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ન�����ય �ય�����ન અને
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2.1 ���ાવના 

2.1.1 િવિનયોગ �હસાબો ��યેક નાણાક�ય વષ�મા ંસરકાર� કર�લા ખચ�ના �હસાબો હોય છે � 

િવિનયોગ અિધિનયમની અ��ુ�ૂચમા ં દશા�વેલ અને િવિવધ હ�� ુ માટ� મ�ૂંર કર�લા મતપા� 

અ�દુાન અને �બન-મતપા� િવિનયોગ સાથે સરખામણી ર�ુ કર� છે. આ �હસાબોમા ં �ળૂ 

�દાજપ�ીય �દાજો, �રૂક અ�દુાનો, પરત સ�પણી અને �નુિવ�િનયોગો�ુ ં�પ�ટ વણ�ન હોય છે 

અને િવિનયોગ અિધિનયમ �ારા અિધ�ૃત એવી િવિવધ િન�દ��ટ સેવાઓ પર થયેલા વા�તિવક 
�ડૂ� અને મહ��લૂ ખચ� દશા�વે છે. આમ, િવિનયોગ �હસાબો ભડંોળના વપરાશની સમજ �રુ� 
પાડવા ઉપરાતં �દાજપ�ીય જોગવાઇઓ પર નજર રાખે છે અને તેથી જ તે નાણાક�ય 

�હસાબોના �રૂક બની રહ� છે. 

2.1.2 ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક �ારા થ�ુ ં િવિનયોગ �હસાબો�ુ ંઓ�ડટ એ વાત 

�િુનિ�ત કર� છે ક�, િવિવધ અ�દુાનો હ�ઠળ થયેલો ખચ� િવિનયોગ અિધિનયમ હ�ઠળ મળેલી સ�ા 
�જુબનો હતો તથા બધંારણની જોગવાઇ અ�સુાર � ખચ� �બન-મતપા� થવાનો હોય તે � તે 

ર�તે થયો છે ક� નહ�. આ ઓ�ડટ દરિમયાન એ પણ જોવાય છે ક� � તે ખચ� ધારાઓ, િનયમો, 
િનયમનો અને �ચૂનાઓ �જુબ થયો હતો.  

2.1.3 �જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 �જુબ, િવધાનસભામા ંર�ુ કરવા માટ� આવક અને 

ખચ�ના �દાજો�ુ ંવાિષ�ક પ�ક અને ખચ�ના �રૂક �દાજો તૈયાર કરવા એ નાણા િવભાગની 
જવાબદાર� છે.  આવી તૈયાર�ના હ�� ુમાટ�, નાણા િવભાગ સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગ પાસેથી 
�દાજોના આધાર માટ�ની મા�હતી મેળવે છે. સબંિંધત િવભાગોના વડા, તેમના તાબા નીચેના 
અિધકાર�ઓ �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ મા�હતીના આધાર� �ના માટ� તેઓ જવાબદાર છે તે 

�દાજો તૈયાર કર� છે અને િનયત તાર�ખોએ સ�ચવાલયના યો�ય વહ�વટ� િવભાગને રવાના કર� 
છે. નાણા િવભાગ સરકાર �ારા મ�ૂંર થયેલા �દાજો�ુ ં એકિ�કરણ કર� છે. આ કવાયતમા ં
મહ��લૂનો �દાજ બાધંવામા ંઅને ખચ�ની અગાઉથી ધારણા કરવી એ બ�ેમા ં�બૂ જ �ૂરંદ�શીની 
જ�ર પડ� છે. �દાજો �મ બને એમ ચો�સ અને સચોટ હોવા જોઇએ. ��યેક ��ુાની બાબતમા ં
સામેલ કરવાની જોગવાઇ પાછલા વષ�ની બાક� સ�હત ખર�ખર �ની �કુવણી કરવાની અપે��ત 

છે અથવા વષ� દરિમયાન યો�ય મ�ૂંર�થી ખચ� કરવામા ંઆ�યા હતા અને તે આ વષ�ને લગતી 
જવાબદાર�ઓ �રૂ� ુ ંિસિમત ન હો�ુ ંજોઇએ. 
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ન�����ય �ય�����ન અને
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2.1 ���ાવના 

2.1.1 િવિનયોગ �હસાબો ��યેક નાણાક�ય વષ�મા ંસરકાર� કર�લા ખચ�ના �હસાબો હોય છે � 

િવિનયોગ અિધિનયમની અ��ુ�ૂચમા ં દશા�વેલ અને િવિવધ હ�� ુ માટ� મ�ૂંર કર�લા મતપા� 

અ�દુાન અને �બન-મતપા� િવિનયોગ સાથે સરખામણી ર�ુ કર� છે. આ �હસાબોમા ં �ળૂ 

�દાજપ�ીય �દાજો, �રૂક અ�દુાનો, પરત સ�પણી અને �નુિવ�િનયોગો�ુ ં�પ�ટ વણ�ન હોય છે 

અને િવિનયોગ અિધિનયમ �ારા અિધ�ૃત એવી િવિવધ િન�દ��ટ સેવાઓ પર થયેલા વા�તિવક 
�ડૂ� અને મહ��લૂ ખચ� દશા�વે છે. આમ, િવિનયોગ �હસાબો ભડંોળના વપરાશની સમજ �રુ� 
પાડવા ઉપરાતં �દાજપ�ીય જોગવાઇઓ પર નજર રાખે છે અને તેથી જ તે નાણાક�ય 

�હસાબોના �રૂક બની રહ� છે. 

2.1.2 ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક �ારા થ�ુ ં િવિનયોગ �હસાબો�ુ ંઓ�ડટ એ વાત 

�િુનિ�ત કર� છે ક�, િવિવધ અ�દુાનો હ�ઠળ થયેલો ખચ� િવિનયોગ અિધિનયમ હ�ઠળ મળેલી સ�ા 
�જુબનો હતો તથા બધંારણની જોગવાઇ અ�સુાર � ખચ� �બન-મતપા� થવાનો હોય તે � તે 

ર�તે થયો છે ક� નહ�. આ ઓ�ડટ દરિમયાન એ પણ જોવાય છે ક� � તે ખચ� ધારાઓ, િનયમો, 
િનયમનો અને �ચૂનાઓ �જુબ થયો હતો.  

2.1.3 �જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 �જુબ, િવધાનસભામા ંર�ુ કરવા માટ� આવક અને 

ખચ�ના �દાજો�ુ ંવાિષ�ક પ�ક અને ખચ�ના �રૂક �દાજો તૈયાર કરવા એ નાણા િવભાગની 
જવાબદાર� છે.  આવી તૈયાર�ના હ�� ુમાટ�, નાણા િવભાગ સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગ પાસેથી 
�દાજોના આધાર માટ�ની મા�હતી મેળવે છે. સબંિંધત િવભાગોના વડા, તેમના તાબા નીચેના 
અિધકાર�ઓ �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ મા�હતીના આધાર� �ના માટ� તેઓ જવાબદાર છે તે 

�દાજો તૈયાર કર� છે અને િનયત તાર�ખોએ સ�ચવાલયના યો�ય વહ�વટ� િવભાગને રવાના કર� 
છે. નાણા િવભાગ સરકાર �ારા મ�ૂંર થયેલા �દાજો�ુ ં એકિ�કરણ કર� છે. આ કવાયતમા ં
મહ��લૂનો �દાજ બાધંવામા ંઅને ખચ�ની અગાઉથી ધારણા કરવી એ બ�ેમા ં�બૂ જ �ૂરંદ�શીની 
જ�ર પડ� છે. �દાજો �મ બને એમ ચો�સ અને સચોટ હોવા જોઇએ. ��યેક ��ુાની બાબતમા ં
સામેલ કરવાની જોગવાઇ પાછલા વષ�ની બાક� સ�હત ખર�ખર �ની �કુવણી કરવાની અપે��ત 

છે અથવા વષ� દરિમયાન યો�ય મ�ૂંર�થી ખચ� કરવામા ંઆ�યા હતા અને તે આ વષ�ને લગતી 
જવાબદાર�ઓ �રૂ� ુ ંિસિમત ન હો�ુ ંજોઇએ. 
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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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ન�����ય �ય�����ન અને
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2.1 ���ાવના 

2.1.1 િવિનયોગ �હસાબો ��યેક નાણાક�ય વષ�મા ંસરકાર� કર�લા ખચ�ના �હસાબો હોય છે � 

િવિનયોગ અિધિનયમની અ��ુ�ૂચમા ં દશા�વેલ અને િવિવધ હ�� ુ માટ� મ�ૂંર કર�લા મતપા� 

અ�દુાન અને �બન-મતપા� િવિનયોગ સાથે સરખામણી ર�ુ કર� છે. આ �હસાબોમા ં �ળૂ 

�દાજપ�ીય �દાજો, �રૂક અ�દુાનો, પરત સ�પણી અને �નુિવ�િનયોગો�ુ ં�પ�ટ વણ�ન હોય છે 

અને િવિનયોગ અિધિનયમ �ારા અિધ�ૃત એવી િવિવધ િન�દ��ટ સેવાઓ પર થયેલા વા�તિવક 
�ડૂ� અને મહ��લૂ ખચ� દશા�વે છે. આમ, િવિનયોગ �હસાબો ભડંોળના વપરાશની સમજ �રુ� 
પાડવા ઉપરાતં �દાજપ�ીય જોગવાઇઓ પર નજર રાખે છે અને તેથી જ તે નાણાક�ય 

�હસાબોના �રૂક બની રહ� છે. 

2.1.2 ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક �ારા થ�ુ ં િવિનયોગ �હસાબો�ુ ંઓ�ડટ એ વાત 

�િુનિ�ત કર� છે ક�, િવિવધ અ�દુાનો હ�ઠળ થયેલો ખચ� િવિનયોગ અિધિનયમ હ�ઠળ મળેલી સ�ા 
�જુબનો હતો તથા બધંારણની જોગવાઇ અ�સુાર � ખચ� �બન-મતપા� થવાનો હોય તે � તે 

ર�તે થયો છે ક� નહ�. આ ઓ�ડટ દરિમયાન એ પણ જોવાય છે ક� � તે ખચ� ધારાઓ, િનયમો, 
િનયમનો અને �ચૂનાઓ �જુબ થયો હતો.  

