GUJARAT BILL NO. 13 OF 2022.
THE GUJARAT APPROPRIATION ACTS (REPEAL) BILL,
2022.
A BILL
to repeal the Gujarat Appropriation Act,1980 and the Gujarat Appropriation (Vote on
Account) Act, 1980 enacted by the Parliament of India during the year 1980.
સન ર૦૨૨-નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૩ .
ગુજરાત વિવનયોગ અવધવનયમો (રદ કરિા બાબત) વિધેયક, ૨૦૨૨.
િર્ષ ૧૯૮૦ દરવમયાન ભારતની સુંસદ દ્વારા અવધવનયવમત કરિામાું આિેલા ગુજરાત
વિવનયોગ અવધવનયમ, ૧૯૮૦ અને ગુજરાત વિવનયોગ (લેખાનુદાન) અવધવનયમ, ૧૯૮૦ રદ
કરિા બાબત વિધેયક.
રામાનુજમ સવમવતએ, રાજ્ય વિધાનમુંડળ દ્વારા (સન) ૧૯૭૭થી અવધવનયવમત
કરિામાું આિેલા રાજ્ય વિવનયોગ અવધવનયમો રદ કરિા માટે ની ભલામણ કરી છે તેમજ
‘‘અપ્રચલલત કાયદા’’ ઉપરના ભારતીય કાયદા પુંચના ૨૪૮મા, ૨૪૯મા, ૨૫૦મા અને
૨૫૧મા અહેિાલને લક્ષમાું લેતાું, ભારતની સુંસદ દ્વારા (સન) ૧૯૮૦ના િર્ષમાું ગુજરાત
રાજ્ય માટે અવધવનયવમત કરે લા વિવનયોગ અવધવનયમો રદ કરિાનુ ું જરૂરી જણાયુ ું છે .
તેથી, હિે, રાજ્ય વિધાનમુંડળ દ્વારા ગુજરાત વિવનયોગ (લેખાનુદાન) અવધવનયમ,
૧૯૮૦ (સન ૧૯૮૦નો ૨૩મો) અને ગુજરાત વિવનયોગ અવધવનયમ, ૧૯૮૦ (સન ૧૯૮૦નો
૨૪મો) રદ કરિા જરૂરી છે ;
આથી, ભારતના ગણરાજયમાું તોતેરમા િર્ષમાું નીચેનો અવધવનયમ કરિામાું આિે
છે ેઃ-
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ટૂુંકી સુંજ્ઞા.

૧.

આ અવધવનયમ ગુજરાત વિવનયોગ અવધવનયમો (રદ કરિા બાબત) અવધવનયમ,
૨૦૨૨ કહેિાશે.

વિવનયોગ
અવધવનયમો રદ

૨.

જણાિેલા પ્રમાણમાું રદ કરિામાું આિે છે .

કરિા બાબત.

અપિાદ.

અનુસ ૂલચમાું વનર્દિ ષ્ટ કરિામાું આિેલા અવધવનયમનો, આથી, તેના કોલમ (૫) માું

૩.

