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ਬਜਟ 2022-23 

ਹਰਪਾਲ ਸ ਿੰਘ ਚੀਮਾ 

ਸ ਿੱਤ ਮਿੰਤਰੀ 

ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 

  

ਮਾਣਯਗੋ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ,  

1. ਮੈਂ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨ ਿੰ  ਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ 

ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਥਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਇੋਆ 

ਹਾਾਂ।  ਮੈਨ ਿੰ ਮਾਣ ਹ ੈਸਕ ਬਤਰੌ ਸ ਿੱਤ ਮਿੰਤਰੀ ਮੈਨ ਿੰ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ  ੇ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ 

ਇ   ੇਲੇ ਹੋਰ  ੀ   ਭਾਗਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇ   ਾਲ   ਮ ਿੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ੀਂ  ਰਹੇਗਿੰਢ ਮਨਾ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਅ ੀਂ  ਾਰ ੇ ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਦ ੇਇ  ਮਿੰਸਦਰ ਸ ਿੱਚ  ਾਡ ੇਪ ਰਸਖਆਾਂ ਅਤ ੇਆਜ਼ਾਦੀ ਘ ਲਾਟੀਆਾਂ 

ਦ ਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੰਦੋਲਨ ਸ ਿੱਚ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਮਹਾਨ ਕ ਰਬਾਨੀਆਾਂ  ਦਕਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਇ   ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  

ਇਹ ਬਜਟ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਰਸਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ   ਪਸਨਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹਕੀਕਤ ਸ ਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਦਰੜ 

 ਿੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪਿੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਹਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

2. ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ ਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸ ਸ਼ ਾਸ਼ ਅਤ ੇਭਰੋ ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।  ਇ  

 ਾਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ‘ਬਦਲਾ ’ ਲਈ  ੋਟਾਾਂ ਪਾਈਆਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨ ਿੰ 117  ੀਟਾਾਂ ਸ ਚੋਂ 92  ੀਟਾਾਂ 

ਦੇ ਬੇਸਮ ਾਲ ਬਹ ਮਤ ਲਈ ਇਹ  ਰਕਾਰ ਪਿੰਜਾਬ  ਾ ੀਆਾਂ ਦਾ ਤਸਹ ਸਦਲੋਂ  ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਾਡ ੇ

ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ  ਾਲੀ  ਰਕਾਰ "ਰਿੰਗਲਾ ਪਿੰਜਾਬ" 

ਸ ਰਜਣ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਸਥਕ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ,  ਮਾਸਜਕ ਸ ਕਾ  ਅਤੇ  ਰਬ  ਾਾਂਝੀ ਾਲਤਾ ਦਾ 

ਪਰਤੀਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਅ ੀਂ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨ ਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 

 ਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਪਰਤੀ ਸਦਰੜ ਹਾਾਂ। 

3. ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ ਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਸਝਆ ਅਤ ੇਜਾਸਣਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 

ਸ ਰਫ ਗਿੱਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸ ਸ਼ ਾ  ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੀ,  ਗੋਂ ਇ  ਨੇ ਗਾਰਿੰਟੀ ਦੇ ਰ ਪ ਸ ਿੱਚ ਆਪਣਾ  ਿੰਕਲਪ  ਾਹਮਣੇ 

ਰਿੱਸਖਆ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ  ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ, ਸਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨ ੀਨਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ 



2  

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੇ ਇਿੱਕ  ਫਲ ਅਤ ੇਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ “ਸਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਤੋਂ ਪਰਭਾਸ ਤ ਹੋਏ । ਇ  

ਲਈ ਅ ੀਂ ਉ ੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਪਿੰਜਾਬ  ਸ ਚ ਦ ਹਰਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਰਾਜ ਨ ਿੰ ਇਿੱਕ ਅਸਜਹਾ 

ਖ ਸ਼ਹਾਲ   ਬਾ ਬਣਾ ਾਾਂਗੇ ਸਜ  'ਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਪੀੜਹੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ। 

4. ਇ  ਇਸਤਹਾ ਕ ਸਜਿੱਤ ਨੇ  ਾਡੇ ਅਿੰਦਰ ਕ ਝ ਕਰ ਸ ਖਾਉਣ ਅਤ ੇ ੇ ਾ ਭਾ ਨਾ ਦੀ ਡ ਿੰਘੀ ਪਰੇਰਣਾ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗ ਰ   ਾਸਹਬਾਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ  ਦਕਾ, ਸ਼ਹੀਦੇ-ਏ-ਆਜ਼ਮ  . ਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਸਜਨਹਾਾਂ 

ਨੇ ਕੇ ਲ 23  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ ਚ   ਤਿੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ   ਪਨਾ ਦੇਸਖਆ ਅਤ ੇਉ   ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 

ਕ ਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੋਂ ਪਰੇਸਰਤ ਹ ਿੰਦ ੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਦਾ   ਤਿੰਤਰ ਅਤ ੇ

ਲੋਕਤਿੰਤਸਰਕ ਭਾਰਤ ਦਾ   ਪਨਾ  ਾਡ ੇ ਿੰਸ ਧਾਨ ਸ ਚ  ਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਦ ੇਜੀ ਨ ਤੋਂ  ੇਧ 

ਲੈਂ ਸਦਆਾਂ, ਮੈਂ ਇ  ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਭਲਾਈ ਅਤ ੇ ਸ ਕਾ  ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦਾ ਇਕ 

 ਪਿੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਨ ਿੰ ਇਹ ਦਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ 

ਸ ਰਫ 100 ਸਦਨਾਾਂ ਦ ੇਬਹ ਤ ਹੀ ਥੜੋ ੇ ਮੇਂ ਸ ਿੱਚ ਬਹ ਤ  ਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਅਤ ੇਅਸਜਹੇ ਫੈ ਲੇ ਲਏ ਸਜਨਹਾਾਂ 

ਨੇ ਪਿੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦ ੇਜੀ ਨ 'ਤੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾ  ਪਾਇਆ। 

5.  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ  ਰਕਾਰ   ਚਿੱਜ ੇਸ਼ਾ ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ 

ਸ ਕ ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਇਿੱਕ  ਾਫ਼-  ਥਰੇ, ਕ ਸ਼ਲ ਅਤ ੇਪਰਭਾ ੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਾਡਾ 

ਰਾਜ-ਪਰਬਿੰਧ ਮਾਡਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤ ੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇ ਮਾ ੇਸ਼ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਇਹ  ਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਾਬ ਅਿੱਗੇ  ਧੇਗਾ ਤਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ 

 ਰਗ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਸਪਿੱਛ ੇਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 

6. ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ   ਚਿੱਜੀ ਅਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ 

 ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂ  ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਝਿੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦ ਰਸ ਹਾਰ ਦ ੇ

ਸਖਲਾਫ਼ ਆ ਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ  ਾ ਤ ੇਇਿੱਕ "ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ ਰਧੋੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ" 

ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮ ਿੱਚ ੇ ਿੰ ਾਰ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਹੈ ਸਕ  ਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦ ੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਸਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਨ ਿੰ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕ ੇ ਦੇਰੀ ਦ ੇਹਟਾਇਆ ਅਤ ੇਮੈਂ ਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਨ ਿੰ ਦਿੱ ਣਾ 
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ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਸਕ ਹ ਣ ਤਿੱਕ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ 28 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਹੋ ਚ ਿੱਕੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇ45 

ਸ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਾਂ ਤਸਹਤ ਜ਼ੇਲਹ  ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਚ ਿੱਕਾ ਹੈ। ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਦਰਪੇਸ਼ ਸਕ ੇ  ੀ ਦ ਰਸ  ਹਾਰ ਦ ੇਸ ਰ ਿੱਧ ਆਪਣੀ ਆ ਾਜ਼ ਬ ਲਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਜਾਬੀ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਉਹ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮ ਕਤ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਮ ਕਤ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਰਜਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਮੋਢ ੇਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। 

7. ਇਹ ਮਾਅਰਕੇ  ਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਸਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ  ਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦ ੇਕ ਝ 

ਸਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੋਣ  ਾਅਦ ੇਪ ਰ ੇਕੀਤ ੇਹਨ। ਪ ਰਾਣੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਆਪਣਾ  ਮਾਾਂ ਪ ਿੱਗਣ 

ਤੋਂ ਥੋੜਾ  ਮਾਾਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਕ ਝ  ਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਾਂ  ਬਿੰਧੀ ਇ ਸਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਾਂ  ਨ ਅਤੇ ਬਹ ਤ 

 ਾਰੀਆਾਂ ਭਰਤੀਆਾਂ ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਅੜਚਨਾਾਂ ਕਾਰਨ ਸ ਰ ੇਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਾਂ  ਨ ਪਰਿੰਤ  ਆਮ ਆਦਮੀ 

ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਸਦਆਾਂ ਹੀ 26,454 ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਨ ੀਂ ਭਰਤੀ ਨ ਿੰ ਪਰ ਾਨਗੀ ਸਦਿੱਤੀ ਅਤ ੇਇਹ 

ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਗਲੇ ਕ ਝ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਮ ਕਿੰਮਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ  ਰਕਾਰ ਨੇ 36,000 ਠੇਕੇ 

'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ਿੰ ਰਗੈ ਲਰ ਕਰਨ ਦਾ  ੀ ਇਕ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਫੈ ਲਾ ਸਲਆ ਹੈ।  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਪਿੰਜਾਬ 

ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨਹਾਾਂ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਤੋਂ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਜਾਣ  ਹੈ। ਅ ੀਂ 

ਕਨੇਡਾ, ਆ ਟਰ ੇਲੀਆ  ਰਗ ੇਦੇਸ਼ਾਾਂ  ਿੱਲ ਬਰੇਨ-ਡਰ ੇਨ (ਯੋਗ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ) ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਪਿੰਜਾਬ 

ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਮਸੌਕਆਾਂ ਲਈ   ੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ   ਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਬੀੜਾ ਚ ਿੱਸਕਆ ਹੈ। 

8. ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸਹਲੀ ਗਾਰਿੰਟੀ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਸਦਆਾਂ 

ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇ ਾਰ ੇ  ਨੀਕਾਾਂ ਨ ਿੰ, 1 ਜ ਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲ  ਸਬਜਲੀ  ਪਲਾਈ ਦੇ 300 ਯ ਸਨਟ ਪਰਤੀ 

ਮਹੀਨਾ ਮ ਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਸਲਆ ਹੈ। ਇ  ਨਾਲ ਪਿੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਮਲੇਗੀ, ਜੋ 

ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਬਲਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਿੱਲ ਰਹੇ  ਨ। ਮੈਂ ਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਨ ਿੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸਦ ਾਉਂਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ 

ਅ ੀਂ ਇ   ਕੀਮ ਨ ਿੰ ਸ ਿੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਤਆਰ ਹਾਾਂ। ਫਜ਼ ਲ ਖਰਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ ਘਟਾਉਣ 

ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਸ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।  
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9. ਅ ੀਂ ਭਰੋ ਾ ਸਦ ਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ ਕੇ  ਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਪੈ ਾ ਸ ਰਫ ਅਤੇ ਸ ਰਫ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 

ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ ਇ  ਫਲ ਫੇ ਤੋਂ  ੇਧ ਲੈਂਦ ੇਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ 'ਇਿੱਕ ਸ ਧਾਇਕ 

ਇਿੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇ  ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਬਹ ਤ  ਾਰ ੇ ਾਬਕਾ ਸ ਧਾਇਕ ਬਹ ਤ  ਾਰੀਆਾਂ 

(ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ) ਪੈਨਸ਼ਨਾਾਂ ਲੈ ਰਹੇ  ਨ, ਹ ਣ ਇ  ਫ਼ੈ ਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈ  ੇਦੀ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦੀ  ਾਲਾਨਾ ਬਿੱਚਤ ਹ ੋੇਗੀ। 

10. ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨ ਿੰ ਅਸਹ ਾ  ਹ ੈ ਸਕ ਜਕੇਰ ਖੇਤੀ ਅਤ ੇ

ਸਕ ਾਨ ਅ ਫਲ ਰਹੇ ਤਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹ ੋ  ਕਦਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ ਿੱਧੀ ਸਬਜਾਈ ਨ ਿੰ 

ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਿੱਕ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਸ ਿੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ੋਸਟਕਾਊ ਖੇਤੀ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਬਿੱਚਤ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ 

ਇਲਾ ਾ ਮ ਿੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨ ਿੰ ਐਮ.ਐ .ਪੀ 'ਤ ੇਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਸਤਹਾ ਕ ਫੈ ਲਾ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸਲਆ ਜਾ ਚ ਿੱਕਾ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਪਸਹਲ-ਕਦਮੀਆਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿੱ  ੇਸ ਿੱਚ ਸ  ਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ 

11. ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਦਨ, ਮੈਂਨ ਿੰ ਸਡਜੀਟਲ ਰ ਪ ਸ ਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤ ਹਾਡਾ 

ਤਸਹ-ਸਦਲੋਂ  ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜਟ ਦੇ  ਾਰ ੇਦ ਤਾ ੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ 

ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇ  ਪਸਹਲ-ਕਦਮੀ ਨਾਲ  ਾਲਾਨਾ 21 ਲਿੱਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਇ  ਤੋਂ  ੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਨਾਲ 800 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰ ਿੱਖਾਾਂ ਨ ਿੰ ਕਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

12. ਇਹ ਬਜਟ  ਾਡੇ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨ ੀਨਰ ਦੇ ਫਲ ਫੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਦਾ  ਿੰਕਲਪ ਹੈ ਸਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅ ਾਜ਼   ਣੇ ਸਬਨਾਾਂ 

ਸਦਤੀ ਗਈ ‘ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ’ ਅ ਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਹਲੀ  ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸਤਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ  ਿੱਡ-ੇਪਿੱਧਰ ‘ਤੇ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕ ਾਇਦ ਜੋ  ਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ  ੀਮਤ  ੀ, ਇਨਹਾਾਂ ਹਿੱਦਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮ ਿੱਖ ਸਹਿੱ ੇਦਾਰਾਾਂ ਭਾ  

"ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ" ਤਿੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਗਈ।  ਾਰ ੇ ਰਗਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਾਂ,  ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇਬਿੰਦੀਆਾਂ ਦ ੇ
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ਨ ਮਾਇਿੰਸਦਆਾਂ, ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ, ਔਰਤਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ    ਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤ ੇਮੈਨ ਿੰ ਇਹ ਦਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

ਸਕ ਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ "ਜਨਤਾ ਬਜਟ" 

ਹੈ। 

13. ਮੈਨ ਿੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਆਾਂ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ  ਾਨ ਿੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 20,384   ਝਾਅ ਈਮੇਲਾਾਂ, 

ਸਚਿੱਠੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮੈਮੋਰਿੰਡਮ ਰਾਹੀਂ  ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਾਂ ਸ ਚੋਂ 72.70%   ਝਾਅ 31 ਤੋਂ 40  ਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ  ਰਗ ਦ ੇਪ ਰਸ਼ਾਾਂ  (45.42%) ਅਤ ੇ27.3% 31 ਤੋਂ 40  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ਰਗ ਦੀਆਾਂ ਇ ਤਰੀਆਾਂ 

(48.2%)  ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।  ਰਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ 

 ਮਝਣ ਲਈ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਪਿੱਧਰੀ  ਮੀਸਟਿੰਗਾਾਂ  ੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਾਂ ਫੇਰੀਆਾਂ ਅਧੀਨ  ਮ ਹ 23 ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ ਦਾ 

 ਰ ੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤ ੇਢੇਰਾਾਂ   ਝਾਅ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਾਨ ਿੰ ਲ ਸਧਆਣਾ, ਪਸਟਆਲਾ, ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ, 

ਬਸਠਿੰਡਾ, ਮਿੰਡੀ ਗੋਸਬਿੰਦਗੜਹ,  ਿੰਗਰ ਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤ ੇਅਿੰਸਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਭਰ ਾਾਂ ਹ ਿੰਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ। 

14.  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, ਪਸਹਲੇ  ਾਲ ਸ ਿੱਚ  ਾਡਾ ਸਧਆਨ ਸਤਿੰਨ ਪਿੱਖੀ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ  

(ੳ)  ਸ ਗੜਦੀ ਸ ਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨ ਿੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨ ਿੰ  ਧਾ ਕੇ  ਧਦੇ ਕਰਜ਼ ੇਨ ਿੰ 

ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ;  

(ਅ)  ਜਨਤਕ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲ  ਰਤੋਂ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਜ਼ ਲ ਖਰਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ 

ਘਟਾ ਕੇ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ  ਕੀਮਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਧਾਰ ਕੇ "  ਚਿੱਜਾ ਰਾਜ ਪਰਬਿੰਧ" ਦੇ  ਾਅਦ ੇਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ; 

ਅਤੇ  

(ੲ)   ਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਦ ੋਬ ਸਨਆਦੀ ਲੋੜਾਾਂ ਜੋ ਸਕ ਸ ਹਤ ਅਤ ੇਸ ਿੱਸਖਆ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨਾ। 

15. ਹ ਣ ਮੈਂ ਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਨ ਿੰ ਦਿੱ ਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ  ਾਲ 2022-23 ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ  ਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ 

ਸ ਿੱਤੀ ਤਿੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇ ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਿੰਤਤਰ ਦੇ ਬ ਸਨਆਦੀ ਸ ਧਾਾਂਤ 'ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਾਂ 

ਦ ਆਰਾ ਅਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ' 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। 
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 ਾਡੀ ਮਜੌ ਦਾ  ਸਥਤੀ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

16.  ਰਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਦ ੇ ਨਮ ਖ ਰਾਜ ਦ ੇਸ ਿੱਤ ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ  ਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਦਆਾਂ 

ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ  ਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦ ੇਸ ਿੱਤ ਦੀ ਅ ਲ ਤ  ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ  ਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਪਛਲੀਆਾਂ 

 ਰਕਾਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ  ਾਈਟ ਪੇਪਰਾਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਜ ੋਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

 ੀ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਕਦ ੇ ੀ ਅਿੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤ ੇਹਿੱਲ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਜਿੱਥ ੇਇਿੱਕ ਪਾ  ੇਰਾਜ ਦੀ ਅ ਲ ਸ ਿੱਤੀ  ਸਥਤੀ ਨ ਿੰ ਪਸੇ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥ ੇਹੀ 

ਦ ਜ ੇਪਾ  ੇਇਹ  ਿੰਭਾ ੀ ਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇ ੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਮ ੜ ਨਿੰਬਰ 

ਇਕ ਦਾ   ਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚ ਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

17.  ਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ  ਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਸਕਆਾਂ ਦੀ ਸ ਿੱਤੀ ਬੇ- ਮਝੀ ਦੇਖੀ 

ਹੈ। ਸਪਛਲੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਅ ਮਾਨ ਨ ਿੰ ਛ ਹਣ  ਾਲੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀ ਖਰਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸ ਰਫ ਗਿੱਲਾਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਨ। ਪਿੰਜਾਬ ਨੇ ਪ ਿੰਜੀ ਅਤ ੇ ਮਾਸਜਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਕ ਭਸ ਿੱਖ ਸ ਚ 

ਸ ਕਾ  ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਦ ੇ ਸਨ ੇਸ਼ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸਗਰਾ ਟ ਦਖੇੀ, ਅਤ ੇਅ ਲ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨ ਿੰ 

 ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ  ੀ ਠੋ  ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚ ਿੱਸਕਆ ਸਗਆ। 

18. ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਭਾ ੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2021-22 ਦ ੇ ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨ ਅਨ  ਾਰ 2 ਲਿੱਖ 63 

ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਰਾਜ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ/ਪੀਐ ਯ ਜ਼/ਬੋਰਡਾਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਾਂ 'ਤੇ 

ਤਕਰੀਬਨ 55,000 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22,250 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦੀ ਗਾਰਿੰਟੀ 

ਰਾਜ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਛਲੇ ਪਿੰਜ  ਾਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ, ਭਾ  ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 

ਤਿੱਕ, ਰਾਜ ਦ ੇਕਰਜ਼ ੇਸ ਿੱਚ 44.23% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

19. ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਜਿੱਥ ੇਲਿੰਬੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸ ਿੱਚ ਪਰਤੀ ਸ ਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸ ਿੱਚ ਪਸਹਲੇ ਨਿੰਬਰ ’ਤੇ 

 ੀ, ਉਥ ੇਹ ਣ ਇਹ ਦ ਜ ੇਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜ ਸਗਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਰਤੀ ਸ ਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜਾਬਿੰਦੀ 'ਤੇ 

ਪਸਹਲੇ  ਥਾਨ ਤੋਂ 11 ੇਂ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਸਖ ਸਕਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਸਮਲਨਾਡ , ਕਰਨਾਟਕ, 
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ਗ ਜਰਾਤ, ਹਸਰਆਣਾ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸਕ ਸਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਗ ੇਰਾਜਾਾਂ ਨੇ ਪਰਤੀ ਸ ਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦ ੇ

ਮਾਪਦਿੰਡ ਸ ਚ ਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਪਛਾੜ ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

20. ਕ ਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਾਂ ਫਰ (ਭਾ  ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਾਂ ਦਾ ਸਹਿੱ ਾ + ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ) ਜੋ ਸਕ ਸ ਿੱਤੀ 

 ਾਲ 2011-12 ਸ ਿੱਚ ਕ ਿੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸ ਰਫ਼ 22.85%  ੀ, ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 ਸ ਿੱਚ 

ਕ ਿੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਦ ਿੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 46.11% ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਆਦ ਸ ਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਟੈਕ  ਮਾਲੀਆ 71.82% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 47.79% ਰਸਹ ਸਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

 ਰੋਤ ਜ ਟਾਉਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਤਿੱਖ ਸਗਰਾ ਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਪਤ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਰਾਜ 

ਦੇ ਸ ਿੱਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਨਰਭਰਤਾ ਨ ਿੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ੈਟ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਕਰ,  ਟੈਂਪ  ਤੇ 

ਰਸਜ ਟਰ ੇਸ਼ਨਾਾਂ, ਅਤ ੇਮਾਈਸਨਿੰਗ ਆਸਦ ਸ ਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਸਕ ਇਹ  ਿੱਧ 

ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਮਾਰਸਕਟ ਦੀ ਅ ਫਲਤਾ ਅਤ ੇਨ ਕ ਦਾਰ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਸਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

21. ਸਪਛਲੀ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਜੀਐ ਟੀ ਮ ਆ ਜਾ ਸ ਰਫ ਜ ਨ, 2022 ਤਿੱਕ ਹੀ 

ਸਮਲਣਾ ਹੈ, ਦ ੇਬਾ ਜ ਦ ਰਾਜ ਦ ੇਮਾਲੀਏ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ। ਇਹ ਕਸਹਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਸਕ ਜੀਐ ਟੀ ਮ ਆ ਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਆਰੀ 

ਸ ਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ ਅਤ ੇਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨ ਿੰ  ਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 

 ਾਲੀ  ਸਥਤੀ ਸ ਿੱਚ ਸਲਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਜੀਐ ਟੀ ਮ ਆ ਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਜ ਨ, 2022 

ਸ ਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ ਹੀ 14,000 -15,000 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ ਿੱਤ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝਿੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ "ਛੇਤੀ ਸਨਘਾਰ  ਿੱਲ ਜਾਣ  ਾਲੀ" 

 ਸਥਤੀ ਹੈ।  

22. ਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਇ  ਦ ੇ ਗੌਰ ਮਈ ਸਦਨਾਾਂ  ਿੱਲ ਮ ੜ ਸਲਜਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਚਾ ਪਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਾਾਂ 'ਤੇ 

ਗਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮ ੜ ਸ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਤਿੱਖ ਮਾਲੀਏ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ  ਮੇਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਸ ਿੱਤ ਮਜ਼ਬ ਤੀ,  ਥਾਈ ਸ ਕਾ , ਕਰਜ਼ ੇ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰਤਾ ਨ ਿੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ 
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ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦ ੇਸਨ ੇਕਲੇ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਅਤ ੇਨੀਤੀਗਤ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

23. ਇ  "ਲਿੰਘੇ ਦਹਾਕ"ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਨ ਿੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜੀ  ਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ 

ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਆਰੀ ਪ ਿੰਜੀ ਖਰਚ ੇਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਸ ਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਨ ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਇ  ਦਾ 

ਅਰਥ-ਸ   ਥਾ 'ਤੇ  ਗ ਣਾਤਮਕ ਪਰਭਾ  ਪ ੇਗਾ ਅਤੇ ਮ ਿੱਲ- ਾਧ ੇਦਾ ਚਿੱਕਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗਾ। 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ ਕਾ  ਦਰ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਅਤ ੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ  ਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਇ  ਨ ਿੰ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇ ਮਰਿੱਥ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਮਜੌ ਦਾ ਸ ਿੱਤੀ  ਸਥਤੀ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

24. ਹ ਣ, ਮੈਂ ਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਨ ਿੰ ਰਾਜ ਦ ੇ ਕ ਝ ਮ ਿੱਖ ਆਰਸਥਕ   ਚਕਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰ ਾਉਣਾ 

ਚਾਹਾਾਂਗਾ।  ਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐ ਡੀਪੀ ਮੌਜ ਦਾ ਕੀਮਤਾਾਂ 'ਤੇ 5,73,763 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ 

ਰਹੀ ਜੋ ਸਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ  8.32% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕ ਕੌਮੀ  ਾਧਾ 8.90% ਰਰਹਾ। ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਲਈ ਜੀਐ ਡੀਪੀ 6,29,834 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਤੇ ਹੈ ਭਾ  ਸਪਛਲੇ  ਾਲ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 9.77% ਦਾ 

 ਾਧਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਸਥਕਤਾ ਸ ਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਿੱਜ  ੀ ਜੀਡੀਐ ਪੀ ਸ ਿੱਚ 24.83% ਦਾ ਇਕ 

ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ੇ ਾ ਾਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮ ਾਰ 

50.63% ਅਤੇ 24.54% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦ ੇ(2021-22) 

ਦੇ 45.88 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 44.23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਸ ਿੱਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬ ਤੀਕਰਣ 

25. 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਅਜੋਕੀ  ਸਥਤੀ ਨ ਿੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ ਿੱਤੀ   ਝ-ਬ ਝ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰਤੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ   ਚੇਤ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ ਿੱਤ ਦ ੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਸ ਿੱਚ ਸ ਿੱਤੀ  ੋਝੀ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਉਪਰਾਸਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਨ ਿੰ ਦਿੱ ਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ:  

ੳ.  ਸ ਿੱਤੀ ਜਖੋਮ ਸ  ਰਣ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ: ਰਾਜ ਨ ਿੰ ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਸ ਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਾਂ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 



9  

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇ  ਨ ਿੰ ਸਲਖਤ ਸ ਚ ਸਲਆਉਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸ ਿੱਤੀ ਜੋਖਮ 

ਸ  ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸ  ਰਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨ ਿੰ 

 ਧਾਏਗਾ; ਜਨਤਕ ਸ ਿੱਤ ਦੇ   ਚਿੱਜ ੇਪਰਬਿੰਧਨ ਸ ਿੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਸ ਿੱਖ ਸ ਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ 

ਦੇ ਢ ਿੱਕ ੇਂ ਉਪਾਅ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਗਾ।  

ਅ.  ਸਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਬਜਟੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦਸੇ਼: ਮੈਨ ਿੰ ਇਹ ਦਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ ਚਿੰਗ ੇ

ਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇ  ਮਾ ੇਸ਼ੀ ਸ ਕਾ  ਦੇ ਸ ਧਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ,  ਰਕਾਰ ਇ   ਾਲ ਸਲਿੰਗ 

ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ  ਮਾਸਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਉਣ 

ਅਤੇ ਭੇਦਭਾ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਿੰਗ  ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇ  ਨ ਿੰ ਮ ਿੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚ ੇ

ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।  

ੲ.  ਸ ਸ਼  ਬੈਂਕ ਤੋਂ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸ ਿੱਤੀ ਅਤ ੇ ਿੰ ਥਾਗਤ ਲਚਕਤਾ (ਬੀਫਅੇਰ) ਪਰਜੋਕੈਟ: ਰਾਜ 

ਨੇ ਬੀਫੇਅਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤਸਹਤ ਸ ਸ਼  ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਸਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ  ਿੰ ਥਾਗਤ 

 ਮਰਿੱਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਸਦਆਾਂ ਇਿੱਕ ਸ ਆਪਕ ਢਾਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ;   ਚਿੱਜ ੇ

ਸ਼ਾ ਨ ਲਈ ਸਮਆਰੀ ਜਨਤਕ  ੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਹੋਰ   ਧਾਰ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦਾ  ਮਰਥਨ 

ਕਰੇਗਾ। ਲਚਕਤਾ ਅਤ ੇਸ ਿੱਤੀ  ਸਥਰਤਾ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਲਈ  ਿੰ ਥਾਗਤ   ਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਲਈ 

1655 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਕ ਿੱਲ ਲਾਗਤ  ਾਲਾ ਇਹ ਪਰੋਜਕੈਟ 5  ਾਲਾਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸ ਿੱਚ ਲਾਗ  

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇ  ਸ ਚ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਇ  ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕ ਿੱਲ ਲਾਗਤ ਸ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 

500 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

 .  ਟਕੈ  ਇਿੰਟਲੈੀਜੈਂ  ਯ ਸਨਟ:  ਾਧ   ਰੋਤ ਜ ਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਟੈਕ  ਇਿੰਟੈਲੀਜੈਂ  

ਯ ਸਨਟ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਯ ਸਨਟ ਟੈਕ ਦਾਤਾ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਅਤ ੇ

 ਿੰਚਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜੀਐ ਟੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਟੈਕ  ਪਾਲਣਾ ਨ ਿੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਿੱਤ ਸ ਭਾਗ 

ਨ ਿੰ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਰ ਝਾਨਾਾਂ, ਪਰਤੀਮਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਭਾਗ ਸ ਿੱਚ ਟੈਕ  

ਸ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ਮਰਿੱਥਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਜ  ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬ ਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਉਪਰ 
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ਚ ਿੱਸਕਆ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਹ.  ਏਕੀਸਕ੍ਰਤ ਸ ਿੰਸਕਿੰਗ ਫਿੰਡ: ਰਾਜ ਦ ੇ ਸ ਿੱਤ ਨ ਿੰ ਇਕਜ ਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਸ ਿੱਖ ਸ ਿੱਚ ਕਰਜ਼ ੇਦੀਆਾਂ 

 ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਾਾਂ ਦ ੇ ਸਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਢ ਕ ੀਂ ਸ   ਥਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਹਤ, ਮੇਰੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ 

ਪਸਹਲੇ ਦ ੋਮਹੀਸਨਆਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਸਕ੍ਰਤ ਸ ਿੰਸਕਿੰਗ ਫਿੰਡ ( ੀ.ਐ .ਐਫ) ਸ ਿੱਚ 1,000 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ ਕ ਿੱਲ ਯੋਗਦਾਨ 3,988 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਹੋ 

ਸਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਸਕ ਸਪਛਲੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਇਨਹਾਾਂ  ਾਰ ੇ ਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ਰਫ਼ 2,988 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਪਾ  ਕੀਆਾਂ  ਨ। 

ਬਜਟ 2022-23 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ,    

26. ਹ ਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦ ੇ ਾਹਮਣੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਸਥਕਤਾ ਅਤ ੇ ਮਾਜ ਦੀ ਬ ਸਨਆਦ - ਸ ਹਤ ਅਤ ੇਸ ਿੱਸਖਆ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ 'ਤੇ 

ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਸਧਆਨ ਕੇਂਸਦਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟੀਚਾਬਿੱਧ ਖਰਸਚਆਾਂ 'ਤੇ ਖਾ  

ਤ ਿੱਜ ੋਸਦਿੰਸਦਆਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਪ ਨਰ ਸਨਰਮਾਣ ਦੀ ਆ  ਨਾਲ ਸਮਿੱਥ ੇਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ  ੀ ਇ  ੇ

ਗਿੱਲ ਦੀ ਗ ਾਹੀ ਭਰਨਗੇ। 

27.  ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਕ ਿੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ੇਦੀ ਤਜ਼ ੀਜ਼ 

ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਕ  ਾਲ 2021-22 ਦ ੇ ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨਾਾਂ ਤੋਂ 14.20%  ਾਧਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤ ੇਸ ਿੱਤੀ 

ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮ ਾਰ 1.99% ਅਤ ੇ3.78% ਰਿੱਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਐ ਡੀਪੀ ਲਈ 

ਪਰਭਾ ੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 45.23% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

28.  ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ੇਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 1,07,932 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦਾ ਪਰ ਤਾਸ ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ 

ਸਪਛਲੇ  ਾਲ ਦੇ  ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  5.35% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ। ਇ  ਸ ਿੱਚੋਂ, 66,440 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਪਰਤੀਬਿੱਧ 

ਖਰਸਚਆਾਂ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪਛਲੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 11.10% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਕਾਰਨ 
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6 ੇਂ ਪਿੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਸਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਨ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ, ਸ ਰਾ ਤ ਸ ਚ ਸਮਲੇ ਕਰਜ਼ ੇਅਤੇ  ਬਿੰਧਤ 

ਸ ਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਨ। 

29.   ਪ ਿੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ੇਦ ੇਬਜਟ ਅਨ ਮਾਨ 10,981 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਸਪਛਲੇ  ਾਲ 

ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 8.95% ਦੀ  ਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਸ ਿੱਖ ਸ ਿੱਚ ਸਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਕਾਰ ਦੀ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ 

ਨ ਿੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਪ ਿੰਜੀ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰ ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਗ ਣਾ ਪਰਭਾ  

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

30.   ਹ ਣ ਮੈਂ 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਦ ੇਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ, ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਖੇਤਰੀ  ਿੰਡ ਅਤ ੇਨ ੀਆਾਂ 

ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਸ ਿੱਸਖਆ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

          ਡਾ.ਬੀ ਆਰ ਅਿੰਬਦੇਕਰ ਨੇ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸਕਹਾ  ੀ ਸਕ "ਸ ਿੱਸਖਆ ਸ਼ਰੇਨੀ ਦ ੇਦ ਿੱਧ  ਾਾਂਗ ਹ,ੈ ਜ ੋ

 ੀ ਇ  ਨ ਿੰ ਪੀ ਗੇਾ ਉ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਬ ਲਿੰਦ ਹ ੋਜਾ ਗੇੀ।" 

31.   ਇਹ  ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਸਖਆ ਨ ਿੰ ਮਨ ਿੱਖਤਾ ਦ ੇ ਾਧ ੇਅਤ ੇਸ ਕਾ  ਦੀ ਪੌੜੀ ਮਿੰਨਦੀ ਹੈ।  ਾਡਾ ਮਿੰਨਣਾ 

ਹੈ ਸਕ ਸ ਿੱਸਖਆ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਯਗੋਤਾ, ਚਸਰਿੱਤਰ ਸਨਰਮਾਣ, ਗਰੀਬੀ ਨ ਿੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇ ਮਾਸਜਕ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ 

ਬ ਸਨਆਦ ਹੈ। ਇਸਤਹਾ  ਗ ਾਹ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ  ਰਦਾਰ 

ਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਜੀ,  ਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸ ਿੰਘ  ਰਾਭਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹ ਤ  ਾਰ ੇ

ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਸ ਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ  ਿੰਗਰਾਮ ਸ ਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇ  ੇਤਰਹਾਾਂ, ਸ ਿੱਸਖਆ 

ਪਰਤੀ  ਾਡੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ੇਗੀ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ  ਾਲ 2047 (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇ100 ੇਂ 

 ਾਲ) ਸ ਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਸ ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਏ।  ਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸ ਿੱਸਖਆ  ਾਲਾ 

 ਾਡਾ  ਮਾਜ,  ਭ ਤੋਂ ਸ ਕਸ ਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ  ਾਲਾ  ਾਡਾ ਸਕ ਾਨ ਅਤ ੇ ਧੇਰੇ ਕ ਸ਼ਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨ ਿੰ ਅਸਜਹੀ ਅਗ ਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਸਕਫਾਇਤੀ ਦਰਾਾਂ 'ਤੇ 
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ਸਮਆਰੀ ਸ ਿੱਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਸਜਿੱਥ ੇਪ ਰਾ ਸਧਆਨ ਸ ਰਫ ਉਪਰਾਸਲਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਨਾਲ ਨਤੀਸਜਆਾਂ 'ਤੇ  ੀ ਕੇਂਸਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

32.   ਅ ੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹ ਿੰਚ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਸਜ  ਸ ਿੱਚ ਨਾ ਸ ਰਫ਼ ਮੌਜ ਦਾ 

ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਨ ਿੰ   ਧਾਰਨ ਅਤ ੇਆਧ ਸਨਕ ਯਿੰਤਰਾਾਂ ਨਾਲ  ਕ ਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਸਤ-ਆਧ ਸਨਕ ਇਮਾਰਤਾਾਂ 

ਸਤਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾ ਗੇਾ,  ਗੋਂ  ਕ ਲਾਾਂ ਅਤ ੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਦ ੇ  ਿੰ ਥਾਪਕਾਾਂ ਭਾ  

ਅਸਧਆਪਕ/ਸਪਰਿੰ ੀਪਲ ਦੀਆਾਂ  ਮਰਿੱਥਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਤ ੇ  ਿੰ ਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ  ੀ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤਾ 

ਜਾ ੇਗਾ। ਮਨੈ ਿੰ ਇਹ ਦਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ੀ ਮਸਹ    ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ  ਕ ਲ 

ਅਤ ੇਉੱਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਖਆ ਲਈ 16.27% ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ; ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਤਕਨੀਕੀ 

ਸ ਿੱਸਖਆ ਸ ਚ 47.84% ਦਾ  ਾਧਾ ਅਤ ੇਮਡੈੀਕਲ ਸ ਿੱਸਖਆ ਲਈ 56.60% ਦਾ  ਿੱਡਾ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਨ ੀਆਾਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ ਰ ਆਤ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ: 

33.  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਦੀ  ਾਾਂਭ- ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ:  ਬਹ ਤ  ਾਰ ੇ ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਤਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਬ ਸਨਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਜ ੇਂ ਸਕ  ਫ਼ਾਈ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ,  ਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ, ਰਿੰਗ-ਰਗੋਨ, 

ਪਿੱਸਖਆਾਂ ਦੀ ਮ ਰਿੰਮਤ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦ ੇਪਰਬਿੰਧ ਅਤ ੇ ਛੋਟੀਆਾਂ ਮ ਰਿੰਮਤਾਾਂ ਕਾਫ਼ੀ  ਮਾਾਂ ਲੈਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਸਜ  ਕਾਰਨ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਕ ਲ ਜਾਣ ਅਤ ੇਸ ਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਮ ਲ ਰ ਪ ਸ ਿੱਚ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੈ ਲੇ 

ਲੈਣ ਦ ੇਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤ ੇ ਕ ਲ ਮ ਖੀਆਾਂ/ਸਪਰਿੰ ੀਪਲਾਾਂ ਦ ੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰ ਝੇਸ ਆਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।  ਰਕਾਰ ਨੇ 

 ਕ ਲਾਾਂ ਦ ੇਇਿੱਕ  ਮ ਹ ਲਈ 'ਐ ਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ' ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬ ਸਨਆਦੀ ਅਤ ੇ

ਜ਼ਰ ਰੀ ਮ ਰਿੰਮਤ  ਿੱਲ ਤ ਰਿੰਤ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਪਰਿੰ ੀਪਲ ਸ ਿੱਸਦਅਕ ਕਿੰਮਾਾਂ ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰ 

 ਕਣ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 123 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ 

ਹਾਾਂ ਅਤ ੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਸਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸਹਲੇ  ਾਲ ਸ ਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਾਂ 

ਬ ਸਨਆਦੀ ਮ ਿੱਸਦਆਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱਖੇਗੀ। 
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34. ਅਸਧਆਪਕਾਾਂ/ ਕ ਲ ਮ ਖੀਆਾਂ/ਸ ਸਦਅਕ ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ ਲਈ  ਸਕਿੱਲ ਅਿੱਪ-ਗਰਡੇਸੇ਼ਨ ਪਰਗੋਰਾਮ: ਸਮਆਰੀ 

ਸ ਿੱਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ,  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਅਸਧਆਪਨ ਦ ੇਗ ਣਾਤਮਕ ਪਸਹਲ ਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਸਬਹਤਰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਸਰਤ ਸ ਖਲਾਈ ਲੀਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਫ ਸਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਾਂ/ਮ ਖੀਆਾਂ/ਸਪਰਿੰ ੀਪਲਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਸ ਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤ ੇ ਮਰਿੱਥਾ ਉ ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 

ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ ਸ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਾਮ ਰ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ/ ਿੰ ਥਾ ਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਤ ੇਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ 

ਦੀ ਸ ਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਰਾਖ ੇਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

35.  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਕੀਮਾਾਂ/ਪਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਦ ੇਖਜੋ ਅਸਧਐਨ/ਪਰਗੋਰਾਮ ਮ ਲਾਾਂਕਣ/ਪਰਭਾ  ਸ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸ ਸ਼ਸੇ਼ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ:  ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ  ਰਤਮਾਨ ਸ ਿੱਚ ਚਲਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ 

 ਕੀਮਾਾਂ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ;  ਮਾਰਟ  ਕ ਲ ਨੀਤੀ; ਪੜਹ  ੋ ਪਿੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪਿੰਜਾਬ; ਇਿੰਗਸਲਸ਼ 

ਬ  ਟਰ ਕਲਿੱਬ ਆਸਦ ਦ ੇ ਅ ਰ ਅਤ ੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਦ ੇ ਸ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ  ੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ/ 

ਆਈ.ਡੀ. ੀ./ਪਿੰਜਾਬ ਯ ਨੀ ਰਸ ਟੀ/ ਐਨ. ੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ./ ਐਨ.ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਆਸਦ  ਰਗੀਆਾਂ 

ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ/ਖੋਜ  ਿੰ ਥਾ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਹੋਰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲ ਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

36.  ਕ ਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂ :  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਸ ਸ਼  ਪਿੱਧਰੀ ਸ ਿੱਸਖਆ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਇ  ਪਰਤੀਯੋਸਗਤਾ  ਾਲੀ ਦ ਨੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਭਸ ਿੱਖ ਦੀਆਾਂ 

ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। ਅ ੀਂ 100 ਮੌਜ ਦਾ  ਕ ਲਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ 

" ਕ ਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂ "  ਜੋਂ ਅਪਗਰਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ  ਕ ਲ ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12 ੀਂ 

ਤਿੱਕ ਦ ੇ ਿੰਯ ਕਤ  ਕ ਲ ਹਣੋਗ ੇਅਤ ੇਉੱਤਮ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਸਜ ੇਂ ਸਕ ਸਡਜੀਟਲ ਕਲਾ  ਰ ਮ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ 

ਉਪਕਰਣਯ ਕਤ ਲੈਬਜ਼,  ਕੇੋਸ਼ਨਲ ਸ ਖਲਾਈ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤ ੇ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ  ਟਾਫ  ਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇ  ਮਿੰਤ  ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖ ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

37.  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਆਧ ਸਨਕ ਸਡਜੀਟਲ ਕਲਾ ਰ ਮਾਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ:  ਅਸਧਆਪਕਾਾਂ ਅਤ ੇ

 ਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਦ ਰ-ਦ ਰਾਡ ੇਦ ੇ ਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਰਸਹਣ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਅਤ ੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ 
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 ਰਚ ਅਲ ਸ ਖਲਾਈ  ਾਧਨਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ,  ਰਕਾਰ ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸਮਆਰੀ 

ਸ ਿੱਸਖਆ ਸਲਆਉਣ ਅਤ ੇ ਸ ਖਲਾਈ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਰਚ ਅਲ ਇਿੰਟਰਐਕਸਟ  ਅਨ ਭ  

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿੱਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸਡਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ੜ ੇਕਲਾ ਰ ਮ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ।  ਰਕਾਰ ਪੜਾਅ-1 ਸ ਿੱਚ 500  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਆਧ ਸਨਕ ਸਡਜੀਟਲ 

ਕਲਾ ਰ ਮ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇ  ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇ  ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖ ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।  

38.  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਰ ਫ ਟਾਪ  ਲੋਰ ਪਨੈਲ ਸ  ਟਮ ਲਗਾਉਣਾ:   ਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ 

ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ  ਕ ਲਾਾਂ ਨ ਿੰ  25% ਤਿੱਕ ਕਾਰਬਨ ਫ ਿੱਟਸਪਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿੰਗ ਦ ੇ70% 

ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲ  ਕਦੀ ਹੈ।  ੋਲਰ ਪੈਨਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ 

ਸਕਫ਼ਾਇਤੀ  ਾਬਤ ਹਇੋਆ ਹੈ ਜੋ  ਕ ਲਾਾਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਸਬਜਲੀ ਸਬਿੱਲਾਾਂ ਨ ਿੰ ਘਟਾਉਣ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੌਜ ਦਾ  ਮੇਂ ਰਾਜ ਦ ੇ19,176  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ ਸ ਰਫ਼ 3,597  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹੀ  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਕੀਮਾਾਂ 

ਅਧੀਨ  ੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸ  ਟਮ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਰ ਫ ਟਾਪ  ੋਲਰ ਪੈਨਲ 

ਸ  ਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜ਼ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਸ ਿੱਚ 

ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 100 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  

39.  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਚਾਰਦੀ ਾਰੀ  ਮਤੇ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦਾ ਅਪਗਰਡੇਸੇ਼ਨ:  ਾਡ ੇ ਕ ਲ ਖਾ  

ਕਰਕੇ ਸ ਸਦਆਰਥਣਾਾਂ ਲਈ   ਰਿੱਸਖਅਤ ਅਤ ੇਮਸਹਫ ਜ਼  ਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਚਿੱਲ 

ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਅਤ ੇ ਾਜ਼-ੋ ਾਮਾਨ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਚਰੋੀ ਜਾਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਾਡਾ  ਰ ੇਖਣ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਜ ੇ ੀ 2,728 ਪੇਂਡ   ਕ ਲ ਅਤ ੇ212 ਸ਼ਸਹਰੀ 

 ਕ ਲ ਅਸਜਹੇ ਹਨ ਸਜਿੱਥ ੇਨ ੀਂ ਚਾਰਦੀ ਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇ2,310 ਪੇਂਡ   ਕ ਲ ਅਤ ੇ93 ਸ਼ਸਹਰੀ  ਕ ਲ 

ਅਸਜਹੇ ਹਨ ਸਜਿੱਥ ੇਚਾਰਦੀ ਾਰੀ ਦੀ ਤ ਰਿੰਤ ਮ ਰਿੰਮਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ 

ਹਰ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਸ ਚ ਅਸਤ-ਆਧ ਸਨਕ  ਕ ਲੀ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇ  ਮਿੰਤ  ਲਈ 

ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦ ੇਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ 424 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 



15  

40. ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ  ਰਦੀਆਾਂ:  ਰਤਮਾਨ ਸ ਿੱਚ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਪਸਹਲੀ ਤੋਂ 8 ੀਂ 

ਜਮਾਤ ਤਿੱਕ ਦੀਆਾਂ  ਾਰੀਆਾਂ ਲੜਕੀਆਾਂ ਅਤ ੇਐ  ੀ/ਐ ਟੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਲੜਸਕਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਦੀ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਇ   ਰਕਾਰ ਨੇ, ਇ   ਕੀਮ ਨ ਿੰ ਇਿੱਕ ਯ ਨੀ ਰ ਲ  ਕੀਮ ਸ ਿੱਚ ਬਦਲਦ ੇਹਏੋ ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 

8 ੀਂ ਜਮਾਤ ਸ ਿੱਚ ਪੜਹ ਰਹੇ  ਾਰ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ੀ  ਰਦੀ ਦਣੇ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇ  

ਮਿੰਤ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

41. ਪਿੰਜਾਬ ਨੌਜ ਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪਰਗੋਰਾਮ:  ਪਿੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਉੱਦਮੀ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ 

ਪਰ ਬਦਸਕ ਮਤੀ ਨਾਲ  ਾਡੀ ਸ ਿੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਪਛਲੇ  ਮੇਂ ਸ ਿੱਚ  ਕ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ 

ਹ ਨਰ ਦੇ ਸ ਕਾ  'ਤੇ ਸਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸਦਿੱਤਾ।  ਾਡਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਉੱਦਮੀ ਹ ਨਰ  ਾਡੇ  ਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਥਿੰਮਹ ਹੈ ਅਤ ੇਇ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਅ ੀਂ ਅਿੱਗ ੇ ਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਪਿੰਜਾਬ ਨੌਜ ਾਨ 

ਉੱਦਮੀ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਇਿੱਕ  ਟਾਰਟ ਅਿੱਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਜਿੱਥ ੇ 11 ੀਂ ਜਮਾਤ ਦ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਪਾਰ ਨਾਲ 

 ਬਿੰਧਤ ਆਪਣੇ   ਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਜ   ਾ ਤ ੇ ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਪਰਤੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 2000 ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਸਹ ਾਬ ਨਾਲ ਪਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰੋਤ ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸ ਿੱਤੀ ਅਤ ੇਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਹ ਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਭਸ ਿੱਖੀ 

ਜੀ ਨ ਸ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਤੀ   ਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 

ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

42. 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਸਖਆ ਨ ਿੰ ਅਗਲੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਜਾਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਲ 

ਰਹੀਆਾਂ  ਕੀਮਾਾਂ ਨ ਿੰ ਉਸਚਤ ਬਜਟੀ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ, ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਕ ਝ  ਕੀਮਾਾਂ ਦੀ 

ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ੳ. ਸਮਡ-ਡ ੇਮੀਲ:  17 ਲਿੱਖ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਸਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਸ ਿੱਚ 473 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ  ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 

(ਬਜਟ ਅਨ ਮਾਨ) ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ। 

 



16  

ਅ.  ਮਿੱਗਰ ਸ ਿੱਸਖਆ ਅਸਭਆਨ - ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 ( ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨ) ਸ ਿੱਚ 1,231 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਇ   ਾਲ 1,351 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਤਜ ੀਜ਼ ੇਗਏ ਹਨ। 

ੲ.  ਓਬੀ ੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਪਰੀ-ਮਸੈਟਰਕ  ਕਾਲਰਸਸ਼ਪ  ਕੀਮ: ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਿੱਖ ਓਬੀ ੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

 .  ਅਨ   ਸਚਤ ਜਾਤੀ ਦ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਪਰੀ-ਮਸੈਟਰਕ  ਕਾਲਰਸਸ਼ਪ  ਕੀਮ: ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਦੌਰਾਨ 2.40 ਲਿੱਖ ਅਨ   ਸਚਤ ਜਾਤੀ ਦ ੇਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 79 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। 

ਉੱਚਰੇੀ ਸ ਿੱਸਖਆ 

43. ਇਿੰਡੀਆ  ਸਕਿੱਲ ਸਰਪੋਰਟ 2022 ਦ ੇਅਨ  ਾਰ ਭਾਰਤ ਸ ਿੱਚ ਸ ਰਫ਼ 46.20% ਗਰੈਜ ਏਟ ਹੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰ 

ਯੋਗ ਹਨ। ਬਦਸਕ ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਜਾਬ, ਨਾ ਤਾਾਂ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ ਖਰ   ਚੀ 

ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਸ ਿੱਚ। ਇ   ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ ਸਦਅਕ  ਿੰ ਥਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਮਿੰਗ-ਅਧਾਸਰਤ, ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਪਰਤੀ   ਚੇਤ, ਕ ਸ਼ਲ ਅਤ ੇਅਗਾਾਂਹ ਧ  ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸ ਿੱਸਖਆ ਦੀ 

ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਸ ਿੱਚ   ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਨਾ ਸ ਰਫ਼ ਅਨ ਸ਼ਾ ਨ ਆਧਾਸਰਤ ਅਸਧਆਪਨ 'ਤੇ  ਗੋਂ ਹ ਨਰ 

ਆਧਾਸਰਤ ਅਸਧਆਪਨ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਸਦਰਤ ਕਰਾਾਂਗੇ।  

44. ਪਿੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀ ਰਸ ਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ, ਮ ਿੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰ ਾਰ 

ਲਈ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਸਜ  ਨੇ ਬਾਅਦ ਸ ਚ ਬਹ -ਅਨ ਸ਼ਾ ਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ਿੰ ਅਪਣਾ ਸਲਆ ਹੈ। 

ਐਪਰ, ਸਪਛਲੇ ਕ ਝ  ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤ ੇਇ  ਯ ਨੀ ਰਸ ਟੀ ਨ ਿੰ ਚਿੱਲ ਰਹੇ 

ਸ ਿੱਤੀ  ਿੰਕਟ ਸ ਚੋਂ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮ ੜ   ਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 
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45. ਨੌਂ  ਨ ੀਆਾਂ ਲਾਇਬਰਰੇੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ: ਮੈਂ 9 ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ 

ਅਰਥਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲ ਸਧਆਣਾ, ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਗੋਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ,  ਰੀ 

ਮ ਕਤ ਰ  ਾਸਹਬ ਅਤ ੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਨਗਰ ਦ ੇ  ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ 

ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

46. ਯ ਨੀ ਰਸ ਟੀ ਫੀ  ਸ ਿੱਚ ਸਰਆਇਤ ਦਣੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਣੇੀ ਦ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਮ ਿੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ  ਜ਼ੀਫ਼ਾ:  ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਪੜਹਦ ੇਗਰੀਬ ਪਸਰ ਾਰਾਾਂ, ਖਾ  ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦ ੇ

ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਨੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਿੱਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਿੰਕਾਾਂ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀ  ਸ ਿੱਚ ਸਰਆਇਤ  ਜੋਂ  ਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 

ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

47. ਹਸਥਆਰਬਿੰਦ  ੈਨਾ ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਐਨ ੀ ੀ ਇਕ ਲਾਾਂਚ ਪੈਡ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ਚ 

ਪਿੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਬਹ ਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ੀ ੀ ਕੈਡੇਟਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਹਇੋਆ ਹੈ। 

ਐਨ ੀ ੀ ਯ ਸਨਟ ਅਤ ੇ ਸ ਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪਿੰਜਾਬੀ 

ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਨ ਸ਼ਾਸ ਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਿੰਮੇ ਾਰ ਨਾਗਸਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸ ਖਲਾਈ ਦੇਣ ਸ ਚ ਇਿੱਕ 

ਅਸਹਮ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦ ੇਐਨ ੀ ੀ ਯ ਸਨਟਾਾਂ ਅਤ ੇਐਨ ੀ ੀ ਸ ਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦ ੇ

ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇ ਸ ਿੱਚ   ਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨ ੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਲਈ ਇ   ਾਲ 5 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

48. 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ  ਾਰ ੇ ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਦ ੇਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਨ ਿੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ ੇ

ਸ ਸਦਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਨ ੇਂ ਅਸਤ-ਆਧ ਸਨਕ ਸਡਗਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ 

 ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਚਾਲ  ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਸ ਿੱਚ ਮ ਿੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਹੈ। 
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ਤਕਨੀਕੀ ਸ ਿੱਸਖਆ  

49.  ਾਡੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸ ਖਰਲਾ 

 ਰੋਤ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਨਾਲ, ਇ   ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਧਆਨ ਕਲਾ  ਰ ਮ ਸ ਖਲਾਈ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਇਿੰਟਰਨਸਸ਼ਪ, ਫੀਲਡ ਸ ਸਜ਼ਟ ਅਤ ੇਹ ਨਰ ਸ ਕਾ  ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ ਹਾਰਕ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਹੋ ੇਗਾ। ਇ  ਮਤੇ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦ ੇ ਹੋਏ ਮਜੌ ਦਾ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇ

ਆਧ ਸਨਕੀਕਰਨ ਅਤ ੇ ਸ  ਤਾਰ 'ਤੇ ਮ ਿੱਖ ਸਧਆਨ ਦਣੇ ਦੇ ਮਿੰਤ  ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸ ਿੱਸਖਆ ਲਈ 641 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।  

ਖੇਡਾਾਂ ਅਤ ੇਯ  ਕ   ੇਾ ਾਾਂ 

50. ਪਿੰਜਾਬ ਸਕ ੇ  ਮੇਂ ਉਭਰਦ ੇਸਖਡਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਗੜਹ  ੀ। ਜਕੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਾਂ ਸਕ ਬੀਤ ੇ ਸਮਆਾਂ ਸ ਚ 

ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਪਿੰਡ ਸ ਿੱਚ  ਿੰਭਾ ੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤ   ਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਰ 

ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸ ਲਿੱਖਣ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ ਸ਼  ਪਿੱਧਰੀ ਸਖਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ ਅਿੱਗ ੇ ਧ ੇਹਨ 

ਅਤੇ ਜਦੋਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਚ ਸਕ  ੇ ੀ ਪਰਭਾ ੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇ ਸਖਡਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹੋਰ 

ਰਾਜਾਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਸਪਆ।  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ   ਪਨਾ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਮ ੜ ਪਸਹਲਾਾਂ  ਾਾਂਗ ਹੀ ਲੀਹ 

'ਤੇ ਸਲਆਾਂਦਾ ਜਾ ।ੇ ਇ   ਾਲ, ਮੈਂ ਉਭਰਦ ੇਅਤ ੇਉੱਤਮ ਸਖਡਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਦ ੋਨ ੀਆਾਂ  ਕੀਮਾਾਂ ਦੀ 

ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ। 

51. ਪਿੰਜਾਬ  ਿੱਲੋਂ  ਲੋਗੋਂ ਾਲ,   ਨਾਮ ( ਿੰਗਰ ਰ) ਸ ਖੇ ਇਿੱਕ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ  ਟਡੇੀਅਮ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ   ਾ ਤ ੇ ਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢ ਿੱਕ ਾਾਂ ਬਜਟ ਉਪਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਾਂ ਦਾ 

ਸਮਆਰ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ  ਟੇਡੀਅਮਾਾਂ ਨ ਿੰ  ੀ ਅਪਗਰਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
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ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਿੱਸਖਆ ਅਤ ੇਖੋਜ 

52. ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਿੱਸਖਆ ਸਕ ੇ  ੀ ਦੇਸ਼ ਸ ਿੱਚ ਸ ਹਤ  ਿੰਭਾਲ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੀਲ ਪਿੱਥਰ ਹੈ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ  ਿੰ ਥਾ ਾਾਂ ਹਨ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸ ਸ਼  ਪਿੱਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਸਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਸ ਿੱਚ ਹਰ ਘੜੀ ਮਸਹ    ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਜਾ, ਅ ੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਿੰਦੇ ਸਕ 

 ਾਡ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਯ ਕਰੇਨ  ਰਗ ੇਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇ  ਲਈ ਅ ੀਂ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ  ਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਿੱਸਖਆ ਈਕੋ-ਸ  ਟਮ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ 

 ਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ,  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ  ਮ ਿੱਚ ੇਪਿੰਜਾਬ ਦਾ  ਰ ੇਖਣ ਕਰਕੇ 5  ਾਲਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮਆਦ ਸ ਿੱਚ 16 ਨ ੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ ੋ ਿੱਧ ਕ ੇ25 ਹੋ ਜਾਣਗ ੇ ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ।  

53. ਇ   ਾਲ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਿੱਸਖਆ ਲਈ 1,033 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਕ 

ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 ( ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨ) ਸ ਚ 56.60% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ  ਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਕਾਲਜਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਕਾਲਜਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐ  ਦੀਆਾਂ  ੀਟਾਾਂ  ਧਾਉਣ 'ਤੇ  ੀ ਗੌਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਮੈਨ ਿੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਸਦਆਾਂ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ  ਿੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸ ਿੰਘ  ਟਟੇ 

ਇਿੰ ਟੀਸਚਊਟ ਆਫ ਮਡੈੀਕਲ  ਾਇਿੰਸ ਜ,  ਿੰਗਰ ਰ ਸ ਿੱਚ 100 ਐਮਬੀਬੀਐ    ੀਟਾਾਂ  ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਨ ਾਾਂ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।  ਿੰਗਰ ਰ ਸ ਖੇ  ਿੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸ ਿੰਘ  ਟੇਟ 

ਇਿੰ ਟੀਸਚਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ  ਾਇਿੰਸ ਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦਾ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਰਾਖ ਾਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

54.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ  ਾਸਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸ ਿੰਘ (ਐ .ਏ.ਐ .) ਨਗਰ ਸ ਖੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 

ਦੌਰਾਨ ਅਸਤ ਆਧ ਸਨਕ “ਪਿੰਜਾਬ ਇਿੰ ਟੀਸਚਊਟ ਆਫ ਲੀ ਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ  ਾਇਿੰਸ ਜ਼” ਦੀ  ਥਾਪਨਾ 

ਕਰੇਗੀ, ਸਜ  ਲਈ ਢ ਿੱਕ ਾਾਂ ਉਪਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
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ਸ ਹਤ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

"ਚਿੰਗੀ ਸ ਹਤ  ਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਦਲੌਤ ਹ"ੈ 

55. ਸਕ ੇ  ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ ਹਤ ਉ  ਦੇ ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬਰਾਬਰੀ  ਾਲੀ, ਸਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ 

ਸ ਹਤ  ਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਤਿੱਕ ਪਹ ਿੰਚ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਿੰਸਨਆ-ਪਰਮਿੰਸਨਆ ਤਿੱਥ ਹੈ ਸਕ ਜੇਬ 

ਤੋਂ  ਿੱਧ ਖਰਚ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਗਰੀਬੀ  ਿੱਲ ਧਿੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

56.  ਮੈਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨ ਸਦ ਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਇ   ਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰ ਬਹ ਤ ਹੀ 

ਅਣਗੌਲੇ  ੈਕਟਰ ਅਰਥਾਤ ਸ ਹਤ  ੈਕਟਰ ਨ ਿੰ ਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ  ਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਸ ਅਕਤੀ ਬ ਸਨਆਦੀ ਸ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ  ਾਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ ਖ ਸ਼ਸਕ ਮਤ  ਮਝਦਾ 

ਹਾਾਂ ਸਕ  ਾਡੇ ਆਗ  ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ  ਾਲੀ  ਰਕਾਰ 

ਦਾ ਸਹਿੱ ਾ ਹਾਾਂ ਸਜ  ਸ ਚ ਸ ਹਤ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰੋਡਮੈਪ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ ਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4,731 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਜੋ ਸਕ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ  23.80% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ 

ਮਸਹ    ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।     

57. ਮ ਹਿੱਲਾ/ਸਪਿੰਡ ਕਲੀਸਨਕ:  ਰੀਮਾਨ ਜੀ,  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਭ ਗੋਸਲਕ  ਸਥਤੀ, ਸਲਿੰਗ,  ਰਗ, ਜਾਤ, 

ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਕ ਮ ਦੇ ਸ ਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ ਹਤ 

 ਿੰਭਾਲ " ੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਹ ਿੰਚ ਘਰ-ਘਰ" ਤਿੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸ ਿੱਚ ਸ ਸ਼ ਾ  ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਪਿੰਜਾਬ 

ਦੇ ਦ ਰ-ਦ ਰਾਡ ੇਰਸਹਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤਿੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸ  ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਰੜ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ 

ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਨਾਗਸਰਕ ਇਿੱਕ  ਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀ ਨ ਸਜਊਣ ਦੀ ਇ  ਬ ਸਨਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖ ਦ ਨ ਿੰ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਮਸਹ    ਕਰ  ਕਣ। ਇਹ  ਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸ ਹਤ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ 
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ਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ "ਮ ਹਿੱਲਾ/ਸਪਿੰਡ ਕਲੀਸਨਕ"  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇ  

 ਾਲ  ਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਮ ਹਿੱਲਾ ਕਲੀਸਨਕ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਜ  ਲਈ 77 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਉਪਬਿੰਧ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ 15 

ਅਗ ਤ, 2022 ਤਿੱਕ 75 ਅਸਜਹੇ ਮ ਹਿੱਲਾ ਕਲੀਸਨਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ  

58. ਫਸਰਸ਼ਤ:ੇ  ੜਕ ਹਾਦਸ ਆਾਂ ਸ ਿੱਚ  ਮੇਂ ਸ ਰ ਡਾਕਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਤੌਾਾਂ ਇਿੱਕ ਦ ਖ 

ਭਸਰਆ ਅਨ ਭ  ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਇ  ਨ ਿੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਿੱਦ  ਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਕ  ੜਕ ਹਾਦ  ੇਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਸ ਅਕਤੀ ਨ ਿੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। 

ਇ  ਲਈ ਨ ੀਂ ਸਦਿੱਲੀ ਸ ਿੱਚ ‘ਫਸਰਸ਼ਤੇ’  ਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਕੀਮ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀ 

ਜਾ ੇਗੀ, ਸਜ  ਤਸਹਤ ਕੋਈ  ੀ  ੜਕ ਹਾਦ  ੇਦੇ ਪੀੜਤ/ਪੀੜਤਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਲਜਾ ਕੇ ਸਕ ੇ  ੀ ਹ ਪਤਾਲ ਸ ਿੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  ੜਕ ਹਾਦਸ ਆਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦਾ ਮ ਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇ ਾਰਾ 

ਖਰਚਾ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਚ ਿੱਸਕਆ ਜਾ ੇਗਾ।  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨ ਿੰ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ   ਨਮਾਸਨਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

59. ਐ ਟਟੇ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਯ ਸਨਟ (ਈ.ਐਮ.ਯ .) ਦੀ  ਥਾਪਨਾ: ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਸ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ, ਅਸਜਹ ੇਬ ਸਨਆਦੀ 

ਢਾਾਂਚੇ ਦ ੇ ਸਨਰਮਾਣਕਰਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ  ਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹਣੋ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀ 

ਸਨਰਿੰਤਰਤਾ ਅਤ ੇ ਾਾਂਭ- ਿੰਭਾਲ ਨ ਿੰ ਅਕ ਰ ਅਣਸਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਐ ਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਯ ਸਨਟ (ਈ.ਐਮ.ਯ .)  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਸਖਆ ਹੈ ਜੋ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ/ਸ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਬ ਸਨਆਦੀ ਉਪ-ਢਾਾਂਚਾ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ  ਾਾਂਭ- ਿੰਭਾਲ ਅਤ ੇਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਨ ਿੰ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖੇੇਗਾ ਅਤ ੇ ਮਾਾਂਬਿੱਧ 

ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਦ ਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ ਰ ਆਤ ਸ ਿੱਚ ਯ ਸਨਟ ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ 

ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਚ ਇ  ਨ ਿੰ ਅਸਜਹੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਦ ੇਪੇਸ਼ੇ ਰ ਪਰਬਿੰਧਨ  ਾਲੀ ਸਕ ੇ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਏਜਿੰ ੀ 

ਨ ਿੰ  ੌਂਸਪਆ ਜਾ ੇਗਾ।  
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60.  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਹਤ  ਕੀਮਾਾਂ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਟਰਾਮਾ  ੈਂਟਰਾਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ, ਆਯ ਸ਼, ਆਯ ਸ਼ਮਾਨ 

ਭਾਰਤ- ਰਬਿੱਤ ਸ ਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕੈਂ ਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼  ਕੀਮ, ਕੈਂ ਰ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇ

ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਸਰ ਪਾਾਂ   ੇ ਾ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇ  ਨਾਜ਼ ਕ ਸ ਹਤ  ੈਕਟਰ ਸ ਿੱਚ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ਿੰ 

ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

61.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਦ ੋ  ਾਲਾਾਂ ਸ ਚ ਪਸਟਆਲਾ ਅਤ ੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ ਖੇ ਦ ੋ   ਪਰ 

 ਪੈ ੈਸਲਟੀ ਹ ਪਤਾਲ  ਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇ  ੇ ਤਰਹਾਾਂ  ਾਲ 2027 ਤਿੱਕ ਸਤਿੰਨ ਹਰੋ   ਪਰ  ਪੈਸੈ਼ਸਲਟੀ 

ਹ ਪਤਾਲ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ  

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

62. ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਿੱਕ ਚ ਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜਹਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪਾ  ੇ ਾਨ ਿੰ ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 

 ਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦ ਜ ੇਪਾ  ੇਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਮਾਰ ਥਲ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ  ਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨ ਿੰਨਾਾਂ ਸ ਰ ਿੱਧ  ਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆ ਾਜ਼ ਬ ਲਿੰਦ ਕੀਤੀ  ਤਾਾਂ ਭਾਰਤ 

 ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ  ਲ ਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਇਹ ਸਕ ੇ ਤੋਂ ਲ ਸਕਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ,  ਾਡੀ 

 ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇ ਿੰਕਲਪ ਅਤ ੇਸਦਰੜਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ; ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ 

 ੀ ਸ਼ਰਧਾਾਂਜਲੀ ਭਟੇ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅ ਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ  ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਲਾਫਤ 

ਕਰਸਦਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਗ ਾਈਆਾਂ।  

63. ਇਹ ਮਸਹ    ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਇਹ ਸ ਰਫ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ  ਮਾਾਂ 

ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ  ਾਸਹਬ ਨੇ ਪਸਹਲੀ  ਾਰ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨ ਿੰ ਮ ੜ 

  ਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੀਆਾਂ  ਕੀਮਾਾਂ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ੈਕਟਰ ਲਈ  ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 

ਨ ਿੰ ਦਰ ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ 

ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  
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64. ਝਨੇੋ ਦੀ ਸ ਿੱਧੀ ਸਬਜਾਈ (ਡੀ.ਐ .ਆਰ): ਅਸਧਐਨ ਦਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਿੱਦ  

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਡੀਐ ਆਰ ਸ ਧੀ ਸ ਿੱਚ 20% ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਡੀਐ ਆਰ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ,  ਾਡੇ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਇ  ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ 1500 ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦ ੇ ਸ ਿੱਤੀ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਇ  

ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ  ਾਲੇ  ਾਲਾਾਂ ਸ ਚ  ਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜ ੇ ਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗ ੇਅਤ ੇਮੈਂ ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 

ਡੀਐ ਆਰ ਲਈ 450 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  

65. ਮ ਿੰਗੀ ਦੀ ਖਤੇੀ 'ਤ ੇਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ  ਮਰਥਨ ਮ ਿੱਲ (ਐਮਐ ਪੀ): 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ  ਮਰਥਨ 

ਮ ਿੱਲ 'ਤੇ ਮ ਿੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤਹਾ ਕ ਫੈ ਲਾ ਸਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਰ ਾਇਤੀ 2 ਫ ਲਾਾਂ 

ਭਾ  ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਤੋਂ 3 ਫ ਲਾਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 65 ਸਦਨਾਾਂ ਦੀ 

