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GUJARAT BILL NO.  23 OF  2020. 
 

THE GUJARAT TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS LAWS 
(AMENDMENT) BILL, 2020. 

 
A BILL 

 
further to amend the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, the 

Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural Lands Ordinance, 1949 and 
the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha and Kutch Area) Act,1958 

                      

સન ર૦ર૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં : ૨૩. 

 

�જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન કાયદા (�ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૦. 

�જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ, ૧૯૪૮, સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત 

વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટ�ુકમ, ૧૯૪૯ અને �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને 

ખેતીની જમીન (િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮ વ� ુ�ધુારવા બાબત 

િવધેયક. 

આથી, ભારતના ગણરા�યના એકોતેરમા વષર્મા ં નીચેનો અિધિનયમ 

કરવામા ંઆવે છે:- 

 

૧.  (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન કાયદા 

(�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ કહ�વાશે.  

(૨) તે સન ૨૦૨૦ના ઓગસ્ટ મ�હનાની ૨૧મી તાર�ખે અમલમા ં આવ્યો 

હોવા�ુ ંગણાશે. 

૨. �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ, ૧૯૪૮ (�નો આમા ંહવે 

પછ�, “�જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ” તર�ક� ઉલ્લેખ 

કય� છે તે)મા,ં કલમ ૬૩કક-મા,ં-  

      (૧) પેટા-કલમ (૪ક)મા,ં િવ�માન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ �કૂવો:- 

સન 

૧૯૪૮નો  

�ુબંઇનો  
૬૭-મો. 

સન ૧૯૪૮ના 

�ુબંઇના 

અિધિનયમ 

�માકં 

૬૭માની 

કલમ ૬૩કક-

નો �ધુારો. 

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને આરંભ.  
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  “પરં�,ુ કલેક્ટર-એ,-   

(ક) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેના �માણપ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત �રૂ� થયા 

પછ�, પણ પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી 

હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા રકમની;   

(ખ) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેના �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા 

પછ�, પણ સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી 

હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા રકમની; 

(ગ) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેના �માણપ�ની તાર�ખથી સાત વષર્ પછ�ની �દુત �રૂ� 

થયા પછ� પણ દસ વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ં કરવામા ં

આવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ ટકા રકમની;  

(ઘ) અર�, દસ વષર્ પછ� કરવામા ંઆવી હોય તો �વતર્માન જ�ંીની 

�ક�મતના ૨૫ ટકા રકમની; 

�કુવણી કરાયા પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે: 

  પરં� ુતેમ છતા,ં-  

(૧) એવી જમીનના વેચાણ માટ�ની આવી પરવાનગી, ��ુ��ુ��વૂર્કના 

ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� જ આપવી જોઇશે અને સવર્�ાહ� સામાન્ય 

િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમો હ�ઠળ ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ 

પરવાનગીપા� ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ 

િનય�ંણ િવિનયમોમા ં �હ�ર કર�લ ઝોન �માણે એવી જમીનનો 

ઉપયોગ કરવાના હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી આપવી જોઇશે;  
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(૨) ��ુ��ુ��વૂર્કના  ઔ�ો�ગક  હ�� ુ માટ�  ખર�દવામા ંઆવી હોય અને 

િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની 

અને સહ-કંપની,  ભાગીદાર�  (પેઢ�)�ુ ં  કંપનીમા ં  �પાતંર  અને 

કંપની�ુ ં ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય તેવા 

�કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી  જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ં

ખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુપડશે ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� પરવાનગી 

આપવી જોઇશે;     

(૩) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� ખર�દવામા ં આવી હોય તેવી 

જમીન અને આવી તબદ�લીનો �ુકમ એવી કોટ�/સ�ામડંળે કય� 

હોય તે શરતને અધીન રહ�ને, દ�વા વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ 

કંપની લો ��બ્�નુલ (રાષ્��ય કંપની કાયદા ��બ્�નુલ)/ફડચા 

અિધકાર�/નાણાક�ય સસં્થાઓની હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ ઔ�ો�ગક 

એકમની િમલકતો�ુ ં સપંાદન કરવાના �કસ્સામા,ં તબદ�લી કરવી 

જ�ર� હોય તેવી જમીનના �કસ્સામા,ં ખડંો  (ક)થી  (ઘ) લા� ુપડશે 

ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં ખર�દનાર� સ�ામડંળ �ારા િમલકતોની 

તબદ�લી કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની �દર  પરવાનગી  

(મેળવવા)  માટ�ની  અર�  કરવી  જોઇશે અને �વતર્માન  

જ�ંીની  �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� આવી પરવાનગી 

આપવી જોઇશે; 

 (૪) ઉપરના ખડં (૩)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી �દુતની �દર ��ુ��ુ��વૂર્કના 

કોઇ ઔ�ો�ગક વપરાશકતાર્ એવી પરવાનગી લેવામા ં િનષ્ફળ રહ� 

તો, કલેક્ટર-એ, �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા રકમ વ�લૂ 

કયાર્ પછ� એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે.”; 



4 
 

(૨) પેટા-કલમ (૪ખ)મા,ં ખડં (૬)મા,ં િવ�માન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ 

�કૂવો:-  

“પરં�,ુ-  

(૧) એવી જમીનના વેચાણ માટ�ની એવી પરવાનગી ��ુ��ુ��વૂર્કના 

ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� જ આપવી જોઇશે અને સવર્�ાહ� સામાન્ય 

િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમો હ�ઠળ ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ 

પરવાનગીપા� ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ 

િનય�ંણ િવિનયમોમા ં �હ�ર કર�લ ઝોન �જુબ એવી જમીનના 

ઉપયોગના હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી આપવી જોઇશે;  

(૨) ��ુ��ુ��વૂર્કના  ઔ�ો�ગક  હ�� ુ માટ�  ખર�દવામા ંઆવી હોય અને 

િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની 

અને સહ-કંપની,  ભાગીદાર�  (પેઢ�)�ુ ં  કંપનીમા ં  �પાતંર  અને 

કંપની�ુ ં ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય તેવા 

�કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી  જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ં

ખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુપડશે ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� પરવાનગી 

આપવી જોઇશે;  

(૩) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� ખર�દ�લ હોય તેવી જમીન અને 

તબદ�લીનો �ુકમ તેવી કોટર્/સ�ામડંળે કર�લ હોય તે શરતને 

અધીન રહ�ને, દ�વા વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ કંપની લો 

��બ્�નુલ (રાષ્��ય કંપની કાયદા ��બ્�નુલ)/ ફડચા 

અિધકાર�/નાણાક�ય સસં્થાઓની હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ ઔ�ો�ગક 

એકમની િમલકતો�ુ ં સપંાદન કરવાના �કસ્સામા ંતબદ�લ કરવાની 

જ�ર હોય તેવી જમીનના �કસ્સામા,ં ખડંો (ક)થી (ઘ) લા� ુપડશે 

ન�હ, પરં� ુ તેવા �કસ્સામા,ં ખર�દનાર� સ�ામડંળ �ારા િમલકતોની 

તબદ�લી કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની �દર, પરવાનગી માટ� 
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અર� કરવી જોઇશે અને �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ 

વ�લૂ્યા પછ� એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે; 

(૪) ઉપરના ખડં (૩)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લ �દુતની �દર ��ુ��ુ��વૂર્કના 

કોઇ ઔ�ો�ગક વપરાશકતાર્ એવી પરવાનગી લેવામા ં િનષ્ફળ રહ� 

તો, કલેક્ટર-એ �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા રકમ વ�લૂ 

કયાર્ પછ� એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે.�;.  

 

૩. �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમમા,ં કલમ ૬૩કક પછ�, 

નીચેની નવી કલમ દાખલ કરવી:-   

“૬૩ કકક. (૧) રા�ય સરકાર� વખતોવખત �હ�ર કયાર્ હોય તેવા અ�કુ 

�કસ્સામા ં��ુ��ુ��વૂર્ક ઔ�ો�ગક હ�� ુિસવાયના હ��ઓુ માટ� જમીન 

વેચાણ માટ� પરવાનગી આપવી જોઇશે:  

 

પરં�,ુ- 

(ક) કલમ ૬૩માનંા કોઈપણ મજ�રૂથી, ��ુ��ુ��વૂર્ક ઔ�ો�ગક હ�� ુ

િસવાયના �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�, પ�પુાલન �િુનવિસ�ટ�, િશક્ષણ, તબીબી 

િશક્ષણ અને આરોગ્ય �વા હ��ઓુ માટ�, �જુરાત જમીન મહ��લૂ 

અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૬૫-ખ-ની પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કોઇ 

પરવાનગીની જ�ર ન હોય તેવી જમીન�ુ,ં કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા 

સસં્થાની તરફ�ણમા ં વેચાણ કરવા અથવા વેચાણ માટ� ક�લૂાત 

કરવા ઉપર  �િતબધં  �કૂવામા ં આવશે ન�હ. રા�ય સરકાર, 

રાજપ�મા ં  �હ�રનામાથી, આ હ��ઓુ માટ� જમીનનો િવસ્તાર 

િન�દ�ષ્ટ  કર� શકશે અને રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, 

વખતોવખત બી� હ��ઓુ પણ �હ�ર કર� શકશે. 

(ખ) વેચાણ કરવા�ુ ંધા�ુ� હોય તેવી જમીનનો િવસ્તાર, દસ હ�કટર 

કરતા વ� ુહોય, ત્યાર� આ પેટા-કલમ અ�સુાર �ને જમીન વેચવા 

સન ૧૯૪૮ના 

�ુબંઇના ૬૭મા 

અિધિનયમમા ં

નવી કલમ ૬૩ 

કકક દાખલ 
કરવા બાબત. 

ઔ�ો�ગક 

હ��ઓુ 

િસવાયના 

હ��ઓુ માટ� 

જમીન�ુ ં
વેચાણ. 

સન ૧૮૭૯નો 

�ુબંઈનો ૫મો.   
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ધા�ુ� હોય તે વ્ય�ક્તએ, મહ��લૂ સ�ચવ, �જુરાત રા�યની અથવા 

રા�ય સરકાર આ અથ� લે�ખતમા ં �ુકમ કર�ને અિધ�ૃત કર� તેવા 

બી� અિધકાર�ની �વૂર્-પરવાનગી મેળવવી જોઇશે, 

(ગ) વેચાણ કરવા�ુ ં ધા�ુ� હોય તેવી જમીન, અ��ુ�ૂચત 

આ�દ�િતની વ્ય�ક્તની મા�લક�ની હોય ત્યાર�, તે�ુ ંવેચાણ, �જુરાત 

જમીન મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૭૩-કક-ની 

જોગવાઇઓને અધીન રહ�શે.  

(૨) કલમ ૬૩ક-માનંો કોઇપણ મજ�રૂ, પેટા-કલમ (૧) અ�સુાર કર�લા કોઇ 

વેચાણને લા� ુપડશે ન�હ.  

(૩) (ક) પેટા-કલમ (૧) અ�સુાર કોઇ વ્ય�ક્ત (�નો આમા ં હવે પછ�, 

“ ખર�દનાર� તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે) ને જમીન�ુ ંવેચાણ કરવામા ં

આવ્�ુ ં હોય ત્યાર�, તેણે, પેટા-કલમ (૧)મા ં દશાર્વેલ હ�� ુ માટ� 

જમીનની ખર�દ�ની તાર�ખથી �ીસ �દવસની �દર ઠરાવવામા ં

આવે તેવા ન�નૂામા ંઅને તેવી બી� િવગતો સાથે આવી ખર�દ�ની 

નો�ટસ કલેકટરને મોકલવી જોઇશે અને તેની નકલ મામલતદારને 

શેરો કર�ને મોકલવી જોઇશે.   

(ખ) ખર�દનાર, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લી �દુતની �દર ખડં (ક) હ�ઠળ 

કલેક્ટરને નો�ટસ અને બી� િવગતો મોકલવામા ં િનષ્ફળ �ય 

ત્યાર�, તે(ખર�દનાર) આવી ખર�દ�ની તાર�ખથી એક મ�હના પછ�, 

આ અિધિનયમ હ�ઠળ લેવાપા� �બન-ખેતીિવષયક આકારણી 

ઉપરાતં, આ અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા િનયમોને અધીન રહ�ને, 

કલેક્ટર આદ�શ આપે તેવા દર�ક મ�હને �વતર્માન જ�ંીના એક ટકા 

�ટલો દંડ �કૂવવા માટ� જવાબદાર રહ�શે.  

સન 

૧૮૭૯નો 

�ુબંઇનો  

૫-મો.  
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(ગ) ખડં (ક) હ�ઠળ ખર�દનાર �ારા મોકલવામા ં આવેલી 

જમીનની ખર�દ�ની  નો�ટસ અને બી� િવગતો મળ્યેથી, કલેક્ટર-

એ, તેમને યોગ્ય લાગે તેવી તપાસ કયાર્ પછ�,- 

(૧) તેમને ખાતર� થાય ક�, પેટા-કલમ (૧)ની 

જોગવાઇઓ અ�સુાર, આવી જમીનની ખર�દ� કાયદ�સર 

ર�તે થઇ છે તો, તેણે, ખર�દનારને ઠરાવવામા ંઆવે તેવા 

ન�નૂામા ં અને તેટલા સમયની �દર તે મતલબ�ુ ં

�માણપ� કાઢ� આપ�ુ ંજોઇશે. 

 (૨) તેમને એવી ખાતર� ન થાય તો, તેમણે, ખર�દનારને 

�નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, આ�ુ ં �માણપ� કાઢ� 

આપવાનો ઇનકાર કરવો જોઇશે અને આવો ઇનકાર થયે, 

ખર�દનારને આવી જમીન�ુ ં વેચાણ, કલમ ૬૩�ુ ં ઉલ્લઘંન 

કર�ને ક�ુ� હોવા�ુ ંગણાશે. 

 

(ઘ) (૧) ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૨) હ�ઠળ કલેક્ટર �ારા 

�માણપ� કાઢ� આપવાના ઇનકારથી નારાજ થયેલો ખર�દનાર, 

રા�ય સરકારને અથવા તે(રા�ય સરકાર), આ અથ� �ુકમ કર�ને 

અિધ�ૃત કર� તેવા બી� અિધકાર�ને અપીલ કર� શકશે. 

(૨) રા�ય સરકાર� અથવા અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�એ, અપીલ 

કરનારને �નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, અપીલ �ગે પોતાને 

(રા�ય સરકારને) અથવા તેમને (અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�ને) 

યોગ્ય લાગે તેવો �ુકમ કરવો જોઇશે. 

(૪) (ક) ખર�દનાર�, જમીન આવા હ�� ુમાટ� ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે 

તે પહ�લા,ં પેટા-કલમ (૧)મા ંદશાર્વેલ હ�� ુમાટ� જમીનનો ઉપયોગ 
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કરવાના સબંધંમા ં તત્સમયે અમલમા ં હોય તેવા કોઇ કાયદાની 

જોગવાઇઓ�ુ ં અથવા ક�ન્� સરકારના અથવા રા�ય સરકારના 

અથવા આવી સરકારના, સરકાર� કંપની, સ્થાિનક સ�ામડંળ 

અથવા વૈધાિનક સ�ામડંળની મા�લક�ના અથવા તેના �ારા 

િનયિં�ત કોઇ કોપ�ર�શનના કોઇ �ુકમ અથવા આદ�શો�ુ ં પાલન 

કર�ુ ંજોઇશે. 

(ખ) વેચાણ કરવા�ુ ંધા�ુ� હોય તે જમીન િવસ્તારનો � હ�� ુમાટ� 

ઉપયોગ કરવા�ુ ંઅ�ભ�ેત હોય તે િસવાયના બી� કોઇ હ�� ુમાટ�, 

ઉપયોગ કરવો જોઈશે ન�હ.    

