
                                                                                                                 િનયમસં હ-૧૧ 
 

   (૧૧) િનગમ ારા તમામ યોજનાઓ હઠળ કરલ િધરાણની વષવાર મા હતી.  
 

(રકમ િપયા લાખમા)ં  

મ  વષ  િધરાણની િવગત  
  લાભાથ ની સં યા  રકમ ા.  

૧  ૧૯૯૨-૨૦૦૧  ૧૧૩૫ ૫૮૯.૯૮  

૨  ૨૦૦૧-૨૦૦૨ (તા. ૨૪/૧૦/૨૦૦૧ થાપના)  ૨૪૭ ૭૮.૧૩  

૩ ૨૦૦૨-૨૦૦૩  ૨૨૩  ૩૦૮.૭૪  

૪ ૨૦૦૩-૨૦૦૪  ૪૩  ૬૦.૦૮ 

૫ ૨૦૦૪-૨૦૦૫  ૩૦૫  ૩૩૪.૫૫ 

૬ ૨૦૦૫-૨૦૦૬  ૨૦૫  ૧૩૭.૩૬  

૭ ૨૦૦૬-૨૦૦૭  ૧૩૦૫  ૧૧૮૮.૫૦ 

૮ ૨૦૦૭-૨૦૦૮  ૧૩૦૪  ૭૦૧.૫૦ 

૯ ૨૦૦૮-૨૦૦૯  ૯૭૦  ૩૨૧.૨૦ 

૧૦ ૨૦૦૯-૨૦૧૦  ૮૯૧૫  ૩૧૬૯.૮૬ 

૧૧ ૨૦૧૦-૨૦૧૧  ૪૯૩૨  ૧૮૫૩.૮૭ 

૧૨ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ ૬૨૩૨  ૨૧૩૩.૧૪ 

૧૩ ૨૦૧૨-૨૦૧૩  ૬૧૮૨  ૨૦૭૩.૫૫ 

૧૪ ૨૦૧૩-૨૦૧૪  ૩૬૯૪  ૧૦૭૪.૨૭ 

૧૫ ૨૦૧૪-૨૦૧૫  ૩૫૯  ૧૬૨.૦૪ 

૧૬ ૨૦૧૫-૨૦૧૬  ૪૭૦  ૩૩૩.૬૭ 

૧૭ ૨૦૧૬-૨૦૧૭  ૦  ૦ 

૧૮ ૨૦૧૭-૨૦૧૮  ૪૩૪  ૪૯૦.૫૧ 

૧૯ ૨૦૧૮-૨૦૧૯  ૨૦૦ ૧૬૦.૮૫ 

૨૦ ૨૦૧૯-૨૦૨૦  ૫૪૦ ૪૧૩.૧૭ 

૨૧ ૨૦૨૦-૨૦૨૧  ૧૦૬  ૬૯.૦૦ 

૨૨ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ (ફ આુર -ર૦૨૨ િતત)  ૫૯૯ ૭૦૭.૮૮ 

ુલ  ૩૮૪૦૦ ૧૬૩૬૧.૮૫ 

 

 

 
 



વહ વટ  ા  ટ (SCW-15)                                           (રકમ - લાખમા)ં 

 

શેર ડૂ            (રકમ -લાખમા)ં    

િનગમ માટ િનગમના 

સચંાલક િનભાવ માટ 

વહ વટ  ા  ટ 

સદર ુ ચત દાજપ  મં ૂર થયેલ 

દાજપ  (હ  તાની 

સં  યા) 

ટ  કરલ/ કુવેલ રકમ ુલ ખચ 

વષ ર૦૦પ-૦૬ રરરપ .૪૦.૦૦ .૪૦.૦૦ 
 

.૪૦.૦૦ .૧૨૦.૦૦ 

વષ ર૦૦૬-૦૭ ૭રરપ .૪૦.૦૦ .૪૦.૦૦ .૩૮.૬૮ .૪૯.૬૭ 

વષ ર૦૦૭-૦૮ રરરપ .૪૦.૦૦ .૪૦.૦૦  .૪૦.૦૦ .૩૪.૮૪ 

વષ ર૦૦૮-૦૯ રરરપ .૭૫.૦૦  .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૨૧.૮૫ 

