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કારો�ાર� સારાંશ
� ૂવ� � ૂિમકા
�ુજરાત સરકારની રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો ઓ�ડટ અહ�વાલ 2018-19 દરિમયાન
રા�ય સરકારની નાણાક�ય કામગીર�ની તટ�થપણે આકારણી કરવાના અને રા�ય સરકાર અને
નાણાક�ય મા�હતીના � ૃથ�રણના આધાર� રા�ય િવધાનસભાને મા�હતી �ુર� પાડવાના ઉ�ે �યયી
બહાર પાડવામાં આવે છે . આ � ૃથ�રણને યથાથ�તા �ુર� પાડવા માટ� , �ુજરાત રાજકોષીય
જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005, નાણાપંચની ભલામણો અને 2018-19 ના �દાજપ�ીય �દાજો
અને સરકારના �ુ દા �ુ દા િવભાગોમાંથી મેળવેલી અ�ય નાણાક�ય મા�હતીમાં કરવામાં આવેલા
�દા�ત લ�યાંકોની સાથે િસ��ધઓની �ુલના કરવાનો �ય�ન કરવામાં આ�યો છે .

અહ�વાલ
માચ� 2019 �િતત વષ� માટ� ના �ુજરાત સરકારના ઓ�ડટ થયેલા �હસાબોના આધાર� , આ
અહ�વાલ રા�ય સરકારના વાિષ�ક �હસાબોની � ૃથ�રણા�મક સમી�ા ર�ૂ કર� છે . આ અહ�વાલ
�ણ ભાગમાં તૈયાર કરવામાં આ�યો છે .
�કર� I નાણાક�ય �હસાબો પર આધા�રત છે અને સરકારની 31 માચ� 2019 ના રોજની
નાણાક�ય ��થિત�ુ ં � ૂ�યાંકન કર� છે . રાજકોષીય અસમ�ુલન�ુ ં �ુંકાણમાં � ૃતાંત આપવા ઉપરાંત
સરકારની આવક, ખચ� અને ઋણનાં �વ�પનાં �ુ દા �ુ દા ઘટકોના વલણો પર ���ટપાત કર� છે .
�કર� II િવિનયોગ �હસાબો પર આધા�રત છે અને અ�ુદાન �ુજબ િવિનયોગ�ુ ં વણ�ન કર� છે
અને ફાળવવામાં આવેલા અ�ુદાનોની સેવાઓ �ુર� પાડનાર િવભાગો �ારા �ા �કાર� �યવ�થા
કરવામાં આવી હતી તે દશા� વે છે .
�કર� III સરકારના િવિવધ અહ�વાલો ર�ુ કરવાની આવ�યકતા અને નાણાક�ય િનયમો �ગેની
� ૂત�તા બાબતની યાદ� છે .
આ અહ�વાલમાંના અવલોકનોના સમથ�નમાં િવિવધ �ોતોમાંથી �ક�� કર� લી મા�હતી પણ
સામેલ છે .
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રા�ય સરકારની િસ����નો સં����માં સારાંશ
2018-19 દરિમયાન �ુજરાતની ₹ 2,32,329 ની માથાદ�ઠ આવક ₹ 1,42,719 ની અ�ખલ
ભારતીય આવક કરતાં �ચી હતી.
રા�યે �ુજરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 હ�ઠળ િનયત કર� લા �ુ�ય નાણાક�ય
ચલાંકોના તમામ લ�યાંકો હાંસલ કયા� હતા. રા�ય 2011-12 થી મહ�� ૂલી �ુરાંત ધરાવે છે .
GSDP ની સામે રાજકોષીય ખાધનો 1.76 ટકાનો �ુણો�ર અને �હ�ર ઋણનો 16 ટકાનો
�ુણો�ર �ુજરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 હ�ઠળ િનયત કરવામાં આવેલા
લ�યાંકોથી નીચા રહયા હતા.
2018-19 દરિમયાન ₹4,699 કરોડની રા�યની વણ�ુકવાયેલ બાંયધર�ઓ �ુજરાત રા�ય
બાંયધર� અિધિનયમ,1963 હ�ઠળ િનયત કર� લી ₹20,000 ની મયા� દાથી ઘણી નીચી હતી.
રા�યની મા�લક�ની તમામ ચાર ઉ�� િવતરણ કંપનીઓએ (DISCOMS) 2005-06 માં
નાણાક�ય કાયાપલટ હાંસલ કર� લીધી હતી અને રા�ય સરકાર �ારા ઉ�જવલ �ડ�કોમ
એ�યોર�સ યોજના (ઉદય) હ�ઠળ કોઇ નાણાક�ય સહાય �ુર� પાડવામાં આવતી નથી.
રા�યની કરવેરા આવક� 2014-19 દરિમયાન ₹61,340 કરોડ થી ₹80,103 કરોડ થઇને
વધારા�ુ ં વલણ દશા� ��ુ હ�ુ.ં રા�યની મહ�� ૂલી આવકની સામે કરવેરા આવકની ટકાવાર�
2017-18 માં 58.03 ટકા હતી તે વધીને 2018-19 માં 58.90 ટકા થઇ હતી.
રા�યની બ�ર લોનની પરત � ૂકવણી માટ�

�ુ શન �ુ� પાડવા માટ� એકિ�ત �ૂબત ભંડોળની

�થાપના કરવાની અને કોઇ પણ આક��મક જવાબદાર�ઓને સેવા �ુર� પાડવા માટ� �ુ શન �ુ� ં
પાડવા માટ� બાંયધર� �ુ��ત ભંડોળની પણ રચના કર�ને વ�ુ સારા રાજકોષીય �યવ�થાપન
માટ� પહ�લ પણ કર� હતી.
� ૂડ� ખચ� 2017-18 માં ₹ 26,313 કરોડ હતો તે વધીને 2018-19 માં ₹ 28,062 કરોડ થયો હતો
અને 2018-19 દરિમયાન �ુ લ �હ�ર ઋણની આવક (₹ 43,146 કરોડ) ના 65 ટકા �ટલી થતી
હતી. રા�યના �ુ લ ખચ�ની સામે � ૂડ� ખચ�ની ટકાવાર� 17.26 ટકા રહ� હતી.

અહ�વાલનો િવષયાથ�
�કર� I
રા�ય સરકારની ના�ાક�ય પ�ર��થિ�

રાજકોષીય પ�ર��થિ�
રા�યે 2011-12 અને આગળ મહ�� ૂલી ખાધને � ૂ�ય �ુધી ઘટાડવાનો લ�યાંક િસ�ધ કય� હતો.
2018-19 માં ₹ 3,212 કરોડની મહ�� ૂલી �ુરાંત મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય નીિતિવષયક
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િનવેદન (MTFPS) ની જોગવાઇ અને 14 મા નાણા પંચના 2018-19 માટ� ના લ�યાંક કરતાં
નીચી હતી.
2018-19 ના �તે, GSDP ની ટકાવાર� �પે રાજકોષીય ખાધ 1.76 ટકા �ટલી રહ� હતી �
14 મા નાણા પંચે ભલામણ કર� લા �ણ ટકાની �દર હતી પરં � ુ મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય
નીિતિવષયક િનવેદન (MTFPS) માં સરકારની પોતાની 1.71 ટકાના અ�ુમાનની મયા� દાથી વ�ુ
હતી.
રાજકોષીય એક� ૂિ�ય માગ�ર�ખામાં, 2018-19 માટ� 14 મા નાણા પંચે એકંદર ઘર� � ુ ��પાદનની
સામે બાક� જવાબદાર�ઓની1 25.79 ની ટકાવાર�ની ભલામણ કર� હતી �ની સામે ખર� ખર બાક�
જવાબદાર�ઓ 19.04 ટકા �ટલી રહ� હતી. મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય નીિતિવષયક િનવેદન
(MTFPS) માં િનધા� �રત 15.96 ટકાના લ�યાંકની સામે, 2018-19 દરિમયાન GSDP ની સામે
�હ�ર ઋણની 16.00 ટકાની ટકાવાર� રા�ય સરકાર �ળવી રાખી શક� હતી.
ભારતના સરકાર� �હસાબી માપદં ડો (IGAS)-2 િનયત કર� છે ક� સહાયક અ�ુદાનની ન�ધ
મહ�� ૂલી ખચ� હ�ઠળ કરવી જોઇએ. આમ છતાં, 2018-19 માં, રા�ય સરકાર� અયો�ય ર�તે
જોગવાઇ કયા� બાદ ₹11.01 કરોડ ના સહાયક અ�ુદાનને લગતા ખચ�ની ન�ધ મહ�� ૂલ
િવભાગના બદલે � ૂડ� િવભાગમાં કર� હતી. � મહ�� ૂલી ખચ� ઓછો દશા� વવામાં અને તેના
પ�રણામ� મહ�� ૂલી �ુરાંત એટલા વ�ુ �માણમાં દશા� વવામાં પ�રણા��ુ હ�ુ.ં
(ફકરો 1.1.2 અને 2.6)

