
ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ

ਮਾਰਚ, 2021

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ
2020-2021

ਲਈ
ਗ ਟਾ ਿਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ



ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ



ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ

2. ਵਧੀਕ ਲੋੜ  ਦੇ ਮੁਖ ਵੇਰਵੇ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-
(₹ ਕਰੋੜ  ਵਿਚ)

ਏ.. ਮਾਲ ਲੇਖੇ :
1 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 2369.67

2 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ 1073.50

3 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ 501.16

4 ਪਾਵਰ 447.06

5 ਿਸੱਿਖਆ 408.42

6 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਣਤੀ ਿਵਭਾਿ 341.41

7 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 275.94

8 ਟਰ ਸਪੋਰਟ 248.29

9 ਿਵੱਤ 195.72

10 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 171.23

11 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ 113.50

12 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 43.73

13 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ 35.91

14 ਰੋਿਿਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 18.95

15 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 13.15

16 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ 11.88

17 ਪਸੋਨਲ 7.05

18 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ 6.64

19 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 4.30

20 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ 3.97

21 ਿਲ ਸਰੋਤ 2.25

22 ਿਿਹ ਮਾਮਲੇ 1.93

23 ਿਕਰਤ 1.10

24 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 0.20

25 ਖੇਤੀਬਾੜੀ 0.12

26 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਿਰੀ ਿਵਭਾਿ 0.02

27 ਸਿਹਕਾਰਤਾ 0.01

28 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 0.00

29 ਚੋਣ 0.00

30 ਵਣ ਅਤੇ ਿੰਿਲਾਤ 0.00

ਇਸ ਪੁਸਤਕ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਲੂ ਿਵਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਿ ਟਾ ਦੀਆਂ 42 ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਿ  ਨਾਿਮਤਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਨ  ਤੇ ₹6523.66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁਲ ਵਧੀਕ ਖਰਚ 
ਆਵੇਿਾ , ਿਿਸ ਿਵਚ ₹6,297.12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ₹226.56 ਕਰੋੜ ਮਾਲ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਪੂੰ ਿੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਸਮਬੰਦਤ ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲੇਖੇ 
ਿਵਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ , ਇਨ  ਮੰਿ ਤੇ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਸੰਿਚਤ ਫੰਡ ਿਵੱਚੋ ₹6,297 ਕਰੋੜ ਦਾ ਿਨਰੋਲ ਵਧੀਕ ਖਰਚ ਆਵੇਿਾ |



31 ਬਾਿਬਾਨੀ 0.00

32 ਉਦਯੋਿ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 0.00

33 ਿਵਿਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 0.00

34 ਿੇਲ 0.00

35 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ 0.00

36 ਚੌਕਸੀ 0.00

37 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ 0.00

38 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 0.00

39 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਿ 0.00

40 ਰਾਿ ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ 0.00

41 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 0.00

42 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਿਕ ਿਸਖਲਾਈ 0.00

ਜੋੜ-ਏ.   6297.11

ਬੀ.. ਪੂੰ ਜੀ ਲੇਖੇ :
1 ਸਿਹਕਾਰਤਾ 180.27

2 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਣਤੀ ਿਵਭਾਿ 12.05

3 ਿਵਿਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 9.94

4 ਪਸੋਨਲ 8.22

5 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 4.64

6 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ 3.69

7 ਉਦਯੋਿ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 2.48

8 ਟਰ ਸਪੋਰਟ 2.00

9 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ 1.48

10 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ 1.26

11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ 0.33

12 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 0.15

13 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 0.04

14 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 0.00

15 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਿਰੀ ਿਵਭਾਿ 0.00

16 ਰੋਿਿਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 0.00

17 ਿਵੱਤ 0.00

18 ਿੇਲ 0.00

19 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਿਕ ਿਸਖਲਾਈ 0.00

20 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ 0.00

21 ਚੋਣ 0.00

22 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 0.00

23 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 0.00

24 ਪਾਵਰ 0.00

25 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 0.00

26 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 0.00

27 ਬਾਿਬਾਨੀ 0.00



28 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ 0.00

29 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 0.00

30 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ 0.00

31 ਿਿਹ ਮਾਮਲੇ 0.00

32 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ 0.00

33 ਿਲ ਸਰੋਤ 0.00

34 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ 0.00

35 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 0.00

36 ਿਸੱਿਖਆ 0.00

ਜੋੜ-ਬੀ.   226.55

ਕੁਲ ਜੋੜ :- (ਏ + ਬੀ) 6523.66

₹ 6523.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਿ ਦਾ ਵੋਿਟਡ ਤੇ ਚਾਰਜ਼ਡ ਭਾਿ  ਿਵਚ ਵੰਡ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
ਵੋਿਟਡ   6,317.97

ਚਾਰਜ਼ਡ   205.70

ਜੋੜ   6523.68



ਸਾਰ I
ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ 2020-2021

(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)
ਲੜੀ 
ਨੰ :

ਮੰਗ ਦਾ ਨੰ : ਅਤੇ ਨ ਜੋੜ

ਕੁਲ ਉਪਬੰਧ ਿਸੂਲੀਆਂ ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹੋਣ

ਿਸੂਲੀਆਂ ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹੋਣ

1 2 3 4 5

1 01 ਖੇਤੀਬਾੜੀ 4,578 3,331 1,247

2 02 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 46,407 46,403 4

3 03 ਸਿਹਕਾਰਤਾ 1,802,742 1,802,675 67

4 04 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ 0 0 0

5 05 ਿਸੱਿਖਆ 4,084,167 3 4,084,164

6 06 ਚੋਣ 2 1 1

7 07 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ 359,051 0 359,051

8 08 ਿਵੱਤ 1,957,210 1 1,957,209

9 09 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 437,333 0 437,333

10 10 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਿ 1 0 1

11 11 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 1,712,313 0 1,712,313

12 12 ਿਿਹ ਮਾਮਲੇ 19,355 7 19,348

13 13 ਉਦਯੋਿ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 24,802 24,800 2

14 14 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 42,982 0 42,982

15 15 ਿਲ ਸਰੋਤ 22,477 2 22,475

16 16 ਿਕਰਤ 10,955 0 10,955

17 17 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 2,759,371 2 2,759,369

18 18 ਪਸੋਨਲ 152,712 82,200 70,512

19 19 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 3,579 1,544 2,035

20 20 ਪਾਵਰ 4,470,568 0 4,470,568

21 21 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ 5,011,602 5 5,011,597

22 22 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ 10,771,863 36,900 10,734,963

23 23 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 23,696,744 2 23,696,742

24 24 ਿਵਿਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 99,360 99,360 0

25 25 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 15 2 13

26 26 ਰਾਿ ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ 0 0 0

27 27 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਿਕ ਿਸਖਲਾਈ 2 0 2

28 28 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 2 1 1

29 29 ਟਰ ਸਪੋਰਟ 2,502,919 19,998 2,482,921

30 30 ਚੌਕਸੀ 0 0 0

31 31 ਰੋਿਿਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 189,476 0 189,476



32 32 ਵਣ ਅਤੇ ਿੰਿਲਾਤ 21 0 21

33 33 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ 14,779 14,775 4

34 34 ਬਾਿਬਾਨੀ 1 0 1

35 35 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ 1,147,680 12,633 1,135,047

36 36 ਿੇਲ 1 0 1

37 37 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 131,961 434 131,527

38 38 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ 118,803 8 118,795

39 39 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਿਰੀ ਿਵਭਾਿ 175 0 175

40 40 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ 39,704 1 39,703

41 41 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ 66,411 2 66,409

42 42 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਣਤੀ ਿਵਭਾਿ 3,534,649 120,506 3,414,143

65,236,773 2,265,596 62,971,177



ਸਾਰ II

ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ 2020-2021
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਲੜੀ ਨੰ : ਮੰਗ ਦਾ ਨੰ : ਅਤੇ ਨ ਮਾਲ ਪੂੰ ਜੀ ਜੋੜ ਸਫ਼ਾ ਨੰ :
1 2 3 4 5 6
1 01 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੋਿਟਡ 9 3,331 3,340 1-3

ਚਾਰਜ਼ੜ 1,238 0 1,238 1-3

2 02 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੋਿਟਡ 4 46,403 46,407 4-6

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 4-6

3 03 ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਵੋਿਟਡ 2 1,802,675 1,802,677 7-8

ਚਾਰਜ਼ੜ 65 0 65 7-8

4 04 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 9-9

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 9-9

5 05 ਿਸੱਿਖਆ ਵੋਿਟਡ 4,084,163 3 4,084,166 10-16

ਚਾਰਜ਼ੜ 1 0 1 10-16

6 06 ਚੋਣ ਵੋਿਟਡ 1 1 2 17-17

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 17-17

7 07 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵੋਿਟਡ 358,290 0 358,290 18-19

ਚਾਰਜ਼ੜ 761 0 761 18-19

8 08 ਿਵੱਤ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 20-21

ਚਾਰਜ਼ੜ 1,957,209 1 1,957,210 20-21

9 09 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੋਿਟਡ 437,102 0 437,102 22-24

ਚਾਰਜ਼ੜ 231 0 231 22-24

10 10 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਿ ਵੋਿਟਡ 1 0 1 25-25

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 25-25

11 11 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 1,712,312 0 1,712,312 26-27

ਚਾਰਜ਼ੜ 1 0 1 26-27

12 12 ਿਿਹ ਮਾਮਲੇ ਵੋਿਟਡ 13,145 7 13,152 28-30

ਚਾਰਜ਼ੜ 6,203 0 6,203 28-30

13 13 ਉਦਯੋਿ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੋਿਟਡ 2 24,800 24,802 31-32

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 31-32

14 14 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵੋਿਟਡ 42,982 0 42,982 33-34

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 33-34

15 15 ਿਲ ਸਰੋਤ ਵੋਿਟਡ 22,475 2 22,477 35-37

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 35-37

16 16 ਿਕਰਤ ਵੋਿਟਡ 10,955 0 10,955 38-39



16 ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 38-39

17 17 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੋਿਟਡ 2,759,369 2 2,759,371 40-41

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 40-41

18 18 ਪਸੋਨਲ ਵੋਿਟਡ 60,966 82,200 143,166 42-43

ਚਾਰਜ਼ੜ 9,546 0 9,546 42-43

19 19 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਵੋਿਟਡ 2,035 1,544 3,579 44-45

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 44-45

20 20 ਪਾਵਰ ਵੋਿਟਡ 4,470,568 0 4,470,568 46-47

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 46-47

21 21 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਵੋਿਟਡ 5,011,597 5 5,011,602 48-50

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 48-50

22 22 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ ਵੋਿਟਡ 10,734,963 36,900 10,771,863 51-55

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 51-55

23 23 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਿਟਡ 23,696,301 2 23,696,303 56-57

ਚਾਰਜ਼ੜ 441 0 441 56-57

24 24 ਿਵਿਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੋਿਟਡ 0 99,360 99,360 58-58

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 58-58

25 25 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 13 2 15 59-60

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 59-60

26 26 ਰਾਿ ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 61-61

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 61-61

27 27 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਿਕ ਿਸਖਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 2 0 2 62-63

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 62-63

28 28 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵੋਿਟਡ 1 1 2 64-65

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 64-65

29 29 ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵੋਿਟਡ 2,482,921 19,998 2,502,919 66-69

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 66-69

30 30 ਚੌਕਸੀ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 70-70

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 70-70

31 31 ਰੋਿਿਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 189,476 0 189,476 71-71

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 71-71

32 32 ਵਣ ਅਤੇ ਿੰਿਲਾਤ ਵੋਿਟਡ 21 0 21 72-73

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 72-73

33 33 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ ਵੋਿਟਡ 4 14,775 14,779 74-75

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 74-75

34 34 ਬਾਿਬਾਨੀ ਵੋਿਟਡ 1 0 1 76-76

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 76-76



35 35 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਵੋਿਟਡ 1,135,047 12,633 1,147,680 77-78

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 77-78

36 36 ਿੇਲ ਵੋਿਟਡ 1 0 1 79-79

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 79-79

37 37 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਵੋਿਟਡ 105,067 434 105,501 80-82

ਚਾਰਜ਼ੜ 26,460 0 26,460 80-82

38 38 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ ਵੋਿਟਡ 118,791 8 118,799 83-85

ਚਾਰਜ਼ੜ 4 0 4 83-85

39 39 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਿਰੀ ਿਵਭਾਿ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 86-86

ਚਾਰਜ਼ੜ 175 0 175 86-86

40 40 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ ਵੋਿਟਡ 2 1 3 87-88

ਚਾਰਜ਼ੜ 39,701 0 39,701 87-88

41 41 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ ਵੋਿਟਡ 51,409 2 51,411 89-90

ਚਾਰਜ਼ੜ 15,000 0 15,000 89-90

42 42 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਣਤੀ ਿਵਭਾਿ ਵੋਿਟਡ 3,414,143 120,506 3,534,649 91-93

ਚਾਰਜ਼ੜ 0 0 0 91-93

ਜੋੜ 62,971,177 2,265,596 65,236,773

ਿੋਵਟਡ 60,914,141 2,265,595 63,179,736

ਚਾਰਜ਼ਡ 2,057,036 1 2,057,037
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ਮੰਗ ਨੰ : 01
ਖੇਤੀਬਾੜੀ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

117,093,386,000
110,000

ਜੋੜ 117,093,496,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,340,000
1,238,000

