
ਕਮ ਸੰਿਖਆ  ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ  ਿਜ਼ਲਾ
 ਆਉਟਲੈਟ 
(ਆਰ.ਓ.) ਦੀ 
ਿਕਸਮ

ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਿਸਕ 
ਿਵਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ# ਸ਼ੇਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਕਸਮ *

ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਆੁਰਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਵਾਲਾ 
ਿਵੱਤ ਪਬੰਧ (ਰਪੁਏ 

ਲੱਖ  ਿਵੱਚ )

ਚੋਣ ਦਾ ਮੋਡ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਫੀਸ / 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੀ 
ਰਕਮ (ਰਪੁਏ ਲੱਖ  

ਿਵੱਚ )

ਸਿਕਉਿਰਟੀ 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ (ਰਪੁਏ 

ਲੱਖ  ਿਵੱਚ )

1 2 3 9 5 6 7 9a 9b 10 11 12

ਐਸ ਸੀ

ਐਸ ਸੀ ਸੀਸੀ -1

ਐਸ ਸੀ  ਸੀਸੀ -2

ਐਸ ਸੀ ਪੀ ਐਚੱ

ਐਸ ਟੀ 

ਐਸ ਟੀ ਸੀਸੀ -1

 ਐਸ ਟੀ ਸੀਸੀ -2

ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਐਚੱ

 ਓ ਬੀ ਸੀ

 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ -1

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ -2

ਓ ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐਚੱ

ਓਪਨ
ਓਪਨ ਸੀਸੀ-1

ਓਪਨ ਸੀਸੀ-2

 ਓਪਨ ਪੀ ਐਚੱ

1 ਿਸੱਧਵਾਂ ਨਿਹਰ ਰਡੋ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਓ.ਐਮ.ਐਲ. ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

2
ਲੁਿਧਆਣਾ ਓ.ਐਮ.ਐਲ. ਤ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਐਨ.ਐਚ.-
5 (ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ -95) 'ਤ ੇਿਕਸੀ ਪਾਸ ੇਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

3
ਪਿਟਆਲਾ ਬੱਸ ਸਟਡ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਲ
ਖੱਬ ੇ ਪਾਸੇ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 300 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

4
ਿਤਪੜੀ ਟਾਓਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਤ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਘੇਰ ੇਦੇ 
ਅੰਦਰ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

5
ਪਿਟਆਲਾ ਿਪਹੋਵਾ ਰੋਡ, ਐਸ.ਐਚ.-8 ਤ ੇਿਪੰਡ ਦ ੇ
ਭੁਨੇਰੇਰੀ ਦ ੇ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਘੇਰ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

6
ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜਗ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ.ੇ ਐਨ.ਐਚ.-44 (ਪੁਰਾਣ ੇਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ -1)

ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰੈਗੁਲਰ 260 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

ਰੈਗੂਲਰ / ਰਰੂਲ
ਪਟਰਲੋ +ਡੀਜਲ 
ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ ਿਵਚ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪ(ਮੀਟਰ 'ਚ.) / ਸਾਈਟ ਦਾ ਖੇਤਰ(ਵਰਗ ਮੀਟਰ 
ਿਵਚ.)*

8

ਫਰੰਟੇਜ ਡੰੂਘਾਈ
ਸੀਸੀ / ਡੀਸੀ / 

ਸੀਐਫਐਸ ਖੇਤਰ

ਆਰ.ਓ. ਦੇ 
ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 
ਅੰਦਾਜ਼ਨ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੰੂਜੀ 
ਲੋੜ

ਆਰ.ਓ. ਦੇ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 
ਿਵਕਾਸ ਲਈ 
ਲੋੜੀਦਂਾ 
ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਫੰਡ

ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ / ਬੋਲੀ



7 ਢਾਕਲਾ ਤ ਕਰਹਾਲੀ ਿਪੰਡ ਬਠੋਈ ਖੁਰਦ ਤੱਕ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 90 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

8 ਡਬਲਯੂਐਮੱਐਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

9
ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਰੋਡ (ਐਨ.ਐਚ. -7) 'ਤ ੇਡੀ.ਸੀ. 
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

10
ਿਪੰਡ ਸਾਯੋਧਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 62, ਅਬੋਹਰ ਤ 
ਸ਼ੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰੋਡਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

11
ਿਪੰਡ ਕਲਰਖੇੜਾ ਅਬੋਹਰ ਸੀਗੰਗਾਨਗਰ ਰੋਡ (ਐਨਐਚ 
62) ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 165 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

12 ਿਪੰਡ ਮਤਾਰ ਿਹਥਰ ਗਜਨੀਵਾਲਾ ਤ ਮਮਦੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਰੂਲ 72 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

13 ਿਪੰਡ ਰਾਮਗੜ ਗੁਮਟੀ ਖੁਰਦ ਚੀਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਰੂਲ 70 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

14
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪੱਥਰ 500 ਤ 504 (ਐਲਐਚਐਸ) 
ਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤ ਲੁਿਧਆਣਾ ਤੱਕ ਐਨਐਚ -44 
(ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ -1) ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ.ੇ

ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

15

ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪੱਥਰ 17 
ਤ 23 ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  ਤੇ (ਐਨ.ਐਚ. 54) 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

16
ਵੇਰਕਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਵੇਰਕਾ ਚਕ ਤ ੇਐਨ.ਐਚ.-54 
ਚਕ ਲਈ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

17
ਐਨ.ਐਚ.-3 'ਤ,ੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੇ.ਟੀ.  
ਸਟੋਨ ਨੰਬਰ 15 ਤ 17ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ).

ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3



18
ਿਪੰਡ ਮਛੀਆਂ,ਐਸ.ਐਚ.-24 ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ),  ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ ਦਸੂਆ ਰਡੋ ਦ ੇ2 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

19
ਿਪੰਡ ਸਮੁੰਦਰਾ ਐਨ.ਐਚ.-103 ਏ  ਦ ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ) ਤ ੇਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤ ਬਲਾਚੌਰ ਰੋਡ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

20
ਿਪੰਡ ਢਿਡਆਲਾ ਐਨ.ਐਚ.-44  ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ)ਤ ੇਚੋਲਾਂਗ ਤ ਟਾਂਡਾ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

21

ਿਪੰਡ ਚਹੁਰਵਾਲੀਐਨ.ਐਚ.-3 ਤੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸ ੇ
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ),
ਜਲੰਧਰ-ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤ ੇਿਪੰਡ  ਤ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 
ਦੇ ਘੇਰ ੇਿਵਚ

ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

22
ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਤ ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ
ਡਬਲਯੂਐਮੱਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

23

ਿਪੰਡ ਲਖਨੌਰ,ਖਰੜ ਤ ਕੁਰਾਲੀ ਐਨ.ਐਚ. 205 ਤੱਕ 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ) ਿਵਖੇ ਿਪੰਡ ਦ ੇ1 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਘੇਰ ੇਿਵਚ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

24 ਿਪੰਡ ਸਲਬਟਪੁਰ ਓਮੈਕਸ ਰਡੋ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ
ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

25
ਸੈਕਟਰ 117 ਐਰੋਿਸਟੀ ਰੋਡ ਿਵੱਚ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ) ਖਰੜ ਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

26
ਿਪੰਡ ਟੰਗੋਰੀ1 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਯਰ ੇਿਵੱਚ ਬਨੌਰ ਤ ਖਰੜ 
ਐਨ.ਐਚ. 205 ਏ ਤੱਕ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ)

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

27
ਐਨ ਐਚ 205 ਤ ੇਸਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਖਰੜ ਤ ਕੁਰਾਲੀ 
(ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤ ੇਨਹੀ)ਂ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

28
 ਚਹਰ ਮਾਜਰਾ 1 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ  ਸਜ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇਚੰਡੀਗੜ ਤ ਕੁਰਾਲੀ ' ਤੇਪੀਆਰ 4 ਰੋਡ 'ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3



29
 ਐਨ ਐਚ 7 ਤ ੇਬਨੁਰ ਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਡ ਦ ੇ
ਸਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

30
 ਬਨੂੜ ਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਿਵਚਕਾਰ ਐਨ ਐਚ 7 ਤ ੇਰੋਡ ਦੇ 
'ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ)

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

31
ਿਪੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦ ੇ 1 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ 
ਖਰੜ ਤ ਬਨੂੜ ਐਨਐਚ 205 ਏ ਤੱਕ ਸਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

32
ਸਨੀ ਐਕਲੇਵ ਅਤ ੇਵੇਰਕਾ ਚਕ ਿਵਚਕਾਰ ,ਖਰੜ ਤ 
ਚੰਡੀਗੜ ਵਲ ਰਡੋ ਦ ੇ'ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ) 
ਐਨ ਐਚ 5

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

33
ਰਾਜਪੁਰਾ ਤ ਬਨੁਰ ਿਵਚਕਾਰ ਐਨਐਚ 7 ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ'ਖੱਬ ੇ
ਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲਐਚਐਸ) ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

34 ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ
ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

35
ਿਢੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤ  ਮੋਹਰੀ ਐਨ ਐਚ 7  ਅਤੇ  ਐਨ ਐਚ 
152 ਦੇ ਚਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਏਰੋਸੀਟੀ ਰੋਡ ਦ'ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲਐਚਐਸ) ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 130 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

36
ਕਰਤਾਰਪੁਰ  1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ,  ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇ(ਐਲਐਚਐਸ)ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਕੁਰਾਲੀ ਪੀ.ਆਰ. 4 
ਰੋਡ ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 130 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

37
ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ ,ਚੰਡੀਗੜ 
ਤ ਕੁਰਾਲੀ ਪੀ.ਆਰ. 4 ਰੋਡ ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

38
ਿਪੰਡ ਘੜੂਆਂ ਦ ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲਐਚਐਸ) , 1 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ ਲੁਿਧਆਣ ੇਤ ਚੰਡੀਗੜ 
ਐਨ.ਐਚ. 5 ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

39
ਸੈਦਪੁਰਾ ਦ ੇ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ ਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ 
ਤ ਬਰਵਾਲਾ ਤੱਕ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



40
ਮਾਜਰਾ ਦ ੇ1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ, ਕੁਰਾਲੀ ਤ 
ਿਸੱਸਵਾਂ ਰੋਡ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

41
ਿਪੰਡ ਲੇਹਲੀ ਦ ੇ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ ਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ   
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤ ਅੰਬਾਲਾ ਐਨਐਚ152 ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲਐਚਐਸ)

