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1. આ અહવેાલ બધંારણની કલમ 151 હઠેળ ગજુરાિના રાજ્યપાલશ્રી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે 
િેયાર કરવામા આવ્યો છે. 

2. આ અહવેાલના પ્રકરણ 1મા ંરાજ્ર્ની નાણાકીર્ પરરસ્થિતિ પરના અહવેાલનો આધાર 
અને અભિગમ, અહવેાલનુ ંબધંારણ, સરકારના રહસાબોની રર્ના, અંદાજપત્રીર્ પ્રરિર્ાઓ, 
મહસેલૂી પરુાિં/ખાઘ, રાજકોર્ીર્ પરુાિં/ખાધ વગેરે જેવા ર્ાવીઁરૂપ નાણાકીર્ માપદંડોના 
વલણો સામેલ છે. 

3. આ અહવેાલના પ્રકરણ 2 અને 3 મા,ં 31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટે રાજ્ય સરકારના 
અનિુમે નાણાકીય રહસાબો અને તવતનયોગ રહસાબોની ર્કાસણીમાિંી ઉદ્ભવિી બાબિો 
પરત્વેના ઑડીટ અવલોકનો સામેલ છે. આવશ્યકિા અનસુાર ગજુરાિ સરકાર પાસેિી 
મારહિી મેળવવામા ંઆવી છે. 

4. ‘રહસાબોની ગણુવત્તા અને નાણાકીય અહવેાલોની પદ્ધતિઓ’ પરનુ ં પ્રકરણ 4, 
તવહગંાવલોકન અને 2020-21 દરતમયાન, તવતવધ નાણાકીય તનયમો, પધ્ધતિઓ અને 
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બોડચ અને સરકારી કંપનીઓના ઑડીટમાિંી ઉદ્ભવિા અવલોકનો અને મહસેલૂી આવક પરના 
અવલોકનો અંગેના અહવેાલ અલગિી રજૂ કરવામા ંઆવ્યા છે.     

નોંધ: મળૂ અંગે્રજી અહવેાલ ઉપરથી અનવુાદ કરેલ હોઇ, આ અહવેાલમાાં રહલે હકીકત દોષ 
માટે મળૂ અંગે્રજી અહવેાલમાાં આપેલી વવગત સાચી ગણવી. 
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કાયચલક્ષી સમીક્ષા 

પવૂચભતૂમકા 

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

અહવેાલ 

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

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

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

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

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

આ અહવેાલમાાં આવલોકનોના સમિચનમાાં અનેક અન્ય સ્રોિોમાાંિી એકતત્રિ વધારાની મારહિી 
પણ સામેલ છે. 
  



   કાર્યલક્ષી સમીક્ષા 

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

રાજ્ય સરકારની તસધ્ધધઓ: ટુાંકી સમીક્ષા 

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

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

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

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

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

અહવેાલમાાંની સામગ્રી 
 

પ્રકરણ 1 

વવહંગાવલોકન 

નાણાકીર્ સ્થિવિ 

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

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

 (ફકરો 1.5.1) 

ખાધના વલણો  

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

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

(ફકરો 1.5.3) 

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

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

(ફકરો 1.6.1) 
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પ્રકરણ 2 

રાજ્ર્ સરકારની નાણાકીર્ પરરસ્થિવિ 

રાજ્ર્ના પોિાના સસંાધનો 

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

(ફકરા 2.3.2.1 અને 2.3.2.2) 

કેન્દ્રીર્ કરવેરા અને જકાિમા ંરહથસો અને સહાર્ક અનદુાનો  

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

(ફકરો 2.3.2.3) 

મહસેલૂી ખર્ય 

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

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

 (ફકરો 2.4.2) 
મડૂી ખર્ય  

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

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

 (ફકરો 2.4.3) 
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મડૂીરોકાણ અને વળિર  

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

 (ફકરો 2.4.3.4) 

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

(ફકરા 2.4.3.2 અને 2.4.3.4) 

ઋણની રૂપરેખા:ઘટકો 

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

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

 (ફકરો 2.7.1) 

ઋણન ુટકાઉપણુ ં

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

 (ફકરો 2.8.1.1) 

પ્રકરણ  3 

અંદાજપત્રીર્ વ્ર્વથિાપન 

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

 (ફકરા 3.1 અને 3.1.1) 

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

 (ફકરા 3.3.5.1 અને 3.3.5.3) 

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

 (ફકરા 3.3.4.1 અને 3.3.2) 

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

 (ફકરો 3.3.4.2) 
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રહસાબોની ગણુવત્તા અને નાણાકીય અહવેાલની પદ્ધતિઓ 

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

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

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

(ફકરા 4.4 and 4.5) 

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

 (ફકરો 4.6) 

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

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

 (ફકરો 4.7) 
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પ્રકરણ 1            તવહગંાવલોકન 

1.1 રાજ્યની રૂપરેખા 

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

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

1.1.1 ગજુરાત રાજ્યનુું એકુંદર ઘરેલુું ઉત્પાદન  

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

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

(₹ કરોડમા)ં 

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

રાષ્રીય એકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન 

(પાયાનુ ંવર્ચ 2011-12) 
1,53,91,669 1,70,90,042 

1,88,86,957 

(2nd RE) 

2,03,51,013 

(1st RE) 

1,97,45,670 

(P) 

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

11.76 11.03 10.51 7.75 (-) 2.97 

રાજ્યનુ ં એકંદર ઘરેલુ ં  ઉત્પાદન 
(પાયાનુ ંવર્ચ 2011-12) 

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

(P) 

16,49,505 

(Q) 

16,58,865 

(A) 

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

13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

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

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

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

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

 

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

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

 
મારહિીનો સ્રોિ: અિચશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તનયામક, ગજુરાિ 

1.1.1.1 રાજ્યના અથષતુંત્રમાું રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોનો ફાળો  

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

કોઠો 1.2: નિા ઉમેરાયેલા નિ જાહરે ઉપક્રમોની વિગતો 

ક્રમ 
સું. 

જાહરે ઉપક્રમનુું નામ 

ભરપાઈ 
થયેલી શેર 

મડૂી 
(₹ લાખમા)ં 

ગજુરાત 
સરકારનુું 
રોકાણ 
(ટકામાું) 

ઉદે્દશપત્ર/ધારાધોરણ પત્ર અનસુાર કુંપનીનો 
ધ્યેય 

1. ગીફ્ટ પાણી માળખા ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Water Infrastructure 

Limited)  

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

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

જાહરે ઉપક્રમનુું નામ 

ભરપાઈ 
થયેલી શેર 

મડૂી 
(₹ લાખમા)ં 

ગજુરાત 
સરકારનુું 
રોકાણ 
(ટકામાું) 

ઉદે્દશપત્ર/ધારાધોરણ પત્ર અનસુાર કુંપનીનો 
ધ્યેય 

2. ગીફ્ટ જીલ્લા કૂક્ષલિંગ સીથટમ 
ક્ષલતમટેડ 
(Gift District Cooling 

System Limited) 

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

3. ગીફ્ટ સયંકુ્િ રોકાણ 
વ્યવથિાપન કંપની ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Collective 

Investment Management 

Company Limited) 

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

4. ગીફ્ટ વીજ કંપની ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Power Company 

Limited) 

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

5. ગીફ્ટ સઝે ક્ષલતમટેડ 
(GIFT SEZ Limited) 

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

6. ગીફ્ટ ઉત્પ્લાવ વ્યવથિાપન 
સવેા ક્ષલતમટેડ 
(GIFT Waste Management 

Services Limited) 

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

7. ગજુરાિ આંિરરાષ્રીય નાણા 
િકનીકી સીટી કંપની ક્ષલતમટેડ 
(Gujarat International 

Finance Tec City Company 

Limited) 

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

8. ગીફ્ટ ICT સવેાઓ ક્ષલતમટેડ 

(GIFT ICT Services 

Limited) 

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

9. ગજુરાિ રાજ્ય રદવ્યાગં નાણા 
અન ેતવકાસ તનગમ (Gujarat 

State Handicapped 

(Divyang) Finance and 

Development Corporation) 

1.00 

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

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

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

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

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

વકરામા ંફેરફારની ટકાવારી  0.83 12.39 18.01 3.73 (-)1.60 

ગજુરાિનુ ંએકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદન 
(₹ કરોડમા)ં 

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

(P) 

16,49,505 

(Q) 

16,58,865 

(A) 

રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદનમા ં
ફેરફારની ટકાવારી 

13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

રાજ્યના એકંદર ઘરેલુ ંઉત્પાદનની 
સામ ેવકરાની ટકાવારી 

9.59 9.47 9.88 9.34 9.14 

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

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

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

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

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

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

1.2  રાજ્યની નાણાકીય પહરઘ્સ્થવત પરના ઑહડટ અહિેાલનો આધાર અને 

અભભગમ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ભારિના તનયતં્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના તવતવધ ઑરડટ અહવેાલો. 

ર્ૌદમા નાણા પરં્, પદંરમા નાણા પરં્ની ભલામણો, ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 

2005, ભારિ સરકારની શે્રષ્ઠ પ્રિાઓ અને માગચદતશિકાના સદંભચમા ંઆ અહવેાલમા ં તવશ્લેર્ણ 
હાિ ધરવામા ંઆવ્યુ ં છે.  સરકારના જવાબો, પ્રાપ્િ િયેલ હોય ત્યા,ં આ અહવેાલમા ં યોગ્ય 
થિાનોએ સમાવવામા ંઆવ્યા ંછે. 

1.3 અહિેાલની સુંરચના 

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

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

પ્રકરણ -2 રાજ્યની નાણાકીય પહરઘ્સ્થવત 

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

પ્રકરણ - 3 અંદાજપત્રીય વ્યિસ્થાપન 

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

પ્રકરણ - 4 હહસાબોની ગણુિત્તા અને નાણાકીય અહિેાલની પ્રથાઓ 

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

1.4 સરકારના હહસાબોના માળખાનુું અને અંદાજપત્રીય પ્રહક્રયાઓનુું 

વિહુંગાિલોકન 

રાજ્ય સરકારના રહસાબો ત્રણ ભાગમા ંરાખવામા ંઆવે છે. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

આલેખ 1.2: સરકારના હહસાબોનુું માળખ ુ

 

કાયચલક્ષી વગીકરણમા ં આવક અને ખર્ચને આતિિક વગોમા ં ગોઠવવા, સરકારના વ્યવહારોને 
મહસેલૂ અને મડૂી (જાહરે ઋણ, લોન અને પેશગીઓ સરહિ), મહસેલૂી આવક, બીજી અન્દ્ય આવક 
અને સહાયક અનદુાનમાિંી આવક જેવા ક્ષેત્રો િિા પેટા-ક્ષેત્રો જેવા કે આવક પરનો વેરો અને 
ખર્ચ, નાણાકીય સેવાઓ, વગેરેમા ંવગીકૃિ કરવાનો સમાવેશ િાય છે.  ખર્ચની બાજુએ પણ, 

વ્યવહારોને સામાન્દ્ય સેવાઓ, આતિિક સેવાઓ, સામાજીક સેવાઓ અને સહાયક અનદુાન અને 
ફાળો જેવા ક્ષેત્રોમા ંવગીકૃિ કરવામા ંઆવે છે અને આ ક્ષેત્રો હઠેળના રહસાબોના મખુ્ય સદરોમા ં
પેટા-તવભાજીિ કરવામા ંઆવે છે. 

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

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

 વ્યિહારોના લક્ષણ િગીકરણ 

હહસાબ મહાવનયુંત્રક 
(CGA) દ્વારા LMMH7 
માું પ્રમાભણત 

કામગીરી –તશક્ષણ, આરોગ્ય 
વગેરે /તવભાગ 

અનદુાન હઠેળ મખુ્ય સદર (4-આંકડા) 

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

કાયચક્રમ ગૌણ સદર (3-આંકડા) 

રાજ્યો પાસે રહલેી 
સગુમતા 

યોજના પટેા-સદર (2-આંકડા) 

પટેા-યોજના તવગિવાર સદર (2-આંકડા) 

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

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

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

અંદાજપત્રીય પ્રહક્રયાઓ 

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

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

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

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

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

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

1.4.1 નાણાકીય પહરઘ્સ્થવતની ઝલક 

કોઠો 1.4 વર્ચ 2019-20 અને 2020-21 માટે વાથિતવક નાણાકીય પરરણામોની તલુનાએ વર્ચ 
2020-21 માટે અંદાજપત્રીય અંદાજોની ઝલક રજૂ કરે છે. 
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કોઠો 1.4: િાસ્તવિક નાણાકીય પહરણામોની તલુનાએ અંદાજપત્રીય અંદાજોની ઝલક 
(₹ કરોડમા)ં 

ક્ર 
માું
ક 

ઘટકો 
2019-20 2020-21 2020-21 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો સામે 

ખરેખર 
મલૂ્યોની 
ટકાિારી  

રાજ્યના 
એકુંદર ઘરેલુું 
ઉત્પાદનની 
સામે ખરેખર 

મલૂ્યોની 
ટકાિારી ખરેખર ખરેખર 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

2020-21 

1 કર આવક 79,007.50 70,266.18 1,05,093.60 66.86 4.24 

2 ક્ષબન-કર આવક 18,104.15 10,492.66 14,600.00 71.87 0.63 

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

4 સહાયક અનદુાનો અને ફાળો 25,500.02 27,178.29 16,094.00 168.87 1.64 

5 મહસેલૂી આિક (1+2+3+4) 1,42,843.76 1,28,155.66 1,62,447.46 78.89 7.73 

6 લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 329.67 155.31 265.00 58.72 0.01 

7 અન્દ્ય આવક 106.36 9,967.85 0.૦૦ - 0.60 

8 ઋણ અન ેઅન્દ્ય જવાબદારીઓ8 24,581.46 40,438.30 33,535.87 120.58 1.889 

9 મડૂી આિક (6+7+8) 25,017.49 50,561.46 33,800.87 149.59 3.05 

10 કુલ આિક  (5+9) 1,67,861.25 1,78,717.12 1,96,248.33 91.07 10.77 

11 મહસેલૂી ખચષ, જે પૈકી 1,40,898.91 1,50,703.58 1,61,658.07 93.22 9.08 

12 વ્યાજની ચકૂિણીઓ 22,448.66 24,203.19 23,871.12 101.39 1.46 

13 મડૂી ખચષ, જે પૈકી 26,962.33 28,013.89 34,590.27 80.99 1.69 

14 મડૂી જોગિાઇ 25,650.61 26,780.46 33,371.43 80.25 1.61 

15 લોન અને પેશગીઓ  1,311.72 1,233.43 1,218.84 101.20 0.07 

16 કુલ ખચષ (11+13) 1,67,861.24 1,78,717.47 1,96,248 91.07 10.77 

17 
મહસેલૂી ખાધ (-)/પરુાુંત (+)    

(5-11) 
(+)1,944.85 (-)22,547.92 (+)789.39 (-)2,856.37 (-)1.36 

18 રાજકોર્ીય ખાધ {(5+6+7)-16} (-)24,581.45 (-)40,438.65 (-)33,535.88 (-)120.58 (-)2.44 

19 પ્રાથવમક ખાધ (18-12) (-)2,132.79 (-)16,235.46 (-)9,664.76 (-)167.99 (-)0.98 

સ્રોિ: સબંતંધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

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

1.4.2 સરકારની અસ્યામતો અને જિાબદારીઓની ઝલક 

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

કોઠો 1.5: અસ્યામતો અને જિાબદારીઓની ઘ્સ્થવતનો સારાુંશ 

(₹ કરોડમા)ં 
જિાબદારીઓ અસ્યામતો 

 2019-20 2020-21 
ટકામાું 
િધારો 

 2019-20 2020-21 
ટકામાું 
િધારો 

સુંભચત વનવધ  

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

2,89,222.37 3,06,034.98 5.81 

B 

ભારિ સરકાર 
િરફિી લોન 
અને પેશગીઓ 

7,433.06 17,998.92 142.15 b 
લોન અને 
પેશગીઓ 

10,485.21 11,563.04 10.28 

આકઘ્સ્મક વનવધ 

આકસ્થમક તનતધ 200.00 200.00 0.00 આકસ્થમક તનતધ 0.00 0.00 0.00 

જાહરે હહસાબ 

A 

નાની બર્િો, 
ભતવષ્ય તનતધ, 
વગેરે. 

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

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

1,865.70 3,026.80 62.23 

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

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

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

     

આિકની સામે 
ખચષમાું ઉત્તરોત્તર 
િધ10 

4,454.24 27,003.65 506.25 

કુલ 3,30,064.03 3,64,481.81 10.43 કુલ 3,30,064.03 3,64,481.81 10.43 

સ્રોિ:સબંતંધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 

                                                 
10 આવકની સામે ખર્ચનો સકં્ષર્િ અતધક = અગાઉના વર્ચની આવકની સામે ખર્ચનો સકં્ષર્િ અતધક + જૂની બાકી તસલકો 
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પ્રકરણ 1 - વિહુંગાિલોકન 

પષૃ્ઠ | 14       31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

1.5 રાજકોર્ીય વસલક: ખાધ અને કુલ ઋણના લક્ષયાુંકોની વસધ્ધ્ધઓ 

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

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

નીર્ે દશાચવ્યા મજુબના જુદા જુદા માપદંડો સરકારની ખાધ દશાચવે છે.  

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

રાજકોર્ીય 
ખાધ/પરુાુંત  

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

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

સ્રોિ: ભારિ સરકારનુ ંઅંદાજપત્ર 2018-19, એક નજરમા ં

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

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

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

રાજકોર્ીય જિાબદારી અને અંદાજપત્રીય વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ સમીક્ષા સવમવત  

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

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

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

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

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

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

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

રાજકોર્ીય ચલાુંકો 
MTFPSમાું 

સભૂચત લક્ષયાુંકો 

ગજુરાત રાજકોર્ીય 
જિાબદારી 

અવધવનયમમાું વનયત 
લક્ષયાુંકો 

ખરેખર વસધ્ધ્ધ 

(2020-21) 

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

‘શનૂ્દ્ય’ 
(-)22,547.92 

રાજકોર્ીય ખાધ/રાજ્યનુ ં એકંદર ઘરેલુ ં
ઉત્પાદન (ટકામા)ં 

1.78 2008-09 સધુીમા ં3% 2.44 

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

કોઇ લક્ષ્યાકં નક્કી 
કયો નિી 

કોઇ લક્ષ્યાકં નક્કી કયો 
નિી 

21.02 

રાજ્યનુ ંએકંદર ઘરેલુ ં ઉત્પાદન અન ેજાહરે 
ઋણનો ગણુોત્તર12 (ટકામા)ં 

15.72 
2011-12 સધુીમા ં

27.10% 
18.01 

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

3,656 

જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણી/મહસેલૂી 
આવક (ટકામા)ં 

13.43 
કોઇ લક્ષ્યાકં નક્કી કયો 

નિી 
17.22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ક્રમાુંક રાજકોર્ીય ચલાુંકો MTFPS મજુબ 
અનમુાનો 

ખરેખર મલૂ્યો 
(2020-21) 

િધઘટ 

(ટકામાું) 

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

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

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

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

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

6.  મડૂી આવક13 46,766.00 68,980.29 47.50 

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

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

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

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

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

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

10.78 0.57 (-)10.21 

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

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

                                                 
13 મડૂી આવક = જાહરે ઋણની આવક + પરચરુણ મડૂી આવક + લોન અન ેપેશગીઓની વસલૂાિ  



પ્રકરણ 1 - વિહુંગાિલોકન 

પષૃ્ઠ | 18       31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

1.5.3  રાજકોર્ીય લક્ષયાુંકોની સામે વસધ્ધ્ધઓના િલણોનુું વિશ્લેર્ણ  

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

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

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

રાજકોર્ીય માપદુંડો 

અવધવનયમ
માું વનયત 
રાજકોર્ીય 
લક્ષયાુંકો 

વસધ્ધ્ધ (₹ કરોડમાું) 

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

મહસેલૂી ખાધ (-) / પરુાુંત (+) 

(₹ કરોડમાું) 
મહસેલૂી 
પરુાિં 

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

✓ ✓ ✓ ✓ Χ 
રાજકોર્ીય ખાધ (-)/ પરુાુંત 

(+) (રાજ્યના એકુંદર ઘરેલુું 
ઉત્પાદનના ટકા રૂપે) 

ત્રણ ટકા14 

 

(-)16,480.17 

(-1.41) 

(-)21,366.43 

(-1.61) 

(-)26,365.03 

(-1.75) 

(-)24,581.45 

(-1.49) 

(-)40,438.65 

(-2.44) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

27.10 ટકા 
17.08 16.00 15.99 16.19 18.0115 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

બાકી બાયધંરીઓ 

₹ 16,000 

કરોડિી 
નીર્ે 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

સ્રોિ: સબંતંધિ વર્ોના અંદાજપત્રીય પ્રકાશન અને નાણાકીય રહસાબો. 

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

રાજ્ય સરકાર ધ્વારા તવતશષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ તધરાણ ઋણ નરહ ગણવામા ં
આવે.  આિી, માલ અને સેવા કરના નકુ્શાનીના વળિર મા ંઘટાડાને કારણે લેવામા ંઆવેલ ₹ 9,222 કરોડની 
લોનને જાહરે દેવા રૂપે અને બાકી જવાબદારીરૂપે અહી ગણવામા ંઆવ્યુ ંનિી. 



   પ્રકરણ 1 - વિહુંગાિલોકન 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર       પષૃ્ઠ | 19 

ઉપર જોઇ શકાય છે એ મજુબ, રાજ્ય સરકારે 2020-21મા ંમહસેલૂી પરુાિં તસવાયના ગજુરાિ 
રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમમા ંપરરકધ્લ્પિ િમામ ર્ાર મખુ્ય રાજકોર્ીય માપદંડો છેલ્લા 
પારં્ વર્ો દરતમયાન હાસંલ કયાચ હિા.ં 

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

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

આલેખ 1.3: પરુાુંત/ખાધના િલણો 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

1.6 ઑહડટમાું તપાસ બાદ ખાધ અને કુલ ઋણ 

રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિનુ ંવધ ુસારૂ ક્ષર્ત્ર રજૂ કરવા માટે, મહસેલૂી ખર્ચને મડૂી ખર્ચ િરીકે 
વગીકૃિ કરવાનુ ંઅને અંદાજપત્રની બહારની નાણાકીય વ્યવહારો હાિ ધરવાનુ ંવલણ હોય છે. 

1.6.1 ઑહડટમાું તપાસ બાદ ખાધ 

મહસેલૂી ખર્ચનુ ંમડૂી ખર્ચ િરીકે ખોટંુ વગીકરણ અને અંદાજપત્રની બહારના વ્યવહારો ખાધના 
આંકડાઓને અસર કરે છે.  ઉપરાિં, થપષ્ટ જવાબદારીઓ તવલકં્ષબિ કરવી, સેસ/રોયલ્ટી સકં્ષર્િ 
તનતધમા ંજમા ન કરવી, નવી પેન્દ્શન યોજના, ડૂબિ અને તવમોર્ન ભડંોળમા ં(redemption funds) 
ઓછો ફાળો જમા કરવો, વગેરે પણ મહસેલૂી અને રાજકોર્ીય ખાધના આંકડાઓને અસર કરે છે.  
ખાધના વાથિતવક આંકડા મેળવવા માટે, આવી અતનયતમિિાઓની અસરને ઉલટાવવી જરૂરી છે. 

20.83
19.29 19.02 19.12

21.02

17.08
16.00 15.99 16.19

18.01

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

(ટ
કા

મા
)ં

રા
જક

ોર્
ીય

જવ
ાબ

દા
રી

ઓ
(₹

 કર
ોડ

મા
)ં



   પ્રકરણ 1 - વિહુંગાિલોકન 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર       પષૃ્ઠ | 21 

કોઠો 1.9 રાજ્ય સરકાર દ્વારા 2020-21 દરતમયાન ભડંોળમા ંફાળો ઓછો જમા કરવો/ન કરવો 
અને અયોગ્ય વગીકરણ/નોઁધણી રહસાબમા ંલીધા બાદની ખરેખર પરુાિં/ખાધની આકારણી કરે 
છે. 

કોઠો 1.9: ખરેખર મહસેલૂી અને રાજકોર્ીય ખાધ 

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

(₹ કરોડમાું) 

રાજકોર્ીય ખાધ 
પર અસર (ઓછી 

દશાષિેલ) 

(₹ કરોડમાું) 
મહસેલૂના બદલ ેમડૂી તવભાગમા ંનોંધવામા ંઆવલેી 
રોકડ સહાયકી 

(+)36.38 - 

વ્યાજની જવાબદારીઓ અદા ન કરવી (+) 137.74 (+) 137.74 

સકં્ષર્િ ડૂબિ ભડંોળમા ંરાજ્ય સરકારના ફાળામા ં
ઘટ16 

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

લબેર સસેની િબદીલી ન િવી (+) 337.08 (+) 337.08 

અનદુાન 9મા ંમહસેલૂી ખર્ચનુ ંમડૂી ખર્ચ િરીકે 
અયોગ્ય વગીકરણ 

(-) 230.68 - 

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

(+) 263.68  

કુલ (+) 10,977.93 10,908.55 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો 

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

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

1.6.2 ઑહડટ ચકાસણી બાદ – કુલ જાહરે ઋણ 

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

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

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

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

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

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

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

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

એવુ ંજોવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંકે ગજુરાિ રાજ્ય મડૂીરોકાણ ક્ષલતમટેડે (GSIL) રાજ્ય સરકારના તનદેશો 
(જુલાઇ 2018) મજુબ ગજુરાિ રાજ્ય પેરોક્ષલયમ તનગમ ક્ષલતમટેડના (GSPC) ₹ 6,000 કરોડના 

નોંધાયેલા ક્ષબન-રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર હથિગિ કયાચ હિા.ં  વધમુા,ં રાજ્ય સરકારે આ ક્ષબન-
રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર પર વ્યાજની ચકૂવણી અને મદુ્દલની પરિ ચકૂવણીમા ં ગજુરાિ રાજ્ય 
મડૂીરોકાણ ક્ષલતમટેડને મદદ અંગે કરવા માટે ઠરાવ કયો હિો.  િદનસુાર, 2019-20 અને 2020-
21 દરતમયાન, ઉજાચ અને પેરોકેતમકલ્સ તવભાગ દ્વારા આ ક્ષબન-રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર પરના વ્યાજની 
ચકૂવણી પેટે અનકુ્રમે ₹ 564.69 કરોડ અને ₹ 533.55 કરોડનો ખર્ચ નોંધવામા ંઆવ્યો હિો.  આમ, 
આ ક્ષબન-રૂપાિંરરિ રડબેન્દ્ર્ર પર વાતર્િક વ્યાજની ચકૂવણીિી રાજ્યના પ્રતિબિ મહસેલૂ ખર્ચમા ં
વધારો િયો છે. 

રાજ્ય સરકારે મદુ્દલ અને/અથિા વ્યાજની ચકૂિણી રાજ્યના અંદાજપત્રમાુંથી કરિાની હોય તે 
બાયુંધરીઓ સહહત જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમો અને વિશેર્ હતેનુા સાધનો અને અન્ય સમકક્ષ સાધનો 
દ્વારા લેિામાું આિેલા ઋણ “કુલ બાકી ઋણ/જિાબદારીઓ”માું દશાષિિા માટે વિચારવુું જોઇએ.  
આને લીધે હહસાબોને પારદવશિતા પ્રદાન થશે અને એકમો દ્વારા ચકૂ થાય તો ચોખ્ખી જિાબદારીઓ 
નક્કી કરિામાું રાજ્ય સરકાર માટે સગુમતા રહશેે. 
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પ્રકરણ 2                રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ  
આ પ્રકરણ વ્યાપક પરરપે્રક્ષ્યમાાં રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ રજૂ કરે છે.  અગાઉના વર્ચના 
સાંબ ાંધમાાં મખુ્ય રાજકોર્ીય પરરબળોમાાં અતિ મહત્વના ફેરફારો, 2016-17િી 2020-21ના પાાંર્ 
વર્ચના સમયગાળા દરતમયાન એકાંદર વલણો, રાજ્યના ઋણનુાં ટકાઉપણુાં અને મખુ્ય જાહરે 
રહસાબના વ્યવહારોનુાં રાજ્યના નાણાકીય રહસાબોના આધારે તવશ્લેર્ણ કરે છે. 

2.1 2019-20ની સરખામણીએ 2020-21 દરતમયાન મખુ્ય રાજકોષીય 
પરરબળોમાાં મોટા ફેરફારો 

કોઠો 2.1 પાછલા વર્ચની સરખામણીએ 2020-21 દરતમયાન રાજ્યના મખુ્ય રાજકોર્ીય 
પરરબળોમાાં િયેલા મોટા ફેરફારોનુાં તવહાંગાવલોકન પરૂાં પાડે છે. 

કોઠો 2.1: 2019-20ની સરખામણીએ 2020-21માાં મખુ્ય રાજકોષીય પરરબળોમાાં િયેલા ફેરફારો 

મહસેલૂી 
આવક 

 રાજ્યની મહસેલૂી આવક 10.28 ટકા જેટલી ઘટી હિી 
 રાજ્યની પોિાની કર આવક 11.06 ટકા જેટલી ઘટી હિી. 
 પોિાની બબન-કર આવક 42.04 ટકા જેટલી ઘટી હિી. 
 કેન્દ્રીય કર અન ેજકાિમાાં રાજયના રહથસામાાં 0.06 ટકા જેટલો ઘટાડો િયો હિો. 
 ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાનમાાં 6.58 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 

મહસેલૂી 
ખર્ચ 

 મહસેલૂી ખર્ચમાાં 6.96 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 સામાન્દ્ય સેવાઓ પરના મહસેલૂી ખર્ચમાાં 5.90 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 સામાજીક સવેાઓ પરના મહસેલૂી ખર્ચમાાં 2.73 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 આતિિક સવેાઓ પરના મહેસલૂી ખર્ચમાાં 16.53 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 સહાયક અનદુાન પરનો ખર્ચ 6.02 ટકા જેટલો ઘટયો હિો. 

મડૂી ખર્ચ 

 મડૂી ખર્ચમાાં 4.41 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 સામાન્દ્ય સેવાઓ પરનો મડૂી ખર્ચ 29.81 ટકા જેટલો ઘટયો હિો. 
 સામાજીક સવેાઓ પરના મડૂી ખર્ચમાાં 14.01 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 આતિિક સવેાઓ પરના મડૂી ખર્ચમાાં 2.51 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 

લોન અને 
પેશગીઓ 

 લોન અન ેપશેગીઓના તવિરણમાાં 6.02 ટકા જેટલો ઘટાડો િયો હિો. 
 લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 52.73 ટકા જેટલી ઘટી હિી. 

જાહરે ઋણ 
 જાહરે ઋણની આવકમાાં 35.33 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
 જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણીઓમાાં 7.30 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 

જાહરે 
રહસાબ 

 જાહરે રહસાબની આવક 4.43 ટકા જેટલી ઘટી હિી. 
 જાહરે રહસાબની ચકૂવણીઓમાાં 5.12 ટકા જેટલો વધારો િયો હિો. 
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ઉપરના પરરબળોમાાંિી પ્રત્યેકનુાં તવશ્લેર્ણ હવે પછીના ફકરાઓમાાં કરવામાાં આવ્્ુાં છે. 

2.2 સ્રોિો અને ભાંડોળોનો ઉપયોગ 

કોઠો 2.2 2020-21 દરતમયાન રાજ્યના ભાંડોળોના સ્રોિો અને ઉપયોગની 2019-20 સાિે 
સરખામણી રજૂ કરે છે.  જ્યારે આલેખ 2.1 અને 2.2, 2020-21 દરતમયાન સાંબર્િ તનતધમાાં િયેલી 
આવક અને િેમાાંિી િયેલા ખર્ચની ટકાવારી મજુબ તવગિો પરૂી પાડે છે. 

કોઠો 2.2: 2019-20 અને 2020-21 દરતમયાન ભાંડોળોના સ્રોિ અને ઉપયોગની તવગિો 

  (₹ કરોડમાાં) 

  તવગિો 2019-20 2020-21 વધારો/ 
ઘટાડો 

સ્રોિો ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં ખલુિી રોકડ તસલક 19,601 24,036 4,435 

મહસેલૂી આવક 1,42,844 1,28,156 (-)14,688 

લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 330 155 (-)174 

જાહરે ઋણની આવક (ર્ોખ્ખી) 26,789 40,935 14,145 

જાહરે રહસાબની આવક (ર્ોખ્ખી) 2,227 (-)7,679 (-)9,906 

મડૂી આવકો 106 9,968 9,862 

કુલ 1,91,897 1,95,571 3,674 

ઉપયોગ મહસેલૂી ખર્ચ 1,40,899 1,50,704 9,805 

મડૂી ખર્ચ 25,650 26,781 1,131 

લોન અન ેપશેગીઓનુાં તવિરણ  1,312 1,233 (-)79 

ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં બાંધ રોકડ તસલક 24,036 16,853 (-)7,183 

કુલ 1,91,897 1,95,571 3,674 

સ્રોિ: રાજ્ય સરકારના સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 
 



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર પષૃ્ઠ | 25 

આલેખ 2.1: સાંસાધનોના ઘટકો 

(₹ કરોડમાાં) 

આલેખ 2.2: સાંસાધનોનો ઉપયોગ 

(₹ કરોડમાાં) 

  

પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા (2016-21) માટે રાજ્ય સરકારની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરની સમય 
શે્રણી-વાર મારહિી પરરતશષ્ટ 2.1માાં આપી છે. 

2.3 રાજ્યના સાંસાધનો 

રાજ્યના સાંસાધનોની તવગિો નીર્ે વણચવવામાાં આવી છે: 

1. મહસેલૂી આવકમાાં કર આવક, બબન-કર આવક, કેન્દ્રીય કર અને જકાિમાાં રાજ્યનો રહથસો 
અને ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાનનો સમાવેશિાય છે. 

2. મડૂી આવકમાાં પરચરુણ મડૂી આવક જેવી કે, તવતનવેશમાાંિી ઉપજેલી રકમ, લોન અને 
પેશગીઓની વસલૂાિ, આંિરરક સ્રોિોમાાંિી ઋણ (બજાર લોન, નાણાકીય 
સાંથિાઓ/વાબણજ્જ્યક બેંકો પાસેિી ઋણ) અને ભારિ સરકાર િરફિી લોન અને 
પેશગીઓનો સમાવેશ િાય છે, 

મહસેલૂી અને મડૂી આવક એ બને્ન રાજ્યના સાંબર્િ તનતધનો ભાગ હોય છે. 

3. ર્ોખ્ખી જાહરે રહસાબની આવકઃ કેટલાક વ્યવહારોની બાબિમાાં આવક અને ચકૂવણીઓ 
િિી હોય છે જેવી કે નાની બર્િ, ભતવષ્ય તનતધ, અનામિ ભાંડોળ, િાપણો, ઉચ્ર્ક, ભરણા 
વગેરે, જે સાંબર્િ તનતધનો ભાગ બનિા નિી. 

52,074 

26.48%

60,816 

30.93%

37,424 

19.03%

390 

0.20%

26,781 

13.62%

1,233 

0.63%

17,922 

9.11%

` અહીં જાય છે

સામાન્દ્ય સેવાઓ (મહસેલૂ)

સામાજીક સેવાઓ (મહસેલૂ)

આતિિક સેવાઓ (મહસેલૂ)

સહાયક અનદુાન અને ફાળો
મડૂી જોગવાઇ
લોન અને પેશગીઓની વહેંર્ણી
જાહરે ઋણની ચકૂવણી

70,266 

35.64%

10,493 

5.32%

20,219 

10.26%

27,178 

13.79%

155 

0.08%

58,857 

29.86%

9,968 

5.06%

` અહીંિી
આવે છે

કર આવક
બબન-કર આવક
કેન્દ્રીય કરવેરા/જકાિમાાં રહથસો
ભારિ સરકાર િરફિી અનદુાન
લોન અને પેશગીઓની વસલૂાિ
જાહરે ઋણની આવક
પરચરુણ મડૂી આવક
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આ બધાને બાંધારણની કલમ 266 (2) હઠેળ થિપાયેલ જાહરે રહસાબમાાં રાખવામાાં આવે 
છે અને આ રાજ્યની તવધાનસભા દ્વારા મિપાત્ર હોિા નિી.  અહીં, સરકાર બેંકર િરીકેની 
ભતૂમકા ભજવે છે.  ચકૂવણીઓ બાદની તસલક એ સરકાર પાસે ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ 
ભાંડોળ હોય છે. 

2.3.1 રાજ્યની આવક  

2020-21 દરતમયાન રાજ્યની આવકના ઘટકો આલેખ 2.3માાં આપવામાાં આવેલ છે. 

આલેખ 2.3: 2020-21 દરતમયાન રાજ્યની આવકના ઘટકો  

 

2.3.2 રાજ્યની મહસેલૂી આવક 

આ ફકરો કુલ મહસેલૂી આવક અને િેના ઘટકોના વલણોની તવગિો દશાચવે છે.  િે ઉપરાાંિ 
રાજ્યની પોિાની આવક અને કેન્દ્ર સરકાર િરફિી આવકમાાં તવભાજીિ આવકના વલણો દશાચવે 
છે.  

2.3.2.1 મહસેલૂી આવકના વલણો અને વધૃ્ધધ 

પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા દરતમયાન (2016-21) રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની બાબિમાાં 
મહસેલૂી આવકના વલણો અને વધૃ્ધધ અને મહસેલૂની િરલિા કોઠા 2.3માાં દશાચવવામાાં આવ્યા 
છે.  ઉપરાાંિ, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનના સાંબ ાંધમાાં મહસેલૂી આવકના વલણો, મહસેલૂી 
આવકના ઘટકો અને મહસેલૂી આવકના ઘટકોના માસ-વાર વલણ અનકુ્રમે આલેખ 2.4, 2.5 અને 
2.6માાં આપ્યા છે. 

કુલ આવક
(` 1,89,458  કરોડ

મહસેલૂી આવક
(` 1,28,156 કરોડ)

પોિાની કર
આવક

(` 70,266 કરોડ)

વેર્ાણ, વેપાર વ. પર કર
(` 18,800 કરોડ), 

SGST-(` 29,459 કરોડ), 

થટેમ્પ અને નોંધણી ફી
(` 7,390 કરોડ),

વાહનો-પરનો વેરો (` 2,981

કરોડ) 

વીજ વેરો (` 8,319 કરોડ) 

અન્ય (` 3,317 કરોડ)

બબન-કર આવક
(` 10,493

કરોડ)

કેન્દ્ન્િય
કરવેરા
અને

જકાિમાાં
રહથસો

(`

20,219 

કરોડ)

ભા.સ. 
િરફિી
સહાયક
અનદુાન

(`

27,178

કરોડ)

મડૂી આવક
(` 68,981 કરોડ)

જાહરે ઋણની
આવક

(` 58,857 કરોડ)

આંિરરક ઋણ
(` 47,508 

કરોડ)

ભારિ
સરકાર
િરફિી
લોન અને
પેશગીઓ
(` 11,349

કરોડ)

બબન-કર આવક
(` 10,124 કરોડ)

લોન અને 
પેશગીઓની
વસલૂાિ

(` 155 
કરોડ)

પરચરુણ
મડૂી આવક
(₹ 9,968
કરોડ)

ર્ોખ્ખી જાહરે રહસાબની આવક
(` (-)7,679 કરોડ)

નાની બર્િ, પ્રો. ફાંડ
વગેરે

(` (-)155 કરોડ)

અનામિ ભાંડોળ
(` (-)8,849 કરોડ)

િાપણો અને પેશગીઓ
(` 2,356 કરોડ)

ઉપલક અને પ્રકીણચ.  
( ` (-)1,161 કરોડ)

ભરણાાં (` 130 કરોડ)
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કોઠો 2.3: મહસેલૂી આવકના વલણો 

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

મહસેલૂી આવક (₹ કરોડમાાં) 1,09,842 1,23,291 1,36,002 1,42,844 1,28,156 

મહસેલૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 12.68 12.24 10.31 5.03 (-)10.28 

કર આવક (₹ કરોડમાાં) 64,443 71,549 80,103 79,008 70,266 

બબન-કર આવક (₹ કરોડમાાં) 13,346 15,074 13,417 18,104 10,493 

પોિાની આવક (કર અન ેબબન-કર આવક) 

(₹ કરોડમાાં) 
77,789 86,623 93,520 97,112 80,759 

પોિાની આવકનો વધૃ્ધધ દર (કર અન ેબબન-
કર આવક) (ટકા) 

6.79 11.36 7.96 3.84 (-)16.84 

રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન  

(₹ કરોડમાાં) (2011-12 શ્રણેી) 

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

(P) 

16,49,505 

(Q) 

16,58,865 

(A) 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનનો વધૃ્ધધ દર 

(ટકા) 
13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

મહસેલૂી આવક/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદન (ટકા) 

9.41 9.28 9.05 8.66 7.73 

િરલિાના દશચકો1 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનના સાંદભચમાાં 
આવકની િરલિા  

0.94 0.88 0.79 0.52 * 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનના સાંદભચમાાં 
રાજ્યની પોિાની આવકની િરલિા 

0.51 0.82 0.61 0.39 * 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
સ્રોિ (રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુ ઉત્પાદનના આંકડા): ગજુરાિ નાણાકીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 (2021-22નુાં 
અંદાજપત્રીય પ્રકાશન ન. 30) 
(P): કામર્લાઉ અંદાજો; (Q): ત્વરરિ અંદાજો, (A): અબિમ અંદાજો 
*2020-21 દરતમયાન મહસેલૂી આવક અને રાજ્યની પોિાની મહસેલૂી આવકનો વદૃ્ધિ દર નકારાત્મક હોઈ િરલિા ગણી 
શકાિી નિી. 

                                                 
1 િરલિાનો ગણુોત્તર મળૂ રાજકોર્ીય ર્લાાંકોમાાં કરવામાાં આવેલા ફેરફારના સાંદભચમાાં બીજાની સ્થિતિથિાપકિા 

અિવા પ્રતિભાવન ુપ્રમાણ દશાચવે છે.  દાખલા િરીકે, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનના સાંદભચમાાં 18.12ની મહસેલૂી 
િરલિા સરૂ્વે છે કે જો રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન એક ટકા વધે િો મહસેલૂી આવક 18.12 ટકાવારી  જેટલી 
વધવાનુાં વલણ ધરાવે છે. 
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આલેખ 2.4: મહસેલૂી આવકનુાં વલણ 

આલેખ 2.5: મહસેલૂી આવકોના ઘટકોનુાં વલણ 

 

આલેખ 2.6: 2020-21 દરતમયાન આવકનો માતસક પ્રવાહ 
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પોિાની કર આવક બબન-કર આવક
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2016-21 દરતમયાનના મહસેલૂી આવકના વલણોમાાં નીર્ે મજુબ ધયાન પર આવ્્ુાં હત ુાં: 

 મહસેલૂી આવક 2016-17માાં ₹ 1,09,842 કરોડ હિી િે 3.93 ટકાના ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ 
દરે 16.67 ટકા જેટલી વધીને 2020-21માાં ₹ 1,28,156 કરોડ િઇ હિી.  2020-21 
દરતમયાન, મહસેલૂી આવકમાાં પાછલા વર્ચની સરખામણીએ ₹ 14,688 કરોડ (10.28 ટકા) 
જેટલો ઘટાડો િયો હિો. 

 2020-21 દરતમયાન મહસેલૂી આવકનો નોંધપાત્ર રહથસો (63.02 ટકા) રાજ્યના પોિાના 
સાંસાધનોમાાંિી આવ્યો હિો, જ્યારે કેન્દ્રીય કર િબદીલી અને સહાયક અનદુાને સા્ં કુ્િ 
રીિે 36.98 ટકા ફાળો આપ્યો હિો. 

 કોઠો 2.3 દશાચવે છે કે રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે મહસેલૂી આવકની ટકાવારી 
2016-17માાં 9.41 ટકા હિી િે ઘટીને 2020-21માાં 7.73 ટકા િઇ હિી.  જે બિાવે છે કે 
2016-21 દરતમયાન જે દરે રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની વધૃ્ધધ િઇ હિી િેની સાિે 
મહસેલૂી આવકે ગતિ જાળવી ન હિી. 

2.3.2.2 રાજ્યના પોિાના સાંસાધનો  

કેન્દ્રીય કરવેરામાાં રાજ્યના રહથસાનુાં તનધાચરણ નાણા પાંર્ની ભલામણોના આધારે કરવામાાં આવે 
છે.  કેન્દ્ર સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાનનુાં તનધાચરણ કેન્દ્રીય કર આવકની વસલૂાિનુાં પ્રમાણ 
અને યોજનાઓ માટે અપેબક્ષિ કેન્દ્રીય સહાય, વગેરે દ્વારા કરવામાાં આવે છે. 

વધારાના સાંસાધનોને ગતિશીલ કરવામાાં રાજ્યની કામગીરીની આકારણી િેના પોિાના કર અને 
બબન-કર સ્રોિો સામેલ હોય એવા પોિાના સાંસાધનોના રપમાાં કરવાની હોય છે. 

રાજ્યની પોિાની કર આવક 

રાજ્યની પોિાની કર આવકમાાં રાજ્ય માલ અને સેવા વેરો, વેર્ાણ વેરો/મલૂ્યવતધિિ વેરો, વીજળી 
પરના વેરા અને જકાિ, થટેમ્પ ડયટુી અને નોંધણી ફી, વાહનો પર કર અને માલસામાન અને 
યાત્રીઓ પરનો કર, જમીન મહસેલૂ, વગેરેનો સમાવેશ િાય છે. 

છેલ્લા પાાંર્ વર્ો (2016-21) દરતમયાન રાજ્યની પોિાની કર આવકની વધૃ્ધધ આલેખ 2.7માાં 
દશાચવી છે. 

આલેખ 2.7: 2016-21 દરતમયાન પોિાની કર આવકમાાં વધૃ્ધધ 

 

64,443
71,549

80,103 79,008
70,266

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

(₹
કર

ોડ
મા

ાં)



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

પષૃ્ઠ | 30  31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

2016-21 દરતમયાન રાજ્યની પોિાની આવકના ઘટકો કોઠા 2.4માાં દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 2.4: 2016-21 દરતમયાન રાજ્યની પોિાની આવકના ઘટકો 

(₹ કરોડમાાં) 

મહસેલૂી સદર 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

2020-21 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

ખરેખર મલૂ્યો 

રાજ્ય માલ આન ે
સવેા કર (SGST) 

શનૂ્દ્ય 21,250.85 34,888.71 34,106.67 55,560.00 29,458.54 

વરે્ાણ વરેો/ 
મલૂ્યવતધિિ વરેો 

46,313.78 29,638.88 22,414.25 21,071.72 23,230.00 18,800.34 

વીજળી પરના 
વરેા અન ેજકાિ 

5,833.10 6,484.29 7,347.79 8,774.35 8,700.00 8,318.87 

થટેમ્પ ડયટુી અન ે
નોંધણી ફી 

5,782.93 7,254.75 7,780.77 7,701.17 8,700.00 7,390.18 

વાહનો પરના 
વરેા અન ે
માલસામાન અન ે
યાતત્રઓ પરના 
વરેા 

3,279.35 4,016.72 4,235.33 3,895.29 4,683.00 3,085.35 

જમીન મહસેલૂ 1,998.52 1,859.04 2,407.51 2,358.74 3,000.00 2,133.55 

રાજ્ય આબકારી 151.53 84.75 130.59 138.26 144.00 133.65 

મનોરાંજન કર 
અન ેસખુસતુવધા 
કર 

223.57 85.41 3.32 3.69 4.03 4.47 

અન્દ્ય વરેા 859.93 874.72 894.47 957.61 1,072.37 941.23 

પોિાની કર 
આવક 

64442.71 71,549.41 80,102.74 79,007.50 1,05,093.40 70,266.18 

રાજ્યના એકાંદર 
ઘરેલ ુઉત્પાદનની 
ટકાવારી રપ ેકર 
આવક 

5.52 5.38 5.33 4.79 5.58 4.24 

મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રપ ેકર 
આવક 

58.67 58.03 58.90 55.31 64.69 54.83 

સ્રોિ: રાજ્ય સરકારના સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો અને ગજુરાિ સરકારનુાં 2020-21 અંદાજપત્રીય પ્રકાશન નાં.1 

રાજ્યની પોિાની કર આવક 2016-17માાં ₹ 64,442.71 કરોડ હિી િે 2.19 ટકાના ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક 
તવકાસ દરે ₹ 5,823.47 કરોડ જેટલી વધીને 2020-21માાં ₹ 70,266.18 કરોડ િઇ હિી.  2020-
21 દરતમયાન, રાજ્યની પોિાની કર આવક પાછલા વર્ચ કરિાાં ₹ 8,741.32 કરોડ (11.06 ટકા) 
જેટલી ઘટી હિી.  ર્ાલ ુવર્ચ દરતમયાન, કર આવકમાાં મખુ્ય ફાળો આપનાર હિાાં, માલ અને સેવા 
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કર (41.92 ટકા), વેર્ાણ વેરો/મલૂ્યવતધિિ વેરો (26.76 ટકા), વીજળી પર કરવેરા અને જકાિ 
(11.84 ટકા) અને થટેમ્પ ડયટુી અને નોંધણી ફી (10.52 ટકા). 

રાજ્ય માલ અને સેવા કર (SGST) 

ગજુરાિ માલ અને સેવા કર અતધતનયમ, 2017 રાજ્ય તવધાનસભા દ્વારા મે 2017માાં પસાર 
કરવામાાં આવ્યો હિો અને 01 જુલાઇ 2017િી અમલમાાં આવ્યો હિો.  

માલ અને સેવા કર માલ અિવા સેવાના (માનવ ઉપભોગ માટેનો આલ્કોહોલ અને પાાંર્ તનરદિષ્ટ 
પેટ્રોબલયમ પેદાશો2 તસવાય) રાજ્યની અંદર પરુવઠા પર વસલૂ કરવામાાં આવે છે અને િેના ઘટકો 
કેન્દ્ર (CGST) અને રાજ્ય (SGST) દ્વારા વહેંર્વામાાં આવે છે.  વધમુાાં, કેન્દ્ર સરકાર માલ અને 
સેવાના આંિર-રાજ્ય પરુવઠા પર સાંકબલિ માલ અને સેવા કર (IGST) વસલૂ કરે છે અને જે 
રાજ્યમાાં માલ અિવા સેવાનો ઉપભોગ િયો હોય િે રાજ્યના ભાગે પડિો વહેંર્વામાાં આવે છે. 

માલ અને સેવા કરના અમલીકરણના રહસાબે મહસેલૂમાાં ઊભી િિી ઘટ માટે વળિર આપવા 
માટે, પાયાના વર્ચિી (2015-16) પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા માટે, 14 ટકાનો વાતર્િક વધૃ્ધધ દર 
તવર્ારણામાાં લઇને ભારિ સરકારે માલ અને સેવા કર (રાજ્યોને વળિર) અતધતનયમ, 2017 
ઘડયો હિો. 

ગજુરાિ રાજ્ય માટે ઑરડટ િયેલ પાયાના વર્ચ (2015-16)ની માલ અને સેવા કરમાાં તવલીન3 
િનાર આવક ₹ 28,856.39 કરોડ જેટલી ભારિ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવી હિી.  આમ, 
વર્ચ 2020-21 માટે ગજુરાિની રબક્ષિ આવક4 ₹ 55,560.51 કરોડ જેટલી િાય છે. 

2017-21ના ર્ાર વર્ચના સમયગાળા દરતમયાન રાજ્ય માલ અને સેવા કરની આવકના વલણો 
કોઠા 2.5માાં આપ્યા છે. 
  

                                                 
2  ક્રુડ, હાઇ-થપીડ રડઝલ, પેટ્રોલ, એવીએશન ટબાચઇન ફયઅુલ અને કુદરિી ગસે. 
3  માલ અને સેવા કરમાાં તવલીન િઇ ગયા છે િે વેરા છે; મલૂ્યવતધિિ વેરો, કેન્દ્રીય વેર્ાણ વેરો, મનોરાંજન કર, 

સખુસતુવધા કર, પ્રવેશ કર, સેસ અને સરર્ાર્જ, માનવ ઉપભોગ માટે આલ્કોહોલ પર મલૂ્યવતધિિ વેરો અને કેન્દ્રીય 
વેર્ાણ વેરા તસવાય ઔર્ધીય અને પ્રસાધન બનાવટો પર આબકારી અને પાાંર્ તનરદિષ્ટ પેટ્રોબલયમ પેદાશો. 

4  પાયાના વર્ચની ₹ 28,856.39 કરોડની આવક પાાંર્ વર્ચ (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 અને 2020-
21) માટે 14 ટકાના વાતર્િક ર્ક્રવધૃ્ધધ દરે વધીને 2020-21 માટે ₹ 55,560.51 કરોડ જેટલી િાય. 
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કોઠો 2.5: ગજુરાિ સરકારની SGSTની આવક 

(₹ કરોડમાાં) 

રાજ્ય માલ અને સેવા 
કર (SGST) 

2017-185 2018-19 2019-20 2020-21 2019-20 કરિાાં 
2020-21માાં 

વધારો/ઘટાડો 

(ટકામાાં) 

કર 14,882.77 23,160.01 25,169.82 24,403.73 (-)3.04 

IGST માાંિી કરવરેાની 
વહેંર્ણી 

615.60 806.74 962.08 1,391.97 44.68 

અન્દ્ય 5,752.48 10,921.96 7,974.77 3,662.84 (-)54.07 

SGST ની વસલૂાિ 21,250.85 34,888.71 34,106.67 29,458.54 (-)13.63 

સ્રોિ: રાજ્ય સરકારના સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 

₹ 55,560.51 કરોડની રબક્ષિ આવકની સામે, રાજ્ય સરકારને 2020-21 દરતમયાન 
₹ 28,627.03 કરોડની આવક6 મળી હિી અને આિી, ₹ 26,933.48 કરોડ જેટલુાં વળિર મેળવવા 
હકદાર હિાાં. 

