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પ્રકરણ 3            અંદાજપત્રીય વ્યવસ્થાપન 

અસરકારક નાણાકીય વ્યવથિાપન એ સતુનતિિ કરે છે કે નીતિતવર્યક થિરે લેવામાાં આવેલા 
તનણચયોનુાં વહીવટી થિરે ભાંડોળના દુવ્યચય અિવા તવર્લન તવના સફળિાપવૂચક અમલીકરણ િાય.  
આ પ્રકરણ રાજ્ય સરકારની ફાળવણીની પ્રાિતમકિાઓની સમીક્ષા કરે છે અને 2020-21 
દરતમયાન અંદાજપત્ર ઘડિરમાાં પારદતશિિાની અને િેના અમલીકરણમાાં અસરકારકિા પર 
રટપ્પણી રજૂ કરે છે. 

3.1 અંદાજપત્રની પ્રક્રિયા 

અંદાજપત્ર િૈયાર કરવાની વાતર્િક કવાયિ એ જાહરે સાંસાધનોના કાયચક્ષમ ઉપયોગ માટેના 
તવગિવાર માગચદશચન આપતુાં સાધન છે.  અંદાજપત્રની શબ્દસચૂર્ પક્રરશિષ્ટ 3.1માાં આપી છે.  
આવિા નાણાકીય વર્ચ માટે તવભાગોને િેમના અંદાજો નક્કી કરવા માટે માગચદશચન પરુૂાં પાડિો 
અંદાજપત્રનો પરરપત્ર જારી કરવાિી અંદાજપત્રની પ્રરકયા શરૂ િાય છે, જે સામાન્ય રીિે પ્રતિ 
વર્ચ સપ્ટેમ્બર માસમાાં જારી કરવામાાં આવે છે.  રાજ્યમાાં અંદાજપત્ર િૈયાર કરવાની તવતશષ્ટ 
પ્રરિયા નીર્ે આલેખ 3.1 માાં આપી છે:  

આલેખ 3.1-અંદાજપત્રની પ્રરિયા 

 
CSS: કેન્રીય પ્રાયોજજિ યોજનાઓ; CS: કેન્રીય યોજનાઓ; EAPS: બાહ્યરૂપે સહાતયિ યોજનાઓ 
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ગજુરાિ અંદાજપત્ર તનયમાવલી, 1983 મજુબ, તવધાનસભા સમક્ષ રજૂ કરવા માટે અંદાજીિ 
આવક અને ખર્ચનુાં વાતર્િક પત્રક અને ખર્ચના પરૂક અંદાજો િૈયાર કરવાની જવાબદારી નાણા 
તવભાગની છે.  આવી િૈયારીના હતે ુમાટે નાણા તવભાગ સાંબ ાંતધિ િમામ વહીવટી તવભાગો પાસેિી 
અંદાજો નક્કી કરવા માટે આધારરૂપ સામગ્રી મેળવે છે.  તવભાગના વડાઓ, િેમના િાબાના 
અતધકારીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી સામગ્રીના આધારે અંદાજો િૈયાર કરે છે જેના માટે િેઓ 
જવાબદાર હોય છે અને તનયિ િારીખ સધુીમાાં સચર્વાલયના યોગ્ય વહીવટી તવભાગમાાં મોકલે 
છે.  નાણા તવભાગ સરકાર દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલા અંદાજોનુાં એકત્રીકરણ કરે છે.  આ 
કવાયિમાાં આવક અંદાજવામાાં અને ખર્ચની ધારણા કરવામાાં અત્યાંિ દુરાંદેશીની જરૂર પડે છે.  
અંદાજો શક્ય હોય ત્યાાં સધુી વાથિતવકની નજીક અને ર્ોક્કસ હોવા જોઇએ.  પ્રત્યેક બાબિની 
જોગવાઇ, અગાઉના વર્ચની પાછલી બાકી સરહિ વર્ચ દરતમયાન યોગ્ય માંજૂરી હઠેળ ખરેખર 
ચકૂવણી અિવા અપેચક્ષિ ખર્ચ પર આધારરિ હોવી જોઇએ અને વર્ચને લગિી જવાબદારીઓ 
પરૂિી સીતમિ ન હોવી જોઇએ. 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવિા બધા જ ખર્ચ માટે તવધાનસભાની માંજૂરી અતનવાયચ હોય છે.  
તવતનયોગ તવધેયક એ એક પ્રકારનુાં નાણા તવધેયક છે, જે એક વર્ચ દરતમયાનના ખર્ચને પહોંર્ી 
વળવા માટે સરકારને સાંચર્િ તનતધમાાંિી ભાંડોળ ઉપાડવાની માંજૂરી આપે છે.  બાંધારણની કલમ 
204 અનસુાર, તવધાનસભામાાંિી માંજૂરી મળ્યા બાદ જ સરકાર સાંચર્િ તનતધમાાંિી નાણા ઉપાડી 
શકે છે.  બ ાંધારણની કલમ 205 અનસુાર, ખર્ચના પરૂક પત્રકોમાાં આના તવતનયોગનો સમાવેશ 
િાય છે:  (i) સરકાર દ્વારા માંજુર િયેલ ખર્ચને પહોંર્ી વળવા આકસ્થમક ભાંડોળમાાંિી મળેલ 
અતધકૃિ પેશગીઓની તવધાનસભામાાંિી માંજૂરી મળવાની અપેક્ષાએ પરિ ચકૂવણી, (ii) ર્ાલ ુ
વર્ચના અંદાજપત્રીય અંદાજોમાાં જેનો પહલેેિી સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે િેવી વથતઓુ માટેની 
વધ ુ જોગવાઈની જરૂરરયાિ, (iii) ‘નવો ખર્ચ’ જેના માટે તવધાનસભાની તવતશષ્ટ માંજૂરીની 
જરૂરરયાિ છે, અને (iv) જેના માટે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે, િેવા રહસાબોમાાં સમાયોજન.  
તવધાનસભાની માંજૂરી બાદ ખર્ચનુાં પરૂક પત્રક પરૂક અનદુાન બને છે. 

પરૂક અનદુાન ઉપરાાંિ, અનદુાનની અંદર પનુઃફાળવણી કરવા માટે પણ પનુતવિતનયોગનો ઉપયોગ 
કરી શકાય છે.  પનુતવિતનયોગ એ, સક્ષમ સત્તાતધકારી દ્વારા, એ જ અનભુાગની (મહસેલૂ-મિપાત્ર, 
મહસેલૂ-ચબન-મિપાત્ર, મડૂી-મિપાત્ર, મડૂી-ચબન-મિપાત્ર) અંદર અનદુાન અિવા તવતનયોગના 
કોઈ એક એકમ હઠેળના અતધક ખર્ચને પહોંર્ી વળવા તવતનયોગના બીજા એકમની બર્િોની િેમાાં 
કરાયેલી િબદીલી છે. 

2020-21ના તવતનયોગ રહસાબો મજુબ, રાજ્ય તવધાનસભા દ્વારા માંજૂર િયેલ કુલ રકમ (મળૂ અને 
પરૂક જોગવાઇઓ બને્ન), કરવામાાં આવેલો ખર્ચ અને 2020-21 દરતમયાન િયેલી બર્િો નીર્ે 
આલેખ 3.2માાં દશાચવ્યા છે: 
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આલેખ 3.2: 2020-21 માટે ગજુરાતના અંદાજપત્રનો અને ખર્ચનો સારાાંિ 

  

તવધાનસભા દ્વારા માંજૂર િયલે ુઅંદાજપત્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલો ખર્ચ 

189 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાંિી 173માાં િયેલી ₹ ૩૦,279.09 કરોડની એકાંદર બર્િને 189માાંિી 
6 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં િયેલા ₹ 1,718.52 કરોડના વધારાને બાદ કરવાને પરરણામે વર્ચ 
2020-21 દરતમયાન ₹ 28,560.57 કરોડની ર્ોખ્ખી બર્િ રહી હિી. 

3.1.1 નાણાકીય વર્ચ દરશમયાન કુલ જોગવાઇઓ, ખરેખર ચકૂવણીઓ અને બર્તોનો 
સારાાંિ 

2020-21 દરતમયાન કુલ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ, ચકૂવણીઓ અને બર્િો/વધારો િેના આગળ 
મિપાત્ર/ચબન-મિપાત્રમાાં તવભાજન સાિેના સારાાંશની સ્થિતિ નીર્ે દશાચવ્યા મજુબ છે: 

કોઠો 3.1: 2020-21 દરતમયાન અંદાજપત્રીય જોગવાઇ, ચકૂવણીઓ અને બર્િો/વધારો 

(₹ કરોડમાાં) 
પ્રકાર કુલ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ ચકૂવણીઓ બર્િ 

 મિપાત્ર ચબન-મિપાત્ર મિપાત્ર 
ચબન-

મિપાત્ર 
મિપાત્ર ચબન-મિપાત્ર 

કુલ 1,85,996.74 42,779.65 1,57,721.70 42,494.12 28,275.04 285.53 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 

3.1.2 મતપાત્ર અને બબન-મતપાત્ર ચકૂવણીઓ 

2020-21 દરતમયાન કુલ ચકૂવણીઓનુાં મિપાત્ર અને ચબન-મિપાત્રમાાં તવભાજન અને છેલ્લા 
પાાંર્ વર્ચના (2016-21) વલણનુાં તવશ્લેર્ણ નીર્ે દશાચવ્્ુાં છે: 

 

 

 

મળૂ અંદાજપત્ર:

₹ 2,17,287.24 
કરોડ

પરૂક જોગવાઇ: 

₹ 11,489.15 કરોડ

કુલ અંદાજપત્ર:

₹ 2,28,776.39
કરોડ

ખર્ચ:

₹ 2,00,215.82
કરોડ

ર્ોખ્ખી બર્તો:

₹ 28,560.57
કરોડ
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કોઠો 3.2: 2016-21 દરશમયાન અંદાજપત્રીય ચકૂવણીઓ અને બર્તો 

(₹ કરોડમાાં) 

વર્ચ ચકૂવણીઓ બર્િો 

 મિપાત્ર ચબન-મિપાત્ર મિપાત્ર ટકાવારી ચબન-મિપાત્ર ટકાવારી 

2016-17 1,09,654.59 27,110.80 19,041.15 17.36 4,544.52 16.76 

2017-18 1,28,110.06 32,953.02 19,301.35 15.07 2,606.88 7.91 

2018-19 1,44,463.86 36,015.81 19,732.04 13.66 364.25 1.01 

2019-20 1,48,754.75 39,524.20 25,852.54 17.38 139.73 0.35 

2020-21 1,57,721.70 42,494.12 28,275.04 17.93 285.53 0.67 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

ઉપર કોઠામાાંિી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, મિપાત્ર અને ચબન-મિપાત્ર બાબિો હઠેળ અંદાજપત્રીય 
ચકૂવણીઓ વધિી રહી છે.  એ જ રીિે, છેલ્લા પાાંર્ વર્ો દરતમયાન મિપાત્ર તવભાગો હઠેળની 
બર્િોએ પણ વધારાનુાં વલણ દશાચવ્્ ુછે. 

જુદા જુદા અનદુાનો હઠેળ બર્િો/વધારાનુાં તવશ્લેર્ણ ફકરા 3.3માાં આપ્્ુાં છે. 

3.1.3 જેન્ડર અંદાજપત્ર 

ટકાઉ તવકાસના ધ્યેયોની (Sustainable Development Goals (SDGs)) સા્ં કુ્િ રાષ્રસાંઘની 
કાયચસરૂ્ી 2030 એ ગરીબી હટાવવી, પથૃ્વીનુાં રક્ષણ કરવુાં અને િમામ લોકો શાાંતિ અને સમધૃ્ધ્ધ 
માણી શકે િેવાાં કાયચ કરવા માટેની વૈતિક હાકલ છે.  17 SDGs માાંિી, ધ્યેય 5નુાં લક્ષ્ય, સ્ત્રીઓ 
અને બાળકીઓ સામેના િમામ પ્રકારના ભેદભાવનો અંિ લાવીને જાિીય સમાનિા હાાંસલ 
કરવાનો અને િમામ સ્ત્રીઓનુાં સશસ્ક્િકરણ કરવાનુાં છે.  જાિીય સમાનિા એ માત્ર મળૂભિૂ માનવ 
અતધકાર નિી, પણ ટકાઉ ભતવષ્ય માટે િે અતિ મહત્વની છે.  રાજ્ય સરકારે જાિીય સમાનિા 
સરહિ 17 SDGsને આવરી લઇને "ગજુરાિ ટકાઉ દૂરદતશિિા દથિાવેજ 2030 (Gujarat 
Sustainable Vision Document) " પહલેેિી િૈયાર કરેલ છે.  સ્ત્રીઓના સશસ્ક્િકરણ અને જાિીય 
સમાનિાના ઇધ્છછિ પરરણામ મેળવવા માટે, રાજ્ય સરકાર સ્ત્રીઓ અને બાળકીઓના તવકાસ માટે 
ઘણી યોજનાઓનો અમલ કરી રહી છે.  નાણાકીય વર્ચ 2014-15િી, રાજ્ય સરકાર સ્ત્રી-લક્ષી 
નાણાકીય ફાળવણીઓનો સમાવેશ કરત ુાં “જેન્ડર અંદાજપત્ર” પ્રકાતશિ કરી રહી છે. 

કોઠો 3.3 છેલ્લા પાાંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન જેન્ડર અંદાજપત્ર હઠેળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કરવામાાં આવેલી ફાળવણીઓની તવગિો દશાચવે છે જ્યારે, આલેખ 3.3 એ જ સમયગાળા 
દરતમયાન કુલ અંદાજપત્ર અને રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનની સામે જેન્ડર અંદાજપત્રની 
ટકાવારીની ઝલક આપે આપે છે. 
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કોઠો 3.3: 2016-21 દરશમયાન જેન્ડર અંદાજપત્ર હઠેળ ફાળવણી 

(₹ કરોડમાાં) 

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

જેન્ડર અંદાજપત્ર 50,584.57 56,491.89 62,302.93 63,341.07 78,418.48 

કુલ અંદાજપત્ર 1,60,351.05 1,82,971.32 2,00,575.97 2,14,271.22 2,28,776.39 

રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 11,67,156 13,29,095 15,02,899 16,49,505 16,58,865 
સ્રોિઃ સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

આલેખ 3.3: કુલ અંદાજપત્ર અને રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનની ટકાવારી રૂપે જેન્ડર 
અંદાજપત્ર 

 

જોઇ શકાય છે એ મજુબ, જેન્ડર અંદાજપત્ર હઠેળની ફાળવણી 2016-17માાં ₹ 50,584.57 કરોડ 
હિી િે વધીને 2020-21માાં ₹ 78,418.48 કરોડ િઇ હિી.  કુલ અંદાજપત્રની ટકાવારી રૂપે, 
જેન્ડર અંદાજપત્રનો રહથસો 2019-20માાં 29.56 ટકા હિો િે વધીને 2020-21માાં 34.28 ટકા િયો 
હિો.  એ જ રીિે, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનમાાં પણ િેનો રહથસો 2019-20માાં 3.84 ટકા 
હિો િે વધીને 2020-21માાં 4.73 ટકા િયો હિો. 

ગજુરાિ સરકારના મરહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગ (WCD) હઠેળનુાં જેન્ડર રરસોસચ સેન્ટર, જેન્ડર 
અંદાજપત્રના દથિાવેજમાાં જુદા જુદા તવભાગો દ્વારા અમલમાાં મકુાિી યોજનાઓન ુસાંકલન કરવા 
માટે જવાબદાર છે.  જેન્ડર અંદાજપત્રના દથિાવેજમાાં યોજનાઓને ક, ખ અને ગ િરીકે વગીકૃિ 
કરવામા આવી છે. 

i. વગચ ક – 100 ટકા મરહલા-લક્ષી યોજનાઓ 

ii. વગચ ખ – જોગવાઇના 30-99 ટકા જેટલો મરહલા-લક્ષી ઘટક ધરાવિી યોજનાઓ  

iii. વગચ ગ – 30 ટકા કરિાાં ઓછા મરહલા-લક્ષી ઘટકવાળી અન્ય યોજનાઓ 
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જોગવાઇની સામે કરવામાાં આવેલા ખર્ચની તવગિો અંદાજપત્રના દથિાવેજ કે કોઇ અલગ 
પ્રકાશનમાાં પણ ઉપલબ્ધ નિી.  જુદા જુદા તવભાગોના અંદાજપત્રીય અંદાજો સાિે જેન્ડર 
અંદાજપત્રમાાં તવતવધ યોજનાઓના મેપીંગની તવગિો મરહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગમાાંિી 
માંગાવવામાાં આવી હિી.  જરૂરી મારહિી ઓરડટને પરૂી પાડવામાાં આવી ન હિી, જેના અભાવે 
ખરેખર ખર્ચની ખાિરી કરી શકાઇ ન હિી. 

જેન્ડર અંદાજપત્રમાાં દશાચવેલી પ્રત્યેક જોગવાઇની સામે કરવામાાં આવેલા ખર્ચની દેખરેખ માટે 
મરહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગે પગલા લેવાની જરૂર છે. 

3.2 શવશનયોગ ક્રહસાબો 

તવતનયોગ રહસાબો ભારિના બાંધારણની કલમ 204 અને 205 હઠેળ પસાર કરવામાાં આવેલા 
તવતનયોગ અતધતનયમને સાંલગ્ન અનસુચૂર્ઓમાાં તનરદિષ્ટ જુદા જુદા હતેઓુ માટેની મિપાત્ર 
અનદુાનો અને ચબન-મિપાત્ર તવતનયોગોની રકમોની તલુનાએ નાણાકીય વર્ચ માટે સરકારના 
ખર્ચની તવગિો પરુી પાડે છે.  આ રહસાબો મળૂ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ, પરૂક અનદુાનો, બર્િો, 
પરિસોંપણીઓ અને પનુતવિતનયોગ પિૃક રૂપે દશાચવે છે અને તવતનયોગ અતધતનયમ દ્વારા અતધકૃિ 
િયા હોય િેની સામે જુદી જુદી તનરદિષ્ટ સેવાઓ પરના ખરેખર મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ દશાચવે છે.  
તવતનયોગ રહસાબો, આિી, નાણાકીય રહસાબોના પરૂક બને છે. 

ભારિના તનયાંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા તવતનયોગનુાં ઑરડટ એ સતુનતિિ કરવા માગે છે કે 
જુદા જુદા અનદુાનોમાાંિી ખરેખર કરવામાાં આવેલો ખર્ચ તવતનયોગ અતધતનયમ હઠેળ આપવામાાં 
આવેલી અતધકૃિિા મજુબ હિો અને ચબન-મિપાત્ર ખર્ચ પણ િે અંગેની બાંધારણની જોગવાઇઓ 
મજુબ જ કરવામાાં આવ્યો હિો.  િે એ પણ સતુનતિિ કરે છે કે આ રીિે કરવામાાં આવેલો ખર્ચ 
કાયદો, સાંબ ાંતધિ તનયમો, તનયમનો અને સરૂ્નાઓ સાિે સસુ ાંગિ છે. 