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

42
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤ ਬਨੁਰ ਪੀ ਆਰ 9 / ਆਈ ਟੀ ਿਸਟੀ ਰੋਡ 
ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ (ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ)

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

43
ਿਪੰਡ ਦਾਉਨਮਾਜਰਾ  ਦ ੇ1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਘੇਰ ੇਿਵਚ 
ਖਰੜ ਤ ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਐਨ.ਐਚ. 205 ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
(ਐਲ.ਐਚ.ਐਸ)

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

44 ਮੋਹਾਲੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ
ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

45 ਛਜੂਮਾਜਰਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ
ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 4

46
ਲੁਿਧਆਣਾ-ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤ ੇਲੁਿਧਆਣਾ ਤ 
ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਲੁਿਧਆਣਾ,  ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 210 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

47
ਖਰੜ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ., ਖਰੜ ਤ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਤ ੇ
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

48
ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ 2 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਘੇਰ ੇਅੰਦਰ ਡਕੋਲੀ 
ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

49
ਲੋਹਾਰਾ ਰੋਡ ਤ ੇਗੀਆਸਪੁਰਾ ਤੇ , ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

50
ਦੇਹਲਾਨ ਬਾਈਪਾਸ,ਲੁਿਧਆਣਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 
ਐਸਐਚ -11 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0  ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3



51
ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 23 ਤ 25 ਿਕਮੀ 
ਸਟੋਨ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, ਖਰੜ ਤ ਰੋਪੜ ਐਨ ਐਚ 205 'ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

52
ਿਪੰਡ ਲਹੂੰਡ(Lahund) ਦੇ 1 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਘੇਰ ੇਅੰਦਰ  
ਬਨੂੜ ਤ ਸ਼ੰਭੂ ਐਨ.ਐਚ. 205 ਏ  ਦ ੇਸਜ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ(ੇਆਰਐਚਐਸ)

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

53
ਏ.ਟੀ.ਆਈ. ਰੋਡ, ਿਨਊ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਕਲੋਨੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਡਬਲਯੂ. ਐਮੱ. ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

54
  ਿਪੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦ ੇ2 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਘੇਰ ੇਅੰਦਰ , 
ਲਾੰਡਰਾ ਤ ੋਬਨੂੜ ਐਨਐਚ 205 ਏ  ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

55
 ਆਤਮ ਮਾਰਗ 'ਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਅਤੇ ਫਆੁਰਾ ਚਕ ਿਵਚਕਾਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ. ਐਮੱ. 
ਐਲੱ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 190 ਐਸ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

56
 ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬੜਾ ਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤ ੇਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ 
ਵੱਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 2 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

57
 ਐਸ.ਐਚ.-13 ਤ ੇਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤ  ਸੁਧਾਰ(Sudhar)ਟੋਲ 
ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

58
ਤੀਰਾ. ਿਵੱਚ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਕੁਰਾਲੀ ਪੀ ਆਰ 
4 ਰੋਡ 'ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

59
ਧੋਲੇਵਾਲ ਚੌਕ ਤ ਪਤਾਪ ਚਕ ਰੋਡ ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ ੇ
ਧੋਲੇਵਾਲ  ਚੌਕ ਅਤ ੇਪਤਾਪ ਚੌਕ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 
ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 170 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

60
ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ ਚਕ ਤ ਬਸਤੀ ਚਕ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ 
ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ ਚਕ ਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਐਨ ਐਚੱ 44 
(ਪੁਰਾਣ ੇਐਨਐਚ 1)

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 156 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 4

61
ਆਤਮ ਨਗਰ ਪੁਿਲਸਪੋਸਟ ਤ ਡੁਗਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇਤ ੇਿਲਬਰਾ ਚਕ ਤੱਕ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ. ਐਮੱ. 
ਐਲੱ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 219 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



62
ਫਲੂਾਂਵਾਲਾਂ ਚੌਕ ਤ ਿਸੱਧਵਾਂ ਨਿਹਰ ਤੱਕ ਪਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦ ੇ
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ ੇ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 195 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

63
ਗੀਸਪੁਰਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤ ਿਪੱਪਲ ਚਕ ਤੱਕ  ਗੀਸਪੁਰਾ 
33 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤ ੇ, ਲੁਿਧਆਣਾਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

64 ਿਸੱਧਵਾਂ ਨਿਹਰ ਰਡੋ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

65
ਕਚ੍ਚਾ ਮਾਲਕ ਰੋਡ ਤ ੇ(Kacha Malak Road), 
ਜਗਰਾਓ ਂਿਵਖੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 116 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

66
ਫਲੂਾਂਵਾਲਾਂ ਚਕ ਤ 200 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤ ੇਲੋਧੀ ਕਲੱਬ 
ਅੰਡਰਪਾਸ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  ਤੱਕ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ. 
ਐਮ. ਐਲੱ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

67
 ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ ਚਕ ਤ ਬਸਤੀ ਚਕ ਤੱਕ , ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ ਚਕ ਤ 
ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਐਨ ਐਚੱ 44 (ਪੁਰਾਣ ੇਐਨਐਚ 1) 
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ  ਤੇ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 156 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

68

ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ 'ਤ ੇ
ਬਾਜਰਾ ਰੋਡ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦ ੇ
1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ  ਦ ੇਘੇਰ ੇਅੰਦਰ , ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ. 
ਐਮ. ਐਲੱ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 197 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

69 ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਨਗਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

70
  ਖੰਨਾ ਿਸਟੀ ਸਟਰ ਦੇ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅੰਦਰ 
ਖੰਨਾ ਤ ਲੁਿਧਆਣਾ ਵਲ ਐਨ ਐਚੱ 44 (ਪੁਰਾਣ ੇ
ਐਨਐਚ 1) ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ  ਤੇ,ਖੰਨਾ  ਡਬਲਯੂਐਮੱਐਲੱ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 158 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

71
 ਸਮਰਾਲਾ ਚਕ ਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  'ਤ ੇ
ਸਮਰਾਲਾ ਚਕ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚਕ ਿਵਚਕਾਰ ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਬਾਈਪਾਸਐਨ ਐਚੱ -44(ਪੁਰਾਣੇਐਨ ਐਚੱ 1) ਤੇ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

72
ਕਾਲਜ ਰਡੋ, ਿਸਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 175 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3



73 ਰਾਏਕੋਟ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 130 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

74
 ਭਰਤ ਨਗਰ ਚਕ ਤ ਫਆੁਰਾ ਚਕ (ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ), 
ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 215 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

75 ਸਮਰਾਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

76
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤ ੇਦੋਰਾਹਾ ਿਵਚਕਾਰ ਐਨ ਐਚੱ -
44(ਪੁਰਾਣੇਐਨ ਐਚੱ 1) ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ ੇਸਾਹਨੇਵਾਲ 
ਤ ਦੋਰਾਹਾ, ਿਸੱਧਵਾਂ ਨਿਹਰ ਤੱਕ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

77
 ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੇਹਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤ ਡੀਹਲ(Dehlon 
) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ,ਐਸਐਚ 11 ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

78 ਿਸ਼ਮਲਾਪੁਰੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

79  ਿਸ਼ਵਪੁਰੀ ਚਕ ਤ 1 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

80
 ਿਪੰਡ ਜੁਗੀਆਨਾ(Jugiana)ਿਵੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤ    
ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚਕ ਵੱਲ ਐਨ ਐਚੱ -44(ਪੁਰਾਣੇਐਨ ਐਚੱ 1) ਦੇ 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

81
ਫਲੂਾਂਵਾਲਾ ਚੌਕ ਤ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸੱਜ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇ200 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤ ੇ , ਲੁਿਧਆਣਾਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਐਸ ਸੀ ਪੀਐਚੱ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

82
 ਿਪੰਡ ਬੰਡਲੀ ( Bondli)ਸਮਰਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ  'ਤ ੇਸੱਜ ੇ
ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਤ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓ ਬੀ ਸੀ ਪੀਐਚੱ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

83
 ਿਪੰਡ ਭੱਰਥਾਲਾ ਦ ੇਚਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਉਤੱ ੇਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲ ਦ ੇਨਵ ਸਮਰਾਲਾ 
ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



84
 ਿਟਬਾ ਰੋਡ 'ਤ ੇਐਨ ਐਚੱ -44 ਤ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ' 
ਦੇ ਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

85
 ਸਮਰਾਲਾ ਚਕ ਅਤ ੇਜਮਾਲਪੁਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਿਵਚਕਾਰ 
ਸਮਰਾਲਾ ਚਕ ਤ ਕੋਹਾੜਾ ਰਡੋ 'ਤ ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 183 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

86
ਚੀਮਾ ਚਕ ਤ ਿਸ਼ਵ ਚਕ, ਆਰ.ਕੇ. ਰੋਡ, ਲੁਿਧਆਣਾ  
ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਤ ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

87
 ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਫਰਜ਼ੋਪੁਰ ਰੋਡ ਦ ੇਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ
  ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ ਲੁਿਧਆਣਾ ਤੱਕ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ 
ਐਮ ਐਲ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 210 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

88
 ਿਪੰਡ ਲਟੋਦਨਾ ਦ ੇ1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ 
ਲੁਿਧਆਣਾ - ਚੰਡੀਗੜ ਰਡੋ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

89
 ਪਾਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤ ੇ1 ਿਕ.ਮੀ. ਅੰਦਰ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 
ਤ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸੱ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਵੱਲ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

90  ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਦ ੇਕਲਾਕ  ਟਾਵਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

91
ਨਿਹਰ ਰੋਡ ਅਤ ੇਕੁਆਿਲਟੀ ਚਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਚਮਨੀ 
ਰੋਡ ਉਤੱ,ੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ. ਐਮੱ. ਐਲੱ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

92
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਤੇ,ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

93
ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤ ੇਬਾਬ ੂਜਵਾਲਾ ਿਸੰਘ ਚਕ ਤ 2 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ 
ਅੰਦਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

94
  ਡੀ ਐਮ ਸੀ. ਚਕ ਤ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ 
ਰੋਡ 'ਤ ੇਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 234 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



95 ਨਯੂ ਦੀਪ ਨਗਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 234 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

96
ਿਪੰਡ ਰਾਮਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤ ਚੰਡੀਗੜ,ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ 
ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਦ ੇਨੇੜੇ ਐਨ.ਐਚ. -7 ਤ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ. ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

