
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ਵਿਸ਼ਾ-    ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਅੰਨਮਿਤਸਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਸਾਲ 2020-21  

 ਇਸ ਦਪਤਯ ਦ ੱਤਯ ਨੰ : ਡੀ.ਸੀ.ਪ../178 ਵਭਤੀ 4-12-19 ਅਤ ਮਾਦ ੱਤਯ ਨੰ : 

ਡੀਸੀਪ/4 ਵਭਤੀ 9-1-2020, ਡੀਸੀਪ/13 ਵਭਤੀ 27-1-2020, ਡੀਸੀਪ/25 ਵਭਤੀ 

18-2-20, ਯਾਹੀ ਸਾਰ 2020-21 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਿਖ ਿਖ ਵਿਬਾਗਾਂ ਾਸੋਂ 

ਿਯਿ ਭੰਗ ਗ ਸੀ , ਿਯਿ ਾਤ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ ਫਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ 

ਯੀਿਾਈਜਡ ਅਤ ਸਾਰ 2020-21 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਨਗਯ ਵਨਗਭ, 

ਅੰਵਭਿਤਸਯ ਦਾ ਜ ਸਾਰ 2020-21 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਯ ਅਭਰ 

ਤ 53%, ਅਚਨਚਤ ਤ 2%  ਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਵਿਚ 45%  ਅਨੁਭਾਵਨਤ ਖਯਚਾ ਹਿਗਾ ।   

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

ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । ਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ ਜ ਿੀ ਫਜਟ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ , ਦ ਸਫੰਧ 

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

ਅੰਵਭਿਤਸਯ ਿਰੋਂ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਫਜਟ ਸਾਰ 2019-20 ਅਤ ਅਨੁਭਾਵਨਤ ਫਜਟ 2020-21 ਇਸ 

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

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

ਵਗਆ ਹ ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਇਸ ਿਕਾਯ ਹ : 

 ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਫਜਟ ਾਸ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਕੁਰ 44580.00 ਰੱਖ ਯੁ  

(445.80 ਕਯੜ) ਆਭਦਨ ਦਾ ਫਜਟ ਟੀਚਾ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 41080.00 ਰੱਖ 

ਯੁ (410.80 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  
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ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 44580.00 ਰੱਖ ਯੁ (445.80 ਕਯੜ) ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 

ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦਾ ਿਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 26780.00 ਰੱਖ  ਯੁ (267.80 ਕਯੜ)  

ਅਭਰ ਰਈ , 1000.00 ਰੱਖ ਯੁ (10 ਕਯੜ) ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਈ ਅਤ 16800.00 ਰੱਖ ਯੁ  

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

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

ਅੰਵਭਿਤਸਯ ਦਾ ਸਾਰ 2020-21 ਦਾ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਜ ਕੁਰ 48400.00 ਰੱਖ ਯੁ (484 

ਕਯੜ ) ਦਾ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਿਾਤ 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 ਜਨ ਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 410.80 ਰੱਖ ਯੁ 

(410.80 ਕਯੜ) ਭੰਜੂਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਵਭਤੀ 1-4-19 ਨੰੂ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਭੱੁਢਰਾ 

ਫਕਾਇਆ  3712.93 ਰੱਖ ਯੁ  (37.12 ਕਯੜ ) ਸੀ । ਵਭਤੀ 1-4-19 ਤੋਂ 31-3-2020 ਤੱਕ 

ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਭਦਨ  19859.50 ਰੱਖ ਯੁ (198.59 ਕਯੜ ) ਿਾਤ ਹਈ ਹ ,  

9608.34  ਰੱਖ ਯੁ ( 96.08 ਕਯੜ ) ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਗਯਾਂਟ ਿਾਤ ਹਈ ਹ , ਇਹ ਗਯਾਂਟ 

ਫਜਟ ਟੀਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀ ਹ  । ਸਾਰ 2019-20 ਦੀ ਸਧੀ ਹਈ ਆਭਦਨ 19859.50 ਰੱਖ 

ਯੁ (198.59 ਕਯੜ )  ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ । ਸਾਰ 2020-21 ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 

44900.00 ਰੱਖ ਯੁ (449.00 ਕਯੜ) ਵਭਵਥਆ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਗਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯਸਟ 

ਅੰਵਭਿਤਸਯ ਾਸੋਂ ਿਾਤ ਹਣ ਿਾਰਾ 50.00 ਕਯੜ ਯੁ ਦਾ ਕਯਜਾ  ਿੀ  ਸ਼ਾਭਰ  ਹ ਅਤ ਇਸ 

ਕਯਜ ਨਾਰ ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭ ਸ਼ਵਹਯ ਵਿਚ ਕਯਿਾ ਜਾਣਗ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ 

ਅਨੁਰਗ-4 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  
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     ਖਰਚਾ 

