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પ�રિશ�ટ1.1 
(સદંભ�: રા�યના સામા�જક–આિથ�ક દશ�કો; ��ૃ� 1, ફકરો 1.1; ��ૃ� 2 અને ફકરો 1.3.1; ��ૃ� 15) 

ભાગ ક.     સામા�ય �ક�ા 
િવગતો �ક�ા 

િવ�તાર 1,96,024 ચો.ક�.મી. 

વ�તી  

ક. 2001 ની વ�તી ગણતર� �જુબ  5.07 કરોડ 

ખ. 2011 ની વ�તી ગણતર� �જુબ 6.04 કરોડ 

ક. 
વ�તીની ગીચતા (2001 ની વ�તી ગણતર� �જુબ)  

(અ�ખલ ભારતીય ગીચતા = 325 �ય��ત� દર ચોરસ �કલોમીટર�) 

258 �ય��ત દર ચોરસ 

�કલોમીટર� 

ખ. 
વ�તીની ગીચતા1 (2011 ના વ�તી ગણતર� �જુબ)   

(અ�ખલ ભારતીય ગીચતા = 382 �ય��ત� દર ચોરસ �કલોમીટર�) 

308 �ય��ત દર ચોરસ 

�કલોમીટર� 

* ગર�બી ર�ખાથી નીચેની વ�તી (BPL)2 

(અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ = 21.9 ટકા) 
16.6 ટકા 

ક. 
સા�રતાનો દર (2001 ની વ�તી ગણતર� �જુબ) 

(અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ= 64.8 ટકા) 
69.14 ટકા 

ખ. 
સા�રતાનો દર3(2011 ની વ�તી ગણતર� �જુબ) 

(અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ= 73.00 ટકા) 
78.0 ટકા 

જ�મ સમયે અપે��ત આ�4ુ (2012-16) (અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ= 68.7 વષ�) 69.5 વષ� 

બાળ મરણનો દર5 (2017)(1000 �િવત જ�મ દ�ઠ) 

(અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ= 1000 �િવત જ�મ દ�ઠ 33) 
30 

માનવ િવકાસ �ચુકાકં6 (2018) (અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ=0.647) 0.672 

વત�માન બ�ર ભાવે રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ��પાદન (GSDP) 2018-19 15,01,496 કરોડ 

માથાદ�ઠ GSDP CAGR (2011-12 થી 2018-19) 

(અ�ખલ ભારતીય 10.35 ટકા) 

�જુરાત 12.63 ટકા 

સામા�ય વગ�ના રા�યો 10.99 ટકા 

GSDP CAGR (2011-12 થી 2018-19) 

(અ�ખલ ભારતીય 11.7 ટકા) 

�જુરાત 13.58 ટકા 

સામા�ય વગ�ના રા�યો 12.23 ટકા 

વ�તીનો ��ૃ�ધ દર7 (2009 થી 2019) 

(અ�ખલ ભારતીય 12.84 ટકા) 

�જુરાત 12.73 ટકા 

સામા�ય વગ�ના રા�યો 12.46 ટકા 

ક.   ના�ાક�ય �ક�ા 
 CAGR 2017-18 ની સામે  

2018-19 દરિમયાન ��ૃ��  2009-10 થી 2017-18 
 GCS8 �જુરાત GCS8 �જુરાત 
�માકં. િવગતો (ટકામા)ં 
ક. મહ��લૂી આવક 15.03 14.52 12.77 10.31 

ખ. પોતાના કરવેરાની આવક  14.84 13.09 12.72 11.95 

                                                 
1  MoSPI વેબસાઇટ, કોઠો 2.3 �કડાક�ય વષ� ��ુતક 2018   
2  આિથ�ક મોજણી- 2018-19, �થં-ખડં –II, ��ૃઠ A-168-169 કોઠો 9.8 
3  આિથ�ક મોજણી- 2018-19, �થં-ખડં –II, ��ૃઠ A-164 કોઠો 9.4 
4  આિથ�ક મોજણી- 2018-19, �થં-ખડં –II, ��ૃઠ A-160 કોઠો 9.1 
5  આિથ�ક મોજણી- 2018-19, �થં-ખડં –II, ��ૃઠ A-160 કોઠો 9.1 
6  �એુનડ�પી �ારા બહાર લાવવામા ંઆવેલ માનવ િવકાસ અહ�વાલ 2019 
7  ભારત 2001 ની વ�તી ગણતર� ( વ�તી �ો��શન 2001-2026 , કોઠો 14, ��ૃઠ 104 થી 115 ) 
8  સામ�ય વગ�ના 18 રા�યોના આધાર�- નાણાક�ય મા�હતી રા�ય સરકારના નાણાક�ય �હસાબો પર આધા�રત છે. 
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CAGR 2017-18 ની સામે  
2018-19 દરિમયાન ��ૃ�ધ 2009-10 થી 2017-18 

GCS �જુરાત GCS �જુરાત 

�માકં. િવગતો (ટકામા)ં 

ગ. �બન-કર આવક 9.88 13.56 19.78 (-)10.99 

ઘ. �ુલ ખચ� 14.20 11.58 12.73 12.10 

ચ. �ડૂ� ખચ� 13.53 15.96 11.93 6.65 

છ. િશ�ણ પરનો મહ��લૂી ખચ� 13.44 12.95 9.38 11.97 

જ. આરો�ય પરનો મહ��લૂી ખચ� 16.50 13.71 11.09 9.76 

ઝ. વેતન અને ભ�થાના 11.72 10.83 11.03 5.45 

ટ. પે�શન 16.12 15.18 14.31 30.87 

 
ભાગ B: સરકારના �હસા�ો�ુ ંમા�� ુઅને �ા�પ 

સરકાર� �હસા�ો�ુ ંમા��ુ:ં રા�ય સરકારના �હસાબો �ણ ભાગમા ંરાખવામા ંઆવે છે (i) એકિ�ત િનિધ, (ii) 

આક��મક િનિધ અને (iii) �હ�ર �હસાબ. 

ભાગ I: �કિ�ત િનિધ: રા�યે �ા�ત કર�લ તમામ આવકો, િતજોર� �બલ મારફતે મેળવેલી તમામ લોન, �ત�રક 

અને બા� લોન અને લોનની પરત �કુવણી પેટ� સરકાર� �ા�ત કર�લા તમામ રકમો ભારતના બધંારણની કલમ 

266(1) હ�ઠળ �થાિપત “રા�યનો એકિ�ત િનિધ” એ નામથી એકિ�ત િનિધ�ુ ં�પ લેશે. 
ભાગ II: �ક��મક િનિધ: બધંારણની કલમ 267(૨) હ�ઠળ �થાિપત ��થાિપત રા�યનો આક��મક િનિધ એ 

રા�યપાલના હ�તક રખાયે અ�દાયના �પમા ંહોય છે �માથંી રા�યની િવધાનસભા �ારા મ�ૂંર કરવાના બાક� હોય 

એવા તાક�દના અણધાયા� ખચ�ને પહ�ચી વળવા માટ� ઉ�ચક �કૂવણી કરવાની સ�ા આપે છે. િવધાનસભા �ારા 

આવો ખચ� કરવાની અને �યારબાદ એકિ�ત િનિધમાથંી સરખી રકમનો ઉપાડ મા�યતા મેળ�યા બાદ આક��મક 

િનિધમાથંી લીધેલી ઉ�ચક રકમ ભડંોળમા ંપરત કરવામા ંઆવે છે. 
ભાગ III: �હ�ર �હસા�: ક�ટલાક �યવહારોની બાબતમા ંઆવક અને �કૂવણીઓ �વા ક� નાની બચત, ભિવ�ય િનિધ, 

અનામત ભડંોળ, થાપણો, ઉ�ચક, ભરણા ં િવગેર� � એકિ�ત િનિધનો �હ�સો નથી હોતા ં તેવા �યવહારો બધંારણની 

કલમ 266(2) હ�ઠળ ��થાિપત �હ�ર �હસાબમા ંરાખવામા ંઆવે છે અને રા�ય િવધાનસભામા ંમતદાનને આિધન 

નથી હોતા. 
ભાગ C: ના�ાક�ય �હસા�ોની રચના 

પ�ક રચના 

પ�ક ન.ં 1 
નાણા�કય ��થિત દશા�વ� ુ ંપ�ક: સરકારની િમ�કત અને જવાબદાર�ઓના એકિ�ત �કડાઓની 

વષા�તે રહ�લી ��થિત 

પ�ક ન.ં2 

આવક અને �કૂવણી�ુ ંપ�ક: તમામ �ણ ભાગ �મા ંસરકારના �હસાબો રાખવામા ંઆવે છે તેમા ં

વષ� દરિમયાન સરકારની તમામ આવક અને �કૂવણી એકિ�ત �વ�પે દશા�વતા પ�કનો 

સમાવેશ થાય છે 

પ�ક ન.ં3 
આવક�ુ ં પ�ક (એકિ�ત િનિધ): મહ��લૂી અને �ડૂ� આવક ઉપરાતં ભારત સરકાર તરફથી 

મળેલ લોન, બ�ર લોન િવગેર� ઉછ�ના લીધેલા નાણાની િવગતો દશા�વે છે 

પ�ક ન.ં4 
ખચ��ુ ંપ�ક (એકિ�ત િનિધ)-કામગીર� અને ��િૃ� �જુબઃ કામગીર� �જુબ ખચ� અને ��િૃ�ના 

�કાર �જુબ ખચ�નો સારાશં દશા�વે છે. 

પ�ક ન.ં 5 સ�ંચત �ડૂ� ખચ��ુ ંપ�ક 

પ�ક ન.ં6 

ઉછ�ના નાણા અને અ�ય જવાબદાર�ઓ�ુ ં પ�કઃ સરકાર� ઉછ�ના લીધેલા નાણા �મા ં તેણ ે

લીધેલી બ�ર લોન અને અ�ય જવાબદાર�ઓ સ�હત ભારત સરકાર તરફથી મળેલ લોન અને 

પેશગીઓ ક� �મા ં�હ�ર �હસાબના િવિવધ િવભાગો હ�ઠળની િસલકોનો સમાવેશ થાય છે. 

પ�ક ન.ં7 સરકાર� આપેલી લોન અને પેશગીઓ�ુ ંપ�ક.  

પ�ક ન.ં8 સરકારના �ડૂ�રોકાણ�ુ ંપ�ક. 
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પ�� રચના 

પ�ક ન.ં9 
સરકાર� આપેલ બાહ�ધર�ઓ�ુ ંપ�ક� વૈધાિનક િનગમો, સરકાર� કંપનીઓ, �થાિનક �વરા�યની 

સ�ંથાઓ વગેર� �ારા લેવામા ંઆવલેી લોનની પરત �કૂવણી માટ� આપેલ બાહ�ધર�ઓ. 

પ�ક ન.ં10 સરકાર� આપેલા સહાયક અ�દુાન�ુ ંપ�ક 

પ�ક ન.ં11 મતપા� અને �બન-મતપા� ખચ��ુ ંપ�ક 

પ�ક ન.ં12 મહ��લૂ �હસાબ બહાર થયેલા ખચ� માટ�ના �ોત અને ભડંોળનો ઉપયોગ દશા�વ� ુ ંપ�ક 

પ�ક ન.ં13 �કિ�ત નીિધ, આક��મક નીિધ અને �હ�ર �હસાબ હ�ઠળની િસલકોનો સારાશં  

પ�ક ન.ં14 ગૌણ સદર �જુબ મહ��લૂ અને �ડૂ� આવક�ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં15 ગૌણ સદર �જુબ મહ��લૂી ખચ��ુ ંિવગતવાર પ�ક. 

પ�ક ન.ં16 ગૌણ સદર અને પેટા-સદર �જુબ �ડૂ� ખચ��ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં17 ઉ��ના લીધેલા નાણા અને અ�ય જવાબદાર�ઓ�ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં18 સરકાર� આપેલી લોન અને પેશગી�ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં19 સરકારના �ડૂ�રોકાણો�ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં 20 સરકાર� આપેલી બાયંધર�ઓ�ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં 21 આક��મક નીિધ અને અ�ય �હ�ર �હસાબની લેવડદ�વડ�ુ ંિવગતવાર પ�ક 

પ�ક ન.ં 22 ��કત કર�લા ભડંોળના �ડૂ�રોકાણો�ુ ંિવગતવાર પ�ક 
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પ�રિ��ટ 1.2 
(સદંભ�: ફકરો 1.1 ��ૃ� 2) 

ભાગ A: નાણાક�ય પ�ર���િતના આકલન માટ� અ��યાર કર�લી પ�ધિત 

રા�ય સરકાર �ારા તેના રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમો અને અિધિનયમ હ�ઠળ િવધાનસભા સમ� �કુાનાર અ�ય પ�કોમા ં(ભાગ-

ખ પ�રિશ�ટ 1.2) ર�ુ થયેલા રાજકોષીય �કડાઓ તથા �િતબ�ધતા/અ�મુાનો સાથે પસદંગી �ૃત નાણા�કય �કડાઓ માટ� 13 મા 

અને ૧૪માનંાણાપચેં િનધા��રત કર�લ ધોરણો/મયા�દાઓ ��ુય નાણા�કય �કડાઓના વલણ અને ભાતના �ણુા�મક ��ૂયાકંન માટ� 

વપરાશમા ંલેવાય છે. જ�થાબધં ભાવાકં એ રા�યના અથ�ત�ંની કામગીર� માટ�ના સારા દશ�કો છે એમ માની લઇએ તો, કર અને �બન-

કર આવક, મહ��લૂી અને �ડૂ� ખચ�, �ત�રક ઋણ તથા મહ��લૂ અને રાજકોષીય ખાધ �વા ��ુય નાણા�કય �કડાઓ વત�માન બ�ર 

ભાવે જ�થાબધં ભાવાકંની ટકાવાર� �પે દશા�વવામા ંઆવે છે. જ�થાબધં ભાવાકં �પે આધારના સદંભ�મા ં�ોનો ગિતિવધી, ખચ�ની પ�ધિત 

િવગેર� આધાર સાથે તાલમેળ ધરાવે છે ક� નહ� અથવા રાજકોષીય ઘટકો પર જ�થાબધં ભાવાકં િસવાયના ઘટકોની પણ અસર થાય છે ક� 

નહ� તે માપવા માટ� સબંિંધત રાજકોષીય ચલ �કોના તરલતા �ણુકોની ગણતર� કરવામા ંઆવે છે.  

છે�લા પાચં વષ�ના જ�થાબધં ભાવાકંના વલણો નીચે દશા��યા છેઃ 

રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ��પાદન (જ�યા�ધં ભાવાકં) ના વલણો 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
વત�માન ભાવે રા�ય�ુ ં એકંદર 

ઘર�� ુઉ�પાદન (  કરોડમા)ં 

9,21,773 10,29,010 11,53,327(P) 13,14,680(Q) 15,01,496(A) 

રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ ઉ�પાદનનો 

��ૃ�ધ દર (ટકા) 

14.13 11.63 12.08 13.99 14.21 

�ોત: �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 (2018-19 ના �દાજપ�ીય �કાશન ન.ં 30) 

P=કામચલાઉ �દાજો, Q= �વ�રત �દાજો, A= અ��મ �દાજો 
 

રાજકોષીય ઘટકોના વલણો અને ભાતનો �દાજ કાઢવા માટ� પસદં કર�લા ક�ટલાક ��દોની �યા�યા� નીચે આપેલી છે: 

��દો ગણતર�નો આધાર 

પારિમિતની તરલતા  પારિમિતનો ��ૃ�ધ દર/રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ��પાદનનો ��ૃ�ધ દર 

એક પારિમિતની તરલતા (X) 

બી� પારિમિત સાથે (Y) 

પારિમિતનો ��ૃ�ધ દર (X) / 

પારિમિતનો ��ૃ�ધ દર (Y) 

��ૃ�ધ દર (ROG) [(ચા� ુવષ�ની રકમ/ગત વષ�ની રકમ)-1]×100 

િવકાસ ખચ� સામા�ક સેવાઓ + આિથ�ક સેવાઓ 

રા�ય �ારા �કુવાયેલ સર�રાશ �યાજ 
�યાજના �કૂવણી/[(અગાઉના વષ�ની રાજકોષીય જવાબદાર�ઓની રકમ +ચા� ુ

વષ�ની રાજકોષીય જવાબદાર�ઓ)/2] ×100 

�યાજનો ફ�લાવો રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુઉ�પાદનનો ��ૃ�ધ દર– સર�રાશ �યાજ દર 

જ�થાનો ફ�લાવો ઋણનો બાર × �યાજનો ફ�લાવો 

ચડત લોનની ટકાવાર� �પે મેળવેલ �યાજ લોન અને પેશગીઓ�ુ ંમળેલ �યાજ/[(�લૂતી િસલક+ બધં િસલક))/2] × 100 

મહ��લૂી ખાધ મહ��લૂી ખચ�– મહ��લૂી આવક 

રાજકોષીય ખાધ 
મહ��લૂી ખચ� + �ડૂ� ખચ�+ ચો�ખી લોન અને પેશગી– મહ��લૂી આવક– પર�રુણ 

�ડૂ� આવક 

�ાથિમક ખાધ રાજકોષીય ખાધ– �યાજની �કૂવણી 

વત�માન મહ��લૂી �રુાતં (BCR) 

મહ��લૂી આવક બાદ ��ુય સદર 2048 હ�ઠળ ન�ધાયેલ ખચ�ને બાદ કરતા ંતમામ 

આયોજન અ�દુાન અને આયોજન બહાર મહ��લૂી ખચ� – ઋણ િનવારવા અથવા 

ઘટાડવા કર�લ િવિનયોગ 

�ાથિમક મહ��લૂી �રુાતં (ખાધ અથવા �રુાતં) �યાજ િસવાયના મહ��લૂી ખચ� સામે મહ��લૂી ખચ�નો વધારો 

�ાથિમક મહ��લૂી ખચ� �ુલ મહ��લુી ખચ� બાદ �કુવેલ �યાજ  
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ભાગ B: રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ 
�જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ,2005 

મહ��લૂી ખાધ તબ�ાવાર �ૂર કર�ને, રાજકોષીય ��થરતા સાથે તાલમેળ ધરાવ�ુ ંટક� શક� એ�ુ ંઋણ �યવ�થાપન, સરકારના નાણા�કય 

�યવહારોમા ંિવશેષ પારદિશ�તા અને મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય માળખામા ંરાજકોષીય નીિત�ુ ંપાલન કર�ને નાણા�કય �યવ�થાપન અને 

રાજકોષીય ��થરતાની બાબતમા ં િવવેક ��ુ�ધ દશા�વવા રા�ય સરકાર� રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 ઘડ�ો હતો. રા�ય 

સરકાર� તેરમા નાણા પચંની ભલામણોને �યાનમા ંરાખીને રાજકોષીય એક�ીકરણ માળખાના િવિવધ �તભંોને અ�સુરવા માટ� �ધુારા કયા� 

હતા. અિધિનયમ અને/અથવા તેની હ�ઠળ ઘડવામા ંઆવેલા િનયમોમા ંદશા�વેલા રાજકોષીય �યવ�થાપનના િસ�ધાતંોને લા� ુપાડવા માટ� 

સરકાર� નીચેના રાજકોષીય �યવ�થાપન લ�યાકંો ન�� કયા� હતાઃ 
ક) 31 માચ�  2012 �ધુીમા ંમહ��લૂી ખાધ ના�દૂ કરવી અને �યારબાદ તે �તર� �ળવી રાખવી અથવા મહ��લૂી �રુાતં ઉભીકરવી. 
ખ) 1 એ�ીલ 2011 થી શ� કર�ને રાજકોષીય ખાધ એકંદર રા�ય ઘર�� ુઉ�પાદનના �ણ ટકાથી વ� ુનહ� એ ર�તે ઘટાડવી. 
ગ) રા�ય સરકા�ુ ં �ુલ �હ�ર ઋણ નાણા�કય વષ� 2011-12 ના 28.8 ટકાના �તરથી નાણા�કય વષ� 2014-15 ના �તે �દા�ત 

એકંદર રા�ય ઘર�� ુઉ�પાદનના 27.1 ટકા �ધુી િસિમત કર�ુ.ં 
ઘ) ચડત બાહ�ધર�� �જુરાત રા�ય બાહ�ધર� અિધિનયમ, 1963 હ�ઠળ િનધા��રત મયા�દામા ંિસિમત કરવી.  

અિધિનયમની જોગવાઇ �જુબ, રા�ય સરકાર િવધાનસભા સમ� તેના �દાજપ�ની સાથે નીચે �જુબ રાજકોષીય નીિતિવષયક િનવેદનો 

ર�ુ કરવા બધંાયેલ હતીઃ   

ક) મ�ય સ� માટ� રાજકોષીય નીિતિવષયક િનવેદન (MTFPS) 

ખ) રાજકોષીય નીિતિવષયક ��હુરચના�ુ ંિનવેદન 
રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમમા ંિનદ� િશત રાજકોષીય લ�યાકંો અને/અથવા તેના હ�ઠળ ઘડવામા ંઆવેલા િનયમો અને તેરમા નાણા 

પચં ના �કુાદાના સમયગાળા માટ� તેની ભલામણો અ�સુાર ભારત સરકાર� રા�યો માટ� ઘડ� કાઢ�લા રાજકોષીય ખાધના ઘટાડાના 

�દા�ત દરને �યાનમા ં લઇને રા�ય સરકાર� તેનો પોતાનો રાજકોષીય �ધુારણા માગ� િવકિસત કય� છે �મા ં 

2015-16 થી 2018-19 ના સમયગાળા દરિમયાન નીચે દશા��યા �જુબની અમલની લ�યા�ંકત તાર�ખો સ�હત પ�રણામ દશ�કોના 

સીમા�તભંો દશા�વેલા છે. 

મ�ય ��ના રાજકોષીય િનવેદનના રાજકોષીય દશ�કો 
(₹ કરોડમા)ં 

�માંક 
 

��ૂચ 
પા��ુ ંવષ� ચા� ુવષ� �વ� ુવષ� 

હવે પ��ના બે વષ� 
માટ�ના લ�યાંક 

2015-16 2016-17 
2017-18 

(BE) 
2017-18 

(RE) 
2018-19 

(BE) 
2019-20 2020-21  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 મહ��લુી ખાધ(-)/ �રુાતં(+) 1,704 5,647 6,066 5,977 5,998 5,920 5,950 

2 રાજકોષીય ખાધ(-) /�રુાતં (+) (-)23,015 (-)16,480 (-)23,215 (-)21,948 (-)25,584 (-)38,144 (-)43,225 

3 �હ�ર ઋણ 1,80,743 1,99,338 2,14,688 2,17,337 2,38,702 2,66,702 2,96,702 

4 રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુઉ�પાદન GSDP9 10,29,010 11,53,327 12,75,591 13,20,167 14,96,013 16,95,282 19,21,094 

5 
GSDP  ની ટકાવાર� �પે રાજકોષીય 

ખાધ 
2.24 1.43 1.82 1.66 1.71 2.25 2.25 

6 GSDP ની ટકાવાર� �પે �હ�ર ઋણ 17.56 17.28 16.83 16.46 15.96 15.73 15.44 

7 ચડત સરકાર� બાયંધર� 5,236 4,804 16,00010 4,91711 16,00010 16,00010 16,00010 

�ોત: રાજય સરકારના ંવષ� 2018-19 ના ં�દાજપ�ો 

                                                 
9 2016-17 માટ�ના રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુઉ�પાદનના �દાજો �વ�રત �દાજો પર આધા�રત છે અને 2017-18(RE) 

માટ� અ��મ �દાજોપર આધા�રત છે �યાર� 2018-19 સે 2020-21 માટ�નો ��ૃ� દર 13.32 ટકા �દાજવામા ં
આ�યો હતો અને આગળના 14 મા નાણા પચં �ારા ભલામણ કયા� �જુબના ફ�રફારોને અિધન 2017-18 માટ� 

રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુઉ�પાદન ના અ��મ �દાજો પર આધા�રત છે 
10  બાયંધર�� �રુ� થાય અને  ₹ 16,000 કરોડની નીચે રાખવામા ંઆવશે એ શરતે નવી બાયંધર�� આપવામા ં

આવશે. 
11  31 ���આુર�, 2018 ના રોજ ચડત બાયંધર�� 
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પ�રિ��ટ 1.3 
(સદંભ�: ફકરા 1.1.1, 1.6.1 અને 1.9.1; ��ૃ�ો 2, 29 અને 48) 

ભાગ I: વષ� 2017-18 અને 2018-19 માટ� આવક અને �કૂવણી�ુ ંપ�ક 
િવભાગ A: આવક 

(₹ કરોડમા)ં 
આવક �કૂવણી 

  2017-18 2018-19   2017-18 રા�ય િનિધ 
ખચ�  

ક���ીય 
સહાય 
(CSS /CS 
સ�હત) 

સરવાળો 2018-19 

I મહ��લૂી 
આવક 1,23,291.27 1,36,001.5

4 
I મહ��લૂી ખચ� 1,18,059.66 1,17,424.25 15,365.32 1,32,789.57 1,32,789.57 

કર આવક 71,594.41 80,102.74 
સામા�ય સેવાઓ 41,401.56 47,106.00 457.78 47,563.78  
સામા�ક સેવાઓ 49,039.00 42,590.91 10,694.37 53,285.28  

�બન-કર 
આવક 

15,073.97 13,416.99 
િશ�ણ, રમતગમત, કલા 
અને સ�ં�ૃિત 

21,528.49 23,093.61 979.57 24,073.18  

આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ 6,945.38 6,180.93 1,746.08 7,927.01  

ક����ય 
કરમા ં
રા�યનો 
�હ�સો 

20,782.29 23,489.33 

પાણી �રુવઠો, �વ�છતા, 
આવાસન અને શહ�ર� િવકાસ 

10,795.29 8,069.29 3,607.64 11,676.93  

મા�હતી અને �સારણ 138.93 160.73 0.00 160.73  

ક��� 
�રુ��ૃત 
આયાજન 
યોજનાઓ 
 

8,942.08 8,784.58 

અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત 
જન�િત અને અ�ય પછાત 
વગ��ુ ંક�યાણ 

3,510.66 2,896.06 1,081.07 3,977.13  

�મ અને �િમક ક�યાણ 1,524.02 658.51 394.82 1,053.33  

સમાજ ક�યાણ અને પોષણ 4,520.61 1,461.80 2,884.82 4,346.62  

અ�ય 75.62 69.98 0.37 70.35  

આિથ�ક સેવાઓ 27,145.04 27,362.52 4,213.17 31,575.69  

�ૃિષ અને સલં�ન ��િૃ�ઓ 7,801.51 7,742.51 624.01 8,366.52  

�ામ િવકાસ 3,199.53 817.64 

 

2,665.69 

 

 

3,483.33 

 

 

ખાસ િવ�તાર કાય��મ 79.39 87.57 0.00 87.57  

નાણાપચં 
અ�દુાન 

3,166.85 3,313.36 

િસ�ચાઇ અને �રુ િનય�ંણ 1,087.50 1,071.54 0.76 1,072.30  

��� 5,820.38 7,654.51 0.00 7,654.51  

��ોગ અને ખનીજો 3,084.80 4,537.49 1.18 4,538.67  

પ�રવહન 4,696.29 4,745.53 344.32 5,089.85  

િવધાનસભા 
ધરાવતા 
રા�યોને 
અ�ય 
તબદ�લી/
અ�દુાન 

3,776.67 6,894.54 

િવ�ાન, �ો�ો�ગક� અને 
પયા�વરણ 

344.61 246.14 50.00 296.14  

સામા�ય આિથ�ક સેવાઓ 1,031.03 459.59 527.21 986.80  

સહાયક અ�દુાન અને ફાળો 474.06 364.82 0.00 364.82  

II મહ��લૂી 
ખાધ 
િવભાગ ખ 
મા ંલઇ 
ગયા 

  

II 

મહ��લૂી �રુાતં િવભાગ ખ 
ખાતે લઇ ગયા 5,231.61 3,211.97 0.00 3,211.97 3,211.97  

સરવાળો 1,23,291.27 1,36,001.54   સરવાળો 1,23,291.27   1,36,001.54 1,36,001.54 
*CGAએ 01 એિ�લ 2017 થી �ા��-ઇન-આઇડના વગ�કરણ મા ં�ધુારો કય� છે  
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પ�રિ��ટ 1.3 
(સદંભ�: ફકરા 1.1.1, 1.6.1 અને 1.9.1; ��ૃ�ો 2, 29 અને 48) 

ભાગ I: વષ� 2017-18 અને 2018-19 માટ� આવક અને �કૂવણી�ુ ંપ�ક 
િવભાગ A: આવક 

(₹ કરોડમા)ં 
આવક �કૂવણી 

  2017-18 2018-19   2017-18 રા�ય િનિધ 
ખચ�  

ક���ીય 
સહાય 
(CSS /CS 
સ�હત) 

સરવાળો 2018-19 

I મહ��લૂી 
આવક 1,23,291.27 1,36,001.5

4 
I મહ��લૂી ખચ� 1,18,059.66 1,17,424.25 15,365.32 1,32,789.57 1,32,789.57 

કર આવક 71,594.41 80,102.74 
સામા�ય સેવાઓ 41,401.56 47,106.00 457.78 47,563.78  
સામા�ક સેવાઓ 49,039.00 42,590.91 10,694.37 53,285.28  

�બન-કર 
આવક 

15,073.97 13,416.99 
િશ�ણ, રમતગમત, કલા 
અને સ�ં�ૃિત 

21,528.49 23,093.61 979.57 24,073.18  

આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ 6,945.38 6,180.93 1,746.08 7,927.01  

ક����ય 
કરમા ં
રા�યનો 
�હ�સો 

20,782.29 23,489.33 

પાણી �રુવઠો, �વ�છતા, 
આવાસન અને શહ�ર� િવકાસ 

10,795.29 8,069.29 3,607.64 11,676.93  

મા�હતી અને �સારણ 138.93 160.73 0.00 160.73  

ક��� 
�રુ��ૃત 
આયાજન 
યોજનાઓ 
 

8,942.08 8,784.58 

અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત 
જન�િત અને અ�ય પછાત 
વગ��ુ ંક�યાણ 

3,510.66 2,896.06 1,081.07 3,977.13  

�મ અને �િમક ક�યાણ 1,524.02 658.51 394.82 1,053.33  

સમાજ ક�યાણ અને પોષણ 4,520.61 1,461.80 2,884.82 4,346.62  

અ�ય 75.62 69.98 0.37 70.35  

આિથ�ક સેવાઓ 27,145.04 27,362.52 4,213.17 31,575.69  

�ૃિષ અને સલં�ન ��િૃ�ઓ 7,801.51 7,742.51 624.01 8,366.52  

�ામ િવકાસ 3,199.53 817.64 

 

2,665.69 

 

 

3,483.33 

 

 

ખાસ િવ�તાર કાય��મ 79.39 87.57 0.00 87.57  

નાણાપચં 
અ�દુાન 

3,166.85 3,313.36 

િસ�ચાઇ અને �રુ િનય�ંણ 1,087.50 1,071.54 0.76 1,072.30  

��� 5,820.38 7,654.51 0.00 7,654.51  

��ોગ અને ખનીજો 3,084.80 4,537.49 1.18 4,538.67  

પ�રવહન 4,696.29 4,745.53 344.32 5,089.85  

િવધાનસભા 
ધરાવતા 
રા�યોને 
અ�ય 
તબદ�લી/
અ�દુાન 

3,776.67 6,894.54 

િવ�ાન, �ો�ો�ગક� અને 
પયા�વરણ 

344.61 246.14 50.00 296.14  

સામા�ય આિથ�ક સેવાઓ 1,031.03 459.59 527.21 986.80  

સહાયક અ�દુાન અને ફાળો 474.06 364.82 0.00 364.82  

II મહ��લૂી 
ખાધ 
િવભાગ ખ 
મા ંલઇ 
ગયા 

  