97
  ਿਪੰਡ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਤ ਿਪੰਡ ਚੰਨੋ ਤੱਕ  ਪਿਟਆਲਾ -
ਸੰਗਰਰੂ ਰੋਡ (ਐਨ.ਐਚ.-7)ਦੇ  ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ. ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

98
 ਖੰਨਾ ਤ ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਐਨ.ਐਚ44 (ਪੁਰਾਣਾ 
ਐਨ.ਐਚ1) ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਪੈਸਟੀਨ ਮਾਲ ਦ ੇ1 
ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 45 45 2025 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

99
 ਧਾਮ ੋਮਾਜਰਾ ਤ ਸਮਾਣਾ ਰੋਡ, 24 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਦ ੇਨੇੜੇ, 
ਪਿਟਆਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

100 ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 180 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

101 ਰਾਜਪੁਰਾ  ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

102
 ਮਲਹਰ ਰੋਡ(Malhar Road) 'ਤ,ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਹੀਰੋ 
ਬੇਕਰੀ ਚਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦ ੇਹੋਏ   ਲੁਿਧਆਣਾ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

103
 ਲਢੋਵਾਲ ( Ladhowal)ਿਨਊ ਬਾਈਪਾਸ ਤ ੇਿਜਹੜਾ 
ਐਨਐਚ-1 ਅਤੇ ਐਨਐਚ-95 ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

104 ਪਾਤੜਾਂ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

105
 ਿਪੰਡ ਚੰਨੋ ਤ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰਰੂ -
ਪਿਟਆਲਾ ਰੋਡ (ਐਨਐਚ 7) 'ਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



106
ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਬਸਤੀ ਚੌਕ ਿਦੱਲੀ ਵੱਲ, ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸੰਤ 
ਭਾਗ ਿਸੰਘ ਦ ੇਨੇੜੇ , ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

107
ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੋ ਕਾ ਗੁਰਦੂਆੁਰਾ,ਰੋਡ ਦੇ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਸਨੋਰੀ ਅਡ੍ਡਾ ਤ ਬਡੀ ਨਦੀ ਦ ੇਨਾਲ  ਦੇਵੀਗੜਹ ੍ਰੋਡ 
ਨੰੂ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਪੀਏਚ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

108
ਿਕਮੀ ਸਟੋਨ ਨੰਬਰ30 ਤ 40ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ 
,ਐਨਐਚ-2  ਤ ੇਰਪੂ ਨਗਰ ਤ ਖਰੜ ਤੱਕ ਨਵ 
ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ

ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 155 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

109 ਮੋਿਰਡੰਾ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

110
ਦਾਨਾ ਮੰਡੀ ਚਕ ਤ ਨਵੀ ਂਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ 
ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

111 ਰਪੁਨਗਰ ਿਸਟੀ  ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਰਪੁਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

112
ਿਪੰਡ ਬੁੱਥਗੜ(Buthgarh)ਿਵੱਚ 3 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਯਰ ੇ
ਅੰਦਰ ਐਨਐਚ -5 ( ਪੁਰਾਨਾ ਐਨਐਚ.-95) ਦੇ ਖੱਬ ੇ
ਪਾਸ ੇਵੱਲ ,ਲੁਿਧਆਣਾ ਤ ਮੋਿਰੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ

ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰੈਗੁਲਰ 233 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

113
ਿਪੰਡ ਝਾਰੜੁੀ(Jharaudi) ਦੇ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਖੰਨਾ ਤ ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਖੱਬ ੇਪਾਸ ੇਵੱਲ ,ਨਵ ਐਨਐਚ ਤ ੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

114
ਰਾਮਗੜ ਤ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 220 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

115
ਨੇੜੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਿਟਆਲਾ- 
ਸਰਿਹੰਦ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤ,ੇ ਪਿਟਆਲਾ 
ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.

ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

116
  ਿਕੱਲੋ ਮੀਟਰ ਪੱਥਰ ਨੰ. 172 ਤ 176ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ,ਐਨਐਚ 7 ਉਤੱ ੇਬਿਠੰਡਾ ਤ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ 
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



117
ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਚਕ ਤ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਤੱਕ (ਐਸ.ਐਚ.13) 
ਸੰਘੇੜਾ ਬਾਈ ਪਾਸ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

118
 ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਦਖੁਨੀਵਾਰਨ 
ਸਾਿਹਬ ਰਾਹ ਨੰ. 21 ਫਲਾਈਓਵਰ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

119
ਬਰਨਾਲਾ ਬਸ ਸਟਡ ਅਤ ੇਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ, ਬਰਨਾਲਾ 
ਿਵਚਕਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

120

  ਿਪੰਡ ਮਹਲਾਂ (Mahlan)ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਮੌਰਾਂ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ 
ਐਨਐਚ 52, ਸੰਗਰਰੂ ਤ ਪਾਤੜਾਂ(Patran) ਤੱਕ ਸੱਜ ੇ
ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

121 ਤਪਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

122  ਸਮਾਣਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

123
ਿਪੰਡ ਕਮੌਮਾਜਰਾ ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਖੇੜੀ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਸੰਗਰਰੂ 
ਤ ਪਾਤੜਾਂ(Patran) ਤੱਕ ਐਨਐਚ 52  ਤ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

124
  ਿਚਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਪਾਸੇ ਤ 2 ਿਕ.ਮੀ. 
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਨ.ਐਚ. 7 , ਬਨੂੜ ਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇ ਤੇ

ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

125 ਿਪੰਡ ਟੇਪਲਾ ਬਨੂੜ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

126
ਗਰੇਵਾਲ ਚੌਕ ਤ ਆਈਟੀਆਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਿਵਚਕਾਰ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ ਨਾਭਾ ਰੋਡਤ ੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ

ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

127
ਿਕੱਲੋ ਮੀਟਰ ਪੱਥਰ 41 ਅਤੇ 43 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਐਸਐਚ 
11ਤ ੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ  ਲੁਿਧਆਣਾ ਤੱਕ

ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



128
ਿਸਨੇਮਾ ਰਡੋ 'ਤ ੇਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਪਿਟਆਲਾ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

129
 ਿਕੱਲੋ ਮੀਟਰ ਪੱਥਰ  604 ਤ 609 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ,ਿਸਰਿਹੰਦ 
ਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਐਨਐਚ 44 ਦੇ  ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

130 ਲਿਹਰਾਗਾਗਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

131
 ਿਕਮੀ ਪਥਰ 30 ਤ 34 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਐਸੱਐਚ 11 
ਤ ੇ ਸੰਗਰਰੂ ਤ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਵਲ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 118 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

132
ਿਪੰਡ ਭਾਦਸ( Bhadson) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਭਾ-ਭਾਦਸ ਰੋਡ ਤ ੇ
ਐਸਐਚ 12ਏ ਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

133 ਸੰਗਰਰੂ ਡਬਲਯੂ.ਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

134
 ਿਕਮੀ ਪਥਰ 241 ਤ 245 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ  ਐਨਐਚ 
7 ਤ,ੇ  ਸੰਗਰਰੂ ਤ ਪਿਟਆਲਾ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

135 ਮੂਨਕ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 105 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

136
ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਲ ਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ (ਐਨਐਚ 7) 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਪਿਟਆਲਾ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

137
ਿਪੰਡ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ  ਦ ੇ4 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਤ 
ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਪੂ ਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 154 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

138
ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਵੀਟ ਅਤ ੇਰੇਜਟਾ ਕਦਰੀ ਕਲਾਿਸਕ 
ਹੋਟਲ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲੰਕ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਡਬਲਯੂਐਮੱਐਲ.

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 176 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



139
ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਕ ਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੱਸ ਸਟਡ  ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ,ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

140
 ਿਪੰਡ ਆਦਮਪੁਰ  ਐਸ.ਐਚ.-8,  ਿਸਰਿਹੰਦ ਤ 
ਪਿਟਆਲਾ ਤੱਕ

ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰੈਗੁਲਰ 153 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

141
     ਿਕਮੀ ਪਥਰ 186 ਤ 190 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ  
ਐਨਐਚ 7 ਤ,ੇ ਸੰਗਰਰੂ ਤ ਬਿਠੰਡਾ ਤੱਕ   ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

142
ਸਗੂ ਚਕ ਤ ਹੈਬੋਵਾਲ ਚਕ ਤੱਕ ਡੀਐਮਸੀ. ਰੋਡ 'ਤ ੇ, 
ਲੁਿਧਆਣਾ ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

143
 ਿਕਮੀ ਪਥਰ 30 ਤ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ,ੇ ਐਨਐਚ- 205 (ਪੁਰਾਣ ੇਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ 21) ਰਪੂ 
ਨਗਰ ਤ ਖਰੜ ਤੱਕ

ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 152 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

144 ਅਮਲੋਹ ਿਸਟੀ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ)
ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

145
 ਨੇੜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਸਰਿਹੰਦ ਤ ਪਿਟਆਲਾ ਰੋਡ 
ਤ,ੇਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਪਿਟਆਲਾ ਪਿਟਆਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

146
ਜਨਤਾ ਚਕ ਸੰਗਰਰੂ ਤ ਿਪੰਡ ਕਮੋਮਾਜਰਾ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ 
,ਸੰਗਰਰੂ  ਤ ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ ਤ ੇ, ਸੰਗਰਰੂ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

147
 ਿਕਮੀ ਪਥਰ 201 ਤ 205 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਐਨਐਚ-
7,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਤ ਸੰਗਰਰੂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

148
ਿਪੰਡ ਮਰੋਲੀ ਕਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ
ਿਵਚ, ਮੋਿਰਡੰਾ ਿਸਟੀ  ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ.

ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

149   ਫਿਤਹਗੜ ਿਸਟੀ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ)
ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



150
 ਿਕਮੀ ਪਥਰ 185ਤ 189 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਐਨਐਚ-
7, ਬਿਠੰਡਾ ਤ ਸੰਗਰਰੂ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

151 ਭਵਾਨੀਗੜ ਟਾਊਨ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

152
ਿਪੰਡ ਜੰਿਡਆਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ 
ਅੰਦਰ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ,ਲੁਿਧਆਨਾ ਕੋਹਾੜਾ ਰੋਡ ਐਨਐਚ-
5 (ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਐਚ-95)

ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 182 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

153 ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

154
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਭਮਸੀ(Bhumsi) ਤ 
ਮਨਾ(Mana) ਰੋਡ ਤੇ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 108 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

155
ਿਪੰਡ ਘਨੋਲੀ ਦ ੇਿਵੱਚ ਜਾਂ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ 
ਅੰਦਰ,   ਰੋਪੜ ਤ ਨੰਗਲ ਤੱਕ  ਿਕਸੀ ਵੀ ਪਾਸ ੇ
ਐਨਐਚ.-205 ਤੇ

ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 152 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 2 ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

156 ਪਾਇਲ  ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

157 ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

158  ਸੁਨਾਮ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

159  ਧੂਰੀ ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ,ਐਸਐਚ11 ਤੇ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

160
 ਿਪੰਡ ਬਦਰਖੂਾਨ ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ 
ਐਨਐਚ 7 ਤ,ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ,ਸੰਗਰਰੂ ਤ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਗਰਰੂ ਰੈਗੁਲਰ 153 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



161
 ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਲੁਿਧਆਣਾ ਤ ਰਪੂ 
ਨਗਰ ਰੋਡ  ਤੇ ਰਪੂਨਗਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

162
 ਿਕਮੀ ਪਥਰ 136 ਤ 141 ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਐਨਐਚ 
703 ਤ,ੇ  ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਤ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

163
ਭੱਟੀ ਚਕ ਦੇ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਸਰਿਹੰਦ ਡਬਲਯੂ. 
ਐਮੱ. ਐਲੱ

ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

164  ਲਾਲੜ ੂਬਨੁਰ ਰੋਡ 'ਤ ੇਿਪੰਡ ਮਮੋਲੀ
ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰਰੂਲ 70 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

165 ਿਪੰਡ ਮੋਹੀ(Mohie) ਲੁਿਧਆਣਾ ਰਰੂਲ 113 ਐਸ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

166
  ਿਪੰਡ ਬਸੀਆਂ(Bassian) ਦੇ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, 
ਬੱਸੀਆਂ ਤ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰਰੂਲ 92 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

167  ਿਪੰਡ ਬਡਡੋਵਾਲ-ਝਾਂਡੇ(Badowal-Jhande) ਲੁਿਧਆਣਾ ਰਰੂਲ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

168  ਿਪੰਡ ਰਰੂਕਾ, ਡੇਹਲ(Dehlon)ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੋਡ ' 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰਰੂਲ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

169  ਿਪੰਡ ਕੋਟਲੀ, ਦੋਰਾਹਾ ਤ ਪਾਇਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰਰੂਲ 90 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

170 ਿਪੰਡ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ, ਐਸ.ਐਚ.-12 ਏ 'ਤੇ
ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ

ਰਰੂਲ 157 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

171
 ਿਪੰਡ ਮਾਲਕਪੁਰ ਦ ੇਿਵੱਚ ਜਾਂ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ 
ਅੰਦਰ,ਲਾਲੜ ੂਹੈਨਡੇਸਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4



172
  ਿਪੰਡ ਸਮੀਰਵੋਾਲ ਦ ੇਿਵੱਚ ਜਾਂ 4 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ
ਅੰਦਰ,ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤ ਝੱਜ ਚਕ 'ਤੇ ਰਪੂਨਗਰ ਰਰੂਲ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

173
ਿਪੰਡ ਖੇੜੀ,  ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤ ਸੁੰਦਰਇਨ(Sundrain) ਰੋਡ 
ਤੇ

ਐਸ ਏ 
ਐਸ ਨਗਰ

ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

174
 ਿਪੰਡ ਅਬੁਪੁਰਾ ਦ ੇ3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਿਸਧਵੈਨਬੇਟ(Sidhwanbet) ਤ ਅਬੁਪੁਰਾ ਰਡੋ 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਰਰੂਲ 142 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

175
 ਦਾਨਾ ਮੰਡੀ (ਿਕਸ਼ਾਨ ਭਵਨ) ਤ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, 
ਹਾਜ਼ੀ ਰਤਨ-ਮੁਲਤਾਿਨਆ ਰਡੋ, ਬਿਠੰਡਾ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਤੇ

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

176
ਫੌਜੀ ਚਕ ਅਤ ੇਬੀਬੀਵਾਲਾ ਚਕ ਿਵਚਕਾਰ ਬੀਬੀਵਾਲਾ 
ਰੋਡ ਬਿਠੰਡਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

177
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬ,ੋਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬ ੋਤ 
ਸਰਦਲੂਗੜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

178 ਭੱਟੀ ਰੋਡ ਬਿਠੰਡਾ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 130 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

179 ਸੰਤਪੁਰਾ ਰਡੋ ਬਿਠੰਡਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

180 ਡਬਲਯੂਐਲਐਲ ਗੁਨਯਾਨਾ ਮੰਡੀ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

181 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤ,ੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਗਰ, ਬਿਠੰਡਾ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

182  ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰਿਵਖ,ੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰਡੋ ਬਿਠੰਡਾ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 170 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 30 30 900 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



183  ਮੇਹਰਾਜ ਰੋਡ 'ਤ ੇਡਬਿਲਊਐਲਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫਲੂ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

184
   ਕੋਟ ਫਟ੍ਟਾ ਬੱਸ ਸਟਡ ਦੇ  3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ
ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਬਿਠੰਡਾ ਰੋਡ ਤ ੇ,ਐਨਐਚ148B ,ਸੱਜੇ 
ਹੱਥ ਪਾਸੇ.

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

185
ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਚੌਕ ਅਤ ੇਰੋਜ ਗਾਰਡ ਦ ੇ
ਿਵਚਕਾਰ,ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ 'ਤ ੇ,ਐਨਐਚ 7, 
ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

186
 ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਜਖਾਨਾ ਤ ਬਿਠੰਡਾ ਵੱਲ, ਖੱਬ ੇ
ਹੱਥ ਪਾਸੇ'ਤ ੇ10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਐਨ.ਐਚ.-54' ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

187
 ਿਪੰਡ ਭਾਗੀ ਬਂਦਰ(BHAGI BANDER), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬ ੋ
ਬਿਠੰਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 105 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

188
ਿਪੰਡ ਸਿਤਆਵਾਲਾ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਐਨ.ਐਚ. 
354 ਬੀ 'ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

189
ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਬਿਠੰਡਾ, ਬਿਠੰਡਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ 
ਐਨਐਚ7, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤ ਮਲੋਟ 
ਵੱਲ

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

190
ਅਬੋਹਰ ਿਸਟੀ (ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਅਬੋਹਰ-
ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ  ਰੋਡ  'ਤ ੇ (ਐਨਐਚ.-7)

ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

191
ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ-
ਦਆੁਰੀਆਨਾ (Duareana)ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 30 30 900 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

192
ਿਪੰਡ ਪੱਕੀ ਕਲਾਂ, ਡਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤ ੇਜੀਜੀਐਸ 
ਿਰਫਾਈਨਰੀ ਰੋਡ  - ਐਨਐਚ 254

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 155 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

193
 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਚੌਕ ਅਤ ੇਜੱਸੀ ਚੌਕ, ਬਿਠੰਡਾ ਮਾਨਸਾ 
ਰੋਡ ਤ ੇਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਬਿਠੰਡਾ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



194
 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 
ਿਮਉਸਂੀਪਲ ਹੱਦ ਤ ਬਾਹਰ ਐਸਐਚ -20 (ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ) ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 108 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

195
ਸਧਵਾਂ (Sandhwan)ਬੱਸ ਸਟਡ ਦੇ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 5 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਐਨਐਚ.-54' ਤ ੇਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 190 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

196 ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਰੋਡ 'ਤ ੇਅਬੋਹਰ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ) ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

197
  ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਟਾਊਨ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ)ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ-
ਜਲਾਲਾਬਾਦ-ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 108 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 2 ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

198
ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤ ੇਿਨਹਾਲਖੇੜਾ ਿਵਚਕਾਰ  ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਤ 
ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ 'ਤ(ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ) ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 165 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

199
 ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ-ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤ ੇਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਿਮਉਸਂੀਪਲ ਹੱਦ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

200
 ਜਲਾਲਾਬਾਦ -ਬਾਹਮਨੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤ ੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 
ਿਮਉਸਂੀਪਲ ਹੱਦ ਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

201
ਕਾਨਲਾ ਵਾਲਾ  ਤ ੋਛੋਟਾ ਿਟਵਾਨਾ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਿਵਖ ੇ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਿਮਉਿਂਸਪਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

202
 ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਡਬਲਯੂ) ਤ ਘੁਬਾਇਆ ਿਵਚਕਾਰ 
ਐਸ.ਐਚ.-20 ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

203
 ਮੌਜਗੜ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਅਤ ੇਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਿਵਚਕਾਰ , 
ਅਬੋਹਰ-ਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਰੋਡ (ਐਨਐਚ 62) ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸੇ

ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 238 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

204
ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ) ਅਬੋਹਰ-ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੋਡ 
'ਤ ੇ(ਐਨਐਚ 7)

ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



205
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਟਰਲ ਬਕ  ਆਫ ਇਨਿਡਆ,ਚਾਹਲ 
ਬਾਂਚ ਤ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ,  
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ,ਐਨਐਚ-54 ਤੇ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 192 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

206
 ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੋੜ ਤ5 ਿਕ.ਮੀ ਚੀਮਾ ਤਕ .
ਐਸਐਚ 12 ਏ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

207
ਟੈਨਾ(Tehna) ਤ ਮੁੜਕੀ ਵੱਲ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  4 ਿਕ.ਮੀ. 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਐਚ-54 ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 151 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

208
ਿਪੰਡ ਮਾਲਵਲ ਕਦੀਮ(Malwal Quadim), ਐਨਐਚ5 
ਤ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ,ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ ਮੋਗਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

209
 ਿਪੰਡ ਬਰਗਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟਡ ਤ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ   'ਤ ੇ5 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ. ਭਿਠੰਡਾ ਵੱਲ ਐਨਐਚ-54  ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 152 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

210
 ਜੀਰਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਜ਼ੀਰਾ ਤ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਰੋਡ 
ਤ,ੇ ਐਨ.ਐਚ. 54 ਤ ੇਨਹੀ ਂ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 102 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

211
ਿਪੰਡ ਮੁੜਕੀ ਨਵ ਐਨਐਚ 54 ਬਾਈਪਾਸ ਤ ੇ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ,ੇਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

