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કાયચલક્ષી સમીક્ષા 

પવૂચભતૂમકા 

ગજુરાિ સરકારનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો આ ઑરિટ અહવેાલ 2020-21 
દરતમયાનની નણાકીય કામગીરીની તનરપેક્ષપણે આકારણી કરવાના અને નાણાકીય મારહિીના 
તવશ્લેર્ણના આધારે રાજ્ય સરકાર અને તવધાનસભાને મારહિી પરૂી પાિવાના ઉદે્દશિી બહાર 
પાિવામાાં આવે છે.  આ તવશ્લેર્ણના યિાિચદશચન માટે, ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી 
અતધતનયમ, 2005, નાણાપાંર્ની ભલામણો અને 2020-21ના અંદાજપત્રીય અંદાજોમાાં તનયિ 
કરવામાાં આવેલા લક્ષયાાંકોની સામે તસધ્ધધઓ અને જુદા જુદા સરકારી તવભાગો પાસેિી મેળવેલી 
નાણાકીય મારહિી સાિે સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો છે. 

અહવેાલ 

ગજુરાિ સરકારના માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચના ઑરિટ િયેલા રહસાબો આધારરિ, આ અહવેાલ 
રાજ્ય સરકારના વાતર્િક રહસાબોનીં પિૃક્કરણાત્મક સમીક્ષા રજૂ કરે છે.  અહવેાલ ર્ાર પ્રકરણમાાં 
વહેંર્ાયેલો છે.  

પ્રકરણ 1 અહવેાલના આધાર અને અભભગમને વ્યાખ્યાતયિ કરે છે અને િેની અંદરની મારહિી 
સરકારના રહસાબોના માળખાનુાં બહૃદ દ્રશ્ય, અંદાજપત્રીય પ્રરિયાઓ, ર્ાવીરૂપ માપદાંિોનુાં અને 
ખાધ/વધારા સાિેની રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ રજૂ કરે છે.  

પ્રકરણ 2 તવતનયોગ રહસાબો પર આધારરિ; રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનુાં વ્યાપક પરરપે્રક્ષય, 
પાછલા વર્ોની તલુનામાાં મખુ્ય રાજકોર્ીય એકાંદરોમાાં િયેલા જરટલ ફેરફારોનુાં તવશ્લેર્ણ, છેલ્લા 
પાાંર્ વર્ો દરતમયાનના એકાંદરે વલણો, રાજ્યની ઋણની રૂપરેખા અને મખુ્ય જાહરે રહસાબના 
વ્યવહારો દશાચવે છે. 

પ્રકરણ 3 તવતનયોગ રહસાબો આધારરિ છે અને અનદુાન-વાર તવતનયોગની તવગિો અને સેવા પરૂી 
પાિનાર તવભાગો દ્વારા પરુા પિાયેલ સ્ત્રોિોનુાં કઈ રીિે સાંર્ાલન કરવામાાં આવ્્ુાં િે બિાવે છે.  

પ્રકરણ 4 અહવેાલ રજૂ કરવાની તવતવધ જરૂરરયાિો અને નાણાકીય તનયમોના સરકાર દ્વારા 
કરવાના પાલનની યાદી છે, 

આ અહવેાલમાાં આવલોકનોના સમિચનમાાં અનેક અન્ય સ્રોિોમાાંિી એકતત્રિ વધારાની મારહિી 
પણ સામેલ છે. 
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રાજ્ય સરકારની તસધ્ધધઓ: ટુાંકી સમીક્ષા 

2020-21 દરતમયાન ગજુરાિની ₹ 2,35,969 જેટલી માિાદીઠ આવક ₹ 1,45,680ની અભખલ-
ભારિીય સરેરાશ કરિાાં ઊંર્ી હિી. 

રાજ્યે મહસેલૂી પરુાાંિ તસવાયના ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 હઠેળ તનયિ 
કરવામાાં આવેલા બધાજ મખુ્ય નાણાકીય ર્લાાંકો હાાંસલ કયાચ હિા.  રાજકોર્ીય ખાધની રાજ્યના 
એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે 2.44 ટકા જેટલી અને જાહરે ઋણની સામે 18.01 જેટલી ટકાવારી 
ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 હઠેળ તનયિ કરવામાાં આવેલા લક્ષયાાંકોની 
અંદર હિી. 