II 

મહ��લૂી �રુાતં િવભાગ ખ 
ખાતે લઇ ગયા 5,231.61 3,211.97 0.00 3,211.97 3,211.97  

સરવાળો 1,23,291.27 1,36,001.54   સરવાળો 1,23,291.27   1,36,001.54 1,36,001.54 
*CGAએ 01 એિ�લ 2017 થી �ા��-ઇન-આઇડના વગ�કરણ મા ં�ધુારો કય� છે  



પ�રિશ�ટો 

111 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

િવભાગ B: અ�ય 

આવક �કૂવણી 

  2017-18 2018-19   2017-18 રા�ય 
િનિધ ખચ�  

ક���ીય 
સહાય(C
SS/CS 
સ�હત) 

�ુલ 2018-19 

III 

�થાયી પેશગીઓ 
અને રોકડ િસલક 
�ડૂ�રોકાણ સ�હત 
�લૂતી રોકડ 
િસલક 

23,248.93 16,529.22 III ભારતીય �ર�વ� બ�કનો  
�લૂતો ઓવર�ા�ટ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

IV પર�રુણ �ડૂ� 
આવક 0.00 65.00 

IV 

�ડૂ� જોગવાઇ 26,313.19 23,086.65 4,975.25 28,061.90 28,061.90 

    

સામા�ય સેવાઓ 870.51 593.63 281.41 875.04  
સામા�ક સેવાઓ 6,812.77 6,306.80 1,389.10 7,695.90  
િશ�ણ, રમતગમત, કલા 
અને સ�ં�ૃિત 

793.58 537.90 377.27 915.17  

આરો�ય અને �ુટંબ 
ક�યાણ 1,570.16 1,957.00 99.73 2,056.73  

પાણી �રુવઠો, �વ�છતા, 
આવાસન અને શહ�ર� 
િવકાસ 

4,075.62 3,544.23 605.94 4,150.17  

મા�હતી અને �સારણ 0.00 0.00 0.00 0.00  
અ��ુ�ૂચત �િત, 
અ��ુ�ૂચત જન�િત અને 
અ�ય પછાત વગ��ુ ં
ક�યાણ 

135.72 100.67 101.62 202.29  

સમાજ ક�યાણ અને 
પોષણ 22.28 13.75 39.81 53.56  

અ�ય 215.41 153.25 164.73 317.98  
આિથ�ક સેવાઓ 18,629.91 16,186.22 3,304.74 19,490.96  
�ૃિષ અને સલં�ન સેવાઓ 824.96 843.11 2.06 845.17  
�ામ િવકાસ 1,206.40 1,299.42 0.00 1,299.42  
ખાસ િવ�તાર કાય��મ 21.91 1.00 0.00 1.00  
િસ�ચાઇ અને �રુ િનય�ંણ 9,079.81 7,390.26 2,959.32 10,349.58  
��� 2,939.36 2,873.57 0.00 2,873.57  
��ોગ અને ખનીજો 109.63 116.70 0.00 116.70  
પ�રવહન 3,963.48 3,104.91 343.36 3,448.27  
સામા�ય આિથ�ક સેવાઓ 484.36 557.25 0.00 557.25  

V 

લોન અને 
પેશગીઓની 
વ�લૂાત 

346.22 151.37 

V 

�કૂવેલી લોન અને 
પેશગીઓ 

631.07   1,731.47 1,731.47 

��� 
યોજનાઓમાથંી  112.27 57.20 ��� યોજનાઓ માટ� 106.59   68.94  

સરકાર� 
કમ�ચાર�ઓ 
તરફથી 

15.45 11.66 સરકાર� કમ�ચાર�ઓને 13.68   10.94  

અ�યો તરફથી 218.50 82.51 અ�યોને 510.80   1,651.59  

VI મહ��લૂી �રુાતં 
નીચે લા�યા 5,231.61 3,211.97 VI મહ��લૂી ખાધ નીચે 

લા�યા 0.00   0.00 0.00 
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િવભાગ B: અ�ય 

આવક �કૂવણી 

  2017-18 2018-19   2017-18 રા�ય 
િનિધ ખચ�  

ક���ીય 
સહાય(C
SS/CS 
સ�હત) 

�ુલ 2018-19 

III 

�થાયી પેશગીઓ 
અને રોકડ િસલક 
�ડૂ�રોકાણ સ�હત 
�લૂતી રોકડ 
િસલક 

23,248.93 16,529.22 III ભારતીય �ર�વ� બ�કનો  
�લૂતો ઓવર�ા�ટ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

IV પર�રુણ �ડૂ� 
આવક 0.00 65.00 

IV 

�ડૂ� જોગવાઇ 26,313.19 23,086.65 4,975.25 28,061.90 28,061.90 

    

સામા�ય સેવાઓ 870.51 593.63 281.41 875.04  
સામા�ક સેવાઓ 6,812.77 6,306.80 1,389.10 7,695.90  
િશ�ણ, રમતગમત, કલા 
અને સ�ં�ૃિત 

793.58 537.90 377.27 915.17  

આરો�ય અને �ુટંબ 
ક�યાણ 1,570.16 1,957.00 99.73 2,056.73  

પાણી �રુવઠો, �વ�છતા, 
આવાસન અને શહ�ર� 
િવકાસ 

4,075.62 3,544.23 605.94 4,150.17  

મા�હતી અને �સારણ 0.00 0.00 0.00 0.00  
અ��ુ�ૂચત �િત, 
અ��ુ�ૂચત જન�િત અને 
અ�ય પછાત વગ��ુ ં
ક�યાણ 

135.72 100.67 101.62 202.29  

સમાજ ક�યાણ અને 
પોષણ 22.28 13.75 39.81 53.56  

અ�ય 215.41 153.25 164.73 317.98  
આિથ�ક સેવાઓ 18,629.91 16,186.22 3,304.74 19,490.96  
�ૃિષ અને સલં�ન સેવાઓ 824.96 843.11 2.06 845.17  
�ામ િવકાસ 1,206.40 1,299.42 0.00 1,299.42  
ખાસ િવ�તાર કાય��મ 21.91 1.00 0.00 1.00  
િસ�ચાઇ અને �રુ િનય�ંણ 9,079.81 7,390.26 2,959.32 10,349.58  
��� 2,939.36 2,873.57 0.00 2,873.57  
��ોગ અને ખનીજો 109.63 116.70 0.00 116.70  
પ�રવહન 3,963.48 3,104.91 343.36 3,448.27  
સામા�ય આિથ�ક સેવાઓ 484.36 557.25 0.00 557.25  

V 

લોન અને 
પેશગીઓની 
વ�લૂાત 

346.22 151.37 

V 

�કૂવેલી લોન અને 
પેશગીઓ 

631.07   1,731.47 1,731.47 

��� 
યોજનાઓમાથંી  112.27 57.20 ��� યોજનાઓ માટ� 106.59   68.94  

સરકાર� 
કમ�ચાર�ઓ 
તરફથી 

15.45 11.66 સરકાર� કમ�ચાર�ઓને 13.68   10.94  

અ�યો તરફથી 218.50 82.51 અ�યોને 510.80   1,651.59  

VI મહ��લૂી �રુાતં 
નીચે લા�યા 5,231.61 3,211.97 VI મહ��લૂી ખાધ નીચે 

લા�યા 0.00   0.00 0.00 
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આવક �કૂવણી 

  2017-18 2018-19   2016-17 રા�ય 
િનિધ ખચ�  

ક���ીય 
સહાય(C
SS/CS 
સ�હત) 

�ુલ 2017-18 

VII �હ�ર ઋણની 
આવક 26,952.74 43,146.09 VII �હ�ર ઋણની પરત 

�કૂવણી 13,700.23   15,432.02 15,432.02 

સાધનોપાલય 
પેશગી અને 
ઓવર�ા�� 
િસવાય�ુ ં�ત�રક 
ઋણ 

26,862.91 40,950.39 
સાધનોપાલય પેશગીઓ 
અને ઓવર�ા�� િસવાય�ુ ં
�ત�રક ઋણ 

12,991.00   14,719.24  

સાધનોપાલય 
પેશગીઓ હ�ઠળની 
ચો��ી લેવડદ�વડ 

0.00 0.00 સાધનોપાલય પેશગીઓ 
હ�ઠળ ચો��ી લેવડદ�વડ 0.00   0.00  

ક��� સરકાર 
તરફથી લોન અને 
પેશગીયો 

89.83 2,195.70 ક��� સરકારને લોન અને 
પેશગીની પરત �કૂવણી 709.23   712.78  

VIII આક��મક િનિધ 
ખાતે િવિનયોગ 0.00 0.00 VIII આક��મક િનિધ ખાતે 

િવિનયોગ 0.00   0.00 0.00 

IX 
આક��મક િનિધ 
ખાતે તબ��લ 
રકમ 

0.00 0.00 IX આક��મક િનિધમાથંી ખચ� 0.00   0.25 0.25 

X 

�હ�ર �હસાબની 
આવક 89,132.67 1,05,720.43 

X 

�હ�ર �હસાબની �કૂવણી 87,738.46   1,03,997.91 1,03,997.91 

નાની બચત અને 
ભિવ�ય િનિધ 2,340.61 2,310.16 નાની બચત અને ભિવ�ય 

િનિધ 2,000.29   2,101.70  

અનામત ભડંોળ 1,797.03 2,169.83 અનામત ભડંોળ 2,544.68   1,598.43  
��ચક અને 
પર�રુણ 16,045.41 25,135.54 ��ચક અને પર�રુણ 15,547.01   25,862.75  

ભરણા ં 18,881.27 20,768.08 ભરણા ં 18,673.66   21,100.10  
થાપણો અને 
પેશગીયા 50,068.35 55,336.82 થાપણો અને પેશગીયા 48,972.82   53,334.93  

XI 

ભારતીય �ર�વ� 
બ�ક પાસેથી બધં 
�વર�ા�ટ 

0.00 0.00 

XI 

�તે રોકડ િસલક 16,529.22   19,600.53 19,600.53 

   િત�ોર�મા ંરોકડ અને 
�થાિનક ભરણા ં 4.19   0.00  

   �ર�વ� બ�ક પાસે થાપણ (-)359.53   0.12  

   
�થાયી પેશગીઓ સ�હત 
િવભાગીય રોકડ િસલક 
અને �ડૂ�રોકાણ 

11,686.47   12,704.51  

   રોકડ િસલક�ુ ં�ડૂ�રોકાણ 5,198.09   6,895.90  
 સરવાળો 1,44,912.17 1,68,824.08  સરવાળો 1,44,912.17   1,68,824.08 1,68,824.08 

 �ોત: સબંિંધત વ��ના નાણા ં�હસાબો   
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આવક �કૂવણી 

  2017-18 2018-19   2016-17 રા�ય 
િનિધ ખચ�  

ક���ીય 
સહાય(C
SS/CS 
સ�હત) 

�ુલ 2017-18 

VII �હ�ર ઋણની 
આવક 26,952.74 43,146.09 VII �હ�ર ઋણની પરત 

�કૂવણી 13,700.23   15,432.02 15,432.02 

સાધનોપાલય 
પેશગી અને 
ઓવર�ા�� 
િસવાય�ુ ં�ત�રક 
ઋણ 

26,862.91 40,950.39 
સાધનોપાલય પેશગીઓ 
અને ઓવર�ા�� િસવાય�ુ ં
�ત�રક ઋણ 

12,991.00   14,719.24  

સાધનોપાલય 
પેશગીઓ હ�ઠળની 
ચો��ી લેવડદ�વડ 

0.00 0.00 સાધનોપાલય પેશગીઓ 
હ�ઠળ ચો��ી લેવડદ�વડ 0.00   0.00  

ક��� સરકાર 
તરફથી લોન અને 
પેશગીયો 

89.83 2,195.70 ક��� સરકારને લોન અને 
પેશગીની પરત �કૂવણી 709.23   712.78  

VIII આક��મક િનિધ 
ખાતે િવિનયોગ 0.00 0.00 VIII આક��મક િનિધ ખાતે 

િવિનયોગ 0.00   0.00 0.00 

IX 
આક��મક િનિધ 
ખાતે તબ��લ 
રકમ 

0.00 0.00 IX આક��મક િનિધમાથંી ખચ� 0.00   0.25 0.25 

X 

�હ�ર �હસાબની 
આવક 89,132.67 1,05,720.43 

X 

�હ�ર �હસાબની �કૂવણી 87,738.46   1,03,997.91 1,03,997.91 

નાની બચત અને 
ભિવ�ય િનિધ 2,340.61 2,310.16 નાની બચત અને ભિવ�ય 

િનિધ 2,000.29   2,101.70  

અનામત ભડંોળ 1,797.03 2,169.83 અનામત ભડંોળ 2,544.68   1,598.43  
��ચક અને 
પર�રુણ 16,045.41 25,135.54 ��ચક અને પર�રુણ 15,547.01   25,862.75  

ભરણા ં 18,881.27 20,768.08 ભરણા ં 18,673.66   21,100.10  
થાપણો અને 
પેશગીયા 50,068.35 55,336.82 થાપણો અને પેશગીયા 48,972.82   53,334.93  

XI 

ભારતીય �ર�વ� 
બ�ક પાસેથી બધં 
�વર�ા�ટ 

0.00 0.00 

XI 

�તે રોકડ િસલક 16,529.22   19,600.53 19,600.53 

   િત�ોર�મા ંરોકડ અને 
�થાિનક ભરણા ં 4.19   0.00  

   �ર�વ� બ�ક પાસે થાપણ (-)359.53   0.12  

   
�થાયી પેશગીઓ સ�હત 
િવભાગીય રોકડ િસલક 
અને �ડૂ�રોકાણ 

11,686.47   12,704.51  

   રોકડ િસલક�ુ ં�ડૂ�રોકાણ 5,198.09   6,895.90  
 સરવાળો 1,44,912.17 1,68,824.08  સરવાળો 1,44,912.17   1,68,824.08 1,68,824.08 

 �ોત: સબંિંધત વ��ના નાણા ં�હસાબો   
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       (₹ કરોડમા)ં 
ભાગ II: �જુરાત સરકારની 31 માચ� 2019 ના રોજની નાણાક�ય પ�ર��થિતનો સારાશં 

31.03.2018 ના રોજ જવાબ�ાર�� 31.03.2019 ના રોજ 
2,06,643.56 �ત�રક ઋણ - 2,32,874.70 
1,51,886.55  �યાજ સ�હતની બ�ર લોન 1,79,323.20  

0.52  �યાજ િસવાયની બ�ર લોન 0.52  

0.00  ભારતીય �વન િવમા િનગમની લોન 0.00  

54,756.49 અ�ય સ�ંથાઓ પાસેથી લોન 53,550.98  

0.00 સાધનોપાલય પેશગીઓ 0.00  

0.00  ભારતીય �ર�વ� બ�ક પાસેથી ઓવર�ા�ટ 0.00  

5,946.92 ક��� સરકાર પાસેથી લોન અને પેશગીઓ - 7,429.82 
2.53  1984-85 પહ�લાનંી લોન, 6004 2.52  

32.64  �બન-આયોજન લોન 29.15  

5,911.57  રા�યની આયોજન યોજનાઓ માટ� લોન 7,397.97  

0.00     ક����ય આયોજન યોજનાઓ માટ� લોન 0.00  

0.18  ક��� �રુ��ૃત આયોજન યોજનાઓ માટ� લોન 0.18  

200.00 �ક��મક િનિધ 199.75 
10,400.18 નાની બચત, ભિવ�ય િનિધ વગેર� 10,608.63 
30,130.00 થાપણો 32,131.84 
14,931.88 અનામત ભડંોળ 15,503.27 

524.24 ��ચક અને પર�રુણ િસલકો  (-)202.94 
968.22 ભરણાનંી િસલક 636.21 

2,69,745.00 �ુલ 2,99,181.28 
 સપંિ�  

 2,37,058.70 �થાયી સપંિ� પર �ુલ �ડૂ� જોગવાઇ - 2,65,120.58 
86,113.96  કંપનીઓ, િનગમો વગેર�ના શેરોમા ં�ડૂ�રોકાણ. 92,803.90  

1,50,944.74  અ�ય �ડૂ� જોગવાઇ 1,72,316.68  

7,923.06 લોન અને પેશગીઓ -  9,503.15 
607.81 ઉ�� યોજનાઓ માટ� લોન 619.55  

7,065.72  અ�ય િવકાસ લોન 8,633.26  

249.53 સરકાર� કમ��ાર�ઓને લોન અને પર�રુણ લોન 250.34  

11,686.04 અનામત ભડંોળ�ુ ં�ડૂ�રોકાણ 12,704.26 
0.79 પેશગીઓ 0.73 
0.00 ��ચક અને પર�રુણ િસલકો  0.00 

4,842.83 રોકડ - 6,895.93 
4.19  િતજોર�મા રોકડ અને �થાિનક ભરણા ં 0.00  

(-)359.53  �ર�વ� બ�કમા ંથાપણો 0.12  

0.08  �થાયી પેશગી સ�હત િવભાગીય રોકડ િસલક (-)0.09  

5,198.09  રોકડ િસલક�ુ ં�ડૂ�રોકાણ 6,895.90  

8,233.58 સરકાર� �હસાબમા ંખાધ - 4,956.63 
5,231.61 બાદ 

(i) મહ��લૂી �રુાતં/ઉમેરો �ા� ુવષ�ની મહ��લૂી ખાધ 

 
3,211.97 

 

0.00 (ii) પર�રુણ ખાધ 65.00  

0.00 (iii) અ�ય સમાયોજન (-)0.02  

13,465.19  વષ�ની શ��તમા ં�ક�� થયેલી ખાધ 8,233.58  

2,69,745.00 સરવાળો 2,99,181.28 
�ોત: સબંિંધત વષ�ના નાણા ં�હસાબો 
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પ�ર���ટ 1.4 
વા���વક �કડા�ની �લુનાએ �દાજપ�ીય �દાજના સદંભ� અને �ધુાર�લ �દાજ 2018-19 

(સદંભ�: ફકરો 1.1.3 ��ૃ� 9) 
(₹ કરોડમા)ં 

રાજકોષીય  પ�રમા�ો �દાજપ�ીય 
�દાજ 

�ધુાર�લા 
�દાજ 

વા���વક 
�કડા 

વધારો /ઘટાડો  (-) 
વધારો /ઘટાડો  (-) 

 

ટકામા ં
BE to 
actual 

RE to 
actual 

BE to 
actual 

RE to 
actual 

1 2 3 4 5 (4-2) 6 (4-3) 7 8 

(1) મહ��લુી આવક  (ક+ખ+ગ+ઘ) 140631.15 140531.72 136001.54 -4629.61 -4530.18 -3.29 -3.22 

(ક) કર આવક  88728.80 89900.10 80102.74 -8626.06 -9797.36 -9.72 -10.90 
રા�ય, માલ અને સેવા પરનો કર 
(SGST) 

42750.00 42750.00 34888.71 -7861.29 -7861.29 -18.39 -18.39 

આવક અને ખચ� પરનો અ�ય કર 269.03 303.00 260.51 -8.52 -42.49 -3.17 -14.02 

જમીન મેહ�લુ 2625.20 2500.00 2407.51 -217.69 -92.49 -8.29 -3.70 

���પ અને નોધણી ફ�  8380.14 8011.00 7780.77 -599.37 -230.23 -7.15 -2.87 

ખેતીની જમીન િસવાયની �થાવર િમલકત 
પરનો કર 

366.96 320.00 259.31 -107.65 -60.69 -29.34 -18.97 

રાજય આવકાર�  79.08 126.10 130.59 51.51 4.49 65.14 3.56 

વેપાર, વણજ વગેર� પરનો કર  20783.12 23000.00 22414.25 1631.13 -585.75 7.85 -2.55 

વાહન વેરો  4784.99 4500.00 4118.60 -666.39 -381.40 -13.93 -8.48 

માલસામાન અને યા�ી વેરો  112.33 115.00 116.73 4.40 1.73 3.92 1.50 

વીજળ� પરના કર અને ડ��ુ�  8129.57 7800.00 7347.79 -781.78 -452.21 -9.62 -5.80 

ચીજવ�� ુઅને સેવાઓ પર અ�ય કર 448.38 475.00 377.97 -70.41 -97.03 -15.70 -20.43 

(ખ) ��ન કર આવક 11705.04 12102.30 13416.99 1711.95 1314.69 14.63 10.86 

અ�ય રાજકોષીય સેવાઓ 0.05 0.04 0.06 0.01 0.02 20.00 50.00 

�યાજ ની આવક 1200.00 1200.00 1611.71 411.71 411.71 34.31 34.31 

ડ�વીડંડ અને નફો  100.00 122.44 120.03 20.03 -2.41 20.03 -1.97 

�હ�ર સેવા આયોગ 10.00 3.95 4.27 -5.73 0.32 -57.30 8.10 

પોલીસ 356.66 356.66 312.19 -44.47 -44.47 -12.47 -12.47 

�લો 8.26 8.26 8.72 0.46 0.46 5.57 5.57 

����નર� અને િ����ગ 28.30 28.74 31.78 3.48 3.04 12.30 10.58 

�હ�ર કામો  65.18 76.52 77.03 11.85 0.51 18.18 0.67 

અ�ય ��ાસિનક સેવાઓ 194.39 170.00 130.59 -63.80 -39.41 -32.82 -23.18 

પે��ન અને અ�ય િન�િૃ� લાભો માથંી 
ફાળો અને વ�લુી 

64.80 56.00 56.33 -8.47 0.33 -13.07 0.59 

પર�રુણ સામા�ય સેવાઓ   42.20 42.20 39.53 -2.67 -2.67 -6.33 -6.33 

િ��ણ ,રમતો,કળા અને સા�ં�ૃિતક  652.47 531.08 688.48 36.01 157.40 5.52 29.64 

તબીબી અને �હ�ર આરો�ય 210.61 230.46 271.59 60.98 41.13 28.95 17.85 

�ુ�ંુબ ક�યાણ 16.20 12.20 3.49 -12.71 -8.71 -78.46 -71.39 

પાણી �રુવઠા અને �વ��તા 9.72 2.86 1.94 -7.78 -0.92 -80.04 -32.17 

આવાસન 28.90 28.90 112.46 83.56 83.56 289.13 289.13 

        



પ�ર�શ�ટો 

115 31 માચ� 2019 ��તત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થ�ત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

રાજકોષીય  પ�રમાણો �દાજપ�ીય 
�દાજ 

�ધુાર�લા 
�દાજ 

વા�ત�વક 
�કડા 

વધારો /ઘટાડો  (-) 
વધારો /ઘટાડો  (-) 

 

ટકામા ં
BE to 
actual 

RE to 
actual 

BE to 
actual 

RE to 
actual 

શહ�ર� િવકાસ  41.76 185.29 280.62 238.86 95.33 571.98 51.45 

મા�હતી અને �ચાર 1.51 1.34 0.97 -0.54 -0.37 -35.76 -27.61 

�મ અને રોજગાર 545.41 584.96 643.25 97.84 58.29 17.94 9.96 

સામા�જક �રુ�ા અને ક�યાણ 9.09 6.31 6.85 -2.24 0.54 -24.64 8.56 

અ�ય સામા�જક સેવાઓ 132.45 165.00 335.34 202.89 170.34 153.18 103.24 

પાક �રુ�ા 42.12 112.34 222.73 180.61 110.39 428.80 98.26 

પ�પુાલન 85.57 81.36 73.85 -11.72 -7.51 -13.70 -9.23 

ડ�ર� િવકાસ  22.57 22.57 6.19 -16.38 -16.38 -72.57 -72.57 

મ��ય ઉધોગ  14.85 14.85 17.67 2.82 2.82 18.99 18.99 

વ�ય અને વ�ય�વો  49.68 60.00 46.49 -3.19 -13.51 -6.42 -22.52 

ખા� પદાથ� ��વણી અનેવેરહાઉસ�ગ 4.32 4.32 4.20 0.12 0.12 -2.78 -2.78 

સહકાર 127.44 422.94 397.38 269.94 -25.56 211.82 -6.04 

અ�ય �ૃિષ �ો�ામ 6.48 7.33 5.84 -0.64 -1.49 -9.88 -20.33 

જમીન �ધુારણા 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 

અ�ય �ામ િવકાસ કાય��મો 195.32 150.00 73.71 -121.61 -76.29 -62.26 -50.86 

અ�ય �પે�યલ ��રયા �ો�ામ 7.02 20.00 46.38 39.36 26.38 560.68 131.90 

મો�� િસચાઈ 756.32 787.54 820.82 64.50 33.28 8.53 4.23 

મ�યમ િસચાઈ 518.35 540.00 506.13 -12.22 -33.87 -2.36 -6.27 

નાની િસચાઈ 1.10 10.22 52.28 51.18 42.06 4652.73 411.55 

�બન પરંપરાગત ઉ��ના �ોત 16.38 15.32 58.99 42.61 43.67 260.13 285.05 

�ા�ય અને લ� ુઉ�ોગો 13.21 24.72 24.69 11.48 -0.03 86.90 -0.12 

ઉધોગો 151.80 53.70 51.94 -99.86 -1.76 -65.78 -3.28 

�બન લોહ ખાણકામ અને ધા� ુઉધોગો  4212.00 4212.00 4863.00 651.00 651.00 15.46 15.46 

બદંરો અને દ�વાદાડં�ઓ   1400.00 1387.30 1153.35 -246.65 -233.95 -17.62 -16.86 

માગ� અને �લૂો  151.69 151.69 92.22 -59.47 -59.47 -39.20 -39.20 

�વાસન 29.22 29.22 93.37 64.15 64.15 219.54 219.54 

અ�ય સામા�ય આિથ�ક સેવાઓ 176.15 176.15 68.19 -107.96 -107.96 -61.29 -61.29 

અ�ય �બન-કર આવક 5.59 5.56 0.40 -5.19 -5.16 -92.84 -92.81 

(ગ) ક���ીય કરવેરા અને જકાતમા ં
રા�યનો �હ�સો  24307.08 23489.32 23489.33 -817.75 0.01 -3.36 0.00 

(ઘ) ભારત સરકાર તરફ થી  સહાયક 
અ�દુાન  15890.23 15040.00 18992.48 3102.25 3952.48 19.52 26.28 

(૨) પર�રુણ �ડૂ� આવક  10.00 65.00 65.00 55.00 0.00 550.00 0.00 

(3) લોન અને પેશગીઓની વ�લુાત  286.00 286.00 151.37 -134.63 -134.63 -47.07 -47.07 

(4) �ુલ આવકો (1+2+3) 140927.15 140882.72 136217.91 -4709.24 -4664.81 -3.34 -3.31 

(5) મહ��લૂી ખચ� (ક+ખ+ગ+ઘ) 134633.30 139153.06 132789.57 -1843.73 -6363.49 -1.37 -4.57 

(ક) સામા�ય સેવાઓ  51822.05 46997.53 47563.78 -4258.27 566.25 -8.22 1.20 
       



પ�રિ��ટો 

31 માચ� 2019 �િ�� વષ� માટ�નો 116 
રા�યની ના�ાક�ય પ�ર��થિ� પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ  

રાજકોષીય  પ�રમા�ો ��ાજપ�ીય 
��ાજ 

�ધુાર�લા 
��ાજ 

વા��િવક 
�કડા 

વધારો /ઘટાડો  (-) 
વધારો /ઘટાડો  (-) 

 
ટકામા ં

BE to 
actual 

RE to 
actual 

BE to 
actual 

RE to 
actual 

�યાય �શાસન 1158.87 1113.10 988.69 -170.18 -124.41 -14.68 -11.18 

�ુટંણી 147.28 275.10 267.09 119.81 -8.01 81.35 -2.91 

જમીન મહ��લૂ 153.13 146.41 139.82 -13.31 -6.59 -8.69 -4.50 

�ટ��પ અને નોધણી ફ�  128.51 144.57 136.61 8.10 -7.96 6.30 -5.51 

રાજય આબકાર�  18.70 18.29 17.94 -0.76 -0.35 -4.06 -1.91 

વાહન વેરો 198.76 163.73 153.71 -45.05 -10.02 -22.67 -6.12 

�યાજની �કુવણી  20179.11 20339.87 20183.36 4.25 -156.51 0.02 -0.77 

સ��વાલય-સામા�ય સેવાઓ  489.47 444.34 419.88 -69.59 -24.46 -14.22 -5.50 

��લા �શાસન 547.40 527.59 478.54 -68.86 -49.05 -12.58 -9.30 

િતજોર� અને �હસાબ �શાસન  194.54 176.31 171.52 -23.02 -4.79 -11.83 -2.72 

પોલીસ  4218.38 5212.53 4842.06 623.68 -370.47 14.78 -7.11 

�લો 154.22 163.94 144.12 -10.10 -19.82 -6.55 -12.09 

�હ�ર કામો  277.74 449.47 323.49 45.75 -125.98 16.47 -28.03 

અ�ય �શાસિનક સેવાઓ  420.16 511.04 504.95 84.79 -6.09 20.18 -1.19 

પે�શન અને અ�ય  િન�િૃ� લાભો  14767.55 15754.70 18295.44 3527.89 2540.74 23.89 16.13 

પર�રુણસામા�ય સેવાઓ  7027.89 53.18 40.56 -6987.33 -12.62 -99.42 -23.73 

અ�ય  1740.34 1503.36 456.00 -1284.34 -1047.33 -73.80 -69.67 

(ખ) સામા�જક સેવાઓ 55398.02 59040.45 53285.28 -2112.74 -5755.67 -3.81 -9.75 

સામા�ય િશ�ણ 20880.97 23044.77 22733.83 1852.86 -310.94 8.87 -1.35 

તકનીક� િશ�ણ 1001.36 968.63 863.37 -137.99 -105.26 -13.78 -10.87 

રમતગમત અને  �વુા સેવાઓ  402.58 400.83 391.25 -11.33 -9.58 -2.81 -2.39 

તબીબી અને �હ�ર આરો�ય 5961.10 6387.45 6120.42 159.32 -267.03 2.67 -4.18 

�ુ�ંુબ ક�યાણ 1696.34 1926.83 1806.59 110.25 -120.24 6.50 -6.24 

પાણી �રુવઠા અને �વ�છતા 1002.91 1437.12 618.10 -384.81 -819.02 -38.37 -56.99 

આવાસન 2894.88 2660.13 1655.01 -1239.87 -1005.12 -42.83 -37.78 

શહ�ર� િવકાસ  10065.54 10325.99 9403.81 -661.73 -922.18 -6.57 -8.93 

અ��ુ�ૂ�ત�િત, અ��ુ�ૂ�તજન�િત,અ�ય 
પછાત વગ� અને લ�મુિત વગ�� ુક�યાણ 

4033.95 4045.31 3977.12 -56.83 -68.19 -1.41 -1.69 

�મ અને રોજગાર અને ક�શ�ય િવકાસ 1398.83 1149.55 1053.33 -345.50 -96.22 -24.70 -8.37 

