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પ્રકરણ 2                રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ  
આ પ્રકરણ વ્યાપક પરરપે્રક્ષ્યમાાં રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ રજૂ કરે છે.  અગાઉના વર્ચના 
સાંબ ાંધમાાં મખુ્ય રાજકોર્ીય પરરબળોમાાં અતિ મહત્વના ફેરફારો, 2016-17િી 2020-21ના પાાંર્ 
વર્ચના સમયગાળા દરતમયાન એકાંદર વલણો, રાજ્યના ઋણનુાં ટકાઉપણુાં અને મખુ્ય જાહરે 
રહસાબના વ્યવહારોનુાં રાજ્યના નાણાકીય રહસાબોના આધારે તવશ્લેર્ણ કરે છે. 

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

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

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

મહસેલૂી 
આવક 

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

મહસેલૂી 
ખર્ચ 

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

મડૂી ખર્ચ 

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

લોન અને 
પેશગીઓ 

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

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

જાહરે 
રહસાબ 

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

2.2 સ્રોિો અને ભાંડોળોનો ઉપયોગ 

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

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

  (₹ કરોડમાાં) 

  તવગિો 2019-20 2020-21 વધારો/ 
ઘટાડો 

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

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

લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 330 155 (-)174 

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

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

મડૂી આવકો 106 9,968 9,862 

કુલ 1,91,897 1,95,571 3,674 

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

મડૂી ખર્ચ 25,650 26,781 1,131 

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

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

કુલ 1,91,897 1,95,571 3,674 
સ્રોિ: રાજ્ય સરકારના સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 
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આલેખ 2.1: સાંસાધનોના ઘટકો 

(₹ કરોડમાાં) 

આલેખ 2.2: સાંસાધનોનો ઉપયોગ 

(₹ કરોડમાાં) 

  

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

2.3 રાજ્યના સાંસાધનો 

રાજ્યના સાંસાધનોની તવગિો નીર્ે વણચવવામાાં આવી છે: 

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

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

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

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

52,074 
26.48%

60,816 
30.93%

37,424 
19.03%

390 
0.20%

26,781 
13.62%

1,233 
0.63%

17,922 
9.11%

` અહીં જાય છે

સામાન્દ્ય સેવાઓ (મહસેલૂ)

સામાજીક સેવાઓ (મહસેલૂ)

આતિિક સેવાઓ (મહસેલૂ)

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

70,266 
35.64%

10,493 
5.32%

20,219 
10.26%

27,178 
13.79%

155 
0.08%

58,857 
29.86%

9,968 
5.06%

` અહીંિી
આવે છે

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

2.3.1 રાજ્યની આવક  

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

આલેખ 2.3: 2020-21 દરતમયાન રાજ્યની આવકના ઘટકો  

 

2.3.2 રાજ્યની મહસેલૂી આવક 

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

2.3.2.1 મહસેલૂી આવકના વલણો અને વધૃ્ધધ 

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

કુલ આવક
(` 1,89,458  કરોડ

મહસેલૂી આવક
(` 1,28,156 કરોડ)

પોિાની કર
આવક

(` 70,266 કરોડ)

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

SGST-(` 29,459 કરોડ), 

થટેમ્પ અને નોંધણી ફી
(` 7,390 કરોડ),

વાહનો-પરનો વેરો (` 2,981
કરોડ) 

વીજ વેરો (` 8,319 કરોડ) 

અન્ય (` 3,317 કરોડ)

બબન-કર આવક
(` 10,493

કરોડ)

કેન્દ્ન્િય
કરવેરા
અને

જકાિમાાં
રહથસો

(`

20,219 
કરોડ)

ભા.સ. 

િરફિી
સહાયક
અનદુાન

(`

27,178
કરોડ)

મડૂી આવક
(` 68,981 કરોડ)

જાહરે ઋણની
આવક

(` 58,857 કરોડ)

આંિરરક ઋણ
(` 47,508 

કરોડ)

ભારિ
સરકાર
િરફિી
લોન અને
પેશગીઓ
(` 11,349

કરોડ)

બબન-કર આવક
(` 10,124 કરોડ)

લોન અને 
પેશગીઓની
વસલૂાિ

(` 155 
કરોડ)

પરચરુણ
મડૂી આવક
(₹ 9,968
કરોડ)

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

નાની બર્િ, પ્રો. ફાંડ
વગેરે

(` (-)155 કરોડ)

અનામિ ભાંડોળ
(` (-)8,849 કરોડ)

િાપણો અને પેશગીઓ
(` 2,356 કરોડ)

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

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

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

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

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

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

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

પોિાની આવક (કર અન ેબબન-કર આવક) 

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

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

6.79 11.36 7.96 3.84 (-)16.84 

રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન  

(₹ કરોડમાાં) (2011-12 શ્રણેી) 
11,67,156 13,29,095 15,02,899 

(P) 
16,49,505 

(Q) 
16,58,865 

(A) 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનનો વધૃ્ધધ દર 

(ટકા) 
13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

મહસેલૂી આવક/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદન (ટકા) 

9.41 9.28 9.05 8.66 7.73 

િરલિાના દશચકો1 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનના સાંદભચમાાં 
આવકની િરલિા  

0.94 0.88 0.79 0.52 * 

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનના સાંદભચમાાં 
રાજ્યની પોિાની આવકની િરલિા 

0.51 0.82 0.61 0.39 * 

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

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

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

આલેખ 2.5: મહસેલૂી આવકોના ઘટકોનુાં વલણ 

 

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

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

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

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

2.3.2.2 રાજ્યના પોિાના સાંસાધનો  

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

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

રાજ્યની પોિાની કર આવક 

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

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

આલેખ 2.7: 2016-21 દરતમયાન પોિાની કર આવકમાાં વધૃ્ધધ 
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2016-21 દરતમયાન રાજ્યની પોિાની આવકના ઘટકો કોઠા 2.4માાં દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 2.4: 2016-21 દરતમયાન રાજ્યની પોિાની આવકના ઘટકો 

(₹ કરોડમાાં) 

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

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

ખરેખર મલૂ્યો 

રાજ્ય માલ આન ે
સવેા કર (SGST) 

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

વરે્ાણ વરેો/ 
મલૂ્યવતધિિ વરેો 

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

વીજળી પરના 
વરેા અન ેજકાિ 

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

થટેમ્પ ડયટુી અન ે
નોંધણી ફી 

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

વાહનો પરના 
વરેા અન ે
માલસામાન અન ે
યાતત્રઓ પરના 
વરેા 

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

જમીન મહસેલૂ 1,998.52 1,859.04 2,407.51 2,358.74 3,000.00 2,133.55 
રાજ્ય આબકારી 151.53 84.75 130.59 138.26 144.00 133.65 
મનોરાંજન કર 
અન ેસખુસતુવધા 
કર 

223.57 85.41 3.32 3.69 4.03 4.47 

અન્દ્ય વરેા 859.93 874.72 894.47 957.61 1,072.37 941.23 
પોિાની કર 
આવક 

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

રાજ્યના એકાંદર 
ઘરેલ ુઉત્પાદનની 
ટકાવારી રપ ેકર 
આવક 

5.52 5.38 5.33 4.79 5.58 4.24 

મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રપ ેકર 
આવક 

58.67 58.03 58.90 55.31 64.69 54.83 

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

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

રાજ્ય માલ અને સેવા કર (SGST) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 
રાજ્ય માલ અને સેવા 

કર (SGST) 
2017-185 2018-19 2019-20 2020-21 2019-20 કરિાાં 

2020-21માાં 
વધારો/ઘટાડો 

(ટકામાાં) 

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

IGST માાંિી કરવરેાની 
વહેંર્ણી 

615.60 806.74 962.08 1,391.97 44.68 

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

SGST ની વસલૂાિ 21,250.85 34,888.71 34,106.67 29,458.54 (-)13.63 
સ્રોિ: રાજ્ય સરકારના સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

 

 

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

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

7  ₹ 26,933.48 કરોડ – (₹ 11,334.51 કરોડ – ₹ 5,822.48 કરોડ) 
8  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ મજુબ, નાણાપાંર્, તવગેરે દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ ખાસ બારી 

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

મહસેલૂની પાછલી બાકી સરકારને મળવાપાત્ર મહસેલૂની તવલાંબબિ પ્રાધ્પ્િ દશાચવે છે. 

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

કોઠો 2.6: મહસેલૂની પાછલી બાકી 
(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક 
મહસેલૂનુાં 

સદર 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 
કુલ બાકી 

રકમ 

31 માર્ચ 2021ના 
રોજ પાાંર્ કરિાાં 
અતધક વષો માટે 

બાકી રકમ 

નોંધ 

1. 

માલ અને 
સવેા 
કર/મલૂ્ય 
વતધિિ વરેો/ 
વરે્ાણ વરેો 

60,214.69 22,782.83 

વસલૂાિ પ્રમાણપત્ર જારી કયાચ: ₹ 2,277.55 કરોડ; હાઇ 
કોટચ અન ેઅન્દ્ય ન્દ્યાતયક સત્તાવાળાઓ દ્વારા વસલૂાિ પર 
મનાઇ હુકમ: ₹ 9,968.23 કરોડ; સરકારના તવભાગીય 
સત્તાવાળા દ્વારા વસલૂાિ પર મનાઇ હુકમ: 
₹ 4,899.25 કરોડ; વપેારીઓની નાદારી: 
₹ 4,067.65 કરોડ; રકમ માાંડવાળ િવાની શક્યિા: 
₹ 273.81 કરોડ; બાકીના ₹ 38,728.20 કરોડની પાછલી 
બાકી રહવેાન ુકારણ રજૂ કરવામાાં આવ્્ ુનિી. 

2. 
વીજળી પર 
વરેા અન ે
જકાિ 

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

3. 
થટેમ્પ ડયટુી 
અન ેનોંધણી 
ફી 

336.47 141.77 

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

 કુલ 60,712.61 23,079.77  
સ્રોિ: તવભાગોએ રજૂ કરેલી મારહિી 

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

આકારણીઓની પાછલી બાકીન ુાં તવશ્લેષણ  

આકારણીની પાછલી બાકી આકારણીમાાં તવલાંબના કારણે અવરોધાયેલી સાંભતવિ આવક સરૂ્વે છે.  
મલૂ્ય વતધિિ વેરો/વેર્ાણ વેરાની બાબિમાાં રાજ્યના માલ અને સેવા કર તવભાગ દ્વારા રજૂ 
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કરવામાાં આવેલી તવગિો મજુબ વર્ચની શરઆિમાાં બાકી રકથસા, આકારણી માટે પાત્ર િિા રકથસા, 
વર્ચ દરતમયાન તનકાલ િયેલા રકથસા અને વર્ચના અંિે આકરણી માટે પડિર રકથસા કોઠા 2.7માાં 
દશાચવવામાાં આવ્યા છે.  વીજળી વેરા કલેક્ટર અને નશાબાંધી અને આબકારી તનયામકે આકારણી 
માટે બાકી રકથસા શનૂ્દ્ય જણાવ્યા હિાાં. 

કોઠો 2.7: આકારણીની પાછલી બાકી 

(સાંખ્યામાાં) 
મહસેલૂી સદર ખલુિી 

તસલક 

2020-21 
દરતમયાન 
આકારણી 
પાત્ર નવા 

રકથસા 

કુલ આકારણી 
પાત્ર 

2020-21 
દરતમયાન 
તનકાલ 
િયેલા 
રકથસા 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 
વષચના અંિે 

તસલક 

તનકાલની 
ટકાવારી 

(થિાંભ 4ની સામે 
5) 

1 2 3 4 5 6 7 

માલ અને 
સવેા કર/ 
મલૂ્યવતધિિ 

વરેો/ વરે્ાણ 
વરેો 

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

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

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

તવભાગો દ્વારા શોધી કઢાયેલી કરર્ોરી 

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

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

ક્રમાાંક મહસેલૂી સદર 

01 એતપ્રલ 
2020ના 

રોજ પડિર 
રકથસાની 
સાંખ્યા 

2020-21 
દરતમયાન 

શોધી 
કઢાયેલા 
રકથસા 

કુલ 

આકારણી/િપાસ પણૂચ 
કરવામાાં આવી હિી અને દાંડ 

વગેરે સરહિ વધારાન ુ
માાંગણ ુઉભ ુકરવામા આવ્ુાં 
હોય એવા રકથસાની સાંખ્યા 

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

રકથસાની 
સાંખ્યા 

માાંગણાની રકમ 
(₹ કરોડમાાં) 

1 
માલ અને સેવા 

કર/મલૂ્યવતધિિ વેરો/ વેર્ાણ 
વેરો 

354 216 570 292 511.79 278 

2. થટેમ્પ ડયટુી અને નોંધણી ફી  79,764 2,058 81,822 29,366 6,576.74 52,456 
કુલ 80,118 2,274 82,392 29,658 7,088.53 52,734 
સ્રોિ: તવભાગો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી 

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

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

પડિર રરફન્ડના રકથસા 

રરફન્દ્ડના રકથસાના તનકાલમાાં ત્વરરિિા એ તવભાગની કામગીરીનો મહત્વનો દશચક છે. 

