
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ-    ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਅੰਨਮਿਤਸਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-20  

 ਇਸ ਦਪਤਯ ਦ ੱਤਯ ਨੰ : ਡੀ.ਸੀ.ਪ../148 ਵਭਤੀ 6-12-18 ਅਤ ਮਾਦ ੱਤਯ ਨੰ : 

ਡੀਸੀਪ/159 ਵਭਤੀ 28-12-18, ਡੀਸੀਪ/170 ਵਭਤੀ 31-1-19, ਡੀਸੀਪ/172 ਵਭਤੀ 

12-2-19, ਡੀਸੀਪ/179 ਵਭਤੀ 21-2-19 ਯਾਹੀ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ 

ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਿਖ ਿਖ ਵਿਬਾਗਾਂ ਾਸੋਂ ਿਯਿ ਭੰਗ ਗ ਸੀ, ਿਯਿ ਾਤ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ ਫਜਟ 

ਵਿਚ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਯੀਿਾਈਜਡ ਅਤ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਫਣਾਇਆ 

ਵਗਆ ਹ । ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਆਣ ੱਤਯ ਨੰ : ਰਖਾਕਾਯ-6-ੳਕਿਰ-ਡਸਸ-(454)-18/8206-72 

ਵਭਤੀ ਯਾਹੀ ਵਨਯਧਾਯਤ ਰਪਾਯਵਭਆਂ ਵਿਚ ਫਜਟ ਫਨਾਉਣ ਸਫੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 

ਅਭਰਾ, ਅਚਨਚਤ ਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਫਜਟ ਵਿਚੋਂ ਆਭਦਨ ਦਾ ਕਰਭਿਾਯ 20%, 

5%,75% ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹ । ਨਗਯ ਵਨਗ ਭ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦਾ 

ਜ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ  ਫਜਟ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਯ ਅਭਰ ਤ  59%, 

ਅਚਨਚਤ ਤ 3%, ਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਵਿਚ 38% ਅਨੁਭਾਵਨਤ ਖਯਚਾ ਹਿਗਾ ।   

 ਨਗਯ ਵਨਗਭ , ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦਾ ਫਜਟ ਿਖ ਿਖ ਹਡਾਂ ਵਿਚ ਨੱਥੀ ਅਨੁਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਜ ਿੀ ਫਜਟ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ , ਦ ਸਫੰਧ 

ਵਿਚ  ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹ ਵਕ ਉਫੰਧ ਅਗਰ ਸਾਰ ਵਿਚ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ । ਨਗਯ ਵਨਗਭ , 

ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਿਰੋਂ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਫਜਟ ਸਾਰ 2018-19 ਅਤ ਅਨੁਭਾਵਨਤ ਫਜਟ 2019-20 ਇਸ 

ਤਯਾਂ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ਵਕ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦ ਕੰਫਾਇੰਡ , ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਅਤ ਿਾਟਯ 

ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿ ਬਗ ਦਾ ਫਜਟ ਕਰਭਿਾਯ ਅਨੁਰਗ 1,2 ਅਤ 3,12 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ 

ਵਗਆ ਹ ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਇਸ ਰਕਾਯ ਹ : 

 

        ਫਾਕੀ ਸਪਾ..2 

 



     -2- 

 ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਫਜਟ ਾਸ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਕੁਰ 40000.00 ਰੱਖ ਯੁ  

(400 ਕਯੜ) ਆਭਦਨ ਦਾ ਫਜਟ ਟੀਚਾ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 36500.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (365 ਕਯੜ) ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ ਅਤ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) 

ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਆਭਦਨ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਆਭਦਨ ਵਿਯੱੁਧ 

ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 40000.00 ਰੱਖ ਯੁ (400 ਕਯੜ) ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 

ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦਾ ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 24887.00 ਰੱਖ  ਯੁ (248.87 ਕਯੜ)  

ਅਭਰ ਰਈ, 1050.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.50 ਕਯੜ) ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਈ ਅਤ 14063.00 ਰੱਖ ਯੁ  

