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ગ્રામ ચંાયતની આળક-ખચચનો અભ્યાશ 

(ગજુરાત રાજ્યને ધ્યાનમા ંરાખીને )              

ડૉ.પ્રળીણકુમાર.ી. રાઠોડ 

અથચાસ્ત્ર વળભાગ ગજૂરાત વળદ્યાીઠ ,અમદાળદ 

પ્રસ્તાલના  

2011ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય બાયતની કુર લસ્તીના 68.84 ટકા લસ્તી 

ગાભડાભાાં લવે છે. આ પ્રભાણ 2001ભાાં  72.19 ટકા શત ુાં, જે 12.2 ટકાનો ઘટાડો દળાાલે 

છે. ગજુયાતભાાં આ પ્રભાણ 2001ના 63 ટકાથી ઘટીને 57 ટકા થયુાં, જે ળશયેીકયણનો 

35.83 ટકા દય સચૂલે છે. (લસ્તીગણતયી શલેાર, 2011) ળશયેીકયણના લધતા પ્રભાણ 

છતાાં બાયતભાાં ગાભડાાંના ભશત્લને નકાયી ળકામ એવુાં નથી. દેળભાાં ગ્રાભીણ એકભોભાાં 

ગમા દળકભાાં 2279 જેટરો લધાયો થમો છે. આ વાથે 2011 ગ્રાભીણ એકભોની વાંખ્મા 

640,867 થઇ છે. આ રયસ્સ્થતતભાાં ગ્રાભાંચામતની અવયકાયક કાભગીયી અત્માંત 

ભશત્લની ફની યશ ેછે.  

ભોગર વભમ દયમ્માન ગાભડાઓભાાં તેભની ાંચામત દ્વાયા  ળાવન ચારતુાં શત ુાં. 

ળેયળાશના વભમભાાં પ્રત્મેક ાંચામત ગાભના લડીરોની ફનેરી શતી. આ લડીરો 

રોકોના રશતની જાલણી કયતા અને જરૂય જણામે દાંડ ણ કયતા. ગાભનો મખુી ગ્રાભ 

ાંચામત અને ઉયના સ્તયના ળાવન લચ્ચે વાંકરનનુાં કાભ કયતો (Ghosh Rathna, 

Pramanik Alok Kumar, 1999, op. cit, pp.209 – 210 ) અકફયે ણ આ વ્મલસ્થા 

સ્લીકાયી અને તેને  મલુ્કી ળાવનનુાં પયજજમાત અંગ ફનાવ્યુાં. આ ાંચામત સ્થાતનક કય, 

લશીલટી તનમાંત્રણ, ન્મામ અને દાંડની વત્તા ધયાલતી શતી. ભોગરોએ ભશસેરુના કે્ષત્રભાાં 

નોંધાત્ર સધુાયા દાખર કમાા. આ વ્મલસ્થા રાાંફો વભમ ટકી. યાંત ુ ભોગરોના 

તનની વાથે બાયતભાાં અંગે્રજ વ્મલસ્થાનુાં પ્રભતુ્લ સ્થાયુાં. 
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બાયતભાાં અંગ્રજ ળાવનના આગભનના વભમે ગ્રાભીણ પ્રજાવત્તાક ઘણાાં તલકવેરા 

શતા.  યાંત ુઅંગે્રજ ળાવનના કાયણે ગ્રાભ ાંચામતોનુાં બાલી ધ ૂાંધળાં ફન્યુાં. અરફત્ત, 

