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ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ



ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ

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

ਏ.. ਮਾਲ ਲੇਖੇ :
1 ਪਾਵਰ 2869.57

2 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ 1250.97

3 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 928.83

4 ਿਸੱਿਖਆ 750.54

5 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 744.76

6 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 658.84

7 ਗਿਹ ਮਾਮਲੇ 534.54

8 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 417.86

9 ਟਰ ਸਪੋਰਟ 272.37

10 ਸਿਹਕਾਰਤਾ 222.49

11 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ 63.78

12 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 55.87

13 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 28.58

14 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ 23.56

15 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਗ 14.15

16 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ 12.09

17 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ 9.96

18 ਚੌਕਸੀ 8.04

19 ਪਸੋਨਲ 5.47

20 ਰਾਿ ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ 4.75

21 ਿਕਰਤ 0.83

22 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ 0.53

23 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 0.12

24 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ 0.00

25 ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 0.00

26 ਚੋਣ 0.00

27 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ 0.00

28 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 0.00

29 ਿਵੱਤ 0.00

30 ਖੇਤੀਬਾੜੀ 0.00

ਇਸ ਪੁਸਤਕ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਲੂ ਿਵਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਗ ਟਾ ਦੀਆਂ 42 ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ  ਨਾਿਮਤਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਨ  ਤੇ ₹11389.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁਲ ਵਧੀਕ ਖਰਚ 
ਆਵੇਗਾ , ਿਿਸ ਿਵਚ ₹ 8878.50 ਕਰੋੜ ਮਾਲ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ₹2511.30 ਕਰੋੜ ਪੂੰ ਿੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਸਮਬੰਦਤ ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲੇਖੇ ਿਵਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ , 
ਇਨ  ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਸੰਿਚਤ ਫੰਡ ਿਵੱਚੋ ₹8879 ਕਰੋੜ ਦਾ ਿਨਰੋਲ ਵਧੀਕ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ |



31 ਿੇਲ 0.00

32 ਵਣ ਅਤੇ ਿੰਗਲਾਤ 0.00

33 ਬਾਗਬਾਨੀ 0.00

34 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ 0.00

35 ਿਲ ਸਰੋਤ 0.00

36 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਭਾਗ 0.00

37 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ 0.00

38 ਰੋਿਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 0.00

39 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 0.00

40 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 0.00

41 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਭਾਗ 0.00

42 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 0.00

ਜੋੜ-ਏ.   8878.50

ਬੀ.. ਪੂੰ ਜੀ ਲੇਖੇ :
1 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 1917.93

2 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 517.66

3 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ 32.22

4 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ 31.81

5 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਭਾਗ 8.53

6 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ 3.03

7 ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 0.09

8 ਗਿਹ ਮਾਮਲੇ 0.03

9 ਸਿਹਕਾਰਤਾ 0.00

10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ 0.00

11 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 0.00

12 ਿਸੱਿਖਆ 0.00

13 ਿਲ ਸਰੋਤ 0.00

14 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 0.00

15 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ 0.00

16 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ 0.00

17 ਿਵੱਤ 0.00

18 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ 0.00

19 ਿੇਲ 0.00

20 ਰੋਿਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 0.00

21 ਪਸੋਨਲ 0.00

22 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 0.00

23 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 0.00

24 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਭਾਗ 0.00

25 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 0.00

26 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 0.00

27 ਪਾਵਰ 0.00



28 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 0.00

29 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 0.00

30 ਚੋਣ 0.00

31 ਬਾਗਬਾਨੀ 0.00

32 ਟਰ ਸਪੋਰਟ 0.00

33 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ 0.00

34 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ 0.00

35 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ 0.00

ਜੋੜ-ਬੀ.   2511.30

ਕੁਲ ਜੋੜ :- (ਏ + ਬੀ) 11389.80

₹ 11389.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦਾ ਵੋਿਟਡ ਤੇ ਚਾਰਜ਼ਡ ਭਾਗ  ਿਵਚ ਵੰਡ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
ਵੋਿਟਡ   11,366.56

ਚਾਰਜ਼ਡ   23.24

ਜੋੜ   11389.80



ਸਾਰ I
ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ 2021-2022

(₹ 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 3 0 3

2 02 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 1 0 1

3 03 ਸਿਹਕਾਰਤਾ 2,22,48,68 1 2,22,48,67

4 04 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ 0 0 0

5 05 ਿਸੱਿਖਆ 7,50,54,42 4 7,50,54,38

6 06 ਚੋਣ 0 0 0

7 07 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ 23,56,40 0 23,56,40

8 08 ਿਵੱਤ 0 0 0

9 09 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 5,46,23,72 5,17,65,91 28,57,81

10 10 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਗ 14,15,36 0 14,15,36

11 11 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 6,58,84,40 0 6,58,84,40

12 12 ਗਿਹ ਮਾਮਲੇ 5,34,56,67 2,67 5,34,54,00

13 13 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 4,17,85,61 0 4,17,85,61

14 14 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 0 0 0

15 15 ਿਲ ਸਰੋਤ 6 5 1

16 16 ਿਕਰਤ 82,80 0 82,80

17 17 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 0 0 0

18 18 ਪਸੋਨਲ 5,47,15 0 5,47,15

19 19 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 19,18,04,65 19,17,92,80 11,85

20 20 ਪਾਵਰ 28,69,57,06 0 28,69,57,06

21 21 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ 95,99,73 32,22,04 63,77,69

22 22 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ 12,50,97,15 0 12,50,97,15

23 23 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 9,28,83,38 0 9,28,83,38

24 24 ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 9,01 9,00 1

25 25 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 7,44,75,94 0 7,44,75,94

26 26 ਰਾਿ ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ 4,75,16 0 4,75,16

27 27 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ 3,02,91 3,02,90 1

28 28 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 0 0 0

29 29 ਟਰ ਸਪੋਰਟ 2,72,37,34 0 2,72,37,34

30 30 ਚੌਕਸੀ 8,03,52 0 8,03,52

31 31 ਰੋਿਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 0 0 0



32 32 ਵਣ ਅਤੇ ਿੰਗਲਾਤ 10 0 10

33 33 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ 0 0 0

34 34 ਬਾਗਬਾਨੀ 0 0 0

35 35 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ 32,33,81 31,81,00 52,81

36 36 ਿੇਲ 0 0 0

37 37 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 55,86,77 0 55,86,77

38 38 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ 9,95,89 6 9,95,83

39 39 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਭਾਗ 0 0 0

40 40 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ 12,09,44 0 12,09,44

41 41 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ 6 5 1

42 42 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਭਾਗ 8,53,27 8,53,27 0

1,13,89,80,50 25,11,29,80 88,78,50,70



ਸਾਰ II

ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ 2021-2022
(₹ 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 3 0 3 1-1

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

2 02 ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੋਿਟਡ 1 0 1 2-2

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

3 03 ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਵੋਿਟਡ 2,22,47,74 1 2,22,47,75 3-4

ਚਾਰਜ਼ਡ 93 0 93

4 04 ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 5-5

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

5 05 ਿਸੱਿਖਆ ਵੋਿਟਡ 7,50,54,37 4 7,50,54,41 6-13

ਚਾਰਜ਼ਡ 1 0 1

6 06 ਚੋਣ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 14-14

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

7 07 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵੋਿਟਡ 22,74,51 0 22,74,51 15-16

ਚਾਰਜ਼ਡ 81,89 0 81,89

8 08 ਿਵੱਤ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 17-17

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

9 09 ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੋਿਟਡ 28,55,87 5,17,65,91 5,46,21,78 18-20

ਚਾਰਜ਼ਡ 1,94 0 1,94

10 10 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਗ ਵੋਿਟਡ 14,15,36 0 14,15,36 21-24

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

11 11 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 6,58,84,40 0 6,58,84,40 25-29

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

12 12 ਗਿਹ ਮਾਮਲੇ ਵੋਿਟਡ 5,34,23,02 2,67 5,34,25,69 30-37

ਚਾਰਜ਼ਡ 30,98 0 30,98

13 13 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੋਿਟਡ 4,17,85,61 0 4,17,85,61 38-40

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

14 14 ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 41-41

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

15 15 ਿਲ ਸਰੋਤ ਵੋਿਟਡ 0 5 5 42-43

ਚਾਰਜ਼ਡ 1 0 1

16 16 ਿਕਰਤ ਵੋਿਟਡ 82,80 0 82,80 44-45

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

17 17 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 46-46

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0



18 18 ਪਸੋਨਲ ਵੋਿਟਡ 3,08,23 0 3,08,23 47-48

ਚਾਰਜ਼ਡ 2,38,92 0 2,38,92

19 19 ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਵੋਿਟਡ 11,85 19,17,92,80 19,18,04,65 49-50

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

20 20 ਪਾਵਰ ਵੋਿਟਡ 28,69,57,06 0 28,69,57,06 51-51

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

21 21 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਵੋਿਟਡ 63,67,69 32,22,04 95,89,73 52-55

ਚਾਰਜ਼ਡ 10,00 0 10,00

22 22 ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ ਵੋਿਟਡ 12,50,90,19 0 12,50,90,19 56-60

ਚਾਰਜ਼ਡ 6,96 0 6,96

23 23 ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਿਟਡ 9,28,50,59 0 9,28,50,59 61-62

ਚਾਰਜ਼ਡ 32,79 0 32,79

24 24 ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੋਿਟਡ 1 9,00 9,01 63-64

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

25 25 ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 7,44,75,94 0 7,44,75,94 65-68

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

26 26 ਰਾਿ ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ ਵੋਿਟਡ 4,75,16 0 4,75,16 69-70

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

27 27 ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 1 3,02,90 3,02,91 71-73

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

28 28 ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 74-74

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

29 29 ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵੋਿਟਡ 2,72,37,34 0 2,72,37,34 75-79

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

30 30 ਚੌਕਸੀ ਵੋਿਟਡ 8,03,52 0 8,03,52 80-81

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

31 31 ਰੋਿਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 82-82

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

32 32 ਵਣ ਅਤੇ ਿੰਗਲਾਤ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 83-83

ਚਾਰਜ਼ਡ 10 0 10

33 33 ਪਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 84-84

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

34 34 ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 85-85

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

35 35 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਵੋਿਟਡ 52,81 31,81,00 32,33,81 86-87

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

36 36 ਿੇਲ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 88-88

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

37 37 ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਵੋਿਟਡ 36,76,84 0 36,76,84 89-92

ਚਾਰਜ਼ਡ 19,09,93 0 19,09,93

38 38 ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਿ ਵੋਿਟਡ 9,95,83 6 9,95,89 93-96



38 ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

39 39 ਛਪਾਈ ਤੇ ਿਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਭਾਗ ਵੋਿਟਡ 0 0 0 97-97

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

40 40 ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ ਵੋਿਟਡ 11,99,85 0 11,99,85 98-99

ਚਾਰਜ਼ਡ 9,59 0 9,59

41 41 ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ ਵੋਿਟਡ 1 5 6 100-101

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

42 42 ਸਮਾਿਿਕ ਿਨਆਂ,ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਭਾਗ ਵੋਿਟਡ 0 8,53,27 8,53,27 102-103

ਚਾਰਜ਼ਡ 0 0 0

ਜੋੜ 88,78,50,70 25,11,29,80 1,13,89,80,50

ਿੋਵਟਡ 88,55,26,65 25,11,29,80 1,13,66,56,45

ਚਾਰਜ਼ਡ 23,24,05 0 23,24,05
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ਮੰਗ ਨੰ : 01
ਖੇਤੀਬਾੜੀ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

109,409,860,000
610,000

ਜੋੜ 109,410,470,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,000
0

ਜੋੜ 3,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

109,409,863,000
610,000

ਜੋੜ 109,410,473,000

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

   105 - ਖਾਦ  ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ
15 - ਨਸ਼ਨਲ ਵਮਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ(ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨਜਮਟ)
          08 - ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          08 - ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
40 - ਨਸ਼ਨਲ ਵਮਸ਼ਲ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ(ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨਜਮਟ)
          08 - ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 3

(ਿੋਵਟਡ) 3

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਨ ਨਲ ਿਮ ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨਿਮਟ) ਅਧੀਨ ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ 
ਐਂਸ.ੳ.ਈਿ. ਤਿਹਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ

(0.03)



2

ਮੰਗ ਨੰ : 02
ਪ ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 61 ਿੇਖ ੋ)

₹
1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ

ਚਾਰਜ਼ਡ
5,892,520,000

100,000

ਜੋੜ 5,892,620,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,000
0

ਜੋੜ 1,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,892,521,000
100,000

ਜੋੜ 5,892,621,000

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
18 - ਫੁੱ ਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਗਰਾਮ
          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (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 ਮੂੰ ਹ ਖੁਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪੈਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 03
ਸਵਹਕਾਰਤਾ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 105 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

12,920,565,000
300,000

ਜੋੜ 12,920,865,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,224,775,000
93,000

ਜੋੜ 2,224,868,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

15,145,340,000
393,000

ਜੋੜ 15,145,733,000

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
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 93

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          07 - ਵਡਿੈਲਮਟ ਆਫ ਹੋਸਵਟੰਗ ਿੈਬਸਾਈਟ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,71