212
ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ),ਐਮੱਆਰ. ਐਨਕਲੇਵ 
ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪਰਾਡੀਸ ੋਦੇ ਿਵਚਕਾਰ,ਫੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰੋਡ 
 ਤੇ

ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

213 ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

214
 ਿਪੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਆਿਰਫ਼ਕ ੇਤ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੋਡ 'ਤ,ੇਵਾਯਾ 
ਿਪੰਡ ਪੱਟੀ ਐਨਐਚ354   ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

215
ਿਪੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਐਨਐਚ 54 ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ,  ਮੁੜਕੀ  
ਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



216
 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਪੱਥਰ 194 ਅਤੇ 200 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 
ਐਨਐਚ 703   ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

217 ਬੁਢਲਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟਡ ਰੋਡ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

218
 ਜੀਰਾ ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ ,ਐਨਐਚ 54  ਤ,ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇਅਿਮਤਸਰ ਤ ਬਿਠੰਡਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

219
ਿਪੰਡ ਝਕੋ ਹਿਰਹਰ ਐਨਐਚ354  ਤ.ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ,ੇਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

220
 ਬਿਠੰਡਾ ਚਕ ,ਮਲੋਟ ਤ 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ,ਐਨਐਚ-7 ਤ ੇ ਬਿਠੰਡਾ ਵੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 151 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

221
 ਮਾਨਸਾ ਕਾਂਿਚਆਨ ਤ ਰਾਮਦੀਤਾਵਾਲਾ ਚਕ ਤੱਕ 
ਐਨਐਚ703 ਤ,ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

222
ਮਾਨਸਾ, ਿਮਉਸਂੀਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ
ਿਕਸੇਵੀ 7 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਤੇ  ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

223
 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਪੱਥਰ 163 ਅਤੇ 170 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 
ਐਨਐਚ 703  ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

224
ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ  
ਧਰਮਕੋਟ ਤ ਕੋਟੀਸ਼ੇਖਾਂ ਰਡੋ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਪੀਐਚੱ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

225
 ਮੱਖੂ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਮਖੂ ਤ ਲੋਹੀਆ 
ਰੋਡ 'ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

226  ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ) ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 110 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



227
 ਮੋਗਾ ਤ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਿਵਖ,ੇ ਿਪੰਡ ਗਲ ਕਲਾਂ(GHAL 
KALAN), ਐਨ.ਐਚ.-95 (ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ) ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

228
ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਡਨੇਕ ੇ(Dunnekke)ਲੋਹਾਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ 
ਚਕ ਦੇ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ ਅੰਦਰ,ਡਨੇਕ ੇਲੋਹਾਰਾ 
ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ 'ਤ,ੇਮੋਗਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.

ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

229
ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਿਸੰਘ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ, ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਤ ਦਾਲਾ 
(DALA) ਵੱਲ, 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀਦ ੇਦਾਯਰ ੇ ਅੰਦਰ, 
'ਐਨਐਚ-71 ਤੇ

ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

230
 ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ, ਰੋਡ ਸਰਜਾ ਰੋਡ 
(RODE SARJA) 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

231
 ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ  ਬਾਈਪਾਸ ਰਡੋ 'ਤੇ
ਐਨਐਚ703, ਬਰਨਾਲਾ ਵਲ(ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ)) ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

232  ਐਨਐਚ 95 ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਅਿਜਤਵਾਲ ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

233
 ਮੁਕਤਸਰ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰਡੋ ਤ ੇਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ ੇ
ਮੁਕਤਸਰ ਿਮਉਿਂਸਪਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 185 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

234
ਮੁਕਤਸਰ-ਬੁਰਾ ਗੁੱਜਰ ਰਡੋ ਤੇ ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ 
ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 196 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

235
 ਮੁਕਤਸਰ ਬਿਠੰਡਾ ਰੋਡ ਤ ੇਹੋਟਲ ਰਾਇਲ ਇਨ ਤ 
ਬਿਠੰਡਾ ਚੌਕ ਦ ੇਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ  ਮੁਕਤਸਰ ਿਮਉਿਂਸਪਲ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ.

ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 196 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

236
 ਬਂਗੇਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟਡ ਤ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ 
ਅੰਦਰ, , ਿਪੰਡ ਬਂਗੇਵਾਲਾਐਨਐਚ-354 ਉਤੱੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

237
 ਕੋਟੀਸ਼ੇਖਾਂ ਚੌਕ ਤ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਤੱਕ 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ
ਦਾਯਰ ੇ ਅੰਦਰ,

ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



238  ਕਮਲਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤ ੇਮਲਾਂਵਾਲਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

239
ਿਪੰਡ ਰਾਮ ੇਸ਼ਾਹ ਬੋਦਲਾ, ਐਸੱਐਚੱ 20 ਤ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

240

 
ਬਿਠੰਡਾ ਚਕ  ਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚਕ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ.

ਮੁਕਤਸਰ ਨਗਰ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ,ਐਨਐਚ-754ਤੇ

ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 196 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 45 1575 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

241
 ਐਨਐਚ-9 ਤ,ੇ ਮਲੋਟ ਤ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, 
ਡਬਵਾਲੀ ਵੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 153 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

242 ਨਵੀ ਸੜਕ 'ਤ,ੇ ਅਬੋਹਰ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ) ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

243 ਐਨ.ਐਚ.-95 ਤ,ੇ  ਿਪੰਡ ਮਗਾ (MEHNA) ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

244
 ਅਬੋਹਰ-ਿਸਟੋਗੁਨੋ ਰੋਡ (ਐਨੱ ਐਚੱ-354 ਈ) ਤ ੇਅਬੋਹਰ 
ਬਾਈਪਾਸ ਚਕ ਦੇ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

245
  ਿਪੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਤ ਕੁੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ,  ਮੌਰ ਮੰਡੀ ਤ 
ਰਾਮਪੁਰਾ ਰੋਡ'ਤ,ੇ ਐਨਐਚ 254

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

246
ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਡਬਲਯੂ) ਿਵਖੇ ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਚਕ ਦੇ 500 
ਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਰਡੋ 'ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

247
ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ 'ਤ ੇਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਚੌਕ ਅਤ ੇਮਹਾਵੀਰ ਚੌਕ ਿਵਚਕਾਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



248
 ਡਬਿਲਊਐਮਐਲ, ਬਿਠੰਡਾ ਡਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ,ੇ

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

249
ਿਕਸ਼ੋਰੀ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਤ,ੇਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ 
ਅਤੇ ਸਟੇਿਡਯਮ ਰੋਡ ਨੰੂ ਜੋੜਦ ੇਹੋਏ, ਬਿਠੰਡਾ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲੱ

ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਪੀਏਚ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

250
ਅਬੋਹਰ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ , ਸੀਤ ੋਗੰਨੋ ਰੋਡ 'ਤ ੇਰੇਲਵ ੇ
ਕਰਾਿਸੰਗ ਦੇ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

251
 ਫਰੀਦਕੋਟ-ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤ ੇਡਬਿਲਊਐਮਐਲ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 35 1225 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

252
 
ਪਾਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਬਿਠੰਡਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

253
ਿਪੰਡ ਲਹਰਰੋਹੀ(LEHRAROHI), ਜ਼ੀਰਾ ਤ ਤਲਵੰਡੀ 
ਭਾਈ ਤੱਕ, ਐਨ.ਐਚ. 54 ਤ ੇਸੱਜ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

254 ਅਿਜਤ ਰੋਡ ਬਿਠੰਡਾ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 10 ਬੋਲੀ 30 4

255
 ਨਾਮਦੇਵ ਗੁਰਦੂਆੁਰਾ ਤ  ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ,ੇ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ' ਤ,ੇਮੋਗਾ ਿਮਨੀਸੀਪਲ ਸੀਮਾ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ

ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

256
ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ  ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਲਜ ਦ ੇ4 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ 
ਅੰਦਰ,ਬਰੇਟਾ ਵੱਲ ਐਨ.ਐਚ. 148 ਬੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

257 ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਈ  ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

258
 ਿਪੰਡ ਬੀਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਖੂ ਤ ਲੋਹੀਆਂ ਮਾਰਗ 'ਤ ੇਖੱਬ ੇ
ਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਐਨਐਚ 703 ਏ ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



259
 ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤ ਰਾਮਸਰਾ 
ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

260
ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤ ਪੂਡਾ ਫੇਸ IV  ਅਤੇ V   ਰੋਡ 'ਤ,ੇ 
ਬਿਠੰਡਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

261 100 ਫੀਟ  ਰੋਡ ਬਿਠੰਡਾ, ਬਿਠੰਡਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

262  ਬੁਢਲਾਡਾ- ਰਤੀਆ ਰਡੋ 'ਤ,ੇ ਬੋਹਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਮਾਨਸਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

263
 ਿਪੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇਪਾਲਾ, ਐਨਐਚ54 'ਤ,ੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਮੱਖੂ ਤ ਅੰਿਮਤਸਰ ਤੱਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

264 ਿਕੱਲੋ ਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 97 ਤ 99 ,ਐਨ.ਐਚ.-71  ਤੇ ਮੋਗਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

265
ਿਪੰਡ ਚੱਕ ਸੋਮੀਆਂਵਾਲਾ,ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਏ ਤ ਗਦਰ 
ਧਾਂਧੀ(Guddar Dhandhi)   ਰੋਡ 'ਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

266
 ਿਪੰਡ ਬਾਰੀਵਾਲਾ ਿਵਚ,ਬਾਰੀਵਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾ ਮਾਰਾਹ(Baja 
Marah ) ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਰੂਲ 70 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

267 ਿਪੰਡ ਗਮਜਾਲ(Gumjal),ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰਰੂਲ 58 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

268 ਿਪੰਡ ਰਦ ਕਲਾਂ(Reond),ਰਦ ਕਲਾਂ ਮਘਾਨੀਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

269 ਿਪੰਡ ਅਿਹਮਦਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4



270 ਿਪੰਡ ਬਾਜੇਵਾਲਾ,ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਊਦਾਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰਰੂਲ 70 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

271
ਿਪੰਡ ਨਾਹੀਆਂਵਾਲਾ,ਿਗੱਲ ਪੱਟੀ ਤ ਨਾਹੀਆਂਵਾਲਾ ਰੋਡ 
'ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰਰੂਲ 70 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