સામા�જક �રુ�ા અને ક�યાણ  1163.80 1267.47 1136.57 -27.23 -130.90 -2.34 -10.33 

પોષણ  3661.90 3067.23 2466.99 -1194.92 -600.24 -32.63 -19.57 

�ુદરતી આફત �સગેં રાહત  883.71 2008.99 743.06 -140.65 -1265.93 -15.92 -63.01 

અ�ય  350.14 350.65 315.83 -34.31 -34.82 -9.80 -9.93 

(ગ) આિથ�ક સેવાઓ  27045.35 32746.80 31575.69 4530.34 -1171.11 16.75 -3.58 

પાક �રુ�ા 3178.16 4995.85 4811.25 1633.09 -184.60 51.38 -3.70 

પ�પુાલન  773.77 671.50 628.58 -145.19 -42.92 -18.76 -6.39 

        



પ�ર���ટો 

117 31 માચ� 2019 ���� વષ� માટ�નો 
રા�યની ના�ાક�ય પ�ર����� પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

રાજકોષીય  પ�રમા�ો �દાજપ�ીય 
�દાજ 

�ધુાર�લા 
�દાજ 

વા���વક 
�કડા 

વધારો /ઘટાડો  (-) 
વધારો /ઘટાડો  (-) 

 

ટકામા ં
BE to 
actual 

RE to 
actual 

BE to 
actual 

RE to 
actual 

વન અને વ�ય�વો  565.32 563.10 548.56 -16.76 -14.54 -2.96 -2.58 

�ૃિષ સસંોધન અને િશ�ણ 703.94 745.24 744.98 41.04 -0.26 5.83 -0.03 

સહકાર 774.30 1182.36 1161.72 387.42 -20.64 50.03 -1.75 

�ામ િવકાસ માટ� ખાસ યોજનાઓ 611.13 580.48 289.49 -321.64 -290.99 -52.63 -50.13 

�ામ રોજગાર  473.60 517.46 502.13 28.53 -15.33 6.02 -2.96 

અ�ય �ામ િવકાસ કાય��મો 2878.24 3000.47 2691.70 -186.54 -308.77 -6.48 -10.29 

મોટ� િસ�ચાઈ 321.46 306.35 318.87 -2.59 12.52 -0.81 4.09 

મ�યમ િસ�ચાઈ 207.88 198.67 200.47 -7.41 1.80 -3.56 0.91 

નાની િસ�ચાઈ 657.90 517.10 506.37 -151.53 -10.73 -23.03 -2.08 

ઉ��  5432.85 7370.99 7365.62 1932.77 -5.37 35.58 -0.07 

નવી અને નવીકરણ ઉ��  107.13 255.88 288.89 181.76 33.01 169.66 12.90 

ઉધોગો  1873.99 2621.88 2526.35 652.36 -95.53 34.81 -3.64 

�બન-લોહ ખાણકામ અને ધા� ુઉધોગો  190.59 221.04 211.99 21.40 -9.05 11.23 -4.09 

માગ� અને �લુો  4180.92 4478.27 4672.85 491.93 194.58 11.77 4.34 

માગ� પ�રવહન  302.94 353.21 352.80 49.86 -0.41 16.46 0.12 

સ�ચવાલય-આિથ�ક સેવાઓ  148.52 128.55 109.30 -39.22 -19.25 -26.41 -14.97 

નાગ�રક �રુવઠા  882.68 785.70 691.05 -191.63 -94.65 -21.71 -12.05 

અ�ય  2780.03 3252.70 2952.72 172.69 -299.98 6.21 -9.22 

(ઘ) સહાયક અ�દુાન અને ફાળો 367.88 367.78 364.82 -3.06 -2.96 -0.83 -0.80 

(6) �ડૂ� ખચ�  30341.64 31417.24 28061.90 -2279.74 -3355.34 -7.51 -10.68 

પોલીસ પણ ��ૂ� �ગવાઈ 247.56 264.14 198.25 -49.31 -65.89 -19.92 -24.95 

�હ�ર કામો પર ��ૂ� જોગવાઈ  862.49 681.99 564.89 -297.60 -117.10 -34.50 -17.17 

િશ�ણ,રમતગમત ,કળા અને સા�ં�ૃિતક 
માટ� ��ૂ� જોગવાઈ  

1715.43 1125.40 915.17 -800.26 -210.23 -46.65 -18.68 

તબીબી અને �હ�ર આરો�ય માટ� ��ૂ� 
જોગવાઈ 

1938.79 2051.98 2049.73 110.94 -2.25 5.72 -0.11 

પાણી �રુવઠા અને �વ�છતા માટ� ��ૂ� 
જોગવાઈ 

3106.77 3321.94 3292.28 185.51 -29.66 5.97 -0.89 

આવાસન માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 851.86 723.27 698.77 -153.09 -24.50 -17.97 -3.39 

શહ�ર� િવકાસ માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 284.50 202.57 159.13 -125.37 -43.44 -44.07 -21.44 

અ��ુ�ૂચત�િત, અ��ુ�ૂચતજન�િત,અ�ય 
પછાત વગ� અને લ�મુિત વગા�� ુક�યાણ 
માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 

382.66 211.72 202.29 -180.37 -9.43 -47.14 -4.45 

પોષણ માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 113.33 75.80 43.51 -69.82 -32.29 -61.61 -42.60 

  
       



પ�ર�શ�ટો 

31 માચ� 2019 ��તત વષ� માટ�નો 118 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર����ત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ  

રાજકોષીય  પ�રમાણો ��ાજપ�ીય 
��ાજ 

�ધુાર�લા 
��ાજ 

વા�ત�વક 
�કડા 

વધારો /ઘટાડો  (-) 
વધારો /ઘટાડો  (-) 

 

ટકામા ં
BE to 
actual 

RE to 
actual 

BE to 
actual 

RE to 
actual 

અ�ય સામા�જક સેવાઓ માટ� ��ૂ� 
જોગવાઈ 

439.05 381.19 317.98 -121.07 -63.21 -27.58 -16.58 

વન અને વ�ય�વો માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 679.45 681.54 676.49 -2.96 -5.05 -0.44 -0.74 

અ�ય �ામ િવકાસ કાય��મ માટ� ��ૂ� 
જોગવાઈ 

1217.00 1300.50 1299.42 82.42 -1.08 6.77 -0.08 

મોટ� િસ�ચાઈયો માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 5568.44 5541.84 3886.23 -1682.21 -1655.61 -30.21 -29.87 

મ�યમ િસ�ચાઈયો માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 2781.64 5043.67 5061.55 2279.91 17.88 81.96 0.35 

નાની િસ�ચાઈ માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 1486.27 1414.69 1326.91 -159.36 -87.78 -10.72 -6.20 

���ની યોજનાઓ માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 2889.07 2825.87 2873.57 -15.50 47.70 -0.54 1.69 

નાગ�રક ����ન માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 131.50 119.88 108.58 -22.92 -11.30 -17.43 -9.43 

માગ� અને �લુો માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 3219.59 3496.11 3089.68 -129.91 -406.43 -4.03 -11.63 

માગ� ��રવ�ન માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 680.00 680.00 214.49 -465.51 -465.51 -68.46 -68.46 

�વાસન માટ� ��ૂ� જોગવાઈ 609.50 596.75 557.25 -52.25 -39.50 -8.57 -6.62 

અ�ય ��ૂ� જોગવાઈ 1136.74 676.39 525.73 -611.01 -150.66 -53.75 -22.57 

(7) �હ�ર ��ણની પરત �કુવણી 15434.28 15439.83 15432.02 -2.26 -7.81 -0.01 -0.05 

(8) લોન અને પેશગીઓની �કુવણી  1535.92 2099.42 1731.47 195.55 -367.95 12.73 -17.53 

(9) �ુલ ખચ� (5+6+7) 166510.86 172669.72 162582.94 -3927.92 -10086.78 -2.36 -5.84 

(10) મહ��લૂી �રુાતં (+)/ખાઘ (-) (1-5) 5997.85 1378.66 3211.97 -2785.88 1833.31 -46.45 132.98 

(11) રાજકોષીય ખાઘ (-) (4-9) 25583.71 31787.00 26365.03 781.32 -5421.97 3.05 -17.06 

(12) �ા��મક �રુાતં (+)/ખાઘ (-) 
 (10+ �યાજની �કુવણી) 5404.60 11447.13 6181.67 777.07 -5265.46 14.38 -46.00 

�ોત: રા�ય સરકારના બ�ટ �કા�નો વષ� 2018-19 (બીઇ) અન ે2019-20 (આરઈ) માટ� અને નાણાકં�ય ખાતાઓ 2018-19 (વા�તિવક)  
 

  



પ�રિશ�ટો 

119 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિશ�ટ 1.5 
રાજય સરકારની નાણાકં�ય ��થિત પર સમય �ોનીવાર મા�હતી  

(સદંભ�:ફકરા 1.3 અને 1.9.2; ��ૃ�ો 13 અને 50) 
(₹ કરોડમા)ં 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
ભાગ ક-આવક 
1. મહ��લૂી આવક 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 
(i) કર આવક 61,340 62,649 64,443 71,549 80,103 

રા�ય, માલ અને સેવા પરનો કર (SGST) - - - 21,251 34,889 
�ૃિષ આવક પરનો કર - - - - - 
વેપાર, વણજ વગેર� પરનો કર 44,145 44,091 46,314 29,639 22,414 
રા�ય આબકાર� 140 123 152 85 131 
વાહન વેરો 2,695 3,008 3,213 3,885 4,119 
����પ અને ન�ધણી ફ� 5,503 5,549 5,783 7,255 7,781 
જમીન મહ��લૂ 1,893 2,529 1,999 1,859 2,408 
માલસામાન અને �તા�ઓ પરનો કર 211 265 66 131 117 
અ�ય કરવેરા 6,753 7,084 6,916 7,444 8,244 

(ii) ��ન-કર આવક 9,543 10,194 13,346 15,074 13,417 
(iii ) ક����ય કરવેરા અને જકાતમા ંરા�યનો �હ�સો 10,296 15,691 18,835 20,782 23,489 
(iv) ભારત સરકાર તરફથી સહાયક અ�દુાન 10,799 8,949 13,218 15,886 18,993 
2. પર�રુણ �ડૂ� આવક 241 0.00 240 0 65 
3. લોન અને પેશગીઓની વ�લૂાત 621 125 166 346 151 

સામા�ય સેવાઓ - - - - - 

સામા�જક સેવાઓ 5 7 7 7 12 

આિથ�ક સેવાઓ 541 54 101 291 89 
સરકાર� કમ�ચાર�ઓને લોન અને પર�રુણ લો�સ 75 64 58 48 50 

4.�ુલ મહ��લૂી અને ��ન-ઋણ �ડૂ� આવકો(1+2+3) 92,840 97,608 1,10,248 1,23,637 136,218 
5.  �હ�ર ઋણની આવકો 19,454 23,486 27,668 26,953 43,146 

�ત�રક ઋણ (સાધનોપાલય પેશગીઓ અને ઓવર�ા�� 
િસવાય) 

19,131 23,234 27,477 26,863 40,950 

સાધનોપાલય પેશગીઓ અને ઓવર�ા�� હ�ઠળ ચો�ખી 
લેવડદ�વડ 

- - - - - 

ભારત સરકાર તરફથી લોન અને પેશગીઓ 323 253 191 90 2,196 
6.  �કિ�ત નીિધમા ં�ુલ આવક(4+5) 1,12,294 1,21,094 1,37,916 1,50,590 1,79,364 
7.  આક��મક નીિધમા ંઆવક 0 14 4 0 0 
8.  �હ�ર �હસા�ની આવક (�ુલ) 62,388 65,132 58,959 89,133 1,05,720 
9.  રા�યની �ુલ આવક (6+7+8) 1,74,682 1,86,240 1,96,879 2,39,723 2,85,084 
ભાગખ-ખચ�/�કુવણી 
10. મહ��લૂી ખચ� 86,652 95,779 1,03,895 1,18,060 1,32,790 

આયોજન 26,586 32,224 36,709 - - 
આયોજન બહાર 60,066 63,555 67,186 - - 

રા�ય અ�દુાનમાથંી ખચ� - - - 1,03,047 1,17,424 
ક����ય સહાય  CSS/CS સહ�ત - - - 15,013 15,366 

સામા�ય સેવાઓ ( �યાજની �કૂવણી સ�હત) 30,003 32,876 35,804 41,402 47,564 
સામા�ક સેવાઓ 36,714 42,120 44,926 49,039 53,285 
આિથ�ક સેવાઓ 19,399 20,224 22,749 27,145 31,576 
સહાયક અ�દુાન અને ફાળો 536 559 416 474 365 
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  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

11. �ડૂ� ખચ� 24,158 24,169 22,355 26,313 28,062 
આયોજન 24,074 24,093 22,302 - - 
આયોજન બહાર 84 76 53 - - 

રા�ય અ�દુાનમાથંી ખચ� - - - 20,305 23,087 
CSS/CS સાથે ક���ીય સહાયતા - - - 6,008 4,975 

સામા�ય સેવાઓ 888 808 623 871 875 
સામા�ક સેવાઓ 7,186 6,417 6,215 6,813 7,696 
આિથ�ક સેવાઓ 16,084 16,944 15,517 18,630 19,491 

12. લોન અને પેશગીઓની �કૂવણી 350 675 478 631 1,731 

સામા�ય સેવાઓ - - - - - 

સામા�જક સેવાઓ 41 146 217 265 924 

આિથ�ક સેવાઓ 260 473 198 311 756 

સરકાર� કમ�ચાર�ઓને લોન અને પર�રુણ લો�સ 49 56 63 55 51 

13.�ુલ ખચ� (10+11+12) 1,11,160 1,20,623 1,26,728 1,45,004 1,62,583 

14. �હ�ર ઋણની પરત �કૂવણી 5,509 6,194 9,073 13,700 15,432 
�ત�રક ઋણ (સાધનોપાલય પેશગી અને ઓવર�ા�ટ 
િસવાય) 

4,849 5,534 8,386 12,991 14,719 

સાધનોપાલય પેશગી અને ઓવર�ા�ટ હ�ઠળ ચો�ખી 
લેવડદ�વડ 

- - - - - 

ભારત સરકાર તરફથી લોન અને પેશગી 660 660 687 709 713 

15. �ક��મક નીિધનો િવિનયોગ - - - - - 

16.એકિ�ત નીિધમાથંી �ુલ �કૂવણી (13+14+15) 1,16,669 1,26,817 1,35,801 1,58,704 1,78,015 

17.�ક��મક િનિધમાથંી �કૂવણી 14 4 - - 0.25 

18.�હ�ર �હસાબની �કૂવણી 52,309 61,936 56,388 87,738 1,03,998 
19. રા�ય �ારા �ુલ �કુવણી(16+17+18) 1,68,992 1,88,757 1,92,189 2,46,442 2,82,013 
ભાગ ગ- ખાધ 
20. મહ��લૂી ખાધ(-) / મહ��લૂી �રુાતં(+) (1-10) (+)5,326 (+)1,704 (+)5,947 (+)5,232 (+)3,212 
21.રાજકોષીય ખાધ (-)/રાજકોષીય �રુાતં(+) (4-13) (-)18,320 (-)23,015 (-)16,480 (-)21,366 (-)26,365 
22. �ાથિમક ખાધ(-)/�ાથિમક �રુાતં (+) (21+23) (-)3,374 (-)6,715 (+)1,317 (-)2,412 (-)6,182 
ભાગ ઘ- અ�ય મા�હતી 
23.�યાજની �કુવણી (મહ��લૂી ખચ�મા ંસામેલ) 14,946 16,300 17,797 18,954 20,183 
24. �થાિનક સ�ંથાઓ વગેર�ને નાણાક�ય સહાય. 39,964 44,048 48,055 54,807 59,611 
25. મેળવેલ સાધનોપલય પેશગીઓ/ઓવર�ા�ટ    (�દવસો) - - - - - 
 મેળવેલ સાધનોપાલય પેશગીઓ (�દવસો) - - - - - 
 મેળવેલ ઓવર�ા�ટ (�દવસો) - - - - - 
26.સાધનોપાલય પેશગીઓ/ઓવર�ા�ટ પર �યાજ - - - - - 
27. રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ��પાદન (GSDP)  9,21,773 10,29,010 11,53,327(P) 13,14,680(Q) 15,01,496(A) 
28. ચડત રાજકોષીય જવાબદાર�ઓ (વષા�તે) 2,02,313 2,21,090 2,43,146 2,56,366 2,85,844 
29. ચડત બાયંધર�ઓ (વષા�તે) 5,984 5,236 4,804 4,834 4,699 
30.બાયંધર�ની મહ�મ રકમ (વષ� દરિમયાન) 11,235 11,333 11,333 11,796 11,796 
ભાગ ચ- નાણાક�ય �વા��યના દશ�કો 

પોતાની કર આવક/GSDP (ટકા) 6.65 6.09 5.59 5.44 5.33 

પોતાની �બન-કર આવક/GSDP (ટકા) 1.04 0.99 1.16 1.15 0.89 

ક����ય તબદ�લી/GSDP (ટકા) 2.29 2.39 2.78 2.79 2.83 

II. ખચ��ુ ં�યવ�થાપન      

�ુલ ખચ�/GSDP (ટકા) 12.06 11.72 10.99 11.03 10.83 
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  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
�ુલ ખચ�/મહ��લૂી આવક 1.21 1.24 1.15 1.18 1.20 
મહ��લૂી ખચ�/�ુલ ખચ� 0.78 0.79 0.82 0.81 0.82 
સામા�ક સેવાઓ પર ખચ�/�ુલ ખચ� 0.39 0.40 0.41 0.39 0.38 
આિથ�ક સેવાઓ પર ખચ�/�ુલ ખચ� 0.32 0.31 0.30 0.32 0.31 
��ૂ� ખચ�/�ુલ ખચ� 0.22 0.20 0.18 0.18 0.17 
સામા�ક અને આિથ�ક સેવાઓ પર ��ૂ� ખચ�/�ુલ ખચ�. 0.21 0.19 0.17 0.18 0.17 

III. રાજકોષીય અ�મ�લુન�ુ ં�યવ��ાપન 
મહ��લૂી ખાધ અથવા �રુાતં/GSDP (ટકા) 0.58 0.17 0.52 0.40 0.21 
રાજકોષીય ખાધ/GSDP (ટકા) (-)1.99 (-)2.24 (-)1.43 (-)1.63 (-)1.76 
�ાથિમક ખાધ(-) અથવા �રુાતં(+)/GSDP (ટકા) (-)0.37 (-)0.65 0.11 (-)0.18 (-)0.41 
મહ��લૂી ખાધ/રાજકોષીય ખાધ (-)0.29 (-)0.07 (-)0.36 (-)0.24 (-)0.12 
�ાથિમક મહ��લૂી િસલક/GSDP (ટકા) 2.20 1.75 2.06 1.84 1.56 

IV. રાજકોષીય જવા�દાર���ુ ં�યવ��ાપન 
રાજકોષીય જવા�દાર�ઓ/GSDP  0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 
રાજકોષીય જવા�દાર�ઓ/મહ��લૂી આવક (ટકા) 219.96 226.80 221.36 207.94 210.18 
�ાથિમક ખાધ સામે જ�થાનો ફ�લાવો (ટકા) (-)28.90 (-)94.30 11.23 (-)15.51 (-)35.64 

ઋણ ��ુ�ત (��ુલ+�યાજ)/�ુલ ઋણ આવક 0.93 0.96 0.94 1.07 0.91 

V. અ�ય રાજકોષીય �વા��યના દશ�કો 
��ૂ�રોકાણ પર વળતર 0.14 0.14 0.14 0.11 0.13 

નાણાક�ય સપંિ�/જવા�દાર�ઓ 0.90 0.92 0.95 0.97 0.98 

�ોત: �જુરાત રાજકોષીય જવા�દાર� અિધિનયમ, 2005 હ��ળ�ુ ંિનવેદન (2018-19) �ુ ં�દાજપ�ીય �કા�ન ન.ં 30) 

 P= કામચલાઉ �દાજો, Q= �વ�રત �દાજો, A= અ��મ �દાજો 
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પ�રિ��ટ 1.6 
2014-19 દરિમયાન કરવેરા આવકના ��ુય ઘટકોની સરખામણી 

(સદંભ� 1.3.3, ��ૃ� 17) 
(₹ કરોડમા)ં 

�ોત: �તેવષ� ના નાણાક�ય �હસાબો  

NA: મ�વાપા� નથી 

                                                 
12   VAT (₹ 29,638.88 crore) + SGST (₹ 21,250.85 crore) 
13   વષ� 2017-18 દર�યાન GSTની આવક રા�ય આબકાર�મા ંસમાવી લેવામા ંઆવતા આવકમા ંઘટાડો નોધાયેલ 

છે.(�મુન ઉપયોગ માટ�ના આ�કોહોલ ને બાદ કરતા). 

મહ��લૂ�ુ ંસદર વષ� 
મેળવેલ 
આવક 

આવક મેળવવા 
થયેલ ખચ� 

આવક મેળવવા 
થયેલ ખચ�ની 
ટકાવાર� 

આવક મેળવવા થયેલ 
ખચ�ની અ�ખલ ભારતીય 
સર�રાસ  ટકાવાર� 

વેચાણ વેરો/વા�ણ�ય 

વેરો 

2014-15 44,145.26 212.25 0.48 0.91 

2015-16 44,091.05 204.99 0.46 0.66 

2016-17 46,317.78 234.86 0.51 0.69 

2017-18 50,889.7312 273.62 0.54 0.69 

2018-19 22,414.25 1.10 0.00 N.A 

વાહન વેરો અને 

માલસામાન અને 

ઉતા�� પરનો કર 

2014-15 2,905.44 124.07 4.27 6.08 

2015-16 3,273.17 138.53 4.23 4.99 

2016-17 3,279.35 134.94 4.11 2.61 

2017-18 4,016.72 138.53 3.45 2.61 

2018-19 4,235.33 153.71 3.63 N.A 

�ટ��પ ડ�ટુ� અને 

ન�ધણી �� 

2014-15 5,503.34 81.75 1.49 3.59 

2015-16 5,549.42 84.76 1.53 2.87 

2016-17 5,782.93 111.56 1.93 2.99 

2017-18 7,254.75 122.01 1.68 2.96 

2018-19 7,780.77 136.61 1.76 N.A 

રા�ય આબકાર� 

2014-15 140.27 13.43 9.57 2.09 

2015-16 123.32 14.49 11.75 3.21 

2016-17 151.53 15.31 10.10 2.01 

2017-18 84.7513 17.65 20.83 1.83 

2018-19 130.59 17.94 13.74 N.A 

રા�ય, માલ અને 

સેવા પરનો કર 

(SGST) 

2018-19 34,888.71 261.45 0.75 N.A 
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પ�રિ��ટ 2.1 
ગત વષ�ની જોગવાઇ કરતા ંઅિધક ખચ� િવિનયિમત કરાવવો જ�ર� 

(સદંભ�: ફકરો 2.3.1; ��ૃ� 66) 
(₹ કરોડમા)ં 

વષ� અ�દુાન/િવિનયોગના (મહ��લૂ/ �ડૂ�- મતપા�) નબંરો અિધકની રકમ 

�હ�ર �હસાબ 
સિમિત (PAC) 

�ારા 
િવચારણાનો 
તબ�ો 

2007-08 મહ��લૂ 

3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 

25, 26, 31, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 

53, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 73, 74, 75, 

78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 95 

1,055.23 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમતકરવા
મા ં���ુ ંનથી 

2008-09 
મહ��લૂ 

5, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 26, 38, 39, 41, 

43, 44, 62, 66, 73, 79, 80, 86, 87, 104 347.03 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી ��ૂ� 55, 58, 86 

2009-10 
મહ��લૂ 

1, 3, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 23, 26, 32, 

39, 41, 43, 45, 46, 48, 55, 57, 61, 62, 

64, 66, 69, 73, 75, 80, 84, 86, 87, 88, 

96, 97, 101, 102 
1,007.92 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 65, 93 

2010-11 
મહ��લૂ 

10, 41, 51, 62, 66, 72, 73, 82, 86, 87, 

88, 105 120.24 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી ��ૂ� 13 

2011-12 

મહ��લૂ 10, 18, 51, 82, 86 

189.12 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 87 

2012-13 

મહ��લૂ 9, 12, 18, 73, 88 

247.51 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 26 

2013-14 

મહ��લૂ 9, 73, 88 

921.69 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 26, 87 

2014-15 

મહ��લૂ 73, 85, 88 

143.97 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 
 

��ૂ� 26 
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વષ� અ�દુાન/િવિનયોગના (મહ��લૂ/ ��ૂ�- મતપા�) નબંરો અિધકની રકમ 

�હ�ર �હસાબ 
સિમિત (PAC) 

�ારા 
િવચારણાનો 
તબ�ો 

2015-16 મહ��લૂ 73 31.53 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

2016-17 

મહ��લૂ 9, 67, 73, 83 

275.64 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 10, 41 

2017-18 

મહ��લૂ 73 

330.72 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 3 

2018-19 મહ��લૂ 9, 13, 18, 73, 86 2,394.24 

હ�ુ �ધુી 

િનયિમત 

કરવામા ં���ુ ં

નથી 

�ુલ  7,064.84  

�ોત: વષ� 2007-08 થી 2018-19 માટ�ના િવિનયોગ �હ�ા�ો  
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વષ� અ�દુાન/િવિનયોગના (મહ��લૂ/ ��ૂ�- મતપા�) નબંરો અિધકની રકમ 

�હ�ર �હસાબ 
સિમિત (PAC) 

�ારા 
િવચારણાનો 
તબ�ો 

2015-16 મહ��લૂ 73 31.53 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

2016-17 

મહ��લૂ 9, 67, 73, 83 

275.64 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 10, 41 

2017-18 

મહ��લૂ 73 

330.72 

હ�ુ �ધુી 
િનયિમત 
કરવામા ં���ુ ં
નથી 

��ૂ� 3 

2018-19 મહ��લૂ 9, 13, 18, 73, 86 2,394.24 

હ�ુ �ધુી 

િનયિમત 

કરવામા ં���ુ ં

નથી 

�ુલ  7,064.84  

�ોત: વષ� 2007-08 થી 2018-19 માટ�ના િવિનયોગ �હ�ા�ો  

 



પ�રિ��ટો 
 

125 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિ��ટ 2.2 
2016-19 દરિમયાન ₹ 50 કરોડ કરતાં વધાર� સતત અિધક �યાનમા ંઆવી હતી એવા �ક�સા�   

(સદંભ�: ફકરો 2.3.2; ��ૃ� 67) 
 (₹ કરોડમા)ં 

અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� અિધક િવભાગ �ારા જણાવેલ કારણો 

 2425-00-107-18 �યાજ સહાય માટ� ખે�ૂતોને નાણાક�ય સહાય  

5 2016-17 459.00 553.21 94.21 કોઇ કારણો જણા�યા નથી. 

5 2017-18 778.27 868.26 89.99 વ� ુ�રખા�તો �ા�ત થવાના કારણ ે

5 2018-19 905.10 999.98 94.88 

પાછલા વષ�ની બાક� રહ�લી �ા�ત 

�રખા�તોની  િવચારણા અને વા�તિવક 

�વ�યકતાન ે�યાનમા ંલઈન.ે. 

2071-01-101-01  પચંાયતના �ાથિમક િ��કો ને વય િન�િૃત અને િન�િૃત ��થા ં

9 2016-17 2,191.32 2,664.71 473.39 

7 મા પગાર પચં �જુબ પ�ે�નમા ં�ધુારો 

અન ે પ�ે�ન ધારકોની સ�ંયામા ં વધારાના 

કારણ.ે 

9 2017-18 2,700.00 3,298.17 598.17 કોઇ કારણો જણા�યા નથી. 

9 2018-19 2,806.05 4,692.29 1,886.24 પ�ે�ન ધારકોની સ�ંયામા ંવધારાના કારણ.ે 

2071-01-105-01 પચંાયતના �ા�િમક િ��કો ને �ુ�ંુબ પે�સન 

9 2016-17 250.00 358.33 108.33 

7 મા પગાર પચં �જુબ પ�ે�નમા ં�ધુારો 

અન ે પ�ે�ન ધારકોની સ�ંયામા ં વધારાના 

કારણ.ે 

9 2017-18 306.18 394.27 88.09 
સાતમા પગારપચંના અમલીકરણ અને 

ફ�િમલી પ�ે�નમા ંવધારાના કારણે. 

9 2018-19 330.00 399.01 69.01 

�ાથિમક િ��ક ફ�િમલી પ�ે�નરોની 

સ�ંયામા ં વધારો અન ે તેમને વહ�ચાયલે 

રકમ. 

2852-80-800-26 IND-9 કાપડ ��યોગોનો િવકાસ 

49 2016-17 500.00 736.46 236.46 
�રખા�તો ની સ�ંયા મા ં વધારો થવાને 

કારણ ે

49 2017-18 827.04 945.91 118.87 વ� ુ�રખા�તો �ા�ત થવાન ેકારણ ે

49 2018-19 1,650.45 1,740.45 90.00 

�યાજ સબિસડ� અન ેપાવર ટ��રફ માટ� મોટ� 

સ�ંયામા ંઅર�� �ા�ત થવાના કારણે 

 

 



પ�રિ��ટો 

31 માચ� 2019 �િ�� વષ� માટ�નો 126 

રા��ન� નાણાક�� પ�ર���િ� પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� અિધક િવભાગ �ારા જણાવેલ કારણો 

2071-01-101-01 પચંાયત કમ�ચાર��ને વયિન�િૃત અને િન�િૃત ��થા ં

73 2016-17 540.00 648.52 108.52 કોઇ કારણો �ણા�યા નથી. 

73 2017-18 550.00 830.22 280.22 કોઇ કારણો �ણા�યા નથી. 

73 2018-19 498.00 1098.76 600.76 કોઇ કારણો �ણા�યા નથી. 

�ોત: વષ� 2016-17 થી 2018-19 માટ�ના િવિનયોગ ���ા�ો  

 



પ�રિ��ટો 
 

127 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિ��ટ 2.3 
દર�ક ક�સમા ં₹ 100 કરોડ અથવા  અિધક વ� ુબચત રહ� હતી એવા �ુદા �ુદા 

અ�દુાનો/િવિનયોગો�ુ ંપ�ક   
(સદંભ�: ફકરો 2.3.3; ��ૃઠ 68) 

(₹ કરોડમા)ં 

�માકં અ�દુા
ન ન.ં. 