(140.63 ਕਯੜ) ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਵਿਕਾਸ ਦ ਨਾਨ ਕਵਭਵਟਡ ਖਯਚ 

ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀਆਂ ਗਯਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਯਨ ਦ ਹੁਕਭ ਕੀਤ ਗ ਸਨ । ਨਗਯ ਵਨਗਭ , 

ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦਾ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਜ ਕੁਰ 45100.00 ਰੱਖ ਯੁ (451 

ਕਯੜ ) ਦਾ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀਆਂ ਗਯਾਂਟਾਂ ਨਾਰ ਵਿਕਾਸ 

ਦ ਕੰਭ ਕਯਿਾ ਜਾਣਗ ।  ਜਕਯ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਵਕਸ ਿੀ ਟਕਸ, ਪੀਸ ਆਵਦ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਯ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦੀ ਆਭਦਨ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਿਖਯਾ ਹਿਗਾ ।  

ਜਨਰਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਮਦਨ 

 ਸਯਕਾਯ ਿ ਰੋਂ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 36500.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (365 ਕਯੜ) ਭੰਜੂਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਵਭਤੀ 1-4-18 ਨੰੂ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਭੱੁਢਰਾ 

ਫਕਾਇਆ  516.66 ਰੱਖ ਯੁ  (5.16 ਕਯੜ ) ਸੀ । ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤੋਂ 31-12-2018 ਤੱਕ 

ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ  22145.93 ਰੱਖ ਯੁ (221.45 ਕਯੜ ) ਰਾਤ ਹਈ ਹ, ਵਜਸ 

ਵਿਚ 4618.36  ਰੱਖ ਯੁ ( 46.18 ਕਯੜ ) ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਗਯਾਂਟ ਰਾਤ ਹਈ ਹ ਅਤ  
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1000.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.00 ਕਯੜ) ਨਗਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯਸਟ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਾਸ ਕਯਜਾ ਰਾਤ 

ਹਇਆ ਹ । ਸਾਰ 2018-19 ਦੀ ਸਧੀ ਹਈ ਆਭਦਨ 38800.00 ਰੱਖ ਯੁ (388.00 ਕਯੜ ) 

ਰਾਤ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 41600.00 ਰੱਖ ਯੁ 

(416.00 ਕਯੜ) ਵਭਵਥਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਯਕਾਯ ਾਸੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀ ਕਈ ਿੀ ਗਯਾਂਟ 

ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀ  ਹ ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਾਸੋਂ ਜ ਿੀ ਗਯਾਂਟ ਰਾਤ ਹਿਗੀ ਉਸ ਨਾਰ ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗ 

ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭ ਕਯਿਾ ਜਾਣਗ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ-4 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

     

     ਖਰਚਾ 

ਅਮਲਾ ਖਰਚਾ 

 ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 20215 .00 ਰੱਖ ਯੁ 

(202.15 ਕਯੜ )ਭੰਨਜੂਯ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਯ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਭਤੀ 1-4-2018 ਤੋਂ 31-12-2018 

ਤੱਕ 12412.09 ਰੱਖ ਯੁ (124.12 ਕਯੜ) ਦਾ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ । ਵਛਰ  ਭਹੀਵਨਆਂ ਦ 

ਖਯਵਚਆਂ ਨੰੂ ਭੱਧ ਨਜ਼ਯ ਯਖਦ ਹ ਹੁਣ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਸਵਧਆ ਖਯਚਾ 20215.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (202.15 ਕਯੜ)  ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਜ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ 

ਫਜਟ ਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆਂ  ਦਾ ਖਯਚਾ ਘਟਾ ਕ ਫਜਟ ਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ।  

ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 22000.00 ਰੱਖ ਯੁ  (220.00 ਕਯੜ) ਦਾ ਉਫੰਧ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਗਰਚੁਅਟੀ , ਕਸਗਯਸ਼ੀਆਂ, ਫਕਾਇਆ ਛੱੁਟੀਆਂ 

ਦ ਰਾਬ, ੀ.ਪ. ਦ ਫਕਾ ਅਤ ਹਯ ਫਕਾ ਆਵਦ ਦਾ ਖਯਚਾ ਿੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹ । ਅਭਰ 