3.3 અંદાજપત્રીય અને ક્રહસાબી પ્રક્રિયાની સાંપણૂચતા પર ક્રટપ્પણી  

3.3.1 કાયદાકીય સત્તા શવના કરવામાાં આવેલો ખર્ચ  

ગજુરાિ અંદાજપત્ર તનયમાવલી, 1983 અનસુાર, અંદાજપત્રીય જોગવાઇ તવના અિવા પરૂક 
અનદુાન/તવતનયોગની અપેક્ષાએ અિવા પનુતવિતનયોગ દ્વારા ભાંડોળની જોગવાઇ તવના કોઇ પણ 
સદર હઠેળ ખર્ચ કરી શકાય નહીં. 

કોઠા 3.4માાં આપેલી તવગિો મજુબ, ઑરડટ ર્કાસણીમાાં ત્રણ રકથસાઓમાાં એવુાં જોવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં 
કે 2020-21 દરતમયાન અંદાજપત્રીય જોગવાઇ તવના ₹ એક કરોડ કરિાાં અતધક ખર્ચ (કુલ 
₹ 8.11 કરોડ) કરવામાાં આવ્યો હિો: 
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કોઠો 3.4: 2020-21 દરશમયાન અંદાજપત્રીય જોગવાઇ શવનાના ખર્ચનો સારાાંિ  
 (₹ કરોડમાાં) 

અનદુાન/શવશનયોગ વણચન ખર્ચ 
યોજનાઓ/ 

પેટા-સદરોની સાંખ્યા 

20 
નાણા તવભાગને લગિા ઋણની 

પરિચકૂવણી અન ેિેનુાં સતવિસીંગ 
8.11 03 

કુલ 8.11  
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 

2020-21માાં અંદાજપત્રીય જોગવાઇ તવના ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હિો િે રહસાબી સદરો નીર્ે 
મજુબ હિાાં. 

કોઠો 3.5: 2020-21 દરશમયાન અંદાજપત્રીય જોગવાઇ શવના કરવામાાં આવેલો ખર્ચ 

(₹ કરોડમાાં) 

િમાાંક 
અનદુાન નાં. અને ક્રહસાબી સદરો જેમાાં અંદાજપત્રીય જોગવાઇ શવના 

ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હતો 
જોગવાઇ શવના ખર્ચ 

1 20-6004-01-102-01 નાની બર્િની વસલૂાિનો રહથસો 2.76 

2 20-6004-02-104-01 
9માાં નાણા પાંર્ની ભલામણો િરીકે 

એકીકૃિ રાજ્ય આયોજન લોન 
2.83 

3 20-6004-07-102-01 રાષ્રીય લોન થકોલરશીપ યોજના. 2.52 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 

અંદાજપત્રીય જોગવાઇ તવના ખર્ચ એ નાણાકીય તનયમનો અને તવધાનસભાની મરજીનુાં પણ 
ઉલ્લાંઘન છે.  આ બાબિ સરકારના તવભાગોમાાં નાણાકીય તશથિનો અભાવ પણ દશાચવે છે. 

3.3.2 બબનજરૂરી પરૂક જોગવાઇ  

પરૂક જોગવાઇ અતધકૃિ કુલ મળૂ જોગવાઇના વધારા રૂપે હોય છે અને મળૂ જોગવાઇ મેળવવામાાં 
આવે છે એ જ રીિે િે મેળવવામાાં આવે છે. 

2020-21 દરતમયાન, અનદુાનના બે તવભાગોમાાં એકાંદરે ₹ 356.06 કરોડની પરૂક જોગવાઇ (દરેક 
રકથસામાાં ₹ 10 કરોડ અિવા વધ)ુ કરવામાાં આવી હિી, જે ચબનજરૂરી પરુવાર િઇ હિી.  કોઠા 
3.6માાં આપેલી તવગિો મજુબ આ બે રકથસાઓમાાં કરવામાાં આવેલો ખર્ચ મળૂ જોગવાઇના થિર 
સધુી પણ પહોંર્ી શક્યો ન હિો. 
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કોઠો 3.6: બબનજરૂરી પરુવાર થયેલી પરૂક જોગવાઇ (દરેક ક્રકસ્સામાાં ₹ 10 કરોડ અથવા વધ)ુ  

(₹ કરોડમાાં) 
ક્માાંક અનદુાનનો નાંબર અને નામ મળૂ જોગવાઇ ખરેખર ખર્ચ મળૂ જોગવાઇમાાંિી 

બર્િ 
ચબનજરૂરી પરૂક 

જોગવાઇ 
મહસેલૂ – મતપાત્ર 
1 05-સહકાર 94.60  56.51 38.09 32.80  
2 20-નાણા તવભાગન ે લગિા 

ઋણની પરિચકૂવણી અન ે િને ુાં 
સતવિસીંગ 

2,534.09 2,262.61 271.48 323.26 

 કુલ  2,628.69 2,319.12 309.57 356.06 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 

3.3.3 ભાંડોળનો બબનજરૂરી પનુશવિશનયોગ 

પનુતવિતનયોગ એ જેમાાં બર્િની ધારણા હોય િેવા તવનીયોગના એક એકમમાાંિી િેના બીજા 
એકમમાાં, જેમાાં અતધક ભાંડોળની જરૂર વિાચિી હોય િેમાાં ભ ાંડોળની િબદીલી છે. 

પક્રરશિષ્ટ 3.2માાં આપેલી તવગિો મજુબ, 14 પેટા-સદરોમાાં, ₹ 111.60 કરોડનો પનુતવિતનયોગ 
ચબનજરૂરી પરુવાર િયો હિો અને ₹ 97.62 કરોડની બર્િમાાં (દરેક રકથસામાાં ₹ 10 લાખિી વધ)ુ 
પરરણમ્યો હિો. 

જેના માટે પનુતવિતનયોગનો આશરો લેવામાાં આવ્યો હિો િે, ₹ 97.62 કરોડની નોંધપાત્ર બર્િ 
દશાચવે છે કે, અંદાજપત્રીય ફાળવણીનુાં આયોજન અને િેની દેખરેખ િિા િેનો ઉપયોગ કરવામાાં 
રાજ્ય સરકાર નબળી પડી છે. 

3.3.4 વણવપરાયેલી જોગવાઇઓ અને પરતસોંપણી કરેલા શવશનયોગો 
અને/અથવા મોટી બર્તો/પરતસોંપણીઓ 

3.3.4.1 અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓના અલ્પ ઉપયોગના કારણે નોંધપાત્ર બર્તો  

ગજુરાિ સરકારના 27 તવભાગો દ્વારા સાંર્ાલન કરવામાાં આવિા અનદુાનો માટે 108 માાંગણીઓ 
હિી જે 2020-21 દરતમયાન 189 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં1 પરરણમી હિી. 

2020-21 દરતમયાન 189 અનદુાનો/તવતનયોગો પૈકી 173માાં ₹ 30,279.09 કરોડની એકાંદર કુલ 
બર્િો િઇ હિી, જેમાાંિી 46 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં અંદાજપત્રીય ફાળવણીના 50 ટકા કરિા 
ઓછો વપરાશ દશાચવ્યો હિો.  બર્િોના રહસાબે બનાવેલા જૂિ મજુબ અનદુાનો/તવતનયોગોની 
વહેંર્ણી નીર્ે મજુબ છે. 

                                                 
1  અનદુાન (મહસેલૂ મિપાત્ર અને મડૂી મિપાત્ર), તવતનયોગ (મહસેલૂ ચબન-મિપાત્ર અને મડૂી ચબન-મિપાત્ર) 
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આલેખ 3.4: અનદુાન/શવશનયોગનો શવભાગ-વાર ઉપયોગ  

 

189 અનદુાનો/તવતનયોગો પૈકી 23માાં 2020-21 દરતમયાન અંદાજપત્રીય ફાળવણી ₹ એક કરોડ 
કરિાાં અતધક હિી અને અંદાજપત્રનો ઉપયોગ 50 ટકા કરિાાં ઓછો હિો.  જ્યારે ર્ાર 
અનદુાનો/તવતનયોગોએ છેલ્લા પાાંર્ વર્ો (2016-21) દરતમયાન સિિ ઓછો ઉપયોગ દશાચવ્યો 
હિો ત્યારે પાાંર્ અનદુાનો/તવતનયોગોએ છેલ્લા પાાંર્ વર્ોમાાંિી ર્ારમાાં ઓછો વપરાશ દશાચવ્યો 
હિો (કોઠો 3.7). 

કોઠો: 3.7: અનદુાનો/તવતનયોગોના તવભાગો જેમાાં અંદાજપત્રનો ઉપયોગ 50 ટકા કરિાાં ઓછો 
હિો  

િમાાંક અનદુાન/શવશનયોગનો 
શવભાગ  

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 વર્ોની 
સાંખ્યા2 

અંદાજપત્ર 
2020-21 

કુલ 
અંદાજપત્ર 
(5 વર્ચ) 

(ટકામાાં) (₹ કરોડમાાં) 
1 0002-કૃતર્ મડૂી મિપાત્ર 16.05 0.00 0.00 0.00 33.00 5 100.00 426.00 

2 0006- મત્થયોદ્યોગ મડૂી 
મિપાત્ર 11.57 35.90 9.34 0.50 5.95 5 150 979.25 

3 
0011-ઉજાચ અને 
પેરોકેમીકલ્સ તવભાગ. 
મહસેલૂ મિપાત્ર 

63.26 87.16 62.73 40.06 40.07 2 7.78 24.92 

4 
0019-નાણા તવભાગને 
લગિો અન્ય ખર્ચ. 
મહસેલૂ મિપાત્ર 

0.89 0.59 0.69 0.86 0.80 5 9594.23 34689.17 

5 
0021-અન્ન, નાગરરક 
પરુવઠો અને ગ્રાહક 
બાબિો તવભાગો મહસેલૂ 
મિપાત્ર 

88.11 87.71 54.55 59.91 37.88 1 57.55 142.92 

                                                 
2 વર્ોની સાંખ્યા જેમાાં અંદાજપત્રનો ઉપયોગ 50 ટકા કરિાાં નીર્ે હિો. 
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િમાાંક અનદુાન/શવશનયોગનો 
શવભાગ  

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 વર્ોની 
સાંખ્યા2 

અંદાજપત્ર 
2020-21 

કુલ 
અંદાજપત્ર 
(5 વર્ચ) 

(ટકામાાં) (₹ કરોડમાાં) 

6 
0034- આતિિક સલાહ 
અને આંકડાશાસ્ત્ર મહસેલૂ 
મિપાત્ર 

95.94 98.67 83.80 99.04 46.57 1 111.19 265.72 

7 0048-લેખનસામગ્રી અને 
છાપકામ મડૂી મિપાત્ર 96.67 76.73 99.65 98.88 0.00 1 2.66 16.48 

8 0049-ઉદ્યોગો મડૂી 
મિપાત્ર 33.33 66.24 98.67 37.24 29.37 3 883.16 1757.82 

9 0050- ખાણ અને ખનીજો 
મડૂી મિપાત્ર 49.02 39.22 100 0.00 0.00 4 7.81 22.62 

10 0056-શ્રમ અને રોજગાર 
તવભાગ મહસેલૂ મિપાત્ર 71.48 62.66 30.24 23.18 29.91 3 25.31 90.49 

11 0057-શ્રમ અને રોજગાર 
મડૂી મિપાત્ર 27.84 45.71 15.16 16.45 9.11 5 72 198.40 

12 0065-નમચદા તવકાસ 
યોજના. મડૂી મિપાત્ર 86.66 94.66 67.08 65.62 48.98 1 4599.99 14260.38 

13 
0071-ગ્રામ્ય આવાસન 
અને ગ્રામ તવકાસ મહસેલૂ 
મિપાત્ર 

85.87 72.78 47.51 41.73 49.43 3 2484.65 8781.82 

14 
0073-પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય 
આવાસન અને ગ્રામ 
તવકાસ તવભાગને લગિો 
અન્ય ખર્ચ મડૂી મિપાત્ર 

66.11 21.45 1.42 0.00 0.00 4 1.31 10.21 

15 
0075-બાંદરો અને 
પરરવહન તવભાગને 
લગિો અન્ય ખર્ચ મડૂી 
મિપાત્ર 

02.44 100 39.84 75.17 13.04 3 20.01 704.46 

16 
0082-મહસેલૂ તવભાગને 
લગિો અન્ય ખર્ચ મહસેલૂ 
મિપાત્ર 

56.12 31.60 84.95 45.73 23.84 3 2.09 12.43 

17 0084-ચબન-રહણેાાંક 
મકાન મડૂી મિપાત્ર 37.37 50.83 53.29 42.61 33.68 3 1372.21 5372.78 

18 
0084-ચબન-રહણેાાંક 
મકાન મહસેલૂ  
ચબન-મિપાત્ર 

72.87 81.97 54.40 27.00 43.08 2 1.27 05.01 

19 0085-રહણેાાંક મકાન મડૂી 
મિપાત્ર  80.37 78.19 54.99 39.78 42.34 2 207.98 796.02 

20 
0088-માગચ અને મકાન 
તવભાગને લગિો અન્ય 
ખર્ચ. મડૂી ચબન-મિપાત્ર 

0.00 0.00 41.11 97.78 0.00 4 5 10.27 

21 
0093-અનસુચૂર્િ 
જનજાતિઓનુાં કલ્યાણ 
મડૂી મિપાત્ર 

78.79 43.11 9.35 32.31 6.04 4 61.81 139.24 

22 
0096-આરદજાતિ તવથિાર 
પેટા-યોજના મહસેલૂ 
ચબન-મિપાત્ર 

127.50 97.17 56.06 41.10 42.28 2 7.1 24.95 

23 
0106-મરહલા અને બાળ 
કલ્યાણ તવભાગને લગિો 
અન્ય ખર્ચ મડૂી મિપાત્ર 

44.56 25.25 38.36 99.59 10.12 4 93.06 261.99 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો  
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ઉપરાાંિ, પક્રરશિષ્ટ 3.3માાં દશાચવ્યા મજુબ, 2020-21 દરતમયાન 189 અનદુાનો/તવતનયોગો પૈકી 
173માાં ₹ 30,279.09 કરોડની િયેલી એકાંદર બર્િમાાંિી ₹ 29,579.10 કરોડની રકમની 97.69 
ટકા જેટલી બર્િ (પ્રત્યેક રકથસામાાં ₹ 50 કરોડ અને વધ)ુ 59 અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં િઇ હિી. 

આ સ્થિતિમાાં ઝડપી સધુારાત્મક પગલા લેવાનુાં શરૂ કરી શકાય એ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
બારીકાઇિી સમીક્ષા કરવી જોઇએ. 

3.3.4.2 નોંધપાત્ર પરત ચકૂવણીઓ 

ગજુરાિ અંદાજપત્રીય તનયમાવલી, 1983ના ફકરા 103 મજુબ, તનયાંત્રણ અતધકારીઓએ િમામ 
અપેચક્ષિ બર્િો સાંપણૂચ મારહિી અને કારણો સરહિ વહીવટી તવભાગને જણાવવી જોઇએ. 

189 અનદુાનો/તવતનયોગો પૈકી, 53માાં, મળૂ જોગવાઇ અિવા પરૂક જોગવાઇનો મોટો રહથસો વર્ચ 
દરતમયાન જરૂરી/ઉપયોગમાાં આવ્યો ન હિો જે માર્ચ 2021ના અંિે દરેક અનદુાનમાાં ₹ 50 કરોડ 
અને વધનુી નોંધપાત્ર પરિસોંપણીમાાં પરરણમ્યો હિો જે કોઠા 3.8ની તવગિો મજુબ છે. 

કોઠો  3.8: માર્ચ 2021ના અંતે ₹ 50 કરોડ કરતાાં અશધક ભાંડોળની પરતસોંપણીની શવગતો 

(₹ કરોડમાાં) 

િમાાંક અનદુાન 
નાં. મળૂ પરૂક કુલ 

જોગવાઇ ખરેખર ખર્ચ બર્ત (-) 
/અશધક (+) 

પરતસોંપણી
ની રકમ 

1 0002-RV 3808.89 0 3808.89 3228.77 (-)580.12 579.37 
2 0004-RV 885.44 0 885.44 725.45 (-)159.99 133.46 
3 0006-RV 418.79 0 418.79 301.73 (-)117.06 117.06 
4 0016-RV 349.12 0 349.12 258.72 (-)90.40 90.38 
5 0018-RV 11,830.20 204.51 12,034.71 10,987.38 (-)1,047.33 1,054.05 
6 0019-RV 9,594.23 0 9,594.23 76.67 (-)9,517.56 9,516.25 
7 0022-RV 848.60 340.23 1,188.83 1,050.92 (-)137.91 65.85 
8 0034-RV 111.19 0 111.19 51.78 (-)59.41 59.41 
9 0040-RV 2,339.66 0 2,339.66 1,945.56 (-)394.10 358.58 
10 0043-RV 5,833.40 0 5,833.40 5,079.84 (-)753.56 749.58 
11 0050-RV 249.70 0 249.70 177.32 (-)72.38 72.37 
12 0057-RV 996.51 0 996.51 760.82 (-)235.69 228.09 
13 0060-RV 995.47 0 995.47 854.43 (-)141.04 130.87 
14 0066-RV 1,343.52 0 1,343.52 1,145.27 (-)198.25 210.32 
15 0070-RV 3,433.42 238.70 3,672.13 3,606.66 (-)65.47 65.43 
16 0071-RV 2,484.66 0 2,484.66 1,228.15 (-)1,256.51 1,256.50 
17 0072-RV 140.78 0 140.78 81.61 (-)59.17 59.17 
18 0074-RV 633.19 0 633.19 539.02 (-)94.17 93.92 
19 0077-RV 327.80 0 327.80 229.44 (-)98.36 93.34 
20 0078-RV 599.35 0 599.35 482.00 (-)117.35 111.28 
21 0079-RV 2,752.23 1,485.59 4,237.82 4,137.51 (-)100.31 97.61 
22 0086-RV 3,532.87 0 3,532.87 3,343.65 (-)189.22 358.65 
23 0092-RV 2,155.80 124.46 2,280.26 2,028.00 (-)252.26 246.83 
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િમાાંક અનદુાન 
નાં. મળૂ પરૂક કુલ 

જોગવાઇ ખરેખર ખર્ચ બર્ત (-) 
/અશધક (+) 

