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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

Q1 ਅੱਪਡੇਟ: ਕਰਜ਼ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਅਤੇ ਭਨ ੱਖ  ਾਸਤੇ 

ਬੱਚਤ  
 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਰਗੁੱਛ 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਰਿਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ, ਬਚਤ 

ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਵੁੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇਰਤਹਾਸਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਬਟਮੇੂਨ ਰਾਇਲਟੀ, ਅਰਤਰਰਕਤ ਸੰਸਾਧਨ ਰੈਵੀਰਨਊ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਵਚ ਉੁੱਚ ਰੈਵੀਰਨਊ 

ਅਨ ਮਾਨ ਨੇ, 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਾਂਤ ਦੇ ਅਨ ਮਾਰਨਤ ਸਰਪਲੁੱਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ 13.2 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਪਲੁੱਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਰਵੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਵੁੱਤੀ ਸਾਲ ਰਵੁੱਚ $13.4 ਰਬਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਰਵੁੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 5.2 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰਗੇੀ। 

ਸਰਕਾਰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੰਡ ਰਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਸ ਰਵਚ 2021-22 ਦੇ ਬਚੇ 

1.2 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੈੁੱ ਟ ਰਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ1.7 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ 

ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਰਜਸ ਨਾਲ ਕ ੁੱਲ ਰਨਵੇਸ਼ 2.9 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ 

ਮ ਦਰਾਸਰਫਤੀ-ਪਰਰੂਫੰਗ ਲਈ ਰੁੱਿੇ ਗਏ 705 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੈ। 

ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਿੀ ਟੈਕਸਾਾਂ ਦੀ ਇੰਡੈਕਨਸੰਗ 

ਪ੍ਾਂਤ, 2019 ਰਵੁੱਚ ਮਰਹੰਗਾਈ ਲਈ ਰਨੁੱ ਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੂਚਕਾਂਕ) ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ 2022 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ (ਰੈਟਰੋ-ਐਕਰਟਵ) ਹਵੋੇਗਾ।  ਮੂਲ ਰਨੁੱ ਜੀ 

ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 19,814 ਡਾਲਰ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇ2023 ਰਵੁੱਚ ਰਫਰ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। 

ਅਰਤਰਰਕਤ 80,000 ਤੋਂ 95,000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ, 2023 ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਰਨੁੱ ਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 1.3 ਰਮਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਤੋਂ ਵਿ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ 

ਰਨੁੱ ਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। 
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ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ, 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਹਲੇ ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਚੈੁੱਕਾਂ 'ਤੇ, ਘੁੱਟ ਟੈਕਸ ਰਵਦਹੋਲਰਡੰਗ ਰਾਹੀ ਂ

ਇਡੈੰਕਰਸੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਨੰੂ ਵੇਿਣਗੇ।   ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਕਉਰਂਕ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ 2022 ਵਾਸਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਵੇਗੀ, 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵਡਾ ਰਰਫੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਬਸੰਤ 2023 ਰਵੁੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂ2022 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ 

ਰਰਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਕ ੁੱਲ ਰਮਲਾਕੇ, 2022 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮ ੜ ਸ਼ ਰ ੂ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 2022-23 ਰਵੁੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $304 ਰਮਲੀਅਨ, 2023-24 ਰਵੁੱਚ $680 

ਰਮਲੀਅਨ ਅਤੇ 2024-25 ਰਵੁੱਚ $980 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਬੁੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਰਨੁੱ ਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਮਰਹੰਗਾਈ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਕੈਸ ਲਾਭ ਰਵੁੱਚ ਹੋਰ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਐਸਟੀ, ਕੋਈ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸਹਤ 

ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਨਹੀ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ੁੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਵੁੱਚ ਘੁੱਟ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਰੁੱਿਣ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਕ ਝ 

ਉਦਾਰ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਰਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 

$2.4 ਰਬਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਰਜੰਨ੍ਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਇਲੈਕਟ੍ੀਰਸਟੀ ਰੀਬੇਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂਛੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਰਮਲੀਅਨ ਘਰ-ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ $300 ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। 

• ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ 13-ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ-ਪ੍ਤੀ-ਲੀਟਰ ਸੂਬਾਈ ਈਧਂਨ ਟੈਕਸ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨਾ। 