ਖਯਚ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ-5 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  
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ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ 

 ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 1025.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.25  ਕਯੜ) ਦਾ ਫਜਟ 

ਉਫੰਧ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ਵਭਤੀ 1-4-2018 ਤੋਂ 31-12-2018 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

637.54 ਰੱਖ ਯੁ (6.37 ਕਯੜ) ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ ਅਤ ਖਯਚ ਦੀ ਵਛਰੀ ਯਖਤਾਯ 

ਨੰੂ ਿਖਦ ਹ 1025.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.25  ਕਯੜ) ਸਧ ਹ ਫਜਟ ਵਿਚ ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ 

ਤਜਿੀਜ ਹ ।  ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 1450.00 ਰੱਖ ਯੁ (14.50 ਕਯੜ ) 

ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗਯ -6  ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

ਵਿਕਾਸ ਦ ਖਯਚ ਦਾ ਿਯਿਾ 

 ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 9363.00 ਰੱਖ ਯੁ (93.63 ਕਯੜ ) ਦਾ 

ਫਜਟ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤੋਂ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

ਜਯਨਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 1149.36 ਰੱਖ ਯੁ  (11.49 ਕਯੜ  ) ਦਾ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾਹ 

ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਹਈ ਗਯਾਂਟ ਵਿਚ 2258.48 ਰੱਖ ਯੁ (22.58 ਕਯੜ) ਵਿਕਾਸ ਤ 

ਖਯਚ ਗ ਹਨ । ਇਸ  ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਿਰੋਂ 1718.42 ਰੱਖ ਯੁ (17.18 ਕਯੜ) ਦਾ 

ਕੰਟਯੀਵਫਉਸ਼ਨ ਵਭਤੀ 31-12-2018 ਤੱਕ ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ 

ਹ । ਸਧ ਹ ਫਜਟ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ ਜਨਯਰ ਸਾਈ ਡ ਦ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ 

9363.00 ਰੱਖ ਯੁ (93.63 ਕਯੜ ) ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ ਵਿਕਾਸ 

ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ 11300.00 ਰੱਖ ਯੁ (112.00 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ  

ਇਸ ਵਿਚ 1.00 ਕਯੜ ਯੁ ਡਗ ਸਟਯਰਾਈਜਸ਼ਨ ਇਨਪਯਾਂਸਟਕਚਯ ਤ ਖਯਚ  ਕਯਨ ਦਾ 

ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਹ , ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਨੰੂ ਸਯਕਾਯ ਾਸੋਂ ਿੀ ਗਯਾਂਟ ਰਾਤ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ 

ਅਤ ਉਸ ਯਾਸ਼ੀ ਨਾਰ ਿੀ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ।  
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ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਵਭਾਗ 

ਆਮਦਨ  

 ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦ ਆਣ ਫਜਟ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 

3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35.00 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਦੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰ ਭੰਜੂਯੀ ਵਦਤੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਵਭਤੀ 1-4-18 ਨੰੂ ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਭੱੁਢਰਾ  ਫਕਾਇਆ 143.12 ਰੱਖ ਯੁ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਨੰੂ 

ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤੋਂ 31-12-18 ਤੱਕ 941.99 ਰੱਖ ਯੁ (9.42 ਕਯੜ) ਆਭਦਨ ਰਾਤ ਹਈ ਹ 

ਅਤ ਸਾਰ 2018-19 ਦਯਾਨ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । 

ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹ । ਇਸ ਤੁ ਇਰਾਿਾ 6850.00 ਰੱਖ ਯੁ (68.50 ਕਯੜ ) ਦੀ ਕੰਟਯੀਵਫਊਸ਼ਨ ਸਾਰ 2019-

20 ਦਯਾਨ ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਨਗਯ ਵਨਗਭ , ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦੀ ਜਨਯਰ 

ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3 ਅਤ 12 ਵਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

ਖਰਚਾ ਅਮਲਾ 

 ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦ ਅਭਰ ਦਾ ਖਯਚਾ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 4672.00 ਰੱਖ ਯੁ   