આ અવધવનયમથી રદ થયેલા કોઇ અવધવનયમનથી, રદ થયેલો અવધવનયમન જેને

લાગુ પાડેલા હોય, જેમાું સમાવિષ્ટ કરે લા હોય અથિા જેમાું તેનો ઉલ્લેખ કયો હોય તેિા
અન્ય કોઇ અવધવનયમનને અસર થશે નર્હે.
અને આ અવધવનયમથી, અગાઉ કરે લા અથિા થયેલા કોઇ કૃત્ય અથિા અગાઉ
સુંપાર્દત કરે લા, ઊભા કરે લા અથિા િહોરે લા કોઇ હક, માલલકીહક, જિાબદારી અથિા
ું ી કોઇ ઉપાય અથિા કાયષિાહી અથિા કોઇ મુક્તત અથિા
જુમ્મેદારી અથિા તે સુંબધ
બોજામુક્તત અથિા કોઇ દે િા, વશક્ષા, જિાબદારી, જુમ્મેદારી, દાિા અથિા માગણી અથિા
અગાઉ મુંજૂર કરે લી કોઇ ક્ષવતપ ૂતી અથિા અગાઉના કોઇ ભ ૂતકાળના કૃત્ય અથિા
બાબતના પુરાિાની માન્યતા, અમાન્યતા, અસર અથિા પર્રણામોને કોઇ અસર થશે નર્હ.
આ અવધવનયમથી, અહીં રદ કરે લા કોઇ અવધવનયમનથી અથિા તેમાુંના અથિા
તેમાુંથી બહાલ રાખેલ અથિા માન્ય ઠરાિેલા અથિા મેળિેલા કાયદાના કોઇ વસદ્ાુંત
અથિા વનયમ અથિા સ્થાવપત હકૂમત અથિા દલીલના સ્િરૂપ અથિા પ્રણાલી અથિા
કાયષરીવત અથિા વિદ્યમાન વિશેર્ાવધકાર, વનયુંત્રણ, મુક્તત, હોદ્દો અથિા વનમણ ૂકને, તે
અનુક્રમે કોઇ રીતે બહાલ રાખેલા અથિા માન્ય ઠરાિેલા અથિા મેળિેલા હોય તેમ છતાું,
અસર થશે નર્હ.
આ અવધવનયમથી રદ કરે લા કોઇપણ અવધવનયમનોથી, હાલમાું વિદ્યમાન અથિા
અમલમાું ન હોય તેિા કોઇ હકૂમત, હોદ્દો, જિાબદારી, હક, માલલકીહક, વિશેર્ાવધકાર,
વનયુંત્રણ, મુક્તત, પ્રણાલી, કાયષરીવત અથિા બીજી બાબત અથિા કૃત્ય, પુનેઃઅમલી અથિા
પુનેઃસ્થાવપત થશે નર્હ.
આ અવધવનયમથી રદ કરે લા કોઇપણ અવધવનયમનોથી, કોઇ સત્તામુંડળ દ્વારા
ું માું લીધેલા
કરિાના કોઇ ઓર્ડટ, પર્રક્ષણ, ર્હસાબો, અન્િેર્ણ, તપાસ અથિા તે સુંબધ
અથિા લેિાના અન્ય કોઇ પગલાુંને અસર થશે નર્હ અને એિા ઓર્ડટ, પર્રક્ષણ, ર્હસાબો,
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અન્િેર્ણ, તપાસ અથિા પગલાું એિી રીતે લઇ શકાશે અથિા ચાલુ રાખી શકાશે જાણે કે
સદરહુ અવધવનયમનો આ અવધવનયમ હેઠળ રદ કરે લા ન હોય.
સ્પષ્ટીકરણ.- આ અવધવનયમના હેત ુ માટે , ‘‘વિવનયોગ અવધવનયમો’’ એ શબ્દપ્રયોગમાું,
અનુસ ૂલચમાું વનર્દિ ષ્ટ કયાષ પ્રમાણેના અવધવનયમોનો સમાિેશ થશે.
અનુસ ૂલચ
(જુઓ કલમ ૨)
અનુક્રમાુંક અવધવનયમ

ટૂુંકી સુંજ્ઞા

િર્ષ

કેટલે અંશે રદ

ક્રમાુંક

કયો છે તે બાબત

(૧)

(૨)

(૩)

૧.

૨૩

૧૯૮૦

(૪)
ગુજરાત

વિવનયોગ

(૫)
(લેખાનુદાન)

સમગ્ર

અવધવનયમ,

સમગ્ર

અવધવનયમ, ૧૯૮૦.
૨.

૨૪

૧૯૮૦

ગુજરાત

વિવનયોગ

૧૯૮૦.
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ઉદ્દે શો અને કારણો
રામાનુજમ સવમવતએ, રાજ્ય વિધાનમુંડળ દ્વારા (સન) ૧૯૭૭થી અવધવનયવમત
કરિામાું આિેલા રાજ્ય વિવનયોગ અવધવનયમો રદ કરિા માટે ની ભલામણ કરી છે તેમજ
‘‘અપ્રચલલત કાયદા’’ ઉપરના ભારતીય કાયદા પુંચના ૨૪૮મા, ૨૪૯મા, ૨૫૦મા અને
૨૫૧મા અહેિાલને લક્ષમાું લેતાું, ભારતની સુંસદ દ્વારા (સન) ૧૯૮૦ના િર્ષમાું ગુજરાત
રાજ્ય માટે અવધવનયવમત કરે લા વિવનયોગ અવધવનયમો રદ કરિાનુ ું જરૂરી જણાયુ ું છે .
તેથી, ભારતની સુંસદ દ્વારા અવધવનયવમત કરિામાું આિેલા ગુજરાત વિવનયોગ
(લેખાનુદાન) અવધવનયમ, ૧૯૮૦ (સન ૧૯૮૦ના ૨૩મા) અને ગુજરાત વિવનયોગ
અવધવનયમ, ૧૯૮૦ (સન ૧૯૮૦ના ૨૪મા)ને, હિે રાજ્ય વિધાનમુંડળ દ્વારા રદ કરિાની
જરૂર જણાય છે .

ચોક્કસ નાણાકીય િર્ષ પછી, વિવનયોગ અવધવનયમો પોતાનુ ું મહત્િ ગુમાિતા
હોિાથી, ભ ૂતકાળના વ્યિહારોને સુરલક્ષત રાખિા માટે, વિધેયકમાું યોગ્ય અપિાદ-ખુંડ
દાખલ કરિામાું આવ્યો છે .

આ વિધેયકથી, ઉપયુતષ ત ઉદ્દે શ વસદ્ કરિા માટે સદરહુ વિવનયોગ અવધવનયમો રદ
કરિા ધાયુું છે .
તારીખ: ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨.

કનુભાઈ દે સાઈ.
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ગુજરાત વિધાનસભા સલચિાલય

[સન ૨૦૨૨નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૩.]