ਜੋੜ 4,578,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

117,096,726,000
1,348,000

ਜੋੜ 117,098,074,000

ਸੈਕਟਰ - (ਸੀ) ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾਿ
ਉਧ - ਸੈਕਟਰ - (ਏ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2401 - ਫਸਲ ਪਾਲਣ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,238

   109 - ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਕਸਾਨ ਟੇਵਨੰਗ
18 - ਸੀ.ਐਸ.(ਏ.ਜੀ.ਆਰ)-27 ਨਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਿਰਨਸ ਪਲਾਨ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ (NEGP-A)

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2

20 - ਗ ਟ-ਇੰਨ-ਏਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਫਾਰ ਪਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਡਸਟੀਕਟ 
ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
35 - ਏ.ਜੀ.ਆਰ-34 ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਬੋਰਡ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,238
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2402 - ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   102 - ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ
40 - ਨਾਬਾਰਡ-ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ- ਪੋਜੈਕਟਸ ਫਾਰ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਿਾਟਰ ਕੰਨਸਰਿੇਸ਼ਨ

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 1

33 ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
22 - ਨਾਬਾਰਡ-ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ- ਪੋਜੈਕਟਸ ਫਾਰ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਿਾਟਰ ਕੰਨਸਰਿੇਸ਼ਨ

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 1

33 ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2406 - ਿਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ ਸੁਰੱਵਖਆ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਿਾਤਾਿਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ
   112 - ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡਨਜ਼

01 - ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡਨਜ਼
93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4401 - ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   105 - ਸੰਦ ਅਤੇ ਖਾਦ
04 - ਨਸ਼ਨਲ ਵਮਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨਜਮਟ)

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1,700

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1,631

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,331

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 4,578

(ਿੋਵਟਡ) 3,340

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,238

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਮਾਨਯੋਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵੱਖ-2 ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ (12.38)

2 ਨੇਸ਼ਨਲ ਈ ਿਵਰਨੈ਼ਸ ਪਲਾਨ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ,ਪੰਿਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਿਲਾ ਿਸੰਚਾਈ ਯੋਿਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ਟ ਇੰਨ 
ਏਡ, ਿ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਟੂ ਪੰਿਾਬ ਰੂਰਲ ਿਡਵਲੈਪਮਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ- ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ- ਪੋਿੈਕਟਸ ਫਾਰ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ 
ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ

(0.08)

3 ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਵ  ਐਸ ੳ ਈ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ (0.01)

4 ਨੈ ਨਲ ਿਮ ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਿਰੀਕਲਚਰ (ਸਾਇਲ ਹੇਲਥ ਮੈਨੇਿਮਟ) ਅਧੀਨ ਮੌਿੂਦਾ ਭ ਖਰਖ ਲਬਾਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਿਬੂਤ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ

(17.00)

5 ਨੈ ਨਲ ਿਮ ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਿਰੀਕਲਚਰ (ਸਾਇਲ ਹੇਲਥ ਮੈਨੇਿਮਟ) ਅਧੀਨ ਰਾਿ ਪੱਧਰੀ ਖਾਦ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕਸਟਰੋਲ ਲੈਬ  ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਿਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ

(16.31)
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ਮੰਗ ਨੰ : 02
ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)

₹
1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ

ਚਾਰਜ਼ਡ
6,190,273,000

100,000

ਜੋੜ 6,190,373,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

46,407,000
0

ਜੋੜ 46,407,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,236,680,000
100,000

ਜੋੜ 6,236,780,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2403 - ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿ  ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵਸਹਤ
13 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਵਡਸੀਜ਼-ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਡਸੀਜ਼ ਫਰੀ ਜ਼ੋਨ 60:40 
(ਐਸਕੈਡ)

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

18 - ਫੁੱ ਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਗਰਾਮ
26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 2

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4403 - ਪ ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿ  ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ
03 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਵਡਸੀਜ਼-ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਡਸੀਜ਼ ਫਰੀ ਜ਼ੋਨ 60:40 
(ਐਸਕੈਡ)

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 11,641

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 3,001

12 - ਸੈਵਟੰਗ ਅੱਪ ਆਫ ਵਨਊ ਪੌਲੀਕਲੀਵਨਕਸ ਐਂਡ ਸਟਰਥਵਨੰਗ ਆਫ ਿੈਟਨਰੀ ਇੰਸਟੀਵਚਊਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਵਦ 
ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-14 ਪੋਜੈਕਟ (ਨਬਾਰਡ)

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1
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13 - ਅੱਪਗੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਿੈਟਨਰੀ ਇੰਸਟੀਵਚਊਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਵਦ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-17 ਪੋਜੈਕਟ 
(ਨਬਾਰਡ)

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

17 - ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਬਲਵਡੰਗਜ਼ ਆਫ ਤਵਹਸੀਲ ਐਂਡ ਬਲਾਕ ਲੈਿਲ ਿੈਟਨਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ 
ਿੈਟਨਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲਜ਼ ਇਨ ਵਦ ਸਏਟ ਅੰਡਰ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-18 (ਨਬਾਰਡ) 

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
04 - ਸੈਵਟੰਗ ਅੱਪ ਆਫ ਵਨਊ ਪੌਲੀਕਲੀਵਨਕਸ ਐਂਡ ਸਟਰਥਵਨੰਗ ਆਫ ਿੈਟਨਰੀ ਇੰਸਟੀਵਚਊਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਵਦ 
ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-14 ਪੋਜੈਕਟ (ਨਬਾਰਡ)

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

11 - ਅੱਪਗੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਿੈਟਨਰੀ ਇੰਸਟੀਵਚਊਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਵਦ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-ਪੋਜੈਕਟ 
(ਨਬਾਰਡ)

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

13 - ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਬਲਵਡੰਗਜ਼ ਆਫ ਤਵਹਸੀਲ ਐਂਡ ਬਲਾਕ ਲੈਿਲ ਿੈਟਨਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ 
ਿੈਟਨਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲਜ਼ ਇਨ ਵਦ ਸਏਟ ਅੰਡਰ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-18 (ਨਬਾਰਡ) 

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 14,652

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4405 - ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
05 - ਇੰਟੀਗਰੇਵਟਡ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ ਆਫ ਵਫਸ਼ਰੀਜ਼

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 3,000
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53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 28,751

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 31,751

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 46,407

(ਿੋਵਟਡ) 46,407

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਅਿਸਸਟਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਫਰੀ ਿੋਨ 60:40 (ਅਸਕੈਡ) ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ 
ਲਈ।

(146.40)

2 ਇਨਟੀਿੇਿਟਡ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਆਫ ਮੈਨੇਿਮਟ ਆਫ ਿਫਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ। (317.50)

3 ਨਵ  ਸਕੀਮ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ। (0.17)
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ਮੰਗ ਨੰ : 03
ਸਵਹਕਾਰਤਾ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,216,222,000
300,000

ਜੋੜ 3,216,522,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,802,677,000
65,000

ਜੋੜ 1,802,742,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,018,899,000
365,000

ਜੋੜ 5,019,264,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2425 - ਸਵਹਕਾਰਤਾ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 65

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

   195 - ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
01 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਵਟਿ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲਮਟਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 65

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4425 - ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   190 - ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼
07 - Investment in Sugar Mills

54 ਿਨਵੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 6404 - ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜਾ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   195 - ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਲਈ ਲੋਨ
02 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰੇਵਟਿ ਵਮਲਕ ਪੋਵਡਓੂਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲਮਟਡ ( ਵਮਲਕਫੈਡ) ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ

55 ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ ਿੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 100

55 ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ ਿੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 302,674

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 302,774

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 6425 - ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਲਈ ਕਰਜੇ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   108 - ਹੋਰ ਸਵਹਕਾਰਤਾਿ  ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ
12 - ਗੰਨ  ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ  ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਆਪਰੇਵਟਿ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ

55 ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ ਿੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 1,499,900

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,499,900

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1,802,742

(ਿੋਵਟਡ) 1,802,677

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 65

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਲੇਟ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਿ ਦੇਣ ਲਈ (0.65)

2 ਿਵਭਾਿ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

3 ਅਨਾਿ ਖਰੀਦ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ਲੈਣ ਯੋਿ ਰਕਮ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

4 ਸ਼ੂਿਰਿਮਲ  ਦੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮਟ ਸਬੰਧੀ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

5 ਘਿਨਆ ਦੇ ਬਾਿਰ ਿਵਖੇ ਬਾਈ-ਪਾਸ ਪੋਟੀਨ ਪਲ ਟ ਲਿਾਉਣ ਸਬੰਧੀ (1.00)

6 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣ  ਿਵਖੇ ਨਵ  ਿਮਲਕ ਪਲ ਟ ਲਿਾਉਣ ਸਬੰਧੀ (3026.74)

7 ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਿੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ (14999.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 04
ਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿ  ਭਲਾਈ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,267,208,000
1,000

ਜੋੜ 1,267,209,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,267,208,000
1,000

ਜੋੜ 1,267,209,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 05
ਵਸੱਵਖਆ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

124,874,185,000
4,401,000

ਜੋੜ 124,878,586,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,084,166,000
1,000

ਜੋੜ 4,084,167,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

128,958,351,000
4,402,000

ਜੋੜ 128,962,753,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2071 - ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਾਭ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਵਸਿਲ
   109 - ਰਾਜ ਦੇ ਗ ਟ ਪਾਪਤ ਵਸੱਵਖਆ ਸੰਸਥਾਿ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ

01 - ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟ ਏਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ
04 ਪੈਨ ਨਰੀ ਚਾਰਿਿਸ (ਵੋਿਟਡ) 120,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 120,000

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2075 - ਫੁਟਕਲ ਆਮ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   104 - ਅਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾਿ  ਬਦਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ
01 - ਅਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾਿ  ਬਦਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

05 ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,650

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,650

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2202 - ਆਮ ਵਸੱਵਖਆ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਪਇਮਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
   101 - ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

01 - ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 17,000

27 - ਈਡੀਈ-17 ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ, ਪੰਜਾਬ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 617,216

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 2,600

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 5,950

28 - ਈ.ਡੀ.ਈ.-12 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਮਰੀ, ਵਮਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ  ਨੰੂ ਫਰਨੀਚਰ 
ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ।

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 20,000

98 - .

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 57,000

   112 - ਨਸ਼ਨਲ ਪੋਗਰਾਮ ਆਫ ਵਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਇੰਨ ਸਕੂਲਜ
01 - ਈ.ਡੀ.ਈ-03 ਵਮਡ ਡੇ ਮੀਲ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 190,000

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
02 - ਈਡੀਈ-03 ਵਮਡ ਡੇ ਮੀਲ 

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 133,594

18 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ, ਪੰਜਾਬ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 325,832

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 900

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 2,050

19 - ਈ.ਡੀ.ਈ.-12 ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ  ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਿੁਣ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 20,000

98 - .

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 93,000

02 - ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 50

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3

   104 - 

01 - ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

16 ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 4
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18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 4

   106 - ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ
01 - ਈਡੀਐਸ-38 9 ਿ  ਅਤੇ 12 ਿ  ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱ ਫਤ ਵਕਤਾਬ

33 ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 268,400

   107 - ਿਜ਼ੀਫੇ
07 - ਡਾ:ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਫਾਰ ਬਰੀਲੀਐਂਟ ਸਟੂਡਟਸ

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 34,000

   108 - 

01 - ਪਵਤਭਾ ਖੋਜ ਪੀਵਖਆ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2,224

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 1

   109 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
01 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡ  ਅਤੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,499

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,000

32 - ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸਟੇਵਬਲਸਮਟ ਆਫ ਵਡਸਵਟਕਟ ਇੰਨਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਵਨੰਗ 
(ਡਾਇਟ)

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 44

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,340

16 ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 158

17 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 60

18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 190

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 3,220

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 7,100

92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 94

37 - .ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮੀਊਵਨਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌ◌ੌਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ) ਪੋਜੈਕਟ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 54,690

48 - ਇਮਪਰੂਿਮਟ ਆਫ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਬਾਏ ਪਿਾਇਵਡੰਗ ਸਾਈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨ 351 
ਸਕੂਲਜ਼ ਅਪਗੇਵਡਡ ਅੇਡਰ ਨਬਾਰਡ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ-16

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 48

63 - ਹਰੇਕ ਵਜ਼ਲੈ ਦੇ ਉਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਿਾਰਡ
05 ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 6,000

05 ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 8,900

05 ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 11,900

65 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ, ਪੰਜਾਬ (ਸੈਕੰਡਰੀ)
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 158,800

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 147,500

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 960
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98 - ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 900

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 260

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 199

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
07 - ਗ ਟ ਇੰਨ ਐਂਡ ਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਐਂਟ ਸਕੂਲ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 59,500

16 - ਇੰਮਪਰੂਿਮਟ ਆਫ ਲੈਬੋਰਟੀ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਚਰ ਬਾਏ ਪੋਿਾਈਵਡੰਗ ਸਾਇੰਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨ 351 
ਸਕੂਲਜ਼ ਅੱਪਗਰੇਡਡ ਅੰਡਰ ਨਬਾਰਡ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ 16

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 52

18 - ਈਡੀਐਸ-19 ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਵਸਮਟ ਆਫ ਵਡਸਵਟਕਟ ਇੰਨਸਟੀਵਚਊਟ  ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਐਂਡ ਟਰੇਵਨੰਗ 

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 775

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 6,023

34 - ਈਡੀਐਸ- 38 9 ਿੀ ਅਤੇ 12 ਿ  ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ 11ਿ  ਅਤੇ 12ਿ  ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਕਤਾਬ

33 ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 67,100

35 - ਡਾ:ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਫਾਰ ਬਰੀਲੀਐਂਟ ਸਟੂਡਟਸ
34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 16,000

36 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੈਕੰਡਰੀ)
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 121,200

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,040

37 - .

