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ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 

ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ 

ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਫੁਤ ਕਬਜਲੀ: 

 ਕਪ੍ਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ 14.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 23,851 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਬਜਲੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇ

 ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮੁਫਤ ਕਬਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਕੱਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੂੰਧ ਕਵਚ ਇਿੱਲੇ ਇਸ ਮਿਸਦ ਲਈ ਸਾਲ 

 2021-22 ਕਵਚ 7,180 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਉਪ੍ਬੂੰਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਫਸਲ ਿਰਜਾ ਮਆੁਫੀ ਸਿੀਮ: 

 4,624 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਿਰਜਾ ਮੁਆਫ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ।  

 ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਕਵਚ 1.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ 1,186 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦ ਰਾਾਂ 

 ਦੇ 526 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਿਰਜੇ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਿਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖਸ਼ੁਹਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬ (ਿ ੇ3 ਪ੍ੀ) 

 ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 3,780 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਿ ਨਵਾਾਂ ਅੂੰਬਰੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਕਤੂੰਨ ਸਾਲਾਾਂ 

 ਦੌਰਾਨ  ਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 1,104 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਕਿਸ਼ੀ ਕਵਿਾਸ ਯਜੋਨਾ 

 ਸਾਲ 2021-22 ਕਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰਕਮਕਲਤ ਅਤੇ ਏਿੀਕਿਤ ਕਵਿਾਸ ਨ ੂੰ ਯਿੀਨੀ 

 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਉਪ੍ਬੂੰਧ। 

ਪ੍ਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪ੍ਸੈਾ ਿਮਾਓ 

 "ਪ੍ਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈ੍ਸੇ ਿਮਾਓ" ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ  6 ਫੀਡਰਾਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਲੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਿਟ ਬੇਨੇਕਫਟ ਕਸੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ 

 (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ।  ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 10 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪ੍ਬੂੰਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਸਮਦੁਾਇਿ ਅੂੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪ੍ਾਇਪ੍ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜਿੈਟ  

 ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਸੂੰਜਾਈ ਲਈ ਇਲਾਜ ਿੀਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਿਟ ਲਈ 40 ਿਰੋੜ 

 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਫਸਲੀ ਕਵਕਭੂੰਨਤਾ 

 ਯਥਾਵਤ ਫਸਲ ਰਕਹੂੰਦ ਖ ੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਿੱੁਲ 50,815 ਰਕਹੂੰਦ-ਖ ੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਾਂ 

 ਅਤੇ ਸਕਹਿਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਬਕਸਡੀ ਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੂੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 

 ਦੌਰਾਨ 30 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਇਸ ਸੈਿਟਰ ਦੇ ਕਵਿਾਸ ਲਈ 200 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। 

 ਰਾਮਪ੍ੁਰਾ ਫ ਲ ਕਵਖੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਿਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੈਕਵਿ ਖੇਤੀ, ਈ-

 ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਂਦਰ ਦੁਆਰ ਸਪ੍ਾਾਂਸਰ ਿੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ 120 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਰਾਖਵੇਂ ਿੀਤੇ ਗਏ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਿਸਪ੍ੋਰਟ ਿਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਕਲਮਕਟਡ ਵੱਲੋਂ  ਅਬੋਹਰ ਕਵਖੇ 7 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ 

 ਲਈ ਏਿੀਕਿਤ ਸਹ ਲਤ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰਸੁਤੀ 

 ਹਰੇਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਨ ੂੰ ਮੁਫਤ ਿੋਕਵਡ -19 ਟੀਿਾਿਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ। 

 ਕਮਸ਼ਨ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲਈ 12 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਜਕਲਿਆਾਂ ਕਵਚ 8 ਨਵੇਂ ਜਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਸਹਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 65 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਿਰਨ ਦੀ 

 ਤਜਵੀਜ ਹੈ। 
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 ਕਪ੍ਛਲੇ ਬਜਟ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ 9 ਨਵੇਂ ਜਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਕਸਹਤ ਕਵੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 57 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ 

 ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਰਾਖਵਾਾਂਿਰਨ ਸੀ। 

 ਕਜਲਿ ਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਐਮਸੀਐਚ ਕਵੂੰਗਾਾਂ ਕਵਖ ੇ ਵਾਧ  ਬੈੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ ਲਈ 55 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ 

 ਰਾਖਵਾਾਂਿਰਨ। 

 ਹੁਕਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ, ਕਫਰੋਜਪੁ੍ਰ ਅਤੇ ਸੂੰਗਰ ਰ ਦੇ ਐਮਸੀਐਚ ਕਵੂੰਗਾਾਂ ਕਵਖੇ 1,500 ਵਰਗਮੀਟਰ ਦੇ ਕਤੂੰਨ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਗੁਦਾਮਾਾਂ ਦ ੇ

 ਕਨਰਮਾਣ ਲਈ 11 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। 

 ਸਾਰੇ ਕਜਲਿ ਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ, ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ 

 100 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਾਂਿਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਤਿ 40% ਿੂੰਮ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

 ਿੋਕਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ 1000 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਖਰਚ ਿੀਤ ੇਗਏ ਅਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੜੁ ੇ

 ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ 7 ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਾਂ ਲਬਾਰਟਰੀਆਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

 ਹਨ। 

 ਪ੍ਕਟਆਲਾ, ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ, ਫਰੀਦਿੋਟ, ਦੇ ਕਜਲਿ ਾ ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਜਲਿ ਾ ਲੁਕਧਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੂੰਧਰ  ਦ ੇਕਜਲਿ ਾ ਪੱ੍ਧਰੀ 

 ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਕਵਚ ਪੱ੍ਧਰ  II ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਕਵਚ 8,000  ਬੈੈੱਡ ਅਤੇ ਪੱ੍ਧਰ III ਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਕਵਚ 1500 

 ਆਈਸੀਯ  ਬੈੈੱਡ ਅਤੇ 855 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਏ। 

 ਕਤੂੰਨ ਸਰਿਾਰੀ ਮਡੈੀਿਲ ਿਾਲਜਾਾਂ ਕਵਚ 272 ਆਈਸੀਯ  ਬੈੈੱਡ, 225 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, 50 ਐਚਐਫਐਨਓ ਅਤੇ ਪ੍ੀਪ੍ੀਪ੍ੀ ਕਿੱਟਾਾਂ 

 / ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਆਿਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ, ਐਂਬ ਲੈਂਸਾਾਂ ਆਕਦ ਸਮੇਤ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 

 ਹਨ। 

 ਪ੍ਲਾਜਮਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਰਿਾਰੀ ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜਾਾਂ ਕਵਖੇ 3 ਪ੍ਲਾਜਮਾ ਬੈਂਿ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨੇ। 

 ਰਾਜ ਕਵੱਚ 729 ਿੋਲਡ ਚੇਨ ਪੁ੍ਆਇੂੰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਟੀਿੇ ਦੀ 

 ਿਾਰਜਿੁਸ਼ਲਤਾ ਨ ੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿਾਇਮ ਹੈ। 

 ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 58 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,046 ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਚਾਲ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹ ੈ

 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਚ ਡਬਲਯ  ਸੀ ਕਵਚ 27 ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤ ੇ 6 ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 ਰਾਜ ਦੇ ਜਣੇਪ੍ਾ ਮੌਤ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕਹੂੰਮ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 26.70 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ 

 ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਸਹਤ ਕਵੂੰਗ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 2046 ਐਚ ਡਬਲਯ  ਸੀ ਕਵਚੋਂ 409 ਐਚ ਡਬਲਯ  ਸੀ ਦੀ ਅਪ੍ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ  ਨ ੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ ਰਵਿ ਪ੍ ਰਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ; 

 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਸਰਬੱਤ ਕਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਐਸਐਸਬੀਵਾਈ) ਨ ੂੰ ਸਫਲਤਾਪ੍ ਰਵਿ ਆਰੂੰਭ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ 

 ਰੱਕਖਆ ਅਤੇ 5.87 ਲੱਖ ਹੱਿਦਾਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ 657 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਿੈਸ਼ਲੈੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ 

 ਹਨ। 

 ਸਾਰ ੇ828 ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸਮਰਕਪ੍ਤ ਅਰੋਕਗਆ ਕਮਤਰ ਾਸ ਨ ੂੰ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਿੈਸ਼ਲੈੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਅਤੇ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

 ਿੋਵੀਡ -19 ਿਾਰਨ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 5.56 ਲੱਖ ਹੱਿਦਾਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ 639.34 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਿੈਸ਼ਲੈੈੱਸ 

 ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

 ਸਿੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਿ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਫੀਡਬੈਿ ਪੋ੍ਰਟਲ 2020-21 

 ਕਵੱਚ ਲਾਾਂਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।  

 ਰਾਜ ਕਵੱਚ 29 ਿੋਲਡ ਚੇਨ ਪੁ੍ਆਇੂੰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਟੀਿੇ ਦੀ 

 ਿਾਰਜਿੁਸ਼ਲਤਾ ਨ ੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿਾਇਮ ਹੈ। 

 ਟੀਿਾਿਰਣ ਮੁਕਹੂੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ ਐਚਸੀਡਬਲਯ  ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਕਦਆਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਵੱਚ ਲਾਾਂਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 

 ਤੋਂ ਐਫਐਲਡਬਲਯ  ਦਾ ਵੀ ਟੀਿਾਿਰਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 74,286 ਐਚਸੀਡਬਲਯ  ਅਤੇ 23,085 

 ਐਫਐਲਡਬਲਯ  ਨ ੂੰ ਟੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।  

 ਸਾਰੇ ਐਚ ਡਬਲਯ  ਸੀ ਕਵਚ 27 ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ  6 ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਿ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
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 26.70 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਸਹਤ ਕਵੂੰਗ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।  

 ਿਪ੍ ਰਥਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਾਂ ਸ਼ਕਹਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਵਖੇ ਐਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਲਾਜ / ਦਵਾਈਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ 

 ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 4 ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਗੁਰ  ਗੋਕਬੂੰਦ ਕਸੂੰਘ ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜ ਫਰੀਦਿੋਟ ਕਵਖ ੇ15 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਲਈ 

 ਨਵਾਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

 ਿੱੁਲ 189 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਕਵਖੇ ਇੱਿ ਸਰਿਾਰੀ ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।  

ਮਡੈੀਿਲ ਕਸਕੱਖਆ ਅਤ ੇਖਜੋ 

 ਮੈਡੀਿਲ ਕਸੱਕਖਆ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨ ਲਈ 2020-21 ਆਰਈ ਦੌਰਾਨ 1008 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੈਿਟਰ 

 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ  85% ਵਧੇਰੇ 

 ਸਰਿਾਰੀ ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜ ਪ੍ਕਟਆਲਾ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਲਈ 92 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ; 

 ਗੁਰਦਾਸਪ੍ੁਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜ;  