2.1.3 �જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 �જુબ, િવધાનસભામા ંર�ુ કરવા માટ� આવક અને 

ખચ�ના �દાજો�ુ ંવાિષ�ક પ�ક અને ખચ�ના �રૂક �દાજો તૈયાર કરવા એ નાણા િવભાગની 
જવાબદાર� છે.  આવી તૈયાર�ના હ�� ુમાટ�, નાણા િવભાગ સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગ પાસેથી 
�દાજોના આધાર માટ�ની મા�હતી મેળવે છે. સબંિંધત િવભાગોના વડા, તેમના તાબા નીચેના 
અિધકાર�ઓ �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ મા�હતીના આધાર� �ના માટ� તેઓ જવાબદાર છે તે 

�દાજો તૈયાર કર� છે અને િનયત તાર�ખોએ સ�ચવાલયના યો�ય વહ�વટ� િવભાગને રવાના કર� 
છે. નાણા િવભાગ સરકાર �ારા મ�ૂંર થયેલા �દાજો�ુ ં એકિ�કરણ કર� છે. આ કવાયતમા ં
મહ��લૂનો �દાજ બાધંવામા ંઅને ખચ�ની અગાઉથી ધારણા કરવી એ બ�ેમા ં�બૂ જ �ૂરંદ�શીની 
જ�ર પડ� છે. �દાજો �મ બને એમ ચો�સ અને સચોટ હોવા જોઇએ. ��યેક ��ુાની બાબતમા ં
સામેલ કરવાની જોગવાઇ પાછલા વષ�ની બાક� સ�હત ખર�ખર �ની �કુવણી કરવાની અપે��ત 

છે અથવા વષ� દરિમયાન યો�ય મ�ૂંર�થી ખચ� કરવામા ંઆ�યા હતા અને તે આ વષ�ને લગતી 
જવાબદાર�ઓ �રૂ� ુ ંિસિમત ન હો�ુ ંજોઇએ. 
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IIII
ન�����ય �ય�����ન અને
�������ય િનય�ં�

ન�����ય �ય�����ન અને
�������ય િનય�ં�

2.1 ���ાવના 

2.1.1 િવિનયોગ �હસાબો ��યેક નાણાક�ય વષ�મા ંસરકાર� કર�લા ખચ�ના �હસાબો હોય છે � 

િવિનયોગ અિધિનયમની અ��ુ�ૂચમા ં દશા�વેલ અને િવિવધ હ�� ુ માટ� મ�ૂંર કર�લા મતપા� 

અ�દુાન અને �બન-મતપા� િવિનયોગ સાથે સરખામણી ર�ુ કર� છે. આ �હસાબોમા ં �ળૂ 

�દાજપ�ીય �દાજો, �રૂક અ�દુાનો, પરત સ�પણી અને �નુિવ�િનયોગો�ુ ં�પ�ટ વણ�ન હોય છે 

અને િવિનયોગ અિધિનયમ �ારા અિધ�ૃત એવી િવિવધ િન�દ��ટ સેવાઓ પર થયેલા વા�તિવક 
�ડૂ� અને મહ��લૂ ખચ� દશા�વે છે. આમ, િવિનયોગ �હસાબો ભડંોળના વપરાશની સમજ �રુ� 
પાડવા ઉપરાતં �દાજપ�ીય જોગવાઇઓ પર નજર રાખે છે અને તેથી જ તે નાણાક�ય 

�હસાબોના �રૂક બની રહ� છે. 

2.1.2 ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��ક �ારા થ�ુ ં િવિનયોગ �હસાબો�ુ ંઓ�ડટ એ વાત 

�િુનિ�ત કર� છે ક�, િવિવધ અ�દુાનો હ�ઠળ થયેલો ખચ� િવિનયોગ અિધિનયમ હ�ઠળ મળેલી સ�ા 
�જુબનો હતો તથા બધંારણની જોગવાઇ અ�સુાર � ખચ� �બન-મતપા� થવાનો હોય તે � તે 

ર�તે થયો છે ક� નહ�. આ ઓ�ડટ દરિમયાન એ પણ જોવાય છે ક� � તે ખચ� ધારાઓ, િનયમો, 
િનયમનો અને �ચૂનાઓ �જુબ થયો હતો.  

2.1.3 �જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 �જુબ, િવધાનસભામા ંર�ુ કરવા માટ� આવક અને 

ખચ�ના �દાજો�ુ ંવાિષ�ક પ�ક અને ખચ�ના �રૂક �દાજો તૈયાર કરવા એ નાણા િવભાગની 
જવાબદાર� છે.  આવી તૈયાર�ના હ�� ુમાટ�, નાણા િવભાગ સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગ પાસેથી 
�દાજોના આધાર માટ�ની મા�હતી મેળવે છે. સબંિંધત િવભાગોના વડા, તેમના તાબા નીચેના 
અિધકાર�ઓ �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ મા�હતીના આધાર� �ના માટ� તેઓ જવાબદાર છે તે 

�દાજો તૈયાર કર� છે અને િનયત તાર�ખોએ સ�ચવાલયના યો�ય વહ�વટ� િવભાગને રવાના કર� 
છે. નાણા િવભાગ સરકાર �ારા મ�ૂંર થયેલા �દાજો�ુ ં એકિ�કરણ કર� છે. આ કવાયતમા ં
મહ��લૂનો �દાજ બાધંવામા ંઅને ખચ�ની અગાઉથી ધારણા કરવી એ બ�ેમા ં�બૂ જ �ૂરંદ�શીની 
જ�ર પડ� છે. �દાજો �મ બને એમ ચો�સ અને સચોટ હોવા જોઇએ. ��યેક ��ુાની બાબતમા ં
સામેલ કરવાની જોગવાઇ પાછલા વષ�ની બાક� સ�હત ખર�ખર �ની �કુવણી કરવાની અપે��ત 

છે અથવા વષ� દરિમયાન યો�ય મ�ૂંર�થી ખચ� કરવામા ંઆ�યા હતા અને તે આ વષ�ને લગતી 
જવાબદાર�ઓ �રૂ� ુ ંિસિમત ન હો�ુ ંજોઇએ. 
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2.2   િવિનયોગ �હસાબોનો સારાશં 

2018-19 દરિમયાન 108 અ�દુાનો/િવિનયોગોની સામે ખર�ખર ખચ�ની ��થિતનો સારાશં કોઠો 2.1 

મા ંઆ�યો છે.  

કોઠો 2.1: �ળૂ/�રૂક જોગવાઇઓની સામે ખર�ખર ખચ�ની ���િતનો સારાશં  

(₹ કરોડમા)ં 

મહ��લૂ િવભાગ હ�ઠળ 87 અ�દુાનો અને 23 િવિનયોગો અને �ડૂ� િવભાગ હ�ઠળ 56 અ�દુાનો અને 

નવ િવિનયોગોમા ં₹ 22,490.53 કરોડની બચતમાથંી મહ��લૂ િવભાગ હ�ઠળ ચાર અ�દુાન અને એક 

િવિનયોગમાથંી ₹ 2,394.24 કરોડનો અિધક ખચ� બાદ કયા� પછ� પ�રણામે ₹ 20,096.29 કરોડની 
ચો�ખી બચત રહ�વા પામી હતી.  

કોઠો 2.1 મા ંજોઇ શકાય છે ક� ₹ 1,83,666.38 કરોડના �ળૂ �દાજોની સામે કરવામા ંઆવેલો 
ખર�ખર ખચ� ₹ 1,80,479.68  કરોડ હતો. 

2.3  ના�ાક�ય ��રદાિય�વ અને �દાજપ�ીય �યવ��ાપન 

2.3.1 િવિનયોગ કરતા ંઅિધક ખચ� િવિનયિમત ન કરાવવો  

ભારતના બધંારણની કલમ 205 �જુબ, રા�ય સરકાર� િવિનયોગો કરતા ંથયેલ અિધક ખચ� 
રા�યની િવધાનસભા �ારા િવિનયિમત કરાવવો �ર�યાત છે. આમ છતા,ં પ�રિશ�ટ 2.1 ની 
િવગતો �જુબ, વષ� 2007-08 થી 2018-19 માટ�નો ₹ 7,064.84 કરોડની રકમનો અિધક ખચ� 

ખચ�નો �કાર 
�ળૂ અ�દુાન 
/િવિનયોગ 

�રૂક 
અ�દુાન/ 

િવિનયોગ 
�ુલ ખર�ખર ખચ� 

બચત (-)/ 
અિધક (+) 

પરત સ�પ�ીની 
રકમ 

મત
પા
� 

I મહ��લૂ 1,15,621.05 13,162.29 1,28,783.34 1,14,148.67 (-)14,634.67 17,299.24 

II �ડૂ� 30,564.05 2,803.99 33,368.04 28,583.73 (-)4,784.31 4,579.96 

III લોન અને 
પેસગીઓ 

1,535.91 508.61 2,044.52 1,731.47 (-)313.05 376.74 

�ુલ મતપા� 1,47,721.01 16,474.89 1,64,195.90 1,44,463.87 (-)19,732.03 22,255.94 

�બ
ન-
મત

પા
� 

IV મહ��લૂ 20,466.99 327.84 20,794.83 20,453.96 (-)340.87 397.39 

V  �ડૂ�l 44.10 101.30 145.40 129.83 (-)15.57 17.31 

VI �હ�ર 
ઋણની પરત 

�કૂવણી 
15,434.28 5.56 15,439.84 15,432.02 (-)7.82 0.01 

�ુલ �બન-મતપા� 35,945.37 434.70 36,380.07 36,015.81 (-)364.26 414.71 

એકંદર �ુલ 1,83,666.38 16,909.59 2,00,575.97 1,80,479.68 (-)20,096.29 22,670.65 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના રા�ય સરકારના િવિનયોગ �હસાબો અને િવિનયોગ અિધિનયમ  
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(મતપા�) હ�ુ િવિનયિમત કરાવવાનો બાક� હતો. છે�લા ચાર વષ� દરિમયાન, �ૃિષ, ખે�ૂત 

ક�યાણ અને સહકાર, િશ�ણ, પચંાયત, �ામ �હૃ િનમા�ણ અને �ામ િવકાસ અને માગ� અને 

મકાન ��ુય ક�રૂવાર િવભાગો હતા. 

આ બાબત રા�યના એકિ�ત ભડંોળમાથંી કોઇ પણ નાણા રા�ય િવધાનસભા �ારા પસાર 
કરવામા ંઆવેલા િવિનયોગ િસવાય ઉપાડ� શકાશે નહ� એ બધંારણની કલમ 204 ની જોગવાઇ� ુ

ઉ�લઘંન છે. �દાજપ�ીય અને નાણાક�ય િનય�ંણની િવ�ૃત પ�િત તથા તે �હ�ર સપંિતની 
�યવ�થાપન ને નાણાક�ય અ�શુાસનહ�નતા માટ� �ો�સા�હત કર� છે.  

