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GUJARAT  BILL  NO. 7   OF 2020. 

THE REGISTRATION (GUJARAT AMENDMENT) BILL, 
2020.  

 
A  BILL 

 
further to amend the Registration Act, 1908 in its application to the State of Gujarat. 

 

સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૭   .  

 

ર�જસ્ટ્ર�શન (�જુરાત �ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૦. 

 

�જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલા �રૂતો ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ, ૧૯૦૮ વ� ુ�ધુારવા 

બાબત િવધેયક. 

 

આથી, ભારતના ગણરાજયમા ં એકોતેરમા વષર્મા ં નીચેનો અિધિનયમ કરવામા ં આવે 

છેઃ-  
 

૧. (૧) આ અિધિનયમ ર�જસ્ટ્ર�શન (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ કહ�વાશે. 
  

(૨) તે, રાજય સરકાર, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ં

આવશે.  
 

 
૨. �જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલા �રૂતા ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ, ૧૯૦૮ (�નો 

આમા ં હવે પછ�, “�ખુ્ય અિધિનયમ” તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૧૭ પછ�, નીચેની 

કલમ દાખલ કરવી:- 

 

 ૧૭-ક. આ અિધિનયમની બી� કોઇ જોગવાઇઓમા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં 

રા�ય સરકાર, �હ�ર જનતાના માગર્દશર્ન માટ�, �ુદા �ુદા પ્રકારના દસ્તાવેજોના 

પ્રમાણ�તૂ ફોમ�ટ અથવા ન�નૂા તૈયાર કર�ને પ�રપિત્રત કર� શકશે, �નો ફ�રફારો સાથે 

અથવા ફ�રફારો વગર ઉપયોગ કર� શકાશે, 

  

પ્રમાણ�તૂ ફોમ�ટ 

અથવા ન�નૂામા ં

ન�નૂા�પ �સુદ્દો 

તૈયાર કર�ને 

પ�રપિત્રત 

કરવાની રા�ય 

સરકારની સ�ા.  

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને આરંભ.  

સન 

૧૯૦૮ના 

૧૬મા 

અિધિનય-

મમા ં

નવી 

કલમ ૧૭  

ક દાખલ 

કરવા 

બાબત.   

સન 

૧૯૦૮નો 

૧૬મો.  
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   સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ�� ુમાટ�, આ કલમ હ�ઠળ તૈયાર કર�ને પ�રપિત્રત 

કરવામા ં આવેલા પ્રમાણ�તૂ ફોમ�ટ અથવા ન�નૂાનો ઉપયોગ, કલમો ૨૧ અને ૨૨ 

હ�ઠળ ફરમાવવામા ંઆવેલા િમલકતના વણર્નને પ્રિતબાિધત કરશે ન�હ.  

 

૩. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૪મા,ં 

  (૧) પેટા-કલમ (૧)મા,ં િવદ્યમાન પરં�કુ પછ�, નીચેનો પરં�કુ ઉમેરવો:- 

 

   “વ�મુા,ં ર�જસ્ટર અિધકાર�, રા�ય સરકાર રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી િન�દ�ષ્ટ 

કર� તેવા, હકની મા�લક�ની સા�બતીને લગતા હોય એવા દસ્તાવેજો તેની સાથે રાખેલા 

ન હોય, તો કલમ ૧૭ની પેટા-કલમ (૧)મા ંજણાવેલી સ્થાવર િમલકતોને લગતા �બન-

વિસયતી લેખો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર� શકશે.”.  

(૨) પેટા-કલમ (૩)મા,ં નીચેના પરં�કુો ઉમેરવા:-  

  “પરં� ુદસ્તાવેજો કર� આપનાર વ્ય�ક્ત, તેની ઓળખ કરનારા અને તેનો દાવો 

કરનારા પક્ષકાર�, શ� હોય ત્યા ં�ધુી, ઓળખ કરવાના હ�� ુમાટ�, તેનો આધાર નબંર 

ર�ૂ કરવા�ુ ંજ�ર� રહ�શે: 

(દસ્તાવેજ) કર� આપનાર પક્ષકાર, �ખુત્યારના�ુ ં ધરાવનાર હોય, ત્યાર� તે 

�કસ્સામા,ં રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, િન�દ�ષ્ટ કર� તેવી કાયર્ર�િત,   

ર�જસ્ટર અિધકાર� અ�સુરશે.”.  