2020-21 દરતમયાન રાજ્યની ₹ 3,656 કરોિ જેટલી બાકી બાાંયધરીઓ ગજુરાિ રાજ્ય બાાંયધરી 
અતધતનયમ, 1963 અંિગચિ તનયિ કરવામાાં આવેલી ₹ 20,000 કરોિની ટોર્ મયાચદા કરિાાં ઘણી 
નીર્ી હિી.  રાજ્યની માભલકીની િમામ ર્ાર ઉજાચ તવિરણ કાંપનીઓએ 2005-06માાં નાણાકીય 
કાયાપલટ હાાંસલ કરી લીધી હિી અને ઉજ્જવલ રિસકોમ એથયોરન્સ યોજના (ઉદય) પરરયોજના 
હઠેળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ નાણાકીય સહાય પરૂી પાિવામાાં આવિી ન હિી. 

બજારની લોનોની પરિ ચકૂવણી માટે લવર્ીકિા પરૂી પાિવા માટે એકતત્રિ ડૂબિ ભાંિોળ અને 
આકસ્થમક જવાબદારીઓ પરૂી કરવા માટે લવર્ીકિા પરૂી પાિવા માટે બાયાંધરી તવમોર્ન 
ભાંિોળની થિાપના કરીને વધ ુસારા નાણાકીય વ્યવથિાપન માટે સરકારે પહલે કરી છે. 

રાજ્ય સરકારે, જો કે, િેના મહસેલૂી આવક-રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુ ઉત્પાદનનો ગણુોત્તર 
(7.73 ટકા) જે 2019-20 દરતમયાન હાાંસલ કરેલા 8.66 ટકા કરિાાં નીર્ો હિો િેમાાં સધુારો 
કરવાની જરૂર છે.  ઉપરાાંિ, કુલ ખર્ચની સામે મહસેલૂી ખર્ચની 84.33 ટકા જેટલી ટકાવારી 2019-
20 દરતમયાનની 83.94 ટકા કરિાાં ઉંર્ી હિી.  

અહવેાલમાાંની સામગ્રી 
 

પ્રકરણ 1 

વવહંગાવલોકન 

નાણાકીર્ સ્થિવિ 

રાજ્યે મહસેલૂી ખાધ નાબદૂ કરવાનો લક્ષયાાંક 2011-12િી હાાંસલ કયો હિો.  જો કે, િે મધયમ 
ગાળાના નીતિ તવર્યક તનવેદનમાાં 2020-21 માટે કરવામાાં આવેલા ₹ 789 કરોિના મહસેલૂી 
પરુાાંિના અનમુાનની સામે 2020-21માાં ₹ 22,548 કરોિ જેટલી મહસેલૂી ખાધમાાં ફેરવાઈ ગઈ 
હિી. 
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2020-21ના અંિે, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની ટકાવારી રૂપે રાજકોર્ીય ખાધ 2.44 ટકા 
જેટલી રહી હિી,  જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમમાાં તનયિ 
કરવામાાં આવેલા ત્રણ ટકાની મયાચદાની અંદર હિી. 

રાજકોર્ીય એકત્રીકરણના રોિમેપમાાં, મધયમ ગાળાના નીતિતવર્યક તનવેદનમાાં તનયિ કરવામાાં 
આવેલા રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે જાહરે ઋણના 15.72 ટકાના લક્ષયાાંક સામે રાજ્ય 
સરકાર 2020-21 દરતમયાન 18.01 ટકા જેટલી ટકાવારી જાળવી શકી હિી. 