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 100

38 - .

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 100

39 - .

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 19,200

03 - ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
   102 - ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਵਲਆ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

01 - ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਲਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 12,000

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 145,000

02 - ਗੁਰੂ ਨਾਨ ਦੇਿ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਲਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 435,000

03 - ਗ ਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟਸ ਕੰਨਵਸਵਟਊਟ ਕਾਲਜ਼
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 225,000

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 300,000

16 - .

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 6,609

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 9,700
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17 - ਇੰਸਟੈਬਵਲਸਮਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਤਰਨਤਾਰਨ

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 4,010

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 11,900

   103 - 

02 - ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ
91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 200

23 - ਅਵਸਸਟਟ ਟੂ ਪੇਅਰਟਸ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਅਨ ਫੰਡ ਫਾਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 7,765

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਰੀਇਮਬਸਮਟ ਟੂ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਡਪਾਰਟਮਟ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਇੰਨ ਵਲਊ ਆਫ ਫਰੀ ਕੰਨਸੈਸਨਲ 
ਫਵਸਲੀਟੀਜ ਟੂ ਸਟੂਡੈਟਸ ਆਫ ਕਾਲਵਜਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਸ ਇੰਨ ਗੌ◌ੌਰਵਮੰਟ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਬਵਸਸ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 286,663

04 - 

   200 - 

03 - .

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 20

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 30

16 ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 20

17 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 10

18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 10

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 10

05 - ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਸ਼ਾਿ
02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 550

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 20

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 540

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 7,014

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 17,300

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 500

06 - ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਮਸਸਟੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ,ਪੰਜਾਬ)
14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 289

   107 - ਿਜੀਫੇ
01 - ਗ ਟ ਆਫ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਐਂਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਮਲਟਰੀ ਕਾਲਜ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 803

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,960,748

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2204 - ਖੇਲ ਕੁੱ ਦ ਤੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਸਰੀਰਕ ਵਸੱਵਖਆ
02 - ਅਵਸਸਟਟ ਟੂ ਪੇਅਰਟਸ ਈਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਫਾਰ ਗੈਸ਼ਟ ਫੈਕਲਟੀ

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 65

   102 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੁਿਕ ਭਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
01 - ਨਸ਼ਨਲ ਕੈਵਡਟ ਕਾਰਪਸ ਆਮ ਅਮਲਾ

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 700

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 500

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 200

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,465

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2205 - ਕਲਾ ਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   105 - ਜਨਤਕ ਪੁਸਤਕਾਲੇ
01 - ਜਨਤਕ ਲਾਇਬੇਰੀਆਂ

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 300

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 300

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4202 - ਵਸੱਵਖਆ, ਖੇਲ ਕੁੱ ਦ,ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - 

   202 - ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
27 - .ਈਡੀਐਸ-67 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

28 - ਈਡੀਐਸ-62 ਡਾਇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
27 - .ਐਚ.ਈ.-25 ਕੰਲਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨਊ ਕਾਲਜ਼ਸ ਇੰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 4,084,167

(ਿੋਵਟਡ) 4,084,166

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਰਾਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਤੀ 01.03.2021 ਤ 6% ਡੀ.ਏ. ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। (1200.00)

2 ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ, ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ , ਸਕਾਲਰਿ ਪਸ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਪਾਿੈਕਟ, ਸਰਬੋਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਸਕੂਲ, ਪੰਿਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਿੜ ਦੀ ਪੈਿਡੰਿ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ।

(16459.43)

3 ਸਮੱਿਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਭਆਨ, ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਅਧੀਨ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। (17280.05)

4 ਕਾਲਿ  ਿਵੱਚ ਿੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ, ਇ ਿਤਹਾਰ, ਿਬਿਲੀ, ਸਕੂਲ  ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ  
ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਜ਼

(718.82)

5 ਨਵ  ਸਕੀਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ। (2.13)

6 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ, ਸ ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਣਤੀਆਂ ਿਵਭਾਿ ਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ  ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ, ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. 
(ਸੀ.ਸੈ.) ਤ ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੰੂ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਪਿਤਯੋਿਤਾ ਪੀਿਖਆ ਦਾ ਬਿਟ ਿਸ਼ਫਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ  ਦਾ 
ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿਟ ਸਹੀ ਬਿਟ ਹੈੱਡਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਫਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।

(1716.28)

7 ਨਵ-ਸਥਿਪਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਿਤ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਿੁਰੂ ਤੇਿ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਲਾਅ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ ਿ ਟ-ਇੰਨ-ਏਡ ਵਿ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸੈਲਰੀ ਰੈਵਿਨਊ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਾਰੀ ਵਾਧੂ ਬਿਟ।

(322.19)

8 ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਿਰਆਇਤੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ, 
ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.ਟੀ., ਡਾਇਰਕੈਟੋਰੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਿ, ਐਿੂਕੇਸ਼ਨਲ ਿਟਿਬਊਨਲ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਟ

(3142.76)

9 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ ਚਾਰਜ਼ਡ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਟੋਕਨ ੋਵੀਜ਼ਨ। (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 06
ਚੋਣ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,714,150,000
0

ਜੋੜ 1,714,150,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,000
0

ਜੋੜ 2,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,714,152,000
0

ਜੋੜ 1,714,152,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2015 - ਚੋਣ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਚੌਣ ਕਵਮਸ਼ਨ
01 - ਚੌਣ ਕਵਮਸ਼ਨ

51 ਮੋਟਰ ਿੱਡੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4059 - ਜਨਤਕ ਕੰਮ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

60 - ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ
   051 - ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ

05 -  ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2

(ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਰਾਿ ਚੋਣ ਕਿਮਸਨ ਲਈ ਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

2 ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਲਈ ਿਿਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 07
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,214,529,000
12,000

ਜੋੜ 2,214,541,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

358,290,000
761,000

ਜੋੜ 359,051,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,572,819,000
773,000

ਜੋੜ 2,573,592,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2039 - ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸਾਸ਼ਨ
01 - ਵਜਲਾ ਅਮਲਾ

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,800

04 - ਇੰਮਪਰੂਿਮਟ ਆੱਫ ਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰ ਡ ਵਡਪਾਰਟਮਟਸ਼
27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 8,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 9,800

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2040 - ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਿਪਾਰ ਤੇ ਕਰ ਆਵਦ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸਾਸ਼ਨ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 600

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 2,665

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 593

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4,265

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 593
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2043 - ਕੋਲੈਕਸਨ ਚਾਰਵਜਸ ਅੰਡਰ ਸਟੇਟ ਗੂਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ ਟੈਕਸ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸਾਸ਼ਨ

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 31,045

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 168

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 2,000

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨ ਡ ਸਟੇਟ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 311,180

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 344,225

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 168

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 359,051

(ਿੋਵਟਡ) 358,290

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 761

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਮਾਣਯੋਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਉਿਰਤ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ (6.00)

2 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (337.10)

3 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਿ ਦੇ ਿਰਪੇਅਰ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ (80.00)

4 ਮਾਣਯੋਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ (7.61)

5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ (48.00)

6 ਿਵੱਤੀ ਵਰੇ 2017-18 ਤ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਦੀ user Charges ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁਪਏ 32,60,89,524.00 (ਕੇਵਲ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ 
ਉਨਾਨਵੇ ਹਿਾਰ ਪੰਿ ਸੋ ਚੌਵੀ) Goods and Services network (GSTN) ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।

(3111.80)
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ਮੰਗ ਨੰ : 08
ਵਿੱਤ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

173,361,997,000
672,459,445,000

ਜੋੜ 845,821,442,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
1,957,210,000

ਜੋੜ 1,957,210,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

173,361,997,000
674,416,655,000

ਜੋੜ 847,778,652,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2048 - ਨਵਮੱਤਣ ਲਈ ਕਮੀ ਜ  ਵਰਣ ਤੋ ਬਚਾਅ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਵਸੰਵਕੰਗ ਫੰਡ
02 - ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਵਟਡ ਵਸੰਵਕੰਗ ਫੰਡ

63 ਅੰਤਰ ਲੇਖਾ ਬਦਲੀ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,342,838

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,342,838

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2049 - ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਅੰਤਰ ਵਰਣ ਤੇ ਵਿਆਜ
   305 - ਵਰਣ ਦਾ ਪਬੰਧਨ

01 - ਵਰਣ ਦਾ ਪਬੰਧ
45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 4,414

03 - ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ  ਤੇ ਪਾਿੀਡਟ ਆਵਦ ਤੇ ਵਿਆਜ
   117 - ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵਿਆਜ

01 - ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਅੰਸਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵਿਆਜ
45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 10

05 - ਵਰਜ਼ਰਿ ਫੰਡ ਵਿਆਜ
   105 - ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਜ਼ਰਿ ਫੰਡ ਤੇ ਵਿਆਜ

02 - ਇੰਟਰਸਟ ਆਨ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐੋਫੋਰੇਸਟੈਸ਼ਨ ਫੰਡ
45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 350,000
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60 - ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ
   701 - ਫੁਟਕਲ

08 - 14ਿ ਵਿੱਤ ਕਵਮਸ਼ਨ ਗ ਟ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਵਿਆਜ
45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 189,652

10 - .15ਿੇ ਵਿੱਤ ਕਵਮਸ਼ਨ ਗ ਟ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਵਿਆਜ
45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 40,392

45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 29,903

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 614,371

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 6003 - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   108 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤ ਕਰਜੇ
01 - Loans from National Co-operative Development Corporation

56 ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1,957,210

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,957,210

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਕੰਸੋਲੀਡੇਿਟਡ ਿਸੰਿਕਿ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ (13428.00)

2 ਕਰਿੇ ਦੀ ਮੈਨੇਿਮਟ ਸਬੰਧੀ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ (44.14)

3 ਕਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ (10.00)

4 ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੇ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ (3500.00)

5 14ਵ ਿਵੱਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿ ਟ ਇਨ ਏਡ ਨੰੂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ। (1896.52)

6 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਿਵਭਾਿ ਨੰੂ 15ਵ ਿਵੱਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿ ਟ ਨੰੂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ। (403.92)

7 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਿ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ 15ਵ ਿਵੱਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿ ਟ ਇਨ ਏਡ ਨੰੂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ 
ਸਬੰਧੀ।

(299.03)

8 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਿਡਵਲੈਪਮਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 09
ਖੁਰਾਕ, ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

9,027,430,000
1,000

ਜੋੜ 9,027,431,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

437,102,000
231,000

ਜੋੜ 437,333,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

9,464,532,000
232,000

ਜੋੜ 9,464,764,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3456 - ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈਜ਼
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ ਾਸਨ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਐਂ◌ਂਡ ਪਸ਼ਾਸਨ

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 2,977

04 - 

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 46

05 - ਪਰਾਇਜ ਮੋਨੀਟਵਰੰਗ ਸੈਲ
28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 264

   102 - ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ
04 - ਵਪਵਟੰਗ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਜ਼ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਟੈਗਸ

16 ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 114,640

98 - ਕੰਵਪਊਟਰੀਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 8,016

   103 - ਕੰਵਜਉਮਰ ਸਬਵਸਡੀਜ਼
04 - ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 90,000

   789 - ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਵਡਊਲ ਕਾਸਟ
02 - ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 206,171

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਸੀ.ਐਸ.-2 ਇੰਨਫਾਰਸਮਟ ਆਫ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਫਾਰ ਦੀ ਇੰਮਪਲੀਮਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਵਜਊਮਰ 
ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 (ਅਸਟੈਬਵਲਸਮਟ)-01 ਸਟੇਟ ਕਵਮਸ਼ਨ

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 592
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26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 180

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 231

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 400

92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 22

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 300

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 423,633

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 231

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3475 - ਹੋਰ ਆਮ ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   106 - ਤੋਲ ਤੇ ਨਾਪ ਨੰੂ ਵਿਵਨਯਮ ਕਰਨਾ
01 - ਐਡਮਵਨਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਿੇਅਟ ਐਂਡ ਮੈਜਰਸ ਐਕਟ

09 ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 20

10 ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 40

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,900

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 70

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,322

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 5,015

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 3,807

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,180
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13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 115

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 13,469

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 437,333

(ਿੋਵਟਡ) 437,102

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 231

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਿਵਭਾਿ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ । (29.77)

2 ਫੂਡ ਪੋਸੈਿਸੰਿ ਿਵਭਾਿ ਿਵੱਚ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਿਡੰਿ ਪਏ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (0.46)

3 ਰਾਿ ਿਵੱਚ ਪਾਈਸ ਮੋਨੀਟਿਰੰਿ ਸੈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਮੰਿ ਕੀਤੀ ਿਈ। (2.64)

4 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ  ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (1146.40)

5 ਏਂਡ ਟੂ ਏਂਡ ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਡੰਿ ਪਏ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (80.16)

6 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਿ ਸਪ ਸਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (2961.71)