ભલામણ: અિધક ખચ�ના તમામ હયાત ક�સો વહ�લામા ંવહ�લી તક� િવિનયિમત કરાવવા જ�ર� છે 
અને ભિવ�યમા,ં આવા �બન-મતપા� ખચ� સ�ંણૂ� ર�તે બધં કરવા જોઇએ િસવાય ક� સખત 
જ��રયાત અને આ�યિંતક કટોકટ�ના ક�સો �નો ખચ� આક��મક િનિધમાથંી �રુો કર� શકાય એમ 
ન હોય.  

2.3.2 સતત અિધક 

અ�દુાનની ફાઇલોની ન�નૂા�પ ચકાસણીમા ંઓ�ડટ� અવલોકન ક�ુ� હ�ુ ંક� ચાર �ુદા �ુદા અ�દુાનો 
હ�ઠળની પાચં યોજનાઓની બાબતમા ંછે�લા �ણ વષ� (2016-19) દરિમયાન જોગવાઈ ₹ 50 કરોડ 

કરતા ંવધાર� સતત અિધક ખચ� થયો હતો (પ�રિશ�ટ 2.2) � દશા�વે છે ક� �દાજપ�ીય �દાજોની 
સમી�ા યો�ય ર�તે કરવામા ંઆવી ન હતી કારણ ક� જોગવાઇઓ સતત અ�રૂતી �રુવાર થઇ હતી. 
�ુદ� �ુદ� યોજનાઓ/હ��ઓુ હ�ઠળ થયેલા અિધક ખચ�ના ક�ટલાક �ક�સાની ચચા� નીચે કરવામા ંઆવી 
છે. 

  “�યાજની આિથ�ક મદદ માટ� ખે�ૂતોને નાણાક�ય સહાય” �ગેના અ�દુાન ન.ં 5 હ�ઠળ 

2016-19 ના સમયગાળા દરિમયાન ₹ 2142.37 કરોડની જોગવાઇની સામે �ૃિષ, ખે�ૂત 

ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ �ારા ₹ 2,421.45 કરોડનો ખચ� કરવામા ંઆ�યો હતો � 

₹ 279.08 કરોડના અિધક ખચ�મા ંપ�રણ�યો હતો. 2016-17 દરિમયાન અિધક ખચ� માટ� 
કોઇ કારણો આપવામા ંઆ�યા ન હતા પરં� ુિવભાગે જણા�� ુહ�ુ ંક� 2017-18 દરિમયાન 

થયેલો અિધક ખચ� �જુરાત રા�ય સહકાર� બ�ક તરફથી મળેલી વ� ુદરખા�તોના કારણે 
થયો હતો. િવભાગે આગળ જણા�� ુહ�ુ ંક� પાછળના વષ�ની પડતર દરખા�તોનો િનકાલ 

કરવા માટ� 2018-19 દરિમયાન વધાર� ખચ� કરવામા ંઆ�યો હતો.  

  “પચંાયત કમ�ચાર�ઓને વયિન�િૃ� અને િનવિ� ભ�થા” ની યોજના હ�ઠળ 2016-19 

દરિમયાન અ�દુાન ન.ં 73 હ�ઠળ ₹ 1,588 કરોડની જોગવાઇની સામે ₹ 2,577.50 કરોડની 
રકમ ખચ�વામા ંઆવી હતી. યોજના હ�ઠળ થયેલા અિધક ખચ� માટ� િવભાગ �ારા કોઇ કારણો 
આપવામા ંઆ�યા ન હતા. આના �વા અિધક ખચ� પાછલા ચાર વષ� (2012-16) દરિમયાન 

પણ �યાન પર આ�યા હતા.  

�દાજપ�ીય જોગવાઇની સામે થયેલો અિધક ખચ� �દાજપ�ીય અને ખચ�ના િનય�ંણોમા ઉણપ 

દશા�વે છે.  
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2.3.3 ફાળવણીની અ�તા� સામે િવિનયોગ 

િવિનયોગ �હસાબોના ��ડટમા ં �યાન પર આ�� ુ હ�ુ ં ક� 2018-19 દરિમયાન 

₹ 22,490.53 કરોડની �ુલ બચતમાથંી, 32 ક�સોમા ં દર�ક ક�સમા ં ₹ 100 કરોડ અથવા વ�નુી 
બચત થઇ હતી (પ�રિ��ટ 2.3). આ 32 ક�સોમા,ં ₹ 1,08,563.22 કરોડની �ુલ જોગવાઇની સામે 

બચતો ₹ 20,797.64 કરોડ (19.16 ટકા) �ટલી હતી. 

�મા ંમોટ� બચતો થઇ હતી તે િવભાગોઃ નાણા (₹ 8,823.43 કરોડ); નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી 
�રુવઠો અને ક�પસર (₹ 1,799.38 કરોડ); પચંાયતો, �ા�ય �હૃ િનમા�ણ અને �ામ િવકાસ 

(₹ 1,256.08 કરોડ); સામા�ક �યાય અને અિધકાર�તા (₹ 1,106.93 કરોડ); આ�દ�િત િવકાસ 

(₹ 1,499.12 કરોડ); અને શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમા�ણ (₹ 1,141.51 કરોડ) હતા.  

મોટ� બચતો માટ� િવભાગો �ારા ર�ૂ કરવામા ંઆવેલા િવિનયોગ �હસાબોમા ંજણા�યા �જુબના 
કારણો નીચે આ�યા છેઃ  

�ૃિષ, ખે�ૂત ક�યાણ અને સહકાર િવભાગ 

 અ�દુાન ન.ં 2 (�ૃિષ-�ડૂ� મતપા�) ��ુય સદર 4401-પાક ખેતી હ�ઠળ ₹ 100 કરોડની 
બચત �ા�ય માળખાક�ય િવકાસ ભડંોળ યોજના �તગ�ત બાધંકામની ��િૃ��મા,ં આ 

બાબત હાઇકોટ�મા ંપડતર હોવાથી થયેલા િવલબંના કારણે થઇ હતી.   

 અ�દુાન ન.ં 4 (પ�પુાલન-મહ��લૂ-મતપા�) ��ુય સદર 2403-પ�પુાલન અને 

2404-ડ�ર� િવકાસ મા ંઅ��ુમે ₹ 86.05 કરોડ અને ₹ 25.21 કરોડની મોટ� બચતો 
(i) �ુદા �ુદા સવંગ�મા ંખાલી જ�યા�, (ii) “ચાવી�પ ગામોમા ં�ૃિ�મ ગભા�ધાન ક���ો” 
ની યોજના હ�ઠળ �છ� અર�� મળવી (iii) બકર��ના આ�વુિંશક �ધુાર માટ�ની 
યોજના�ુ ં �બન-અમલીકરણ અને (iv) નાણાક�ય વષ�ના �ત �ધુી ડ�ર� િવકાસના 
કાય��મો માટ� મ�ૂંર� ન મળવાના કારણે થઇ હતી. 

 અ�દુાન ન.ં 6 (મ��યો�ોગ- �ડૂ� મતપા�) ��ુય સદર-5051-બદંરો અને દ�વાદાડં�� 

પરની �ડૂ� જોગવાઇ હ�ઠળ ₹ 264.05 કરોડની મોટ� બચતો બારત સરકાર �ારા 
અ�દુાન ��ુ કરવામા ં ન આ��,ુ �ુદા �ુદા લે�ડ�ગ સે�ટરો ખાતે માળખાક�ય અને 

વધારાના કામોના �બન-અમલીકરણના કારણે અને ટ��ડર ની ���યા ન �રૂ� કરવાને 

કારણે થઇ હતી. 

નાણા િવભાગ 

 અ�દુાન ન.ં 19 (નાણા િવભાગને લગતો અ�ય ખચ�-મહ��લૂ મતપા�): નાણા િવભાગે 

��ુય સદર 2048-�જુરાત રા�ય �ૂબત ભડંોળ હ�ઠળની ₹ 1,200 કરોડની �રૂ��રૂ� 
જોગવાઇની પરત સ�પણી કર� હતી કારણ ક� ભારતીય �ર�વ� બ�કની માગ�દિશ�કા 
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અ�સુાર ભડંોળનો કોષ, રા�યની બાક� નાણાક�ય જવાબદાર�ઓના �ણ થી પાચં 

ટકાની વ�ચે હતો. 

ઓ�ડટના �યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� 12 મા નાણાપચંની ભલામણોના આધાર�, ભારતીય 

�ર�વ� બ�ક� �ધુાર�લી માગ�દિશ�કા બહાર પાડ� હતી (સ�ટ��બર 2017), �મા ંભડંોળનો 
લ��ુમ કોષ નાણાક�ય વષ� 2018-19 થી વધાર�ને રા�યની બાક� જવાબદાર�ઓના 
પાચં ટકા કય� હતો. આના �પલ�યમા,ં ભડંોળની બધં િસલકમા ં ₹ 223.50 કરોડની 
ઘટ પડ� હતી. આમ, �રૂ��રૂ� જોગવાઇની પરત સ�પણી યો�ય ન હતી. . 

વ�મુા,ં આ અ�દુાન હ�ઠળ, ��ુય સદર-2075 મ�ઘવાર� ભ�થા (DA) ના દરમા ં
વધારાના �હસાબે જવાબદાર� હ�ઠળ ₹ 7,000 કરોડની �રૂ��રૂ� �દાજપ�ીય 

જોગવાઇની નાણા િવભાગ �ારા પરત સ�પણી કરવામા ંઆવી હતી, કારણ ક� � તે 

િવભાગોએ પણ તેમના �દાજપ�ીય �દાજોમા ંસમાન જોગવાઇઓ કર� હતી. નાણા 
િવભાગ�ુ ંપગ� ુ�જુરાત �દાજપ� મે��અુલ ના ફકરા 38 મા ંજણા�યા �માણે ક� 
આવી જોગવાઇઓ સબંિંધત િવભાગોએ તેમના �દાજપ�ીય �દાજોમા ંકરવાની હોય 

છે તેની સાથે �સુગંત ન હ�ુ.ં 

નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને ક�પસર િવભાગ 

 અ�દુાન ન.ં 65 (નમ�દા િવકાસ યોજના-�ડૂ� મતપા�): ��ુય સદર 4700-મોટ� 
િસ�ચાઇ પરના �ડૂા જોગવાઇ હ�ઠળની ₹ 1,631.23 કરોડની બચત ક����ય �રુ��ૃત 

યોજના હ�ઠળ ભારત સરકાર તરફથી ઓ� અ�દુાન ��ુ કરવાના કારણે અને રા�ય 

સરકાર �ારા સબંિંધત અ�દુાન ઓ� ��ુ કરવાના કારણે થઇ હતી.  

