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પ્રકરણ 4  હિસાબોની ગણુવત્તા અને નાણાકીય અિવેાલની પધ્ધતિઓ 

નાણાકીય રજૂઆિની સદુ્રઢ વ્યવથિા અને તનયમો િિા કાયચપધ્ધતિના અનપુાલનનુું સશુાસનમાું 
મહત્વનુું યોગદાન હોય છે.  આ બાબિ, સસુુંગિ, તવશ્વસનીય અને સમયસર નાણાકીય રજૂઆિને 
સતુનતિિ કરે છે અને એ રીિે મળૂભિૂ કારભારી જવાબદારીઓ, વ્યહૂાત્મક આયોજન અને યોગ્ય 
તનણચય લેવામાું રાજ્ય સરકારને સહાય કરે છે.  આ પ્રકરણ તવતવધ નાણાકીય તનયમો, પધ્ધતિઓ 
અને તનદેશોના રાજ્ય સરકારના અનપુાલનની સ્થિતિ અને તવહુંગાવલોકન પરુૂું પાડે છે. 

હિસાબોની પણૂણિા સબંતંધિ બાબિો 

4.1 વ્યાજપાત્ર થાપણો પરના વ્યાજની જવાબદારી અદા ન કરવી  

રાજ્ય સરકારની જવાબદારી છે કે વ્યાજપાત્ર િાપણોની (રહસાબોના મખુ્ય સદર 8336 અને 
8342) રકમની બાબિમાું વ્યાજની જોગવાઈ અને િેની ચકૂવણી કરવામાું આવે.  આમ છિાું, 
કોઠા 4.1માું દશાચવ્યા મજુબ, 31 માર્ચ 2020ની સ્થિતિએ આ િાપણોમાું તસલકો હિી છિાું મખુ્ય 
સદર 2049 (મહસેલૂી ખર્ચ) હઠેળ વ્યાજની ચકૂવણી માટે રાજ્ય સરકારે અંદાજપત્રીય જોગવાઈ 
કરી ન હિી. 

કોઠો 4.1: વ્યાજપાત્ર થાપણોની બાબિમા ંવ્યાજની જવાબદારી અદા ન થવી 
(₹ કરોડમાું) 

ક્રમાકં વ્યાજપાત્ર થાપણનુ ંનામ 
31 માર્ણ 

2020ના રોજ 
તસલક 

વ્યાજની રકમ 
જેની જોગવાઈ 

કરવામા ંન આવી 

1. વ્યાજપાત્ર િાપણ (અંશદાયી પેન્શન યોજના તસવાય)  17.50 1.31 

2. વ્યાજપાત્ર િાપણ (અંશદાયી પેન્શન યોજના)  20.64 0.09 

કુલ 1.40 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો 

વ્યાજની જવાબદારી અદા ન કરવાની બાબિનુું પ્રતિબબિંબ ઘટેલી મહસેલૂી ખાધમાું અને સુંબ ુંતધિ 
િાપણોની ઓછી આખરી બાકીમાું જોવા મળે છે. 

4.2 રાજ્યની અમલકિાણ સસં્થાઓને ભડંોળની સીધી િબદીલી 

કેન્દ્ર સરકાર સામાજીક અને આતિિક ક્ષેત્રોમાું જુદી જુદી પરરયોજનાઓ/કાયચક્રમોના અમલીકરણ 
માટે રાજ્યની અમલકિાચ સુંથિાઓને ભુંડોળની બારોબાર િબદીલીઓ કરિી આવી છે.  આ ભુંડોળો 
રાજ્યના અંદાજપત્ર/રાજ્યની તિજોરી વ્યવથિા મારફિ મોકલવામાું ન આવિા હોવાિી, વાતર્િક 
નાણાકીય રહસાબોમાું આવા ભુંડોળો દશાચવાિા નિી.  આમ, એટલા પ્રમાણમાું, રાજ્યની આવક 
અને ખર્ચ અને િેમાુંિી િારવેલા અન્ય રાજકોર્ીય ર્લાુંકો/પરરમાણો પણ સુંપણૂચ બર્ત્ર રજૂ કરિા 
નિી. 
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01 એતપ્રલ 2014ની અસરિી, ભારિ સરકારે કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજનાઓ માટેની િમામ 
સહાય/વધારાની કેન્દ્રીય સહાય રાજ્ય સરકારને છૂટી કરવાનો તનણચય કયો હિો.  જો કે, 
ગજુરાિમાું, કેન્દ્રીય ભુંડોળોની રાજ્યની અમલકિાચ સ ુંથિાઓને બારોબાર િબદીલી કરવાનુું 2020-
21માું પણ ર્ાલ ુ રહ્ુું હત ુું (નાણાકીય રહસાબો, ભાગ-IIના પરરતશષ્ટ VIનો સુંદભચ).  આવી 
િબદીલીઓની 2016-17િી 2020-21 માટેની વર્ચ-વાર તવગિો કોઠા 4.2માું દશાચવી છે. 

કોઠો 4.2: ભારિ સરકાર દ્વારા રાજ્યની અમલકિાણ સસં્થાઓને ભડંોળની થયેલી િબદીલી  

(₹ કરોડમાું)  
રાજ્યની અમલકિાણ સસં્થાઓને 

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

િબદીલ કરેલ ુભુંડોળ  3,392.86 7,510.45 10,026.44 11,659.35 14,210.99 
સ્રોિઃ સુંબુંતધિ વર્ચ માટેના નાણાકીય રહસાબો 

2020-21 દરતમયાન, ભારિ સરકારે ₹ 14,210.99 કરોડ અમલકિાચ સુંથિાઓને બારોબાર િબદીલ 
કયાચ હિાું, જે પૈકી ₹ 9,901.34 કરોડ ‘રાજ્ય સરકારની અમલકિાચ સુંથિાઓ’ને અને 

₹ 4,309.65 કરોડ ‘રાજ્ય સરકારની ન હોય એવી સુંથિાઓ‘ને બારોબાર છૂટા કરવામાું આવ્યાું હિાું.  
ફકરા 2.4.2.4માું બિાવ્યા પ્રમાણે પુંર્ાયિી રાજ સુંથિાઓને અને શહરેી થિાતનક સુંથિાઓને સહાયક 
અનદુાન રૂપે આપવામાું આવેલી નાણાકીય સહાય આ િબદીલીઓમાું સામેલ નિી.  આ િબદીલીઓ 
સુંબ ુંતધિ પરરયોજનાઓની માગચદતશિકાઓ અનસુાર હિી.  કેન્દ્રીય ભુંડોળોની રાજ્ય સરકારની 
અમલકિાચ સુંથિાઓને બારોબાર મોટી િબદીલીઓ સુંકળાયેલી હિી િે યોજનાઓ હિી; પ્રધાન મુંત્રી 
રકસાન સન્માન તનતધ (₹ 3,159.88 કરોડ), ગાુંધીનગર-અમદાવાદ માટે મેટ્રો-લીંક એક્ષપે્રસ 
(₹ 992.74 કરોડ), મહાત્મા ગાુંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામ રોજગાર બાયુંધરી યોજના (₹ 1,101.65 કરોડ) અને 
સાુંસદોની થિાતનક તવથિાર તવકાસ યોજના (₹ 70 કરોડ). 

તવતવધ તવકાસ યોજનાઓનો અમલ કરવા માટે 2020-21 દરતમયાન ભારિ સરકાર િરફિી બારોબાર 
₹ 14,210.99 કરોડ મેળવનાર જુદી જુદી સુંથિાઓની તવગિો આલેખ 4.1માું દશાચવી છે. 
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આલેખ 4.1: અમલકિાણ સસં્થાઓ જેને 2020-21 દરતમયાન ભારિ સરકાર િરફથી બારોબાર ભડોળ 
મળ્ુ ંિત ુ ં 

 
સ્રોિ: 2020-21 માટેનો PFMS ડેટા 

4.3 સ્થાતનક ભડંોળોની થાપણો 

પુંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ તવકાસ તવભાગ હઠેળના 33 જીલ્લા તવકાસ અતધકારીઓ 
અને 247 િાલકુા તવકાસ અતધકારીઓ દ્વારા સુંર્ાબલિ 280 વ્યસ્તિગિ લેજર ખાિા (PLA) હિાું.  
છેલ્લા પાુંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન જજલ્લા પરરર્દ ભુંડોળ અને પુંર્ાયિ સતમતિ ભુંડોળ 
હઠેળના વ્યવહારો કોઠા 4.3માું દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 4.3: સ્થાતનક ભડંોળોની થાપણો 
(₹ કરોડમાું) 

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

જીલ્લા પરરર્દ 
ભુંડોળ  

(8448-109-11) 

ખલુિી તસલક 8,329.90 9,249.79 8,940.69 8,263.03 8,821.48 
આવકો 18,331.28 23,364.03 24,485.22 23,210.91 24,110.28 
ખર્ચ 17,411.39 23,673.13 25,162.88 22,652.46 23,285.47 

બુંધ તસલક 9,249.79 8,940.69 8,263.03 8,821.48 9,646.29 

પુંર્ાયિ સતમતિ 
ભુંડોળ  

(8448-109-12) 

ખલુિી તસલક 3,865.33 3,680.94 3,845.12 4,138.24 4,209.52 
આવકો 12,352.71 16,300.28 16,526.91 15,349.79 15,767.41 
ખર્ચ 12,537.10 16,136.10 16,233.79 15,278.51 15,823.07 

બુંધ તસલક 3,680.94 3,845.12 4,138.24 4,209.52 4,153.86 
વર્ણના અંિે બધં તસલક 12,930.73 12,785.81 12,401.27 13,031.00 13,800.15 

સ્રોિ: સુંબુંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો 
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રાજ્ય સરકારના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો
રાજ્ય સરકારની સુંથિાઓ

નોંધાયેલી સોસાયટીઓ (સરકાર, થવાયત્ત સુંથિાઓ)

ખાનગી ક્ષેત્રની કુંપનીઓ
કેન્દ્ર સરકારની સુંથિાઓ

રાજ્ય સરકાર જીલ્લા તવકાસ અતધકારી
અન્ય નોંધાયેલી સોસાયટીઓ

થિાતનક સુંથિાઓ
વૈધાતનક સુંથિાઓ

ટ્રથટો
નોંધાયેલી સોસાયટીઓ બબન-સરકારી સુંથિાઓ

શૈક્ષબણક સુંથિાઓ (ખાનગી)
શૈક્ષબણક સુંથિાઓ (સરકારી)

કેન્દ્ર સરકારના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો
વ્યસ્તિગિ

ભારિ સરકાર િરફિી બારોબાર મળેલી રકમ (` કરોડમાું)
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કોઠા 4.3માું જોઇ શકાય છે કે, વ્યસ્તિગિ લેજર ખાિાઓમાું 01 એતપ્રલ 2020ના રોજ 
₹ 13,031.00 કરોડની ખલૂિી તસલક હિી.  વર્ચ દરતમયાન ₹ 39,877.69 કરોડની આવક િઇ 
હિી જ્યારે ચકૂવણીઓ ₹ 39,108.54 કરોડની હિી જેિી માર્ચ 2021ના અંિે ₹ 13,800.15 કરોડની 
ગુંજાવર તસલક વણવપરાયેલી પડી રહી હિી. 

ઉપરાુંિ, ગજુરાિ સરકારના નાણાકીય રહસાબોમાું 14,273 ગ્રામ પુંર્ાયિોની ભુંડોળની આવક-
જાવકનો (એટલે કે ખલૂિી તસલક, આવકો, ચકૂવણીઓ અને બુંધ તસલકો) સમાવેશ િિો નિી.  
એનો અિચ એ િાય કે આ ગ્રામ પુંર્ાયિો િેમના ખાિા અનસુબૂર્િ બેંકોમાું (સરકારી રહસાબોની 
બહાર) રાખિી હિી.  રાજ્ય સરકાર પાસે ગ્રામ પુંર્ાયિોના ખાિાઓમાું રહલેા વણવપરાયેલા 
ભુંડોળનુું પ્રમાણ જાણવા માટેની કોઇ વ્યવથિા પણ નિી. 

પારદતશિિા સબંતંધિ બાબિો 

4.4 વપરાશી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવામા ંતવલબં 
ગજુરાિ નાણાકીય તનયમો, 1971ની1 સાિે સામાન્ય નાણાકીય તનયમો2 જોવામાું આવે િો, એવી 
જોગવાઈ છે કે તનરદિષ્ટ ઉદે્દશ માટે આપવામાું આવેલુું સહાયક અનદુાન ગબભિિ શરિોને અતધન 
હોય છે જેવી કે, (1) સહાયક અનદુાનનો તનધાચરરિ હતે ુમાટે અને જો મુંજૂર કરનાર અતધકારીએ 
સમય-મયાચદા નક્કી ન કરી હોય િો વાજબી સમયની અંદર વપરાશ કરવાનો રહશેે અને 
(2) સહાયક અનદુાનનો કોઇ પણ રહથસો જે આખરે હતેસુર ખર્ચ કરવા માટે જરૂરી ન હોય િો, 
િેની સરકારને પરિસોંપણી કરવાની રહશેે. 