• ਈਧਂਨ ਕੀਮਤ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਰਹਤ ਬੁੱਸਾਂ ਵਾਸਤ ੇਉੁੱਚ ਈਧਂਨ ਖ਼ਰਰਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ 

ਰਵੁੱਚ ਸਕੂਲ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

• ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੁੱਕ ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਛੂਟ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ 

ਿਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

• 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਅਲਬਰਟਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੁੱਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਫੈਡਰਲ ਓਲਡ ਏਜ ਸਰਕਊਰਟੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣਾ। 

ਹੋਰ ਆਰਨਿਕ ਨ ਕਾਸ ਸੂਚਕ  
 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹ।ੈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 68,200 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ 2020 (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਰਵਚ ਆ ਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ) ਦੇ 

ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਲਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰੀ-ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.8 ਪਤ੍ੀਸ਼ਤ ਰਰਹ 

ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ 2015 ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹ।ੈ  

ਉੁੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਧਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੁੱਿੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ, ਭੋਜਨ ਰਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 60 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ 

ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹ ੋਚ ੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨਰਮਾਣ ਰਸ਼ਪਮੈਂਟ ਰਵੁੱਚ 30 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 
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ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਉੁੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਿੇਤਰ ਰਵੁੱਚ ਰੈਰਵਰਨਊ ਅਤੇ ਿਰਰਚਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਡ੍ਰਲੰਗ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਕੁੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ 3.6 ਰਮਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਤੀ 

ਰਦਨ ਤੁੱਕ ਵਧਾ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸਾਲ ਰਰਕਾਰਡ ਉੁੱਚੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇਪਹ ੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤ ੇਗੈਸ ਿੇਤਰ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੋਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮ ਨਾਰਫਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹ ੋਕੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਲ 2022 ਰਵਚ ਅਸਲ ਕ ੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 'ਚ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਣੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

 ਇਹ 5.4 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਿੋੜ੍ਾ ਘੁੱਟ ਹ,ੈ ਜੋ ਉੁੱਚ ਮਰਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਵਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਰਰਚਆਂ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਵੁੱਚ ਰਵਕਾਸ ਦੀ ਘੁੱਟ ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 

ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੋਰਵਡ -19 ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 2014 ਦੇ ਰਸਿਰ ਨੰੂ ਪਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਰਨਜੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਭਰਵੁੱਿਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਇਸ ਸਾਲ 

ਅਤੇ 2023 ‘ਚ, ਦੇਸ਼ ਰਵੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਆਰਰਿਕ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਰਵਚ ਸ਼ਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਿ 

• 2022-23 ਲਈ ਸਰਪਲੁੱਸ 13.2 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ 2022 ਦੇ 

ਅਨ ਮਾਨ ਤੋਂ 12.6 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੁੱਧ ਹੈ। 

• 2022-23 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਅਨ ਮਾਨ 75.9 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਰਵੁੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਕਤੇ ਗਏ ਦੇ 

ਮ ਕਾਬਲੇ 13.3 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੁੱਧ ਹੈ।   

• ਕ ੁੱਲ ਿਰਚ 62.7 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਰਹਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਰਵੁੱਚ ਅਨ ਮਾਰਨਤ 62.1 

ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੋੜ੍ਾ ਰਜਹਾ ਵੁੱਧ ਹੈ।  

• 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵੁੱਚ 389 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਜਸ ਦਾ ਮ ੁੱਿ 

ਕਾਰਨ ਰਪਛਲੇ ਰਵੁੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਣਿਰਚੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ  ਕੈਰੀ-ਓਵਰ  ਅਤੇ ਹਾਈਵ ੇਦੇ ਰਵਸਤਾਰ ਲਈ 78 

ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 

• ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਸਮਰਰਿਤ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਭਰਵੁੱਿਬਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੰੂ 79.8 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨ ਮਾਨ ਤੋਂ 10.4 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੁੱਟ ਹੈ।  

• ਰਵੁੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਰਵੁੱਚ ਕ ਲ ਡੈਟ-ਟ-ੂਜੀਡੀਪੀ ਅਨ ਪਾਤ 10.3 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਰਰਹਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ।  

 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• 2022-23 ਪਰਹਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਦਾ ਰਵੁੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਰਬਆਨ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਿੋ 
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