પરતસોંપણી
ની રકમ 

24 0093-RV 553.39 0 553.39 472.86 (-)80.53 79.88 
25 0095-RV 4,517.03 0 4,517.03 3,846.59 (-)670.44 652.34 
26 0096-RV 9,110.46 0 9,110.46 7,601.75 (-)1,508.71 1,458.84 
27 0098-RV 411.75 0 411.75 260.44 (-)151.31 172.75 
28 0102-RV 9,666.11 0 9,666.11 8,018.99 (-)1,647.12 1,647.14 
29 0106-RV 2,246.75 980.65 3,227.40 3,154.58 (-)72.82 72.23 
30 0108-RV 951.82 0 951.82 607.19 (-)344.63 344.64 
31 0002-CV 100.00 0 100.00 33.00 (-)67.00 67.00 
32 0005-CV 98.68 64.80 163.48 86.19 (-)77.29 78.30 
33 0006-CV 150.00 0 150.00 8.93 (-)141.07 141.07 
34 0009-CV 552.78 0 552.78 301.40 (-)251.38 251.38 
35 0013-CV 3,117.85 0 3,117.85 3,036.28 (-)81.57 69.96 
36 0035-CV 1069.36 0 1069.36 697.62 (-)371.74 366.40 
37 0039-CV 850.48 0 850.48 684.00 (-)166.48 165.11 
38 0046-CV 832.09 0 832.09 517.00 (-)315.09 315.09 
39 0049-CV 883.16 0 883.16 259.35 (-)623.81 623.81 
40 0051-CV 438.00 0 438.00 291.20 (-)146.80 146.80 
41 0057-CV 72.00 0 72.00 6.56 (-)65.44 65.44 
42 0065-CV 4,600.00 0 4,600.00 2,253.09 (-)2,346.91 2,348.92 
43 0066-CV 4,317.20 0 4,317.20 2,857.11 (-)1,460.09 1,456.85 
44 0067-CV 3,190.00 0 3,190.00 2,967.34 (-)222.66 222.66 
45 0074-CV 524.26 0 524.26 470.66 (-)53.60 53.59 
46 0084-CV 1,372.22 0 1,372.21 462.19 (-)910.02 893.44 
47 0085-CV 207.98 0 207.98 88.07 (-)119.91 117.13 
48 0087-CV 304.33 0 304.33 175.63 (-)128.70 128.66 
49 0092-CV 618.56 0 618.56 524.21 (-)94.35 94.35 
50 0093-CV 61.82 0 61.82 3.74 (-)58.08 58.08 
51 0095-CV 876.09 0 876.09 663.01 (-)213.08 228.59 
52 0096-CV 4,375.51 0 4,375.51 3,788.06 (-)587.45 700.31 
53 0106-CV 93.06 0 93.06 9.42 (-)83.64 83.64 

Total  1,11,827.56 3,438.94 1,15,266.50 86,467.16 (-)28,799.34 28,852.77 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો; RV: મહસેલૂ મિપાત્ર, RC: મહસેલૂ ચબન-મિપાત્ર, CV: મડૂી મિપાત્ર 

ઉપરાાંિ, 53માાંિી ત્રણ અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં કરેલી ₹ 393.77 કરોડની પરૂક જોગવાઈ 
ચબનજરૂરી પરૂવાર િઈ હિી, કારણ કે આ ત્રણ અનદુાનો/તવતનયોગોમાાંિી ₹ 1,379.17 કરોડની 
પરિ સોંપણી કરવામાાં આવી હિી. 

કેટલાક તવભાગો દ્વારા માાંગણી કરીને મેળવવામાાં આવેલી અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓ ખરેખર 
જરૂરરયાિ કરિાાં ઘણી વધારે હિી અને િેનો ઉપયોગ કરવામાાં િેમની અસમિચિા અન્ય 
પ્રાિતમકિાવાળા ક્ષેત્રોને સાંસાધનોની ફાળવણીિી વાંચર્િ રાખે છે અને જાહરે નાણા પર 
તવધાનસભાનાાં તનયાંત્રણને ચબન-અસરકારક બનાવે છે. 
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3.3.5 અશધક ખર્ચ અને તેન ુશનયશમતીકરણ  

ભારિના બાંધારણની કલમ 205 અનસુાર, રાજ્ય સરકાર સાંચર્િ તનતધમાાંિી કોઇ નાણા ઉપાડી 
શકે નહીં તસવાય કે િેના માટે રાજ્ય તવધાનસભા દ્વારા કાયદા હઠેળ તવતનયોગ કરવામાાં આવ્યો 
હોય. 

3.3.5.1  2020-21 દરશમયાન અશધક ખર્ચ 

2020-21 દરતમયાન, છ અનદુાનો/તવતનયોગોમાાં ₹ 1,718.52 કરોડનો અતધક ખર્ચ િયો હિો જે 
રાજ્ય તવધાનસભા દ્વારા તનયતમિ કરાવવો જરૂરી હિો (કોઠો 3.9). 

કોઠો 3.9: શનયશમત કરાવવો જરૂરી એવો 2020-21 દરશમયાન જોગવાઇ કરતાાં થયેલો અશધક ખર્ચ 
(₹ કરોડમાાં) 

અનદુાન 
નાં. અનદુાનનુાં નામ કુલ અનદુાન ખરેખર ખર્ચ અશધક ખર્ચ 

મહસેલૂ મતપાત્ર 
9 તશક્ષણ 30,214.37 31,433.04 1,218.67 

73 પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ 
તવકાસ તવભાગને લગિો અન્ય ખર્ચ 856.17 1,352.62 496.45 

મડૂી બબન-મતપાત્ર 

20 નાણા તવભાગને લગિા ઋણની 
પરિચકૂવણી અન ેિેનુાં સતવિસીંગ 17,919.27 17,922.45 3.18 

66 તસિંર્ાઇ અન ેજમીન સાંરક્ષણ 120.00 120.17 0.17 

96 આરદજાતિ તવથિાર પટેા-યોજના 0.60 0.62 0.02 

મડૂી મતપાત્ર 

88 માગચ અને મકાન તવભાગન ેલગિો 
અન્ય ખર્ચ 3.72 3.75 0.03 

કુલ 49,114.13 50,832.65 1,718.52 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 

જોગવાઇ કરિાાં વધારે ખર્ચ અંદાજપત્રીય અને નાણાકીય તનયાંત્રણની પધ્ધતિને ચબન-અસરકારક 

બનાવે છે અને જાહરે સાંસાધનોના વ્યવથિાપનમાાં નાણાકીય અતશથિને પ્રોત્સાહન આપે છે. 

3.3.5.2  કેટલાક અનદુાનોમાાં સતત વધારો 

દર વરે્ િિો અતધક ખર્ચ દશાચવે છે કે તવભાગનુાં અંદાજપત્રીય તનયાંત્રણ ચબનઅસરકારક છે અને 
અંદાજપત્રીય અંદાજો વાથિતવક રીિે િૈયાર કરવામાાં આવિા નિી.  આવા વારાંવારના અતધક 
ખર્ચ રાજ્ય તવધાનસભાની મરજીના ઉલ્લાંઘન રૂપ છે.  વથતિુઃ, તવધાનસભાની આગોિરી માંજૂરી 
તવના એક રૂતપયાનો પણ ખર્ચ કરી શકાય નહીં અને આિી, આ બાબિને ગાંભીરિાિી લેવી જોઇએ.  
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ઉપરાાંિ, જાહરે રહસાબ સતમતિએ પણ અતધક ખર્ચના રકથસાઓ ઓછામાાં ઓછા કરવા માટે ભલામણ 
કરી હિી. 

ઑરડટે, જોકે, અનદુાન નાં. 73માાં (મહસેલૂ મિપાત્ર) 2012-13િી સિિ વધારો જોયો હિો, કોઠા 
3.10માાં આપેલી તવગિો મજુબ છેલ્લા પાાંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન અતધક, અંદાજપત્ર િૈયાર 
કરિી વખિે કરેલ અયોગ્ય અંદાજોના કારણે હિોઃ 

કોઠો 3.10: સતત વધારો 
(₹ કરોડમાાં) 

િમાાંક અનદુાન/તવતનયોગનુાં વણચન 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
1. અનદુાન નાં. 73 – પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય 

આવાસન અને ગ્રામ તવકાસ તવભાગને 
લગિો અન્ય ખર્ચ 

(મહસેલૂ મિપાત્ર) 
અનદુાન 

ખર્ચ 
અતધક 

 
 
 
 

774.82 
897.06 
122.24 

 
 
 
 

800.15 
1,127.87 
327.72 

 
 
 
 

703.07 
1,463.84 
760.77 

 
 
 
 

790.19 
1,347.89 
557.70 

 
 
 
 

856.17 
1,352.62 
496.45 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

‘પાંર્ાયિના કમચર્ારીઓને તનવતૃત્ત અને તનવતૃત્ત લાભો’, ‘પાંર્ાયિના કમચર્ારીઓને ગે્રજ્્ઇુટી’, 
અને ‘પાંર્ાયિના કમચર્ારીઓને કુટુાંબ પેન્શન’ પેટા-સદર હઠેળ અતધક ખર્ચ જોવામાાં આવ્યો હિો. 

રાજ્ય સરકારે તનવતૃત્ત લાભોનો ર્ોક્સાઇપવૂચક અંદાજ બાાંધવા માટે તનવતૃત્ત-યોગ્ય પાંર્ાયિના 
કમચર્ારીઓનો તવિસનીય મારહિી સાંગ્રહ તનભાવવો જોઇએ. 

3.3.5.3 પાછલા નાણાકીય વર્ોના અશધક ખર્ચનુાં શનયશમતીકરણ 

2007-08િી 2011-12 અને 2013-14િી 2019-20 દરતમયાન કરવામાાં આવેલો 
₹ 9,137.23 કરોડનો અતધક ખર્ચ રાજ્ય તવધાનસભા દ્વારા તનયતમિ કરવાનો હજી બાકી હિો.  

પાછલા નાણાકીય વર્ોના તનયતમિ કરવા જરૂરી અતધક ખર્ચની તવગિો પક્રરશિષ્ટ 3.4માાં આપી 
છે, 

3.3.6 મડૂીગત અસ્યામતોના સર્જન માટે સહાયક અનદુાન 

ભારિીય સરકારી રહસાબી ધોરણ (IGAS) 2 તનયિ કરે છે કે, સહાયક અનદુાન/સહાયકી રૂપે છૂટા 
કરાયેલા ભાંડોળનો અનદુાન લેનાર કયા હતે ુમાટે ઉપયોગ કરવાનો છે િે ધ્યાને લીધા તવના 
સહાયક અનદુાન આપનારે છૂટા કરાયેલા ભાંડોળનુાં વગીકરણ અને નાણાકીય પત્રકોમાાં રહસાબી 
નોંધ, મહસેલૂી ખર્ચ િરીકે કરવી જોઈએ. 

ભારિના તનયાંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકની સલાહિી ભારિના રાષ્રપતિ દ્વારા થપષ્ટરૂપે અતધકૃિ 
કરવામાાં આવ્યા હોય માત્ર િેવા રકથસામાાં જ સહાયક અનદુાનને સરકારના નાણાકીય રહસાબોમાાં 
મડૂી સદરે ઉધારી શકાય.  વધમુાાં, સરકારી રહસાબી તનયમો, 1990નો તનયમ 30 (1) તનયિ કરે 
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છે કે મડૂી તવભાગમાાં વગીકરણ કરવાપાત્ર મડૂી પ્રકારના ખર્ચની વ્યાપકરૂપે વ્યાખ્યા ભૌતિક અને 
કાયમી પ્રકારની ભૌતિક અથક્યામિોમાાં વધારો કરવાના ઉદે્દશિી કરવામાાં આવેલા ખર્ચ િરીકે 
કરવામાાં આવશે.  ઉપરાાંિ, ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી તનયમો, 2006 માટેના રાજકોર્ીય 
દશચકો અંિગચિ ધારણાઓ મહસેલૂી રહસાબે ખર્ચ િરીકે ‘મખુ્ય રોકડ સહાય’ સામેલ કરવાન ુતનયિ 
કરે છે. 

2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે એક તવભાગને કરેલ ₹ 36.38 કરોડની સહાયકીની ચકૂવણી 
મહસેલૂી સદર હઠેળના મહસેલૂી ખર્ચ િરીકે વગીકૃિ કરવાના બદલે ભારિીય સરકારી રહસાબી 
ધોરણ 2ના ઉલ્લાંઘન રૂપે રહસાબના મડૂી સદર હઠેળ કરી હિી.આની તવગિો કોઠા 3.11માાં આપી 
છે. 

કોઠો 3.11: 2020-21 દરશમયાન સહાયકીનુાં મડૂી સદર હઠેળ અયોગ્ય વગીકરણ 

(₹ કરોડમાાં) 
િમાાંક વગીકરણ–મખુ્ય સદર સહાયક અનદુાન 

1. 4435- અન્ય કૃતર્ કાયચિમો પર મડૂી જોગવાઇ 36.38 

કુલ 36.38 
સ્રોિ: 2020-21 ના નાણાકીય રહસાબો 

કોઠો 3.12: 2016-21 દરશમયાન સહાયક અનદુાન/સહાયકીનુાં મડૂી ખર્ચ તરીકે અયોગ્ય 
વગીકરણનુાં પ્રમાણ  

(₹ કરોડમાાં) 
Sl. No. 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

મડૂી ખર્ચ િરીકે નોંધલે સહાયક 
અનદુાન/સહાયકી 89.66 119.38 10.92 4.83 36.383 

કુલ મડૂી ખર્ચ 22,355.39 26,313.20 28,061.90 25,650.61 26,780.46 
મડૂી ખર્ચમાાં સહાયક અનદુાન/ 
સહાયકીનો રહથસો (ટકામાાં) 0.40 0.45 0.04 0.02 0.14 

જો સહાયક અનદુાન/ 
સહાયકીમાાંિી કરવામાાં આવલેા 
ખર્ચન ેમહસેલૂી ખર્ચ ગણવામાાં 
આવ્યો હોિ િો અતધક 
દશાચવાયેલી મહસેલૂી પરુાાંિ 
(+)/ ઓછી દશાચવાયલેી 
મહસેલૂી ખાધ 

(+) 89.66 (+)119.38 (+) 10.92 (+) 4.83 (-)36.38 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

                                                 
3 િે સહાયકીની રકમ છે. 
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આલેખ 3.5: મડૂી ખર્ચમાાં સહાયક અનદુાન/સહાયકીનો  ક્રહસ્સો 

 

ઉપરના આલેખમાાંિી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, મડૂી ખર્ચમાાં સહાયક અનદુાનનો રહથસો જેણે છેલ્લા 
બે વર્ચમાાં ઘટાડાનુાં વલણ દશાચવ્્ ુહત ુાં િેમાાં 2020-21માાં વધારો િયો હિો. 

3.4 અંદાજપત્રીય અને ક્રહસાબી પ્રક્રિયાની પારદશિિતા પર ક્રટપ્પણી  

3.4.1 ઉચ્ર્ક અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓ 

એવા કેસો જેમાાં િાકીદની પરરસ્થિતિને પહોંર્ી વળવા માટે તરુાંિ પગલા લેવાનુાં શરૂ કરવાનુાં હોય 
અિવા યોજના/પરરયોજના જેને નાણાકીય વર્ચમાાં હાિ ધરવા માટે સૈધ્ધાાંતિક રૂપે થવીકાર 
કરવામાાં આવ્યો હોય િેના પરના પ્રાિતમક ખર્ચને પહોર્ી વળવા માટેના રકથસાઓ તસવાયના 
અંદાજોમાાં ઉછર્ક જોગવાઇ કરવાનુાં ગજુરાિ અંદાજપત્રીય તનયમાવલી, 1983 પ્રતિબાંતધિ કરે છે.  
ઉછર્ક અંદાજો સાિેની અંદાજપત્રીય નોંધમાાં જોગવાઇને વાજબી ઠેરવવા માટેનુાં તવગિવાર 
થપષ્ટીકરણ આપવુાં જરૂરી છે.  ખર્ચનો ર્ોક્કસ ઉદે્દશ જાણ્યા તવનાની ઉછર્ક જોગવાઇ પારદતશિિાને 
અસર કરે છે. 

અનદુાન નાં. 19ના રકથસામાાં, એવુાં જોવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં કે નાણા તવભાગ 2012-13િી આગળ મખુ્ય 
સદર 2075-‘મોંઘવારી ભથ્િાના દરમાાં વધારાના રહસાબે જવાબદારી’ હઠેળ દર વરે્ ઉછર્ક 
અંદાજપત્રીય જોગવાઇની ફાળવણી કરિો હિો.  જો કે, કોઠા 3.13માાં આપેલી તવગિો પ્રમાણે દર 
વરે્ માર્ચ મરહનામાાં નાણા તવભાગ દ્વારા િેની પરિસોંપણી કરવામાાં આવિી હિી: 
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મડૂી ખર્ચમાાં સહાયક અનદુાન/સહાયકીનો રહથસો
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કોઠો 3.13: પરેૂપરૂી પરતસોંપણી કરેલી ઉચ્ર્ક જોગવાઇ 
(₹ કરોડમાાં) 

વર્ચ અનદુાન 
નાં. સદરની શવગત રકમ પરતસોંપણી/પનુશવિશનયોગ 

2012-13 19 2075.00.001.01 2,500.00 2,500.00 
2013-14 19 2075.00.001.01 3,000.00 3,000.00 
2014-15 19 2075.00.001.01 3,500.00 3,500.00 
2015-16 19 2075.00.001.01 3,500.00 3,500.00 
2016-17 19 2075.00.001.01 4,500.00 4,500.00 
2017-18 19 2075.00.001.01 6,000.00 6,000.00 
2018-19 19 2075.00.001.01 7,000.00 7,000.00 
2019-20 19 2075.00.001.01 7,500.00 7,500.00 
2020-21 19 2075.00.001.01 8,000.00 8,000.00 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

નાણા તવભાગનુાં પગલુાં સ ાંબ ાંતધિ તવભાગો દ્વારા િેમના અંદાજપત્રીય અંદાજોમાાં આવી જોગવાઇ 
કરવી િે ગજુરાિ અંદાજપત્રીય તનયમાવલી, 1983ના ફકરા 38ની જોગવાઇને અનરુૂપ ન હત ુાં. 

3.5 અંદાજપત્રીય અને ક્રહસાબી પ્રણાલીની અસરકારકતા પર ક્રટપ્પણીઓ  

3.5.1 અંદાજપત્રના અનમુાનો અને અપેબિત અને ખરેખર વચ્રે્નો ગાળો  

2020-21 દરતમયાન 189 અનદુાનો/તવતનયોગોની સામે પરૂક અંદાજપત્ર સરહિ અંદાજપત્ર, 
ખરેખર ખર્ચ અને અતધક/બર્િોની સ્થિતિનો સારાાંશ કોઠા 3.14માાં આપ્યો છે. 

