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�સુગંત, આધાર�તૂ અને સમયસર મા�હતી સ�હતનો એક મજ�તૂ નાણાક�ય અહ�વાલ રા�ય 

સરકાર �ારા કાય��મ અને અસરકારક શાસનમા ંયોગદાન આપે છે અને તે તેની �શાસિનક 
જવાબદાર�ઓ, ��હુા�મક આયોજન અને યો�ય િનણ�ય ���યા �િુનિ�ત કરવા માટ� સરકાર માટ� 
મહ�વની છે. તે મજ�તૂ �ત�રક િનય�ંણ માટ� પણ પાયા�પ બને છે. વષ� 2018-19 દરિમયાન 

િવિવધ નાણાક�ય િનયમો, કાય� પ�ધિતઓ અને િનદ�શો ��યેના રા�ય સરકારના અ�પુાલન 

ઉપર આ �કરણ િવહગંાવલોકન ર�ુ કર� છે. 

3.1 વપરાશી �મા�પ�ો ર�ૂ કરવામા ંિવલબં 

સામા�ય નાણાક�ય િનયમો1, ની સાથે વચંાણે લેતા ં �જુરાત નાણક�ય િનયમો, 19712 ની 
જોગવાઇ �જુબ ચો�સ હ��ઓુ માટ� આપવામા ંઆવેલા અ�દુાન માટ�, �ને અ�દુાન આપવામા ં
આ��ુ ં હોય તે સ�ંથા અથવા સગંઠન �ારા વપરાશી �માણપ�ો નાણાક�ય વષ� ��ુ ંથયાના 
12 મ�હનામા ં િવભાગના વડા સમ� ર�ુ કર� દ�વા જોઇએ અને ચકાસણી બાદ તે મહાલેખાકાર 
(�હસાબ અને હક)3 ની કચેર�ને મોકલી આપવા જોઇએ.  

ઓ�ડટ� અવલોકન ક�ુ� હ�ુ ંક�, આમ છતા,ં 2001-02 થી 2017-18 ના સમયગાળા દરિમયાન 

આપવામા ંઆવેલ અ�દુાન પેટ� એકંદર ₹ 4,233.95 કરોડના 2,573 વપરાશી �માણપ�ો 
31 માચ� 2019 ના રોજ ર�ુ કરવાના બાક� હતા. ચડત �માણપ�ોની સમયવાર ��થિતનો 

સારાશં કોઠો 3.1 મા ંઆપેલ છે. 

કોઠો 3.1: વપરાશી �મા�પ�ો ર�ુ કરવામા ંસમયવાર િવલબં 

�માકં િવલબંનો સમયગાળો (વષ�મા)ં 
બાક� વપરાશી �મા�પ�ો  

સ�ંયા રકમ (₹ કરોડમા)ં 

1. 0-2 837 3,690.57 

2. 2-4 84 87.19 

3. 4-6 41 77.68 

4. 6-8 48 12.95 

5. 8 અન ેવ� ુ 1,563 365.56 

 �ુલ 2,573 4,233.95 

�ોત: મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ની કચેર� �ારા સકં�લત મા�હિત 

                                                 
1    સામા�ય નાણાક�ય િનયમો, 2005 નો િનયમ 212 અને સામા�ય નાણાક�ય િનયમો, 2017 નો િનયમ 238(1)  
2   િનયમ 154 અને 155 
3   મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક), �જુરાત, રાજકોટ 
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�ુલ બાક� વપરાશી �માણપ�ો પૈક�, ₹ 2,995.88 કરોડની રકમના 70.76 ટકા �ટલા �ૃિષ, 

ખે�ુત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગને લગતા હતા �યાર� 12.35 ટકા (₹ 522.87 કરોડ) 
આ�દ�િત િવકાસ િવભાગને લગતા હતા.  ઉપરાતં, 2018-19 દરિમયાન �કૂવવામા ંઆવેલા 
અ�દુાનોની બાબતમા ં એકંદર� ₹ 10,266.05 કરોડના 4,106 વપરાશી �માણપ�ો 
31 માચ� 2020 �ધુીમા ંર�ૂ કરવાના રહ�શે. 2017-18 �ધુીમા ં�કુવવામા ંઆવેલા અ�દુાનના 
વપરાશી �માણપ�ોની િવભાગ-વાર પડતરની ��થિત પ�રિશ�ટ 3.1 મા ંદશા�વી છે.     

વપરાશી �માણપ�ો ના અભાવે, �કૂવવામા ં આવેલા નાણાનો ઉપયોગ � હ�� ુ માટ� તે 
આપવામા ંઆ�યા હતા તેના માટ� કરવામા ંઆ�યો છે તેની ખાતર� મળતી નથી. ઉપરાતં,  બાક� 
વપરાશી �માણપ�ો�ુ ં�� ુ�માણ ઉચાપત અને છેતરિપ�ડ�ના જોખમથી ભર��ુ ંહ�ુ.ં   

3.1.1  વપરાશી �મા�પ�ોની �મી�ા 

�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, 1971 �જુબ સ�ંથા અથવા સગંઠનને ���તુ િનયમો અથવા આ 

િનયમો હ�ઠળ ન�� કરવામા ંઆવેલા િસ�ધાતંો અ�સુાર હોય અથવા નાણા િવભાગની �વૂ� 
મ�ૂંર�થી ન�� કરવામા ંઆ�યા હોય, એ શરતે વહ�વટ� િવભાગો સહાયક અ�દુાન મ�ૂંર કર� 
શક� છે. �જુરાત નાણાક�ય િનયમોના િનયમ 155 નીચેની ન�ધ (ii) �જુબ “સહાયક અ�દુાન 

સાથે કોઇ ચો�સ શરતો જોડાયેલી ન હોય તો પણ �કૂવાયેલ ��યેક અ�દુાનના �ક�સામા ં
સહાયક અ�દુાનના વપરાશી �માણપ� આપવા પડશે. સ�મ અિધકાર�એ સબંિંધત િવભાગના 
વડા ને નાણાક�ય વષ� ��ંુૂ થયાના 12 માસના સમયગાળા દરિમયાન વપરાશી �માણપ� 

આપવા પડશે.” ચકાસણી બાદ, તેને મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક), �જુરાતની કચેર�ને 

રવાના કરવા જોઇએ.  

3.1.1.1 મહાલેખાકાર (�હ�ાબ અને હક) મા ં�ા�� થયેલા વપરાશી �મા�પ�ો ની �મી�ા 

મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને મળેલા એકંદર� ₹ 807.08 કરોડ�ુ ંઅ�દુાન સકંળાયેલ હ�ુ ં
એવા ન�નૂા�પ4 81 વપરાશી �માણપ�ોની સમી�ા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. ન�નૂા�પ આ 

81 વપરાશી �માણપ�ો પાચં િવભાગો એટલે ક� �ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર, આરો�ય અને 

�ુ�ંુબ ક�યાણ, સામા�ક �યાય અને સશ��તકરણ, આ�દ�િત િવકાસ અને શહ�ર� આવાસન અને 

શહ�ર� િવકાસ િવભાગોને લગતા હતા. 

વપરાશી �મા�પ�ો મહાલેખાકાર (�હ�ાબ અને હક) ને ર�ુ કરવામા ંિવલબં 

એ� ુ�યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� ન�નૂા�પ 81 વપરાશી �માણપ�ોમાથંી ₹ 4.11 કરોડની રકમના 
2001-02 થી 2017-18 ના સમયગાળા દરિમયાન �કુવવામા ંઆવેલા  અ�દુાન બાબતના નવ 

(11 ટકા) વપરાશી �માણપ�ો �ધાન મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને િવલબંથી ર�ુ 

કરવામા ંઆ�યા હતા. વપરાશી �માણપ�ો ર�ુ કરવામા ંસમય-વાર િવલબંનો સારાશં નીચે 
કોઠો 3.2 મા ંઆ�યો છે. 

                                                 
4   2018-19 મા ંમળેલા 1,726 વપરાશી �માણપ�ો માથંી �ચી બાક� દશા�વતા હતા એવા પાચં િવભાગોમાથંી 

યાદ� ��છક ર�તે લીધા હતા.  
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કોઠો 3.2: વપરાશી �મા�પ�ો ર�ુ કરવામા ંસમયવાર િવલબં 

�માકં ર�ુ કરવામા ંિવલબં વપરાશી �મા�પ�ો 
સ�ંયા રકમ (₹ કરોડમા)ં 

01 01 થી 02 વષ�  5 4.07 

02 02 વષ� થી 08 વષ� 0 0.00 

03 08 વષ� અન ેવ� ુ 4 0.04 

 �ુલ 9 4.11 
�ોત: મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલા મા�હતી 

આ નવ વપરાશી �માણપ�ોમાથંી, ₹ 2.39 કરોડની રકમના છ વપરાશી �માણપ�ો (67 ટકા) 
સામા�ક �યાય અને સશ��તકરણ િવભાગને લગતા હતા અને અ�ય �ણ વપરાશી �માણપ�ો 
�ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર; આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ; અને આ�દ�િત િવકાસ િવભાગને 

લગતા હતા.  

અ�દુાનનો ઉપયોગ ન થવો  

�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, 1971 ના િનયમ 154 (5) ને ન�� 2 ની સાથે વાચંતા ં એવી 
જોગવાઇ છે ક� જો મ�ૂંર� આપનાર સ�ા�ાર�એ કોઇ સમયગાળો િનયત ન કય� હોય તો, 
અ�દુાનનો ઉપયોગ ચો�સ હ��સુર �યાજબી સમયગાળામા ંકરવામા ંઆવશે � સામા�ય ર�તે 

અ�દુાનની મ�ૂંર� �ર� કરવાની તર�ખથી એક વષ�નો સમયગાળો રહ�શે. અ�દુાન મેળવનાર 
પાસે મ�ૂંર�ની તાર�ખથી એક વષ� �ણૂ� થયા બાદ કોઇ પણ વણવપરાયેલ િસલકની તરત જ 

સરકારમા ંપરત સ�પણી કરવાની રહ�શે. 

વષ� 2001-02 અને 2017-18 વ�ચે �કૂવાયેલા અ�દુાન માટ� �ણ5 િવભાગોમાથંી �ા�ત આઠ 
વપરાશી �માણપ�ોએ દશા���ુ ં હ�ુ ં ક� અમલકતા� એજ�સીઓ �ારા એક થી 16 વષ�ના 
સમયગાળા માટ� ₹ 2.70 કરોડનો ખચ� કરવામા ંઆ�યો ન હતો. આમ છતા,ં વણવપરાયેલા 
અ�દુાનની સરકારના �હસાબમા ંપરત સ�પણી કરવામા ંઆવી ન હતી.  

અયો�ય ન�નૂામા ંર�ુ કર�લા વપરાશી �મા�પ�ો  

�જુરાત નાણાકાય િનયમો, 1971 ના િનયમ 155 ની સાથે વાચંતા, સામા�ય નાણાક�ય િનયમો, 
2005 ના િનયમ 212 (1) �જુબ વપરાશી �માણપ�ો અ�દુાન મેળવનાર સ�ંથાઓ/કચેર�ઓ 

�ારા તેમના િવભાગો મારફતે ન�નૂો GFR-19 A મા ંર�ુ કરવા જોઇએ.  