ਫ ਲ ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸ ਸਭਿੰਨਤਾ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇ

ਸਮਿੱਟੀ ਦੀ  ਿੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇ  ਮਿੰਤ  ਨ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨ ਿੰ 66 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਗੈਪ ਫਿੰਸਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮੈਨ ਿੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸਟ  ਮਾਰਕੀਸਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ 

(ਨੈਫੇਡ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮ ਿੱਲ  ਮਰਥਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇਤਸਹਤ ਅਿੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮ ਿੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣੀ  ਸਹਮਤੀ ਸਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

66. ਪਰਾਲੀ  ਾੜਨ ਨ ਿੰ ਰਕੋਣਾ: ਅ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਸਕ ਾਨਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਝਨੇੋ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨ ਿੰ  ਾੜਨਾ 

ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੀ  ਮੇਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ ਲ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ 

ਹ ਿੰਦਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਝਾੜ ਦ ੇਨ ਕ ਾਨ ਤੋਂ ਬਸਚਆ ਜਾ  ਕੇ। ਇਹ ਹ ਾ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਜ 

ਭਰ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸ ਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾ  ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸਧਐਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ 

ਪਰਾਲੀ  ਾੜਨਾ ਸਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ ਹਤ ਲਈ  ੀ ਚਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਇਹ  ਰਕਾਰ ਇ  'ਤੇ ਕਾਬ  

ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ ਰਫ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਟੀਚੇ  ਾਲੀਆਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ  ਾੜਨ ਲਈ 

 ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ 
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ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।   

67. ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮ ਫਤ ਸਬਜਲੀ: ਮੈਂ ਇਨਹਾਾਂ  ਾਰ ੇ ਸਕਆ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਇਕ ਪਾ  ੇਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ। 'ਆਪ' 

 ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹਨ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ੈਕਟਰ ਲਈ ਮ ਫਤ 

ਸਬਜਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇ  ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 6,947 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਬਜਟ 

ਉਪਬਿੰਧ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖ ਸਰਹਾ ਹਾਾਂ।   

68. ਖੇਤੀ ਸ ਸਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰ ੇਕੋਈ  ੀ ਗਿੱਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਅਧ ਰੀ ਹੈ। ਇ   ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 

ਸਪਛਲੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਉਪਬਿੰਧ ਨ ਿੰ ਦ ਿੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਤਾ  ਸ ਿੱਚੋਂ  ਪਸ਼ਟ 

ਰ ਪ ਨਾਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।  

69. ਇਿੰਡਸ ਜ ਅਲ ਕਸ ਿੱਕ ਫਰੀਸਜ਼ਿੰਗ (ਆਈ. ਸਕਊ. ਐਫ.) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌ ਮੀ ਫਲਾਾਂ ਅਤ ੇ ਬਜ਼ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ 

  ਰਿੱਸਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਢ ਕ ੀਂ ਹੈ। ਆਈ. ਸਕਊ. ਐਫ. ਫਲਾਾਂ ਅਤ ੇ  ਬਜ਼ੀਆਾਂ ਉਨੀਆਾਂ ਹੀ ਪਸੋਸ਼ਕ 

ਰਸਹਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਸਜ ੇਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ ੇਰ ਪ ਸ ਿੱਚ ਹ ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਪਿੰਡ  ੇਰਕਾ, ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ ਸ ਖੇ ਇਿੱਕ ਨ ਾਾਂ 

ਕਸ ਿੱਕ ਫਰੀਸਜ਼ਿੰਗ  ੈਂਟਰ  ਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ 

ਦੇ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਖਰਚ ੇਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਮਲ ੀਆਾਂ, ਜਲਿੰਧਰ ਸ ਖੇ ਇਿੱਕ ਏਕੀਸਕ੍ਰਤ 

ਹਾਈ-ਟੈਕ  ਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰ ਾਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇ  ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਸ ਿੱਚ ਸ਼ ਰ  

ਕਰਨ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  

70. ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਿੱਪੜ ਦ ੇਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ  ਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 

ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਲਈ, 4 ਨ ੀਆਾਂ  ਕੀਮਾਾਂ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਸ ਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੀਆਾਂ  ਕੀਮਾਾਂ ਦ ੇਤਸਹਤ 21 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ  ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦਾ 

ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ  ਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰ ੋ ਸ ਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਸ਼ਨ  ਮੇਤ 

ਭ ਮੀ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ  ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ ਤ 

ਕਰੇਗੀ। 
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71. ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਡਜੀਟਾਈਜ਼ਸੇ਼ਨ:  ਾਡ ੇਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮ ਕਿੰਮਲ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 

ਮੇਰੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਸ ਆਪਕ ਸਡਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇ  ਸ ਿੱਚ 

ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰੋਫਾਈਲਾਾਂ ਦਾ ਸਡਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦਾ ਸਡਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ

ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰਾਾਂ ਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ   ਥਾ ਸ ਿੱਚ 

ਆਧ ਸਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸ ਿੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

 ਸਹਕਾਰਤਾ 

72.  ਸਹਕਾਰਤਾ ਉਹ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇ ਸ ਕਾ , ਅਸਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਸਹਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਬੈਂਸਕਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਅੇਰੀ ਅਤੇ ਫ ਡ ਪਰੋ ੈਸ ਿੰਗ 

 ਮੇਤ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਬੇਸਮ ਾਲ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਈ ਹੈ।  ਸਹਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨ ਿੰ ਹ ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਂ 

1,170 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਸਕ ਸਪਛਲੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 

35.67% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ।     

73. ਭਿੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕ ਰਡ  ਮਰਿੱਥਾ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ ਲ ਕਣਕ ਦ ੇ ਟਾਕ ਨ ਿੰ  ਟੋਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨ ੇਂ ਪਰਜੋੈਕਟ ਦੇ ਤਸਹਤ 13  ਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦ ਆਰਾ ਨ ੇਂ 

ਗੋਦਾਮ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦ ੇਬਜਟ ਸ ਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 

ਦਾ ਰਾਖ ਾਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮ ਿੰਗੀ ਦੀ   ਖਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ 

 ਹਾਇਤਾ ਲਈ,  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਗਾਰਿੰਟੀ ਸਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ 

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜ ਟਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

74. 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ  ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ਿੰ  ਮਰਸਪਤ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਪਛਲੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਉਲਟ 

ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਿੰਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਿੱਛ ੇਨਹੀਂ ਹਟਦੀ।  ਸਹਕਾਰੀ ਬੈਂਸਕਿੰਗ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 

ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ, ਮਹਿੱਤਤਾ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦ ੇਹੋਏ, ਇ   ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ  ਸਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸ ਕਾ  ਬੈਂਕ (ਪੀਐ  ੀਏਡੀਬੀ) ਨ ਿੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਐ  ੀਏਡੀਬੀ ਦੀਆਾਂ 

ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 688 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  
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 ਣ ਅਤ ੇਜਿੰਗਲੀ ਜੀ  

75.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ “ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ  ਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਹਸਰਆ ਲ ਲਸਹਰ” ਨਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਨ ਾਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਜ  ਤਸਹਤ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 115 ੇਂ ਜਨਮ ਸਦਨ ਮੌਕੇ 

ਰਾਜ ਦ ੇਹਰੇਕ ਸ ਧਾਨ  ਭਾ ਹਲਕੇ ਸ ਿੱਚ 50,000 ਬ ਟੇ ਅਤੇ 115 ਸਤਰ ੇਣੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਇ  ਮਿੰਤ  ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ  ਕੀਮ "ਪਿੰਜਾਬ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਐਂਡ  ੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈ ਟਰੀ 

ਪਰੋਜੈਕਟ" ਤਸਹਤ 10 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰ ਤਾਸ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪਨਕਿੰਪਾ 

ਫਿੰਡ ਦ ੇਤਸਹਤ 240 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖ ੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਜ  ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਦੌਰਾਨ 52 ਲਿੱਖ ਬ ਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ   

ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਸ ਰਜਣ ਅਤ ੇਹ ਨਰ ਸ ਕਾ  

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ,  

76.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਯਗੋਤਾ ਸ ਿੱਚ   ਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਹ ਨਰ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਅਸਹਮ ਭ ਸਮਕਾ 

ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਾਂਤੀ ਜਾਣ  ਹੈ। ਪਰ, ਅਜੋਕੀ ਸਭਆਨਕ ਹਕੀਕਤ  ਾਡੀ  ਸਥਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਿੱਧਮ ਤ  ੀਰ 

ਸਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਾਲ 2020 ਦੀ ਮਨ ਿੱਖੀ ਸ ਕਾ  ਸਰਪੋਰਟ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ, ਸਕਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸ ਿੱਚ ਪਿੰਜ ਸ ਿੱਚੋਂ 

ਸ ਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹ ਨਰਮਿੰਦ ਪਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 2022 ਦੀ ਇਿੰਡੀਆ  ਸਕਿੱਲ 

ਸਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ  ਬਿੰਧ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ  ਾਲੀ ਤ  ੀਰ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

 ਾਡੇ  ਮੇਤ ਬਾਕੀ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖਤਰ ੇਦੀ ਘਿੰਟੀ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹ ਨਰ ਦੀ ਘਾਟ 

ਕਾਰਨ ਅ ੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਅ ਲ  ਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ  ਾਾਂਝ ੇਰਸਹ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ।  

77. 26,454 ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ  ਬਿੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਮਿੰਤਰੀ 

ਮਿੰਡਲ ਨੇ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਰਕਾਰੀ ਸ ਭਾਗਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਾਂ 26,454 ਅ ਾਮੀਆਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ 

ਨ ਿੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦ ੇਸਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ਿੱਚੋਂ ਪਿੰਜਾਬ ਪ ਸਲ  ਸ ਿੱਚ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਅ ਾਮੀਆਾਂ ਲਈ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਾਂ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸ ਭਾਗਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 
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 ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਸ ਚ ਆ ੇਗੀ ਸਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇ  ਮਿੰਤ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ 

 ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 714 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ  ਰਕਾਰ ਸ ਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਰ ਤਾਸ ਤ ਨ ੀਆਾਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਚ ਸ ਸਭਿੰਨ  ਕੀਮਾਾਂ 

ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਏਜਿੰਡ ੇਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਸਜ  ਨਾਲ  ਮਾਨ ਰ ਪ ਨਾਲ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਸ ਰਜਣ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤ ੇਰਾਜ ਦੀ ਆਰਸਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਇ ਦਾ ਕਈ ਗ ਿੱਣਾਾਂ ਪਰਭਾ  ਪ ੇਗਾ। 

78. ਅਣਥਿੱਕ ਸਮਹਨਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਾਡੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਣਥਿੱਕ 

ਸਮਹਨਤ ਕੀਤੀ  ੀ, ਅਣਸਡਿੱਠ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ  ੀ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮ ਿੱਲ ਨਹੀ 

ਪਾਇਆ। ਇ   ਿੱਡਮ ਿੱਲੇ ਮਨ ਿੱਖੀ   ੀਲੇ ਨ ਿੰ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਸਦਆਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ   ਰਿੱਸਖਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ,  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ 36,000 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ਿੰ ਰੈਗ ਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿੰਬੇ  ਮੇਂ 

ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਿੰਗ ਨ ਿੰ   ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ। ਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ ਇ  ਮਿੰਤ  ਸਹਤ 540 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦਾ  ਾਧ  ਉਪਬਿੰਧ ਪਰ ਤਾਸ ਤ ਹੈ।  

79. ਉਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਖਆ/ਤਕਨੀਕੀ ਸ ਿੱਸਖਆ  ਿੰ ਥਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹ ਨਰ ਸ ਕਾ  

ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇ  ਸ ਚਾਰ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗ ੇ ਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਹਰ 

 ਾਲ, 250 ਕਾਲਜ/ਯ ਨੀ ਰਸ ਟੀ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਪਿੰਜਾਬ  ਟੇਟ ਕੌਂਸ ਲ ਫਾਰ  ਾਇਿੰ  ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 

ਦੇ ਹ ਨਰ ਸ ਸਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ ਖੇ ਐਡ ਾਾਂ ਡ  ਾਇਿੰ  ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹ ਨਰਮਿੰਦ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇ ਹ ਨਰਮਿੰਦ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਲਈ, ਇ   ਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਿੰਡ ਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਅਤੇ 

ਐਲ.ਟੀ.ਐ .ਯ . (ਲੈਮਸਰਨ ਟੈਕ  ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯ ਨੀ ਰਸ ਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (ਟੀ.ਟੀ.ਐਲ.) 

ਨ ਿੰ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਇਲੈਕਸਟਰਕ  ਹੀਕਲ ਦ ੇਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਾਾਂਝਾਾਂ   ਸ ਧਾ ਕੇਂਦਰ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਿੱਦਾ 

ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਸਨ ੇਸ਼ ਸਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਭਸ ਿੱਖੀ ਇਲੈਕਸਟਰਕ  ਹੀਕਲ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ 

ਲੋੜੀਂਦ ੇਹ ਨਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਸਹਮ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਏਗਾ। 
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ਉਦਯਗੋ ਅਤ ੇ ਣਜ 

80. ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, ਅ ੀਂ  ਾਰ ੇ ਇ  ਤਿੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਾਾਂ ਸਕ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸ ਕ ਤ 

ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ, ਸਟਕਾਊ ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਅਤ ੇਰਾਜ ਦ ੇ ਮ ਿੱਚ ੇਸ ਕਾ  ਲਈ ਇਿੱਕ ਬ ਸਨਆਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਗਾਊਂ (ਫਾਰ ਰਡ) ਅਤ ੇਪਰਤੀਗਾਮੀ (ਬੈਕ ਰਡ)   ਮੇਲ  ਾਲਾ, ਉੱਚ ਮ ਿੱਲ  ਾਲਾ ਇਹ 

ਖੇਤਰ ਆਰਸਥਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਗ ਣਾਤਮਕ ਪਰਭਾ  ਪਾ  ਕਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਮੌਕੇ 

ਪੈਦਾ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨ ਿੰ  ਧਾਇਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਅਰਥਸ   ਥਾ ਦੇ ਇ  

ਨਾਜ਼ ਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ  ਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭੈਣਾਾਂ-ਭਰਾ ਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ 

ਦੇ ਮ ਿੱਸਦਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ, ਆਪਣੀ  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ , ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਉਦਯੋਸਗਕ 

ਸ ਕਾ  ਲਈ ਇਿੱਕ ਈਕੋਸ  ਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋ ਾ ਸਦ ਾਉਂਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 

3,163 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਤਾ  ਨਾਲ ਆਰਿੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਜੋ  ਾਲ 2021-22 

(ਬਜਟ ਅਨ ਮਾਨ) ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 48.06%  ਿੱਧ ਹੈ।  

81.  ਪਾਰੀ ਕਸਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ:  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਸ ਰਫ਼  ਪਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹੀ ਇ  

ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ  ਜੋਂ ਇਿੱਕ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਕਸਮਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਸਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਮਸ਼ਨ ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇ

ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸ ਿੱਚ  ਰਕਾਰ ਨਾਲ  ਸਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇ  ਸਪਿੱਛ ੇਮ ਲ ਸ ਧਾਾਂਤ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ 

ਬਣਾਉਣਾ, ਮ ਿੱਲ  ਾਧਾ, ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਉਦਯੋਸਗਕ ਸ ਕਾ  ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ 

ਸ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇ  ਖੇਤਰ ਦ ੇਲੋਕ ਅ ਲ ਸ ਿੱਚ ਚਾਹ ਿੰਦ ੇਹਨ ।  

82. ਉਦਯਸੋਗਕ ਫਕੋਲ ਪ ਆਇਿੰਟ: ਮੇਰੇ ਬਜਟ ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਹਿੱਸ ਆਾਂ 

ਸ ਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਮ ਿੱਖ ਮਿੰਗ,   ਬੇ ਸ ਿੱਚ ਉਦਯੋਸਗਕ ਫੋਕਲ ਪ ਆਇਿੰਟਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ  ੀ। ਮੈਂ,  ਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਮ ਿੱਲ ਾਨ   ਝਾ ਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਾਂ ਭਾਈਚਾਰ/ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਮਿੰਗ 'ਤੇ ਸ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਦਯੋਸਗਕ ਫੋਕਲ 

ਪ ਆਇਿੰਟਾਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬ ਤੀ ਲਈ 100 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦੇ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  

ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ ਉਦਯੋਸਗਕ ਪ ਨਰ-  ਰਜੀਤੀ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 
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ਕਰਨ ਲਈ, ਘਿੱਟ ਸ ਕ ਤ ਉਦਯੋਸਗਕ ਅ ਟੇਟਾਾਂ ਅਤ ੇ ਫੋਕਲ ਪ ਆਇਿੰਟਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਅਣ ਰਤੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ 

ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ਿੰ ਉਸਚਤ ਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਈਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

83. ਪੀ.ਐ .ਆਈ.ਡੀ. ੀ./ਪੀ.ਐਫ. ੀ. ਨ ਿੰ  ਹਾਇਤਾ: ਮੈਂ ਪੀ.ਐ .ਆਈ.ਡੀ. ੀ ਅਤ ੇਪੀ.ਐਫ. ੀ ਨ ਿੰ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਬਜਟ  ਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ 

ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  

84. ਸਫਨਟਕੇ ਸ ਟੀ: ਸਫਨਟਅੈਸਤ-ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਆਈਟੀ  ੈਕਟਰ ਸ ਚ ਸਫਨਟੇਕ  ੈਕਟਰ ਦੀਆਾਂ ਸ ਸ਼ਾਲ 

 ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ,  ਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦ ੇ ਨੇੜ ੇਇਿੱਕ ਸਫਨਟੇਕ ਸ ਟੀ  ਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ ਸਜਿੱਥੇ ਸਫਨਟੈਕ, ਬਲਾਿੱਕ-ਚਨੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਿੰਟੈਲੀਜੈਂ  

