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I

�ા�યના �ામા�ક-આિથ�ક દશ�કો 

�જુરાત ભારતના પિ�મ �કનાર� ��થત છે, �ની પિ�મે અરબ સાગર, ��ર� રાજ�થાન, �વૂ�મા ં

મ�ય �દ�શ અને દ��ણમા ં મહારા�� રા�યો આવેલા છે. રા�ય એની ��ર-પિ�મ �દશાએ 

પા�ક�તાન સાથે �તરરા���ય સરહદ પણ ધરાવે છે. તે લગભગ 1,600 ક�લોમીટરનો સાગરકાઠંો 
ધરાવે છે � ભારતની ��ુય �િૂમના સાગરકાઠંાનો એક �િૃતયાશં ભાગ છે. ભૌગો�લક િવ�તારની 

���ટએ તે સાત�ુ ંસૌથી મો�ંુ (1,96,024 ચો.ક�.મી.) રા�ય છે અને વ�તીના �હસાબે નવ�ુ ં છે. 

રા�યની વ�તી 2009 મા ં 5.79 કરોડ હતી તે વધીને 2019 મા ં 6.53 કરોડ થઇ હતી � એક 

દશકામા ં12.73 ટકાની ��ૃ�ધ દશા�વે છે. 21.90 ટકાની અ�ખલ ભારતીય સર�રાશની સરખામણીએ 

2011-12 મા ંગર�બી1 ર�ખા હ�ઠળની વ�તી 16.60 ટકા હતી. �વત�માન ભાવો �જુબ 2018-19 મા ં

રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ��પાદન (GSDP) ₹ 15,01,496 કરોડ હ�ુ.ં  2018-19 દરિમયાન રા�ય�ુ ં

₹ 2,32,329 �ુ ંમાથાદ�ઠ એકંદર ઘર�� ુ��પાદન એ જ સમયગાળા દરિમયાન ₹ 1,42,719 ની 

અ�ખલ ભારતીય સર�રાશ કરતા ં�� ુ હ�ુ.ં રા�યનો સા�રતાનો દર 78 ટકા (2011 ની વ�તી 

ગણતર� �જુબ) હતો. રા�યના સામા�ક અને આિથ�ક દશ�કો પ��િશ�ટ 1.1 ભાગ–ક  મા ંઆ�યા છે.  

રા�ય�ુ ંએકંદર ઘર�� ુ��પાદન (GSDP) એ ચો�સ સમયગાળામા ંરા�યમા ં��પા�દત અિધ�ૃત 

�િતમ ચીજવ��ઓુ અને સેવાઓની બ�ર �કમત છે. વત�માન ભાવોએ2 ભારતના એકંદર ઘર�� ુ

��પાદનની સરખામણીએ અને �થાયી �ક�મતોએ (constant prices) 2014-15 થી 2018-19 

દરિમયાન રા�યના એકંદર ઘર�� ુ��પાદનમા ંવાિષ�ક ��ૃ�ધના વલણો કોઠો 1.1 મા ંદશા��યા છે. 

  

                                                 
1   આિથ�ક મોજણી 2018-19, ભાગ II ��ૃઠ ક 160-161, કોઠો 9.8  
2   પાયા�ુ ંવષ� 2011-12  
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કોઠો 1.1: વલણો - ભારતના એકંદર ઘર�� ુ��પાદન (GDP) ની સરખામણીએ રા�યના એકંદર 
ઘર�� ુ��પાદન (GSDP) નો વાિષ�ક ��ૃ�� દર  -  

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 વત�માન ભાવો 

ભારતનો GDP3 (₹ કરોડમા)ં 1,24,67,959 1,37,71,874 1,53,62,386 1,70,95,005 1,90,10,164 

GDP નો ��ૃ��નો દર (ટકાવાર�) 10.99 10.46 11.55 11.28 11.20 

GSDP4 (₹ કરોડમા)ં 9,21,773 10,29,010 11,53,327(P) 13,14,680 (Q) 15,01,496 (A) 

GSDP નો ��ૃ�ધ દર (ટકાવાર�) 14.13 11.63 12.08 13.99 14.21 

GDP મા ંરા�યનો ફાળો 7.39 7.47 7.51 7.69 7.90 

�થાયી �ક�મતો 

ભારતનો GDP3 (₹ કરોડમા)ં 105,27,674 1,13,69,493 1,22,98,327 1,31,79,857 1,39,51,849 

GDP નો ��ૃ�ધ દર (ટકાવાર�) 7.41 8.00 8.17 7.17 5.86 

GSDP4 (₹ કરોડમા)ં 8,11,428 8,94,465 9,80,736 10,90,260 11,90,121 

GSDP નો ��ૃ�ધ દર (ટકાવાર�) 10.51 10.23 9.64 11.17 9.16 

GDP મા ંરા�યનો ફાળો 7.71 7.87 7.97 8.27 8.53 

�દાજો: (P) = કામચલાઉ, (Q) = �વ�રત અને (A) = પેશગી 

2014-19 દરિમયાન ભારતના GDP ની ટકાવાર� �પે GSDP સાત ટકાથી ઉપર ર�ો હતો.  

2014-15 મા ં તે 7.39 ટકાથી વધીને 2018-19 મા ં 7.90 ટકા થયો હતો � આ સમયગાળા 

દરિમયાન ભારતના GDP કરતા ંરા�યના GSDP ની �ચી ��ૃ�ધ દશા�વે છે. 

1.1 રાજકોષીય �યવહારો 

આ �કરણ �જુરાત સરકારની ચા� ુવષ�ની નાણાક�ય �યવ�થા િવષે �યાપક ���ટ����ુ અને 

પાછલા પાચં વષ�ના એકંદર વલણોને �યાનમા ં રાખીને પાછલા વષ�ની સરખામણીએ ��ુય 

નાણાક�ય ઘટકોમા ંઆવેલા અિત મહ�વના ફ�રફારો�ુ ં�થૃ�રણ ર�ુ કર� છે. સરકારના �હસા�ો�ુ ં

માળ�ુ ંઅને નાણાક�ય �હસા�ોની રચના પ�રિશ�ટ 1.1 ભાગ ખ અને ભાગ ગ મા ંદશા�વેલ છે. 

રા�યની નાણાક�ય ��થિતના ��ૂયાકંન માટ� અખ�યાર કરવામા ંઆવેલી પ�ધિત પ�રિશ�ટ 1.2 
મા ંઆપેલ છે. 

1.1.1  નાણાક�ય �યવહારોનો સારાશં  

પાછલા વષ� (2009-10 અને 2014-18) ની સરખામણીએ ચા� ુવષ� (2018-19) દરિમયાન 

રા�ય સરકારના નાણાક�ય �યવહારોનો સારાશં કોઠો 1.2 મા ંર�ુ કર�લ છે �યાર� પ�રિશ�ટ 1.3 
આવક અને �કુવણીની િવગતોની સાથે 2017-19 દરિમયાન રા�યની એકંદર નાણાક�ય ��થિત 

દશા�વે છે. 

                                                 
3 �કડાશા� અન ેકાય��મ અમલીકરણ મ�ંાલય, ક����ય �કડાશા� કચેર�  
4 અથ�શા� અને �કડાશા� િનયામક, ગાધંીનગર – �જુરાત રાજકોષીય જવા�દાર� અિધિનયમ, 2005 હ��ળ�ુ ં

િનવેદન (2019-20 �ુ ં�દાજપ�ીય �કાશન ન.ં 30). 
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દરિમયાન ભારતના GDP કરતા ંરા�યના GSDP ની �ચી ��ૃ�ધ દશા�વે છે. 
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નાણાક�ય ઘટકોમા ંઆવેલા અિત મહ�વના ફ�રફારો�ુ ં�થૃ�રણ ર�ુ કર� છે. સરકારના �હસા�ો�ુ ં

માળ�ુ ંઅને નાણાક�ય �હસા�ોની રચના પ�રિશ�ટ 1.1 ભાગ ખ અને ભાગ ગ મા ંદશા�વેલ છે. 

રા�યની નાણાક�ય ��થિતના ��ૂયાકંન માટ� અખ�યાર કરવામા ંઆવેલી પ�ધિત પ�રિશ�ટ 1.2 
મા ંઆપેલ છે. 

1.1.1  નાણાક�ય �યવહારોનો સારાશં  

પાછલા વષ� (2009-10 અને 2014-18) ની સરખામણીએ ચા� ુવષ� (2018-19) દરિમયાન 

રા�ય સરકારના નાણાક�ય �યવહારોનો સારાશં કોઠો 1.2 મા ંર�ુ કર�લ છે �યાર� પ�રિશ�ટ 1.3 
આવક અને �કુવણીની િવગતોની સાથે 2017-19 દરિમયાન રા�યની એકંદર નાણાક�ય ��થિત 

દશા�વે છે. 

                                                 
3 �કડાશા� અન ેકાય��મ અમલીકરણ મ�ંાલય, ક����ય �કડાશા� કચેર�  
4 અથ�શા� અને �કડાશા� િનયામક, ગાધંીનગર – �જુરાત રાજકોષીય જવા�દાર� અિધિનયમ, 2005 હ��ળ�ુ ં

િનવેદન (2019-20 �ુ ં�દાજપ�ીય �કાશન ન.ં 30). 
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

કોઠો 1.2: નાણાક�ય �યવહારોનો સારાંશ 

(₹ કરોડમા)ં 

 

�કૂવણીઓ 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

2009-19 

દરિમયાન 

CAGR  

મહ��લૂી ખચ� 48,638 86,652 95,779 1,03,895 1,18,060 1,32,790 11.81 

સામા�ય સેવાઓ 16,934 30,003 32,876 35,804 41,402 47,564 12.16 

સમા�ક સેવાઓ 19,605 36,714 42,120 44,926 49,039 53,285 11.75 

આિથ�ક સવેાઓ 11,993 19,399 20,224 22,749 27,145 31,576 11.36 

સહાયક અ�દુાન અન ેફાળો 106 536 559 416 474 365 14.73 

�ડૂ� જોગવાઇ 8,047 24,158 24,169 22,355 26,313 28,062 14.89 

�કૂવેલી લોન અને પેશગીઓ  428 350 675 478 631 1,731 16.80 

�હ�ર ઋણની પરત �કૂવણી* 3,245 5,509 6,194 9,073 13,700 15,432 18.92 

આક��મક િનિધમા ંિવિનયોગ 0 0 0 0 0 0 - 

આક��મક િનિધમાથંી ત�દ�લ 

કર�લી રકમ 
47 14 4 0 0 0.25 - 
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 આવક 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

2009-19 

દરિમયાન 

CAGR5  

મહ��લૂી આવક 41,672 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 14.05 

કરવરેા આવક 26,740 61,340 62,649 64,443 71,549 80,103 12.96 

�બન-કર આવક 5,452 9,543 10,194 13,346 15,074 13,417 10.52 

ક����ય કરવરેા/જકાતમા ં�હ�સો  5,891 10,296 15,691 18,835 20,782 23,489 16.61 

બારત સરકાર તરફથી અ�દુાન 3,589 10,799 8,949 13,218 15,886 18,993 20.34 

�ડૂ� આવક 14,532 20,316 23,611 28,074 27,299 43,362 12.92 

પર�રૂણ �ડૂ� આવક 136 241 0 240 0 65 - 

લોન અન ેપશેગીઓની વ�લૂાત 151 621 125 166 346 151 - 

�હ�ર ઋણની આવક* 14,245 19,454 23,486 27,668 26,953 43,146 13.10 

આક��મક િનિધમાથંી િવિનયોગ 0 0 0 0 0 0 - 

આક��મક િનિધમા ંત�દ�લ રકમ 34 0 14 4 0 0 - 

 �હ�ર �હસા�ની આવક 58,660 62,388 65,132 58,959 89,133 1,05,721 6.76 

�લૂતી રોકડ િસલક 13,119 15,386 21,077 18,559 23,249 16,529 2.60 

a)  ��કત કર�લી િસલકો 4,527 5169 9,034 10,209 10,967 11,686 11.11 

b) રોકડ િસલક 8,592 10,217 12,042 8,350 12,282 4,843 - 

�ુલ 1,28,017 1,90,068 2,07,317 2,15,438 2,62,972 3,01,614 9.99 
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સમા�ક સેવાઓ 19,605 36,714 42,120 44,926 49,039 53,285 11.75 

આિથ�ક સવેાઓ 11,993 19,399 20,224 22,749 27,145 31,576 11.36 

સહાયક અ�દુાન અન ેફાળો 106 536 559 416 474 365 14.73 

�ડૂ� જોગવાઇ 8,047 24,158 24,169 22,355 26,313 28,062 14.89 

�કૂવેલી લોન અને પેશગીઓ  428 350 675 478 631 1,731 16.80 

�હ�ર ઋણની પરત �કૂવણી* 3,245 5,509 6,194 9,073 13,700 15,432 18.92 

આક��મક િનિધમા ંિવિનયોગ 0 0 0 0 0 0 - 
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કર�લી રકમ 
47 14 4 0 0 0.25 - 
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મહ��લૂી આવક 41,672 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 14.05 

કરવરેા આવક 26,740 61,340 62,649 64,443 71,549 80,103 12.96 

�બન-કર આવક 5,452 9,543 10,194 13,346 15,074 13,417 10.52 

ક����ય કરવરેા/જકાતમા ં�હ�સો  5,891 10,296 15,691 18,835 20,782 23,489 16.61 

બારત સરકાર તરફથી અ�દુાન 3,589 10,799 8,949 13,218 15,886 18,993 20.34 

�ડૂ� આવક 14,532 20,316 23,611 28,074 27,299 43,362 12.92 

પર�રૂણ �ડૂ� આવક 136 241 0 240 0 65 - 

લોન અન ેપશેગીઓની વ�લૂાત 151 621 125 166 346 151 - 

�હ�ર ઋણની આવક* 14,245 19,454 23,486 27,668 26,953 43,146 13.10 

આક��મક િનિધમાથંી િવિનયોગ 0 0 0 0 0 0 - 

આક��મક િનિધમા ંત�દ�લ રકમ 34 0 14 4 0 0 - 

 �હ�ર �હસા�ની આવક 58,660 62,388 65,132 58,959 89,133 1,05,721 6.76 

�લૂતી રોકડ િસલક 13,119 15,386 21,077 18,559 23,249 16,529 2.60 

a)  ��કત કર�લી િસલકો 4,527 5169 9,034 10,209 10,967 11,686 11.11 

b) રોકડ િસલક 8,592 10,217 12,042 8,350 12,282 4,843 - 

�ુલ 1,28,017 1,90,068 2,07,317 2,15,438 2,62,972 3,01,614 9.99 



  રા�ય સરકારની નાણાક�ય પ�ર���િ� 
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િ� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�કૂવણીઓ 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

2009-19 

દરિમયાન 

CAGR  

�હ�ર �હસાબની �કૂવણીઓ 56,088 52,309 61,937 56,388 87,739 1,03,998 7.10 

બધં રોકડ િસલક 11,524 21,076 18,559 23,249 16,529 19,601 6.08 

a) ��કત કર�લી િસલકો 5,027 9,034 10,209 10,967 11,686 12,705 10.85 

b) રોકડ િસલક 6,497 12,042 8,350 12,282 4,843 6,896 0.66 

�ુલ 1,28,017 1,90,068 2,07,317 2,15,438 2,62,972 3,01,614 9.99 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

* સાધનોપાલય પેશગીઓ અને ઓવર�ા�ટ િસવાયના ચો�ખા �યવહારો િસવાય 

પાછલા વષ�ની �લુનાએ 2018-19 દરિમયાન નીચે �જુબના ન�ધપા� ફ�રફારો થયા હતા. 

 મહ��લૂી આવક પાછલા વષ�ની સામે ₹ 12,711 કરોડ (10.31 ટકા) �ટલી વધી હતી. �બન-

કર આવક િસવાયના મહ��લૂી આવકના તમામ ઘટકોએ 2018-19 દરિમયાન વધારા�ુ ં

વલણ દશા��� ુહ�ુ.ં ભારત સરકાર તરફથી અ�દુાનમા ં₹ 3,107 કરોડ (19.56 ટકા) �ટલો 

વધારો થયો હતો, કરવેરા આવક ₹ 8,554 કરોડ (11.95 ટકા) �ટલી વધી હતી, ક����ય 

કરવેરામા ંરા�યનો �હ�સો ₹ 2,707 કરોડ (13.03 ટકા) �ટલો વ�યો હતો �યાર� રા�યની 

�બન-કર આવકમા ં₹ 1,657 કરોડ (10.99 ટકા) �ટલો ઘટાડો યયો હતો.   

 સામા�ય સેવાઓ પર ₹ 6,162 કરોડ (14.88 ટકા), સામા�ક સેવાઓ પર ₹ 4,246 કરોડ 

(8.66 ટકા) અને આિથ�ક સેવાઓ પર ₹ 4,431 કરોડ (16.32 ટકા) �ટલા ખચ�મા ંથયેલા 

વધારાના કારણે મહ��લૂી ખચ� પાછલા વષ� કરતા ં ₹ 14,730 કરોડ (12.48 ટકા) �ટલો 

વ�યો હતો. રા�ય સરકાર �ારા �ટા કરવામા ંઅવેલા સહાયક અ�દુાનમા ંપાછલા વષ� 

કરતા ં₹ 109 કરોડ (23.04 ટકા) �ટલો ઘટાડો થયો હતો. એ�ુ ં�યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� 

સામા�ક સેવાઓ (11.75 ટકા) અને આિથ�ક સેવાઓ (11.36 ટકા) નો CAGR એટલે ક� 

િવકાસક�ય ખચ� સામા�ય સેવાઓના એટલે ક� �બન-િવકાસક�ય ખચ�ના CAGR કરતા ંઓછો 

હતો. 

 �ડૂ� જોગવાઇમા ં પાછલા વષ� કરતા ં ₹ 1,749 કરોડ (6.65 ટકા) અને લોન અને 

પેશગીઓની �કૂવણીમા ંપણ ₹ 1,100 કરોડ (174.37 ટકા) �ટલો વધારો યયો હતો. �ડુ� 

જોગવાઇનો CAGR (14.89) મહ��લૂી ખચ�ના CAGR (11.81) કરતા ં�ચો હતો.  

 �હ�ર ઋણની આવકમા ં₹ 16,193 કરોડ �ટલો ઘટાડો થયો હતો �યાર� �હ�ર ઋણની પરત 

�કૂવણી ₹ 1,732 કરોડ �ટલી વધી હતી. આમ છતા,ં �હ�ર ઋણનો  CAGR (13.10) 

મહ��લૂી આવકના CAGR (14.05) કરતા ંનીચો હતો.  

 �હ�ર �હસાબની આવક ₹ 16,588 કરોડ �ટલા વધી હતી અને �હ�ર �હસાબની �કૂવણી 

₹ 16,259 કરોડ �ટલી વધી હતી, પ�રણામે �હ�ર �હસાબમા ં₹ 329 કરોડનો ચો�ખો વધારો 

યયો હતો. 

અ�ય રાજકોષીય દશ�કો એટલે ક� મહ��લૂી �રુાતં, રાજકોષીય ખાધ અને �ાથિમક ખાધની 

��થિતની ચચા� આ અહ�વાલના ફકરા 1.1.3 અને 1.11 મા ંકરવામા ંઆવી છે. 
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�કૂવણીઓ 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

2009-19 

દરિમયાન 

CAGR  
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બધં રોકડ િસલક 11,524 21,076 18,559 23,249 16,529 19,601 6.08 

a) ��કત કર�લી િસલકો 5,027 9,034 10,209 10,967 11,686 12,705 10.85 

b) રોકડ િસલક 6,497 12,042 8,350 12,282 4,843 6,896 0.66 

�ુલ 1,28,017 1,90,068 2,07,317 2,15,438 2,62,972 3,01,614 9.99 
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કરતા ં₹ 109 કરોડ (23.04 ટકા) �ટલો ઘટાડો થયો હતો. એ�ુ ં�યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� 

સામા�ક સેવાઓ (11.75 ટકા) અને આિથ�ક સેવાઓ (11.36 ટકા) નો CAGR એટલે ક� 

િવકાસક�ય ખચ� સામા�ય સેવાઓના એટલે ક� �બન-િવકાસક�ય ખચ�ના CAGR કરતા ંઓછો 

હતો. 

 �ડૂ� જોગવાઇમા ં પાછલા વષ� કરતા ં ₹ 1,749 કરોડ (6.65 ટકા) અને લોન અને 

પેશગીઓની �કૂવણીમા ંપણ ₹ 1,100 કરોડ (174.37 ટકા) �ટલો વધારો યયો હતો. �ડુ� 

જોગવાઇનો CAGR (14.89) મહ��લૂી ખચ�ના CAGR (11.81) કરતા ં�ચો હતો.  

 �હ�ર ઋણની આવકમા ં₹ 16,193 કરોડ �ટલો ઘટાડો થયો હતો �યાર� �હ�ર ઋણની પરત 

�કૂવણી ₹ 1,732 કરોડ �ટલી વધી હતી. આમ છતા,ં �હ�ર ઋણનો  CAGR (13.10) 

મહ��લૂી આવકના CAGR (14.05) કરતા ંનીચો હતો.  

 �હ�ર �હસાબની આવક ₹ 16,588 કરોડ �ટલા વધી હતી અને �હ�ર �હસાબની �કૂવણી 

₹ 16,259 કરોડ �ટલી વધી હતી, પ�રણામે �હ�ર �હસાબમા ં₹ 329 કરોડનો ચો�ખો વધારો 

યયો હતો. 

અ�ય રાજકોષીય દશ�કો એટલે ક� મહ��લૂી �રુાતં, રાજકોષીય ખાધ અને �ાથિમક ખાધની 

��થિતની ચચા� આ અહ�વાલના ફકરા 1.1.3 અને 1.11 મા ંકરવામા ંઆવી છે. 
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2018-19 દરિમયાન એકિ�ત િનિધ મા ંભડંોળોના �ોતો અને ઉપયોગ ની રચના ચાટ� 1.1 અને 

1.2 મા ંઆપવામા ંઆવી છે.  

ચાટ�  1.1: ��પ�ો �ાથંી આવે છે 

(₹ કરોડમા)ં 

ચાટ� 1.2:  ��પ�ો �ા ં�� છે 

(₹ કરોડમા)ં 

  

વત�માન તેમજ ��ાયી ��ેના ભાવોએ GDP ના સદંભ�મા ંમહ��લૂી આવક/મહ��લૂી ખચ�/�ડૂ� 

જોગવાઇ ના વલણો કોઠો 1.3 મા ંર�ૂ કરવામા ંઆ�યા છે.  

  

80,103 , 
45%

13,417 , 
7%

23,489 , 
13%

18,993 , 
11%

151 , 0%

43,146 , 
24%

65 , 0%

કરવેરા આવક
બીન-કરઆવક
ક����� કર/જકાતમાં ���સો
�ારત સરકાર તરફથી અ�દુાન
લોન અને પે��ીઓની વ�લૂાત
���ર ઋણનીઆવકો
પર�રૂણ ��ૂ� આવક

47,564 , 
27%

53,285 , 
30%

31,576 , 
18%

365 , 0%

28,062 , 
16%

1,731 , 
1%

15,432 , 
8%

સામા�� સેવાઓ
સામા�ક સેવાઓ
આિથ�ક સેવાઓ
સ�ા�ક અ�દુાન અને ફાળો
��ૂ� જો�વા�
લોન અને પે��ીઓની �કુવણી
���ર ઋણની પરત �કુવણી
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કોઠો 1.3: વત�માન તેમજ ��ા�ી ભાવોએ મહ��લૂી આવક, મહ��લૂી ખચ� અને �ડૂ� જોગવાઇના 
વલણો 

 (₹ કરોડમા)ં 
વષ� 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

વત�માન ભાવોએ6 GSDP (₹ કરોડમા)ં 9,21,773 10,29,010 11,53,327 13,14,680 15,01,496 

�થાયી ભાવોએ GSDP (₹ કરોડમા)ં 8,11,428 8,94,465 9,80,736 10,90,260 11,90,121 

GSDP �ડ�લટેર7 114 115 118 121 126 

વત�માન તેમજ ��ા�ી ભાવો �જુબ મહ��લૂી આવક 
વત�માન ભાવોએ મહ��લૂી આવક 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 

વત�માન ભાવોએ મહ��લૂી આવકની ��ૃ�ધનો દર (ટકા 

મા)ં 
15.01 5.99 12.68 12.24 10.31 

�યાયી ભાવોએ મહ��લૂી આવક 80,967 84,737 93,405 1,02,245 1,07,798 

�થાયી ભાવોએ મહ��લૂી આવકની ��ૃ�ધનો દર (ટકા મા)ં 11.35 4.66 10.23 9.46 5.43 

વત�માન તેમજ ��ા�ી ભાવો �જુબ મહ��લૂી આવક  
વત�માન ભાવો �જુબ મહ��લૂી ખચ� 86,652 95,779 1,03,895 1,18,060 1,32,790 

વત�માન ભાવો �જુબ મહ��લૂી ખચ�ના ��ૃ�ધનો દર (ટકા 

મા)ં 
15.14 10.53 8.47 13.63 12.48 

�યાયી ભાવો �જુબ મહ��લૂી ખચ� 76,279 83,256 88,348 97,907 1,05,252 

વત�માન ભાવો �જુબ મહ��લૂી ખચ�ના ��ૃ�ધનો દર (ટકા 

મા)ં 
11.48 9.15 6.12 10.82 7.50 

વત�માન અને ��ા�ી ભાવો �જુબ �ડૂ� જોગવાઇ 

વત�માન ભાવો �જુબ �ડૂ� જોગવાઇ 24,158 24,169 22,355 26,313 28,062 

વત�માન ભાવો �જુબ �ડૂ� જોગવાઇની ��ૃ�ધનો દર 

(ટકા મા)ં 
6.53 0.05 -7.51 17.71 6.65 

�થાયી ભાવો �જુબ �ડૂ� જોગવાઇ 21,266 21,009 19,010 21,821 22,243 

�થાયી ભાવો �જુબ �ડૂ� જોગવાઇની ��ૃ�ધનો દર (ટકા 

મા)ં 
3.14 -1.21 9.52 14.79 1.93 

                                                 
6 અથ��ા� અને �કડા�ા� િનયામક, ગાધંીનગર – �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 હ����ુ ં

િનવેદન (2019-20 �ુ ં�દાજપ�ીય �કા�ન ન.ં 30). 
7 GSDP �ડ�લેટરની ગ�તર� વત�માન ભાવોએ GSDP ને �થાયી ભાવોએ GSDP થી ભાગાકાર કર�ને કરવામા ંઆવે 

છે. વત�માન ભાવોએ મહ��લૂી આવક, મહ��લૂી ખચ� અને �ડૂ� જોગવાઇને �થાયી ભાવોમા ંફ�રવવા માટ�  GSDP 

�ડ�લેટરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
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1.1.2  ના�ાક�� પ�ર�����ની સમી�ા  

નાણાક�ય સચંાલનમા ં �ુરદ�શીપણાની ખા�ી કરવા માટ� અને રા�યમા ં નાણાક�ય ��થિતની 

��થરતા �ળવવા માટ�, 2005-10 ના સમયગાળા માટ�ની 12 મા નાણાપચં ની ભલામણો 

અ�સુાર, �જુરાત સરકાર� “�જુરાત જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005” ની અમલવાર� કર� હતી. 

આ અિધિનયમની કલમ 3 �જુબ, દર�ક નાણાક�ય વષ�મા ં મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય 

નીિતિવષયક િનવેદન (MTFPS) િવધાનસભા સમ� �દાજપ�ની સાથે ર�ુ કરવા માટ� રા�ય 

સરકાર બધંાયેલી છે. મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય નીિતિવષયક િનવેદન અને રાજકોષીય 

નીિતિવષયક ��હુા�મક િનવેદન રા�ય સરકારના નાણાક�ય ઉ�ેશો, ��હુા�મક �ાથિમકતા� અને 

નાણાક�ય �યવ�થાપન માટ� િ�-વિષ�ય ફરતો લ�યાકં િનયત કર� છે. નાણાક�ય એક�ીકરણ 

માટ�ના એટલે ક� મહ��લૂી ખાધ, નાણાક�ય ખાધ, એકંદર �હ�ર ઋણ અને બાક� બાહ�ધર�� 

માટ�ના લ�યાકંો અિધિનયમની કલમ 5 મા ંઆપવામા ંઆ�યા છે. 

સમાન િવકાસને અ��ુપ રહ� એ ર�તે ��થર અને ટકાઉ નાણાક�ય વાતાવરણ �ળવી રાખવા, 

2010-15 ના સમયગાળા માટ�ના 13 મા નાણા પચંે રા�યો માટ�  તેમના રાજકોષીય જવાબદાર� 

ધારામા ં�ધુારો કર� એક�િૂ�ય રાજકોષીય માગ�ર�ખા અપનાવવાની ભલામણ કર� છે. આ માટ� 

રા�યોએ 2011-12 થી મહ��લૂી ખાધ ��ૂય પર લાવવી, 2011-12 થી શ� કર�ને રાજકોષીય ખાધ 

વષ�ના �દા�ત જ�થાબધં ભાવાકંના �ણ ટકા �ધુી ઘટાડવી અને �યારબાદ �ળવી રાખવી 

અને રા�ય સરકારના 2011-12 મા ં28.80 ટકાના �ુલ ચડત ઋણના �તરથી 2014-15 ના �ત 

�ધુીમા ં� તે નાણાક�ય વષ�ના �દા�ત જ�થાબધં ભાવાકંના 27.10 ટકા �ધુી િસિમત રાખ�ુ.ં 

2015-20 ના સમયગાળા માટ�ના ચૌદમા નાણાપચંે પણ નાણા�કય વષ� 2015-16 થી શ� કર�ને 

રા�ય સરકારની નાણાક�ય ��થિતની રાજકોષીય એક�િૂ�ય માગ�ર�ખામા ં �ધુારો કરવાની 

ભલામણ કર� છે (�ડસે�બર 2014). 14 મા નાણાપચં �ારા કરવામા ંઆવેલી જોગવાઇ �જુબના 

��ુય રાજકોષીય ચલાકંો માટ�ના લ�યાકંો અને 2018-19 માટ�ના મ�યમ ગાળાના રાજકોષીય 

નીિતિવષયક િનવેદન (MTFPS) મા ં કર�લા ં અ�મુાનોની સામે ખર�ખર િસ��ધ કોઠા 1.4 મા ં

દશા��યા છે. 
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કોઠો 1.4: ��ુય નાણાક�ય ચલાકંો – 2018-19 માટ�ના લ�યાકંો અને �સ����  

રાજકોષીય ચલાકંો 

રા�ય માટ� 
ચૌદમા 

નાણાપચંના 
લ�યાકંો   

MTFPS મા ં
���ા�વ� 

લ�યાકંો  

ખર�ખર 
�સ��� 

મહ��લૂી ખાધ8 (-)/ �રુાતં (+) (₹ કરોડમા)ં (+)24,101 (+)5,998 (+)3,211.97 

રાજકોષીય ખાધ9/GSDP (ટકામા)ં 3.00 1.71 1.76 

GSDP અન ે�ુલ ચડત જવાબદાર�ઓનો �ણુો�ર (ટકામા)ં  25.79 - 19.04 

GSDP અન ે�હ�ર ઋણનો �ણુો�ર (ટકામા)ં - 15.96 16.00 

ચડત સરકાર� �મીનગીર�ઓ (₹  કરોડમા)ં - 
16,000 થી 

નીચે 
4,698.55 

�ોત: 14 મા નાણાપચંનો અહ�વાલ, વષ� 2018-19 માટ�ના �દાજપ�ીય �દાજો અને નાણાક�ય �હસાબો 

વષ� 2011-12 મા,ં રા�યે મહ��લૂી ખાધ ��ૂય કરવાનો લ�યાકં િસ�ધ કય� હતો અને તે વષ�મા ં

₹ 3,215 કરોડની મહ��લૂી �રુાતં દશા�વી હતી � �યારબાદ ચા� ુ રહ� હતી. મહ��લૂી �રુાતં  

2018-19 મા ં₹  3,212 કરોડ રહ� હતી � ચૌદમા નાણાપચં અને  MTFPS  મા ંકરવામા ંઆવેલા 

અ�મુાનો કરતા ંન�ધપા� ર�તે નીચી હતી.  

ભારતના સરકાર� �હસાબી માપદંડો (IGAS)-2 િનયત કર� છે ક� સહાયક અ�દુાનની ન�ધ 

મહ��લૂી ખચ� હ�ઠળ કરવી જોઇએ. આમ છતા,ં 2018-19 મા,ં રા�ય સરકાર� અયો�ય ર�તે 

જોગવાઇ કયા� બાદ ₹ 11.01 કરોડ10 ના સહાયક અ�દુાનને લગતા ખચ�ની ન�ધ મહ��લૂ 

િવભાગના બદલે �ડૂ� િવભાગમા ં કર� હતી. આના પ�રણામે મહ��લૂી ખચ� ઓછો અને તેના 

પ�રણામ �વ�પ મહ��લૂી �રુાતં એટલા �માણમા ંઅિધક દશા�વાઇ હતી. 