આમ છતા,ં 81 વપરાશી �માણપ�ોમાથંી એકંદર� ₹ 781.85 કરોડના 69 (85 ટકા) વપરાશી 
�માણપ�ો િનયત ન�નૂામા ંર�ુ કરવામા ંઆ�યા ન હતા. વપરાશી �માણપ�ોમા ં�ા ંતો તે 

ર�ુ કરતા ં પહ�લા ં કરવામા ં આવેલી ચકાસણીની િવગતો તેમા ં ન હતી ક� ન તો અ�દુાન 

મેળવનારાઓ �ારા મ�ૂંર� �ુકમના નબંરો અને તાર�ખોનો ઉ�લેખ કરવામા ં આ�યો હતો. 
અયો�ય વપરાશી �માણપ�ોનો �વી�ૃિત દશા�વે છે ક� મ�ૂંર કરનાર િવભાગોએ જ�ર� ચકાસણી 

                                                 
5 આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ, સામા�ક �યાય અને સશ��તકરણ અને આ�દ�િત િવકાસ 
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કર� ન હતી અને વપરાશી �માણપ�ોના સમથ�નમા ંજ�ર� દ�તાવેજો �રુા પાડવા માટ� પણ 

આ�હ રાખવામા ંઆ�યો ન હતો.  

વ�મુા,ં 81 વપરાશી �માણપ�ો પૈક� અ�દુાન મેળવનાર સ�ંથાઓ �ારા મહાલેખાકાર (�હસાબ 

અને હક) ને ર�ૂ કર�લા ₹ 58.01 કરોડના 40 વપરાશી �માણપ�ોમા ં �ા ં તો સબંિંધત 

િવભાગના વડા �ારા �િતસહ� કરવામા ં આવી ન હતી અથવા સબંિંધત િવભાગ મારફત 

મોકલવામા ંઆ�યા ન હતા. ર�ૂ કરવામા ંઆવેલા વપરાશી �માણપ�ોની િવ�સિનયતાની, 
આથી, ઓ�ડટમા ંચકાસણી કર� શકાઇ ન હતી. 

3.1.1.2 મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને વપરાશી �માણપ�ોની અયો�ય ર�ૂઆત  

�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, 1971 ના િનયમ 155 નીચેની ન�ધ 1 (i) અ�સુાર “અ�દુાનના 
વપરાશને �મા�ણત કરનાર અિધકાર�એ, � શરતો પર અ�દુાન મ�ૂંર કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ ંતે 

પ�ર�ણૂ� કરવામા ંઆવી છે અથવા કરવામા ંઆવી રહ� છે એવો પોતાને સતંોષ થાય એવા 
પગલા લેવા જોઇએ. આ હ�� ુમાટ�, તેને જ�ર� જણાય એ �જુબ અ�દુાનમાથંી કરવામા ંઆવેલા 
ખચ�ની બાબતમા ં િનયિમત સમયાતંર�, આવા અહ�વાલો, પ�કો વગેર� તેમને ર�ૂ કરવા માટ� 
અ�દુાન મેળવનારને જણાવી શક�”.   

આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ િવભાગમા ં વષ� 2016-19 માટ� અ�દુાનના ઓ�ડટ દરિમયાન, 

ઓ�ડટ� અવલોકન ક�ુ� હ�ુ ં ક� �ણ િનય�ંણ અિધકાર�ઓએ સામા�ય નાણાક�ય િનયમોના 
��લઘંન �પે અમલકતા� એજ�સીઓ પાસેથી ખચ�/�રપોટ�/વપરાશી �માણપ�ોની િવગતો 
મેળ�યા િવના ₹ 5,977.75 કરોડ સકંળાયેલા હતા એવા 1,113 વપરાશી �માણપ�ો 
મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને ર�ૂ કયા� હતા. િવગતો કોઠો 3.3 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 3.3: વપરાશી �માણપ�ોની અયો�ય ર�ૂઆતની િવગતો 

િનય�ંણ અિધકાર�ઓ�ુ ંનામ વષ� ર�ૂ કર�લા 
વપરાશી 
�માણપ�ો  

AG (A&E) ને ર�ૂ 
કર�લા વપરાશી 

�માણપ�ોની રકમ  
(₹ કરોડમા)ં 

�હ�ર આરો�યના અિધક િનયામક 2016-17 થી 2018-19 461 3,310.93 

તબીબી સવેાઓના અિધક િનયામક 2017-18 થી 2018-19 196 196.54 

તબીબી િશ�ણ અને સશંોધન ના અિધક િનયામક 2016-17 થી 2018-19 456 2,470.28 

 �ુલ 1,113 5,977.75 
�ોત: સબંિંધત િનય�ંણ અિધકાર�ઓ પાસેથી મેળવેલી મા�હતી 

ભલામણઃ મ�ૂંર� આપનાર અિધકાર�/સબંિંધત િવભાગે વ� ુઅ�દુાન ��ુ કરતા ંપહ�લા,ં અગાઉ 
�ટા કર� દ�ધેલા અ�દુાન માટ�, વપરાશી �માણપ�ોની �ા��ત અને યથાથ�તાની ચકાસણી  
�િુનિ�ત કરવી જોઇએ. લાંબા સમય માટ� અ�દુાન મેળવનાર સ�ંથાઓ પાસે પડ� રહ�લી 
વણવપરાયેલી િસલકોની સમી�ા કરવા સ�હત વપરાશી �માણપ�ો ર�ૂ કરવામા ં િવલબં 
માટ�ના અવરોધોને ઓળખીને ��ુ� �ત�રક િનય�ંણ અને નાણાક�ય અહ�વાલની ય�ંણાની 
�થાપના કરવી જોઇએ. . 
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કર� ન હતી અને વપરાશી �માણપ�ોના સમથ�નમા ંજ�ર� દ�તાવેજો �રુા પાડવા માટ� પણ 

આ�હ રાખવામા ંઆ�યો ન હતો.  

વ�મુા,ં 81 વપરાશી �માણપ�ો પૈક� અ�દુાન મેળવનાર સ�ંથાઓ �ારા મહાલેખાકાર (�હસાબ 

અને હક) ને ર�ૂ કર�લા ₹ 58.01 કરોડના 40 વપરાશી �માણપ�ોમા ં �ા ં તો સબંિંધત 

િવભાગના વડા �ારા �િતસહ� કરવામા ં આવી ન હતી અથવા સબંિંધત િવભાગ મારફત 

મોકલવામા ંઆ�યા ન હતા. ર�ૂ કરવામા ંઆવેલા વપરાશી �માણપ�ોની િવ�સિનયતાની, 
આથી, ઓ�ડટમા ંચકાસણી કર� શકાઇ ન હતી. 

3.1.1.2 મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને વપરાશી �માણપ�ોની અયો�ય ર�ૂઆત  

�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, 1971 ના િનયમ 155 નીચેની ન�ધ 1 (i) અ�સુાર “અ�દુાનના 
વપરાશને �મા�ણત કરનાર અિધકાર�એ, � શરતો પર અ�દુાન મ�ૂંર કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ ંતે 

પ�ર�ણૂ� કરવામા ંઆવી છે અથવા કરવામા ંઆવી રહ� છે એવો પોતાને સતંોષ થાય એવા 
પગલા લેવા જોઇએ. આ હ�� ુમાટ�, તેને જ�ર� જણાય એ �જુબ અ�દુાનમાથંી કરવામા ંઆવેલા 
ખચ�ની બાબતમા ં િનયિમત સમયાતંર�, આવા અહ�વાલો, પ�કો વગેર� તેમને ર�ૂ કરવા માટ� 
અ�દુાન મેળવનારને જણાવી શક�”.   

આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ િવભાગમા ં વષ� 2016-19 માટ� અ�દુાનના ઓ�ડટ દરિમયાન, 

ઓ�ડટ� અવલોકન ક�ુ� હ�ુ ં ક� �ણ િનય�ંણ અિધકાર�ઓએ સામા�ય નાણાક�ય િનયમોના 
��લઘંન �પે અમલકતા� એજ�સીઓ પાસેથી ખચ�/�રપોટ�/વપરાશી �માણપ�ોની િવગતો 
મેળ�યા િવના ₹ 5,977.75 કરોડ સકંળાયેલા હતા એવા 1,113 વપરાશી �માણપ�ો 
મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને ર�ૂ કયા� હતા. િવગતો કોઠો 3.3 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 3.3: વપરાશી �માણપ�ોની અયો�ય ર�ૂઆતની િવગતો 

િનય�ંણ અિધકાર�ઓ�ુ ંનામ વષ� ર�ૂ કર�લા 
વપરાશી 
�માણપ�ો  

AG (A&E) ને ર�ૂ 
કર�લા વપરાશી 

�માણપ�ોની રકમ  
(₹ કરોડમા)ં 

�હ�ર આરો�યના અિધક િનયામક 2016-17 થી 2018-19 461 3,310.93 

તબીબી સવેાઓના અિધક િનયામક 2017-18 થી 2018-19 196 196.54 

તબીબી િશ�ણ અને સશંોધન ના અિધક િનયામક 2016-17 થી 2018-19 456 2,470.28 

 �ુલ 1,113 5,977.75 
�ોત: સબંિંધત િનય�ંણ અિધકાર�ઓ પાસેથી મેળવેલી મા�હતી 

ભલામણઃ મ�ૂંર� આપનાર અિધકાર�/સબંિંધત િવભાગે વ� ુઅ�દુાન ��ુ કરતા ંપહ�લા,ં અગાઉ 
�ટા કર� દ�ધેલા અ�દુાન માટ�, વપરાશી �માણપ�ોની �ા��ત અને યથાથ�તાની ચકાસણી  
�િુનિ�ત કરવી જોઇએ. લાંબા સમય માટ� અ�દુાન મેળવનાર સ�ંથાઓ પાસે પડ� રહ�લી 
વણવપરાયેલી િસલકોની સમી�ા કરવા સ�હત વપરાશી �માણપ�ો ર�ૂ કરવામા ં િવલબં 
માટ�ના અવરોધોને ઓળખીને ��ુ� �ત�રક િનય�ંણ અને નાણાક�ય અહ�વાલની ય�ંણાની 
�થાપના કરવી જોઇએ. . 
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3.2 ઉ�ચક �ક��મક ��લ પર ઉપાડ�લી રકમ માટ� �હ�ા� ર�ૂ કરવામા ંિન���તા  

રા�ય સરકાર �ારા થતા ખચ�ની બાબતો, �ના માટ� ઉપાડ કરતી વખતે િનણા�યક વગ�કરણ 

અને સમથ�નકાર� વાઉચરો ઉપલ�ધ ન હોય, �યાર� આક��મક ખચ� માટ�નો ઉપાડ ઉ�ચક 
આક��મક �બલોથી કરવામા ંઆવે છે. શ�આતમા ં તેને પેશગી તર�ક� ગણવામા ંઆવે છે અને 

�યારબા�ની ગોઠવણ ઉ�ચક આક��મક �બલથી ઉપાડની તાર�ખથી �ણ મ�હનાના િનયત 

સમયગાળાની ��ર િવગતવાર આક��મક �બલની મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને ર�ૂઆત6 

મારફત �િુનિ�ત કરવામા ંઆવે છે.  

ઉ�ચક આક��મક �બલોથી મોટા �માણમા ંઉપાડ અને રા�ય સરકાર �ારા િવગતવાર આક��મક 
�બલો ર�ૂ કર�ને ન�ધપા� સ�ંયામા ંઉ�ચક આક��મક �બલોની વષ� પય�ત ગોઠવણ/પતાવટ ન 

થવી એ �ચ�તાનો િવષય છે. 