   107 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਕਰੈਵਡਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਵਟਿਜ਼
16 - ਪਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿ  ਨੰੂ 31 ਗੁਦਾਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਰ ਟ ਇਨ ਏਡ
          99 - 

                   35  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 36,94

   108 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਅਦਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਵਟਿਜ਼
05 - ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          02 - ਅਵਸਸਟਸ ਫਾਰ ਰੈਿਵਨਊ ਗੈਪ ਵਡਊ ਟੂ ਲੋਅਰ ਪਾਿਰ ਟੈਵਰਫ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,06,99,00

06 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਵਟਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਬਕ ਫਾਰ ਰੀ-ਪੇਅਮਟ ਆਫ 
ਲੋਨ ਟੂ ਨਬਾਰਡ
          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲ ਹੈ ਡ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,15,09,10

   195 - ਸਵਹਕਾਰਤਾਿ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ-
01 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਵਟਿ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲਮਟਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          99 - 
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                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 99

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,22,47,74

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 93

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
13 - ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨਊ ਗਡਾਊਨਜ਼ ਫਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਸਟਰਲ ਪੂਲ ਿੀਟ ਸਟਾਕਸ 
ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ XXVII (95:5)

          99 - No Detailed Head

                   55  ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ ਗੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2,22,48,68

(ਿੋਵਟਡ) 2,22,47,75

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 93

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

1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ ਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (0.93)

2 ਡੀ.ਬੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ./ਈ.ੳ.ਡੀ.ਬੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  ਦੀ ਰਿਿਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੋਸਿਟੰਗ ਸਬੰਧੀ (1.71)

3 31 ਗੋਦਾਮ  ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ (36.94)

4 ਸੂਗਰਫੈਡ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਬਿਲੀ ਦਰ  ਕਾਰਨ ਰੈਵੀਿਨਊ ਗੈਪ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (10699.00)

5 ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਿਕਸਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਬੈਕ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (11509.10)

6 ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੰੂ ਆਟ  ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (0.99)

7 ਸੈਟਰਲ ਪੂਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਿ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਨਵ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਟੋਕ ਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 04
ਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿ  ਭਲਾਈ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 123 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,351,185,000
1,000

ਜੋੜ 1,351,186,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,351,185,000
1,000

ਜੋੜ 1,351,186,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0



6

ਮੰਗ ਨੰ : 05
ਵਸੱਵਖਆ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 142 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

130,798,266,000
3,102,000

ਜੋੜ 130,801,368,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

7,505,441,000
1,000

ਜੋੜ 7,505,442,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

138,303,707,000
3,103,000

ਜੋੜ 138,306,810,000

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 4,00,00,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,50,00

16 - ਈਡੀਐਸ-05 ਸੈਵਟੰਗ ਅਪ ਆਫ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਜ ਐਟ ਬਲਾਕ ਲੇਿਲ ਇੰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਿਰਡ 
ਬਲਾਕ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 15,00

27 - ਈਡੀਈ-17 ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ, ਪੰਜਾਬ
          01 - ਈਡੀਈ-17 ਅਸੀਸਟਟ ਟੂ ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ (ਐਲੀਮਟਰੀ)
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 3,45,06

          02 - ਈਡੀਈ-08/1.2(i) ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਲਈ ਿਧੀਕ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ 
ਘਾਟੇ ਬਜਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ(ਸੈਲਰੀ)
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1,07,00

          05 - ਈਡੀਈ-50 ਪੀ-ਪਾਈਮਰੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 6,00

30 - ਈ.ਡੀ.ਈ.-14 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਮਰੀ, ਵਮਡਲ , ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ  ਵਿੱਚ ਨਿ ਹਰੇ 
ਬੋਰਡ (6*4) ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ।
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          99 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 70,00

35 - ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ  ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
          01 - .ਈਡੀਐਸ-59 ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਦੀਆਂ
                   25  ਪੁਸ਼ਾਕ  ਤੇ ਟਟ (ਵੋਿਟਡ) 15,98,24

   104 - ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ
01 - ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 2,00,00

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 70

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 27,50

   112 - ਨਸ਼ਨਲ ਪੋਗਰਾਮ ਆਫ ਵਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਇੰਨ ਸਕੂਲਜ
01 - ਈ.ਡੀ.ਈ-03 ਵਮਡ ਡੇ ਮੀਲ
          00 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 32,74,57

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
02 - ਈਡੀਈ-03 ਵਮਡ ਡੇ ਮੀਲ 
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 53,42,71

18 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ, ਪੰਜਾਬ
          01 - ਈਡੀਈ-17 ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ (ਐਲੀਮਟਰੀ)
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 5,63,00

          02 - ਈਡੀਈ-08/1.2(i) ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਲਈ ਿਧੀਕ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ 
ਘਾਟੇ ਬਜਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਉਪਬੰਧ
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 35,00

02 - ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,50,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 15

   106 - ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ
02 - ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ  ਵਿੱਚ ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਵਸੰਘ ਜੇਲ ਨੋਟਬੁੱ ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣਾ
          99 - 

                   16  ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,86,73

   107 - ਿਜ਼ੀਫੇ
08 - ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀ-ਮੈਵਟਕ ਸਕਾਲਰਵ ਪ
          99 - 
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                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 7,37,38

   109 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
01 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡ  ਅਤੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 63,00,54

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 5,00,00

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,00,00

35 - ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮੀਊਵਨਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌ◌ੌਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ) ਪੋਜੈਕਟ
          05 - ਫਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਥ ਸਟੂਡੇਟਸ ਇੰਲ ਗਿਾਰਨਮਟ ਸਕੂਲਜ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 7,12,00

65 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ, ਪੰਜਾਬ (ਸੈਕੰਡਰੀ)
          01 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 20,23,66

          03 - ਈਡੀਐਸ-39 ਨਬਾਰਡ(ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ-23,24, ਅਤੇ 25) ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ  
ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (85:15)
                   35  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 24,00,00

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
18 - ਈਡੀਐਸ-19 ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਵਸਮਟ ਆਫ ਵਡਸਵਟਕਟ ਇੰਨਸਟੀਵਚਊਟ  ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਐਂਡ ਟਰੇਵਨੰਗ 
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,95

36 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ-
          01 - ਸਮੱਗਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਭਆਨ
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 33,01,75

          03 - ਅਡੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਫਾਰ ਰੁਲਰ ਏਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇੰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ
                   35  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 26,00,00

41 - ਨੌਿ  ਅਤੇ ਦਸਿ  ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀ-ਮੈਵਟਕ 
ਸਕਾਲਰਵ ਪ
          99 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 18,70,01

03 - ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ
          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 7,00

   102 - ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਵਲਆ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
01 - ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਲਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          01 - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1

02 - ਗੁਰੂ ਨਾਨ ਦੇਿ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਵਦਆਲਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
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          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1,50,00

16 - ਇਸਟੈਬਵਲਸਮਟ ਆਫ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਐਂਟ ਪਵਟਆਲਾ
          99 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 2,00,00

          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2,47,00

   103 - 

01 - 

          00 - 

                   98  ਰਾਿ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

02 - ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ
          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 45

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   98  ਰਾਿ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          01 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          02 - ਸੌਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵਸਸਟਮ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਫਟਿੇਅਰ)
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          03 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਟੇ ਨਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਯੋਗ ਿਸਤੂਆਂ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

   106 - ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕਸ ਵਡਿਲਪਮਟ
01 - ਗ ਟ ਇੰਲ ਏਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਟੈਕਸ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 11,99

04 - 

   200 - 

03 - ਪੜਨਾ ਵਲਖਣਾ ਅਵਭਆਨ
          99 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 69

   789 - 

02 - ਪੜਨਾ ਵਲਖਣਾ ਅਵਭਆਨ
          99 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - 

                   16  ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

05 - ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ
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   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਸ਼ਾਿ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,08,00

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 6,00

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,00

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 8,85

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 4,30

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,00,00

          00 - 

                   18  ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

05 - ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਮਨਸਟੇਸ਼ਨ
          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,15

06 - ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਮਸਸਟੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ,ਪੰਜਾਬ)
          99 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          99 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 50

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਗਾਇਡ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 7,46,76,98

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

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
01 - ਸਰੀਰਕ ਵਸੱਵਖਆ ਕਾਲਜ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 6,00
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          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 98

   102 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੁਿਕ ਭਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
01 - ਨਸ਼ਨਲ ਕੈਵਡਟ ਕਾਰਪਸ ਆਮ ਅਮਲਾ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,50,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,56,98

(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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 19,80

          00 - 

                   98  ਰਾਿ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          01 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          02 - ਸੌਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵਸਸਟਮ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਫਟਿੇਅਰ)
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          03 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਟੇ ਨਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਯੋਗ ਿਸਤੂਆਂ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 19,84

(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

02 - ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਤੇ ਭਲਾਈ
   102 - ਬੱਵਚਆ ਦੀ ਭਲਾਈ

04 - ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਚਲਡਰਨ ਆਫ ਡੀਸੀਜ਼ਡ ਗੌਰਵਮੰਨ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 57

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 57

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4202 - ਵਸੱਵਖਆ, ਖੇਲ ਕੁੱ ਦ,ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)
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ਉਧ ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ , ਪ ਮੱਦ , ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦ  , ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਮੰਤਿ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜੋੜ

1 2

01 - 

   202 - ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਖਆ
04 - ਈ.ਡੀ.ਐਸ.-19/ਸੀ.ਐਸ.08/ਸੀ.ਐਸ.02 ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੇਬਵਲਸਮਟ ਆਫ ਵਡਸਵਟਕਟ 
ਇੰਸੀਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 2

   203 - ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਵਸੱਵਖਆ
25 - ਐਚ.ਈ.25 ਨਿ ਕਾਲਜ  ਨੰੂ ਉਸਾਰਨਾ
          01 - ਵਸੱਵਖਆ ਪੱਖ ਵਪਛੜੇ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਨਿ ਕਾਲਜ
                   60  ਹੋਰ ਪੂੰ ਿੀ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1

30 - .

          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 7,50,54,42

(ਿੋਵਟਡ) 7,50,54,41

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

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

1 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਿਟਆਲਾ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ, ਸਕੂਲ , ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੇਵ 
ਪੇ-ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ

(47834.34)

2 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਲੀਮਟਰੀ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ) ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਡੰਗ ਉਿਰਤ  ਲਈ (6.70)

3 ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਮੱਗਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਭਆਨ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਬਿਟ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ, ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਠਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਟੇਨਰਿ, ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱ ਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰ  ਦੇ ਮਾਨ-ਭੇਟਾ, ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਿਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਡੰਗ ਤਨਖਾਹ  ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ

(12095.18)

4 ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲ ਪਡੂ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਸਕੂਲ  ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ ਪਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (5000.00)

5 ਕੇਦਰ ਪਾਯੋਿਿਤ ਸਕੀਮ ਪੜਨ ਿਲਖਣ ਅਿਭਆਨ ਅਧੀਨ ਿਾਰੀ ਗ ਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ  ਦੇ 
ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਿਵਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ

(78.64)

6 ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਸੈਲਰੀ ਖਰਿਚਆਂ,ਪਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ  ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਪਿਡੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀ, 
ਿਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਨਾਨ ਸੈਲਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ

(4239.57)

7 ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦਫਤਰ. ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਿਿਿ) ਦੇ ਿਵਿਗਆਪਨ  ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ (8.00)

8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ  ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ (4.75)

9 ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਿਮ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਿੇਲ ਨੋਟਬੁੱ ਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ (186.73)

10 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੇਖਕ  ਦੀ ਪਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਿਿਿ) ਿਵੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ

(10.00)

11 ਪੀ-ਮੈਟਿਰਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ  ਲਈ ਬਿਟ ਉਪਬੰਧ (2607.37)

12 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ  ਦੇ 8ਵ  ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (1598.24)

13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ  ਦੇ ਿਬਿਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬਲ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (1384.14)
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14 ਿਮਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (0.57)

15 ਟੀਚਰ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਡ, ਪੜਨ ਿਲਖਨ ਅਿਭਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਹੈਡ, ਪੰਿਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਨਾਨ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ , 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ  ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਿੇਸ਼ਨ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ(ਚਾਰਜ਼ਡ) ਲਈ ਟੋਕਨ 
ਉਪਬੰਧ

(0.19)
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ਮੰਗ ਨੰ : 06
ਚੋਣ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 247 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,080,880,000
0

ਜੋੜ 5,080,880,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,080,880,000
0

ਜੋੜ 5,080,880,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 07
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 260 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,405,995,000
12,000

ਜੋੜ 2,406,007,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

227,451,000
8,189,000

ਜੋੜ 235,640,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,633,446,000
8,201,000

ਜੋੜ 2,641,647,000

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 9,00,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

04 - ਇੰਮਪਰੂਿਮਟ ਆੱਫ ਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰ ਡ ਵਡਪਾਰਟਮਟਸ਼
          00 - 