2017-18 ના �તે, રા�યના એકંદર ઘર�� ુ��પાદનની ટકાવાર� �પે રાજકોષીય ખાધ 1.76 ટકા 

રહ� હતી, � 14 મા નાણાપચં �ારા ભલામણ કરવામા ંઆવેલ �ણ ટકાની મયા�દાની �દર અને 

MTFPS મા ં સરકારના પોતાના પણ 1.71 ટકાના �દાજની મયા�દામા ં હતી. રા�ય સરકાર� 

MTFPS મા ંિનધા��રત 15.96 ટકાના લ�યાકંની સામે 2018-19 દરિમયાન રા�યના એકંદર ઘર�� ુ

��પાદનની સામે �હ�ર ઋણની 16 ની ટકાવાર� �ળવી રાખી હતી.  

રાજકોષીય એક�િૂ�ય માગ�ર�ખામા,ં ચૌદમા ંનાણાપચંે 2018-19  માટ� રા�યના એકંદર ઘર�� ુ 

��પાદનની સામે ચડત જવાબદાર�ઓની11 25.79 ની િનયત કર�લી ટકાવાર� સામે 2018-19 

                                                 
8 મહ��લૂી ખાધ = મહ��લૂી ખચ� – મહ��લૂી આવક  
9 રાજકોષીય ખાધ=મહ��લૂી ખચ�+�ડૂ� ખચ� + ચો�ખી લોન અને પેશગીઓ – મહ��લૂી આવક –પર�રુણ �ડૂ� આવક  
10   ન�ધવામા આવેલા ખચ�ની િવગતો �કરણ – II ના ફકરા 2.6 નીચે કોઠો 2.12 મા ંદશા�વી છે. 
11   �ુલ ચડત જવાબદાર�ઓમા ં�હ�ર ઋણ અને �હ�ર �હસાબની જવાબદાર�ઓનો સમાવેશ થાય છે. �હ�ર ઋણમા ં

મા� �ત�રક ઋણ અને ભારત સરકાર તરફથી મળતી લોનનો સમાવેશ થાય છે. �હ�ર �હસાબની 

જવાબદાર�ઓમા ંનાની બચત ભડંોળ, અનામત ભડંોળ વગેર� હ�ઠળની જવાબદાર�ઓનો સમાવેશ થાય છે.  
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દરિમયાન રા�યના એકંદર ઘર�� ુ ઉ�પાદનની સામે ખર�ખર ચડત જવાબદાર�ઓની ટકાવાર� 

19.04 ટકા રહ� હતી. 

2018-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર પાસે ₹ 27,714 કરોડની �હ�ર ઋણની ચો�ખી આવક, 

₹ 1,722 કરોડના ચો�ખી �હ�ર �હસાબની આવક, ₹ 65 કરોડની પર�રુણ �ડૂ� આવક અને 

₹ 151 કરોડની લોન અને પેશગીની વ�લૂાત એમ એકંદર� ₹ 32,864 કરોડ સાથે 

₹ 3,212 કરોડની મહ��લૂી �રુાતં હતી. આમાથંી, રા�ય સરકાર� ₹ 28,062 કરોડ �ડૂ� ખચ� માટ�, 

₹ 1,731 કરોડ લોન અને પેશગીઓની �કૂવણીઓ માટ� વાપયા� હતા અને બાક�ના ₹ 3,071 કરોડ 
બધં િસલકમા ં વધારા �પે દશા�વાયા હતા. આ ��થિત દશા�વતી હતી ક� રા�ય સરકાર� તેની 

મહ��લૂી �રુાતં અને ઉછ�ના લીધેલા રકમનો ઉપયોગ એકંદર �થાયી �ડૂ� ઊભી કરવામા ંકય� 

હતો.   

1.1.3 ��ા�પ�ી� ��ા�ો, �ધુાર�લા ��ા�ો અને ખર�ખર ��ૂ�ો 

રા�ય સરકાર �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવતા �દાજપ�ીય �દાજોમા ંચો�સ નાણાક�ય વષ� માટ� 

આવક અને ખચ�ના અ�મુાનો અથવા �દાજો�ુ ંવણ�ન હોય છે. એકંદર આિથ�ક �યવ�થા માટ�ની 

નાણાક�ય નીિતઓના અસરકારક અમલ સદંભ� આવક અને ખચ�ના સચોટ અ�મુાનો�ુ ંમહ�વ 

�યાપકપણે �વીકારવામા ંઆ��ુ ં છે. �દાજપ�ીય �દાજોથી ચ�લત થવાની બાબત એ હક�કત 

દશા�વે છે ક� ઘણા િવિવધ કારણો, ક�ટલાક સરકારના િનય�ંણ હ�ઠળના અને ક�ટલાક સરકારના 

િનય�ણ બહારના,ં ને લીધે અપે��ત નાણાકં�ય હ��ઓુ �ા�ત ન થવા અથવા મહદ�શે �ા�ત ન 

થવાની ��થિત ઊભી થાય છે. રા�ય સરકાર� 02 �ૂલાઇ 2019 ના રોજ, વષ� 2019-20 ના 

�દાજપ�ીય �દાજો (BE) સ�હત  નાણાક�ય વષ� 2018-19 માટ�ના �ધુાર�લા �દાજો (RE)  

ર�ૂ કયા� હતા. 

ક���ને અ�સુર�ને �જુરાત સરકાર� નાણાક�ય વષ� 2017-18 અને આગળ તેના �દાજપ�મા ં

આયોજન અને �બન-આયોજન ખચ� વ�ચેનો ભેદ �ૂર કરવાનો િનણ�ય કય� છે અને તેને રા�ય 

ભડંોળ ખચ� એ�ુ ંનામ આ��ુ ં છે. રા�ય સરકાર માને છે ક� આ િવલીનીકરણથી તેઓ મહ��લૂી 

અને �ડૂ� ખચ� પર �યાન આપી શકાય એ�ુ ંયો�ય �દાજપ�ીય માળ� ુ��ુ પાડ� શકશે.   

વષ� 2018-19 માટ�ના �દાજપ�ીય �દાજો અને �ધુાર�લા �દાજો સાથેની ખર�ખર ��ૂયોની 

સરખામણી નીચે કોઠો 1.5 મા ંઆપી છે અને િવગતવાર સરખામણી પ�ર���ટ 1.4 મા ંદશા�વી છે. 
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કોઠો 1.5: વષ� 2018-19 માટ�ના �દાજપ�ીય �દાજો, �ધુાર�લા �દાજો અને ખર�ખર ��ૂયો  

(₹ કરોડમા)ં 

રાજકોષીય માપદંડો 
�દાજપ�ીય 

�દાજો 
�ધુાર�લા 
�દાજો 

ખર�ખર ��ૂયો 
ખર�ખર ��ૂય 

અને BE વ�ચે 

તફાવત 

ખર�ખર ��ૂય 

અને RE વ�ચે 

તફાવત 

(1) (2) (3) (4) 5(4-2) 6(4-3) 

કરવરેા આવક 88,728.80 89,900.10 80,102.74 (-)8,626.06 (-)9,797.36 

��ન-કર આવક 11,705.04 12,102.30 13,416.99 1,711.95 1,314.69 

ક����ય કર અન ે

જકાતમા ંરા�યનો 

�હ�સો  

24,307.08 23,489.32 23,489.33 (-)817.75 0.01 

ભારત સરકાર 

તરફથી સહાયક 

અ�દુાન 

15,890.23 15,040.00 18,992.48 3,102.25 3,952.48 

મહ��લૂી આવક 1,40,631.15 1,40,531.72 1,36,001.54 (-)4,629.61 (-)4,530.18 

મહ��લૂી ખચ� 1,34,633.30 139,153.06 1,32,789.57 (-)1,843.73 (-)6,363.49 

�યાજની �કુવણી 20,179.11 20,339.87 20,183.36 4.25 (-)156.51 

�ડૂ� ખચ� 30,341.64 31,417.24 28,061.90 (-)2,279.74 (-)3,355.34 

મહ��લૂી �રુાતં(+) 5,997.85 1,378.66 3,211.97 (-)2,785.88 1,833.31 

ચો�ખી લોન અન ે

પશેગીઓ 
1,249.92 1,813.42 1,580.10 330.18 (-)233.32 

પર�રુણ �ડૂ� 

આવક 
10.00 65.00 65.00 55.00 0.00 

રાજકોષીય ખાધ (-) (-)25,583.71 (-)31,787.00 (-)26,365.03 781.32 (-)5,421.97 

�ાથિમક ખાધ(-)12 (-)5,404.60 (-)11,447.13 (-)6,181.67 777.07 (-)5,265.46 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના નાણાક�ય �હસા�ો અને �દાજપ�ીય �કાશન 

મહ�વના માપદંડોના િવ�લેષણની ચચા� હવે પછ�ના ફકરાઓમા ંકરવામા ંઆવી છે. 

1.1.3.1 મહ��લૂી આવક 

ખર�ખર મહ��લૂી આવક BE અને RE કરતા ં અ��ુમે ₹ 4,629.61 કરોડ (3.29 ટકા) અને 

₹ 4,530.18 કરોડ (3.22 ટકા) �ટલી ઓછ� હતી. BE ની સરખામણીએ આ ખાધ ��ુય 

ઘટકોમા,ં �મ ક� (i) રા�યના ��ુ� અને સિવ�સ ટ��માથંી (SGST) આવક (₹ 7,861.29 કરોડ); 
(ii) વાહનો પર કરવેરા (₹ 666.40 કરોડ) (iii) વીજ�� પર વેરા અને જકાત (₹ 781.79 કરોડ) 
                                                 
12  �ાથિમક ખાધ = રાજકોષીય ખાધ– �યાજની �કુવણી 
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(iv) �ટ��પ ડ�ટુ� અને ન�ધણી �� (₹ 599.38 કરોડ) અને (v) બદંરો અને દ�વાદાડં�ઓમાથંી 

આવક (₹ 246.65 કરોડ) ની ઓછ� વ�લૂાતના �હસાબે ઉભી થઇ હતી.  

આ�ુ ં�દાજપ�ીય �દાજની સામે (i) વેચાણ, �યાપાર વગેર પર વેરો (₹ 1,631.13 કરોડ); 

(ii) રા�ય આબકાર� (₹ 51.51 કરોડ); (iii) �યાજની આવક (₹ 411.71 કરોડ); (iv) શહ�ર� િવકાસ 

(₹ 238.86 કરોડ); અને (v)  �બન-લોહ ખાણકામની આવક (₹ 651 કરોડ) મા ં અિધક 

વ�લૂાતના �હસાબે �િત-સ�ંલુન થ�ુ ંહ�ુ.ં 

1.1.3.2 મહ��લૂી ખચ� 

ખર�ખર મહ��લૂી ખચ� BE અને RE કરતા ં અ��ુમે ₹ 1,843.73 કરોડ (1.37 ટકા)  અને 

₹ 6,363.49 કરોડ (₹ 4.57 ટકા) �ટલો ઓછો હતો. ��ુય�વે પર�રુણ સામા�ય સેવાઓ 

(₹ 6,987.33 કરોડ), આવાસન (₹ 1,239.87 કરોડ); પોષણ (₹ 1,195.01 કરોડ) અને શહ�ર� 

િવકાસ (₹ 661.73 કરોડ) પર ઓછા ખચ�ના કારણે BE ની સરખામણીએ ઘટ ઉભી થઇ હતી. 

સામા�ક અને આિથ�ક સેવાઓ હ�ઠળ ખર�ખર મહ��લૂી ખચ� �ધુાર�લા �દાજો (RE) કરતા ંઓછા 

હતા. 

1.1.3.3 ��ૂ� ખચ� 

2017-18 મા,ં BE અને RE કરતા ં �ડૂ� ખચ� અ��ુમે ₹ 2,279.74 કરોડ (7.51 ટકા) અને 

₹ 3,355.31 કરોડ (10.68 ટકા) �ટલો ઓછો હતો. � ��ુય�વે મોટ� િસ�ચાઇ (₹ 1,682.21 કરોડ), 

િશ�ણ, કળા, રમતગમત અને સા�ં�ૃિતક ��િૃ�ઓ (₹ 800.26 કરોડ); માગ� વાહન�યવહાર 

(₹ 465.51 કરોડ) અને �હ�ર બાધંકામ (₹ 297.60 કરોડ) પર થયેલા ઓછા ખચ�ના કારણે BE 

મા ંકરવામા ંઆવેલા અ�મુાનો કરતા ં�ડૂ� ખચ� ઓછો હતો. આમ છતા,ં ખર�ખર ��ૂયો મ�યમ 

િસ�ચાઇ (₹ 2,279.91 કરોડ) હ�ઠળના �દાજપ�ીય �દાજો કરતા ં�ચા હતા.   

1.1.3.4 ખાધ/�રુાંત 

BE અને RE મા ંઅ��ુમે ₹ 5,997.85 કરોડ અને ₹ 1,378.66 કરોડની અ�મુાિનત મહ��લૂી 

�રુાતં ની સામે, રા�ય પાસે ₹ 3,211.97 કરોડ (જ�થાબધં ભાવાકંના 0.21 ટકા) ની ખર�ખર 

મહ��લૂી �રુાતં હતી. BE અને RE મા ંઅ��ુમે ₹ 5,404.60 કરોડ અને ₹ 11,447.13 કરોડની 

અ�મુાિનત �ાથિમક ખાધની સામે, રા�યની ₹ 6,181.67 કરોડ (જ�થાબધં ભાવાકંના 0.41 ટકા) 

ની �ાથિમક ખાધ હતી. �ુલ રાજકોષીય ખાધ ₹ 26,365.03 કરોડ (જ�થાબધં ભાવાકંના 1.76 

ટકા) રહ� હતી � BE કરતા ં₹ 781.32 કરોડ �ટલી �ચી (₹ 25,583.71 કરોડ) અને RE કરતા ં

₹ 5,421.97 કરોડ કરોડ �ટલી ઓછ� (₹ 31,787 કરોડ) હતી. 

  



  રા�� સરકારની ના�ાક�� પ�ર����� 

31 માચ� 2019 ���� વષ� માટ�નો 12 

રા��ની ના�ાક�� પ�ર����� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

1.2 રા��ના સસંાધનો 

મહ��લૂ અને �ડૂ� એ આવકના બે �વાહો છે ક� � રા�ય સરકારના સસંાધનોના �ોત �પે હોય 

છે. મહ��લૂી આવકમા ંકરવેરા આવક, �બન-કર આવક, ક����ય કર અને જકાતમા ંરા�યનો �હ�સો 

અને ભારત સરકાર તરફથી મળ�ુ ંસહાયક અ�દુાન સામેલ હોય છે. �ડૂ� આવકમા ં �બન-કર 

આવકો (પર�રૂણ �ડૂ� આવક �વી ક� રોકાણ ��ંુ કરવાથી થતી આવક, લોન અને પેશગીની 

વ�લૂાત), �ત�રક �ોતોમાથંી ઋણ આવક (બ�ર લોન, નાણાક�ય સ�ંથાઓ/વા�ણ�ય બ�કો 

પાસેથી મેળવેલ ઋણ) અને ભારત સરકાર તરફથી મળતી લોન અને પેશગી તેમજ �હ�ર 

�હસાબમાથંી ઉપજતી આવક પણ સામેલ હોય છે. ઉપરાતં, નાની બચત, ભિવ�ય િનિધ, 

અનામત ભડંોળ, થાપણો, ઉ�ચક, ભરણા વગેર� �વો ક�ટલાક �યવહારો � એકિ�ત િનિધનો 

�હ�સો બનતા નથી તેની  બાબતમા ંઆવક� અને �કૂવણીઓ થયેલી છે. આ બધાને બધંારણની 

કલમ 166(2) હ�ઠળ �થાપવામા ં આવેલા �હ�ર �હસાબમા ં રાખવામા ં આવે છે અને રા�ય 

િવધાનસભા �ારા મતપા� નથી. અ�ે, સરકાર બ�કર તર�ક�ની �િૂમકા ભજવે છે. �કૂવણી બાદની 

િસલક એ  સરકાર પાસે ઉપલ�ધ વાપરવા માટ�� ુ ંભડંોળ છે. 

કોઠો 1.2 ચા� ુવષ� અને અગાઉના વષ� દરિમયાન સરકારની તેના વાિષ�ક નાણાક�ય �હસાબોમા ં

ન�ધાયેલી હતી એ �જુબની રા�યની આવકો અને �કુવણીઓ દશા�વે છે. ચાટ� 1.3 વષ�  

2018-19 દરિમયાન સસંાધનોના ઘટકો અને પેટા-ઘટકો દશા�વે છે. 

ચાટ� 1.3: 2018-19 મા ંસસંાધનોના ઘટકો અને પેટા-ઘટકો 

 

ચાટ�  1.4 2014-15 થી 2018-19 દરિમયાન રા�યની આવકોના �ુદા �ુદા ઘટકોના વલણો દશા�વે 

છે. 

�ુલ આવક

(₹ 1,81,086,cr.)

મહ��લૂી આવક

(₹ 1,36,002 cr.)

કરઆવક
(₹ 80,103 cr.)

��ન-કરઆવક
(₹ 13,417 cr.)

ક����� ક�/જકાતમાં �ા���� �હ���
(₹ 23,489 cr.)

GoI �ર��ી ��ા�ક ��દુાન
(₹ 18,993 cr.)

��ૂ� આવક

(₹ 43,362 cr.)

ઋણનીઆવક
(₹ 43,146 cr.)

��નઋઁણઆવક
(₹ 216 cr.)���ર ���ા�નીઆવક

(����ી)
(₹ 1,722 cr.)
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ચાટ� 1.5 ચા� ુવષ� 2018-19 દરિમયાન �ુલ આવકમા ંરા�યના સસંાધનોના ઘટકો દશા�વે છે.. 

 

રા�ય સરકારની �ુલ આવક 2014-15 મા ં₹ 1,22,373 કરોડથી 2018-19 મા ં₹ 1,81,086 કરોડ 

થઇ સતત વધારો દશા�વે છે. 2018-19 મા ં �ુલ આવક પાછલા વષ� કરતા ં ₹ 29,102 કરોડ 

�ટલી વધી હતી. આ વધારો ��ુય�વે �ણ ઘટકો �વા ક� મહ��લૂી આવક, �ડૂ� આવક અને 

ચો��ી �હ�ર �હસા�ની આવકમા ં��ૃ�ધમા ંવધારાના કારણે થયો હતો. 

પાચં વષ�ના સમયગાળા દરિમયાન �ુલ આવકમા ંસૌથી મોટો ફાળો મહ��લૂી આવકનો (75 ટકા 

કરતા ંવ�)ુ ર�ો હતો. મહ��લૂી આવક, �ડૂ� આવક અને �હ�ર �હસા�ની આવકના ઘટકોની 

ચચા� ફકરા 1.3 થી 1.5 મા ંકરવામા ંઆવી છે. 

1.3 મહ��લૂી આવક 

સરકારની મહ��લૂી આવકની િવગતો વષ� 2018-19 માટ�ના નાણાક�ય �હસા�ોના પ�ક-14 મા ં

આપેલી છે. મહ��લૂી આવકમા ં રા�યની પોતાની કર અને ��ન-કર આવક, ક����ય કરની 

ત�દ�લી અને ભારત સરકાર તરફથી મળ� ુસહાયક અ�દુાન સામેલ હોય છે. 2014-19 ના 

સમયગાળા દરિમયાન મહ��લૂી આવકના વલણો ચાટ�  1.6 મા ંઅને પ�ર���ટ 1.5 માં પણ ર�ુ

કર�લ છે. 

1,36,002  (75%)

43,362  (24%)1,722  (1%)

ચાટ� 1.5: 2018-19 �ર�મ�ાન �ુલઆવક�ું બધંારણ (₹ કરોડમા)ં 

મહ��લૂી આવક
��ૂ� આવક
����ી �હ�� �હ����ીઆવક

10,079 3,196 2,571 1,394 1,722
20,316 23,611 28,074 27,299

43,362

91,978 97,483
1,09,842

1,23,291
1,36,002

1,22,373 1,24,290
1,40,487

1,51,984

1,81,086

0

50,000

1,00,000

1,50,000

2,00,000

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

₹
કર
ોડ
મા
ં

ચાટ� 1.4: આવકના વલણો

ચો��ી �હ�ર �હ�ાબની આવક �ડૂ� આવક મહ��લૂી આવક �ુલ આવક
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ચાટ� 1.6 દશા�વે છે ક� મહ��લૂી આવકમા ંઅગાઉના વષ� કરતા ં ₹ 12,711 કરોડ (10.31 ટકા) 

�ટલો વધારો થયો હતો. રા�યની કર આવક ₹ 8,554 કરોડ (11.95 ટકા) �ટલી વધી હતી 

અને �બન-કર આવક ₹ 1,657 કરોડ (10.99 ટકા) �ટલી �ટ� હતી. ક����ય કરવેરામા ંરા�યના 

�હ�સામા ં₹ 2,707 કરોડ (13.03 ટકા) �ટલો વધારો થયો હતો �યાર� ભારત સરકાર તરફથી 

અ�દુાન ₹ 3,107 કરોડ (19.56 ટકા) �ટ�ુ ંવ��ુ ંહ�ુ.ં     

2014-19 ના સમયગાળામા ંરા�યની મહ��લૂી આવક�ુ ંબધંારણ (ટકાવાર� મા)ં ચાટ� 1.7 મા ંર�ૂ 

ક�ુ� છે. 

 

ચાટ� 1.7 દશા�વે છે ક� 2018-19 દરિમયાન મહ��લૂી આવકના 69 ટકા રા�યના પોતાના 

સસંાધનોમાથંી આ�યા હતા અને બાક�ના 31 ટકા ક���ના કરવેરામા ંરા�યનો �હ�સો અને સહાયક 

અ�દુાનના �પમા ંભારત સરકાર તરફથી હતા. પોતાની કરવેરા આવકનો �હ�સો 2014-15 મા ં

67 ટકા હતો તે �ટ�ને 2017-18 મા ં 58 ટકા થયો હતો અને 2018-19 દરિમયાન એક ટકા 

67 64 59 58 59
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ચાટ� 1.7: 2014-19 દરિમયાન રા�યની મહ��લૂી આવકની રચના ( ટકા મા)ં

પોતાના કરવેરા ��ન-કર ક����� કરન� ત�દ��� ��ા�ક ��દુાન

91,978 97,483
1,09,842

1,23,291
1,36,002

70,883
72,843 77,789

86,623
93,520

10,296 15,691 18,835 20,782 23,489

10,799 8,949 13,218 15,886 18,9930
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ચાટ� 1.6: મહ��લૂી આવકના વલણો

મહ��લૂી આવક રા�યની �ો�ાની આવક ક����ય કરની ��દ�લી �હાયક ��દુાન
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�ટલો સીમાતં વધારો થયો હતો. �યાર�, ક����ય કરવેરાના �હ�સાની તબદ�લી 2016-19 

દરિમયાન 17 ટકા એ ��થર રહ� હતી.  

1.3.1 મહ��લૂી આવક અને રા��ના પોતાના સસંાધનોના વલણો 

GSDP ના સબંધંમા ંમહ��લૂી આવક અને મહ��લૂી આવકની સામે રા�યના પોતાના સસંાધનોના 

વલણો નીચે કોઠો 1.6 મા ંર�ૂ કયા� છે. 

કોઠો 1.6: મહ��લૂી આવક અને રા��ના પોતાના સસંાધનોના વલણો  
 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

મહ��લૂી આવક (RR)  

(₹ કરોડમા)ં 
41,672 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 

મહ��લૂી આવકની પાછલા 

વષ� કરતા ં��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 
7.75 15.01 5.99 12.68 12.24 10.31 

મહ��લૂી આવક ની GSDP 

સામ ેટકાવાર�  
9.66 9.98 9.47 9.52 9.38 9.06 

રા��ના પોતાના સસંાધનો  
(₹ કરોડમા)ં 

32,192 70,883 72,843 77,789 86,623 93,520 

પાછલા વષ� કરતા ંરા�યના 

પોતાના સસંાધનોની ��ૃ�ધ 

(ટકા મા)ં 

12.34 11.82 2.77 6.79 11.36 7.96 

GSDP ની સામે રા�યના 

પોતાના સસંાધનોની ટકાવાર� 
7.46 7.69 7.08 6.74 6.59 6.23 

મહ��લૂી આવક ની સામે 

રા�યના પોતાના સસંાધનોની 

ટકાવાર� 

77.25 77.07 74.72 70.82 70.26 68.76 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

ઉપરનો કોઠો દશા�વે છે ક� �યાર� 2018-19 દરિમયાન મહ��લૂી આવક પાછલા વષ� કરતા ં

10.31 ટકા �ટલી વધી હતી �યાર� 2009-18 ના સમયગાળા દરિમયાન મહ��લૂી આવકનો 

CAGR 14.52 ટકા હતો (પ�ર���ટ 1.1 ભાગ A) � દશા�વે છે ક� ચા� ુવષ� દરિમયાન મહ��લૂી 

આવકની ��ૃ�ધ મદં હતી. 

ઉપરનો કોઠો એ�ુ ંપણ દશા�વે છે ક� 2014-19 દરિમયાન � દર� GSDP ની ��ૃ�ધ થઇ તેની સાથે 

મહ��લૂી આવક� ગિત �ળવી ન હતી, કારણ ક� GSDP ની સામે મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� 

2014-15 મા ં9.98 ટકા હતી તે ઘટ�ને 2018-19 મા ં9.06 ટકા થઇ હતી. આ ઘટાડો ��ુય�વે 

રા�યના પોતાના સસંાધનોના (� રા�યની મહ��લૂી આવકનો ��ુય ઘટક છે) ��ૃ�ધના દરમા ં 

જ સમયગાળા દરિમયાન 11.82 ટકા થી 7.96 ટકા �ધુી થયેલા ઘટાડાના કારણે થયો હતો.   
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�ટલો સીમાતં વધારો થયો હતો. �યાર�, ક����ય કરવેરાના �હ�સાની તબદ�લી 2016-19 

દરિમયાન 17 ટકા એ ��થર રહ� હતી.  

1.3.1 મહ��લૂી આવક અને રા��ના પોતાના સસંાધનોના વલણો 

GSDP ના સબંધંમા ંમહ��લૂી આવક અને મહ��લૂી આવકની સામે રા�યના પોતાના સસંાધનોના 

વલણો નીચે કોઠો 1.6 મા ંર�ૂ કયા� છે. 

કોઠો 1.6: મહ��લૂી આવક અને રા��ના પોતાના સસંાધનોના વલણો  
 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

મહ��લૂી આવક (RR)  

(₹ કરોડમા)ં 
41,672 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 

મહ��લૂી આવકની પાછલા 

વષ� કરતા ં��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 
7.75 15.01 5.99 12.68 12.24 10.31 

મહ��લૂી આવક ની GSDP 

સામ ેટકાવાર�  
9.66 9.98 9.47 9.52 9.38 9.06 

રા��ના પોતાના સસંાધનો  
(₹ કરોડમા)ં 

32,192 70,883 72,843 77,789 86,623 93,520 

પાછલા વષ� કરતા ંરા�યના 

પોતાના સસંાધનોની ��ૃ�ધ 

(ટકા મા)ં 

12.34 11.82 2.77 6.79 11.36 7.96 

GSDP ની સામે રા�યના 

પોતાના સસંાધનોની ટકાવાર� 
7.46 7.69 7.08 6.74 6.59 6.23 

મહ��લૂી આવક ની સામે 

રા�યના પોતાના સસંાધનોની 

ટકાવાર� 

77.25 77.07 74.72 70.82 70.26 68.76 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

ઉપરનો કોઠો દશા�વે છે ક� �યાર� 2018-19 દરિમયાન મહ��લૂી આવક પાછલા વષ� કરતા ં

10.31 ટકા �ટલી વધી હતી �યાર� 2009-18 ના સમયગાળા દરિમયાન મહ��લૂી આવકનો 

CAGR 14.52 ટકા હતો (પ�ર���ટ 1.1 ભાગ A) � દશા�વે છે ક� ચા� ુવષ� દરિમયાન મહ��લૂી 

આવકની ��ૃ�ધ મદં હતી. 

ઉપરનો કોઠો એ�ુ ંપણ દશા�વે છે ક� 2014-19 દરિમયાન � દર� GSDP ની ��ૃ�ધ થઇ તેની સાથે 

મહ��લૂી આવક� ગિત �ળવી ન હતી, કારણ ક� GSDP ની સામે મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� 

2014-15 મા ં9.98 ટકા હતી તે ઘટ�ને 2018-19 મા ં9.06 ટકા થઇ હતી. આ ઘટાડો ��ુય�વે 

રા�યના પોતાના સસંાધનોના (� રા�યની મહ��લૂી આવકનો ��ુય ઘટક છે) ��ૃ�ધના દરમા ં 

જ સમયગાળા દરિમયાન 11.82 ટકા થી 7.96 ટકા �ધુી થયેલા ઘટાડાના કારણે થયો હતો.   
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1.3.2 તરલતાના �ણુોતરના વલણો 

તરલતાનો �ણુોતર13, �ળૂ ચલાકંમા ં આવેલા ફ�રફારના અ�સુધંાનમા ં રાજકોષીય ચલાકંના 

�િતભાવની મા�ા અથવા ��થિત�થાપકતા દશા�વે છે. એક કરતા ંવધાર� ��ૂય �ળૂ ચલાકંની 

સામે રાજકોષીય ચલાકંની �િતભાવ�ુ ં�� ુ�માણ દશા�વે છે. જ�થાબધં ભાવાકંમા ં��ૃ�ધની સાથે 

સરકારની મહ��લૂમા ં��ૃ�ધ કરવાની �મતામા ંપણ વધારો થવો જોઇએ. મહ��લૂી આવકોના 

સદંભ�મા ં��ૃ�ધ દર, ટકાવાર�, �ણુો�ર અને તરલતાના �ણુો�ર નીચે કોઠો 1.7 મા ંર�ુ કર�લ 

છે: 

કોઠો 1.7: ��ૃ�ધ દર, ટકાવાર�, �ણુો�ર અને તરલતાના �ણુો�રો 

િવગતો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

મહ��લૂી આવકની ��ૃ�ધ (RR) 15.01 5.99 12.68 12.24 10.31 

મહ��લૂી ખચ�ની ��ૃ�ધ (RE) 15.14 10.53 8.47 13.63 12.48 

ચડત �હ�ર ઋણની ��ૃ�ધ 9.33 10.58 10.29 6.65 13.04 

મહ��લૂી આવક/GSDP (%) 9.98 9.47 9.52 9.38 9.06 

ચડત �હ�ર ઋણ/મહ��લૂી આવકનો 

�ણુો�ર 
1.78 1.85 1.81 1.72 1.77 

RR ના સદંભ�મા ંતરલતાનો �ણુો�ર 

મહ��લૂી ખચ� 1.01 1.76 0.67 1.11 1.21 

�હ�ર ઋણ 0.62 1.77 0.81 0.54 1.26 

�કૂવવાપા� �યાજ 0.81 1.51 0.72 0.53 0.63 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

કોઠો 1.7 પરથી �પ�ટ છે ક� 2014-19 ના સમયગાળા દરિમયાન GSDP ની સામે મહ��લૂી 

આવકની ટકાવાર� 2018-19 (9.06) મા ં સૌથી નીચી હતી � મહ��લૂી આવકની ��ૃ�ધ આ 

વષ�મા ંસૌથી ઓછ� રહ� હતી એ હક�કતને મજ�તૂીથી સમથ�ન આપે છે. છે�લા 10 વષ�મા ં

મજ�તૂ આિથ�ક ��ૃ�ધ (11 ટકા કરતા ંવધાર�) �યાને લેતા,ં રા�ય સરકાર� તેની �મતાનો તેના 

પોતાના સસંાધનોમા ં�ધુારણા કરવા માટ� ઉપયોગ કરવો જોઇએ. ઉપરાતં, મહ��લૂી આવકની 

સામે મહ��લૂી ખચ�ની તરલતા પણ છે�લા વષ� દરિમયાન વધી છે � તેના પોતાના સસંાધનોમા ં

�ધુારણા કરવાની જ��રયાત દશા�વે છે. 

1.3.3 રા��ના પોતાના સસંાધનો 

ભારત સરકાર તરફથી ક����ય કરવેરા અને સહાયક અ�દુાનમા ં રા�યનો �હ�સો, ક����ય 

નાણાપચં ની ભલામણો, ક����ય કરની આવકની વ�લૂાત, આયોજન યોજનાઓ માટ� ક����ય 

સહાય વગેર�ના આધાર� િનધા��રત કરવામા ં આવતો હોવાથી, વધારાના સસંાધનોની 

ગિતિશલતામા ંરા�યની કામગીર�ની આકારણી પોતાના કર અને �બન-કર �ોતોમાથંી આવકનો 

                                                 
13    તરલતાનો દશ�ક એ એક પ�રમાણનો અ�ય પ�રમાણના ��ૃ�ધના દરના સદંભ�મા ં��ૃ�ધનો દર છે. 
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સમાવેશ થતો હોય એવી પોતાની આવકની ��્�ટએ કરવી જોઇએ. 2014-19 દરિમયાન ��ુય 

કરવેરા અને જકાત અને �બન-કર આવકના ઘટકોની બાબતમા ંપણ એકંદર વ�લૂાત, તેની 

વ�લૂાત માટ� કરવામા ં આવેલો ખચ� અને આવા ખચ�ની એકંદર વ�લૂાત સામે ટકાવાર�, 

સબંિંધત અ�ખલ-ભારતીય સર�રાશ સાથે પ�ર���ટ 1.6 મા ંર�ુ કયા� છે. 