રાજ્ય સરકારના જે સત્તાવાળાઓને શરિી સહાયક અનદુાન મળયુું છે િેમણે સહાયક અનદુાનના 
યોગ્ય વપરાશ અંગે સુંબ ુંતધિ તવભાગોના વડાને વપરાશી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહશેે અને 
ર્કાસણી કયાચ બાદ અન્ય રીિે તનરદિષ્ટ કરવામાું આવ્યુું ન હોય િો જે નાણાકીય વર્ચમાું સહાયક 
અનદુાન છૂટુું કરવામાું આવ્યુું હોય િે પણૂચ િયાના 12 મરહનાની અંદર પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ 
અને હક) ને મોકલવાના રહશેે. 

ઑરડટ ર્કાસણીમાું જોવામાું આવ્યુું હત ુું કે 2001-02િી 2019-20ના સમયગાળા દરતમયાન રાજ્ય 
સરકારના 22 તવભાગોને આપવામાું આવેલી એકુંદર ₹ 12,437.03 કરોડના સહાયક અનદુાનની 
બાબિમાું 4,611 વપરાશી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવામાું આવ્યા ન હિાું.  વપરાશી પ્રમાણપત્રો રજૂ 
કરવામાું તવલુંબની સ્થિતિ અને વય-વાર તવગિો અનકુ્રમે કોઠા 4.4 અને 4.5માું આપી છે. 

કોઠો 4.4: 31 માર્ણ 2021ની સ્સ્થતિએ વપરાશી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાની સ્સ્થતિ 
વર્ણ3 બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રોની સખં્યા રકમ (₹ કરોડમા)ં 

2018-19 સધુી 1931 2,552.33 
2019-20 582 1,540.64 
2020-21 2098 8,344.06 

કુલ 4611 12,437.03 
સ્રોિ: 2021ના નાણાકીય રહસાબો 

                                                 
1 તનયમ 154 અને 155 
2 સામાન્ય નાણાકીય તનયમો, 2017નો તનયમ 238 (1) 
3 ઉપર દશાચવેલ વર્ચ “તનયિ વર્ચ”ના સુંબુંધમાું છે એટલે કે ખરેખર ઉપાડના 12 મરહના બાદ. 
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કોઠો 4.5: વય-વાર રજૂ કરવાના બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રો  

ક્રમાકં તવલબંનો સમયગાળો (વર્ણમા)ં 
બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રો 

સખં્યા રકમ (₹ કરોડમાં) 
1. 0-1 (2019-20) 2098 8,344.06 
2. 1-3(2017-19) 774 3,034.09 
3. 3-5 (2015-17) 98 622.67 
4. 5-7 (2013-15) 54 58.62 
5. 7-9 (2011-13) 10 0.82 
6. 10 અને વધ ુ(2001-11) 1577 376.77 
 કુલ 4611 12437.03 

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

કોઠો 4.6: 31 માર્ણ 2021ની સ્સ્થતિએ બાકી પ્રમાણપત્રોનુ ંવર્ણ-
વાર તવભાજન 

                                           (₹ કરોડમાું) 

બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રોનુું રકમ 
સાિે વર્ચ-વાર તવભાજન બાજુના કોઠા 
4.6માું કોષ્ટકબધ્ધ કરેલુું છે. કોઠામાું 
એવુું જોવામાું આવે છે કે બાકી 
વપરાશી પ્રમાણપત્રોના 30 ટકા 
2001-02, 2002-03 અને 2003-
04ને લગિા હિાું.  વર્ો દરતમયાન 
₹ 12,437.03 કરોડનો ખર્ચ કેવી રીિે 
કરવામાું આવ્યો હિો િે તવભાગીય 
અતધકારીઓએ હજુ સધુી થપષ્ટ નિી 
કયુચ, એ બર્િંિાનો તવર્ય છે.  વપરાશી 
પ્રમાણપત્રોની ગેરહાજરીમાું એવી 
કોઈ ખાિરી નિી કે આ ભુંડોળ પરુૂું 
પાડવા માટેના તનધાચરરિ ઉદે્દશ હાુંસલ 
િયાું હિાું. વધમુાું, બાકી વપરાશી 
પ્રમાણપત્રોના ઉંર્ા પ્રમાણિી 
ઉર્ાપિ, છેિરપીંડી અને ભુંડોળના 
માગાચન્િરના જોખમનો બોજ રહલેો 
છે.  વપરાશી પ્રમાણપત્રોની 
રજૂઆિમાું અયોગ્ય તવલુંબ માટે 
રાજ્ય સરકારે જવાબદારી નક્કી 
કરવી જોઇએ. 

વર્ચ 
વપરાશી પ્રમાણપત્રોની 

સુંખ્યા  
રકમ 

2001-02 476 40.90 
2002-03 699 35.34 
2003-04 208 4.92 
2004-05 71 3.91 
2005-06 36 2.22 
2006-07 14 3.12 
2007-08 23 29.73 
2008-09 7 1.24 
2009-10 8 243.02 
2010-11 35 12.37 
2011-12 7 0.42 
2012-13 3 0.40 
2013-14 25 24.04 
2014-15 29 34.58 
2015-16 17 9.07 
2016-17 81 613.60 
2017-18 192 1493.45 
2018-19 582 1,540.64 
2019-20 2098 8,344.06 

કુલ  4,611 12,437.03 
સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) ની કર્ેરી દ્વારા 
સુંકબલિ મારહિી 
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2019-20 સધુીમાું ચકૂવેલા સહાયક અનદુાન માટે બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રોનુું તવભાગવાર 
તવભાજન પહરતશષ્ટ 4.1માું દશાચવ્ય ુછે જ્યારે 10 મખુ્ય તવભાગોમાું બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રોની 
સ્થિતિ આલેખ 4.2માું દશાચવી છે. 

આલેખ 4.2: 31 માર્ણ 2021 સધુીમા ંચકૂવાયેલા સિાયક અનદુાન માટે 10 મખુ્ય તવભાગોના 
બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રો 

 

સ્ત્રોિ: પ્રધાન મિાલેખાકાર (હિસાબ અને િક) ની કરે્રી દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવેલી માહિિી 

4.4.1 અનદુાન મેળવનાર સસં્થાઓની “અન્યો” િરીકે નોઁધણી  

જો સહાયક અનદુાન રાજ્યના કુલ ખર્ચનો મહત્વનો રહથસો બનિો હોય િો, એ જરૂરી છે કે 
રહસાબોની પારદતશિિાના રહિમાું ભ ુંડોળ જેને પરુૂું પાડવામાું આવે છે િે અનદુાન મેળવનાર 
સુંથિાની તવગિો અને પ્રકાર સરકારે પરૂા પાડવા જોઇએ. 

ગજુરાિમાું, છેલ્લા પાુંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન સહાયક અનદુાન રાજ્યના કુલ ખર્ચના 37 
ટકા િિા હિાું, જે નોઁધપાત્ર છે.  ઉપરાુંિ, જો કે રાજ્ય સરકારના છેલ્લા પાુંર્ વર્ચના નાણાકીય 
રહસાબો4 ‘અન્યો’ હઠેળ વગીકૃિ જુદી જુદી સુંથિાઓને છૂટા કરવામાું આવેલા સહાયક અનદુાનનો 
સિિ વધારો5 દશાચવિા હિાું છિાું, વપરાશી પ્રમાણપત્રોની રજૂઆિની દેખરેખ માટે આવી દરેક 
સુંથિાને સુંથિાકીય સુંજ્ઞા એનાયિ કરવાની અને આવી સુંથિાઓની સામે બાકી રકમની ર્કાસણી 
કરવાની કોઇ વ્યવથિા રાજ્ય સરકારે ઘડી ન હિી. 

નીર્ેનો કોઠો 4.7 છેલ્લા પાુંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા ‘અન્યો’ને છૂટા 
કરવામાું આવેલા સહાયક અનદુાનની તવગિો દશાચવે છે. 

 

                                                 
4  નાણાકીય રહસાબોના પત્રક નું. 10 અને પરરતશષ્ટ III 
5  2016-17માું ` 18,808.65 કરોડિી 2020-21માું ` 23,691.95 કરોડ 

1298
1257

622
289

202
191
190

157
129
107

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

આરદજાતિ તવકાસ તવભાગ
સામાજીક ન્યાય અને અતધકારરિા

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ
તશક્ષણ તવભાગ

કૃતર્ અને સહકાર
મરહલા અને બાળ તવકાસ

પુંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ તવકાસ
ઉદ્યોગ અને ખાણ

રમિગમિ, યવુા અને સાુંથકૃતિક પ્રવતૃત્તઓ
શહરેી તવકાસ અને શહરેી આવાસન

બાકી વપરાશી પ્રમાણપત્રો (સુંખ્યા)
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કોઠો 4.7: 2016-21 દરતમયાન ‘અન્યો’ ને છૂટા કરવામાં આવેલા સિાયક અનદુાનની તવગિો  

(₹ કરોડમાું) 

ક્રમાકં વર્ણ કુલ ખર્ણ 
છૂટંુ કરેલુ ં

કુલ સિાયક 
અનદુાન 

કુલ ખર્ણની 
ટકાવારી રૂપે 

સિાયક 
અનદુાન 

‘અન્યો’ ને 
છૂટંુ કરેલુ ં
સિાયક 
અનદુાન 

કુલ છૂટા કરેલા સિાયક 
અનદુાનની ટકાવારી રૂપે 

‘અન્યો’ ને છૂટંુ કરેલુ ં
સિાયક અનદુાન  

1. 2016-17 1,26,727.78 48,055.38 37.92 18,808.65 39.14 

2. 2017-18 1,45,003.92 54,807.18 37.80 20,856.91 38.06 

3. 2018-19 1,62,582.94 59,610.69 36.66 23,656.31 39.68 

4. 2019-20 1,67,861.24 64,262.01 38.28 25,343.20 39.44 

5. 2020-21 1,78,717.47 64,637.35 36.17 23,691.95 36.65 
સ્રોિ: સુંબુંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો 

કોઠા 4.7માું જોઇ શકાય છે કે, 2020-21માું છૂટા કરાયેલા ₹ 64,637.35 કરોડના કુલ સહાયક 
અનદુાન પૈકી, ₹ 23,691.95 કરોડ (37 ટકા) ‘અન્યો’ હઠેળ વગીકૃિ કરવામાું આવેલી તવતવધ 
સુંથિાઓને છૂટા કરવામાું આવ્યાું હિાું. 

4.5 ઉચ્ર્ક આકસ્સ્મક બબલો  

રાજ્ય સરકાર દ્વારા જેના માટે છેવટનુું વગીકરણ અને સહાયક ભરતિયુું, ઉપાડ વખિે ઉપલબ્ધ 
ન હોય િો ખર્ચની િેવી બાબિોમાું આકસ્થમક ખર્ચનો ઉપાડ, ઉચ્ર્ક આકસ્થમક બબલ પર કરવામાું 
આવે છે.  પ્રારુંભમાું પેશગી િરીકે ઉપાડ કયાચ બાદ, િેનો ત્યારબાદનો મેળ ઉચ્ર્ક આકસ્થમક 
બબલિી ઉપાડની િારીખિી ત્રણ મરહનાના તનયિ સમયગાળાની અંદર પ્રધાન મહાલેખાકારને 
(રહસાબ અને હક) તવગિવાર આકસ્થમક બબલની6 રજૂઆિ મારફિ સતુનતિિ કરવામાું આવે છે. 

વર્ો દરતમયાન, ભુંડોળનો ઉચ્ર્ક આકસ્થમક બબલિી, િેના લાુંબા સમય માટે મેળ/પિાવટ 
(તવગિવાર આકસ્થમક બબલોની રજૂઆિ દ્વારા) કયાચ તવના મોટા પાયે કરવામાું આવિો ઉપાડ 
બર્િંિાનો તવર્ય છે. 

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, ગજુરાિ સરકારના 24 તવભાગોએ કોઠા 4.8માું આપેલી તવગિો પ્રમાણે 
3,650 ઉચ્ર્ક આકસ્થમક બબલની સામે ₹ 553.13 કરોડ માટે તવગિવાર આકસ્થમક બબલો રજૂ કયાચ 
ન હિાું. 