 ਰਗ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਰੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

85.  ਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਉਦਯੋਸਗਕ ਕੇਂਦਰ  ਜੋਂ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਸਜ  ਲਈ ਮ ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 490 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਕਸਰਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 

ਸ ਿੱਚ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕ ਿੰਮ ਕਲਾਾਂ, ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਲ ਸਧਆਣਾ ਸ ਖੇ ਲਗਭਗ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਸਜ  ਉੱਤ ੇਇਕ ਏਕੀਸਕ੍ਰਤ ਟੈਕ ਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਜਪ ਰਾ 

ਸ ਖੇ ਲਗਭਗ 1100 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ ਚ ਇਕ ਏਕੀਸਕ੍ਰਤ ਮੈਨ ਫੈਕਚਸਰਿੰਗ ਕਲਿੱ ਟਰ  ੀ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

86. ਅਿੰਤ ਸ ਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ  ਪਾਰੀਆਾਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸਦ ਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਦ ੇਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤ ੇਕਸਥਤ ਇਿੰ ਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨ ਿੰ ਪ ਰੀ 

ਤਰਹਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦ ਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇ ਪਾਰ ਪਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸ ਰਜੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸਫਰ 

ਕਸਹਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਸਕ  ੈਟ ਸਰਫਿੰਡ ਦੇ ਮ ਿੱਦ ੇਨ ਿੰ ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ ਅਤ ੇ

 ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਉਦਯੋਸਗਕ ਸਬਜਲੀ  ਬਸ ਡੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਗੇੀ, ਸਜ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 

ਸ ਿੱਚ 2,503 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਰਾਖ ਾਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ  ਿੱਖ- ਿੱਖ 
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ਉਦਯੋਸਗਕ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦ ੇਤਸਹਤ ਯੋਗ ਅਤ ੇਹਿੱਕਦਾਰ ਉਦਯੋਸਗਕ ਇਕਾਈਆਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰ ਾਸਨਤ ਪ ਿੰਜੀ  ਬਸ ਡੀ 

ਦੀ  ਿੰਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ।  ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨ ਿੰ ਸਨ ੇਸ਼ਕਾਾਂ 

ਲਈ ਪ ਿੰਦੀਦਾ  ਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਸਗਕ ਪਾਸਲ ੀ ਸਲਆ ੇਗੀ।  

ਰਾਜ ਪਰਬਿੰਧ   ਧਾਰ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

87.    ਚਿੱਜ ੇ ਰਾਜ ਪਰਬਿੰਧ ਮਾਡਲ ਦੀਆਾਂ 8 ਪਰਮ ਿੱਖ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ,  ਸਹਮਤੀ, 

ਜ ਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ, ਪਰਭਾ ੀ, ਕ ਸ਼ਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ  ਾਲਾ ਅਤੇ  ਮਾ ੇਸ਼ੀ ਹ ਿੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਨ ਿੰਨ ਸ   ਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਭਰੋ ਾ ਸਦ ਾਉਂਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ 'ਆਪ' 

 ਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ  ਾਰੀਆਾਂ 8 ਸ ਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ। ਅ ੀਂ  ਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ 

ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ  ੀ  ਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਸ ਹਾਰ ਕਰਨਗ ੇਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਸਹਲ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।  

88.   ਚਿੱਜ ੇਰਾਜ ਪਰਬਿੰਧ ਦੇ  ਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਨੇ  ਾਰ ੇ320  ੇ ਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ 

ਅਤੇ  ਾਰ ੇ ਾਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜੀ ਸਦਨਾਾਂ ਦ ੇ ਮੇਂ ਸ ਿੱਚ ਦ ੋਘਿੰਟ ੇਦਾ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ  ੇ ਾ ਕੇਂਦਰ 

ਐਤ ਾਰ ਨ ਿੰ  ੀ ਖ ਿੱਲਹੇ  ਰਸਹਣਗੇ। ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦ ੇਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨਪਟਾਰ ੇਲਈ  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ 

ਦ ਆਰਾ ਇਿੱਕ ਫਲੈਗਸਸ਼ਪ ਪਰਗੋਰਾਮ 'ਲੋਕ ਸਮਲਣੀ' ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸਫਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ ਢਿੰਗ ਨਾਲ  ੇ ਾ ਪਰਦਾਨਗੀ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ ਸਦਰੜ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ,  ਰਕਾਰ ਨੇ 

 ਮ ਿੱਚ ੇਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ  ੇ ਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰਾਹੀਂ 100  ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨ ੀਆਾਂ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਸਜ  

ਨਾਲ ਅਸਜਹੀਆਾਂ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱਲ ਸਗਣਤੀ 425 ਹ ੋਗਈ ਹੈ। 

89. ਰਾਜ ਦ ੇਖਜਾਨੇ ਸ ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈ ਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਿੱਕ ਇਕ  ਮਾਾਂਬਿੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਪਹ ਿੰਚਦਾ ਹੋ ੇ, ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਸਫਟ ਟਰਾਾਂ ਫਰ 

(ਡੀਬੀਟੀ) ਸ ਧੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਨਾ ਸ ਰਫ ਸਲਕੇਜ ਨ ਿੰ ਟੈਪ ਕਰੇਗੀ  ਗੋਂ  ਾਸ਼ਨ ਸ ਚ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਅਤ ੇ

ਪਰਭਾ ਸ਼ੀਲਤਾ  ੀ ਸਲਆਏਗੀ। 
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90. ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਸ ਚ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ 

 ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਸ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ  ਾਲੇ  ਰ ੋਤਮ ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਚ ਣੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਰ ੋਤਮ ਉਪ ਡ ੀਜ਼ਨਾਾਂ ਲਈ  ਲਾਨਾ ਪ ਰ ਕਾਰ  ਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। 

91. ਅ ੀਂ "ਡੋਰ ਟੈਪ ਸਡਸਲ ਰੀ  ਰਸ ਸ ਜ਼" ਪਰਣਾਲੀ ਨ ਿੰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦਾ  ੀ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦ ੇਹਾਾਂ, ਸਜ  

ਨਾਲ ਨਾਗਸਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ  ਕਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਨਤਕ  ੇ ਾ ਾਾਂ, ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਜਾਤੀ/ਸ ਆਹ  ਰਟੀਸਫਕੇਟ, ਡਰਾਈਸ ਿੰਗ ਲਾਇ ੈਂ , ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, 

ਪਾਣੀ/ਸਬਜਲੀ ਦਾ ਨ ਾਾਂ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ ਆਸਦ  ਨ ਿੰ ਜਲਦ ਹੀ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਤਿੱਕ ਪਹ ਿੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

92.  ੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਮਰਸਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ  ਰਕਾਰੀ ਕਿੰਮਕਾਜ ਸ ਿੱਚ 

ਮ ਨ ਈ   ਝ ਅਤ ੇਮਸ਼ੀਨੀ ਸ ਖਲਾਈ ਦ ੇ ਮਰਿੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦ ੇਕਿੰਮ ਸ ਿੱਚ  ਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਸਲਆਉਣ ਲਈ,  ਿੱਖ- ਿੱਖ   ਚਕਾਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ  ੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ।  

93.   ਚਿੱਜ ੇ ਰਾਜ-ਪਰਬਿੰਧ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਲਈ, ਅ ੀਂ " ਟਟੇ ਇਿੰ ਟੀਸਚਊਟ ਫਾਰ  ਮਾਰਟ ਗ ਰਨੈਂ  ਐਂਡ 

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ" ਦੀ ਇਿੱਕ  ਮਰਸਪਤ  ਿੰ ਥਾ  ਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਰਾਜ 

 ਰਕਾਰ ਨ ਿੰ ਕਿੰਮ-ਕਾਜ ਸ ਿੱਚ ਕ ਸ਼ਲਤਾ, ਪਰਭਾ ਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ ਾਬਦਹੇੀ ਅਤ ੇ  ਸਥਰਤਾ 

ਸਲਆਉਣ ਦ ੇ ਬ ਸਨਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ  ਿੰਪ ਰਨ ਪਹ ਿੰਚ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਗ ਰਨੈਂ  ਮਾਡਲ 

ਸ ਕਸ ਤ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਜ  ਨਾਲ  'ਰਾਜ-ਪਰਬਿੰਧ ਨ ਿੰ ਪਰਤਿੱਖਤਾ' ਸਮਲੇਗੀ। 

94. ਪਰਮਾਸਣਕ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ  ਰਕਾਰ, ਸਬਨਾਾਂ  ਟੈਥੋ ਕੋਪ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ  ਾਾਂਗ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਇਿੱਕ 

ਸ ਆਪਕ  ਟੇਟ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ  ਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ, ਡਾਟਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਅਤੇ  ਬ ਤ-

ਆਧਾਸਰਤ ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਦ ੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਨ ਿੰ ਸ ਰਜਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ, 

2020 ਨ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਈ-ਗ ਰਨੈਂ  ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ/ ਕੀਮਾਾਂ ਦੀ  ੇ ਾ 

ਪਰਦਾਨਗੀ ਲੜੀ ਨ ਿੰ ਅਨ ਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਰਾਜ, ਡਾਟਾ 
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ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮ ਿੱਖ  ਕਿੱਤਰ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਿੱਕ  ਟੇਟ ਡਾਟਾ 

 ਟੀਅਸਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐ .ਡੀ. 

ਆਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ  ਾਰ ੇਸ ਭਾਗਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਹ ਿੰਚ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੀ 

 ਹ ਲਤ ਦੇ ੇਗੀ, ਸਜ  ਨਾਲ ਡਾਟਾ  ਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਥਾ ਬਦਲੇਗੀ।  

ਆਟ ੇਦੀ ਹੋਮ ਡਸਲ ਰੀ 

95.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ, ਗਰੀਬਾਾਂ ਅਤ ੇਦਿੱਬੇ-ਕ ਚਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਬਹ ਤ  ਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਲਈ 

ਭੋਜਨ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ ਰਾਕ   ਰਿੱਸਖਆ ਐਕਟ/ ਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 

ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਤਸਹਤ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਧੀਆ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ 

ਥਾਾਂ 'ਤੇ  ਧੀਆ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ਿੰਚਾਉਣ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅ ੀਂ 

ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਸਕ ਇ   ਕੀਮ ਦੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾ  ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਜੀ ਨ ਅਤ ੇਜੀਸ ਕਾ 'ਤੇ 

ਪੈਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਲਾਈਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਖੜਹ  ੇਹੋਣ, ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਦਹਾੜੀ ਛਿੱਡਣ ਅਤ ੇਅਨਾਜ ਦਾ ਆਟਾ 

ਸਪ ਾਉਣ ਲਈ ਪੈ  ੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਹੋਰ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ 

ਰੀ ਾਈਕਸਲਿੰਗ ਸ ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਦੀ ਇ  ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਪਸਹਲਕਦਮੀ 

ਲਈ, ਮੈਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਸ ਿੱਚ 497 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ।  

96. ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਨ ਪ  ਿੱਧਦ ੇਕਰਜ਼ ੇਦ ੇਭਾਰ ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਸਬਆ ਹੋਇਆ  ੀ। ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪਨ ਪ ਆਪਣੇ 350 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਘਿੱਟ ਸਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 

ਕਾਰਣ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸ ਚ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨ ਿੰ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਨੇ 

ਪਨ ਪ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੇ ਸਨਪਟਾਰੇ ਸਹਤ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ 

ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ।   
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ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ 

97. 'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ  ਾਡੇ ਪਰ ਾ ੀ ਭਾਰਤੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ   ਬੇ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਸ ਿੱਚ 

ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਸਹਿੱ ੇਦਾਰ ਹਨ।  ਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ 

ਰਸਹਨ ਮਾਈ ਹੇਠ, ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨ ਿੰ ਸ ਕਾ  ਦੀਆਾਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਲਾਮਬਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, “ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਸਖਆ ਤੇ ਸ ਹਤ ਫਿੰਡ” ਨਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਟਰਿੱ ਟ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 

ਜੋ  ਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸ ਹਤ ਅਤੇ ਸ ਿੱਸਖਆ ਦ ੇਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਪ ਿੰਜੀਗਤ  ਿੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸ ਿੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਗਾ 

ਅਤੇ  ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇ  ਟਰਿੱ ਟ ਨ ਿੰ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਿੰਭਕ ਰਾ ੀ  ਜੋਂ 

ਟੋਕਨ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਗੇੀ। 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘ ਲਾਟੀਏ 

98.  ਰਕਾਰ  ਾਡੇ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘ ਲਾਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ  ਦੇ ਪਸਰ ਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ 

ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ  ਿੰਡ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਰਿੱਸਖਆ ਭਲਾਈ 

99.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿੱਸਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ 

ਜਾਨ ਕ ਰਬਾਨ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ, ਨ ਿੰ  ਜਦਾ ਕਰਸਦਆਾਂ, ਮੌਜ ਦਾ ਐਕ -ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ਿੰ 50 ਲਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੋਂ 

ਦ ਿੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ 

ਉਪਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 11.00% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੈ। 

100.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ  ਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਬਣਦਾ  ਸਤਕਾਰ ਸਦਿੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਚਤ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮ ਹਾਲੀ ਸ ਖੇ ਇਕ ਸਬਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰਤੀਬਿੱਧ ਹੈ। 
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 ੈਰ  ਪਾਟਾ ਅਤ ੇ ਸਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 

101.  ਾਡਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ  ੈਰ- ਪਾਟ ੇਦੀ ਅਥਾਹ  ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ  ਾਲਾ   ਬਾ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ 

ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਫ਼ ੋ ਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਗ ਜਰਾਤ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਸ ਿੱਚ 

 ੈਰ- ਪਾਟਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਇ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।  ਾਡੀ 

 ਰਕਾਰ ਇ  ਰ ਝਾਨ ਨ ਿੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ  ੈਰ- ਪਾਟੇ ਲਈ ਪ ਿੰਦੀਦਾ  ਥਾਨ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦੀ ਹੈ।  ੈਰ- ਪਾਟ ੇਦੀਆਾਂ  ਿੱਡੀਆਾਂ  ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ  ਾਲੇ  ਥਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਸਨਿੱਜੀ ਸਨ ੇਸ਼ ਨ ਿੰ ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਚ ਿੱਕੇ ਹਨ।  ਰਕਾਰ ਮ ਿੱਖ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਈਕੋ ਟ ਸਰਜ਼ਮ, ਸਦਹਾਤੀ  ੈਰ  ਪਾਟ,ੇ  ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ  ੈਰ  ਪਾਟ ੇ'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ 

ਕਰੇਗੀ। 

102.  ਾਡੀਆਾਂ ਬੀੜਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਗਲਾਾਂ ਸ ਚ  ੈਰ  ਪਾਟੇ ਦੀਆਾਂ ਸ ਸ਼ਾਲ  ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ,  ਾਡੀ 

 ਰਕਾਰ ਨੇ  ਾਰੀਆਾਂ ਬੀੜਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਗਲਾਾਂ ਨ ਿੰ ਈਕੋ ਟ ਸਰਜ਼ਮ ਲਈ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ ਜੋ 

ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ  ਰੋਤ  ਾਬਤ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ। 

103.  ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ  ਪ ਤਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ਼ਰਧਾਾਂਜਲੀ ਭਟੇ ਕਰਨ ਲਈ,  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ 

ਇਹ  ਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ੀਂ  ਰਹਗੇਿੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ।  ਾਡ ੇਆਜ਼ਾਦੀ 

ਘ ਲਾਟੀਆਾਂ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸ ਿੰਘ 

ਜੀ ਅਤ ੇਸ਼ਹੀਦ   ਖਦੇ  ਥਾਪਰ ਜੀ ਦ ੇਜਨਮ ਸਦਨ/ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦ   'ਤੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਮਾਗਮ ਕਰ ਾਏ 

ਜਾਣਗੇ। 
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ਪ ਸਲ  ਦਾ ਆਧ ਸਨਕੀਕਰਣ ਅਤ ੇਕਾਨ ਿੰਨ ਸ   ਥਾ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

104. ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤ ੇ ਸ ਕਾ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੱਲਦ ੇਹਨ। ਲਿੰਬੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ  ਰਹਿੱਦ ਦ ਸ਼ਮਣ  ਨਾਲ 

ਲਿੱਗਣ  ਾਲੀ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਰਹਿੱਦ ਹੈ ਸਜ  ਕਾਰਨ  ਾਡੇ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ 

ਬਸਣਆ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪਿੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਗੈਂਗ ਟਰਾਾਂ ਦੀ ਨ ੀਂ ਚ ਣੌਤੀ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈ

ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਬਾਰ ੇਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਸਹਲਾਾਂ ਕਦੇ   ਸਣਆ ਨਹੀਂ ਸਗਆ  ੀ।  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਅਖਿੰਡਤਾ ਨ ਿੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਾਂ ਬ ਰੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਪਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕ  

ਰਸਹਣ, ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ  ਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਰੜ  ਿੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ  ਰਗਰਮ 

ਗੈਂਗ ਟਰਾਾਂ ਦਾ  ਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ ਰੀ ਗੈਂਗ ਟਰ ਸ ਰੋਧੀ ਟਾ ਕ ਫੋਰ  ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਮੈਨ ਿੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਜਲਦੀ ਹੀ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜ ੇ ਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗ।ੇ  

105. ਪ ਸਲ  ਬਲਾਾਂ ਦਾ ਆਧ ਸਨਕੀਕਰਨ: ਪ ਸਲ  ਬਲਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱਠਣ 

ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਨ ੀਨਤਮ  ਮਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ  ਾਧਨਾਾਂ ਨਾਲ ਲੈ  ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਰਾਜ ਸ ਿੱਚ 

ਕਾਨ ਿੰਨ ਅਤ ੇ ਸ   ਥਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀਪ ਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਦੌਰਾਨ 108 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਇ  ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ  ਾਰ ੇਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ 

