
ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ

(ਤੇਰ ਵਾਂ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼) ਸਮਾਗਮ)

19 ਅਕਤੂਬਰ 2020
----

[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਿਵਭਾਗ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਚੋਣ ਿਵਭਾਗ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ
ਿਵਭਾਗ - ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ, ਯੋਜਨਾ◌੍ਬੰਦੀ ਿਵਭਾਗ, ਪ ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਵਭਾਗ - ਮੇ ੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਿਵਭਾਗ

,ਫਰੀਡਮ ਫਾਇਟਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ,ਫੂ◌਼ਡ ਪ ੋਸੈਿਸੰਗ ਿਵਭਾਗ - ਜੰਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ
ਿਵਭਾਗ, ਐ ਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ - ਪ ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ

ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਿਵਭਾਗ ,ਉ ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ - ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ, ਐ ਨ.ਆ ਰ.ਆ ਈ ਮਾਮਲੇ
ਿਵਭਾਗ - ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, ਸੇੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ - ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ - ਜ ਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਟ ਾਂਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ - ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਿਵਭਾਗ, ਜੇਲ ਿਵਭਾਗ - ਜ ਲ ਸਰੋਤ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-
ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹਾਉਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ - ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵਭਾਗ - ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ

ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ - ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ - ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ
ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ ].

20

----

ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਿਟਊਬਵੈ ਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਿਬਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।  

*2899 ਸ. ਗੁਰਕੀਰਤ ਿਸੰਘ (ਖੰਨਾ):

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ :-

"ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਿਸੰਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ.:- ਕੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ:-

(ੳ) ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਿਟਊਬਵੈ ਲਾਂ ਨੂੰ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੀ
ਹੈ;

(ਅ) ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ (ੳ) ਦਾ ਉ ਤਰ ਹਾਂ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦ  ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
?

----
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ਰਾਜ ਦੇ ਿਪੰਡਾ  ਂਿਵੱਚ ਟੋਿਭਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ।  

*2900 ਸ. ਸੰਗਤ ਿਸੰਘ ਿਗਲਜ਼ੀਆ  ਂ(ਉੜਮੁੜ):

ਪ ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਿਵਭਾਗ ,ਉ ਚ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਤ ਿਸੰਘ ਿਗਲਜੀਆ ,ਂ ਐ ਮ. ਐ ਲ. ਏ.:- ਕੀ ਪ ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ
ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਟੋਿਭਆਂ (ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੋਭੇ) ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਪੱਕੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏਗੀ; ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ ?

----

ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮਾਂ ਦੇਣਾ।  

*2901 ਸ. ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਜੱਗਾ ਿਹੱਸੋਵਾਲ (ਰਾਏਕੋਟ):

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾ  ਂ ਿਵਭਾਗ, ਐ ਨ.ਆ ਰ.ਆ ਈ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਜੱਗਾ
ਿਹੱਸੋਵਾਲ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ੇ
ਤ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਜੰਮਾ ਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਅਧੀਨ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦ  ਤੱਕ ?

----

ਐ ਮ.ਆ ਈ.ਐ ਮ.ਆ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ ਾਂਟ

*2902 ਸ਼ ੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ (ਬੱਲੂਆਣਾ):

ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, ਸੇੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ :-

ਸ਼ ੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ :-

ੳ) M.I.M.I.T (ਮਲੌਟ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮ ਟ  ਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ) ਿਕਸ
ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਪ ਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਦ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ;

ਅ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ  ਕੁੱਲ ਿਕੰਨੀ ਗ ਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਿਮਤੀ ਤ 
ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ;

ੲ) ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੁੂਲਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਲੇ, ਸ਼ ੇਣੀ- ਵਾਰ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ
ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ ?

----

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਉਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣਾ  

*2903 ਸ਼ ੀ ਰਿਜੰਦਰ ਬੇਰੀ (ਜਲੰਧਰ ਕ ਦਰੀ):
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ਜ ਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਟ ਾਂਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ ਸ਼ ੀ ਰਿਜੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜਾਤ /
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ  ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇ ਪਰ ਉਸ ਕੇੋਲ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਕਾਗਜਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ 
ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ  ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ;
ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ?