                                                 
6  ગજુરાિ તિજોરી તનયમો, 2000ના તનયમ 211 મજુબ 
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કોઠો 4.8: 31 માર્ણ 2021ની સ્સ્થતિએ ઉચ્ર્ક આકસ્સ્મક બબલોની સામે બાકી તવગિવાર 
આકસ્સ્મક બબલોની સ્સ્થતિ 

(₹ કરોડમાું) 
વર્ણ રજૂ કરેલા ઉચ્ર્ક 

આકસ્સ્મક બબલો  
મળેલા તવગિવાર 
આકસ્સ્મક બબલો 

બાકી ઉચ્ર્ક આકસ્સ્મક 
બબલો 

સખં્યા રકમ સખં્યા રકમ સખં્યા રકમ 

2018-19 સધુી 2,31,048 7,176.13 2,29,135 7,073.61 1,913 102.52 

2019-20 6,584 833.05 6,237 820.13 347 12.92 

2020-21 3,581 1,075.44 2,191 637.75 1,390 437.69 
કુલ 2,41,213 9,084.62 2,37,563 8,531.49 3,650 553.13 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકારની (રહસાબ અને હક) ની કર્ેરી દ્વારા સુંકબલિ મારહિી 

કોઠા 4.8માું જોઇ શકાય છે કે, 2020-21માું ₹ 1,075.44 કરોડ માટે રજૂ કરેલા 3,581 ઉચ્ર્ક 
આકસ્થમક બબલોમાુંિી, ₹ 295 કરોડના (27.43 ટકા) 638 ઉચ્ર્ક આકસ્થમક બબલો (17.82 ટકા) 
માર્ચ 2021 માું રજૂ કરવામાું આવ્યાું હિાું.  વધમુાું, માર્ચ 2021માું રજૂ કરેલા 638 ઉચ્ર્ક આકસ્થમક 
બબલો પૈકી, ₹ 0.21 કરોડ માટેના પાુંર્ ઉચ્ર્ક આકસ્થમક બબલો નાણાકીય વર્ચના છેલ્લા રદવસે 
રજૂ કરવામાું આવ્યાું હિાું. 

ઉચ્ર્ક આકસ્થમક બબલોની સામે વર્ચના અંિે કરવામાું આવેલો ખર્ચ નબળુ જાહરે ખર્ચનુું 
વ્યવથિાપન દશાચવત ુું હત ુું અને પ્રાિતમક રીિે અંદાજપત્રીય જોગવાઈ પરૂી કરવા માટે ઉપાડ કયાચ 
હોવાનુું સરૂ્વતુું હત ુું. 

2020-21 સધુીના બાકી તવગિવાર આકસ્થમક બબલોની તવભાગ-વાર તવગિો અને વર્ચ-વાર તવગિો 
અનકુ્રમે પહરતશષ્ટ 4.2 અને પહરતશષ્ટ 4.3માું દશાચવી છે.  10 મખુ્ય તવભાગોની બાકી તવગિવાર 
આકસ્થમક બબલોની સ્થિતિ આલેખ 4.3માું આપી છે. 

આલેખ 4.3: 10 મખુ્ય તવભાગોમા ંબાકી તવગિવાર આકસ્સ્મક બબલો  
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તશક્ષણ
પુંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ તવકાસ

ગહૃ
કાયદો

સામાજીક ન્યાય અને અતધકારીિા
સામાન્ય વહીવટ

રમિગમિ, યવુા અને સાુંથકૃતિક પ્રવતૃત્તઓ
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ

મહસેલૂ
આરદજાતિ તવકાસ

બાકી તવગિવાર આકસ્થમક બબલો
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પેશગીઓનુું લાુંબા સમય સધુી સમાયોજન ન િાય િો ગેરરીતિનુું જોખમ રહ ેછે આિી, તવગિવાર 
આકસ્થમક બબલો રજૂ િાય િે સતુનતિિ કરવા માટે સુંબ ુંતધિ જીલ્લા તવકાસ અતધકારીઓ દ્વારા 

ર્ાુંપિી નજર રાખવામાું આવે િે જરૂરી છે.  ઉપરાુંિ, તવગિવાર આકસ્થમક બબલો ન મળયા હોય 
એટલે અંશે નાણાકીય રહસાબોમાું દશાચવેલો ખર્ચ સાર્ો અિવા છેવટનો માની શકાય નહીં. 

4.6 વ્યસ્તિગિ થાપણ ખાિાઓ 

એક વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાત ુું િેના વહીવટકિાચને ર્ોક્કસ હતે ુમાટે વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાિામાું 
આવક સીધેસીધી જમા કરવા અિવા ઉપાડ કરવાની સગુમિા માટેના ઉદે્દશિી ઉભી કરેલી 
વ્યવથિા છે.  સરકારના સુંબ ુંતધિ તવભાગની આગોિરી મુંજૂરીિી જ વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાત ુું શરૂ 
કરવાની સત્તા આપી શકાય છે.  વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાિામાું ભ ુંડોળોની િબદીલીની નોઁધ રાજ્યના 
સુંબર્િ તનતધમાુંિી છેવટના ખર્ચ િરીકે સેવાના સુંબ ુંતધિ મખુ્ય સદર હઠેળ કરવામાું આવે છે.  
વહીવટકિાચઓએ નાણાકીય વર્ચના છેલ્લા કાયચના રદવસે આવા ખાિાઓ બુંધ કરવાના હોય છે 
અને વણવપરાયેલી તસલક સુંબર્િ તનતધમાું પાછી િબદીલ કરવાની હોય છે અને જો જરૂર હોય 
િો વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાત ુું પછીના વરે્ ફરીિી ખોલી શકાય છે. 

કોઠો 4.9 2016-21 દરતમયાન નાણાકીય વર્ચના છેલ્લા રદવસે વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાિાઓમાું 
રહલેા ભુંડોળોની સ્થિતિ રજૂ કરે છે. 

કોઠો 4.9: 2016-21 દરતમયાન વ્યસ્તિગિ થાપણ ખાિાઓમા ંરાખવામા ંઆવેલા ભડંોળો  

(₹ કરોડમાું) 
વર્ણ વર્ણના અંિે વ્યસ્તિગિ થાપણ ખાિાઓની સખં્યા બધં તસલક 
2016-17 478 395.27 
2017-18 482 447.41 
2018-19 484 581.01 
2019-20 465 795.41 
2020-21 470 1,003.78 

સ્રોિ: વર્ચ 2016-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો  

વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાિાઓમાુંની બુંધ તસલકો 2016-17માું ₹ 395.27 કરોડ હિી િે વધીને 2020-
21માું ₹ 1,003.78 કરોડ િઇ હિી.  આ ખાિાઓ નાણાકીય વર્ચના અંિે બુંધ કરવામાું આવ્યાું ન 
હિાું અને બુંધ તસલકો રાજ્યના સુંબર્િ તનતધમાું જમા કરવામાું આવી ન હિી.  31 માર્ચ 2021ના 
રોજ કોઇ તનષ્ક્ષ્ક્રય વ્યસ્તિગિ િાપણ ખાિાઓ ન હિાું.  30 જૂન 2021ની સ્થિતિએ 470 વ્યસ્તિગિ 
િાપણ ખાિાઓ પૈકી 255નુું તિજોરી સાિે મેળવણુું કરવામાું આવ્યુું ન હત ુું. 

વ્યસ્તિગિ િાપણ રહસાબોમાું પડી રહલેી વણવપરાયેલી તસલકોની રાજ્યના સુંબર્િ તનતધમાું બબન-
િબદીલી જાહરે નાણાનો દુરૂપયોગ, છેિરપીંડી અને ગેરરીતિન ુજોખમ ઉભ ુકરે છે. 
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4.7 ગૌણ સદર 800નો તવવેકિીન ઉપયોગ 

અન્ય આવક/અન્ય ખર્ચ સુંબ ુંતધિ સવચસુંગ્રાહક ગૌણ સદર 800નો ઉપયોગ માત્ર એવા રકથસાઓમાું 
કરવો જોઇએ કે જેમાું રહસાબોમાું મખુ્ય સદર હઠેળ યોગ્ય ગૌણ સદરની જોગવાઈ કરવામાું આવી 
ન હોય.  જો આવુું તનયતમિ ધોરણે બનત ુહોય િો રાજ્ય સરકારની એ જવાબદારી છે કે િે પ્રધાન 
મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) સાિે ર્ર્ાચ કરે અને યોગ્ય ગૌણ સદરો ખોલવાની મુંજૂરી મેળવે.  
ગૌણ સદર 800 હઠેળ આવક અને ખર્ચની આડેધડ નોંધણી વ્યવહારોની પારદતશિિા અને પ્રકાર 
પર અસર કરે છે, અને રહસાબોને અથપષ્ટ બનાવે છે. 

ગજુરાિ સરકારે 2016-21ના પાુંર્ વર્ોના સમયગાળા દરતમયાન ગૌણ સદરનો વ્યાપક ઉપયોગ 
કયો હિો.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે 64 મહસેલૂ અને મડૂી મખુ્ય રહસાબી સદરો 
હઠેળના ગૌણ સદર 800 હઠેળ ₹ 14,993.30 કરોડના ખર્ચની નોંધ કરી હિી, જે 
₹ 1,96,639.92 કરોડના કુલ ખર્ચના 7.62 ટકા જેટલી િાય છે.  2016-21 દરતમયાન કુલ ખર્ચની 
ટકાવારી િરીકે ગૌણ સદર 800–‘અન્ય ખર્ચ’ના’ઉપયોગનુું પ્રમાણ આલેખ 4.4માું આપયુું છે. 

આલેખ 4.4: 2016-21 દરતમયાન ગૌણ સદર 800 – ‘અન્ય ખર્ણ’નો ઉપયોગ 

 

આલેખ 4.4 દશાચવે છે કે 2016-21 દરતમયાન કુલ ખર્ચની ટકાવારી રૂપે ગૌણ સદર 800 – ‘અન્ય 
ખર્ચના ઉપયોગનુું પ્રમાણ 6.25 ટકા અને 7.85 ટકા વચ્ર્ે રહ્ુું હત ુું. 

2020-21 દરતમયાન ર્ોક્કસ મખુ્ય સદરની અંદર ગૌણ સદર 800 – ‘અન્ય ખર્ચ’ હઠેળ નોંધવામાું 
આવેલ ખર્ચના (50 ટકા અિવા અતધક) નોંધપાત્ર પ્રમાણના ઉદાહરણો કોઠા 4.10માું આપયા છે. 
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કોઠો: 4.10: 2020-21 દરતમયાન ગૌણ સદર 800 ‘અન્ય ખર્ણ’િઠેળ નોઁધવામાં આવેલો નોંધપાત્ર 
ખર્ણ 

(₹ કરોડમાું) 

ક્રમાકં મખુ્ય સદર 
મખુ્ય સદર 
િઠેળ ખર્ણ 

ગૌણ સદર 800 
િઠેળ ખર્ણ  

ટકાવારી 

1 2852 ઉદ્યોગો 2830.56 2773.52 97.98 

2 2853 બબન-લોહ ખાણકામ અને ધાત ુઉદ્યોગો 177.30 100.00 56.40 

3 2245 કુદરિી આફિોના રહસાબ ેરાહિ 1760.82 2109.43 119.80 

4 4211 પરરવાર કલ્યાણ પર મડૂી જોગવાઈ 5.49 5.49 100.00 

5 2515 અન્ય ગ્રામ તવકાસ કાયચક્રમો 4501.61 3059.30 67.96 

6 4236 પોર્ણ પર મડૂી જોગવાઈ 9.42 9.42 100.00 

7 2075 પ્રકીણચ સામાન્ય સેવાઓ 29.31 28.65 97.75 

8 3452 પ્રવાસન 96.26 69.64 72.35 

9 
4408 અન્ન, સુંગ્રહ અન ેવખાર પર મડૂી 
જોગવાઈ 

46.39 28.68 61.82 

10 4075 પ્રકીણચ સામાન્ય સેવાઓ 0.23 0.13 56.32 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 

2016-21 દરતમયાન કુલ આવકની ટકાવારી રૂપે ગૌણ સદર 800 –‘અન્ય આવક’ના ઉપયોગનુું 
પ્રમાણ આલેખ 4.5માું આપયુું છે. 

