
Schemes / Projects Outlay 

ਸਿੀਮਾਂ / ਿਰੋਜੈਿਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 
(ਕਰੋੜ ਵ ਿੱਚ, in Crore) 

ਿਰਮ ਨੂੰ . 
Sr. 
No. 

ਪਵਿਾਸ ਦੀ ਮੱਦ Head of 
Development 

ਲੇਖ ੇ

Accounts  
2020-21  

ਿਰਵਾਪਣਤ 

ਖਰਚਾ 
Approved 

Outlay  
2021-22 

(BE) 

ਸੋਧੇ  
ਅਨੁਮਾਨ 

Revised 
Outlay  
2021-22 

(RE) 

ਸੋਧੇ  
ਅਨੁਮਾਨ ਜੋੜ 

ਦੀ ਿਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 
Percentage 

of Total RE 

ਿਰਵਾਪਣਤ 

ਖਰਚਾ 
Approved 

Outlay  

2022-23 

(BE) 

ਿਰਵਾਪਣਤ 

ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਦੀ 

ਿਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 
Percentage 

of Total 

2022-23 BE 

1 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 
ਸਬੰਵਿਤ 

ਸੇ ਾ ਾਂ 

Agriculture & 
Allied 
Activities 

1013.21 4777.79 2315.82 8.47 2632.06 8.79 

2 ਪਾ ਰ Energy 20.10 197.25 225.75 0.83 11.01 0.04 

3 
ਆਮ ਆਰਵਿਕ 

ਸੇ ਾ ਾਂ 
General 
Economic 
Services 

398.57 557.57 2429.57 8.88 713.90 2.38 

4 ਆਮ ਸੇ ਾ ਾਂ General 
Services 

703.40 308.07 1129.74 4.13 966.20 3.23 

5 

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 
ਖਵਿਜ 

ਪਦਾਰਿ 

Industry and 
Minerals 

76.85 144.43 166.80 0.61 485.82 1.62 

6 
ਵਸੰਚਾਈ ਤ ੇਹੜ 

ਕੰਟਰੋਲ 

Irrigation and 
Flood Control 

588.50 1603.20 1158.30 4.24 1228.57 4.10 

7 
ਵਦਹਾਤੀ 
ਵ ਕਾਸ 

Rural 
Development 

1187.56 2205.22 2759.53 10.09 2553.69 8.53 

8 

ਵ ਵਗਆਨ, 

ਤਕਨਾਲਜੀ ਤ ੇ

 ਾਤਾ ਰਿ 

Science, 
Technology      
      & 
Environment 

186.23 420.44 302.93 1.11 374.45 1.25 

9 
ਸਮਾਵਜਕ 

ਸੇ ਾ ਾਂ 
Social 
Services 

11304.43 19640.82 15500.97 56.68 19564.25 65.32 

10 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ Transport 573.42 1731.94 1357.75 4.96 1419.70 4.74 

ਜੋੜ / Total (1 to 10) 16052.25  31586.73 27347.17 100.00 29949.66 100.00 
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ਸੈਿਟਰ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਉਿਬੂੰ ਧ 

Sectoral Plan Allocation 

 

 

Agriculture & 
Allied Activities

2632 (9%)

General 
Economic
Services
714 (2%)

Energy
11

General 
Services
966 (3%)

Industry and
Minerals
486 (2%)

Rural 
Development

2554 (9%)

Irrigation and 
Flood Control

1229 (4%)

Science, 
Technology

& 
Environment

374 (1%)

Social Services
19564
65%

Transport
1420 (5%)

Rs. in Crore
(Percentage of Total Sectoral Plan Allocations)BE 2022-23
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ਰਮ ੁੱ ਖ ਨਵੀਆਂ ਹਸਕਦਮੀਆਂ 2022-23 

Major New Initiatives 2022-23  
 

ਮੁੱ ਦ 

Item 

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 

( ` ਕਰੜਾਂ 
ਹਵਚ) 

Allocation 
(` in crore) 

ਹੁੱ ਹਖਆ EDUCATION  

ਯਕਾਯੀ ਕੂਰਾਂ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਰਈ ਵਲਿੱ ਤੀ 
ਵਾਇਤਾ 

Financial Support for upkeep of 

Government Schools 
123 

ਅਵਧਆਕਾਂ/ਕੂਰ ਭੁਖੀਆਂ/ਵਲਵਦਅਕ 
ਰਫੰਧਕਾਂ ਰਈ ਵਕਿੱਰ ਅਿੱ-ਗਯਡਸ਼ਨ 
ਰਗਯਾਭ 

Skill Up-Gradation Programme for 

Teachers/ School Heads/ 

Educational Administrators 

30 

ਕੂਰਜ਼ ਆ ਭੀਨੈਂ  Schools of Eminence 200 

ਯਕਾਯੀ ਕੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਆਧੁਵਨਕ ਵਡਜੀਟਰ 
ਕਰਾਯੂਭਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ 

Establishment of Modern Digital 

Classrooms in Government 

Schools 

40 

ਯਕਾਯੀ ਕੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਯੂਪ ਟਾ ਰਯ ਨਰ 
ਵਟਭ ਰਗਾਉਣਾ 

Installation of Roof Top Solar 

Panel System in Government 

Schools 

 

100 

ਯਕਾਯੀ ਕੂਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਚਾਯਦੀਲਾਯੀ ਭਤ 
ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦਾ ਅਗਰਡਸ਼ਨ 

Up-gradation of Infrastructure 

including boundary-wall in 

Government Schools 

 

424 

ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਲਯਦੀਆਂ Uniforms for Students 23 

ੰਜਾਫ ਨ ਜਲਾਨ ਉੱਦਭੀ ਰਗਯਾਭ Punjab Young Entrepreneur 

Programme 

 

50 

ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱ ਖ ਕੀਭਾਂ/ਰਗਯਾਭਾਂ ਦ ਖਜ 
ਅਵਧਨ/ਰਗਯਾਭ ਭੁਰਾਂਕਣ/ਰਬਾਲ ਵਲਸ਼ਰਸ਼ਣ 
ਕਯਨ ਰਈ ਵਲਸ਼ਸ਼ ਜੰੀਆਂ 

Specialised Agencies to undertake 

Research Studies/Programme 

Evaluation/Impact Analysis of 

various Schemes/ Programmes 

 

ਵਭਡ ਡ ਭੀਰ Mid-Day Meal 473 

ਭਿੱਗਯ ਵਲ਼ਕਲ਼ਾ ਅਵਬਆਨ Samagraha Siksha Abhiyan 1231 
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ਫੀੀ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਰੀ-ਭਵਟਰਕ 
ਲਜੀਾ ਕੀਭ 