31 માચ� 2019 ની ��થિતએ, સબંિંધત િવભાગોએ ₹ 439.97 કરોડની રકમના 4,496 ઉ�ચક 
આક��મક �બલો માટ� િવગતવાર આક��મક �બલો મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને આ�યા ન 

હતા. બાક� િવગતવાર આક��મક �બલો�ુ ંવષ�-વાર િવભાજન કોઠો 3.4 મા ંઆ��ુ ંછે.    

કોઠો 3.4:  ર�ૂ કરવાના �ાક� િવગતવાર ��લો 

વષ� �ાક� િવગતવાર ��લો  રકમ (₹ કરોડમા)ં 

માચ� 2017 �ધુી 2,187 90.59 

2017-18 181 14.98 

2018-19 2,128 334.40 

�ુલ 4,496 439.97 

�ોત: �જુરાત સરકારના વષ� 2018-19 માટ�ના નાણાક�ય �હસાબો 

કોઠો 3.4 માથંી �પ�ટ છે એ �જુબ, ₹ 90.59 કરોડના (20.60 ટકા) િવગતવાર આક��મક �બલો 
બે વષ� કરતા ંવધાર� સમય માટ� પતાવટ માટ� પડતર હતા. મ�હલા અને બાળ ક�યાણ િવભાગ 

(₹ 177.45 કરોડના 35 ઉ�ચક આક��મક �બલો); િશ�ણ િવભાગ (₹ 84.82 કરોડના 1,876 
ઉ�ચક આક��મક �બલો) અને �હૃ િવભાગ (₹ 55.40 કરોડના 422 ઉ�ચક આક��મક �બલો) 
માથંી ન�ધપા� રકમના િવગતવાર આક��મક �બલો બાક� હતા. 

2018-19 મા ંર�ૂ કરવામા ંઆવેલા (₹ 689.68 કરોડ) 10,505 ઉ�ચક આક��મક �બલો પૈક�, 
₹ 194.61 કરોડની રકમ (28 ટકા) સકંળાયેલી હતી એવા 1,716 ઉ�ચક આક��મક �બલો 
માચ� 2019 મા ંર�ૂ કરવામા ંઆ�યા હતા �યાર� 1,716 �બલોમાથંી ₹ 7.63 કરોડના ચાર �બલો 
નાણાક�ય વપ�ના છે�લા ��વસે ર�ૂ કરવામા ંઆ�યા હતા. ₹ 7.63 કરોડ �ટલી રકમના ચાર 
ઉ�ચક આક��મક �બલોમાથંી ₹ 6.22 કરોડ�ુ ંએક ઉ�ચક આક��મક �બલ ઉ�ોગ અને ખાણ 

િવભાગ �ારા ર�ૂ કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં 
                                                 
6  �જુરાત િતજોર� િનયમો, 2000 ના િનયમ 211 �જુબ 
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માચ� મ�હનામા ંઉ�ચક આક��મક �બલ સામે થયેલો નોધપા� ખચ� દશા�વે છે ક� �થમ ���ટએ  

આ ઉપાડ �દાજપ�ીય જોગવાઇઓના નાણા વાપર� નાખવા માટ� હતો અને તેણે અ�રૂ� ુ ં
�દાજપ�ીય િનય�ંણ દશા���ુ ંહ�ુ.ં 

પેશગીનો ઉપાડ કર�ને �હસાબમા ં ન લેવાય તે પણ બગાડ/ઉચાપત/�ુરાચાર વગેર�ની 
શ�તાઓમા ંવધારો કર� છે. 

3.2.1 �યો�ત ��િૃ�� માટ� અિનયિમત ર�તે ����મ� ��લો�� ઉપાડ  

ઉ�ચક આક��મક �બલ મારફત ખચ� આયો�ત ��િૃ�ઓ હાથ ધરવા માટ� નહ� પરં� ુમા� 

આક��મક ખચ�ને પહ�ચી વળવા માટ� કરવો જોઇએ. 

ઓ�ડટના �યાન પર એ� ુઆ��ુ ંહ�ુ ંક� મહ��લૂ િવભાગ હ�ઠળના પાચં7 મામલતદારોએ8 સરકાર� 
જમીન પર ના દબાણો હટાવવાની કામગીર� માટ� આયોજન ક�ુ� હ�ુ ં�ના માટ� 2017-18 ના 
�દાજપ�ીય �દાજોમા ંજોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી છતા,ં તે કામગીર� હાથ ધરવા માટ� 
2017-18 દરિમયાન 13 ઉ�ચક આક��મક �બલ ર�ૂ કયા� હતા.   

₹ 75,000 ની રકમ�ુ ંમા� એક �બલ સમયસર ર�ૂ કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ ં(માચ� 2018). બાક�ના 
12 એકંદર� ₹ 3.88 કરોડના ઉ�ચક આક��મક �બલોમાથંી, ₹ 1.34 કરોડ ચાર9 મામલતદારોના 
બ�ક ખાતામા ં વપરાયા િવના પડ� ર�ા હતા �યાર� ₹ 2.54 કરોડ અમદાવાદ ખાતે વાડ 
બનાવવા�ુ ં કામ (�ડસ�બર 2019) હાથ ધરવા માટ� માગ� અને મકાન િવભાગના હવાલે 
�કુવામા ંઆ�યા હતા. માગ� અને મકાન િવભાગે ન તો તેમના �ારા કરવામા ંઆવેલા ખચ�નો 
િવગતવાર �હસાબ ર�ૂ કય� હતો ક� ન તો વણવપરાયેલી િસલક � તે મામલતદારને મોકલી 
આપી હતી. 

આયોજન ��િૃ�ઓ માટ� ઉ�ચક આક��મક �બલ થી નાણા ઉપાડવા તે યો�ય ન હ�ુ.ં 

3.2.2  AC/DC ��લોન� �મ��ા 

ઓ�ડટ� પાચં િવભાગો એટલે ક� િશ�ણ, �હૃ, ઉ�ોગ અને ખાણ, રમતગમત, �વુા અને સા�ં�ૃિતક 
��િૃ�ઓ અને પચંાયતો, �ાિમણ  આવાસન અને �ા�ય િવકાસ માથંી મહાલેખાકાર (�હસાબ 

અને હક) ની કચેર�મા ં�ા�ત થયેલા 2014-19 ના સમયગાળાને લગતા 115 AC/DC �બલો 
(₹ 4.28 કરોડ સકંળાયેલા હતા એવા) ન�નૂા10 તર�ક� પસદં કયા� હતા. આમા ંઆશય એ હતો ક� 

                                                 
7  �ાટલોડ�યા, મણીનગર, સાબરમતી, વટવા અને વેજલ�રુ 
8  મામલતદાર એ ગામોના સર�રાશ 50 અથવા વધાર� �ૂથોનો સમાવેશ થતો હોય એવા મહ��લૂી વહાવટ�ત�ંના 

વડા છે.  
9  �ાટલોડ�યા, મણીનગર, સાબરમતી, અને વટવા  
10  વધાર� બાક� દશા�વતા પાચં િવભાગો પાસેથી 2018-19 મા ં�ા�ત થયેલા 4,831 ઉ�ચક આક��મક �બલોમાથંી 

આડાઅવળા કાઢ�લા  
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અમલમા ં�કુવામા ંઆવેલી ઉપાડ અને AC/DC �બલો ર�ૂ કરવાની પ�ધિત આ િવભાગો �ારા 
િન��ા�વુ�ક અ�સુરવામા ંઆવે છે તેની ખાતર� મેળવવી.    

3.2.2.1 પહ�લા કર� નાખવામા ંઆવેલા ખચ� માટ� આક��નક �બલ�� ઉપાડ 

�જુરાત િતજોર� િનયમો, 2000 �જુબ, કોઇ પણ ખચ�, આવા ખચ� માટ� સ�મ અિધકાર�ની 
મ�ૂંર� િસવાય કર� શકાય નહ�. 

ઓ�ડટના �યાન પર આ�� ુ હ�ુ ં ક� 115 ક�સોમાથંી ₹ 0.75 કરોડ સકંળાયેલા હતા એવા 
16 ક�સોમા,ં િવગતવાર આક��મક �બલ  સાથે જોડ�લા વાઉચરો ઉ�ચક આક��મક �બલ 

ઉપાડવાની/સ�મ અિધકાર�ના મ�ૂંર� ની તાર�ખથી પહ�લાનંી તાર�ખ દશા�વતા હતા. આ 

�પ�ટપણે દશા�વે છે ક� ખચ� કર� નાખવામા ંઆ�યા બાદ ઉ�ચક આક��મક �બલ ઉપાડવામા ં
આ�યા હતા. 

3.2.2.2 ર�ૂ કરવાના અગાઉના બાક� િવગતવાર �બલો િનય�ં�મા ંરાખવામા ંિન���તા 

�જુરાત િતજોર� િનયમો, 2000 ના િનયમ 211 �જુબ, ન�ુ ંઉ�ચક આક��મક �બલ ર�ૂ કરતી 
વખતે ઉપાડ અિધકાર�એ �મા�ણત કર�ુ ંજોઇએ ક� ન� ુ ઉ�ચક આક��મક �બલથી ઉપાડના 
તાર�ખ અગાઉના �ણ મ�હનાના સમયગાળાને લગતા કોઇ િવગતવાર આક��મક �બલ પડતર 
નથી. પસદં કર�લા િવભાગોના 115 ઉ�ચક આક��મક �બલોની ઓ�ડટ ચકાસણીમા ંનીચે �જુબ 

જોવામા ંઆ�� ુહ�ઃુ 

 115 પૈક� સાત ક�સોમા,ં સબંિંધત ઉપાડ અિધકાર�ઓ ઉ�ચક આક��મક �બલો પર પર 
આવ�યક �માણપ�ની ન�ધ કર� ન હતી, અને  

 115 ક�સો પૈક� 49 મા,ં ઉપાડ અિધકાર�ઓ �ારા ન�ધવામા ંઆવેલા �માણપ�ો �લૂોવાળા 
હતા. ઓ�ડટ �ારા પડતર ઉ�ચક આક��મક �બલોની તાર�જ સાથે ઉલટ ખરાઇ એ 

અગાઉના સમયગાળાને લગતા િવગતવાર આક��મક �બલોની પડતરની ��થિત દશા�વી 
હતી.     

ઉપરની અ�ણૂ�તાઓ દશા�વતી હતી ક� ઉપાડ અિધકાર�ઓએ નવા ઉ�ચક આક��મક �બલ 

ઉપાડતા પહ�લા ંયો�ય ચકાસણી કર� ન હતી. 

3.2.2.3 િવગતવાર �બલો ર�ૂ કરવામાં િવલબં  

₹ 1.52 કરોડ સકંળાયેલા હતા એવા 48 ક�સોમા,ં િવગતવાર �બલો ર�ૂ કરવામા ંછ �દવસ થી 
1,214 �દવસોનો િવલબં થયો હતો. ₹ 0.58 કરોડ સકંળાયેલા હતા એવા 14 ક�સોમા,ં િવગતવાર 
�બલો ર�ૂ કરવામા ંઆ�યા ન હતા અને �ડસે�બર 2019 ની ��થિતએ િવલબં 188 �દવસ અને 

550 �દવસ વ�ચે ર�ો હતો.  
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ભલામણઃ મ�ૂંર� આપનાર અિ�કાર��એ ક� ઉ�ચક આક��મક ��લ પર ઉપાડ�લા નાણાની 
િનયત સમયમયા�દામા ં િવગતવાર આક��મક ��લ ર�ૂ કર�ને સ�વર પતાવટ કરવામા ંઆવે તે 
�િુનિ�ત કર� ુજોઇએ. નાણા િવભાગે પણ ઉ�ચક આક��મક ��લોની  પડતર નીચે આવે એ 
�િુનિ�ત કર� ુજોઇએ. 