મ�હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ 

 અ�દુાન ન.ં 106 (મ�હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગને લગતો અ�ય ખચ�- મહ��લૂ 

મતપા�) �ધાન મ�ંી મા� ૃવદંના યોજના હ�ઠળ ભારત સરકાર તરફથી અ�દુાન ��ુ 
ન કરવાના કારણે  ₹ 174.49 કરોડની બચતની પરત સ�પણી કરવામા ંઆવી હતી. 

એ જ ર�તે, �કશોર� શ��ત યોજના હ�ઠળની ₹ 176.15 કરોડની બચતોની એિ�લ 2018 

મા ંભારત સરકાર �ારા યોજનાની માગ�દિશ�કા અને નાણાક�ય ધોરણોમા ં ફ�રફાર ના 
કારણે પરત સ�પણી કરવામા ંઆવી હતી.  . 

સકં�લત બાળ િવકાસ સેવાઓની યોજના હ�ઠળની ₹ 315.66 કરોડની બચત કામગીર�ના 
�કુમો �ર� ન થવા, આચારસ�ંહતા લા� ુહોવાના �હસાબે ક�ટની ખર�દ� ન થવી, ખાલી 
જ�યાઓ ન ભરવી અને વાિષ�ક કાય��મ અમલીકરણ �લાનમા ંકરવામા ંઆવેલી ક�ટલીક 
જોગવાઇઓ મ�ૂંર ન થવાના કારણે થઇ હતી. 
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2.3.4 સતત બચતો 

છે�લા પાચં વષ� દરિમયાન 19 ક�સોમા,ં દર�ક ક�સમા ં₹ 100 કરોડથી અિધકની સતત બચત થઇ 

હતી. િવગતો કોઠો 2.2 મા ંદશા�વી છે.  

કોઠો 2.2: 2014-15 થી 2018-19 દરિમયાન સતત બચતો દશા�વતા અ�દુાનોની યાદ�  

(₹ કરોડમા)ં 
�માકં 

અ�દુાનનો નબંર અને નામ 
બચતની રકમ 

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

1. 2 – �ૃિષ 970.60 271.57 312.69 177.72 156.40 

2. 18 – પ�ેશન અન ેઅ�ય િન�િૃ� લાભો  560.95 304.47 1,146.63 1,658.66 357.59 

3. 19 – નાણા િવભાગન ેલગતો અ�ય 

ખચ� 
4,222.63 3,514.15 5,717.16 8,014.65 8,204.89 

4. 39 – તબીબી અન ે�હ�ર �રો�ય 350.02 156.08 260.49 159.53 237.95 

5. 43 – પોલીસ 143.58 216.22 145.19 150.48 370.10 

6. 60 – �યાયત�ં 136.68 295.66 302.23 212.40 127.45 

7. 70 – સા��ૂહક િવકાસ 455.75 159.17 673.13 225.72 263.50 

8. 71- �ા�ય �હૃ િનમા�ણ અન ે�ામ 

િવકાસ 
1,102.04 255.68 333.15 499.26 992.58 

9. 79 – �ુદરતી �પિ�ઓના �હસાબ ે

રાહત 
546.52 195.81 606.58 184.18 712.99 

10. 95 – અ��ુ�ૂચત �િત પટેા- યોજના 481.91 367.76 466.18 368.48 647.42 

11. 
96 – ��દ�િત િવ�તાર પટેા- 
યોજના 

1,346.99 767.40 562.31 1,227.90 1,202.03 

12. 102 – શહ�ર� િવકાસ 555.47 412.48 350.26 1,023.03 671.70 

13. 106 – મ�હલા અન ેબાળ િવકાસ 

િવભાગન ેલગતો અ�ય ખચ�  
392.08 235.53 539.35 671.06 833.47 

નહ��લૂ- �બન-મતપા� 

14. 20 – નાણા િવભાગ અને તનેી 
સવેાઓને લગતા ઋણની પરત 

�કુવણી (�બન મતપા�) 

453.93 332.76 117.63 437.64 260.95 

�ડૂ� મતપા� 
15. 9 – િશ�ણ 1,583.22 484.19 233.51 344.94 351.73 

16. 65 – નમ�દા િવકાસ યોજના  1,262.93 966.87 594.27 250.76 1,631.23 

17. 84 –�બન-ર�હણાકં મકાનો 706.08 544.60 917.26 655.39 653.34 

18. 95 – અ��ુ�ૂચત �િત પટેા-યોજના 232.46 264.95 334.17 260.44 220.35 

19. 96 – ��દ�િત િવ�તાર પટેા-યોજના 255.66 501.00 646.48 275.04 297.09 

�ોત: સબંિંધત વષ�ના િવિનયોગ �હસાબો 
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અ�દુાનની ફાઇલોની ચકાસણીમા,ં ઓ�ડટ� વ�મુા ં અવલોકન ક�ુ� હ�ુ ં ક� 10 અ�દુાનો  
(પ�રિ��ટ 2.4) હ�ઠળ 11 પ�રયોજનાઓની બાબતમા ં  છે�લા �ણ વષ� (2016-19) દરિમયાન 

₹ 100 કરોડથી વધાર�ની સતત બચત થઇ હતી � દશા�વે છે ક� કા ંતો જોગવાઇઓ વ� ુપડતી 
હતી અથવા સરકાર િવધાનસભાની અપે�ાઓ પ�ર�ણૂ� કરવામા ંસફળ રહ� ન હતી.   

સતત બચતો દશા�વતી હતી ક� �દાજપ�ીય જોગવાઇઓ પાછલા વષ�ના ખચ�ને �યાને લીધા 
વગર કરવામા ંઆવી હતી. 

ભલામણ: િનય�ંણ/�કૂવણી અિધકાર�ઓએ ખાસ કર�ને �મા ં મોટ� બચતો/અિધક �યાન પર 
આવી હતી એવા િવભાગોમા ંબચતો/અિધક િનવારવા માટ� મ�ૂંર થયેલી જોગવાઇઓની સામે 
ખચ�ની �ગિત પર સતત અને ચાપંતી નજર રાખવી જોઇએ. તેઓએ માિસક ખચ� અને 
દ�ખર�ખની પ�ધિત પરના તેમના િનય�ંણ ને ખાસ ��ુ� કર�ુ ંજોઇએ.    

2.3.5 �બનજ�ર� �રૂક જોગવાઇઓ 

�રૂક જોગવાઇ એ �ળૂ મ�ૂંર થયેલી �ુલ જોગવાઇમા ં વધારો હોય છે અને �ળૂ જોગવાઇ 

મેળવવામા ંઆવે છે એ ર�તે તે મેળવવામા ંઆવે છે. 

2018-19 દરિમયાન ચાર �ુદા �ુદા અ�દુાનો હ�ઠળ ચાર �ક�સાઓમા ં એકંદર� 
₹ 1,172.52 કરોડની �રૂક જોગવાઇ (દર�ક �ક�સામા ં₹ 50 કરોડ અથવા વ�)ુ કર�ને મેળવવામા ં
આવી હતી � �બનજ�ર� સા�બત થઇ હતી. કોઠો 2.3 મા ંઆપેલી િવગતો �માણે આ ચાર ક�સોમા ં
કરવામા ંઆવેલો ખચ� �ળૂ જોગવાઇના �તર �ધુી પણ પહ�ચી શ�ો ન હતો.   

કોઠો 2.3: �બનજ�ર� �રુવાર થયેલી (દર�ક ક�સમા ં₹ 50 કરોડ અથવા વ�)ુ �રૂક જોગવાઇ  
(₹ કરોડમા)ં 

�માકં 
અ�દુાન/િવિનયોગનો નબંર અને 

નામ  
�ળૂ 

જોગવાઇ 
ખર�ખર ખચ� 

�ળૂ 
જોગવાઇમાથંી 

બચત 

�બનજ�ર� 
�રૂક 

જોગવાઇ 

1. 39-તબીબી અન ે �હ�ર આરો�ય -

મહ��લૂ મતપા� 
5,040.39 5,005.84 34.55 203.40 

2. 70-સા��ૂહક િવકાસ 

-મહ��લૂ મતપા� 
2,282.28 2,210.79 71.49 192.00 

3. 95- અ��ુ�ૂચત �િત પટેા-યોજના -
મહ��લૂ મતપા� 

3,892.53 3,506.03 386.50 260.92 

4. 102- શહ�ર� િવકાસ- મહ��લૂ મતપા� 8,833.42 8,677.92 155.50 516.20 

�ુલ 20,048.62 19,400.58 648.04 1,172.52 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના િવિનયોગ �હસાબો 
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2.3.6 ભડંોળનો અ�રુતો/�બનજરર� �નુિવ�િનયોગ 

�નુિવ�િનયોગ, એક અ�દુાનની �દર જ, એક િવિનયોગનો એકમ �મા ંબચતની સભંાવના હોય 

તેમાથંી વધારાના ભડંોળની જ��રયાત હોય તેવા અ�ય એકમમા ંભડંોળની તબદ�લી છે. અ�દુાનો 
સામે છેવટ� વધારો અને બચત હોય એવા ઘણા �ક�સાઓમા ંભડંોળનો �નુિવ�િનયોગ અ��ુચત 

સા�બત થયો હતો. એવા દર�ક �ક�સાઓ �મા ં�નુિવ�િનયોગ ₹ 50 કરોડ અથવા વધાર� રકમનો 
છેવટ� વધારો અથવા બચત થઇ હતી એવા �ક�સાઓની િવગતો કોઠો 2.4 મા ંઆપી છે. 

કોઠો 2.4: ભડંોળોના �બનજ�ર�/અ�રૂતા �નુિવ�િનયોગના પ�રણામે અિધક/બચત (₹ 50 કરોડ 
કરતા ંઅિધક) 

 (₹ કરોડમા)ં 

�માકં 
અ�દુાન  
ન.ં. 