રા�યની વષ� 2018-19 ની ખર�ખર કર અને �બન-કર આવકો અને તેની સામે 14 મા નાણાપચં 

અને MTFPS �ારા કરવામા ંઆવેલી આકારણી (�ૂલાઇ 2019) નીચે કોઠો 1.8 મા ંર�ુ કયા� છે: 

કોઠો 1.8: 2018-19 માટ�ના કર અને ��ન-કરના અ�મુાનો અને ખર�ખર ��ૂ�ો  

 (₹ કરોડમા)ં 

 14 મા 
નાણાપચંના 
અ�મુાનો14 

MTFPS / 

��ા�પ�ી� ��ા�ો 
�ધુાર�લા ��ા�ો 

ખર�ખર 
��ૂ�ો 

કર આવક 1,28,483 88,729 89,900 80,103 

�બન-કર આવક 16,169 11,705 12,102 13,417 

�ોત: રા�ય સરકારના વષ� 2018-19 માટ�ના નાણાક�ય �હસાબો અને રા�ય�ુ ં�દાજપ�ીય �કાશન ન.ં 30 

2018-19 મા ંરા�યની ખર�ખર કર આવક 14 મા નાણાપચં, MTFPS/�દાજપ�ીય �દાજો અને 

�ધુાર�લા �દાજો કરતા ં ન�ધપા� ર�તે નીચા ર�ા હતા. ખર�ખર કર આવક �દાજપ�ીય 

�દાજો કરતા ંનીચી હતી � ��ુય�વે SGST (₹ 7,861 કરોડ), �ટ��પ ડ�ટુ� અને ન�ધણી ��, 

(₹ 599 કરોડ) અને વીજળ� પર કર અને ડ�ટુ� (₹ 782 કરોડ). ની �છ� વ�લૂાતના લીધે 

હતી. ખર�ખર �બન-કર આવક 14 મા નાણાપચંના અ�મુાનો કરતા ં વ� ુ હતી પરં� ુ

MTFPS/�દાજપ�ીય �દાજો અને �ધુાર�લા �દાજો કરતા ં�છ� હતી. 

2014-19 ના સમયગાળા દરિમયાન રા�યના પોતાના સસંાધનોના ઘટકો ચાટ� 1.8 મા ંર�ૂ કયા� 

છે.  

 

                                                 
14     આ અ�મુાનો 14 મા નાણાપચં �ારા GST ના અમલકાળ �વૂ� કરવામા ંઆ�યા હતા. 
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ચાટ� 1.8:  રા��ના પોતાના સસંાધનોના ઘટકો (₹  કરોડમા)ં

��ન-કરઆવક કરઆવક રા��ની પોતાની આવક
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ચાટ� 1.8:  રા��ના પોતાના સસંાધનોના ઘટકો (₹ કરોડમા)ં

��ન-કરઆવક કરઆવક રા��ની પોતાની આવક
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1.3.3.1 કર આવક 

2014-19 દરિમયાનની રા�યની કર આવકના ��ુય ઘટકો કોઠો 1.9 મા ંદશા��યા છે. 

કોઠો 1.9: રા��ની કરવેરા આવકના ��ુ� ઘટકો 
(₹ કરોડમા)ં 

મહ��લૂી સદર 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

પાછલા 
વષ�ની 
�લુનાએ 

ટકાવાર�મા ં
ફ�રફાર 

વેચાણ વેરો/ ��ૂયવિધ�ત વેરો (VAT)  44,145.26 44,091.05 46,313.78 29,638.88 22,414.25 (-) 24.38 

મનોરંજન કર અને �ખુ�િુવધા કર  185.06 195.63 223.57 85.41 3.32 (-) 96.11 

SGST - - - 21,250.85 34,888.71 64.18 

રા�ય આબકાર� 140.27 123.32 151.53 84.75 130.59 54.09 

�ટ��પ ડ�ટુ� અને ન�ધણી ��  5,503.34 5,549.42 5,782.93 7,254.75 7,780.77 7.25 

જમીન મહ��લૂ 1,892.65 2,528.50 1,998.52 1,859.04 2,407.51 29.50 

વીજળ� પરના વેરા અને જકાત 5,877.65 5,999.66 5,833.10 6,484.29 7,347.79 13.32 

વાહનો પરના વેરા અને માલ અને 

યાિ� પરના વેરા 
2,905.44 3,273.17 3,279.35 4,016.72 4,235.33 5.44 

અ�ય વેરા 690.14 888.66 859.93 874.72 894.47 2.26 

 કર આવક 61,339.81 62,649.41 64,442.71 71,549.41 80,102.74 11.95 

GSDP  ની ટકાવાર� �ર�ક�  કર 
આવક 

6.65 6.09 5.59 5.44 5.33  

મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� �ર�ક� કર 
આવક 

66.69 64.27 58.67 58.03 58.90  

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

રા�યની કર આવક પાછલા વષ� 2017-18 કરતા ં2018-19 મા ં₹ 8,553.33 કરોડ (11.95 ટકા) 

�ટલી વધી હતી. 2018-19 મા ં કર આવક ��ુય�વે SGST મા ં ₹ 13,637.86 કરોડ, 

₹ 526.02 કરોડની �ટ��પ ડ�ટુ� અને ન�ધણી ��,  જમીન મહ��લૂમા ં ₹ 548.47 કરોડ અને 

₹ 863.50 કરોડ વીજળ� પર વેરો અને જકાતના વધારાના કારણે થયો હતો. આમ છતા,ં 

પાછલા વષ�ની સરખામણીએ ચા� ુ વષ� દરિમયાન વેચાણ વેરા/VAT હ�ઠળની આવકમા ં

₹ 7,224 કરોડ �ટલો ઘટાડો થયો હતો કારણ ક� આ બધા GST હ�ઠળ આવી ગયા હતા. 

વષ� 2018-19 માટ�ના કર આવકના ઘટકો નીચે ચાટ�  1.9 મા ંર�ૂ કયા� છે. 
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રા��ની ના�ાક�� પ�ર����� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

1.3.3.1 કર આવક 

2014-19 દરિમયાનની રા�યની કર આવકના ��ુય ઘટકો કોઠો 1.9 મા ંદશા��યા છે. 

કોઠો 1.9: રા��ની કરવેરા આવકના ��ુ� ઘટકો 
(₹ કરોડમા)ં 

મહ��લૂી સદર 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

પાછલા 
વષ�ની 
�લુનાએ 

ટકાવાર�મા ં
ફ�રફાર 

વેચાણ વેરો/ ��ૂયવિધ�ત વેરો (VAT)  44,145.26 44,091.05 46,313.78 29,638.88 22,414.25 (-) 24.38 

મનોરંજન કર અને �ખુ�િુવધા કર  185.06 195.63 223.57 85.41 3.32 (-) 96.11 

SGST - - - 21,250.85 34,888.71 64.18 

રા�ય આબકાર� 140.27 123.32 151.53 84.75 130.59 54.09 

�ટ��પ ડ�ટુ� અને ન�ધણી ��  5,503.34 5,549.42 5,782.93 7,254.75 7,780.77 7.25 

જમીન મહ��લૂ 1,892.65 2,528.50 1,998.52 1,859.04 2,407.51 29.50 

વીજળ� પરના વેરા અને જકાત 5,877.65 5,999.66 5,833.10 6,484.29 7,347.79 13.32 

વાહનો પરના વેરા અને માલ અને 

યાિ� પરના વેરા 
2,905.44 3,273.17 3,279.35 4,016.72 4,235.33 5.44 

અ�ય વેરા 690.14 888.66 859.93 874.72 894.47 2.26 

 કર આવક 61,339.81 62,649.41 64,442.71 71,549.41 80,102.74 11.95 

GSDP  ની ટકાવાર� �ર�ક�  કર 
આવક 

6.65 6.09 5.59 5.44 5.33  

મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� �ર�ક� કર 
આવક 

66.69 64.27 58.67 58.03 58.90  

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

રા�યની કર આવક પાછલા વષ� 2017-18 કરતા ં2018-19 મા ં₹ 8,553.33 કરોડ (11.95 ટકા) 

�ટલી વધી હતી. 2018-19 મા ં કર આવક ��ુય�વે SGST મા ં ₹ 13,637.86 કરોડ, 

₹ 526.02 કરોડની �ટ��પ ડ�ટુ� અને ન�ધણી ��,  જમીન મહ��લૂમા ં ₹ 548.47 કરોડ અને 

₹ 863.50 કરોડ વીજળ� પર વેરો અને જકાતના વધારાના કારણે થયો હતો. આમ છતા,ં 

પાછલા વષ�ની સરખામણીએ ચા� ુ વષ� દરિમયાન વેચાણ વેરા/VAT હ�ઠળની આવકમા ં

₹ 7,224 કરોડ �ટલો ઘટાડો થયો હતો કારણ ક� આ બધા GST હ�ઠળ આવી ગયા હતા. 

વષ� 2018-19 માટ�ના કર આવકના ઘટકો નીચે ચાટ�  1.9 મા ંર�ૂ કયા� છે. 
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 ક�સમાનંા �ક�ા �ુલ કર આવકમા ં�હ�સાની ટકાવાર� દશા�વ ેછે. 

ચાટ� 1.9 દશા�વે છે ક� 2018-19 દરિમયાન રા�ય સરકાર� કર આવકના 72 ટકા વેચાણ 

વેરો/VAT અને SGST માથંી મે��યા હતા. 

1.3.3.2 ��ન-કર આવક 

2014-19 દરિમયાન રા�યના �બન-કર આવકના ��ુય ઘટકો કોઠો 1.10 મા ંદશા��યા છે. 

કોઠો 1.10: રા��ની ��ન-કર આવકના ��ુ� ઘટકો 
(₹ કરોડમા)ં 

મહ��લૂી સદર 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

પાછલા વષ�ની 
�લુનાએ 

ટકાવાર�મા ં
ફ�રફાર 

�યાજની આવક 1,011.47 843.00 2,580.10 1,081.44 1,611.71 49.03 

�બન-લોહ ખાણકામ અને ધા� ુ

��ો�ો 
4,285.85 3,350.19 3,746.50 8,988.62 4,863.00 (-)45.90 

મોટ� અને મ�યમ િસ�ચાઇ 

યોજનાઓ 
1,034.91 1,028.42 1,086.10 1,211.52 1,326.95 9.53 

બદંરો અને દ�વાદા�ં�ઓ 742.08 922.24 933.49 967.59 1,153.35 19.20 

તબીબી અને �હ�ર આરો�ય 243.57 171.51 981.98 173.81 271.59 56.26 

પોલીસ 214.20 219.82 248.88 318.01 312.19 (-)1.83 

��વી��� અને નફો 89.54 96.06 110.10 96.29 120.03 24.65 

અ�ય 1,920.99 3,562.27 3,658.51 2,236.69 3,758.17 68.02 

 ��ન-કર આવક 9,542.61 10,193.51 13,345.66 15,073.97 13,416.99 (-)10.99 

GSDP ની ટકાવાર� તર�ક� �પ ે

�બન-કર આવક 
1.04 0.99 1.16 1.15 0.89 

 

મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� તર�ક� 

�બન-કર આવક    
10.38 10.46 12.15 12.23 9.87 

 

�ોત� સબંિંધત વ��ના નાણાક�ય �હસાબો 

22414.25 (28%)

34888.71(44%)

7780.77(10%)

2407.51(3%)

7347.79 (9%)

4235.32 
(5%)

130.59 (0%)897.80 ( 1%)

ચાટ� 1.9: 2018-19 માં કર આવકના ઘટકો (₹ કરોડમા)ં
વેચાણ વેરો/��ૂયવ���ત વેરો

SGST

����પ ���ુ� અને ન��ણી ��

જમીન મહ��લૂ

વીજ�� પર વેરો અને જકાત

વાહનો પર કર અને માલ અને યા��
પર વેરો
રા�ય��કાર�

અ�ય વેરા
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િ� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

2014-19 દરિમયાન, 2014-15 મા ં ₹ 9,542.61 કરોડ થી વધીને 2017-18 મા ં

₹ 15,073.97 કરોડ થઇ �બન-કર આવક� વધારા�ુ ં વલણ દશા��� ુ હ�ુ.ં 2018-19 દરિમયાન 

�બન-કર આવક પાછલા વષ� કરતા ં ₹ 1,656.98 કરોડ (10.99 ટકા) �ટલી ઘટ� હતી � 

��ુય�વે ��ુય સદર 0853-“બીન-લોહ ખાણકામ અને ધા� ુઉ�ોગો હ�ઠળના ગૌણ સદર 102-

“મીનરલ ક�સેશન ફ�, ર��ટ એ�ડ રોય�ટ�” મા ં�છ� આવકના કારણે થઇ હતી. 

વષ� 2018-19 માટ� �બન-કર આવકના ઘટકો નીચે ચાટ�  1.10 મા ંર�ૂ કયા� છે. 

 
ક�સમાનંા �કડા �ુલ �બન-કર આવકમા ં�હ�સાની ટકાવાર� દશા�વે છે. 

ચાટ� 1.10 દશા�વે છે ક� 2018-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર� કર આવકના 48 ટકા �બન-લોહ 

ખાણકામ અને ધા� ુઉ�ોગો અને �યાજની આવકમાથંી મેળ�યા હતા.  

1.3.3.3 અગાઉના વષ�ની વણવપરાયેલી િસલક અયો�ય ર��ે મહ��લૂી આવક �ર�ક� જમા 
લેવામા ંઆવી 

�જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 ના ફકરા 103 �જુબ, �યાર� બચત અપે��ત હોય �યાર� 

ખચ� કરનાર િવભાગોએ વણવપરાયેલ અ�દુાન/િવિનયોગ અથવા તેના ભાગની નાણા િવભાગને 

પરત સ�પણી કરવી જોઇએ. આ વણવપરાયેલ િસલકો સબંિંધત મહ��લૂી ��ુય સદર ખાતે 

ખચ�મા ંઘટાડા તર�ક� જમા લેવી જોઇએ. નાણા િવભાગે તેમના ��ટોબર 2016 ના પ�રપ�થી � 

ભડંોળની તા�કા�લક જ�ર ન હોય એવા ભડંોળને �ા��તના 10 �દવસની �દર �જુરાત રા�ય 

નાણાક�ય સેવા �લિમટ�ડ (GSFS)15 મા ંરાખવાનો તમામ �હ�ર �ે�ના સાહસોને િનદ�શ આ�યો 

હતો. 

મહ��લૂ િવભાગ અને આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના વપરાશી �માણપ�ો/ચલણની 

�િતક ચકાસણીમા ંએ� ુ જોવામા ંઆ�� ુ હ�ુ ં ક� અગાઉના વષ�ના (2008-09 થી 2018-19) 

મહ��લૂ/�ડૂ� ખચ�ની વણવપરાયેલી ₹ 933.61 કરોડની િસલકો વષ� �ધુી આ બે િવભાગોમા ં

         
15   GSFS એ �જુરાત સરકારની સ�ંણૂ� મા�લક�ની સબસીડ�યર� છે �મા ંસરકાર 100 ટકા હો�ડ�ગ ધરાવે છે અને 

ભારતીય �ર�વ� બ�કમા ંનોન-બ�ક�ગ ફાઇના�સ કંપની તર�ક� ન�ધાયેલી છે. 

4863 (36%)

1611.71 (12%)

1153.35 (9%)
271.59 (2%)

312.19 (2%)120.03(1%)

1326.95 (10%)

3758.17 (28%)

ચાટ� 1.10: 2018-19 મા ં��ન-કર આવકના ઘટકો (₹ કરોડમા)ં

%)

�બન-લોહ ખાણકામઅને �ા� ુ��ોગો

�યાજની��ક

બદંરો અને દ��ાદા�ં�ઓ

તબાબી અને �હ�ર�રો�ય

પોલીસ

���ી��� અને નફો

મો�� અને મ�યમ �સ�ચાઇ યોજનાઓ

અ�ય
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રાખવામા ંઆવી હતી અથવા GSFS મા ં�કુવામા ંઅવી હતી અને બાદમા ંસરકાર� �હસાબમા ં

મહ��લૂી આવકમા ંજમા કરવામા ંઆવી હતી. આ બાબતે એટલા �માણમા ં� તે વ��ની સાચી 

મહ��લૂી આવકના િન�પણને અસર કર� હતી.   

1.3.3.4  લોન અને પેશગીઓની પરત �કૂવણી અ�ો�� ર�તે મહ��લૂી આવક તર�ક� જમા લેવી 

એશીયન ડ�વલપમે�ટ બ�ક� 2012-18 ના સમયગાળા દરિમયાન �જુરાત વીજ �વાહન િનગમ 

�લિમટ�ડ (GETCO) ને ₹ 412.17 કરોડની લોન મ�ૂંર કર� હતી. લોનની પરત �કૂવણીની ન�ધ 

લોન અને પેશગીઓ (��ુય સદર-6801) હ�ઠળ કરવાની હતી. આમ છતા ,ં તેને અયો�ય ર�તે 

મહ��લૂ સદર (MH 0810-800) હ�ઠળ 2016-17 મા ં₹ 9.97 કરોડ, 2017-18 મા ં₹ 20.70 કરોડ 

અને  2018-19 મા₹ં  22.95 કરોડ �ટલી રકમોની ન�ધ કરવામા ંઆવી હતી. આનાથી મહ��લૂી 

આવક 2016-17, 2017-18 અને 2018-19 માટ� વધાર� પડતી દશા�વવામા ંઆવી હતી.  

1.3.4 ક����� કરની ત���લી 

2014-19 દરિમયાન ક����ય કરની તબદ�લીના ��ુય ઘટકો કોઠો 1.11 મા ંદશા��યા છે. 

કોઠો 1.11: ક����� કરની ત���લી ના ઘટકો 
(₹ કરોડમા)ં 

િવગતો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 પાછલા વષ� કરતા ં
ટકાવાર�મા ંફ�રફાર 

���� કર 
કોપ�ર�શન કર 3,595.53 4,928.55 6,027.35 6,361.23 8,167.69 28.40 

કોપ�ર�શન કર િસવાયની આવક 

પર વરેો 
2,567.54 3,423.89 4,189.02 5,371.41 6,015.16 11.98 

સપંિ� પર વરેો  9.70 1.19 13.80 0 2.99 - 

પેટા-સરવાળો 6,172.77 8,353.63 10,230.17 11,732.64 14,185.84 20.91 

અ���� કર 
ક����ય ��ુ� એ�ડ સિવ�સ ટ�� 

GST નો અમલ 01 �ૂલાઇ 2017 થી 

કરવામા ંઆ�યો હતો. 

291.72 5,796.85 1,887.13 

ઇ�ટ��ેટ�ડ ��ુ� એ�સદ સિવ�સ 

ટ�� 
2,097.0416 462.60 -77.94 

સીમા ��ુક (ક�ટ�સ) 1,665.21 2,505.81 2,592.73 2,096.40 1,664.82 -20.59 

ક����ય આબકાર� 940.29 2,087.30 2,960.67 2,191.29 1,106.37 -49.51 

સવેા કર 1,517.99 2,732.28 3,051.76 2,373.20 218.18 -90.81 

 અ�ય 0.09 11.41 0.06 0 54.66 - 

પેટા-સરવાળો 4,123.58 7,336.80 8,605.22 9,049.65 9,303.48 2.80 

�ુલ 10,296.35 15,690.43 18,835.39 20,782.29 23,489.32 13.03 

મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� �પે 

�ુલ ક����ય કરની તબદ�લી  
11.19 16.10 17.15 16.86 17.27  

�ોત� સબંિંધત વ��ના નાણાક�ય �હસાબો 

                                                 
16 આમા ંહગંામી ધોરણે અિન�ણ�ત IGST �ુ ંઆગોત� ંિવભાજન સામેલ છે. (₹ 1,062 કરોડ). 
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13 મા નાણા પચંે રા�યો માટ� ક����ય કર17મા ં32 ટકા �ટલા �હ�સાની ભલામણ કર� હતી તેમા ં

વધારો કર�ને 42 ટકા કરવાની ભલામણ 14મા નાણા પચંે કર� હતી. ક����ય કર અને સેવા કરની 

ચો�ખી આવકોમા ંરા�યનો �હ�સો 14 મા નાણાપચં �ારા 2015-20 ના �કુાદાના સમયગાળા 

માટ� અ��ુમે 3.084 ટકા અને 3.172 ટકા િનઘા��રત કરવામા ંઆ�યો હતો. પાછલા વષ� ની 

સરખામણીએ 2018-19 મા ં 13.03 ટકાનો ��ૃ� દર ન�ધાવવા સાથે ક����ય કરની તબદ�લી ₹ 

23,489 કરોડ થઇ હતી. ક����ય કરની �ુલ તબદ�લી પૈક� ��ય� કરવેરાની તબદ�લીમા ં

(₹ 14,185.84 કરોડ) 20.91 ટકા �ટલો વધારો થયો હતો. અ��ય� વેરાની તબદ�લી 

(₹ 9,303.48 કરોડ), �મા ં GST હ�ઠળ મળેલા ઘટકો ક����ય ��ુ� એ�ડ સિવ�સ ટ�� (CGST) 
અને ઇ�ટ��ેટ�ડ ��ુ� એ�ડ સિવ�સ ટ�� (IGST) નો સમાવેશ થાય છે તે પાછલા વષ�ની 

સરખામણીએ 2.80 ટકા �ટલો �ચો આ�યો હતો. 

1.3.5 ભારત સરકાર તરફથી સહાયક અ�દુાન 

2014-19 દરિમયાન ભારત સરકાર તરફથી મળેલા સહાયક અ�દુાનના ઘટકો કોઠો 1.12 મા ં
દશા��યા છે.  

કોઠો 1.12: ભારત સરકાર તરફથી મળેલા સહાયક અ�દુાનના ��ુય ઘટકો  

(₹ કરોડમા)ં 

િવગતો18 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

�બન-આયોજન અ�દુાન 2,668.94 2,179.280 3,192.93 0.00 0.00 

રા�ય/ક��� શાિસત �દ�શ 

આયોજન યોજનાઓ માટ� અ�દુાન 
7,341.11 6,064.11 8,505.95 0.00 0.00 

ક����ય આયોજન યોજનાઓ માટ� 

અ�દુાન 
104.78 104.28 53.41 0.00 0.00 

ક��� �રુ��ૃત આયોજન યોજનાઓ 

માટ� અ�દુાનો 
684.18 601.55 1,465.76 0.00 0.00 

ક��� �રુ��ૃત યોજનાઓ 0.00 0.00 0.00 8,942.08 8,784.58 

નાણાપચંના અ�દુાનો 0.00 0.00 0.00 3,166.85 3,313.36 

અ�ય અ�દુાનો (વળતર સ�હત) 0.00 0.00 0.00 3,776.67 6,894.54 

�ુલ 10,799.01 8,949.22 13,218.05 15,885.60 18,992.48 

પાછલા વષ�ની સામ ે ટકાવાર�મા ં

વધારો  
56.89 (-)17.13 47.70 20.18 19.56 

મહ��લૂી આવકના ટકાવાર� 

તર�ક��ુલ સહાયક અ�દુાન 
11.74 9.18 12.03 12.88 13.96 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

                                                 
17   14 મા નાણાપચંની ભલામણો બાદ CGST દાખલ કરવામા ંઆ�યો હતો અને આથી કોઇ ચો�સ દરો દશા�વતા 

નથી.  
18 ક��ોલર જનરલ ઓફ એકા���સે 01 એિ�લ 2017 ની અસરથી અહાયક અ�દુાનના વગ�કરણમા ંફ�રફાર કય� છે.  
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ભારત સરકાર તરફથી સહાયક અ�દુાન 2015-16 મા ંથયેલા ઘટાડાને બાદ કરતા ંસતત વધ�ુ ં

રહ�ને 2014-15 મા ં ₹ 10,799 કરોડ હ�ુ ં તે 2018-19 મા ં ₹ 18,993 કરોડ થ�ુ ં હ�ુ.ં વાિષ�ક 

�હસાબોમા ંઆયોજન અને આયોજન-બહાર એ�ુ ંવગ�કરણ નાણાક�ય વષ� 2017-18 થી ના�દૂ 

કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ ંઅને ભારત સરકાર તરફથી સહાયક અ�દુાન ક����ય �રુ��ૃત યોજનાઓ, 

નાણા આયોગ અ�દુાન અને અ�ય અ�દુાન �પે આપવામા ંઆવતી હતી. 2017-18 મા ંભારત. 

સરકાર�ુ ંસહાયક અ�દુાન પાછલા વષ� કરતા ં₹ 3,107 કરોડ (19.56 ટકા) �ટ�ુ ંવ�� ુહ�ુ.ં  

આ વધારો ��ુય�વે  GST વળતરમા ં ₹ 2,462 કરોડના ં અને ક����ય માગ� ભડંોળમા ં

₹ 457 કરોડના વધારાના કારણે થયો હતો.  

1.3.5.1 GST �ુ ંવળતર  

�જુરાતે 01 July 2017 થી GST નો અમલ કય� હતો. ચીજવ��નુા રા�યની �દર �રુવઠા 

અથવા સેવાઓ (માણસના વપરાશ માટ�ના આ�કોહોલ અને પાચં િન�દ��ટ પે�ોલીયમ પેદાશો19 

િસવાય) પર GST વ�લૂ કરવામા ંઆવે છે અને તેના ઘટકો ક��� (CGST) રા�ય (SGST). 

વ�ચે િવભા�ત કરવામા ંઆવે છે. વ�મુા,ં IGST ક��� સરકાર �ારા �તર-રા�ય વેચાણો પર 

લા� ુપાડવામા ંઅને વ�લૂ કરવામા ંઆવે છે. આ ર�તે વ�લૂ કરવામા ંઆવેલા  IGST ક��� અને 

�યા ંચીજવ�� ુઅને સેવાઓનો ઉપયોગ થયો હોય તે રા�ય વ�ચે િવભા�ત કરવામા ંઆવે છે. 

GST ના અમલીકરણના �હસાબે આવક�ુ ં� ��ુસાન થવા�ુ ંહોય તે પાચં વષ� માટ� રા�યોને 

ભરપાઇ કરવા માટ� ભારત સરકાર� ��ુ� એ�ડ સિવ�સીસ ટ�� (ક�પે�શેશન �ુ �ટ��સ) એ�ટ, 

2017 પસાર કય� હતો. આ વળતર વષ� 2015-16 માટ� રા�યની આવકના પાયાના �કડા 

તર�ક� �યાને લઇને આપવા�ુ ંહ�ુ ંઅને તેમા ં01 �ૂલાઇ 2017 થી શ� કર�ને પછ�ના પાચં વષ� 

માટ� વાિષ�ક 14 ટકા �ટલો વધારો કરવાનો હતો.  

�જુરાત રા�ય માટ�, ઓ�ડટ થયેલા પાયાના વષ�ની (2015-16)  આવક � GST ના શાસનમા ં

આવવાની20 હતી તે ₹ 28,856.39 કરોડ �ટલી ન�� કરવામા ંઆવી હતી. આમ, �જુરાત માટ� 

2018-19 ની ર��ત આવક ₹ 42,752.01 કરોડ21 �ટલી થતી હતી. 

₹ 42,752.01 કરોડના ર��ત આવકની સામે, �જુરાત સરકારને 2018-19 દરિમયાન 

₹ 35,440.54 કરોડ (SGST: ₹ 34,888.71 કરોડ + સમાયેલ VAT: ₹ 551.83 કરોડ) ની આવક 

થઇ હતી અને આથી, ₹ 7,311.47 કરોડના વળતર માટ� હકદાર હ�ુ.ં 

રા�ય સરકારને માચ� 2019 �ધુીમા ં ₹ 6,149 કરોડ વળતર તર�ક� મ�યા હતા �મા ંપાછલા 

વષ�ના ₹ 590 કરોડ સામેલ હતા. આથી, વળતરમા ંખાધ ₹ 1,752.47 કરોડ22 �ટલી રહ� હતી. 

                                                 
19  પાચં પે�ોલીયમ પેદાશઓ આ છેઃ �ડ, હાઇ �પીડ �ડ�લ, પે�ોલ, એવીએશન ટબા�ઇન ફ�અુલ અને ને�રુલ ગેસ 
20  GST હ�ઠળ આવી ગયેલા વેરાઓ આ છેઃ ��ૂયવિધ�ત વેરો, ક����ય વેચાણ વેરો, મનોરંજન કર, �ખુ�િુવધા કર, 

એ��� ટ��, સેસ અને સરચા�, માનવ વપરાશ માટ�ના પાચં પે�ોલીયમ ઉ�પાદનો  પરના ��ૂયવિધ�ત વેરો અને 

ક����ય વેચાણ વેરા િસવાયના ઔષધીય અને �સાધનના બનાવટો પર ડ�ટુ� અને આબકાર�  
21  પાયાના વષ�ની આવક �ણ વષ� માટ� (2016-17, 2017-18 and 2018-19) વાિષ�ક 14 ટકાના સ�ં�ુત દર� �ચી 

આવી હતી. 2018-19 માટ� ₹ 42,752.01 કરોડ થતી  હતી. 
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આ ₹ 1,752.47 કરોડની ખાધ પૈક� રા�ય સરકારને ભારત સરકાર તરફથી મે 2019 �ધુીમા ં

₹ 1,668 કરોડ મ�યા હતા �થી 2018-19 માટ� ₹ 84.47 કરોડની ચો�ખી ખાધ રહ� હતી 

(�ડસે�બર 2019). 

��ુ� એ�ડ સિવ�સ ટ��(GST) ની વ�લૂાત �વયસંચંા�લત થઇ ગઇ હોવાથી,  �હસાબો �મા�ણત 

કરવા માટ� ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��કની બધંારણીય ફરજ પ�ર�ણૂ� કરવા માટ� 

��ડટ માટ� �િતક ચકાસણીમાથંી તમામ �યવહારોની સવ��ાહ� ચકાસણીમા ંસ�ંમણ આવ�યક 

છે. ડ�ટાનો જ�ર� એ�સેસ આપવાનો હ�ુ બાક� છે.  GST ના તમામ �યવહારોને લગતા ડ�ટાનો 

એ�સેસ ન હોવાની બાબત GST ની આવકની સવ��ાહ� ચકાસણીની આડ� આવી છે. આથી, ર�કડ� 

�તે િનભાવવામા ંઆવતા હતા �યાર� કરવામા ંઆવ� ુહ�ુ ંએ ર�તે 2018-19 ના �હસાબો એક 

વારના અપવાદ તર�ક� �િતક ચકાસણીના આધાર� �મા�ણત કરવામા ંઆ�યા છે. 

1.3.5.2 GST શાસન પ��િ� બાદ મહ��લૂી આવકની વ���  

કોઠો 1.13 GST શાસન પ�ધિત અગાઉ અને GST શાસન પ�ધિત ના અમલ બાદ રા�ય સરકાર 

�ારા �ા�ત થયેલી આવકની સરખામણી દશા�વે છે. 

કોઠો 1.13: GST શાસન પ��િ� અગાઉ અને GST શાસન પ��િ� ના અમલ બાદ રા�યને 

�ા�� થયેલી આવક 

 (₹ કરોડમા)ં 

�ોત� સબંિંધત વ��ના નાણાક�ય �હસાબો 

એ� ુ જોઇ શકાય છે ક� GST શાસન પ�ધતી અમલમા ં આ�યા બાદ (2017-19) આવકની 

��ૃ�ધનો દર GST શાસન પ�ધિત ના અમલ પહ�લાના સમયગાળામા ં 14.29 ટકાના દર ની 

                                                                                                                                 
22  ₹ 7,311.47 કરોડ – (₹ 6,149 કરોડ – ₹ 590 કરોડ ) 

આવક 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

2010-17 

દરિમયા
ન  

CAGR  

(ટકા મા)ં 

2017-18 2018-19 

2017-19 

દરિમયાન  

CAGR 

(ટકા મા)ં 

 મનોરંજન કર અને 

�ખુ�િુવધા કર સ�હત

વેચાણ વેરો/VAT  

18,310 25,029 31,365 39,693 41,244 44,423 44,357 46,625 14.29 29,724 22,418 - 

IGST સ�હત 

SGST 
- - - - - - - - - 23,348 35,351 - 

પેટા-સરવાળો 18,310 25,029 31,365 39,693 41,244 44,423 44,357 46,625 14.29 53,072 57,769 11.31 

GST �ુ ંવળતર - - - - - - - - - 3,687 6,149 - 

�ુલ 18,310 25,029 31,365 39,693 41,244 44,423 44,357 46,625 14.29 56,759 63,918 17.09 
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�લુનાએ ઘટ�ને 11.31 ટકા થયો હતો. આમ છતા,ં  GST ના વળતરના �હસાબે આવકની 

��ૃ�ધનો દર વધીને 2017-19 દરિમયાન  17.09 ટકા થયો હતો.  