3.3 સરકાર તરફથી ન��પા� �માણમા ંનાણા મેળવતી સ�ંથા�/સ�ામડંળો 

3.3.1 સરકાર તરફથી ન��પા� �માણમા ં નાણા મેળવતી સ�ંથા�/સ�ામડંળોને લગતી 
મા�હતી ન મળવી 

ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક (ફરજો, સ�ાઓ અને સેવાની શરતો) અિધિનયમ, 

1971 ની કલમ 14 હ�ઠળ, �યાર� ભારતના અથવા કોઇ પણ રા�યના એકિ�ત િનિધમાથંી કોઇ 

સ�ંથા અથવા સ�ામડંળને અ�દુાન અથવા લોન �ારા વ� ુ�માણમા ંનાણા �રુા પાડવામા ં
આવે �યાર� ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક (CAG) આવી સ�ંથા અથવા સ�ામડંળને 

તે સમયે લા� ુપડતા કોઇ પણ કાયદાની જોગવાઇઓને અિધન, �ક�સા �જુબ, તે સ�ંથા અથવા 
સ�ામડંળની તમામ આવક અને ખચ��ુ ંઓ�ડટ કરશે અને તેમણે કર�લા આવક અને ખચ�ના 
ઓ�ડટ પરનો અહ�વાલ આપશે. ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક (ફરજો, સ�ાઓ અને 

સેવાની શરતો) અિધિનયમ, 1971 ની કલમ 15 હ�ઠળ, �યાર� ભારતના અથવા કોઇ પણ 

રા�યના એકિ�ત િનિધમાથંી કોઇ પણ ચો�સ હ�� ુમાટ� કોઇપણ સ�ામડંળ અથવા સ�ંથાને 

અ�દુાન અથવા લોન આપવામા ં આવે �યાર� ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક, � 

શરતને આિધન અ�દુાન અથવા લોન આપવામા ંઆવી હતી તે પ�ર�ણૂ� થયા બાબતમા ંમ�ૂંર� 
આપનાર અિધકાર� પોતે ખાતર� કર� છે એ પ�ધિતની ચકાસણી કરશે. 

ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક (ફરજો, સ�ાઓ અને સેવાની શરતો) અિધિનયમ, 

1971 ની કલમ 14 અને 15 હ�ઠળ ઓ�ડટને પા� થાય એવી સ�ંથાઓને ઓળખી કાઢવા માટ� 
સરકાર/િવભાગના વડાઓએ દર વષ� િવિવધ સ�ંથાઓને આપેલી નાણાક�ય મદદ, � હ�� ુમાટ� 
આપવામા ં આવી હતી અને સ�ંથાઓના �ુલ ખચ�ની િવગતવાર મા�હતી ઓ�ડટ કચેર�ને 

આપવાની હોય છે. ઓ�ડટ અને �હસાબના િનયમો, 2007 મા ંજોગવાઇ છે ક� સરકારો અને 

િવભાગીય વડાઓ ક� � સ�ંથાઓ અથવા સ�ામડંળોને અ�દુાન અને/અથવા લોન મ�ૂંર કર� છે 

તેમણે આવી સ�ંથાઓ અથવા સ�ામડંળને પાછલા વષ� દરિમયાન એકંદર ₹ 10 લાખ અથવા 
વ� ુ�ુ ંઅ�દુાન અને/અથવા લોન આપવામા ંઆવી હોય તે�ુ ં (ક) � હ�� ુમાટ� સહાય મ�ૂંર 
કરવામા ંઆવી હતી અને (ખ) સ�ંથા અથવા સ�ામડંળનો �ુલ ખચ� દશા�વ� ુ ંએક પ�ક વષ�ના 
�ુલાઇ મ�હનાના �ત �ધુીમા ંર�ુ કરવા�ુ ંહોય છે. 

આ ��ુો રા�ય સરકારના �યાન પર લાવવામા ંઆ�યો �યાર�, 27 િવભાગો પૈક� ફ�ત પાચં11 

િવભાગોએ 2018-19 દરિમયાન �ુદ� �ુદ� સ�ંથાઓ અને સ�ામડંળોને આપેલા સહાયક 

                                                 
11    નાણા; સામા�ય વહ�વટ;  સામા�ક �યાય અને સશ��તકરણ; કાયદો; �જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 
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અ�દુાનની િવગતો ર�ુ કર� હતી. િવભાગોએ ર�ૂ કર�લી મા�હતીના આધાર�, 46 નવી 
સ�ંથાઓ/સ�ામડંળોના ઓ�ડટ િનિ�ત કરવામા ં આ�યા હતા. 22 િવભાગોમાથંી મા�હતી ન 

મળવાથી આપવામા ંઆવેલી નાણાક�ય મદદની સ�ંણૂ� િવગતોના અભાવે એટલા �માણમા 
તેમના �ારા મ�ૂંર થયે�ુ/ં�કૂવવામા ંઆવે�ુ ંઅ�દુાન કઇ ર�તે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆ��ુ ંહ�ુ ં
તે �ગેની �યાજબી ખાતર� િવધાનસભા/સરકારને આપી શકાઇ ન હતી. 

3.3.2 �વાય� સ�ંથા�/સ�ામડંળો �ારા �હસાબો ર�ુ ન કરવા/િવલબંથી કરવા 

�ુદ� �ુદ� �વાય� સ�ંથાઓ �ારા ર�ુ કરવામા ં આવેલા �હસાબોના આધાર� િનય�ંક અને 

મહાલેખાપર��ક (ફરજો, સ�ાઓ અને સેવાની શરતો) અિધિનયમ, 1971 ની કલમ 14 હ�ઠળ 

ઓ�ડટ હાથ ધરવામા ં આવે છે. આ કલમ હ�ઠળ આવર� લેવાયેલી 207 �વાય� 

સ�ંથાઓ/સ�ામડંળો છે. આ સ�ંથાઓ�ુ ંઓ�ડટ તેમના �યવહારો, કામગીર�ની ��િૃ�ઓ અને 

�હસાબો, �ણાલી/પ�ધિતઓની સમી�ા, �ત�રક િનય�ંણો વગેર�ને �યાનમા ંરાખીને કરવામા ં
આવે છે. 

વષ� 2018-19 દરિમયાન 19 સ�ંથાઓ/સ�ામડંળોને લગતા �ુલ 41 �હસાબો (પહ�લાના વષ�ના 
�હસાબો સ�હત) �ુ ંઓ�ડટ કરવામા ંઆ��ુ ંહ�ુ.ં 19 પૈક� 10 �વાય� સ�ંથાઓએ તેમના વષ� 
2018-19 માટ�ના ચા� ુ �હસાબો ર�ૂ કયા� છે. જો ક�, 2018-19 �ધુીમા ં ર�ુ કરવાપા� 
207 �વાય� સ�ંથાઓ/સ�ામડંળોના 911 �હસાબો 31 �ુલાઇ 2019 ની ��થિતએ 

PAG (E&RSA)12 અને PAG (G&SSA) 13 �જુરાતને મ�યા ન હતા. 

� 207 �વાય� સ�ંથાઓએ �હસાબો ર�ૂ કયા� નથી તેની િવગતો પ�રિ��ટ 3.2 મા ંઆપી છે 

અને વય �જુબ તેમની બાક� ની ��થિત કોઠો 3.5 મા ંદશા��યા છે.  

કોઠો 3.5: સરકાર� સ�ંથા� પાસેથી મળવાપા� વય-વાર પાછલા બાક� વાિષ�ક �હસાબો 

�માકં વષ�ની સ�ંયામા ંપડતર ક�સો �વાય� સ�ંથા�/સ�ામડંળોની સ�ંયા 

1. એક વષ� કરતા ંઓછા 13 

2. 1-3 112 

3. 3-5 26 

4. 5-10 36 

5. 10 કરતા ંવ� ુ 20 

�ુલ 207 

�ોત: PAG (E&RSA) ની કચેર� અને PAG (G&SSA) ની કચેર� �ારા સકં�લત મા�હતી 

                                                 
12   �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� લખેાપર��ા), �જુરાત, અમદાવાદ. 
13  �ધાન મહાલેખાકાર (સામા�ય અને સામા�ક �ે� લેખાપર��ા), �જુરાત, રાજકોટ 



ના�ાક�� અહ�વાલ 

31 માચ� 2019 �િ�� વષ� માટ�નો 92 
રા��ન� ના�ાક�� પ�ર���િ� પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

ઉપરનો કોઠો 3.5 દશા�વે છે ક� 56 �વાય� સ�ંથા�/સ�મડંળોના �હસાબો પાચં કરતા વધાર� 
વષ� માટ� બાક� હતા. વાિષ�ક �હસાબો ન હોવાથી આ સ�ંથા�/સ�ામડંળોને �કૂવેલા અ�દુાન 

અને લોનનો �હસાબ/ઉપયોગની ��ડટ �ારા ચકાસણી થઇ શક� ન હતી. 

િવિવધ સ�ંથા�ને �કૂવવામા ંઆવેલા અ�દુાન અને લોન બાબતમા ંમા�હતી ર�ુ ન કરવી અને 

તેમના �ારા �હસાબો ર�ૂ ન થવા તે ભડંોળોના �ુ�પયોગના જોખમમા ંવધારો કર� છે અને નાણા 
િવભાગે આવી તબદ�લી� પર નજર રાખવી જોઇએ.  

3.4 �હસાબો ર�ૂ કરવામા ં અને �વા�� સ�ં�ા�ના અલગ ���ટ અહ�વાલો (SARs) 
�કુવામા ંિવલબં  

રા�ય સરકાર� િવકાસ, આવાસન વગેર� �ે�ોમા ં ઘણી �વાય� સ�ંથા� ઉભી કર� છે. આ 

�વાય� સ�ંથા� ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક (ફરજો, સ�ા� અને સેવાની શરતો) 
અિધિનયમ, 1971 ની કલમ 19(2), 19(3) અને 20(1) હ�ઠળ ��ડટને પા� છે. રા�યમા ંઆવી 
63 �વાય� સ�ંથા��ુ ં��ડટ  ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક �ારા કરવામા ંઆવે છે. 

આ�ુ ં ��ડટ તેમના �યવહારો, સચંાલનની ��િૃ�� અને �હસાબ, �ણાલી/પ�ધિત�ની 
સમી�ા, �ત�રક �યવ�થાપન અને નાણાક�ય િનય�ંણ વગેર�ના આધાર� કરવાના હોય છે. 

63 માથંી ��યેક �વાય� સ�ંથાના સબંધંમા ંઅલગ ��ડટ અહ�વાલ (SAR) સરકારને ર�ુ કરવા 
જ�ર� છે �યાર� આ 63 SAR માથંી 36 િવધાનસભામા ં�કૂવા જ�ર� છે.  

63 માથંી મા� 14 �વાય� સ�ંથા�એ વષ� 2018-19 માટ�ના �હસાબો ર�ુ કયા� છે �યાર� 
બાક�ની 49 �વાય� સ�ંથા�એ વષ� 2006-07 થી 2018-19 માટ�ના �હસાબો ર�ૂ કયા� નથી. 
બાક�ની આ 49 �વાય� સ�ંથા� �ારા �હસાબો ર�ૂ ન કરવાનો �ગ�ટ 2019 �ધુીનો 
િવલબંનો સમયગાળો બે મ�હનાથી 134 મ�હના �ધુીનો ર�ો હતો. 63 �વાય� સ�ંથા�ની  
બાબતમા ં�ા�ત થયેલા14 �હસાબો અને SAR િવધાનસભામા ં�કુવાની ��થિત દશા�વ� ુપ�ક 
પ�રિ��ટ 3.3 મા ંદશા��યા છે.  

