
સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં :  ૨૭. 

 

�બા� િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન િનયમન િવધેયક, ૨૦૨૦. 

 

         અ��ુમ�ણકા 

કલમ િવગત 

                                �કરણ ૧ 

                               �ારં�ભક 

૧. �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભ. 

૨. વ્યાખ્યા. 

 �કરણ ૨ 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �હ�રાત 

૩. યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �હ�રાત. 

 �કરણ ૩ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની રચના 

૪. �બા� યા�ાધામ �વાસન  સ�ામડંળની રચના. 

૫. સભ્યોના હો�ાની  �દુત અને સેવાની શરતો. 

૬. �બા� યા�ાધામ �વાસન  સ�ામડંળની બેઠક અને કામકાજના સચંાલન બાબત. 

૭. સિમિતઓની રચના. 

૮. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ અને સિમિતઓના �ૃત્યો અને કાયર્વાહ�ઓની 

કાયદ�સરતા બાબત. 

 �કરણ ૪ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની સ�ા અને કાય� 

૯. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની સ�ા અને કાય�. 

 �કરણ ૫ 

                                       નગર રચના 

૧૦. સન ૧૯૭૬નો રાષ્�પિત અિધિનયમ �માકં ૨૭ લા� ુપડવા બાબત. 

 �કરણ ૬ 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંિનય�ંણ, િનયમન અને િવકાસ 

૧૧. િવકાસ યોજનાના �સુ�ાની �િસ�� પછ� િવકાસ પર િનય�ંણ. 

૧૨. િવકાસ માટ�ની પરવાનગીની અર�. 



૧૩. કોઈ મકાન અથવા બાધંકામનો ઉપયોગ અથવા જમીનનો કોઈ ઉપયોગ કરવા દ�વા 

અથવા ચા� ુરાખવા માટ�ની પરવાનગી. 

૧૪. પરવાનગી આપવા અથવા આપવાની ના પાડવા બાબત. 

૧૫. અનિધ�ૃત બાધંકામ. 

૧૬. અ�કુ �કસ્સાઓમા ંપરવાનગી આપવાની ના પાડ�થેી અથવા પરવાનગી આપ્યેથી 

જમીન ખર�દવાની ફરજ. 

૧૭. પરવાનગી રદ થવા બાબત. 

૧૮. િવકાસ માટ�ની પરવાનગી રદ બાતલ કરવાની અને તેમા ંફ�રફાર કરવાની સ�ાü 

૧૯. અનિધ�ૃત િવકાસ અથવા પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરવા અથવા ઉપયોગ ચા� ુ 

રાખવા અથવા થવા દ�વા બદલ  િશક્ષા. 

૨૦. અનિધ�ૃત િવકાસ �ૂર કરવા�ુ ંઅથવા ઉપયોગ બધં કરવા�ુ ંફરમાવવાની સ�ા. 

૨૧. અનિધ�ૃત, કામચલાઉ િવકાસ સ�ંક્ષપ્ત કાયર્વાહ� કર�ને �ૂર કરવા બાબત. 

૨૨. કર�લા ખચર્ની વ�લૂાત બાબત. 

૨૩. સરકાર અને �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ વતી હાથ ધરવામા ંઆવેલો  

િવકાસ. 

 �કરણ ૭ 

યા�ાધામ �વાસન િવસ્તાર સરંક્ષણ અને �ળવણી 

૨૪. �જલ્લા પોલીસ-એ, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને મદદ કરવા બાબત. 

૨૫. ઠરાવેલા સ�ાિધકાર�ની િનમ�કૂ. 

૨૬. ઉપ�વ અટકાવવા બાબત. 

૨૭. ઉપ�વ પર �િતબધં �કૂવાની ઠરાવેલા સ�ાિધકાર�ની સ�ા. 

૨૮. યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંઅ�કુ ��િૃ�ઓ કરવા પર �િતબધં. 

 �કરણ ૮ 

યા�ાધામ �વાસન ઉ�ોગને લગતી ��િૃ�ઓને લાઇસન્સ આપવા, ર�જસ્ટર કરવા, 

માન્યતા આપવા અને વગ��ૃત કરવા બાબત. 

૨૯. ર�જસ્��શન, માન્યતા અને વગ�કરણ. 

૩૦. �વાસી માગર્દશર્કની િનમ�કૂ કરવા અને લાઇસન્સ આપવા બાબત. 

 �કરણ ૯ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, ઔ�ો�ગક વસાહત હોવા બાબત 

૩૧. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, ઔ�ો�ગક વસાહત હોવા બાબત. 

 �કરણ ૧૦ 



�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના નાણા,ં �હસાબો અને વાિષ�ક અહ�વાલ 

૩૨. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ�ુ ંફંડ.   

૩૩. નાણા ંઉછ�ના લેવાની સ�ામડંળની  સ�ા.      

૩૪. બાક� રકમની વ�લૂાત બાબત.  

૩૫. �હસાબ અને ઓ�ડટ.     

૩૬. વાિષ�ક અહ�વાલ. 

૩૭. �ોિવડન્ટ ફંડ.  

 �કરણ ૧૧ 

�ક�ણર્  

૩૮. જમીન હક સબંધંી અસર.      

૩૯. યા�ાધામ �વાસન �ગેની મા�હતી આપવા બાબત.  

૪૦. પોતાના કમર્ચાર�ઓની િનમ�કૂ કરવા માટ�ની રા�ય સરકારની સ�ા બાબત.  

૪૧. રા�ય સરકાર અથવા તેણે નીમેલી કોઇ વ્ય�ક્ત, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળને સ�પેલી સ�ા અથવા લાદ�લી  ફરજ  બ�વી શકશે અને અ�કુ 

સજંોગોમા ંખચર્ની �કુવણી કરવા બાબત.  

૪૨. �વેશ કરવાની સ�ા.  

૪૩. નો�ટસની બજવણી વગેર� બાબત.  

૪૪. �હ�ર નો�ટસની �ણ ક�વી ર�તે કરવી તે. 

૪૫. નો�ટસ માટ�નો વાજબી સમય. 

૪૬. કંપનીઓએ કર�લા �નુા. 

૪૭. બી� કાયદાની અસર.  

૪૮. �જુરાત જમીન મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૬૫-ની જોગવાઇઓ લા� ુપડવા 

બાબત. 

૪૯. �હ�ર હ�� ુમાટ� જમીન ગણવા બાબત.  

૫૦. સભ્યો, અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ રા�યસેવકો ગણાશે.   

૫૧. ��ુ��ુ�થી લીધેલા ંપગલાનેં રક્ષણ.   

૫૨. આદ�શો આપવાની રા�ય સરકારની સ�ા.   

૫૩. િનયમો કરવાની રાજય સરકારની સ�ા.  

૫૪. િવિનયમો કરવાની �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ ની સ�ા.   

૫૫. �શુ્ક�લીઓ �ૂર કરવાની રાજય સરકારની સ�ા.   

૫૬. અપવાદ. 



GUJARAT BILL NO. 27 OF 2020. 
 

THE AMBAJI AREA DEVELOPMENT AND PILGRIMAGE 
TOURISM GOVERNANCE BILL, 2020. 

 
A  BILL 

 
to provide for development of the area and management of Pilgrimage 

Tourism in and around the Maa Ambaji Temple at Ambaji in the State of 
Gujarat by providing necessary civic infrastructure through effective 

planning, administration, governance and the matters connected 
therewith and incidental thereto.  

 
સન ર૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં. ૨૭. 

 

�બા� િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન િનયમન િવધેયક, ૨૦૨૦. 

 

�જુરાત  રા�યમા ં�બા� ખાતે મા �બા� મ�ંદરમા ંઅને તેની આસપાસ, અસરકારક 
આયોજન, વહ�વટ, િનયમન �ારા જ�ર� નગર-�તરમાળ�ુ ં��ંુૂ પાડ�ને, (તે) 

િવસ્તારના િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન (��િૃ�ના) સચંાલન માટ�ની તથા તેની 
સાથે સકંળાયેલી અને તેને આ�ષુ�ંગક બાબતો માટ�ની જોગવાઇ કરવા બાબત િવધેયક. 

 

 

આથી, ભારતના ગણરાજયના એકોતેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ં

આવે છે:- 
 

�કરણ ૧ 

�ારં�ભક  
 

૧. (૧) આ અિધિનયમ �બા� િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન િનયમન 

અિધિનયમ, ૨૦૨૦ કહ�વાશે. 
 

(૨) તે, કલમ ૩ હ�ઠળ �હ�ર કયાર્ �માણેના યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારને 

લા� ુપડશે.  
  

(૩) તે, રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ં

આવશે.  

�ૂંક� સજં્ઞા, 

વ્યા�પ્ત 

અને 
આરંભ. 



ર. (૧) આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્ યથા અપે�ક્ષત ન હોય, તો- 

 

(ક) “�બા� િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન િનયમન સ�ામડંળ” એટલે 

કલમ ૪ હ�ઠળ રચાયે�ુ ંસ�ામડંળ અથવા કલમ ૪ની પેટા-કલમ (૪) હ�ઠળ તે 

તર�ક� �કુરર કર�લી કોઇ સરકાર� એજન્સી અથવા સરકાર� કંપની;  

 

(ખ) “�ખુ�િુવધાઓ” એટલે રસ્તા, �લુ, બાય-પાસ અને અન્ડર-પાસ, ગટર-વ્યવસ્થા, 

પાણી �રુવઠા, િવ�તુ �રુવઠા અને િવ�તુ સ્થાપન, સસં્થાક�ય અને નગર 

વસાહતના કચરાનો સચંય-���યા-વહન અને િનકાલ, રહ�વા માટ� મકાનો, 

સ્વચ્છતાને લગતી સગવડો, આરોગ્યની �િુવધાઓ, િશક્ષણની �િુવધાઓ, 

મનોરંજનની �િુવધાઓ, વાહનવ્યવહારના માધ્યમો, આપિ� વ્યવસ્થાપન, 

ઉ�ાનો, હ�રયાળા િવસ્તારો, ગેસ પાઇપલાઇન, આિતથ્ય, આનદં-�મોદ, ઉ�ોગ, 

નગર વસાહતો અને સસં્થાક�ય િવસ્તારો,  અ�યુાયીઓની સલામતી અથવા �ખુ-

સગવડતા માટ�ના આવશ્યક પગલા ંસ�હતની, પણ તેના �રૂતી મયાર્�દત ન હોય  

તેવી �ળૂ�તૂ અને આવશ્યક સેવાઓ અને �બા� િવસ્તાર િવકાસ અને 

યા�ાધામ �વાસન િનયમન (AADPTG) સ�ામડંળ િન�દ�ષ્ટ કર� તેવી અન્ય �િુવધા 

અથવા સેવાઓ; 
 

(ગ) “બાધંકામ”નો �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની 

કલમ ૨-ના ખડં (૬) હ�ઠળ તેનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ અથર્ થશે; 
 
 
 
(ઘ) “િવકાસકાર” એટલે આ અિધિનયમના ઉ�ેશો આગળ ધપાવવા માટ� �ની સાથે 

કન્સેસન કરારના�ુ ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય અથવા �ને �ો�ક્ટ આપવામા ંઆવ્યો 

હોય અને �ના માટ� આ�ુ ં બી�ુ ં કરારના�ુ ં કરવામા ંઆવ્�ુ ં હોય તેવી વ્ય�ક્ત 

અથવા ઘટક; 
 

(ચ) “િવકાસ”નો, �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની કલમ 

૨-ના ખડં (૮) હ�ઠળ તેનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ અથર્ થશે; 
 

 

 

વ્ યાખ્ યા. 

