
GUJARAT BILL NO. 23 OF 2019.  

 

THE  GUJARAT IRRIGATION AND  DRAINAGE  (AMENDMENT) 

BILL, 2019. 

 
 

A BILL 
 

 

further to amend the Gujarat Irrigation and Drainage Act, 2013.  

 
સન ર૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક. ૨૩ . 

 
 ગજુરાત સ િંચાઇ અન ેપાણી સનકાલ વ્ યવસ્  ા (સધુારા) વિધેયક, ૨૦૧૯. 

 
ગજુરાત સ િંચાઇ અને પાણી સનકાલ વ્ યવસ્  ા અસિસનયમ, ૨૦૧૩ વસધ ુસિુારવસા બાબત સવસિેયક. 

 
આ ી, ભારતના ગણરાજયના સ ત્તેરમા વસર્ષમાાં નીચેનો અસિસનયમ કરવસામાાં આવસે છે :- 

 
૧. (૧) આ અસિસનયમ ગજુરાત  સ િંચાઇ અને પાણી સનકાલ વ્ યવસ્  ા (સિુારા)  સવસિેયક, ૨૦૧૯ 

કહવેસાશે. 

(૨) તે, રાજ્ય  રકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામા ી નક્કી કરે તેવસી તારીખે અમલમાાં આવસશે.   

૨. ગજુરાત સ િંચાઇ અને પાણી સનકાલ વ્ યવસ્  ા અસિસનયમ, ૨૦૧૩(જેનો આમાાં હવસે પછી, 
“મખુ્ય અસિસનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં, કલમ ૩૭ને બદલ,ે નીચેની કલમ 
મકૂવસી:-  

 
 

“૩૭. (૧) જે કોઇ વ્ યકકત, ્ વસસૈ છક રીતે અ વસા યોગ્ ય  ત્તાસિકાર સવસના,-  
 
 

ટ ુંકી સુંજ્ઞા અને 
આરુંભ. 

સન ૨૦૧૩ના  
ગજુરાતના ૬ઠ્ઠા 
અવધવનયમની 
કલમ ૩૭ 
બદલિા 
બાબત.   
 

સન 
૨૦૧૩નો 
ગજુરાતનો 
૬ઠ્ઠો.  

નહરે િગેરેને 
નકુસાન કરિા 
બદલ વિક્ષા. 
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(૧)  નહરેમાાં ી પશઓુને લઇ જાય અ વસા પશઓુને નહરેમાાં ઉતરાવસડાવસે ત ે
વ્ યકકતને, ત્રણ મકહના સિુીની મદુતની કેદની અ વસા દ  હજાર રૂસપયા સિુીના 
દાંડની અ વસા તે બાંને સશક્ષા  શ;ે  
 
(૨) કોઇ નહરે અ વસા બાંિ ઉપર ઢોરને ચરાવસડાવસે અ વસા જાણીબજૂીને અન ે
ઇરાદાપવૂસષક ઢોરને ચરવસા દે અ વસા એવસી કોઈ નહરે અ વસા બાંિ ઉપર જાણીબજૂીને 
અને ઇરાદાપવૂસષક ઢોરને દોરડા ી ખીલે બાંિાવેસલા રાખે અ વસા એવસી કોઇ નહરે અ વસા 
બાંિ પર ઉગતુાં કોઇ ઘા  અ વસા બીજા ઝાડ-પાન ઉખેડી નાખ ેઅ વસા પરવસાનગી 
સવસના કોઇ વકૃ્ષ, ઝાડવુાં, ઘા  અ વસા વસાડને કોઈ રીતે નકુ ાન પહોંચાડે અ વસા 
કઢાવસડાવસે, કપાવસડાવસે અ વસા અન્ ય ા તેને નકુ ાન પહોંચાવસડાવેસ તે વ્ યકકતન,ે ત્રણ 
મકહના સિુીની મદુતની કેદની અ વસા દ  હજાર રૂસપયા સિુીના દાંડની અ વસા તે 
બાંને સશક્ષા  શે;  
 
(૩) નહરે અસિકારીએ પરવસાનગી આપેલ  મય કરતા વસિારે  મય માટે પાણી ખેંચે 
અ વસા પાણી લે  અ વસા નહરે મારફત અનસિકૃત રીતે પાણી લે તે વ્ યકકતને, ત્રણ 
મકહના સિુીની મદુતની કેદની અ વસા દ  હજાર રૂસપયા સિુીના દાંડની અ વસા તે 
બાંને સશક્ષા  શે;  
 