 650 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਿੱੁਲ  ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਿਪ੍ ਰਥਲਾ ਕਵਖ ੇਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਇੂੰਸਟੀਕਚਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਿਲ 

 ਸਾਇੂੰਕਸਜ ਅਤੇ ਹੁਕਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਕਵਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਕਸੂੰਘ ਸਟੇਟ ਇੂੰਸਟੀਕਚਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਿਲ ਸਾਇੂੰਸਜ ਕਵਖ ੇਇੱਿ ਨਵਾਾਂ 

 ਮੈਡੀਿਲ ਿਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਕਵੱਚ 80 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਅਰੂੰਭਿ ਰਾਖਵਾਾਂਿਰਨ 

 ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; 

 ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਕਵਖ ੇਤਰ ੈ-ਪੱ੍ਖੀ ਿੈਂਸਰ ਿੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਆਈਸੀਐਮਆਰ / ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਕਵਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੂੰਸਟੀਕਚਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀ 

 ਿੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨਾ। 

ਕਸਕੱਖਆ 

ਸਿ ਲ ਕਸਕੱਖਆ   

 ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਿ ਲ ਕਸੱਕਖਆ ਲਈ 11,861 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ 

 604.07 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6984 ਵਾਧ  ਿਲਾਸਰ ਮਾਾਂ, ਲੈਬ ਉਪ੍ਿਰਣਾਾਂ ਨਾਲ 292 ਸਾਇμਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਾਂ, 

 304 ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਅਤੇ 319 ਆਰਟ ਐਂਡ ਿਰਾਫਟ ਿਮਕਰਆਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀl 

 ਪ੍ਕਹਲੀ ਿਲਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਾਂ ਕਵਚ ਪ੍ੜਿ ਰਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ 75,655 ਪ੍ਰੀ—ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 

 ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਿਰਵਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈl 

 ਿੋਕਵਡ—19 ਲਾੱਿ—ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਕਪ੍ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬ¤ਕਚਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸਰਿਾਰੀ ਸਿ ਲਾਾਂ ਕਵਚ ਦਾਖਲ ਿਰਨ ਲਈ 

 ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਮੁਕਹੂੰਮ “ਈਚ ਵਨ ਕਬਰੂੰਗ ਵਨ” ਚਲਾਈ ਗਈl 

 ਰਾਜ ਵਲੋਂ  ਸਰਿਾਰੀ ਸਿ ਲਾਾਂ ਕਵਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ੜਿਾਈ ਿਰ ਰਹੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥਣਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ 

 ਪੈ੍ਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨl 

 ਸਰਿਾਰੀ ਸਿ ਲਾਾਂ ਕਵਚ ਅਕਧਆਪ੍ਿ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 1:21 ਹ,ੈ ਜੋ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਕਸ¤ਕਖਆ 

 ਅਕਧਿਾਰ ਐਿਟ, 2009 ਦੇ ਕਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈl 

 14,957 ਸਰਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਕਮਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੈμਡਰੀ ਸਿ ਲਾਾਂ ਕਵਚ 3,71,802 ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੂੰ 

 ਪ੍ੜਿਨ ਲਈ ਕਵਿਲਪ੍ ਵਜੋਂ ਅμਗਰੇਜੀ ਨ ੂੰ ਮਾਕਧਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾl 

 ਕਮਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 350 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵl 

 ਕਡਜੀਟਲ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੋਵਾਾਂ ਲਈ 100 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈl 

 ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ- 100 ਿਰੋੜ; 
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 ਇਿ ਨਵੀਂ ਸਿੀਮ ਿੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਿਾਊਂਸਕਲੂੰਗl 

 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਾਂ ਲਈ 100 ਿਰੋੜ; 

 ਸਰਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿ ਲਾਾਂ ਲਈ ਿੂੰਕਪ੍ਊਟਰਾਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀl  

 ਕਪ੍ਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ 14,064 ਅਕਧਆਪ੍ਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰੈਗ ਲਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪ੍ਛਲੇ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਾਂ 

 ਤੋਂ ਠੇਿ ੇਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨl 

ਉਚਰੇੀ ਕਸਕੱਖਆ 

 ਸਰਿਾਰੀ ਿਾਲਜ ਕਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਿੂੰਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਿੁੂੰਮਲ ਿਰਨ ਲਈ 100 ਿਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਾਂਿਰਨ;  

 ਸਾਲ 2021—22 ਕਵਚ ਮਾਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖ ੇਐਜ ਿੇਸ਼ਨ ਿਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਿਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਕਵਖ ੇ

 ਿਾਲਜਾਾਂ ਕਵਚ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦਾ ਿੂੰਮ ਵੀ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨਾ; 

 ਸਥਾਨਿ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ ਦੇਖਕਦਆਾਂ ਮਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖ ੇਲੜਿੀਆਾਂ ਲਈ ਇਿ ਨਵਾਾਂ ਿਾਲਜ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿਰਨਾ; 

 6 ਇਕਤਹਾਸਿ ਸਰਿਾਰੀ ਿਾਲਜਾਾਂ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਜਨਿਾਾਂ ਕਵਚ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਕਸੂੰਘ ਆਹਲ ਵਾਲੀਆ 

 ਿਾਲਜ, ਿਪ੍ ਰਥਲਾ ਲਈ 7 ਿਰੋੜ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹ;ੈ 

 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਕਵਖ ੇਗੁਰ  ਗਰੂੰੰੂੰਥ ਸਾਕਹਬ ਿੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ 5 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ 

