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GUJARAT BILL  NO. 21 OF 2019. 

 

THE GUJARAT LOCAL AUTHORITIES AND TOWN PLANNING LAWS 

(AMENDMENT) BILL, 2019. 

 

A BILL 

 

further to amend the Gujarat Metropolitan Planning Committees Act, 2008, the Gujarat District 

Planning Committees Act, 2008 and the Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 

1976 to make effective provisions for the planning in the areas under the jurisdiction of 

Metropolitan Planning Committee and the District Planning Committee in different areas in the 

State of Gujarat and for matters connected therewith or incidental thereto. 

 
સન ર૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક.  ૨૧. 

 
ગજુરાત સ્થાવનક સત્તામુંડળ અને નગરરચના કાયદા (સધુારા) વિધેયક, ૨૦૧૯. 

 
ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮, ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત 
અમિમનયમ, ૨૦૦૮ અને ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી મિકાસ અમિમનયમ, ૧૯૭૬ િધ ુ
સિુારિા, ગજુરાત રાજયના મિમિિ મિસ્તારોમાાંની મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા 

આયોજન સમમમતની હકમૂત હઠેળના મિસ્તારોમાાં આયોજન માટે અસરકારક જોગિાઇઓ કરિા 
અને તેની સાથે સાંકળાયલેી અથિા તેને આનષુાંગગક બાબતો માટે જોગિાઇ કરિા બાબત મિિેયક. 
 
 આમથિક મિકાસ અને સામાજજક ન્યાયના સાંબાંિમાાં આયોજજત મિકાસ મસદ્ધ  કરિા અને ગજુરાત 
રાજયના મિમિિ મિસ્તારોમાાં મિકાસ યોજનાઓના અમલીકરણ માટે અસરકારક જોગિાઇઓ કરિાનુાં 
ઇષ્ટ છે;  
 

આથી, ભારતના ગણરાજયના મસત્તેરમા િષષમાાં નીચેનો અમિમનયમ કરિામાાં આિે છે :- 
 
૧. (૧) આ અમિમનયમ ગજુરાત સ્થામનક સત્તામાંડળ અને નગરરચના કાયદા (સિુારા) અમિમનયમ, 
૨૦૧૯ કહિેાશે.   
 
(૨) તે, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, નક્કી કરે તેિી તારીખે અમલમાાં આિશે.  

ટ ુંકી સુંજ્ઞા 
અને 

આરુંભ. 
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૨. ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી મિકાસ અમિમનયમ, ૧૯૭૬ (જેનો આમાાં હિે પછી, 
“રાષ્રપમત અમિમનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કરિામાાં આવ્યો છે તે)માાં, કલમ ૯માાં, પેટા-કલમ (૧)માાં, 
નીચેનો પરાંતકુ દાખલ કરિો:- 

 
 

“પરાંત ુ મિકાસ યોજનામાાં, ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ 
અથિા યથાપ્રસાંગ, ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ હઠેળ માંજૂર કરેલ 
મિકાસ યોજનાની સ્થળલક્ષી આયોજન સાંબાંિી દરખાસ્તોનો સમાિેશ કરિો જોઇશે.’’.  

 
૩. રાષ્રપમત અમિમનયમમાાં, કલમ ૧૨માાં, પેટા-કલમ (૧)માાં, ‘‘ગજુરાત મહાનગર આયોજન 
સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ની જોગિાઈઓ હઠેળ મિકાસ યોજના સાથે સસુ ાંગત હોય તેિી’’ એ 
શબ્દો કમી કરિા.  

 
 

૪. રાષ્રપમત અમિમનયમમાાં, કલમ ૧૯ પછી, નીચેની કલમ દાખલ કરિી:-   
 
 

“૧૯ ક. ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ની કલમ ૧૦-
ક-ની પેટા-કલમ (૨)માાં  અથિા યથાપ્રસાંગ, ગજુરાત મહાનગર આયોજન 
સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ની કલમ ૧૦-ક-ની પેટા-કલમ (૨)માાં મનર્દિષ્ટ 
કરેલી તારીખ પછી, સમગુચત સત્તામાંડળે, આ અમિમનયમ હઠેળ કરિાની 
મિકાસ યોજનામાાં, મિકાસ યોજનાની  સ્થળલક્ષી આયોજન સાંબાંિી દરખાસ્તો 
કે જેને  ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ની કલમ ૧૦-
ક-ની પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (ક) અથિા યથાપ્રસાંગ, ગજુરાત મહાનગર 
આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ની કલમ ૧૦-ક-ની પેટા-કલમ (૧)ના 
ખાંડ (ક) હઠેળ માંજૂરી આપિામાાં આિી હોય, તેનો(તેિી દરખાસ્તોનો), 

સન ૧૯૭૬નો 
રાષ્ટ્રપવત 
અવધવનયમ 
ક્રમાુંક: 
૨૭મો.    

