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ਬਜਟ 2023-24 

ਹਰਪਾਲ ਸ ਿੰਘ ਚੀਮਾ  

ਸ ਿੱਤ ਮਿੰਤਰੀ 

ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 

ਭਾਣਮਗ ਸੀਕਯ ਸਾਹਿਫ, 

1. ਇ ਅਜ਼ੀਭ ਦਨ ਵਲਿੱ ਚ ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਟੀ ਦੀ ਯਏਾਯ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਜਟ ਸ਼ 

ਏਯਦ ਵ ਭਨੂੂੰ  ਭਾਣ ਭਵਵੂ ਵ ਵਯਵਾ ਵ। ਭੈਂ ਆਪ          ਵਵਰ ਫਜਟ ਲਾਂ, ਇ 

ਫਜਟ ਨੂੂੰ  ਵਡਜੀਟਰ ਯੂ ਵਲਿੱ ਚ ਸ਼ ਏਯਨ    ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣ ਰਈ ਤੁਵਾਡਾ ਤਵਵ ਵਦਰੋਂ 

ਲ਼ੁਏਯੁਜ਼ਾਯ ਵਾਂ। ਭਯਾ ਬਾਸ਼ਣ ਭੁਿੱ ਏਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਾਯ ਫਜਟ ਦਤਾਲਜ਼ ਭਫਾਈਰ 

/ਲਫਾਈਟ ‘ਤ ਉਰਫਧ ਵਣ। 

2. ੂੰਜਾਫ ੁਯੂਆਂ ਅਤ ੀਯਾਂ ਦੀ ਧਯਤੀ ਵ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਾਨੂੂੰ  ਨਯ ਅਤ 

ਐੁਲ਼ਵਾਰ ਭਾਜ ਦੀ ਵਯਜਣਾ ਰਈ ਾਡੀ ਯਵਵਨੁਭਾਈ ਏੀਤੀ ਵ। ਭੈਂ ਰੀ ੁਯੂ ਰੂੰ ਥ ਾਵਵਫ 

ਵਲਿੱ ਚ ਦਯਜ ਰੀ ੁਯੂ ਯਵਲਦਾ ਜੀ ਭਵਾਯਾਜ ਦ ਇਏ ਲ਼ਫਦ ਦਾ ਵਲਾਰਾ ਦਣਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵਾਂ, 

ਵਜ ਵਲਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਅਵਧਆਤਵਭਏ ਅਥਾਨ ਦੀ ਵਯਜਣਾ ਦਾ ਰਟਾਲਾ ਏੀਤਾ ਵ: 

    ਫਗਭ ੁਯਾ ਸਿਯ ਕ ਨਾਉ ।।  

     ਦੂਖ ੁਅੰਦਿ ੁਨਿੀ ਹਤਹਿ ਠਾਉ ।। 

ਬਾਲ "ਭਯਾ ਯ ਦੁਿੱ ਐਾਂ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਵ; ਇ ਵਲਚ ਦਯਦ ਅਤ ਵਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਰਈ ਏਈ ਥਾਂ ਨਵੀਂ 

ਵ।" 
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3. ਭਾਣਮ ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 'ਆ' ਯਏਾਯ ਨੇ     ੁਯੂ ਯਵਲਦਾ ਜੀ ਦ ਇ ਫ-ਭ 

ੁਯਾ ੂੰਏਰ ਤੋਂ ਧ ਰੈਂਦ ਵ, "ਯੰਗ   ੰਜਾਫ" ਦੀ ਵਯਜਣਾ ਰਈ ਅਣਥਿੱਏ ਏਾਯਜ ਏਯਦ 

ਯਵਵਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਏੀਤਾ ਵ। 

4. ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਵਵਰ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਤ  ਰਏ ਬਰਾਈ ਦ ਉਯਾਵਰਆਂ 

‘ਤ ਝਾਤ ਭਾਯਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਭਯ ਭਨ ਵਲਿੱ ਚ ਇਿੱਏ ਤਿੱਰੀ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਦਾ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ। ਭੈਂ ਇਵ ਲੀ 

ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਵਏ ਇਵ ਆਯਾਭ ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ਨਵੀਂ ਵ। ਾਨੂੂੰ  3 ਏਯੜ ੂੰਜਾਫੀਆ ਂਦੀਆ ਂ     

       ਅਧੂ  ਆ  ਇਛਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਦੁਿੱ ਣੀ ਤਾਏਤ ਨਾਰ ਏੂੰਭ ਏਯਨਾ ਵਲਾ। 

5. ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ ਵੂੰ  ਭਾਨ ਜੀ ਾ-ੁਥਯਾ, ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਅਤ ਏਸੁ਼ਰ ਸ਼ਾਨ ਰਦਾਨ 

ਏਯਨ ਰਈ ਰਾਤਾਯ (24*7) ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਯਵ ਵਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਨੂੂੰ  ਜੜਹੋਂ ੁਿੱ ਟਣ ਦਾ 

ਇਯਾਦਾ ਜਿੱ-ਜਾਵਵਯ ਵ। ੂੰਜਾਫ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਰੁਿੱ ਟਣ ਲਾਰ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਜਰਹਾਂ ਵਲਚ ਫੂੰਦ ਵਨ। ਵਏ 

ਭੇਂ ਵਯ ਾ     ਆ    ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਭਾਪੀਆ,    -        ਨਜ਼  ਨ   ਆ        । 

ਅੀਂ ਯਾਜਨੀਵਤਏ ਇਿੱਛਾ ਲ਼ਏਤੀ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾ   ਨ   ਵਬਰਲ਼ਟਾਚਾਯ ਅਤ ਭਾਪੀਆ     ਨ   

ਏਈ ਐਤਯਾਂ       ਖ਼              । 

6. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨ  ਵਛਰ ਫਜਟ ਦਯਾਨ ਭਾਜ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਥੂੰਭਹਾਂ ਬਾਲ ਵਿੱ ਵਐਆ 

ਅਤ ਵਵਤ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫਤੂ ਏਯਨ ਦ ਵਭਸ਼ਨ               ੀ। ਇ         ਐੁਸ਼ੀ          ਵਏ 

‘ਆਭ ਆਦਭੀ ਏਰੀਵਨਏਾਂ’ ਦ ਐੁਿੱ ਰਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 10.50 ਰਿੱ ਐ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਏਾਂ ਦਾ ਭਪੁਤ ਇਰਾਜ 

     ਵਆ। ਏੂਰੀ ਵਿੱ ਵਐਆ ਦ ਫੂੰ ਧ ਵਲਚ ਭੈਂ ਆਣ ਵਛਰ ਬਾਸ਼ਣ ਵਲਿੱ ਚ ‘ਏੂਰ ਆ 

ਭੀਨੈਂ ’ ਦਾ ਵਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ੀ,                          ਨ। ਵੁਣ ਾਡ ਭੁੂੰ ਡ ਅਤ 
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ਏੁੜੀਆਂ ਲੀ ਭਵਵੂੰ ਰਾਈਲਟ ਏੂਰਾਂ ਦ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਭਏੁਾਫਰਾ          ਅਤ 

ਉਵ ਇਨਹ ਾਂ ‘ਏੂਰ ਆ ਭੀਨੈਂ ’    ਉਪ  ਵਣ 'ਤ ਭਾਣ ਭਵਵੂ ਏਯਨ। 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

7. ੂੰਜਾਫ ਦ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯੂਰਯ ਨ ਏਯੀਆ ਂ ਦ   ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ ਜੀ    

   ਨ      ੀ। ਇ ਲਾਅਦ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਦ ਵ, 'ਆ' ਯਏਾਯ ਦਆੁਯਾ ਯਏਾਯ ਅਤ 

ਇ ਦੀਆ ਂ ਜੂੰੀਆ ਂ ਵਲਿੱ ਚ 26,797 ਨ ਏਯੀਆ ਂ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤੀਆ ਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏੀਆ ਂ ਵਨ। 

ਵਛਰੀਆਂ ਯਏਾਯਾਂ ਦ ਉਰਟ, ਅੀਂ ਯੂਰਯ ਬਯਤੀ ਏਯਾਂ ਅਤ ਰਵਤਬਾਲ਼ੀਰ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਦ 

ਵਲਦਲ਼ ਜਾਣ ਦ ਅਭਰ ਨੂੂੰ  ਯਏਣ ਲਾਤ ੂੰਜਾਫੀਆ ਂਰਈ ਵਨਿੱਜੀ ਐਤਯ ਵਲਿੱ ਚ ਨ ਏਯੀਆ ਂਦਾ 

ੁਐਾਲਾਂ ਭਾਵਰ ਵਯਜਾਂ। 

8. ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ      ਭਾਨ ਜੀ ਲਿੱਰੋਂ "ਰਏਾਂ ਦਾ ਾ ਵਯਪ ਰਏਾਂ ਰਈ" ਦ ਭਨ ਯਥ 

ਨੂੂੰ  ਭੁਿੱ ਐ ਯਿੱਐਵਦਆ ਂਯਰੂ ਐਤਏਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  300 ਮੂਵਨਟ ਰਤੀ ਭਵੀਨਾ ਭੁਪਤ ਵਫਜਰੀ ਦਣ ਦ 

ਇਵਤਵਾਏ ਪਰ ਦਾ ੂੰਜਾਫ            ਲਿੱਰੋਂ ਲਾਤ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। ੂੰਜਾਫ ਦ 

ਰਬ 90% ਯਾਂ ਦਾ ਵੁਣ "ਜ਼ੀਯ ਵਫਜਰੀ ਵਫਿੱ ਰ" ਆ ਵਯਵਾ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਭ ੂੰਜਾਫੀਆਂ 

ਰਈ ਯਏਾਯੀ ਯਤ ਦੀਆ ਂਐਾਣਾਂ ਐਰਹਣਾ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਵਰਆ ਵਆ ਇਿੱਏ ਵਯ ਫਵਭਾਰ 

ਪਰਾ ਵ। ਵੁਣ ਆਭ ਆਦਭੀ ਆਣ ੁਵਨਆ ਂ ਦਾ ਯ ਵਵਰਾਂ ਦ ਭਏੁਾਫਰ ਵਏਪਾਇਤੀ 

ਏੀਭਤਾਂ 'ਤ ਫਣਾ ਏਾ ਜ ਵਵਰਾਂ ਏਦ ਨਵੀਂ ਵਇਆ। 

9. ਾਡ ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ ਜੀ ਦੀ ਮ ਅਲਾਈ ਵਠ ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਟੀ ਦੀ 

ਯਏਾਯ ਨੇ ਥਾਈ ਐਤੀ ਨੂੂੰ  ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਭਾਵਜਏ ਅਤ ਆਯਵਥਏ ਐੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਯ ਭੂੰਨਦ 



4 
 

ਵ, ਐਤੀ ਵਲਵਬੂੰਨਤਾ ਰਈ ਅਵਵਭ ਏਦਭ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। ਇ ਵਦਲ਼ਾ ਵਲਿੱ ਚ ਝਨੇ ਦੀ ਵਿੱ ਧੀ ਵਫਜਾਈ 

ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਨਾ,       ਲਿੱ ਰੋਂ ਭੂੂੰ ੀ ਦੀ ਐਯੀਦ ਅਤ ਵਭਰਏਪਿੱਡ ਦ ਉਤਾਦਾਂ ਰਈ 

ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਭੂੰਡੀਏਯਨ ਮਜਨਾ, ਭਵਯੀ ਏਦਭ ਨ। ਇ ਾਰ ਦਾ ਫਜਟ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦ ਵਐਿੱ ਤ ਨੂੂੰ  

ਵਯ ਵੁਰਾਯਾ ਦਲਾ, ਵਜ ਦੀ ਝਰਏ ਭਯ ਬਾਸ਼ਣ ਦ ਅਰ ਵਯਹਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਦਐਣ ਨੂੂੰ  ਵਭਰੀ। 

10. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਛਰ ਾਰ ਯਾਜ ਦੀ ਵਲਿੱ ਤੀ ਵਥਤੀ ਫਾਯ ਲਾਈਟ ਯ ਜਾਯੀ 

ਏੀਤਾ ੀ, ਵਜ ਯਾਵੀਂ ਵਛਰੀਆ ਂਯਏਾਯਾਂ    ਨ                      ਨ   ਡੂੂੰ ਾਈ ਨ   

ਉ            ਆ   । ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ  ਵਜ਼ਾਯਾਂ ਏਯੜ ਯੁ ਦੀਆ ਂ ਫਏਾਇਆ 

ਦਣਦਾਯੀਆਂ                 ਆ   ਨ। ਇਥ ਭੈਂ ਲਯੀ ਯਾਵਤ ਇੂੰਦਯੀ ਾਵਵਫ ਦਾ ਇਿੱਏ 

  ਅਯ ੜਹਨਾ ਚਾਵਾਂਾ- 

ਿਭ ਸ ਿਰ ਬੀ ਭੁਸਾਹਯ ਕਈ ਗੁਜ਼ਯ ਿੋਂਗ 

ਕਭ ਸ ਕਭ ਯਾਿ ਕ ੱਥਯ ਤ ਿਟਾਤ ਜਾਤ 

11. ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਟੀ ਦੀ ਯਏਾਯ ਵਛਰੀਆ ਂ ਯਏਾਯਾਂ ਦਆੁਯਾ ਦਾ ਏੀਤੀਆ ਂ

ਈਆਂ ਯੁਏਾਲਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਯ ਏਯਨ    ੂਯੀ ਏਵਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ੂੰਜਾਫ 

ਯੀਏਰਚਯ ਵਡਲਰਭੈਂਟ ਫੈਂਏ, ਨ, ੂੰਜਾਫ ਯ ਲਯੀਆ ਂੂੰਥਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਇ      

                ਪ   ਨ       ਈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਜ਼ਰਹਾ ਵਵਏਾਯੀ 

ਫੈਂਏਾਂ ਨੂੂੰ  ੂੂੰ ਜੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ, ਵਭਰਏਪਡ ਨੂੂੰ  ਰਾਂਟ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤ ਾਡ ਵਭਵਨਤੀ ੂੰਨਾ 

ਏਾਲ਼ਤਏਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੇਂ ਵਯ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨ ਰਈ, ਵਭਿੱ ਰਾਂ ਅਤ ਸ਼ੂਯਪਿੱਡ ਨੂੂੰ  ਰਾਂਟ ਭੁਵਿੱਈਆ 

ਏਯਲਾਈ ਈ ਅਤ ਇ ਭੂੰ ਤਲ ਰਈ ਏੁਿੱ ਰ 2,000 ਏਯੜ ਯੁ        ।  
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12. ਵਛਰੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਛਲੇਂ ਤਨਐਾਵ ਏਵਭਸ਼ਨ ਵਲਚ ਏੀਤੀ ਈ ਦਯੀ ਦ ਅਯ ਦਾ 

ਾਵਭਣਾ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਭਜੂਦਾ ਵਲਿੱ ਤੀ ਲਯਹ ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਤਾ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਅਏਤਫੂਯ 

2022 ਤੋਂ 6% ਡੀ ਜਾਯੀ ਏਯਏ, ਮੂਜੀੀ ਤਨਐਾਵ ਏਰਾਂ ਅਤ ਦੂਜ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਨਆਂਇਏ 

ਤਨਐਾਵ ਏਵਭਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਰਾੂ ਏਯਏ, ਾਡ        ਆ , ਏਯਭਚਾਯੀਆ ਂਅਤ ਨਲ਼ਨਯਾਂ ਰਤੀ 

ਆਣੀ ਲਚਨਫਿੱਧਤਾ ਵਦਐਾਈ   ।      ਇ      ਵਛਰੀ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਅਦਾ ਏੀਤ 

ਜਾਣ      ਨ। ਇ ਫਦਰਤ ਯਏਾਯੀ ਐਜ਼ਾਨੇ 'ਤ 1,150 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਵਲਿੱ ਤੀ ਫਝ 

ਪ    । 

13. ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਯਵਵੂੰਦੀਆ ਂਦਣਦਾਯੀਆ ਂਦਾ ਬੁਤਾਨ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ਏੂੰਭਾਂ ਨੂੂੰ  

ਵੁਰਾਯਾ ਦਣ ਰਈ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏੇਂਦਯੀ ਾਂਯਡ ਏੀਭਾਂ ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ 

ਵਛਰ ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਬ 1,750 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਅਣਲੂੰ ਵਡਆ ਏੇਂਦਯੀ ਵਵਿੱ ਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਵ, 

ਜ ਵਛਰੀਆ ਂਯਏਾਯਾਂ ਨੇ ਯਵਏਆ ਵਇਆ ੀ। 

14. ਆਣ ਵਵਰ ਫਜਟ ਬਾਸ਼ਣ ਦਯਾਨ, ਭੈਂ ਆਣੀ ਯਏਾਯ ਦ ਲਿੱਰੋਂ ਵਤੂੰ ਨ ਭੁਿੱ ਐ ਐਤਯਾਂ, 

ਬਾਲ ੁਿੱ ਚਜਾ ਯਾਜ ਰਫੂੰ ਧ, ਵਿੱ ਵਐਆ ਅਤ ਵਵਤ ਵਲਿੱ ਚ ੁਧਾਯ ਅਤ ਭਾਰੀਆ ਇਏਿੱਠਾ ਏਯਨ 'ਤ 

ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਦਾ ਲਾਅਦਾ ਏੀਤਾ ੀ। ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਦ ਵ ਐੁਸ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ 

ਵਤੂੰ ਨਾਂ ਭਾਦੂੰਡਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਭੈਂ ਵਯ ੂੰਜਾਫੀ ਨੂੂੰ  ਇਵ ਬਯਾ ਵਦਲਾਉਣਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਵਏ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਉਭੀਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ਰਯਾਭਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਫਦਵਰਆ ਜਾ ਵਯਵਾ ਵ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਉਣ 

ਲਾਰ ਭੇਂ ਵਲਚ ਫੂਯ ਾ।  
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15. ਭਾਰੀ ਨੂੂੰ     ਉ                   , ੁਚਿੱ ਜ ਯਾਜ ਰਫੂੰ ਧ, ਵਵਤ ਅਤ ਵਿੱ ਵਐਆ 

ਐਤਯਾਂ ਦਾ ਵਲਤਾਯ ਏਯਦ ਵ, ਇ ਾਰ ਰਈ        ਆਜ਼ ਇ ਤਯਹਾਂ ਵਣ:-  

(ੳ)  ਐਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਵਾਇਏ ਧੂੰ ਵਦਆ ਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਏ ਵਏਾਨਾਂ            
ਦੀ ਆਭਦਨ ਨੂੂੰ  ਲਧਾਉਣ 'ਤ ਵਧਆਨ ਏੇਂਦਵਯਤ ਏਯਨਾ; 

(ਅ)  ਉਦਮਵਏ ਤਯਿੱਏੀ ਰਈ ਇਿੱਏ ਅਨੁਏੂਰ ਭਾਵਰ ਪ      ਨ ; 

(ੲ)  ਆਯਵਥਏਤਾ ਵਲਚ ਲਾਧਾ ਏਯਨ ਰਈ, ਭਝਦਾਯੀ ਨਾਰ ੂੂੰ ਜੀ ਵਨਲਲ਼ ਯਾਵੀਂ 
ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਵਲਏਾ ਨੂੂੰ  ਤਯਜੀਵ ਦਣਾ,     

() ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਤ ਦਾ ਭਜ਼ਫਤੂੀਏਯਨ- ੂੰ ਤੀ ਭੁਦਯੀਏਯਨ ਦੁਆਯਾ          ਨ  ਨੂੂੰ  
ਲਧਾਉਣਾ ਅਤ ਤਯਏਲ਼ੀਰ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਐਯਚ ਏਯਨਾ। 

ਭਾਣਮ ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

16. ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਦ ਵ ਅਪ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਵਏ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ  ਲਾਯ-ਲਾਯ ਫਨਤੀਆ ਂ

ਏਯਨ ਦ ਫਾਲਜੂਦ, ਲੀ ਉਵ ਯਾਜ ਦੀਆਂ 9,035 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀਆਂ ਰੂੰ ਫ ਭੇਂ ਤੋਂ ਰਟਏਦੀਆ ਂ

ਜਾਇਜ਼ ਭੂੰਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਣਵਰਆਂ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, 15ਲੇਂ ਵਲਿੱ ਤ ਏਵਭਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ 

ਵਠਤ   .          ਫ-ਏਭਟੀ ਨੇ ਆਣੀ ਵਯਯਟ ਵਲਿੱ ਚ 31,000        ਪ    

   ਨ ਟ     ਨ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ 6,155 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਲਆਂ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ 

ਏੀਤੀ ੀ, ਵਜ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਫੂ ਨੂੂੰ  ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਐਯੀਦ  

ਅਨਾਜ 'ਤ 3% ਦੀ ਦਯ ਨਾਰ ਲੂਰੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ੇਂਡ ੂ ਵਲਏਾ ਪੀ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ 2,880 

ਏਯੜ ਯੁ ਲੀ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦਆੁਯਾ ਜਾਯੀ ਨਵੀਂ ਏੀਤ । 
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17. ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦਆੁਯਾ ਦਾ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਵੀਆਂ ਭਸੁ਼ਵਏਰਾਂ ਅਤ ਾਡੀਆ ਂ

ਵਛਰੀਆਂ ਯਏਾਯਾਂ ਦਆੁਯਾ ਛਿੱ ਡ  ਵਲਯਾਤੀ ਵਲਿੱ ਤੀ ੂੰਏਟ ਦ ਫਾਲਜੂਦ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ 

ਰਯਾਭਾਂ ਅਤ ਨੀਤੀਆ ਂਯਾਵੀਂ ਆਭ ੂੰਜਾਫੀਆ ਂ ਨੂੂੰ  ਵਲਿੱ ਤੀ ਯਾਵਤ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਵਲਿੱ ਚ ਏਈ 

ਏਯ ਨਵੀਂ ਛਿੱਡ ਯਵੀ ਵ। 

ਭਜੂਦਾ ਆਯਹਥਕ ਸਹਥਤੀ 

18. ਵੁਣ, ਭੈਂ ਯਾਜ ਦ ਭੁਿੱ ਐ ਭਏਯ-ਆਯਵਥਏ ੂਚਏਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਏ ੂੰ ਐ ਜਾਣਏਾਯੀ, ਇ ਅਜ਼ੀਭ 

ਦਨ ਦ ਾਵਭਣ ਸ਼ ਏਯਨਾ ਚਾਵਾਂਾ। ਅਾਊਂ ਅਨੁਭਾਨਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਭਜੂਦਾ ਾਰ ਰਈ 

ੂੰਜਾਫ ਦਾ ਜੀ..ਡੀ.ੀ. 6,38,023 ਏਯੜ ਯੁ ਵਯਵਾ, ਜ ਵਏ ਵਛਰ ਾਰ 2021-22 

ਦ ਭੁਏਾਫਰ 9.24% ਦਾ ਲਾਧਾ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ ਯਾਜ    ਅਨੁਭਾਨਤ 

ਜੀ..ਡੀ.ੀ. 6,98,635 ਏਯੜ ਯੁ ਵਲੀ। ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ ੂੰਜਾਫ ਦ 

ਜੀ..ਡੀ.ੀ. ਵਲਿੱ ਚ ਲਾਲਾਂ ਐਤਯ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ 45.91%, ਐਤੀਫਾੜੀ ਐਤਯ ਦਾ 

28.94% ਅਤ ਉਦਮਵਏ ਐਤਯ ਦਾ 25.15% ਮਦਾਨ ਵਯਵਾ। ਯ, ਬਾਯਤ ਦ 18.11% ਦ 

ਭੁਿੱ ਚ ਮਦਾਨ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਐਤੀਫਾੜੀ ਐਤਯ ਅਜ ਲੀ ਯਾਜ ਦ ਜੀ..ਡੀ.ੀ. ਵਲਿੱ ਚ ਰਭੁਿੱ ਐ 

ਬੂਵਭਏਾ ਵਨਬਾਉਂਦਾ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ ਭਜੂਦਾ ਏੀਭਤਾਂ 'ਤ 

ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਰਤੀ ਵਲਅਏਤੀ ਆਭਦਨ 7.40% ਦੀ ਲਾਧਾ ਦਯ ਨਾਰ 1,73,873  ਯੁ ਯਵੀ। 

ਜਨਤਕ ਹ ੱਤ ਦਾ ਭਜਫੂਤੀਕਯਨ 

19. ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਵਦਆਂ ਐੁਸ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ਯਾਜ ਦ ਵਲਿੱ ਤ ਰਫੂੰ ਧਨ ਵਲਿੱ ਚ ਵਲਿੱ ਤੀ ੂਝ-ਫੂਝ 