ખાધના વલણો
2018-19 દરિમયાન, રાજકોષીય ખાધ � 2017-18 માં ₹ 21,366 કરોડ હતી તે � ૂડ� ખચ�માં
₹ 1,684 કરોડનો વધારો, મહ�� ૂલી �ુરાંતમાં ₹ 2,020 કરોડ �ટલો ઘટાડો અને ₹ 1,295 કરોડ
�ટલા લોન અને પેશગીઓમાં ચો�ખા વધારાના �હસાબે 2018-19 માં ₹ 4,999 કરોડ (23.40
ટકા) �ટલી વધીને ₹ 26,365 કરોડ થઇ હતી.
2018-19 દરિમયાન �ાથિમક ખાધ � 2017-18 માં ₹ 2,412 કરોડ હતી તે 2018-19 દરિમયાન
₹ 3,770 કરોડ �ટલી વધીને ₹ 6,182 કરોડ થઇ હતી. રાજકોષીય ખાધમાં પાછલા વષ� કરતાં
ચા�ુ વષ�માં ₹ 4,999 કરોડનાં વધારામાંથી ₹ 1,229 કરોડની �યાજની � ૂકવણીનો વધારો
સરભર થવાના કારણે આમ થ�ુ ં હ�ુ.ં

(ફકરો 1.11.1 અને 1.11.3)

1

�ુ લ ચડત જવાબદાર�ઓમાં �હ�ર ઋણ અને �હ�ર �હસાબની જવાબદાર�ઓનો સમાવેશ યાય છે . �હ�ર ઋણમાં
�ત�રક ઋણ

અને ભારત સરકાર તરફથી લોનનો સમાવેશ થાય છે . �હ�ર �હસાબની જવાબદાર�ઓમાં નાની

બચત ભંડોળ, ભિવ�ય િનિધ, અનામત ભંડોળ વગેર સામેલ હોય છે .
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રા�યના પોતાના સંસાધનો
રા�યની પોતાની કર આવક પાછલા વષ� કરતાં 2018-19 માં ₹8,553.33 કરોડ (11.95 ટકા)
�ટલા વધી હતી �યાર� �બન-કર આવક પાછલા વષ� કરતાં ₹1,656.98 કરોડ (10.99 ટકા)
�ટલી ઘટ� હતી. 2018-19 માં રા�યની કર આવક 14 માં નાણાપંચના ₹1,28,483 કરોડના
અ�ુમાનની સામે ₹48,380 કરોડના માતબર ગાળા સાથે નીચી રહ� હતી. ઉપરાંત, 2018-19
માં કર આવક �દાજપ�ીય �દાજો અને �ુધાર� લા �દાજો કરતાં નીચી હતી. �ુડઝ ��ડ
સવ�સ ટ� � અિધિનયમ 2017 ના અમલીકરણથી આવકના �ુ�સાન ભરપાઇ કરવા માટ� રા�ય
સરકાર 2018-19 દરિમયાન �ુ�ઝ ��ડ સિવ�સ ટ� ��ુ ં ₹7,311.47 કરોડ�ુ ં વળતર મેળવવા
માટ� હકદાર હ�ુ.ં ખર� ખર �બન-કર આવક (₹13,417 કરોડ) �દાજપ�ીય �દાજો અને
�ુધાર� લા �દાજો કરતાં વ�ુ હતી પરં � ુ 14 મા નાણાપંચના અ�ુમાન કરતાં �છ� હતી.
2018-19 દરિમયાન, 69 ટકા મહ�� ૂલી આવક રા�યના પોતાના સંસાધનોમાંથી આવી હતી.

(ફકરા 1.3, 1.3.3 અને 1.3.5.1)
ક����ય કરવેરા અને જકાતમાં �હ�સો અને સહાયક અ�ુદાન
પાછલા વષ� કરતાં 13.03 ટકાની � ૃ��ધ ન�ધાવીને 2018-19 માં ક����ય કરવેરા અને જકાતમાં
રા�યનો �હ�સો ₹ 23,489 કરોડ �ટલો ર�ો હતો. ભારત સરકાર તરફથી સહાયક અ�ુદાન
પાછલા વષ� કરતાં ₹ 3,107 કરોડ (19.56 ટકા) �ટ�ું વ��ુ હ�ુ.ં 2018-19 દરિમયાન, રા�યની
મહ�� ૂલી આવકના 31 ટકા ભારત સરકાર તરફથી ક����ય કરવેરા અને સહાયક અ�ુદાનમાં
રા�યના �હ�સા �પે આ�યા હતા.

