
GUJARAT BILL NO.   19   OF   2021. 
 

THE GUJARAT APPROPRIATION BILL, 2021. 

A BILL 
 

to authorise payment and appropriation of certain 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, 2022. 
 

સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં : ૧૯ . 

�જુરાત િવિનયોગ િવધેયક, ૨૦૨૧. 

સન ૨૦૨૨-ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી તાર�ખે �રૂા થતા નાણાક�ય વષર્ની સેવાઓ 

માટ�, �જુરાત રા�યના એકિત્રત ફંડમાથંી અ�કુ રકમો આપવાનો અને તેનો િવિનયોગ 

કરવાનો અિધકાર આપવા બાબત િવધેયક. 

 આથી, ભારતના ગણરા�યના બો�ેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે 

છેઃ- 

૧. આ અિધિનયમ �જુરાત િવિનયોગ અિધિનયમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે. 

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

તેટલી એકંદર� �િપયા બે લાખ સ�ાવીસ હ�ર અઠ્ઠાવીસ કરોડ અઠ્ઠયોતેર લાખ અઠ્ઠયાસી 

હ�રની રકમ, અ��ુ�ૂચના કોલમ ૨-મા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લી સેવાઓ અને હ��ઓુના સબંધંમા,ં 

સન ૨૦૨૧-૨૨-ના નાણાક�ય વષર્ દરિમયાન � �ુદા �ુદા ખચર્ આપવાના થશે તે પેટ� 

�જુરાત રા�યના એકિત્રત ફંડમાથંી ઉપાડ� શકાશે. 

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

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

વષર્ના સબંધંમા ંઅ��ુ�ૂચમા ંજણાવેલી સેવાઓ અને હ��ઓુ માટ� કરવો જોઇશે. 

 
 
 
 
 

�ૂંક� સજં્ઞા. 

સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના 

નાણાક�ય વષર્ માટ� 

�જુરાત રા�યના 

એકિત્રત ફંડમાંથી ₹ 

૨૨,૭૦,૨૮,૭૮,૮૮,૦૦૦/

- ઉપાડવા બાબત. 

િવિનયોગ. 



અ��ુ�ૂચ  

(�ુઓ કલમો ૨ અને ૩)  

મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

1 
�ૃિષ અને સહકાર 

િવભાગ 
મહ��લૂ 195768000 0 195768000 

2 �ૃિષ 
મહ��લૂ 40239651000 0 40239651000 

 

�ડૂ� 600000000 0 600000000 

3 

નાની િસ�ચાઈ, �િૂમ 

સરંક્ષણ અને િવસ્ તાર 

િવકાસ 

મહ��લૂ 295312000 0 295312000 

�ડૂ� 3000 0 3000 

4 પ�પુાલન  મહ��લૂ 6503158000 0 6503158000 

5 
સહકાર મહ��લૂ 12741309000 0 12741309000 

�ડૂ� 727802000 0 727802000 

6 
 

મત્ સ્ યોદ્યોગ મહ��લૂ 2958450000 0 2958450000 

�ડૂ� 1441600000 0 1441600000 

7 

�ૃિષ અને સહકાર 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 
  

186744000 186744000 

�ડૂ� 2000 0 2000 

8 િશક્ષણ િવભાગ મહ��લૂ 117966000 0 117966000 

9 િશક્ષણ 
મહ��લૂ 298805718000 2304134000 301109852000 

 

�ડૂ� 4318896000 0 4318896000 

10 

 
િશક્ષણ િવભાગને લગ�ુ ં

અન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 14841000 0 14841000 

�ડૂ� 457001000 0 457001000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

11 
ઊ�ર્ અને પેટ્રોક�િમકલ્ સ 

િવભાગ મહ��લૂ 46035000 0 46035000 

12 

કર વ�લૂાત �ગે�ુ ં

ખચર્ (ઊ�ર્ અને 

પેટ્રોક�િમકલ્ સ િવભાગ) મહ��લૂ 243300000 0 243300000 

13 
 

વીજ પ�રયોજનાઓ 
  

મહ��લૂ 91622157000 0 91622157000 

�ડૂ� 32660101000 0 32660101000 

14 
 

ઊ�ર્ અને પેટ્રોક�િમકલ્ સ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 10217000 0 10217000 