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

કોઠો 2.9: રરફન્ડના રકથસા 
(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક તવગિો 

માલ અને સેવા કર 
(જીએસટી) 

મલૂ્યવતધિિ વેરો/ વેર્ાણ 
વેરો 

થટેમ્પ ડયટુી અને 
નોંધણી ફી 

રકથસાની 
સાંખ્યા 

રકમ 
રકથસાની 
સાંખ્યા 

રકમ 
રકથસાની 
સાંખ્યા 

રકમ 

1. 
01 એતપ્રલ 2020ના રોજ બાકી 
દાવાઓ 

4,719 769.50 758 440.79 65 2.09 

2. વર્ચ દરતમયાન મળેલા દાવાઓ 39,638 5,976.54 27,402 2,346.62 1,365 11.98 
3. વર્ચ દરતમયાન આપેલ રરફન્દ્ડ 40,185 4,770.04 24,488 2,414.77 1,335 13.58 

4. 
વર્ચ દરતમયાન નામાંજૂર િયેલ 
રરફન્દ્ડ 

- 1,393.38 - - - - 

5. 
31 માર્ચ 2021ના રોજ બાકી 
તસલક 

4,172 582.62 3,672 372.64 95 0.49 

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

બબન-કર આવક 

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

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

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

ખરેખર 
મલૂ્યો 

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

બબન-લોહ ખાણકામ અને 
ધાત ુઉદ્યોગ 

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

મોટી અને મધયમ 
તસિંર્ાઇ યોજનાઓ 

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

બાંદરો અને દીવાદાાંડીઓ 933.49 967.59 1,153.35 1,361.26 1,600.00 1,263.75 
િબીબી અને જાહરે 
આરોગ્ય 

981.98 173.81 271.59 1,473.06 391.00 342.46 

પોલીસ 248.88 318.01 312.19 467.53 524.30 484.43 
રડતવડન્ડ અને નફો 110.10 96.29 120.03 89.00 141.49 131.04 
અન્ય9 3,658.51 2,236.69 3,758.17 6,869.22 4,424.38 2,872.29 
બબન-કર આવક 13,345.66 15,073.97 13,416.99 18,104.15 14,600.00 10,492.66 
GSDPની ટકાવારી રૂપે 
બબન-કર આવક 

1.14 1.13 0.89 1.10 0.77 0.63 

મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રૂપે બબન-કર 
આવક 

12.15 12.23 9.87 12.67 8.99 8.19 

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

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

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

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

કોઠો 2.11: કેન્િ િરફિી િબદીલીઓ 

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

કેન્િીય કરની 
િબદીલીઓ 

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

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

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

પાછલા વર્ચ 
કરિાાં 
ટકાવારીમાાં 
વધારો 

20.88 14.03 8.29 27.19 16.80 30.09 14.40 15.86 7.65 3.64 

મહસેલૂી 
આવકની 
ટકાવારી રપે કેન્દ્ર 
િરફિી કુલ 
િબદીલીઓ 

21.33 20.36 20.74 22.94 25.28 29.18 29.74 31.24 32.02 36.98 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

 

કેન્િીય કરની િબદીલીઓ 

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

વષચ નાણા પાંર્ના અનમુાનો  
નાણા પાંર્ના અહવેાલમાાં 

અનમુાનો 
ખરેખર કર 
િબદીલી 

િફાવિ 

2010-11 સવેા કર તસવાય-  
3.041 ટકા  

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

9,541 6,679 2,862 
2011-12 11,190 7,780 3,410 
2012-13 13,199 8,869 4,330 
2013-14 15,569 9,702 5,867 
2014-15 18,365 10,296 8,069 
2015-16 સવેા કર તસવાય –  

 3.084 ટકા  
અન ે 

સવેા કર- 3.172 ટકા  
(14મુાં નાણા પાંર્) 

17,865 15,691 2,174 
2016-17 20,614 18,835 1,779 
2017-18 23,818 20,782 3,036 
2018-19 27,553 23,489 4,064 
2019-20 31,912 20,232 11,680 

2020-21  3.398 ટકા  
(2020-21 માટે 15મુાં નાણા પાંર્) 

29,059 20,219 8,840 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના નાણા પાંર્ના અહવેાલો અને સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

(` 
કર

ોડમ
ાાં)

કેન્દ્ન્દ્રય કરની િબદીલીઓ
ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન
કેન્દ્ર િરફિી કુલ િબદીલીઓ
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2016-21 દરતમયાન કેન્દ્રીય કરની િબદીલીઓના મખુ્ય ઘટકો કોઠા 2.13માાં દશાચવ્યા છે. 

કોઠો 2.13: કેન્િીય કરની િબદીલીઓના ઘટકો 
(₹ કરોડમાાં) 

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

પાછલા 
વષચની 

તલુનાએ 
ટકાવારીમાાં 

ફેરફાર 

પ્રત્યક્ષ કર 

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

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

સાંપતત્ત વરેો  13.80 0 2.99 0.30 0.00 (-)100.00 

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

અપ્રત્યક્ષ કર 

કેન્દ્રીય માલ અને 
સવેા કર 

માલ અને સવેા 
કરનો અમલ 01 
જુલાઇ 2017િી 
કરવામાાં આવ્યો 

હિો 

291.72 5,796.85 5,741.16 6,030.60 5.04 

સાંકબલિ માલ અને 
સવેા વરેો 

2,097.0410 462.60 0 0 - 

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

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

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

અન્દ્ય 0.06 0 54.66 12.82 13.74 7.18 

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

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

પાછલા વર્ચની 
તલુનાએ વધારો 
ટકાવારીમાાં 

20.04 10.34 13.03 (-)13.87 (-)0.07  

મહસેલૂી આવકની 
ટકાવારી રપ ે
કેન્દ્રીય કરની 
િબદીલીઓ 

17.15 16.86 17.27 14.16 15.78  

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન 

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

કોઠો 2.14: ભારિ સરકાર િરફિી સહાયક અનદુાન 

(₹ કરોડમાાં) 
તવગિો11 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
બબન-આયોજન અનદુાન 3,192.93 0.00 0.00 0.00 0.00 
રાજ્ય/કેન્દ્ર શાતસિ પ્રદેશ માટે 
અનદુાન - આયોજન યાજનાઓ  

8,505.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

કેન્દ્રીય આયોજન યોજનાઓ 
માટે અનદુાન 

53.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ આયોજન 
યોજનાઓ માટે અનદુાન 

1,465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

કેન્દ્ર પ્રાયોજજિ યોજનાઓ  0.00 8,942.08 8,784.58 8,724.64 8,166.58 
નાણા પાંર્નુાં અનદુાન 0.00 3,166.85 3,313.36 5,040.24 5,672.50 
અન્દ્ય અનદુાન (માલ અન ે
સવેા કરના વળિર સરહિ) 

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

કુલ 13,218.05 15,885.60 18,992.48 25,500.02 27,178.29 
પાછલા વર્ચની તલુનાએ 
ટકાવારીમાાં વધારો 

47.70 20.18 19.56 34.26 6.58 

મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રપે 
કુલ સહાયક અનદુાન 

12.03 12.88 13.96 17.85 21.21 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

પાંદરમાાં નાણા પાંર્  દ્વારા એનાયિ િયેલા અનદુાનો 

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

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

 15માાં નાણા 
પાંર્ની 

ભલામણ 

ભારિ 
સરકાર દ્વારા 
છુટી કરાયેલ 
ખરેખર રકમ 

રાજ્ય 
સરકાર 

દ્વારા છુટી 
કરાયેલ 

બાકી રકમ 

2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 
ગ્રામ્ય થિાતનક સાંથિાઓને અનદુાન 3,195.00 3,195.00 3,195.00 0.00 
(a) સામાન્દ્ય પાયાનુાં અનદુાન (છુટુાં)  1,597.50 1,597.50 1,597.50 0.00 
(b) બાંધનકિાચ અનદુાન  1,597.50 1,597.50 1,597.50 0.00 

શહરેી થિાતનક સાંથિાઓને અનદુાન 1,538.00 1,153.50 1,153.50 384.50 
(a) દસ લાખિી વધ ુવથિી વાળા 

શહરેો-હવાની ગણુવત્તાનુાં અનદુાન 405.00 405.00 405.00 0.00 

(b) દસ લાખિી વધ ુવથિી વાળા – 
સવેા થિરના બને્દ્ર્માકચનુાં અનદુાન 405.00 202.50 202.50 202.50 

(c) દસ લાખિી વધ ુવથિી તસવાયના 
શહરેો-પાયાનુાં અનદુાન 364.00 364.00 364.00 0.00 

(d) દસ લાખિી વધ ુવથિી તસવાયના 
શહરેો-બાંધનકિાચ અનદુાન 364.00 182.00 182.00 182.00 

થિાતનક સાંથિાઓ માટે કુલ 4,733.00 4,348.50 4,348.50 384.50 
હોનારિના જોખમનુાં વ્યવથિાપન 1,324.00 1,324.00 1,324.00 0.00 
એકાંદર કુલ 6,057.00 5,672.50 5,672.50 384.50 

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

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

2.3.3 મડૂી આવક 

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

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

કોઠો 2.16: ર્ોખ્ખી મડૂી આવકના ઘટકો અને વધૃ્ધધના વલણો 

(₹ કરોડમાાં) 
રાજ્યની મડૂી આવકના સ્રોિો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
મડૂી આવક  28,074 27,299 43,362 43,927 68,981 
જાહરે ઋણની આવક 27,668 26,953 43,146 43,491 58,857 
જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી 9,073 13,700 15,432 16,702 17,922 
ર્ોખ્ખી જાહરે ઋણની આવક 18,595 13,253 27,714 26,789 40,935 
પ્રકીણચ મડૂી આવક 240 0 65 106 9,968 
લોન અન ેપશેગીઓની વસલૂાિ 166 346 151 330 155 
બબન-ઋણ મડૂી આવક 406 346 216 436 10,124 
ર્ોખ્ખી મડૂી આવક  19,001 13,599 27,930 27,225 51,059 
ર્ોખ્ખ ુઆંિરરક ઋણ  19,091 13,872 26,231 26,786 30,369 
ર્ોખ્ખા આંિરરક ઋણનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

7.86 (-)27.34 89.09 2.12 13.38 

ભારિ સરકાર િરફિી ર્ોખ્ખી લોન 
અન ેપશેગીઓ 

(-)496 (-)619 1,483 3 10,566 
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રાજ્યની મડૂી આવકના સ્રોિો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
વધૃ્ધધ દર (ટકા) 21.87 24.80 (-)339.58 (-)99.80 -12 
ઋણ મડૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 7.54 (-)28.73 109.11 (-)3.34 52.81 
બબન-ઋણ મડૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

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

GSDPનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 
ર્ોખ્ખી મડૂી આવકનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

9.09 (-)28.43 105.38 (-)2.52 87.54 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

2.3.4 સાંસાધનોને ગતિશીલ કરવામાાં રાજ્યની કામગીરી 

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

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

 
અંદાજપત્રીય 

અંદાજો 

15માાં નાણા 
પાંર્ના 

અનમુાનો 

ખરેખર 
મલૂ્યો 

આના સાંદભચમાાં ખરેખર મલૂ્યોના 
ફેરફારની ટકાવારી 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

15માાં નાણા 
પાંર્ના અનમુાનો 

કર આવક 1,05,093 1,13,732 70,266 (-)33.14 (-) 38.22 
બબન-કર આવક 14,600 20,464 10,493 (-)28.13 (-) 48.72 

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

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

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

2.4 સાંસાધનોનો ઉપયોગ  

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

2.4.1 તવકાસ અને ખર્ચના ઘટકો  

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

કોઠો 2.18: કુલ ખર્ચ અને િેના ઘટકો  

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

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

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

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

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

રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનની ટકાવારી રપે 

કુલ ખર્ચ/GSDP 10.86 10.91 10.82 10.18 10.77 

મહસેલૂી ખર્ચ/GSDP 8.90 8.88 8.84 8.54 9.09 

મડૂી ખર્ચ/GSDP 1.92 1.98 1.86 1.56 1.61 

લોન અન ેપશેગીઓ//GSDP 0.04 0.05 0.12 0.08 0.07 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

 

આલેખ 2.10: 2016-21 દરતમયાન મડૂી ખર્ચનુાં વલણ 

 

આલેખ 2.11: કુલ ખર્ચના ઘટકોના રહથસાના વલણ 

 

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

કોઠો  2.19: પ્રવતૃિઓ િરીકે કુલ ખર્ચના વલણો 

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

સામાન્દ્ય સેવાઓ 28.74 29.15 29.79 29.71 29.41 
સામાજીક સેવાઓ 40.35 38.51 37.51 38.94 37.97 
આતિિક સેવાઓ 30.20 31.57 31.41 30.32 31.71 
લોન અને પેશગીઓ 0.38 0.44 1.06 0.78 0.69 
થિાતનક સાંથિાઓ અને થિાતનક 
થવરાજની સાંથિાઓને સહાયક 
અનદુાન અને ફાળો 

0.33 0.33 0.23 0.25 0.22 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

આલેખ 2.12: 2016-21 દરતમયાન પ્રવતૃિઓ િરીકે કુલ ખર્ચનુાં વલણ 
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લોન અને પશેગીઓ
આતિિક સવેાઓ
સામાજીક સવેાઓ
સામાન્દ્ય સવેાઓ
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આલેખ 2.13: 2020-21 દરતમયાન પ્રવતૃિઓ િરીકે કુલ ખર્ચ 

 