વણ�ન 
�નુઃિવિનયોગ 

(+/-) 

છેવટ� અિધક 

 

છેવટ� 
બચત 

�બન-જ�ર� �નુિવ�િનયોગ  

1 9 2203-00-001-01 TED-1 ટ�કનીકલ િ��ણ 

િવભાગના વહ�વટ� માળખાન ે��ુ� કર�ુ ં
57.65 - 59.20 

2 20 6004-09-101-02 બહારથી સહાય મળેવતી 
યોજનાઓ માટ� લોન 

61.47 - 67.03 

3 86 3054-80-001-05 ��ુય સદર� ભાગે પડતા 
ધોરણ ેખચ�ના તબદ�લી 

11.32 - 97.17 

અ�રૂતો �નુિવ�િનયોગ 

4 9 2071-01-104-01 પચંાયતના �ાથિમક 
િ��કોન ે�ે��ઇુટ� 

40.00 318.76 - 

5 9 2071-01-101-01 પચંાયતના �ાયિમક 
િ��કોન ેવયિન�િૃ� અન ેિન�િૃ� લાભો 

69.80 1816.44 - 

6 20 6004-09-101-01 �લોક લોનો (-)61.47 - 181.60 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ની િવિનયોગ �હસાબો અને અ�દુાનની ફાઇલો 

2.3.7 વણવપરાયેલી જોગવાઇની પરત �કૂવણી 

�જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 ના ફકરા 103 �જુબ, �યાર� બચત થવાની ��તા 
લાગતી હોય �યાર� ખચ� કરનાર િવભાગોએ અ�દુાન/િવિનયોગો અથવા તેમાનંો �હ�સો નાણા 
િવભાગને પરત કરવાનો હોય છે. 15 મી માચ� પછ� મેળવેલ �રૂક અ�દુાન િસવાય વહ�વટ� 
િવભાગો �ારા 15 મી માચ� બાદ પરત સ�પણી કરવામા ંઆવતી રકમો �વીકારવાપા� નથી. 

2.3.7.1 ન�ધપા� પરત ��પણી 

15 અ�દુાનો હ�ઠળ 21 પેટા-સદરોની બાબતમા ંન�ધપા� પરત સ�પણી (�ુલ જોગવાઇના 50 ટકા 
કરતા વધાર� અથવા ₹ 100 કરોડ અથવા વધાર�) કરવામા ં આવી હતી � ��ુય�વે 
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યોજનાઓ/કાય��મોનો અમલ ન થવો અથવા ��ુત અમલીકરણના �હસાબે થઇ હતી  

(પ�રિ��ટ 2.5). આ 21 પેટા-સદરો હ�ઠળ ₹ 13,297.24 કરોડની �ુલ જોગવાઇમાથંી 
₹ 11,897.40 કરોડ ની પરત સ�પણી કરવામા ંઆવી હતી, �મા ં₹ 8,510 કરોડ સકંળાયેલા હતા 
એવા ચાર પેટા-સદરોમા ંથયેલી 100 ટકા પરત સ�પણી સામેલ છે. �મણે મોટ� પરત �કૂવણી 
કર� હતી એ િવભાગો �ૃિષ, ખે�ુત ક�યાણ અને સહકાર; િશ�ણ; નાણા; �હૃ; માગ� અને મકાન; 
શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમા�ણ અને સામા�ક �યાય અને અિધકા�રતા હતા.  

2.3.7.2 ખર�ખર બચત કરતા ંઅિધક પરત �કૂવણી 

206 અ�દુાનો/િવિનયોગો પૈક� છ મા,ં પરત �કૂવણી કર�લી રકમો (દર�ક ક�સમા ં₹ 100 કરોડ 
અથવા અિધક) ખર�ખર બચત કરતા ંવધાર� હતી � ચાર1 િવભાગો �ારા અ�રૂ� ુ�દાજપ�ીય 

િનય�ંણ દશા�વે છે. આની િવગતો કોઠો 2.5 મા ંઆપી છે.  

કોઠો 2.5: ખર�ખર બચત કરતાં વધાર� (₹ 100 કરોડ અથવા અિધક) રકમની પરત �કૂવણી  

 (₹ કરોડમા)ં 

�માકં 
અ�દુાન 
ન.ં. 

અ�દુાન/િવિનયોગ �ુ ંનામ 
�ુલ 

અ�દુાન/ 
િવિનયોગ 

�ુલ ખચ� 
અિધક(+)/ 

બચત(-) 
પરત ��પેલ 

રકમ 

પરત ��પણી 
કર�લી અિધક 

રકમ 

1. 9 િશ�ણ-મહ��લૂ મતપા� 27,391.81 28,825.92 (+)1,434.11 447.74 447.74 

2. 18 
પે�શન અને અ�ય િન�િૃ� 

લાભો - મહ��લૂ મતપા� 
11,327.30 10,969.71 (-)357.59 365.72 8.13 

3. 20 

નાણા િવભાગને લગતી 
ઋણના પરત �કુવણી અને 

તેના સેવા – મહ��લૂ �બન-

મતપા� 

19,237.18 18,976.23 (-)260.95 316.58 55.63 

4. 65 
નમ�દા િવકાસ યોજના- �ડૂ� 

મતપા� 
4,955.78 3,324.55 (-)1,631.23 1,633.37 2.14 

5. 66 
િસ�ચાઇ અને જમીન સરં�ણ 

- મહ��લૂ મતપા� 
1,147.57 979.42 (-)168.15 185.42 17.27 

6. 86 
મકાન અને �લુો - મહ��લૂ 

મતપા� 
3,351.53 3,519.88 (+)168.35 134.60 134.60 

  �ુલ 67,411.17 66,595.71 (-)815.46 3,083.43 665.51 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના િવિનયોગ �હસાબો 

                                                 
1  િશ�ણ; નાણા; નમ�દા, જળ સપંિ�, પાણી �રુવઠો અને ક�પસર,; માગ� અને મકાન 
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2.3.7.3 બચતોની �િ�ક પરત �કૂવણી 

પાચં અ�દુાનો/િવિનયોગોમા,ં ₹ 50 કરોડથી અિધકની બચતો હતી � પૈક� 10 ટકા કરતા ં
વધાર�ની પરત �કૂવણી કરવામા ં આવી ન હતી. આ અ�દુાનો/િવિનયોગોમા,ં �ુલ બચતો 
₹ 820.88 કરોડ હતી. આમ છતા ,ં મા� ₹ 615.59 કરોડની પરત �કૂવણી કરવામા ંઆવી હતી 
�થી ₹ 205.29 કરોડ (25 ટકા) બાક� ર�ા હતા �ની કોઠો 2.6 મા ં સશા��યા �જુબ પરત 

�કૂવણી થઇ ન હતી  

કોઠો 2.6: અ�દુાનો �મા બચતો ₹ 50 કરોડ કરતાં વધાર� હતી � પૈક� 10 ટકા  કરતા ંવધાર�ની 
પરત �કૂવણી કરવામા ંઆવી ન હતી. 

 (₹ કરોડમા)ં 

�માં
ક 

અ�દુા
ન ન.ં 

અ�દુાન/િવિનયો��ુ ંનામ બચત પરત ��પણી પરત ��પણી 
ન કર�લી 
બચત 

પરત ��પણી 
ન કર�લી 
બચતની 
ટકાવાર� 

1. 9 િશ�ણ-�ડૂ� મતપા� 351.73 305.45 46.28 13.16 

2. 39 
તબીબી અન ે�હ�ર આરો�ય -

મહ��લૂ મતપા� 
237.95 182.36 55.59 23.36 

3. 40 
પ�રવાર ક�યાણ - મહ��લૂ 

મતપા� 
100.94 36.21 64.73 64.13 

4. 66 
િસ�ચાઇ અન ેજમીન સરં�ણ -

�ડૂ� મતપા� 
60.64 38.60 22.04 36.35 

5. 78 
��લા વહ�વટ�ત�ં - મહ��લૂ 

મતપા� 
69.62 52.97 16.65 23.92 

�ુલ 820.88 615.59 205.29 25.01 

�ોત: વષ� 2018-19 માટ�ના િવિનયોગ �હસાબો અને રા�ય સરકારની અ�દુાન ની ફાઇલો 

2.4  �દા�પ�ીય િનય�ંણ �યવ��ાની �મી�ા  

�જુરાત �દાજપ�ીય િનયમાવલી, 1983 મા ં એવી જોગવાઇ છે ક� અ�દુાનનો વહ�વટ 
સભંાળતા સ�ાવાળા તેમના િનય�ંણ હ�ઠળના ખચ�ની �ગિત પર નજર રાખવા તથા તેને મ�ૂંર 
થયેલા અ�દુાન અથવા િવિનયોગની મયા�દામા ંજ રાખવા જવાબદાર છે. સ�ાવાળા�ની ફરજો 
અને જવાબદાર��મા ંસમયસર અને ચો�સાઇ�વૂ�ક અદાજો તૈયાર કરવા અને એ પણ �િુનિ�ત 

કર�ુ ંક� તેમના હ�તક �કુાયેલ અ�દુાન � હ�� ુમાટ� ફાળવવામા ંઆ��ુ ંહોય તેના માટ� જ તે 

વપરાય અને જો જ�ર ન હોય તો બચતની પરત સ�પણી કર�. 

સ�ાવાળા� ક�ટલી હદ� આ �ચૂના��ુ ં પાલન કર� છે તે બાબત �િુનિ�ત કરવા, ��ડટ� 
આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ હ�ઠળ અ�દુાન ન.ં 39 (તબીબી અને �હ�ર આરો�ય) 
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અને મહ��લૂ િવભાગ હ�ઠળ અ�દુાન ન.ં 77 (વેરાની વ�લૂાતનો ખચ�) ને લગતા વહ�વટ� 
િવભાગ/િનય�ંણ અિધકાર�ઓના ર�કડ�ની 2016-17 થી 2018-19 ના �ણ વષ�ના સમયગાળા 
માટ� �િતક ચકાસણી કર� હતી. ઓ�ડટ અવલોકનોની ચચા� હવે પછ�ના ફકરાઓમા ં કરવામા ં
આવી છે. 

2.4.1 અ�દુાન ન.ં 39 ની �મી�ા – તબીબી અને �હ�ર �રો�ય  

2.4.1.1 �દાજપ�ીય જોગવાઇઓથી િવચલન 

2016-19 દરિમયાન અ�દુાન ન.ં 39 ના મહ��લૂી અને �ડૂ� સદરો હ�ઠળ �દાજપ�ીય ફાળવણી 
અને કરવામા ંઆવેલો ખચ� કોઠો 2.7 મા ંઆ�યા છે. 