૧૯૦૭નાાં યોમર કતભળને તલકેન્રીકયણની નોંધ જરૂય રીધી. 1896 તથા 1897ભાાં સ્થાતનક 

સ્લયાજ અંગે ઠયાલ થમા યાંત ુ તેભાાં ગાભડાનો વભાલેળ કયામો ન શતો. (લૈષ્ણલ, 

બફતનચાંર. ૨૦૦૭.)  અંગ્રેજ વભમભાાં 1802ભાાં મુાંફઈ પ્રદેળભાાં ાંચામતને ન્મામનો 

લશીલટ અાલાનો પ્રમાવ થમો, જેભાાં 1827ભાાં સધુાયો થમા. આ દ્ધતત તનષ્પ જતા 

તેને 1861ભાાં નાબદૂ કયાઈ. 1882ભાાં રોડા રયને કયેરા ઠયાલના કાયણે .સ્થાતનક 

સ્લયાજની વાંસ્થાની સ્થાના અને અતધકાયના તલચાયે ગતત કડી. 1918થી પ્રાાંતતક 

સ્લામત્તતાની બરાભણ કયલાભાાં આલી અને 1919થી તે યાજ્મનો તલમ ફન્મો. અત્માયે 

ગ્રાભ ાંચામત સ્લામત્ત વાંસ્થા તયીકે ઓખામ છે. ાંચામત તલબાગ ાંચામત, ગ્રાભ 

ગશૃતનભાાણ અને ગ્રાભ તલકાવને રગતી ફાફતો અંગે નીતત તલમક તનણામો રે છે, અને 

ભાગાદળાન અને હુકભોના સ્લરુે આદેળો ફશાય ાડે છે. આ યીતે ાંચામત, ગ્રાભ 

ગશૃતનભાાણ અને ગ્રાભ તલકાવ તલબાગ વરાશ, સચૂન, દેખયેખ અને તનમાંત્રણની કાભગીયી 

કયે છે. ગજુયતભાાં ૦૩/૦૩/૨૦૧૨ના યોજ  નીચે મજુફની સ્થતત જોલા ભે છે. 

ક્રભ તલગત વાંખ્મા 
1 જજલ્રાઓ 26 

2 તાલકુાઓ 224 

3 ગ્રાભાંચામતો 13,695 

4 ગાભો 18,584 

સ્રોત: ાંચામત તલબાગ, http://panchayat.gujarat.gov.in. ભેવ્મા તાયીખ: 

૦૩/૦૩/૨૦૧૨ 

શંોધન દ્ધવત અને અભ્યાશ કે્ષત્રની શદંગી 

પ્રસ્તતુ અભ્માવ ાંચામતી યાજની એક વાંસ્થા તયીકે ગ્રાભાંચામતોના આલકના 

સ્રોત અને ખચાની ત્રીજા ગજુયાત યાજ્મ નાણાાં ાંચે દ્વયા વભતા અને તલકાવ વાંસ્થાન, 

ગજૂયાત  તલદ્યાીઠને  વોલાભાાં આલેરી કાભગીયી દયમ્મન પ્રાપ્મ કયેરી તલગતોને 

http://panchayat.gujarat.gov.in/
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આધાયે ગજુયાત યાજ્મના પ્રાદેતળક તલબગો પ્રભાણે ગજુયાત યાજ્મની ાંચામતોની 

આલકના સ્રોત અને ખચાની તયેશ જાણલા ભાટે કયલાભાાં આવ્મો છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાતને મધ્ય ગજુરાત, શોરાષ્ટ્ર, દક્ષક્ષણ ગજુરાત, ઉતર 

ગજુરાત અને કચ્છ એભ ાાંચ તલબાગભાાં તલબાજીત કયીને દયેક તલબાગના પ્રત્મેક 

જજલ્રાભાાંથી ફે તાલકુા વાંદ કયીને પ્રત્મેક તાલકુાના ફે ગાભ, એભ કુર 102 ગાભનો 

અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો છે. અનસુબૂચની ભદદથી વાંદ કયેરા ગાભોની ભારશતી પ્રાપ્ત 

કયી ભેલેર ભારશતીને Excelની ભદદથી કોષ્ટકની યચના કયલાભાાં આલી છે, જેના 

આધાયે ભેલેર તાયણો યજૂ કયામા છે. આ તાયણો તેભ જ અભ્માવ ગ્રાભાંચામતના 

વભ્મો તેભ જ તરાટી-કભ-ભાંત્રીની મરુાકાત દયતભમાન થમેરી લાતચીતના આધાયે યજુ 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

કોરગી વતભતતના શલેારના આધાયે તાલકુાની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. આ 

શલેારભાાં ગજુયાતના 225 તાલકુાને વાંયકુ્ત મલૂ્મના આધાયે ક્રભ આલાભાાં આવ્મા 

શતા. આ ક્રભના આધાયે  ગજુયાતના દયેક જજલ્રાનો ઉયના ક્રભનો તાલકુો અન ે

નીચેના ક્રભનો તાલકુો - એભ ફે તાલકુાની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. જે મજુફ  

ગજુયાતના 51 તાલકુાની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે.  