ਅਤ ਏਸੁ਼ਰਤਾ ਵਰਆਉਣ ਰਈ ਲਾਅਦ ਅਨੁਾਯ ਰੜੀਂਦ ਉਾਅ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਲ਼ੁਯੂ ਵਲਚ 
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ਟਏ ਇੂੰਟਰੀਜੈਂ ਮੂਵਨਟ ਨੂੂੰ  ਵਲਧੀਲਤ ਤਯ 'ਤ ਅਵਧੂਵਚਤ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ, ਜ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਵ ਜਾਲਾ, ਇਵ ਮੂਵਨਟ ਏਯ-ਦਾਤਾਲਾਂ ਦੁਆਯਾ 

ਏੀਤੀਆ ਂਏਯ ਚਯੀਆਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਅਤ ਲਰੂੀ ਏਯਨ ਰਈ ਰਣਾਰੀਤ ਟੂਰ ਵਲਏਵਤ 

ਏਯਾ। ਯਾਜ ਦ ਭਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਵਯ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਏਯ ਅਤ ਯ-ਏਯ ਭਾਰੀ ਦੀਆ ਂੂੰ ੂਯਨ 

ਤੂੰਤਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਭਾਵਵਯਾਂ ਦੀਆ ਂਲਾਲਾਂ ਰਈਆਂ ਜਾ ਯਵੀਆ ਂਵਨ। 

20. ਯਾਜ ਦ ਵਲਿੱ ਤ ਨੂੂੰ  ਰੀਵ ਤ ਵਰਆਉਣ ਰਈ ਅਤ ਯਾਜ ਦ ਏਯਜ ਨੂੂੰ  ਉਤਾਯਨ ਦ ਦੂਵਯ 

ਉਦਲ਼ਾਂ ਨਾਰ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਚ ਏੂੰ ਰੀਡਵਟਡ ਵਵਏੂੰ ਪੂੰਡ 

(ੀ..ਪ) ਵਲਚ 3,000 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਮਦਾਨ ਾਇਆ ਵ। ਜਦੋਂ ਵਏ ਵਛਰੀਆ ਂ

ਯਏਾਯਾਂ ਲਿੱ ਰੋਂ ਵਛਰ 5 ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਾਇਆ ਵਆ ਮਦਾਨ ਏਲਰ 2,988 ਏਯੜ ਯੁ 

ੀ। 

21. ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾਂ ਰਫੂੰ ਧਏੀ ਵਲਬਾਾਂ    ਏੂੰਭਏਾਜ ਨੂੂੰ         ਫਣਾਉਣ ਰਈ, ਐਯਚ ਦ 

ਅਵਧਏਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੂੰ ਧਤ ਵਲਬਾਾਂ ਨੂੂੰ  ੌਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਆ ਵ ਜ ਵਵਰਾਂ ਵਲਿੱ ਤ ਵਲਬਾ ਦ ਅਵਧਏਾਯ 

ਐਤਯ ਵਲਚ ਨ। 

22.     ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਏਰ ਇਵ ਭੁਿੱ ਦਾ ਲੀ ਉਠਾ        ਵਏ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਨੂੂੰ  ਉੱਚ 

ਰਾਤ ਲਾਰ ਪ           ਆ          ਟ   ਆ    ਟ          ਆ            

         ।         ਨੈਲ਼ਨਰ ਭਾਰ ਵਲੂੰ  ਪੂੰਡ   ਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਲਆਜ ਦਯ 9.50% ਤੋਂ 

10.50% ਵ, ਨ   ਫਜ਼ਾਯ ਵਲਚ ਰਚਵਰਤ ਰਬ 7.60% ਦੀ ਿੱਟ ਵਲਆਜ ਦਯ    ਨ   

   ਪ          । ਇ ਨਾਰ ਯਾਜ ਨੂੂੰ  ਆਣੀ ਭਲ਼ੁਏਰ ਵਲਿੱਤੀ ਵਥਤੀ ਤੋਂ ਉਬਯਨ ਅਤ ਯਾਜ 
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ਦੀਆ ਂਵਲਆਜ ਦਣਦਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਟਾਉਣ ਵਲਚ ਭਦਦ ਵਭਰੀ। 

ਫਜਟ 2023-24 

ਭਾਣਮ ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

23. ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ 1,96,462 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਏੁਰ ਫਜਟ ਐਯਚ ਦੀ 

ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ ਜ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) ਦ ਭਏੁਾਫਰ 26% ਦ ਲਾਧ 

ਨੂੂੰ  ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ। ਰਬਾਲੀ ਭਾਰੀਆ ਾਟਾ ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਟਾ ਏਰਭਲਾਯ 3.32% ਅਤ 4.98% 

ਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਵ। 

24. ਭੈਂ 1,23,441 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਯਾਜ ਦ ਭਾਰੀਆ ਐਯਚ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਸ਼ ਏਯਦਾ ਵਾਂ 

ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) ਦ ਭੁਏਾਫਰ 14% ਦਾ ਲਾਧਾ ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ। 

ਇ ਵਲਿੱ ਚੋਂ, 74,620 ਏਯੜ ਯੁ            ਰਈ ਤਜਲੀਜ਼ਤ ਵ, ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਵਲਿੱਚ 12% ਲਿੱ ਧ ਵ। 

25. ਫਜਟ ਪ      ੂੂੰ ਜੀਤ ਐਯਚ ਦਾ ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ 11,782 ਏਯੜ ਯੁ ਵ ਜ ਵਏ 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਨਾਰੋਂ 22% ਲਿੱ ਧ ਵ। ਯਏਾਯ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ    

2023-24 ਦਯਾਨ ਵਲਏਾ ਤੀਵਲਧੀਆਂ ਰਈ ਇਿੱਏ ਟੀਚਾਤ ਵੁੂੰਚ ਅਣਾੀ। 

26. ਵੁਣ, ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ ਯਾਜ ਦ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਐਤਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਲਾਰੀਆਂ ਵਵਰਏਦਭੀਆ ਂਅਤ ਰਯਾਭਾਂ ਰਈ ਤਜਲੀਜ਼ਤ ਫਜਟ ਉਫੂੰਧਾਂ ਦ ਨਾਰ ਵਲਏਾ 

ਦੀ ਯੂ-ਯਐਾ ਲ਼ ਏਯਨਾ ਚਾਵਾਂਾ। 
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ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਹਕਸਾਨ ਬਰਾਈ 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

ਭੈਂ ਡਾ. ੱਭ.ੱਸ. ਸ ਾਭੀਨਾਥਨ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦਿੁਯਾ ਾਂਗਾ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ 

"ਜਕਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਸਰ ਿ ਜਾਂਦੀ ਿ, ਤਾਂ ਹਪਯ ਿਯ ਕੁਝ  ੀ ਸਰ ਨਿੀਂ ਿ ਗਾ" 

27. ੂੰਜਾਫ ਦ ਭਾਜ ਅਤ ਆਯਵਥਏਤਾ ਵਲਿੱ ਚ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਣਵਰਆ ਨਵੀਂ 

ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। ਾਡ ੂਫ ਦ ਵਭਵਨਤੀ ਵਏਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਦਭ ‘ਤ ਭੁਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਦਾ ਵਢਿੱ ਡ 

ਬਵਯਆ ਵ, ਯ ਅ ਵ ਵਏ ਵਛਰੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂਏੇਂਦਯ ਅਤ ੂਫਾ ਯਏਾਯਾਂ ਨੇ ਵਭਸ਼ਾ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਭਤਯਈ ਭਾਂ ਲਾਰਾ ਰੂਏ ਏੀਤਾ ਵ।                            , ਾਡ 

ਵਏਾਨ  ਦੁਆਯਾ ਆਣ ਦਲ਼ ਰਈ ਏੀਤ ਏੂੰਭਾਂ ਦੀ ਰੂੰ ਾ      ਵਾਂ।                 

   ਇ         ਈ     2023-24  ਈ 13,888        ਪ    ਉਪ             

                ਪ                   20%       । 

28.  ਆਣ ਫਿੱ ਵਚਆ ਂਦਾ ਵਢਿੱ ਡ ਬਯਨ ਵਲਿੱ ਚ ਯੁਿੱ ਝੀ ਵਈ ਭਾਂ ਲਾਂ ੂੰਜਾਫ ਨੇ ਆਣੀ ਵਾਰਤ 

ਦੀ ਵਚੂੰਤਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ। ਅਿੱਜ, ਾਡੀ ਵਭਿੱ ਟੀ ਏੁਦਯਤੀ ਸ਼ਵਟਏ ਤਿੱਤ ੁਆ ਚੁਿੱ ਏੀ ਵ, ਾਣੀ ਦਾ 

ਿੱਧਯ ਫਵੁਤ ਵਠਾਂ ਚਰਾ ਵਆ ਵ, ਯਾਇਣਏ ਐਾਦਾਂ ਅਤ ਏੀਟਨਾਸ਼ਏਾਂ ਨੇ ਾਡ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੂੂੰ  

ਜ਼ਵਵਯੀਰਾ ਏਯ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵ। ਇ ਰਈ ਢੁਏਲਾਂ ਭਾਂ ਵ ਵਏ ੁਧਾਯ ਰਈ ਏਦਭ ਚੁਿੱ ਏ ਜਾਣ। ਇ 

ਵਦਸ਼ਾ ਲਿੱਰ ਲਧਦ ਵ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਏੁਦਯਤੀ ਯਤਾਂ ਦੀ ੂੰ ਬਾਰ ਅਤ ਵਏਾਨਾਂ ਦੀ 

ਆਭਦਨ ਲਧਾਉਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ "ਨਲੀਂ ਐਤੀ ਨੀਤੀ" ਵਰਆਉਣ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱ ਵਐਆ ਵ। 

ਅੀਂ ਯਾਜ ਰਈ ਇਿੱਏ ਵਲਆਏ ਐਤੀ ਨੀਤੀ ਵਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭਾਵਵਯਾਂ ਦੀ ਇਿੱਏ ਏਭਟੀ ਦਾ 
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ਠਨ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਏਯ ਚੁਿੱ ਏ ਵਾਂ।  

29. ਾਡ ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ ਜੀ ਦੀ ਇਿੱਏ ਰਾਵਏਾਯੀ ਅਤ ਬਾੀਦਾਯੀ ਲਾਰੀ ਵਵਰ 

ਯਏਾਯ- ਵਏਾਨ ਵਭਰਣੀ ਨੂੂੰ  ੂੰਜਾਫ ਦ ਵਏਾਨਾਂ ਲਿੱਰੋਂ ਬਯਲਾਂ ਵੁੂੰ ਾਯਾ ਵਭਵਰਆ ਵ। ਆਉਣ 

ਲਾਰ ਭਵੀਵਨਆ ਂਵਲਿੱ ਚ ਅਵਜਵੀਆਂ ਵਯ ਵਭਰਣੀਆ ਂਦਾ ਆਮਜਨ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ, ਵਜ ਦਾ ਉਦਲ਼ 

ਾਡ ਵਏਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂ ਭਿੱ ਵਆਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਝਣ ਅਤ ਵਿੱਰ ਏਯਨ ਅਤ ਨੀਤੀਤ 

ਵਵਰਏਦਭੀਆ ਂਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਤੀਵਏਵਯਆ/ੁਝਾਅ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਵਲਾ। 

30. ਭੈਂ ਇਵ ਲੀ ਦਿੱਣਾ ਚਾਵਾਂਾ ਵਏ ਇ ਾਰ, ਟਟ ਨ ਡਰ ਜੂੰੀ ਨੀਡ ਦਆੁਯਾ 

ਟਰਏ ਡਂ ਟਯ ਵਟਭ ਯਾਵੀਂ 38 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 1 ਰਿੱ ਐ ਏੁਇੂੰਟਰ   ਆ  ਟ  ਲਾਰ ਫੀਜਾਂ 

ਦੀ ਐਯੀਦ ਏੀਤੀ ਈ ੀ ਅਤ ਰਬਿੱ 50,000 ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  10 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਵਡੀ 

ਲਾਰ ਫੀਜ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾ  ਨ। ਇ ਵਵਰਏਦਭੀ ਤਵਵਤ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ 

ਵਆ ਵ ਵਏ ੂਫ ਦ ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ੀ   ਆ  ਟ  ਲਾਰ ਫੀਜ ਉਰਫਧ ਏਯਲਾ ਜਾਣ। 

ਹ ਹਬੰਨਤਾ (             ) 

31. ਇਵ ਦਿੱਵਦਆ ਂ ਭਨੂੂੰ  ਫਵੁਤ ਐੁਲ਼ੀ ਭਵਵੂ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਟੀ 

ਯਏਾਯ ਨੇ ਐਤੀ ਵਲਵਬੂੰਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਲਿੱਡਾ ਵੁਰਾਯਾ ਦਣ ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਇ ਵਲਿੱ ਚ ਫਾਭਤੀ 

ਦੀ ਐਯੀਦ ਰਈ ਯਏਾਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਲੀ, ਵਜ ਰਈ ਇਿੱਏ ਵਯਲਾਰਵਲੂੰ ਪੂੰਡ ਫਣਾਇਆ 

ਜਾਲਾ; ਏਾਵ ਦ ਫੀਜਾਂ 'ਤ 33% ਫਵਡੀ ਅਤ ਾਡ ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ੁਣਲਿੱ ਤਾ ਲਾਰ ਫੀਜ 

ਉਰਫਧ ਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਟਯਏ ਡਂ ਟਯ ਭਏਵਨਜ਼ਭ ਥਾਵਤ ਏਯੀ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਵਲਵਬੂੰਨਤਾ 'ਤ ਇਿੱਏ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਈ 1,000 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ 
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ਫਜਟ ਯਾਐਲੇਂਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

32. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਯਏ ਵੂੰ ਡ ਵਲਿੱ ਚ ਵਲਤਾਯ ਲਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਅਤ ਵਏਾਨਾਂ ਦ 

ਯ-ਯ ਜਾ ਏ ੂਚਨਾ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣ ਰਈ 2,574 ‘ਵਏਾਨ ਵਭਿੱ ਤਯ’ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ 

ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਇ ਨਾਰ ਨਾ ਵਯ ਵੂੰ ਡ ਿੱਧਯ 'ਤ ਯੁਜ਼ਾਯ ਦਾ ਵਲਾ ੋਂ 

ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਤੀ ਵਲਚ ਲਧੀਆ ਢੂੰ ਅਣਾਉਣ ਵਲਚ ਲੀ ਭਦਦ ਵਭਰੀ।     

33.                      ਵਟਏਾਊ ਅਤ ਾਣੀ ਫਚਾਉਣ ਲਾਰੀਆਂ ਰਭੁਿੱ ਐ 

ਵਵਰਏਦਭੀਆ ਂ ਈ ਰੜੀਂਦੀ ਫਜਟ ਵਾਇਤਾ            । ਇ          ਨ 30,312 

    ਨ  ਨ   1,500   ਪ ਪ                ਨ   “ਝਨੇ ਦੀ ਵਿੱ ਧੀ ਵਫਜਾਈ’’   ਨ    

25        ਪ             ਇ              ਈ। ਆਉਣ ਲਾਰ ਝਨੇ ਦ   ਜ਼ਨ ਵਲਿੱ ਚ 

ਵਯ   ਆ   ਵਏਾਨਾਂ ਲਿੱਰੋਂ “ਝਨੇ ਦੀ ਵਿੱ ਧੀ ਵਫਜਾਈ’’ ਏੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਵ। ਾਡੀ 

ਯਏਾਯ ਨੇ ਪ          . .ਪ .                           20,898     ਨ  ਨ   

    ਪ                 79        ਪ        ਟ          । ਭੈਂ ਅਰ ਵਲਿੱ ਤੀ 

ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਵਵਰਏਦਭੀਆ ਂ ਰਈ 125 ਏਯੜ ਯੁ ਅਰਾਟ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ 

ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

ਯਾਰੀ ਸਾੜਨ ਨੰੂ ਯਕਣਾ 

34. ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਵਦਆ ਂਐੁਸ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ 'ਆ' ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਏੀਤ  ਏਾਯਾਤਭਏ 

ਟੀਚਾਫਿੱ ਧ ਏਦਭਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ, ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਾੜਨ ਦੀਆ ਂਟਨਾਲਾਂ ਵਲਿੱ ਚ      ਨ 

30%        ਏਭੀ ਆਈ ਵ, ਬਾਲ ੂੰਜਾਫ ਵਲਿੱ ਚ ਾਉਣੀ 2021-22 ਦਯਾਨ 71,304 
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ਟਨਾਲਾਂ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਾਉਣੀ 2022-23 ਦਯਾਨ 49,922 ਟਨਾਲਾਂ ਲਾਯੀਆਂ। ਇ ਤੋਂ 

ਇਰਾਲਾ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ੂੰਜਾਫ ਵਲਿੱ ਚ ਚਿੱਰ ਯਵ ਰਬ 2,500 ਬਿੱ ਵਠਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਫਾਰਣ 

ਲਜੋਂ 20% ਏਰ ਦੀ ਥਾਂ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦ ਫਰੀਏਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ   ਨ ਨੂੂੰ  ਨ ਟੀਪਾਈ ਏਯ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਵ ਜ      01.05.2023 ਤੋਂ ਰਾੂ ਵਲਾ। ਇ ਨਾਰ ਨਾ ਵਯ ਯਾਰੀ ਦ ਰਫੂੰ ਧਨ 

ਵਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਵਭਰੀ ੋਂ ਲਧੀਆ ਨਤੀਜ ਲੀ ਾਵਭਣ ਆਉਣ।  

35. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਾੜਨ ਦੀ ਇ ਰਥਾ ਨੂੂੰ  ਐਤਭ ਏਯਨ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-

ਲਿੱ ਐ ੂੰ ਬਾਲਨਾਲਾਂ ਅਤ ਵਿੱਰ ਰਦਾਨ ਏਯਏ ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਨਾਰ ਜੜਨਾ ਜਾਯੀ ਯਿੱਐੀ। ਇ 

ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਭੈਂ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦ ਰਫੂੰ ਧਨ ਰਈ ਏਈ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤ ਉਤਾਦਨ ਲਧਾਉਣ ਲਾਰ 

ੂੰ ਦ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ‘ਐਤੀਫਾੜੀ ਵਲਧੀ 'ਤ ਉ ਵਭਸ਼ਨ’ ਦ ਤਵਵਤ 350 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 

ਯਾਐਲੇਂਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

ਹਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ ਹਫਜਰੀ 

36. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਾਡ ਅੂੰਨਦਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਵਲਿੱ ਚ 

9,064 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਭੁਪਤ ਵਫਜਰੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਵ। 'ਆ' ਯਏਾਯ ਇ ਵਾਇਤਾ ਨੂੂੰ  

ਜਾਯੀ ਯਿੱ ਐੀ ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਇ ਉਦਸ਼ ਰਈ 9,331 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ 

ਯਏਭ ਯਾਐਲੀਂ         ਪ              । 

ਸਰ ਫੀਭਾ 

37. ਅੀਂ ਾਯ ਜਾਣਦ ਵਾਂ ਵਏ ਐਤੀ ਇਿੱਏ ਜਐਭ ਬਵਯਆ ਵਏਿੱ ਤਾ ਵ। ਵਯ ਾਰ, ਵਏ ਨਾ 

ਵਏ      ਵਲਚ ਏਈ ਨ    ਈ ਪਰ ਐਯਾਫ ਭਭ ਜਾਂ ਵਏ ਫੀਭਾਯੀ ਦੀ ਭਾਯ ਵਠ ਆ 
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ਜਾਂਦੀ ਵ ਵਜ ਨਾਰ ਪਰ         ਨ     ਨ    ਨ         । ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਦ ਨੇਏ 

ਇਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਰਟ ਏਯਵਦਆਂ ਭੈਂ ਰਾਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਵਏ ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਭ ਦੀਆ ਂ

ਤਫਦੀਰੀਆ ਂਅਤ ਵਯ ਫਮਏੀਨੀਆ ਂਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਰ ਫੀਭਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

ਰ ਫੀਭਾ ਮਜਨਾ ਦੀ ਯੂ-ਯਐਾ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ।  

ਫਾਗਫਾਨੀ 

38. ਫਾਫਾਨੀ ਪਰਾਂ ਐਤੀਫਾੜੀ ਅਯਥ-ਵਲਲਥਾ ਵਲਿੱ ਚ ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਬੂਵਭਏਾ 

ਵਨਬਾਉਂਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਭਝਦ ਵ, ਭੈਂ ਅਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ ਰਈ 

253 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਏਯਦਾ ਵਾਂ, ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23        

(ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਲ਼ ਏੀਤ ਫਜਟ                     ਵ। 

39. ਇਵ ਦਿੱਣਾ ਭਯਾ ਪਯਜ਼ ਵ ਵਏ ੂੰਜਾਫ ਵਟਸ਼ ੂ ਏਰਚਯ ਫਡ ੀਡ ਟਟ ਏਟ, 

2020 ਨੂੂੰ  ਰਾੂ ਏਯਏ ਵਟਸ਼ ੂਏਰਚਯ ਆਰੂ ਦ ਵਦਆ ਂਰਈ ਯਟੀਵਪਏਲ਼ਨ, ਟਯਵਫਰਟੀ 

ਅਤ ਫਰਾਏ-ਚਨ   ਨ     ਸ਼ ਏਯਨ ਲਾਰਾ, ੂੰਜਾਫ ਵਵਰਾ ੂਫਾ ਵ।  ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, 

ਯਾਜ ਦੀਆ ਂ ਨਯਯੀਆ ਂ ਨੂੂੰ  ਯ ਭੁਏਤ ਰਭਾਵਣਤ ਫਾਫਾਨੀ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਭਿੱਯੀ ਦੀ 

ਰਾਈ ਰਈ ੂੰਜਾਫ ਪਯੂਟ ਨਯਯੀ ਏਟ, 1961 ਵਲਿੱ ਚ ਧ ਏੀਤੀ ਈ ਵ। 

40.       ਏੁਦਯਤੀ ਦਾਲਾਯ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆ ਂਪਰਾਂ ਦ 

ਅਧੀਨ ਐਤਯ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਨ ਰਈ 5 ਨਲੇਂ ਫਾਫਾਨੀ ਅਟਟ ਥਾਤ ਏਯਨ ਦਾ 

ਇਯਾਦਾ ਯਿੱ ਐਦੀ ਵ। ਇਵ ਅਟਟਾਂ ਰੁਵਧਆਣਾ, ੁਯਦਾੁਯ, ਵਟਆਰਾ, ਫਵਠੂੰ ਡਾ ਅਤ 

ਪਯੀਦਏਟ ਵਜ਼ਵਰਹਆਂ ਵਲਿੱਚ ਵਥਤ ਵਣੀਆਂ। ਭੈਂ ਇ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 
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ਵਲਿੱ ਚ 40 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰ ਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼       ਵਾਂ। 

41. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਫਾਫਾਨੀ ਉਤਾਦਏਾਂ ਦ ਨਲੇਂ ਜਐਭ ਟਾਉਣ       ਨ  ‘ਬਾਲ 

     ਬੁਤਾਨ ਮਜਨਾ’ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ    ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਲੀ ਫਜ਼ਾਯ ਦੀਆ ਂਏੀਭਤਾਂ 

ਵਲਚ ਇਿੱਏ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਿੱਧਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਉਤਯਾਅ ਆਊ   ਤਾਂ ਯਏਾਯ              ਈ 

ਉਪ          । ਭੈਂ ਇ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ 15 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 

ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਫਜਟ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਦ ਫੀਜ ਉਤਾਦਨ ਯਾਵੀਂ 

ਵਲਵਬੂੰਨਤਾ ਰਈ ਇਿੱਏ ਨਲੀਂ ਮਜਨਾ ਲੀ ਆਉਣ ਲਾਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ ਰਾੂ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।  

42. ਭਨੂੂੰ  ਦਨ ਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱ ਣ ਵਲਚ ਐੁਲ਼ੀ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ ਵਏ      ਨ ਨ        ਨ     ਟ , 

ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਨੇ ਟੀਲ਼ੂ ਏਰਚਯ ਯਾਵੀਂ ਫ ਦੀ ਇਿੱ ਏ ਵਏਭ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ, ਜ ੂੰਜਾਫ ਦ 

ਜਰਲਾਮੂ ਵਾਰਾਤਾਂ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਵ। ਅਰ 2 ਾਰਾਂ ਵਲਚ ਅੀਂ ਉਭੀਦ ਏਯ ਏਦ ਵਾਂ ਵਏ 