(૪) કોઇ  ામગ્રીનો અવસરોિ મકૂીન ેપાણીની  પાટી ઊંચી અ વસા નીચી લઇ જાય 
અ વસા નહરેને નકુ્ ાન કયાષ વસગર, એન્ન્જન અ વસા અન્ય  ાિન મકૂીને અનસિકૃત 
રીતે પાણી લે ત ેવ્ યકકતન,ે છ મકહના સિુીની મદુતની કેદની અ વસા વસી  હજાર 
રૂસપયા સિુીના દાંડની અ વસા તે બાંને સશક્ષા  શે;  
 
(૫) નહરેમાાં પાણીના પ્રવસાહનુાં સનયમન અ વસા સનયાંત્રણ કરવસાની વ્યવસ્ ામાાં 
અડચણ ઊભુાં કરે અ વસા તે માટેની વ્યવસ્ ામાાં અડચણ ઊભુાં કરે અ વસા  ાિનોનો 
અ વસા જળ વ્યવસ્ ાપન માટે રચેલા માળખાનો નાશ કરે /તે દૂર કરે તે વ્ યકકતને, 
એક વસર્ષ સિુીની મદુતની કેદની અ વસા પચા  હજાર રૂસપયા સિુીના દાંડની અ વસા 
તે બાંને સશક્ષા  શે; 
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(૬) નહરેના પાણીને પ્રદૂસર્ત કરે અ વસા પ્રવસાહી કચરો અ વસા ઘન કચરો છોડ,ે 
તો એક વસર્ષ સિુીની મદુતની કેદની અ વસા પચા  હજાર રૂસપયા સિુીના દાંડની 
અ વસા તે બને્નની સશક્ષા  શે. 
 

(૨) પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (૪)માાં ઉલ્લેખેલી  જા ઉપરાાંત, નહરે અસિકારી એન્ન્જન 
અ વસા પાઈપલાઈન અ વસા અનસિકૃત રીતે નહરેનુાં પાણી ખેંચવસા માટે વસપરાતા બીજા 
અન્ય  ાિનને જપ્ત કરી શકશે અને આવસા  ાિનો, નહરે અસિકારીને એક લાખ રૂસપયા 
સિુીનો દાંડ ચકૂવસીને પરત લેવસામાાં આવસશે.”. 

 
૩. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૩૮ને બદલે, નીચેની નવસી કલમ મકૂવસી:-    
 

“૩૮. (૧) જે કોઈ વ્યક્ક્ત, યોગ્ય  ત્તાસિકાર સવસના,- 
(૧) નદીના પાણીનો પ્રવસાહ વસાળવસાના હતે ુમાટે કોઈપણ રીતે કોઈ બાંિ બાાંિ ે
અ વસા અવસરોિ ઊભો કરે અ વસા પરૂ-બાંિન ેનકુ ાન કરે અ વસા એવસી કોઈ પ્રવસૃત્ત 
કરે કે જે ી પરૂ-બાંિન ેનકુ ાન  ાય અ વસા એવસો કોઈ બાંિ અ વસા અવસરોિ કાઢી 
નાખવસા માટે કાયદે ર રીત ેફરમાવ્્ુાં હોય ત્યારે તેમ કરવસાની ના પાડ ે અ વસા તેમ 
કરવસામાાં ગફલત કરે તો તેન,ે દોઢ વસર્ષ સિુીની મદુતની કેદની અ વસા એક લાખ 
રૂસપયા સિુીના દાંડની અ વસા તે બાંને સશક્ષા  શે; 
(૨) કોઈ નહરેમાાં છેદ પાડ ે અ વસા તેન ે આરપાર કાપે અ વસા નહરેમાાં છેદ 
પાડવસાનો અ વસા તેન ેઆરપાર કાપવસાનો પ્રયત્ન કરે અ વસા નહરેમાાં છેદ પાડીને 
અ વસા તેન ેઆરપાર કાપીન ે પાઈપ દાખલ કરે અ વસા નહરેને અ વસા નહરેને 
આવસરી લેતી બાજુને નકુ ાન પહોંચાડીન ેનહરેમાાં એન્ન્જન અને બીજુ ાં કોઈ ઉપકરણ 
મકેૂ અ વસા નહરેની મજબતૂી અ વસા  લામતીન ેઅન્ય ા નકુ ાન પહોંચાડે, તેનો 
નાશ કરે અને તેની મજબતૂીને જોખમમાાં મકેૂ અ વસા તેમ કરવસાનો પ્રયત્ન કરે તો, 
તેન ેબે વસર્ષ સિુીની મદુતની કેદની અ વસા બે લાખ રૂસપયા સિુીનાના દાંડની અ વસા 
તે બાંને સશક્ષા  શે; 
 