7 ਰਾਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਭਾਿ ਿਵੱਚ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ, ਿਵਿਿਆਪਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਿਬਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਿ ਕੋਰਟ 
ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੱਤ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ।

(17.50)

8 ਲੀਿਲ ਮੈਟਰੋਲੋਿੀ ਿਵਭਾਿ ਿਵੱਚ ਿਰਪੇਅਰ ਆਫ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਪੀ.ਓ.ਐਲ, ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਪਏ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ 
ਕਰਨ ਲਈ।

(20.30)

9 ਲੀਿਲ ਮੈਟਰੋਲੋਿੀ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਿ ਨੰੂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (114.39)
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ਮੰਗ ਨੰ : 10
ਆਮ ਰਾਜ ਪਬੰਧ ਵਿਭਾਗ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,508,446,000
142,958,000

ਜੋੜ 2,651,404,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,000
0

ਜੋੜ 1,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,508,447,000
142,958,000

ਜੋੜ 2,651,405,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2013 - ਮੰਤਰੀ ਪੀਸ਼ਦ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   108 - ਦੌਰਾ ਖਰਚੇ
01 - ਦੌਰਾ ਖਰਚੇ

12 ਿਵਦੇ ੀ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1

(ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਮਾਨਯੋਿ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਿੀ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੋਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵ  ਿਦੱਲੀ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਦਾਇਿੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਿਈ।

(0.01)



27

ਮੰਗ ਨੰ : 11
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

37,763,444,000
14,726,000

ਜੋੜ 37,778,170,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,712,312,000
1,000

ਜੋੜ 1,712,313,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

39,475,756,000
14,727,000

ਜੋੜ 39,490,483,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2210 - ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਸਹਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ -ਐਲੋਪੈਥੀ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਸ਼ਾਸਨ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
07 ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 1

33 - ਬਾਲੜੀ ਰਕ ਕ ਯੋਜਨਾ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

83 - ਮੈਨਪਾਿਰ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਅੰਡਰ ਨਸ਼ਨਲ ਮਟਲ ਅੰਵਮਤਸਰ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 18,806

   110 - ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
07 - ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

56 - ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਵਮਸ਼ਨ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,054,409

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
06 - ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਵਮਸ਼ਨ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 630,240

36 - ਮੈਨਪਾਿਰ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਅੰਡਰ ਨਸ਼ਨਲ ਮਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਵਮਤਸਰ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 8,850
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02 - ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ -ਇਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਣਾਲੀਆਂ
   101 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

03 - ਪੇਡੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ -ਐਲੋਪੈਥੀ
   104 - ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਸਹਤ ਸਟਰਜ਼

01 - ਸਮੂਵਹਕ ਵਸਹਤ ਕਦਰ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

04 - ਪੇਡੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ  ਇਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਣਾਲੀਆ
   102 - ਹੋਵਮਓਪੈਥੀ

01 - ਵਦਹਾਤੀ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

06 - ਜਨ ਵਸਹਤ
   003 - ਵਸਖਲਾਈ

01 - ਪੈਰਾ ਵਸਹਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ
14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,712,312

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1,712,313

(ਿੋਵਟਡ) 1,712,312

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੀਦ ਕਰਨ ਲਈ । (0.01)

2 ਅਰਬਨ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸਟਰ  ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ । (0.02)

3 ਿਕਸਾਨ ਿਵਕਾਸ ਚਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਿ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (0.01)

4 ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਾ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (0.02)

5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਟਲ ਹੈਲਥ ਅੰਿਮਤਸਰ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਿਾਟ ਇੰਨ ਏਡ 
(ਨਾਨ-ਸੈਲਰੀ) ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(17123.05)

6 ਬਾਲੜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਿਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (0.01)

7 ਹੋਿਮਓਪੈਿਥਕ ਿਵਭਾਿ ਦੀਆਂ ਰੂਰਲ ਿਡਸਪਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 12
ਗਵਹ ਮਾਮਲੇ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

72,941,319,000
11,291,000

ਜੋੜ 72,952,610,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

13,152,000
6,203,000

ਜੋੜ 19,355,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

72,954,471,000
17,494,000

ਜੋੜ 72,971,965,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2055 - ਪੁਵਲਸ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   003 - ਵਸਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ
01 - ਐਚ.ਏ.ਜੇ-09-ਪੁਵਲਸ ਟਰੇਵਨੰਗ (13ਿ  ਵਿਤ ਕਵਮਸ਼ਨ)

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

   101 - ਫੌਜਦਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ
01 - ਫੌਜਦਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 3,339

   104 - ਖਾਸ ਪੁਵਲਸ
01 - ਖਾਸ ਪੁਵਲਸ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 2,667

   109 - ਵਜਲਾ ਪੁਵਲਸ
01 - ਵਜਲਾ੍ ਪੁਵਲਸ (ਖਾਸ)

47 ਹਾਇਿਰੰਿ ਆਫ ਟ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ (ਵੋਿਟਡ) 1

07 -  ਪੁਵਲਸ ਥਾਵਣਆਂ ਵਿਚ ਮਵਹਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ / ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਨਾ
07 ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 30

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 30

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 20

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 20

   111 - ਰੇਲਿੇ ਪੁਵਲਸ
01 - ਰੇਲਿੇ ਪੁਵਲਸ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 197
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   116 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਿਵਗਆਨ

04 -  ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਿ ਲੇ ਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰਵਸਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਹੂਲਤ  ਲਈ ਫੋਰਵਸਕ ਸਾਇੰਸ 
ਪਯੋਗ ਾਲਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਜੈਕਟ

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 10,000

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 500

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2,538

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
05 - ਪੜਤਾਲ ਕਵਮਸ਼ਨ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

06 -  ਪੁਵਲਸ ਵ ਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 13,143

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 6,203

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2075 - ਆਮ ਵਭੰਨ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਵਸਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੋਣ

10 ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

20 ਹੋਰ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4055 - ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ ਆਨ ਪੁਵਲਸ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   207 - ਰਾਜ ਪੁਵਲਸ
07 - ਪੁਵਲਸ ਕੰਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਿਾਇਰਲੈਸ ਸਟਾਫ

57 ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਿ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 1

08 - ਪੀਐਚ 2 ਪੁਵਲਸ ਬਲ  ਦਾ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ
22 ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ (ਵੋਿਟਡ) 2

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 2

57 ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਿ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 1

18 - ਵਬਹਤਰ ਪੁਵਲਵਸੰਗ
52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 7

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 19,355

(ਿੋਵਟਡ) 13,152

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 6,203

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਿ ਅਧੀਨ ਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਕਰਾਏ, ਤੇਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪੁਰਿੇ, ਇਮਾਰਤ  ਦੇ ਿਕਰਾਏ, ਿਸਿਟਸ ਰਣਿੀਤ ਿਸੰਘ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਪੁਿਲਸ 
ਕੰਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਡਰਨਾਈਿੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਫੋਰਸ, ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਿਸੱਖ 
ਿੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੌਣ  ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਬਿਟ

(1.14)

2 ਮਾਨਯੋਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਮੁਆਵਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਦੇ ਖਰਚ (62.03)

3 ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੰੂ ਮਿਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੌਰਿਸਕ ਦੇ ਖਰਚੇ (130.38)
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ਮੰਗ ਨੰ : 13
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਿਪਾਰ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

24,704,820,000
1,000,000

ਜੋੜ 24,705,820,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

24,802,000
0

ਜੋੜ 24,802,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

24,729,622,000
1,000,000

ਜੋੜ 24,730,622,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2851 - ਗਾਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਯੋਜਨਾ
11 - ਿੀ ਐਸ ਆਈ 19- ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਨਗਮ ਨੰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
03 - ਿੀਐਸਆਈ -06 / ਿੀਐਸਆਈ -07: ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ  ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ 
ਵਿਖੇ ਵਰਹਾਇ ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਕੋਰਟ ਕੇਸ)

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4851 - ਗਾਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
38 - VSI-4.1: ਉਦਯੋਵਗਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢ ਚਾ -  ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ / ਖੇਤਰ  / ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਨਿ 
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 24,800

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 24,800

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 24,802

(ਿੋਵਟਡ) 24,802

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਿਮਸ਼ਨ ਿਿਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਸਿਟਵ ਦੀ ਮੰਿ ਸਬੰਧੀ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ (0.01)

2 ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਿਤ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਰਹਾਇ ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਭੁਿਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਟੋਕਨ 
ਪੋਵੀਜ਼ਨ

(0.01)

3 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ  ਦੀ ਅਪਿੇਡੇਸ਼ਨ/ਮਟੀਨਸ ਲਈ ਫੰਡਿ (248.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 14
ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

985,465,000
0

ਜੋੜ 985,465,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

42,982,000
0

ਜੋੜ 42,982,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,028,447,000
0

ਜੋੜ 1,028,447,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2220 - ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਪਚਾਰ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

60 - ਹੋਰ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸਾਸ਼ਨ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
17 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 300

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 33,300

   101 - ਵਿਵਗਆਪਨ ਤੇ ਦਰਸੀ ਪਚਾਰ
05 - ਵਨਊਜ਼ ਿੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,477
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   103 - ਪੈਸ ਸੂਚਨਾ ਸੇਿਾਿ

01 - ਆਈ ਪੀ-05/ਆਈ ਪੀ-11 : ਸੈਵਟੰਗ ਅੱਪ ਆੱਫ ਪੈਸ ਕਲੱਬਜ਼, ਪੈਸ ਲਵਜਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ 
ਸਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੀਲਸ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
02 - ਮੀਡੀਆ ਿੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਭਾਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,900

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 42,982

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 42,982

(ਿੋਵਟਡ) 42,982

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਪਏ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ| (3.00)

2 ਆਉਟਸੋਰਿਸੰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਸੋ ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ  ਦੇ 63 ਮਬਰ  ਨੰੂ ਿਮਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ| (333.00)

3 ਸੋ ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ  ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਆਈਟਮ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲਿਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 
ਐਲ.ਐਫ.ਡੀ. ਬੋਰਡ  ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(54.77)

4 ਪੈਸ ਕਲੱਬ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬਲ  ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (0.05)

5 ਪੱਤਰਕਾਰ  ਦੇ ਐਕਸੀਡਟਲ ਇੰਸੋਰਸ/ਆਯੁ  ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਿਨਾ/ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਿਦ ਦੇ ਿਬਲ  ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (39.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 15
ਜਲ ਸਰੋਤ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

25,100,451,000
0

ਜੋੜ 25,100,451,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

22,477,000
0

ਜੋੜ 22,477,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

25,122,928,000
0

ਜੋੜ 25,122,928,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2700 - ਿੱਡੀ ਵਸੰਚਾਈ-ਕਮਰਸੀਅਲ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਸਰਵਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਵਸਸਟਮ-ਕਮਰਵਸ਼ਅਲ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ 
91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 4,900

02 - ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ-ਕਮਰਵਿਸਅਲ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - 

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 5,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 9,900

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2702 - ਛੋਟੀ ਵਸੰਚਾਈ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਗਾ ਡ ਿਾਟਰ
   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

01 - ਪੰਜਾਬ ਿਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇ ਨ ਐਂਡ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਅਥਾਰਟੀ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 3,143

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 5,185
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03 - ਮੈਨਟੈਨਸ
   102 - 

01 - 

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 350

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,800

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 50

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,528

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2711 - ਹੱੜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਲ ਵਨਕਾਸ-
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ
   001 - 

01 - 

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 250

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,697

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 100

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,047

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4711 - ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਟਲੇਅ ਆਨ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

03 - ਡਰੇਨਜ
   103 - ਵਸਿਲ ਿਰਕਸ

51 - 

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

70 - .ਕੰਨਕਰੀਟ ਲਾਇੰਵਨਗ ਨਾਲਹ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 22,477

(ਿੋਵਟਡ) 22,477

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਨਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ। (99.00)

2 ਰੀ-ਸਟਕਚਿਰੰਿ ਉਪਰੰਤ ਨਵ  ਸਥਾਿਪਤ ਦਫਤਰ ਪੰਿਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਿੁਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ 
ਸੈਲਰੀ/ਤਨਖਾਹ ਕਾਰਨ।

(31.43)

3 ਰੀ-ਸਟਕਚਿਰੰਿ ਉਪਰੰਤ ਨਵ  ਸਥਾਿਪਤ ਦਫਤਰ ਪੰਿਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਿੁਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ। (51.85)

4 ਨਿਹਰਾ ਿਵਭਾਿ ਅਧੀਨ ਆ ਦੇ ਿਲਫਟ ਇਰੀਿੇਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ , ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲਾ ਦੀ 
ਅਦਾਇਿੀ।

(22.00)

5 ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉਿਰਤਾ , ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਾਰਨ। (20.47)

6 ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੈਿੇਮੈਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਇਿਨੰਿ ਦੇ ਨਾਲਾਹ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.02)
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ਮੰਗ ਨੰ : 16
ਵਕਰਤ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

258,067,000
0

ਜੋੜ 258,067,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

10,955,000
0

ਜੋੜ 10,955,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

269,022,000
0

ਜੋੜ 269,022,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2230 - ਵਕਰਤ, ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਲੇਬਰ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ ਾਸਨ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ ਾਸਨ
26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 300

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 21

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,774

   103 - ਆਮ ਵਕਰਤ ਭਲਾਈ
03 - ਸੈਟਰਲੀ ਪਯੋਵਜਤ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ ਵਡਡ ਲੇਬਰ 