272  ਿਪੰਡ ਬਹਮਨੀ ਵਾਲਾ,ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰਰੂਲ 58 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

273  ਿਪੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ,ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰਰੂਲ 58 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

274
ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਐਲਪੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਤ 2.5 ਿਕ.ਮੀ.ਤਕ, 
ਨਵੀ ਂਿਰਫਾਇਨਰੀ ਰਡੋ (ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ) 'ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰਰੂਲ 70 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

275 ਿਪੰਡ ਮਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ,ਕੋਟਲਾ ਮਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

276 ਿਪੰਡ ਬਓਚਾਣਾ,ਬੁਢਲਾਡਾ ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰਰੂਲ 70 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

277 ਿਪੰਡ ਚਰੁੀ ਵਾਲਾ ਧੰਨਾ, ਿਨਹਾਲਖੇੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰਰੂਲ 58 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

278 ਿਪੰਡ ਿਥਥਾ (THETH),ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਿਫਰਜ਼ੋਪੁਰ ਰਰੂਲ 62 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

279  ਿਪੰਡ ਕਾਉਨੀ,ਸਾਿਦਕ ਗੁਰਹੂਰਸਹਾਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਰੂਲ 75 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

280 ਿਪੰਡ ਬਰ ੇਕੇ, ਮਮਦੋਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਿਫਰਜ਼ੋਪੁਰ ਰਰੂਲ 75 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2



281  ਿਪੰਡ ਗਗਨ ਕੇ,ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਗੰਜੂਆਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਰਰੂਲ 58 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

282
 ਿਪੰਡ ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ ਿਵਖ,ੇਿਗੱਦੜਬਾਹਾ-ਲਾਲਭਾਈ 
(LULBHAI) ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਰੂਲ 63 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

283  ਿਪੰਡ ਅਬੂਲ ਖੁਰਾਨਾ ਿਵਖ,ੇ ਡੀਨ ਖੇੜਾ ਿਲੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

284 ਿਪੰਡ ਨਿਸਬਪੁਰਾ, ਕੋਟਸ਼ਾਮੀਰ ਤ  ਕੋਟ ਭਾਦ ੂਰੋਡ ਤੇ ਬਿਠੰਡਾ ਰਰੂਲ 70 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

285 ਿਪੰਡ ਮਹਾਂ ਬੱਦਰ,ਮੁਕਤਸਰ-ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰਰੂਲ 72 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

286
 ਿਪੰਡ ਮਨਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ,ਨੇੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, 
ਪਾਇਰੇਨਾ ਤ ਮਨਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਰੂਲ 72 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

287 ਿਪੰਡ ਅਕਿਲਆ,ਅਕਿਲਆ ਰਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 2 ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

288
 ਿਪੰਡ ਜੰਦਵਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਂ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ
ਿਵਚ, ਜਲੰਧਰ ਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਐਨਐਚ-44 ਦੇ 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ.

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

289
   ਿਮਰਾਨਕੋਟ ਰਡੋ ਤ,ੇਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਐਡਂ ਲੋਹਾਰਕਾ 
ਰੋਡ ਸੜਕ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

290
 ਪੁਰਾਣ ੇਐਨਐਚ1 'ਤ,ੇ 430 ਤ 438 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ,ਅਿਮਤਸਰ ਤ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

291
ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ (ਅੰਿਮਤਸਰ ਐਨਟਰਸ) ਤ  ਮਾਲ ਆਫ 
ਅੰਿਮਤਸਰ ਤੱਕ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



292
ਐਨਐਚ-344 ਏ ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਬਾਈਪਾਸ ਿਪੰਡ 
ਬਰਨਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤ, ਲਂਗੋਯਾ ਤ ਮਹਲ 
ਰੋਡ ਤੇ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

293
 ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ, ਗਾਂਧੀ ਗੇਟ ਤ ਹਕੀਮਵਾਲਾ ਗੇਟ, 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

294 ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 30 30 900 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

295
 ਐਨਐਚ-503ਏ ਤ ੇਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ ਬੁਲੋਵਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਤੱਕ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

296
 ਕਚਿਹਰੀ ਚਕ ਤ ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਤੱਕ, ਅੰਿਮਤਸਰ 
ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

297
 ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ, ਬਟਾਲਾ ਰਡੋ,  ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲ  ਤ 
ਿਰਸ਼ਭ  ਮੋਟਰਜ਼ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

298
 ਿਪੰਡ ਇਬਰਾਹੀਮਪੁਰ ,ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤ ਬਲਾਚੌਰ ਰੋਡ ਤੱਕ 
ਐਨਐਚ-103 ਏ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ. 'ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

299
     ਿਪੰਡ ਬੱਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ,ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ ਫਗਵਾੜਾ 
ਰੋਡ ਤ,ੇ ਐਨ.ਐਚ.-344 ਬੀ ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

300
 ਮਨਾਵਾਲਾ ਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਹਾਈਵ,ੇ ਐਨ.ਐਚ.-54 ਤ,ੇ 
ਿਕਮੀ  ਪੱਥਰ ਨੰਬਰ 116 ਤ 121ਿਵਚਕਾਰ,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 45 45 2025 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

301
 ਅੰਿਮਤਸਰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਤ,ੇ ਵੇਰਕਾ ਚਕ ਤ ਫਿਤਹਗੜ 
ਚੜੂੀਆਂ ਰੋਡ ਚੌਰਾਹ ੇਤੱਕ  , ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

302
ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤ ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਜਲੰਧਰ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 30 30 900 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



303
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ,  ਕਰਤਾਰਪੁਰ 
ਿਕਸ਼ਨਗੜ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

304
ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਅਿਮਤਸਰ ਬਾਇ ਪਾਸ ਤ  ਚੋਗਾਵਾਂ 
ਵੱਲ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

305
 ਅੰਿਮਤਸਰ ਬਾਇ ਪਾਸ 'ਤ,ੇ 4 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਗੂਮਤਲਾ 
ਚੌਕ ਤ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 25 35 875 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

306
425-430ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਤ 
ਭੋਗਪੁਰ, ਐਨਐਚ-44,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓ ਬੀ ਸੀ ਪੀਐਚੱ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

307
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪਥਰ 20 ਅਤੇ 25ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਐਨ.ਐਚ. 
3,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ - ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

308
  ਿਪੰਡ ਲਂਗਰੋਯਾ,ਐਨ.ਐਚ.-344 ਏ ਦ ੇਦੋਵਾਂ ਪਾਿਸਆਂ 
'ਤ ੇਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਲਂਗਰੋਯਾ ਤ ਬਰਨਾਲਾ ਕਲਾਂ 
ਰੋਡ ਤੇ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

309
 ਿਪੰਡ ਕਰੀਹਾ,ਐਨਐਚ-344ਏ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਾ 
ਤ ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

310
ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਤ ਜੰਡੂਸੀਗਂਾਂ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

311
 ਿਪੰਡ ਤਾਰਾਗੜ , ਜਲੰਧਰ ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰੋਡ, 
ਐਨ.ਐਚ.-3 ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 45 45 2025 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

312  ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

313 ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਬੰਗਾ ਰਡੋ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



314
ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਸ ਰੋਡ ਤੋ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਲੰਧਰ 
ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

315
 ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਈਪਾਸ, ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਐਨਐਚ 103 ਏ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ., 
ਿਸੰਗਰੀਵਾਲ ਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

316
 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪਥਰ 421 ਤ ੋ425 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਐਨਐਚ -44  ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਟਾਂਡਾ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

317
 ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ, 
ਐਨ.ਐਚ -54, ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ. ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 30 30 900 25 10 ਬੋਲੀ 30 4

318
 ਐਨਐਚ-3ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਿਪੰਡ ਮੰਡੀਆਲਾ  'ਤ,ੇ 
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਤ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪਥਰ 11 ਤ ੋ14 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

319
ਐਨਐਚ -703 ਏ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤ ੇ,ਵਿਰਆਮ ਤ 
ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

320
 ਐਨਐਚ54 ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ,ੇ  150 ਤ 155ਿਕਲੋਮੀਟਰ 
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , ਅੰਿਮਤਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਡੋ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

321
 ਐਨ.ਐਚ.-354 'ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਗੇਰਾ ਦੇ  ਿਵਚ ਜਾਂ ਦ ੋ
ਿਕਲੋਮੀਟਰ   ਦ ੇਦਾਯਰ ੇਅੰਦਰ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ 
 ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

322
 ਜਲੰਧਰ-ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਐਨਐਚ-703, ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਨੰਬਰ 16 ਤ ੇ19ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 50 60 3000 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

323
 ਜਲੰਧਰ-ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਐਨਐਚ-703, ਸੱਜੇ  ਹੱਥ ਪਾਸ,ੇ 
ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਨੰਬਰ 21 ਤ ੇ23 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

324
 ਐਨਐਚ54 ਤ,ੇ  69 ਤ 73ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ , 
ਬਟਾਲਾ ਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤ,ੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4



325  ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ
ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

326
 ਜਲੰਧਰ-ਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡ ਐਨਐਚ-3 ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਮਕਸੂਦਨ ਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਸਟੀ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

327
ਿਪੰਡ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਦ ੇਿਵਚ ਜਾਂ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਦਾਯਰ ੇ
ਅੰਦਰ ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਐਨ.ਐਚ.-44 ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ , 
ਜਲੰਧਰ -ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ

ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 50 60 3000 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

328
 ਿਪੰਡ  ਰਾਏਪੁਰ ਰਸੁਲਪੁਰ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ,, ਐਨ.ਐਚ 
44, ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 50 60 3000 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

329
 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 42 ਤ 45 ਿਵਚਕਾਰ ,ਐਨੱ ਐਚੱ 703, 
 ਸੱਜ ੇ ਹੱਥ ਪਾਸ,ੇ ਨਕੋਦਰ - ਧਰਮਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

330
 ਸੱਜ ੇ ਹੱਥ ਪਾਸ,ੇਜਲੰਧਰ-ਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡ ਐਨ.ਐਚ.-
3,ਮਕਸੂਦਨ ਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਸਟੀ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

331
ਐਨ.ਐਚ.-44 ਦੇ ਸੱਜ ੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ੇ'ਤ,ੇ ਚੋਲਾਂਗ ਟੋਲ ਤ 
ਕੁਰਾਲਾ ਖੁਰਦ ਤੱਕ, ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਪੀਏਚ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

