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પ્રકરણ 1            તવહગંાવલોકન 
1.1 રાજ્યની રૂપરેખા 

ગજુરાિ ભારિના પતિમ રકનારે સ્થિિ છે, જેની પતિમે અરબ સાગર, ઉત્તરે રાજથિાન, પવૂચમા ં
મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષક્ષણમા ં મહારાષ્ર રાજ્યો આવેલા છે.  રાજ્ય િેની ઉત્તર-પતિમ રદશાએ 
પારકથિાન સાિે આંિરરાષ્રીય સરહદ પણ ધરાવે છે.  િે લગભગ 1,600 રકલોમીટરનો સાગરકાઠંો 
ધરાવે છે, જે ભારિની મખુ્ય ભતૂમના સાગરકાઠંાનો એક તતૃિયાશં ભાગ છે.  ભૌગોક્ષલક તવથિારની 
દ્રષ્ષ્ટએ ગજુરાિ સાિમુ ંસૌિી મોટંુ (1,96,024 ર્ો. રક.મી.) રાજ્ય છે અને વથિીના રહસાબે નવમુ ં
છે.  રાજ્યની વથિી 2011મા ં6.10 કરોડ હિી િે વધીને 2021મા ં7.03 કરોડ િઇ હિી, જે એક 
દશકમા ં15.25 ટકાની વધૃ્ધ્ધ દશાચવે છે.  21.9 ટકાની અક્ષખલ ભારિીય સરેરાશની સરખામણીએ 
2011-12મા ંગરીબી રેખા હઠેળની વથિીની ટકાવારી 16.6 ટકા હિી.  રાજ્યમા ં33 જીલ્લાઓ અને 
251 િાલકુાઓ આવેલા ંછે. 

પ્રવિચમાન ભાવો મજુબ 2020-21મા ંરાજ્યનુ ંએકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદન (GSDP) ₹ 16,58,865 કરોડ 
હત ુ.ં  2020-21 દરતમયાન ₹ 2,35,969નુ ંરાજ્યનુ ંમાિાદીઠ એકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદન એજ સમય 
ગાળા દરતમયાન ₹ 1,45,680ની અક્ષખલ ભારિીય સરેરાશ કરિા ંઊંચુ ંહત ુ.ં  રાજ્યનો સાક્ષરિા 
દર 78 ટકા (2011ની વથિી ગણિરી મજુબ) હિો.  રાજ્યની રૂપરેખા પરરતશષ્ટ 1.1મા ંદશાચવવામા ં
આવી છે. 

1.1.1 ગજુરાત રાજ્યનુું એકુંદર ઘરેલુું ઉત્પાદન  

રાજ્યનુ ંએકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન એ ર્ોક્કસ સમયગાળામા ંરાજ્યની હદની અંદર ઉત્પારદિ િમામ 
માલસામાન અને સેવાઓનુ ંમલૂ્ય છે.  રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનની વધૃ્ધ્ધ એ રાજ્યના 
અિચિતં્રનો એક મહત્વપણૂચ દશચક છે, કારણ કે િે કોઇ એક સમયગાળામા ંરાજ્યના આતિિક તવકાસના 
થિરમા ંિિા ફેરફારોનુ ંપ્રમાણ દશાચવે છે. 

ગજુરાિ રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન (અંરકિ મલૂ્ય) અને િેની સામે રાષ્રની વાતર્િક વધૃ્ધ્ધના 
વલણો કોઠા 1.1મા ંઆપ્યા છે. 
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કોઠો 1.1: એકુંદર ઘરેલુું  ઉત્પાદન અને ગજુરાત રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું ઉત્પાદનમાું વઘૃ્ઘઘના િલણો 

(₹ કરોડમા)ં 
િર્ષ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

રાષ્રીય એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન 
(પાયાનુ ંવર્ચ 2011-12) 

1,53,91,669 1,70,90,042 
1,88,86,957 

(2nd RE) 
2,03,51,013 

(1st RE) 
1,97,45,670 

(P) 

વિચમાન ભાવોએ અગાઉના વર્ચની 
તલુનાએ એકંદર ઘરેલુ ં 
ઉત્પાદનનો વદૃ્ધિ દર (ટકા) 

11.76 11.03 10.51 7.75 (-) 2.97 

રાજ્યનુ ં એકંદર ઘરેલુ ં  ઉત્પાદન 
(પાયાનુ ંવર્ચ 2011-12) 

11,67,156 13,29,095 
15,02,899 

(P) 
16,49,505 

(Q) 
16,58,865 

(A) 

વિચમાન ભાવોએ અગાઉના વર્ચની 
તલુનાએ રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં 
ઉત્પાદનનો વદૃ્ધિ દર (ટકા) 

13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

સ્રોિ: કેન્દ્દ્રીય આંકડાશાસ્ત્ર કર્ેરી (CSO), આંકડાશાસ્ત્ર અને કાયચક્રમ અમલીકરણ મતં્રાલય ગજુરાિ (અંદાજપત્રીય પ્રકાશન 
ન.ં 30, 2021-22) 

RE: સઘુારેલ અંદાજો; (P) કામર્લાઉ અંદાજો; (Q): ત્વરરિ અંદાજો; (A): અક્ષિમ અંદાજો 

ઉપરોક્િ કોઠામા ંદશાચવેલી તવગિોમાિંી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, ગજુરાિ રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં
ઉત્પાદનની 2016-17િી 2020-21ના સમયગાળા દરતમયાનની વદૃ્ધિ, રાષ્રીય વદૃ્ધિ દરની 
સરખામણીએ ઉંર્ા દરે િઇ હિી.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્યે પારં્ વર્ચમા ંસૌિી નીર્ો વદૃ્ધિ દર 
નોઁધાવ્યો હિો જ્યારે રાષ્રએ નકારાત્મક વદૃ્ધિ દર નોંધાવ્યો હિો. 

આલેખ 1.1 છેલ્લા પારં્ વર્ચ1 (2015-20) દરતમયાન રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનમા ંક્ષેત્રવાર 
ફાળો દશાચવે છે.  એ જોઈ શકાય છે કે, રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનમા ંઉદ્યોગોનો સબંતંધિ 
રહથસો 2015-16મા ં39.72 ટકા હિો િેમા ંઘટાડો િઈને 2019-20મા ં38.44 ટકા િયો હિો.  એ 
જ રીિે, કૃતર્ અને સેવાઓના ક્ષેત્રોમા ંપણ ઘટાડો જોવાયો હિો.  આમ છિા,ં રાજ્યના એકંદર 
ઘરેલુ ં ઉત્પાદનમા ં ઉત્પાદનો પરના કરવેરાનો સબંતંધિ રહથસો (રોકડ સહાય બાદ) એજ 
સમયગાળામા ંવધ્યો હિો. 
 

                                                 
1  અિચશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તનયામક, ગજુરાિે જણાવ્યા મજુબ 2020-21ની ક્ષતે્રવાર તવગિો માર્ચ 2022મા ંઉપલબ્ધ 

િશે. 
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આલેખ 1.1: રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું  ઉત્પાદનમાું કે્ષત્રિાર હહસ્સામાું ફેરફાર (2015-16થી 2019-20) 

 
મારહિીનો સ્રોિ: અિચશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તનયામક, ગજુરાિ 

1.1.1.1 રાજ્યના અથષતુંત્રમાું રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોનો ફાળો  

રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (જાહરે ઉપક્રમો/ઉપક્રમો) રાજ્યના અિચિતં્રમા ંમહત્વપણૂચ ભતૂમકા 
ભજવે છે.  31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 97 ઉપક્રમો2 હિા.ં  જેમા ંર્ાર 
વૈધાતનક તનગમો અને 93 રાજ્ય સરકારની કંપનીઓ સમાતવષ્ટ છે.  વર્ચ દરતમયાન, કંપની 
અતધતનયમ, 2013ની (અતધતનયમ) કલમ 139(5) હઠેળ, રાજ્યના નવ જાહરે ઉપક્રમો ભારિના 
તનયતં્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના કાયચક્ષેત્રમા ંઆવ્યા હિા.ં  આ નવ જાહરે ઉપક્રમોની ટૂંકી તવગિો 
કોઠા 1.2મા ંઆપવામા ંઆવી છે. 

કોઠો 1.2: નિા ઉમેરાયેલા નિ જાહરે ઉપક્રમોની વિગતો 

ક્રમ 
સું. 

જાહરે ઉપક્રમનુું નામ 

ભરપાઈ 
થયેલી શેર 

મડૂી 
(₹ લાખમા)ં 

ગજુરાત 
સરકારનુું 
રોકાણ 
(ટકામાું) 

ઉદે્દશપત્ર/ધારાધોરણ પત્ર અનસુાર કુંપનીનો 
ધ્યેય 

1. ગીફ્ટ પાણી માળખા ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Water Infrastructure 
Limited)  

9.75 100 આનરુ્કં્ષગક માળખાગિ સતુવધાની જરૂરરયાિો,  
વ્યવસાતયક અન ે આંિરરક કબજેદાર, ભતૂમ-
ક્ષર્ત્રણ અન ે બાગાયિ, વગેરે ર્ાર્જ વસલૂ 
કરીન ેપરૂા પાડવા. 

                                                 
2 વધ ુતવગિો માટે કૃપા કરીને આ અહવેાલના ફકરા 2.4.3.2 અને 4.13 જુઓ.  
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ક્રમ 
સું. 

જાહરે ઉપક્રમનુું નામ 

ભરપાઈ 
થયેલી શેર 

મડૂી 
(₹ લાખમા)ં 

ગજુરાત 
સરકારનુું 
રોકાણ 
(ટકામાું) 

ઉદે્દશપત્ર/ધારાધોરણ પત્ર અનસુાર કુંપનીનો 
ધ્યેય 

2. ગીફ્ટ જીલ્લા કૂક્ષલિંગ સીથટમ 
ક્ષલતમટેડ 
(Gift District Cooling 
System Limited) 

9.75 100 જજલ્લા ઠંડક પ્રણાલીનુ ંઆલખેન, ઇજનરેી કાયચ, 
તવકાસ, તધરાણ, અમલીકરણ, સરં્ાલન અને 
જાળવણીનો વેપાર કરવો. 

3. ગીફ્ટ સયંકુ્િ રોકાણ 
વ્યવથિાપન કંપની ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Collective 
Investment Management 
Company Limited) 

500.00 100 આંિરરાષ્રીય નાણાકીય સેવા સીટી/ 
સને્દ્ટર/હબના  આલખેન, તવકાસ, તધરાણ, 
બાધંકામ અને જાળવણીનુ ં કાયચ.  કોઈપણ 
યોજનાની સબેી (સામરૂહક રોકાણ યોજનાઓ) 
તવતનયમ, 1999ના અનપુાલન સાિ ેગોઠવણ, 
સરં્ાલન અન ેવ્યવથિાપનનુ ંકાયચ. 

4. ગીફ્ટ વીજ કંપની ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Power Company 
Limited) 

9.75 100 તવદ્યિુના કોઈપણ સ્ત્રોિમાિંી િનેી શોધખોળ, 
તવકાસ, તનમાચણ, સરં્ય, પરૂવઠો અન ેતવિરણ 
વહેંર્ણીનુ ંકાયચ. 