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,455
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05 - ਗ ਟਸ-ਇਨ-ਏਡ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,405

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,955

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 10,955

(ਿੋਵਟਡ) 10,955

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਿਵਭਾਿ ਵੱਲ ਮਨਾਏ ਿਏ ਮਈ ਿਦਵਸ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੇ ਿਬਲ ਲੰਿਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। (3.00)

2 ਸਰਿਵਸ ਪੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਟ ਰੀਿਨਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (10.00)

3 ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸਨ ਆਫ ਬ ਡਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਈ। (0.21)

4 ਸਦਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬਲ  ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ। (17.74)

5 ਬੰਧੂਆਂ ਮਿਦੂਰ  ਦੇ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਸਮਰੀ ਟਰਾਈਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (64.55)

6 ਬਾਲ ਮਿਦੂਰ  ਦੇ ਨਵ ਕੇਸ  ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। (14.05)
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ਮੰਗ ਨੰ : 17
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

50,258,848,000
0

ਜੋੜ 50,258,848,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,759,371,000
0

ਜੋੜ 2,759,371,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

53,018,219,000
0

ਜੋੜ 53,018,219,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2216 - ਹਾਊਵਸੰਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਅਰਬਨ ਹਾਊਵਸੰਗ
   789 - ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ

01 - ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਿਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਰ ਆਲ (ਅਰਬਨ) (ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022)
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਿਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਹਾਊਵਸੰਗ ਫਾਰ ਆਲ (ਅਰਬਨ) (ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022)

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 48,751

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 48,753

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3604 - ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਿ  ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਿ  ਨੰੂ ਮੁਆਿਜਾ ਅਤੇ ਕੰਮ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   200 - ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਮੁਆਿਜੇ ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ
23 - ਗਰ ਟ ਇਨ ਏਡ ਟੂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਏਜ ਵਰਕਮੈਡਡ ਬਾਏ 14ਿ  ਫਾਈਨ ਸ ਕਵਮਸਨ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2,710,615

31 - Grant-in-Aid to Urban Local Bodies from Cow cess collected in urban areas of 
PUnjab on Liqour

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,710,616

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4217 - ਸਵਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

60 - ਹੋਰ ਸਵਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ
   051 - ਕੰਨਸਟਰਕਸਨ

14 - ਵਮਸਨ ਫਾਰ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ 100 ਸਮਾਟ ਵਸਟੀਜ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 2

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2,759,371

(ਿੋਵਟਡ) 2,759,371

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਿਨਾ ਹਾਊਿਸੰਿ ਫਾਰ ਆਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਿਰ ਟ (487.53)

2 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 14ਵ ਿਵੱਤ ਕਿਮਸਨ ਦੀ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿਰ ਟ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (27106.15)

3 ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

4 ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸਨ ਸਕੀਮ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ) ਅਧੀਨ ਪਾਪਤ ਿਰ ਟ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.02)
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ਮੰਗ ਨੰ : 18
ਪਸੋਨਲ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

217,812,000
87,634,000

ਜੋੜ 305,446,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

143,166,000
9,546,000

ਜੋੜ 152,712,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

360,978,000
97,180,000

ਜੋੜ 458,158,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2051 - ਲੋਕ ਸੇਿਾ ਆਯੋਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   102 - ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਿਾ ਕਵਮਸ਼ਨ
01 - ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਿਾ ਕਵਮਸ਼ਨ

08 ਹਾਇਿਰੰਿ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 450

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 300

26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,400

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 3,931

45 ਿਵਆਿ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 174

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 340

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸਨ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 37

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 9

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 75

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 2,830

   103 - ਅਮਲਾ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ
01 - ਅਧੀਨ ਸੇਿਾਿ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 210

08 ਹਾਇਿਰੰਿ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਵੋਿਟਡ) 75

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 60,451

92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 30

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 200

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 60,966
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(ਚਾਰਜ਼ਡ) 9,546

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4070 - ਹੋਰ ਪਬੰਧਕੀ ਸੇਿਾਿ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   003 - ਵਸਖਲਾਈ
01 - ਇਸਟੈਬਵਲਸਮਟ ਆਫ ਐਡਵਮਨੀਸਟਰੇਵਟਿ ਟੇਵਨੰਗ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 82,200

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 82,200

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 152,712

(ਿੋਵਟਡ) 143,166

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 9,546

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਿੰਸੀ ਰਾਹ  ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (2.00)

2 ਸਕੱਤਰ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਿਾਬ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਵਿਹਕਲ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (1.00)

3 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਲਈ। (605.00)

4 ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ, 
ਿਪੰਟਰ/ਸਕੈਨਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ।

(2.00)

5 ਪੰਿਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਦੀ ਛਪਾਈ, ਿਵਿਿਆਪਨ, ਪੀਿਖਆਵ  ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 
ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਿੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(90.00)

6 ਪੰਿਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ  ਨੰੂ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (2.00)

7 ਪੰਿਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (3.00)

8 ਮਿਸੀਪਾ ਦੇ ਕਪਸ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਿ ਦੀ ਅਪਿੇਡੇਸ਼ਨ/ਰੈਨਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਿਡੰਿ ਲਾਇਿਬਲਟੀ (822.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 19
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,808,317,000
0

ਜੋੜ 4,808,317,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,579,000
0

ਜੋੜ 3,579,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,811,896,000
0

ਜੋੜ 4,811,896,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3454 - ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਿੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - 

   204 - ਕਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸੰਗਠਨ
25 - 13ਿ ਫਾਇਨ ਸ ਕਵਮਸ਼ਨ ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਫਾਰ ਇੰਪਰੂਿਮਟ ਆਫ ਸਟੈਵਟਸਵਟਕਲ ਵਸਸਟਮ ਐਟ ਸਟੇਟ 
ਐਂਡ ਵਡਸਵਟਕਟ ਲੈਿਲ

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

37 - 7ਿ  ਇਕਨਾਵਮਕ ਸਸਸ ਸਰਿੇ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 40

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,993

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟੀਰੀਕਰਨ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,035

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 5475 - ਹੋਰ ਆਮ ਆਰਵਥਕ ਸੇਿਾਿ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   112 - ਅੰਕੜੇ
11 - ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,160

   789 - ਅਨੂਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
07 - ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 384

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,544

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 3,579

(ਿੋਵਟਡ) 3,579

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਕੰਿਪਊਟਰ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)

2 ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਿਾਈਡਲਾਈਨਿ ਿਵਚ ਿਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਕਾਰਨ  ਉਪਬੰਧ ਰੈਿਵਿਨਊ ਕੰਪੋਨੈਟ ਿਵਚੋ ਘਟਾ 
ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪੋਨੈਟ ਿਵਚ ਵਧਾਇਆ ਿਿਆ ਹੈ।

(15.44)

3 ਪੰਿਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੰੂ ਪਿਡੰਿ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

4 ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਿਠਨ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ. (20.33)
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ਮੰਗ ਨੰ : 20
ਪਾਿਰ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

18,959,168,000
1,000

ਜੋੜ 18,959,169,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,470,568,000
0

ਜੋੜ 4,470,568,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

23,429,736,000
1,000

ਜੋੜ 23,429,737,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2045 - ਿਸਤ  ਤੇ ਸੇਿਾਿ  ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਅਤੇ ਵਡਊਟੀਆਂ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   103 - ਿਸੂਲੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਬਜਲੀ ਵਡਊਟੀ
01 - ਵਬਜਲੀ ਕਰ

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 200

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 200

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2070 - 
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
04 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਤਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲਮਵਟਡ ਪਵਟਆਲਾ 

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 1

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2801 - 
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

80 - 

   101 - ਵਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
02 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਲਮਟਡ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 4,470,366

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4,470,366

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 4,470,568

(ਿੋਵਟਡ) 4,470,568

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ  ਦੀਆਂ ਪਿਡੰਿ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (2.00)

2 ਪੰਿਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਪਿਟਆਲਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ। । (0.02)

3 ਓੁਦੈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ( ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਿਟਆਲਾ ਨੰੂ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ) (44703.66)
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ਮੰਗ ਨੰ : 21
ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

22,757,945,000
1,101,000

ਜੋੜ 22,759,046,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,011,602,000
0

ਜੋੜ 5,011,602,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

27,769,547,000
1,101,000

ਜੋੜ 27,770,648,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2059 - ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

60 - ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ
   052 - ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ

09 - ਪੋ-ਰਾਟਾ ਚਾਰਵਜਜ ਆਫ ਟੂਲਜ ਐਂਡ ਪਲ ਟਸ ਟਰ ਸਫਰਡ ਟੂ ਮੇਜਰ ਹੈ ਡ 2216-ਹਾਊਵਸੰਗ ਐਂਡ 3054 
ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਬਵਰੱਜਸ

42 ਯਕਮੁ ਤ ਉਪਬੰਧ (ਵੋਿਟਡ) 3,300

   053 - ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ
11 - ੳਦਯੋਵਗਕ ਟੇਵਨੰਗ (50:50)

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 50,000

19 - ਵਬਜਲੀ ਅਪਰੇਸਨਲ ਕੰਮ
27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 5,000

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,000

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਐਡਮਵਨਸਟੇਸਨ

01 - ਵਨਰਦੇਸਨ
93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,000

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 100

06 - ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 200

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 174

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 521
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07 - ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ  ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਮਲਾ ਚਾਰਵਜਜ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,654,102

09 - 2216 ਅਤੇ 3054 ਲਈ ਬਦਲੀ ਕਟੌਤੀ ਚਾਰਵਜਜ
63 ਅੰਤਰ ਲੇਖਾ ਬਦਲੀ (ਵੋਿਟਡ) 20,000

   799 - ਉਚੰਤ
01 - 

43 ਉਚੰਤ (ਵੋਿਟਡ) 100,000

02 - 

43 ਉਚੰਤ (ਵੋਿਟਡ) 10,000

03 - 

43 ਉਚੰਤ (ਵੋਿਟਡ) 10,000

04 - 

43 ਉਚੰਤ (ਵੋਿਟਡ) 30,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,891,397

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3054 - ਸੜਕ  ਤੇ ਪੁਲ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

03 - ਰਾਜ ਮਾਰਗ
   337 - ਸੜਕ  ਦੇ ਕੰਮ

07 - 

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 773,700

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,600,000

   052 - ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ
03 - ਟਰ ਸਫਰ ਆਫ ਚਾਰਵਜਸ ਆਨ ਪੋ-ਰਾਟਾ ਬੇਵਸਸ ਟੂ ਮੇਜਰ ਹੈ ਡ

70 ਕਟੌਤੀ ਵਸੂਲੀਆ (ਵੋਿਟਡ) 100,000

   797 - ਵਰਜਰਿ ਫੰਡ/ਜਮ  ਲੇਖੇ ਤ ਤਬਦੀਲੀ
01 - ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤ  ਵਿਚ ਕਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

63 ਅੰਤਰ ਲੇਖਾ ਬਦਲੀ (ਵੋਿਟਡ) 606,500

   799 - 
ਉਚੰਤ

02 - ਡੇਵਬਟ ਟੂ ਵਮਸਲੇਨੀਅਸ ਐਡਿ ਸ
43 ਉਚੰਤ (ਵੋਿਟਡ) 30,000

04 - ਕਰੈਵਡਟ ਟੂ ਵਮਸਲੇਨੀਅਸ ਐਡਿ ਸ
43 ਉਚੰਤ (ਵੋਿਟਡ) 10,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,120,200

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4059 - ਲੋਕ ਕਾਰਜ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

80 - 

   051 - ਉਸਾਰੀ
70 -  ਏ ਡੀ ਆਰ ਸਟਰ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ (14 ਿ  ਵਿੱਤ ਕਵਮ ਨ)

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 5054 - ਸੜਕ  ਅਤੇ ਪੁਲ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

03 - ਰਾਜ ਮਹਾ ਮਾਰਗ
   101 - ਸਥਾਈ ਪੁੱ ਲ

35 - 

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   337 - ਸੜਕ ਕਾਰਜ
47 - .