આમ છિાાં, ગજુરાિ સરકારને ભારિ સરકાર િરફિી માર્ચ 2021 સધુીમાાં વળિર િરીકે 
₹ 11,334.51 કરોડનુાં સહાયક અનદુાન મળ્ુાં હત ુાં, જેમાાં પાછલા વર્ચને લગિા ₹ 5,822.48 કરોડ 
સામેલ હિાાં.  આિી, વળિરમાાં ₹ 21,421.45 કરોડ જેટલી ઘટ7 રહી હિી.  ₹ 21,421.45 કરોડની 
ખાધ પૈકી, રાજ્ય સરકારને ભારિ સરકાર િરફિી ₹ 1,788.26 કરોડ મળયા હિાાં (ઓગષ્ટ 2021 
સધુીમાાં), અને 2020-21 માટે ₹ 19,633.19 કરોડની ર્ોખ્ખી ઘટ રહી હિી (ઓગષ્ટ 2021). 

માલ અને સેવા કરની આવકમાાં વળિરની ઘટ પરુવા માટે, ભારિ સરકારે “માલ અને સેવા 
કરના વળિરની ઘટના બદલામાાં રાજ્યોને એક પછી એક લોન” ની યોજના અમલી બનાવી હિી.  
2020-21 દરતમયાન, ગજુરાિને ₹ 9,222 કરોડ મળયા હિાાં.  આ લોનની પરિ ચકૂવણી માલ 
અને સેવા કર વળિર ભાંડોળમાાં સેસની વસલૂાિ દ્વારા કરવાની છે.  આિી, પરિ ચકૂવણીની 
જવાબદારી રાજ્યના અન્દ્ય કોઈપણ સ્ત્રોિમાાંિી8 પરૂી કરવાની િિી નિી. 

 

 

                                                 
5 01 જુલાઇ 2017િી શર કરીને 31 માર્ચ 2018ના સમયગાળા માટે. 
6  ₹ 29,458.54 કરોડ (SGST) અને (-) ₹ 831.51 કરોડ (મલૂ્ય વતધિિ વેરો તવલીન િયા બાદની ર્ોખ્ખી).  મલૂ્ય વતધિિ 

વેરો તવલીન િયા બાદની ર્ોખ્ખી રકમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવી છે જે ઑડીટ િયા તવનાની છે, અને 
જે ઑડીટ પ્રમાણપત્રને પાત્ર છે. 

7  ₹ 26,933.48 કરોડ – (₹ 11,334.51 કરોડ – ₹ 5,822.48 કરોડ) 

8  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ મજુબ, નાણાપાંર્, તવગેરે દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ ખાસ બારી 
(Special Window) હઠેળના ઋણને રાજ્યના દેવા/ઋણ િરીકે ગણવામાાં આવશે નહી.  િેિી ₹ 9,222 કરોડના માલ 
અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં લીધેલ એક પછી એક લોનને જાહરે ઋણ ગણવામાાં આવ્્ ુનિી. 
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મહસેલૂની પાછલી બાકીન ુાં તવશ્લેષણ  

મહસેલૂની પાછલી બાકી સરકારને મળવાપાત્ર મહસેલૂની તવલાંબબિ પ્રાધ્પ્િ દશાચવે છે. 

31 માર્ચ 2021ના રોજ મલૂ્યવતધિિ વેરો/વેર્ાણ વેરો; થટેમ્પ ડયટુી અને નોંધણી ફી અને વીજળી 
પરના વેરા અને જકાિની પાછલી બાકી ₹ 60,712.61 કરોડ જેટલી િિી હિી.  જેમાાંિી કોઠા 
2.6માાં આપેલી તવગિો પ્રમાણે ₹ 23,079.77 કરોડ પાાંર્ કરિાાં વધારે વર્ચિી બાકી હિાાં. 

કોઠો 2.6: મહસેલૂની પાછલી બાકી 
(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક 
મહસેલૂનુાં 

સદર 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 
કુલ બાકી 

રકમ 

31 માર્ચ 2021ના 
રોજ પાાંર્ કરિાાં 
અતધક વષો માટે 

બાકી રકમ 

નોંધ 

1. 

માલ અને 
સવેા 
કર/મલૂ્ય 
વતધિિ વરેો/ 

વરે્ાણ વરેો 

60,214.69 22,782.83 

વસલૂાિ પ્રમાણપત્ર જારી કયાચ: ₹ 2,277.55 કરોડ; હાઇ 
કોટચ અન ેઅન્દ્ય ન્દ્યાતયક સત્તાવાળાઓ દ્વારા વસલૂાિ પર 
મનાઇ હુકમ: ₹ 9,968.23 કરોડ; સરકારના તવભાગીય 
સત્તાવાળા દ્વારા વસલૂાિ પર મનાઇ હુકમ: 

₹ 4,899.25 કરોડ; વપેારીઓની નાદારી: 
₹ 4,067.65 કરોડ; રકમ માાંડવાળ િવાની શક્યિા: 
₹ 273.81 કરોડ; બાકીના ₹ 38,728.20 કરોડની પાછલી 
બાકી રહવેાન ુકારણ રજૂ કરવામાાં આવ્્ ુનિી. 

2. 

વીજળી પર 
વરેા અન ે
જકાિ 

161.45 155.17 
વસલૂાિ પ્રમાણપત્રો જારી કયાચ: ₹ 45.47 કરોડ; અને 
અદાલિ રારા મનાઇ હુકમ: ₹ 115.98 કરોડ. 

3. 

થટેમ્પ ડયટુી 
અન ેનોંધણી 
ફી 

336.47 141.77 

વસલૂાિ પ્રમાણપત્ર જારી કયાચ: ₹ 28.86 કરોડ; અન ે
અદાલિી મનાઇ હુકમ: ₹ 24.30 કરોડ; અરજીનો 
સધુારો/સમીક્ષાના કારણે વસલૂાિ અટકી ₹ 0.16 કરોડ; 
બાકીના ₹ 283.15 કરોડની પાછલી બાકી રહવેાનુાં કારણ 
રજૂ કરવામાાં આવ્્ ુનિી. 

 કુલ 60,712.61 23,079.77  

સ્રોિ: તવભાગોએ રજૂ કરેલી મારહિી 

વાહનો પરનો વેરો અને માલસામાન અને યાત્રીઓ પરનો વેરો અને િેલ અને કુદરિી ગેસની 
આવકની (પેટ્રોબલયમ તનયામક) બાબિમાાં ઑરડટ દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2021માાં તવનાંિી કરવામાાં આવી 
હોવા છિાાં મહસેલૂની પાછલી બાકીની તવગિો સાંબ ાંતધિ તવભાગો દ્વારા આપવામાાં આવી ન હિી.  
વધમુાાં, નશાબાંધી અને આબકારી તનયામકે પાછલી બાકી શનૂ્દ્ય હોવાન ુજણાવ્્ ુહત ુાં. 

આકારણીઓની પાછલી બાકીન ુાં તવશ્લેષણ  

આકારણીની પાછલી બાકી આકારણીમાાં તવલાંબના કારણે અવરોધાયેલી સાંભતવિ આવક સરૂ્વે છે.  
મલૂ્ય વતધિિ વેરો/વેર્ાણ વેરાની બાબિમાાં રાજ્યના માલ અને સેવા કર તવભાગ દ્વારા રજૂ 



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

પષૃ્ઠ | 34  31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

કરવામાાં આવેલી તવગિો મજુબ વર્ચની શરઆિમાાં બાકી રકથસા, આકારણી માટે પાત્ર િિા રકથસા, 
વર્ચ દરતમયાન તનકાલ િયેલા રકથસા અને વર્ચના અંિે આકરણી માટે પડિર રકથસા કોઠા 2.7માાં 
દશાચવવામાાં આવ્યા છે.  વીજળી વેરા કલેક્ટર અને નશાબાંધી અને આબકારી તનયામકે આકારણી 
માટે બાકી રકથસા શનૂ્દ્ય જણાવ્યા હિાાં. 

કોઠો 2.7: આકારણીની પાછલી બાકી 

(સાંખ્યામાાં) 

મહસેલૂી સદર ખલુિી 
તસલક 

2020-21 
દરતમયાન 
આકારણી 
પાત્ર નવા 

રકથસા 

કુલ આકારણી 
પાત્ર 

2020-21 
દરતમયાન 
તનકાલ 
િયેલા 
રકથસા 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 
વષચના અંિે 

તસલક 

તનકાલની 
ટકાવારી 

(થિાંભ 4ની સામે 
5) 

1 2 3 4 5 6 7 

માલ અને 
સવેા કર/ 

મલૂ્યવતધિિ 
વરેો/ વરે્ાણ 

વરેો 

3,63,708 4,458 3,68,166 3,55,187 12,979 96.47 

વ્યવસાય વરેો 32,970 1,073 34,043 969 ૩૩,074 2.85 
સ્રોિ: તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી 

ઉપરના કોઠામાાંિી જોઇ શકાય છે કે 2020-21 દરતમયાન માલ અને સેવા કર/મલૂ્ય વતધિિ 
વેરો/વેર્ાણ વેરાના તનકાલ િયેલ આકારણીના રકથસાઓની સાંખ્યા 96.47 ટકા હિી જે 2019-
20માાં 1.67 ટકા જેટલી નજીવી હિી.  વ્યવસાય વેરાનાાં રકથસાઓમાાં આકારણીનાાં રકથસાઓનો 
તનકાલ 2020-21માાં 2.85 ટકા હિો જે 2019-20માાં 0.98 ટકા હિો.  વ્યવસાય વેરાના રકથસાઓના 
તનકાલ માટે તવભાગે ત્વરરિ પ્રયત્નો કરવા જરરી છે. 

તવભાગો દ્વારા શોધી કઢાયેલી કરર્ોરી 

તવભાગ દ્વારા શોધી કઢાયેલી કરર્ોરીના રકથસા, અંતિમરપ અપાયેલા રકથસાઓ અને વધારાના 
વેરા માટે ઉભા કરાયેલા માાંગણા મહસેલૂી વસલૂાિ માટે કરવામાાં આવેલા રાજ્ય સરકારના 
પ્રયત્નોના મહત્વના દશચકો છે. 

બે તવભાગો (નાણા અને મહસેલૂ) દ્વારા જણાવ્યા મજુબ, શોધી કઢાયેલા કરર્ોરીના રકથસા, અંતિમરપ 
અપાયેલા અને વધારાના વેરા માટે માાંગણા ઉભા કરેલા રકથસા, કોઠા 2.8માાં આપ્યા છે: 
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કોઠો 2.8: કરર્ોરીના રકથસા 

ક્રમાાંક મહસેલૂી સદર 

01 એતપ્રલ 

2020ના 
રોજ પડિર 
રકથસાની 
સાંખ્યા 

2020-21 
દરતમયાન 

શોધી 
કઢાયેલા 
રકથસા 

કુલ 

આકારણી/િપાસ પણૂચ 
કરવામાાં આવી હિી અને દાંડ 

વગેરે સરહિ વધારાન ુ
માાંગણ ુઉભ ુકરવામા આવ્ુાં 
હોય એવા રકથસાની સાંખ્યા 

 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 
અંતિમરૂપ 
આપવાનુાં બાકી 
હોય એવા 
રકથસાની સાંખ્યા 

રકથસાની 
સાંખ્યા 

માાંગણાની રકમ 

(₹ કરોડમાાં) 

1 

માલ અને સેવા 
કર/મલૂ્યવતધિિ વેરો/ વેર્ાણ 

વેરો 
354 216 570 292 511.79 278 

2. થટેમ્પ ડયટુી અને નોંધણી ફી  79,764 2,058 81,822 29,366 6,576.74 52,456 

કુલ 80,118 2,274 82,392 29,658 7,088.53 52,734 

સ્રોિ: તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી 

અહીં જોઇ શકાય છે કે, માર્ચ 2021ના અંિે 64 ટકા રકથસાને અંતિમ રપ આપવાનુાં બાકી હત ુાં. 

ઑરડટ દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2021માાં તવનાંિી કરવામાાં આવી હોવા છિાાં અન્દ્ય તવભાગો જેવા કે બાંદરો 
અને પરરવહન, મહસેલૂ (જમીન મહસેલૂની બાબિમાાં), ઉદ્યોગ અને ખાણ, વગેરેએ કર/મહસેલૂની 
કરર્ોરી અંગેની મારહિી રજૂ કરી ન હિી.  વધમુાાં, વીજળી વેરા કલેક્ટર અને નશાબાંધી અને 
આબકારી તનયામકે આકારણીને અંતિમરપ આપવા માટેના પડિર રકથસા શનૂ્દ્ય હોવાન ુજણાવ્્ુાં 
હત ુાં. 

પડિર રરફન્ડના રકથસા 

રરફન્દ્ડના રકથસાના તનકાલમાાં ત્વરરિિા એ તવભાગની કામગીરીનો મહત્વનો દશચક છે. 

તવભાગોએ જણાવ્યા મજુબ, વર્ચની શરઆિમાાં પડિર રરફન્દ્ડના રકથસાની સાંખ્યા, વર્ચ દરતમયાન 
મળેલા દાવા, વર્ચ દરતમયાન માંજૂર કરેલા રરફન્દ્ડ અને વર્ચના અંિે પડિર રકથસાની સાંખ્યા કોઠા 
2.9માાં આપ્યા છે. 

કોઠો 2.9: રરફન્ડના રકથસા 
(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક તવગિો 

માલ અને સેવા કર 
(જીએસટી) 

મલૂ્યવતધિિ વેરો/ વેર્ાણ 
વેરો 

થટેમ્પ ડયટુી અને 
નોંધણી ફી 

રકથસાની 
સાંખ્યા 

રકમ 
રકથસાની 
સાંખ્યા 

રકમ 
રકથસાની 
સાંખ્યા 

રકમ 

1. 
01 એતપ્રલ 2020ના રોજ બાકી 
દાવાઓ 

4,719 769.50 758 440.79 65 2.09 

2. વર્ચ દરતમયાન મળેલા દાવાઓ 39,638 5,976.54 27,402 2,346.62 1,365 11.98 

3. વર્ચ દરતમયાન આપેલ રરફન્દ્ડ 40,185 4,770.04 24,488 2,414.77 1,335 13.58 

4. 
વર્ચ દરતમયાન નામાંજૂર િયેલ 
રરફન્દ્ડ 

- 1,393.38 - - - - 

5. 
31 માર્ચ 2021ના રોજ બાકી 
તસલક 

4,172 582.62 3,672 372.64 95 0.49 

સ્રોિ: તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી 



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

પષૃ્ઠ | 36  31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

સપ્ટેમ્બર 2021માાં તવનાંિી કરવામાાં આવી હોવા છિાાં મહસેલૂ તવભાગ (જમીન મહસેલૂની 
બાબિમાાં), પરરવહન તવભાગ અને ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગોએ, માર્ચ 2021ના અંિે પડિર 
રરફન્દ્ડ રકથસાની તવગિો રજૂ કરી ન હિી.  વધમુાાં, વીજળી વેરા કલેક્ટર અને નશાબાંધી અને 
આબકારી તનયામકે પડિર રકથસા શનૂ્દ્ય હોવાનુાં જણાવ્્ુાં હત ુાં. 

બબન-કર આવક 

બબન-કર આવકમાાં વ્યાજની આવક, રડતવડન્દ્ડ અને નફો, ખાણકામની આવક, તવભાગીય આવક, 
વગેરે સામેલ હોય છે. 

છેલ્લા પાાંર્ વર્ો (2016-21) માટે બબન-કર આવકના મખુ્ય સ્રોિો અને િેમના વલણનુાં તવશ્લેર્ણ 
કોઠા 2.10માાં દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 2.10: 2016-21 દરતમયાન રાજ્યની બબન-કર આવકના મખુ્ય ઘટકો 

(₹ કરોડમાાં) 

મહસેલૂી સદર 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

2020-21 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

ખરેખર 
મલૂ્યો 

વયાજની આવક 2,580.10 1,081.44 1,611.71 2,331.15 1,596.00 847.64 

બબન-લોહ ખાણકામ અને 
ધાત ુઉદ્યોગ 

3,746.50 8,988.62 4,863.00 4,147.91 4,328.00 2,906.79 

મોટી અને મધયમ 
તસિંર્ાઇ યોજનાઓ 

1,086.10 1,211.52 1,326.95 1,365.02 1,594.83 1,644.26 

બાંદરો અને દીવાદાાંડીઓ 933.49 967.59 1,153.35 1,361.26 1,600.00 1,263.75 

િબીબી અને જાહરે 
આરોગ્ય 

981.98 173.81 271.59 1,473.06 391.00 342.46 

પોલીસ 248.88 318.01 312.19 467.53 524.30 484.43 

રડતવડન્ડ અને નફો 110.10 96.29 120.03 89.00 141.49 131.04 

અન્ય9 3,658.51 2,236.69 3,758.17 6,869.22 4,424.38 2,872.29 

બબન-કર આવક 13,345.66 15,073.97 13,416.99 18,104.15 14,600.00 10,492.66 

GSDPની ટકાવારી રૂપે 
બબન-કર આવક 

1.14 1.13 0.89 1.10 0.77 0.63 

મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રૂપે બબન-કર 
આવક 

12.15 12.23 9.87 12.67 8.99 8.19 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો અને 2020-21 માટે ગજુરાિ સરકારનુાં અંદાજપત્રીય 
પ્રકાશન નાં. 1  

બબન-કર આવક, જે છેલ્લા પાાંર્ વર્ચ દરતમયાન રાજ્યની મહસેલૂી આવકના 8.19 ટકા અને 
12.67 ટકા વચ્ર્ે રહી હિી િે પાછલા વર્ચની તલુનાએ 2020-21માાં નોંધપાત્ર રીિે 

                                                 
9  ‘અન્દ્યો’માાં શહરેી તવકાસમાાંિી આવક; અને તશક્ષણ, રમિગમિ, કળા અને સાંથકૃતિનો સમાવેશ િાય છે. 
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₹ 7,611.49 કરોડ (42.04 ટકા) જેટલી ઘટી હિી.  પાછલા વર્ચની સરખામણીએ 2020-21માાં 
બબન-કર આવકમાાં ઘટાડો મખુ્યત્વે વ્યાજની આવકમાાં ₹ 1,483.51 કરોડ જેટલો; બબન-લોહ 
ખાણકામ અને ધાત ુ ઉદ્યોગમાાં ₹ 1,241.12 કરોડ જેટલો; િબીબી અને જાહરે આરોગ્યમાાં 
₹ 1,130.60 કરોડ જેટલો; અન્દ્યોમાાં (શહરેી તવકાસમાાં ₹ 986.13 કરોડ જેટલો અને તશક્ષણ, 
રમિગમિ, કળા અને સાંથકૃતિમાાં ₹ 848.04 કરોડ જેટલા) ઘટાડાના કારણે િયો હિો.  વ્યાજની 
આવક ખરેખર ઉપાજીિ િયેલી હિી અને ર્ોપડે સમાયોજન િયેલી ન હિી. 

2.3.2.3 કેન્િ િરફિી િબદીલીઓ 

કેન્દ્રીય કરની િબદીલીઓ (એટલે કે કેન્દ્રીય કરવેરા અને જકાિમાાં રાજ્યનો રહથસો) અને સહાયક 
અનદુાન ભારિ સરકાર િરફિી િિી િબદીલીઓના બે મખુ્ય ઘટકો છે.  છેલ્લા 10 વર્ો (2011-
21) દરતમયાન કેન્દ્ર િરફિી િબદીલીઓના વલણનુાં તવશ્લેર્ણ કોઠા 2.11માાં દશાચવ્્ુાં છે. 

કોઠો 2.11: કેન્િ િરફિી િબદીલીઓ 

(₹ કરોડમાાં) 
તવગિો 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

કેન્િીય કરની 
િબદીલીઓ 

7,780.31 8,869.04 9,701.93 10,296.35 15,690.43 18,835.39 20,782.29 23,489.33 20,232.09 20,218.53 

સહાયક અનદુાન 5,649.86 6,445.80 6,883.13 10,799.01 8,949.22 13,218.05 15,885.60 18,992.48 25,500.02 27,178.29 

કુલ 13,430.17 15,314.84 16,585.06 21,095.36 24,639.65 32,053.44 36,667.89 42,481.81 45,732.11 47,396.82 

પાછલા વર્ચ 
કરિાાં 
ટકાવારીમાાં 
વધારો 

20.88 14.03 8.29 27.19 16.80 30.09 14.40 15.86 7.65 3.64 

મહસેલૂી 
આવકની 
ટકાવારી રપે કેન્દ્ર 
િરફિી કુલ 
િબદીલીઓ 

21.33 20.36 20.74 22.94 25.28 29.18 29.74 31.24 32.02 36.98 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

કેન્દ્ર િરફિી િબદીલીઓ 2011-12માાં ₹ 13,430.17 કરોડ હિી િે 252.91 ટકા વધીને 2020-
21માાં ₹ 47,396.82 કરોડ િઇ હિી.  છેલ્લા દસ વર્ચના સમયગાળા દરતમયાન પાછલા વર્ચની 
તલુનાએ 2020-21 માાં 3.64 ટકાનો ટકાવારીની રીિે િયેલો વધારો સૌિી ઓછો હિો અને 2016-
17માાં 30.09 ટકાએ સૌિી વધ ુહિો. 
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આલેખ 2.8: કેન્િ િરફિી િબદીલીઓના વલણો 

 

કેન્િીય કરની િબદીલીઓ 

પાંદરમા નાણા પાંર્ મજુબ વર્ચ 2020-21 માટે, કેન્દ્રીય કરવેરામાાં રાજ્યનો રહથસો કેન્દ્ર સરકારની 
કરવેરાની આવકના 41 ટકા હિો અને કેન્દ્રીય કરની ર્ોખ્ખી આવકમાાં ગજુરાિનો રહથસો 2020-
21ના સમયગાળા માટે 3.398 ટકા નક્કી કરવામાાં આવ્યો હિો. 

અગાઉ, ર્ૌદમા નાણા પાંર્ે ભલામણ કરી હિી કે કેન્દ્રીય કરવેરામાાં રાજ્યનો રહથસો જે િેરમા 
નાણા પાંર્ની ભલામણ મજુબ 32 ટકા હિો િે વધારીને 42 ટકા કરવો જોઇએ.  2015-20ના 
ચકુાદાના સમયગાળા માટે ર્ૌદમા નાણા પાંર્ દ્વારા કેન્દ્રીય કરવેરા અને સેવા વેરાની ર્ોખ્ખી 
ઉપજમાાં ગજુરાિનો રહથસો અનકુ્રમે 3.084 ટકા અને 3.172 ટકા જેટલો તનયિ કરવામાાં આવ્યો 
હિો.  2010-21ના સમયગાળા માટે નાણા પાંર્ના અનમુાનોની સામે ખરેખર િબદીલી 
કોઠા 2.12માાં દશાચવી છે. 

કોઠો 2.12: કેન્િીય કરવેરા અને જકાિમાાં રાજ્યનો રહથસો; નાણા પાંર્ના અનમુાનોની સામે 
ખરેખર િબદીલી 

(₹ કરોડમાાં) 

વષચ નાણા પાંર્ના અનમુાનો  
નાણા પાંર્ના અહવેાલમાાં 

અનમુાનો 
ખરેખર કર 
િબદીલી 

િફાવિ 

2010-11 સવેા કર તસવાય-  
3.041 ટકા  

અન ે 
સવેા કર - 3.089 ટકા  
(13મુાં નાણા પાંર્) 

9,541 6,679 2,862 

2011-12 11,190 7,780 3,410 

2012-13 13,199 8,869 4,330 

2013-14 15,569 9,702 5,867 

2014-15 18,365 10,296 8,069 

2015-16 સવેા કર તસવાય –  
 3.084 ટકા  

અન ે 
સવેા કર- 3.172 ટકા  
(14મુાં નાણા પાંર્) 

17,865 15,691 2,174 

2016-17 20,614 18,835 1,779 

2017-18 23,818 20,782 3,036 

2018-19 27,553 23,489 4,064 

2019-20 31,912 20,232 11,680 

2020-21 
 3.398 ટકા  

(2020-21 માટે 15મુાં નાણા પાંર્) 
29,059 20,219 8,840 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના નાણા પાંર્ના અહવેાલો અને સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
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કેન્દ્ન્દ્રય કરની િબદીલીઓ
ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન
કેન્દ્ર િરફિી કુલ િબદીલીઓ
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2016-21 દરતમયાન કેન્દ્રીય કરની િબદીલીઓના મખુ્ય ઘટકો કોઠા 2.13માાં દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 2.13: કેન્િીય કરની િબદીલીઓના ઘટકો 
(₹ કરોડમાાં) 

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

પાછલા 
વષચની 

તલુનાએ 
ટકાવારીમાાં 

ફેરફાર 

પ્રત્યક્ષ કર 

કોપોરેશન કર 6,027.35 6,361.23 8,167.69 6,898.37 6,083.86 (-)11.81 

કોપોરેશન કર 
તસવાયની આવક 
પર કર 

4,189.02 5,371.41 6,015.16 5,405.35 6,235.13 15.35 

સાંપતત્ત વરેો  13.80 0 2.99 0.30 0.00 (-)100.00 

પેટા-સરવાળો 10,230.17 11,732.64 14,185.84 12,304.02 12,318.99 0.12 

અપ્રત્યક્ષ કર 

કેન્દ્રીય માલ અને 
સવેા કર 

માલ અને સવેા 
કરનો અમલ 01 
જુલાઇ 2017િી 
કરવામાાં આવ્યો 

હિો 

291.72 5,796.85 5,741.16 6,030.60 5.04 

સાંકબલિ માલ અને 
સવેા વરેો 

2,097.0410 462.60 0 0 - 

સીમા શલુ્ક 2,592.73 2,096.40 1,664.83 1,282.45 1,088.95 (-)15.09 

કેન્દ્રીય આબકારી 2,960.67 2,191.29 1,106.37 891.64 681.76 (-)23.54 

સવેા કર 3,051.76 2,373.20 218.18 0 84.49 - 

અન્દ્ય 0.06 0 54.66 12.82 13.74 7.18 

પેટા-સરવાળો 8,605.22 9,049.65 9,303.49 7,928.07 7,899.54 (-)0.36 

કુલ 18,835.39 20,782.29 23,489.33 20,232.09 20,218.53 (-)0.07 

પાછલા વર્ચની 
તલુનાએ વધારો 
ટકાવારીમાાં 

20.04 10.34 13.03 (-)13.87 (-)0.07  

મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રપ ે
કેન્દ્રીય કરની 
િબદીલીઓ 

17.15 16.86 17.27 14.16 15.78  

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

                                                 
10 આમાાં િદિચ અતનબણિિ સાંકબલિ માલ અને સેવા કરના (IGST) અબિમ તવભાજનનો સમાવેશ િાય છે. 

(₹ 1,062 કરોડ). 
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2020-21માાં ₹ 20,218.53 કરોડની કેન્દ્રીય કરની િબદીલીઓએ પાછલા વર્ચની તલુનાએ 0.07 
ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હિો.  પ્રત્યક્ષ કરવેરામાાં પાછલા વર્ચ કરિાાં 0.12 ટકા જેટલો વધારો િયો 
હિો અને અપ્રત્યક્ષ કરમાાં 0.36 ટકા જેટલો ઘટાડો િયો હિો. 

ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન 

2016-21 દરતમયાન ભારિ સરકાર િરફિી મળેલા સહાયક અનદુાનના ઘટકો કોઠા 2.14માાં 
દશાચવ્યા છે.  

કોઠો 2.14: ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન 

(₹ કરોડમાાં) 
તવગિો11 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

બબન-આયોજન અનદુાન 3,192.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

રાજ્ય/કેન્દ્ર શાતસિ પ્રદેશ માટે 
અનદુાન - આયોજન યાજનાઓ  

8,505.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

કેન્દ્રીય આયોજન યોજનાઓ 
માટે અનદુાન 

53.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ આયોજન 
યોજનાઓ માટે અનદુાન 

1,465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજનાઓ  0.00 8,942.08 8,784.58 8,724.64 8,166.58 

નાણા પાંર્નુાં અનદુાન 0.00 3,166.85 3,313.36 5,040.24 5,672.50 

અન્દ્ય અનદુાન (માલ અન ે
સવેા કરના વળિર સરહિ) 

0.00 3,776.67 6,894.54 11,735.14 13,339.21 

કુલ 13,218.05 15,885.60 18,992.48 25,500.02 27,178.29 

પાછલા વર્ચની તલુનાએ 
ટકાવારીમાાં વધારો 

47.70 20.18 19.56 34.26 6.58 

મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રપે 
કુલ સહાયક અનદુાન 

12.03 12.88 13.96 17.85 21.21 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન 2016-17માાં ₹ 13,218 કરોડ હત ુાં િે વધીને 2020-21 
માાં ₹ 27,178 કરોડ િ્ ુહત ુાં.  આયોજન અને બબન-આયોજન અનદુાનનુાં નામાબભધાન વર્ચ 2017-
18િી દૂર કરવામાાં આવ્્ ુહત ુાં અને િેના બદલે કેન્દ્ર પરુથકૃિ યોજનાઓ, નાણા પાંર્ના અનદુાનો 
અને રાજ્યોને અન્દ્ય અનદુાનો કરવામાાં આવ્્ ુહત ુાં. 

ભારિ સરકાર િરફિી 2020-21માાં સહાયક અનદુાનમાાં પાછલા વર્ચની તલુનાએ 
₹ 1,678.27 કરોડ (6.58 ટકા) જેટલો વધારો િયો હિો.  આ વધારો મખુ્યત્વે િામ્ય થિાતનક 
સાંથિાઓ માટે અનદુાનમાાં ₹ 863.67 કરોડ જેટલો, માલ અને સેવા કરના વળિરમાાં 

                                                 
11 મહાલેખા તનયાંત્રકે નાણાકીય વર્ચ 2017-18ની અસરિી સહાયક અનદુાનના વગીકરણમાાં ફેરફાર કયો હિો. 
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₹ 687.99 કરોડ જેટલો અને રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ માટે ₹ 437.20 કરોડ જેટલા િયેલા 
વધારાના કારણે િયો હિો. 

પાંદરમાાં નાણા પાંર્  દ્વારા એનાયિ િયેલા અનદુાનો 

15માાં નાણા પાંર્ે ત્રણ પ્રકારના સહાયક અનદુાન એટલે કે થિાતનક સાંથિાઓન ુસશસ્ક્િકરણ, 
હોનારિના જોખમન ુ વ્યવથિાપન, વહેંર્ણી બાદની મહસેલૂી ખાધ અને તવશેર્ અનદુાનની  
બાબિમાાં રાજ્યોને ભાંડોળની િબદીલીની ભલામણ કરી હિી  

2020-21 દરતમયાન, ભારિ સરકાર િરફિી ગજુરાિ સરકારને બે પ્રકારનુાં એટલે કે થિાતનક 
સાંથિાઓન ુ સશસ્ક્િકરણ અને હોનારિના જોખમના વ્યવથિાપન માટે એનાયિ િયેલી 
₹ 6,057 કરોડની રકમની સામે કુલ ₹ 5,673 કરોડનુાં અનદુાન મળ્ ુહત ુાં.  મહસેલૂી પરુાાંિવાળુ 
રાજ્ય હોવાિી, વહેંર્ણી બાદની મહસેલૂી ખાધન ુઅનદુાન મેળવવા માટે રાજ્ય સરકાર પાત્ર ન 
હિી. 

2020-21 દરતમયાન એનાયિ િયેલી અને મળેલી રકમોની તવગિો કોઠા 2.15માાં દશાચવી છે. 

કોઠો 2.15: 15માાં નાણા પાંર્ની ભલામણ મજુબ એનાયિ િયેલી અને મળેલી રકમોની તવગિો 

(₹ કરોડમાાં) 

 15માાં નાણા 
પાંર્ની 

ભલામણ 

ભારિ 
સરકાર દ્વારા 
છુટી કરાયેલ 
ખરેખર રકમ 

રાજ્ય 
સરકાર 

દ્વારા છુટી 
કરાયેલ 

બાકી રકમ 

2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 

ગ્રામ્ય થિાતનક સાંથિાઓને અનદુાન 3,195.00 3,195.00 3,195.00 0.00 

(a) સામાન્દ્ય પાયાનુાં અનદુાન (છુટુાં)  1,597.50 1,597.50 1,597.50 0.00 

(b) બાંધનકિાચ અનદુાન  1,597.50 1,597.50 1,597.50 0.00 

શહરેી થિાતનક સાંથિાઓને અનદુાન 1,538.00 1,153.50 1,153.50 384.50 

(a) દસ લાખિી વધ ુવથિી વાળા 
શહરેો-હવાની ગણુવત્તાનુાં અનદુાન 

405.00 405.00 405.00 0.00 

(b) દસ લાખિી વધ ુવથિી વાળા – 
સવેા થિરના બને્દ્ર્માકચનુાં અનદુાન 

405.00 202.50 202.50 202.50 

(c) દસ લાખિી વધ ુવથિી તસવાયના 
શહરેો-પાયાનુાં અનદુાન 

364.00 364.00 364.00 0.00 

(d) દસ લાખિી વધ ુવથિી તસવાયના 
શહરેો-બાંધનકિાચ અનદુાન 

364.00 182.00 182.00 182.00 

થિાતનક સાંથિાઓ માટે કુલ 4,733.00 4,348.50 4,348.50 384.50 

હોનારિના જોખમનુાં વ્યવથિાપન 1,324.00 1,324.00 1,324.00 0.00 

એકાંદર કુલ 6,057.00 5,672.50 5,672.50 384.50 

સ્રોિ: ગજુરાિ સરકારનો નાણા તવભાગ 
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ઉપરના કોઠામાાંિી જોઇ શકાય છે કે રાજ્ય સરકારને િામ્ય થિાતનક સાંથિાઓ અને હોનારિના 
જોખમના વ્યવથિાપન માટે અનદુાન મળ્ ુહત ુાં પરાંત ુ‘દસ લાખિી વધ ુવથિી વાળા શહરેો’ હઠેળ 
સેવા થિરના બેન્દ્ર્માકચન ુ અનદુાન અને ‘દસ લાખિી વધ ુ વથિી તસવાયના શહરેો’ હઠેળ 
બાંધનકિાચ અનદુાન માટે ફાળવણીના માત્ર 50 ટકા મળયા હિાાં.  નાણા તવભાગે જણાવ્્ ુહત ુાં 
(ઓગષ્ટ 2021) કે શહરેી તવકાસ અને શહરેી આવાસન તવભાગ દ્વારા વપરાશી નાણા માંત્રાલય, 
ભારિ સરકારને પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવામાાં ન આવ્યા િે કારણે ઓછી પ્રાધ્પ્િ િઇ હિી. એ ઉલ્લેખ 
કરવાન ુપ્રાસાંબગક છે કે 2015-20ના સમયગાળા માટે િામ્ય અને શહરેી થિાતનક સાંથિાઓ માટે 
કામગીરી અનદુાન સાિે સાંકળાયેલી શરિોનુાં પાલન ન િવાના કારણે રાજ્ય સરકારને ર્ૌદમા 
નાણા પાંર્નુાં ₹ 1,247 કરોડની રકમનુાં અનદુાન મળ્ ુન હત ુાં. 

સાંબ ાંતધિ તવભાગોએ આ અનદુાનો સાિે જોડાયેલી શરિોનુાં પાલન કરવ ુજાઇએ અને સતુનતિિ 
કરવ ુજોઇએ કે આના રહસાબે મહસેલૂ/અનદુાનન ુકોઇ નકુસાન ન િાય. 

2.3.3 મડૂી આવક 

મડૂી આવકમાાં પ્રકીણચ મડૂી આવકો જેવી કે તવતનવેશમાાંિી ઉપજેલી રકમ, લોન અને પેશગીઓની 
વસલૂાિ, આંિરરક સ્રોિોમાાંિી ઋણની આવક (બજારની લોન, નાણાકીય સાંથિાઓ/વાબણજ્જ્યક 
બેંકો પાસેિી તધરાણ) અને ભારિ સરકાર િરફિી લોન અને પેશગીઓ સામેલ હોય છે.  જાહરે 
ઋણ ભરપાઇ કયાચ બાદની ર્ોખ્ખી જાહરે ઋણની આવક વત્તા અન્દ્ય મડૂી આવક એ ર્ોખ્ખી મડૂી 
આવક છે. 

નીર્ેનો કોઠો ર્ોખ્ખી મડૂી આવકના ઘટકો અને વધૃ્ધધના વલણો દશાચવે છે. 

કોઠો 2.16: ર્ોખ્ખી મડૂી આવકના ઘટકો અને વધૃ્ધધના વલણો 

(₹ કરોડમાાં) 
રાજ્યની મડૂી આવકના સ્રોિો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

મડૂી આવક  28,074 27,299 43,362 43,927 68,981 

જાહરે ઋણની આવક 27,668 26,953 43,146 43,491 58,857 

જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી 9,073 13,700 15,432 16,702 17,922 

ર્ોખ્ખી જાહરે ઋણની આવક 18,595 13,253 27,714 26,789 40,935 

પ્રકીણચ મડૂી આવક 240 0 65 106 9,968 

લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 166 346 151 330 155 
બબન-ઋણ મડૂી આવક 406 346 216 436 10,124 

ર્ોખ્ખી મડૂી આવક  19,001 13,599 27,930 27,225 51,059 

ર્ોખ્ખ ુઆંિરરક ઋણ  19,091 13,872 26,231 26,786 30,369 

ર્ોખ્ખા આંિરરક ઋણનો વધૃ્ધધ દર 

(ટકા) 
7.86 (-)27.34 89.09 2.12 13.38 

ભારિ સરકાર િરફિી ર્ોખ્ખી લોન 
અન ેપશેગીઓ 

(-)496 (-)619 1,483 3 10,566 
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રાજ્યની મડૂી આવકના સ્રોિો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

વધૃ્ધધ દર (ટકા) 21.87 24.80 (-)339.58 (-)99.80 -12 

ઋણ મડૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 7.54 (-)28.73 109.11 (-)3.34 52.81 

બબન-ઋણ મડૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

224.80 (-)14.78 (-)37.57 101.85 -12 

GSDPનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

ર્ોખ્ખી મડૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

9.09 (-)28.43 105.38 (-)2.52 87.54 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

2020-21 દરતમયાન પ્રકીણચ મડૂી આવકમાાં વધારો એકતત્રિ ડૂબિ ભાંડોળમાાંિી 
₹ 9,957.85 કરોડના તવતનવેશના કારણે િયો હિો.  ઉપરાાંિ, “માલ અને સેવા કરના વળિરમાાં 
ઘટના બદલે રાજ્યોને એક પછી એક લોન આપવાની યોજનાના13” અમલીકરણના કારણે, લોન 
અને પેશગીઓની આવકમા પણ વર્ચ દરતમયાન ₹ 9,222 કરોડ જેટલો વધારો િયો હિો.  આમ, 
રાજ્ય સરકારે તધરાણ, એકતત્રિ ડૂબિ ભાંડોળમાાંિી તવતનવેશ અને ભારિ સરકાર પાસેિી તવશેર્ 
લોન મારફિ વર્ચ દરતમયાન િેના મડૂી ખર્ચ માટે નાણા પરૂા પાડયા હિાાં. 

જાહરે ઋણની આવક ભાતવ પરિ ચકૂવણીની જવાબદારીઓ ઉભી કરે છે.  છેલ્લા પાાંર્ વર્ચ 
(2016-21) દરતમયાન, જાહરે ઋણની આવકના 36.39 ટકાનો ઉપયોગ અગાઉના વર્ોમાાં લીધેલા 
જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી માટે કરવામાાં આવ્યો હિો જ્યારે બાકીના 63.61 ટકા અથક્યામિોના 
સર્જન માટે વાપરવામાાં આવ્યાાં હિાાં. 

2.3.4 સાંસાધનોને ગતિશીલ કરવામાાં રાજ્યની કામગીરી 

સાંસાધનોને ગતિશીલ કરવામાાં રાજ્યની કામગીરીની આકારણી પોિાના સાંસાધનો જેમાાં િેની 
પોિાની કર અને બબન-કર આવકનો સમાવેશ િાય છે િેના રપમાાં િાય છે.  

કોઠો 2.17: અનમુાનોની સામે કર અને બબન-કર આવક  
(₹ કરોડમાાં) 

 
અંદાજપત્રીય 

અંદાજો 

15માાં નાણા 
પાંર્ના 

અનમુાનો 

ખરેખર 
મલૂ્યો 

આના સાંદભચમાાં ખરેખર મલૂ્યોના 
ફેરફારની ટકાવારી 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

15માાં નાણા 
પાંર્ના અનમુાનો 

કર આવક 1,05,093 1,13,732 70,266 (-)33.14 (-) 38.22 

બબન-કર આવક 14,600 20,464 10,493 (-)28.13 (-) 48.72 

                                                 
12 પાછલા વર્ચની સરખામણીએ ભારિ સરકાર િરફિી પ્રકીણચ મડૂી આવક અને ર્ોખ્ખી લોન અને પેશગીઓમાાં 

અસામાન્દ્ય વધારાના (ફેરફાર) કારણે ટકાવારી િરીકે વધૃ્ધધ દર અહીં દશાચવવામાાં આવ્યો નિી  
13  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ મજુબ, નાણાપાંર્, તવગેરે દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ ખાસ બારી 

(Special window) હઠેળના ઋણને રાજ્યના દેવા/ઋણ િરીકે ગણવામાાં આવશે નહી.  િેિી ₹ 9,222 કરોડના માલ 
અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં લીધેલ એક પછી એક લોનને અહી જાહરે ઋણ ગણવામાાં આવ્્ ુનિી. 
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જોઇ શકાય છે એ મજુબ, રાજ્ય સરકાર અંદાજપત્રીય અંદાજો અને 15માાં નાણા પાંર્માાં નક્કી 
કરેલી પોિાની કર આવક અને બબન-કર આવક માટેના લક્ષ્યાાંકો પ્રાપ્િ કરવામાાં ઊણી ઉિરી 
હિી. 

2.4 સાંસાધનોનો ઉપયોગ  

રાજ્ય સરકારને રાજકોર્ીય જવાબદારીના કાયદાઓના માળખામાાં રહીને ખર્ચ કરવાની જવાબદારી 
સોંપવામાાં આવી છે, સાિે એ પણ સતુનતિિ કરવાનુાં હોય છે કે રાજ્યની રાજકોર્ીય સધુારા અને 
એકીકરણની ર્ાલી રહલે પ્રરક્રયા, મડૂીગિ માળખાના તવકાસ અને સામાજીક ક્ષેત્રના તવકાસ પ્રત્યે 
તનરદિષ્ટ ખર્ચના ભોગે ન હોય.  પેટા-ફકરાઓ સરહિનો આ ફકરો રાજ્યમાાં ખર્ચની ફાળવણીનુાં 
તવશ્લેર્ણ રજૂ કરે છે. 

2.4.1 તવકાસ અને ખર્ચના ઘટકો  

કુલ ખર્ચ, િેના ઘટકો અને છેલ્લા પાાંર્ વર્ો (2016-21) દરતમયાન રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદનની તલુનાએ રહથસો કોઠા 2.18માાં રજૂ કયો છે. 

કોઠો 2.18: કુલ ખર્ચ અને િેના ઘટકો  

(₹ કરોડમાાં) 
પરરમાણો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

કુલ ખર્ચ (TE) 1,26,728 1,45,004 1,62,583 1,67,861 1,78,718 

મહસેલૂી ખર્ચ (RE) 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 

મડૂી ખર્ચ (CE) 22,355 26,313 28,062 25,650 26,781 

લોન અન ેપશેગીઓ 478 631 1,731 1,312 1,233 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનની ટકાવારી રપે 

કુલ ખર્ચ/GSDP 10.86 10.91 10.82 10.18 10.77 

મહસેલૂી ખર્ચ/GSDP 8.90 8.88 8.84 8.54 9.09 

મડૂી ખર્ચ/GSDP 1.92 1.98 1.86 1.56 1.61 

લોન અન ેપશેગીઓ//GSDP 0.04 0.05 0.12 0.08 0.07 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

ઉપરનો કોઠો દશાચવે છે કે રાજ્યનો કુલ ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 1,26,728 કરોડ હિો િે 41.02 ટકા 
વધીને 2020-21માાં ₹ 1,78,718 કરોડ િયો હિો.  પાછલા વર્ચની તલુનાએ વર્ચ દરતમયાન િેમાાં 
6.47 ટકાનો વધારો િયો હિો.  રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની ટકાવારી રપે, પાાંર્ વર્ચના 
સમયગાળા (2016-21) દરતમયાન 2019-20માાં કુલ ખર્ચ 10.18 ટકાએ સૌિી નીર્ો રહ્યો હિો, 

આલેખ 2.9 અને 2.10 અનકુ્રમે મહસેલૂી ખર્ચ અને મડૂી ખર્ચના પાાંર્ વર્ચના (2016-21) 
સમયગાળા દરતમયાનના વલણો રજૂ કરે છે.  જ્યારે આલેખ 2.11 કુલ ખર્ચના ઘટકોના રહથસાના 
વલણ રજૂ કરે છે. 
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આલેખ 2.9: 2016-21 દરતમયાન મહસેલૂી ખર્ચના વલણ 

 

આલેખ 2.10: 2016-21 દરતમયાન મડૂી ખર્ચનુાં વલણ 

 

આલેખ 2.11: કુલ ખર્ચના ઘટકોના રહથસાના વલણ 

 

ઉપરનો આલેખ દશાચવે છે કે, 2016-21 દરતમયાન કુલ ખર્ચમાાં મહસેલૂી ખર્ચ એ મખુ્ય ઘટક હિો 
અને 2020-21માાં 84.33 ટકા રહ્યો હિો.  રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની ટકાવારી િરીકે 
મહસેલૂી ખર્ચ 2016-17માાં 8.90 ટકા હિો િે વધીને 2020-21માાં 9.08 ટકા િયો હિો. 
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2016-21 દરતમયાન પ્રવતૃત્તઓ એટલે કે સામાન્દ્ય સેવાઓ, સામાજીક સેવાઓ, આતિિક સેવાઓ, 
સહાયક અનદુાન અને લોન અને પેશગીઓ િરીકે કુલ ખર્ચના વલણો કોઠા 2.19માાં દશાચવ્યા 
મજુબ છે. 

કોઠો  2.19: પ્રવતૃિઓ િરીકે કુલ ખર્ચના વલણો 

(ટકામાાં રહથસો) 
પ્રવતૃિઓ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

સામાન્દ્ય સેવાઓ 28.74 29.15 29.79 29.71 29.41 

સામાજીક સેવાઓ 40.35 38.51 37.51 38.94 37.97 

આતિિક સેવાઓ 30.20 31.57 31.41 30.32 31.71 

લોન અને પેશગીઓ 0.38 0.44 1.06 0.78 0.69 

થિાતનક સાંથિાઓ અને થિાતનક 
થવરાજની સાંથિાઓને સહાયક 
અનદુાન અને ફાળો 

0.33 0.33 0.23 0.25 0.22 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

આલેખ 2.12 છેલ્લા પાાંર્ વર્ચ (2016-21) દરતમયાન પ્રવતૃત્તઓ િરીકે કુલ ખર્ચના વલણો રજૂ 
કરે છે અને આલેખ 2.13 ર્ાલ ુવર્ચ (2020-21) દરતમયાન પ્રવતૃત્તઓ િરીકે કુલ ખર્ચના વલણો 
રજૂ કરે છે. 

આલેખ 2.12: 2016-21 દરતમયાન પ્રવતૃિઓ િરીકે કુલ ખર્ચનુાં વલણ 
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આલેખ 2.13: 2020-21 દરતમયાન પ્રવતૃિઓ િરીકે કુલ ખર્ચ 

 

સામાન્દ્ય, સામાજીક અને આતિિક સેવાઓના સાંબ ાંતધિ રહથસાની વધઘટે આંિર-વર્ચ દરમ્યાન 
નજીવા ફેરફાર સાિે 2016-21 દરતમયાન સ્થિરિા દશાચવી હિી.  2016-17ની સરખામણીએ, 
2020-21 દરતમયાન સામાજીક સેવાઓના રહથસામાાં 2.38 ટકા જેટલો ઘટાડો િયો હિો અને 
આતિિક સેવાઓના રહથસામાાં 1.51 ટકાનો વધારો િયો હિો. 

2.4.2 મહસેલૂી ખર્ચ 

સેવાઓનુાં વિચમાન થિર જાળવી રાખવા અને અગાઉની જવાબદારીઓની ચકૂવણીઓ કરવા માટે 
મહસેલૂી ખર્ચ કરવામાાં આવે છે.  આમ, િે રાજ્યના માળખા અને સેવાના માળખામાાં કોઇ 
પરરણામલક્ષી ઉમેરો કરત ુાં નિી. 

2016-21 દરતમયાન એકાંદર મહસેલૂી ખર્ચ, િેનો વધૃ્ધધ દર, કુલ ખર્ચ સામે િેનો ગણુોત્તર અને 
રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ ઉત્પાદન અને મહસેલૂી આવકની સામે એની િરલિાની તવગિો કોઠા 
2.20માાં દશાચવ્યા મજુબ છે. 

કોઠો 2.20: મહસેલૂી ખર્ચના વલણો 

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

કુલ ખર્ચ (TE) (₹ કરોડમાાં) 1,26,728 1,45,004 1,62,583 1,67,861 1,78,718 

મહસેલૂી ખર્ચ (₹ કરોડમાાં) 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 

પાછલા વષચની તલુનાએ મહસેલૂી ખર્ચની 
વધૃ્ધધ (ટકા) 

8.47 13.63 12.48 6.11 6.96 

મહસેલૂી ખર્ચ/કુલ ખર્ચ (ટકા) 81.98 81.42 81.68 83.94 84.33 

મહસેલૂી ખર્ચ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદન (ટકા) 

8.90 8.88 8.84 8.54 9.08 

મહસેલૂી ખર્ચ/મહસેલૂી આવક (ટકા) 94.59 95.76 97.64 98.64 117.59 

આની સાિે મહેસલૂી ખર્ચની િરલિા 
રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 0.63 0.98 0.95 0.63 12.21 

મહસેલૂી આવક  0.67 1.11 1.21 1.21 * 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
*2021-22 દરતમયાન મહસેલૂી આવકની વદૃ્ધિ નકારાત્મક હોવાિી િરલિા ગણી શકાિી નિી. 

સામાન્દ્ય સવેાઓ
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લોન અન ે
પશેગીઓ
0.69%

આતિિક સવેાઓ
31.71%

થિાતનક સાંથિાઓ અને થિાતનક થવરાજની સાંથિાઓને સહાયક અનદુાન અને ફાળો
0.22%



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

પષૃ્ઠ | 48  31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

મડૂી ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 1,03,895 કરોડ હિો િે સિિ વધીને 2020-21માાં ₹ 1,50,704 કરોડ 
િયો હિો.  પાછલા વર્ચની તલુનાએ 2020-21માાં મહસેલૂી ખર્ચમાાં િયેલો વધારો મખુ્યત્વે 
₹ 1,754 કરોડ વ્યાજની ચકૂવણીઓ, ₹ 1,616 કરોડ િામ્ય અને લઘ ુઉદ્યોગ, ₹ 1,392 કરોડ અન્દ્ય 
િામ તવકાસ કાયચક્રમ, ₹ 1,369 કરોડ સામાન્દ્ય તશક્ષણ, ₹ 1,163 કરોડ િબીબી અને જાહરે આરોગ્ય 
અને ₹ 1,098 કરોડ સામાજીક સરુક્ષા અને કલ્યાણ પર અતધક ખર્ચના કારણે િયો હિો, 

મહસેલૂી ખર્ચના વધૃ્ધધ દરમાાં 2019-20ના 6.11 ટકાિી 2017-18માાં 13.63 ટકા સધુી પાછલા પાાંર્ 
વર્ચ દરતમયાન વધઘટ િઇ હિી.  રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની ટકાવારી રપે 2016-20ના 
સમયગાળા દરતમયાન મહસેલૂી ખર્ચ સિિ ઘટયો હિો પરાંત ુ2020-21 દરતમયાન વધીને 9.08 
ટકા રહ્યો હિો.  મહસેલૂી આવકની ટકાવારી િરીકે 2020-21માાં મહસેલૂી ખર્ચ 117.59 ટકા હિો. 

2020-21 દરતમયાન મહસેલૂી ખર્ચની ક્ષેત્ર-વાર વહેંર્ણી આલેખ 2.14માાં દશાચવી છે. 

આલેખ 2.14: 2020-21 દરતમયાન મહસેલૂી ખર્ચની કે્ષત્ર-વાર વહેંર્ણી (ટકામાાં) 

 

2.4.2.1 મહસેલૂી ખર્ચમાાં મખુ્ય ફેરફારો 

કોઠો 2.21 ર્ાલ ુવર્ચ અને અગાઉના વર્ચ દરતમયાન રાજ્યના મહસેલૂી ખર્ચની બાબિમાાં જુદા 
જુદા રહસાબી સદરો હઠેળ િયેલા નોંધપાત્ર ફેરફારોની તવગિો દશાચવે છે. 