(૨) પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (૨)માાં ઉલ્લેખેલી  જા ઉપરાાંત, નહરે અસિકારી, 
એન્ન્જન અ વસા પાઈપલાઈન અ વસા અનસિકૃત રીતે નહરેનુાં પાણી ખેંચવસા માટે 

નહરેની મજબ  તી 
જોખમમાું મ  કિા, 
િગેરે માટે 
વિક્ષા. 

સન ૨૦૧૩ના 
ગજુરાતના 
૬ઠ્ઠા 
અવધવનયમની 
કલમ ૩૮ 
બદલિા 
બાબત. 
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વસપરાતા બીજા અન્ય  ાિનોને જપ્ત કરી શકશ ેઅને આવસા  ાિનો, નહરે અસિકારીન ે
એક લાખ રૂસપયા સિુીનો દાંડ ચકૂવસીને પરત લેવસામાાં આવસશે.”. 
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ઉદે્દિો અને કારણો 

પાણીની ઉપલભ્યતામાાં કદવસ -ેકદવસ ે ઘટાડો  ઈ રહ્યો છે અને પાણીની જાળવસણી કરવસી 
અન ેબચત કરવસી અને ઉપલભ્ય પાણીન ે કરક ર ી રાખવુાં તે  મયની જરૂકરયાત છે અન્ય ા 
રાજ્યના કેટલાક સવસ્તારો સ િંચાઈ અને ઘરેલ ુવસપરાશ માટે પરૂતા પાણી વસગર રહી જાય તેમ બની 
શકે છે. માનવસજીવસનના સનવસાષહ માટે પાણી અસનવસાયષ છે. પાણીનો પરુવસઠો પષુ્કળ પ્રમાણમાાં જણાય 
છે પણ તે અમયાષકદત સ્ત્રોત ન ી. ખા  કરીને, તાજુ ાં પીવસાલાયક પાણી માનવસ અક્્તત્વસ માટે  ૌ ી 
જરૂરી છે. જાળવસણીના પ્રયત્નો અને કાયષક્ષમ જળ સવસતરણ વસગર પાણીનો આ આવસશ્યક પરુવસઠો ખટૂી 
શકે છે.  

 નહરે વ્યવસ્ ા જકટલ અને ખલુ્લી છે તે પણ જાણીતી બાબત છે અને આ ી, બાંિમાાં ી 
છોડવસામાાં આવસતુાં પાણી, લાાંબા  મય પછી છેવસાડાના સવસ્તારોમાાં પહોંચે છે. સ િંચાઈના હતેઓુ માટે 
વસાપરવસામાાં આવસતુાં પાણી, પાણીના ઉપલબ્િ જથ્ ાના લગભગ ૮૦  ી ૮૫% હોય છે અને નહરેો 
ખલુ્લી હોવસા ી, ઘણીવસાર પાણીની ચોરી અ વસા તેના અનસિકૃત વસપરાશની સનયસમત ઘટનાઓ 
બનતી રહ ેછે. એ બાબત જાણીતી છે કે અનૈસતક માણ ો, પાણીની ચોરી અ વસા પાણીને પ્રદૂસર્ત 
કરવસા માટે સવસસવસિ પદ્ધસતઓ ઉપયોગમાાં લે છે અને તેમના સવસ્તારોમાાં ી પ ાર  તી નહરેોને 
નકુ ાન પહોંચાડીને પાણીની ચોરી કરવસામાાં આવેસ છે અને તેમની જરૂકરયાત કરતા વસધ ુપાણીનો 
ઉપયોગ કરે છે. તેમના દુષ્ટ ઈરાદા માટે નહરેના પાણીને ખેંચવસા માટે સવસસવસિ  ાિનો જેવસા કે 
એન્ન્જન, ઈલેક્ટ્ક્િક મોટરનો ઉપયોગ કરવસામાાં આવેસ છે જેના કારણ ેએવસી ક્્ સત પકરણમે છે કે પરૂતી 
માત્રામાાં પાણી ઉપલબ્િ હોવસા છતાાં, સ િંચાઈ અ વસા ઘરેલ ુહતેઓુ માટે હકદાર વ્યક્ક્તઓને પાણીનો 
પરુવસઠો પરૂો પાડવુાં શક્ય ન ી. 