(46.72 ਕਯੜ) ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ 

ਭੱਦ ਅਧੀਨ 2739.76 ਰੱਖ ਯੁ (27.40 ਕਯੜ) ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

4672.00 ਰੱਖ ਯੁ   (46.72 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਸਾ ਰ 2019-20 ਰਈ ਇਸ 

ਭੱਦ ਹਠ 4800.00 ਰੱਖ ਯੁ (48 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਹ ਅਤ ਅਭਰ ਦ ਖਯਚ 

ਵਿਚੋਂ ਖਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦਾ ਖਯਚਾ ਘਟਾ ਕ ਫਜਟ ਫ ਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 

3,9 ਵਿਚ ਦਯਜ ਹ ।  
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ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚਾ 

 ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 25.00 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚ ਦੀ ਭੰਜੂਯੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰ 

ਵਭਰੀ ਸੀ, ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 14.29 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ 

ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 50.00 ਰੱਖ ਯੁ ਦਾ ਖਯਚਾ ਇਸ ਹਡ ਵਿਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3 ਅਤ 12 ਵਿਚ ਦਯਜ ਹ ।  

 

ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ  

 

 ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 4700.00 ਰੱਖ ਯੁ (47 ਕਯੜ) ਦਾ ਖਯਚਾ 

ਕਯਨ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਵਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ 

ਅਧੀਨ 8.63 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 5500.00 

ਰੱਖ ਯੁ (55 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3, 12 ਵਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਆਭਦਨ 3500.00 ਰੱਖ 

ਯੁ ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 10350.00 

ਰੱਖ ਯੁ ਹਿਗਾ ਅਤ ਘਾਟਾ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਯ ਮਗਦਾਨ 6850.00 

ਰੱਖ ਯੁ (68.50 ਕਯੜ ) ਰਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3,12 ਵਿਚ  
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ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਖਯਚ ਵਿਚ ਜਾਇਕਾ ਿਰੋਂ ਰ ਗ ਕਯਜ ਦੀ 1000.00 ਰੱਖ ਯੁ 

(10ਕਯੜ) ਦੀ ਿਾਸੀ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਜ ਵਕ ਸਾਰ 2019 ਤ ਦਣਮਗ ਹ ।  

  ਉਯਕਤ ਅਨੁਸਾਯ ਜਕਯ ਆ ਜੀ ਸਵਹਭਤ ਹਿ ਤਾਂ  ਯੀਿਾਈਜਡ ਫਜਟ ਸਾਰ 

2018-19 ਅਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਸਾਰ 2019-20 ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਹਾਉਸ ਵਿਚ 

ਯੱਖਣ ਰਈ ਕਸ ਪਾਈ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਾਵਹਫ , ਭਅਯ ਸਾਵਹਫ ਜੀ ਨੰੂ ਬਜੀ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਹਾਉਸ ਦ ਪਸਰ  

ਉਯੰਤ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦਾ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਫਜਟ ਅਤ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ 

ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਵਭਉਸਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਕਟ 1976 ਦੀ ਕਰਭਿਾਯ ਧਾਯਾ 87(1) ਅਤ 86(2) 

ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ਰਿਾਨਗੀ ਵਹਤ ਬਵਜਆ ਜਾ ਸਕ ਜੀ ।  

 

 

ਵਨਗ:ਇੰਜੀ:(.ਡਂ ਭ)     ਵਡਟੀ ਕੰਟਯਰਯ ਵਿੱਤ ਅਤ ਰਖਾ , 

       ਨਗਯ ਵਨਗਭ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ ।  



ਰਸੀ: 

ਵਿਸ਼ਾ-    ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਅੰਨਮਿਤਸਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-20  

 ਵਡਟੀ ਕੰਟਯਰਯ (ਵਿੱਤ ਅਤ ਰਖਾ ) ਦਾ ਨੋਟ ਵਭਤੀ 6-3-19 ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਨਗਯਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਯ (.ਡਂ ਭ), ਨ:ਵਨ:ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਿਰੋਂ ਵਭਤੀ 6-3-19 ਯਾਹੀ ਵੱਠ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਹ , 