�ડૂ� 1602000 0 1602000 

15 નાણા િવભાગ મહ��લૂ 205840000 0 205840000 

16 
કર વ�લૂાત �ગે�ુ ં

ખચર્  (નાણા િવભાગ) મહ��લૂ 3454664000 0 3454664000 

17 
િતજોર� અને �હસાબ 

વહ�વટ મહ��લૂ 2062585000 0 2062585000 

18 
પેન્ શન અને બી� 

િન�િૃ� લાભો મહ��લૂ 123680011000 130000000 123810011000 

19 
 

નાણા િવભાગને લગ�ુ ં

અન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 100932628000 0 100932628000 

�ડૂ� 3500000 1000 3501000 

20 
 

નાણા િવભાગ અને 

તેની સેવાને લગ�ુ ંદ��ુ ં

ભરપાઇ કરવા બાબત  

મહ��લૂ 0 246960270000 246960270000 

�ડૂ� 0 243300167000 243300167000 

21 

અ�, નાગ�રક �રુવઠા 

અને ગ્રાહક બાબતોનો 

િવભાગ મહ��લૂ 836681000 0 836681000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

22 નાગ�રક �રુવઠો મહ��લૂ 8300207000 0 8300207000 

23 
 

અ� મહ��લૂ 544301000 0 544301000 

�ડૂ� 255809000 0 255809000 

24 

અ�, નાગ�રક �રુવઠા 

અને ગ્રાહક બાબતોના 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

�ડૂ� 2000 0 

2000 

0 

25 
વન અને પયાર્વરણ 

િવભાગ મહ��લૂ 94205000 0 94205000 

26 
 

વન મહ��લૂ 7768036000 6100000 7774136000 

�ડૂ� 5586069000 0 5586069000 

27 પયાર્વરણ મહ��લૂ 297425000 0 297425000 

28 

વન અને પયાર્વરણ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ �ડૂ� 2335000 0 2335000 

29 રાજ્ યપાલ મહ��લૂ 0 99622000 99622000 

30 મતં્રી પ�રષદ મહ��લૂ 53586000 0 53586000 

31 
 

� ૂટંણી મહ��લૂ 1516410000 0 1516410000 

�ડૂ� 1000 0 1000 

32 �હ�ર સેવા આયોગ મહ��લૂ 179459000 343623000 523082000 

33 
સામાન્ ય વહ�વટ 

િવભાગ 

મહ��લૂ 1241527000 0 1241527000 

34 
આિથ�ક સલાહ અને 

�કડા 

મહ��લૂ 
 
 

354576000 0 354576000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

35 
 

સામાન્ ય વહ�વટ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 293295000 3986000 297281000 

�ડૂ� 10671101000 0 10671101000 

36 રાજ્ ય િવધાનમડંળ મહ��લૂ 507854000 4510000 512364000 

37 

�જુરાત િવધાનસભા 

સ�ચવાલયમા ંસરકાર� 

કમર્ચાર�ઓને લોન અને 

પેશગી આપવા બાબત 

�ડૂ� 2900000 0 2900000 

38 
આરોગ્ ય અને પ�રવાર 

કલ્ યાણ િવભાગ મહ��લૂ 112802000 0 112802000 

39 
 

તબીબી અને �હ�ર 

આરોગ્ ય 

મહ��લૂ 63940617000 0 63940617000 

�ડૂ� 7625995000 0 7625995000 

40 પ�રવાર કલ્ યાણ મહ��લૂ 23353596000 0 23353596000 

   �ડૂ� 164229000 0 164229000 

41 
 

આરોગ્ ય અને પ�રવાર 

કલ્ યાણ િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 0 2446000 2446000 

�ડૂ� 1500000 0 1500000 

42 �હૃ િવભાગ મહ��લૂ 199745000 0 199745000 

43 પોલીસ મહ��લૂ 60230699000 0 60230699000 

44 �લ મહ��લૂ 1980864000 0 1980864000 

45 રાજ્ ય આબકાર� મહ��લૂ 230869000 0 230869000 

46 
 

�હૃ િવભાગને લગ�ુ ં

અન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 5742680000 5100000 5747780000 

�ડૂ� 9516646000 0 9516646000 

47 
ઉદ્યોગ અને ખાણ 

િવભાગ મહ��લૂ 182246000 0 182246000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

