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�ક૨ણ-૧૨(િનયમ સ�ંહ-૧૧) 

��યેક સ�ંથાને ફાળવેલ �દાજ૫� તમામ યોજનાઓ, ��ૂચત ખચ� અને કર�લ 

�કુવણી �ગે અહ�વાલોની િવગતો િવકાસ, િનમા�ણ 

અને તકિનક� કાય� �ગે જવાબદા૨ �હ�૨ ત�ં માટ�   

         વષ�-૨૦૨૦-૨૧   

                                                                           (રકમ �ા.લાખમાં) 

�મ યોજના� ુ ંનામ /સદ૨ ��િૃત ��િૃત શ� 

કયા�ની 

તાર�ખ 

��િૃતના 

�તની 

એદા�લ 

તાર�ખ 

��ૂચત 

૨કમ 

મં�ુ૨ 

થયેલ 

૨કમ 

�ટ� 

કર�લ/�કુ

વેલ 

૨કમ(હ

�તાની 

સં�યા) 

છે�લા 

વષ�� ુ ં

ખર�ખ૨ ખચ� 

કાય�ની 

�ણુવતા માટ� 

સં�ણૂ�૫ણે 

કામગીર� 

માટ� 

જવાબદા૨ 

અિધકાર� 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ વહ�વટ� �ા�ટ/��ુય 

સદ૨-૨૨૨૫ 

વહ�વટ� ખચ� ૧૯૮૭-૮૮ યોજના 

અમલમાં 

-- -- -- -- વહ�વટ� 

સંચાલક�ી 

૨૦૧૬-૧૭ ,, ,, ,,  ૧૫૦.૦૦  ૭૪.૧૪ ,, 

૨૦૧૭-૧૮ ,, ,, ,,  ૧૫૦.૦૦  ૬૪.૭૭ ,, 

 ૨૦૧૮-૧૯ ,, ,, ,,  ૧૫૦.૦૦  ૯૬.૩૩ ,, 

 ૨૦૧૯-૨૦ ,, ,, ,,  ૫૩.૩૩  ૯૫.૮૮ ,, 

 ૨૦૨૦-૨૧ ,, ,, ,,  ૧૮૫.૦૦  ૬૭.૫૪ મ�ુંર થયેલ 

છે. રકમ 

લીઘેલ નથી. 

૨ શે૨�ડૂ� ��ુય સદ૨-

૪૨૨૫ 

શે૨�ડૂ� ૧૯૮૭-૮૮ યોજના 

અમલમાં 

-- -- -- -- વહ�વટ� 

સંચાલક�ી 

૨૦૧૬-૧૭ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૨૦૦.૦૦ NBCFDC 

New Delhi ને 

ર�પેમે�ટ 

કર�લ છે.  

૨૦૧૭-૧૮ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૨૦૦.૦૦ --"-- 

 ૨૦૧૮-૧૯ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦ 

૭૫.૦૦ 

 ૨૦૦.૦૦ 

૭૫.૦૦ 

GSFS FDR 

 ૨૦૧૯-૨૦ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૨૦૦.૦૦ ,, 

 

 ૨૦૨૦-૨૧ ,, ,, ,,  ૦.૦૦  ૦.૦૦ -- 
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૩ ૧૦% મેચ�ગ ફાળો ��ુય 

સદ૨-૨૨૨૫ 

સીધા િધરાણમા ં

િનગમનો ફાળો 

૧૯૯૭-૯૮ યોજના 

અમલમાં 

-- -- -- -- વહ�વટ� 

સંચાલક�ી 

૨૦૧૬-૧૭ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૨૦૦.૦૦ ,, 

 ૨૦૧૭-૧૮ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૨૦૦.૦૦ ,, 

 ૨૦૧૮-૧૯ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૨૦૦.૦૦ ,, 

 ૨૦૧૯-૨૦ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૦.૦૦ GSFS FDR 

 ૨૦૨૦-૨૧ ,, ,, ,,  ૨૦૦.૦૦  ૦.૦૦ GSFS FDR 

૪ િસધા િધરાણની યોજના સીધા િધરાણમા ં

િનગમનો ફાળો 

૧૯૯૭-૯૮ યોજના 

અમલમાં 

-- -- -- -- વહ�વટ� 

સંચાલક�ી 

 ૨૦૧૬-૧૭ ,, ,, ,,  ૬૦૦.૦૦ 

૩૦૦.૦૦ 

 ૬૫૬.૭૧ 

૩૦૦.૦૦ 

,, 

 ૨૦૧૭-૧૮ ,, ,, ,,  ૬૦૦.૦૦  ૬૦૦.૦૦ ,, 

 ૨૦૧૮-૧૯ ,, ,, ,,  ૧૭૦૦.૦૦  ૭૦૦.૦૦ ,, 

 ૨૦૧૯-૨૦ ,, ,, ,,  ૧૬૦૦.૦૦  ૧૧૦૦.૫૬ ,, 

 ૨૦૨૦-૨૧ ,, ,, ,,  ૧૫૦૦.૦૦  ૧૦૯૪.૦૯ ,, 

 

 