 

(ગ) ખર�દનાર�, આવી જમીનના વેચાણ માટ� પરવાનગી આપી 

હોય તે  તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવાની 

અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરવાની શ�આત કરવી જોઇશે: 

પરં� ુ ખર�દનાર, ઠરાવવામા ં આવે તેવા સજંોગોમા ં �ણ 

વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવા�ુ ં અથવા જમીનનો ઉપયોગ 

કરવા�ુ ં શ� ન કર� શક� તો, તે કલેક્ટરને આવી �દુત લબંાવવા 

માટ� અર� કર� શકશે અને કલેક્ટર, પોતે યોગ્ય ગણે તેવી તપાસ 

કયાર્ પછ�, �ુકમ કર�ને આવી �દુત વ� ુ બે વષર્ �ધુી લબંાવી 

શકશે: 

વ�મુા,ં કલેકટર-એ આવી �દુત, એક સમયે એક વષર્થી 

વ� ુ�દુત માટ� લબંાવવી જોઇશે ન�હ:  

વળ�, આવી પાચં વષર્ની એકંદર �દુત, ખર�દનાર� તે અથ� 

કર�લી  અર� ઉપરથી અને �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા 

રકમની �કુવણી કય�થી, રાજય સરકાર, બી� �ણ વષર્ �ધુી 

લબંાવી શકશે અને ત્યારપછ�, દર�ક �ણ વષર્ માટ�, �વતર્માન 
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જ�ંીના  ૨૦ ટકા રકમની �કુવણી કય�થી, રાજય સરકાર, આવી 

�દુત, વખતોવખત વ� ુ�દુતો માટ� લબંાવી શકશે.    

(ઘ) ખર�દનાર, જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપી હોય તે  

તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવાની અથવા 

જમીનનો ઉપયોગ કરવાની શ�આત કરવામા ં િનષ્ફળ �ય 

ત્યાર�, તે �કસ્સામા,ં કલેક્ટર, તે અથ� તેને અર� કરવામા ં

આવે તે પછ�, આવી જમીનના વેચાણ અથવા તબદ�લી 

માટ� �ુકમ કર�ને, પરવાનગી આપી શકશે: 

પરં� ુકલેક્ટર-એ,-   

(ક) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)મા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણેની જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપી 

હોય તે  તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત પછ�, પણ પાચં 

વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા કરવામા ંઆવી હોય, તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા રકમની;  

(ખ) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)મા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણેની જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપી 

હોય તે  તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત પછ�, પણ સાત 

વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા કરવામા ંઆવી હોય, તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા રકમની;  

(ગ) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)મા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણેની જમીનની  ખર�દ� માટ� પરવાનગી 

આપી હોય તે  તાર�ખથી સાત વષર્ની �દુત પછ�, પણ દસ 

વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા કરવામા ંઆવી હોય, તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ ટકા રકમની;  
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(ઘ) અર�, દસ વષર્ �રૂા થયા પછ� કરવામા ં આવી 

હોય તો, �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૫ ટકા રકમની,- 

�કુવણી થયા પછ� જ એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે: 

પરં� ુ,- 

(૧) આવી જમીન�ુ ં વેચાણ કરવા માટ�ની આવી 

પરવાનગી , પેટા-કલમ (૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ�� ુ માટ� જ 

આપવામા ં આવશે, તેમ છતા,ં સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ 

િનય�ંણ િવિનયમો હ�ઠળ આવા હ�� ુ માટ�ના ઉપયોગ 

પરવાનગીપા� ન હોય, તો તેવા �કસ્સામા,ં  સવર્�ાહ� 

સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં �હ�ર કર�લા ઝોન 

�માણે આવી જમીનના ઉપયોગના હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી 

આપવી જોઇશે;  

(૨) પેટા-કલમ (૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ�� ુ માટ� 

ખર�દવામા ંઆવી હોય અને િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત 

સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની અને સહ-કંપની, 

ભાગીદાર� (પેઢ�)�ુ ં કંપનીમા ં �પાતંર અને કંપની�ુ ં

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય 

તેવા �કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી જ�ર� હોય તેવી જમીનની 

બાબતમા ં ખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુ પડશે ન�હ પણ આવા 

�કસ્સામા,ં �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ 

કયાર્ પછ�,  પરવાનગી આપવી જોઇશે.” . 

૪. સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટ�ુકમ, ૧૯૪૯ 

(�નો આમા ંહવે પછ�, “સૌરાષ્� વટ�ુકમ” તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૫૫-મા,ં-  

સન ૧૯૪૯ના 

સૌરાષ્�ના 

૪૧મા 

વટ�ુકમની 

કલમ ૫૫-નો 

�ધુારો. 

સન ૧૯૪૯નો 

સૌરાષ્�નો 

૪૧મો વટ�ુકમ. 
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(૧) પેટા-કલમ (૩ક)મા,ં િવ�માન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ �કૂવો:-  

 “પરં� ુઆવી પરવાનગી કલેક્ટર �ારા-   

(ક) અર�, પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણે �માણપ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત 

પછ� પણ પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ં

આવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા 

રકમની; 

(ખ) અર�, પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણે �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત 

પછ� પણ સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ં

આવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા 

રકમની; 

(ગ) અર�, પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણે �માણપ�ની તાર�ખથી સાત વષર્ની �દુત 

પછ� પણ દસ વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ં

આવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ ટકા 

રકમની; 

(ઘ) અર� દસ વષર્ �રૂા થયા પછ� કરવામા ં આવી હોય તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૫ ટકા રકમની:  

�કુવણી કરાયા પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે: 

પરં� ુતેમ છતા,ં-  

(૧) એવી જમીનના વેચાણ માટ�ની આવી પરવાનગી, 

��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� જ આપવી જોઇશે અને 
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સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમો હ�ઠળ 

ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ પરવાનગીપા� ન હોય તેવા 

�કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં

�હ�ર કર�લા ઝોન �માણે એવી જમીનનો ઉપયોગ કરવાના 

હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી આપવી જોઇશે;     

(૨) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� ખર�દવામા ં

આવી હોય અને િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ 

કંપની, સ�હૂ કંપની અને સહ-કંપની, ભાગીદાર� (પેઢ�)�ુ ં

કંપનીમા ં�પાતંર અને કંપની�ુ ંભાગીદાર� (પેઢ�)મા ંઅથવા 

મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, 

ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય તેવા �કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી 

જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ંખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુ

પડશે ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન જ�ંીની 

�ક�મતના  ૧૦ ટકા (રકમ)  વ�લૂ કયાર્ પછ�,  પરવાનગી 

આપવી જોઇશે; 

  (૩) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� ખર�દવામા ં

આવી હોય અને તેવી તબદ�લીનો �ુકમ એવી કોટર્ -

એ/સ�ામડંળે કય� હોય તે શરતને અધીન રહ�ને, દ�વા 

વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ કંપની લો ��બ્�નુલ (રાષ્��ય 

કંપની કાયદા ��બ્�નુલ)/ ફડચા અિધકાર�/નાણાક�ય 

સસં્થાઓની હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ, ઔ�ો�ગક એકમની 

િમલકતો�ુ ં સપંાદન કરવાના �કસ્સામા,ં તબદ�લ કરવાની 

જ�ર હોય તેવી જમીનની બાબતમા,ં ખડંો (ક)થી (ઘ) લા� ુ

પડશે ન�હ, પણ તેવા �કસ્સામા,ં ખર�દનાર�, સ�ામડંળ �ારા 

િમલકતોની તબદ�લી કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની �દર 

પરવાનગી માટ� અર� કરવી જોઇશે અને �વતર્માન 
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જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� એવી 

પરવાનગી આપવી જોઇશે; 

(૪) ઉપરના ખડં (૩)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લ �દુતની �દર 

��ુ��ુ��વૂર્કના કોઇ ઔ�ો�ગક વપરાશકતાર્,  એવી 

પરવાનગી લેવામા ં િનષ્ફળ રહ�, તો કલેક્ટર-એ �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા (રકમ) વ�લૂ કયાર્ પછ�, 

પરવાનગી આપવી જોઇશે.”; 

(૨) પેટા-કલમ (૩ખ)મા,ં- 

  (ક) ખડં (૬)મા,ં િવ�માન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ �કૂવો:-  

“પરં�,ુ-  

(૧) એવી જમીનના વેચાણ માટ�ની આવી પરવાનગી, ��ુ��ુ��વૂર્કના 

ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� જ આપવી જોઇશે અને સવર્�ાહ� સામાન્ય 

િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમો હ�ઠળ ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ 

પરવાનગીપા� ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ 

િનય�ંણ િવિનયમોમા ં�હ�ર કર�લા  ઝોન �માણે એવી જમીનનો 

ઉપયોગ કરવાના હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી આપવી જોઇશે;     

(૨) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� ખર�દવામા ં આવી હોય અને 

િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની 

અને સહ-કંપની, ભાગીદાર� (પેઢ�)�ુ ં કંપનીમા ં �પાતંર અને 

કંપની�ુ ં ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય તેવા 

�કસ્સામા,ં તબદ�લી કરવી જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ંખડંો 

(ક) થી (ઘ) લા� ુ પડશે ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન 
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જ�ંીની �ક�મતના  ૧૦ ટકા (રકમ)  વ�લૂ કયાર્ પછ�,  પરવાનગી 

આપવી જોઇશે; 

(૩)   ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� ખર�દવામા ંઆવી હોય અને 

તેવી તબદ�લીનો �ુકમ એવી કોટર્ -એ/સ�ામડંળે કય� હોય તે 

શરતને અધીન રહ�ને, દ�વા વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ કંપની લો 

��બ્�નુલ (રાષ્��ય કંપની કાયદા ��બ્�નુલ)/ ફડચા 

અિધકાર�/નાણાક�ય સસં્થાઓની હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ, ઔ�ો�ગક 

એકમની િમલકતો�ુ ંસપંાદન કરવાના �કસ્સામા ંતબદ�લ કરવાની 

જ�ર હોય તેવી જમીનની બાબતમા,ં ખડંો (ક)થી (ઘ) લા� ુપડશે 

ન�હ, પણ તેવા �કસ્સામા,ં ખર�દનાર�, સ�ામડંળ �ારા િમલકતોની 

તબદ�લી કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની �દર પરવાનગી માટ� 

અર� કરવી જોઇશે અને �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા 

(રકમ) વ�લૂ કયાર્ પછ�,  એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે; 

(૪)  ઉપરના ખડં (૩)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લ �દુતની �દર ��ુ��ુ��વૂર્કના 

કોઇ ઔ�ો�ગક વપરાશકતાર્,  એવી પરવાનગી લેવામા ં િનષ્ફળ રહ� 

તો, કલેક્ટર-એ, �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતની ૨૦ ટકા રકમ વ�લૂ 

કયાર્ પછ�, એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે.”; 

૫. સૌરાષ્� વટ�ુકમમા,ં કલમ ૫૫ પછ�, નીચેની નવી કલમ દાખલ કરવી :- 

“ ૫૫-ક. (૧) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ િસવાયના હ��ઓુ માટ� 

જમીનના વેચાણને રાજય સરકાર �ારા વખતોવખત �હ�ર કરવામા ં

આવે તેવા અ�કુ  �કસ્સામા ંપરવાનગી આપવામા ંઆવશે:  

 

પરં�-ુ 

સન ૧૯૪૯ના 

સૌરાષ્�ના 

૪૧મા 

વટ�ુકમમા ં

નવી કલમ 

૫૫-ક દાખલ 

કરવા બાબત 

 

ઔ�ો�ગક હ��ઓુ  

િસવાયના હ��ઓુ 

માટ� જમીન�ુ ં 

વેચાણ કરવા 

બાબત.  
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(ક) કલમ ૫૪માનંા કોઈપણ મજ�રૂથી, ��ુ��ુ��વૂર્ક ઔ�ો�ગક હ�� ુિસવાયના 

�ૃિષ �િુનવિસ�ટ�, પ�પુાલન �િુનવિસ�ટ�, િશક્ષણ, તબીબી િશક્ષણ અને 

આરોગ્ય �વા હ�� ુ  માટ�, �જુરાત જમીન મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની 

કલમ ૬૫-ખ-ની પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કોઇપણ  પરવાનગીની જ�ર ન હોય 

તેવી જમીનના ઉપયોગ માટ�, કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થાની તરફ�ણમા ં

વેચાણ કરવા અથવા વેચાણ માટ� ક�લૂાત કરવા ઉપર �િતબધં �કૂવામા ં

આવશે ન�હ. રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આ હ��ઓુ માટ�ની 

જમીનનો િવસ્તાર િન�દ�ષ્ટ કર� શકશે અને રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, વખતોવખત એવા બી� અન્ય હ��ઓુ પણ �હ�ર કર� 

શકશે.    

(ખ) વેચાણ કરવા�ુ ંધા�ુ� હોય તેવી જમીનનો િવસ્તાર, દસ હ�કટર કરતા ંવ� ુ

હોય, તો આ પેટા-કલમ અ�સુાર �ને જમીન વેચવા ધા�ુ� હોય તે 

વ્ય�ક્તએ, મહ��લૂ સ�ચવ, �જુરાત રા�યની અથવા રા�ય સરકાર,  આ 

અથ� �ુકમ કર�ને અિધ�ૃત કર� તેવા બી� અિધકાર�ની �વૂર્-પરવાનગી 

મેળવવી જોઇશે.  

 

(ગ) વેચાણ કરવા�ુ ંધા�ુ� હોય એવી જમીન, અ��ુ�ૂચત આ�દ�િતની વ્ય�ક્તની 

મા�લક�ની હોય, ત્યાર� તેવી જમીન�ુ ં વેચાણ, �જુરાત જમીન મહ��લૂ 

અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૭૩-કક ની જોગવાઇઓને અધીન રહ�શે.  

(૨) (ક) પેટા-કલમ (૧) અ�સુાર કોઇ વ્ય�ક્ત (�નો આમા ં હવે પછ�, 

“ ખર�દનાર” તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)ને જમીન�ુ ં વેચાણ કરવામા ંઆવ્�ુ ં 

હોય, ત્યાર� તેણે, પેટા-કલમ (૧)મા ંદશાર્વેલ હ�� ુમાટ� જમીનની ખર�દ�ની 

તાર�ખથી �ીસ �દવસની �દર, ઠરાવવામા ંઆવે તેવા ન�નૂામા ંઅને તેવી 

બી� િવગતો સાથે આવી ખર�દ�ની નો�ટસ, કલેકટરને મોકલવી જોઇશે 

અને તેની એક નકલ મામલતદારને શેરો કર�ને મોકલવી  જોઇશે.   

સન ૧૮૭૯નો 

�ુબંઈનો ૫-મો.  

સન 

૧૮૭૯નો 

�ુબંઈનો ૫-

મો.  
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(ખ) ખર�દનાર, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી �દુતની �દર ખડં (ક) હ�ઠળ 

કલેક્ટરને નો�ટસ અને બી� િવગતો મોકલવામા ં િનષ્ફળ �ય, 

ત્યાર� તે(ખર�દનાર), આવી ખર�દ�ની તાર�ખથી એક મ�હના પછ�, 

આ અિધિનયમ હ�ઠળ લેવાપા� �બન-ખેતીિવષયક આકારણી 

ઉપરાતં, આ અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા િનયમોને અધીન રહ�ને, 

કલેક્ટર આદ�શ આપે તેવો દર�ક મ�હને �વતર્માન જ�ંીના એક ટકા 

હોય તેટલો દંડ �કૂવવા માટ� જવાબદાર રહ�શે.  