     

   

૪. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૫ પછ�, નીચેની કલમ દાખલ કરવી:-   

 

“૩૫-ક.  નીચેના દસ્તાવેજો અથવા દસ્તાવેજોના વગર્ને આ અિધિનયમ હ�ઠળ 

ર�જસ્ટર કરાવવા જોઇશે ન�હ:-  
  

(ક) તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ િવદ્યમાન ક�ન્દ્રીય અિધિનયમ અથવા 

રા�ય અિધિનયમથી પ્રિતબિંધત હોય તેવા વ્યવહારને લગતો દસ્તાવેજ; 
 

(ખ)  ક�ન્દ્ર સરકાર અથવા રા�ય સરકાર અથવા ક�ન્દ્ર સરકાર ક� રા�ય 

સરકારના કોઇ સ�ામડંળના અથવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા તત્સમયે 

અમલમા ંહોય તેવા કોઇ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમ અથવા રા�ય અિધિનયમ 

હ�ઠળ રચાયેલા અથવા સ્થપાયેલા કોઇ સ�ામડંળ ક� અન્ડરટ��ક�ગ-ની 

મા�લક�ની કોઇ સ્થાવર િમલકતના સબંધંમા,ં �ને વેચાણ સમ�ૂતી 

કરવાની, વેચાણ કરવાની, ભેટ આપવાની, િવિનમય કરવાની અથવા 

ર�જસ્ટર 

કરાવવા 

જોઇશે ન�હ 

તેવા 

દસ્તાવેજો.   

સન 

૧૯૦૮ના 

૧૬મા 

અિધિનય-

મમા ંનવી 

કલમ ૩૫ 

ક દાખલ 

કરવા 

બાબત.   

સન 

૧૯૦૮ના 

૧૬મા 

અિધિનય-

મની 

કલમ 

૩૪નો 

�ધુારો.   
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પટ� આપવાની અથવા અન્યથા સ�ા આપવામા ંઆવી ન હોય તેવી કોઇ 

વ્ય�ક્ત દ્વારા તેમ કર� આપીને કર�લી િમલકતની તબદ�લીને લગતો 

દસ્તાવેજ; 
 

(ગ)  તત્સમયે અમલમા ં હોય તેવા કોઇ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમ અથવા રા�ય 

અિધિનયમ હ�ઠળના કોઇ સક્ષમ સ�ામડંળ અથવા કોઇ કોટર્  અથવા 

�ટ્રબ્�નુલ દ્વારા કાયમી અથવા કામચલાઉ ર�તે ટાચંમા ં લેવામા ંઆવી 

હોય તેવી કોઇ સ્થાવર િમલકતને લગતી વેચાણ સમ�ૂતી કર�ને, વેચાણ 

કર�ને, ભેટ આપીને, િવિનમય કર�ને અથવા કાયમી મા�લક�ફ�ર કર�ને 

અથવા પટ� આપીને અથવા અન્યથા કર�લી િમલકતની તબદ�લીને 

લગતો દસ્તાવેજ; 
 

(ઘ) ક�ન્દ્ર સરકાર, રા�ય સરકારો, સ્થાિનક મડંળો, વક્ફ બોડર્, �દૂાન યજ્ઞ 

સ�હતની શૈક્ષ�ણક, સાસં્�ૃિતક, ધાિમ�ક અથવા સખાવતી સસં્થાઓની 

સ્થાવર િમલકતો અથવા રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, 

િન�દ�ષ્ટ કર� તેવી બી� િમલકતોમાનંા ઉપા��ત �હતસબંધંને પ્રિત�ળૂ 

અસર થવાની સભંાવના હોય તેવા કોઇ દસ્તાવેજ અથવા દસ્તાવેજોનો 

વગર્:  
  

પરં� ુઆ કલમમાનંો કોઇપણ મજ�રૂ, તત્સમયે અમલમા ં હોય તેવા 

સબંિંધત કાયદા હ�ઠળ સક્ષમ સતાિધકાર�એ પરવાનગી આપેલી હોય તેવા 

કોઇ દસ્તાવેજ અથવા દસ્તાવેજના વગર્ના સબંધંમા ંલા� ુપડશે ન�હ.”.  