                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 2,05

   104 - ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਵਪਰਟ ਦੀ ਖਰੀਦ
02 - ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 77,66

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 9,22,05

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 77,66

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
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01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,15

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 10,69

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 11,84

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
          99 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 7,01,63

          99 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 2,54,99

          99 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 4,23

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨ ਡ ਸਟੇਟ
          09 - ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਿੈ ਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,84,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 13,40,62

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 4,23

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 23,56,40

(ਿੋਵਟਡ) 22,74,51

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 81,89

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

1 6ਵ  ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹ  ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (1601.63)

2 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (265.68)

3 ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (81.89)

4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਿਵਿਗਆਪਣ ਤੇ ਪਚਾਰ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ , ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ 
ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਿਬਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(23.20)

5 Goods and Services Network (GSTN) ਨੰੂ  ਯੂਿਰ ਚਾਰਿਿਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (384.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 08
ਵਿੱਤ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 273 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

215,506,588,000
697,534,321,000

ਜੋੜ 913,040,909,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

215,506,588,000
697,534,321,000

ਜੋੜ 913,040,909,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 09
ਖੁਰਾਕ, ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 347 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

9,405,305,000
2,000

ਜੋੜ 9,405,307,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,462,178,000
194,000

ਜੋੜ 5,462,372,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

14,867,483,000
196,000

ਜੋੜ 14,867,679,000

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
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 31,20

   103 - ਕੰਵਜਉਮਰ ਸਬਵਸਡੀਜ਼
04 - ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
          03 - ਟੂ ਇੰਮਪਲੀਮਟ ਪਬਵਲਕ ਵਡਸਵਟਵਬਊਸ਼ਨ ਸਟੀਮ ਇੰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 15,12,00

   190 - ਐਵਸਸਟਟ ਟੂ ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ
01 - ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਵਮਸ਼ਨ
          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲ ਹੈ ਡ
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 6,00

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲ ਹੈ ਡ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 5,00

03 - ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          99 - 

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

   789 - ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਵਡਊਲ ਕਾਸਟ
02 - ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
          03 - ਟੂ ਇੰਪਲੀਮਟ ਪਬਵਲਕ ਵਡਸਟੀਵਬਊਸ਼ਨ ਸਟੀਮ ਇੰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 12,21,48

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
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01 - ਸੀ.ਐਸ.-2 ਇੰਨਫਾਰਸਮਟ ਆਫ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਫਾਰ ਦੀ ਇੰਮਪਲੀਮਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਵਜਊਮਰ 
ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 (ਅਸਟੈਬਵਲਸਮਟ)-01 ਸਟੇਟ ਕਵਮਸ਼ਨ
          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 54,56

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,34

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,94

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,63

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 2,00

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,25

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 28,52,47

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,94

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
          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,70

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 70

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,40

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 6408 - ਲੋਨ ਫਾਰ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਿੇਅਰਹਾਊਵਸੰਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

01 - 
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   190 - ਲੋਨਜ਼ ਟੂ ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ

01 - ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ 
(ਸੀਸੀਐਲ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀ ਵਰੰਗ ਫੈਨਵਸੰਗ)
          99 - 

                   55  ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ ਗੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 1,51,45,00

03 - ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱ ਧ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ.
          01 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਨਸਪ)(1)
                   55  ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ ਗੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 3,66,20,91

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 5,17,65,91

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 5,46,23,72

(ਿੋਵਟਡ) 5,46,21,78

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,94

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

1 ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। (31.20)

2 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਿ ਪਯੋਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। (2733.48)

3 ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮਬਰ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ । (11.00)

4 ਪੰਿਾਬ ਐਗਰੋ ਨੰੂ ਅਮਲਾ ਚਾਰਿਿਿ ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। (0.01)

5 ਰਾਿ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਿਨਵਾਰਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ, ਿਵਿਗਆਪਨ, ਪੋਫੈਸਨਲ ਸਰਿਵਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, 
ਿਬਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੱਤ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ

(78.72)

6 ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲਾਿੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਪਏ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ।

(3.40)

7 ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਗੈਪ ਲਈ KMS 2019-20 ਦੋਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ/ਦਾਮੀ ਦੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਿਬਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ (15145.00)

8 ਪਨਸਪ ਨੰੂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੋਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ (36620.91)
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ਮੰਗ ਨੰ : 10
ਆਮ ਰਾਜ ਪਬੰਧ ਵਿਭਾਗ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 373 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,583,483,000
140,668,000

ਜੋੜ 2,724,151,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

141,536,000
0

ਜੋੜ 141,536,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,725,019,000
140,668,000

ਜੋੜ 2,865,687,000

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

   101 - ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ
01 - ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 16,00

   104 - ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖਰਚੇ
01 - ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖਰਚੇ
          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 20,00

   105 - ਮੰਤਰੀਆਂ ਿੱਲ ਅਖਵਤਆਰੀ ਗ ਟ
01 - ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਖਵਤਆਰੀ ਗ ਟ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 6,00

   108 - ਦੌਰਾ ਖਰਚੇ
01 - ਦੌਰਾ ਖਰਚੇ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 25,00

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
02 - ਫੁਟਕਲ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   16  ਪਕਾਸ਼ਨਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 20
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ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 72,20

(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

   090 - ਸਕੱਤਰੇਤ
01 - ਆਮ ਸੇਿਾਿ  ਸਕੱਤਰੇਤ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 59,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,50

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 84,00

10 - ਮੁੱ ਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ/ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ
          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 10,59

          00 - 

                   20  ਹੋਰ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          05 - ਮੈਨਪਾਿਰ
                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 8,50

   091 - ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ
01 - ਪੰਜਾਬ ਭਿਨ ਨਿ  ਵਦੱਲੀ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 30,00

98 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          03 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਵਜਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮਜ਼
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

   792 - ਅਣਿਸੁਲੇ ਕਰਜੇ ਿੱਟੇ ਖਾਤੇ
01 - ਨਾਮੁੜਨਯੋਗ ਅਸਥਾਈ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵਰਟੱਨ ਆਫ ਐਡਿ ਸਜ
          00 - 

                   64  ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ, ਹਾਨੀਆਂ (ਵੋਿਟਡ) 2,02

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,97,63

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2070 - ਹੋਰ ਪਬੰਧਕੀ ਸੇਿਾਿ
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(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

   115 - ਮਵਹਮਾਨ ਘਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਆਵਦ
01 - ਰਾਜ ਮਵਹਮਾਨ ਘਰ
          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 50,00

02 - ਵਿਧਾਨਕਰ ਹੋਸਟਲ ਕੰਟੀਨ
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,50

03 - ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਵਮਤਸਰ, ਪਵਟਆਲਾ ਅਤੇ ਵਸ਼ਮਲਾ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 20

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

04 - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਵਸਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਟੀਨ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,00

05 - ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟੀਨ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 54,95

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

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

43 - ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਅੰਸਦਾਨ)
          99 - 

                   32  ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 10,90,58

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,90,58

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 14,15,36

(ਿੋਵਟਡ) 14,15,36

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0



24

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

1 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ, ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਬੱਲ, ਕੰਟਨਿਸੀ ਿਬੱਲ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਿਹਬਾਨ  ਦੇ ਯਾਤਰਾ 
ਖਰਚੇ ਦੇ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਬੱਲ  ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ

(66.20)

2 ਨਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ । (6.00)

3 ਉਿਰਤ  ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼ਨ। (0.02)

4 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਗ  ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ  ਦੇ ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ। (69.59)

5 6ਵ ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ ਲਈ। (1.50)

6 ਆਮ ਰਾਿ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸਹਾਇਕ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ । (84.00)

7 ਈ-ਅਵਾਸ ਪੋਿੈਕਟ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ (8.50)

8 ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ । (1.00)

9 ਉਿਰਤ  ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ। (31.00)

10 ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਮਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ । (2.02)

11 ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਡੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ,  ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ 
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਬੱਲ ਪਿਡੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ।

(54.95)

12 ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਿਵਰੋਧੀ ਿਬੱਲ  ਿਵਰੁੱ ਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਿਮਤਕ ਿਕਸਾਨ  ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਨੰੂ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ।

(1090.58)
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ਮੰਗ ਨੰ : 11
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 411 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

38,210,706,000
7,756,000

ਜੋੜ 38,218,462,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,588,440,000
0

ਜੋੜ 6,588,440,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

44,799,146,000
7,756,000

ਜੋੜ 44,806,902,000

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,82,50

          00 - 

                   07  ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 1

02 - ਵਜਲਾ ਅਮਲਾ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 10,29,50

29 - ਰੂਰਲ ਫੈਵਮਲੀ ਿੈਲਫੇਅਰ ਸਰਵਿਸ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 1,24,00

   102 - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ
01 - ਸੀ.ਐਸ.6.1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 15,50,00

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 53

   110 - ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
03 - ਮਾਨਵਸਕ ਰੋਗੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਵਮਤਸਰ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ
          00 - 
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                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

05 - ਪੀ.ਐਚ.6.4-ਨਸ਼ਨਲ ਟੀ.ਬੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਗਰਾਮ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 1,82,50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 8,00

07 - ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,00

56 - ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਵਮਸ਼ਨ
          00 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 3,79,35,46

   190 - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
01 - ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          05 - ਸੈਵਟੰਗ ਅੱਪ ਆਫ ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸਟਰਜ਼ ਆਨ ਨਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿੇਜ਼ ਇੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ
                   35  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 59,68

          06 - ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 8,36,00

          06 - ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,17,62,56

02 - ਰਾ ਟਰੀ ਪਡੂ ਵਸਹਤ ਵਮ ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
          01 - ਆ ਾ ਅਤੇ ਆ ਾ ਫੈਵਸਲੀਟੇਟਰ
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 16,06,25

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
06 - ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਵਮਸ਼ਨ
          00 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 32,09,84

24 - ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          04 - ਸਰਬਤ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 55,29,44

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

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 49,00

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   30  ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 8,00
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   102 - ਹੋਵਮਓਪੈਥੀ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 21,25

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 30

02 - ਅਰਬਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 19,50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

03 - ਪੇਡੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ -ਐਲੋਪੈਥੀ
   110 - ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ

01 - ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 8,40,30

04 - ਪੇਡੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿ  ਇਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਣਾਲੀਆ
   101 - ਆਯੂਰਿੈਦਾ

01 - ਵਦਹਾਤੀ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
          00 - 

                   21  ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

02 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ ਹਸਪਤਾਲ (ਵਦਹਾਤੀ)
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 39,90

   102 - ਹੋਵਮਓਪੈਥੀ
01 - ਵਦਹਾਤੀ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 31,00

06 - ਜਨ ਵਸਹਤ
   101 - ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ

01 - ਨਸ਼ਨਲ ਮਲੇਰੀਆ ਇਰਾਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ (ਰੂਰਲ)
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 70,00

04 - ਅਦਰ ਪਿੈਨਵਟਿ ਮਈਅਰਜ਼
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,05,25

   102 - ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਮਲਾਿਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
01 - ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ
          00 - 



28
                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

   104 - ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ
01 - ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 60,00

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 20,00

   107 - ਜਨ ਵਸਹਤ ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
01 - ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਵਸਹਤ ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 23,00

80 - ਆਮ
   004 - ਵਸਹਤ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਮੁੱ ਲ ਅੰਕਣ

01 - ਵਸਹਤ ਅੰਕੜੇ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 6,57,48,78

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2211 - ਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬੰਧ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 5,05

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 4,60

03 - ਜਣੇਪਾ ਸੇਿਾਿ  ਸਗੰਠਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 10

   101 - ਪਡੂ ਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਸੇਿਾਿ
01 - ਪਡੂ ਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਸੇਿਾਿ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 43,95

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 29,30

   200 - ਹੋਰ ਸੇਿਾਿ  ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼
01 - ਹੋਰ ਸੇਿਾਿ  ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼
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          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 52,54

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 8

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,35,62

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 6,58,84,40

(ਿੋਵਟਡ) 6,58,84,40

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਛੇਵ  ਪੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ  ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ । (4764.24)

2 ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੀਦ ਕਰਨ ਲਈ

(123.31)

3 ਆਯੂਰਵੇਦਾ ਿਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਓ.ਐਲ., ਿਡਸਪਸਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮਟ 
ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ।

(12.00)

4 ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਨਵ  ਿਦੱਲੀ ਿਵਖੇ ਿਸਵਲ ਿਡਸਪਸਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (2.09)

5 ਈ.ਆਈ.ਐਸ ਿਡਸਪਸਰੀ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਿਲੰਧਰ ਦੇ ਪੈਿਡੰਗ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (0.53)

6 ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਾ ਿਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (8.00)

7 ਪੰਿਾਬ ਹੈਲਥ ਿਸਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਿਮਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤੈਨਾਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ  ਨੰੂ ਗਾਟ ਇੰਨ 
ਏਡ ਿਨਰਲ (ਸੈਲਰੀ) ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ।

(2442.25)

8 ਿਫਰੋਿਪੂਰ ਅਤੇ ਫਾਿਿਲਕਾ ਿਵਖੇ ਟਰੋਮਾ ਸਟਰ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ । (59.68)

