
 
 
 

 

 

 

 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 
 
 

ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਿੂੂੰ  ਿਧੇਰ ੇਡਾਲਰ 

ਜਾਣਗ ੇ
 
17 ਅਗਸਤ 2022 

ਸਟਾਫ ਸਬਧੰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਸਾਉਦੇਂ ਹਨ ਰਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੂਲੀ ਵਿਹ ੇ‘ਚ 1,600 ਹੋਿ ਅਰਧਆਪਿ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਿ ਸਟਾਫ ਭਿਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਿਾਿ ਸਿੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੰੂ ਅਰਧਆਪਿਾਂ ਦੀਆਂ 

ਉਚੇਿੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਨ, ਦਾਖਰਲਆਂ ‘ਚ ਵਾਧ ੇਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਅਤ ੇਫਿੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ 

ਰਵਰਦਆ ਲਈ ਵਧੀਿ ਫੰਰ ੰਗ ਵੀ ਮੁਹਈੱਆ ਿਿ ਿਹੀ ਹ।ੈ 

ਸਕੂਲਾ ਂ‘ਚ ਿਧੇਰੇ ਸਟਾਫ 

ਸਿੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਿਿ ਿਹੀਆ ਂਹਨ ਰਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੂਲੀ ਵਿਹ ੇ‘ਚ 800 ਤਿੱ ਵਧੇਿ ੇਅਰਧਆਪਿ ਅਤੇ ਰਪਰੰਸੀਪਲ ਭਿਤੀ 

ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਗਣਤੀ 2021-22 ਸਿੂਲੀ ਵਿਹ ੇਰਵਚਲੇ ਸਿਟੀਰਫਿੇਟਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ  2.2 ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਦਿਸਾਉਦਂੀ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਲਾਸਿਮੂਾਂ ‘ਚ ਹੋਿ ਵਧੇਿ ੇਅਰਧਆਪਿਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਿੀਬਨ 800 ਸਹਾਇਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਾਧ ੇਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਗਣਤੀ ਰਵਚ ਿਲਾਸਿਮੂ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਵਰਦਅਿ 

ਅਤ ੇਅਰਧਆਪਿ ਸਹਾਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ ੇਅਤ ੇਇਹ ਰਪਛਲੇ ਸਿੂਲੀ ਵਿਹ ੇਨਾਲੋਂ  3.1 ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਸਾਵੇਗੀ। 

ਅਨਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਚਰੇੀਆਂ ਤਿਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਫੂੰਨਡੂੰਗ 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਿਾਿ 2022-23 ‘ਚ 50 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਿ ਤੱਿ ਵਧੀਿ ਵੀ ਮੁਹਈੱਆ ਿਿ ਿਹੀ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅਰਧਆਪਿਾ ਂਨਾਲ ਹਣੁ ੇਹਣੁੇ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਬਾਿਗੇਰਨੰਗ ਐਗਿੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਰਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਹਾ ਂਐਗਿੀਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤ ੇਫੰਰ ੰਗ ਦੇਣ ਦਆੁਿਾ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਿਾਿ 

ਸਿੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂਲਈ ਸਰਥਿਤਾ ਨੰੂ ਹੋਿ ਵਧੇਿ ੇਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿਹੀ ਹ।ੈ 

ਦਾਖਨਲਆ ਂ‘ਚ ਿਾਧ ੇਲਈ ਿਧੀਕ  ਫੂੰਨਡੂੰਗ 

ਇਿ ਵਧੀਿ ਫੰਰ ੰਗ ਵਜੋਂ 7 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਿ ਤੋਂ ਵਧੇਿ ੇਨਵੀ ਂਐਨਿੋਲਮੈਂਟ ਗਿੋਥ ਗਿਾਂਟ ਿਾਹੀ ਂਸਿੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂਨੰੂ ਮੁਹਈੱਆ ਿੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਲੀ ਚਾਈਲ ਹੁੱ  ਸਿਰਵਰਸਜ਼ (ECS) ਆਪਿੇਟਿ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਿਨਗ,ੇ ਜੇਿਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਖਰਲਆਂ ‘ਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।  



Classification: Public 
 

ਇਸ ਨਵੀ ਂਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਨਿੋਲਮੈਂਟ ਗਿੋਥ ਗਿਾਂਟ ਿਾਹੀ ਂਉਪਲਬਧ ਫੰਰ ੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂਲਈ ਰਮਥੀ ਹਈੋ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ  ਉਪੱਿ ਦਾਖਰਲਆ ਂ‘ਚ  

ਹੁੰਦੇ ਵਾਧ ੇਵਾਸਤੇ, ਵਧੇਿ ੇਵਾਧ ੇਲਈ ਵਧੇਿੇ ਿੇਟਾਂ ਸਰਹਤ ਵਧੀਿ ਫੰਰ ੰਗ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਿਿਦੀ ਹ।ੈ  

 

ਫਰੈਂਕੋਫਿੋ ਸਕੂਲ ਅਥਾਨਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਨਡਜ਼ਾਈਿ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ  

ਤਿਿੀਬਨ 5 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਿ ਵਧੀਿ ਫੰਰ ੰਗ ਵਜੋਂ ਇਿ ਅਪੱ ੇਟ ਿੀਤੀ ਫਿੈਂਿੋਫੋਨ ਇਿੁਈਵੇਲੈਂਸੀ ਗਿਾਂਟ ਿਾਹੀ ਂਫਿੈਂਿਫੋੋਨ ਸਿੂਲ ਬੋਿ ਾਂ ਨੰੂ 

ਮੱੁਹਈਆ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਸ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪੂੰਜੀ-ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਰਿ 2022-23 ਦੇ ਸਿੂਲੀ ਵਿਹ ੇ'ਚ, ਐਲਬਿਟਾ ਐਜੂਿੇਸ਼ਨ ਰਵਭਾਗ 

ਐਲਬਿਟਾ 'ਚ ਫਿੈਂਿਫੋੋਨ ਰਵਰਦਆ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਿ ਫਿੈਂਿੋਫਨੋ ਸਿੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂਨੰੂ ਅਲਾਟ ਿਿੇਗਾ। 

 

ਫੌਰੀ ਤਥੱ  

• ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਗਣਤੀ ਨੰੂ 2022-23 ਸਿੂਲੀ ਵਿਹ ੇਦੇ ਆਪਿੇਰਟੰਗ ਰਿਜ਼ਿਵਾ/ਂਪੈਰਸਆ ਂਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

• ਸਿੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂਆਪਣੇ ਆਸ ਨਾਲੋਂ  ਵਧ ੇਰਫਊਲ ਖਿਰਚਆਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਸਿਿਾਿ ਿਲੋੋਂ  ਵਧੀਿ ਫੰਰ ੰਗ ਵੀ ਪਰਾਪਤ 

ਿਿਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਿ  ੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਿੀਮਤਾ ਂਦੀ ਮਾਰਸਿ ਔਸਤ 1.25  ਾਲਿ ਪਰਰਤ ਲੀਟਿ  ਤੋਂ ਉਪੱਿ ਚਲੇ ਗਈ ਹ।ੈ 
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