ગામની શદંગીની દ્ધવત: 

વાંદ કયેરા તાલકુાના ફધા જ ગાભની 2001ની લસ્તીના આધાયે ગાભની 

વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. વૌ પ્રથભ શનૂ્મ લસ્તીલાા ગાભોને વાંદગી પ્રરક્રમાભાાંથી 

ફાશય કાઢલાભાાં આવ્મા.  ફધા જ ગાભની કુર લસ્તીની વયેયાળ લસ્તી ભેલલાભાાં 

આલી  ત્માય ફાદ ફધા જ ગાભની કુર લસ્તીનુાં પ્રભાબણત તલચરન કાઢલાભાાં આવ્યુાં  

વયેયાળ લસ્તીભાાંથી પ્રભાબણત તલચરને ફાદ કયતા જે યકભ ભી તેનાાં કયતા નીચેની 

લસ્તીલાા ગાભોને વાંદગી પ્રરક્રમાભાાંથી ફશાય કાઢલાભાાં આવ્મા  વયેયાળ લસ્તીભાાં 

પ્રભાબણત તલચરનનો ઉભેયો કયતા જે યકભ ભી તેનાાં કયતા ઉયની લસ્તીલાા 

ગાભોને વાંદગી પ્રરક્રમાભાાંથી ફશાય કાઢલાભાાં આવ્મા. ફાકી યશરે ગાભની કુર 

લસ્તીની વયેયાળ લસ્તી ભેલલાભાાં આલી  વયેયાળ લસ્તીની નજીકના ફે ગાભની 

વાંદગી કયલાભાાં આલી   

માહષતી એકત્રીકરણ: 
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ગ્રાભાંચામતના આલક અને ખચાની ભારશતી ભેલલાના શતેથુી એક અનસુબૂચ 

ફનાલલાભાાં આલી, જેભાાં ગાભની લસ્તીતલમક ભારશતી, આંતયભાખાકીમ તલગતો, 

ગ્રાભાંચામતના આલકના સ્ત્રોત, તેની ખચાની તયેશ ઉયાાંત ગાભ તલળેની ઐતતશાતવક  

ભારશતી ભેલલા ભાટે જરૂયી પ્રશ્નોનો વભાલેળ કયામો. જેને ગાભભાાં જઈને બયલાભાાં 

આલી  

ળગીકરણ અને કોષ્ટ્ટકરચના 

એકતત્રત ભારશતીને Excelની ભદદથી લગીકૃત કયી, ત્માય ફાદ અભ્માવના શતે ુ

અનવુાય આ ભારશતીને તલતલધ કોષ્ટકભાાં યજૂ કયાઈ, જેના આધાયે તાયણો ભેલલાભાાં 

આવ્મા છે. 
ગ્રામચંાયતની આળકના સ્રોત અને તેમનુ ં વળશ્ેવણ 

ગ્રાભ ાંચામતની આલકોને ફે તલબાગોભાાં તલબાજીત કયીને અભ્માવ કયલાનો 

પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મો છે.  

(૧) ાંચામતની ોતાની આલકો જેભાાં ભકાન લેયો,વાભાન્મ ાણી લેયો; ખાવ 

ાણી લેયો; વ્મસ્ક્તગત ટાાંકીઓ ય નખામેર લયેો; વપાઈ લેયો; ખાવ વપાઈ લેયો; 

ખાકુઈ લેયો; જાજરૂ લેયો; રદલાફત્તી લેયો; ભેા, લા તથા ફીજા ભનોયાંજન યના કય; 

ગાભભાાં ઉમોગ ભાટે યાખલાભાાં આલેરા લાશનો, શોડીઓ, પ્રાણીઓ યના કય; યશરેા  

લાશનો અન ેપ્રાણીઓ યના કય; વ્મલવામ, વ્માાય, ધાંધા અને યોજગાય યનો કય; 