સન 
૧૯૭૬ના 
રાષ્ટ્રપવત 
અવધવનયમ 
ક્રમાુંક: ૨૭ની 
કલમ ૯ નો 
સધુારો.  
 

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો 
૧૮ મો.  
સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો 
૧૧મો.  

સન 
૧૯૭૬ના 
રાષ્ટ્રપવત 
અવધવનયમ 
ક્રમાુંક: ૨૭ની 
કલમ ૧૨નો 
સધુારો.  
 

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો 
૧૮મો.  

સન 
૧૯૭૬ના 
રાષ્ટ્રપવત 
અવધવનયમ 
ક્રમાુંક: ૨૭માું 
નિી કલમ 
૧૯-ક દાખલ 
કરિા બાબત 
.  
 

વિકાસ યોજનામાું 
સ્થળલક્ષી આયોજનના 
સુંબુંધમાું દરખાસ્તનો  
સમાિેશ કરિા બાબત.  

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો ૧૧મો.  

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો ૧૮મો.  

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો ૧૧મો.  

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો ૧૮મો.  
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સમગુચત સત્તામાંડળે કલમ ૧૯ હઠેળ મિકાસ યોજનામાાં પોતાને યોગ્ય જણાય 
તેિા ફેરફાર કરીને, સમાિેશ કરિો જોઇશે.”.    
 

૫. ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ (જેનો આમાાં હિે પછી, 
“જજ.આ.સ.અમિમનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે ત)ેમાાં, કલમ ૧માાં, પેટા-કલમ (૨)માાં, “મુાંબઇ  
પ્રોમિન્ન્શયલ મ્યમુનમસપલ કોપોરેશન અમિમનયમ, ૧૯૪૯” એ શબ્દો અને આંકડાને બદલે, 
“ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮” એ શબ્દો અને આંકડા મકૂિા.   

 
૬. જજ.આ.સ. અમિમનયમમાાં, કલમ ૨-માાં, ખાંડ (ક) પહલેા, નીચેનો ખાંડ દાખલ કરિો:-  

 
 “(ક-૧) “ સમગુચત સત્તામાંડળ” એટલે ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી મિકાસ અમિમનયમ, 
૧૯૭૬ની કલમ ૨-ના ખાંડ (૩) હઠેળ વ્યાખ્યા કરેલ સત્તામાંડળ;”.  

 
૭. જજ.આ.સ. અમિમનયમમાાં,  કલમ ૧૦ પછી, નીચેની કલમો દાખલ કરિી:- 

  
“૧૦ ક. (૧) રાજ્ય સરકાર, જજલ્લા આયોજન સમમમતએ અથિા યથાપ્રસાંગ, અમિકૃત 
અમિકારીએ રજૂ કરેલી મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો મળ્યેથી, યથાપ્રસાંગ, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી,–, કાાં તો-  

 
(ક) પોતે યોગ્ય ગણે તેિા સિુારા િગર અથિા તેિા સિુારાને અિીન રહીને, યોજના 
દ્વારા આિરી લેિામાાં આિેલા સમગ્ર મિસ્તાર અથિા તેના કોઈ ભાગ માટે એિી રીત ે
મળેલો મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો માંજૂર કરી શકશ ેઅથિા માંજૂર કરિાનો ઇનકાર કરી 
શકશ;ે અથિા 

 
(ખ) પોતે આદેશ કરે તેિી રીતે યોજનામાાં સિુારો કરિા માટે, જજલ્લા આયોજન 
સમમમતને અથિા યથાપ્રસાંગ, અમિકૃત અમિકારીને મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો પરત કરી 
શકશે. 
 

સન ૧૯૪૯નો 
મુુંબઈનો ૫૯મો.  

સન ૨૦૦૮ના  
ગજુરાતના 
૧૧મા  
અવધવનયમની 
કલમ ૧નો 
સધુારો.  

સન ૧૯૭૬નો 
રાષ્ટ્રપવત અવધવનયમ 
ક્રમાુંક: ૨૭મો.   