ੂੰਜਾਫ ਦ ਆਣ ਫ ਦ ਫੀਚ ਵਣ, ਜ ਵਪਰਵਾਰ ਏਲਰ ਵਾੜੀ ਯਾਜਾਂ ਵਲਚ ਵੀ ਨਜ਼ਯ 

ਆਉਂਦ ਵਨ। 

ਸਹਿਕਾਯਤਾ 

43. ਵਜਲੇਂ ਵਏ ਭਯ ਬਾਸ਼ਣ ਵਲਿੱ ਚ ਵਵਰਾਂ ਵਜ਼ਏਯ ਆਇਆ ੀ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਏਈ 

ੂੰਯਸ਼ਸ਼ੀਰ ਵਵਏਾਯੀ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਯਾਂ 'ਤ ਐੜਹ ਵਣ ਵਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਏੀਤੀ। ਉਦਾਵਯਣ 

ਲਜੋਂ, ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵਵਏਾਯੀ ਐਤੀਫਾੜੀ ਵਲਏਾ ਫੈਂਏ (ੀ.ਿੱ.ੀ..ਡੀ.ਫੀ.) ਨੂੂੰ  ਆਣੀਆ ਂ

ਦਣਦਾਯੀਆ ਂਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨ ਰਈ 885 ਏਯੜ ਯੁ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾ   ਨ, ਤਾਂ ਜ 

ਉਵ ਨਫਾਯਡ        ਏਯਜ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਾਯ ਏਣ ਅਤ ਨਲ਼ਨਯਾਂ ਦ ਫਣਦ ਰਾਬ ਜ ਾਰ 
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2013 ਤੋਂ ਯੁਏ ਵ ਨ ਨ             । ਵਜ਼ਰਹਾ       ਵਵਏਾਯੀ ਫੈਂਏਾਂ (ਡੀ.ੀ.ੀ.ਫੀ) 

ਨੂੂੰ  ੁਚਾਯੂ ਢੂੰ ਨਾਰ ਚਰਾਉਣ ਰਈ 135 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ੂੂੰ ਜੀ ਵਨਲਸ਼ ਏੀਤੀ  ਈ ਵ। ਇ 

ਤਯਹਾਂ ਵਭਰਏਪਿੱਡ ਨੂੂੰ  36 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ       ਵਾਇਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ। 

44. ੂੰਨਾ ਉਤਾਦਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ      ਦਣ ਰਈ, ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ ਵੂੰ  ਭਾਨ ਜੀ ਨੇ     

                               ਨ   ਲਧਾ ਏ 380 ਯੁ ਰਤੀ ਏਇੁੂੰ ਟਰ     । ਜਦਵਏ 

ਵਵਯਆਣਾ 372   ਪ ਰਤੀ ਏਇੁੂੰ ਟਰ, ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ 350   ਪ ਰਤੀ ਏਇੁੂੰ ਟਰ ਅਤ ਬਾਯਤ 

ਯਏਾਯ ਨ  ਵਯ 305 ਯੁ ਪ       ਇ ਟ  ( .ਆ .ਪ .)                    । 

45. ਸ਼ੂਯਪਿੱਡ ਨੂੂੰ  ਯਾਜ ਦ ੂੰਨਾ ਉਤਾਦਏਾਂ ਨੂੂੰ       ਨ   ਨ  ਈ     ਾਯੀਆਂ 

ਯਵਵੂੰਦੀਆ ਂਦਣਦਾਯੀਆ ਂਖ਼     ਨ ਰਈ 400 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ 

ਈ। ਭੈਂ ਸ਼ੂਯਪਿੱਡ ਨ   ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ 250 ਏਯੜ ਯੁ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਦੀ 

ਤਜਲੀਜ਼       ਵਾਂ। ਾਡ ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ    ਨੇ ਵਵਏਾਯੀ ਐੂੰਡ ਵਭਿੱਰਾਂ ਰਈ ਐੂੰਡ ਏਟਾ 

ਲਧਾਉਣ ਦਾ ਭੁਿੱ ਦਾ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਏਰ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ਉਠਾਇਆ। ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱ ਦ ਵ 

ਐੁਸ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦਏਾ, ਐੂੰਡ ਵਭਿੱ ਰਾਂ ਨੂੂੰ  50% ਦਾ ਲਧੀਏ ਏਟਾ ਅਤ 

ਵਨਯਮਾਤ ਏਟਾ ਲੀ ਅਰਾਟ ਏੀਤਾ ਵਆ   । ਇ ਬ ਨਾਰ ਐੂੰਡ ਵਭਿੱ ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਚੀਨੀ ਅਤ 

ੀਯ ਦ    ਨ-            ਪ ਬੂੰਡਾਯ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ ਏਯਨ         ਆ  ਨ    ਉ  

                 । 

46. ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ੂੰ ਨੇ ਦੀ ਏੁਸ਼ਰ ਰਵੂੰ  ਅਤ ਭੁਿੱ ਰ ਲਾਧ ਰਈ ਫਟਾਰਾ ਅਤ 

ੁਯਦਾੁਯ ਵਲਐ ਸ਼ੂਯ ਏੂੰਰਏਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਰਈ, ਚਾਰੂ ਾਰ     ਨ 75 ਏਯੜ ਯੁ 



17 
 

ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾ   ਨ, ਭੈਂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਫਏਾਇਆ ਏੂੰਭਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ 

ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 100 ਏਯੜ ਯੁ ਵਯ ਦਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

47. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਡਅਯੀ ਏਟਯ ਦ ਯਲਿੱਐੀ ਵਲਏਾ ਰਈ ਲਚਨਫਿੱਧ ਵ। ਾਡ 

ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ ਜੀ ਦਾ ਇਵ ੁਨਾ ਵ ਵਏ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੂੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਜ਼ਾਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ 

ਾਡ ਵਲਸ਼ਲ ਿੱਧਯੀ ਡਅਯੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਰਚਾਯ ਵਲ। ਇ ਭੂੰਤਲ ਰਈ ਵਭਰਏਪਿੱਡ ਇਿੱਏ 

ਾ ਵੂੰ ਡਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਆਣ ਐਯੀਦ ਨੈਿੱਟਲਯਏ ਦਾ ਵਲਥਾਯ ਏਯਾ ਅਤ      ਪ    ਆਣ 

ਉਤਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੂੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਜ਼ਾਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਉਤਾਯਾ। ਵਭਰਏਪਿੱਡ ਨੂੂੰ  ਨਲੀਆ ਂ

ਉਚਾਈਆ ਂ'ਤ ਵੁੂੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਅਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ 100 ਏਯੜ ਯੁ     ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ 

        । ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2021-22 ਵਲਿੱ ਚ ਵਭਰਏਪਿੱਡ ਦ ਟਯਨਲਯ ਨੂੂੰ  

4,886 ਏਯੜ ਯੁ ਤੋਂ ਲਧਾ ਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2026-27 ਤਿੱਏ 10,000 ਏਯੜ ਯੁ ਬਾਲ 

ਦੁਿੱ ਣਾ ਏਯਨ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯਿੱਐਦੀ ਵ। 

48. ਭਾਯਏਪਿੱਡ, 13 ਥਾਲਾਂ 'ਤ 1.75 ਰਿੱ ਐ ਭਵਟਰਏ ਟਨ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰ ਭਯਿੱਥਾ ਲਾਰ ਨਲੇਂ ਦਾਭ 

ਥਾਤ ਏਯ ਵਯਵਾ ਵ ਵਜ ਰਈ ਚਾਰੂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ 80 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਉਫੂੰਧ ਏੀਤਾ 

ਵਆ ਵ। 6 ਦਾਭਾਂ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਚਿੱਰ ਵਯਵਾ ਵ ਅਤ ਭਾਯਚ, 2023 ਤਿੱਏ ਇ ਦ ੂਯਾ ਵਣ 

ਦੀ ਉਭੀਦ ਵ। ਭੈਂ ਅਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24        7 ਰਜਏਟ  ਨੂੂੰ         ਏਯਨ ਰਈ 

ਭੁੜ 100 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

49. ਇਵ ਫੜੀ ਐੁਸ਼ੀ ਦੀ ਿੱਰ ਵ ਵਏ ਏਿੱਚ ਾਭ ਤਰ ਦੀ ਰਵੂੰ  ਰਈ ਇਿੱਏ ਨਲੀਂ 110 ਟ ਨ 

ਪ      (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.) ਵਪਜ਼ੀਏਰ ਵਯਪਾਇਨਯੀ ਅਤ 100 ਟ ਨ ਪ      (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.) 
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ਫਨਤੀ ਰਾਂਟ ਭਾਯਏਪਡ ਲਿੱ ਰੋਂ ਐੂੰਨਾ ਵਲਐ ਥਾਵਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਵਾ ਵ ਅਤ ਇਵ ਏੂੰਭ 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ੂਯਾ ਵ ਜਾਲਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ,              ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਯਹੋਂ ਦੀ ਰ ਦੀ ਰਵੂੰ  ਰਈ ਫੁਢਰਾਡਾ ਅਤ ਵਿੱਦੜਫਾਵਾ ਵਲਐ ਦ 

ਨਲੀਆ ਂਤਰ ਵਭਿੱ ਰਾਂ ਥਾਵਤ ਏੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ। 

ਸ਼ੂ ਾਰਣ  

50. ਇ ਾਰ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਲ਼ੂਧਨ ਆਫਾਦੀ ਤ ਰੂੰ ੀ ਵਏਨ ਵਫਭਾਯੀ        ਪਈ। ਇ 

        ਪ  ਪਰਤਾ ੂਯਲਏ ਏਾਫੂ ਏਯਨ  ਈ                                

ਲ਼ੂਆ ਂਦਾ         ਟੀਏਾਏਯਨ   ਨ  ਈ ਟ ਾਿੱਏ ਲਏੀਨ ਦੀਆ ਂਰਬ 25 ਰਿੱ ਐ 

ਐੁਯਾਏਾਂ       ਐਯੀਦੀਆ ਂਈਆ।ਂ ਵੁਣ ਤਿੱ ਏ ਰਬ 7.45 ਰਿੱ ਐ ਲ਼ੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਟੀਏ ਰਿੱ  ਚੁਿੱ ਏ 

ਵਨ               ਇ         ਨ   ਨ       ਈ ਪ  ਆਪ       ਨ ਉਪ       । 

ਭੈਂ ੂੰਤੁਲ਼ਟ ਵਾਂ ਵਏ ਐਤਯਨਾਏ ਅਪਯੀਏਨ ਲਾਈਨ ਫੁਐਾਯ  ਨੂੂੰ  ਵਬਆਨਏ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਯੂ 

ਰਣ ਤੋਂ ਵਵਰਾਂ    ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਫੜੀ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਏੂੰਟਯਰ ਏੀਤਾ ਵਆ। ਵਜਨਹ ਾਂ ੂਯ 

ਾਰਏਾਂ ਦ ੂਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪਯੀਏਨ ਲਾਈਨ ਫੁਐਾਯ ਨੂੂੰ  ਯਏਣ ਰਈ ਭਾਵਯਆ ਵਆ ੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  

ਢੁਏਲਾਂ ਭਆੁਲਜ਼ਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਆ। ਾਡ ਲ਼-ੂਧਨ ‘ਤ ਬਵਲਿੱ ਐ ਵਲਚ ਆਉਣ ਲਾਰ ਐਤਵਯਆਂ ਨਾਰ 

ਨਵਜਿੱਠਣ ਰਈ ਭੈਂ ਸ਼ੂਆ ਂਅਤ ਭੁਯੀਆਂ ਦ ਟੀਏਾਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 

25 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦਾ ਰਤਾਲ       ਵਾਂ। 

51. ਅੀਂ ਵਏਾਨਾਂ / ਸ਼ੂ ਭਾਰਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਦਯਲਾਜ਼ 'ਤ ਪ  ਆ    ਇਰਾਜ,   ਈਨ  

     ਆ ,   ਪ        ਨ     ਆ     ਜ਼       ਇ       ਆ         ਰਦਾਨ 
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ਏਯਨ ਰਈ ਭਫਾਈਰ ਲਟਯਨਯੀ ਮੂਵਨਟਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਏਯਨ ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਇ  

    ਈ    ਟ ਨ      ਨਟ  ਨ   ਇ     ਨ       ਨ                             ਟ 

     ਟ                     ਈਆ     ਈਆ        । ਇ        ਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 13 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰ ਡ ਦਾ ਰਤਾਲ ਵ। 

52. ਏੁਿੱ ਰ ਵਭਰਾ ਏ ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਐਤਯ ਦਆੁਯਾ ਵਨਬਾਈ ਈ ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਬੂਵਭਏਾ ਨੂੂੰ  

ਵਧਆਨ ਵਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ ਵ, ਭੈਂ ਆਾਭੀ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ 605 ਏਯੜ ਯੁ ਅਰਾਟ ਏਯਨ ਦਾ 

ਰਤਾਲ ਏਯਦਾ ਵਾਂ, ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਨਾਰੋਂ 9% ਲਿੱ ਧ ਵ। 

ਭੱਛੀ ਾਰਣ 

53. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੀਰੀ ਏਰਾਂਤੀ ਦ ਭਾਯ 'ਤ ਚਿੱਰਵਦਆਂ ਭਿੱਛੀ ਾਰਣ ਅਧੀਨ ਯਏਫ ਨੂੂੰ  

ਲਧਾਉਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯਿੱ ਐਦੀ ਵ। ਝੀਂਾ ਦੀ ਏਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਭਜੂਦਾ      1,212 ਏੜ ਨੂੂੰ  

ਅਰ 5 ਾਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ 5,000 ਏੜ ਤਿੱ ਏ ਲਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਵ। ਭੈਂ ਇ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਅਰ 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ 10 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਲੂੰਡ ਦਾ ਰਤਾਲ       ਵਾਂ। 

54. ਯਏਾਯ ਦੀ ਫਵਡੀ ਨਾਰ ਵਜ਼ਰਹਾ ਜਰੂੰ ਧਯ ਵਲਿੱ ਚ ਦ ਟਨ ਭਯਿੱਥਾ ਲਾਰੀ ਇਿੱਏ ਵਭੂੰ ਨੀ 

ਵਪਸ਼ ਪੀਡ ਵਭਿੱ ਰ ਥਾਵਤ ਏੀਤੀ ਈ ਵ। ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੁਣ ਭਾਭੂਰੀ ਦਯਾਂ 'ਤ ਚੂੰੀ ਏਆੁਵਰਟੀ 

ਦੀ ਪੀਡ ਰਾਤ ਵ ਏੀ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ, ਭਿੱਛੀ, ਝੀਂਾ ਅਤ ਇ ਦ 

ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ੂੰ ਬਾਰ ਰਈ 30 ਟਨ ਭਯਿੱਥਾ ਲਾਰਾ ਇਿੱਏ ਆਈ-ਰਾਂਟ ਯਏਾਯ ਦੀ 

ਫਵਡੀ ਨਾਰ ਥਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ। ਇਵ ਰਜਏਟ ਅਤ ਵਯ ਰਜਏਟ ਜ 

ਾਈਰਾਈਨ ਵਲਿੱ ਚ ਵਨ, ਮਏੀਨੀ ਤਯ 'ਤ ੂਫ ਵਲਿੱ ਚ ਭਿੱਛੀ ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਵਏਾਨਾਂ ਦੀ 
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ਆਭਦਨ ਵਲਿੱ ਚ ਲਾਧਾ ਏਯਨ। 

ਜੰਗਰਾਤ ਅਤ ਜੰਗਰੀ ਜੀ   

55. “ਆ” ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤੀ ਈ ਸ਼ਵੀਦ--ਆਜ਼ਭ 

. ਬਤ ਵੂੰ  ਵਵਯਆਲਰ ਰਵਵਯ ਏੀਭ ਤਵਵਤ, 50 ਰਿੱ ਐ ਫੂਟ ਰਾਉਣ ਦ ਟੀਚ ਦ 

ਭੁਏਾਫਰ 7,075 ਵਏਟਅਯ ਐਤਯ ਵਲਿੱ ਚ 54 ਰਿੱ ਐ ਫੂਟ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਰਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। 

ਅੀਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏੀਭਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ 1 ਏਯੜ ਫੂਟ ਰਾਉਣ ਦਾ 

ਟੀਚਾ ਵਭਿੱ ਵਥਆ ਵ। 

56. ਭੈਂ ਇਵ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ ਵਏ ਇ ਫਜਟ ਦੀ ਵਤਆਯੀ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤ ਵਲਬਾ ਲਿੱਰੋਂ ਲਯਤ 

 ਏਾਜ਼     ਵਜੂੰ ਨੇ ਲੀ ਦਯਐਤਾਂ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਵਇਆ ਵਲਾ, ਉ ਦ ਇਲਜ਼ ਵਲਚ 

ਆ   ਮਦਾਨ ਪ        ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ ਉਨੇ ਵੀ ਫੂਟ ਰਾ ਜਾਣ। 

57. ‘ਯੀਨ ੂੰਜਾਫ ਵਭਸ਼ਨ’ ਤਵਵਤ 151 ਨਾਨਏ ਫੀਚੀਆ,ਂ 68 ਵਲਿੱ ਤਯ ਲਣ ਵਲਏਤ 

ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਅੀਂ          ਇਨ ਆ         ਨਾਨਏ ਫੀਚੀਆ ਂਅਤ ਵਲਿੱਤਯ ਲਣ 

            । 

58. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਜੂੰਰਾਤ ਅਤ ਜੂੰਰੀ ਜੀਲ ਵਲਬਾ ਰਈ 258 ਏਯੜ 

ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਉਫੂੰਧ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ, ਰਭੁਿੱ ਐ ਚਿੱਰ ਯਵ ਰਯਾਭਾਂ / ਏੀਭਾਂ ਰਈ ਲੂੰ ਡ ਦੀ 

ਤਜਲੀਜ਼ ਵਠ ਅਨੁਾਯ ਵ: 
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i. ਨਏੂੰਾ – 196 ਏਯੜ ਯੁ; 

ii. ਜੂੰਰੀ ਜੀਲ ਅਤ ਵਚੜੀਆਯ ਵਲਏਾ – 13 ਏਯੜ ਯੁ;     

iii. ਰੀਨ ਪ     ਵਭਲ਼ਨ – 31 ਏਯੜ ਯੁ। 

ਹਸੱਹਖਆ 

ਭਾਣਮ ੀਏਯ ਾਵਵਫ,  

59. ਵਿੱ ਵਐਆ, ਆਯਵਥਏ ਵਲਏਾ ਅਤ ਭਾਵਜਏ ਤਯਿੱਏੀ ਦਾ ਇਿੱਏ ਇਿੱਏ ਇੂੰਜਨ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ, ਇ 

ਰਈ ਵਯ ਯਏਾਯ ਦਾ ਯਜ਼ ਫਣਦਾ ਵ ਵਏ ਉਵ ਵਿੱ ਵਐਆ ਦ ਐਤਯ ਵਲਚ ਵਨਲਲ਼ ਏਯ। ਭੈਂ 

ਏੂਰੀ ਅਤ ਉਚਯੀ ਵਿੱ ਵਐਆ ਰਈ 17,072 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਉਪ    ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ, 

ਜ ਵਏ ਵਛਰ ਾਰ ਨਾਰੋਂ 12%     ਵ।  

ਸਕੂਰ ਹਸੱਹਖਆ 

60. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ੁਣਲਿੱ ਤਾ ਅਤ ਨਤੀਜ ਆਧਾਵਯਤ ਵਿੱ ਵਐਆ ਨੂੂੰ  ਵਏ ਲੀ ਭਾਜ ਦਾ ਥੂੰ ਭ 

ਭੂੰ ਨਦੀ ਵ। ਅੀਂ ਵਯ ਏਰਾ ਯੂਭ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਫਰਏ ਫਯਡਾਂ ਅਤ ਪਯਨੀਚਯ ਦੀ ਐਯੀਦ 

'ਤ ਵਧਆਨ ਨਵੀਂ ਦਲਾਂ। ਾਡਾ ਵਧਆਨ ਅਵਧਆਨ ਦ ਤਯੀਏ ਨੂੂੰ  ਫਦਰਣ 'ਤ ਵ ਅਤ 

ਵਲਾ। ਾਯ ਮਤਨਾਂ ਦਾ ਧੁਯਾ ਵਯ ਵਲਵਦਆਯਥੀ ਵਲਿੱ ਚ ਆਰਚਨਾਤਭਏ ਚ, ਭਿੱ ਵਆ ਵਿੱਰ 

ਏਯਨ ਦੀ ਮਤਾ, ਵਯ ਜੀਲਨ ਵੁਨਯ ਅਤ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਨੈਵਤਏਤਾ ਵਲਏਵਤ ਏਯਨਾ 

ਵਲਾ। ਭਨੂੂੰ  ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਦਯਾਨ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀਆ ਂਈਆ ਂਏੁਝ 

ਰਭੁਿੱ ਐ ਵਵਰਏਦਭੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਾਂਝਾ ਏਯਨ ਵਲਿੱ ਚ ਐੁਸ਼ੀ ਭਵਵੂ ਵ ਯਵੀ ਵ: 
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 ਅਵਧਆਨ ਅਤ ਯ -ਅਵਧਆਨ ਏਾਡਯ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਠੇਏ 'ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਲਾਰ 

                             ਵਲਚ  ਨ ਨ   ਵਨਮਭਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ 

ਜਰਦੀ ਵੀ ੂਯੀ ਏਯ ਰਈ ਜਾਲੀ। 

 ਦੂੰਫਯ, 2022 ਵਲਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦ ਾਯ ਯਏਾਯੀ ਏਰੂਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਭਾ- ਯੈਂਟ ਟੀਚਯ ਭੀਟ 

(ੀ.ਟੀ.ਭ.) ਫੁਰਾਈ ਈ ੀ। ੀਟੀਭ ਵਲਚ 19 ਰਿੱ ਐ ਭਾਵਆ ਂ ਨੇ ਲ਼ਭੂਰੀਅਤ 

ਏੀਤੀ ਅਤ 3 ਰਿੱ ਐ ਭਾਵਆ ਂਤੋਂ ਪੀਡਫਏ ਰਈ ਈ। 

 8ਲੀਂ, 10ਲੀਂ ਅਤ 12ਲੀਂ ਜਭਾਤ ਦ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਦ ਰਦਯਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਵਫਵਤਯ ਫਣਾਉਣ 

ਰਈ ਅਤ 100% ਾ ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ "ਵਭਸ਼ਨ 100%: 

ਵਲ ਮੂਅਯ ਫਟ" ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਵਆ ੀ। 

 ਲਏਸ਼ਨਰ ਜੂਏਸ਼ਨ ਦ ਤਵਵਤ ਇਿੱਏ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਵਵਰ ਏੀਤੀ ਈ ਵ ਵਜ ਵਲਿੱ ਚ 

ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਨੂੂੰ  12ਲੀਂ ਜਭਾਤ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਟਯਡ ਰਈ ਵਲਸ਼ਸ਼ 

ਵਏਿੱਰ ਟੂਰ ਵਏਿੱ ਟਾਂ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆ ਂਈਆ ਂਵਨ ਤਾਂ ਜ ਏਯ ੂਯਾ ਵਣ ਤੋਂ ਤੁਯੂੰਤ 

ਫਾਅਦ ਏੂੰਭ ਏਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਏ ਅਤ ਉਵ ਲ-ਵਨਯਬਯ ਫਣ ਏਣ। 

 ਏੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਵਫਰਵਡੂੰ ਜ਼  ਰਯਵਨੂੰ  ਡ (ਫਾਾ) ਵਧਾਂਤ    ਨ ਵਲਏਤ ਏੀਤਾ 

ਵਆ ਵ ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ 7,700 ਏੂਰਾਂ ਨੂੂੰ  4 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ 

ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਈ ਵ।  
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ਸਯਕਾਯੀ ਸਕੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਰਈ ਹ ੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ 

61. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਛਰ ਫਜਟ ਬਾਸ਼ਣ ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਤ  ਲਾਅਦ ਅਨੁਾਯ ਏੂਰਾਂ ਦੀ 

ਾਂਬ-ੂੰ ਬਾਰ ਰਈ ਅਤ ਾਯ ਯਏਾਯੀ ੀਨੀਅਯ ਏੂੰਡਯੀ ਏੂਰਾਂ ਰਈ ‘ਅਟਟ ਭਨੇਜਯਾਂ’ 

ਦੀਆ ਂਅਾਭੀਆ ਂ ਵਯਜਣ ਰਈ ਵਲਧੀਲਿੱ ਤ ਢੂੰ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਨੀਤੀ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ 

ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਏੂਰਾਂ ਦੀ ਭਢੁਰੀ ਾਪ-ਾਈ ਅਤ ਾਂਬ-ੂੰ ਬਾਰ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ 

ਫਣਾਉਣ ਰਈ 99 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਦਾ ਰਤਾਲ          ਤਾਂ ਜ ਅਵਧਆਏ ਆਣਾ 