કોઠો 2.7: �દાજપ�ીય જોગવાઇઓથી િવચલન 

(₹ કરોડમા)ં 
વપ� �દાજપ�ીય જોગવાઇઓ ખચ� અિધક(+)/ 

બચત (-) 
વણવપરાયેલી 
જોગવાઇની 
ટકાવાર� 

�ળૂ �રૂક �ુલ 

મહ��લૂ મતપા� 
2016-17 4,528.28 164.09 4,692.37 4,431.88 (-)260.49 5.55 

2017-18 4,841.38 02 4,841.38 4,681.85 (-)159.53 3.30 

2018-19 5,040.39 203.40 5,243.79 5,005.84 (-)237.95 4.54 

�ડૂ� મતપા� 

2016-17 1,519.84 0 1,519.84 1,218.57 (-)301.27 19.82 

2017-18 1,399.12 0 1,399.12 1,334.17 (-)64.95 4.64 

2018-19 1,755.04 95.99 1,851.03 1,849.21 (-)1.82 0.10 

�ોત: સબંિંધત વષ�ના િવિનયોગ �હસાબો 

આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગે મહ��લૂ સદર હ�ઠળ બચતો માટ� ખાલી જ�યાઓ ન 

ભરવી અને વષ� 2016-17 માટ� મહ��લૂી અને �ડૂ� સદરો બ�ે હ�ઠળ નાણા િવભાગ �ારા 
�કુવામા ંઆવેલા કાપને કારણ�તૂ ગણા�યા હતા. વષ� 2017-18 અને 2018-19 માટ�, મહ��લૂ 

અને �ડૂ� સદરો બ�ે હ�ઠળ યયેલી બચતો �હ�ર �હસાબ સિમિત (PAC) �ારા િનયત કરવામા ં
આવેલા ધોરણો/માપદંડો ની �દર હતા. 

2.4.1.2 વણવપરાયેલા અ�દુાનો  

�જુરાત �દાજપ� િનયમાવલી, 1983 તેમજ અ�દુાન ��ુ કરતા �ુકમો પણ િનયત કર� છે ક� 
વણવપરાયેલા અ�દુાનની વષ�ના �તે સરકારને પરત �કૂવણી કરવી જોઇએ.  

                                                 
2 મા� ₹ એક હ�ર 
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ઓ�ડટના �યાન પર આ�� ુ હ�ુ ં ક� આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ હ�ઠળના આઠ3 િનય�ંણ 

અિધકાર�ઓએ દવાઓ, એ���લુ�સો ની ખર�દ�, તબીબી કોલેજો, હો�પીટલો, �યોગશાળાઓ 

વગેર� �ુ ં બાધંકામ અને �ધુારા કરવા માટ� અમલકતા� એજ�સીઓને 2016-19 દરિમયાન 

₹ 6,994.28 કરોડ �ટા કયા� હતા. સરકારના �હસાબમા ંઆની ન�ધ ખચ� તર�ક� કરવામા ંઆવી 
હતી. આમ છતા,ં અમલકતા� એજ�સીઓ �ારા િનય�ંણ અિધકાર�ઓને આપવામા ંઆવેલા 22 
વપરાશી �માણપ�ો (પ�રિ��ટ 2.6) ના �િતક ચકાસણીમા ંએ� ુબહાર આ�� ુહ�ુ ંક� 2012-19 

દરિમયાન �ટા કરવામા ંઆવેલા ₹ 603.37 કરોડની સામે, મા� ₹ 202.96 કરોડ (34 ટકા) 
વાપરવામા ં આ�યા હતા �થી �ડસે�બર 2019 ના �તે અમલકતા� એજ�સીઓ પાસે 

₹ 400.41 કરોડની (66 ટકા) વણવપરાયેલી િસલક રહ� હતી.   

2.4.1.3  વણવપરાયેલા અ�દુાનની પરત �કૂવણીમા ંિવલબં 

ઓ�ડટ� અવલોકન ક�ુ� હ�ુ ં ક� બે ક�સોમા,ં નીચે ચચા� કયા� �જુબ, અમલકતા� એજ�સીઓએ 

વણવપરાયેલા અ�દુાનો (₹ 89.24 કરોડ) િનય�ંણ અિધકાર�ઓને આની પરત �કૂવણી કર� એ 

પહ�લા ંઆઠ કરતા વધાર� વષ� માટ� પોતાની પાસે રા�યા હતા. 

 ઉ�ાગ અને ખાણ િવભાગે પ�રવાર ક�યાણના અિધક િનયામક (આરો�ય અને 
પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ હ�ઠળના િનય�ંણ અિધકાર�ઓમાનંા એક) ને ��ફોમ�લ સે�ટર 
ડ�વલપમે�ટ �ો�ામ �તગ�ત સાધનો અને ફન�ચરની ખર�દ� સ�હત શહ�ર� િવ�તારમા ં
134 શહ�ર� આરો�ય ક���ો અને 718 શહ�ર� આરો�ય પો�ટ4 ના બાધંકામ માટ� 2009-11 

દરિમયાન ₹ 73 કરોડ �ટા કયા� હતા. 2009-19 દરિમયાન, ₹ 16 કરોડનો વપરાશ 

થયો હતો અને વણવપરાયેલા ₹ 57 કરોડના અ�દુાનની ઓ�ટોબર 2019 મા ં
સરકારના �હસાબમા ંપરત �કૂવણી કરવામા ંઆવી હતી. 

 આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગે “શહ�ર� આરો�ય યોજના” હ�ઠળ 2011-12 

દરિમયાન �હ�ર આરો�યના અિધક િનયામક ને ₹ 50 કરોડ �ટા કયા� હતા. 2011-19 

દરિમયાન, ₹ 15 કરોડનો ઉપયોગ વેતન પર, ₹ 2.76 કરોડનો બાધંકામની ��િૃ�ઓ 

પર અને ₹ 32.34 કરોડના વણવપરાયેલા અ�દુાનની ઓ�ટોબર 2019 મા ંસરકારના 
�હસાબમા ંપરત �કૂવણી કરવામા ંઆવી હતી.  

2.4.1.4 �દા�પ�મા ં�માિવ�ટ નવી બાબતો/કાય�ની દર�ા�તો �ુ ંઅમલીકરણ  

ઓ�ડટ� વષ� 2017-18 અને 2018-19 માટ�ના �દાજપ�મા ંઆરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ 

િવભાગ માટ� સરકાર �ારા �હ�ર કરવામા ં આવેલી નવી બાબતો/દરખા�તોના 
અમલીકરણની સમી�ા કર� હતી. એ�ુ ં�યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� �દાજપ� ર�ૂ કરતી વખતે 

                                                 
3 (i) �હ�ર આરો�યના અિધક િનયામક, (ii) પ�રવાર ક�યાણના અિધક િનયામક, (iii) તબીબી િશ�ણ અને સશંોધન 

ના અિધક િનયામક, (iv) તબીબી સેવાઓના અિધક િનયામક, (v) ખોરાક અને ઔષધ િનય�ંણ વહ�વટ�ત�ંના 
કિમશનર, (vi) ���ડયન િસ�ટમ ઓફ મેડ�સીન એ�ડ હોમીયોપથી (આ�ષુ) ના િનયામક ની કચેર� (vii) કમ�ચાર� 
રા�ય િવમા યોજનાના િનયામક અને (viii) નાયબ સ�ચવ (રોકડ) 

4  15,000 કરતા ંવધાર� વસિતવાળા િવ�તારો માટ� 



નાણાક�ય �યવ��ાપન અને �દાજપ�ીય િનય�ંણ 

77 31 માચ� 2019 �િતત વષ� માટ�નો 
રા�યની નાણાક�ય પ�ર���િત પરનો લે�ાપર��ા અહ�વાલ 

�હ�ર કરવામા ંઆવેલી િવિવધ નવી બાબતો/દરખા�તો�ુ ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆ��ુ ંન 

હ�ુ ં(�ડસે�બર 2019) અને પ�ર�ણૂ� થયા વગર રહ� હતી કોઠો 2.8 મા ંની િવગતો �જુબ. 

કોઠો 2.8: નવી બાબતો/���તોના અમલલીકરણની િવગતો  

(₹ કરોડમા) 
�દાજપ�ીય સદર વણ�ન �દાજપ�ીય 

જોગવાઇ 
�બન-અમલીકરણ માટ�ના કારણો  

2017-18 
39.2210.01.110.01 �દય�ુ ં ��યારોપણ અન ે અ�ય 

જટ�લ કટોકટ�ના ક�સો માટ� 
આઉટસોસ�ગ �ારા એર 
એ���લુ�સની જોગવાઇ 

0.50 વહ�વટ� મ�ૂંર� અને નાણાક�ય 

મ�ૂંર� �ર� ન થવાના કારણે 

96.2210.01.796.02 મોડાસા ખાત ે ��લા ક�ાની 
જનરલ હો�પીટલ શ� કરવા માનવ 

સસંાધન ઉભા કરવા 

1.25 

2018-19 
39.2210.01.110.01 તબીબી સવેો હ�ઠળ આરો�ય ��ેમા ં

સશંોધન, તા�લમ અને નવ�યોગ 

માટ� જોગવાઇ 

0.50 વહ�વટ� મ�ૂંર� અને નાણાક�ય 

મ�ૂંર� �ર� ન થવાના કારણે 

39.2210.05.105.09 સામા�ય નિસ�ગ ��ૂલોમા ં નિસ�ગ 

ટ�ટુરોની નવી જ�યાઓ ઉભી 
કરવી 

1.70 ભરતીની ���યામા ં િવલબંના 
કારણ.ે 

39.2210.01.110.01 સીવીલ હો�પીટલ, અમદાવાદ ખાત ે

�જુરાત પરે�નટેોલો� 

ઇ��ટ�ટ�ટુની �થાપના  

1.00 વહ�વટ� મ�ૂંર� �ર� ન થવાના 
કારણ ે 

39.2210.01.001.01 �ટ�ટ ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ ટો�ીકોલો� 

એ�ડ �રસ�� સ�ેટર ની �થાપના 
2.00 િનય�ંણ અિધકાર� �ારા સ�ંથાના 

�થાપના ન થવાના �ો�સ કારણો 
ર�ૂ કરવામા ંઆ�યા ન હતા. 

95.2210.04.101.01 આ�ષુ થી આરો�ય (અ��ુ�ૂ�ત 

�િત માટ�) મળેો અન ેઅ�ય �ુદ� 
�ુદ� ��િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન 

0.50 આ�ષુ િનયામક �ારા કોઇ કારણો 
ર�ૂ કરવામા ંઆ�યા ન હતા.. 