કોઠો 3.14: અંદાજપત્રીય જોગવાઇની સામે ખર્ચની સ્સ્થશતનો સારાાંિ 
(₹ કરોડમાાં) 

મતપાત્ર/બબન-
મતપાત્ર 

ખર્ચનો 
પ્રકાર 

અંદાજપત્ર 
(મળૂ) 

અંદાજપત્ર 
(પરૂક) 

કુલ 
અંદાજપત્ર 
(મ+ૂપ)ૂ 

ખરેખર ખર્ચ ર્ોખ્ખી અશધક 
/ બર્ત (-) 

અશધક/બ
ર્ત % 

મતપાત્ર 

મહસેલૂી 1,40,283.48 8,532.36 1,48,815.84 1,29,369.29 (-)19,446.55 (-)13.07 
મડૂી 33,657.40 2,279.67 35,937.07 27,118.98 (-)8,818.09 (-)24.54 
લોન અન ે
પશેગીઓ 1,218.83 25.00 1,243.83 1,233.43 (-)10.40 (-)0.84 

કુલ 
મતપાત્ર 1,75,159.71 10,837.03 1,85,996.74 1,57,721.70 (-)28,275.04 (-)15.20 

બબન-મતપાત્ર 

મહસેલૂી 24,126.98 591.91 24,718.89 24,436.55 (-)282.35 (-)1.14 
મડૂી 115.85 25.63 141.48 135.13 (-)6.35 (-)4.49 
જાહરે 
ઋણ 17,884.70 34.58 17,919.28 17,922.45 3.17 0.02 

કુલ બબન-
મતપાત્ર 42,127.53 652.12 42,779.65 42,494.12 (-)285.53 (-)0.67 

એકાંદર કુલ 2,17,287.24 11,489.15 2,28,776.39 2,00,215.82 (-)28,560.57 (-)12.48 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 
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કોઠો 3.15: 2016-21 દરશમયાન મળૂ અંદાજપત્ર, સધુારેલા અંદાજો અને ખરેખર ખર્ચ  
(₹ કરોડમાાં) 

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

મળૂ અંદાજપત્ર 1,51,851.93 1,72,179.24 1,83,666.38 2,04,815.00 2,17,287.24 

પરૂક અંદાજપત્ર  8,499.13 10,792.08 16,909.59 9,456.22 11,489.15 

કુલ અંદાજપત્ર 
(મળૂ + પરૂક) 

1,60,351.06 1,82,971.32 2,00,575.97 2,14,271.22 2,28,776.39 

ખરેખર ખર્ચ 1,36,765.39 1,61,063.09 1,80,479.68 1,88,278.95 2,00,215.82 

ર્ોખ્ખી બર્િ/અતધક  (-)23,585.67 (-) 21,908.23 (-) 20,096.29 (-) 25,992.27 (-)28,560.57 

બર્િની ટકાવારી  (-)14.71 (-)11.97 (-)10.02 (-) 12.13 (-)12.48 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

કોઠા 3.15માાં જોઇ શકાય છે એ મજુબ, 2019-20ની 12.13 ટકાની બર્િની તલુનાએ 2020-21 
દરતમયાન 12.48 ટકાની એકાંદર બર્િ િઇ હિી. 

3.5.1.1 અંદાજપત્રીય ભાંડોળોનો ઇષ્ટતમથી ઓછો ઉપયોગ  

છેલ્લા પાાંર્ વર્ો દરતમયાન પ્રતિ વર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા અંદાજપત્રનો ઉપયોગ ઇષ્ટિમ કરિાાં 
ઓછો રહ્યો હિો.  છેલ્લા પાાંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન અંદાજપત્રના ઉપયોગનુાં પ્રમાણ આલેખ 
3.6માાં દશાચવ્્ુાં છે. 

આલેખ 3.6: 2016-21 દરશમયાન અંદાજપત્રનો ઉપયોગ 

 

આલેખ 3.6માાં જોઇ શકાય છે કે, છેલ્લા પાાંર્ વર્ો દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા અંદાજપત્રીય 
જોગવાઇઓનો ઉપયોગ 85.29 ટકાિી 89.98 ટકાની વછર્ે રહ્યો હિો.  ફાળવવામાાં આવેલા 
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ભાંડોળોમાાં મોટી રકમોની બર્િો જરૂરરયાિોની અર્ોક્કસ આકારણી અને ધારેલા હતેઓુ માટે 
ભાંડોળોનો ઉપયોગ કરવામાાં અપરૂિી ક્ષમિા, બને્ન દશાચવે છે. 

3.5.1.2 અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓમાાંથી શવર્લન માટે ખટૂતા/અપણૂચ સ્પષ્ટીકરણો 

માંજૂર િયેલા અંદાજપત્રની સામે ખર્ચ દશાચવવા ઉપરાાંિ, તવતનયોગ રહસાબોમાાં અંદાજપત્રીય 
જોગવાઇઓિી (મળૂ વત્તા પરૂક) નોંધપાત્ર ખર્ચના તવર્લનના રકથસાઓમાાં સાંબ ાંતધિ તવભાગો દ્વારા 
આપવામાાં આવેલા થપષ્ટીકરણો પણ સામેલ હોય છે.  પેટા-સદરના થિરે (તવતનયોગનો એકમ) 
આવા તવર્લનો માટે કેટલી હદની બહાર સાંબ ાંતધિ તવભાગો દ્વારા થપષ્ટીકરણ જરૂરી છે િે રાજ્યની 
જાહરે રહસાબ સતમતિ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) તવભાગના તનયાંત્રણ અતધકારીઓને તવતનયોગ રહસાબોનો 
મસુદ્દો પરૂો પાડે છે અને માંજૂર િયેલી અંદાજપત્રીય ફાળવણીઓના સાંદભચમાાં જાહરે રહસાબ સતમતિ 
દ્વારા તનયિ મયાચદાઓ બહાર ખર્ચમાાં વધઘટ માટેના કારણો/થપષ્ટીકરણોની માાંગ કરે છે.  
ઓક્ટોબર 1994માાં જાહરે રહસાબ સતમતિ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલી મયાચદાઓ પક્રરશિષ્ટ 3.5માાં 
દશાચવી છે. 

189 અનદુાન/તવતનયોગો4 પૈકી, 166 અનદુાનો/તવતનયોગોની બાબિમાાં તવર્લનના કારણો જરૂરી 
હિાાં.  2020-21ના તવતનયોગ રહસાબોન ુઑરડટ અને રહસાબી ડેટાના તવશ્લેર્ણમાાં જોવામાાં આવ્્ુાં 
હત ુાં કે તનયાંત્રણ અતધકારીઓ દ્વારા 166 અનદુાનો/તવતનયોગો પૈકી 14 બાબિોમાાં અંદાજપત્રીય 
ફાળવણીઓ સામે ખર્ચના તવર્લનો માટે થપષ્ટીકરણો આપવામાાં આવ્યાાં ન હિાાં.  પેટા-સદરોની 
રષ્ષ્ટએ 1,130 પેટા-સદરોમાાંિી 41માાં થપષ્ટીકરણો રજૂ કરવામાાં આવ્યાાં ન હિાાં. 

પેટા-સદરોની કુલ સાંખ્યા, તવર્લનો માટે થપષ્ટીકરણ જરૂરી હોય એવા પેટા-સદરોની સાંખ્યા અને 
જેમાાં થપષ્ટીકરણો મળ્યા હિાાં એવા પેટા-સદરોની સાંખ્યા આલેખ 3.7માાં દશાચવી છે.  આ બાબિમાાં 
સાંબ ાંતધિ તવગિો પક્રરશિષ્ટ 3.6માાં દશાચવી છે. 

આલેખ 3.7: અંદાજપત્રીય ફાળવણીની સામે ખલુાસા શવનાના શવર્લનોનો સારાાંિ 

 

                                                 
4  અનદુાન (મહસેલૂ મિપાત્ર, મડૂી મિપાત્ર, તવતનયોગો (મહસેલૂી ચબન-મિપાત્ર, મડૂી ચબન-મિપાત્ર) 
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અંદાજપત્રીય ફાળવણી અને િેના વપરાશ વછર્ેના તવર્લન માટે થપષ્ટીકરણનો અભાવ 
સરકારના નાણાકીય ઉત્તરદાતયત્વની ખાિરી કરવાના ઉપાય િરીકે અંદાજપત્ર પર તવધાનસભાનુાં 
તનયાંત્રણ અવરોધે છે.  

3.5.1.3 શવશનયોગના પ્રાથશમક એકમમાાં અંદાજપત્રીય શવર્લન 

પેટા-સદર એ તવતનયોગનો પ્રાિતમક એકમ છે અને તવતનયોગના રહસાબો એ રીિે જાહરે રહસાબ 
સતમતિ દ્વારા તનયિ માપદાંડો મજુબ પેટા-સદર થિરે અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓિી ખર્ચના 
તવર્લનના રકથસાઓ બહાર લાવે છે. 

ઉપરોક્િ આલેખ 3.7ની તવગિો મજુબ, રાજ્યના તવતનયોગ રહસાબોમાાં તવતનયોગના આવા 2,619 
એકમો છે.  કદ અને કુલ અંદાજપત્રીય ફાળવણી અનસુાર પેટા-સદરોની વહેંર્ણી કોઠા 3.16માાં 
આપવામાાં આવી છે. 

કોઠો 3.16: કદ અને કુલ અંદાજપત્રીય ફાળવણી મજુબ પેટા-સદરોની વહેંર્ણી  

અંદાજપત્રીય ફાળવણી 

(₹ માાં)  
પેટા-સદરોની 
સાંખ્યા 

પેટા-સદરોનો 
ક્રહસ્સો (ટકા) 

અંદાજપત્રની 
કલૂ રકમ 
(₹ કરોડમાાં) 

અંદાજપત્રમાાં 
પેટા-સદરોનો 
ક્રહસ્સો (ટકા) 

15 લાખિી ઓછી 424 16.19 12.59 0.01 

15 લાખ- 50 લાખ 238 9.09 66.62 0.03 

50 લાખ- 1 કરોડ 160 6.11 110.02 0.05 

1 કરોડ - 10 કરોડ 757 28.90 2,826.29 1.23 

10 કરોડ - 100 કરોડ 727 27.76 25,635.12 11.20 

100 કરોડ અન ેવધ ુ 313 11.95 2,00,125.75 87.48 

કુલ 2,619 100 2,28,776.39 100 
સ્રોિ: 2020-21 માટેના તવતનયોગ રહસાબો 

કોઠા 3.16માાં જોઇ શકાય છે એ મજુબ, પેટા-સદરોના લગભગ 12 ટકાને કુલ અંદાજપત્રીય 
ફાળવણી 87.48 ટકા િાય છે જ્યારે પેટા-સદરોના 16.19 ટકાને કુલ ફાળવણીના માત્ર 0.01 ટકા 
િાય છે.  આમ, તવતનયોગના એકમને, તવધાનસભાના તનયાંત્રણમાાં વધારો િેમજ અંદાજપત્રનો 
વહીવટ સરળ બનાવવા માટે, સદરોની સાંખ્યા અને સદરોનુાં કદ બને્ન રીિે િકચસ ાંગિ કરવાની 
જરૂર છે. 

3.5.2 અંદાજપત્ર અને વૈકલ્લ્પક ક્રકમત 

ઘણી વખિ, મળૂ/પરૂક જોગવાઇ મેળવિી વખિે, તવભાગો જુદી જુદી યોજનાઓ/પ્રવતૃત્તઓ હઠેળ 
જુદા જુદા હતેઓુ માટે મોટી વધારાની જરૂરરયાિો તવધાનસભાને જણાવે છે, પરાંત ુ છેવટે મળૂ 
અંદાજપત્રીય જોગવાઇ અને પરૂક જોગવાઇ અિવા િેના ભાગ કરિાાં ઓછો ખર્ચ િાય છે.  
પરરણામે, વણવપરાયેલા ભાંડોળનો ઉપયોગ કરી શકાિો નિી.  એજ સમયે, ભાંડોળના અભાવે 
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ઘણી યોજનાઓ અપણૂચ રહ ેછે.  આમ, અપણૂચ યોજનાઓના ઇધ્છછિ લાભો જાહરે જનિા સધુી 
પહોંર્ી શક્િા નિી.  આનાિી યોજનાઓના ખર્ચમાાં પણ વધારો િાય છે. 

જો કે, મડૂી તવભાગની 25 યોજનાઓમાાં (પક્રરશિષ્ટ 3.7), એવુાં જોવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં કે સાંબ ાંતધિ 
તવભાગો મળૂ જોગવાઇના (₹ 50 કરોડ અિવા વધ)ુ 50 ટકા કરિાાં વધારે ઉપયોગ કરી શક્યાાં 
ન હિાાં જેના કારણે વર્ચના અંિે આ 25 યોજનાઓમાાં ₹ 5,130 કરોડની બર્િ િઈ હિી. 

વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો, ભાગ IIના પરરતશષ્ટ IXમાાં વધમુાાં એવુાં જોવામાાં આવ્્ુાં 
હત ુાં કે માગચ અને મકાન તવભાગ અને જળ સાંપતત્ત તવભાગમાાં 158 અપણૂચ મડૂી યોજનાઓ (અંદાજીિ 
ખર્ચઃ ₹ 9,827.32 કરોડ) હિી જેમાાં 31 માર્ચ 2021 સધુીમાાં ₹ 6,928.97 કરોડનો ઉત્તરોત્તર ખર્ચ 
િયો હિો.  આ યોજનાઓ નવેમ્બર 2015 અને જૂલાઇ 2021 વછર્ે પણૂચ િવાનો લક્ષ્યાાંક હિો.  
જો યોગ્ય આયોજન િ્ુાં હોિ િો, 25 યોજનાઓમાાં વણવપરાયેલુાં (પક્રરશિષ્ટ 3.7) ₹ 5,130 કરોડનુાં 
ભ ાંડોળ ભાંડોળની અછિનો સામનો કરિી અન્ય યોજનાઓ/કાયચિમોને ફાળવી શકા્ુાં હોિ. 

3.5.3 અંદાજપત્રમાાં મોટી નીશતશવર્યક જાહરેાતો અને તેનુાં અમલીકરણ 
સશુનશિત કરવા માટે પરુૂાં  પાડવામાાં આવેલુાં ખરેખર ભાંડોળ 

કાયચિમની માગચદતશિકા/પદ્ધતિઓની માંજૂરીનો અભાવ, વહીવટી માંજૂરીનો અભાવ, અંદાજપત્રીય 
ફાળવણી છુટી ન કરવી, વગેરે કારણોસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાિ ધરવામાાં આવિી ઘણી 
નીતિતવર્યક પહલેનો અંશિ: અમલ િાય છે અિવા અમલ િિો નિી.  આ માત્ર લાભાિીઓને 
ઈધ્છછિ લાભોિી વાંચર્િ રાખતુાં નિી. પરાંત ુઅન્ય તવભાગોને આવી યોજનાઓમાાં િયેલી બર્િોના 
ભાંડોળિી વાંચર્િ રાખે છે, જેનો િેઓ ઉપયોગ કરી શક્યા હોિ. 

વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબોના ભાગ IIનુાં પરરતશષ્ટ XI, વર્ચ દરતમયાન લેવામાાં 
આવેલા નીતિતવર્યક મખુ્ય તનણચયો અિવા અંદાજપત્રમાાં સચૂર્િ નવી યોજનાની તવગિો આપે 
છે.  2020-21 દરતમયાન, 26 નવી યોજનાઓ/મોટી નીતિતવર્યક જાહરેાિો રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કરવામાાં આવી હિી.  ઑરડટના અવલોકન મજુબ, િમામ 26 યોજનાઓનો વર્ચ દરતમયાન અમલ 
કરવામાાં આવ્યો હિો. 

3.5.4 ખર્ચનો ધસારો  

ગજુરાિ અંદાજપત્રીય તનયમાવલી, 1983 અનસુાર, ખર્ચનો ધસારો, તવશેર્ રૂપે નાણાકીય વર્ચના 
છેવટના મરહનાઓમાાં, એ નાણાકીય ઔચર્ત્યનુાં ઉલ્લાંઘન છે. 

2020-21 દરતમયાન રાજ્યની તિજોરીમાાં આવક અને ચકૂવણીઓનો માતસક પ્રવાહ આલેખ 3.8માાં 
દશાચવ્યો છે. 
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આલેખ 3.8: 2020-21 દરશમયાન માશસક આવક અને ખર્ચ 
(₹ કરોડમાાં) 

 
(ખર્ચના આંકડા વસલૂાિ બાદના છે.) 

આલેખ 3.8માાં જોઇ શકાય છે એ મજુબ, માર્ચમાાં આવક અને ખર્ચનો પ્રવાહ નાણાકીય વર્ચ 2020-
21 દરતમયાનના અન્ય મરહનાઓ કરિાાં બમણાિી વધ ુહિો. 

મખુ્ય સદરો જેમાાં કુલ ખર્ચના 50 ટકા કરિાાં અતધક (દરેક રકથસામાાં ₹ એક કરોડ કરિાાં વધ)ુ ખર્ચ 
એકલા માર્ચ 2021માાં કરવામાાં આવ્યો હિો િેની તવગિો કોઠા 3.17માાં આપી છે: 

કોઠો 3.17: માર્ચ 2021માાં ખર્ચનુાં પ્રમાણ 
 (₹ કરોડમાાં) 

મખુ્ય 
સદર 

વણચન 
1 લો 

શત્રમાશસક 
2 જો 

શત્રમાશસક 
3 જો 

શત્રમાશસક 
4 થો 

શત્રમાશસક 
કુલ ખર્ચ 

માર્ચમાાં 
ખર્ચ 

કુલ 
ખર્ચના % 

તરીકે 
માર્ચમાાં 
ખર્ચ 

2075 પરચરુણ સામાન્ય સવેાઓ 0.03 0.18 4.09 25.00 29.30 22.92 78.23 

2810 નવી અન ેપનુઃપ્રાપ્ય ઉજાચ 5.62 37.33 39.89 193.80 276.64 180.33 65.19 

3051 બાંદરો અન ેદીવાદાાંડીઓ  9.50 0.00 0.00 24.71 34.21 24.71 72.23 

3604 
થિાતનક સાંથિાઓ અન ે

પાંર્ાયિી રાજ સાંથિાઓન ે
વળિર અન ેસોંપણીઓ 

2.29 18.04 40.47 328.78 389.58 320.66 82.31 

4055 પોલીસ પર મડૂી જોગવાઇ 6.67 60.78 33.92 127.12 228.49 121.03 52.97 

4250 
અન્ય સામાજજક સવેાઓ પર 

મડૂી જોગવાઇ 
27.97 38.80 61.47 292.00 420.24 227.13 54.05 

4435 
અન્ય કૃતર્ કાયચિમો પર મડૂી 

જોગવાઇ 
0.00 0.00 0.40 60.79 61.19 54.23 88.63 
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મખુ્ય 
સદર 

વણચન 
1 લો 

શત્રમાશસક 
2 જો 

શત્રમાશસક 
3 જો 

શત્રમાશસક 
4 થો 

શત્રમાશસક 
કુલ ખર્ચ 

માર્ચમાાં 
ખર્ચ 

કુલ 
ખર્ચના % 

તરીકે 
માર્ચમાાં 
ખર્ચ 

4515 
અન્ય ગ્રામ તવકાસ કાયચિમો 

પર મડૂી જોગવાઇ 
-1.25 114.11 242.50 579.40 934.76 504.31 53.95 

4810 
નવી અન ેપનુઃપ્રાપ્ય ઉજાચ પર 

મડૂી જોગવાઇ 
0.00 58.33 0.00 291.67 350.00 291.67 83.33 

5053 
નાગરરક ઉડ્ડયન પર મડૂી 

જોગવાઇ 
0.00 7.09 5.75 40.44 53.28 39.72 74.55 

5055 
માગચ અને પરરવહન પર મડૂી 

જોગવાઇ 
0.00 79.55 17.32 372.13 469.00 361.74 77.13 

6216 આવાસન માટે લોન 0.00 0.00 0.45 2.26 2.71 2.26 83.33 

7055 માગચ પરરવહન માટે લોન 0.00 0.00 32.24 69.76 102.00 66.18 64.88 

7615 પરચરુણ લોનો 0.00 0.00 0.00 45.23 45.23 32.87 72.67 

 કુલ 50.83 414.21 478.50 2453.09 3396.63 2249.76  
સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) કર્ેરી દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 

આમ, નાણાકીય તનયમનોની ભાવનાિી તવપરીિ, ખર્ચનો એક નોંધપાત્ર રહથસો રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા નાણાકીય વર્ચના અંિે ખર્ચવામાાં આવ્યો હિો, જે ખર્ચ પર અપરૂત ુ તનયાંત્રણ અને નબળાં 
અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન દશાચવે છે. 