અ�દુાન/િવિનયોગ�ુ ંનામ 
�ુલ અ�દુાન/ 
િવિનયોગ 

બચત 
બચતની 
ટકાવાર� 

�ૃિષ,ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ 

1 2 �ૃિષ - મહ��લૂ-મતપા� 5,362.01 156.40 2.92 

2 2 �ૃિષ - ��ૂ� મતપા� 100.00 100.00 100.00 

3 3 નાની િસ�ચાઇ, �િૂમ સરં�ણ અન ેિવ�તાર 

િવકાસ- મહ��લૂ-મતપા� 
156.96 124.57 79.36 

4 4 પ�પુાલન - મહ��લૂ-મતપા� 738.11 136.41 18.48 

5 6 મ��� ��ોગ - ��ૂ� મતપા� 291.25 264.05 90.66 

િ��ણ 

6 9 િશ�ણ- ��ુ� મતપા� 798.43 351.73 44.05 

નાણા 

7 18 પ�શન અન ેઅ�� િન�િૃત લાભ-મહ��લૂ-

મતપા� 
11,327.30 357.59 3.16 

8 19 નાણા િવભાગને ન ેલાગ�ુ ંઅ�� ખચ�-

મહ��લૂ-મતપા� 
8,261.99 8204.89 99.31 

9 20 નાણા િવભાગ અન ેતનેી સેવાઓન ેલગતા ં

દ�વાની �નુ: �કુવણી- મહ��લૂ �બન-મતપા� 
19,237.18 260.95 1.36 

અ�, નાગ�રક �રુવઠા અને �ાહકોની બાબતો 

10 22 નાગ�રક �રુવઠા-મહ��લૂ-મતપા� 720.07 158.39 22.00 

�રો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ  

11 39 તબીબી અન ે�હ�ર �રો��- મહ��લૂ-

મતપા� 
5,243.79 237.95 4.54 

12 40 પ�રવાર ક��ાણ- મહ��લૂ-મતપા� 1,571.48 100.94 6.42 

�હૃ 

13 43 પો�લસ- મહ��લૂ-મતપા� 5,212.66 370.10 7.10 

�મ અને રોજગાર 

14 57 �મ અન ેરોજગાર- મહ��લૂ-મતપા�  1,212.06 334.50 27.60 

પ�રિ��ટો 
 

127 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિ��ટ 2.3 
દર�ક ક�સમા ં₹ 100 કરોડ અથવા  અિધક વ� ુબચત રહ� હતી એવા �ુદા �ુદા 

અ�દુાનો/િવિનયોગો�ુ ંપ�ક   
(સદંભ�: ફકરો 2.3.3; ��ૃઠ 68) 

(₹ કરોડમા)ં 

�માકં અ�દુા
ન ન.ં. 

અ�દુાન/િવિનયોગ�ુ ંનામ 
�ુલ અ�દુાન/ 
િવિનયોગ 

બચત 
બચતની 
ટકાવાર� 

�ૃિષ,ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ 

1 2 �ૃિષ - મહ��લૂ-મતપા� 5,362.01 156.40 2.92 

2 2 �ૃિષ - ��ૂ� મતપા� 100.00 100.00 100.00 

3 3 નાની િસ�ચાઇ, �િૂમ સરં�ણ અન ેિવ�તાર 

િવકાસ- મહ��લૂ-મતપા� 
156.96 124.57 79.36 

4 4 પ�પુાલન - મહ��લૂ-મતપા� 738.11 136.41 18.48 

5 6 મ��� ��ોગ - ��ૂ� મતપા� 291.25 264.05 90.66 

િ��ણ 

6 9 િશ�ણ- ��ુ� મતપા� 798.43 351.73 44.05 

નાણા 

7 18 પ�શન અન ેઅ�� િન�િૃત લાભ-મહ��લૂ-

મતપા� 
11,327.30 357.59 3.16 

8 19 નાણા િવભાગને ન ેલાગ�ુ ંઅ�� ખચ�-

મહ��લૂ-મતપા� 
8,261.99 8204.89 99.31 

9 20 નાણા િવભાગ અન ેતનેી સેવાઓન ેલગતા ં

દ�વાની �નુ: �કુવણી- મહ��લૂ �બન-મતપા� 
19,237.18 260.95 1.36 

અ�, નાગ�રક �રુવઠા અને �ાહકોની બાબતો 

10 22 નાગ�રક �રુવઠા-મહ��લૂ-મતપા� 720.07 158.39 22.00 

�રો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ  

11 39 તબીબી અન ે�હ�ર �રો��- મહ��લૂ-

મતપા� 
5,243.79 237.95 4.54 

12 40 પ�રવાર ક��ાણ- મહ��લૂ-મતપા� 1,571.48 100.94 6.42 

�હૃ 

13 43 પો�લસ- મહ��લૂ-મતપા� 5,212.66 370.10 7.10 

�મ અને રોજગાર 

14 57 �મ અન ેરોજગાર- મહ��લૂ-મતપા�  1,212.06 334.50 27.60 



પ�રિ��ટો 

31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 128 

રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુા
ન ન.ં. 

અ�દુાન/િવિનયોગ�ુ ંનામ 
�ુલ અ�દુાન/ 
િવિનયોગ 

બચત 
બચતની 
ટકાવાર� 

કાયદા 

15 60 �યાયત�ંનો વહ�વટ- મહ��લૂ મતપા� 944.63 127.45 13.49 

નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને ક�પસર 

16 65 નમ�દા િવકાસ યોજના- ��ૂ� મતપા� 4,955.78 1631.23 32.92 

17 66 િસ�ચાઇ અન ે�િૂમ સરં�ણ- મહ��લૂ-મતપા� 1,147.57 168.15 14.65 

પચંાયત, �ા�ય આવાસન અને �ા�ય િવકાસ 

18 70 સ�હૂ િવકાસ- મહ��લૂ-મતપા� 2,474.28 263.50 10.65 

19 71 �ામ �હૃ િનમા�ણ અન ે�ામ િવકાસ - 

મહ��લૂ-મતપા� 
1,890.98 992.58 52.49 

બદંરો અને વાહન �યવહાર 

20 74 વાહન �યવહાર- ��ૂ� મતપા� 659.44 396.73 60.16 

મેહ�લૂ 

21 79 �ુદરતી આફતો ��ે રાહત- મહ��લૂ-

મતપા� 
2,824.99 712.99 25.24 

માગ� અને મકાન 

22 84 બીન-રહ�ણાકંના મકાનો- ��ૂ� મતપા� 1,398.86 653.34 46.71 

23 85 રહ�ણાકંના મકાનો - ��ૂ� મતપા� 249.21 112.17 45.01 

સામા�જક �યાય અને અિ�કાર�તા 

24 92 સામા�જક �રુ�ા અને ક�યાણ - ��ૂ� 

મતપા� 
622.11 239.16 38.44 

25 95 અ��ુ�ૂચત �િત પટેા-યોજના- મહ��લૂ-

મતપા� 
4,153.46 647.42 15.59 

26 95 અ��ુ�ૂચત �િત પટેા-યોજના - ��ૂ� 

મતપા� 
993.51 220.35 22.18 

આ�દ�િત િવકાસ 

27 96 આ�દ�િત િવ�તાર પટેા-યોજના - મહ��લૂ-

મતપા� 
8,292.85 1202.03 14.49 

28 96 આ�દ�િત િવ�તાર પટેા-યોજના - ��ૂ� 

મતપા� 

 

 

4,490.21 297.09 6.62 



પ�રિશ�ટો 
 

129 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુા
ન ન.ં. 

અ�દુાન/િવિનયોગ�ુ ંનામ 
�ુલ અ�દુાન/ 
િવિનયોગ 

બચત 
બચતની 
ટકાવાર� 

શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃિનમા�ણ 

29 101 શહ�ર� �હૃિનમા�ણ - મહ��લૂ-મત�ા� 1019.31 326.60 32.04 

30 102 શહ�ર� િવકાસ - મહ��લૂ-મત�ા� 9349.62 671.70 7.18 

31 102 શહ�ર� િવકાસ - ��ૂ� મત�ા� 632.00 143.21 22.66 

મ�હલા અને બાળ િવકાસ 

32 106 મ�હલા અન ેબાળ િવકાસ િવભાગન ેલગતો 

અ�ય ખચ� - મહ��લૂ મત�ા� 
2231.12 833.47 37.36 

�ુલ  1,08,563.22 20,797.64 19.16 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના િવિનયોગ �હસાબો અને િવિનયોગ અિધિનયમ  

 

પ�રિશ�ટો 
 

129 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુા
ન ન.ં. 

અ�દુાન/િવિનયોગ�ુ ંનામ 
�ુલ અ�દુાન/ 
િવિનયોગ 

બચત 
બચતની 
ટકાવાર� 

શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃિનમા�ણ 

29 101 શહ�ર� �હૃિનમા�ણ - મહ��લૂ-મત�ા� 1019.31 326.60 32.04 

30 102 શહ�ર� િવકાસ - મહ��લૂ-મત�ા� 9349.62 671.70 7.18 

31 102 શહ�ર� િવકાસ - ��ૂ� મત�ા� 632.00 143.21 22.66 

મ�હલા અને બાળ િવકાસ 

32 106 મ�હલા અન ેબાળ િવકાસ િવભાગન ેલગતો 

અ�ય ખચ� - મહ��લૂ મત�ા� 
2231.12 833.47 37.36 

�ુલ  1,08,563.22 20,797.64 19.16 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના િવિનયોગ �હસાબો અને િવિનયોગ અિધિનયમ  
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

 પ�રિશ�ટ 2.4 

2016-19 દરિમયાન ₹ 100 કરોડ અથવા અિધક સતત બચત �યાનમા ંઆવી હતી એવા �ક�સા 
 (સદંભ�: ફકરો 2.3.4; ��ૃઠ 71) 

 (₹ કરોડમા)ં 
અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

(4401-00-103-01) RIDF યોજના હ�ઠળ બાધંકામ પ�િૃ�  

2 2016-17 126.00 5.50 120.50 કોઇ કારણ આપવામા ંઆ��ુ ંનથી. 

2 2017-18 126.00 0.00 126.00 
યોજના �ત��ત �ો��ટ માટ� ટ��ડર ફાઇનલ ન 

થવાને કારણ.ે 

2 2018-19 100.00 0.00 100.00 
હાઇકોટ�મા ંઆ મામલો પડતર હોવાથી �ો��ટના 

અમલમા ંિવલબંના કારણ.ે 

(5051-02-200-01) FSH-6  ગોદ�, લગંર �થાન અને �ટ��ુ ંબાધંકામ 

6 2016-17 200.00 0.00 200.00 કોઇ કારણ આપવામા ંઆ��ુ ંનથી. 

6 2017-18 200.00 56.25 143.75 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની (CSS હ�ઠળ) 

ઓછ� �ટને લીધ.ે 

6 2018-19 210.00 0.00 210.00 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની (CSS હ�ઠળ) 
ઓછ� �ટને લીધ.ે 

(4202-01-201-06) EDN-113 સવ� િશ�ા અ�ભયાન (ફાઇના�સ કિમશન ના સપોટ� સાથે 

9 2016-17 333.18 152.68 180.50 
ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની ઓછ� �ટને 

લીધ.ે 

9 2017-18 319.02 63.60 255.42 કોઇ કારણ આપવામા ંઆ��ુ ંનથી. 

9 2018-19 384.14 153.76 230.38 
માનવ સસંાધન િવકાસ મ�ંાલય �ારા ઓછા 

બ�ટની મ�ૂંર�ન ેકારણ.ે 

 (2071-01-104-01) �ે��ઇુટ� 

18 2016-17 1304.00 837.93 466.07 

�વ�ૈ�છક ધોરણ ે િન�િૃ� લનેારા �ય��તઓની 

સ�ંયા અથવા સેવા દરિમયાન ��ૃ� ુ પામનારા 

લોકોનો સચોટ �દાજ કા��ુ ં ��ુક�લ હ� ુ ં (વધ 

ઘટ થઈ શક�).  

18 2017-18 1654.00 1010.73 643.27 

�વ�ૈ�છક ધોરણ ે િન�િૃ� લનેારા �ય��તઓની 

સ�ંયા અથવા સેવા દરિમયાન ��ૃ� ુ પામનારા 

લોકોનો સચોટ �દાજ કા��ુ ં ��ુક�લ હ� ુ ં (વધ 

ઘટ થઈ શક�). 

18 2018-19 1887.00 1290.32 596.68 

�વ�ૈ�છક ધોરણ ે િન�િૃ� લનેારા �ય��તઓની 

સ�ંયા અથવા સેવા દરિમયાન ��ૃ� ુ પામનારા 

લોકોનો સચોટ �દાજ કા��ુ ં ��ુક�લ હ� ુ ં (વધ 

ઘટ થઈ શક�). 
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

 પ�રિશ�ટ 2.4 

2016-19 દરિમયાન ₹ 100 કરોડ અથવા અિધક સતત બચત �યાનમા ંઆવી હતી એવા �ક�સા 
 (સદંભ�: ફકરો 2.3.4; ��ૃઠ 71) 

 (₹ કરોડમા)ં 
અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

(4401-00-103-01) RIDF યોજના હ�ઠળ બાધંકામ પ�િૃ�  

2 2016-17 126.00 5.50 120.50 કોઇ કારણ આપવામા ંઆ��ુ ંનથી. 

2 2017-18 126.00 0.00 126.00 
યોજના �ત��ત �ો��ટ માટ� ટ��ડર ફાઇનલ ન 

થવાને કારણ.ે 

2 2018-19 100.00 0.00 100.00 
હાઇકોટ�મા ંઆ મામલો પડતર હોવાથી �ો��ટના 

અમલમા ંિવલબંના કારણ.ે 

(5051-02-200-01) FSH-6  ગોદ�, લગંર �થાન અને �ટ��ુ ંબાધંકામ 

6 2016-17 200.00 0.00 200.00 કોઇ કારણ આપવામા ંઆ��ુ ંનથી. 

6 2017-18 200.00 56.25 143.75 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની (CSS હ�ઠળ) 

ઓછ� �ટને લીધ.ે 

6 2018-19 210.00 0.00 210.00 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની (CSS હ�ઠળ) 
ઓછ� �ટને લીધ.ે 

(4202-01-201-06) EDN-113 સવ� િશ�ા અ�ભયાન (ફાઇના�સ કિમશન ના સપોટ� સાથે 

9 2016-17 333.18 152.68 180.50 
ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની ઓછ� �ટને 

લીધ.ે 

9 2017-18 319.02 63.60 255.42 કોઇ કારણ આપવામા ંઆ��ુ ંનથી. 

9 2018-19 384.14 153.76 230.38 
માનવ સસંાધન િવકાસ મ�ંાલય �ારા ઓછા 

બ�ટની મ�ૂંર�ન ેકારણ.ે 

 (2071-01-104-01) �ે��ઇુટ� 

18 2016-17 1304.00 837.93 466.07 

�વ�ૈ�છક ધોરણ ે િન�િૃ� લનેારા �ય��તઓની 

સ�ંયા અથવા સેવા દરિમયાન ��ૃ� ુ પામનારા 

લોકોનો સચોટ �દાજ કા��ુ ં ��ુક�લ હ� ુ ં (વધ 

ઘટ થઈ શક�).  

18 2017-18 1654.00 1010.73 643.27 

�વ�ૈ�છક ધોરણ ે િન�િૃ� લનેારા �ય��તઓની 

સ�ંયા અથવા સેવા દરિમયાન ��ૃ� ુ પામનારા 

લોકોનો સચોટ �દાજ કા��ુ ં ��ુક�લ હ� ુ ં (વધ 

ઘટ થઈ શક�). 

18 2018-19 1887.00 1290.32 596.68 

�વ�ૈ�છક ધોરણ ે િન�િૃ� લનેારા �ય��તઓની 

સ�ંયા અથવા સેવા દરિમયાન ��ૃ� ુ પામનારા 

લોકોનો સચોટ �દાજ કા��ુ ં ��ુક�લ હ� ુ ં (વધ 

ઘટ થઈ શક�). 
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અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

(2048-00-101-01) �જુરાત રાજય �ૂબત િનિધ 

19 2016-17 1200.00 0.00 1200.00 

�ક��ૃત �ૂબત િનિધમા ં બાક� િસલક હોવાને 

કારણ,ે ત ે આરબીઆઈ �ારા ભલામણ કર�લી 

રા�યની નાણાક�ય ચો�ખી જવાબદાર�ની 

મયા�દામા ંછે. 

19 2017-18 2000.00 0.00 2000.00 

�ક��ૃત �ૂબત િનિધમા ંરોકાણની આવ�યકતા ન 

હોવાન ે કારણ ે બાક�ની રકમ આરબીઆઈ 

ભલામણ �જુબ હતી. 

19 2018-19 1200.00 0.00 1200.00 

આરબીઆઇ ની ભલામણ �જુબ �ક��ૃત  �ૂબત 

િનિધમા�ં ુ ં િસલક બાક�ના દ�વાના 3 થી 5 ટકા 

હોવાન ેકારણ ેરોકાણ કરવાની જ��રયાત ન હતી. 

 (2075-00-001-01 01) મ��વાર� ભ�થાના દરમા ંવધારો થવાને કારણે જવાબદાર� 

19 2016-17 4500.00 0.00 4500.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા �હ�ર થયા પછ� 

સરકારના િનણ�ય �ારા લવેામા ંઆવલેી મ��વાર� 

ભ�થાની �કુવણી માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િવભાગોના પ ેઅન ે�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 

હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે ��આતમા ં રા�ય 

સરકારની જવાબદાર� �ચૂવવા માટ�ની જોગવાઈ 

કરવામા ં આવી હતી; તમેજ વ� ુ સા�ંુ બ�ટર� 

િનય�ંણ રાખવા માટ� �યાર�-�યાર� મ��વાર� 

ભ�થા �હ�ર કરવામા ં આવ ે �યાર� સબંિંધત 

િવભાગોને �ા�ટ ��ુત કરવાની હતી. 

19 2017-18 6000.00 0.00 6000.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા �હ�ર થયા પછ� 

સરકારના િનણ�ય �ારા લવેામા ંઆવલેી મ��વાર� 

ભ�થાની �કુવણી માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િવભાગોના પ ેઅન ે�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 

હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે ��આતમા ં રા�ય 

સરકારની જવાબદાર� �ચૂવવા માટ�ની જોગવાઈ 

કરવામા ં આવી હતી; તમેજ વ� ુ સા�ંુ બ�ટર� 

િનય�ંણ રાખવા માટ� �યાર�-�યાર� મ��વાર� 

ભ�થા �હ�ર કરવામા ં આવ ે �યાર� સબંિંધત 

િવભાગોને �ા�ટ ��ુત કરવાની હતી. 

19 2018-19 7000.00 0.00 7000.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા �હ�ર થયા પછ� 

સરકારના િનણ�ય �ારા લવેામા ંઆવલેી મ��વાર� 

ભ�થાની �કુવણી માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િવભાગોના પ ેઅન ે�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 

હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે ��આતમા ં રા�ય 

પ�રિ��ટો 
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અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

(2048-00-101-01) �જુરાત રાજય �ૂબત િનિધ 

19 2016-17 1200.00 0.00 1200.00 

�ક��ૃત �ૂબત િનિધમા ં બાક� િસલક હોવાને 

કારણ,ે ત ે આરબીઆઈ �ારા ભલામણ કર�લી 

રા�યની નાણાક�ય ચો�ખી જવાબદાર�ની 

મયા�દામા ંછે. 

19 2017-18 2000.00 0.00 2000.00 

�ક��ૃત �ૂબત િનિધમા ંરોકાણની આવ�યકતા ન 

હોવાન ે કારણ ે બાક�ની રકમ આરબીઆઈ 

ભલામણ �જુબ હતી. 

19 2018-19 1200.00 0.00 1200.00 

આરબીઆઇ ની ભલામણ �જુબ �ક��ૃત  �ૂબત 

િનિધમા�ં ુ ં િસલક બાક�ના દ�વાના 3 થી 5 ટકા 

હોવાન ેકારણ ેરોકાણ કરવાની જ��રયાત ન હતી. 

 (2075-00-001-01 01) મ��વાર� ભ�થાના દરમા ંવધારો થવાને કારણે જવાબદાર� 

19 2016-17 4500.00 0.00 4500.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા �હ�ર થયા પછ� 

સરકારના િનણ�ય �ારા લવેામા ંઆવલેી મ��વાર� 

ભ�થાની �કુવણી માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િવભાગોના પ ેઅન ે�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 

હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે ��આતમા ં રા�ય 

સરકારની જવાબદાર� �ચૂવવા માટ�ની જોગવાઈ 

કરવામા ં આવી હતી; તમેજ વ� ુ સા�ંુ બ�ટર� 

િનય�ંણ રાખવા માટ� �યાર�-�યાર� મ��વાર� 

ભ�થા �હ�ર કરવામા ં આવ ે �યાર� સબંિંધત 

િવભાગોને �ા�ટ ��ુત કરવાની હતી. 

19 2017-18 6000.00 0.00 6000.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા �હ�ર થયા પછ� 

સરકારના િનણ�ય �ારા લવેામા ંઆવલેી મ��વાર� 

ભ�થાની �કુવણી માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િવભાગોના પ ેઅન ે�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 

હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે ��આતમા ં રા�ય 

સરકારની જવાબદાર� �ચૂવવા માટ�ની જોગવાઈ 

કરવામા ં આવી હતી; તમેજ વ� ુ સા�ંુ બ�ટર� 

િનય�ંણ રાખવા માટ� �યાર�-�યાર� મ��વાર� 

ભ�થા �હ�ર કરવામા ં આવ ે �યાર� સબંિંધત 

િવભાગોને �ા�ટ ��ુત કરવાની હતી. 

19 2018-19 7000.00 0.00 7000.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા �હ�ર થયા પછ� 

સરકારના િનણ�ય �ારા લવેામા ંઆવલેી મ��વાર� 

ભ�થાની �કુવણી માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િવભાગોના પ ેઅન ે�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 

હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે ��આતમા ં રા�ય 
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

સરકારની જવાબદાર� �ચૂવવા માટ�ની જોગવાઈ 

કરવામા ં આવી હતી; તમેજ વ� ુ સા�ંુ બ�ટર� 

િનય�ંણ રાખવા માટ� �યાર�-�યાર� મ�ઘવાર� 

ભ�થા �હ�ર કરવામા ં આવ ે �યાર� સબંિંધત 

િવભાગોને �ા�ટ ��ુત કરવાની હતી. 

(4700-33-190-01) IRG-1 સરદાર સરોવર િનગમ લી.ને શેર ��ૂ� ફાળો 

65 2016-17 3677.35 3363.49 313.86 
CSS હ�ઠળ �ા�ટ �ા�ત કરવામા ંઘટાડો થવાને 

કારણ.ે 

65 2017-18 4232.62 3980.58 252.04 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાન નહ� મળતા 

65 2018-19 4482.62 2849.44 1633.18 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાન નહ� મળતા 

(4702-00-101-02) નાની િસ�ચાઇ 

66 2016-17 320.40 165.16 155.24 

િવભાગ તરફથી મ�ૂંર� ન મળતા ં કો��ાકટર� 

કામગીર� હાથ ધર� ન હતી. મોટ� ટાકં� પાણી થી 

ભર�લી હોવાન ેકારણ ેતેન ે�ડ� કરવા�ુ ંકામ હાથ 

ધરા�ુ ંન હ� ુ.ં 

66 2017-18 280.63 180.49 100.14 

કો��ાકટર� મ�ૂંર� �જુબની યોજના �જુબ 

કામગીર� હાથ ધર� ન હતી �ના કારણ ે �રૂને 

�કુસાનના કામ માટ� મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી ન 

હતી. 

66 2018-19 308.69 124.78 183.91 

રા�યમા ંગૌણ િસ�ચાઇ યોજનાઓના િવિવધ કામો 

યોજના �જુબ હાથ ધરવામા ંઆ�યા ંન હતા અને 

ટ��ડરના દર �દા�જત દરથી નીચે મ�યા હતા. 

(4059-01-051-51) કાયદા ખાતા માટ� �યાયત�ંના વહ�વટના મકાનો 

84 2016-17 332.52 148.96 183.56 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની ઓ�� �ટને 
લીધ.ે 

84 2017-18 320.70 190.48 130.22 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની ઓ�� �ટને 
લીધ.ે 

84 2018-19 418.26 200.27 217.99 

 

 

(i) નવા કામો માટ� અિતશય �ળૂ જોગવાઈ અને 

જમીન ફાળવણી, ર�ખાકંનો, વહ�વટ� મ�ૂંર�, 

ટ���નકલ મ�ૂંર� અન ે ટ��ડર ���યા વગેર� �વી 

���યા �ણૂ� વગેર� કરવા માટ� વ� ુસમય લવેામા ં

આ�યો હોવાને કારણ.ે અન ે (ii) ભારત સરકાર 

�ારા અ�દુાનની ઓ�� �ટ થવાના કારણ.ે 
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

સરકારની જવાબદાર� �ચૂવવા માટ�ની જોગવાઈ 

કરવામા ં આવી હતી; તમેજ વ� ુ સા�ંુ બ�ટર� 

િનય�ંણ રાખવા માટ� �યાર�-�યાર� મ�ઘવાર� 

ભ�થા �હ�ર કરવામા ં આવ ે �યાર� સબંિંધત 

િવભાગોને �ા�ટ ��ુત કરવાની હતી. 

(4700-33-190-01) IRG-1 સરદાર સરોવર િનગમ લી.ને શેર ��ૂ� ફાળો 

65 2016-17 3677.35 3363.49 313.86 
CSS હ�ઠળ �ા�ટ �ા�ત કરવામા ંઘટાડો થવાને 

કારણ.ે 

65 2017-18 4232.62 3980.58 252.04 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાન નહ� મળતા 

65 2018-19 4482.62 2849.44 1633.18 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાન નહ� મળતા 

(4702-00-101-02) નાની િસ�ચાઇ 

66 2016-17 320.40 165.16 155.24 

િવભાગ તરફથી મ�ૂંર� ન મળતા ં કો��ાકટર� 

કામગીર� હાથ ધર� ન હતી. મોટ� ટાકં� પાણી થી 

ભર�લી હોવાન ેકારણ ેતેન ે�ડ� કરવા�ુ ંકામ હાથ 

ધરા�ુ ંન હ� ુ.ં 

66 2017-18 280.63 180.49 100.14 

કો��ાકટર� મ�ૂંર� �જુબની યોજના �જુબ 

કામગીર� હાથ ધર� ન હતી �ના કારણ ે �રૂને 

�કુસાનના કામ માટ� મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી ન 

હતી. 

66 2018-19 308.69 124.78 183.91 

રા�યમા ંગૌણ િસ�ચાઇ યોજનાઓના િવિવધ કામો 

યોજના �જુબ હાથ ધરવામા ંઆ�યા ંન હતા અને 

ટ��ડરના દર �દા�જત દરથી નીચે મ�યા હતા. 

(4059-01-051-51) કાયદા ખાતા માટ� �યાયત�ંના વહ�વટના મકાનો 

84 2016-17 332.52 148.96 183.56 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની ઓ�� �ટને 
લીધ.ે 

84 2017-18 320.70 190.48 130.22 ભારત સરકાર �ારા અ�દુાનની ઓ�� �ટને 
લીધ.ે 

84 2018-19 418.26 200.27 217.99 

 

 

(i) નવા કામો માટ� અિતશય �ળૂ જોગવાઈ અને 

જમીન ફાળવણી, ર�ખાકંનો, વહ�વટ� મ�ૂંર�, 

ટ���નકલ મ�ૂંર� અન ે ટ��ડર ���યા વગેર� �વી 

���યા �ણૂ� વગેર� કરવા માટ� વ� ુસમય લવેામા ં

આ�યો હોવાને કારણ.ે અન ે (ii) ભારત સરકાર 

�ારા અ�દુાનની ઓ�� �ટ થવાના કારણ.ે 
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રા�યન� નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

(2217-80-191-04) UDP-15 સે��લ �ાઇના�સ કિમશન �ારા ભલામણ કર�લ વહ�વટ� ધોરણોના અપ�ેડ 

102 2016-17 530.98 298.92 232.06 
ભારત સરકાર �ારા યોજના �તગ�ત ઓછ� 

ભડંોળ �ટન ેલીધ.ે 

102 2017-18 435.80 266.67 169.13 
ભારત સરકાર �ારા યોજના �તગ�ત ઓછ� 

ભડંોળ �ટન ેલીધ.ે 

102 2018-19 435.81 308.50 127.31 
ભારત સરકાર �ારા યોજના �તગ�ત ઓછ� 

ભડંોળ �ટન ેલીધ.ે 

 (2236-02-800-02) NTR-2 સકં�લત બાળ િવકાસ યોજના 

106 2016-17 639.73 376.21 263.52 

(i)સમયસર ડ�.એ. ફાળવણી ની મયા�દા 

વધારવાની મ�ૂંર� ના મળવાના ના કારણ.ે 

(ii)�ર�ુ ંર�શન ખચ� ધારણા કરતા ઓ� ંછે. 

(iii)સમયસર �ૂધ ન મળતા 

 

 

106 2017-18 541.72 353.24 188.48 

 (i)િ�િમ�સની રવાનગી સલાહની ફાળવણી ના 

કરાતા. 

(ii)ટ�ક હોમ ર�શન ના �� અન ેચોખા અપ�ે�ત 

કરતા ઓછા દર� મળતા હતા 

(iii)ટ��ડર ���યાન ે�િતમ �વ�પ ના આપવાના 

કારણ ેપોષક-ક��ડ�ની ખર�દ� ન થઈ 

(iv)�ૂધ સ�લાયરો પાસથેી સમયસર બીલ ન 

મળતા 

106 2018-19 600.19 337.83 262.36 

(i)તાર�ખ 30/03/2019 ના રોજ પગાર અને 

એકા���સ અિધકાર� �ારા બીલ �વીકાર ના 

કરાતા. 

(ii)નાગ�રક �રુવઠા કોપ�ર�શન �ારા ટ�ક હોમ 

ર�શન સમયસર ના ��ંુૂ પાડતા અન ેઇ��લુટ�ડ 

બોકસોની અછત અને પહ�ચાડવામા ંિવલબં. 

(iii)વાિષ�ક કાય��મ અમલીકરણ યોજનામા ં

�નુાઇટ�ડ ફંડ માટ�ની જોગવાઈ માટ� મ�ૂંર� નહ� 

 �ોત: વષ� 2016-17 થી 2018-19 માટ� �જુરાત સરકારના િવિનયોગ �હસાબો અન ેઅ�દુાનની ફાઇલો 
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અ�દુાન 
ન.ં 

વષ� જોગવાઇ ખચ� બચત ખાતા/િવભાગ �ારા ��ૂચત કારણો 

(2217-80-191-04) UDP-15 સે��લ �ાઇના�સ કિમશન �ારા ભલામણ કર�લ વહ�વટ� ધોરણોના અપ�ેડ 

102 2016-17 530.98 298.92 232.06 
ભારત સરકાર �ારા યોજના �તગ�ત ઓછ� 

ભડંોળ �ટન ેલીધ.ે 

102 2017-18 435.80 266.67 169.13 
ભારત સરકાર �ારા યોજના �તગ�ત ઓછ� 

ભડંોળ �ટન ેલીધ.ે 

102 2018-19 435.81 308.50 127.31 
ભારત સરકાર �ારા યોજના �તગ�ત ઓછ� 

ભડંોળ �ટન ેલીધ.ે 

 (2236-02-800-02) NTR-2 સકં�લત બાળ િવકાસ યોજના 

106 2016-17 639.73 376.21 263.52 

(i)સમયસર ડ�.એ. ફાળવણી ની મયા�દા 

વધારવાની મ�ૂંર� ના મળવાના ના કારણ.ે 

(ii)�ર�ુ ંર�શન ખચ� ધારણા કરતા ઓ� ંછે. 

(iii)સમયસર �ૂધ ન મળતા 

 

 

106 2017-18 541.72 353.24 188.48 

 (i)િ�િમ�સની રવાનગી સલાહની ફાળવણી ના 

કરાતા. 