 (ફકરો 1.5.1) 

ખાધના વલણો  

2020-21 દરતમયાન, રાજકોર્ીય ખાધ 2019-20માાં ₹ 24,581 કરોિ હિી િેમાાં મહસેલૂી આવકમાાં 
₹ 14,688 કરોિ જેટલો ઘટાિો, કુલ ખર્ચમાાં ₹ 10,857 કરોિ જેટલો વધારો, લોન અને પેશગીઓની 
વસલૂાિમાાં ₹ 174 કરોિ જેટલા ઘટાિામાાંિી અન્ય આવક હઠેળ િયેલો ₹ 9,862 કરોિનો વધારો 
સરભર િવાના રહસાબે ₹ 15,857 કરોિ (64.51 ટકા) જેટલી વધીને 2020-21 માાં ₹ 40,438 કરોિ 
િઇ હિી.  

2020-21 દરતમયાન, પ્રાિતમક ખાધ 2019-20 માાં ₹ 2,132 કરોિ હિી િે ₹ 14,103 કરોિ જેટલી 
વધીને 2020-21માાં ₹ 16,235 કરોિ િઇ હિી. આમ િવાન ુકારણ પાછલા વર્ચ કરિાાં ર્ાલ ુવર્ચ 
દરતમયાન રાજકોર્ીય ખાધમાાં િયેલા ₹ 15,857 કરોિની વધારામાાંિી વ્યાજની ચકૂવણીમાાં 
₹ 1,754 કરોિનો વધારો સરભર િયો િે હત ુાં. 

(ફકરો 1.5.3) 

ભારિ સરકારના રહસાબી ધોરણો (IGAS)-2 તનયિ કરે છે કે સહાયક અનદુાનની નોંધ મહસેલૂી 
ખર્ચ હઠેળ કરવી જોઇએ.  આમ છિાાં, 2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે સહાયકીઓને લગિી 
₹ 36.38 કરોિની જોગવાઈ કરીને ખર્ચની નોધ અયોગ્ય રીિે મહસેલૂ તવભાગના બદલે મિૂી 
તવભાગમાાં કરી હિી. 

રાજ્ય સરકારે તનધાચરરિ પેન્શન યોજના અને તનધાચરરિ પેન્શન યોજના તસવાયની હઠેળની િાપણો 
પરની ₹ 138 કરોિની વ્યાજની જવાબદારીઓ પણૂચ કરી ન હિી.  એકતત્રિ ડૂબિ ભાંિોળમાાં રાજ્ય 
સરકારના ફાળામાાં ₹ 10,434 કરોિની અને ₹ 337 કરોિની શ્રમ સેસની  ઘટ હિી.  આના 
પરરણામે મહસેલૂી ખર્ચ ઓછો દશાચવાયો હિો અને પરરણામી ₹ 10,977.93 કરોિની મહસેલૂી ખાધ 
ઓછી દશાચવાઇ હિી.  

(ફકરો 1.6.1) 
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પ્રકરણ 2 

રાજ્ર્ સરકારની નાણાકીર્ પરરસ્થિવિ 

રાજ્ર્ના પોિાના સસંાધનો 

2020-21 દરતમયાન, મહસેલૂી આવકના 63 ટકા રાજ્યના પોિાના સાંસાધનોમાાંિી મળ્યા હિા.  
2020-21માાં રાજ્યની પોિાની કર આવક પાછલા વર્ચ કરિાાં ₹ 8,741 કરોિ (11.06 ટકા) જેટલી 
ઘટી હિી,  જ્યારે ભબન-કર આવકમાાં પાછલા વર્ચ કરિાાં ₹ 7,611 કરોિ (42.04 ટકા) જેટલો 
ઘટાિો િયો હિો.  2020-21માાં પોિાની કર આવક અને ભબન-કર આવક બને્ન અંદાજપત્રીય 
અંદાજો કરિાાં નીર્ી હિી.  માલ અને સેવા કર અતધતનયમ, 2017ના અમલીકરણિી િનાર 
આવકના નકુસાન પેટે રાજ્ય સરકાર 2020-21 દરતમયાન ₹ 26,933.48 કરોિન ુમાલ અને સેવા 
વેરાન ુવળિર મેળવવા માટે હકદાર હિી. 