વિકાસ 
યોજનામાું 
દરખાસ્તોનો 
સમાિેશ કરિા 
બાબત.  

સન ૨૦૦૮ના 
ગજુરાતના 
૧૧મા 
અવધવનયમમાું 
નિી કલમો 
૧૦ ક-થી ૧૦ 
ગ દાખલ 
કરિા  
બાબત. 
 

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો ૧૧મો.  

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો ૧૮મો.  

સન ૨૦૦૮ના  
ગજુરાતના 
૧૧મા  
અવધવનયમની 
કલમ ૨- નો 
સધુારો.  
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(૨) ખાંડ (ક) હઠેળ આપિામાાં આિેલી માંજૂરીને, આખરી મિકાસ યોજના કહિેી જોઈશે, જે 
રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, મનર્દિષ્ટ કરે તેિી તારીખે અમલમાાં આિશે. 
 
(૩) અમલમાાં આિેલી આખરી મિકાસ યોજના, જજલ્લામાાં કાયષ કરતા તમામ સાંબાંમિત 
સત્તામાંડળોને બાંિનકતાષ રહશેે.  
 

૧૦ ખ. (૧) ત ેઅથે જજલ્લા આયોજન સમમમત પાસેથી દરખાસ્ત મળ્યેથી અથિા અન્યથા, રાજ્ય 
સરકારનો એિો અગભપ્રાય હોય કે આખરી મિકાસ યોજનામાાં કોઈ ફેરફાર (જેનો આમાાં હિે પછી, 
‘ફેરફાર’ તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) કરિાનુાં જાહરે ર્હતમાાં જરૂરી છે, તો તે, ફેરફારની પ્રમસદ્ધદ્ધની 
તારીખથી બે મર્હનાની મદુતની અંદર, ફેરફારના સાંબાંિમાાં કોઈ વ્યન્તત પાસેથી િાાંિા અથિા 
સચૂનો માંગાિતી  નોર્ટસ સાથે આખરી મિકાસ યોજનામાાં સગૂચત કરેલો ફેરફાર, તેણે રાજપત્રમાાં 
પ્રમસદ્ધ કરિો જોઈશે. 

 
(૨)    તેમાાં મનર્દિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર પેટા-કલમ (૧) હઠેળ મળેલા િાાંિા અથિા સચૂનો, 
કોઈ હોય, તો તેના પર મિચારણા કયાષ પછી અને ફેરફારની દરખાસ્ત, તે જજલ્લા આયોજન 
સમમમત દ્વારા કરિામાાં આિેલી ના હોય, ત્યારે તે ર્કસ્સામાાં જજલ્લા આયોજન સમમમત સાથે 
મિચારમિમનમય કયાષ પછી, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, પોતે ઉગચત ગણે તેિા 
સિુારા સાથે અથિા તે મિના ફેરફાર માંજૂર કરી શકશે અને આિો ફેરફાર, જાહરેનામામાાં મનર્દિષ્ટ 
કરિામાાં આિે તેિી તારીખે અમલમાાં આિશે.  

 
(૩)   ફેરફાર અમલમાાં આવ્યાની તારીખથી, આ અમિમનયમની જોગિાઇઓ, તે આખરી મિકાસ 
યોજનાને લાગ ુપડે છે તેમ તેિા ફેરફારને લાગ ુપડશે. 

 
 

૧૦ ગ.  (૧) દરેક જજલ્લા આયોજન સમમમતએ, આ અમિમનયમના કાયષક્ષમ અમલીકરણ 
માટે, રાજ્ય સરકાર દ્ધારા િખતોિખત બહાર પાડિામાાં આિે તેિી સચૂના અનસુાર આિા 
આદેશો અથિા મનયાંત્રણોનુાં પાલન કરવુાં જોઈશે.  
 

આખરી વિકાસ 
યોજનામાુંનો  
ફેરફાર.       