48 
લેખનસામગ્રી અને  

�દુ્રણ 

મહ��લૂ 702052000 0 702052000 

�ડૂ� 8900000 0 8900000 

49 
 

ઉદ્યોગ મહ��લૂ 47945950000 0 47945950000 

�ડૂ� 5023850000 0 5023850000 

50 
 

ખાણ અને ખિનજ 
 

મહ��લૂ 1869128000 0 1869128000 

�ડૂ� 2000000 0 2000000 

51 
 

પ્રવાસન મહ��લૂ 791815000 0 791815000 

�ડૂ� 5167135000 0 5167135000 

52 

ઉદ્યોગ અને ખાણ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 1090380000 60000 1090440000 

�ડૂ� 492850000 0 492850000 

53 
મા�હતી અને પ્રસારણ 

િવભાગ મહ��લૂ 14708000 0 14708000 

54 મા�હતી અને પ્રચાર મહ��લૂ 1310607000 0 1310607000 

55 

મા�હતી અને પ્રસારણ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 100000000 0 100000000 

�ડૂ� 1000000 0 1000000 

56 
શ્રમ અને રોજગાર 

િવભાગ મહ��લૂ 162501000 0 162501000 

57 
 

શ્રમ અને રોજગાર મહ��લૂ 11119028000 0 11119028000 

�ડૂ� 455100000 0 455100000 

58 

શ્રમ અને રોજગાર 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

�ડૂ� 2000 0 2000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

59 કાયદા િવભાગ  મહ��લૂ 125281000 0 125281000 

60 ન્ યાયતતં્રનો વહ�વટ  મહ��લૂ 10534198000 1651063000 12185261000 

61 
 

કાયદા િવભાગને લગ�ુ ં

અન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 1070369000 0 1070369000 

�ડૂ� 4500000 0 4500000 

62 
વૈધાિનક અને સસંદ�ય 

બાબતોનો િવભાગ મહ��લૂ 85490000 0 85490000 

63 

વૈધાિનક અને સસંદ�ય 

બાબતોના િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્ �ડૂ� 2000 0 2000 

64 

નમર્દા, જળસપંિ�, 

પાણી �રુવઠા અને 

કલ્ પસર િવભાગ મહ��લૂ 190200000 0 190200000 

65 
 

નમર્દા િવકાસ યોજના  મહ��લૂ 3700000000 0 3700000000 

�ડૂ� 34663400000 0 34663400000 

66 
 

િસ�ચાઇ અને �િૂમ 

સરંક્ષણ 

મહ��લૂ 11936849000 8300000 11945149000 

�ડૂ� 47378996000 800000000 48178996000 

67 
 

પાણી �રુવઠો 
મહ��લૂ 2189200000 0 2189200000 

�ડૂ� 26796700000 0 26796700000 

68 
 

નમર્દા, જળસપંિ�, 

પાણી �રુવઠા અને 

કલ્ પસર િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્.  

મહ��લૂ 0 2100000000 2100000000 

�ડૂ� 2800000 0 2800000 

69 

પચંાયત, ગ્રામ 

�હૃિનમાર્ણ અને ગ્રામ 

િવકાસ િવભાગ મહ��લૂ 88758000 0 88758000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

70 સ�હૂ િવકાસ મહ��લૂ 30913557000 0 30913557000 

71 
ગ્રામ �હૃિનમાર્ણ અને 

ગ્રામ િવકાસ 

મહ��લૂ 24685329000 5003050000 29688379000 

�ડૂ� 11467000 0 11467000 

72 વળતર અને સ�પણી મહ��લૂ 1382019000 0 1382019000 

73 

પચંાયત, ગ્રામ 

�હૃિનમાર્ણ અને ગ્રામ 

િવકાસ િવભાગને લગ�ુ ં

અન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 8821720000 0 8821720000 

�ડૂ� 8800000 0 8800000 

74 વાહનવ્ યવહાર મહ��લૂ 7275911000 0 7275911000 

   �ડૂ� 5017250000 0 5017250000 

75 

બદંરો અને 

વાહનવ્ યવહાર 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 669392000 0 669392000 