1.3.6 ક��� સરકાર �ારા રા��મા ંઅમલકતા� ���સી�ને ત�દ�લ કર�લ ભડંોળ  

સામા�ક અને આિથ�ક �ે�મા ં �ુદ� �ુદ� યોજનાઓના અમલીકરણ માટ� ક��� સરકાર રા�યની 

અમલકતા� એજ�સીઓને23 માતબર મા�ામા ંભડંોળ સીધેસી�ુ ંતબદ�લ કરતી હતી. આ ભડંોળ 

રા�યના �દાજપ�/રા�યના િતજોર� ત�ં મારફત મોકલવામા ં આવતા ન હોવાથી આવા 

ભડંોળની ��થિત વાિષ�ક નાણાક�ય અહ�વાલોમા ં સામેલ થતી ન હતી અને એટલા �માણમા ં

તેમાથંી તારવવામા ં આવતા રા�યની આવક અને ખચ� તેમજ અ�ય રાજકોષીય 

ચલાકંો/પ�રમાણો સ�ંણૂ� �ચ� ર�ુ કરતા ન હતા. 

01 એિ�લ 2014 થી ભારત સરકાર� ક����ય �રુ��ૃત યોજનાઓ/વધારાની ક����ય સહાય માટ�ની 

તમામ સહાય અમલકતા� સ�ંથાઓને નહ� પણ બારોબાર રા�ય સરકારને આપવાનો િનણ�ય કય� 

હતો. �જુરાતમા,ં જો ક�, 2018-19 દરિમયાન પણ ક����ય ભડંોળ બારોબાર રા�યની અમલકતા� 

સ�ંથાઓને તબદ�લ કરવા�ુ ંચા� ુર�ુ ંહ�ુ ં(નાણાક�ય �હસાબો�ુ ંપ�રિશ�ટ VI). 

2018-19 દરિમયાન, ભારત સરકાર� ₹ 10,026.44 કરોડ બારોબાર અમલકતા� એજ�સીઓને 

તબદ�લ કયા� હતા �માથંી, ₹ 5,555.05 કરોડ ”રા�ય સરકારની અમલકતા� સ�ંથાઓ” ને �ટા 

કયા� હતા અને ₹ 4,471.39 કરોડ  “રા�ય સરકારની અમલકતા� એજ�સીઓ ન હોય” તેમને �ટા 

કયા� હતા. ક����ય ભડંોળની મોટ� તબદ�લી સીધી � અમલકતા� સ�ંથાઓને થતી હતી તે 

સકંળાયેલી સ�ંથાઓ હતીઃ મે�ો લ�ક એ��ેસ ફોર ગાધંીનગર એ�ડ અમદાવાદ (₹ 1,687 કરોડ), 

મહા�મા ગાધંી રા���ય �ામ રોજગાર બાયંધર� યોજના (₹ 772.33 કરોડ), �ધાન મ�ંી �કસાન 

સ�માન િનિધ (₹ 549.68 કરોડ), રા���ય ડ�ર� �લાન (₹ 324.91  કરોડ), મે�બર ઓફ પાલા�મે�ટ 

લોકલ એર�યા ડ�વલપમે�ટ �ક�મ (₹ 227.50 કરોડ)  અને �ધાન મ�ંી મા� ૃવદંના યોજના 

(₹ 52.31 કરોડ).  

1.3.7 14 મા નાણાપચં �ારા ફાળવવામા ંઆવેલ અ�દુાન  

14 મા નાણાપચંે રા�યોને �ણ �કારના સહાયક અ�દુાન એટલે ક� �થાિનક સરકાર, સકંટ 

િનવારણ �યવ�થાપન અને સ�પણી પછ�ની મહ��લૂી ઘટ ની બાબતમા ંજ ભડંોળની સ�પણી 

કરવાની ભલામણ કર� હતી. 2018-19 દરિમયાન, રા�યને ભારત સરકાર તરફથી બે �કાર�ુ ં

એટલે ક� �થાિનક સરકાર માટ� અને સકંટ િનવારણ �યવ�થાપન માટ� ફાળવાયેલા 

₹ 4,015.95 કરોડની રકમના અ�દુાનની સામે ₹ 3,475.41 કરોડની રકમ�ુ ંઅ�દુાન �ા�ત થ�ુ ં

હ�ુ.ં મહ��લૂી �રુાતંવા� રા�ય હોવાથી રા�ય સરકાર મહ��લૂી ખાધ માટ�� ુ ંઅ�દુાન મેળવવા 

માટ� પા� ન હતી. 2018-19 દરિમયાન ફાળવાયેલી રકમો અને મળેલી રકમોની િવગતો કોઠો 
1.14 મા ંદશા�વી છે.  
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

કોઠો 1.14: 2018-19 દરિમયાન મ�ૂંર અને �ા�ત થયેલી રકમોની િવગતો 
(₹ કરોડમાં) 

�માકં ત�દ�લી�  �કુાદાની રકમ મળેલી રકમ 

1. �થાિનક �વરા�યના અ�દુાનો     

 પચંાયતી રાજની સ�ંથાન ેસામા�ય ��ૂ�તૂ અ�દુાનો  1,725.36 1,725.36 

 પચંાયતી રાજની સ�ંથાઓન ેસામા�ય કામગીર� અ�દુાનો 217.60 0.00 

 શહ�ર� �થાિનક સ�ંથાઓન ેસામા�ય ��ૂ�તૂ અ�દુાનો 1,138.05 1,138.05 

 શહ�ર� �યાિનક સ�ંથાઓન ેસમા�ય કામગીર� અ�દુાનો 322.94 0.00 

2 રા�ય આપિ� �િતભાવ ભડંોળ  612.00 612.00 

 �ુલ 4,015.95 3,475.41 

�ોત: �જુરાત સરકારનો નાણાક�ય િવભાગ 

પચંાયત, �ા�ય આવાસન અને �ામ િવકાસ િવભાગ (PRHRDD)  અને શહ�ર� િવકાસ અને 

શહ�ર� આવાસન િવભાગે (UDUHD) ઓ�ડટને �ણ કર� હતી  (���આુર� 2020) ક� તેમણે 

સામા�ય કામગીર� અ�દુાન ના દાવા માટ� જ�ર� માપદંડો પ�ર�ણૂ� કયા� હતા અને િવગતો 

સબંિંધત મ�ંાલયોને માચ� 2019 મા ં ર�ૂ કર� હતી. આમ છતા,ં �ડસે�બર 2019 ની ��થિત� 

અ�દુાન મ�� ુન હ�ુ.ં 

1.4 �ડૂ� આવક 

રા�યની �ડૂ� આવકના ��ૃ�ધના વલણો અને ઘટકો કોઠો 1.15 મા ંઆ�યા છે  

કોઠો 1.15: �ડૂ� આવકની રચના અને ��ૃ��ના વલણો 
(₹ કરોડમા)ં 

 �ડૂ� આવકના �ોતો 2009-10 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

�ડૂ� આવક (CR) 14,532 20,316 23,611 28,074 27,299 43,362 

�હ�ર ઋણની આવક 14,245 19,454 23,486 27,668 26,953 43,146 

�બન-ઋણ �ડૂ� આવક 287 862 125 406 346 216 

�મા ંસમાિવ�ટ છે        

a) પર�રૂણ �ડૂ� આવક 136 241 0 240 0 65 

b) લોન અન ેપશેગીઓની વ�લૂાત 151 621 125 166 346 151 

પાછલા વષ�ની સામે GSDP ની ��ૃ�ધ  

(ટકામા)ં 
17.22 14.13 11.63 12.08 13.99 14.21 

પાછલા વષ�ની સામ ે �હ�ર ઋણના આવકની 

��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 
38.21 0.57 20.73 17.81 (-)2.58 60.08 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

રા�યની �ડૂ� આવક 2014-15 મા ં₹ 20,316 કરોડ હતી તે વધીને 2018-19 મા ં₹ 43,362 કરોડ 
થઇ હતી. 2018-19 મા ં �ડૂ� આવકની સામે �હ�ર ઋણનો �હ�સો 99.50 ટકા ર�ો હતો.  
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રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િ� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

2018-19 દરિમયાન, �ડૂ� આવક પાછલા વષ� કરતા ં58.84 ટકા વધી હતી � ��ુય�વે �હ�ર 

ઋણની આવકમા ં60.08 ટકાના વધારાના કારણે હતી.    

છે�લા 10 વષ� દરિમયાન �હ�ર ઋણની આવકમા ંવલણો કોઠો 1.16 મા ંદશા��યા છે..  

કોઠો 1.16: છે�લા 10 વષ� દરિમયાન �હ�ર ઋણની આવકના વલણો  

(₹ કરોડમા)ં 
ઘટકો 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 બ�રની લોન 9,000 11,500 16,500 15,546 15,493 14,920 16,260 24,720 24,000 36,970 

રા���ય નાની બચત 

ભડંોળ (NSSF) 
4,168 4,136 67 1,659 1,912 2,774 4,269 024 0 0 

અ�ય નાણાક�ય 

સ�ંથાઓ તરફથી લોન 
991 886 780 1,700 1,777 1,437 2,704 2,757 2,863 3,980 

�ુલ �ત�રક ઋણ 14,159 16,522 17,347 18,905 19,182 19,131 23,233 27,477 26,863 40,950 

ભારત સરકાર તરફથી 

લોન અને પેશગીઓ 
86 159 188 592 161 323 253 191 90 2,196 

�ુલ �હ�ર ઋણની 

આવક 
14,245 16,681 17,535 19,497 19,343 19,454 23,486 27,668 26,953 43,146 

�હ�ર ઋણ અને GSDP 

નો �ણુો�ર ( ટકા મા)ં 
3.30 3.20 2.85 2.69 2.40 2.11 2.28 2.40 2.05 2.87 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

�ત�રક ઋણની આવકમા ં 2009-19 દરિમયાન 2014-15 અને 2017-18 દરિમયાન થયેલા 

ઘટાડા િસવાય 2009-19 દરિમયાન થયેલા એકંદર 189.21 ટકા વધારા સાથે સતત વધારો થયો 

હતો. ભારત સરકાર તરફથી લોન અને પેશગીઓમા ં 2009-19 દરિમયાન �યાપકપણે વધઘટ 

થઇ હતી અને 2018-19 મા ં₹ 2,196 કરોડ સાથે તે સૌથી વ� ુહતી. ₹ 2,196 કરોડ�ુ ંઆ ઋણ 

બા��પે સહાિયત યોજનાઓ �વી ક� �જુરાત �રલ રોડ �ો��ટ (₹ 1,213 કરોડ), �ીન એનજ� 

કોર�ડોર-�જુરાતમા ંઇ��ા-�ટ�ટ �ા�સમીશન િસ�ટમ (₹ 99 કરોડ), �જુરાત ઇ�વે�ટમે�ટ �મોશન 

�ો�ામ (₹ 733 કરોડ) અને �જુરાત �ટ�ટ હાઇવે �ો��ટ (₹ 151 કરોડ) માટ� �ા�ત થઇ હતી. 

GSDP સામે �હ�ર ઋણનો �ણુો�ર 2011-12 થી �ણ ટકાથી નીચે ર�ો હતો. 

1.5 �હ�ર �હસા�ની આવક 

ક�ટલાક �યવહારો �વા ક� નાની બચત, ભિવ�ય નીિધ, અનામત ભડંોળ, થાપણો, ��ચક, ભરણા ં

િવગેર�ની આવક અને �કૂવણી ક� � એકિ�ત ભડંોળનો �હ�સો નથી બનતા તેને ભારતના 

બધંારણની કલમ 266(2) હ�ઠળ �થપાયેલ �હ�ર �હસાબમા ંરાખવામા ંઆવે છે અને રા�યની 

િવધાનસભા �ારા મતપા� હોતા નથી. અહ� સરકાર બ�કર તર�ક� કામ કર� છે. �કૂવણી કયા� 

                                                 
24 14 મા નાણાપચં ેભલામણ કર� હતી ક� NSSF  ના �ડૂ�રોકાણની કામગીર�માથંી રા�ય સરકારને બાકાત રાખવામા ં

આવે. બ�રની લોનો � નોધપા� ર�તે નીચા દર� �પલ�ધ હતી તેની �લુનાએ NSSF ની લોનો માટ� વધારાનો 

ખચ� કરવો પડ� છે. ક����ય ક�બીનેટ� આ ભલામણનો ���આુર� 2017 મા ં01 એિ�લ 2016 ની પાછલી અસરથી 

�વીકાર કય� હતો.  
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27 31 માચ� 2019 �િ�� વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િ� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

2018-19 દરિમયાન, �ડૂ� આવક પાછલા વષ� કરતા ં58.84 ટકા વધી હતી � ��ુય�વે �હ�ર 

ઋણની આવકમા ં60.08 ટકાના વધારાના કારણે હતી.    

છે�લા 10 વષ� દરિમયાન �હ�ર ઋણની આવકમા ંવલણો કોઠો 1.16 મા ંદશા��યા છે..  

કોઠો 1.16: છે�લા 10 વષ� દરિમયાન �હ�ર ઋણની આવકના વલણો  

(₹ કરોડમા)ં 
ઘટકો 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 બ�રની લોન 9,000 11,500 16,500 15,546 15,493 14,920 16,260 24,720 24,000 36,970 

રા���ય નાની બચત 

ભડંોળ (NSSF) 
4,168 4,136 67 1,659 1,912 2,774 4,269 024 0 0 

અ�ય નાણાક�ય 

સ�ંથાઓ તરફથી લોન 
991 886 780 1,700 1,777 1,437 2,704 2,757 2,863 3,980 

�ુલ �ત�રક ઋણ 14,159 16,522 17,347 18,905 19,182 19,131 23,233 27,477 26,863 40,950 

ભારત સરકાર તરફથી 

લોન અને પેશગીઓ 
86 159 188 592 161 323 253 191 90 2,196 

�ુલ �હ�ર ઋણની 

આવક 
14,245 16,681 17,535 19,497 19,343 19,454 23,486 27,668 26,953 43,146 

�હ�ર ઋણ અને GSDP 

નો �ણુો�ર ( ટકા મા)ં 
3.30 3.20 2.85 2.69 2.40 2.11 2.28 2.40 2.05 2.87 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

�ત�રક ઋણની આવકમા ં 2009-19 દરિમયાન 2014-15 અને 2017-18 દરિમયાન થયેલા 

ઘટાડા િસવાય 2009-19 દરિમયાન થયેલા એકંદર 189.21 ટકા વધારા સાથે સતત વધારો થયો 

હતો. ભારત સરકાર તરફથી લોન અને પેશગીઓમા ં 2009-19 દરિમયાન �યાપકપણે વધઘટ 

થઇ હતી અને 2018-19 મા ં₹ 2,196 કરોડ સાથે તે સૌથી વ� ુહતી. ₹ 2,196 કરોડ�ુ ંઆ ઋણ 

બા��પે સહાિયત યોજનાઓ �વી ક� �જુરાત �રલ રોડ �ો��ટ (₹ 1,213 કરોડ), �ીન એનજ� 

કોર�ડોર-�જુરાતમા ંઇ��ા-�ટ�ટ �ા�સમીશન િસ�ટમ (₹ 99 કરોડ), �જુરાત ઇ�વે�ટમે�ટ �મોશન 

�ો�ામ (₹ 733 કરોડ) અને �જુરાત �ટ�ટ હાઇવે �ો��ટ (₹ 151 કરોડ) માટ� �ા�ત થઇ હતી. 

GSDP સામે �હ�ર ઋણનો �ણુો�ર 2011-12 થી �ણ ટકાથી નીચે ર�ો હતો. 

1.5 �હ�ર �હસા�ની આવક 

ક�ટલાક �યવહારો �વા ક� નાની બચત, ભિવ�ય નીિધ, અનામત ભડંોળ, થાપણો, ��ચક, ભરણા ં

િવગેર�ની આવક અને �કૂવણી ક� � એકિ�ત ભડંોળનો �હ�સો નથી બનતા તેને ભારતના 

બધંારણની કલમ 266(2) હ�ઠળ �થપાયેલ �હ�ર �હસાબમા ંરાખવામા ંઆવે છે અને રા�યની 

િવધાનસભા �ારા મતપા� હોતા નથી. અહ� સરકાર બ�કર તર�ક� કામ કર� છે. �કૂવણી કયા� 

                                                 
24 14 મા નાણાપચં ેભલામણ કર� હતી ક� NSSF  ના �ડૂ�રોકાણની કામગીર�માથંી રા�ય સરકારને બાકાત રાખવામા ં

આવે. બ�રની લોનો � નોધપા� ર�તે નીચા દર� �પલ�ધ હતી તેની �લુનાએ NSSF ની લોનો માટ� વધારાનો 

ખચ� કરવો પડ� છે. ક����ય ક�બીનેટ� આ ભલામણનો ���આુર� 2017 મા ં01 એિ�લ 2016 ની પાછલી અસરથી 

�વીકાર કય� હતો.  
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બાદની િસલક ઉપયોગમા ંલેવા માટ� સરકાર પાસે ઉપલ�ધ હોય છે. �હ�ર �હસાબમા ં�ુદા �ુદા 

સદરોની બાબતમા ંઆવી િસલકો (�ા��ત અને �કૂવણીઓ બાદની ચો�ખી) કોઠો 1.17 મા ં

દશા��યા છે.  

કોઠો 1.17: �હ�ર �હસા�ની આવક (ચો��ી) 
(₹ કરોડમા)ં 

�ુદા �ુદા સદરો હ�ઠળના સસંાધનો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

નાની બચત, ભિવ�ય િનિધ વગેર� . 502 478 533 340 208 

અનામત ભડંોળ 5,568 (-)295 1,416 (-)748 571 

થાપણો અન ેપશેગીઓ 3,107 2,476 2,270 1,096 2,002 

ઉ�ચક અન ેપર�રુણ 843 256 (-)1,579 498 (-)727 

ભરણા ં 59 281 (-)69 208 (-)332 

�ુલ 10,079 3,196 2,571 1,394 1,722 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

ચો�ખી �હ�ર �હસાબની આવક 2014-18 દરિમયાન સતત �ટ� હતી પરં� ુ 2018-19 મા ં તે 

₹ 328 કરોડ �ટલી વધી હતી. 2018-19 દરિમયાન રા�ય સરકારના ઉપયોગ માટ� ઉપલ�ધ 

ચો�ખી �હ�ર �હસાબની આવક ₹ 1,722 કરોડ �ટલી રહ� હતી. 

1.6 સસંાધનોનો ઉપયોગ 

ખચ�ની ��ુય જવાબદાર�ઓ રા�ય સરકારને સ�પવામા ંઆવી હોવાથી, રા�ય સરકારના �તર� 

ખચ�ની ફાળવણી�ુ ં�થૃ�રણ મહ�વ�ુ ં�થાન ધરાવે છે. રાજકોષીય નાણાક�ય જવાબદાર�ઓના 

ધારાક�ય માળખાની મયા�દામા,ં ખાધ અથવા ઉછ�ના લઇને �રુા પાડવામા ંઆવેલા નાણાથી 

�હ�ર ખચ�મા ંવધારો કરવા �ગે �દાજપ�ીય જોગવાઇઓનો અવરોધ હોય છે. આથી, રા�ય 

�તર� ચાલી રહ�લી રાજકોષીય �ધુારા વધારા અને એક�ીકરણની ���યા, ખાસ કર�ને �યાર� તે 

રા�યની કામગીર� તરફ િન�દ��ટ હોય �યાર� તે સામા�જક �ે�ના િવકાસ માટ� િન�દ��ટ હોય એવા 

ખચ�ના �હસાબે ન હોય તેની ખા�ી કરવી જોઇએ. 
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1.6.1 �ુલ ખચ� 

ચાટ� 1.11 પાચં વષ� (2014-19) ના સમયગાળા દરિમયાન �ુલ ખચ�25 ના વલણો અને રચના 

ર�ૂ કર� છે. 

 

ઉપરના ચાટ�માથંી જોઇ શકાય છે ક� એ 2014-19 દરિમયાનના �ુલ ખચ�નો ��ુય ઘટક મહ��લૂી 

ખચ� હતો અને 2018-19 દરિમયાન તે 81.68 ટકા ર�ો હતો. રા�યના ભડંોળથી થતા મહ��લૂી 

ખચ�26 મહ��લૂી ખચ�ના 88.43 ટકા થતા હતા (પ�ર���ટ 1.3 નો સદંભ�) 

��િૃ�ઓ �વી ક� સામા�ય સેવાઓ, સામા�ક સેવાઓ, આિથ�ક સેવાઓ, સહાયક અ�દુાન અને 

લોન અને પેશગીઓના �પમા ં2014-19 દરિમયાન વલણો કોઠો 1.18 મા ંદશા��યા છે.  

કોઠો 1.18: ���ૃ� �જુબ ખચ�ના સદંભ�મા ં�ુલ ખચ�ના વલણો 
(�હ�સો ટકામા)ં 

 ���ૃ��  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

સામા�ય સેવાઓ 27.79 27.93 28.74 29.15 29.79 

સામા�ક સવેાઓ 39.49 40.24 40.35 38.51 37.51 

આિથ�ક સવેાઓ 31.92 30.81 30.20 31.57 31.41 

લોન અન ેપશેગીઓ 0.32 0.56 0.38 0.44 1.06 

સહાયક અ�દુાન 0.48 0.46 0.33 0.33 0.23 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

સામા�ય, સામા�ક અને આિથ�ક સેવાઓના સબંિંધત �હ�સાની 2014-19 દરિમયાન હ�ઇફ�રમા ં

વષ�ની �દર જ ન�વા ફ�રફાર સાથે ��થરતા દશા�વી હતી. છે�લા પાચં વષ�મા ં સામા�ક 

સેવાઓનો �હ�સો 1.98 ટકા �ટલો ઘટ�ો હતો �યાર� સામા�ય સેવાઓના બાબતમા ંબે ટકા 

�ટલો વધારો થયો હતો. 

                                                 
25   મહ��લૂી ખચ�, �ડૂ� ખચ� અને લોન અને પેશગીઓની �કૂવણીઓ સામેલ છે., 
26  ક����ય સહાયમાથંી કરવામા ંઆવેલા ખચ� િસવાય 

1,11,160 1,20,623 1,26,728
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ચાટ� 1.11: �ુલ ખચ�: વલણો અને બધંારણ

�ુલ ખચ� મહ��લૂી ખચ� ��ૂ� ખચ� લોન અને પેશગીઓ
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1.6.2  મહ��લૂી ખચ� 

સેવા��ુ ંવત�માન �તર �ળવી રાખવા માટ� મહ��લૂી ખચ� કરવામા ંઆવે છે. એકંદર મહ��લૂી 

ખચ�, પાછલા વષ� સામે તેની ��ૃ�ધ. અને GSDP અને મહ��લૂી આવક સામે તેની ટકાવાર� 

કોઠો 1.19 મા ંદશા��યા છે.  

કોઠો 1.19: મહ��લૂી ખચ�ના વલણો 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

મહ��લૂી ખચ� (RE) (₹ કરોડમા)ં 86,652 95,779 1,03,895 1,18,060 1,32,790 

પાછલા વષ�ની સામે RE ની ��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 15.14 10.53 8.47 13.63 12.48 

RE/TE (ટકા મા)ં 77.95 79.40 81.98 81.42 81.68 

RE/GSDP (ટકા મા)ં 9.40 9.31 9.01 8.98 8.84 

RE/RR (ટકા મા)ં 94.21 98.25 94.59 95.76 97.64 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

મહ��લૂી ખચ�મા ંસતત વધારો થઇને 2014-15 મા ં₹ 86,652 કરોડ થી 2018-19 મા ં₹ 1,32,790 

કરોડ થયો હતો અને પાછલા વષ� કરતા ં 2018-19 મા ં ₹ 14,730 કરોડ (12.48 ટકા) �ટલો 

વ�યો હતો. પાછલા વષ� ની સામે 2018-19 મા ંમહ��લૂી ખચ�મા ંવધારો ��ુય�વે પે�શન અને 

િન�િૃ� લાભો પર ₹ 4,316 કરોડ, સામા�ય િશ�ણ પર ₹ 2,476 કરોડ, �યાજની �કૂવણી પર 

₹ 1,229 કરોડ, ��� પર ₹ 1,571 કરોડ અને ��ોગો પર ₹ 1,206 કરોડ �ટલા થયેલા વધારાના 

કારણે થયો હતો.  

મહ��લૂી ખચ�ના ��ૃ�ધના દરમા ં 2016-17 મા ંનીચા 8.47 થી 2014-15 મા ં 15.14 ટકા �ટલા 

�ચા એમ �યાપક ર�તે ફ�રફારો થયા હતા.  GSDP ની સામે મહ��લૂી ખચ�ની ટકાવાર�મા ં 

2014-19 ના સમયગાળામા ંઘટાડો થયો હતો અને 2018-19 દરિમયાન સૌથી નીચો ર�ો હતો. 

મહ��લૂી આવકની ટકાવાર�ની ર�તે સર�રાશ મહ��લૂી ખચ� છે�લા પાચં વષ� દરિમયાન 96 ટકા 

હતો. 

1.6.3 �ડૂ� ખચ� 

�ડૂ� ખચ� એ જમીન, મકાનો, મશીનર�, સાધનો અને શેરોમા ંપણ રોકાણ પર ખચા�મા ંઆવેલા 

નાણા છે. એકંદર �ડૂ� ખચ�, પાછલા વષ�ની સામે તેની ��ૃ�ધ અને GSDP ની સામે તેની 

ટકાવાર� કોઠો 1.20 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 1.20: �ડૂ� ખચ�ના વલણો 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

�ડૂ� ખચ� (CE) (₹ કરોડમા)ં 24,158 24,169 22,355 26,313 28,062 

પાછલા વષ�ની સામે CE  ની ��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 6.53 0.05 (-)7.51 17.71 6.65 

CE/TE (ટકા મા)ં 21.73 20.04 17.64 18.15 17.26 

CE/GSDP (ટકા મા)ં 2.62 2.35 1.94 2.00 1.87 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 
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1.6.2  મહ��લૂી ખચ� 

સેવા��ુ ંવત�માન �તર �ળવી રાખવા માટ� મહ��લૂી ખચ� કરવામા ંઆવે છે. એકંદર મહ��લૂી 

ખચ�, પાછલા વષ� સામે તેની ��ૃ�ધ. અને GSDP અને મહ��લૂી આવક સામે તેની ટકાવાર� 

કોઠો 1.19 મા ંદશા��યા છે.  

કોઠો 1.19: મહ��લૂી ખચ�ના વલણો 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

મહ��લૂી ખચ� (RE) (₹ કરોડમા)ં 86,652 95,779 1,03,895 1,18,060 1,32,790 

પાછલા વષ�ની સામે RE ની ��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 15.14 10.53 8.47 13.63 12.48 

RE/TE (ટકા મા)ં 77.95 79.40 81.98 81.42 81.68 

RE/GSDP (ટકા મા)ં 9.40 9.31 9.01 8.98 8.84 

RE/RR (ટકા મા)ં 94.21 98.25 94.59 95.76 97.64 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

મહ��લૂી ખચ�મા ંસતત વધારો થઇને 2014-15 મા ં₹ 86,652 કરોડ થી 2018-19 મા ં₹ 1,32,790 

કરોડ થયો હતો અને પાછલા વષ� કરતા ં 2018-19 મા ં ₹ 14,730 કરોડ (12.48 ટકા) �ટલો 

વ�યો હતો. પાછલા વષ� ની સામે 2018-19 મા ંમહ��લૂી ખચ�મા ંવધારો ��ુય�વે પે�શન અને 

િન�િૃ� લાભો પર ₹ 4,316 કરોડ, સામા�ય િશ�ણ પર ₹ 2,476 કરોડ, �યાજની �કૂવણી પર 

₹ 1,229 કરોડ, ��� પર ₹ 1,571 કરોડ અને ��ોગો પર ₹ 1,206 કરોડ �ટલા થયેલા વધારાના 

કારણે થયો હતો.  

મહ��લૂી ખચ�ના ��ૃ�ધના દરમા ં 2016-17 મા ંનીચા 8.47 થી 2014-15 મા ં 15.14 ટકા �ટલા 

�ચા એમ �યાપક ર�તે ફ�રફારો થયા હતા.  GSDP ની સામે મહ��લૂી ખચ�ની ટકાવાર�મા ં 

2014-19 ના સમયગાળામા ંઘટાડો થયો હતો અને 2018-19 દરિમયાન સૌથી નીચો ર�ો હતો. 

મહ��લૂી આવકની ટકાવાર�ની ર�તે સર�રાશ મહ��લૂી ખચ� છે�લા પાચં વષ� દરિમયાન 96 ટકા 

હતો. 

1.6.3 �ડૂ� ખચ� 

�ડૂ� ખચ� એ જમીન, મકાનો, મશીનર�, સાધનો અને શેરોમા ંપણ રોકાણ પર ખચા�મા ંઆવેલા 

નાણા છે. એકંદર �ડૂ� ખચ�, પાછલા વષ�ની સામે તેની ��ૃ�ધ અને GSDP ની સામે તેની 

ટકાવાર� કોઠો 1.20 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 1.20: �ડૂ� ખચ�ના વલણો 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

�ડૂ� ખચ� (CE) (₹ કરોડમા)ં 24,158 24,169 22,355 26,313 28,062 

પાછલા વષ�ની સામે CE  ની ��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 6.53 0.05 (-)7.51 17.71 6.65 

CE/TE (ટકા મા)ં 21.73 20.04 17.64 18.15 17.26 

CE/GSDP (ટકા મા)ં 2.62 2.35 1.94 2.00 1.87 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 
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�ડૂ� ખચ� 2014-15 મા ં₹ 24,158 કરોડ હતો તેમા ં 2016-17 મા ંથયેલા ઘટાડા િસવાય સતત 

વધારો થઇને  2018-19 મા ં₹ 28,062 કરોડ થયો હતો. 

પાછલા વષ�ની �લુનાએ 2018-19 દરિમયાન ₹ 1,749 કરોડનો થયેલો વધારો ��ુય�વે મ�યમ 

િસ�ચાઇ પર ₹ 2,314 કરોડ �ટલા, તબીબી અને �હ�ર આરો�ય પર ₹ 523 કરોડ �ટલા, નાની 

િસ�ચાઇ પર ₹ 269 �ટલા અને પાણી �રુવઠો અને �વ�છતા પર ₹ 133 કરોડ �ટલા વધારો 

મોટ� િસ�ચાઇ મા ં₹ 1,319 કરોડ �ટલા, માગ� વાહન�યવહારમા ં ₹ 359 કરોડ �ટલા, પો�લસમા ં
₹ 161 કરોડ �ટલા અને શહ�ર� િવકાસ મા ં₹ 149 કરોડ �ટલા ઘટાડા �ારા સરભર થવાના કારણે 

થયો હતો.     

�ુલ �ડૂ� ખચ�માથંી ₹ 6,689.97 કરોડની રકમ (23.84 ટકા) રા�ય સરકાર �ારા  વષ� દરિમયાન 

PSUs/સહકાર� સ�ંથા�મા ંરોકવામા ંઆવી હતી. ઉપરાતં, ₹ 3,800.66 કરોડની રકમ�ુ ંરોકાણ 

��ુસાન કરતા �ણ સ��ય SPSUs મા ંકરવામા ંઅ�� ુહ�ુ ં� પૈક� ₹ 3,585.17 કરોડ�ુ ંસરદાર 

સરોવર નમ�દા િનગમ �લિમટ�ડમા ં (SSNNL) અને ₹ 214.49 કરોડ�ુ ં �જુરાત રા�ય 

વાહન�યવહાર િનગમ (GSRTC) ��ુ ંઅ��ુમે ₹ 3,636.72 કરોડ અને ₹ 3,410.80 કરોડનો �ુલ 

��ુસાન હ�ુ ંતેમા ંરોકાણ ક�ુ� હ�ુ.ં GSRTC ના ચો�� ુ��ૂય �ીણ થ�ુ ંહ� ુઅને ₹ (-)774.89 

કરોડ હ�ુ.ં  SSNNL અને GSRTC 2014-15 થી ��ુસાન ન�ધાવી ર�ા છે. 

�ુલ ખચ�ની સામે �ડૂ� ખચ�ના �હ�સાની ટકાવાર� 2017-18 મા ં 18.15 ટકા હતી તેમા ંઘટાડો 

થઇને 2018-19 મા ં17.26 ટકા થઇ હતી. 2018-19 દરિમયાન, �ડુ� ખચ� (₹ 28,062 કરોડ) �ુલ 

�હ�ર ઋણની આવકના (₹ 43,146 કરોડ) 65 ટકા થતા હતા. 

ભલામણ: ખોટ કરતી કંપનીઓ, અને �મા ંતેમની સ�ંચત ખોટથી ચો�ખી �કમત �ીણ થઇ હતી  
તેમા ંકરવામા ંઅવેલા �ડૂ�રોકાણ પર વળતર મેળવવાની તક નહ�વત હોવાથી, રા�ય સરકાર� 
ભ�વ�યમા ંઆવી કંપનીઓને �કૂવણી શેર �ડૂ�ના બદલે અ�દુાનના �પમા ં  કરવી જોઇએ ક� 
�થી �ડૂારોકાણ ના સામે વળતરની અસગંતતામા ંઘટાડો કર� શકાય. 