રાજ્ય સરકારે 
આદેશો કરિા 
બાબત.      
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(૨) આ અમિમનયમ હઠેળ કોઇ જજલ્લા આયોજન સમમમત દ્ધારા તેની સત્તા િાપરતી િખત ે
અને તેના કાયો બજાિતી િખતે અથિા તેના સાંબાંિમાાં, જજલ્લા આયોજન સમમમત અને રાજ્ય 
સરકાર અથિા બીજા કોઇ સત્તામાંડળ િચ્ચે કોઇ મિિાદ ઉભો થાય તો, આિા મિિાદો અંગનેો 
રાજ્ય સરકારનો મનણષય આખરી રહશેે. 
(૩) આ અમિમનયમ અથિા તત્સમય ેઅમલમાાં હોય તેિા બીજા કોઇ કાયદામાાં ગમે ત ે
મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, રાજ્ય સરકાર, કોઈ અમિકારીની મનમણકૂ કરી શકશે જે,-  

(ક) અમિમનયમ હઠેળની મિકાસ યોજના તૈયાર કરિામાાં જજલ્લા આયોજન 
સમમમતને મદદ કરશે; 

(ખ)   સમમમતના રેકડષ મનભાિશે, ચચાષમિચારણા અને મનણષયોના સાંદેશા-વ્યિહારના 
અને બીજા તમામ તેને આનષુાંગગક રેકડષ તૈયાર કરશે.”.  
 

 
૮. ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ (જેનો આમાાં હિે પછી, “મ.આ.સ. 
અમિમનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં કલમ ૨-માાં, ખાંડ (ક) પહલેા, નીચેનો ખાંડ દાખલ કરિો:-  

 
 
“(ક-૧) “સમગુચત સત્તામાંડળ” એટલે ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી મિકાસ અમિમનયમ, ૧૯૭૬ની 
કલમ ૨ ના ખાંડ (૩) હઠેળ વ્યાખ્યા કરેલ સત્તામાંડળ;”.  

 
૯. મ.આ.સ. અમિમનયમમાાં, કલમ ૧૦ પછી, નીચેની કલમો દાખલ કરિી:-  

 
“૧૦ ક. (૧) રાજ્ય સરકાર, મહાનગર આયોજન સમમમતએ રજૂ કરેલા મિકાસ યોજનાનો 
મસુદ્દો મળ્યેથી રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી,-  
 

(ક) પોતે યોગ્ય ગણે તેમ તેિા સિુારા મિના અથિા તેિા સિુારાને અિીન 
રહીને, યોજના દ્વારા આિરી લેિામાાં આિેલા સમગ્ર મિસ્તાર અથિા તનેા 
કોઈ ભાગ માટે અલગથી એિી રીતે મળેલ મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો માંજૂર 
અથિા નામાંજૂર કરી શકશે; અથિા 

સન ૨૦૦૮ના  
ગજુરાતના ૧૮મા    
અવધવનયમની 
કલમ ૨-નો 
સધુારો.  

સન ૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો 
૧૮મો.  

સન ૧૯૭૬નો 
રાષ્ટ્રપવત 
અવધવનયમ 
ક્રમાુંક: ૨૭મો. 

સન ૨૦૦૮ના 
ગજુરાતના 
૧૮મા 
અવધવનયમમાું 
કલમ ૧૦-ક 
દાખલ કરિા 
બાબત.    

વિકાસ 
યોજનામાું 
દરખાસ્તોનો 
સમાિેશ કરિા 
બાબત.    
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(ખ) પોતે આદેશ કરે તેિી રીતે સદરહુ યોજનામાાં સિુારો કરિા માટે 
મહાનગર આયોજન સમમમત અથિા યથાપ્રસાંગ, અમિકૃત અમિકારીને મિકાસ 
યોજનાનો મસુદ્દો પરત કરી શકશે. 

 
(૨) પેટા-કલમ (૧)ના ખાંડ (ક) હઠેળ આપિામાાં આિેલી માંજૂરી, આખરી મિકાસ યોજના 
કહિેાશે, જે રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી મનર્દિષ્ટ કરે તેિી તારીખે અમલમાાં 
આિશે.  

 
(૩) અમલમાાં આિેલી આખરી મિકાસ યોજના, મહાનગર મિસ્તારમાાં કામ કરતા સાંબાંમિત 
તમામ સત્તામાંડળોને બાંિનકતાષ રહશેે. 

 
૧૦ ખ. (૧) તે અથે મહાનગર આયોજન સમમમત પાસેથી દરખાસ્ત મળ્યેથી અથિા અન્યથા, 
રાજ્ય સરકારનો એિો અગભપ્રાય હોય કે આખરી મિકાસ યોજનામાાં કોઈ ફેરફાર (જેનો આમાાં 
હિે પછી, “ફેરફાર” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) કરિાનુાં જાહરે ર્હતમાાં જરૂરી છે, તો ત,ે ફેરફારની 
પ્રમસદ્ધદ્ધની તારીખથી બે મર્હનાની મદુતની અંદર ફેરફારના સાંબાંિમાાં કોઈ વ્યન્તત પાસેથી 
િાાંિા અથિા સચૂનો માંગાિતી નોર્ટસ સાથે આખરી મિકાસ યોજનામાાં સગૂચત કરેલો ફેરફાર 
તેણે રાજપત્રમાાં પ્રમસદ્ધ કરિો જોઈશે. 
 