(ગ) ખડં (ક) હ�ઠળ ખર�દનાર �ારા મોકલવામા ંઆવેલી બી� િવગતો 

સ�હતની  જમીન માટ�ની  ખર�દ�ની નો�ટસ મળ્યેથી, કલેક્ટર-એ, 

તેમને યોગ્ય જણાય તેવી તપાસ કયાર્ પછ�,- 

(૧) તેમને ખાતર� થાય ક� પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ 

અ�સુાર આવી જમીનની ખર�દ� કાયદ�સર ર�તે થઇ છે, તો 

તેમણે ખર�દનારને ઠરાવવામા ં આવે તેવા ન�નૂામા ં અને 

તેટલા સમયની �દર તે મતલબ�ુ ં�માણપ� કાઢ� આપ�ુ ં

જોઇશે. 

 (૨) તેમને એવી ખાતર� ન થાય, તો તેમણે ખર�દનારને 

�નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, આ�ુ ં �માણપ� કાઢ� 

આપવાનો ઇનકાર કરવો જોઇશે અને આવો ઇનકાર થયે, 

ખર�દનારને આવી જમીન�ુ ંવેચાણ, કલમ ૫૪ના ંઉલ્લઘંન 

કર�ને ક�ુ� હોવા�ુ ંગણાશે. 

(ઘ) (૧) ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૨) હ�ઠળ કલેક્ટર �ારા �માણપ� 

કાઢ� આપવાના ઇનકારથી નારાજ થયેલો ખર�દનાર, રા�ય 

સરકારને અથવા તે (રા�ય સરકાર) આ અથ� �ુકમ કર�ને અિધ�ૃત 

કર� તેવા બી� અિધકાર�ને અપીલ ર�ૂ કર� શકશે. 
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(૨) રા�ય સરકાર અથવા અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�, અપીલ 

કરનારને �નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, અપીલ �ગે 

પોતાને (રા�ય સરકારને) અથવા તેમને (અિધ�ૃત કર�લા 

અિધકાર�ને) યોગ્ય જણાય  તેવો �ુકમ કરશે. 

(૩) (ક) ખર�દનાર�, જમીન આવા હ�� ુમાટ� ઉપયોગમા ંલેવામા ં

આવે તે  પહ�લા,ં પેટા-કલમ (૧)મા ં દશાર્વેલા  હ�� ુ માટ� 

જમીનનો ઉપયોગ કરવાના સબંધંમા,ં  તત્સમયે અમલમા ં

હોય તેવા કોઇ કાયદાની જોગવાઇઓ અથવા ક�ન્� સરકાર 

અથવા રા�ય સરકાર અથવા આવી સરકાર, સરકાર� 

કંપની, સ્થાિનક સ�ામડંળ અથવા વૈધાિનક સ�ામડંળની 

મા�લક�ના અથવા તેના �ારા િનયિં�ત કોઇ કોપ�ર�શનના 

કોઇ �ુકમ અથવા આદ�શો�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઇશે. 

(ખ) વેચાણ કરવા�ુ ંધા�ુ� હોય તેવી  જમીનના િવસ્તારનો � હ�� ુ

માટ� ઉપયોગ કરવા�ુ ં અ�ભ�ેત હોય તે િસવાયના બી� 

કોઇ હ�� ુમાટ�, ઉપયોગ કરવો જોઇશે ન�હ. 

(ગ) ખર�દનાર�, આવી જમીન ખર�દવા માટ� પરવાનગી 

આપ્યાની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� 

પાડવાની અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરવાની શ�આત 

કરવી જોઇશે: 

પરં� ુ ખર�દનાર, ઠરાવવામા ં આવે તેવા સજંોગોમા ં �ણ 

વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવાની અથવા જમીનનો ઉપયોગ 

કરવાની શ�આત કર� ન શક�, તો તે, આવી �દુત લબંાવવા માટ� 

કલેકટરને અર� કર� શકશે અને કલેકટર, પોતાને યોગ્ ય લાગે 

તેવી તપાસ કયાર્ પછ�, �ુકમ કર�ને, બી� બે વષર્ �ધુી આવી 

�દુત લબંાવી શકશે: 
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વ�મુા,ં કલેકટર�, આવી �દુત, એક સમયે એક વષર્થી વ� ુ

�દુત માટ� લબંાવવી જોઇશે ન�હ: 

વળ�, આવી પાચં વષર્ની એકંદર �દુત, ખર�દનાર� તે અથ� 

કર�લી  અર� ઉપરથી અને �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા 

રકમની �કુવણી કય�થી, રાજય સરકાર, બી� �ણ વષર્ �ધુી 

લબંાવી શકશે અને ત્યારપછ�, દર�ક �ણ વષર્ માટ�, �વતર્માન 

જ�ંીના  ૨૦ ટકા રકમની �કુવણી કય�થી, રાજય સરકાર, આવી 

�દુત, વખતોવખત વ� ુ�દુતો માટ� લબંાવી શકશે.    

(ઘ) ખર�દનાર, જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપી હોય તે  

તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવાની અથવા 

જમીનનો ઉપયોગ કરવાની શ�આત કરવામા ં િનષ્ફળ �ય ત્યાર�, 

તે �કસ્સામા,ં કલેક્ટર, તે અથ� તેને અર� કરવામા ંઆવે તે પછ�, 

આવી જમીનના વેચાણ અથવા તબદ�લી માટ� �ુકમ કર�ને, 

પરવાનગી આપી શકશે: 

પરં� ુકલેક્ટર-એ,-   

(૧) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેની જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપી હોય તે  

તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત પછ�, પણ પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� 

થાય તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના 

૧૦૦ ટકા રકમની;  

(૨) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેની જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપી હોય તે  

તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત પછ�, પણ સાત વષર્ની �દુત �રૂ� 

થાય તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના 

૬૦ ટકા રકમની;  
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(૩) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેની જમીનની ખર�દ� માટ�  પરવાનગી આપી હોય તે  

તાર�ખથી સાત વષર્ની �દુત પછ�, પણ દસ વષર્ની �દુત �રૂ� થાય 

તે પહ�લા કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ 

ટકા રકમની;  

 (૪) અર�, દસ વષર્ �રૂા થયા પછ� કરવામા ં આવી હોય તો, 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૫ ટકા રકમની,- 

�કુવણી થયા પછ� જ એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે: 

 પરં� ુ,- 

 (ક) આવી  જમીન�ુ ંવેચાણ કરવા માટ�ની આવી પરવાનગી , પેટા-કલમ 

(૧)મા ં  િન�દ�ષ્ટ   કર�લા  હ�� ુ માટ� જ આપવામા ં આવશે, તેમ છતા,ં 

સવર્�ાહ�  સામાન્ય  િવકાસ  િનય�ંણ  િવિનયમો  હ�ઠળ  આવા હ�� ુમાટ�ના 

ઉપયોગ પરવાનગીપા� ન હોય, તો તેવા �કસ્સામા,ં  સવર્�ાહ� સામાન્ય 

િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં �હ�ર કર�લા ઝોન �માણે આવી જમીનના 

ઉપયોગના હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી આપવી જોઇશે;  

(ખ) પેટા-કલમ (૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ�� ુમાટ� ખર�દવામા ંઆવી હોય 

અને િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની અને 

સહ-કંપની, ભાગીદાર�  (પેઢ�)�ુ ં  કંપનીમા ં  �પાતંર  અને કંપની�ુ ં

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં  અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� ભાગીદાર� 

(પેઢ�)મા ં�પાતંર, ભાગીદારોમા ંફ�રફાર હોય તેવા �કસ્સામા ંતબદ�લી કરવી  

જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ંખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુપડશે ન�હ 

પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦ ટકા (રકમ) વ�લૂ 

કયાર્ પછ�, પરવાનગી આપવી જોઇશે.” . 
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૬. �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ 

કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮(�નો આમા ં હવે પછ�,” �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને 

ખેતીની જમીન (િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે 

તે)મા,ં કલમ ૮૯-ક-મા,ં- 

(૧) પેટા-કલમ (૪ક)મા,ં િવ�માન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ �કૂવો :-  

 “પરં� ુકલેક્ટર�,-   

(ક) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેના �માણપ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પછ�, પણ 

પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા રકમની;   

(ખ) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેના �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પછ�, પણ 

સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંકરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા રકમની; 

(ગ) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા 

�માણેના �માણપ�ની  તાર�ખથી  સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પછ�, 

પણ દસ વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ં કરવામા ં આવી હોય, તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ ટકા રકમની;  

(ઘ) અર�,  દસ  વષર્ �રૂા થયા પછ� કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૨૫ ટકા રકમની; 

�કુવણી થયા પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે:  

 પરં� ુતેમ છતા,ં-  

સન 

૧૯૫૮નો 

�ુબંઇનો 

૯૯મો.   

સન 

૧૯૫૮ના 

�ુબંઈના  

૯૯મા 

અિધિનયમ

ની કલમ 

૮૯-ક-નો 

�ધુારો.  
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(૧) એવી    જમીનના   વેચાણ   માટ�ની   આવી   પરવાનગી, 

��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� જ આપવી જોઇશે અને 

ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ, સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ 

િનય�ંણ િવિનયમો હ�ઠળ પરવાનગીપા� ન હોય તેવા 

�કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં

�હ�ર કર�લા ઝોન �જુબ આવી  જમીનના  ઉપયોગના  હ�� ુ

માટ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે; 

(૨) ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� ખર�દવામા ંઆવી હોય 

અને િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, 

સ�હૂ કંપની અને સહ-કંપની, ભાગીદાર� (પેઢ�)�ુ ં કંપનીમા ં

�પાતંર અને કંપની�ુ ંભાગીદાર� (પેઢ�)મા ંઅથવા મયાર્�દત 

જવાબદાર�વાળ� ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં�પાતંર, ભાગીદારોમા ં

ફ�રફારના �કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી જ�ર� હોય તેવી 

જમીનના �કસ્સામા ં ખડંો (ક)થી (ઘ)  લા� ુ  પડશે  ન�હ 

પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા 

રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� પરવાનગી આપવી જોઇશે;  

 

(૩)  ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� ખર�દવામા ંઆવી હોય 

તેવી જમીન અને આવી તબદ�લીનો �ુકમ એવી 

કોટ�/સ�ામડંળે કય� હોય  તે  શરતને  અધીન  રહ�ને, દ�વા 

વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ   કંપની  લો   ��બ્�નુલ  

(રાષ્��ય  કંપની  કાયદા ��બ્�નુલ)/ ફડચા 

અિધકાર�/નાણાક�ય સસં્થાઓની હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ 

ઔ�ો�ગક એકમની િમલકતો�ુ ં સપંાદન કરવાના �કસ્સામા ં

તબદ�લી કરવી જ�ર� હોય તેવી જમીનના �કસ્સામા,ં ખડંો  

(ક)થી  (ઘ)  લા� ુ  પડશે  ન�હ  પણ આવા �કસ્સામા,ં 

ખર�દનાર�  સ�ામડંળ  �ારા  િમલકતોની  તબદ�લી  
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કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની �દર પરવાનગી (મેળવવા) 

માટ�ની અર� કરવી જોઇશે અને �વતર્માન જ�ંીની 

�ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� એવી પરવાનગી 

આપવી જોઇશે; 

(૪)  ઉપરના  ખડં  (૩)મા ંિન�દ�ષ્ટ કયાર્ �માણેની �દુતની �દર 

��ુ��ુ��વૂર્કના કોઇ ઔ�ો�ગક વપરાશકતાર્ આવી 

પરવાનગી લેવામા ં િનષ્ફળ રહ�, તો કલેક્ટર�, �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતની ૨૦ ટકા  રકમ  વ�લૂ  કયાર્ પછ� આવી 

પરવાનગી આપવી જોઇશે.”;  

(૨) પેટા-કલમ (૪-ખ)મા,ં-  

 (ક) ખડં (૬)મા,ં િવ�માન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ �કૂવો:- 

  પરં�,ુ-   

(૧)  આવી જમીન�ુ ં વેચાણ કરવા માટ�ની આવી પરવાનગી, 

��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� જ આપવી જોઇશે અને 

ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ 

િવિનયમો હ�ઠળ પરવાનગીપા� ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� 

સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં �હ�ર કર�લા ઝોન �જુબ 

આવી જમીનના ઉપયોગના હ�� ુમાટ� જ આવી પરવાનગી આપવી 

જોઇશે;   

(૨) ��ુ��ુ��વૂર્કના  ઔ�ો�ગક  હ�� ુ માટ�  ખર�દવામા ંઆવી હોય અને 

િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની 

અને સહ-કંપની,  ભાગીદાર�  (પેઢ�)�ુ ં  કંપનીમા ં  �પાતંર  અને 

કંપની�ુ ં ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય તેવા 
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�કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી  જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ં

ખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુપડશે ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� પરવાનગી 

આપવી જોઇશે;     

(૩)  ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ� ખર�દવામા ં આવી હોય તેવી 

જમીન અને આવી તબદ�લીનો �ુકમ એવી કોટ�/સ�ામડંળે કય� 

હોય તે શરતને અધીન રહ�ને, દ�વા વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ 

કંપની લો ��બ્�નુલ (રાષ્��ય કંપની કાયદા ��બ્�નુલ)/ફડચા 

અિધકાર�/નાણાક�ય સસં્થાઓની હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ ઔ�ો�ગક 

એકમની િમલકતો�ુ ં સપંાદન કરવાના �કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી 

જ�ર� હોય તેવી જમીનના �કસ્સામા,ં ખડંો  (ક)થી  (ઘ) લા� ુપડશે 

ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં ખર�દનાર� સ�ામડંળ �ારા િમલકતોની 

તબદ�લી કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની �દર  પરવાનગી   

માટ�ની  અર�  કરવી  જોઇશે અને �વતર્માન  જ�ંીની  �ક�મતની 

૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે; 

(૪)  ઉપરના   ખડં  (૩)મા ં િન�દ�ષ્ટ  કયાર્  �માણેની   �દુતની   �દર 

��ુ��ુ��વૂર્કના કોઇ ઔ�ો�ગક વપરાશકતાર્ આવી પરવાનગી 

લેવામા ં િનષ્ફળ રહ�, તો કલેક્ટર-એ, �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતની 

૨૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે.”. 

૭. �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ 

કે્ષ�) અિધિનયમમા,ં કલમ ૮૯-ક પછ�, નીચેની કલમ દાખલ કરવી:-   

≤૮૯-કકü •૧¶ ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ િસવાયના હ��ઓુ માટ� 

કરવામા ં આવેલા જમીનના વેચાણને, રાજય સરકાર �ારા 

વખતોવખત �હ�ર કરવામા ંઆવે તેવા અ�કુ �કસ્સામા ંપરવાનગી 

આપવામા ંઆવશે.  

સન૧૯૫૮ના 

�ુબંઈના 

૯૯મા 

અિધિનયમમા ં

નવી કલમ 

૮૯-કક 

દાખલ કરવા 

બાબત. 

ઔ�ો�ગક હ��ઓુ 

િસવાયના હ��ઓુ માટ� 

જમીન�ુ ંવેચાણ 

કરવા બાબત.  
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    પરં�-ુ 

(ક) કલમ ૮૯માનંા કોઈપણ મજ�રૂથી, ��ુ��ુ��વૂર્ક ઔ�ો�ગક હ�� ુ

િસવાયના �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�, પ�પુાલન �િુનવિસ�ટ�, િશક્ષણ, 

તબીબી િશક્ષણ અને આરોગ્ય �વા હ��ઓુ માટ�, �જુરાત 

જમીન મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૬૫-ખ-ની પેટા-

કલમ (૧) હ�ઠળ કોઇ પરવાનગીની જ�ર ન હોય તેવી જમીન�ુ,ં 

કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થાની તરફ�ણમા ં વેચાણ કરવા અથવા 

વેચાણ માટ� ક�લૂાત કરવા ઉપર  �િતબધં  �કૂવામા ંઆવશે 

ન�હ. રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, આ હ��ઓુ માટ� 

જમીનનો િવસ્તાર િન�દ�ષ્ટ કર� શકશે અને રા�ય સરકાર, 

રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, વખતોવખત બી� હ��ઓુ પણ �હ�ર 

કર� શકશે. 