1.6.4 વચનબ�� ખચ� 

રા�ય સરકારના મહ��લૂ �હસાબ ખાતે વચનબ�ધ ખચ�મા ં ��ુય�વે �યાજની �કુવણી, વેતન 

અને ભ�થાનો ખચ�, પે�શન અને રોકડ સહાયનો સમાવેશ થાય છે. કોઠો 1.21  

2014-19 દરિમયાન ���તુ ઘટકો પરના ખચ�ના વલણો ર�ુ કર� છે 
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�ડૂ� ખચ� 2014-15 મા ં₹ 24,158 કરોડ હતો તેમા ં 2016-17 મા ંથયેલા ઘટાડા િસવાય સતત 

વધારો થઇને  2018-19 મા ં₹ 28,062 કરોડ થયો હતો. 

પાછલા વષ�ની �લુનાએ 2018-19 દરિમયાન ₹ 1,749 કરોડનો થયેલો વધારો ��ુય�વે મ�યમ 

િસ�ચાઇ પર ₹ 2,314 કરોડ �ટલા, તબીબી અને �હ�ર આરો�ય પર ₹ 523 કરોડ �ટલા, નાની 

િસ�ચાઇ પર ₹ 269 �ટલા અને પાણી �રુવઠો અને �વ�છતા પર ₹ 133 કરોડ �ટલા વધારો 

મોટ� િસ�ચાઇ મા ં₹ 1,319 કરોડ �ટલા, માગ� વાહન�યવહારમા ં ₹ 359 કરોડ �ટલા, પો�લસમા ં
₹ 161 કરોડ �ટલા અને શહ�ર� િવકાસ મા ં₹ 149 કરોડ �ટલા ઘટાડા �ારા સરભર થવાના કારણે 

થયો હતો.     

�ુલ �ડૂ� ખચ�માથંી ₹ 6,689.97 કરોડની રકમ (23.84 ટકા) રા�ય સરકાર �ારા  વષ� દરિમયાન 

PSUs/સહકાર� સ�ંથા�મા ંરોકવામા ંઆવી હતી. ઉપરાતં, ₹ 3,800.66 કરોડની રકમ�ુ ંરોકાણ 

��ુસાન કરતા �ણ સ��ય SPSUs મા ંકરવામા ંઅ�� ુહ�ુ ં� પૈક� ₹ 3,585.17 કરોડ�ુ ંસરદાર 

સરોવર નમ�દા િનગમ �લિમટ�ડમા ં (SSNNL) અને ₹ 214.49 કરોડ�ુ ં �જુરાત રા�ય 

વાહન�યવહાર િનગમ (GSRTC) ��ુ ંઅ��ુમે ₹ 3,636.72 કરોડ અને ₹ 3,410.80 કરોડનો �ુલ 

��ુસાન હ�ુ ંતેમા ંરોકાણ ક�ુ� હ�ુ.ં GSRTC ના ચો�� ુ��ૂય �ીણ થ�ુ ંહ� ુઅને ₹ (-)774.89 

કરોડ હ�ુ.ં  SSNNL અને GSRTC 2014-15 થી ��ુસાન ન�ધાવી ર�ા છે. 

�ુલ ખચ�ની સામે �ડૂ� ખચ�ના �હ�સાની ટકાવાર� 2017-18 મા ં 18.15 ટકા હતી તેમા ંઘટાડો 

થઇને 2018-19 મા ં17.26 ટકા થઇ હતી. 2018-19 દરિમયાન, �ડુ� ખચ� (₹ 28,062 કરોડ) �ુલ 

�હ�ર ઋણની આવકના (₹ 43,146 કરોડ) 65 ટકા થતા હતા. 

ભલામણ: ખોટ કરતી કંપનીઓ, અને �મા ંતેમની સ�ંચત ખોટથી ચો�ખી �કમત �ીણ થઇ હતી  
તેમા ંકરવામા ંઅવેલા �ડૂ�રોકાણ પર વળતર મેળવવાની તક નહ�વત હોવાથી, રા�ય સરકાર� 
ભ�વ�યમા ંઆવી કંપનીઓને �કૂવણી શેર �ડૂ�ના બદલે અ�દુાનના �પમા ં  કરવી જોઇએ ક� 
�થી �ડૂારોકાણ ના સામે વળતરની અસગંતતામા ંઘટાડો કર� શકાય. 

1.6.4 વચનબ�� ખચ� 

રા�ય સરકારના મહ��લૂ �હસાબ ખાતે વચનબ�ધ ખચ�મા ં ��ુય�વે �યાજની �કુવણી, વેતન 

અને ભ�થાનો ખચ�, પે�શન અને રોકડ સહાયનો સમાવેશ થાય છે. કોઠો 1.21  

2014-19 દરિમયાન ���તુ ઘટકો પરના ખચ�ના વલણો ર�ુ કર� છે 
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કોઠો 1.21: વચન��� ખચ�ના ઘટકો 

(₹ કરોડમા)ં 
વચન��� ખચ�ના ઘટકો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

વતેન 
7,533 

(8.19) 

7,806 

(8.01) 

8,722 

(7.94) 

10,485 

(8.50) 

11,042 

(8.12) 

�યાજની �કૂવણી 
14,946 

(16.25) 

16,300 

(16.72) 

17,797 

(16.21) 

18,954 

(15.37) 

20,183 

(14.84) 

પ�ેશન 
9,185 

(9.99) 

9,963 

(10.22) 

11,303 

(10.29) 

13,979 

(11.34) 

18,295 

(13.45) 

રોકડ સહાય 
9,674 

(10.52) 

9,045 

(9.27) 

11,082 

(10.09) 

13,621 

(11.05) 

17,269 

(12.70) 

�ુલ વચન��� ખચ� 
41,338 

(44.94) 

43,114 

(44.23) 

48,904 

(44.52) 

57,039 

(46.26) 

66,789 

(49.11) 

�ુલ મહ��લૂી આવક 91,978 97,483 1,09,842 1,23,291 1,36,002 

�ુલ મહ��લૂી ખચ� 86,652 95,779 1,03,895 1,18,060 1,32,790 

મહ��લૂી ખચ�ની સામ ે �ુલ વચનબ�ધ 

ખચ�ની ટકાવાર� 
47.71 45.01 47.07 48.31 50.30 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

 ક�સમાનંા �કડા મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� દશા�વે છે. 

મહ��લૂી ખચ�ની ટકાવાર� �પે, વચનબ�ધ ખચ� 2014-15 મા ં 47.71 ટકા હતો તે વધીને  

2018-19 મા ં 50.31 ટકા થયો હતો. મહ��લૂી આવકની ટકાવાર�ની ���ટએ વચનબ�ધ ખચ�નો 

�હ�સો 2014-15 મા ં44.94 ટકા હતો તે વધીને 2018-19 મા ં49.11 ટકા થયો હતો. વચનબ�ધ 

ખચ��ુ ંઘટકવાર િવભાજન નીચે આ��ુ ંછે. 

1.6.4.1 વેતન 

2018-19 મા,ં વેતન પરનો ખચ� 2016-17 કરતા ં2017-18 મા ંથયેલા 20.21 ટકાના વધારાની 

સરખામણીએ 2017-18 કરતા ં 5.31 ટકા �ટલો વ�યો હતો. મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� �પે, 

વેતન પરનો ખચ� 2014-15 8.19 ટકા હતો તેમા ંસહ�જ ઘટાડો થઇને 2018-19 મા ં 8.12 ટકા 

થયો હતો. 

1.6.4.2 ��ા�ની �કૂવણી 

�યાજની �કુવણી 2014-15 મા ં₹ 14,946 કરોડ હતી તે વધીને 2018-19 મા ં₹ 20,183 કરોડ 

થઇ હતી. બ�રની લોનો પર ₹ 1,194 કરોડ �ટલી �યાજની વધેલી જવાબદાર�ના કારણે 

પાછલા વષ� કરતા ં 2018-19 મા ં 6.48 ટકા �ટલો વધારો થયો હતો. 2018-19 દરિમયાન 

�યાજની �કૂવણી �યાજની �ુલ �કૂવણીના 63.21 ટકા રહ� હતી �યાર� રા���ય નાની બચત 

ભડંોળને આપેલી િવશેષ બાહં�ધર�ઓ પર�ુ ં�યાજ �યાજની �ુલ �કુવણીઓના 20.53 ટકા થ� ુ
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હ�.ુ મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� �પે �યાજની �કૂવણી પરનો ખચ� 2014-15 મા ં16.25 ટકા હતો 

તે �ટ�ને 2018-19 મા ં14.84 ટકા થયો હતો. 

1.6.4.3 પે��નની �કૂવણીઓ 

31 માચ� 2019 ના રોજ �જુરાત રા�યમા ં 4.53 લાખ પે�શનર27 હતા. 2018-19 મા ં પે�શન 

પર�ુ ંખચ� (₹ 18,295 કરોડ) પાછલા વષ� (₹ 13,979 કરોડ) કરતા ં30.87 ટકા �ટ�ુ ંવ�� ુહ�ુ ં

� મોટાભાગે �ુ�ંુબ પે�શનની સાથે.સાથે વયિન�િૃ� અને િન�િૃ� લાભોની �કુવણી, �ે��ઇુટ� 

અને પે�શનના �પાતંર ��ૂયની �કુવણીના �હસાબે હ�ુ.ં 2018-19 મા ં પે�શન પરનો ખચ� 

રા�યની �ુલ મહ��લૂી આવકના 13.45 ટકા થતો હતો.  

�જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005ના અ�પુાલનમા ં કરવામા ંઆવેલી તેમની 

�હ�રાતમા ં રા�ય સરકાર� મહ��લૂી આવકની ટકાવાર� �પે પે�શનની �કુવણી 10.66 ટકા 

રહ�વાનો �દાજ બા�ંયો હતો (�ૂલાઇ 2019), જો ક� 2018-19 મા ંતે 13.45 ટકા �ટલો �ચો ર�ો 

હતો. 

1.6.4.4 સહાયક અ�દુાન પરનો ખચ� 

રોકડ સહાય પરનો ખચ� 2017-18 મા ં₹ 13,621 કરોડ હતો તે 26.78 ટકા વધીને 2018-19 મા ં

₹ 17,269 કરોડ થયો હતો. 2018-19 દરિમયાન રોકડ સહાયના ��ુય લાભાથ�� ��� અને 

પે�ોક�મીક�સ િવભાગ, ��ોગ અને ખાણ િવભાગ અને �ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ 

હતા.  

��� અને પે�ોક�મીક�સ િવભાગને ₹ 7,612.31 કરોડ (44 ટકા) ની રોકડ સહાય �ા�ત થઇ હતી 

�નો ₹ 3,200 કરોડનો મોટો ભાગ ��લુ �ાઇસ ��ડ પાવર પરચેઝ અડજ�ટમે�ટ (FPPPA) 

ચા�ના �હસાબે, ₹ 2,079.05 કરોડ �ૃિષ ભાવદરમા ંવળતર માટ�, ₹ 1,100 કરોડ ખે�ુતોને હોસ� 

પાવર આધા�રત ભાવદર માટ� હતા.  

��ોગ અને ખાણ િવભાગમા,ં ₹ 3,897.97 કરોડ (23  ટકા) માથી, ₹ 1,740.45 કરોડ વ� 

��ોગના િવકાસ માટ� આપવામા ંઆ�યા હતા. 

�ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ �ારા રોકડ સહાય તર�ક� �ા�ત યયેલા 

₹ 1,904.82 કરોડ (11 ટકા) પૈક�  ₹ 999.98 કરોડ �યાજમા ં રાહત માટ� ખે�ૂતોને નાણાક�ય 

સહાય તર�ક� આપવામા ંઅ�યા હતા.  

�જુરાત રા�ય માગ� વાહન�યવહાર િનગમને પણ ₹ 350 કરોડ �બન-�ક�ાયતી �ટો ચલાવવા 

માટ�, િવ�ાથ� ક�સેશન વગેર� માટ�ની ��ુસાની ભરપાઇ કરવા માટ� આપવામા ંઆ�યા હતા. 

                                                 
27   �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 હ�ઠળ રાજકોષીય નીિત િવષયક િનવેદન �જુબ 2019-20 

(�ૂલાઇ 2019) માટ� રા�યમા ં4.53 લાખ પે�શનરો હતા. આ �જુરાત સરકાર અને સહાિયત સ�ંયા�ના પે�શનરો 

હતા અને તેમા ંસામા�ક �રુ�ા પે�શનનો સમાવેશ થતો નથી.   
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1.6.5 ��ા�નક સ�ં�ા� અને અ�ય સ�ં�ા�ને રા�ય સરકાર �ારા ના�ાક�ય સહાય  

અગાઉના વષ�ના સબંધંમા ં ચા� ુ વષ� દરિમયાન �થાિનક સ�ંથા� અને અ�ય સ�ંથા�ને 

અ�દુાન �પે �રુ� પાડવામા ંઆવેલી સહાય�ુ ં�માણ કોઠો 1.22 મા ંર�ૂ કરવામા ંઆ�� ુછે. 

 કોઠો 1.22: ��ા�નક સ�ં�ા� અને અ�ય સ�ં�ા�ને ના�ાક�ય સહાય 

(₹ કરોડમા)ં 
સ�ં�ા�ને ના�ાક�ય સહાય  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

પચંાયતી રાજની સ�ંથા� (PRIs) 17,503.96 22,085.57 16,123.76 19,686.35 19,644.66 

શહ�ર� �થાિનક સ�ંથા� 8,289.19 8,479.84 7,336.19 7,790.57 8,746.74 

�હ�ર ��ેના ઉપ�મો 59.60 54.93 76.98 74.32 78.73 

�વાય� સ�ંથા� 2,912.78 3,090.62 4,720.06 5,307.75 6,388.05 

અ�ય 11,198.62 10,337.45 19,798.39 21,948.19 24,752.51 

�ુલ 39,964.15 44,048.41 48,055.38 54,807.18 59,610.69 

મહ��લૂી ખચ�ની સામ ેસહાયની 

ટકાવાર� 
46.12 45.99 46.25 46.42 44.89 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

�થાિનક સ�ંથા� અને અ�ય સ�ંથા�ને નાણાક�ય સહાય 2014-15 મા ં₹ 39,964.15 કરોડ હતી 

તે  સતત વધતી રહ�ને 2018-19 મા ં₹ 59,610.69 કરોડ થઇ હતી. મહ��લૂી ખચ�ની ટકાવાર� 

�પે 2014-15 મા ં46.12 ટકા હતી તે ઘટ�ને 2018-19 મા ં44.89 ટકા થઇ હતી. 

1.6.6 મકાન અને અ�ય બાંધકામ �મયો�ી ક�યા� બોડ� 

મકાન અને અ�ય બાધંકામ �મયોગી ક�યાણ સેસ એ�ટ, 1996 અને રા�ય મકાન અને અ�ય 

બાધંકામ �મયોગી (રોજગાર િનયમન અને કામની શરતો) અિધિનયમ, 1996 દર�ક પે�� � 

બાધંકામ �મયોગીને કામે રાખે અથવા પાછલા 12 મ�હનામા ંકોઇ પણ �દવસે 10 અથવા વ� ુ

બાધંકામ �મયોગી�ને કોઇપણ મકાનના અથવા અ�ય બાધંકામમા ં કામે રા�યા હોય તેને 

આવર� લે છે. કાયદામા ંઅ�ય બાબતોની સાથે, �મયોગી�ની કામની ��થિતમા ં�ધુારો કરવા 

અને તેમને નાણાક�ય સહાય �રુ� પાડવા, અને બાધંકામની �કમત પર સેસ લાદ�ને અને વ�લૂ 

કર�ને ક�યાણ બોડ�ના �ોતોમા ંવધારો કરવાના હ��સુર ક�યાણ બોડ�ની રચના કરવાની જોગવાઇ 

છે. ત�્અ�સુાર, રા�ય સરકાર� �જુરાત મકાન અને અ�ય બાધંકામ �મયોગી ક�યાણ બોડ� 

(બોડ�) �ુ ંગઠન ક�ુ� ((�ડસે�બર 2004) અને સેસ અિધિનયમની શરતો �જુબ બાધંકામની �કમત 

પર એક ટકા લેખે સેસ ઉઘરાવે છે. મકાન અને અ�ય બાધંકામ �મયોગી ક�યાણ સેસ ��સ, 

1998 ના િનયમ 5 મા ંસમાિવ�ટ જોગવાઇ અ�સુાર સેસ તર�ક� વ�લૂ કર�લી રકમ 30 �દવસની 

�દર બોડ�ને તબદ�લ કરવાની રહ�શે. 

2006-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર� સેસ લા� ુપાડ�ને ₹ 2,506.13 કરોડની વ�લૂાત કર� હતી. 

આ રકમમાથંી, ₹ 1,818.57 કરોડ બોડ�ને તબદ�લ કરવામા ંઆ�યા હતા. રા�ય સરકાર મકાન 

અને અ�ય બાધંકામ �મયોગી સેસ િનયમો, 1998 ના િનયમ 5 ના ઉ�લઘંન �પે 
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₹ 657.56 કરોડ (2018-19 ને લગતા ₹ 282.52 કરોડ) 31 માચ� 2019 ની ��થિતએ બોડ�ને 

તબદ�લ કરવામા ં િન�ફળ ગઇ હતી. આ બાબત 2018-19 મા ંમહ��લૂી આવકની વધાર� ન�ધ 

અને રાજકોષીય ખાધ એટલા �માણમા ંઓછ� દશા�વવા તરફ દોર� ગઇ હતી 

1.7 ખચ�ની ��ુવ�ા 

રા�યમા ંવ� ુસા� ંસામા�ક અને ભૌિતક માળ�ુ ંઉપલ�ધ હોય તે બાબત સામા�ય ર�તે તેના 

ખચ�ની �ણુવ�ા બતાવે છે. ખચ�ની �ણુવ�ામા ં�ધુારો કરવા માટ� �ળૂ�તૂ ર�તે �ણ પ�રબળો 

સામેલ હોય છે �મ ક� ખચ��ુ ં�માણ, ખચ�ના ઉપયોગની કાય��મતા અને તેની અસરકારકતા. 

1.7.1  �હ�ર ખચ�ની �લુના 

સામા�ક �ે� અને આિથ�ક માળખા સબંિંધત ખચ�ની જવાબદાર�ઓ રા�ય સરકારોને સ�પવામા ં

આવે છે કારણ ક� મોટાભાગે આ રા�યના િવષયો હોય છે. માનવીય િવકાસ�ુ ં�તર ��ુ ંલાવવા 

રા�યોએ િશ�ણ, આરો�ય િવગેર� �વી ચાવી�પ સામા�ક સેવાઓ પરના ખચ�મા ંવધારો કરવા�ુ ં

જ�ર� બને છે. જો એકંદર ખચ�ની સામે કોઇ વગ� હ�ઠળના ખચ��ુ ં�ણુો�ર તે સબંિંધત રા���ય 

સર�રાશથી ની� ુહોય તો નીચી રાજકોષીય �ાથિમકતા ચો�સ �ે� સાથે જોડવામા ંઆવે છે. 

કોઠો 1.23, 2014-15 અને 2018-19 દરિમયાન સામા�ય વગ�ના રા�યો28ની (GCS) સામે �ુલ 

ખચ�, િવકાસ ખચ�, સામા�ક �ે� પર ખચ�, આિથ�ક ��િૃ�ઓ પરનો ખચ� અને �ડૂ� ખચ�ની 

બાબતમા ંરા�યની રાજકોષીય �ાથિમકતા�ુ ં�થૃ�રણ દશા�વે કર� છે 

કોઠો 1.23: 2014-15 અને 2018-19 દરિમયાન રા�યની રાજકોષીય �ા�િમક�ા  

રાજકોષીય �ી�િમક�ા 
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સામા�ય વગ�ના રા�યોની સર�રાશ (�ણુો�ર) 

2014-15 
15.99 68.51 36.15 32.36 14.02 16.54 4.92 

�જુરાત (�ણુો�ર) 2014-15 12.06 71.68 39.53 32.15 21.73 15.97 5.73 

સામા�ય વગ�ના રા�યોની સર�રાશ (�ણુો�ર) 

2018-19 
16.05 67.04 36.59 30.45 14.28 14.99 5.07 

�જુરાત (�ણુો�ર) 2018-19 10.83 69.95 38.08 31.87 17.26 15.37 6.14 

�ોત: વષ� 2014-15 અને 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના નાણાક�ય �હસાબો 

કોઠો 1.23 નીચે �જુબ દશા�વે છે: 

                                                 
28   પા�રભાિષક શ�દકોષ �ુઓ;  પ�રિશ�ટ 4.1 
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 2014-15 અને 2018-19 દરિમયાન �જુરાતમા ંGSDP અને �ુલ ખચ�નો29 �ણુો�ર સામા�ય 

વગ�ના રાજયોની સર�રાશ કરતા ંનીચો હતો.  

 િવકાસ ખચ�મા3ં0 અિથ�ક સેવાઓનો ખચ� અને સામા�ક સેવાઓનો ખચ� એ બ�ેનો સમાવેશ 

થાય છે. �જુરાતમા ં�ુલ ખચ�ના �માણ તર�ક� િવકાસ ખચ� 2014-15 મા ંઅને 2018-19 મા ં

સામા�ય વગ�ના રા�યોની સર�રાશ કરતા ં�ચો હતો. રા�યમા ં �ુલ ખચ�ના �માણ તર�ક� 

બ�ે �ે�ો પરના ખચ� 2013-14 મા ંઅને 2017-18 મા ંસામા�ય વગ�ના રા�યોની સર�રાશ 

કરતા ં�ચો હતો. �ુલ ખચ�ના �માણ તર�ક� સામા�ક સેવાઓ પરનો ખચ� 2014-15 અને 

2018-19 દરિમયાન સામા�ય વગ�ના રાજયો કરતા ંઅિધક હતો. �ુલ ખચ�ના �માણ તર�ક� 

આિથ�ક સેવાઓ પરનો ખચ� સામા�ય વગ�ના રા�યોની સરખામણીએ 2014-15 મા ંનીચો 

હતો પરં� ુ2018-19 દરિમયાન �ચો હતો. �નુાઇટ�ડ નેશ�સ ડ�વલપમે�ટ �ો�ામ (UNDP) 

�ારા 2019 મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલા �મુન ડ�વલપમે�ટ �રપોટ� �જુબ (HDR 2019) 

ભારતની �મુન ડ�વલપમે�ટ ઇ�ડ�� 0.647 હતો �યાર� 2018 મા ં�જુરાત 0.672 પર ર�ુ ં

હ�ુ.ં  

 2014-15 અને 2018-19 મા ંરા�યના �ુલ ખચ� અને �ડૂ� ખચ�નો �ણુો�ર સામા�ય વગ�ના 

રા�યોની સર�રાશની સરખામણીએ �ચો હતો. આમ છતા,ં રા�યમા ં �ુલ ખચ�ની ટકાવાર� 

�પે �ડૂ� ખચ� 2014-15 મા ં21.73 ટકા હતો તે ઘટ�ને 2018-19 મા ં17.26 ટકા થયો હતો.    

 �જુરાતે સામા�ય વગ�ના રા�યોની સર�રાશની સરખામણીએ 2014-15 અને 2018-19 મા ં

આરો�ય �ે�ને રા�યે �રૂતી �ાથિમકતા આપી છે. HDR 2019 �જુબ, 2018 મા ં 0.777 

ની �જુરાતની હ��થ ઇ�ડ�� ભારતની હતી (0.760) તેના કરતા ં�ચી હતી. 

 સામા�ય વગ�ના રા�યોના સરખામણીએ �ુલ ખચ�ની સામે િશ�ણ નો �ણુો�ર 2014-15 

કરતા ં2018-19 મા ં�ધુય� હતો છતા ંતે 2014-15 મા ં15.97 હતો તે ઘટ�ને 2018-19 મા ં

15.37 થયો હતો. રા�યે  િશ�ણ માટ�ની જોગવાઇમા ંવધારો કરવાની જ�ર છે. HDR 2019 
�જુબ, �જુરાતની િશ�ણની 0.558 �ટલી ઇ�ડ�� 2018 મા ંભારતની હતી એટલી હતી.  

1.7.2 ખચ�નો �કાર 

સામા�ક અને આિથ�ક િવકાસના ���ટ�બ��ુથી િવકાસના સદર હ�ઠળ થતા �હ�ર ખચ��ુ ંમહ�વ 

જોતા ંરા�ય સરકાર માટ� એ જ�ર� બને છે ક� ખચ� સ�ં�ુલત કરવા યો�ય પગલા ંલે અને �ળૂ 

સાવ�જિનક અને �ણુપા�31 માલસામાનની જોગવાઇ કરવાની બાબતને મહ�વ આપે. િવકાસ 

ખચ�ની બાબતમા ં ફાળવણીમા ં �ધુારણા કરવા ઉપરાતં તા�તરના વષ�મા ંખાસ કર�ને ઋણ 

સેવામા ં સતત ઘટાડાના �હસાબે ઉભા થયેલા રાજકોષીય અવકાશમા ં ખચ�ના ઉપયોગની 

                                                 
29  �ુલ ખચ�ના ડ�ટા�ુ ં િવકાસક�ય અને �બન-િવકાસક�ય ખચ�મા ં િવભાજન કરવામા ંઆવે છે. મહ��લૂી �હસાબ, �ડૂ� 

જોગવાઇ અને લોન અને પેશગીઓ સબંિંધત તમામ ખચ� સામા�ક સેવાઓ, આિથ�ક સેવાઓ અને સામા�ય 

સેવાઓમા ંવગ��ૃત કરવામા ંઆવે છે. �યાપક ર�તે, સામા�ક અને આિથ�ક સેવાઓ પરનો ખચ� િવકાસક�ય ખચ� 

બને છે �યાર� સામા�ય સેવાઓ પરના ખચ�ને �બન-િવકાસક�ય ખચ� ગણવામા ંઆવે છે.  
30 િવકાસ ખચ�મા ંિવકાસ મહ��લૂી ખચ�, િવકાસ �ડૂ� ખચ� અને �કૂવેલ લોન અને પેશગીઓનો સમાવેશ થાય છે. 
31 પા�રભાિષક કોષ �ુઓ, પ�રિશ�ટ 4.1 
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કાય��મતા �ડૂ� ખચ� અને �ુલ ખચ�ના �માણ (અને/અથવા જ�થાબધં ભાવાકં) અને િવ�માન 

સામા�ક અને આિથ�ક સેવાઓના સચંાલન અને િનભાવ માટ�ના મહ��લૂી ખચ�ના �માણ �ારા 

�િત�બ��બત થાય છે. �ુલ ખચ� (અને/અથવા જ�થાબધં ભાવાકં) ની સામે આ ઘટકોનો �ણુો�ર 

�મ �ચો હોય તેમ ખચ�ની �ણુવ�ા સાર� હશે.  

ચાટ� 1.12 2014-19 ના સમયગાળા દરિમયાન �ુલ ખચ�ના સબંધંમા ંએકંદર ખચ� સબંિંધત 

િવકાસ ખચ�ના વલણો ર�ૂ કર� છે. કોઠો 1.24 અને કોઠો 1.25 પસદંગીની સામા�ક અને આિથ�ક 

સેવાઓ હ�ઠળ �ડૂ� ખચ� અને મહ��લૂી ખચ�ના ઘટકોની િવગતો �રૂ� પાડ� છે 

 

�ુલ િવકાસ ખચ� � 2014-15 મા ં ₹ 79,684 કરોડ હતો તે વધીને 2018-19 મા ં

₹ 1,13,728 કરોડ થયો હતો. �ુલ ખચ�ની ટકાવાર� �પે, રા�યનો િવકાસ ખચ� 2014-19 

દરિમયાન 70 અને 72 ટકા વ�ચે ર�ો હતો. 2014-19 દરિમયાન, િવકાસ મહ��લૂી ખચ� 51 ટકા 

�ટલો વ�યો હતો �યાર� િવકાસ �ડૂ� ખચ� 17 ટકા �ટલો વ�યો હતો. રા�યમા ં 2017-18 મા ં

િવકાસ ખચ� મોટાભાગે મહ��લૂ લ�ી હતો.  2018-19 મા ંરા�યમા ં િવકાસ ખચ�ના 74.62 ટકા 

મહ��લૂી ખચ� હતો. 

1.7.2.1 સામા�ક સેવાઓ પર ખચ� 

સામા�ક સેવાઓ હ�ઠળના �ુલ ખચ�મા ં�ડૂ� ખચ�નો �હ�સો 2017-18 મા ં 12.14 ટકા હતો તે 

વધીને 2018-19 મા ં 12.43 ટકા યયો હતો �યાર� મહ��લૂી ખચ�મા ં વેતનનો �હ�સો એ જ 

સમયગાળામા ં6.10 ટકાથી વધીને 6.77 થયો થયો હતો.  �ે� તેમજ પેટા-�ે� �જુબ 2014-19 

ના સમયગાળા માટ�ના િવગતો કોઠો 1.24 મા ંદશા�વી છે. 
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ચાટ� 1.12: િવકાસક�� ખચ�ના વલણો

�ુલ ખચ� �ુલ િવકાસ ખચ� િવકાસ મહ��લૂી ખચ�
િવકાસ �ડૂ� ખચ� િવકાસ લોન અને પેશગીઓ
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કોઠો 1.24: સામા�ક સેવાઓ હ�ઠળ ખચ�નો �કાર 

(ટકા મા)ં 
�ે� અને પેટા-�ે� પેટા-�ે�મા ં�ુલ ખચ�ની સામે ��ૂ� ખચ�નો �હ�સો  પેટા-�ે�મા ંમહ��લૂી ખચ�મા ંવેતનનો �હ�સો  

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

િશ�ણ, રમતગમત, કળા 

અને સ�ં�ૃિત 
7.48 6.65 5.91 3.56 3.66 3.95 3.76 3.84 3.94 4.21 

આરો�ય અને પ�રવાર 

ક�યાણ 
30.93 26.61 18.93 18.44 20.60 27.51 24.58 21.50 22.11 21.47 

પાણી �રુવઠો, �વ�છતા, 

આવાસન અને શહ�ર� િવકાસ 
25.47 19.58 21.46 27.12 25.44 0.52 0.45 0.39 0.39 0.53 

અ�ય 11.23 7.39 3.64 3.64 5.40 8.22 6.72 6.12 5.66 8.62 

�ુલ (સામા�ક સેવાઓ) 16.37 13.18 12.10 12.14 12.43 6.79 6.13 5.80 6.10 6.77 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

1.7.2.2 આિથ�ક સેવાઓ પર ખચ� 

આિથ�ક સેવાઓ પરનો �ડૂ� ખચ� 2017-18 મા ં40.42 ટકા હતો તે 2018-19 મા ં�ટ�ને 37.61 

ટકા થયો હતો �યાર�, મહ��લૂી ખચ�મા ંવેતનનો �હ�સો એ જ સમયગાળામા ં4.07 ટકાથી �ટ�ને 

3.89 ટકા થયો હતો. �ે� તેમજ પેટા-�ે� બ�ે �જુબ 2014-19 ના સમયગાળા માટ�ની િવગતો 

કોઠો 1.25 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 1.25: આિથ�ક સેવાઓ હ�ઠળ ખચ�નો �કાર 

(ટકા મા)ં 
�ે� અને પેટા-�ે�ો પેટા-�ે�મા ં�ુલ ખચ�ની સામે ��ૂ� ખચ�નો �હ�સો પેટા-�ે�મા ંમહ��લૂી ખચ�મા ંવેતનનો �હ�સો 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

�ૃિષ અને સલં�ન ��િૃ�ઓ 15.98 17.98 13.81 9.56 9.18 12.71 12.11 10.28 7.57 8.04 

િસ�ચાઇ અને �રુ િનય�ંણ 88.06 89.24 85.63 89.30 90.61 26.36 27.55 21.84 24.22 23.89 

��� 27.42 41.62 34.29 33.15 27.12 0.74 0.92 0.59 0.59 0.58 

પ�રવહન 39.62 38.62 38.91 44.76 39.86 0.83 0.86 0.76 0.73 0.69 

અ�ય 37.68 22.05 19.42 19.05 16.53 3.90 2.54 2.33 2.36 3.98 

�ુલ (આિથ�ક સેવાઓ) 45.33 45.02 40.34 40.42 37.61 5.36 5.09 4.46 4.07 3.89 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

1.8 સરકારના ��ૂ� ખચ� અને ��ૂ�રોકા�ો�ુ ંના�ાક�� �થૃ�ર�  

રા�ય તેની રાજકોષીય ખાધ (અને �છ�ના લીધેલા નાણા) મા� નીચા �તર� રાખશે એટ�ુ ંજ 

નહ� પરં� ુ તેના �ડૂ� ખચ�/�ડૂ�રોકાણ (લોન અને પેશગીઓ સ�હત) ની જ��રયાતોને પહ�ચી 

વળશે એવી અપે�ા રાખવામા ંઆવે છે. રા�ય સરકાર� તેના �ડૂ�રોકાણો પર યો�ય વળતર મળ� 

રહ� એવા પગલા ંપણ લેવા જોઇએ, �છ�ના નાણા સ�ંણૂ�પણે રોકડ સહાયના �પમા ંપોતાના 
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�દાજપ�મા ંવહન કરવાના બદલે �છ�ના લીધેલા નાણાની �ક�મત વ�લૂ કરવી જોઇએ અને 

નાણાક�ય સચંાલનમા ંપારદશ�કતા લાવવા માટ� આવ�યક પગલા લેવા જોઇએ.  