 આ ી, પાણીની જાળવસણી  ાય અને ઉપલભ્ય પાણીની  માન વસહેંચણી  ાય તે જરૂરી બને 
છે. પાણીની ચોરી અ વસા પાણીના બગાડને અટકાવસવસા માટે, ગજુરાત સ િંચાઈ અને પાણી સનકાલ 
વ્યવસ્ ા અસિસનયમ, ૨૦૧૩માાં જેની અગાઉ ી જોગવસાઈ કરવસામાાં આવસી છે તે  જા અને દાંડમાાં 
વસિારો કરવસાનુાં પણ જરૂરી જણાય છે જે ી કરીન ેઅનૈસતક વ્યક્ક્તઓ પાણીની ચોરી અ વસા પાણીના 
બગાડના તેમના દુષ્ટ કૃત્યોમાાં પ્રવતૃ્ત રહ ેનકહ.  

 તે ી,  જા અને દાંડની માત્રામાાં વસિારાની જોગવસાઇ કરવસા માટે,  દરહુ અસિસનયમની કલમો 
૩૭ અન ેકલમ ૩૮ સિુારવસાનુાં જરૂરી અને ઈષ્ટ જણાય છે. 
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 આ સવસિેયક ી, ઉપ્ુષક્ત ઉદે્દશો સ દ્ધ કરવસા માટે, ગજુરાત સ િંચાઈ અને પાણી સનકાલ વ્યવસ્ ા 
અસિસનયમ, ૨૦૧૩ સિુારવસા િા્ુું છે.   
 
           સૌરભ પટેલ, 
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 

 
આ સવસિેયકમાાં, નીચેના બાબતોના  ાંબાંિમાાં, િારાકીય  ત્તાની  ોંપણી માટેની જોગવસાઈ 

કરી છે:- 
 
કલમ ૧.-  આ કલમની પેટા-કલમ (૨) ી, રાજ્ય  રકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામા ી, 

અસિસનયમ જે તારીખ ેઅમલમાાં આવસશે તે તારીખ નક્કી કરવસાની  ત્તા મળે છે. 
 
 
તારીખ: ૨૨મી જુલાઇ, ૨૦૧૯.        સૌરભ પટેલ. 
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પરુિણી 
 

ÃðÉßëÖ ìçîÇë³ ±Þõ ÕëHëí ìÞÀëá TÝäV×ë ±ìÔìÞÝÜ, 2013 (સન ૨૦૧3ના ગજુરાતના ૬ઠ્ઠા)માુંથી 
ઉતારા 

 

 

37. Éõ Àù³ TÝìÀÖ, VäöìEÈÀ ßíÖõ ±Þõ ÝùBÝ çkëëìÔÀëß ìäÞë-  
 (1)  Àù³ÕHë ÞèõßÞõ ÞðÀçëÞ ÕèùîÇëÍõ, ÖõÜë_ ÎõßÎëß Àßõ, Öõ ìäVI²Ö Àßõ ±×äë ÖõÜë_ ±äßùÔ 