(ખ) વેચાણ કરવા�ુ ંધા�ુ� હોય તેવી જમીનનો િવસ્તાર, દસ હ�કટર 

કરતા વ� ુ હોય, ત્યાર� આ પેટા-કલમ અ�સુાર �ને જમીન 

વેચવા ધા�ુ� હોય તે વ્ય�ક્તએ, મહ��લૂ સ�ચવ, �જુરાત 

રા�યની અથવા રા�ય સરકાર, આ અથ� �કુમ કર�ને, 

અિધ�ૃત કર� તેવા બી� અિધકાર�ની �વૂર્-પરવાનગી મેળવવી 

જોઇશે. 

(ગ) વેચાણ કરવા�ુ ં ધા�ુ� હોય તેવી જમીન, અ��ુ�ૂચત 

આ�દ�િતની વ્ય�ક્તની મા�લક�ની હોય, ત્યાર� તે�ુ ં વેચાણ, 

�જુરાત જમીન મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૭૩-કક 

ની જોગવાઇઓને અધીન રહ�શે.  

      (૨) કલમ ૯૦માનંો કોઇપણ મજ�રૂ, પેટા-કલમ (૧) અ�સુાર કર�લા કોઇ 

વેચાણને લા� ુપડશે ન�હ.  

સન૧૮૭૯

નો �ુબંઈનો 

૫-મો. 

સન ૧૮૭૯નો 

�ુબંઈનો ૫-મો.  
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(૩) (ક) પેટા-કલમ (૧) અ�સુાર કોઇ વ્ય�ક્ત (�નો આમા ં હવે પછ�, 

“ ખર�દનાર”  તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે) ને જમીન વેચી હોય, ત્યાર� તેણે, પેટા-

કલમ (૧)મા ં દશાર્વેલ હ�� ુ માટ� જમીનની ખર�દ�ની તાર�ખથી �ીસ �દવસની 

�દર  ઠરાવવામા ં આવે તેવા ન�નૂામા ં અને તેવી બી� િવગતો સાથે આવી 

ખર�દ�ની નો�ટસ કલેકટરને મોકલવી જોઇશે અને તેની એક નકલ મામલતદારને 

શેરો કર�ને મોકલવી જોઇશે.   

(ખ) ખર�દનાર, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી �દુતની �દર ખડં (ક) હ�ઠળ 

કલેક્ટરને નો�ટસ અને બી� િવગતો મોકલવામા ં િનષ્ફળ �ય તો, તેણે 

આવી ખર�દ�ની તાર�ખથી એક મ�હના પછ�, આ અિધિનયમ હ�ઠળ 

લેવાપા� �બન-ખેતીિવષયક આકારણી ઉપરાતં, આ અિધિનયમ હ�ઠળ 

કર�લા િનયમોને અધીન રહ�ને, કલેક્ટર આદ�શ આપે તેવો, દર�ક મ�હને 

�વતર્માન જ�ંીના એક ટકા હોય તેટલો દંડ ભરવાને જવાબદાર થશે.  

 (ગ) ખડં (ક) હ�ઠળ ખર�દનાર �ારા મોકલવામા ંઆવેલી તે (જમીન)ની 

 ખર�દ�ની તાર�ખની નો�ટસ અને બી� િવગતો મળ્યેથી, કલેક્ટર-એ, તેમને 

 યોગ્ય લાગે તેવી તપાસ કયાર્ પછ� અને,- 

  (૧) તેને ખાતર� થાય ક�, પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ 

અ�સુાર જમીનની ખર�દ� કાયદ�સર ર�તે થઇ છે તો, તેમણે, 

ખર�દનારને ઠરાવવામા ં આવે તેવા ન�નૂામા ં અને તેટલા સમયની 

�દર તે મતલબ�ુ ં�માણપ� કાઢ� આપ�ુ ંજોઇશે. 

 (૨)  તેમને એવી ખાતર� ન થાય તો, તેણે, ખર�દનારને �નુાવણીની 

તક આપ્યા પછ�, આ�ુ ં �માણપ� કાઢ� આપવાનો ઇનકાર કરવો 

જોઇશે અને આવો ઇનકાર થયે, ખર�દનારને આવી જમીન�ુ ં વેચાણ, 

કલમ ૮૯ના ઉલ્લઘંન તર�ક� ગણાશે. 

(ઘ) (૧) ખડં (ગ)ની પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ કલેક્ટર �ારા �માણપ� 

કાઢ� આપવાના ઇનકારથી નારાજ થયેલો ખર�દનાર, રા�ય સરકારને 
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અથવા રા�ય સરકાર, આ અથ� અિધ�ૃત કર� તેવા બી� અિધકાર�ને 

અપીલ કર� શકશે. 

(૨) રા�ય સરકાર� અથવા અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�એ, અપીલ કરનારને 

�નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, અપીલ �ગે પોતાને (રા�ય સરકારને) 

અથવા તેને (અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�ને) યોગ્ય લાગે તેવો �ુકમ કરવો 

જોઇશે. 

(૪) (ક) ખર�દનાર�, જમીન આવા હ�� ુમાટ� ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે 

તે પહ�લા,ં પેટા-કલમ (૧)મા ંદશાર્વેલ હ�� ુમાટ� જમીનનો ઉપયોગ 

કરવાના સબંધંમા ં તત્સમયે અમલમા ં હોય તેવા કોઇ કાયદાની 

જોગવાઇઓ�ુ ં અથવા ક�ન્� સરકારના અથવા રા�ય સરકારના 

અથવા આવી સરકાર, સરકાર� કંપની, સ્થાિનક સ�ામડંળ અથવા 

વૈધાિનક સ�ામડંળની મા�લક�ના અથવા તેના �ારા િનયિં�ત કોઇ 

કોપ�ર�શનના કોઇ �ુકમ અથવા આદ�શો�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઇશે. 

 (ખ) વેચાણ કરવા�ુ ં ધા�ુ� હોય તે જમીનના િવસ્તારનો � હ�� ુ

માટ� ઉપયોગ કરવા�ુ ંઅ�ભ�ેત હોય તે િસવાયના બી� કોઇ હ�� ુ

માટ�, ઉપયોગ કરવો જોઇશે ન�હ.    

 (ગ) ખર�દનાર�, જમીનના વેચાણ માટ� પરવાનગી આપ્યાની 

તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવાની અથવા 

જમીનનો ઉપયોગ કરવાની શ�આત કરવી જોઇશે: 

પરં� ુ ખર�દનાર, ઠરાવવામા ં આવે તેવા સજંોગોમા ં �ણ 

વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવા�ુ ં અથવા જમીનનો ઉપયોગ 

કરવા�ુ ં શ� ન કર� શક� તો, તે કલેક્ટરને આવી �દુત લબંાવવા 

માટ� અર� કર� શકશે અને કલેક્ટર, પોતે યોગ્ય ગણે તેવી તપાસ 

કયાર્ પછ�, �ુકમ કર�ને આવી �દુત વ� ુ બે વષર્ �ધુી લબંાવી 

શકશે: 
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વ�મુા ં કલેકટર-એ, આવી �દુત, એક સમયે એક વષર્થી 

વ� ુ�દુત  માટ� લબંાવવી જોઇશે ન�હ. 

વળ�, આવી પાચં વષર્ની એકંદર �દુત, ખર�દનાર� તે અથ� 

કર�લ અર�  ઉપરથી  અને �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા 

રકમની �કુવણી કય�થી, રાજય સરકાર, બી� �ણ વષર્ �ધુી 

લબંાવી શકશે અને ત્યારપછ�, દર�ક �ણ વષર્ માટ�, �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા રકમની �કુવણી કય�થી, રાજય સરકાર, 

આવી �દુત, વખતોવખત વ� ુ�દુતો માટ� લબંાવી શકશે.    

(ઘ) ખર�દનાર, જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપ્યાની તાર�ખથી 

�ણ વષર્ની �દર સેવાઓ �રૂ� પાડવાની અથવા જમીનનો 

ઉપયોગ કરવાની શ�આત કરવામા ં િનષ્ફળ �ય ત્યાર�, તે 

�કસ્સામા,ં કલેક્ટર, તે અથ� તેને અર� કયાર્ પછ�, આવી જમીનના 

વેચાણ અથવા તબદ�લી માટ� �ુકમ કર�ને, પરવાનગી આપી શકશે: 

 પરં� ુકલેક્ટર�,-   

(ક) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેની 

જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપ્યાની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત 

પછ�, પણ પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા કરવામા ંઆવી હોય, તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા રકમની;  

(ખ) અર�, આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેની 

જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપ્યાની તાર�ખથી પાચં  વષર્ની �દુત 

પછ�, પણ સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા કરવામા ં  આવી હોય, 

તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા રકમની;  

(ગ) અર� આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેની 

જમીનની ખર�દ� માટ� પરવાનગી આપ્યાની તાર�ખથી સાત વષર્ની �દુત 
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પછ�, પણ દસ વષર્ની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા કરવામા ં આવી હોય, તો 

�વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ ટકા રકમની;  

(ઘ) અર� દસ વષર્ �રૂા થયા પછ� કરવામા ં આવી હોય તો, �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૨૫ ટકા રકમની,- 

�કુવણી થયા પછ� જ એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે:    

 પરં� ુ,- 

(૧) આવી જમીન�ુ ંવેચાણ કરવા માટ�ની આવી પરવાનગી ,પેટા-કલમ 

(૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ�� ુમાટ� જ આપવામા ંઆવશે, તેમ છતા,ં 

આવા હ�� ુ માટ�નો ઉપયોગ, સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ 

િવિનયમો હ�ઠળ પરવાનગીપા� ન હોય, તેવા �કસ્સામા,ં સવર્�ાહ� 

સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં�હ�ર કર�લા ઝોન �માણે 

આવી જમીનના ઉપયોગના હ�� ુ માટ� જ પરવાનગી આપવી 

જોઇશે;  

         (૨) પેટા-કલમ (૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ�� ુમાટ� ખર�દવામા ંઆવી હોય 

અને િવલીનીકરણ, જોડાણ, સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ 

કંપની અને સહ-કંપની, ભાગીદાર� (પેઢ�)�ુ ંકંપનીમા ં�પાતંર અને 

કંપની�ુ ં ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર� (પેઢ�)મા ં �પાતંર, ભાગીદારોમા ં ફ�રફાર હોય તેવા 

�કસ્સામા ં તબદ�લી કરવી જ�ર� હોય તેવી જમીનની બાબતમા ં

ખડંો (ક) થી (ઘ) લા� ુપડશે ન�હ પણ આવા �કસ્સામા,ં �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� પરવાનગી 

આપવી જોઇશે.” . 
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૮. (૧) �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન કાયદા (�ધુારા) વટ�ુકમ, ૨૦૨૦ 

આથી રદ કરવામા ંઆવે છે. 

(૨) આવી ર�તે રદ થવા છતા,ં સદર�ુ વટ�ુકમથી �ધુાયાર્ �માણે �જુરાત ગણોત વહ�વટ 

અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ ૧૯૪૮, સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને 

ખેતીની જમીન વટ�ુકમ, ૧૯૪૯ અને �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ 

�દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮ હ�ઠળ કર��ુ ં કંઈ પણ �ૃત્ય અથવા લીધે�ુ ં

કોઈપણ પગ�ુ,ં સદર�ુ અિધિનયમથી �ધુાયાર્ �માણેના સદર�ુ ગણોત વહ�વટ 

અિધિનયમો હ�ઠળ કર�� ુઅથવા લીધે� ુછે એમ ગણાશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રદ કરવા 

બાબત 

અન ે

અપવાદ.  

સન 

૨૦૨૦નો 

�જુરાત 

વટ�ુકમ 

�માકં 

૯મો.  
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ઉ�ેશો અને કારણો 

 હાલમા,ં રા�યમા ંગણોત વહ�વટને લગતા �ણ �ુદા �ુદા કાયદા અમલમા ં

છે. �જુરાત રા�યના �ુબંઈ િવસ્તારમા,ં �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની 

જમીન અિધિનયમ, ૧૯૪૮ અમલમા ંછે, �જુરાત રા�યના કચ્છ કે્ષ�મા,ં �જુરાત 

ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, 

૧૯૫૮ અમલમા ંછે, �યાર� �જુરાત રા�યના સૌરાષ્� િવસ્તારમા,ં સૌરાષ્� ઘરખેડ, 

ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટ�કુમ, ૧૯૪૯ અમલમા ંછે. 

 �જુરાત રા�યમા ંઝડપી દર� થઈ રહ�લી ઔ�ો�ગક �ગિત સાથે, રા�યમા ં

��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક ઉપયોગ માટ�, અ�કુ �કારની ખર�દ�ઓ કરવાની 

મ�ૂંર� આપવાની જ��રયાત ઊભી થઈ છે. 

 ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ�, ખર�દ� કર� હોય તેવી જમીનનો 

ઉપયોગ કરવાને બદલે, તેવી જમીન�ુ ં વેચાણ કરવા�ુ ં જ�ર� હોય, ત્યાર� તે 

સમયે, આવી જમીનના વેચાણ માટ�ની તેવી પરવાનગી, મા� ��ુ��ુ��વૂર્કના 

ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� જ આપવી જોઇશે, અને સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ 

િવિનયમો હ�ઠળ ઔ�ો�ગક હ��નુો ઉપયોગ, પરવાનગીપા� ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં 

મા� સવર્�ાહ� સામાન્ય િવકાસ િનય�ંણ િવિનયમોમા ં�હ�ર કર�લા ઝોન �જુબ 

આવી જમીનનો ઉપયોગ કરવાના હ�� ુમાટ� જ પરવાનગી આપવી જોઇશે.  

 તે�ુ ંપણ ��ૂચત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ક� ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ�, 

જમીન�ુ ં વેચાણ કરવામા ંઆવ્�ુ ં હોય ત્યાર� તે જમીનને િવલીનીકરણ, જોડાણ, 

સ�ંકુ્ત સાહસ, ગૌણ કંપની, સ�હૂ કંપની અને સહ-કંપની, ભાગીદાર��ુ ંકંપનીમા ં

�પાતંર અને કંપની�ુ ં ભાગીદાર�મા ં �પાતંર અથવા મયાર્�દત જવાબદાર�વાળ� 

ભાગીદાર�મા ં�પાતંર, ભાગીદારોમા ંફ�રફારના �કસ્સામા ંતબદ�લ કર� શકાશે પણ 

આવા �કસ્સામા ં �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� 

પરવાનગી આપવી જોઇશે; 

 તે�ુ ંપણ ��ૂચત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ક� ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� 

ખર�દ�લ હોય તેવી જમીન અને તબદ�લીનો �ુકમ તેવી કોટર્/સ�ામડંળે કર�લ હોય 
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તે શરતને અધીન રહ�ને, દ�વા વ�લૂાત ��બ્�નુલ/ નેશનલ કંપની લો ��બ્�નુલ 

(રાષ્��ય કંપની કાયદા ��બ્�નુલ)/ ફડચા અિધકાર�/નાણાક�ય સસં્થાઓની 

હરા�ના �ુકમ હ�ઠળ તબદ�લ કરવાની જ�ર હોય તેવી જમીનની બાબતમા,ં 

ખર�દનાર� સ�ામડંળ �ારા િમલકતોની તબદ�લી કયાર્ની તાર�ખથી ૬૦ �દવસની 

�દર, પરવાનગી માટ� અર� કરવી જોઇશે અને �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦ 

ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� એવી પરવાનગી આપવી જોઇશે; વ્ય�ક્ત ૬૦ �દવસની 

�દુતની �દર આવી પરવાનગી લેવામા ંિનષ્ફળ �ય, તો કલેક્ટર-એ �વતર્માન 

જ�ંીની �ક�મતના ૨૦ ટકા રકમ વ�લૂ કયાર્ પછ� પરવાનગી આપવી જોઇશે. 