આ િવભાગ રા�ય સરકાર� પાછલા વષ�ની સાથે સાથે ચા� ુવષ� દરિમયાન કર�લ �ડૂ�રોકાણ  

તથા અ�ય �ડૂ� ખચ��ુ ં�યાપક નાણાક�ય �થૃ�રણ ર�ૂ કર� છે. 

1.8.1 િસ�ચાઇ યોજનાઓના નાણાક�ય પ�રણામો 

માચ� 2019 ના �તે, 34 મોટ� અને મ�યમ િસ�ચાઇ યોજનાઓ32 પર ₹ 4,515.66 કરોડનો ખચ� 

કરવામા ં આ�યો હતો. �ણૂ� થયેલી આ િસ�ચાઇ યોજનાઓમાથંી વષ� દરિમયાન 

₹ 278.50 કરોડની આવક થઇ હતી. �ની સામે �ળવણીનો ખચ� ₹ 132.06 કરોડ થયો હતો � 

₹ 146.44 કરોડની �રુાતં દશા�વે છે. આ યોજનાઓ પર �યાર� કરવામા ંઆવેલા �ડૂ�રોકાણ સાથે 

�લુના કર�એ તો વળતર 3.24 ટકા33 હ�ુ.ં 

2014-19 ના સમયગાળા માટ� રા�યમા ં િસ�ચાઇ યોજનાઓની ખચ� ની વ�લૂાતની ��થિત 

કોઠો 1.26 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 1.26:  િસ�ચાઇ યોજનાઓમા ંખચ�ની વ�લૂાત 

વષ� મહ��લૂી ખચ� 
(RE)  

(��ુય સદર 
2700, 2701, 

2702) 

ખર�ખર મહ��લૂી 
આવક (RR) 

(��ુય સદર   
0700, 0701, 

0702) 

13th નાણાપચં/ 14મા 

નાણાપચં �ારા કરવામા ં
આવેલા ખચ�ની 

વ�લૂાતના અ�મુાનો 
(RR/RE)*100 

ખર�ખર ખચ�ની 
વ�લૂાત 

(RR/RE)*100 

ખચ�ની 
વ�લુાતમા ં
�રુાતં 

1 2 3 4 5 6=(5-4) 

 ₹ કરોડમા ં  ટકામા ં
2014-15 999.95 1,041.76 75 104.18 (+)29.18 

2015-16 941.85 1,053.70 35 111.88 (+)76.88 

2016-17 1,199.44 1,101.18 35 91.81 (+)56.81 

2017-18 1,043.27 1,217.20 35 116.67 (+)81.67 

2018-19 1,025.70 1,379.23 35 134.47 (+)99.47 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો, ૧૩મા ંઅને ૧૪મા ંનાણા પચં ના એહવાલ  

કોઠો 1.26 માથંી જોઇ શકાય છે એ �જુબ િસ�ચાઇ યોજનાઓમા ંમાટ� નાણાપચંે કર�લા અ�મુાનો 

કરતા ંરા�ય સરકાર� ખચ�ની વ�લૂાત અિધક કર� હતી. 

                                                 
32   આમા ંસરદાર સરોવર નમ�દા િનગમ �લિમટ�ડ �ારા િસ�ચાઇ યોજનાઓ પર કરવામા ંઆવેલા ખચ�નો સમાવેશ થતો 

નથી. 
33  (₹ 146.44/₹ 4,515.66)*100 = 3.24% 
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1.8.2 અ�ણૂ� યોજનાઓ 

માચ� 2019 ના �તે, 118 �ડૂ� યોજનાઓ,  દર�ક ₹ 10 કરોડ અથવા વ� ુખચ�વાળ� અને �ના 

�ણૂ�તાની તાર�ખ 31 માચ� 2019 હતી એવી, અ�ણૂ� હતી �ના પર ₹ 2,207.27 કરોડનો ખચ� 

કરવામા ંઆ�યો હતો. અ�ણૂ� યોજનાઓની િવભાગવાર િવગતો કોઠો 1.27 મા ંઆપી છે.  

કોઠો 1.27: અ�ણુ� યોજનાઓની િવભાગ-વાર મા�હતી 

(₹ કરોડમા)ં 
િવભાગ અ�ણૂ� 

યોજનાઓની 
સ�ંયા  

���તનો 
��ા�ત ખચ� 

31 માચ� 2019  ના 
રોજ સ�ંચત ખચ�  

માગ� અને મકાન 112 3,848.30 2,147.42 

નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અન ેક�પસર 6 153.11 59.85 

  �ુલ 118 4,001.41 2,207.27 

 �ોત:  વષ� 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના નાનાક�ય �હસાબો�ુ ંપ�રિશ�ટ IX  

એ� ુજોઇ શકાય છે ક� માગ� અને મકાન િવભાગે 112 અ�ણૂ� યોજનાઓ પર 55.80 ટકા �ટલો 

ખચ� કય� હતો �યાર� નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને ક�પસર િવભાગે છ અ�ણૂ� 

યોજનાઓ પર 39.09 ટકા ખચ�  કય� હતો (�ળૂ �દા�ત �ક�મતના સદંભ�મા)ં. 

ભલામણ: યોજનાઓ �ણૂ� થવામા ં િવલબં એ યોજનાના ખચ�મા ં વધારો અને લાભાથ�ઓને 

ધાર�લા લાભો નકારવા� ુ ંજોખમ �� ુકર� છે રા�ય સરકાર� તમામ અ�ણૂ� યોજનાઓના ખચ�� ુ ં
�નુ���ૂયાંકન કર� ુજોઇએ અને યોનાઓ સમયસર �ણૂ� થાય એ માટ� પ�ધિત ઘડવી જોઇએ. 

1.8.3 �ડૂ�રોકાણ અને વળતર 

રા�ય સરકારના વાિષ�ક નાણાક�ય �હસાબોના પ�ક ન.19 મા,ં વૈધાિનક િનગમો, સરકાર� 

કંપનીઓ, �ામીણ  બ�કો, જો��ટ �ટોક કંપનીઓ, સહકાર� સ�ંથાઓ અને �થાિનક સ�ંથાઓમા ં

રા�ય સરકાર� કર�લા �ડૂ�રોકાણની િવગતોનો સમાવેશ થાય છે. 31 માચ� 2019 ની ��થિતએ, 

રા�ય સરકાર� આ કંપનીઓ/િનગમો/સ�ંથાઓમા ં ₹ 92,804 કરોડ�ુ ં રોકાણ ક�ુ� હ� ુ ં (કોઠો 
1.28).  
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કોઠો 1.28: �ડૂ�રોકાણ પર વળતર 

 રોકાણો/વળતર/���ના નાણાની પડતર 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

વષ�ના �ત ે�ડૂ�રોકાણ (₹ કરોડમા)ં 62,929 70,730 77,833 86,114 92,804 

�ા�ત થયલે વળતર/�ડિવડ�ડ 

(₹ કરોડમા)ં 
89.54 96.06 110.10 96.30 120.03 

રોકાણ પર વળતર (ટકા મા)ં 0.14 0.14 0.14 0.11 0.13 

સરકાર� ઉછાના લીધલેા નાણા પર 

�યાજનો સર�રાશદર (ટકા મા)ં 
7.76 7.69 7.67 7.59 7.44 

સરકાર� ઉછ�ના લીધલેા નાણા પર 

�યાજનો સર�રાશ દર અન ેવળતરના દર 

વ�ચનેો તફાવત (ટકા મા)ં 

7.62 7.55 7.53 7.48 7.31 

�ોત:  સબંિંધત વષ� માટ�ના રા�ય સરકારના નાણાક�ય �હસાબો 

કોઠો 1.28 દશા�વે છે ક� 2014-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર�ુ ં�ડૂ�રોકાણ ₹ 29,875 કરોડ �ટ� ુ 

વ��ુ ં હ�ુ.ં 2018-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર� પાછલા વષ� કરતા ં ₹ 6,690 કરોડ�ુ ં વધાર� 

�ડૂ�રોકાણ ��ુ� હ�ુ ં�મા ંમોટાભાગે ₹ 6,449 કરોડ સરકાર� કંપનીઓમા ંઅને ₹ 239 કરોડ 

વૈધાિનક િનગમોમા ંકર�લા રોકાણો સામેલ હતા. સરકાર� કંપનીઓમા ંકર�લા ₹ 6,449 કરોડના 

રોકાણ  પૈક� ₹ 3,585 કરોડ (56 ટકા) �ુ ં�ડૂ�રોકાણ સરદાર સરોવર નમ�દા િનગમ �લિમટ�ડ 

(SSNNL) કરવામા ંઆ�� ુહ�.ુ 

કોઠો 1.28 એ પણ દશા�વે છે ક� આ કંપનીઓ/િનગમો/સ�ંથાઓમા ંકર�લા રોકાણ પર 2014-19 

દરિમયાન સર�રાશ વળતર 0.13 ટકા34 હ�ુ ં�યાર� એ જ સમયગાળામા ંઉછ�ના લીધેલા નાણા 

પર સરકાર� 7.63 ટકા સર�રાશ �યાજ �કૂ�� ુહ�ુ ં 

ઓ�ડટ� રા�યના �હ�ર �ે�ના ઉપ�મોમા ં કરવામા ંઆવેલા �ડૂ�રોકાણની ઉલટ-ચકાસણી કર� 

હતી અને જો�ુ ંહ�ુ ં(�ડસે�બર 2019) ક� રા�યના �હ�ર �ે�ના એક ઉપ�મ �જુરાત ��ો�ગક 

રોકાણ િનગમ �લિમટ�ડ� �જુરાત સરકારને ₹ 257 કરોડના ઇ�વીટ� શેરોની ફાળવણી કર� હતી. 

પરં�,ુ 2018-19 ના નાણાક�ય �હસાબોમા ંકંપનીમા ં�ડૂ�રોકાણ મા� ₹ 219 �ુ ંદશા�વવામા ંઆ�� ુ

હ�ુ.ં નાણા િવભાગે ₹ 38 કરોડના તફાવત માટ� કોઇ �પ�ટ�કરણ ર�ૂ ક�ુ� ન હ�ુ.ં   

1.8.3.1 રા�યના કાય�રત �હ�ર �ે�ના �પ�મોની ����ત  

31 માચ� 2019 ના રોજ રા�યમા,ં રા�યના �હ�ર �ે�ના 87 ઉપ�મો હતા. રા�યના �હ�ર 

�ે�ના આ 87 ઉપ�મો પૈક� 71 કાય�રત/સ��ય હતા અને બાક�ના 16 ઉપ�મો �બન 

કાય�રત/િન���ય હતા. આ�ર��પ અપાયેલા છે�લા �હસાબો (સ�ટ��બર 2019 �ધુીના) �માણે, 

                                                 
34   આ રા�ય સરકાર �ારા વૈધાિનક િનગમો, સરકાર� કંપનીઓ, �ાિમણ બ�કો,જો��ટ �ટોક કંપનીઓ, સહકાર� સ�ંથાઓ 

અને �થાિનક સ�ંથાઓમા ંકર�લા �ડૂ�રોકાણો પર મેળવે�ુ ં�ડિવડ�ડ છે.  
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71 કાય�રત રા�યના �હ�ર �ે�ના �પ�મો (SPSUs) પૈક� 54 SPSUs એ ₹ 3,572.22 કરોડનો 

નફો કય� હતો જયાર� 15 SPSUs એ ₹ 2,569.64 કરોડની ખોટ કર� હતી. બાક� ના બે35 SPSUs 

એ ન તો નફો ક� ન ��ુસાન ન�ધા��ુ ંહ�ુ.ં   

નાણા િવભાગે ઓ�ટોબર 1994 મા ં�થાયી �ચૂનાઓ આપી હતી � અ�વયે તમામ નફો કરતા 

રા�યના �હ�ર �ે�ના એકમોએ િનયિમત �પે સરકારને �ડિવડ�ડ આપ� ુજ�ર� હ�ુ.ં 

વષ� 2018-19 દરિમયાન રાજય સરકારને 54 નફો કરતી SPSUs માથંી પાચં SPSUs પાસે થી 

₹ 71.68 કરોડ �ુ ં�ડિવડડં મ��ુ ંહ�ુ.ં બાક�ના નફો કરતા 49 રા�યના �હ�ર �ે�ના �પ�મોએ 

કોઇ �ડિવડ�ડ �હ�ર ક�ુ� ન હ�ુ.ં SPSUs પાસે થી મળતા આવા ન�વા વળતર (2.01 ટકા)36 ને 

જોતા, એ� ુલાગે છે ક� ઓ�ટોબર 1994 મા ંનાણા િવભાગે આપેલી �ચૂનાઓ�ુ ં SPSUs �ારા 

સાચા અથ�મા ંપાલન કરવામા ંઆવ� ુનથી. 

ભલામણ: રા�ય સરકાર� રોક�લી ભરપાઇ થયેલી શેર �ડૂ� પર રા�યના નફો કરતા �હ�ર �ે�ના 
�પ�મો તરફથી �યાજ�ી વળતરની �કૂવણી માટ� યો�ય �ડિવડંડ નીિત ઘડવા માટ� િવચારણા 
કરવી જોઇએ. 

1.8.3.2 રા�યના �હ�ર �ે�ના �પ�મોમા ં�કુસાનને કારણે થયેલ �ડૂ� �ુ ંધોવાણ   

છે�લા �િતમ �પ અપાયેલા �હસાબો (સ�ટ��બર 2019 �ધુી) �માણે રા�યના 71 કાય�રત PSUs 

મા ંરોકાણો37 અને �ુલ �કુશાન અ��ુમે ₹ 1,69,957.91 કરોડ અને ₹ 8,975.59 કરોડ રહ�ુ ંહ�ુ.ં 

31 માચ� 2019 ના રોજ રા�યના 71 સ��ય �હ�ર �ે�ના �પ�મોની એકંદર� ચો�ખી સપંિત38�ુ ં

��ૂય હકારા�મક હ�ુ.ં વ� ુ��ૃ�કરણ કરતા જણા� ુહ�ુ ંક� 71 કાય�રત �હ�ર �ે�ના �પ�મો પૈક� 

10 મા ં ચો�ખી સપંિતમા ં ધોવાણ થ�ુ ં હ�ુ.ં રા�યના આ 10 �હ�ર �ે�ના �પ�મોની 

₹ 10,285.61 કરોડની ભરપાઇ થયેલી �ડૂ� �� �ર�વ�ની સામે �ુલ ��ુસાન ₹ 22,207.12 કરોડ 

હ�ુ.ં 

રા�યના 71 કાય�રત SPSUs મા ં�ડૂ�રોકાણ 2014-15 મા ં₹ 1,18,060.71 કરોડ હ�ુ ંતે વધીને 

2018-19 મા ં ₹ 1,69,957.91 કરોડ થ� ુ હ�ુ.ં �ડૂ�રોકાણ પર�ુ ંવળતર 2014-19 દરિમયાન 

6.82 ટકા અને 4.78 ટકા વ�ચે ર� ુહ�ુ.ં એ જ ર�તે, 71 SPSUs ની �ુલ ઇ�વીટ� 2014-15 મા ં

₹ 66,021.95 કરોડ હતી તે વધીને 2018-19 મા ં₹ 1,08,927.41 કરોડ થઇ હતી. ઇ�વીટ� પર�ુ ં

વળતર 2014-19 દરિમયાન 2.56 ટકા અને 0.88 ટકા વ�ચે ર� ુહ�ુ.ં 

                                                 
35   એક SPSU (�જુરાત મ�હલા આિથ�ક િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ) ના ક�સમા,ં આવકની સામે અિધક ખચ�ને �ડૂ� 

અનામત અને �બન-આયોજન અ�દુાન ના સામે સરભર કરવામા ંઆ�યો હતો. �યાર�, બી�  SPSU (�જુરાત 

પોલીસ આવાસન િનગમ �લિમટ�ડ) એ આવકની સામે યયેલા અિધક ખચ�ને �ણૂ� થયેલા કામો ખાતે તબદ�લ કય� 

હતો. 
36  તે નફો કરતા SPSU માથંી �ા�ત થયે�ુ ં�ડિવડ�ડ છે {(₹ 71.68 કરોડ/₹ 3,572.22 કરોડ)*100 = 2.01} 
37 �ડૂ�રોકાણમા ંભરપાઇ થયેલી શેર�ડૂ� વ�ા લાબંા ગાળાની લોન વ�ા �� �ર�વ�નો સમાવેશ થાય છે. 
38  ચો�ખી સપંિત ભરપાઈ શેર �ડૂ� અને મફત અનામત અને �રુાતં બાદ સ�ંચત �કુશાન અને િવલ�ંબત મહ��લૂી 

ખચ� નો સમાવેશ કર� છે.  
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1.8.3.3  �ો��ટ �ટોક કંપનીઓમા ંરોકાણ અને �ા�ી�ાર�  

નાણાક�ય �હસાબો (પ�ક ન ં19), દશા�વે છે ક� રાજય સરકાર� 28 અ�ય જોઈ�ટ �ટોક કંપનીઓ 

(JCS) ના  શેરોમા ંઅને ભાગીદાર�ઓમા ં₹ 32.56 કરોડ�ુ ંરોકાણ ક�ુ� હ�ુ.ં આ 28 પૈક� સાત 

એવી કંપનીઓમા ંરોકાણ ક�ુ� હ�ુ ં��ુ ંગઠન, �જુરાત રા�યની �થાપના (1960) પહ�લા ં થયે�ુ ં

હ�ુ.ં 28 પૈક� ચાર JCS ફડચામા ંગઇ હતી, એક�ુ ં િવસ�ન થઈ ગ�ુ ં હ�ુ ંજયાર� એક JSC 
ક�સમા ંતેના શેરો હ�ુ રાજય સરકારને તબદ�લ કરવાના બાક� હતા. 2018-19 દરિમયાન આ 28 

JCS તરફથી સરકારને કોઈ �ડિવડ�ડ મ��ુ ંન હ�ુ.ં 

��ડટ� રા�ય સરકારને આ JCS ના અ��ત�વ િવષે અને સાથેસાથે ન મળેલા �ડિવડ�ડની 

�કૂવણી બાબતમા ંઅ�વુત� કાય�વાહ�મા ં�છૂ�ુ ંહ�ુ.ં (�ડસે�બર 2019). નાણા િવભાગે જણા��ુ ં

(�ડસે�બર 2019) ક�, � તે વહ�વટ� િવભાગોને જ�ર� મા�હતી �રૂ� પાડવા માટ� િવનતંી કરવામા ં

આવી છે. આમ છતા,ં ફ��આુર� 2020 ની ��થિતએ નાણા િવભાગ �ારા આ બાબતમા ં�ગિતની 

કોઇ મા�હતી આપવામા ંઆવી નથી. 

1.8.3.4 પ�લીક �ા�વેટ પાટ�નરશીપ (PPP) પ�રયો�નાઓમા ંરોકાણ  

PPP ની રચના સરકાર� એજ�સીઓ અને સ�ંથાઓ �ારા સામા�ય ર�તે માળ�ાક�ય �િુવધાઓ 

શ� કરવા અને તેના િવકાસ માટ� કરવામા ંઆવે છે. 

31 માચ� 2018 ની ��થિતએ, માળ�ાક�ય �ે�મા ંપ�લીક �ાઇવેટ પાટ�નરશીપ (PPP) કામોની  

��થિત કોઠો 1.29 મા ંર�ુ કર� છે. 

કોઠો 1.29: માળખાક�ય �ે�મા ં PPP પ�રયો�નાઓની ��થ��  
(₹ કરોડમા)ં 

�માકં �ે� Sector 
�ણૂ� થયેલી પ�રયો�નાઓ  અમલીકરણ હ�ઠળ પ�રયો�નાઓ  

સ�ંયા  �ુલ �ડૂ�રોકાણ  સ�ંયા  કરવામા ંઆવેલો ખચ�  
1. ર�તા 19 2,596.06 11 6,137.09 

2. શહ�ર� માળ� ુ 84 1,877.87 64 5,727.81 

3. પાણી 0 0.00 1 2,000.00 

4. ��� 6 11,350.00 1 43.30 

5. બદંરો 55 51,619.53 16 14,535.95 

6. ��યન 0 0.00 2 0.00 

7. મા�હતી ���ો�ગક�, 

ITES અન ેબાયોટ�ક 
3 5.12 3 255.00 

8. ર��વ ે 1 395.00 2 1,262.25 

9. �ૃિષ 2 23.18 0 0.00 

10. માગ� વાહન�યવહાર 7 923.01 11 750.18 

 �ુલ 177 68,789.77 111 30,711.58 

�ોત: �જુરાત ઇ��ા���ચર ડ�વલપમે�ટ બોડ� �ારા �રુ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી 
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કોઠો 1.29 દશા�વે છે ક� �જુરાતમા ંમાળખાક�ય �ે�મા ં₹ 99,501 કરોડના ��ૂયની 288 PPP 

પ�રયોજનાઓ પૈક� ₹ 68,790 કરોડની 177 પ�રયોજનાઓ માચ� 2019 �ધુીમા ં�ણૂ� થઇ ગઇ 

હતી. મો�ુ �ડૂ�રોકાણ શહ�ર� માળખાક�ય �ે�મા ંહ�ુ ં�મા ં 84 પ�રયોજનાઓ �ણૂ� થઇ ગઇ છે 

64 પ�રયોજનાઓ અમલીકરણ હ�ઠળ હતી. ઉપરાતં, બદંર �ે�ે ₹ 51,620 કરોડના ખચ�વાળ� 55 

પ�રયોજનાઓ �ણૂ� થઇ ગઇ છે અને ₹ 14,536 કરોડના �ડૂ�રોકાણ વાળ� 16 પ�રયાજનાઓ 

�ગિતમા ંહતી. 

1.8.4 રા�� સરકાર �ારા લોન અને પેશગીઓ 

નાણાક�ય �હસાબો�ુ ં પ�ક 18, રા�ય સરકાર �ારા �ુદ� �ુદ� સ�ંથાઓને અને સ�ામડંળોને 

આપેલી લોન અને પેશગીઓની િવગતો ર�ૂ કર� છે. કોઠો 1.30 2014-19 દરિમયાન �કૂવેલી 

લોન અને પેશગીઓ, પરત �કૂવણીઓ અને મળેલા �યાજ ની સામે રા�ય સરકાર �ારા તેની 

ઉછ�ની લીધેલી રકમ પર �યાજની �કુવણીની ��થિત ર�ુ કર� છે. 

કોઠો 1.30:  લોન અને પેશગીઓ પર મળે� ુ��ા� અને �કૂવણીઓ  
(₹ કરોડમા)ં 

આપવામા ં અવેલી લોન અને પેશગીઓ�ું
�માણ/��ા�ની આવક/ નાણ ���ના લેવાનો
ખચ�  

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

આપવામા ં અવલેી લોન અને પશેગોની 

ઉઘડતી િસલક 
7,048 6,777 7,327 7,638 7,923 

વષ� દરિમયાન આપવામા ંઆવલેી લોન 350 675 477 631 1,731 

વષ� દરિમયાન પરત �કૂવાયલેી લોન  621 125 166 346 151 

આપવામા ં આવેલી લોન અને પેશગીઓની
બધં િસલક 

6,777 7,327 7,638 7,923 9,503 

લોન �ના માટ� શરતો ન�� કરવામા ં

આવલેી છે. 
309 634 373 521 1,296 

વષ� દરિમયાન ચો�ખો વધારો (-)271 550 311 285 1,580 

વષ� દરિમયાન થયલેી �યાજની આવક 142 172 117 88 74 

બાક� લોન અન ે પેશગીઓની ટકાવાર� �પે

�યાજની આવક 39 
2.10 2.35 1.53 1.13 0.85 

�યાજની �કૂવણીઓ 14,946 16,300 17,797 18,954 20,183 

રા�ય સરકારની બાક� નાણાક�ય

જવાબદાર�ઓની ટકાવાર� �પ ે �યાજની

�કુવણી 

7.39 7.37 7.32 7.39 7.06 

��ા�ની આવક અને ��ા�ની �કૂવણી વ�ચે
તફાવત (ટકા મા)ં 

(-)5.29 (-)5.02 (-)5.79 (-)6.26 (-)6.21 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

                                                 
39 મળે� ુ�યાજ /[લોન અને પેશગીઓની (�લૂતી િસલક + બધં િસલક))/2]*100 
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ઉપરનો કોઠો દશા�વે છે ક� સરકારના ઉછ�ના નાણા પરનો �યાજનો �યાપ 2014-19 દરિમયાન 

નકારા�મક હતો � દશા�વ� ુ ંહ�ુ ંક� રા�યના ઉછાના લીધેલા નાણા તેણે આપેલી  લોનો �ટલા 

ખચા�ળ ન હતા.    

કોઠો એ� ુપણ દશા�વે છે ક� �ુલ ચડત લોન અને પેશગીઓ 2017-18 મા ં₹ 7,923 કરોડ હતી તે 

વધીને 2018-19 મા ં ₹ 9,503 કરોડ થઇ હતી. વષ� દરિમયાન આપવામા ં આવેલી લોનો 

(₹ 1,731 કરોડ) પૈક� ₹ 924 કરોડ સામા�ક સેવાઓ માટ�, ₹ 756 કરોડ આિથ�ક સેવાઓ માટ� 

અને ₹ 51 કરોડ પર�રુણ હ��ઓુ માટ� આપવામા ંઆ�યા હતા. સામા�ક સેવાઓ માટ� આપવામા ં

આવેલી લોનનો ઉપયોગ શહ�ર� િવકાસ અને અ��ુ�ૂચત �િતઓ, અ��ુ�ૂચત જન�િત અને 

અ�ય પછાત �િતઓ અને લ�મુતીઓના ક�યાણ માટ� કરવામા ંઆ�યો હતો. આિથ�ક સેવાઓ 

હ�ઠળ આપવામા ંઆવેલી લોનોનો મોટો ભાગ ઉ�� �ે�(₹ 69 કરોડ) અને વાહન�યવહાર �ે� 

(₹ 113 કરોડ) ના ફાળે ગયો હતો. 

ઉપરાતં, વષ� દરિમયાન આપવામા ંઆવેલી �ુલ લોન (₹ 1,731 કરોડ) પૈક� ₹ 1,296 કરોડની 

લોનની રકમની �કૂવણી વહ�વટ� િવભાગો અથવા નાણા િવભાગ �ારા લોનની પરત�કૂવણી 

અને �કૂવવાપા� �યાજના દર ની શરતો ન�� કયા� િવના કરવામા ંઆવી હતી.   

1.8.4.1 લોનની શરતોને ��ર��પ �પ�ુ ંઅને તે� ુ ંપાલન 

�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, 1971 ના િનયમ 71 �જુબ, લોન મ�ૂંર કરવા માટ� સ�મ 

અિધકાર�એ લોનની મ�ૂંર� આપતી વખતે, મ�ૂંર�ના �ુકમમા ંલોનની પરત �કુવણીની શરતો 

અને �યાજના દર સ�હત લોનની શરતો �પ�ટ કરવાની રહ�શે. નાણા િવભાગના તાર�ખ 08 

�ુલાઇ 2010 ના પ�રપ�મા ંઅ�ય સ�ંથાઓ/સ�ામડંળોને રા�ય સરકાર �ારા મ�ૂંર કરવામા ં

આવતી લોનની શરતોને આખર��પ આપવા માટ�ની પ�ધિત િનયત કરવાની સાથે ઉપરો�ત 

જોગવાઇઓની �નુ���ત કર� હતી.  

08 �ૂલાઇ 2010 ના પ�રપ� �જુબ વ�મુા ંવહ�વટ� િવભાગોએ આ ર�તે મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલી 

લોન�ુ ં�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, 1971 ના િનયમ 78 અ�સુાર એક પ�ક િનભાવવા�ુ ંહોય છે. 

પ�રપ�મા,ં સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગો �ારા લોનની પરત �કુવણી અને �યાજની વ�લૂાત પર 

દ�ખર�ખ �યાનમા ંલેવામા ંઆવી હતી. વહ�વટ� િવભાગોએ દર�ક નાણાક�ય વષ�ના �તે બાક� 

લોનની ��થિત બાબતમા ંનાણા િવભાગને િનયત ન�નૂામા ંપ�ક મોકલવા�ુ ંહોય છે.   

31 માચ� 2017 અને 31 માચ� 2018 �િતત વષ� માટ�ના ભારતના િનય�ંક અને 

મહાલેખાપર��કના અહ�વાલોમા ંઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ �ારા લોન�ુ ંપ�ક ન િનભાવવા અને 

નાણા િવભાગને પ�ક ર�ૂ ન કરવા બાબતમા ં ઉ�લેખ કરવામા ંઆ�યો હતો. ઓ�ડટ� ચાર40 

િવભાગો (ઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ સ�હત) મા ંઅ�વુત� કાય�વાહ� કર� હતી અને જોવામા ંઆ��ુ ં

હ�ુ ંક� પ�ર��થિતમા ંકોઇ �ધુારો થયો ન હતો. 

                                                 
40  ઉ�� અને પે�ોક�મીક�સ, નાણા, ઉ�ોગ અને ખાણ અને સામા�ક �યાય અને સશ��તકરણ  
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1.8.4.2 િન���� લોનના �હસા�ો  

નીચે �જુબના ��ુય સદરો (કોઠો 1.31) હ�ઠળ, અગાઉના વષ�મા ં  �ુદ� �ુદ� 

સ�ંથાઓ/સ�ામડંળોને �કૂવવામા ંઆવેલી ₹ 833.30 કરોડની રકમની લોનોની બાક� િસલકો 

છે�લા 10 વષ�થી (2009-19) િન���ય41  રહ� હતી. 

 કોઠો 1.31:  િન���� લોન �હસા�ો 

(₹ કરોડમા)ં 

�ોત: વષ� 2009-10 થી 2018-19 માટ� રા�ય સરકારના નાણાક�ય �હસાબો 

આ ��ુય સદરો હ�ઠળ લોનોની પરત �કૂવણીની સમી�ા અને, જ�ર� જણાય તો આ લોનો 

માડંવાળ કરવા માટ� યો�ય પગલા લેવાની શ�આત કરવાની જ�ર છે. 

ઓ�ડટના �યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� નબળ� નાણાક�ય ��થિતના કારણે, �જુરાત રા�ય માગ� વાહન 

�યવહાર િનગમ (GSRTC) તેના �ારા ઉઘરાવવામા ંઆવેલા યાિ� વેરાની ઘણા વષ� �ધુી 

સરકારના �હસાબમા ં�કૂવણી કર� શ� ુન હ�ુ.ં યાિ� વેરાનો ઉપયોગ GSRTC �ારા તેનો ખચ� 

�રૂો કરવા માટ� કરવામા ંઆવતો હતો.  નાણા િવભાગની મ�ૂંર� સાથે વહ�વટ� િવભાગે (બદંરો 

અને વાહન�યવહાર) યાિ� વેરાને GSRTC ને આપવામા ંઆવેલી લોન ગણી હતી. આમ છતા,ં 

સબંિંધત મ�ૂંર�ના �કુમો GSRTC �ારા પરત �કૂવણી�ુ ંપ�ક  અને �કૂવવાપા� �યાજ િનયત 

કરતા નથી. 31 માચ� 2019 ની ��થિત�, GSRTC પાસે ₹ 3,376 કરોડની ચડત લોનની િસલક 

હતી �મા ં2014-19 દરિમયાન આપવામા ંઆવેલી પેશગીના ₹ 847.48 કરોડ સામેલ હતા.  

                                                 
41  ��ુલ ક� કોઇ �યાજની �કૂવણી કરવામા ંઆવી ન હતી. 

��ુ� સદર 2009-19 

6075 પર�રુણ સામા�ય સવેાઓ માટ� લોન 11.51 

6202 િશ�ણ, રમતગમત, કળા અન ેસ�ં�ૃિત માટ� લોન  20.43 

6215 પાણી �રુવઠો અન ે�વ�છતા માટ� લોન  323.73 

6404 ડ�ર� િવકાસ માટ� લોન 63.00 

6702 ગૌણ િસ�ચાઇ માટ� લોન  25.79 

6855 ખાતર ઉ�ોગ માટ� લોન  12.15 

6859 ટ�લીકો��િુનક�શન અન ેઇલ�ે�ોિનક ઉ�ોગ માટ� લોન  5.90 

6860 ઉપભો�તા ઉ�ોગ માટ� લોન  358.76 

7052 વહાણવટા માટ� લોન  9.41 

7452 �વાસન માટ� લોન 2.62 

 �ુલ �ાક� િસલકો 833.30 
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1.8.5 રોકડ �રુાંત અને રોકડ �રુાંત� ુરોકાણ 

રોકડ �રુાતંો અને 2018-19 દરિમયાન રોકડ �રુાતંોમાથંી રા�ય સરકાર �ારા કરવામા ંઆવેલા 

રોકાણની િવગતો કોઠો 1.32 મા ંદશા�વી છે.  