(૨) તેમાાં મનર્દિષ્ટ કરેલી મદુતની અંદર પેટા-કલમ (૧) હઠેળ મળેલા િાાંિા અથિા 
સચૂનો, હોય તો તેના પર મિચારણા કયાષ પછી અને ફેરફારની દરખાસ્ત, જજલ્લા આયોજન 
સમમમત દ્વારા કરિામાાં આિેલી ના હોય, ત્યારે તે ર્કસ્સામાાં, મહાનગર આયોજન સમમમત સાથ ે
મિચારમિમનમય કયાષ પછી, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, પોતે ઉગચત ગણે તેિા 
સિુારા સાથે અથિા તે મિના ફેરફાર માંજૂર કરી શકશે અને આિો ફેરફાર, જાહરેનામામાાં 
મનર્દિષ્ટ કરિામાાં આિે તેિી તારીખે અમલમાાં આિશે. 

 
(૩) ફેરફાર અમલમાાં આવ્યાની તારીખથી, આ અમિમનયમની જોગિાઇઓ, તે આખરી 
મિકાસ યોજનાને લાગ ુપડે છે તેમ તેિા ફેરફારને લાગ ુપડશે.  
 

આખરી વિકાસ 
યોજનાનો ફેરફાર.   
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૧૦ ગ. (૧) દરેક જજલ્લા આયોજન સમમમતએ, આ અમિમનયમના કાયષક્ષમ અમલીકરણ 
માટે, રાજ્ય સરકાર દ્ધારા િખતોિખત બહાર પાડિામાાં આિે તેિી સચૂના અનસુાર આિા 
આદેશો અથિા મનયાંત્રણોનુાં પાલન કરવુાં જોઈશે.   
 
(૨) આ અમિમનયમ હઠેળ કોઇ મહાનગર આયોજન સમમમત દ્ધારા તેની સત્તા િાપરતી 
િખત ેઅથિા તેના કાયો બજાિતી િખતે અથિા તેના સાંબાંિમાાં, મહાનગર આયોજન સમમમત 
અને રાજ્ય સરકાર અથિા બીજા કોઇ સત્તામાંડળ િચ્ચે કોઇ મિિાદ ઊભો થાય તો, આિા 
મિિાદો અંગ ેરાજ્ય સરકારનો મનણષય આખરી રહશેે. 
 
(૩) આ અમિમનયમ અથિા તત્સમય ેઅમલમાાં હોય તેિા બીજા કોઇ કાયદામાાં ગમે ત ે
મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, રાજ્ય સરકાર, કોઈ અમિકારીની મનમણકૂ કરી શકશે જે,- 

(ક) અમિમનયમ હઠેળની મિકાસ યોજના તૈયાર કરિામાાં મહાનગર આયોજન 
સમમમતને મદદ કરશે; 

(ખ)   સમમમતના રેકડષ મનભાિશે, ચચાષમિચારણા અને મનણષયોના સાંદેશા-વ્યિહારના 
અને બીજા તમામ તેને આનષુાંગગક બાબતોના રેકડષ તૈયાર કરશે.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાજ્ય સરકારે 
આદેશો કરિા 

બાબત. 
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ઉદે્દશો અને કારણો 
 
 ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ (જેનો આમાાં હિે પછી, “જજલ્લા 
આયોજન સમમમત અમિમનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) અને ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત 
અમિમનયમ, ૨૦૦૮ (જેનો આમાાં હિે પછી, “મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ 
કયો છે તે) એમ બે કાયદા અમિમનયમમત કરિામાાં આવ્યા હતા. 

 ઉપયુષતત બાંને અમિમનયમોની કલમ ૧૦થી કાયો કરિા માટેની જોગિાઈ કરી છે જેનાથી 
સાંબાંમિત સમમમતઓને, તેની હકમૂત માટે, મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો તૈયાર કરિા ફરમાિેલ છે. િળી, 
ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી મિકાસ અમિમનયમ, ૧૯૭૬ (જેનો આમાાં હિે પછી, “નગરરચના 
અમિમનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) હઠેળ સમગુચત સત્તામાંડળોને મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો તૈયાર 
કરિા ફરમાિેલ છે.  

 મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમો હઠેળ તૈયાર કરેલા 
મિકાસ યોજનાના આ મસુદ્દા, મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા આયોજન સમમમત 
અમિમનયમોની કલમ ૧૦ હઠેળ મનર્દિષ્ટ કરેલી બીજી બાબતો ઉપરાાંત નગરપાગલકાઓ અને 
પાંચાયતોએ તૈયાર કરેલ યોજનાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને તૈયાર કરિાના હોય છે.  

 મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમોમાાં મિકાસ યોજના 
કેિી રીતે તૈયાર કરિી, તેની માંજૂરી અને અમલને લગતી યોગ્ય જોગિાઇઓના અભાિે એિી 
ગેરસમજ ઉભી થાય છે કે મિકાસ યોજનાઓ, નગરરચના અમિમનયમ હઠેળ તૈયાર કરેલી યોજના 
જેિી જ છે. િધમુાાં, આિા દેખીતા કારણે એમ માનિામાાં આિી રહ્ુાં છે કે મિમિિ અમિમનયમો હઠેળ 
તૈયાર કરેલ મિકાસ યોજનાઓ એકસમાન હોતી નથી. 

 ૭૪મા સાંિૈિામનક સિુારા હઠેળ નગરપાગલકાઓ અને પાંચાયતોને આમથિક મિકાસ અને 
સામાજજક ન્યાયને ધ્યાન ેરાખીને યોજના ઘડિા ફરમાિેલ છે. મહાનગર આયોજન સમમમત અને 
જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમોથી નગરપાગલકાઓ અને પાંચાયતોએ તૈયાર કરેલ યોજનાઓને 
ધ્યાનમાાં રાખીને મિકાસ યોજના ઘડિા મનર્દિષ્ટ કરેલ છે. આ અમિમનયમોથી સ્થળલક્ષી આયોજન, 
આંતરમાળખા, જળાશયો અને કુદરતી સાંસાિનો પણ નક્કી કરિામાાં આિે છે.  
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 ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી મિકાસ અમિમનયમ, ૧૯૭૬થી, જીિન માટે િધ ુ સારી 
પયાષિરણીય ન્સ્થમતઓનુાં મનમાષણ કરિા માટે જમીનના વ્યિસ્થાપન, આંતરમાળખા પર િધ ુભાર 
મકૂિામાાં આિે છે.   

 નગરરચના અમિમનયમ, મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ અને જજલ્લા આયોજન 
સમમમત અમિમનયમ આ ત્રણેય અમિમનયમો, મિકાસ યોજના તૈયાર કરિા ફરમાિે છે તેમ છતાાં પણ 
તેના ઉદે્દશો અલગ પડે છે જેમ કે પહલેો અમિમનયમ, જમીન અને આંતરમાળખાકીય વ્યિસ્થાપનને 
લગતો છે, જયારે પછીના બે (અમિમનયમ), આમથિક મિકાસ અને સામાજજક ન્યાય માટેનો સાંદભષ આપે 
છે. એ િાત તદ્દન મનમિત છે કે મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા આયોજન સમમમત 
અમિમનયમો હઠેળ તૈયાર કરેલી મિકાસ યોજનાઓની અમકુ દરખાસ્તો, જમીનના વ્યિસ્થાપનને 
અસર કરી શકે છે. આમ નગરરચના અમિમનયમ હઠેળ તૈયાર કરેલ મિકાસ યોજનાઓ એકસમાન 
હોિી જોઈએ. 

 ગ ૂાંચિણ દૂર કરિા માટે, ઉપરની હકીકતોને ધ્યાનમાાં લેતા, એિી ચોક્કસ જોગિાઇ કરિાનુાં 
ઇષ્ટ છે જે મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમો હઠેળ ઘડિાની 
મિકાસ યોજના તૈયાર કરિાની, તેને માંજૂર કરિાની અને તેનો અમલ કરિાની રીત સ્પષ્ટ દશાષિે 
છે અને તદુપરાાંત મહાનગર આયોજન સમમમત અને જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમોની 
જોગિાઇઓ હઠેળ તૈયાર કરેલ મિકાસ યોજનાઓની દરખાસ્તો માટે ફરમાવ્યા પ્રમાણેની 
જોગિાઇઓનો સમાિેશ થઇ શકે તે પ્રમાણે ગજુરાત નગરરચના અમિમનયમ, ૧૯૭૬માાં જરૂરી 
જોગિાઈ કરિાનુાં જરૂરી છે.  