----

ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ  

*2904 ਿਮਸ. ਰੁਿਪੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ( ਬਿਠੰਡਾ ਿਦਹਾਤੀ ):

ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਿਵਭਾਗ, ਜੇਲ ਿਵਭਾਗ ਸ਼ ੀਮਤੀ ਰੁਿਪੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ- 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ  ਿਵੱਚ ਆੜਤੀਏ (ਕਿਮਸ਼ਨ
ਏਜੰਟ) ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤ  ਡਰਦ ੇਹੋਏ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ  ਦੇ ਰਹੇ; ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹ 
ਜੋ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ 13000/- ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼( ਪ ਤੀ ਏਕੜ) ਅਤੇ 8900/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ( ਪ ਤੀ ਏਕੜ) ਿਦੱਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ?

----

ਅਿਹਮਦਗੜ  ਿਵਖੇ ਸ ਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ  

*2905 ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਧੀਮਾਨ (ਅਮਰਗੜ ):

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵਭਾਗ :-

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ:-

ੳ) ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਿਹਮਦਗੜ  (ਸੰਗਰੂਰ) ਿਵਖੇ ਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ
ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ
ਨਹ  ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਕੰਮ ਲੰਿਬਤ ਿਪਆ ਹੈ;

ਅ) ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਲਦ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

----

ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ  

*2906 ਸ਼ ੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ (ਲੁਿਧਆਣਾ ਉ ਤਰੀ ):

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ :-

ਸ਼ ੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ,ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ:-

ੳ) ਸ਼ਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਿਕੰਨੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਨ
ਲੁਿਧਆਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ ਿਕੰਨੀਆ ਂਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ;
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ਅ) ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

----

ਘਨੌਰ ਿਵਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ  

*2907 ਸ਼ ੀ ਮਦਨ ਲ ਾ ਲ ਜਲਾਲਪੁਰ (ਘਨੌਰ):

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਸ਼ ੀ ਮਦਨ ਲ ਾ ਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘਨੌਰ ਿਵਖੇ ਲੜਕੀਆ ਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਚਾਲੂ
ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦ  ਤੱਕ ?

----

ਰਾਜ ਿਵੱਚ 2016 ਦੌਰਾਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ  

*2908 ਸ਼ ੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ੰ( ਆਦਮਪੁਰ) :

ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲ  ੇਿਵਭਾਗ :-

ਸ਼ ੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ੰ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ
ਸਾਲ 2016 ਿਵੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ ਿਕੰਨੀ
ਸੀ; ਇਸ ਤ  ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਦ  -2 ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਕੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ
ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਨਵ  ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ; ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ?

----

ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਿਨਰਿਵਘਨ ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਲਵ  ਪ ਬੰਧ ਕਰਨਾ  

*2909 ਸ਼ ੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ (ਅਬੋਹਰ):

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਲਮਿਟਡ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਸ ਵੱਜ  Work-to-rule ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਸਮ  ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਿਨਰਿਵਘਨ ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮੀ
5 ਵਜੇ ਤ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਵ  ਿਵਕਲਪ ਹਨ; ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ?

----

ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਹਲਕੇ ਿਵੱਚ ਸਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਿਵਖੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਿਥਤੀ  

*2910 ਸ. ਰਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸਹੋਤਾ ਿਸੱਕੀ (ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ):

ਪ ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਿਵਭਾਗ ,ਉ ਚ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ :-

ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸੱਕੀ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ :-
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ੳ) ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਹਲਕੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਿਵਖੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਜਾ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ;

ਅ) ਇਸ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਨਵ  ਦਾਖਲੇ/ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕਦ  ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ?

----

ਿਜਲ ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਸਕੂਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

*2911 ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਦੋਆ (ਰੂਪਨਗਰ):

ਜ ਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਟ ਾਂਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਦੋਆ,
ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਿਜਲ ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਚ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ ?