5. ગીફ્ટ સઝે ક્ષલતમટેડ 
(GIFT SEZ Limited) 

9.75 100 ગીફ્ટ સીટી સઝેના (ઘરેલુ ં ટેરીફ તવથિાર 
તસવાયના) તવથિાર માટે આલખેન, તવકાસ, 
તધરાણ, બાધંકામ, સરં્ાલન અને જાળવણીનુ ં
કાયચ. 

6. ગીફ્ટ ઉત્પ્લાવ વ્યવથિાપન 
સવેા ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Waste Management 
Services Limited) 

9.75 100 ગીફ્ટ સીટીમા ં ઘન-કર્રા વ્યવથિાપન 
માળખાનુ ં આલખેન, ઇજનરેી, બાધંકામ, 
થિાપન, અમલીકરણ, સરં્ાલન અને 
જાળવણીનુ ંકાયચ. 

7. ગજુરાિ આંિરરાષ્રીય નાણા 
િકનીકી સીટી કંપની ક્ષલતમટેડ 
(Gujarat International 
Finance Tec City Company 
Limited) 

36,541.88 100 ગીફ્ટ સીટી ઘરેલુ ં ટેરીફ તવથિાર માટે (સઝે 
તસવાયના તવથિાર માટે) અત્યિં આધતુનક 
માળખાકીય સતુવધાઓનુ ં આલખેન, તવકાસ, 
તધરાણ, બાધંકામ, સરં્ાલન અને જાળવણીનુ ં
કાયચ. 

8. ગીફ્ટ ICT સવેાઓ ક્ષલતમટેડ 
(GIFT ICT Services 
Limited) 

9.75 100 મારહિીલક્ષી પ્રોધ્યોગીકીનુ ં માળખ,ુ સવેાઓ 
અન ેમરં્ ઊભો કરવો અન ેનાણાકીય સવેાકીય 
સથંિાઓન ે પ્રાદેતશક અન ે વૈતિક થિરે 
ર્લાવવાની ઓફર આપવી. 

9. ગજુરાિ રાજ્ય રદવ્યાગં નાણા 
અન ેતવકાસ તનગમ (Gujarat 
State Handicapped 
(Divyang) Finance and 
Development Corporation) 

1.00 
(ગજુરાિ 
સરકારના 
સા.આ. 
િારીખ 
16/12/2019 
અનસુાર 
ભરપાઈ 
િયલેી મડૂી) 

100 ગજુરાિના રદવ્યાગં વ્યસ્ક્િઓને લોન અન ે
પશેગીઓ આપવા ધ્વારા િઓેમા ંસામાજજક, 
આતિિક અન ેતવકાસકીય પ્રવતૃત્તઓન ેપ્રોત્સાહન 
આપવુ ંઅન ેરાજ્ય થિરીય સથંિાઓન ેતવકાસ 
માટે મદદ કરવી. 
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રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 97 ઉપક્રમો પૈકી, ર્ાર3 ઉપક્રમો શેરબજાર (બજારો) પર નોંધાયેલા હિા.ં  
97 જાહરે ઉપક્રમોમા ં16 તનષ્ષ્કય ઉપક્રમોનો સમાવેશ િાય છે.  રાજ્યના જાહરે ઉપક્રમો રાજ્યના 
અિચિતં્રના તવકાસ માટે અતિ મહત્વનુ ં માળખ ુ પરુૂ પાડવા ઉપરાિં રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં
ઉત્પાદનમા ંપણ નોંધપાત્ર ઉમેરો કરે છે.  રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન અને રાજ્યના જાહરે 
ઉપક્રમોના વાતર્િક વકરાનો ગણુોત્તર રાજ્યના અિચિતં્રમા ં રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની 
પ્રવતૃત્તઓનુ ંધોરણ દશાચવે છે.  છેલ્લા પારં્ વર્ચના (2016-21) રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન 
અને રાજ્યના જાહરે ઉપક્રમોની તલુનાત્મક તવગિો કોઠા 1.3મા ંઆપી છે. 

કોઠો 1.3: રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું ઉત્પાદનની સામે રાજ્યના જાહરે શે્રત્રના ઉપક્રમોના િકરાની 
વિગતો  

વિગતો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

વકરો4 (₹ કરોડમા)ં 1,11,953.31 1,25,827.15 1,48,487.47 1,54,020.09 1,51,553.74 

વકરામા ંફેરફારની ટકાવારી  0.83 12.39 18.01 3.73 (-)1.60 

ગજુરાિનુ ંએકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદન 
(₹ કરોડમા)ં 

11,67,156 13,29,095  
15,02,899 

(P) 
16,49,505 

(Q) 
16,58,865 

(A) 

રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદનમા ં
ફેરફારની ટકાવારી 

13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદનની 
સામ ેવકરાની ટકાવારી 

9.59 9.47 9.88 9.34 9.14 

સ્રોિ: જે િે વર્ોમા ંઅંતિમરૂપ અપાયેલા નાણાકીય પત્રકોમા ંરાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલા 
વાતર્િક વકરા અને ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005ના (2021-22 ના અંદાજપત્રીય પ્રકાશન ન.ં 30) 
આધારે સકંક્ષલિ. 

રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોના વકરાએ 2016-20 વચ્ર્ે સિિ વધારો નોંધાવ્યો હિો, ત્યારબાદ 
2020-21મા ંઘટાડો નોંધાવ્યો હિો.  2016-21ના સમયગાળા દરતમયાન વકરામા ંફેરફાર (-) 1.60 
ટકા અને 18.01 ટકા વચ્ર્ે રહ્યો હિો.  એજ સમયગાળા દરતમયાન રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં
ઉત્પાદનમા ંવધારો 0.57 ટકા અને 13.87 ટકા વચ્ર્ે રહ્યો હિો.  2016-21 દરતમયાન રાજ્યના 
એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનનો ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દર (CAGR)5 10.02 ટકા હિો જેની સામે 
રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોના વકરાએ 6.42 ટકાનો નીર્ો ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દર નોંધાવ્યો 
હિો.  પરરણામે, રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદનમા ંરાજ્યના જાહરે ઉપક્રમોના વાતર્િક વકરાનો 
રહથસો 2016-17મા ં9.59 ટકા હિો િે 2020-21મા ં9.14 ટકા િયો હિો.  રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 
97 ઉપક્રમોએ 2020-21મા ંરજૂ કરેલા ₹ 1,51,554 કરોડના કુલ વકરા પૈકી ₹ 1,40,263 કરોડ 

                                                 
3 ગજુરાિ ખનીજ તવકાસ તનગમ ક્ષલતમટેડ, ગજુરાિ રાજ્ય પેરોનેટ ક્ષલતમટેડ, ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય તનગમ અને 

ગજુરાિ ગેસ ક્ષલતમટેડ. 
4 રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોના વકરાની તવગિો વર્ચ 2020-21 માટે 15 ડીસેમ્બર 2021 સધુી પ્રાપ્િ િયેલા 

અંતિમરૂપ અપાયેલા નાણાકીય પત્રકો પ્રમાણે છે અને વર્ચ 2016-17િી 2019-20 માટે સબંતંધિ વર્ોના 30 સપ્ટેમ્બર 
સધુી પ્રાપ્િ િયેલા નાણાકીય પત્રકો પ્રમાણે છે. 

5 ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દર એ બહુતવધ સમયગાળાઓ દરતમયાન વધૃ્ધ્ધ દર માપવાની ઉપયોગી પધ્ધતિ છે. 
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રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 48 સરક્રય ઉપક્રમો જેમણે વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય પત્રકોને 
અંતિમરૂપ આપ્યુ ંહત ુ ંિેમને લગિા ંહિા.ં  રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના બે સરક્રય ઉપક્રમોએ6 િેમના 
પ્રિમ નાણાકીય પત્રકો રજૂ કયાચ ન હિા.  જ્યારે બાકીના 31 સરક્રય ઉપક્રમોએ િેમના છેલ્લા 
અંતિમરૂપ આપવામા ંઆવેલા નાણાકીય પત્રકો મજુબ ₹ 11,258 કરોડનો વકરો નોંધાવ્યો હિો.  
અને 16 તનષ્ષ્ક્રય ઉપક્રમોએ ₹ 33 કરોડનો વકરો નોંધાવ્યો હિો.  

1.2  રાજ્યની નાણાકીય પહરઘ્સ્થવત પરના ઑહડટ અહિેાલનો આધાર અને 

અભભગમ 

ભારિના બધંારણની કલમ 151 (2) મજુબ, ભારિના તનયતં્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના રાજ્યના 
રહસાબો સબંતંધિ અહવેાલો રાજ્યના રાજ્યપાલ સમક્ષ રજૂ કરવાના હોય છે જે િેને રાજ્યની 
તવધાનસભા સમક્ષ મકૂવા સબબ કાયચવાહી કરે છે.  ભારિના બધંારણની કલમ 151 (2) હઠેળ 
ગજુરાિના રાજ્યપાલ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે 31 માર્ચ 2021ના રોજ પરૂા િિા વર્ચ માટેનો 
ગજુરાિની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો અહવેાલ ભારિના તનયતં્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા 
િૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. 

પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) દર વરે્ રાજ્યના નાણાકીય રહસાબો અને તવતનયોગ 
રહસાબો િૈયાર કરે છે.  આ રહસાબો વાઉર્રો, ર્લણો અને તિજોરીઓ દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલા 
પ્રારંક્ષભક અને પેટા રહસાબો, આવા રહસાબો રાખવા માટે જવાબદાર રાજ્ય સરકારના તનયતં્રણ 
હઠેળની કાયચરિ કર્ેરીઓ અને તવભાગો અને ભારિીય રરઝવચ બેંક િરફિી મળેલા પત્રકો પરિી 
િૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ-II), ગજુરાિ દ્વારા આ રહસાબોનુ ંથવિતં્ર 
રીિે ઑરડટ કરવામા ંઆવે છે અને ભારિના તનયતં્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા િેને પ્રમાક્ષણિ 
કરવામા ંઆવે છે. 

રાજ્યના નાણાકીય રહસાબો અને તવતનયોગ રહસાબો પ્રથતિુ અહવેાલ માટેની પાયાની મારહિી બને 
છે.  અન્દ્ય સ્રોિોમા ંનીર્ેની બાબિોનો સમાવેશ િાય છે. 

 રાજ્યનુ ંઅંદાજપત્ર, એ નાણાકીય પરરમાણોની આકારણી અને ફાળવણીની પ્રાિતમકિાઓ 
અને િેની સામે અનમુાનો િિા સબંતંધિ તનયમો અને તનયિ કાયચપધ્ધતિના અમલીકરણ 
અને અનપુાલનની અસરકારકિાની આકારણી; આ બનેં માટે મારહિીનો મહત્વનો સ્રોિ 
બને છે; 

 પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ-I) અને પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ-II), ગજુરાિની કર્ેરીઓ 
દ્વારા વર્ચ દરતમયાન રાજ્યના સક્ષર્વાલય િેમજ ક્ષેત્રીય થિરે હાિ ધરવામા ં આવેલા 
ઑરડટના પરરણામો; 

 તવભાગીય અને તિજોરી સત્તાતધકારીઓ પાસે રહલેી અન્દ્ય મારહિી (રહસાબી અને સાિે 
વ્યવથિાપન મારહિી પ્રણાલી (MIS)); 

                                                 
6   ગજુરાિ અનારક્ષક્ષિ શૈક્ષક્ષણક અને આતિિક તવકાસ તનગમ અને ગજુરાિ રાજ્ય તવકલાગં (રદવ્યાગં) નાણાકીય અને 

તવકાસ તનગમ. 