Pre-Matric Scholarship Scheme for 

OBC Students 
67 

ੀ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਰੀ-ਭਵਟਰਕ 
ਲਜੀਾ ਕੀਭ 

Pre-Matric Scholarship Scheme for 

SC Students 
79 

ਉੱਚੇਰੀ ਹੁੱ ਹਖਆ HIGHER EDUCATION  
ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ ਗਰਾਂਟ Grant to Punjabi University Patiala  200 

ਨੌਂ  ਨਲੀਆਂ ਰਾਇਫਰਯੀਆਂ ਵਲਿੱ ਚ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ 
ਦੀਆਂ ਵੂਰਤਾਂ ਦਾ ਉਫੰਧ 

Provision of Infrastructure 

Facilities in Nine New Libraries 30 

ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ ਪੀ ਵਲਿੱ ਚ ਵਯਆਇਤ ਦਣ ਰਈ 
ਜਨਯਰ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ 
ਭੰਤਯੀ ਲਜ਼ੀਾ 

CM Scholarship to General 

Category Students for giving 

Concession in University Fee 
30 

ਨੀੀ ਮੂਵਨਟਾਂ ਅਤ ਨੀੀ ਵਖਰਾਈ 
ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਵਲਿੱ ਚ ੁਧਾਯ 

Improving infrastructure and 

creation of new facilities in NCC 

units and NCC training centres 
5 

ਾਯ ਯਕਾਯੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਨੰੂ 
ਵਫਵਤਯ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਯਾ ਦ ਵਲਵਦਅਕ ਤਯ 
'ਤ ਛੜ ਖਤਯਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਨਲੇਂ ਅਵਤ -ਆਧੁਵਨਕ 

ਵਡਗਯੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉਾਯੀ  

To improve the basic infrastructure 

of all Government Colleges and for 

construction of new state-of-the-art 

degree colleges in educationally 

backward areas of the State 

95 

ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੱ ਹਖਆ TECHNICAL EDUCATION  

ਕਰਾ ਯੂਭ ਵਖਰਾਈ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ 
ਇੰਟਯਨਵਸ਼, ਪੀਰਡ ਵਲਵਜ਼ਟ ਅਤ ਵੁਨਯ 
ਵਲਕਾ ਰਜਕਟਾਂ ਯਾਵੀਂ ਵਲਵਾਯਕ ਵਖਰਾਈ 

Imparting Technical Training to 

Students through internships, field 

visits, and skill development 

projects along with classroom 

training 

 

 

ਭਜੂਦਾ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਭਜ਼ਫੂਤੀਕਯਨ ਕਯਨਾ, 
ਆਧੁਵਨਕੀਕਯਨ ਅਤ ਵਲਥਾਯ  

Strengthening, modernization and 

expansion  of existing system 

 

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯ ਵਕ ੇਵਾਵਾਂ SPORTS & YOUTH SERVICES  

ਉਬਯਦ ਅਤ ਉੱਤਭ ਵਖਡਾਯੀਆਂ ਰਈ ਨਲੀਆਂ 
ਕੀਭਾਂ 

Schemes for Budding and 

Outstanding Sports Person 25 

ਰੌਂ ਗਲਾਰ, ੁਨਾਭ (ਵਜ਼ਰਹਾ ੰਗਯੂਯ) ਵਲਖ 
ਟਡੀਅਭ ਦੀ ਥਾਨਾ 

 

Setting-up of a Stadium at 

Longowal, Sunam (District 

Sangrur) 
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ਮੈਡੀਕ ਹੁੱ ਹਖਆ ਅਤੇ ਖਜ MEDICAL EDUCATION AND 

RESEARCH 
 

ਅਗਰ ੰਜ ਾਰਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਯਾਜ ਵਲਿੱ ਚ 16 ਨਲੇਂ 
ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਵਜ ਨਾਰ 
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਰ ਵਗਣਤੀ 25 ਵ ਜਾਲਗੀ। 

Setting-up of 16 new Medical 

colleges over a period of next five 

years taking to 25 colleges in the 

State 

 

ਵਜ਼ਰਹਾ ੰਗਯੂਯ ਵਲਿੱ ਚ ਭਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਬਾਲ ੰਤ 

ਫਾਫਾ ਅਤਯ ਵੰਘ ਟਟ ਇੰਟੀਵਚਊਟ ਆ 

ਭਡੀਕਰ ਾਇੰਜ਼ ਦੀ ਥਾਨਾ 

Establishment of Medical College 

i.e Sant Baba Attar Singh State 

Institute of Medical sciences in 

district Sangrur 

50 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ 
ਅਜੀਤ ਵੰਘ (...) ਨਗਯ (ਭਵਾਰੀ) 
ਵਲਖ ੰਜਾਫ ਇੰਟੀਵਚਊਟ ਆ ਵਰਲਯ ਡਂ 
ਫਾਇਰਯੀ ਾਇੰਜ਼ ਦੀ ਥਾਨਾ। 

Setting up of Punjab Institute of 

Liver and Biliary Sciences at 

Sahibzada Ajit Singh (SAS) Nagar 

(Mohali) in the FY 2022-23 

 

 

ਹਸਤ HEALTH 
 

 

117 ਭੁਵਿੱਰਾ/ਵੰਡ ਕਰੀਵਨਕਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ Establishment of 117 Mohalla 

/Pind Clinics 77 

ਪਵਯਲ਼ਤ  ਸਕੀਮ   Farishtey scheme  

ਟਟ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਮੂਵਨਟ ( ਈ.ਭ.ਮੂ.) ਦੀ 
ਥਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪ-ਸੰਰਚਿਾ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ। 

Establishment of Estate 

Management Unit (EMU) for 

exclusively for upkeep and 

maintenance of the basic sub- 

structure 

 

ਵਟਆਰਾ ਅਤ ਪਯੀਦਕਟ ਵਲਖ ਦ ਾਰਾਂ ਵਲਚ 
ਦ ੁਯ ਵਰਟੀ ਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ 
ਅਤ  ਾਰ  2027 ਤਿੱਕ ਵਤੰਨ ਵਯ  ੁਯ  
ਵਰਟੀ ਵਤਾਰ ਖਰਹ  ਜਾਣਗ 

Two super specialty Hospitals one 

at Patiala and another one at 

Faridkot shall be opened within 

two years and three more by 2027 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ AGRICULTURE  