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

2.4.2 મહસેલૂી ખર્ચ 

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

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

કોઠો 2.20: મહસેલૂી ખર્ચના વલણો 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
કુલ ખર્ચ (TE) (₹ કરોડમાાં) 1,26,728 1,45,004 1,62,583 1,67,861 1,78,718 
મહસેલૂી ખર્ચ (₹ કરોડમાાં) 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 
પાછલા વષચની તલુનાએ મહસેલૂી ખર્ચની 
વધૃ્ધધ (ટકા) 

8.47 13.63 12.48 6.11 6.96 

મહસેલૂી ખર્ચ/કુલ ખર્ચ (ટકા) 81.98 81.42 81.68 83.94 84.33 
મહસેલૂી ખર્ચ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદન (ટકા) 

8.90 8.88 8.84 8.54 9.08 

મહસેલૂી ખર્ચ/મહસેલૂી આવક (ટકા) 94.59 95.76 97.64 98.64 117.59 
આની સાિે મહેસલૂી ખર્ચની િરલિા 
રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 0.63 0.98 0.95 0.63 12.21 
મહસેલૂી આવક  0.67 1.11 1.21 1.21 * 

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

સામાન્દ્ય સવેાઓ
29.41%

સામાજીક સવેાઓ
37.97%

લોન અન ે
પશેગીઓ
0.69%

આતિિક સવેાઓ
31.71%

થિાતનક સાંથિાઓ અને થિાતનક થવરાજની સાંથિાઓને સહાયક અનદુાન અને ફાળો
0.22%
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મડૂી ખર્ચ 2016-17માાં ₹ 1,03,895 કરોડ હિો િે સિિ વધીને 2020-21માાં ₹ 1,50,704 કરોડ 
િયો હિો.  પાછલા વર્ચની તલુનાએ 2020-21માાં મહસેલૂી ખર્ચમાાં િયેલો વધારો મખુ્યત્વે 
₹ 1,754 કરોડ વ્યાજની ચકૂવણીઓ, ₹ 1,616 કરોડ િામ્ય અને લઘ ુઉદ્યોગ, ₹ 1,392 કરોડ અન્દ્ય 
િામ તવકાસ કાયચક્રમ, ₹ 1,369 કરોડ સામાન્દ્ય તશક્ષણ, ₹ 1,163 કરોડ િબીબી અને જાહરે આરોગ્ય 
અને ₹ 1,098 કરોડ સામાજીક સરુક્ષા અને કલ્યાણ પર અતધક ખર્ચના કારણે િયો હિો, 

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

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

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

 

2.4.2.1 મહસેલૂી ખર્ચમાાં મખુ્ય ફેરફારો 

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

રહસાબના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 
ફેરફાર 

રકમ ટકા 
2049- વ્યાજની ચકૂવણી 22,448.66 24,203.19 1,754.53 7.82 
2851- િામ અન ેલઘ ુઉદ્યોગ 1,335.56 2,951.27 1,615.71 120.98 
2515- અન્દ્ય િામ તવકાસ કાયચક્રમો 3,109.47 4,501.61 1,392.14 44.77 
2202- સામાન્દ્ય તશક્ષણ 23,330.82 24,699.39 1,368.57 5.87 
2210- િબીબી અન ેજાહરે આરોગ્ય 6,697.38 7,860.11 1,162.73 17.36 
2235- સામાજીક સરુક્ષા અને કલ્યાણ 1,897.49 2,995.00 1,097.51 57.84 
2071- પને્દ્શન અને અન્દ્ય તનવતૃત્ત લાભો 17,662.59 18,569.75 907.16 5.14 

રાજ્યના અંગો
0.77%

નાણાકીય સેવાઓ
0.44%

વ્યાજની ચકૂવણી અને
ઋણ અદાયગી

16.06%

વહીવટી સેવાઓ
4.94%

પેન્દ્શન અને પ્રકીણચ
સામાન્દ્ય સેવાઓ

12.34%

સામાજીક સેવાઓ, 

40.36%

આતિિક સેવાઓ
24.83%

સહાયક અનદુાન અને
ફાળો

0.26%



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર પષૃ્ઠ | 49 

રહસાબના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 
ફેરફાર 

રકમ ટકા 
3456- નાગરરક પરુવઠો 422.56 1,247.62 825.06 195.25 
2801- ઉજાચ 8,134.79 8,949.40 814.61 10.01 
2408- અન્ન, સાંિહ અન ેવખાર 56.69 769.48 712.79 1,257.35 
2236- પોર્ણ  3,078.59 3,652.72 574.13 18.65 
2852- ઉદ્યોગો 3,351.09 2,830.56 (-)520.53 (-)15.53 
2225-અનસુબૂર્િ જાતિઓ, અનસુબૂર્િ 

આરદજાતિઓ, અન્દ્ય પછાિ વગો અને 
લઘમુિીઓનુાં કલ્યાણ 

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

2217- શહરેી તવકાસ 11,687.84 8,988.92 (-) 2698.92 (-)23.09 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

2.4.2.2 પ્રતિબધધ ખર્ચ 

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

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

કોઠો 2.22: પ્રતિબધધ ખર્ચ અને િેના ઘટકોના વલણ 

(₹ કરોડમાાં) 
પ્રતિબધધ ખર્ચના ઘટકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
પગાર અન ેવિેન  9,050  10,832 11,448 11,301 11,895 
પગાર અન ેભથ્િા માટે પાંર્ાયિોન ે
સહાયક અનદુાન 

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

વયાજની ચકૂવણીઓ 17,797 18,954 20,183 22,449  24,203 
પેન્શન 11,303 13,979 18,295 17,663 18,570 
કુલ પ્રતિબધધ ખર્ચ 46,709 54,067 61,747 63,648 67,819 
મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રૂપે 
મહસેલૂી આવક 1,09,842 1,23,291 1,36,002 1,42,844 1,28,156 
પગાર અન ેવિેન 8.24 8.79 8.42 7.91 9.28 
પગાર અન ેભથ્િા માટે પાંર્ાયિોન ે
સહાયક અનદુાન 

7.79 8.36 8.69 8.57 10.26 
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પ્રતિબધધ ખર્ચના ઘટકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
વયાજની ચકૂવણી 16.21 15.37 14.84 15.72 18.89 
પેન્શન 10.29 11.34 13.45 12.37 14.49 
કુલ 42.52 43.85 45.40 44.56 52.92 
મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રૂપે 
મહસેલૂી ખર્ચ 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 
પગાર અન ેવિેન 8.71 9.17 8.62 8.02 7.89 
પગાર અન ેભથ્િા માટે પાંર્ાયિોન ે
સહાયક અનદુાન 

8.24 8.73 8.90 8.68 8.73 

વયાજની ચકૂવણી 17.13 16.05 15.20 15.93 16.06 
પેન્શન 10.88 11.84 13.78 12.54 12.32 
કુલ 44.96 45.80 46.50 45.17 45.00 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

 

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

પ્રતિબધધ ખર્ચના ઘટકોની ર્ર્ાચ હવે પછીના ફકરાઓમાાં કરવામાાં આવી છે. 

8.71

9.17

8.62

8.02

7.89

8.24

8.73

8.90

8.68

8.73

17.13

16.05

15.20

15.93

16.06

10.88

11.84

13.78

12.54

12.32

55.04

54.20

53.50

54.83

55.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

પગાર અને વેિન પગાર અને ભથ્િા માટે પાંર્ાયિોને સહાયક અનદુાન
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બબન-પ્રતિબધધ ખર્ચ
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પગાર અને વેિન 

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

પગાર અને ભથ્િા માટે પાંર્ાયિોને સહાયક અનદુાન 

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

વયાજની ચકૂવણી 

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

પેન્શનની ચકૂવણીઓ 

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

રાજ્ય સરકારે ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 હઠેળ કરેલી (ફેબ્રઆુરી 2020) 
િેની જાહરેાિોમાાં પેન્દ્શનની ચકૂવણીઓ મહસેલૂી આવકના 11.55 ટકા િવાનુાં અનમુાન ક્ુું હત ુાં.  
જો કે, 2020-21માાં િે 14.49 ટકા જેટલી ઉંર્ી રહી હિી. 

                                                 
14  ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી અતધતનયમ, 2005 હઠેળ રાજકોર્ીય નીતિતવર્યક વ્્હૂાત્મક તનવદેન 

મજુબ 2020-21 (ફેબ્રઆુરી 2020) માટે રાજ્યમાાં 4.84 લાખ પને્દ્શનરો હિાાં.  આ ગજુરાિ સરકાર અને 
સહાતયિ સાંથિાઓના પને્દ્શનરો છે અન ેિમેાાં સામાજીક સરુક્ષા પને્દ્શનરો સામલે નિી. 



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

પષૃ્ઠ | 52  31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર 

રાષ્રીય પેન્શન યોજના હઠેળ પણૂચ ન િયેલી જવાબદારીઓ 

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

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

2.4.2.3  સહાયકી પરનો ખર્ચ 

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

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

ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગમાાં, ₹ 5,443 કરોડની (સહાયકી ઉપરના કુલ ખર્ચના 25 ટકા) કુલ 
સહાયકી પૈકી, ₹ 2,365 કરોડ ઉદ્યોગોને સહાય િરીકે અને ₹ 1,705 કરોડ વસ્ત્ર ઉદ્યોગના તવકાસ 
માટે આપવામાાં આવ્યાાં હિાાં. 

                                                 
15 મખુ્ય સદર 8342-117 (અન્દ્ય િાપણો-સરકારી કમચર્ારીઓ માટે વ્યાખ્યાતયિ ફાળા પને્દ્શન યોજના) 
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કૃતર્, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગને સહાયકી િરીકે મળેલા ₹ 2,265 કરોડ (સહાયકી 
ઉપરના કુલ ખર્ચના 10 ટકા) પૈકી, ₹ 1,130 કરોડ વ્યાજ અંગે આતિિક સહાય િરીકે ખેડૂિોને 
આપવામાાં આવ્યાાં હિાાં. 

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

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

કોઠો 2.23: સહાયકીના ખર્ચનુાં વલણ  
(₹ કરોડમાાં) 

પ્રતિબધધ ખર્ચના ધટકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
સહાયકી 11,082 13,621 17,269 18,420 22,141 
કુલ મહસેલૂી આવક 1,09,842 1,23,291 1,36,002 1,42,844 1,28,156 
મહસેલૂી આવકની ટકાવારી રૂપે 
સહાયકી 

10.09 11.05 12.70 12.90 17.28 

કુલ મહસેલૂી ખર્ચ 1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 
મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રૂપે સહાયકી 10.67 11.54 13.00 13.07 14.69 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

2.4.2.4 રાજ્ય સરકાર દ્વારા થિાતનક થવરાજ અને અન્ય સાંથિાઓને નાણાકીય સહાય 

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

કોઠો 2.24: થિાતનક થવરાજ સાંથિાઓને નાણાકીય સહાયનુાં વલણ 

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

પાંર્ાયિી રાજ સાંથિાઓ 16,124 19,686 19,645 22,034 24,323 
શહરેી થિાતનક સાંથિાઓ 7,336 7,791 8,747 9,345 8,719 
જાહરે ક્ષતે્રના ઉપક્રમો  77 74 79 84 95 
થવાયત્ત સાંથિાઓ 4,720 5,308 6,388 6,259 6,211 
બબન-સરકારી સાંગઠનો 990 1,091 1,096 1,197 1,597 
અન્દ્ય 18,808 20,857 23,656 25,343 23,692 
કુલ 48,055 54,807 59,611 64,262 64,637 
મહસેલૂી ખર્ચ  1,03,895 1,18,060 1,32,790 1,40,899 1,50,704 
મહસેલૂી ખર્ચની ટકાવારી રપ ેસહાય 46.25 46.42 44.89 45.61 42.89 

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

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

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

2.4.3 મડૂી ખર્ચ 

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

કોઠો 2.25: 2016-21 દરતમયાન મડૂી ખર્ચનુાં વલણ 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
કુલ ખર્ચ (₹ કરોડમાાં) 1,26,728 1,45,004 1,62,583 1,67,861 1,78,718 
મડૂી ખર્ચ (₹ કરોડમાાં) 22,355 26,313 28,062 25,650 26,781 
પાછલા વષચની તલુનાએ મડૂી ખર્ચની વધૃ્ધધ 
(ટકા) 

(-)7.51 17.71 6.65 (-)8.60 4.41 

મડૂી ખર્ચ/કુલ ખર્ચ (ટકા) 17.64 18.15 17.26 15.28 14.99 
મડૂી ખર્ચ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 
(ટકા) 

1.92 1.98 1.87 1.56 1.61 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

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

2.4.3.1  મડૂી ખર્ચમાાં મોટા ફેરફારો 

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

રહસાબોના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 ફેરફાર 
ફેરફાર 

(ટકાવારી) 
5054- માગચ અન ેપલુો પર મડૂી જોગવાઇ 3,328.67 5,451.70 2,123.03 63.78 
4856-પટે્રોકેમીકલ્સ ઉદ્યોગ પર મડૂી જોગવાઇ 50.00 1,087.50 1,037.50 2,075.00 
4215-પાણી પરુવઠો અન ેથવચ્છિા પર મડૂી જોગવાઇ 3,236.52 3,887.74 651.22 20.12 
4217-શહરેી તવકાસ પર મડૂી જોગવાઇ 213.89 712.61 498.72 233.17 
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રહસાબોના મખુ્ય સદરો 2019-20 2020-21 ફેરફાર 
ફેરફાર 