કોઠો 2.21: 2019-20ની સરખામણીએ 2020-21 દરતમયાન મહસેલૂી ખર્ચમાાં ફેરફારો 

(₹ કરોડમાાં) 

રહસાબના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 
ફેરફાર 

રકમ ટકા 
2049- વ્યાજની ચકૂવણી 22,448.66 24,203.19 1,754.53 7.82 

2851- િામ અન ેલઘ ુઉદ્યોગ 1,335.56 2,951.27 1,615.71 120.98 

2515- અન્દ્ય િામ તવકાસ કાયચક્રમો 3,109.47 4,501.61 1,392.14 44.77 

2202- સામાન્દ્ય તશક્ષણ 23,330.82 24,699.39 1,368.57 5.87 

2210- િબીબી અન ેજાહરે આરોગ્ય 6,697.38 7,860.11 1,162.73 17.36 

2235- સામાજીક સરુક્ષા અને કલ્યાણ 1,897.49 2,995.00 1,097.51 57.84 

2071- પને્દ્શન અને અન્દ્ય તનવતૃત્ત લાભો 17,662.59 18,569.75 907.16 5.14 

રાજ્યના અંગો
0.77%

નાણાકીય સેવાઓ
0.44%

વ્યાજની ચકૂવણી અને
ઋણ અદાયગી

16.06%

વહીવટી સેવાઓ
4.94%

પેન્દ્શન અને પ્રકીણચ
સામાન્દ્ય સેવાઓ

12.34%

સામાજીક સેવાઓ, 
40.36%

આતિિક સેવાઓ
24.83%

સહાયક અનદુાન અને
ફાળો

0.26%
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રહસાબના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 
ફેરફાર 

રકમ ટકા 
3456- નાગરરક પરુવઠો 422.56 1,247.62 825.06 195.25 

2801- ઉજાચ 8,134.79 8,949.40 814.61 10.01 

2408- અન્ન, સાંિહ અન ેવખાર 56.69 769.48 712.79 1,257.35 

2236- પોર્ણ  3,078.59 3,652.72 574.13 18.65 

2852- ઉદ્યોગો 3,351.09 2,830.56 (-)520.53 (-)15.53 

2225-અનસુબૂર્િ જાતિઓ, અનસુબૂર્િ 
આરદજાતિઓ, અન્દ્ય પછાિ વગો અને 
લઘમુિીઓનુાં કલ્યાણ 

3,998.08 3,418.52 (-)579.56 (-)14.50 

2217- શહરેી તવકાસ 11,687.84 8,988.92 (-) 2698.92 (-)23.09 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

ઉપરનો કોઠો દશાચવે છે કે િામ્ય અને લઘ ુઉદ્યોગ, નાગરરક પરુવઠો અને અન્ન, સાંિહ અને વખાર 
હઠેળના મહસેલૂી ખર્ચમાાં વર્ચ દરતમયાન વધારો િયો હિો જે અનકુ્રમે લઘ ુઉદ્યોગોને સહાયકી, 
નાગરરક પરુવઠા તનગમને સહાય અને ખરીદી અને પરુવઠા પરના ખર્ચમાાં વધારાના કારણે િયો 
હિો.  શહરેી થિાતનક સાંથિાઓને આપેલી ઓછી સહાયના કારણે પાછલા વર્ચની તલુનાએ શહરેી 
તવકાસે 2020-21 દરતમયાન મહસેલૂી ખર્ચમાાં ઘટાડો નોઁધાવ્યો હિો. 

2.4.2.2 પ્રતિબધધ ખર્ચ 

રાજ્ય સરકારના મહસેલૂના રહસાબે પ્રતિબધધ ખર્ચમાાં વ્યાજની ચકૂવણી, પગાર અને વેિન પરનો 
ખર્ચ અને પેન્દ્શનનો સમાવેશ િાય છે.  સરકારના સ્રોિો પર િેનો પ્રિમ દાવો હોય છે.  પ્રતિબધધ 
ખર્ચમાાં વધારાના વલણિી સરકાર પાસે તવકાસ ક્ષેત્ર માટે લવર્ીકિા ઓછી રહ ેછે. 

કોઠો 2.22 પ્રતિબધધ ખર્ચ અને િેના ઘટકોના 2016-21 દરતમયાનના વલણ રજૂ કરે છે. 

કોઠો 2.22: પ્રતિબધધ ખર્ચ અને િેના ઘટકોના વલણ 

(₹ કરોડમાાં) 
પ્રતિબધધ ખર્ચના ઘટકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

પગાર અન ેવિેન  9,050  10,832 11,448 11,301 11,895 

પગાર અન ેભથ્િા માટે પાંર્ાયિોન ે
સહાયક અનદુાન 

8,559 10,302 11,821 12,235 13,151 

વયાજની ચકૂવણીઓ 17,797 18,954 20,183 22,449  24,203 

પેન્શન 11,303 13,979 18,295 17,663 18,570 

કુલ પ્રતિબધધ ખર્ચ 46,709 54,067 61,747 63,648 67,819 

મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રૂપે 

મહસેલૂી આવક 1,09,842 1,23,291 1,36,002 1,42,844 1,28,156 

પગાર અન ેવિેન 8.24 8.79 8.42 7.91 9.28 

પગાર અન ેભથ્િા માટે પાંર્ાયિોન ે
સહાયક અનદુાન 

7.79 8.36 8.69 8.57 10.26 
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પ્રતિબધધ ખર્ચના ઘટકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

વયાજની ચકૂવણી 16.21 15.37 14.84 15.72 18.89 

પેન્શન 10.29 11.34 13.45 12.37 14.49 

કુલ 42.52 43.85 45.40 44.56 52.92 

મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રૂપે 

મહસેલૂી ખર્ચ 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 

પગાર અન ેવિેન 8.71 9.17 8.62 8.02 7.89 

પગાર અન ેભથ્િા માટે પાંર્ાયિોન ે
સહાયક અનદુાન 

8.24 8.73 8.90 8.68 8.73 

વયાજની ચકૂવણી 17.13 16.05 15.20 15.93 16.06 

પેન્શન 10.88 11.84 13.78 12.54 12.32 

કુલ 44.96 45.80 46.50 45.17 45.00 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

આલેખ 2.15: કુલ મહસેલૂી ખર્ચમાાં પ્રતિબધધ ખર્ચનો રહથસો (ટકામાાં) 

 

મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રપે, 2016-21 દરતમયાન પ્રતિબધધ ખર્ચ 45િી 47 ટકાની આસપાસ 
રહ્યો હિો.  2016-17માાં 44.96 ટકાિી 2018-19માાં 46.50 ટકા િયો િે શરઆિના વધારા બાદ 
િેમાાં નજીવો ઘડાડો િઇને 2019-20માાં 45.17 ટકા િયો હિો અને વધ ુઘટીને 2020-21માાં 45 
ટકા િયો હિો.  મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રપે, પ્રતિબધધ ખર્ચ 2016-17માાં 42.52 ટકા હિો િે 
વધીને 2020-21માાં 52.92 ટકા િયો હિો.  કુલ મહસેલૂી ખર્ચમાાં બબન-પ્રતિબધધ મહસેલૂી ખર્ચના 
રહથસામાાં 2019-20ની તલુનાએ 2020-21માાં 0.17 ટકા જેવો નજીવો વધારો િયો હિો. 

પ્રતિબધધ ખર્ચના ઘટકોની ર્ર્ાચ હવે પછીના ફકરાઓમાાં કરવામાાં આવી છે. 
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પગાર અને વેિન 

પગાર અને વેિનનો ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 9,050 કરોડ હિો િેમાાં ₹ 2,845 કરોડનો (31 ટકા) 
વધારો િઈને 2020-21માાં ₹ 11,895 કરોડ િયો હિો (મધયમ ગાળાના રાજકોર્ીય નીતિતવર્યક 
તનવેદનમાાં કરવામાાં આવેલા ₹ 13,612 કરોડના અનમુાનની સામે).  2020-21 દરતમયાન િે 
મહસેલૂી આવકના 9.28 ટકા અને મહસેલૂી ખર્ચના 7.89 ટકાના રહસાબે હિો. 

પગાર અને ભથ્િા માટે પાંર્ાયિોને સહાયક અનદુાન 

પગાર અને ભથ્િા માટે પાંર્ાયિોને સહાયક અનદુાન 2016-17માાં ₹ 8,559 કરોડ હત ુાં િે 
₹ 4,592 કરોડ (54 ટકા) વધીને 2020-21માાં ₹ 13,151 કરોડ િ્ુાં હત ુાં.  મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રપે સહાયક અનદુાન 2016-17ના 7.79 ટકાિી સહજે વધીને 2020-21માાં 10.26 ટકા 
િ્ુાં હત ુાં.  2020-21 દરતમયાનના મહસેલૂી ખર્ચના િે 8.73 ટકા હત ુાં. 

વયાજની ચકૂવણી 

વ્યાજની ચકૂવણી 2016-17માાં ₹ 17,797 કરોડ હિી િે 2020-21માાં વધીને ₹ 24,203 કરોડ િઇ 
હિી.  બજારની લોન પર ₹ 2,167 કરોડની વધારાની વ્યાજની જવાબદારીના કારણે પાછલા 
વર્ચની તલુનાએ 2020-21માાં વ્યાજની જવાબદારીમાાં 7.81 ટકાનો વધારો િયો હિો.  2020-21 
દરતમયાન, બજારની લોન પર વ્યાજની ચકૂવણી કુલ વ્યાજની ચકૂવણીના 71.99 ટકા રહી હિી 
જ્યારે રાષ્ટ્રીય નાની બર્િ ભાંડોળને જારી કરેલી તવશેર્ બાાંયધરીઓ પર વ્યાજની ચકૂવણીઓ 
કુલ વ્યાજની ચકૂવણીઓના 14.24 ટકા હિી.  મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રપે વ્યાજની 
ચકૂવણીઓ પરનો ખર્ચ 2019-20માાં 15.72 ટકા હિો િે 2020-21માાં વધીને 18.89 ટકા િયો 
હિો.  ઉપરાાંિ, મહસેલૂી ખર્ચમાાં વ્યાજની ચકૂવણીનો રહથસો 2019-20માાં 15.93 ટકા હિો િે 
વધીને 2020-21માાં 16.06 ટકા િયો હિો. 

પેન્શનની ચકૂવણીઓ 

ગજુરાિ રાજ્યમાાં 4.84 લાખ પેન્દ્શનરો14 હિા (ફેબ્રઆુરી 2020).  વર્ચ 2019-20 તસવાય પેન્દ્શન 
પરનો ખર્ચ 2016-21 દરતમયાન સિિ વધયો હિો. 

રાજ્ય સરકારે ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 હઠેળ કરેલી (ફેબ્રઆુરી 2020) 
િેની જાહરેાિોમાાં પેન્દ્શનની ચકૂવણીઓ મહસેલૂી આવકના 11.55 ટકા િવાનુાં અનમુાન ક્ુું હત ુાં.  
જો કે, 2020-21માાં િે 14.49 ટકા જેટલી ઉંર્ી રહી હિી. 
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મજુબ 2020-21 (ફેબ્રઆુરી 2020) માટે રાજ્યમાાં 4.84 લાખ પને્દ્શનરો હિાાં.  આ ગજુરાિ સરકાર અને 
સહાતયિ સાંથિાઓના પને્દ્શનરો છે અન ેિમેાાં સામાજીક સરુક્ષા પને્દ્શનરો સામલે નિી. 
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રાષ્રીય પેન્શન યોજના હઠેળ પણૂચ ન િયેલી જવાબદારીઓ 

રાજ્ય સરકારે 01 એતપ્રલ 2005ની અસરિી ‘તનધાચરરિ ફાળા પેન્દ્શન યોજના’ (રાષ્ટ્રીય પેન્દ્શન 
યોજના) દાખલ કરી હિી.  યોજનાની માગચદતશિકા મજુબ, કમચર્ારી દર મરહને િેના મળૂ પગાર 
અને મોંઘવારી ભથ્િાના 10 ટકા ફાળો આપે છે જેમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા મેળ ખાિી રકમ જમા 
કરવામાાં આવે છે અને પરેૂપરૂી રકમ નેશનલ સીક્યરુીટીઝ રડપોઝીટરી બલતમટેડને (NSDL)/ટ્રથટી 
બેંક મારફિ તન્કુ્િ ભાંડોળ સાંર્ાલકને િબદીલ કરવામાાં આવે છે.  રાજ્ય સરકારે યોજનાના 
ભાંડોળના વ્યવથિાપન માટે રાષ્ટ્રીય પેન્દ્શન યોજના ટ્રથટ (NPS Trust) સાિે કરાર પર સહીતસક્કા 
કયાચ હિાાં (જાન્દ્્આુરી 2009) અને યોજનાના અમલીકરણ માટે કેન્દ્રીય માળખ ુઅપનાવ્્ુાં હત ુાં (મે 
2009). 

કમચર્ારીનો ફાળો અને રાજ્યનો રહથસો જાહરે રહસાબમાાં15 જમા કરવામાાં આવે છે અને ત્યારબાદ 
નેશનલ સીક્યરુીટીઝ રડપોઝીટરી બલતમટેડને િબદીલ કરવામાાં આવેં છે.  વર્ચ 2020-21 
દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે કમચર્ારીઓ પાસેિી રાષ્ટ્રીય પેન્દ્શન યોજનાના ફાળા િરીકે 
₹ 990.76 કરોડ એકઠા કયાચ હિાાં અને ₹ 976.61 કરોડ યોજનામાાં િેના ફાળા િરીકે જમા કયાચ 
હિાાં.  વધમુાાં, ₹ 1,988.00 કરોડના (અગાઉના વર્ચની ₹ 20.63 કરોડની તસલક સરહિ) એકઠા 
કરેલા ભાંડોળની સામે રાજ્ય સરકારે ₹ 1,941.03 કરોડ નેશનલ સીક્યરુીટીઝ રડપોઝીટરી બલતમટેડને 
િબદીલ કયાચ હિાાં અને ₹ 46.97 કરોડની તસલક બાકી રહી હિી.  2019-20ના સમયગાળા 
માટેના ₹ 46.97 કરોડની પરેૂપરૂી તસલક 13 એતપ્રલ 2021ના રોજ નેશનલ સીક્યરુીટીઝ 
રડપોઝીટરી બલતમટેડને િબદીલ કરવામાાં આવી હિી.  2020-21 દરતમયાન, સરકારે ભાંડોળની 
મોડી/તવલાંબબિ િબદીલી માટે ભાંડોળ સાંર્ાલકને ₹ 1.30 કરોડ વ્યાજની ચકૂવણી પણ કરી હિી. 

2.4.2.3  સહાયકી પરનો ખર્ચ 

સહાયકી પરનો મહસેલૂી ખર્ચ 2019-20માાં ₹ 18,420 કરોડ હિો િે 20.20 ટકા વધીને 2020-
21માાં ₹ 22,141 કરોડ િયો હિો.  ઉજાચ અને પેટ્રોકેમીકલ્સ ઉદ્યોગ અને ખાણ કૃતર્ ખેડૂિ કલ્યાણ 
અને સહકાર અને સામાજીક ન્દ્યાય અને અતધકારીિા એ 2020-21 દરતમયાન સહાયકીના મખુ્ય 
લાભાિી તવભાગો હિાાં. 

ઉજાચ અને પેટ્રોકેમીકલ્સ તવભાગને ₹ 9,178 કરોડની (સહાયકી ઉપરના કુલ ખર્ચના 41 ટકા) 
સહાયકી મળી હિી જે પૈકી, ₹ 4,430 કરોડનો મોટો ભાગ ઇંધણ રકમિ અને તવદ્યિુ ખરીદ 
સમાયોજન ખર્ચના (FPPPA) રહસાબે, ₹ 1,885 કરોડ કૃતર્ ભાવદરમાાં વળિર માટે અને ₹ 1,192 
કરોડ ખેડૂિોને હોસચ પાવર આધારરિ ભાવદર માટે હિો.  

ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગમાાં, ₹ 5,443 કરોડની (સહાયકી ઉપરના કુલ ખર્ચના 25 ટકા) કુલ 
સહાયકી પૈકી, ₹ 2,365 કરોડ ઉદ્યોગોને સહાય િરીકે અને ₹ 1,705 કરોડ વસ્ત્ર ઉદ્યોગના તવકાસ 
માટે આપવામાાં આવ્યાાં હિાાં. 
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કૃતર્, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગને સહાયકી િરીકે મળેલા ₹ 2,265 કરોડ (સહાયકી 
ઉપરના કુલ ખર્ચના 10 ટકા) પૈકી, ₹ 1,130 કરોડ વ્યાજ અંગે આતિિક સહાય િરીકે ખેડૂિોને 
આપવામાાં આવ્યાાં હિાાં. 

ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમને પણ બબનરકફાયિી રટોના સાંર્ાલન, તવદ્યાિી રાહિ પાસ, 
વગેરેના વળિર પેટે ₹ 404 કરોડની સહાયકી આપવામાાં આવી હિી. 

વધમુાાં, ₹ 36.38 કરોડની સહાયકી કૃતર્, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ હઠેળ અયોગ્ય રીિે 
મડૂી ખર્ચ િરીકે નોંધવામાાં આવી હિી અને આિી કુલ સહાયકી વધીને ₹ 22,178 કરોડ િઇ હિી.  

કોઠો 2.23: સહાયકીના ખર્ચનુાં વલણ  
(₹ કરોડમાાં) 

પ્રતિબધધ ખર્ચના ધટકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

સહાયકી 11,082 13,621 17,269 18,420 22,141 

કુલ મહસેલૂી આવક 1,09,842 1,23,291 1,36,002 1,42,844 1,28,156 

મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રૂપે 
સહાયકી 

10.09 11.05 12.70 12.90 17.28 

કુલ મહસેલૂી ખર્ચ 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 

મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રૂપે સહાયકી 10.67 11.54 13.00 13.07 14.69 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

2.4.2.4 રાજ્ય સરકાર દ્વારા થિાતનક થવરાજ અને અન્ય સાંથિાઓને નાણાકીય સહાય 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા થિાતનક થવરાજની સાંથિાઓ અને અન્દ્ય સાંથિાઓને પગાર અને ભથ્િા, અન્દ્ય 
પરચરુણ ખર્ચને પહોંર્ી વળવા અને મડૂીગિ અથક્યામિો ઉભી કરવા માટે સહાયક અનદુાન દ્વારા 
નાણાકીય સહાય પરૂી પાડવામાાં આવે છે. 

કોઠો 2.24: થિાતનક થવરાજ સાંથિાઓને નાણાકીય સહાયનુાં વલણ 

(₹ કરોડમાાં) 
સાંથિાઓન ેનાણાકીય સહાય 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

પાંર્ાયિી રાજ સાંથિાઓ 16,124 19,686 19,645 22,034 24,323 

શહરેી થિાતનક સાંથિાઓ 7,336 7,791 8,747 9,345 8,719 

જાહરે ક્ષતે્રના ઉપક્રમો  77 74 79 84 95 

થવાયત્ત સાંથિાઓ 4,720 5,308 6,388 6,259 6,211 

બબન-સરકારી સાંગઠનો 990 1,091 1,096 1,197 1,597 

અન્દ્ય 18,808 20,857 23,656 25,343 23,692 

કુલ 48,055 54,807 59,611 64,262 64,637 

મહસેલૂી ખર્ચ  1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 

મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રપ ેસહાય 46.25 46.42 44.89 45.61 42.89 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
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ઉપરના કોઠામાાંિી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, થિાતનક થવરાજની સાંથિાઓને નાણાકીય સહાય પાાંર્ 
વર્ચના સમયગાળા દરતમયાન સિિ વધીને 2016-17માાં ₹ 48,055 કરોડ હિી િે 2020-21માાં 
₹ 64,637 કરોડ િઇ હિી. 

રાજ્ય સરકારને ભારિ સરકાર િરફિી આગળ પાંર્ાયિી રાજ સાંથિાઓ અને શહરેી થિાતનક 
સાંથિાઓને પે્રર્ણ હતે ુ અનકુ્રમે ₹ 3,195 કરોડ અને ₹ 1,153 કરોડની રકમ નાણાપાંર્ના 
અનદુાનના રપમાાં મળી હિી.  આમાાંિી, રાજ્ય સરકારે પાંર્ાયિી રાજ સાંથિાઓને 
₹ 3,178.87 કરોડ અને શહરેી થિાતનક સાંથિાઓને ₹ 826.19 કરોડ છુટા કયાચ હિાાં.  વધમુાાં, 
પાંર્ાયિી રાજ સાંથિાઓને ₹ 2,283.82 કરોડ કેન્દ્રીય સહાયના રપે મળયા હિાાં.  વધમુાાં, 2020-
21 દરતમયાન રાજ્ય સરકારે રાજ્ય ખર્ચ ભ ાંડોળમાાંિી સહાયક અનદુાન રપે પાંર્ાયિી રાજ 
સાંથિાઓને ₹ 18,860.17 કરોડની નાણાકીય સહાય અને શહરેી થિાતનક સાંથિાઓને 
₹ 7,892.91 કરોડ આપ્યા હિાાં. 

વધમુાાં, ‘અન્દ્ય’ વગચમાાં આવિી અનદુાન મેળવનાર સાંથિાઓને છેલ્લા પાાંર્ વર્ોમાાં (2016-21) 
રાજ્ય સરકાર િરફિી નોંધપાત્ર નાણાકીય સહાય (લગભગ 39 ટકા) મળી હિી.  આમ છિાાં, 
અનદુાન મેળવનાર સાંથિાઓનુાં અનદુાન છુટુ કરનાર રાજ્ય સરકારના સાંબ ાંતધિ તવભાગ પાસે ઉભી 
કરવામાાં આવેલી અથક્યામિોની તવગિોની ગેરહાજરીમાાં સામરૂહક રીિે આની ‘અન્દ્ય’ વગચમાાં નોંધ 
કરવી એ બર્િંિાનો તવર્ય છે કારણ કે િે આવા વ્યવહારોને અથપષ્ટ બનાવે છે.  આ સાંદભચમાાં, 
ઑરડટના અવલોકનો ફકરો 4.4.1 (પ્રકરણ 4) જોઇ લેવા તવનાંિી. 

2.4.3 મડૂી ખર્ચ 

જમીન, મકાન, મશીનરી, સાધનસામિી જેવી અથક્યામિો સાંપારદિ કરવા માટે િેમજ શેરમાાં 
કરેલા રોકાણ પર ખર્ેલા નાણા એ મડૂી ખર્ચ છે.  એકાંદર મડૂી ખર્ચ, પાછલા વર્ચ સામે િેની વધૃ્ધધ 
અને છેલ્લા પાાંર્ વર્ો (2016-21) દરતમયાન રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે િેની 
ટકાવારી કોઠા 2.25માાં દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 2.25: 2016-21 દરતમયાન મડૂી ખર્ચનુાં વલણ 

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

કુલ ખર્ચ (₹ કરોડમાાં) 1,26,728 1,45,004 1,62,583 1,67,861 1,78,718 

મડૂી ખર્ચ (₹ કરોડમાાં) 22,355 26,313 28,062 25,650 26,781 

પાછલા વષચની તલુનાએ મડૂી ખર્ચની વધૃ્ધધ 
(ટકા) 

(-)7.51 17.71 6.65 (-)8.60 4.41 

મડૂી ખર્ચ/કુલ ખર્ચ (ટકા) 17.64 18.15 17.26 15.28 14.99 

મડૂી ખર્ચ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 

(ટકા) 
1.92 1.98 1.87 1.56 1.61 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

મડૂી ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 22,355 કરોડ હિો િે વધીને 2020-21માાં ₹ 26,781 કરોડ િયો હિો.  
₹ 26,781 કરોડના 2020-21 દરતમયાન કરવામાાં આવેલા કુલ મડૂી ખર્ચ પૈકી, ₹ 5,811 કરોડ 
(22 ટકા) તસિંર્ાઇ યોજનાઓ (મોટી, મધયમ અને નાની) પર અને ત્યારબાદ ₹ 5,452 કરોડ (20 
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ટકા) માગો અને પલુો પર, ₹ 3,888 કરોડ (15 ટકા) પાણી પરુવઠો અને થવચ્છિા, અને 
₹ 3,172 કરોડ (12 ટકા) ઉજાચ યોજનાઓ પર ખર્ચવામાાં આવ્યાાં હિાાં. 

પાછલા વર્ચની તલુનાએ 2020-21 દરતમયાન મડૂી ખર્ચમાાં ₹ 1,131 કરોડ જેટલો વધારો મખુ્યત્વે 
માગો અને પલુો પર ₹ 2,123 કરોડ, પેટ્રોકેમીકલ ઉદ્યોગ પર ₹ 1,037 કરોડ, પાણી પરુવઠો અને 
થવચ્છિા પર ₹ 651 કરોડ, શહરેી તવકાસ પર ₹ 499 કરોડ જેટલો ખર્ચમાાં િયેલો વધારો, મધયમ 
તસિંર્ાઇ પર ₹ 1,441 કરોડ, મોટી તસિંર્ાઇ પર ₹ 1,310 કરોડ અને િામ તવકાસ કાયચક્રમ પર 
₹ 363 કરોડના ખર્ચમાાં ઘટાડા દ્વારા સરભર િવાના રહસાબે િયો હિો. 

છેલ્લા પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા (2016-21) દરતમયાન કોઇ પણ વર્ચમાાં રાજ્ય સરકાર મડૂી ખર્ચ 
માટેની અંદાજપત્રીય ફાળવણી જેટલો ખર્ચ કરી શકી ન હિી.  2016-21 દરમયાન અંદાજપત્રીય 
ફાળવણીની સામે ખરેખર મડૂી ખર્ચનુાં વલણ આલેખ 2.16માાં આપ્્ુાં છે.  

આલેખ 2.16: 2016-21 દરતમયાન અંદાજપત્રીય ફાળવણીની સામે મડૂી ખર્ચન ુવલણ 

2.4.3.1  મડૂી ખર્ચમાાં મોટા ફેરફારો 

કોઠો 2.26, 2019-20 અને 2020-21 દરતમયાન રાજ્યના મડૂી ખર્ચની બાબિમાાં જુદા જુદા રહસાબી 
સદરો હઠેળના નોંધપાત્ર ફેરફારોના મખુ્ય અંશો રજૂ કરે છે. 

કોઠો 2.26: 2019-20ની સરખામણીએ 2020-21 દરતમયાન મડૂી ખર્ચ 

(₹ કરોડમાાં) 

રહસાબોના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 ફેરફાર 
ફેરફાર 

(ટકાવારી) 
5054- માગચ અન ેપલુો પર મડૂી જોગવાઇ 3,328.67 5,451.70 2,123.03 63.78 

4856-પટે્રોકેમીકલ્સ ઉદ્યોગ પર મડૂી જોગવાઇ 50.00 1,087.50 1,037.50 2,075.00 

4215-પાણી પરુવઠો અન ેથવચ્છિા પર મડૂી જોગવાઇ 3,236.52 3,887.74 651.22 20.12 

4217-શહરેી તવકાસ પર મડૂી જોગવાઇ 213.89 712.61 498.72 233.17 
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રહસાબોના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 ફેરફાર 
ફેરફાર 

(ટકાવારી) 
4810- નવી અને પનુઃપ્રાપ્ય ઉજાચ પર મડૂી જોગવાઇ  10.00 350.00 340.00 3,400.00 

5452-પ્રવાસન પર મડૂી જોગવાઇ  483.05 812.80 329.75 68.26 

5055- માગચ પરરવહન પર મડૂી જોગવાઇ  259.92 469.00 209.08 80.44 

4250- અન્દ્ય સામાજીક સવેાઓ પર મડૂી જોગવાઇ  216.24 420.24 204.00 94.34 

4216- આવાસન પર મડૂી જોગવાઇ  569.37 468.49 (-)100.88 (-)17.72 

4055- પોલીસ પર મડૂી જોગવાઇ  370.85 228.49 (-)142.36 (-)38.39 

4801-ઉજાચ યોજનાઓ પર મડૂી જોગવાઇ  3,399.46 3,172.22 (-)227.24 (-)6.68 

5053-નાગરરક ઉડ્ડયન પર મડૂી જોગવાઇ  378.44 53.28 (-)325.16 (-)85.92 

4210- િબીબી અન ેજાહરે આરોગ્ય પર મડૂી જોગવાઇ 1,057.38 721.39 (-)335.99 (-)31.78 

4515- અન્દ્ય િામ તવકાસ કાયચક્રમો પર મડૂી જોગવાઇ  1,297.89 934.75 (-)363.14 (-)27.98 

4700- મોટી તસિંર્ાઇ પર મડૂી જોગવાઇ  3,423.94 2,114.07 (-)1,309.87 (-)38.26 

4701- મધયમ તસિંર્ાઇ પર મડૂી જોગવાઇ  3,603.21 2,162.05 (-)1,441.16 (-)40.00 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

મડૂી ખર્ચમાાં વધારો મખુ્યત્વે માગો અને પલુો પર મડૂી જોગવાઇ હઠેળ ₹ 2,123.03 કરોડ અને 
પેટ્રોકેમીકલ ઉદ્યોગ પર મડૂી જોગવાઇ હઠેળ ₹ 1,037.50 કરોડના વધારાના કારણે િયો હિો. 

2.4.3.2 રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોમાાં મડૂીરોકાણ  

રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાાં રાજ્ય સરકારની કાંપનીઓ અને વૈધાતનક તનગમોનો સમાવેશ 
િાય છે.  31 માર્ચ 2021ના અંિે રાજ્યમાાં 97 સરકારી કાંપનીઓ અને વૈધાતનક તનગમો હિાાં.  
આમાાં 64 સરકારી કાંપનીઓ, 29 સરકારના તનયાંત્રણ હઠેળની અન્દ્ય કાંપનીઓ અને ર્ાર વૈધાતનક 
તનગમોનો સમાવેશ િાય છે. 

કાંપની અતધતનયમ, 2013ની કલમ 2(45)માાં સરકારી કાંપની એ પદની કરવામાાં આવેલી વ્યાખ્યા 
મજુબ એવી કાંપની જેમાાં ભરપાઇ િયેલી મડૂીના એકાવન ટકાિી ઓછી નહીં એટલી શેર મડૂી કેન્દ્ર 
સરકાર અિવા કોઈપણ રાજ્ય સરકાર અિવા સરકારો, અિવા અંશિ: કેન્દ્ર સરકાર અને અંશિ: 
એક અિવા વધ ુરાજ્ય સરકારો દ્વારા ધરાવવામાાં આવી હોય અને એવી કાંપની સામેલ છે, જે 
સરકારી કાંપનીની પેટા કાંપની હોય. 

ઉપરાાંિ, એવી અન્દ્ય કાંપનીઓ જે કેન્દ્ર સરકાર, અિવા કોઇ પણ રાજ્ય સરકાર અિવા સરકારો 
દ્વારા, અિવા અંશિ: કેન્દ્ર સરકાર અને અંશિ: એક અિવા વધ ુરાજ્ય સરકારોની માબલકીની હોય 
અિવા પ્રત્યક્ષ અિવા પરોક્ષ રીિે િેના દ્વારા તનયાંતત્રિ હોય િે સરકાર દ્વારા તનયાંતત્રિ અન્દ્ય 
કાંપનીઓ િરીકે ઓળખાય છે. 

31 માર્ચ 2021ના અંિે 97 સરકારી કાંપનીઓ અને તનગમોમાાં કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણનુાં (શેર 
મડૂી અને લાાંબી મદુિની લોનોની રીિે) પ્રમાણ કોઠા 2.27માાં દશાચવ્યા મજુબ હત ુાં. 
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કોઠો 2.27: સરકારી કાંપનીઓ અને તનગમોમાાં શેર મડૂી અને લોન 

(₹ કરોડમાાં) 

મડૂીરોકાણનો સ્રોિ 

31 માર્ચ 2020ના રોજ 31 માર્ચ 2021ના રોજ 

શેર મડૂી 
લાાંબી 

મદુિની 
લોન 

કુલ શેર મડૂી 
લાાંબી 

મદુિની 
લોન 

કુલ 

રાજ્ય સરકાર 97,563.66 8,170.96 1,05,734.62 1,02,020.85 8,371.55 1,10,392.40 

કેન્દ્ર સરકાર 3,509.61 3,940.61 7,450.22 4,108.10 4,838.96 8,947.06 

નાણાકીય સાંથિાઓ અન ેઅન્દ્ય 17,695.60 31,808.25 49,503.85 18,692.34 26,798.64 45,490.98 

કુલ મડૂીરોકાણ 1,18,768.87 43,919.82 1,62,688.69 1,24,821.29 40,009.15 1,64,830.44 

કુલ રોકાણની સામે રાજ્ય સરકારના 
મડૂીરોકાણની ટકાવારી 

82.15 18.60 64.99 81.73 20.92 66.97 

સ્રોિ: રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમો િરફિી મળેલી મારહિીના આધારે સાંકબલિ. 

જોઇ શકાય છે એ મજુબ, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 97 ઉપક્રમોમાાં કુલ શેર મડૂી મડૂીરોકાણે 2020-
21માાં ₹ 6,052.42 કરોડનો ર્ોખ્ખો વધારો નોંધાવ્યો હિો.  આ ર્ોખ્ખો વધારો મહદ્અંશે 2020-
21 દરતમયાન રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના નવ ઉપક્રમોમાાં ₹ 4,431.53 કરોડના વધારાના મડૂીરોકાણના 
કારણે િયો હિો. 

છેલ્લા ત્રણ વર્ચ (2018-21) દરતમયાન રાજ્ય સરકાર અને અન્દ્યો દ્વારા સરકારી કાંપનીઓ અને 
તનગમોની શેર મડૂીમાાં રોકાણ આલેખ 2.17માાં દશાચવ્્ુાં છે. 

આલેખ 2.17: સરકારી કાંપનીઓ અને તનગમોમાાં શેર મડૂીમાાં મડૂીરોકાણ  

 

2020-21 દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની ભરપાઇ િયેલી શેર 
મડૂીમાાં કરવામા આવેલા નોંધપાત્ર (₹ 200 કરોડિી વધનુ ુાં રોકાણ) રોકાણોની તવગિો કોઠા 2.28માાં 
આપી છે. 
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કોઠો 2.28: રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા નોંધપાત્ર રોકાણો 

(₹ કરોડમાાં) 

રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોના નામ તવભાગનુાં નામ રકમ 

સરકારી કાંપનીઓ 

ગજુરાિ મટે્રો રેલ તનગમ બલતમટેડ શહરેી તવકાસ અન ેશહરેી આવાસન  302.00 

ગજુરાિ ઉજાચ તવકાસ તનગમ બલતમટેડ ઉજાચ અન ેપટે્રોકેમીકલ્સ  3,326.37 

ધોલરેા ઔદ્યોબગક શહરેી તવકાસ બલતમટેડ ઉદ્યોગ અન ેખાણ  579.12 

સ્રોિ:રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો િરફિી મળેલી મારહિીના આધારે સાંકબલિ. 

રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 97 ઉપક્રમો પૈકી, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 51 ઉપક્રમોની (બે વૈધાતનક 
તનગમો16 સરહિ) કોઇ લાાંબી મદુિની લોન બાકી ન હિી. 

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 46 ઉપક્રમો સામે િમામ સ્રોિોમાાંિી કુલ લાાંબી 
મદુિની બાકી લોનો ₹ 40,009.15 કરોડ હિી.  31 માર્ચ 2020ની સરખામણીએ, 31 માર્ચ 2021ની 
સ્થિતિએ િમામ સ્રોિોમાાંિી લાાંબી મદુિની લોનો ₹ 3,910.67 કરોડ જેટલી ઘટી હિી.  રાજ્યના 
જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની કુલ લોન (₹ 40,009.15 કરોડ) પૈકી, 31 માર્ચ 2020ના રોજ, કેન્દ્ર 
સરકાર િરફિી લોન ₹ 4,838.96 કરોડ હિી. 

2.4.3.3 રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોને અંદાજપત્રીય સહાય  

રાજ્ય સરકાર રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોને વાતર્િક અંદાજપત્ર દ્વારા જુદા જુદા થવરપે 
નાણાકીય સહાય પરુી પાડે છે.  31 માર્ચ 2021 અંતિિ છેલ્લા ત્રણ વર્ો માટે રાજ્યના જાહરે 
ક્ષેત્રના સરક્રય ઉપક્રમોની બાબિમાાં શેર મડૂી, લોન, અનદુાન/સહાય, જારી કરેલી બાયાંધરીઓ 
અને વર્નબધધ બાકી બાયાંધરીની અંદાજપત્રીય જાવકની તવગિોનો સારાાંશ કોઠા 2.29માાં આપ્યો 
છે. 

કોઠો 2.29: છેલ્લા ત્રણ વષો દરતમયાન જાહરે ઉપક્રમોને અંદાજપત્રીય સહાયની તવગિો 

 (₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક તવગિો 2018-19 2019-20 2020-21 

SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ 

1. અંદાજપત્રમાાંિી શરે મડૂીની જાવક 12 6,826.14 10 7,275.23 9 4,431.53 

2. અંદાજપત્રમાાંિી આપલેી લોન 7 1,109.70 5 889.94 7 161.56 

3. અંદાજપત્રમાાંિી અનદુાન/સહાય 27 10,614.50 27 5,498.32 14 2,288.13 

4. કુલ જાવક (1+2+3) - 18,550.34 - 13,663.49  6,881.22 

                                                 
16  ગજુરાિ રાજ્ય વખાર તનગમ અને ગજુરાિ ઔદ્યોબગક તવકાસ તનગમ. 
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ક્રમાાંક તવગિો 2018-19 2019-20 2020-21 

SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ 

5. વર્ચ દરતમયાન જારી કરેલી 
બાયાંધરીઓ  

2 57.32 - - - - 

6. વર્ચના અંિ ે બાકી વર્નબધધ 
બાયાંધરીઓ  

4 75.03 3 69.33 2 37.85 

સ્રોિ:  રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો િરફિી મળેલી મારહિી પરિી સાંકબલિ 

છેલ્લા પાાંર્ વર્ો માટે શેર મડૂી, લોન, અનદુાન/સહાય રપે અંદાજપત્રીય જાવક આલેખ 2.18માાં 
દશાચવી છે. 

આલેખ 2.18: શેર મડૂી, લોન, અનદુાન/સહાય રૂપે અંદાજપત્રીય જાવક  

 

એ જોઈ શકાય છે કે, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોને અંદાજપત્રીય સહાય 2016-17માાં 
₹ 17,187.63 કરોડ હિી િે ઘટીને 2020-21માાં ₹ 6,881.22 કરોડ િઇ હિી.  2020-21 દરતમયાન 
પરૂી પાડેલી ₹ 6,881.22 કરોડની અંદાજપત્રીય સહાયમાાં ₹ 161.56 કરોડ, ₹ 2,288.13 કરોડ 
અને ₹ 4,431.53 કરોડની અનકુ્રમે લોન, અનદુાન/સહાય અને શેર મડૂી સામેલ હિાાં.  મડૂીગિ 
અથક્યામિોનુાં સ ાંપાદન કરવા માટે ગજુરાિ ઉજાચ તવકાસ તનગમ બલતમટેડનેં અંદાજપત્રીય 
જાવકમાાંિી શેર મડૂી ભાંડોળનો મોટો રહથસો (₹ 3,326.37 કરોડ) મળયો હિો. 

બેંકો અને નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોને નાણાકીય સહાય મળે િે 
માટે સક્ષમ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર, ગજુરાિ રાજ્ય બાાંયધરી અતધતનયમ, 1963 હઠેળ બાયાંધરી 
પરૂી પાડે છે.  ભારિમાાં આવી બાયાંધરીઓ બાંધારણ દ્વારા તનયિ મયાચદાઓને અતધન આપવામાાં 
આવે છે, જેના માટે બાાંયધરી ફી વસલૂ કરવામાાં આવે છે.  રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કયાચ (31 
રડસેમ્બર 1988) મજુબ આ ફી વાતર્િક 0.25િી એક ટકા વચ્ર્ે હોય છે.  થવીકારેલી બાયાંધરી 
2019-20માાં ₹ 69.33 કરોડ હિી િે ઘટીને 2020-21માાં ₹ 37.85 કરોડ િઇ હિી. 
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2.4.3.4 મડૂી ખર્ચની ગણુવિા 

જો રાજ્ય સરકાર નકુસાન કરિી સરકારી કાંપનીઓ જેના ર્ોખ્ખા મલૂ્યનુાં સ ાંપણૂચ ધોવાણ િઇ ગ્ુાં 
હોય િેમાાં મડૂીરોકાણ કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખે િો મડૂીરોકાણ પર વળિર મેળવવાની િકો નહીવિ 
િઇ જાય છે.  એજ રીિે, નકુસાન કરિા તનગમો અને અન્દ્ય સાંથિાઓ જેવી કે ખાાંડ તમલો, નાણાકીય 
તનગમો, વગેરેને આપવામાાં આવેલી લોન માાંડી વાળવાની અતનવાયચિા અનભુવે દેખાડી છે.  આવી 
નાણાકીય કામગીરીમાાં પારદતશિિા જાળવવા માટે જરરી પગલા લેવાની આવશ્યકિા છે. 

આ અનભુાગ ર્ાલ ુવર્ચ દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણ અને અન્દ્ય 
મડૂી ખર્ચનુાં તવશ્લેર્ણ રજૂ કરે છે. 

કાંપનીઓ, તનગમો અને અન્ય સાંથિાઓમાાં કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણની ગણુવિા 

રાજ્ય સરકારના વાતર્િક નાણાકીય રહસાબોનુાં પત્રક નાં. 19, વૈધાતનક તનગમો, સરકારી કાંપનીઓ, 

િાતમણ બેંકો, જોઇન્દ્ટ થટોક કાંપનીઓ, સહકારી સાંથિાઓ અને થિાતનક સાંથિાઓમાાં રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણની તવગિો સમાવે છે.  31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ રાજ્ય 
સરકારે આ કાંપનીઓ/તનગમો/સાંથિાઓમાાં ₹ 1,07,518 કરોડનુાં રોકાણ ક્ુચ હત ુાં (કોઠો 2.30). 

કોઠો 2.30: મડૂીરોકાણ પર વળિરનુાં વલણ 

(₹ કરોડમાાં) 

મડૂીરોકાણ/વળિરની તવગિો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

વધૈાતનક તનગમો 2,656 3,249 3,488 3,752 4,221 

િામીણ બેંકો  14  14 14  14  14 

સરકારી કાંપનીઓ 74,730  82,416  88,865  95,702  1,02,832 

મહાનગર પાબલકાઓ, પોટચ ટ્રથટો  00 00 00 00 00 

સહકારી સાંથિાઓ અન ેથિાતનક સાંથિાઓ 400 402  404  418  418 

અન્દ્ય જોઇન્દ્ટ થટોક કાંપનીઓ અને ભાગદારીઓ  33  33  33  33  33 

વષચના અંિે મડૂીરોકાણો 77,833  86,114  92,804  99,919  1,07,518 

મળેવલેુાં વળિર/રડતવડન્દ્ડ (₹ કરોડમાાં) 110.10 96.30 120.03 88.99 131.04 

મડૂીરોકાણ પર વળિર (ટકા) 0.14 0.11 0.13 0.09 0.12 

સરકારના ઋણ પર વ્યાજનો સરેરાશ દર (ટકા) 7.67 7.59 7.44 7.47 7.19 

સરકારના ઋણ અન ેવળિર પર વ્યાજના 
સરેરાશ દર વચ્ર્ ેિફાવિ (ટકા) 

7.53 7.48 7.31 7.38 7.07 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

કોઠો 2.30 દશાચવે છે કે રાજ્ય સરકારના મડૂીરોકાણમાાં 2016-21 દરતમયાન ₹ 29,685 કરોડ જેટલો 
વધારો િયો હિો.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે અગાઉના વર્ચની તલુનાએ 
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₹ 7,599 કરોડનુાં વધારાન ુમડૂીરોકાણ ક્ુું હત ુાં જ ેંમાાં મખુ્યત્વે ₹ 7,130 કરોડનુાં સરકારી કાંપનીઓમાાં 
અને ₹ 469 કરોડનુાં વૈધાતનક તનગમોમાાં કરેલ ુરોકાણ સામેલ હત ુાં.  2020-21 દરતમયાન સરકારી 
કાંપનીઓમાાં કરવામાાં આવેલા ₹ 7,130 કરોડના રોકાણ પૈકી, ₹ 3,326 કરોડનુાં (47 ટકા) રોકાણ 
ગજુરાિ ઉજાચ તવકાસ તનગમ બલતમટેડમાાં, ₹ 2,117 કરોડનુાં (30 ટકા) સરદાર સરોવર નમચદા 
તનગમ બલતમટેડમાાં અને ₹ 1,000 કરોડનુાં (14 ટકા) રોકાણ ગજુરાિ રાજ્ય પેટ્રોલીયમ તનગમ 
કરવામાાં આવ્્ ુહત ુાં. 

કોઠો 2.30 એ પણ દશાચવે છે કે આ કાંપનીઓ/તનગમો/સાંથિાઓમાાં કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણ 
પર 2020-21 દરતમયાન સરેરાશ વળિર17 0.12 ટકા હત ુાં જ્યારે એ જ સમયગાળામાાં સરકારે 
િેણે લીધેલા ઋણ પર 7.19 ટકા સરેરાશ વ્યાજ ચકૂવ્્ ુહત ુાં. 

નાણાકીય રહસાબોમાાં દશાચવાયેલા અને જાહરે ઉપક્રમોના રેકડચ મજુબ કરેલ રોકાણની રકમો બાબિે 
િફાવિો હિાાં.  િફાવિોનુાં મેળવણુાં કરવા માટે રાજ્ય સરકારને 2020-21માાં ઘણીવાર તવનાંિીઓ 
કરવામાાં આવી હિી.  આમ છિાાં, આ મેળવણુાં કરવાની બાબિમાાં પગલા લેવાના બાકી છે 
(નવેમ્બર 2021). 

નકુસાન કરિી કાંપનીઓ અને જે કાંપનીઓના ર્ોખ્ખા મલૂ્યનુાં સ ાંપણૂચ ધોવાણ િઇ ગ્ુાં હોય િેમાાં 
વર્ચ દરતમયાન કરવામાાં આવેલુાં મડૂીરોકાણ કોઠા 2.31 અને કોઠા 2.32માાં આપવામાાં આવ્્ુાં છે. 

કોઠો 2.31: નકુસાન કરિી કાંપનીઓમાાં કરવામાાં આવેલ ુમડૂીરોકાણ  

(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક કાંપની/તનગમ 

2019-20 
દરતમયાન 
નકુસાન 

# 

2019-20 
સધુીન ુસાંબર્િ 

નકુસાન  

# 

વષચ 2020-21 
દરતમયાન 

કરવામાાં આવેલ ુ
રોકાણ 

* 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 

એકતત્રિ રોકાણ 

* 

1. સરદાર સરોવર નમચદા તનગમ 
બલતમટેડ (SSNNL) 

977.45 6,105.45 2,117.10 65,556.28 

2. ગજુરાિ રાજ્ય પેટ્રોલીયમ તનગમ 
LNG બલતમટેડ 

35.26 55.78 87.50 437.50 

સ્રોિ: # જાહરે ઉપક્રમો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી અને   
* વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબોમાાંિી મારહિી 

 

                                                 
17  િે વૈધાતનક તનગમો, સરકારી કાંપનીઓ, િાતમણ બેંકો, જોઇન્દ્ટ થટોક કાંપનીઓ, સહકારી સાંથિાઓ અને થિાતનક 

સાંથિાઓમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણ પર મેળવેલુાં રડતવડન્દ્ડ છે. 
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કોઠો 2.32: ર્ોખ્ખા મલૂ્યનુાં પરેુપરુૂાં ધોવાણ િઇ ગ્ ુહોય એવી કાંપનીઓમાાં કરવામાાં આવેલુાં રોકાણ 

(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક કાંપની/તનગમ 

31 માર્ચના રોજ 
ર્ોખ્ખ ુમલૂ્ય (વષચ) 

# 

2020-21 
દરતમયાન 

કરવામાાં આવેલુાં 
રોકાણ 

* 

31 માર્ચ 2021ના 
રોજ એકતત્રિ 

રોકાણ 

* 

1. ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમ (GSRTC) (-)447.35 (2018) 469.00 4,022.38 

2 ગજુરાિ રાજ્ય પેટ્રોલીયમ તનગમ બલતમટેડ  (-)288.42 (2021) 1,000.00 3,654.62 

3 ડાયમન્દ્ડ રરસર્ચ એન્દ્ડ મકચન્દ્ટાઇલ સીટી કાંપની 
બલતમટેડ  

(-)281.35 (2020) 35.00 75.00 

સ્રોિ: # જાહરે ઉપક્રમો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી અને   
* વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબોમાાંિી મારહિી  

2020-21 દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્નારા કરવામાાં આવેલ ુ ₹ 7,598.86 કરોડનુાં વધારાનુાં 
મડૂીરોકાણ કુલ મડૂી ખર્ચના (₹ 26,781 કરોડ) 28.37 ટકા િતુાં હત ુાં.  ₹ 7,598.86 કરોડના આ 
વધારાના મડૂીરોકાણમાાં ₹ 2,117.10 કરોડનુાં મડૂીરોકાણ સરદાર સરોવર નમચદા તનગમ બલતમટેડ, 
જે 2015-16િી ખોટ કરત ુહત ુાં િેમાાં અને ₹ 469.00 કરોડનુાં ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમ 
જે 1973-74િી ખોટ કરત ુાં આવ્્ુાં છે િેમાાં હત ુાં.  સરદાર સરોવર નમચદા તનગમ બલતમટેડની એકતત્રિ 
ખોટ 2019-20ના અંિે ₹ 6,105.45 કરોડ હિી જ્યારે ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમની 
એકતત્રિ ખોટ 2017-18ના અંિે ₹ 3,657.09 કરોડ હિી.  ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમ 
અને ડાયમન્દ્ડ રરસર્ચ એન્દ્ડ મકચન્દ્ટાઇલ સીટી કાંપની બલતમટેડે િેના છેલ્લા સરવૈયા મજુબ નકારાત્મક 
ર્ોખ્ખ ુમલૂ્ય દશાચવ્્ ુહત ુાં. 

નકુસાન કરિી કાંપનીઓમાાં કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણ પર અને કાંપનીઓ જ ેંમાાં િેમના એકતત્રિ 
નકુસાનના પરરણામે ર્ોખ્ખા મલૂ્યનુાં સ ાંપણૂચ ધોવાણ િઇ ગ્ુાં હોઈ િેમાાંિી વળિરની શક્યિા 
નહીંવિ છે. 

સરકારી કાંપનીઓ/તનગમોએ કરેલો નફો 

િેંિાલીસ સરકારી કાંપનીઓ/તનગમો દ્નારા 2019-20માાં જાહરે કરવામાાં આવેલા 
₹ 2,615.20 કરોડના નફાની સામે 2020-21માાં 68 પૈકી 40 સરકારી કાંપનીઓ/તનગમોએ 
₹ 3,845.82 કરોડનો નફો નોંધાવ્યો હિો.  40 કાંપનીઓમાાંિી, બે18 કાંપનીઓએ અગાઉના વરે્ 
ર્ોખ્ખ ુનકુસાન કયાચ બાદ 2020-21માાં નફો જાહરે કયો હિો.  29 સરકાર તનયાંતત્રિ અન્દ્ય કાંપનીઓ 
પૈકી, 16 કાંપનીઓએ 2020-21માાં ₹ 2,709.03 કરોડનો નફો નોંધાવ્યો હિો.  56 રાજ્યના 
જાહરેઉપક્રમોએ કરેલા એકાંદર નફાની કમાણી ₹ 6,554.85 કરોડ હિી. 

                                                 
18  ગજુરાિ લઘમુિી નાણાકીય અને તવકાસ તનગમ બલતમટેડ અને ગજુરાિ જળ સાંપતત્ત તવકાસ તનગમ બલતમટેડ  
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સરકારી કાંપનીઓ/તનગમોએ કરેલુાં નકુસાન 

િેર સરકારી કાંપનીઓ/તનગમો દ્વારા 2019-20માાં જાહરે કરાયેલા ₹ 2,354.63 કરોડના નકુસાનની 
સામે 68 માાંિી 18 સરકારી કાંપનીઓ/તનગમોએ 2020-21માાં ₹ 1,766.31 કરોડનુાં નકુસાન જાહરે 
ક્ુું હત ુાં.  29 સરકાર તનયાંતત્રિ અન્દ્ય કાંપનીઓ પૈકી, 11 કાંપનીઓએ 31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ 
દરતમયાન ₹ 152.38 કરોડનુાં નકુસાન ક્ુું હત ુાં.  2019-20 દરતમયાન, દસ સરકાર તનયાંતત્રિ 
અન્દ્ય કાંપનીઓએ ₹ 211.49 કરોડનુાં નકુસાન ક્ુું હત ુાં. 

આઠ સરકારી કાંપનીઓ/તનગમો અને સરકાર તનયાંતત્રિ અન્દ્ય બ ેકાંપનીઓએ િેમના 2020-21માાં 
અંતિમરપ અપાયેલા છેલ્લા નાણાકીય પત્રકો મજુબ કોઇ નફો કે નકુસાન જાહરે ક્ુું ન હત ુાં.  બે 
સરકારી કાંપનીઓના19 પ્રિમ રહસાબો મળયા નિી. 

સરકારના મડૂીરોકાણ પર વાથિતવક વળિરનો દર 

રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાાં સરકારે કરેલા માિબર મડૂીરોકાણને ધયાને લેિાાં, રાજ્ય 
સરકારના પરરપે્રક્ષ્યમાાં આવા મડૂીરોકાણ વળિરનો વાથિતવક દર અિવા RORR મહત્વનો છે.  
મડૂીરોકાણ પર વળિરની પરાંપરાગિ ગણિરી મડૂીરોકાણની ઐતિહાતસક રકિંમિ પર આધારરિ 
હોય છે, જે મડૂીરોકાણ પર વળિરની પયાચપ્િિાનો સાર્ો દશચક ન પણ હોય કારણ કે આવી 
ગણિરીઓ નાણાના વિચમાન મલૂ્યને ધયાને લેિી નિી.  આિી, વધમુાાં, વળિરના વાથિતવક 
દરની ગણિરી મડૂીરોકાણની ઐતિહાતસક રકમિના વિચમાન મલૂ્યને ધયાનમાાં રાખીને કરવામાાં 
આવે છે.  આ કાંપનીઓની થિાપનાિી 31 માર્ચ 2021 સધુી શેર મડૂી, અનદુાન/સહાય અને 
વ્યાજમકુ્િ લોન િરીકે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જેમાાં ભ ાંડોળનુાં રોકાણ કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં િે 
મડૂીરોકાણની વિચમાન રકમિની ગણિરી કરવામાાં આવી હિી. 

રાજ્ય સરકારના જાહરે ઉપક્રમોમાાં મડૂીરોકાણ પર વળિરનો વાથિતવક દર નીર્ેની ધારણાઓના 
આધારે ગણવામાાં આવ્યો હિો: 

 વ્યાજમકુ્િ લોનને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મડૂીરોકાણના ઉમેરા િરીકે ગણવામાાં આવી છે.  
આમ છિાાં, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા લોનની પરિચકૂવણીના રકથસામાાં, 
વિચમાન મલૂ્ય સમયગાળા દરતમયાન વ્યાજમકુ્િ લોનોની ઘટાડેલી તસલકો પર ગણવામાાં 
આવ્્ુાં હત ુાં. 

