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GUJARAT  BILL  NO. 12 OF  2021. 
 

THE GUJARAT APPROPRIATION (EXCESS 
EXPENDITURE) BILL, 2021. 

 
 

A  BILL 
 

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out 
of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the services of the 

financial year ending on the thirty-first day of March, 2013. 
 
          સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકંઃ ૧૨. 

 
�જુરાત િવિનયોગ (વધારાના ખચર્) િવધેયક, ૨૦૨૧. 

 
સન ૨૦૧૩ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી તાર�ખે �રૂા થતા નાણાક�ય વષર્ની  

સેવાઓ  માટ� �જુરાત રાજ્ યના એકિત્રત ફંડમાથંી અ�કુ વ� ુરકમો આપવાનો 

અને તેનો િવિનયોગ કરવાનો અિધકાર આપવા બાબત િવધેયક. 

 
 

આથી, ભારતના ગણરાજ્ યના બો�રેમા વષર્મા ં નીચેનો અિધિનયમ 

કરવામા ંઆવે છેઃ- 
 
૧.  આ અિધિનયમ �જુરાત િવિનયોગ (વધારાના ખચર્) અિધિનયમ, ૨૦૨૧ 

કહ�વાશે. 

 
૨.  આ સાથે જોડ�લી અ��ુ�ૂચના કોલમ ૪મા ંિન�દ�ષ્ ટ કર�લી રકમોથી વ� ુન 

હોય તેટલી એકંદર� �િપયા બસો �ડુતાલીસ કરોડ, ઓગણસાઇઠ લાખ, અ�ગયાર 

હ�રની રકમ, અ��ુ�ૂચના કોલમ ૨ મા ંિન�દ�ષ્ ટ કર�લી સેવાઓ અને હ��ઓુ માટ�, 

સન ૨૦૧૩ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી તાર�ખે �રૂા થતા નાણાક�ય વષર્ 

દરિમયાન � �ુદા �ુદા ખચર્ આપવાના થશે તે પેટ� �જુરાત રાજ્ યના એકિત્રત 

ફંડમાથંી આપવામા ંઆવશે અને ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવશે.  

�ૂંક� સજં્ઞા. 

સન ૨૦૧૨-૧૩-ના 

નાણાક�ય વષર્ માટ� 

�જુરાત રા�યના 

એકિત્રત ફંડમાથંી  

₹ ૨,૪૭,૫૯,૧૧,૦૦૦ 

આપવા બાબત.   



181 TU 25 2 2021 The Guj Appropriation (Excess Expenditure) Bill, 2021, 2ndt Draft  at 5.39pm on Dt. 25 2 2021 by RM 
  Page 2 of 6 

 

૩.  આ અિધિનયમથી �જુરાત રાજ્ યના એકિત્રત ફંડમાથંી � રકમો આપવા અને 

તેનો ઉપયોગ કરવા માટ� અિધકાર આપવામા ંઆવ્ યો હોય તે રકમોનો િવિનયોગ, સન 

૨૦૧૩ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી તાર�ખે �રૂા થતા નાણાક�ય વષર્ના સબંધંમા ં

અ�કુ્રમે અ��ુ�ૂચમા ંજણાવેલી સેવાઓ અને હ��ઓુ માટ� કય� હોવા�ુ ંગણાશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િવિનયોગ. 
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અ��ુ�ૂચ  

(�ુઓ કલમો ૨ અને ૩) 

વધારાની 

માગંણી / 

િવિનયોગનો 

નબંર 

 
 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
 

 

મહ��લૂ / 

�ડૂ� 
 

વ�મુા ંવ� ુરકમ (` હ�રમા)ં 

િવધાનસભાએ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

₹ 

એકિત્રત ફંડ 

ખાતે ઉધાર�લી 

 

₹ 

�ુલ 

 

 

₹ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૯ િશક્ષણ મહ��લૂ 1,49,08,99  1,49,08,99 

૧૨ 

કર વ�લૂાત �ગે ખચર્ (ઊ�ર્ 

અને પેટ્રોક�િમકલ્ સ િવભાગ) મહ��લૂ 
40  40 

૧૮ 

પેન્ શન અને બી� િન�િૃ� 

લાભો મહ��લૂ 
15,00,19  15,00,19 

૨૬ 
 

વન મહ��લૂ  5,00 5,00 

�ડૂ�  2,10,72  2,10,72 

૭૩ પચંાયત, ગ્રામ �હૃિનમાર્ણ અને 

ગ્રામ િવકાસ િવભાગને લગ�ુ ં

અન્ ય ખચર્ મહ��લૂ 

80,88,99  80,88,99 

     ૮૧ વળતર અને સ�પણી �ડૂ�  2,18 2,18 

૮૬ માગ� અને �લુો 

મહ��લૂ 
 52 52 

૮૮ 
 

માગર્ અને મકાન િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્ મહ��લૂ 
 

41,37 75 42,12 

 

  
  �ુલ : 

મહ��લૂ 2,45,39,94 6,27 2,45,46,21 

�ડૂ� 2,10,72 2,18 2,12,90 

    �ુલ સરવાળો : 2,47,50,66 8,45 2,47,59,11 
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ઉદે્દશો અને કારણો 
 

 �જુરાત રાજ્ યના એકિત્રત ફંડમાથંી સન ૨૦૧૩ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી 

તાર�ખે �રૂા થતા ંનાણાક�ય વષર્ દરિમયાન અ�કુ સેવાઓ અને હ��ઓુ �ગે થયેલ 

વધારાના ખચર્ને પહ�ચી વળવા માટ� જોઇતા નાણાના િવિનયોગ અથ� જોગવાઇ કરવા 

માટ�, આ િવધેયક, ભારતના સિંવધાનના અ�ચુ્ છેદ ૨૦૪ સાથે વાચંતા, તેના અ�ચુ્ છેદ 

૨૦૫ અ�સુાર દાખલ કરવામા ંઆવે છે. 