આલેખ 4.5: 2016-21 દરતમયાન ગૌણ સદર 800-–‘અન્ય આવક’ ન ુસુંર્ાલન 

 

આવકના રકથસામાું, ગૌણ સદર 800નો ઉપયોગ 2017-18માું કુલ આવકના 1.90 ટકાિી 2016-
17 દરતમયાન કુલ આવકના 15 ટકાની વચ્ર્ે રહ્યો હિો.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે 62 
મખુ્ય સદરોને લગિી ₹ 12,791.40 કરોડની આવકની નોંધ ગૌણ સદર 800 –‘અન્ય આવક’ 
હઠેળ વગીકૃિ કરી હિી જે ₹ 1,97,135.95 કરોડની કુલ આવકના 6.49 ટકા િિા હિાું. 
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2020-21 દરતમયાન ર્ોક્કસ મખુ્ય સદર અંિગચિ ગૌણ સદર 800 – ‘અન્ય આવક’ હઠેળ નોંધપાત્ર 
પ્રમાણમાું નોંધવામાું આવેલી આવકના (50 ટકા અિવા અતધક) ઉદાહરણો કોઠા 4.11માું આપયા 
છે. 

કોઠો: 4.11: 2020-21 દરતમયાન ગૌણ સદર 800-‘અન્ય આવકો’ િઠેળ નોંધવામા ંઆવેલી 
નોંધપાત્ર આવકો 

 (₹ કરોડમા)ં 

ક્રમાકં મખુ્ય સદર 
મખુ્ય સદર 
િઠેળ આવક 

ગૌણ સદર 
800 િઠેળ 
આવક 

ટકાવારી 

1 1425 અન્ય વૈજ્ઞાતનક સુંશોધન 15.34 15.35 100.07 

2 1452 પ્રવાસન 4.78 4.78 100.00 

3 0702 લઘ ુતસિંર્ાઇ 60.04 58.36 97.20 

4 0575 અન્ય તવશરે્ તવથિાર કાયચક્રમ 25.05 25.28 100.92 

5 0217 શહરેી તવકાસ 94.79 68.71 72.48 

6 0401 પાક ઉછેર 58.62 54.34 92.70 

7 0515 અન્ય ગ્રામ તવકાસ કાયચક્રમો 101.78 88.81 87.26 

8 0049 વ્યાજની આવક 847.64 687.41 81.10 

9 
0071 પને્શન અને અન્ય તનવતૃત્ત લાભો 
અંગે ફાળો અન ેવસલૂાિ 

33.55 21.03 60.68 

10 
0035 ખિેીની જમીન તસવાયની થિાવર 
તમલકિ પર કરવરેા 

337.77 264.83 78.41 

11 0408 અન્ન સગં્રિ અને વખાર 54.72 54.73 100.02 

12 0047 અન્ય નાણાકીય સેવાઓ 0.07 0.07 100.00 

13 0810  ઉજાચના બબન-પરુંપરાગિ સ્રોિો 15.11 15.11 100.00 

14 1456 નાગરરક પરુવઠો 0.01 0.01 100.00 

15 0801 ઉજાચ 0.33 0.33 100.00 

16 0506 જમીન સધુારણા 0.03 0.03 100.00 

17 0802 પટે્રોલીયમ 1.66 1.66 100.00 

18 0211 પરરવાર કલ્યાણ 1.39 1.39 100.00 

19 1054 માગો અન ેપલુો 33.17 32.90 99.19 

20 0235 સામાજીક સરુક્ષા અને કલ્યાણ 2.64 2.48 93.94 

21 0059 જાહરે બાુંધકામ 59.38 49.73 83.75 

22 0435 અન્ય કૃતર્ કાયચક્રમો 6.31 5.06 80.19 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 
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સવચસુંગ્રાહક ગૌણ સદર 800 હઠેળ મોટી રકમોનુું વગીકરણ નાણાકીય અહવેાલોની પારદતશિિાને 
અસર કરે છે અને ફાળવણીની પ્રાિતમકિાઓ અને ખર્ચની ગણુવત્તાના યોગ્ય પિૃક્કરણને બગાડી 
નાખે છે. 

માપણી સબંતંધિ બાબિો 

4.8 ઉપલક અને ઋણ, થાપણ અને ભરણાના મખુ્ય સદરો િઠેળ બાકી તસલકો 

એક અિવા બીજા કારણસર રહસાબના તનણાચયક સદરમાું નોંધી શકાય એમ ન હોય એવા વ્યવહારો 
દશાચવવા માટે સરકારના રહસાબોમાું ઉપલક સદર ખોલવામાું આવે છે.  આવા રહસાબી સદરોમાું 
રહલેી રકમોને જ્યારે િેમના સુંબ ુંતધિ તનણાચયક સદરે નોંધવામાું આવે ત્યારે, બાદ ઉધાર અિવા 
બાદ જમા દ્વારા છેવટે ઉપલક સદરોને દૂર કરવામાું આવે છે.  જો ઉપલક સદર હઠેળની રકમો 
પિાવટ િયા વગર રહ ેિો આ સદરો હઠેળની તસલકો જમા િયા કરશે જે પરરણામે સરકારની 
આવક અને ચકૂવણીઓ ઓછી દશાચવશે. 

ભરણાું એ િમામ વ્યવહારોને આવરી લે છે જે રહસાબોના સમાયોજનના સદરો હોય છે અને આ 
સદરોમાું ઉધાર અિવા જમા નોંધો છેવટે એજ અિવા રહસાબીકરણના અન્ય વતુચળની અંદર 
અનરુૂપ જમા અિવા ઉધાર દ્વારા દૂર કરવામાું આવે છે. 

નાણાકીય રહસાબો ઉપલક અને ભરણાુંના સદરો હઠેળની ર્ોખ્ખી તસલકો દશાચવે છે.  આ સદરો 
હઠેળની બાકી તસલકોની ગણિરી જુદા જુદા સદરો હઠેળની અલગ-અલગ બાકી ઉધાર અને જમા 
તસલકોન ુએકત્રીકરણ કરીને કરવામાું આવે છે.  ઉપલક અને ભરણાુંના સદરોની બાબિો દૂર 
કરવાનો આધાર રાજ્યની તિજોરીઓ/બાુંધકામો અને વન તવભાગો, વગેરે દ્વારા રજૂ કરવામાું 
આવેલી તવગિો પર છે. 

ઉપલક અને ભરણાુંના મખુ્ય સદરો હઠેળની છેલ્લા ત્રણ વર્ચ માટેની ર્ોખ્ખી તસલકો કોઠા 4.12માું 
આપી છે.  

કોઠો 4.12: ઉપલક અને ભરણાનંા સદરો િઠેળ તસલકો 
(₹ કરોડમાું) 

ગૌણ સદર 2018-19 2019-20 2020-21 
 ઉધાર જમા ઉધાર જમા ઉધાર જમા 
મખુ્ય સદર 8658 –ઉપલક  
101 –પગાર 
અન ે રહસાબ 
કર્રેી 
ઉપલક 

221.01 9.22 166.57 (-)5.17 210.39 2.59 

ર્ોખ્ખી ઉધાર 211.79 ઉધાર 171.74 ઉધાર 207.80 
102 – 
ઉપલક 
હિસાબ–
મલુ્કી  

98.04 7.72 245.71 311.51 9.94 61.97 

ર્ોખ્ખી ઉધાર 90.32 જમા 65.80 જમા 52.03 
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ગૌણ સદર 2018-19 2019-20 2020-21 
 ઉધાર જમા ઉધાર જમા ઉધાર જમા 
109 - હરઝવણ 
બેંક ઉપલક 
-મખુ્ય કરે્રી  

0.38 (-)0.01 0.90 0.03 1.15 0.01 

ર્ોખ્ખી ઉધાર  0.39 ઉધાર  0.87 ઉધાર 1.14 
110 - હરઝવણ 
બેંક ઉપલક–
મખુ્ય 
હિસાબી 
કરે્રી  

242.23 0.00 206.27 0.01 202.73 0.01 

 ર્ોખ્ખી ઉધાર 242.23 ઉધાર  206.26 ઉધાર 202.72 
112 - મળૂ 
સ્થાને કર 
કપાિ 
(TDS) 
ઉપલક 

0.00 28.83 0.00 9.32 0.00 38.77 

ર્ોખ્ખી જમા 28.83 જમા 9.32 જમા 38.77 
123 - 
અબખલ 
ભારિીય 
સેવાના 
અતધકારીઓ
ની જૂથ 
તવમા યોજના 

0.04 0.08 0.40 0.18 0.46 0.37 

ર્ોખ્ખી જમા 0.04 ઉધાર  0.22 ઉધાર 0.09 
મખુ્ય સદર 8782- ભરણા ં 
102 - જા. 
બાું. ભરણાું 

20,044.57 20,710.61 18,395.78 19,137.14 18,555.38 19,441.43 

ર્ોખ્ખી જમા 666.04 જમા 741.36 જમા 886.05 
103 - વન 
તવભાગના  
ભરણા ં

942.15 988.21 944.50 1,011.57 1096.28 1150.27 

ર્ોખ્ખી જમા 46.06 જમા 67.07 જમા 53.99 
108 અન્ય 
ભરણા ં

113.36 124.16 87.07 102.64 95.98 109.96 

ર્ોખ્ખી જમા 10.80 જમા 15.57 જમા 13.98 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો 

પગાર અને હિસાબ કરે્રી ઉપલક 

પગાર અને રહસાબ કર્ેરીઓ અને પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) ના રહસાબરકિાબમાુંિી 
ઉભા િિા આંિર-તવભાગીય અને આંિર-સરકારી વ્યવહારોના સમાધાન માટે આ ગૌણ સદરનો 
ઉપયોગ કરવામાું આવે છે.  આ ગૌણ સદર હઠેળના વ્યવહારો એક રહસાબી અતધકારીએ અન્ય 
રહસાબી અતધકારી જેના સામે ગૌણ સદર ‘પીએઓ ઉપલક’નો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો છે િેના 
વિી ક્ાું િો કરેલી વસલૂાિ અિવા િો ચકૂવણીઓ રજૂ કરે છે.  જે રહસાબી અતધકારીના રહસાબમાું 
પ્રારુંબભક વસલૂાિ રહસાબમાું નોંધવામાું આવી હોય િેના દ્વારા ર્ેક જારી કરવામાું આવે ત્યારે આ 
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સદરની જમા નોંધનો ‘બાદ જમા’ દ્વારા તનકાલ કરવામાું આવે છે.  ‘પીએઓ ઉપલક’હઠેળની 
ઉધાર નોંધ રહસાબી અતધકારી, જેના વિી ચકૂવણી કરવામાું આવી હિી િેના િરફિી ર્ેક મળે 
અને વટાવાય ત્યારે ‘બાદ ઉધાર’ દ્વારા તનકાલ કરવામાું આવે છે. 

આ ગૌણ સદર હઠેળ બાકી ઉધાર તસલકનો અિચ એવો િાય કે પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને 
હક) દ્વારા પગાર અને રહસાબ કર્ેરી વિી ચકૂવણીઓ કરવામાું આવી છે જેની વસલૂાિ કરવાની 
બાકી છે.  બાકી જમા તસલકનો અિચ એ કે પગાર અને રહસાબ કર્ેરી વિી પ્રધાન મહાલેખાકાર 
(રહસાબ અને હક) દ્વારા ચકૂવણીઓ પ્રાપિ િઇ છે, જેની પરિચકૂવણી કરવાની/સમાયોજન બાકી 
છે (નવેમ્બર 2021). 

આ સદર હઠેળ ર્ોખ્ખી ઉધાર તસલક 2018-19માું ₹ 211.79 કરોડ હિી િે 2020-21માું ઘટીને 
₹ 207.80 કરોડ િઇ હિી. 

ઉપલક હિસાબો (મલુ્કી) 

આ વર્ગાળાના ગૌણ સદરનો ઉપયોગ એવા વ્યવહારોના રહસાબીકરણ માટે કરવામાું આવે છે જે 
કેટલીક મારહિી/દથિાવેજો એટલે કે ભરિીયાું, ર્લણો, વગેરેના અભાવે ખર્ચ અિવા આવકના 
તનણાચયક સદરમાું નોંધી શકાયા નિી.  આ ગૌણ સદરને આવકની નોંધ કરવા માટે જમા કરવામાું 
આવે છે અને કરવામાું આવેલા ખર્ચ માટે ઉધારવામાું આવે છે.  જરૂરી મારહિી/દથિાવેજો મળે 
ત્યારે રહસાબોના સુંબ ુંતધિ મખુ્ય/પેટા-મખુ્ય/ગૌણ સદરોમાું ઉધાર અિવા જમા હવાલા દ્વારા બાદ 
ઉધાર અિવા બાદ જમા નોંધ દ્વારા આ ગૌણ સદર દૂર કરવામાું આવે છે. 

આ સદર હઠેળની બાકી ઉધાર તસલકનો અિચ એવો િાય કે ભરિીયાું જેવી તવગિોના અભાવે 
કરવામાું આવેલી ચકૂવણીઓ તનણાચયક ખર્ચના સદરે ઉધારી શકાઈ ન હિી.  બાકી જમા તસલકનો 
મિલબ એ િાય કે જે રકમો પ્રાપિ િઇ હિી િેને મારહિીના અભાવે આવકના તનણાચયક સદરમાું 
જમા કરી શકાયા ન હિાું. 