૫. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૮૨ પછ�, નીચેની કલમો દાખલ કરવી:- 

“૮૨-ક. � કોઇ, કલમ ૩૫ક-ની જોગવાઇઓ�ુ ંઉલ્લઘંન કર�, તે દોિષત ઠય�થી, સાત 

વષર્ની �દુત �ધુીની ક�દની અથવા આવી િમલકતની બ�ર �ક�મતને સમાન દંડની 

અથવા બ�ે િશક્ષાને પાત્ર થશે.  

 

 ૮૨-ખ. � કોઇ, ઇરાદા�વૂર્ક ઇલેક્ટ્રોિનક માધ્યમથી ર�જસ્ટ્ર�શનમા ંબળજબર� અથવા 

છળકપટ કર� તો તે, સાત વષર્ની �દુત �ધુીની ક�દની અથવા આવી િમલકતની 

બ�ર �ક�મતને સમાન દંડની અથવા બ�ે િશક્ષાને પાત્ર થશે. 

    

  

સન ૧૯૦૮ના       

૧૪મા-મા ં

નવી કલમો 

૮૨-ક થી ૮૨-

ગ દાખલ 

કરવા બાબત. 

કલમ ૩૫ક-ના 

ઉલ્લઘંનમા ં   

કર�લ �ૃત્યો માટ�  

િશક્ષા. 

ઇલેક્ટ્રોિનક 

માધ્યમથી 

ર�જસ્ટ્ર�શનમા ં

બળજબર� 

અથવા 

છળકપટ 

કરવા માટ�  

િશક્ષા. 
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 ૮૨-ગ. � કોઇ, સ્થાવર િમલકતના ંસબંધંમા ંદસ્તાવેજોના ર�જસ્ટ્ર�શનના હ�� ુ

માટ� �ખુત્યારનામા હ�ઠળ આપેલી અિધ�ૃિતનો ઇરાદા�વૂર્ક છળકપટ કર� 

અથવા �ુ�ુપયોગ કર� તો તે, સાત વષર્ �ધુીની �દુતની ક�દની અથવા આવી 

િમલકતની બ�ર �ક�મતને સમાન દંડની અથવા બ�ે િશક્ષાને પાત્ર થશે.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ખુત્યારનામા-

નો �ુ�ુપયોગ 

કરવા માટ� 

િશક્ષા. 
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ઉદે્દશો અને કારણો 

 

ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ, ૧૯૦૮મા ંજોગવાઈ હોવી જ�ર� જણાય છે ક� � રા�ય સરકારને 

સામાન્ય લોકોના માગર્દશર્ન માટ� િવિવધ પ્રકારના દસ્તાવેજો�ુ ં માનક ફોમ�ટ અથવા ન�નૂો 

તૈયાર કરવા અને પ્રસા�રત કરવા માટ� સ�ા આપે છે ક� �નો ઉપયોગ ફ�રફારો સાથે અથવા 

ફ�રફારો વગર પણ થઈ શક�. તદ�સુાર, નવી કલમ ૧૭ એ દાખલ કરવા ધા�ુ� છે. િવધેયકની 

કલમ ૨, તે  માટ�ની જોગવાઈ કર� છે. 