�ડૂ� 230102000 0 230102000 

76 મહ��લૂ િવભાગ મહ��લૂ 347717000 0 347717000 

77 
કર વ�લૂાત �ગે�ુ ં

ખચર્ (મહ��લૂ િવભાગ) મહ��લૂ 2791306000 100000 2791406000 

78 �જલ્લા વહ�વટ મહ��લૂ 5449229000 0 5449229000 

79 
�ુદરતી આપિ�ઓને 

કારણે રાહત 

મહ��લૂ 27988448000 0 27988448000 

�ડૂ� 2740120000 0 2740120000 

80 ડાગં �જલ્લો  મહ��લૂ 576690000 0 576690000 

81 
વળતર અને સ�પણી મહ��લૂ 3310804000 700000 3311504000 

�ડૂ� 300000 200000 500000 

82 મહ��લૂ 12134000 0 12134000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

મહ��લૂ િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્ �ડૂ� 2610000 0 2610000 

83 
માગર્ અને મકાન 

િવભાગ 

મહ��લૂ 228700000 0 228700000 

84 
�બન-રહ�ણાક મકાનો  

મહ��લૂ 7348058000 11500000 7359558000 

�ડૂ� 11024679000 0 11024679000 

85 
રહ�ણાક મકાનો મહ��લૂ 2210591000 0 2210591000 

�ડૂ� 1666201000 0 1666201000 

86 
માગ� અને �લુો મહ��લૂ 37140072000 40000000 37180072000 

�ડૂ� 44116286000 84000000 44200286000 

87 
�જુરાત પાટનગર 

બાધંકામ યોજના 

મહ��લૂ 171256000 0 171256000 

�ડૂ� 2943300000 100000 2943400000 

88 

માગર્ અને મકાન 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 340000000 500000000 840000000 

�ડૂ� 29000000 4000000 33000000 

89 
િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� 

િવભાગ મહ��લૂ 3071759000 0 3071759000 

90 

િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 2559039000 0 2559039000 

�ડૂ� 1302000 0 1302000 

91 
સામા�જક ન્ યાય અને 

અિધકા�રતા િવભાગ 

મહ��લૂ 93575000 0 93575000 

92 
સમાજ �રુક્ષા અને 

કલ્ યાણ  

મહ��લૂ 21347805000 26000000 21373805000 

�ડૂ� 6024615000 0 6024615000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

94 

સામા�જક ન્ યાય અને 

અિધકા�રતા િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્ �ડૂ� 2500000 0 2500000 

95 
અ��ુ�ૂચત �િત  પેટા-

યોજના મહ��લૂ 45029568000 0 45029568000 

   �ડૂ� 7933421000 0 7933421000 

97 

રમતગમત, �વુા અને 

સાસં્ �ૃિતક પ્ર�િૃ�ઓ 

િવભાગ 
 મહ��લૂ 110305000 0 110305000 

98 
�વુક સેવાઓ અને 

સાસં્ �ૃિતક પ્ર�િૃ�ઓ 

મહ��લૂ 3206742000 0 3206742000 

�ડૂ� 934528000 0 934528000 

99 

રમતગમત, �વુા અને 

સાસં્ �ૃિતક પ્ર�િૃ�ઓ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

�ડૂ� 12000 0 12000 

93 
અ��ુ�ૂચત 

આ�દ�િતઓ�ુ ંકલ્ યાણ મહ��લૂ 5975112000 0 5975112000 

   �ડૂ� 672002000 0 672002000 

96 
આ�દ�િત િવસ્ તાર 

પેટા-યોજના 

મહ��લૂ 91192055000 50000000 91242055000 

�ડૂ� 46739103000 2500000 46741603000 

100 

શહ�ર� િવકાસ અને 

શહ�ર�  �હૃિનમાર્ણ 

િવભાગ 

મહ��લૂ 81319000 0 81319000 

101 શહ�ર� �હૃિનમાર્ણ મહ��લૂ 7434906000 2076111000 9511017000 



મ�ૂંર 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો/ 

િવિનયોગ 

કયાર્ 

પ્રમાણેનો 

માગણીનો 

નબંર 

સેવાઓ અને હ��ઓુ 
મહ��લૂ / 

�ડૂ� 

વ�મુા ંવ� ુરકમ 

મ�ૂંર 

કયાર્ પ્રમાણે 

એકિત્રત ફંડ ખાતે 

ઉધાર�લી 

�ુલ 

₹ ₹ ₹ 

1 2 3 4 

102 
શહ�ર� િવકાસ 
  

મહ��લૂ 96563231000 0 96563231000 

�ડૂ� 6689125000 0 6689125000 

103 

વળતર, સ�પણી અને 

કર વ�લૂાત �ગે�ુ ં

ખચર્ મહ��લૂ 2330000000 300000000 2630000000 

104 

શહ�ર� િવકાસ અને 

શહ�ર�  �હૃિનમાર્ણ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ મહ��લૂ 6185000 0 6185000 