ਵਧਆਨ ਵਯ ੜਹਾਈ 'ਤ ਏੇਂਦਵਯਤ ਏਯ ਏਣ। 

ਅਹਧਆਕਾਂ/ਸਕੂਰ ਭੁਖੀਆਂ ਰਈ ਸਹਕੱਰ ਅੱ-ਗਯਡਸ਼ਨ ਰਗਯਾਭ 

62. ਵਏ ਲੀ ਵਿੱ ਵਐਆ ਰਣਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਅਤ ਰਾਵਲੂੰ ਦ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਅਵਧਆਏਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਵੁਨਯਭੂੰਦ ਫਣਾਉਣਾ ਫੁਵਨਆਦੀ ਭਵਿੱਤਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵ। ਵਰੂੰ ੀਰ ਅਏਡਭੀ, ਵੂੰ ਾੁਯ ਵਲਐ 

36 ਵਰੂੰ ੀਰਾਂ/ਵਿੱ ਵਐਆ ਅਵਧਏਾਯੀਆਂ ਦ ਵਵਰ ਫਚ ਨੂੂੰ  ੂੰਜ ਵਦਨਾਂ ਰੀਡਯਵਸ਼ ਵਡਲਰਭੈਂਟ 

ਰਯਾਭ ਵਲਿੱ ਚ ਵਐਰਾਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ ਅਤ 30 ਵਰੂੰ ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਏ ਵਯ ਫਚ ਇ      ਨ  

     ਬਵਜਆ         ਆ ਵ। ਵੁਣ ਾਡ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਵਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਲਧਯ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ 

ਤਯੀਵਏਆਂ ਨਾਰ ੜਹਾਇਆ ਜਾਲਾ। 'ਆ' ਯਏਾਯ ਾਡ ਯਏਾਯੀ ਅਵਧਆਏਾਂ ਰਈ 

ਨਲੀਨਤਭ ਵਐਰਾਈ ਜਾਯੀ ਯਿੱਐੀ। ਭੈਂ ਇ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 20 

ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 
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ਸਕੂਰਜ਼ ਆ ਭੀਨੈਂ ਸ 

63. ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਦ ਵ ਖ਼ਯ ਭਵਵੂ ਵ ਵਯਵਾ ਵ ਵਏ ਏੀਤ  ਲਾਅਦ ਅਨੁਾਯ, 

"ਏੂਰਜ਼ ਆ ਭੀਨੈਂ " ਲਜੋਂ ਅਰਡ ਏਯਨ ਰਈ 117 ਏੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏੀਤੀ ਈ ਵ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਏੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚੋਂ ਵਜ਼ਰਹਾ ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਦ 04 ਏੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਾਇਰਟ ਆਧਾਯ ’ਤ ਅਰਡ 

ਏਯਨ ਦਾ ਏੂੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਫ ਅਤ ਏ ਭਾਡਰ ‘ਤ ਚਾਰੂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਵਾ 

ਵ, ਏਰਿੱ ਟਯ ਦ ਦੂਜ ਏੂਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਏੂਰ ਆ ਭੀਨੈਂ  ਨਾਰ ਜਵੜਆ ਜਾਲਾ। ਭੈਂ ਦਐ ਏਦਾ 

ਵਾਂ ਵਏ ਇਵ ਏੂਰ ਆ ਭੀਨੈਂ  ਵਿੱ ਵਐਆ ਦ “ਵਲਏਾ      ” ਫਣ   ਉ     । ਉਵਨਾਂ ਏਰ 

ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਫੁਵਨਆਦੀ ਵੂਰਤਾਂ, ਾਯ ਵਲਲ਼, ਵਐਰਾਈ ਰਾਤ ਪਏਰਟੀ, ਐਡਾਂ ਅਤ ਵਯ 

ਲਾਧੂ ਤੀਵਲਧੀਆ,ਂ ਏਯੀਅਯ ਏਾਉਂਵਰੂੰ  ਅਤ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਯਲਿੱਐੀ ਵਲਏਾ ਰਈ 

ਾਯੀਆ ਂ ਤੀਵਲਧੀਆ ਂ ਇਏ ਛਿੱਤ ਵਠ ਉਰਫਿੱਧ ਵਣੀਆਂ। ਭੈਂ ਏੂਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਏੂਰਜ਼ ਆ 

ਭੀਨੈਂ  ਵਲਿੱ ਚ ਅਰਡ ਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 200 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 

ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਫਜਟ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

ਰੀ-ਭਹਟਰਕ ਸਕਾਰਯਹਸ਼ ਸਕੀਭ 

64. ਭਨੂੂੰ  ਇ ਅਜ਼ੀਭ ਦਨ ਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਦ ਵ ਐੁਲ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 

ਦਯਾਨ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਵਛਰ ਾਰਾਂ          ਪਈ 140 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲਜ਼ੀਾ ਯਾਲ਼ੀ, 

.ਫੀ.ੀ. ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਅਤ ਅਨੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਨੂੂੰ       ਏੀਤੀ ਈ। 

ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ .ਫੀ.ੀ. ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂ ਅਤ ਅਨੁਵੂਚਤ ਜਾਤੀਆ ਂ ਦ 

ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਏਰਭਲਾਯ 18 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 60 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ 
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ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

65. ਭੈਂ ਵੁਣ ਵਿੱ ਵਐਆ ਐਤਯ ਵਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏੀਭਾਂ ਅਧੀਨ ਰਤਾਵਲਤ ਲੂੰਡ ਦਾ ੂੰਐ 

ਵਜ਼ਏਯ ਏਯਾਂਾ:- 

i. ੂੰਜਾਫ ਮੁਲਾ ਇ ਟ ਪ  ਨਊ  ਰਯਾਭ      ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂ ਵਲਿੱ ਚ ਵਲਿੱ ਤੀ ਅਤ 
ਰੀਡਯਵਸ਼ ਵੁਨਯ ਦਾ ਏਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। ਇ  

 ਟ  ਟ  ਪ ਪ       ਤਵਵਤ, ਯਏਾਯ 11          ਆ   ਆ       ਆਪ   
ਏਾਯਫਾਯੀ ਵਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ        ਏਯਨ ਰਈ ਰਤੀ-ਵਲਵਦਆਯਥੀ 2,000 ਯੁ 
ਦ ਵਵਾਫ ਨਾਰ ੀਡ ਭਨੀ ਰਦਾਨ ਏਯਏ ਵਾਇਤਾ             ਇ  ਰਈ 
30 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼         । 

ii. ਯਏਾਯੀ ਏੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਯੂਪ-ਟਾ ਰਯ ਨਰ ਵਟਭ ਦੀ ਥਾਨਾ- 100 
ਏਯੜ ਯੁ; 

iii. ਯਏਾਯੀ ਏੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਚਾਯਦੀਲਾਯੀ ਭਤ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦਾ ਅਰਡਸ਼ਨ- 
324 ਏਯੜ ਯੁ; 

iv. 16.35 ਰਿੱ ਐ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਭਡ-ਡ-ਭੀਰ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ - 456 ਏਯੜ 
ਯੁ; 

v. ਭਯ ਵਿੱ ਵਐਆ ਅਵਬਆਨ ਦ      – 1,425 ਏਯੜ ਯੁ; 

vi. ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਤ ਦ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨੂੂੰ  ਲਯਦੀਆਂ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ- 25 
ਏਯੜ ਯੁ,     

vii. ਭੁਪਤ ਵਏਤਾਫਾਂ, ਭੁਯੂੰ ਭਤ ਅਤ ਯਿੱ ਐ-ਯਐਾਅ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ - 90 ਏਯੜ ਯੁ 
   ਪ              । 
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ਉਚਯੀ ਹਸੱਹਖਆ  

66. ਇਵ ਵਏੀਏਤ ਵ ਵਏ ਜਦੋਂ ਤਿੱਏ ਉਚਯੀ ਵਿੱ ਵਐਆ ਆਧੁਵਨਏ ਅਤ       ਨਵੀਂ ਵੁੂੰ ਦੀ, 

ਾਡੀਆ ਂਉਚਯੀ ਵਿੱ ਵਐਆ ੂੰਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਾ ਵਣ ਲਾਰ ਵਲਵਦਆਯਥੀ ਯੁਜ਼ਾਯ ਦ ਮ ਨਵੀਂ 

ਵਣ। ਇ  ਨ     ਆਨ               ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24     ਨ              

    ਆ  ਪ       ਆ    ਨ     ਜ਼  ਜ਼   :  

ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਰਈ ਕਹਚੰਗ 

67. ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ 2 ਨਲੀਆ ਂਏੀਭਾਂ ਬਾਲ ਯੁਜ਼ਾਯ ਰਈ ਲ਼ਲਯ 

ਵਐਰਾਈ ਅਤ ਪਟ ਵਏਿੱਰ ਡਂ ਏਵਭਊਨੀਏਲ਼ਨ ਟਯਵਨੂੰ  ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਅਤ 

ਇ ਰਈ ਢਏੁਲੇਂ ਉਫੂੰ ਧ ਏਯ ਵਦਿੱਤ ਜਾਣ। ਇਨਹ ਾਂ ਏੀਭਾਂ ਦ ਤਵਵਤ ਯਏਾਯੀ ਏਾਰਜਾਂ ਵਲਿੱ ਚ 

ਭਯਵਤ ਯੁਜ਼ਾਯ ਮਤਾ ਏਵਚੂੰ ੈਂਟਯ ਥਾਤ ਏਯਏ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਸ਼ਲਯ ਰੀਵਾਂ 

'ਤ ਏਵਚੂੰ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾਈ ਜਾਲੀ।  

ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਰਈ ਉਫੰਧ 

68. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਦਯਾਨ ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ 11 ਨਲੇਂ ਏਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ ਵਵਰਾਂ 

ਵੀ 36 ਏਯੜ ਯੁ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। ਯਾਜ ਦ ਯਏਾਯੀ ਏਾਰਜਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਫੁਵਨਆਦੀ 

ਢਾਂਚ ਦ ਵਲਏਾ, ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਵਲਿੱ ਚ ੁਧਾਯ ਅਤ ਰਾਇਫਰਯੀਆ ਂਦੀ ਥਾਨਾ ਰਈ 68 

ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਫਜਟ ਰਤਾਵਲਤ ਵ।  
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ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਉਚਤਯ        ਅਹਬਆਨ  

69. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਉਚਤਯ      ਆ ਅਵਬਆਨ    ਪਜ਼ 2 ਦ ਤਵਵਤ, ਯਾਜ ਯਏਾਯ ੁਯੂ 

ਨਾਨਏ ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ, ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਦੀ ਅਲਾਈ ਅਧੀਨ 70 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ 

ਨਾਰ   ਆ ਟ             ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਵਲਿੱਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ 6 ਏੇਂਦਯਾਂ ਦੀ 

ਥਾਨਾ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਾਂਝਾ ਏਯਦ ਵ ਐੁਸ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਲ 

ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ, ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਅਤ ੂੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਵਲਦਸ਼ੀ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀਆ ਂ

ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਵਿੱਤਲ ਲਾਰੀਆਂ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ ਾਂਝਦਾਯੀ ਵਲਿੱ ਚ  ਟ ਪ   ਨਊ   ਪ ਵਿੱਫ 

ਥਾਤ ਏਯ    ਆ  ਵਨ, ਜ ਭਾਵਜਏ ਅਤ ਉਦਮਵਏ ਤਯ 'ਤ       ਐਜ ਰਜਏਟਾਂ 

ਅਤ ਟੈਂਟਾਂ ਦ ਰਏਾਸ਼ਨ ਵਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਇ ਭੂੰਤਲ ਰਈ 

116 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦਾ ਰਤਾਲ ਵ। 

70. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਯਾਜ ਦੀਆ ਂ ਵਯਲਾਇਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਇਤਾ ਦਣਾ ਅਤ 

ਰਤਾਵਵਤ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯਿੱ ਐੀ। ਉਯਦ ੂ ਅਏਾਦਭੀ, ਭਰਯਏਟਰਾ ਦ ਭਜ਼ਫੂਤੀਏਯਨ ਅਤ 

ਨਲੀਨੀਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱਤੀ     2023-24 ਰਈ 2 ਏਯੜ ਯੁ    ਪ              । 

ਤਕਨੀਕੀ ਹਸੱਹਖਆ 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

71. ਭੈਂ ਾਡੀਆ ਂ ਤਏਨੀਏੀ ਵਿੱ ਵਐਆ ੂੰਥਾਲਾਂ ਦੀ ਤਏਨੀਏੀ ਭਯਿੱਥਾ ਨੂੂੰ  ੁਧਾਯਨ ਰਈ 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 615 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦਾ ਰਤਾਲ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ 
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ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਨਾਰੋਂ ਰਬ 6%     ਵ। ਭਨੂੂੰ  ਬਯਾ ਵ ਵਏ ਇਵ 

ਅਦਾਯ ਏਾਫਰ ਅਤ ਯੁਜ਼ਾਯਮ ਇੂੰਜੀਨੀਅਯ ਅਤ ਤਏਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਤਆਯ ਏਯਨ। ਇ 

ਨਾਰ ਾਡ ਯਾਜ ਨੂੂੰ  ਐੁਸ਼ਵਾਰ ਫਣਨ ਵਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਵਭਰੀ ਵਏਉਂਵਏ ਤਯਿੱਏੀ ਅਤ ਵਲਏਾ ਰਈ 

ਰੜੀਂਦੀ ਤਏਨੀਏੀ ਭੁਵਾਯਤ ਫਵੁਤ ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ। 

72. ਭੈਂ ਆਣੀ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ  ਲਧਾਈ ਵਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਵਏ 13 ਾਰਾਂ ਦ ਲਏ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਏਾਯੀ 

ਫਵ-ੁਤਏਨੀਏੀ ਏਾਰਜ ਰੜਏੀਆ,ਂ ਯੜ ਜ ਵਏ 2009 ਤੋਂ ਫੂੰਦ ੀ, ਉ ਨੂੂੰ  ਾਰ 2022 

ਵਲਿੱ ਚ ਭੁੜ           ਵਆ ਵ। ਯਏਾਯ ਇ ਏਾਰਜ ਨੂੂੰ  ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਤੋਂ ਏ-

ਜੂਏਲ਼ਨ ਏਾਰਜ ਲਜੋਂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ ਤ ਵਲਚਾਯ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। 

73. ਭਨੂੂੰ  ਐੁਸ਼ੀ ਵ ਵਏ ਇੂੰਟਰਏਟਯਾਂ ਦੀ ਵਐਰਾਈ ਰਈ 10 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ 

ਰਾਰੜੂ ਵਲਐ ਇੂੰਟੀਵਚਊਟ ਆ ਟਯਵਨੂੰ  ਆ ਟਰਨਯਜ਼ (ਆਈ.ਟੀ..ਟੀ) ਦੀ ਥਾਨਾ 

ਏੀਤੀ ਈ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ 137 ਯਏਾਯੀ ਉਦਮਵਏ ਵਐਰਾਈ ੂੰਥਾਲਾਂ 

ਵਲਿੱ ਚ 28,607 ਵਵਐਆਯਥੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਦਾਐਰ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। ਯਏਾਯ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਐਆਯਥੀਆ ਂ

ਨੂੂੰ  ਆਿੱ ਨਰਾਈਨ ਜਾਿੱਫ ਟਯਵਨੂੰ  ਭੁਵਿੱਈਆ ਂਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉੱ ਉਦਮਾਂ ਵਜਲੇਂ ਵਏ 

ਭਵਵੂੰਦਯਾ ਡਂ ਭਵਵੂੰਦਯਾ ਵਰਭਵਟਡ, ਦਯਜ     ਫਇ ਭਨੂਪਏਚਵਯੂੰ ਏੂੰਨੀ ਵਰਭਵਟਡ, 

ਵੀਯ ਾਈਏਰਜ਼ ਵਰਭਵਟਡ ਅਤ ਏਈ ਵਯਾਂ ਨਾਰ 236 ਭਝਵਤਆ ਂ'ਤ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਵਨ। 

74. ਭਜੂਦਾ ਯਏਾਯੀ ਉਦਮਵਏ ਵਐਰਾਈ ੂੰਥਾਲਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ 

ਢਾਂਚ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਉਏਯਨ ਦਾ ਨਲੀਨੀਏਯਨ ਅਤ ਨਲੀਆ ਂਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ; 

ਨਲੀਆ ਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤ ਰੀਟਏਵਨਏ       ਨੂੂੰ  ਭੁਏੂੰ ਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 
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2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 63 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰ ਡ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

75. ਇੂੰਡੀਟਯੀਅਰ ਲਵਰਊ ਇਨਵਾਂਭੈਂਟ ਰਈ ਵੁਨਯ ਦੀ ਭਜ਼ਫਤੂੀ ਲਏਸ਼ਨਰ ਵਐਰਾਈ 

ਵਲਿੱ ਚ ੁਧਾਯ ਅਤ ਅਰੈਂਵਟਵਸ਼ ਵਐਰਾਈ ਰਯਾਭਾਂ ਦ ਰਾਯ ਰਈ ਵਲਿੱਤੀ ਾਰ 2023-24 

ਵਲਿੱ ਚ 40 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ      ਦਾ ਰਤਾਲ       ਵਾਂ। 

ਖਡਾਂ ਅਤ ਮੁ ਾ ਸ ਾ ਾਂ 

76. ਇਵ ਾਡਾ ਪਯਜ਼ ਫਣਦਾ ਵ ਵਏ ਅੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਵਤ ਅਤ ਤੂੰਦਯੁਤ ਆੂਆ ਂਦੀ ੀੜਹੀ 

ਵਯਜਨ ਰਈ ਆਣ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਡਾਂ ਲਿੱਰ ਲਾ ਵਰਆਈ। ੂੰਜਾਫੀ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਐ-

ਲਿੱ ਐ ਭਾਵਜਏ ਤੀਵਲਧੀਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ੂਫ ਵਲਿੱ ਚ 14,500 ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਮੂਥ 

ਏਰਿੱ ਫਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੜੁ ਯਯਭ ਏਯਨ ਰਈ ਲੀ ੁਵਵਯਦ ਮਤਨ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਇ     ਨ   

  , ਪ     ਨ                        ਉ     ਉ    ਨ              ਇ   ਨ       

ਪ        ਆ                     ਆ  ਨ      ਟ           -   ਟ   ਪ       

       ਆ  ਈ   ਆ    ਨ                ।  ਐਡਾਂ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫਤੂ 

ਏਯਨ ਅਤ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਵਰਏਦਭੀਆਂ ਏਯਨ ਰਈ, 258      ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ           

2023-24  ਈ         ਨ                  ,                 (      ਨ   ਨ) 

2022-23            55 ਪ            ।  

77. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਅਤ ਰਵਤਬਾਸ਼ਾਰੀ ਵਐਡਾਯੀਆ ਂਦ ਭਨ ਫਰ ਨੂੂੰ  ਲਧਾਉਣ 

ਰਈ ਆਣੀ ਵੁੂੰਚ ਨੂੂੰ  ਫਦਵਰਆ ਵ। ਵਜ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਏਯਵਦਆ ਂਫਰਾਏ ਿੱਧਯ ਤੋਂ ਰ ਏ 

ਯਾਜ ਿੱਧਯ ਤਿੱਏ ਦ ਐਡ ਟੂਯਨਾਭੈਂਟ “ਐਡਾਂ ਲਤਨ ੂੰਜਾਫ ਦੀਆ-ਂ 2022” ਦਾ ਆਮਜਨ ਏੀਤਾ 
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ਵਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਐਡਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਰਬ 3 ਰਿੱ ਐ ਵਐਡਾਯੀਆਂ ਨੇ ਬਾ ਵਰਆ ਅਤ 9,961 ਜਤੂ 

ਵਐਡਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  7 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਇਨਾਭੀ ਯਾਸ਼ੀ ਲੂੰਡੀ ਈ। 

78. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਲਿੱਏਾਯੀ ‘ਸ਼ਵੀਦ--ਆਜ਼ਭ . ਬਤ ਵੂੰ  ਯਾਜ ਮੁਲਾ ੁਯਏਾਯ’ 

ਨੂੂੰ  ਭੜੁ ੁਯਜੀਤ ਏੀਤਾ ਵ ਅਤ ਇ ਤਵਵਤ ਵਯਏ ਵਜ਼ਰਹ ਵਲਿੱ ਚੋਂ ਦ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੁਵਣਆ 

ਜਾਲਾ ਅਤ ਇਿੱਏ ਭਡਰ, 51,000 ਯੁ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਅਤ ਇਿੱਏ ਯਟੀਵਪਏਟ ਨਾਰ 

ਨਭਾਵਨਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। ਇ ਨਾਰ ਮਏੀਨੀ ਤਯ 'ਤ ਇਿੱਏ ਏਾਯਾਤਭਏ ੂੰਦਸ਼ ਜਾਲਾ ਜ 

ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਡਾਂ ਲਿੱਰ ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਾ। 

79. ਵਜ਼ਰਹਾ ਿੱਧਯ ਅਤ ਫ-ਡਲੀਜ਼ਨ ਿੱਧਯ 'ਤ ਫਵ-ੁਭੂੰਤਲੀ ਐਡ ਭਦਾਨ ਫਣਾ ਜਾ ਯਵ 

ਵਨ ਅਤ 46 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 32 ਰਜਏਟਾਂ ਵਲਿੱਚੋਂ 33 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 22 ਰਜਏਟ ੂਯ ਵ 

ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ ਅਤ ਫਾਏੀ ਦ ਜਰਦੀ ਵੀ ਭੁਏੂੰ ਭਰ           । ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਐਡ 

ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਵਨਯਭਾਣ, ਅਰਡਸ਼ਨ ਅਤ ਭਜ਼ਫਤੂੀਏਯਨ ਰਈ 35 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ 

ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐ     । ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ 10 ਐਡ ਫੁਵਨਆਦੀ ਰਜਏਟਾਂ ਦੀ ਨਾਖ਼ਤ 

ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ੀ.ੀ.ੀ. ਭਡ ਅਧੀਨ ਵਲਏਵਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

80. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏਵਚੂੰ ਏੇਂਦਯਾਂ, ਅਏਡਭੀਆ ਂਅਤ ਐਡ ਵਲੂੰ ਾਂ 

ਵਲਿੱ ਚ ਏਵਚੂੰ ਰਣ ਲਾਰ ਵਐਡਾਯੀਆਂ ਰਈ ਐਡ ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀ ਐਯੀਦ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਸ਼ੁਯੂ 

ਏੀਤੀ ਈ ਵ। ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ ਐਡਾਂ ਦ ਾਭਾਨ ਦੀ ਐਯੀਦ ਰਈ 3 ਏਯੜ 

ਯੁ ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਫਜਟ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 
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81. ਵਟਆਰਾ ਵਲਐ ਯਟ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ ਤੋਂ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਐਤਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਐਡ ਵਿੱ ਵਐਆ ਨੂੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਨ ਦੀ ਉਭੀਦ ਵ। ਭੈਂ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਏੈਂ 

ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਅਤ ਇਦ ੂੰਟਏ ਏਾਰਜਾਂ ਦ ਐਯਵਚਆਂ ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ ਏੂੰਭਾਂ ਦ ਦੂਜ 

ੜਾਅ ਰਈ 53 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਪ    ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

ਭਡੀਕਰ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤ ਖਜ 

ਮਾਣਮ ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

82. ੂਯੀ ਦੁਨੀਆ ਵਲਚ ਵਭਆਯੀ ਵਵਤ ੂੰ ਬਾਰ ਚੂੰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਿੱ ਵਐਆ 'ਤ ਵਨਯਬਯ 

ਏਯਦੀ ਵ, ਜ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾ ਅਤ ਇਰਾਜ ਏਯਨ ਰਈ ਭਯਿੱਥ ਡਾਏਟਯ, ਨਯਾਂ ਅਤ 

ਭਡੀਏਰ ਟਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਵ। ਭੈਂ ਭਡੀਏਰ ਵਿੱ ਵਐਆ ਅਤ ਐਜ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-

24 ਵਲਿੱ ਚ 1,015 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟੀ ਉਫੂੰਧ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

83. ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਦ ਵ ਐੁਸ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ  ਨਯ ਵਲਐ ਜ 

ਡਾ: ਫੀ.ਆਯ. ਅੂੰਫਡਏਯ ਟਟ ਇੂੰਟੀਵਚਊਟ ਆ ਭਡੀਏਰ ਾਇੂੰਜ਼ ਅਤ ਯਏਾਯੀ 

ਭਡੀਏਰ ਏਾਰਜ ਐਵਰਹਆ ਵਆ ੀ, ਉ ਵਲਚ 100 ਭ.ਫੀ.ਫੀ.. ਵਲਵਦਆਯਥੀਆ ਂਦ ਦ 

ਫਚਾਂ ਦਾ ਦਾਐਰਾ ਵ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ ਅਤ ਤੀਜ ਫਚ ਦਾ ਦਾਐਰਾ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ ਵ 

ਜਾਲਾ।  

84. ਭਡੀਏਰ ੂੰਥਾਲਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਟਾ ਦੀ ਾਟ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ 880 ਟਾਪ ਨਯਾਂ 

ਅਤ 81 ਯਾ ਭਡੀਏਰ ਟਾ ਦੀ ਬਯਤੀ ਏੀਤੀ ਈ ਵ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ ੀਨੀਅਯ 
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ਯਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਨਮੁਏਤੀ ਰਈ ਨਲੀਂ ਨੀਤੀ ਤਵਵਤ ਯਏਾਯੀ ਭਡੀਏਰ ਏਾਰਜਾਂ ਵਲਿੱ ਚ 300 

ਭਾਵਵਯ ਡਾਏਟਯਾਂ ਦੀ ਵਨਮੁਏਤੀ ਏੀਤੀ ਵ। 

85. ਦ ਨਲੇਂ ਭਡੀਏਰ ਏਾਰਜ ਏੂਯਥਰਾ ਅਤ ਵੁਵਸ਼ਆਯੁਯ ਵਲਐ 100 ਭ.ਫੀ.ਫੀ.. 