વધમુાાં, માર્ચ 2021માાં 1,914 પેટા-સદરો હઠેળ કરવામાાં આવેલા ₹ 43,396.06 કરોડના કુલ 
ખર્ચમાાંિી, 126 પેટા-સદરો હઠેળ 100 ટકા ખર્ચ (₹ 4,784.34 કરોડ) માર્ચ 2021માાં જ કરવામાાં 
આવ્યો હિો.  16 પેટા-સદરો (126 પૈકી) જેમાાં ₹ 10 કરોડ અિવા વધનુો ખર્ચ માર્ચ 2021માાં 
કરવામાાં આવ્યો હિો િેની તવગિો પક્રરશિષ્ટ3.8 માાં દશાચવી છે. 

ઉપરાાંિ, તવભાગ દ્વારા િેના હથિક મકુાયેલા અનદુાનની બાબિમાાં કરવામાાં આવેલા ખર્ચના 
રકથસામાાં, એવુાં જોવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં કે 108 પૈકી 10 અનદુાનોમાાં, કુલ ખર્ચના 50 ટકા કરિાાં અતધક 
ખર્ચ કોઠા 3.18માાં દશાચવ્યા પ્રમાણે માર્ચમાાં કરવામાાં આવ્યો હિો. 
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કોઠો 3.18: માર્ચમાાં 50 ટકા કરતાાં વધ ુખર્ચવાળા અનદુાનો (ઘટતી ટકાવારીના િમમાાં) 

(₹ કરોડમાાં) 

િમાાંક 
અનદુાન 

નાં. 
વણચન 

1 લો 
શત્રમાશસક 

2 જો 
શત્રમાશસક 

3 જો 
શત્રમાશસક 

4 થો 
શત્રમાશસક 

કુલ 
માર્ચમાાં 
ખર્ચ 

કુલ ખર્ચની 
ટકાવારી રૂપે 
માર્ચમાાં ખર્ચ 

1 0028 
વન અને પયાચવરણ 
તવભાગને લગિો અન્ય 
ખર્ચ 

0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 100.00 

2 0081 વળિર અને સોંપણી 0.28 8.28 17.54 274.62 300.72 274.42 91.26 

3 0010 
તશક્ષણ તવભાગને લગિો 
અન્ય ખર્ચ 

0.17 0.41 0.45 45.93 46.96 33.20 70.70 

4 0041 
આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણને લગિો અન્ય 
ખર્ચ 

0.00 0.01 0.05 0.35 0.41 0.28 68.29 

5 0075 
બાંદર અને પરરવહન 
તવભાગને લગિો અન્ય 
ખર્ચ 

9.95 3.09 0.47 25.27 38.78 24.96 64.36 

6 0055 
મારહિી અને પ્રસારણ 
તવભાગને લગિો અન્ય 
ખર્ચ 

0.00 3.18 0.50 5.90 9.58 5.90 61.57 

7 0101 શહરેી આવાસન 0.09 149.08 60.07 886.35 1095.59 659.58 60.20 

8 0072 વળિર અને સોંપણી 2.29 7.21 18.59 53.30 81.39 45.63 56.07 

9 0035 
સામાન્ય વહીવટ 
તવભાગને લગિો અન્ય 
ખર્ચ 

2.99 96.73 184.87 434.74 719.33 381.03 52.97 

10 0071 
ગ્રામ્ય આવાસન અને 
ગ્રામ તવકાસ 

302.10 249.28 246.10 883.90 1681.38 861.53 51.24 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) કર્ેરી દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 

3.5.4.1 માર્ચમાાં 25 ટકા કરતા અશધક ખર્ચ નોંધાવનાર શવભાગો  

અચગયાર તવભાગોમાાં5 કુલ ખર્ચના 25 ટકા કરિાાં અતધક ખર્ચ માર્ચ 2021માાં કરવામાાં આવ્યો હિો, 
મોટા ખર્ચવાળા બે તવભાગોની તવગિો આલેખ 3.9, અને 3.10માાં દશાચવી છે.  િમામ 11 તવભાગોની 
બાબિમાાં માસ-વાર ખર્ચની તવગિો પક્રરશિષ્ટ 3.9માાં દશાચવી છે.  

                                                 
5   ઉજાચ અને પેરોકેમીકલ; સામાન્ય વહીવટ; ઉદ્યોગ અને ખાણ; પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ તવકાસ; બાંદરો અને 

પરરવહન; માગચ અને મકાન; તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી; સામાજીક ન્યાય અને સશસ્ક્િકરણ; રમિગમિ, ્વુા અને 
સાાંથકૃતિક પ્રવતૃત્તઓ; આરદજાતિ તવકાસ; અને શહરેી તવકાસ અને શહરેી આવાસન 
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આલેખ 3.9: ઉજાચ અને પેટ્રોકેમીકલ શવભાગનો માસ-વાર ખર્ચ 

 
સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) ની કર્ેરી દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 

આલેખ 3.10: આક્રદજાશત શવકાસ શવભાગનો માસ-વાર ખર્ચ 

 
સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) ની કર્ેરી દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 

3.6 પસાંદ કરેલા અનદુાનોની સમીિા  

ગજુરાિ અંદાજપત્ર તનયમાવલી, 1983ની જોગવાઇ મજુબ અનદુાનનો વહીવટ કરનાર 
સત્તાતધકારી િેના તનયાંત્રણ હઠેળના ખર્ચની પ્રગતિ પર ધ્યાન રાખવા માટે અને િેને માંજૂર િયેલા 
અનદુાન અિવા તવતનયોગની હદમાાં રાખવા માટે જવાબદાર છે.  આ સત્તાતધકારીની ફરજો અને 
જવાબદારીઓમાાં સમયસર અને ર્ોકસાઇપવૂચક અંદાજો િૈયાર કરવા અને એ પણ સતુનતિિ કરવુાં 
કે િેને હથિક મકુવામાાં આવેલ અનદુાન જે હતે ુમાટે આપવામાાં આવ્્ુાં હોય િેના માટે જ વપરાય 
અને િયેલી બર્િની જો જરૂર ન હોય િો પરિસોંપણી કરવાનો સમાવેશ િાય છે. 

સત્તાતધકારીઓ આ સરૂ્નાઓનુાં કેટલી હદે પાલન કરે છે િેની ખાિરી કરવાના રષ્ષ્ટકોણ સાિે 
ઑરડટ દ્વારા, તશક્ષણ તવભાગ હઠેળ અનદુાન નાં. 9 (તશક્ષણ) અને માગચ અને મકાન તવભાગ હઠેળ 

1.97 2.14

1477.57
416.82

1627.89
1146.451591.65449.14248.31

2271.22

163.55

4466.68

0
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5000

વર્ચ દરશમયાન કુલ ખર્ચ 13,863.39 કરોડ

ખર્ચ (₹ કરોડમાાં)

163.87 470.42
774.44

967.71
775.45

317.96 774.36 906.84 828.38
712.961317.23

3850.72
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વર્ચ દરશમયાન કુલ ખર્ચ₹ 11,860.34 કરોડ

ખર્ચ (₹ કરોડમાાં)
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અનદુાન નાં. 86નુાં (માગો અને પલુો) સાંર્ાલન કરિા વહીવટી તવભાગો/તનયાંત્રણ અતધકારીઓના 
2018-19િી 2020-21ના ત્રણ વર્ચના સમયગાળા માટેના રેકડચની પ્રતિક ર્કાસણી કરવામાાં આવી 
હિી.  ઑરડટ અવલોકનોની ર્ર્ાચ હવે પછીના ફકરાઓમાાં કરવામાાં આવી છે. 

3.6.1 અનદુાન નાં. 9 શિિણની સમીિા 

તશક્ષણ તવભાગ પ્રાિતમક તશક્ષણ, અખાંડ તશક્ષણ, સાક્ષરિા તશક્ષણ, માધ્યતમક તશક્ષણ, ઉછર્ તશક્ષણ, 
િકનીકી તશક્ષણ, ફામચસી તશક્ષણ વગેરે સાંભાળે છે.  2018-21 દરતમયાન અનદુાન નાં. 09ના મહસેલૂ 
અને મડૂી સદરો હઠેળ કરવામાાં આવેલી અંદાજપત્રીય ફાળવણી અને ખર્ચ નીર્ે કોઠા 3.19માાં 
આપ્યા છે: 

કોઠો 3.19: 2018-21 દરશમયાન અનદુાન નાં. 09 હઠેળ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ અને ખર્ચ 

(₹ કરોડમાાં) 

વર્ચ 
અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓ 

ખર્ચ 
અતધક (+)/ 
બર્િ (-) 

તવર્લનની 
ટકાવારી મળૂ પરૂક કુલ 

મહસેલૂ મતપાત્ર 

2018-19 24173.40 3218.41 27391.81 28825.92 (+)1434.11 (+)5.24 

2019-20 26900.03 1948.47 28848.50 29463.91 (+)615.41 (+)2.13 

2020-21 28744.47 1469.90 30214.37 31433.04 (+)1218.67 (+)4.03 

મહસેલૂ બબન-મતપાત્ર 

2018-19 244.00 32.70 276.70 276.70 00 00 

2019-20 248.26 0.50 248.76 248.76 00 00 

2020-21 245.41 8.48 253.89 253.89 00 00 

મડૂી મતપાત્ર 

2018-19 798.43 0 798.43 446.70 (-)351.73 (-)44.05 

2019-20 579.98 0 579.98 229.37 (-)350.61 (-)60.45 

2020-21 552.78 0 552.78 301.40 (-)251.38 (-)45.48 
સ્રોિ: - સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

ઉપરના કોઠામાાં જોઇ શકાય છે કે 2018-21 દરતમયાન તવભાગ દ્વારા મડૂી તવભાગ હઠેળની 
અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓનો ઉપયોગ કરી શકાયો ન હિો અને વણવપરાયેલી જોગવાઇઓ 
44.05િી 60.45 ટકા વછર્ે રહી હિી.  વધમુાાં, 2018-21 દરતમયાન તવભાગે પરૂક અનદુાન 
મેળવ્્ ુહોવા છિાાં તવભાગ દ્વારા મહસેલૂ મિપાત્ર તવભાગ હઠેળ કુલ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ કરિાાં 
અતધક ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હિો.  અતધક ખર્ચ માટેન ુકારણ તવભાગ દ્વારા ઓરડટને જણાવવામાાં 
આવ્્ ુન હત ુાં. 
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અનદુાન નાં. 9:.તશક્ષણની ઓરડટ ર્કાસણી સાંબ ાંતધિ અવલોકનોની ર્ર્ાચ હવે પછીના ફકરાઓમાાં 
કરવામાાં આવી છે. 

3.6.1.1  અંદાજપત્રમાાં સમાશવષ્ટ નવી બાબતો/પહલેોનુાં અમલીકરણ 

ઓરડટે અવલોકન ક્ુચ હત ુાં કે અંદાજપત્ર વખિે જાહરે કરવામાાં આવેલી ઘણી બધી નવી 
બાબિો/પહલેોનો અમલ કરવામાાં આવ્યો ન હિો અને નીર્ે કોઠા 3.20માાં આપેલી તવગિો પ્રમાણે 
િે પરરપણૂચ િયા વગર રહી હિી:  

કોઠો 3.20: નવી બાબતોનુાં અમલીકરણ 

(₹ લાખમાાં)  
અંદાજપત્રીય 

સદર બાબતનુાં વણચન આવતચક અનાવતચક કુલ અમલ ન થવાના કારણો 

2018-19 

2202-02-
110-01 

અનદુાન મળેવિી ચબન-સરકારી 
માધ્યતમક અન ેઉછર્ માધ્યતમક 
શાળાઓના કમચર્ારીઓની 
સવેાપોિીઓનુાં રડજીટાઇજેશન.  

2256.00 264.00 2520.00 વહીવટી માંજૂરી મળી 
નિી. 

2202-02-
110-01 

જાહરે-ખાનગી ભાગીદારીની રીિે ત્રણ 
થવ-તનભચર સતૈનક શાળાઓ શરૂ કરવી 405.00 - 405.00 

47 ખાનગી એકમો દ્વારા 
અરજીઓ કરવામાાં આવી 
હિી.  સરકાર િરફિી 
માંજૂરી મળી નિી. 

2202-03-
102-09 

ભારિીય તશક્ષક િાલીમ સાંથિા, 
ગાાંધીનગર ખાિ ેતશક્ષકની જગ્યાઓ 100.00 - 100.00 

્તુનવસીટી ગ્રાન્્સ 
કતમશન દ્વારા ભરિી પર 
પ્રતિબાંધના કારણે 

2019-20 
2202-02-
109-01 

સરકારી માધ્યતમક અને ઊછર્ માધ્યતમક 
શાળાઓમાાં CCTV કેમરેા - 109.35 109.35 સમયમયાચદામાાં કામ 

પણૂચ ન િવાના કારણે 

2202-03-
103-01 

સરકારી કોલેજોમાાં CCTV પ્રણાલીની 
ખરીદી  - 765.00 765.00 

તશક્ષણ તવભાગના 
સરકારી ઠરાવ મજુબ 
₹ 418.82 લાખ ગજુરાિ 
જ્ઞાન સાંઘમાાં 
(Knowledge 
Consortium of Gujarat) 
મકુવામાાં આવ્યા છે અને 
બાકીના અનદુાનની 
પરિસોંપણી કરવામાાં 
આવી છે.  

2202-03-
103-01 

સરકારી કોલજેો માટે નશેનલ 
એસસેમને્ટ એન્ડ એિેરડટેશન 
કાઉસ્ન્સલનો (NAAC) અતધકારપત્ર 

- 560.00 560.00 
વહીવટી કારણોસર 
અમલ કરવામાાં ન 
આવ્યો 

2202-80-
001-01 

ઉછર્ તશક્ષણ કતમશનરની કર્રેી માટે 
ફનીર્ર અને સાધનસામગ્રીની ખરીદી 
અન ેકર્રેીના નવીનીકરણ માટે 

- 263.08 263.08 કામ પણૂચ િ્ ુ નિી 
(નવમે્બર 2021). 

2202-80-
003-05 

જીલ્લા તશક્ષણ અને િાચલમ સાંથિા 
(DIET) માટે મહકેમની રર્ના કરવી 63.73 - 63.73 

વહીવટી કારણોસર કોઇ 
ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો ન 
હિો.  
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અંદાજપત્રીય 
સદર બાબતનુાં વણચન આવતચક અનાવતચક કુલ અમલ ન થવાના કારણો 

2203-00-
001-01 

ઇજનરેી રડઝાઇન અન ે ઉદ્યોગ 
સાહતસકિાને સમિચન માટે 1-કેન્રીય અને 
3-થિાતનક ઉછર્ પ્રોદ્યોચગકી 
પ્રયોગશાળાઓ શરૂ કરવી 

- 900.00 900.00 
ટેન્ડર પ્રરિયા પણૂચ ન 
િવાના કારણ ે અમલ 
કરવામાાં ન આવ્યો. 

2203-00-
001-01 

આપાિકાળ પ્રોદ્યોચગકી પ્રયોગશાળાની 
થિાપના - 1000.00 1000.00 

ટેન્ડર પ્રરિયા પણૂચ ન 
િવાના કારણ ે અમલ 
કરવામાાં ન આવ્યો  

2203-00-
001-01 

સરકાર અન ેઅનદુાતનિ ઇજનરેી કોલજેો 
અન ે રાષ્રીય અન ે આંિરરાષ્રીય 
પ્રતિષ્ષ્ઠિ સાંથિાનો માટે સાંશોધન 
પ્રવતૃત્તઓન ે પ્રોત્સાહન માટે STEM 
સાંશોધન અનદુાન 

80.00 - 80.00 
અનદુાનની ચકૂવણી 
િઇ શકી ન હિી કારણ 
કે સાંશોધકો િરફિી કોઇ 
માાંગણી મળી ન હિી. 

2203-00-
001-05 

ગજુરાિ પ્રૌદ્યોચગકી મહાતવદ્યાલય માટે 
નવી જગ્યાઓ ઉભી કરવી 82.61 - 82.61 

રકમની પરિસોંપણી 
કરવામાાં આવી કારણ કે 
વર્ચ દરતમયાન 
જગ્યાઓ ભરી શકાઇ 
નહીં. 

4202-01-
201-06 

જામનગર અન ેસરેુન્રનગર ખાિ ેજીલ્લા 
તશક્ષણ અન ે િાચલમ સાંથિાનુાં (DIET) 
નવીનીકરણ 

- 281.40 281.40 કામ પણૂચ િ્ુાં નિી 
(નવમે્બર 2021). 

4202-01-
201--06 

જામનગર અને સરેુન્રનગર ખાિે તશક્ષણ 
અન ે િાચલમ સાંથિાનુાં (DIET) 
નવીનીકરણ 

- 187.60 187.60 કામ પણૂચ િ્ ુ નિી 
(નવમે્બર 2021). 

2020-21 

2202-02-
110-01 

સહાયક અનદુાન મળેવિી 1415 ચબન-
સરકારી માધ્યતમક અન ેઉછર્ માધ્યતમક 
શાળાઓ માટે અમયાચરદિ ઇન્ટરનટે 
સતુવધા 

166.97 - 166.97 વહીવટી માંજૂરી મળી 
નિી. 