9 ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਿਨਾ ਸਕੀਮ  ਅਧੀਨ ਗਾਟ ਇੰਨ ਏਡ (ਨਾਨ-ਸੈਲਰੀ) ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਰਕਮ ਲਈ

(58437.30)

10 ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰਗ  ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਪਿਡੰਗ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (35.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 12
ਗਵਹ ਮਾਮਲੇ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 483 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

75,222,713,000
12,822,000

ਜੋੜ 75,235,535,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,342,569,000
3,098,000

ਜੋੜ 5,345,667,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

80,565,282,000
15,920,000

ਜੋੜ 80,581,202,000

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

   110 - ਪਬੰਧਕੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਸਟੀ
01 - ਪਬੰਧਕੀ ਆਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਟਰਸਟੀ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,20

   114 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਿਕੀਲ
03 - ਪਾਸੀਵਕਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 21,00

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 22

04 - ਵਜਲਾ ਅਟਾਰਨੀ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1,30

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          06 - ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ
                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 90

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 26,62

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
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   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 90,57

          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 36,82

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 8,77

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,49,50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 30,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,51

   003 - ਵਸਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ
01 - ਐਚ.ਏ.ਜੇ-09-ਪੁਵਲਸ ਟਰੇਵਨੰਗ (13ਿ  ਵਿਤ ਕਵਮਸ਼ਨ)
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 2,95,01

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1,27

          00 - 

                   25  ਪੁਸ਼ਾਕ  ਤੇ ਟਟ (ਵੋਿਟਡ) 11,00

02 - ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਬਊਰੋ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 1,48

          00 - 

                   25  ਪੁਸ਼ਾਕ  ਤੇ ਟਟ (ਵੋਿਟਡ) 2

   101 - ਫੌਜਦਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ
01 - ਫੌਜਦਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 40,00,00

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,17

02 - ਪੁਵਲਸ ਏਜੰਸੀ
          00 - 
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                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,14

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 20

          00 - 

                   25  ਪੁਸ਼ਾਕ  ਤੇ ਟਟ (ਵੋਿਟਡ) 42

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,15

03 - ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 30,00

          00 - 

                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 21,26

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 79,00

          00 - 

                   58  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 3,16

          00 - 

                   59  ਪੀ.ਓ.ਐਲ. ਆਫ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ (ਵੋਿਟਡ) 20,38

06 - ਵਬਊਰੋ ਆਫ ਇਨਿੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ
          99 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 50

07 - ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
          99 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 7,05

   104 - ਖਾਸ ਪੁਵਲਸ
01 - ਖਾਸ ਪੁਵਲਸ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 1,05,96,40

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 18,43

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 25,17

          00 - 

                   23  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 40,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 28,99

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,17

   109 - ਵਜਲਾ ਪੁਵਲਸ
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01 - ਵਜਲਾ੍ ਪੁਵਲਸ (ਖਾਸ)
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 2,70,66,61

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 5,00,00

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,00,00

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 7,00

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 87,00

          00 - 

                   47  ਹਾਇਿਰੰਗ ਆਫ ਟ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ (ਵੋਿਟਡ) 26,90,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 8,69,32

          00 - 

                   59  ਪੀ.ਓ.ਐਲ. ਆਫ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ (ਵੋਿਟਡ) 28,00,00

02 - ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁਵਲਸ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 5,94

   111 - ਰੇਲਿੇ ਪੁਵਲਸ
01 - ਰੇਲਿੇ ਪੁਵਲਸ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 16,00,00

          00 - 

                   05  ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 75

          00 - 

                   23  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 75

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 25

          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 77

   113 - ਪੁਵਲਸ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਲਾਈ
01 - ਪੁਵਲਸ ਹਸਪਤਾਲ
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          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 80,00

          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 40

          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 8

   114 - ਿਾਇਰਲੈਸ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਟਰ
01 - ਪੁਵਲਸ ਿਾਇਰਲੈਸ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਟਾਫ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,78,23

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 16

          00 - 

                   05  ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 20

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,92

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 11,54

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 50,00

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          02 - ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

          06 - ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 44,00

          07 - ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ ਹੌਸਵਟੰਗ ਆਫ ਿੈਬਸਾਈਟ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

          09 - ਸਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,00,00

   116 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਿਵਗਆਨ
01 - ਫੋਰੈ਼ਵਸਕ ਵਿਵਗਆਨ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 25,00

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 3,07
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          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 14,19

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 26,57

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 5

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 70

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
05 - ਪੜਤਾਲ ਕਵਮਸ਼ਨ
          01 - ਜਸਵਟਸ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਵਮਸ਼ਨ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2,74

07 -  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ
          99 - 99

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 31,99

          99 - 99

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 99

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 5,29,60,78

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 28,99

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2070 - ਹੋਰ ਪਬੰਧਕੀ ਸੇਿਾਿ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

   106 - ਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿ
01 - ਵਸਿਲ ਵਡਫਸ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 49,00

   107 - ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼
01 - ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ ਵਦਹਾਤੀ ਵਿੰਗ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,05,97

          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,99

02 - ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸੀਮਾ ਵਿੰਗ
          00 - 



36
                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 50,36

          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   58  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4,12,60

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1,99

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
03 - ਵਸੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਨਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਵਮਸ਼ਨ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

04 - ਵਸੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੋਣ -ਮੁੱ ਖ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ
          00 - 

                   07  ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 17,72

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 20

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 20,92

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

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

   102 - ਦਾਨ ਅਰਥ ਿਜੀਫਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
01 - ਦਾਨ ਅਰਥ ਿਜੀਫਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 2,10

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,10

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
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   207 - ਰਾਜ ਪੁਵਲਸ

03 - ਵਜਲਾ ਪੁਵਲਸ(ਖਾਸ)
          00 - 

                   52  ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 2,67

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,67

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 5,34,56,67

(ਿੋਵਟਡ) 5,34,25,69

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 30,98

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

1 6ਵ ਪੰਿਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੋਧੇ ਰੇਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਿਤਆਂ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(42291.28)

2 ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਮੁਆਵਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (30.98)

3 ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਪੀਿਕਆ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ  2022 ਦੇ ਖਰਚੇ (9381.50)

4 ਿਬਿਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ, ਸਫਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਗ ਟ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚੇ (223.22)

5 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ/ਿਰਪੇਅਰ, ਦਫਤਰ  ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾ, ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚੇ (1529.69)
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ਮੰਗ ਨੰ : 13
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਿਪਾਰ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 549 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

21,362,489,000
1,000,000

ਜੋੜ 21,363,489,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,178,561,000
0

ਜੋੜ 4,178,561,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

25,541,050,000
1,000,000

ਜੋੜ 25,542,050,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2057 - ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

   101 - ਖਰੀਦ
01 - ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਸ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 2

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 2,50

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 5

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 40

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,97

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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 - ਵਕਰਤ
   102 - ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ

01 - ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਟੀਮ ਬੁਆਇਲਰ
          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 85

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 85
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(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 20,00

   103 - ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਉਦਯੋਗ
07 - ਹਡਲੂਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਚ ਵਡਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ  ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ
          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 1,17

   105 - ਖਾਦੀ ਤੇ ਪਡੂ ਉਦਯੋਗ
01 -  ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ - ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਛੋਟ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 69,57

   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)
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 31,00

06 - ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੰੂ ਉਹਨ  ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 33,00,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 34,23,24

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2852 - ਉਦਯੋਗ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

80 - ਆਮ
   789 - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਯੋਜਨਾ

01 - ਉਦਯੋਗ  ਨੰੂ ਵਬਜਲੀ ਸਬਵਸਡੀ
          99 - 

                   33  ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 69,34,00

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਿੀਐਸਆਈ -1 / ਆਈ.ਐਨ. 12.4- ਿੱਖ ਿੱਖ ਉਦਯੋਵਗਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਪੋਤਸਾਹਨ
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          01 - ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਵਬਜਲੀ ਸਬਵਸਡੀ
                   33  ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 3,10,11,99

          02 - ਐਫਆਈਆਈਪੀ 2013 ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪੋਤਸਾਹਨ
                   33  ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 3,00,00

10 - ਵਨਿੇਸ਼ ਪੋਤਸਾਹਨ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 12,56

          00 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,83,58,55

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 4,17,85,61

(ਿੋਵਟਡ) 4,17,85,61

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ  ਇਨਸੋਪੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ 
ਸਟੀਮ ਬੁਆਇਲਰਿ ਦੇ ਿਵਿਗਆਪਨ  ਤੇ ਪਚਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ

(3.82)

2 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਮਰਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ 
ਲਈ

(21.50)

3 ਹੱਥ ਖਡੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੀਫੇ/ਸਟੀਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (1.17)

4 ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੂਲਾਿਮ /ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ  ਨੰੂ 6ਵ ਪੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (69.57)

5 ਭੌ ਮਾਲਕ  ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਕੋਰਟ ਕੇਸ) (31.00)

6 ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ/ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਾਡਿ ਹੋਲਡਰ  ਦੀ ਪੇਿਡੰਗ ਲਾਈਿਬਲਟੀਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ(ਕੋਰਟ ਕੇਸ) (3300.00)

7 ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਾਖਵ ਅਤੇ ਿਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਯੂਿਨਟ  ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (37945.99)

8 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ 2013 ਅਤੇ ਿਬਿਨਸ ਿਵਕਾਸ ਪਾਿਲਸੀ 2017 ਤਿਹਤ ਪੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (300.00)

9 ਇਨਵੇਸਮਟ ਿਬਉਰੋ ਦੇ ਮੂਲਾਿਮ /ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 6ਵ ਪੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(112.56)
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ਮੰਗ ਨੰ : 14
ਸੂਚਨ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 581 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,641,099,000
0

ਜੋੜ 2,641,099,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,641,099,000
0

ਜੋੜ 2,641,099,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 15
ਜਲ ਸਰੋਤ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 597 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

32,137,470,000
0

ਜੋੜ 32,137,470,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,000
1,000

ਜੋੜ 6,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

32,137,475,000
1,000

ਜੋੜ 32,137,476,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2701 - ਦਰਵਮਆਨੀ ਵਸੰਚਾਈ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

80 - ਆਮ
   001 - ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡਮਵਨਸਟੇ਼ਸਨ

01 - 

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4701 - ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਟਲੇਅ ਆਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

57 - ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਇਵਨੰਗ ਆਫ ਵਡਸਵਟਵਬਊਟਰੀਜ
   800 - ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਡੀਚਰ

02 - ਰੀਕੰਨਸਟਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਡਸਟੀਵਬਉਟਰੀਜ਼
          11 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          44 - ਰਾਮਦਾਸ ਵਡਸਟਰੀਵਬਊਟਰੇ ਦਾ ਪੁਨਰਿਾਸ, ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          45 - ਮਜੀਠਾ ਵਡਸਟਰੀਵਬਊਟਰੇ ਦਾ ਪੁਨਰਿਾਸ, ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          46 - ਫਵਤਹਗੜ ਸਬ ਬ ਚ ਅਤੇ ਉਧੋਿਾਲੀ ਦਾਸ ਵਡਸਟਰੀਵਬਊਟਰੀ ਦਾ ਪੁਨਰਿਾਸ, ਨਿੀਨੀਕਰਨ 
ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ
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                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
   789 - ਸਵਡਊਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਵਡਊਲ ਕਾਸਟ

06 - ਐਫ ਸੀ 12 ਇਨਿੈਸਟਮਟ ਕਲੀਅਰਸ ਫੌਰ ਫਲੱਡ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਿਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਫ ਐਮ ਪੀ ( 
75:25)
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 6

(ਿੋਵਟਡ) 5

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 1

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

1 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

2 ਤਲਵੰਡੀ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰੀ ਪੋਿੈਕਟ ਦੇ ਰੀ-ਲਾਈਿਨੰਗ ਦੇ ਕੰਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)

3 ਰਮਦਾਸ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰੀ ਪੋਿੈਕਟ ਦੇ ਰੀ-ਲਾਈਿਨੰਗ ਦੇ ਕੰਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ। (0.01)

4 ਮਿੀਠਾ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰੀ ਪੋਿੈਕਟ ਦੇ ਰੀ-ਲਾਈਿਨੰਗ ਦੇ ਕੰਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

5 ਫਿਤਹਗੜ ਸਬ ਬ ਚ ਅਤੇ ਉਧੋਵਾਲੀ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰੀ ਪੋਿੈਕਟ ਦੇ ਰੀ-ਲਾਈਿਨੰਗ ਦੇ ਕੰਮ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

6 ਫਲੱਡ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ  ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਿਬਲਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 16
ਵਕਰਤ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 716 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

267,827,000
0

ਜੋੜ 267,827,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

8,280,000
0

ਜੋੜ 8,280,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

276,107,000
0

ਜੋੜ 276,107,000

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 58,91

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 7,50

          00 - 

                   18  ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਵੋਿਟਡ) 4,85

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,69

   103 - ਆਮ ਵਕਰਤ ਭਲਾਈ
03 - ਸੈਟਰਲੀ ਪਯੋਵਜਤ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ ਵਡਡ ਲੇਬਰ 
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,40

