
 

Classification: Public 

ਨਿਊਜ਼ ਨਿਲੀਜ਼ 

 
ਬਸੰਤ ਸੈਸ਼ਿ: ਅਲਬਿਟਾ ਲਗਾਤਾਿ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਿਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਿੱਧ ਨਿਹਾ ਹੈ। 
ਮਈ 26, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੱ ਛਨਗੱਛ 
 

ਅਲਬਿਟਾ ਨਿਧਾਿ ਸਭਾ ਦੇ ਬਸੰਤ ਿ ੱ ਤ ਸਸ਼ੈਿ ਦੌਿਾਿ ਅਲਬਿਟਾਿਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਿੌਕਿੀਆ,ਂਆਿਨਿਕਤਾ ਨਿਨਭੰਿਤਾ ਨਲਆਉਣ ਅਤੇ ਪਨਿਿਾਿਾਂ ਲਈ ਜੀਿਿ ਿ ੰ  ਨਕਫਾਇਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਿਿੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
 
ਬਸੰਤ ਸਸੈ਼ਿ ਦੀ ਸ਼ ਿ ਆਤ ਤ ੇਬਜਟ 2022: ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦੇ ਿਾਅਿੇ ਿਾਲ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਨਿਕਿਿੀ ਪਲਾਿ ਨਿੱਚ 
ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਿਿ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਨਿੱਚ ਪਨਹਲੀ ਿਾਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਲਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਕੇ ਅਲਬਿਟਾ 
ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਖਿਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਕੰਟਿੋਲ ਕਿਿ ਅਤੇ ਸ ਬ ੇਦੇ ਨਿੱਤ ਿ ੰ  ਲੀਹ ਤੇ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮ ੱ ਖ ਿਚਿਬੱਧਤਾ ਿ ੰ  
ਪ ਿਾ ਕੀਤਾ। 
 
ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਅਲਬਿਟਾ ਨਿੱਚ ਹਾਈਡਿੋਜਿ, ਸੈਿ-ਸਪਾਟਾ, ਹੈਂਪ, ਨਫਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਨਿਜ਼ਿ ਨਿੱਚ ਹੋਿ 
ਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾਲ ਹਿਾਬਾਜੀ, ਲੌਨਜਸਨਟਕਸ(ਪਰਬੰਧਿ), ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੇ ਿਾਧੇ ਲਈ ਪ ੰ ਜੀ ਅਤ ੇਨਿਿਮਾਣ ਨਿੱਚ ਿੱਡੇ ਨਿਿੇਸ਼ਾਂ 
ਿ ੰ  ਆਕਿਨਸ਼ਤ ਕਿਿਾ ਜਾਿੀ ਿੱਨਖਆ। 
 
ਨਿਕਾਿਡ ਤੋੜ ਮਨਹੰਗਾਈ ਦੌਿਾਿ ਨਕਫਾਇਤੀ ਜੀਿਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਿੇ 13 ਸੈਂਟ ਪਰਤੀ ਲੀਟਿ ਈਧਂਿ(ਬਾਲਣ) 
ਟੈਕਸ ਿ ੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਬਜਲੀ ਨਬੱਲਾਂ ਤੇ ਛਟੋ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਿ ੰ ਿ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 
 
ਇਸ ਕੰਮ ਿੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤ ੇਸਾਲਾਂ ਨਿੱਚ ਹਿ ਅਲਬਿਟਿ ਲਈ ਿੌਕਿੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿਿ, ਆਿਨਿਕਤਾ 
ਨਿੱਚ ਨਿਨਭੰਿਤਾ ਨਲਆਉਣ ਅਤ ੇਿਿੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਿ ਦੀ ਿੀਂਹ ਿੱਖੀ ਹੈ। 
 
ਬਸੰਤ ਸਸ਼ੈਿ ਦੌਿਾਿ ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਅਲਬਿਟਾਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਨਹੱਤ ਲਈ, ਜੀਿਿ ਲਾਗਤ ਿ ੰ  ਘੱਟ ਕਿਿ, 
ਅਲਬਿਟਾ ਿ ੰ  ਨਿਿੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਿਸ਼ਕ ਸਿਾਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਨਿੱਤੀ ਯੋਜਿਾ ਿਾਲ ਜ ੜ ੇਿਨਹਣ ਤੇ ਕੇਂਨਦਰਤ ਨਬੱਲ 
ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 
 