ਜ ਵਕ ਹਠ ਵਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਹ :  

 ਇਸ ਦਪਤਯ ਦ ੱਤਯ ਨੰ : ਡੀ.ਸੀ.ਪ../148 ਵਭਤੀ 6-12-18 ਅਤ ਮਾਦ ੱਤਯ ਨੰ : 

ਡੀਸੀਪ/159 ਵਭਤੀ 28-12-18, ਡੀਸੀਪ/170 ਵਭਤੀ 31-1-19, ਡੀਸੀਪ/172 ਵਭਤੀ 

12-2-19, ਡੀਸੀਪ/179 ਵਭਤੀ 21-2-19 ਯਾਹੀ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ 

ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਿਖ ਿਖ ਵਿਬਾਗਾਂ ਾਸੋਂ ਿਯਿ ਭੰਗ ਗ ਸੀ, ਿਯਿ ਾਤ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ ਫਜਟ 

ਵਿਚ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਯੀਿਾਈਜਡ ਅਤ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਫਣਾ ਇਆ 

ਵਗਆ ਹ । ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਆਣ ੱਤਯ ਨੰ : ਰਖਾਕਾਯ-6-ੳਕਿਰ-ਡਸਸ-(454)-18/8206-72 

ਵਭਤੀ ਯਾਹੀ ਵਨਯਧਾਯਤ ਰਪਾਯਵਭਆਂ ਵਿਚ ਫਜਟ ਫਨਾਉਣ ਸਫੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 

ਅਭਰਾ, ਅਚਨਚਤ ਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਫਜਟ ਵਿਚੋਂ ਆਭਦਨ ਦਾ ਕਰਭਿਾਯ 20%, 

5%,75% ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹ । ਨਗਯ  ਵਨਗਭ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦਾ 

ਜ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਯ ਅਭਰ ਤ 59%, 

ਅਚਨਚਤ ਤ 3%, ਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਵਿਚ 38% ਅਨੁਭਾਵਨਤ ਖਯਚਾ ਹਿਗਾ ।   

 ਨਗਯ ਵਨਗਭ , ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦਾ ਫਜਟ ਿਖ ਿਖ ਹਡਾਂ ਵਿਚ ਨੱਥੀ ਅਨੁਰਗਾਂ ਵਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਜ ਿੀ ਫਜਟ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ , ਦ ਸਫੰਧ 

ਵਿਚ  ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਵਕ ਉਫੰਧ ਅਗਰ ਸਾਰ ਵਿਚ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ । ਨਗਯ ਵਨਗਭ , 



ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਿਰੋਂ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਫਜਟ ਸਾਰ 2018-19 ਅਤ ਅਨੁਭਾਵਨਤ ਫਜਟ 2019-20 ਇਸ 

ਤਯਾਂ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ਵਕ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦ ਕੰਫਾਇੰਡ, ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਅਤ ਿਾਟਯ  
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ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਗ ਦਾ ਫਜਟ ਕਰਭਿਾਯ ਅਨੁਰਗ 1,2 ਅਤ 3,12 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ  

ਵਗਆ ਹ ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਇਸ ਰਕਾਯ ਹ :       

 ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਫਜਟ ਾਸ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਕੁਰ 40000.00 ਰੱਖ ਯੁ  

(400 ਕਯੜ) ਆਭਦਨ ਦਾ ਫਜਟ ਟੀਚਾ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 36500.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (365 ਕਯੜ) ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ ਅਤ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) 

ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਆਭਦਨ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਆਭਦਨ ਵਿਯੱੁਧ 

ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 40000.00 ਰੱਖ ਯੁ (400 ਕਯੜ) ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 

ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦਾ ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 24887.00 ਰੱਖ  ਯੁ (248.87 ਕਯੜ)  

ਅਭਰ ਰਈ, 1050.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.50 ਕਯੜ) ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਈ ਅਤ 14063.00 ਰੱਖ ਯੁ  

(140.63 ਕਯੜ) ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਵਿਕਾਸ ਦ ਨਾਨ ਕਵਭਵਟਡ ਖਯਚ 

ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀਆਂ ਗਯਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਯਨ ਦ ਹੁਕਭ ਕੀਤ ਗ ਸਨ । ਨਗਯ ਵਨਗਭ , 

ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦਾ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਜ ਕੁਰ 45100.00 ਰੱਖ ਯੁ (451 

ਕਯੜ ) ਦਾ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀਆਂ ਗਯਾਂਟਾਂ ਨਾਰ ਵਿਕਾਸ 

ਦ ਕੰਭ ਕਯਿਾ ਜਾਣਗ । ਜਕਯ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਵਕਸ ਿੀ ਟਕਸ , ਪੀਸ ਆਵਦ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਯ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦੀ ਆਭਦਨ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਿਖਯਾ ਹਿਗਾ ।  

ਜਨਰਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਮਦਨ 

 ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 36500.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (365 ਕਯੜ) ਭੰਜੂਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਵਭਤੀ 1-4-18 ਨੰੂ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਭੱੁਢਰਾ 



ਫਕਾਇਆ  516.66 ਰੱਖ ਯੁ  (5.16 ਕਯੜ ) ਸੀ । ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤੋਂ 31-12-2018 ਤੱਕ 

ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ  ਆਭਦਨ  22145.93 ਰੱਖ ਯੁ (221.45 ਕਯੜ ) ਰਾਤ ਹਈ ਹ , ਵਜਸ 

ਵਿਚ 4618.36  ਰੱਖ ਯੁ ( 46.18 ਕਯੜ ) ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਗਯਾਂਟ ਰਾਤ ਹਈ ਹ ਅਤ  
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1000.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.00 ਕਯੜ) ਨਗਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯਸਟ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਾਸ ਕਯਜਾ ਰਾਤ 

ਹਇਆ ਹ । ਸਾਰ 2018-19 ਦੀ ਸਧੀ ਹਈ ਆਭਦਨ 38800.00 ਰੱਖ ਯੁ (388.00 ਕਯੜ ) 

ਰਾਤ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 41600.00 ਰੱਖ ਯੁ 

(416.00 ਕਯੜ) ਵਭਵਥਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਯਕਾਯ ਾਸੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀ ਕਈ ਿੀ ਗਯਾਂਟ 

ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀ  ਹ ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਾਸੋਂ ਜ ਿੀ ਗਯਾਂਟ ਰਾਤ ਹਿਗੀ ਉਸ ਨਾਰ ਵਨ ਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗ 

ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭ ਕਯਿਾ ਜਾਣਗ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ-4 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

     

     ਖਰਚਾ 

ਅਮਲਾ ਖਰਚਾ 

 ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 20215 .00 ਰੱਖ ਯੁ 

(202.15 ਕਯੜ )ਭੰਨਜੂਯ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਯ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਭਤੀ 1-4-2018 ਤੋਂ 31-12-2018 

ਤੱਕ 12412.09 ਰੱਖ ਯੁ (124.12 ਕਯੜ) ਦਾ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ । ਵਛਰ ਭਹੀਵਨਆਂ ਦ 

ਖਯਵਚਆਂ ਨੰੂ ਭੱਧ ਨਜ਼ਯ ਯਖਦ ਹ ਹੁਣ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਸਵਧਆ ਖਯਚਾ 20215.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (202.15 ਕਯੜ)  ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਜ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ 

ਫਜਟ ਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦਾ ਖਯਚਾ ਘਟਾ ਕ ਫਜਟ ਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 22000.00 ਰੱਖ ਯੁ  (220.00 ਕਯੜ) ਦਾ ਉਫੰਧ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਗਰਚੁਅਟੀ , ਕਸਗਯਸ਼ੀਆਂ, ਫਕਾਇਆ ਛੱੁਟੀਆਂ 



ਦ ਰਾਬ, ੀ.ਪ. ਦ ਫਕਾ ਅਤ ਹਯ ਫਕਾ ਆਵਦ ਦਾ ਖਯਚਾ ਿੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹ । ਅਭਰ 