31 માર્ચ 2021ના રોજ આ સદરમાું ર્ોખ્ખી જમા તસલક ₹ 52.03 કરોડ હિી, જે દશાચવે છે કે 
આવકના તનણાચયક સદરના વગીકરણ માટે જરૂરી મારહિી ઉપલબ્ધ ન હિી. 

હરઝવણ બેંક ઉપલક– કેન્રીય હિસાબ કરે્રી 

આ સદરનો ઉપયોગ આંિર-સરકારી વ્યવહારો જેમાું બે સરકારો વચ્ર્ેની રોકડ તસલકો વચ્ર્ેની 
નાણાકીય પિાવટ ભારિીય રરઝવચ બેંકના કેન્દ્રીય રહસાબ તવભાગને સરૂ્ના આપીને કરવામાું 
આવે છે.  

ભારિીય રરઝવચ બેંક દ્વારા કરાયેલા નાણાકીય સમાયોજનની જાણ િયા બાદ આવકના તનણાચયક 
રહસાબી સદરે રકમ િબદીલ કરીને આ સદર દૂર કરવામાું આવે છે.  મખુ્ય વ્યવહારો જેની આ 
ઉપલક સદર હઠેળ પિાવટ કરવામાું આવે છે િે ભારિ સરકાર િરફિી મળેલુું અનદુાન/લોન 
અને િેમની પરિ ચકૂવણીઓ, જામીનગીરીઓનુું તવમોર્ન અને ભારિીય રરઝવચ બેંકની જાહરે 
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ઋણ કર્ેરી દ્વારા િેના પર ચકૂવવામાું આવેલુું વ્યાજ, અને સરકારના તવભાગોને માલસામાનના 
પરુવઠા માટે મહાતનયામક પરુવઠા અને તનકાલ (રડરેતટર જનરલ ઓફ સપલાઇઝ એન્ડ 
રડથપોઝલ્સ) દ્વારા કરવામાું આવેલી ચકૂવણીઓ છે. 

31 માર્ચ 2021ના રોજ, આ સદર હઠેળ ઉધાર તસલક ₹ 202.72 કરોડ હિી જે દશાચવે છે કે વર્ચ 
દરતમયાન કેટલીક બાબિોનો તનકાલ કરવામાું આવ્યો ન હિો. 

4.9 તવભાગીય આંકડાઓનુ ંબબન-સમાધાન 

નાણાકીય તનયમો તનયિ કરે છે કે તનયુંત્રણ અતધકારીઓના રહસાબરકિાબમાું નોંધવામાું આવેલા 
આવક અને ખર્ચનુું વર્ચ દરતમયાન દર મરહને પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) ના 
રહસાબરકિાબમાું િે નોંધવામાું આવેલા હોય િેની સાિે મેળવણુું કરવુું જોઇએ.  આ બાબિ તનયુંત્રણ 
અતધકારીઓને (ક) ખર્ચ પર અસરકારક તનયુંત્રણ રાખવામાું (ખ) િેમની અંદાજપત્રીય ફાળવણીનો 
અસરકારક રીિે વહીવટ કરવામાું અને (ગ) િેમના રહસાબની ર્ોકસાઈ સતુનતિિ કરવા માટે 
સક્ષમ કરે છે. 

જ્યારે 2019-20 દરતમયાન આવકના 91 ટકા અને ચકૂવણીઓના 92 ટકાનુું મેળવણુું કરવામાું 
આવ્યુું હત ુું ત્યારે 2020-21માું આ નોંધપાત્ર રીિે ઘટીને આવક માટે 87.09 ટકા અને ચકૂવણીઓ 
માટે 91.46 ટકા િઇ ગયુું હત ુું. 

છેલ્લા ત્રણ વર્ો (2018-21) દરતમયાન તનયુંત્રણ અતધકારીઓ દ્વારા કરવામાું આવેલ આવક અને 
ખર્ચના મેળવણાુંની સ્થિતિ અનકુ્રમે આલેખ 4.6 અને 4.7માું દશાચવી છે. 

આલેખ 4.6: છેલ્લા ત્રણ વર્ો દરતમયાન કરવામા ંઆવેલા આવકના મેળવણાનંી સ્સ્થતિ  
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આલેખ 4.7: છેલ્લા ત્રણ વર્ો દરતમયાન કરવામા ંઆવેલા ખર્ણના મેળવણાનંી સ્સ્થતિ 

  

છેલ્લા ત્રણ વર્ો દરતમયાન તનયુંત્રણ અતધકારીઓ દ્વારા કરાયેલા મેળવણાુંના પ્રમાણની સ્થિતિ 
કોઠા 4.13 (આવકોની બાબિમાું) અને 4.14માું (ખર્ચની બાબિમાું) આપી છે. 

કોઠો 4.13: આવકના મેળવણાનંી સ્સ્થતિ  

વર્ણ તનયતં્રણ 
અતધકારીઓની 

કુલ સખં્યા 

સપંણૂણ 
મેળવણુ ં

થ્ ુ
 

કુલ આવક મેળવણુ ં
થયેલી આવક 

મેળવણાનંી 
ટકાવારી 

(₹ કરોડમા)ં 

2018-19 80 72 1,79,364 1,75,675 98 
2019-20 80 77 1,86,771 1,69,904 91 
2020-21 80 74 1,97,136 1,71,694 87 

સ્રોિ: સુંબુંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો 

કોઠો 4.14: ખર્ણના મેળવણાનંી સ્સ્થતિ 

વર્ણ તનયતં્રણ 
અતધકારીઓની 

કુલ સખં્યા  

સપંણૂણ 
મેળવણુ ંથ્ ુ

 

કુલ ખર્ણ મેળવણુ ં
થયેલો ખર્ણ 

મેળવણાનંી 
ટકાવારી 

(₹ કરોડમા)ં 
2018-19 527 527 1,78,014 1,75,484 99 
2019-20 527 518 1,84,563 1,69,442 92 
2020-21 527 497 1,96,640 1,79,850 91 

સ્રોિ: સુંબુંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો 

બબન-મેળવણાુંની બાબિમાું ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના રાજ્યની નાણાકીય 
પરરસ્થિતિ પરના અગાઉના અહવેાલોમાું તનદેશ કરવામાું આવ્યો હિો.  આમ છિાું, 2020-21 
દરતમયાન પણ આ બાબિમાું કોઇ સધુારો િયો હોય એવુું લાગતુું ન હત ુું. 
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આંકડાઓની ર્કાસણી અને મેળવણુું નાણાકીય વ્યવથિાપનનુું મહત્વનુું સાધન છે.  આ બાબિમાું 
કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને વહીવટી સરૂ્નાઓનો અમલ/અનપુાલન કરવામાું તનષ્ફળિાના 
પરરણામે માત્ર રહસાબોમાું આવક અને ખર્ચના ખોટા વગીકરણ અને ખોટી નોંધ જ િિી નિી પરુંત ુ
અંદાજપત્રીય પ્રરક્રયાનો મળૂ હતે ુપણ તનરિચક િાય છે. 

4.10 રોકડ તસલકોનુ ંમેળવણુ ં

31 માર્ચ 2021ના રોજ પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) ના રહસાબરકિાબ મજુબ રાજ્ય 
સરકારની રોકડ તસલક અને ભારિીય રરઝવચ બેંક દ્વારા જણાવવામાું આવેલી રોકડ તસલક વચ્ર્ે 
₹ 2.48 કરોડનો (ર્ોખ્ખી ઉધાર) િફાવિ હિો. આ ₹ 2.48 કરોડનો િફાવિ એજન્સી બેંકો, 
તિજારીઓ, ભારિીય રરઝવચ બેંકના મુુંબઈ ખાિે ઇડીપી કેન્દ્ર દ્વારા ભલૂભરેલા અહવેાલો અને અન્ય 
પરચરુણ કારણોના લીધે ઉભો િયો છે. 

જાિરે કરવા સબંધંી બાબિો  

4.11 ભારિ સરકારના હિસાબી ધોરણોનુ ંઅનપુાલન  

ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા 2002માું થિાપવામાું આવેલુું સરકારી રહસાબી ધોરણ 
સલાહકાર બોડચ (GASAB) ઉત્તરદાતયત્વ નક્કી કરવાની પદ્ધતિને વધ ુસારી બનાવવા માટે સરકારી 
રહસાબ અને નાણાકીય અહવેાલ માટેના ધોરણો ઘડે છે.  માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, ત્રણ ભારિીય 
સરકારી રહસાબી ધોરણો (IGAS) જાહરે કરવામાું આવ્યાું છે.  આ ધોરણોની તવગિો અને વર્ચ 
2020-21 માટેના નાણાકીય પત્રકોમાું ગજુરાિ સરકાર દ્વારા આના અનપુાલનનુું પ્રમાણ કોઠા 
4.15માું આપવામાું આવ્યુું છે. 

કોઠો 4.15: ભારિ સરકારના હિસાબી ધોરણોનુ ં(IGAS) અનપુાલન 
ભારિ સરકારના 
હિસાબી ધોરણો 

ભારિ સરકારના હિસાબી 
ધોરણોનો સાર 

સ્થિતિ બબન-અનપુાલનની અસર 

ભારિ સરકારના 
રહસાબી ધોરણો  1 

સરકાર દ્વારા 
આપવામાું આવેલી 
બાયુંધરીઓ—જાહરે 

કરવાની જરૂરરયાિ  

આ ધોરણ સરકાર માટે િેના 
નાણાકીય રહસાબોમાું વર્ચ 
દરતમયાન આપવામાું આવેલી 
બાયુંધરીઓની મહત્તમ રકમ સાિે 

ઉમેરા, કાઢી નાખેલી, અમલ  

કરેલી, મતુિ કરેલી અને વર્ચના 
અંિે બાકી જાહરે કરવાનુું જરૂરી 
બનાવે છે.  

આંતશક 
અનપુાલન 

રાજ્ય સરકારે વર્ચ દરતમયાન આપેલી 
બાયુંધરીઓની અતધકિમ રકમ જાહરે 
કરી હિી પરુંત ુવસલૂાિપાત્ર બાયુંધરી 
ફીનુું ક્ષેત્ર-વાર તવભાજન રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પરુૂું પાડવામાું આવ્યુું ન હત ુું.  
તવભાગો દ્વારા બાયુંધરીઓનુું મેળવણુું 
કરવામાું આવ્યુું ન હત ુું.  

ભારિ સરકારના 
રહસાબી ધોરણો 2 

સહાયક અનદાનનુું 
રહસાબીકરણ અને 
વગીકરણ 

છેવટના ઉપયોગને ધ્યાને લીધા 
તવના સહાયક અનદુાનનુું 
વગીકરણ અનદુાન આપનારના 
રહસાબોમાું મહસેલૂી ખર્ચ િરીકે 

અને અનદુાન મેળવનારના 
રહસાબોમાું મહસેલૂી આવક િરીકે 

કરવાનુું હોય છે. 

મોટે ભાગ ે
અનપુાલન 
િય ુ 

2020-21 દરતમયાન, ગજુરાિ સરકારે 
₹ 36.38 કરોડના સહાયકીની મહસેલૂ 
તવભાગના બદલે મડૂી તવભાગ હઠેળ 
ખોટી રીિે અંદાજપત્રીય જોગવાઈ અને 
નોંધ કરી હિી.  સમય સમયે રાજ્ય 
સરકારે સધુારાત્મક પગલા લીધા છે 
અને મડૂી તવભાગમાું ખોટા વગીકરણનુું 
પ્રમાણ ઘટ્ુું છે. 
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ભારિ સરકારના 
હિસાબી ધોરણો 

ભારિ સરકારના હિસાબી 
ધોરણોનો સાર 

સ્થિતિ બબન-અનપુાલનની અસર 

ભારિ સરકારના 
રહસાબી ધોરણો 3 

સરકાર દ્વારા 
આપવામાું આવેલી 
લોન અને પેશગીઓ 

આ ધોરણ સરકાર દ્વારા 
આપવામાું આવિી લોન અને 
પેશગીઓની નાણાકીય રહસાબોમાું 
માન્યિા, માપણી અને 
મલૂ્યાુંકનને લગતુું છે.  જેિી પણૂચ, 
ર્ોક્કસ અને એકરૂપ રહસાબી 
પ્રણાલી સતુનતિિ કરી શકાય. 