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 5,011,602

(ਿੋਵਟਡ) 5,011,602

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੋ-ਰੈਟਾ ਚਾਰਿਸ ਲਈ, ਅਮਲਾ ਚਾਰਿਸ ਿਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਿ ਨੰੂ ਅਦਾਇਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚੇ, ਡੈਿਬਟ ਸਟਾਕ, ਡੈਿਬਅ ਿਮਸਲੇਿਨਯਜ਼, 
ਕੈਿਡਟ ਸਟਾਕ, ਕੈਿਡਟ  ਿਮਸਲੇਿਨਯਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਿਮਨਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੋ-ਰੈਟਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਕਦਰੀ ਰੋਡ ਫੰਡ 
ਤ ਸਬਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਡੈਿਬਟ ਿਮਸਲੇਿਨਯਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ  ਿਮਸਲੇਿਨਯਜ਼ ਅਡਵ ਸ ਲਈ ਏ.ਿੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਸਥ  ਲਈ ਬੁੱ ਕ 
ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(41739.00)

2 ਿਬਿਲੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ, ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਆਰਿਬਟਰੇ ਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਪਤੀ ਕੇਸ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਫੰਡ।

(8320.00)

3 ਿਨਯਮਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ  ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਿ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵੱਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (51.74)

4 ਏਡੀਆਰ ਸਟਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ, ਪੀ.ਐਮ.ਿੀ.ਐਸ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੜਕ  ਦੇ ਅਪਿੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੜਕ  ਅਤੇ ਪੁਲ  ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਟੋਕਨ 
ਪੋਵੀਜ਼ਨ।

(0.05)
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ਮੰਗ ਨੰ : 22
ਮਾਲ, ਮੁੜਿਸੇਿਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ
( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)

₹
1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ

ਚਾਰਜ਼ਡ
17,562,489,000

2,480,000

ਜੋੜ 17,564,969,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

10,771,863,000
0

ਜੋੜ 10,771,863,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

28,334,352,000
2,480,000

ਜੋੜ 28,336,832,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2029 - ਭ ਮਾਲੀਆ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   103 - ਭ ਵਰਕਾਰਡ
02 - ਵਜਲਾ ਅਮਲਾ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 426

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,000

04 - ਨਸਨਲ ਲਡ ਵਰਕਾਰਲ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਨ ਪੋਗਰਾਮ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,321

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 12,747

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2030 - ਅਸਟਾਮ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟੇਸਨ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਪਸ
   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 65

   101 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਕੀਮਤ
01 - ਵਟਕਟ  ਦੀ ਕੀਮਤ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 50,300
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   102 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ

01 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 412

02 - ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਪਸ
   101 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਲਾਗਤ

01 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਲਾਗਤ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 237,298

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 288,075

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2052 - ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਮ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   099 - ਮਾਲੀਆ ਬੋਰਡ
01 - ਮਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 400

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,478

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,878

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2053 - ਵਜਲਾ ਪਸਾਸਨ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   093 - ਵਜਲਾ ਅਮਲਾ
01 - ਵਜਲਾ ਅਮਲਾ

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 13,818

08 ਹਾਇਿਰੰਿ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਵੋਿਟਡ) 577

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 200

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 6,798

17 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 4,415

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,103

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 4,110

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,865

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸਨ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 625

   101 - ਕਵਮਸਨਰਜ
01 - ਕਵਮਸਨਰਜ

09 ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 192

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 500
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98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸਨ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 400

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
05 - ਨੰਬਰਦਾਰ  ਨੰੂ ਮਾਨਭੇਟਾ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 47,492

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 83,095

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2235 - ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਤੇ ਭਲਾਈ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

60 - ਹੋਰ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
   200 - ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ

08 - ਦੰਵਗਆਂ ਤ ਪਭਾਵਿਤ ਲੋਕ  ਨੰੁ ਸਹਾਇਤਾ
91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 15

11 - ਆਿਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੰੁ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ  ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ  ਦੇ ਇਿਜ ਵਿਚ ਪਤੀਪੂਰਤੀ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 64

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 79

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2245 - ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਹੜ
   101 - ਮੁਫਤ ਰਾਹਤ

01 - ਮੁਫਤ ਰਾਹਤ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 220,000

   106 - ਸੜਕ  ਅਤੇ ਪੁਲ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ
01 - ਸੜਕ  ਅਤੇ ਪੁਲ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 142,270

   111 - ਐਕਸਗੇਸੀਆ ਅਦਾਇਗੀ
01 - ਐਕਸਗੇਸੀਆ ਅਦਾਇਗੀ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,000

   113 - ਮਕਾਨ  ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
01 - ਮਕਾਨ  ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,674

   122 - ਵਸੰਚਾਈ ਤੇ ਹੜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ
01 - ਵਸੰਚਾਈ ਤੇ ਹੜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਨਰਮਾਣ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,627,195



55
03 - ਪੋਵਕਊਰਮਟ ਅਤੇ ਇਕਊਪਮਟ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,963,486

05 - ਸਟੇਟ ਵਡਜਾਸਟਰ ਵਰਸਪਸ ਫੰਡ
   101 - ਰਾਖਿ ਫੰਡ ਤੇ ਜਮ  ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ-ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਰਾਹਤ ਫੰਡ

01 - ਰਾਖਿ ਫੰਡ ਤੇ ਜਮ  ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,370,000

80 - ਆਮ
   102 - ਮੇਨਜਮਟ ਆਫ ਨਚੁਰਲ ਵਡਜਾਸਟਰ, ਕੰਨੀਜਸੀ ਪਲਾਨ ਇਨ ਵਡਜਾਸਟਰ ਪਰੋਨ ਏਰੀਆਜ

01 - ਮੈਨਜਮਟ ਆਫ ਨਚੂਰਲ ਵਡਜਾਸਟਰ, ਕੰਟੀਜਸੀ ਪਲਾਨ ਇਨ ਵਡਜਾਸਟਰ ਪਰੋਨ ਏਰੀਆਜ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,999

03 - ਆਪਦਾ ਵਮਤਰਾ
16 ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 579

18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 1,439

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 248

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,335,890

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2250 - ਹੋਰ ਸਮਾਵਜਕ ਸੇਿਾ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
02 - ਧਾਰਵਮਕ ਸੰਸਥਾਿ , ਗੁਰੁਦੁਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ  ਨੰੁ ਸਹਾਇਤਾ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 10,000

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,199

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 11,199

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4059 - ਲੋਕ ਕਾਰਜ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ
   051 - ਉਸਾਰੀ

08 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਵਡਸਵਟਕ ਐਂਡ ਸਬ ਵਡਿੀਜਨ ਲੈਿਲ ਫਾਰ ਕੰਨਟਕਸਨ ਆਫ 
ਬਾਰ ਰੂਮਜ, ਐਡਿੋਕੇਟ ਚਬਰ ਐਡ ਬਾਰ ਲਾਈਬੇਰੀ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 36,900

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 36,900

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 10,771,863

(ਿੋਵਟਡ) 10,771,863

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਭਾਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਏਰੀਅਲ ਫੋਟੋਿਰਾਫੀ, ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੰਿਬਤ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਿਬਲ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ ਅਪਿੇਡੇਸ਼ਨ 
ਪੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਲੰਿਬਤ ਪਏ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(127.47)

2 ਇੰਡੀਆ ਸਿਕਊਰਟੀ ਪੈਸ ਨਾਿਸਕ ਰੋਡ ਮਹ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (2880.75)

3 ਮਾਲ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਿ ਨੰੂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (38.78)

4 ਮੰਡਲ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ  ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ  ਦੇ ਮਾਨਭੇਟਾ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (830.95)

5 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿਡੰਿ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਿਵਧਵਾਵ  ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਿਦੱਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ 
ਅਦਾਇਿੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਿ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ।

(0.79)

6 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਕਰਕੇ ਫਸਲ , ਮਨੱੁਖੀ ਿਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ। (79616.25)

7 ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਿਕ ਤ  ਦੀ ਬੁੱ ਕ ਐਡਿਸਟਮਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤ ਿਰ ਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਿਮੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (23742.65)

8 ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਸੀ ਦੁਰਿਿਆਣਾ ਮੰਿਦਰ ਦੇ ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (111.99)

9 ਿਫਰੋਿਪੁਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (369.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 23
ਪਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

38,299,453,000
0

ਜੋੜ 38,299,453,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

23,696,303,000
441,000

ਜੋੜ 23,696,744,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

61,995,756,000
441,000

ਜੋੜ 61,996,197,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2501 - ਵਦਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੋਗਰਾਮ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

06 - ਸਿੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਗਰਾਮ
   102 - ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਿਲੀਹੁੱ ਡ ਵਮਸ਼ਨ

02 - ਨਸ਼ਨਲ ਵਲਿਲੀਹੁੱ ਡ ਵਮਸ਼ਨ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 6,274

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿ ੇਸ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
02 - ਨਸ਼ਨਲ ਵਲਿਲੀਹੁੱ ਡ ਵਮਸ਼ਨ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 6,274

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 12,548

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2515 - ਹੋਰ ਵਦਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੋਗਰਾਮ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਪਬੰਧ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 441

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
06 - ਸੀ.ਐਸ.( ਆਰ.ਡੀ.ਈ.)-09 ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਦਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (90:10)

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 330,000
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   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

29 - ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਦਹਾਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 82,500

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 412,500

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 441

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3604 - ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਿ  ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਿ  ਨੰੂ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਮ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   200 - ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ
24 - 14ਿ ਵਿੱਤ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਫਾਰਸ  ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਵਚਊਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ

35 ਪੂੰ ਿੀਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 23,271,253

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 23,271,253

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4515 - ਹੋਰ ਵਦਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   103 - ਵਦਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ
36 - ਮੁਸਵਲਮ/ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਵਰਸਤਾਨ/ਕਬਰਗਾਹ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਣ/ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ (60:40)

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

43 - ਵਪੰਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣੇ। 
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 23,696,744

(ਿੋਵਟਡ) 23,696,303

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 441

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਨੈਸ਼ਨਲ  ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੱ ਡ ਿਮਸ਼ਨ ਲਈ ਿਰ ਟ। (125.48)

2 ਮਹਾਤਮਾ ਿ ਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਿਾਰ ਿਰੰਟੀ ਿਦਹਾਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਿਰ ਟ। (4129.41)

3 ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਿਰਸਤਾਨ/ਕਬਰਿਾਹ ਲਈ ਿਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਦਿਾਰੀ ਿੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪਵੀਜ਼ਨ। (0.02)

4 14ਵ ਿਵੱਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਿ ਇੰਸਟੀਿਚਊਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਰ ਟ ਦੇਣ ਲਈ। (232712.53)
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ਮੰਗ ਨੰ : 24
ਵਿਵਗਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

457,542,000
0

ਜੋੜ 457,542,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

99,360,000
0

ਜੋੜ 99,360,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

556,902,000
0

ਜੋੜ 556,902,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 5425 - ਹੋਰ ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   208 - ਪਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ
47 - ਇੰਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਪਲ ਟ ਫਾਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 29,648

53 - ਐਸ.ਆਰ.01- ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਵਸਟੀ ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ (60:40)
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 16,360

   600 - ਹੋਰ ਸੇਿਾਿ
02 - ਬਾੲਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨਵਕਊਬੇਟਰ – ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਟੈਸਵਟੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 39,400

   789 - ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਫਾਰ ਸ਼ਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ
04 - ਇੰਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮਟ ਪਲ ਟ ਫਾਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 13,952

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 99,360

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 99,360

(ਿੋਵਟਡ) 99,360

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਡਾਇੰਿ ਇੰਡਸਟਰੀਿ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (436.00)

2 ਪੁਸਪਾ ਿੁਿਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵਖੇ ਸਾਇੰਸ ਿੈਲੇਰੀ ਦੀ ਅਪਿੇਡੇਸਨ ਲਈ (163.60)

3 ਪੰਿਾਬ ਬਾਇੳ ਟੈਕਨਾਲੋਿੀ ਇਨਿਕਊਬੇਟਰ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ (394.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 25
ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

34,978,563,000
1,100,000

ਜੋੜ 34,979,663,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

15,000
0

ਜੋੜ 15,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

34,978,578,000
1,100,000

ਜੋੜ 34,979,678,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2235 - ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਤੇ ਭਲਾਈ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
   103 - ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

05 - ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

   104 - ਬੁੱ ਢੇ, ਵਨਤਾਣੇ ਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
03 - ਨਸਨਲ ਐਕਸਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਟੀਜਨਜ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2236 - ਅਹਾਰ ਪੁ੍ਸਟੀ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਪੋਸਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਿੰਡ
   101 - ਵਿਸੇਸ ਪੌਸਵਟਕਤਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ

04 - ਵਕਸੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ (ਸਬਲਾ)
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

   789 - ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ
03 - ਵਕਸੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2
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80 - ਜਨਰਲ
   101 - ਖੁਰਾਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਪੋਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

01 - ਨਸਨਲ ਵਨਊਟਰੀਸਨ ਵਮਸਨ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
03 - ਨਸਨਲ ਵਨਊਟਰੀਸਨ ਵਮਸਨ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 2

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4235 - ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
   104 - ਿੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਏਜਡ, ਇਨਫਰਮ ਐਂਡ ਡੈਸਟੀਵਟਊਟ

02 - ਨਸਨਲ ਐਕਸਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਟੀਜਨਜ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
25 - ਅਪਗਰੇਡਸਨ ਆਫ ਮਟਲੀ ਵਰਟਾਰਡਡ ਹੋਮਜ

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 15

(ਿੋਵਟਡ) 15

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਮਿਹਲਾ ਕਿਮਸਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਬਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਬਲ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.02)

2 ਿਬਰਧ ਘਰ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

3 ਿਕਸੋਰੀ ਸਕਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ। (0.04)

4 ਰਾਸਟਰੀ ਿਨਊਟੀਸਨ ਿਮਸਨ ਅਧੀਨ ਿਰੋਥ ਮੋਨੀਟਿਰੰਿ ਿਡਵਾਇਿਸਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। (0.06)

5 ਿਬਰਧ ਅਤੇ ਮੈਟਲੀ ਿਰਟਾਰਿਡਡ ਹੋਮ  ਦੀ ਰੈਨਵੇਸਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.02)
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ਮੰਗ ਨੰ : 26
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਵਲਕਾ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

564,368,000
11,100,000

ਜੋੜ 575,468,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

564,368,000
11,100,000

ਜੋੜ 575,468,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 27
ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,045,332,000
200,000