ਖਯਚ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ-5 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  
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ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ 

 ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 1025.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.25  ਕਯੜ) ਦਾ ਫਜਟ 

ਉਫੰਧ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ਵਭਤੀ 1-4-2018 ਤੋਂ 31-12-2018 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

637.54 ਰੱਖ ਯੁ (6.37 ਕਯੜ) ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁ ਕਾ ਹ ਅਤ ਖਯਚ ਦੀ ਵਛਰੀ ਯਖਤਾਯ 

ਨੰੂ ਿਖਦ ਹ 1025.00 ਰੱਖ ਯੁ (10.25  ਕਯੜ) ਸਧ ਹ ਫਜਟ ਵਿਚ ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ 

ਤਜਿੀਜ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 1450.00 ਰੱਖ ਯੁ (14.50 ਕਯੜ ) 

ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗਯ -6  ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

ਵਿਕਾਸ ਦ ਖਯਚ ਦਾ ਿਯਿਾ 

 ਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 9363.00 ਰੱਖ ਯੁ (93.63 ਕਯੜ ) ਦਾ 

ਫਜਟ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤੋਂ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

ਜਯਨਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 1149.36 ਰੱਖ ਯੁ  (11.49 ਕਯੜ  ) ਦਾ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾਹ 

ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਰਾਤ ਹਈ ਗਯਾਂਟ ਵਿਚ 2258.48 ਰੱਖ ਯੁ (22.58 ਕਯੜ) ਵਿਕਾਸ ਤ 

ਖਯਚ ਗ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਿਰੋਂ 1718.42 ਰੱਖ ਯੁ (17.18 ਕਯੜ) ਦਾ 

ਕੰਟਯੀਵਫਉਸ਼ਨ ਵਭਤੀ 31-12-2018 ਤੱਕ ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ 

ਹ । ਸਧ ਹ ਫਜਟ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ 

9363.00 ਰੱਖ ਯੁ (93.63 ਕਯੜ ) ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ ਵਿਕਾਸ 

ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ 11300.00 ਰੱਖ ਯੁ (112.00 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ 



ਇਸ ਵਿਚ 1.00 ਕਯੜ ਯੁ ਡਗ ਸਟਯਰਾਈਜਸ਼ਨ ਇਨਪਯਾਂਸਟਕਚਯ ਤ ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ 

ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਹ , ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਨੰੂ ਸਯਕਾਯ ਾ ਸੋਂ ਿੀ ਗਯਾਂਟ ਰਾਤ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ 

ਅਤ ਉਸ ਯਾਸ਼ੀ ਨਾਰ ਿੀ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ।  
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ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਵਭਾਗ 

ਆਮਦਨ  

 ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦ ਆਣ ਫਜਟ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 

3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35.00 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਦੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰ ਭੰ ਜੂਯੀ ਵਦਤੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਵਭਤੀ 1-4-18 ਨੰੂ ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਭੱੁਢਰਾ ਫਕਾਇਆ 143.12 ਰੱਖ ਯੁ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਨੰੂ 

ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤੋਂ 31-12-18 ਤੱਕ 941.99 ਰੱਖ ਯੁ (9.42 ਕਯੜ) ਆਭਦਨ ਰਾਤ ਹਈ ਹ 

ਅਤ ਸਾਰ 2018-19 ਦਯਾਨ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । 

ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹ । ਇਸ ਤੁ ਇਰਾਿਾ 6850.00 ਰੱਖ ਯੁ (68.50 ਕਯੜ ) ਦੀ ਕੰਟਯੀਵਫਊਸ਼ਨ ਸਾਰ 2019-

20 ਦਯਾਨ ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਨਗਯ ਵਨਗਭ , ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਦੀ ਜਨਯਰ 

ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3 ਅਤ 12 ਵਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

ਖਰਚਾ ਅਮਲਾ 

 ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦ ਅਭਰ ਦਾ ਖਯਚਾ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 4672.00 ਰੱਖ ਯੁ   

(46.72 ਕਯੜ) ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ 

ਭੱਦ ਅਧੀਨ 2739.76 ਰੱਖ ਯੁ (27.40 ਕਯੜ) ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 