(ii)ટ�ક હોમ ર�શન ના �� અન ેચોખા અપ�ે�ત 

કરતા ઓછા દર� મળતા હતા 

(iii)ટ��ડર ���યાન ે�િતમ �વ�પ ના આપવાના 

કારણ ેપોષક-ક��ડ�ની ખર�દ� ન થઈ 

(iv)�ૂધ સ�લાયરો પાસથેી સમયસર બીલ ન 

મળતા 

106 2018-19 600.19 337.83 262.36 

(i)તાર�ખ 30/03/2019 ના રોજ પગાર અને 

એકા���સ અિધકાર� �ારા બીલ �વીકાર ના 

કરાતા. 

(ii)નાગ�રક �રુવઠા કોપ�ર�શન �ારા ટ�ક હોમ 

ર�શન સમયસર ના ��ંુૂ પાડતા અન ેઇ��લુટ�ડ 

બોકસોની અછત અને પહ�ચાડવામા ંિવલબં. 

(iii)વાિષ�ક કાય��મ અમલીકરણ યોજનામા ં

�નુાઇટ�ડ ફંડ માટ�ની જોગવાઈ માટ� મ�ૂંર� નહ� 

 �ોત: વષ� 2016-17 થી 2018-19 માટ� �જુરાત સરકારના િવિનયોગ �હસાબો અન ેઅ�દુાનની ફાઇલો 

 

  



પ�રિ��ટો 

31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 134 

રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિ��ટ 2.5 
ન�ધપા� પરત સ�પણી (�ુલ જોગવાઇના 50 ટકાથી અિધક અથવા ₹ 100 કરોડથી અિધકની 

ન�ધપા� પરત સ�પણી) 
 (સદંભ�: ફકરો 2.3.7.1; ��ૃઠ 73) 

((₹ કરોડમા)ં 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

યોજના�ુ ંનામ  
(�હસાબ�ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

�ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ 

1. 2 
4401-00-103-01 

RIDF યોજના 
હ�ઠળ બાધંકામ 

100.00 100.00 100.00 
હાઇકોટ�મા ંઆ મામલો પડતર 
હોવાથી �ો��ટના અમલમા ં
િવલબંના કારણ.ે 

2. 6 

5051-02-200-
01 

FSH-6  
ગોદ�, લગંર 

�થાન અન ે�ટ��ુ ં
બાધંકામ 

210.00 210.00 100.00 
ભારત સરકાર �ારા યોજના 
�તગ�ત  અ�દુાન  નહ� 
મળવાના કારણ.ે 

િ��ણ 

3. 9 

2202-02-109-
06 

EDN-142 રા���ય 
મા�યિમક િશ�ણ 

અ�ભયાન 
યોજનાનો અમલ 
(60:40 CSS) 

157.23 107.92 68.63 
માનવ સસંાધન િવકાસ 
મ�ંાલય તરફથી ઓ�ં 
અ�દુાન મળવાના કારણે 

4. 9 

4202-01-201-
06 

EDN-113  
સવ� િશ�ા 
અ�ભયાન 
(ફાઇના�સ 

કિમશન ના સપોટ� 
સાથ)ે (60:40 

CSS) 

384.14 230.38 59.97 
માનવ સસંાધન િવકાસ 
મ�ંાલય �ારા ઓછા બ�ટની 
મ�ૂંર�ન ેકારણે 

નાણા ં

5. 19 

2075-00-001-
01 મ��વાર� 
ભ�થાના દરમા ં
વધારો થવાન ે

કારણ ેજવાબદાર� 

7000.00 7000.00 100.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા 
�હ�ર થયા પછ� સરકારના 
િનણ�ય �ારા લવેામા ં આવલેી 
મ��વાર� ભ�થાની �કુવણી 
માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 
િવભાગોના પ ે અને 
�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 
હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે 
 

6. 19 
2048-00-101-01 
�જુરાત રાજય 
�ૂબત િનિધ 

1200.00 1200.00 100.00 

આરબીઆઇ ની ભલામણ 
�જુબ �ક��ૃત  �ૂબત િનિધમા ં
�ુ ં િસલક બાક�ના દ�વાના 3 
થી 5 ટકા હોવાન ે કારણે 
રોકાણ કરવાની જ��રયાત ન 
હતી. 

પ�રિ��ટો 

31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 134 

રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિ��ટ 2.5 
ન�ધપા� પરત સ�પણી (�ુલ જોગવાઇના 50 ટકાથી અિધક અથવા ₹ 100 કરોડથી અિધકની 

ન�ધપા� પરત સ�પણી) 
 (સદંભ�: ફકરો 2.3.7.1; ��ૃઠ 73) 

((₹ કરોડમા)ં 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

યોજના�ુ ંનામ  
(�હસાબ�ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

�ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ 

1. 2 
4401-00-103-01 

RIDF યોજના 
હ�ઠળ બાધંકામ 

100.00 100.00 100.00 
હાઇકોટ�મા ંઆ મામલો પડતર 
હોવાથી �ો��ટના અમલમા ં
િવલબંના કારણ.ે 

2. 6 

5051-02-200-
01 

FSH-6  
ગોદ�, લગંર 

�થાન અન ે�ટ��ુ ં
બાધંકામ 

210.00 210.00 100.00 
ભારત સરકાર �ારા યોજના 
�તગ�ત  અ�દુાન  નહ� 
મળવાના કારણ.ે 

િ��ણ 

3. 9 

2202-02-109-
06 

EDN-142 રા���ય 
મા�યિમક િશ�ણ 

અ�ભયાન 
યોજનાનો અમલ 
(60:40 CSS) 

157.23 107.92 68.63 
માનવ સસંાધન િવકાસ 
મ�ંાલય તરફથી ઓ�ં 
અ�દુાન મળવાના કારણે 

4. 9 

4202-01-201-
06 

EDN-113  
સવ� િશ�ા 
અ�ભયાન 
(ફાઇના�સ 

કિમશન ના સપોટ� 
સાથ)ે (60:40 

CSS) 

384.14 230.38 59.97 
માનવ સસંાધન િવકાસ 
મ�ંાલય �ારા ઓછા બ�ટની 
મ�ૂંર�ન ેકારણે 

નાણા ં

5. 19 

2075-00-001-
01 મ��વાર� 
ભ�થાના દરમા ં
વધારો થવાન ે

કારણ ેજવાબદાર� 

7000.00 7000.00 100.00 

વધારાના મ��વાર� ભ�થા 
�હ�ર થયા પછ� સરકારના 
િનણ�ય �ારા લવેામા ં આવલેી 
મ��વાર� ભ�થાની �કુવણી 
માટ�ની જોગવાઈ સબંિંધત 
િવભાગોના પ ે અને 
�લા��સના િવિવધ સબ-હ�ડ 
હ�ઠળ �કૂવવાના કારણ.ે 
 

6. 19 
2048-00-101-01 
�જુરાત રાજય 
�ૂબત િનિધ 

1200.00 1200.00 100.00 

આરબીઆઇ ની ભલામણ 
�જુબ �ક��ૃત  �ૂબત િનિધમા ં
�ુ ં િસલક બાક�ના દ�વાના 3 
થી 5 ટકા હોવાન ે કારણે 
રોકાણ કરવાની જ��રયાત ન 
હતી. 



પ�રિ��ટો 
 

135 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

યોજના�ુ ંનામ  
(�હસાબ�ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

�હૃ 

7. 43 

2055-00-800-
07 

�જુરાત માગ� 
સલામતી િનિધ 

200.00 122.00 55.45 

નાણા િવભાગ �ારા એસ��બી 
ન ે સમયસર મ�ૂંર� ના 
મળવાન ેકારણ ેએસ��બી �ારા 
�બલો�ુ ં �કૂવ�ુ ં પીએલએ 
ખાતા મા ંથ�ુ ંનથી. 

�મ અને રોજગાર 

8. 57 

2230-03-102-
01 

EMP-4 રા���ય 
ઉમદેવાર� તાલીમ 

312.61 264.09 84.48 

(i)એમ.એ.��.એસ. હ�ઠળ 
�જુરાત સરકારના લાઇન 
િવભાગમાથંી એ��ે��સની 
ભરતીના લ�યાકંની 
અ�ણૂ�તાની શ�આત 2018-
19થી થઈ. 
(ii) �મ અન ે રોજગાર 
િવભાગ હ�ઠળ 85 કચરે�ઓ 
સામ ે 26 �જ�લાઓ અન ે 04 
�દ�િશક �તર� સલાહકારની 
સવેાઓનો િનણ�ય લેવામા ં
આ�યો છે. 

પચંાયત, �ામ �હૃિનમા�ણ અને �ામ િવકાસ 

9. 71 

2215-02-105-01 
WSS-33  
�ામીણ 

�વ�છતાના 
કાય��મ  

(60:40 CSS) 

543.89 464.59 85.42 

(i)ભારત સરકાર �ારા 
સી.એસ.એસ. હ�ઠળ 
અ�દુાનની ઓછ� ��ન ેલીધ.ે 
(ii) �જુરાત સરકાર �ારા 
રા�યના �હ�સાની રકમ�ુ ં
ઓ� ં�કાશન કારણ ક� ભારત 
સરકાર� બ�� જોગવાઈઓ 
�જુબ અ�દુાન બહાર પાડ�ુ ં
નથી 

10. 71 

2216-03-105-01 
HSG-49  

ઈ�દ�રા આવાસ 
યોજના 

(60:40 Centrally 
Sponsored 
Schemes)  

591.78 379.30 64.09 

(i)ભારત સરકાર �ારા �થમ 
અન ે બી� હ�તાના ભડંોળ 
��ુત ન કરવાન ેકારણે 
(ii)ભારત સરકાર �ારા સીધા 
�ધાનમ�ંી આવાસ યોજનાની 
રા�ય નોડલ એજ�સીને 
અ�દુાન હ�તાની �� ન ેલીધ ે 

બદંર અને વાહન �યવહાર 

11. 

 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 

5055-00-190-
01 

RTS  
(1) �જુરાત 

રા�ય 
માગ�િનગમન ે�ડૂ� 

ફાળો 
 

560.52 389.39 69.47 
નાણા ં િવભાગ �ારા લાદવામા ં
આવલેા કાપન ેલીધ.ે 

પ�રિ��ટો 
 

135 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

યોજના�ુ ંનામ  
(�હસાબ�ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

�હૃ 

7. 43 

2055-00-800-
07 

�જુરાત માગ� 
સલામતી િનિધ 

200.00 122.00 55.45 

નાણા િવભાગ �ારા એસ��બી 
ન ે સમયસર મ�ૂંર� ના 
મળવાન ેકારણ ેએસ��બી �ારા 
�બલો�ુ ં �કૂવ�ુ ં પીએલએ 
ખાતા મા ંથ�ુ ંનથી. 

�મ અને રોજગાર 

8. 57 

2230-03-102-
01 

EMP-4 રા���ય 
ઉમદેવાર� તાલીમ 

312.61 264.09 84.48 

(i)એમ.એ.��.એસ. હ�ઠળ 
�જુરાત સરકારના લાઇન 
િવભાગમાથંી એ��ે��સની 
ભરતીના લ�યાકંની 
અ�ણૂ�તાની શ�આત 2018-
19થી થઈ. 
(ii) �મ અન ે રોજગાર 
િવભાગ હ�ઠળ 85 કચરે�ઓ 
સામ ે 26 �જ�લાઓ અન ે 04 
�દ�િશક �તર� સલાહકારની 
સવેાઓનો િનણ�ય લેવામા ં
આ�યો છે. 

પચંાયત, �ામ �હૃિનમા�ણ અને �ામ િવકાસ 

9. 71 

2215-02-105-01 
WSS-33  
�ામીણ 

�વ�છતાના 
કાય��મ  

(60:40 CSS) 

543.89 464.59 85.42 

(i)ભારત સરકાર �ારા 
સી.એસ.એસ. હ�ઠળ 
અ�દુાનની ઓછ� ��ન ેલીધ.ે 
(ii) �જુરાત સરકાર �ારા 
રા�યના �હ�સાની રકમ�ુ ં
ઓ� ં�કાશન કારણ ક� ભારત 
સરકાર� બ�� જોગવાઈઓ 
�જુબ અ�દુાન બહાર પાડ�ુ ં
નથી 

10. 71 

2216-03-105-01 
HSG-49  

ઈ�દ�રા આવાસ 
યોજના 

(60:40 Centrally 
Sponsored 
Schemes)  

591.78 379.30 64.09 

(i)ભારત સરકાર �ારા �થમ 
અન ે બી� હ�તાના ભડંોળ 
��ુત ન કરવાન ેકારણે 
(ii)ભારત સરકાર �ારા સીધા 
�ધાનમ�ંી આવાસ યોજનાની 
રા�ય નોડલ એજ�સીને 
અ�દુાન હ�તાની �� ન ેલીધ ે 

બદંર અને વાહન �યવહાર 

11. 

 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 

5055-00-190-
01 

RTS  
(1) �જુરાત 

રા�ય 
માગ�િનગમન ે�ડૂ� 

ફાળો 
 

560.52 389.39 69.47 
નાણા ં િવભાગ �ારા લાદવામા ં
આવલેા કાપન ેલીધ.ે 
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રા��ની નાણાક�� પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

�ોજના�ુ ંનામ  
(�હસા��ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

મેહ�લુ 

12. 79 

2245-02-113-
03 

�કુસાન પામેલ 
ઘરોની મરામત 
�નુ��થાપન માટ� 

સહાય 

110.00 107.39 97.63 
યોજના હ�ઠળ ઓછ� સહાય 
આપવાને કારણ.ે 

માગ� અને મકાન 

13. 84 

4059-01-051-51 
કાયદા િવભાગ 

માટ�  �યાયત�ંના 
વ�હવટના મકાનો 

418.26 210.82 50.40 

(i)નવા કામો માટ� અિતશય 
�ળૂ જોગવાઈ અન ે જમીન 
ફાળવણી, ર�ખાકંનો, વહ�વટ� 
મ�ૂંર�, તકનીક� મ�ૂંર� અને 
ટ��ડર ���યા વગેર� �વી 
���યા �ણૂ� કરવામા ં વ� ુ
સમય હોવાને કારણ ેઅને 
(ii)ભારત સરકાર તરફ થી 
ઓછા અ�દુાન ની �ા��ત ને 
લીધ.ે 

સામા�જક ��ા� અને અિ�કા�રતા 

14. 95 

2216-03-105-01 
HSG-49  

ઈ�દ�રા આવાસ 
યોજના 

 (�િશક CSS) 

140.62 111.29 79.14 

(i) ભારત સરકાર �ારા �થમ 
અન ે �ી� હ�તાના ભડંોળ�ુ ં
િવમોચન ન કરા�.ુ 
(ii)ભારત સરકાર �ારા સીધા 
�ધાનમ�ંી આવાસ યોજનાની 
રા�ય નોડલ એજ�સીને 
અ�દુાન હ�તાની �ટ ન ેલીધે 

15. 95 

2217-03-192-
04 

UDP-88 
�વ�ણ�મ જયંિત 
��ુયમ�ંી શહ�ર� 
િવકાસ યોજના 

હ�ઠળ 
મહાનગરપા�લકા

ઓન ે
સહાયક અ�દુાન 

280.98 140.48 50.00 
વહ�વટ� કારણોન ેલીધ ે��ટ 
જોગવાઈનો ઉપયોગ નહ� 
કરવાન ેકારણ.ે 

��દ�િત િવકાસ 

16. 96 

2501-06-796-
03 

WSS-33 �ામીણ 
�વ�છતા કાય��મ 
(60:40 CSS) 

131.13 126.78 96.65 

રા�ય નોડલ ખાતામા ં સીધા 
વધારાના �દાજપ�ીય 
સસંાધનોન ે �ા�ટ આપવાને 
કારણ ે અને ભારત સરકાર 
તરફથી ભડંોળના હ�તાની 
�ા��ત ન કરવાન ેકારણે 

શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃિનમા�ણ 

17. 101 

2216-02-193-
04 

HSG- સ�ુન ેમાટ� 
મકાન હ�ઠળ 
શહ�ર� િવકાસ/ 

િવ�તાર 

123.93 114.34 92.26 

સીએસએમસી �તગ�ત શહ�ર� 
િવકાસ સ�ાવાળા �ે�ોમા ં
મ�ુંર થયલે 11 �ો��ટ માટ� 
ભારત સરકાર �ારા અ�દુાન 
નહ� �હ�ર કરવાન ેકારણ.ે 
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31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 136 

રા��ની નાણાક�� પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

�ોજના�ુ ંનામ  
(�હસા��ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

મેહ�લુ 

12. 79 

2245-02-113-
03 

�કુસાન પામેલ 
ઘરોની મરામત 
�નુ��થાપન માટ� 

સહાય 

110.00 107.39 97.63 
યોજના હ�ઠળ ઓછ� સહાય 
આપવાને કારણ.ે 

માગ� અને મકાન 

13. 84 

4059-01-051-51 
કાયદા િવભાગ 

માટ�  �યાયત�ંના 
વ�હવટના મકાનો 

418.26 210.82 50.40 

(i)નવા કામો માટ� અિતશય 
�ળૂ જોગવાઈ અન ે જમીન 
ફાળવણી, ર�ખાકંનો, વહ�વટ� 
મ�ૂંર�, તકનીક� મ�ૂંર� અને 
ટ��ડર ���યા વગેર� �વી 
���યા �ણૂ� કરવામા ં વ� ુ
સમય હોવાને કારણ ેઅને 
(ii)ભારત સરકાર તરફ થી 
ઓછા અ�દુાન ની �ા��ત ને 
લીધ.ે 

સામા�જક ��ા� અને અિ�કા�રતા 

14. 95 

2216-03-105-01 
HSG-49  

ઈ�દ�રા આવાસ 
યોજના 

 (�િશક CSS) 

140.62 111.29 79.14 

(i) ભારત સરકાર �ારા �થમ 
અન ે �ી� હ�તાના ભડંોળ�ુ ં
િવમોચન ન કરા�.ુ 
(ii)ભારત સરકાર �ારા સીધા 
�ધાનમ�ંી આવાસ યોજનાની 
રા�ય નોડલ એજ�સીને 
અ�દુાન હ�તાની �ટ ન ેલીધે 

15. 95 

2217-03-192-
04 

UDP-88 
�વ�ણ�મ જયંિત 
��ુયમ�ંી શહ�ર� 
િવકાસ યોજના 

હ�ઠળ 
મહાનગરપા�લકા

ઓન ે
સહાયક અ�દુાન 

280.98 140.48 50.00 
વહ�વટ� કારણોન ેલીધ ે��ટ 
જોગવાઈનો ઉપયોગ નહ� 
કરવાન ેકારણ.ે 

��દ�િત િવકાસ 

16. 96 

2501-06-796-
03 

WSS-33 �ામીણ 
�વ�છતા કાય��મ 
(60:40 CSS) 

131.13 126.78 96.65 

રા�ય નોડલ ખાતામા ં સીધા 
વધારાના �દાજપ�ીય 
સસંાધનોન ે �ા�ટ આપવાને 
કારણ ે અને ભારત સરકાર 
તરફથી ભડંોળના હ�તાની 
�ા��ત ન કરવાન ેકારણે 

શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃિનમા�ણ 

17. 101 

2216-02-193-
04 

HSG- સ�ુન ેમાટ� 
મકાન હ�ઠળ 
શહ�ર� િવકાસ/ 

િવ�તાર 

123.93 114.34 92.26 

સીએસએમસી �તગ�ત શહ�ર� 
િવકાસ સ�ાવાળા �ે�ોમા ં
મ�ુંર થયલે 11 �ો��ટ માટ� 
ભારત સરકાર �ારા અ�દુાન 
નહ� �હ�ર કરવાન ેકારણ.ે 



પ�રિ��ટો 
 

137 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા��ની નાણાક�� પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

�ોજના�ુ ંનામ  
(�હસાબ�ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

સ�ામડંળોન ે
સહાય  

(60:40 CSS) 

18. 102 

2215-02-105-01 
UDP- મહા�મા 
ગાધંી �વ�છતા 
િમશન હ�ઠળ 

મહાનગરપા�લકા
ન ેસહાયક 

અ�દુાન (75:25 
CSS) 

230.52 145.50 63.12 
વહ�વટ� કારણોસર બ�ટ 
જોગવાઈઓનો ઓછો ઉપયોગ 
કરવાન ેકારણ.ે 

19. 102 

2217-03-192-18 
UDP- શહ�ર� 

સવા�ગી પ�રવત�ન 
અન ેનવીનીકરણ 
માટ� અટલ િમશન 
(અ�તુ યોજના) 

હ�ઠળ 
મહાનગરપા�લકા
ઓન ેસહાયક 

અ�દુાન (50:50 
CSS) 

196.57 122.49 62.31 
અ�તૃ યોજના �તગ�ત ભારત 
સરકાર તરફથી ક����ય �હ�સો 
નહ� મળવાના કારણ.ે 

મ�હલા અને બાળ િવકાસ 

20. 106 

2236-02-800-
11 

�કશોર� શ�કત 
યોજના 

185.06 176.15 95.19 

(i)�કશોર� શ��ત યોજના 
(KSY) હ�ઠળ ૧૧-૧૪ વષ�ની 
�કશોર�ઓ માટ� વષ� ૨૦૧૮-
૧૯ હ�ઠળ નવી બાબત તર�ક� 
બ�ટ જોગવાઈ કરવામા ં
આવી હતી, પરં� ુએસ.એ.�. 
યોજનાના અમલીકરણ અને 
માગ�દિશ�કા અન ે નાણાક�ય 
ધારાધોરણોમા ં ફ�રફાર સાથે 
તા. 02/04/2018 ના રોજ 
ભારત સરકારની આ વય �ૂથ 
માટ�નો ખચ� KSY બ�ટ 
સદરન ે બદલ ે એસએ� 
યોજના હ�ઠળ કરવામા ંઆ�યો 
હતો. 
(ii) વષ� 2018-19મા,ં 
ક�.એસ.વાય.�ુ ં �થાન �ણુા� 
યોજના (�કશોરવયના 
છોકર�ઓ વ�ચ ે ���ુ�શન 
એિનિમયા િનવારણ અને 
ઘટાડવાની યોજના) �ારા 
કરવામા ં આ��ુ ં છે, � 
રા�યના 100% બોજ છે, તથેી 
સીએસએસ શરેનો ઉપયોગ 
થતો નથી અન ે બચત 
સમિપ�ત કરવામા ંઆવ ેછે. 
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137 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા��ની નાણાક�� પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

�ોજના�ુ ંનામ  
(�હસાબ�ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

સ�ામડંળોન ે
સહાય  

(60:40 CSS) 

18. 102 

2215-02-105-01 
UDP- મહા�મા 
ગાધંી �વ�છતા 
િમશન હ�ઠળ 

મહાનગરપા�લકા
ન ેસહાયક 

અ�દુાન (75:25 
CSS) 

230.52 145.50 63.12 
વહ�વટ� કારણોસર બ�ટ 
જોગવાઈઓનો ઓછો ઉપયોગ 
કરવાન ેકારણ.ે 

19. 102 

2217-03-192-18 
UDP- શહ�ર� 

સવા�ગી પ�રવત�ન 
અન ેનવીનીકરણ 
માટ� અટલ િમશન 
(અ�તુ યોજના) 

હ�ઠળ 
મહાનગરપા�લકા
ઓન ેસહાયક 

અ�દુાન (50:50 
CSS) 

196.57 122.49 62.31 
અ�તૃ યોજના �તગ�ત ભારત 
સરકાર તરફથી ક����ય �હ�સો 
નહ� મળવાના કારણ.ે 

મ�હલા અને બાળ િવકાસ 

20. 106 

2236-02-800-
11 

�કશોર� શ�કત 
યોજના 

185.06 176.15 95.19 

(i)�કશોર� શ��ત યોજના 
(KSY) હ�ઠળ ૧૧-૧૪ વષ�ની 
�કશોર�ઓ માટ� વષ� ૨૦૧૮-
૧૯ હ�ઠળ નવી બાબત તર�ક� 
બ�ટ જોગવાઈ કરવામા ં
આવી હતી, પરં� ુએસ.એ.�. 
યોજનાના અમલીકરણ અને 
માગ�દિશ�કા અન ે નાણાક�ય 
ધારાધોરણોમા ં ફ�રફાર સાથે 
તા. 02/04/2018 ના રોજ 
ભારત સરકારની આ વય �ૂથ 
માટ�નો ખચ� KSY બ�ટ 
સદરન ે બદલ ે એસએ� 
યોજના હ�ઠળ કરવામા ંઆ�યો 
હતો. 
(ii) વષ� 2018-19મા,ં 
ક�.એસ.વાય.�ુ ં �થાન �ણુા� 
યોજના (�કશોરવયના 
છોકર�ઓ વ�ચ ે ���ુ�શન 
એિનિમયા િનવારણ અને 
ઘટાડવાની યોજના) �ારા 
કરવામા ં આ��ુ ં છે, � 
રા�યના 100% બોજ છે, તથેી 
સીએસએસ શરેનો ઉપયોગ 
થતો નથી અન ે બચત 
સમિપ�ત કરવામા ંઆવ ેછે. 
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રા��ની નાણાક�� પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

�ોજના�ુ ંનામ  
(�હસા��ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

21. 106 

2236-02-800-
15 

NTR-15 ��ાન 
મ�ંી મા� ૃવદંના 

યોજના  
(100 % CSS) 

220.00 174.49 79.32 

યોજના �તગ�ત ભારત 
સરકાર �ારા �ા�ટ ���ર ન 
થવાને કારણ.ે 

  �ુલ  13,297.24 11,897.40   
�ોત: વષ� 2018-19 માટ� �જુરાત સરકારના િવિનયોગ ��સા�ો અને અ�દુાનની ફાઇલો 
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રા��ની નાણાક�� પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં અ�દુાન 
ન.ં 

�ોજના�ુ ંનામ  
(�હસા��ુ ંસદર) 

જોગવાઇ 
પરત 
સ�પેલી 
રકમ 

પરત 
સ�પણીની 
ટકાવાર� 

િવભાગે જણાવેલા કારણો 

21. 106 

2236-02-800-
15 

NTR-15 ��ાન 
મ�ંી મા� ૃવદંના 

યોજના  
(100 % CSS) 

220.00 174.49 79.32 

યોજના �તગ�ત ભારત 
સરકાર �ારા �ા�ટ ���ર ન 
થવાને કારણ.ે 

  �ુલ  13,297.24 11,897.40   
�ોત: વષ� 2018-19 માટ� �જુરાત સરકારના િવિનયોગ ��સા�ો અને અ�દુાનની ફાઇલો 

 

  



પ�રિશ�ટો 
 

139 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની ના�ાક�ય પ�ર���િત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

પ�રિશ�ટ 2.6 

પર���-ચકાસાયેલ કં�ો�લ�ગ અિ�કાર��� મોકલેલી અ�દુાનની િવગતો દશા�વ� ુ ંપ�ક 

(સદંભ�: ફકરો 2.4.1.2; ��ૃ� 76)  
(₹ કરોડમા)ં 

�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

1 આરો�ય અન ે

પ�રવાર 

ક�યાણ 

િમશન �ડર��ટર, 

આ�ષુ 

ખચ� અસરકારક આ�ષુ 

સવેાઓ આપવા માટ� 
2014-19 88.99 28.19 60.80 (68) 

2 આરો�ય અન ે

પ�રવાર 

ક�યાણ 

એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ, 

કિમશનર 

ક���ટુર િ��ટર એમ.એસ. 

ઓ�ફસ અન ેફાયર સ�ેટ� 

�ોલી �દાન કરવા માટ� 

2018-19 0.30 0.00 0.30 (100) 

3 એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ ના 

આ��ુત 

�.એમ.એસ.સી

એલ. 

�ડ એ�ડ �� લબેોર�ટર�, 

વડોદરા, �જુ, રાજકોટ 

માટ�ના ંસાધનો 

2015-16 7.21 5.40 1.80 (25) 

4 એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ ના 

આ��ુત 

પી આઈ � ુ

વડોદરા ખાતે નવી 

�યો�શા�ા �બ��ડ���ુ ં

િનમા�ણ 

2016-19 52.34 5.28 47.06 (90) 

5 એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ ના 

આ��ુત 

�ડ એ�ડ �� 

લબેોર�ટર�, 

વડોદરા 

ખા� પર��ણ �ણાલીન ે

મજ�તૂ કરવા 
2018-19 9.07 3.99 5.08 (56) 

6 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

� ુએન મહ�તા 

����ટટ�ટૂ ઓફ 

કા�ડ�યોલો� 

અન ે�રસચ� 

સ�ેટર 

(�એુનએમઆ

ઈસીઆરસી) 

જ�ર� મશીનર� અન ે

સાધનોની ખર�દ� માટ� 
2018-19 115.00 74.74 40.26 (35) 

7 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�જુરાત 

મ�ેડકલ અન ે

એ��કુ�શન 

�રસચ� 

સોસાયટ� 

(�એમઈઆર

નવા વાહનો અન ેઉ 

પકરણોની ખર�દ� માટ� 
2017-19 22.47 16.89 5.58 (25) 

પ�રિશ�ટો 
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પ�રિશ�ટ 2.6 
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(સદંભ�: ફકરો 2.4.1.2; ��ૃ� 76)  
(₹ કરોડમા)ં 

�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

1 આરો�ય અન ે

પ�રવાર 

ક�યાણ 

િમશન �ડર��ટર, 

આ�ષુ 

ખચ� અસરકારક આ�ષુ 

સવેાઓ આપવા માટ� 
2014-19 88.99 28.19 60.80 (68) 

2 આરો�ય અન ે

પ�રવાર 

ક�યાણ 

એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ, 

કિમશનર 

ક���ટુર િ��ટર એમ.એસ. 

ઓ�ફસ અન ેફાયર સ�ેટ� 

�ોલી �દાન કરવા માટ� 

2018-19 0.30 0.00 0.30 (100) 

3 એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ ના 

આ��ુત 

�.એમ.એસ.સી

એલ. 