ਜੋੜ 6,045,532,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,000
0

ਜੋੜ 2,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,045,334,000
200,000

ਜੋੜ 6,045,534,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2203 - ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੱਵਖਆ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਅਤੇ ਪਸਾਸਨ

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2230 - ਵਕਰਤ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

03 - ਵਸਖਲਾਈ
   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ

24 - ਸਨਅਤੀ ਮੁੱ ਲ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2

(ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਦਰਿਾ-4 ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਿਮਊਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)

2 ਸਿਕੱਲ ਸਟੈਨਥਿਨੰਿ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਵੈਲਯੂ ਇੰਨਹ ਸਮਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 28
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,467,174,000
2,000

ਜੋੜ 4,467,176,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,000
0

ਜੋੜ 2,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,467,176,000
2,000

ਜੋੜ 4,467,178,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2205 - ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   102 - ਕਲਾ ਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਨਤੀ
17 - ਜਵਲਆਂਿਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ  ਨੰੂ 100 ਸਾਲ  ਸ਼ਰਧ ਜਲੀ

18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4202 - ਵਸੱਵਖਆ, ਖੇਲ ਕੁੱ ਦ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

04 - ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ
   106 - ਵਮਊਜ਼ੀਅਮਜ਼

07 - ਏ ਸੀ -13: ਅਪਗੇਡੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮਜ਼
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2

(ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਸੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਿਿਲਆਵਾਲਾ ਬਾਿ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨ ਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

2 ਅਿਾਇਬ ਘਰ  ਦੀ ਅੱਪਿਡੇਸ਼ਨ ਲਈ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 29
ਟਰ ਸਪੋਰਟ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,183,129,000
1,000

ਜੋੜ 4,183,130,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,502,919,000
0

ਜੋੜ 2,502,919,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,686,048,000
1,000

ਜੋੜ 6,686,049,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2013 - ਮੰਤਰੀ ਪਵਰਸ਼ਦ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 100

09 ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 2,000

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,100

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2041 - ਗੱਡੀਆ ਤੇ ਕਰ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   102 - ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ
01 - ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ

26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਸਟੇਟ  ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਐਪੀਲੇਟ ਵਟਵਬਉਨਲ

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 960

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 60

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 8

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,028

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3053 - ਸ਼ਵਹਰੀ ਹਿਾਬਾਜੀ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 479

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰਆਈਜੇਿਸਨ 
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ ਦੀ ਸ ਭ ਸੰਭਾਲ

08 ਹਾਇਿਰੰਿ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਵੋਿਟਡ) 57

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 552

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3055 - ਸੜਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ

11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 82

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 26

   190 - ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
04 - ਬੱਸ ਸਟਡ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2,414,751

   201 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿ  ਟਰ ਸਪੋਰਟ- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ਼
01 - ਪਬੰਧ

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 60

02 - ਪਵਕਆ
10 ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,044

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 30,000

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

06 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
45 ਿਵਆਿ (ਵੋਿਟਡ) 725

   797 - ਟਰ ਸਫਰ ਟੂ ਵਰਜਰਿ ਫੰਡਜ/ਵਡਪਾਵਸਟ ਅਕਾ ਟਸ
03 - ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ

63 ਅੰਤਰ ਲੇਖਾ ਬਦਲੀ (ਵੋਿਟਡ) 14,800
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   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

01 - ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਰੀ ਿਰਕਸਾਪ ਪੰਜਾਬ
93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 44

05 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 13,999

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 700

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,477,241

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 5053 - ਸ਼ਵਹਰੀ ਹਿਾਬਾਜੀ ਤੇ ਪੁੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਏਅਰਪੋਰਟਸ
   102 - ਏਅਰੋਡੋਮ

05 - ਏ.ਿੀ.2 ਪਵਟਆਲਾ ੲੈਿੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਉਡਾਨ ਟੇਵਨੰਗ ਸਹੂਲਤ  ਨੰੂ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨਾ (ਏ.ਸੀ.ਏ 
2007-08)

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 10,007

80 - ਆਮ
   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

05 - ਸਟੇਟ ਦੇ ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਈ  ਨਿ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,008

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 5055 - ਸੜਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
15 - ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 9,990

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 9,990

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2,502,919

(ਿੋਵਟਡ) 2,502,919

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਵੇਿਿਿ ਅਤੇ ਟੀ.ਏ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (16.61)

2 ਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨਸ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (31.01)

3 ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ  ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ (10.10)

4 ਿਬਿਲੀ,ਪਾਣੀ/ ਸੀਵਰੇਿ ਦੇ ਲੰਿਬਤ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (11.88)

5 ਐਸ.ਆਰ.ਟੀ/ਐਮ.ਵੀ.ਟੀ/ਐਸ.ਆਰ.ਟੀ./ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ, ਪੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਟ ਇੰਨ ਏਡ (24457.37)

6 ਪੁੰ ਿੀ ਤੇ 8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਿਵਆਿ (ਬੁਕ ਏਡਿਸਟਮਟ) (7.25)

7 ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮ ੀਨਰੀ/ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 
ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ

(394.89)

8 ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਰਪੇਿਟੰਿ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਐਰੋਡਰੋਮ ਦੀ ਲਾਇਟ  ਲਿਾਉਣ ਲਈ (100.07)

9 ਨਵ ਹਵਾਈ ਿਹਾਿ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 30
ਚੌਕਸੀ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

564,624,000
4,330,000

ਜੋੜ 568,954,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

564,624,000
4,330,000

ਜੋੜ 568,954,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 31
ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,244,607,000
0

ਜੋੜ 3,244,607,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

189,476,000
0

ਜੋੜ 189,476,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,434,083,000
0

ਜੋੜ 3,434,083,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2501 - ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

06 - ਸਿੈ ਰੋਜਗਾਰ ਪੋਗਰਾਮ
   102 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਡੂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ

01 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਵਕੱਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਵਮਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 88,985

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਯੋਜਨਾ
01 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਵਕੱਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਵਮਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 100,491

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 189,476

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 189,476

(ਿੋਵਟਡ) 189,476

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਦੀਨ ਿਦਆਲ ਉਪਾਿਧਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲ  40 ਪਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਿਰਆਇਸ਼ੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਟੇਿਨੰਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿ ਦੀ 
ਸੀ, ਿੋ ਿਕ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਪਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਿਈ ਹੈ।

(1894.76)
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ਮੰਗ ਨੰ : 32
ਿਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,907,561,000
1,000,000

ਜੋੜ 5,908,561,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

21,000
0

ਜੋੜ 21,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,907,582,000
1,000,000

ਜੋੜ 5,908,582,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2406 - ਿਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਿਣ ਪਾਲਣ
   102 - ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਫੌਰੈਸਟਰੀ

32 - ਗ ਟ ਇਨ ਏਡ ਟੂ ਸਟੇਟ ਫਾਰੈਸਟ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲੀਮਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਵਮਸ਼ਨ ਆਨ 
ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 2

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 2

26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 2

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2

33 ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 2

42 ਯਕਮੁ ਤ ਉਪਬੰਧ (ਵੋਿਟਡ) 2

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

02 - ਿਾਤਾਿਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ
   110 - ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ ਸੰਭਾਲ

02 - ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ ਆਿਾਸ  ਦਾ ਏਕੀਵਕਤ ਵਿਕਾਸ
02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1

   111 - ਵਚੜੀਆਘਰ ਪਾਰਕ
07 - ਇਨਟਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਮੈਨਜਮਟ ( ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ - ਇੰਟੀਗਰੇਵਟਡ ਫਾਰੈਸਟ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ) 
(60:40)

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1



74
04 - ਅਫੌਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਕੋਲੋਜੀ ਵਡਿੈਲਪਮਟ
   103 - ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਏ.)

01 - ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 21

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 21

(ਿੋਵਟਡ) 21

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਟੂਰ ਆਿਦ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ 
ਸੇਵਾਵ , ਸਬਿਸਡੀਜ਼  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (ਸਬ ਿਮਸ਼ਨ ਐਿਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ)।

(0.16)

2 ਿੰਿਲੀ ਿੀਵ ਆਵਾਸ  ਦਾ ਏਕੀਿਕਤ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵੇਿਿਿ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)

3 ਇੰਨਟਸੀਿਫਕੇ ਨ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਮੈਨੇਿਮਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਈ ਵੇਿਿਿ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)

4 ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਅਧੀਨ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ। (0.03)
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ਮੰਗ ਨੰ : 33
ਪਾਸਵਨਕ ਸੁਧਾਰ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,249,936,000
0

ਜੋੜ 2,249,936,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

14,779,000
0

ਜੋੜ 14,779,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,264,715,000
0

ਜੋੜ 2,264,715,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2052 - ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਨਰਲ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   092 - ਹੋਰ ਦਫਤਰ
25 - ਆਈ.ਟੀ.02: ਵਿਭਾਗੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ

13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

37 - ਨਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (NeVA)

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4070 - ਹੋਰ ਪਬੰਧਕੀ ਸੇਿਾਿ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
24 - ਆਈ.ਟੀ.-02: ਵਿਭਾਗੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

35 - ਨਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (NeVA)

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 14,774

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 14,775

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 14,779

(ਿੋਵਟਡ) 14,779

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੰਿਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ NeVA ਪੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ  ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ।

(147.76)

2 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਿਵਭਾਿ ਦੇ ਿਵਭਾਿੀ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੀ ਿਸਰਿਣਾ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.03)
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ਮੰਗ ਨੰ : 34
ਬਾਗਬਾਨੀ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,974,168,000
2,000

ਜੋੜ 1,974,170,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,000
0

ਜੋੜ 1,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,974,169,000
2,000

ਜੋੜ 1,974,171,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2401 - ਫਸਲ ਪਾਲਣ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   119 - ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲ
54 - ਹਾਰਟੀ 12 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਸਰਚ

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1

(ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੋਸਟ ਿੈਿੂਏਟ ਇੰਨਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਰਸਰਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵ       ਐਸ ੳ ਈ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 35
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਹਰੀ ਵਿਕਾਸ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,406,361,000
0

ਜੋੜ 2,406,361,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,147,680,000
0

ਜੋੜ 1,147,680,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,554,041,000
0

ਜੋੜ 3,554,041,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2216 - ਹਾਊਵਸੰਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਅਰਬਨ ਹਾਊਵਸੰਗ
   190 - ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

01 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਪੁੱ ਡਾ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 653,131

04 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੁ ਗਰੇਟਰ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਡਿੈਲਪਮੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਵਧਆਣਾ ਅਤੇ ਬਵਠੰਡਾ ਵਡਿੈਲਪਮਟ 
ਅਥਾਰਟੀ ਬਵਠੰਡਾ।

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 480,866

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,133,997

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2217 - ਸਵਹਰੀ ਵਿਕਾਸ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧਨ

04 - ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ
93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,000

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 50

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,050

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4216 - ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - ਸਵਹਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ
   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

11 - ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੂਡਾ ਨੰੂ ਗ ਟ-ਇੰਨ ਏਡ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 12,633

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 12,633

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1,147,680

(ਿੋਵਟਡ) 1,147,680

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਔਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਿੇਸਨ ਆਫ ਵੇਕਟ ਿੌਰਮੰਟ ਲਡ (ੳ.ਯੂ.ਵੀ.ਿੀ.ਐਲ) ਸਕੀਮ  ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਿਰੰਟੀ ਿਵਰੁਧ ਪੁੱ ਡਾ ਵੱਲ ਲਏ ਿਏ 
ਕਰਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ।

(6531.31)

2 ਿਲਾਡਾ ਨੰੂ ਿਰ ਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ (4808.66)

3 ਮੁੱ ਖ ਨਿਰ ਯੋਿਨਾਕਾਰ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਬਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਿਡੰਿ ਿਬੱਲ  ਦੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ (10.50)

4 ਸ਼ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਮੀਨ ਦੇ ਮਾਨਯੋਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਿਏ ਮੁਆਵਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (126.33)
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ਮੰਗ ਨੰ : 36
ਜੇਲ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,097,130,000
3,000

ਜੋੜ 3,097,133,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,000
0

ਜੋੜ 1,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,097,131,000
3,000

ਜੋੜ 3,097,134,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2056 - ਜੇਲ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   101 - ਜੇਲ
07 - ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਰਫਾਰਮਜ਼ ਕਵਮਸ਼ਨ

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 1

(ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੰਿਾਬ ਿੇਲ ਿਰਫਾਰਮਿ ਕਿਮਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਉਪਬੰਧ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 37
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਵਨਆਂ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,669,522,000
1,816,151,000

ਜੋੜ 7,485,673,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

105,501,000
26,460,000

ਜੋੜ 131,961,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,775,023,000
1,842,611,000

ਜੋੜ 7,617,634,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2014 - ਵਨਆਂ ਪਬੰਧ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   102 - ਚ ਅਦਾਲਤ
01 - ਹਾਈ ਕੋਰਟ

01 ਤਨਖਾਹ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 18,077

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 51

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 8,332

02 - ਪੰਜਾਬ ਹਵਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਿਲ ਮੁਫਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ 
ਪਤੀਪੂਰਤੀ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,460

   105 - ਵਸਿਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
01 - ਵਜਲ  ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ

02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 5,000

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 10,000

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 7,000

02 - ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ
02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1,700