 ਰਾਸ਼ੀ;  

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਪ੍ਕਟਆਲਾ ਕਵਖੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਚੇਅਰ; ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਚੇਅਰ; ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਕਸੂੰਘ 

 ਚੇਅਰ, ਗੁਰਕਦਆਲ ਕਸੂੰਘ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਕਵਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੂੰਬੇਦਿਰ ਚੇਅਰ; 

 ਸਕਤਗੁਰ  ਰਾਮ ਕਸੂੰਘ ਚੇਅਰ; ਸੂੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸੂੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਜਕਲਆਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨ 

 ਲਈ 9.08 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਾਂਿਰਨ; 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਕੱਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਕਹਤ ਰਤਨ ਪੁ੍ਰਸਿਾਰ ਦੀ ਰਿਮ ਨ ੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪੁ੍ਰਸਿਾਰ ਦੀ ਰਿਮ ਨ ੂੰ 5 

 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਿਰਿੇ, ਦੱੁਗਣਾ ਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵl 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ, ਕਹੂੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦ  ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਕਹਤਿ ਪੁ੍ਸਤਿ ਪੁ੍ਰਸਿਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਿਮ ਨ ੂੰ 21,000 ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ 

 ਵਧਾ ਿੇ 31,000 ਰੁਪ੍ਏ ਿਰਨ  ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪ੍ਾਈ ਪੁ੍ਸਤਿ ਪੁ੍ਰਸਿਾਰ ਰਿਮ ਨ ੂੰ 11,000 ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਿੇ 

 21,000 ਰੁਪ੍ਏ ਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵl  

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ, ਕਹੂੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦ  ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੂੰਦ ਲੇਖਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹੱਥ ਕਲਖਤਾਾਂ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਤ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣ 

 ਵਾਲੀ ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੂੰ 10,000 ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਿੇ 20,000 ਰੁਪ੍ਏ (100 ਪ੍ੂੰਕਨਆਾਂ ਤੱਿ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ) ਅਤੇ 

 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਿੇ 30,000 ਰੁਪ੍ਏ (100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੂੰਕਨਆਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ) ਦੁ¤ਗਣੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜl 

 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ ਕਰਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਕਠਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਾਲਾ ਕਵਖ ੇਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੂੰਸਟੀਕਚਊਟ 

 ਆਫ਼ ਹੈਂਡੀਿਰਾਫਟ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਿਪ੍ ਰਥਲਾ ਕਵਖ ੇਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੂੰਬੇਦਿਰ ਇੂੰਸਟੀਕਚਊਟ ਆਫ 

 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜl 

 ਬੇਅੂੰਤ ਿਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੂੰਜੀਨੀਅਕਰੂੰਗ ਅਤੇ ਟੈਿਨਾਲੌਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪ੍ੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਕਸੂੰਘ ਰਾਜ ਤਿਨੀਿੀ ਿੈਂਪ੍ਸ, 

 ਕਫਰੋਜਪੁ੍ਰ ਨ ੂੰ ਢੁਿਵੀਂ ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯ ਨੀਵਰਸਟੀਆਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵl 

 ਸਰਿਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਲੁਕਧਆਣਾ ਨ ੂੰ ਮਾਡਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਿਰਨ ਲਈ 8.27 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ 

 ਮੌਜ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਦਾਕਰਆਾਂ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪ੍ਿਰਣਾਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਲਈ 10 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ 

 ਦੀ ਤਜਵੀਜl   

 ਯ ਕਨਵਰਕਸਟੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਗਰਾਾਂਟ- 1064 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ 
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 ਿਰਜਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੂੰ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਪ੍ਕਟਆਲਾ ਨ ੂੰ 90 ਿਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਾਂਟ 

 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯ  ਖੇਤਰੀ ਿੇਂਦਰ, ਸਕਠਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿ ਲ ਆਫ ਟੈਿਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ 

 ਟੈਿਨੋਲੋਜੀ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯ  ਕਵਖੇ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਇੂੰਸਟੀਕਚਉਟ ਆਫ ਹੈਂਕਡਿਾਫਟ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨਾ। 

 ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੂੰਬੇਦਿਰ ਇੂੰਸਟੀਕਚਉਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨ ੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ੍ਧਰ ਦੀ 

 ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਿੇਜੀਪ੍ੀਟੀਯ , ਿਪ੍ ਰਥਲਾ ਕਵਖ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹ ੈ

 ਨਨਨ ਨਨ, ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ. ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ, ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ: ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ 

ਸਸਸਸਸ ਸਸਸਸ, ਸਸਸਸਸਸਸਸਸ ਸਸਸ ਸਸਸਸਸਸਸਸ 
 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 2019-20 ਨਨਨ 2,089 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ 2020-21 ਨਨਨ 2,277 ਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ, ਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 2016-17 ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ, ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ 747  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 
 1.7.2021 ਨਨਨ 4,000 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 750 ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ  1,500 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 

 “ਏਿੀਕਿਤ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ” ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 878 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 12 ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 

 ਨਨਨਨਨਨ ਕਵਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ /  ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ / ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ 
 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ  ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ। ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 162 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 

 ਨਨ-ਜੂੰਮੇ ਨਨਨਨਨਨ, 0-6 ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ 53 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ। 

 ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 50 ਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ। 

 ਨਨਨ ਨਨ ਵੱਖ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ  "ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ" ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 5 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ। 

 ਨਨਨਨ ਆਸ਼ਰਮਾਾਂ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 24 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ 

