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15ਵੀਂ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ  
16ਵਾਂ (ਵਵਸ਼ੇਸ਼) ਸਮਾਗਮ  

ਪੰਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ 
ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੰ : 2 

ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 
( 11.00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ  8:18 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ) 

 

1. ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ 

I. ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਮਾਂਵਲੀ ਸਬੰਧੀ  
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਟਵਧੀ ਅਤ ੇਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਟਨਯਮਾਂਵਲੀ ਦ ੇਟਨਯਮ 

13(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਾਪਤੀ ਨਾਮਾਂਵਲੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤਾ: 

ਓ) ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਰਤਾਪ ਟਸੰਘ ਅਜਨਾਲਾ; 
ਅ) ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ਼ ਟਸੰਘ ਚੀਮਾ; 
ੲ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣ ਕੇ; 
ਸ) ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਟਸੰਘ ਵਡਾਲਾ 

 

II. ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਵਸੰਘ ਖਵਿਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ 
ਕਵਲਆਣ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨ ੰ  ਅਯੋਗ ਠਵਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 

   ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦਆੁਰਾ ਹਠੇ ਟਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ -  
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਟਵਧੀ ਅਤ ੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਟਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਟਨਯਮ 51 ਦੇ ਉਪ 

ਟਨਯਮ (5) ਦੀ ਸ਼੍ਰਤੀ ਧਾਰਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸ ਟਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਟਕ 26-ਭੁਲੱਥ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚਣੁ ੇ
ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਟਸੰਘ ਖਟਹਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ.  ਦੁਆਰਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਟਮਤੀ 
19.10.2021 ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਸ ਟਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਟਵਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ  
89-ਜੈਤੋ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕ ੇ ਤੋਂ ਚਣੁੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਟਸੰਘ ਕਟਲਆਣ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨ ੰ , ਟਮਤੀ 
26.10.2021 ਨ ੰ  ਅਯੋਗ ਠਟਹਰਾਇਆ ਟਗਆ। 

 

2. ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਗਵਠਤ ਕਮਟੇੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦਆੁਰਾ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਗਟਠਤ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਕਮੇਿੀਆ ਂਦੀਆ ਂਟਰਪੋਰਿਾਂ, ਜੋ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ,  ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ: 
I. ਟਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਟਜਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤਸੀਹੇ ਦਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਘਿਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ; 
II. ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਨਟਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ  

III. ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਣੇ ਲਈ। 
 

3. ਵਨਯਮ 16 ਅਧੀਨ ਪਰਸਤਾਵ 

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ 
ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ : 

“ਟਕ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਸੈਂਬਲੀ) ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਣਟਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥੱਟਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ”। 
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4. ਪੰਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਜਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ) ਦੀ ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਵਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਕੁੱ ਝ 
ਵਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸਤਾਵ  

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ 
ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ- 

“ਇਹ ਸਦਨ ਸਕੰਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਟਜਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦਾ ਚਾਲ  ਸਮਾਗਮ, 
ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤ ੇਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ 
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈੋ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਟਜਸ ਟਵਚ ਪਰਸ਼੍ਨ, ਟਧਆਨ ਟਦਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਅਤ ੇ ਟਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਿ ਮੈਂਬਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਨਾ 
ਟਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਟਵਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਟਜਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦੀ 
ਕਾਰਜਟਵਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਟਨਯਮਾਵਲੀ ਟਵਚ ਇਸ ਟਵਸ਼੍ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਨਯਮ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱ ਅਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਮਝੇ ਜਾਣ। 

ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਬਲ ਤੇ ਬਟਹਸ ਟਵਚ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਟਦੱਤ ੇਗਏ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਬੋਲੇ: 

1. ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਟਸੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ   01 ਟਮੰਿ  
2. ਸਰਦਾਰ ਹਟਰੰਦਰਪਾਲ ਟਸੰਘ ਚੰਦ ਮਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  01 ਟਮੰਿ 

3. ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਟਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ   01 ਟਮੰਿ 

ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਟਸੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਬਟਹਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਦੰਦੇ ਹੋਏ 01 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬਲੇੋ। 
5. ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ) ਵਨਯਮ, 2020 ਮਜੇ ਤੇ ਮੁੜ 