ગટય લેયો; ગાભ ત કે વીભભાાં આલેરા કાયખાના યનો લેયો,જભીન ભશસેરુઉ કય, 

જજલ્રા તલકાવ તનતધભાાંથી તલકાવ કાભ ભાટે રોન 

(૨)  વયકાયી અનદુાનો અને વશામ  જેભાાં જભીન ભશસેરુની લસરૂાત પ્રભાણે 

ગ્રાન્ટ, લન તલસ્તાયભાાં જભીનની ગ્રાન્ટ, અન્મ અનદુાનો જેલા કે ાણી ભાટે, વભયવ 

ાંચામત ભાટે,  જલાશય યોજગાય મોજના જેલી મોજના ભાટે ભતી ગ્રાન્ટ. 
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 ગ્રામચંાયતની ોતાની આળકો   

         કોષ્ટક ૧.  ગ્રાભાંચામતોનુાં સ્લમાં બાંડો રૂ.ભાાં (ટકાભાાં) 

પ્રદેતળક 

તલબાગ   

 2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

ભધ્મ ગજુયાત  
458943.04 

(38.20) 

318155.28 

(22.70) 

388037.52 

(17.85) 

543513.12 

(25.51) 

547846.17 

(26.78) 

વોયાષ્ર 
302423.04 

(25.17) 

240860.00 

(17.19) 

323650.46 

(14.89) 

488556.25 

(22.93) 

414195.60 

(20.25) 

દબક્ષણ ગજુયાત 114794.21 

(9.55) 

131423.44 

(9.38) 

185974.82 

(8.56) 

209159.75 

(9.82) 

189292.17 

(9.25) 

ઉતય ગજુયાત 161114.92 

(13.41) 

633512.26 

(45.21) 

901802.80 

(41.49) 

422379.18 

(19.82) 

398871.58 

(19.50) 

કચ્છ 164142.66 

(13.66) 

77318.50 

(5.52) 

374059.00 

(17.21) 

467280.75 

(21.93) 

495189.00 

(24.21) 

(ટકાભાાં) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 

ઉયની તલગતો જોતા તે સ્ષ્ટણે જણામ છે, કે ઉતય ગજુયત અને ભધ્મ 

ગજુયતની ાંચામતોની ોતાની આલકો દબક્ષણ ગજુયત અને કચ્છની ાંચામતો કયતાાં 

લધાયે જોલા ભે છે, ઉતય ગજુયત અને ભધ્મ ગજુયતની ાંચામતોની ોતાની આલકો 

ભેલલાની અને ાંચામતોને લધાયે ભજબતુ ફનતી જણામ છે,ખાવ કયીને દબક્ષણ 

ગજુયાતની ાંચામતોને  ોતાની આલકો ભેલલાભાાં કોઈ વપતા ભતી શોમ તેવુાં 

જણાત ુાં નથી, કચ્છની ાંચામતો ૨૦૧૦ છી તેભાાં થોડી વપ થતી જણામ છે. 

જો લાતિક વયેયવની રષ્ષ્ટએ જોઈ તો ઉતય ગજુયાત 503536.15રૂતમા વાથે 

વૌથી લધ ુત્માય ફાદ ફીજા ક્રભે ભધ્મ ગજુયાત 451299.03 જેટલુાં ત્માય ફાદ વોયાષ્ર 

અને કચ્છ અનકુ્રભે 353937.07 અને 315597.98 વૌથી ઓછી દબક્ષણ ગજુયાતની 

ાંચામતોભાાં ોતાની આલકો ભેલે છે. 

 ગ્રામચંાયતને મલતી શરકારી શષાય 

 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 790  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

કોષ્ટક ૨ .  ગ્રાભાંચામતોને ભતી વયકાયી વશામ રૂ.ભાાં (ટકાભાાં) 

પ્રદેતળક 

તલબાગ   

2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

ભધ્મ 

ગજુયાત 

486824.81 

(23.34) 

622877.05 

(24.49) 

545673.09 

(19.83) 

700489.55 

(16.07) 

683420.11 

(20.47) 

 

વોયાષ્ર 335567.50 

(16.09) 

248023.35 

(9.75) 

335739.38 

(12.20) 

386225.56 

(8.86) 

405564.84 

(12.15) 

 

દબક્ષણ 

ગજુયાત 

591677.77 

(28.37) 

752857.75 

(29.60) 

1017883.48 

(36.98) 

1404887.92 

(32.23) 