સન 

૧૯૭૬નો 
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(છ) “િવકાસ યોજના” એટલે યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારના િવકાસ અથવા 

�નુ:િવકાસ અથવા તેની �ધુારણા માટ�ની યોજના; 
 

(જ) “ઇજનેર� કામ”નો, �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની 

કલમ ૨-ના ખડં (૧૧) હ�ઠળ તેનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ અથર્ થશે; 

 

(ઝ) “સરકાર� એજન્સી” એટલે કોપ�ર�શન અથવા સરકાર� કંપની અથવા રા�ય 

સરકારની મા�લક��ુ ંઅથવા તેના �ારા િનયિં�ત મડંળ અથવા રા�યના કોઇ 

કાયદાથી અથવા તે હ�ઠળ સ્થપાયે�ુ ંસ�ામડંળ અને તેમા ંસ્થાિનક સ�ામડંળનો 

સમાવેશ થાય છે; 
 

 

(ટ) “જમીન”નો, �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની કલમ 

૨-ના ખડં (૧૩) હ�ઠળ તેનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ અથર્ થશે; 

 

 

 

(ઠ) “સ્થાિનક સ�ામડંળ” એટલે �જુરાત નગરપા�લકા અિધિનયમ, ૧૯૬૩ હ�ઠળ 

રચાયેલી અથવા રચાયેલી હોવા�ુ ંગણાતી નગરપા�લકા, �જુરાત નગરપા�લકા 

અિધિનયમ, ૧૯૬૩ હ�ઠળ �હ�ર કર�લા િવસ્તાર માટ� નીમેલી સિમિત અથવા 

�જુરાત પચંાયત અિધિનયમ, ૧૯૯૩ હ�ઠળ રચાયેલી પચંાયત; 

 

(ડ) “�હ�રના�ુ”ં એટલે રાજપ�મા ં�િસ� થયેલ �હ�રના�ુ;ં  

 

(ઢ) “ઉપ�વ”મા,ં ઇ�, ભય ઉત્પ� કર� અથવા ઉત્પ� કરવાની સભંાવના હોય તેવી 

અથવા �વન માટ� જોખમી હોય અથવા જોખમી થઇ શક� તેવી અથવા આરોગ્ય 

અથવા િમલકત અથવા કોઈ �ાણી અથવા વનસ્પિતને �કુસાનકારક હોય અથવા 

�કુસાનકારક થઇ શક� તેવી કોઇ ��િૃ�, ���યા, કોઇ મશીનની કામગીર� સ�હતની 

કામગીર� કરવા�ુ ંઅથવા તે કરવામા ં�કૂ કરવા�ુ ંઅથવા તે ચા� ુરાખવા�ુ ંકોઇ 

�ૃત્ય; 
 

(ત)  “ભોગવટો કરનાર”મા,ં- 
 

સન 

૧૯૬૪નો 

�જુરાતનો 

૩૪મો.  
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સન 

૧૯૯૩નો 

�જુરાતનો 

૧૮મો.  
 



(૧) �ના સબંધંમા ંભા�ુ ંભરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય અથવા ભરવાપા� હોય તેવી 

જમીન અથવા મકાન�ુ ં ભા�ુ ં મા�લકને તત્સમયે �કૂવતી હોય અથવા 

�કૂવવાને જવાબદાર હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત; 

(૨) પોતાના મકાનમા ં રહ�તો અથવા અન્યથા પોતાની જમીનનો ઉપયોગ 

કરતો મા�લક; 

(૩) ભાડા-�કુ્ત ભા�તૂ; 

(૪) કોઇ જમીન અથવા મકાનનો કબજો ધરાવતો લાઇસન્સદાર; 

(૫) કોઇ જમીન અથવા મકાનનો ઉપયોગ અને ભોગવટો કરવા માટ� મા�લકને 

�કુસાની અથવા વળતર �કૂવવા માટ� જવાબદાર હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, 
 

-નો સમાવેશ થાય છે; 
 

 (થ) “સચંાલનાથ� બાધંકામ”નો, �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, 

૧૯૭૬ની કલમ ૨-ના ખડં (૧૭) હ�ઠળ તેનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ અથર્ 

થશે; 

 

 
  

(દ)  કોઇ િમલકતના સબંધંમા,ં “મા�લક” એ શબ્દમા,ં તેના પોતાના માટ� અથવા કોઇ 

બી� વ્ય�ક્ત માટ� અથવા તેના વતી અથવા તેના લાભાથ� અથવા બી� કોઇ 

વ્ય�ક્તના એજન્ટ, �સ્ટ�, વાલી, મેનેજર અથવા �રિસવર તર�ક� અથવા કોઇ ધાિમ�ક 

અથવા સખાવતી સસં્થા માટ� િમલકતના ભાડા ંઅથવા નફો તે સમયે મેળવતી 

હોય અથવા મેળવવાને હકદાર હોય તેવી વ્ય�ક્તનો સમાવેશ થાય છે અને તેમા,ં 

તેના કબ�-ગીરોદારનો પણ સમાવેશ થાય છે પણ તેમા,ં આ અિધિનયમના 

આરંભની તાર�ખે, રા�ય સરકાર� અથવા કોઇ અન્ય સ�ામડંળે સપંાદન કર�લી 

હોય અને રા�ય સરકારમા ંિન�હત થયેલી હોય તેવી કોઇ જમીનનો ગેરકાયદ�સર 

કબજો ધરાવતી હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્તનો સમાવેશ થશે ન�હ અને તેવી જમીન 

પર દબાણ ક�ુ� હોય તેવી વ્ય�ક્તનો પણ તેમા ંસમાવેશ થશે ન�હ; 
 

(ધ)  “વ્ ય�કત” એટલે અને તેમા,ં યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંકામ (ધધંો) 

કરતી અથવા આિથ�ક ��િૃ� કરતી સરકાર� એજન્ સી સ�હતની કોઇ વ્ ય�કત, એકમ, 

કંપની, પેઢ�, સગંઠન, વ્ય�ક્તઓ�ુ ંમડંળ, મડંળ�, સસં્ થાપન, સસં્ થાનો સમાવેશ 

થાય છે; 
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(ન) “યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તાર” એટલે કલમ ૩ હ�ઠળ �હ�ર કર�લો િવસ્તાર;  

 

(પ) “ યા�ાધામ �વાસન વેપાર”  એટલે અને તેમા,ં યા�ાધામ �વાસન િવકાસ 

િવસ્તારની �દર અથવા અન્યથા, કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા �વાસ એજન્સી અથવા 

�સ્ટ �ારા િનયિમતપણે અથવા �સગંોપાત, તે િવસ્તારમાનંા યા�ા�ને �રૂ� 

પાડવામા ંઆવતી યા�ાધામ �વાસનને લગતી સવલતો, સેવા, ��િૃ�ઓ અથવા 

બનાવટોનો સમાવેશ થાય છે; 
 

(ફ) “ઠરાવે�ુ”ં એટલે આ અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા િનયમોથી ઠરાવે�ુ;ં 
 

(બ)  “ઠરાવેલા સ�ાિધકાર�” એટલે કલમ ૨૫ હ�ઠળ િનમાયેલા સ�ાિધકાર�; 

 

(ભ)  “િવિનયમો” એટલે કલમ ૫૪ હ�ઠળ કર�લા િવિનયમો અને તેમા ંઝોન પાડવાનો 

અને િવકાસ યોજના અથવા નગર રચના યોજનાના ભાગ તર�ક� કર�લા બી� 

િવિનયમોનો સમાવેશ થાય છે; 

 

(મ) “િનયમો” એટલે કલમ ૫૩ હ�ઠળ કર�લા િનયમો; 

 

(ય) "�વાસન ��િૃ�" એટલે ઔ�ો�ગક, ઉત્ પાદક�ય, વા�ણ��યક, નાણાક�ય, 

�ોસેિસ�ગ, પેક��જ�ગ, સહાયક ત�ં (લો�જ�સ્ટક્સ), વાહનવ્ યવહાર, યા�ાધામ 

�વાસન, આિતથ્ ય, આરોગ્ ય, �હૃિનમાર્ણ, મનોરંજન, સશંોધન અને િવકાસ, 

િશક્ષણ અને તાલીમ, કૌશલ્ય િવકાસ, મા�હતી અને સદં�શાવ્ યવહાર, વ્ યવસ્ થાપન 

અને તજજ્ઞ સેવાઓ, વ્ યાપાર� કચેર�ઓ સ�હતની પણ તે �રૂતી મયાર્�દત ન�હ 

એવી ��િૃ�ઓ અને સેવાઓ અને તેની સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને આ�ષુ�ંગક 

��િૃ�ઓ અને સેવાઓ તથા રા�ય સરકાર રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી િન�દ�ષ્ ટ કર� 

તેવી આિથ�ક ��િૃ�ઓ સ�હતની બી� ��િૃ�ઓ;  

 

(ર) “�વાસી માગર્દશર્ક" એટલે કલમ ૩૦ હ�ઠળ િનમાયેલા �વાસી માગર્દશર્ક. 

 

(લ) “�સ્ટ” એટલે �ી આરા�રુ� �બા� માતા દ�વસ્થાન �સ્ટ (SAAMDT); 

 



 (૨) અહ� વાપર�લા, પણ આ અિધિનયમમા ંવ્યાખ્યાિયત ન કર�લા શબ્દો અને શબ્દ 

�યોગોનો અથર્ �જુરાત નગરરચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬મા ં

અ��ુમે તેમનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ અથર્ થશે; 

 

�કરણ ૨ 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �હ�રાત 
 

૩. (૧) રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, �જુરાત રા�યમા,ં મા �બા� 

મ�ંદર, �જલ્લો: બનાસકાઠંા-મા ં આયો�જત યા�ાધામ �વાસન િવકાસ, વહ�વટ અને 

િનયમન �િુનિ�ત કરવાના હ�� ુમાટ�, તે િવસ્તારને, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તાર 

તર�ક� �હ�ર કર� શકશે. 

 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ બહાર પાડવામા ંઆવેલા દર�ક �હ�રનામાથી, તે � 

િવસ્તારને લગ�ુ ંહોય તે િવસ્તારની હદ ન�� કરવામા ંઆવશે. 