ੀਟਾਂ ਰਤੀ ਏਾਰਜ, ਏਰਭਲਾਯ 422 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 412 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ 

ਥਾਤ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਭੂੰਜ਼ਯੂ ਏਯ ਵਦਿੱਤ  ਵਨ ਅਤ        

ਲ਼ੁਯੂ         । 

86. ਏੈਂਯ ਦ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਰਈ ਯਏਾਯੀ ਭਡੀਏਰ ਏਾਰਜ, ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਵਲਐ 119 ਏਯੜ ਯੁ 

ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ ਟਟ ਏੈਂਯ ਇੂੰਟੀਵਚਊਟ ਅਤ ਪਾਵਜ਼ਰਏਾ ਵਲਐ 46 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ 

ਰਾਤ ਨਾਰ ਏੈਂਯ ਏਅਯ ੈਂਟਯ ਜਰਦੀ ਸ਼ੁਯੂ ਵਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਵ। 

87. ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਏੁਿੱ ਰ 100 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ ਯਏਾਯੀ 

ਭਡੀਏਰ ਏਾਰਜ, ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਅਤ ਯਾਵਜੂੰਦਯਾ ਵਤਾਰ, ਵਟਆਰਾ ਵਲਿੱ ਚ ਟਯਭਾ ੈਂਟਯ     

ਵੂੰ ਡ ਠੀਏਯੀਲਾਰ, ਵਜ਼ਰਹਾ ਫਯਨਾਰਾ ਵਲਐ ਇਿੱਏ ਨਲਾਂ ਨਯਵੂੰ ਏਾਰਜ ਥਾਤ ਏਯਨ ਦੀ 

ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਇੰਸਟੀਹਚਊਟ ਆਪ ਹਰ ਯ ਡਂ ਹਫਰੀਯੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ 

88. ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ      ਨ         ਵਫਭਾਯੀਆ         ਆ   ਨ ਅਤ ਵਜ਼ਆਦਾਤਯ 

ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਵਯ ਦਐਬਾਰ ਦੀ ਰੜ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ। ਪ                 , ਵਯ ੀ.ਜੀ.ਆਈ. 

  ਪ   , ਚੂੰ ਡੀੜਹ, ਜ ਅਵਜਵ ਏਾਂ      ਇ        ਈਆ   ਨ           ਵ। ਾਡੀ 
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ਯਏਾਯ                  ਨ     ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ  (..) ਨਯ ਵਲਐ 

"ੂੰਜਾਫ ਟਟ ਇੂੰ ਟੀਵਚਊਟ ਆਪ ਵਰਲਯ ਡਂ ਵਫਰੀਯੀ ਾਇੂੰਜ਼" ਦੀ ਥਾਨਾ         

         ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ    ਜ਼             । ਇਵ ਦਸ਼ ਦਾ 

ਦੂਜਾ ਅਵਜਵਾ ਇੂੰ ਟੀਵਚਊਟ ਵਲਾ ਜ ਵਲਆਏ ਜਾਂਚ ਅਤ ਇਰਾਜ ਦੀ ਵੂਰਤ,      

ਏਰੀਵਨਏਰ       ਅਤ ਵਜਯ ਦੀਆ ਂਵਫਭਾਯੀਆਂ ਦ ਯਏਥਾਭ  ਈ     ਏਯਾ ਅਤ ਇ 

ਇ  ਟ ਟ ਊਟ ਵਲਿੱ ਚ ਇ      ਨ  ਈ ਭਾਵਵਯ ਡਾਏਟਯ ਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਏੀਤ ਜਾਣ। ਇ 

ਇ  ਟ ਟ ਊਟ ਰਈ     2023-24      25 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ               । 

ਮੂਨੀ ਯਹਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਡ 

89. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 990 ਏਯੜ   ਪ, ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਯਾਜ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀਆ ਂ

ਅਤ ਇ ਦ ੂੰ ੀ ਏਾਰਜਾਂ ਵਜਲੇਂ ਵਏ ੂੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ, ਪ ਟਆ  , ੀਮੂ, ਡਲਾ,ੂ ਰੀ 

ੁਯੂ ਤ ਫਵਾਦਯ ਟਟ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ ਆ ਰਾਅ, ੂੰਜਾਫ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ,        , ਆ   

    ਉਨ                 ਅਤ ਵ   ਨੂੂੰ  ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

ਹਸਿਤ ਅਤ ਹਯ ਾਯ ਬਰਾਈ 

90. 'ਆਪ' ਯਏਾਯ ੂਫ ਵਲਿੱ ਚ ਵਵਤ ਰਣਾਰੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਭਜਫਤੂ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾਤਾਯ ਏੂੰਭ 

ਏਯ ਯਵੀ ਵ। ਵਛਰ ਾਰ ਦਯਾਈ       ਨ     ਅੀਂ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਲਾਂ ਵਏ 

ਫੁਵਨਆਦੀ ਵਵਤ ਵੂਰਤਾਂ, ਦਲਾਈਆ,ਂ ਡਾਇਨ ਵਟਏ, ਭਾਜ ਦ ਵਯਏ ਲਯ ਤਿੱਏ 

ਵੁੂੰਚ ਏਣ। ਾਡਾ ਭੂੰਨਣਾ ਵ ਵਏ ਵਵਤਭੂੰਦ ਆਫਾਦੀ ਲਾਰਾ ੂੰਜਾਫ ਵੀ ਵਨਯੂੰਤਯ ਵਲਏਾ 

ਲਿੱਰ ਜਾ ਏਦਾ ਵ।              2023-24               ਪ         ਈ  ਈ 
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4,781        ਪ      ਟ ਉਪ      ਨ    ਪ                      ਪ        

2022-23 (      ਨ   ਨ)            11%       । 

91. ਭੈਂ ਇ ਅਜ਼ੀਭ ਦਨ ਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਣਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਵਏ ਵਵਤ ੂੰਥਾਲਾਂ ਦ ੁਚਾਯੂ 

ਏੂੰਭਏਾਜ ਰਈ, ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸ਼ਰਣੀਆ ਂ ਦ ਤਵਵਤ 1,353 

ਏਯਭਚਾਯੀਆ/ਂਭਡੀਏਰ ਟਾਪ ਦੀ ਬਯਤੀ ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲਿੱ ਚੋਂ 271 ਸ਼ਵਰਟ 

ਭਡੀਏਰ ਅਪਯ, 3 ਪਾਯਭੀ ਅਪਯ, 53 ਟਾਪ ਨਯਾਂ, 520 ਭਰਟੀ-ਯਜ਼ ਵਰਥ 

ਲਯਏਯ, 480 ਲਾਯਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਵਦ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ। 

ਆਭ ਆਦਭੀ ਕਰੀਹਨਕ (..ਸੀ.ੱਸ.)   

92. ਭਨੂੂੰ  ਇ ਅਜ਼ੀਭ ਦਨ ਾਵਭਣ ਇਵ ਦਿੱਵਦਆ ਂਭਾਣ ਭਵਵੂ ਵ ਵਯਵਾ ਵ ਵਏ 117 

ਆਭ ਆਦਭੀ ਏਰੀਵਨਏਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਟੀਚ ਦ ਭੁਏਾਫਰ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵੁਣ 

ਤਿੱਏ 504 ਆਭ ਆਦਭੀ ਏਰੀਵਨਏ ਥਾਵਤ ਏਯ ਵਦਿੱ ਤ ਵਨ। ਵਯ 142 ਆ  ਆ    

ਏਰੀਵਨਏ ਵਤਆਯੀ ਅਧੀਨ ਵਨ ਅਤ ਅਰ ਏੁਝ ਵਦਨਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਇਵ ਲ਼ੁਯੂ ਵ ਜਾਣ । ਇਨਹ ਾਂ 

ਆ  ਆ    ਏਰੀਵਨ   ਵਲਿੱ ਚ 80 ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਭੁਪਤ ਦਲਾਈਆ ਂਅਤ 41 ਡਾਇਨ ਵਟਏ 

ਟਟ ਭੁਪਤ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ ਅਤ ਵੁਣ ਤਿੱਏ 10.50 ਰਿੱ ਐ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭਯੀਜ਼ ਭੁਤ .ੀ.ਡੀ 

ਦੀ ੁਵਲਧਾ ਦਾ ਰਾਬ ਰ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਆ  ਆ    ਏਰੀਵਨਏਾਂ ਵਲਿੱ ਚ 1 ਰਿੱ ਐ        

ਰਫ ਟਟ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ।  
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ਸਕੰਡਯੀ ਹਸਿਤ ਸੰਬਾਰ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਨਾ 

93. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ ਾਯੀਆ ਂ ਏੂੰਡਯੀ ਵਵਤ ੂੰ ਬਾਰ ੂੰਥਾਲਾਂ – 

   ਊ ਨਟ         ਟ  ,   -   ਜ਼ਨ    ਪ         ਵਜ਼ਰਹਾ ਵਤਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫੂਤ 

ਏਯਨ ਰਈ ਇਿੱਏ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਰਜਏਟ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱ ਵਐਆ ਵ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਤਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  

ਨਾ ਵਯ ਲਿੱਡ ਿੱਧਯ ਤ ੁਨਯ-ਵਯਵਜਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ੋਂ ਭਡੀਏਰ ਅਯਾਂ 

(ਸ਼ਵਰਟ) ਦੀਆ ਂ363 ਅਤ ਭਡੀਏਰ ਅਯ (ਜਨਯਰ) ਦੀਆ ਂ470 ਐਾਰੀ ਅਾਭੀਆ ਂ

ਨੂੂੰ  ਬਯਨ ਰਈ ਇਿੱਏ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਬਯਤੀ ਭੁਵਵੂੰ ਭ ਲੀ ਚਰਾਈ ਜਾਲੀ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 

ਦਯਾਨ ਭੈਂ ਇਨ       ਵਯ ਵਵਤ ਏੇਂਦਯਾਂ     ਜ਼      ਈ 39 ਏਯੜ ਯੁ    ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ 

        ਪ            ਵਾਂ। 

ਜੱਚਾ ਅਤ ਫੱਚਾ ਹਸਿਤ (ਭ.ਸੀ.ਚ)  

94. ਾਡ ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ, ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ ਵੂੰ ਭਾਨ ਜੀ ਦੁਆਯਾ ਪਲਾੜਾ ਅਤ 

ਜਯਾਉਂ ਵਲਐ ਨਲੇਂ   ਟ ਨ        ਈ        ਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਟਨ ਵਵਰਾਂ ਵੀ 

ਏੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ ਅਤ 3   ਟ ਨ        ਈ        ਵਲੂੰ ਾਂ ਵਜਲੇਂ ਵਏ   -   ਜ਼ਨ  

  ਪ    ਨਏਦਯ,   -   ਜ਼ਨ    ਪ    ਐਯ   ਅਤ   -   ਜ਼ਨ    ਪ    

ਫੁਢਰਾਡਾ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਵੁਣ ੂਯਾ ਵ ਚੁਏਾ ਵ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਦੀ ਵੀ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯ ਵਦਿੱ ਤਾ 

ਜਾਲਾ। ਯਏਾਯ ਨੇ 43 ਏਯੜ ਯੁ  ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ 7 ਨਲੇਂ   ਟ ਨ        ਈ   

     ਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਅਤ 37 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ 5 ੁਯਾਣ   ਟ ਨ  

      ਈ        ਵਲੂੰ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਰਡ ਏਯਨ ਰਈ ਰਲਾਨੀ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਦ ਵਦਿੱ ਤੀ ਵ। ਇ 
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ਭੂੰਤਲ ਰਈ, ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ 16 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ 

ਵਾਂ। 

ਆਮੂਸ਼  

95. ਵਦਆਰੁਯ ਢੀਆ,ਂ ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ  ਨਯ ਅਤ ਦੁਿੱ ਨੇ ਏ (ਭਾ) ਵਲਐ 50 

ਵਫਤਵਯਆ ਂਲਾਰ ਏੀਵਏਰਤ ਆਮੂਸ਼ ਵਤਾਰ ਫਣਾ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਦੁਿੱ ਨੇ ਏ (ਭਾ) ਵਲਐ 

ਉਾਯੀ ਦਾ ਏੂੰਭ ਭੁਏੂੰ ਭਰ ਵ ਵਆ ਵ ਅਤ ਵਦਆਰੁਯ ਢੀਆ,ਂ ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ  

ਨਯ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜ ਭੁਏੂੰ ਭਰ ਵਣ ਦ ਨੇੜ ਵ ਅਤ ਜਰਦੀ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਲ਼ੁਯੂ ਵਣ ਦੀ 

ਉਭੀਦ ਵ। ਇ ਭੂੰਤਲ ਰਈ ਵਲਿੱਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ 18 ਏਯੜ ਯੁ ਯਾਐਲੇਂ ਏੀਤ 

                     । 

ਕੈਂਸਯ ਸਕਰੀਹਨੰਗ ਹਭਸ਼ਨ 

96. ਏੈਂਯ ਨੇ ਾਡ ਯਾਜ ਵਲਚ ਅਣਵਣਤ ਵਜੂੰਦੀਆ ਂਅਤ ਵਯਲਾਯ ਤਫਾਵ ਏੀਤ ਵਨ। 

ਭਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਵ ਵਏ ਇਿੱਏ ਯਰਿੱਡੀ ਜ ੂੰਜਾਫੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਫੀਏਾਨੇਯ ਦ ਇਿੱਏ ਏੈਂਯ ਵਤਾਰ ਰ ਏ 

ਜਾਂਦੀ ੀ, ਨੂੂੰ  ਏੈਂਯ ਏਰ ਲਯਾ ਭਾੜਾ ਨਾਂ ਦ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਆ ੀ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ੂੰਜਾਫ 

ਵਲਚ ਵਥਤ ਏੈਂਯ ਦ ਇਰਾਜ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਲਿੱਚਨਫਿੱਧ ਵ 

ਅਤ ਭੁਿੱ ਚ ਯਾਜ ਵਲਚ ਇਏ ਵਭਲ਼ਨ ਦ ਤਯ ‘ਤ    ਟ ਏੈਂਯ ਅਤ ਯਲਾਈਏਰ ਏੈਂਯ ਦੀ 

ਏਰੀਵਨੂੰ  ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। ਇ ਦਾ ਭੂੰਤਲ ਇ ਵਬਆਨਏ ਵਫਭਾਯੀ ਫਾਯ ਲ਼ਯੂੁਆਤੀ ਿੱ ਧਯ ‘ਤ 

ਤਾ ਏਯਨਾ ਵ ਤਾਂ ਵਏ ਇ ਦਾ ਇਰਾਜ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ਵ ਏ। 
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97. ਉਯਏਤ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਏੁਝ 

ਤਜਲੀਜ਼ਤ ਵਵਰਏਦਭੀਆ ਂਦੀ ਇਿੱਏ ਝਰਏ ਵਦਐਾਉਣਾ ਚਾਵਾਂਾ। 

i. ਡਯਿੱ ਰਫੂੰ ਧਨ ਵੂਰਤਾਂ ਅਤ ਏੇਂਦਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਰਾਉਣਾ ਅਤ ਅਰਡ ਏਯਨਾ - 40 ਏਯੜ 
ਯੁ; 

ii. ਵਭੀ ਬਾਬਾ ਏੈਂਯ ੈਂਟਯ ਰਈ ਪ ਟ    ਨ ਅਤ  ਪ  ਟ ੀਟੀ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਐਯੀਦ- 17 
ਏਯੜ ਯੁ;     

iii. 24 ੂੰਟ ਭਯਜੈਂੀ ਵਯਾਂ ਲਾਲਾਂ - 61 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਪ       ਪ      
        । 

ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਹਸਯਜਣ ਅਤ ਿੁਨਯ ਹ ਕਾਸ 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

98. ਭੈਂ ਇਥ ਦੁਵਯਾਉਣਾ ਚਾਵਾਂਾ ਵਏ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਵਰ ਾਰ ਦਯਾਨ    ੂੰਜਾਫ 

ਯਾਜ ਦ 26,797 ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯੁਜ਼ਾਯ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾਇਆ ਵ ਅਤ 22,594 ਅਾਭੀਆ ਂ

ਬਯਨ ਰਈ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਵਤਵਾਯ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। ਾਡ ਬਣਾਂ ਅਤ ਬਯਾਲਾਂ ਦੀ 

ਵਚਯਏਣੀ ਭੂੰ ਲੀ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਲਾਅਦ ਅਨੁਾਯ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ, ਠੇਏ 'ਤ 

ਯਿੱ ਐ, ਡਵਾਏ ਅਤ ਲਯਏ ਚਾਯਜ ਲਾਰ ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਨੂੂੰ  ਯੂਰਯ ਏਯਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੂੰ  ਭਨਜ਼ਯੂੀ ਦ 

ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ ਵ ਅਤ ਜਰਦੀ ਵੀ ਇ ਫੂੰ ਧੀ ਰਵਏਵਯਆ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਜਾਲੀ।              

2023-24      ਯੁਜ਼ਾਯ ਵਯਜਣ ਅਤ ਵੁਨਯ ਵਲਏਾ ਰਈ 231        ਪ      ਟ    

                      ਪ              2022-23 (  ਟ  ਨ   ਨ)            

36%       । 
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ਿੁਨਯ ਹ ਕਾਸ 

99. ਅੀਂ ਾਯ ਇ ਿੱਰ ਨਾਰ ਵਵਭਤ ਵਲਾਂ ਵਏ ਵਐਰਾਈ, ਨਲੇਂ ਵੁਨਯ ਤ ਤਏਨੀਏਾਂ ਨੂੂੰ  

ਵਿੱ ਐਣ, ਏਯੀਅਯ ਦੀ ਤਯਿੱਏੀ ਅਤ ਨ ਜਲਾਨਾਂ ਰਈ ਭਵਏਆ ਂਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਨ ਦਾ ਅਲਯ 

ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਵ। ਉਦਮ ਅਤ ਵੁਨਯ ਦ ਾੜ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ, ਯਏਾਯ ਨੇ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ 

ਜੂੰੀਆ ਂਨਾਰ ਭਝਤ ਤ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਵਨ ਜ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਰਬ 

5,000 ਉਭੀਦਲਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਐਰਾਈ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਵਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨ। 

100. ਦੀਨ ਵਦਆਰ ਉਾਵਧਆ ਰਾਭੀਣ ਏਸ਼ਰ ਮਜਨਾ ਅਤ ਰਧਾਨ ਭੂੰਤਯੀ ਏਸ਼ਰ ਵਲਏਾ 

ਮਜਨਾ ਆਵਦ ਲਯੀਆਂ ਵਐਰਾਈ ਅਤ ਵੁਨਯ ਵਲਏਾ ਰਈ ਵਲਵਬੂੰਨ ਮਜਨਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾੂ ਏਯਨ 

ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 163 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਪ       ਰਤਾ          ।   

ਉਦਮਗ ਅਤ  ਣਜ 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

101. ਭੈਂ ਾਡ ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰ ਤਯੀ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਲਧਾਈ ਵਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ, ਵਏ ਵਛਰ 11 ਭਵੀਵਨਆ ਂ

ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦਏਾ, ੂੰਜਾਫ ਨੂੂੰ  ਰਬ 41,043 ਏਯੜ ਯੁ ਦ 2,295 ਵਨਲਸ਼ 

ਰਤਾਲ ਰਾਤ ਵ ਵਨ। ਉਭੀਦ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਵਏ ਨਲਾਂ ਵਨਲਸ਼ ਆਉਣ ਲਾਰ ਭੇਂ ਵਲਚ 

ਰਬ 2.5 ਰਿੱ ਐ ਰਏਾਂ ਰਈ ਨ ਏਯੀ ਦ            । 

102. ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ, ਰਯਵਲ ੂੰਜਾਫ ਇਨਲਟਯਜ਼ ਵਭਟ ਨੂੂੰ  1,500 ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ 

ਡਰੀਟਾਂ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਵਲਦਸ਼ੀ ਏਾਯਫਾਯੀ ਆੂਆਂ ਲਿੱ ਰੋਂ ਬਯਲਾਂ ਵੁੂੰ ਾਯਾ ਵਭਵਰਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
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ੂੰਜਾਫ ਅਤ ਇ ਦ ੁਵਨਵਯ ਬਵਲਿੱ ਐ ਵਲਿੱ ਚ ੂਯੀ ਵਦਰਚੀ ਵਦਐਾਈ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਲਿੱ ਐ-

ਲਿੱ ਐ ਐਤਯਾਂ ਰਈ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ਰਤਾਵਨ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਦ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਦ ੂੰ ਏਰ 

ਨੂੂੰ  ਦਯਾਉਣ ਰਈ 5 ਨੀਤੀਆ-ਂ ਉਦਮਵਏ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯੀ ਵਲਏਾ ਨੀਤੀ, ੂੰਜਾਫ 

ਇਰਏਟ    ਲਾਵਨ ਨੀਤੀ, ਰ ਵਜਵਟਏ ਅਤ ਰ ਵਜਵਟਏ ਾਯਏ ਨੀਤੀ, ਜਰ ਯ-

ਾਟਾ ਨੀਤੀ ਅਤ ਅਡਲੈਂਚਯ ਯ-ਾਟਾ    ਨੀਤੀ ਨ               । 

103. ਅਰ 5 ਾਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਭਜ਼ਫੂਤ ਵਨਲਸ਼ ਆਏਯਵਸ਼ਤ ਏਯਨ ਅਤ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਯੁਜ਼ਾਯ 

ਦਾ ਏਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਵਲਆਏ ਵਵਿੱ ਦਾਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਲੀਂ 

ਉਦਮਵਏ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯੀ ਵਲਏਾ ਨੀਤੀ, 2022 ਨੂੂੰ  ਵਭਤੀ 08.02.2023 ਨੂੂੰ  ਨ ਟ   ਈ 

ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਭ..ਭ.ਈ ਦ ਵਲਏਾ ਨੂੂੰ  ਤਜ਼ ਏਯਨ ਰਈ 20 ੇਂਡ ੂ

ਉਦਮਵਏ ਏਰਿੱ ਟਯ, 15 ਉਦਮਵਏ ਾਯਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਲਏਤ ਏਯਨ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯਿੱਐਦੀ ਵ ਅਤ 

ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ ਈਜ਼ ਆਪ ਡੂਇੂੰ ਵਫਜ਼ਨ ਰਈ ਯਲਤਭ ਭਾਵਰ ਰਦਾਨ ਏਯਏ ਟਾਯਟ-ਅਿੱ 

ਅਤ ਨਲੀਨਤਾ 'ਤ ਲੀ ਜ਼ਯ ਦਲੀ। 

104. ਉੱਚ ਵਲਿੱ ਤੀ ਰਤਾਵਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ "ਥਰਟ ਏਟਯ" ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਵਲਿੱ ਚ ਇਰਏਵਟਰਏ 

ਲਵੀਏਰ  ਭਤ ਆਟ/ਆਟ ੁਯਵਜਆਂ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ , ਵਪਟਨੈ ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਭਤ ਐਡਾਂ ਦ 

ਭਾਨ, ਾਲਯ ਟੂਰਜ਼ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨ ਟੂਰਜ਼ ਭਤ ਵੈਂਡ ਟੂਰਜ਼, ਐਤੀਫਾੜੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਅਤ 

ਉਏਯਣ, ਏਾਜ਼ ਆਧਾਵਯਤ ਏਵਜੂੰ ਮੂਵਨਟ, ਸ਼ਯਵਡੂੰ ਆਧਾਵਯਤ ਰਫੂੰ ਧਨ ਇਏਾਈਆ ਂਅਤ 

  ਨ     ਟ     ਨ ਪ    ਟ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤ  ਵਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਾਵਰੀ ਵਲਿੱ ਚ   ਊ  