 

આંતશક 
અનપુાલન 

રાજ્ય સરકારે લોનની તસલક અને 
બાકી વસલૂાિ અને કાયમી ધોરણે 
મુંજૂર કરવામાું આવેલી લોનની પષુ્ક્ષ્ટ 
કરવાની હોય છે.  જો કે, સરકારે 31 
માર્ચ 2021ના રોજની વસલૂાિને 
લગિી મારહિી પરૂી પાડી છે છિાું, 
સિિ અનસુરણ કરિાું રહવેા છિાું 
બાકી લોનની તસલકો અને કાયમી 
‘ધોરણે આપવામાું આવેલી લોન’ 
સુંબુંતધિ મારહિીની પષુ્ક્ષ્ટ કરી નિી.  

4.12 સ્વાયત્ત સસં્થાઓના હિસાબો/ અલગ ઑહડટ અિવેાલોની રજૂઆિ  

રાજ્ય સરકાર દ્વારા તવકાસ, આવાસન, વગેરે ક્ષેત્રોમાું ઘણી થવાયત્ત સુંથિાઓની થિાપના કરવામાું 
આવી છે.  આ થવાયત્ત સુંથિાઓ ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક (ફરજો, સત્તાઓ અને 
સેવાની શરિો) અતધતનયમ, 1971ની કલમ 19(2), 19(3) અને 20(1) હઠેળ ઑરડટને પાત્ર છે. 
રાજ્યમાું આવી 71 થવાયત્ત સુંથિાઓના રહસાબનુું ઑરડટ ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક 
દ્વારા કરવામાું આવે છે.  આમનુું ઑરડટ િેમના વ્યવહારો, સુંર્ાલનની પ્રવતૃત્તઓ અને રહસાબો, 
પ્રણાલીઓ અને કાયચપદ્ધતિ, આંિરરક વ્યવથિાપન અને નાણાકીય તનયુંત્રણોની સમીક્ષા, વગેરે 
બાબિો અંગે કરવામાું આવે છે.  71 થવાયત્ત સુંથિાઓ પૈકી પ્રત્યેકની બાબિમાું અલગ ઑરડટ 
અહવેાલો રાજ્ય સરકારને રજૂ કરવાના હોય છે જ્યારે 71 થવાયત્ત સુંથિાઓમાુંિી 44ની બાબિમાું 
અલગ ઑરડટ અહવેાલો રાજ્ય તવધાનસભામાું મકુવાના હોય છે. 

ઈકોિેર થવાયત્ત સુંથિાઓમાિી માત્ર પાુંર્ે વર્ચ 2020-21 માટેના રહસાબો રજૂ કયાચ હિાું જ્યારે 
66 થવાયત્ત સુંથિાઓના રકથસામાું પાછલા રહસાબો બાકી હિાું.  નવેમ્બર 2021ના અંિે આ 66 
થવાયત્ત સુંથિાઓ દ્વારા રહસાબો રજૂ કરવામાું ત્રણ મરહનાિી 14 વર્ચનો તવલુંબ િયો હિો.  71 
થવાયત્ત સુંથિાઓના મળેલાું7 રહસાબો અને રાજ્ય તવધાનસભામાું મકુવામાું આવેલા અલગ ઑરડટ 
અહવેાલોની સ્થિતિ દશાચવત ુું પત્રક પહરતશષ્ટ 4.4માું દશાચવ્યુું છે. 

રહસાબો (66 થવાયત્ત સુંથિાઓ) રજૂ કરવામાું તવલુંબ અને અલગ ઑરડટ અહવેાલો (39 થવાયત્ત 
સુંથિાઓ) તવધાનસભામાું મકુવામાું તવલુંબન ુતવભાજન કોઠા 4.16માું દશાચવ્યુું છે. 

                                                 
7 થવાયત્ત સુંથિાઓ દ્વારા નાણાકીય વર્ચ પણૂચ િયાના ત્રણ મરહનાની અંદર એટલે કે દર વરે્ 30 જૂન સધુીમાું રહસાબો 

રજૂ કરવાના હોય છે. 
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કોઠો 4.16: હિસાબો રજૂ કરવામા ંઅને અલગ ઑહડટ અિવેાલો તવધાનસભાના મેજ પર 
મકુવામા ંતવલબં 

ઑહડટ માટે હિસાબો રજૂ કરવા  અલગ ઑહડટ અિવેાલો તવધાનસભાના મેજ પર 
મકુવા  

તવલબંનો સમયગાળો 
(જૂન 2021 સધુી) 

સ્વાયત્ત 
સસં્થાઓની 

સખં્યા 

તવલબં સ્વાયત્ત સસં્થાઓની સખં્યા 
 

1 વર્ણ સધુી  26 1 વર્ણ સધુી 08 
2 વર્ણ 11 1 – 2 વર્ણ 06 
2 વર્ણ કરિા ંવધ ુ 29 2 વર્ણ કરિા ંવધ ુ 25 

કુલ 66 કુલ 39 
સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ I) અને પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ II) ની કર્ેરીઓ દ્વારા સુંકબલિ મારહિી 

રહસાબો રજૂ કરવામાું અને અલગ ઑરડટ અહવેાલો રાજ્ય તવધાનસભાના મેજ પર મકુવામાું 
અસાધારણ તવલુંબના પરરણામે સરકારનુું મડૂીરોકાણ કરવામાું આવેલુું છે એવી આ સુંથિાઓની 
કામગીરીની ર્કાસણીમાું તવલુંબ િયો હિો.  ઉપરાુંિ, સરકાર દ્વારા લેવા જરૂરી ઉપર્ારાત્મક 
પગલા, જો જરૂરી હોય િો, િે લેવામાું પણ તવલુંબ િયો હિો. 

4.13 તવભાગીય વાબણજ્જ્યક ઉપક્રમો/કંપનીઓ/તનગમો  

4.13.1  નાણાકીય અિવેાલોનુ ંમાળખ ુ 

રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાું (SPSUs) રાજ્ય સરકારની કુંપનીઓ અને તનગમોનો સમાવેશ 
િાય છે. 

સરકારી કુંપનીઓએ કુંપની અતધતનયમ, 2013ની (અતધતનયમ) અનસુબૂર્ IIIમાું તનયિ કરેલા 
નમનૂામાું અને રહસાબી ધોરણોની રાષ્ટ્રીય સલાહકાર સતમતિના સલાહસરૂ્ન મજુબ કેન્દ્ર સરકાર 
દ્વારા તનયિ કરવામાું આવેલા ફરજીયાિ રહસાબી ધોરણોનુું પાલન કરીને નાણાકીય રહસાબો િૈયાર 
કરવા જરૂરી હોય છે. 

વૈધાતનક તનગમોએ ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના પરામશચમાું ઘડવામાું આવેલા 
તનયમો અને આવા તનગમોના તનયમનકારી અતધતનયમમાું રહસાબો સુંબ ુંતધિ કોઇ પણ તવતશષ્ટ 
જોગવાઈ હઠેળ તનયિ કરવામાું આવેલા માળખામાું િેમના રહસાબો િૈયાર કરવા જરૂરી છે. 

4.13.2  વૈધાતનક ઑહડટરો દ્વારા રાજ્યના જાિરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોનુ ંઑહડટ 

અતધતનયમ હઠેળ સરકારી કુંપનીઓના ઑરડટની પ્રરક્રયા અતધતનયમની કલમો 139 અને 143ની 
સુંબ ુંતધિ જોગવાઈઓને અતધન હોય છે.  અતધતનયમની કલમ 2(45) અનસુાર, સરકારી કુંપની 
એટલે કોઇ પણ કુંપની જેમાું ભરપાઇ િયેલી શેર મડૂીના એકાવન ટકાિી ઓછી નહીં એટલી મડૂી 
કેન્દ્ર સરકાર અિવા કોઇ પણ રાજ્ય સરકાર અિવા સરકારો અિવા અંશિઃ કેન્દ્ર સરકાર અને 
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અંશિઃ એક અિવા વધ ુરાજ્ય સરકારો દ્વારા ધરાવવામાું આવેલી હોય અને જે કુંપની આવી 
સરકારી કુંપનીની પેટા-કુંપની હોય િેનો સમાવેશ િાય છે. 

ઉપરાુંિ, કેન્દ્ર સરકાર અિવા કોઇ પણ રાજ્ય સરકાર અિવા સરકારો અિવા અંશિઃ કેન્દ્ર સરકાર 
અને અંશિઃ એક અિવા વધ ુરાજ્ય સરકારો દ્વારા, પ્રત્યક્ષ અિવા પરોક્ષ રીિે, માબલકીની અિવા 
તનયુંતત્રિ કોઇ પણ અન્ય કુંપની અન્ય સરકારી કુંપની ગણાય છે. 

અતધતનયમની કલમ 139(5) અને (7) હઠેળ ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક સરકારી 
કુંપની અને અન્ય સરકારી કુંપનીના વૈધાતનક ઑરડટરોની તનમણ ૂુંક કરે છે.  કલમ 139(5)માું 
જોગવાઈ છે કે સરકારી કુંપની અિવા અન્ય સરકારી કુંપનીના રકથસામાું વૈધાતનક ઑરડટરોની 
તનમણ ૂુંક ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા નાણાકીય વર્ચ શરૂ િયાના એકસો એંશી 
રદવસોના સમયગાળાની અંદર કરવામાું આવશે.  અતધતનયમની કલમ 139(7)ની જોગવાઈ મજુબ 
અન્ય સરકારી કુંપનીના રકથસામાું, ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા ઑરડટરની 
તનમણ ૂુંક કુંપનીની નોંધણીની િારીખિી સાુંઇઠ રદવસોની અંદર કરવામા આવશે, અને જો ભારિના 
તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક આવા ઑરડટરની તનમણ ૂુંક આ સમયગાળાની અંદર ન કરે િો, 
કુંપનીના તનયામક મુંડળ અિવા કુંપનીના સભ્યોએ આવા ઑરડટરની તનમણ ૂુંક કરવાની રહશેે. 

વધમુાું, અતધતનયમની કલમ 143ની પેટા-કલમ 7 અનસુાર, અતધતનયમની કલમ 139ની પેટા-
કલમ (5) અિવા પેટા-કલમ (7) હઠેળ આવરી લેવાયેલી કોઇ પણ કુંપનીના રકથસામાું ભારિના 
તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક, જો જરૂર જણાય િો, હકુમ દ્વારા આવી કુંપનીના નાણાકીય 
રહસાબોનુું પ્રતિક ઑરડટ કરાવવા માટેની કાયચવાહી કરશે.  અને ભારિના તનયુંત્રક અને 
મહાલેખાપરીક્ષક (ફરજો, સત્તાઓ અને સેવાની શરિો) અતધતનયમ, 1971ની કલમ 19Aની 
જોગવાઈઓ આવા પ્રતિક ઑરડટના અહવેાલને લાગ ુપડશે. 

આમ, કેન્દ્ર સરકાર અિવા કોઇ પણ રાજ્ય સરકાર અિવા સરકારો અિવા અંશિઃ કેન્દ્ર સરકાર 
અિવા અંશિઃ એક અિવા વધ ુરાજ્ય સરકારો દ્વારા પ્રત્યક્ષ અિવા પરોક્ષ રીિે માબલકીની અિવા 
તનયુંતત્રિ હોય એવી સરકારી કુંપની અિવા અન્ય કોઇ પણ કુંપની ભારિના તનયુંત્રક અને 
મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા ઑરડટને પાત્ર િાય છે. 

31 માર્ચ 2014ના રોજ અિવા િે પહલેાું શરૂ િયેલા નાણાકીય વર્ોની બાબિમાું કુંપનીના 
નાણાકીય રહસાબોનુું ઑરડટ કુંપની અતધતનયમ, 1956ની જોગવાઈઓને અતધન ર્ાલ ુરહશેે. 

4.13.3  વૈધાતનક ઑહડટ 

સરકારી કુંપનીઓના (અતધતનયમની કલમ 2(45) કરવામાું આવેલી વ્યાખ્યા મજુબ) નાણાકીય 
રહસાબોનુું ઑરડટ અતધતનયમની કલમ 139(5) અિવા (7)ની જોગવાઈઓ અનસુાર ભારિના 
તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા જેમની તનમણ ૂુંક કરવામાું આવે છે િે વૈધાતનક ઑરડટરો દ્વારા 
કરવામાું આવે છે.  વૈધાતનક ઑરડટરો ઑરડટ અહવેાલની એક નકલ, અન્ય વથતઓુમાું, કુંપનીના 
નાણાકીય રહસાબો સહીિ, અતધતનયમની કલમ 143(5) હઠેળ ભારિના તનયુંત્રક અને 
મહાલેખાપરીક્ષકને રજૂ કરે છે.  આ નાણાકીય રહસાબો અતધતનયમની કલમ 143(6)ની 



પ્રકરણ 4 - રહસાબોની ગણુવત્તા અન ેનાણાકીય અહવેાલની પધ્ધતિઓ  

પષૃ્ઠ | 160 31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

જોગવાઈઓ હઠેળ ઑરડટ અહવેાલ મળયા િારીખિી સાઇઠ રદવસની અંદર ભારિના તનયુંત્રક 
અને મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા પરૂક ઑરડટને પાત્ર પણ છે. 