 

Classification: Public 

ਇਸ ਨਿੱਚ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਛੇਿਾਂ ਿੈੈੱਡ ਟੇਪ ਨਬੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਿਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨਿੱਚ ਸਧਾਿਿ ਿ ਕਾਿਟਾਂ ਿ ੰ  ਦ ਿ 
ਕਿਿ ਤੇ ਕੇਂਦਨਿਤ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ ਅਹ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹ ਣ ਤੱਕ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਿ ੰ  25 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟਦ ੇਹੋਏ 
ਿਾਅਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਇਸਿ ੰ  ਇੱਕ ਨਤਹਾਈ ਕੱਟਣ ਦ ੇਿਾਹ ਤ ੇਹੈ। 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਲਬਿਟਾ ਦ ੇਨਿਕਿਿੀ ਪਲੈਿ ਦਾ ਨਹੱਸਾ, ਅਲਬਿਟਾ ਐਟ ਿਿਕ ਉੱਧਮ ਲੇਬਿ ਮੰਗ ਿ ੰ  ਪ ਿਾ 
ਕਿਿ ਲਈ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਿਾਲੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਨਿੱਚ ਯੋਜਿਾਬੱਧ ਨਿਿਸੇ਼ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਿੀ ਨਿਨਦਆਿਿੀਆਂ 
ਿ ੰ  ਉਿਾਂ ਦੇ ਚੋਣਿੇਂ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੀ ਘਿ ਿੇੜ ੇਨਸਖਲਾਈ ਦ ੇਿਧੇਿੇ ਮੌਕੇ ਮ ਹੱਈਆ ਕਿਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹ ਿਿਮੰਦ ਅਤ ੇ
ਪਰਨਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਿ ੰ  ਭਨਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਤਆਿੀ ਦਾ ਸਮਿਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  
 
ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਆਿਨਿਕਤਾ ਮ ੜ ਲੀਹ ਤ ੇਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਕਾਸ ਨਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਿਿ ਲਈ 
ਨਤਆਿ ਹੈ। ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨਿਿਸੇ਼ ਿ ੰ  ਆਕਿਨਸ਼ਤ ਕਿਿ ਅਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਧੇਿੇ ਚੰਗੀ ਤਿਖਾਹ 
ਿਾਲੀਆਂ ਿੌਕਿੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿਿ ਲਈ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਨਿਕਿਿੀ ਪਲਾਿ ਿਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ 
ਸਮਿਿਿ ਅਤ ੇਨਿਨਭੰਿਤਾ ਿ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਿਿਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਿਹੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਸ ਬ ੇਦੀ ਬਸੰਤ 2015 ਤੋਂ 
ਬੇਿ ਜ਼ਗਾਿੀ ਦਿ ਿ ੰ  ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਿ ਤੱਕ ਨਲਜਾਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲ ਿਹੀ ਹੈ। ਹੈ। 
 
ਮਨਹੰਗਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਿ ਤ ੇਹੋਣ ਤ ੇਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਿ ੰ  ਖਤਮ ਕਿਕੇ ਨਬਜਲੀ ਅਤੇ 
ਕ ਦਿਤੀ ਗਸੈ ਛਟੋਾਂ ਿਾਲ ਅਸਲ ਕਾਿਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਅਲਬਿਟਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ। 
ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਿੜੋਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਾਹਤ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਕ ਸਿਕਾਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਿ ੰ  ਹੋਿ ਨਕਫਾਇਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਸ ਧਾਿ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 
 
ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੋਿਚੇ ਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਸਾਡ ੇਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਿ ਊਿਜਾ ਸ ਿੱਨਖਆ ਸਿਾਪਤ ਕਿਿ 
ਿਾਲ ਅਮਿੀਕਾ ਅਤੇ ਦ ਿੀਆ ਿ ੰ  ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਊਿਜਾ ਨਿਿਯਾਤ ਿ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਨਹੱਸ ੇਿਜੋਂ ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ 
ਊਿਜਾ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਿਿਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਰੀਮੀਅਿ ਜੇਸਿ ਕੈਿੀ ਿੇ ਿਾਨਸੰ਼ਗਟਿ ਡੀ.ਸੀ. ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਮਸ਼ਿ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ ਨਜੱਿੇ ਉਹ ਊਿਜਾ ਅਤੇ 
ਕ ਦਿਤੀ ਸਿੋਤਾਂ ਬਾਿੇ ਸੈਿੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੀਿੀਅਿ ਅਮਿੀਕੀ ਨਿਧਾਇਕਾਂ ਿ ੰ  ਅਲਬਿਟਾ ਦ ੇ
ਤੇਲ ਭੰਡਾਿਾਂ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਯਕੀਿ ਨਦਿਾਇਆ। 
 
ਬਸੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ 

• ਮਹਾਿਾਣੀ ਐਨਲਜ਼ਾਬੈਿ I। ਪਲੈਟੀਿਮ ਜ ਬਲੀ ਮਾਿਤਾ ਐਕਟ  ਅਨਜਹੇ ਅਲਬਿਟਾ ਿਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  
ਸਿਮਾਨਿਤ ਕਿ ਕੇ ਮਹਾਿਾਣੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿ ਦਾ ਜਸ਼ਿ ਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਸ ਬ ੇਿ ੰ  
ਨਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
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• ਯ ਟੀਨਲਟੀ ਕਮਨੋਡਟੀ ਨਿਬੇਟ ਐਕਟ 20 ਲੱਖ ਘਿਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਛਟੋੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਲਈ 150 ਡਾਲਿ ਦੀ 
ਨਬਜਲੀ ਛਟੋਾ ਿਾਲ ਉੱਚ ਨਬਜਲੀ ਨਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਹਤ ਿਜੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਨਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਦੀ ਿਕਮ 
ਹੈ। 

• ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਕੇਅਿ ਐਕਟ ਲਗਾਤਾਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਨਿਸਤਾਿ ਅਤੇ ਆਧ ਨਿਕੀਕਿਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਨਕ ਬਜਟ 2022, 1500 ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਿੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਕੇਅਿ ਬੈੈੱਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਘਿੇਲ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮਿੱਿਾ ਨਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

• ਨਸੱਨਖਆ (ਅਨਧਆਪਕ ਪੇਸ਼ਾ ਅਿ ਸ਼ਾਸਿ ਸ ਧਾਿ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2022 ਇਕਨਹਿੀ, ਨਿਿਪੱਖ ਕਾਿਿਾਈ 
ਪਰਨਕਨਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਨਦਆਿਿੀਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਸ ਿੱਨਖਆ ਅਤ ੇਮਾਨਪਆਂ ਿ ੰ  ਮਿ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਦਾਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ। 

• ਿੈੈੱਡ ਟੇਪ ਿੀਡੱਕਸ਼ਿ ਸਟੈਚ ਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2022 ਆਿਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨਿੱਚ ਿ ਕਾਿਟਾਂ ਿ ੰ  ਦ ਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਅੰਤਿ-ਨਮਊਂਸਪਲ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਯ ਨਟਲੀਟੀ ਦੀ ਸਨਿਿਤਾ ਿ ੰ  
ਿਧਾਉਣਾ। 

• ਟਰੈਨਫਕ ਸੇਫਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਕਾਨਮਆਂ ਦੀ ਸ ਿੱਨਖਆ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਿਦ ੇਿਾਹਿ 
ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਿੇਲੇ ਇੱਕੋ ਨਦਸ਼ਾ ਨਿੱਚ ਜਾ ਿਹੇ ਸਾਿੇ ਿਾਹਿ ਚਾਲਕਾਂ ਿ ੰ  60 ਨਕਲੋਮੀਟਿ ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ 
ਿਫ਼ਤਾਿ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
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