ÜñÀõ; 
 (2)  Àù³ÕHë ÞèõßÜë_ Õñßë ÕëÍäëÜë_ ±ëäÖë ÕëHëíÜë_ ±×äë ÞèõßÜë_×í, ÞèõßÜë_ ×³Þõ, ÞèõßÞí 
µÕß×í Àõ ÞíÇõ×í äèõÖë_ ÕëHëíÜë_ ÞÍÖß ¶Ûð_ Àßõ ±×äë Öõ äÔëßõ Àõ CëËëÍõ ±×äë Àù³ ÞèõßÜë_Þí 
ÕëHëíÞí çÕëËí Àù³ÕHë çëÔÞ ¦ëßë ¶_Çí ±×äë ÞíÇí á³ ½Ý; 
 (3)   Éõ èõÖð±ù ÜëËõ Àù³ÕHë ÞèõßÞë ÕëHëíÞù çëÜëLÝ ßíÖõ µÕÝùÃ ×Öù èùÝ Öõ èõÖð±ù ÜëËõ 
Öõ ±ùÈ\_ ±ÞðÊÀ>â ÚÞõ ±õ ßíÖõ Öõ ÕëHëíÞõ ØñìWëÖ Àßõ ±×äë Ã_Øð_ Àßõ;   
 (4)  ßëÉÝ çõäÀÞë çkëëìÔÀëß×í ÃùÌäõá Àù³ ÉÜíÞÞð_ ±×äë çÕëËíÞð_ ìÞåëÞ ±×äë ÕëHëí 
ÜëÕ-Ý_hë (äùËß ÃõÉ) ÖùÍí ÞëÂõ, ìäÀòÖ Àßõ ±×äë Öõ ÂçõÍõ; 
 (5)  Àù³ÕHë ÞèõßÜë_ ÕëHëíÞë ÕþäëèÞð_ ìÞÝ_hëHë Àßäë, ìÞÝÜÞ Àßäë ±×äë Öõ ÜëÕäë ÜëËõÞë_ 
Àù³ÕHë çëÔÞÞù ±×äë Àù³ÕHë çëÔÞÞë ÛëÃÞù Þëå Àßõ, ÖõÞí çë×õ ÇõÍë_ Àßõ ±×äë Öõ Øñß Àßõ; 
 (6)  ±ë ±ìÔìÞÝÜ èõÌâ Àßõáë ìÞÝÜùÞí ½õÃäë³±ù×í ìäßð¢, ÞèõßÞë_ ÀëÜ, ìÀÞëßë ±×äë 
Àë_ç ÕöÀíÞë_ Àù³ÕHë  ÀëÜÜë_, ìÀÞëßëÜë_ ±×äë Àë_çÜë_ ±×äë ÖõÞí Úí° ÚëÉ\±õ, ÖõÞõ ÖõÜ ÀßäëÞí 
Þë ÕëÍÝë ÕÈí ÕHë Õåð±ù ±×äë äëèÞù á³ ½Ý ±×äë á³ ÉäÍëäõ; 
 (7)  Àù³ÕHë Þèõß µÕß ±×äë Õñß-Ú_Ô µÕß ÏùßÞõ ÇßëäÍëäõ ±×äë ½HëíÚñ°Þõ ±Þõ 
³ßëØëÕñäýÀ ÏùßÞõ Çßäë Øõ ±×äë ±ëäí Àù³ÕHë Þèõß ±×äë Ú_Ô µÕß ÏùßÞõ ØùßÍë×í Âíáõ Úë_Ôõ 
±×äë Ú_ÔëäÍëäõ ±×äë ½HëíÚñ°Þõ ±Þõ ³ßëØëÕñäýÀ ÏùßÞõ ØùßÍë×í Âíáõ Ú_Ôëäõáë ßëÂõ ±×äë ±õäí 
Àù³ÕHë Þèõß ±×äë Ú_Ô Õß µÃÖð_ Àù³ Cëëç ±×äë Úí½ {ëÍ-ÕëÞ µÂõÍí ÞëÂõ ±×äë ±õäí Þèõß 
±×äë Ú_ÔÞë ßZëHë ±ìÛÕþõÖ ÜëËõ èùÝ Öõäð_ Àù³ T²Zë, {ëÍäð_, Cëëç ±×äë äëÍ ÀëÏí ÞëÂõ, ÀëÕí ÞëÂõ 
±×äë Àù³ÕHë ßíÖõ ÖõÞõ ÞðÀçëÞ ÕèùîÇëÍõ ±×äë Öõ ÀÏëäõ, ÀÕëäõ ±×äë ±LÝ×ë ÖõÞõ ÞðÀçëÞ 
ÕèùîÇëäÍëäõ; 
 (8)  Àù³ÕHë ÜßëÜÖ, çÎë³-ÀëÜ ±×äë ÀëÜ ÀßäëÜë_ ÜØØ Àßäë ±×äë ÜØØ ÀßäëÞð_ Çëáð 
ßëÂäë ÜëËõ Öõ ±ëäð_ Àßäë ÀëÝØõçß Ú_ÔëÝõá èùÝ IÝëßõ, äëÉÚí ÀëßHë ìäÞë, ÖõÜ ÀßäëÜë_ ÚõØßÀëß 
ßèõ; 
 (9)  ±ë ±ìÔìÞÝÜ èõÌâ Àßõáë ÖõÞë Àù³ÕHë ìÞÝÜÞð_ µSá_CëÞ Àßõ ±×äë ÖõÞù Û_Ã Àßõ; 

Þèõß 
äÃõßõÞõ 
ÞðÀçëÞ 
Àßäë 
ÚØá 
ìåZëë. 
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 Öõ TÝìÀÖÞõ, ÉÝëßõ ±ëäð_ ÀòIÝ, ÛëßÖÞë ÎùÉØëßí ±ìÔìÞÝÜÞë ±×ý ÕþÜëHëõ ÚÃëÍ ÀßäëÞù 
ÃðÞù ×Öù Þ èùÝ IÝëßõ, ÜõìÉVËÿõË çÜZë ØùìWëÖ ÌÝýõ, ±õäë ØßõÀ ÃðÞë ÚØá, hëHë ÜìèÞë çðÔíÞí ÜðØÖÞí 
ÀõØÞí ±×äë Õë_Ç è½ß wìÕÝë çðÔíÞë ØoÍÞí ±×äë Öõ ÚLÞõ ìåZëë ×åõ. 
 