ਲਜੋਂ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। 
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ਹ ੱਤੀ ਰਤਸਾਿਨ 

105. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਉਦਮਾਂ ਨੂੂੰ                    , ਵਜਨਹ ਾਂ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ   

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 3,751 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਉਫੂੰਧ   ਨ             ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) ਨਾਰੋਂ 19% ਲਿੱ ਧ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਉਦਮਵਏ 

ਇਏਾਈਆ ਂ ਨੂੂੰ  ੂੂੰ ਜੀ ਫਵਡੀ ਰਈ 75 ਏਯੜ   ਪ     ਇ   ਟ     ਪਏਰ ੁਆਇੂੰਟਾਂ 

ਰਈ ਲ਼ੁਯੂਆਤੀ ਯਏਭ 50 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਪ        ਪ              । 

106. ਵਲਿੱ ਤੀ ਰਤਾਵਨ ਦ ਯੂ      895 ਏਯੜ ਯੁ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਦਮਵਏ ਇਏਾਈਆ ਂਨੂੂੰ  

100% ਵਫਜਰੀ ਵਡਊਟੀ ਛਟ, 26 ਉਦਮਵਏ ਇਏਾਈਆ ਂਨੂੂੰ  .ਜੀ..ਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇੀ 

ਅਤ 7 ਉਦਮਵਏ ਇਏਾਈਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਲਿੱ ਤੀ ਰਤਾਵਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਮਤਾ ਯਟੀਵਪਏਟ 

(ਈੀ)     ਰਦਾਨ ਏੀਤ  ਵਨ। 

107. ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ ਵਥਤ ਉਦਮਵਏ ਇਏਾਈਆ ਂਨੂੂੰ  ਫਵਡੀ ਲਾਰੀ ਵਫਜਰੀ     ਈਆ ਏਯਨ 

ਰਈ ਯਏਾਯ ਦਆੁਯਾ 2,700 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਯਏਭ     ਏੀਤੀ ਈ ਵ ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਏੁਿੱ ਰ 3,133 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਫੂੰਧ    ਪ              । 

ਰਸ਼ਾਸਹਨਕ ਸੁਧਾਯ 

108. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਦਾ ਭੂੰਤ  ਇਏ ੁਚਿੱ ਜਾ    ਨ ਦਣਾ ਵ। ਈ-ਲਯਨੈਂ  ਯਾਵੀਂ ਏੁਸ਼ਰ, 

ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਅਤ ਵੁੂੰਚਮ ਰਸ਼ਾਨ ਰਈ ਭਾਵਰ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਏੂੰਭ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਵਆ 

ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਯਾਜ ਬਯ ਵਲਿੱ ਚ ਚਿੱਰ ਯਵ 535 ਲਾ ਏੇਂਦਯਾਂ ਯਾਵੀਂ 110 ਨਲੀਆ ਂਲਾਲਾਂ 
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ਲ਼ੁਯੂ ਏੀਤੀਆ ਂ ਵਨ। ਪਰਵਸ਼ ਰਯਾਭ "ਯਏਾਯ ਤੁਵਾਡ ਦਆੁਯ"          ਨਾਵਯਏ 

ਏੇਂਦਵਯਤ        ਨ     -   ਪ     ਉ   ਈ 'ਆਪ' ਯਏਾਯ        ਏੂੰਭ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। 

109. ਟਟ ਡਾਟਾ ਾਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਵ ਰਟਪਾਯਭਾਂ ਦ ਭਯਿੱਥ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ 

ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਵਯਵਾ ਵ ਵਜ ਨਾਰ ਵਲਬਾਾਂ ਏਰ ਉਰਫਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅੂੰਤਯ-ਏਾਯਜਲ਼ੀਰਤਾ 

ਲਧਾ ਏ ਨਾਵਯਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਫਵਤਯ ਲਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆ ਂਜਾ ਏਣੀਆਂ।  

110. ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਈ-ਲਯਨੈਂ  ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 77 ਏਯੜ ਯੁ 

   ਉਫੂੰਧ    ਪ              । ਵਜ ਵਲਚ ਆਈ.ੀ.ਟੀ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਰਈ ਅਤ ਈ-

ਲਯਨੈਂ  ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ 40 ਏਯੜ ਯੁ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ।  

ਖੁਯਾਕ, ਹਸ ਰ ਸਰਾਈ ਅਤ ਖਤਕਾਯ ਭਾਭਰ  

111. ਾਉਣੀ ਦ ਭੂੰ ਡੀਏਯਨ ੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦਯਾਨ, ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਝਨੇ ਦੀ 

ਵਨਯਵਲਨ ਐਯੀਦ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਾਯ ਰਫੂੰ ਧ ਏੀਤ। ਯਏਾਯੀ ਐਯੀਦ ਜੂੰੀਆ ਂ

ਨੇ 182.11 ਰਿੱ ਐ ਭੀਟਯਏ ਟਨ ਝਨੇ ਦੀ ਐਯੀਦ ਏੀਤੀ ਅਤ 37,514 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਿੱਟ-

ਿੱਟ ਭਯਥਨ ਭੁਿੱ ਰ ਰਬ 8 ਰਿੱ ਐ ਵਏਾਨਾਂ ਦ ਐਾਤ ਵਲਿੱ ਚ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਢੂੰ ਨਾਰ ਜਭਹਾ ਏਯ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਆ। 

112.     2022      ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਨ  ਨ         ਊ ਟ   ਟ, 2013 ਅਧੀਨ 

1.48 ਏਯੜ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  4.61 ਰਿੱ ਐ ਭੀਵਟਰਏ ਟਨ ਏਣਏ ਲੂੰਡੀ। ਆ       ਪ    ਆ  

   ਪ      ਨ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤੀ ਈ       ਇ     ਨ  ਫਣਾਇਆ        ਵਏ 
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ਵਯਪ ਮ          ਵਯਲਾਯ ਨੂੂੰ     ਰਾਬ     । 

113. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਡਪਾਰਟਯ ਯਾਈ ਵਭਿੱ ਰਯਾਂ ਦ ਫਏਾਇਆ ਏਾਂ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ 

ਏਯਨ ਰਈ ਮਏਭਸੁ਼ਤ ਵਨਟਾਯਾ ਮਜਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱ ਵਐਆ ਵ। ਇ ਏੀਭ 

ਯਾਵੀਂ ਵਭਿੱ ਰ ਭਾਰਏਾਂ     ਿੱਟ ਵਲਆਜ ਅਤ ਿੱਟ ਲੂਰੀਮ ਯਏਭ ਦ    , ਫੂੰਦ ਈਆ ਂਵਭਿੱ ਰਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਭੁੜ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਵਭਰਾ। ਅਰਾਟਭੈਂਟ ਰਵਏਵਯਆ ਵਲਚ ਵਯ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ 

ਵਰਆਉਣ ਰਈ, ਯਏਾਯ ਅਰੀ ਾਉਣੀ ਦ ਭੂੰਡੀਏਯਨ ੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਚਰ ਵਭਿੱਰਾਂ ਨਾਰ ਭੂੰਡੀਆ ਂ

ਨੂੂੰ  ਆਿੱ ਨਰਾਈਨ ਵਰੂੰ ਏ ਏਯਨ ਦੀ ਲੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਵੀ ਵ। 

   ,                         

114. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰ ਤਯੀ ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ ਵੂੰ  ਭਾਨ ਜੀ ਦੀ 

ਅਲਾਈ ਵਠ ਏਾਯਜ ਰਣਾਰੀਆਂ ਵਲਿੱ ਚ        ਅਤ ਪ        ਵਰਆਉਣ ਰਈ ਏਈ 

ਉਪ           ਨ। ਈ-ਲਯਨੈਂ  ਇਨੀਵਲ਼ਵਟਲ ਵਜਲੇਂ ਵਏ ਈ- ਟ  ਪ    ੁਯਾਣ/ਰਾਈਲਟ 

ਪ  ਟ  ਨ ਨੂੂੰ  ੁਚਾਯੂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਇਿੱਏ ਲਫਾਈਟ; ਐਯਾ ਵਯਦਾਲਯੀ (ਈ ਵਯਦਾਲਯੀ) 

ਦੀ ਆਨ  ਈਨ            ਯਾਜ ਦੀਆ ਂ    ਆ ਅਦਾਰਤਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਆਨਰਾਈਨ ਭਾਰੀਆ 

ਏਯਟ ਵਟਭ ਅਤ ਵਯ ਏਦਭ। 

115.  ਏਦੁਯਤੀ ਆਤਾਂ ਏਾਯਨ ਦਯਸ਼ ਭਸੁ਼ਏਰਾਂ ਦ ਭੇਂ ਵਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਨਮਭਤ ਵਾਇਤਾ 

ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ, ਇ ਫੂੰਧ ਵਲਿੱ ਚ ਪਰਾਂ/ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਨੁਏਾਨ ਭਏਾਨ ਆਵਦ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਵਲਿੱਤੀ 

ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ 125 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਭਆੁਲਜ਼ਾ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ। 
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116. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਾਡ ਨਾਵਯਏਾਂ ਰਈ ਵਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਭੁਏਤ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਨੂੂੰ  

ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਭਾਰੀਆ ਵਲਬਾ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਲਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ 

ਯਿੱ ਐੀ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਇ ਵਲਬਾ ਰਈ 1,834 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ 

ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 

ਨ.ਆਯ.ਆਈ. ਭਾਭਰ  

117. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਦ ਰਲਾੀ ਬਾਯਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਐੁਿੱ ਰਵਦਰੀ ਨਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੂੂੰ  

ਆਵਭ-ਾਵਭਣ ਵਭਰਣ ਰਈ, ਵਲਰਿੱ ਐਣ ਵਵਰਏਦਭੀ "ਨ.ਆਯ.ਆਈ. ੂੰਜਾਫੀਆਂ ਨਾਰ 

ਵਭਰ  " ਰਯਾਭ ਨੂੂੰ  ਫਵੁਤ ਪਰਤਾ ਵਭਰੀ ਵ। ਰਲਾੀ ਬਾਯਤੀਆ ਂਨੇ ਵਵਰੀ ਲਾਯ ਭਵਵੂ 

ਏੀਤਾ ਵ ਵਏ ੂੰਜਾਫ ਵਲਿੱਚ ਰਤਿੱ ਐ ਯਏਾਯ ਵ, ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਵਆਲਾਂ ਦ ਵਿੱਰ ਰਈ 

ੂੰਜੀਦਾ ਵ।    ਇ   ਜ਼     ਨ ਨ                       ਇ       ਆ           ਈ 

ਨ.ਆ .ਆਈ.   ਆ     ਨ  ਨ   ਨ  ਇਜ਼             ਇਆ   ਆ। ਉ             

                  ਪ                                   17.5    ਜ਼  ਨ      

     ਨ.ਆ .ਆਈ. ਨ      ਪ     ਈ  ਈ,      ਆ              । 

118. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ "ੂੰਜਾਫ ਵਿੱ ਵਐਆ ਤ ਵਵਤ ਪੂੰਡ" ਥਾਵਤ ਏਯਨ ਦਾ ਲਾਅਦਾ 

ਏੀਤਾ ੀ। ਭਨੂੂੰ  ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦ ਵ ਐੁਲ਼ੀ ਵ ਯਵੀ ਵ ਵਏ ੂੰਜਾਫ ਵਿੱ ਵਐਆ ਤ ਵਵਤ ਪੂੰਡ 

ਟਰਟ ਯਵਜਟਯ ਵ ਵਆ ਵ। ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਤੋਂ ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਨੁਾਯ ਅਰੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯੀ 

ਭਨਜੂਯੀਆ ਂਰਈਆ ਂਜਾ ਯਵੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਭਨੂੂੰ  ਵਲਲ਼ਲਾ ਵ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ 

ਟਰਟ ਵਏਰਆਲ਼ੀਰ ਵ ਜਾਲਾ ਅਤ ਭਯ ਨ.ਆਯ.ਆਈ. ਬਣ-ਬਯਾ ਆਣੀ ਭਾਤ-ਬੂਭੀ ਦ 
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ਵਲਏਾ ਵਲਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧਾ ਮਦਾਨ ਾ ਏਣ। 

ਯੱਹਖਆ ਸ ਾ ਾਂ      

119. ਇ ਦਲ਼ ਦੀ ਯਿੱ ਵਐਆ ਅਤ ੁਯਿੱ ਵਐਆ ਵਲਚ ੂੰਜਾਫ ਦ ਮਦਾਨ ਨੂੂੰ  ਬੁਰਾਇਆ ਨਵੀਂ ਜਾ 

ਏਦਾ। ਇਵ ਾਡਾ ਏਯਤਿੱ ਲ ਵ ਵਏ ਆਣ ਵਨਏਾਂ ਦ ਵਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯੀ,  ਵਜਨਹ ਾਂ 

ਨੇ ਇ ਭਵਾਨ ਦਲ਼ ਰਈ ਰੜਾਈ ਰੜੀ ਅਤ ਆਣ ਰਾਣ ਵਤਆ ਵਦਿੱ ਤ। ਭੈਂ ਇ ਉਦਲ਼ ਰਈ 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ 84 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

120.  ਾਡੀਆ ਂਬਵਲਿੱ ਐੀ ੀੜਹੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਾਡ ਨਭਾਵਨਤ ਵਨਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਵਦਿੱ ਤ  ਫਰੀਦਾਨਾਂ 

ਤੋਂ ਵਿੱ ਐਣਾ ਅਤ ਰਵਯਤ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਇ ਰਈ ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ 

ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਵਲਚ ਮੁਿੱ ਧ ਭਾਯਏ ਭਦਾਨ ਦੀਆ ਂਦ ਨਲੀਆ ਂਰਯੀਆਂ ਦੀ ਅ-ਰਡਲ਼ਨ ਅਤ 

ਥਾਨਾ ਰਈ 15 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਐਯਚ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

121. ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ, ਵਨਏ ਏੂਰ, ਏੂਯਥਰਾ ਦ ਯਿੱਐ-ਯਐਾਲ ਰਈ 3 ਏਯੜ ਯੁ    

ਉਪ      ਨ    ਪ              । 

ਸਯ ਸਾਟਾ ਅਤ ਸਹਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰ  

122. ੂੰਜਾਫ ਨੂੂੰ  ਯ ਾਟਾ ਭਾਨਵਚਿੱ ਤਯ ਤ ਥਾਵਤ ਏਯਨ ਅਤ ਇ ਨੂੂੰ  ਪ       

ਟ    ਟ    ਟ ਨ  ਨ ਫਨਾਉਣ ਦ ਮਤਨ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਲ਼ੁਯੂ ਵ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ 

ਇ ਐਤਯ ਵਲਚ ਢਾਂਚਾਤ ਵਲਏਾ ਨੂੂੰ  ਤੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਵ। ਭੈਂ ਇ ਐਤਯ ਰਈ 281 ਏਯੜ ਯੁ 

ਦ   ਟ ਉਪ    ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼       ਵਾਂ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) 



45 
 

ਨਾਰੋਂ 8% ਲਿੱ ਧ ਵ। 

123. ਯਾਜ ਦ ਯ ਾਟ ਫੂੰਧੀ ਏਈ ੂੰਤੀਆ ਂਦ ੂੰਚਾਰਨ ਅਤ ਯਿੱਐ-ਯਐਾਲ ਰਈ 9 

ਪ  ਈ  ਟ ਪ  ਟ ਆ  ਨਾਰ ਇਏਯਾਯਨਾਭਾ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। ਐਟਏੜ ਏਰਾਂ ਵਲਚ ਲ਼ਵੀਦ ਬਤ 

ਵੂੰ  ਵਭਊਜ਼ੀਅਭ ਦ ਨਲੀਨੀਏਯਨ ਦਾ ਏਾਯਜ ਚਿੱਰ ਵਯਵਾ ਵ; ਇਵਤਵਾਏ-ਵਨਏ ਯ ਾਟ 

ਨੂੂੰ  ਉਤਲ਼ਾਵ ਦਣ ਰਈ ਂਰ-ਵਐ ਲਾਯ ਯਏਟ ਵਲਏਵਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ੁਰਤਾਨੁਯ 

ਰਧੀ, ਵਜ਼ਰਾ ਏੂਯਥਰਾ ਵਲਚ ਵਲਯਾਤ ਭਦਾਨ "ਵੂੰ ਡ ਫਾਫ ਨਾਨਏ ਦਾ" ਵਲਏਵਤ ਏੀਤਾ ਜਾ 

ਵਯਵਾ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਯ ਾਟ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ ਲਾਰ ਏਈ ਵਯ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏੀਤੀ 

ਜਾ ਚੁਿੱ ਏੀ ਵ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ੀ.ੀ.ੀ. ਭਡ ਯਾਵੀਂ ਵਲਏਵਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

124. ਯਾਜ ਵਲਚ ਵਲਵਬੂੰਨ ਭਾਯਏਾਂ ਦ ਵਨਯਭਾਣ, ਯਿੱਐ-ਯਐਾਲ ਅਤ ੁਨਯ ਫਵਾਰੀ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ 

ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ 110 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ 32 

ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ ਰੀ ਚਭਏਯ ਾਵਵਫ ਨੂੂੰ  ਰਲ਼ਾਦ ਏੀਭ ਦ ਤਵਵਤ ਵਲਏਵਤ 

ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਵਾ ਵ ਅਤ ਅੀਂ ਇ ਮਜਨਾ ਦ ਅੂੰਤਯਤ               ਰਵਿੱ ਧ ਤੀਯਥ 

"ਦੁਯਵਆਣਾ ਭੂੰ ਵਦਯ" ਅਤ ਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਾਵਵਫ ਨੂੂੰ  ਲ਼ਾਵਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ  

ਫਨਤੀ ਏੀਤੀ ਵ। 

125. ਪ     ਨ   ਇ   ਟ    ਟ         ਉ   ਈ     ਇ        ਵਰੂੰ ਟ ਅਤ 

ਇਰਏਟਰਾਵਨਏ ਭੀਡੀਆ, ਯਡ ਲ਼,          ਆ ਇ ਆ        ਪ      ਈ,    5      

  ਪ    ਪ                      । 
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ੁਹਰਸ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨ ਹ  ਸਥਾ  

ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

126. ਏੁਝ ਫੁਯੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ ਵਭਲ਼ਾਂ ਾਡ ੀਭਾਲਯਤੀ ਯਾਜਾਂ ਵਲਚ ਲ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ਵਲਲਥਾ ਨੂੂੰ  

ਵਲਾੜਨ ਦ ਭਵਏਆ ਂ ਦੀ ਬਾਰ ਵਲਚ ਯਵਵੂੰਦੀਆਂ ਵਨ। ਫੀਤ ਭੇਂ ਵਲਚ ਏੀਤ  ਅਵਜਵ 

ਮਤਨਾਂ ਦਾ ਭੁਏਾਫਰਾ ਾਡ ਫਵਾਦਯ ੁਵਰ ਫਰਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ਏੀਤਾ। ਭੈਂ ਆਣੀ 

ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ੂੰਜਾਫ ਦ ਦੁਸ਼ਭਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਚਤਾਲਨੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਵਏ ਉਵ ਏਾਨੂੂੰ ਨ    ਾਰਣਾ ਏਯਨ 

ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੜਹ ਤੋਂ ਐਤਭ ਏਯ ਦਲੀ।   ਨ  ਨ           ਈ      

 ਈ    10,523        ਪ    ਉਪ       ਪ                                

2022-23 (  ਟ  ਨ   ਨ)            11%       । 

127. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਾਡੀਆ ਂਏਾਨੂੂੰ ਨ ਰਲਯਤਏ ਜੂੰੀਆਂ ਅਤ ੁਵਰ ਫਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਾਯੀਆ ਂ

ਭੁਲ਼ਏਰਾਂ ਰਈ ਵਤਆਯ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। ੂੰਜਾਫ ੁਵਰ ਦ ਏਾਊਂਟਯ ਇਨਟਰੀਜੈਂ ਵਲੂੰ  ਨੂੂੰ  ਨਲੇਂ 

ਉਏਯਣਾਂ ਅਤ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਨਾਰ ਭਜਫੂਤ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਵਯਵਾ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਚ 40 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਐਯਚ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ। 

128. ੈਂਟਯ ਏਰਚਯ ਦਾ ਰਬਾਲੀ ਢੂੰ ਨਾਰ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯਨ ਅਤ ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਵਲਲਥਾ 

ਤੂੰਤਯ ਵਲਚ ਰਏਾਂ ਦ ਵਲਲ਼ਲਾ ਨੂੂੰ  ਫਵਾਰ ਏਯਨ ਰਈ, ਟਂੀ-ੈਂਟਯ ਟਾਏ ਪਯ 

(.ਜੀ.ਟੀ.ਪ.) ਨੇ ਯਾਜ ਵਲਚ ੈਂਟਯਾਂ ਅਤ ਅਯਾਧੀਆਂ ਦ ਵਐਰਾਪ ਭਯਵਤ ਭੁਵਵੂੰ ਭਾਂ 

ਚਰਾਈਆ ਂ ਵਨ। ਪਯਲਯੀ, 2023 ਦ ਅੂੰਤ ਤਿੱਏ, .ਜੀ.ਟੀ.ਪ. ਨੇ                          

567 ੈਂਟਯਾਂ / ਅਯਾਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਪਤਾਯ ਏੀਤਾ, 5 ੈਂਟਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਤਭ ਏੀਤਾ,       
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156 ੈਂਟਯ / ਅਯਾਵਧਏ ਭਾਵਡਊਰਾਂ ਦਾ ਯਦਾਪਾਸ਼ ਏੀਤਾ ਅਤ ਅਯਾਵਧਏ 

ਤੀਵਲਧੀਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਲਯਤ ਜਾਂਦ 563 ਵਵਥਆਯ ਅਤ 125 ਲਾਵਨ ਫਯਾਭਦ ਏਯਨ ਵਲਿੱ ਚ 

ਪਰਤਾ ਵਾਰ ਏੀਤੀ ਵ। ਅਯਾਧਾਂ ਨਾਰ ਨਵਜਿੱਠਣ ਅਤ ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਵਲਲਥਾ ਏਾਇਭ ਯਿੱਐਣ ਅਤ 

ਯਾਜ ਵਲਚ ਅਭਨ-ਲ਼ਾਂਤੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਐਣ ਰਈ ੁਵਰ ਫਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਜਫਤੂ ਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ     

2023-24 ਵਲਚ ੁਵਰ ਫਰਾਂ ਦ ਆਧੁਵਨਏੀਏਯਣ ਰਈ 64 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ। 

129. ਯਾਜ ਦ ਯਵਿੱਦੀ ਵਜ਼ਵਰਹਆਂ ਵਲਚ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫਤੂ ਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ   

2023-24 ਵਲਚ 40 ਏਯੜ ਯੁ    ਲ਼ੁਯੂਆਤੀ   ਟ    ਪ              , ਵਜ ਨਾਰ 

ਅੂੰਤਯ ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਯਵਿੱਦ ਦ ਨੇੜਰ ਇਰਾਵਏਆ ਂਵਲਚ ੀ.  .ਟੀ.ਲੀ. ਏਭਯ ਰਾਉਣ; ਯਲ਼ਨੀ 

ਦ ਚੂੰ ਰਫੂੰ ਧ ਏਯਨ; ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਈ ਅਵਤ-ਆਧੁਵਨਏ ਿੱਡੀਆ ਂ           ਏਾਯਜ 

ਏੀਤ ਜਾਣ। 

130. ਅਿੱਜ ਦੁਨੀਆ ਾਈਫਯ ਮੁਿੱ ਧ ਅਤ ਾਈਫਯ ਏਯਾਈਭ ਲਯ ਨਲੇਂ     ਆ   ਨ  

ਐਤ  ਆ  ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਾਈਫਯ ਏਯਾਈਭ ਿੱਟਅਿੱ ਨੂੂੰ  

ਆਧੁਵਨਏ ਏਯੀ ਅਤ ਇ ਦੀਆ ਂਭਯਿੱਥਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਧਾੀ; ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ 

ਾਈਫਯ ਅਯਾਧ ਨਾਰ ਰਬਾਲੀ ਢੂੰ ਨਾਰ ਵਨਟਣ ਵਲਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ     

30 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਏਯਦਾ ਵਾਂ। 

131. ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ੁਵਰ ਰਾਈਨ, ੁਵਰ ਟਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਵਯ ੁਵਰ 

ਦਤਯਾਂ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਐਯੀਦ ਰਈ 33 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ ੁਵਰ ਏੂੰ ਰਏਾਂ ਅਤ 