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿ ੇ  ਕੰਪੋਨਟ ਯੋਜਨਾ
07 - ਐਲਡਬਵਲਊ-1 ਰੀਹੈਬੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬ ਵਡਡ ਲੇਬਰਜ (100)
          99 - 07:ਐਲਡਬਵਲਊ-1 ਰੀਹੈਬੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬ ਵਡਡ ਲੇਬਰਜ (100)
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,95

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 82,80
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(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 82,80

(ਿੋਵਟਡ) 82,80

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 6ਵ ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (58.91)

2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ  ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ (0.50)

3 ਪਧਾਨਗੀ ਅਫਸਰ, ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਿਟਿਬਊਨਲ, ਬਿਠੰਡਾ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈਵੇਟ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ।

(7.50)

4 ਬੰਧੂਆਂ ਮਿਦੂਰ  ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਿੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸੈਕਟਰ-43, ਚੰਡੀਗੜ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ। (4.85)

5 ਪੁਰਾਣੀ ਿਮਰਚ ਮੰਡੀ, ਰਾਿਪੁਰਾ ਿਵਖੇ 40 ਕੁਆਟਰ  ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1695 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਿਮੀਨ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਤੇ 
ਟਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ।

(1.69)

6 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵ  ਿਿਲਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਿਮਤੀ 18-05-2016 ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਿਦੂਰ  ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਨਟ ਕਾਰਪਸ(ਫੰਡ) ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।

(9.35)
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ਮੰਗ ਨੰ : 17
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 723 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

71,922,129,000
0

ਜੋੜ 71,922,129,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

71,922,129,000
0

ਜੋੜ 71,922,129,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 18
ਪਸੋਨਲ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 754 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

453,207,000
89,561,000

ਜੋੜ 542,768,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

30,823,000
23,892,000

ਜੋੜ 54,715,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

484,030,000
113,453,000

ਜੋੜ 597,483,000

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 50,10

          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 4,00

          00 - 

                   18  ਕਾਨਫਰਨਸਿ, ਸੈਮੀਨਾਰਿ, ਵਰਕਸਾਪਿ, ਟੂਰਿ ਆਿਦ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 10,00

          00 - 

                   41  ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਖਰਚ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 50,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,08,87

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 2

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸਨ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ
          06 - ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 14,93

   103 - ਅਮਲਾ ਚੋਣ ਕਵਮਸ਼ਨ
01 - ਅਧੀਨ ਸੇਿਾਿ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ
          00 - 
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                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 3,06,23

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,50

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,08,23

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 2,38,92

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 5,47,15

(ਿੋਵਟਡ) 3,08,23

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 2,38,92

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

1 ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੁਲਰ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (50.10)

2 ਪਾਹੁਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰਸ, ਿਵਿਗਆਪਣ, ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ  ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 
ਲਈ।

(65.02)

3 ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ., 2020 ਅਤੇ ਿਪੰਸੀਪਲ/ਹੈਡਮਾਸਟਰ/ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰ  ਨੰੂ ਫੀਸ ਿਰਫੰਡ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ

(108.87)

4 ਪੰਿਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੈਨਟੇਨਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵ   ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (14.93)

5 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਿਾਬ ਿਵੱਚ ਪਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਪਬੰਧ ਸੁੱ ਚਿੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। (0.50)

6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸਿਤਹਾਰਾ ਰਾਹ  ਪਕਾਿਸਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਪਾਪਤ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ (306.23)

7 ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (1.50)
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ਮੰਗ ਨੰ : 19
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 765 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,028,429,000
0

ਜੋੜ 5,028,429,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

19,180,465,000
0

ਜੋੜ 19,180,465,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

24,208,894,000
0

ਜੋੜ 24,208,894,000

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
37 - 7ਿ  ਇਕਨਾਵਮਕ ਸਸਸ ਸਰਿੇ
          99 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 11,85

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 11,85

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
06 - ਪੀ.ਐਮ.10 ਸਟੇਟ ਲੈਿਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟੀਿ (ਪੰਜਾਬ ਵਨਰਮਾਣ ਪੋਗਰਾਮ)
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 12,89,77,27

07 - ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਿਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 2,88,89

   789 - ਅਨੂਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
03 - ਪੀ.ਐਮ.10 - ਸਟੇਟ ਲੈਿਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟੀਿ (ਪੰਜਾਬ ਵਨਰਮਾਣ ਪੋਗਰਾਮ)
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 6,25,26,64
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ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 19,17,92,80

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 19,18,04,65

(ਿੋਵਟਡ) 19,18,04,65

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 7ਵ  ਆਰਿਥਕ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ, ਚਾਰਿ ਅਫ਼ਸਰ ਆਿਦ ਸਮੇਤ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮਾਨਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ। (11.85)

2 ਿਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਿ  ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ (191503.91)

3  ਿਵੱਤ ਤੇ ਯੋਿਨਾ ਭਵਨ ਿਵਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਿਰਪੇਅਰ/ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ (288.89)
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ਮੰਗ ਨੰ : 20
ਪਾਿਰ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 789 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

17,619,845,000
0

ਜੋੜ 17,619,845,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

28,695,706,000
0

ਜੋੜ 28,695,706,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

46,315,551,000
0

ਜੋੜ 46,315,551,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2801 - ਵਬਜਲੀ
(₹ 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
01 - ਸਬਵਸਡੀ ਅੰਡਰ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟੀਵਫਕੇਸਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟੀਵਸਟੀ ਬੋਰਡ
          00 - 

                   33  ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 27,30,84,06

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
01 - ਸਬਵਸਡੀ ਅੰਡਰ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟੀਵਫਕੇਸਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟੀਵਸਟੀ ਬੋਰਡ
          99 - 

                   33  ਉਪਦਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1,38,73,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 28,69,57,06

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 28,69,57,06

(ਿੋਵਟਡ) 28,69,57,06

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਏ ਫਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ  ਦੀ ਿਡਫਾਲਿਟੰਗ ਰਕਮ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਿਬਿਲੀ 
ਦਰ  ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਿਰਫ ਆਰਡਰ 2021-22 ਦੇ ਕਾਰਨ

(286957.06)



52

ਮੰਗ ਨੰ : 21
ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 813 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

24,488,639,000
501,000

ਜੋੜ 24,489,140,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

958,973,000
1,000,000

ਜੋੜ 959,973,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

25,447,612,000
1,501,000

ਜੋੜ 25,449,113,000

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
   053 - ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ

11 - ੳਦਯੋਵਗਕ ਟੇਵਨੰਗ (50:50)
          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 5,00,00

19 - ਵਬਜਲੀ ਅਪਰੇਸਨਲ ਕੰਮ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,00

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 3,26,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 20,00

80 - ਆਮ
   001 - ਵਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਐਡਮਵਨਸਟੇਸਨ

01 - ਵਨਰਦੇਸਨ
          00 - 

                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 20,00

          00 - 
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                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 10,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

06 - ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

          00 - 

                   30  ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,78,55

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 10,00

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

06 - ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਿਾਈ. ਮੈਨਟੀਨਸ ਫੰਡ
          99 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 2,00,00

07 - 

          99 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 50,89,14

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 52,89,14

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
63 - ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ
          01 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

70 -  ਏ ਡੀ ਆਰ ਸਟਰ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ (14 ਿ  ਵਿੱਤ ਕਵਮ ਨ)
          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

71 - ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਿਾਰ ਹੀਰੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੀਵਮੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਨਿੀਨੀਕਰਨ 
          99 - 



54
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3

(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

04 - ਵਜਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ
   337 - 

04 - ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਿਾਈ.)
          52 - ਕਦਰ ਦਾ ਵਹੱਸਾ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 7,22,00

05 - ਸਟੈ੍ਰਥਵਨੰਗ ਆਫ ਰੂਰਲ ਰੋਡਸ ਟੂ ਬੀ ਫਾਇਨ ਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡਸ
          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

07 - ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-।।। (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਿਾਈ.-।।।)
          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - 

03 - 

          01 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 24,99,99

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 32,22,01

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 95,99,73

(ਿੋਵਟਡ) 95,89,73

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 10,00

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

1 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰੀ/ਿਰਹਾਇਸੀ ਇਮਾਰਤ  ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਨਟੀਨਸ ਲਈ (500.00)

2 ਯੂ.ਟੀ. ਿਬਿਲੀ ਮੁਲਾਿਮ  ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਿਬਿਲੀ ਿਨਰੇਟਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ (4.00)

3 ਇਲੈਕਟੀਕਲ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪੋਫੈਸਨਲਜ਼ ਸਟਾਫ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ  ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ (326.00)

4 ਿਮਊਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ (20.00)

5 ਸਟਾਫ ਕਾਰ  ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ/ਮੈਨਟੀਨਸ  ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (108.00)

6 ਦਰਿਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ (20.00)

7 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (10.00)

8 ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ (100.00)

9 ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ  ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਠਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ (0.50)

10 ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਿਵੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (0.05)

11 ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਮ ਸੜਕ ਯੋਿਨ  ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (200.00)
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12 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਅਤੇ ਲਡ ਐਕੂਿੀਸਨ ਕੇਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ (5089.14)

13 ਿੁਡੀਸੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ   ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

14 ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਟਰ  ਦੇ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

15 ਵਾਰ ਹੀਰੋਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਅੱਪਗੇਡੇਸਨ /ਰੈਨੋਵੇਸਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

16 ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਮ ਸੜਕ ਯੋਿਨ  ਦੀ ਰੀਕਾਰਪੈਿਟੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ (722.00)

17 ਨਵੀਆਂ ਿਲੰਕ ਸੜਕ  ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

18 ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ  ਯੋਿਨਾ-।।।  ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਰਨ (2500.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 22
ਮਾਲ, ਮੁੜਿਸੇਿਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਪਬੰਧ
(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 851 ਿੇਖ ੋ)

₹
1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ

ਚਾਰਜ਼ਡ
17,151,407,000

1,312,000

ਜੋੜ 17,152,719,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

12,509,019,000
696,000

ਜੋੜ 12,509,715,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

29,660,426,000
2,008,000

ਜੋੜ 29,662,434,000

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
01 - ਵਨਰੀਖਣ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 65

02 - ਵਜਲਾ ਅਮਲਾ
          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,65

(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
   101 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਕੀਮਤ

01 - ਵਟਕਟ  ਦੀ ਕੀਮਤ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,25,44

02 - ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਪਸ
   102 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ

01 - ਅਸਟਾਮ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ
          00 - 



57
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 76,67

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,02,11

(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
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸਨ
          01 - ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਕੰਵਪਊਟਰ ਵਰਲੇਟਡ ਹਾਰਡਿੇਅਰ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 15,01

(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
          00 - 

                   08  ਹਾਇਿਰੰਗ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਵੋਿਟਡ) 72,16

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 34,56

          00 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 3,08,70

          00 - 

                   30  ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 12,18,06

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 6,96

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,85

   101 - ਕਵਮਸਨਰਜ
01 - ਕਵਮਸਨਰਜ
          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5
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   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

05 - ਨੰਬਰਦਾਰ  ਨੰੂ ਮਾਨਭੇਟਾ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 7,31

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 16,45,69

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 6,96

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

01 - ਮੁੜ ਿਸਾਉ
   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

03 - ਆਰ.ਆਰ 2.2- ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਮੁਆਿਜਾ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 17,61,50

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

08 - ਦੰਵਗਆਂ ਤ ਪਭਾਵਿਤ ਲੋਕ  ਨੰੁ ਸਹਾਇਤਾ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 34,27

11 - ਆਿਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੰੁ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ  ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ  ਦੇ ਇਿਜ ਵਿਚ ਪਤੀਪੂਰਤੀ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 17,96,02

(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
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,31,00,00

   104 - ਫੂਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
01 - ਫੂਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25,92

   111 - ਐਕਸਗੇਸੀਆ ਅਦਾਇਗੀ
01 - ਐਕਸਗੇਸੀਆ ਅਦਾਇਗੀ
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          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 86,42,50

   113 - ਮਕਾਨ  ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
01 - ਮਕਾਨ  ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

   122 - ਵਸੰਚਾਈ ਤੇ ਹੜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ
03 - ਪੋਵਕਊਰਮਟ ਅਤੇ ਇਕਊਪਮਟ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,07,50,35

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
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,29,99,00

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

01 - ਮੈਨਜਮਟ ਆਫ ਨਚੂਰਲ ਵਡਜਾਸਟਰ, ਕੰਟੀਜਸੀ ਪਲਾਨ ਇਨ ਵਡਜਾਸਟਰ ਪਰੋਨ ਏਰੀਆਜ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 27,32

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
02 - ਐਕਸਪਡੀਚਰ ਫਾਰ ਕਲੈਮਟੀਜ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨਾਰਮਜ ਆਫ ਗੋਰਮਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 
ਅੋਰ ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਨਾਰਮਜ ਆਫ ਗੋਰਮੈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,58,63,12