(ફકરા 1.3, 1.3.4 અને 1.3.5)
મહ�� ૂલી ખચ�
મહ�સીલી ખચ�, પાછલા વષ� કરતાં 2018-19 દરિમયાન ₹ 14,730 કરોડના (12.48 ટકા) વધારા
સાથે 2014-15 માં ₹ 86,652 કરોડ હતો તે સતત વધતો રહ�ને 2018-19 માં ₹ 1,32,790 કરોડ
થયો હતો. GSDP માં ટકાવાર�ની ���ટ� મહ�� ૂલી ખચ�માં છે �લા પાંચ વષ�માં (2014-19)
ઘટાડો થયો હતો અને 2018-19 દરિમયાન સૌથી નીચો 8.84 ટકા �ટલો ર�ો હતો.
�ુ લ ખચ�માં મહ�� ૂલી ખચ�નો �હ�સો 2014-15 માં 77.65 ટકા હતો તે વધીને 2018-19 માં 81.68
ટકા યયો હતો.

(ફકરો 1.6.1 અને 1.6.2)
� ૂ�� ખચ�
� ૂડ� ખચ� 2014-15 માં ₹ 24,158 કરોડ હતો તે, 2016-17 માં થયેલા ઘટાડાને બાદ કરતાં,
સતત વધતો રહ�ને 2018-19 માં ₹ 28,062 કરોડ થયો હતો.
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�ુ લ ખચ�ની સામે � ૂડ� ખચ�ના �હ�સાની ટકાવાર� 2017-18 માં 18.15 ટકા હતી તેમાં ઘટાડો
થઇને 2018-19 માં 17.26 ટકા થઇ હતી. 2018-19 દરિમયાન, �ુડ� ખચ� (₹ 28,062 કરોડ)
�ુ લ �હ�ર ઋણની આવકના (₹ 43,146 કરોડ) 65 ટકા થતો હતો.

(ફકરો 1.6.3)
ખચ�નો �કાર
રા�યના િવકાસ ખચ�માં સામા�ક-આિથ�ક સેવાઓ પર લોન અને પેશગીઓ સ�હત મહ�� ૂલ અને
� ૂડ� ખચ�નો સમાવેશ યાય છે . �ુ લ િવકાસ ખચ� 2014-15 માં ₹ 79,684 કરોડ હતો તે વધીને
2018-19 માં ₹ 1,13,728 કરોડ થયો હતો. �ુ લ ખચ�ની ટકાવાર�ની ર�તે, રા�યનો �ુ લ િવકાસ
ખચ� 2014-19 દરિમયાન 70 અને 72 ટકા વ�ચે ર�ો હતો.

(ફકરો 1.7.2)
� ૂ��રોકા� અને વળતર
31 માચ� 2019 ની ��થિત �ુજબ, રા�ય સરકાર� વૈધાિનક િનગમો, સરકાર� કંપનીઓ, �ાિમણ
બ�કો, જોઇ�ટ �ટોક કંપનીઓ, સહકાર� સં�થાઓ અને �થાિનક સં�થાઓમાં ₹ 92,804 કરોડ�ુ ં
રોકાણ ક�ુ� હ�ુ.ં આ કંપનીઓ/િનગમો/સં�થાઓમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર સર� રાશ
વળતર 2014-19 દરિમયાન 0.13 ટકા હ�ુ ં �યાર� સરકાર� એ જ સમયગાળા દરિમયાન �છ�ના
લીધેલા નાણા પર સર� રાશ 7.63 ટકા �ટલા �યાજની � ૂકવણી કર� હતી.