 આ મિિેયકથી, ઉપયુષતત ઉદે્દશો મસદ્ધ કરિા તમામ આ ત્રણ અમિમનયમો સિુારિા િાયુું છે.  
 

નીવતન પટેલ, 
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 
 
આ મિિેયકમાાં, નીચેની બાબતોના સાંબાંિમાાં િારાકીય સત્તાની સોંપણીનો સમાિેશ થાય છે:- 
 
કલમ ૧- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 
અમિમનયમ જે તારીખ ેઅમલમાાં આિશે તે તારીખ નક્કી કરિાની સત્તા મળે છે. 
 

કલમ ૭- (૧) આ કલમથી દાખલ કરિા િારેલી ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત 
અમિમનયમ, ૨૦૦૮માાં નિી કલમ ૧૦કની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, એિી રીત ેમળેલો મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો પોત ેયોગ્ય ગણે તેમ તેિા સિુારા મિના 
અથિા તેિા સિુારાને અિીન રહીન,ે યોજના દ્વારા આિરી લેિામાાં આિેલા સમગ્ર મિસ્તાર અથિા 
અલગથી તેના કોઈ ભાગ માટે માંજૂર અથિા નામાંજૂર કરિાની અથિા જજલ્લા આયોજન સમમમત 
અથિા યથાપ્રસાંગ, અમિકૃત અમિકારી રજૂ કરેલી મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો મળ્યેથી, પોત ેફરમાિ ે
તેિી રીત ેયોજનામાાં સિુારો કરિા માટે જજલ્લા આયોજન સમમમત અથિા અમિકૃત અમિકારીને મિકાસ 
યોજનાનો મસુદ્દો પરત કરિાની સત્તા મળે છે;  
 
(૨) આ કલમથી દાખલ કરિા િારેલી ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮માાં 
નિી કલમ ૧૦કની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, આખરી મિકાસ 
યોજના જે તારીખ ેઅમલમાાં આિશે તે તારીખ મનર્દિષ્ટ કરિાની સત્તા મળે છે. 
 
(૩)  આ કલમથી દાખલ કરિા િારેલી ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮માાં 
નિી કલમ ૧૦ખની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, સદરહુ કલમ 
૧૦ખની પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલ ફેરફાર, પોત ેયોગ્ય ગણે તેિા સિુારા સાથ ેઅથિા તે મિના 
માંજૂર કરિાની સત્તા મળે છે અને આિો ફેરફાર, સચૂનો અથિા િાાંિા, કોઈ મળ્યા હોય તો, તેના 
પર મિચારણા કયાષ પછી, જાહરેનામામાાં મનર્દિષ્ટ કરિામાાં આિે તેિી તારીખ ેઅમલમાાં આિશે.   
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કલમ ૯ .-  (૧( આ કલમથી દાખલ કરિા િારેલી ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત 
અમિમનયમ, ૨૦૦૮માાં દાખલ કરિા િારેલી નિી કલમ ૧૦ કની પેટા -કલમ )૧(થી , રાજ્ય 
સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, એિી રીતે મળેલ મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો, પોતે યોગ્ય 
ગણે તેમ કાાં તો તેિા સિુારા િગર અથિા તેિા સિુારાને અિીન રહીને, યોજના દ્વારા 
આિરી લેિામાાં આિેલા સમગ્ર મિસ્તાર અથિા અલગથી તેના કોઈ ભાગ માટે માંજૂર અથિા 
નામાંજૂર કરિાની અથિા જજલ્લા આયોજન સમમમત અથિા અમિકૃત અમિકારીએ રજૂ કરેલો 
મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો મળ્યેથી, પોતે ફરમાિે તેિી રીતે યોજનામાાં સિુારો કરિા માટે, 
જજલ્લા આયોજન સમમમત અથિા યથાપ્રસાંગ, અમિકૃત અમિકારી -ને મિકાસ યોજનાનો મસુદ્દો 
પરત કરિાની સત્તા મળે છે    .  

)૨(  આ કલમથી દાખલ કરિા િારેલી ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, 
૨૦૦૮માાં નિી કલમ ૧૦ કની પેટા -કલમ )૨(થી , રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 
આખરી મિકાસ યોજના જે તારીખે અમલમાાં આિશે તે તારીખ નક્કી કરિાની સત્તા મળે 
છે   . 