38. Éõ Àù³ TÝìÀÖ, ÝùBÝ çkëëìÔÀëß ìäÞë- 
 (1)  Àù³ ÞèõßÜë_ ÈõØ ÕëÍõ ±×äë ÖõÞõ ±ëßÕëß ÀëÕõ ±×äë ÖõÜë_ ÈõØ ÕëÍäëÞù ±×äë ÖõÞõ 
±ëßÕëß ÀëÕäëÞù ±×äë ±LÝ×ë ÖõÞõ ÞðÀçëÞ ÕèùîÇëÍäëÞù, ÖõÞù Þëå ÀßäëÞù ±×äë ÖõÞí 
ÜÉÚñÖíÞõ ½õÂÜÜë_ ÜñÀäëÞù ÕþÝIÞ Àßõ; 
 (2)  Àù³ ÞèõßÜë_Þð_ Àù³ Éâ¦ëß µCëëÍõ, Ú_Ô Àßõ ±×äë ÖõÜë_ ±äßùÔ ÜñÀõ ±×äë µCëëÍäëÞù, 
Ú_Ô ÀßäëÞù ±×äë ÖõÜë_ ±äßùÔ ÜñÀäëÞù ÕþÝIÞ Àßõ; 
 (3)  Éõ ÞØíÞë ±×äë ÞèõßÞë ìÀÞëßë µÕß Õñß-Ú_Ô èùÝ Öõ ÞØíÞë ±×äë ÞèõßÞë ÕëHëíÞù 
Õþäëè äëâäëÞë Àõ ±ËÀëääëÞë èõÖð ÜëËõ Àù³ ÍõÜ Úë_Ôõ Àõ ±äßùÔ ÜñÀõ ±×äë ±õäù Àù³ ÍõÜ Àõ 
±äßùÔ ÀëÏí ÞëÂäë ÜëËõ ÀëÝØõçß ÎßÜëTÝð_ èùÝ IÝëßõ ÖõÜ ÀßäëÞí Þë ÕëÍõ ±×äë ÖõÜ ÀßäëÜë_ 
ÃÎáÖ Àßõ; 
 Öõ TÝìÀÖÞõ, ÉÝëßõ ±ëäð_ ÀòIÝ ÛëßÖÞë ÎùÉØëßí ±ìÔìÞÝÜ, 1860Þë ±×ý èõÌâ ÚÃëÍ 
ÀßäëÞù ÃðÞù ×Öù Þ èùÝ, IÝëßõ  Õþ×Ü äÃýÞë ÜõìÉVËÿõË çÜZë ØùìWëÖ ÌÝýõ,  ±õäë ØßõÀ ÃðÞë ÚØá, È 
ÜìèÞë çðÔíÞí ÜðØÖÞí ÀõØÞí ±×äë Øç è½ß wìÕÝë çðÔíÞë ØoÍÞí ±×äë Öõ ÚLÞõ ìåZëë ×åõ Ñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÞèõßÞí 
ÜÉÚñÖí 
½õÂÜëääë
, äÃõßõ 
ÚØá 
ìåZëë. 

çÞ 
1860Þù 
45Üù. 

çÞ 1860Þù 
45Üù. 
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                                     ગજુરાત વિધાનસભા સચિિાલય 
 

 

           [સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૩.] 

                                          

ગજુરાત વસિંિાઇ અને પાણી વનકાલ વ્ યિ્ થા  
અવધવનયમ, ૨૦૧૩ િધ ુસધુારિા બાબત વિધેયક. 

 

                                   

     [શ્રી સૌરભ પટેલ,  

                                                                     ઊર્જા મુંત્રીશ્રી.] 

 

 

(સન ૨૦૧૯ના જુલાઈ મહહનાની ૨૨ મી તારીખે ગજુરાત સરકારી  
રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાા મજુબ) 

 

 

ડી. એમ. પટેલ, 
સચિિ, 

ગજુરાત વિધાનસભા. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT IRRIGATION AND DRAINAGE (AMENDMENT) BILL, 

2019. 