હાલમા,ં િમલકતના મા�લક�હકની તપાસ કરવા માટ�, સદર�ુ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમમા ં કોઈ 

પણ જોગવાઈ નથી. તેથી, સદર�ુ  ક�ન્દ્રીય અિધિનયમની કલમ 3૪ ની પેટા-કલમ (૧) 

�ધુારવા ધા�ુ� છે �થી કર�ને િમલકતની સ્થાયી અને બાયંધર��ૃત મા�લક�હકની જોગવાઇ કર� 

શકાય અને અનિધ�ૃત વ્ય�ક્તઓને િમલકત ઉપર ખોટા મા�લક�હક ઊભા કરવામાથંી અટકાવી 

શકાય. વ�મુા,ં (દસ્તાવેજ) કર� આપનાર પક્ષકાર, �ખુત્યારના�ુ ંધરાવનાર હોય તે �કસ્સામા,ં 

ર�જસ્ટર અિધકાર�એ અ�સુરવાની કાયર્ર�િત િન�દ�ષ્ટ કરવા�ુ ં પણ અને (દસ્તાવેજ) કર� 

આપનાર પક્ષકાર, તેનો દાવો કરનાર પક્ષકાર અને તેની ઓળખ કરનારની ઓળખ �િુનિ�ત 

કરવા માટ�, જોગવાઇ કરવા�ુ ંપણ જણા�ુ ંછે. તદ�સુાર, સદર�ુ  ક�ન્દ્રીય અિધિનયમની કલમ 

3૪ ની પેટા-કલમ (૧) �ધુારવા ધા�ુ� છે. િવધેયકની કલમ ૩ તે માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 
  

સદર�ુ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમમા ંકોઇપણ જોગવાઇ નથી �નાથી- 

 

(૧) કોઇ િવદ્યમાન ક�ન્દ્રીય અિધિનયમ અથવા રા�ય અિધિનયમથી મનાઇ કરવામા ં

આવેલ હોય તેવી લેવડદ�વડ સબંિંધત;  

(૨) ક�ન્દ્ર સરકાર અથવા રા�ય સરકાર અથવા કોઇ સ�ામડંળ અથવા ક�ન્દ્ર સરકાર 

ક� રા�ય સરકારના અન્ડરટ��ક�ગ અથવા કોઇ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમ અથવા રા�ય 

અિધિનયમ હ�ઠળ રચાયેલા અથવા સ્થપાયેલા કોઇ સ�ામડંળ અથવા 

અન્ડરટ��ક�ગની મા�લક�ની કોઇ સ્થાવર િમલકત સબંિંધત; 

(૩) કોઇ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમ અથવા રા�ય અિધિનયમ હ�ઠળના કોઇ સક્ષમ 

સ�ામડંળથી કાયમી અથવા કામચલાઉ ર�તે જોડાયેલી હોય તેવી કોઇ સ્થાવર 

િમલકત સબંિંધત; 

(૪) �નાથી ઉપા��ત �હતસબંધં પર પ્રિત�ળૂ ર�તે અસર થવાની સભંાવના હોય 

તેવી ક�ન્દ્ર સરકાર, રા�ય સરકારો, સ્થાિનક મડંળો, શૈક્ષ�ણક, સાસં્�ૃિતક અથવા 
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વકફ બોડર્, �દૂાનયજ્ઞ સ�હતની ધાિમ�ક અથવા સખાવતી સસં્થાઓની સ્થાવર 

િમલકતો અથવા રા�ય સરકાર િન�દ�ષ્ટ કર� એવી અન્ય િમલકતો સબંિંધત, 

  અ�કુ દસ્તાવેજો અથવા દસ્તાવેજોના વગર્ને, ન�ધણી (ર�જસ્ટર) 

નામ�ૂંર કરવાની ર�જસ્ટર અિધકાર�ને સ�ા મળે. 

 ઉપરની (બાબતોની) દ્ર�ષ્ટએ, રા�ય સરકારને, સદર�ુ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમમા ં �રૂતી 

જોગવાઇ કરવા�ુ ંજ�ર� જણાય છે અને તદ�સુાર, નવી કલમ ૩૫-ક દાખલ કરવા ધા�ુ� છે. 