 સાંબાંતધિ નાણાકીય વર્ચ20 માટે રાજ્ય સરકારે લીધેલા ઋણ પર વ્યાજનો સરેરાશ દર 
વિચમાન મલૂ્યની ગણિરી માટે ર્ક્રવધૃ્ધધ દર િરીકે અપનાવવામાાં આવ્યો હિો કારણ 
કે િે વર્ચ માટે ભ ાંડોળના રોકાણ પ્રત્યે સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલો ખર્ચ રજૂ કરે છે. 

                                                 
19  ગજુરાિ અનારબક્ષિ શૈક્ષબણક અને આતિિક તવકાસ તનગમ અને ગજુરાિ રાજ્ય તવકલાાંગ (રદવ્યાાંગ) નાણાકીય અને 

તવકાસ તનગમ. 
20
 સરકારના ઋણ પર વ્યાજનો સરેરાશ દર સાંબાંતધિ વર્ચ માટેની રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરના ભારિના 

તનયાંત્રક અને મહાલેખાપરીક્ષકના અહવેાલોમાાંિી અપનાવવામાાં આવ્યો હિો. 
ચકૂવેલા વ્યાજ માટેનો સરેરાશ દર=વ્યાજની ચકૂવણી÷[(અગાઉના વર્ચની નાણાકીય જવાબદારીઓની રકમ+ર્ાલ ુ
વર્ચની નાણાકીય જવાબદારીઓ)÷2]×100. 
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રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 97 ઉપક્રમો પૈકી, 65 જાહરે ઉપક્રમોમાાં રાજ્ય સરકારે શેર મડૂી, લાાંબી 
મદુ્િના તધરાણ, અનદુાન અને સહાયના રપમાાં સીધ ુમડૂીરોકાણ ક્ુચ હત ુાં.  કોઠો 2.33, રાજ્યના 
આ 65 જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાાં િેમની થિાપનાિી શર કરીને 2020-21 સધુીના, મડૂીરોકાણના 
ઐતિહાતસક ખર્ચનુાં વિચમાન મલૂ્ય ગણીને વળિરના વાથિતવક દરની ગણિરી દશાચવે છે. 

કોઠો 2.33: રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોમાાં 2020-21 સધુી કરવામાાં 
આવેલા મડૂીરોકાણની અને િેના વિચમાન મલૂ્યની વષચવાર  તવગિો 

(₹ કરોડમાાં) 
 

નાણાકીય વષચ 

વષચની 
શરૂઆિમાાં 
મડૂીરોકાણન ુ

વિચમાન મલૂ્ય 

વષચ દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોકવામાાં આવેલી રકમ 

વષચના અંિે 
મડૂીરોકાણ 

સરકારના 
ઋણ પરનો 
વયાજનો 

સરેરાશ દર 
(ટકામાાં) 

વષચના અંિે 
કુલ 

મડૂીરોકાણનુાં 
વિચમાન 
મલૂ્ય 

વષચ માટે 
ભાંડોળનો ખર્ચ 
વસલૂ કરવા 

માટેનો 
અપેબક્ષિ 
લઘિુમ 
વળિર  

વષચ માટેની 
કુલ કમાણી 
(+)/ નકુસાન 

(-)  

વાથિતવક 
વળિરનો 
દર ટકામાાં શેર મડૂી 

વયાજ મકુ્િ 
લોન/ (પરિ 

ચકૂવણી બાદની 
ર્ોખ્ખી) 

સાંર્ાલન અને 
વહીવટી ખર્ચ 
માટે અનદુાન/ 

સહાય 

કુલ મડૂીરોકાણ 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=2+6 8 
9=7× 

[1+(8÷100)] 

10= [7× 

(8÷100)] 
11 

12=11/100/
10 

2004-05 સધુી - 14,107.20 21.15 2,143.43 16,271.78 16,271.78 9.08 17,749.26 1,477.48 - 0.૦૦ 

2005-06 17,749.26 3,124.54 0.05 2,432.36 5,556.95 23,306.21 8.06 25,184.69 1,878.48 405.37 1.61 
2006-07 25,184.69 3,321.00 77.3421 2,966.28 6,364.62 31,549.31 8.19 34,133.20 2,583.89 238.87 0.70 
2007-08 34,133.20 3,218.23 -0.43 3,402.59 6,620.39 40,753.59 8.12 44,062.78 3,309.19 783.6 1.78 
2008-09 44,062.78 5,524.94 -11.04 4,955.36 10,469.26 54,532.04 7.80 58,785.54 4,253.50 736.39 1.25 
2009-10 58,785.54 2,326.56 15.73 5,430.18 7,772.47 66,558.01 7.64 71,643.04 5,085.03 684.98 0.96 
2010-11 71,643.04 2,922.52 497.84 5,349.56 8,769.92 80,412.96 7.56 86,492.18 6,079.22 1,089.45 1.26 
2011-12 86,492.19 3,824.42 130.67 4,517.76 8,472.85 94,965.04 7.63 1,02,210.87 7,245.83 1,636.27 1.60 
2012-13 1,02,210.87 7,076.43 -8.74 6,777.61 13,845.30 1,16,056.17 7.66 1,24,946.07 8,889.90 1,823.74 1.46 
2013-14 1,24,946.08 6,709.97 27.11 7,142.97 13,880.05 1,38,826.13 7.62 1,49,404.68 10,578.55 1,187.35 0.79 
2014-15 1,49,404.68 6,713.58 333.35 7,752.47 14,799.40 1,64,204.08 7.76 1,76,946.32 12,742.24 873.79 0.49 
2015-16 1,76,946.32 7,675.04 323.82 7,547.66 15,546.52 1,92,492.84 7.69 2,07,295.54 14,802.70 (-)1,105.34 (-) 0.53 
2016-17 2,07,295.54 8,357.37 -84.3 8,635.57 16,908.64 2,24,204.18 7.67 2,41,400.64 17,196.46 (-)16,371.63 (-) 6.78 
2017-18 2,41,400.63 8,739.64 41.25 8,556.16 17,337.05 2,58,737.68 7.59 2,78,375.87 19,638.19 (-)1,443.64 (-) 0.52 
2018-19 2,78,375.88 6,826.14 926.03 10,614.50 18,366.67 2,96,742.55 7.44 3,18,820.20 22,077.65 (-)530.42 (-) 0.17 
2019-20 3,18,820.20 7,275.23 512.10 5,498.32 13,285.65 3,32,105.85 7.47 3,56,914.16 24,808.31 (-)741.29 (-) 0.21 
2020-21 3,56,914.16 4,431.53 103.21 2,288.13 6,822.87 3,63,737.03 7.19 3,89,889.72 26,152.69 2,117.19 0.54 
 કુલ 1,02,174.34 2,905.14 96,010.91 2,01,090.39       

સ્રોિ: રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી અને 15 રડસેમ્બર 2021 સધુી પ્રાપ્િ િયેલા 
અંતિમરપ અપાયેલા નાણાકીય પત્રકો પરિી 

ઉપરના કોઠામાાંિી જોઈ શકાય છે કે રાજ્ય સરકારે જે કાંપનીઓમાાં મડૂીરોકાણ ક્ુચ હત ુાં િેમાાં 2015-
16િી 2019-20 દરતમયાન સિિ નકુસાન ક્ુચ હત ુાં.  જોકે 2020-21 દરતમયાન, િેઓએ નફો 
નોંધાવ્યો હિો, પરાંત ુ િે લઘતુ્તમ અપેબક્ષિ ₹ 26,152.69 કરોડના વળિર કરિાાં િે વર્ચ માટે 
નોંધપાત્ર રીિે ઓછો હિો.  રાજ્ય સરકારનો વાથિતવક વળિરનો દર (-) 0.53િી સધુરીને 0.54 
િયો હિો, જે જાહરે ઉપક્રમોની સધુરેલી કામગીરી બિાવે છે.  

રાજ્યના જાહરે ઉપક્રમોની શેર મડૂી પર વળિર  

શેર મડૂી પર વળિર અિવા ROE22 એ ર્ોખ્ખી આવકને શેરધારકોની શેર મડૂીિી ભાગાકાર 

                                                 
21 આ ₹ 227.34 કરોડના કુલ મડૂીરોકાણ પૈકી ર્ોખ્ખી વ્યાજમકુ્િ લોન દશાચવે છે, બાકીની ₹ 150 કરોડની રકમનુાં 

2006-07માાં શેર મડૂીમાાં રપાાંિર કરવામાાં આવ્્ ુહત ુાં.  
22 શેર મડૂી પર વળિર= (કર બાદનો ર્ોખ્ખો નફો અને પે્રફરન્દ્સ રડતવડન્દ્ડ/શેર મડૂી) ×100; જ્યાાં શેર મડૂી = ભરપાઇ 

િયેલી મડૂી + મકુ્િ અનામિો – સાંબર્િ નકુસાન– તવલાંબબિ મહસેલૂી ખર્ચ 
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કરીને ગણવામાાં આવેલો કાંપનીઓની નાણાકીય કામગીરીનો માપદાંડ છે.  97 સરકારી કાંપનીઓ 
અને તનગમોનુાં 2018-19િી 2020-21ના છેલ્લા ત્રણ વર્ચ દરતમયાનનુાં શેર મડૂી પર એકતત્રિ 
વળિર કોઠા 2.34માાં આપ્્ ુછે. 

કોઠો 2.34: શેર મડૂી પર વળિર 

વષચ કર બાદ ર્ોખ્ખો નફો  
(₹ કરોડમાાં) 

શેરધારકનુાં ભાંડોળ  

(₹ કરોડમાાં) 
શેર મડૂી પર વળિર 

(ટકામાાં) 

2018-19 975.39 1,13,291.01 0.86 

2019-20 2,584.33 1,27,069.45 2.03 

2020-21 4,636.16 1,46,121.06 3.17 

સ્રોિ: રાજ્યના જાહરે ક્ષતે્રના ઉપક્રમો દ્વારા આપવામાાં આવલેી મારહિી 

જોઇ શકાય છે એ મજુબ, 97 રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની શેર મડૂી પરન ુવળિર 2018-
19માાં 0.86 ટકા હત ુાં િે વધીને 2020-21માાં 3.17 ટકા િ્ ુહત ુાં. 

નફો કરિી 43 કાંપનીઓની બાબિમાાં 2019-20માાં શેર મડૂી પરના 4.22 ટકાના વળિરની 
સરખામણીએ નફો કરિી 40 કાંપનીઓન ુ2020-21માાં વળિર 5.62 ટકા હત.ુ  આમ છિાાં, િમામ 
68 સરકારી કાંપનીઓનુાં (18 ખોટ કરિી અને આઠ શનૂ્દ્ય નફો/નકુસાન કરિી કાંપનીઓ સરહિ) 
શેર મડૂી પરનુાં 2020-21માાં વળિર 1.61 ટકો હત ુાં. 

માર્ચ 2021ના અંિે, 16 નફો કરિી સરકાર તનયાંતત્રિ અન્દ્ય કાંપનીઓન ુશેર મડૂી પર વળિર 
17.50 ટકા હત ુાં જ્યારે િમામ 29 સરકાર તનયાંતત્રિ અન્દ્ય કાંપનીઓની બાબિમાાં િે 15.23 ટકા 
હત ુાં. 

સરકારી કાંપનીઓમાાં મડૂીન ુાં ધોવાણ 

31 માર્ચ 2021ના રોજ, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના િમામ 97 ઉપક્રમોનુાં િેમની 
₹ 1,26,186.81 કરોડની ભરપાઇ િયેલી મડૂી23 સામે એકાંદર ર્ોખ્ખ ુમલૂ્ય ₹ 1,46,121.06 કરોડ 
હત ુાં. 

31 માર્ચ 2021ના રોજ, રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના 44 ઉપક્રમોએ ₹ 30,435.51 કરોડનુાં એકતત્રિ 
નકુસાન નોંધાવ્્ ુ હત ુાં.  44 જાહરે ઉપક્રમો પૈકી, 25 જાહરે ઉપક્રમોએ 2020-21માાં 
₹ 1,868.53 કરોડની ખોટ કરી હિી જ્યારે 19 જાહરે ઉપક્રમોએ, જો કે 2020-21માાં કોઇ ખોટ કરી 
ન હિી, પરાંત ુમાર્ચ 2021 સધુીનુાં ₹ 15,252.87 કરોડનુાં સ ાંબર્િ નકુસાન ક્ુું હત ુાં.  44 જાહરે 
ઉપક્રમો પૈકી 11 સમેટી લેવા/બાંધ કરવા/ફડર્ા હઠેળ હિાાં. 

31 માર્ચ 2021ના રોજ, 44 પૈકી 24 જાહરે ઉપક્રમોએ ₹ 4,884.82 કરોડના શેર મડૂી રોકાણની 
                                                 
23  આ રકમનો કોઠા 2.27 સાિે મેળ મળશે નહીં જે રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિીના 

આધારે િૈયાર કરવામાાં આવી છે જેમાાં છેલ્લા આખરીરપ અપાયેલા રહસાબો બાદ િયેલા ઉમેરા સામેલ છે.  અહીં 
રકમ છેલ્લા આખરીરપ અપાયેલા રહસાબો પર આધારરિ છે. 
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સામે ₹ 5,421.14 કરોડનુાં નકારાત્મક ર્ોખ્ખ ુમલૂ્ય નોંધાવ્્ ુહત ુાં.  ર્ોખ્ખા નકારાત્મક મલૂ્યવાળા 
24 જાહરે ઉપક્રમો પૈકી પાાંર્ જાહરે ઉપક્રમોએ24 2020-21માાં ₹ 894.35 કરોડનો નફો કયો હિો.  
આ 24 જાહરે ઉપક્રમો, જેની મડૂીનુાં સ ાંપણૂચપણે ધોવાણ િઇ ગ્ ુહત,ુ િેઓને 31 માર્ચ 2021ના 
રોજ ₹ 4,281.15 કરોડની લોનની રકમની ગજુરાિ સરકારને ચકૂવવી બાકી હિી. 

ચકૂવેલી અને વસલૂ કરેલી લોન અને પેશગીઓનુાં પ્રમાણ 

સહકારી સોસાયટીઓ, તનગમો અને કાંપનીઓમાાં મડૂીરોકાણ ઉપરાાંિ, રાજ્ય સરકારે આ 
સાંથિાઓ/સાંગઠનો પૈકી ઘણાને લોન અને પેશગીઓ પણ પરૂી પાડી છે. 

કોઠો 2.35, 2016-17િી 2020-21ના પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા માટે 31 માર્ચ 2021ના રોજ બાકી 
લોન અને પેશગીઓ સાિે વ્યાજની આવકની સામે વ્યાજની ચકૂવણીનીનુાં વલણ રજૂ કરે છે. 

કોઠો 2.35: 2016-21 દરતમયાન ચકૂવેલી અને વસલૂ કરેલી લોનન ુપ્રમાણ 

 (₹ કરોડમાાં) 
લોન/વયાજની આવક/ઋણ લેવાના ખર્ચન ુ

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

ખલુિી તસલક 7,327 7,638 7,923 9,503 10,485 

વર્ચ દરતમયાન આપલેી પશેગીની રકમ 477 631 1,731 1,312 1,233 

વર્ચ દરતમયાન વસલૂ કરેલી રકમ 166 346 151 330 155 

બાંધ તસલક 7,638 7,923 9,503 10,485 11,563 

જેમાાં શરિો ઠરાવવામાાં આવી નિી એવી 
લોન 

373 521 1,296 905 632 

વર્ચ દરતમયાન ર્ોખ્ખો વધારો 311 285 1,580 982 1,078 

આપલેી લોન પર વ્યાજની આવક 117 88 74 62 63 

બાકી લોન અને પશેગીઓની ટકાવારીની 
રીિ ેવ્યાજની આવક 

1.53 1.13 0.85 0.62 0.57 

વ્યાજની ચકૂવણી 17,797 18,954 20,183 22,449 24,203 

સરકારના બાકી ઋણ પર ચકૂવલેા 
વ્યાજનો સરેરાશ દર (ટકા) 7.67 7.59 7.44 7.47 7.19 

ચકૂવલેા વ્યાજનો દર અન ેમળેલા 
વ્યાજના દર વચ્ર્નેો િફાવિ (ટકા) 6.14 6.46 6.59 6.85 6.62 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

કોઠો દશાચવે છે કે કુલ બાકી લોન અને પેશગીઓ 2019-20માાં ₹ 10,485 કરોડ હિી િે વધીને 
2020-21માાં ₹ 11,563 કરોડ િઇ હિી.  વર્ચ દરતમયાન આપવામાાં આવેલી કુલ લોન 
(₹ 1,233 કરોડ) પૈકી ₹ 708 કરોડ સામાજીક સેવાઓ માટે અને ₹ 477 કરોડ આતિિક સેવાઓ 
માટે આપવામાાં આવી હિી અને ₹ 48 કરોડ સરકારી કમચર્ારીઓ માટે અને પરચરુણ હતેઓુ માટે 
આપવામાાં આવી હિી.  સામાજીક સેવાઓ માટે આપવામાાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ શહરેી તવકાસ 
અનસુબૂર્િ જાતિ, અનસુબૂર્િ જનજાતિ અને અન્દ્ય પછાિ જાતિ અને લઘમુતિઓના કલ્યાણ માટે 
                                                 
24  ગજુરાિ રાજ્ય જમીન તવકાસ તનગમ બલતમટેડ, ગજુરાિ રાજ્ય હાિશાળ અને હથિકલા તવકાસ તનગમ બલતમટેડ, , 

ગજુરાિ રાજ્ય પેટ્રોલીયમ તનગમ બલતમટેડ, ગજુરાિ લઘ ુ ઉદ્યોગ તનગમ બલતમટેડ અને ડાયમાંડ રીસર્ચ અને 
મકેન્દ્િાઈલ સીટી બલતમટેડ. 
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કરવામાાં આવ્યો હિો.  આતિિક સેવાઓ માટે આપવામા આવેલી લોનનો માટો ભાગ ઉજાચ ક્ષેત્ર 
(₹ 350 કરોડ) અને પરરવહન ક્ષેત્રના (₹ 102 કરોડ) ફાળે ગયો હિો. 

લોન અને પેશગીઓની વસલૂાિ 2019-20માાં ₹ 330 કરોડ હિી િે ₹ 175 કરોડ જેટલી ઘટીને 
2020-21માાં ₹ 155 કરોડ િઇ હિી.  જો કે, વર્ચ દરતમયાન આપવામાાં આવેલી લોન અને 
પેશગીઓ પરની વ્યાજની આવક એક કરોડ જેટલી વધી હિી. 

ઉપરાાંિ, વર્ચ દરતમયાન આપવામાાં આવેલી લોન (₹ 1,233 કરોડ) પૈકી, ₹ 632 કરોડની રકમની 
લોન વહીવટી તવભાગો અિવા નાણા તવભાગ દ્વારા લોનની પરિ ચકૂવણીની શરિો અને 
ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજનો દર નક્કી કયાચ તવના આપવામાાં આવી હિી. 

ઑરડટે અવલોકન ક્ુચ હત ુકે નબળી નાણાકીય સ્થિતિના કારણે, ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન 
તનગમ વર્ોિી વસલૂ કરેલો યાત્રી વેરો સરકારી ખાિામાાં જમા કરી શકે એમ ન હત ુાં અને િેના 
કમચર્ારીઓને સાિમા પગાર પાંર્ની પાછલી બાકી પણ ચકૂવી શકે એમ ન હત ુાં.  ગજુરાિ રાજ્ય 
માગચ પરરવહન તનગમ દ્વારા યાત્રી વેરાનો ઉપયોગ િેના ખર્ાચને પહોંર્ી વળવા માટે કરવામાાં 
આવિો હિો.  વહીવટી તવભાગે (બાંદરો અને પરરવહન) નાણા તવભાગની માંજૂરીિી બાકી યાત્રી 
વેરાને (વર્ચ 2020-21 માટે) ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમને આપવામાાં આવેલી લોન 
(₹ 102 કરોડ) િરીકે ગણ્ુાં હત ુાં.  જો કે, સાંબ ાંતધિ માંજૂરીના હકુમોમાાં પરિચકૂવણીનુાં સમયપત્રક 
અને ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમ દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ દર તનયિ કરવામાાં આવ્યા 
ન હિાાં.  31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમ પાસે લોનની ₹ 3,755 
કરોડની બાકી તસલક હિી, જેમાાં 2016-21 દરતમયાન આપવામાાં આવેલી ₹ 770.88 કરોડની 
પેશગીઓનો સમાવેશ િાય છે. 

તનન્દ્ષ્ક્રય લોન ખાિાઓ 

નીર્ેના મખુ્ય સદરો હઠેળ, જુદી જુદી સાંથિાઓ/સત્તાતધકારીઓને અગાઉના વર્ોમાાં આપવામાાં 
આવેલી ₹ 833.30 કરોડની રકમની લોનની બાકી તસલકો તનન્દ્ષ્ક્રય રહી હિી જેમાાં ન િો મદુ્દલની 
પરિચકૂવણી કરવામાાં આવી હિી કે ન છેલ્લા 12 વર્ો (2009-21) માટે કોઇ વ્યાજની ચકૂવણી 
કરવામાાં આવી હિી. 

કોઠો 2.36: તનન્દ્ષ્ક્રય લોન ખાિાઓ 

(₹ કરોડમાાં) 
મખુ્ય સદર 2009-21 

6075 પ્રકીણચ સામાન્દ્ય સેવાઓ માટે લોન 11.51 

6202 તશક્ષણ, રમિગમિ, કલા અને સાંથકૃતિ માટે લોન 20.43 

6215 પાણી પરુવઠો અને થવચ્છિા માટે લોન  323.73 

6404 ડેરી તવકાસ માટે લોન 63.00 

6702 નાની તસિંર્ાઇ માટે લોન 25.79 

6855 ખાિર ઉદ્યોગ માટે લોન 12.15 

6859 દૂરસાંર્ાર અને ઇલેક્ટ્રોતનક્સ ઉદ્યોગ માટે લોન 5.90 

6860 ઉપભોક્િા ઉદ્યોગ માટે લોન 358.76 

7052 વહાણ પરરવહન માટે લોન 9.41 

7452 પ્રવાસન માટે લોન  2.62 

 કુલ બાકી તસલકો 833.30 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો 
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આ બાકી લોનોની યોગ્ય થિરે સમીક્ષા કરવી જોઇએ અને વસલૂાિ અિવા જરરી હોય િો માાંડવાળ 
માટે પગલા લેવા જોઇએ. 

અપણૂચ યોજનાઓમાાં ફસાઈ ગયેલી મડૂી 

અપણૂચ યોજનાઓ/કામોમાાં રોકાઈ રહલે ુાં ભ ાંડોળ ખર્ચની ગણુવત્તા પર નકારાત્મક અસર કરે છે અને 
રાજ્યને ઇધ્ચ્છિ લાભોિી લાાંબા સમયગાળા માટે વાંબર્િ રાખે છે. 

માર્ચ 2021ના અંિે 158 મડૂી કામો કે જે દરેકનુાં મલૂ્ય ₹ 10 કરોડ અિવા વધ ુહત ુાં અને જેની 
કામની પણૂચિાની િારીખ 31 માર્ચ 2021 અિવા િે પહલેાની હિી અને જેના પર 
₹ 6,928.97 કરોડનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હિો િે અપણૂચ હિાાં.  અપણૂચ યોજનાઓની વર્ચ-વાર 
અને તવભાગ-વાર તવગિો અનકુ્રમે કોઠા 2.37 અને કોઠા 2.38માાં આપી છે. 

કોઠો 2.37: 31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ અપણૂચ યોજનાઓની 
વય-વાર રૂપરેખા 

 કોઠો 2.38: 31 માર્ચ 2021 ની સ્થિતિએ અપણૂચ યોજનાઓની 
તવભાગ-વાર રૂપરેખા 

વષચ 
અપણૂચ 

યોજનાઓની 
સાંખ્યા 

અંદાજીિ 
ખર્ચ 

ખર્ચ (31 
માર્ચ  

2021ના રોજ) 

તવભાગ 

અપણૂચ 
યોજનાઓની 

સાંખ્યા 
અંદાજીિ 

ખર્ચ ખર્ચ 

    (સાંખ્યા) (₹ કરોડમાાં) 
2013-14 1 30.11 16.91 

માગચ અને 
મકાન 

140 5,417.37 3,198.63 
2015-16 2 437.22 465.52 

2016-17 10 619.11 386.89 

2017-18 28 2,977.95 2,824.22 

2018-19 43 2,846.94 1,876.78 નમચદા, જળ 
સાંપતત્ત, પાણી 
પરુવઠો અને 
કલ્પસર 

18 4,409.95 3,730.34 2019-20 73 2,903.42 1,348.82 

2020-21 1 12.57 9.83 

કુલ 158 9,827.32 6,928.97 કુલ 158 9,827.32 6,928.97 

સ્રોિ: 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબોનુાં પરરતશષ્ટ IX. 

ઉપરના કોઠા પરિી એ જોઇ શકાય છે કે પ્રારાંબભક અંદાજપત્રીય ખર્ચના સાંદભચમાાં, 31 માર્ચ 2021ના 
રોજ, માગચ અને મકાન તવભાગે 140 અપણૂચ યોજનાઓ પર 59.04 ટકા ખર્ચ કયો હિો.  જ્યારે 
નમચદા, જળ સાંપતત્ત, પાણી પરુવઠો અને કલ્પસર તવભાગે 18 અપણૂચ યોજનાઓ પર 84.59 ટકા 
વાપયાચ હિાાં. 

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ તવભાગ, મરહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગ િેમના મડૂી કામો 
યોજના અમલીકરણ એકમો (Project Implementation Units) મારફિ કરાવે છે જ્યારે ગહૃ તવભાગ 
િેમના મડૂી કામો પોલીસ આવાસન તનગમ બલતમટેડ મારફિ કરાવે છે.  એ જ રીિે, નમચદા, જળ 
સાંપતત્ત, પાણી પરુવઠો અને કલ્પસર તવભાગને લગિા તસિંર્ાઇના કામો પૈકી કેટલાક સરદાર 
સરોવર નમચદા તનગમ દ્વારા હાિ ધરવામાાં આવે છે.  આટલા પ્રમાણમાાં મડૂી કામોન ુ તનરપણ 
નાણાકીય રહસાબોમાાં પ્રતિબબિંબબિ િત ુનિી. 

ઉજ્જવલ રડસકોમ એથયોરન્સ યોજનાન ુઅમલીકરણ  

ઉજ્જવલ રડસકોમ એથયોરન્દ્સ યોજના (UDAY/ઉદય) ભારિ સરકાર દ્વારા રાજ્યની માબલકીની 
ઉજાચ તવિરણ કાંપનીઓની (DISCOMs) સાંર્ાલનની અને નાણાકીય કાયાપલટ માટે નવેમ્બર 
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2015માાં શર કરવામાાં આવી હિી.  ઉદય યોજનામાાં વણચવેલા સાંર્ાલનના અને નાણાકીય 
સીમાબર્ન્દ્હો હાાંસલ કરવા માટે પક્ષોની સાંબ ાંતધિ જવાબદારીઓ તનયિ કરવા માટે રાજ્ય સરકારો, 
તવિરણ કાંપનીઓ અને ભારિ સરકાર વચ્ર્ે એક કરાર પર સહીતસક્કા કરવાની તવર્ારણા કરવામાાં 
આવી હિી.  એ મજુબ, રાજ્ય સરકારોએ તવિરણ કાંપનીઓના 30 સપ્ટેમ્બર 2015ના રોજના 
બાકી ઋણના 75 ટકાનો બે વર્ચમાાં,એટલે કે 2016-17માાં 50 ટકા અને 2017-18માાં 25 ટકાનો 
હવાલો લઇ લેવાનો હિો 

ગજુરાિ સરકારે, રાજ્યની માબલકીની ર્ાર તવિરણ કાંપનીઓ અને ભારિ સરકાર સાિે નાણાકીય 
કાયાપલટના માપદાંડો અને ભતવષ્યના નાણાકીય નકુસાન અને કાયચકારી મડૂી સામે તધરાણ પરુૂાં 
પાડવાની જોગવાઈ છોડીને એક તત્રપક્ષીય સમજૂિી કરાર કયો હિો (ફેબ્રઆુરી 2016).  એનુાં 
કારણ એ હત ુાં કે ર્ારેય તવિરણ કાંપનીઓએ 2005-06માાં નાણાકીય કાયાપલટ કરી નાખી હિી.  
આ કારણે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉદય યોજના હઠેળ 2020-21 દરતમયાન કોઇ નાણાકીય સહાય 
રાજ્યની તવિરણ કાંપનીઓને આપવામાાં આવી ન હિી. 

2.4.3.5 જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી યોજનાઓ હઠેળ રાજ્યના સાંસાધનોની ઉપલબ્ધિા  

જાહરે ખાનગી ભાગીદારીએ (PPP) સરકાર અિવા વૈધાતનક સાંથિા અને ખાનગી ક્ષેત્રની સાંથિા 
વચ્ર્ે એક વ્યવથિા છે જે માળખાકીય તવકાસ માટેની લોકોની વધિી માાંગણીઓને પહોંર્ી વળવા 
માટે સાિે કામ કરવા માટે માળખ ુપરુૂ પાડી િેમને સક્ષમ બનાવે છે. 

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ, માળખાકીય ક્ષેત્રમાાં જાહરે ખાનગી ભાગીદારી યોજનાઓની સ્થિતિ 
કોઠા 2.39માાં દશાચવ્યા મજુબ હિી.  

કોઠો 2.39: માળખાકીય કે્ષત્રમાાં જાહરે ખાનગી ભાગીદારી યોજનાઓની સ્થિતિ 

(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક કે્ષત્ર 

પણૂચ િયેલી/અમલમાાં 
યોજનાઓ 

અમલીકરણ હઠેળની 
યોજનાઓ 

ભતવષ્ય માટે આયોજન 

સાંખ્યા કુલ મડૂીરોકાણ સાંખ્યા કરવામાાં આવેલો 
ખર્ચ સાંખ્યા અંદાજીિ ખર્ચ 

1. બાંદરો 73 82,944.63 23 29,888.75 8 4,585.56 

2. ઉજાચ  2 36.50 1 43.30 0 0.00 

3. માગો 10 3,249.93 3 1,911.15 0 0.00 

4. માગચ પરરવહન 9 720.63 9 818.65 0 0.00 

5. રેલવ ે 1 520.00 1 2,538.01 0 0.00 

6. શહરેી માળખ ુ 66 1,851.25 73 4,767.31 16 768.98 

7. પાણી 0 0.00 7 2,361.27 0 0.00 

8. તશક્ષણ 167 377.50 1 8,206.65 0 0.00 

9. આરોગ્ય 1 22.64 0 0.00 0 0.00 

10. IT, ITES અન ેબાયોટેક 0 0.00 1 89.55 0 0.00 

11. કૃતર્ 1 31.15 0 0.00 1 7.00 

 કુલ 330 89,754.23 119 50,624.64 25 5,361.54 

સ્રોિ: ગજુરાિ મળખાકીય તવકાસ બોડચ દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી 
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કોઠો 2.39 દશાચવે છે કે ગજુરાિમાાં માળખાકીય ક્ષેત્રમાાં ₹ 1,40,379 કરોડના મલૂ્યની 449 જાહરે 
ખાનગી ભાગીદારી યોજનાઓ પૈકી, ₹ 89,754 કરોડના મલૂ્યની 330 યોજનાઓ માર્ચ 2021 
સધુીમાાં પણૂચ/શર િઇ ગઇ હિી.  મખુ્ય રોકાણો બાંદરોના ક્ષેત્રમાાં હિાાં જેમાાં ₹ 82,945 કરોડના 
મલૂ્યની 73 યોજનાઓ પણૂચ િઇ ગઇ હિી અને ₹ 29,889 કરોડના મલૂ્યની 23 યોજનાઓ 
અમલીકરણ હઠેળ હિી.  શહરેી માળખા હઠેળ, ₹ 1,851 કરોડના મલૂ્યની 66 યોજનાઓ પણૂચ િઇ 
ગઇ હિી અને ₹ 4,767 કરોડના રોકાણવાળી 73 યોજનાઓ પ્રગતિમાાં હિી.  વધમુાાં, તશક્ષણ ક્ષેત્ર 
હઠેળ, ₹ 378 કરોડના મલૂ્યની 167 યોજનાઓ પણૂચ િઇ ગઇ હિી અને ₹ 8,207 કરોડના 
રોકાણવાળી એક યોજના પ્રગતિમાાં હિી. 

2.4.4 રાજ્યની ખર્ચની પ્રાિતમકિાઓ 

રાજ્યમાાં વધ ુસારા સામાજીક અને ભૌતિક માળખાની ઉપલબ્ધિા સામાન્દ્ય રીિે િેના ખર્ચની 
ગણુવત્તા પ્રતિબબિંબબિ કરે છે.  રાજ્ય સરકાર માટે એ મહત્વનુાં છે કે માળખાકીય ખર્ચ – જે સામાજીક 
અને આતિિક સેવાઓ પરનો ખર્ચ છે િેના પર ધયાન વધ ુકેન્દ્ન્દ્રિ કરીને તવકાસકીય ખર્ચને યોગ્ય 
રીિે િકચસ ાંગિ બનાવવો.  માળખાકીય ખર્ચ માટે ફાળવણીમાાં સધુારો કરવા ઉપરાાંિ, ખર્ચના 
ઉપયોગની કાયચક્ષમિા પણ મડૂી ખર્ચ અને કુલ ખર્ચનો ગણુોત્તર અને તશક્ષણ અને આરોગ્ય પર 
કરવામાાં આવિા મહસેલૂી ખર્ચના પ્રમાણ દ્વારા પ્રતિિંબબિંબબિ િાય છે.  કુલ ખર્ચની સામે આ ઘટકોનો 
ગણુોત્તર જેમ ઉંર્ો િેમ ખર્ચની ગણુવત્તા વધ ુસારી ગણાય છે. 

કોઠો 2.40 2016-17ને પાયાનુાં વર્ચ ગણીને 2020-21 દરતમયાન તવકાસકીય ખર્ચ, સામાજીક અને 
આતિિક ક્ષેત્રો પરનો ખર્ચ અને મડૂી ખર્ચની બાબિમાાં રાજ્ય સરકારની નાણાકીય પ્રાિતમકિાઓની 
ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો સાિે સરખામણી કરે છે. 

કોઠો 2.40: 2016-17 અને 2020-21માાં રાજ્યની ખર્ચની પ્રાિતમકિાઓ 

 

રાજ્યની નાણાકીય 
પ્રાિતમકિાઓ 

AE/ 

GSDP 

SSE/ 

AE 

ESE/ 

AE 

DE/ 

AE 

CE/ 

AE 

તશક્ષણ/AE આરોગ્ય/ 

AE 

2016-17માાં આની ટકાવારી 

ઉિર-પવૂચ અને રહમાલયના 
રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો 

17.12 35.81 35.16 70.97 19.77 14.93 5.49 

ગજુરાિ 10.86 40.53 30.35 70.88 18.02 15.26 6.08 

2020-21માાં આની ટકાવારી 

ઉિર-પવૂચ અને રહમાલયના 
રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો 

16.18 37.81 28.48 66.29 13.03 15.00 6.74 

ગજુરાિ 10.77 38.36 31.98 70.35 15.67 14.71 6.15 

AE: એકાંદર ખર્ચ (િ ેકુલ ખર્ચ છે); DE: તવકાસ ખર્ચ; SSE: સામાજીક ક્ષતે્રનો ખર્ચ; ESE: આતિિક ક્ષતે્રનો ખર્ચ; CE: મડૂી 
ખર્ચ. 

સ્રોિ: આતિિક સલાહકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલી મારહિી, સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 
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કોઠો 2.40 નીર્ેની બાબિો વ્યક્િ કરે છે: 

 ગજુરાિમાાં રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે કુલ ખર્ચની 10.77 જેટલી ટકાવારી 
2016-17 અને 2020-21 દરતમયાન ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો 
કરિાાં નીર્ી હિી જે રાજ્યના અિચિાંત્રમાાં ખાનગી ક્ષેત્રની વધારે ભાગીદારી સરૂ્વે છે. 

 તવકાસ ખર્ચમાાં આતિિક સેવાઓનો ખર્ચ અને સામાજીક ક્ષેત્રોના ખર્ચનો સમાવેશ િાય છે.  
ગજુરાિમાાં કુલ ખર્ચની ટકાવારી રપે તવકાસ ખર્ચ 2016-17 દરતમયાન ઉત્તર-પવૂચ અને 
રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં નીર્ો હિો પરાંત ુ2020-21માાં ઉત્તર-પવૂચ 
અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં ઉંર્ો હિો. 

 2016-17 અને 2020-21 દરતમયાન કુલ ખર્ચની ટકાવારી રપે ગજુરાિમાાં સામાજીક 
સેવાઓ પરનો ખર્ચ ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં ઉંર્ો 
હિો. 

 ગજુરાિમાાં કુલ ખર્ચની ટકાવારી રપે આતિિક સેવાઓ પરનો 2016-17 દરતમયાનનો ખર્ચ 
ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં નીર્ો હિો પરાંત ુ2020-21 
દરતમયાન ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં ઉંર્ો હિો. 

 2020-21 દરતમયાન ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યોની તલુનાએ 
ગજુરાિનો કુલ ખર્ચ અને મડૂી ખર્ચનો ગણુોત્તર ઉંર્ો હિો.  આમ છિાાં, રાજ્યમાાં કુલ 
ખર્ચની ટકાવારી રપે મડૂી ખર્ચ 2016-17માાં 18.02 ટકા હિો િે ઘટીને 2020-21માાં 
15.67 ટકા િયો હિો. 

 2016-17માાં ગજુરાિમાાં કુલ ખર્ચ અને આરોગ્ય િિા તશક્ષણ પરના ખર્ચનો ગણુોત્તર 
ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં વધ ુસારો હિો, પરાંત ુ2020-
21માાં િે ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો કરિાાં નીર્ો ગયો હિો  

2.4.5 હતે ુસદર મજુબ ખર્ચ 

નાણાકીય રહસાબો માત્ર ગૌણ સદરના થિર સધુીના વ્યવહારો દશાચવે છે.  આિી, અંદાજપત્રીય 
ફાળવણીઓ અને હતે ુસદરના થિર સધુી કરવામાાં આવેલા ખર્ચના પ્રમાણનુાં તવગિવાર બર્ત્રણ 
કોઠા 2.41માાં દશાચવ્્ુાં છે. 

કોઠો 2.41: અંદાજપત્રીય અતધકિૃિા સામે હતે ુસદર મજુબ ખર્ચ 

(₹ કરોડમાાં) 

સદર અંદાજપત્ર ખર્ચ ઉપયોગની 
ટકાવારી 

સહાયક અનદુાન 68,568.65 63,429.35 92.50 

વ્યાજ 24,421.38 24,178.69 99.01 

પગાર 22,578.10 11,596.19 51.36 

સહાયકી 19,923.76 22,177.88 111.31 
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સદર અંદાજપત્ર ખર્ચ ઉપયોગની 
ટકાવારી 

મોટા કામો 18,165.74 12,838.01 70.67 

ઋણની પરિ ચકૂવણી 17,919.27 17,922.45 100.02 

તનવતૃત્ત અંગેના ખર્ાચ 12,905.48 12,353.41 95.72 

મડૂીરોકાણ 9,509.53 7,431.31 78.15 

અન્દ્ય મડૂી ખર્ચ 7,789.65 6,611.00 84.87 

મડૂીગિ અથક્યામિોના સર્જન માટે થિાતનક સાંથિાઓન ે
અનદુાન 

6,032.03 1,208.22 20.03 

અન્દ્ય ખર્ાચ 5,063.18 4,115.58 81.28 

નાના કામો 2,807.21 2,378.83 84.74 

તશષ્યવતૃત્ત/થટાઇપને્દ્ડ 2,107.33 1,928.48 91.51 

પરુવઠો અન ેમાલસામાન 1,755.42 1,626.73 92.67 

આંિર-રહસાબી િબદીલીઓ 1,645.00 540.74 32.87 

લોન અન ેપશેગીઓ 1,237.92 1,233.43 99.64 

કર્રેી ખર્ચ 1,044.46 682.06 65.30 

મશીનરી અન ેસાધનસામિી 939.66 649.90 69.16 

અન્દ્ય કરારગિ સેવાઓ 937.34 969.16 103.39 

ઓવરટાઇમ ભથ્િા 538.82 464.05 86.12 

રેશનનો ખર્ચ (આહાર ખર્ચ) 405.71 174.02 42.89 

વિેન 391.50 456.58 116.62 

મોટર વાહન 379.01 263.24 69.45 

પાંર્ાયિોને ફાળો 334.02 4,136.17 1238.30 

જાહરેાિો અન ેપ્રર્ાર 227.39 164.87 72.51 

વ્યાવસાતયક સવેાઓ 209.25 119.60 57.16 

ઘરેલ ુપ્રવાસ ખર્ચ 208.91 163.80 78.41 

પટે્રોલ, ઓઇલ અન ેઉંજણ 129.63 109.89 84.77 

ભાડા, દર અન ેકરવરેા 115.77 104.27 90.07 

શસ્ત્રો અન ેદારગોળો 38.46 25.77 67.00 

િદિચ નાણાકીય સહાય 37.97 51.20 134.84 

વસ્ત્રો અન ેિાંબ ુ 31.51 44.08 139.89 

અન્દ્ય વહીવટી ખર્ચ 30.64 3.08 10.05 

પ્રકાશન 19.82 11.70 59.03 

ગપુ્િ સવેાનો ખર્ચ 6.08 9.34 153.62 

ઘસારો 2.80 2.80 100.00 

પરુથકાર 1.95 1.32 67.69 

તવદેશ પ્રવાસનો ખર્ચ 0.59 0.02 3.39 

અન્દ્ય 315.45 38.61 12.24 

કુલ 2,28,776.39 2,00,215.83 87.52 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (રહસાબ અને હક) દ્વારા પરુી પાડવામાાં આવેલી મારહિી 

એ જોઇ શકાય છે કે ₹ 2,28,776.39 કરોડની કુલ અંદાજપત્રીય ફાળવણીમાાંિી, 2020-21 
દરતમયાન જુદા જુદા હતે ુસદરો પરનો ખરેખર ખર્ચ ₹ 2,00,215.83 કરોડ (87.52 ટકા) િયો 
હિો.  ઉપર જણાવેલા 39 હતે ુસદરો પૈકી, આઠ સદરો હઠેળ અંદાજપત્રીય ફાળવણીના 100 ટકા 
કરિા અતધક ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હિો.  16 હતે ુ સદરો હઠેળ, કરવામાાં ખર્ચ અંદાજપત્રીય 
ફાળવણીના 70 ટકા અને 100 ટકા વચ્ર્ે હિો, જ્યારે બાકીના 15 હતે ુસદરોમાાં કરવામાાં આવેલો 
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ખર્ચ અંદાજપત્રીય ફાળવણીના 70 ટકા કરિાાં ઓછો હિો.  ટોર્ના સાિ હતે ુસદરોનો વકૃ્ષરપી 
નક્શો આલેખ 2.19માાં દશાચવ્યો છે. 

આલેખ 2.19: હતે ુસદર મજુબ ખર્ચ 

 

2.5 આકસ્થમક તનતધ 

આકસ્થમક તનતધ એક અિદાયના રપમાાં હોય છે જેની રર્ના કાયદા દ્વારા રાજ્યની તવધાનસભા 
દ્વારા કરવામાાં આવે છે, અને અણધાયાચ ખર્ચને પહોંર્ી વળવા, રાજ્યની તવધાનસભા દ્નારા આવા 
ખર્ચને અતધકૃિી મળે ત્યાાં સધુી પેશગીઓ આપી શકાય એ માટે રાજ્યપાલના હવાલે મકુવામાાં 
આવે છે.  તનતધની ભરપાઇ રાજ્યના સાંબર્િ તનતધના સાંબ ાંતધિ કાયચલક્ષી મખુ્ય સદર ખાિે ઉધારીને 
કરવામાાં આવે છે.  ગજુરાિ સરકારના આકસ્થમક તનતધમાાં ₹ 200 કરોડનો કોર્ છે.  2020-21 
દરતમયાન ₹ 38.68 કરોડની રકમ આકસ્થમક તનતધમાાંિી ઉપાડવામાાં આવી હિી અને અણધાયાચ 
ખર્ચને પહોંર્ી વળવા માટે ખર્ચવામાાં આવી હિી.  પરેૂપરૂી રકમ નાણાકીય વર્ચ પણૂચ િયા પહલેાાં 
ભરપાઇ કરવામાાં આવી હિી. 

2.6 જાહરે રહસાબ 

કેટલાક વ્યવહારો જેમ કે નાની બર્િ, ભતવષ્ય તનતધ, અનામિ ભાંડોળ, િાપણો, ઉપલક, ભરણાાં, 
વગેરેની બાબિમાાં આવક અને ચકૂવણીઓ જે સાંબર્િ તનતધનો ભાગ બનિા નિી િેને બધારણની 
કલમ 266 (2) હઠેળ થિાપવામાાં આવેલ જાહરે રહસાબમાાં રાખવામાાં આવે છે અને રાજ્ય 
તવધાનસભા દ્વારા મિપાત્ર હોિા નિી.  સરકાર આ બાબિમાાં બેંકર િરીકેની ભતૂમકા ભજવે છે.  
વર્ચ દરતમયાન ચકૂવણીઓ બાદ રહલેી તસલક એ સરકાર પાસે જુદા જુદા હતેઓુ માટે ઉપલબ્ધ 
ભાંડોળ હોય છે. 
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2.6.1 જાહરે રહસાબમાાં ર્ોખ્ખી તસલકો 

માર્ચ 2021ના અંિે રાજ્યના જાહરે રહસાબમાાં રહલેી ઘટક મજુબ ર્ોખ્ખી તસલકો નીર્ે મજુબ હિી: 

કોઠો  2.42: વષચની 31 માર્ચના રોજ જાહરે રહસાબમાાં ઘટક મજુબ ર્ોખ્ખી તસલકો 

(₹ કરોડમાાં) 
ક્ષતે્ર પટેા-ક્ષતે્ર 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

I. નાની બર્િ, 
પ્રોતવડન્ટ ફાંડ 
વગેરે. 

નાની બર્િ, 
ભતવષ્ય તનતધ, 
વગેરે. 

10,059.86 10,400.17 10,608.63 10,601.21 10,445.80 

J. અનામિ 
ભાંડોળ 

(a) વ્યાજપાત્ર 
અનામિ ભાંડોળો 3,493.43 2,355.14 1,504.58 1,818.03 1,073.02 

(b) વ્યાજ વગરના 
અનામિ ભાંડોળો 12,186.10 12,576.73 13,998.70 15,014.72 6,911.30 

K. િાપણો અને 
પેશગીઓ 

(a) વ્યાજપાત્ર 
િાપણો 12,087.51 12,954.29 13,677.83 14,073.56 14,476.68 

(b) વ્યાજ વગરની 
િાપણો 16,946.97 17,175.71 18,454.00 20,525.16 22,478.03 

(c) પશેગીઓ (-)0.81 (-)0.79 (-)0.73 (-)0.71 (-)0.70 

L. ઉપલક અને 
પ્રકીણચ 

(a) ઉપલક (-)434.57 (-)447.98 (-)516.66 (-)303.87 (-)321.72 

(b) અન્દ્ય રહસાબો25 
460.99 972.81 314.30 (-)1,561.23 

(-
)2,704.49 

(c) તવદેશી સરકારો 
સાિનેા રહસાબો (-)0.59 (-)0.59 (-)0.59 (-)0.59 (-)0.59 

(d) પ્રકીણચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M. ભરણા (a) મની ઓડચરો 
અન ેઅન્દ્ય 
ભરણાાં 

763.28 969.48 637.47 738.56 868.58 

(b) આંિર-સરકારી 
સમાયોજન 
રહસાબ 

(-)2.66 (-)1.26 (-)1.26 (-)1.64 (-)1.94 

કુલ 55,559.51 56,953.71 58,676.27 60,903.20 53,223.97 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
નોંધ: +ve ઉધાર તસલક સરૂ્વે છે અન ે –ve જમા તસલક સરૂ્વે છે. 

પાાંર્ વર્ચના (2016-21) સમયગાળા દરતમયાન જાહરે રહસાબની તસલકોના ઘટકોમાાં વાતર્િક 
ફેરફારો આલેખ 2.20માાં આપ્યા છે. 

                                                 
25 L હઠેળ અન્દ્ય રહસાબો – ઉપલક અને પ્રકીણચમાાં રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબ, કાયમી રોકડ અિદાય અને તવભાગીય 

તસલકો સામેલ િિા નિી. 
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આલેખ  2.20: જાહરે રહસાબની તસલકોના ઘટકોમાાં વાતષિક ફેરફારો 

(₹ કરોડમાાં) 

 

2.6.2 અનામિ ભાંડોળ 

અનામિ ભાંડોળોની રર્ના રાજ્ય સરકારના જાહરે રહસાબો હઠેળ ર્ોક્કસ અને વ્યાખ્યાતયિ હતેઓુ 
માટે કરવામાાં આવે છે.  આ ભાંડોળો ફાળો અિવા રાજ્યના સાંબર્િ તનતધમાાંિી અનદુાનિી 
તનભાવવામાાં આવે છે. 

2020-21 દરતમયાન ર્ોક્કસ હતે ુમાટે અંરકિ કરેલા 17 અનામિ ભાંડોળો હિાાં જે પૈકી વ્યાજુકા 
ર્ાર અનામિ ભાંડોળોમાાં ₹ 1,073.02 કરોડની તસલક હિી અને 13 ભાંડોળો વ્યાજ વગરના હિાાં 
જેમાાં ₹ 6,911.30 કરોડની તસલક હિી.  31 માર્ચ 2021ના રોજ આ ભડોળોમાાં કુલ એકતત્રિ તસલક 
₹ 7,984.32 કરોડ હિી જે પૈકી ₹ 5,522.16 કરોડનુાં રોકાણ કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. 

17 અનામિ ભાંડોળો પૈકી, ₹ 2.11 કરોડની તસલક ધરાવિા પાાંર્ અનામિ ભાંડોળો તનન્દ્ષ્ક્રય હિાાં 
જેમાાંિી ર્ાર અનામિ ભાંડોળ (₹ 2.10 કરોડ) 1999-2000િી તનન્દ્ષ્ક્રય હિાાં જયારે એક અનામિ 
ભાંડોળ (₹ 0.01 કરોડ) 2014-15િી તનન્દ્ષ્ક્રય હત ુાં. 

2.6.2.1 સાંબર્િ ડબૂિ તનતધ 

રાજ્ય સરકારે બાકી જવાબદારીઓની ઋણમસુ્ક્િ માટે 2003-04માાં સ ાંબર્િ ડૂબિ તનતધની રર્ના 
કરી હિી.  આ ભાંડોળના વહીવટ માટે જવાબદાર છે, િે ભારિીય રરઝવચ બેંકે સાંબર્િ ડૂબિ તનતધનો 
વ્યાપ વધારી નાણાકીય વર્ચ 2007-08િી સરકારની જવાબદારીઓનો (આંિરરક ઋણ+જાહરે 
રહસાબની જવાબદારીઓ) સમાવેશ કરવા માટે માગચદતશિકા જારી કરી હિી.  વધમુાાં, રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલી સાંબર્િ ડૂબિ તનતધ માટેની નવીનિમ માગચદતશિકા (2017-18) મજુબ, 

નાની બર્િ, 
ભતવષ્ય તનતધ, 

વગેરે 
અનામિ ભાંડોળ

િાપણો અને 
પેશગીઓ 

ઉપલક અને 
પ્રકીણચ 

ભરણાાં 

 2016-17 533 1,416 2,270 -1,579 -69

 2017-18 340 -748 1,096 498 208

 2018-19 208 571 2,002 -727 -332

 2019-20 -7 1,329 2,467 -1,663 101

 2020-21 -155 -8,848 2,356 -1,161 130

 -10,000

 -8,000

 -6,000

 -4,000

 -2,000

 -

 2,000

 4,000
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વર્ચ 2018-19 અને ત્યારબાદ ભાંડોળનો લઘતુ્તમ કોર્ રાજ્યની બાકી જવાબદારીઓના પાાંર્ ટકા 
હોવો જોઇએ અને ત્યારબાદ રોલીંગના આધારે જાળવી રાખવો. 

2020-21 દરતમયાન સાંબર્િ ડૂબિ તનતધમાાં ફાળો ₹ 10,433.73 કરોડ જેટલો ઓછો હિો, કારણ 
કે ₹ 15,772.80 કરોડના લઘતુ્તમ કોર્ની સામે ભાંડોળમાાં બ ાંધ તસલક ₹ 5,339.07 કરોડ હિી.  
રાજ્ય સરકારે બજાર લોનની પરિ ચકૂવણી માટે 2020-21માાં ભ ાંડોળમાાંિી ₹ 9,957.85 કરોડનુાં 
તવતનવેશ ક્ુચ હત ુાં. 