વૈધાતનક તનગમોના ઑરડટનુું તનયમન િેમના સુંબ ુંતધિ કાયદાઓ દ્વારા િાય છે.  ર્ાર વૈધાતનક 
તનગમો પૈકી, ગજુરાિ ઔદ્યોબગક તવકાસ તનગમ (GIDC) અને ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન 
તનગમના (GSRTC) ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક એક માત્ર ઑરડટર છે.  ગજુરાિ 
રાજ્ય વખાર તનગમ (GSWC) અને ગજુરાિ રાજ્ય નાણાકીય તનગમની (GSFC) બાબિમાું ર્ાટચડચ 
એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા ઑરડટ કરવામાું આવે છે અને પરૂક ઑરડટ ભારિના તનયુંત્રક અને 
મહાલેખાપરીક્ષક દ્વારા કરવામાું આવે છે. 

4.13.4  સમયસર રજૂ કરવાની જરૂહરયાિ 

અતધતનયમની કલમ 394 અને 395 અનસુાર, કોઇ સરકારી કુંપનીની કામગીરી અને બનાવો 
પરનો વાતર્િક અહવેાલ, િેની વાતર્િક સામાન્ય સભાના ત્રણ મરહનાની અંદર િૈયાર કરવાનો હોય 
છે.  અને આ રીિે િૈયાર કયાચ બાદ ઑરડટ અહવેાલની નકલ અને ભારિના તનયુંત્રક અને 
મહાલેખાપરીક્ષકની ઑરડટ અહવેાલ પરની પરૂક રટપપણીઓ સરહિ વહલેામાું વહલેી િકે રાજ્યની 
તવધાનસભા સમક્ષ મકુવો જોઇએ.  મોટા ભાગે આવી જ જોગવાઈઓ વૈધાતનક તનગમોના સુંબ ુંતધિ 
તનયમનકારી અતધતનયમોમાું મોજુદ છે.  આ વ્યવથિા ગજુરાિની સુંબર્િ તનતધ માુંિી કુંપનીઓમાું 
કરવામાું આવિા જાહરે ભુંડોળના રોકાણના ઉપયોગ પર તવધાનસભાનુું જરૂરી તનયુંત્રણ પરુૂું પાડે 
છે. 

કુંપની અતધતનયમ, 2013ની કલમ 96ની જોગવાઈ મજુબ દરેક અંગે્રજી વર્ચમાું એક વાર 
શેરધારકોની વાતર્િક સામાન્ય સભાનુું આયોજન કરવુું જરૂરી છે.  એવુું પણ જણાવવામાું આવ્યુું છે 
કે એક વાતર્િક સામાન્યસભા અને ત્યારબાદની વાતર્િક સામાન્ય સભાની િારીખ વચ્ર્ે 15િી અતધક 
મરહના પસાર િવા જોઇએ નહીં.  વધમુાું, કુંપની અતધતનયમ, 2013ની કલમ 129 એવુું તનયિ કરે 
છે કે નાણાકીય વર્ચ માટેના ઑરડટ િયેલા નાણાકીય રહસાબો પ્રથતિુ વાતર્િક સામાન્ય સભામાું 
સભ્યોની તવર્ારણા અિે મકુવા જરૂરી છે. 

કુંપની અતધતનયમ, 2013ની કલમ 129(7)માું અતધતનયમની કલમ 129ની જોગવાઈઓના બબન-
અનપુાલન માટે જવાબદાર કુંપનીના તનયામક સરહિની વ્યસ્તિઓ પર દુંડ અને જેલમાું મોકલવા 
જેવો દુંડ વસલૂ કરવાની જોગવાઈ પણ છે. 

4.13.5 સરકારી કંપનીઓ અને સરકાર દ્વારા તનયતંત્રિ અન્ય કંપનીઓના 
હિસાબો િૈયાર કરવામા ંસમયસરિા  

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના ઑરડટના કાયચક્ષેત્રમાું 64 
સરકારી કુંપનીઓ અને 29 સરકાર દ્વારા તનયુંતત્રિ અન્ય કુંપનીઓ આવિી હિી.  આ પૈકી, 64 
સરકારી કુંપનીઓ અને 29 સરકાર દ્વારા તનયુંતત્રિ અન્ય કુંપનીઓના વર્ચ 2020-21 માટેના 
નાણાકીય પત્રકો રજૂ કરવા પાત્ર હિાું.  કુલ 23 સરકારી કુંપનીઓ અને 25 સરકાર દ્વારા તનયુંતત્રિ 
અન્ય કુંપનીઓએ 15 રડસેમ્બર 2021 સધુીમાું અિવા િે પહલેાું ભારિના તનયુંત્રક અને 
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મહાલેખાપરીક્ષકના ઑરડટ માટે િેમના નાણાકીય પત્રકો રજૂ કયાચ હિાું.  41 સરકારી કુંપનીઓ 
અને ર્ાર સરકાર દ્વારા તનયુંતત્રિ અન્ય કુંપનીઓના નાણાકીય પત્રકો તવતવધ કારણોસર બાકી 
હિાું. 

સરકારી કુંપનીઓ અને સરકાર દ્વારા તનયુંતત્રિ અન્ય કુંપનીઓના રહસાબો રજૂ કરવામાું પાછલી 
બાકીની તવગિો કોઠા 4.17માું આપી છે. 

કોઠો 4.17: હિસાબો રજૂ કરવામા ંપાછલી બાકીની તવગિો 

તવગિો 
ભારિના તનયતં્રક અને મિાલેખાપરીક્ષક પરૂક ઑહડટ કરે છે એવી કંપનીઓ  
સરકારી કંપનીઓ સરકાર તનયતંત્રિ અન્ય 

કંપનીઓ 
કુલ 

31 માર્ચ 2021ના રોજ કુંપનીઓની કુલ 
સુંખ્યા 

64 29 93 
નોંધાયેલી બબન-

નોંધાયેલી 
નોંધાયેલી બબન-

નોંધાયેલી 
નોંધાયેલી બબન-

નોંધાયેલી 
નોંધાયેલી/બબન-નોંધાયેલી કુંપનીઓની 
સુંખ્યા  01 63 02 27 03 90 

બાદઃ કુંપનીઓ જેમના 2020-21 માટેના 
નાણાકીય પત્રકો રજૂ કરવાના બાકી ન હિાું  - - - - - - 

કુંપનીઓ જેમના 2020-21 માટેના નાણાકીય 
પત્રકો રજૂ કરવાના બાકી હિાું  01 63 02 27 03 90 

કુંપનીઓ જેમણે 30 સપટેમ્બર 2021 સધુીમાું 
ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલખેાપરીક્ષકના 
ઑરડટ માટે િેમના નાણાકીય પત્રકો રજૂ 
કયાચ હિાું  

01 22 02 23 03 45 

પાછલા નાણાકીય પત્રકો બાકી હોય એવી 
કુંપનીઓ - 41 - 04 - 45 

બાકી નાણાકીય પત્રકોની સખં્યા  - 175 - 22 - 197 

પાછલી બાકીન ુ
તવભાજન  

ફડર્ામાું જાહરે ઉપક્રમો - 79 - - - 79 
તનષ્ક્ષ્ક્રય જાહરે ઉપક્રમો - 44 - 21 - 65 
પ્રિમ નાણાકીય પત્રક 
રજૂ કયુચ નિી8 - 04 - - - 04 

‘અન્યો’ - 48 - 01 - 49 

'અન્ય' વગચની 
સામે બાકીનુું 
વય-વાર 
તવશ્લેર્ણ  

એક વર્ચ (2020-21) - 13 - 01 - 14 
બે વર્ચ (2019-20 અને 
2020-21) - 16 - - - 16 

ત્રણ વર્ચ અને વધ ુ - 19 - - - 19 
સ્રોિ: જાહરે ઉપક્રમો દ્વારા આપવામાું આવેલી મારહિી. 

આ કુંપનીઓની અને નાણાકીય પત્રકોની તવગિો પહરતશષ્ટ 4.5મા ં(ભાગ ક અને ખ) દશાચવી છે. 

4.13.6 વૈધાતનક તનગમો દ્વારા હિસાબો િૈયાર કરવાની સમયસરિા 

ર્ાર વૈધાતનક તનગમો અને પાછલા બાકી નાણાકીય પત્રકોની તવગિો પહરતશષ્ટ 4.5મા ં(ભાગ ગ) 
દશાચવ્યાું છે.  બે વૈધાતનક તનગમો જેમાું ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક એકમાત્ર ઑરડટર 
છે િેમાુંિી, ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમે 2017-18 સધુીના અને ગજુરાિ ઔદ્યોબગક 
તવકાસ તનગમે વર્ચ 2019-20 સધુીના નાણાકીય પત્રકો રજૂ કયાાં હિાું.  બાકીના બે વૈધાતનક 

                                                 
8  ગજુરાિ અનારબક્ષિ શૈક્ષબણક અને આતિિક તવકાસ તનગમ (૩ નાણાકીય પત્રકો) િિા ગજુરાિ રાજ્ય રદવ્યાુંગ 

નાણાકીય અને તવકાસ તનગમ (1 નાણાકીય પત્રક). 
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તનગમો જેમાું ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક પરૂક ઑરડટ હાિ ધરે છે િેમાું, ગજુરાિ 
રાજ્ય નાણાકીય તનગમે 2020-21 માટેના નાણાકીય પત્રક રજૂ કયાાં છે જ્યારે ગજુરાિ રાજ્ય 
વખાર તનગમે 2015-16િી આગળના નાણાકીય પત્રકો રજૂ કયાાં નિી. 

4.14 સસં્થાઓ અને સત્તાતધકારીઓને આપવામા ંઆવેલી લોન અને અનદુાનની 
તવગિો રજૂ ન કરવી 

જુદી જુદી થવાયત્ત સુંથિાઓ દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલા રહસાબોના આધારે, ભારિના તનયુંત્રક અને 
મહાલેખાપરીક્ષક (ફરજો, સત્તાઓ અને સેવાની શરિો) અતધતનયમ, 1971 ની કલમ 14 હઠેળ 
ઑરડટ હાિ ધરવામાું આવે છે. આ કલમ હઠેળ 218 થવાયત્ત સુંથિાઓ/સત્તાતધકારીઓને આવરી 
લેવાયેલ છે. આ બધાનુું ઑરડટ િેમના વ્યવહારો, સુંર્ાલકીય પ્રવતૃત્તઓ અને રહસાબો, 
પ્રણાલીઓ/પધ્ધતિઓની સમીક્ષા, આંિરરક તનયુંત્રણો વગેરેને ધ્યાનમાું રાખીને કરવામાું આવે છે. 

2020-21 દરતમયાન 75 થવાયત્ત સુંથિાઓના કુલ 179 રહસાબોનુું (અગાઉના વર્ોના રહસાબો 
સરહિ) ઑરડટ કરવામાું આવ્યુું હત ુું.  જો કે, 218 થવાયત્ત સુંથિાઓના 2020-21 સધુીના મળવાપાત્ર 
949 વાતર્િક રહસાબો 31 જૂલાઇ 2021 સધુી પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ I) અને પ્રધાન 
મહાલેખાકાર (ઑરડટ II), ગજુરાિની કર્ેરીઓને મળયા ન હિાું. 

218 થવાયત્ત સુંથિાઓ જેમણે રહસાબો રજૂ કયાચ ન હિાું િેની તવગિો પહરતશષ્ટ 4.6 અને િેમની 
વર્ચ-વાર બાકીની સ્થિતિ કોઠા 4.18માું દશાચવી છે. 

કોઠો 4.18: સરકારી સસં્થાઓ પાસેથી મળવાપાત્ર વય-વાર બાકી વાતર્િક હિસાબો 

ક્રમાુંક વર્ોની સુંખ્યામાું બાકી સુંથિાઓ/સત્તાતધકારીઓની સુંખ્યા 
1. એક વર્ણ કરિા ંઓછી 66 
2. 1-3 48 
3. 3-5 41 
4. 5-10 47 
5. 10થી વધ ુ 16 

કુલ 218 
સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ I) અને પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ II) ની કર્ેરીઓ દ્વારા સુંકબલિ મારહિી 

ઉપરનો કોઠો 4.18 દશાચવે છે કે 63 થવાયત્ત સુંથિાઓના રહસાબો પાુંર્ કરિા અતધક વર્ોિી બાકી 
હિાું.  વાતર્િક રહસાબોના અભાવે, આ સુંથિાઓ/સત્તાતધકારીઓને ચકૂવવામાું આવેલા અનદુાનો 
અને લોનનુું રહસાબીકરણ/વપરાશની ઑરડટ દ્વારા ર્કાસણી કરી શકાઇ ન હિી. 