િવધેયકની કલમ ૪ તે માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

 િમલકતની અ�કુ તબદ�લીને લગતા �નુા પર િનયતં્રણ કરવા માટ�, આરોપી પર દંડ 

નાખીને અને દ�વાની તકરારોના િનવારણ માટ�, ક�ટલીક િશક્ષાત્મક જોગવાઇઓ હોવા�ુ ં પણ 

જ�ર� જણાય છે. તદ�સુાર, નવી કલમો ૮૨ ક-થી ૮૨-ગ દાખલ કરવા ધા�ુ� છે. િવધેયકની 

કલમ ૫ તે માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 
   

 આ િવધેયકથી, ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશો િસદ્ધ કરવા માટ� સન ૧૯૦૮નો સદર�ુ ક�ન્દ્રીય 

અિધિનયમ �ધુારવા ધા�ુ� છે.  

કૌિશક પટ�લ, 

 
 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 આ િવધેયક, નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી માટ�ની જોગવાઇ 

કર� છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, 

સદર�ુ અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા 

મળે છે. 

કલમ ૩.- (૧) આ કલમથી દાખલ કરવા ધાર�લી કલમ ૩૪ ની પેટા-કલમ (૧) ના 

િવદ્યમાન પરં�કુના નવા પરં�કુથી, રા�ય સરકારને રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, 

એ દસ્તાવેજો િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છે ક� � દસ્તાવેજો- જો સાથે જોડ�લા ન 

હોય તો ર�જસ્ટર અિધકાર�, કલમ ૧૭ ની પેટા-કલમ (૧) મા ંઉલ્લેખેલી સ્થાવર 

િમલકત સબંિંધત �બન-વિસયતીખતો  ર�જસ્ટર કરવાનો ઇનકાર કર� શકશે. 

 (૨) આ કલમથી દાખલ કરવા ધાર�લી કલમ ૩૪ ની પેટા-કલમ (૩) ના બી� 

પરં�કુથી, (દસ્તાવેજ) કર� આપનાર પક્ષકાર, �ખુત્યારના�ુ ં ધરાવનાર હોય 
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ત્યાર� તે �કસ્સામા,ં  રા�ય સરકારને રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, ર�જસ્ટર 

અિધકાર�એ અ�સુરવાની કાયર્ર�િત િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છે.  
 

કલમ ૪.- આ કલમથી નવી દાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૩૫ ક-ના ખડં (ઘ) થી, 

રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા દસ્તાવેજ 

અથવા દસ્તાવેજોના વગર્ને ર�જસ્ટર કરવાથી �ના ઉપા��ત �હતસબંધંને 

પ્રિત�ળૂ ર�તે અસર થાય તેવી ક�ન્દ્ર સરકાર, રા�ય સરકારો, સ્થાિનક મડંળો, 

શૈક્ષ�ણક, સાસં્�ૃિતક, વકફ બોડર્, �દૂાનયજ્ઞ સ�હતની ધાિમ�ક અથવા સખાવતી 

સસં્થાઓની સ્થાવર િમલકતો િસવાયની િમલકતો િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છે.  

  ઉપ�ુર્કત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે. 

 

તાર�ખ : ૧૯મી માચર્, ૨૦૨૦.             કૌિશક પટ�લ.  
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�રુવણી 

 ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ, ૧૯૦૮  

(સન ૧૯૦૮ના �જુરાતના ૧૬મા)માથંી ઉતારા.  

૩૪. (૧) કોઇ દસ્તાવેજ કર� આપતી વ્ય�ક્તઓ અથવા તેમના પ્રિતિનિધઓ અથવા �ને 

નામફ�ર કર� આપ્�ુ ંહોય તે વ્ય�ક્તઓ અથવા ઉપ�ુર્ક્ત અિધ�ૃત એજન્ટો કલમો ૨૩, ૨૪, ૨૫ 

અને ૨૬ હ�ઠળ દસ્તાવેજ ર�ૂ કરવા માટ� આપેલા સમયની �દર ર�જસ્ટર અિધકાર� સમક્ષ 

હાજર ન થાય, તો આ ભાગમા ંઅને કલમો ૪૧, ૪૩, ૪૫, ૬૯, ૭૫, ૭૭, ૮૮, અને ૮૯મા ંજણાવેલી 

જોગવાઇઓને અધીન રહ�ને તે દસ્તાવેજ આ અિધિનયમ હ�ઠળ ર�જસ્ટર કર� શકાશે ન�હ:  