332
 ਛਬਾਲ ਚੌਕ ਦੇ 2 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ , ਇਬਾਂਕਲਾਂ 
(IBBANKALAN)-ਿਭਿਕਿਵੰਡ ਰੋਡ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ-
ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 30 30 900 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

333
ਲੀਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਡ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

334
ਵਡਾਲਾ ਚਕ ਤ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਚਕ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂ ਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

335
ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ., ਜੀ.ਪੀ.ਓ ਚਕ ਤ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



336
 366 ਤ 368 ਿਕ.ਮੀ.ਸਟੋਨ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸ,ੇ 
ਐਨਐਚ 44, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ  ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

337
 ਜਲੰਧਰ-ਅਿਮਤਸਰ ਰੋਡਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ , ਐਨ.ਐਚ.-
3, ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਕ ਤ ਮਕਸੁਦਨ ਚਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, 
ਜਲੰਧਰ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ

ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

338  ਕੂਲ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ) ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 30 30 900 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

339
 ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਿਸਟੀ(ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.),ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਟੀ 
ਰੋਡ 'ਤ ੇਮਲਸੀਆਂ ਤ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

340
 38 ਤ 48 ਿਕ.ਮੀ.ਸਟੋਨ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ,ਸੱਜੇ  ਹੱਥ ਪਾਸ ੇ, 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ ਅੰਿਮਤਸਰ ਐਨਐਚ54 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

341
ਿਪੰਡ ਨਗਾਰਾ ਿਵਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਵਾਯਾ 
ਵਿਰਆਮ ਜਲੰਧਰ ਡਬਲਯੂਐਮੱ ਐਲੱ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

342
ਐਨਐਚ44, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ.ਮੁਕੇਿਰਆਂ ਤ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਰੋਡ ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

343
 ਐਨਐਚ44 'ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦ ੇਿਵਚ ਜਾਂ  2 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 50 60 3000 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

344 ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

345
 ਿਪੰਡ ਕੰਗਨਾ ਦ ੇ ਿਵਚ ਜਾਂ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਨਕੋਦਰ-ਮਲਸੀਆਂ  ਰੋਡ ਐਨਐਚ-703, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 50 60 3000 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

346
  ਿਪੰਡ ਅਲੋਵਾਲ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ,  ਨਕੋਦਰ-ਮਲਸੀਆਂ 
ਰੋਡ ਐਨ.ਐਚ.-703, ਨਕੋਦਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



347
  ਿਪੰਡ  ਖੰਗੂੜਾ ਦ ੇ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ,ਫਗਵਾੜਾ ਤ 
ਰੋਪੜ, ਐਨ.ਐਚ.-344 ਏ (ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਐਚ -18) ਦੇ 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 45 45 2025 25 10 ਬੋਲੀ 30 4

348
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 65 ਤ 67 ਿਵਚਕਾਰ , ਐਨਐਚ -54 
ਅੰਿਮਤਸਰ ਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਿਕਸੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

349
 ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਨਕੋਦਰ ਮਿਹਤਪੁਰ ਬਾਈ ਪਾਸ, 33 ਤ 
35 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ ਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

350
ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਮਾਨਬਰ ੋਚਕ ਤ ਗੁਰ ੂ
ਰਵੀ ਦਾਸ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

351  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਬੇਰ ਸਾਿਹਬ ਰੋਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

352
 ਐਸਐਚ -24 ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ,ਿਪੰਡ ਖੁਰਦਾਂ  ਦ ੇ1 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ,ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ ਤੱਕ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

353
ਗੁਜਰਾਲ ਨਗਰ, ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

354
ਜਲੰਧਰ - ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਐਨਐਚ703A (ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ ੇ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

355
 ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ, ਤਰਨਵਾਲਾ 
ਫਲਾਈਓਵਰ ਤ ਅਿਮਤਸਰ- ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦ ੇਚਕ 
ਤੱਕ

ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

356 ਅਜਨਾਲਾ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਿਵੱਚ ਿਕਤ ੇਵੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

357
ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਕ ਤ ਦਆੁਬਾ ਚਕ ਿਵਚਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ 
ਸ਼ਿਹਰ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



358
                ਐਨਐਚ354 ਤ ੇਕਲਾਨੌਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤ 
ਕਾਹਲਵਾਲੀ ਚਕ, ਡੇਰਾਬਾਨਾਨਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ 
ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

359
ਅੰਿਮਤਸਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ-ਫਿਤਹਗੜ ਚੜੂੀਆਂ ਰੋਡ 
(ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ) ਤ ੇਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਬਾਈ ਪਾਸ ਤ  
ਪਿਹਲਾਂ

ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

360
ਫਗਵਾੜਾ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ,  ਐਨ.ਐਚ.-344 ਬੀ 
'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

361
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਪਭਾਟ ਚਕ ਤ 
ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਕ ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 15.24 18.29 279 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

362 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

363 ਫਗਵਾੜਾ ਿਸਟੀ  ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ,ਐਨ.ਐਚ.-44 ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

364
 ਿਪੰਡ ਖਲਵਾੜਾ  ਦ ੇ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ,ਐਨ.ਐਚ.-
344 ਏ (ਪੁਰਾਣਾ ਐਸਐਚ -18) ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਫਗਵਾੜਾ ਤ ਰੋਪੜ ਰੋਡ ਤੇ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 220 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

365
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 64 ਤ 68 ਿਵਚਕਾਰ,ਐਨਐਚ-54, 
ਅਿਮਤਸਰ ਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

366
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 10ਤ 15 ਿਵਚਕਾਰ,ਿਕਸੀ ਵੀ ਪਾਸੇ  
ਐਨਐਚ54, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੋਡ   ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

367
ਐਨਐਚ703 ਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਈਪਾਸ 
(ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ) 'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 160 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

368 ਕੇ ਆਰ ਐਸ ਿਗੱਲ ਰਡੋ, ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਤ ਘੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



369
 ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮ ੂਬਾਈਪਾਸ ਰਡੋ ਐਨਐਚ44 ਦੇ ਿਕਸੀ 
ਵੀ ਪਾਸ,ੇ 349 ਤ 353 ਿਕ.ਮੀ. ਸਟੋਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

370
 ਐਨਐਚ-44 (ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਐਚ -1) ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਜਲੰਧਰ ਤ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 489 ਤ 492  
ਿਵਚਕਾਰ (ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ)

ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੈਗੁਲਰ 190 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

371
ਐਨ.ਐਚ. 54,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ,ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ. 17 ਤ 
21   ਿਵਚਕਾਰ , ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 250 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

372
 ਐਨਐਚ44,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤ,ੇ ਮਿਲਕਪੁਰ ਚਕ ਤ 
ਲਖਨਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

373 ਐਨਐਚ44, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.ਤੇ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 25 25 625 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

374
 ਐਨ ਐਚ 54,  ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 34 ਤ 39 - ਿਵਚਕਾਰ 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

375
 ਐਨਐਚ54 ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ, 156 ਤ 168ਿਕਲੋਮੀਟਰ 
ਿਵਚਕਾਰ, ਅੰਿਮਤਸਰ- ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

376
 ਐਨਐਚ 54 ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, 151 ਤ 154 ਿਕ.ਮੀ. ਸਟੋਨ 
ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਿਮਤਸਰ ਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੱਕ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰੈਗੁਲਰ 160 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

377
 ਐਨਐਚ103A, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਰ ਰੋਡ ਤ ੇਿਪੰਡ 
ਅਲਾਚੌਰ ਦ ੇ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

378
 ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ,  ਸਰਕੁਲਰ ਰਡੋ, ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਚੌਕ ਤ  
ਕਚਿਹਰੀ  ਚੌਕ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

379
 ਨਕੋਦਰ ਮਲਸੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤ ੇਨਕੋਦਰ ਡਬਲਯੂ. 
ਐਮ.ਐਲ.

ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3



380
ਿਪੰਡ ਬਹੋਵਾਲ 103 ਏ ਦ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇਤ ੇਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਤ ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 2 ਤ 5  
ਿਵਚਕਾਰ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 2 ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

381
ਸੂਰਾ ਨਾਸੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ 3 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ , ਜਲੰਧਰ 
ਿਸਟੀ, ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

382
ਅਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ, ਕੋਟ-ਖਾਲਸਾ ਰੋਡ ਤ ੇਕੋਟਖਾਲਸਾ  
ਮੇਨ ਚੌਕ ਤਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

383
 ਮਨਾਵਾਲਾ ਤ ੋਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਈਵ,ੇ ਐਨ.ਐਚ.-54 ਤ,ੇ  
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 116 ਤ 121ਿਵਚਕਾਰ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

384
  ਐਨਐਚ344A ਦੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਂਪਾਸ,ੇਿਪੰਡ ਜਾਡਲਾ  ਦ ੇ2 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਰੋਡ ਤੇ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

385
 ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਅੰਿਮਤਸਰ  ਬਾਈ ਪਾਸ ਤ 
ਏਅਰਪੋਰਟ, ਿਕਸੀ ਵੀ ਂ ਸਾਈਡ (ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ)

ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

386

 ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤ ਮੋਰ 
ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਟਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਜਾਂ ਬਟਾਲਾ ਕਾਦੀਆਂ 
ਰੋਡ, 12 ਤ 14 ਿਕਲੋਮੀਟਰਦ ੇਅੰਦਰ, ਖੱਬ ੇਹੱਥ 
ਪਾਸ,ੇਕਾਦੀਆਂ  ਰੋਡ,ਬਟਾਲਾ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

387
ਐਨਐਚ344A 'ਤ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ.' ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਢਹਾ,  ਦੇ 2 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ,ਬਿਹਰਾਮ ਬੰਗਾ ਰਡੋ ਤੇ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

388  ਐਨ ਐਚ 354 ਤ,ੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 45 1575 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

389
 ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਬੱਸ ਸਟਡ ਤ 
ਫਗਵਾੜਾ ਚਕ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

390  ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਸਰਕੂਲਰ ਰਡੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5



391
 ਹਰੀਆਨਾ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ 
ਰੋਡ ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

392
 ਬਟਾਲਾ ਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਗੁਲਰ 120 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

393
 ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਘਟੋਘਟ 22 ਫੁੱਟ 
ਰੋਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

394
  ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਸਟੀ, ਹਕੀਮਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਚੌਕ ਤ 
ਿਗਲਵਾਲ ਗੇਟ ਚਕ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 1 ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