 

(૩)  રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, પોતાને ઉ�ચત લાગે ત્યાર� અને 

તેવી ર�તે, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તાર પણ વધાર� અથવા ઘટાડ� શકશે. 

 

�કરણ ૩ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની રચના 
 

૪. (૧)  રા�ય સરકાર�, કલમ ૩ હ�ઠળ યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની 

�હ�રાત થયા પછ� બનતી ત્વરાએ, આ અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ તેને સ�પવામા ં

આવેલા કાય� કરવાના હ��થુી, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આવા િવસ્તાર માટ�, �બા� 

િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન િનયમન સ�ામડંળ (�નો આમા ં હવે પછ�, 

“�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ” તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે) તર�ક� ઓળખાતા 

સ�ામડંળની રચના કરવી જોઈશે. 
 

 (૨)  �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ�ુ ં �ખુ્ય મથક, ગામ: �બા�, 

�જલ્લો: બનાસકાઠંા ખાતે રહ�શે: 

 

 પરં� ુ રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, કોઈ અન્ય સ્થળને, �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના �ખુ્ય મથક તર�ક� િન�દ�ષ્ટ કર� શકશે.  

યા�ાધામ 

�વાસન 

િવકાસ 

િવસ્તારની 

�હ�રાત. 

 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન  

સ�ામડંળની 
રચના. 

સન 

૧૯૭૬નો 

રાષ્�પિત 

અિધિનયમ 

�માકં 

૨૭મોü 
 



 (૩) (ક) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ નીચેના સભ્યો�ુ ંબનશે:- 

  (૧) રા�ય સરકાર� નીમવાના અધ્યક્ષ; 

(૨) ઉપાધ્યક્ષ- કલેકટર, બનાસકાઠંા, હો�ાની �એ; 

(૩) સ�ચવ, �જુરાત પિવ� યા�ાધામ િવકાસ બોડર્, હો�ાની �એ; 

(૪) સ�ંકુ્ત સ�ચવ/ નાયબ સ�ચવ, �વાસન િવભાગ, હો�ાની �એ; 

(૫) પોલીસ અધીક્ષક, બનાસકાઠંા, હો�ાની �એ; 

(૬)  રા�ય સરકાર� નીમવાના રા�ય સરકારના બે અિધકાર�ઓ, હો�ાની 

�એ;  

(૭)      નગર િનયોજક, બનાસકાઠંા �જલ્લો, હો�ાની �એ; 

(૮) �ાતં અિધકાર�, તા�કુો: દાતંા, �જલ્લો: બનાસકાઠંા હો�ાની �એ; 

(૯) યા�ાધામ િવસ્તાર િવકાસ અથવા �વાસનમા ંઅ�ભુવ અને જ્ઞાન 

ધરાવતા હોય તેવા રા�ય સરકાર� નામિન�કુ્ત કરવાના બે 

િનષ્ણાતો;   

(૧૦)  ��ખુ, દાતંા તા�કુા પચંાયત, �જલ્લો: બનાસકાઠંા.  

(૧૧) સભ્ય સ�ચવ ક� � �ખુ્ય વહ�વટ� અિધકાર� તર�ક� િન�કુ્ત કરવામા ં

આવશે- વહ�વટકતાર્ અને નાયબ કલેકટર, �બા� �સ્ટ, હો�ાની 

�એ; 

  

(ખ)  અધ્યક્ષને, ઠરાવવામા ંઆવે તેવા િનયમોને અધીન રહ�ને, �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળમા,ં �ણથી વધાર� ન�હ તેટલા સભ્યોને કો 

- ઓપ્ટ કરવાની સ�ા રહ�શે: 

 

પરં� ુરા�ય સરકાર સાથે અગાઉથી પરામશર્ કરવામા ંઆવ્યો હોય 

તે િસવાય, આવી કોઇપણ િનમ�કૂ કર� શકાશે ન�હ. 

 

(ગ) આવી ર�તે કો-ઓપ્ટ કર�લા સભ્યોની સેવાની બોલીઓ અને શરતો, 

રા�ય સરકાર ન�� કર� તેવી રહ�શે. 

 

(૪)  રા�ય સરકાર, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની રચના કરવાના 

બદલે, કોઇપણ સરકાર� એજન્સી અથવા સરકાર� કંપનીને, �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળ તર�ક� �કુરર કર� શકશે અને તેને આ અિધિનયમથી અથવા 



તે હ�ઠળના કાય� કરવા માટ�ની �શત: અથવા સમ� સ�ાનો ઉપયોગ કરવાની 

સ�ા સ�પી શકશે. 

 

૫.  (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ, �ખુ્ય વહ�વટ� 

અિધકાર� અને કલમ ૪ની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ક)ના પેટા-ખડં (૯) હ�ઠળ નીમવામા ં

આવેલા સભ્યોના હો�ાની �દુત, સેવાની શરતો અને સ�ા અને કાય� ઠરાવવામા ંઆવે 

તેવા રહ�શે. 
 

(૨)  હો�ાની �એ સભ્યો હોય તે િસવાયના �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળના અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને સભ્યો રા�ય સરકારની મર� હોય ત્યા ં�ધુી હો�ો 

સભંાળશે. 

 

(૩)  હો�ાની �એ સભ્યો હોય તે િસવાયના �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળના સભ્યોની સેવાની શરતો ઠરાવવામા ંઆવે તેવી રહ�શે અને આવા સભ્યો, 

રા�ય સરકાર, �ુકમથી, ન�� કર� તેટ�ુ ં મહ�નતા�ુ ં અથવા ભથ્થા ં અથવા તે બ�ે 

મેળવવાને હકદાર રહ�શે. 

 

(૪)  (ક)  રા�ય સરકારનો એવો અ�ભ�ાય હોય ક� �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળનો કોઇ સભ્ય તેની ફરજો બ�વવામા ંગેરવતર્�કૂ બદલ દોિષત છે 

અથવા આવા સભ્ય તર�ક� પોતાની ફરજ બ�વવામા ંઅસમથર્ છે અથવા અશક્ત બન્યો 

છે, તો અથવા અન્ય કોઇપણ વાજબી અને પયાર્પ્ત કારણોસર તેને �ૂર કરવો જોઇએ, તો 

રા�ય સરકાર, તેને �નુાવણીની તક આપ્યા બાદ, હો�ા પરથી તેને �ૂર કર� શકશે. 

 

(ખ)  હો�ાની �એ સભ્ય હોય તે િસવાયનો �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળનો કોઇ સભ્ય, કોઇપણ સમયે, રા�ય સરકારને સબંોધીને, પોતાની સહ�થી, 

લે�ખતમા,ં પોતાના હો�ા પરથી રા�ના�ુ ંઆપી શકશે અને આવા રા�નામાનો સ્વીકાર 

થયેથી, આવા સભ્યનો હો�ો ખાલી થયેલો ગણાશે. 
 

૬.  (૧)  �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની બેઠક, અધ્યક્ષ ન�� કર� તેવા 

સમયે અને તેવા સ્થળે મળશે:        

 પરં� ુ તેની બેઠકના કોરમ સ�હત આવી બેઠકના કામકાજના સચંાલન સબંધંી 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન  

સ�ામડંળની 

બઠેક અન ે

કામકાજના 

સચંાલન 

બાબત.   

સભ્યોના 

હો�ાની  

�દુત અન ે

સેવાની 
શરતો. 



કાયર્ર�િત, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, રા�ય સરકાર સાથે િવચારિવિનમય 

કર�ને, ઠરાવે તેવી રહ�શે. 

 (૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની બેઠક, દર �ણ મ�હને ઓછામા ં

ઓછ� એક વાર મળશે. 

 (૩) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની 

િનમ�કૂ, મહ�નતાણા,ં ભથ્થા ંઅને સેવાની શરતો, િવિનયમોથી ઠરાવવામા ંઆવે તેવા 

રહ�શે. 
 

૭.  (૧)  �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, તેના �ારા ન�� કરવામા ંઆવે 

તેવા તેના કાય�ની બજવણી માટ�, કારોબાર� સિમિત અને છ-થી વધાર� ન�હ તેટલી 

સખં્યામા ંસભ્યોની બનેલી હોય તેવી અન્ય સિમિતઓની રચના કર� શકશે. 

 

 (૨)  પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ રચવામા ંઆવેલી સિમિતઓ પૈક� કોઇપણ સિમિતની 

બોલીઓ અને શરતો, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ �ારા ન�� કરવામા ંઆવે 

તેવી રહ�શે. 
 

૮.  �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ અને તેની સિમિતઓ પૈક� કોઇપણ 

સિમિત�ુ ંકોઇપણ �ૃત્ય અથવા કાયર્વાહ�ઓ-  

 

(ક)  તેમા ંકોઇ જગા ખાલી હોવાના અથવા તેની રચનામા ંકોઇ ખામી હોવાના 

કારણમા�થી, અથવા 

 

(ખ)  ક�સના �ણુદોષને અસર ન કરતી હોય તેવી તેની કાયર્ર�િતમાનંી 

અિનયિમતતાના કારણમા�થી,   

 

અમાન્ય અથવા �બનઅસરકારક ગણાશે ન�હ. 
 

�કરણ ૪ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની સ�ા અને કાય� 
 

૯.  (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, �વાસન િવકાસ િવસ્તારનો 

આયો�જત િવકાસ �િુનિ�ત કરવો જોઇશે અને તેના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટ� �ળૂ�તૂ 

�તરમાળ�ુ ં��ંુૂ પાડવા અને તે �ગેની કાયર્વાહ� કરવા માટ�ના ંપગલા ંલેવા ંજોઇશે. 

સિમિતઓની 
રચના. 

�બા� 

યા�ાધામ   

�વાસન 

સ�ામડંળની 
સ�ા અન ે

કાય�. 
 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન  

સ�ામડંળ 

અને 

સિમિતઓના 

�ૃત્યો અન ે

કાયર્વાહ�ઓની 

કાયદ�સરતા 

બાબત. 