 

GUJARAT BILL NO.     23    OF 2019. 

 

A    B I L L 

 

further to amend the Gujarat Irrigation and Drainage Act, 2013. 

 

         It is hereby enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as 

follows:- 

1. (1) This Act may be called the Gujarat Irrigation and Drainage 

(Amendment) Act, 2019.  

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

notification in the Official Gazette, appoint. 

Short title 

and 

commencem

ent. 
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2. In the Gujarat Irrigation and Drainage Act, 2013 (hereinafter referred to as 

“the principal Act”), for section 37, the following section shall be substituted, 

namely:- 

 

  “37. (1) Whoever voluntarily or without proper authority,- 

  (i) passes or causes animals in canal shall be punished with 

 imprisonment for a term which may extend to three months or with 

 fine up to ten thousand rupees or with both; 

 (ii) causes or knowingly and willfully permits cattle to graze or 

tethers upon any canal or dam or causes knowingly and willfully 

permits cattle to tether upon any such canal or dam, or roots up any 

grass or other vegetation or any way injures or causes to be removed, 

cut or otherwise injures any tree, bush, grass or hedge without 

permission shall be punished with imprisonment for a term which 

may extend to three months or with fine upto ten thousand rupees or 

with both; 

 (iii) draws more water or takes water for time which is more than 

that permitted by the Canal Officer or takes water unauthorized 

through canal shall be punished with imprisonment for a term which 

may extend to three months or with fine up to ten thousand rupees 

or with both; 

 (iv) by any means raises or lowers the level of water by  putting 

obstruction of any materials or takes water unauthorized by putting 

an engine or other instrument without damaging canal shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to six 

months or with fine upto twenty thousand rupees or with both; 

(v) interfere with arrangement of regulating or controlling canal 

water flow or interfere in arrangement for that or damages/removes 

apparatus or structures constructed for water management shall be 

Guj. 6 of 2013. Substitution 

of section 37 

of Guj. 6 of 

2013. 

Penalty for 

damaging 

canal etc. 
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punished with imprisonment for a term which may extend to one 

year or with fine up to fifty thousand rupees or with both; 

 (vi) pollutes the canal water or releases liquid waste or solid waste 

shall be punished with imprisonment for a term which may extend 

to one year or with fine upto fifty thousand rupees or with both. 

(2) Over and above the punishment as referred to in clause (iv) of 

sub-section (1), the canal officer may confiscate the engine or 

pipeline or any other instrument used for drawing canal water 

unauthorizedly and such instruments shall be returned back by 

paying penalty up to one lakh rupees to canal officer.”.  

3.  In the principal Act, for section 38, the following section shall be 

substituted, namely:- 

 “38.  (1) Whoever, without proper authority, - 

 (i) makes any embankment or creates obstruction by any 

means for the purpose of diverting flow of a river or damages 

flood-embankment or carryout activity which leads to damage 

of flood embankment or refuses or neglects to remove any 

such embankment or obstruction when lawfully required so to 

do shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to one and half years or with fine up to one lakh rupees 

or with both; 

 (ii) pierces or cuts through canal or attempts to pierce or cut 

through canal or insert pipe by piercing or cutting canal or put 

engine or any other instrument in canal by damaging canal or 

canal lining or otherwise damage, destroy or endanger the 

stability or safety of canal or attempt to so shall be punished 

with imprisonment for a term which may extend to two years 

or with fine up to two lakhs rupees or with both; 

Substitution 

of section 38 

of Guj. 6 of 

2013. 

Penalty for 

endangering 

stability of 

canal, etc. 
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(2) Over and above the punishment as referred to in clause (ii) of 

sub-section (1), the canal officer may confiscate the engine or 

pipeline or any other instrument used for drawing canal water 

unauthorizedly and such instruments shall be returned back by 

paying penalty up to one lakh rupees to canal officer.”.  
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

The availability of water is getting dwindled day to day and it is need 

of the hour to conserve and save water  and put the available water in an 

economic manner otherwise it may happen that some areas of the State may 

go without sufficient water for irrigation and domestic use. Water is 

necessary for the sustenance of human life. While the supply seems 

abundant, water is not a limitless resource, particularly the fresh potable 

water most necessary to human survival. Without conservation efforts 

and efficient water distribution this vital supply of water may be 

exhausted.  