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 12,14,18,21

(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
          02 - ਦੁਰਵਗਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਵਮਤਸਰ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 11,50

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 11,50

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 12,50,97,15

(ਿੋਵਟਡ) 12,50,90,19

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 6,96
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ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਲਈ ਸਟਾਇਫੰਡ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਡੇਲੀ ਵੇਿਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ। (1.65)

2 ਿੂਡੀਸੀਅਲ ਸਟਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ  ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ। (202.11)

3 ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ ਨਾਿਰ ਸਾਖਾ, ਚਲੰਤ ਤੇ ਿਨਕਾਸ ਸਾਖਾ  ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ 55 ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਸੇਵਾਦਾਰ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ।

(15.01)

4 ਮੰਡਲ ਕਿਮਸਨਰ ਦਫਤਰ  ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਪਾਪਰਟੀ ਟੇਕਸ, ਮਨੋਰੰਿਨ ਅਤੇ ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ , ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 
ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਲਏ ਵਹੀਕਲ , ਨੰਬਰਦਾਰ  ਦੇ ਮਾਨਭੇਟਾ ਦੇ ਲੰਿਬਤ ਿਬਲ  ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ।

(1395.65)

5 ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀ ਤਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਿਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਿਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਿਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਵਲ 50-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ/ਦੰਿਗਆਂ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਪਿਰਵਾਰ  ਨੰੂ ਗੁਿਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਐਕਸ ਗੇਸੀਆ, 
ਮੈਿਰਿ ਗ ਟ ਆਿਦ ਅਤੇ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ।

(1796.02)

6 ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ, ਹੜ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸੁਆਂ ਲਈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੋਤ  ਲਈ, ਮਕਾਨ  ਨੰੂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 
ਉਪਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕਸਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟੇਟ ਬਿਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

(121675.21)

7 ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ। (11.50)
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ਮੰਗ ਨੰ : 23
ਪਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 896 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

37,437,230,000
1,000

ਜੋੜ 37,437,231,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

9,285,059,000
3,279,000

ਜੋੜ 9,288,338,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

46,722,289,000
3,280,000

ਜੋੜ 46,725,569,000

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
          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,08,50

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿ ੇਸ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
02 - ਨਸ਼ਨਲ ਵਲਿਲੀਹੁੱ ਡ ਵਮਸ਼ਨ
          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,08,50

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,17,00

(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
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 32,79

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
06 - ਸੀ.ਐਸ.( ਆਰ.ਡੀ.ਈ.)-09 ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਦਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (90:10)
          00 - 
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                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,20,00,00

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
29 - ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਦਹਾਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
          00 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 30,00,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1,50,00,00

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 32,79

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
29 - ਗ ਟ ਇਨ ਏਡ ਟੂ ਪੀ.ਆਰੀ.ਆਈਜ਼ ਐਜ ਪਰ ਵਰਕਮਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਫਫਟੀਨਥ ਸਟਰਲ ਫਾਇਨ ਸ 
ਕਵਮਸ਼ਨ
          01 - ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ  ਲਈ ਵਸਹਤ ਖੇਤਰ ਗ ਟ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 83,77,00

          02 - ਵਸਹਤ ਗ ਟ-ਵਬਲਵਡੰਗ-ਘੱਟ ਸਬ-ਸਟਰ , ਪੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਲਈ ਵਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਗ ਟ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 66,93,00

          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 6,25,63,59

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 7,76,33,59

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 9,28,83,38

(ਿੋਵਟਡ) 9,28,50,59

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 32,79

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

1 ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਹਾਤੀ ਰੋਿਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ  ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। (15000.00)

2 ਨਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱ ਡ ਿਮਸ਼ਲ ਅਧੀਨ ਕਦਰ ਤ ਪਾਪਤ ਗਰ ਟ ਿਾਰੀ ਕਰਵਾਊਣ ਲਈ (217.00)

3 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 15ਵ ਿਵੱਤ  ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਪਤ ਗਰ ਟ ਿਾਰੀ ਕਰਵਾਊਣ ਲਈ (77633.59)

4 ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸ  ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। (32.79)
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ਮੰਗ ਨੰ : 24
ਵਿਵਗਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 940 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

512,719,000
0

ਜੋੜ 512,719,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

901,000
0

ਜੋੜ 901,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

513,620,000
0

ਜੋੜ 513,620,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 3435 - ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

03 - ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
   188 - Assistance to Autonomous Bodies

01 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ
          99 - No Detailed Head

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

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

   789 - ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਫਾਰ ਸ਼ਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ
04 - ਇੰਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮਟ ਪਲ ਟ ਫਾਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
          02 - 40 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਪਲ ਟ ਐਟ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਸ-1 ਟੂ ਫੇਸ-8 ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਲੁਵਧਆਣਾ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 9,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 9,00

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 9,01

(ਿੋਵਟਡ) 9,01

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਪੰਿਾਬ ਪਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਹੋਲੀ ਬੇਈ ਲਈ ਪਾਪਤ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਫੰਡ (0.01)

2 ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਿ ਲਈ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਪਲਾਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (9.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 25
ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ
(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 960 ਿੇਖ ੋ)

₹
1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ

ਚਾਰਜ਼ਡ
52,299,523,000

1,010,000

ਜੋੜ 52,300,533,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

7,447,594,000
0

ਜੋੜ 7,447,594,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

59,747,117,000
1,010,000

ਜੋੜ 59,748,127,000

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
   001 - ਵਨਰਦੇਸਨ ਤੇ  ਪਬੰਧ

01 - ਸਮਾਵਜਕ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਸਮਾਵਜਕ ਭਲਾਈ ਵਿੰਗ)
          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,24

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 27,00

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 10

   101 - ਅੰਗਹੀਣ  ਦੀ ਭਲਾਈ
03 - ਨਤਰਹੀਣ  ਲਈ ਸੰਸਥਾ, ਲੁਵਧਆਣਾ -ਵਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਬਮਾਰ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਅਪਾਵਹਜ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿੋਕੇਸਨਲ ਪੁਨਰਿਾਸ ਕਦਰ ਅਤੇ ਨਤਰਹੀਣ  ਲਈ ਬੇਲ ਪੈਸ/ਲਾਇਬਰੇਰੀ।
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 30

          00 - 

                   21  ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 20

          00 - 

                   23  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1,97

          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 7,14

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,88

          00 - 
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                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,50

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

04 - ਅੰਗਹੀਣ  ਲਈ ਿਜੀਫਾ
          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 1,29,78

   102 - ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
05 - ਬਾਲ ਐਕਟ /ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ 1986 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 4,27

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 25

          00 - 

                   23  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 13,87

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,47

07 - ਬਾਲ ਅਵਧਕਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵਮਸਨਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 1,35

   103 - ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
01 - ਵਿਧਿਾਿ  ਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਸਮੇਤ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਦਰ ਅਤੇ ਬਚਾਓ 
ਘਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਜੂਰਗ  ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਇੰਨਫਰਮਜ, ਹੁਵਸਆਰਪੁਰ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 42

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

          00 - 

                   23  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1,90

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

04 - ਮਵਹਲਾ ਆਸਰਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਹੁਵਸਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗ ਧੀ ਿਨੀਤਾ ਆਸਰਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ
          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10

05 - ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 80

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 17,66

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,00
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          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 50

39 - ਮਾਤਾ ਵਤਪਤਾ ਮਵਹਲਾ ਯੋਜਨਾ
          99 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 14,83,60

   200 - ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ
02 - ਗਾਟ ਇਨ ਏਡ ਟੂ ਸੋਸਲ ਿੈਲਫੇਅਰ ਐਡਿਾਇਜਰੀ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਿਾਲੰਟਰੀ ਿੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸਨ
          99 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1,17

          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 34,55

60 - ਹੋਰ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
   102 - ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸਨ

01 - ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 13,86

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

04 - ਸਟੇਟ ਸਮਾਵਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ
          01 - ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ
                   06  ਸਮਾਿਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 2,14,47,50

          02 - ਵਿਧਿਾਿ  ਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ
                   06  ਸਮਾਿਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 43,78,05

          03 - ਆਸਵਰਤ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
                   06  ਸਮਾਿਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 5,83,50

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
03 - ਸਟੇਟ ਸਮਾਵਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ
          01 - ਬਜੁਰਗ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ
                   06  ਸਮਾਿਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 2,14,47,50

          02 - ਵਿਧਿਾਿ  ਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ
                   06  ਸਮਾਿਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 2,42,78,95

          03 - ਆਸਵਰਤ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
                   06  ਸਮਾਿਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 5,83,50

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 7,44,75,94

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 7,44,75,94

(ਿੋਵਟਡ) 7,44,75,94

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਦਫਤਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ,ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਇਸਿਤਹਾਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (28.34)

2 ਮਟਲੀ ਿਰਟਾਰਿਡਡ ਹੋਮਿ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰਾਸਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਕਾਲਰਿਸਪ, 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ,ਿਬਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ।

(145.79)

3 ਿਚਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ ਿਵੱਚ ਠਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ,ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਰਾਸਨ ,ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲਈ

(21.86)

4 ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਿਮਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀ.ਏ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। (1.35)

5 ਿਵਧਵਾ ਘਰ  ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਿਬਲ, ਰਾਸਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (3.35)

6 ਮਿਹਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਬਿਲੀ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (0.10)

7 ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਮਿਹਲਾ ਕਿਮਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਿਕਰਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ ਅਤੇ ਿਬਿਲੀ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲਈ

(21.96)

8 ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈਿਨਟਰੀ ਨਪਿਕਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (1483.60)

9 ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (35.72)

10 ਿਿਲਾ ਸਮਾਿਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਫਸਰ  ਦੇ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ,ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (14.87)

11 ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ 1000/- ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਪੈਨਸਨਰ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  ਕਾਰਨ  ਪੈਨਸਨ  ਦੀ ਰਾਸੀ ਿਵੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ 
ਪੈਨਸਨ , ਿਵਧਵਾ ਪੈਨਸਨ ,ਆਸਿਰਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ  ਦੀ ਰਾਸੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(72719.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 26
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਵਲਕਾ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1015 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

539,154,000
11,600,000

ਜੋੜ 550,754,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

47,516,000
0

ਜੋੜ 47,516,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

586,670,000
11,600,000

ਜੋੜ 598,270,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2011 - ਸੰਸਦ,ਰਾਜ,ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

02 - ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
   101 - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

01 - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 75

          00 - 

                   12  ਿਵਦੇ ੀ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 5,99

   103 - ਵਿਧਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ
01 - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 4,68,17

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 25

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 4,75,16

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 4,75,16

(ਿੋਵਟਡ) 4,75,16

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਿਹਬ ਿੀ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ  ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ (0.75)
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2 ਮਾਨਯੋਗ ਮਬਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਦੇ◌ੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ (5.99)

3 ਪੰਿਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ (468.17)

4 ਪੰਿਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਿਵੱਚ ਲਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਿਬਲ  ਦੀ ਪਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ (0.25)
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ਮੰਗ ਨੰ : 27
ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ
(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1026 ਿੇਖ ੋ)

₹
1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ

ਚਾਰਜ਼ਡ
5,107,911,000

200,000

ਜੋੜ 5,108,111,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

30,291,000
0

ਜੋੜ 30,291,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

5,138,202,000
200,000

ਜੋੜ 5,138,402,000

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

03 - ਵਸਖਲਾਈ
   003 - ਵਸਲਪਕਾਰ  ਅਤੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ  ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ

66 - ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਵਕੱਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਵਮਸਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
          06 - ਵਰਇੰਮਬਰਸਮਟ ਦਾ ਸਟਾਇੰਫੰਡ/ਬੇਵਸਕ ਟੇਵਨੰਗ ਕੋਸਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਵਲਸ਼ਮਟ ਫਾਰ ਅਪੈਵਟੰਵਸਸ 
ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਟੇਵਨੰਗ
                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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 - ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੱਵਖਆ
   105 - ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿ

24 - ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਵਨਕ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਚ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੇ ਕਦਰ ਿਜ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨਾ
          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
15 - ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੇਕਵਨਕ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਚ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੇ ਕਦਰ ਿਜ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨਾ
          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2
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(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4250 - ਹੋਰ ਸਮਾਵਜਕ 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

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
08 - ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.-12 ਵਨਊ ਐਂਡ ਅਪਗੇਡੇਸਨ ਆਫ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ/ਸਵਕੱਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਸਟਰਸ ਐਟ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਐਂਡ ਫਵਤਹਗੜ ਸਾਵਹਬ (ਏ.ਸੀ.ਏ. 2012-13)
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,79,00

12 - ਅਪਗੇਡੇਸਨ ਆਫ ਗੌਰਵਮੰਟ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਨਟੂ ਮਾਡਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ਐਸ.ਐਸ-30: ਸੀ.ਐਸ-70)
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 30,25

15 - ਸਨਅਤੀ ਮੁੱ ਲ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ
          99 - 