355621.83 

(10.65) 

 

ઉતય 

ગજુયાત 

283902.13 

(13.61) 

357159.87 

(14.04 

596468.14 

(21.67) 

495091.06 

(11.36) 

1490713.54 

(44.65) 

 

કચ્છ 387664.80 

(18.59) 

562501.00 

(22.12 

256394.00 

(9.32) 

1372504.67 

(31.49) 

403333.33 

(12.08) 

 

(ટકાભાાં) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

ઉયની તલગતો જોતા તે સ્ષ્ટણે જણામ છે, કે દબક્ષણ ગજુયાતભાાં ૨૦૧૦ 

સધુી વયકાયી વશામનુાં પ્રભાણ વાયા પ્રભાણભાાં જોલા ભે છે.ત્માયફાદ તેભાાં ઘટાડો 

થમરો જોલા ભે છે.ઉતય ગજુયાતની ાંચામતોભાાં અન ુ પ્રભાણ ૨૦૧૧ છી લધાયે 

જોલા ભે છે.વોયાષ્રભાાં અન્મ પ્રદેળની ાંચામતો કયતાાં ઓછા પ્રભાણભાાં વયકાયી 

વશામ ભે છે.  

જો લાતિક વયેયવની રષ્ષ્ટએ જોઈ તો દબક્ષણ ગજુયાતની ાંચામતોભાાં વયકાયી 

વશામનુાં પ્રભાણ વાથે વૌથી લધ ુ 824585.75 ત્માય ફાદ ફીજા ક્રભે ઉતય ગજુયાત 

644666.95 રૂતમા જેટલુાં જોલા ભે છે, ભધ્મ ગજુયાત આ પ્રભાણ 607856.92 છે, ત્માય 

ફાદ કચ્છ અને વોયાષ્ર અનકુ્રભે 596479.96 અને 342224.13 વૌથી ઓછી વયકાયી 

વશામ  ભેલે છે. 
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 અન્ય આળકો અંગેના તારણો   

ગ્રાભાંચામતનો વૌથી ભશત્લનો આલકનો સ્રોત ગ્રાન્ટ જોલા ભે છે, જેભાાં જભીન 

ભશસેરુ ગ્રાન્ટ, ફાાંધકાભ ગ્રાન્ટ તેભ જ તાલકુા ાંચામતની ગ્રાન્ટનો વભાલેળ થામ 

છે. આ ગ્રાન્ટનો રશસ્વો ૩૦  ટકાથી ણ ઉય છે. ગ્રાભાંચામતના ોતાની 

આલકભાાં કય આલકનો રશસ્વો ૩૨ ટકા જેટરો છે, જેભાાં ભકાન લેયો ભશત્લનો જણામ 

છે. એક ભત અનવુાય જો ભકાન લેયો મોગ્મ ધ્ધતતથી નક્કી કયી રેલાભાાં આલે તો 

ગ્રાભાંચામત ભાટે આલકનો ભશત્લનો સ્રોત ફને તેભ છે 

ગ્રામચંાયતના ખચચનુ ંવળશ્ેવણ 

ગ્રાભાંચામતને જાલણી તેભ જ તલકાવની તલતલધ મોજનાઓ ાછ ખચા 

કયલો જરૂયી છે. વાંદ કયેર ગ્રાભાંચામતો નીચે મજુફના ખચા કયતી જોલા ભી છે. 

વયાંચ-વભ્મોને મવુાપય, કભાચાયીઓનો ગાય, કભાચાયીઓનો મવુાપયી, 

તાય-ટાર દપતય, વાભાજજક કામાક્રભ, ખેતીલાડીન ેરગતી મોજનાઓ, અન્મ મોજનાઓ 

ઉયાાંત અન્મ સ્થાતનક કાભગીયીઓ ાંચામત કયે છે.  