 (૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, ખાસ કર�ને, નીચેની સ�ા વાપરશે 

અને નીચેના કાય� કરશે:- 

 

(૧) સ્થાિનક રહ�વાસીઓ, યા�ા�ઓની સાથે સાથે �વાસીઓ માટ� જ�ર� 

�િુવધાઓ �િુનિ�ત કરવી અથવા તેમા ં સહાય કરવી અથવા તેને 

�ોત્સાહન આપ�ુ;ં 

(૨) યા�ાધામ �વાસન ઉ�ોગ સાથે જોડાયેલી સેવાઓ સ્થાપવી, તેની 

�ળવણી કરવી અને તે�ુ ં સચંાલન કર�ુ ંઅને �વાસીઓ માટ� આવી 

સેવાઓ �રૂ� પાડતી વ્ય�ક્તઓની ��િૃ�ઓ�ુ ંસકંલન કર�ુ;ં 

(૩) યા�ાધામ �વાસન વેપાર અને યા�ાધામ �વાસન ��િૃ�મા ંરોકાયેલી 

�ુદ� �ુદ� વ્ય�ક્તઓ �ારા િનભાવવાના ધોરણો ઠરાવવા, તે�ુ ં િનયમન 

કર�ુ,ં તેને િનભાવવા અને તેનો અમલ કરવો; 

(૪) જમીન સપંાદન, �નુઃસ્થાપન અને �નુવર્સવાટમા ંવાજબી વળતર અને 

પારદિશ�તાનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૩ હ�ઠળ આમા ં હવે પછ�, 

વેચાણથી, ભાડા પટ� લઇને, ભાડ�, ગીરો �કૂ�ને અથવા અન્યથા �ાન્ટ 

(અ�દુાન), ફાળવણી, દાન, નગરરચના યોજના, સમંિત ક�લૂાતનામા 

અથવા કાયર્વાહ�ઓ મારફત, આ અથ� રા�ય સરકારના સામાન્ય અથવા 

ખાસ આદ�શોને અધીન રહ�ને, પોતે જ�ર� ગણે તેવી કોઈ જગંમ અથવા 

સ્થાવર િમલકત સપંા�દત કરવી, ધરાવવી અથવા તેનો વહ�વટ કરવો;
  

(૫) રા�ય સરકાર� કર�લા િવિનયમોને અધીન રહ�ને, તેની મા�લક�ની કોઈ 

જમીન અથવા મકાન�ુ ંવેચાણ કર�ુ,ં તેને ભાડાપટ� આપ�ુ,ં તેને તબદ�લ 

કર�ુ ંઅથવા તેનો િનકાલ કરવો; 

(૬) પોતાના કાય� બ�વવા માટ� પોતાને જ�ર� લાગે તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત, ઘટક, 

િવકાસકાર અથવા સસં્થા સાથે કરાર, ક�લૂાતનામા અથવા કન્સેસન 

કરારનામા કરવા; 

(૭) યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારના સ�ંણૂર્ િવસ્તાર અથવા તેના ભાગ 

માટ� િવકાસ યોજના તૈયાર કરવી અને તેનો અમલ હાથ ધરવો; 

(૮) યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારના સ�ંણૂર્ િવસ્તાર અથવા તેના ભાગ 

માટ� નગરરચના યોજના તૈયાર કરવી અને તેનો અમલ હાથ ધરવો; 

(૯) સામાન્ય અથવા ખાસ િવિનયમો કરવા અથવા આદ�શો આપવા �થી કર�ને 

માળખાના બાધંકામો, �તરમાળખાક�ય િવકાસ, �ુદંરતા અને અન્ય 

સન 

૨૦૧૩નો 

૩૦મો.  
 



બાધંકામ ��િૃ�ઓ માટ� માપદંડો અને ધોરણોનો અમલ િનયત કર� 

શકાય; 

(૧૦) યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમાથંી યોગ્ય ર�તે અિધ�ૃત ન કર�લા 

અથવા ઠરાવેલા િવિનયમો, આદ�શો અને માપદંડો�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને કર�લા 

દબાણો અને બાધંકામો �ૂર કરવા; 

(૧૧) િવકાસ યોજના અ�સુાર િવકાસ ��િૃ�ઓ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંઅને િવકાસની 

���યામા ં�ુદંરતા, કાયર્દક્ષતા અને કરકસર લાવવી; 

(૧૨) ગટર-વ્યવસ્થા સ�હતની �રૂતી નાગ�રક �ખુ�િુવધાઓ અને હો�સ્પટલ્સ 

અને તબીબી સેવાઓ, શાળાઓ, અ�ગ્નશમન સેવાઓ, �હ�ર ઉ�ાનો, 

બ�રો અને ખર�દ�ના સ્થળો, રમતગમતના મેદાનો, મનોરંજન િવસ્તારો 

અને કચરાના િનકાલ સ�હતની સેવાઓ માટ�ની જોગવાઈ કરવી અને તે 

�િુનિ�ત કરવી; 

(૧૩) પાણી �રુવઠો, ગટર-યોજના, વીજ �રુવઠો, પ�રવહન, સદં�શાવ્યવહાર, 

�તરમાળખા �વી નાગ�રક �ખુ�િુવધાઓમા ંઅને ખાસ કર�ને, સ્વચ્છતા, 

�ુદંરતા, સ્વાસ્થ્ય, આરોગ્ય-િવગેર� માટ�ની સેવાઓમા ં ઉચ્ચતમ ધોરણો 

�રૂા પાડવા અને તેની �ળવણી કરવા માટ� સ્થાયી વ્યવસ્થા કરવી; 

(૧૪) આપિ� વ્યવસ્થાપન અને આપિ�ની અસરોને હળવી બનાવવા માટ� 

જોગવાઈ કરવી; 

(૧૫) રા�ય સરકાર �ારા ન�� કરવામા ંઆવે તેટલી ફ�, િવકાસ ચા� અથવા 

વપરાશકતાર્ ચા� વ�લૂવા અને એકિ�ત કરવા; 

(૧૬) યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારના યોગ્ય આયોજન, વ્યવસ્થાપન અને 

િવકાસ માટ� એવી બી� સ�ાઓ વાપરવી અને એવા બી� કાય� કરવા, 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, કોઈ વ્ય�ક્ત, એકમ, ઘટક, 

િવકાસકાર અથવા બી� કોઈ મધ્યસ્થીને, પોતે જ�ર� ગણે તેવા આદ�શો 

અથવા �ચૂનો આપી શકશે;   

(૧૭)  િનયમો અથવા િવિનયમોથી ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બી� સ�ાઓ વાપરવી 

અને તેવા બી� કાય� કરવા; 

(૧૮) અિધિનયમથી િન�દ�ષ્ટ કરવામા ંઆવેલા �ુદા �ુદા કાય� કરવા અને ફરજો 

બ�વવા માટ� કરાર આધા�રત િનમ�કૂ/ �િતિન��ુક્ત/ આઉટસોિસ�ગથી 

અથવા બી� કોઈ ર�તે કમર્ચાર�વગર્ (સ્ટાફ)ની સીધી િનમ�કૂ કરવી અને 

તેમ�ુ ંમહ�નતા�ુ ંન�� કર�ુ;ં 



(૧૯) કોઈપણ �વૂર્વત� સ�ા અને કાય�ને આ�ષુ�ંગક હોય અથવા તેના 

પ�રણામ�પ હોય તેવી અથવા રા�ય સરકાર આદ�શ કર� તેવી બી� સ�ા 

વાપરવી અને તેવા બી� કાય� કરવા; 

(૩) �ી આરા�રુ� �બા� માતા દશર્ન �સ્ટ (SAAMDT)ની સ�ાઓ અને કાય� પર, 

ધાિમ�ક ��િૃ�ઓ, મ�ંદર સ�ુંલનો િનભાવ અને િવકાસ, સખાવતો સ�હતના �સ્ટના ફંડ 

(ભડંોળ)ના વહ�વટ-ના સબંધંમા ંઅને બી� ગમે તે ર�તે કોઇ અસર થશે ન�હ. 

(૪)   �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ પાસેથી દરખાસ્ત મળ્યેથી અથવા 

અન્યથા, રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળની કોઈપણ સ�ા અને તેના કાય�, તેની હ�મૂતની �દરના સ્થાિનક સ�ામડંળ 

અથવા સ�ામડંળો અથવા કોઇ અિધકાર�ને સ�પી શકશે.   

(૫)  સબંિંધત રા�ય અિધિનયમો, િનયમો અથવા રા�ય સરકારની કોઈપણ િવ�માન 

�ચૂનામા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં પેટા-કલમ (૨)ના ખડં (૫) હ�ઠળ કરવામા ં

આવેલી જોગવાઈઓ ચા� ુરહ�શે. 

 

�કરણ ૫ 

નગર રચના 

૧૦. (૧) �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની 

જોગવાઈઓ, આ અિધિનયમ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલી િવકાસ યોજનાઓ અને નગરરચના 

યોજનાઓના સબંધંમા,ં ઉ�ચત ફ�રફારો સાથે, લા� ુપડશે. 

(૨) પેટા-કલમ (૧)ના હ��ઓુ માટ�, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ-એ, 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તાર માટ�� ુ ં"સ��ુચત સ�ામડંળ" રહ�શે. 

  

�કરણ ૬ 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંિનય�ંણ, િનયમન અને િવકાસ  

૧૧. (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની રચના કરવામા ંઆવી હોય તે 

તાર�ખે અથવા તે તાર�ખ પછ�, કોઈપણ વ્ય�ક્ત, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળની લે�ખત પરવાનગી િવના, સદર�ુ યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની 

સન ૧૯૭૬નો 

રાષ્�પિત 

અિધિનયમ 

�માકં ૨૭ 

લા� ુપડવા 
બાબત. 

િવકાસ 

યોજનાના 

�સુ�ાની 

�િસ�� પછ� 

િવકાસ 

પર િનય�ંણ. 



હદોની �દરના, કોઈ મકાનમા ંઅથવા કોઈ જમીનમા ંઅથવા જમીન ઉપર કોઈ િવકાસ 

કર� શકશે ન�હ: 

પરં�-ુ 

(૧)  આ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખે રા�ય સરકાર �ારા કરવામા ંઆવી રહ�લા 

કોઈ કામના સબંધંમા;ં 

(૨)  કોઈ મકાનના િનભાવ, �ધુારણા અથવા અન્ય ફ�રફાર માટ� કરવામા ંઆવી રહ�લા 

અને મકાનના ફક્ત �દરના જ ભાગને અસર કરતા ં હોય અથવા તેના બા� 

દ�ખાવને મહત્વ�ણૂર્ ર�તે અસર કરતા ંન હોય તેવા કોઈ કામ માટ�; 

(૩)    (ક)  ક�ન્� સરકાર� અથવા રા�ય સરકાર� હાથ ધર�લા કોઈ સચંાલનાથ� બાધંકામ 

કરવા માટ�; 

(ખ)  કોઈ ગટર, મોર�, �ખુ્ય નીક (મેઇન્સ), પાઇપ્સ, ક�બલ્સ, ટ��લફોન અથવા 

અન્ય સાધનસામ�ીની તપાસણી, મરામત અથવા નવીકરણ કરવાના હ�� ુ

માટ�ના અથવા એવા હ�� ુમાટ� કોઈ રસ્તો અથવા બી� જમીન તોડ�ને 

ખોદવાના હ�� ુમાટ�ના ંકોઈ કામ કરવા માટ�; 

(૪)  ખેતીિવષયક કામગીર�ના સામાન્ય �મમા ંકર�લા �વૂાના ખોદકામ સ�હતના કોઈ 

ખોદકામ માટ�; 

(૫)  ફક્ત ખેતીિવષયક હ��ઓુ માટ� જ જમીનમા ં�વેશ આપવા ધા�ુ� હોય તેવા રસ્તાના 

બાધંકામ માટ�; 

(૬)  અન્ય હ��ઓુ માટ� કામચલાઉ ર�તે ઉપયોગ કરવામા ંઆવી હોય તેવી જમીનના 

સામાન્ય ઉપયોગ માટ�; 

(૭)  સામાન્ય ર�તે એક હ�� ુમાટ� ઉપયોગમા ંલેવાતી અને �સગંોપાત બી� કોઈ હ�� ુ

માટ�  ઉપયોગમા ં લેવાતી જમીનના �કસ્સામા,ં તે બી� હ�� ુ માટ� જમીનનો 

ઉપયોગ કરવા માટ�; 

(૮)  માનવ રહ�ઠાણ માટ�ના મકાન અથવા એવા મકાનને સલંગ્ન બી� કોઈ મકાન 

અથવા જમીનના ઉપયોગને આ�ષુ�ંગક કોઈ હ�� ુમાટ�,   

-આવી કોઈપણ પરવાનગી જ�ર� રહ�શે ન�હ.  