395
ਅੰਿਮਤਸਰ  ਿਸਟੀ, ਿਮਰਨਕੋਟ ਚੌਕ ਤ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ 
ਨੰੂ ਜੋੜਦੀ ਸੜਕ, ਡਬਲਯੂ ਐਮੱ ਐਲੱ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

396
 ਐਨਐਚ54 ਤ,ੇ 140 ਤ 150 ਿਕ.ਮੀ. ਸਟੋਨ ਿਵਚਕਾਰ, 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ,ਅੰਿਮਤਸਰ ਬਿਠੰਡਾ ਰੋਡ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 45 45 2025 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

397
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 123 ਤ 121ਿਕ.ਮੀ. 
ਿਵਚਕਾਰ,ਐਨਐਚ-54 ਤ,ੇ ਬਿਠੰਡਾ ਤ ਅਿਮਤਸਰ 
ਤੱਕ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 45 45 2025 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

398
 ਿਪੰਡ ਐਮਾ ਮੰਗਤ,ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਐਨਐਚ 44, 
ਜਲੰਧਰ ਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

399  ਐਨਐਚ-103 ਏ ਤ,ੇਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤ ਨਵਾਂਸ਼ਿਹਰ ਰੋਡ ਤੱਕ
ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

400
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਉਨਾ ਰੋਡ 'ਤ ੇ
ਿਸ਼ਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਚਕ ਤ 2 ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 120 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 20 20 400 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

401
 ਐਨਐਚ354 'ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਸੰਧਵਾਲ  ਦ ੇ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 40 45 1800 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3



402
 ਬੱਲਚੌਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਬਲਚੌਰ ਮਿਹੰਦੀਪੁਰ 
ਰੋਡ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

403
 ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਪਾਸੇ,ਮੀਰਨਕੋਟ ਚੌਕ ਤ 
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

404  ਭੋਗਪੁਰ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ, ਐਨ.ਐਚ 44 ਦੇ ਦੋਵ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 30 30 900 25 45 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

405 ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਿਸਟੀ  ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

406
ਓਲਡ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਮਕਸੁਦਨ ਤ ਿਬਧੀਪੁਰ  ਤੱਕ, 
ਖੱਬ ੇਪਾਸ ੇਵੱਲ,, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲੱ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਪੀਐਚੱ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

407
ਨਕੋਦਰ ਚਕ ਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚਕ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ, 
ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 20 20 400 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

408
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਜੋਹਲ  ਨਗਰ 
ਮਾਰਿਕਟ ਤ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ -2 ਤੱਕ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ 
ਡਬਲਯੂਐਮਐਲ

ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5

409
 ਐਨਐਚ103A ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਾਸੇ, ਛਗਰਾ ਤ ਜੈਤਪੁਰ ਦ ੇ
ਿਵਚਕਾਰ

ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰੈਗੁਲਰ 200 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 40 45 1800 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

410
ਅੰਿਮਤਸਰ ਬਾਇ ਪਾਸ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਪਾਸੇ,, ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 
ਤ (ਅੰਿਮਤਸਰ ਦਾਖਲਾ) ਤ ਵੇਰਕਾ ਚਕ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 20 20 400 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 3

411
  ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਐਚ1, 426 ਤ 430 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ  , 
ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਤ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 40 45 1800 25 10 ਬੋਲੀ 30 5

412
   ਪੁਰਾਣਾ  ਐਨਐਚ1 ਤ,ੇ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ 442 ਤ 
446, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ., ਅੰਿਮਤਸਰ ਤ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ  ਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 45 1575 25 75 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 5



413 ਜੇਪੀ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਿਸਟੀ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਜਲੰਧਰ ਰੈਗੁਲਰ 150 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 15.24 18.29 279 25 60 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 15 4

414
ਿਪੰਡ ਕਾਠਗੜ , ਕਾਠਗੜ  ਤ ਰਤੇਵਾਲ ਰੋਡ, 
ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰਰੂਲ 80 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

415
 ਅੰਿਮਤਸਰ-ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ 'ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਨੰਗਲ ਪਨੰੂਆਂ ਤ 
ਮਜੀਠਾ ਰੇਲਵ ੇਕਰਾਿਸੰਗ ਤਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰਰੂਲ 80 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

416
 ਟਾਹਲੀ-ਸਾਹਬ ਰੋਡ ਤ,ੇ ਿਪੰਡ ਟਾਹਲੀ ਸਾਿਹਬ ਤ 
ਮਿਹਮੁਦਪੁਰਾ ਤੱਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰਰੂਲ 80 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

417 ਿਪੰਡ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਲੋਲਾ, ਖੱਜਾਲਾ-ਜਂਡੀਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰਰੂਲ 80 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

418  ਿਪੰਡ ਕੇਸੋਪੁਰ  ਗੜਦੀਵਾਲ  ਤ ਿਲਟਾ  ਰੋਡ ਤੇ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰਰੂਲ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

419 ਿਪੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ,ਜਲੰਧਰ ਕਟ ਬਾਈਪਾਸ ਰਡੋ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਰੂਲ 150 ਓਪਨ ਸੀਸੀ 35 35 1225 12 5 ਬੋਲੀ 10 4

420
 ਿਪੰਡ ਮਾਿਲਆ ਖੁਰਦ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦ ੇਸਾਹਮਣ,ੇ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

421 ਿਪੰਡ ਬਾਿਰਆਂ ਕਲਾਂ, ਬਾਹੋਵਾਲ ਤ ਭਾਮ  ਰੋਡ ਤਕ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰਰੂਲ 100 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

422
ਜਾਮਾਰਾਏ (Jamarai)ਤ ਚੋਲਾ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 
ਕਨਾਲ ਰੋਡ 'ਤ ੇ4 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰਰੂਲ 70 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

423  ਿਪੰਡ ਕੋਹਲਾ,ਪਤਾਪਪੁਰਾ ਤ ਅਧੀ ਖੁਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਰੂਲ 130 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4



424  ਿਪੰਡ  ਖਾਲੂ, ਖਾਲੂ ਤ  ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਰੋਡ ਤ,ੇ ਿਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਰੂਲ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

425
ਿਪੰਡ ਚਟਾ( chounta),  ਿਮਰਥਲ ਤ ਿਦਨਾਨਗਰ 
ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਰੂਲ 80 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

426
 ਿਪੰਡ ਦਰੋਲੀ  ਕਲਾਂ, ਆਦਮਪੁਰ ਤ ਐਨਐਚ-344ਬੀ 
ਚਕ  'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਰੂਲ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

427  ਿਪੰਡ ਲੇਹਲੀ ਕਲਾਂ, ਚਬੇ ਵਾਲ- ਮੋਨਾ ਕਲਾਂ ਰੋਡ ਤੇ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰਰੂਲ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

428
 ਿਪੰਡ  ਖੱਬ ੇਰਾਜਪੂਤਾਨ,ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਪਾਸੇ ,2-4   
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ  ਿਵਚਕਾਰ ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ ਪਨੂ ਤ ਲਹਕੂ ੇ
ਤੱਕ,

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

429  ਿਪੰਡ ਅਡਲੀਵਾਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਤ ਅਡਲੀਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰਰੂਲ 80 ਓ ਬੀ ਸੀ ਪੀਐਚੱ ਡੀਸੀ 30 30 900 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

430
 ਿਪੰਡ ਥਥਾ, ਫਿਤਹਗੜ ਚੜੂੀਆਂ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਮਜੀਠਾ 
ਫਿਤਹਗੜ ਚੜੂੀਆਂ ਰੋਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਰੂਲ 70 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 30 30 900 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

431 ਿਪੰਡ ਿਸੱਧਵਾਂ, ਿਸੱਧਵਾਂ ਤ ਖਲਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ
ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰਰੂਲ 70 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

432
 ਿਪੰਡ ਅਗਵਾਨ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤ ਡੇਰਾਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ 
 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਰੂਲ 80 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

433
ਿਪੰਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੋਿਬੰਦਵਾਲ 
ਸਾਿਹਬ ਰੋਡ ਤੇ

ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ

ਰਰੂਲ 70 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

434   ਿਪੰਡ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਿਧਆਨਪੁਰ - ਕਾਲਾ ਅਫਘਾਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਰੂਲ 80 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4



435  ਿਪੰਡ ਸਿਰਆਣਾ  , ਹਾਜੀਪੁਰ ਤ ਮਾਨਸਰ ਰੋਡ ਤੱਕ
ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁ
ਰ

ਰਰੂਲ 100 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

436
ਿਪੰਡ ਰਰੂਕਾ ਕਲਾਂ,ਰਰੂਕਾ ਕਲਾਂ -  ਗੁਰਾਇਆ ਰੋਡ, ਖੱਬ ੇ
ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਰਰੂਲ 100 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

437  ਿਪੰਡ ਿਸੱਧਵਾਂ  ਡੋਨਾ ,ਿਸੱਧਵਾਂ  ਡੋਨਾ -ਭੰਡਲ ਡੋਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਰੂਲ 80 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 30 30 900 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

438
  ਿਪੰਡ ਗੋਿਬੰਦਪੁਰ, ਬੰਗਾ ਤ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਰੋਡ, ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਐਸਬੀਐਸ 
ਨਗਰ

ਰਰੂਲ 80 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4

439
 ਿਪੰਡ ਸੇਤੀ ਤਰਫ (ਸੁੰਦਰ ਚੱਕ- ਨਰੋਤ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਰੋਡ 
ਤ)ੇ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਰੂਲ 80 ਐਸ ਸੀ ਸੀਐਫਐਸ 35 35 1225 0 0 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 0 2

440  ਿਪੰਡ ਲੋਧੀ, ਚੌਗਾਨ(Chogawan)  - ਰਾਨੀਆ ਰੋਡ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰਰੂਲ 80 ਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 3

441
ਿਪੰਡ ਚੇਤਨਪੁਰਾ,
  ਅੰਿਮਤਸਰ- ਫਿਤਹਗੜ ਚੜੂੀਆਂ ਰੋਡ,  ਉਤੱੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਰਰੂਲ 80 ਓਪਨ ਡੀਸੀ 35 35 1225 12 30 ਲੋਟ ਦੇ ਡਾ 5 4