વષ ર૦૦૯-૧૦ રરરપ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૧૬.૪૦ .૩૩.૬૦ 

વષ ર૦૧૦-૧૧  રરરપ ા. ૧૧૦.૦૦  ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૬૦.૦૦  ા. ૪૦.૭૧  

વષ ર૦૧૧-૧૨  રરરપ ા. ૧૧૦.૦૦  ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૫૨.૦૭   ા. ૫૨.૦૪ 

વષ ર૦૧૨-૧૩ રરરપ ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૫૫ .૦૦  ા. ૩૨.૨૮  

વષ ૨૦૧૩-૧૪  રરરપ ા. ૧૧૦.૦૦  ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૫૪.૫૦ ા. ૫૩.૩૭ 

વષ ૨૦૧૪-૧૫  રરરપ ા. ૧૧૦.૦૦  ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૧.૧૦ ા. ૧૩૦.૬૯ 

વષ ૨૦૧૫-૧૬  રરરપ ા. ૧૧૦.૦૦  ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૮૦.૦૦ ા. ૫૬.૩૫  

વષ ૨૦૧૬-૧૭  રરરપ ા. ૧૩૬.૦૦  ા. ૧૧૦.૦૦ ા. ૧૦૨.૦૦ ા. ૪૬.૭૪ 

વષ ૨૦૧૭-૧૮  રરરપ ા. ૧૫૦.૦૦  ા. ૧૩૬.૦૦ ા. ૭૫.૦૦ ા. ૫૭.૩૨  

વષ ૨૦૧૮-૧૯  રરરપ ા. ૧૦૫.૫૦  ા. ૧૦૫.૫૦ ા. ૧૦૫.૫૦ ા. ૫૪.૬૨ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦  ૨૨૨૫  ા. ૨૫૩..૫૫  ા. ૨૫૩..૫૫ ા. ૮૪.૫૨ ા. ૧૩૦.૨૯  

વષ ૨૦૨૦-૨૧  ૨૨૨૫  ા. ૨૫૩..૫૫  ા. ૨૫૩..૫૫  ા. ૨૫૩..૫૫ ા. ૧૮.૨૯ 

વષ ૨૦૨૧-૨૨  ૨૨૨૫  ા. ૨૫૩..૫૫  ા. ૨૫૩..૫૫  ા. ૨૫૩..૫૫ ા. ૩૮૬.૩૧  

શેર ડૂ  સદર ુ ચત દાજપ  મં ૂર થયેલ 

દાજપ  (હ  તાની 

સં  યા) 

ટ  કરલ/ કુવેલ 

રકમ 

ુલ ખચ 

વષ ર૦૦પ-૦૬ ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦  .૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૦૬-૦૭ ૪૨૨પ ..૫૦.૦૦ ..૫૦.૦૦ ..૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૦૭-૦૮ ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૦૮-૦૯ ૪૨૨પ .૧૦૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૦૯-૧૦ ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૧૦-૧૧  ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૧૧-૧૨  ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - 

વષ ર૦૧૨-૧૩ ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦  - 

વષ ર૦૧૩-૧૪ ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - - 

વષ ર૦૧૪-૧૫ ૪૨૨પ .૫૦.૦૦ .૫૦.૦૦ - - 

વષ ર૦૧૫-૧૬ ૪૨૨પ .૧૪૦૯.૨૦  . ૯૦૯.૨૦ . ૯૦૯.૨૦  ા. ૪૦૨.૬૦  

વષ ર૦૧૬-૧૭  ૪૨૨૫  -  - -  -  

વષ ર૦૧૭-૧૮ ૪૨૨૫  -  - -  -  

વષ ૨૦૧૮-૧૯  ૪૨૨૫  -  - -  -  

વષ ૨૦૧૯-૨૦ ૪૨૨૫  -  - -  -  

વષ ૨૦૨૦-૨૧  ૪૨૨૫  -  - -  -  



જૂય ઠકકરબાપા સફાઇ કામદાર નુઃ  થાપન યોજના (SCW-12) 
           (રકમ -લાખમા)ં 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વષ ૨૦૨૧-૨૨  ૪૨૨૫  -  - -  -  