ਅਮਲਾ ਖਰਚਾ 

 ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 21980 .00 ਰੱਖ ਯੁ 

(219.80 ਕਯੜ )ਭੰਨਜੂਯ ਕੀਤ ਗ ਸਨ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਭਤੀ 1-4-2019 ਤੋਂ 31-3-2020 ਤੱਕ 

13454.48 ਰੱਖ ਯੁ (134.54 ਕਯੜ) ਦਾ ਖਯਚਾ ਹਇਆ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 ਦਾ ਸਵਧਆ 

ਖਯਚਾ 13454.48 ਰੱਖ ਯੁ (134.54 ਕਯੜ)  ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ । ਸਾਰ 2019-20 

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 2020-21 ਰਈ 20705.00 ਰੱਖ ਯੁ  

(207.05 ਕਯੜ) ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਗਿਚੁਅਟੀ , 

ਕਸਗਯਸ਼ੀਆਂ, ਫਕਾਇਆ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦ ਰਾਬ, ੀ.ਪ. ਦ ਫਕਾ ਅਤ ਹਯ ਫਕਾ ਆਵਦ ਦਾ ਖਯਚ 

ਿੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।  ਅਭਰ ਖਯਚ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ-5 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  

ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ 

 ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 980.00 ਰੱਖ ਯੁ (9.80  ਕਯੜ) ਦਾ ਫਜਟ 

ਉਫੰਧ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ਵਭਤੀ 1-4-2019 ਤੋਂ 31-3-2020 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

770.73 ਰੱਖ ਯੁ (7.70 ਕਯੜ) ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ ਅਤ 770.73 ਰੱਖ ਯੁ (7.70 

ਕਯੜ)  ਸਧ ਹ ਫਜਟ ਰਈ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ।  ਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

1130.00 ਰੱਖ ਯੁ (11.30 ਕਯੜ ) ਖਯਆ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ  ।  ਵਜਸ ਦਾ 

ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ -6  ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ।  
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ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

 ਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 11300.00 ਰੱਖ ਯੁ (113 ਕਯੜ ) ਦਾ 

ਫਜਟ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਿਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-19 ਤੋਂ 31-3-20 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 

ਜਯਨਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 1808.10 ਰੱਖ ਯੁ  (18.08 ਕਯੜ  ) ਦਾ ਖਯਚਾ ਹ ਇਆ  

ਅਤ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਿਾਤ ਹਈ ਗਯਾਂਟ ਵਿਚ 4772.56 ਰੱਖ ਯੁ (47.72 ਕਯੜ) ਵਿਕਾਸ ਤ 

ਖਯਚ ਗ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਿਰੋਂ 1940.00 ਰੱਖ ਯੁ (19.40 ਕਯੜ) 

ਦਾ ਕੰਟਯੀਵਫਉਸ਼ਨ  ਸਾਰ 2019-20 ਦਯਾਨ ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾ 

ਚੱੁਕਾ ਹ  ।  ਸਧ ਹ ਫਜਟ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ ਜਨਯਰ ਸਾਈ ਡ ਦ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ 

ਰਈ 1804.06 ਰੱਖ ਯੁ  (18.04 ਕਯੜ  ) ਖਯਚਾ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ । ਸਾਰ 2020-

21 ਰਈ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ 13208.00 ਰੱਖ ਯੁ (132.08 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ 

ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ  ਇਸ ਵਿਚ 1.00 ਕਯੜ ਯੁ ਡਗ ਸਟਯਰਾਈ ਜਸ਼ਨ ਇਨਪਯਾਂਸਟਕਚਯ 

ਤ ਖਯਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਹ , ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਅੰਵਭਿਤਸਯ ਨੰੂ ਸਯਕਾਯ ਾਸੋਂ ਿੀ ਗਯਾਂਟ ਅਤ 

ਨਗਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯਸਟ ਾਸ 50 ਕਯੜ ਯੁ ਦਾ ਕਯਜਾ ਿਾਤ ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ,  ਉਸ ਯਾਸ਼ੀ ਨਾਰ 

ਿੀ ਵਿਕਾਸ ਦ ਕੰਭ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ।  

         

ਿਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਿਰੇਜ ਨਿਭਾਗ  

ਆਮਦਨ  

 ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦ ਆਣ ਫਜਟ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 

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

ਵਭਤੀ 1-4-19 ਨੰੂ ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਭੱੁਢਰਾ ਫਕਾਇਆ 5.55 ਰੱਖ ਯੁ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਨੰੂ ਵਭਤੀ  
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1-4-19 ਤੋਂ 31-3-20 ਤੱਕ 1958.47 ਰੱਖ ਯੁ (19.58 ਕਯੜ) ਆਭਦਨ ਿਾਤ ਹਈ ਹ  

ਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ (35 ਕਯੜ) ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹ । ਇਸ ਤ ਇਰਾਿਾ 9857.00 ਰੱਖ ਯੁ (98.57 ਕਯੜ ) ਦੀ ਕੰਟਯੀਵਫਊਸ਼ਨ ਸਾਰ 2020-