2.6.2.2 રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ 

13માાં નાણા પાંર્ની ભલામણો મજુબ, રાજ્ય સરકાર 2011-12િી રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળનુાં 
(SDRF) સાંર્ાલન કરી રહી છે.  િે એક વ્યાજવાળો અનામિ ભાંડોળ છે.  ભારિ સરકારની 
માગચદતશિકાની (સપ્ટેમ્બર 2010) શરિો મજુબ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોએ 75:25ના પ્રમાણમાાં 
ભ ાંડોળમાાં ફાળો આપવાનો હિો.  15માાં નાણા પાંર્ે વર્ચ 2020-21 માટે આપદાના જોખમના 
વ્યવથિાપન હઠેળ રાજ્યોને કેન્દ્રીય ફાળવણીન ુતવભાજન કરવાની ભલામણ કરી હિી.  75 ટકાની 
કેન્દ્રીય ફાળવણી પૈકી, રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળનો (SDRF) રહથસો 80 ટકા રહશેે અને 
રાજ્ય આપદા શમન ભાંડોળનો (SDMF) રહથસો 20 ટકા રહશેે.  રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળની 
80 ટકાની ફાળવણી અંિગચિ, ત્રણ પેટા-ફાળવણીઓ (ક) પ્રતિભાવ અને રાહિ (40 ટકા) (ખ) 
પનુઃપ્રાધ્પ્િ અને પનુઃતનમાચણ (30 ટકા) અને (ગ) સજ્જિા અને ક્ષમિા-તનમાચણ (10 ટકા).  રાજ્ય 
આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ અને રાજ્ય આપદા શમન ભાંડોળના સ્રોિો તવતનમયક્ષમ નિી, પરાંત ુ
સાંબ ાંતધિ ત્રણ પેટા-સ્રોિોની અંદર પનુઃફાળવણી માટે લવબર્કિા હોઇ શકે છે અને આવી 
પનુઃફાળવણી 2020-21 માટે િે પેટા-સ્રોિ માટે ફાળવાયેલ રકમના 10 ટકાિી વધવી જોઈએ 
નહી.  પ્રત્યેક ભાંડોળ માટે અલગ ખાિાનુાં સ ાંર્ાલન કરવાનુાં હત ુાં. 

01 એતપ્રલ 2020ની સ્થિતિએ, રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ પાસે ₹ 333.38 કરોડની ખલુિી 
તસલક હિી.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે ₹ 1,765.00 કરોડ (₹ 1,324.00 કરોડ કેન્દ્રનો 
રહથસો અને ₹ 441.00 કરોડ રાજ્યનો રહથસો) ભાંડોળમાાં િબદીલ કયાચ હિાાં.  ₹ 2,098.38 કરોડની 
ભાંડોળની કુલ ઉપલબ્ધ તસલક પૈકી ₹ 2,340.17 કરોડ વર્ચ દરતમયાન કુદરિી આફિો26 પર 
ખર્ચવામાાં આવ્યાાં હિાાં અને માર્ચ 2021ના અંિે ભાંડોળમાાં ₹ 241.79 કરોડની નકારાત્મક તસલક 
રહી હિી. 

વર્ચ દરતમયાન રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ માાંિી કરવામાાં આવેલા ખર્ચની તવગિો કોઠા 
2.43માાં આપી છે. 

                                                 
26 મખુ્ય સદર 2245-05 (કુદરિી આફિના રહસાબે રાહિ-SDRF) 
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કોઠો 2.43: રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ માાંિી કરવામાાં આવેલા ખર્ચની તવગિો 
(₹ કરોડમાાં) 

રહસાબન ુમખુ્ય સદર રહસાબન ુગૌણ સદર 
2020-21 

દરતમયાન ખર્ચ 

2245- કુદરિી 
આફિના માટેની રાહિ 
01- દુષ્કાળ 

102-પયે જળનો પરુવઠો 0.00 

104-ઘાસર્ારાનો પરુવઠો 8.69 

પેટા-સરવાળો 01 8.69 

2245- કુદરિી 
આફિોના માટેની 
રાહિ 

02- પરુ, વાવાઝોડા, 
વગેરે. 

101-મફિ રાહિ 32.68 

104- ઘાસર્ારાનો પરુવઠો 0.09 

105-પશરુોગ સાંબાંધી કાળજી 2.95 

111-શોકિથિ કુટુાંબોન ેરહમે રાહ ેચકૂવણી 10.45 

112- લોકોનુાં થિળાાંિર 7.26 

113- ઘરોના સમારકામ/પનુઃતનમાચણ માટે સહાય 5.26 

122-ક્ષતિિથિ તસિંર્ાઇન ુસમારકામ અન ેપનુઃથિાપન 0.00 

282- જાહરે આરોગ્ય 189.20 

800-અન્દ્ય ખર્ચ 2,089.41 

911- કપાિ-અતધક ચકૂવણીઓની વસલૂાિ (-)36.52 

પેટા-સરવાળો 02 2,300.78 

2245- કુદરિી 
આફિોના માટેની 
રાહિ 

05- રાજ્ય આપદા 
પ્રતિભાવ ભાંડોળ  

101- અનામિ ભાંડોળ/િાપણ રહસાબ-રાજ્ય આપદા 
પ્રતિભાવ ભાંડોળ 

1,765.00 

901- કપાિ - રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળમાાંિી 
રકમ મળેવવામાાં આવી  

(-)2,340.16 

પેટા-સરવાળો 05 (-)575.16 

2245- કુદરિી 
આફિોના માટેની 
રાહિ 

80- સામાન્દ્ય 

001-તનદેશન અન ેવહીવટ 2.00 

102-કુદરિી આફિોન ુવ્યવથિાપન, હોનારિ-સાંભવ 
તવથિારોમાાં આકસ્થમક યોજના  

4.50 

800-અન્દ્ય ખર્ચ 20.01 

911- કપાિ-અતધક ચકૂવણીઓની વસલૂાિ 0.00 

પેટા-સરવાળો 80 26.51 

કુલ 2245 1,760.82 

SEC દ્વારા માંજૂર િયેલા રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળની બાબિો અન ેધોરણોના 
પાલન સાિે કરવામાાં આવલેો ખર્ચ (માત્ર 2245-01 અન ે2245-02 હઠેળ નોંધાયલેી 
રકમ રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ હઠેળ ખર્ચ િરીકે માન્દ્ય છે.) 

2,300.78 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 
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ભારિ સરકારની માગચદતશિકા મજુબ, ભાંડોળમાાં રહલેી તસલકનુાં રોકાણ27 કરવ ુજરરી હત ુાં જે કરવામાાં 
આવ્્ુાં ન હત ુાં.  અગાઉના વર્ોની તસલકો પર ભાંડોળમાાં જમા કરવાપાત્ર વ્યાજનો અંદાજ બાાંધવામાાં 
આવ્યો ન હિો અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમા પણ કરવામાાં આવ્્ુાં ન હત ુાં. 

ભાંડોળની માગચદતશિકામાાં જણાવ્યા મજુબ કોઇ પણ અતધક ખર્ચ રાજ્ય સરકારે ઉઠાવવાનો રહ ેછે.  
ભાંડોળમાાં ઉપલબ્ધ તસલક કરિાાં િયેલ ₹ 241.79 કરોડનો વધારાનો ખર્ચ રાજ્યના સાંબર્િ 
તનતધમાાંિી કરવો જોઇિો હિો.  જો કે આ રકમને ભાંડોળ પર લાદવામાાં આવી હિી, જેનાિી 
ભાંડોળમાાં ₹ 241.79 કરોડની નકારાત્મક તસલક રહી હિી.  ઉપરાાંિ, મહસેલૂી ખાધ એટલી રકમ 
જેટલી વધી હોિ.  વધમુાાં, રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ અને રાજ્ય આપદા શમન ભાંડોળ માટે 
અલગ રહસાબી સદરો હજુ સધુી ખોલવામાાં આવ્યાાં નિી (નવેમ્બર 2021). 

2.6.2.3 બાયાંધરી તવમોર્ન ભાંડોળ 

બારમાાં નાણા પાંર્ે સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલી બાયાંધરીઓમાાંિી ઉભી િિી આકસ્થમક 
જવાબદારીઓને પહોંર્ી વળવા માટે બાયાંધરી તવમોર્ન ભાંડોળની રર્ના કરવાની ભલામણ કરી 
હિી.  ગજુરાિ સરકારે જુદી જુદી સાંથિાઓ જેવી કે રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, રાજ્યની 
સહકારી સોસાયટીઓ, વગેરે દ્વારા લેવામાાં આવેલી લોન પર િેના દ્વારા આપવામાાં આવેલી 
બાયાંધરીઓ માટે બાયાંધરી તવમોર્ન ભાંડોળની રર્ના કરી છે.  ભારિીય રરઝવચ બેંક, જે ભાંડોળનો 
વહીવટ કરે છે િેની માગચદતશિકા મજુબ, ભાંડોળનો કોર્ બાકી બાયાંધરીઓના પાાંર્ ટકાના ઇચ્છનીય 
થિર સધુી ક્રમશઃ વધારવાનો છે. 

2020-21 દરતમયાન, ₹ 182.82 કરોડના લઘતુ્તમ આવશ્યક કોર્ની28 સામે ભાંડોળમાાં બ ાંધ તસલક 
₹ 773.12 કરોડ હિી.  રાજ્ય સરકારે 2020-21 દરતમયાન ₹ 36.87 કરોડનુાં ઉપાજીિ વ્યાજ 
ભાંડોળમાાં જમા ક્ુચ હત ુાં. 

31 માર્ચ 2021ના રોજ, ₹ 773.12 કરોડના કુલ ભાંડોળમાાંિી, ₹ 509.40 કરોડનુાં ભારિીય રરઝવચ 
બેંક દ્વારા રોકાણ કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. 

2.6.3 િાપણો અને પેશગીઓ 

2.6.3.1 કેન્િીય માગચ ભાંડોળ સાંબાંતધિ વયવહારોનો રહસાબ  

તનધાચરરિ માગચ યોજનાઓ પર ખર્ચ કરવા માટે ભારિ સરકાર રાજ્ય સરકારોને કેન્દ્રીય માગચ 
ભ ાંડોળ (CRF) હઠેળ વાતર્િક અનદુાન પરૂાં પાડે છે.  પ્રવિચમાાંન રહસાબી પધધતિ અનસુાર, 
અનદુાનને પહલેા મખુ્ય સદર “1601 સહાયક અનદુાન” હઠેળ મહસેલૂી આવક િરીકે નોંધવામાાં 
આવે છે અને એટલી જ રકમ મહસેલૂી ખર્ચના મખુ્ય સદર “3054 માગો અને પલુો” માાં ઉધારીને 
જાહરે રહસાબ હઠેળના મખુ્ય સદર “8449-અન્દ્ય િાપણો 103 કેન્દ્રીય માગચ ભ ાંડોળમાાંિી નાણાકીય 

                                                 
27  રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળમાાં િયેલી સાંવધૃ્ધધન ુ ભારિીય રરઝવચ બેંક મારફિે કેન્દ્ર સરકારની િારીખી 

તસક્યરુીટીઓ, હરાજી િયેલા તિજોરી બબલો, અને વ્યાજ આપિી િાપણો અને અનસુબૂર્િ વાબણજ્જ્યક બેંકોની 
િાપણોના પ્રમાણપત્રોમાાં રોકાણ કરવાનુાં હોય છે. 

28  ₹ 182.82 કરોડ = વર્ચ 2020-21ના અંિે બાકી બાયાંધરીઓના 5 ટકા (₹ 3,656.33 કરોડ) 
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સહાયમાાં” િબદીલ કરવામાાં આવે છે.  આ પ્રરક્રયા સતુનતિિ કરે છે કે અનદુાનની આવક રહસાબમાાં 
મહસેલૂી પરુાાંિ અતધક દશાચવવામાાં (અિવા મહસેલૂી ખાધ ઓછી દશાચવવી) પરરણમિી નિી.  
તનધાચરરિ માગચ યોજનાનો ખર્ચ શરઆિમાાં સાંબ ાંતધિ મહસેલૂી અિવા મડૂી મખુ્ય સદરે (મખુ્ય 
સદર 3054 અિવા 5054) નોંધવામાાં આવેલા ખર્ચનુાં બાદમાાં ભ ાંડોળમાાં (મખુ્ય સદર 8449-103) 
અનરુપ ઉધાર નોંધ કરીને મખુ્ય સદર 3054/5054 હઠેળ બાદ ઉધાર નોંધ દ્વારા ભાંડોળની 
તસલકમાાંિી સમાયોજન કરવામાાં આવે છે. 

2020-21 દરતમયાન, કેન્દ્રીય માગચ ભ ાંડોળ હઠેળ ભારિ સરકાર િરફિી રાજ્ય સરકારને મળેલ 
₹ 430.74 કરોડ અનદુાનની નોંધ પ્રવિચમાન રહસાબી પધધતિને અનસુરીને રાજ્યના રહસાબમાાં 
મખુ્ય સદર-1601 હઠેળ કરવામાાં આવી હિી.  વર્ચ દરતમયાન તનધાચરરિ માગચ કામો પર 
₹ 430.74 કરોડનો ખર્ચ કરવામાાં આવ્યો હિો જેિી 31 માર્ચ 2021ના રોજ િાપણ સદરે 
₹ 27.25 કરોડની (અગાઉના વર્ોની તસલકો સરહિ) તસલક રહી હિી. 

2.6.3.2 લેબર સેસની શ્રમ કલ્યાણ બોડચમાાં િબદીલી ન િવી  

મકાન અને અન્દ્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ સેસ અતધતનયમ, 1996ની કલમ 3 હઠેળ, બે ટકાિી 
વધ ુનહીં એ દરે, પરાંત ુકામે રાખનાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા બાાંધકામના ખર્ચના એક ટકાિી 
ઓછા નહીં િે દરે, રકથસા મજુબ, સરકાર વખિોવખિ સત્તાવાર રાજપત્રમાાં જાહરેનામા દ્વારા 
તનયિ કરે િે દર લાગ ુકરીને સેસ વસલૂ કરવામાાં આવશે.  મકાન અને અન્દ્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી 
કલ્યાણ સેસ તનયમો, 1998ના તનયમ 5(3) મજુબ, આ રીિે એકત્ર કરેલી સેસની રકમ મકાન અને 
અન્દ્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડચમાાં (બોડચ) િે વસલૂ કયાચના 30 રદવસની અંદર િબદીલ 
કરવાની હોય છે. 

ઑરડટે અવલોકન ક્ુચ હત ુ કે મકાન અને અન્દ્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ સેસ અતધતનયમ, 

1996ની શરિો મજુબ રાજ્ય સરકારે 2006-07િી 2020-21ના સમયગાળા દરતમયાન 
₹ 3,466.87 કરોડ જેટલી રકમનો સેસ વસલૂ કયો હિો, અને ₹ 2,129.69 કરોડ મકાન અને 
અન્દ્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડચમાાં સહાયક અનદુાન િરીકે િબદીલ કયો હિો.  જેિી 
₹ 1,337.18 કરોડની તસલક રહી હિી જે 31 માર્ચ 2021 સધુી િબદીલ કરવામાાં આવી ન હિી.  
ઉપરાાંિ, સેસ િરીકે 2020-21માાં એકત્ર કરેલા ₹ 452.92 કરોડ પૈકી માત્ર ₹ 115.84 કરોડ બોડચમાાં 
િબદીલ કરવામાાં આવ્યાાં હિાાં અને ₹ 337.08 કરોડની તસલક મકાન અને અન્દ્ય બાાંધકામ 
શ્રમયોગી કલ્યાણ સેસ તનયમો, 1998ના ઉલ્લાંઘન રપે બોડચમાાં િબદીલ કરવામાાં આવી ન હિી. 

2.6.3.3 દાંડની વયસ્ક્િગિ લેજર ખાિામાાં િબદીલી ન િવી  

ગજુરાિ સરકારે 01 જુલાઇ 2000ના ઠરાવિી તનયિ ક્ુચ હત ુાં કે મોટર વાહન અતધતનયમની કલમ 
200(1) હઠેળ દાંડ મારફિ રાજ્યના શહરેી તવથિારમાાંિી વર્ચ દરતમયાન િયેલી આવકની તનયિ 
ટકાવારી અંદાજપત્રીય સદર એટલે કે ગજુરાિ રાજ્ય માગચ સરુક્ષા તનતધમાાં (GSMSN) જમા 
કરવામાાં આવશે.  ગજુરાિ રાજ્ય માગચ સરુક્ષા તનતધ હઠેળ ઉપલબ્ધ ભાંડોળનો ઉપયોગ ટ્રારફક 
પ્રબાંધનના હતેઓુ માટે કરવાનો હિો. 
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ગજુરાિ રાજ્ય માગચ સરુક્ષા તનતધની સરળ કામગીરી માટે, માર્ચ 2004ની અસરિી મહાતનયામક 
અને પોલીસ મહાતનરીક્ષક, ગાાંધીનગરના (DG અને IGP) નામે એક વ્યસ્ક્િગિ લેજર ખાત ુ(PLA) 
ખોલવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં.  મહાતનયામક અને પોલીસ મહાતનરીક્ષકે જુદા જુદા અમલકિાચ સત્તાવાળાઓ 
િરફિી ટ્રારફક વ્યવથિાપન માટે તવતવધ દરખાથિો એકઠી કરવાની હિી અને ટ્રારફક વ્યવથિાપન 
સતમતિની માંજૂરી લીધા બાદ વ્યસ્ક્િગિ લેજર ખાિામાાંિી ખર્ચ કરવાનો હિો.  જુલાઇ 2006માાં, 
ગજુરાિ રાજ્ય માગચ સરુક્ષા તનતધના વધ ુસારા વહીવટ માટે રાજ્ય સરકારે 100 ટકા દાંડ વ્યસ્ક્િગિ 
લેજર ખાિામાાં િબદીલ કરવાનુાં નક્કી ક્ુચ હત ુાં. 

કોઠા 2.44માાં આપેલી તવગિો મજુબ, 2012-13િી 2020-21ના વર્ો માટેની અંદાજપત્રીય 
જોગવાઇઓ અને તવતનયોગ રહસાબોની ર્કાસણીમાાં, જો કે, ખરેખર વસલૂ કરેલો ટ્રારફકનો દાંડ અને 
છેલ્લા આઠ વર્ો દરતમયાન વ્યસ્ક્િગિ લેજર ખાિામાાં િેની િબદીલીઓ વચ્ર્ે 26 ટકાનો િફાવિ 

જોવામાાં આવ્યો હિો. 

કોઠો 2.44: રારફકના દાંડની વયસ્ક્િગિ લેજર ખાિામાાં િબદીલીમાાં ઘટ  

વષચ 

રારફકના દાંડમાાંિી આવક 

(₹ કરોડમાાં) 

વયસ્ક્િગિ લેજર ખાિા માટે જોગવાઇ 

(₹ કરોડમાાં) 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

ખરેખર વસલૂાિ 
અંદાજપત્રીય 

અંદાજો  
ખરેખર 

િબદીલી 
ખરેખર વસલૂાિની 
ટકાવારી રૂપે  

2012-13 45.00 52.82 20.50 17.88 33.85 

2013-14 62.22 48.40 20.00 20.00 41.32 

2014-15 56.40 75.71 25.00 25.00 33.02 

2015-16 72.95 73.20 35.00 35.00 47.81 

2016-17 85.65 84.17 40.00 25.00 29.70 

2017-18 77.35 63.06 35.00 48.57 77.02 

2018-19 113.78 109.62 200.00 98.00 89.40 

2019-20 75.60 173.33 63.06 260.00 150.00 

2020-21 183.84 145.97 78.62 78.62 53.86 

કુલ 772.79 826.28 517.18 608.07 73.59 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના અંદાજપત્રીય અંદાજો અને તવતનયોગ રહસાબો. 

2.7 ઋણનુાં વયવથિાપન 

ઋણનુાં વ્યવથિાપન એ સરકારના ઋણની વ્યવથિા માટે, ભાંડોળ માટે જરરી રકમ ઉભી કરવી, 
િેના જોખમ અને ખર્ચના ઉદે્દશો હાાંસલ કરવા, અને કોઇ પણ અન્દ્ય સાવચભૌમ ઋણ વ્યવથિાપન 
ધયેય જે કાયદા અિવા અન્દ્ય અંદાજપત્રીય જાહરેાિ દ્વારા સરકારે નક્કી કયાચ હોય િે મેળવવા 
માટેની વ્્હૂરર્ના િૈયાર કરવાની અને અમલ કરવાની પ્રરક્રયા છે. 
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આલેખ 2.21: બાકી ઋણનુાં વલણ 

 

2.7.1 ઋણની રૂપરેખા: ઘટકો 

રાજ્ય સરકારના કુલ ઋણમાાં ખાસ કરીને રાજ્યનુાં29 આંિરરક ઋણ, કેન્દ્ર સરકાર િરફિી લોન 
અને પેશગીઓ અને જાહરે રહસાબની જવાબદારીઓનો સમાવેશ િાય છે.  પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા 
(2016-21) દરતમયાન કુલ ઋણની આવક, ઋણની પરિચકૂવણી, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં 
ઉત્પાદનની સામે ઋણનો ગણુોત્તર અને રાજ્ય પાસે ઉપલબ્ધ ખરેખર ઋણના પ્રમાણનુાં વલણ 
કોઠા 2.45માાં દશાચવ્્ુાં છે. 

કોઠો 2.45: 2016-21 દરતમયાન ઋણના ઘટક-વાર વલણ 

(₹ કરોડમાાં) 

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

કુલ બાકી ઋણ 2,43,146 2,56,366 2,85,844 3,15,456 3,57,893 

જાહરે ઋણ 

આંિરરક ઋણ 1,92,772 2,06,643 2,32,875 2,59,66230 2,90,031 

ભારિ સરકાર 
િરફિી લોન 

6,566 5,947 7,430 7,433 17,999 

જાહરે રહસાબની જવાબદારીઓ 43,808 43,776 45,539 48,361 49,863 

કુલ બાકી ઋણનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકાવારી) 

9.98 5.44 11.50 10.36 13.45 

રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન 
(GSDP) 

11,67,156 13,29,095 15,02,899 16,49,505 16,58,865 

                                                 
29
 બજારની લોન, ભારિીય રરઝવચ બેંક િરફિી સાધનોપાય પેશગીઓ, રાષ્ટ્રીય નાની બર્િ ભાંડોળને જારી તવશેર્ 

બાયાંધરીઓ અને નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી લીધેલી લોન, વગેરે. 
30  મખુ્ય સદર “6003-105 રાષ્ટ્રીય ખેિી અને િામીણ તવકાસ બેંક િરફિી મળેલ લોનમાાં” િયેલ ₹ 1.49 કરોડના 

પ્રોફોમાું સધુારાને કારણે િફાવિ ઉદ્ભવ્યો હિો (નાણાકીય રહસાબોનુાં પત્રક-6). 
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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ઋણ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 
(ટકા) 

20.83 19.29 19.02 19.12 21.0231 

વ્યાજની ચકૂવણીઓ 17,797 18,954 20,183 22,449 24,203 

વ્યાજની ચકૂવણીઓનો બોજ 

(IP/RR) 
16.20 15.37 14.84 15.72 18.89 

કુલ ઋણની આવક 72,224 81,158 1,02,963 1,02,300 1,23,325 

કુલ ઋણની પરિ ચકૂવણીઓ 

(ઋણની છોડવણી) 
50,168 67,938 73,486 72,689 80,888 

કુલ ઉપલબ્ધ ઋણ 22,056 13,220 29,477 29,611 19,88932 

ઋણની પરિ ચકૂવણી/ઋણની આવક 
(ટકા) 

69.46 83.71 71.37 71.05 65.59 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

કોઠો 2.45 દશાચવે છે કે રાજ્ય સરકારન ુકુલ બાકી ઋણ 2019-20માાં ₹ 3,15,456 કરોડ હત ુાં િે 
વધીને 2020-21માાં ₹ 3,57,893 કરોડ િ્ ુહત ુાં.  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગે નક્કી કયાચ 
મજુબ, નાણાપાંર્ દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ માલ અને સેવા કરના વળિરના 
ઘટાડાના બદલામાાં એક પછી એક લોનના રપમાાં િયેલી ₹ 9,222 કરોડની ઋણની આવકને  
રાજ્યના દેવા િરીકે ગણવામાાં આવશે નહી આવે આિી, અસરકારક કુલ બાકી ઋણ 
₹ 3,48,671 કરોડ િશે.  રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનની સામે ઋણનો ગણુોત્તર પાાંર્ વર્ચના 
સમયગાળામાાં 19.02 ટકા અને 21.02 ટકાની વચ્ર્ે રહ્યો હિો અને 2020-21માાં 21.02 ટકાએ 
મહત્તમ રહ્યો હિો. 

માર્ચ 2020 અને માર્ચ 2021ના અંિે રાજ્ય સરકારનુાં બાકી ઋણ અિવા રાજકોર્ીય 
જવાબદારીઓનુાં ઘટક મજુબ તવભાજન અનકુ્રમે આલેખ 2.22 અને આલેખ 2.23માાં દશાચવ્યા છે. 

                                                 
31  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ મજુબ, નાણાપાંર્, તવગેરે દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ ખાસ તવન્દ્ડો 

(Special window) હઠેળના ઋણને રાજ્યના દેવા/ઋણ િરીકે ગણવામાાં આવશે નહી.  િેિી ₹ 9,222 કરોડના માલ 
અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં લીધેલ એક પછી એક લોનને જાહરે ઋણ ગણવામાાં આવ્્ ુનિી. 

32 કુલ ઉપલબ્ધ ઋણને ₹ 42,437 કરોડ ગણવામાાં આવ્્ુાં છે.  વર્ચ 2020-21 દરતમયાન, ગજુરાિની મહસેલૂી ખાધ 

₹ 22,548 કરોડ હિી.  ₹ 24,203 કરોડની વ્યાજની ચકૂવણીઓ પૈકી માત્ર ₹ 1,655 કરોડ મહસેલૂી આવકમાાંિી 

ચકૂવવામાાં આવ્યાાં હિાાં.  ઉપરાાંિ, ₹ 22,548 કરોડની વ્યાજની ચકૂવણી બજારમાાંિી લીધેલા ઋણમાાંિી કરવામાાં 

આવી હિી. આિી. કુલ ઉપલબ્ધ ઋણ ઘટીને ₹ 19,889 કરોડ જેટલુાં િ્ુાં હત ુાં (₹ 42,437 કરોડ-₹ 22,548 કરોડ). 
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ઉપરના આલેખ દશાચવે છે કે રાજ્ય સરકારનુાં આંિરરક ઋણ જે મહદ્અંશે રાજ્ય તવકાસ લોન જારી 
કરીને બજારમાાંિી લીધેલુાં ઋણ હોય છે, િે 2019-20 અને 2020-21 દરતમયાન કુલ બાકી ઋણના 
અનકુ્રમે 82 ટકા અને 81 ટકા જેટલુાં છે. 

નીર્ેનો આલેખ 2.24 છેલ્લા પાાંર્ વષચ (2016-21) દરતમયાન રાજ્ય સરકારે લીધેલા આંિરરક 
ઋણ અને પરિ ચકૂવણીના વલણો રજૂ કરે છે. 

આલેખ 2.24: 2016-21 દરતમયાન લીધેલા આંિરરક ઋણની સામે પરિ ચકૂવણી 

 

2.7.1.1 રાજકોષીય ખાધના ઘટકો અને િેના તધરાણની રીિ 

રાજકોર્ીય ખાધમાાં મહસેલૂી ખાધનો રહથસો ઉધાર લીધેલા ભાંડોળનો કેટલા પ્રમાણમાાં ર્ાલ ુ
વપરાશ માટે ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે િે દશાચવે છે.  રાજકોર્ીય ખાધની સામે મહસેલૂી ખાધનો 
સિિ ઉંર્ો ગણુોત્તર દશાચવે છે કે રાજ્ય સરકારના અથક્યામિના પાયાનુાં તનરાંિર ધોવાણ િઇ રહ્ુાં 
છે અને ઋણના એક ભાગને (રાજકોર્ીય જવાબદારીઓને) કોઇ અથક્યામિોનો ટેકો નિી.  ગજુરાિ 

જાહરે રહસાબની
જવાબદારીઓ 

48,361
15%

આંિરરક 
ઋણ `

2,59,662
82%

ભા. સ. િરફિી
લોન અને 
પેશગીઓ

7,433
3%

આલેખ 2.22:

31-03-2020ના રોજ બાકી રાજકોષીય જવાબદારીઓના
ઘટકો (` કરોડમાાં)

બાકી રાજકોષીય
જવાબદારીઓ =

` 3,15,456 કરોડ

જાહરે 
રહસાબની 

જવાબદારીઓ
49,863
14%

અંિરરક ઋણ 
2,90,031
81%

ભા. સ. િરફિી 
લોન અને 
પેશગીઓ
17,999

5%

આલેખ 2.23:

31-03-2021ના રોજ બાકી રાજકોષીય જવાબદારીઓના
ઘટકો (` કરોડમાાં)

બાકી રાજકોષીય
જવાબદારીઓ =

` 3,57,893 કરોડ
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રાજ્ય 2011-12 પછી પ્રિમ વાર મહસેલૂી ખાધવાળુ રાજ્ય િ્ ુહોવાિી ઉધાર લીધેલા નાણાનો 
ઉપયોગ મહસેલૂી ખર્ચ અને મડૂી ખર્ચ એમ બને્ન માટે અને ઋણની પરિ ચકૂવણી માટે કરવામાાં 
આવ્યો હિો.  આિી, રાજકોર્ીય ખાધમાાં સાંપણૂચ વધારો િયો હોવા છિાાં, રાજકોર્ીય ખાધ-રાજ્યના 
એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનનો ગણુોત્તર 2016-17માાં (-) 1.41 હિો િે વધારે ખરાબ િઇ 2020-21માાં 
(-) 2.44 િયો હિો. 

નીર્ે કોઠા 2.46માાં પ્રતિબબિંબબિ િાય છે એ મજુબ રાજકોર્ીય ખાધના તધરાણની ભાિમાાં રર્નાત્મક 
ફેરફાર િયા છે  

કોઠો 2.46: રાજકોષીય ખાધના ઘટકો અને િેના તધરાણની ભાિ 

(₹ કરોડમાાં) 

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

રાજકોષીય ખાધ (-)/પરુાાંિ (+) (-)16,480 (-)21,366 (-)26,365 (-)24,581 (-)40,438 

રાજકોષીય ખાધ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદન (ટકા)  

(-)1.41 (-)1.61 (-)1.75 (-)1.49 (-)2.44 

રાજકોષીય ખાધ/પરુાાંિના ઘટકો 

1 મહસેલૂી ખાધ (-) /પરુાાંિ (+) 5,947 5,232 3,212 1,945 (-)22,548 

2 ર્ોખ્ખો મડૂી ખર્ચ (-)22,115 (-)26,313 (-)27,997 (-)25,544 (-)16,813 

3 ર્ોખ્ખી લોન અન ેપેશગીઓ (-)312 (-)285 (-)1,580 (-)982 (-)1,077 

રાજકોષીય ખાધની તધરાણની ભાિ* 

1 બજારમાાંિી ઉધાર 20,944 15,785 27,437 28,600 33,280 

2 NSSFન ેજારી કરેલી તવશરે્ 
જામીનગીરીઓ 

(-)3,447 (-)3,451 (-)3,534 (-)3,629 (-)3,630 

3 નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી લોન 1,594 1,538 2,328 1,816 718 

4 ભારિ સરકાર પાસિેી લોન (-)496 (-)619 1,483 3 1,05,66 

5 નાની બર્િ, ભતવષ્ય તનતધ, વગેરે 533 340 208 (-)7 (-)155 

6 િાપણો અન ેપશેગીઓ 2,270 1,096 2,002 2,467 2,356 

7 ઉપલક અન ેપ્રકીણચ  (-)1,579 497 (-)727 (-)1,663 (-)1,161 

8 ભરણાાં (-)69 208 (-)332 100 130 

9 અનામિ ભાંડોળ 1,416 (-)748 571 1,329 (-)8,849 

10 આકસ્થમક ભાંડોળ 4 0 0 0 0 

કુલ 21,170 14,646 29,436 29,016 33,255 

રોકડ તસલકમાાં વધારો (+)/ઘટાડો(-)  (+)4,690 (-)6,720 (+)3,071 (+)4,435 (-)7,183 

* િમામ આંકડા વર્ચ દરતમયાન ચકૂવણીઓની જાવક બાદના છે. 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 
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આલેખ 2.25: જળ પ્રવાહ આલેખ દ્વારા રાજકોષીય ખાધ માટે તધરાણની અબભવયસ્ક્િ  

(₹ કરોડમાાં) 

 

વર્ચ દરતમયાન રાજકોર્ીય ખાધની તધરાણની ભાિ (ચકૂવણીઓ/જાવક બાદ) કોઠા 2.47માાં 
દશાચવી છે. 

કોઠો 2.47: રાજકોર્ીય ખાધને તધરાણના ઘટકોની આવક અને ચકૂવણીઓ 

(₹ કરોડમાાં) 
તવગિો આવક ચકૂવણી ર્ોખ્ખ ુ

1 બજારમાાંિી ઉધાર 44,780 11,500 33,280 

2 NSSFન ેજારી કરેલી તવશરે્ 
જામીનગીરીઓ  

0 
3,630 (-)3,630 

3 નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી લોન 2,728 2,010 718 

4 ભારિ સરકાર િરફિી લોન 11,349 783 10,566 

5 નાની બર્િ, ભતવષ્ય તનતધ, વગેરે 2,065 2,220 (-)155 

6 િાપણો અન ેપશેગીઓ 52,126 49,770 2,356 

7 ઉપલક અન ેપરચરુણ 24,055 25,216 (-)1,161 

8 ભરણા 19,878 19,748 130 

9 અનામિ ભાંડોળ 2,090 10,939 (-)8,849 

10 એકાંદર ખાધ 1,59,071 1,25,816 33,255 

11 રોકડ તસલકમાાં વધારો (+)/ઘટાડો (-) 1,93,403 1,86,220 7,183 

12 એકાંદર રાજકોષીય ખાધ 3,52,474 3,12.036 40,438 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો. 

નીર્ેનો આલેખ 2.26 2016-21 દરતમયાન રાજ્ય સરકારના બાકી ઋણના જુદા જુદા પેટા-ઘટકો 
જેમ કે આંિરરક ઋણ, ભારિ સરકાર િરફિી લોન અને પેશગીઓ અને જાહરે રહસાબની 
જવબદારીઓના વલણ રજૂ કરે છે.  
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આલેખ 2.26: ઘટકો મજુબ ઋણનુાં વલણ 

 

2.7.2 ઋણની રૂપરેખા: પક્વિા અને પરિ ચકૂવણી  

ઋણના પાકવાની અને પરિ ચકૂવણીની રપરેખા ઋણની પરિ ચકૂવણી અિવા ઋણને પાછા 
આપવા માટે સરકારના પક્ષે પ્રતિબધધિા દશાચવે છે. 

જાહરે ઋણમાાં આંિરરક ઋણ, અને ભારિ સરકાર પાસેિી મળેલી લોન અને પેશગીઓનો સમાવેશ 
િાય છે.  આંિરરક ઋણ (₹ 2,90,031 કરોડ) અને ભારિ સરકાર િરફિી લોન અને પેશગીઓ 
(₹ 17,999 કરોડ) સામેલ છે એવા ₹ 3,08,030 કરોડના જાહરે ઋણની વર્ચ 2020-21 માટેના 
નાણાકીય રહસાબોના પત્રક નાં.17 મજુબની પક્વિાની રપરેખા કોઠા 2.48માાં દશાચવ્યા મજુબ છે. 

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

બજારમાાંિી ઋણ 20944 15785 27437 28600 33280

NSSFને જારી કરેલી તવશેર્ જામીનગીરીઓ -3447 -3451 -3534 -3629 -3630

નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી લોન 1594 1538 2328 1816 718

ભારિ સરકાર પાસેિી લોન -496 -619 1483 3 10566

નાની બર્િ, ભતવષ્ય તનતધ, વગેરે 533 340 208 -7 -155

િાપણો અને પેશગીઓ 2270 1096 2002 2467 2356

ઉપલક અને પ્રકીણચ -1579 497 -727 -1663 -1161

ભરણાાં -69 208 -332 100 130

અનામિ ભાંડોળ 1416 -748 571 1329 -8849

રોકડ તસલકોમાાં વધારો (+) ઘડાડો (-) 4690 -6720 3071 4435 -7183

એકાંદર રાજકોર્ીય ખાધ (-)/પરુાાંિ (+) -16480 -21366 -26365 -24581 -40438
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કોઠો 2.48: જાહરે ઋણની પક્વિાની રૂપરેખા 
(₹ કરોડમાાં) 

પાકવાનુાં વષચ 
પાકવાની 
રૂપરેખા 

રકમ બાકી 
જાહરે 
ઋણની 

પક્વિાની 
રૂપરેખા 
(% માાં) 

આંિરરક 
ઋણ 

ભારિ 
સરકાર 
િરફિી 

લોન અને 
પેશગીઓ 

કુલ બાકી 
જાહરે ઋણ 

 

By 2021-22 0-1 વર્ચ 23,518.36 937.14 24,455.50 7.94 

2022-23 અન ે2023-

24ની વચ્ર્ે 
2-3 વર્ચ 44,578.97 2,468.74 47,047.71 15.27 

2024-25 અન ે2025-

26ની વચ્ર્ે 
4-5 વર્ચ 52,565.99 1,664.12 54,230.11 17.60 

2026-27 અન ે2027-

28ની વચ્ર્ે 
6-7 વર્ચ 60,995.45 1,244.40 62,239.85 20.21 

2028-29િી અગળ 
7 વર્ચિી 
અતધક 

1,08,372.30 11,684.52 1,20,056.82 38.98 

કુલ 2,90,031.07 17,998.92 3,08,029.99 100.00 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો  

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ જાહરે ઋણના બાકી થટોકની પક્વિાની રપરેખા દશાચવે છે કે કુલ જાહરે 
ઋણના 61 ટકા (₹ 1,87,973.17 કરોડ) હવે પછીના સાિ વર્ોમાાં પરિ ચકૂવણીપાત્ર િશે, 
જેનાિી આ સમય દરતમયાન સરકારના અંદાજપત્ર પર દબાવ રહશેે.  બાકીનુાં 39 ટકા 
(₹ 1,20,056.82 કરોડ) સાિ વર્ચ બાદ ચકૂવવાપાત્ર િશે.  એક બાજુ પ્રતિબિ ખર્ચમાાં વધારો 
અને બીજી બાજુ મહસેલૂી ખાધ ધયાને લેિા, રાજ્ય સરકારે ઋણની જાળમાાંિી બર્વા માટે સારી 
રીિે તવર્ારીને ઉધાર પરિ ચકૂવણીની વ્્હૂરર્ના ઘડવી પડશે. 

આલેખ 2.27 જાહરે ઋણની પક્વિાની રપરેખા અને આલેખ 2.28 આગામી વર્ોમાાં બજાર 
લોનની33 પરિ ચકૂવણીન ુપત્રક દશાચવે છે. 

                                                 
33 આલખે 2.28માાં દશાચવેલી મદુલની પરિ ચકુવણીની રકમનો કોઠા 2.48 સાિે મેળ િશે નહી, કારણ કે નાણા તવભાગ 

દ્વારા પરૂી પડેલી મારહિી અને નાણાકીય રહસાબો, 2020-21ની મારહિી એકસમાન નિી.   
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આલેખ 2.27: જાહરે ઋણની પક્વિાની રૂપરેખા 

 

આલેખ 2.28: બજારની લોનની પરિ ચકૂવણીન ુપત્રક 

 
સ્રોિ: ગજુરાિ સરકારના નાણા તવભાગ પાસેિી મળેલી મારહિી 

2.8 ઋણના ટકાઉપણાનુાં તવશ્લેર્ણ  

2.8.1 ઋણનુાં ટકાઉપણુાં 

ઋણ લેનાર, પ્રથતિુ રકથસામાાં રાજ્ય, વિચમાનમાાં અને ભતવષ્યમાાં િેની પરિ ચકૂવણી કરવાની 
સ્થિતિમાાં હોય િો ઋણને ટકાઉ માનવામાાં આવે છે.  એ મજુબ ઋણના ટકાઉપણાના દશચકો આવકના 
ર્ાલ ુઅને તનયતમિ સ્રોિોમાાંિી સમયસર વ્યાજની ચકૂવણી અને ઋણની પરિ ચકૂવણીની િેમની 
ક્ષમિાની િપાસ દ્વારા ઋણ લેનારની શાખ-પાત્રિા અને િરલિાની સ્થિતિની આકારણી કરે છે. 

આ તવભાગ ઋણ/રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુ ઉત્પાદનનો ગણુોત્તર, રાજકોર્ીય ખાધ, વ્યાજની 
ચકૂવણીનો બોજો (વ્યાજની ચકૂવણી અને મહસેલૂી આવકના ગણુોત્તર દ્વારા માપવામા આવે છે) 
અને રાજ્ય સરકારના ઋણની પક્વિાની રપરેખાની રન્દ્ષ્ટએ રાજ્ય સરકારના ઋણના ટકાઉપણાની 
આકારણી કરે છે. 

2.8.1.1 ઋણના ટકાઉપણાના દશચકોના વલણ 

કોઠો 2.49 2016-17િી શર િિા પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા માટે રાજ્યના ઋણનુાં ટકાઉપણ ુદશાચવે 
છે. 

7.94 15.27 17.6 20.21 38.98
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પરિ ચકૂવવાના
ઋણના

તવભાજનની
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0-1 વર્ચ 2-3 વર્ચ 4-5 વર્ચ 6-7 વર્ચ 7 વર્ચિી અતધક

(ટકામાાં)
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23,518 
43,387 47,287 

59,633 

120,837 

22,861 

41,325 33,718 
24,657 

22,319 

(₹ કરોડમાાં )

મદુ્દલની પરિ ચકૂવણી બજારના ઋણ પર વ્યાજ
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કોઠો 2.49: ઋણનુાં ટકાઉપણુાં: દશચકો અને વલણો 

(₹ કરોડમાાં) 
ઋણના ટકાઉપણાના દશચકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

બાકી જાહરે ઋણ 1,99,338 2,12,590 2,40,305 2,67,094 3,08,030 

બાકી જાહરે ઋણનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 10.29 6.65 13.04 11.15 15.33 

રાજ્યનુાં અકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન (GSDP) 11,67,156 13,29,095 15,02,899 16,49,505 16,58,865 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

જાહરે ઋણ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 

(ટકા) 
17.08 16.00 15.99 16.19 18.0134 

જાહરે ઋણની આવક 27,668 26,953 43,146 43,491 58,857 

જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી 9,073 13,700 15,432 16,702 17,922 

જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણી 16,117 17,178 18,215 20,338 22,073 

બાકી જાહરે ઋણ35 પર વ્યાજનો સરેરાશ દર 
(ટકા)  

8.48 8.34 8.04 8.02 7.68 

મહસેલૂી આવકની સામ ેજાહરે ઋણ પર 
વ્યાજની ચકૂવણીની ટકાવારી 

14.67 13.93 13.39 14.24 17.22 

જાહરે ઋણની આવકની સામ ેજાહેર ઋણની 
પરિ ચકૂવણીની ટકાવારી 

32.79 50.83 35.77 38.40 30.45 

રાજ્ય પાસે ઉપલબ્ધ ર્ોખ્ખ ુજાહરે ઋણ36 

 (₹ કરોડ) 
2,478 -3,925 9,499 6,451 18,862 

જાહરે ઋણની આવકની ટકાવારી રૂપે 
ઉપલબ્ધ જાહરે ઋણ (ટકા) 

8.96 -14.56 22.02 14.83 32.05 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 

ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગે નક્કી કયાચ મજુબ, નાણાપાંર્ દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ 
ધોરણો મજુબ માલ અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં એક પછી એક લોનના 
રપમાાં િયેલી ₹ 9,222 કરોડની ઋણની આવકને રાજ્યના દેવા િરીકે ગણવામાાં આવશે 
નહી આિી, અસરકારક કુલ બાકી જાહરે ઋણ ₹ 2,98,808 કરોડ િશે.   

                                                 
34  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ મજુબ, નાણાપાંર્, તવગેરે દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ તવશેર્ બારી 

(Special window) હઠેળના ઋણને રાજ્યના દેવા/ઋણ િરીકે ગણવામાાં આવશે નહી.  િેિી ₹ 9,222 કરોડના માલ 

અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં લીધેલ એક પછી એક લોનને અહી જાહરે ઋણ ગણવામાાં આવ્્ુાં નિી. 
35  ચકૂવેલ વ્યાજ *100/ (જાહરે ઋણની ખલુિી તસલક + જાહરે ઋણની બાંધ તસલક)/2 

36  રાજ્ય સરકારને ઉપલબ્ધ ર્ોખ્ખા જાહરે ઋણની ગણિરી જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી અને જાહરે ઋણ પર વ્યાજની 
ચકૂવણીની સામે જાહરે ઋણની આવકના વધારા િરીકે કરવામાાં આવે છે. 
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આલેખ 2.29: ઋણના ટકાઉપણાના દશચકોના વલણો  

 

કોઠા 2.49માાંિી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, 2018-21 દરતમયાન જાહરે ઋણની સામે રાજ્યના એકાંદર 
ઘરેલ ુઉત્પાદનનો ગણુોત્તર 15.99 ટકાિી 18.01 ટકાની વચ્ર્ે હિો.  આ સમયગાળા દરતમયાન, 
જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણીનો બોજો મહસેલૂી આવકના 13.39 ટકાિી 17.22 ટકાની વચ્ર્ે 
હિો.  જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણીની સામે જાહરે ઋણની આવકની ટકાવારી પાછલા વર્ચની 
તલુનાએ િીવ્રપણે ઘટી હિી.  ઉપરાાંિ, 2016-21 દરતમયાન, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનમાાં 
9.19 ટકાના ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દરે વધૃ્ધધ િઇ હિી જ્યારે બાકી જાહરે ઋણની 11.49 ટકાના 
ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દરે વધૃ્ધધ િઇ હિી.  ઉપરના દશચકો રાજ્યના ઋણના ટકાઉપણાની 
સમીક્ષાની જરર છે એવ ુસરૂ્વે છે. 

2.8.2 બાયાંધરીઓની સ્થિતિ– આકસ્થમક જવાબદારીઓ 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા જેમના માટે બાયાંધરીઓ આપવામાાં આવી છે િે ઋણ લેનારના કસરૂના રકથસામાાં 
બાયાંધરીઓની જવાબદારી રાજ્યની સાંબર્િ તનતધ પર બોજો બને છે.  નાણાકીય રહસાબોનુાં પત્રક નાં. 
20 રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલી બાયાંધરીઓની તવગિો આપે છે.  આ સાંકલનમાાંની તવગિો 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી પરિી િૈયાર કરવામાાં આવી છે.  છેલ્લા પાાંર્ વર્ો 
માટે મહત્તમ રકમ જેના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાયાંધરીઓ આપવામાાં આવી હિી અને બાકી 
બાયાંધરીઓ કોઠા 2.50માાં આપવામાાં આવી છે. 

કોઠો 2.50: ગજુરાિ સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલી બાયાંધરીઓ 

(₹ કરોડમાાં) 
બાાંયધરીઓ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ગજુરાિ રાજ્ય બાયાંધરી અતધતનયમ, 1963 હઠેળ 
સરકારી બાાંયધરીઓ પર ટોર્ મયાચદા 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

આપેલી બાયાંધરીની મહત્તમ રકમ 11,333 11,796 11,796 11,747 11,751 

બાકી બાયાંધરીઓની રકમ 4,804 4,834 4,699 4,462 3,656 

કુલ મહસેલૂી આવકની સામે બાયાંધરીઓની બાકી 
રકમની ટકાવારી 

4.37 3.92 3.46 3.12 2.85 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
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ગજુરાિ રાજ્ય બાયાંધરી અતધતનયમ, 1963 બાકી બાયાંધરીઓને ₹ 20,000 કરોડની મયાચદામાાં 
બાાંધી રાખવાનુાં તનયિ કરે છે.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે ₹ 60 કરોડની બાયાંધરીઓ 
આપી હિી.  કુલ ₹ 3,656 કરોડની બાકી બાયાંધરીઓ પૈકી 35 ટકા (₹ 1,262 કરોડ) સરદાર 
સરોવર નમચદા તનગમ બલતમટેડની બાબિમાાં હિી અને 12 ટકા (₹ 433 કરોડ) ગજુરાિ રાજ્ય 
નાણાકીય તનગમની બાબિમાાં હિી.  બાકી બાયાંધરીઓ (₹ 3,656 કરોડ) રાજ્ય સરકારની કુલ 
મહસેલૂી આવકના (₹ 1,28,156 કરોડ) 2.85 ટકા િિી હિી.  આ ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી 
અતધતનયમ, 2005 હઠેળ તનયિ કરવામાાં આવેલી ₹ 16,000 કરોડની મયાચદાની ઘણી અંદર હિી. 

2020-21 દરતમયાન, ₹ 1.62 કરોડના અંદાજપત્રીય અંદાજોની સામે રાજ્ય થિરની સાંથિાઓ 
પાસેિી ₹ 0.25 કરોડ જેટલી બાયાંધરી ફી રાજ્ય સરકારને મળી હિી.  ઉપરાાંિ, 2020-21 
દરતમયાન બાયાંધરીઓ વટાવવાના રહસાબે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ રકમ ચકૂવવામા આવી ન 
હિી. 

2.8.3 રોકડ તસલકોન ુવયવથિાપન 

01 એતપ્રલ 2020 અને 31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ ગજુરાિ સરકાર પાસે રહલેી ખલુિી અને બાંધ 
રોકડ તસલકોની તવગિો આલેખ 2.30માાં દશાચવી છે. 

આલેખ 2.30: નાણાકીય વષચ 2020-21ની ખલુિી અને બાંધ રોકડ તસલકો  

 (₹ કરોડમાાં) 

 

ભારિીય રરઝવચ બેંક સાિેના કરાર મજુબ, રાજ્ય સરકારે બેંકમાાં ₹ 2.80 કરોડની લઘતુ્તમ દૈતનક 
રોકડ તસલક જાળવવાની હોય છે.  િયેલા કરાર મજુબ જો તસલક લઘતુ્તમિી કોઇ પણ રદવસે 
ઓછી િાય િો વખિોવખિ સામાન્દ્ય સાધનોપાય પેશગીઓ/તવશેર્ સાધનોપાય 
પેશગીઓ/ઓવરડ્રાફ્ટ લઇને િે ઘટ પરૂી કરવામાાં આવે છે.  રાજ્ય સરકારને મળવાપાત્ર સામાન્દ્ય 
સાધનોપાય પેશગીઓ માટેની મયાચદા 01 ફેબ્રઆુરી 2016િી ₹ 19.15 કરોડ છે અને તવશેર્ 
સાધનોપાય પેશગીની મયાચદા બેંક દ્વારા વખિોવખિ સધુારવામાાં આવે છે. 
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01 એતપ્રલ 2020 31 માર્ચ 2021
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રાજ્ય સરકારે 2020-21 દરતમયાન ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં લઘતુ્તમ દૈતનક રોકડ તસલક જાળવી 
હિી અને કોઇ સાધનોપાય પેશગી/તવશેર્ સાધનોપાય પેશગી/ઓવરડ્રાફ્ટ લીધા ન હિાાં. 

2.8.3.1 રોકડ તસલકોનુાં રોકાણ 

રોકડ તસલકો અને 2020-21 દરતમયાન રોકડ તસલકોમાાંિી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા 
રોકાણની તવગિો કોઠા 2.51માાં દશાચવી છે. 

કોઠો 2.51: રોકડ તસલકો અને રોકડ તસલકોનુાં રોકાણ 

(₹ કરોડમાાં) 
રોકડ તસલકો અન ેરોકડ તસલકોનુાં રોકાણ 01/04/2020ના 

રોજ ખલુિી તસલક 

31/03/2021ન
ાા રોજ બાંધ 

તસલક 

વધારો (+)/ 
ઘટાડો (-) 

(ક) સામાન્દ્ય રોકડ તસલક    

તિજોરીઓમાાં રોકડ 0.00 0.00 0.00 

ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં િાપણો 15.29 (-)146.70 (-)161.99 

માગચમાાં ભરણા -થિાતનક 0.00 0.00 0.00 

રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં કરેલુાં રોકાણ 
(ટે્રઝરી બબલો) 

10,347.99 11,476.91 1,128.92 

કુલ (ક) 10,363.28 11,330.21 966.93 

(ખ) અન્દ્ય રોકડ તસલકો અન ેરોકાણો    

તવભાગીય અતધકારીઓ પાસ ેરોકડ જેમ કે 
જાહરે બાાંધકામ, વન, જજલ્લા કલકે્ટરો વગેરે  

(-)0.34 (-)0.38 (-)0.04 

આકસ્થમક ખર્ચ માટે તવભાગીય અતધકારીઓ 
પાસ ેકાયમી પશેગી 

0.30 0.30 0.00 

અંરકિ કરેલા ભાંડોળોમાાં રોકાણ 13,672.56 5,522.51 (-) 8,150.05 

કુલ (ખ) 13,672.52 5,522.43 (-) 8,150.09 

કુલ રોકડ તસલકો (ક) + (ખ) 24,035.80 16,852.64 (-) 7,183.16 

મળેવલે ુવ્યાજ37 1,142 778 364 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

રાજ્ય સરકારની ર્ાલ ુવર્ચના અંિે ₹ 16,852.64 કરોડની રોકડ તસલકે પાછલા વર્ચની તલુનાએ 
₹ 7,183.16 કરોડનો (29.89 ટકા) ઘટાડો દશાચવ્યો હિો.  ₹ 16,852.64 કરોડની રોકડ તસલકમાાંિી, 
₹ 11,476.91 કરોડનુાં રોકાણ ભારિ સરકારના ટે્રઝરી બબલોમાાં કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેનુાં વર્ચ 
દરતમયાન ₹ 96.86 કરોડનુાં વ્યાજ મળ્ુાં હત ુાં.  વધમુાાં, ₹ 5,522.51 કરોડનુાં રોકાણ અંરકિ કરેલા 
ભાંડોળોમાાં કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેનુાં ₹ 681 કરોડનુાં વ્યાજ મળ્ ુહત ુાં. 

                                                 
37 2020-21 અને 2019-20 દરતમયાન અનક્રમે ₹ 681 કરોડ અને ₹ 931 કરોડનુાં વ્યાજ ડૂબિ ભાંડોળ રોકાણ પર મળ્ ુ

હત ુાં (તનયતમિ રોકાણ સાિે મળેલ), આિી, મખુ્ય સદર 0049 હઠેળ ઉમેરવામાાં આવ્્ ુન હતુાં વત્તા રોકડ રોકાણ 
પરનુાં વ્યાજ ₹ 97 કરોડ અને ₹ 211 કરોડ. 
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2020-21 દરતમયાન પયાચપ્િ રોકડ તસલકના રહસાબે, રાજ્ય સરકારે િેની લઘતુ્તમ રોકડ તસલક 
જાળવવા માટે ભારિીય રરઝવચ બેંક પાસેિી કોઇ સાધનોપાય પેશગીનો લાભ લીધો ન હિો. 