ਝਨੇ ਦੀ ਵਿੱ ਧੀ ਵਫਜਾਈ - 1500 ਯੁ ਰਤੀ 
ਕੜ ਦਾ ਵਲਿੱ ਤੀ ਰਤਾਵਨ 

Direct Seeding of Rice - a financial 

incentive of ` 1,500 per acre 450 

ਭੰੂਗੀ ਦੀ  ਦਾਰ ਦੀ ਖਯੀਦ ਤ ਭੀ   Procurement of Moong Dal    at 

MSP 66 

ਯਾਰੀ ਾੜਨ ਨੰੂ ਯਕਣਾ   Checking Stubble Burning        

Practices 200 

ਵਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ ਵਫਜਰੀ  Free Power to Farmers 6947 

ਵੰਡ ਲਯਕਾ, ਅੰਵਭਰਤਯ ਵਲਖ ਇੰਡਵਲਜੂਅਰ Individual Quick Freezing (IQF) 7 
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ਕਵਲਿੱ ਕ ਪਰੀਵਜ਼ੰਗ ( ਆਈ. ਵਕਊ. ਪ.) 
ਤਕਨਾਰਜੀ ਦੀ ਥਾਨਾ 

technology to be established at 

village Verka, Amritsar 

ਭਰੀਆਂ, ਜਰੰਧਯ ਵਲਖ ਕੀਵਕਰਤ ਵਾਈ-ਟਕ 
ਫਜ਼ੀ ਉਤਾਦਨ-ਕਭ-ਤਕਨਾਰਜੀ ਰਾਯ 
ਕੇਂਦਯ 

Integrated Hi-Tech Vegetable  

Production-cum-technology   

dissemination centre at Malsian, 

Jalandhar 

11 

ਅਜਾਈ ਂ ਜਾਣ ਲਾਰ ਾਣੀ, ਛਿੱ ੜ ਦ ਾਣੀ, 
ਭੀਂਵ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਅਤ ਬੂਭੀਗਤ ਾਣੀ 
ਦ ਯੀਚਾਯਜ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਰਈ 4 ਨਲੀਆਂ 
ਮਜਨਾਲਾਂ 

 4 new schemes for  conservation 

and productive use of run-off 

water, pond water, rainwater 

harvesting and augmentation of 

groundwater recharge 

21 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਦੀ ਵਡਜੀਟਾਈਜਲ਼ਨ   Digitization of Agriculture  

ਹਸਕਾਰਤਾ COOPERATIVES  

ਨਲੇਂ ਰਜਕਟ ਦ ਤਵਵਤ 13 ਥਾਨਾਂ 'ਤ 
ਭਾਯਕਪਡ ਦੁਆਯਾ ਨਲੇਂ ਗਦਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ 

Setting-up of new godowns by 

MARKFED at 13 new locations 56 

ਭੰੂਗੀ ਦੀ ੁਖਾਰੀ ਖਯੀਦ ਰਈ ਭਾਯਕਪਡ ਨੰੂ 
ਵਾਇਤਾ 

To support MARKFED for trouble-

free Moong procurement 400 

ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵਵਕਾਯੀ ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਲਕਾ 
ਫੈਂਕ - ਦਣਦਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਤ ਕਯਨ ਰਈ 
ਯਾਵਤ 

Punjab State Cooperative 

Agricultural Development Bank- 

Bailout to clear its liabilities 
688 

ਵਣ ਅਤ ੇਜੰਗੀ ਜੀਵ FORESTRY & WILDLIFE 
 

ਨਕੈਂਾ ਪੰਡ ਵਜ ਤਵਵਤ 52 ਰਿੱ ਖ ਦ 
ਰਗਾ ਜਾਣਗ 

PUNCAMPA funds under which 

52 lacs plants will be raised 240 

ਸ਼ਵੀਦ ਬਗਤ ਵੰਘ ਵਵਯਆਲਰ ਰਵਵਯ - 

50,000 ਫੂਟ ਅਤ 115 ਵਤਰਲਣੀ ਰਗਾ 

ਜਾਣਗ 

Shaheed-e- Azam Sardar Bhagat 

Singh Hariawal Lehar- 50,000   

saplings and 115 Triveni to be 

planted under the “ Punjab 

Community & Social Forestry 

Project” 

10 

ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਹਰਜਣ ਅਤੇ ਸ ਨਰ ਹਵਕਾ EMPLOYMENT GENERATION 

AND SKILL DEVELOPMENT 
 

26,454 ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਦੀ ਨਲੀਂ ਬਯਤੀ Fresh Recruitment to 26,454 posts 714 

36,000 ਠੇਕ 'ਤ ਯਿੱਖ ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਨੰੂ ਯਗੂਰਯ 
ਕਯਨਾ 

Regularization of 36,000 

contractual             Employees 
540 
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250 ਕਾਰਜ/ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ ਦ 
ਵਲਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੁਨਯ ਵਲਵਗਆਨ ਕੇਂਦਯਾਂ 
ਯਾਵੀਂ ਵੁਨਯਭੰਦ ਫਣਾਉਣਾ 

250 college/university students to 

be skilled by Skill Vigyan Centre 

of Punjab State Council for Science 

& Technology 

 

 

ਉਦਯਗ ਅਤ ੇਵਣਜ INDUSTRIES AND COMMERCE  

ਉਦਮਵਗਕ ਪਕਰ ੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ 
ਅਤ ਭਜ਼ਫੂਤੀਕਯਨ 

Setting up and Strengthening of  

Industrial Focal Points 

100 

ਵਜ਼ਰਹਾ ਰੁਵਧਆਣਾ ਵਲਿੱ ਚ ਕੀਵਕਰਤ ਟਕਟਾਈਰ 
ਾਯਕ ਦਾ ਵਲਕਾ ਅਤ ਯਾਜੁਯਾ ਵਲਖ ਇਿੱਕ 
ਕੀਵਕਰਤ ਭਨੂਪਕਚਵਯੰਗ ਕਰਿੱ ਟਯ ਦੀ 
ਥਾਨਾ। 

Development of integrated Textile 

Park in district Ludhiana and 

setting up of an integrated 

Manufacturing cluster at Rajpura 

 

 

ਉਦਮਗ  ਨੰੂ ਵਫਜਰੀ ਫਵਡੀ Subsidized Power to industries. 2503 

ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱ ਖ ਉਦਮਵਗਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦ ਤਵਵਤ 
ਉਦਮਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ੰੂਜੀ -ਫਵਡੀ ਦੀ 
ਲੰਡ 