ਸ ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ  ਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ  ਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

106. ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ ਸਲ  ਨ ਿੰ ਨ ੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਤਆਰ ਕਰਨੀ 

ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਪ ਸਲ  ਦ ੇਜ ਾਨ ਇ  ਨ ੀਂਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ। ਇ  ਲਈ  ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦਰੌਾਨ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਪ ਸਲ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀ  ੀ ਕਰੇਗੀ।  

107. ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ   ਰਿੱਸਖਆ ਅਤ ੇ ਲਾਮਤੀ: ਅ ੀਂ ਆਪਣੇ ਪ ਰਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਇ ਤਰੀਆਾਂ ਦੀ   ਰਿੱਸਖਆ 

ਅਤੇ  ਲਾਮਤੀ ਨ ਿੰ ਪਰਮ ਿੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੰਦੇ ਹਾਾਂ।  ਾਡ ੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਰਾਧ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇ
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ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਨਿੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ ਰ ੇਰਾਜ ਨ ਿੰ  ੀ ੀਟੀ ੀ ਨੈੱਟ ਰਕ ਨਾਲ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਅਰਿੰਭ 

ਸ ਚ, ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮ ਹਾਲੀ ਅਤ ੇਪਿੰਜਾਬ ਪ ਸਲ  ਮਸਹਲਾ ਸਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱਚ  ੀ ੀਟੀ ੀ 

ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।  

108. ਅਿੱਜ ਜੇਲਹ ਾਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਲਈ   ਰਿੱਸਖਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਈਆਾਂ  ਨ।  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ 

ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀਆਾਂ ਜਲੇਹ ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ  ੀਆਈਪੀ  ੈੱਲਾਾਂ ਨ ਿੰ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਾਾਂ 

ਅਿੰਦਰ ਸ ਸੇ਼ਸ਼  ਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਨਿੰਦ ਲੈਣ  ਾਸਲਆਾਂ ਸਖ਼ਲਾਫ਼  ਖ਼ਤ ਕਾਰ ਾਈ ਦਾ 

 ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਐ .ਏ.ਐ . ਨਗਰ (ਮ ਹਾਲੀ) ਸ ਿੱਚ ਆਧ ਸਨਕ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਜੇਲਹ  ਦੀ 

ਉ ਾਰੀ ਲਈ, ਸਪਿੰਡ ਕ ਰੜਾ ਸ ਖੇ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮ ਢਲੇ ਤਰੌ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  

 ਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤ ੇਸਨਆਾਂ 

109.  ਮਾ ੇਸ਼ ਇਿੱਕ ਕਸਲਆਣਕਾਰੀ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸ ਧਾਾਂਤ ਹੈ। ਅ ੀਂ  ਮਾਜ ਦ ੇ ਾਰ ੇ

ਕਮਜ਼ੋਰ  ਰਗਾਾਂ ਦੇ ਸਹਿੱਤਾਾਂ ਨ ਿੰ ਉੱਚਾ ਚ ਿੱਕਣ,   ਰਿੱਸਖਆ ਅਤ ੇਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਡ ਿੰਘੀ  ਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 

'ਆਪ'  ਰਕਾਰ ਮੌਜ ਦਾ  ਮੇਂ ਸ ਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਾਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਭਲਾਈ  ਕੀਮਾਾਂ ਤਸਹਤ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 

 ਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹਰੋ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤ ੇਕ ਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਮੇਂ 

ਸ ਰ ਢ ਕ ੇਂ ਕਦਮ ਚ ਿੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅ ੀਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 7,437 ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟੀ 

ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦ ੇਹਾਾਂ। 

110.  ਮਾਸਜਕ   ਰਿੱਸਖਆ ਕ ਰ:  ਾਲ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨ ਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 28.12 ਲਿੱਖ 

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕ ਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ  ਮਾਸਜਕ   ਰਿੱਸਖਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬਿੰਧ ਨ ਿੰ 4,071 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਤੋਂ  ਧਾ ਕੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 31.23 ਲਿੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਕ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨਾਲ 

4,720 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ  ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

111. ਮਾਤਾ ਸਤਰਪਤਾ ਮਸਹਲਾ ਯਜੋਨਾ: ਇ  ਮਿੰਤ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ 46 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
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112. ਪਸੋ਼ਣ ਅਸਭਆਨ: ਮੈਂ 0-6  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇ11.20 ਲਿੱਖ ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਅਤ ੇ1.80 ਲਿੱਖ ਗਰਭ ਤੀ 

ਔਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਦ ਿੱਧ ਚ ਿੰਘਾਉਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਮਾਤਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 53 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟ ਉਪਬਿੰਧ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖ ਸਰਹਾ ਹਾਾਂ।  

113. ਪ ੋਟ-ਮਸੈਟਰਕ  ਕਾਲਰਸਸ਼ਪ  ਕੀਮ: ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2.50 ਲਿੱਖ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਲਰਸਸ਼ਪ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

114. ਅਸ਼ੀਰ ਾਦ  ਕੀਮ: ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ 

ਹੈ। 

115. ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯਜੋਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਜੀ. ਾਈ): ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 

200 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟ ਉਪਬਿੰਧ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਅਨ   ਸਚਤ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 

116.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ  ਾਡ ੇ ਅਨ   ਸਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਣੈਾਾਂ-ਭਰਾ ਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤ ੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ 

 ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਚ ਅਨ   ਸਚਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐ . ੀ.ਐ .ਪੀ.) ਲਈ 

12,992 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟ ਉਪਬਿੰਧ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਕ ਸਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ  12.29% ਦਾ 

 ਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਖਰਚਾ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਨ ਿੰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ, ਰਸਹਣ- ਸਹਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਸ ਚ   ਧਾਰ ਸਲਆਉਣ; ਮ ਿੱਢਲੀਆਾਂ  ੇ ਾ ਾਾਂ; ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਪਰਾਈਮਰੀ  ਕ ਲ; ਸ ਹਤ ਕੇਂਦਰ; ਪਸ਼  ਸਚਸਕਤ ਾ 

ਕੇਂਦਰ; ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਾਲ; ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ; ਸਬਜਲੀ ਦਾ ਸ  ਥਾਰ ਅਤ ੇ ਾਾਂਝੇ ਕਿੰਮ ਦੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ/   ਸ ਧਾ 

ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਆਸਦ ਦ ੇਪਰਬਿੰਧ ਸ ਚ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

117. ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ  ਰਕਾਰ ਨੇ  ਾਸਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨਗਰ ਸ ਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅਿੰਬੇਦਕਰ 

ਭ ਨ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹ,ੈ ਸਜ  ਸ ਚ ਅਨ   ਸਚਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਭਲਾਈ  ੇ ਾ ਾਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਾਰ ੇਦਫ਼ਤਰ ਇਕ ਹੀ ਛਿੱਤ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। 
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ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ 

118. ਸਕ ੇ  ੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇ ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤ  ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਸਥਕ ਅਤ ੇ  ਮਾਸਜਕ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਸਜ ੇਂ ਸਕ  ੜਕਾਾਂ, ਸਬਜਲੀ, ਰਲੇ ,ੇ ਨਾਜ਼ ਕ  ਪਲਾਈ 

ਲਾਈਨਾਾਂ,  ਕ ਲ, ਹ ਪਤਾਲ ਆਸਦ ਸਕ ੇ  ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ 

ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਰਸਹਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਨ ੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ  ਿੱਖ- ਿੱਖ  ੈਕਟਰਾਾਂ 

ਸ ਿੱਚ ਨ ਾਾਂ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ 23,498 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਪੇਂਡ  ਸ ਕਾ  ਅਤ ੇਪਿੰਚਾਇਤਾਾਂ  

119. ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ 63% ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ  ੀ ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇ  ਲਈ "ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ " ਨ ਿੰ 

 ਿੰਪ ਰਨ ਰ ਪ ਸ ਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ 

 ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 3,003 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ਿੰ 

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਸਜ਼ਆਾਂ ਤੋਂ ਛ ਡਾਉਣ ਲਈ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮ ਸਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਡ 

ਅਨ  ਾਰ, ਲਗਭਗ 6100 ਏਕੜ ਪਿੰਚਾਇਤ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਸਜ਼ਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹਟਾਇਆ ਸਗਆ  ੀ, ਸਜ  

ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੜੋ ਰ ਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

ੳ. ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 361 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਅਨ ਮਾਸਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2217.35 

ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਬਾਈ  ਾਲੀਆਾਂ ਸਲਿੰਕ  ੜਕਾਾਂ ਦੀ ਮ ਰਿੰਮਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ 

ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਤਸਹਤ, 757 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਅਨ ਮਾਸਨਤ ਖਰਚ ੇਨਾਲ ਬਕਾਇਆ 4800.66 ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਬਾਈ ਦੀਆਾਂ  ੜਕਾਾਂ ਤੇ ਨ ੀਂ 

ਉ ਾਰੀ/ਚੌੜਾਕਰਨ/ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਮ ਰਿੰਮਤ ਦੇ ਕਿੰਮਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। 

ਅ. ਮਨਰੇਗਾ ਦ ੇਤਸਹਤ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ 

ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। 
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ੲ. ਮੈਂ ਸਸ਼ਆਮਾ ਪਰ ਾਦ ਮ ਖਰਜੀ ਰੁਰਬਨ ਸਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤਸਹਤ  ਾਡੇ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਸਜਕ, 

ਆਰਸਥਕ ਅਤ ੇਭੌਸਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਿੱਤ ਸਜਸਲਹਆਾਂ ਸ ਚ ਅਿੱਠ ਕਲਿੱ ਟਰਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 226 ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਚ ਸਣਆ ਸਗਆ  ੀ। ਮੈਂ ਇ   ਕੀਮ ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਸ ਿੱਚ 145 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

 . ਹਰੇਕ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ  ਪਨੇ ਨ ਿੰ  ਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ 

17,117 ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ  ਿੰਕਲਪ ਸਲਆ 

ਹੈ, ਸਜ  ਲਈ ਮੈਂ  ਾਲ 2024 ਤਿੱਕ ' ਭ ਲਈ ਘਰ ਪਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 

ਲਈ 292 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ।  

ਹ. ਮੈਂ ਕਿੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ੇ 28867 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਦੇ   ਧਾਰ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ, 

 ਾਇਰ ਕਰੇਟ  ਟਰਕਿੱਚਰ, ਰਨ ਆਫ ਕਿੰਟਰੋਲ  ਟਰਕਚਰ, ਪਿੱਥਰ ਦੀ ਸਚਣਾਈ  ਾਲੀ ਕਿੰਧ, 

ਛਿੱਪੜਾਾਂ ਦਾ ਨ ੀਨੀਕਰਨ, ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ ਦ ੇਛਿੱਪੜਾਾਂ ਆਸਦ ਦ ੇ ਸਨਰਮਾਣ ਲਈ 20 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਬਜਟੀ ਉਪਬਿੰਧ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਕ.  ਮੌਨ  ਨ ਰ ਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਠੋ  ਅਤ ੇਤਰਲ ਰਸਹਿੰਦ-ਖ ਿੰਹਦ ਦੇ ਢ ਕ ੇਂ ਸਨਪਟਾਰੇ ਅਤ ੇ

ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਦੇ ਛਿੱਪੜਾਾਂ ਦੀ  ਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਿੰਤ  ਲਈ ਰਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ 

ਰਾਖ ੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਜਲ  ਰਤੋ 

120. ਇਹ ਇਿੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਢ ਕ ੀਂਆਾਂ ਸ ਿੰਚਾਈ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ 

 ਫ਼ਲਤਾ  ਿੰਭ  ਨਹੀਂ  ੀ।  ਰਤਮਾਨ  ਮੇਂ ਸ ਿੱਚ,  ਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ ਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸ  ਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ ਿੰਚਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਲਾਉਣ ਨ ਿੰ ਮ ੜ   ਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ ਿੰਚਾਈ ਲਈ 

 ਤਹੀ ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਢ ਕ ਾਾਂ   ਮੇਲ,  ੇਮ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੋ ਾਾਂ  ਮਿੱਸ ਆ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹਿੱਲ 

ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਜਲ  ਰੋਤ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ਼ ਰ  
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ਕਰਨ ਲਈ 2,547 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ ਕ ਝ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ: 

ੳ. ਸ਼ਾਹਪ ਰ ਕਿੰਢੀ ਡਮੈ ਪਰਾਜਕੈਟ: ਰਾ ੀ ਦਸਰਆ 'ਤੇ ਮ ਿੱਖ ਡਮੈ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਸਹਿੰਦ ੇਕਿੰਮ 

ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ 189 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਇਆ 

ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਾਰਜ  ਾਲ 2023-24 ਤਿੱਕ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ 

ਮ ਕਿੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 206 ਮੈਗਾ ਾਟ ਦੀ  ਥਾਸਪਤ  ਮਰਿੱਥਾ ਦ ੇਨਾਲ 1042 ਸਮਲੀਅਨ ਯ ਸਨਟ 

ਹਾਈਡਰ ੋ-ਸਬਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ37,173 ਹੈਕਟਅੇਰ ਦੀ  ਾਧ  ਸ ਿੰਚਾਈ  ਮਰਿੱਥਾ ਪਦੈਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦ ਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸ  ਟਮ ਅਧੀਨ 1.18 ਲਿੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ 

ਸ  ਸਤਰਤ ਸ ਿੰਚਾਈ ਹੋ  ਕੇਗੀ। 

ਅ. ਰਾਜ ਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤ ੇ ਰਸਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਸਨਿੰਗ: ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ 

ਕਿੰਮਾਾਂ ਦ ੇਅਮਲ ਲਈ 780 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਰ ਤਾਸ ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜ ਨ, 

2024 ਤਿੱਕ ਮ ਕਿੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ 752 ਸਕਊਸ ਕ ਅਤ ੇ

 ਰਸਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ 256 ਸਕਊਸ ਕ ਦੇ  ੀਪੇਜ ਨ ਕ ਾਨ ਨ ਿੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਦਿੱਖਣ-

ਪਿੱਛਮੀ ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ ਸ ਿੱਚ  ੇਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ ਿੱਚ  ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

ੲ. ਕਟੋਲਾ ਬਰਾਾਂਚ ਭਾਗ-2 ਪਰਾਜਕੈਟ: ਇ  ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਤਸਹਤ ਜਲ ਮਾਰਗਾਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸਨਿੰਗ ਲਈ, 

ਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਮ ਸਮਤੀ 31.03.2025 

ਤਿੱਕ ਮ ਕਿੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਬਸਠਿੰਡਾ, ਮਾਨ ਾ,  ਿੰਗਰ ਰ ਅਤ ੇਬਰਨਾਲਾ 

ਦੀ 1.43 ਲਿੱਖ ਹੈਕਟਅੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ਿੰ ਸ ਿੰਚਾਈ ਦੀਆਾਂ ਸਬਹਤਰ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਸਮਲਣਗੀਆਾਂ। 

 . ਸਨਕਾ ੀ: "ਨਦੀ ਪਰਬਿੰਧਨ ਗਤੀਸ ਧੀਆਾਂ ਅਤੇ  ਰਹਿੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਕਿੰਮ" ਦੇ ਤਸਹਤ 

ਰਾ ੀ ਦਸਰਆ ਅਤੇ ਇ  ਦੀਆਾਂ  ਹਾਇਕ ਨਦੀਆਾਂ ਉਝ(Ujh) 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਸਕ ਤਾਨ 

 ਰਹਿੱਦ 'ਤੇ ਹੜਹ   ਰਿੱਸਖਆ ਦੇ ਕਿੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਜ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 

ਦੌਰਾਨ ਢ ਕ ੇਂ ਉਪਬਿੰਧ ਪਰ ਤਾਸ ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
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ਜਲ  ਪਲਾਈ ਅਤ ੇ ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ  

121. ਰਾਜ  ਰਕਾਰ   ਬੇ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਸਰ ਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਾਈਪਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨੈੱਟ ਰਕ ਅਤ ੇ

 ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ  ਾਲਾ  ਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਇ  ਸ ਿੱਤੀ 

 ਾਲ ਸ ਿੱਚ 2,374 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2021-22 ( ੋਧ ੇ

ਅਨ ਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ  48.94%  ਿੱਧ ਹੈ। ਕ ਿੱਲ ਸਮਲਾ ਕੇ 12009 ਰਪੰਡਾਾਂ ਸ ਚੋਂ 98% ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ 100% ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਘਰੇਲ  ਟ ਟੀ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ (ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ. ੀ.) ਕ ਰੇਜ  ਾਲੇ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਸਪਿੰਡ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ੳ. ਆਰ ਸੈਨਕ-ਕਮ-ਆਇਰਨ ਸਰਮ  ਲ ਪਲਾਾਂਟ: ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਰ ੈਸਨਕ 

ਪਰਭਾਸ ਤ ਬ ਤੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਲਿੰਬੇ  ਮੇਂ ਦ ੇਸਨਘਾਰ ਦ ੇਉਪਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 400 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾ  ਦ ਆਰਾ 72 ਆਰ ੈਸਨਕ ਪਰਭਾਸ ਤ 

ਬ ਤੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ, ਸ ਕ ਤ ਨੈਨੋ  ਮਿੱਗਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ  ਮਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ 

ਆਧਾਸਰਤ 51 ਆਰ ੈਸਨਕ-ਕਮ-ਆਇਰਨ ਸਰਮ  ਲ ਪਲਾਾਂਟ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ ਅਤੇ ਇ  

 ਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਬਾਕੀ 62 ਬ ਤੀਆਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਅ.  ਮ ਦਾਇਕ ਜਲ ਸ਼ ਿੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਾਂਟ: ਆਰ ੈਸਨਕ ਪਰਭਾਸ ਤ ਬ ਤੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਕਸਮਊਸਨਟੀ 

 ਾਟਰ ਸਪਊਰੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਾਂਟ ( ੀ.ਡਬਸਲਯ .ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸ ਕੇਂਦਰੀਸਕ੍ਰਤ ਘਰੇਲ  ਸ਼ ਿੱਧੀਕਰਨ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪਰਭਾਸ ਤ ਬ ਤੀਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ  ਥਾਪਨਾ 

ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ 51 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ੲ. ਮਜੌ ਦਾ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦੀ  ਾਾਂਭ  ਿੰਭਾਲ: ਜਲ  ਪਲਾਈ  ਕੀਮਾਾਂ ਦੇ ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ 

ਮ ਰਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜ  ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇ

ਰਾਖ ੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਰਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰਘ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ) ਨਗਰ ਸ ਖੇ 10 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਭ ਨ ਦੀ ਉ ਾਰੀ  ੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। 
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 ੜਕਾਾਂ ਅਤ ੇਪ ਲ 

122. "ਜਨਤਾ ਬਜਟ"  ਰ ੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਸਠਿੰਡਾ ਦ ੇਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮ ਲਤਾਨੀਆ ਰੋਡ 

'ਤੇ ਪ ਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਸਧਆਨ ਸ ਿੱਚ ਸਲਆਾਂਦੀ ਗਈ  ੀ। ਮੈਂ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ ਇਨਹਾਾਂ 

ਪ ਲਾਾਂ ਦ ੇਸਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

123.  ਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਚਿੰਡੀਗੜਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਿੱਕ ਫੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨ ਿੰ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਸ਼ ਾਸਲਕ ਪਹਾੜੀਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਡੀਗੜਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਹਾਈ ਅੇ 

ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਇ  ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕਿੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨ ੇਂ ਮੌਕੇ ਸ ਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ  

 ਬਿੰਧੀ  ਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇਿੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਅਤ ੇਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ 

ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏਗੀ। 

124.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਨ ੀਆਾਂ   ਰਿੱਸਖਅਤ ਅਤ ੇਸਟਕਾਊ  ੜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪ ਲਾਾਂ ਦਾ ਸ ਸ਼  ਪਿੱਧਰੀ ਬ ਸਨਆਦੀ 

ਢਾਾਂਚਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ  ੜਕਾਾਂ ਅਤ ੇਪ ਲਾਾਂ ਦੀ  ਿੰਭਾਲ  ੀ ਕਰੇਗੀ। ਇ  ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਫਜ਼ ਲ 

ਖਰਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਅ ਫਲਤਾ ਨ ਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਯਤਨ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ  ੜਕਾਾਂ, ਪ ਲਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨ ੇਂ ਸਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 2,102 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ  ਿੰਡ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। 

ਆ ਾਜਾਈ 

125. ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਤਾਕਤ ਰ ਸ ਆ ਤਦਾਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤ ੇਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ 

ਰਾਜ ਦ ੇਮਾਲੀਆ ਨ ਕ ਾਨ ਅਤ ੇਅਯਗੋ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ  ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨ ਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਰਿੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸਕਫਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ ਦੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ  ਾਅਦਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਇ  ਖਤੇਰ ਸ ਿੱਚ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਾਾਂਗ ੇ ਅਤ ੇ

  ਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਆਰਾਮ ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣ ਨ ਿੰ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਦ ਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸਟਰਕ  ਾਹਨਾਾਂ, 

 ੀਐੱਨਜੀ  ਿੰਚਾਸਲਤ  ਾਹਨਾਾਂ  ਰਗੀਆਾਂ ਨ ੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
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ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਨਬ  ਅਤ ੇਪੀਆਰਟੀ ੀ ਦ ੇ45 ਨ ੇਂ ਬਿੱ  ਅਿੱਸਡਆਾਂ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਅਤ ੇ61 

ਬਿੱ  ਅਿੱਸਡਆਾਂ ਦਾ ਨ ੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

 ਥਾਨਕ  ਰਕਾਰ  

126. ਅਸਧਐਨ ਦਰ ਾਉਂਦ ੇਹਨ ਸਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਸਹਰੀ ਆਬਾਦੀ 2050 ਤਿੱਕ ਦ ਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਭਾਰਤ ਦ ੇਬਾਕੀ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਸਹਰੀਕਰਨ  ਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 

 ਰਕਾਰ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਾਂ  ਧਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੈ ਅਤ ੇਇ  ਲਈ  ਰਕਾਰ 

ਸ਼ਸਹਰਾਾਂ/ਕ ਸਬਆਾਂ ਦ ੇਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਸ ਕਾ ਮ ਖੀ ਢਾਾਂਚ ੇ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਅ ੀਂ ਆਪਣੇ 

ਸ਼ਸਹਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਅਤ ੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਸਟਕਾਊ ਢਾਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦ ੇ

ਹਾਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਆਧ ਸਨਕ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੇਰਨਾ  ਰੋਤ ਅਤੇ ਪਸਹਰੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇ  ਲਈ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 

2022-23 ਲਈ 6,336 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇ   ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ  ੀ ਉਦੇਸ਼ 

ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਸਹਰੀ  ਥਾਨਕ  ਿੰ ਥਾ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ੇਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸੈ਼ਲੀ ਸ ਿੱਚ 

ਆਤਮ-ਸਨਰਭਰ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ੇ ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ।ੇ 

ੳ.   ਮਾਰਟ ਸ ਟੀ ਸਮਸ਼ਨ: ਲ ਸਧਆਣਾ, ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ, ਜਲਿੰਧਰ ਅਤ ੇਪਸ ਿੱਤਰ ਸ਼ਸਹਰ   ਲਤਾਨਪ ਰ 

ਲੋਧੀ ਨ ਿੰ  ੀ  ਮਾਰਟ ਸ ਟੀ  ਜੋਂ ਸ ਕ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇ  ਕਾਰਜ ਲਈ 1,131 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦ ੇਫਿੰਡ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਹੈ। 

ਅ.  ਅਟਲ ਸਮਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜ  ਨੇੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਾਂ ਫਾਰਮਸੇ਼ਨ (ਅਮਰ ਤ): ਅਮਰ ਤ ਸਮਸ਼ਨ 

ਤਸਹਤ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇ16 ਕ ਸਬਆਾਂ ਲਈ 2,785 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇ   ਾਲ ਜਲਿੰਧਰ ਅਤ ੇਪਸਟਆਲਾ ਲਈ 24 x 7  ਰਫੇ   ਾਟਰ  ਪਲਾਈ; ਲ ਸਧਆਣਾ ਦੇ 

ਬ ਿੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨ ੀਨੀਕਰਨ; ਪਸਟਆਲਾ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪ ਨਰ-ਸਨਰਮਾਣ; 

ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਸ ਸ਼  ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ ਿੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ ਅਤ ੇਲ ਸਧਆਣਾ ਸ ਿੱਚ 

ਨਸਹਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ  ਪਲਾਈ  ਕੀਮਾਾਂ  ਮੇਤ  ਿੱਡ ੇਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ 1,100 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਉਪਬਿੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 



44  

ੲ.    ਿੱਛ ਭਾਰਤ ਸਮਸ਼ਨ-ਸ਼ਸਹਰੀ: ਮੈਂ ਇ  ਸਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਠੋ  ਰਸਹਿੰਦ-ਖ ਿੰਹਦ ਪਰਬਿੰਧ; ਬਾਗਬਾਨੀ 

ਰਸਹਿੰਦ-ਖ ਿੰਹਦ ਪਰਬਿੰਧਨ ਅਤ ੇ ਜੀ ਾ ਅਿੰਸਮਰਤ/ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਸਦ ਗਤੀਸ ਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ 

ਉਪਬਿੰਧ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਮਕਾਨ ਉ ਾਰੀ ਅਤ ੇਸ਼ਸਹਰੀ ਸ ਕਾ  

127. ਅਸਤ ਸ਼ਸਹਰੀਕਰਨ ਦ ੇਇ  ਦੌਰ ਸ ਿੱਚ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਸ਼ਸਹਰੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ ਇਕ ਮ ਿੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਸ਼ਸਹਰੀ ਸ ਕਾ  ਇਿੱਕ  ਮਿੱਸ ਆ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਸਹਰੀ  ਮ ਹਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਸ   ਸਥਤ 

 ਥਾਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਸ਼ਸਹਰੀ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸ ਿੱਚ ਅਿੱਗੇ  ਧਦ ੇਹੋਏ, 

ਇਹ ਦਿੱ ਣਾ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਸਕ 79 ਕ ਸਬਆਾਂ ਨ ਿੰ ਕ ਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ 44 ਮਾ ਟਰ ਪਲਾਨ ਅਸਧ  ਸਚਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਚ ਿੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇ   ਮੇਂ 70 ਹੋਰ ਮਾ ਟਰ ਪਲਾਨ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ  ਰਕਾਰ 

ਸ਼ਸਹਰੀ ਆ ਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਜ  ਨਾਲ ਸ਼ਸਹਰੀ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ਿੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

128.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹ ੈ ਸਕ ਮੌਜ ਦਾ ਆਰਸਥਕ  ਸਥਤੀ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਮ ਿੱਢਲੇ ਸ  ਲ 

ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਤਿੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਇ  ਲਈ  ਾਡ ੇ ਸ਼ਸਹਰਾਾਂ ਸ ਚ  ਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇ

 ਮਾਾਂ ੇਸ਼ ਨ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਐ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾ ਾਾਂ ਸ ਚ 25,000 ਈ.ਡਬਸਲਊ.ਐ  ਮਕਾਨਾਾਂ 

ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

129. ਇ  ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਸਹਿੱ ੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ  ੌਖ ਲਈ ਈ-ਗ ਰਨੈਂ  ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਸਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ; ਆਈ.ਟੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਆਿੱਨਲਾਈਨ ਸਬਲਸਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਰ ਾਨਗੀ ਪਰਣਾਲੀ, 

ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱ  ਮੈਸਪਿੰਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ  ਕੈਸਨਿੰਗ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇ  

ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਜ ਾਬਦੇਹੀ ਸਲਆਏਗੀ। 
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ਮਾਲੀਆ  ਾਧਾ 

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

130. ਅਿੱਜ ਅ ੀਂ ਇਿੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮ ਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਿੱਥੇ ਸ ਿੱਤੀ   ਝ-ਬ ਝ  ਾਧ  ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱ .ਟੀ ਮ ਆ ਜ਼ਾ 30 ਜ ਨ ਨ ਿੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ;  ਾਡ ੇ

ਪ ਿੰਜੀ ਖਰਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਾਨ ਿੰ ਮਾਲੀ ਖਰਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪ ਗੇਾ ਅਤੇ ਅਸਜਹੀਆਾਂ 

ਨੀਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ ਜੋਂ ਸਨਰਿੰਤਰ ਜੀਡੀਪੀ  ਾਧਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਜ  ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ  ਮ ਿੱਚਾ ਸ ਕਾ  ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। 

131. ਇ  ਅਧਾਰ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇ   ਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਖਰਚ ੇਦ ੇ

ਟੀਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਰਡੋਮੈਪ ਨਾਲ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕਰਾਾਂਗਾ। ਸਪਛਲੇ ਬਜਟਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਇਹ 

ਇਿੱਕ   ਾਗਤਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਜ ੋ ਸਪਛਲੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਅ ਲ ਫਿੰਡਾਾਂ ਨਾਲ  ਮਰਥਨ ਕੀਤੇ 

ਸਬਨਾਾਂ, ਸ ਰਫ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇਸ ਧਾਾਂਤਕ ਬਜਟ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦ ੇਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕੀਤਾ  ੀ। ਮੈਂ 

ਇਹ ਦਿੱ ਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਸਕ ਅ ੀਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ  ਧਾਉਣ ਦ ੇਉਪਾਅ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਸਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ 

ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ  ਾਲ 2022-23 ਸ ਿੱਚ  ਾਡੀਆਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ  ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨ  ਾਲ 2021-

22 ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 17.08%  ਧਣਗੀਆਾਂ, ਸਜ  ਨਾਲ ਰਾਜ ਦ ੇਖਜ਼ਾਨੇ ਸ ਿੱਚ 95,378 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪ ੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ  ਾਧਾ ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਤ ੇਸਬਨਾਾਂ ਕਈੋ ਨ ਾਾਂ ਟਕੈ  ਲਗਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ। 

132. ਨ ੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਿੱਕ " ਿੱਡੇ ਪਸਰ ਰਤਨ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਜੋ ਇ  ਖੇਤਰ ਸ ਿੱਚ  ਾਲਾਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਸ ਕ ਤ ਹੋਈ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ/ਅਲਪ-ਅਸਧਕਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਤੋੜ ਦੇ ੇਗੀ। ਅ ੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 

ਨ ਿੰ 9,648 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਤਿੱਕ  ਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ, ਜੋ ਸਕ  ਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 56% ਦਾ  ਿੱਡਾ 

 ਾਧਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੀਐ ਟੀ    ਲੀ ਸ ਿੱਚ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਮੈਂ 

 ਾਲ 2022-23 ਦ ੇਜੀਐ ਟੀ    ਲੀ ਸ ਿੱਚ 27% ਦੀ ਉਛਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਜੋ  ਾਲ 2021-22 

ਦੇ  ੋਧ ੇਅਨ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ  ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿੱ  ੇਸ ਚ ਲਗਭਗ 4,350 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜਗੇਾ। 
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133.  ਾਡੀ  ਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਟੈਕ  ਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਦ ੇ ਾਧ ੇਨ ਿੰ ਦ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਰੜ ਹੈ। ਨ ੀਆਾਂ 

ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਈਸਨਿੰਗ  ਮੇਤ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੈਕ  ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰ ਪ ਸ ਿੱਚ 

ਸਪਛਲੇ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ 636 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਨਾਲ 11%  ਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

134. ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕ ਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਾ ਸਹਿੱ ਾ ਕ੍ਰਮ ਾਰ 14,757 

ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਅਤ ੇ28,731 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ।  

ਮਾਣਯੋਗ  ਪੀਕਰ  ਾਸਹਬ, 

135.  ਹੀ ਇਰਾਸਦਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਮੌਸਕਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਸਕ  ਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਸ ਿੱਤਰ ਹਨ। 

ਇ  ਬਜਟ ਸ ਿੱਚ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ, ਸਕ ਾਨਾਾਂ, ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਾਂ,  ਾਾਂਝੇ ਅਤ ੇ

ਲਾਭ ਸ ਹ ਣੇ ਲੋਕਾਾਂ, ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਸਚਆਾਂ, ਸ਼ਸਹਰੀ ਅਤ ੇਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ  ਮੇਤ  ਮਾਜ ਦੇ  ਾਰੇ  ਰਗਾਾਂ ਨ ਿੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਆਪਣੇ ਪ ਰ ਜਾਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘ ਲਾਟੀਆਾਂ ਦ ੇ  ਪਸਨਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ 

ਖਾਾਂਦਾ ਆਪਣੇ   ਪਸਨਆਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ਰਜਣ ਲਈ ਸਦਨ ਰਾਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਮ ਸ਼ਸਕਲ 

ਹੋਣਗ ੇਪਰ  ਾਡ ੇਇਰਾਦੇ ਹਰੋ  ੀ ਬ ਲਿੰਦ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਉੱਚੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਕੇ ਲ ਮਜ਼ਬ ਤ 

ਨੀਂਹਾਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟਕ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਿੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਾਡ ੇਪਿੰਜਾਬੀ  ਮਾਜ ਅਤ ੇ

ਆਰਸਥਕਤਾ ਦੀਆਾਂ ਬ ਸਨਆਦੀ ਨੀਹਾਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੈ। 

136. ਮੈਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮ ਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ,  ਰਦਾਰ ਭਗ ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ ਕਰਗ ਜ਼ਾਰ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਦਰੜ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਰਸਹਨ ਮਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮੈਂ 

ਇ   ਦਨ ਦ ੇ ਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇ  ਅ ੈਂਬਲੀ ਸ ਿੱਚ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ ਸਬਹਤਰੀ 

ਲਈ ਸਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰ ੇਅਤ ੇਉ ਾਰ  ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

137. ਅਿੰਤ ਸ ਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ ਿੱਤ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾ ਸ ਭਾਗ ਸ ਿੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 

ਦੀ ਪਰਸ਼ਿੰ ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਇ  ਗ ਿੰਝਲਦਾਰ ਕਿੰਮ ਨ ਿੰ ਉੱਚ ਦਰਜ਼ ੇਦੀ ਸਨਪ ਿੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ ਿੱਧਤਾ ਨਾਲ 

ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅ ੀਂ  ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਸਪਰਿੰ ੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 
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ਜਨਰਲ, ਪਿੰਜਾਬ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਸਰਣੀ ਹਾਾਂ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਯਮਤ ਮਸ਼ ਸਰਆਾਂ ਨਾਲ  ਾਡ ੇਸ  ਟਮ ਨ ਿੰ 

  ਧਾਰਨ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

138. ਇ  ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇ  ਅਜ਼ੀਮ  ਦਨ ਸ ਚ ਸ ਿੱਤੀ  ਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਲਈ 

ਤਜ ੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਗ ਰ  ਗਸੋਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਸ ਿੱਤਰ 

 ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ  ਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਸਦਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇ   ਰਕਾਰ 

ਦਾ ਸ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਰਸਹਣਗੀਆਾਂ... 

 

ਦਹੇ ਸ  ਾ ਬਰ  ਮਸੋਹ ਇਹ ੈ  ਭ ਕਰਮਨ ਤ ੇਕਬਹ ਿੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥ 

ਨ ਡਰੋਂ ਅਸਰ   ੋਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਸਨ ਚ ੈਕਸਰ ਅਪ ਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥ 

 

ਜ ੈਸਹਿੰਦ 
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