 �જુરાત રા�યમા ં લા� ુ પડતા ગણોત વહ�વટના કાયદામા,ં �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�, પ�પુાલન �િુનવિસ�ટ�, િશક્ષણ, તબીબી િશક્ષણ અને આરોગ્ય �વા 

અ�કુ �કસ્સામા ં જમીનની ખર�દ� માટ� નવી કલમ અને સદર�ુ નવી કલમમા ં

જણાવ્યા �માણેની ક�ટલીક શરતો સાથે દાખલ કરવા પણ ધા�ુ� છે.  

 તે સમયે �જુરાત રાજયની િવધાનસભા�ુ ંસ� ચા� ુન હોવાથી, ઉપ�ુર્કત 

ઉ�ેશો િસ� કરવા માટ�, �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન કાયદા 

(�ધુારા) વટ�ુકમ, ૨૦૨૦ (સન ૨૦૨૦નો �જુરાત વટ�ુકમ �માકં ૯) �િસ� 

કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

 આ િવધેયકથી, રા�ય િવધાનમડંળના અિધિનયમ �ારા સન ૨૦૨૦નો 

 સદર�ુ  �જુરાત વટ�ુકમ �માકં ૯ બદલવા ધા�ુ� છેü 
 
 

કૌિશક પટ�લ,  
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ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 આ િવધેયકમાúં નીચેની બાબતોના સબંધંમાúં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી નો સમાવેશ 

થાય છેû- 

કલમ ૩ü- •૧) આ કલમથી, �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ, 

૧૯૪૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૬૩-કકકની પેટા-કલમ (૧)ના 

પરં�કુના ખડં (ક)થી, રા�ય સરકારનેú રાજપ�મા ં �હ�રનામાથીú તેમા ં

િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ��ઓુ માટ�ની જમીન માટ�નો િવસ્તાર િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા 

મળે છેü તેનાથી રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ 

કર�લા હ��ઓુ િસવાયના હ��ઓુ �હ�ર કરવાની સ�ા મળે છે. 

(૨) આ કલમથી, �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ, 

૧૯૪૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૬૩-કકકની પેટા-કલમ (૩)ના 

ખડં (ક)થી, રા�ય સરકારનેú  � ન�નૂામા ંઅને � િવગતો સ�હત ખર�દનાર� 

કલેક્ટરને જમીનની ખર�દ�ની નો�ટસ મોકલવી જોઈશે, તે ન�નૂો અને 

િવગતો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

(૩) આ કલમથી, �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ, 

૧૯૪૮મા ંદાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૬૩-કકક-ની પેટા-કલમ (૩)ના 

ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)થી, રા�ય સરકારનેú � ન�નૂામા ં અને �ટલા 

સમયની �દર કલેકટર-એ જમીનની કાયદ�સર ર�તે ખર�દ� થઈ છે તે 

મતલબ�ુ ં �માણપ� ખર�દનારને કાઢ� આપ�ુ ં જોઈશે તે ન�નૂો અને 

સમય, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

(૪) આ કલમથી, દાખલ કરવા ધાર�લી �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની 

જમીન અિધિનયમ, ૧૯૪૮મા ંનવી કલમ ૬૩-કકકની પેટા-કલમ (૪)ના ખડં 

(ગ)ના પરં�કુથી, રા�ય સરકારનેú આવા ખર�દનાર �ારા તે અથ� કર�લી 

અર� પરથી, કલેક્ટર �ારા, લે�ખતમા ં �ુકમથી, � સજંોગોમા,ં ખર�દનાર 

�ારા સેવા �રૂ� પાડવા માટ�ની અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરવા માટ�ની 
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�ણ વષર્ની �દુત, વ� ુબે વષર્ �ધુી લબંાવી શકાશે તે સજંોગો, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.                  

કલમ ૫ü- •૧) આ કલમથી સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની 

જમીન વટ�ુકમ, ૧૯૪૯મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૫૫-ક-ની 

પેટા-કલમ (૧)ના પરં�કુના ખડં (ક)થી, રા�ય સરકારનેú રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથીú તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા હ��ઓુ માટ�ની જમીન માટ�નો િવસ્તાર 

ન�� કરવાની સ�ા મળે છેü તેનાથી રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લા હ��ઓુ િસવાયના હ��ઓુ �હ�ર કરવાની 

સ�ા મળે છે.  

(૨) આ કલમથી સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન 

વટ�ુકમ, ૧૯૪૯મા ંદાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૫૫-કની પેટા-કલમ 

(૨)ના ખડં (ક)થી, રા�ય સરકારનેú  � ન�નૂામા ંઅને � િવગતો સ�હત 

ખર�દનાર� કલેક્ટરને ખર�દ�ની નો�ટસ મોકલવી જોઈશે, તે ન�નૂો અને 

િવગતો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

(૩) આ કલમથી સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન 

વટ�ુકમ, ૧૯૪૯મા ંદાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૫૫-ક-ની પેટા-કલમ 

(૨)ના પરં�કુના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)થી, રા�ય સરકારનેú � ન�નૂામા ં

અને �ટલા સમયની �દર કલેકટર-એ જમીનની કાયદ�સર ર�તે ખર�દ� 

થઈ છે તે મતલબ�ુ ં�માણપ� ખર�દનારને કાઢ� આપ�ુ ંજોઈશે તે ન�નૂો 

અને સમય, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

(૪) આ કલમથી સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન 

વટ�ુકમ, ૧૯૪૯મા ંદાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ ૫૫-ક-ની પેટા-કલમ 

(૩)ના ખડં (ગ)ના પરં�કુથી રા�ય સરકારનેú આવા ખર�દનાર �ારા તે અથ� 

કર�લી અર� પરથી, કલેક્ટર �ારા, લે�ખતમા ં �ુકમથી, � સજંોગોમા,ં 

ખર�દનાર �ારા સેવા �રૂ� પાડવા અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરવા માટ�ની 
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�ણ વષર્ની �દુત, વ� ુબે વષર્ �ધુી લબંાવી શકાશે તે સજંોગો, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૭ü- •૧) આ કલમથી �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન(િવદભર્ �દ�શ 

અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ 

૮૯-કકની પેટા-કલમ (૧)ના પરં�કુના ખડં (ક)થી, રા�ય સરકારનેú 

રાજપ�મા ં�હ�રનામાથીú તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લા હ��ઓુ માટ�ની જમીન માટ�નો 

િવસ્તાર િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છેü તેનાથી રા�ય સરકારને રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લા હ��ઓુ િસવાયના હ��ઓુ �હ�ર કરવાની 

સ�ા મળે છે. 

 •૨) આ કલમથી �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન(િવદભર્ �દ�શ 

અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી કલમ 

૮૯-કક-ની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ક)થી, � ન�નૂામા ં અને � િવગતો 

સ�હત ખર�દનાર� કલેક્ટરને ખર�દ�ની નો�ટસ મોકલવી જોઈશે, તે ન�નૂો 

અને િવગતો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.    

 •૩) આ કલમથી �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ 

�દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી 

કલમ ૮૯-કકની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)થી, રા�ય 

સરકારનેú � ન�નૂામા ંઅને �ટલા સમયની �દર, કલેકટર-એ જમીનની 

કાયદ�સર ર�તે ખર�દ� થઈ છે તે મતલબ�ુ ં�માણપ� ખર�દનારને કાઢ� 

આપ�ુ ંજોઈશે તે ન�નૂો અને સમય, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

 •૪) આ કલમથી �જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ 

�દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી 

કલમ ૮૯-કક-ની પેટા-કલમ (૪)ના ખડં (ગ)ના પરં�કુથી, રા�ય 

સરકારનેú આવા ખર�દનાર �ારા તે અથ� કર�લી અર� પરથી, કલેક્ટર 

�ારા, લે�ખતમા ં�ુકમથી, � સજંોગોમા,ં ખર�દનાર �ારા સેવા �રૂ� પાડવા 
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અથવા જમીનનો ઉપયોગ કરવા માટ�ની �ણ વષર્ની �દુત, વ� ુ બે વષર્ 

�ધુી લબંાવી શકાશે તે સજંોગો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

   ઉપ�ુર્કત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી, આવશ્યક અને સામાન્ય 

�કારની છે. 

 

તાર�ખ. ૧૭મી સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૦                    કૌિશક પટ�લ.  
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�રુવણી 

�જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન અિધિનયમ, ૧૯૪૮ (સન ૧૯૪૮ના �ુબંઇના 

૬૭મા)માથંી ઉતારા 

 

૬૩કક. (૧) થી (૪)   XXX   XXX   XXX 

(૪ક)   ખર�દનાર, પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળ કાઢ� આપેલા �માણપ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર 

અથવા ત્યારપછ� માલ�ુ ંઉત્પાદન કરવા�ુ ંઅથવા સેવા �રૂ� પાડવા�ુ ંશ� કરવામા ંિનષ્ફળ �ય, 

ત્યાર� તેવા �કસ્સામા,ં કલેકટર, તેમને તે અથ� અર� કરવામા ંઆવે ત્ યાર પછ�, એવી જમીનના 

વેચાણ અથવા તેની તબદ�લી માટ� �કુમથી પરવાનગી આપી શકશેઃ 

પરં� ુકલેકટર�,  

(૧) એવી અર�, �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ંકરવામા ંઆવી 

હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૪૦ ટકા રકમની, 

(૨) એવી અર�, �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પછ� પરં� ુ સાત 

વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં કરવામા ં આવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા 

રકમની, 

(૩)  એવી અર� ત્યારપછ� કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા 

રકમની, �કુવણી કરાયા પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે. 

(૪ખ) (૧)  થી  (૫)   XXX   XXX   XXX 

(૬)  ખર�દનાર, ઔ�ો�ગક પાકર્ સ્થાપવા માટ� મ�ૂંર� આપ્યાની તાર�ખથી �થમ �ણ વષર્ માટ� 

જમીન�ુ ં વેચાણ કરવા અથવા તેને તબદ�લ કરવા માટ� હકદાર રહ�શે ન�હ અને એવી જમીનની 

ખર�દ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત પછ�, ખર�દનારનો એવો અ�ભ�ાય હોય ક� આ કલમમા ં

ઉલ્લેખ્યા �માણનેી શરત પ�ર�ણૂર્ કરવા�ુ ં અને �માણપ�/�માણપ�ો મેળવવા�ુ ં તેના માટ� 

શ� નથી, તો તેવા �કસ્સામા ં તે, બી� ��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ�, એવી જમીન�ુ ં

 
અ�કુ 

�કસ્સામા ં

પરવાનગી 

આપેલા 

ખર�ખર 

ઔ�ો�ગક 

હ�� ુમાટ� 

જમીન 

વેચવા 

બાબત. 
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વેચાણ કરવા અથવા તેને તબદ�લ કરવાની પરવાનગી આપવા માટ� કલેક્ટરને અર� કર� શકશ ે

અને કલેકટર-એ તેમ થયે,- 

(ક) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેના 

�માણપ�ની અથવા યથા�સગં, પેટા-કલમ (૪ખ)ના ખડં(૨-ક)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેના 

�માણપ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત પછ� પણ પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં

કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા રકમની;  

(ખ) અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેના 

�માણપ�ની અથવા યથા�સગં, પેટા-કલમ (૪ખ)ના ખડં(૨-ક)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેના 

�માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત પછ� પણ સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં

કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા રકમની; 

(ગ)  અર�, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેના 

�માણપ�ની અથવા યથા�સગં, પેટા-કલમ (૪ખ)ના ખડં(૨-ક)મા ં ઉલ્લેખ્યા �માણેના 

�માણપ�ની તાર�ખથી સાત વષર્ પછ�ની �દુત પણ દસ વષર્ની �દુત �રૂ� થાય પહ�લા ં

કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૩૦ ટકા રકમની, 

(ઘ) અર� દસ વષર્ પછ� કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૨૫ 

ટકા રકમની,  

        �કુવણી કરાયા પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશેઃ 

પરં� ુ એવી જમીનના વેચાણ માટ�ની એવી પરવાનગી, આવી જમીનનો 

�ધુ્ધ��ુધ્ધ�વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� ઉપયોગ કરવા માટ� જ આપવી જોઇશે. 
 

સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ��ઓુ માટ�, ‘‘�ધુ્ધ��ુધ્ધ�વૂર્કનો ઔ�ો�ગક હ��'ુ' એ 

શબ્દ�યોગમા,ં ઔ�ો�ગક પાકર્ની સ્થાપનાનો સમાવેશ થાય છે અને તેનો હમેંશા સમાવેશ 

થયો હોવા�ુ ંગણાશે.’’;  

(૫)    XXX   XXX   XXX   
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સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટ�કુમ, ૧૯૪૯ (સન ૧૯૪૯નો 

સૌરાષ્� વટ�કુમ ૪૧-મા)માથંી ઉતારા. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

૫૫. (૧) થી (૩)  XXX                   XXX                     XXX 

(૩-ક) ખર�દનાર�, ઔ�ો�ગક હ�� ુ માટ�, જમીનના ઉપયોગના સબંધંમા,ં આવા હ�� ુ માટ� જમીનનો 

ઉપયોગ કરતા ંપહ�લા,ં તે સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇપણ કાયદાની જોગવાઇઓનો અથવા ક�ન્� 

સરકાર અથવા રા�ય સરકાર અથવા આવી સરકારની મા�લક�ના અથવા િનય�ંણ હ�ઠળના 

કોપ�ર�શન, સરકાર� કંપની, સ્થાિનક સ�ામડંળ અથવા વૈધાિનક સ�ામડંળના કોઇપણ �કુમ અથવા 

આદ�શ�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઇશે. 

(ખ) પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)ના પેટા-ખડં (૧) હ�ઠળ �ને �માણપ� કાઢ� આપેલ હોય તે 

ખર�દનાર�, આવા �માણપ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દર આવી જમીન પર ઔ�ો�ગક ��િૃ� 

શ� કરવી જોઇશે અને આવી તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દર, આવી જમીન ઉપર માલ�ુ ંઉત્પાદન 

કરવા�ુ ંઅથવા સેવાઓ �રૂ� પાડવા�ુ ંશ� કર�ુ ંજોઇશે.  

 પરં�,ુ તે અથ� ખર�દનાર� કર�લી અર� પરથી, ઠરાવવામા ંઆવે તેવા સજંોગોમા,ં રા�ય 

સરકાર અથવા પોતે આ અથ� લે�ખતમા ં �કુમથી અિધ�ૃત કર� તેવા અિધકાર�, �ણ વષર્ અથવા 

યથા�સગં, પાચં વષર્ની �દુત, વખતોવખત લબંાવી શકશે.  