 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ (ਨਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ) ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 33%  ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 

 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ: ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ, 4,000 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ 
 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ(ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ) ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ) ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ- ਨਨਨ ਨਨ 5 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ। 

 ਨਨਨਨ ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ. ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ  ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 12,23,768 ਨਨਨਨ ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ. ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ| 

 ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 350  ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨCਨਨ) ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨ ਨਨ। 

 “ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ, 1958” ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ, ਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ 365 ਨਨਨ ਨਨਨ 24 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨ 
 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ 2,90,513 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ  6000 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ 

ਭੋਜਨ, ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈ ਅਤ ੇਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 

 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 5 ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 120 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ। 
 ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ. ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ‘ਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ’ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 12,23,768 ਨਨਨਨ  ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ. ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ। 
 ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 
 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ, 01.04.2021 ਨਨਨ, ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ  7,500 / - ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 9,400 / - ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ  

ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ 

 “"ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ" ਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 4,300 ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 
 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ- 18 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 2021-22 ਨਨਨਨਨ 5 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 
 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨ 2,90,513 ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 6,000 ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ। ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ 174 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ| 

ਜਲ ਿਰੋਤ 

 ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ। ਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ 2021-22 ਨਨਨਨਨ 1603 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ। 

ਸਲਫਟ ਸਿਿੰ ਚਾਈ   
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 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 10 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ। 
 ਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 15 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ 2021-22 ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ। 
 ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ, ਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ, ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 15 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨ।  
 ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 347.0 ਨਨਨਨਨਨਨਨ 'ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ 150 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ। ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 2021-22 ਨਨਨ 150 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ। 

ਫੀਲਡ ਚੈਨਲ  

 ਨਨਨਨਨਨ 477 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ -2 ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 2021-22 ਨਨਨਨਨ 100 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ। 
   ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ-ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ, 2021- 22 ਨਨ 50 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ।. 

ਕਿੰ ਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿਿੰ ਚਾਈ ਿਹੂਲਤਾਂ 

  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ-ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 502 ਨਨਨਨਨ ਨਨ -ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ   ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 196 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ- 157 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 

ਸਨਕਾਿੀ 

  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 100 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ-ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ-ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ  ਨਨ, ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ; ਨਨਨਨਨ /  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ; ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ  ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ; ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ-ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ-ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ  ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ 
ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ 

ਿਾਇਿੰ ਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 

  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ|  

ਉਦਯਗੋ ਅਤ ੇਵਣਜ  

 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ 2020: 2021-22 ਨਨਨ "ਨਨਨਨਨ-ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ" ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ  10 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ"| 
 29 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ| 

ਖੇਡਾਂ ਅਤ ੇਯੂਥ ਿੇਵਾਵਾਂ 

 2021-22 ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 25 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 
 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 
 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 2021-22 ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ। 
 ਨਨਨਨ-ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 
 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ  15 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ 

 ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ- 2021-22 ਨਨਨਨਨ 428 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨ। 

  ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ: ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ  2021-22 ਨਨਨ 228 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ। 
  ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ   ਨਨਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ) ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 

ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤ ੇਜੇਲਹਾਂ 

  ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ 50 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ   ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ। 
  ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 2021-22 ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ (ਨਨ.ਨਨ.ਨਨਨ.) ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ   ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 13 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ। 
  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ| ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, 2021-22 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ   ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ 10 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ। 
 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ (ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ.ਨਨਨਨਨ.ਨਨ) ਨਨ  2021-22 ਨਨ ਨਨਨਨਨ 2.54 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ। 
  2021-22 ਨਨਨਨਨ 3 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ   ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ। 
  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ-ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ / ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨਨ)   ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ  
 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ; ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ) ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 

ਜੇਲਹਾਂ 
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  ਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ) ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ 10 ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ 
  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨ, 2 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ- ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ  (ਨਨਨਨਨਨ -2780) ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ (ਨਨਨਨਨਨ -250) ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ। 
  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ। 
  ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ  

ਿੈਰ ਿਪਾਟਾ ਅਤ ੇਿਸਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 
ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਵਾਂ ਜਨਮ ਸਦਵਿ 

  ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ 400ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ   ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ 2021-22 ਨਨਨ 35 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ| 

ਜਸਲਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵਿੱ ਚ 100 ਵਾਂ ਿਾਲ 

 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ 3.52 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ। 

ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਿਮਾਰਕ ਅਤ ੇਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ 

 2021-22 ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ / ਨਨਨਨਨਨਨ / ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ / ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ- ਨਨਨਨ ਨਨ 178 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ। 2021-22 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨ 103 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ। 

ਮੇਲੇ ਅਤ ੇਸਤਉਹਾਰ 

 ਨਨਨ 2021-22 ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ, ਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨਨ  ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ 5 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨ; 

ਪੇਂਡ ੂਸਵਕਾਿ ਅਤ ੇਪਿੰ ਚਾਇਤਾਂ  
;wkoN fgμv w[fjμw:  

 d{i/ gVQkn sfjs e[¤b 48,910 ekoi eoB dk gq;skt ns/ piN ;kb 2021^22 ftu 
 1,175 eo'V o[gJ/ dk okytKeoBl  

 wjkswk rKXh okPNoh fdjksh o[Irko roμNh :'iBk (n?w ih n?B nko Jhih n?;)L  

 n?w ih n?B nko Jhih n?; nXhB ;kb 2020^21 ftu 315 b¤y ekoih fdBK Bkb 8H39 
 b¤y xoK ƒ o[Irko fd¤sk frnk ns/ fJ; :'iBk bJh 400 eo'V o[gJ/ d/ okyt/AeoB dk 
 gq;sktl  

gqXkB wμsoh nktk; :'iBkl   

 ;kb 2021^22 bJh 122 eo'V o[gJ/ dh bkrs dk gq;sktl  

 w[;bwkBK $ Jh;kJh GkJhuko/ bJh epo;skB $ eporkj dk fBowkDl  

 ;kb 2021^22 ft¤u 20 eo'V o[gJ/ dh bkrs gq;skftsl  

 50# s'A t¤X nkpkdh tkb/ n?;H;h fgμvK dk ;[Xko ns/ nkX[fBeheoBl   

 ;kb 2021^22 ft¤u 10 eo'V o[gJ/ dk fJ¤e ftP/P okytKeoB gq;skftsl  

pkovo ns/ eμvh y/so ftek; 