(ફકરા 2.3.2.1 અને 2.3.2.2) 

કેન્દ્રીર્ કરવેરા અને જકાિમા ંરહથસો અને સહાર્ક અનદુાનો  

પાછલા વર્ચ કરિાાં 0.07 ટકાનો ઘટાિો નોંધાવીને 2020-21માાં રાજ્યનો કેન્દ્રીય કરવેરામાાં રહથસો 
₹ 20,219 કરોિ જેટલો રહ્યો હિો.  2020-21માાં ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાનોમાાં 
પાછલા વર્ચની સામે ₹ 1,678 કરોિ (6.58 ટકા) જેટલો વધારો િયો હિો.  2020-21 દરતમયાન, 
રાજ્યની મહસેલૂી આવકના 37 ટકા ભારિ સરકાર િરફિી કેન્દ્રીય કરવેરામાાં રાજ્યનો રહથસો 
અને સહાયક અનદુાન રૂપે મળ્યા હિાાં. 

(ફકરો 2.3.2.3) 

મહસેલૂી ખર્ય 

મહસેલૂી ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 1,03,895 કરોિ હિો િે સિિ વધીને અગાઉના વર્ચ કરિાાં 
₹ 9,805 કરોિના (6.96 ટકા) વધારા સાિે 2020-21માાં ₹ 1,50,704 કરોિ િયો હિો.  રાજ્યના 
એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની ટકાવારી રૂપે મહસેલૂી ખર્ચમાાં આ સમયગાળા (2016-20) દરતમયાન 
ઘટાિો િયો હિો પરાંત ુ2020-21માાં િે વધીને 9.08 ટકા જેટલો રહ્યો હિો. 

કુલ ખર્ચમાાં મહસેલૂી ખર્ચનો રહથસો 2016-17માાં 81.98 ટકા હિો િે વધીને 2020-21માાં 84.33 ટકા 
િયો હિો.  

 (ફકરો 2.4.2) 
મડૂી ખર્ય  

મિૂી ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 22,355 કરોિ હિો િે વધીને 2020-21માાં ₹ 26,781 કરોિ િયો હિો. 

કુલ ખર્ચમાાં મિૂી ખર્ચનો રહથસો 2016-17માાં 17.64 ટકા હિો િે ઘટીને 2020-21માાં 14.99 ટકા 
િયો હિો.  2020-21 દરતમયાન, મિૂી ખર્ચ (₹ 26,781 કરોિ) કુલ જાહરે ઋણની આવકના 
(₹ 58,857 કરોિ) 46 ટકા જેટલો િયો હિો. 

 (ફકરો 2.4.3) 
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મડૂીરોકાણ અને વળિર  

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, રાજ્ય સરકારે વૈધાતનક તનગમો, સરકારી કાંપનીઓ, ગ્રામીણ બેંકો, 
સા્ં કુ્િ થટોક કાંપનીઓ, સહકારી સાંથિાઓ અને થિાતનક સાંથિાઓમાાં ₹ 1,07,518 કરોિનુાં રોકાણ 
ક્ુું હત ુાં.  આ કાંપનીઓ/તનગમો/સાંથિાઓમાાં કરવામાાં આવેલા રોકાણો પરનુાં 2020-21 દરતમયાન 
મળેલ ુવળિર 0.12 ટકા હત ુાં જ્યારે સરકારે એજ સમયગાળા દરતમયાન િેના ઋણ પર 7.19 ટકા 
જેટલ ુસરેરાશ વ્યાજ ચકૂવ્્ ુહત ુાં. 

 (ફકરો 2.4.3.4) 

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના િમામ 97 ઉપિમોનુાં િેમની 
₹ 1,26,187 કરોિની ભરપાઈ િયેલી મિૂીની સામે એકાંદર ર્ોખ્્ુાં મલૂ્ય ₹ 1,46,121 કરોિ હત ુાં.  
શેરમિૂી અને લાાંબી-મદુિની લોનો રૂપે રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 97 ઉપિમોમાાં રોકાણ 2019-20 
માાં ₹ 1,62,689 કરોિ હત ુાં િે વધીને 2020-21માાં ₹ 1,64,830 કરોિ િ્ુાં હત ુાં.  આ જાહરે 
ઉપિમોમાાં શેરમિૂી પરનુાં વળિર 2018-19માાં 0.86 ટકા હત ુાં િે વધીને 2020-21માાં ૩.17 ટકા 
િ્ુાં હત ુાં. 