49 �વાય� સ�ંથા� �ારા �હસાબો ��ડટને ર�ૂ કરવામા ંથયેલા િવલબં અને 36 �વાય� 

સ�ંથા�ની બાબતમા ં SARs િવધાનસભામા ં�કુવામા ંથયેલા િવલબં ની િવગતો કોઠો 3.6 મા ં
દશા�વવામા ંઆવી છે. 

                                                 
14  નાણાક�ય વષ� �ણૂ� થયાના �ણ મ�હનાની �દર �વાય� સ�ંથા� �ારા �હસાબો ર�ૂ કરવાના હોય છે. (�િતવષ� 

30 �ૂન) 
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કોઠો 3.6: �હસાબો ર�ૂ કરવામાં અને �રૂક ��ડટ અહ�વાલો િવધાનસભામાં �કુવામાં  િવલબં  

��ડટ માટ� �હસાબોની ર�ૂઆત  SAR િવધાનસભામા ં�કુવા 

િવલબંનો સમયગાળો 
(�ગ�ટ 2019  �ધુી) 

�વાય� સ�ંથા�ની 
સ�ંયા 

િવલબં  �વાય� સ�ંથા�ની 
સ�ંયા 

1 વષ� �ધુી 32 Up to 1 વષ� �ધુી 16 

2 વષ� 4 1 – 2 વષ� 3 

2 વષ� થી વધાર� 13 2 વષ� કરતા ંવધાર� 17 

�ુલ 49 �ુલ 36 
�ોત: PAG (E&RSA) ની કચેર� અને PAG (G&SSA) ની કચેર� �ારા સકં�લત કરવામા ંઆવેલી મા�હતી 

�હસાબો ર�ૂ કરવામા ંઅને અહ�વાલો િવધાનસભાના ટ�બલ પર �કુવામા ંથયેલ અિતશય િવલબં, 

આ સ�ંથાઓ �મા ંસરકાર�ુ ંરોકાણ કરવામા ંઆવે� ુછે તેની કામગીર�ની ચકાસણીમા ંિવલબંમા ં
પ�રણ�યો હતો.  ઉપરાતં, સરકાર �ારા લેવાપા� ઉપચારા�મક પગલા, કોઇ હોય તો, તેમા ંપણ 

િવલબં થયો હતો.  

ભલામણઃ િનય�ંણ િવભાગોએ �વાય� સ�ંથા�/સ�ામડંળોના �હસાબોના આ�ર�કરણમા ંિવલબં 
માટ�ના કારણો શોધવા ંજોઇએ ક� �થી તે �ગે યો�ય �પચારા�મક પગલા લઇ શકાય અને 
પાછલા બાક� �હસાબોના ભરાવાનો સમયબ�ધ ર�તે િનકાલ શકાય. 

3.5 �ય��તગત થાપણ/ �ય��તગત લેજર �હસાબ  

3.5.1 �ય��તગત થાપણ �હસાબ 

�ય��તગત થાપણ �હસાબ (PD Account) નો આશય ચો�સ હ�� ુમાટ� િતજોર� �હસાબમા ંઆવક 
જમા કરવા માટ� અને રા�ય એકિ�ત િનિધ માથંી બારોબાર ઉપાડ કરવાની તેના વહ�વટકતા�ને 

�િુવધા આપવાનો છે. તેના વહ�વટકતા�ઓ તર�ક� તેમની સ�ાવાર ફરજ બ�વતા અથવા અ�ય 

કોઇ �મતામા ંફરજ બ�વતા સરકાર� અિધકાર�ઓ જ હોવા જોઇએ. આ ર�તે ખા� ુ ંખોલવા માટ� 
અિધ�ૃત કરવામા ં આવેલા દર�ક �ય��તગત થાપણ �હસાબ �હ�ર �હસાબ હ�ઠળ સરકાર� 
�હસાબનો ભાગ રહ�શે. 

31 માચ� 2019 ની ��થિતએ, 17 િવભાગોના 484 વય��તગત થાપણ �હસાબો15 હતા �ની ��લા 
િતજોર�ઓમા ં₹ 581.01 કરોડની બધં િસલક હતી � નાણાક�ય વષ� બધં થયા પહ�લા ંરા�યના 
એકિ�ત �હસાબમા ંતબદ�લ કરવામા ંઆવી ન હતી.  

2018-19 દરિમયાન 13 નવા �હસાબો ખોલવામા ંઆ�યા હતા અને 11 બધં કરવામા ંઆ�યા 
હતા. િશ�ણ િવભાગ સૌથી મોટ� સ�ંયામા ં(145)  �ય��તગત થાપણ �હસાબો ધરાવ� ુહ�ુ ં�ના 

                                                 
15  ��ુય સદર 8443-106-સીવીલ �ડપો�ીટો-પસ�નલ �ડપો�ીટો હ�ઠળ 
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પછ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગ (74) અને �ૃિષ, ખે�ુત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ (53) 

આવતા હતા. 2018-19 દરિમયાન, CFS માથંી ₹ 1,610.57 કરોડ �ય��તગત થાપણ �હસાબોમા ં
જમા કરવામા ંઆ�યા હતા અને તેમાથંી ₹ 1,476.97 કરોડનો ખચ� કરવામા ંઆ�યો હતો. 

વ�મુા,ં 31 માચ� 2019 ની ��થિતએ 484 માથંી ₹ 1.70 કરોડની �ુલ િસલક હતી એવા 
26 �ય��તગત થાપણ �હસાબો �ણ કરતા ંવધાર� વષ�થી િન���ય હતા.   

�ય��તગત થાપણ �હસાબોમા ંપડ� રહ�લી વણવપરાયેલી િસલકોને નાણાક�ય વષ� �ણૂ� થયા 
પહ�લા ંરા�યના એકિ�ત �હસાબમામંા ંતબદ�લી કરવામા ંન આવે તો �હ�ર નાણાનો �ુ�પયોગ, 

છેતરપ�ડ� અને ઉચાપત�ુ ંજોખમ ઉ� ુકર� છે. 

અ�ય રા�યોની �લુનાએ, �ય��તગત થાપણ �હસાબોની ��થિત ટક� શક� એવી હતી. આમ છતા,ં 
�ય�િતગત થાપણ �હસાબો � એક વષ� કરતા ંવધાર� સમય માટ� સ��ય ન હતા તેના પર નાણા 
િવભાગે �યાન આપ� ુજોઇએ અને તેના પર જ�ર� કાય�વાહ� કરવી જોઇએ.  

3.5.2 ������� થાપણ �હસા�ોન� સમ��ા 

�ય��તગત થાપણ �હસાબો ના વહ�વટ માટ� સબંિંધત િનયમોના અ�પુાલનની તપાસ કરવા 
માટ� વષ� 2016-19 ના સમયગાળા માટ� આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ હ�ઠળના 
વહ�વટકતા�ઓના પાચં16 �ય��તગત થાપણ �હસાબો ની ઓ�ડટ� સમી�ા કર� હતી.  
વહ�વટકતા�ઓએ �ય��તગત થાપણ �હસાબોનો ઉપયોગ હો�ટ�લ ફ�, દાખલ ફ�, કોસ� ફ� �વી 
થાપણો અને �રુવઠાકારો/કો��ા�ટરોની બાનાની રકમ/�રુ�ા થાપણો ની �ા��ત/�રફ�ડ માટ� 
કરવાનો હતો. 

આ વહ�વટકતા�ઓ �ારા સચંા�લત �ય��તગત થાપણ �હસાબો પરના ��ુય ઓ�ડટ અવલોકનોની 
ચચા� હવે પછ�ના ફકરાઓમા ંકરવામા ંઆવી છે. 

3.5.2.1 ������� થાપણ �હસા�ોના સચંાલનના સ�ા���ારના પ�ોનો અભાવ 

�ય��તગત થાપણ �હસાબો�ુ ંસચંાલન મા� મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ની અિધ�ૃિત સાથે 

જ કર� શકાય અને સ�ાિધકારના પ�મા ંઉ�લેખ કર�લી શરતો અ�સુાર સચંાલન કર�ુ ં જોઇએ. 

આમ છતા,ં પાચં વહ�વટકતા�ઓ �ારા સ�ાિધકારના પ�ો ઓ�ડટને ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆ�યા 
ન હતા. વહ�વટકતા�ઓએ જણા�� ુહ�ુ ં(�ડસે�બર 2019) ક� સ�ાિધકારના પ�ોનો પ�ો મળતો 
ન હતો, કારણ ક� તે ઘણા વષ� અગાઉ �ર� કરવામા ંઆ�યા હતા. સ�ાિધકારના પ�ો ન 

હોવાથી, લા� ુપડતી શરતોને વળગી રહ�ને  વ�હવટકતા�ઓ �ારા �ય��તગત થાપણ �હસાબો�ુ ં 
સચંાલનમા ંકરવામા ંઆવ� ુહ�ુ ંક� ક�મ તેની ખા�ી ઓ�ડટમા ંકર� શકાઇ ન હતી.   

                                                 
16  (i) ��ુય ��લા તબીબી અિધકાર�-સહ-સીવીલ સ�ન, જનરલ હો�પીટલ, ગાધંીનગર,  

(ii) તબીબી અિધ�ક, સીવીલ હો�પીટલ, અમદાવાદ, (iii) ડ�ન, ડ��ટલ કોલેજ અને હો�પીટલ, અમદાવાદ, 
(iv) િનયામક, એમ.�. ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ  ઓ�થે�મોલો�, અમદાવાદ અને (v) ડ�ન, બી.જ. મેડ�કલ કોલજે, 

અમદાવાદ 
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3.5.2.2 �ય����� થાપણ �હ�ાબોમા ં�� અયો�ય ર��ે રાખવી 

�જુરાત િતજોર� િનયમો, 2000 ના િનયમ 25 �જુબ, સરકાર� સ�ંથાઓમા ંએકિ�ત કર�લી 
તમામ �કારની ફ� તેની �ા��તના બે અથવા �ણ �દવસની �દર સરકાર� �હસાબમા ંજમા 
કરવી જોઇએ. 

ઓ�ડટ� જો�ુ ંહ�ુ ં (�ડસે�બર 2019) ક� �ણ �ય��તગત થાપણ �હસાબોમા ં પેરા-મેડ�કલ કોસ� ફ� 

અને અ�ખલ ભારતીય દાખલ ફ� (માચ� 2019 �ધુીમા ંએક� કર�લી) ના �હસાબે ₹ 1.81 કરોડ17 
જમા થયા હતા, પરં� ુ�ને �ડસે�બર 2019 ની ��થિતએ સરકારના �હસાબ ખાતે જમા કરવામા ં

આ�યા ન હતા.  

3.5.2.3 ક���કુ અને ��જોર� �જુબ ��લકો�ુ ં�બન-મેળવ� ુ 

�જુરાત િતજોર� િનયમો, 2000 નો િનયમ 398 િનયત કર� છે ક� �ય��તગત થાપણ �હસાબોના 
વહ�વટકતા�ઓએ �વૂ�વત� નાણાક�ય વષ� માટ�ની તેમની િસલકો�ુ ંપછ�ના નાણાક�ય વષ�ની 
30 �ૂન �ધુીમા ંસબંિંધત િતજોર� કચેર�ઓ સાથે સમાધાન કર� ુજોઇએ.  