21 ਦਯਾਨ ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਨਗਯ ਵਨਗਭ , ਅੰਵਭਿਤਸਯ 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 2019-20 ਰਈ 4800.00 ਰੱਖ ਯੁ   

(48.00 ਕਯੜ) ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਭੰਜੂਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-19 ਤ 31-3-20 ਤੱਕ ਇਸ 

ਭੱਦ ਅਧੀਨ 3574.52 ਰੱਖ ਯੁ (35.74 ਕਯੜ) ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ ਹ ਅਤ 3574.52 ਰੱਖ 

ਯੁ (35.74 ਕਯੜ) ਯੀਿਾਈਜਡ ਖਯਚਾ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ।  ਸਾਰ 2020-21 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 ਅਨੁ ਰਗ 

3,9 ਵਿਚ ਦਯਜ ਹ ।  

ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚਾ 

 ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ 20.00 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚ ਦੀ ਭੰਜੂਯੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰ 

ਵਭਰੀ ਸੀ, ਵਭਤੀ 1-4-19 ਤ 31-3-20 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 6.47 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚਾ ਹ ਚੱੁਕਾ 

ਹ । ਇਸ ਭੱਦ ਅਧੀਨ 6.47 ਰੱਖ ਯੁ   ਯੀਿਾਈਜਡ ਖਯਚਾ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ।  ਸਾਰ 

2020-21 ਰਈ 20.00 ਰੱਖ ਯੁ ਦਾ ਖਯਚਾ ਇਸ ਹਡ ਵਿਚ ਕਯਨ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ 

।  ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3 ਅਤ 12 ਵਿਚ ਦਯਜ ਹ ।  
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ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ  

 ਸਾਰ 2019-20 ਰਈ ਇਸ ਭੱਦ ਹ ਠ 5500.00 ਰੱਖ ਯੁ (55 ਕਯੜ) ਦਾ ਖਯਚਾ 

ਕਯਨ ਦੀ ਿਿਾਨਗੀ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਵਦ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਭਤੀ 1-4-19 ਤ 31-3-20 ਤੱਕ ਇਸ ਭੱਦ 

ਅਧੀਨ 13.68 ਰੱਖ ਯੁ ਖਯਚਾ ਹ ਇਆ ਹ  ਅਤ ਫਾਕੀ ਵਡਿਰਭਟ ਦ ਕੰਭ ਗਯਵਭੰਟ ਾਸ 

ਿਾਤ ਹਣ ਿਾਰੀ ਗਯਾਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤ ਗ ਹਨ  ।  ਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਦ ਹਠ 8537.00 

ਰੱਖ ਯੁ (85.37 ਕਯੜ) ਖਯਚ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ, ਇਸ ਖਯਚ ਵਿਚ 24 ਕਯੜ ਯੁ 

ਜਾਇਕਾ ਕਯਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਜ ਵਕ ਸਾਰ 2019 ਤ ਦਣਮਗ ਹ  ਅਤ  

17.40 ਕਯੜ ਯੁ ਅਭਯੁਤ ਿਜਕਟ ਦ ਸ਼ਅਯ ਿਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਈ ਉਫੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਜ 

ਵਕ ਇਸ ਖਯਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹ । ਵਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3, 12 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । 

ਿਾਟਯ ਸਰਾਈ ਅਤ ਸੀਿਯਜ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਆਭਦਨ 3500.00 ਰੱਖ ਯੁ ਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ 

ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹ ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਕੁਰ ਖਯਚਾ 13357.00 ਰੱਖ ਯੁ ਹਿਗਾ ਅਤ ਘਾਟਾ  

ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਨਯਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਯ ਮਗਦਾਨ 9857.00 ਰੱਖ ਯੁ (98.57 ਕਯੜ ) 

ਰਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਅਨੁਰਗ 3,12 ਵਿਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ । 

 ਉਯਕਤ ਅਨੁਸਾਯ ਜਕਯ ਆ ਜੀ ਸਵਹਭਤ ਹਿ ਤਾਂ ਯੀਿਾਈਜਡ ਫਜਟ ਸਾਰ 2019-

20  ਅਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਫਜਟ ਸਾਰ 2020-21 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 2019-20 ਦਾ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਫਜਟ ਅਤ ਸਾਰ 2020-21 ਦਾ 

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

ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ਿਿਾਨਗੀ ਵਹਤ ਬਵਜਆ ਜਾ ਸਕ ਜੀ ।  

 

ਵਨਗ:ਇੰਜੀ:(.ਡਂ ਭ)     ਵਡਟੀ ਕੰਟਯਰਯ ਵਿੱਤ ਅਤ ਰਖਾ , 
       ਨਗਯ ਵਨਗਭ, ਅੰਵਭਿਤਸਯ ।  
 