(ટકાવારી) 
4810- નવી અને પનુઃપ્રાપ્ય ઉજાચ પર મડૂી જોગવાઇ  10.00 350.00 340.00 3,400.00 
5452-પ્રવાસન પર મડૂી જોગવાઇ  483.05 812.80 329.75 68.26 
5055- માગચ પરરવહન પર મડૂી જોગવાઇ  259.92 469.00 209.08 80.44 
4250- અન્દ્ય સામાજીક સવેાઓ પર મડૂી જોગવાઇ  216.24 420.24 204.00 94.34 
4216- આવાસન પર મડૂી જોગવાઇ  569.37 468.49 (-)100.88 (-)17.72 
4055- પોલીસ પર મડૂી જોગવાઇ  370.85 228.49 (-)142.36 (-)38.39 
4801-ઉજાચ યોજનાઓ પર મડૂી જોગવાઇ  3,399.46 3,172.22 (-)227.24 (-)6.68 
5053-નાગરરક ઉડ્ડયન પર મડૂી જોગવાઇ  378.44 53.28 (-)325.16 (-)85.92 
4210- િબીબી અન ેજાહરે આરોગ્ય પર મડૂી જોગવાઇ 1,057.38 721.39 (-)335.99 (-)31.78 
4515- અન્દ્ય િામ તવકાસ કાયચક્રમો પર મડૂી જોગવાઇ  1,297.89 934.75 (-)363.14 (-)27.98 
4700- મોટી તસિંર્ાઇ પર મડૂી જોગવાઇ  3,423.94 2,114.07 (-)1,309.87 (-)38.26 
4701- મધયમ તસિંર્ાઇ પર મડૂી જોગવાઇ  3,603.21 2,162.05 (-)1,441.16 (-)40.00 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

2.4.3.2 રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોમાાં મડૂીરોકાણ  

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

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

મડૂીરોકાણનો સ્રોિ 

31 માર્ચ 2020ના રોજ 31 માર્ચ 2021ના રોજ 

શેર મડૂી 
લાાંબી 

મદુિની 
લોન 

કુલ શેર મડૂી 
લાાંબી 

મદુિની 
લોન 

કુલ 

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

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

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

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

કુલ રોકાણની સામે રાજ્ય સરકારના 
મડૂીરોકાણની ટકાવારી 

82.15 18.60 64.99 81.73 20.92 66.97 

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

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

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

આલેખ 2.17: સરકારી કાંપનીઓ અને તનગમોમાાં શેર મડૂીમાાં મડૂીરોકાણ  

 

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

(₹ કરોડમાાં) 

રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોના નામ તવભાગનુાં નામ રકમ 

સરકારી કાંપનીઓ 

ગજુરાિ મટે્રો રેલ તનગમ બલતમટેડ શહરેી તવકાસ અન ેશહરેી આવાસન  302.00 

ગજુરાિ ઉજાચ તવકાસ તનગમ બલતમટેડ ઉજાચ અન ેપટે્રોકેમીકલ્સ  3,326.37 

ધોલરેા ઔદ્યોબગક શહરેી તવકાસ બલતમટેડ ઉદ્યોગ અન ેખાણ  579.12 
સ્રોિ:રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો િરફિી મળેલી મારહિીના આધારે સાંકબલિ. 

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

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

2.4.3.3 રાજ્યના જાહરે કે્ષત્રના ઉપક્રમોને અંદાજપત્રીય સહાય  

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

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

 (₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક તવગિો 2018-19 2019-20 2020-21 

SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ 

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

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

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

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

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

SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ SPSUs 
ની 

સાંખ્યા 

રકમ 

5. વર્ચ દરતમયાન જારી કરેલી 
બાયાંધરીઓ  

2 57.32 - - - - 

6. વર્ચના અંિ ે બાકી વર્નબધધ 
બાયાંધરીઓ  

4 75.03 3 69.33 2 37.85 

સ્રોિ:  રાજ્યના જાહરે ક્ષેત્રના ઉપક્રમો િરફિી મળેલી મારહિી પરિી સાંકબલિ 

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

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

 

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

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

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

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

કાંપનીઓ, તનગમો અને અન્ય સાંથિાઓમાાં કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણની ગણુવિા 

રાજ્ય સરકારના વાતર્િક નાણાકીય રહસાબોનુાં પત્રક નાં. 19, વૈધાતનક તનગમો, સરકારી કાંપનીઓ, 
િાતમણ બેંકો, જોઇન્દ્ટ થટોક કાંપનીઓ, સહકારી સાંથિાઓ અને થિાતનક સાંથિાઓમાાં રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કરવામાાં આવેલા મડૂીરોકાણની તવગિો સમાવે છે.  31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ રાજ્ય 
સરકારે આ કાંપનીઓ/તનગમો/સાંથિાઓમાાં ₹ 1,07,518 કરોડનુાં રોકાણ ક્ુચ હત ુાં (કોઠો 2.30). 

કોઠો 2.30: મડૂીરોકાણ પર વળિરનુાં વલણ 

(₹ કરોડમાાં) 

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

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

િામીણ બેંકો  14  14 14  14  14 

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

મહાનગર પાબલકાઓ, પોટચ ટ્રથટો  00 00 00 00 00 

સહકારી સાંથિાઓ અન ેથિાતનક સાંથિાઓ 400 402  404  418  418 

અન્દ્ય જોઇન્દ્ટ થટોક કાંપનીઓ અને ભાગદારીઓ  33  33  33  33  33 

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

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

મડૂીરોકાણ પર વળિર (ટકા) 0.14 0.11 0.13 0.09 0.12 

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

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

7.53 7.48 7.31 7.38 7.07 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

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

કોઠો 2.31: નકુસાન કરિી કાંપનીઓમાાં કરવામાાં આવેલ ુમડૂીરોકાણ  

(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક કાંપની/તનગમ 

2019-20 
દરતમયાન 
નકુસાન 

# 

2019-20 
સધુીન ુસાંબર્િ 

નકુસાન  
# 

વષચ 2020-21 
દરતમયાન 

કરવામાાં આવેલ ુ
રોકાણ 

* 

31 માર્ચ 
2021ના રોજ 

એકતત્રિ રોકાણ 
* 

1. સરદાર સરોવર નમચદા તનગમ 
બલતમટેડ (SSNNL) 

977.45 6,105.45 2,117.10 65,556.28 

2. ગજુરાિ રાજ્ય પેટ્રોલીયમ તનગમ 
LNG બલતમટેડ 

35.26 55.78 87.50 437.50 

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

 

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક કાંપની/તનગમ 
31 માર્ચના રોજ 

ર્ોખ્ખ ુમલૂ્ય (વષચ) 
# 

2020-21 
દરતમયાન 

કરવામાાં આવેલુાં 
રોકાણ 

* 

31 માર્ચ 2021ના 
રોજ એકતત્રિ 

રોકાણ 
* 

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

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

3 ડાયમન્દ્ડ રરસર્ચ એન્દ્ડ મકચન્દ્ટાઇલ સીટી કાંપની 
બલતમટેડ  

(-)281.35 (2020) 35.00 75.00 

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

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

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

સરકારી કાંપનીઓ/તનગમોએ કરેલો નફો 

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

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

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

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

સરકારના મડૂીરોકાણ પર વાથિતવક વળિરનો દર 

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

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

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

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

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

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 
 

નાણાકીય વષચ 

વષચની 
શરૂઆિમાાં 
મડૂીરોકાણન ુ

વિચમાન મલૂ્ય 

વષચ દરતમયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોકવામાાં આવેલી રકમ 

વષચના અંિે 
મડૂીરોકાણ 

સરકારના 
ઋણ પરનો 
વયાજનો 

સરેરાશ દર 
(ટકામાાં) 

વષચના અંિે 
કુલ 

મડૂીરોકાણનુાં 
વિચમાન 
મલૂ્ય 

વષચ માટે 
ભાંડોળનો ખર્ચ 
વસલૂ કરવા 

માટેનો 
અપેબક્ષિ 
લઘિુમ 
વળિર  

વષચ માટેની 
કુલ કમાણી 
(+)/ નકુસાન 

(-)  

વાથિતવક 
વળિરનો 
દર ટકામાાં શેર મડૂી 

વયાજ મકુ્િ 
લોન/ (પરિ 

ચકૂવણી બાદની 
ર્ોખ્ખી) 

સાંર્ાલન અને 
વહીવટી ખર્ચ 
માટે અનદુાન/ 

સહાય 

કુલ મડૂીરોકાણ 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=2+6 8 9=7× 
[1+(8÷100)] 

10= [7× 
(8÷100)] 

11 12=11/100/
10 

2004-05 સધુી - 14,107.20 21.15 2,143.43 16,271.78 16,271.78 9.08 17,749.26 1,477.48 - 0.૦૦ 
2005-06 17,749.26 3,124.54 0.05 2,432.36 5,556.95 23,306.21 8.06 25,184.69 1,878.48 405.37 1.61 
2006-07 25,184.69 3,321.00 77.3421 2,966.28 6,364.62 31,549.31 8.19 34,133.20 2,583.89 238.87 0.70 
2007-08 34,133.20 3,218.23 -0.43 3,402.59 6,620.39 40,753.59 8.12 44,062.78 3,309.19 783.6 1.78 
2008-09 44,062.78 5,524.94 -11.04 4,955.36 10,469.26 54,532.04 7.80 58,785.54 4,253.50 736.39 1.25 
2009-10 58,785.54 2,326.56 15.73 5,430.18 7,772.47 66,558.01 7.64 71,643.04 5,085.03 684.98 0.96 
2010-11 71,643.04 2,922.52 497.84 5,349.56 8,769.92 80,412.96 7.56 86,492.18 6,079.22 1,089.45 1.26 
2011-12 86,492.19 3,824.42 130.67 4,517.76 8,472.85 94,965.04 7.63 1,02,210.87 7,245.83 1,636.27 1.60 
2012-13 1,02,210.87 7,076.43 -8.74 6,777.61 13,845.30 1,16,056.17 7.66 1,24,946.07 8,889.90 1,823.74 1.46 
2013-14 1,24,946.08 6,709.97 27.11 7,142.97 13,880.05 1,38,826.13 7.62 1,49,404.68 10,578.55 1,187.35 0.79 
2014-15 1,49,404.68 6,713.58 333.35 7,752.47 14,799.40 1,64,204.08 7.76 1,76,946.32 12,742.24 873.79 0.49 
2015-16 1,76,946.32 7,675.04 323.82 7,547.66 15,546.52 1,92,492.84 7.69 2,07,295.54 14,802.70 (-)1,105.34 (-) 0.53 
2016-17 2,07,295.54 8,357.37 -84.3 8,635.57 16,908.64 2,24,204.18 7.67 2,41,400.64 17,196.46 (-)16,371.63 (-) 6.78 
2017-18 2,41,400.63 8,739.64 41.25 8,556.16 17,337.05 2,58,737.68 7.59 2,78,375.87 19,638.19 (-)1,443.64 (-) 0.52 
2018-19 2,78,375.88 6,826.14 926.03 10,614.50 18,366.67 2,96,742.55 7.44 3,18,820.20 22,077.65 (-)530.42 (-) 0.17 
2019-20 3,18,820.20 7,275.23 512.10 5,498.32 13,285.65 3,32,105.85 7.47 3,56,914.16 24,808.31 (-)741.29 (-) 0.21 
2020-21 3,56,914.16 4,431.53 103.21 2,288.13 6,822.87 3,63,737.03 7.19 3,89,889.72 26,152.69 2,117.19 0.54 
 કુલ 1,02,174.34 2,905.14 96,010.91 2,01,090.39       

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

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

રાજ્યના જાહરે ઉપક્રમોની શેર મડૂી પર વળિર  

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

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

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

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

કોઠો 2.34: શેર મડૂી પર વળિર 

વષચ કર બાદ ર્ોખ્ખો નફો  
(₹ કરોડમાાં) 

શેરધારકનુાં ભાંડોળ  

(₹ કરોડમાાં) 
શેર મડૂી પર વળિર 

(ટકામાાં) 

2018-19 975.39 1,13,291.01 0.86 

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

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

સ્રોિ: રાજ્યના જાહરે ક્ષતે્રના ઉપક્રમો દ્વારા આપવામાાં આવલેી મારહિી 

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

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

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

સરકારી કાંપનીઓમાાં મડૂીન ુાં ધોવાણ 

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

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

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

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

ચકૂવેલી અને વસલૂ કરેલી લોન અને પેશગીઓનુાં પ્રમાણ 

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

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

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

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

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

ખલુિી તસલક 7,327 7,638 7,923 9,503 10,485 
વર્ચ દરતમયાન આપલેી પશેગીની રકમ 477 631 1,731 1,312 1,233 
વર્ચ દરતમયાન વસલૂ કરેલી રકમ 166 346 151 330 155 
બાંધ તસલક 7,638 7,923 9,503 10,485 11,563 
જેમાાં શરિો ઠરાવવામાાં આવી નિી એવી 
લોન 373 521 1,296 905 632 

વર્ચ દરતમયાન ર્ોખ્ખો વધારો 311 285 1,580 982 1,078 
આપલેી લોન પર વ્યાજની આવક 117 88 74 62 63 
બાકી લોન અને પશેગીઓની ટકાવારીની 
રીિ ેવ્યાજની આવક 1.53 1.13 0.85 0.62 0.57 

વ્યાજની ચકૂવણી 17,797 18,954 20,183 22,449 24,203 
સરકારના બાકી ઋણ પર ચકૂવલેા 
વ્યાજનો સરેરાશ દર (ટકા) 7.67 7.59 7.44 7.47 7.19 

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

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

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

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

તનન્દ્ષ્ક્રય લોન ખાિાઓ 

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

કોઠો 2.36: તનન્દ્ષ્ક્રય લોન ખાિાઓ 
(₹ કરોડમાાં) 

મખુ્ય સદર 2009-21 
6075 પ્રકીણચ સામાન્દ્ય સેવાઓ માટે લોન 11.51 
6202 તશક્ષણ, રમિગમિ, કલા અને સાંથકૃતિ માટે લોન 20.43 
6215 પાણી પરુવઠો અને થવચ્છિા માટે લોન  323.73 
6404 ડેરી તવકાસ માટે લોન 63.00 
6702 નાની તસિંર્ાઇ માટે લોન 25.79 
6855 ખાિર ઉદ્યોગ માટે લોન 12.15 
6859 દૂરસાંર્ાર અને ઇલેક્ટ્રોતનક્સ ઉદ્યોગ માટે લોન 5.90 
6860 ઉપભોક્િા ઉદ્યોગ માટે લોન 358.76 
7052 વહાણ પરરવહન માટે લોન 9.41 
7452 પ્રવાસન માટે લોન  2.62 

 કુલ બાકી તસલકો 833.30 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના નાણાકીય રહસાબો 
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આ બાકી લોનોની યોગ્ય થિરે સમીક્ષા કરવી જોઇએ અને વસલૂાિ અિવા જરરી હોય િો માાંડવાળ 
માટે પગલા લેવા જોઇએ. 