Disbursement of Capital Subsidy to 

industrial units under various 

industrial Policies 

100 

ਲਾਯੀ ਕਵਭਲ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ Setting up of Traders Commission  

ੀ..ਆਈ.ਡੀ.ੀ. ਅਤ ੀ.ਪ.ੀ. ਨੰੂ 
ਦਣਦਾਯੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਰਈ ਵਾਇਤਾ 

 Assistance to PSIDC and PFC for 

discharging their debt liabilities 
250 

ਭੁਵਾਰੀ ਨੇੜ ਵਪਨਟਕ ਵਟੀ ਦੀ ਥਾਨਾ Setting up of Fintech city near 

Sahibzada Ajit Singh (SAS) Nagar  

 

ਰਾਜ ਰਬੰਧ  ਧਾਰ GOVERNANCE REFORMS  

ਾਯੀਆਂ ਯਕਾਯੀ ਕੀਭਾਂ ਵਲਚ ਪੰਡਾਂ ਨੰੂ 
ਡਾਇਯਕਟ ਫਨੀਵਪਟ ਟਯਾਂਪਯ ( ਡੀਫੀਟੀ) 
ਵਲਧੀ ਯਾਵੀਂ ਲੰਡਣਾ 

 Direct Benefit Transfer (DBT) 

mode for dispensing the fund flow 

in all government schemes to be 

completed 

 

ੰਜਾਫ ਦ ਵਯ ਵਜ਼ਰਹ ਵਲਚ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਦ 
ਖਤਯੀ ਦਤਯ 

CM field offices to be set up in 

every district of Punjab 

 

ਯਲਤਭ ਵਜ਼ਵਰਹਆ ਂਰਈ ਰਾਨਾ ੁਯਕਾਯ Annual awards for best districts 

and sub divisions 

 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੂਰਤ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ  ਘਯ-ਘਯੀ 
ਜ਼ਯੂਯੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਡਯਟ ਵਡਵਰਲਯੀ  

Introduction of Doorstep Delivery 

of essential Services for public 

from comfort of their home 

 

ਨਲੀਆਂ ੰੁਗਯ ਯਵੀਆਂ ਤਕਨਾਰਜੀਆਂ ਰਈ Setting up of Centre for Emerging 

Technologies enabling  use of 
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ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਯ ਦੀ ਥਾਨਾ ਜ ਯਕਾਯੀ 
ਕੰਭਕਾਜ ਵਲਿੱ ਚ ਭਨੂਈ ੂਝ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨੀ 
ਵਖਰਾਈ ਦ ਭਯਿੱਥ ਫਣਾਗੀ 

artificial intelligence and machine 

learning in the Government 

functioning 

ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱ ਖ ੂਚਕਾਂ 'ਤ ਵਜ਼ਵਰਹਆਂ ਦੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ 
ਦੀ ਵਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨ ਰਈ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਰਹਾ 
ਰਦਯਸ਼ਨ ਡਸ਼ਫਯਡ 

A District Performance Dashboard 

for monitoring the performance of 

districts on various indicators 

 

ਭਾਯਟ ਗਲਯਨੈਂ  ਅਤ ਵਲਿੱ ਤੀ ਰਫੰਧਨ ਰਈ 
ਟਟ ਇੰਟੀਵਚਊਟ ਦੀ ਥਾਨਾ 

 Setting up of “State Institute for 

Smart Governance and Financial 

Management” for developing good 

governance model 

 

ਾਯ ਵਲਬਾਗਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੰੁਚ ਅਤ 
ਰਫੰਧਨ ਦੀ ਵੂਰਤ ਈ ਯਾਜ ਡਾਟਾ 
ਕੀਕਯਣ ਰਟਪਾਯਭ (.ਡੀ.ਆਈ.ੀ.) 

 A State Data Integration Platform 

(SDIP) to facilitate access and 

management of data across all 

departments 

 

ਖੁਰਾਕ ਸਿਸਿਲ ਿਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ 
ਮਾਮਲੇ 

FOOD AND CIVIL SUPPLIES  

 

ਆਟਾ ਵਭ ਡਵਰਲਯੀ ਕੀਭ 

Home Delivery of Atta: 

Home Delivery of Atta 

beneficiaries under National Food 

Security Act / Smart Ration Card 

Scheme 

497 

ਨ ਦ ਨੀਜ਼ ਦ ਵਨਟਾਯ ਰਈ 
ਯਾਵਤ 

Bailout Package to PUNSUP  to 

settle their NPA accounts 350 

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮੇ NRI  AFFAIRS 
 

ਵਵਤ ਅਤ ਵਿੱ ਵਖਆ ਦ ਖਤਯ ਵਲਿੱ ਚ ੰੂਜੀਗਤ 
ੰਤੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ “ੰਜਾਫ ਵਿੱ ਵਖਆ ਤ 
ਵਵਤ ਪੰਡ” ਨਾਂ ਦ ਇਿੱਕ ਟਯਿੱਟ ਦੀ ਥਾਨਾ 

Setting up of “Punjab Sikhya te 

Sehat Fund”- a trust to assist 

capital asset creation in health and 

education sector 

 

ਰੁੱ ਹਖਆ ਭਾਈ DEFENSE WELFARE  

ਕ-ਗਰਸ਼ੀਆ ਯਾਲ਼ੀ ਨੰੂ  50 ਰਿੱ ਖ ਯੁ  ਤੋਂ 
ਲਧਾ ਕ 1 ਕਯੜ ਯੁ ਕਯਨਾ 

Ex-gratia assistance has been 

doubled from ` 50 lacs to ` 1 crore 
130 

ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੰਘ (...) 
ਨਗਯ (ਭੁਵਾਰੀ) ਵਲਖ ਾਫਕਾ ਵਨਕਾਂ ਰਈ 
ਵਫਯਧ ਆਸ਼ਯਭ ਦੀ ਥਾਨਾ 

Setting up of an old-age home for 

the Ex-servicemen at Sahibzada 

Ajit Singh Mohali. 
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ੈਰ ਾਟਾ ਅਤ ੇਹਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮੇ 
TOURISM AND CULTURAL 

AFFAIRS  

ਫੀੜਾਂ ਅਤ ਜੰਗਰਾਂ ਨੰੂ ਈਕ ਟੂਵਯਜ਼ਭ ਲਜੋਂ 
ਵਲਕਤ ਕਯਨਾ 

To develop all Birs and Forests for 

eco-tourism 

 

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਲੀਂ ਲਯਹਗੰਢ ਭਕ ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱ ਖ 
ਭਾਗਭਾਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕਯਨਾ 