પરં� ુએવી તમામ વ્ય�ક્તઓ અગત્યના કારણે અથવા અિનવાયર્ અકસ્માતને કારણે તે 

પ્રમાણે હાજર થાય ન�હ અને એ ર�તે હાજર થવામા ંચાર મ�હનાથી વ� ુિવલબં થયો ન હોય 

તેવા ક�સોમા ંર�જસ્ટાર આદ�શ કર� શકશે ક� કલમ ૨૫ હ�ઠળ દંડ આપવાનો હોય તે તે ઉપરાતં 

યોગ્ય ર�જસ્ટ્ર�શન ફ�ની રકમની દસગણી રકમથી વ� ુ ન�હ તેટલો દંડ ભરવામા ં આવે તો, 

દસ્તાવેજ ર�જસ્ટર કર� શકાશે. 
  

(૨) ***  ***  ***    

(૩) તેમ થયે ર�જસ્ટર અિધકાર�એ- 

 (ક) તે દસ્તાવેજ �ને કર� આપ્યો હોવા�ુ ંઅ�ભપે્રત થ� ુ ંહોય તે વ્ય�ક્તઓએ તે 

કર� આપ્યો હતો ક� ન�હ તે બાબતની તપાસ કરવી જોઇશે;  

 (ખ) તેની સમક્ષ હાજર થઇને પોતે તે દસ્તાવેજ કર� આપ્યો છે એમ કહ�તી હોય 

તે વ્ય�ક્તઓની  ઓળખ બાબત પોતે ખાતર� કરવી જોઇશે; અને 

 (ગ) પ્રિતિનિધ તર�ક�, �ને નામફ�ર કર� આપ્�ુ ં હોય તે વ્ય�ક્ત તર�ક� અથવા 

એજ્ન્ટ તર�ક� હાજર થતી કોઇ વ્ય�ક્તની બાબતમા,ં તેના એ ર�તે  હાજર થવાના હક બાબત 

પોતે ખાતર� કરવી જોઇશે.  

(૪) થી (૫) ***  ***  ***    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર�જસ્ટ્રાર 

અિધકાર�એ 

ર�જસ્ટ્ર�શન  

કયાર્ પહ�લા 

કરવાની  

તપાસ.  
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

                                               

[સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં :  ૭ .]  

 

                                                   

�જુરાત રા�યને લા� ુ પડતો હોય તેટલા �રૂતો 

ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ, ૧૯૦૮ વ� ુ �ધુારવા બાબત 

િવધેયક. 

. 

 

 

[શ્રી કૌિશક પટ�લ,  

                                                      મહ��લૂ મતં્રીશ્રી]  

 

 

 

(સન ૨૦૨૦ના માચર્ મ�હનાની ૧૯મી તાર�ખે �જુરાત 

સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા.   

 
 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THE REGISTRATION (GUJARAT AMENDMENT) BILL, 2020. 

GUJARAT BILL NO.   7   OF  2020. 

A BILL  

further to amend the Registration Act, 1908 in its application to the State of 

Gujarat. 

 

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

as follows:-      

1. (1) This Act may be called the Registration (Gujarat Amendment) 

Act, 2020.  

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, appoint. 

 

Short title and 

commencement. 
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2. In the Registration Act, 1908, in its application to the State of Gujarat 

(hereinafter referred to as “the principal Act”), after section 17, the following 

section shall be inserted, namely:- 

 

17A. Notwithstanding anything contained in any other provisions 

of this Act, the State Government may prepare and circulate standard 

format or form of various kinds of documents for the guidance of 

general public, which may be used with or without modifications.  

 

 Explanation: for the purpose of this section, the use of a 

standard format or form prepared and circulated under this section 

shall not preclude the description of the property required under 

sections 21 and 22. 