૧૨.   યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની હદોમાનંા કોઈ મકાનમા ં અથવા કોઈ 

જમીનમા ંઅથવા તેની ઉપર કોઈ િવકાસ કરવાનો ઇરાદો ધરાવતી, ક�ન્� સરકાર અથવા 

રા�ય સરકાર ન હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્તએ, આવા િવકાસ માટ�ની પરવાનગી માટ�, �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને, િવિનયમોથી ઠરાવવામા ંઆવે તેવા ન�નૂામા ંઅને તેવી 

િવગતોવાળ� અને તેવા દસ્તાવેજો સ�હત લે�ખતમા ંઅર� કરવી જોઈશે. 

 

૧૩. (૧)  � તાર�ખે આખર� િવકાસ યોજના અમલમા ં આવે તે તાર�ખ પહ�લા,ં 

િવિનયમોની જોગવાઈઓને અથવા આખર� િવકાસ યોજનાને �સુગંત ન હોય તેવો, 

મકાનનો કોઈ ઉપયોગ અથવા કોઈ જમીન ઉપર કર�લા બાધંકામ અથવા કામનો કોઈ 

ઉપયોગ ચા� ુરાખવાનો ઇરાદો ધરાવતી, ક�ન્� સરકાર અથવા રા�ય સરકાર ન હોય 

તેવી કોઈ વ્ય�ક્તએ, આવા યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારના સબંધંમા ં આખર� 

િવકાસ યોજના � તાર�ખે અમલમા ંઆવે તેવી તાર�ખથી છ મ�હનાની �દર, તેવો 

ઉપયોગ કરવા દ�વા અથવા ચા� ુરાખવાની પરવાનગી માટ� �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળને િવિનયમોથી ન�� કરવામા ંઆવે તેવી િવગતોવાળ� અને તેવા દસ્તાવેજો 

અને તેટલી ફ� સ�હતની લે�ખતમા ંઅર� કરવી જોઈશે.  

(૨) � તાર�ખે છ મ�હનાની સદર�ુ �દુત �રૂ� થાય તે તાર�ખે અને તે તાર�ખ 

પછ�, કોઇપણ વ્ય�ક્તએ, આવી પરવાનગી મેળવ્યા િવના અથવા તેની બોલીઓની િવ�ુ� 

તે મકાન અથવા બાધંકામ અથવા જમીનનો આવો કોઇ ઉપયોગ કરવો જોઈશે ન�હ 

અથવા ચા� ુરાખવો જોઈશે ન�હ: 

  પરં� ુઆવી વ્ય�ક્તએ, છ મ�હનાની �દુતની �દર પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ અર� 

કર� હોય અને સદર�ુ પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ અર� મળ્યા પછ�, છ મ�હનાની �દુતની 

�દર કોઇપણ �ુકમ કરવામા ંઆવ્યો ન હોય, ત્યાર� તે, આવા �ુકમની તાર�ખ �ધુી આવો 

ઉપયોગ કર� શકશે અથવા ચા� ુરાખી શકશે. 

 

૧૪. (૧) કલમ ૧૨ અથવા કલમ ૧૩ હ�ઠળ અર� મળ્યેથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળે, અરજદારને, અર� મળ્યાની લે�ખત પહ�ચ આપવી જોઇશે અને અરજદાર� 

ભરવાનો િવકાસ ચા�, કોઈ હોય, તો તે ભરવામા ંઆવ્યો છે તેવી પોતાને ખાતર� થયા 

પછ� અને પોતે યોગ્ય ગણે તેવી તપાસ કયાર્ પછ�, આ અિધિનયમની જોગવાઇઓને 

અધીન રહ�ને, લે�ખત �ુકમ કર�ને- 

 

કોઈ મકાન 

અથવા 

બાધંકામનો 

ઉપયોગ 

અથવા 

જમીનનો 

કોઈ 

ઉપયોગ 

કરવા દ�વા 

અથવા 

ચા� ુ

રાખવા 

માટ�ની 
પરવાનગી. 

િવકાસ  

માટ�ની 

પરવાનગીની 
અર�. 

પરવાનગી 

આપવા 

અથવા 

આપવાની 

ના પાડવા 
બાબત. 



(૧) શરતી અથવા �બનશરતી પરવાનગી આપવી જોઇશે; અથવા 

(૨) આ અથ� રા�ય સરકાર� કર�લા કોઇ સામાન્ય અથવા ખાસ �ુકમોને 

અધીન રહ�ને, પરવાનગી આપવી જોઇશે; અથવા 

  (૩) પરવાનગી આપવાની ના પાડવી જોઇશે. 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળની કોઇ પરવાનગી, ઠરાવેલા ન�નૂામા ંઆપવામા ં

આવશે અને શરતોને અધીન રહ�ને, પરવાનગી આપતા અથવા પરવાનગી આપવાની 

ના પાડતા દર�ક �ુકમમા,ં એવી શરતો �કૂવા માટ�ના ંઅથવા એવી ર�તે ના પાડવા માટ�ના ં

કારણો જણાવવા ંજોઇશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કર�લા દર�ક �ુકમની �ણ, િવિનયમોથી ઠરાવેલી 

ર�તે અરજદારને કરવી જોઇશે. 

(૪) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, અર� મળ્યાની તાર�ખથી �ણ 

મ�હનાની �દર અરજદારને પોતાના �ુકમની �ણ ન કર�, તો �ણ મ�હનાની સદર�ુ 

�દુત �રૂ� થયેથી, અરજદારને એવી પરવાનગી આપવામા ંઆવી છે એમ ગણાશે. 

 

૧૫.  (૧)  કોઇ વ્ય�ક્ત, કલમ ૧૨ અથવા ૧૩ની જોગવાઇઓ�ુ ંઅથવા કલમ ૧૪ની 

પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ આપેલી કોઈ પરવાનગી�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને, કોઇ િવકાસ કામ કર� 

અથવા કોઇ મકાન અથવા બાધંકામનો ઉપયોગ કર� અથવા જમીનનો કોઇ ઉપયોગ ચા� ુ

રાખે, તો �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, એવી વ્ય�ક્તને, લે�ખત નો�ટસ �ારા, 

આવા બાધંકામને આગળ વધ�ુ ંરોકવા�ુ ંઅથવા કોઈ ઉપયોગ અટકાવી દ�વા�ુ ંફરમાવી 

શકશે અને ઠરાવેલી ર�તે તપાસ કયાર્ પછ�, કોઇ મકાન અથવા કર��ુ ંકોઇ બાધંકામ �ૂર 

કર� શકશે અથવા તોડ� પાડ� શકશે અને જમીનને તેની �ળૂ �સ્થિતમા ંલાવી શકશે અથવા 

યથા�સગં, એવો ઉપયોગ બધં કરવા માટ� કોઇ પગલા ંલઇ શકશે. 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે કર�લા કોઇ 

ખચર્ની રકમ, ક�રૂ કરનાર વ્ય�ક્ત પાસેથી આ અિધિનયમ હ�ઠળ �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળની લેણી થયેલી રકમ ગણાશે.   

 

 

 

અનિધ�ૃત 
બાધંકામ. 



૧૬. (૧) કલમ ૧૩મા ંઉલ્લેખેલ �કારના મકાન અથવા બાધંકામ અથવા જમીનનો 

ઉપયોગ કરવાની અથવા ચા� ુરાખવાની અથવા થવા દ�વાની પરવાનગી આપવામા ં

આવે ન�હ અથવા કોઇ શરતોને અધીન રહ�ને, (પરવાનગી) આપવામા ંઆવે, ત્યાર� 

જમીનનો કોઈ મા�લક-  

(ક) �સ્�તુ જમીન, તેની િવ�માન �સ્થિતમા ંવાજબી ર�તે લાભદાયી ઉપયોગ 

કર� શકાય તેવી રહ� ન હોવાના આધાર� આવી પરવાનગી આપવાની ના 

પાડવામા ંઆવી હોય તેવા �કસ્સામા,ં 

(ખ) શરતોને અધીન રહ�ને પરવાનગી આપવામા ં આવી હોય અને 

પરવાનગીની શરતોનો અમલ કરવાથી જમીનનો વાજબી ર�તે લાભદાયી 

ઉપયોગ કર� શકાય તેમ ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં 
  

દાવો કર�, તો તે, િવિનયમો �ારા ન�� કર�લા સમયની �દર અને તે ર�તે, આ કલમની 

જોગવાઇઓ અ�સુાર જમીનમાનંો પોતાનો �હતસબંધં ખર�દવા માટ�, �બા� યા�ાધામ  

�વાસન સ�ામડંળને ફરમાવતી નો�ટસ (�નો આમા ંહવે પછ�, �ખર�દ� નો�ટસ� તર�ક� 

ઉલ્લેખ કય� છે તે) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ ઉપર બ�વી શકશે.  

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ ઉપર ખર�દ� 

નો�ટસ બ�વવામા ંઆવે, ત્યાર� �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, એ નો�ટસની એક 

નકલ તરત જ રા�ય સરકારને મોકલવી જોઇશે અને રા�ય સરકારને ખાતર� થાય, તો 

તેણે, નો�ટસ બહાલ રાખવી જોઈશે અને તેમ થયેથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળ, આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અ�સુાર મા�લકનો �હતસબંધં સપંા�દત કરવા 

માટ� અિધ�ૃત હોવા�ુ ંગણાશે અને રા�ય સરકાર આદ�શ કર� તેવી તાર�ખે તેવી જમીનમાનંો 

મા�લકનો �હતસબંધં સપંા�દત કરવા માટ�, તેની ઉપર નો�ટસ બ�વશે.   