 કોષ્ટક ૩ .  ગ્રાભાંચામતોનુાં ખચા રૂ.ભાાં (ટકાભાાં) 

પ્રદેતળક 

તલબાગ   

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

ભધ્મ 

ગજુયાત  

262320.00 

(20.93) 

290250.48 

(25.28) 

293275.87 

(24.38) 

496296.22 

(22.55) 

513543.71 

(24.50) 

વોયાષ્ર  575844.26 

(45.95) 

416714.80 

(36.30) 

332541.48 

(27.64 

484724.85 

(22.03) 

569471.48 

(27.16 

દબક્ષણ 

ગજુયાત  

102053.70 

(8.14) 

181718.09 

(15.83) 

169372.61 

(14.08) 

157882.14 

(7.17) 

109906.65 

(5.24) 

ઉતય 

ગજુયાત  

187813.47 

(14.99) 

164720.71 

(14.35) 

235019.88 

(19.53) 

453166.12 

(20.59) 

725880.92 

(34.62) 

કચ્છ 125038 

(9.98) 

94525.5 

(8.23) 

172885.33 

(14.37) 

608455.67 

(27.65) 

177699.33 

(8.48) 
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આગની ની તલગતો જોતા જણામ છે,કે દબક્ષણ ગજુયાતની ાંચામતો ખચાની 

ફાફતભાાં અન્મ તલસ્તાયની  ાંચામતો કયતાાં ાછ છે,કચ્છની ાંચામતોભાાં ણ 

૨૦૧૦-૧૧ના લાને ફાદ કયતાાં કઈ જ લધાયે ખચા થત ુાં શોમ તેવુાં જણાત ુાં નથી. 

૨૦૦૭-૦૮થી ૨૦૦૯-૧૦ સધુી વોયાષ્રની ાંચામતોભાાં ખચાનુાં 4પ્રભાણ લધાયે જણાત ુાં 

શત ુાં લતિક વયેયાવ  રષ્ટીએ જોઇએતો 475859.37 રૂતમા વાથે વોયાષ્રની ાંચામતો 

વૌથી આગ છે, ત્માય ફાદ ભધ્મ ગજુયાતની ાંચામતો 371137.26જેટલુાં જ્મયે વૌથી 

ઓછાં દબક્ષણ ગજુયાતની ાંચામતો 144186.64 જેટલુાં જોલા ભબયુાં શત ુાં કચ્છની 

ાંચામતોનુાં લાતિક વયેયાવ ખચા ણ 235720.77 જેટલુાં નીચુાં જોલા ભળયુાં શત ુાં  

 અન્ય ખચચ  અંગેન તારણો   

ગ્રાભાંચામતના ખચાભાાં વૌથી લધ ુખચા જાશયે ફાાંધકાભ ખાતાભાાં કયલાભાાં આલતુાં શોમ 

તેવુાં જોલા ભળાં શત ુાં ખેતીલાડીને રગતી મોજનાઓ અને શ ુ તલકાવ ભાટેની મોજના 

છ ગ્રાભાંચામતો ઓછો ખચા કયે છે. 
આળક -ખચચ વળશ્ેવણ 

ાંચામતના આલકના  સ્રોતો અને ખચાની તયેશ તાસ્મા ફાદ આલક અને 

ખચાનુાં તલશ્રેણ યજૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે.  
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     કોષ્ટક ૪ આલક ખચા (રૂ.ભાાં) 

પ્રદેતળક તલબાગ તલગતો   2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

ભધ્મ ગજુયાત 

વયેયાળ આલક 945767.85 941032.33 933710.61 1244002.67 1231266.28 

વયેયાળ ખચા 262320.00 290250.48 293275.87 496296.22 513543.71 

યુાાંત/ખાધ 683447.85 650781.85 640434.74 747706.45 717722.57 

વૌયાષ્ર 

 