 

3. In the principal Act, in section 34, - 

(i) in sub-section (1), after the existing proviso, the following proviso 

shall be added, namely:- 

 “Provided further that the registering officer may refuse to 

register the non-testamentary instruments relating to immovable 

property mentioned in sub-section (1) of section 17, if they are not 

accompanied by such documents relating to proof of ownership of 

right, as may be specified by the State Government, by notification in 

the Official Gazette.”; 

(ii) to sub-section (3), the following provisos shall be added, namely:- 

 “Provided that the person executing documents, his identifier 

and claiming party shall, as far as possible, be required to submit his 

Aadhar number for the purpose of identity: 

 Provided further that the registering officer shall follow such 

procedure as the State Government may, by notification in the Official 

Gazette, specify in cases where the executing party is a power of 

attorney holder.”. 

XVI of 

1908. 

Amendment 
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1908. 
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4. In the principal Act, after section 35, the following section shall be 

inserted, namely:-   

“35A. The following documents or class of documents shall not be 

registered under this Act, namely:- 

(a) the document relating to transaction which is prohibited by 

any existing Central Act or State Act for the time being in 

force; 

(b) the document relating to transfer of property by way of 

agreement for sale, sale, gift, exchange or lease or otherwise 

in respect of any immovable property owned by the Central 

Government or the State Government or any authority or 

undertaking of the Central Government or the State 

Government or any authority or undertaking constituted or 

established under any Central Act or the State Act, for the 

time being in force, executed by any person who is not 

empowered to do so;  

(c) the document relating to transfer of property by way of 

agreement for sale, sale, gift, exchange or permanent 

alienation or lease or otherwise pertaining to any immovable 

property which is attached permanently or provisionally by 

any competent authority under any Central Act or a State 

Act, for the time being in force or any court or tribunal; 

(d) any document or class of documents which are likely to 

affect adversely the accrued interest in immovable 

properties of the Central Government, State Governments, 

local bodies, educational, cultural, religious or charitable 

institutions including wakf  boards, bhoodanyagna or such 

other properties as may be specified by the State 

Government, by notification in the Official Gazette:  

Provided that nothing in this section shall apply in respect of any 

document or class of documents for which sanction in this regard has 

Insertion of 

new section 

35A in XVI 

of 1908. 
Documents 

which shall 

not be 

registered. 
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been issued by the competent authority under the respective law for 

the time being in force.”. 

 

5. In the principal Act, after section 82, the following sections shall be 

inserted, namely:- 

“82A.  Whoever contravenes the provisions of section 35A 

shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a 

term which may extend to seven years or with fine which shall 

be equal to the market value of such property or with both. 

 

82B. Whoever intentionally indulges in the coercive or 

fraudulent practices in registration by electronic means shall 

be punishable with imprisonment for a term which may extend 

to seven years or with fine which shall be equal to the market 

value of such property or with both. 

 

82C. Whoever intentionally deceives or misuses the 

authorization given under power of Attorney for the purpose 

of registration of documents related to immovable property, 

shall be punishable with imprisonment for a term which may 

extend to seven years or with fine which shall be equal to the 

market value of such property or with both.”. 

  

Insertion of 

new sections 

82A to 82C 
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1908. 
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 It is considered necessary to have the provision in the Registration 

Act, 1908 which empowers the State Government to prepare and circulate 

standard format or form of various kinds of documents for the guidance of 

general public, which may be used with or without modifications. 

Accordingly, new section 17A is proposed to be inserted. Clause 2 of the Bill 

provides for the same. 

  

At present, there is no provision in the said central Act for inquiry of 

title of the property. Therefore, sub-section (1) of section 34 of the said 

central Act is proposed to be amended so as to provide a stable and 

guaranteed title of the property and to prevent the unauthorized persons from 

creating false title over the property. Moreover, it is also considered to specify 

the procedure to be followed by the registering officer in cases where the 

executing party is a power of attorney holder and also to make a provision 

for ascertaining the identity of the executing party, claiming party and 

identifier. Accordingly, sub-section (1) of section 34 of the said central Act 

is proposed to be amended. Clause 3 of the Bill provides for the same. 