(૩-ખ) પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૩-ક)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં- 

(૧) થી (૪)   XXX                   XXX                     XXX 

 (૬) આવી જમીનની ખર�દ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત પછ�  ખર�દનારનો  એવો  

અ�ભ�ાય  હોય ક� આ કલમમા ંઉલ્લખે કયાર્ �માણેની શરતો�ુ ંપાલન કર�ુ ં  અને �માણપ�/ 

�માણપ�ો મેળવવા�ુ ં તેના માટ� શકય નથી, ત્યાર� તેવા �કસ્સામા ં તે, આવી જમીન�ુ ં વેચાણ 

કરવા અથવા તેને તબદ�લ કરવા માટ�ની પરવાનગી આપવા માટ� કલેકટરને અર� કર� શકશે 

અને કલેકટર તેમ થયેથી,-   

અ�કુ �કસ્સામા ં

પરવાનગી 

આપેલા 

ખર�ખર 

ઔ�ો�ગક હ�� ુ

માટ� જમીન�ુ ં

વેચાણ કરવા 

બાબત.   
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(ક) પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)ના પેટા ખડં (૧)મા ંઉલ્લેખ્યા �માણે એવી અર� �માણપ�ની 

તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �ણૂર્  થયા પહ�લા ં કરવામા ં આવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની 

�ક�મતના ૪૦ ટકા રકમની;   

(ખ) પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (ગ)ના પેટા ખડં (૧)મા ંઉલ્લેખ્યા �માણે એવી અર� �માણપ�ની 

તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત પછ�,  પણ  સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં કરવામા ંઆવી 

હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૬૦ ટકા રકમની;  

(ગ) એવી અર� ત્યાર પછ� કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ ટકા 

રકમની; �કૂવણી કયાર્  પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે : 

પરં� ુ આવી જમીન�ુ ં વેચાણ કરવા માટ�ની આવી પરવાનગી, આવી જમીનનો 

��ુ��ુ��વૂર્કના ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� ઉપયોગ કરવા માટ� જ આપવી જોઇશે. 

સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ��ઓુ માટ�, “��ુ��ુ��વૂર્કનો ઔ�ો�ગક હ��’ુ’ એ શબ્દ�યોગમા,ં  

ઔ�ો�ગક પાકર્ની સ્થાપનાનો સમાવેશ થાય છે અને તેનો હમેંશા સમાવેશ થયો હોવા�ુ ંગણાશે.’’; 

•૪¶   XXX                   XXX                     XXX 

 

�જુરાત ગણોત વહ�વટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન (િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ ક્ષ�ે) અિધિનયમ, 

૧૯૫૮ (સન ૧૯૫૮ના �જુરાતના ૯૯-મા) 

માથંી ઊતારા. 

૮૯ ક. (૧) થી (૪)   XXX                   XXX                     XXX 

‘‘(૪ક)   ખર�દનાર, પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળ કાઢ� આપેલા �માણપ�ની તાર�ખથી �ણ 

વષર્ની �દર અથવા ત્યારપછ� માલ�ુ ંઉત્પાદન કરવા�ુ ંઅથવા સેવા �રૂ� પાડવા�ુ ંશ� 

કરવામા ંિનષ્ફળ �ય, ત્યાર� તેવા �કસ્સામા,ં કલેકટર, તેમને તે અથ� અર� કરવામા ંઆવે 

ત્ યાર પછ�, એવી જમીનના વેચાણ અથવા તેની તબદ�લી માટ� �કુમથી પરવાનગી આપી 

શકશેઃ 

પરં� ુકલેકટર� -  

અ�કુ 

�કસ્સામા ં

પરવાનગી 

આપેલા 

ખર�ખર 

ઔ�ો�ગક હ�� ુ

માટ� જમીન 

વેચવા 

બાબત. 
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(૧)  એવી અર�, �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ં

કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૪૦ ટકા રકમની,  

(૨)  એવી અર�, �માણપ�ની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પછ� પરં� ુ

સાત વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પહ�લા ંકરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના 

૬૦ ટકા રકમની, 

(૩)  એવી અર� ત્યારપછ� કરવામા ંઆવી હોય, તો �વતર્માન જ�ંીની �ક�મતના ૧૦૦ 

ટકા રકમની,  

�કુવણી કરાયા પછ� જ આવી પરવાનગી આપવી જોઇશે. 

(૪ખ) થી (૫)   XXX                   XXX                     XXX 

(૬) એવી જમીનની ખર�દ�ની તાર�ખથી �ણ વષર્ની �દુત પછ� ખર�દનાર�ુ ંએ�ુ ંમતંવ્ય 

હોય ક� આ કલમમા ંઉલ્લખેેલી શરતોની પાલન કરવા�ુ ં�માણપ�/�માણપ�ો મેળવવા�ુ ં તેના 

માટ� શ� નથી, તો તે એવી જમીન તબદ�લ કરવા અથવા વેચવાની પરવાનગી આપવા માટ� 

કલેક્ટરને અર� કર� શકશે અને કલેક્ટર�, એમ થયે,-  

(ક) થી (ગ)  XXX                   XXX                     XXX 

પરં� ુએવી જમીનના વેચાણ માટ�ની એવી પરવાનગી એવી જમીનના ��ુ��ુ��વૂર્કના 

ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ�ના ઉપયોગ માટ� જ આપવી જોઇશે.  

સ્પષ્ટ�કરણ.-  XXX                   XXX                     XXX 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

                                               

[સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં :  ૨૩ .]  

 

                                                   

�જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન 

અિધિનયમ, ૧૯૪૮, સૌરાષ્� ઘરખેડ, ગણોત વહ�વટ 

પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટ�ુકમ, ૧૯૪૯ અને 

�જુરાત ગણોત વહ�વટ અને ખેતીની જમીન 

(િવદભર્ �દ�શ અને કચ્છ કે્ષ�) અિધિનયમ, ૧૯૫૮ 

વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

 

[�ી કૌિશક પટ�લ,  

                                                      મહ��લૂ મ�ંી�ી]  

 

 

 

(સન ૨૦૨૦ના સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની ૧૭મી તાર�ખ ે

�જુરાત સરકાર� રાજપ�મા ં�િસ� કયાર્ �જુબ) 

 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS LAWS 

(AMENDMENT) BILL, 2020. 

 

GUJARAT BILL NO.   23    OF 2020. 

 

A BILL 

 

further to amend the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, 

the Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural Lands 

Ordinance, 1949 and the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands 

(Vidarbha Region and Kutch Area) Act, 1958. 

 

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

India:- 

 

1. (1) This Act may be called the Gujarat Tenancy and Agricultural 

Lands Laws (Amendment) Act, 2020.  

 
 (2) It shall be deemed to have come into force on the 21

st
 August, 

2020.  

Short title and 

commencement. 
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2. In the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, 

(hereinafter referred to as “the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands 

Act”), in section 63AA,- 

 

(1) in sub-section (4A), for the existing proviso, the following proviso shall 

be substituted, namely:- 

“Provided that such permission shall be granted by the Collector 

only upon the payment of -  

(a) 100 per cent. of the prevailing jantri value, if the application 

is made after a period of three years but before completion of 

a period of five years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3); 

(b) 60 per cent. of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of five years but before completion of a 

period of seven years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3); 

(c) 30 per cent. of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of seven years but before completion of 

a period of ten years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3); 

(d) 25 per cent. of the prevailing jantri value if the application is 

made beyond ten years: 

Provided however that,- 

(i) such permission for sale of such land shall be 

granted only for the bonafide industrial 

purpose and in case the industrial purpose 

usage is not permissible under the Common 

General Development Control Regulations, 

such permission shall be granted only for the 

purpose of use of such land as per the zone 

declared in the Common General 

Development Control Regulations; 

(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases 

of the land which is purchased for bonafide 

Bom. LXVII 

of 1948. 

 

 

 

Amendment of 

section 63AA 

of Bom. LXVII 

of 1948. 
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industrial purpose and which needs to be 

transferred in the case of merger, 

amalgamation, joint venture, subsidiary 

company, group company and associate 

company, conversion of partnership in the 

company and vice versa or into limited 

liability partnership, change in partners but in 

such cases permission shall be granted after 

charging of 10 per cent of the prevailing 

jantri value; 

(iii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases 

of the land which is purchased for bonafide 

industrial purpose and which needs to be 

transferred in the case of acquisition of assets 

of industrial unit under order of Debt 

Recovery Tribunal/National Company Law 

Tribunal/ Liquidator /Financial Institutions 

auction, subject to the condition that such 

transfer is ordered by  such Court/Authority 

but in such cases the purchaser shall apply for 

permission within 60 days from the date of 

transfer of assets by authority and such 

permission shall be granted after charging of 

10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iv) if any bonafide industrial user fails to take 

such permission within a period as specified 

in clause (iii) above, the Collector shall grant 

permission by charging of 20 per cent of the 

prevailing jantri value.”; 

(2) in sub-section (4B), in clause (vi), for the existing proviso, the 

following proviso  shall be substituted, namely:-  

“Provided that,- 
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(i) such permission for sale of such land shall be granted only for 

the bonafide industrial purpose and in case the industrial 

purpose usage is not permissible under the Common General 

Development Control Regulations, such permission shall be 

granted only for the purpose of use of such land as per the zone 

declared in Common General Development Control 

Regulations; 

(ii) sub-clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land 

which is purchased for bonafide industrial purpose and which 

needs to be transferred in the case of merger, amalgamation, 

joint venture, subsidiary company, group company and 

associate company, conversion of partnership in the company 

and vice versa or into limited liability partnership, change in 

partners but in such cases permission shall be granted after 

charging of 10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land which 

is purchased for bonafide industrial purpose and which needs to 

be transferred in the case of acquisition of assets of industrial 

unit under order of Debt Recovery Tribunal/National Company 

Law Tribunal/ Liquidator /Financial Institutions auction, 

subject to the condition that such transfer is ordered by  such 

Court/Authority but in such cases the purchaser shall apply for 

permission within 60 days from the date of transfer of assets by 

authority and such permission shall be granted after charging of 

10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iv) if any bonafide industrial user fails to take such permission 

within a period as specified in clause (iii) above, the Collector 

shall grant permission by charging of 20 per cent of the 

prevailing jantri value.”. 

 

 

 

3. In the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, after section 

63AA, the following section shall be inserted, namely:- 

Insertion of new 

section 63AAA 

in Bom. LXVII 

of 1948. 
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“63AAA. (1) The sale of land for the purposes other than bonafide 

industrial purpose shall be permitted in certain cases which are 

declared by State Government from time to time :  

Provided that-  

(a) Nothing in section 63 shall prohibit the sale or the 

agreement for the sale of land for which no 

permission is required under sub-section (1) of 

section 65B of the Gujarat Land Revenue Code, 1879 

in favour of any person or institution for use of such 

land for other than bonafide industrial purpose like 

Agricultural University, Animal Husbandry 

University, Education, Medical Education and Health. 

The area of land for these purposes may be specified 

by the State Government by notification in the 

Official Gazette and the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, declare such other 

purposes from time to time.    

(b) Where the area of land proposed to be sold exceeds 

ten hectares, the person to whom the land is proposed 

to be sold in pursuance of this sub-section shall obtain 

previous permission of the Revenue Secretary, 

Gujarat State or such other officer as the State 

Government  may by an order authorize in this behalf,   

(c) Where the land proposed to be sold is owned by a 

person belonging to the Scheduled Tribe, the sale 

shall be subject to the provisions of section 73AA of 

the Gujarat Land Revenue Code, 1879. 

(2) Nothing in section 63A shall apply to any sale made in 

pursuance of sub-section (1). 

(3) (a) Where the land is sold to a person in pursuance of sub-

section (1) (hereinafter referred to as “the purchaser”), he 

Bom. V of 

1879. 
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shall within thirty days from the date of the purchase of 

the land for purpose shown in sub-section (1), send a 

notice of such purchase in such form alongwith such other 

particulars as may be prescribed, to the Collector and 

endorse a copy thereof to the Mamlatdar.     

 (b) Where the purchaser fails to send the notice and other 

particulars to the Collector under clause (a) within the 

period specified therein, he shall be liable to pay in addition  

to the non-agriculture assessment leviable under this Act, 

after one month from the date of such purchase, such fine 

of one per cent.  of the prevailing  jantri  every month, as 

the Collector may, subject to rules made under this Act, 

direct. 

 (c) On receipt of the notice of the purchase of land 

alongwith other particulars sent by the purchaser under 

clause (a), the Collector, after making such inquiry as he 

deems fit and if he-  

 (i) is satisfied that such land has been validly 

purchased in accordance with the provisions of 

sub-section (1), shall issue a certificate to that 

effect to the purchaser in such form and within 

such time as may be prescribed; 

 (ii) is not satisfied, shall, after giving the 

purchaser an opportunity of being heard, refuse 

to issue such certificate and on such refusal, the 

sale of such land to the purchaser shall be 

deemed to be in contravention of section 63.  

 (d) (i) The purchaser aggrieved by the refusal to issue a 

certificate by the Collector under sub-clause (ii) of clause 

(c) may file an appeal to the State Government or such 

other officer as it may, by an order, authorise in this behalf.  

  (ii)  The State Government or the authorized officer 

shall, after giving the appellant an opportunity of being 

heard, pass such order on the appeal as it or he deems fit.  
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(4) (a)   The purchaser shall comply with the provisions 

of any law for the time being in force or any order or 

directions of the Central Government or the State 

Government or any Corporation owned or controlled 

by such Government, Government Company, local 

authority or statutory authority in relation to use of 

land for purpose shown in sub-section (1) before the 

land is put to use for such purpose.   

(b)   The area of land which is desired to be sold, 

shall not be used for any other purpose other than 

intended to use.  

 (c)  The purchaser shall start providing of services 

or use of land within three years from the date of the 

permission is given for purchase of such land:  

 

 Provided that if the purchaser can not start 

providing services or use of land within three years in 

the circumstances as may be prescribed, he may make an 

application to the collector to extend such period and the 

Collector may, after making such inquiry as he deems 

fit, by an order extend such period by another two years: 

Provided further that the Collector shall not extend 

such period for more than a period of one year at a time:  

Provided also that such aggregate period of five 

years may, on an application made by the purchaser in 

that behalf and on payment of 20 per cent.  of the 

prevailing jantri value, be extended by another three 

years by the State Government and thereafter, be 

extended by the State Government for time to time for 

further periods on payment of 20 per cent. of the 

prevailing jantri for every three years.  
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(d) In case where the purchaser fails to start providing of 

services or use of land within three years from the 

date of the permission is given for purchase of land, 

the Collector may, after an application is made to him 

in that behalf grant permission by an order for sale or 

transfer of such land:  

  Provided that such permission shall be 

granted by the Collector only upon the payment of –  

(a) 100 per cent. of the prevailing jantri value, if 

the application is made after a period of three 

years but before completion of a period of 

five years from the date of the permission is 

given for purchase of land as referred to in 

clause (c) of sub-section (3) of this section; 

(b)  60 per cent. of the prevailing jantri value, if 

the application is made after a period of five 

years but before completion of a period of 

seven years from the date of the permission is 

given for purchase of land as referred to in 

clause (c) of sub-section (3) of this section; 

(c) 30 per cent. of the prevailing jantri value, if 

the application is made after a period of 

seven years but before completion of a period 

of ten years from the date of the permission is 

given for purchase of land as referred to in 

clause (c) of sub-section (3) of this section; 

(d) 25 per cent. of the prevailing jantri value if 

the application is made beyond ten years: 

 Provided that,- 

(i) such permission for sale of such land shall be 

granted only for the purpose specified in sub-
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section (1), however, if such purpose usages 

not permissible under the Common General 

Development Control Regulations, in such 

cases, the permission shall be granted only 

for the purpose of use of such land as per the 

zone declared in the Common General 

Development Control Regulations; 

(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases 

of the land which is purchased for the 

purpose specified in sub-section (1) and 

which needs to be transferred in the case of 

merger, amalgamation, joint venture, 

subsidiary company, group company and 

associate company, conversion of 

partnership in the company and vice versa or 

into limited liability partnership, change in 

partners but in such cases permission shall 

be granted after charging of 10 per cent. of 

the prevailing jantri value.”. 