ਰੱਖਣਾ 
ਸਕੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ) ਟਨਯਮ, 2020 ਜੋ ਟਕ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਟਵਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾ 8 ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਪੀਕਰ, 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਆੁਰਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ, ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤ ੇਮੁੜ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਇਸ ਦ ੇਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) 
ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ।ੈ  

 

6. ਪੰਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ) ਵਨਯਮ, 2020 ਸਬੰਧੀ ਪਰਸਤਾਵ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ ਜੋ ਟਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ:- 

ਇਹ ਸਦਨ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਟਵਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਪੈਰਹਾ 8 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਹਾ (2) ਅਧੀਨ, 
“ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ( ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ)  ਟਨਯਮਾਂ, 2020 “ਜੋ ਟਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਟਵਧਾਟਨਕ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਕਤੀਆ ਂਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਦਆੁਰਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਟਬਨਾਂ 
ਟਕਸੇ ਸੋਧਾਂ ਦ ੇਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

7. ਮੇਜ਼ ਤ ੇਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ ਸੰਸਦੀ, ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ ਚੀ ਦ ੇਲੜੀ ਨੰ: VII ਦ ੇਅਧੀਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 
ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਵਰਟਣਤ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। 
 

8.  ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟਸੰਘ ਵੈਦ (ਬੁਲਾਰਾ), ਮੈਂਬਰ, ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅਟਧਕਾਰ ਕਮੇਿੀ ਨੇ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅਟਧਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਟਲਆਂ 

ਸਬੰਧੀ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਦਆੁਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਟਲਆਂ ਤੇ ਚਥੌੀ/ਨੌਵੀਂ/ਦਸਵੀਂ/ਟਗਆਰਵੀਂ ਅੰਤਟਰਮ ਟਰਪੋਰਿਾਂ ਪੇਸ਼੍ 
ਕੀਤੀਆਂ:  

 

I. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਟਲਆ ਂਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਆੁਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ; 
II. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਟਲਆ ਂਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਆੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਿੀਨ ੰ , ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ; 
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III. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਆੁਰਾ ਪਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਿੀ ਦੇ 
ਟਵਰੱੁਧ; 

IV. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਆੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਟਸੰਘ ਖਟਹਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ 
ਟਵਰੱੁਧ ; 

V. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਆੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਟਸੰਘ ਖਟਹਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ 
ਟਵਰੱੁਧ; 

VI. ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਟਸੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਦਆੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਟਸਮਰਜੀਤ ਟਸੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਮ,ਐਲ.ਏ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ; ਅਤ ੇ

VII. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਟਲਆ ਂਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਆੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਿੀਨ ੰ , ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ; 
 

9. ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ 

I. ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਟਜੰਦਰ ਟਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਉਪ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਟਲਟਖਆ ਮਤਾ ਸਦਨ ਟਵਚ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ: 

 ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਟਵੱਚ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962, 
1965, 1971 ਅਤ ੇ1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਟਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਮਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਟਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼੍ ਟਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ “Gallantry Awards” ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨ ੰ  ਟਮਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਟਲਸ ਦੁਨੀਆ ਂਟਵੱਚ ਅਟਜਹੀ ਬੇਟਮਸਾਲ ਦੇਸ਼੍ ਭਗਤ 
ਪੁਟਲਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਟਜਸਨੇ ਹਮੇਸ਼੍ਾਂ ਸਾਹਸ ਅਤੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਟਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਟਵਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਟਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ 
ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਟਕਲੋਮੀਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਟਕਲੋਮੀਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਪੁਟਲਸ ਤੇ ਬਇੇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਪਰਗਿਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਟਵੱਚ ਕਾਨ ੰ ਨ ਟਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਟਥਤੀ 
ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੈ ਅਤ ੇਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਟਵਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ 
ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਟਤਕ ਪਾਰਿੀਆ ਂਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਟਕ ਉਹ ਟਮਤੀ 11-10-2021 ਨ ੰ  ਗਰਟਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਿਟਫਕੇਸ਼੍ਨ ਨ ੰ  
ਤੁਰੰਤ ਵਾਟਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਦਨ ਸਬਰਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਿਟਫਕੇਸ਼੍ਨ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ  ਲਈ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਟਸਫਾਟਰਸ਼੍ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਵੇ। 

    ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਬਲ ਤੇ ਬਟਹਸ ਟਵਚ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ ਅਤੇ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਲੇ: 

1. ਸਰਦਾਰ ਟਬਕਰਮ ਟਸੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ   09 ਟਮੰਿ  
2. ਸਰਦਾਰ ਅਮਟਰੰਦਰ ਟਸੰਘ ਰਾਜਾ ਵਟੜੰਗ, ਿਰਾਂਸਪੋਰਿ ਮੰਤਰੀ   03 ਟਮੰਿ 

3. ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ               05 ਟਮੰਿ 

4. ਸਰਦਾਰ ਪਰਟਮੰਦਰ ਟਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  02 ਟਮੰਿ 

5. ਸਰਦਾਰ ਟਸਮਰਜੀਤ ਟਸੰਘ ਬੈਂਸ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਿੀ  01 ਟਮੰਿ 

6. ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਿ ਟਸੰਘ, ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ  01 ਟਮੰਿ 

7. ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ  05 ਟਮੰਿ 

8. ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਟਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ  08 ਟਮੰਿ 

9. ਸਰਦਾਰ ਹਟਰੰਦਰਪਾਲ ਟਸੰਘ ਚੰਦ ਮਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  04 ਟਮੰਿ 

10. ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਟਸੰਘ ਸੋਢੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ  04 ਟਮੰਿ   

ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਟਸੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਬਟਹਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਦੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬਲੇੋ। 
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II. ਸਰਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਟਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਟਵਚ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਮਤਾ ਸਧੋ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਟਲਖੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ:  

“ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ 16ਵਾਂ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ੇਆਪਣੀ 
ਟਚੰਤਾ ਅਤੇ ਟਨਰਾਸ਼੍ਾ ਦਾ ਪਰਗਿਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਅਣਟਡੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਦ ੇ
ਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਦਖਲ ਟਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤ ੇਕਾਨ ੰ ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਟਕ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸੰਟਵਧਾਨ 
ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਸ ਚੀ II) ਟਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਤੰਨ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ: ਟਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦ 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਐਕਿ, 2020; ਮੁੱ ਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਟਕਸਾਨ 
(ਅਟਧਕਾਰਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਟਖਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਿ, 2020; ਅਤ ੇਜ਼ਰ ਰੀ  ਵਸਤ ਆ ਂ(ਸੋਧ) ਐਕਿ, 2020। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਟਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜ ਨ, 2020  
ਨ ੰ  ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਪਰਭਾਟਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਟਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਮਾਮਲਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼੍ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਤੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸਨੇ ਟਵਰੋਧੀ 
ਟਧਰ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਨ ੰ  ਟਧਆਨ ਟਵੱਚ ਰੱਖੇ ਟਬਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਟਵੱਚ ਧੱਕ ੇਨਾਲ ਟਬੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਿੀ ਕਲੋ ਸੁਝਾਅ 
ਭੇਜਟਦਆਂ ਟਵਵਾਦਪ ਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਤੰਨ ਐਕਿਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤੌਰ ਤ ੇਬੁਲਾਇਆ ਟਗਆ ਇਜਲਾਸ ਟਚੰਤਾ ਪਰਗਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਵੱਚ 
ਟਵਵਾਦਪ ਰਨ ਟਬੱਲਾਂ ਦ ੇਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ ਸੀ।  
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਟਲਆਂ ਤੇ ਟਤੰਨ ਟਵਵਾਦਤ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਵਰਤੀ ਸ ਚੀ ਦ ੇਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟਨਖੇਧੀ ਅਤੇ ਟਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਟਫਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਟਦੰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈੋ ਵੀ ਗਤੀਟਵਧੀ ਟਜਸ ਟਵੱਚ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਟਵਸ਼੍ਾ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸ ਚੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ 33 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣਜ ਹੈ । ਟਕਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਟਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਸ਼੍ਤਕਾਰ/ਉਤਪਾਦਕ/ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨ ੰ  ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਤ ੇਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤ ੇਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ 
ਟਵੱਚ ਵਚੇਣ ਲਈ ਟਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸ ਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ 33(ਬੀ) ਟਵੱਚ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਸ਼੍ਬਦ ਨ ੰ  
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ  ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਟਵਆਟਖਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨ ੰ  ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਕੰਮ ਦੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਸੱਧੇ ਤੌਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ੋਇਹ ਟਸੱਧੇ ਤੌਰ ਕ ੇਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਟਜਸ ਤੇ ਪਰਸ਼੍ਨ ਉੱਠਦ ੇਹਨ।  
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਟਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਿਾਂ ਦੀ ਸੰਟਵਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤ ੇ
ਮਨਜ਼ ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਟਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਟਵਸ਼੍ਾ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਟਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਨਯੰਟਤਰਤ 
ਮੰਡੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਬੁਟਨਆਦ, ਬੁਟਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ  ਰ ਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਚੱੁਜੀ ਪਟਰਭਾਟਸ਼੍ਤ ਟਵਧੀ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸ ੇਗੈਰ-
ਟਨਯੰਟਤਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਬੁਟਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦ ੇ
ਬਣਾਉਿੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ  ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਟਕਸਾਨ ਟਹਤੈਸ਼੍ੀ ਟਨਯੰਟਤਰਤ ਮੰਡੀਆ ਂ(ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ) ਨ ੰ  ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਅਟਨਯਟਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟਨਖੇਧੀ ਅਤੇ ਟਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼੍ਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਕੀਿ 
ਫੀਸ, ਪੇਂਡ  ਟਵਕਾਸ ਫੀਸ ਆਟਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ਗੈਰ-ਟਨਯੰਟਤਰਤ  ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਟਗਆ ਦਣੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਟਨਯੰਟਤਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਟਨਯੰਟਤਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ 
ਟਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁਟਚਤ ਟਰਆਇਤਾਂ ਤੇ ਟਚੰਤਾ ਪਰਗਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 
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ਵਪਾਰ ਦੇ ਟਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਜੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਟਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ 
ਹੀ ਪੇਂਡ  ਟਵਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕ 86% ਟਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਥੜੋਹੀ 
ਟਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪੇਂਡ  ਟਕਰਤ-ਬਲ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਤਰਖਾਣ, ਜੁਲਾਹ,ੇ ਟਮਸਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨਾਲ 
ਟਮਲਕੇ ਪੇਂਡ  ਆਰਟਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਟਵਵਾਦਗਰਸਤ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਕੱਟਤਆਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਰ ਪੀ ਬਟਘਆੜਾਂ ਦੇ ਰਟਹਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ 
ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੜਹਨ ਨਾਲ  ਹੀ ਸਪੱਸ਼੍ਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤ ੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼੍ਨਾਂ ਦ ੇਹੱਕ ਟਵੱਚ ਹਨ ਅਤ ੇਛੋਿ ੇਅਤ ੇਸੀਮਾਂਤ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਟਹੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਪੇਂਡ  ਗਰੀਬਾਂ ਟਵਰੁਧ ਇਸ ਸਾਟਜ਼ਸ਼੍ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪ ਰ ਸਕਦੀ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਟਤੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਟਵਧਾਟਨਕ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੱਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਜਨ-ਸ਼੍ਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼੍ ਟਵੱਚ ਪ ਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਇਜਲਾਸ ਸੰਸਦ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ 
ਗਰੀਬ ਅਤ ੇਛੋਿ ੇ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇ ਟਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਭਟਵੱਖੀ ਸ਼੍ੋਸ਼੍ਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਾਢੀ ਦ ੇਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਿੋਂ-ਘੱਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਤ ੋਘੱਿ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰ 
ਕੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਸਿੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਚੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਟਵੱਚ ਟਕਸਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਗਾਰੰਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਿੋਂ-ਘੱਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ ਘੱਿ 
ਕੀਮਤ ਤ ੇਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਕੀਮਤ ਤ ੇਖੇਤੀ ਉਪਜ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੰਡਯੋਗ 
ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਟਰਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਿੋਂ-ਘੱਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਖਰੀਦ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਿੋਂ-ਘੱਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਟਵਆਪਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਟਧਆਨ ਟਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਟਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਇਜਲਾਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਫਰ ਟਤੰਨ ਟਵਵਾਦਗਰਸਤ 
ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸ ੇਸਮਰੱਥਾ ਦੇ, ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਅਟਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਗਲਤ 
ਢੰਗ  ਨਾਲ ਦਖਲ ਟਦੰਟਦਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਟਵਸ਼੍ਾ ਹੋਣ ਦ ੇ ਤੱਥ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਟਦਆਂ ਅਤੇ ਸ ਚੀ III ਦ ੇ
ਇੰਦਰਾਜ਼ 33 ਦੀ ਗਲਤ ਟਵਆਟਖਆ ਕਰਟਦਆ ਂਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰ ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ   ਪੰਜਾਬ ਟਵੱਚ 
ਟਕਸੇ ਵੀ ਰ ਪ ਟਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਤੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਨਾ ਕਰ।ੇ   
 