(૩)  રા�ય સરકાર, પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ ખર�દનાર� � તાર�ખે નો�ટસ બ�વી 

હોય, તે તાર�ખથી છ મ�હનાના સમયગાળાની �દર ખર�દ� નો�ટસ બહાલ ન રાખે, તો 

તે સમયગાળાની સમા�પ્ત પર તે નો�ટસ બહાલ રાખવામા ંઆવી હોવા�ુ ંગણાશે અને 

�ના ઉપર નો�ટસ બજવવામા ંઆવી હોય તે �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ 

મા�લકનો �હતસબંધ સપંા�દત કરવા માટ� અિધ�ૃત હોવા�ુ ંગણાશે. 

 

અ�કુ 

�કસ્સાઓમા ં

પરવાનગી 

આપવાની 

ના પાડ�થેી 

અથવા 

પરવાનગી 

આપ્યેથી 

જમીન 

ખર�દવાની 
ફરજ. 



૧૭. કલમ ૧૪ હ�ઠળ આપેલી અથવા આપેલી હોવા�ુ ંગણાતી દર�ક પરવાનગી, આવી 

મ�ૂંર� આપવામા ં આવ્યાની તાર�ખથી એક વષર્ની �દુત �ધુી અમલમા ં રહ�શે અને 

ત્યારબાદ તે રદ થશે: 

પરં� ુ�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, (પોતાને કર�લી) અર� ઉપરથી, 

એક વખતે એક વષર્ કરતા ંવ� ુન હોય તેટલી વધાર� �દુત માટ�, વખતોવખત, એવી 

�દુત, લબંાવી શકશે, તેમ છતા,ં એવી લબંાવેલી �દુત, કોઇપણ સજંોગોમા,ં એકંદર �ણ 

વષર્ કરતા ંવધવી જોઇશે ન�હ:    

વ�મુા,ં ઉપ�ુર્ક્ત �માણે પરવાનગી રદ થયેથી, આ અિધિનયમ હ�ઠળ નવી 

પરવાનગી માટ�ની ત્યારપછ�ની કોઈ અર�ને બાધ આવશે ન�હ. 

 

૧૮. (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને એમ જણાય ક� તૈયાર કરવામા ં

આવી હોય તેવી િવકાસ યોજના અથવા તૈયાર કરવામા ંઆવી રહ�લી િવકાસ યોજના-ને 

લક્ષમા ંલેતા અથવા આખર� િવકાસ યોજનામા ંકર�લા કોઇ ફ�રફાર-ને લક્ષમા ંલેતા,ં કલમ 

૧૪ હ�ઠળ આપેલી કોઇ પરવાનગી રદબાતલ કરવી જોઇએ અથવા તેમા ંફ�રફાર કરવો 

જ�ર� અથવા ઇષ્ટ છે, તો �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, સબંિંધત વ્ય�ક્તને 

�નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, �ુકમ કર�ને, પોતાને જ�ર� લાગે તેટલે �ધુી પરવાનગી 

રદબાતલ કર� શકશે અથવા તેમા ંફ�રફાર કર� શકશે:   

પરં� ુપરવાનગી, કોઇ જમીનમા ંઅથવા જમીન ઉપર કોઇ મકાન અથવા બી� 

બાધંકામ કામગીર� કરવા સબંધંી હોય, ત્યાર� પરવાનગી અ�સુાર અગાઉથી કરવામા ં

આવેલી હોય તેવી બાધંકામ કામગીર�ને એવા કોઈપણ �ુકમથી અસર થશે ન�હ અને 

એવી બાધંકામ કામગીર� �બૂ જ �માણમા ંઆગળ વધી ગયા પછ� અથવા �રૂ� થયા 

પછ� એવો કોઇપણ �ુકમ કરવો જોઈશે ન�હ. 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કર�લા �ુકમ �ારા કોઇ પરવાનગી રદબાતલ કરવામા ં

આવી હોય અથવા તેમા ંફ�રફાર કરવામા ંઆવ્યો હોય અને કોઇ મા�લક, ઠરાવવામા ંઆવે 

તેટલા સમયમા ંઅને એવી ર�તે, આવી પરવાનગી રદબાતલ થવાથી અથવા તેમા ંફ�રફાર 

થવાથી કામગીર� અટકવાને લીધે એવી પરવાનગી અ�સુાર કોઇ િવકાસ કરવામા ંથયેલ 

ખચર્�ુ ંવળતર માગેં, ત્યાર� �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, મા�લકને �નુાવણીની 

વાજબી તક આપ્યા પછ�, પોતાને યોગ્ય લાગે તેટ�ુ ંવળતર આકારશે અને મા�લકને 

આપશે. 

પરવાનગી 

રદ થવા 
બાબત. 

િવકાસ 

માટ�ની 

પરવાનગી 

રદ બાતલ 

કરવાની 

અને તમેા ં

ફ�રફાર 

કરવાની 
સ�ાü  



(૩) પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ �સ્તાિવત વળતર મા�લકને સ્વીકાયર્ ન હોય, તો તે, 

આવા �ુકમની તાર�ખથી �ણ મ�હનાના સમયગાળાની �દર, �જલ્લા જજ સમક્ષ અપીલ 

કર� શકશે: 

પરં� ુ (અપીલ) િનયત સમયમયાર્દામા ં કરવામા ં ન આવે, તો આવી કોઈપણ 

અપીલ �ા� રાખવામા ંઆવશે ન�હ. 

 

૧૯.   (૧) � કોઈ વ્ય�ક્ત, આપમેળે અથવા બી� કોઈ વ્ય�ક્તના કહ�વાથી- 
 

(ક)  કલમ ૧૨ હ�ઠળ જ�ર� પરવાનગી માટ�ની કોઈ અર� િવના;  

(ખ)  કલમ ૧૩ અથવા કલમ ૧૪ હ�ઠળ આપેલી કોઈ પરવાનગી અ�સુાર ન 

હોય તે�ુ ંઅથવા �ને અધીન આવી પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય 

તેવી કોઈ શરત�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને; 

(ગ)  આવી પરવાનગી યોગ્ય ર�તે રદબાતલ કરવામા ંઆવી હોય તે પછ�; 

અથવા 

(ઘ)  એવી પરવાનગીમા ંકર�લા કોઈ ફ�રફાર�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને, 

િવકાસ કામ શ� કર�, હાથ ધર� અથવા ��ંુૂ કર� તેને, દોિષત ઠય�થી, પચાસ હ�ર 

�િપયા �ધુીના દંડની અને �નુો ચા� ુરહ� તેવા �કસ્સામા,ં �નુો �થમ વખત 

કરવા બદલ દોિષત ઠયાર્ પછ� �નુો કરવા�ુ ંચા� ુરહ� તેવા દર�ક �દવસ માટ� 

પાચં હ�ર �િપયા �ધુીના વ� ુદંડની િશક્ષા થશે. 

(૨) � કોઈ વ્ય�ક્ત, િવકાસ યોજનાની જોગવાઈઓ�ુ ંઉલ્લધંન કર�ને, કોઈ જમીન 

અથવા મકાન અથવા બાધંકામનો ઉપયોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખે અથવા ઉપયોગ કરવા દ� 

અથવા કલમ ૧૪ હ�ઠળ તેમ કરવાની �ટ આપેલી હોય અથવા તે કલમ હ�ઠળ એવો 

ઉપયોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખવાની �ટ આપવામા ંઆવી હોય, �ટલી �દુત માટ� ઉપયોગ 

કરવાની �ટ આપવામા ંઆવી હોય તેટલી �દુત પછ� આવો ઉપયોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખે 

અથવા � બોલીઓ અને શરતો હ�ઠળ આવો ઉપયોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખવાની �ટ આપી 

હોય તે�ુ ંપાલન ન કર�, તેને, દોિષત ઠય�થી, પચાસ હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની અને 

�નુો ચા� ુરહ� તેવા �કસ્સામા,ં �નુો �થમ વખત કરવા બદલ દોિષત ઠયાર્ પછ� આવો 

�નુો કરવા�ુ ંચા� ુરહ� તેવા દર�ક �દવસ માટ� પાચં હ�ર �િપયા �ધુીના વ� ુદંડની 

િશક્ષા થશે. 

 

અનિધ�ૃત 

િવકાસ 

અથવા  

પરવાનગી 

વગર 

ઉપયોગ 

કરવા અથવા 

ઉપયોગ 

ચા� ુરાખવા 

અથવા થવા 

દ�વા બદલ  
િશક્ષા. 



 ૨૦.  (૧) કલમ ૧૯ની પેટા-કલમ (૧)મા ંઉલ્લેખેલા કોઈપણ સજંોગોમા ંકોઈ િવકાસ 

એવી ર�તે કરવામા ંઆવ્યો હોય અથવા કોઈ જમીન અથવા મકાન અથવા બાધંકામનો 

એવી ર�તે ઉપયોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખવામા ંઆવ્�ુ ંહોય ક� �થી કલમ ૧૯ની પેટા-કલમ 

(૨) હ�ઠળ િશક્ષાપા� �નુો બનતો હોય, ત્યાર� �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, 

આ કલમની જોગવાઈઓને અધીન રહ�ને, એવા િવકાસના અથવા એવી ર�તે કર�લો 

ઉપયોગ ચા� ુર�ાના �ણ વષર્ની �દર, મા�લક ઉપર નો�ટસ બ�વીને તેને, નો�ટસની 

બજવણી પછ�, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કરવામા ંઆવે તેવી ઓછામા ંઓછ� એક મ�હનાની �દુતની 

�દર, નીચેના ંપગલા ંલેવા ફરમાવી શકશે:- 

(ક)  કલમ ૧૯ની પેટા-કલમ (૧)ના ખડં (ક) અથવા ખડં (ગ)મા ં

િન�દ�ષ્ટ કર�લા �કસ્સાઓમા,ં જમીન અથવા મકાન, સદર�ુ િવકાસ 

થયા પહ�લા ં� �સ્થિતમા ંહ� ુ ંતે �સ્થિતમા ંપા� ંલાવવાનો; 

(ખ)  કલમ ૧૯ની પેટા-કલમ (૧)ના ખડં (ખ) અથવા ખડં (ઘ)મા ં

િન�દ�ષ્ટ કર�લા �કસ્સાઓમા,ં શરતો�ુ ંઅથવા યથા�સગં, ફ�રફાર 

કર�લી પરવાનગી�ુ ંપાલન �િુનિ�ત કરવા�ુ;ં  

(ગ)  મકાન અથવા જમીન અથવા બાધંકામનો એવો ઉપયોગ બધં 

કરવા�ુ:ં  

પરં� ુનો�ટસથી જમીન અથવા મકાનનો કોઈ ઉપયોગ બધં કરવા�ુ ંફરમાવવામા ં

આવે, ત્યાર� �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, તેનો ભોગવટો કરનાર પર પણ 

નો�ટસ બ�વવી જોઈશે. 

(૨)  પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળની નો�ટસમા,ં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ કર� શકાશે:- 

  (ક) કોઈ મકાન અથવા બાધંકામ તોડ� પાડ�ુ ંઅથવા તેમા ંફ�રફાર કરવો; 

  (ખ) જમીન ઉપર કોઈ મકાન અથવા બી� બાધંકામ કામગીર� કરવી. 