�ડ એ�ડ �� લબેોર�ટર�, 

વડોદરા, �જુ, રાજકોટ 

માટ�ના ંસાધનો 

2015-16 7.21 5.40 1.80 (25) 

4 એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ ના 

આ��ુત 

પી આઈ � ુ

વડોદરા ખાતે નવી 

�યો�શા�ા �બ��ડ���ુ ં

િનમા�ણ 

2016-19 52.34 5.28 47.06 (90) 

5 એફ એ�ડ 

ડ�.સી.એ ના 

આ��ુત 

�ડ એ�ડ �� 

લબેોર�ટર�, 

વડોદરા 

ખા� પર��ણ �ણાલીન ે

મજ�તૂ કરવા 
2018-19 9.07 3.99 5.08 (56) 

6 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

� ુએન મહ�તા 

����ટટ�ટૂ ઓફ 

કા�ડ�યોલો� 

અન ે�રસચ� 

સ�ેટર 

(�એુનએમઆ

ઈસીઆરસી) 

જ�ર� મશીનર� અન ે

સાધનોની ખર�દ� માટ� 
2018-19 115.00 74.74 40.26 (35) 

7 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�જુરાત 

મ�ેડકલ અન ે

એ��કુ�શન 

�રસચ� 

સોસાયટ� 

(�એમઈઆર

નવા વાહનો અન ેઉ 

પકરણોની ખર�દ� માટ� 
2017-19 22.47 16.89 5.58 (25) 



પ�રિ��ટો 

31 માચ� 2019 �િ�� વષ� માટ�નો 140 

રા�યની ના�ાક�ય પ�ર���િ� પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

એસ) 

8 એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એમઈઆરએ

સ 

�.એમ.ઈ.આર.એસ. મ�ેડકલ 

કોલજે સાથ ેજોડાયેલ 

અ�યાપન હો��પટલ સોલા, 

અમદાવાદના િવ�તરણ માટ� 

2018-19 70.00 17.62 52.38 (75) 

9 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એમઈઆરએ

સ 

ગાધંીનગરની 

�એમઇઆરએસ મ�ેડકલ 

કોલજેથી જોડાયલે અ�યાપન 

હો��પટલ માટ� એન�ેસી 

હો��પટલ �બ��ડ�ગના નવા 

બાધંકામ માટ� 

 

2018-19 45.00 0.30 44.70 (99) 

10 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ 

�કડની �ડસી� 

એ�ડ �રસચ� 

સ�ેટર 

(આઈક�ડ�આર

સી) 

આઇક�ડ�આરસીની �થાપના 

માટ� 
2016-17 1.00 0.56 0.44 (44) 

11 
એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એુનએમઆ

ઈસીઆરસી 

�રુત અન ેરાજકોટમા ં

કા�ડ�યોલો� સ�ેટરની 

�થાપના માટ� સાધનો અન ે

ફિન�ચરની ખર�દ� 

 

2016-17 10.00 0.00 
10.00 

(100) 

12 એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એમઈઆર

એસ 

�એમઆરએસ હ�ઠળ મ�ેડકલ 

કોલજેોમા ંવ�ુ�અલ �લાસની 

�થાપના 

2018-19 5.00 0.00 5.00 (100) 

13 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

 

 

આઈક�ડ�આર

સી, 

અમદાવાદ 

 

આઇ.ક�.ડ�.આર.સી., 

અમદાવાદ ખાત ેજ�ર� 

મ�ીનર� અન ેઉપકરણોની 

ખર�દ� 

2018-19 10.00 0.00 
10.00 

(100) 
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�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

એસ) 

8 એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એમઈઆરએ

સ 

�.એમ.ઈ.આર.એસ. મ�ેડકલ 

કોલજે સાથ ેજોડાયેલ 

અ�યાપન હો��પટલ સોલા, 

અમદાવાદના િવ�તરણ માટ� 

2018-19 70.00 17.62 52.38 (75) 

9 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એમઈઆરએ

સ 

ગાધંીનગરની 

�એમઇઆરએસ મ�ેડકલ 

કોલજેથી જોડાયલે અ�યાપન 

હો��પટલ માટ� એન�ેસી 

હો��પટલ �બ��ડ�ગના નવા 

બાધંકામ માટ� 

 

2018-19 45.00 0.30 44.70 (99) 

10 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ 

�કડની �ડસી� 

એ�ડ �રસચ� 

સ�ેટર 

(આઈક�ડ�આર

સી) 

આઇક�ડ�આરસીની �થાપના 

માટ� 
2016-17 1.00 0.56 0.44 (44) 

11 
એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એુનએમઆ

ઈસીઆરસી 

�રુત અન ેરાજકોટમા ં

કા�ડ�યોલો� સ�ેટરની 

�થાપના માટ� સાધનો અન ે

ફિન�ચરની ખર�દ� 

 

2016-17 10.00 0.00 
10.00 

(100) 

12 એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

�એમઈઆર

એસ 

�એમઆરએસ હ�ઠળ મ�ેડકલ 

કોલજેોમા ંવ�ુ�અલ �લાસની 

�થાપના 

2018-19 5.00 0.00 5.00 (100) 

13 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

 

 

આઈક�ડ�આર

સી, 

અમદાવાદ 

 

આઇ.ક�.ડ�.આર.સી., 

અમદાવાદ ખાત ેજ�ર� 

મ�ીનર� અન ેઉપકરણોની 

ખર�દ� 

2018-19 10.00 0.00 
10.00 

(100) 
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�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

14 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

સોસાયટ� 

ફોર �જુરાત 

ડ��ટલ હ��થ 

એ��કુ�શન 

એ�ડ �રસચ� 

(એસ�ડ�એ

ચઇ અન ે

આર) 

ડ��ટલ કોલજે, િસ��રુના 

પગાર અન ે��થા 
2016-18 22.41 12.85 9.56(43) 

15 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

રા�ય આરો�ય 

સોસાયટ� 

(એસએચએસ) 

આરો�ય �િુવધાઓમા ં

�ણુવ�ાની �ાતર�ના 

�ધુારણા માટ� 

2015-16 14.51 11.96 2.55 (18) 

16 

એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

રા���ય શહ�ર� 

આરો�ય િમશન 

(એન�એુચએમ

) 

સાત ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન 

(એમસી) ના 30 અપ�ેડ�ડ 

શહ�ર� �હ�ર આરો�ય ક���ોના 

િનમા�ણ માટ� 

2016-17 7.00 

8.10 12.15 (60) 

છ એમસીના 10 શહ�ર� 

સ�દુાય આરો�ય ક���ો�ુ ં

િનમા�ણ 

2017-19 13.25 

17 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

એન�એુચએમ 

અબ�ન હ��થ �ો��ટ �તગ�ત 

આઠ એમસી પર 520 નવી 

પો��સ બનાવવા માટ� 

2017-18 4.99 
�પલ�ધ 

નથી 
 

18 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

�એમએસસીએ

લ અન ે

પીઆઈ� ુ

નવ �લડ બ�ક અને 41 �લડ 

�ટોર�જ �િુનટના સચંાલન 

માટ� 

2017-18 13.56 4.52 9.04 (67) 

19 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

�એમએસસીએ

લ 

ઓ��ટ���ક ઇ�ટ���સવ ક�ર 

�િુનટ હ�ઠળ સાધનોની 

સ�લાય અન ે�ર�દ� માટ� 

2017-18 9.00 0.03 8.97 (100) 

20  

 

પીએચના 

અિધક 

િનયામક 

 

�એમએસસીએ

લ 

109 એ���લુ�સની �ર�દ� 

માટ� 
2017-19 9.70 5.04 4.66 (48) 

પ�રિ��ટો 
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�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

14 

એમ.ઈ. એ�ડ 

આરના 

અિધક 

િનયામક 

સોસાયટ� 

ફોર �જુરાત 

ડ��ટલ હ��થ 

એ��કુ�શન 

એ�ડ �રસચ� 

(એસ�ડ�એ

ચઇ અન ે

આર) 

ડ��ટલ કોલજે, િસ��રુના 

પગાર અન ે��થા 
2016-18 22.41 12.85 9.56(43) 

15 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

રા�ય આરો�ય 

સોસાયટ� 

(એસએચએસ) 

આરો�ય �િુવધાઓમા ં

�ણુવ�ાની �ાતર�ના 

�ધુારણા માટ� 

2015-16 14.51 11.96 2.55 (18) 

16 

એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

રા���ય શહ�ર� 

આરો�ય િમશન 

(એન�એુચએમ

) 

સાત ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન 

(એમસી) ના 30 અપ�ેડ�ડ 

શહ�ર� �હ�ર આરો�ય ક���ોના 

િનમા�ણ માટ� 

2016-17 7.00 

8.10 12.15 (60) 

છ એમસીના 10 શહ�ર� 

સ�દુાય આરો�ય ક���ો�ુ ં

િનમા�ણ 

2017-19 13.25 

17 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

એન�એુચએમ 

અબ�ન હ��થ �ો��ટ �તગ�ત 

આઠ એમસી પર 520 નવી 

પો��સ બનાવવા માટ� 

2017-18 4.99 
�પલ�ધ 

નથી 
 

18 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

�એમએસસીએ

લ અન ે

પીઆઈ� ુ

નવ �લડ બ�ક અને 41 �લડ 

�ટોર�જ �િુનટના સચંાલન 

માટ� 

2017-18 13.56 4.52 9.04 (67) 

19 એફડબ��નુા 

અિધક 

િનયામક 

�એમએસસીએ

લ 

ઓ��ટ���ક ઇ�ટ���સવ ક�ર 

�િુનટ હ�ઠળ સાધનોની 

સ�લાય અન ે�ર�દ� માટ� 

2017-18 9.00 0.03 8.97 (100) 

20  

 

પીએચના 

અિધક 

િનયામક 

 

�એમએસસીએ

લ 

109 એ���લુ�સની �ર�દ� 

માટ� 
2017-19 9.70 5.04 4.66 (48) 
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�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

21 

એમએસના 

અિધક 

િનયામક 

33 ��લા / 

પટેા-�જ�લા 

હો��પટલો / 

મ�ેડકલ કોલજે 

અક�માતના �વુણ� કલાકો 

(�થમ એક કલાક) 

દરિમયાન ����ત 

�ય��તની આવ�યક 

કટોકટ�ની સારવાર આપવી 

2018-19 16.50 7.49 9.01 (55) 

22 

આ�ષુના 

િનયામક 
પી આઈ � ુ

વાસંદાની નવી સરકાર� 

આ�વુ�દ કોલજેના બદલામા ં

સરકાર� હોિમયોપથેી મ�ેડકલ 

કોલજે અન ેવાસંદા ખાત ે

જોડાયેલ હો��પટલ�ુ ંિનમા�ણ 

2012-17 56.07 0.00 
56.07 

(100) 

 �ુલ   603.37 202.96 400.41 (66) 

(�ોત: સબંિંધત િનય�ંણ અિધકાર�� પાસથેી એકિ�ત કરવામા ંઆવલેી મા�હતી) 
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�માકં �ારા �ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

ને �ા�ટ આપી �ા�ટનો હ�� ુ વષ� વષ� 
દરિમયાન 

�ા�ટ 
બહાર 

પાડવામા ં
આવી 

�ુલ ખચ� વનવપરાયેલ 

�ા�ટ 
(ટકાવાર�) 

21 

એમએસના 

અિધક 

િનયામક 

33 ��લા / 

પટેા-�જ�લા 

હો��પટલો / 

મ�ેડકલ કોલજે 

અક�માતના �વુણ� કલાકો 

(�થમ એક કલાક) 

દરિમયાન ����ત 

�ય��તની આવ�યક 

કટોકટ�ની સારવાર આપવી 

2018-19 16.50 7.49 9.01 (55) 

22 

આ�ષુના 

િનયામક 
પી આઈ � ુ

વાસંદાની નવી સરકાર� 

આ�વુ�દ કોલજેના બદલામા ં

સરકાર� હોિમયોપથેી મ�ેડકલ 

કોલજે અન ેવાસંદા ખાત ે

જોડાયેલ હો��પટલ�ુ ંિનમા�ણ 

2012-17 56.07 0.00 
56.07 

(100) 

 �ુલ   603.37 202.96 400.41 (66) 

(�ોત: સબંિંધત િનય�ંણ અિધકાર�� પાસથેી એકિ�ત કરવામા ંઆવલેી મા�હતી) 
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પ�રિશ�ટ 3.1 

2017-18 �ધુી �કૂવેલા અ�દુાન ના સદભ�મા ં�ાક� વપરાશી �માણપ�ો  
(સદંભ�: ફકરો 3.1, ��ૃ� 84) 

�ોત: મહાલેખાકાર (લેખા અને હ�) ની કચેર� �ારા મા�હતી �રૂ� પાડવા મા ંઆવી. 

  

�માકં િવભાગ 
અ�દુાનની 
�કૂવણીનો 
સમયગાળો 

�ાક� 
વપરાશી 
�માણપ�ો  
સ�ંયા 

�ાક� 
વપરાશી 

�માણપ�ોની 
રકમ  

(₹ કરોડમા)ં 

�ાક� વપરાશ ના 
�માણપ�ો ની 
રકમની ટકાવાર� 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
�ૃિષ, ખ�ેૂત ક�યાણ અન ે
સહકાર 

2001-18 204 2,995.88 70.76 

2 મ�હલા અન ેબાળ િવકાસ 2002-18 176 14.77 0.35 

3 િશ�ણ 2001-18 118 50.85 1.20 

4 
અ�, નાગ�રક �રુવઠો અને 
�ાહકોની બાબતો 

2001-18 2 6.41 0.15 

5 વન અન ેપયા�વરણ  2001-18 7 2.66 0.06 

6 સામા�ય વહ�વ� 2001-18 2 0.47 0.01 

7 
�જુરાત િવધાનસભા 
સ�ચવાલય 

2006-08 5 0.11 0.00 

8 
આરો�ય અને પ�રવાર 
ક�યાણ 

2001-18 91 30.71 0.73 

9 �હૃ 2001-18 6 1.13 0.03 

10 ��ોગ અન ેખાણ 2001-18 71 6.31 0.15 

11 �મ અન ેરોજગાર 2001-16 22 0.45 0.01 

12 કાયદા 2001-16 7 0.03 0.00 

13 
નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી 
�રુવઠો અન ેક�પસર 

2001-18 3 1.38 0.03 

14 બદંરો અન ેપ�રવહન 2001-18 1 0.16 0.00 

15 
પચંાયત, �ામ �હૃ િનમા�ણ 
અન ે�ામ  િવકાસ 

2001-18 154 90.46 2.14 

16 મહ��લૂ 2001-18 10 4.68 0.11 

17 
સામા�ક �યાય અને 
અિધકાર�તા 

2001-18 1,023 209.66 4.95 

18 િવ�ાન અન ે���ો�ગક� 2003-18 6 13.09 0.31 

19 
રમતગમત, �વુા અને 
સા�ં�ૃિતક ��િૃ�� 

2001-18 120 1.81 0.04 

2૦ આ�દ�િત િવકાસ 2017-18 488 522.87 12.35 

21 
શહ�ર� િવકાસ અન ે શહ�ર� 
�હૃ િનમા�ણ 

2001-18 57 280.06 6.61 

�ુલ 2,573 4,233.95  
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પ�રિશ�ટ 3.2 
સ�ંથા� / સ�ામડંળો �મના �હસા�ો ��ડટ માટ� મ�યા નથી તેમના નામ દશા�વ� ુ ંપ�ક 

(સદંભ� ફકરો 3.3.2; ��ૃ� 91) 

�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ંથા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

2004-05 થી   

1 અ�ર ��ુુ�ો�મ આરો�ય મ�ંદર, વડોદરા આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
2005-06 થી   

1 શઠે વાડ�લાલ સારાભાઇ જનરલ હો�પીટલ અન ે શઠે �ચનાઇ 
મટેરનીટ� હો�પીટલ, અમદાવાદ 

આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

2 ક�.�. મહ�તા ટ�બી હો�પીટલ,ભાવનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
2006-07 થી   

1 વન િવકાસ એજ�સી સાબરકાઠંા,�હમતનગર (��ર) વન અન ેપયા�વરણ 

2 વન િવકાસ એજ�સી, �રુ���નગર વન અન ેપયા�વરણ 
3 �.ક�. જનરલ હો�પીટલ, ક�� આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
4 �જુરાત શ�ૈ�ણક સશંોધન અન ેટ�કનોલો� કા���સલ,ગાધંીનગર િશ�ણ 
5 �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાઘંીનગર રમતગમત, �વુા અન ે સા�ં�ૃિતક 

��િૃ�ઓ 

6 �જુરાત મા�યિમક અન ે��ચતર મા�યિમક િશ�ણ પર��ા બોડ�, 
ગાધંીનગર 

િશ�ણ 

2008-09 થી  
1 વન િવકાસ એજ�સી, �મનગર વન અન ેપયા�વરણ 

2 વન િવકાસ એજ�સી, રાજકોટ વન અન ેપયા�વરણ 
3 વન િવકાસ એજ�સી, સાબરકાઠા,�હમતનગર (દ��ણ) વન અન ેપયા�વરણ 
4 નસબધંી મડંળ, �જુરાત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
5 નારાયણ �ખની હો�પીટલ(આરો�યધામ સચંા�લત)હાલોલ 

પચંમહાલ 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

6 સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ�, વ�લભ િવ�ાનગર, આણદં િશ�ણ 
7 શાિંતલાલ શાહ કોલજે ઓફ ફામ�સી, ભાવનગર િશ�ણ 

8 �પો�્�સ ઓ�ોર�ટ� ઓફ �જુરાત, ગાધંીનગર રમતગમત, �વુા અન ે સા�ં�ૃિતક 
��િૃ�ઓ 

9 રા�ય િશ�ા િમશન ઓ�ોર�ટ�, ગાધંીનગર િશ�ણ 

10 �રુ�ાસ�ે ુસોસાયટ�, ભાવનગર �હૃ 
11 �રુ�ાસ�ે ુસોસાયટ�, �રુ���નગર �હૃ 

2009-10 થી  
1 માડંવી તા�કુા �ય િનવારણ સઘં, ક��  આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
2 �.એસ. આ�વુ��દક મહાિવ�ાલય અન ે પી.ટ�.પટ�લ  આ�વુ��દક 

હો�પીટલ, ન�ડયાદ 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

2010-11 થી  
1. ભવ�સ �ી સી.ટ�. �તુર�યા આઇ.ટ�.આઇ.,  ખડેા; �મ અન ેરોજગાર 

2. �જુરાત �ા�ય કામદાર ક�યાણ બોડ�, ગાઘંીનગર સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

2011-12 થી   
1. �જુરાત રા�ય લ�લત કળા અકાદમી,અમદાવાદ રમતગમત, �વુા અન ે સા�ં�ૃિતક 

��િૃ�ઓ 
2012-13 થી  

1 ભવ�સ �ી �વાિમનારાયણ ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ,  ખડેા િશ�ણ 
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�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ંથા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

2. વન િવકાસ એજ�સી, ગાઘંીનગર  વન અન ેપયા�વરણ 
૩. વન િવકાસ એજ�સી, �યારા વન અન ેપયા�વરણ 
4. વન િવકાસ એજ�સી, પાટણ વન અન ેપયા�વરણ 
5. વન િવકાસ એજ�સી, ખડેા વન અન ેપયા�વરણ 
6. વન િવકાસ એજ�સી, ગીર(�વૂ�) વન અન ેપયા�વરણ 
7. વન િવકાસ એજ�સી, ગીર(પિ�મ) વન અન ેપયા�વરણ 
8. વન િવકાસ એજ�સી, વલસાડ, દ��ણ વન અન ેપયા�વરણ 

2013-14 થી  
1. ભાઈલાલભાઈ અન ેભીખાભાઈ ટ�કનોલો� ઇ��ટ�ટ�ટુ, િવ�ાનગર િશ�ણ 

2. ડો. દયારામ પટ�લ ફામ�સી કોલજે, �રુત િશ�ણ 
૩. �જુરાત મા�યિમક િશ�ણ કાઉ�સીલ, ગાધંીનગર  િશ�ણ 
4. �જુરાત જમીન િવહોણા અન ેહળપિત �હૃ બોડ�, ગાધંીનગર પચંાયત, �ામ �હૃ િનમા�ણ અન ે

�ામ િવકાસ  
5. �જુરાત ઔષધીય રોપા બોડ� , ગાધંીનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
6 �જુરાત અ��ુ�ૂચત �િત િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

7.  આઈ.ટ�. આઈ. કોલજે ( �વાિમનારાયણ સચંા�લત ) પચંમહાલ, 
�ણુાવાડા 

�મ અન ેરોજગાર 

8. �ધજન માટ� રા�શ મહેતા ટ�કનીકલ ��ુલ અમદાવાદ, C/O 
�ધજન મડંળ અમદાવાદ 

સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

9. રોગી ક�યાણ સિમિત,િસિવલ હો��પટલ, અસારવા, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
10. રોગી ક�યાણ સિમિત,સરકાર� �પાઈન ઇ��ટ�ટ�ટુ. નવી િસિવલ 

હો��પટલ, અમદાવાદ 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

11. રોગી ક�યાણ સિમિત, ��ુુ ગોિવ�દિસ�હ, �મનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

12. રોગી ક�યાણ સિમિત, નવી િસિવલ હો��પટલ, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
13. રોગી ક�યાણ સિમિત, સર ટ�. જનરલ હો��પટલ ભાવનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
14. સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ મમેોર�યલ સોસાયટ�, અમદાવાદ રમતગમત, �વુા અન ે સા�ં�ૃિતક 

��િૃ�ઓ 
15. ��ુલ ઓફ આ�ક�ટ��ચર, સી.ઇ.પી.ટ�.�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ િશ�ણ 
16. બાધંકામ િવ�ાન અને ટ�કનોલો� ની ��ુલ, 

સી.ઇ.પી.ટ�.�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ 
િશ�ણ 

17. ��ુલ  ઓફ ઇનટ�ર�અર �ડ�ાઈન, સ�ેટ (સી.ઇ.પી.ટ�.) 
�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ 

િશ�ણ 

18. ��ુલ ઓફ �લાિન�ગ,, સી.ઇ.પી.ટ�.�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ  િશ�ણ 
19. સિૈનક દ�ખર�ખ એકમ, �રુત  આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
20. રા�ય આરો�ય સોસાયટ�, આરો�ય અન ેઔષધીય સવેાઓ અને 

ઔષધીય િશ�ણ ના આ��ુત , ગાધંીનગર 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

21 �રુ�ા સ�ે ુસોસાયટ�, નમ�દા �હૃ 
22 �રુ�ા સ�ે ુસોસાયટ�, રા�ય લેવલ, ગાધંીનગર  �હૃ 
23 વરેાવળ પીપ�સ કો-ઓપર�ટ�વ બ�ક િસ�વર ��બુીલી ઔ�ો�ગક 

તાલીમ ક���, વરેાવળ 
�મ અન ેરોજગાર 

2014-15 થી  
1. �ચખલી એજ�કુ�શન સોસાયટ�સ �ા�ટ-ઇન-એડ ��ડ���યલ 

��િન�ગ સ�ેટર નવસાર� 
�મ અન ેરોજગાર 

2. વન િવકાસ એજ�સી, છોટા ઉદ��રુ વન અન ેપયા�વરણ  
3. વન િવકાસ એજ�સી, ક�છ(�વૂ�) વન અન ેપયા�વરણ  
4. વન િવકાસ એજ�સી, ક�છ (પિ�મ) વન અન ેપયા�વરણ  
5. �જુરાત એન�� ડ�વલપમ�ટ એજ�સી, ગાધંીનગર કલાઇમટે ચ�ેજ 
6. �જુરાત �િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ િશ�ણ 
7. હ�મચ�ંાચાય� ઉ�ર �જુરાત �િુનવસ�ટ�, પાટણ િશ�ણ 
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સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

2. વન િવકાસ એજ�સી, ગાઘંીનગર  વન અન ેપયા�વરણ 
૩. વન િવકાસ એજ�સી, �યારા વન અન ેપયા�વરણ 
4. વન િવકાસ એજ�સી, પાટણ વન અન ેપયા�વરણ 
5. વન િવકાસ એજ�સી, ખડેા વન અન ેપયા�વરણ 
6. વન િવકાસ એજ�સી, ગીર(�વૂ�) વન અન ેપયા�વરણ 
7. વન િવકાસ એજ�સી, ગીર(પિ�મ) વન અન ેપયા�વરણ 
8. વન િવકાસ એજ�સી, વલસાડ, દ��ણ વન અન ેપયા�વરણ 

2013-14 થી  
1. ભાઈલાલભાઈ અન ેભીખાભાઈ ટ�કનોલો� ઇ��ટ�ટ�ટુ, િવ�ાનગર િશ�ણ 

2. ડો. દયારામ પટ�લ ફામ�સી કોલજે, �રુત િશ�ણ 
૩. �જુરાત મા�યિમક િશ�ણ કાઉ�સીલ, ગાધંીનગર  િશ�ણ 
4. �જુરાત જમીન િવહોણા અન ેહળપિત �હૃ બોડ�, ગાધંીનગર પચંાયત, �ામ �હૃ િનમા�ણ અન ે

�ામ િવકાસ  
5. �જુરાત ઔષધીય રોપા બોડ� , ગાધંીનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
6 �જુરાત અ��ુ�ૂચત �િત િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

7.  આઈ.ટ�. આઈ. કોલજે ( �વાિમનારાયણ સચંા�લત ) પચંમહાલ, 
�ણુાવાડા 

�મ અન ેરોજગાર 

8. �ધજન માટ� રા�શ મહેતા ટ�કનીકલ ��ુલ અમદાવાદ, C/O 
�ધજન મડંળ અમદાવાદ 

સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

9. રોગી ક�યાણ સિમિત,િસિવલ હો��પટલ, અસારવા, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
10. રોગી ક�યાણ સિમિત,સરકાર� �પાઈન ઇ��ટ�ટ�ટુ. નવી િસિવલ 

હો��પટલ, અમદાવાદ 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

11. રોગી ક�યાણ સિમિત, ��ુુ ગોિવ�દિસ�હ, �મનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

12. રોગી ક�યાણ સિમિત, નવી િસિવલ હો��પટલ, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
13. રોગી ક�યાણ સિમિત, સર ટ�. જનરલ હો��પટલ ભાવનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
14. સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ મમેોર�યલ સોસાયટ�, અમદાવાદ રમતગમત, �વુા અન ે સા�ં�ૃિતક 

��િૃ�ઓ 
15. ��ુલ ઓફ આ�ક�ટ��ચર, સી.ઇ.પી.ટ�.�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ િશ�ણ 
16. બાધંકામ િવ�ાન અને ટ�કનોલો� ની ��ુલ, 

સી.ઇ.પી.ટ�.�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ 
િશ�ણ 

17. ��ુલ  ઓફ ઇનટ�ર�અર �ડ�ાઈન, સ�ેટ (સી.ઇ.પી.ટ�.) 
�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ 

િશ�ણ 

18. ��ુલ ઓફ �લાિન�ગ,, સી.ઇ.પી.ટ�.�િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ  િશ�ણ 
19. સિૈનક દ�ખર�ખ એકમ, �રુત  આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
20. રા�ય આરો�ય સોસાયટ�, આરો�ય અન ેઔષધીય સવેાઓ અને 

ઔષધીય િશ�ણ ના આ��ુત , ગાધંીનગર 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

21 �રુ�ા સ�ે ુસોસાયટ�, નમ�દા �હૃ 
22 �રુ�ા સ�ે ુસોસાયટ�, રા�ય લેવલ, ગાધંીનગર  �હૃ 
23 વરેાવળ પીપ�સ કો-ઓપર�ટ�વ બ�ક િસ�વર ��બુીલી ઔ�ો�ગક 

તાલીમ ક���, વરેાવળ 
�મ અન ેરોજગાર 

2014-15 થી  
1. �ચખલી એજ�કુ�શન સોસાયટ�સ �ા�ટ-ઇન-એડ ��ડ���યલ 

��િન�ગ સ�ેટર નવસાર� 
�મ અન ેરોજગાર 

2. વન િવકાસ એજ�સી, છોટા ઉદ��રુ વન અન ેપયા�વરણ  
3. વન િવકાસ એજ�સી, ક�છ(�વૂ�) વન અન ેપયા�વરણ  
4. વન િવકાસ એજ�સી, ક�છ (પિ�મ) વન અન ેપયા�વરણ  
5. �જુરાત એન�� ડ�વલપમ�ટ એજ�સી, ગાધંીનગર કલાઇમટે ચ�ેજ 
6. �જુરાત �િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ િશ�ણ 
7. હ�મચ�ંાચાય� ઉ�ર �જુરાત �િુનવસ�ટ�, પાટણ િશ�ણ 
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સ�ંથા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 
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8 �રુ�ા સ�ે ુસોસાયટ�, ખડેા  �હૃ 
9. �રુ�ા સ�ે ુસોસાયટ�, વડોદરા �હૃ 

2015-16 થી  
1. અપગં માનવ મડંળ, અમદાવાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

2. �ધ જન માનવ મડંળ,અમદાવાદ  સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

3. વન િવકાસ એજ�સી, ગોધરા વન અન ેપયા�વરણ  
4. વન િવકાસ એજ�સી, �રુત વન અન ેપયા�વરણ  
5. �જુરાત હોમીઓપથેીક મડે�કલ કોલજે, સાવલી, વડોદરા િશ�ણ 
6. �જુરાત ���ટ�ટ�ટુ ઓફ એ��કુ�શનલ  ટ�કનોલો�, �જુરાત 

�િુનવસ�ટ� ક��પસ, અમદાવાદ 
િશ�ણ 

7. �જુરાત ��ુલ �વોલીટ� એ��ડ�એશન કા��સીલ ગાધંીનગર િશ�ણ 
8. �જુરાત રા�ય સમાજ ક�યાણ બોડ�, અમદાવાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

9. �જુરાત રા�ય આ�દ�તી િવકાસ િનવાસી િશ�ણ ���ટ�ટ�ટુ ની 
સોસાયટ�, ગાધંીનગર  

આ�દ�િત િવકાસ 

10. �જુરાત અબ�ન ડ�વલપમ�ટ િમશન ગાધંીનગર શહ�ર� િવકાસ અન ેશહ�ર� �હૃ િનમા�ણ 

11. �ાિંત��ુુ �યામ� �ૃ�ણા વમા� ક�� �િુનવસ�ટ�, �જુ-ક�� િશ�ણ 
12. મહા�મા ગાધંી લબેર ���ટ�ટ�ટુ, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
13. સ�રા�� �િુનવસ�ટ�,�િુનવસ�ટ� રોડ, રાજકોટ િશ�ણ 
14. �ીમતી બી.એચ.શાહ કરજણવાળા ��ો�ગક તાલીમ ક���, �રુત �મ અન ેરોજગાર 
15. અસગં��ત �િમક ક�યાણ બોડ�, ગાધંીનગર  �મ અન ેરોજગાર 
16. વીર નમ�દ દ�ીણ �જુરાત �િુનવસ�ટ�, �રુત િશ�ણ 
17. િવ�લભાઈ પટ�લ અન ે રાજ ર�ન પી.ટ�. પટ�લ િવ�ાનકોલજે, 

આણદં 
િશ�ણ 

2016-17 થી  
1. એ.આર.કોલજે ઓફ ફામ�સી અને �.એચ.પટ�લ ���ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ફામ�સી, વ�લભ િવ�ાનગર, આણદં 
િશ�ણ 

2. એડ�ટ ��િન�ગ સ�ટર (��ટ) ફોર ધી �લા��ડ, અમદાબાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
3. એ��સ કં�ોલ સોસાયટ� (અમદાબાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન) 

અમદાવાદ  
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

4. આણદં હોિમયોપથેીક મડે�કલ કોલજે અન ે ર�સચ� ����ટટ�ટુ, 
આણદં 

આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

5 �ધ અપગં ક�યાણ ક���, અમદાવાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
6 �ધ ક�યા �કાશ �હૃ, અમદાવાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
7 બી.એમ. ����ટટ�ટુ ઓફ મ�ેટલ હ��થ, અમદાવાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
8 બી.એસ.નાથવાની ટ�.બી. હો��પટલ, ક�શોદ, �ુનાગઢ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
9 બી.વી.પટ�લ ફામા����ુટકલ િશ�ણ ર�સચ� િવકાસ (PERD) ક���, 

અમદાવાદ 
િશ�ણ 

10 બાલા હ�મુાન આ�વુ�દ મહાિવ�ાલય, માણસા, ગાધંીનગર  િશ�ણ 
11 ભાગવત િવ�ાપી�, અશોક આઈ.ટ�.આઈ. �ૃ�ણધામ, અમદાવાદ, 

380060 
�મ અન ેરોજગાર 

12 �બરલા િવ�કમા� મહા િવ�ાલય , એ��નીયર�ગ કોલેજ ,વ�લભ 
િવ�ાનગર  

િશ�ણ 

13 ક��બ ેજનરલ હો��પટલ, ખભંાત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
14 સી.એલ.પટ�લ  ટ�કનીકલ ���ટ�ટ�ટુ, પીજ, ન�ડયાદ િશ�ણ 
15 ચીમનલાલ નગીનદાસ ટ�કનીકલ સ�ેટર, અમદાવાદ િશ�ણ 
16 ધરમિસ�હ દ�સાઈ ����ટટ�ટુ ઓફ ટ�કનોલો�, ન�ડયાદ િશ�ણ 
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147 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની ના�ાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ં�ા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