તબીબી અિધ�ક, સીવીલ હો�પીટલ, અમદાવાદની �ય��તગત થાપણ �હસાબની ચકાસણીમા,ં 
વષ� 2016-17, 2017-18 અને 2018-19 માટ�ની િસલકો� ુ મેળવ� ુ ન થ� ુ હોવાના કારણે  
�ય��તગત થાપણ �હસાબની ક�શ�કુ અને  િતજોરાની િસલક વ�ચે ₹ 0.50 લાખનો તફાવત 

જોવામા ંઆ�યો હતો.   

3.5.2.4 યોજનાઓના ભડંોળ �ય����� થાપણ �હ�ાબમા ંરાખવા 

�ય��તગત થાપણ �હસાબ � હ�� ુમાટ� તે શ� કરવામા ંઆ�યો હોય તેના માટ� જ તે�ુ ંસચંાલન 

થ� ુજોઇએ અને તેનો ઉપયોગ ભડંોળો રાખી �કુવા માટ� ન થવો જોઇએ. તબીબી અિધ�ક, 
સીવીલ હો�પીટલ, અમદાવાદની ક�શ�કુ અને સબંિંધત ર�કડ�ની ચકાસણીમા ંજોવામા ંઆ�� ુહ�ુ ં
ક� શાળા આરો�ય રા���ય બાળ �વા��ય કાય��મ હ�ઠળ 2016-18 દરિમયાન આરો�ય કિમશનર 
�ારા આપવામા ં આવેલા ₹ 11.10 કરોડ અયો�ય ર�તે �ય��તગત થાપણ �હસાબમા ં રાખી 
�કુવામા ંઆ�યા હતા.  

₹ 11.10 કરોડમાથંી, માચ� 2018 �ધુીમા ં મા� ₹ 5 કરોડનો ખચ� કરવામા ંઆ�યો હતો અને 

�ય��તગત થાપણ �હસાબમા ં ₹ 6.10 કરોડની વણવપરાયેલી િસલક પડ� રહ� હતી (�ડસે�બર 
2019). 

                                                 
17 ��ુય ��લા તબીબી અિધકાર�-સહ-સીવીલ સ�ન, જનરલ હો�પીટલ, ગાધંીનગર,  

તબીબી �િુ��ટ��ડ�ટ, સીવીલ હો�પીટલ, અમદાવાદ, અને ડ�ન, બી.�. મેડ�કલ કોલેજ, અમદાવાદ. 
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3.5.3 ����ત�ત લેજર �હસા��ુ ંસચંાલન  

પચંાયત, �ાિમણ  આવાસન અને �ામ િવકાસ િવભાગ હ�ઠળ ��લા ક�ાએ 33 ��લા િવકાસ 

કચેર�ઓ (DDO) અને તા�કુા ક�ાએ 247 તા�કુા િવકાસ કચેર�ઓ (TDO) સબંિંધત 

280 �ય��તગત લેઝર �હસાબો18 હતા. 01 એિ�લ 2018 ની ��થિત �જુબ, �ય��તગત લેઝર 
�હસાબોમા ં ₹ 12,785.81 કરોડની ઉધડતી િસલક હતી. 2018-19 દરિમયાન આ �હસાબોમા ં
₹ 41,012.13 કરોડની આવક અને ₹ 41,396.67 કરોડની �કૂવણીઓ થઇ હતી અને 

31 માચ� 2019 ના રોજ ₹ 12,401.27 કરોડની બધં િસલક રહ� હતી. 

3.5.4 અદાલતી થાપણોના ����ત�ત લેજર �હસા�ો ની સમી�ા 

3.5.4.1 �દુતી થાપણોની �ાદ� ન િનભાવવી  

�જુરાત રા�યમા ંઅદાલતો જજો �ારા આપવામા ંઆવેલા �કુાદાઓને અ�સુર�ને �ુદા �ુદા 
ક�સોમા ંથાપણો તર�ક� નાણા �ા�ત કર� છે. �યાજ વગરની આ થાપણો�ુ ંવગ�કરણ બે વગ� 
એટલે ક� (i) સીવીલ કોટ� �ડપોઝીટો19 અને (ii) ��િમનલ કોટ� �ડપોઝીટો20 મા ંકરવામા ંઆવે છે. 

સબંિંધત અદાલત �ારા થયેલા �કુમ અ�વયે આ ર�તે જમા કરવામા ંઆવેલા નાણા, ક�સમા ં
અદાલત �ારા િનણ�ય લેવામા ંઆવે એટલે પ�કાર/�ય��તને પરત કરવામા ંઆવે છે.  

કાયદા િવભાગ હ�ઠળ હાઇ કોટ� અને તાબાની કોટ�મા ં 277 સીવીલ કોટ� �ડપોઝીટ �ય��તગત 

લેજર �હસાબો અને 318 ��િમનલ કોટ� �ડપોઝીટ �ય��તગત લેજર �હસાબો ચલાવવામા ંઆવતા 
હતા. 01 એિ�લ 2018 ના રોજ, સીવીલ કોટ� �ડપોઝીટ �ય��તગત લેજર �હસાબો મા ં
₹ 620.70 કરોડની �લૂતી િસલક હતી. 2018-19 દરિમયાન આ �હસાબોમા ં આવક 
₹ 3,562.36 કરોડ અને �કૂવણીઓ ₹ 3,418.04 કરોડની હતી અને 31 માચ� 2019 ના રોજ  

₹ 765.02 કરોડની બધં િસલક રહ� હતી. ��િમનલ કોટ� �ડપોઝીટના �ય��તગત લેજર �હસાબો 
મા ં01 એિ�લ 2018 ના રોજ ₹ 128.33 કરોડની �લૂતી િસલક હતી. 2018-19 દરિમયાન આ 

�હસાબોમા ં ₹ 125.92 કરોડની �ા��ત અને ₹ 87.58 કરોડની �કૂવણીઓ થઇ હતી 
અને 31 માચ� 2019 ના રોજ ₹ 166.67 કરોડની બધં િસલક રહ� હતી. 

�યાજની કોઇ આવક િવના કોટ� �ડપોઝીટ �ય��તગત લેજર �હસાબો મા ંઘણી મોટ� રકમો પડ� 
રહ� હતી એ હક�કત હોવાથી, �જુરાત હાઇ કોટ� 2009 મા ંતમામ અદાલતોને આદ�શ કય� હતો 
ક� �ય��તગત લેજર �હસાબો મા ંઆ ર�તે ધારણ કર�લી રકમો�ુ ંસબંિંધત અદાલતોના ર���ારો 
�ારા રા���ય�ૃત બ�કોમા ં �દુતી થાપણોમા ં રોકાણ કર� ુ જોઇએ. ક�સના �યાય-િનણ�ય ની 
�િતમતા �ધુી થાપણો પર�ુ ં�યાજ પ�કારો ન �મુાવે તે  �િુનિ�ત કરવાનો આશય હતો. 

                                                 
18  ��ુય સદર – 8448-109 – લોકલ ફંડની થાપણો-પચંાયતી સ�ંથાઓના ભડંોળો હ�ઠળ 
19  ��ુય સદર-8443-104-સીવીલ કોટ� �ડપોઝીટો હ�ઠળ 
20  ��ુય સદર-8443-105-��િમનલ કોટ� �ડપોઝીટો હ�ઠળ 
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��ડટના �યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� કાયદા અથવા નાણા િવભાગે �દુતી થાપણોમા ંરોકાણ કર�લી 
રકમોની ન�ધ રાખવા માટ� અને �દુત-િવતી �ડપોઝીટોના ક�સોમા ં અ�સુરવાની પ�ધિત 

બાબતમા ંકોઇ �ણાલી ઉભી કરવા માટ� કોઈ ઠરાવ/�હ�રના�ુ ંબહાર પાડ�ુ ંન હ�ુ.ં  

ચાર21 �ય��તગત લેજર �હસાબો ની �િતક ચકાસણીમા ં�દુતી થાપણોમા ંરોકાણ કર�લી રકમોનો 
કોઇ ર�કડ� ન હોવા�ુ ંબહાર આ�� ુહ�ુ ંઅને આથી, �હ�ર �હસાબની બહાર રાખવામા ંઆવેલી 
�ડપોઝીટો�ુ ં�માણ આકારવા�ુ ં��ુક�લ હ�ુ.ં ��ડટ� વ�મુા ંએ�ુ ંઅવલોકન ક�ુ� હ�ુ ંક� �ડપોઝીટો 
�વીકારવા (ર��ટર C) અને �ડપોઝીટો �ટ� કરવા (ર��ટર D) માટ�ના ર��ટરો �દુતી 
થાપણો કયા�ના કોઇ સદંભ� િવના િનભાવવામા ંઆવતા હતા. 

આમ, �દુતી થાપણો પર દ�ખર�ખ, તેનો �હસાબ અને માલયાદ� િનભાવવા માટ�ની કોઇ પ�ધિત 

અ��ત�વમા ંન હતી. આવી કોઇ પ�ધિતના અભાવે, �હ�ર �હસાબની બહાર કરવામા ંઆવેલી 
આવી �દુતી થાપણો સબંધંી મા�હતી સરકારના નાણાક�ય �હસાબોમા ં �હ�ર કર� શકાઇ ન હતી.  

3.5.4.2 �દુત િવતી થાપણોના સબંધંમા ંિન�મો�ુ ં�બન-અ�પુાલન 

સીવીલ મે��અુલ, 1960 િનયમ 672 (22) અ�સુાર, દાવાના છેવટના �યાય-િનણ�ય અથવા 
કાય�વાહ�ની તાર�ખથી �રુા �ણ કરતા વધાર�  �હસાબી વષ� માટ� દાવો કરવામા ંઆ�યો ન હોય 

એવી થાપણો દર વષ� માચ� મ�હનો �ણૂ� થયે સરકારના �હસાબમા ં જમા કરવામા ંઆવશે. 

�યારબાદના મ�હનામા,ં અદાલત માડંવાળ કર�લા અને સરકારના �હસાબમા ં જમા કર�લી 
િસલકો�ુ ંપ�ક મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ને ર�ૂ કરશે. 

��ડટ દરિમયાન, એ� ુ �યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� છેવટના �યાય-િનણ�ય બાદ સરકારમા ંજમા 
થયેલી �દુત-િવતી રકમોની િવગતો, �િતક ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી તે ચાર �ય��તગત 

લેઝર �હસાબોના ર���ારો પાસે ઉપલ�ધ ન હતી કારણ ક� દાવો કરવામા ંન આ�યો હોય એવી 
થાપણોની કોઇ યાદ� તૈયાર કરવામા ંઆવતી ન હતી.  

3.6 ગેરર�િત, ��ુસાન અને ઉચાપત 

ગેરર�િત, ��ુસાન, ઉચાપત વગેર�ના ₹ 16.26 કરોડ સરકારના નાણા (માચ� 2019 �ધુી) 
સકંળાયેલા હતા એવા 164 ક�સો �મા ંિનણા�યક પગલા બાક� હતા તેની રા�ય સરકાર� �ણ કર� 
હતી. પડતર �ક�સા�ની િવભાગવાર િવગતો અને આવા �ક�સા��ુ ં વય �જુબ �થૃ�રણ 

પ�રિ��ટ 3.4 મા ંઆ��ુ ં છે. આ ક�સો�ુ ં�ણ વગ�મા ંવગ�કરણ પ�રિ��ટ 3.5 મા ંદશા��� ુ છે. 