   પ્રકરણ 1 - વિહુંગાિલોકન 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર       પષૃ્ઠ | 7 

 અિચશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તનયામક, ગજુરાિ પાસેિી રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનની 
મારહિી અને રાજ્ય સબંતંધિ અન્દ્ય આંકડાશાસ્ત્રીય મારહિી; અને 

 ભારિના તનયતં્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના તવતવધ ઑરડટ અહવેાલો. 

ર્ૌદમા નાણા પરં્, પદંરમા નાણા પરં્ની ભલામણો, ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 
2005, ભારિ સરકારની શે્રષ્ઠ પ્રિાઓ અને માગચદતશિકાના સદંભચમા ંઆ અહવેાલમા ં તવશ્લેર્ણ 
હાિ ધરવામા ંઆવ્યુ ં છે.  સરકારના જવાબો, પ્રાપ્િ િયેલ હોય ત્યા,ં આ અહવેાલમા ં યોગ્ય 
થિાનોએ સમાવવામા ંઆવ્યા ંછે. 

1.3 અહિેાલની સુંરચના 

રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરના ઑરડટ અહવેાલનુ ંમાળખુ ંનીર્ે મજુબના ર્ાર પ્રકરણોમા ં
સરંક્ષર્િ છે. 
પ્રકરણ - 1 વિહુંગાિલોકન 

આ પ્રકરણ અહવેાલ અને અંિગચિ મારહિીનો આધાર અન ેઅક્ષભગમ વણચવે છે અને 
સરકારના રહસાબોનુ ંમાળખ,ુ અંદાજપત્રીય પ્રરક્રયાઓ, મખુ્ય સરૂ્કાકંોન ુ ંબહૃદ-નાણાકીય 
તવશ્લરે્ણ અન ેખાધ/પરુાિં સરહિ રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિનુ ં તવહગંાવલોકન રજૂ 
કરે છે. 

પ્રકરણ -2 રાજ્યની નાણાકીય પહરઘ્સ્થવત 
આ પ્રકરણ રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિનુ ંવ્યાપક પરરપ્રકે્ષ્ય રજૂ કરે છે, મખુ્ય નાણાકીય 
ઘટકોમા ંઅગાઉના વર્ચની તલુનાએ અતિ મહત્વના ફેરફારોનુ ં તવશ્લરે્ણ કરે છે, 2016-
17િી 2020-21ના સમયગાળા દરતમયાનના એકંદર વલણો, રાજ્યની ઋણની રૂપરેખા 
અન ેજાહરે રહસાબના મખુ્ય વ્યવહારો, રાજ્યના નાણાકીય રહસાબોના આધારે રજૂ કરે છે. 

પ્રકરણ - 3 અંદાજપત્રીય વ્યિસ્થાપન 
આ પ્રકરણ રાજ્યના તવતનયોગ રહસાબો પર આધારરિ છે અન ેરાજ્યની તવતનયોગ અને 
ફાળવણીની પ્રાિતમકિાઓની સમીક્ષા કરે છે અન ેઅંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન સબંતંધિ 
બધંારણીય જોગવાઇઓિી તવર્લન પર અહવેાલ આપ ેછે. 

પ્રકરણ - 4 હહસાબોની ગણુિત્તા અને નાણાકીય અહિેાલની પ્રથાઓ 
આ પ્રકરણ રાજ્ય સરકારના જુદા જુદા સત્તામડંળોએ રજૂ કરેલા રહસાબોની ગણુવત્તાની 
અન ેતનયિ કરવામા ંઆવલેા નાણાકીય તનયમો અન ેતનયમનોના રાજ્ય સરકારના જુદા 
જુદા તવભાગીય અતધકારીઓ દ્વારા ક્ષબન-અનપુાલનની બાબિોની ર્ર્ાચ કરે છે. 

1.4 સરકારના હહસાબોના માળખાનુું અને અંદાજપત્રીય પ્રહક્રયાઓનુું 

વિહુંગાિલોકન 

રાજ્ય સરકારના રહસાબો ત્રણ ભાગમા ંરાખવામા ંઆવે છે. 

1. રાજ્યની સુંભચત વનવધ (ભારતના બુંધારણની કલમ 266(1)) 

આ તનતધમા ંરાજ્ય સરકારને પ્રાપ્િ િયેલુ ંિમામ મહસેલૂ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામા ંઆવેલી 
િમામ લોન (બજાર લોન, બોન્દ્ડ, કેન્દ્દ્ર સરકાર િરફિી લોન, નાણાકીય સથંિાઓ પાસેિી લોન, 
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રાષ્રીય નાની બર્િ ભડંોળને આપેલી તવશેર્ બાયધંરીઓ વગેરે), ભારિીય રરઝવચ બેંક દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલી સાધનોપાય પેશગીઓ અને લોનની પરિ ચકૂવણીઓમા ં રાજ્ય સરકારને 
પ્રાપ્િ િયેલા િમામ નાણાનો સમાવેશ િાય છે.  કાયદા અનસુાર અને ભારિના બધંારણની 
જોગવાઇ મજુબના હતેઓુ અને રીિ તસવાય આ ભડંોળમાિંી કોઇ પણ નાણાનો તવતનયોગ કરી 
શકાય નહીં.  ખર્ચના કેટલાક વગો (એટલે કે બધંારણીય સત્તાતધકારીઓનો પગાર, લોનની પરિ 
ચકૂવણી, વગેરે) રાજ્યના સકં્ષર્િ તનતધ પર અક્ષભયોગ બને છે (ક્ષબન-મિપાત્ર ખર્ચ) અને 
તવધાનસભા દ્વારા મિપાત્ર હોિા નિી.  અન્દ્ય િમામ ખર્ચ (મિપાત્ર ખર્ચ) તવધાનસભા દ્વારા 
મિપાત્ર હોય છે. 

2. રાજ્યની આકઘ્સ્મક વનવધ (ભારતના બુંધારણની કલમ 267(2)) 

આકસ્થમક તનતધ એક અિદાયના રૂપમા ંહોય છે જેની થિાપના રાજ્યની તવધાનસભા કાયદા દ્વારા 
કરે છે અને રાજ્યપાલના હવાલે મકેૂ છે.  રાજ્યની તવધાનસભા દ્નારા આવા ખર્ચને અતધકૃતિ મળે 
ત્યા ંસધુી અણધાયાચ ખર્ચને પહોંર્ી વળવા માટે આ તનતધમાિંી પેશગીઓ આપી શકાય છે.  તનતધની 
ભરપાઇ ખર્ચને રાજ્યની સકં્ષર્િ તનતધના સબંતંધિ કાયચલક્ષી મખુ્ય સદર ખાિે ઉધારીને કરવામા ં
આવે છે. 

3. રાજ્યનો જાહરે હહસાબ (ભારતના બુંધારણની કલમ 266(2)) 

ઉપરોક્િ ઉપરાિં, સરકાર દ્વારા અિવા િેના વિી પ્રાપ્િ િયેલા િમામ અન્દ્ય જાહરે નાણા જેમા ં
સરકાર બેંકરની અિવા રથટીની ભતૂમકા તનભાવે છે, િે જાહરે રહસાબમા ંજમા કરવામા ંઆવે છે.  
જાહરે રહસાબમા ંચકૂવવા પાત્ર નાની બર્િ, જેવી કે ભતવષ્ય તનતધ, િાપણો (વ્યાજ સાિે અને 
વ્યાજ વગર), પેશગીઓ, અનામિ ભડંોળ (વ્યાજ સાિે અને વ્યાજ વગર) ભરણા ંઅને ઉચ્ર્ક 
સદરો (જે બને્ન છેવટની નોંધ િાય ત્યા ંસધુીના કામર્લાઉ સદરો છે) િે સામેલ હોય છે.  સરકાર 
પાસે ઉપલબ્ધ ર્ોખ્ખી રોકડ તસલકનો પણ જાહરે રહસાબમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે.  જાહરે 
રહસાબ તવધાનસભાના મિને આધીન નિી. 

ભારિમા ં પ્રત્યેક નાણાકીય વર્ચની બાબિમા ં સરકારની અંદાજીિ આવક અને ખર્ચનુ ં પત્રક 
રાજ્યની તવધાનસભાના ગહૃ અિવા ગહૃો સમક્ષ રજૂ કરવાની બધંારણીય જરૂરરયાિ છે (કલમ 
202).  આ ‘વાતર્િક નાણાકીય પત્રક’ મખુ્ય અંદાજપત્રીય દથિાવેજ બને છે.  વધમુા,ં અંદાજપત્રમા ં
મહસેલૂી ખર્ચ અને અન્દ્ય ખર્ચનો િફાવિ થપષ્ટ કરવો જ જોઇએ. 

મહસેલૂી આિકમા ં કર આવક, ક્ષબન-કર આવક, કેન્દ્દ્રીય કરવેરા/જકાિમા ં રહથસો અને ભારિ 
સરકાર િરફિી મળિા ંઅનદુાનનો સમાવેશ િાય છે. 

મહસેલૂી ખચષમાું સરકારના િમામ એવા ખર્ચ જે ભૌતિક અિવા નાણાકીય અથયામિોના સર્જનમા ં
પરરણમિા નિી િે સામેલ હોય છે.  િે એવા ખર્ચના સબંધંમા ંહોય છે જે સરકારના તવભાગોની 
સામાન્દ્ય કામગીરી અને તવતવધ સેવાઓ, સરકાર દ્વારા લેવામા ં આવેલા ઋણ પર વ્યાજની 
ચકૂવણીઓ અને જુદી જુદી સથંિાઓને આપવામા ંઆવેલા અનદુાનો (અનદુાનોમાનંા કેટલાક 
અથયામિો ઉભી કરવા માટે હોય િો પણ) માટે કરવામા ંઆવ્યા ંહોય. 
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મડૂી ખચષમાું સામેલ છે: 

 ઋણ આિક: બજાર લોન, બોન્દ્ડ, નાણાકીય સથંિાઓ પાસેિી લોન, સાધનોપાય પેશગીઓ 
અંિગચિ ર્ોખ્ખા વ્યવહારો, કેન્દ્દ્ર સરકાર િરફિી લોન અને પેશગીઓ, વગેરે; અને 

 ભબન-ઋણ આિક: તવતનવેશમાિંી ઉપજેલા નાણા, લોન અને પેશગીઓની વસલૂાિ. 

મડૂી ખચષમા ંજમીનનુ ંસપંાદન, મકાન, મશીનરી, સાધનસામિી, શેરોમા ંરોકાણ અને સરકાર દ્વારા 
જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અને અન્દ્ય જૂિોને લોન અને પેશગીઓ પર િયેલા ખર્ચનો સમાવેશ િાય 
છે. 