It is also known that the canal system is complex and open and 

therefore, the water released from dam reaches the tail end areas after a long 

time. The water used for the irrigation purposes is about 80 to 85 % of the 

available quantum of water and as the canals are open, it at times occurs 

that there are regular incidents of water thefts or unauthorized use. It is well 

known that unscrupulous persons uses various methods for water thefts or 

polluting water and the water is stolen by damaging the canals passing 

through their areas or uses more water than their  requirement. Various 

means like using the engines, electric motors for lifting the canal water are 

deployed for their evil intentions which results in a situation where even 

though sufficient quantity of water is available, it is not possible to supply 

water to the rightful persons for irrigation or domestic purposes.  

It is therefore, becomes necessary that water is to be conserved and 

equitable distribution of available water is to be done. It is also considered 

necessary that in order to check the water thefts or wastage of water, the 

punishments and the fine which are already provided in the Gujarat 

Irrigation and Drainage Act, 2013 are increased to cause deterrence so that 

unscrupulous persons do not indulge in their evil acts of water thefts or 

wastage of water.  
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It is therefore, considered necessary and expedient to amend 

sections 37 and 38 of the said Act to provide for increase in the quantum of 

punishment and fine.  

The Bill seeks to amend the Gujarat Irrigation and Drainage Act, 

2013 to achieve the aforesaid objects.  

 

SAURABH 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 Act shall come into force. 

 

 

Dated the  22nd July, 2019.                                                      SAURABH PATEL.  
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE GUJARAT IRRIGATION AND DRAINAGE ACT, 

2013.  

(Guj. 6 of 2013) 

37. Whoever voluntarily and without proper authority-  

(i) damages, alters, enlarges or obstructs any canal;  

(ii) interferes with, or increases or diminishes the supply of water in, or the 

flow of water from, through, over or under any canal, or by any means raises 

or lowers the level of the water in any canal;  

(iii) corrupts or fouls the water of any canal so as to render it less fit for the 

purposes for which it is ordinarily used;  

(iv) destroys, defaces or moves any land or level mark or water gauge fixed 

by the authority of a public servant;  

(v) destroys, tampers with, or removes, any apparatus, or part of any 

apparatus, for controlling, regulating or measuring the flow of water in any 

canal;  

(vi) passes or causes animals or vehicles to pass, in or across any of the 

works, banks or channels of a canal contrary to rules made under this Act, 

after he has been desired to desist therefrom;  

(vii) causes or knowingly and wilfully permits cattle to graze upon any canal 

or flood- embankment, or tethers or causes or knowingly and wilfully 

permits cattle to be tethered, upon any such canal or embankment, or roots 

up any grass or other vegetation growing on any such canal or embankment, 

or removes, cuts or in any way injures, or causes to be removed, cut or 

otherwise injures any tree, bush, grass or hedge intended for the protection 

of such canal or embankment;  

Penalty for 

damaging 

canal, etc.  
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(viii) neglects, without reasonable cause to assist or to continue to assist in 

the execution of any repair, clearance or work, when lawfully bound so to 

do;  

(ix) violates any rule made under this Act for breach thereof; shall, when 

such act shall not amount to the offence of committing mischief within the 

meaning of the Indian Penal Code, 1860on conviction before a Magistrate, 

be punished for each of such offences with imprisonment for a term which 

may extend to three months or with fine which may extend to five thousand 

rupees or with both.  

38. Whoever without proper authority- 

(i) pierces or cuts through or attempts to pierce or cut through or otherwise 

damage, destroy or endanger the stability of any canal;  

(ii) opens, shuts or obstructs or attempts to open, shuts or obstructs any 

sluice in any canal;  

(iii) makes any dam or obstruction for the purpose of diverting or opposing 

the current of a river or canal on the bank whereof there is a flood 

embankment or refuses or neglects to remove any such dam or obstruction 

when lawfully required so to do,  

shall, when such act shall not amount to the offence of committing mischief within 

the meaning of the Indian Penal Code, 1860 on conviction before a Magistrate of 

the First Class, be punished for each of such offences with imprisonment for a term 

which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand 

rupees or with both.  

 

XLV of 

1860.  
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

GUJARAT BILL NO.   23    OF 2019. 

 

A     B I L L 

 

further to amend the Gujarat Irrigation and Drainage 

Act, 2013. 

  

 

[SHRI  SAURABH PATEL, 

   MINISTER FOR ENERGY] 

 

 

(As published in the Gujarat Government 

Gazette of   22nd July, 2019) 

 

 

 

D.M.PATEL 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 
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