105 
મ�હલા અને 

બાળિવકાસ િવભાગ મહ��લૂ 48290000 0 48290000 

106 

મ�હલા અને 

બાળિવકાસ િવભાગને 

લગ�ુ ંઅન્ ય ખચર્ 

મહ��લૂ 26638101000 9000000 26647101000 

�ડૂ� 428720000 0 428720000 

107 
કલાઇમેટ ચઇેન્ જ 

િવભાગ મહ��લૂ 12865000 0 12865000 

108 

કલાઇમેટ ચઇેન્ જ 

િવભાગને લગ�ુ ંઅન્ ય 

ખચર્ 

મહ��લૂ 8543135000 0 8543135000 

 
�ુલ 

મહ��લૂ 1433024729000 261822419000 1694847148000 
 �ડૂ� 331249772000 244190968000 575440740000 

 �ુલ સરવાળો  1764274501000 506013387000 2270287888000 
 

  



ઉદે્દશો અને કારણો 
 

ભારતના સિંવધાનનો અ�ચુ્ છેદ ૨૦૪ (૧) ફરમાવે છે ક� િવધાનસભાએ અ�દુાન 

મ�ૂંર કયાર્ પછ�,- 

(ક) િવધાનસભાએ એ ર�તે મ�ૂંર કર�લા અ�દુાનને, અને 

(ખ) રાજ્ યના એકિત્રત ફંડ ખાતે ઉધાર�લા પણ િવધાનસભા સમક્ષ અગાઉ 

�કૂ�લા પત્રકમા ં દશાર્વેલી રકમ કરતા ં કોઈ સજંોગોમા ં વ� ુન�હ તેટલા 

ખચર્ને, 

પહ�ચી વળવા માટ�, જ�ર� તમામ નાણાનંો રાજ્ યના એકિત્રત ફંડમાથંી 

િવિનયોગ કરવા માટ�ની જોગવાઈ કરવા માટ�, બનતી ત્ વરાએ, િવધેયક 

દાખલ કર�ુ ંજોઈએ.  

તદ�સુાર િવધેયક, સન ૨૦૨૨-ના માચર્ મ�હનાની ૩૧મી તાર�ખે �રૂા થતા 

નાણાક�ય વષર્ માટ�, િવધાનસભાએ મ�ૂંર કર�લા અ�દુાનને અને રાજ્ યના એકિત્રત ફંડ 

ખાતે ઉધાર�લા ખચર્ને પહ�ચી વળવા માટ�, જ�ર� �ુલ રકમ િન�દ�ષ્ ટ કર� છે.  

 
   
   
   

(ક) મહ��લૂી ખચર્          16, 94, 84, 71, 48,000/-     
               
  (ખ) �ડૂ� ખચર્             5, 75, 44, 07, 40,000/-     
    
 
  �ુલ :-              22,70, 28, 78, 88,000 /-    
 
 
 
 
તાર�ખ: ૩૦મી માચર્, ૨૦૨૧.      નીિતન પટ�લ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ રકમો નીચે દશાર્વેલી છેઃ-              ₹ 



�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

 

 

[સન ર૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં : ૧૯.] 

 

 

 

સન ૨૦૨૨-ના માચર્ મ�હનાની એકત્રીસમી તાર�ખે 

�રૂા થતા નાણાક�ય વષર્ની સેવાઓ માટ�, �જુરાત 

રા�યના એકિત્રત ફંડમાથંી અ�કુ રકમો આપવાનો 

અને તેનો િવિનયોગ કરવાનો અિધકાર આપવા 

બાબત િવધેયક. 

      

            

[શ્રી નીિતન પટ�લ,     

                                    નાણા મતં્રીશ્રી] 

 

 

 

(સન ર૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની ૩૦મી તાર�ખે 

�જુરાત સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

 

 

             ડ�. એમ. પટ�લ, 

              સ�ચવ, 

     �જુરાત િવધાનસભા. 
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