(૩)  એવી નો�ટસથી નારાજ થયેલી કોઈ વ્ય�ક્ત, નો�ટસમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી �દુતની 

�દર, �બા� યા�ાધામ  �વાસન સ�ામડંળને ર�ૂઆત કર� શકશે. 

(૪)  �બા� યા�ાધામ  �વાસન સ�ામડંળ, ર�ૂઆત �ગે િવચારણા કયાર્ પછ� અને 

પોતાને ઉ�ચત જણાય, તો �નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, નો�ટસ સ�ંણૂર્પણે અથવા અ�કુ 

�શે તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લી કોઈપણ બાબતોના સબંધંમા ંપાછ� ખ�ચી શકશે:  

અનિધ�ૃત 

િવકાસ �ૂર 

કરવા�ુ ં

અથવા 

ઉપયોગ 

બધં કરવા�ુ ં

ફરમાવવાની 
સ�ા. 



પરં� ુર�ૂઆત સ�ંણૂર્પણે પાછ� ખ�ચવામા ંન આવે ત્યાર� તેવા �કસ્સામા,ં �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, પાછ� ન ખ�ચવામા ંઆવેલી બાબતોના પાલન માટ�, એક 

મ�હના કરતા ંવ� ુન હોય તેટલો સમયગાળો આપી શકશે.  

(૫) મા�લક, પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ�ુ ં ઉલ્લઘંન કર�ને અથવા યથા�સગં, 

પેટા-કલમ (૪)ની જોગવાઇઓનો ભગં કર�ને �ૃત્ય કર�, ત્યાર� તેવા �કસ્સામા,ં �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ,- 

(ક) નો�ટસ�ુ ં ઉલ્લઘંન કર�ને કરવામા ં આવતો જમીન અથવા 

મકાનનો કોઇપણ �કારનો ઉપયોગ બધં કરાવવા; 

(ખ) િવકાસ થયો હોય તે પહ�લા ંમકાન � �સ્થિતમા ંહોય તે �સ્થિતમા ં

લાવવાના હ�� ુમાટ�, નો�ટસથી, કોઈ મકાન અથવા બાધંકામ તોડ� 

પાડવા અથવા તેમા ંફ�રફાર કરવા અથવા કોઇ બાધંકામ અથવા 

બી� કામગીર�ઓ કરવા ફરમાવ્�ુ ંહોય, ત્યાર� કોઇ મકાન અથવા 

બાધંકામ અથવા બી� બાધંકામ કામગીર�ઓ તોડ� પાડવા અથવા 

તેમા ં ફ�રફાર કરવા અને પોતે (�બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળે) આ અથ� કર�લા કોઇ ખચર્ની રકમ, જમીન મહ��લૂની 

બાક� તર�ક� મા�લક પાસેથી વ�લૂ કરવા અને પરવાનગીની 

શરતો�ુ ંઅથવા પરવાનગી�ુ ંપાલન �િુનિ�ત કરાવવા; 

-યોગ્ય �ુકમ કર� શકશે. 

(૬) પેટા-કલમ (૫)ના ખડં (ક)�ુ ંઉલ્લઘંન કર� તેવી કોઈ વ્ય�ક્તને, દોિષત ઠય�થી, 

પચાસ હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની અને �નુો ચા� ુરહ� તેવા �કસ્સામા,ં �નુો �થમ વખત 

કરવા બદલ દોિષત ઠયાર્ પછ� આવો �નુો કરવા�ુ ંચા� ુરહ� તેવા દર�ક �દવસ માટ� એક 

હ�ર �િપયા �ધુીના વ� ુદંડની િશક્ષા થશે.         

 

૨૧. (૧) આ �કરણમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં કોઈ વ્ય�ક્તએ, કલમ ૨૦ની 

પેટા-કલમ (૧)મા ંઉલ્લેખેલા કોઇપણ સજંોગોમા,ં તે કલમ હ�ઠળનો કોઇ િશક્ષાપા� �નુો 

બનતો હોય તેવો કામચલાઉ �કારનો કોઇ િવકાસ હાથ ધય� હોય, ત્યાર� �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, આવી વ્ય�ક્તને, લે�ખતમા ં �ુકમ આપીને, આવો �ુકમ 

મળ્યાની તાર�ખથી પદંર �દવસની �દર, ઊભી કર�લી કોઇ ઇમારત અથવા બાધંકામ �ૂર 

કરવાનો આદ�શ કર� શકશે અને ત્યારપછ�, તે વ્ય�ક્ત સદર�ુ �ુકમ�ુ ંપાલન ન કર�, તો 

અનિધ�ૃત, 

કામચલાઉ 

િવકાસ 

સ�ંક્ષપ્ત 

કાયર્વાહ� 

કર�ન ે�ૂર 

કરવા 
બાબત. 



�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, આવી કોઈ ઇમારત અથવા બાધંકામ, કોઇ નો�ટસ 

આપ્યા િવના સ�ંક્ષપ્ત કાયર્વાહ� કર�ને �ૂર કરવા બાબતે પોલીસ અધીક્ષક, �જલ્લો: 

બનાસકાઠંા-ને આદ�શ કર� શકશે અને તેમ થયેથી, આવી કોઈ ઇમારત અથવા બાધંકામ 

સ�ંક્ષપ્ત કાયર્વાહ� કર�ને �ૂર કર�ુ ંજોઇશે. 

(૨) કામચલાઉ �કારનો િવકાસ કયો ગણાય એ �� �ગેનો �બા� 

યા�ાધામ  �વાસન સ�ામડંળનો િનણર્ય આખર� ગણાશે.    

 

૨૨. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ �ારા કલમ ૨૦ અથવા કલમ ૨૧ હ�ઠળ 

કરવામા ંઆવે�ુ ંકોઇ ખચર્, આ અિધિનયમ હ�ઠળ, ક�રૂવાર વ્ય�ક્ત પાસેથી અથવા જમીન 

અથવા મકાનના મા�લક પાસેથી �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની લેણી રકમ 

ગણાશે. 

 

૨૩ü  •૧¶ ક�ન્� સરકાર અથવા રા�ય સરકાર, સરકારના કોઇપણ હ�� ુમાટ� અથવા કોઇ 

સચંાલનાથ� બાધંકામ કરવા માટ�, કોઇપણ જમીનનો િવકાસ હાથ ધરવા માગેં, ત્યાર� 

સબંિંધત િવભાગે, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને, તેની સ�ંણૂર્ િવગતો આપીને, 

આવો િવકાસ અથવા બાધંકામ હાથ ધયાર્ના ઓછામા ં ઓછા �ીસ �દવસ પહ�લા,ં 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવા દસ્તાવેજો અને પ્લાન સાથે જોડ�ને તેમ અને પોતાના ઇરાદાની 

લે�ખતમા ં�ણ કરવી જોઇશે. 

(૨) ��ૂચત િવકાસ (કામ), તૈયાર થઈ રહ�લી કોઇ િવકાસ યોજના અથવા 

અગાઉ મ�ૂંર કર�લી િવકાસ યોજના અથવા તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા બાધંકામના 

કોઈ પેટા-કાયદા હ�ઠળની કોઇ િવકાસ યોજનાની જોગવાઇઓ સાથે �સુગંત ન હોય તે 

કારણસર અથવા બી� કોઇ મહત્વના કારણસર, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, 

આવા િવકાસના સબંધંમા ંકોઇ વાધંો ઉઠાવે, ત્યાર� સબંિંધત િવભાગે- 

(૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ �ારા ઉઠાવવામા ંઆવેલા 

વાધંાને પહ�ચી વળવા (િનવારવા) માટ�, િવકાસ (કામ) માટ�ની 

દરખાસ્તોમા ંજ�ર� ફ�રફાર કરવા જોઇશે; અથવા   

(૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ �ારા ઉઠાવવામા ંઆવેલા 

વાધંા સાથે િવકાસ (કામ) માટ�ની દરખાસ્તો, રા�ય સરકારને 

િનણર્ય અથ� ર�ૂ કરવી જોઇશે. 

(૩) રા�ય સરકાર�, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના વાધંા સાથે 

િવકાસ (કામ) માટ�ની દરખાસ્તો મળ્યેથી, ફ�રફારો સાથે અથવા ફ�રફાર વગર દરખાસ્તો 

કર�લા 

ખચર્ની 

વ�લૂાત 
બાબત. 

સરકાર 

અને 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન 

સ�ામડંળ 

વતી હાથ 

ધરવામા ં

આવેલો 
િવકાસ. 



મ�ૂંર કરવી જોઇશે અથવા દરખાસ્તોમા ંસજંોગો�સુાર પોતાને જ�ર� લાગે તેવા ફ�રફારો 

કરવા માટ�, િવભાગને આદ�શ આપવો જોઇશે. 

(૪) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ 

કાયદા હ�ઠળ પોતાની સ�ાની �એ, તેના પોતાના હ�� ુમાટ�, જમીનનો િવકાસ હાથ ધરવા 

માગેં, ત્યાર� આ�ુ ંિવકાસ (કામ), િવકાસ યોજનાને અને મકાનો (ઇમારતો)ના બાધંકામને 

લગતા પેટા-કાયદા અથવા િવિનયમો અ�સુાર હો�ુ ંજોઇશે. 

(૫) કલમો ૧૨, ૧૩ અને ૧૪-ની જોગવાઇઓ, આ કલમ હ�ઠળ કર�લા 

િવકાસ(કામો)ને લા� ુપડશે ન�હ. 

�કરણ ૭ 

યા�ાધામ �વાસન િવસ્તાર સરંક્ષણ અને �ળવણી 

 

૨૪. �જલ્લા પોલીસ-એ, ખાસ કર�ને નીચેની બાબતોના સબંધંમા ં કર�લી આ 

અિધિનયમના અમલીકરણ માટ�ની જોગવાઇઓ પૈક� કોઇનો અમલ કરવા માટ� અિધ�ૃત 

કર�લા અિધકાર�ઓ અથવા બી� કોઇ વ્ય�ક્તઓને મદદ કરવી જોઇશે:- 

(૧) યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �દર, દબાણો રોકવા અને તેને 

�ૂર કરવા સ�હતના �હ�ર િમલકતના વ� ુસારા સરંક્ષણ અને સલામતી 

માટ�ની; 

(૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના અિધકાર�ઓને, મહ��લૂને 

લગતી કોઇ ઘટ અથવા �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને 

�કૂવવાપા� કોઇ રકમને લગતી કોઇ બાબતની શોધખોળ અને તપાસમા ં

મદદ કરવા માટ�ની; 

(૩) અસરકારક સદં�શાવ્યવહાર માટ�ની અને આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ 

કર�લા કોઇ િનયમો અથવા િવિનયમો હ�ઠળ કોઇ વ્ય�ક્ત �ારા કોઈ �નુો 

કરવા માટ�ની કોઇ �પર�ખા અથવા તેણે કર�લા કોઇ �નુાને લગતી કોઇ 

મા�હતી મેળવવા માટ�ની; 

(૪) ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બી� સ�ાનો ઉપયોગ કરવા અને આવા બી� 

કાય� કરવા માટ�ની. 