આલેખ 1.2: સરકારના હહસાબોનુું માળખ ુ

 

કાયચલક્ષી વગીકરણમા ં આવક અને ખર્ચને આતિિક વગોમા ં ગોઠવવા, સરકારના વ્યવહારોને 
મહસેલૂ અને મડૂી (જાહરે ઋણ, લોન અને પેશગીઓ સરહિ), મહસેલૂી આવક, બીજી અન્દ્ય આવક 
અને સહાયક અનદુાનમાિંી આવક જેવા ક્ષેત્રો િિા પેટા-ક્ષેત્રો જેવા કે આવક પરનો વેરો અને 
ખર્ચ, નાણાકીય સેવાઓ, વગેરેમા ંવગીકૃિ કરવાનો સમાવેશ િાય છે.  ખર્ચની બાજુએ પણ, 
વ્યવહારોને સામાન્દ્ય સેવાઓ, આતિિક સેવાઓ, સામાજીક સેવાઓ અને સહાયક અનદુાન અને 
ફાળો જેવા ક્ષેત્રોમા ંવગીકૃિ કરવામા ંઆવે છે અને આ ક્ષેત્રો હઠેળના રહસાબોના મખુ્ય સદરોમા ં
પેટા-તવભાજીિ કરવામા ંઆવે છે. 

સકં્ષર્િ તનતધ અંિગચિ રહસાબોના મખુ્ય સદરો સામાન્દ્ય રીિે સરકારની 'કામગીરી' જેવી કે 
‘આરોગ્ય’ ને દશાચવે છે, જ્યારે િેમના િાબાના ગૌણ સદરો મખુ્ય સદર દ્વારા રજૂ િિી કામગીરીના 
ઉદે્દશો પરરપણૂચ કરવા માટે હાિ ધરવામા ંઆવિા 'કાયચક્રમ' ની ઓળખ છે.  કોઇ એક કાયચક્રમમા ં
સખં્યાબધં પરરયોજનાઓ અને પ્રવતૃત્તઓ સમાતવષ્ટ હોય છે અને સામાન્દ્ય રીિે આ ગૌણ-સદર 
નીર્ેના 'પેટા-સદર' ને દશાચવે છે.  પેટા-સદરની નીર્ેન ુ ં‘તવગિવાર સદર’ પ્રાિતમક રીિે ખર્ચની 
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બાબિ મજુબ તનયતં્રણ અિે હોય છે અને 'પગાર', 'કર્ેરી ખર્ચ', 'સહાયક અનદુાન', વગેરે બાબિો 
પર પરરયોજના અિવા પ્રવતૃત્ત પર કરવામા ંઆવેલા ખર્ચનો ઉદે્દશ અિવા પ્રકાર દશાચવે છે. 

હાલમા,ં સરકારમા ંએક રહસાબી વગીકરણની પધ્ધતિ છે જે કાયચલક્ષી અને આતિિક બને્ન છે. 

 વ્યિહારોના લક્ષણ િગીકરણ 

હહસાબ મહાવનયુંત્રક 
(CGA) દ્વારા LMMH7 
માું પ્રમાભણત 

કામગીરી –તશક્ષણ, આરોગ્ય 
વગેરે /તવભાગ 

અનદુાન હઠેળ મખુ્ય સદર (4-આંકડા) 

પટેા-કામગીરી પટેા-મખુ્ય સદર (2-આંકડા) 

કાયચક્રમ ગૌણ સદર (3-આંકડા) 

રાજ્યો પાસે રહલેી 
સગુમતા 

યોજના પટેા-સદર (2-આંકડા) 

પટેા-યોજના તવગિવાર સદર (2-આંકડા) 

આતિિક પ્રકાર/પ્રવતૃત્ત હતે ુસદર-પગાર, ગૌણ કામો, વગેરે, (2-આંકડા) 

કાયચલક્ષી વગીકરણ આપણને તવભાગ, કામગીરી, પરરયોજના અિવા કાયચક્રમ અને ખર્ચનો ઉદે્દશ 
જણાવે છે.  આતિિક વગીકરણ આ ચકૂવણીઓને મહસેલૂ, મડૂી, ઋણ, વગેરે િરીકે સગંરઠિ કરવામા ં
સહાયરૂપ િાય છે.  આતિિક વગીકરણ ર્ાર આંકડાના મખુ્ય સદરોના પ્રિમ આંકડામા ંસમાતવષ્ટ 
િારકિક ક્રમાકંન દ્વારા મેળવવામા ંઆવે છે.  દાખલા િરીકે, 0 અને 1 મહસેલૂી આવક માટે છે, 2 
અને 3 મહસેલૂી ખર્ચ માટે, વગેરે.  આતિિક વગીકરણ કેટલાક હતે ુસદરોની અંિગચિ વ્યાખ્યા અને 
વહેંર્ણી દ્વારા પણ મેળવી શકાય છે.  દાખલા િરીકે જયારે “પગાર” હતે ુસદર એ મહસેલૂી ખર્ચ 
છે, “બાધંકામ” હતે ુ ંસદર મડૂી ખર્ચ છે.  અંદાજપત્રીય દથિાવેજોમા ંતવતનયોગનો પ્રાિતમક એકમ 
હતે ુસદર છે. 

ભડંોળ-આધારરિ સરકારી રહસાબીકરણ વ્યવહારોના કાયચલક્ષી અને આતિિક વગીકરણની સાિે 
મળીને, સરકારની પ્રવતૃત્તઓ/વ્યવહારોનુ ંઉંડાણિી તવશ્લેર્ણ કરવાનુ ંસરળ કરે છે અને જાહરે 
નાણાકીય પરરસ્થિતિ પર તવધાનસભાની દેખરેખને શય બનાવે છે. 

અંદાજપત્રીય પ્રહક્રયાઓ 

ભારિના બધંારણની કલમ  202 અનસુાર, રાજ્યના રાજ્યપાલ વાતર્િક નાણાકીય પત્રકના 
)અંદાજપત્ર િરીકે પણ સદંક્ષભિિ (રૂપમા ંનાણાકીય વર્ચ માટે રાજ્યની અંદાજીિ આવક અને 
ખર્ચનુ ંએક પત્રક રાજ્ય તવધાનસભા સમક્ષ મકુવા સબબ કાયચવાહી કરે છે. 

કલમ 203 અનસુાર, આ પત્રક અનદુાનો/તવતનયોગો માટે માગંણા થવરૂપે રાજ્ય તવધાનસભામા ં
રજૂ કરવામા ંઆવે છે અને િે મજૂંર િયા બાદ તવધાનસભા દ્વારા કલમ 204 હઠેળ તવતનયોગ 
તવધેયક પસાર કરવામા ંઆવે છે, જેિી સકં્ષર્િ તનતધમાિંી જરૂરી નાણા તવતનયોગ માટે પરૂા પાડી 
શકાય. 

                                                 
7 કેન્દ્દ્ર અને રાજ્યોના રહસાબોના મખુ્ય અને ગૌણ સદરોની યાદી 
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ફકરા 1.2મા ંઉલ્લેખ કયાચ મજુબ, નાણાકીય રહસાબો અને તવતનયોગ રહસાબોમા ંરાજ્યની નાણાકીય 
પરરસ્થિતિ પરના ઑરડટ અહવેાલ િૈયાર કરવા માટેની મળૂ મારહિી સમાયેલી હોય છે.  આ 
રહસાબો ભારિીય રરઝવચ બેંક દ્વારા કરવામા ંઆવેલ આંિર-સરકારી અને અન્દ્ય સમાયોજન સરહિ 
વર્ચ 2020-21 દરતમયાન રાજ્યની વાથિતવક આવક અને ખર્ચ પર આધારરિ છે.  આ આવક 
અને ખર્ચ અંદાજપત્રમા ંઅંદાજવામા ંઆવેલા હોય છે અને ખર્ચને રાજ્ય તવધાનસભા દ્વારા મજૂંર 
કરવામા ં આવ્યા હોય છે એ બાબિને ધ્યાને લેિા ં 2020-21 માટેના રાજ્યના અંદાજપત્રનો 
બારીકાઇિી અભ્યાસ કરવાનુ ંઅને અંદાજપત્રમા ં કરવામા ંઆવેલા અનમુાનોના સદંભચમા ંવર્ચ 
દરતમયાનની વાથિતવક આવક અને ખર્ચનુ ંતવશ્લેર્ણ કરવાનુ ંજરૂરી છે. 

ગજુરાિ અંદાજપત્ર તનયમાવલી, અંદાજપત્ર ઘડવાની પ્રરક્રયાની તવગિો પરૂી પાડે છે અને રાજ્ય 
સરકારને અંદાજપત્રીય અંદાજો િૈયાર કરવામા ંઅને િેના ખર્ચની પ્રવતૃત્તઓ પર દેખરેખ રાખવામા ં
માગચદશચન પરંુૂ પાડે છે.  2020-21ના અંદાજપત્રની રર્ના કરિી વખિે રાજ્ય સરકારે 
પ્રાિતમકિાવાળા ક્ષેત્રો માટે અંદાજપત્રીય જોગવાઈ િરફ ધ્યાન કેષ્ન્દ્દ્રિ કરવા સાિે ‘પરરણામલક્ષી 
અંદાજપત્ર’ (સયંકુ્િ રાષ્રસઘં દ્વારા તનયિ કરેલ ટકાઉ તવકાસલક્ષી ધ્યેયોને અનરુૂપ) અને ‘જેન્દ્ડર 
અંદાજપત્ર’ પર ભાર મકુવાનુ ંર્ાલ ુરાખ્ય ુહત ુ.ં 

2014-15િી રાજ્ય ‘પરરણામલક્ષી અંદાજપત્ર’ િૈયાર કરત ુ ં આવ્યુ ં છે છિા,ં િેણે સબંતંધિ 
અંદાજપત્રમા ંકરવામા ંઆવેલા અનરુૂપ અનમુાનો સાિે તવતવધ અંદાજપત્રીય દરતમયાનગીરીના 
વાથિતવક પરરણામોનુ ંઆકલન કરવાનુ ંહજી બાકી છે.  આ કારણોસર 2019-20ના અંદાજપત્રમા ં
અનમુાતનિ પરરણામોની સામે વાથિતવક તસધ્ધ્ધઓ માર્ચ 2021 સધુી તવધાનસભા સમક્ષ મકુવામા ં
આવી ન હિી. 

રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્ર અને અન્દ્ય અંદાજપત્રીય પહલેોના અમલીકરણની ઑરડટ િપાસના 
પરરણામોની તવગિો આ અહવેાલના પ્રકરણ 3મા ંઆપી છે. 