Various events in school, colleges, 

universities as well as rural and 

urban areas will be organized to 

celebrate 75
th

 anniversary of 

India‟s freedom 

 

 ਹ ਦਾ ਆਧ ਹਨਕੀਕਰਣ ਅਤ ੇਕਾਨ ੰ ਨ 
ਅਤ ੇਹਵਵਥਾ 

POLICE MODERNIZATION AND 

LAW  & ORDER  

ੁਵਰ ਫਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਵਨਕੀਕਯਨ  Strengthening and Modernization 

of Police Forces 108 

ਾਈਫਯ ਕਯਾਇਭ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ  Setting up of Cyber-crime control 

rooms 30 

ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਖਰਾਈ ਰਗਯਾਭਾਂ ਦਾ 
ਆਮਜਨ ਕਯਕ ੁਵਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ 
ਭਯਿੱਥਾ ਉਾਯੀ 

 Capacity building of police 

personnel by organizing 

international training programmes 
5 

... ਨਗਯ (ਭੁਵਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੁਨਲਸ ਮਨਿਲਾ 
ਨਮੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਿਚ ਸੀਸੀਟੀਿੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ। 

Installation of CCTV cameras  in  

Sahibzada Ajit Singh (SAS) Nagar 

(Mohali) and  Installation of CCTV 

cameras in Police Mahila Mittar 

Kendras 

5 

... ਨਗਯ ( ਭੁਵਾਰੀ) ਵਲਿੱ ਚ ਆਧੁਵਨਕ 

ਵਜ਼ਰਹਾ ਜਰਹ ਦੀ ਉਾਯੀ 

 Construction of modern District 

Jail in  Sahibzada Ajit Singh (SAS) 

Nagar (Mohali) 
10 

ਮਾਜ ਭਾਈ ਅਤੇ ਹਨਆਂ SOCIAL WELFARE AND JUSTICE  

ਭਾਵਜਕ ੁਯਿੱ ਵਖਆ ਨਸ਼ਨ Social Security Pensions  4720 

ਭਾਤਾ ਵਤਰਤਾ ਭਵਵਰਾ ਮਜਨਾ Mata Tripta Mahila Yojana 46 

ਸ਼ਣ ਅਵਬਆਨ Poshan Abhiyaan 53 

ਟ-ਭਵਟਰਕ ਕਾਰਯਵਸ਼ ਕੀਭ Post-Matric Scholarship Scheme 640 

ਅਸ਼ੀਯਲਾਦ ਕੀਭ Ashirwad Scheme 150 

ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਆਦਯਸ਼ ਗਰਾਭ ਮਜਨਾ Pradhan Mantri Adarsh Gram 

Yojna 
200 
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ਾਵਵਫਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਵੰਘ (...) 
ਨਗਯ (ਭੁਵਾਰੀ) ਵਲਖ ਡਾ. ਫੀ.ਆਯ. 
ਅੰਫਡਕਯ ਬਲਨ ਦੀ ਥਾਨਾ 

Setting up of B.R Ambedkar 

Bhawan at Sahibzada Ajit Singh 

(SAS) Nagar  

ੇਂਡ  ਹਵਕਾ ਅਤੇ ੰਚਾਇਤਾਂ RURAL DEVELOPMENT AND  

PANCHAYAT 

ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2022-23 ਵਲਿੱ ਚ 2217.35 
ਵਕਰਭੀਟਯ ਰੰਫਾਈ ਲਾਰੀਆਂ ਵਰੰਕ ੜਕਾਂ ਦੀ 
ਭੁਯੰਭਤ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ 

Special Repair program to repair 

2217.35 km length of Link roads. 

4800.66 ਵਕਰਭੀਟਯ ੜਕ ਦੀ ਨਲੀਂ 
ਉਾਯੀ/ਚੜਾਕਯਨ/ਵਲਸ਼ਸ਼ ਭੁਯੰਭਤ ਕਾਯਜ 

 New Construction/ Widening/ 

Special Repair of 4800.66 Kms 

road  

ਭਨਯਗਾ  ਕੀਭ 
Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee Scheme 

(MGNREGS) 

600 

ਵਸ਼ਆਭਾ ਰਾਦ ਭੁਖਯਜੀ ਯਯਫਨ ਵਭਸ਼ਨ Shyama Prasad Mukherjee 

RURBAN mission 
145 

ਾਰ 2024 ਤਿੱਕ 'ਬ ਰਈ ਘਯ' ਰਗਯਾਭ „Housing for All‟ by 2024 

programme 
292 

ਕੰਢੀ ਖਤਯਾਂ ਅਧੀਨ ਡਭਾਂ ਦੀ ਉਾਯੀ Construction of check dams in 

Kandi Areas 
20 

ਭਨੂਨ ਯੁਿੱ ਤ ਦੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ ਤੋਂ ਵਵਰਾਂ ਵੰਡਾਂ ਦ 
ਛਿੱ ੜਾਂ ਦੀ ਾਈ 

Cleaning of ponds of the villages 

for disposal of solid and liquid 

waste 

33 

ਜ ਰਤ WATER RESOURCES 

ਲ਼ਾਵੁਯ ਕੰਢੀ ਡਭ ਰਾਜਕਟ  Shahpur Kandi Dam Project 189 

ਯਾਜਥਾਨ ਪੀਡਯ ਅਤ ਯਵਵੰਦ ਪੀਡਯ ਦੀ 
ਯੀਰਾਈਵਨੰਗ 

 Relining of Rajasthan Feeder and 

Sirhind Feeder 
780 

ਕਟਰਾ ਫਰਾਂਚ ਬਾਗ-2 ਰਾਜਕਟ   Kotla Branch Part-II Project 18 

ਜ ਾਈ ਅਤ ੇੈਨੀਟੇਸ਼ਨ WATER SUPPLY AND 

SANITATION 

ਆਯਵਨਕ-ਕਭ-ਆਇਯਨ ਵਯਭੂਲਰ ਰਾਂਟ Establishment of Arsenic-cum-Iron 

Removal Plants 
400 

ਭੁਦਾਇਕ ਜਰ ਸੁ਼ਿੱ ਧੀਕਯਨ ਰਾਂਟ Community Water Purification 

Plants 
51 

ਭਜੂਦਾ ਫੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਾਂਬ ੰਬਾਰ Repair and Maintenance of 

Existing Infrastructure 
18 
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ਭੁਵਾਰੀ ਵਲਖ ਜਰ ਬਲਨ ਦੀ ਉਾਯੀ 
Construction of Jal Bhawan at     