પાાંર્ વર્ચના સમયગાળાના (2016-21) રાજ્યના રોકડ તસલકના રોકાણો નીર્ે આપ્યા છે. 

કોઠો 2.52: રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબ (મખુ્ય સદર - 8673) 
(₹ કરોડમાાં) 

વષચ ખલૂિી તસલક બાંધ તસલક વધારો (+)/ઘટાડો (-)  મળેલુાં વયાજ 

2016-17 8,945.52 12,749.99 3,804.47 509.52 

2017-18 12,749.99 5,198.09 (-)7,551.90 553.79 

2018-19 5,198.09 6,895.90 1,697.81 234.24 

2019-20 6,895.90 10,347.99 3,452.09 211.33 

2020-21 10,347.99 11,476.91 1,128.92 96.86 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 

2016-21 દરતમયાનના રાજ્ય સરકારના રોકડ તસલક રોકાણના વલણના તવશ્લેર્ણમાાં જોવામાાં 
આવ્્ુાં હત ુાં કે 2018-21 દરતમયાન રોકાણમાાં નોંધપાત્ર વધારો િયો હિો.  ર્ાલ ુનાણાકીય વર્ચ 
દરતમયાન, રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રોકાણ રાજ્યના વાતર્િક અંદાજપત્રીય અંદાજોના 
(₹ 2,17,287 કરોડ) 5.28 ટકા રહ્ુાં હત ુાં. 

આલેખ 2.31 2016-21ના સમયગાળા દરતમયાન રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં ઉપલબ્ધ તસલક 
અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા બજારમાાંિી લીધેલી લોનની સરખામણી રજૂ કરે છે.  બજારમાાંિી લોન 
ઉંર્ા વ્યાજ દરે લેવામાાં આવી હિી જ્યારે ટે્રઝરી બબલોમાાં કરેલા રોકાણમાાં નીર્ા દરે વ્યાજ ઉપજતુાં 
હત ુાં. 

આલેખ 2.31: બજારમાાંિી લીધેલી લોન સામે રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલે ુમડૂીરોકાણ 
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2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે બજારમાાંિી ₹ 44,780 કરોડ ઉભા કયાચ હિાાં, જ્યારે એ જ 
સમયે રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલે ુાં બેલેન્દ્સ 2019-20માાં ₹ 10,348 કરોડ હત ુાં િે 2020-
21માાં વધીને ₹ 11,477 કરોડ િ્ુાં હત ુાં, જે દશાચવે છે કે સરકાર એટલા પ્રમાણમાાં ઋણ લેવાનુાં 
તનવારી શકી હોિ. 

આલેખ 2.32 2020-21 દરતમયાન રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલેી દૈતનક રોકડ તસલક દશાચવે 
છે અને આલેખ 2.33 માસના અંિે રોકડ તસલકની માસ-વાર હરેફેર અને 2020-21 દરતમયાન 
ર્ોખ્ખ ુરોકડ તસલકન ુરોકાણ દશાચવે છે. 

આલેખ 2.32: 2020-21 દરતમયાન રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલેી દૈતનક રોકડ તસલક 

(₹ કરોડમાાં) 

 

આલેખ 2.33: દરતમયાન રોકડ તસલકની માસ-વાર હરેફેર (માસના અંિે) અને 2020-21 
દરતમયાન રોકડ તસલક મડૂીરોકાણ 
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વધમુાાં, મડૂીગિ યોજનાઓમાાં રોકાણ અને અથક્યામિોના સર્જનમાાં રોકાણ માટે ઋણનો આશરો 
લેવામાાં આવે છે.  પાછલા વર્ોની તલુનાએ 2020-21 દરતમયાન ફકરા 2.4.3માાં જણાવ્યા પ્રમાણે 
રાજ્યના મડૂી ખર્ચમાાં વધારો ન્દ્્નૂિમ હિો.  આિી, જ્યારે વર્ચ દરતમયાન સિિ રોકડ તસલક 
પરૂિી હિી ત્યારે વ્યાજના ઉંર્ા દરે ઋણ લેવા માટેનો િારકિક આધાર જણાિો નિી.  ઉપરાાંિ, 
2019-20ના અંિે 57 ટકાની સામે, ર્ાલ ુવર્ચના અંિે સરકારે ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં હિા િે 
સરહિ અંરકિ કરેલા ભાંડોળોમાાં રોકડ તસલકના લગભગ 33 ટકાનુાં રોકાણ ક્ુચ હત ુાં (કોઠો 2.51).  
અંરકિ કરેલા ભાંડોળોમાાં રોકડ તસલકનુાં 57 ટકા રોકાણ જાળવી રાખવા માટે પણ રાજ્ય સરકારની 
માતસક રોકડ તસલક પરૂિી હિી અને વધારાનુાં ઋણ લેવાની કોઇ જરર ન હિી.  આમ, ઋણ, ખાસ 
કરીને એટલા પ્રમાણમાાં બજારની લોન લેવાનુાં તનવારી શકા્ ુહોિ અને પરરણામી વ્યાજનુાં ભારણ 
પણ ટાળી શકા્ુાં હોિ. 

આ બાબિ નાણા તવભાગના (રડસેમ્બર 2021) ધયાન પર લાવવામાાં આવી હિી.  તવભાગનો 
જવાબ મળવાનો બાકી છે. 

2.9 ઉપસાંહાર 

2020-21 દરતમયાન રાજ્ય સરકારે િેની મહસેલૂી આવકમાાં પાછલા વર્ચની સરખામણીએ 10.28 
ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હિો.  2019-20 કરિાાં 2020-21 દરતમયાન રાજ્યની બબન-કર આવકમાાં 
42.04 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો િયો હિો.  રાજ્યને િેના પોિાના સ્રોિોમાાંિી 6૩ ટકા આવક 
િિી હોઇ મોટાભાગે િેના પોિાના સ્રોિોમાાંિી નાણા પરૂા પડી રહિેાાં હિાાં. 

કુલ ખર્ચની ટકાવારીની રન્દ્ષ્ટએ મડૂી ખર્ચ છેલ્લા ત્રણ વર્ચમાાં સિિ ઘટયો હિો. 

ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યોની તલુનાએ, 2020-21 દરતમયાન રાજ્યનો 
તવકાસકીય ખર્ચ અતધક હિો જ્યારે તશક્ષણ ક્ષેત્ર અને આરોગ્ય ક્ષેત્રમાાં િે ઓછો હિો. 

રાજ્ય સરકાર િેના પ્રતિબધધ ખર્ચના તનયાંત્રણમાાં સફળ રહી હિી પરાંત ુસહાય પરનો ખર્ચ વધી 
રહ્યો હિો. 

રાજ્ય સરકારે પયાચપ્િ રોકડ તસલક હોવા છિાાં, બજારમાાંિી ઋણનો આશરો લીધો હિો પરરણામે 
રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલેા રોકાણોમાાં વધારો િયો હિો. 

2.10 ભલામણો 

 સધુારેલ લાાંબા ગાળાનુાં રાજકોર્ીય ખાધના વ્યવથિાપનનુાં ટકાઉપણુાં પ્રાપ્િ કરવા અને ર્ાલ ુ
અને સાંભતવિ પરિચકૂવણીની નાણાકીય જરરરયાિોને અનરુપ રાજ્યના ઋણ લેવાના 
તનણચયોમાાં માગચદશચન પરુૂ પાડવા રાજ્ય સરકારે ઋણનુાં ટકાઉ માળખ ુ તવકસાવવા માટે 
તવર્ારણા કરવી જોઇએ. 

 રાજ્ય સરકારે તનન્દ્ષ્ક્રય લોન ખાિાઓન ુસમાયોજન/સમીક્ષા કરવી જોઇએ અને જરરી હોય 
િો, વસલૂાિ અિવા માાંડવાળ કરવા માટે પગલા લેવા જોઇએ. 
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 15માાં નાણાપાંર્ની ભલામણ અને ભાંડોળની માગચદતશિકા મજુબ રાજ્ય સરકાર આપદા જોખમ 
પ્રબાંધનના ભાંડોળનુાં સ ાંર્ાલન કરવા પગલા ભરી શકે. 

 રાજ્ય સરકારે સેસ અને પેનલ્ટીની સાંપણૂચ રકમ સાંબ ાંતધિ ભાંડોળમાાં તનયિ સમય સારણી 
મજુબ િબદીલ િાય િે માટે પ્રરક્રયા તવકસાવવી જોઈએ.  જેિી િે ભાંડોળોની પ્રવતૃત્તઓ 
અવરોધાય નહી. 

 રાજ્ય સરકારે સારી રીિે તવર્ારીને તધરાણ પરિ ચકૂવણીની વ્્હૂરર્ના િૈયાર કરવી જોઈએ 
કારણ કે કુલ ઋણનુાં 61 ટકા આવનારા સાિ વર્ોમાાં પરિ ચકુવવાપાત્ર બનશે.  
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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 ેિને ુાં 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 



પ્રકરણ 3 - અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન 

પષૃ્ઠ | 108     31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લેખાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

િ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. 



પ્રકરણ 3 - અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર       પષૃ્ઠ | 109 

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 તવભાગન ે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 



પ્રકરણ 3 - અંદાજપત્રીય વ્યવથિાપન 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર       પષૃ્ઠ | 111 

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 
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વર્ચ દરશમયાન કુલ ખર્ચ 13,863.39 કરોડ
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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. 
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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 
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 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. 



પ્રકરણ 4 
હિસાબોની ગણુવત્તા અને નાણાકીય  

અિવેાલની પધ્ધતિઓ 
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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 

5267.73
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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 
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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  

 

1025

888

806

176

153

119

116

102

83

72

0 500 1000 1500

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



પ્રકરણ 4 - રહસાબોની ગણુવત્તા અન ેનાણાકીય અહવેાલની પધ્ધતિઓ  

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર        પષૃ્ઠ | 147 

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 
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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 
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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. 
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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  

 

  



પ્રકરણ 4 - રહસાબોની ગણુવત્તા અન ેનાણાકીય અહવેાલની પધ્ધતિઓ  

પષૃ્ઠ | 166 31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

 

 

 

 

 

 



પરિશિષ્ટો 
  



 



પરિશિષ્ટો 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર પષૃ્ઠ | 167 

 

પરિશિષ્ટ 1.1: િાજ્યની રૂપિેખા 
(સદંર્ચ: ફકરો 1.1) 

ક્રમાાંક શિગતો એકમ ભાિત ગજુિાત 

1. ક્ષતે્રફળ ર્ો. મી. 32,87,263 1,96,024 

2. વથિી (2011) કરોડમા ં 122.02 6.10 

 વથિીના અંદાજો (2021) કરોડમા ં 137.03 7.03 

3. વથિી ગીર્િા (2011) 
ર્ો.રક.મી. દીઠ 

વ્યસ્તિઓ. 
382 308 

4. ગરીબી રેખા નીર્નેી વથિી (2011-12) ટકા 21.9 16.6 

5. સાક્ષરિા (2011) ટકા 73.0 78.0 

6. બાળમરણનો દર (2019) 
દર 1000 જીતવિ 

જન્મ દીઠ 
30.0 25.0 

7. 
જન્મ સમય ેઅપકે્ષક્ષિ આયષુ્ર્ (2014-

18) 
વર્ચ 69.4 69.9 

8. વથિીની વધૃ્ધિ (2011િી 2021) ટકા 12.30 15.25 

9. 

વિચમાન ર્ાવોએ (2011-12 શ્રેણી) 
એકંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન અન ેરાજ્યનુ ં
એકંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન (2020-21) 

 (₹ કરોડમા)ં 
1,97,45,670 16,58,865 

સ્રોત:  

1.  ર્ારિની વથિી ગણિરી 2011; ર્ારિના નોંઘણી મહાતનરીક્ષકના ર્ારિ અને રાજ્યો માટે (2011-2036) વથિીના 
અંદાજો પરનો િકતનકી જૂિનો અહવેાલ,  

2. નોંઘણી મહાતનરીક્ષક અને વથિી ગણિરી કતમરનરની કર્ેરી 
3. આંકડારાસ્ત્રીય અહવેાલ પધિતિનુ ંબલુરેટન, ઓતટોબર, 2021; 

4. આંકડારાસ્ત્રીય અહવેાલ પધિતિ આિારરિ સકં્ષક્ષપ્િ જીવન કોષ્ટકો, 2014-18ના પત્રકો (સપ્ટેમ્બર 2020); 

5. કેન્રીય આંકડારાસ્ત્ર કર્ેરી (CSO), આંકડારાસ્ત્ર અને યોજના અમલીકરણ મતં્રાલય; ગજુરાિ નાણાકીય જવાબદારી 
અતિતનયમ, 2005ના (2021-22) ગજુરાિ અંદાજપત્રીય પ્રકારન સખં્યા 30મા ંબિાવ્યા પ્રમાણ ેગજુરાિ રાજ્યનુ ં
એકંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન. 
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પરિશિષ્ટ 2.1 
િાજ્ય સિકાિની નાણાકીય પરિસ્થિશિ પિ શે્રણીવાિ શવગિો 

(સદંર્ચ: ફકિો 2.2) 
(` કિોડમાાં) 

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

ર્ાગ ક -આવક 
1. મહસેલૂી આવક  1,09,842 1,23,291 1,36,002 1,42,844 1,28,156 

(i) કિ આવક 64,443 71,549 80,103 79,008 70,266 

િાજ્ય માલ અન ેસવેા કિ (SGST) - 21,251 34,889 34,107 29,459 

કૃશર્ આવક પિ કિવિેા - - - - - 

વરે્ાણ, વપેાિ વગેિે (મલૂ્યવશધિિ 
વિેો/વરે્ાણ વિેો) પિ વિેા  

46,314 29,639 22,414 21,072 18,800 

િાજ્ય આબકાિી 152 85 131 138 134 

વાહનો પિ કિ 3,213 3,885 4,119 3,847 2,981 

થટેમ્પ ડ્યટુી અન ેનોંધણી ફી 5,783 7,255 7,781 7,701 7,390 

જમીન મહસેલૂ 1,999 1,859 2,408 2,359 2,134 

માલસામાન અન ેયાત્રીઓ પિ વેિો 66 131 117 48 104 

અન્ય વિેા 6,916 7,444 8,244 9,736 9,264 

(ii) બબન-કિ આવક 13,346 15,074 13,417 18,104 10,493 

(iii) કેન્દ્ન્િય કિવિેા અન ેજકાિમા ં િાજ્યનો 
રહથસો 

18,835 20,782 23,489 20,232 20,219 

(iv) ર્ાિિ સિકાિ િિફિી સહાયક અનદુાન 13,218 15,886 18,993 25,500 27,178 

2.  પિચિુણ મડૂ્ી આવક 240 0 65 106 9,968 

3.  લોન અન ેપેિગીઓની વસલૂાિ 166 346 151 330 156 

સામાન્ય સેવાઓ - - - - - 

સામાજીક સવેાઓ 7 7 12 16 17 

આશિિક સવેાઓ 101 291 89 271 83 

સિકાિી કમચર્ાિીઓન ે લોન અન ે
પિચિુણ લોન  

58 48 50 43 56 

4. કુલ મહસેલૂી અન ેબબન-ઋણ મડૂ્ી આવક 

(1+2+3) 
1,10,248 1,23,637 136,218 1,43,280 1,38,280 

5.  જાહિે ઋણની આવક 27,668 26,953 43,146 43,491 58,857 

આંિરિક ઋણ (સાધનોપાય પિેગીઓ 
અન ેઓવિડ્રાફ્ટ શસવાય)  

27,477 26,863 40,950 42,694 47,508 

સાધનોપાય પિેગીઓ અન ેઓવિડ્રાફ્ટ 
હઠેળના ર્ોખ્ખા વ્યવહાિો 

- - - - - 

ર્ાિિ સિકાિ િિફિી લોન અન ે
પિેગીઓ 

191 90 2,196 797 11,349 

6.  સબંર્િ શનશધમા ંકુલ આવક (4+5) 1,37,916 1,50,590 1,79,364 1,86,771 1,97,137 
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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

7. આકસ્થમક શનશધમા ંઆવક 4 0 0 0.25 0 

8.  જાહિે રહસાબની આવક (એકંદિ) 58,959 89,133 1,05,720 1,04,862 1,00,214 

9.  િાજ્યની કુલ આવક (6+7+8) 1,96,879 2,39,723 2,85,084 2,91,633 2,97,351 

ર્ાગ ખ-ખર્ચ/ચકૂવણી 
10. મહસેલૂી ખર્ચ 1,03,895 1,18,060 132,790 1,40,899 1,50,704 

આયોજન 36,709 - - - - 

બબન-આયોજન 67,186 - - - - 

િાજ્યના ર્ડં્ોળનો ખર્ચ - 1,03,047 1,17,424 1,21,874 1,30,334 

કેન્િ પિુથકૃિ યોજના/કેન્િીય યોજના 
સરહિ કેન્િીય સહાય 

- 15,013 15,366 19,025 20,370 

સામાન્ય સવેાઓ (વ્યાજની ચકૂવણીઓ 
સરહિ) 

35,804 41,402 47,564 49,172 52,074 

સામાજીક સવેાઓ 44,926 49,039 53,285 59,197 60,816 

આશિિક સવેાઓ 22,749 27,145 31,576 32,115 37,424 

સહાયક અનદુાન અન ેફાળો 416 474 365 415 390 

11. મડૂ્ી ખર્ચ 22,355 26,313 28,062 25,650 26,781 

આયોજન 22,302 - - - - 

બબન-આયોજન 53 - - - - 

િાજ્યના ર્ડં્ોળનો ખર્ચ - 20,305 23,087 20,539 22,322 

કેન્િ પિુથકૃિ યોજના/કેન્િીય યોજના 
સરહિ કેન્િીય સહાય 

- 6,008 4,975 5,111 4,459 

સામાન્ય સેવાઓ 623 871 875 691 485 

સામાજીક સવેાઓ 6,215 6,813 7,696 6,175 7,040 

આશિિક સવેાઓ 15,517 18,630 19,491 18,784 19,256 

12. લોન અન ેપેિગીઓની ચકૂવણી  478 631 1,731 1,312 1,233 

સામાન્ય સેવાઓ - - - -  

સામાજીક સવેાઓ 217 265 924 884 708 

આશિિક સવેાઓ 198 311 756 379 477 

સિકાિી કમચર્ાિીઓન ે લોન અન ે
પિચિુણ લોન  

63 55 51 49 48 

13. કુલ ખર્ચ (10+11+12) 1,26,728 1,45,004 1,62,583 1,67,861 1,78,718 

14. જાહિે ઋણની પિિ ચકૂવણી 9,073 13,700 15,432 16,702 17,922 

આંિરિક ઋણ (સાધનોપાય પેિગીઓ 
અન ેઓવિડ્રાફ્ટ શસવાય) 

8,386 12,991 14,719 15,908 17,139 

સાધનોપાય પિેગીઓ અન ેઓવિડ્રાફ્ટ 
હઠેળના ર્ોખ્ખા વ્યવહાિો 

- - - - - 

ર્ાિિ સિકાિ િિફિી લોન અન ે
પિેગીઓ 

687 709 713 794 783 
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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

15. આકસ્થમક શનશધમા ંશવશનયોગ  - - - - - 

16. સબંર્િ શનશધમાિંી કુલ ચકૂવણીઓ     
(13+14+15) 

1,35,801 1,58,704 1,78,015 1,84,563 1,96,640 

17. આકસ્થમક શનશધની ચકૂવણીઓ - - 0.25 - - 

18. જાહિે રહસાબની ચકૂવણીઓ 56,388 87,738 1,03,998 1,02,635 1,07,893 

19.િાજ્ય દ્વાિા કુલ ચકૂવણીઓ (16+17+18) 1,92,189 2,46,442 2,82,013 2,87,198 3,04,533 

ર્ાગ ગ-ખાધ 

20. મહસેલૂી ખાધ (-) /મહસેલૂી પિુાિં (+) 
(1-10) 

(+)5,947 (+)5,232 (+)3,212 (+)1,945 (-)22,548 

21. િાજકોર્ીય ખાધ (-) / િાજકોર્ીય  
પિુાિં (+) (4-13) 

(-)16,480 (-)21,366 (-)26,365 (-)24,581 (-)40,438 

22. પ્રાિશમક ખાધ (-) / પ્રાિશમક પિુાિં (+) 

(21+23) 
(+)1,317 (-)2,412 (-)6,182 (-)2,133 (-)16,235 

ર્ાગ ઘ-અન્ય મારહિી 
23. વ્યાજની ચકૂવણીઓ (મહસેલૂી ખર્ચમા ં

સામલે) 
17,797 18,954 20,183 22,449 24,203 

24. થિાશનક સથંિાઓન ે નાણાકીય સહાય, 
વગેિે 

48,055 54,807 59,611 64,262 64,637 

25. લીધલેી સાધનોપાય પિેગીઓ/ 
ઓવિડ્રાફ્ટ (રદવસો) 

- - - - - 

લીધલેી સાધનોપાય પિેગીઓ (રદવસો) - - - - - 

લીધલેો ઓવિડ્રાફ્ટ (રદવસો) - - - - - 

26. સાધનોપાય પિેગીઓ/ ઓવિડ્રાફ્ટ 
પિ વ્યાજ 

- - - - - 

27. િાજ્યનુ ંએકંદિ ઘિેલ ુઉત્પાદન 

(GSDP) 
11,67,156 13,29,095 15,02,899(P) 16,49,505(Q) 16,58,865(A) 

28. બાકી િાજકોર્ીય જવાબદાિીઓ 

(વર્ચના અંિે) 
2,43,146 2,56,366 2,85,844 3,15,456 3,57,893 

29. બાકી બાયધંિીઓ (વર્ચના અંિ)ે 4,804 4,834 4,699 4,462 3,656 

30. બાયધંિીની મહત્તમ િકમ (વર્ચ 
દિશમયાન) 

11,333 11,796 11,796 11,747 11,751 

31. અપણૂચ યોજનાઓની સખં્યા 65 96 118 123 158 

32. અપણૂચ યોજનાઓમા ંઅવિોધાયલેી મડૂ્ી  6,060 4,278 2,207 5,811 6,929 

ર્ાગ ર્- િાજકોર્ીય થવાથ્યના દિચકો  
પોિાની કિ આવક/GSDP (ટકા) 5.52 5.38 5.33 4.79 4.24 

પોિાની બબન-કિ આવક/ GSDP 

(ટકા) 1.14 1.13 0.89 1.10 0.63 

કેન્િીય િબદીલીઓ/ GSDP (ટકા) 2.75 2.76 2.83 2.77 2.86 

II. ખર્ચન ાં વ્યવથિાપન 
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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

કુલ ખર્ચ/GSDP (ટકા) 10.86 10.91 10.82  10.18 10.77 

કુલ ખર્ચ/મહસેલૂી આવક 1.15 1.18 1.20 1.18 1.39 

મહસેલૂી ખર્ચ/કુલ ખર્ચ 0.82 0.81 0.82 0.84 0.84 

સામાજીક સવેાઓ પિ ખર્ચ/કુલ ખર્ચ  0.40 0.39 0.38 0.39 0.38 

આશિિક સવેાઓ પિ ખર્ચ/કુલ ખર્ચ  0.30 0.32 0.31 0.30 0.32 

મડૂ્ી ખર્ચ/કુલ ખર્ચ  0.18 0.18 0.17 0.15 0.15 

સામાજીક અને આશિિક સવેાઓ પિ મડૂ્ી 
ખર્ચ/કુલ ખર્ચ 

0.17 0.18 0.17 0.15 0.15 

III. િાજકોષીય અસાંત  લનન ાં વ્યવથિાપન 

મહસેલૂી ખાઘ અિવા પિુાિં/ /GSDP 

(ટકા) 0.51 0.39 0.21 0.12 (-)1.36 

િાજકોર્ીય ખાધ/ GSDP (ટકા) (-)1.41 (-)1.61 (-)1.75 (-)1.49 (-)2.44 

પ્રાિશમક ખાધ (-) અિવા પિુાિં 

(+)/GSDP (ટકા) 
0.11 (-)0.18 (-)0.41 (-)0.13 (-)0.98 

મહસેલુી ખાધ/િાજકોર્ીય ખાધ (-)0.36 (-)0.24 (-)0.12 (-)0.08 0.56 

પ્રાિશમક મહસેલુી શસલક/GSDP (ટકા) 2.03 1.82 1.56 1.48 0.10 

IV. િાજકોષીય જવાબદાિીઓન ાં વ્યવથિાપન 

િાજકોર્ીય જવાબદાિીઓ/GSDP  0.21 0.19 0.19 0.19 0.211 

િાજકોર્ીય જવાબદાિીઓ/મહસેલૂી 
આવક (ટકા) 221.36 207.94 210.18 220.84 279.26 

પ્રાિશમક ખાધની સામ ેફેલાવાનુ ંપ્રમાણ 

(ટકા) 
10.35 (-)15.79 (-)42.81 (-)32.60 77.73 

ઋણની પિિ ચકૂવણી (મદુ્દલ + 

વ્યાજ)/ઋણની કુલ આવક 
0.94 1.07 0.91 0.93 0.85 

V. અન્ય નાણાકીય થવાથ્યના દિચકો 
મડૂ્ીિોકાણ પિ વળિિ 0.14 0.11 0.13 0.09 0.12 

નાણાકીય અથયામિો/જવાબદાિીઓ 0.91 0.94 0.96 0.99 0.93 

સ્રોિ: ગજુિાિ િાજકોર્ીય જવાબદાિી અશધશનયમ, 2005 (2021-22નુ ંઅંદાજપત્રીય પ્રકાિન ન.ં 30) 
Φ P= કામર્લાઉ અંદાજો, Q= ત્વરિિ અંદાજો, A= અબિમ અંદાજો 

                                                 
1  ર્ાિિ સિકાિના ખર્ચ શવર્ાગ પ્રમાણે, નાણા પરં્, વગેિે દ્વાિા જે કોઈ પણ ધોિણો શનયિ કિવામા ંઆવે િે હઠેળ 

િાજ્ય સિકાિ ધ્વાિા શવશિષ્ટ વ્યવથિા (Special window) અંિગચિ લેવામા ંઆવેલ શધિાણ ઋણ નરહ ગણવામા ં
આવે. આિી, માલ અને સેવા કિના નકુ્િાનીના વળિિમા ંઘટાડ્ાને કાિણે લવેામા ંઆવેલ ` 9,222 કિોડ્ની એક 
પછી એક લોનને જાહિે દેવા રૂપે અહી ગણવામા ંઆવ્્ુ ંનિી. 
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પરિશિષ્ટ 3.1: અંદાજપત્ર સબંશંિત મહત્વના પદોની િબ્દસચૂી 
(સદંર્ભ: ફકિો 3.1) 

1. વર્ભના ‘રહસાબો’ અથવા ‘ખિેખિ’.–1 એશિલના િોજ િરૂ િિા અને પછીના 31 માર્ચના િોજ પિુા િિા 
નાણાકીય વર્ચ માટેની િાપ્તિ અને ચકૂવણીઓની રહસાબી સત્તાશિકાિીના ર્ોપડે (ભાિિના શનયતં્રક અને 
મહાલેખાપિીક્ષક દ્વાિા ઑરડટ િયેલી) નોંિાયેલી િકમો છે. કામર્લાઉ રહસાબો ઑરડટ ન િયા હોય એવા 
રહસાબોના સદંભચમા ંછે. 

2. યોજના, દિખાસ્ત અથવા કામની ‘વહીવટીમજૂંિી’- એ ખર્ચ કિવાના હતે ુમાટે સક્ષમ સત્તાશિકાિી દ્વાિા 
િેની ઔપર્ારિક મજૂંિી છે. અંદાજપત્રમાનંી ભડંોળની જોગવાઇઓ સાિે, જે વર્ચમા ંવહીવટી મજૂંિી જાિી 
કિવામા ંઆવી હોય િે ર્ોક્કસ નાણાકીય વર્ચ દિશમયાન િે નાણાકીય મજૂંિી િિીકે કામ કિે છે. 

3. ‘વાશર્િક નાણાકીય પત્રક’ –અંદાજપત્ર િિીકે પણ ઓળખાય છે અને િેનો અિચ દિેક નાણાકીય વર્ચ માટે, 
લોકસભા/િાજ્ય શવિાનસભા સમક્ષ મકુવામા આવત,ુ કેન્દ્ર/િાજ્ય સિકાિની અંદાજજિ આવક અને ખર્ચનુ ં
પત્રક છે. 

4. ‘શવશનયોગ’–એટલે ચકૂવણી અશિકાિીના હવાલે મકુવામા આવેલ શવશનયોગના જુદા જુદા િાિશમક એકમો 
હઠેળ ખર્ચ માટે લોકસભા/િાજ્ય શવિાનસભા દ્વાિા અશિકૃિ િકમ અિવા િેનો ભાગ. 

5. 'બબન-મતપાત્ર ખચભ’ –એટલે એવો ખર્ચ જે બિંાિણની જોગવાઇઓ હઠેળ શવિાનસભાના મિ માટે િજૂ 
કિવામા ંઆવિો નિી.  

6. ‘ર્ાિત/િાજ્યની સબંચત શનશિ–કેન્દ્ર/િાજ્ય સિકાિની િમામ આવક, િેના દ્વાિા લેવામા ંઆવેલી લોનો 
અને લોનની પિિચકૂવણીના મળેલા િમામ નાણાિી ભાિિ/િાજ્યની સચંર્િ શનશિ બને છે. કાયદા 
અનસુાિનો હોય અને બિંાિણમા ંકિેલી જોગવાઇ મજુબ કયો હોય એ શસવાય આ શનશિમાિંી કોઇ પણ 
નાણાનો આ ભડંોળોમાિંી શવશનયોગ કિી િકાય નહીં. 

7. ‘આકસ્સ્મક શનશિ’ આકસ્થમક શનશિ એક અગ્રદાયના રૂપમા ંહોય છે જેનો હતે ુવર્ચ દિશમયાન અણિાયાચ 
ખર્ચને પહોંર્ી વળવા લોકસભા/શવિાનસભા દ્નાિા આવા ખર્ચને અશિકૃિી મળે તયા ં સિુી 
કાયચપાચલકા/સિકાિને પેિગીઓ આપવાનો હોય છે. આકસ્થમક શનશિમાિંી કિવામા ંઆવેલી ઉપાડની 
િકમોની ભિપાઇ, લોકસભા/શવિાનસભા િેને પિૂક માગંણી માિફિ િેને મજૂંિ કિે તયાિબાદ કિવામા ં
આવે છે.  

8. ‘શનયતં્રણ અશિકાિી (અંદાજપત્ર)’- એટલે કિવામા ંઆવિા ખર્ચ અને/અિવા મહસેલૂની વસલૂાિ પિ 
શનયતં્રણની જવાબદાિી શવભાગ દ્વાિા સોંપવામા ંઆવી હોય એવો અશિકાિી. આ પદમા ંશવભાગના વડાઓ 
અને વહીવટદાિોનો પણ સમાવેિ િાય છે. 

9. ‘ઉપાડ અને ચકૂવણી અશિકાિી’ (DDO) – એટલે િાજ્ય સિકાિ વિી ઉપાડ કિવા અને ચકૂવણીઓ કિવા 
માટે કર્ેિીના વડા અને િાજ્ય સિકાિના નાણા શવભાગ દ્વાિા આ માટે શનયકુ્િ િયેલા અન્દ્ય કોઇ પણ 
અશિકાિી.  આ પદમા ંશવભાગના વડા જ્યા ંિે પોિે આવી કામગીિી કિિા હોય િેનો પણ સમાવેિ િાય 
છે.  
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10. ‘અશિક અનદુાન’ –અશિક અનદુાન એટલે મળૂ/પિૂક અનદુાન માિફિ મજૂંિ િયેલી જોગવાઇ ઉપિાિંની 
ખર્ચની િકમ, જેને બિંાિણની કલમ 115/205 હઠેળ લોકસભા/િાજ્ય શવિાનસભામાિંી અશિક અનદુાન 
મેળવીને શનયશમિ કિવુ ંજરૂિી હોય છે. 

11. ‘નવી સેવા’ –બિંાિણની કલમ 115(1)(a)/205(1)(a)મા ંજોવામા ંઆવિી, નવી સેવા એટલે નવી િવશૃત્ત 
અિવા નવી િીિે મડૂીિોકાણ સરહિ અગાઉ લોકસભા/િાજ્ય શવિાનસભાના ધ્યાન પિ લાવવામા ંઆવ્યા 
ન હોય એવા નવા નીશિ શવર્યક શનણચયમાિી ઉભો િિો ખર્ચ. 

12. ‘સેવાન ુ ંનવ ુસાિન’- એટલે કોઇ ર્ાલ ુિવશૃત્તના મહતવના શવથિિણમાિંી ઉદ્ભવિો િમાણમા ંમોટો ખર્ચ. 

13. ‘જાહિે રહસાબ’- એટલે બિંાિણની કલમ 266 (2)મા ંસદંચભિિ જાહિે રહસાબ. િાપણો, અનામિ ભડંોળ, 
ભિણા,ં વગેિે જેવી આવક અને ચકૂવણીઓ જે સચંર્િ શનશિનો ભાગ નિી બનિા િેનો જાહિે રહસાબમા ં
સમાવેિ િાય છે. જાહિે રહસાબમાિંી િિી ચકૂવણીઓ લોકસભા/િાજ્ય શવિાનસભા દ્વાિા મિપાત્ર નિી 
કાિણ કે ભાિિ/િાજ્યના સચંર્િ શનશિમાિંી આપવામા ંઆવેલા નાણા નિી.  

14. ‘પનુશવિશનયોગ’ –એટલે, સક્ષમ સત્તાિાિી દ્વાિા, શવશનયોગના એક એકમમા ંિયેલી બર્િની એ જ અનદુાન 
અિવા ચબન-મિપાત્ર શવશનયોગની અંદિ અન્દ્ય એકમ હઠેળના અશિક ખર્ચને પહોંર્ી વળવા કિવામા ં
આવેલી િબદીલી છે.   

15. ‘સિુાિેલા અંદાજ’ –કોઇ નાણાકીય વર્ચ માટે સભંશવિ આવક અિવા ખર્ચનો, પહલેાિી નોંિાયેલા 
વ્યવહાિોના સદંભચમા ંઅને પહલેાિી જાિી િયેલા હુકમોના સદંભચમા ંવર્ચના બાકીના ભાગ માટેની અપેક્ષાએ 
િે વર્ચના સમયગાળામા ંબિંાયેલો અંદાજ છે. 

16. ‘અનદુાનો માટે પિૂક માંગણીઓ’- એટલે શવિાનસભા સમક્ષ િજૂ કિવામા ંઆવત ુપિૂક માગંણીઓનુ ં
પત્રક, જે નાણાકીય વર્ચની બાબિમા ંિે વર્ચના વાશર્િક નાણાકીય શનવેદન/પત્રકમા ંઅશિકૃિ કિેલા ખર્ચ 
ઉપિાિં વિાિાના જરૂિી ખર્ચની અંદાજીિ િકમ દિાચવે છે. પિૂક માટેની માગંણી ટોકન, િકનીકી અિવા 
મળૂ/િોકડ હોઇ િકે. 

ક) િોકડ પિૂક અંદાજપત્રની મળૂ જોગવાઇઓ ઉપિાિં હોય છે અને માગંણી/અનદુાન માટેની ફાળવણીમા ં
વિાિામા ંપરિણમે છે. િે છેવટના ઉપાય િિીકે યોગ્ય જરૂિી ર્કાસણી બાદ મેળવવી જોઇએ. હાલમા,ં 
િાજ્ય દ્વાિા આ પધ્િશિ અપનાવવામા ંઆવે છે. 

ખ) દિેક માગંણીમા ંર્ાિ અનભુાગ હોય છે એટલે કે, મહસેલૂ મિપાત્ર, મહસેલૂ ચબન-મિપાત્ર, મડૂી મિપાત્ર 
અને મડૂી ચબન-મિપાત્ર. તકનીકી પિૂક, િાજ્ય શવિાનસભા દ્વાિા મજૂંિી મળ્યા બાદ, કોઇ એક અનભુાગની 
બર્િનો અન્દ્ય કોઇ પણ અનભુાગ માટે ઉપયોગની છૂટ આપે છે.  

ગ) ટોકન પિૂક બર્િ અનદુાનના સમાન અનભુાગની અંદિ બર્િના ઉપયોગની છૂટ આપે છે.  

17. ‘મખુ્ય સદિ’–એટલે િાજ્યની આવક અને ચકૂવણીઓની નોંિ અને વગીકિણના હતે ુમાટેનુ ંરહસાબી મખુ્ય 
સદિ. કોઇ મખુ્ય સદિ, શવિેર્ રૂપે જે સચંર્િ શનશિની અંદિ પડત ુહોય, િે સામાન્દ્ય િીિે સિકાિના ‘કામ’ 
જેવા કે કૃશર્, શિક્ષણ, આિોગ્ય, વગેિેને અનરુૂપ હોય છે 

18. ‘પટેા-મખુ્ય સદિ’–એટલે મખુ્ય સદિ અને િેની નીર્ેના ગૌણ સદિો વચ્ર્ે દાખલ કિવામા ં આવેલુ ં
વર્ગાળાનુ ં રહસાબી સદિ, જ્યાિે ગૌણ સદિો અનેક હોય અને આવા િિિના સદિ હઠેળ સિળિાિી 

એકજૂિ કિી િકાય. 
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19. ‘ગૌણ સદિ’–એટલે મખુ્ય સદિ અિવા પેટા-મખુ્ય સદિના િાબાનુ ંસદિ. મખુ્ય સદિના િાબાન ુકોઇ 
ગૌણ સદિ એ મખુ્ય સદિ દ્વાિા િજૂ િિા કાયચના ઉદે્દિ હાસંલ કિવા માટે હાિ િિવામા ં આવિા 
“કાયચક્રમ”ની ઓળખ છે.  

20. ‘પટેા-સદિ’–એટલે ગૌણ સદિના પછીના િાબાનુ ં રહસાબી એકમ જે સામાન્દ્ય િીિે ગૌણ સદિ અિવા 
કાયચક્રમ હઠેળની પરિયોજના અિવા િતં્ર દિાચવે છે.  

21. ‘મખુ્ય કામ’ –એટલે કોઇ મળૂ કામ, જેનો શવભાગીય ખર્ચ શસવાયનો અંદાજીિ ખર્ચ વખિોવખિ સિકાિ 
દ્વાિા સચૂર્િ િકમ કિિા ંવિે છે. 

22. ‘ગૌણ કામ’–એટલે કોઇ મળૂ કામ, જેનો શવભાગીય ખર્ચ શસવાયનો અંદાજીિ ખર્ચ વખિોવખિ સિકાિ 
દ્વાિા સચૂર્િ િકમ કિિા ંવિિો નિી. 

23. ‘સિંોશિત અનદુાન અથવા શવશનયોગ’–એટલે પનુશવિશનયોગ અિવા સક્ષમ સત્તાશિકાિી દ્વાિા અશિક અિવા 
પિૂક અનદુાનની મજૂંિી બાદ િહિેી શવશનયોગના કોઇ પણ પેટા-સદિમા ંફાળવેલી િકમ.  

24. ‘પિૂક અથવા વિાિાન ુ ંઅનદુાન અથવા શવશનયોગ’–એટલે, નાણાકીય વર્ચના સમયગાળા દિશમયાન, 
શવશનયોગ અશિશનયમમા ં િે વર્ચ માટે અગાઉ સામેલ કિેલી િકમ કિિા ંઅશિક ખર્ચને પહોંર્ી વળવા 
શવશનયોગ અશિશનયમમા ંસમાશવષ્ટ જોગવાઇ. 

25. ‘નવા ખચભની અનસુબૂચ’–નો અિચ આગામી વર્ચ માટે અંદાજપત્રમા ંસમાવેિ માટે સચૂર્િ નવા ખર્ચની 
બાબિોની અનસુચૂર્ એવો િાય છે. 

26. ‘ટોકન માંગણી’–એટલે નજીવી િકમ માટે શવિાનસભા દ્વાિા માગંણી કિવામા ંઆવે છે, દાખલા િિીકે, 
મજૂંિ િયેલા અંદાજપત્રીય અનદુાનમાિંી િયેલી બર્િમાિંી નવી સેવા પિના પિેૂપિૂા ખર્ચને પહોંર્ી 
વળવાની દિખાથિ કિવામા ંઆવે છે. 
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પરિશિષ્ટ 3.2: બિનજરૂિી પનુશવિશનયોગ 

(સદંર્ચ: ફકરો 3.3.3) 
(` લાખમાાં) 

ક્રમાાં
ક. 

અનદુા
ન નાં.. 

મખુ્ય 
સદિ 

ગૌણ 
સદિ 

પેટા 
સદિ 

નામકિણ 

જોગવાઇઓ 

ખિેખિ ખર્ચ 
છેવટની 
િર્તો મળૂ પિૂક પનુશવિશનયોગ કુલ 

1 0004 2403 001 01 ANH-1 પશપુાલન તનદેિાલય અન ેિને ુતવથિરણ 3009.49 0 1737.33 3009.49 2094.90 914.59 

2 0009 2202 109 07 
EDN-142 રાષ્રીય માધ્યતમક તિક્ષણ અભર્યાન 
યોજનાનુ ંઅમલીકરણ 

10145.06 0 1.88 10145.06 10102.97 42.09 

3 0020 2049 109 01 
નાણા પરં્ની ર્લામણ મજુબ એકીકૃિ રાજ્ય 
આયોજન લોન પર વ્યાજ  

15270.00 0 3539.35 15270.00 15216.77 53.23 

4 0039 2210 110 13 HLT-54 એસ.એસ.જી. હોથપીટલ, વડોદરા 12222.18 0 52.09 12222.18 12015.45 206.73 

5 0039 2210 110 23 HLT-62 તસતવલ હોથપીટલ, રાજકોટ 8566.19 0 110.94 8566.19 8512.28 53.91 

6 0039 2210 105 03 HLT-5 િબીબી કોલજે, વડોદરા 13019.62 0 7.99 13019.62 12468.68 550.94 

7 0039 2210 105 04 િબીબી કોલજે, અમદાવાદ 15574.81 0 197.47 15574.81 15495.86 78.95 

8 0040 2211 101 01 HLT-117 ગ્રામ્ય કુટંુબ તનયોજન કલ્યાણ  પટેા-કેન્દ્રો  46602.03 0 2951.62 46602.03 40871.17 5730.86 

9 0084 2059 053 02 
અન્દ્ય જાળવણી ખર્ચ (સામગ્રી અન ેઅન્દ્ય) (ભબન-
રહણેાકં મકાનોન ુસમારકામ) 

20800.00 0 393.72 20800.00 19885.59 914.41 

10 0084 2059 103 42 મકાનો 250.00 0 46.70 250.00 239.81 10.19 
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ક્રમાાં
ક. 

અનદુા
ન નાં.. 

મખુ્ય 
સદિ 

ગૌણ 
સદિ 

પેટા 
સદિ 

નામકિણ 

જોગવાઇઓ 

ખિેખિ ખર્ચ 
છેવટની 
િર્તો મળૂ પિૂક પનુશવિશનયોગ કુલ 

11 0084 2075 800 01 

મહત્વની વ્યક્યતિઓ(વીઆઇપી) અન ેઅતિમહત્વની 
વ્યક્યતિઓ (વીવીઆઇપી) ની મલુાકાિના રહસાબ ે
કરવામા ંઆવલેો ખર્ચ 

3000.00 0 15.93 3000.00 2859.90 140.10 

12 0085 2216 53 02 
બહારિી કામ કરાવવાનો અન ેસરકારી રહણેાકં 
મકાનો અન ેપરરસરોની જાળવણી પર  ખર્ચ. 

1000.00 232.89 132.58 1232.89 1140.69 92.20 

13 0086 5054 337 11 RBD-2(a) મળૂ કામો 220224.49 123170.00 1971.82 343394.49 342433.57 960.92 

14 0096 2210 796 02 HLT-42 આયવુરેદક કલકે્િન કેન્દ્રોનુ ંમહકેમ 21.94 0 0.17 21.94 9.35 12.59 

કુલ  369705.81 123402.89 11159.59 493108.70 483346.99 9761.71 

સ્રોિઃ તવતનયોગ રહસાબો 2020-21 
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પરિશિષ્ટ 3.3: 50 કિોડ અને વધનુી બચતો સાથેના અનદુાનો/શવશનયોગો દિાાવ  ુપરક ક   

 (સદંર્ચ: ફકિો 3.3.4.1) 

(` કિોડમા)ં 

ક્રમાાંક 
અનદુાન 
નાં. 

અનદુાન/શવશનયોગનુાં નામ પ્રકાિ કુલ અનદુાન ખિેખિ ખચા બચત 

1 0002 કૃશર્ મહસેલૂ મિપાત્ર 3,808.89 3,228.77 580.12 

2 0002 કૃશર્ મડૂી મિપાત્ર 100.00 33.00 67.00 

3 0004 પશપુાલન મહસેલૂ મિપાત્ર 885.44 725.46 159.98 

4 0005 સહકાિ મડૂી મિપાત્ર 163.48 86.19 77.29 

5 0006 મત્સથયોદ્યોગ મહસેલૂ મિપાત્ર 418.79 301.73 117.06 

6 0006 મત્સથયોદ્યોગ મડૂી મિપાત્ર 150.00 8.93 141.07 

7 0009 શિક્ષણ મડૂી મિપાત્ર 552.78 301.40 251.38 

8 0013 ઉર્જચ યોજનાઓ મડૂી મિપાત્ર 3,117.85 3,036.28 81.57 

9 0016 
કિ વસલૂાિનો ખર્ચ 
(નાણા શવર્ાગ) 

મહસેલૂ મિપાત્ર 349.12 258.72 90.40 

10 0018 
પને્િન અન ે અન્ય શનવશૃિ 
લાર્ો  

મહસેલૂ મિપાત્ર 12,034.71 10,987.38 1,047.33 

11 0019 
નાણા શવર્ાગને લગિો 
અન્ય ખર્ચ  

મહસેલૂ મિપાત્ર 9,594.23 76.67 9,517.56 

12 0020 

નાણા શવર્ાગને લગિા 
ઋણની પિિચકૂવણી અને 
િને ુ ંસશવિસીંગ 

મહસેલૂ બિન-મિપાત્ર 23,039.44 22,831.67 207.77 

13 0022 નાગરિક પિુવઠો  મહસેલૂ મિપાત્ર 1,188.83 1,050.92 137.91 

14 0026 વન મહસેલૂ મિપાત્ર 827.55 616.08 211.47 

15 0026 વન મડૂી મિપાત્ર 555.04 418.71 136.33 

16 0034 
આશિિક સલાહ અને 
આંકડાિાસ્ત્ર  

મહસેલૂ મિપાત્ર 111.19 51.78 59.41 

17 0035 
સામાન્ય વરહવટ શવર્ાગને 
લગિો અન્ય ખર્ચ  

મડૂી મિપાત્ર 1,069.36 697.62 371.74 

18 0039 િિીિી અન ેર્જહિે આિોગ્ય મહસેલૂ મિપાત્ર 6,845.58 6,760.05 85.53 

19 0039 િિીિી અન ેર્જહિે આિોગ્ય મડૂી મિપાત્ર 850.48 684.00 166.48 

20 0040 પરિવાિ કલ્યાણ મહસેલૂ મિપાત્ર 2,339.66 1,945.56 394.10 

21 0043 પોલીસ મહસેલૂ મિપાત્ર 5,833.40 5,079.84 753.56 

22 0046 
ગહૃ શવર્ાગને લગિો અન્ય 
ખર્ચ  

મડૂી મિપાત્ર 832.09 517.00 315.09 

23 0049 ઉદ્યોગ મડૂી મિપાત્ર 883.16 259.35 623.81 

24 0050 ખાણ અન ેખનીજ મહસેલૂ મિપાત્ર 249.70 177.32 72.38 

25 0051 પ્રવાસન મડૂી મિપાત્ર 438.00 291.20 146.80 

26 0057 શ્રમ અન ેિોજગાિ મહસેલૂ મિપાત્ર 996.51 760.82 235.69 

27 0057 શ્રમ અન ેિોજગાિ મડૂી મિપાત્ર 72.00 6.56 65.44 

28 0060 ન્યાયિતં્ર મહસેલૂ મિપાત્ર 995.47 854.44 141.03 
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ક્રમાાંક 
અનદુાન 
નાં. 

અનદુાન/શવશનયોગનુાં નામ પ્રકાિ કુલ અનદુાન ખિેખિ ખચા બચત 

29 0065 નમચદા શવકાસ યોજના મડૂી મિપાત્ર 4,600.00 2,253.09 2,346.91 

30 0066 શસિંર્ાઇ અન ેજમીન સિંક્ષણ મહસેલૂ મિપાત્ર 1,343.52 1,145.27 198.25 

31 0066 શસિંર્ાઇ અન ેજમીન સિંક્ષણ મડૂી મિપાત્ર 4,317.20 2,857.11 1,460.09 

32 0067 પાણી પિુવઠો મડૂી મિપાત્ર 3,190.00 2,967.34 222.66 

33 0070 સામરૂહક શવકાસ મહસેલૂ મિપાત્ર 3,672.13 3,606.66 65.47 

34 0071 
ગ્રામ્ય આવાસન અન ેગ્રામ 
શવકાસ  

મહસેલૂ મિપાત્ર 2,484.66 1,228.15 1,256.51 

35 0072 વળિિ અન ેસોંપણી મહસેલૂ મિપાત્ર 140.78 81.61 59.17 

36 0074 પરિવહન મહસેલૂ મિપાત્ર 633.19 539.02 94.17 

37 0074 પરિવહન મડૂી મિપાત્ર 524.26 470.66 53.60 

38 0077 
કિ વસલૂાિનો ખર્ચ મહસેલૂ 

શવર્ાગ 
મહસેલૂ મિપાત્ર 327.80 229.44 98.36 

39 0078 જીલ્લા વહીવટીિતં્ર  મહસેલૂ મિપાત્ર 599.35 482.00 117.35 

40 0079 
કુદિિી આફિોના રહસાિે 
િાહિ  

મહસેલૂ મિપાત્ર 4,237.82 4,137.51 100.31 

41 0084 બિન-િહણેાકં મકાન  મહસેલૂ મિપાત્ર 715.94 649.22 66.72 

42 0084 બિન-િહણેાકં મકાન  મડૂી મિપાત્ર 1,372.21 462.19 910.02 

43 0085 િહણેાકં મકાન મહસેલૂ મિપાત્ર 261.88 189.91 71.97 

44 0085 િહણેાકં મકાન  મડૂી મિપાત્ર 207.98 88.07 119.91 

45 0086 માગો અન ેપલુો  મહસેલૂ મિપાત્ર 3,532.87 3,343.65 189.22 

46 0087 
ગજુિાિ પાટનગિ િાધંકામ 
યોજના  

મડૂી મિપાત્ર 304.33 175.63 128.70 

47 0092 
સામાજીક સિુક્ષા અન ે
કલ્યાણ 

મહસેલૂ મિપાત્ર 2,280.26 2,028.00 252.26 

48 0092 
સામાજીક સિુક્ષા અન ે
કલ્યાણ 

મડૂી મિપાત્ર 618.56 524.21 94.35 

49 0093 
અનસુબૂર્િ જનર્જશિનુ ં
કલ્યાણ 

મહસેલૂ મિપાત્ર 553.39 472.86 80.53 

50 0093 
અનસુબૂર્િ જનર્જશિનુ ં
કલ્યાણ 

મડૂી મિપાત્ર 61.82 3.74 58.08 

51 0095 
અનસૂબૂર્િ ર્જશિ પટેા-
યોજના 

મહસેલૂ મિપાત્ર 4,517.03 3,846.59 670.44 

52 0095 
અનસૂબૂર્િ ર્જશિ પટેા-
યોજના 

મડૂી મિપાત્ર 876.09 663.01 213.08 

53 0096 
આરદર્જશિ શવથિાિ પટેા-

યોજના 
મહસેલૂ મિપાત્ર 9,110.46 7,601.75 1,508.71 

54 0096 
આરદર્જશિ શવથિાિ પટેા-

યોજના 
મડૂી મિપાત્ર 4,375.51 3,788.06 587.45 
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ક્રમાાંક 
અનદુાન 
નાં. 

અનદુાન/શવશનયોગનુાં નામ પ્રકાિ કુલ અનદુાન ખિેખિ ખચા બચત 

55 0098 
યવુા સેવાઓ અન ેસાથંકૃશિક 
પ્રવશૃિઓ 

મહસેલૂ મિપાત્ર 411.75 260.44 151.31 

56 0102 િહિેી શવકાસ મહસેલૂ મિપાત્ર 9,666.11 8,018.99 1,647.12 

57 0106 
મરહલા અન ેિાળ આવાસન 
શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 

મહસેલૂ મિપાત્ર 3,227.40 3,154.59 72.81 

58 0106 
મરહલા અન ેિાળ આવાસન 
શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 

મડૂી મિપાત્ર 93.06 9.42 83.64 

59 0108 
જળવાય ુ પરિવિચન 
શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 

મહસેલૂ મિપાત્ર 951.82 607.19 344.63 

કુલ 1,47,511.93 1,17,932.83 29,579.10 

સ્રોિ:  2020-21 ના  શવશનયોગ રહસાિો 
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પરિશિષ્ટ-3.4: અગાઉના વર્ષોનો અશિક ખચા શનયશમત કિવો જરૂિી 
(સાંદર્ા: ફકિો 3.3.5.3) 

 (₹ કિોડમા)ં 

વર્ષા 
અનદુાનો/ 
શવશનયોગોની 
સાંખ્યા 

અનદુાન નાં./શવશનયોગ નાં. અશિક િકમ 

જાહિે રહસાબ 
સશમશત દ્વાિા 
ચચાાની સ્થથશત 

2007-08 40-અનદુાનો 
 

 

 

3-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર- 
3,5,8,9,11,12,13,15,18,21,22,23,25,26,31, 
38,39,40,41,44,50,51,53,55,57,61,62,64, 
66,73,74,75,78,80,82,84,86,87,88,95 

મહસેલૂ બિન-મિપાત્ર-32,84 

મડૂી બિન-મિપાત્ર-81 

1,055.38 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી. 