સ્રોિ: તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 

3.6.1.2 માંજૂર ન થયેલી બાબત પર ખર્ચ 

2018-19ના અંદાજપત્રમાાં, મખુ્ય સદર-2202-સામાન્ય તશક્ષણ હઠેળ એક નવી બાબિ એટલે કે 
"સરકારી માધ્યતમક અને ઉછર્ માધ્યતમક શાળાઓની બાળાઓ અને રદવ્યાાંગ તવદ્યાિીઓને સરકાર 
દ્વારા પરીક્ષા ફી પરૂી પાડવી" બાબિે ₹ 28.43 કરોડની જોગવાઇ સાિે અંદાજપત્રીય અંદાજોમાાં 
સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો હિો.  આ બાબિ હઠેળ સરકારે ગજુરાિ માધ્યતમક અને ઉછર્ માધ્યતમક 
તશક્ષણ બોડચ (બોડચ) દ્વારા લેવામાાં આવિી ધોરણ 10 અને 12ની (તવજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહ) 
પરીક્ષાઓ આપિા આવા તવદ્યાિીઓની પરીક્ષા ફી ચકૂવવાનો ઠરાવ કયો હિો (એતપ્રલ 2018). 

ઓરડટે અવલોકન ક્ુચ હત ુાં કે આ બાબિ પર 2018-19માાં ₹ 14.23 કરોડનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો 
હિો જેમાાં ચિચલયન્ટ સર્ચ ટેથટ, જેને સરકારની આ યોજના/બાબિમાાં આવરી લેવા્ ુનિી િેમાાં 
બેઠેલી બાળાઓ અને રદવ્યાાંગ તવદ્યાિીઓની બાબિમાાં કરવામાાં આવેલા ₹ 13.76 લાખનો ખર્ચ 
સામેલ હિો. 



પ્રકરણ 3 - અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર       પષૃ્ઠ | 125 

શાળા કતમશનરે જણાવ્્ુાં હત ુાં કે (સપ્ટેમ્બર 2021) બોડચને આ ખર્ચ માટે સરકારની માંજૂરી 
મેળવવાની અિવા આ રકમની સરકારના રહસાબમાાં પરિસોંપણી કરવાની સરૂ્ના આપવામાાં 
આવી છે. 

3.6.1.3 ગજુરાત માધ્યશમક અને ઉચ્ર્ માધ્યશમક શિિણ બોડચ તરફથી અનદુાનની 
ઓછી ભરપાઇ 

વર્ચ દરતમયાન, ગજુરાિ માધ્યતમક અને ઉછર્ માધ્યતમક તશક્ષણ બોડચના (બોડચ) પ્રમખુ, ઉપ-
પ્રમખુ, સચર્વ, સા્ં કુ્િ સચર્વો અને સહાયક સચર્વો અને અન્ય અતધકારીઓ િેમજ મહકેમના 
પગાર અિવા માનદ વેિન, પેન્શન, રજા અને અન્ય ભથ્િાના ખર્ચને પહોંર્ી વળવા રાજ્ય 
સરકાર શાળા કતમશનર દ્વારા અનદુાન આપે છે.  ગજુરાિ માધ્યતમક અને ઉછર્ માધ્યતમક તશક્ષણ 
અતધતનયમ, 1972 તનયિ કરે છે કે, આ રકમ બોડચ િેના પોિાના ભાંડોળમાાંિી દર વરે્ રાજ્ય 
સરકારને ભરપાઈ કરી દેશે. 

બોડચ દ્વારા સરકારને ભરપાઇ કરવામાાં આવેલી રકમની સ્થિતિ નીર્ે કોઠા 3.21માાં દશાચવી છે: 

કોઠો 3.21: છેલ્લા પાાંર્ વર્ો દરશમયાન ગજુરાત માધ્યશમક અને ઉચ્ર્ માધ્યશમક શિિણ બોડચ 
દ્વારા ઓછી ભરપાઇની શવગતો  

(₹ લાખમાાં) 

િમાાંક વર્ચ 
બોડચ દ્વારા કરવામાાં 

આવલેો ખર્ચ 
સરકારન ેકરવામાાં આવલેી 

ભરપાઇ 
ઓછી ભરપાઇ કરેલી 

રકમ 

1 2016-17 627.98 615.50 12.48 

2 2017-18 861.22 852.82 8.40 

3 2018-19 889.99 877.88 12.11 

4 2019-20 798.49 788.21 10.28 

5 2020-21 712.74 684.74 28.00 

કુલ 3,890.42 3,819.15 71.27 
સ્રોિ: બોડચ દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી  

ઉપરના કોઠામાાં જોઈ શકાય છે એ મજુબ, બોડે ₹ 38.90 કરોડના ખર્ચની સામે સરકારને 
₹ 38.19 કરોડની ભરપાઇ કરી હિી, પરરણામે ₹ 71.27 લાખની ઓછી ભરપાઇ િઇ હિી. 

ઓરડટમાાં આ ધ્યાન પર લાવવામાાં આવ્્ુાં ત્યારે બોડે જણાવ્્ ુહત ુાં કે (ઓક્ટોબર 2021) બોડચના 
િમામ કમચર્ારીઓના માત્ર પગારની ભરપાઇ સરકારને કરવામાાં આવી છે, જો કે, બોડચ પર પડિો 
પરેૂપરૂો નાણાકીય બોજ ટાળવા માટે તનવતૃત્ત વખિે બોડચમાાં પ્રતિતન્સુ્ક્િ પરના કમચર્ારીઓની 
રજાની રોકડની ભરપાઇ કરવામાાં આવી નિી.  વધમુાાં, શાળા કતમશનરે અવલોકનનો થવીકાર 
કયો હિો અને જણાવ્્ ુહત ુાં કે (સપ્ટેમ્બર 2021) અનદુાનની ભરપાઇ પર દેખરેખ માટે પ્રણાલીની 
થિાપના કરવામાાં આવશે. 
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3.6.1.4  કામ ખરેખર પણૂચ થયા શવના વપરાિી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવુાં 

જે શરિો પર અનદુાન માંજૂર કરવામાાં આવ્્ુાં હોય િે પરરપણૂચ િઇ હોય ત્યારે અનદુાતનિ સાંથિા 
દ્વારા વપરાશી પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાાં આવે છે. 

વર્ચ 2018-19 માટેના અંદાજપત્રમાાં, મધ્યાહ્ન ભોજન (MDM) હઠેળ 744 નવા રસોડુ-સહ-ભાંડારના 
બાાંધકામ માટે મધ્યાહ્ન ભોજન કતમશનરને ₹ 19.22 કરોડ આપવામાાં આવ્યા હિાાં.  841 રસોડુ-
સહ-ભાંડારન ુબાાંધકામ 2018-19 દરતમયાન કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં એવુાં જણાવીને મધ્યાહ્ન ભોજન 
યોજના કતમશનરે ₹ 19.22 કરોડની પરેૂપરૂી રકમ માટે વપરાશી પ્રમાણપત્ર આપ્્ુાં હત ુાં (ઓગષ્ટ 
2021). 

પ્રથતિુ ખર્ચમાાંિી ઉભી કરેલી અથક્યામિોની ભૌતિક ર્કાસણી માટે જીલ્લા યોજના ઇજનેર અને 
સવચ તશક્ષા અચભયાનના પ્રતિતનતધઓ સાિે 21-10-2021ના રોજ અટકળે પસાંદ કરેલા છ મધ્યાહ્ન 
ભોજનના રસોડાની ઓરડટે થિળ મલુાકાિ કરી હિી. 

થિળ મલુાકાિ દરતમયાન, એવુાં ધ્યાન પર આવ્્ુાં હત ુાં કે પાાંર્ મધ્યાહ્ન ભોજનના રસોડાનુાં બાાંધકામ 
પણૂચ િઇ ગ્ ુહત ુાં જ્યારે એક શાળા6 ખાિે મધ્યાહ્ન ભોજનના રસોડાઓનુાં બાાંધકામ પ્રગતિમાાં હત ુાં.  
આમ છિાાં, રાજ્ય યોજના તનયામકની (સવચ તશક્ષા અચભયાન) કર્ેરીએ બાાંધકામ ખરેખર પણૂચ 
િયાની ખાિરી કયાચ તવના પરેૂપરૂા અનદુાનની બાબિમાાં વપરાશી પ્રમાણપત્ર મધ્યાહ્ન ભોજન 
કતમશનરને જારી ક્ુચ હત ુાં. 

થિળ મલુાકાિ પર આધારરિ ઓરડટ અવલોકનના જવાબમાાં રાજ્ય યોજના તનયામકની (સવચ 
તશક્ષા અચભયાન) કર્ેરીએ (નવેમ્બર 2021) જણાવ્્ ુ હત ુાં કે નવેમ્બર 2021ની સ્થિતિએ આઠ 
રસોડુ-સહ-ભાંડારોન ુબાાંધકામ ર્ાલ ુહત ુાં.  વધમુાાં એવુાં જણાવવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં કે સામાન્ય રીિે 
મધ્યાહ્ન ભોજનના રસોડાઓનુાં બાાંધકામ ગ્રામ મલુ્કી બાાંધકામ સતમતિ દ્વારા કરવામાાં આવે છે અને 
જ્યારે સવચ તશક્ષા અચભયાન કર્ેરીમાાંિી શાળાના સત્તાવાળાઓને અનદુાનની ચકૂવણી કરવામાાં 
આવે છે ત્યારે વપરાશી પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાાં આવે છે.  ઉપરોક્િ જવાબનુાં મધ્યાહ્ન ભોજન 
કતમશનર દ્વારા સમિચન કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં (નવેમ્બર 2021). 

જવાબ પષુ્ષ્ટ કરે છે કે મધ્યાહ્ન ભોજનના રસોડુ-સહ-ભાંડારનુાં બાાંધકામ પણૂચ િયા પહલેા  પરેૂપરૂા 
અનદુાન માટે વપરાશી પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. 

3.6.1.5  સતત અશધક ખર્ચ 

ગજુરાિ સરકારના તશક્ષણ તવભાગના વર્ચ 2018-21ના અંદાજપત્રીય અંદાજોની ર્કાસણી 
દરતમયાન એવુાં ધ્યાન પર આવ્્ ુહત ુાં કે પ્રાિતમક પાંર્ાયિ તશક્ષકોને વય-તનવતૃત્ત અને તનવતૃત્ત, 
ગે્રછ્ઇુટી અને કુટુાંબ પેન્શનને લગિા ત્રણ સદરો હઠેળ નીર્ે કોઠા 3.22માાં દશાચવ્યા મજુબ 2018-
21 દરતમયાન સિિ અતધક ખર્ચ િયો હિો: 

                                                 
6  દાનાજીની મવુાડી પ્રાિતમક શાળા, દહગેામ, ગાાંધીનગર 
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કોઠો 3.22: સતત અશધક ખર્ચની શવગતો 

(₹ કરોડમાાં) 

સદર 
2018-19 2019-20 2020-21 

અનદુાન ખર્ચ અશધક અનદુાન ખર્ચ અશધક અનદુાન ખર્ચ અશધક 

2071.01.101.01 2875.86 4692.29 1816.43 3591.94 4575.00 983.06 3700.00 4889.83 1189.83 

2071.01.104.01 440.00 758.76 318.76 600.00 786.50 186.50 700.00 928.05 228.05 

2071.01.105.01 363.00 399.01 36.01 363.00 380.34 17.34 368.00 401.67 33.67 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

ઓરડટ દ્વારા આ ધ્યાન પર લાવવામાાં આવ્્ુાં ત્યારે, તનયામક, પ્રાિતમક તશક્ષણે જણાવ્્ ુહત ુાં કે 
(નવેમ્બર 2021) ઉપરોક્િ ખર્ચ જીલ્લા પાંર્ાયિની પ્રાિતમક શાળાઓ સાંબ ાંતધિ તશક્ષકોના 
ગે્રજ્્ઇુટી અને પેન્શન પર કરવામાાં આવ્યો હિો.  વધમુાાં જણાવવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં કે, આ ખર્ચ 
જીલ્લા તિજોરીઓ દ્વારા કરવામાાં આવ્યો હિો જે દર મરહને ખર્ચના આંકડા પરૂા પાડિા નિી િેિી 
િે આ હતે ુમાટે જરૂરરયાિની આકારણી મશુ્કેલ બનાવે છે.  વધમુાાં ઉમેરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં કે, 
અંદાજપત્રીય અંદાજો િૈયાર કરિી વખિે, જીલ્લા તિજોરીઓ અંદાજપત્ર અને ખર્ચના આંકડા પરૂા 
પાડિી નિી અને આિી, અંદાજપત્રીય અંદાજો રજૂ કરિી વખિે ખર્ચના આંકડાની સાર્ી આકારણી 
કરી શકાઇ ન હિી, જે અતધક ખર્ચમાાં પરરણમે છે. 

જવાબ વાજબી નિી કારણ કે તનયામક, પ્રાિતમક તશક્ષણ કર્ેરી પાસે જીલ્લા પાંર્ાયિના 
તનવતૃ્ત/કાયચરિ પ્રાિતમક તશક્ષકોની કોઇ આધારમારહિી નિી જેણે ખર્ચના વધ ુસારા અંદાજ માટે 
સરળિા કરી આપી હોિ.  વધમુાાં, સ ાંકચલિ નાણાકીય વ્યવથિાપન પ્રણાલીનો (IFMS) ડેટા િમામ 
તનયાંત્રણ અતધકારીઓ પાસે ઉપલબ્ધ હોય છે અને આ મખુ્ય સદર હઠેળના અગાઉના વર્ચના 
ખર્ચના આધારે અંદાજપત્રીય અંદાજો િૈયાર કરવા જોઇિા હિાાં. 

3.6.1.6 વ્યસ્તતગત લેજર ક્રહસાબ રોકડ પત્રક અને શતજોરીના પત્રકોની બાંધ શસલકો 
વચ્રે્ ખબૂ મોટો તફાવત  

ઉછર્ તશક્ષણ કતમશનર વ્યસ્ક્િગિ લેજર રહસાબ (Personal Ledger Account) તનભાવે છે.  
વ્યસ્ક્િગિ લેજર રહસાબના વહીવટકિાચએ દરેક તત્રમાતસકમાાં તસલકોનુાં તિજારી સાિે સમાયોજન 
કરવાનુાં હોય છે. 

ઓરડટના ધ્યાન પર આવ્્ુાં હત ુાં કે ઉછર્ તશક્ષણ કતમશનર બાંધ તસલકન ુતત્રમાતસક પત્રક રજૂ કરે 
છે જેમાાં તિજોરી અને િેમની કર્ેરી મજુબની બાંધ તસલકમાાં િફાવિો હિાાં. 2018-21 દરતમયાન 
દરેક તત્રમાતસકના અંિે બાંધ તસલકોમાાં િફાવિ નીર્ે કોઠા 3.23માાં દશાચવ્યો છે:   
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કોઠો 3.23: 2018-21 દરશમયાન દરેક શત્રમાશસકના અંતે રોકડ પત્રક અને શતજોરી મજુબ બાંધ 
શસલકોમાાં તફાવત 

 (₹ કરોડમાાં) 

શત્રમાશસક અંશતત 
PLA રોકડ પત્રક મજુબ 

બાંધ શસલક 
શતજોરીના પત્રક મજુબ બાંધ 

શસલક 
તફાવત 

જૂન-18 313.02 314.91 (-)1.89 

સપ્ટેમ્બર-18 318.91 320.16 (-)1.25 

રડસમે્બર-18 87.64 88.99 (-)1.35 

માર્ચ-19 87.69 90.13 (-)2.44 

જૂન-19 217.70 218.95 (-)1.25 

સપ્ટેમ્બર-19 346.71 348.03 (-)1.32 

રડસમે્બર-19 343.70 344.98 (-)1.28 

માર્ચ-20 153.47 163.12 (-)9.65 

જૂન-20 108.95 110.23 (-)1.28 

સપ્ટેમ્બર-20 189.98 73.15 116.83 

રડસમે્બર-20 131.97 134.04 (-)2.07 

માર્ચ-21 261.83 274.20 (-)12.37 
સ્રોિ: ઉછર્ તશક્ષણ કતમશનર દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી  

ઓરડટે એવ ુપણ અવલોકન ક્ુચ હત ુાં કે ₹ 118.14 કરોડની રકમ “સમાયોજન ન િયેલા િફાવિો” 
િરીકે અલગ રીિે દશાચવીને સમાયોજન બાકી રાખીને િફાવિોમાાંિી દૂર કરવામાાં આવી હિી.  
આ ખર્ચની તવગિોની ઓરડટ દ્વારા ખરાઇ િઇ શકી ન હિી. 

ઉછર્ તશક્ષણ કતમશનરની કર્ેરીએ જણાવ્્ ુ હત ુાં કે (નવેમ્બર 2021) આ િફાવિો પહલેાિી 
અસ્થિત્વમાાં છે અને હજી િેન ુસમાયોજન કરવામાાં આવ્્ ુનિી.  વધમુાાં એવ ુજણાવવામાાં આવ્્ુાં 
હત ુકે ભતવષ્યમાાં િફાવિોન,ુ જો કોઇ હોય િો, તિજારી સાિે સમાયોજન કરવામાાં આવશે અને 
ઓરડટને જાણ કરવામાાં આવશે. 

જવાબ વાજબી નિી કારણ કે ઘણા મોટા િફાવિો લાાંબા સમયિી સમાયોજન િયા તવના રહ્યા 
છે અને આિી, ભાંડોળની ઉર્ાપિની શક્યિા નકારી શકાય નહીં. 

3.6.1.7  ઉર્ાપત/ર્ોરી/દુશવિશનયોગના ક્રકસ્સાઓની જાણ ન કરવી 

સામાન્ય નાણાકીય તનયમો, 2017નો તનયમ 33 બિાવે છે કે, રાજ્ય સરકારના જુદા જુદા તવભાગો 
દ્વારા ઉર્ાપિ/ર્ોરી/દુતવિતનયોગના રકથસાઓની ઓરડટને જાણ કરવાની હોય છે.  ઓરડટના ધ્યાન 
પર આવ્્ુાં હત ુાં કે રાજ્ય યોજના તનયામકની કર્ેરી, સવચ તશક્ષા અચભયાન, ગાાંધીનગરમાાં િયેલી 
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ઉર્ાપિના નીર્ેના બે રકથસાની જાણ ઓરડટને કરવામાાં આવી ન હિી.  આ રકથસાઓની તવગિો 
કોઠા 3.24માાં આપવામાાં આવી છે. 