Sahibzada Ajit Singh (SAS) Nagar 

 

10 

ੜਕਾਂ ਅਤੇ   ROADS & BRIDGES  

ਫਵਠੰਡਾ ਵਲਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਨਗਯ ਅਤ       
ਭੁਰਤਾਨੀਆ ਯਡ 'ਤ ੁਰ ਦੀ ਉਾਯੀ 

 Construction of bridges at Janta 

Nagar             and Multania Road 

in Bathinda 
 

ਭਜੂਦਾ ੜਕਾਂ ਅਤ ੁਰਾਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਅਤ ਨਲੀਂ 
ਉਾਯੀ 

New construction  and maintenance 

of existing roads, bridges  

ਵਸ਼ਲਾਵਰਕ ਵਾੜੀਆਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜਹ 
ਤੋਂ ਠਾਨਕਟ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਕੰਢੀ ਖਤਯ ਵਾਈਲਅ 
ਵਤਆਯ ਕਯਨਾ 

Development of a highway from 

Chandigarh to Pathankot along the 

Shivaliks for development of Kandi 

areas 

 

ਆਵਾਜਾਈ TRANSPORT  

45 ਨਲੇਂ ਫਿੱ ਅਿੱ ਵਡਆਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਅਤ ਨਫ 

ਅਤ ੀਆਯਟੀੀ ਦ 61 ਫਿੱ ਅਿੱ ਵਡਆਂ ਦਾ 
ਨਲੀਨੀਕਯਨ 

Construction of 45 new bus stands 

and renovation    of 61 bus stands 

of PUNBUS and PRTC 
 

ਥਾਨਕ ਰਕਾਰ LOCAL GOVERNMENT  

ਭਾਯਟ ਵਟੀ ਵਭਸ਼ਨ Smart Cities Mission 1131 

ਅਟਰ ਵਭਸ਼ਨ ਪਾਯ ਯੀਜੁਲਨੇਸ਼ਨ ਡਂ ਅਯਫਨ 
ਟਯਾਂਪਾਯਭਸ਼ਨ (ਅਭਯੁਤ)  

Atal Mission for Rejuvenation and 

Urban Transformation (AMRUT) 
2785 

ਲਿੱ ਛ ਬਾਯਤ ਵਭਸ਼ਨ-ਸ਼ਵਵਯੀ Swachh Bharat Mission-Urban 180 

ਮਕਾਨ ਉਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਸਰੀ ਹਵਕਾ HOUSING AND URBAN 

DEVELOPMENT 
 

25,000 ਈ.ਡਫਵਰਊ.ੱ ਭਕਾਨਾਂ ਦਾ 
ੜਾਲਾਂ ਵਲਚ ਵਨਯਭਾਣ 

To construct 25000 EWS houses in 

phases     

ਜਨਤਕ ਹਵੁੱ ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤੀ STRENGTHENING  OF       

 PUBLIC  FINANCE  

 ਵਲਿੱ ਤੀ ਜਖਭ ਵਫਆਨ (FRS) 

 ਵਰੰਗ ਅਧਾਯਤ ਫਜਟ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਯਦਸ਼ 

 ਵਲਸ਼ਲ ਫੈਂਕ ਦੁਆਯਾ ਵਲਿੱ ਤੀ ਅਤ ੰਥਾਗਤ 

ਰਚਕਤਾ (BFAIR) ਰਜਕਟ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ 

ਵਲਿੱ ਚ ਵਾਇਤਾ  

 Fiscal Risk Statement (FRS) 

 Gender  based  Budgeting 

guidelines 

 World Bank assisted Building 

Fiscal and Institutional Resilience 

(BFAIR) Project 

 Tax Intelligence Unit 
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 ਟਕ ਇੰਟਰੀਜੈਂ ਮੂਵਨਟ
 ਕੰਵਰਡਵਟਡ ਵੰਵਕੰਗ ਪੰਡ

 ਕਈ ਨਲਾਂ ਟਕ ਨਵੀਂ

 Consolidated Sinking Fund

 No New Tax imposed

ਮਾੀਆ ਵਾਧਾ REVENUE AUGMENTATION 

 ਨਲੀਂ ਆਫਕਾਯੀ ਨੀਤੀ: ਵਲਿੱ ਤੀ ਾਰ 2021-

22 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  56% ਦਾ ਬਾਯੀ ਲਾਧਾ
 ਜੀਟੀ ਵਲਿੱ ਚ ਵਛਰ  ਾਰ ਨਾਰੋਂ 27% ਦੀ

ਉਛਾਰ
 ਵਛਰ  ਾਰ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਗਯ-ਟਕ ਭਾਰੀ

ਵਲਿੱ ਚ 11% ਦਾ ਲਾਧਾ।

 New Excise Policy: Whopping

increase of 56% over FY 2021-22

 Buoyancy in GST by 27% over

the previous year

 Increase of Non Tax Revenue by

11% over the previous year
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ਫਜਟ ਸ਼ਫਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰਲੀਕਰਨ 
 BUDGET TERMS DEMYSTIFIED 

1. ਫਜਟ
ਫਜਟ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਾਰ ਰਈ ਵ ਧਾਨ ਸਬਾ  ਿੱਰੋਂ ਫਾਕਾਇਦਾ ਯੂ ਵ ਚ
ਰ ਾਵਨਤ ਸਕਯਾਯ ਦੀਆ ਂ ਸੰਬਾ ੀ ਰਾਤੀਆ ਂ ਅਤ ਖਯਵਚਆ ਂ ਦਾ
 ਯ ਾ ਹ। 

2. ੰ ਚਿਤ ਪੰ ਡ
ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਉਗਯਾਹ ਗਏ ਕਯਜ਼ ਤੋਂ  ਰਾਤ ਸਾਯੀਆਂ  ਸੂਰੀਆਂ 
ਅਤ ਭਾਰੀਆਂ, ਵਜਸ ਪੰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੰ ੂ ਯਾਜ ਦਾ 
ਸੰਵਚਤ ਪੰਡ ਕਵਹਦੰ ਹਨ।

3. ਚਾਰਜ਼ਡ ਖਰਿਾ
ਯਾਜ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ਡ ਖਯਚਾ ਉਹ ਹ ਵਜਸ ਦੀ ਰ ਾਨਗੀ ਵ ਧਾਰ ਸਬਾ 
ਤੋਂ  ਰਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਯਾਜ ਦ ਗ ਯਨਯ ਜਾਂ 
ਹਾਈਕਯਟ ਦ ਜਿੱ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹ ਯਾਜ ਦ ਸੰਵਚਤ ਪੰਡ ਵ ੱਚੋਂ  

ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

4. ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਖਰਿ
ਸੰਵ ਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛਦ 266 ਇਹ ਵਨਯਦਸ਼ ਵਦਦੰਾ ਹ ਵਕ ਯਾਜ ਦ 
ਸੰਵਚਤ ਪੰਡ ਵ ਚੋਂ  ਕਈ  ੀ ਖਯਚ, ਵਸ ਾਏ ਚਾਰਜ਼ਡ  ਖਯਚ  ਤੋਂ ,     

ਵ ਧਾਨ ਸਬਾ ਦੀ ਰ ਾਨਗੀ ਤੋਂ  ਵਫਨਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ। ਵ ਧਾਨ 
ਸਬਾ ਦੀ ਰ ਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤ ਅਵਜਹ ਖਯਚੇ ਨੂੰ ਰ ਾਨਗੀ ਅਧੀਨ 
ਖਯਚ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

5. ੰ ਜੀਗਤ ਲੈਣ ਦੇਣ
ਇਹ ਅਵਜਹਾ ਰਣ-ਦਣ, ਜ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਦਣਦਾਯੀਆ ਂਵ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਭਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹ  ਜਾਂ ਇਸ ਵ ਚੋ ਘਟਦਾ ਹ,  

   ਨੰੂ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਰਣ-ਦਣ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

6. ਭਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਭਾਰੀ ਰਣ-ਦਣ ਦਾ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਦਣਦਾਯੀਆ ਂਅਤ ਸੰਤੀ ਉੱਤ 

ਅਵਜਹਾ ਕਈ ਸਭਾਨ ਰਬਾ  ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਾਬ ਦ ਭੰਤ  ਨਾਰ ਫਣ 
ਸੰਗਠਨ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਰੀ ਰਣ-ਦਣ ਇਸ ਦ ਰਾਬ ਨੂੰ  ਧਾਉਣਾ ਜਾਂ 

ਘਟਾਉਣਾ ਹ।

7. ਭਾਲੀ ਰਾਤੀਆਂ
ਭਾਰੀ ਰਾਤੀਆ ਂਵ ਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦ ਆਣ ਕਯ ਅਤ ਗਯ ਕਯ ਭਾਰੀਆਂ, 
ਕਦਯੀ ਕਯਾਂ ਦੀ ਸੁਯਦਗੀ ਅਤ ਕੇਦਯੀ  ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਵਭਰ 

ਹਨ।

8. ਭਾਲੀ ਖਰਿਾ
ਭਾਰੀ ਖਯਚ  ਵ ੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤ ਉਜਯਤਾਂ , ਨਸ਼ਨ ਅਤ 
ਵਯਟਾਇਯਭਂੈਟ ਰਾਬ, ਦਤਯੀ ਅਤ ਹਯ ਰਫਧੰਕੀ ਖਯਚ, ਸਫਵਸਡੀਆ ਂ

ਅਤ ਵ ਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆ ਸ਼ਵਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

9. ਭਾਲੀ ਘਾਟਾ
ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ , ਇਕ ਵ ੱਤੀ ਸਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ 

ਰਾਤੀਆ ਂਦ ਭੁਕਾਫਰ ਭਾਰੀ ਖਯਚ ਦ  ਧਯ ਹਣਾ ਹ।

10.  ੂ ੰਜੀਗਤ ਖਰਿ
ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਖਯਚ , ੂਜੀਗਤ ਸੰਤੀਆ ਂਦੀ ਵਸਯਜਨਾ ਰਈ ਫਜਟੀ   

ਯਾਖ ਾਂਕਯਣ ਹ। ਇਸ ਵ ੱਚ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਖਯਚ ਵ ਚਰੀਆਂ ਕਯਜ 

ਅਦਾਇਗੀ  ਯਗੀਆ ਂਭਦਾਂ ਸਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀਆਂ। 

11. ਚਵਤੱੀ ਘਾਟਾ
ਇੱਕ ਵ ੱਤੀ ਸਾਰ ਵ ਚ ਗਯ ਕਯਜ਼ ਰਾਤੀਆ ਤੋਂ   ੱਧ ਗਯ 

ਕਯਜ ਖਯਚ  ਨੂੰ ਵ ੱਤੀ ਘਾਟਾ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। 

1. BUDGET
Budget is a statement of anticipated receipts and
expenditure of the government for a financial year duly
sanctioned by legislature.

2. CONSOLIDATED FUND
All revenues and all receipts from the debt raised by the
government are credited to a fund called the
consolidated fund of the state.

3. CHARGED EXPENDITURE
Charged expenditure of the state is the one which is not
subject to vote by legislature, e.g. salaries of the
Governor of the state or of the Judges of the High
Court, and is charged to the consolidated fund of the
state.

4. VOTED EXPENDITURE
Article 266 of the constitution ordains that no
expenditure out of the consolidated fund of the state,
expect charged expenditure, shall be incurred without
the sanction of the legislature. Such expenditure
incurred with the sanction of legislature is called voted 
expenditure.

5. CAPITAL TRANSACTION
A transaction that either adds to or reduces from the
assets held by the government or its outstanding
liabilities is a capital transaction.

6. REVENUE TRANSACTION
A revenue transaction, on the other hand does not have
a similar effect on the assets or liabilities of the
government. For an organization for profit, a revenue
transaction reduces or adds to its profit.

7. REVENUE RECEIPTS
Revenue receipts consist of state own tax and non-tax
revenue, the devolution of central taxes and central
grants-in-aid.

8. REVENUE EXPENDITUE
Revenue Expenditure consists of salaries and wages,
pension and retiral benefits, office and other
administrative expenditure, subsidies and interest
payments.

9. REVENUE DEFICIT
Revenue deficit is excess of revenue expenditure over
revenue receipts of the government in a financial year.

10. CAPITAL OUTLAY
Capital Outlay is budgetary allocation for creation of
capital assets. It does not include capital expenditure on
items such as debt repayment.