2008-09 21-અનદુાનો 
 

 

5-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર-

5,8,9,13,21,22,23,26,38,39,41,43,44,62, 
66,73,79,80,86,87, 104 

મહસેલૂ બિન-મિપાત્ર-106 

મડૂી બિન-મિપાત્ર-55,58, 81, 86 

347.05 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી. 

2009-10 38-અનદુાનો 
 

 

 

7-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 1, 3, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 

21, 23, 26, 32, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 

55, 57, 61, 62, 64, 66, 69, 73, 75, 80, 

84, 86, 87, 88, 96, 97, 101, 102 

મડૂી  મિપાત્ર –65, 93 
મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર – 20, 32, 43, 68, 84 

મડૂી  બિન-મિપાત્ર – 81, 86 

1,010.86 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી 

2010-11 13-Grant 

 

 

2-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 10, 41, 51, 62, 66, 72, 

73, 82, 86, 87, 88, 105 

મડૂી મિપાત્ર- 13 

મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર- 71 

મડૂી  બિન-મિપાત્ર- 81 

120.25 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી 

2011-12 6-અનદુાનો 
 

4-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર-10, 18, 51, 82, 86 

મડૂી મિપાત્ર- 87 

મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર – 26, 96 
મડૂી  બિન-મિપાત્ર – 20, 81, 96 

660.62 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી. 

2013-14 5-અનદુાનો 
 

3-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 9, 73, 88 
મડૂી મિપાત્ર – 26, 87 
મહસેલૂ બિન-મિપાત્ર – 26, 68 
મડૂી  બિન-મિપાત્ર – 66 

1,026.35 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી. 

2014-15 4-અનદુાનો 
 

3-શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 73, 85, 88 
મડૂી મિપાત્ર – 26 
મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર –19, 43, 81 

144.45 શનયશમિ કિવાન ુ
િાકી. 
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વર્ષા 
અનદુાનો/ 
શવશનયોગોની 
સાંખ્યા 

અનદુાન નાં./શવશનયોગ નાં. અશિક િકમ 

જાહિે રહસાબ 
સશમશત દ્વાિા 
ચચાાની સ્થથશત 

2015-16 1 અનદુાનો 
3 શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 73 

મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર – 26, 39 
મડૂી  બિન-મિપાત્ર – 20 

299.09 શનયશમિ કિવાન ુ

િાકી. 

2016-17 6 અનદુાનો 
 

4 શવશનયોગો 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 9, 67, 73, 83 
મડૂી મિપાત્ર – 10, 41 

મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર – 74, 96, 106 

મડૂી  બિન-મિપાત્ર - 96 

278.11 શનયશમિ કિવાન ુ

િાકી. 

2017-18 2 અનદુાનો 
 

1 શવશનયોગ 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 73 

મડૂી મિપાત્ર – 3 
મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર - 18 

333.99 શનયશમિ કિવાન ુ

િાકી. 

2018-19 4 અનદુાનો  
1 શવશનયોગ 

મહસેલૂ મિપાત્ર – 9, 13, 73, 86  
મહસેલૂ  બિન-મિપાત્ર - 18 

2,394.24 શનયશમિ કિવાન ુ

િાકી. 

2019-20 3 અનદુાનો 
1 શવશનયોગ 

મહસેલૂ મિપાત્ર-9, 73, 86  

મડૂી  બિન-મિપાત્ર- 20 

1,466.84 શનયશમિ કિવાન ુ

િાકી. 

કુલ 9,137.23  

સ્રોિ: સિંશંધિ વર્ોના શવશનયોગ રહસાિો   
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પરિશિષ્ટ 3.5: િાજ્યની જાહિે રહસાબ સશમશત દ્વાિા ઓક્ટોબિ 1994માાં નક્કી કિેલી મયાાદાઓ  
(સાંદર્ા: ફકિો 3.5.1.2) 

બચત 1.  જો કોઇ અનદુાન/શવશનયોગમા ં િેમા ં કિવામા ંઆવેલી કુલ જોગવાઇના 5 ટકાિી ઓછી એકંદિ િર્િ િઇ હોય િો 
િર્િ/અશધક માટે કોઇ નોંધ અિવા રટપ્પણી વ્યસ્તિગિ પેટા-સદિ હઠેળ જરૂિી નિી. આ હતે ુમાટે, મહસેલૂ (મિપાત્ર), 
મહસેલૂ (બિન-મિપાત્ર), મડૂી (મિપાત્ર) અને મડૂી (બિન-મિપાત્ર) ને અલગ અનદુાન/શવશનયોગ ગણવા જોઇએ. 

2. એવો કેસ જેમા ંઅનદુાન/શવશનયોગ હઠેળ 5 ટકા અિવા અશધક િર્િ િઇ હોય િેમા ંપણ  
ક.પેટા-સદિની િાિિમા ંજ્યા ંિર્િ/અશધક િે હઠેળ કિવામા ંઆવેલી જોગવાઇના 10 ટકા અિવા ઓછી હોય િેમા ં

કોઇ થપષ્ટીકિણ જરૂિી નિી;  
ખ. પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક િે હઠેળ કિવામા ંઆવેલી કુલ જોગવાઇના 10 ટકા કિિા ંઅશધક હોય િો પણ, કોઇ 

થપષ્ટીકિણ શવશનયોગ રહસાિોમા ંઆપવુ ંજરૂિી નિી :- 
i. જો અનદુાનની નીર્ે ‘મહસેલૂ મિપાત્ર’ હઠેળ કુલ જોગવાઇ;  

1. ₹ 30 કિોડ કિિા ંઅશધક હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક ₹ 30 લાખ કિિા ંઓછી હોય;  

2. ₹ 10 કિોડ અને 30 કિોડની વચ્ર્ે હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક 20 લાખ કિિા ંઓછી હોય; 

3.₹ 10 કિોડ કિિા ંઓછી હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક ₹ 10 લાખ કિિા ંઓછી હોય. 

 ii.જો અનદુાનની નીર્ે ‘મડૂી મિપાત્ર’ હઠેળ કુલ જોગવાઇ  
1. ₹ 20 કિોડ કિિા ંઅશધક હોય અને પેટા-સદિ હઠેળની િર્િ/અશધક ₹ 25 લાખ કિિા ંઓછી હોય;  

2. ₹ 10 કિોડ અને ₹ 20 કિોડની વચ્ર્ે હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક 20 લાખ કિિા ંઓછી હોય;  

3. ₹ 10 કિોડ કિિા ંઓછી હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક 10 લાખિી ઓછી હોય. 

iii. ‘મહસેલૂ બિન-મિપાત્ર’ અને ‘મડૂી બિન-મિપાત્ર’ ની િાિિમા ંજો પેટા-સદિ હઠેળ િર્િ/અશધક ₹ 5 લાખિી ઓછી 
હોય. 

અશિક જો કોઇ અનદુાન/શવશનયોગ હઠેળ કિવામા ંઆવેલો ખર્ચ િેની હઠેળ કિવામા ંઆવેલી જોગવાઇ કિિા ંઅશધક હોય, િો અશધકન ુ
શનયશમિીકિણ કિવ ુજરૂિી છે. 
જો કે, શવશનયોગ રહસાિોમા ંપેટા-સદિો હઠેળ અશધક/િર્િો માટે થપષ્ટીકિણ માત્ર નીર્ે જણાવ્યા મજુિ આપવુ ંજરૂિી હોય 
છે;  

1. થપષ્ટીકિણ આપવ ુજરૂિી છે જો પેટા-સદિ હઠેળ અશધક િે હઠેળ કિવામા ંઆવેલી જોગવાઇના 10 ટકાિી વધિી 
હોય અને અશધક ₹ 5 લાખિી અશધક હોય.  

નીર્ેના કેસોમા,ં જો અશધક જોગવાઇના 10 ટકા કિિા ંઓછી હોય િો પણ શવશનયોગ રહસાિોમા ંથપષ્ટીકિણ આપવ ુર્જઇએ:- 

A. કોઇ અનદુાનની નીર્ે મહસેલૂ મિપાત્ર હઠેળ જો કુલ જોગવાઇ જો:-  
i. ₹ 30 કિોડિી અશધક હોય અને કોઇ પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 30 લાખ કિિા ંવધ ુહોય; 

ii. ₹ 10 કિોડ અને ₹ 30 કિોડની વચ્ર્ે હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 20 લાખ કિિા ંવધ ુહોય 

iii. ₹ 10 કિોડ કિિા ંઓછી હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 5 લાખ કિિા ંવધ ુહોય; 

B. કોઇ અનદુાનની નીર્ે મડૂી મિપાત્ર હઠેળ કુલ જોગવાઇ જો:-  
i. ₹ 20 કિોડિી અશધક હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 25 લાખિી વધ ુહોય 

ii.₹ 10 કિોડ અને ₹ 20 કિોડની વચ્ર્ે હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 15 લાખિી વધ ુહોય.  

iii. ₹ 10 કિોડિી ઓછી હોય અને પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 5 લાખિી વધ ુહોય  
C. ‘મહસેલૂ બિન-મિપાત્ર’ અને ‘મડૂી બિન-મિપાત્ર’ની િાિિમા,ં જો પેટા-સદિ હઠેળ અશધક ₹ 5 લાખિી વધ ુહોય;  

2. જયાિે અનદુાન/શવશનયોગ હઠેળના પેટા-સદિ હઠેળ એકંદિ િર્િ િઇ હોય િો િર્િો માટે થપષ્ટીકિણ આપવા માટે 
પવૂોતિ જોગવાઇ મજુિ પેટા-સદિ હઠેળની િર્િો માટે થપષ્ટીકિણો આપી િકાય.  
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પરિશિષ્ટ 3.6: જાહિે રહસાબ સશમશતએ શનયત કિેલી મયાદાઓની બહાિ ફેિફાિો અને થપષ્ટીકિણની સ્થથશત સાથે 

પેટા-સદિો 

 (સાંદર્ા: ફકિો 3.5.1.2) 

અનદુાન કુલ પેટા-સદિો 
થપષ્ટીકિણ 

જરૂિી હોય એવા 
પેટા-સદિો 

પેટા-સદિો જેમાાં 
થપષ્ટીકિણો 

આપવામાાં આવ્યા 
હતા 

01 કૃશર્ અન ેસહકાિ શવર્ાગ 2 2 2 

02 કૃશર્ 76 46 44 

03 લઘ ુશસિંર્ાઇ, જમીન સિંક્ષણ અન ેશવથિાિ શવકાસ 9 2 2 

04 પશપુાલન 24 18 18 

05 સહકાિ 37 2 2 

06 મત્સથયોદ્યોગ 15 9 9 

07 કૃશર્ અન ેસહકાિ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 2 0 0 

08 શિક્ષણ શવર્ાગ 2 1 1 

09 શિક્ષણ 111 73 69 

10 શિક્ષણ  શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 8 0 0 

11 ઉર્જચ અન ેપટે્રોકેમીકલ્સ  શવર્ાગ 3 2 2 

12 કિ વસલૂાિનો ખર્ચ (ઉર્જચ અન ેપટે્રોકેમીકલ્સ શવર્ાગ) 1 0 0 

13 ઉર્જચ યોજનાઓ 39 0 0 

14 ઉર્જચ અન ેપટે્રોકેમીકલ્સ શવર્ાગ ન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 5 1 1 

15 નાણા શવર્ાગ 2 1 1 

16 કિ વસલૂાિનો ખર્ચ (નાણા શવર્ાગ) 6 5 5 

17 શિજોિી અન ેરહસાિ સરં્ાલન 6 5 5 

18 પને્િન અન ેઅન્ય શનવશૃિ લાર્ો 11 7 7 

19 નાણા શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 17 9 8 

20  નાણા શવર્ાગને લગિા ઋણની પિિચકૂવણી 67 8 2 

21  અન્ન, નાગરિક પિુવઠો અન ેગ્રાહક િાિિોનો શવર્ાગ 4 3 3 

22  નાગરિક પિુવઠો  22 13 13 

23 અન્ન 11 2 2 

24 અન્ન, નાગરિક પિુવઠો અન ેગ્રાહક િાિિોના શવર્ાગન ે
લગિો અન્ય ખર્ચ  

2 0 0 

25 વન અન ેપયાચવિણ શવર્ાગ 2 2 2 

26  વન 35 32 32 

27  પયાચવિણ 5 3 3 

28  વન અને પયાચવિણ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 2 1 1 

29  િાજ્યપાલ 14 2 2 

30  પ્રધાનમડંળ 1 1 1 

31 ચ ૂટંણીઓ 9 1 1 

32  ર્જહિે સવેા આયોગ 2 2 2 

33  સામાન્ય વહીવટ શવર્ાગ 14 8 8 
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અનદુાન કુલ પેટા-સદિો 
થપષ્ટીકિણ 

જરૂિી હોય એવા 
પેટા-સદિો 

પેટા-સદિો જેમાાં 
થપષ્ટીકિણો 

આપવામાાં આવ્યા 
હતા 

34  આશિિક સલાહ અને આંકડાિાસ્ત્ર 7 3 3 

35  સામાન્ય વહીવટ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 17 9 8 

36  િાજ્ય શવધાનસર્ા 4 3 3 

37  ગજુિાિ શવધાનસર્ા સબર્વાલયમા ંસિકાિી કમચર્ાિીઓન ે
લોન અન ેપિેગીઓ 

2 1 1 

38  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ શવર્ાગ 3 1 1 

39  િિીિી અને ર્જહિે આિોગ્ય 133 13 11 

40  પરિવાિ કલ્યાણ 21 13 11 

41  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ શવર્ાગને લગિો અન્ય ખર્ચ 3 0 0 

42  ગહૃ શવર્ાગ 5 3 3 

43  પોલીસ 39 25 25 

44  જેલો 6 3 3 

45  િાજ્ય આિકાિી 4 0 0 

46  ગહૃ શવર્ાગને લગિો અન્ય ખર્ચ 37 17 17 

47  ઉદ્યોગ અન ેખાણ શવર્ાગ 2 2 2 

48 લખેનસામગ્રી અન ેછાપકામ 8 4 4 

49  ઉદ્યોગ 59 6 6 

50  ખાણ અન ેખનીજ 6 4 4 

51  પ્રવાસન 11 9 9 

52  ઉદ્યોગ અન ેખાણ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 13 2 1 

53  મારહિી અન ેપ્રસાિણ શવર્ાગ 2 1 1 

54  મારહિી અન ેપ્રસાિ 7 0 0 

55  મારહિી અન ેપ્રસાિણ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 2 1 1 

56   શ્રમ અન ેિોજગાિ શવર્ાગ 1 1 1 

57   શ્રમ અન ેિોજગાિ 33 19 19 

58  શ્રમ અને િોજગાિ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 2 0 0 

59   કાયદા શવર્ાગ 2 1 1 

60   ન્યાયિતં્ર 19 13 12 

61  કાયદા શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 12 1 1 

62  શવધાનસર્ા અન ેસસંદીય િાિિોનો શવર્ાગ 3 3 3 

63  શવધાનસર્ા અન ેસસંદીય િાિિોના શવર્ાગન ેલગિો 
અન્ય ખર્ચ 

2 0 0 

64  નમચદા, જળ સપંશિ, પાણી પિુવઠો અન ેકલ્પસિ શવર્ાગ 2 1 1 

65  નમચદા શવકાસ યોજના 6 2 2 

66  શસિંર્ાઇ અન ેજમીન સિંક્ષણ 136 82 82 

67  પાણી પિૂવઠો 16 3 3 
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અનદુાન કુલ પેટા-સદિો 
થપષ્ટીકિણ 

જરૂિી હોય એવા 
પેટા-સદિો 

પેટા-સદિો જેમાાં 
થપષ્ટીકિણો 

આપવામાાં આવ્યા 
હતા 

68  નમચદા, જળ સપંશિ, પાણી પિુવઠો અન ેકલ્પસિ શવર્ાગન ે
લગિો અન્ય ખર્ચ 

3 1 1 

69  પરં્ાયિ ગ્રામ્ય આવાસન અન ેગ્રામ શવકાસ 3 1 1 

70  સામરૂહક શવકાસ 29 0 0 

71  ગ્રામ્ય આવાસન અન ેગ્રામ શવકાસ 24 9 9 

72  વળિિ અને સોંપણી 12 5 5 

73  પરં્ાયિો, ગ્રામ્ય આવાસન અન ેગ્રામ શવકાસ શવર્ાગન ે
લગિો અન્ય ખર્ચ 

14 8 5 

74  પરિવહન 9 4 4 

75  િદંિ અન ેપરિવહન શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 6 4 4 

76  મહસેલૂ શવર્ાગ 6 5 5 

77  કિ વસલૂાિનો ખર્ચ (મહસેલૂ શવર્ાગ) 39 17 17 

78  જીલ્લા વહીવટીિતં્ર 10 8 8 

79  કુદિિી આફિોના રહસાિ ેિાહિ 90 1 1 

80  ડાગં જીલ્લો 37 4 4 

81  વળિિ અન ેસોંપણી 15 0 0 

82  મહસેલૂ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 6 4 4 

83  માગચ અન ેમકાન શવર્ાગ 4 2 2 

84  બિન-િહણેાકં મકાન 57 44 44 

85  િહણેાકં મકાન 16 9 9 

86  માગો અન ેપલુો 31 11 11 

87  ગજુિાિ પાટનગિ િાધંકામ યોજના 8 5 5 

88  માગચ અન ેમકાન શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 9 6 6 

89  શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોબગકી શવર્ાગ 8 0 0 

90  શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોબગકી શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 20 9 9 

91  સામાજીક ન્યાય અન ેસિસ્તિકિણ શવર્ાગ 3 3 3 

92  સામાજીક સિુક્ષા અન ેકલ્યાણ 78 33 33 

94 સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકારિિા શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 2 1 1 

95  અનસુબૂર્િ ર્જશિ પટેા-યોજના 239 151 145 

93  અનસુબૂર્િ જનર્જશિઓન ુકલ્યાણ 52 17 17 

96  આરદર્જશિ શવથિાિ પટેા-યોજના 401 199 190 

97  િમિગમિ યવુા અને સાથંકૃશિક પ્રવશૃિઓનો શવર્ાગ 4 3 3 

98  યવુા સવેાઓ અન ેસાથંકૃશિક પ્રવશૃિઓ 38 17 16 

99  િમિગમિ, યવુા અન ેસાથંકૃશિક પ્રવશૃિઓના શવર્ાગન ે
લગિો અન્ય ખર્ચ 

3 0 0 

100  િહિેી શવકાસ અન ેિહિેી આવાસન શવર્ાગ 1 1 1 

101  િહિેી આવાસન 28 0 0 
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અનદુાન કુલ પેટા-સદિો 
થપષ્ટીકિણ 

જરૂિી હોય એવા 
પેટા-સદિો 

પેટા-સદિો જેમાાં 
થપષ્ટીકિણો 

આપવામાાં આવ્યા 
હતા 

102  િહિેી શવકાસ 57 28 28 

103  વળિિ સોંપણી અન ેકિ વસલૂાિનો ખર્ચ  4 0 0 

104  િહિેી શવકાસ અન ેિહિેી આવાસન શવર્ાગન ેલગિો અન્ય 
ખર્ચ 

3 1 1 

105 મરહલા અન ેિાળ કલ્યાણ શવર્ાગ 2 2 2 

106  મરહલા અન ેિાળ શવકાસ શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 51 4 4 

107  જળવાય ુપરિવિચન શવર્ાગ 1 1 1 

108  જળવાય ુપરિવિચન શવર્ાગન ેલગિો અન્ય ખર્ચ 5 5 3 

કુલ 2,619 1,130 1,089 
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પરિશિષ્ટ 3.7: અંદાજપત્ર  અને વૈકલ્પપક ્ચ  

(સદંર્ : ફકિો 3.5.2) 

(` કિોડમાાં) 

ક્રમાકં અનદુાન રિસાબ યોજના 
મળૂ 

ફાળવણી 
્િે્િ ્ચ  

વણવપિાયેલ 
ર્ડંોળ  

વણવપિાયેલ 
ર્ડંોળ (ટકા) 

મડૂી (મતપાત્ર) 

1 2 4401-00-103-01 RIDF યોજના હઠેળ બાાંધકામ પ્રવશૃિ 100.00 33.00 67.00 67.00 

2 6 5051-02-200-01 
FSH-6 ગોદી, બિચ અન ેધક્કાન ુબાાંધકામ (75:25 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ 
યોજના) 

100.00 0.00 100.00 100.00 

3 9 4202-01-201-06 
EDN-113 સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન (60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ 
યોજના) 

282.59 99.21 183.38 64.89 

4 35 4515-00-102-04 DDP-2 ધાિાસભ્યના િાંડોળમાાંિી થિાશનક મહત્વના સામદુાશયક કામો 273.00 0.007 272.99 100.00 

5 35 4515-00-102-06 
DDP-4 િાષ્ટ્ષ્િય િહવેાિ જેમ કે થવિાં્રતિા રદવસ, પ્રાસસિાક રદવસની 
ઉજવણી 

60.00 0.05 59.95 99.92 

6 46 
4055-00-800-

05 
મારહિી પ્રોદ્યોભગકી 177.50 71.48 106.02 59.73 

7 49 4875-60-800-01 માંડળ બહુર્િાજી શવિર્ મડૂીિોકાણ પ્રદેિ આયોજન માટે ખર્ચ 130.92 4.92 126.00 96.24 

8 49 4875-60-800-05 
ગજુિાિ કોમન એફ્લઅુન્દ્ટ િીટમન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (CEPT), ડીપ-સી 
પાઇપલાઇન એન્દ્ડ સાંલગ્ન માળખ ુ

500.00 0.00 500.00 100.00 

9 57 4250-00-800-01 EMP-1 સિકાિી ઔદ્યોભગક િાલીમ સાંથિાઓમાાં કાિીગિ િાલીમ યોજના  72.00 6.56 65.44 90.89 
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ક્રમાકં અનદુાન રિસાબ યોજના 
મળૂ 

ફાળવણી 
્િે્િ ્ચ  

વણવપિાયેલ 
ર્ડંોળ  

વણવપિાયેલ 
ર્ડંોળ (ટકા) 

10 65 4700-33-190-01 
IRG-1 સિદાિ સિોવિ નમચદા શનગમ ભલશમટેડન ેિિે મડૂી ફાળો (49:51 
અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 

3,128.37 1,078.77 2,049.60 65.52 

11 66 4700-11-800-43 નહિેો અન ેિાખાઓ 132.65 47.85 84.80 63.93 

12 66 4700-11-800-46 શવિિણ િાખાઓ અન ેજળ માગો 52.00 10.77 41.23 79.29 

13 66 4701-74-800-80 અન્દ્ય ખર્ચ 100.00 2.53 97.47 97.47 

14 84 4059-01-051-42 માગચ અને મકાન શવિાગની કર્િેીન ુમકાન  74.75 20.31 54.44 72.83 

15 84 4059-01-051-45 મહસેલૂ શવિાગ માટે કલક્ટિ કર્ેિીન ુમકાન  56.07 6.06 50.01 89.19 

16 84 4059-01-051-51 
કાયદા શવિાગમાાં ન્દ્યાયિાં્રતના મકાનનુાં સાંર્ાલન અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ 
યોજના માટે  

302.75 105.50 197.25 65.15 

17 84 4202-01-203-42 EDN-29 મકાન 86.46 14.30 72.16 83.46 

18 84 4202-02-105-42 TED-23 મકાન 196.77 19.02 177.75 90.33 

19 85 4216-01-106-02 માગચ અને મકાન શવિાગ માટે િહેણાાંક મકાનન ુબાાંધકામ 125.78 50.94 74.84 59.50 

20 87 4217-01-51-01 UDP-26 િહણેાાંક મકાનો 220.70 90.81 129.89 58.85 

21 95 4202-01-201-04 
EDN-113  િાજ્યની િમામ પ્રાિશમક િાળાઓના માળખા માટે 
સશુવધાઓ પિૂી પાડવી જોઇએ (60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 

97.29 3.41 93.88 96.50 

22 95 4225-01-277-02 
છોકિાઓ માટે સિકાિી છા્રતાલયન ુબાાંધકામ (100 % કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ 
યોજના) 

58.82 8.68 50.14 85.24 
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ક્રમાકં અનદુાન રિસાબ યોજના 
મળૂ 

ફાળવણી 
્િે્િ ્ચ  

વણવપિાયેલ 
ર્ડંોળ  

વણવપિાયેલ 
ર્ડંોળ (ટકા) 

23 96 4202-01-796-42 EDN-21 મકાન 69.18 18.35 50.83 73.47 

24 96 4215-01-796-09 ગ્રામ્ય પાણી પિૂવઠા કાયચક્રમ  600.00 250.00 350.00 58.33 

25 106 4236-02-800-01 NTR-5 આંગણવાડીનુાં બાાંધકામ (60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 75.00 0.00 75.00 100.00 

 કુલ 7,072.60 1,942.53 5,130.07 -- 

સ્રોિ: 2020-21ના શવશનયોગ રહસાબો 
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પરિશિષ્ટ 3.8: પેટા સદિો જેમાં માચ  2021માં 100 ટકા ્ચ  (` 10 કિોડ અને વધ)ુ કિવામા ંઆવ્યો િતો  

(સદંર્ : ફકિો 3.5.4) 

ક્રમાકં અનદુાન ન.ં રિસાબી સદિ (પેટા-સદિ સધુી) 
માચ  દિશમયાન કિવામા ં
આવેલો 100% ્ચ  

(` કિોડમા)ં 

1 0005 2425-00-108-37- સહકાિી દૂધ સાંઘોને શનકાસ માટે સહાય. 49.67 

2 0039 2210-06-104-06- િાજ્ય ઔર્ધ શનયાં્રતણ સિાિાં્રતન ેમજબિૂ કિવ ુ(60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 14.60 

3 0039 4210-01-110-44-ફનીર્િ, મોટિ વાહન માટે જોગવાઇ (60-40  અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 242.10 

4 0039 4210-04-200-43-ઔર્ધ અમલની માળખાકીય સશુવધાઓ સરુઢ કિવી (60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના)  17.75 

5 0070 2515-00-101-12-CDP-19 િાષ્િીય ગ્રામ થવિાજ અભિયાન (60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 10.36 

6 0072 3604-00-101-01-ગ્રામ પાંર્ાયિોન ેસહાયક અનદુાન (ગજુિાિ પાંર્ાયિ અશધશનયમ, 1993ની કલમ 219 હઠેળ) 15.67 

7 0077 
2029-00-103-03-LND-3-મહસેલૂ વહીવટીિાં્રતન ેમજબિૂ કિવ ુઅન ેજમીનના િેકડચન ેઅદ્યિન કિવા 

 (50 % કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 
19.68 

8 0079 2245-02-800-02-અન્દ્ય ાસહિે શમલકિોન ુસમાિકામ અને પનુઃથિાપન 49.69 

9 0089 2052-00-090-09-S.T.P.-11 સાંકભલિ નાણાકીય વ્યવથિાપન પ્રણાલી (IFMS) માટે િાંડોળની ફાળવણી 15.83 

10 0092 2225-04-800-01-MNT-11 લઘમુશિઓ માટે બહુ-ક્ષશે્રતય શવકાસ કાયચક્રમ (60:40 અંિિઃ કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજના) 22.16 

11 0092 6225-03-800-08-OBC-24  ગજુિાિ પછાિ વગચના શવકાસ માટે લોન 77.00 

12 0095 
6225-01-190-04-SCW-36  આશિિક ઉત્િાન માટે શનગમોન ેલોન-ગજુિાિ અનસુભૂર્િ ાસશિ શવકાસ શનગમ, ગજુિાિ સફાઇ 
કામદાિ શવકાસ શનગમ, ગજુિાિ અનસુભૂર્િ ાસશિ સૌિી પછાિ વગચ શવકાસ શનગમ 

21.00 
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ક્રમાકં અનદુાન ન.ં રિસાબી સદિ (પેટા-સદિ સધુી) 
માચ  દિશમયાન કિવામા ં
આવેલો 100% ્ચ  

(` કિોડમા)ં 

13 0096 2236-02-796-08-MDM-2 આરદાસશિની દીકિીઓ શવદ્યાિીનીઓના વાલીઓન ેઅનાજ 68.00 

14 0102 2217-03-191-46-UDP-5 શનમચળ િહિે 23.74 

15 0102 2217-03-192-04-UDP-86 શનમચળ િહિે 13.83 

16 0102 4217-60-190-03-UDP-હીિા સાંિોધનના વપેાિી માટે િિે મડૂી  35.00 

સ્રોિ: 2020-21 ના શવશનયોગ રહસાબો 
  



 

 

પરિશિષ્ટો 
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2              31 માર્

ચ 2021 અં
શિિ વર્ચ માટે નો િાજ્યની નાણાકીય પરિસ્થિશિ પિનો લખેાપિીક્ષા અ

હવેાલ-ગજુિાિ સિકાિ
 

 

 

 

 

પરિશિષ્ટ 3.9: માચ  2021મા ં25 ટકા કિતા ંવધાિે ્ચ  નોંધાવનાિ શવર્ાગોની શવગતો દિા વત ુપત્રક  
(સદંર્ : ફકિો 3.5.4.1) 

(` કિોડમાાં) 

ક્રમાાંક શવિાગન ુનામ એશપ્રલ-20 મ-ે20 જૂન-20 જૂલાઇ-20 ઓગષ્ટ-20 સપ્ટે-20 ઓક્ટો-20 નવે-20 રડસ-ે20 ાસન્દ્ય-ુ21 ફેબ્ર-ુ21 માર્ચ-21 કુલ 

1 
સામાન્દ્ય વહીવટ 
શવિાગ 

9.57 39.40 23.41 25.11 69.34 63.18 85.35 62.98 110.07 57.80 48.60 461.93 1,056.74 

2 
ઉદ્યોગ અને 
ખાણ 

10.39 159.75 1,354.93 248.79 598.91 73.60 541.72 334.71 548.44 129.28 538.57 2,179.34 6,718.43 

3 

પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય 
આવાસન અને 
ગ્રામ શવકાસ 

235.90 149.91 935.98 806.81 276.08 331.48 188.19 358.84 266.99 225.88 789.95 2,163.04 6,729.05 

4 
બાંદિો અન ે
પરિવહન 

5.81 72.02 137.92 112.24 129.44 81.03 32.82 15.12 10.26 9.71 13.23 428.77 1,048.37 

5 માગચ અન ેમકાન 33.85 281.14 455.76 531.44 411.59 299.49 711.67 951.88 459.15 501.79 1,613.55 3,482.21 9,733.52 

6 
શવજ્ઞાન અને 
પ્રૌદ્યોભગકી 

0.76 0.76 0.81 26.21 36.59 0.93 31.79 91.32 122.62 0.20 1.43 198.26 511.68 

7 
સામાજીક ન્દ્યાય 
અન ેઅશધકારિિા 

198.17 342.30 361.89 559.47 474.75 304.17 648.34 455.69 700.72 422.39 668.86 1,919.52 7,056.27 
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3
 

ક્રમાાંક શવિાગન ુનામ એશપ્રલ-20 મ-ે20 જૂન-20 જૂલાઇ-20 ઓગષ્ટ-20 સપ્ટે-20 ઓક્ટો-20 નવે-20 રડસ-ે20 ાસન્દ્ય-ુ21 ફેબ્ર-ુ21 માર્ચ-21 કુલ 

8 

િમિગમિ, 
યવુા અને 
સાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃિઓ 

22.25 26.77 12.02 6.10 47.63 6.17 7.83 9.10 88.90 17.35 6.15 116.12 366.39 

9 

િહિેી શવકાસ 
અન ે િહિેી 
આવાસન 

4.04 625.52 497.31 930.66 620.51 388.26 987.20 642.33 1,517.08 630.37 699.56 2,525.14 10,067.98 

10 
ઉાસચ અન ે
પિેોકેમીકલ્સ 

1.97 2.14 1,477.57 416.82 1,627.89 1,146.45 1,591.65 449.14 248.31 2,271.22 163.55 4,466.68 13,863.39 

11 
આરદાસશિ 
શવકાસ 

163.87 470.42 774.44 967.71 775.45 317.96 774.36 906.84 828.38 712.96 1,317.23 3,850.72 11,860.34 
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પરિશિષ્ટ 3.10:  

ગજુિાત િાજ્ય નાણાકીય સેવા (GSFS) માાં મકેુલા ભાંડોળની શવગતો  

(સદંર્ચ: ફકિો 3.6.1.10) 

(` કિોડમા)ં 

ક્રમાકં યોજનાન ુનામ મધ્યવિી એજન્સી 
અનદુાનની 

િકમ 

અનદુાન 
મળ્યાન ુવર્ચ 

વર્ચના અંિ ે
GSFS મા ં

શસલક 

1 ટેબ્લટે યોજના 2020-21 ગજુિાિ નોલેજ સોસાયટી (GKS) 200.00 2020-21 163.00 

2 સમગ્ર શિક્ષા પ્રાિશમક શિક્ષણ ગજુિાિ િાળા શિક્ષણ પરિર્દ  447.00 2018-19 447.00 

3 સમગ્ર શિક્ષા માધ્યશમક શિક્ષણ ગજુિાિ િાળા શિક્ષણ પરિર્દ  221.10 2016-17 221.10 

4 મખુ્ય મતં્રી યવુા થવાવલબંન યોજના 
નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 

(KCG) 
282.00 2020-21 75.73 

5 મખુ્ય મતં્રી શિષ્યવશૃિ યોજના નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 101.00 2015-17 56.45 

6 શવશ્વ થિિની યશુનવસીટી  નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 36.02 2011-17 32.54 

7 નવો અભ્યાસક્રમ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 6.46 2013-16 2.64 

8 વર્ચખડં અન ેપથુિકાલયની સધુાિણા  નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 0.60 2014-16 0.52 

9 શિક્ષકો માટે જ્ઞાન વ્યવથિાપન કાયચક્રમ  નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 10.59 2009-16 11.73 

10 
છાત્રાલયના બ્લોક સરહિ નોલજે 
કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિની પ્રવશૃિઓ 

નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 
11.19 2016-21 10.84 

11 મખુ્ય મતં્રી કન્યા કેળવણી શનશધ  નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 50.00 2020-21 14.62 

12 ICAI અન ેવાઇબ્રન્ટ ગજુિાિ સમીટ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 4.31 2016-21 3.82 

13 
કાિરકદી પિામિચ / ફીનીિીંર્ િાળાઓ 
(finishing schools) 

નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 
5.00 2020-21 0.60 

14 સપ્િધાિા પ્રવશૃિઓ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 1.00 2020-21 0.83 

15 ઉશધિા પ્રવશૃિ (શનયસુ્તિ પરિયોજના) નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 6.96 2019-21 4.96 

16 સીસીટીવી (CCTV) નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 5.00 2019-20 5.14 

17 ગજુિાિમા ંઅભ્યાસ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 2.00 2020-21 2.00 

18 
ઉચ્ર્ ગણુવિાવાળા સિંોધનની શવકાસ 
યોજના 

નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 
40.00 2019-21 25.98 

19 વ્યવસાયીકિણ શિક્ષણ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 15.58 2019-21 15.02 

20 ગજુિાિ િાજ્ય ઉચ્ર્ શિક્ષણ પરિર્દ  નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 0.10 2019-21 0.10 
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ક્રમાકં યોજનાન ુનામ મધ્યવિી એજન્સી 
અનદુાનની 

િકમ 

અનદુાન 
મળ્યાન ુવર્ચ 

વર્ચના અંિ ે
GSFS મા ં

શસલક 

21 વશૈશ્વક કાિરકદી અન ેપ્રવિે પિામિચ કેન્ર નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 0.16 2018-21 0.11 

22 ઉદ્યોર્ િકૈ્ષણણક પરિર્દ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 0.16 2018-21 0.11 

23 રડજીટલ શિક્ષણ શવકાસ ર્ડંોળ નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ 120.00 2017-21 98.38 

24 પથુિકાલયન ુમકાન 

શ્રી સોમનાિ સથંકૃિ યશુનવસીટી, 
વિેાવળ  

7.20 2018-19 3.50 

25 અશિિીગહૃન ુમકાન 5.40 2018-19 4.00 

26 બી. એડ. મકાન 1.56 2019-20 0.70 

27 છોકિાઓના છાત્રાલયન ુમકાન 0.00 2019-20 0.80 

28 
યોર્ ર્વન અન ેછોકિીઓના છાત્રાલયન ુ
મકાન 

11.90 2017-18 4.80 

29 મદેાનનો શવકાસ 00.80 2019-20 0.50 

30 નવીનીકિણ અનદુાન 01.73 2018-19 0.50 

31 છોકિાઓના છાત્રલયનો િડે 0.22 2019-20 0.20 

  કુલ 1,595.04  1,208.22 
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પરિશિષ્ટ 4.1 

2019-20 સધુી ચકૂવવામાાં આવેલા સહાયક અનદુાન માટેના બાકી વપિાિી પ્રમાણપત્રોનુાં શવભાગ-વાિ શવભાજન  

 (સાંદભભ: ફકિો 4.4) 

(` કિોડમાાં) 

ક્રમાાંક શવભાગન ુનામ 

બાકી વપિાિી 
પ્રમાણપત્રોની 

સાંખ્યા 
િકમ 

1.  કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 202 2,714.70 

2.  જળવાય ુપરિવિચન 5 138.80 

3.  મરહલા અન ેબાળ શવકાસ 191 102.27 

4.  શિક્ષણ શવભાગ 289 1,059.65 

5.  ઉર્જચ અન ેપટે્રોકેમીકલ્સ 23 2,008.67 

6.  અન્ન અન ેનાગરિક પિુવઠો 35 7.60 

7.  વન અન ેપયાચવિણ 8 0.88 

8.  ગજુિાિ શવધાનસભા 3 0.07 

9.  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 622 1,790.38 

10.  ગહૃ શવભાગ 37 126.21 

11.  ઉદ્યોગ અન ેખાણ 157 434.03 

12.  શ્રમ અન ેિોજગાિ 24 3.39 

13.  કાયદા શવભાગ 11 0.23 

14.  નમચદા, જળ સાંપશિ, પાણી પિુવઠો અન ેકલ્પસિ 11 163.11 

15.  પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ શવકાસ 190 419.81 

16.  મહસેલૂ શવભાગ 2 0.43 

17.  માગચ અને મકાન 1 0.45 

18.  સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકારિિા 1,257 582.78 

19.  શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોગગકી 9 48.43 

20.  િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક પ્રવશૃિઓ 129 15.74 

21.  િહિેી શવકાસ અન ેિહિેી આવાસન 107 566.52 

22.  આરદર્જશિ શવકાસ શવભાગ 1,298 2,252.88 

કુલ 4,611 12,437.03 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાિ (રહસાબ અને હક), ગજુિાિ કર્ેિી દ્વાિા આપવામાાં આવેલી મારહિી 
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પરિશિષ્ટ 4.2 

31 માર્ભ 2021ના િોજ બાકી શવગતવાિ આકસ્મમક બબલોની શવભાગ-વાિ શવગતો 

(સાંદભભ: ફકિો 4.5) 

ક્રમાાંક શવભાગન ુનામ 

બાકી શવગતવાિ 
આકસ્મમક 

બબલોની સાંખ્યા 
િકમ (` કિોડમાાં) 

1.  કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ  7 0.07 

2.  મરહલા અન ેબાળ શવકાસ 31 386.66 

3.  શિક્ષણ શવભાગ 1,025 22.87 

4.  અન્ન અન ેનાગરિક પિુવઠો 4 0.06 

5.  નાણા 28 0.06 

6.  સામાન્ય વહીવટ 119 22.90 

7.  ગજુિાિ શવધાનસભા સગર્વાલય 1 0.00* 

8.  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 102 0.69 

9.  ગહૃ  શવભાગ 806 63.96 

10.  ઉદ્યોગ અન ેખાણ 18 16.92 

11.  મરહિી, પ્રસાિણ અન ેપ્રવાસન 7 0.02 

12.  શ્રમ અન ેિોજગાિ 5 0.06 

13.  કાયદા શવભાગ 176 0.41 

14.  નમચદા, જળ સાંપશિ, પાણી પિૂવઠો અન ેકલ્પસિ 2 0.00* 

15.  નમચદા, જળ સાંપશિ, પાણી પિૂવઠો 2 0.10 

16.  પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને ગ્રામ શવકાસ 888 21.97 

17.  માગચ અને મકાન 2 0.00* 

18.  મહસેલૂ શવભાગ 83 6.75 

19.  સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકારિિા 153 2.02 

20.  િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક પ્રવશૃિઓ 116 5.48 

21.  આરદર્જશિ શવકાસ શવભાગ 72 2.11 

22.  શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યાગગકી  1 0.00* 

23.  વન અન ેપયાચવિણ શવભાગ 1 0.00* 

24.  ઉર્જચ અન ેપટે્રોકેમીકલ શવભાગ 1 0.00* 

કુલ 3,650 553.11 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાિ (રહસાબ અને હક), ગજુિાિ દ્વાિા આપવામાાં આવેલી મારહિી 

* િકમ ₹ 50,000 કિિાાં ઓછી છે; આિી શનૂ્યમાાં ફેિવી છે. 



પરિશિષ્ટો 
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પરિશિષ્ટ 4.3 

31 માર્ભ 2021ના િોજ બાકી શવગતવાિ આકસ્મમક બબલોની વર્ભ-વાિ શવગતો 

 (સાંદભભ: ફકિો 4.5) 

વર્ભ 
બાકી શવગતવાિ આકસ્મમક બબલોની 

સાંખ્યા  
િકમ 

(` કિોડમાાં) 

2000-01 107 1.20 

2001-02 145 2.48 

2002-03 172 1.11 

2003-04 205 0.88 

2004-05 88 0.86 

2005-06 100 1.38 

2006-07 146 1.20 

2007-08 84 1.23 

2008-09 78 0.76 

2009-10 58 1.17 

2010-11 126 3.45 

2011-12 83 2.13 

2012-13 46 1.76 

2013-14 53 1.19 

2014-15 26 0.94 

2015-16 75 2.39 

2016-17 63 4.25 

2017-18 119 45.61 

2018-19 145 28.56 

2019-20 347 12.92 

2020-21 1,390 437.69 

કુલ 3,650 553.16 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાિ (રહસાબ અને હક), ગજુિાિની કર્ેિી દ્વાિા આપવામાાં આવેલી મારહિી 
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પરરતિષ્ટો 

પરિશિષ્ટ 4.4 

30 જૂન 2021ની સ્થિશિએ બાકી રિસાબો અને અલગ ઑરિટ અિવેાલો (SARs) િાજ્ય શવધાનસભામાાં મકુવામાાં શવલાંબ દિાાવત ુપત્રક 

(સાંદભા: ફકિો 4.12) 

ક્રમાાંક સાંથિાન ુનામ 

સોંપણીનો 
સમયગાળો 

(સધુી) 

કઇ કલમ 
હઠેળ 
ઑરિટ 
િય ુ

આ વર્ચ સધુીના 
રહસાબો ઑરિટમાાં 

રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલો રાજ્ય 
સરકારન ેજારી 

કયાચ તયાાં સધુીનો 
સમયગાળો  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ 

તવધાનસભામાાં 
મકુવા જરૂરી છે 

કે કેમ  

ઑરિટ દ્વારા 
અલગ ઑરિટ 

અહવેાલ 
રાજ્ય 

સરકારન ેજારી 
કયાચ િારીખ  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ મક્યા 

િારીખ  

બાકી 
રહસાબોની 

સાંખ્યા 

કાયદા તવભાગ 

1. 
ગજુરાિ રાજ્ય કાનનૂી સવેા ઓિોરીટી, 
અમદાવાદ 

જરૂરી નિી 19 (2) 2016-17 2016-17 હા 06.02.2019 િારીખ મળી નિી 4 

2. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, નવસારી જરૂરી નિી 19 (2) 2015-16 2015-16 હા 21.11.2017 િારીખ મળી નિી 5 

3. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, વલસાિ જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 06.02.2019 િારીખ મળી નિી 3 

4. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, રાજકોટ જરૂરી નિી 19 (2) 2020-21 2019-20 હા 17.05.2021 િારીખ મળી નિી કોઇ તવલાંબ 
નિી 

5. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, પાટણ જરૂરી નિી 19 (2) 2019-20 2019-20 હા 27.08.2021 િારીખ મળી નિી 1 

6. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, જામનગર જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 3 

7. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, મહસેાણા જરૂરી નિી 19 (2) 2019-20 2019-20 હા 24.12.2020 િારીખ મળી નિી 1 

8. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, પાલનપરુ જરૂરી નિી 19 (2) 2015-16 2015-16 હા 19.04.2018 િારીખ મળી નિી 5 

9. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, ભરૂર્ જરૂરી નિી 19 (2) 2015-16 2015-16 હા 06.12.2016 િારીખ મળી નિી 5 

10. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, જુનાગઢ જરૂરી નિી 19 (2) 2019-20 2019-20 હા 21.10.2021 િારીખ મળી નિી 1 

11. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, િાપી, 
વ્યારા જરૂરી નિી 19 (2) 2018-19 2018-19 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 2 

12. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, આણાંદ જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 3 
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક સાંથિાન ુનામ 

સોંપણીનો 
સમયગાળો 

(સધુી) 

કઇ કલમ 
હઠેળ 
ઑરિટ 
િય ુ

આ વર્ચ સધુીના 
રહસાબો ઑરિટમાાં 

રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલો રાજ્ય 
સરકારન ેજારી 

કયાચ તયાાં સધુીનો 
સમયગાળો  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ 

તવધાનસભામાાં 
મકુવા જરૂરી છે 

કે કેમ  

ઑરિટ દ્વારા 
અલગ ઑરિટ 

અહવેાલ 
રાજ્ય 

સરકારન ેજારી 
કયાચ િારીખ  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ મક્યા 

િારીખ  

બાકી 
રહસાબોની 

સાંખ્યા 

13. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, ખિેા, 
નિીયાદ 

જરૂરી નિી 19 (2) 2015-16 2015-16 હા 01-02-2017 િારીખ મળી નિી 5 

14. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
ગાાંધીનગર 

જરૂરી નિી 19 (2) 2020-21 2019-20 હા 02.06.2021 િારીખ મળી નિી કોઇ તવલાંબ 
નિી 

15. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી,  સરુિ જરૂરી નિી 19 (2) 2019-20 2019-20 હા 16.08.2021 િારીખ મળી નિી 1 

16. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
રહમિનગર જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 10.01.2019 િારીખ મળી નિી 3 

17. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, દાહોદ જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 3 

18. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, અમરેલી જરૂરી નિી 19 (2) 2018-19 2018-19 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 2 

19. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, કચ્છ, 

ભજુ 
જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 3 

20. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
ભાવનગર જરૂરી નિી 19 (2) 2015-16 2015-16 હા 04.06.2018 િારીખ મળી નિી 5 

21. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, વિોદરા જરૂરી નિી 19 (2) 2014-15 2014-15 હા 19.06.2017 િારીખ મળી નિી 6 

22. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, ગોધરા જરૂરી નિી 19 (2) 2019-20 2019-20 હા 08.09.2021 િારીખ મળી નિી 1 

23. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
સરુેન્દ્રનગર જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 23.10.2020 િારીખ મળી નિી 3 

24. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
અમદાવાદ ગ્રામ્ય 

જરૂરી નિી 19 (2) 2019-20 2019-20 હા 06.08.2021 િારીખ મળી નિી 1 

25. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
રાજપીપળા જરૂરી નિી 19 (2) 2015-16 2015-16 હા 24.11.2017 િારીખ મળી નિી 5 

26. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, પોરબાંદર જરૂરી નિી 19 (2) 2017-18 2017-18 હા 23-10-2020 િારીખ મળી નિી 3 
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક સાંથિાન ુનામ 

સોંપણીનો 
સમયગાળો 

(સધુી) 

કઇ કલમ 
હઠેળ 
ઑરિટ 
િય ુ

આ વર્ચ સધુીના 
રહસાબો ઑરિટમાાં 

રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલો રાજ્ય 
સરકારન ેજારી 

કયાચ તયાાં સધુીનો 
સમયગાળો  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ 

તવધાનસભામાાં 
મકુવા જરૂરી છે 

કે કેમ  

ઑરિટ દ્વારા 
અલગ ઑરિટ 

અહવેાલ 
રાજ્ય 

સરકારન ેજારી 
કયાચ િારીખ  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ મક્યા 

િારીખ  

બાકી 
રહસાબોની 

સાંખ્યા 

27. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
જામખાંભાળીયા જરૂરી નિી 19 (2) 2018-19 2017-18 હા 21.10.2021 િારીખ મળી નિી 2 

28. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, અરવલ્લી જરૂરી નિી 19 (2) આજ સધુી કોઇ રહસાબ મળ્યા નિી. હા   5 

29. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી,  
ગીરસોમનાિ 

જરૂરી નિી 19 (2) આજ સધુી કોઇ રહસાબ મળ્યા નિી. હા   5 

30. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, 
મરહસાગર જરૂરી નિી 19 (2) આજ સધુી કોઇ રહસાબ મળ્યા નિી. હા   4 

31. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, મોરબી જરૂરી નિી 19 (2) આજ સધુી કોઇ રહસાબ મળ્યા નિી. હા   5 

32. 
જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી,  
છોટાઉદેપરુ જરૂરી નિી 19 (2) આજ સધુી કોઇ રહસાબ મળ્યા નિી. હા   5 

33. જીલ્લા કાનનૂી સેવા ઓિોરીટી, બોટાદ જરૂરી નિી 19 (2) આજ સધુી કોઇ રહસાબ મળ્યા નિી. હા   3 

ગિૃ શવભાગ 

34. 
ગજુરાિ રાજ્ય માનવ અતધકાર પાંર્, 
ગાાંધીનગર 

જરૂરી નિી 19 (2) 2006-07 2006-07 હા 10.02.2010 િારીખ મળી નિી 14 

ઉર્જા અને પેટ્રોકેમીકલ્સ શવભાગ 

35. ગજુરાિ તવદ્યિુ તનયાંત્રક આયોગ જરૂરી નિી 19 (2) 2020-21 2019-20 હા 24.09.2020 િારીખ મળી નિી કોઇ તવલાંબ 
નિી 

બાંદિ અને પરિવિન શવભાગ 

36. ગજુરાિ મરેીટાઇમ બોિચ 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 હા 11.10.2021 િારીખ મળી નિી 1 

શ્રમ અને િોજગાિ શવભાગ 

37. 
ગજુરાિ મકાન અન ેઅન્દ્ય બાાંધકામ 
શ્રમયોગી કલ્યાણ બોિચ, અમદાવાદ 

જરૂરી નિી 19 (2) 2016-17 2016-17 હા 27/10/2020 31/03/2021 4 
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક સાંથિાન ુનામ 

સોંપણીનો 
સમયગાળો 

(સધુી) 

કઇ કલમ 
હઠેળ 
ઑરિટ 
િય ુ

આ વર્ચ સધુીના 
રહસાબો ઑરિટમાાં 

રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલો રાજ્ય 
સરકારન ેજારી 

કયાચ તયાાં સધુીનો 
સમયગાળો  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ 

તવધાનસભામાાં 
મકુવા જરૂરી છે 

કે કેમ  

ઑરિટ દ્વારા 
અલગ ઑરિટ 

અહવેાલ 
રાજ્ય 

સરકારન ેજારી 
કયાચ િારીખ  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ મક્યા 

િારીખ  

બાકી 
રહસાબોની 

સાંખ્યા 

38. 
તવકલાાંગિાવાળી વ્યસ્તિઓ માટે ગજુરાિ 
રાજ્યનુાં ભાંિોળ, ગાાંધીનગર 

જરૂરી નિી 19 (2) 
નવ ુઉમરેેલ છેં. 2019-20િી કોઇ 

રહસાબ હજી મળ્યા નિી, હા - - 2 

િિિેી શવકાસ અને િિિેી આવાસન શવભાગ 

39. 
ગજુરાિ ગ્રામ્ય આવાસન બોિચ. 
ગાાંધીનગર 

2022-23 19 (3) 2018-19 2018-19 હા 26.02.2020 05.03.2021 2 

40 ગજુરાિ હાઉસીંગ બોિચ, અમદાવાદ 2026-27 19 (3) 2019-20 2018-19 હા 28.04.2020 25.09.2020 1 

41. ગજુરાિ થલમ તલીયરન્દ્સ સેલ 2026-27 19 (3) 2018-19 2018-19 હા 16.12.2020 િારીખ મળી નિી 2 

42. 
ગજુરાિ મ્યતુનતસપલ ફાઇનાન્દ્સ બોિચ, 
ગાાંધીનગર 

2023-24 20 (1) 2020-21 2019-20 હા 06.11.2020 િારીખ મળી નિી કોઇ તવલાંબ 
નિી 

43. 
પાણી અન ેગટર વ્યવથિા માંિળ 
(WASMO), ગાાંધીનગર 2020-21 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 07.07.2021 જરૂરી નિી 1 

44. અમદાવાદ િહરેી તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 1 

45. વિોદરા િહરેી તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 1 

46. રાજકોટ િહરેી તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 10.06.2021 જરૂરી નિી 1 

47. સરુિ િહરેી તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 1 

48. જામનગર તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2018-19 ના 03.12.2020 જરૂરી નિી 1 

49. ભાવનગર તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2018-19 2018-19 ના 19.07.2021 જરૂરી નિી 2 

50. ભજુ તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2018-19 2018-19 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 2 

51. રાપર તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 1 

52. ગાાંધીનગર િહરેી તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 15.06.2021 જરૂરી નિી 1 
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક સાંથિાન ુનામ 

સોંપણીનો 
સમયગાળો 

(સધુી) 

કઇ કલમ 
હઠેળ 
ઑરિટ 
િય ુ

આ વર્ચ સધુીના 
રહસાબો ઑરિટમાાં 

રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલો રાજ્ય 
સરકારન ેજારી 

કયાચ તયાાં સધુીનો 
સમયગાળો  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ 

તવધાનસભામાાં 
મકુવા જરૂરી છે 

કે કેમ  

ઑરિટ દ્વારા 
અલગ ઑરિટ 

અહવેાલ 
રાજ્ય 

સરકારન ેજારી 
કયાચ િારીખ  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ મક્યા 

િારીખ  

બાકી 
રહસાબોની 

સાંખ્યા 

53. અંજાર તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 15.06.2021 જરૂરી નિી 1 

54. ભર્ાઉ તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 16.06.2021 જરૂરી નિી 1 

55. જુનાગઢ તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 16/06/2021 જરૂરી નિી 1 

56. અંબાજી તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 16.06.2021 જરૂરી નિી 1 

57. અલાંગ તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 16.06.2021 જરૂરી નિી 1 

58. 
ભરૂર્/અંકલશ્વર િહરેી તવથિાર તવકાસ 
ઓિોરીટી. 2021-22 20 (1) 2019-20 2017-18 ના 03.12.2020 જરૂરી નિી 1 

59. 
મોરબી/વાાંકાનરે િહરેી તવથિાર તવકાસ 
ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2016-17 2016-17 ના 11.07.2018 જરૂરી નિી 4 

60. 
આણાંદ / વલ્લભ તવદ્યાનગર / કરમસદ 
િહરેી તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી. 2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 3 

61. 
સરુેન્દ્રનગર / દૂધરેજ / વઢવાણ સહરેી 
તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી. 2021-22 20 (1) 2018-19 2018-19 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 2 

62. 
રહમિનગર િહરેી તવથિાર તવકાસ 
ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2017-18 2017-18 ના 22.06.2021 જરૂરી નિી 3* 

63. G.I.F.T. િહરેી તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 25.03.2021 જરૂરી નિી 1 

64. 
િામળાજી િહરેી તવથિાર તવકાસ 
ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2019-20 -- ના - જરૂરી નિી 1** 

65. 
ખાંભાળીયા િહરેી તવથિાર તવકાસ 
ઓિોરીટી 2021-22 20 (1) 2018-19 2018-19 ના 25.06.2021 જરૂરી નિી 2 

66. 
નવસારી તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી, 
નવસારી 2021-22 20 (1) 2018-19 2018-19 ના 19.07.2021 જરૂરી નિી 2 
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક સાંથિાન ુનામ 

સોંપણીનો 
સમયગાળો 

(સધુી) 

કઇ કલમ 
હઠેળ 
ઑરિટ 
િય ુ

આ વર્ચ સધુીના 
રહસાબો ઑરિટમાાં 

રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલો રાજ્ય 
સરકારન ેજારી 

કયાચ તયાાં સધુીનો 
સમયગાળો  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ 

તવધાનસભામાાં 
મકુવા જરૂરી છે 

કે કેમ  

ઑરિટ દ્વારા 
અલગ ઑરિટ 

અહવેાલ 
રાજ્ય 

સરકારન ેજારી 
કયાચ િારીખ  

અલગ ઑરિટ 
અહવેાલ મક્યા 

િારીખ  

બાકી 
રહસાબોની 

સાંખ્યા 

67. 
બારિોલી તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી, 
બારિોલી 2021-22 20 (1) 2019-20 2019-20 ના 19.07.2021 જરૂરી નિી 1 

68. 
ખાજોિ તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટી, 
ખાજોિ 

2021-22 20 (1) 2017-18 -- ના - જરૂરી નિી 3*** 

69. 
ગજુરાિ રીયલ એથટેટ રેગ્યલુટેરી 
ઓિોરીટી, ગાાંધીનગર 

જરૂરી નિી 19 (2) 2020-21 2019-20 હા 23.02.2020 િારીખ મળી નિી કોઇ તવલાંબ 
નિી 

70. ગાાંધીધામ તવકાસ ઓિોરીટી, ગાાંધીધામ 2024-25 20(1) 
2020-21િી નવી 

સોંપણી No   1  

વન અને પયાાવિણ શવભાગ 

71. ગજુરાિ રાજ્ય કેમ્પા (CAMPA) 

સવોચ્ર્ 
અદાલિના 
ચકુાદાના 
આધારે 

(2010) 
ઑરિટ 
કરવામાાં 
આવ ેછે.  