10. ਵਵਧਾਨਕ ਕੰਮ-ਕਾਰ 

1. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਵਬਲ, 2021  
 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।  

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 15 ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ   
ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) 
ਟਬਲ, 2021   ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤ ੇਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  

2. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਵਮੰਗ (ਵਰਪੀਲ) ਵਬਲ, 2021 

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਵੱਲੋਂ  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਰੈਕਿ ਫਾਰਟਮੰਗ (ਟਰਪੀਲ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਤ ੇਇਹ 
ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤਰੁੰ ਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
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ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ 2, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 
(1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਰੈਕਿ ਫਾਰਟਮੰਗ (ਟਰਪੀਲ) ਟਬਲ, 

2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤ ੇਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  
ਸਰਕਾਰੀ ਮਤ ੇਅਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਟਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬਟਹਸ  ਤ ੇਟਨਮਨਟਲਖਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਟਹਬਾਨ ਨੇ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ 

ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਲੇੋ: 
1. ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਰਤਾਪ ਟਸੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ  16 ਟਮੰਿ 

2. ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਟਸੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ   09 ਟਮੰਿ 

3. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਟਸੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ   15 ਟਮੰਿ 

4. ਸਰਦਾਰ ਹਰਟਮੰਦਰ ਟਸੰਘ ਟਗੱਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ  10 ਟਮੰਿ 

5. ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ    07 ਟਮੰਿ 

6. ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰਨਜੀਤ ਟਸੰਘ ਟਢੱਲੋਂ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ   03 ਟਮੰਿ 

7. ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਟਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ   06 ਟਮੰਿ 

8. ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਟਸੰਘ ਟਸੱਧ , ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ  26 ਟਮੰਿ 

ਸਰਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਟਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਬਟਹਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਦੰਦ ੇਹੋਏ 14 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬਲੇੋ। 

11. ਵਾਈਟ ਪਪੇਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ 
   ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਿਰ (ਅਵਧੀ: 2006-07 ਤੋਂ 2020-21) ਤੇ ਵਾਈਿ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ 
ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ।  

12.  ਵਵਧਾਨਕ ਕੰਮ-ਕਾਰ 

3. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਵਸਕਊਵਰਟੀ, ਵਰਫਾਰਮ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੀ-ਵਡਟਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ  ਟੈਵਰਫ ਵਬਲ, 2021 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਟਸਕਊਟਰਿੀ, ਟਰਫਾਰਮ, ਿਰਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਰੀ-ਟਡਿਰੀਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਆਫ  ਿੈਟਰਫ 
ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦਰੌਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2 ਅਤੇ 3), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 9 ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਟਸਕਊਟਰਿੀ, ਟਰਫਾਰਮ, ਿਰਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਰੀ-
ਟਡਿਰੀਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਿੈਟਰਫ ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  

 

4. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਵਨਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਸਕਊਵਰਟੀ, ਵਰਫਾਰਮ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੀ-ਵਡਟਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ 
ਟੈਵਰਫ ਵਬਲ, 2021 

ਨਵੇਂ ਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਨਟਵਆਉਣਯੋਗ ਉਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਟਨਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟਸਕਊਟਰਿੀ, 
ਟਰਫਾਰਮ, ਿਰਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਰੀ-ਟਡਿਰੀਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਿੈਟਰਫ ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇਇਹ 

ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਵ।ੇ 
“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦਰੌਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2 ਅਤੇ 3), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 9 ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਸ਼੍ਟਡਊਲ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤ ੇਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤ ੇ
ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
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ਨਵੇਂ ਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਨਟਵਆਉਣਯੋਗ ਉਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 
ਰੀਟਨਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟਸਕਊਟਰਿੀ, ਟਰਫਾਰਮ, ਿਰਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਰੀ-ਟਡਿਰੀਮੀਨੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਿੈਟਰਫ ਟਬਲ, 
2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤ ੇਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  