કોઠો 1.32: રોકડ �રુાતં અને રોકડ �રુાતં�ુ ંરોકાણ 

(₹ કરોડમા)ં 
રોકડ �રુાતં અને રોકડ �રુાતં�ુ ંરોકાણ 01/04/2019 ના 

રોજ �લૂતી 
િસલક 

31/03/2019 ના 
રોજ બધં િસલક 

વધારો(+)/  

ઘટાડો(-) 

(a) સામા�ય રોકડ �રુાતં    

િત�ોર��મા ંરોકડ 0.00 0.00 0.00 

�ર�વ� બ�કમા ંથાપણો (-)359.53 0.12 359.65 

માગ�મા ંભરણા– �થાિનક 4.19 0.00 (-)4.19 

રોકડ �રુાતં �ડૂ�રોકાણ �હસાબમા ં (િત�ોર� 

�બલો) ધારણ કર�લા ,�ડૂ�રોકાણો  

5,198.09 6,895.90 1,697.81 

�ુલ (a) 4,842.75 6,896.02 2,053.27 

(b) અ�ય રોકડ �રુાતંો અન ેરોકાણો    

િવભાગીય અિધકાર�� એટલે ક� �હ�ર 

બાધંકામ, વન, ���લા કલ�ેટરો વગેર� 

પાસનેી રોકડ  

(-)0.21 (-)0.38 (-)0.17 

િવભાગીય અિધકાર�� પાસ ેઆક��મક ખચ� 

માટ� �થાયી પશેગી  

0.29 0.29 0.00 

��કત કર�લા ભડંોળ�ુ ં�ડૂ�રોકાણ 11,686.39 12,704.60 1,018.04 

�ુલ (b) 11,686.47 12,704.51 1,018.04 

�ુલ રોકડ િસલકો(a)+ (b) 16,529.22 19,600.53 3,071.31 

�ા�ત થય�ે ુ�યા�42 1,250 1,219 (-)31 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના નાણાક�ય �હસાબો 

ચા� ુ વષ�ના �તે રા�ય સરકારની ₹ 19,600.53 કરોડની રોકડ �રુાતં પાછલા વષ� કરતા ં

₹ 3,071.31 કરોડનો વધારો (18.58 ટકા) દશા�વતી હતી. ₹ 19,600.53 કરોડની રોકડ �રુાતં 

પૈક� ₹ 5,198.09 કરોડ�ુ ંભારત સરકારના િત�ોર� �બલોમા ં રોકાણ કરવામા ંઆ�� ુ હ�ુ ં��ુ ં

ચા� ુવષ�મા ં₹ 234 કરોડ�ુ ં�યા� મ��ુ ંહ�ુ.ં વ�મુા,ં ₹ 11,686.39 કરોડ�ુ ંરોકાણ ��કત કર�લા 

ભડંોળોમા ંકરવામા ંઆ�� ુહ�ુ ં�માથંી ₹ 985 કરોડ�ુ ં�યા� �ા�ત થ�ુ ંહ�ુ.ં 

                                                 
42 2018-19 અને 2017-18 દરિમયાન �ૂબત ભડંોળના રોકાણ પર (િનયિમત �ડૂ�રોકાણ સાથે મળે�)ુ અ��ુમે ₹ 985 

કરોડ અને ₹ 694 કરોડ�ુ ં�યા� મ�� ુહ�ુ ંઆથી ₹ 234 કરોડ અને ₹ 554 કરોડ ના રોકડના રોકાણ પર �યા� 

��ુય સદર 0049 હ�ઠળ સામેલ કરવામા ંઆ�� ુન હ�ુ.ં  
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2018-19 દરિમયાન �રૂતી રોકડ �રુાતંના લીધે, રા�ય સરકાર� તેની લ��ુમ રોકડ �રુાતં 

�ળવવા માટ� ભારતીય �ર�વ� બ�ક પાસેથી કોઇ સાધનોપાલય પેશગી લીધી ન હતી. 

વ�મુા,ં ��ુય સદર “8670-ચેક અને �બલ” એ �યવહારોની શ�આતમા ં ન�ધ કરવા માટ�નો 

વચગાળાનો �હસાબ છે � છેવટ� �ૂર કરવાનો હોય છે. આ ��ુય સદર હ�ઠળની બાક� િસલકો 

વટાવવાના બાક� ચેકોની રકમ દશા�વે છે � 31 માચ� 2019 ના રોજ ₹ 2,489.80 કરોડ હતી.  

આથી, 31 માચ� 2019 ના રોજ રા�ય સરકારન� પ�રણામી અસરકારક રોકડ �રુાતં 

₹ 4,406.13 કરોડ43 હતી � વષ� દરિમયાન રા�ય સરકારના �ુલ ખચ�ના (₹ 1,62,583 કરોડ) 

2.71 ટકા હતી. 

1.9 અ��ામ�ો અને �વા��ાર�� 

1.9.1  અ��ામ�ો અને �વા��ાર�� ની રચના અને ��ૃ�� 

હાલની સરકાર� �હસાબી પ�ધિતમા,ં સરકારની મા�લક�ના જમીન અને મકાનો �વી �થાયી 

અ��ામતોનો સવ��ાહ� �હસાબ રાખવામા ં અવતો નથી. આમ છતા,ં સરકાર� �હસાબોમા ં

સરકારની નાણાક�ય જવાબદાર�ઓ અને કરવામા ંઆવેલા ખચ�માથંી ઉભી કરવામા ંઆવેલી 

અ��ામતો ન�ધવામા ંઆવે છે. પ�ર���ટ 1.3 મા ં 31 માચ� 2018 ના રોજની અ��ુપ ��થિત 

સાથેની સરખામણીએ 31 માચ� 2019 ના રોજની આવી જવાબદાર�ઓ અને અ��ામતોની 

તાર�જ દશા�વે છે. આ પ�રિશ�ટમા ંજવાબદાર�ઓમા ં��ુય�વે �ત�રક ઉધાર�, ભારત સરકારની 

લોન અને પેશગીઓ, �હ�ર �હસાબ અને અનામત ભડંોળમાથંી થતી આવકનો સમાવેશ થાય છે 

�યાર� અ��ામતોમા ં��ુય�વે �ડૂ� જોગવાઇ અને રા�ય સરકાર �ારા આપવામા ંઆવેલી લોન 

અને પેશગીઓ અને રોકડ િસલકોનો સમાવેશ થાય છે. 

�જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 હ�ઠળ ન�નૂા ખ-2(ક) મા ં�હ�ર કયા� �જુબ, 

રા�ય સરકારની જવાબદાર�ઓમા ંનીચેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેઃ 

 (i) રા���ય નાની બચત ભડંોળને આપવામા ંઆવેલી િવશેષ બાયંધર�ઓ 
 (ii) ક��� સરકાર તરફથી લોન અને પેશગીઓ  
(iii) બ�રની લોન 
(iv) નાણાક�ય સ�ંથાઓ/બ�કો પાસેથી લોન 
(v) ભારતીય �ર�વ� બ�ક પાસેથી સાધનોપાલય પેશગીઓ/ઓવર�ા�ટ  
(vi) નાની બચત, સરકાર� કમ�ચાર�ઓ�ુ ંભિવ�ય િનિધ વગેર� 
(vii) પે�શનની જવાબદાર�ઓ 
(viii) અનામત ભડંોળ/થાપણો અને અ�ય કમ�ચાર�ઓના ભિવ�ય િનિધ 
 (ix) અ�ય જવાબદાર�ઓ 

                                                 
43   રોકડ િસલક (₹ 19,600.53 કરોડ) – ��કત કર�લા ભડંોળોમા ંરોકાણ (₹ 12,704.60 કરોડ) – “ચેક અને �બલ” હ�ઠળ 

ચડત િસલક (₹ 2,489.80 કરોડ) 
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1.9.2  રાજકોષીય જવા��ાર�� 

રા�યની ચડત રાજકોષીય જવાબદાર�� 2014-15 મા ં₹ 2,02,313 કરોડ હતી તે 9.03 ટકાના 

સ�ં�ુત વાિષ�ક ��ૃ�ધના દર� વધીને 2018-19 મા ં₹ 2,85,844 કરોડ થઇ હતી. 2018-19 મા,ં 

રાજકોષીય જવાબદાર�� પાછલા વષ�ની સરખામણીએ 11.50 ટકાના દર� વધી હતી.  GSDP, 

મહ��લૂી આવક અને પોતાના સસંાધનોના સાપે�ે રાજકોષીય જવાબદાર��ના વલણો કોઠો 
1.33 મા ંદશા��યા છે. 

કોઠો: 1.33: - રાજકોષીય જવા��ાર��–��ૂ�તૂ પ�રમા�ો 

રાજકોષીય પ�રમા�ો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

રાજકોષીય જવાબદાર�� (₹ કરોડમા)ં 2,02,313 2,21,090 2,43,146 2,56,366 2,85,844 

પાછલા વષ�ની સામે ��ૃ�ધ (ટકા મા)ં 10.52 9.28 9.98 5.44 11.50 

ની સામે રાજકોષીય જવા��ાર��નો ��ુો�ર  
GSDP (ટકા મા)ં [14મા નાણા પચં �ારા 

િનયત લ�યાકંો] 
25.97 25.91 25.87 25.83 25.79 

GSDP ( ટકા મા)ં [ખર�ખર ��ૂયો] 21.95 21.49 21.08 19.50 19.04 

 મહ��લૂી આવક (ટકા મા)ં 220 227 221 208 210 

પોતાના �ોતો (ટકામા)ં 285 304 313 296 306 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

પાછલા વષ�ની સામે ચા� ુવષ� દરિમયાન રાજકોષીય જવાબદાર���ુ ંબધંારણ નીચે ચાટ� 1.13 
અને 1.14 મા ંર�ુ કર�લ છે. 

 
ક�સમા ં�કડા �હ�સાની ટકાવાર� દશા�વે છે. 

43,776 
(17%)

2,06,643 
(81%)

5,947 
(2%)

���ર ��સા�ની ��ા��ાર�ઓ

�ત�રક ��

ભારત સરકારની લોન અને પેશગીઓ

ચાટ� 1.13:
31-03-2018 ના રોજની ચડત રાજકોષીય 
જ�ાબ�ાર���ુ ંબધંારણ (₹ કરોડમાં)

��ત રા�કો�ી� ��ા��ાર�ઓ = ₹ 2,56,366

45,539 
(16%)

2,32,875 
(81%)7,430 

(3%)

ચાટ� 1.14:
31-03-2019 ના રોજ રાજકોષીય જ�ાબ�ાર���ુ ં

બધંારણ (₹ કરોડમાં)

���ર ��સા�ની ��ા��ાર�ઓ

�ત�રક ��

ભારત સરકારની લોન અને પેશગીઓ

��ત રા�કો�ી� ��ા��ાર�ઓ = ₹ 2,85,844
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ચાટ� 1.14 દશા�વે છે ક� નાણાક�ય વષ� 2017-18 ના �તે રા�ય સરકારની ચડત રાજકોષીય 

જવાબદાર�ઓમા ં₹ 2,32,875 કરોડ (81 ટકા) �ુ ં�ત�રક ઋણ, ₹ 45,539 કરોડ (16 ટકા) નો 

�હ�ર �હસાબ અને ₹ 7,430 કરોડ (�ણ ટકા) ની ભારત સરકાર તરફથી લોન અને પેશગીઓનો 

સમાવેશ થતો હતો. �ત�રક ઋણમા ં��ુય�વે બ�ર લોન (₹ 1,79,324 કરોડ) અને NSSF ને 

આપેલી િવશેષ �મીનગીર�ઓ (₹ 39,385 કરોડ) સામેલ હતી.  

2018-19 ના �તે રાજકોષીય જવાબદાર�ઓ મહ��લૂી આવકના (₹ 1,36,002 કરોડ) 210 ટકા 

(₹ 2,85,844 કરોડ) �ટલી અને રા�યના પોતાના સસંાધનો કરતા ં �ણ ગણા કરતા ંવધાર� 

(₹ 93,520 કરોડ) રહ� હતી.  

પાચં વષ�ના સમયગાળા (2014-19) દરિમયાન, GSDP ની સામે ચડત રાજકોષીય 

જવાબદાર�ઓનો �ણુો�ર 2014-15 મા ં21.95 ટકા હતો તે �ટ�ને 2018-19 મા ં19.04 ટકા થયો 

હતો. આ �ણુો�ર 14 મા નાણાપચંના રાજકોષીય એક�ીકરણ માગ�ર�ખામા ંઅ�મુાન કર�લા 

25.83 ટકાના �ણુો�રની �દર હતો. રા�યની ચડત રાજકોષીય જવાબદાર�ઓના વલણો 

પ�ર���ટ 1.5 મા ંર�ૂ કયા� છે. 

1.9.3  અનામત ભડંોળ હ�ઠળના ��વહારો  

2018-19 દરિમયાન ચો�સ હ��ઓુ માટ� 15 અનામત ભડંોળો ��કત કર�લા હતા � પૈક� પાચં 

ભડંોળ ₹ 2.11 કરોડની િસલક સાથે િન���ય44 હતા. 31 માચ� 2019 ના રોજ આ ભડંોળોમાની �ુલ 

સ�ંચત રાશી ₹ 15,503.28 કરોડ હતી �માથંી ₹ 12,704.26 કરોડ�ુ ંરોકાણ કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં 

1.9.3.1 �ક��ત �બૂત ભડંોળ 

રા�ય સરકાર� ચડત જવાબદાર�ઓની ઋણ��ુ�ત માટ� 2003-04 મા ંએકિ�ત �ૂબત ભડંોળ 

(CSF) �ુ ંગઠન ક�ુ� હ�ુ.ં ભારતીય �ર�વ� બ�ક�, � આ ભડંોળના વહ�વટ માટ� જવાબદાર છે તેણે, 

નાણાક�ય વષ� 2007-08 થી સરકારની જવાબદાર�ઓ (�ત�રક ઋણ+�હ�ર �હસાબની 

જવાબદાર�ઓ) સામેલ કરવા માટ� CSF નો �યાપ વધારવા માટ� માગ�દિશ�કા �હ�ર કર� હતી. 

ઉપરાતં, રા�ય સરકાર� CSF માટ� �ર� કર�લા છે�લી માગ�દિશ�કા (2017-18) �જુબ ભડંોળનો 

લ��ુમ કોષ વષ� 2018-19 થી રા�યની ચડત જવાબદાર�ઓના પાચં ટકા હોવો જોઇએ અને 

�યારબાદ તેને રોલ�ગના આધાર� િનભાવવાનો હોય છે. 

2018-19 દરિમયાન CSF મા ં ₹ 223.50 કરોડ �ટલો ઓછો ફાળો જમા થયો હતો, કારણ ક� 

₹ 12,818.32  કરોડના લ��ુમ કોષના સામે ભડંોળમા ંબધં િસલક ₹ 12,594.82  હતી. રા�ય 

સરકાર� 2018-19 દરિમયાન ₹ 985.05 કરોડ�ુ ંસ�ંચત �યાજ ભડંોળમા ંજમા ક�ુ� હ�ુ.ં 

                                                 
44  1999-2000 થી ચાર ભડંોળો (₹ 2.10 કરોડ) અને 2014-15 થી એક ભડંોળ (₹ 0.01 કરોડ)  
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1.9.3.2 રા�ય સકંટ િનવારણ ભડંોળ 

13 મા નાણાપચંની ભલામણો અ�સુાર, રા�ય સરકાર 2011-12 થી રા�ય સકંટ િનવારણ ભડંોળ 

(SDRF) �ુ ંસચંાલન કરતી હતી. ભારત સરકારની માગ�ર�ખા (સ�ટ��બર 2010) �જુબ ભડંોળમા ં

ક��� અને રા�ય સરકારોએ 75:25 ના �માણમા ંફાળો આપવાનો હતો. 

01 એિ�લ 2018 ના રોજ, ભડંોળમા ં ₹ 2,355.12 કરોડની �લુતી િસલક હતી. 2018-19 

દરિમયાન, રા�ય સરકાર� ₹ 518.34 કરોડ (₹ 449.95 કરોડ ક���નો �હ�સો અને ₹ 68.39 કરોડ 

રા�યનો �હ�સો) ભડંોળમા ંતબદ�લ કયા� હતા. ₹ 2873.46 કરોડની ઉપલ�� �ુલ િસલકમાથંી 

વષ� દરિમયાન ₹ 1,368.93 કરોડનો45 ખચ� �ુદરતી આફતો પર કરવામા ંઆવેલા ભડંોળની 

િસલક સામે ભરપાઇ કરવામા ંઆ�યો હતો અને માચ� 2019 ના �તે ₹ 1,504.53 કરોડ ભડંોળમા ં

ર�ા હતા. ભારત સરકારની માગ�ર�ખાની ���ટએ ભડંોળમા ંપડ� રહ�લી િસલક�ુ ં રોકાણ કર�ુ ં

જ�ર� હ�ુ4ં6 � કરવામા ંઆ�� ુન હ�ુ.ં અગાઉના વષ�ની િસલકો પરના ભડંોળમા ંજમા કરવાના 

�યાજની ગણતર� પણ રા�ય સરકાર �ારા કર�ને જમા કરવામા ંઆ�� ુન હ�ુ.ં  

1.9.3.3 નવી પે��ન યોજનામા ંજ� ુ

રા�ય સરકાર� 1 એ�ીલ 2005 થી “�યા�યાિયત ફાળો પે�શન યોજના (નેશનલ પે�શન �ક�મ-

NPS)” દાખલ કર� હતી. પ�રયોજનાની માગ�ર�ખા અ�સુાર, કમ�ચાર�એ દર મ�હને તેના �ળૂ 

પગાર અને મ�ઘવાર� ભ�થાના 10 ટકા લેખે ફાળો આપવાનો હોય છે �નો �મેુળ��ુત ફાળો 

રા�ય સરકાર આપે છે અને �રુ��રુ� રકમ નેશનલ િસ�રુ�ટ�� �ડપો�ીટર� �લિમટ�ડ 

(NSDL)/��ટ� બ�ક મારફત િન��ુત �યવ�થાપકને તબદ�લ કરવામા ંઆવે છે. રા�ય સરકાર� 

યોજનાક�ય ભડંોળના �યવ�થાપન માટ� NPS ��ટ સાથે કરાર કયા� હતા (���આુર� 2009) 

અને પ�રયોજના માટ� ઘડવામા ંઆવે�ુ ંક����ય માળ�ુ ં�વીકા�ુ� હ�ુ ં(મે 2009).  

કમ�ચાર�ઓનો ફાળો અને રા�યનો �હ�સો �હ�ર �હસાબમા4ં7 જમા  કરવામા ંઆવે છે અને પછ� તે 

NSDL ને તબદ�લ કરવામા ં આવે છે. વષ� 2018-19 દરિમયાન રા�ય સરકાર� કમ�ચાર�ઓ 

પાસેથી NPS ના ફાળા તર�ક� ₹ 724.22 કરોડ એક� કયા� હતા અને તેના �હ�સા તર�ક� 

₹ 740.47 કરોડનો યોજનામા ંફાળો આ�યો હતો. ઉપરાતં, ₹ 1,497.02 કરોડના (પાછલા વષ�ના 

₹ 32.33 કરોડની િસલક સ�હત) એક� કર�લા �ુલ ભડંોળની સામે રા�ય સરકાર� મા� 

₹ 1,481.28 કરોડ  NSDL ને તબદ�લ કયા� હતા અને યોજનાની જોગવાઇઓ �જુબ આગળ 

રોકાણ કરવા માટ� ₹ 15.74 કરોડ NSDL ને તબદ�લ કયા� ન હતા. આમ, 2018-19 દરિમયાન 

NSDL ને ₹ 15.74 કરોડની ઓછ� તબદ�લી થઇ હતી. 2018-19 માટ� ₹ 15.74 કરોડની ચા� ુ

જવાબદાર�માથંી, ₹ 14.28 કરોડ 09 એિ�લ 2019 ના રોજ  NSDL ને તબદ�લ કયા� હતા. 

                                                 
45  ��ુય સદર 2245-05 (�ુદરતી આપિ�ઓના �હસાબે રાહત -SDRF) 
46   SDRF મા ંસ�ંચત રકમ�ુ ંભારતીય �ર�વ� બ�ક મારફત ક��� સરકારની કાલબ�� �મીનગીર�ઓ, હરા� થયેલા 

���ર� �બલ અને અ�િુસ�ચત વા�ણ��યક બ�કોમા ં�યા�ુક� થાપણો અને �માણપ�ોમા ંરોકાણ કરવા�ુ ંહોય છે. 
47  ��ુય સદર 8342-117 (અ�ય યાપણો-ક����ય કમ�ચાર�ઓ માટ� �યા�યાિયત ફાળો પે�શન યોજના) 
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2018-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર� ભડંોળની મોડ�/િવલ�ંબત તબદ�લી માટ� ફંડ મેનેજરને 

₹ 1.95 કરોડની �યાજની �કુવણી કર� હતી. 

રા�ય સરકાર કામે રોકનાર/કમ�ચાર�ઓનો ફાળો NSDL મા ં તબદ�લ કરવામા ં મોટા ભાગે 

અવાિંછત િવલબં િવના ઝડપી રહ� છે.  

નવી પ�ે�ન �ો�ના� ુ ંઅમલીકરણ 

2005-06 મા ં નેશનલ પે�શન �ક�મ-NPS ના અમલીકરણયી �વાય� સસંથાઓ સ�હત રા�ય 

સરકાર કમ�ચાર�ઓનો (�મણે નવી પે�શન યોજના �વીકાર� હોય) ફાળો શ�આતમા ં�જુરાત 

રા�ય નાણાક�ય સેવા (GSFS) મા ં રાખતા હતા. સ�ટ��બર 2011 મા ંભારત સરકાર� આદ�શ 

આ�યો હતો ક� નવી પે�શન યોજના�ુ ં �યવ�થાપન નેશનલ િસ�રુ�ટ�ઝ �ડપોઝીટર� �લિમટ�ડ 

(NSDL)/��ટ� બ�ક કરશે. �યારબાદ, પે�શન અને ભિવ�ય િનિધ િનયામક, ગાધંીનગર� (DPPF48) 

GSFS મા ંરહ�લી તમામ િસલકો (કામે રાખનાર-કમ�ચાર�ના ફાળાનો મેળ કયા� બાદ) NSDL ને 

તબદ�લ કરવામા ંઆવી હતી..  

ઓડ�ટ�, જો ક�, અવલોકન ક�ુ� હ� ુક� 31 માચ� 2019 ના રોજ �વાય� સ�ંથાઓની બાબતમા ં

₹ 33.28 કરોડનો મેળ બેસાડ�ા વગરનો કામે રાખનારનો-કમ�ચાર�નો ફાળો હતો � GSFS મા ં

રાખવામા ંઆ�યો હતો. ફાળાઓનો મેળ બેસાડ�ા બાદ જ આ િસલકોને NSDL મા ંતબદ�લ 

કરવામા ંઆવશે. વ��વાર િવગતો કોઠો 1.34 મા ંઆપી છે. 

કોઠો 1.34:  કામે રાખનાર અને કમ�ચાર� �ારા NPS   મા ંફાળો 

(₹ કરોડમા)ં 

 �માકં વષ�  �મચાર�નો ફાળો 
કામે રાખનારનો 

ફાળો  
�ુલ 

1 2008-09 0 0.09 0.09 

2 2014-15 1.08 0.39 1.47 

3 2015-16 2.23 0.74 2.97 

4 2016-17 6.35 2.33 8.68 

5 2017-18 5.22 3.09 8.31 

6 2018-19 4.81 6.95 11.76 

 �ુલ 19.69 13.59 33.28 

�ોત: પે�શન અને ભિવ�ય િનિધ ના િનયામક 

અ�ે એ ��લેખ કરવો ���તુ રહ�શે ક� NPS ના લાભો લઇ શકાય એ માટ�, સ�ં�ુત ફાળો NSDL 

ને તબદ�લ કરવો જ�ર� છે. આમ છતા,ં મેળ ન થવાના અભાવે  ₹ 19.69 કરોડ નો કામે 

રાખનારનો ફાળો GSFS મા ંરાખી �કુવામા ંઆ�યો હોવાથી યોજનામાથંી લાભાથ�ઓના અપે��ત 

                                                 
48 DPPF રા�યમા ંનવી પે�શન યોજનાના વ�હવટકતા� છે. તેઓ સરકારના �મેુળ��ુત ફાળાને NSDL મા ંતબદ�લ 

કરવા માટ� જવાબદાર છે.. 
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આિથ�ક લાભો છ�નવી લેવાયા હતા. �સગંવશાત, DPPF પાસે કામે રાખનાર અને કમ�ચાર� �ારા 

આપવામા ંઅવેલા ફાળા�ુ ં�યાન રાખવા માટ� સો�ટવેર નથી. 

��ડટમા ંઆ �યાન પર લાવવામા ંઆ�� ુ�યાર�, DPPF એ જણા�� ુહ�ુ ંક� GSFS મા ંરાખવામા ં

આવે�ુ ંપે�શનના ભડંોળમા ંઘટાડો થઇ ર�ો છે (2016-17 મા ં₹ 101.96 કરોડ થી 2018-19 મા ં

₹ 33.28 કરોડ).  

માિસક ફાળાની કપાત 

કાયમી િન�િૃ� ખાતા નબંર (પમ�ન�ટ �રટાયરમે�ટ એકા��ટ નબંર- PRAN) એ NSDL �ારા 

��યેક લાભાથ�ને આપવામા ંઆવેલો અજોડ નબંર છે. DPPF ના ર�કડ�ની ચકાસણીમા ંજોવામા ં

આ�� ુ હ�ુ ં ક� NSDL �ારા જનર�ટ કરવામા ં આવેલા 1,79,549 PRAN પૈક� 6,336 ક�સોમા ં

31 માચ� 2019 �ધુી NSDL �ારા કોઇ ફાળો �ા�ત થયો ન હતો. આ 6,336 ક�સો�ુ ંવય-વાર 

િવ�લેષણ કોઠો 1.35 મા ંદશા��� ુછે.  

કોઠો 1.35: વષ�-વાર આપવામા ંઆવેલા PRAN �મા ંકોઇ ફાળો NSDL  મા ંતબ��લ કરવામા ં

આ�યો ન હતો. 

�ોત: પે�શન અને ભિવ�ય િનિધના િનયામક 

લાબંા સમયગાળા માટ� કોઇ ફાળો દશા�વાતો ન હોય એવા ક�સો કા�� નાખવા માટ� સ�ંણૂ� 

િવગતોની ચકાસણી કયા� બાદ, જ�ર� પગલા લેવા જોઇએ. 

ફાળાનો મેળ ન બેસાડવો 

DPPF ના ર�કડ�ની ચકાસણીમા ંવ�મુા ંજોવામા ંઆ�� ુહ�ુ ંક� DPPF �ારા િનભાવવામા ંઆવતા 

અ��ુપ ર�કડ� સાથે િવભાગીય વડા �ારા કમ�ચાર��ના �ય��તગત ખાતામા ં કરવામા ંઆવેલી 

ન�ધો (ફાળા ની) નો મેળ બેસાડવા માટ�ની કોઇ ય�ંણા ન હતી. આ પ�ધતીનો સ�ટ��બર 2019 

થી અમલ કરવામા ંઆ�યો હતો.  

 સમયગાળો ક�સોની સ�ંયા 
2011-12 1 

2012-13 1 

2013-14 5 

2014-15 12 

2015-16 41 

2016-17 26 

2017-18 410 

2018-19 5,840 

�ુલ 6,336 
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એ� ુ પણ જોવામા ં આ�� ુ હ�ુ ં ક� DPPF એ નવી પે�શન યોજનાના ફાળાના �કડાઓનો 

મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક), રાજકોટ �ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલા નાણાક�ય �હસાબ  

2018-19 મા ંદશા�વેલા �કડાઓ સાથે મેળ બેસાડ�ો ન હતો. િવગતો કોઠ 1.36 મા ંઆપવામા ં

આવી છે. 

કોઠો 1.36: વષ� 2018-19 માટ� NPS ફાળાની િવગતો 

(₹ કરોડમા)ં 
 નાણાક�ય �હસાબ �જુબ DPPF ના ર�કડ� �જુબ 

કમ�ચાર� ફાળો  724.21 724.17 

કામ ેરાખનારનો ફાળો  740.47 740.49 

NSDL ન ેતબદ�લ કર�લી રકમ 1,481.28 1,481.19 

તબદ�લ કરવાની બાક� રકમ (િસલક રહ� છે) 15.74 20.45 

�ોત: પે�શન અને ભિવ�ય િનિધના િનયામક 

�લામણ�રા�ય સરકાર� એ �િુનિ�ત કર� ુજોઇએ ક� �રૂ��રૂો ફાળો (કમ�ચાર�� અને સરકાર� 
�વાય� સ�ં�ા� �ારા કરવામા ંઆવેલો) સમયસર NSDL ને તબ��લ કરવામા ંઆવે છે ક� ��ી 
સરકાર� િતજોર� પર �યાજની જવાબ�ાર� િનવાર� શકાય અને પ�ેશનરોને તેમના વળતર બાબતે 

�ાતર� પણ �રુ� પાડ� શકાય. 

1.9.4 ��જવળ �ડ�કોમ એ�યોર�સ યોજના 

ઉ�જવલ �ડ�કોમ એ�યોર�સ યોજના (ઉદય) ભારત સરકાર �ારા રા�યની મા�લક�ની ઉ�� 

િવતરણ કંપનીઓ (DISCOMs) ની સચંાલનની અને નાણાક�ય કાયાપલટ માટ� નવે�બર 2015 

મા ંશ� કરવામા ંઆવી હતી. ઉદયમા ંરા�ય સરકારો, િવતરણ કંપનીઓ અને ભારત સરકાર 

વ�ચે પ�રયોજનામા ંવણ�ન કયા� �જુબ સચંાલનના અને નાણાક�ય સીમા�ચ�ો હાસંલ કરવાના 

હ��થુી પ�કારોની સબંિંધત જવાબદાર�ઓ ન�� કરવા માટ� કરાર કરવા�ુ ં િવચારવામા ંઆ��ુ ં

હ�ુ,ં �યારબાદ, રા�ય સરકારોએ િવતરણ કંપનીઓના 30 સ�ટ��બર 2015 ના રોજના ચડત 

ઋણના 75 ટકા બે વષ�ના સમયગાળામા ંલઇ લેશે એટલે ક� 2016-17 મા ં50 ટકા અને 2017-18 

મા ં25 ટકા રા�ય સરકારો લઇ લેશે. 

�જુરાત સરકાર� ચાર રા�યની મા�લક�ની િવતરણ કંપનીઓ અને ભારત સરકાર સાથે એક 

િ�પ�ીય સમ�ૂિત કરાર કય� હતો (ફ��આુર� 2016), � નાણાક�ય કાયાપલટ અને ભાિવ 

��ુસાન અને કાય�કાર� �ડૂ�ને નાણા �રુા પાડવાના ઘટક િસવાયનો હતો કારણ ક� તમામ ચાર 

િવતરણ કંપનીઓએ નાણાક�ય કાયાપલટ 2005-06 મા ંજ હાસંલ કર� લીધી હતી.  આ બાબત 

�યાને લેતા,ં રા�ય સરકાર� ઉદય પ�રયોજના હ�ઠળ રા�યની િવતરણ કંપનીઓને 2018-19 

દરિમયાન કોઇ નાણાક�ય સહાય �રુ� પાડ� ન હતી.  
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1.9.5 આક��મક જવાબ�ાર�� 

1.9.5.1 બાહં��ર��ની ����ત 

�ને બાયંધર�� આપવામા ંઆવી હોય તે ઉછ�ના નાણા લેનાર િન�ફળ �ય એવા ક�સમા ંઆવી 

બાયંધર�� રા�યના એકિ�ત િનિધ ફડં ઉપર રહ�લી ઉ�ચક જવાબદાર�� બને છે. નાણાક�ય 

�હસાબો �ુ ંપ�ક ન.ં 20 રા�ય સરકાર �ારા આપવામા ંઅવેલા બાયંધર��ની િવગતો આપે છે. 

આ સકંલનની િવગતો સીધી રા�ય સરકાર �ારા ર�ૂ કરવામા ંઆવેલી મા�હતી પરથી તૈયાર 

કરવામા ંઆવે છે.  મહ�મ રકમ �ના માટ� રા�ય �ારા બાયંધર�� આપવામા ંઆવી હતી અને 

છે�લા પાચં વષ� માટ� ચડત બાયંધર�� કોઠો 1.37 મા ંઆપી છે. 