17 ડો. વી.એચ.દવ ે હોિમયોપથેીક મેડ�કલ કોલજે એ�ડ હો��પટલ, 
આણદં 

િશ�ણ 

18 વન િવકાસ એજ�સી, આહવા (ડાગં, દ�ીણ) વન અન ેપયા�વરણ  
19 વન િવકાસ એજ�સી, ડાગં(��ર) વન અન ેપયા�વરણ  
20 �ચ��નસ �િુનવિસ��ટ ગાધંીનગર િશ�ણ 
21 વન િવકાસ દ�વગઢબાર�યા , દાહોદ વન અન ેપયા�વરણ  
22 વન િવકાસ એજ�સી, �ુનાગઢ વન અન ેપયા�વરણ  
23 વન િવકાસ એજ�સી, (નમ�દા) રાજપીપળા �વૂ� વન અન ેપયા�વરણ  
24 વન િવકાસ એજ�સી, વલસાડ(��ર), વન અન ેપયા�વરણ  
25 ગાધંી �લ�કન હો��પટલ, �ડસા, પાલન�રુ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
26 ગૌ સવેા અન ેગૌચર ડ�વલપમ�ટ બોડ�  �ૃિષ, ખ�ેૂત ક�યાણ અન ેસહકાર 
27 �જુરાત મીનરલ �રસચ� એ�ડ ડ�વલપમ�ેટ સોસાયટ� ��ોગ અન ેખાણ 
28 �જુરાત રા�ય બાયોટ�કનોલો� િમશન િવ�ાન અન ે�ૌ�ો�ગક� 
29 �જુરાત બકેવડ� �લાસીસ ડ�વલપમ�ટ કોપ�ર�શન, ડૉ �વરાજ 

મહેતા ભવન, ગાધંીનગર 
સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

30 �જુરાત ક��સર અને ર�સચ� ક���, િસિવલ હો��પટલ ક��પસ, 
અસારવા, અમદાવાદ 

આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

31 �જુરાત કા��સીલ ઓફ એ�લમ�ેટર� (�ાઈમર�) એ��કુ�શન, 
ગાધંીનગર 

િશ�ણ 

32 એલ.એમ.કોલજે ઓફ ફામ�સી, નવરંગ�રુા, અમદાવાદ િશ�ણ 
33 લાય�સ ક��સર �ડટ�કશન સ�ેટર ��ટ, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
34 એમ,એન,કોલજે ઓફ ફામ�સી, ખભંાત, આણદં િશ�ણ 
35 મહારા� સયા�રાવ �િુનવસ�ટ�, ફતહેગજં, વડોદરા િશ�ણ 
36 મ�ણબને પીઠાવાળા આઈ.ટ�.આઈ.નવ�ગુ કોલજે, �રુત �મ અન ેરોજગાર 
37 મડે�કલ કોલજે િવકાસ સિમિત, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
38 મડે�કલ કોલજે િવકાસ સમાજ, વડોદરા આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
39 મથેોડ��ટ ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ, સામારોડ, વડોદરા િશ�ણ 
40 ઓ.એચ.નઝર આ�વુ�દ મહા િવ�ાલય અને આ�વુ�દ હો��પટલ, 

�રુત 
િશ�ણ 

41 પી,ડ�.માલિવયા કોમસ� કોલજે, રાજકોટ િશ�ણ 
42 �જુરાત કા��સીલ ઓફ સાય�સ અન ેટ�કનોલો�, ગાઘંીનગર િવ�ાન અન ે�ૌ�ો�ગક� 
43 �જુરાત નોલેજ સોસાયટ�, ટ�કિનકલ િશ�ણ િનયામક, ગાધંીનગર િવ�ાન અન ે�ૌ�ો�ગક� 
44 �જુરાત �ટ�ટ એઈ�સ કં�ોલ સોસાયટ� મઘેાણીનગર, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
45 �જુરાત રા�ય હજ સિમિત, ગાધંીનગર સામા�ય વહ�વટ 
46 �જુરાત રા�ય વોટર શડે �યવ�થાપન એજ�સી ( GSWMA), 

ગાધંીનગર 
પચંાયતો, �ામ �હૃ િનમા�ણ અન ે
�ામ િવકાસ 

47 ��ુર��ર �ુમારપાળ �ન સવ�દય ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ, ડભોઇ, 
વડોદરા  

�મ અન ેરોજગાર 

48 ઇ��ડયન ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ ટ�ચસ� એ��કુ�શન, �જુરાત િશ�ણ 
49 એ�ટર��ેયોરશીપ અન ે કાર�કદ� ઘડતર માટ� �ુ ં �તરરા���ય 

ક���, અમદાવાદ 
િશ�ણ 

50 જન િશ�ણ સ�ંથાન, �રુત િશ�ણ 
51 જનક �મારક હો��પટલ, �યારા, તાપી આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
52 �ુનાગઢ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન શહ�ર� િવકાસ અન ેશહ�ર� �હૃ િનમા�ણ 
53 ક�.વી.પટ�લ, આઈ.ટ�.આઈ., ચાણ�મા, પાટણ �મ અન ેરોજગાર 
54 કચ�ેરયા મો�લાલ ગોરધનદાસ જનરલ હો��પટલ, બાલાિસનોર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
55 આર.ક�.પટ�લ ટ�કનીકલ (ITI), પટેલાદ, આણદં �મ અન ેરોજગાર 
56 ર�ા શ��ત �િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ �હૃ 
57 રિવશકંર મહારાજ �ખ ની હો��પટલ, �જુરાત �ધ�વ રાહત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
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�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ં�ા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

17 ડો. વી.એચ.દવ ે હોિમયોપથેીક મેડ�કલ કોલજે એ�ડ હો��પટલ, 
આણદં 

િશ�ણ 

18 વન િવકાસ એજ�સી, આહવા (ડાગં, દ�ીણ) વન અન ેપયા�વરણ  
19 વન િવકાસ એજ�સી, ડાગં(��ર) વન અન ેપયા�વરણ  
20 �ચ��નસ �િુનવિસ��ટ ગાધંીનગર િશ�ણ 
21 વન િવકાસ દ�વગઢબાર�યા , દાહોદ વન અન ેપયા�વરણ  
22 વન િવકાસ એજ�સી, �ુનાગઢ વન અન ેપયા�વરણ  
23 વન િવકાસ એજ�સી, (નમ�દા) રાજપીપળા �વૂ� વન અન ેપયા�વરણ  
24 વન િવકાસ એજ�સી, વલસાડ(��ર), વન અન ેપયા�વરણ  
25 ગાધંી �લ�કન હો��પટલ, �ડસા, પાલન�રુ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
26 ગૌ સવેા અન ેગૌચર ડ�વલપમ�ટ બોડ�  �ૃિષ, ખ�ેૂત ક�યાણ અન ેસહકાર 
27 �જુરાત મીનરલ �રસચ� એ�ડ ડ�વલપમ�ેટ સોસાયટ� ��ોગ અન ેખાણ 
28 �જુરાત રા�ય બાયોટ�કનોલો� િમશન િવ�ાન અન ે�ૌ�ો�ગક� 
29 �જુરાત બકેવડ� �લાસીસ ડ�વલપમ�ટ કોપ�ર�શન, ડૉ �વરાજ 

મહેતા ભવન, ગાધંીનગર 
સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

30 �જુરાત ક��સર અને ર�સચ� ક���, િસિવલ હો��પટલ ક��પસ, 
અસારવા, અમદાવાદ 

આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

31 �જુરાત કા��સીલ ઓફ એ�લમ�ેટર� (�ાઈમર�) એ��કુ�શન, 
ગાધંીનગર 

િશ�ણ 

32 એલ.એમ.કોલજે ઓફ ફામ�સી, નવરંગ�રુા, અમદાવાદ િશ�ણ 
33 લાય�સ ક��સર �ડટ�કશન સ�ેટર ��ટ, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
34 એમ,એન,કોલજે ઓફ ફામ�સી, ખભંાત, આણદં િશ�ણ 
35 મહારા� સયા�રાવ �િુનવસ�ટ�, ફતહેગજં, વડોદરા િશ�ણ 
36 મ�ણબને પીઠાવાળા આઈ.ટ�.આઈ.નવ�ગુ કોલજે, �રુત �મ અન ેરોજગાર 
37 મડે�કલ કોલજે િવકાસ સિમિત, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
38 મડે�કલ કોલજે િવકાસ સમાજ, વડોદરા આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
39 મથેોડ��ટ ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ, સામારોડ, વડોદરા િશ�ણ 
40 ઓ.એચ.નઝર આ�વુ�દ મહા િવ�ાલય અને આ�વુ�દ હો��પટલ, 

�રુત 
િશ�ણ 

41 પી,ડ�.માલિવયા કોમસ� કોલજે, રાજકોટ િશ�ણ 
42 �જુરાત કા��સીલ ઓફ સાય�સ અન ેટ�કનોલો�, ગાઘંીનગર િવ�ાન અન ે�ૌ�ો�ગક� 
43 �જુરાત નોલેજ સોસાયટ�, ટ�કિનકલ િશ�ણ િનયામક, ગાધંીનગર િવ�ાન અન ે�ૌ�ો�ગક� 
44 �જુરાત �ટ�ટ એઈ�સ કં�ોલ સોસાયટ� મઘેાણીનગર, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
45 �જુરાત રા�ય હજ સિમિત, ગાધંીનગર સામા�ય વહ�વટ 
46 �જુરાત રા�ય વોટર શડે �યવ�થાપન એજ�સી ( GSWMA), 

ગાધંીનગર 
પચંાયતો, �ામ �હૃ િનમા�ણ અન ે
�ામ િવકાસ 

47 ��ુર��ર �ુમારપાળ �ન સવ�દય ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ, ડભોઇ, 
વડોદરા  

�મ અન ેરોજગાર 

48 ઇ��ડયન ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ ટ�ચસ� એ��કુ�શન, �જુરાત િશ�ણ 
49 એ�ટર��ેયોરશીપ અન ે કાર�કદ� ઘડતર માટ� �ુ ં �તરરા���ય 

ક���, અમદાવાદ 
િશ�ણ 

50 જન િશ�ણ સ�ંથાન, �રુત િશ�ણ 
51 જનક �મારક હો��પટલ, �યારા, તાપી આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
52 �ુનાગઢ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન શહ�ર� િવકાસ અન ેશહ�ર� �હૃ િનમા�ણ 
53 ક�.વી.પટ�લ, આઈ.ટ�.આઈ., ચાણ�મા, પાટણ �મ અન ેરોજગાર 
54 કચ�ેરયા મો�લાલ ગોરધનદાસ જનરલ હો��પટલ, બાલાિસનોર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
55 આર.ક�.પટ�લ ટ�કનીકલ (ITI), પટેલાદ, આણદં �મ અન ેરોજગાર 
56 ર�ા શ��ત �િુનવસ�ટ�, અમદાવાદ �હૃ 
57 રિવશકંર મહારાજ �ખ ની હો��પટલ, �જુરાત �ધ�વ રાહત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
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રા�યની ના�ાક�ય પ�ર��થિત પરનો અહ�વાલ 

�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ંથા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

અન ેઆરો�ય મડંળ, આણદં 
58 ર�વાબાઈ જનરલ હો��પટલ, સરઢવ, ગાધંીનગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
59 રોગી ક�યાણ સિમિત, પડં�ત દ�ન દયાળ �પા�યાય કોલજે, 

રાજકોટ 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

60 એસ.ક�.પટ�લ ��ો�ગક તાલીમ ઇ��ટ�ટ�ટુ, કડ� �મ અન ેરોજગાર 
61 સાબરમતી આ�મ �ળવણી અને મમેોર�યલ ��ટ, ગાધંી �મારક, 

અમદાવાદ 
રમતગમત, �વુા અન ે સા�ં�ૃિતક 
��િૃ�ઓ 

62 સ�ંવની હો��પટલ,ચલથાણ, �રુત આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
63 સરદાર �મારક હો��પટલ બારડોલી, �રુત  આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
64 સરદાર પટ�લ ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ ઇકોનોિમક એ�ડ સોસીઅલ  ર�સચ� 

અમદાવાદ 
િશ�ણ 

65 સાવ�જિનક હો��પટલ અન ેમટેરનીટ� હોમ, ગોઝાર�યા, મહ�સાણા આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
66 બહ�રા-� ૂગંા ની શાળા, અમદાવાદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
67 શઠે �.બી. �પા�યાય  બહ�રા-� ૂગંા ની શાળા, તલોદ, સાબરકાઠંા  સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
68 શામળા� હો��પટલ, અરવ�લી આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
69 મદં ��ુ�ના બાળકો માટ� શારદા ��ુલ, અમદાવાદ  સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
70 િશવાનદં િમશન, સ�રા�� સ�ે�લ હો��પટલ, વીરનગર, રાજકોટ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
71 �ીમતં ફતહેિસ�હ રાવ ગાયકવાડ જનરલ હો��પટલ, બાયડ, 

સાબરકાઠંા 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

72 �ીમિત એ. �. સાવલા  હોિમયોપેથીક મડે�કલ કોલજે, મહેસાણા આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
73 િશ�ણ  ક�યાણ  અન ેકાય� (�ા�ય), માટ�  સોસાયટ�, ઝગ�ડયા, 

ભ�ચ 
સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

74 તોલાની ફા��ડ�શન ગાધંીધામ પોલીટ�કનીક, આ�દ�રુ, ક�� િશ�ણ 
75 આ�દ�િત ર�સચ� અન ે ��ન�ગ ઇ��ટ�ટ�ટુ, �જુરાત િવ�ાપીઠ, 

અમદાવાદ 
આ�દ�િત િવકાસ 

76 િ��િૂત� હો��પટલ, બાવળા, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
77 �.ુએન.મહ�તા, ઇ���ટટ�ટુ ઓફ કા�ડ�યોલો� એ�ડ ર�સચ� સ�ેટર, 

િસિવલ હો��પટલ ક��પસ, અમદાવાદ 
આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

78 પાણી અન ેજમીન �યવ�થાપન સ�ંથા, આણદં નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર 

79 ઝિેવયસ� ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ,  વડોદરા િશ�ણ 
 

2017-18 થી  
1. ભ�ભુાઈ મફતલાલ હો��પટલ (સેવા�મ,) ભ�ચ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
2. �ધ ક�યાણ પ�રષદ, દાહોદ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
3. �જુરાત પ�ધુન િવકાસ મડંળ �ૃિષ,ખ�ેૂત ક�યાણ અન ેસહકાર 
4. સામા�જક અ�યયન ક���, વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ� 

ક��પસ, �રુત  
િશ�ણ 

5 �જુરાત આ�વુ�દ �િુનવસ�ટ�, ચાણ� ભવન, �મનગર િશ�ણ 
6 ભાવનગર �િુનવિસ�ટ�, સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ ક��પસ, 

ભાવનગર 
િશ�ણ 

7 ��ોગ સાહિસકતા િવકાસ ક���, ગાધંીનગર ��ોગ અન ેખાણ  
8 �.આઇ.એ. ��ો�ગક તાલીમ ક���, મોરવા-ર�ણા, (પચંમહાલ) �મ અન ેરોજગાર 
9 �જુરાત ઇકોલો� િશ�ણ અન ે સશંોધન (GEER) ફા��ડ�શન , 

ગાધંીનગર 
વન અન ેપયા�વરણ  

10 �જુરાત એ�વાયરમ�ટ મનૈજેમ�ટ ઇ���ટટ�ટુ (GEMI), ગાધંીનગર વન અન ેપયા�વરણ 
11 �જુરાત ફોર���સક િવ�ાન �િુનવસ�ટ�, ગાધંીનગર �હૃ 
12 �જુરાત �ડ���યલ �રસચ�  એ�ડ ડ�વલપમ�ેટ એજ��સ, વડોદરા ��ોગ અન ેખાણ  
13 �જુરાત મડે�કલ એ��કુ�શન અન ે ર�સચ� સોસાયટ� (GMERS), આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
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�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ં�ા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

ગાધંીનગર 
14 �જુરાત નશેનલ લો �િુનવિસ��ટ, કોબા, ગાધંીનગર કાયદા 
15 �જુરાત પિવ� યા�ા ધામ િવકાસ બોડ� ઉ�ોગ અન ેખાણ 

16 �જુરાત ��ૂષણ િનય�ંણ બોડ�, ગાધંીનગર વન અન ેપયા�વરણ  
17 �જુરાત �સે એક�ડ�મી, ગાધંીનગર મા�હતી અન ે�સારણ 
18 �જુરાત રા�ય બાળકોના ર�ણ માટ� સોસાયટ�, �બરસા �ુડંા 

ભવન, ગાઘંીનગર 
સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

19 �જુરાત રા�ય ખાદ� �ામો�ોગ બોડ�  ઉ�ોગ અન ેખાણ  
20 ડ�.એસ.પટ�લ ઇ�ડ���યલ  ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ, �ણુાવ, આણદં  િશ�ણ 
21 �જુરાત િવકાસ સહાય એજ�સી, આ�દવાસી િવકાસ િવભાગ, 

ગાઘંીનગર 
આ�દ�િત િવકાસ 

22 �ડસબેલ વલેફ�ર ��ટ ઓફ ઈ��ડયા, ઉનારા, �રુત સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા   
23 ઈલકે�ોિનક �ણુવ�ા િવકાસ ક���, અમદાવાદ ઉ�ોગ અન ેખાણ  
24 એ��લોયમ�ટ એ�સટ��શન ��રુો, ગાધંીનગર  �મ અન ેરોજગાર 
25 વન િવકાસ એજ�સી,બનાસકાઠંા વન અન ેપયા�વરણ  
26 વન િવકાસ એજ�સી,ભાવનગર વન અન ેપયા�વરણ  
27 �જુરાત રા�ય �બનિનવાસી �જુરાતીઓની ફાઉ�ડ�શન, 

ગાધંીનગર 
સામા�ય વહ�વટ 

28 �જુરાત ટ�કનોલો�કલ �િુનવિસ��ટ, અમદાવાદ િશ�ણ 
29 ��ડ���યલ એ�સટ��શન ��રુો (iNDEXTb) ઉ�ોગ અન ેખાણ  
30 ��ડ���યલ એ�સટ��શન કોટ�જ (iNDEXT-C)) ઉ�ોગ અન ેખાણ  
31 ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ �કડની ડ�સી� & �રસચ� સ�ટર, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
32 �ી કાઠ�યાવાડ િનરાિ�ત બાલા�મ, રાજકોટ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
33 �ી ��ા ચ� ુમ�હલા સેવા�ંુજ, �રુ���નગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

2018-19  
1. ડૉ રસીકલાલ શાહ સાવ�જિનક હો��પટલ, સાબરકાઠંા  આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
2 �જુરાત સાય�સ સીટ� ની  કાઉ�સીલ, અમવાદ િવ�ાન અન ે���ો�ગક� 
3 �જુરાત મા�હતી આયોગ, કમ�યોગી ભવન, ગાધંીનગર મા�હતી અન ે�સારણ 
4 �જુરાત માટ�કામ કલાકાર� & �રલ ટ��નોલો� ઇ���ટટ�ટૂ ઉ�ોગ અન ેખાણ  
5 �જુરાત સો�યલ ઇ��ા���ચર ડ�વલપમ�ેટ સોસાયટ� (GSIDS), 

અથ�શા� અન ે�કડા િનયામક, ગાધંીનગર 
શહ�ર� િવકાસ અન ેશહ�ર� �હૃ િનમા�ણ  

6 �જુરાત રા�ય �લડ �ા�સફ�ુસંન માટ� કાઉ�સીલ, �� ુ મ�ેટલ 
હો��પટલ કો��લ�ેસ મેઘાણીનગર, અમદાબાદ 

આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ  

7 �જુરાત પાણી �રુવઠા અન ેગટર �યવ�થા બોડ� , ગાધંીનગર  નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર 

8 ઇ���ટટ�ટૂ ફોર પો�ટ �ે��એુટ ટ��ચ�ગ એ�ડ �રસચ� ઇન આ�વુ�દ 
(આઈપી�ટ�આરએ), ચાણ� ભવન, �મનગર 

િશ�ણ 

9 િસ�મોલો�જકલ સશંોધન સ�ંથા િવ�ાન અન ે���ો�ગક� 
10 નોલજે ક�સો�ટ�યમ �જુરાત, અમદાવાદ િશ�ણ  
11 આર.બી.પટ�લ તકનીક� સ�ંથા, �.ુપો.સાતમે, તા�કુો અને 

�જ.નવસાર� 
િશ�ણ 

12 આર.ક�.પટ�લ તકનીક� સ�ંથા, �ટ�શન રોડ, વસો, તા�કુા ન�ડયાદ, 
�જ.ખડેા 

િશ�ણ 

13 સરદાર વ��ભભાઇ પટ�લ રા���ય એકતા ��ટ (SVPRET), 
ગાધંીનગર 

નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર 

�ોત:: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લેખાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલેખાકાર ( સામા�ય અને 

સામા�જક �ે� લખેાપર��ા) �જુરાતની કચેર�ઓ �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી 
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�માકં વષ� 2018-19 �ધુી �હસા�ો ન ��યા હોય એવી �વાયત 
સ�ં�ા�ના નામ અને �ાક� વષ�ની યાદ� 

સહાયક અ�દુાન �કુવતો િવભાગ 

ગાધંીનગર 
14 �જુરાત નશેનલ લો �િુનવિસ��ટ, કોબા, ગાધંીનગર કાયદા 
15 �જુરાત પિવ� યા�ા ધામ િવકાસ બોડ� ઉ�ોગ અન ેખાણ 

16 �જુરાત ��ૂષણ િનય�ંણ બોડ�, ગાધંીનગર વન અન ેપયા�વરણ  
17 �જુરાત �સે એક�ડ�મી, ગાધંીનગર મા�હતી અન ે�સારણ 
18 �જુરાત રા�ય બાળકોના ર�ણ માટ� સોસાયટ�, �બરસા �ુડંા 

ભવન, ગાઘંીનગર 
સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 

19 �જુરાત રા�ય ખાદ� �ામો�ોગ બોડ�  ઉ�ોગ અન ેખાણ  
20 ડ�.એસ.પટ�લ ઇ�ડ���યલ  ટ�કનીકલ ઇ��ટ�ટ�ટુ, �ણુાવ, આણદં  િશ�ણ 
21 �જુરાત િવકાસ સહાય એજ�સી, આ�દવાસી િવકાસ િવભાગ, 

ગાઘંીનગર 
આ�દ�િત િવકાસ 

22 �ડસબેલ વલેફ�ર ��ટ ઓફ ઈ��ડયા, ઉનારા, �રુત સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા   
23 ઈલકે�ોિનક �ણુવ�ા િવકાસ ક���, અમદાવાદ ઉ�ોગ અન ેખાણ  
24 એ��લોયમ�ટ એ�સટ��શન ��રુો, ગાધંીનગર  �મ અન ેરોજગાર 
25 વન િવકાસ એજ�સી,બનાસકાઠંા વન અન ેપયા�વરણ  
26 વન િવકાસ એજ�સી,ભાવનગર વન અન ેપયા�વરણ  
27 �જુરાત રા�ય �બનિનવાસી �જુરાતીઓની ફાઉ�ડ�શન, 

ગાધંીનગર 
સામા�ય વહ�વટ 

28 �જુરાત ટ�કનોલો�કલ �િુનવિસ��ટ, અમદાવાદ િશ�ણ 
29 ��ડ���યલ એ�સટ��શન ��રુો (iNDEXTb) ઉ�ોગ અન ેખાણ  
30 ��ડ���યલ એ�સટ��શન કોટ�જ (iNDEXT-C)) ઉ�ોગ અન ેખાણ  
31 ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ �કડની ડ�સી� & �રસચ� સ�ટર, અમદાવાદ આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
32 �ી કાઠ�યાવાડ િનરાિ�ત બાલા�મ, રાજકોટ સામા�ક �યાય અન ેઅિધકાર�તા 
33 �ી ��ા ચ� ુમ�હલા સેવા�ંુજ, �રુ���નગર આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 

2018-19  
1. ડૉ રસીકલાલ શાહ સાવ�જિનક હો��પટલ, સાબરકાઠંા  આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 
2 �જુરાત સાય�સ સીટ� ની  કાઉ�સીલ, અમવાદ િવ�ાન અન ે���ો�ગક� 
3 �જુરાત મા�હતી આયોગ, કમ�યોગી ભવન, ગાધંીનગર મા�હતી અન ે�સારણ 
4 �જુરાત માટ�કામ કલાકાર� & �રલ ટ��નોલો� ઇ���ટટ�ટૂ ઉ�ોગ અન ેખાણ  
5 �જુરાત સો�યલ ઇ��ા���ચર ડ�વલપમ�ેટ સોસાયટ� (GSIDS), 

અથ�શા� અન ે�કડા િનયામક, ગાધંીનગર 
શહ�ર� િવકાસ અન ેશહ�ર� �હૃ િનમા�ણ  

6 �જુરાત રા�ય �લડ �ા�સફ�ુસંન માટ� કાઉ�સીલ, �� ુ મ�ેટલ 
હો��પટલ કો��લ�ેસ મેઘાણીનગર, અમદાબાદ 

આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ  

7 �જુરાત પાણી �રુવઠા અન ેગટર �યવ�થા બોડ� , ગાધંીનગર  નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર 

8 ઇ���ટટ�ટૂ ફોર પો�ટ �ે��એુટ ટ��ચ�ગ એ�ડ �રસચ� ઇન આ�વુ�દ 
(આઈપી�ટ�આરએ), ચાણ� ભવન, �મનગર 

િશ�ણ 

9 િસ�મોલો�જકલ સશંોધન સ�ંથા િવ�ાન અન ે���ો�ગક� 
10 નોલજે ક�સો�ટ�યમ �જુરાત, અમદાવાદ િશ�ણ  
11 આર.બી.પટ�લ તકનીક� સ�ંથા, �.ુપો.સાતમે, તા�કુો અને 

�જ.નવસાર� 
િશ�ણ 

12 આર.ક�.પટ�લ તકનીક� સ�ંથા, �ટ�શન રોડ, વસો, તા�કુા ન�ડયાદ, 
�જ.ખડેા 

િશ�ણ 

13 સરદાર વ��ભભાઇ પટ�લ રા���ય એકતા ��ટ (SVPRET), 
ગાધંીનગર 

નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર 

�ોત:: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લેખાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલેખાકાર ( સામા�ય અને 

સામા�જક �ે� લખેાપર��ા) �જુરાતની કચેર�ઓ �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી 
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પ�રિશ�ટ3.3 

બાક� �હસાબો ને લીધે અલગ ���ટ અહ�વાલ (SARs) રા�ય િવધાનસભામા ં�કુવામા ં
થયેલ િવલબં દશા�વ� ુ ં પ�ક 

(સદંભ�: ફકરો 3.4; ��ૃ� 92) 

�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

કાયદા િવભાગ 

1. 

�જુરાત રા�ય 
કા�નૂી સેવા 
સ�ામડંળ, 
અમદાવાદ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2016-17 2016-17 
હા/ 

06-02-2019/ 
મા�હતી મળ� નથી  

2017-18(14) 
2018-19(2) 

2. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
નવસાર� 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
21-11-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

3. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
વલસાડ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
06-02-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

4. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
રાજકોટ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
07-03-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

5. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
પાટણ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
07-03-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

6. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
�મનગર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2014-15 2014-15 

હા/ 
24-06-2015/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

7. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
મહ�સાણા 

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
25-02-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

8. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
પાલન�રુ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
19-04-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

9. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ,  
ભ�� જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
06-12-2016/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  
 

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 
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મા�હતી મળ� 

નથી  

2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

7. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
મહ�સાણા 

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
25-02-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

8. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
પાલન�રુ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
19-04-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

9. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ,  
ભ�� જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
06-12-2016/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  
 

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 
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સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર�ખ/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�ખ 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

10. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
�ુનાગઢ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2015-16 

હા/ 
11-01-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

11. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
તાપી- �યારા  

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2016-17 

હા/ 
30-10-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

12. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
આણદં  

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
23-05-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

13. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ખડેા, ન�ડયાદ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
01-02-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

14. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ગાધંીનગર  

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
06-12-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

15. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
અઠવા લાઈન 
�રુત   

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
06-12-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

16. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
�હમતનગર  

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
10-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

17. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
દાહોદ   

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2016-17 

હા/ 
03-10-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

18. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા 
મડંળ,અમર�લી  

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
08-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

19. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ 
,ક�છ - �જુ  

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
28-12-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

20. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ભાવનગર  

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
04-06-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  
 
 

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 
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સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર�ખ/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�ખ 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

10. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ામડંળ, 
�ુનાગઢ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2015-16 

હા/ 
11-01-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

11. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
તાપી- �યારા  

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2016-17 

હા/ 
30-10-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

12. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
આણદં  

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
23-05-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

13. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ખડેા, ન�ડયાદ 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
01-02-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

14. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ગાધંીનગર  

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
06-12-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

15. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
અઠવા લાઈન 
�રુત   

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
06-12-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

16. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
�હમતનગર  

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
10-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

17. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
દાહોદ   

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2016-17 

હા/ 
03-10-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

18. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા 
મડંળ,અમર�લી  

જ�ર� નથી 19 (2) 2018-19 2017-18 

હા/ 
08-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં નથી 

19. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ 
,ક�છ - �જુ  

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
28-12-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

20. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ભાવનગર  

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
04-06-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  
 
 

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 
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સ�પ�ીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

21. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
વડોદરા   

જ�ર� નથી 19 (2) 2014-15 2014-15 

હા/ 
19-06-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

22. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ગોધરા 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
10-05-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

23. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
�રુ���નગર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
04-10-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

24. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
અમદાવાદ 
�ા�ય 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
20-09-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

25. 
��લા કા�નૂી
સવેા સ�ા મડંળ,
રાજપીપળા 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
24-11-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

26. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
પોરબદંર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
27-04-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

�હૃ િવભાગ 

27. 

�જુરાત રા�ય 
માનવ અિધકાર 
કિમશન, 
ગાધંીનગર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2006-07 2006-07 

હા/ 
10-02-2010/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2007-08(134) 
2008-09(122) 
2009-10(110) 
2010-11(98) 
2011-12(86) 
2012-13(74) 
2013-14(62) 
2014-15(50) 
2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

��� અને પે�ો��િમ��� િવભાગ 

28. 
�જુરાત િવ�તુ 
િનય�ં� આયોગ 

જ�ર�  નથી 19 (2) 2018-19 2018-19 

 
હા/ 

06-12-2019 
મા�હતી મળ� 

નથી  
 
 
 

િવલબં  નથી 
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સ�પ�ીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

21. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
વડોદરા   

જ�ર� નથી 19 (2) 2014-15 2014-15 

હા/ 
19-06-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

22. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
ગોધરા 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2017-18 

હા/ 
10-05-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

23. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
�રુ���નગર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
04-10-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

24. 

��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
અમદાવાદ 
�ા�ય 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
20-09-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

25. 
��લા કા�નૂી
સવેા સ�ા મડંળ,
રાજપીપળા 

જ�ર� નથી 19 (2) 2015-16 2015-16 

હા/ 
24-11-2017/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

26. 
��લા કા�નૂી 
સવેા સ�ા મડંળ, 
પોરબદંર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2017-18 2015-16 

હા/ 
27-04-2018/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

�હૃ િવભાગ 

27. 