.   

4. In the Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural 

Lands Ordinance, 1949 (hereinafter referred to as “the Saurashtra 

Ordinance”), in section 55,-  

(1) in sub-section (3A), for the existing proviso, the following proviso shall 

be substituted, namely:- 

“Provided that such permission shall be granted by the Collector 

only upon the payment of -  

(a) 100 per cent. of the prevailing jantri value, if the application 

is made after a period of three years but before completion of 

a period of five years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (2); 

(b) 60 per cent. of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of five years but before completion of a 

Sau. Ord. XLI 
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period of seven years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (2); 

(c) 30 per cent. of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of seven years but before completion of 

a period of ten years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (2); 

(d) 25 per cent. of the prevailing jantri value if the application is 

made beyond ten years: 

Provided however that,- 

(i) such permission for sale of such land shall be granted 

only for the bonafide industrial purpose and in case 

the industrial purpose usage is not permissible under 

the Common General Development Control 

Regulations, such permission shall be granted only 

for the purpose of use of such land as per the zone 

declared in the Common General Development 

Control Regulations; 

(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the 

land which is purchased for bonafide industrial 

purpose and which needs to be transferred in the case 

of merger, amalgamation, joint venture, subsidiary 

company, group company and associate company, 

conversion of partnership in the company and vice 

versa or into limited liability partnership, change in 

partners but in such cases permission shall be 

granted after charging of 10 per cent of the 

prevailing jantri value; 

(iii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the 

land which is purchased for bonafide industrial 

purpose and which needs to be transferred in the case 

of acquisition of assets of industrial unit under order 

of Debt Recovery Tribunal/National Company Law 

Tribunal/ Liquidator /Financial Institutions auction, 

subject to the condition that such transfer is ordered 
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by  such Court/Authority but in such cases the 

purchaser shall apply for permission within 60 days 

from the date of transfer of assets by authority and 

such permission shall be granted after charging of 10 

per cent of the prevailing jantri value; 

(iv) if any bonafide industrial user fails to take such 

permission within a period as specified in clause (iii) 

above, the Collector shall grant permission by 

charging of 20 per cent of the prevailing jantri 

value.”; 

 

 (2) in sub-section (3B), - 

  (a) in clause (vi), for the existing proviso, the following 

proviso  shall be substituted, namely:-  

 “Provided that,- 

(i) such permission for sale of such land shall be granted only 

for the bonafide industrial purpose and in case the industrial 

purpose usage is not permissible under the Common General 

Development Control Regulations, such permission shall be 

granted only for the purpose of use of such land as per the 

zone declared in Common General Development Control 

Regulations; 

(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land which 

is purchased for bonafide industrial purpose and which needs to 

be transferred in the case of merger, amalgamation, joint 

venture, subsidiary company, group company and associate 

company, conversion of partnership in the company and vice 

versa or into limited liability partnership, change in partners 

but in such cases permission shall be granted after charging of 

10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land which 

is purchased for bonafide industrial purpose and which needs to 

be transferred in the case of acquisition of assets of industrial 
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unit under order of Debt Recovery Tribunal/National Company 

Law Tribunal/ Liquidator /Financial Institutions auction, 

subject to the condition that such transfer is ordered by  such 

Court/Authority but in such cases the purchaser shall apply for 

permission within 60 days from the date of transfer of assets by 

authority and such permission shall be granted after charging of 

10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iv) if any bonafide industrial user fails to take such permission 

within a period as specified in clause (iii) above, the Collector 

shall grant permission by charging of 20 per cent of the 

prevailing jantri value.”. 

 

5. In the Saurashtra Ordinance, after section 55, the following section 

shall be inserted, namely:-  

 

 

“55A. (1) The sale of land for the purposes other than bonafide 

industrial purpose shall be permitted in certain cases which are 

declared by State Government from time to time:  

Provided that-  

(a) Nothing in section 54 shall prohibit the sale or the agreement for the 

sale of land for which no permission is required under sub-section 

(1) of section 65B of the Gujarat Land Revenue Code, 1879 in 

favour of any person or institution for use of such land for other 

than bonafide industrial purpose like Agricultural University, 

Animal Husbandry University, Education, Medical Education and 

Health. The area of land for these purposes may be specified by the 

State Government by notification in the Official Gazette and the 

State Government may, by notification in the Official Gazette, 

declare such other purposes from time to time.    

(b) Where the area of land proposed to be sold exceeds ten hectares, the 

person to whom the land is proposed to be sold in pursuance of this 

Insertion of new 
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sub-section shall obtain previous permission of the Revenue 

Secretary, Gujarat State or such other officer as the State 

Government  may by an order authorize in this behalf,   

(c) Where the land proposed to be sold is owned by a person belonging 

to the Scheduled Tribe, the sale of such land shall be subject to the 

provisions of section 73AA of the Gujarat Land Revenue Code, 

1879. 

(2) (a) Where the land is sold to a person in pursuance of sub-section (1) 

(hereinafter referred to as “the purchaser”), he shall within thirty 

days from the date of the purchase of the land for purpose shown in 

sub-section (1) send a notice of such purchase in such form 

alongwith such other particulars as may be prescribed, to the 

Collector and endorse a copy thereof to the Mamlatdar.     

 (b) Where the purchaser fails to send the notice and other particulars 

to the Collector under clause (a) within the period specified therein, 

he shall be liable to pay in addition  to the non-agriculture 

assessment leviable under this Act, after one month from the date of 

such purchase, such fine of one per cent.  of the prevailing  jantri  

every month, as the Collector may, subject to rules made under this 

Act, direct. 

 (c) On receipt of the notice of the purchase for the land alongwith 

other particulars sent by the purchaser under clause (a), the 

Collector, after making such inquiry as he deems fit and if he -  

(i) is satisfied that such land has been validly purchased in 

accordance with the provisions of sub-section (1) shall 

issue a certificate to that effect to the purchaser in such 

form and within such time as may be prescribed. 

(ii) is not satisfied, shall, after giving the purchaser an 

opportunity of being heard, refuse to issue such 

certificate and on such refusal, the sale of such land to 

the purchaser shall be deemed to be in contravention of 

section 54.  

Bom. V 

of 1879.  
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 (d) (i) The purchaser aggrieved by the refusal to issue a 

certificate by the Collector under sub-clause(ii) of clause (c) may 

file an appeal to the State Government or such other officer as it 

may by an order authorise in this behalf.  

(ii)  The State Government or the authorized officer shall after 

giving the appellant an opportunity of being heard pass such 

order on the appeal as it or he deems fit.  

(3) (a)   The purchaser shall comply with the provisions of any law for 

the time being in force or any order or directions of the Central 

Government or the State Government or any Corporation owned or 

controlled by such Government, Government Company, local 

authority or statutory authority in relation to use of land for purpose 

shown in sub-section (1) before the land is put to use for such 

purpose.   

 (b)   The area of land which is desired to be sold shall not be used 

for any other purpose other than intended to use.  

 (c)  The purchaser shall start providing of services or use of land 

within three years from the date of the permission is given for 

purchase of such land:  

 Provided that if the purchaser can not start providing 

services or use of land within three years in the circumstances as 

may be prescribed, he may make an application to the Collector to 

extend such period and the Collector may, after making such 

inquiry as he deems fit, by an order extend such period by another 

two years: 

 

  Provided further that the Collector shall not extend such 

period for more than a period of one year at a time:  

  Provided also that such aggregate period of five years may, 

on an application made by the purchaser in that behalf and on 

payment of 20 per cent.  of the prevailing jantri value, be extended 

by another three years by the State Government and thereafter, be 

extended by the State Government for time to time for further 
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periods on payment of 20 per cent. of the prevailing jantri for every 

three years.  

 (d)  In case where the purchaser fails to start providing of 

services or use of land within three years from the date of the 

permission is given for purchase of land, the Collector may, after an 

application is made to him in that behalf grant permission by an 

order for sale or transfer of such land:  

Provided that such permission shall be granted by the Collector 

only upon the payment of –  

(i) 100 per cent. of the prevailing jantri value, if the 

application is made after a period of three years but 

before completion of a period of five years from the 

date of the permission is given for purchase of land 

as referred to in clause (c) of sub-section (2) of this 

section; 

(ii)  60 per cent. of the prevailing jantri value, if the 

application is made after a period of five years but 

before completion of a period of seven years from 

the date of the permission is given for purchase of 

land as referred to in clause (c) of sub-section (2) of 

this section; 

(iii) 30 per cent. of the prevailing jantri value, if the 

application is made after a period of seven years but 

before completion of a period of ten years from the 

date of the permission is given for purchase of land 

as referred to in clause (c) of sub-section (2) of this 

section; 

(iv) 25 per cent. of the prevailing jantri value if the 

application is made beyond ten years: 

 Provided that,- 
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(a) such permission for sale of such land shall be granted only 

for the purpose specified in sub-section (1), however, if such 

purpose usages not permissible under the Common General 

Development Control Regulations, in such cases, the 

permission shall be granted only for the purpose of use of 

such land as per the zone declared in the Common General 

Development Control Regulations; 

 (b) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land 

which is purchased for the purpose specified in sub-section (1) and 

which needs to be transferred in the case of merger, amalgamation, 

joint venture, subsidiary company, group company and associate 

company, conversion of partnership in the company and vice versa 

or into limited liability partnership, change in partners but in such 

cases permission shall be granted after charging of 10 per cent of 

the prevailing jantri value.”. 

 

 

6. In the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region 

and Kutch Area) Act, 1958 (hereinafter referred to as “the Gujarat Tenancy 

and Agricultural Lands (Vidarbha Region and Kutch Area) Act”), in 

section 89A, - 

(1) in sub-section (4A), for the existing proviso, the following proviso shall 

be substituted, namely:- 

“Provided that such permission shall be granted by the Collector 

only upon the payment of -  

(a) 100 per cent. of the prevailing jantri value, if the application 

is made after a period of three years but before completion of 

a period of five years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3); 

(b) 60 per cent. of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of five years but before completion of a 

Bom. XCIX 
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period of seven years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3); 

(c) 30 per cent. of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of seven years but before completion of 

a period of ten years from the date of certificate as referred 

to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3); 

(d) 25 per cent. of the prevailing jantri value if the application is 

made beyond ten years: 

Provided however that,- 

(i) such permission for sale of such land 

shall be granted only for the bonafide 

industrial purpose and in case the 

industrial purpose usage is not 

permissible under the Common General 

Development Control Regulations, such 

permission shall be granted only for the 

purpose of use of such land as per the 

zone declared in the Common General 

Development Control Regulations; 

(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the 

cases of the land which is purchased for 

bonafide industrial purpose and which 

needs to be transferred in the case of 

merger, amalgamation, joint venture, 

subsidiary company, group company and 

associate company, conversion of 

partnership in the company and vice versa 

or into limited liability partnership, 

change in partners but in such cases 

permission shall be granted after charging 

of 10 per cent of the prevailing jantri 

value; 

(iii) clauses (a) to (d) shall not apply in the 

cases of the land which is purchased for 
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bonafide industrial purpose and which 

needs to be transferred in the case of 

acquisition of assets of industrial unit 

under order of Debt Recovery 

Tribunal/National Company Law 

Tribunal/ Liquidator /Financial 

Institutions auction, subject to the 

condition that such transfer is ordered by  

such Court/Authority but in such cases 

the purchaser shall apply for permission 

within 60 days from the date of transfer 

of assets by authority and such 

permission shall be granted after charging 

of 10 per cent of the prevailing jantri 

value; 

(iv) if any bonafide industrial user fails to 

take such permission within a period as 

specified in clause (iii) above, the 

Collector shall grant permission by 

charging of 20 per cent of the prevailing 

jantri value.”; 

(2) in sub-section (4B), - 

  (a) in clause (vi), for the existing proviso, the following 

proviso  shall be substituted, namely:-  

  Provided that,- 

(i) such permission for sale of such land shall be granted only 

for the bonafide industrial purpose and in case the industrial 

purpose usage is not permissible under the Common General 

Development Control Regulations, such permission shall be 

granted only for the purpose of use of such land as per the 

zone declared in the Common General Development Control 

Regulations; 
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(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land which 

is purchased for bonafide industrial purpose and which needs to 

be transferred in the case of merger, amalgamation, joint 

venture, subsidiary company, group company and associate 

company, conversion of partnership in the company and vice 

versa or into limited liability partnership, change in partners 

but in such cases permission shall be granted after charging of 

10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iii) clauses (a) to (d) shall not apply in the cases of the land which 

is purchased for bonafide industrial purpose and which needs to 

be transferred in the case of acquisition of assets of industrial 

unit under order of Debt Recovery Tribunal/National Company 

Law Tribunal/ Liquidator /Financial Institutions auction, 

subject to the condition that such transfer is ordered by  such 

Court/Authority but in such cases the purchaser shall apply for 

permission within 60 days from the date of transfer of assets by 

authority and such permission shall be granted after charging of 

10 per cent of the prevailing jantri value; 

(iv) if any bonafide industrial user fails to take such permission 

within a period as specified in clause (iii) above, the Collector 

shall grant permission by charging of 20 per cent of the 

prevailing jantri value.”. 

 

 

7. In the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region 

and Kutch Area) Act after section 89A, the following section shall be 

inserted, namely:-  

 

“89AA. (1) The sale of land for the purposes other than bonafide 

industrial purpose shall be permitted in certain cases which are 

declared by State Government from time to time:  

Provided that-  
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(a)  Nothing in section 89 shall prohibit the sale or the 

agreement for the sale of land for which no permission is 

required under sub-section (1) of section 65B of the 

Gujarat Land Revenue Code, 1879 in favour of any 

person or institution for use of such land for other than 

bonafide industrial purpose like Agricultural University, 

Animal Husbandry University, Education, Medical 

Education and Health. The area of land for these purposes 

may be specified by the State Government by notification 

in the Official Gazette and the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, declare such other 

purposes from time to time.    

(b) Where the area of land proposed to be sold exceeds 

ten hectares, the person to whom the land is proposed to be 

sold in pursuance of this sub-section shall obtain previous 

permission of the Revenue Secretary, Gujarat State or such 

other officer as the State Government  may by an order 

authorize in this behalf,   

(c) Where the land proposed to be sold is owned by a person to 

belonging to the Scheduled Tribe, the sale shall be subject to 

the provisions of section 73AA of the Gujarat Land Revenue 

Code, 1879. 

(2) Nothing in section 90 shall apply to any sale made in 

pursuance of sub-section (1). 

(3) (a) Where the land is sold to a person in pursuance of sub-

section (1) (hereinafter referred to as “the purchaser”), he 

shall within thirty days from the date of the purchase of 

the land for purpose shown in sub-section (1)  send a 

notice of such purchase in such form alongwith  such other 

particulars as may be prescribed, to the Collector and 

endorse a copy thereof to the Mamlatdar.     

Bom. V of 
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 (b) Where the purchaser fails to send the notice and other 

particulars to the Collector under clause (a) within the 

period specified therein, he shall be liable to pay in addition  

to the non-agriculture assessment leviable under this Act, 

after one month from the date of such purchase, such fine 

of one per cent.  of the prevailing  jantri  every month, as 

the Collector may, subject to rules made under this Act, 

direct. 

 (c) On receipt of the notice of the purchase of land 

alongwith other particulars sent by the purchaser under 

clause (a), the Collector, after making such inquiry as he 

deems fit and if he-  

  (i) is satisfied that the land has been validly 

purchased in accordance with the provisions of 

sub-section (1), he shall issue a certificate to that 

effect to the purchaser in such form and within 

such time as may be prescribed. 

 (ii) is not satisfied, shall, after giving the 

purchaser an opportunity of being heard, refuse 

to issue such certificate and on such refusal, the 

sale of such land to the purchaser shall be 

deemed to be in contravention of section 89.  