વયેયાળ આલક 637990.54 488883.35 659389.84 874781.81 819760.44 

વયેયાળ ખચા 575844.26 416714.80 332541.48 484724.85 569471.48 

યુાાંત/ખાધ 62146.28 72168.55 326848.36 390056.96 250288.96 

દબક્ષણ ગજુયાત 

વયેયાળ આલક 706471.98 884281.19 1203858.3 1614047.67 544914 

વયેયાળ ખચા 102053.70 181718.09 169372.61 157882.14 109906.65 

યુાાંત/ખાધ 604418.28 702563.1 1034485.69 1456165.53 435007.35 

ઉતય ગજુયાત 

વયેયાળ આલક 445017.05 990672.13 1498270.94 917470.24 1889585.12 

વયેયાળ ખચા 187813.47 164720.71 235019.88 453166.12 725880.92 

યુાાંત/ખાધ 257203.58 825951.42 1263251.06 464304.12 1163704.2 

કચ્છ 

વયેયાળ આલક 551807.46 639819.5 630453 1839785.42 898522.33 

વયેયાળ ખચા 125038 94525.50 172885.33 608455.67 177699.33 

યુાાંત/ખાધ 426769.46 545294 457567.67 1231329.75 720823 

ઉયની તલગતો તાવતા એ જણલા ભેછે,કે ફધાજ પ્રદેતળક તલબાગોભાાં 

ાંચામતોને ભતી આલકોનો યેૂયૂો ઉોમગ થતો નથી,ફધીજ ાંચામતોભાાં લયામા 

લગયની આલકો જોલા ભે છે.જો લાતિક વયેયાવની રષ્ટીએ જોઈતો વૌથી લધ ુયુા ાંતો 

દબક્ષણ ગજુયાતની ાંચામતોભાાં 846527.99 રૂતમ જોલા ભે છે, ઉતય ગજુયાતની 

ાંચામતોભાાં 784882.88 રૂતમા જેટરી છે,  વોયાષ્રની ાંચામતો અન્મ તલસ્તાયની 

ાંચામતો કયતાાં યુા ાંત ઓછી જોલા ભે છે, વાભાન્મ યીતે ભાનલાભાાં આલે છે કે 

ાંચામતની આલકો ભમાારદત શોમ છે, જે તેભના ખચાને શોંચી લલાભાાં અવભથા 

જણામ છે. પ્રસ્તતુ આંકડા જે બચત્ર જણાલે છે તે તેથી તલરુદ્ધ છે. યાંત ુ ઝીણલટથી 

અભ્માવ કયતા આ આંકડા ણ એ જ ફાફતને ષુ્ષ્ટ અાનાય છે. અભ્માવભાાં જે 
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ચોખ્ખી આલક જણામ છે તે આલક વયકાયી ગ્રાન્ટની છે. વયકાયે જે આલાવ મોજનાઓ 

શઠે વશામ કયી છે તેના નાણા લયામા લગયના યહ્યા છે, કાયણકે આ આલક જ 

વશામ ભેલનાય જે તે વ્મસ્ક્તના ોતાના ખાતાભાાં જભા થામ છે. જેની ાંચામતો ાવ ે

ભાત્ર આંકડાકીમ તલગતો જ શોમ છે. તે વશામનો કેટરો લયાળ થમો તે તલગતો 

ાંચામત ાવે શોતી નથી ઉયાાંત ક્યાયેક એવુાં ણ ફનલાની ળક્યતા છે કે કોઈ કાભ 

ભાટે ટેન્ડય ાવ થયુાં શોમ ણ તે કાભ ફાકી શોલાથી તેની ચકૂલણી ન થલા ાભી 

શોમ. ઉદાશયણ તયીકે યસ્તાનુાં કાભ ગ્રાન્ટ આલી ગઈ શોમ યાંત ુકાભ ના થયુાં શોમ તો 

તે લયામા લગયની ડી યશ.ે 

ઉશષંાર   

 ગ્રાભ ાંચામતોના આતથિક અભ્માવભાાં એ જણામ છે,કે ગજુયાતની ભોટા બાગની 

ાંચામતોના પ્રશ્નનો રગબગ એક વભાન છે, તરાટીના કામાફોજના પ્રભાણભાાં ઉત્તયોત્તય 

લધાયો, તરાટીની ખારી ડતી જગ્માઓ લગેયે. દયેક પ્રદેતળક તલબાગની ાંચામતોની 

તાવ કમાા ફાદ જોઈ જોઈ વકાયુાં છે,કે દબક્ષણ ગજુયાતની ાંચામતો આતથિક યીતે ઘણી 

ાછ છે,આ તલસ્તાયની ાંચામતો ોતાનુાં બાંડો ઉભુાં કયલાભાાં તથા આલેર ગ્રાાંટનો 

ખચા કયલાભાાં  ઘણી જ ાછ છે.આ ાંચામતો અન્મ જેલીકે ઉતય ગજુયાતની અને 

ભધ્મ ગજુયાતની  ાંચામતો કયતાાં આતથિક યીતે ાછ છે. 
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