 2021^22 d"okB pkovo J/ohnk ns/ eμvh y/so bJh 200 eo'V o[gJ/ dh sithIl  

  ;ojZdh ns/ ezvh y/soK bJh jo xo gkDh 

 o{gBro ns/ jf[Pnkog[o fIfbQnK bJh  d' Bt/A pj[^fgμv ;sj ib ;gbkJh gqki?eN 
 fsnko ehs/ rJ/ jB ns/ fJBQK gqki?eNK bJh gkDh Pkj Bfjo p?oki s'A fbnk ikt/rkl  

 okth dfonk s/ Pkjg[o ezvh gqaki?eN dk ezw Bkb gqrsh nXhB j? ^ 2021^22 d"okB 
 422 eo'V o[gJ/l  

 2021^22 d"okB eμYh y/so d/ t¤y^t¤y pbkeK ftu f;μukJh we;d bJh 502 v{μx/ 
 fNT{pt?b brkT[D ns/ ekoiPhb eoB bJh 196 eo'V o[gJ/l  

;EkBe ;oeko 



8 
 

 w?A ;kb 2021^22 d/ bJh nkgD/ Pfjoh ;?eNo d/ ;otg¤yh ftek; bJh 7192 eo'V 
 o[gJ/ dh tμv dk gq;skt fdμdk jK, i' ;kb 2020^21 (nko Jh) d/ 4270 eo'V o[gJ/ d/ 
 w[ekpb/ 68# dk tkXk j?.  

;wkoN f;Nh fwPBL  

 2021^22 d/ d"okB fJ; gq'i?eN bJh 1600 eo'V o[gJ/ d/ piN gqpμXl  

  nzfwqs;o ns/ b[fXnkDk ft¤u Bfjo nXkos ib ;gbkJh gqki?eN  

g[Bo f;oiB ns/ Pfjoh spdhbh bJh nNb fwPB  

  ;kb 2021^22 bJh 1400 eo'V o[gJ/ dk you gq;skftsl  

  ;t¤S Gkos fwPB^Pfjoh^ 114  eo'V o[gJ/l 

gμikp Pfjoh tksktoD ;[Xko gq'rokw (ghH:{HnkJhHJhHgh)L  

  c/I ^1 d/ sfjs 292H24 eo'V o[gJ/ d/ eμw ;kb 2019^20 ns/ 2020^21 ftu P[o{ ehs/ 
  rJ/ jB ns/ ;kb 2020^21 ftu n?bkB ehs/ c/I ^2 d/ sfjs nbkNw?AN 500 eo'V o[gJ/ 
  s'A tXk e/ 1117 eo'V o[gJ/ eo fd¤sh rJh j?, fi; ftu'A, 947 eo'V o[gJ/ d/ eμwK ƒ 
  gfjbK  jh wBi{o eo fbnk frnk j? ns/ bkr{ eoB d/ t¤y t¤y gVktK nXhB j?H fJ; s'A 
  fJbktk, w?A fJBQK eμwK bJh ;kb 2021^22 d/ d"okB 500 eo'V o[gJ/ d/ tkX{ okyt/AeoB 
  dk gq;skt  fdμdk jK.  

  M[¤rh M"AgVh tkfbnK dk wIp{sheoB ^ p;/ok  

  450 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb oDihs ;kro Mhb d/ nkb/ d[nkb/ gmkBe'N^vbj"Ih ;Ve 
  *s/ gμikp ftu nμsookPNoh ;N?Avov N{foIw $ Ehw v?;NhB/PB  

  b[fXnkDk, w[jkbh ns/ nμfwqs;o tgkoe eμgb?e;^ew^gqdoPBh e/Adol eqwtko 125 
  eo'V, 150 eo'V ns/ 250 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb pBDr/.  

jkT{f;μr ns/ Pfjoh ftek; 

  nEkoNh b?Av s/ JhvpfbT{n?; jkT{f;μr ;ehwKl Jh vpb:{ n?; gqkJht/N gq'i?eN jkT{f;μr 
  ;ehwKl fJefjo/ gq'i?eN bJh fB:ws eoB Bhsh ns/ fePsK dh ndkfJrh Bk eoB 
  tkfbnK bJh w{b o{g ft¤u n?wB/;Nh Bhsh. 

ib ;gbkJh ns/ ;?BhN/PB 

  gkJhgK dh ;gbkJh ns/ ghD :'r gkDh d/ NhfunK ƒ gqkgs eoB bJh 2021^22 d/ d"okB 
  2148 eo'V o[gJ/ dh tμv ehsh rJh j?, i' fe 2020^21 (nkoHJhH) 1721 eo'V o[gJ/ d/ 
  w[ekpb/ 25# dk tkXk j?.  

  jo xo gkDh, jo xo ;ckJhL  n;hA ;kb 2021^22 d"okB 1072 eo'V o[gJ/ d/ nB[wkBs 
  you/ Bkb w"i{dk ib ;gbkJh ;ehwK d/ tkX/ bJh 216 e[nkfbNh t;'A ;w/s 1430 p;/o/ 
  pDkT[D dk gq;skt o¤yd/ jK.  