14 ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 20,000

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 4,000

04 - ਤਾਮੀਲਕਾਰ ਅਮਲਾ (ਸਬ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ )
01 ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 9,204

   106 - ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਵਮਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ
01 - ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਵਮਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 50
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   114 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਿਕੀਲ

01 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2,550

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 480

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

02 - ਐਡਿੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 330

05 - ਲੀਗਲ ਸੈਲ, ਨਿ  ਵਦੱਲੀ
28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 30,000

   119 - ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਵਸਜ਼
01 - ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  (14ਿ  ਵਿੱਤੀ ਕਵਮਸ਼ਨ)

17 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 127

26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 204

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 884

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 95,016

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 26,460

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2235 - ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

60 - ਹੋਰ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
   200 - ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ

04 - ਗਰੀਬ  ਨੰੁ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ
17 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 10

18 ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 10

27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 231

39 - ਐਚ.ਏ.ਜੇ-10- ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਵਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ
36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 9,800

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,051

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4059 - ਲੋਕ ਕਾਰਜ  ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

80 - ਆਮ
   051 - ਉਸਾਰੀ

70 - ਏ ਡੀ ਆਰ ਸਟਰ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ (14ਿ  ਵਿੱਤੀ ਕਵਮਸ਼ਨ)
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 434

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 434

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 131,961

(ਿੋਵਟਡ) 105,501

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 26,460

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਦ-ਉਨਤੀ, ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ। (264.60)

2 ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਿ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ। (34.60)

3 ਤਨਖਾਹ ਮੁੜ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਰਕਾਲ ਸਮ  ਪਾਰ ਕਰਕੇ; ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਚਨਾ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੋਿਲੰਿ ਅਫਸਰ  ਦੀ ਮੰਿ ਅਨੁਸਾਰ; ਿੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ  ਲਈ ਨਵੇ ਘਰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਦਰ  ਿਵਚ ਵਾਧਾ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ  ਿਵਚ ਿਦਨ ਪਰ ਿਦਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ।

(569.54)

4 ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਟੋਨਰ ਖੀਦਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲੰਿਬਤ ਿਬੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਲਾਅ ਅਫਸਰ  ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 
ਲੰਿਬਤ ਮੈਡੀਕਲ  ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ।

(30.57)

5 ਐਡਵੋਕੇਟ ਿਨਰਲ ਦੇ ਕਪ ਆਿਫਸ ਿਵਚ ਏਅਰਟੇਲ ਦਾ ਨਵ  ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਖੇ ਰਾਿ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ  ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ  ਨੰੂ ਪੋਫੈਸਨਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ।

(303.30)

6 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  'ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ। (12.15)

7 ਿੁਡੀ ੀਅਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਰਫਰੈ ਮਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਿਚਆਂ, ਦਫਤਰ  ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ / 
ਸੈਮੀਨਾਰ , ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ. ਸੈਟਰ  ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਲਈ।

(6.85)

8 ਨਾਲਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ-2018 ਤਿਹਤ ਿਿਨਸੀ ੋ ਣ/ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ  ਤ ਪੀੜਤ ਔਰਤ /ਪੀੜਤ   ਨੰੂ ਅਵਾਰਡ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (98.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 38
ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

8,966,525,000
846,000

ਜੋੜ 8,967,371,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

118,799,000
4,000

ਜੋੜ 118,803,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

9,085,324,000
850,000

ਜੋੜ 9,086,174,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2210 - ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਸਹਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ -ਐਲੋਪੈਥੀ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਸ਼ਾਸਨ

03 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
09 ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 10

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 225

26 - ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੇ ਬਲਦੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੰੂ ਵਰੰਬਰਸਮਟ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 31,940

   110 - ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
01 - ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲੀਫ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਵਮਤਸਰ

92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 5

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,500

02 - ਐਮ.ਡੀ.5.11 ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

94 ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 252

06 - ਟੀ.ਬੀ ਕਲੀਵਨਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ ਅੰਵਮਤਸਰ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ
91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 250

92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 5

02 - ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ -ਇਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਣਾਲੀਆਂ
   101 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ

02 - ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਵਟਆਲਾ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1
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91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 300

04 - ਦਿਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ
26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 20

05 - ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ
   101 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ

01 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ ਕਾਲਜ, ਪਵਟਆਲਾ
11 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 65

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 12,850

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

92 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

   102 - ਹੋਵਮਓਪੈਥੀ
01 - ਕਸਲ ਆਫ ਹੋਵਮਓਪੈਵਥਕ ਵਸਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 2,185

   105 - ਐਲੋਪੈਥੀ
01 - ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਵਮਤਸਰ

26 ਿਵਿਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 15

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 39

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 24,900

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,600

02 - ਐਮ.ਡੀ 5.3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਵਟਆਲਾ
34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 5,800

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

03 - ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, 
ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ

31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 17,200

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 9,620

04 - ਐਮ.ਡੀ-5.6-ਡਟਲ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਵਟਆਲਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

06 - ਨਰਵਸੰਗ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ
34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 2,007

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 118,791

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 4
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4210 - ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਸਹਤ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

03 - ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਵਸਲਖਾਈ ਤੇ ਖੋਜ
   105 - ਐਲੋਪੈਥੀ

22 - ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੀ ਅਪਗੇਡੇਸ਼ਨ
60 ਹੋਰ ਪੂੰ ਿੀ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1

38 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ
52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
23 - ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੀ ਅਪਗੇਡੇਸ਼ਨ

60 ਹੋਰ ਪੂੰ ਿੀ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1

29 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ
52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

52 ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 8

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 118,803

(ਿੋਵਟਡ) 118,799

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 4

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਖੋਿ, ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ/ਮੇਨਟੀਨਸ ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ 
ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(2.35)

2 ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟ ਸਪੋਰਟ ਨੰੂ ਬੱਸ ਪਾਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (319.40)

3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ /ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਦੇ ਿਵਿਿਆਪਨ ਪਚਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ , ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ 
ਸਟਾਈਫੰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(360.59)

4 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ/ਰਿਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਸਟਾਈਫੰਡ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ,  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ 
ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(80.63)

5 ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਵੈਿਦਕ ਕਾਲਿ/ਹਸਪਤਾਲ/ਡਰੱਿ ਮੈਨਫੈਕਚਰ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਿਵਿਿਆਪਨ ਪਚਾਰ,ਟੀ.ਏ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਮੈਡੀਕਲ 
ਪਤੀਪੂਰਤੀ, ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਸੇਵਾਵ , ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ , ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(132.39)

6 ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ/ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਡਟਲ ਕਾਲਿ/ਹਸਪਾਤਲ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ , ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ  ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(2.56)

7 ਕਸਲ ਆਫ  ਹੋਮੀਓਪੈਿਥਕ ਿਸਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਪੰਿਾਬ ਅਤੇ  ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿ 
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਿ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸੈਲਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ।

(290.05)

8 ਨਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਕਪੂਰਥੱਲਾ ਅਤੇ  ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਸੀਨਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ। (0.06)
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ਮੰਗ ਨੰ : 39
ਛਪਾਈ ਤੇ ਵਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

354,455,000
4,386,000

ਜੋੜ 358,841,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
175,000

ਜੋੜ 175,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

354,455,000
4,561,000

ਜੋੜ 359,016,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2058 - 
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   104 - ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ
01 - ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸ  ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 175

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 175

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 175

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 175

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (1.75)



88

ਮੰਗ ਨੰ : 40
ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,703,035,000
200,000

ਜੋੜ 2,703,235,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,000
39,701,000

ਜੋੜ 39,704,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,703,038,000
39,901,000

ਜੋੜ 2,742,939,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2204 - ਖੇਡ ਕੁੱ ਦ ਤੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਅਤੇ ਪਸਾਸਨ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 39,701

   104 - ਖੇਡ
48 - ਅਸੀਸਟਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾ ਸਲ

35 ਪੂੰ ਿੀਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
12 - ਰੂਰਲ ਯੂਥ / ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

21 ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 39,701
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4202 - ਵਸੱਵਖਆ, ਖੇਲ ਕੁੱ ਦ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

02 - 

   104 - 

05 -  ਯੋਿਾ ਭਿਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 39,704

(ਿੋਵਟਡ) 3

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 39,701

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.03)

2 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (397.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 41
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

20,270,906,000
20,000,000

ਜੋੜ 20,290,906,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

51,411,000
15,000,000

ਜੋੜ 66,411,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

20,322,317,000
35,000,000

ਜੋੜ 20,357,317,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2215 - ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਜਲ ਸਪਲਾਈ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 15,000

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਕੰਮ  ਦੀ ਸੰਭਾਲ

30 ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 51,409

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 51,409

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 15,000
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4215 - ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਜਲ ਸਪਲਾਈ
   102 - ਪਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ

11 - ਸਿੱਛ ਭਾਰਤ ਅਵਭਆਨ ਗਾਮੀਣ (60:40)
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
15 - ਸਿੱਛ ਭਾਰਤ ਅਵਭਆਨ ਗਾਮੀਣ (60:40)

53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 66,411

(ਿੋਵਟਡ) 51,411

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 15,000

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (150.00)

2 ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਲਈ (514.09)

3 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਮੰਿੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਿਮਸ਼ਨ (ਿਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ  ਦੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਿਈ ਟੋਕਣ ਪੋਵੀਜ਼ਣ

(0.02)
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ਮੰਗ ਨੰ : 42
ਸਮਾਵਜਕ ਵਨਆਂ,ਅਵਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਵਿਭਾਗ

( ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

9,007,468,000
110,000

ਜੋੜ 9,007,578,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,534,649,000
0

ਜੋੜ 3,534,649,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

12,542,117,000
110,000

ਜੋੜ 12,542,227,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2225 - 
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧ
02 ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 2,932

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2,580

91 ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 350

93 ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 100

02 - ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
27 ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ, ਮਟੀਨਸ (ਵੋਿਟਡ) 9,688

28 ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 20

07 - ਅਸਟੈਬਵਲਸਮਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 743

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 166

08 - ਅਸਟੈਬਵਲਸਮਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਵਮਸਨ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 3,420

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
13 ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,999

   789 - ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ
60 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ /ਵਿਧਿਾਿ /ਤਲਾਕਸੁਦਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਿਾਿ  ਦੀ 
ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮ ਆਸੀਰਿਾਦ ਿਜ ਵਦੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 150,000
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65 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਕ ਸਕਾਲਰਵਸਪ (2020-21 ਤ ਫੰਵਡਗ 
ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਕਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਸੇਅਵਰੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ )

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 2,975,129

79 - ਵਜਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਵਰਿਾਰ  ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਮ ਸਕੀਮ
50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,308

03 - ਪਛੜੀਆਂ ਸੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸੇਣੀਆਂ ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 300

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 370

   102 - ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ
04 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਰਜਾਪਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 212

05 - ਕੰਬੋਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 253

   190 - ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
09 - ਪੱਛੜੀਆ ਸੇਣੀਆਂ (ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਿਰਗ) ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇ ਈਸਾਈ ਕੁੜੀਆਂ 
/ਵਿਧਿਾਿ /ਤਲਾਕਸੁਦਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਿਾਿ  ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸੀਰਿਾਦ

50 ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 150,000

   277 - ਵਸੱਵਖਆ
04 - ਸਕੀਮ ਆਫ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਕ ਸਕਾਲਰਵਸਪ ਟੂ ਅਦਰ ਬੈਕਿਾਰਡ ਕਲਾਵਸਜ ਫਾਰ ਸਟਵਡਜ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ

34 ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 110,942

04 - ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਿਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ
   102 - ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ

01 - ਵਕਸਚਨ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
31 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1,212

36 ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 419

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,414,143

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4225 - 
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ
1 2

01 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ
   789 - ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸਜ

08 - ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ ਗਾਮ ਯੋਜਨਾ
53 ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 120,506

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 120,506

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 3,534,649

(ਿੋਵਟਡ) 3,534,649

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਦਫਤਰ ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਣਤੀ ਿਵਭਾਿ ਵੇਿਿਿ , ਪੋਫੈਸਨਲ ਸਰਵਿਸਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ (59.62)

2 ਿਬਲਿਡੰਿ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ  ਿਵਿਿਟੰਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਨਭੇਟ  ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ (97.08)

3 ਦਫਤਰ ਪੰਿਾਬ ਸਟੇਟ ਸਫਾਈ ਕਿਮਸਨ,    ਦਫਤਰ ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਿਾਤੀ ਕਿਮਸਨ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸੇਣੀਆਂ 
ਕਿਮਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ।

(49.99)

4 ਨਵ  ਪੋਰਟਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ(ਆਸੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ) (19.99)

5 ਆਸੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਲੰਿਬਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। (3000.00)

6 ਪੋਸਟ ਮੈਿਟਕ ਸਕੀਮ  ਕਿਮਿਟਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। (29751.29)

7 ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਿਰਵਾਰ  ਲਈ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦਮ  ਦੀ ਨਵ  ਯੋਿਨਾ (33.08)

8 ਦਫਤਰ ਪਰਿਾਪਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ,ਦਫਤਰ ਕੰਬੋਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ 
ਅਦਾਇਿੀ ਸਬੰਧੀ।

(20.96)

9 ਪੋਸਟ ਮੈਿਟਕ ਸਕਾਲਰਿਸਪ ਫਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੰਿਬਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ (1109.42)

10 ਸਟੇਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਟਰ ਸਾਈਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਫੰਡਿ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ। (1205.06)