 (d) (i) The purchaser aggrieved by the refusal to issue a 

certificate by the Collector under sub-clause (ii) of clause 

(c) may file an appeal to the State Government or such 

other officer as it may by an order authorise in this behalf.  

(ii)  The State Government or the authorized officer shall after 

giving the appellant an opportunity of being heard pass such 

order on the appeal as it or he deems fit.  

(4) (a)   The purchaser shall comply with the provisions 

of any law for the time being in force or any order or 

directions of the Central Government or the State 

Government or any Corporation owned or controlled 

by such Government, Government Company, local 
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authority or statutory authority in relation to use of 

land for purpose shown in sub-section (1) before the 

land is put to use for such purpose.   

(b)   The area of land which is desired to be sold 

shall not used for any other purpose other than 

intended to use.  

 (c)  The purchaser shall start providing of services 

or use of land within three years from the date of the 

permission is given for purchase of land: 

 

 Provided that if the purchaser can not start 

providing services or use of land within three years in 

the circumstances as may be prescribed, he may make an 

application to the collector to extend such period and the 

Collector may, after making such inquiry as he deems 

fit, by an order extend such period by another two years: 

Provided further that the Collector shall not extend 

such period for more than a period of one year at a time.  

Provided also that such aggregate period of five 

years may, on an application made by the purchaser in 

that behalf and on payment of 20 per cent.  of the 

prevailing jantri value, be extended by another three 

years by the State Government and thereafter, be 

extended by the State Government for time to time for 

further periods on payment of 20 per cent. of the 

prevailing jantri for every three years.  

(d) In case where the purchaser fails to start providing of 

services or use of land within three years from the date 

of the permission is given for purchase of land, the 

Collector may, after an application is made to him in that 

behalf grant permission by an order for sale or transfer 

of such land:  
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  Provided that such permission shall be 

granted by the Collector only upon the payment of –  

(a) 100 per cent. of the prevailing jantri value, if 

the application is made after a period of three 

years but before completion of a period of 

five years from the date of the permission is 

given for purchase of land as referred to in 

clause (c) of sub-section (3) of this section; 

(b) 60 per cent. of the prevailing jantri value, if 

the application is made after a period of five 

years but before completion of a period of 

seven years from the date of the permission is 

given for purchase of land as referred to in 

clause (c) of sub-section (3) of this section; 

(c) 30 per cent. of the prevailing jantri value, if 

the application is made after a period of 

seven years but before completion of a period 

of ten years from the date of the permission is 

given for purchase of land as referred to in 

clause (c) of sub-section (3) of this section; 

(d) 25 per cent. of the prevailing jantri value if 

the application is made beyond ten years: 

 Provided that,- 

(i) such permission for sale of such land 

shall be granted only for the purpose 

specified in sub-section (1), however, 

if such purpose usages not permissible 

under the Common General 

Development Control Regulations, 

such permission shall be granted only 

for the purpose of use of such land as 
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per the zone declared in the Common 

General Development Control 

Regulations; 

(ii) clauses (a) to (d) shall not apply in the 

cases of the land which is purchased 

for the purpose specified in sub-

section (1) and which needs to be 

transferred in the case of merger, 

amalgamation, joint venture, 

subsidiary company, group company 

and associate company, conversion of 

partnership in the company and vice 

versa or into limited liability 

partnership, change in partners but in 

such cases permission shall be granted 

after charging of 10 per cent. of the 

prevailing jantri value.”. 

 

8. (1) The Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Laws 

(Amendment) Ordinance, 2020, is hereby repealed.  

 

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken 

under the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, the 

Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural Lands 

Ordinance, 1949 and the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands 

(Vidarbha Region and Kutch Area) Act, 1958 as amended by the said 

Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the said 

tenancy Acts as amended by the said Act. 

 

 

 

 

Guj. Ord. 

9 of 2020.  

Repeal and 

saving.  
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 

 At present, there are three different tenancy laws in force in the 

State. In the Bombay area of the State of Gujarat, the Gujarat Tenancy and 

Agricultural lands Act, 1948, is in force; in the Kutch area of the State of 

Gujarat, the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region and 

Kutch Area) Act, 1958 is in force; whereas in the Saurashtra area of the 

State of Gujarat, the Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and 

Agricultural Lands Ordinance, 1949 is in force. 

 

With the industrial advancement taking place at a rapid rate in the 

State of Gujarat, a need has arisen to allow certain purchases being made 

for bonafide industrial use in the State.   

  

 The land which is purchased for bonafide industrial use and instead 

of using, such land is required to sale, at that time such permission for sale 

of such land shall be granted only for the bonafide industrial purpose, and 

in case the industrial purpose usage is not permissible under Common 

General Development Control Regulations, in such cases, the permission 

shall be granted only for the purpose of use of such land as per the zone 

declared in Common General Development Control Regulations. 

                  

  It is also proposed that where the land is sold for bonafide industrial 

purpose, it can be transferred in the case of merger, amalgamation, joint 

venture, subsidiary company, group company and associate company, 

conversion of partnership in the company and vice versa or into limited 

liability partnership, change in partners, but in such cases, permission shall 

be granted after charging of 10 per cent of the prevailing jantri value; 

 

 It is also proposed that  in case of the land which is purchased for 

bonafide industrial purpose and which needs to be transferred under order 

of Debt Recovery Tribunal/National Company Law Tribunal/ Liquidator 

/Financial Institutions auction, subject to the condition that such transfer is 

ordered by  such Court/Authority, in such cases the purchaser shall apply 
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for permission within 60 days from the date of transfer of assets by 

authority and such permission shall be granted after charging of 10 per cent 

of the prevailing jantri value; if the person fails to obtain such permission 

within a period of 60 days, the Collector shall grant permission by charging 

of 20 per cent of the prevailing jantri value. 

 

A new section in the tenancy laws applicable in the State of Gujarat 

is also proposed to be inserted for purchase of land in certain cases like 

Agricultural University, Animal Husbandry University, Education, Medical 

Education and Health and also with some conditions as mentioned in the 

said new section.   

 

As the Legislative Assembly of the State of Gujarat was not in 

session at that time, the Gujarat Tenancy and Agricultural Land Laws 

(Amendment) Ordinance, 2020 (Guj. Ord. 9 of 2020) was promulgated to 

achieve the aforesaid objects.  

This Bill seeks to replace the said Gujarat Ordinance No. 9 of 2020 

by an Act of the State Legislature. 

 

 KAUSHIK  PATEL, 

 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

  This Bill involves delegation of legislative powers in the following 

respects:- 

 

 

Clause 3.- (i) Clause (a) of the proviso to sub-section (1) of new section 

63AAA in the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 

proposed to be inserted by this clause empowers the State 

Government to specify, by notification in the Official Gazette, the 

area for land for the purposes as specified therein. It also 

empowers the State Government to declare, by notification in the 

Official Gazette, the purposes other than the purposes as specified 

in therein. 

(ii)  Clause (a) of sub-section (3) of new section 63AAA in the Gujarat 

Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 proposed to be 

inserted by this clause empowers the State Government to 
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prescribe by rules, the form in which and the particulars alonwith 

which the purchaser shall send a notice of purchased land to the 

Collector. 

(iii)  Sub-clause (i) of clause (c) of of sub-section (3) of new section 

63AAA in the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 

proposed to be inserted by this clause empowers the State 

Government to prescribe by rules, the form in which and the time 

within which the Collector shall issue a certificate to the purchaser 

to the effect that the land has been validly purchased. 

 

(iv)  Proviso to clause (c) of sub-section (4) of new section 63AAA in 

the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 proposed 

to be inserted by this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, the circumstances in which the period of three 

years  for providing of services or use of land by the purchaser, 

may be extended by two years by the Collector by an order in 

writing, on an application made by such purchaser in that behalf. 

 

Clause 5.- (i) Clause (a) of the proviso to sub-section (1) of new section 

55A in the Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and 

Agricultural Lands Ordinance, 1949 proposed to be inserted by 

this clause empowers the State Government to determine, by 

notification in the Official Gazette, the area for land for the 

purposes as specified therein. It also empowers the State 

Government to declare, by notification in the Official Gazette, the 

purposes other than the purposes as specified in therein. 

(ii)  Clause (a) of sub-section (2) of new section 55A in the Saurashtra 

Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural Lands Ordinance, 

1949 proposed to be inserted by this clause empowers the State 

Government to prescribe by rules, the form in which and the 

particulars alonwith which the purchaser shall send a notice of 

purchase to the Collector. 

(iii)  Sub-clause (i) of clause (c) of of sub-section (2) of new section 

55A in the Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and 

Agricultural Lands Ordinance, 1949 proposed to be inserted by 

this clause empowers the State Government to prescribe by rules, 

the form in which and the time within which the Collector shall 

issue a certificate to the purchaser to the effect that the land has 

been validly purchased. 

 

(iv)  Proviso to clause (c) of sub-section (3) of new section 55A in the 

Saurashtra Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural Lands 

Ordinance, 1949 proposed to be inserted by this clause empowers 

the State Government to prescribe by rules, the circumstances in 

which the period of three years  for providing of services or use of 

land by the purchaser, may be extended by two years by the 

Collector by an order in writing, on an application made by such 

purchaser in that behalf. 
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Clause 7.- (i) Clause (a) of the proviso to sub-section (1) of new section 

89AA in the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha 

Region and Kutch Area) Act, 1958proposed to be inserted by this 

clause empowers the State Government to determine, by 

notification in the Official Gazette, the area for land for the 

purposes as specified therein. It also empowers the State 

Government to declare, by notification in the Official Gazette, the 

purposes other than the purposes as specified in therein. 

(ii)  Clause (a) of sub-section (3) of new section 89AA in the Gujarat 

Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region and Kutch 

Area) Act, 1958 proposed to be inserted by this clause empowers 

the State Government to prescribe by rules, the form in which and 

the particulars alonwith which the purchaser shall send a notice of 

purchase to the Collector. 

(iii)  Sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (3) of new section 

89AA in the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha 

Region and Kutch Area) Act, 1958proposed to be inserted by this 

clause empowers the State Government to prescribe by rules, the 

form in which and the time within which the Collector shall issue 

a certificate to the purchaser to the effect that the land has been 

validly purchased. 

 

(iv)  First proviso to clause (c) of sub-section (4) of new section 89AA 

in the Gujarat Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region 

and Kutch Area) Act, 1958proposed to be inserted by this clause 

empowers the State Government to prescribe by rules, the 

circumstances in which the period of three years  for providing of 

services or use of land by the purchaser, may be extended by two 

years by the Collector by an order in writing, on an application 

made by such purchaser in that behalf. 

 

 

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

is of a normal character.  

 

Dated the 17
th
 September, 2020.                              KAUSHIK PATEL. 
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE GUJARAT TENANCY AND 

AGRICULTURAL LANDS ACT, 1948. 

( Bom. LXVII of 1948) 

63AA. (1) to (4)   XXX   XXX   XXX  

(4A) In case where the purchaser fails to commence the production of goods or 

providing of service within three years from the date of certificate issued under 
sub-section (3) or thereafter, the Collector may, after an application is made to him 

in that behalf grant permission by an order for sale or transfer of such land:  

Provided that such permission shall be granted by the Collector only upon 

the payment of  

(i) 40 per cent, of the prevailing Jantri value, if the application is 

made before the completion of a period of five years from the date of 

certificate;  

(ii) 60 per cent, of the prevailing Jantri value, if the application is 

made after a period of five years, but before the completion of a period of 

seven years from the date of certificate;  

(iii) 100 per cent, of the prevailing Jantri value, if the application 

is made thereafter.  

(4B) (i) to (v)          XXX   XXX   XXX 

(vi) the purchaser shall not be entitled to sale or transfer the land for the 

first three years from the date of grant of approval for establishing industrial park 

and in case where the purchaser is of the view, after a period of three years from 

the date of purchase of such land, that it is not possible for him to fulfill the 
condition and obtain the certificate/certificates as referred to in this section, he 

may make an application to the Collector for grant of permission to sale or transfer 

of such land for other bonafide industrial purpose and the Collector shall there 

upon grant such permission to sale only upon payment of, -  

(a) 100 per cent, of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of three years but before completion of a period of 

five years from the date of certificate as referred to in sub-clause (i) of 

clause (c) of sub-section (3) or, as the case may be, the certificate as 

referred to in clause (ii-a) of sub-section (4B);  

(b) 60 per cent, of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of five years but before completion of a period of 

seven years from the date of certificate as referred to in sub-clause (i) of 
clause (c) of sub-section (3) or, as the case may be, the certificate as 

referred to in clause (ii-a) of sub-section (4B);  

Sale of land for 

bonafide 

industrial 

purpose 

permitted in 

certain cases.  
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(c) 30 per cent, of the prevailing jantri value, if the application is 

made after a period of seven years but before completion of a period of 
ten years from the date of certificate as referred to in sub-clause (i) of 

clause (c) of sub-section (3) or, as the case may be, the certificate as 

referred to in clause (ii-a) of sub-section (4B);  

(d) 25 per cent, of the prevailing jantri value if the application is 

made beyond ten years:  

Provided that such permission for sale of such land shall be 
granted only for the purpose of use of such land for the bonafide industrial 

purpose. 

Explanation. - For the purposes of this section, the expression "bonafide 

industrial purpose" includes and shall always be deemed to have included the 

establishment of the industrial park. 

(5)    XXX   XXX   XXX 

  

EXTRACT FROM THE SAURASHTRA GHARKHED, TENANCY 

SETTLEMENT AND AGRICULTURAL LANDS ORDINANCE, 

1949. 

( Sau. Ord. XLI of 1948) 

55. (1) to (3)   XXX   XXX   XXX  

(3A) In case where the purchaser fails to commence the production of 

goods or providing of services within three years from the date of 

certificate issued under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (2) or 

thereafter, the Collector may, after an application is made to him in that 

behalf grant permission by an order for sale or transfer of such land:  

Provided that such permission shall be granted by the Collector only 

upon the payment of--  

(i) 40 per cent of the prevailing Jantri value, if the 

application is made before the completion of a period of five years 

from the date of certificate;  

(ii) 60 per cent of the prevailing Jantri value, if the 

application is made after a period of five years but before the 

completion of a period of seven years from the date of certificate;  

(iii) 100 per cent of the prevailing Jantri value, if the 

application is made thereafter.  

(3B) to (4)   XXX   XXX   XXX 
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EXTRACT FROM THE GUJARAT TENANCY AND 

AGRICULTURAL LANDS (VIDARBHA REGION AND KUTCH 

AREA) ACT, 1958. 

( Bom. XCIX of 1958) 

89A. (1) to (4)   XXX   XXX   XXX 

(4A) In case where the purchaser fails to commence the production of 

goods or providing of services within three years from the date of 

certificate issued under sub-section (3) or thereafter, the Collector may, 

after an application is made to him in that behalf grant permission by an 

order for sale or transfer of such land:  

Provided that such permission shall be granted by the Collector only 

upon the payment of  

(i) 40 per cent, of the prevailing Jantri value, if the 

application is made before the completion of a period of five years 

from the date of certificate;  

(ii) 60 per cent, of the prevailing Jantri value, if the 

application is made after a period of five years but before the 

completion of a period of seven years from the date of certificate;  

(iii) 100 per cent, of the prevailing Jantri value, if the 

application is made thereafter.  

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

 

GUJARAT BILL NO.   23     OF 2020. 

 

A     B I L L 

 

further to amend the Gujarat Tenancy and 

Agricultural Lands Act, 1948, the Saurashtra 

Gharkhed, Tenancy Settlement and Agricultural 

Lands Ordinance, 1949 and the Gujarat Tenancy 

and Agricultural Lands (Vidarbha Region and 

Kutch Area) Act, 1958. 

 

  

  

 

 

 [ SHRI   KAUSHIK PATEL,       

                      MINISTER  FOR  REVENUE ] 

 

 

 

 

 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette of 17
th

 September, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 