પડતર �ક�સા�ની વયવાર િવગતોનો સારાશં કોઠો 3.7 મા ંઆ�યો છે. 

                                                 
21  �જુરાતની વડ� અદાલત, ��લા �ા�ય અદાલત, મીરઝા�રુ, અમદાવાદ, સીટ� સીવીલ અને સેશ�સ કોટ� , 

અમદાવાદ અને સીવીલ કોટ� , ધોળકા 



નાણાક�ય અહ�વાલ 

31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 98 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

કોઠો 3.7: ગેરર�િત, ��ુસાન, ઉચાપત વગેર� ક�સોની વય �જુબ િવગતો 

વષ�મા ંગાળો ક�સોની સ�ંયા સકંળાયેલી રકમ (₹ કરોડમા)ં 
5 �ધુી 42 7.63 

5 – 10 16 0.63 

10 – 15 19 1.82 

15 – 20 13 5.53 

20 – 25 12 0.11 

25 અન ેવ� ુ 62 0.54 

�ુલ 164 16.26 
�ોત: સબંિંધત િવભાગો �ારા ર�ૂ કરવામા ંઆવેલી િવગતોમાથંી PAG(E&RSA) અને PAG(G&SSA) ની કચેર�� �ારા 

સકં�લત મા�હતી 

164 ક�સો પૈક�, નમ�દા, જળ સપંિ�. પાણી �રુવઠો અને ક�પસર િવભાગ પાસે 23 ક�સો હતા 
અને મહ��લૂ િવભાગ પાસે 22 ક�સો હતા � 25 કરતા ંવધાર� વ��થી પડતર હતા.  

164 માથંી 118 ક�સોમા ં�થમદશ� મા�હતી અહ�વાલો (FIR) ન�ધાવવામા ંઆ�યા હતા. બાક�ના 
46 ક�સો22 છ િવભાગોને લગતા હતા. ઉચાપતના તમામ 46 ક�સોમા ં િવભાગીય કાય�વાહ� 
�ગિતમા ંહતી. સબંિંધત િવભાગોએ આ ક�સોમા ંFIR વહ�લી તક� ન�ધાવવાની જ�ર છે.  

ઉચાપત, ��ુસાન અને ગેરર�િત� પડતર હોવા માટ�ના કારણોની યાદ� કોઠો 3.8 મા ંછે.   

કોઠો 3.8: ગેરર�િત, �કુસાન, ઉચાપત વગેર�ના �ક�સા પડતર હોવાના કારણો 

પડતર ક�સોના િવલબં/બાક� હોવા માટ�ના કારણો ક�સોની સ�ંયા 
રકમ 

(₹ કરોડમા)ં 
1. ખાતાક�ય અન ે�ોજદાર� તપાસ બાક� 28 0.93 

2. ખાતાક�ય પગલાનંી શ�આત થઇ પરં� ુ�િતમ િનણ�ય બાક� 27 0.84 

3. 
�ોજદાર� કાય�વાહ� �ણૂ� થઇ પરં� ુબાક� રકમન� વ�લૂાત�ુ ં
�માણપ� આપવા�ુ ંબાક�  

3 0.66 

4. વ�લૂાત અથવા માડંવાળના �ુકમો બાક� 33 0.27 

5. અદાલતમા ંક�સ ચા� ુ 72 13.54 

6. અ�ય 1 0.02 

�ુલ 164 16.26 
�ોત: સબંિંધત િવભાગોએ ર�ુ કર�લી િવગતોમાથંી �ધાન મહાલેખાકાર (આિથ�ક અને મહ��લૂ �ે� ��ડટ) અને �ધાન 

મહાલેખાકાર (સામા�ય અને સામા�ક �ે� ��ડટ) ની કચેર�� �ારા એકિ�ત મા�હતી 

એ� ુજોઇ શકાય છે ક�, 164 માથંી 72 ક�સો (43.90 ટકા) કાયદાક�ય �યાય-િનણ�યની ���યામા ં
હતા.  

                                                 
22  વન અને પયા�વરણ– 20 ક�સો; આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ– 01 ક�સ; નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને 

ક�પસર– 17 ક�સો; માગ� અને મકાન– 06 ક�સો; મહ��લૂ– 01 ક�સ; અને િવ�ાન અને ���ો�ગક�– 01 ક�સ  
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3.7 સવ�સ�ંાહક ગૌણ સદર 800 નો ઉપયોગ 

સવ�સ�ંાહક ગૌણ સદર-800 �પલ�ધ યોજનાક�ય ગૌણ સદરોમા ં વગ�કરણ ન કર� શકાય 

એવા ખચ�નો સમાવેશ કર� છે. 

સવ�સ�ંાહક ગૌણ સદર 800-અ�ય ખચ�/આવક હ�ઠળ મોટ� રકમ�ુ ં �દાજકામ નાણાક�ય 

અહ�વાલોની પારદશ�કતાને અસર કર� છે કારણ ક� તે સરકારની �ુદ� �ુદ� ચો�સ ��િૃ�ઓ 

સાથે અસમંત હોઈ તેવી મા�હતી �હસા�ોમા ંઅલગથી દશા�વવામા ંિન��ળ રહ� છે.  

2018-19 દરિમયાન, એકંદર� ₹ 11,133.79 કરોડનો ખચ� � રા�યના �ુલ ખચ�ના23 
(₹ 1,78,014.97 કરોડ) 6.25 ટકા થાય છે તે�ુ ંવગ�કરણ મહ��લૂ અને �ડૂ� િવભાગ હ�ઠળ 64 

��ુય સદરોમા ંગૌણ સદર “800-અ�ય ખચ�” હ�ઠળ કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં ��ુય િવભાગો �મણે 
2018-19 દરિમયાન ��ુય સદર-800 હ�ઠળ મોટ� રકમોની ન�ધ કર� હતી તે હતા ��ોગ અને 

ખાણ; નમ�દા, જળ સપંિ�. પાણી �રુવઠા અને ક�પસર; અને �ૃિષ, ખે�ુત ક�યાણ અને સહકાર 
િવભાગ. 

ક�ટલાક ��ુય સદરો24 હ�ઠળ, 96 ટકા થી 100 ટકા વ�ચેના ખચ�ની ન�ધ સવ�સ�ંાહક ગૌણ સદર 
-800 હ�ઠળ કરવામા ંઆવી હતી. 

2018-19 દરિમયાન કોઇ એક ચો�સ ��ુય સદર હ�ઠળના ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ ₹ 100 કરોડ 
કરતા ંઅિધકના ખચ�ની ન�ધ કરવામા ંઆવી હોય એવા ક�સો ��ટાતં�પે ચાટ� 3.1 મા ંઆ�યા છે.   

ચાટ�  3.1: ��ુય સદરો �મા ં 2018-19 દરિમયાન ₹ 100 કરોડ કરતા ંવધાર� ખચ� ગૌણ સદર 
800 હ�ઠળ ન�ધવામા ં��યો હતો  

�ોત: �જુરાત સરકારના વષ� 2018-19 ના નાણાક�ય �હસા�ો 

                                                 
23  મહ��લૂી ખચ�, �ડૂ� ખચ�, લોન અને પેશગીની �કૂવણી અને �હ�ર ઋણની પરત �કૂવણી નો સમાવેશ થાય છે. 
24  2075: પર�રુણ સામા�ય સેવાઓ– ₹ 40.56 કરોડ માથંી ₹ 39.82 કરોડ (98.17 ટકા) ની ન�ધ ��ુય સદર 4236 

હ�ઠળ: પોષણ માટ� �ડૂ� જોગવાઇ, – ₹ 43.51 કરોડનો �રૂ��રૂો ખચ� (100 ટકા); ��ુય સદર 4408: અ� સ�ંહ અને 

વખાર માટ�ના �ડૂ� જોગવાઇ ન�ધવામા ંઆ�યો હતો–₹ 90.48 કરોડમાથંી ₹ 89.34 કરોડ કરોડ (98.74 ટકા) ની 
ન�ધ કરવામા ંઆવી હતી; ��ુય સદર 2852: ��ોગ– ₹ 2,526.35 માથંી ₹ 2,418.74 કરોડ (95.74 ટકા) ની ન�ધ 

કરવામા ંઆવી હતી. 
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��ુય સદર 2236, 2515, 2851, 2852 અને 3054 મા,ં સબંિંધત િવભાગો છે�લા �ણ વષ� થી 
સતત ₹ 100 કરોડ કરતા ંઅિધકના ખચ� ની ન�ધ ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ કરતા હતા. આ 

િવભાગો હતા �ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર; નાણા; સામા�ય વહ�વટ; ��ોગ અને ખાણ; 

નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને ક�પસર; પચંાયતો, �ાિમણ આવાસ અને �ામ િવકાસ; 

માગ� અને મકાન; મ�હલા અને બાળ િવકાસ; �હૃ અને સામા�ક �યાય અને સશ��તકરણ. 

એ જ ર�તે, 2018-19 દરિમયાન, મહ��લૂી આવક એકંદર� ₹ 4,248.48 કરોડ, � રા�યની �ુલ25 

આવક (₹ 1,79,364.01 કરોડ) ના 2.37 ટકા થાય છે તે�ુ ંવગ�કરણ મહ��લૂ િવભાગ હ�ઠળના 
53 ��ુય સદરોમા ંસવ�સ�ંાહક ગૌણ સદર “800-અ�ય આવક” હ�ઠળ કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં ��ુય 

િવભાગો �મણે 2018-19 દરિમયાન ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ મોટ� રકમોની ન�ધ કર� હતી તે 

હતાઃ �ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર; નાણા, નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને ક�પસર; 
અને શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� આવાસન. 

આવકની 100 ટકા ન�ધ ગૌણ સદર 800 હ�ઠળ કરવામા ંઆવી હોય એવા ક�સો �ુટંબ ક�યાણ 

(��ુય સદર 0211), અ� સ�ંહ અને વખાર (��ુય સદર-0408), ���ના �બન-પરંપરાગત 

�ોતો (��ુય સદર-0810), �વાસન (��ુય સદર-1452), અ�ય ખાસ િવ�તારોના કાય��મો 
(��ુય સદર-0575), પાવર (��ુય સદર-0801), જમીન �ધુારણા (��ુય સદર-0506), 

નાગ�રક �રુવઠો (��ુય સદર-1456), અને અ�ય રાજકોષીય સેવાઓ (��ુય સદર-0047) મા ં
હતા. 

2018-19 દરિમયાન એક ચો�સ ��ુય સદરના ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ ₹ 100 કરોડ કરતા ં
વધાર� આવકની ન�ધ કરવામા ંઆવી હતી એવા �ક�સા ��ટાતં �પે ચાટ� 3.2 મા ંઆ�યા છે. 

ચાટ� 3.2: 2018-19  દરિમયાન ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ ₹ 100 કરોડ કરતાં વધાર� આવકની ન�ધ 
કરવામા ંઆવી હતી એવા ��ુય સદરો 

�ોત: વષ�  2018-19 ના �જુરાત સરકારના નાણાક�ય �હસાબો 

         
25  �ુલ આવક મા ંકર આવક, �બન-કર આવક, ક����ય વેરા અને જકાતના ં �હ�સો, ભારત સરકાર તરફથી સહાયક 

અ�દુાન, પર�રુણ �ડૂ� આવક, લોન અને પેશગીઓની વ�લૂાત અને �હ�ર ઋણની આવકો સામેલ છે. 
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��ુય સદરો 0035, ૦049 અને 0700 મા,ં િવભાગો છે�લા �ણ વષ� થી સતત ₹ 100 કરોડ 
કરતા ંવધાર� આવકની ન�ધ ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ કરતા હતા.   