There is no provision in the said central Act which empowers the 

registering officer to refuse certain documents or class of documents for 

registration-  

(i) relating to the transaction which is prohibited by any existing 

Central Act or State Act; 

(ii) relating to any immovable property owned by the Central 

Government or the State Government or any authority or 

undertaking of the Central Government or the State Government 

or any authority or undertaking constituted or established under 

any Central Act or the State Act;  

(iii) relating to any immovable property which is attached permanently 

or provisionally by any competent authority under any Central 

Act or a State Act; 

(iv) which are likely to affect adversely the accrued interest in 

immovable properties of the Central Government, State 

Governments, local bodies, educational, cultural, religious or 

charitable institutions including wakf  boards, bhoodanyagna or 

such other properties as may be specified by the State 

Government. 
 

 In view of the above, the State Government considers it necessary to 

have an ample provision in the said Central Act and accordingly, new section 

35A is proposed to be inserted. Clause 4 of the Bill provides for the same.  
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 It is also considered necessary to have some penal provisions to 

control over the crimes relating to certain transfer of property by imposing 

penalty on the accused and for eradication of civil disputes. Accordingly, new 

sections 82A to 82C are proposed to be inserted. Clause 5 of the Bill provides 

for the same.  

  

 This Bill seeks to amend the said Central Act of 1908 to achieve the 

aforesaid objects. 

KAUSHIK PATEL, 

 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 This Bill provides for delegation of legislative powers in the 

following respects:-- 

Clause 1.— Sub-clause (2) of this clause empowers the State Government 

to appoint by notification in the Official Gazette, the date on which the 

said Act shall come into force. 

Clause 3.—  (i) New proviso to the existing proviso of sub-section (1) of 

section 34 proposed to be inserted by this clause  empowers the State 

Government to specify by notification in the Official Gazette, the 

documents if they are not accompanied then the registering officer may 

refuse to register the non-testamentary instruments relating to 

immovable property mentioned in sub-section (1) of section 17; 

 (ii) the second proviso to sub-section (3) of section 34 proposed to be 

inserted by this clause  empowers the State Government to specify by 

notification in the Official Gazette, the procedure to be followed by the 

registering officer in cases where the executing party is a power of 

attorney holder. 

Clause 4.—  Clause (d) of new section 35A proposed to be inserted by this 

clause  empowers the State Government to specify by notification in 

the Official Gazette, the properties other than the immovable 

properties of the Central Government, State Governments, local 

bodies, educational, cultural, religious or charitable institutions 

including wakf  boards, bhoodanyagna, the accrued interest of which 
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shall be adversely affected by registering the document or class of 

documents specified therein. 

The delegation of legislative powers, as aforesaid, is necessary and is 

of a normal character.  

 

Dated the 19th March, 2020.                                       KAUSHIK PATEL. 
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE REGISTRATION ACT, 1908.  

(XVI of 1908) 

34. (1) Subject to the provisions contained in this Part and in sections 41, 43, 

45, 69, 75, 77, 88 and 89, no document shall be registered under this Act, 

unless the persons executing such document, or their representatives, assigns 

or agents authorized as aforesaid, appear before the registering officer within 

the time allowed for presentation under sections 23, 24, 25 and 26:  

Provided that, if owing to urgent necessity or unavoidable accident all 

such persons do not so appear, the Registrar, in cases where the delay in 

appearing does not exceed four months, may direct that on payment of a fine 

not exceeding ten times the amount of the proper registration fee, in addition 

to the fine, if any, payable under section 25, the document may be registered.  

(2)    XXX   XXX   XXX 

(3) The registering officer shall thereupon-  

(a) enquire whether or not such document was executed by the 

persons by whom it purports to have been executed;  

(b) satisfy himself as to the identity of the persons appearing before 

him and alleging that they have executed the document; and  

(c) in the case of any person appearing as a representative, assign or 

agent, satisfy himself of the right of such person so to appear. 

(4) to (5)   XXX   XXX   XXX 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

 

GUJARAT BILL NO.   7  OF 2020. 

 

A     B I L L 

 

further to amend the Registration Act, 1908 in its 

application to the State of Gujarat. 

 

 

  

 [ SHRI KAUSHIK PATEL,       

        MINISTER  FOR   REVENUE ]  

 

 

 

(As published in the Gujarat Government Gazette of 

the 19th March, 2020) 

 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 
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