1.4.1 નાણાકીય પહરઘ્સ્થવતની ઝલક 

કોઠો 1.4 વર્ચ 2019-20 અને 2020-21 માટે વાથિતવક નાણાકીય પરરણામોની તલુનાએ વર્ચ 
2020-21 માટે અંદાજપત્રીય અંદાજોની ઝલક રજૂ કરે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ 1 - વિહુંગાિલોકન 

પષૃ્ઠ | 12       31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

કોઠો 1.4: િાસ્તવિક નાણાકીય પહરણામોની તલુનાએ અંદાજપત્રીય અંદાજોની ઝલક 
(₹ કરોડમા)ં 

ક્ર 
માું
ક 

ઘટકો 
2019-20 2020-21 2020-21 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો સામે 

ખરેખર 
મલૂ્યોની 
ટકાિારી  

રાજ્યના 
એકુંદર ઘરેલુું 
ઉત્પાદનની 
સામે ખરેખર 

મલૂ્યોની 
ટકાિારી ખરેખર ખરેખર 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

2020-21 

1 કર આવક 79,007.50 70,266.18 1,05,093.60 66.86 4.24 
2 ક્ષબન-કર આવક 18,104.15 10,492.66 14,600.00 71.87 0.63 

3 કેન્દ્દ્રીય કરવરેા/જકાિમા ંરહથસો 20,232.09 20,218.53 26,659.86 75.84 1.22 

4 સહાયક અનદુાનો અને ફાળો 25,500.02 27,178.29 16,094.00 168.87 1.64 
5 મહસેલૂી આિક (1+2+3+4) 1,42,843.76 1,28,155.66 1,62,447.46 78.89 7.73 
6 લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 329.67 155.31 265.00 58.72 0.01 
7 અન્દ્ય આવક 106.36 9,967.85 0.૦૦ - 0.60 
8 ઋણ અન ેઅન્દ્ય જવાબદારીઓ8 24,581.46 40,438.30 33,535.87 120.58 1.889 
9 મડૂી આિક (6+7+8) 25,017.49 50,561.46 33,800.87 149.59 3.05 
10 કુલ આિક  (5+9) 1,67,861.25 1,78,717.12 1,96,248.33 91.07 10.77 
11 મહસેલૂી ખચષ, જે પૈકી 1,40,898.91 1,50,703.58 1,61,658.07 93.22 9.08 
12 વ્યાજની ચકૂિણીઓ 22,448.66 24,203.19 23,871.12 101.39 1.46 
13 મડૂી ખચષ, જે પૈકી 26,962.33 28,013.89 34,590.27 80.99 1.69 
14 મડૂી જોગિાઇ 25,650.61 26,780.46 33,371.43 80.25 1.61 
15 લોન અને પેશગીઓ  1,311.72 1,233.43 1,218.84 101.20 0.07 
16 કુલ ખચષ (11+13) 1,67,861.24 1,78,717.47 1,96,248 91.07 10.77 

17 
મહસેલૂી ખાધ (-)/પરુાુંત (+)    
(5-11) 

(+)1,944.85 (-)22,547.92 (+)789.39 (-)2,856.37 (-)1.36 

18 રાજકોર્ીય ખાધ {(5+6+7)-16} (-)24,581.45 (-)40,438.65 (-)33,535.88 (-)120.58 (-)2.44 
19 પ્રાથવમક ખાધ (18-12) (-)2,132.79 (-)16,235.46 (-)9,664.76 (-)167.99 (-)0.98 

સ્રોિ: સબંતંધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 

માલ અને સેવા કર વળિર એ રાજ્ય સરકારની માલ અને સેવા કર (રાજ્યોને વળિર) 
અતધતનયમ, 2017 હઠેળ આવક છે.  જોકે, માલ અને સેવા કર નકુ્શાનીના વળિર રૂપે મળેલા 
મહસેલૂી આવકના ₹ 11,334.51 કરોડ ઉપરાિં ગજુરાિને માલ અને સેવા કર વળિર ભડંોળમા ં
પરુિી તસલક ન હોવાને કારણે ₹ 9,222 કરોડની એક પછી એક લોન રૂપે જાહરે ઋણની આવક 

                                                 
8 ઋણ અને અન્દ્ય જવાબદારીઓ = જાહરે ઋણની ર્ોખ્ખી બાકી (આવક-ચકૂવણીઓ)  + ર્ોખ્ખી આકસ્થમક તનતધ + જાહરે 

રહસાબની ર્ોખ્ખી બાકી (આવક - ચકૂવણીઓ) + ખલુિી અને બધં રોકડ તસલકની ર્ોખ્ખી બાકી. 
9  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગપ્રમાણે, નાણા પરં્, વગેરે દ્વારા જે કોઈ પણ ધોરણો તનયિ કરવામા ંઆવે િે હઠેળ 

રાજ્ય સરકાર ધ્વારા તવતશષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ એક પછી એક તધરાણ ઋણ નરહ 
ગણવામા ં આવે. આિી, માલ અને સેવા કરના નકુ્શાનીના વળિર મા ં ઘટાડાને કારણે લેવામા ં આવેલ 
₹ 9,222 કરોડની લોનને જાહરે દેવા રૂપે અને બાકી જવાબદારીરૂપે અહી ગણવામા ંઆવ્યુ ંનિી. 
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િઇ હિી.  આ ઋણની આવકની પરિ ચકૂવણીની રાજ્યને માિે કોઈ જવાબદારી ન હિી.  આ 
ગોઠવણને કારણે, વર્ચ 2020-21 દરતમયાનની ₹ 22,547.92 કરોડની મહસેલૂી ખાધ અને 
₹ 40,438.65 કરોડની રાજકોર્ીય ખાધને ₹ 9,222 કરોડના માલ અને સેવા કરની બદલામા ં
મળેલ ઋણની આવકની અપેક્ષામા ંજોવુ ંજોઈએ.  

1.4.2 સરકારની અસ્યામતો અને જિાબદારીઓની ઝલક 

સરકારના રહસાબો સરકારની નાણાકીય જવાબદારીઓ અને કરવામા ંઆવેલા ખર્ચમાિંી ઉભી 
કરેલી અથયામિોનો સમાવેશ કરે છે.  જવાબદારીઓમા ંમખુ્યત્વે આંિરરક ઋણ, ભારિ સરકાર 
િરફિી લોન અને પેશગીઓ, જાહરે રહસાબની આવક અને અનામિ ભડંોળનો સમાવેશ િાય છે.  
અથયામિોમા ં મખુ્યત્વે મડૂી જોગવાઇ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામા ં આવેલી લોન, 
પેશગીઓ અને રોકડ તસલક સામેલ હોય છે.  કોઠો 1.5 સરકારની અથયામિો અને 
જવાબદારીઓની સ્થિતિનો સારાશં આપે છે. 

કોઠો 1.5: અસ્યામતો અને જિાબદારીઓની ઘ્સ્થવતનો સારાુંશ 
(₹ કરોડમા)ં 

જિાબદારીઓ અસ્યામતો 

 2019-20 2020-21 
ટકામાું 
િધારો 

 2019-20 2020-21 
ટકામાું 
િધારો 

સુંભચત વનવધ  

A આંિરરક ઋણ 2,59,661.04 2,90,031.07 11.70 a 
એકંદર મડૂી 
જોગવાઇ 

2,89,222.37 3,06,034.98 5.81 

B 
ભારિ સરકાર 
િરફિી લોન 
અને પેશગીઓ 

7,433.06 17,998.92 142.15 b 
લોન અને 
પેશગીઓ 

10,485.21 11,563.04 10.28 

આકઘ્સ્મક વનવધ 
આકસ્થમક તનતધ 200.00 200.00 0.00 આકસ્થમક તનતધ 0.00 0.00 0.00 

જાહરે હહસાબ 

A 
નાની બર્િો, 
ભતવષ્ય તનતધ, 
વગેરે. 

10,601.21 10,445.80 (-)1.47 a પેશગીઓ 0.71 0.70 (-)1.41 

B િાપણો 34,599.05 36,955.05 6.81 b 
ઉચ્ર્ક અને 
પ્રકીણચ 

1,865.70 3,026.80 62.23 

C અનામિ ભડંોળ 16,832.75 7,984.32 (-)52.57 રોકડ વસલક (અંહકત 
કરેલા ભુંડોળોમાું 
રોકાણો સહહત) 

24,035.80 16,852.64 (-)29.88 
D ભરણા 736.92 866.65 17.60 

     કુલ 3,25,609.79 3,37,478.16 3.64 

     
આિકની સામે 
ખચષમાું ઉત્તરોત્તર 
િધ10 

4,454.24 27,003.65 506.25 

કુલ 3,30,064.03 3,64,481.81 10.43 કુલ 3,30,064.03 3,64,481.81 10.43 
સ્રોિ:સબંતંધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 

                                                 
10 આવકની સામે ખર્ચનો સકં્ષર્િ અતધક = અગાઉના વર્ચની આવકની સામે ખર્ચનો સકં્ષર્િ અતધક + જૂની બાકી તસલકો 

દૂર કરવા માટે ગોઠવણ – મહસેલૂી પરુાિં 
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1.5 રાજકોર્ીય વસલક: ખાધ અને કુલ ઋણના લક્ષયાુંકોની વસધ્ધ્ધઓ 

જ્યારે સરકાર મહસેલૂ િરીકે કરેલી વસલૂાિ કરિા ંઅતધક ખર્ચ કરે ત્યારે િે ખાધ ઉભી કરે છે.  
ખાધ એ સરકારના તવવેકપણૂચ રાજકોર્ીય વ્યવથિાપનનો દશચક છે.  ઉપરાિં, જે રીિે ખાધની 
ભરપાઇ કરવામા ંઆવે છે અને મેળવેલા સસંાધનોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે િે િેના નાણાકીય 
થવાથ્યનો મહત્વનો સરૂ્ક છે. 

આ ભાગ ખાધના વલણો, પ્રકાર, કદ અને િેને નાણા પરૂા પાડવાની રીિ રજૂ કરે છે અને મહસેલૂી 
અને રાજકોર્ીય ખાધના ખરેખરના થિરોની તલુનાએ નાણાકીય વર્ચ 2020-21 માટે ગજુરાિ 
રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ/તનયમો હઠેળ તનયિ કરેલા લક્ષ્યાકંોની આકારણી પણ કરે છે. 

નીર્ે દશાચવ્યા મજુબના જુદા જુદા માપદંડો સરકારની ખાધ દશાચવે છે.  

મહસેલૂી ખાધ/પરુાુંત મહસેલૂી ખર્ચ અન ેમહસેલૂી આવક વચ્ર્નેા ગાળા સદંભ ેછે. 

રાજકોર્ીય 
ખાધ/પરુાુંત  

આ મહસેલૂી આવક વત્તા ક્ષબન-ઋણ મડૂી આવક અન ેકુલ ખર્ચ વચ્ર્ેનો િફાવિ 
છે.  રાજકોર્ીય ખાધ સરકારની કુલ ઋણની જરૂરરયાિ પ્રતિક્ષબિંક્ષબિ કરે છે. 

પ્રાથવમક ખાધ/પરુાુંત આ રાજકોર્ીય ખાધ બાદ વ્યાજની ચકૂવણીઓના સદંભ ેછે.  સરકારના ઉછીના 
લીધલેા નાણા કેટલા પ્રમાણમા,ં વ્યાજની ચકૂવણી તસવાયના ખર્ચન ેપહોંર્ી 
વળવા જાય છે િ ેદશાચવ ેછે. 

સ્રોિ: ભારિ સરકારનુ ંઅંદાજપત્ર 2018-19, એક નજરમા ં

1.5.1 ચાલ ુિર્ષ માટે રાજ્યના રાજકોર્ીય જિાબદારી અને અંદાજપત્રીય વ્યિસ્થાપન 
અવધવનયમમાું વનયત કરેલા રાજકોર્ીય લક્ષયાુંકોની તલુનાએ વસધ્ધ્ધઓ  

રાજકોર્ીય સ્થિરિા અને ટકાઉપણુ ંસતુનતિિ કરવા, જાહરે નાણાના વ્યવથિાપનમા ંકાયચક્ષમિા 
અને પારદતશિિા વધારવા, પયાચપ્િ મહસેલૂી પરુાિં હાસંલ કરીને સસંાઘનોની ઉપલબ્ધિામા ં
વધારો કરવો, રાજકોર્ીય ખાધ ઘટાડવી અને નાણાકીય નીતિના અસરકારક અમલ અને 
તવવેકપણૂચ ઋણ વ્યવથિાપનમા ં આવિા અવરોધો દૂર િાય િે સતુનતિિ કરવા માટે કેન્દ્દ્રીય 
રાજકોર્ીય જવાબદારી અને અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન અતધતનયમ, 2003ને (FRBM Act) 
અનસુરીને રાજ્ય સરકારે ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 (GFR Act) ઘડયો 
હિો. 