96.2210.04.101.01 આ�ષુ થી આરો�ય (અ��ુ�ૂ�ત 

જન�િત માટ�) મળેો અન ે અ�ય 

�ુદ� �ુદ� ��િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન  

0.50 

39.4210.03.101.42 �જુરાત આ�વુ�દ િવકાસ મડંળના 
મકાન�ુ ંનવીનીકરણ 

0.50 વહ�વટ� મ�ૂંર� �ર� ન થવાના 
કારણ ે

39.4210.03.101.42 �ુનાગઢ અન ે ઓઢવ ફામ�સી માટ� 
નવી મશાનર�ની ખર�દ� માટ� 
જોગવાઇ 

0.50 વહ�વટ� મ�ૂંર� �ર� ન થવાના 
કારણ ે

�ોત: િવભાગ �ારા �રુ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી 
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વષ� 2018-19 માટ�ના �દાજપ�ીય �વચનમા,ં 593 સબ-સે�ટરો (SCs), 122 �ાથિમક આરો�ય 

ક���ો (PHCs)  અને સાત સા��ુહક આરો�ય ક���ો (CHCs) ના બાધંકામ માટ� પણ 

₹ 113.60 કરોડના �દાજપ�ીય જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી. આમ છતા,ં �ડસે�બર 2019 ની 
��થિતએ, 21 સબ-સે�ટરો અને એક �ાથિમક આરો�ય ક����ુ ંબાધંકામ �ણૂ� થ�ુ ં છે �યાર� 61 
સબ-સે�ટરો અને 42 �ાથિમક આરો�ય ક���ો�ુ ં બાધંકામ �ગિતમા ં હ�ુ.ં ₹ 113.60 કરોડની 
જોગવાઇમાથી ₹ 18.72 કરોડનો (16 ટકા) ખચ� કરવામા આ�યો હતો. સબ-સે�ટરો અને �ાથિમક 
આરો�ય ક���ો અને સા��ૂહક આરો�ય ક���ો�ુ ંબાક��ુ ંબાધંકામ જમીનનો ��, �દાજો મ�ુંર ન 

થવા, ટ��ડરના ���યા �ણૂ� ન થવી અને આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ �ારા સબ-

સે�ટરો અને �ાથિમક આરો�ય ક���ોના બાધંકામની દરખા�તો પડતી �કુવી �વા િવિવધ 

કારણોસર હાથ પર લેવામા ંઆ�� ુન હ�ુ.ં 

2.4.1.5 અમલકતા� ����ી� �ારા ભડંોળોનો ધીમો વપરાશ 

આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ બાધંકામની ��િૃ�ઓ યોજનાના અમલકતા� એકમ (PIU) 

મારફત હાથ ધર� છે �યાર� દવાઓ, તબીબી સાધનો અને  આ�ષુ�ંગક વ��ઓુની ખર�દ� 
�જુરાત તબાબી સેવા િનગમ �લિમટ�ડ (GMSCL), રા�ય�ુ ં �હ�ર �ે�નો ઉપ�મ (SPSU) 

મારફત કર� છે. �ુદ� �ુદ� જ��રયાતો �રુ� કરવા માટ� િનય�ંણ અિધકાર�ઓ �દાજપ�ીય 

જોગવાઇઓ અ�સુાર PIU/GMSCL ને ભડંોળ ��ુ કર� છે. 

2016-19 દરિમયાન, પાચં5 િનય�ંણ અિધકાર�ઓએ �ુદ� �ુદ� યોજનાઓ હ�ઠળ બાધંકામ/ 

નવીનીકરણની ��િૃ�ઓ માટ� PIU ને ₹ 3,535.39 કરોડ અને આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ 

િવભાગ હ�ઠળ તબીબી કોલેજો અને હો�પીટલોને દવાઓ અને સાધનો ખર�દ�ને �રુા પાડવા માટ� 
GMSCL ને ₹ 1,485.67 કરોડ �ટા કયા� હતા.  

124 પ�રયોજનાઓની બાબતમા ં યોજનાના અમલકતા� એકમ (PIU) �ારા સબંિંધત િનય�ંણ 

અિધકાર�ઓને ર�ૂ કરવામા ંઆવેલા વપરાશી �માણપ�ોની ચકાસણીમા ંજોવામા ંઆ�� ુહ�ુ ંક� 
2016-18 દરિમયાન ₹ 2,742.13 કરોડના ઉપલ�ધ ભડંોળની સામે, PIU એ મા� 

₹ 839.58 કરોડ (31 ટકા) નો વપરાશ કય� હતો. ઉપરાતં, આ�ષુના િનયામક અને તબીબી 
સેવાઓના અિધક િનયામક� 2016-18 દરિમયાન PIU ને આપેલા ભડંોળનો ઉપયોગ કરવામા ં
આ�યો ન હતો (�ડસે�બર 2019). એ જ ર�તે, ₹ 1,622.71 કરોડ (₹ 137.04 કરોડની પાછલા 
વષ�ની િસલક સ�હત) ના �ુલ ઉપલ�ધ ભડંોળના સામે GMSCL એ 2016-19 દરિમયાન મા� 

₹ 820.11 કરોડ (51 ટકા) વાપયા� હતા.  

                                                 
5  (i) અિધક િનયામક, �હ�ર આરો�ય, (ii) તબીબી િશ�ણ અને સશંોધનના અિધક િનયામક, (iii) તબીબા સેવોના 

અિધક િનયામક, (iv) ખોરાક અને ઔષધ િનયમન ત�ંના કિમશનર અને (v) ઇ��ડયન િસ�ટમ ઓફ મેડાસીન એ�ડ 
હોમીયોપથી ના િનયામક ની કચેર� (આ�ષુ) 
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2.4.2 અ�દુાન ન.ં 77 ની સમી�ા -વેરાની વ�લૂાતનો ખચ� (મહ��લૂ િવભાગ)  

2.4.2.1  �દાજપ�ીય જોગવાઇઓથી િવચલન 

અ�દુાન ન.ં 77 ના મહ��લૂી સદર હ�ઠળ 2016-19 દરિમયાન કરવામા ંઆવેલી �દાજપ�ીય 

જોગવાઇ અને કરવામા ંઆવેલા ખચ� કોઠો 2.9 મા ંઆપવામા ંઅ�યા છે. 

કોઠો 2.9: �દાજપ�ીય જોગવાઇઓથી િવચલન 

(₹ કરોડમા)ં 

વષ� મતપા�/ 
�બન-

મતપા� 

�દાજપ�ીય જોગવાઇ ખચ� અિધક (+)/ 
બચત (-) 

વણવપરાયેલી 
જોગવાઇની 
ટકાવાર� 

�ળૂ �રૂક �ુલ 

મહ��લૂ 

2016-17 મતપા� 288.83 15.44 304.27 235.60 (-)68.67 22.57 

2017-18 મતપા� 328.50 0.00 328.50 273.95 (-)54.55 16.61 

2018-19 મતપા� 305.15 0.00 305.15 283.66 (-)21.49 7.04 

�ોત: સબંિંધત વષ�ના િવિનયોગ �હસાબો 

મહ��લૂ િવભાગે 2016-17 દરિમયાન ₹ 68.67 કરોડની બચત માટ� (i) �ુદા �ુદા સવંગ�ની 
ખાલી જ�યાઓ ન ભરવી, (ii) �ડર��ટર જનરલ ઓફ સ�લાઇ� ��ડ �ડ�પો�લ સાથે વીડ�ઓ 

કો�ફર�સ િસ�ટમના કરારને આખર��પ આપવામા ંન આવ�ુ,ં (iii) ભડંોળ આપવાની ભાતમા ં
ફ�રફાર, અને (iv) �જ�સીઓ �ારા સમયસર �બલો ન આપવા ને કારણ�તૂ ગણા�યા હતા. 

વષ� 2017-18 અને 2018-19 માટ�, મહ��લૂ િવભાગે ₹ 54.55 કરોડ અને ₹ 21.49 કરોડની બચત 

માટ� (i) �ુદા �ુદા સવંગ�ની ખાલી જ�યાઓ ન ભરવી, (ii) સકં�લત જમીન �યવ�થાપન પ�ધિત 

– યોજના હ�ઠળ ભારત સરકાર �ારા ભડંોળ ��ુ ન કર�ુ,ં (iii) જ�ંીની �ધુારવાની કામગીર�ના 
મહ�કમ માટ� વહ�વટ� મ�ૂંર� ન મળવી, અને (iv) �ુદ� �ુદ� �જ�સીઓ �ારા સમયસર �બલો ન 

આપવા ને કારણ�તૂ ગણા�યા હતા. 

2.4.2.2 વણવપરાયેલી િસલકોની પરત સ�પણી ન થવી 

2016-19 દરિમયાન પગાર અને વેતનના હ��થુી 116 �જ�લા િવકાસ અિધકાર�ઓને (DDO) 

આપવામા ંઆવેલા સહાયક અ�દુાનની �િતક ચકાસણીમા ંનીચે �જુબ જોવામા ંઆ�� ુહ�ઃુ  

                                                 
6  અમદાવાદ, બનાસકાઠંા, ભ�ચ, ગાધંીનગર, મહ�સાણા, નમ�દા, પાટણ, રાજકોટ, સાબરકાઠંા, �રુ���નગર અને �રુત 
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 કોઠો 2.10: વણવપરાયેલી િસલકો 
(₹ કરોડમા)ં 

વષ� આવકો �કૂવણીઓ વણવપરાયેલી િસલક 

2016-17 3.74 3.14 0.60 

2017-18 2.90 2.51 0.39 

2018-19 4.36 3.18 1.18 

 �ુલ  2.17 
�ોત: રા�ય સરકારનો મહ��લૂ િવભાગ 

કોઠામાથંી જોઇ શકાય છે ક� વષ� દરિમયાન  �જ�લા િવકાસ અિધકાર�ઓ �ારા �ા�ત થયેલી 
રકમની �રૂ��રૂ� રકમના �કૂવણી કારવામા ં આવી ન હતી. �જ�લા િવકાસ અિધકાર�ઓના 
11 �ય��તગત લેજર �હસાબોમાથંી સાત7 2018-19 ના �તે ₹ 2.17 કરોડની જમા િસલક દશા�વતા 
હતા. આ અ�દુાન વેતન અને ભ�થાને પહ�ચી વળવા માટ� આપવામા ંઆ�� ુ હ�ુ.ં આથી, 
અ�દુાનમાથંી થયેલી બચત, જો હોય તો, તેની વષ�ના �તે પરત સ�પણી કરવાની હતી. આમ 

છતા,ં સાત �જ�લા િવકાસ અિધકાર�ઓમાથંી કોઇએ વણવપરાયેલી િસલકની સરકારના �હસાબમા ં
પરત સ�પણી કર� ન હતી અને તેમના �ય��તગત લેજર �હસાબોમા ંમા ંરાખી હતી. 