અપણૂચ યોજનાઓમાાં ફસાઈ ગયેલી મડૂી 

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

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

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

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

વષચ 
અપણૂચ 

યોજનાઓની 
સાંખ્યા 

અંદાજીિ 
ખર્ચ 

ખર્ચ (31 
માર્ચ  

2021ના રોજ) 
તવભાગ 

અપણૂચ 
યોજનાઓની 

સાંખ્યા 
અંદાજીિ 

ખર્ચ ખર્ચ 

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

માગચ અને 
મકાન 140 5,417.37 3,198.63 

2015-16 2 437.22 465.52 
2016-17 10 619.11 386.89 
2017-18 28 2,977.95 2,824.22 
2018-19 43 2,846.94 1,876.78 નમચદા, જળ 

સાંપતત્ત, પાણી 
પરુવઠો અને 
કલ્પસર 

18 4,409.95 3,730.34 2019-20 73 2,903.42 1,348.82 
2020-21 1 12.57 9.83 
કુલ 158 9,827.32 6,928.97 કુલ 158 9,827.32 6,928.97 

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

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

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

ઉજ્જવલ રડસકોમ એથયોરન્સ યોજનાન ુઅમલીકરણ  

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

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

2.4.3.5 જાહરે-ખાનગી ભાગીદારી યોજનાઓ હઠેળ રાજ્યના સાંસાધનોની ઉપલબ્ધિા  

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

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

કોઠો 2.39: માળખાકીય કે્ષત્રમાાં જાહરે ખાનગી ભાગીદારી યોજનાઓની સ્થિતિ 

(₹ કરોડમાાં) 

ક્રમાાંક કે્ષત્ર 

પણૂચ િયેલી/અમલમાાં 
યોજનાઓ 

અમલીકરણ હઠેળની 
યોજનાઓ ભતવષ્ય માટે આયોજન 

સાંખ્યા કુલ મડૂીરોકાણ સાંખ્યા કરવામાાં આવેલો 
ખર્ચ સાંખ્યા અંદાજીિ ખર્ચ 

1. બાંદરો 73 82,944.63 23 29,888.75 8 4,585.56 
2. ઉજાચ  2 36.50 1 43.30 0 0.00 
3. માગો 10 3,249.93 3 1,911.15 0 0.00 
4. માગચ પરરવહન 9 720.63 9 818.65 0 0.00 
5. રેલવ ે 1 520.00 1 2,538.01 0 0.00 
6. શહરેી માળખ ુ 66 1,851.25 73 4,767.31 16 768.98 
7. પાણી 0 0.00 7 2,361.27 0 0.00 
8. તશક્ષણ 167 377.50 1 8,206.65 0 0.00 
9. આરોગ્ય 1 22.64 0 0.00 0 0.00 
10. IT, ITES અન ેબાયોટેક 0 0.00 1 89.55 0 0.00 
11. કૃતર્ 1 31.15 0 0.00 1 7.00 
 કુલ 330 89,754.23 119 50,624.64 25 5,361.54 

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

2.4.4 રાજ્યની ખર્ચની પ્રાિતમકિાઓ 

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

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

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

 

રાજ્યની નાણાકીય 
પ્રાિતમકિાઓ 

AE/ 
GSDP 

SSE/ 
AE 

ESE/ 
AE 

DE/ 
AE 

CE/ 
AE 

તશક્ષણ/AE આરોગ્ય/ 
AE 

2016-17માાં આની ટકાવારી 

ઉિર-પવૂચ અને રહમાલયના 
રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો 

17.12 35.81 35.16 70.97 19.77 14.93 5.49 

ગજુરાિ 10.86 40.53 30.35 70.88 18.02 15.26 6.08 

2020-21માાં આની ટકાવારી 

ઉિર-પવૂચ અને રહમાલયના 
રાજ્યો તસવાયના રાજ્યો 

16.18 37.81 28.48 66.29 13.03 15.00 6.74 

ગજુરાિ 10.77 38.36 31.98 70.35 15.67 14.71 6.15 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5 હતે ુસદર મજુબ ખર્ચ 

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

કોઠો 2.41: અંદાજપત્રીય અતધકિૃિા સામે હતે ુસદર મજુબ ખર્ચ 

(₹ કરોડમાાં) 

સદર અંદાજપત્ર ખર્ચ ઉપયોગની 
ટકાવારી 

સહાયક અનદુાન 68,568.65 63,429.35 92.50 
વ્યાજ 24,421.38 24,178.69 99.01 
પગાર 22,578.10 11,596.19 51.36 
સહાયકી 19,923.76 22,177.88 111.31 
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સદર અંદાજપત્ર ખર્ચ ઉપયોગની 
ટકાવારી 

મોટા કામો 18,165.74 12,838.01 70.67 
ઋણની પરિ ચકૂવણી 17,919.27 17,922.45 100.02 
તનવતૃત્ત અંગેના ખર્ાચ 12,905.48 12,353.41 95.72 
મડૂીરોકાણ 9,509.53 7,431.31 78.15 
અન્દ્ય મડૂી ખર્ચ 7,789.65 6,611.00 84.87 
મડૂીગિ અથક્યામિોના સર્જન માટે થિાતનક સાંથિાઓન ે
અનદુાન 6,032.03 1,208.22 20.03 

અન્દ્ય ખર્ાચ 5,063.18 4,115.58 81.28 
નાના કામો 2,807.21 2,378.83 84.74 
તશષ્યવતૃત્ત/થટાઇપને્દ્ડ 2,107.33 1,928.48 91.51 
પરુવઠો અન ેમાલસામાન 1,755.42 1,626.73 92.67 
આંિર-રહસાબી િબદીલીઓ 1,645.00 540.74 32.87 
લોન અન ેપશેગીઓ 1,237.92 1,233.43 99.64 
કર્રેી ખર્ચ 1,044.46 682.06 65.30 
મશીનરી અન ેસાધનસામિી 939.66 649.90 69.16 
અન્દ્ય કરારગિ સેવાઓ 937.34 969.16 103.39 
ઓવરટાઇમ ભથ્િા 538.82 464.05 86.12 
રેશનનો ખર્ચ (આહાર ખર્ચ) 405.71 174.02 42.89 
વિેન 391.50 456.58 116.62 
મોટર વાહન 379.01 263.24 69.45 
પાંર્ાયિોને ફાળો 334.02 4,136.17 1238.30 
જાહરેાિો અન ેપ્રર્ાર 227.39 164.87 72.51 
વ્યાવસાતયક સવેાઓ 209.25 119.60 57.16 
ઘરેલ ુપ્રવાસ ખર્ચ 208.91 163.80 78.41 
પટે્રોલ, ઓઇલ અન ેઉંજણ 129.63 109.89 84.77 
ભાડા, દર અન ેકરવરેા 115.77 104.27 90.07 
શસ્ત્રો અન ેદારગોળો 38.46 25.77 67.00 
િદિચ નાણાકીય સહાય 37.97 51.20 134.84 
વસ્ત્રો અન ેિાંબ ુ 31.51 44.08 139.89 
અન્દ્ય વહીવટી ખર્ચ 30.64 3.08 10.05 
પ્રકાશન 19.82 11.70 59.03 
ગપુ્િ સવેાનો ખર્ચ 6.08 9.34 153.62 
ઘસારો 2.80 2.80 100.00 
પરુથકાર 1.95 1.32 67.69 
તવદેશ પ્રવાસનો ખર્ચ 0.59 0.02 3.39 
અન્દ્ય 315.45 38.61 12.24 
કુલ 2,28,776.39 2,00,215.83 87.52 

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

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

આલેખ 2.19: હતે ુસદર મજુબ ખર્ચ 

 
2.5 આકસ્થમક તનતધ 

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

2.6 જાહરે રહસાબ 

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

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

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

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

I. નાની બર્િ, 
પ્રોતવડન્ટ ફાંડ 
વગેરે. 

નાની બર્િ, 
ભતવષ્ય તનતધ, 
વગેરે. 

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

J. અનામિ 
ભાંડોળ 

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

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

K. િાપણો અને 
પેશગીઓ 

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

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

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

L. ઉપલક અને 
પ્રકીણચ 

(a) ઉપલક (-)434.57 (-)447.98 (-)516.66 (-)303.87 (-)321.72 
(b) અન્દ્ય રહસાબો25 460.99 972.81 314.30 (-)1,561.23 (-

)2,704.49 
(c) તવદેશી સરકારો 

સાિનેા રહસાબો (-)0.59 (-)0.59 (-)0.59 (-)0.59 (-)0.59 

(d) પ્રકીણચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
M. ભરણા (a) મની ઓડચરો 

અન ેઅન્દ્ય 
ભરણાાં 

763.28 969.48 637.47 738.56 868.58 

(b) આંિર-સરકારી 
સમાયોજન 
રહસાબ 

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

કુલ 55,559.51 56,953.71 58,676.27 60,903.20 53,223.97 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
નોંધ: +ve ઉધાર તસલક સરૂ્વે છે અન ે –ve જમા તસલક સરૂ્વે છે. 

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

 

2.6.2 અનામિ ભાંડોળ 

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

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

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

2.6.2.1 સાંબર્િ ડબૂિ તનતધ 

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

નાની બર્િ, 
ભતવષ્ય તનતધ, 

વગેરે 
અનામિ ભાંડોળ

િાપણો અને 
પેશગીઓ 

ઉપલક અને 
પ્રકીણચ 

ભરણાાં 

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

 2017-18 340 -748 1,096 498 208

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

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

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

 -10,000

 -8,000

 -6,000

 -4,000

 -2,000

 -

 2,000

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

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

2.6.2.2 રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ 

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

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

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

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

રહસાબન ુમખુ્ય સદર રહસાબન ુગૌણ સદર 
2020-21 

દરતમયાન ખર્ચ 

2245- કુદરિી 
આફિના માટેની રાહિ 
01- દુષ્કાળ 

102-પયે જળનો પરુવઠો 0.00 

104-ઘાસર્ારાનો પરુવઠો 8.69 

પેટા-સરવાળો 01 8.69 

2245- કુદરિી 
આફિોના માટેની 
રાહિ 
02- પરુ, વાવાઝોડા, 
વગેરે. 

101-મફિ રાહિ 32.68 
104- ઘાસર્ારાનો પરુવઠો 0.09 
105-પશરુોગ સાંબાંધી કાળજી 2.95 
111-શોકિથિ કુટુાંબોન ેરહમે રાહ ેચકૂવણી 10.45 
112- લોકોનુાં થિળાાંિર 7.26 
113- ઘરોના સમારકામ/પનુઃતનમાચણ માટે સહાય 5.26 
122-ક્ષતિિથિ તસિંર્ાઇન ુસમારકામ અન ેપનુઃથિાપન 0.00 
282- જાહરે આરોગ્ય 189.20 
800-અન્દ્ય ખર્ચ 2,089.41 
911- કપાિ-અતધક ચકૂવણીઓની વસલૂાિ (-)36.52 

પેટા-સરવાળો 02 2,300.78 
2245- કુદરિી 
આફિોના માટેની 
રાહિ 
05- રાજ્ય આપદા 
પ્રતિભાવ ભાંડોળ  

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

1,765.00 

901- કપાિ - રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળમાાંિી 
રકમ મળેવવામાાં આવી  

(-)2,340.16 

પેટા-સરવાળો 05 (-)575.16 

2245- કુદરિી 
આફિોના માટેની 
રાહિ 
80- સામાન્દ્ય 

001-તનદેશન અન ેવહીવટ 2.00 
102-કુદરિી આફિોન ુવ્યવથિાપન, હોનારિ-સાંભવ 
તવથિારોમાાં આકસ્થમક યોજના  

4.50 

800-અન્દ્ય ખર્ચ 20.01 
911- કપાિ-અતધક ચકૂવણીઓની વસલૂાિ 0.00 

પેટા-સરવાળો 80 26.51 
કુલ 2245 1,760.82 
SEC દ્વારા માંજૂર િયેલા રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળની બાબિો અન ેધોરણોના 
પાલન સાિે કરવામાાં આવલેો ખર્ચ (માત્ર 2245-01 અન ે2245-02 હઠેળ નોંધાયલેી 
રકમ રાજ્ય આપદા પ્રતિભાવ ભાંડોળ હઠેળ ખર્ચ િરીકે માન્દ્ય છે.) 