(ફકરા 2.4.3.2 અને 2.4.3.4) 

ઋણની રૂપરેખા:ઘટકો 

રાજ્યની કુલ બાકી જવાબદારીઓ 2016-17માાં ₹ 2,43,146 કરોિ હિી િે વધીને 2020-21માાં 
₹ 3,57,893 કરોિ િઇ હિી.  2020-21માાં, બાકી જવાબદારીઓમાાં પાછલા વર્ચ કરિાાં 13.45 ટકા 
જેટલી વધૃ્ધધ િઇ હિી.  િેમાાં આંિરરક ઋણ ₹ 2,90,031 કરોિ (81.04 ટકા), જાહરે રહસાબની 
જવાબદારીઓ ₹ 49,863 કરોિ (13.93 ટકા) અને ભારિ સરકાર િરફિી ₹ 17,999 કરોિની 
(5.03 ટકા) લોન અને પેશગીઓ સામેલ હિી. 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે કુલ બાકી જવાબદારીઓની ટકાવારી 20.83 ટકા (2016-
17) િી વધીને 21.02 ટકા (2020-21) િઇ હિી.  ઋણના તવમોર્ન (મદુ્દલ અને વ્યાજની 
ચકૂવણી) બાદ 2020-21 દરતમયાન ર્ાલ ુકામગીરીઓ માટે ઉછીના લીધેલા ભાંિોળની ર્ોખ્ખી 
ઉપલબ્ધિા ₹ 19,889 કરોિ હિી. 

 (ફકરો 2.7.1) 

ઋણન ુટકાઉપણુ ં

જાહરે ઋણની આવકો 2016-17માાં ₹ 27,668 કરોિ હિી િે વધીને 2020-21માાં ₹ 58,857 કરોિ 
િઇ હિી અને જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણીઓ 2016-17માાં ₹ 9,073 કરોિ હિી િે વધીને 2020-
21માાં ₹ 17,922 કરોિ િઇ હિી.  2016-21 દરતમયાન રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન અને 
જાહરે ઋણનો ગણુોત્તર 15.99 ટકા અને 18.01 ટકા વચ્ર્ે રહ્યો હિો.  જો કે, આ સમયગાળા 
દરતમયાન, જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણીનુાં ભારણ મહસેલૂી આવકના 13.39 ટકા અને 
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17.22 ટકા વચ્ર્ે રહ્ુાં હત ુાં.  જાહરે ઋણની આવકની સામે જાહેર ઋણની પરિ ચકૂવણીની ટકાવારી 
પાછલા વર્ચ કરિાાં તિવ્રપણે ઘટી હિી.  ઉપરોક્િ દશચકો બિાવે છે કે રાજ્યની ઋણના ટકાઉપણાની 
સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે. 

 (ફકરો 2.8.1.1) 

પ્રકરણ  3 

અંદાજપત્રીર્ વ્ર્વથિાપન 

₹ 2,28,776 કરોિની 2020-21 દરતમયાન કરવામાાં આવેલી અંદાજપત્રીય જોગવાઈ સામે, 
₹ 2,00,216 કરોિનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હિો.  આના પરરણામે ₹ 28,561 કરોિની 
(₹ 30,280 કરોિની બર્િમાાંિી ₹ 1,719 કરોિની અતધક સરભર િવાિી) ર્ોખ્ખી બર્િ િઇ 
હિી. 

 (ફકરા 3.1 અને 3.1.1) 

2007-08િી 2011-12 અને 2013-14િી 2020-21ના સમયગાળાને લગિો ₹ 10,856 કરોિનો 
અતધક ખર્ચ તવધાનસભાની દેખરેખની બહાર રહ્યો હિો કારણ કે િે ભારિના બાંધારણની કલમ 
205 હઠેળ તનયતમિ કરવાનો બાકી હિો. 