કોઠો 3.24: ઓક્રડટને જાણ ન કરેલા ઉર્ાપત/ર્ોરી/દુશવિશનયોગના ક્રકસ્સા 

િમાાંક કરે્રીનુાં નામ વર્ચ 
સાંડોવાયેલી રકમ 

(₹ લાખમાાં) 
ક્રકસ્સામી સ્સ્થશત (નવેમ્બર 

2021 ના રોજ) 

1 
જજલ્લા યોજના અતધકારી 

કર્રેી, સરેુન્રનગર 
2008 32.07 

આગામી સનુાવણીની િારીખ 
-03 રડસમે્બર 2021 

2 જજલ્લા યોજના અતધકારી, કછછ 2019 54.57 િહોમિનામ ુરજૂ ક્ુચ 
સ્રોિ: તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવેલી મારહિી 

આમ, જુદા જુદા તવભાગો દ્વારા ઉર્ાપિ/ર્ોરી/દુતવિતનયોગના રકથસાની ઓરડટને જાણ ન કરવાની 
શક્યિા રહલેી છે.  નાણા તવભાગે સામાન્ય નાણાકીય તનયમોના તનયમ 33ના અનસુરણ રૂપે 
િમામ તવભાગોને જરૂરી સરૂ્નાઓ જારી કરવાની જરૂર છે કે જેિી િાબાની કર્ેરીઓમાાં 
ઉર્ાપિ/ર્ોરી/દુતવિતનયોગના રકથસાની જાણ આવા રકથસાઓના યોગ્ય અનસુરણ માટે િમામ 
સાંબ ાંતધિ સત્તાતધકારીઓને સમયસર જણાવી શકાય. 

3.6.1.8 અગાઉના વર્ોની વણવપરાયેલી શસલકો અયોગ્ય રીતે મહસેલૂી આવક તરીકે 
જમા લેવાઇ  

ગજુરાિ અંદાજપત્રીય તનયમાવલી, 1983ના ફકરા 103 અનસુાર, ખર્ચ કરનાર તવભાગોએ જ્યારે 
બર્િ િવાનુાં અપેચક્ષિ હોય ત્યારે વણવપરાયેલ અનદુાનો/તવતનયોગો અિવા િેના ભાગની 
નાણા તવભાગને પરિસોંપણી કરવી જોઇએ.  આ વણવપરાયેલી તસલકો સાંબ ાંતધિ મહસેલૂી ખર્ચના 
મખુ્ય સદરે જમા કરવી જોઇએ એટલે કે જો િે એ જ વર્ચ સાંબ ાંતધિ હોય િો આની નોંધ સાંબ ાંતધિ 
સેવા સદર હઠેળ ખર્ચમાાં ઘટાડા િરીકે કરવી જોઇએ અને જો િે અગાઉના વર્ોને લગિી હોય િો 
રહસાબના સાંબ ાંતધિ મખુ્ય સદરની નીર્ે અતધક ચકૂવણીઓની વસલૂાિ િરીકે અલાયદા ગૌણ 
સદર 911-“બાદ-અતધક ચકૂવણીઓની વસલૂાિ” નીર્ે કરવી જોઇએ. 

અનદુાન નાં. 9 હઠેળ તનયાંત્રણ અતધકારીઓ દ્વારા જમા કરવામાાં આવેલા ર્લણોની નમનૂા ર્કાસણી 
દરતમયાન, ઓરડટના ધ્યાન પર આવ્્ુાં હત ુાં કે 2017-18િી 2021-22 દરતમયાન ₹ 143.76 કરોડની 
રકમની મહસેલૂી ખર્ચની વણવપરાયેલી તસલકો સરકારી રહસાબમાાં મહસેલૂી આવક િરીકે જમા 
કરવામાાં આવી હિી. સાંબ ાંતધિ વર્ોની મહસેલૂી આવક અને મહસેલૂી ખર્ચના ર્ોક્કસ તનરૂપણને 
એટલા પ્રમાણમાાં અસર કરી હિી. તવગિો નીર્ે કોઠો 3.25 માાં આપી છે. 
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કોઠો 3.25: મહસેલૂી આવક તરીકે જમા કરાયેલી મહસેલૂી ખર્ચની વણવપરાયેલી શસલકો 

િમાાં
ક 

વણચન 
મખુ્ય 
સદર 

અનદુાન 
મળ્યાનુાં 
વર્ચ 
 

જેમાાં 
વણવપરાયેલા 
અનદુાનની 
પરતસોંપણી 

થઇ તે 
અંદાજપત્રીય 

સદર 

અનદુાનન
ીી પરત 
સોંપણીનુાં 

વર્ચ 
 

પરતસોંપ
ણીની રકમ  

(₹ 
કરોડમાાં) 

1 
માધ્યતમક અને ઉછર્ માધ્યતમક શાળાઓની (GS & 
HSEB) બાળાઓ અન ે રદવ્યાાંગ તવદ્યાિીઓ માટે 
સરકાર દ્વારા પરીક્ષા ફી પરૂી પાડવી 

2202 2020-21 0202 2021-22 3.41 

2 
તશક્ષણના અતધકાર અતધતનયમ હઠેળ થવ-તનભચર 
શાળાઓમાાં પ્રવશે લીધો હોય િમેની વધારાની ફી  

2202 2018-19 0202 2018-19 5.30 

3 
તશક્ષણના અતધકાર અતધતનયમ હઠેળ થવ-તનભચર 
શાળાઓમાાં પ્રવશે લીધો હોય િમેની વધારાની ફી 

2202 2019-20 0202 2019-20 2.68 

4 
તશક્ષણના અતધકાર અતધતનયમ હઠેળ થવ-તનભચર 
શાળાઓમાાં પ્રવશે લીધો હોય િમેની વધારાની ફી. 

2202 2020-21 0202 2020-21 1.06 

5 
ગજુરાિ માધ્યતમક અન ે ઉછર્ માધ્યતમક તશક્ષણ 
બોડચ, ગાાંધીનગર દ્વારા પગાર અન ેભથ્િાની ભરપાઇ 

2202 2017-18 0202 2017-18 4.27 

6 
ગજુરાિ માધ્યતમક અન ે ઉછર્માધ્યતમક તશક્ષણ 
બોડચ, ગાાંધીનગર દ્વારા પગાર અન ેભથ્િાની ભરપાઇ 

2202 2017-18 0202 2017-18 4.20 

7 પ્રાિતમક તશક્ષકોના પગાર અન ેભથ્િા 2202 2017-18 0202 2017-18 100.00 

8 
ગજુરાિ માધ્યતમક અન ે ઉછર્ માધ્યતમક તશક્ષણ 
બોડચ, ગાાંધીનગર દ્વારા પગાર અન ેભથ્િાની ભરપાઇ 

2202 2018-19 0202 2018-19 5.81 

9 
ગજુરાિ માધ્યતમક અન ે ઉછર્ માધ્યતમક તશક્ષણ 
બોડચ, ગાાંધીનગર દ્વારા પગાર અન ેભથ્િાની ભરપાઇ  

2202 2019-20 0202 2019-20 7.88 

10 
ગજુરાિ માધ્યતમક અન ે ઉછર્ માધ્યતમક તશક્ષણ 
બોડચ, ગાાંધીનગર દ્વારા પગાર અન ેભથ્િાની ભરપાઇ 

2202 2020-21 0202 2020-21 6.85 

11 ગજુરાિ રાજ્ય ઓપન થકુલ 2202 2011-16 0202 2020-21 1.03 

12 
સરકારી માધ્યતમક અને ઉછર્માધ્યતમક શાળાઓ 
માટે ફનીર્રની ખરીદી (CoS) 

2202 2019-20 0202 2020-21 0.12 

13 યોજના બાંધ િવાિી 2202 --- 0202 2018-19 0.99 

14 યોજના બાંધ િવાિી 2202 --- 0202 ---- 0.02 

15 અતધક અનદુાનની વસલૂાિ 2203 -- 0202 2018-19 0.14 

     કુલ 143.76 
સ્રોિ: તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 
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3.6.1.9  ગજુરાત રાજ્ય નાણાકીય સેવામાાં ભાંડોળ મકુવ ુ

નાણા તવભાગે સરૂ્ના જારી કરી હિી કે (29 ઓક્ટોબર 2016) રાજ્ય સરકારના 
ઉપિમો/સાંથિાઓ/માંડળીઓ, વગેરે િેમના વણવપરાયેલ ભાંડોળો ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય 
સેવામાાં (GSFS) મકુી શકે છે.  િેના પર મળેલુાં વ્યાજ મખુ્ય સદર 0049 04 800-21-અન્ય 
આવક હઠેળ સરકારના ખાિામાાં જમા કરવાન ુહત ુાં. 

2009-21ના સમયગાળા દરતમયાન, તશક્ષણ તવભાગને 31 કેસોમાાં ₹ 1,595.04 કરોડનુાં અનદુાન 
મળ્્ ુહત ુાં (પક્રરશિષ્ટ 3.10) જેમાાંિી ₹ 1,208.22 કરોડ ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય સેવામાાં મકુવામાાં 
આવ્યા હિાાં.  આવી માિબર રકમ ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય સેવામાાં મકુવા માટેના કારણો તવભાગે 
રજૂ કયાચ ન હિાાં. 

એ સતુનતિિ કરવુાં જોઇએ કે ફાળવવામાાં આવેલા પરાંત ુિાત્કાચલક જરૂર ન હોય એવા ભાંડોળોનો 
તવભાગો/બોડો/તનગમો દ્વારા તિજારીઓમાાંિી ઉપાડ કરવામાાં ન આવે.  ભાંડોળ એકબાજુ મકુવામાાં 
આવે િે, માત્ર સરકારની રોકડની િરલિા અને એકાંદર લવર્ીકપણ ુ ઘટાડત ુાં નિી પરાંત ુ
અંદાજપત્રીય આયોજનને પણ તનષ્ફળ બનાવે છે.  ભ ાંડોળ એક બાજુ મકુી રાખવાિી રોકડ 
સાંકડામણ વાળા તવભાગોને િાકીદના અને મહત્વના હતેઓુ પર ખર્ચ કરવાિી વાંચર્િ રાખે છે 
જ્યારે અન્ય તવભાગો આવા ભાંડોળો કોઇ ફળદાયક હતે ુમાટે મકુવાના બદલે લાાંબા સમય સધુી 
એની પાસે પકડી રાખે છે. 

3.6.1.10 કેન્ર પ્રાયોજજત/કેન્રીય આયોજન યોજનાઓ હઠેળ નોંધપાત્ર બર્તો  

કેન્ર પ્રાયોજજિ યોજનાઓ માટેનુાં આયોજન એ રીિે કરવુાં જોઇએ કે ભાંડોળોનો ઉપયોગ શે્રષ્ઠ રીિે 
િાય અને મહત્તમ લાભો લોકોને મળે.  અનદુાન નાં. 9ના કેન્ર પ્રાયોજજિ યોજનાઓ/ કેન્રીય 
આયોજન યોજનાઓ બાબિના અંદાજપત્રીય અંદાજોની ર્કાસણીમાાં એવ ુજોવામાાં આવ્્ ુહત ુકે 
કેટલીક યોજનાઓમાાં ભ ાંડોળના ઉપયોગની ગતિ ધીમી હિી.  કેટલીક કેન્ર પ્રાયોજજિ યોજનાઓ 
જેમાાં અમલીકરણની ધીમી ગતિના કારણે બર્િો ₹ 100 કરોડ કરિાાં વધારે હિી િેની તવગિો 
નીર્ે કોઠા 3.26માાં આપી છે: 
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કોઠો 3.26: કેન્રીય પ્રાયોજજત યોજનાઓ હઠેળ બર્તોની શવગતો  

(₹ કરોડમાાં) 

િમાાંક અંદાજપત્રીય સદર સક્રહત 
યોજનાનુાં નામ વર્ચ 

અંદાજપત્રીય અંદાજો કરવામાાં 
આવેલો 
ખર્ચ 

બર્તો 
(-) 

બર્તની 
ટકાવારી કેન્ર રાજ્ય કુલ 

1 2202 (01) (106) (12): EDN-
68 સવચ તશક્ષા અચભયાન 2018-19 618.18 450.00 1068.18 610.80 457.38 42.82 

2 

2202 (02) (109) (06) 
EDN-142-રાષ્રીય માધ્યતમક 
તશક્ષણ અચભયાન યોજનાનુાં 
અમલીકરણ 

2018-19 94.34 62.89 157.23 45.10 112.13 71.31 

3 

4202 (01) (201) (06) 
EDN-113 સવચ તશક્ષા અચભયાન 
(નાણા પાંર્ િરફિી સહાય 
સરહિ)  

2018-19 230.48 153.66 384.14 153.76 230.38 59.97 

4 2202 (01) (106) (12) EDN-
68 સવચ તશક્ષા અચભયાન 2019-20 679.70 453.13 1132.83 102.12 1030.71 90.98 

5 
4202 (01) (201) (06) EDN-
113 સવચ તશક્ષા અચભયાન (નાણા 
પાંર્ની સહાય સરહિ) (60:40 
PCSS) 

2019-20 300.60 200.40 501.00 166.86 334.14 66.69 

6 4202 (01) (201) (06) EDN-
113 સમગ્ર તશક્ષા અચભયાન 2020-21 169.55 113.04 282.59 99.21 183.38 64.89 

સ્રોિ:અંદાજપત્રીય અંદાજો અને VLC/IFMS મારહિી  

કોઠા 3.26માાં જોઇ શકાય છે એ મજુબ, આ યોજનાઓ હઠેળ બર્િોની ટકાવારી 42.82 અને 
90.98 ટકા વછર્ે રહી હિી.  આ દશાચવે છે કે અમલ માટેન ુઆયોજન ઉણપવાળ હત ુાં. 

તવભાગનો જવાબ મળ્યો નિી (નવેમ્બર 2021). 

3.6.1.11 મડૂી ખર્ચન ુમહસેલૂી ખર્ચ તરીકે ખોટુ વગીકરણ 

સરકારના રહસાબો છ થિરીય વગીકરણ મજુબ રજૂ કરવામાાં આવે છે એટલે કે મખુ્ય સદર 
(સરકારના કાયો), પેટા-મખુ્ય સદરો (પેટા-કાયો), ગૌણ સદરો (કાયચિમો/પ્રવતૃત્તઓ), પેટા-સદરો 
(પરરયોજનાઓ), તવગિવાર સદરો (પેટા-પરરયોજનાઓ) અને હતે ુસદરો (ખર્ચનો હતે/ુઉદે્દશ).  
નાણા તવભાગ દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલો અંદાજપત્ર િૈયાર કરવા અંગેનો પરરપત્ર (સપ્ટેમ્બર 
2020) થપષ્ટપણે જણાવે છે કે હતે ુસદરો 5100-મોટર વાહનો, 5200-મશીનરી અને સાધનો અને 
5300-મોટા કામોની જોગવાઇ મડૂીગિ અથક્યામિોના સાંપાદન અને અન્ય મડૂી ખર્ચ (હતે ુવગચ-
6) માટે કરવામાાં આવી છે. 

ઓરડટે અવલોકન ક્ુચ હત ુાં કે આ હતે ુ સદરો હઠેળ ₹ 311.12 કરોડની જોગવાઇ અને 
₹ 230.68 કરોડનો ખર્ચ િયો હિો જેની નોંધ અનદુાન નાં. 9માાં મહસેલૂી ખર્ચ િરીકે કરવામાાં 
આવી હિી.  આ બાબિોની મહસેલૂી ખર્ચ િરીકે જોગવાઇ/વગીકરણ યોગ્ય નિી કારણ કે નાણા 
તવભાગના પરરપત્ર મજુબ આન ુવગીકરણ મડૂી ખર્ચ હઠેળ કરવાનુાં હોય છે.  પરરણામે, 2020-
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21ના નાણાકીય રહસાબોના પરરતશષ્ટ II અને IIIના પત્રક 4, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 19માાં આપવામાાં 
આવેલી તવગિોને અસર િાય છે કારણ કે મડૂી ખર્ચ ઓછો દશાચવાય છે અને મહસેલૂી ખર્ચ વધારે 
દશાચવાય છેં. 

તવભાગનો જવાબ મળ્યો નિી (નવેમ્બર 2021). 

3.6.1.12 હતે ુસદર 6000 “અન્ય મડૂી ખર્ચ”નુાં મડૂી શવભાગ હઠેળ અયોગ્ય વગીકરણ 

અંદાજપત્ર િૈયાર કરવા અંગેનો પરરપત્ર (સપ્ટેમ્બર 2020) જણાવે છે કે હતે ુસદર ‘6000’ અન્ય 
મડૂી ખર્ચ હઠેળની જોગવાઇનો ઉપયોગ હતે ુવગચઃ “રહસાબી સમાયોજન”ના હતે ુમાટે કરવાનો હિો 
જેમાાં ઘસારો, અનામિો, આંિર-રહસાબી િબદીલી, નકુસાનીની માાંડવાળ વગેરે સામેલ હોય છે. 

ઓરડટના ધ્યાન પર આવ્્ુાં હત ુાં કે 2020-21માાં હતે ુ સદર “6000 અન્ય મડૂી ખર્ચ” હઠેળ 
₹ 263.77 કરોડની મળૂ જોગવાઇની7 સામે, ₹ 263.68 કરોડનો ખર્ચ િયો હિો.  આ સદર હઠેળ 
વગીકૃિ કરવામાાં આવેલા ખર્ચની ઓરડટ ર્કાસણીમાાં બહાર આવ્્ુાં હત ુાં કે, આ અનદુાન સવચ તશક્ષા 
અચભયાન હઠેળ અથકયામિો ઉભી કરવા/પ્રવિચમાન સતુવધાઓના નવીનીકરણ માટેની હિી, અને 
િેનુાં વગીકરણ 3500-મડૂી અથકયામિો ઉભી કરવી હઠેળ કરવુાં જરૂરી હત ુાં. 

પરરણામે, 2020-21ના નાણાકીય રહસાબોના પત્રક 4ખ, 8, 10, 19, પરરતશષ્ટ II અને IIIમાાં 
આપવામાાં આવેલી તવગિોને અસર િાય છે કારણ કે મડૂી ખર્ચ અતધક દશાચવાયો છે અને મહસેલૂી 
ખર્ચ ઓછો દશાચવાયો છે. ઉપરાાંિ, પાંર્ાયિોને આપવામાાં આવેલ ુસહાયક અનદુાન ઓછુ દશાચવા્ુાં 
છે. 

તવભાગનો જવાબ મળ્યો નિી (નવેમ્બર 2021). 

3.6.2 અનદુાન નાં. 86 માગચ અને મકાનની સમીિા 

ગજુરાિ સરકારનો માગચ અને મકાન તવભાગ જે અનદુાન નાં. 86નો વહીવટ કરે છે િે ગજુરાિ 
રાજ્યમાાં માગોની અને સરકારી મકાનોની બધીજ શે્રણીઓના આયોજન, બાાંધકામ અને જાળવણીને 
લગિી િમામ પ્રવતૃત્તઓ પર દેખરેખ રાખે છે. 

આ અનદુાનની જોગવાઇઓમાાં ગ્રામ્ય માગો માટે સહાયક અનદુાન સરહિ માગો, પલુો, ફેરી, 
બોગદા, બેઠા પલુ વગેરેના બાાંધકામ અને સધુારાનો સમાવેશ િાય છે.  િેમાાં સામાન્ય મહકેમ 
પરનો ખર્ચ પણ સામેલ હોર્ છે.  મડૂી તવભાગમાાં માગચ અને મકાન તવભાગના તનયાંત્રણ હઠેળના 
મોટા કામો પરના મડૂી ખર્ચ માટેની જોગવાઇનો પણ સમાવેશ િાય છે. 