2,300.78 

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

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

2.6.2.3 બાયાંધરી તવમોર્ન ભાંડોળ 

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

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

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

2.6.3 િાપણો અને પેશગીઓ 

2.6.3.1 કેન્િીય માગચ ભાંડોળ સાંબાંતધિ વયવહારોનો રહસાબ  

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

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

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

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

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

2.6.3.2 લેબર સેસની શ્રમ કલ્યાણ બોડચમાાં િબદીલી ન િવી  

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

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

2.6.3.3 દાંડની વયસ્ક્િગિ લેજર ખાિામાાં િબદીલી ન િવી  

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

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

કોઠો 2.44: રારફકના દાંડની વયસ્ક્િગિ લેજર ખાિામાાં િબદીલીમાાં ઘટ  

વષચ 

રારફકના દાંડમાાંિી આવક 
(₹ કરોડમાાં) 

વયસ્ક્િગિ લેજર ખાિા માટે જોગવાઇ 
(₹ કરોડમાાં) 

અંદાજપત્રીય 
અંદાજો 

ખરેખર વસલૂાિ 
અંદાજપત્રીય 

અંદાજો  
ખરેખર 

િબદીલી 
ખરેખર વસલૂાિની 
ટકાવારી રૂપે  

2012-13 45.00 52.82 20.50 17.88 33.85 

2013-14 62.22 48.40 20.00 20.00 41.32 

2014-15 56.40 75.71 25.00 25.00 33.02 

2015-16 72.95 73.20 35.00 35.00 47.81 

2016-17 85.65 84.17 40.00 25.00 29.70 

2017-18 77.35 63.06 35.00 48.57 77.02 

2018-19 113.78 109.62 200.00 98.00 89.40 

2019-20 75.60 173.33 63.06 260.00 150.00 

2020-21 183.84 145.97 78.62 78.62 53.86 

કુલ 772.79 826.28 517.18 608.07 73.59 
સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના અંદાજપત્રીય અંદાજો અને તવતનયોગ રહસાબો. 

2.7 ઋણનુાં વયવથિાપન 

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

 

2.7.1 ઋણની રૂપરેખા: ઘટકો 

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

કોઠો 2.45: 2016-21 દરતમયાન ઋણના ઘટક-વાર વલણ 
(₹ કરોડમાાં) 

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

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

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

ભારિ સરકાર 
િરફિી લોન 

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

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

કુલ બાકી ઋણનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકાવારી) 

9.98 5.44 11.50 10.36 13.45 

રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન 
(GSDP) 

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

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

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

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

ઋણ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 
(ટકા) 

20.83 19.29 19.02 19.12 21.0231 

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

વ્યાજની ચકૂવણીઓનો બોજ 
(IP/RR) 

16.20 15.37 14.84 15.72 18.89 

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

કુલ ઋણની પરિ ચકૂવણીઓ 
(ઋણની છોડવણી) 

50,168 67,938 73,486 72,689 80,888 

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

ઋણની પરિ ચકૂવણી/ઋણની આવક 
(ટકા) 

69.46 83.71 71.37 71.05 65.59 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

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

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

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

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

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

₹ 22,548 કરોડ હિી.  ₹ 24,203 કરોડની વ્યાજની ચકૂવણીઓ પૈકી માત્ર ₹ 1,655 કરોડ મહસેલૂી આવકમાાંિી 
ચકૂવવામાાં આવ્યાાં હિાાં.  ઉપરાાંિ, ₹ 22,548 કરોડની વ્યાજની ચકૂવણી બજારમાાંિી લીધેલા ઋણમાાંિી કરવામાાં 
આવી હિી. આિી. કુલ ઉપલબ્ધ ઋણ ઘટીને ₹ 19,889 કરોડ જેટલુાં િ્ુાં હત ુાં (₹ 42,437 કરોડ-₹ 22,548 કરોડ). 
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ઉપરના આલેખ દશાચવે છે કે રાજ્ય સરકારનુાં આંિરરક ઋણ જે મહદ્અંશે રાજ્ય તવકાસ લોન જારી 
કરીને બજારમાાંિી લીધેલુાં ઋણ હોય છે, િે 2019-20 અને 2020-21 દરતમયાન કુલ બાકી ઋણના 
અનકુ્રમે 82 ટકા અને 81 ટકા જેટલુાં છે. 

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

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

 

2.7.1.1 રાજકોષીય ખાધના ઘટકો અને િેના તધરાણની રીિ 

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

જાહરે રહસાબની
જવાબદારીઓ 

48,361
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પેશગીઓ

7,433
3%

આલેખ 2.22:

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

બાકી રાજકોષીય
જવાબદારીઓ =

` 3,15,456 કરોડ

જાહરે 
રહસાબની 

જવાબદારીઓ
49,863
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અંિરરક ઋણ 
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ભા. સ. િરફિી 
લોન અને 
પેશગીઓ
17,999

5%

આલેખ 2.23:

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

બાકી રાજકોષીય
જવાબદારીઓ =

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

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

કોઠો 2.46: રાજકોષીય ખાધના ઘટકો અને િેના તધરાણની ભાિ 

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

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

રાજકોષીય ખાધ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલ ુ
ઉત્પાદન (ટકા)  

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

રાજકોષીય ખાધ/પરુાાંિના ઘટકો 

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

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

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

રાજકોષીય ખાધની તધરાણની ભાિ* 

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

2 NSSFન ેજારી કરેલી તવશરે્ 
જામીનગીરીઓ 

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

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

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

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

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

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

8 ભરણાાં (-)69 208 (-)332 100 130 

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

10 આકસ્થમક ભાંડોળ 4 0 0 0 0 

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

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

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

(₹ કરોડમાાં) 

 

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

કોઠો 2.47: રાજકોર્ીય ખાધને તધરાણના ઘટકોની આવક અને ચકૂવણીઓ 
(₹ કરોડમાાં) 

તવગિો આવક ચકૂવણી ર્ોખ્ખ ુ
1 બજારમાાંિી ઉધાર 44,780 11,500 33,280 
2 NSSFન ેજારી કરેલી તવશરે્ 

જામીનગીરીઓ  
0 

3,630 (-)3,630 

3 નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી લોન 2,728 2,010 718 
4 ભારિ સરકાર િરફિી લોન 11,349 783 10,566 
5 નાની બર્િ, ભતવષ્ય તનતધ, વગેરે 2,065 2,220 (-)155 
6 િાપણો અન ેપશેગીઓ 52,126 49,770 2,356 
7 ઉપલક અન ેપરચરુણ 24,055 25,216 (-)1,161 
8 ભરણા 19,878 19,748 130 
9 અનામિ ભાંડોળ 2,090 10,939 (-)8,849 
10 એકાંદર ખાધ 1,59,071 1,25,816 33,255 
11 રોકડ તસલકમાાં વધારો (+)/ઘટાડો (-) 1,93,403 1,86,220 7,183 
12 એકાંદર રાજકોષીય ખાધ 3,52,474 3,12.036 40,438 

સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના નાણાકીય રહસાબો. 

નીર્ેનો આલેખ 2.26 2016-21 દરતમયાન રાજ્ય સરકારના બાકી ઋણના જુદા જુદા પેટા-ઘટકો 
જેમ કે આંિરરક ઋણ, ભારિ સરકાર િરફિી લોન અને પેશગીઓ અને જાહરે રહસાબની 
જવબદારીઓના વલણ રજૂ કરે છે.  
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આલેખ 2.26: ઘટકો મજુબ ઋણનુાં વલણ 

 

2.7.2 ઋણની રૂપરેખા: પક્વિા અને પરિ ચકૂવણી  

ઋણના પાકવાની અને પરિ ચકૂવણીની રપરેખા ઋણની પરિ ચકૂવણી અિવા ઋણને પાછા 
આપવા માટે સરકારના પક્ષે પ્રતિબધધિા દશાચવે છે. 

જાહરે ઋણમાાં આંિરરક ઋણ, અને ભારિ સરકાર પાસેિી મળેલી લોન અને પેશગીઓનો સમાવેશ 
િાય છે.  આંિરરક ઋણ (₹ 2,90,031 કરોડ) અને ભારિ સરકાર િરફિી લોન અને પેશગીઓ 
(₹ 17,999 કરોડ) સામેલ છે એવા ₹ 3,08,030 કરોડના જાહરે ઋણની વર્ચ 2020-21 માટેના 
નાણાકીય રહસાબોના પત્રક નાં.17 મજુબની પક્વિાની રપરેખા કોઠા 2.48માાં દશાચવ્યા મજુબ છે. 

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

બજારમાાંિી ઋણ 20944 15785 27437 28600 33280

NSSFને જારી કરેલી તવશેર્ જામીનગીરીઓ -3447 -3451 -3534 -3629 -3630

નાણાકીય સાંથિાઓ પાસેિી લોન 1594 1538 2328 1816 718

ભારિ સરકાર પાસેિી લોન -496 -619 1483 3 10566

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

િાપણો અને પેશગીઓ 2270 1096 2002 2467 2356

ઉપલક અને પ્રકીણચ -1579 497 -727 -1663 -1161

ભરણાાં -69 208 -332 100 130

અનામિ ભાંડોળ 1416 -748 571 1329 -8849

રોકડ તસલકોમાાં વધારો (+) ઘડાડો (-) 4690 -6720 3071 4435 -7183

એકાંદર રાજકોર્ીય ખાધ (-)/પરુાાંિ (+) -16480 -21366 -26365 -24581 -40438
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કોઠો 2.48: જાહરે ઋણની પક્વિાની રૂપરેખા 
(₹ કરોડમાાં) 

પાકવાનુાં વષચ 
પાકવાની 
રૂપરેખા 

રકમ બાકી 
જાહરે 
ઋણની 

પક્વિાની 
રૂપરેખા 
(% માાં) 

આંિરરક 
ઋણ 

ભારિ 
સરકાર 
િરફિી 

લોન અને 
પેશગીઓ 

કુલ બાકી 
જાહરે ઋણ 

 

By 2021-22 0-1 વર્ચ 23,518.36 937.14 24,455.50 7.94 
2022-23 અન ે2023-
24ની વચ્ર્ે 

2-3 વર્ચ 44,578.97 2,468.74 47,047.71 15.27 

2024-25 અન ે2025-
26ની વચ્ર્ે 

4-5 વર્ચ 52,565.99 1,664.12 54,230.11 17.60 

2026-27 અન ે2027-
28ની વચ્ર્ે 

6-7 વર્ચ 60,995.45 1,244.40 62,239.85 20.21 

2028-29િી અગળ 
7 વર્ચિી 
અતધક 

1,08,372.30 11,684.52 1,20,056.82 38.98 

કુલ 2,90,031.07 17,998.92 3,08,029.99 100.00 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો  

31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ જાહરે ઋણના બાકી થટોકની પક્વિાની રપરેખા દશાચવે છે કે કુલ જાહરે 
ઋણના 61 ટકા (₹ 1,87,973.17 કરોડ) હવે પછીના સાિ વર્ોમાાં પરિ ચકૂવણીપાત્ર િશે, 
જેનાિી આ સમય દરતમયાન સરકારના અંદાજપત્ર પર દબાવ રહશેે.  બાકીનુાં 39 ટકા 
(₹ 1,20,056.82 કરોડ) સાિ વર્ચ બાદ ચકૂવવાપાત્ર િશે.  એક બાજુ પ્રતિબિ ખર્ચમાાં વધારો 
અને બીજી બાજુ મહસેલૂી ખાધ ધયાને લેિા, રાજ્ય સરકારે ઋણની જાળમાાંિી બર્વા માટે સારી 
રીિે તવર્ારીને ઉધાર પરિ ચકૂવણીની વ્્હૂરર્ના ઘડવી પડશે. 

આલેખ 2.27 જાહરે ઋણની પક્વિાની રપરેખા અને આલેખ 2.28 આગામી વર્ોમાાં બજાર 
લોનની33 પરિ ચકૂવણીન ુપત્રક દશાચવે છે. 