4672.00 ਰੱਖ ਯੁ   (46.72 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ ਇਸ 

ਭੱਦ ਹਠ 4800.00 ਰੱਖ ਯੁ (48 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਹਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਹ ਅਤ ਅਭਰ ਦ ਖਯਚ 

ਵਿਚੋਂ ਖਾਰੀ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦਾ ਖਯਚਾ ਘਟਾ ਕ ਫਜਟ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 

3,9 ਵਿਚ ਦਯਜ ਹ ।  
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ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚਾ 

 ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ 25.00 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚ ਦੀ ਭੰਜੂਯੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰ 

ਵਭਰੀ ਸੀ, ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 14.29 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ 

ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 50.00 ਰੱਖ ਯੁ ਦਾ ਖਯਚਾ ਇਸ ਹਡ ਵਿਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3 ਅਤ 12 ਵਿਚ ਦਯਜ ਹ ।  

 

ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ  

 

 ਸਾਰ 2018-19 ਰਈ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 4700.00 ਰੱਖ ਯੁ (47 ਕਯੜ) ਦਾ ਖਯਚਾ 

ਕਯਨ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਵਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-18 ਤ 31-12-18 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ 

ਅਧੀਨ 8.63 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 5500.00 

ਰੱਖ ਯੁ (55 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3, 12 ਵਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਆਭਦਨ 3500.00 ਰੱਖ 

ਯੁ ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 10350.00 



ਰੱਖ ਯੁ ਹਿਗਾ ਅਤ ਘਾਟਾ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਯ ਮਗਦਾਨ 6850.00 

ਰੱਖ ਯੁ (68.50 ਕਯੜ ) ਰਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3,12 ਵਿਚ  
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ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਖਯਚ ਵਿਚ ਜਾਇਕਾ ਿਰੋਂ ਰ ਗ ਕਯਜ ਦੀ 1000.00 ਰੱਖ ਯੁ 

(10ਕਯੜ) ਦੀ ਿਾਸੀ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਜ ਵਕ ਸਾਰ 2019 ਤ ਦਣਮਗ ਹ ।  

 ਉਯਕਤ ਅਨੁਸਾਯ ਜਕਯ ਆ ਜੀ ਸਵਹਭਤ ਹਿ ਤਾਂ ਯੀਿਾਈਜਡ ਫਜਟ ਸਾਰ 2018-19 

ਅਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਸਾਰ 2019-20 ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਯੱਖਣ ਰਈ ਕਸ 

ਪਾਈਰ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਾਵਹਫ , ਭਅਯ ਸਾਵਹਫ ਜੀ ਨੰੂ ਬਜੀ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਹਾਉਸ ਦ ਪਸਰ  ਉਯੰਤ 

ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦਾ ਸਾਰ 2018-19 ਦਾ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਫਜਟ ਅਤ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ 

ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਵਭਉਸਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਕਟ 1976 ਦੀ ਕਰਭਿਾਯ ਧਾਯਾ 87(1) ਅਤ 86(2) 

ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ਰਿਾਨਗੀ ਵਹਤ ਬਵਜਆ ਜਾ ਸਕ ।  

 ਇਸ ਕਸ ਨੰੂ ਭਾਨਮਗ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਹੁਕਭ ਵਭਤੀ 6-3-19 ਅਤ ਭਾਨਮਗ 

ਭਅਯ ਸਾਵਹਫ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਹੁਕਭਾਂ ਯਾਹੀ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਹਾੳਸ ਵਿਚ ਯੱਖਣ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਵਦਤੀ 

ਹ।  

 ਉਯਕਤ ਕਸ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਹਾਉਸ ਦ ਵਿਚਾਯਨ-ਰਿਾਨਗੀ ਵਹਤ ਸ਼ ਹ ਜੀ । 

 

 



ਸਕੱਤਯ  ਜੀ      ਵਡਟੀ ਕੰਟਯਰਯ ਵਿੱਤ ਅਤ ਰਖਾ , 

       ਨਗਯ ਵਨਗਭ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ ।  