2.4.3 �જુરાત રા�ય નાણાક�ય સેવા મા ંભડંો�ો�ુ ંરોકાણ 

નાણા િવભાગે તેના ઓ�ટોબર 2016 ના પ�રપ�થી રા�યમા ંતમામ �હ�ર �ે�ના �પ�મોને 10 

�દવસની �દર જ�ર ન હોય એવા ભડંોળ�ુ ં�જુરાત રા�ય નાણાક�ય સેવા (GSFS) મા ંરોકાણ 

કરવાની અને આવી થાપણો પર મળેલ �યાજ સરકારના �હસાબમા ં��ુય સદર 0049–�યાજની આવક 
હ�ઠળ જમા લેવાની �ચૂના આપી હતી. 

ઓ�ડટના �યાન પર આ�� ુહ�ુ ંક� પસદં કર�લા બે િવભાગો (આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ અને 

મહ��લૂ) �ુદ� �ુદ� રા�ય અને ક��� �રુ��ૃત યોજનાઓના અમલીકરણ માટ� તેમના તાબાની 
કચેર�ઓ/મ�યવત� એજ�સીઓને ભડંોળ ��ંુ કરતા આ�યા છે �ઓ બદલામા,ં સ�ંણૂ� અથવા 
વણવપરાયેલા ભડંોળ�ુ ંGSFS મા ંરોકાણ કરતા હતા.  .  

2010-19 દરિમયાન, આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગે ₹ 35.79 કરોડ (�ણ ક�સોમા)ં અને 

મહ��લૂ િવભાગે ₹ 299.31 કરોડ�ુ ં(બ ેક�સોમા)ં એમ એકંદર� ₹ 335.10 કરોડ�ુ ંGSFS મા ંરોકાણ 

ક�ુ� હ�ુ ં � ન તો યોજનાની માગ�દિશ�કા �જુબ રોકાણ કરવા માટ� અિધ�ૃત હ�ુ ં ક� ન તો 
યોજનાઓની ધીમી �ગિતને �યાને લેતા ંમ�યવત� એજ�સીઓ �ારા જ�ર� માનવામા ંઆ��ુ ંહ�ુ.ં 
િવગતોનો સારાશં કોઠો 2.11 મા ંછે.  

  

                                                 
7 અમદાવાદ, બનાસકાઠંા, ગાધંીનગર, પાટણ, રાજકોટ, સાબરકાઠંા અને �રુત 
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કોઠો 2.11: GSFS માં ભડંોળ�ુ ંરોકાણ 
(₹ કરોડમા)ં 

�માકં યો�ના�ુ ંનામ મ�યવ�� 
���સી 

અ�દુાન
ની રકમ 

અ�દુાન
ની 

�ા����ુ ં
વષ� 

વષ�ના 
��ે 

GSFS મા ં
િસલક 

ઓ�ડટ અવલોકન 

�રો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ  

1. 43 રા�યની આરો�ય 

યોજનાઓ (SHS) 

SHS-�જુરાત 42.59 2010-19 30.00 બાક�ના ₹ 12.59 કરોડ SHS- 

�જુરાત પાસે પડ� ર�ા હતા. 

2. ડ��ટલ કોલેજ�ુ ંપાયા�ુ ં
માળ� ુ�� ુકર�ુ ંઅને 

વેતન અને ભ�થા 

 

�જુરાતની 
દાતંના 

આરો�યના 
િશ�ણ અને 

સશંોધન 

માટ�ની સ�ંથા 

5.00 2011-12 5.00 ₹ પાચં કરોડના �રૂ��રૂા 
અ�દુાન�ુ ંરોકાણ GSFS મા ં
કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં 

3. રા�યમા ંરા�ય ઔષધ 

િનયમનકાર� પ�ધિતને 

��ુ� કરવી 

 

કિમશનર, 
,ખોરાક અને 

ઔષધ 

િનય�ંણ 

સ�ાિધકાર� 
(F&DCA) 

32.58 2017-19 0.79 ચો�સ વાહનની ખર�દ� ન 

થવાથી (આ વ�� ુસરકારના ઇ-
માક�ટ�લેસ પોટ�લ પર �પલ�ધ 

ન હતી)  ₹ 0.79 કરોડ�ુ ંરોકાણ 

GSFS મા ંકરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં 

મહ��લૂ િવભાગ 

4. નેશનલ સાય�લોન �ર�ક 
િમ�ટગેશન �ો�ામ 

�જુરાત રા�ય 

આપિ� 

�યવ�થાપન 

સ�ામડંળ 

(GSDMA) 

11.32 2015-17 11.32 ₹ 11.32 કરોડના �રૂ��રૂા 
અ�દુાન�ુ ંGSFS મા ંરોકાણ 

કરવામા. આ�� ુહ�.ુ. 

5. અ�ય સામા�લ 

સેવાઓ- �ુદરતી 
આપિ�-આપિ� 

�યવ�થાપન 

સ�ામડંળને સહાય 

માટ� �ડૂ� જોગવાઇ 
(UDP-42) 

GSDMA 287.99 2014-19 287.99 ₹ 287.99 કરોડના �રૂ��રૂા 
અ�દુાન�ુ ંGSFS મા ંરોકાણ 

કરવામા ંઆ�� ુહ�ુ.ં �યાર�, 
યોજનાના માગ�દિશ�કા અ�સુાર 
આ રકમની સરકારના �હસાબમા ં
પરત સ�પણી કરવાની હતી.. 

  �ુલ 379.48  335.10  

�ોત: સબંિંધત િવભાગો �ારા ર�ૂ કરવામા ંઆવેલી મા�હતી 

2.5  �ક��મક ભડંોળમાથંી પેશગીઓ 

ભારતના બધંારણની કલમ 267(2) અને 283(2) હ�ઠળની જોગવાઇઓ અ�સુાર �જુરાત 

આક��મક િનિધ અિધિનયમ, 1960 હ�ઠળ રા�યના આક��મક િનિધની રચના કરવામા ંઆવી છે. 

આ ભડંોળ એક અ�દાયના �પમા ં હોય છે અને તેમા ં ₹ 200 કરોડનો કોષ હોય છે. આ 
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ભડંોળમાથંી પેશગીઓ મા� અણધાયા� અને કટોકટ�ના લ�ણવાળા ખચ�ને પહ�ચી વળવા માટ� 
આપવાની હોય છે �ને િવધાનસભા �ારા અિધ�ૃિત �ધુી �લુતવી રાખવા�ુ ંઅિન�છિનય ગણી 
શકાય.  આક��મક ભડંોળમાથંી ઉપાડ�લા ભડંોળને �યારબાદ �રૂક જોગવાઇઓ �ારા ભરપાઇ 

કરવામા ંઆવે છે. 

2018-19 દરિમયાન, મહ��લૂ િવભાગે અ�દુાન ન.ં 81 (��ુય સદર-5475-અ�ય સામા�ય 

આિથ�ક સેવાઓ પર �ડૂ� જોગવાઇ) હ�ઠળ આક��મક ભડંોળમાથંી ₹ 0.25 કરોડનો ખચ� કય� હતો 
�ની વષ� દરિમયાન ભરપાઇ કરવામા ંઆવી ન હતી.   

2.6 સહાયક અ�દુાન�ુ ં�ડૂ� ખચ� �ર�ક� ખો�ુ વ��કર�  

સહાયક અ�દુાનના �હસાબ અને વગ�કરણ �ગેના ભારતના સરકાર� �હસાબી ધોરણો  
(IGAS)-2 િનયત કર� છે ક� અ�દુાન આપનાર �ારા અપાયેલ અ�દુાન�ુ ંવગ�કરણ કોઇ પણ 

હ�� ુમાટ� અ�દુાન આપવામા ંઆ��ુ ંહોય એ �યાનમા ંલીધા િસવાય નાણાક�ય પ�કોમા ંમહ��લૂી 
ખચ� તર�ક� �હસાબોમા ં ન�ધવામા ં આવશે. મા� ભારતના િનય�ંક અને મહાલેખાપર��કની 
સલાહ અ�સુાર ભારતના રા��પિતએ િવશેષ �પે અિધ�ૃત કયા� હોય એવા �ક�સાઓમા ંસરકારના 
નાણાક�ય પ�કોના �હસાબના �ડૂ� સદરમા ંઉધાર� શકાય. ઉપરાતં, સરકારના �હસાબ િનયમો, 
1990 નો િનયમ 30(1) જણાવે છે ક� �ડૂ� િવભાગમા ંકરવાના �ડૂ�ગત �કારના ખચ�ની �યા�યા 
�યાપક ર�તે ભૌિતક �વ�પની કાયમી ન�ર અ��ામતોમા ંવધારો કરવાના આશયથી કરવામા ં
આવેલ ખચ� એ ર�તે કરવી જોઇએ. ઉપરાતં, �જુરાત રાજકોષીય જવાબદાર� િનયમો, 2006 

માટ�ના રાજકોષીય દશ�કોમાનંા અ�મુાનો “મોટ� રોકડ સહાય” નો મહ��લૂ �હસાબના ખચ� તર�ક� 
સમાવેશ કરવા�ુ ંપણ િનયત કર� છે. 

2018-19 દરિમયાન, રા�ય રકાર� બે8 િવભાગોને ₹ 11.01 કરોડના સહાયક અ�દુાનની �કૂવણી, 
કોઠા 2.12 મા ંઆપેલા િવગતો �માણે IGAS2 ના ઉ�લઘંન �પે મહ��લૂ સદરના બદલે ખચ�ના 
�ડૂ� સદર� કરવામા ંઆવી હતી. 

કોઠો 2.12: �ડૂ� સદરો હ�ઠળ સહાયક અ�દુાન�ુ ંખો�ુ વ��કર� 

(₹ કરોડમા)ં 

�માકં વ��કર�-��ુય સદર સહાયક અ�દુાન 

1. 4059-�હ�ર બાધંકામ માટ� �ડૂ� જોગવાઇ 10.92 

2. 4852- લોખડં અન ે�ટ�લ ઉ�ોગ માટ� �ડૂ� જોગવાઇ 0.09 

 �ુલ 11.01 

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

નાણા િવભાગે �દાજપ�ીય �દાજોને આખર��પ આપતી વખતે ખોટા વગ�કરણના ��ુાની 
ચકાસણી કરવા માટ� અસરકારક પગલા લેવાની જ�ર છે.  

                                                 
8  ઉ�ોગ અને ખાણ, માગ� અને મકાન 