િર્ષ ૧૯૮૦ દરવમયાન ભારતની સુંસદ દ્વારા
અવધવનયવમત

કરિામાું

આિેલા

ગુજરાત

વિવનયોગ અવધવનયમ, ૧૯૮૦ અને ગુજરાત
વિવનયોગ (લેખાનુદાન) અવધવનયમ, ૧૯૮૦
રદ કરિા બાબત વિધેયક.

[શ્રી કનુભાઈ દે સાઈ,
નાણા મુંત્રીશ્રી]

(સન ૨૦૨૨ના સપ્ટે મ્બર મર્હનાની ૧૯મી
તારીખે ગુજરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્
કયાષ મુજબ)

ડી. એમ. પટે લ,
સલચિ,
ગુજરાત વિધાનસભા.
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THE GUJARAT APPROPRIATION ACTS (REPEAL) BILL, 2022.

GUJARAT BILL NO. 13 OF 2022.
A BILL
to repeal the Gujarat Appropriation Act, I9g0 and the Gujarat
Appropriotion
(vote on Account) Act, 1980 enacted by the parliament
of India during the

year 1980.

WHEREAS the Ramanujam committee has recommended for the
repeal of certain State Appropriation Acts enacted since 1977
by the State
Legislature as also keeping in view 24gth,24gth,250rh and 251't
report of the
Law commission of India on "obsolete Laws", it is considered
necessary to
repeal the Appropriation Acts enacted by the Parliament of
India for the State
of Gujarat in the year of 1980;

H-336-5IS- 10

L

Now,THEREFOREtheGujaratAppropriation(VoteonAccount)
1980 (24 of 1980)
Act, 1980 (23 of 1980) and the Gujarat Appropriation Act,
are needed to be repealed by the State Legislature;

It is hereby
as
Short title.

enacted in the Seventy-third Year of the Republic

of India

follows: -

1.

(Repeal) Act,
This Act may be called the Gujarat Appropriation Acts

2022.
Repeal of

Appropriation
Acts.
Saving.

2.

repealed to the
The enactments specified in the Schedule are hereby

extent mentioned in column (5) thereof'

any other
The repeal by this Act of any enactment shall not affect
applied, incorporated or
enactment in which the repealed enactment has been

3.

referred to;

effect or consequences
and this Act shall not affect the validity, invalidity,

of

or liability
anything already done or suffered, or any right, title, obligation
alreadyacquired,accruedorincurred,oranyremedyorproceedinginrespect
thereof, or any release or discharge ofor;
or any indemnity
from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand,
already granted, or the proofofany past act or thing;

jurisdiction' fonn
nor shall this affect any principle or rule of law, or established
privilege, restriction,
or course of pleading, practice or procedure, or existing
the same respectively
exemption, office or appointment, notwithstanding that
derived by, in or from
may have been in any manner affirmed or recognized or
any enactment herebY rePealed;

restore any
nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or
jurisdiction, office, liability, right, title, privilege' restriction' exemption'
or in force;
practice, procedure or other matter or thing not now existing
the audit, examination'
nor shall the repeal of the enactments by this Act affect
taken or to be taken in
accounting, investigation, inquiry or any other action
accounting'
relation thereto by any authority and such audit, examination,

3

investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said
enactments are not repealed by this Act.

Explanotio,rs. - For the purpose of this Act, the term "Appropriation Acts" shall
include the Acts as specified in the Schedule.
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SCHEDULE
(See section 2)

Act

Year

Short Title

(l)

No.
(2)

(3)

(4)

Extent of
repeal
(s)

I

23

1980

The Gujarat Appropriation (Vote on Account)

The whole

Sr.
No.

Act,
2.

24

I

980

1980.

The Gujarat Appropriation Act, 1980.

The whole

r

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Ramanujam Committee has recommended for the repeal of certain
State Appropriation Acts enacted since 1977 by the State Legislature as also

keeping in view 248th,249th,2501h and 25 r,t report of the Law commission

of

India on "obsolete Laws", it is considered necessary to repeal the Appropriation

Acts enacted by the Parliament of India for the State of Gujarat in the year of
1980.

Therefore, the Gujarat Appropriation (vote on Account) Act, 19g0 (23

of 1980) and the Gujarat Appropriation Act,
enacted by the Parliament

1980 (24

of l9g0) which

were

of India are now needed to be repealed by the State

Legislature.

Since, the Appropriation Acts spend themselves after

a

particular

Financial Year, an appropriate savings clause has been incorporated in the Bill
to save the past transactions.

This Bill seeks to repeal the said Appropriation Acts to achieve the
aforesaid object.

Dated the l9th September,2022

KANUBHAI DESAI.

GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT

GUJARAT BILL NO. 13 OF 2022.

A BILL

to repeal the Gujarot Appropriation Act, 1980 and the

Gujarat Appropriation (Vote on Account) Act, 1980
enacted by the Parliament of India during the year
1980.

I SHRI KANUBHAI DESAI,

MINISTER FOR FINANCEI

(As published in the Gujarat Government Gazette
lgth September,2022)

D. M. Patel,
Secretary,
Guj arat Legislative AssemblY.
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