                                                 
33 આલખે 2.28માાં દશાચવેલી મદુલની પરિ ચકુવણીની રકમનો કોઠા 2.48 સાિે મેળ િશે નહી, કારણ કે નાણા તવભાગ 

દ્વારા પરૂી પડેલી મારહિી અને નાણાકીય રહસાબો, 2020-21ની મારહિી એકસમાન નિી.   
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આલેખ 2.27: જાહરે ઋણની પક્વિાની રૂપરેખા 

 

આલેખ 2.28: બજારની લોનની પરિ ચકૂવણીન ુપત્રક 

 
સ્રોિ: ગજુરાિ સરકારના નાણા તવભાગ પાસેિી મળેલી મારહિી 

2.8 ઋણના ટકાઉપણાનુાં તવશ્લેર્ણ  

2.8.1 ઋણનુાં ટકાઉપણુાં 

ઋણ લેનાર, પ્રથતિુ રકથસામાાં રાજ્ય, વિચમાનમાાં અને ભતવષ્યમાાં િેની પરિ ચકૂવણી કરવાની 
સ્થિતિમાાં હોય િો ઋણને ટકાઉ માનવામાાં આવે છે.  એ મજુબ ઋણના ટકાઉપણાના દશચકો આવકના 
ર્ાલ ુઅને તનયતમિ સ્રોિોમાાંિી સમયસર વ્યાજની ચકૂવણી અને ઋણની પરિ ચકૂવણીની િેમની 
ક્ષમિાની િપાસ દ્વારા ઋણ લેનારની શાખ-પાત્રિા અને િરલિાની સ્થિતિની આકારણી કરે છે. 

આ તવભાગ ઋણ/રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુ ઉત્પાદનનો ગણુોત્તર, રાજકોર્ીય ખાધ, વ્યાજની 
ચકૂવણીનો બોજો (વ્યાજની ચકૂવણી અને મહસેલૂી આવકના ગણુોત્તર દ્વારા માપવામા આવે છે) 
અને રાજ્ય સરકારના ઋણની પક્વિાની રપરેખાની રન્દ્ષ્ટએ રાજ્ય સરકારના ઋણના ટકાઉપણાની 
આકારણી કરે છે. 

2.8.1.1 ઋણના ટકાઉપણાના દશચકોના વલણ 

કોઠો 2.49 2016-17િી શર િિા પાાંર્ વર્ચના સમયગાળા માટે રાજ્યના ઋણનુાં ટકાઉપણ ુદશાચવે 
છે. 

7.94 15.27 17.6 20.21 38.98
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પરિ ચકૂવવાના
ઋણના

તવભાજનની
ટકાવારી

0-1 વર્ચ 2-3 વર્ચ 4-5 વર્ચ 6-7 વર્ચ 7 વર્ચિી અતધક

(ટકામાાં)

0
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0-1 વર્ચ 2-3 વર્ચ 4-5 વર્ચ 6-7 વર્ચ 7 વર્ચ કરિાાં
અતધક

23,518 
43,387 47,287 59,633 

120,837 
22,861 

41,325 33,718 
24,657 

22,319 

(₹ કરોડમાાં )

મદુ્દલની પરિ ચકૂવણી બજારના ઋણ પર વ્યાજ
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કોઠો 2.49: ઋણનુાં ટકાઉપણુાં: દશચકો અને વલણો 

(₹ કરોડમાાં) 
ઋણના ટકાઉપણાના દશચકો 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

બાકી જાહરે ઋણ 1,99,338 2,12,590 2,40,305 2,67,094 3,08,030 
બાકી જાહરે ઋણનો વધૃ્ધધ દર (ટકા) 10.29 6.65 13.04 11.15 15.33 
રાજ્યનુાં અકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદન (GSDP) 11,67,156 13,29,095 15,02,899 16,49,505 16,58,865 
રાજ્યના એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદનનો વધૃ્ધધ દર 
(ટકા) 

13.43 13.87 13.08 9.75 0.57 

જાહરે ઋણ/રાજ્યનુાં એકાંદર ઘરેલુાં ઉત્પાદન 
(ટકા) 

17.08 16.00 15.99 16.19 18.0134 

જાહરે ઋણની આવક 27,668 26,953 43,146 43,491 58,857 
જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી 9,073 13,700 15,432 16,702 17,922 
જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણી 16,117 17,178 18,215 20,338 22,073 
બાકી જાહરે ઋણ35 પર વ્યાજનો સરેરાશ દર 
(ટકા)  

8.48 8.34 8.04 8.02 7.68 

મહસેલૂી આવકની સામ ેજાહરે ઋણ પર 
વ્યાજની ચકૂવણીની ટકાવારી 

14.67 13.93 13.39 14.24 17.22 

જાહરે ઋણની આવકની સામ ેજાહેર ઋણની 
પરિ ચકૂવણીની ટકાવારી 

32.79 50.83 35.77 38.40 30.45 

રાજ્ય પાસે ઉપલબ્ધ ર્ોખ્ખ ુજાહરે ઋણ36 
 (₹ કરોડ) 

2,478 -3,925 9,499 6,451 18,862 

જાહરે ઋણની આવકની ટકાવારી રૂપે 
ઉપલબ્ધ જાહરે ઋણ (ટકા) 

8.96 -14.56 22.02 14.83 32.05 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 

ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગે નક્કી કયાચ મજુબ, નાણાપાંર્ દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ 
ધોરણો મજુબ માલ અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં એક પછી એક લોનના 
રપમાાં િયેલી ₹ 9,222 કરોડની ઋણની આવકને રાજ્યના દેવા િરીકે ગણવામાાં આવશે 
નહી આિી, અસરકારક કુલ બાકી જાહરે ઋણ ₹ 2,98,808 કરોડ િશે.   

                                                 
34  ભારિ સરકારના ખર્ચ તવભાગ મજુબ, નાણાપાંર્, તવગેરે દ્વારા તનધાચરરિ િનાર કોઈપણ ધોરણો મજુબ તવશેર્ બારી 

(Special window) હઠેળના ઋણને રાજ્યના દેવા/ઋણ િરીકે ગણવામાાં આવશે નહી.  િેિી ₹ 9,222 કરોડના માલ 

અને સેવા કરના વળિરના ઘટાડાના બદલામાાં લીધેલ એક પછી એક લોનને અહી જાહરે ઋણ ગણવામાાં આવ્્ુાં નિી. 
35  ચકૂવેલ વ્યાજ *100/ (જાહરે ઋણની ખલુિી તસલક + જાહરે ઋણની બાંધ તસલક)/2 
36  રાજ્ય સરકારને ઉપલબ્ધ ર્ોખ્ખા જાહરે ઋણની ગણિરી જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણી અને જાહરે ઋણ પર વ્યાજની 

ચકૂવણીની સામે જાહરે ઋણની આવકના વધારા િરીકે કરવામાાં આવે છે. 
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આલેખ 2.29: ઋણના ટકાઉપણાના દશચકોના વલણો  

 

કોઠા 2.49માાંિી જોઇ શકાય છે એ મજુબ, 2018-21 દરતમયાન જાહરે ઋણની સામે રાજ્યના એકાંદર 
ઘરેલ ુઉત્પાદનનો ગણુોત્તર 15.99 ટકાિી 18.01 ટકાની વચ્ર્ે હિો.  આ સમયગાળા દરતમયાન, 
જાહરે ઋણ પર વ્યાજની ચકૂવણીનો બોજો મહસેલૂી આવકના 13.39 ટકાિી 17.22 ટકાની વચ્ર્ે 
હિો.  જાહરે ઋણની પરિ ચકૂવણીની સામે જાહરે ઋણની આવકની ટકાવારી પાછલા વર્ચની 
તલુનાએ િીવ્રપણે ઘટી હિી.  ઉપરાાંિ, 2016-21 દરતમયાન, રાજ્યના એકાંદર ઘરેલ ુઉત્પાદનમાાં 
9.19 ટકાના ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દરે વધૃ્ધધ િઇ હિી જ્યારે બાકી જાહરે ઋણની 11.49 ટકાના 
ર્ક્રવદૃ્ધિ વાતર્િક તવકાસ દરે વધૃ્ધધ િઇ હિી.  ઉપરના દશચકો રાજ્યના ઋણના ટકાઉપણાની 
સમીક્ષાની જરર છે એવ ુસરૂ્વે છે. 

2.8.2 બાયાંધરીઓની સ્થિતિ– આકસ્થમક જવાબદારીઓ 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા જેમના માટે બાયાંધરીઓ આપવામાાં આવી છે િે ઋણ લેનારના કસરૂના રકથસામાાં 
બાયાંધરીઓની જવાબદારી રાજ્યની સાંબર્િ તનતધ પર બોજો બને છે.  નાણાકીય રહસાબોનુાં પત્રક નાં. 
20 રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલી બાયાંધરીઓની તવગિો આપે છે.  આ સાંકલનમાાંની તવગિો 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી મારહિી પરિી િૈયાર કરવામાાં આવી છે.  છેલ્લા પાાંર્ વર્ો 
માટે મહત્તમ રકમ જેના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાયાંધરીઓ આપવામાાં આવી હિી અને બાકી 
બાયાંધરીઓ કોઠા 2.50માાં આપવામાાં આવી છે. 

કોઠો 2.50: ગજુરાિ સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલી બાયાંધરીઓ 
(₹ કરોડમાાં) 

બાાંયધરીઓ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
ગજુરાિ રાજ્ય બાયાંધરી અતધતનયમ, 1963 હઠેળ 
સરકારી બાાંયધરીઓ પર ટોર્ મયાચદા 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

આપેલી બાયાંધરીની મહત્તમ રકમ 11,333 11,796 11,796 11,747 11,751 
બાકી બાયાંધરીઓની રકમ 4,804 4,834 4,699 4,462 3,656 
કુલ મહસેલૂી આવકની સામે બાયાંધરીઓની બાકી 
રકમની ટકાવારી 

4.37 3.92 3.46 3.12 2.85 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ોના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 
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ગજુરાિ રાજ્ય બાયાંધરી અતધતનયમ, 1963 બાકી બાયાંધરીઓને ₹ 20,000 કરોડની મયાચદામાાં 
બાાંધી રાખવાનુાં તનયિ કરે છે.  2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે ₹ 60 કરોડની બાયાંધરીઓ 
આપી હિી.  કુલ ₹ 3,656 કરોડની બાકી બાયાંધરીઓ પૈકી 35 ટકા (₹ 1,262 કરોડ) સરદાર 
સરોવર નમચદા તનગમ બલતમટેડની બાબિમાાં હિી અને 12 ટકા (₹ 433 કરોડ) ગજુરાિ રાજ્ય 
નાણાકીય તનગમની બાબિમાાં હિી.  બાકી બાયાંધરીઓ (₹ 3,656 કરોડ) રાજ્ય સરકારની કુલ 
મહસેલૂી આવકના (₹ 1,28,156 કરોડ) 2.85 ટકા િિી હિી.  આ ગજુરાિ રાજકોર્ીય જવાબદારી 
અતધતનયમ, 2005 હઠેળ તનયિ કરવામાાં આવેલી ₹ 16,000 કરોડની મયાચદાની ઘણી અંદર હિી. 

2020-21 દરતમયાન, ₹ 1.62 કરોડના અંદાજપત્રીય અંદાજોની સામે રાજ્ય થિરની સાંથિાઓ 
પાસેિી ₹ 0.25 કરોડ જેટલી બાયાંધરી ફી રાજ્ય સરકારને મળી હિી.  ઉપરાાંિ, 2020-21 
દરતમયાન બાયાંધરીઓ વટાવવાના રહસાબે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ રકમ ચકૂવવામા આવી ન 
હિી. 

2.8.3 રોકડ તસલકોન ુવયવથિાપન 

01 એતપ્રલ 2020 અને 31 માર્ચ 2021ની સ્થિતિએ ગજુરાિ સરકાર પાસે રહલેી ખલુિી અને બાંધ 
રોકડ તસલકોની તવગિો આલેખ 2.30માાં દશાચવી છે. 

આલેખ 2.30: નાણાકીય વષચ 2020-21ની ખલુિી અને બાંધ રોકડ તસલકો  

 (₹ કરોડમાાં) 

 

ભારિીય રરઝવચ બેંક સાિેના કરાર મજુબ, રાજ્ય સરકારે બેંકમાાં ₹ 2.80 કરોડની લઘતુ્તમ દૈતનક 
રોકડ તસલક જાળવવાની હોય છે.  િયેલા કરાર મજુબ જો તસલક લઘતુ્તમિી કોઇ પણ રદવસે 
ઓછી િાય િો વખિોવખિ સામાન્દ્ય સાધનોપાય પેશગીઓ/તવશેર્ સાધનોપાય 
પેશગીઓ/ઓવરડ્રાફ્ટ લઇને િે ઘટ પરૂી કરવામાાં આવે છે.  રાજ્ય સરકારને મળવાપાત્ર સામાન્દ્ય 
સાધનોપાય પેશગીઓ માટેની મયાચદા 01 ફેબ્રઆુરી 2016િી ₹ 19.15 કરોડ છે અને તવશેર્ 
સાધનોપાય પેશગીની મયાચદા બેંક દ્વારા વખિોવખિ સધુારવામાાં આવે છે. 
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01 એતપ્રલ 2020 31 માર્ચ 2021
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રાજ્ય સરકારે 2020-21 દરતમયાન ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં લઘતુ્તમ દૈતનક રોકડ તસલક જાળવી 
હિી અને કોઇ સાધનોપાય પેશગી/તવશેર્ સાધનોપાય પેશગી/ઓવરડ્રાફ્ટ લીધા ન હિાાં. 

2.8.3.1 રોકડ તસલકોનુાં રોકાણ 

રોકડ તસલકો અને 2020-21 દરતમયાન રોકડ તસલકોમાાંિી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવેલા 
રોકાણની તવગિો કોઠા 2.51માાં દશાચવી છે. 