  B{og[o p/dh pbke ft¤u  39 fgμvK ƒ T[BQK d/ Xosh j/mb/ gkDh ƒ eto eoB bJh fJ¤e 
  :'iBk ;kb 2019 ft¤u 25 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb ukb{ ehsh ik u[¤eh j?.  

  fIbQk fco'Ig[o, ckfIbek, jf[Pnkog[o ns/ o'gV d/ fdjksh fgμvK ft¤u ;sj ib ;gbkJh 
  gqki?eN P[o{ ehs/ ikDr/.  

  gkDh dh e[nkbNh d/ p[fBnkdh YKu/ dh fBrokBh  

  j[fPnkog[o, ;μro{o ns/ w'rk fty/ 3 pj[^fIbQk gq:'rPkbktK ns/ 24 ;p^vthIBb b?pK ƒ 
  th ngrq/v ehsk ik fojk j?.  

 408 fgμvK, 87,564, xo 4H95 b¤y dh nkpkdh tkb/ gfotkok ƒ eto eod/ j'J/, 383 
 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb P[o{ ehsk frnk j? ns/ fJj gq'i?eN d;μpo, 2022 se g{ok 
 j'D dh ;μGktBk j?.  

gkDh dh e[nkbNh d/ p[fBnkdh YKu/ dh fBrokBh  
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 106 cb'okJhv gqGkfts fgμvK ƒ 10 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb efwT{fBNh nXkos nkoH 
 UH gbKN gqdkB ehs/ ik oj/ jB.  

 gkDh dh r[Dt¤sk d/ iKu YKu/ ƒ 14 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb ngrq/v ehsk ik fojk 
 j?.  

 w"i{dk p[fBnkdh YKu/ dh ;μGkb ^  ;kb 2021^22 ftu fJ; wμst bJh 40 eo'V o[gJ/ 
 dh tμv dk gq;skt fd¤sk frnk j?.  

 c/I ^1 ftu 8 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb tkNo NqhNw?AN gbKN pDkT[D ns/ gkJhg 
 bkJhB ftSkT[D nkfd dk eμw u¤b fojk j?. fJ; s'A fJbktk, ;qh nkBμdg[o ;kfjp ft¤u 
 ;hto/i ;j{bsK ƒ th ngrq/v eoB bJh 7 eo'V o[gJ/ dh nB[wkBs bkrs nkt/rh.  

 fdjksh ;t¤Ssk gq'rokw: fJ; wμst bJh ;kb 2021^22 d"okB 400 eo'V o[gJ/ dh 
 okPh gqdkB ehsh rJh j?.  

 ;oeko B/ g/Av{ gμikp ƒ y[¤b/ ftu ;"u w[es pDkT[D bJh 5H75 b¤y g/Av{ bkGgksohnK ƒ 
 fBih xo/b{ gykB/ pDkT[D bJh T[sPkjs eoB bJh j[D s¤e 863 eo'V o[gJ/ ns/ 33 
 eo'V o[gJ/ th ikoh ehs/ jB.  

;VeK ns/ g[b 

 ;kb 2021^22 d"okB 560 feb'whNo bμphnK ;VeK ns/ g[bK d/ BthBheoD, T[;koh ns/ 
 w[oμws bJh 575 eo'V o[gJ/ okyt/A o¤y/ rJ/ jB  

   fJ; s'A fJbktk Bkpkov dh ;jkfJsk Bkb 124 g/Av{ ;VeK ns/ 13 g[bK bJh 160 eo'V 
  o[gJ/ dh sithI j?.  

  fJ; s'A fJbktk, u'r¤Nh bkv/tkbh o'v ibμXo, ibμXo e?AN, j[fPnkog[o bkfJB bJh 130 
  eo'V o[gJ/ d/ okyt/AeoB dh sithia j?.  

ghn?wihn?;tkJh ns/ ;hnkon?c 

  ਨਨਨ ਨਨ 13 ਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 1045 ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ 16 ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨਨ   ਨਨ ਨਨ.ਨਨ.ਨਨ.ਨਨਨ.ਨਨਨ. III ਨਨਨਨ 250 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨਨਨਨ ਨਨਨ ਨਨ।   ਨਨ ਨਨਨਨਨਨਨਨ ਨਨ ਨਨਨ ਨਨਨਨ 758 ਨਨਨਨ ਨਨਨਨ ਨਨ।   
  e/Adoh ;Ve cμv (;hHnkoHn?cH) :'iBk d/ sfjs 308 feb'whNo ;VeK t¤y^t¤y eμwK 
  bJh 250 eo'V o[gJ/ dh ftt;Ek ehsh rJh j?. ;kb 2021^22 d"okB IwhB gqkgsh 
  bJh 100 eo'V o[gJ/ fBoXkos ehs/ rJ/ jB.  

fpibh   

  xo/b{ rkjeK bJh w[cs fpibh^ ;kvh ;oeko, nkIkdh x[bkNhnK ƒ 1 feb'tkN s¤e 
  gqsh wjhBk 300 :{fBN ns/ n?;;h, ph;h, ra?o^n?;;h phghn?b rkjeK ƒ 1 feb'tkN 
  s¤e gqsh wjhBk 200 :{fBN w[cs fpibh w[j¤Jhnk eotkT[Adh oj/rh. 24H31 bZy xo/b{ 
  ygseko fJ; ;pf;vh B{z gqkgs eoBr/. ;kb 2021^22 d"okB 1513 eo'V o[gJ/ dh tμv 
  dk gq;skt fd¤sk ik fojk j?.  