તવતવધ સુંથિાઓને ચકૂવવામાું આવેલા અનદુાનો અને લોનોની બાબિમાું મારહિી રજૂ ન કરવી 
અને િેમના દ્વારા રહસાબો રજૂ ન કરવા એ ભુંડોળના દૂરૂપયોગનુું જોખમ વધારે છે.  નાણા તવભાગે 
આવી િબદીલીઓ પર નજર રાખવી જરૂરી છે. 

4.15 હિસાબોની સમયસરિા અને ગણુવત્તા 

િેંત્રીસ જીલ્લા તિજોરીઓ, 138 પેટા-તિજોરીઓ, 158 જાહરે બાુંધકામ તવભાગો અને 70 વન 
તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલા પ્રારુંબભક રહસાબો અને ગાુંધીનગર અને અમદાવાદ ખાિેની 
પગાર અને રહસાબ કર્ેરીઓ દ્વારા સુંકબલિ રહસાબો અને ભારિીય રરઝવચ બેંકની સરૂ્નાઓ પરિી 



પ્રકરણ 4 - રહસાબોની ગણુવત્તા અન ેનાણાકીય અહવેાલની પધ્ધતિઓ  

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર        પષૃ્ઠ | 163 

પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) દ્વારા રાજ્ય સરકારના રહસાબો સુંકબલિ કરવામાું આવે છે.  
ભરિીયાું, તિજોરીઓ િિા અન્ય રહસાબો રજૂ કરિા એકમો દ્વારા પ્રારુંબભક અને આનરુ્ુંગીક રહસાબો 
પરિી આ રહસાબો સુંકબલિ કરવામાું આવે છે અને કોઇ રહસાબો પ્રાપિ િવાના બાકી ન હિાું. 

અન્ય બાબિો 

4.16 દુતવિતનયોગ, નકુસાન અને ઉર્ાપિ 

સામાન્ય નાણાકીય તનયમો, 2017ના તનયમ 33ની જોગવાઈ અનસુાર જાહરે નાણા, મહસેલૂ 
અિવા આવકના કોઇ પણ નકુસાન અિવા ખોટની જાણ સુંબ ુંતધિ િાબાના અતધકારી દ્વારા 
આગળના ઉચ્ર્ અતધકારીને િેમજ વૈધાતનક ઑરડટ અતધકારી અને સુંબ ુંતધિ પ્રધાન રહસાબી 
અતધકારીને તરુુંિ જ કરવાની હોય છે. 

રાજ્ય સરકારે ₹ 20.63 કરોડની રકમ સુંકળાયેલી હિી એવા દુતવિતનયોગ, નકુસાન અને ઉર્ાપિ 
વગેરેના 170 રકથસાઓ જેના પર અંતિમપગલા લેવાના બાકી હિાું િેની જાણ કરી હિી (માર્ચ 
2021 સધુીમાું). ર્ોરી, દુતવિતનયોગ/સરકારના માલસામાનનુું નકુસાન અને આગ/અકથમાિના 
કારણે માર્ચ 2021ના અંિે પડિર નકુસાનની તવભાગ-વાર/વગચ-વાર તવગિો પહરતશષ્ટ 4.7માું 
આપી છે.  આનો સારાુંશ કોઠા 4.19માું દશાચવેલ છે. 

કોઠો 4.19: ર્ોરી, દુતવિતનયોગ અને આગના બનાવોની તવગિો 

વગણ/પ્રકાર હકસ્સાઓની સખં્યા સકંળાયેલી રકમ (₹ કરોડમા)ં 
ર્ોરી 42 0.43 

દુતવિતનયોગ/સરકારી માલસામાનનુું નકુસાન  107 18.16 
આગ/અકથમાિના રકથસાઓ 21 2.04 

કુલ 170 20.63 
સ્રોિ:  સુંબુંતધિ તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલી મારહિી પરિી પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ I) અને પ્રધાન 

મહાલેખાકાર (ઑરડટ II) દ્વારા સુંકબલિ મારહિી 

પડિર 170 રકથસાઓની વય-વાર રૂપરેખાનો સારાુંશ કોઠા 4.20માું આપયો છે. 

કોઠો 4.20: દુતવિતનયોગ, નકુસાન અને ઉર્ાપિના કેસોની વય-વાર રૂપરેખા  

વર્ોનો ગાળો હકસ્સાઓની સખં્યા રકમ (₹ કરોડમાું) 
5 સધુી 30 6.09 
5 – 10 34 6.51 
10 – 15 12 0.33 
15 – 20 17 6.68 
20 – 25 13 0.19 

25 અને વધ ુ 64 0.83 
કુલ 170 20.63 

સ્રોિ:  સુંબુંતધિ તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલી મારહિી પરિી પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ I) અને પ્રધાન 
મહાલેખાકાર (ઑરડટ II) દ્વારા સુંકબલિ મારહિી. 

170 બાકી રકથસાઓ પૈકી, 90 રકથસાઓ (53 ટકા) ત્રણ તવભાગને લગિા હિાું એટલે કે 36 
રકથસાઓ વન અને પયાચવરણ તવભાગ, 28 રકથસાઓ નમચદા, જળ સુંપતત્ત, પાણી પરુવઠો અને 
કલ્પસર તવભાગ અને 26 રકથસાઓ મહસેલૂ તવભાગને લગિા હિાું. 
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170 માુંિી 125 રકથસાઓમાું પ્રિમદશી મારહિી અહવેાલો (FIRs) નોંધાવવામાું આવ્યાું હિાું.  
બાકીના 45 રકથસાઓમાું9 તવભાગીય કાયચવાહી પ્રગતિમાું હિી (નવેમ્બર 2021).  સુંબ ુંતધિ 
તવભાગોએ આ રકથસાઓમાું વહલેામાું વહલેી િકે પ્રિમદશી મારહિી અહવેાલો નોંધાવવા જોઇએ. 

દુતવિતનયોગ, નકુસાન અને ઉર્ાપિની પડિર માટેના કારણો કોઠા 4.21માું સબૂર્બધ્ધ કયાચ છે. 

કોઠો 4.21: દુતવિતનયોગ, નકુસાન અને ઉર્ાપિની પડિર માટેના કારણો 
ક્રમાકં 
સ.ં 

તવલબં/બાકી પડિર હકસ્સાઓ માટેના કારણો હકસ્સાઓની 
સખં્યા 

રકમ 
(₹ કરોડમાું) 

1.  તવભાગીય અને ફોજદારી િપાસ બાકી 18 4.41 
2.  તવભાગીય પગલાું શરૂ િયા પરુંત ુઆખરી તનણચય બાકી 26 1.24 
3.  ફોજદારી પ્રરક્રયા પણૂચ િઇ પરુંત ુરકમની વસલૂાિ માટે પ્રમાણપત્રનો 

અમલ કરવાનો બાકી 
5 0.66 

4.  વસલૂાિ અિવા માુંડવાળના હુકમો બાકી 59 4.12 
5.  કાનનૂી અદાલિોમાું પડિર 60 10.16 
6.  અન્ય 2 0.04 

 કુલ 170 20.63 
સ્રોિ:  સુંબુંતધિ તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાું આવેલી મારહિી પરિી પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ I) અને પ્રધાન 

મહાલેખાકાર (ઑરડટ II) દ્વારા સુંકબલિ મારહિી. 

જોઇ શકાય છે કે, 170 પૈકી 60 (35 ટકા) રકથસાઓ કાનનૂી ન્યાયતનણચયની પ્રરક્રયામાું હિાું. 

4.17 રાજ્યના નાણાકીય ઑહડટ અિવેાલ પર અનવુિી કાયણવાિી  

જો કે, ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરના ઑરડટ 
અહવેાલો વર્ચ 2008-09િી િૈયાર કરવામાું આવી રહ્યા છે અને રાજ્યની તવધાનસભામાું રજૂ 
કરવામાું આવી રહ્યા છે છિાું જાહરે રહસાબ સતમતિ દ્વારા િે ર્ર્ાચ માટે હાિ પર લેવામાું આવ્યાું 
નિી. 

4.18 ઉપસિંાર 

સવચસુંગ્રાહક ગૌણ સદર 800-અન્ય ખર્ચના તવવેકરહન ઉપયોગે નાણાકીય અહવેાલોમાું 
પારદતશિિાને અસર કરી છે અને ફાળવણીની પ્રાિતમકિાઓના યોગ્ય પિૃક્કરણ અને ખર્ચની 
ગણુવત્તાને અથપષ્ટ બનાવ્યા છે. 

ર્ોક્કસ તવકાસકીય કાયચક્રમો/યોજનાઓ માટે ઉપાડેલા ભુંડોળ માટે તવભાગો દ્વારા વપરાશી 
પ્રમાણપત્રો અને તવગિવાર આકસ્થમક બબલો રજૂ ન કરવા અને થવાયત્ત સુંથિાઓ અને 
સત્તાતધકારીઓ દ્વારા રહસાબો રજૂ ન કરવા િે તનયિ કરવામાું આવેલા નાણાકીય તનયમો અને 
તનદેશોનુું ઉલ્લુંઘન હત ુું.  આ રાજ્ય સરકારના અપરૂિા આંિરરક તનયુંત્રણો અને ખામીયતુિ 
દેખરેખની વ્યવથિા િરફ તનદેશ કરે છે. 

                                                 
9 વન અને પયાચવરણ– 20 રકથસાઓ; આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ– 01 રકથસો; નમચદા, જળ સુંપતત્ત, પાણી પરુવઠો 

અને કલ્પસર– 17 રકથસાઓ; માગચ અને મકાન– 05 રકથસાઓ; તશક્ષણ – 01 રકથસો; પુંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને 
ગ્રામ તવકાસ– 01 રકથસો. 



પ્રકરણ 4 - રહસાબોની ગણુવત્તા અન ેનાણાકીય અહવેાલની પધ્ધતિઓ  
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રાજ્યના તનયુંત્રણ અતધકારીઓ દ્વારા નોંધવામાું આવેલા આવક અને ખર્ચનુું પ્રધાન મહાલેખાકારના 
(રહસાબ અને હક) આંકડાઓ સાિે સમાયોજન ન િવુું એ સરકારની આંિરીક તનયુંત્રણ પધ્ધતિ 
બાબિમાું નબળો દેખાવ કરે છે અને રહસાબોની ર્ોકસાઇ બાબિે બર્િંિા ઉભી કરે છે 

4.19 ભલામણો 

 રાજ્ય સરકારે ઑરડટ માટે વપરાશી પ્રમાણપત્રો, તવગિવાર આકસ્થમક બબલો અને રહસાબો 
રજૂ કરવા બાબિમાું તનયિ કરવામાું આવેલા તનયમો અને પ્રણાલીઓનુું તવભાગો પાલન 
કરે િે સતુનતિિ કરવા માટે સખિ તનયુંત્રણ વ્યવથિાની થિાપના કરવી જોઇએ. 

 જાહરે ખાિાના સુંર્ાલકો િેમની તસલકોનુું તિજોરી સાિે સમાયોજન કરે, કારણ કે 2016-
21 દરતમયાન તસલકોમાું સિિ વધારો િિો ગયો છે. 

 રાજ્ય સરકારે સવચસુંગ્રાહક ગૌણ સદર 800નો ઉપયોગને હિોત્સારહિ કરવો જોઇએ અને 
પ્રધાન મહાલેખાકારના (રહસાબ અને હક) પરામશચમાું રહસાબી ર્ોપડાઓમાું યોગ્ય રીિે 
વગીકૃિ કરવા માટે યોગ્ય રહસાબી સદર નક્કી કરવા માટે ર્ોક્કસ સમયગાળો નક્કી કરવો 
જોઇએ. 

 સરકારે ગ્રામ પુંર્ાયિોને પ્રાપિ િિાું ભ ુંડોળની મારહિી મેળવવા માટે જરૂરી પ્રણાલી ઘડી 
કાઢવી જોઈએ. 

 

 
  (એર્. કે. ધમચદશી) 

અમદાવાદ પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઑરડટ-II), ગજુરાિ  
િા. 23 માર્ચ 2022   
  

  
 પ્રતિ સહી 

 

 
 (બગરીશ ર્ુંદ્ર મમુ ૂચ) 
નવી રદલ્લી ભારિના તનયુંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષક  
િા. 24 માર્ચ 2022  

 

  