                   52  ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 21,00

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
21 - ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੇਵਨੰਗ ਇੰਸਵਟਵਚਓੂਟ/ਸਕੀਲ ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਸਟਰਸ
          02 - ਪਵਹਲ  ਸਵਥਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਨੰੂ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨਾ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

25 - ਸਨਅਤੀ ਮੁੱ ਲ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ
          99 - 

                   52  ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 8,33

28 - ਅਪਗੇਡੇਸਨ ਆਫ ਗੌਰਵਮੰਟ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਨਟੂ ਮਾਡਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.(SS-30 : CS-70) (EY-31 

March 2020)

          00 - ਅਪਗੇਡੇਸਨ ਆਫ ਗੌਰਵਮੰਟ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਨਟੂ ਮਾਡਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 64,27

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 3,02,88

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 3,02,91

(ਿੋਵਟਡ) 3,02,91

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਨਵ  ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਿਨਆੜੀ, ਿਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ  ਲਈ (179.00)

2 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਰੂਪਨਗਰ ਨੰੂ ਮਾਡਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਕੰਮ ਲਈ। (94.52)
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3 ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮੇਿਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ। (29.35)

4 ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਅਪਿਟਸ  ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਗ ਟ-ਇੰਨ-ਏਡ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 
ਟੋਕਨ ਪੋਿਵਜ਼ਨ

(0.01)

5 ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਿਨਕ ਕਾਲਿ ਨੰੂ ਉਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਦਰ ਵਿ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.02)

6 ਪਿਹਲ  ਸਿਥਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ /ਸਿਕੱਲ ਿਡਵਲਪਮਟ ਸਟਰ ਨੰੂ ਅਪਗੇਡ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਜ਼਼ਨ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 28
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1069 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,937,029,000
2,000

ਜੋੜ 3,937,031,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,937,029,000
2,000

ਜੋੜ 3,937,031,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 29
ਟਰ ਸਪੋਰਟ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1098 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,900,363,000
1,000

ਜੋੜ 3,900,364,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,723,734,000
0

ਜੋੜ 2,723,734,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,624,097,000
1,000

ਜੋੜ 6,624,098,000

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
          00 - 

                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 25,00

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 6,00,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 6,25,00

(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
          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 50

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਸਟੇਟ  ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਐਪੀਲੇਟ ਵਟਵਬਉਨਲ
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          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 3,68

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 10,23

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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
          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 4,86

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 2

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰਆਈਜੇ਼ਸਨ 
          03 - ਕੰਵਪਉਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਵਸਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮਜ਼
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 14

   003 - ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਸਵਖਆ
01 - ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 14,80

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ ਦੀ ਸ ਭ ਸੰਭਾਲ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 3

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 2,59

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 22,44

(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
          00 - 

                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 34
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          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 12

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 44

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

   190 - ਪਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
04 - ਬੱਸ ਸਟਡ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          03 - Assistance to PRTC for payment of Arrear of SRT/MVT/Token Tax/Pssenger 
Tax etc.

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2,59,76,23

05 - .

          01 - .

                   35  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

   201 - ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿ  ਟਰ ਸਪੋਰਟ- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ਼
01 - ਪਬੰਧ
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 11,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 50

02 - ਪਵਕਆ
          00 - 

                   03  ੳਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤਾ (ਵੋਿਟਡ) 52,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

03 - ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸ ਭ ਰੱਖ ਰੱਖਾਿ
          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 25

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 33,00

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,50

06 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
          00 - 

                   45  ਿਵਆਿ (ਵੋਿਟਡ) 10,89

          00 - 

                   61  ਮੁੱ ਲ ਘਾਟਾ (ਵੋਿਟਡ) 2,99

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
01 - ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਰੀ ਿਰਕਸਾਪ ਪੰਜਾਬ
          00 - 
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                   07  ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 3,68,20

          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   30  ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1,10

05 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   07  ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   08  ਹਾਇਿਰੰਗ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   09  ਿਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 54

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 4,60

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 35

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

          99 - ਨੋ ਵਡਟੇਲਡ ਹੈਡ 
                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,65,79,67

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 2,72,37,34

(ਿੋਵਟਡ) 2,72,37,34

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਸਟੇਟ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਮਸਨਰ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਹਨ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ, 
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ  ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕਾਰਡ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ

(993.20)

2 ਸਟੇਟ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਮਸਨਰ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਸਿਤਹਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ, ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ , ਪਾਣੀ, ਮਨੋਰੰਿਨ, ਦਫਤਰੀ 
ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼  ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਲਈ

(16.82)

3 ਸਿਹਰੀ ਹਵਾਬਾਿੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ, ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਡ , ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ 
ਪਿਡੰਗ ਿਬਲ  ਲਈ

(22.44)

4 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ, ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ, 
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਿਬਲ  ਲਈ

(114.65)

5 ਪਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਮੈਨਿਮਟ ਕੰਪਨੀ  ਨੰੂ ਟੈਕਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇ ਬਸ ਸਟਡ  ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

(26076.23)

6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਲਈ ਪੂੰ ਿੀ ਤੇ ਿਵਆਿ ਦੀ ਬੁੱ ਕ ਅਡਿਸਟਮਟ ਅਤੇ ਬੱਸ  ਦੀ ਿਘਸਾਵਟ ਸਬੰਧੀ (13.88)

7 ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਸਲ  ਅਧੀਨ ਟੀ.ਏ, ਨਵ ਆਂ ਕਾਰ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਾਰ  ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦ  ਅਧੀਨ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.12)
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ਮੰਗ ਨੰ : 30
ਚੌਕਸੀ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1129 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

587,647,000
4,380,000

ਜੋੜ 592,027,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

80,352,000
0

ਜੋੜ 80,352,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

667,999,000
4,380,000

ਜੋੜ 672,379,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 2062 - ਚੌਕਸੀ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)

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

   102 - ਲੋਕਪਾਲ
01 - ਲੋਕਪਾਲ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 60

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,50

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ
          03 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਵਸਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10

   105 - ਹੋਰ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
01 - ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਦਫਤਰ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 45,00

02 - ਵਿਜੀਲਸ ਵਬਊਰੋ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 4,36,34

          00 - 

                   07  ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 1,74,41

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 56,65
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          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 8,85

          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 82

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ
          01 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 9

          02 - ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵਸਸਟਮ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਸਾਫਟਿੇਅਰ)
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 17

          07 - ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ ਹੋਸਵਟੰਗ ਿੈਬਸਾਈਟ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,04

   104 - ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਜੀਲਸ ਕਵਮ ਨ
01 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਵਮ ਨ
          99 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 32,75

          99 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 26,70

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 8,03,52

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 8,03,52

(ਿੋਵਟਡ) 8,03,52

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 6ਵ ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਦਫਤਰ ਲੋਕਪਾਲ, ਚੌਕਸੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ/ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(496.34)

2 ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਰਿਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪਰੰਤ ਉਜ਼ਰਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (0.60)

3 ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ, ਪੀ.ਓ.ਐਲ., ਟੀ.ਏ. ਿਬੱਲ, ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ,  ਿਬਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (68.32)

4 ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਿ  ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ (4.40)

5 ਚੌਕਸੀ ਿਬਊਰੋ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਕਾਰ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (174.41)

6 ਅਪੈਲ, 2021 ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਚੌਕਸੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ (59.45)
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ਮੰਗ ਨੰ : 31
ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1138 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,280,057,000
0

ਜੋੜ 4,280,057,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

4,280,057,000
0

ਜੋੜ 4,280,057,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 32
ਿਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1163 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,714,853,000
1,000,000

ਜੋੜ 6,715,853,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
10,000

ਜੋੜ 10,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,714,853,000
1,010,000

ਜੋੜ 6,715,863,000

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
   001 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਬੰਧ

01 - ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 10

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 10

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 10

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 10

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

1 ਕੋਰਟ ਕੇਸ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। (0.10)
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ਮੰਗ ਨੰ : 33
ਪਾਸਵਨਕ ਸੁਧਾਰ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1178 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,852,647,000
0

ਜੋੜ 1,852,647,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,852,647,000
0

ਜੋੜ 1,852,647,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 34
ਬਾਗਬਾਨੀ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1201 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,922,096,000
2,000

ਜੋੜ 2,922,098,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

2,922,096,000
2,000

ਜੋੜ 2,922,098,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 35
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਹਰੀ ਵਿਕਾਸ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1216 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,234,128,000
0

ਜੋੜ 1,234,128,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

323,381,000
0

ਜੋੜ 323,381,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,557,509,000
0

ਜੋੜ 1,557,509,000

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 - ਸਪੇਸਨ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸਵਡਊਲਡ ਕਾਸਟ

01 - ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਿਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਹਾਊਵਸੰਗ (100% ਕਦਰੀ ਪਯੋਵਜਤ ਸਕੀਮ)
          03 - ਅਵਸਸਟਸ ਟੂ ਪੁੱ ਡਾ- ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਵਸੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਵਸਪ (ਏ.ਐਚ.ਪੀ ਿਰਟੀਕਲ iii)-
(ਸੀ.ਐਸ 28:51:ਐਸ.ਐਸ 71:49)
                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 52,80

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 52,80

(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
          00 - 

                   08  ਹਾਇਿਰੰਗ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਆਿਫਸ ਯੂਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4216 - ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ
(₹ ਹਜ਼ਾਰ  ਵਿਚ)
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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
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 31,81,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 31,81,00

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 32,33,81

(ਿੋਵਟਡ) 32,33,81

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਮੀਨ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (3181.00)

2 ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਿਨਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਿਸੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਿਸਪ ( ਏ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਰਟੀਕਲ 111 ) ਅਧੀਨ ਪੁੱ ਡਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ (52.80)

3 ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ  ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 36
ਜੇਲ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1233 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,827,255,000
3,000

ਜੋੜ 3,827,258,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

3,827,255,000
3,000

ਜੋੜ 3,827,258,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 37
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਵਨਆਂ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1247 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,342,606,000
1,878,748,000

ਜੋੜ 8,221,354,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

367,684,000
190,993,000

ਜੋੜ 558,677,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,710,290,000
2,069,741,000

ਜੋੜ 8,780,031,000

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 16,84,95

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 1,38,20

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 17,99

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 68,79

02 - ਪੰਜਾਬ ਹਵਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਿਲ ਮੁਫਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ 
ਪਤੀਪੂਰਤੀ
          99 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 17,05

   105 - ਵਸਿਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
01 - ਵਜਲ  ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 11,00,00

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 70,00

          00 - 

                   07  ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਵੋਿਟਡ) 13,67

          00 - 
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                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 17,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 25,00

02 - ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 4,23,23

          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 30,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 35,00

03 - ਤਾਮੀਲਕਾਰ ਅਮਲਾ (ਵਜਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ )
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 15,00

04 - ਤਾਮੀਲਕਾਰ ਅਮਲਾ (ਸਬ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ )
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 10,00,00

98 - ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜੇ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ
          01 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,88,00

   106 - ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਵਮਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ
01 - ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਵਮਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,50

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 7,00

   114 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਿਕੀਲ
01 - ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 12,00

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 25

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 90

          00 - 

                   11  ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ (ਵੋਿਟਡ) 70

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 70

          00 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 20,00
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          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

98 - ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਵਪਊਟਰੀਕਰਨ
          03 - ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਟੇਸਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਵਜਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮ
                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          06 - ਵਡਿੈਲਪਮਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ
                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

   119 - ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਵਸਜ਼
04 - ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ
          99 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

          99 - 

                   17  ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ (ਵੋਿਟਡ) 13,00

          99 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          99 - 

                   28  ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵ (ਵੋਿਟਡ) 2,04,34

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 34,22,34

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 19,09,93

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
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 64,08

          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 3,40

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 32,02

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

39 - ਐਚ.ਏ.ਜੇ-10- ਕਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਵਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ
          00 - 

                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 1,50,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 2,54,50

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 55,86,77

(ਿੋਵਟਡ) 36,76,84
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(ਚਾਰਜ਼ਡ) 19,09,93

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

1 6ਵ ਪੰਿਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਿਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੈ ਨ ਅਦਾਲਤ , ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ , 
ਐਲ.ਆਰ. ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਹੱਤ

(4299.26)

2 ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਐਲ.ਆਰ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਦੀ 
ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਰ  ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ

(350.01)

3 ਫਰਨੀਚਰ, ਕੰਟੀਿਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਬੱਲ, ਇ ਿਤਹਾਰ ਅਤੇ ਪਚਾਰ ਿਬੱਲ, ਯਾਤਰਾ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਿਬੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ 
ਦੇ ਿਬੱਲ, ਿਨਆਂਇਕ ਅਫਸਰ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਵੇਟ ਿਰਹਾਇ  ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਬੱਲ , ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਟੇ ਨਰੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇ ਨ  ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਖਪਤਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਹਤ।

(368.78)

4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਟਾਫ ਕਾਰ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਹਤ। (13.67)

5 ਿਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੈ ਨ ਅਦਾਲਤ  ਿਵੱਚ WAN ਕਨਕ ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਹਤ (388.00)