20(1) 2013-14 2013-14 હા 15.11.2019 કોઇ મારહિી નિી 7 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઓરિટ-I) અને પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઓરિટ-II) ની કર્ેરીઓ દ્વારા સાંકલલિ મારહિી 

# નાણાકીય વર્ચના રહસાબો દર વર્ ે30 જૂન સધુીમાાં રજૂ કરવાના હોય છે.  
 ક્રમાાંક 62: રહમિનગર તવથિાર ઓિોરીટી ના વર્ચ 2013-14 િી 2017-18 માટેના રહસાબોં જૂલાઇ 2019માાં મળ્યા હિા.  જો કે, વર્ચ 2012-13 માટેના રહસાબોં હજી બાકી હિા. 
**  ક્રમાાંક 64: િામળાજી િહરેી તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટીના વર્ચ 2012-13 અન ે2013-14 માટેના રહસાબો િયૈાર કરવામાાં આવ્યા નિી પરાંત ુખર્ચ શન્દ્ય હોવાની મારહિી રજૂ કરવામાાં આવી 

છે.. વર્ચ 2014-15 િી 2019-20 ના રહસાબો જૂલાઇ 2021માાં રજૂ કરવામાાં આવ્યા છેં.  
*** ક્રમાાંક 68:   ખાજોિ તવથિાર તવકાસ ઓિોરીટીએ 2017-18 માટે શન્દ્ય ખર્ચ હોવાની રજૂઆિ કરી છે. 
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પરરતિષ્ટો 

પરિશિષ્ટ 4.5 
બાકી નાણાકીય પત્રકો અને 30 સપ્ટેમ્બિ 2021ની સ્થિશિએ જેમના નાણાકીય પત્રકો બાકી િિા િેવા િાજ્યના ર્જિિે ક્ષત્રના ઉપક્રમોમાાં િાજ્ય સિકાિે વષ ા દિશમયાન કિેલા 

મિૂીિોકાણ દિાાવત ુપત્રક 
 (સાંદભા: ફકિો 4.13.5 અને 4.13.6) 

ક્રમાાંક કાંપનીન ુનામ સિકાિી કાંપની/ સિકાિ દ્વાિા 
શનયાંત્રીિ અન્ય કાંપની 

છેલ્લા આખિીરૂપ અપાયેલ 
નાણાકીય પત્રક 

ભિપાઇ િયેલી 
મિૂી # 

બાકી નાણાકીય પત્રકો  બાકી નાણાકીય 
પત્રકોની સાંખ્યા 

1 2 3 4 5 6 7 

ક સરક્રય સિકાિી કાંપનીઓ 

1 ગજુરાિ કૃતર્ ઉદ્યોગ તનગમ લલતમટેિ (એકાકી) સરકારી કાંપની 2017-18 8.08 2018-19 િી 2020-21 3 

ગજુરાિ કૃતર્ ઉદ્યોગ તનગમ લલતમટેિ (એકતત્રિ)1 સરકારી કાંપની 2017-18  2018-19 િી 2020-21  

2 ગજુરાિ રાજ્ય જમીન તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2016-17 5.88 2017-18 િી 2020-21 4 

3 ગજુરાિ ઘટેા અન ેઉન તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 4.31 2020-21 1 
4 ગજુરાિ રાજ્ય હાિિાળ અને હથિકલા તવકાસ 

તનગમ લલતમટેિ 
સરકારી કાંપની 2017-18 12.06 2018-19 િી 2020-21 3 

5 ગજુરાિ મરહલા આતિિક તવકાસ તનગમ તમટેિ સરકારી કાંપની 2017-18 7.02 2018-19 િી 2020-21 3 

6 ગજુરાિ લઘમુતિ અન ેનાણાકીય તવકાસ તનગમ 
લલતમટેિ 

સરકારી કાંપની 2018-19 20.00 2019-20 િી 2020-21 2 

7 ગજુરાિ સફાઇ કામદાર તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2017-18 14.09 2018-19 િી 2020-21 3 

8 ગજુરાિ ઠાકોર અન ેકોળી તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2018-19 14.11 2019-20 િી 2020-21 2 

9 ગજુરાિ આજીતવકા પ્રમોિન કાંપની લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2018-19 0.05 2019-20 િી 2020-21 2 

10 િો. આંબિેકર અંતયોદય તવકાસતનગમ સરકારી કાંપની 2018-19 5.00 2019-20 િી 2020-21 2 
11 ગજુરાિ જળ સાંસાધન તવકાસતનગમલલતમટેિ સરકારી કાંપની 2017-18 31.49 2018-19 િી 2020-21 ૩ 

                                                           

1  એકાકી અને એકતત્રિ રહસાબો એક સાિે રજૂ કરવામાાં આવે છે આિી કોઠા 4.17ના હતે ુમાટે િેને એક િરીકે ગણવામાાં આવ્યો છે.  
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક કાંપનીન ુનામ સિકાિી કાંપની/ સિકાિ દ્વાિા 
શનયાંત્રીિ અન્ય કાંપની 

છેલ્લા આખિીરૂપ અપાયેલ 
નાણાકીય પત્રક 

ભિપાઇ િયેલી 
મિૂી # 

બાકી નાણાકીય પત્રકો  બાકી નાણાકીય 
પત્રકોની સાંખ્યા 

1 2 3 4 5 6 7 

12 ગજુરાિ રાજ્ય વન તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 6.32 2020-21 1 

13 ગજુરાિ રાજ્ય નાગરરક પરુવઠા તનગમલલતમટેિ સરકારી કાંપની 2018-19 70.00 2019-20 િી 2020-21 2 

14 ગજુરાિ િબીબી સેવા તનગમ લલતમટેિ (એકાકી) સરકારી કાંપની 2018-19 2.50 2019-20 િી 2020-21 2 

ગજુરાિ િબીબી સેવા તનગમ લલતમટેિ (એકતત્રિ) સરકારી કાંપની 2018-19  2019-20 િી 2020-21  

15 સરીગામ તલીન ઇનીિીએટીવ સરકાર દ્વારા તનયાંત્રીિ અન્દ્ય કાંપની 2019-20 50.80 2020-21 1 

16 ગજુરાિ લબન અનામિ તિક્ષણ અન ે  આતિિક 
તવકાસ તનગમ 

સરકારી કાંપની - - 2018-19 િી 2020-21 3 

17 ગજુરાિ થટુિન્દ્ટ થટાટચઅપ એન્દ્િ ઇનોવિેન હબ  સરકારી કાંપની 2019-20 0.01 2020-21 1 

18 ગજુરાિ ઔદ્યોલગક રોકાણ તનગમ લલતમટેિ 
(એકાકી) 

સરકારી કાંપની 2019-20 256.98 2020-21 1 

ગજુરાિ ઔદ્યોલગક રોકાણ તનગમલલતમટેિ 
(એકતત્રિ) 

સરકારી કાંપની 2019-20  2020-21  

19 ગજુરાિ પ્રવાસન તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 20.00 2020-21 1 

20 ગજુરાિ ઇન્દ્ફોમટેીતસ લલતમટેિ (એકાકી) સરકારી કાંપની 2018-19 18.51 2019-20 િી 2020-21 2 

ગજુરાિ ઇન્દ્ફોમટેીતસ લલતમટેિ (એકતત્રિ) સરકારી કાંપની 2018-19  2019-20 િી 2020-21  

21 ગજુરાિ પ્રવાસન તવકાસ કાંપની લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 18.40 2020-21 1 

22 ગજુરાિ ફાઇબર ગ્રીિ નટેવકચ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 0.10 2020-21 1 

23 ગજુરાિ ISP સતવિસીઝ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 0.10 2020-21 1 

24 સરદાર સરોવર નમચદા તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 63,990.11 2020-21 1 

25 ગજુરાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસન તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 50.00 2020-21 1 

26 ગજુરાિ િહરેી તવકાસ કાંપની લલતમટેિ (એકાકી) સરકારી કાંપની 2019-20 26.00 2020-21 1 
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ક્રમાાંક કાંપનીન ુનામ સિકાિી કાંપની/ સિકાિ દ્વાિા 
શનયાંત્રીિ અન્ય કાંપની 

છેલ્લા આખિીરૂપ અપાયેલ 
નાણાકીય પત્રક 

ભિપાઇ િયેલી 
મિૂી # 

બાકી નાણાકીય પત્રકો  બાકી નાણાકીય 
પત્રકોની સાંખ્યા 

1 2 3 4 5 6 7 

ગજુરાિ િહરેી તવકાસ કાંપની લલતમટેિ (એકતત્રિ) સરકારી કાંપની 2019-20  2020-21  

27 ગજુરાિ વોટર ઇન્દ્રાથરતર્ર લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 155.02 2020-21 1 

28 ગજુરાિ રાજ્ય એવીએિન ઇન્દ્રાથરતર્ર કાંપની 
લલતમટેિ 

સરકારી કાંપની 2018-19 0.05 2018-19 િી 2020-21 2 

29 ગજુરાિ ઉજાચ  તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 505.03 2020-21 1 

30 ગજુરાિ રાજ્ય તવકલાાંગ (રદવ્યાાંગ) નાણાકીય 
અન ેતવકાસ તનગમ 

સરકારી કાંપની - - 2020-21 1 

 કુલ ક (સરક્રય સિકાિી કાંપનીઓ) 65,292.02  53 

ખ શનષ્ક્ષ્ક્રય સિકાિી કાંપનીઓ       

1 ગજુરાિ મતથદ્યોગ તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 1998-99 1.94 1999-00 િી 2020-21 22 

2 ગજુરાિ િેરી તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 10.46 2020-21 1 

3 ગજુરાિ લઘ ુઉદ્યોગ તનગમ લલતમટેિ (ફિર્ામાાં) સરકારી કાંપની 2006-07 4.00 2007-08 િી 2020-21 14 

4 ગજુરાિ રાજ્ય ગ્રામ તવકાસ તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2016-17 0.58 2017-18 િી 2020-21 4 

5 ગજુરાિ ફાઉન્દ્િેિન ફોર મન્દ્યલ હેલ્િ એન્દ્િ 
એલાઇિ સાયન્દ્સીઝ  

સરકારી કાંપની 2010-11 0.02 2011-12 િી 2020-21 10 

6 લબસાગ સટેેલાઇટ કોમ્યનુીકેિન  સરકારી કાંપની 2014-15 39.08 2015-16 િી 2020-21 6 

7 ઇન્દ્રાથરતર્ર ફાઇનાન્દ્સ કાંપની ગજુરાિ લલતમટેિ સરકાર દ્વારા તનયાંત્રીિ અન્દ્ય કાંપની 2010-11 2.50 2011-12 િી 2020-21 10 

8 ગજુરાિ ર્મોદ્યોગ લલતમટેિ (ફિર્ામાાં) સરકારી કાંપની 2001-02 1.50 2002-03 િી 2020-21 19 

9 ગજુરાિ રાજ્ય બાાંધકામ તનગમ લલતમટેિ 
(ફિર્ામાાં) 

સરકારી કાંપની 2019-20 5.00 2020-21 1 
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પરરતિષ્ટો 

ક્રમાાંક કાંપનીન ુનામ સિકાિી કાંપની/ સિકાિ દ્વાિા 
શનયાંત્રીિ અન્ય કાંપની 

છેલ્લા આખિીરૂપ અપાયેલ 
નાણાકીય પત્રક 

ભિપાઇ િયેલી 
મિૂી # 

બાકી નાણાકીય પત્રકો  બાકી નાણાકીય 
પત્રકોની સાંખ્યા 

1 2 3 4 5 6 7 

10 ગજુરાિ રાજ્ય ટેક્ષ્ટાઇલ તનગમ લલતમટેિ 
(ફિર્ામાાં) 

સરકારી કાંપની 1996-97 46.46 1997-98 િી 2020-21 24 

11 ગજુરાિ કોમ્યતુનકેિન્દ્સ એન્દ્િ ઇલતેરોતનતસ લલતમટેિ 
(ફિર્ામાાં) 

સરકારી કાંપની 2000-01 12.45 2001-02 િી 2020-21 20 

12 ગજુરાિ રાન્દ્સ-રરતસવસચ લલતમટેિ સરકાર દ્વારા તનયાંત્રીિ અન્દ્ય કાંપની 2018-19 0.29 2019-20 િી 2020-21 2 

13 નનૈી કોલ કાંપની લલતમટેિ સરકાર દ્વારા તનયાંત્રીિ અન્દ્ય કાંપની 2011-12 0.05 2012-13 િી 2020-21 9 

14 આલ્કોક એિિાઉન (ગજુરાિ) લલતમટેિ (ફિર્ામાાં) સરકારી કાંપની 2019-20 51.00 2020-21 1 

15 ગજુરાિ ઔદ્યોલગક કોરીિોર તનગમ લલતમટેિ સરકારી કાંપની 2019-20 10.00 2020-21 1 

 કુલ ખ (શનષ્ક્ષ્ક્રય સિકાિી કાંપનીઓના બાકી) 185.33  144 
ગ સરક્રય વૈધાશનક શનગમો      

1 ગજુરાિ રાજ્ય વખાર તનગમ સરકારી કાંપની 2014-15 4.00 2015-16 િી 2020-21 6 

2 ગજુરાિ ઔદ્યોલગક તવકાસ તનગમ સરકારી કાંપની 2019-20 0.00 2020-21 1 

3 ગજુરાિ રાજ્ય માગચ પરરવહન તનગમ સરકારી કાંપની 2017-18 3,209.74 2018-19 િી 2020-21 3 

 કુલ  ગ (સરક્રય વૈધાશનક શનગમો) 3,213.74  10 

 એકાંદિ કુલ (ક+ખ+ગ) 68,691.09  207 

 

સ્રોિ:પરરતિષ્ટ  રાજ્યના જાહરે ક્ષત્રના ઉપક્રમો .દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવલેા નાણાકીય પત્રકોને આધારે િયૈાર કરવામાાં આવ્ય ુછે. 
FSs= નાણાકીય પત્રકો  
# ભરપાઇ િયલેી મિૂીમાાં ફાળવણી બાકી હોય એવા અરજીના નાણાનો સામલે છે. 
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પરિશિષ્ટ 4.6 

જુદી જુદી સસં્થાઓ અને સત્તામડંળો દ્વાિા રિસાબોને આખિીરૂપ આપવાનુ ંબાકી િોય તેની 
શવગતો દિાાવત ુપત્રક 

 (સદંર્ા: ફકિો 4.14) 

ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

2004-05િી આગળ 

1 અક્ષિ પરુૂર્ોત્તમ આિોગ્ય માંરદિ, વડોદિા આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

2005-06 િી આગળ 

1 કે. જે. મહિેા ટી.બી. હોસ્થપટલ, ભાવનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

2006-07િી આગળ 

1 વન શવકાસ એજન્સી, સાબિકાાંઠા. રહમિનગિ (ઉત્તિ) વન અન ેપયાચવિણ 

2 વન શવકાસ એજન્સી, સિેુન્રનગિ વન અન ેપયાચવિણ 

3 જી. કે. જનિલ હોસ્થપટલ, કચ્છ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

4 ગજુિાિ શિક્ષણ સાંિોધન અન ેપ્રૌદ્યોગગકી પરિર્દ, ગાાંધીનગિ શિક્ષણ 

5 ગજુિાિ સારહત્ય અકાદમી, ગાાંધીનગિ 
િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃત્તઓ 

2007-08થી આગળ 

1 ગજુિાિ િાજ્ય સાંગીિ નાટક અકાદમી, ગાાંધીનગિ 
િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃત્તઓ 

2008-09િી આગળ 

1 વન શવકાસ એજન્સી, જામનગિ; વન અન ેપયાચવિણ 

2 વન શવકાસ એજન્સી, િાજકોટ વન અન ેપયાચવિણ 

3 વન શવકાસ એજન્સી, સાબિકાાંઠા. રહમિનગિ (દગક્ષણ)  વન અન ેપયાચવિણ 

4 
નાિાયણ આંખની હોસ્થપટલ (આિોગ્ય ધામ સાંર્ાગલિ) હાલોલ 

પાંર્મહાલ 
આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

5 ગજુિાિ િમિગમિ સત્તામાંડળ, ગાાંધીનગિ 
િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃત્તઓ 

6 સિુક્ષા સતે ુસોસાયટી, ભાવનગિ ગહૃ 
2009-10િી આગળ 

1 માાંડવી િાલકુા ક્ષય શનવાિણ સાંઘ, કચ્છ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

2010-11 આગળ 

1 ભવન્સ શ્રી સી. ટી. સિુિીયા ઔદ્યોગગક િાલીમ સાંથિા, ખડેા શ્રમ અન ેિોજગાિ 
2011-12િી આગળ 

1 ગજુિાિ િાજ્ય લલીિ કલા અકાદમી, અમદાવાદ 
િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃત્તઓ 

2 નવસાિી કૃશર્ યશુનવસીટી, નવસાિી  કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ  

2012-13િી આગળ 

1 ભવન્સ શ્રી થવાશમનાિાયણ પ્રૌદ્યોગગકી સાંથિા, ખડેા શિક્ષણ 

2 વન શવકાસ એજન્સી, ગાાંધીનગિ વન અન ેપયાચવિણ 
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ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

3 વન શવકાસ એજન્સી, વ્યાિા વન અન ેપયાચવિણ 

4 વન શવકાસ એજન્સી, પાટણ વન અન ેપયાચવિણ 

5 વન શવકાસ એજન્સી, ખડેા વન અન ેપયાચવિણ; 

6 વન શવકાસ એજન્સી, ગીિ (પવૂચ) વન અન ેપયાચવિણ 

7 વન શવકાસ એજન્સી, ગીિ (પશિમ) વન અન ેપયાચવિણ 

8 વન શવકાસ એજન્સી, વલસાડ દગક્ષણ વન અન ેપયાચવિણ 

2013-14િી આગળ 

1 બાલા હનમુાન આયવુદે મહાશવદ્યાલય, માણસા, ગાાંધીનગિ  શિક્ષણ 

2 
ગજુિાિ જમીનશવહોણા મજૂિ અને હળપશિ આવાસન બોડચ, 
ગાાંધીનગિ  

પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને 
ગ્રામ શવકાસ 

3 ગજુિાિ ઔર્ધીય વનથપશિ બોડચ, ગાાંધીનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

4 ગજુિાિ અનસુગૂર્િ જાિી શવકાસ શનગમ, ગાાંધીનગિ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 

5 
આઇ.ટી. આઇ. કોલજે (થવાશમનાિાયણ સાંર્ાગલિ), પાંર્મહાલ, 
લણુાવડા  

શ્રમ અન ેિોજગાિ 

6 િોગી કલ્યાણ સશમશિ, સીવીલ હોસ્થપટલ અસાિવા અમદાવાદ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

7 િોગી કલ્યાણ સશમશિ ગરુૂ ગોશવિંદશસિંહ, જામનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ; 

8 િોગી કલ્યાણ સશમશિ, નવી સીવીલ હોસ્થપટલ, સિુિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

9 િોગી કલ્યાણ સશમશિ, સિ ટી. જનિલ હોસ્થપટલ, ભાવનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

10 સિદાિ વલ્લભભાઇ પટેલ મમેોરિયલ સોસાયટી અમદાવાદ 
િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃત્તઓ 

11 થકુલ ઓફ આકીટેક્ર્િ, સપે્ટ (CEPT) યશુનવશસિટી, અમદાવાદ શિક્ષણ 

12 
થકુલ ઓફ ગબલ્ડીંગ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, સપે્ટ (CEPT) 
યશુનવસીટી, અમદાવાદ 

શિક્ષણ 

13 
થકુલ ઓફ ઇન્ટીિીયિ રડઝાઇન, સપે્ટ CEPT યશુનવસીટી, 
અમદાવાદ 

શિક્ષણ 

14 થકુલ ઓફ પ્લાનીંગ CEPT યશુનવસીટી અમદાવાદ શિક્ષણ 

15 સને્ટીનલ સવલેન્સ યશુનટ, સિુિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

16 
િાજ્ય આિોગ્ય સોસાયટી, આિોગ્ય કશમિનિ, િબીબી સવેાઓ 
અન ેિબીબી શિક્ષણ, ગાાંધીનગિ 

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

17 સિુક્ષા સતે ુસોસાયટી, નમચદા ગહૃ 
18 સિુક્ષા સતે ુસોસાયટી િાજ્ય કક્ષા, ગાાંધીનગિ ગહૃ 

19 
વિેાવળ પીપલ્સ સહકાિી બેંક િજિ જયાંશિ ઔદ્યોગગક િાલીમ 
કેન્ર, વિેાવળ  

શ્રમ અન ેિોજગાિ 

20 ગબન-શનવાસી ગજુિાિી ફાઉન્ડેિન, ગાાંધીનગિ સામાન્ય વહીવટ 

2014-15િી આગળ 

1 આણાંદ કૃશર્ યશુનવસીટી, આણાંદ કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 

2 વન શવકાસ એજન્સી, છોટા ઉદેપિુ વન અન ેપયાચવિણ 

3 વન શવકાસ એજન્સી, કચ્છ (પવૂચ) વન અન ેપયાચવિણ 

4 વન શવકાસ એજન્સી, કચ્છ (પશિમ) વન અન ેપયાચવિણ 



પરિશિષ્ટો 

31 માર્ચ 2021 અંશિિ વર્ચ માટેનો િાજ્યની નાણાકીય પરિસ્થિશિ પિનો લખેાપિીક્ષા અહવેાલ-ગજુિાિ સિકાિ           પષૃ્ઠ | 211 

ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

5 ગજુિાિ યશુનવસીટી, અમદાવાદ શિક્ષણ 

6 સિુક્ષા સતે ુસોસાયટી, ખડેા ગહૃ 
7 સિુક્ષા સતે ુસોસાયટી, વડોદિા ગહૃ 
8 ગજુિાિ િાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોડચ ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

9 જુનાગઢ કૃશર્ યશુનવસીટી, જુનાગઢ કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 

2015-16િી આગળ 

1 અપાંગ માનવ માંડળ, અમદાવાદ  સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
2 વન શવકાસ એજન્સી, ગોધિા વન અન ેપયાચવિણ 

3 વન શવકાસ એજન્સી, સિુિ વન અન ેપયાચવિણ 

4 ગજુિાિ િાજ્ય સમાજ કલ્યાણ બોડચ, અમદાવાદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 

5 
ગજુિાિ િાજ્ય આરદજાશિ શવકાસ શનવાસી િૌક્ષગણક સાંથિાઓની 
સોસાયટી, ગાાંધીનગિ 

આરદજાિી શવકાસ 

6 ક્રાસ્ન્િગરુૂ શ્યામજી કૃષ્ણ વમાચ કચ્છ યશુનવસીટી, કચ્છ શિક્ષણ 

7 
ગજુિાિ માધ્યશમક અન ેઉચ્ર્ માધ્યશમક શિક્ષણ પિીક્ષા બોડચ, 
ગાાંધીનગિ 

શિક્ષણ 

8 ગજુિાિ િાજ્ય જૈશવક શવશવધિા બોડચ વન અન ેપયાચવિણ 

2016-17િી આગળ 

1 ભાગવિ શવદ્યાપીઠ અિોક ઔદ્યોગગક િાલીમ સાંથિા, અમદાવાદ શ્રમ અન ેિોજગાિ 

2 
ડો. વી.એર્. દવ ેહોમીયોપશેિક િબીબી કોલજે અને હોસ્થપટલ, 

આણાંદ 
શિક્ષણ 

3 વન શવકાસ એજન્સી, આહવા (ડાાંગ દગક્ષણ) વન અન ેપયાચવિણ 

4 વન શવકાસ એજન્સી, ડાાંગ ઉત્તિ  વન અન ેપયાચવિણ 

5 વન શવકાસ એજન્સી, (દેવગઢબાિીયા) દાહોદ વન અન ેપયાચવિણ 

6 વન શવકાસ એજન્સી, જુનાગઢ વન અન ેપયાચવિણ 

7 વન શવકાસ એજન્સી, નમચદા વન અન ેપયાચવિણ 

8 વન શવકાસ એજન્સી, વલસાડ (ઉત્તિ) વન અન ેપયાચવિણ 

9 ગાાંધી ગલિંકન હોસ્થપટલ, ડીસા, પાલનપિુ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

10 ગૌ સવેા અન ેગૌર્િ શવકાસ બોડચ કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 

11 ગજુિાિ ખનીજ સાંિોધન અન ેશવકાસ સોસાયટી ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

12 ગજુિાિ િાજ્ય બાયોટેકનોલોજી શમિન શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોગગકી 
13 િબીબી કોલજે શવકાસ સોસાયટી, વડોદિા  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

14 મિેોરડથટ ટેકનીકલ સાંથિા, વડોદિા શિક્ષણ 

15 પી.ડી. માલવીય કોલજે ઓફ કોમસચ, િાજકોટ શિક્ષણ 

16 ગજુિાિ શવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગગકી પરિર્દ, ગાાંધીનગિ શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોગગકી 

17 
ગજુિાિ િાજ્ય વોટિિડે મનેજેમને્ટ એજન્સી (GSWMA), 

ગાાંધીનગિ 

પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને 
ગ્રામ શવકાસ 

18 ગરુ્જિેશ્વિ કુમાિપાળ જૈન સવોદય ટેકનીકલ સાંથિા, વડોદિા શ્રમ અન ેિોજગાિ 
19 કે.વી. પટેલ ઔદ્યોગગક િાલીમ સાંથિા, ર્ાણથમા, પાટણ શ્રમ અન ેિોજગાિ 
20 એસ. કે. પટેલ ઔદ્યોગગક િાલીમ સાંથિા, મહસેાણા શ્રમ અન ેિોજગાિ 
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ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

21 
સાબિમિી આશ્રમ જાળવણી અને થમાિક ટ્રથટ ગાાંધી થમાિક, 
અમદાવાદ  

િમિગમિ, યવુા અન ેસાાંથકૃશિક 
પ્રવશૃત્તઓ 

22 સાંજીવની હોસ્થપટલ, સિુિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

23 િઠે જે.બી. ઉપાધ્યાય બહિેા-મુાંગા િાળા, સાબિકાાંઠા સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
24 શ્રીમિી એ. જે. સાવલા હોમીયોપેિીક િબીબી કોલજે, મહસેાણા આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

25 
સોસાયટી ફોિ એજ્યકેુિન વલે્ફેિ એન્ડ એક્િન (ગ્રામ્ય), ઝગડીયા, 
ભરૂર્  

સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 

26 ગજુિાિ ગ્રામ કલ્યાણ બોડચ ગાાંધીનગિ શ્રમ અન ેિોજગાિ 
27 અસાંગરઠિ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડચ ગાાંધીનગિ શ્રમ અન ેિોજગાિ 

28 
ગજુિાિ પશવત્ર યાત્રાધામ બોડચ  
(બાકી 2016-17િી 2018-19, 2020-21) 

ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

29 ઇન્ડેક્ષ્ટ સી (INDEXT C) ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

30 ગજુિાિ િાજ્ય હજ કશમરટ, ગાાંધીનગિ સામાન્ય વહીવટ 

31 ગાાંધીનગિ જીમખાના સામાન્ય વહીવટ 

32 ગજુિાિ િાજ્ય સમાજ સિુક્ષા બોડચ, ગાાંધીનગિ શ્રમ અન ેિોજગાિ 
2017-18થી આગળ 

1 ગજુિાિ ફોિેસ્ન્સક સાયન્સીઝ યશુનવસીટી, ગાાંધીનગિ ગહૃ 

2 
ગજુિાિ િબીબી શિક્ષણ  અન ેસાંિોધન સોસાયટી (GMERS), 

ગાાંધીનગિ 
આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

3 ગજુિાિ લાઇવથટોક શવકાસ બોડચ, ગાાંધીનગિ કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ  

4 ગજુિાિ પ્રદુર્ણ શનયાંત્રણ બોડચ, ગાાંધીનગિ વન અન ેપયાચવિણ 

5 
શવકાસ પ્રોત્સાહન એજન્સી ઓફ ગજુિાિ, આરદજાશિ શવકાસ 
શવભાગ, ગાાંધીનગિ  

આરદજાિી શવકાસ 

6 ઇલકે્ટ્રોશનક ક્વોલીટી ડેવલપમને્ટ સને્ટિ, અમદાવાદ, ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

7 વન શવકાસ એજન્સી, બનાસકાાંઠા વન અન ેપયાચવિણ 

8 વન શવકાસ એજન્સી, ભાવનગિ વન અન ેપયાચવિણ 

9 કીડની િોગ અન ેઅનસુાંધાન સને્ટિ, અમદાવાદ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

2018-19 

1 ગજુિાિ સાયન્સ સીટી પરિર્દ અમદાવાદ શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોગગકી 

2 
ઇન્થટીટયટુ ફોિ પોથટ ગે્રજ્યએુટ ટીર્ીંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન આયવુદે 
(IPGTRA), જામનગિ  

શિક્ષણ 

3 ઇન્ન્ડયન ઇન્થટીટયટુ ઓફ ટીર્સચ એજ્યકેુિન, ગાાંધીનગિ  શિક્ષણ 

4 િાજ્ય સાક્ષિિા શમિન સત્તામાંડળ, ગાાંધીનગિ શિક્ષણ 

5 ગજુિાિ કાઉસ્ન્સલ ઓફ વોકેિનલ ટે્રનીંગ, ગાાંધીનગિ શિક્ષણ 

2019-20 

1 આધડે િાલીમ સેન્ટિ (ટ્રથટ) પ્રજ્ઞાર્ક્ષ ુમાટે, અમદાવાદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
2 અંધ કન્યા પ્રકાિ ગહૃ, અમદાવાદ  સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
3 બી.એસ. નિવાણી ટી.બી. હોસ્થપટલ, કેિોદ, જુનાગઢ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 
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ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

4 
બી.વી. પટેલ ઔર્ધીય શિક્ષણ અનસુાંધાન શવકાસ સને્ટિ 
(PERD), અમદાવાદ 

શિક્ષણ 

5 અંધ જન માંડળ, અમદાવાદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
6 િોજગાિ શવથિિણ બ્યિુો, ગાાંધીનગિ  શ્રમ અન ેિોજગાિ 
7 ગજુિાિ પછાિ વગચ શવકાસ શનગમ, ગાાંધીનગિ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
8 ગજુિાિ િાજ્ય એઇડ્સ કન્ટ્રોલ સોસાયટી, અમદાવાદ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

9 
ગજુિાિ િાજ્ય કાઉસ્ન્સલ ફોિ બ્લડ ટ્રાન્થફયઝુન, નવી મને્ટલ 
હોસ્થપટલ કોમ્પલકે્ષ, અમદાવાદ  

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ  

10 ગજુિાિ બાગાયિ શમિન, ગાાંધીનગિ કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 

11 મહાિાજા સયાજીિાવ યશુનવસીટી, ફિહેગાંજ, વડોદિા શિક્ષણ 

12 મહાત્મા ગાાંધી લબેિ ઇન્થટીટયટુ, અમદાવાદ  શ્રમ અન ેિોજગાિ શવભાગ  

13 
મણીબને પીઠાવાલા ઔધોગગક િાલીમ સાંથિા, નવયગુ કોલજે, 

સિુિ  
શ્રમ અન ેિોજગાિ 

14 
િશવિાંકિ મહાિાજ આંખની હોસ્થપટલ, ગજુિાિ બ્લાઇન્ડ િીલીફ 
એન્ડ હલે્િ એસોસીએિન, આણાંદ  

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

15 સિદાિ પટેલ યશુનવસીટી, વલ્લભ શવદ્યાનગિ, આણાંદ શિક્ષણ 

16 શ્રી કાઠીયાવાડ શનિાશશ્રિ બાલાશ્રમ, િાજકોટ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
17 સૌિાષ્ટ્ર યશુનવશસિટી, યશુનવશસિટી િોડ, િાજકોટ  શિક્ષણ 

18 
આરદજાશિ અનસુાંધાન અન ેિાલીમ સાંથિા, ગજુિાિ 
શવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ  

આરદજાિી શવકાસ 

19 વીિ નમચદ દગક્ષણ ગજુિાિ યશુનવશસિટી, સિુિ શિક્ષણ 

20 
શવઠ્ઠલભાઇ પટેલ અન ેિાજિત્ન પી.ટી. પટેલ સાયન્સ કોલજે, 

આણાંદ 
શિક્ષણ 

21 નોલજે કોન્સોટીયમ ઓફ ગજુિાિ, અમદાવાદ શિક્ષણ શવભાગ 

22 આિ. કે. પટેલ ટેકનીકલ (ઔદ્યોગગક િાલીમ સાંથિા), આણાંદ શ્રમ અન ેિોજગાિ 
23 ગજુિાિ થકુલ ગણુવત્તા એકે્રડીિન કાઉસ્ન્સલ, ગાાંધીનગિ શિક્ષણ 

24 ગજુિાિ િાજ્ય બોડચ પાઠય પથુિક ગાાંધીનગિ શિક્ષણ 

25 
િાજેિ મહિેા ટેસ્ક્નકલ થકુલ ફોિ બ્લાઇન્ડ, C/o અંધજન 
માંડળ,અમદાવાદ  

સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 

26 ગજુિાિ ટેકનોલોજીકલ યશુનવસીટી અમદાવાદ શિક્ષણ 

27 સાવચજશનક હોસ્થપટલ અન ેપ્રસશૂિ ગહૃ, મહસેાણા આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

28 શિવાનાંદ શમિન, સૌિાષ્ટ્ર કેન્રીય હોસ્થપટલ, િાજકોટ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

29 ગજુિાિ પાણી પિુવઠો અન ેગટિ વ્યવથિા બોડચ, ગાાંધીનગિ 
નમચદા, જળ સાંપશત્ત, પાણી પિુવઠો 
અન ેકલ્પસિ 

30 ભગભુાઇ મફિલાલ હોસ્થપટલ (સવેાશ્રમ), ભરૂર્  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

31 

આંિિિાન્ષ્ટ્રય ઉદ્યોગ-સાહશસકિા અન ેકાિરકદી શવકાસ કેન્ર 
(ઇનટેિનિેનલ સને્ટિ ફોિ આંત્રશપ્રન્યોિિીપ એન્ડ કેિીયિ 
ડેવલપમને્ટ), અમદાવાદ  

શિક્ષણ 



પરિશિષ્ટો 

પષૃ્ઠ | 214           31 માર્ચ 2021 અંશિિ વર્ચ માટેનો િાજ્યની નાણાકીય પરિસ્થિશિ પિનો લખેાપિીક્ષા અહવેાલ-ગજુિાિ સિકાિ 

ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

32 
િોગી કલ્યાણ સશમશિ, પાંરડિ દીન દયાળ ઉપાધ્યાય હોસ્થપટલ, 

િાજકોટ 
આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

33 ગજુિાિ હોમીયોપશેિક િબીબી કોલજે, વડોદિા. શિક્ષણ 

34 ગજુિાિ ઇન્થટીટયટુ ઓફ એજ્યકેુિનલ ટેકનોલોજી, અમદાવાદ. શિક્ષણ 

35 ગજુિાિ નોલેજ સોસાયટી, ટેસ્ક્નકલ શિક્ષણ શનયામક, ગાાંધીનગિ  શિક્ષણ 

36 હમેર્ાંરાર્ાયચ ઉત્તિ ગજુિાિ યશુનવસીટી, પાટણ શિક્ષણ 

37 શ્રી પ્રજ્ઞા ર્ક્ષ ુમરહલા સેવાકુાંજ, સિેુન્રનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

38 શ્રીમાંિ ફિહેશસિંહ િાવ ગાયકવાડ જનિલ હોસ્થપટલ, સાબિકાાંઠા  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

39 
ગજુિાિ સોિીયલ ઇન્રાથટ્રક્ર્િ ડેવલપમને્ટ સોસાયટી (GSIDS), 

ગાાંધીનગિ 
સામાન્ય વહીવટ 

40 ગજુિાિ મારહિી કશમિન, ગાાંધીનગિ સામાન્ય વહીવટ 

41 ગજુિાિ િાજ્ય આપદા વયવથિાપન એજન્સી (GSDMA) મહસેલૂ 

42 ગજુિાિ પ્રસે અકાદમી, ગાાંધીનગિ મારહિી અન ેપ્રસાિણ 

43 
િઠે વાડીલાલ સાિાભાઇ જનિલ હોસ્થપટલ અન ેિઠે ગર્નાઇ 
મટેિનીટી હોસ્થપટલ, અમદાવાદ  

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

2020-21 

1 ગજુિાિ આરદજાિી શવકાસ શનગમ ગાાંધીનગિ આરદજાિી શવકાસ 

2 ગજુિાિ ઉજાચ શવકાસ એજન્સી ગાાંધીનગિ જળવાય ુપરિવિચન 

3 ગીિ (GEER) ગાાંધીનગિ વન અન ેપયાચવિણ 

4 ઇન્થટીટયટુ ઓફ શસથમોલોજીકલ રિસર્ચ શવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોગગકી 
5 ગજુિાિ પયાચવિણ વ્યવથિાપન ઇન્થટીટયટુ વન અન ેપયાચવિણ 

6 જળ અન ેજમીન વ્યવથિાપન ઇન્થટીટયટુ, આણાંદ  
નમચદા, જળ સાંપશત્ત, પાણી પિુવઠો 
અન ેકલ્પસિ 

7 ઉદ્યોગ-સાહશસકિા શવકાસ કેન્ર, ગાાંધીનગિ ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

8 ઉજાચ અનસુાંધાન અન ેશવકાસ એસોસીએિન (ERDA), વડોદિા ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

9 ગજુિાિ ઔદ્યોગગક અનસુાંધાન અન ેશવકાસ એજન્સી, વડોદિા ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

10 ગજુિાિ માળખાકીય શવકાસ બોડચ ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

11 
ગજુિાિ માટીકામ કલાકાિી અન ેગ્રામ્ય ટેકનોલોજી ઇન્થટીટયટુ 
ગાાંધીનગિ 

ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

12 ઇન્ડેક્ષ્ટ બી (INDEXT B) ઉદ્યોગ અન ેખાણ 

13 ગજુિાિ નિેનલ કાયદા યશુનવસીટી, ગાાંધીનગિ કાયદો 

14 
એ.આિ. કોલજે ઓફ ફામચસી અન ેજી.એર્.પટેલ 

ઇન્થટીટયટુ ઓફ ફામચસી, આણાંદ  
શિક્ષણ 

15 
આણાંદ હોમીયોપશેિક િબીબી કોલેજ અન ેિીસર્ચ ઇન્થટીટયટુ, 
આણાંદ 

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

16 અંધ અપાંગ કલ્યાણ કેન્ર, અમદાવાદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
17 બી.એમ. માનશસક થવાથ્ય ઇન્થટીટયટુ, અમદાવાદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
18 ભાઇલાલભાઇ અન ેભીખાભાઇ ઇન્થટીટયટુ ઓફ ટેકનોલોજી, આણાંદ શિક્ષણ 
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ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

19 
ભાવનગિ યશુનવસીટી, સિદાિ વલ્લભભાઇ પટેલ કેમ્પસ, 

ભાવનગિ 
શિક્ષણ 

20 ગબિલા શવશ્વકમાચ મહાશવદ્યાલય ઇજનિેી કોલેજ, આણાંદ શિક્ષણ 

21 અંધ કલ્યાણ પરિર્દ, દાહોદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકારિિા 
22 સી.એલ. પટેલ ટેકનીકલ ઇન્થટીટયટુ, ખડેા શિક્ષણ 

23 સી.ય.ુ િાહ ટી.બી. હોસ્થપટલ, સિેુન્રનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

24 કેમ્બ ેજનિલ હોસ્થપટલ, ખાંભાિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

25 
સામાજીક અભ્યાસ કેન્ર,વીિ નમચદ દગક્ષણ ગજુિાિ યશુનવશસિટી, 
સિુિ  

શિક્ષણ 

26 ર્ીખલી શિક્ષણ સોસાયટી, ર્ીખલી શ્રમ અન ેિોજગાિ 
27 બાળ યશુનવસીટી, ગાાંધીનગિ શિક્ષણ 

28 ર્ીમનલાલ નગીનદાસ ટેકનીકલ સને્ટિ, અમદાવાદ શિક્ષણ 

29 ડી. એસ. પટેલ ટેકનીકલ સાંથિા, સનુાવ, િાલકુો-આણાંદ શિક્ષણ 

30 ધમચશસિંહ દેસાઇ ઇન્થટીટયટુ ઓફ ટેકનોલોજી, નડીયાદ શિક્ષણ 

31 રડસબેલ વલે્ફેિ ટ્રથટ એફ ઇન્ન્ડયા, ઉનાિા, સિુિ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
32 ડૉ. દયાિામ પટેલ ફામચસી કોલજે, સિુિ શિક્ષણ 

33 ડૉ. િસીકલાલ િાહ સાવચજશનક હોસ્થપટલ, સાબિકાાંઠા આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

34 ગજુિાિ આયવુદે યશુનવસીટી, જામનગિ શિક્ષણ 

35 ગજુિાિ કેન્સિ અન ેસાંિોધન કેન્ર, અમદાવાદ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

36 
ગજુિાિ સામાજજક માળખાકીય શવકાસ સોસાયટી (GSIDS), 

ગાાંધીનગિ 
િહિેી શવકાસ અને િહિેી આવાસન 

37 ગજુિાિ િાજ્ય બાળ સિુક્ષા સોસાયટી, ગાાંધીનગિ. સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 
38 ગજુિાિ િહિેી શવકાસ શમિન, ગાાંધીનગિ િહિેી શવકાસ અને િહિેી આવાસન 

39 જન શિક્ષણ સાંથિાન, િાાંદેિ, સિુિ શિક્ષણ 

40 જનક થમાિક હોસ્થપટલ, વ્યાિા, િાપી આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

41 કર્િેીયા મોજીલાલ ગોિધનદાસ જનિલ હોસ્થપટલ, ખડેા આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

42 એલ. એમ. કોલજે ઓફ ફામચસી, અમદાવાદ. શિક્ષણ 

43 લાયન્સ કેન્સિ રડટેક્િન સને્ટિ ટ્રથટ, સિુિ  આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

44 એમ. એન. કોલજે ઓફ ફામચસી, આણાંદ શિક્ષણ 

45 િબીબી કોલજે શવકાસ કશમરટ, સિકાિી, સિુિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

46 
ઓ.એર્.નાઝિ આયવુદે મહાશવદ્યાલય અન ેઆયવુદે હોસ્થપટલ, 

સિુિ 
આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

47 આિ. બી. પટેલ ટેકનીકલ ઇન્થટીટયટુ, નવસાિી શિક્ષણ 

48 આિ. કે. પટેલ ટેકનીકલ ઇન્થટીટયટુ, ખડેા શિક્ષણ 

49 િેવાબાઇ જનિલ હોસ્થપટલ, સિઢવ, ગાાંધીનગિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

50 
િોગી કલ્યાણ સશમશિ, સિકાિી થપાઇન ઇન્થટીટયટુ અન ે
ફીઝીયોિિેાપી કોલેજ, નવી સીવીલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

51 
સિદાિ પટેલ ઇન્થટીટયટુ ઓફ ઇકોનોશમક એન્ડ સોિીયલ િીસર્ચ, 
િલિજે િોડ, અમદાવાદ 

શિક્ષણ 
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ક્રમાાંક 
સ્વાયત્ત સસં્થાન ુનામ અને 2020-21 સધુીમા ંકયા વર્ાથી રિસાબો 
મળ્યા નથી  

સહાયક અનદુાન છુટુ કિનાિ શવભાગ  

52 સિદાિ થમાિક હોસ્થપટલ, બાિડોલી, સિુિ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

53 બહિેા-મુાંગા માટે થકુલ સોસાયટી, આશ્રમ િોડ, અમદાવાદ સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 

54 
િામળાજી હોસ્થપટલ, CHC િામળાજી, િાલકુો ભીલોડા, જી. 
અિવલ્લી 

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

55 િાાંિીલાલ િાહ કોલજે ઓફ ફામચસી, ભાવનગિ શિક્ષણ 

56 
િાિદા થકુલ ફોિ ધ મને્ટલી રિટાડેડ ગર્લ્રન, આશ્રમ િોડ, 
અમદાવાદ 

સામાજીક ન્યાય અન ેઅશધકાિીિા 

57 
શ્રીમિી બી.એર્. િાહ (કિજણવાલા) ઔદ્યોગગક િાલીમ સાંથિા, 
કામિેજ ર્ાિ િથિા, સિુિ 

શ્રમ અન ેિોજગાિ  

58 િોલાણી ફાઉન્ડેિન, ગાાંધીધામ પોલીટેકનીક, આરદપિુ, કચ્છ શિક્ષણ 

59 શત્રમશૂિિ હોસ્થપટલ, બાવળા, અમદાવાદ આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

60 
ય.ુ એન. મહિેા ઇન્થટીટયટુ ઓફ કાડીઓલોજી એન્ડ રિસર્ચ સને્ટિ, 

અમદાવાદ  
આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 

61 
વોટિ એન્ડ લને્ડ મનેેજમને્ટ ઇન્થટીટયટુ, આણાંદ (ગજુિાિ શસિંર્ાઇ 
વ્યવથિાપન સોસાયટી), આણાંદ 

નમચદા, જળ સાંપશત્ત, પાણી પિુવઠો 
અન ેકલ્પસિ 

62 ઝવેીયિ ટેકનીકલ સાંથિા, સવેાસી, વડોદિા શિક્ષણ 

63 જુનાગઢ કૃશર્ યશુનવસીટી, જુનાગઢ, ગજુિાિ કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 

64 
સિદાિ કૃશર્નગિ કૃશર્ યશુનવસીટી, ન.ેહા. 8, સિદાિ કૃશર્નગિ, 
દાાંિીવાડા 

કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ેસહકાિ 

65 ગજુિાિ કૌિલ ્શવકાસ સોસાયટી, ગાાંધીનગિ શ્રમ અન ેિોજગાિ 

66 
સોસાયટી ફોિ રક્રએિન ઓફ ઓપોચ્યુચનીટી થ્ર ુપ્રોફીસીયન્સી ઇન 
ઇંગ્લીિ (SCOPE), અમદાવાદ 

શિક્ષણ 

સ્રોિ: પ્રધાન મહાલેખાકાિ (ઓરડટ I) અને પ્રધાન મહાલેખાકાિ (ઓરડટ II) ની કર્ેિીઓ દ્વાિા સાંકગલિ મારહિી 
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પરિશિષ્ટ 4.7 

30 જૂન 2021ની સ્સ્થશતએ ચોિી, દુશવિનીયોગ/સિકાિી માલસામાનન ુનકુસાન અને આગ/અકસ્માતોના કાિણે 
નકુસાનની શવર્ાગ-વાિ/વગા-વાિ શવગતો 

 (સદંર્ા: ફકિો 4.16) 

શવભાગનુાં નામ 

ર્ોિીના રકથસાઓ 
દુશવિનીયોગ/સિકાિી 

માલસામાનનુ ંનકુસાન  

આગ/અકથમાિના 
રકથસાઓ 

કુલ 

રકથસાઓન
ીી સાંખ્યા 

િકમ 

(` લાખમાાં) 
રકથસાઓન
ીી સાંખ્યા 

િકમ 

(` લાખમાાં) 
રકથસાઓ
ની સાંખ્યા 

િકમ 

(` લાખમાાં) 
રકથસાઓન
ીી સાંખ્યા 

િકમ 

(` લાખમાાં) 

કૃશર્, ખડેૂિ કલ્યાણ અન ે
સહકાિ 

1 3.21 1 1.41 0 0 2 4.62 

શિક્ષણ 8 4.75 9 478.98 0 0 17 483.73 

અન્ન, નાગરિક પિુવઠો અને 
ગ્રાહક બાબિો 

1 0.11 1 61.65 0 0 2 61.76 

વન અન ેપયાચવિણ 8 3.47 8 188.92 20 196.36 36 388.75 

આિોગ્ય અન ેપરિવાિ કલ્યાણ 6 2.93 6 147.38 0 0 12 150.31 

ગહૃ 0 0 13 128.34 0 0 13 128.34 

ઉદ્યોગ અન ેખાણ  1 0.46 2 77.62 0 0 3 78.08 

શ્રમ અન ેિોજગાિ 1 5.13 1 4.00 0 0 2 9.13 

કાયદો 1 11.68 5 3.53 1 8 7 23.21 

નમચદા, જળ સાંપશત્ત, પાણી 
પિુવઠો અન ેકલ્પસિ 

11 6.46 17 37.70 0 0 28 44.16 

બાંદિો અન ેપરિવહન 1 3.21 4 69.08 0 0 5 72.29 

માગચ અને મકાન 3 1.57 4 347.38 0 0 7 348.95 

મહસેલૂ 0 0 26 14.46 0 0 26 14.46 

પાંર્ાયિ, ગ્રામ્ય આવાસન અને 
ગ્રામ શવકાસ 

0 0 6 68.62 0 0 6 68.62 

સામાજીક ન્યાય અન ે
અશધકાિીિા 

0 0 1 14.87 0 0 1 14.87 

આરદજાશિ શવકાસ 0 0 1 147.19 0 0 1 147.19 

િહિેી શવકાસ અન ેિહિેી 
આવાસન 

0 0 2 24.4 0 0 2 24.40 

કુલ 42 42.98 107 1,815.53 21 204.36 170 2,062.87 

સ્રોિ: સાંબાંશધિ શવભાગો દ્વાિા િજૂ કિવામાાં આવેલી મારહિી પિિી પ્રધાન મહાલેખાકાિ (ઓરડટ I) અને  પ્રધાન મહાલેખાકાિ (ઓરડટ II) ની 
કર્ેિીઓ દ્વાિા સાંકગલિ મારહિી 
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