(ફકરો 1.8.3)
રા�યના 71 કાય�રત 6368V માં � ૂડ�રોકાણ 2014-15 માં ₹ 1,18,060.71 કરોડ હ�ુ ં તે વધીને
2018-19 માં ₹ 1,69,957.91 કરોડ થ�ુ હ�ુ.ં � ૂડ�રોકાણ પર�ુ ં વળતર 2014-19 દરિમયાન
6.82 ટકા અને 4.78 ટકા વ�ચે ર�ુ હ�ુ.ં એ જ ર�તે, 71 6368V ની �ુ લ ઇ�વીટ� 2014-15 માં
₹ 66,021.95 કરોડ હતી તે વધીને 2018-19 માં ₹ 1,08,927.41 કરોડ થઇ હતી. ઇ�વીટ� પર�ુ ં
વળતર 2014-19 દરિમયાન 2.56 ટકા અને 0.88 ટકા વ�ચે ર�ુ હ�ુ.ં

(ફકરો 1.8.3.1 અને 1.8.3.2)
���ું ટકા�પ�ું
રા�યની ચડત જવાબદાર�ઓ 2014-15 માં ₹ 2,02,313 કરોડ હતી તે વધીને 2018-19 માં
₹ 2,85,844 કરોડ થઇ હતી. 2018-19 માં, જવાબદાર�ઓ પાછલા વષ�ની સરખામણીએ
11.50 ટકાના દર� વધી હતી. તેમાં ₹ 2,32,875 કરોડ (81 ટકા) �ટ�ું �ત�રક ઋણ, �હ�ર
�હસાબના ₹ 45,539 કરોડ (16 ટકા) ₹ 7,430 કરોડ (�ણ ટકા) �ટલી ભારત સરકાર તરફથી
લોન અને પેશગીઓ સામેલ હતી. �ત�રક ઋણમાં �ુ�ય�વે બ�રના લોન (₹ 1,79,324 કરોડ)
અને NSSF ને આપેલી િવશેષ બાંયધર�ઓ (₹ 39,385 કરોડ) નો સમાવેશ થતો હતો.
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GSDP ની સામે �ુ લ ચડત જવાબદાર�ઓની ટકાવાર� 21.95 ટકા (2014-15) થી સતત �ટ�ને
19.04 ટકા (2018-19) થઇ હતી. ઋણ �ુ��ત (�ુ�લ અને �યાજ) બાદ ચા�ુ કામગીર�ઓ માટ�
�છ�ના લીધેલા નાણાની �પલ�ધતા 2018-19 દરિમયાન ₹ 9,294 કરોડ હતી.

(ફકરો 1.9.2 અને 1.10.1)

�કરણ II
ના�ાક�ય �યવ��ાપન અને ��ા�પ��ય િનયં��
2018-19 દરિમયાન ₹ 2,00,576 કરોડની �ુ લ �દાજપ�ીય જોગવાઇના સામે, ₹ 1,80,480
કરોડનો ખચ� કરવામાં આ�યો હતો. આના પ�રણામે ₹ 20,096 કરોડની (₹ 2,394 કરોડના
વધારા �ારા ભરપાઇ થયા બાદની ₹ 22,490 કરોડની બચત) ચો�ખી બચત થઇ હતી. છે �લા
ચાર વષ� દરિમયાન અિધક ખચ� કરનાર િવભાગો હતા �ૃ િષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર,
િશ�ણ, પંચાયતો, �ા�ય �હૃ િનમા� ણ અને �ામ િવકાસ અને માગ� અને મકાન.
2007-08 થી 2018-19 ના સમયગાળાને લગતા

₹ 7,064.84 કરોડનો અિધક ખચ�

િવધાનસભાના �યાન બહાર ર�ો હતો, કારણ ક� ભારતના બંધારણ ની કલમ 205 અ�ુસાર તેને
િનયિમત કરવાનો બાક� હતો.

(ફકરો 2.2 અને 2.3.1)
2014-19 દરિમયાન 18 અ�ુદાનો અને એક િવિનયોગમાં �ુ લ �દાજપ�ીય જોગવાઇઓના
₹ 100 કરોડથી વધાર� ની સતત બચત રહ� હતી. 2018-19 દરિમયાન, ચાર �ુ દા �ુ દા અ�ુદાનો
હ�ઠળના ચાર ક�સોમાં એકંદર� ₹ 1,172.52 કરોડ ની � ૂરક જોગવાઇઓ (��યેક ક�સમાં ₹ 50 કરોડ
અથવા વ�ુ) કરવામાં આવી હતી � �બનજ�ર� �ુરવાર થઇ હતી કારણ ક� � ૂળ જોગવાઇઓ
પણ વાપર� શકાઇ ન હતી.