ਇਭਾਯਤਾਂ ਦ ਵਨਯਭਾਣ ਅਤ ਨਲੀਨੀਏਯਨ ਰਈ 10 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰ ਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ 
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ਵਾਂ। 

132. ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ       ਤੋਂ ਰ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇੀ ਰਈ ੁਵਰ ਵਾਊਵੂੰ 

ਏਾਯਯਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 26 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਵਲਸ਼ਸ਼ 

ਵਾਇਤਾ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। 

ਸਭਾਹਜਕ ਬਰਾਈ ਅਤ ਸਭਾਹਜਕ ਹਨਆ ਂ

133. ਭਾਵਜਏ ਬਰਾਈ ਰਯਾਭਾਂ ਅਤ ਨੀਤੀਆ ਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਯੂਯਤਭੂੰਦ ਵਲਅਏਤੀਆ ਂ ਅਤ 

ਵਯਲਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਯਵਥਏ ਅਤ ਭਾਵਜਏ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਏੀਤਾ ਵਆ 

ਵ ਤਾਂ ਵਏ ਉਵ ਇਿੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜੂੰ ਦੀ ਜੀ ਏਣ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਵਲਵਬੂੰਨ ਬਰਾਈ ਮਜਨਾਲਾਂ ਦਾ 

ਭਯਥਨ ਏਯਦੀ ਯਵੀ, ਵਜ ਰਈ ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ  8,678 ਏਯੜ ਯੁ 

ਦ ਫਜਟੀ ਐਯਚ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) 

ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਵਲਚ 17% ਦਾ ਲਾਧਾ ਵ। 

ਸਭਾਹਜਕ ਸੁਯੱਹਖਆ ਨਸ਼ਨ 

134. ਯਾਜ ਦ 31.59 ਰਿੱ ਐ ਫਜ਼ਯੁਾਂ, ਵਲਧਲਾਲਾਂ ਅਤ ਫਆਯਾ ਯਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਫਿੱ ਵਚਆ ਂ

ਅਤ ਅਾਵਜ ਵਲਅਏਤੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਰਤੀ ਭਵੀਨਾ 1,500 ਯੁ ਦੀ ਵਲਿੱ ਤੀ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ 

ਜਾ ਯਵੀ ਵ। ਭੈਂ ਇਵ ਦਿੱਣਾ ਚਾਵਾਂਾ ਵਏ ਜੁਰਾਈ 2022 ਵਲਚ ਇਏ ਯਲ ਏੀਤਾ ਵਆ ੀ, 

ਵਜ ਦ ਭੁਤਾਵਫਏ 90,248 ਰਾਬਾਤਯੀ ਵਭਰਤਏ ਾ  ਨ। 83,372 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ 

ਲਾਯਾਂ ਤੋਂ 24 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਯਾਲ਼ੀ ਲੂਰੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏੀ ਵ ਅਤ ਫਾਏੀ ਦੀ ਲੂਰੀ ਰਵਏਰਆ 
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ਅਧੀਨ ਵ। ਭੈਂ 33.26 ਰਿੱ ਐ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਬ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ    

2023-24 ਵਲਚ 5,650 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ)    1,002 ਏਯੜ ਯੁ     22%       । 

135. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਯ ਬਰਾਈ ਏੀਭਾਂ ਵਜਲੇਂ ਵਏ ਸ਼ਣ 

ਅਵਬਆਨ; ਰਧਾਨ ਭੂੰ ਤਯੀ ਭਾਤਯੁ ਲੂੰਦਨਾ ਮਜਨਾ; ਵੁੂੰਚ ਮ ਬਾਯਤ ਭੁਵਵੂੰਭ ਆਵਦ  ਈ 175 

ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਦਾ ਉਫੂੰਧ   ਨ          ਵ । ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ  

ਭੁਪਤ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਵੂਰਤ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ 497 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਪ      ਪ   ਏੀਤਾ 

       । 

136. ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ ਟ ਭਵਟਰਏ ਲਜੀਪਾ ਮਜਨਾ, 

ਅਲ਼ੀਯਲਾਦ ਮਜਨਾ ਅਤ ਰਧਾਨ ਭੂੰਤਯੀ ਆਦਯਲ਼ ਯਾਭ ਮਜਨਾ ਰਈ 850 ਏਯੜ ਯੁ 

ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਦਾ ਪ      ਪ   ਏੀਤਾ        । 

137. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਅਨੁੂਵਚਤ ਜਾਤਾਂ, ਿੱਛੜ ਲਯਾਂ, ਿੱਟ ਵਣਤੀਆ ਂਅਤ ਭਾਜ ਦ ਾਯ 

ਏਭਜ਼ਯ ਲਯਾਂ ਦ  ਲ਼ਏਤੀਏਯਣ, ਵਨਯਾਨੀ ਅਤ ਭੁਿੱ ਚ ਵਲਏਾ ਰਈ ਰਤੀਫਿੱ ਧ ਵ। ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ 

ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ ਅਨੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀ   -ਪ  ਨ ਰਈ 13,878 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ 

ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। 
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ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ,  

138.  ਵਜਲੇਂ ਵਏ ਸ਼ੁਯੂ ਵਲਿੱ ਚ ਵਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ, ਇ ਾਰ    ਭੁਿੱ ਐ         ਟ  ਵਲਿੱ ਚੋਂ 

ਇਿੱਏ ਵਲਲਏਲ਼ੀਰ ੂੂੰ ਜੀ ਐਯਚ ਦੁਆਯਾ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਵਲਏਾ ਨੂੂੰ  ਤਯਜੀਵ ਦਣਾ ਵਲਾ। 

ਇਵ ਿੱਚ ਵ ਵਏ ਏਈ ਲੀ ਦਸ਼ ਜਾਂ ਐਤਯ ਰੂੰ ਫ ਭੇਂ ਵਲਿੱ ਚ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ 

ਭਜ਼ਫਤੂ ਨੈਟਲਯਏ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਇਆ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਆਉਣ ਲਾਰ ਾਰ 

ਵਲਿੱ ਚ ੂੂੰ ਜੀ ਐਯਚ ਰਈ ਇਏ ਯਣਨੀਤੀ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ।           ਨਆ           

ਨ  ਨ   ਨ      ਪ     ਨ    ਨ              ਆ   ਈ      26,295      

  ਪ    ਉਪ                     । ਇ  ਉਪ     ਪ              2022-23 

(  ਟ  ਨ   ਨ)            13%       । 

ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੁਰ 

139. ਅੀਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ੜਏਾਂ, ੁਰਾਂ ਅਤ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦ ਵਨਯਭਾਣ ਅਤ 

ਯਿੱਐ-ਯਐਾਅ ਦਾ ਏੂੰਭ ਏਯਾਂ, ਵਜ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) 1,495 

ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਫਜਟ ਲੂੰਡ ਨੂੂੰ  ਲਧਾ ਏ 3,297 ਏਯੜ ਯੁ ਏਯਨ    ਪ      

        । ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24          ਆ          ਆ              ਆ      

 ਨ      ਨ:- 

 



51 
 

i. ੜਏਾਂ ਅਤ ੁਰਾਂ ਦ ਨਲੀਨੀਏਯਨ, ਵਨਯਭਾਣ ਅਤ ਭੁਯੂੰ ਭਤ ਰਈ 1,101 ਏਯੜ ਯੁ; 

ii. ਰਧਾਨ ਭੂੰਤਯੀ ਰਾਭ ੜਏ ਮਜਨਾ-III ਦ ਤਵਵਤ 1,278 ਵਏਰਭੀਟਯ ਰੂੰ ਫਾਈ ਦੀਆ ਂ

ੜਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਰਡ ਏਯਨ ਰਈ 600 ਏਯੜ ਯੁ; ਅਤ  

iii. ਏੇਂਦਯੀ ੜਏ ਪੂੰਡ ਮਜਨਾ ਦ ਤਵਵਤ 454 ਵਏਰਭੀਟਯ ੜਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਲਯ ਏਯਨ ਲਾਰ 

ਏੂੰਭਾਂ ਰਈ 190 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਪ       ਪ              । 

140. ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਚ 12,897 ਵਏਰਭੀਟਯ ਰੂੰ ਫੀਆ ਂ ਵਰੂੰ ਏ ੜਏਾਂ ਦੀ 

ਭੁਯੂੰ ਭਤ ਰਈ ਲੀ ਇਏ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਰਯਾਭ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ, ਵਜ ਦਾ 

ਅਨੁਭਾਨਤ ਐਯਚਾ 1,992 ਏਯੜ ਯੁ ਵਲਾ। ਇਨਹ ਾਂ ੜਏਾਂ ਦੀ ਭੁਯੂੰਭਤ  ਪ    6 ਾ   

           । 

ੇਂਡੂ ਹ ਕਾਸ ਅਤ ੰਚਾਇਤਾਂ 

141. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਚਰਾਈ ਈ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਭੁਵਵੂੰਭ ਤਵਵਤ 9447 ਏੜ ਸ਼ਾਭਰਾਤ 

ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਏਫਵਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਏਯਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ। ਇ          ਈ  

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ     ਫੂੰਧਤ ਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤਾਂ ਲਿੱ ਰੋਂ ਵੂੰ ਡਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਵਲਏਾ ਏਾਯਜਾਂ     

ਭਾਰੀਆ ਏਭਾਉਣ ਰਈ ਏੀਤੀ         । 

142. ੂੰਜਾਫ ਦ ੇਂਡੂ ਐਤਯਾਂ ਦ ੂੰ ੂਯਨ ਅਤ ਵਲਆਏ ਵਲਏਾ ਦ ਾਡ ਲਾਅਦ 'ਤ ਅਿੱ 

ਲਧਦ ਵ, ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 3,319 ਏਯੜ ਯੁ ਅਰਾਟ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ 

ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) ਦ ਭੁਏਾਫਰ 11% ਦਾ ਲਾਧਾ ਵ। 
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    ਟ         ਪ ਨ    ਨ ਏੁਿੱ ਰ 77,986 ਏੂੰਭਾਂ ਵਲਿੱ ਚੋਂ, 68,825 ਏੂੰਭ 4,092 ਏਯੜ 

ਯੁ ਦ ਵਨਲਸ਼ ਨਾਰ ੂਯ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ 

8.12 ਰਿੱ ਐ ਵਯਲਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  285 ਰਿੱ ਐ ਵਦਵਾੜੀਆ ਂਦਾ ਯੁਜ਼ਾਯ ਭੁਵਿੱਈਆ ਏਯਲਾਇਆ ਵਆ ਵ। 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ ੇਂਡ ੂ ਵਲਏਾ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏੀਭਾਂ ਰਈ ਵਨਭਨਵਰਐਤ ਲੂੰਡ 

ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱ ਵਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ:- 

i. ਭਨਯਾ      ਯਜ਼ਾਯ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ 655 ਏਯੜ ਯੁ; 

ii. ਰਧਾਨ ਭੂੰਤਯੀ ਆਲਾ ਮਜਨਾ - ਰਾਭੀਣ: ੇਂਡੂ ਐਤਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ 10,000 ਯਾਂ ਦੀ 
ਉਾਯੀ ਰਈ, 150 ਏਯੜ ਯੁ; 

iii. ਵਸ਼ਆਭਾ ਰਾਦ ਭੁਐਯਜੀ  ਯਫਨ ਵਭਸ਼ਨ: 50 ਏਯੜ ਯੁ; 

iv. ਰਧਾਨ ਭੂੰਤਯੀ ਵਏਰਸ਼ੀ ਵੂੰਚਾਈ ਮਜਨਾ ਰਈ 20 ਏਯੜ ਯੁ     

v. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰਾਭ ਲਯਾਜ ਅਵਬਆਨ: 80 ਏਯੜ ਯੁ। 

ਜਰ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸਨੀਟਸ਼ਨ  

143. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਬੂਭੀਤ ਾਣੀ ਤੋਂ ਤਵ ਅਧਾਯਤ ਜਰ ਰਾਈ ਲਿੱਰ ਜਾਣ ਰਈ 

ਇਿੱਏ ਨੀਤੀ ਅਣਾਈ ਵ। ਬਾਯੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤ ਆਯਵਨਏ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਦ ਨਾਰ ਐਯਾਫ ਾਣੀ ਦੀ 

ੁਣਲਿੱ ਤਾ ਲਾਰ ਐਤਯ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਾਟ ਲਾਰ ਐਤਯ ਤਯਜੀਵੀ ੂਚੀ ਵਲਿੱ ਚ ਵਨ। 11,859 

ਵੂੰ ਡਾਂ, 146 ਫਰਾਏਾਂ ਅਤ 20 ਵਜ਼ਵਰਹਆਂ ਵਲਿੱ ਚ 100% ਚੂਯਲ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਵਆ 

ਵ ਅਤ 170 ਯਵਿੱਦੀ ਵੂੰ ਡਾਂ ਦ 20,471 ਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਯਵਨਏ ਵਟਾਉਣ ਰਈ ਯਰੂ 

ਵਉਯੀਪਾਇਯ ਵਦਿੱ ਤ  ਵਨ।  
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144. ਭੈਂ     ਪ  ਈ       ਨ ਟ  ਨ             ਰਜਏਟਾਂ       ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-

24 ਵਲਿੱ ਚ 1,987 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 

(ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਨਾਰੋਂ 27% ਦਾ ਲਾਧਾ ਵ।  ਨ ਨ             ਈ   ਟ ਪ          

 ਨ      ਨ- 

i. ਲਿੱਛ ਬਾਯਤ ਵਭਸ਼ਨ (ਰਾਭੀਣ): 400 ਏਯੜ ਯੁ; 

ii. ਜਰ ਜੀਲਨ ਵਭਸ਼ਨ: 200 ਏਯੜ ਯੁ; 

iii. ਜਰ-ਰਾਈ ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਭੁਯੂੰਭਤ ਅਤ ਯਿੱਐ-ਯਐਾਅ 

ਰਈ - 20 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 

iv. ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ ਨਯ ਵਲਐ 40 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਵਨਲਸ਼ ਨਾਰ ਜਰ 

ਬਲਨ ਦੀ ਉਾਯੀ। 

ਜਰ ਸਯਤ 

145. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨਵਵਯੀ ਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਨਵਵਯੀ ਰਣਾਰੀ ਦ ਆਐਯੀ ਵਯ ਤਿੱਏ ਵੁੂੰਚਾਉਣਾ 

ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਯਵੀ ਵ। ਨਵਵਯਾਂ ਦੀ ਾਈ ਅਤ ਭਜ਼ਫੂਤੀ ਦਾ ਏੂੰਭ ਜੂੰੀ ਿੱਧਯ ’ਤ ਚਿੱਰ ਵਯਵਾ 

ਵ। ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਚਿੱਰ ਯਵ ਏੂੰਭਾਂ ਅਤ ਵਯ ਨਲੇਂ ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ 2,630 

ਏਯੜ ਯੁ ਜ ਵਏ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਤੋਂ 15% ਲਿੱ ਧ ਵ, ਦ ਐਯਚ ਦੀ 

ਤਜਲੀਜ਼ ਏਯਦਾ ਵਾਂ, ਇ ਦ ਲਯਵਲਆਂ ਦੀ ਯੂ-ਯਐਾ ਵਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ਵਯਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ ਵ: 
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146. ਭੈਂ ਇ ਅਜੀਭ ਦਨ ਨੂੂੰ  ਇਵ ਦਿੱਣ ਵਲਚ ਐੁਲ਼ੀ ਭਵਵੂ ਏਯ ਵਯਵਾ ਵਾਂ ਵਏ ਵਏਾਨਾਂ 

ਦੀ ਫੜ ਰੂੰ ਫ ਭੇਂ ਤੋਂ ਇਵ ਭੂੰ ੀ ਵਏ ਵਪਯਜ਼ੁਯ, ਭਭਦਟ, ੁਯੂ ਵਵਯ ਵਾਇ, ਜਰਾਰਾਫਾਦ 

ਅਤ ਪਾਵਜ਼ਰਏਾ ਦ ਯਵਿੱਦੀ ਇਰਾਵਏਆ ਂ ਵਲਚ ਚਭੜਾ ਉਦਮ ਦਾ ੂੰਦਾ ਾਣੀ ੂਯਫੀ 

ਨਵਵਯਾਂ-ਤਰੁਜ ਦਵਯਆ ਦ ਾਣੀਆ ਂ ਵਲਚ ਵਡਦਾ ੀ, ਵਜ ਏਾਯਨ ਇਵ ਾਣੀ ੀਣ ਜਾਂ 

ਵੂੰ ਚਾਈ ਰਈ ਲਯਤਣ ਦ ਅਮ ੀ; ਜਨਲਯੀ 2023 ਤੋਂ ਵਏਾਨਾਂ ਦੀ ਇ ਭੂੰ ਦਾ ਵਲਧੀਲਿੱਤ 

ਭਾਧਾਨ ਏਯ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਆ ਵ ਅਤ ਪੀਡਯ ਯਾਵੀਂ ੀਣ ਦ ਾ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਆਯੂੰਬ ਵ 

ਈ ਵ ਅਤ ਇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਵੂੰ ਚਾਈ ਰਈ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਇਵ 

ਨਵਵਯਾਂ ਜ ਵਯ ਾਉਣੀ ਦਯਾਨ ਵੀ ਚਰਦੀਆ ਂ ਨ, ਵੁਣ ਾਯਾ ਾਰ ਚਰਦੀਆਂ 

ਯਵਵਣੀਆਂ।  

ਨਹਿਯੀ ਰਫੰਧਨ  

147. ਸਯਹਿੰਦ ਪੀਡਯ ਅਤ ਯਾਜਸਥਾਨ ਪੀਡਯ ਦੀ ਯੀਰਾਈਹਨੰਗ:     2019-20    

       , ਯਵਵੂੰਦ ਪੀਡਯ ਦ ਰਬ 84 ਵਏਰਭੀਟਯ ਅਤ ਯਾਜਥਾਨ ਪੀਡਯ ਦ         

62 ਵਏਰਭੀਟਯ ਦੀ ਯੀਰਾਈਵਨੂੰ  ਅਤ ਿੱਏ ਢਾਂਚ ਦਾ ਏੂੰਭ ਏਰਭਲਾਯ 500 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 

735 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਰ ੂਯਾ ਏਯ ਵਰਆ ਵਆ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 

ਦਯਾਨ, ਏਰਭਲਾਯ 16 ਵਏਰਭੀਟਯ ਅਤ 34 ਵਏਰਭੀਟਯ ਦੀ ਫਾਏੀ ਦੀ ਰੂੰ ਫਾਈ ਰਈ 

ਯੀਰਾਈਵਨੂੰ  ਅਤ ਿੱਏ ਢਾਂਚ ਦਾ ਏੂੰਭ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

148. ਹਰਪਟ ਹਸੰਚਾਈ ਮਜਨਾ: ਰੀ ਅਨੂੰ ਦੁਯ ਾਵਵਫ ਵਜ਼ਰਹ ਵਲਿੱ ਚ ਵੂੰ ਚਾਈ ਵੂਰਤਾਂ ਰਦਾਨ 

ਏਯਨ ਰਈ 03 ਵਰਪਟ ਵੂੰ ਚਾਈ ਏਾਯਜਾਂ ਵਲਿੱ ਚੋਂ, ਇਿੱਏ ਭਏੁੂੰ ਭਰ ਵ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ ਅਤ ਦੂਜਾ ਉ     
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ਅਧੀਨ ਵ ਅਤ ਭਾਯਚ, 2023 ਤਿੱਏ ਇ ਦ ਭਏੁੂੰ ਭਰ ਵਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਵ। ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਤੀਜ ਵਰਪਟ ਵੂੰ ਚਾਈ ਦ ਏੂੰਭ ਰਈ 80 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦਾ ਰਤਾਲ 

ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ।  

149. ਹਡਸਟਯੀਹਫਊਟਯੀ ਹਸਸਟਭ ਦੀ ਕੰਕਯੀਟ ਰਾਈਹਨੰਗ:  ਭੈਂ, ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ     

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਅਯਨ ਰੀ ਵਡਟਯੀਵਫਊਟਯੀ, ਬਲਾਨੀੜਹ ਵਡਟਯੀਵਫਊਟਯੀ, ਐੂੰਨਾ 

ਵਡਟਯੀਵਫਊਟਯੀ; ਨਲਾਦਾ ਵਡਟਯੀਵਫਊਟਯੀ ਵਟਭ ਦੀ ਏੂੰਏਯੀਟ ਰਾਈਵਨੂੰ  ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ 

ਰਈ 309 ਏਯੜ   ਪ ਦੀ ਲੂੰਡ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਰਈ ਨਯਾਇਣ   ਭਾਈਨਯ ਦ ਆਧੁਵਨਏੀਏਯਨ; ਏੂੰਨਲਾਰ ਵਡਟਯੀਵਫਊਟਯੀ 

ਵਟਭ ਆਵਦ ਦ ਭੁੜ ਲਫ ਆਵਦ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼    ਪ              । 

ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯ ਅਤ ਸ਼ਹਿਯੀ ਹ ਕਾਸ 

150. ਲਧਦ ਸ਼ਵਵਯੀਏਯਨ ਦੀ ਾਂਬ-ੂੰ ਬਾਰ ਅਤ ਵਲਸ਼ਲ ਿੱਧਯੀ ਮਜਨਾਫਿੱ ਧ ਲ਼ਵਵਯਾਂ ਨੂੂੰ  

ਵਲਏਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਸ਼ਵਵਯੀ ਵਲਏਾ ਅਥਾਯਟੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਆਣ ਅਵਧਏਾਯ ਐਤਯ ਅਧੀਨ ਨਲੇਂ 

ਲ਼ਵਵਯਾਂ ਰਈ ਆਣੀਆ ਂਮਜਨਾਲਾਂ ਵਤਆਯ ਏਯਨ ਦ ਵਨਯਦਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ  ਵਨ। 

151. ਇ ਫੂੰਧ ਵਲਿੱ ਚ, ਰਟਯ ਭਵਾਰੀ ਯੀਆ ਵਡਲਰਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ 1,600 

ਏੜ ਦ ਐਤਯ ਵਲਿੱ ਚ ਇਏ ਵਯਵਾਇਸ਼ੀ, ਲਾਯਏ ਅਤ ਉਦਮਵਏ ਰਾਟਾਂ ਦ ਵਲਏਾ ਰਈ 

ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ ਨਯ ਵਲਐ ਇਿੱਏ ਨਲਾਂ ਅਯਫਨ ਅਟਟ ਵਲਏਵਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਵਾ 

ਵ। 
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152. ਵਨਊ ਚੂੰਡੀੜਹ ਵਲਿੱ ਚ 1000 ਏੜ ਦ ਐਤਯ ਵਲਚ ਿੱਟ ਣਤਾ ਲਾਰੀ ਈਏ ਵਟੀ-3 

ਨਾਭਏ ਅਯਫਨ ਅਟਟ ਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਵਾਵਰ ਏਯਨ ਦਾ ਅਭਰ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਵ। 

153. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਰਟਯ ਰੁਵਧਆਣਾ ਯੀਆ ਵਡਲਰਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ 

ਦੁਆਯਾ 1,600 ਏੜ ਜ਼ਭੀਨ ਉੱਤ     ਆ        ਇਿੱਏ ਅਯਫਨ ਅਟਟ ਥਾਤ ਏੀਤਾ 

ਜਾਲਾ                 ਪ  ਟ     ਟ    ਆ                        200    

   ਇ   ਟ ਊਨ  ਪ                  । 

154. ਇਵ ਵਜ਼ਏਯਮ ਵ ਵਏ ਯਏਾਯ ਨੇ ਬੂਭੀ ਲਯਤੋਂ ਵਲਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ, ਭੁਏੂੰ ਭਰਤਾ 

ਯਟੀਵਪਏਟ, ਰਅ-ਆਊਟ ਅਤ ਵਫਰਵਡੂੰ ਰਾਨ ਦਣ ਰਈ ਵਲਏਾ ਅਥਾਯਟੀਆ ਂਦ ਿੱਧਯ 

ਤਿੱਏ ਸ਼ਏਤੀਆ ਂਦਾ ਵਲਏੇਂਦਯੀਏਯਨ ਏੀਤਾ ਵ। ਰਵਏਵਯਆ ਨੂੂੰ  ਯਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਅਵਜਵਾ ਇਿੱਏ 

ਵਯ ਏਦਭ ਚੁਏ     , ਇਭਾਯਤੀ ਮਜਨਾਲਾਂ ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਅਤ ਇਏਵਵਯ ਉਦਮਾਂ ਨੂੂੰ  

ਭੁਏੂੰ ਭਰਤਾ ਯਟੀਵਪਏਟ ਦਣ ਦਾ ਅਵਧਏਾਯ ਡਾਇਯਏਟਯ, ਪਏਟਯੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ੌਂਵਆ ਵਆ ਵ। 

