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બ ટ ઉડતી નજર (રકમ . લાખમા)ં

lJUT
2017-18

BZ[BZ
2018-19

BZ[BZ
2019-20

BZ[BZ
2020-21
D]/ V\NFH

2020-21
ZLJF.h

2021-22
V\NFH

Z[JgI] AH[8 58591.78 58401.87 60781.58 70120.59 66563.90 74869.36

S[5L8, AH[8 55717.09 47966.21 61466.94 136456.37 83283.49 147628.76

VGFDT AH[8 4482.49 3812.24 6818.92 6637.95 4584.85 5082.34

S],o 118791.36 110180.32 129067.44 213214.91 154432.24 227580.46



બ ટના કદમા ંઉ રો ર વધારો
(રકમ ` લાખમા)ં
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આવકની િવગતો
(રકમ ` લાખમા)ં
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િપયો કયાથંી આવશે ?
(રકમ ` લાખમા)ં
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િપયો કયા ંખચાશે ?

ુલ – . ૨૨૭૫૮૦ લાખ

(રકમ ` લાખમા)ં
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મહ લૂી આવક ુ ંિવભાજન

ુલ મહ લુી આવક ૮૦૫૪૮.૯૫=

મકાન વેરો (પાણી વેરા સહ ત) 29939.40

વાહન વેરો 1700.00

જકાત ાટં 13414.00

ઇ પે ટ ફ  / એફ.એસ.આઈ. / 
ટ .પી. આવક 19267.00

એડવા સીસ  1105.00

યાજ ઉપજ 1250.00

યવસાય વેરો 3000.00

એ ટટ / માકટ / દબાણ હટાવની 
આવક 1449.20

મહ લુી ાટં 3493.75

વ તી ગણ ી ાટં 1000.00

એ કુશન સેસ ાટં 2358.75

યવસાય વેરા ાટં 490.00

આવાસ હ તા 380.00

અ ય મહ લુી આવક 1701.85

(રકમ . લાખમા)ં



ડૂ  આવક ુ ંિવભાજન

૧૩૪૩૯૮.૭૯

વ ણમ યોજના તગત ાટં 27300.00

ધાન મં ી આવાસ યોજના ાટં 18720.60

વ છ ભારત િમશન ાટં 1000.00

૧૫ ુ ંનાણાપચં ાટં 8000.00

અ તૃ યોજના ાટં 3044.00

અ ય ાટં 683.00

જમીન વેચાણ 30000.00

િુનિસપલ બો ડ / લોન 15000.00

શોિપગ સે  ટર વેચાણ 2245.00

આવાસ હૃ યોજના લાભાથ  ફાળો 32595.26

બેટરમે ટ લેવી અને એમીનીટ  ચા  1800.00

વોટર કને શન ચા  250.00

અ ય ડૂ  આવક 238.91

(રકમ . લાખમા)ં

ુલ ડૂ  આવક ૧૪૦૮૭૬.૭૭=



(રકમ . લાખમા)ં
ા ટ આવક ુ ંિવભાજન

 
િવગત 

 
રા ય સરકાર ીની 

ા ટ 

 
ક  સરકાર ીની 

ા ટ 

 
ુલ ા ટ

 
મહ લુી ા ટ

       
        ૨૦૭૫૬.૫૦

 
--

 
૨૦૭૫૬.૫૦

 
ડુ  ા ટ 

 
 ૪૧૨૩૮.૦૦

 
૧૭૫૦૯.૬૦

 
૫૮૭૪૭.૬૦

 
ુલ ા ટ 

 
૬૧૯૯૪.૫૦ 

 
૧૭૫૦૯.૬૦ 

 
૭૯૫૦૪.૧૦ 



મહ લૂી ખચ ુ ંિવભાજન

ુલ મહ લૂી ખચ

(રકમ . લાખમા)ં

મહકમ ખચ 34566.88

વોટર વકસ િનભાવ / મરામત ખચ 12717.00

સોલીડવે ટ મેનેજમે ટ ખચ 5662.84

એ.એન.સી.ડ . િનભાવ ખચ 484.49

નેજ િનભાવ ખચ / મરામત ખચ 2930.73

રોડ ર તા િનભાવ ખચ / મરામત 
ખચ 800.00

િશ ણ સેવા ખચ 2780.86

અ ય બાધંકામ ખચ 711.30

રોશની િનભાવ / મરામત  ખચ 943.40

રુ ા ખચ 1101.92

આઈ.સી.ડ .એસ. ખચ 895.36

ટુણી/વ તી ગણ ી/આધાર ખચ  1040.00

ા સપોટ ખચ  2214.50

લોન / હ તા / યાજ  69.00

ગાડન િનભાવ / મરામત ખચ 819.31

 ંિનભાવ / મરામત ખચ 211.20

પે ોલ ડ ઝલ તથા વકશોપ િનભાવ ખચ 1056.10

આરો ય સેવા ખચ  2001.61

ફાયર & ઇમરજ સી સેવા ખચ 209.00

ો ટ તથા સમાજ ક યાણ ખચ 1060.38

િધરાણ 875.00

મહા મા ગાધંી ુઝયમ  234.50

અ ય મહ લુી 1483.98

ુલ મહ લૂી ખચ ૭૪૮૬૯.૩૬=



ડૂ  ખચ ુ ંિવભાજન
આવાસ યોજના ખચ 42358.06

લોન/બો  ડ હ તા- યાજ કૂવણી 4275.00

નેજ યોજના ખચ 12421.26

પાણી રૂવઠા યોજના ખચ 17044.67

સો લડવે ટ મેનેજમે  ટ ખચ 8531.00

ટ .પી.ડવ. ખચ 681.00

ર તા 8443.70

જ 20062.20

કો .ુહોલ, ઓડ ટોર યમ, 
વાચંનાલય, વોડ ઓફ સ 1280.53

હોકસ ઝોન, માકટ 502.61

હર સામા ક િુવધાઓ 2048.23

લોકોપયોગી તથા િવકાસ કામો 2323.58

લેઇક તથા ર વર ર -ડવલપમે ટ, 
આગવી ઓળખ 97.98

આરો ય અને િશ ણ સેવા ખચ 2862.56

ા સપોટ ખચ 2657.71

માટ સીટ  તગત મહાનગરપા લકાનો 
ફાળો 10000.00

ફાયર અને ઇમરજ સી સેવા ખચ 1152.57

રોશની ખચ તથા સોલાર પાવર ો કટ 2921.34

ગાડન અને  ડવ. ખચ 3355.76

એર વોલીટ   4000.00

અ ય ડૂ  ખચ 609.00

(રકમ . લાખમા)ં

ુલ ડૂ  ખચ ૧૪૭૬૨૮.૭૬=



નવા ભળેલા િવ તારોના િવકાસ કામ (રકમ . લાખમા)ં

િવગત રકમ ા.લાખમાં

ર તા તથા સામા ક સવેાઓ ૮૦૦.૦૦

નજે સવેાઓ માટ ૧૧૦૦.૦૦

પાણી િવતરણ સવેાઓ માટ ૫૩૦૦.૦૦

આમ નવા ભળેલા િવ તારોમા ં આગામી વષ ુલ ા.૭૨૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇ 
કરવામા આવલે છે.



Udit Agrawal, IAS
Municipal Commissioner

Rajkot Municipal Corporation
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