મેચ ગ ફાળો સદર ુ ચત દાજપ  મં ૂર થયેલ 

દાજપ  

(હ  તાની સં  યા) 

ટ  

કરલ/ કુવેલ 

રકમ 

ુલ ખચ 

વષ ર૦૦૯-૧૦ ૨૨૨૫  ા. ૨૫૧૮.૬૫  ા. ૨૫૧૮.૬૫  ા. ૨૫૧૮.૬૫ ા. ૨૬૦૯.૭૦  

વષ ર૦૧૦-૧૧  ૨૨૨૫  ા. ૧૧૧૯.૦૨  ા. ૧૧૧૯.૦૨ ા. ૨૧૦૦.૦૦  ા. ૧૮૨૩.૩૨  

વષ ર૦૧૧-૧૨  ૨૨૨૫  ા. ૧૨૯૦.૫૦  ા. ૧૨૯૦.૫૦ ા. ૧૨૯૦.૫૦ ા. ૧૦૮૦.૫૬ 

વષ ર૦૧૨-૧૩  ૨૨૨૫  ા. ૧૫૭૬.૦૦  ા. ૧૫૭૬.૧૫ ા. ૧૫૭૬.૧૫ ા. ૧૦૪૯.૦૫ 

વષ ૨૦૧૩-૧૪  ૨૨૨૫  ા. ૧૨૦૩.૦૪  ા. ૧૨૦૩.૦૪ ા. ૧૨૦૩.૦૪ ા. ૮૭૨.૪૭  

વષ ૨૦૧૪-૧૫  ૨૨૨૫  ા. ૧૧૭૩.૧૦  ા. ૧૧૭૩.૧૦  ા. ૫૭૩.૦૦  ા. ૫૩૦.૩૧ 

વષ ૨૦૧૫-૧૬  ૨૨૨૫  ા. ૧૦૨૧.૬૦  - ા. ૬૭૦.૧૯  ા. ૬૬૯.૮૩ 

વષ ૨૦૧૬-૧૭  ૨૨૨૫  ા. ૧૦૮૮.૩૦  ા. ૧૦૮૮.૩૦  ા. ૧૦૮૮.૩૦  ા. ૭૭૪.૮૯  

વષ ૨૦૧૭-૧૮  ૨૨૨૫  ા. ૧૦૮૮.૩૦  ા. ૧૦૮૮.૩૦  ા. ૧૦૮૮.૩૦  ા. ૬૧૬.૯૧  

વષ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૨૫  ા. ૧૧૯૭.૩૦   ા. ૧૧૯૭.૩૦   ા. ૧૧૯૭.૩૦   ા. ૮૨૦.૬૦   

વષ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૨૨૫ ા. ૧૨૨૫.૦૦  ા. ૧૨૨૫.૦૦ ા. ૧૨૧૪.૫૮  ા. ૧૧૨૭.૮૬  

વષ ૨૦૨૦-૨૧  ૨૨૨૫  ા. ૧૩૬૦.૦૦  ા. ૧૩૬૦.૦૦ ા. ૧૩૬૦.૦૦ ા. ૧૩૨૪.૩૮ 

વષ ૨૦૨૧-૨૨ ૨૨૨૫  ા. ૧૩૦૦.૦૦  ા. ૧૩૦૦.૦૦ ા. ૧૩૦૦.૦૦ ા. ૧૪૬૮.૧૫ 