 (ફકરા 3.3.5.1 અને 3.3.5.3) 

વર્ચ 2020-21 દરતમયાનની 189 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાંિી 173માાં િયેલી 
₹ 30,279.09 કરોિની એકાંદર બર્િો માાંિી ₹ 29,579.10 કરોિની રકમની 97.69 ટકા જેટલી 
બર્િ 59 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં (દરેક રકથસામાાં ₹ 50 કરોિ અને વધ)ુ િઇ હિી.  2020-21 
દરતમયાન, બે અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં કુલ ₹ 356.06 કરોિની પરૂક જોગવાઈ (દરેક રકથસામાાં 
₹ 10 કરોિ અિવા અતધક) કરવામાાં આવી હિી જે તનરિચક પરુવાર િઇ હિી. 

 (ફકરા 3.3.4.1 અને 3.3.2) 

189 પૈકી 53 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં નોંધપાત્ર (₹ 50 કરોિિી અતધક) પરિ સોંપણી કરવામાાં 
આવી હિી.  આ 53 અનદુાનો/તવતનયોગો હઠેળ કરવામાાં આવેલી ₹ 1,15,267 કરોિની કુલ 
જોગવાઈ સામે, ₹ 28,853 કરોિની પરિ સોંપણી કરવામાાં આવી હિી.  

 (ફકરો 3.3.4.2) 
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પ્રકરણ  4 

રહસાબોની ગણુવત્તા અને નાણાકીય અહવેાલની પદ્ધતિઓ 

માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, 31 માર્ચ 2020 સધુી ચકૂવવામાાં આવેલા અનદુાનોની બાબિમાાં એકાંદરે 
₹ 12,437 કરોિના 4,611 વપરાશી પ્રમાણપત્રો બાકી હિાાં જે ર્ોક્કસ હતેઓુ માટે આપવામાાં 
આવેલા અનદુાનોના ઉપયોગ પર તવભાગો દ્વારા યોગ્ય દેખરેખનો અભાવ દશાચવે છે. 

માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, જુદા-જુદા તવભાગો દ્વારા ઉચ્ર્ક આકસ્થમક ભબલો પર ઉપાિવામાાં આવેલી 
₹ 553 કરોિની રકમના 3,650 તવગિવાર આકસ્થમક ભબલો રજૂ કરવાના બાકી હિાાં. 

વપરાશી પ્રમાણપત્રો અને તવગિવાર આકસ્થમક ભબલો લાાંબા સમય માટે બાકી રહ ેિેમાાં છેિરપીંિી 
અને ઉર્ાપિનુાં જોખમ રહલે ુાં છે. 

(ફકરા 4.4 and 4.5) 

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ જીલ્લા તિજોરીઓમાાં ₹ 1,004 કરોિની બાંધ તસલક સાિેના 470 
વ્યસ્ક્િગિ િાપણ ખાિા ર્ાલ ુહિા. 

 (ફકરો 4.6) 

2020-21 દરતમયાન, રાજ્યના કુલ ખર્ચના 7.62 ટકા જેટલો એકાંદરે ₹ 14,993 કરોિનો ખર્ચ 
ગૌણ સદર ‘800-અન્ય ખર્ચ’ હઠેળ વગીકૃિ કરવામાાં આવ્યો હિો.  એજ રીિે, કુલ આવકના 
6.49 ટકા જેટલી એકાંદરે ₹ 12,791 કરોિની રાજ્યની મહસેલૂી આવકનુાં વગીકરણ સવચગ્રાહી ગૌણ 
સદર ‘800- અન્ય આવક’ હઠેળ કરવામાાં આવ્્ ુહત ુાં. 

ખર્ચ અને આવકની મોટી રકમો સવચગ્રાહી ગૌણ સદર–800ના રહસાબમાાં લેવાિી નાણાકીય 
અહવેાલની પારદતશિિાને અસર કરે છે કારણ કે સરકારની ર્ેક્કસ પ્રવતૃત્તઓ અંગેની અલગ અલગ 
મારહિી રહસાબોમાાં અલગિી દશાચવવામાાં િે તનષ્ફળ રહ ેછે. 

 (ફકરો 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 