11. FISCAL DEFICIT
Fiscal Deficit is the excess of all non-debt expenditure
over non-debt receipts in a financial year.
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12. ਆਰੰਬਕ ਘਾਟਾ
ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਕਯਜ ਰਫੰਧ ਰਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾਂ ਗਯ ਕਯਜ਼
ਰਾਤੀਆ ਂਉੱਯ ਕੀਤ  ਾਧੂ ਖਯਚ ਨੰੂ ਆਯੰਬਕ ਘਾਟਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹ।

13. ਚਵਕਾ ਖਰਿ
ਸਯਕਾਯੀ ਖਯਚ ਨੰੂ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਖੇਂਤਯੀ ਭਿੱਦਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਭਾਵਜਕ
ਸ ਾ ਾ, ਆਯਵਥਕ ਸ ਾ ਾਂ, ਆਭ ਅਤ ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ
 ੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹ। ਸਭਾਵਜਕ ਸ ਾ ਾਂ(ਵਸਹਤ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤ 
ਸਭਾਵਜਕ ਸੁਯਿੱ ਵਖਆ ਆਵਦ) ਆਯਵਥਕ ਸ ਾ ਾਂ (ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ 
ਸੰਫੰਧਤ ਗਤੀ-ਵ ਧੀਆ,ਂ ਉਦਮਗ, ਵਫਜਰੀ ,ਟਯਾਂਸਯਟ ਆਵਦ) 
ਉੱਤ ਖਯਚ ਨੰੂ ਵ ਕਾਸ ਖਯਚ  ਜੋਂ  ਯਗੀਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। 

14. ਅਿੇਤ ਪੰ ਡ
ਅਚਤ ਪੰਡ ਵ ਧਾਨ ਸਬਾ  ਰਂ ਰ ਾਵਣਤ ਉਹ ਪੰਡ ਹ ਵਜਹੜਾ ਰਾਜ      

ਦ ਗ ਯਨਯ  ੱਲੋ ਅਚਨਚਤ ਖਯਵਚਆ ਂਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਇਖਵਤਆਯੀ 
ਪੰਡ  ਜੋਂ   ਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।

15. ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ
ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਨਤਕ ਰਖ ਵ ਚ ਉਹ ਰਣ-ਦਣ ਸਾਵਭਰ  ਨੂੰ ਉਾਅ ਤ 
ਸਾਧਨ ਸ਼ਗੀ  ਜੋਂ  ਇਕ ਵ ਸ਼ਸ਼ ਯਕਭ ਦੀ ਰ ਾਨਗੀ ਵਦਤੱੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, 
ਵਜਸ ਵ ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬ�ਕਰ   ਜੋਂ  ਕਾਯਜ ਕਯਦਾ ਹ, ਵਜਸਨੂੰ 

ਵਕ ਰੜ ਣ ਤ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਕਢ ਾ ਸਕਦੀ ਹ।

16. ਉਾਅ ਦ ੇਾਧਨ ੇ਼ਗੀ
ਵਯਜਯ  ਫੈਂਕ ਆਪ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ  ਨੂੰ ਉਾਅ ਤ ਸਾਧਨ 
ਸ਼ਗੀ  ਜੋਂ  ਇਕ ਵ ਸ਼ਸ ਯਕਭ ਦੀ ਰ ਾਨਗੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਵਜਸ   

ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਬ�ਕਰ  ਜੋਂ  ਕਾਯਜ ਕਯਦਾ ਹ, ਵਜਸ ੰਨ ੂ ਵਕ ਰੜ ਣ 

ਤ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਕਢ ਾ ਸਕਦੀ ਹ।

17. ਓਵਰ ਡਰਾਪਟ
ਬਾਯਤੀ ਵਯਜ਼ ਯ ਫੈਂਕ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਓ ਯ ਡਯਾਪਟ ਦੀ ਸੁਵ ਧਾਂ  

ਵਦਦੰੀ ਹ। ਓ ਯ ਡਯਾਪਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਕਾਯਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 
ਅੰਦਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਏ ਉਾਅ ਤ 
ਸਾਧਨ ਸਗੀ ਸੀਭਾ ਦਾ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ੰਜ ਕਾਯਜੀ 

ਵਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

18. ਜਨਤਕ ਕਰਜਾ
ਜਨਤਕ ਕਰਜਾ  ਸਕਯਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਫਾਂਡ ਆਵਦ ਤੋਂ  

ਉਗਯਾਵਹਆ ਵਗਆ ਕਯਜ਼ਾ ਹ।

19. ਚਵਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
ਵ ਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਸਕਯਾਯ ਦ ਜਨਤਕ ਕਯਜ਼ ਉੱਤ ਵ ਆਜ ਸਫਧੰੀ 

ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਨ।
20. ਰਤੀਫਧੱ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਸਯਕਾਯੀ ਅਭਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤ ਉਜਯਤਾਂ, ਨਸ਼ਨਯਾਂ ਦ ਨਸ਼ਨ 
ਅਦ ਵਯਟਾਇਯਭਂਟ ਸਫਧੰੀ ਰਾਬ ਅਤ ਵ ਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਭਤ 
ਕਯਜ਼ ਰਫਧੰ  ਨੂੰ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਰਤੀਫਿੱ ਧ ਦਣਦਾਯੀ  ਜੋਂ  ਵਰਆ ਵਗਆ 
ਹ।

12. PRIMARY DEFICIT
Primary Deficit is the excess of government spending 

except for debt-servicing costs over non debt receipts.
13. DEVELOPMENT EXPENDITURE

Government expenditure is classified into various 
sectoral heads such as social services, economic 
services, general and administrative services. The 

expenditure on social services (health, education and 

social security etc.) and economic services (agriculture 

and allied activities, Industries, power, transport etc.) is 
classified as Development Expenditure .

14. CONTINGENTY FUND
Contingency fund is a fund placed at the disposal of the 

governor of the state of meet unforeseen expenditure 

pending sanction by legislature.
15. PUBLIC ACCOUNT

Public Account of the government consists of 
transactions which do not form parts of government own 

revenues and expenditure. The advances given to or 
deposits kept by individuals or organization with the 

government or by employees like GPF deposits etc. fall 
in this category. In such cases the government acts like 

a banker.
16. WAYS AND MEANS ADVANCE

The Reserve Bank of India allows a specified amount as 
ways and means advance to the state government, to 

which its acts as a banker, which state can draw when 

required.
17. OVERDRAFT

Reserve Bank of India also allows overdraft facility to 

state governments. Overdraft has to be cleared in 14 

working days and the portion of overdraft above the 

amount equal to normal ways and means advance limit 
must be cleared within 5 working days.

18. PUBLIC DEBT
Public debt is the debt raised by the government by 
issuing bonds etc.

19. INTEREST PAYMENTS
Interest payments are payments on account of interest 
on  debt of the government.

20. COMMITTED LIABILITY
The salaries and wages of the government staff, the 

pension the retiral benefits of pensioners and the debt 
servicing including interest payments are treated as 
committed liability of the government.
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