ગજુરાિ અંદાજપત્રીય તનયમાવલી, 1983ની જોગવાઇ મજુબ અનદુાનનો વહીવટ કરનાર 
સત્તાતધકારી િેમના તનયાંત્રણ હઠેળના ખર્ચની પ્રગતિ પર નજર રાખવા માટે અને િેને માંજૂર િયેલા 
અનદુાન અિવા તવતનયોગની અંદર રાખવા માટે જવાબદાર છે.  આ સત્તાતધકારીઓની ફરજો 

                                                 
7 મખુ્ય સાદર 4202 
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અને જવાબદારીઓમાાં સમયસર અને ર્ોકસાઇપવૂચક અંદાજો િૈયાર કરવા અને િેમના હવાલે 
મકુવામાાં આવેલા અનદુાન જે હતેઓુ માટે િે પરૂા પાડવામાાં આવ્યા હોયિેના માટે ખર્ચવામાાં આવે 
છે અને િયેલી બર્િોની જો હવે પછી જરૂર ન હોય િો પરિસોંપણી સતુનતિિ કરવાનો સમાવેશ 
િાય છે. 

સત્તાતધકારીઓ આ સરૂ્નાઓન ુકેટલે અંશે પાલન કરે છે િેની ખાિરી કરવાની રષ્ષ્ટએ ઓરડટે 
2018-19િી 2020-21ના ત્રણ વર્ોના સમયગાળા માટે માગચ અને મકાન તવભાગ હઠેળ અનદુાન 
નાં. 86ને (માગચ અને મકાન) લગિા વહીવટી તવભાગ/તનયાંત્રણ અતધકારીઓના રેકડચની પ્રતિક 
ર્કાસણી કરી હિી. 

ઓરડટ અવલોકનોની ર્ર્ાચ હવે પછીના ફકરાઓમાાં કરવામાાં આવી છે. 

3.6.2.1 અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓથી શવર્લન 

માગચ અને મકાન તવભાગની અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓ સામે ખર્ચની તવગિો નીર્ે આપી છે: 

કોઠો 3.27: 2018-21 દરશમયાન અનદુાન નાં. 86 હઠેળ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ અને ખર્ચ 

(₹ કરોડમાાં) 

નાણાકીય 
વર્ચ 

અંદાજપત્રીય જોગવાઇઓ  ખર્ચ 
 

અશધક (+) 
બર્ત (-) 

શવર્લનની 
ટકાવારી મળૂ પરૂક કુલ 

મહસેલૂી મતપાત્ર  

2018-19 3,351.53 0.00 3,351.53 3,519.88 (+)168.35 (+)5.02 

2019-20 3,393.05 0.00 3,393.05 3,639.71 (+)246.66 (+)7.27 

2020-21 3,532.87 0.00 3,532.87 3,343.65 (-)189.22 (-)5.36 

મડૂી મતપાત્ર 

2018-19 2,851.55 403.92 3,255.47 3,249.60 (-)5.87 (-)0.18 

2019-20 3,434.12 198.63 3,632.75 3,613.98 (-)18.77 (-)0.52 

2020-21 3,490.10 2,057.18 5,547.28 5,509.18 (-) 38.10 (-)0.68 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

ઉપરના કોઠામાાંિી જોઇ શકાય છે કે 2020-21 દરતમયાન તવભાગ દ્વારા અંદાજપત્રીય 
જોગવાઇઓનો ઉપયોગ કરી શકાયો ન હિો જેિી મડૂી-મિપાત્ર તવભાગ હઠેળ 0.68 ટકા અને 
મહસેલૂી-મિપાત્ર તવભાગ હઠેળ 5.36 ટકા વણવપરાયેલા રહ્યા હિાાં.  ઉપરાાંિ, 2018-19 અને 
2019-20માાં મહસેલૂી મિપાત્ર તવભાગમાાં તવભાગે અતધક ખર્ચ કયો હિો.  તવભાગે આ નાણાકીય 
વર્ો માટે બર્િ/અતધક માટેના કોઇ ર્ોક્કસ કારણો રજૂ કયાચ ન હિાાં. 
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3.6.2.2 રાષ્ટ્રીય હાઇ સ્પીડ રેલ શનગમ બલશમટેડમાાં િેરમડૂી રોકાણ 

મખુ્ય અને ગૌણ સદરોની યાદી સાિે આપવામાાં આવેલા સામાન્ય તનદેશો અનસુાર, ઇક્વીટી શેર, 
વગેરેમાાં મડૂીરોકાણ માટે જરૂર જણાય ત્યાાં ગૌણ સદર "જાહરે ક્ષેત્ર અને અન્ય ઉપિમોમાાં 
મડૂીરોકાણ" (ગૌણ સદર 190) ખોલી શકાય છે.  ઉપરાાંિ, નાણા તવભાગ દ્વારા દર વરે્ જારી 
કરવામાાં આવિો અંદાજપત્ર િૈયાર કરવા માટેનો તવગિવાર પરરપત્ર તનયિ કરે છે કે 
મડૂીરોકાણ/મડૂી ફાળા માટેના અંદાજો માત્ર ગૌણ સદર-190 હઠેળ કરવા જોઇએ. 

ઓરડટે અવલોકન ક્ુચ હત ુ કે 2016-17િી આગળ, અનદુાન નાં. 86માાં રહસાબી સદર 
5054.03.337.11 હઠેળ રાષ્રીય હાઇ થપીડ રેલ તનગમ ચલતમટેડમાાં શેરમડૂી ફાળા માટેની 
જોગવાઇનો સમાવેશ િયો હિો.  મખુ્ય સદર-5054 માગચ અને મકાન પર મડૂી જોગવાઇને લગત ુ
છે, પેટા-મખુ્ય સદર-03 રાજ્ય ધોરીમાગોને લગત ુછે અને ગૌણ સદર 337 સડકના કામોને લગત ુ
છે. રાષ્રીય હાઇ થપીડ રેલ તનગમ ચલતમટેડમાાં શેરમડૂી ફાળાની જોગવાઇ ન િો માગો અન ેપલુોને 
લગિી છે કે ન ગજુરાિમાાં રાજ્ય ધોરીમાગોને લગિી છે. પ્રવિચમાન સરૂ્નાઓને ધ્યાનમાાં રાખિાાં 
આ જોગવાઇનો સમાવેશ ગૌણ સદર-190 હઠેળ કરવો જરૂરી હિો. 

તવભાગે 2020-21 સધુીમાાં પ્રથતિુ કાંપનીમા ₹ 1,630 કરોડનો કુલ શેરમડૂી ફાળો આપ્યો હિો. 
આમ, આ બાબિમાાં થપષ્ટ સરૂ્નાઓ હોવા છિાાં અયોગ્ય રહસાબી સદર હઠેળ જોગવાઇ કરવામાાં 
આવી હિી. 

તવભાગનો જવાબ મળ્યો નિી (નવેમ્બર 2021). 

3.6.2.3  કેન્રીય માગચ ભાંડોળ માટે અંદાજપત્રીય અંદાજો  

કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ (CRF)8 એ, રાષ્રીય ધોરી માગો અને રાજ્ય માગો િૈયાર કરવા અને જાળવણી 
માટે પેરોલ અને હાઇ-થપીડ ડીઝલના વેર્ાણ પર ભારિ સરકાર દ્વારા લાદવામાાં આવેલ સેસ/કર 
માાંિી કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ અતધતનયમ, 2000ની કલમ 6 હઠેળ તનતમિિ રદબાિલ ન િાય એવુાં 
ભ ાંડોળ છે.  ભારિ સરકારના માગચ પરરવહન અને ધોરીમાગચ માંત્રાલય દ્વારા રાષ્રીય માગચ 
ભ ાંડોળમાાંિી દરેક રાજ્ય/ કેન્ર શાતસિ પ્રદેશને ભાંડોળોની ફાળવણીને નાણાકીય વર્ચની શરૂઆિમાાં 
અંતિમરૂપ આપવામાાં આવે છે. 

કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ માટેના માગચ અને મકાન તવભાગના અંદાજપત્રીય અંદાજોમાાં અન્ય બાબિો 
સાિે ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન હઠેળ આવક9 અને અનરુૂપ રહસાબી સદર-
3054.80.797.11 હઠેળ "કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળની ફાળવણી િાપણ રહસાબમાાં િબદીલી” ખર્ચની 
જોગવાઇનો સમાવેશ િાય છે.  ભારિ સરકાર િરફિી કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ હઠેળ મળેલુાં ભ ાંડોળ 
કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ (જાહરે રહસાબ હઠેળની િાપણો) િરફિી આતિિક સહાય ખાિે િબદીલ કરવુાં 
જરૂરી છે.  અને રથિા બાાંધકામ હઠેળનો ખર્ચ મડૂી ખર્ચ િરીકે દશાચવાય છે જે આ ભાંડોળોમાાંિી 

                                                 
8  હવે કેન્રીય માગચ અને માળખાકીય ભાંડોળ (CRIF) 
9  1601.08.108.01 
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સરભર િાય છે.  કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ હઠેળ અપેચક્ષિ ઉપાર્જન/અંદાજીિ ચકૂવણીની તવગિો 
અતધક્ષક ઇજનેર, માગચ પરરવહન અને ધોરીમાગચ માંત્રાલયની પ્રાદેતશક કર્ેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
પરૂી પાડવામાાં આવી છે. 

ઓરડટે અવલોકન ક્ુું હત ુાં કે 2019-20ના સમયગાળા દરતમયાન, કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ હઠેળની 
આવક અંદાજપત્રીય જોગવાઈ કરિાાં વધી હિી.  કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ હઠેળ અપેચક્ષિ ઉપાર્જન / 
અંદાજીિ ચકૂવણીની તવગિો અતધક્ષક ઇજનેર, માગચ પરરવહન અને ધોરીમાગચ માંત્રાલયની 
પ્રાદેતશક કર્ેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવેલી મારહિી સાંબ ાંતધિ વર્ચ માટે અંદાજપત્રીય 
અંદાજો/પરૂક માાંગણી િૈયાર કરિી વખિે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવી ન હિી.  તવગિો નીર્ે કોઠા 
૩.28માાં આપી છે: 

કોઠો 3.28: અંદાજપત્રીય અંદાજો અને પરૂક માાંગણીમાાં ખોટો અંદાજ 

(₹ કરોડમાાં) 

સમયગા
ળો 

કેન્રીય માગચ ભાંડોળ હઠેળ આવક કેન્રીય માગચ ભાંડોળ હઠેળ ખર્ચ 

અપચેક્ષિ 
ઉપાર્જન 

શક્ય 
ચકૂવણી 

ભારિ 
સરકાર 
િરફિી 
ખરેખર 
આવક 

અંદાજ
પત્રીય 
જોગવા

ઈ 

પનુતવિ
નીયો
ગ 

કુલ 
વર્ચ 

દરતમયા
ન ખર્ચ 

અતધક 
ખર્ચ 

2019-20 450.64 547.70 718.87 74.57 0.00 74.57 718.87 644.30 
2020-21 420.06 635.08 430.74 154.44 0.84 155.28 430.74 275.46 

સ્રોિ: માગચ અને મકાન તવભાગે પરૂી પાડેલી મારહિી અને સાંબાંતધિ વર્ોના તવતનયોગ રહસાબો 

તવભાગે કેન્રીય માગચ ભ ાંડોળ હઠેળ મળેલાાં બધા જ ભાંડોળનો ખર્ચ કયો હિો.  આમ, ઉપલબ્ધ 
મારહિી મજુબ અંદાજપત્રીય અંદાજો અને પરૂક માાંગણી િૈયાર ન કરવાિી િે જોગવાઇ કરિાાં 
અતધક ખર્ચમાાં પરરણમ્યો હિો જેનુાં તનયતમિીકરણ જરૂરી હત ુાં. 

તવભાગનો જવાબ મળ્યો નિી (નવેમ્બર 2021). 

3.6.2.4  ગ્રામ્ય માગચ યોજનાનો અમલ 

િમામ ગ્રામીણ પ્રજાને સારા અને બારમાસી માગો દ્વારા માગચ સાિે જોડવાના આશયિી વર્ચ 
2000માાં કેન્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાન માંત્રી ગ્રામ સડક યોજના (PMGSY) શરૂ કરવામાાં આવી હિી.  
િે કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનિુમે 60:40ના પ્રમાણમાાં ફાળાવાળી કેન્રીય પ્રાયોજજિ યોજના 
છે.  રાજ્યમાાં આ યોજનાની અમલકિાચ એજન્સી ગજુરાિ રાજ્ય ગ્રામ્ય માગચ તવકાસ એજન્સી છે 

(GSRRDA). 

ભારિ સરકારના ગ્રામ તવકાસ માંત્રાલયે વર્ચ 2020-21 માટે પ્રધાન માંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હઠેળ 
માગચની લાંબાઇ અને આવાસની રષ્ટીએ રાજ્યોને સરૂ્ક ભાંડોળની ફાળવણી અને ભૌતિક લક્ષ્યાાંકો 
જારી કયાચ હિા (એતપ્રલ 2020). િેમણે 700 રક.મી. લાાંબા માગચ માટેના ભૌતિક લક્ષ્યાાંક સાિે 
₹ 600 કરોડની (₹ 360 કરોડ અને ₹ 240 કરોડ અનિુમે કેન્ર અને રાજ્યનો રહથસો) ફાળવણી 
કરી હિી.  જો કે, ગજુરાિ રાજ્ય ગ્રામ્ય માગચ તવકાસ એજન્સીએ ગજુરાિનો વાતર્િક લક્ષ્યાાંક 
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₹ 600 કરોડિી સધુારીને ₹ 200 કરોડ અને માગચની લાંબાઇ 700 રક.મી.િી 200 રક.મી. કરવાની 
તવનાંિી કરી હિી (સપ્ટેમ્બર 2020).   

ઓરડટે અવલોકન ક્ુું હત ુાં કે અનદુાન નાં. 86 હઠેળ માત્ર ₹ 100 કરોડની (₹ 60 કરોડ અને 
₹ 40 કરોડ અનિુમે કેન્ર અને રાજ્યનો રહથસો) અંદાજપત્રીય જોગવાઇ કરવામાાં આવી હિી જે 
ન િો ગ્રામ તવકાસ માંત્રાલય દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલા લક્ષ્યાાંક કે ન િો ગજુરાિ રાજ્ય ગ્રામ્ય 
માગચ તવકાસ એજન્સીએ પોિે માાંગણી કરેલા લક્ષ્યાાંક પર આધારરિ હિી.  તવભાગે યોજનાના 
અમલીકરણ માટે 2020-21માાં ₹ 79.07 કરોડ અને ₹ 52.72 કરોડ અનિુમે કેન્ર અને રાજ્યના 
રહથસા િરીકે ગજુરાિ રાજ્ય ગ્રામ્ય માગચ તવકાસ એજન્સીને છુટા કયાચ હિાાં.  આમાાંિી, વર્ચ 2020-
21ના અંિે ₹ 71.89 કરોડ વપરાયા તવના પડી રહ્યા હિાાં. 

તવભાગનો જવાબ મળ્યો નિી (નવેમ્બર 2021). 

3.6.2.5  સરકારના ક્રહસાબમાાં વ્યાજ જમા ન કરવુાં 

નાણા તવભાગે િારીખ 16 સપ્ટેમ્બર 2014 અને 29 ઓક્ટોબર 2016ના સરકારના ઠરાવોિી 
સરૂ્નાઓ જારી કરી હિી કે રાજ્ય સરકારના ઉપિમો/સાંથિાઓ/માંડળીઓ િેમનુાં વણવપરાયેલુાં 
ભ ાંડોળ ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય સેવામાાં જમા કરી શકે છે.  િેમાાંિી મળતુાં વ્યાજ સરકારના 
રહસાબમાાં મખુ્ય સદર 0049 04 800 21-અન્ય આવકો હઠેળ સમયસર જમા કરવાનુાં જરૂરી હત ુાં. 

ગજુરાિ રાજ્ય ગ્રામ્ય માગચ તવકાસ એજન્સીએ ₹ 359 કરોડનુાં ભ ાંડોળ (31 માર્ચ 2020ની સ્થિતિએ) 
ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય સેવામાાં જમા ક્ુચ હત ુાં.  ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય સેવામાાં રહલેી મદુિી 
િાપણો અને પ્રવાહી િાપણો પર વર્ચ 2019-20 માટે ₹ 24.87 કરોડન ુ(₹ 20.67 કરોડ 2018-
19 માટે) મળેલુાં વ્યાજ સરકારના રહસાબમાાં જમા કરવાના બદલે અનદુાન ભાંડોળમાાં જમા કરવામાાં 
આવ્્ ુહત ુાં. 

3.7 ભલામણો 

રાજ્ય સરકારે: 

 તવભાગોની જરૂરરયાિોના તવિસનીય અનમુાનો અને િેમને ફાળવાયેલા સાંસાધનોનો 
ઉપયોગ કરવાની ક્ષમિાના આધારે વાથિવલક્ષી અંદાજપત્ર ઘડવુાં જોઇએ. 

 તવધાનસભા દ્વારા માંજૂર િયેલા અનદુાનો કરિાાં અતધક ખર્ચને ગાંભીરિાિી જોવો જોઇએ 
અને વહલેામાાં વહલેી િકે િે તનયતમિ કરવો જોઇએ. 

 બર્િોમાાં કાપ મકુાય, અનદુાન/તવતનયોગની અંદર મોટી બર્િો તનયાંતત્રિ િાય અને 
અપેચક્ષિ બર્િોને ઓળખીને તનયિ સમય મયાચદામાાં પરિસોંપવામાાં આવે િે સતુનતિિ 
કરવા માટે અંદાજપત્રનુાં યોગ્ય અમલીકરણ અને તનયાંત્રણ લાગ ુકરવા માટે ઉચર્િ તનયાંત્રણ 
પધ્ધતિ થિાપવી જોઇએ; અને 



પ્રકરણ 3 - અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન 

પષૃ્ઠ | 138     31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લેખાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

 અંદાજપત્રના યોગ્ય તવશ્લેર્ણ અને અિચપણૂચ તવતનયોગ રહસાબો િૈયાર કરવાની સગુમિા 
માટે ફાળવણીમાાંિી િયેલા ખર્ચમાાં તવર્લનો માટે તનયાંત્રણ અતધકારીઓને જવાબદાર 
ગણવાનુાં સતુનતિિ કરવુાં જોઇએ. 

 વર્ચ દરતમયાન સમાનરૂપે ખર્ચ િાય અને માર્ચમાાં ખર્ચનો ધસારો ન િાય િે સતુનતિિ કરવુાં 
જોઈએ. 