----

ਸ ਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੰਗਾ ਿਵਖੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆ  ਂਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ

*2912 ਡ ਾ. ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ (ਬੰਗਾ):

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵਭਾਗ ਡ ਾ. ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਿਜਲ ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੰਗਾ ਿਵੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਮਨਜੁੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆ ਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਾਂ ਿਵੱਚ  ਿਕੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਕੰਨੇ ਿਚਰ ਤ  ਖਾਲੀ
ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ  ਤੱਕ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

----

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਿਪੰਡਾ  ਂਦੀਆਂ ਿਡਸਪ ਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ 

*2913 ਸ. ਨਾਜ਼ਰ ਿਸੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ (ਮਾਨਸਾ):

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ :-

ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ :-

ੳ) ਿਜਲ ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਡਸਪ ਸਰੀਆ ਂਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਨ
ਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਰਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ;

ਅ) ਖਸਤਾ ਹੋਈਆਂ ਿਡਸਪ ਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨਵ  ਿਸਰੇ ਤ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਸਪ ਸਰੀਆ ਂਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ?

----

ਪਾਇਲ ਤ  ਜਗੇੜਾ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

*2914 ਸ. ਲਖਵੀਰ ਿਸੰਘ ਲੱਖਾ (ਪਾਇਲ):
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ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਿਸੰਘ ਲੱਖਾ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਲੋਕ
ਿਨਰਮਾਣ (ਭ ਤੇ ਮ) ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਪਾਇਲ ਤ  ਜਗੇੜਾ ਸੜਕ ( ਸੰਤ ਇਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ
ਮਾਰਗ) ਿਜਸ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਹਨ , ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦ  ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ?

----

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਚੌੜੀ ਕਰਨਾ  

*2915 ਸ. ਿਦਲਰਾਜ ਿਸੰਘ ( ਸਰਦੂਲਗੜ ):

ਪ ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਿਵਭਾਗ ,ਉ ਚ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਸਰਦਾਰ ਿਦਲਰਾਜ ਿਸੰਘ ਭੂ ੰਦੜ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ.:- ਕੀ ਪ ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਿਕੰਨੇ ਫੁੱਟ
ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

----

ਿਸੱਿਖਆ ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਿਵਖੇ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰਨਾ  

*2916 ਸ਼ ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ (ਭੋਆ):

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ :-

ਸ਼ ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ. :- ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸਣਗੇ ਿਕ :-

ੳ) ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਿਜਲ ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਡੀ. ਬਲਾਕ ਹੈ;

ਅ) ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਤ  15 ਿਕਲੋਮੀਟਰ
ਦੂਰ ਿਸ਼ਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ;

ੲ) ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਖੁਦ ਿਸੱਖਆ ਬਲਾਕ ਬਿਮਆਲ ਅਧੀਨ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;

ਸ) ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ ੳ,ਅ ਅਤੇ ੲ ਦਾ ਉ ਤਰ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦ  ਤੱਕ ?

----

ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤ  ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ

*2917 ਸ. ਰਣਦੀਪ ਿਸੰਘ (ਅਮਲੋਹ):

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵਭਾਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ,ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ. :- ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤ 
ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ?

----
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ਲਾਂਡਰਾਂ ਤ  ਅੰਬਾਲਾ ਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨਾ 

*2918 ਸ. ਹਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕੰਬੋਜ (ਰਾਜਪੁਰਾ):

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ :-

ਸਰਦਾਰ ਹਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕੰ◌ੰਬੋਜ, ਐ ਮ.ਐ ਲ.ਏ. :- ਕੀ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ( ਭ ਤੇ ਮ) ਮੰਤਰੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ :-

ੳ) ਕੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤ  ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ;

ਅ) ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨੇੜਲ ੇਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਿਦਨ  ਿਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਿਸਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਡਵਾਈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਡਵਾਈਡਰ ਕਦ  ਤੱਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

----

ਚੰਡੀਗੜ . ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਿਮਸ਼ਰਾ,

ਿਮਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2020. ਸਕੱਤਰ
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