 
આ રકમો નીચે દશાર્વેલી છેઃ-           ` 

(ક) મહ��લૂ �હસાબ …     …     …         ૨,૪૫,૪૬,૨૧,૦૦૦ 

(ખ) �ડૂ� �હસાબ  …     …     …          ૨,૧૨,૯૦,૦૦૦ 

 
 

    �ુલ:           ૨,૪૭,૫૯,૧૧,૦૦૦  

 

 
 
 
 
તાર�ખ: ૨૨ મી માચર્, ૨૦૨૧.      નીિતન પટ�લ. 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય   

[ સન ર૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૧૨  ] 

 
 
 

 
                                સન ૨૦૧૩ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી તાર�ખે                             

�રૂા થતા નાણાક�ય વષર્ની  સેવાઓ  માટ� 

�જુરાત રાજ્ યના એકિત્રત ફંડમાથંી અ�કુ વ� ુ

રકમો આપવાનો અને તેનો િવિનયોગ કરવાનો 

અિધકાર આપવા બાબત િવધેયક. 

 

 
 
                                       

                
[શ્રી નીિતન પટ�લ,     
                 નાણા મતં્રીશ્રી.] 

 
 

 
(સન ર૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની ૨૨ મી તાર�ખે 

�જુરાત સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 
 

 
ડ� .એમ .પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા. 



THE GUJARAT APPROPRIATION (EXCESS EXPENDITURE) BILI,
2021.

GUJARAT BILL NO. 12 OF 202I.

A BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from qnd out

of the consolidated Fund of the state of Gujaratfor the services of the

financiol year ending on the thirty-first day of March, 2013.

It is hereby enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India

as follows:-

1. This Act may be called the Gujarat Appropriation (Excess Expenditure) short tire.
Act,202l.

H-s9l-l (Sis-10)



Issue of
< 2,47 59,11,000

from and

out ofthe
Consolidated

Fund of the

State of Gujarat
for the financial
year 2012-2013.

Appropriation.

2

2- From and out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat, there shall

be paid and applied sums not exceeding those specified in column 4 of the

Schedule hereto annexed amounting in the aggregate to the sum of two hundred

forty-seven crores, fifty-nine lakhs, eleven thousand rupees towards defraying

the several charges which have come in course of payment during the financial

year ending on the thirty-first day of March,2Ol3, in respect of the services and

purposes specified in column 2 of the Schedule.

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the

Consolidated Fund of the State of Gujarat by this Act shall be deemed to have

been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in

relation to the financial year ending on the thirty-first day of March,20l3.



aJ

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

No. of Excess

Demand /

Appropriation

Services and Purposes
Revenue/

Capital

Sums not exceeding( { in thousand)

Voted by

the

Legislative

Assembly

t

Charged on

the

Consolidated

Fund

t

Total

I 2 3 4

9 Education Revenue l,4g,0g,gg 1,49,09,99

t2

Tax Collection charges

(Energy and Petro-

Chemicals Department)

Revenue 40 40

r8
Pensions and other

Retirement benefits
Revenue 15,00,19 15,00,19

26 Forest
Revenue 5,00 5,00

Capital 2,10,72 2,10,72

73

Other Expenditure

pertaining to Panchayats,

Rural Housing and Rural

Development Department

Revenue 80,gg,gg 80,88,99

8l
Compensations and

Assignments
Capital 2,18 2,18

86 Roads and Bridges Revenue 52 52

88

Other Expenditure

pertaining to Roads and

Buildings Department

Revenue 41,37 75 42,12

Total:
Revenue 2,45,39,94 6,27 2,45,46'21

Capital 2r10,72 2,18 2rl2r90

Grand Total: 2,47,50,66 8,45 2,47,59,11

t



4

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of article 205 of the

constitution of India read with articre 204 thereof,to provide ior the

appropriation out of the consolidated Fund of the State of Gujarat

of the moneys required to meet the excess expenditure incurred on

certain services and purposes during the financial year ending on the

thirty-first day of March, 2013.

(a) Revenue Account ... 2,45,46,21,000

(b) Capital Account 2,12,90,000

Total: 2,47,59,11,000

Dated the 22d March, 2021. NITIN PATEL.





6

GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT

GUJARAT BILL NO. 12 OF 202T.

A BILL

to authorise payment and appropriation of certain

further sums from and out of the Consolidated

Fund of the State of Gujaratfor the services of the

financial year ending on the thirty-first day of
March,20l3.

[SHRI NITIN PATEL,

MINISTER FOR FINANCEI

( As published in the Gujarat Government
Gazette of 22d March, 2021)

D.M.PATEL
Secretary,

Gujarat Legislative Assembly.

Govemment Central Press, Gandhinagar.