  XBkB;{ ns/ pfjwD i¤;k f;μx fty/ Bt/A 400 e/HthH ;p ;N/PB dk fBowkD  

  o'gV fty/ Bt/A 400 e/HthH ;p ;N/PB dh T[;koh, okig[ok fty/ 400 e/HthH ;p^;N/PB 
  ƒ 500 n?wHthHJ/ s¤e tXkT[D, Be'do fty/ 315 n?wthJ/ ƒ 500 n?wHthHJ/ s¤e  
  tXkT[Dkl  

  100 w?rktkN dh ;N?Avnb'B pkfJUwk; gkto gqki?eN ns/ 25 w?rktkN pkfJUwk; ;'bo 
  jkJhfpqv gkto gqki?eN dh ;wo¤Ek tkb/ gq'i?eN dh ;EkgBkl 

  750 fdjksh ;N/vhnw $ y/v w?dkBK ftu jkJh w;N ;'bo gkto bkJhN dh ;EkgBkl 

  gqXkB wμsoh^fe;kB T{oik ;[o¤ePk J/tw T[¤EkB wjKnfGnkB^ 125 eo'V o[gJ  

nktkikJh 

  o{gBro, Xowe'N, w[Zbkg[o ns/ Ihok nkfd fty/ 25 pZ; nZfvnK dh T[;koh^ 150 eo'V 
  o[gJ/l 
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  ghHnkoHNhH;hH ns/ gB pZ; bJh 500 BthnK pZ;K dh yohdl 

  ftfdnkoEhnK ns/ fJ;sohnK bJh w[cs NoK;g'oN ;j{bsK 170 eo'V o[gJ/l 

  wkb/oe'Nbk ns/ pNkbk fty/ gzikp o'v ;/cNh ekT{Af;b d/ oki gZXoh ns/ fIbQk gZXoh 
  y/soh vokJhftμr f;ybkJh e/Ado (nkoHvhHNhH;hH) th ;Ekgs ehs/ ik oj/ jB.  

 \gk;g'oN fvbhtoh dh soI s/ vokJhftμr bkfJ;?A; ns/ ofi;Nq/PB 
 ;oNhfce/N(nkoH;hH) dh j'w fvbhtoh ns/ n?woi?A;h e/;K ftu ssekb ftebg  

wkbhnk 

 r[o{ jo;jkJ/, wkb/oe'Nbk, nfjwdrVQ, GtkBhrVQ, nwb'j ns/ dhBkBro fty/ 4 eo'V 
 o[gJ/ gqsh ezgb?e; dh bkrs Bkb sfj;hb ezgb?e;K dh T[;koh 

 Pkwu[ok;h fty/ 1H5 eo'V o[gJ/ dh bkrs Bkb Bt/A ;p^sfj;hb ezgb?e; 

 fIbQk gqpzXeh ezgb?e; (vhHJ/H;hH) nzfwqs;o Bz{ g{ok eoBk ns/ fIbQk gqpzXeh ezgb?e;, 
 gmkBe'N dh tkX{ wzfIb B{z w[ezwb eoB bJh ^ 50 eo'V o[gJ/  

nkpekoh ns/ eo 

 1H02H2021 s'A t?N ns/ ;hHn?¤;HNhH d/ bJh :ew[Ps fBgNkok ;ehw 

 BthA ihHn?;HNhH ;ehw ;kb 2013^14 s'A gfjbK d/ t?N fBoXkoB dh soi s/ nfX;{fus 
 ehsh ikt/rh.  

gqpμXeh ;[Xko 

 oki ;oekoh ftGkrK $ p'ovK, fBrwK ns/ oki dhnK 10 :{Bhtof;NhnK ns/ 15 j'o 
 ;/tktK ƒ fvihbkeo T[¤go nkB^p'ov ehsk ik fojk j?. 

 b'e fPekfJs fBtkoD gqDkbh(ghHihHnkoHn?¤;) nXhB oki dk T[d/P g/v?A;h ƒ 1# x¤N 
 eoBk j?. fPekfJsK d/ fBgNko/ ƒ j'o s/I eoB bJh fJe w'pkJhb n?gbhe/PB fsnko 
 ehsh ik ojh j?. 

 pkeh ofjμd/ ftGkrK, p'ovK, fBrwK ƒ nkB^p'ov ehsk ikt/rk. 

 Jh^nkfc; gb?Nckow 

 BkrfoeK ns/ T[BQK d/ gfotkoK bJh fJe ;μ:[es nkJhHvh ^ sK i' t¤y^t¤y ;oekoh 
 GbkJh :'iBktK dk bkG, bkGgksohnK ƒ gqwkDs ns/ s;dhe d/ nXko s/ vkNk^p/; d/ 
 okjhA fd¤sk ik ;e/.  

eowukoh ns/ g?BPBoK dh GbkJh 

 n?BHn?¤;HvhHn?¤b ;k¤cNt/no ckow d/ Bkb nkJhHn?cHn?wHn?¤; f;;Nw ƒ ;μrfms 
 eoe/ w"i{dk ;w/A (NhO2 fdB) d/ Bkb ykskXkoeK d/ yks/ ftu wjhBktko eN"shnK ƒ 
 ngb'v eoBkl  

6tK gμikp sBykj efwPB 

 1^7^2021 s'A bkr{ eoB^ i/eo e'Jh th pekfJnk oew j't/rh, T[j nμsokb (;N?rov) 
 fePsK ft¤u gfjbh fe;as nes{po, 2021 ftu ns/ d{ih fe;as iBtoh, 2022 ftu 
 ndk ehsh ikJ/rh.  

 

 