)૩(  આ કલમથી દાખલ કરિા િારેલી ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, 
૨૦૦૮માાં નિી કલમ ૧૦ ખની પેટા -કલમ )૨(થી , રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, સદરહુ કલમ ૧૦ ખની પેટા -કલમ )૧(માાં ઉલ્ લેખેલો ફેરફાર, પોતે યોગ્ય 
ગણે તેિા સિુારા સાથે અથિા તે મિના માંજૂર કરિાની સત્તા મળે છે અને આિો ફેરફાર, 
સચૂનો અથિા િાાંિા, કોઈ મળ્યા હોય તો, તેના પર મિચારણા કયાષ પછી, જાહરેનામામાાં 
મનર્દિષ્ટ કરિામાાં આિે તેિી તારીખે અમલમાાં આિશે   . 

 
ઉપયુષતત િારાકીય સત્તાની સોંપણી આિશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે . 

 
 
તારીખ   :મી જુલાઈ૨૦ , ૨૦૧૯.                                             નીવતન પટેલ  . 
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પરુિણી 

 
ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી વિકાસ અવધવનયમ, ૧૯૭૬ 

)સન ના૧૯૭૬ રાષ્ટ્રપવત અવધવનયમ ક્રમાુંક. ૨૭મા (માુંથી ઉતારા  

 ૧૨. (૧) ગજુરાત મહાનગર આયોજન સમમમત અમિમનયમ, ૨૦૦૮ની જોગિાઈઓ હઠેળની યોજના 

સાથે સસુ ાંગત હોય તેિી મિકાસ યોજનાના મસુદ્દામાાં સામાન્ય રીતે, તેનાથી આિરી લીિેલ 

મિસ્તારમાાંની જમીનના ઉપયોગનુાં મનયમન કરિાની રીત દશાષિિી જોઈશે અને તેમાાં કેિી રીતે 

મિકાસ કરિામાાં આિશે તે પણ દશાષિવુાં જોઈશે.    

(૨)                           XXX   XXX   XXX 

 
ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સવમવત અવધવનયમ, ૨૦૦૮ 

 
)સન ના ગજુરાતના૨૦૦૮ ૧૧મા (માુંથી ઉતારા  

૧. (૧)                 XXX   XXX   XXX 

 
)૨ (તે , મુાંબઈ પ્રોિેન્ન્શયલ મ્યમુનમસપલ કોપોરેશન અમિમનયમ, ૧૯૪૯ની જોગિાઈઓ જે 

મિસ્તારોન ેલાગ ુપડે છે તે મસિાયના સમગ્ર ગજુરાત રાજ્યને લાગ ુપડે છે . 
 
 
 
 
 

 

 

સન 
૧૯૪૯નો 
મુુંબઈનો 
૫૯મો .  

ટ ુંકી સુંજ્ઞા ,
વ્યાપ્તત અને 
આરુંભ . 

વિકાસ 
યોજનાના 
મસુદ્દામાું 
શુું હોવુું 
જોઈશે  .  

સન 
૨૦૦૮નો 
ગજુરાતનો 
૧૮મો . 
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ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય 

 

[સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક  :૨૧].  

                                          

ગજુરાત મહાનગર આયોજન સવમવત અવધવનયમ, 
૨૦૦૮, ગજુરાત જજલ્લા આયોજન સવમવત અવધવનયમ, 
૨૦૦૮ અને ગજુરાત નગરરચના અને શહરેી વિકાસ 
અવધવનયમ, ૧૯૭૬ િધ ુસધુારિા, ગજુરાત રાજયના 
વિવિધ વિસ્તારોમાુંની મહાનગર આયોજન સવમવત અને 
જજલ્લા આયોજન સવમવતની હક મત હઠેળના વિસ્તારોમાું 
આયોજન માટે અસરકારક જોગિાઇઓ કરિા અને 
તેની સાથે સુંકળાયેલી અથિા તેને આનષુુંચગક બાબતો 
માટે જોગિાઇ કરિા બાબત વિધેયક . 

 

[શ્રી  નીવતન પટેલ,  

                                                                 નાણા મુંત્રીશ્રી ]. 

)સન ૨૦૧૯ના જુલાઈ મહહનાની ૨૦મી તારીખે 
ગજુરાત સરકારી  રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાા મજુબ( 

 

 ડી .એમ .પટેલ, 
સચચિ, 

ગજુરાત વિધાનસભા. 
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