ગજુરાિ નાણાકીય જવાબદારી અતધતનયમ 2009, 2011 અને 2021મા ંસધુારવામા ંઆવ્યો હિો.  
2011મા,ં િે 13મા ંનાણા પરં્ની ભલામણોનો સમાવેશ કરવા માટે સધુારવામા ંઆવ્યો હિો.  14મા ં
નાણા પરં્ે ભલામણ કરી હિી કે રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનની સામે રાજકોર્ીય ખાધની 
લક્ષ્યારંકિ ત્રણ ટકાની મયાચદા કેટલાક માપદંડોના આધારે વધારીને 3.5 ટકા કરી શકાય.  આમ 
છિા,ં રાજ્ય સરકાર ત્રણ ટકાની મયાચદાની ઘણી અંદર હોવાિી, િેણે 2011ના ગજુરાિ નાણાકીય 
જવાબદારી અતધતનયમમા ંકોઇ સધુારા કયાચ ન હિા.ં  2021મા,ં રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનની 
સામે રાજકોર્ીય ખાધ માટેનો લક્ષ્યાકં સધુારીને 2020-21 માટે પારં્ ટકા કરવામા ંઆવ્યો હિો 
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પરંત ુ ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2011મા ં તનયિ બાકીના લક્ષ્યાકંોને 
અનસુરવાનુ ંર્ાલ ુછે. 

રાજકોર્ીય જિાબદારી અને અંદાજપત્રીય વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ સમીક્ષા સવમવત  

મદંી, ર્ીન અને યરુોઝોનમા ંતવકાસ, સરંક્ષણવાદ, ઓછો ફુગાવો અને ક્ષબન-પરંપરાગિ નાણાકીય 
નીતિઓ, વગેરે સરહિના વૈતિક પષૃ્ઠભતૂમમા ંનોંધપાત્ર ફેરફારો કારણરૂપ લાગ્યા હોવાિી 2016મા ં
ભારિ સરકારને રાજકોર્ીય જવાબદારી અને અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન અતધતનયમની સમીક્ષાની 
જરૂરરયાિ જણાઇ હિી.  િેને એવુ ંલાગ્ય ુહત ુ ંકે વૈતિક અિચિતં્ર સાિે વતધિિ નાણાકીય એકીકરણના 
રહસાબે, પડકારરૂપ, અતનતિિ અને અસ્થિર બાહ્ય વાિાવરણને પહોંર્ી વળવા આંિરરક નીતિમા ં
ફેરફારો આવશ્યક હિા.ં 

એવી પણ દલીલ કરવામા ં આવી હિી કે ઘણા દેશોમા ં નાણાકીય તનયમોમા ં ફેરફારો અને 
લવર્ીકિા બાહ્ય આંર્કા શોર્ી લેવા માટે નાણાકીય અવકાશ પરૂો પાડે છે.  નાણાકીય તનયમોમા ં
માળખાને પારદતશિિા, લવર્ીકિા અને તવિસનીયિા આપવા માટે થવિતં્ર નાણાકીય પરરર્દની 
ઉપસ્થિતિ, તવતશષ્ટ પરરસ્થિતિમા ંકરાર બધંનકારક ન રહ ેિે બિાવનાર કલમ અને આપોઆપ 
સધુારા માટે પણ ભારિમા ંતનયમોમા ંએજ પરરભાર્ામા ંગોઠવણી જરૂરી બની હિી. 

આ ઉદે્દશોને ધ્યાનમા ં રાખીને, છેલ્લા 12 વર્ોમા ં રાજકોર્ીય જવાબદારી અને અંદાજપત્રીય 
વ્યવથિાપન અતધતનયમની કામગીરીની સવચિાહી સમીક્ષા અને આગળની કાયચવાહી માટે સરૂ્નો 
કરવા માટે, સરકારે મે 2016મા ંશ્રી એન. કે. તસિંઘ, પવૂચ મહસેલૂ અને ખર્ચ સક્ષર્વના અધ્યક્ષપદ 
હઠેળ નાણાકીય જવાબદારી અને અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન અતધતનયમ સમીક્ષા સતમતિની રર્ના 
કરી હિી.  સતમતિની શરિોમા ં તવશેર્રૂપ,ે અિચિતં્રની ગતિશીલ બાબિોના વ્યવથિાપન અને 
રાજકોર્ીય તવથિરણ અિવા સકંોર્નની અનકુ્રમે તધરાણના સકંોર્ન અિવા તવથિરણની 
ગોઠવણમા ંસરકારને આવશ્યક નીતિતવર્યક અવકાશ પરૂો પાડવા માટે લક્ષ્યાકં િરીકે ર્ોક્કસ 
સખં્યાઓની જગ્યાએ રાજકોર્ીય ખાધની શે્રણી રાખવાની શયિાને તવર્ારણામા ંલેવાનુ ંસામેલ 
હત ુ.ં 

સતમતિએ 23 જાન્દ્યઆુરી 2017ના રોજ િેનો અહવેાલ રજૂ કયો હિો.  સતમતિની ભલામણો પર 
રાજ્ય સરકારે હજુ સધુી કોઇ પગલા લીધા નિી (નવેમ્બર 2021). 

મધ્યમ ગાળાના રાજકોર્ીય નીતિતવર્યક તનવેદન (MTFPS)11 અને ગજુરાિ રાજકોર્ીય 
જવાબદારી અતધતનયમમા ં તનયિ કરવામા ં આવેલા મખુ્ય રાજકોર્ીય ર્લાકંોના લક્ષ્યાકંોની 
સરખામણીએ વર્ચ 2020-21મા ંમળેલ ખરેખર તસધ્ધ્ધઓ કોઠા 1.6મા ંદશાચવી છે. 

                                                 
11 ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 દ્વારા આદેતશિ મધ્યમ ગાળાનુ ંનાણાકીય નીતિતવર્યક તનવેદન 

(MTFPS), દર નાણાકીય વરે્ રાજ્યની તવધાનસભા સમક્ષ સામાન્દ્ય અંદાજપત્રના ભાગ રૂપે રજૂ કરવામા ંઆવે છે.  
આ તનવેદનના સબંધંમા ંર્ાર ર્ેક્કસ નાણાકીય દશચકો એટલે કે (1) મહસેલૂી ખાધ (2) રાજકોર્ીય ખાધ (3) રાજ્યના 
એકંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે કરવેરાનો ગણુોત્તર અને (4) વર્ાાંિે કુલ બાકી ઋણ માટે તત્રવર્ીય રોલીંગ લક્ષ્યાકંો 
સયુોજીિ કરે છે. 
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કોઠો 1.6: મખુ્ય રાજકોર્ીય ચલાુંકો –2020-21 માટેના લક્ષયાુંકો અને વસઘ્ઘઘઓ 

રાજકોર્ીય ચલાુંકો 
MTFPSમાું 

સભૂચત લક્ષયાુંકો 

ગજુરાત રાજકોર્ીય 
જિાબદારી 

અવધવનયમમાું વનયત 
લક્ષયાુંકો 

ખરેખર વસધ્ધ્ધ 
(2020-21) 

મહસેલૂી ખાધ (-)/ પરુાિં (+) (₹ કરોડમા)ં (+)789 
2007-08 સધુીમા ં

‘શનૂ્દ્ય’ 
(-)22,547.92 

રાજકોર્ીય ખાધ/રાજ્યનુ ં એકંદર ઘરેલુ ં
ઉત્પાદન (ટકામા)ં 

1.78 2008-09 સધુીમા ં3% 2.44 

રાજ્યનુ ં એકંદર ઘરેલુ ં  ઉત્પાદન અને કુલ 
બાકી જવાબદારીઓનો ગણુોત્તર12 (ટકામા)ં 

કોઇ લક્ષ્યાકં નક્કી 
કયો નિી 

કોઇ લક્ષ્યાકં નક્કી કયો 
નિી 

21.02 

રાજ્યનુ ંએકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન અન ેજાહરે 
ઋણનો ગણુોત્તર12 (ટકામા)ં 

15.72 
2011-12 સધુીમા ં

27.10% 
18.01 

સરકારની બાકી બાયધંરીઓ (₹ કરોડમા)ં 16,000િી નીર્ે 
2007-08 સધુીમા ં
16,000િી નીર્ે 

3,656 

જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણી/મહસેલૂી 
આવક (ટકામા)ં 

13.43 
કોઇ લક્ષ્યાકં નક્કી કયો 

નિી 
17.22 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના અંદાજપત્રીય અંદાજો અને નાણાકીય રહસાબો 

રાજ્યે ‘શનૂ્દ્ય’ મહસેલૂી ખાધનો લક્ષ્યાકં 2011-12મા ંહાસંલ કયો હિો અને ત્યારબાદ 2019-20 
સધુી મહસેલૂી પરુાિં નોંધાવી હિી.  એના પછી રાજ્યે MTFPSમા ંપ્રથિાતવિ ₹ 789 કરોડના 
મહસેલૂી પરુાિંના લક્ષ્યાકંની સામે પ્રિમ વાર 2020-21મા ં₹ 22,548 કરોડની મહસેલૂી ખાધ 
કરી હિી. 

2020-21ના અંિે, રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનની ટકાવારી રૂપે રાજકોર્ીય ખાધ 2.44 ટકા 
જેટલી રહી હિી, જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમમા ંતનયિ 
ત્રણ ટકાના લક્ષ્યાકંની મયાચદામા ંરહી હિી.  રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન અને જાહરે ઋણનો 
ગણુોત્તર મધ્યમ ગાળાના રાજકોર્ીય નીતિતવર્યક તનવેદનમા ંતનયિ 15.72 ટકાની સામે 18.01 
ટકા રહ્યો હિો. 

આમ, રાજ્ય 2020-21 દરતમયાન, MTFPS અંિગચિ મખુ્ય રાજકોર્ીય માપદંડોના સબંધંમા ં
તનયિ કરેલા પારં્ પૈકી માત્ર એક લક્ષ્યાકં એટલે કે બાકી સરકારી બાયધંરીઓ હાસંલ કરી શક્ુ ં
હત ુ.ં  2020-21 દરતમયાન રાજ્યની ₹ 40,438 કરોડની રાજકોર્ીય ખાધ હિી, જે રાજ્યના એકંદર 
ઘરેલુ ંઉત્પાદનના 2.44 ટકા દશાચવે છે અને કુલ ખર્ચના 22.63 ટકા જેટલી િાય છે.  મહસેલૂી 

                                                 
12  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગપ્રમાણે, નાણા પરં્, વગેરે દ્વારા જે કોઈ પણ ધોરણો તનયિ કરવામા ંઆવે િે હઠેળ 

રાજ્ય સરકાર ધ્વારા તવતશષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ તધરાણ ઋણ નરહ ગણવામા ં
આવે. આિી, માલ અને સેવા કરના નકુ્શાનીના વળિર મા ંઘટાડાને કારણે લેવામા ંઆવેલ ₹ 9,222 કરોડની 
લોનને જાહરે દેવા રૂપે અને બાકી જવાબદારીરૂપે અહી ગણવામા ંઆવ્યુ ંનિી. 
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આવકના પ્રમાણમા ંજાહરે ઋણના વ્યાજની ચકૂવણીઓ (જે ઋણ ભરપાઇ કરવાની ક્ષમિાનો દશચક 
છે) MTFPSના 13.43 ટકાના લક્ષ્યાકંની સામે 17.22 ટકા જેટલી રહી હિી. 