કોઠો 1.37:  �જુરાત સરકાર �ારા આપવામા ંઅવેલી બા�ં�ર�� 

(₹ કરોડમા)ં 
બા�ં�ર�� 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

�જુરાત રા�ય બાયંધર� અિધિનયમ, 1963 

હ�ઠળ સરકાર� બાયંધર�� પર ટોચ મયા�દા 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

બાયંધર�ની મહ�મ રકમ 11,235 11,333 11,333 11,796 11,796 

બાયંધર��ની બાક� રકમ 5,984 5,236 4,804 4,834 4,699 

�ુલ મહ��લૂી આવકની સામે બાયંધર��ની 

બાક� રકમની ટકાવાર� 
6.51 5.37 4.37 3.92 3.46 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

�જુરાત રા�ય બાયંધર� અિધિનયમ, 1963 ની જોગવાઇ �જુબ �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� 

અિધિનયમ, 2005 મા,ં મહ�મ ₹ 20,000 કરોડની ચડત બાયંધર��ની ટોચ મયા�દા િનયત 

કરવામા ંઆવી છે. 2018-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર� ₹ 40.12 કરોડની રકમની બાયંધર�� 

આપી હતી. ₹ 4,699 કરોડની �ુલ ચડત બાયંધર�� પૈક�, 30 ટકા (₹ 1,409 કરોડ) સરદાર 

સરોવર નમ�દા િનગમ �લિમટ�ડની બાબતમા ંહતા અને 14 ટકા (₹ 650 કરોડ) �જુરાત વોટર 

ઇ��ા���ચર �લિમટ�ડની બાબતમા ંહતા. ચડત બાયંધર�� (₹ 4,699 કરોડ) રા�ય સરકારની 

�ુલ મહ��લૂી આવક (₹ 1,36,002 કરોડ) ના 3.46 ટકા હતી � �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� 

અિધિનયમ, 2005 હ�ઠળ િન�દ��ટ મયા�દાની ઘણી �દર હતી 

12 મા નાણાપચંે રા�ય સરકાર �ારા આપવામા ંઆવેલી બાયંધર��માથંી ઉ�વતી આક��મક 

જવાબદાર��ને પહ�ચી વળવા માટ� બાયંધર� ��ુ�ત ભડંોળની �થાપના કરવાની ભલામણ કર� 

હતી. પ�રણામે, ફ��આુર� 2006 મા ંબાયંધર� ��ુ�ત ભડંોળની �થાપના કરવામા ંઆવી હતી. 

ભારતીય �ર�વ� બ�ક, � ભડંોળનો વહ�વટ કર� છે, તેની માગ�ર�ખા �જુબ, ભડંોળના સચંયને ધીમે 

ધીમે વધારતા જઇને ચડત બાયંધર��ના પાચં ટકાના ઇ��છત �તર �ધુી લઇ જવાનો હતો. 

₹ 234.93 (₹ 4,699 કરોડના પાચં ટકા) કરોડની લ��ુમ જ��રયાતની સામે, 31 માચ� 2019 ના 

રોજ ભડંોળમા ં ₹ 699.63 કરોડની િસલક હતી. 2018-19 દરિમયાન, રા�ય સરકાર� 

₹ 33.17 કરોડ�ુ ંસ�ંચત �યાજ ભડંોળમા ંજમા ક�ુ� હ�ુ.ં  
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2018-19 દરિમયાન ₹ 14 કરોડના �દાજપ�ીય �દાજની સામે રા�ય �તરની સ�ંથાઓ પાસેથી 

રા�ય સરકારને ₹ 1.60 કરોડ બાયંધર� ફ� તર�ક� મ�યા હતા. 2018-19 દરિમયાન, 

બાયંધર�ઓનો અમલ કરવાના �હસાબે રા�ય સરકાર �ારા કોઇ રકમ �કૂવવામા ંઆવી ન હતી. 

નાણાક�ય �હસાબો 2018-19 (પ�ક ન.ં 20) �જુરાત ��ો�ગક �ડૂ�રોકાણ િનગમની સામે 

₹ 126 કરોડની ચડત બાયંધર�ઓ દશા�વે છે. વહ�વટ� િવભાગ (ઉ�ોગ અને ખાણ) માથંી 

ચકાસણી કરવામા ંઆવતા, ઓ�ડટના �યાન પર આ��ુ ંહ�ુ ંક� કંપની સામે કોઇ ચડત બાયંધર� 

ન હતી. આ દશા�વ� ુહ�ુ ંક� વહ�વટ� િવભાગ �ારા મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક), રાજકોટ સાથે 

ચડત બાયંધર�ઓનો મેળ બેસાડવામા ંઆ�યો ન હતો.  

1.10 ઋણ�ુ ં�યવ�થાપન 

1.10.1 ઋણ�ુ ંટકાઉપ�ુ ં

ઋણ�ુ ં ટકાઉપ�ુ4ં9 રાજયની ઋણની સેવાની �મતા ��ૂચત કર� છે. રા�ય સરકારના ઋણની 

તી�તા જોવા ઉપરાતં રા�યના ઋણ�ુ ં ટકાઉપ�ુ ં ન�� કરતા દશ�કો�ુ ં �થુકરણ કરવા�ુ ં

મહ�વ�ણૂ� છે. 2014-15 થી 2018-19 ના છે�લા પાચં વષ�ના સમયગાળા માટ� રા�યના ઋણના 

ટકાઉપણાના �ુદા �ુદા દશ�કો�ુ ં�થૃ�રણ કોઠો 1.38 મા ંઆ�� ુછે 

કોઠો 1.38: ઋણ�ુ ંટકાઉપ�ુ ં- દશ�કો અને વલણો  
(₹ કરોડમા)ં 

ઋણના તકાઉપણાના દશ�કો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ચડત ઋણ (₹ કરોડમા)ં 2,02,313 2,21,090 2,43,146 2,56,366 2,85,844 

પાછલા વષ� કરતા ં ચડત ઋણની 

��ૃ�ધ (ટકામા)ં 
10.52 9.28 9.98 5.44 11.50 

પાછલા વષ�ની સામ ે GSDP ની 

��ૃ�ધ 
14.13 11.63 12.08 13.99 14.21 

ચડત ઋણ પર �યાજનો સર�રાશ દર 

(ટકામા)ં 
7.76 7.69 7.67 7.59 7.44 

 �યાજની �કૂવણી 14,946 16,300 17,797 18,954 20,183 

�યાજના �કૂવણીનો બોજો ટકામા ં

(IP/RR) 
16.25 16.72 16.20 15.37 14.84 

વષ� દરિમયાન ઋણની �ુલ 

�કૂવણીધ 
44,636 51,462 50,168 67,938 73,486 

વષ� દરિમયાન ઋણની �ુલ આવક 63,892 70,239 72,224 81,158 1,02,963 

 ઋણની ફ�ડણી /ઋણની આવક 0.93 0.96 0.94 1.07 0.91 

ઉછ�ના લીધલેા ભડંોળની ચો�ખી 

ઉપલ�ધી 
(+)4,310 (+)2,477 (+)4,259 (-)5,734 (+)9,294 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

                                                 
49  શ�દકોષ �ુઓ; પ�રિશ�ટ 4.1 
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ઉછ�ના લીધેલા ભડંોળની ચો��ી ઉપલ�ધતા 

ઉછ�ના લીધેલા નાણાની ચો��ી ઉપલ�ધતા એ ઋણની ��ુ�ત (��ુલ અને �યાજની �કૂવણીઓ) 

અને �ુલ ઋણની આવકો વ�ચેનો તફાવત છે અને તે �ુના ઋણની ��ુ�ત માટ� ઋણની આવકનો 

ક�ટલા �શે ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો હતો તે�ુ ં�માણ દશા�વે છે. 2018-19 દરિમયાન, ચા� ુ

સચંાલન માટ�, ��ુલ અને �યાજના �કૂવણીની જોગવાઇ કયા� બાદ ઉછ�ના નાણાની ચો��ી 

ઉપલ�ધતા ₹ 9,294 કરોડ �ટલી હતી.  

�યાજ�ુ ંભારણ  

મહ��લૂી આવકની સામે �યાજની �કુવણીનો �ણુોતર એ ઘણા દશ�કોમાનંો એક છે � રા�યના 

ઋણની સામે ટકાવપ�ુ ંન�� કર� છે. વષ� 2018-19 દરિમયાન મહ��લૂી આવકની સામે �યાજની 

�કૂવણીનો �ણુો�ર 14.84 ટકા હતો. � 14 મા નાણાપચં �ારા અ�મુાિનત (13.19 ટકા) કરતા ં

વ� ુહતો.  

�હ�ર ઋણની સેવા  

2014-15 થી 2018-19 ના સમયગાળા માટ� �હ�ર ઋણ પર ��ુલની પરત �કૂવણી અને 

�યાજની �કૂવણી કોઠો 1.39 અને ચાટ� 1.15 મા ંદશા��યા છે. 

કોઠો 1.39: �હ�ર ઋણની સેવા  
(₹ કરોડમા)ં 

Period 
�હ�ર ઋણની આવક 

�હ�ર ઋણની પરત �કૂવણી ઋણની સેવા 

��ુલ ��ા� ��ુલ+��ા� �હ�ર 

ઋણની 

આવકની 

ટકાવાર� 

�પે 

�ત�રક 

ઋણ 

 ભારત 

સરકાર 

તરફથી  

લોન 

�ુલ �ત�રક 

ઋણ 

ભારત 

સરકાર 

તરફ

થી  

લોન 

�ુલ �ત�રક 

ઋણ 

ભારત 

સરકાર 

તરફથી  

લોન 

�ુલ �ત�રક 

ઋણ 

ભારત 

સરકાર 

તરફથી  

લોન 

�ુલ 

2014-15 19,131 323 19,454 4,849 660 5,509 12,717 565 13,282 17,566 1,225 18,791 97 

2015-16 23,234 252 23,486 5,534 660 6,194 13,965 514 14,479 19,499 1,174 20,673 88 

2016-17 27,477 191 27,668 8,386 687 9,073 15,648 469 16,117 24,034 1,156 25,190 91 

2017-18 26,863 90 26,953 12,991 709 13,700 16,748 430 17,178 29,739 1,139 30,878 115 

2018-19 40,950 2,196 43,146 14,719 713 15,432 17,696 418 18,114 32,415 1,131 33,546 78 

Total   1,40,707   49,908   79,170   1,29,078 92 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 
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કોઠો 1.39 અને ચાટ� 1.15 માથંી જોઇ શકાય છે ક� 2014-19 દરિમયાન, �હ�ર ઋણની આવકના 

78 થી 115 ટકા ઋણની સેવા માટ� વપરાયા હતા. 2018-19 મા ં�હ�ર ઋણની આવકમાથંી 

ઋણની સેવા 2017-18 ના 115 ટકાની સામે 78 ટકા �ટલી હતી. આમ, 2014-19 દરિમયાન 

ઋણની સેવા પરનો સર�રાશ ખચ� ₹ 25,816 કરોડ હતો � એ જ સમયગાળા દરિમયાનની 

સર�રાશ �હ�ર ઋણ આવક (₹ 28,141 કરોડ) ના 92 ટકા થતા હતા � �ચૂવે છે ક� ઋણનો મોટો 

ભાગ ઋણના સેવામા ં ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતો હતો. આ એ� ુ પણ દશા�વે છે ક� ઋણનો 

એકદમ નગ�ય ભાગ ��ૃ�ધને આગળ ધપાવવા માટ� િવકાસક�ય ખચ� માટ� નાણા �રુા પાડવા 

માટ� ઉપલ�ધ હતો. આમ છતા,ં �હ�ર �હસાબની િસલકમા ંવધારો ખાધને પહ�ચી વળવા માટ� 

અ�ય એક �ોત �રુો પાડ� છે. 

1.10.2 ઋણ પાકવાની િવગતો 

2018-19 ના �તે ₹ 2,85,844 કરોડની �ુલ ચડત જવાબદાર�� માથંી ₹ 45,539 કરોડ “અ�ય 

જવાબદાર��” ને લગતા હતા. બાક�ના �હ�ર ઋણના (₹ 2,40,305 કરોડ) પાકવાની િવગતો 

કોઠો 1.40 અને ચાટ�  1.16 માં આપી છે.  

કોઠો 1.40:  �હ�ર ઋણના પાકવાની િવગતો 

પાકવાની િવગત  (વષ�મા)ં રકમ (₹ કરોડમા)ં ટકા 
0 – 1 16,616.41 6.91 

1 – 3 42,318.57 17.61 

3 – 5 42,425.47 17.66 

5 – 7 39,165.29 16.30 

7 અન ેવ� ુ 99,778.78 41.52 

�ુલ 240,304.52 100.00 

�ોત� સબંિંધત વ��ના નાણાક�ય �હસાબો 
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ચાટ� 1.15: ���ર ઋણની સેવા 

���ર ઋણની આવક ઋણની સેવા ઋણની સેવા, ���ર ઋણની આવકની �કાવાર� 



રા�ય સરકારની નાણાક�ય પ�ર���િત 

59 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લેખાપર��ા અહ�વાલ 

 

�હ�ર ઋણની પાકવાની િવગતો દશા�વે છે ક� 2010-22, 2022-24 અને 2024-26 ના 

સમયગાળાઓ દરિમયાન રા�યની ઋણની પરત �કુવણીની જવાબદાર� અ��ુમે  

₹ 42,318.57 કરોડ, ₹ 42,425.47 કરોડ અને ₹ 39,165.29 કરોડ હશે � તે સમયગાળાના 

સરકારના �દાજપ� પર દબાણ ઉ� ુ કર� શક� છે. ઉપરાતં, �ુલ �હ�ર ઋણમાથંી 

₹ 1,40,525.74 કરોડ (58 ટકા) હવે પછ�ના સાત વષ�ની �દર પરત �કૂવવાપા� થશે. 

આથી, રા�ય સરકાર� ઋણની �ુગંાલમા ંઆવી જવા�ુ ં િનવારવા માટ� કાળ��ણૂ� િવચારણા 

કર�ને ઉછ�ના નાણાની પરત �કૂવણીની ��હુરચના ઘડવી જોઇએ. 

ભલામણઃ �ધુાર�લી લાંબા-ગાળાના ટકાઉપણા વાળ� રાજકોષીય ખાધ સચંાલનની �યવ��ા 
ઊભી કરવા માટ� અને ચા� ુ અને સભંિવત નાણાક�ય જ��રયાતોને અ��ુપ હોય એ ર�તે 

રા�યના ઋણ લેવાના િનણ�યોમાં માગ�દશ�ન ��ુ પાડવા માટ� ઋણ સામે  ટકાઉપણા� ુ ંમાળ� ુ

િવકસાવવા માટ� રા�ય સરકાર� િવચારણા કરવી જોઇએ. 

1.11 રાજકોષીય અસમ�લુન 

મહ��લૂ, રાજકોષીય તથા �ાથિમક ખાધ �વા �ણ ચાવી�પ માપદંડો ચો�સ સમયગાળા 

દરિમયાન રા�ય સરકારની નાણાક�ય �યવ�થામા ં આવેલ રાજકોષીય અસમ�લુનની અસર 

દશા�વે છે. સરકારના �હસાબોમા ંખાધ આવક અને ખચ� વ�ચેનો તફાવત દશા�વે છે. 

આવી ખાધનો �કાર સરકારની રાજકોષીય �યવ�થા ક�ટલી �ઝૂ-�ઝુ ભર� છે તે દશા�વે છે. 

વ�મુા ંઆવી ખાધ �રૂવા માટ� � ર�તે સસંાધનો ઉભા કયા� હોય તથા તેનો ઉપયોગ કય� હોય તે 

તેની રાજકોષીય ત�ુંર�તીના દશ�ક બની રહ� છે.  

આ િવભાગ, વલણો, �કાર, કદ અને આવી ખાધ �રુવા માટ� અપનાવેલી ર�ત ઉપરાતં 

નાણાક�ય વષ� 2018-19 માટ� �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005/િનયમો 

2006 હ�ઠળ િનધા��રત લ�યાકંો સામે મહ��લૂી અને રાજકોષીય ખાધના વા�તિવક �તરની 

આકારણી ર�ુ કર� છે 

16,616.41

42,318.57 42,425.47 39,165.29
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ચાટ� 1.16: રા��ના �� પાકવાની િવગતો
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1.11.1    ખાધના વલણો 

ચાટ� 1.17 2014-19 ના સમયગાળામા ંખાધના દશ�કોના વલણો દશા�વે છે. 

 

મહ��લૂી �રુાતં  

મહ��લૂી �રુાતં 2017-18 મા ં₹ 5,232 કરોડ હતી તે ₹ 2,020 કરોડ �ટલી ઘટ�ને 2018-19 મા ં

₹ 3,212 કરોડ થઇ હતી. ચા� ુવષ� દરિમયાન મહ��લૂી �રુાતંમા ંઘટાડો, પાછલા વષ� કરતા ં

મહ��લૂી આવકમા ં ₹ 12,710 કરોડ (10.31 ટકા) ના વધારાની સામે મહ��લૂી ખચ�મા ં

₹ 14,730 કરોડ (12.48 ટકા) ના વધારાના �હસાબે થયો હતો. 

રાજકોષીય ખાધ 

રાજકોષીય ખાધ સામા�ય ર�તે સરકારની ચો�ખી વધતી જવાબદાર�ઓ અથવા તેના ં �ારા 

લેવાયેલ વધારાના ં ઋણને ર�ુ કર� છે. આ ઘટ વધારાના બહારના ઋણ અથવા �હ�ર 

�હસાબમાથંી ભડંોળની �રુાતંના ઉપયોગ �ારા �રુ� કર� શકાય છે.  

2018-19 મા ંરાજકોષીય ખાધમા ં₹ 4,999 કરોડનો વધારો (23.40 ટકા) થઇને 2017-18 મા ં

₹ 21,366 કરોડ હતી તે 2018-19 મા ં ₹ 26,365 કરોડ થઇ હતી � ચો�ખા �ડૂ� ખચ�મા ં

₹ 1,684 કરોડનો વધારો, મહ��લૂી �રુાતંમા ં ₹ 2,020 કરોડ �ટલો ઘટાડો અને �કુવવામા ં

આવેલી ચો�ખી લોન અને પેશગીઓમા ં₹ 1,295 કરોડ �ટલા વધારાના �હસાબે થ�ુ ંહ� ુ.ં 

આમ છતા,ં ચા� ુવષ�મા ં GSDP ની ટકાવાર� �પે રાજકોષીય ખાધ (1.76 ટકા) 14 નાણાપચં 

�ારા િનયત કરવામા ં આવેલી �ણ ટકાની મયા�દાની ઘણી �દર હતી પરં� ુ �જુરાતની 

રાજકોષીય જવાબદાર� અિધિનયમ, 2005 (1.71 ટકા) કરતા ંવ� ુહતી. 

�ાથિમક ખાધ 

રાજકોષીય ખાધ સામા�ય ર�તે વધારાના સસંાધનોની જ��રયાત દશા�વે છે �યાર� આવા 

સસંાધનોના એક ભાગના ં મહ��લૂી �હસાબમા ં ખાધ ધરાવતા રા�યોની બાબતમા ં �યાજની 

�કૂવણીઓ માટ� નાણા �રુા પાડવા માટ� જ�ર પડ� શક� છે. �યાજની �કૂવણી પહ�લાની 
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ચાટ� 1.17: ખાધના દશ�કોના વલણો

મહ��લૂી �રુાતં (+) રાજકોષીય ખાધ (-) �ા��મક �રુાતં (+)/ખાધ (-)
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જવાબદાર�ઓનો ખચ� દશા�વે છે અને ચા� ુખચ�થી �વત�ં છે.  વત�માન �કારની અસગંતતાઓ 

પર નજર નાખવા માટ� �કૂવણીઓને અલગ પાડવાની અને �ુલ અસગંતતાઓમાથંી બાદ 

કરવાની જ�ર પડ� છે. 

2018-19 દરિમયાન, �ાથિમક ખાધ 2017-18 મા ં₹ 2,412 કરોડ હતી તે ₹ 3,770 કરોડ �ટલી 

વધીને 2018-19 મા ં ₹ 6,182 કરોડ થઇ હતી. પાછલા વષ�ની સામે ચા� ુ વષ� દરિમયાન 

રાજકોષીય ખાધમા ં₹ 4,999 કરોડના વધારો �યાજની �કૂવણીમા ં₹ 1,229 કરોડના વધારા �ારા 

સરભર થવાના કારણે આમ થ�ુ ંહ�ુ.ં   

1.11.2 ઋણની િવગતો 

GSDP ના �માણ તર�ક� રા�યની રાજકોષીય ખાધમા ંછે�લા �ણ વષ� દરિમયાન વધારો થઇને 

2016-17 મા ં 1.43 હતી તે 2018-19 મા ં 1.76 થઇ હતી. એ જ ર�તે, GSDP ના �માણ તર�ક� 

�ાથિમક ખાધ 2017-18 મા ં0.18 હતી તે વધીને 2018-19 મા ં0.41 થઇ હતી. રા�યએ સતત 

આઠમા ંવષ� મહ��લૂના વધારાની ન�ધણી કર�. 

ઋણ સામે ટકાઉપણાની આકારણી કરવા માટ� િવિવધ અ�ભગમો છે �માનંો એક અ�ભગમ Domar 

model50 છે. 

આ અ�ભગમ �ારા ઋણ સામે ટકાઉપણા�ુ ં િવ�લેષણ કરવામા ંઆ�� ુ હ�ુ.ં �ની િવગતો નીચે 

�જુબ છે. 

g-r (g: અિથ�ક ��ૃ�ધનો વા�તિવક દર); 
r: Domar gap તર�ક� ઓળખાતો 

વા�તિવક ��ા�નો દર) 

s <0 (�ાથિમક ખાધ) s >0 (�ાથિમક �રુાતં) 

g-r>0 (strong મજ�તૂ આિથ�ક ��ૃ�ધ) GSDP ની ટકાવાર� �પ ે�હ�ર ઋણ ��ૂય 

કરતા ંઅિધક ��થર �તર �ધુી જવો 

જોઇએ 

GSDP ની ટકાવાર� �પ ે�હ�ર ઋણ 

�હ�ર બચતો તરફ લઇ જતા ��ૂય 

કરતા ંનીચા �તર� જવી જોઇએ. 
g-r<0 ( મદં આિથ�ક ��ૃ�ધ) GSDP ની ટકાવાર� �પ ે�હ�ર ઋણ 

અિનિ�તપણ ે��થર તબ�ા �ધુી ગયા 

વગર વધવો જોઇએl 

�યા�યાિયત ન થયલેી પ�ર��થિત 

િવ�લેષણ �જુરાતને લા� ુકરવાના પ�રણામો નીચે કોઠો 1.41 મા ંદશા��યા છે. 

  

                                                 
50 E.D. Domar, 1914-1997 
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કોઠો 1.41: ઋણના ટકા�પણા�ુ ં�વ�લેષણ  

વષ� વા�ત�વક 
��ૃ�ધ (g) 

વા�ત�વક 
�યાજ (r) 

g-r 

(Domar 

gap) 

�ા��મક ખાધ 

(-)/ �રુાતં (s) 

(₹ કરોડમા)ં 

ટ��પણી 

2014-15 10.5 1.9 8.6 (-)3,374 g-r>0 અન ેs<0 હોય તો: GSDP ની 

ટકાવાર� �પ ે�હ�ર ઋણ ે��ૂયથી �ચા ��થર 

�તર તરફ જ� ુજોઇએ. 
2015-16 10.2 2.4 7.8 (-)6,715 

2016-17 9.6 2.2 7.4 1,317 

g-r>0 અન ેs>0: GSDP ની ટકાવાર� �પ ે

�હ�ર ઋણ ે�હ�ર બચત તરફ જતા ��ૂયથી 

નીચનેા ��થર �તર તરફ જ� ુજોઇએ 

2017-18 11.2 4.8 6.4 (-)2,412 g-r>0 અન ેs<0: GSDP ની ટકાવાર� �પ ે

�હ�ર ઋણ ે��ૂયથી અિધક હોય એવા ��થર 

તબ�ા તરફ જ� ુજોઇએ 
2018-19 9.2 4.6 4.6 (-)6,182 

વા�તિવક  GDP માટ� ગણતર� કર�લો વા�તિવક ��ૃ�ધનો દર 

�યાનો દર બાદ ફગાવો તર�ક� ગણલેો વા�તિવક �યાજનો દર 

ઉપરાતં, વષ� 2018-19મા ંઋણનો GSDP સામે �ણુો�ર 19.04 ટકા �ટલો ર�ો હતો અને 

રાજકોષીય ખાધનો GSDP સામે �ણુો�ર 1.76 ટકા �ટલો ર�ો હતો. ઋણ અને GSDP નો 14 

મા નાણાપચંના ંઅ��ુપ રાજકોષીય લ�યાકં 25.79 ટકા હતો, અને રા�કોષીય ખાધની મયા�દા 

GSDP ના �ણ ટકા હતી, રા�યનો �ડૂ� ખચ� 2014-2019 દરિમયાન �ુલ ખચ�ના 21.73 અને 

17.26 ટકાની વ�ચે ર�ો હતો.  

સમયગાળા (2014-19)  દરિમયાન, 2014-15, 2015-16, 2017-18 અને 2018-19 દરિમયાન 

�ાથિમક ખાધ હતી, અને 2016-17 દરિમયાન �ાથિમક �રુાતં હતી. એ� ુપણ જોવામા ંઆ�� ુ

હ�ુ ંક� g-r (Domar gap) 2014-15 થી 2018-19 ના સમ� સમયગાળા દરિમયાન હકારા�મક છે. 

આથી, g-r Domar મોડલ �જુબ �હ�ર ઋણ ��થર છે એ� ુકહ� શકાય. આમ છતા,ં એ ન�ધનીય 

છે ક� g-r (Domar gap) ��થરતાથી �ટાડા�ુ ંવલણ દશા�વી ર�ો છે. ઉપરાતં, �હ�ર �હસાબના 

જવાબદાર�� અને કા� ુબહારના બનાવો (force majeure events)51 અને/અથવા અ�ય કોઇ 

પણ યાદ�મા ંલેવામા ંઆ�યા ન હોય એવા મહ��લૂના ��ુસાન �વા પ�રબળો પણ રા�યના52 

ઋણ�ુ ંટકાઉપ�ુ/ં��થરતાની આકારણીમા ં�યાને લેવાના હોય છે.  

1.11.3 રાજકોષીય ખાધના ઘટકો અને તેની નાણાક�ય ભાત  

રાજકોષીય ખા�ની નાણાક�ય ભાતમા ં રચના�મક ફ�રફારો ન�ધાયા છે � કોઠો 1.42 મા ં

�િત�બ��બત થાય છે 

  

                                                 
51 વત�માન કોરોનાવાઇરસ �વી કટોકટ� અને તેની GSDP પર અસર.  
52  આ અપે��ત અથવા �કડાક�ય ર�તે િનધા��રત કર� શકાતા ન હોવાથી તેમને િવ�લેષણમા ં�થાન આ��ુ ંનથી. 
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કોઠો 1.42: રાજકોષીય ખાધના ઘટકો અને તેની ના�ાક�ય ભાત 

(₹ કરોડમા)ં 
િવગતો 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

રાજકોષીય ખાધ�ુ ંિવઘટન * (-)18,320 (-)23,015 (-)16,480 (-)21,366 (-)26,365 

મહ��લૂી ખાધ (-)/�રુાતં(+) (+)5,326 1,704 5,947 5,232 3,212 

ચો�ખો �ડૂ� ખચ� (-)23,917 (-)24,169 (-)22,115 (-)26,313 (-)27,997 

ચો�ખી લોન અને પેશગીઓ (+)271 (-)550 (-)312 (-)285 (-)1,580 

રાજકોષીય ખાધ �રુવાની પ�ધિત * 

બ�રની લોન 13,246 14,565 20,944 15,785 27,437 

NSSF ને અપેલી િવશેષ �મીનગીર� 475 1,501 (-)3,447 (-)3,451 (-)3,534 

નાણાક�ય સ�ંથાઓની લોન 561 1,633 1,594 1,538 2,328 

ભારત સરકારની લોન (-)337 (-)408 (-)496 (-)619 1,483 

નાની બચત, ભિવ�ય િનિધ વગેર� 502 478 533 340 208 

થાપણો અને પેશગીઓ 3,107 2,476 2,270 1,096 2,002 

ઉ�ચક અને પર�રુણ 843 256 (-)1,579 497 (-)727 

ભરણા ં 59 281 (-)69 208 (-)332 

અનામત ભડંોળ 5568 (-)294 1,416 (-)748 571 

આક��મક િનિધ (-)14 10 4 0 0 

�ુલ 24,010 20,498 21,170 14,646 29,436 

રોકડ િસલકમા ં(+) વધારો (-) ઘટાડો (+)5,690 (-)2,517 (+)4,690 (-)6,720 (+)3,071 

 આ તમામ �કડા વષ� દરિમયાન �કુવણીઓ/બહાર ગયેલી રકમો બાદના છે. 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો) 

કોઠો 1.42 દશા�વે છે ક� 2018-19 મા ં₹ 26,365 કરોડની રાજકોષીય ખાધ માટ� ચો�ખી બ�ર 

લોન (₹ 27,437 કરોડ), નાણાક�ય સ�ંથાઓ પાસેથી લોન (₹ 2,328 કરોડ) અને થાપણો અને 

પેશગીઓ (₹ 2,002 કરોડ) માથંી નાણા �રુા પાડવામા ંઆ�યા હતા. આમ છતા,ં ખાધ માટ� 

નાણા �રુા પાડ�ા બાદ પણ ₹ 3,071 કરોડની �રુાતં રહ� હતી � 2018-19 મા ંએટલા �માણમા ં

રોકડ િસલકોમા ંવધારા તરફ દોર� ગઇ હતી. 

1.11.4 ખાધ/�રુાંતની ��ુવ�ા 

મહ��લૂી ખાધ અને રાજકોષીય ખાધનો �ણુો�ર અને �ાથિમક ખાધ�ુ,ં �ાથિમક મહ��લૂી ખાધ 

અને �ડૂ� ખચ� (લોન અને પેશગીઓ સ�હત) મા ં િવઘટન, રા�યની નાણા �યવ�થામા ંખાધની 

�ણુવ�ા દશા�વે છે. મહ��લૂી ખાધ અને રાજકોષીય ખાધનો સતત �ચો �ણુો�ર ક�ટલા 

�માણમા ંઉધાર લીધે�ુ ંભડંોળ હાલના વપરાશ માટ� ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆ��ુ ંહ�ુ ંતે દશા�વે 

છે. મહ��લૂી ખાધ અને રાજકોષીય ખાધ�ુ ં સતત ��ુ ં �માણ એ� ુ દશા�વે છે ક� રા�યનો 

અ�કયામતોનો પાયો િનરંતર સકંોચાઈ ર�ો હતો અને ઉધાર�ના એક �હ�સા (રાજકોષીય 

જવાબદાર�ઓ) ને અ�કયામતોનો કોઈ ટ�કો ન હતો.  

�ાથિમક ખાધ�ુ ં િવભાજન (કોઠો 1.43) દશા�વે છે ક� ખાધ ક�ટલા �માણમા ં�ડૂ� ખચ�મા ં��ૃ�ના 

�હસાબે હતી ક� � રા�યના અથ�ત�ંની ઉ�પાદન �મતામા ં�ધુારો કરવા માટ� ઈ�છનીય હોય છે.  
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કોઠો 1.43: �ા�િમક ખાધ/�રુાંત–�ટકો�ુ ંિવભાજન 

(₹ કરોડમા)ં 

વષ� 
��ન-ઋણ 

આવક 
મહ��લૂી 
આવક 

�ા�િમક 
મહ��લૂી ખચ�53 

�ડૂ� ખચ� 
લોન અને 

પેશગીઓ 
�ા�િમક ખચ� 

�ા�િમક 
મહ��લૂી ખાધ 

(-)/�રુાતં(+) 

�ા�િમક 
ખાધ (-) 

/�રુાતં (+) 

1 2 3 4 5 6 7= (4+5+6) 8= (3-4) 9= (2-7) 

2014-15 92,840 91,978 71,706 24,158 350 96,214 (+)20,272 (-)3,374 

2015-16 97,608 97,483 79,479 24,169 675 1,04,323 (+)18,004 (-)6,715 

2016-17 1,10,248 1,09,842 86,098 22,355 478 1,08,931 (+)23,744 (+)1,317 

2017-18 1,23,637 1,23,291 99,105 26,313 631 1,26,049 (+)24,186 (-)2,412 

2018-19 1,36,218 1,36,002 1,12,607 28,062 1,731 1,42,400 (+)23,395 (-)6,182 

�ોત� સબંિંધત વષ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

2014-19 દરિમયાન, �બન-ઋણ આવકમા ં₹ 92,840 કરોડથી ₹ 1,36,218 કરોડ (47 ટકા) ના 

વધારાની સામે તે જ સમયગાળામા ં�ાથિમક ખચ� 48 ટકા �ટલો વધીને ₹ 96,214 કરોડથી 

₹ 1,42,400 કરોડ થયો હતો. ઉપરાતં, 2014-19 (2016-17 િસવાય) દરિમયાન, �બન-ઋણ 

આવકોએ �ાથિમક ખચ�ને �રુ��રુો આવર� લીધો ન હતો � દર વષ� �ાથિમક ખાધમા ંપ�રણ�યો 

હતો. 

1.12 આગળની કાય�વાહ� 

રા�યની નાણાક�ય પ�ર��થિત પરના ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��કના અહ�વાલો વષ� 

2008-09 થી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે અને રા�યની િવધાનસભામા ં ર�ુ કરવામા ંઆવે છે. 

�હ�ર �હસાબ સિમિતએ હ�ુ આ અહ�વાલોની ચચા� કર� નથી. 

                                                 
53 સબંિંધત વષ�નો મહ��લૂી ખચ� બાદ �યાજની �કૂવણી એ �ાથિમક મહ��લૂી ખચ� છે. 