6 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲ ਿਮ  ਵੱਲੋ ਿਰਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਿਹਤ।

(17.05)

7 ਿਿਨਸੀ ੋ ਣ/ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ  ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ /ਬਚੀਆਂ ਔਰਤ  ਲਈ NALSA ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਿਨਾ-2018 ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਿਵਕਿਟਮ 
ਕੰਪਨਸੇ ਨ ਸਕੀਮ-2017 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ

(150.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 38
ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1272 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

10,076,728,000
310,000

ਜੋੜ 10,077,038,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

99,589,000
0

ਜੋੜ 99,589,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

10,176,317,000
310,000

ਜੋੜ 10,176,627,000

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
          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 70

   110 - ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਡਸਪਸਰੀਆਂ
01 - ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲੀਫ ਟੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਾਹਦੁਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਵਮਤਸਰ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 1,51,50

          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,20

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 75

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,50,00

02 - ਐਮ.ਡੀ.5.11 ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 20,00

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1,00
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          00 - 

                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,50

06 - ਟੀ.ਬੀ ਕਲੀਵਨਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੋਰੀਅਮ ਅੰਵਮਤਸਰ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ
          00 - 

                   21  ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 25,63

          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 2,00

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 3,00

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

02 - ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਵਟਆਲਾ
          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 2,00

04 - ਦਿਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 10,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,00

05 - ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ
   101 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ

01 - ਆਯੂਰਿੈਵਦਕ ਕਾਲਜ, ਪਵਟਆਲਾ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 26,47

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 1,00,00

   102 - ਹੋਵਮਓਪੈਥੀ
01 - ਕਸਲ ਆਫ ਹੋਵਮਓਪੈਵਥਕ ਵਸਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ
          99 - No Detail Head

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 35,00

   105 - ਐਲੋਪੈਥੀ
01 - ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਵਮਤਸਰ
          00 - 

                   01  ਤਨਖਾਹ (ਵੋਿਟਡ) 2,28,72

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 12

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,36,00

          00 - 



95
                   94  ਪਾਣੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2

02 - ਐਮ.ਡੀ 5.3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਵਟਆਲਾ
          00 - 

                   10  ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਆਫ ਆਿਫਸ ਵਹੀਕਲਿ (ਵੋਿਟਡ) 30

          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 40,00

          00 - 

                   21  ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਵੋਿਟਡ) 1

          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 25,00

04 - ਐਮ.ਡੀ-5.6-ਡਟਲ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਵਟਆਲਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 4,80

          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 3,50

          00 - 

                   93  ਿਬਿਲੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 1,10

27 - ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਵਮਤਸਰ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦਾ ਨਿੀਨੀਕਰਨ
          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 80

          00 - 

                   34  ਵਜ਼ੀਫੇ / ਸਟਾਈਫੰਡ (ਵੋਿਟਡ) 14,00

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 1,70

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 9,95,83

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

38 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ
          06 - ਵਪੰਡ ਘਾਬਦ , ਵਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
                   52  ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          06 - ਵਪੰਡ ਘਾਬਦ , ਵਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          06 - ਵਪੰਡ ਘਾਬਦ , ਵਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
                   60  ਹੋਰ ਪੂੰ ਿੀ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
29 - ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ
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          06 - ਵਪੰਡ ਘਾਬਦ , ਵਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
                   52  ਮ ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ (ਵੋਿਟਡ) 1

          06 - ਵਪੰਡ ਘਾਬਦ , ਵਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          06 - ਵਪੰਡ ਘਾਬਦ , ਵਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
                   60  ਹੋਰ ਪੂੰ ਿੀ ਖਰਚ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 6

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 9,95,89

(ਿੋਵਟਡ) 9,95,89

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਛੇਵ  ਪੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਿਮਤਸਰ, ਰਾਿਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ, ਆਯੂਰਵੈਿਦਕ ਫਾਰਮੇਸੀ 
ਪਿਟਆਲਾ, ਆਯੂਰਵੈਿਦਕ ਕਾਲਿ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਤੈਨਾਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ

(436.69)

2 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਿਮਤਸਰ, ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਿਬਲ  ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(1.50)

3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਟਲ ਕਾਲਿ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ। (44.80)

4 ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ/ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਪਿਟਆਲਾ  ਿਵਖੇ ਸਪਲਾਈ/ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਖੀਦ ਆਿਦ ਲਈ। (25.64)

5 ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ ਪੰਿਾਬ,   ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਪਿਟਆਲਾ, ਰਾਿਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 
ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਿਦਕ ਕਾਲਿ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਲਈ

(2.46)

6 ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ/ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਡਟਲ ਕਾਲਿ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ 
ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਨਟੀਨਸ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ।

(27.80)

7 ਹੋਮੀਓਪੈਿਥਕ ਕਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਨੰੂ ਗ ਟ ਇੰਨ ਏਡ ਿਨਰਲ (ਸੈਲਰੀ) ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (35.00)

8 ਆਯੂਰਵੈਿਦਕ ਕਾਲਿ ਪਿਟਆਲਾ,  ਸਰਕਾਰੀ ਡਟਲ ਕਾਲਿ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (117.50)

9 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਿਮਤਸਰ,  ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ/ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ  ਆਯੂਰਵੈਿਦਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਿਟਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ 
ਡਟਲ ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ।

(9.70)

10 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। (0.12)

11 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਿਮਤਸਰ,  ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ/ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਡਟਲ ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਬਿਲੀ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ

(290.10)

12 ਰਾਿਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਪਾਣੀ ਿਬਲ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (4.52)

13 ਿਪੰਡ ਘਾਬਦ  ਿਿਲ  ਸੰਗਰੂਰ ਿਵੱਚ ਨਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ। (0.06)
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ਮੰਗ ਨੰ : 39
ਛਪਾਈ ਤੇ ਵਲਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1302 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

361,014,000
4,581,000

ਜੋੜ 365,595,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

0
0

ਜੋੜ 0

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

361,014,000
4,581,000

ਜੋੜ 365,595,000

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 0

(ਿੋਵਟਡ) 0

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਮੰਗ ਨੰ : 40
ਖੇਡਾ ਤੇ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1313 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,467,158,000
51,000

ਜੋੜ 1,467,209,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

119,985,000
959,000

ਜੋੜ 120,944,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

1,587,143,000
1,010,000

ਜੋੜ 1,588,153,000

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
          00 - 

                   13  ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 56

          00 - 

                   14  ਿਕਰਾਏ, ਦਰ, ਕਰ (ਵੋਿਟਡ) 40,00

          00 - 

                   27  ਛੋਟੇ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 15,00

          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਚਾਰਜ਼ੜ) 9,59

          00 - 

                   91  ਮੈਡੀਕਲ ਪਤੀਪੂਰਤੀ (ਵੋਿਟਡ) 3,06

          00 - 

                   92  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵੋਿਟਡ) 7

02 - ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 50

          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 5,00

   102 - ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੁਿਕ ਭਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
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06 - ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੈਲ
          00 - 

                   02  ਉਿਰਤ (ਵੋਿਟਡ) 19,00

12 - ਯੁਿਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਿਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਿ
          00 - 

                   31  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ (ਤਨਖਾਹ) (ਵੋਿਟਡ) 2,90

   104 - ਖੇਡ
48 - ਅਸੀਸਟਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾ ਸਲ
          08 - ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਵਪੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੁਨੀਿਰਵਸਟੀ ਐਟ ਪਵਟਆਲਾ
                   35  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ (ਵੋਿਟਡ) 9,13,26

          08 - ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਵਪੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੁਨੀਿਰਵਸਟੀ ਐਟ ਪਵਟਆਲਾ
                   36  ਸਹਾਇਤਾ ਗ ਟ ਿਨਰਲ ( ਤਨਖਾਹ  ਤ ਇਲਾਵਾ) (ਵੋਿਟਡ) 2,00,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 11,99,85

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 9,59

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 12,09,44

(ਿੋਵਟਡ) 11,99,85

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 9,59

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

1 ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਿਡੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ (0.56)

2 ਪੋਲੋ ਗਰਾ ਡ ਪਿਟਆਲਾ ਦਾ ਪੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਿਠੰਡਾ ਦੀ ਲੀਿ ਮਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (40.00)

3 ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਿਵਚ ਮੌਿੂਦ ਸਮੂਹ 89 ਖੇਡ ਢ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸ ਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ (0.50)

4 6ਵ  ਤਨਖਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ (15.00)

5 ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਿਿਲਾ ਖੇਡ ਦਫਤਰ   ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ (3.06)

6 ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਿਿਲਾ ਖੇਡ ਦਫਤਰ   ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਪਿਡੰਗ ਿਬੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ (0.07)

7 ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਪੰਨੂ (ਿਰਟਾਇਰਡ ਕੋਚ) ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (9.59)

8 ਮਹਾਰਾਿਾ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੰਿਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਕਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 
ਖਰਚੇ ਲਈ

(913.26)

9 ਲੈਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਧੀਨ ਆ ਦੇ 3 ਕਾਲਿ  ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ (200.00)

10 ਡੇਲੀ ਵੇਿਿਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (0.50)

11 ਅਖਬਾਰ  ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਿਵਿਗਆਪਨ ਦੇ ਿਬੱਲ  ਦੀਆਂ ਪਿਡੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ (5.00)

12 ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਿਡੰਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (2.90)

13 ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਿਡੰਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ (19.00)
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ਮੰਗ ਨੰ : 41
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ ਨ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1330 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

21,452,900,000
25,000,000

ਜੋੜ 21,477,900,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

6,000
0

ਜੋੜ 6,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

21,452,906,000
25,000,000

ਜੋੜ 21,477,906,000

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
          00 - 

                   26  ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪਚਾਰ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 1

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

04 - ਨਬਾਰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਪਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ
          06 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          07 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

38 - ਜਲ ਭਿਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ- ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ
          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

   789 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨਟ ਪਲਾਨ
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03 - ਨਬਾਰਡ ਸਹਾਇਤ ਪਾਪਤ ਪਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ
          06 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

          07 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 5

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 6

(ਿੋਵਟਡ) 6

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

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

1 ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਿਸਸ ਦੇ ਇਿਸ਼ਤਹਾਰ  ਦੇ ਿਬਲ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ (0.01)

2 ਨਾਬਾਰਡ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ-XXVII ਅਧੀਨ 58 ਪੇਡੂ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ  ਅਤੇ ਿਿਲ  ਪਿਟਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਿ ਸਕੀਮ  
ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ

(0.02)

3 ਿਿਲ  ਿਫਰੋਿਪੁਰ, ਫਾਿਿਲਕਾ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 700 ਿਪੰਡਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ/ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ  ਨਾਬਾਰਡ 
ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ-XXVII. ਅਧੀਨ ਸਰਫੇਸ ਅਧਾਰਤ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ  ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪੋਵੀਿਨ

(0.02)

4 ਗਮਾਡਾ ਨੰੂ ਿਲ ਭਵਨ ਦੀ ਿਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਟੋਕਨ ਉਪਬੰਧ। (0.01)
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ਮੰਗ ਨੰ : 42
ਸਮਾਵਜਕ ਵਨਆਂ,ਅਵਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਵਿਭਾਗ

(ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਗ ਟ ਦੀਆ ਮੰਗ  ਦਾ ਪੰਨਾ 1361 ਿੇਖ ੋ)
₹

1. ਮੂਲ ਗ ਟ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

13,719,223,000
11,000

ਜੋੜ 13,719,234,000

2. ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ  ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

85,327,000
0

ਜੋੜ 85,327,000

3. ਜੋੜ (ਮੂਲ + ਅਨੁਪੂਰਕ) ਿੋਵਟਡ
ਚਾਰਜ਼ਡ

13,804,550,000
11,000

ਜੋੜ 13,804,561,000

ਮੁੱ ਖ ਮੱਦ - 4225 - ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਵਗਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂੰ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚ
(₹ 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
          00 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 4,50,00

   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ
02 - ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ
          00 - 

                   50  ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੋਿਟਡ) 2,15,27

04 - ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਿਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ
   800 - ਹੋਰ ਖਰਚੇ

01 - 

          99 - 

                   53  ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿ (ਵੋਿਟਡ) 1,88,00

ਜੋੜ (ਿੋਵਟਡ) 8,53,27

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0

ਜੋੜ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗ 8,53,27

(ਿੋਵਟਡ) 8,53,27

(ਚਾਰਜ਼ਡ) 0
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ਵਨਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਿਧੀਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ ਟ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ :-
(₹ ਲੱਖ  ਵਿਚ)

1 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ ਗਾਮ ਯੋਿਨਾ ਤਿਹਤ  ਿਪੰਡ  ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 
ਸਬੰਧੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ

(450.00)

2 ਿਿਲਾ ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸਟਰ ਲਈ ਿਗਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ । (215.27)

3 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਲਾਨੌਰ ਿਵਖੇ ਨਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 2 ਿਵਖੇ ਨਵ 
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ

(188.00)