(ફકરો 2.3.4 અને 2.3.5)
15 અ�ુદાનો હ�ઠળ 21 પેટા-સદરોમાં માતબર પરત સ�પણી (₹ 100 કરોડ કરતાં વધાર� અને
�ુ લ જોગવાઇ ના 50 ટકા કરતાં વધાર� ) ની પરત સ�પણી કરવામાં આવી હતી. આ 21 પેટાસદરો

હ�ઠળ

કરવામાં

આવેલી

₹ 13,297.24

કરોડની

�ુ લ

જોગવાઇની

સામે,

₹ 11,897.40 કરોડની પરતસ�પણી કરવામાં આવી હતી. મોટા �માણમાં પરતસ�પણી કર� હતી
એ િવભાગો �ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર, િશ�ણ, નાણા, �હૃ , માગ� અને મકાન, શહ�ર�
િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમા� ણ અને સામા�ક �યાય અને અિધકા�રતા હતા.

(ફકરો 2.3.7.1)
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�કરણ III
ના�ાક�� અહ�વાલ
માચ� 2019 ની ��થિતએ, 31 માચ� 2018 �ુધીમાં � ૂકવવામાં આવેલા અ�ુદાનોની બાબતમાં
ુ
એકંદર ₹ 4,233.95 કરોડના 2,573 વપરાશી �માણપ�ો બાક� ર�ા હતા � ચો�સ હ��ઓ
માટ� આપવામાં આવેલા અ�ુદાનોના વપરાશમાં િવભાગો �ારા યો�ય દ� ખર� ખનો અભાવ દશા� વે
છે . ₹ 4,233.95 કરોડમાંથી, 70.76 ટકા (₹ 2,995.88 કરોડ) �ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર
િવભાગને લગતા હતા �યાર� 12.35 ટકા (₹ 522.87 કરોડ) આ�દ�િત િવકાસ િવભાગને લગતા
હતા.
માચ� 2019 ની ��થિત �ુજબ, �ુ દા �ુ દા િવભાગીય અિધકાર�ઓ �ારા ઉ�ચક આક��મક �બલો
પર ઉપાડ�લા ₹ 439.97 કરોડ �ટલી રકમના 4,496 િવગતવાર આક��મક �બલો ર�ૂ કરવાના
બાક� હતા.
વપરાશી �માણપ�ો અને િવગતવાર �બલો લાંબા સમય માટ� પડતર રહ� તેમાં છે તરપ�ડ� અને
ઉચાપત�ુ ં જોખમ રહ�� ું છે .

(ફકરા 3.1 અને 3.2)
31 માચ� 2019 ની ��થિતએ ₹ 581.01 કરોડની બંધ િસલક સાથે ��લા િતજોર�ઓમાં 484
�ય��તગત થાપણ �હસાબો સંચાલન હ�ઠળ હતા. િશ�ણ િવભાગ પાસે સૌથી વ�ુ સં�યામાં
�ય��તગત થાપણ �હસાબો (145) હતા અને �યારબાદ સામા�ય વહ�વટ િવભાગ (74) અને
�ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ (53) હતા. 31 માચ� 2019 ની ��થિતએ, ₹ 12,401.27
કરોડની બંધ િસલક સાથેના ��લા �તર� અને તા�ુકા �તર� પંચાયતોને લગતા 280 �ય��તગત
થાપણ �હસાબો હતા.

(ફકરો 3.5.1 અને 3.5.3)
2018-19 દરિમયાન, એકંદર� ₹ 11,133.79 કરોડનો ખચ� � રા�યના �ુ લ ખચ�ના 6.25 ટકા થાય
છે તે� ુ ં વગ�કરણ ગૌણ સદર “800-અ�ય ખચ�” હ�ઠળ કરવામાં આ��ુ હ�ુ.ં એ જ ર�તે, એકંદર�
₹ 4,248 કરોડની મહ�� ૂલી આવક � રા�યના �ુ લ આવકના 2.37 ટકા થાય છે તે� ુ ં વગ�કરણ
સવ�સ�
ં ાહક ગૌણ સદર “800-અ�ય આવકો” હ�ઠળ કરવામાં આ��ુ હ�ુ.ં
સવ�સ�
ં ાહક ગૌણ સદર 800 હ�ઠળ મોટ� રકમના ખચ� અને આવક�ુ ં �હસાબીકરણ નાણાક�ય
અહ�વાલોની પારદશ�કતાને અસર કર� છે કારણ ક� તે સરકારની �ુ દ� �ુ દ� �� ૃિ�ઓ પરની
અસંગત મા�હતી �હસાબોમાં અલગ અલગ દશા� વવામાં િન��ળ રહ� છે .

(ફકરો 3.7)
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