1.5.2 ચાલ ુિર્ષના ખરેખર મલૂ્યો સાથે MTFPSમાું અંદાજજત રાજકોર્ીય માપદુંડોના 
લક્ષયાુંકોની સરખામણી  

2020-21મા ં રાજ્ય તવધાનસભામા ં રજૂ કરવામા ં આવેલા MTFPSમા ં અનમુાતનિ રાજકોર્ીય 
માપદંડોના લક્ષ્યાકંોની ખરેખર મલૂ્યો સાિે સરખામણી અને વધઘટનુ ંપ્રમાણ કોઠા 1.7મા ંદશાચવ્યા 
છે. 

કોઠો 1.7: 2020-21 દરવમયાન MTFPSમાું કરેલા અનમુાનોની સરખામણીએ ખરેખર મલૂ્યો 
(₹ કરોડમા)ં 

ક્રમાુંક રાજકોર્ીય ચલાુંકો MTFPS મજુબ 
અનમુાનો 

ખરેખર મલૂ્યો 
(2020-21) 

િધઘટ 
(ટકામાું) 

1.  કર આવક 1,05,093.60 70,266.18 (-)33.14 

2.  ક્ષબન-કર આવક 14,600.00 10,492.66 (-)28.13 

3.  કેન્દ્દ્રીય કરવરેામા ંરહથસો 26,659.86 20,218.53 (-)24.16 

4.  ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન  16,094.00 27,178.29 68.87 

5.  મહસેલૂી આવક (1+2+3+4) 1,62,447.46 1,28,155.66 (-)21.11 

6.  મડૂી આવક13 46,766.00 68,980.29 47.50 

7.  મહસેલૂી ખર્ચ  1,61,658.07 1,50,703.58 (-)6.78 

8.  મહસેલૂી ખાધ (-)/ પરુાિં (+) (5-7) (+)789.39 (-) 22,547.92 (-)2,956.37 

9.  રાજકોર્ીય ખાધ (-)/ પરુાિં (+) (-)33,535.88 (-) 40,438.65 (-)20.58 

10.  પ્રાિતમક ખાધ (-)/પરુાિં (+) (-)9,664.76 (-)16,235.46 (-)67.99 

11.  જાહરે ઋણ-રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં
ઉત્પાદનનો ગણુોત્તર (ટકામા)ં 15.72 18.01* 14.57 

12.  પ્રવિચમાન ભાવોએ રાજ્યના એકંદર 
ઘરેલુ ં ઉત્પાદનનો વસૃ્ધધ દર (ટકા) 

10.78 0.57 (-)10.21 

સ્રોિ: 2020-21 માટેનુ ંઅંદાજપત્રીય પ્રકાશન ન.ં 30 અને નાણાકીય રહસાબો 
* માલ અને સેવા કરના વળિર રૂપે મળેલી ₹ 9,222 કરોડની એક પછી એક લોનની ઋણ આવકની, કુલ બાકી 
જવાબદારીઓમાિંી બાદબાકી કરીને મેળવેલી રકમ. 

ઉપરના કોઠામાિંી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, MTFPSમા ંકરેલા અનમુાનોની તલુનાએ 2020-21 
દરતમયાન માત્ર ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન અને મડૂી આવકમા ંનોંધપાત્ર સધુારો 
િયો હિો.  2020-21મા ંકર આવક, ક્ષબન-કર આવક, કેન્દ્દ્રીય કરવેરામા ંરહથસો, મહસેલૂી પરુાિં 
અને રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનના વદૃ્ધિ દરના લક્ષ્યાકં હાસંલ િયા ન હિા.ં 

                                                 
13 મડૂી આવક = જાહરે ઋણની આવક + પરચરુણ મડૂી આવક + લોન અન ેપેશગીઓની વસલૂાિ  
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1.5.3  રાજકોર્ીય લક્ષયાુંકોની સામે વસધ્ધ્ધઓના િલણોનુું વિશ્લેર્ણ  

ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 મજુબ, રાજ્ય સરકારે 2007-08 સધુીમા ં
મહસેલૂી ખાધ નાબદૂ કરવાની હિી અને ત્યારબાદ મહસેલૂી પરુાિં જાળવવાની હિી; 2008-09 
સધુીમા ં રાજકોર્ીય ખાધ રાજ્યના અનમુાતનિ એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનના ત્રણ ટકા સધુી 
ઘટાડવાની હિી અને ત્યાબાદ એજ થિરે જાળવી રાખવાની હિી.  નાણાકીય વર્ચ 2020-21 માટે 
જાન્દ્યઆુરી 2021મા ંઆ પારં્ ટકા સધુી વધારવામા ંઆવી હિી.  અતધતનયમમા ંવધમુા ંએવી 
કલ્પના કરવામા ંઆવી હિી કે રાજ્ય સરકાર રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન અને જાહરે ઋણનો 
ગણુોત્તર 2011-12 સધુીમા ં27.10 ટકાની મયાચદામા ંલાવશે અને ત્યારબાદ િેને જાળવી રાખશે.  
ઉપરાિં, રાજ્ય સરકાર બાકી બાયંધરી 2007-08 સધુીમા ં₹ 16,000 કરોડની મયાચદામા ંલાવશે 
એવુ ંઅપેક્ષક્ષિ હત ુ.ં 

ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમમા ંતનયિ કરેલા મખુ્ય નાણાકીય માપદંડોની તલુનાએ 
છેલ્લા પારં્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન તસધ્ધ્ધઓના વલણનુ ંતવશ્લેર્ણ કોઠા 1.8મા ંઆપ્યુ ંછે. 

કોઠો 1.8: 2016-21 દરવમયાન અવધવનયમમાું વનયત કરેલા મખુ્ય રાજકોર્ીય માપદુંડોના 
િલણનુું વિશ્લેર્ણ  

રાજકોર્ીય માપદુંડો 

અવધવનયમ
માું વનયત 
રાજકોર્ીય 
લક્ષયાુંકો 

વસધ્ધ્ધ (₹ કરોડમાું) 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

મહસેલૂી ખાધ (-) / પરુાુંત (+) 
(₹ કરોડમાું) 

મહસેલૂી 
પરુાિં 

5,946.98 5,231.61 3,211.97 1,944.85 (-)22,547.92 

✓ ✓ ✓ ✓ Χ 

રાજકોર્ીય ખાધ (-)/ પરુાુંત 
(+) (રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું 
ઉત્પાદનના ટકા રૂપે) 

ત્રણ ટકા14 
 

(-)16,480.17 
(-1.41) 

(-)21,366.43 
(-1.61) 

(-)26,365.03 
(-1.75) 

(-)24,581.45 
(-1.49) 

(-)40,438.65 
(-2.44) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું 
ઉત્પાદન અને કુલ જાહરે 
ઋણનો ગણુોત્તર (ટકા) 

27.10 ટકા 
17.08 16.00 15.99 16.19 18.0115 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

બાકી બાયધંરીઓ 
₹ 16,000 
કરોડિી 
નીર્ે 

4,804 4,834 4,699 4,462 3,656 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

સ્રોિ: સબંતંધિ વર્ોના અંદાજપત્રીય પ્રકાશન અને નાણાકીય રહસાબો. 

                                                 
14  2020-21 માટે પારં્ ટકા 
15  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ પ્રમાણે, નાણા પરં્, વગેરે દ્વારા જે કોઈ પણ ધોરણો તનયિ કરવામા ંઆવે િે હઠેળ 

રાજ્ય સરકાર ધ્વારા તવતશષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ તધરાણ ઋણ નરહ ગણવામા ં
આવે.  આિી, માલ અને સેવા કરના નકુ્શાનીના વળિર મા ંઘટાડાને કારણે લેવામા ંઆવેલ ₹ 9,222 કરોડની 
લોનને જાહરે દેવા રૂપે અને બાકી જવાબદારીરૂપે અહી ગણવામા ંઆવ્યુ ંનિી. 
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ઉપર જોઇ શકાય છે એ મજુબ, રાજ્ય સરકારે 2020-21મા ંમહસેલૂી પરુાિં તસવાયના ગજુરાિ 
રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમમા ંપરરકધ્લ્પિ િમામ ર્ાર મખુ્ય રાજકોર્ીય માપદંડો છેલ્લા 
પારં્ વર્ો દરતમયાન હાસંલ કયાચ હિા.ં 

નાણાકીય રહસાબો અનસુાર કુલ જાહરે ઋણ અને રાજ્યના ઘરેલુ ંઉત્પાદનનો ગણુોત્તર 18.57 ટકા 
છે.  જો કે, અસરકારક ઋણ અને રાજ્યના ઘરેલુ ં ઉત્પાદનનો ગણુોત્તર (18.01 ટકા) ભારિ 
સરકારના ખર્ચ તવભાગ પ્રમાણે, નાણા પરં્, વગેરે દ્વારા જે કોઈ પણ ધોરણો તનયિ કરવામા ંઆવે 
િે હઠેળ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા તવતશષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ એક 
પછી એક લોનને ઋણ નરહ ગણવામા ંઆવે. આિી, માલ અને સેવા કરના નકુ્શાનીના વળિરમા ં
ઘટાડાને કારણે લેવામા ંઆવેલ ₹ 9,222 કરોડની લોનને બાદ કરીને ગણવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

પારં્ વર્ચના સમયગાળા માટે (2016-21) પરુાિં/ખાધના વલણો આલેખ 1.૩મા;ં રાજ્યના એકંદર 
ઘરેલુ ંઉત્પાદનની સાપેક્ષે પરુાિં/ખાધના વલણો આલેખ 1.4મા;ં અને રાજકોર્ીય જવાબદારીઓ 
અને રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદનના વલણો આલેખ 1.5મા ંઆપ્યા છે. 

આલેખ 1.3: પરુાુંત/ખાધના િલણો 

 

આલેખ 1.4: રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું  ઉત્પાદનની સાપેકે્ષ પરુાુંત/ખાધના િલણો 

 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

મહસેલૂી પરુાિં 5,947 5,232 3,212 1,945 -22,548

રાજકોર્ીય ખાધ -16,480 -21,366 -26,365 -24,581 -40,438

પ્રાિતમક ખાધ 1,317 -2,412 -6,182 -2,132 -16,235
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આલેખ 1.5: રાજકોર્ીય જિાબદારીઓ અને રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું ઉત્પાદનનાિલણો 

# ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ પ્રમાણે, નાણા પરં્, વગેરે દ્વારા જે કોઈ પણ ધોરણો તનયિ કરવામા ંઆવે િે હઠેળ 
રાજ્ય સરકાર ધ્વારા તવતશષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ તધરાણ ઋણ નરહ ગણવામા ંઆવે.  
આિી, માલ અને સેવા કરના વળિરમા ંઘટાડાને કારણે લેવામા ંઆવેલ ₹ 9,222 કરોડની એક પછી એક લોનને 
જાહરે દેવા રૂપે અને બાકી જવાબદારીરૂપે અહી ગણવામા ંઆવ્યુ ંનિી. 