�જુરાત રા�ય 
માનવ અિધકાર 
કિમશન, 
ગાધંીનગર 

જ�ર� નથી 19 (2) 2006-07 2006-07 

હા/ 
10-02-2010/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2007-08(134) 
2008-09(122) 
2009-10(110) 
2010-11(98) 
2011-12(86) 
2012-13(74) 
2013-14(62) 
2014-15(50) 
2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

��� અને પે�ો��િમ��� િવભાગ 

28. 
�જુરાત િવ�તુ 
િનય�ં� આયોગ 

જ�ર�  નથી 19 (2) 2018-19 2018-19 

 
હા/ 

06-12-2019 
મા�હતી મળ� 

નથી  
 
 
 

િવલબં  નથી 
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�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

બદંરો અને વાહન ��વહાર િવભાગ 

29. 
�જુરાત 
મરે�ટાઇમ બોડ� 

2021-22 20 (1) 2018-19 2017-18 
હા/ 

11-09-2019 
મા�હતી મળ� નથી  

િવલબં  નથી 

�મ અને રોજગાર િવભાગ 

30. 

�જુરાત મકાન 
અન ે અ�ય 
બાધંકામ 
કામદાર  ક�યાણ 
બોડ� અમદાવાદ  

જ�ર�  નથી 19 (2) 2015-16 2012-13 

હા/ 
14-09-2016/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમા�ણ િવભાગ 

31. 
�જુરાત �ા�ય 
�હૃ િનમા�ણ બોડ�, 
ગાઘંીનગર 

2022-23 19 (3) 2018-19 2017-18 

હા/ 
16-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં  નથી 

32. 
�જુરાત 
હા�સ�ગ 
બોડ�,અમદાવાદ 

2021-22 19 (3) 2017-18 2017-18 

હા/ 
03-06-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

33. 
�જુરાત �લમ 
�લીયર�સ સેલ, 
અમદાવાદ 

2021-22 19 (3) 2017-18 2017-18 

હા/ 
14-06-2019 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

34. 

�જુરાત 
��િુનિસપલ 
ફાઇના�સ બોડ� , 
ગાઘંીનગર 

2018-19 20 (1) 2018-19 2017-18 

હા/ 
16-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં  નથી 

35. 

પાણી અન ેસફાઇ 
�યવ�થાપન 
સ�ંથાન, 
ગાઘંીનગર 

2020-21 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

04-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

36. 
અમદાવાદ શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

12-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

37. 
વડોદરા શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

22-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

38. 
રાજકોટ શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

10-05-2019 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

39. 
�રુત શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2016-17 

 
ના/ 

20-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

 

2018-19(2) 
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�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

બદંરો અને વાહન ��વહાર િવભાગ 

29. 
�જુરાત 
મરે�ટાઇમ બોડ� 

2021-22 20 (1) 2018-19 2017-18 
હા/ 

11-09-2019 
મા�હતી મળ� નથી  

િવલબં  નથી 

�મ અને રોજગાર િવભાગ 

30. 

�જુરાત મકાન 
અન ે અ�ય 
બાધંકામ 
કામદાર  ક�યાણ 
બોડ� અમદાવાદ  

જ�ર�  નથી 19 (2) 2015-16 2012-13 

હા/ 
14-09-2016/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમા�ણ િવભાગ 

31. 
�જુરાત �ા�ય 
�હૃ િનમા�ણ બોડ�, 
ગાઘંીનગર 

2022-23 19 (3) 2018-19 2017-18 

હા/ 
16-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં  નથી 

32. 
�જુરાત 
હા�સ�ગ 
બોડ�,અમદાવાદ 

2021-22 19 (3) 2017-18 2017-18 

હા/ 
03-06-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

33. 
�જુરાત �લમ 
�લીયર�સ સેલ, 
અમદાવાદ 

2021-22 19 (3) 2017-18 2017-18 

હા/ 
14-06-2019 
મા�હતી મળ� 

નથી  

2018-19(2) 

34. 

�જુરાત 
��િુનિસપલ 
ફાઇના�સ બોડ� , 
ગાઘંીનગર 

2018-19 20 (1) 2018-19 2017-18 

હા/ 
16-01-2019/ 
મા�હતી મળ� 

નથી  

િવલબં  નથી 

35. 

પાણી અન ેસફાઇ 
�યવ�થાપન 
સ�ંથાન, 
ગાઘંીનગર 

2020-21 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

04-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

36. 
અમદાવાદ શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

12-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

37. 
વડોદરા શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

22-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

38. 
રાજકોટ શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

10-05-2019 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

39. 
�રુત શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2016-17 

 
ના/ 

20-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

 

2018-19(2) 
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સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

40. 
�મનગર 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2016-17 2016-17 
ના/ 

16-01-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2017-18(14) 
2018-19(2) 

41. 
ભાવનગર 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

06-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

42. 
�જુ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2008-09 
ના/ 

23-08-2010/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

43. 
રાપર િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

06-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

44. 
ગાઘંીનગર શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

11-01-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

45. 
��ર િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2015-16 2008-09 
ના/ 

19-08-2010/ 
જ�ર�  નથી 

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

46. 
ભચાઉ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

28-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

47*
. 

વાડ�નાર િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2014-15 
ના/ 

01-03-2017/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

48. 
�ુનાગઢ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2016-17 
ના/ 

13-08-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

49. 
�બા� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2018-19 2017-18 
ના/ 

28-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

િવલબં  નથી 

50. 
અલગં િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

28-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

51. 
ભ�ચ/�કલ�ેર 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ �તામડંળ. 

2021-22 20 (1) 2017-18 2015-16 
ના/ 

16-11-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

52. 

મોરબી/વાકંાનરે 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2016-17 2016-17 
ના/ 

11-07-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2017-18(14) 
2018-19(2) 

53. 

આણદં/વ�લભ 
િવ�ાનગર/ 
કરમસદ શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ. 

2021-22 20 (1) 2017-18 2016-17 

 
 

ના/ 
23-05-2018/ 
જ�ર�  નથી 

 

2018-19(2) 
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�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર��/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�� 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

40. 
�મનગર 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2016-17 2016-17 
ના/ 

16-01-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2017-18(14) 
2018-19(2) 

41. 
ભાવનગર 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

06-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

42. 
�જુ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2008-09 
ના/ 

23-08-2010/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

43. 
રાપર િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

06-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

44. 
ગાઘંીનગર શહ�ર� 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

11-01-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

45. 
��ર િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2015-16 2008-09 
ના/ 

19-08-2010/ 
જ�ર�  નથી 

2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

46. 
ભચાઉ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

28-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

47*
. 

વાડ�નાર િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2014-15 
ના/ 

01-03-2017/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

48. 
�ુનાગઢ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2016-17 
ના/ 

13-08-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

49. 
�બા� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2018-19 2017-18 
ના/ 

28-02-2019/ 
જ�ર�  નથી 

િવલબં  નથી 

50. 
અલગં િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

28-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

51. 
ભ�ચ/�કલ�ેર 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ �તામડંળ. 

2021-22 20 (1) 2017-18 2015-16 
ના/ 

16-11-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

52. 

મોરબી/વાકંાનરે 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2016-17 2016-17 
ના/ 

11-07-2018/ 
જ�ર�  નથી 

2017-18(14) 
2018-19(2) 

53. 

આણદં/વ�લભ 
િવ�ાનગર/ 
કરમસદ શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ. 

2021-22 20 (1) 2017-18 2016-17 

 
 

ના/ 
23-05-2018/ 
જ�ર�  નથી 

 

2018-19(2) 
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�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર�ખ/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�ખ 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

54. 

�રુ���નગર/ 
�ૂધર�જ / 
વઢવાણ શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ. 

2021-22 20 (1) 2017-18 2014-15 
ના/ 

10-01-2017/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

55*. 

�હમતનગર 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 -- 
ના/ 
---/ 

જ�ર�  નથી 
2018-19(2) 

56. 

ગી�ટ (G.I.F.T.) 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

10-05-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

57*. 
શામળા� શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2014-15 2014-15 
ના/ 

16-06-2017/ 
જ�ર�  નથી 

2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

58. 
ખભંાળ�યા શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

14-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

59. 
નવસાર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

17-06-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

60*
. 

બારડોલી 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 
બારડોલી 

2021-22 20 (1) NA** NA 
ના/ 

NA/ 
NA 

2017-18(14) 
2018-19(2) 

61*. 

ખાજોડ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ, 
ખાજોડ 

2021-22 20 (1) 2017-18 NA 
ના/ 

NA/ 
NA 

2018-19(2) 
 
 

62*
.  

 
 
 
 
 
 
�જુરાત �રયલ 
��ટ�ટ ર���લુટેર� 
�થો�રટ�, 
ગાધંીનગર 
 
 
 
 
 

જ�ર� નથી 92 2018-19 2017-18 
હા  

28-08-2019 
NA 

િવલબં નથી 
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�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર�ખ/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�ખ 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિત�) 

(મ�હના�મા)ં1 

54. 

�રુ���નગર/ 
�ૂધર�જ / 
વઢવાણ શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ. 

2021-22 20 (1) 2017-18 2014-15 
ના/ 

10-01-2017/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

55*. 

�હમતનગર 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 -- 
ના/ 
---/ 

જ�ર�  નથી 
2018-19(2) 

56. 

ગી�ટ (G.I.F.T.) 
શહ�ર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

10-05-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

57*. 
શામળા� શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2014-15 2014-15 
ના/ 

16-06-2017/ 
જ�ર�  નથી 

2015-16(38) 
2016-17(26) 
2017-18(14) 
2018-19(2) 

58. 
ખભંાળ�યા શહ�ર� 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

14-03-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

59. 
નવસાર� િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ 

2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 
ના/ 

17-06-2019/ 
જ�ર�  નથી 

2018-19(2) 

60*
. 

બારડોલી 
િવ�તાર િવકાસ 
સ�ામડંળ 
બારડોલી 

2021-22 20 (1) NA** NA 
ના/ 

NA/ 
NA 

2017-18(14) 
2018-19(2) 

61*. 

ખાજોડ િવ�તાર 
િવકાસ 
સ�ામડંળ, 
ખાજોડ 

2021-22 20 (1) 2017-18 NA 
ના/ 

NA/ 
NA 

2018-19(2) 
 
 

62*
.  

 
 
 
 
 
 
�જુરાત �રયલ 
��ટ�ટ ર���લુટેર� 
�થો�રટ�, 
ગાધંીનગર 
 
 
 
 
 

જ�ર� નથી 92 2018-19 2017-18 
હા  

28-08-2019 
NA 

િવલબં નથી 
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�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર�ખ/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�ખ 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિતએ) 

(મ�હના�મા)ં1 

વન અને પયા�વરણ િવભાગ 

6૩. 
�જુરાત રા�ય 
CAMPA 

2018-19 20 (1) 

૨૦૧3-14- 
�ધુી, જોક� 
�ધુાર�લા 
ખાતા 
2014-15થી 
2015-16 
અને વષ� 
2016-17થી 
2018-19ના 
વષ�મા ં
બાક� છે 

૨૦૧૨-૧૩ અન ે
2013-14 ���યા 

હ�ઠળ છે 
. 

હા / 
02-08-2019 
કોઈ મા�હતી નથી 

િવલબં નથી 

�ોત:: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લખેાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલખેાકાર ( સામા�ય અને 

સામા�જક �ે� લખેાપર��ા) �જુરાતની કચેર�� �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી  

# નાણાક�ય વષ�ના ં�હસાબો દર વષ� 30 �ૂન �ધુીમા ંલેખાપર��ા માટ� ર�ુ કરવાના રહ� છે. 

�માકં ન�ંબર 47: વાડ�નાર િવ�તાર િવકાસ સ�ામડંળ, �જુરાત સરકારની તાર�ખ ૩૦ માચ� 2017 ની �ચૂના �જુબ 

અ��ત�વમા ંરહ�ુ ંનથી પરં� ુવષ� 2015-16 અને 2016-17ના �હસાબો બાક� છે. 

�માકં ન�ંબર  57: વષ� 2014-15 ના �હસાબો મ�યા છે, પણ વષ� 2012-13 અને 2013-14 ના �હસાબો બાક� છે. 

�માકં ન�ંબર 60-61:�જુરાત સરકારના ઠરાવ �માકં  �ડુ�એ -102013-1758-વી તા .15 �ડસે�બર 2017 �જુબ, 2017-

18 થી આ નવી સ�પાયેલ �થોર�ટ�� છે.  

�માકં ન�ંબર.62: �જુરાત સરકારના ઠરાવ �માકં એમઆઈએસ / 102017/978 / એલ તાર�ખ 22 માચ� 2018 

�જુબ, 2017-18 થી આ એક નવી સ�પાયેલ �થો�રટ� છે.   
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રા�યન� નાણા��ય પ�ર���િ� પરનો અહ�વાલ 

�માકં સ�ંથા�ુ ંનામ 
 

સ�પણીનો 
સમયગાળો 
 (�ધુી) 

કલમહ�ઠળ

�ડ�ટ 
માટ� �યા ં
�ધુી 
�હસાબો 
ર�ુ કયા� 
ત ેવષ� 

રા�ય સરકારન ે
�યા ં�ધુી અલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આપવામા ં
આ�યા છે ત ે
સમયગાળો 

િવધાનસભામા ં
�કુવો જ�ર�/ 

�ડ�ટ �ારા રા�ય 
સરકારન ેઅલગ 
�ડ�ટ અહ�વાલ 
આ�યાની તાર�ખ/ 
અલગ �ડ�ટ 

અહ�વાલ �કુવાની 
તાર�ખ 

�હસાબો ર�ુ 
કરવામા ં
િવલબંનો 

સમયગાળો(31 
�ગ�ટ 2019 
ની ��થિતએ) 

(મ�હના�મા)ં1 

વન અને પયા�વરણ િવભાગ 

6૩. 
�જુરાત રા�ય 
CAMPA 

2018-19 20 (1) 

૨૦૧3-14- 
�ધુી, જોક� 
�ધુાર�લા 
ખાતા 
2014-15થી 
2015-16 
અને વષ� 
2016-17થી 
2018-19ના 
વષ�મા ં
બાક� છે 

૨૦૧૨-૧૩ અન ે
2013-14 ���યા 

હ�ઠળ છે 
. 

હા / 
02-08-2019 
કોઈ મા�હતી નથી 

િવલબં નથી 

�ોત:: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લખેાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલખેાકાર ( સામા�ય અને 

સામા�જક �ે� લખેાપર��ા) �જુરાતની કચેર�� �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી  

# નાણાક�ય વષ�ના ં�હસાબો દર વષ� 30 �ૂન �ધુીમા ંલેખાપર��ા માટ� ર�ુ કરવાના રહ� છે. 

�માકં ન�ંબર 47: વાડ�નાર િવ�તાર િવકાસ સ�ામડંળ, �જુરાત સરકારની તાર�ખ ૩૦ માચ� 2017 ની �ચૂના �જુબ 

અ��ત�વમા ંરહ�ુ ંનથી પરં� ુવષ� 2015-16 અને 2016-17ના �હસાબો બાક� છે. 

�માકં ન�ંબર  57: વષ� 2014-15 ના �હસાબો મ�યા છે, પણ વષ� 2012-13 અને 2013-14 ના �હસાબો બાક� છે. 

�માકં ન�ંબર 60-61:�જુરાત સરકારના ઠરાવ �માકં  �ડુ�એ -102013-1758-વી તા .15 �ડસે�બર 2017 �જુબ, 2017-

18 થી આ નવી સ�પાયેલ �થોર�ટ�� છે.  

�માકં ન�ંબર.62: �જુરાત સરકારના ઠરાવ �માકં એમઆઈએસ / 102017/978 / એલ તાર�ખ 22 માચ� 2018 

�જુબ, 2017-18 થી આ એક નવી સ�પાયેલ �થો�રટ� છે.   
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પ�રિ��ટ 3.4 

ગેરર�િત, ઉચાપત વગેર�ના િવભાગવાર/સમયવાર પડતર �ક�સા�ન� િવગતો 
(સદંભ�: ફકરો; 3.6, ��ૃ� 97) 

�માકં િવભાગ�ુ ંનામ  5 
વષ� 
�ધુી 

5 થી 
10 
વષ� 

10 થી 
15 
વષ� 

15 થી 20 
વષ� 

20 થી 
25 
વષ� 

25 વષ� 
અન ે
તથેી 
વ� ુ

ક�સોની 
�ુલ 
સ�ંયા 

1 �ૃિષ, ખ�ેૂત ક�યાણ  અન ેસહકાર  0 0 0 1 1 0 2 

2 િશ�ણ 3 1 6 1 2 0 13 

3 
અ�, નાગ�રક �રુવઠો અને 
�ાહકોની બાબતો  

2 0 0 0 0 0 2 

4 વન અન ેપયા�વરણ  17 10 5 1 0 3 36 

5 આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 6 0 1 1 1 3 12 

6 �હૃ  3 1 2 2 1 4 13 

7 ��ોગ અન ેખાણ 0 0 1 1 1 0 3 

8 �મ અન ેરોજગાર 2 0 0 0 0 0 2 

9 કાયદા 2 1 1 0 2 1 7 

10 
નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર  

1 1 1 2 0 23 28 

11 બદંરો અન ેવાહન �યવહાર  0 0 1 0 0 1 2 

12 માગ� અને મકાન 0 0 0 1 2 5 8 

13 મહ��લૂ 0 0 1 1 2 22 26 

14 
પચંાયત, �ામ �હૃ િનમા�ણ  અને 
�ામ િવકાસ 4 0 0 1 0 0 5 

15 િવ�ાન અન ે���ો�ગક�  0 1 0 0 0 0 1 

16 
સામા�જક �યાય અને 
અિધકાર�તા 0 1 0 0 0 0 1 

17 આ�દ�િત િવકાસ 0 0 0 1 0 0 1 

18 શહ�ર� િવકાસ અન ે શહ�ર� �હૃ 
િનમા�ણ  

2 0 0 0 0 0 2 

�ુલ 42 16 19 13 12 62 164 
�ોત: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લેખાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલેખાકાર (સામા�ય અને સામા�જક �ે� લેખાપર��ા) 

�જુરાતની કચેર�� �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી સબંિંધત િવભાગ �ારા આપેલી મા�હતી 
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પ�રિ��ટ 3.4 

ગેરર�િત, ઉચાપત વગેર�ના િવભાગવાર/સમયવાર પડતર �ક�સા�ન� િવગતો 
(સદંભ�: ફકરો; 3.6, ��ૃ� 97) 

�માકં િવભાગ�ુ ંનામ  5 
વષ� 
�ધુી 

5 થી 
10 
વષ� 

10 થી 
15 
વષ� 

15 થી 20 
વષ� 

20 થી 
25 
વષ� 

25 વષ� 
અન ે
તથેી 
વ� ુ

ક�સોની 
�ુલ 
સ�ંયા 

1 �ૃિષ, ખ�ેૂત ક�યાણ  અન ેસહકાર  0 0 0 1 1 0 2 

2 િશ�ણ 3 1 6 1 2 0 13 

3 
અ�, નાગ�રક �રુવઠો અને 
�ાહકોની બાબતો  

2 0 0 0 0 0 2 

4 વન અન ેપયા�વરણ  17 10 5 1 0 3 36 

5 આરો�ય અન ેપ�રવાર ક�યાણ 6 0 1 1 1 3 12 

6 �હૃ  3 1 2 2 1 4 13 

7 ��ોગ અન ેખાણ 0 0 1 1 1 0 3 

8 �મ અન ેરોજગાર 2 0 0 0 0 0 2 

9 કાયદા 2 1 1 0 2 1 7 

10 
નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો 
અન ેક�પસર  

1 1 1 2 0 23 28 

11 બદંરો અન ેવાહન �યવહાર  0 0 1 0 0 1 2 

12 માગ� અને મકાન 0 0 0 1 2 5 8 

13 મહ��લૂ 0 0 1 1 2 22 26 

14 
પચંાયત, �ામ �હૃ િનમા�ણ  અને 
�ામ િવકાસ 4 0 0 1 0 0 5 

15 િવ�ાન અન ે���ો�ગક�  0 1 0 0 0 0 1 

16 
સામા�જક �યાય અને 
અિધકાર�તા 0 1 0 0 0 0 1 

17 આ�દ�િત િવકાસ 0 0 0 1 0 0 1 

18 શહ�ર� િવકાસ અન ે શહ�ર� �હૃ 
િનમા�ણ  

2 0 0 0 0 0 2 

�ુલ 42 16 19 13 12 62 164 
�ોત: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લેખાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલેખાકાર (સામા�ય અને સામા�જક �ે� લેખાપર��ા) 

�જુરાતની કચેર�� �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી સબંિંધત િવભાગ �ારા આપેલી મા�હતી 
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પ�રિ��ટ 3.5 
ચોર�, ઉચાપત/સરકાર� માલસામાનના �કુસાન અને આગ/અક�માત ન લીધે સરકારને થયેલા 

�કુસાનના �ક�સા�ની િવભાગવાર/વગ�વાર િવગતો 
(સદંભ�: ફકરો 3.6; ��ૃ� 97) 

િવભાગ�ુ ંનામ 

ચોર�ના �ક�સા સરકાર� માલસામાનની 
ઉચાપત/��ુસાન 

આગ/અક�માતના 
બનાવો 

�ુલ 

�ક�સાની 
સ�ંયા 

રકમ 
(₹ લાખમા)ં 

�ક�સાની 
સ�ંયા 

રકમ 
(₹ લાખમા)ં 

�ક�સા
ની 

સ�ંયા 

રકમ 
(₹ લાખમા)ં 

�ક�સા
ની 

સ�ંયા 

રકમ 
(₹ લાખમા)ં 

�ૃિષ, ખ�ેૂત ક�યાણ 
અન ેસહકાર  1 3.21 1 1.41 0 0.00 2 4.62 

િશ�ણ 6 3.77 7 385.75 0 0.00 13 389.52 

અ�, નાગ�રક 
�રુવઠો અન ે
�ાહકોની બાબતો  

0 0.00 2 61.76 0 0.00 2 61.76 

વન અન ેપયા�વરણ  8 3.57 9 17.90 19 79.41 36 100.88 

આરો�ય અને 
પ�રવાર ક�યાણ 7 7.49 5 142.82 0 0.00 12 150.31 

�હૃ  0 0.00 13 128.34 0 0.00 13 128.34 

��ોગ અન ેખાણ 1 0.46 2 77.62 0 0.00 3 78.08 

�મ અન ેરોજગાર 1 5.13 1 4.00 0 0.00 2 9.13 

કાયદા 1 11.67 5 3.53 1 8.00 7 23.21 

નમ�દા, જળ સપંિ�, 
પાણી �રુવઠો અન ે
ક�પસર  

11 6.09 17 38.07 0 0.00 28 44.16 

બદંરો અન ે વાહન 
�યવહાર  0 0.00 2 5.79 0 0.00 2 5.79 

માગ� અને મકાન 3 1.57 5 348.49 0 0.00 8 350.06 

મહ��લૂ 1 5.86 25 8.60 0 0.00 26 14.46 

પચંાયત, �ામ �હૃ 
િનમા�ણ  અન ે �ામ 
િવકાસ 

0 0.00 5 66.87 0 0.00 5 66.87 

િવ�ાન અને 
���ો�ગક�  0 0.00 1 12.68 0 0.00 1 12.68 

સામા�જક �યાય 
અન ેઅિધકાર�તા 0 0.00 1 14.87 0 0.00 1 14.87 

આ�દ�િત િવકાસ 0 0.00 1 147.19 0 0.00 1 147.19 
શહ�ર� િવકાસ અને 
શહ�ર� �હૃ િનમા�ણ  

0 0.00 2 24.40 0 0.00 2 24.40 

�ુલ 40 48.82 104 1,490.09 20 87.41 164 1,626.32 
�ોત:: �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લેખાપર��ા), �જુરાત અને �ધાન મહાલેખાકાર (સામા�ય અને સામા�જક ��ે 

લેખાપર��ા) �જુરાતની કચેર�� �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી સબંિંધત િવભાગ �ારા આપેલી મા�હતી 
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પા�ર�ાિષક કોષ 

�યા�યા વણ�ન 
સામા�ય વગ�ના ં
રા�યો  

સામા�ય વગ�ના ં18 રા�યોના ના નામછે, (1) ���દ�શ, (2) �બહાર, (3) છ�ીસગ�, (4) ગોવા, 

(5) �જુરાત, (6) હ�રયાણા, (7) ઝારખડં, (8) કણા�ટક, (9) ક�રળ, (10) મ�ય�દ�શ, 

(11) મહારા��, (12) ઓ�ર�સા, (13) પ�ંબ, (14) રાજ�થાન, (15) તિમલના�ુ, (16) તલેગંાના 

(17) ઉ�ર�દ�શ અન ે(18) પિ�મ બગંાળ 

આ ઉપરાતં, રા���ય િવકાસ પ�રષદ� 29 રા�યોમા ં થી 11 રા�યોને 'ખાસ વગ�ના ં રા�યો' નો 

દર�જો આપલે છે ��ુ ં લ�ય વ� ુ સ�ં�ુલત િવકાસ માટ� ભડંોળ �વા�હત કરવા�ુ ં છે. �મા ં

અ�ુણાચલ �દ�શ, આસામ, �હમાચલ �દ�શ, જ�� ુઅને કા�મીર, મણી�રુ, મઘેાલય, િમઝોરમ, 

નાગાલ�ેડ, િસ��મ, િ��રુા અને ઉ�રાખડં નો સમાવશે થાય છે 

રા�યની 
અમલકતા� 
���સીઓ  

આમા ં�બન સરકાર� સ�ંથા સ�હતની એવી તમામ સ�ંથા/સગંઠનો નો સમાવશે થાય છે �ન ેરા�ય 

સરકાર �ારા ભારત સરકાર પાસે થી ચો�સ કાય�કમ� ના અમલીકરણ માટ� ભડંોળ મેળવવા માટ� 

અિધ�ૃત કરવામા ંઆ�યા હોય.  

��ુય �હ�ર 
સામાન  

એવો માલસામાન �નો તમામ નાગ�રકો એવી ર�ત ે સમાન ઉપભોગ કરતા ં હોય ક� કોઈ એક 

�ય��ત �ારા થતા ઉપભોગ થી કોઈ અ�ય �ય��તના  ઉપભોગમા ંઘટાડો ના થાય, દા.ત.,કાયદો 

અન ે �યવ�થાનો અમલ, નાગ�રક અિધકાર ની સલામતી અને �રુ�ા, ��ુષણ ��ુત હવા તથા 

અ�ય પયા�વરણીય સામાન, માગ��ુ ંમાળ�ુ ંવગેર�.  

���રયાતના ં
ધોરણે 
આપવામા ં
આવતી 
ચી�વ��ઓુ 

એવી ચીજવ��ઓુ ક� � �હ�ર ��ે િવના ��ૂય ેયા ઓછા દર� આપ�ુ ંહોઈ અન ેતનેા વપરાશને 

�ો�સા�હત કરવા માગં� ુ ં હોય કારણ ક� એક �ય��ત અથવા સમાજ ન ે ત ે જ��રયાતની અ�કુ 

ધારણાઓ �જુબ મળવા જોઈએ અન ેન�હ ક� તમેની સરકારન ે�કૂવવાની સ�મતા અન ેઈ�છા ને 

આધાર�. આવા ક�ટલાક �ૃ�ટા�તોમા ં ગર�બોન ે પોષણ માટ� િન:��ુક અથવા ઓછા દર� અનાજ 

આપ�ુ,ં �વનની �ણુવ�ા �ધુારવા અન ે��ૃય દર ઘટાડવા આરો�ય સવેાઓ આપવી, પાયા�ુ ં

િશ�ણ સૌને આપ�ુ,ં પીવા�ુ ંપાણી અન ેસફાઈ �યવ�થા કરાવી વગેર�.  

ઋણ�ુ ંસ�ંલુન   રા�યની ઋણના ં�માણને (GSDP) સતત �ળવી રાખવાની �મતા તર�ક� તનેી �યા�યા કરવામા ં

આવ ેછે અને તે સબંિંધતોન ે ઋણ �કુવવાની સ�મતા થી અવગત કર� છે. ઋણ સ�ંલુન, એટલા 

માટ�, �વત�માન ક� �િતબ� જવાબદાર�ઓ સામે તરલ સપંિતની પયા��તતાને અને વધારાના ઋણ 

પર�વનેા ખચ� અન ેઆવા ઋણ માથંી મળતા વળતર વ�ચ ેસ�ંલુન �ળવી રાખવાની �મતાને 

પણ સદં�ભ�ત કર� છે. મતલબ ક� નાણાકં�ય ખાધમા ંથતો વધારો, ઋણ �કુવવાની �મતામા ંથતા 

વધારા બરાબર હોવો જોઈએ. 

ઋણની ���રતા  ��થરતાની આવ�યક શરત �માણે જો આિથ�ક િવકાસનો દર �યાજના દર અથવા �હ�ર ઋણ કરતા ં

વધાર� હોય અન ે�ાથિમક િસલકો ��ૂય હોય અથવા હકારા�મક હોય અથવા સાધારણ નકારા�મક 

હોય તો ઋણનો GSDP દર ��થર રહ�વાની શ�તા રહ� છે. જો દર ના ં�યાપ વધે (GSDP િવકાસ 

દર – �યાજ દર) અન ે�માણ વધ ે (ઋણ*�યાપનો દર) તો ઋણની ��થરતાની શરત �માણે જો 

�માણનો �યાપ �ાથિમક ખાધ સાથ ે��ૂય હોય તો, ઋણ GSDP દર ��થર રહ�શ ેઅથવા ઋણ 

આખર� ��થર થશ.ે બી� તરફ, જો �ાથિમક ખાધ અન ે�યાપ�ુ ં�માણ નકારા�મક હોઈ તો ઋણના ં

GSDP દર મા ંવધારો થશ ેઅને જો હકારા�મક હશ ેતો ઋણ GSDP દર મા ંઆખર� ઘટાડો થશ.ે  

ઋણ િસવાયની 
આવકની �ણૂ�તા 

રા�યની ઋણ િસવાયની વધતી આવકની વધતી જતી �યાજક�ય જવાબદાર�ઓ અન ેવધતો જતો 

�થિમક ખચ� આવર� લવેા ની �યા�તતા. જો વધતી જતી ઋણ-િસવાયની આવક વધતા ંજતા ં
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��ા��ા વણ�ન 
�યાજની જવા�દાર� અન ેવધતા ંજતા ં�ારં�ભક ખચ�ન ેપહોચી વળવા ��મ હોય તો ઋણની 

��થરતમા ં�ાર� ��ૃ� થાય. 

���ના ભડંોળની  
ચો��ી 

�પલ���ા  

ઋણ-��ુ�ત (�દુલ+�યાજની �કુવણી) અન ે �ુલ ઋણની આવકના �ણુો�ર તર�ક� �યા�યા�યત 

કરવામા ંઆવ ેછે અન ેઋણની આવકનો  ઋણ ��ુ�ત માટ� ક�ટલો ઉપયોગ થયો તે દશા�વ ેછે અને 

ઉછ�ના ભડંોળની ચો�ખી ઉપલ�ધતા �ચૂવ ેછે.    
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