કોઠો 2.51: રોકડ તસલકો અને રોકડ તસલકોનુાં રોકાણ 

(₹ કરોડમાાં) 
રોકડ તસલકો અન ેરોકડ તસલકોનુાં રોકાણ 01/04/2020ના 

રોજ ખલુિી તસલક 
31/03/2021ન
ાા રોજ બાંધ 

તસલક 

વધારો (+)/ 
ઘટાડો (-) 

(ક) સામાન્દ્ય રોકડ તસલક    
તિજોરીઓમાાં રોકડ 0.00 0.00 0.00 
ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં િાપણો 15.29 (-)146.70 (-)161.99 
માગચમાાં ભરણા -થિાતનક 0.00 0.00 0.00 
રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં કરેલુાં રોકાણ 
(ટે્રઝરી બબલો) 

10,347.99 11,476.91 1,128.92 

કુલ (ક) 10,363.28 11,330.21 966.93 
(ખ) અન્દ્ય રોકડ તસલકો અન ેરોકાણો    

તવભાગીય અતધકારીઓ પાસ ેરોકડ જેમ કે 
જાહરે બાાંધકામ, વન, જજલ્લા કલકે્ટરો વગેરે  

(-)0.34 (-)0.38 (-)0.04 

આકસ્થમક ખર્ચ માટે તવભાગીય અતધકારીઓ 
પાસ ેકાયમી પશેગી 

0.30 0.30 0.00 

અંરકિ કરેલા ભાંડોળોમાાં રોકાણ 13,672.56 5,522.51 (-) 8,150.05 
કુલ (ખ) 13,672.52 5,522.43 (-) 8,150.09 
કુલ રોકડ તસલકો (ક) + (ખ) 24,035.80 16,852.64 (-) 7,183.16 
મળેવલે ુવ્યાજ37 1,142 778 364 
સ્રોિ: વર્ચ 2020-21 માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો. 

રાજ્ય સરકારની ર્ાલ ુવર્ચના અંિે ₹ 16,852.64 કરોડની રોકડ તસલકે પાછલા વર્ચની તલુનાએ 
₹ 7,183.16 કરોડનો (29.89 ટકા) ઘટાડો દશાચવ્યો હિો.  ₹ 16,852.64 કરોડની રોકડ તસલકમાાંિી, 
₹ 11,476.91 કરોડનુાં રોકાણ ભારિ સરકારના ટે્રઝરી બબલોમાાં કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેનુાં વર્ચ 
દરતમયાન ₹ 96.86 કરોડનુાં વ્યાજ મળ્ુાં હત ુાં.  વધમુાાં, ₹ 5,522.51 કરોડનુાં રોકાણ અંરકિ કરેલા 
ભાંડોળોમાાં કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં જેનુાં ₹ 681 કરોડનુાં વ્યાજ મળ્ ુહત ુાં. 

                                                 
37 2020-21 અને 2019-20 દરતમયાન અનક્રમે ₹ 681 કરોડ અને ₹ 931 કરોડનુાં વ્યાજ ડૂબિ ભાંડોળ રોકાણ પર મળ્ ુ

હત ુાં (તનયતમિ રોકાણ સાિે મળેલ), આિી, મખુ્ય સદર 0049 હઠેળ ઉમેરવામાાં આવ્્ ુન હતુાં વત્તા રોકડ રોકાણ 
પરનુાં વ્યાજ ₹ 97 કરોડ અને ₹ 211 કરોડ. 
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2020-21 દરતમયાન પયાચપ્િ રોકડ તસલકના રહસાબે, રાજ્ય સરકારે િેની લઘતુ્તમ રોકડ તસલક 
જાળવવા માટે ભારિીય રરઝવચ બેંક પાસેિી કોઇ સાધનોપાય પેશગીનો લાભ લીધો ન હિો. 

પાાંર્ વર્ચના સમયગાળાના (2016-21) રાજ્યના રોકડ તસલકના રોકાણો નીર્ે આપ્યા છે. 

કોઠો 2.52: રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબ (મખુ્ય સદર - 8673) 
(₹ કરોડમાાં) 

વષચ ખલૂિી તસલક બાંધ તસલક વધારો (+)/ઘટાડો (-)  મળેલુાં વયાજ 
2016-17 8,945.52 12,749.99 3,804.47 509.52 
2017-18 12,749.99 5,198.09 (-)7,551.90 553.79 
2018-19 5,198.09 6,895.90 1,697.81 234.24 
2019-20 6,895.90 10,347.99 3,452.09 211.33 
2020-21 10,347.99 11,476.91 1,128.92 96.86 

સ્રોિ: સાંબાંતધિ વર્ો માટેના રાજ્ય સરકારના નાણાકીય રહસાબો 

2016-21 દરતમયાનના રાજ્ય સરકારના રોકડ તસલક રોકાણના વલણના તવશ્લેર્ણમાાં જોવામાાં 
આવ્્ુાં હત ુાં કે 2018-21 દરતમયાન રોકાણમાાં નોંધપાત્ર વધારો િયો હિો.  ર્ાલ ુનાણાકીય વર્ચ 
દરતમયાન, રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રોકાણ રાજ્યના વાતર્િક અંદાજપત્રીય અંદાજોના 
(₹ 2,17,287 કરોડ) 5.28 ટકા રહ્ુાં હત ુાં. 

આલેખ 2.31 2016-21ના સમયગાળા દરતમયાન રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં ઉપલબ્ધ તસલક 
અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા બજારમાાંિી લીધેલી લોનની સરખામણી રજૂ કરે છે.  બજારમાાંિી લોન 
ઉંર્ા વ્યાજ દરે લેવામાાં આવી હિી જ્યારે ટે્રઝરી બબલોમાાં કરેલા રોકાણમાાં નીર્ા દરે વ્યાજ ઉપજતુાં 
હત ુાં. 

આલેખ 2.31: બજારમાાંિી લીધેલી લોન સામે રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલે ુમડૂીરોકાણ 
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2020-21 દરતમયાન, રાજ્ય સરકારે બજારમાાંિી ₹ 44,780 કરોડ ઉભા કયાચ હિાાં, જ્યારે એ જ 
સમયે રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલે ુાં બેલેન્દ્સ 2019-20માાં ₹ 10,348 કરોડ હત ુાં િે 2020-
21માાં વધીને ₹ 11,477 કરોડ િ્ુાં હત ુાં, જે દશાચવે છે કે સરકાર એટલા પ્રમાણમાાં ઋણ લેવાનુાં 
તનવારી શકી હોિ. 

આલેખ 2.32 2020-21 દરતમયાન રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલેી દૈતનક રોકડ તસલક દશાચવે 
છે અને આલેખ 2.33 માસના અંિે રોકડ તસલકની માસ-વાર હરેફેર અને 2020-21 દરતમયાન 
ર્ોખ્ખ ુરોકડ તસલકન ુરોકાણ દશાચવે છે. 

આલેખ 2.32: 2020-21 દરતમયાન રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલેી દૈતનક રોકડ તસલક 

(₹ કરોડમાાં) 

 

આલેખ 2.33: દરતમયાન રોકડ તસલકની માસ-વાર હરેફેર (માસના અંિે) અને 2020-21 
દરતમયાન રોકડ તસલક મડૂીરોકાણ 

 



પ્રકરણ 2 - રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ 

31 માર્ચ 2021 અંતિિ વર્ચ માટેનો રાજ્યની નાણાકીય પરરસ્થિતિ પરનો લખેાપરીક્ષા અહવેાલ-ગજુરાિ સરકાર પષૃ્ઠ | 95 

વધમુાાં, મડૂીગિ યોજનાઓમાાં રોકાણ અને અથક્યામિોના સર્જનમાાં રોકાણ માટે ઋણનો આશરો 
લેવામાાં આવે છે.  પાછલા વર્ોની તલુનાએ 2020-21 દરતમયાન ફકરા 2.4.3માાં જણાવ્યા પ્રમાણે 
રાજ્યના મડૂી ખર્ચમાાં વધારો ન્દ્્નૂિમ હિો.  આિી, જ્યારે વર્ચ દરતમયાન સિિ રોકડ તસલક 
પરૂિી હિી ત્યારે વ્યાજના ઉંર્ા દરે ઋણ લેવા માટેનો િારકિક આધાર જણાિો નિી.  ઉપરાાંિ, 
2019-20ના અંિે 57 ટકાની સામે, ર્ાલ ુવર્ચના અંિે સરકારે ભારિીય રરઝવચ બેંકમાાં હિા િે 
સરહિ અંરકિ કરેલા ભાંડોળોમાાં રોકડ તસલકના લગભગ 33 ટકાનુાં રોકાણ ક્ુચ હત ુાં (કોઠો 2.51).  
અંરકિ કરેલા ભાંડોળોમાાં રોકડ તસલકનુાં 57 ટકા રોકાણ જાળવી રાખવા માટે પણ રાજ્ય સરકારની 
માતસક રોકડ તસલક પરૂિી હિી અને વધારાનુાં ઋણ લેવાની કોઇ જરર ન હિી.  આમ, ઋણ, ખાસ 
કરીને એટલા પ્રમાણમાાં બજારની લોન લેવાનુાં તનવારી શકા્ ુહોિ અને પરરણામી વ્યાજનુાં ભારણ 
પણ ટાળી શકા્ુાં હોિ. 

આ બાબિ નાણા તવભાગના (રડસેમ્બર 2021) ધયાન પર લાવવામાાં આવી હિી.  તવભાગનો 
જવાબ મળવાનો બાકી છે. 

2.9 ઉપસાંહાર 

2020-21 દરતમયાન રાજ્ય સરકારે િેની મહસેલૂી આવકમાાં પાછલા વર્ચની સરખામણીએ 10.28 
ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હિો.  2019-20 કરિાાં 2020-21 દરતમયાન રાજ્યની બબન-કર આવકમાાં 
42.04 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો િયો હિો.  રાજ્યને િેના પોિાના સ્રોિોમાાંિી 6૩ ટકા આવક 
િિી હોઇ મોટાભાગે િેના પોિાના સ્રોિોમાાંિી નાણા પરૂા પડી રહિેાાં હિાાં. 

કુલ ખર્ચની ટકાવારીની રન્દ્ષ્ટએ મડૂી ખર્ચ છેલ્લા ત્રણ વર્ચમાાં સિિ ઘટયો હિો. 

ઉત્તર-પવૂચ અને રહમાલયના રાજ્યો તસવાયના રાજ્યોની તલુનાએ, 2020-21 દરતમયાન રાજ્યનો 
તવકાસકીય ખર્ચ અતધક હિો જ્યારે તશક્ષણ ક્ષેત્ર અને આરોગ્ય ક્ષેત્રમાાં િે ઓછો હિો. 

રાજ્ય સરકાર િેના પ્રતિબધધ ખર્ચના તનયાંત્રણમાાં સફળ રહી હિી પરાંત ુસહાય પરનો ખર્ચ વધી 
રહ્યો હિો. 

રાજ્ય સરકારે પયાચપ્િ રોકડ તસલક હોવા છિાાં, બજારમાાંિી ઋણનો આશરો લીધો હિો પરરણામે 
રોકડ તસલક રોકાણ રહસાબમાાં રહલેા રોકાણોમાાં વધારો િયો હિો. 

2.10 ભલામણો 

 સધુારેલ લાાંબા ગાળાનુાં રાજકોર્ીય ખાધના વ્યવથિાપનનુાં ટકાઉપણુાં પ્રાપ્િ કરવા અને ર્ાલ ુ
અને સાંભતવિ પરિચકૂવણીની નાણાકીય જરરરયાિોને અનરુપ રાજ્યના ઋણ લેવાના 
તનણચયોમાાં માગચદશચન પરુૂ પાડવા રાજ્ય સરકારે ઋણનુાં ટકાઉ માળખ ુ તવકસાવવા માટે 
તવર્ારણા કરવી જોઇએ. 

 રાજ્ય સરકારે તનન્દ્ષ્ક્રય લોન ખાિાઓન ુસમાયોજન/સમીક્ષા કરવી જોઇએ અને જરરી હોય 
િો, વસલૂાિ અિવા માાંડવાળ કરવા માટે પગલા લેવા જોઇએ. 
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 15માાં નાણાપાંર્ની ભલામણ અને ભાંડોળની માગચદતશિકા મજુબ રાજ્ય સરકાર આપદા જોખમ 
પ્રબાંધનના ભાંડોળનુાં સ ાંર્ાલન કરવા પગલા ભરી શકે. 

 રાજ્ય સરકારે સેસ અને પેનલ્ટીની સાંપણૂચ રકમ સાંબ ાંતધિ ભાંડોળમાાં તનયિ સમય સારણી 
મજુબ િબદીલ િાય િે માટે પ્રરક્રયા તવકસાવવી જોઈએ.  જેિી િે ભાંડોળોની પ્રવતૃત્તઓ 
અવરોધાય નહી. 

 રાજ્ય સરકારે સારી રીિે તવર્ારીને તધરાણ પરિ ચકૂવણીની વ્્હૂરર્ના િૈયાર કરવી જોઈએ 
કારણ કે કુલ ઋણનુાં 61 ટકા આવનારા સાિ વર્ોમાાં પરિ ચકુવવાપાત્ર બનશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