ਵਾਈਿ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦ ੋਟਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬਟਹਸ  ਤੇ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਟਹਬਾਨ ਨੇ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਟਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਲੇੋ: 

1. ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਟਸੰਘ ਬਾਦਲ, ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ    18 ਟਮੰਿ 

2. ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ    01 ਟਮੰਿ 

3. ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਿ ਟਸੰਘ, ਸਕ ਲੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ    09 ਟਮੰਿ 

4. ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ    10 ਟਮੰਿ 

5. ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਟਸੰਘ ਟਸੱਧ , ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ   10 ਟਮੰਿ 

6. ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱ ਧ ਰਾਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ     04 ਟਮੰਿ 

7. ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਟਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ   06 ਟਮੰਿ 

ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਟਸੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ  ਬਟਹਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਦੰਦੇ ਹੋਏ 57 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬਲੇੋ। 

5. ਪੰਜਾਬ (ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਟੈਕਸ (ਰੱਦ) ਵਬਲ, 2021 

 ਪੇਂਡ  ਟਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਿੈਕਸ (ਰੱਦ) ਟਬਲ, 2021ਪੇਸ਼੍ 
ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 
 “ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤ ੇਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦਰੌਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ 2, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) 

ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਪੇਂਡ  ਟਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ) 

ਿੈਕਸ (ਰੱਦ) ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤ ੇਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  
6. ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਬਲ, 2021 (ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ) 

ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼੍ਾ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪੰਜਾਬ ਟਬਲ, 2021  ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ 

ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਵ।ੇ 
“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 38 ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 

ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼੍ਾ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪੰਜਾਬ ਟਬਲ, 2021 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  

7. ਦੀ ਲੈਮਵਰਨ ਟੈੈੱਕ ਸਵਕਲਜ਼ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਬਲ, 2021 (ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ) 
ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੈਮਟਰਨ ਿੈਿੱਕ ਸਟਕਲਜ਼ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ, ਪੰਜਾਬ ਟਬਲ, 2021  ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ 

ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵ।ੇ 
“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 38 ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਲੈਮਟਰਨ ਿੈਿੱਕ ਸਟਕਲਜ਼ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ, ਪੰਜਾਬ 

ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  
ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ 01 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬੋਲੇ। 
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8. ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਵਬਲ, 2021  
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
ਟਬਲ ਤ ੇਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) 

ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।  
 

9. ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧਨਾ ) ਵਬਲ, 2021  
ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧਨਾ ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ 

ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਵ।ੇ 
“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 15 ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 

ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧਨਾ ) ਟਬਲ, 2021  
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

 

10. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗ ਏਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) ਵਬਲ, 2021  

ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼੍ੀਅਲ ਲੈਂਗ ਏਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 

 “ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ 2, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 

(1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼੍ੀਅਲ ਲੈਂਗ ਏਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 

2021  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ 

ਬਟਹਸ ਟਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ 02 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬੋਲੇ। 
ਬਟਹਸ ਟਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਟਸੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 02 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬੋਲੇ। 
ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਿ ਟਸੰਘ, ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਬਟਹਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਦੰਦੇ ਸਮੇਂ 01 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬਲੇੋ। 

 

11. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਰਵਨੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਂ ਅਦਰ ਲੈਂਗ ਏਜ਼ਜ਼ ( ਸੋਧਨਾ) ਵਬਲ, 2021  
ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਰਟਨੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਂ ਅਦਰ ਲੈਂਗ ਏਜ਼ਜ਼ ( ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 

ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ 2, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 

(1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਰਟਨੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਂ ਅਦਰ 

ਲੈਂਗ ਏਜ਼ਜ਼ ( ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ 

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਿ ਟਸੰਘ, ਸਕ ਲ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ 01 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬਲੇੋ। 
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12. ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ਼ਜ਼  (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ) ਸੋਧਨਾ ਵਬਲ, 2021 

ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ਼ਜ਼ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ) ਸੋਧਨਾ ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵ।ੇ 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦਰੌਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਟਵੱਚ ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ ਹਣੋ 

ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਉਚੇਰੀ ਟਸੱਟਖਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ਼ਜ਼ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ) 

ਸੋਧਨਾ ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

 

13. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਇਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਵਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਡਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਬਲਵਡੰਗ ਕਨਸਟਰੱਕਟਡ ਇਨ 
ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਬਲਵਡੰਗਜ਼ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ਼ ਵਬਲ, 2021 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਿਾਇਮ ਵਾਲੰਿਰੀ ਟਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਡਂ ਸੈਿਲਮੈਂਿ ਆਫ ਟਬਲਟਡੰਗ 
ਕਨਸਿਰੱਕਿਡ ਇਨ ਵਾਇਲੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਦੀ ਟਬਲਟਡੰਗਜ਼ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ਼ ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇਇਹ 
ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਵ।ੇ 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦਰੌਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2,3 ਅਤੇ 4), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 12 ਟਵੱਚ ਕੋਈ 

ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤ ੇ

ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਿਾਇਮ ਵਾਲੰਿਰੀ ਟਡਸਕਲੋਜ਼ਰ 

ਐਡਂ ਸੈਿਲਮੈਂਿ ਆਫ ਟਬਲਟਡੰਗ ਕਨਸਿਰੱਕਿਡ ਇਨ ਵਾਇਲੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਦੀ ਟਬਲਟਡੰਗਜ਼ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ਼ ਟਬਲ, 
2021  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਬਟਹਸ ਟਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼੍ਣ ਆਸ਼੍ , ਟਸਟਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ 02 ਟਮੰਿ ਲਈ 

ਬੋਲੇ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਹਮ ਮੋਟਹੰਦਰਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਟਹਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਦੰਦ ੇਸਮੇਂ 01 ਟਮੰਿ ਲਈ ਬੋਲੇ। 
 

14. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੈਗ ਲੈਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚ ਅਲ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਵਬਲ, 2021 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰੋਿਕੈਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਰੈਗ ਲੈਰਾਈਜ਼ੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਕੰਿਰਕੈਚ ਅਲ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਟਬਲ, 2021 
ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦਰੌਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 14 ਟਵੱਚ ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਾ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ 
ਹੋਏ। 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰੋਿੈਕਸ਼੍ਨ ਐਡਂ ਰੈਗ ਲੈਰਾਈਜ਼ੇਸ਼੍ਨ ਆਫ 
ਕੰਿਰੈਕਚ ਅਲ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ 
ਹੋਇਆ। 
 

15. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰ ਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) ਵਬਲ, 2021 

ਮੈਡੀਕਲ ਟਸੱਟਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰ ਿ ਨਰਸਰੀਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵ।ੇ 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
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ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ਾਂ 2 ਤੋਂ 14 ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਅਤ ੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ 
ਹੋਏ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਟਸੱਟਖਆ ਅਤ ੇਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰ ਿ ਨਰਸਰੀਜ਼ (ਸੋਧਨਾ) 
ਟਬਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 

16. ਪੰਜਾਬ ਵਵੱਤੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਰਬੰਧ (ਦ ਜੀ ਸੋਧਨਾ) ਵਬਲ, 2021 

ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਵੱਤੀ ਟਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਿ ਪਰਬੰਧ (ਦ ਜੀ ਸੋਧਨਾ) ਟਬਲ, 2021 ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਟਗਆ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਕ ਟਬਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। 

“ਪਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।” 
ਟਬਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼-ਵਾਰ ਟਵਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2), ਕਲਾਜ਼ 2, ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 

(1) ਅਤੇ ਟਸਰਲੇਖ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ। 

ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਪਰਸਤਾਵ ਟਕ ਪੰਜਾਬ ਟਵੱਤੀ ਟਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਿ ਪਰਬੰਧ (ਦ ਜੀ ਸੋਧਨਾ) 
ਟਬਲ, 2021ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਿ ਲਈ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। 
 

17. ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 

1. ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਵਸ਼੍ ੇਤ ੇਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਿੀ 
ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਟਸੰਘ ਬਾਦਲ, ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਟਵੱਚ 
ਸਪੱਸ਼੍ਿੀਕਰਨ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ। 

2. ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਿੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਰੀਤ 

ਟਸੰਘ ਬਾਦਲ, ਟਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਸਪੱਸ਼੍ਿੀਕਰਨ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ। 
 

18. ਸ਼ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 

ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰ ਦ ੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤ ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, 
ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਸਪੱਸ਼੍ਿੀਕਰਨ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ। 

19. ਪੰਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਵਵਸ ਰ ਲ ਸਬੰਧੀ ਵਬਆਨ 

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਟਕ ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਲੁਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਟਵਸ ਰ ਲ, 
ਟਜਹੜੇ ਟਕ ਟਪਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਟਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਾ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯਗੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਟਹਬ ਨ ੰ  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਟਦੱਤੀ ਗਈ। 
20. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਨੇਮ ਕਰਨਾ/ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ 
  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦ ੇਸਦਨ ਟਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ , ਚਅੇਰ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਵੱਚ ਟਵਘਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇਸ਼੍ੈਸ਼੍ਨ 
ਦੇ ਰਟਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।  

21. ਵਾਕ ਆਊਟ 

1) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਟਪੰਦਰ ਕੌਰ ਰ ਬੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦਵੇ ਟਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਜ਼ਰ ਟਸੰਘ ਮਾਨਸ਼੍ਾਹੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ 
ਟਸੰਘ ਜੱਗਾ ਟਹੱਸੋਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧ  ਅਤ ੇਸਰਦਾਰ ਟਪਰਮਲ ਟਸੰਘ ਧੌਲਾ ਤੋਂ ਟਬਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ 
ਦੇ ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਮਤੇ ਤ ੇਬਲੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ 
ਟਵੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਿ ਕਰ ਗਏ।  

2) ਸਰਦਾਰ ਪਰਟਮੰਦਰ ਟਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਟਬਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ  ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਮੁੱ ਟਦਆ ਂਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਟਵੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਿ ਕਰ ਗਏ।  
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3) ਸਰਦਾਰ ਪਰਟਮੰਦਰ ਟਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਟਬਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ  ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤ ੇ
ਤੇ ਬਲੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਟਵੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਿ ਕਰ ਗਏ।  

4) ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਟਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਜ਼ਰ ਟਸੰਘ ਮਾਨਸ਼੍ਾਹੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਟਸੰਘ ਜੱਗਾ ਟਹੱਸੋਵਾਲ, 

ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧ  ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਟਪਰਮਲ ਟਸੰਘ ਧੌਲਾ ਤੋਂ ਟਬਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਿੀ ਦੇ ਸਦਨ ਟਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 
ਮੈਂਬਰ ਟਬਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਟਵੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਿ ਕਰ 
ਗਏ।  
 

22.  ਸਦਨ ਨ ੰ  ਥੋੜਹੇ ਸਮ ੇਲਈ ਸਥਵਗਤ ਕਰਨਾ 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 3:18 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ ਤੋਂ 3:33  ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ ਤੱਕ, 3:35  
ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ 3:45  ਵਜੇ  ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ ਤੱਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਟਡਪਿੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 3:45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੁਟਪਹਰ 4:00 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਟਪਹਰ ਤੱਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ  4:00 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ  ਤੋਂ 4:15 ਬਾਅਦ 
ਦੁਪਟਹਰ ਤੱਕ, 4:38 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ 4:53 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਟਹਰ  ਤੱਕ ਸਥਟਗਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।  

23. ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ 

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦਆੁਰਾ ਟਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹਤੁ ਅੱਛ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਦਨ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਟਡਪਿੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ 
ਰੋਲ ਟਨਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਾਫ਼ ਅਤ ੇ
ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।   

24. ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯਗੋ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਟਡਪਿੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤ ੇ

ਅਤੇ ਟਵਰੋਧੀ ਟਧਰਾਂ ਦ ੇਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਹਯੋਗ ਦਣੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।  
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮ ਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਵੱਚ ਸ ਬ ੇਦੇ ਟਹੱਤਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 

ਵੱਡਮੁੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਅਤ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਸਟਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
25.  ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ 

  ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਟਹਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦ ੇਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ। 
ਮਾਨਯੋਗ ਟਡਪਿੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਟਪਹਰ ਤੋਂ 2:14 ਬਾਅਦ ਦੁਟਪਹਰ ਤੱਕ ਅਤੇ 03:45 

ਵਜੇ  ਬਾਅਦ ਦੁਟਪਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। 

 ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਅਣਟਮੱਥ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਟਗਤ ਹੋ ਟਗਆ। 
 
 

ਚੰਡੀਗੜਹ 
12 ਨਵੰਬਰ,2021 

 

 