155.      ਫੈਂਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਯਯਟ ਭੁਤਾਫਏ ਜਏਯ ਬਾਯਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਧ ਯਵੀ ਸ਼ਵਵਯੀ 

ਆਫਾਦੀ ਦੀਆ ਂਰੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਢੂੰ ਨਾਰ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੂੂੰ  ਅਰ 

15 ਾਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਸ਼ਵਵਯੀ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਵਲਿੱ ਚ 840 ਵਫਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਵਨਲਸ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ 

ਵਲੀ। ਇ ਵਏੀਏਤ ਨੂੂੰ  ਭਝਦ ਵ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਸ਼ਵਵਯੀ ਵਲਏਾ ਅਤ ਥਾਨਏ 

ੂੰਥਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ 'ਤ ਵਧਆਨ ਦ ਯਵੀ ਵ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਥਾਨਏ 

ਯਏਾਯ ਅਤ ਸ਼ਵਵਯੀ ਵਲਏਾ ਰਈ 6,596 ਏਯੜ ਯੁ    ਫਜਟ    ਪ              । 
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156. ਇ        ਅਭਯੁਤ           1,149 ਏਯੜ ਯੁ,              ਨ 

(     )      425        ਪ    ਉਪ      ਨ            । ਇ               

    ਪ  ਈ     ਆ                ਈ 460        ਪ, ਪ   ਨ            

   ਨ         ਈ 412        ਪ, ਪ         ਪ       ਪ  ਟ           250 

       ਪ       .ਆ .ਟ .           ਈ     ਆ   5        ਪ    ਉਪ       

ਪ             । 

ਭਾਈਹਨੰਗ 

157. ਵਵਰੀ ਲਾਯ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਜ਼ਰਹਾ ਰੁਵਧਆਣਾ, ਪਾਵਜ਼ਰਏਾ, ਤਯਨਤਾਯਨ, ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ 

ਅਜੀਤ ਵੂੰ  ਨਯ, ਯੂਨਯ ਅਤ ਲ਼ਵੀਦ ਬਤ ਵੂੰ  ਨਯ ਵਲਿੱ ਚ 33 ਜਨਤਏ ਭਾਈਵਨੂੰ  

ਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਭ ਰਏਾਂ ਰਈ ਯਤ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਲ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਵ         117 ਜਨਤਏ 

ਭਾਈਵਨੂੰ  ਾਈਟਾਂ        ਲ਼ੁਯੂ ਵ ਜਾਣੀਆਂ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ, ਵਨਊ ੂੰਜਾਫ ਟਟ ੈਂਡ 

ਡਂ ਰਲਰ ਭਾਈਵਨੂੰ  ਾਵਰੀ, 2023 ਨੂੂੰ  ਨ ਟ   ਈ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ ਵਜ ਯਾਵੀਂ ਯਏਾਯ ਨੇ 

ਯਤ ਅਤ ਫਜਯੀ ਨੂੂੰ  ਰਏਾਂ ਰਈ ਵਏਪਾਇਤੀ   ਟ     ਉਪ         ਉ  ਰਈ ਵਟ ਵਿੱਡ ਯਟ 

9 ਯੁ/ਰਤੀ ਣ ਪੁਿੱ ਟ ਤੋਂ ਟਾ ਏ 5.5 ਯੁ/ਰਤੀ ਣ ਪੁਿੱ ਟ ਏਯ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵ। 

158. ਉਯਏਤ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ         ਨ       ਭਾਈਨਯ ਐਵਣਜ     

ਭਾਈਵਨੂੰ  ਤੀਵਲਧੀਆ ਂ ਵਲਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ  ਨ, ਨ   ਯਵਜਟਯ             ਅਤ ਵੁਣ ਤਿੱਏ 

4,400 ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲਾਵਨ ਯਵਜਟਯ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਵਨ। ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਨਾਰ ਯਵਿੱਦਾਂ ਾਂਝੀਆ ਂ

ਏਯਨ ਲਾਰ ਵਜ਼ਵਰਹਆਂ ਵਲਿੱ ਚ 27 ਅੂੰਤਯ-ਯਾਜ਼  ਜਾਂਚ ਚਏੀਆ ਂਥਾਤ ਏੀਤੀਆ ਂਈਆ ਂਵਨ; 
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ਯ-ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਭਾਈਵਨੂੰ     ਲਿੱ ਧ ਦਯ ਲੂਰਣ ਫੂੰਧਤ ਵਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਦਯਜ ਏਯਨ ਰਈ ਇਿੱਏ 

ਟਰ ਪਰੀ ਨੂੰ ਫਯ    ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। 

          

159. ਟ   ਪ  ਟ ਦ ਐਤਯ ਵਲਿੱ ਚ ਲਿੱਡ ੁਧਾਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਏੀਤੀ ਈ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ 

ਲਿੱਰੋਂ ੂੰਜਾਫ ਇਰਏਵਟਰਏ ਲਵੀਏਰ ਾਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਵਾਰ ਵੀ ਵਲਚ ਨ ਟੀਪਾਈ ਏੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏਾ ਵ। 

ਇ ਦਾ ਉਦਲ਼ ਇਰਏਵਟਰਏ ਲਾਵਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਵਤ ਏਯਨਾ ਵ। ਯਏਾਯ ਨੇ ੁਯਾਣ 

ਲਾਵਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਰ ਏਯਨ ਰਈ ਯਵਜਟਯਡ ਲਾਵਨ ਏਰਵੂੰ ਵੂਰਤ ਰਾੂ ਏੀਤੀ ਵ। ਏਰਵੂੰ 

ਵੂਰਤ ਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ੂੰ ਬਾਵਲਤ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ ਰਈ ਈ ਵ ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ 

ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲਾ। ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 

2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ੀਆਯਟੀੀ ਅਤ ੂੰਜਾਫ ਯਡਲਜ਼ ਦ ਾਯ ਵਡੂਆ ਂ ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਵਏਰਤ ਵਡ ੂ

ਰਫੂੰ ਧਨ ਰਣਾਰੀ  ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱ ਵਐਆ ਵ। 

160. ਲਾਯਏ ਲਾਵਨਾਂ ਵਲਚ ਅਵਤ-ਆਧੁਵਨਏ ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ਵਪਟਨੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ, 

ਯਏਾਯ ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ  ਨਯ, ਵਟਆਰਾ, ਫਵਠੂੰ ਡਾ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 

ਪਯੀਦਏਟ ਅਤ ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ ਵਲਐ ਵਫਰਡ, ਨ ਡਂ ਆਯਟ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ 6 ਆਟਭਵਟਲ 

ਟਵਟੂੰ ਟਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਾਤ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦੀ ਵ। 

161. ਭੈਂ ਟਯਾਂਯਟ ਦ ਐਤਯ ਰਈ 567 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਦਾ ਰਤਾਲ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ 

ਜ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 (ਫਜਟ ਅਨੁਭਾਨ) ਨਾਰੋਂ 42% ਦਾ ਲਾਧਾ ਵ        ਨ ਯਾਜ 

ਵਲਿੱ ਚ 28 ਫਿੱ ਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ੜਾਅਲਾਯ ਥਾਨਾ / ਅਿੱਰਡਸ਼ਨ ਰਈ 35 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 
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ੂੰਜਾਫ ਟਟ ਯਡ ਪਟੀ ਪੂੰਡ ਰਈ 48 ਏਯੜ ਯੁ    ਉਪ       ਪ              । 

ਹਫਜਰੀ 

162. ਇ ਾਰ ਦਸ਼ ਵਲਆੀ ਏਰਾ ੂੰਏਟ ਦ ਫਾਲਜੂਦ, ੂੰਜਾਫ ਨੇ ਅਰਰ-ਤੂੰਫਯ, 2022 

ਦਯਾਨ 14,311 ਭਾਲਾਟ ਦੀ ਆਣੀ ਵੁਣ ਤਿੱਏ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱਡੀ ਭੂੰ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਵ, ਜ ਵਏ 

ਵਛਰ ਾਰ ਦ ਭਏੁਾਫਰ 13% ਦਾ ਲਾਧਾ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਾਲਯ ਰਾਂਟਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਏਰ ਦੀ 

ੂੰਬੀਯ ਾਟ ਦ ਫਾਲਜੂਦ, ਐਤੀਫਾੜੀ ਐਤਏਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਨਮਭਤ 8 ੂੰਟ ਵਫਜਰੀ ਰਾਈ 

ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਈ ਵ। 

163. ਭੈਂ ਇ ਅਜ਼ੀਭ ਦਨ ਨੂੂੰ  ਦਿੱਣਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਵਏ            ਨੇ 

ੀ..ੀ.ੀ.ਰ. ਨੂੂੰ  ਫਵਡੀ ਦੀ ਵਨਮਭਤ ਅਦਾਇੀ ਏੀਤੀ। ਇ     ਪ     

ੀ..ੀ.ੀ.ਰ                                ਭੇਂ ਵਯ ਪ    ਨ           । 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ ਯਰੂ ਐਤਏਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਫਜਰੀ ਫਵਡੀ ਦਣ ਰਈ 7,780 

ਏਯੜ ਯੁ    ਉਫੂੰ ਧ    ਪ              । 

164. ਭਾਣਮ ਭੁਿੱ ਐ ਭੂੰਤਯੀ, ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ ਵੂੰ  ਭਾਨ ਜੀ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦਏਾ, ੂੰਜਾਫ    

ਛਲਾੜਾ ਏਰ ਐਾਣ, ਜ ਵਏ ਵਛਰ 7 ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੂੰਦ ੀ,          ਈ   । ਇ ਐਾਣ ਦ ਲ਼ੁਯੂ 

ਵਣ ਨਾਰ, ੀ..ੀ.ੀ.ਰ. ਰਬ 250 ਏਯੜ ਯੁ ਰਤੀ ਾਰ ਦੀ ਫਿੱਚਤ ਏਯ 

ਏਾ। 
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165. ੀ.ਿੱ.ੀ.ੀ.ਿੱਰ. ਨੂੂੰ  ੁਧਾਯ-ਅਧਾਵਯਤ ਅਤ ਵਯਜ਼ਰਟ-ਵਰੂੰ ਏਡ ਯੀਲਭਡ 

ਵਡਟਰੀਵਫਊਸ਼ਨ ਏਟਯ ਏੀਭ (ਆ .  . . .) ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਰਲਾਨੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ 

ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਅਰ 5 ਾਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ੀ.ਿੱ.ੀ.ੀ.ਿੱਰ ਨੂੂੰ  9,000 ਏਯੜ ਯੁ ਤੋਂ 

ਲਿੱ ਧ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਫਵਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇੀ ਨੂੂੰ  ਏਰੀਅਯ ਏਯਨ ਰਈ ਲਚਨਫਿੱਧ ਵ। ਇ  

   ਇਆ           ਨ 2014-15    ਇ              । ਆ .  . . . ਦ ਤਵਵਤ, 

9,642 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਯਏਭ ਨਾਰ ਵਡਟਰੀਵਫਊਸ਼ਨ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਏੂੰਭ ਅਤ 

ਭੀਟਵਯੂੰ ਦ ਏੂੰਭ ਵਜਲੇਂ ਵਏ ਵਭਏਡ ਪੀਡਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਐ ਏਯਨਾ, ਪੀਡਯਾਂ ਦੀ ਲੂੰਡ, ਨਲੇਂ 

ਵਡਟਰੀਵਫਊਸ਼ਨ ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ (ਡੀ.ਟੀ) ਆਵਦ 5 ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਭਆਦ ਵਲਿੱ ਚ ਏੀਤ ਜਾਣ। 

ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਦਯਾਨ ਵਫਜਰੀ ਫਵਡੀ ਅਤ ਉ ਉੱਤ ਵਲਆਜ ਦ 

ਫਏਾ ਏਰਭਲਾਯ 1,804 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 664 ਏਯੜ ਯੁ ਵਵਰਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਏਯ ਚੁਿੱ ਏੀ ਵ। 

ਨ ੇਂ ਅਤ ਨਹ ਆਉਣਮਗ ਊਯਜਾ ਸਯਤ 

166. ਭਜੂਦਾ ਨਵਲਆਉਣਮ ਊਯਜਾ ਦੀ ਥਾਵਤ ਭਯਿੱਥਾ 2,227 ਭਾਲਾਟ ਵ ਜ ਵਏ 

ਯਾਜ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰ ਥਾਵਤ ਭਯਿੱਥਾ ਦਾ ਰਬ 16% ਵ। ਲਿੱਛ ਊਯਜਾ ਯਤਾਂ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟਯੀ 

ਜੂੰਡ ਦ ਅਨੁਾਯ 2030 ਤਿੱਏ ਨਵਲਆਉਣਮ ਊਯਜਾ ਭਯਿੱਥਾ ਨੂੂੰ  ਥਾਵਤ ਭਯਿੱਥਾ    

50% ਤਿੱਏ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਉਾਅ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। 

167. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਏੂੰਯਿੱਡ ਫਾਇ ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਵਲਏਾ ਰਈ ਤਜੀ ਨਾਰ ਅਿੱ ਲਧ 

ਯਵੀ ਵ ਜ 16.54 ਵਭਰੀਅਨ ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ ਦੀ ਲਾਧੂ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ       

ਵਨ। ਯਏਾਯ ਦਾ ਟੀਚਾ ਾਰ 2030 ਤਿੱਏ ੀ.ਫੀ.ਜੀ. ਰਜਏਟਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ 
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ਲਯਤੋਂ ਨੂੂੰ  5 ਤੋਂ 6 ਵਭਰੀਅਨ ਟਨ ਤਿੱਏ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਏਦਭ ਚੁਿੱ ਏਣ ਦਾ ਵ। 

168. 'ਆ' ਯਏਾਯ 2030 ਤਿੱਏ ੂਫ ਦ ਭੁਿੱ ਚ ਐਤੀ ੂੰ ਿੱਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਯਾਈਜ਼ ਏਯਨ ਦ 

ਵਭਸ਼ਨ ਦ ਭਿੱਦਨਜ਼ਯ ਅਰ ੂੰਜ ਾਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਡੀਜ਼ਰ ਆਧਾਵਯਤ ਾਯ ਐਤੀ ੂੰ ਿੱਟਾਂ ਨੂੂੰ  

ਰਯਾਈਜ਼ ਏਯਨ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯਿੱਐਦੀ ਵ।  

            

169.       ਪ         ਪ  ,              ਈ ਨ                     ਨ   

       ਆ      । ੂੰਜਾਫ ਐੁਸ਼ਵਏਭਤ ਵ ਵਏ ਦੁਨੀਆ ਂ ਬਯ ਵਲਿੱ ਚ ਲਿੱਡੀ ਵਣਤੀ ਵਲਿੱ ਚ 

ੂੰਜਾਫੀ ਬਾਈਚਾਯਾ ਲਿੱਦਾ ਵ। ਉਯਏਤ ਨੂੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਲਿੱ ਚ ਯਿੱਐਦ ਵ, ਅਤ ਾਡ ਵਲਾਈ 

ਅਿੱ ਵਡਆ ਂ'ਤ ਲਿੱ ਧ ਯਵੀ ਮਾਤਯੀਆ ਂਦੀ ਵਣਤੀ ਨੂੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਲਿੱ ਚ ਯਿੱਐਦ ਵ, ਸ਼ਵੀਦ ਬਤ ਵੂੰ  

ਅੂੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਲਾਈ ਅਿੱਡਾ, ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੂੰ  ਨਯ ਦ ਟਯਭੀਨਰ ਵਫਰਵਡੂੰ ਦ 

ਦੂਜ ੜਾਅ ਦ ਵਨਯਭਾਣ ਤ ਯਯਭੀ ਨਾਰ ਵਲਚਾਯ ਵ ਵਯਵਾ ਵ। ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ 

ਇੂੰ ਡੀਅਨ ਅਯ ਪਯ ਟਸ਼ਨ, ਵਰਲਾਯਾ,     ਆ   ਵਲਐ ਟਯਭੀਨਰ ਵਫਰਵਡੂੰ ਦ ਵਲਏਾ 

ਰਈ 57 ਏਯੜ ਯੁ ਦਾ ਮਦਾਨ ਦਣ ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ ਅਤ ਇਵ ਏੂੰਭ ਭਈ, 2023 

ਤਿੱ ਏ ੂਯਾ ਵਣ ਅਤ ਦੂੰਫਯ, 2023 ਤਿੱ ਏ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਯੂ ਵਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਵ।  

170. ਯਏਾਯ ਨੇ ਸ਼ਵੀਦ ਬਤ ਵੂੰ  ਅੂੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਲਾਈ ਅਿੱਡਾ, ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ 

ਵੂੰ  ਨਯ ਵਲਐ ਅਯ ਏਾਯ ੁਵਲਧਾਲਾਂ ਦਾ ਵਲਤਾਯ ਏਯਨ ਅਤ ਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ 

ਅੂੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਲਾਈ ਅਿੱਡਾ, ਅੂੰ ਵਭਰਤਯ      ਪ        ਏਾਯ ਏੂੰਰਏ ਨੂੂੰ  ਲ਼ੁਯੂ ਏਯਨ 

ਰਈ ਅਯਯਟ ਅਥਾਯਟੀ ਆਪ ਇੂੰਡੀਆ ਏਾਯ ਡਂ ਰ ਵਜਵਟਏ ਅਰਾਈਡ ਯਵਲਵਜ਼ 
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ਏੂੰਨੀ ਵਰਭਵਟਡ (..ਆਈ.ੀ.ਰ...) ਨਾਰ ਦ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਭਝਵਤਆ ਂ'ਤ ਵਤਾਐਯ 

ਏੀਤ ਵਨ। 

ਭਾਰੀਆ  ਾਧਾ ਅਤ ਫਕਾਇਆ ਕਯਜ਼ਾ 

ੀਏਯ ਾਵਵਫ 

171. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਦਾ ਇਭਾਨਦਾਯ ਇਯਾਦਾ ਭਜੂਦਾ ਾਰ ਵਲਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦ ਆਣ ਏਯ ਅਤ 

ਯ-ਏਯ ਭਾਰੀਆ ਰਾਤੀਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਵ ਲਾਧ ਤੋਂ ਿੱਸ਼ਟ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਵਛਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2021-

22 ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਾਰ 2022-23 (ਧ ਅਨੁਭਾਨ) ਵਲਚ, ਯਾਜ ਦ ਆਣ ਏਯ ਅਤ ਯ-ਏਯ 

ਭਾਰੀ ਵਲਿੱ ਚ ਵਜਲੇਂ ਵਏ ਯਾਜ ਜੀ..ਟੀ. 23%, ਯਾਜ ਆਫਏਾਯੀ 45%; ਟੈਂ ਅਤ 

ਯਵਜਟਰਸ਼ਨ 19%, ਲਾਵਨਾਂ 'ਤ ਏਯ 12% ਅਤ ਯ-ਏਯ ਭਾਰੀਆ ਵਲਚ 26% ਦਾ ਲ਼ਾਨਦਾਯ 

ਲਾਧਾ       । 

172. ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਏੁਿੱ ਰ ਭਾਰੀਆ ਰਾਤੀਆਂ 98,852 ਏਯੜ 

ਯੁ ਵਣ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਵ, ਵਜ ਵਲਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਏਯ ਭਾਰੀਆ 51,835 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ 

ਯ-ਏਯ ਭਾਰੀਆ 7,824 ਏਯੜ ਯੁ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ 

ਏੇਂਦਯੀ ਏਯਾਂ ਦਾ ਵਵਿੱ ਾ 18,458 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ ਏੇਂਦਯ ਤੋਂ 20,735 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ 

ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਡ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਵ। 

173. ਵਲਿੱ ਤੀ ਰਣ-ਦਣ ਨ          ਈਜ਼ ਏਯਨ ਰਈ,        ਨੂੂੰ           ਉ  ਅਤ 

ਜੀਟੀ ਭਾਰੀਆ ਇਏਿੱਠਾ ਏਯਨ ਰਈ, ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਵਲਿੱ ਚ "ਵਫਰ ਵਰਆ 
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ਇਨਾਭ ਾ" ਏੀਭ ਸ਼ਯੂੁ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਯਿੱਐਦਾ ਵਾਂ। ਇ          ਨ ਜ ਰਏ/ 

      ਏਯ ਵਲਬਾ ਏਰ ਆਣ ਵਫਿੱ ਰ ਜਭਹਾਂ ਏਯਾਉਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਲਿੱ ਚੋਂ ਭਵੀਨਾਲਾਯ ਡਯਾਅ ਏਿੱ ਢ 

ਏ ਇਨਾਭ ਵਦਿੱ ਤ ਜਾਣ। 

174. ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਦਯਾਨ ਵਛਰੀਆਂ ਯਏਾਯਾਂ ਦਆੁਯਾ ਰ 

 ਏਯਜ਼ 'ਤ ਭੂਰ ਨ 15,946 ਏਯੜ ਯੁ ਅਤ   ਆ  20,100 ਏਯੜ ਯੁ ਲਾ 

ਏੀਤ। ਆਉਣ ਲਾਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦਯਾਨ ਲੀ ਾਡੀ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ  16,626 ਏਯੜ 

ਯੁ ਭੂਰਧਨ ਅਤ 22,000 ਏਯੜ ਯੁ ਵਲਆਜ     ਲਿੱਡੀ ਯਏਭ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨਾ 

ਲਾ। ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਰਈ ਜੀ..ਡੀ.ੀ. ਰਈ ਰਬਾਲੀ ਫਏਾਇਆ ਏਯਜ਼ਾ 

46.81% ਵਣ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਵ। 

ਹਸੱਟਾ 

ਭਾਣਮ ੀਏਯ ਾਵਵਫ, 

175. ਵੀ ਨੀਅਤ, ਨੇਏ ਚ ਅਤ ਜਨਤਏ ਜੀਲਨ ਵਲਿੱ ਚ ਾ-ੁਥਯਾ ਅਏ ਏਾਇਭ ਯਿੱਐਣ 

ਦਾ ਵੌਂਰਾ ਯਾਜਨੀਤੀ ਅਤ ਦਲ਼ ਨੂੂੰ  ਫਦਰਣ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯਿੱਐਦਾ ਵ। ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਟੀ ਦੀ 

ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ  ਇਵ ੁਣ ਅਤ ਉਤਲ਼ਾਵ, ਾਡ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਨਲੀਨਯ ਅਤ ਵਦਿੱ ਰੀ ਦ        ਭੁਿੱ ਐ 

ਭੂੰਤਯੀ    ਤੋਂ ਵਭਰਦ ਵਨ। ਭੈਂ ਆਣੀ ਾਯਟੀ ਦ ਭੂਵ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ੂੰਜ ਦਵਯਆਲਾਂ ਦੀ 

ਇ ਭਵਾਨ ਧਯਤੀ ਦੀ ੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  ਲਾ ਵਰਆਉਣ ਰਈ ੂਯ ਭਯਣ ਅਤ 

ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਵਐਦਭਤ ਏਯਨ ਦਾ ਲਾਅਦਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ। 
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176. ਭੈਂ, ਾਡੀ ਉਭੀਦ ਦੀ ਵਏਯਨ ਯਦਾਯ ਬਲੂੰਤ ਵੂੰ  ਭਾਨ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਫਵਭਾਰ 

ਯਵਵਨੁਭਾਈ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੂੰਨਲਾਦ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦਾ ਵਾਂ। ੂੰਜਾਫ ਦੀ ੁਨਯ-

ੁਯਜੀਤੀ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨੂੂੰ ਨ ਾਨੂੂੰ  ਰਵਯਤ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਜਨਤਏ ਵਵਿੱ ਤਾਂ ਰਈ ਯਲਤਭ 

ਪਰ ਰਣ ਰਈ ਾਡਾ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦਾ ਵ।  

177. ਅੂੰਤ ਵਲਿੱ ਚ, ਭੈਂ ਵਲਿੱ ਤ       ਅਤ ਮਜਨਾ ਵਲਬਾ ਦ ਅਵਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਵਭਵਨਤੀ 

ਟਾਪ ਦੀ ਟੀਭ ਦੀ       ਏਯਨ  ਈ ਪ      ਵਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ   ਟ  ਏਾਯਜ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ 

ਏਯਨ ਰਈ   ਜ਼     ਨਾਰ ਵਦਨ-ਯਾਤ ਏੂੰਭ ਏੀਤਾ। 

178. ਇਨਹ ਾਂ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨਾਰ, ਭੈਂ ਇ ਅਜ਼ੀਭ ਦਨ ਦ ਨਭੁਐ ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2023-24 ਦੀਆ ਂ

ਫਜਟ ਤਜਲੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾਨੀ ਰਈ ਲ਼ ਏਯਦਾ ਵਾਂ   । 

ਜ ਹਿੰਦ 
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