એ� ુપણ �યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� ગૌણ સદર-800 મા ંખચ� 2016-17 મા ં₹ 8,608.12 કરોડ 
હતો તે સતત વધતો રહ�ને 2018-19 મા ં₹ 11,133.79 થયો હતો �યાર� એ જ ગૌણ સદર હ�ઠળ 

મહ��લૂી આવકમા ંએ જ સમયગાળામા ંવધઘટ થઇ હતી અને 2016-17 ની ₹ 16,471.60 કરોડ 

થી 2017-18 મા ં₹ 2,336.52 કરોડ અને છેવટ� 2018-19 મા ં₹ 4,248.48 કરોડ થઇ હતી.   

રા�ય સરકાર� સબંિંધત ગૌણ સદર-800 હ�ઠળ ખચ� અને આવક�ુ ંવગ�કરણ ઓછામા ંઓ� 

થાય એ� ુકરવા માટ� વ� ુ�ય�નો કરવા જોઇએ. 

3.8 �હસા�ો પર �ટ�પણ� 

3.8.1 �હસા�ોન� ચો�સા�ને અસર કરતા અગ��ના પ�ર�ળો 

સરકારના �હસાબો રોકડ આધાર� િનભાવવામા ંઆવે છે. સરકારના �હસાબમા ંઉ� �ભવતા ક�ટલાક 
�યવહારો �ની આવક અને �કૂવણીની ન�ધ તેના �કારની મા�હતીના અભાવે અથવા અ�ય 

કોઇ પણ કારણસર આવક અથવા �કૂવણીના િનણા�યક ��ુય સદર હ�ઠળ તા�કા�લક ન�ધ ન 

થઇ શક� તેને કામચલાઉ ર�તે “ઉ�ચક સદર” હ�ઠળ ન�ધવાના હોય છે. સબંિંધત િવગતો/મા�હતી 
મ�યા બાદ �યાર� આ રકમોની ન�ધ �હસાબોના છેવટના સદરમા ંકરવામા ંઆવે છે �યાર� આ 

સદરોને ઋણ ઉધાર અથવા ઋણ જમા �ારા છેવટ� �ૂર કરવામા ંઆવે છે. જો આ �હસાબો �ૂર 
કરવામા ંન આવે તો ઉ�ચક સદરમા ં િસલકોમા ંવધારો થતો રહ�શે અને સરકારના આવક અને 

ખચ��ુ ંસા�ુ ં �ચ� ર�ુ કરશે નહ�. ઋણ, થાપણ અને ભરણામંા ંઆવા �યવહારો સમાવવામા ં
આવે છે �મા ંસરકાર, ��ના નાણાના રખેવાળ તર�ક�, આવા નાણા મેળવીને થાપણ �પે 
સાચવે છે. 

��ુય ઉ�ચક �હસાબો હ�ઠળના �યવહારોની સામા�ય સમી�ામા ંનીચે �જુબ જોવા મ��ુ ંહ�ુ:ં 

3.8.1.1  ��ુ� ઉ�ચક �હસા� હ�ઠળ પડતર િસલકો  

�હસાબોના ક�ટલાક ��ુય ઉ�ચક સદરો હ�ઠળની િસલકો, મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ની 
કચેર� �ારા િનભાવવામા ંઆવતી ખાતાવહ�મા ંન�ધવામા ંઆવેલ છે તે કોઠો 3.9 મા ંદશા�વી છે. 

કોઠો 3.9: ઉ�ચક સદર (8658 – ઉ�ચક �હસા�) 
 (₹ કરોડમા)ં 

ગૌણ સદર�ુ ંનામ 

2016-17 2017-18 2018-19 

ઉધાર  જમા 
ચો��� 
ઉધાર ઉધાર  જમા 

ચો��� 
ઉધાર ઉધાર  જમા 

ચો��� 
ઉધાર 

101- પગાર અને �હસાબ 
કચેર� ઉ�ચક 166.13 30.00 136.13 189.21 3.69 185.52 221.01 9.22 211.79 

102- ઉ�ચક �હસાબ 
(સીવીલ) 

90.93 0.11 90.82 74.34 0.15 74.19 98.04 7.72 90.32 

110- �ર�વ� બ�ક ઉ�ચક –
ક����ય �હસાબ કચેર� 352.96 110.73 242.23 242.23 0.00 242.23 242.23 0.00 242.23 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના �જુરાત સરકારના નાણાક�ય �હસાબ ે
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નાણાક�ય �હસાબો આ સદરોમા ંચો�ખી િસલકો દશા�વે છે. બાક� ઉધાર અને બાક� જમા�ુ ંઅલગ 

અલગ એકિ�કરણ કર�ને બાક� િસલકોની ગણતર� કરવામા ંઆવે છે. આ સદરોમાનંી બાક� 
િસલકોના ��ૂચતાથ�ની ચચા� હવે પછ�ના ફકરાઓમા ંકરવામા ંઆવી છે. 

(i) પગાર અને �હસા� કચેર� ��ચક 

આ ગૌણ સદર પગાર અને �હસાબ કચેર�ઓ (PAOs) અને મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) ના 
�હસાબી ચોપડાઓમાથંી ઉ� �ભવતા �તર-િવભાગીય અને �તર-સરકાર� �યવહારોની પતાવટ 
માટ� વાપરવામા ંઆવે છે. આ ગૌણ સદરમાનંા �યવહારો �હસાબી અિધકાર� �ારા �ની સામે 

ગૌણ સદર “પી.એ.ઓ. ઉ�ચક” ખોલવામા ંઆ��ુ ંછે તે અ�ય �હસાબી અિધકાર� વતી કરવામા ં
આવેલી વ�લૂાત અથવા કરવામા ંઆવેલી �કૂવણી દશા�વે છે. સદરમાનંી જમા રકમને �હસાબી 
અિધકાર� �ના �હસાબોમા ં�ળૂ વ�લૂાત ન�ધવામા ંઆવી હોય તેના �ારા ચેક આપવામા ંઆવે 

�યાર� “ઓછા જમા” થી �ૂર કરવામા ંઆવે છે. “પી.એ.ઓ. ઉ�ચક” હ�ઠળની ઉધાર રકમ �હસાબી 
અિધકાર� �ના વતી �કુવણી કરવામા ંઆવી હતી તેના તરફથી મળેલો ચેક વટાવાય પછ� 
“ઓછા ઉધાર” થી �ૂર કરવામા ંઆવે છે. 

આ સદર હ�ઠળ બાક� ઉધાર િસલકનો અથ� એવો થાય ક� પગાર અને �હસાબ અિધકાર� વતી 
મહાલેખાકાર (�હસાબ અને હક) �ારા �કૂવણી કરવામા ંઆવી છે �ની વ�લૂાત કરવાની બાક� 
છે. બાક� જમા િસલકનો અથ� એ થાય ક� પગાર અને �હસાબી અિધકાર� વતી મહાલેખાકાર 
(�હસાબ અને હક) ને �કૂવણીની રકમ મળ� છે �ની વ�લૂાત/પતાવટ કરવાની હ� બાક� છે.  

આ સદરમાનંી ચો�ખી ઉધાર િસલક 2016-17 મા ં₹ 136.13 કરોડ હતી તે વધીને 2018-19 મા ં
₹ 211.79 કરોડ થઇ હતી. 

(ii) ��ચક �હસા�ો (સીવીલ) 

આ વચગાળાના ગૌણ સદરનો ઉપયોગ એવા �યવહારોના �હસાબ માટ� કરવામા ંઆવે છે ક� � 

ક�ટલીક મા�હતી/દ�તાવેજો �વા ક� વાઉચર, ચલન િવગેર�ના ંઅભાવે ખચ� અથવા આવકના 
છેવટના સદરમા ંન�ધી શકાયા ના હોય. આ ગૌણ સદરમા ંઆવક ન�ધવા માટ� જમા કરવામા ં
આવે છે અને કરવામા ંઆવેલ ખચ� માટ� ઉધાર કરવામા ંઆવે છે. જ�ર� મા�હતી/દ�તાવેજો 
મ�યા બાદ આ ગૌણ સદર ઓછ� ઉધાર અથવા ઓછ� જમા અને લા� ુપડતા ��ુય/પેટા-
��ુય/ગૌણ �હસાબી સદરોમા ંસામી ઉધાર અથવા જમા �ારા �ૂર કરવામા ંઆવે છે. 

આ સદર હ�ઠળ બાક� ઉધાર િસલકનો અથ� એવો થાય ક� એવી �કૂવણી કરવામા ંઆવી છે ક� � 

ક�ટલીક મા�હતી/દ�તાવેજો �વા ક� વાઉચર િવગેર�ના અભાવે ખચ�ના છેવટના સદરમા ંન�ધી 
શકાયા નથી. બાક� જમા િસલકનો અથ� એવો થાય ક� રકમ મળ� છે � િવગતોના અભાવે 

છેવટના આવકના સદર� જમા લઇ શકાયા નથી.  

31 માચ� 2019 ની ��થિતએ, આ સદરમા ંચો�ખી ઉધાર િસલક ₹ 90.32 કરોડ હતી, � દશા�વે 

છે ક� છેવટના ખચ�ના સદરના વગ�કરણ માટ� જ�ર� મા�હતી ઉપલ�ધ ન હતી. 
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(iii) �ર�વ� બ�ક ��ચક-ક����ય �હ�ાબ કચેર� 

આ સદરનો ઉપયોગ �તર-સરકાર� �યવહારોની ન�ધ કરવા માટ� થાય છે �મા ંભારતીય 

�ર�વ� બ�કના ક����ય �હસાબ િવભાગમા ં�ચૂના મોકલીને બે સરકારોની રોકડ િસલકો વ�ચે 
નાણાક�ય પતાવટ કરવામા ંઆવે છે. 

ભારતીય �ર�વ� બ�ક �ારા નાણાક�ય પતાવટ કરવામા ં આ�યા �ગેની �ચૂના મ�યા બાદ 
�હસાબના છેવટના સદર� રકમ તબદ�લ કર�ને આ સદર �ૂર કરવામા ંઆવે છે. ��ુય �યવહાર 
�ની આ ઉ�ચક સદર મારફત પતાવટ કરવામા ંઆવે છે તે ભારત સરકાર તરફથી મળેલા 
અ�દુાન/લોન અને તેની પરત �કૂવણી, �મીનગીર�ઓની ��ુ�ત અને ભારતીય �ર�વ� બ�કની 
�હ�ર ઋણ કચેર� �ારા �કૂવવામા ંઆવેલ �યાજ અને સરકારના િવભાગોને �રુા પાડવામા ં
આવેલા માલસામાન માટ� ડાયર��ટર જનરલ ઓફ સ�લા�� ��ડ �ડ�પો��સ �ારા કરવામા ં
આવેલી �કૂવણી છે. 

31 માચ� 2019 ની ��થિત�, આ સદરમા ંઉધાર િસલક ₹ 242.23 કરોડ હતી, � પાછલા વષ� 
�ટલી જ હતી, � દશા�વે છે ક� અ��ુપ પાતાવટો કરવામા ંઆવી ન હતી. 

. 

 

 
 
 
 

 (યશવતં �ુમાર) 
રાજકોટ ��ાન મહાલેખાકાર 
તાઃ (���ટ-I), �જુરાત 
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(રા�વ મહિષ�) 
તાઃ ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક 
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