 

1.6 ઑહડટમાું તપાસ બાદ ખાધ અને કુલ ઋણ 
રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિનુ ંવધ ુસારૂ ક્ષર્ત્ર રજૂ કરવા માટે, મહસેલૂી ખર્ચને મડૂી ખર્ચ િરીકે 
વગીકૃિ કરવાનુ ંઅને અંદાજપત્રની બહારની નાણાકીય વ્યવહારો હાિ ધરવાનુ ંવલણ હોય છે. 

1.6.1 ઑહડટમાું તપાસ બાદ ખાધ 

મહસેલૂી ખર્ચનુ ંમડૂી ખર્ચ િરીકે ખોટંુ વગીકરણ અને અંદાજપત્રની બહારના વ્યવહારો ખાધના 
આંકડાઓને અસર કરે છે.  ઉપરાિં, થપષ્ટ જવાબદારીઓ તવલકં્ષબિ કરવી, સેસ/રોયલ્ટી સકં્ષર્િ 
તનતધમા ંજમા ન કરવી, નવી પેન્દ્શન યોજના, ડૂબિ અને તવમોર્ન ભડંોળમા ં(redemption funds) 
ઓછો ફાળો જમા કરવો, વગેરે પણ મહસેલૂી અને રાજકોર્ીય ખાધના આંકડાઓને અસર કરે છે.  
ખાધના વાથિતવક આંકડા મેળવવા માટે, આવી અતનયતમિિાઓની અસરને ઉલટાવવી જરૂરી છે. 
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કોઠો 1.9 રાજ્ય સરકાર દ્વારા 2020-21 દરતમયાન ભડંોળમા ંફાળો ઓછો જમા કરવો/ન કરવો 
અને અયોગ્ય વગીકરણ/નોઁધણી રહસાબમા ંલીધા બાદની ખરેખર પરુાિં/ખાધની આકારણી કરે 
છે. 

કોઠો 1.9: ખરેખર મહસેલૂી અને રાજકોર્ીય ખાધ 

વિગતો મહસેલૂી પરુાુંત પર 
અસર [ઓછી દશાષિેલ(-) 
/ અવધક દશાષિેલ(+)] 

(₹ કરોડમાું) 

રાજકોર્ીય ખાધ 
પર અસર (ઓછી 

દશાષિેલ) 
(₹ કરોડમાું) 

મહસેલૂના બદલ ેમડૂી તવભાગમા ંનોંધવામા ંઆવલેી 
રોકડ સહાયકી 

(+)36.38 - 

વ્યાજની જવાબદારીઓ અદા ન કરવી (+) 137.74 (+) 137.74 
સકં્ષર્િ ડૂબિ ભડંોળમા ંરાજ્ય સરકારના ફાળામા ં
ઘટ16 

(+) 10,433.73 (+) 10,433.73 

લબેર સસેની િબદીલી ન િવી (+) 337.08 (+) 337.08 
અનદુાન 9મા ંમહસેલૂી ખર્ચનુ ંમડૂી ખર્ચ િરીકે 
અયોગ્ય વગીકરણ 

(-) 230.68 - 

અનદુાન 9ના મડૂી તવભાગ હઠેળ હતે ુસદર 6000 
“અન્દ્ય મડૂી ખર્ચ” મા ંઅયોગ્ય વગીકરણ 

(+) 263.68  

કુલ (+) 10,977.93 10,908.55 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો 

ભારિીય રહસાબી ધોરણો (IGAS)-2 તનયિ કરે છે કે સહાયક અનદુાનની નોંધ મહસેલૂી ખર્ચ હઠેળ 
કરવી જોઇએ.  આમ છિા,ં રાજ્ય સરકારે સહાયકીને લગિી ₹ 36.38 કરોડની અંદાજપત્રીય 
જોગવાઇ કરીને િેના ખર્ચની17 નોંધ અયોગ્ય રીિે મહસેલૂ તવભાગના બદલે મડૂી તવભાગમા ંકરી 
હિી. 

ઉપરના કોઠામાિંી જોઇ શકાય છે િે મજુબ, વર્ચ દરતમયાન ₹ 10,977.93 કરોડ જેટલી મહસેલૂી 
ખાધ ઓછી દશાચવાઇ હિી.  ઉપરાિં, 2020-21મા ંરાજકોર્ીય ખાધ ₹ 10,908.55 જેટલી ઓછી 
દશાચવાઇ હિી.  આમ, 2020-21 દરતમયાન, જો ફાળો ન આપવો/ઓછો આપવો, જવાબદારીઓ 
અદા ન કરવી અને અયોગ્ય વગીકરણની બાબિોની અસર ધ્યાને લેવામા ંઆવે િો રાજ્યની 
ખરેખર મહસેલૂી ખાધ18 ₹ 33,525.85 કરોડે આવીને ઉભી રહિે. 

1.6.2 ઑહડટ ચકાસણી બાદ – કુલ જાહરે ઋણ 

જાહરે ક્ષેત્રના ઋણમા,ં િેની વ્યાપક અિચમા ંવ્યાખ્યા પ્રમાણે સમાવેશ િાય છે: 

 સરકાર (કેન્દ્દ્ર, રાજ્ય અને થિાતનક સરકારો, સામાજીક સરુક્ષા ભડંોળો અને અંદાજપત્ર 
બહારના ભડંોળો સરહિ);  

                                                 
16   ₹ 10,433.73 કરોડ = ₹ 15,772.80 કરોડ (વર્ચ 2019-20 માટેની રાજ્યની જવાબદારીઓના 5 )- ₹ 5,339.07 કરોડ 

સકં્ષર્િ ડૂબિ ભડંોળની બધં તસલક 
17   પ્રકરણ 3નો ફકરો 3.3.6 જૂઓ. 
18  (-) ₹ 22,547.92 કરોડ (-) ₹ 10,977.93 કરોડ 
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 ક્ષબન-નાણાકીય જાહરે સાહસો; અને નાણાકીય જાહરે સાહસો (કેન્દ્દ્રીય બેંક સરહિ); 

 સરકારની લાબંી મદુિની જવાબદારીઓ, જેવી કે ભડંોળ પરુૂ પાડવામા ંઆવ્ય ુન હોય એવી 
સામાજીક સરુક્ષા ભડંોળોની જવાબદારીઓ (જ્યારે િેમને સામાન્દ્ય સરકારી ઋણના ભાગ 
િરીકે થપષ્ટપણે માન્દ્યિા ન મળી હોય); અને 

 જાણીિી અને અપેક્ષક્ષિ આકસ્થમક જવાબદારીઓની માન્દ્યિા (જેવી કે, નાણાકીય 
સથંિાઓની ર્ાલ ુ પનુરચર્નામાિંી અિવા જાહરે-ખાનગી ભાગીદારીઓ જેમા ં માગંણા 
અિવા અન્દ્ય બાયધંરીઓની પ્રરક્રયા શરૂ િઇ ગઇ છે અિવા શરૂ િવાની િૈયારી છે 
િેમાિંી). 

આદશચ રીિે, ઋણનુ ંટકાઉપણ ુજાણવા માટે જાહરે ઋણ વ્યાપકપણે આવરી લેવાય િે મહત્વનુ ંછે.  
વધમુા,ં એકંદર ઋણ એ યોગ્ય ધારણા છે કારણ કે િે સરકાર જેના માટે બધંાયેલી છે િે ઋણ અદા 
કરવાની જવાબદારીઓ માટે નાણા પરૂા પાડવાનુ ંભારણ આકારે છે.  રોકડ નાણાકીય અથયામિો 
ઋણ ખમવાનુ ંજોખમ (જેવી કે ર્લણ અિવા પક્વિાની તવસગંિિાઓ અને સરકારની સામાન્દ્ય 
કામગીરી માટે અથયામિોનુ ંકેટલુકં લઘતુ્તમ થિર જરૂરી હોય છે માટે) ઘટાડે છે પરંત ુનાબદુ કરી 
શક્િી નિી. 

ગજુરાિ રાજ્ય “કુલ બાકી ઋણ/જવાબદારીઓ” ની વ્યાખ્યામા ંમાત્ર રાજ્યના સકં્ષર્િ તનતધ અને 
જાહરે રહસાબ પરની જવાબદારીઓનો સમાવેશ કરે છે.  જ્યારે બીજી બાજુ,આંધ્ર પ્રદેશ, કણાચટક 
અને હરરયાણા “કુલ જવાબદારીઓ” ની વ્યાખ્યામા ં સકં્ષર્િ તનતધ અને રાજ્યના જાહરે રહસાબ 
પરની જવાબદારીઓ ઉપરાિં, જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા લેવામા ં આવેલ ઋણ, તવશેર્ હતે ુ
માટેના સાધનો અને બાયધંરીઓ જેમા ં મદુ્દલ અને/અિવા વ્યાજની ચકૂવણી રાજ્યના 
અંદાજપત્રમાિંી િિી હોય એવા સમકક્ષ, એ બધા સાધનોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. 

એવુ ંજોવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંકે ગજુરાિ રાજ્ય મડૂીરોકાણ ક્ષલતમટેડે (GSIL) રાજ્ય સરકારના તનદેશો 
(જુલાઇ 2018) મજુબ ગજુરાિ રાજ્ય પેરોક્ષલયમ તનગમ ક્ષલતમટેડના (GSPC) ₹ 6,000 કરોડના 
નોંધાયેલા ક્ષબન-રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર હથિગિ કયાચ હિા.ં  વધમુા,ં રાજ્ય સરકારે આ ક્ષબન-
રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર પર વ્યાજની ચકૂવણી અને મદુ્દલની પરિ ચકૂવણીમા ં ગજુરાિ રાજ્ય 
મડૂીરોકાણ ક્ષલતમટેડને મદદ અંગે કરવા માટે ઠરાવ કયો હિો.  િદનસુાર, 2019-20 અને 2020-
21 દરતમયાન, ઉજાચ અને પેરોકેતમકલ્સ તવભાગ દ્વારા આ ક્ષબન-રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર પરના વ્યાજની 
ચકૂવણી પેટે અનકુ્રમે ₹ 564.69 કરોડ અને ₹ 533.55 કરોડનો ખર્ચ નોંધવામા ંઆવ્યો હિો.  આમ, 
આ ક્ષબન-રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર પર વાતર્િક વ્યાજની ચકૂવણીિી રાજ્યના પ્રતિબિ મહસેલૂ ખર્ચમા ં
વધારો િયો છે. 

રાજ્ય સરકારે મદુ્દલ અને/અથિા વ્યાજની ચકૂિણી રાજ્યના અંદાજપત્રમાુંથી કરિાની હોય તે 
બાયુંધરીઓ સહહત જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમો અને વિશેર્ હતેનુા સાધનો અને અન્ય સમકક્ષ સાધનો 
દ્વારા લેિામાું આિેલા ઋણ “કુલ બાકી ઋણ/જિાબદારીઓ”માું દશાષિિા માટે વિચારવુું જોઇએ.  
આને લીધે હહસાબોને પારદવશિતા પ્રદાન થશે અને એકમો દ્વારા ચકૂ થાય તો ચોખ્ખી જિાબદારીઓ 
નક્કી કરિામાું રાજ્ય સરકાર માટે સગુમતા રહશેે. 

 