૨૫. રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, કોઇ અિધકાર�ની, યા�ાધામ �વાસન 

િવકાસ િવસ્તાર માટ�, ઠરાવેલા સ�ાિધકાર� તર�ક� િનમ�કૂ કર� શકશે. 

 

�જલ્લા 

પોલીસ-એ, 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન 

સ�ામડંળને 

મદદ કરવા 

બાબત. 
 

ઠરાવેલા 

સ�ાિધકાર�ની 
િનમ�કૂ. 



૨૬. તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા બી� કોઇ કાયદા અથવા કોઈ કોટર્ના કોઇ લેખ, 

કરાર અથવા �થા અથવા કોઇ �ુકમ, �કુાદા અથવા �ુકમનામામા ંગમે તે મજ�રૂ હોય 

તેમ છતા,ં કોઇપણ વ્ય�ક્ત, કંપની, એસોિસએશન અથવા પેઢ� અથવા બી� કોઇ મડંળે, 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �દર કોઇ ઉપ�વ ઊભો કરવો જોઇશે ન�હ. 

 

૨૭. (૧) ઠરાવેલા સ�ાિધકાર�, આપમેળે અથવા ફ�રયાદ મળ્યેથી અથવા તેને કરવામા ં

આવેલા �છુાણને આધાર�, લે�ખતમા ં�ુકમ કર�ને અને કોઈ �વૂર્-�ચૂના આપ્યા વગર, 

ઊભા થયેલા કોઇ ઉપ�વ પર �િતબધં �કૂ� શકશે અથવા તેના અ�ભ�ાય �જુબ �નાથી 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની યા�ાધામ �વાસન ક્ષમતાને �કુસાન થ�ુ ંહોય 

અથવા તે (�વાસન ક્ષમતા) નબળ� પડ� હોય અથવા તેને �કુસાન થવાની અથવા 

�િત�ળૂ અસર થવાની સભંાવના હોય તેવી ર�તે કરવામા ંઆવી રહ�લી કોઈ ��િૃ�, 

���યા, કામગીર� અટકાવી શકશે અને પોતે યોગ્ય લાગે તેવા વચગાળાના �ુકમો કર� 

શકશે. 

 (૨) ઠરાવેલા સ�ાિધકાર�ના અ�ભ�ાય �જુબ, તેના �ારા પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ 

લેવામા ંઆવેલા પગલા ંછતા,ં ઉપ�વ ચા� ુર�ો હોય, તો તેઓએ, આવા ઉપ�વ માટ� 

જવાબદાર વ્ય�ક્તને આવો ઉપ�વ તરત જ �ૂર કરવા માટ� નો�ટસ આપવી જોઇશે. 

 (૩) સબંિંધત વ્ય�ક્ત, પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળના આદ�શો�ુ ંપાલન કરવામા ં�કૂ 

કર�, તો ઉપ�વ પેદા કરતી મહત્વની વસ્� ુઅથવા પદાથર્, જપ્ત કર�લા અને રા�ય 

સરકારમા ંિન�હત થયેલા ગણાશે. 

 (૪) આવો ઉપ�વ �ૂર કરવામા ંઅથવા ઘટાડવામા ંથયેલા ખચર્ અને �કુસાન, 

કોઇ હોય, તો તે, આવો ઉપ�વ કય� હોય તે વ્ય�ક્ત પાસેથી જમીન મહ��લૂની બાક� 

તર�ક� વ�લૂ કરવા જોઇશે. 

 (૫) રા�ય સરકાર, આ અિધિનયમ હ�ઠળ ઉપ�વ�પ હોય તેવી કોઇ િમલકત, 

વસ્�,ુ સામ�ી અથવા પદાથર્નો, તેને ઉ�ચત લાગે તેવી ર�તે િનકાલ કર� શકશે અથવા 

તે �ગે તજવીજ કર� શકશે. 

 (૬) � કોઇ ઉપ�વ ઊભો કરતી હોય અથવા તેને ઉ�ેજન આપતી હોય અથવા 

આ કલમ હ�ઠળ આપવામા ંઆવેલા કોઇ �ુકમ અથવા આદ�શો�ુ ંપાલન કરવામા ં�કૂ કર� 

તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, એક મ�હનાની �દુત �ધુીની ક�દની અથવા પચાસ હ�ર �િપયા 

�ધુીના દંડની અથવા તે બનેં િશક્ષાને પા� થશે. 

 (૭) પેટા-કલમ (૬) હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલો કોઇ �નુો, પોલીસ અિધકારનો 

અને �બન-�મીનપા� ગણાશે. 

ઉપ�વ 

અટકાવવા 

બાબત. 

ઉપ�વ પર 

�િતબધં 

�કૂવાની 

ઠરાવેલા 

સ�ાિધકાર�ની 
સ�ા. 



૨૮. (૧) કોઇપણ વ્ય�ક્તએ, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �દર, દલાલી કરવા 

અથવા કોઇ યા�ા� સામે ગેરર�િત કરવા અથવા ભીખ માગંવાની ��િૃ�મા ં જોડાવા 

અથવા યા�ાધામ �વાસનના કોઇ સ્થળ પર અનિધ�ૃત ફ�ર� કર�ને વેચાણ કરવા�ુ ંકોઇ 

કામ કર�ુ ંજોઇશે ન�હ અથવા તેમ કરાવડાવ�ુ ંજોઇશે ન�હ અથવા તેમ કરવાનો �યત્ન 

કરવો જોઇશે ન�હ અને �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે અિધ�ૃત કર�લા કોઇ 

કમર્ચાર�વગ� તેને બી� �દશામા ંખસેડવા જોઇશે ન�હ. 

 (૨) પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓ�ુ ં ઉલ્લઘંન કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, દોિષત 

ઠય�થી, એક મ�હનાની �દુત �ધુીની ક�દની અથવા પાચં હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની 

અથવા તે બનેં િશક્ષાને પા� થશે. 

�કરણ ૮ 

યા�ાધામ �વાસન ઉ�ોગને લગતી ��િૃ�ઓને લાઇસન્સ આપવા, ર�જસ્ટર કરવા, 

માન્યતા આપવા અને વગ��ૃત કરવા બાબત. 

૨૯. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, પોતે ન�� કયાર્ �માણેની કાયર્ર�િતઓ 

અ�સુાર, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમાનંા દર�ક �કારના �વાસન ઉ�ોગને 

ર�જસ્ટર કર�ને, માન્યતા આપીને અને તે�ુ ંવગ�કરણ કર�ને, તે�ુ ંિનયમન કર�ુ ંજોઇશે. 

 

૩૦.  (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તાર 

માટ�, વખતોવખત, જ��રયાત �જુબ �વાસી માગર્દશર્કોની િનમ�કૂ કર� શકશે અને 

તેમના કાય� િન�દ�ષ્ટ કર� શકશે. 

(૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, પોતે ન�� કર� તેવી ર�તે, �વાસી 

માગર્દશર્કોની િનમ�કૂ કરવી જોઇશે. 

(૩) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, �વાસી માગર્દશર્કોને, આવા 

લાઇસન્સની બોલીઓ અને શરતો દશાર્વ� ુ ંહોય તે�ુ ંજ�ર� લાઇસન્સ કાઢ� આપ�ુ ંજોઇશે. 

(૪) કોઇપણ �વાસી માગર્દશર્ક, લાઇસન્સની કોઇપણ બોલીઓ અને શરતોનો 

ભગં કર�, તો �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને, તેમના લાઇસન્સ રદ કરવાની 

સ�ા રહ�શે. 

(૫) લાઇસન્સ આપવામા ં આવ્�ુ ં ન હોય તેવી કોઇપણ વ્ય�ક્તએ, �વાસી 

માગર્દશર્ક તર�ક� કામ કર�ુ ંજોઇશે ન�હ. 

(૬) લાઇસન્સ વગર �વાસી માગર્દશર્ક તર�ક� કામ કરતી કોઇપણ વ્ય�ક્ત, દોિષત 

ઠય�થી, એક મ�હના �ધુીની ક�દની િશક્ષાને પા� થશે. 

 

યા�ાધામ 

�વાસન 

િવકાસ 

િવસ્તારમા ં

અ�કુ 

��િૃ�ઓ 

કરવા પર 
�િતબધં. 

ર�જસ્��શન, 

માન્યતા 

અન ે
વગ�કરણ. 

�વાસી 

માગર્દશર્કની 

િનમ�કૂ 

કરવા અન ે

લાઇસન્સ 

આપવા 

બાબત. 



�કરણ ૯ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, ઔ�ો�ગક વસાહત હોવા બાબત 

 

૩૧. (૧) રાજય સરકાર, ભારતના સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ ૨૪૩-ન ના ખડં (૧)ના પરં�કુને 

ધ્યાનમા ં રાખીને, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની, ઔ�ો�ગક વસાહત તર�ક� 

િવચારણા કર� શકશે અને �હ�રનામાથી, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારને, નો�ટફાઇડ 

િવસ્તાર તર�ક� �હ�ર કર� શકશેઃ 

પરં� ુ રાજય સરકાર, નો�ટફાઇડ િવસ્તાર �હ�ર કરતી વખતે, �ામ પચંાયત 

અથવા નગરપા�લકા િવસ્તારના કોઇ �ામ સ્થળ િવસ્તાર (ગામતળ)નો સમાવેશ કર� 

શકશે અથવા તેને બાકાત કર� શકશે. 

(૨) �જુરાત નગરપા�લકા અિધિનયમ, ૧૯૬૩ની કલમો ૨૬૪-ખ અને ૨૬૪-ગ ની 

જોગવાઇઓ, પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ નો�ટફાઇડ િવસ્તાર તર�ક� �હ�ર કરાયેલા યા�ાધામ 

�વાસન િવકાસ િવસ્તારને લા� ુપડશે. 

 

�કરણ ૧૦ 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના નાણા,ં �હસાબો અને વાિષ�ક અહ�વાલ 
 

૩૨. (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ-એ, “�બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળ ફંડ” એ નામ�ુ ંફંડ સ્થાપ�ુ ંજોઇશે.  

(૨) નીચેની બાબતો, ફંડનો ભાગ બનશે અથવા તે ફંડમા ંજમા કરવામા ંઆવશેઃ-  

(ક) અ�દુાન, લોન, પેશગી, ફ�, િવકાસ ચા� સ્વ�પે અથવા અન્યથા 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને મળેલા ંતમામ નાણા;ં 

(ખ) તેના અન્ડરટ��ક�ગ, �ો�ક્ટ અને અન્ય �ોતોમાથંી મળેલા ંતમામ 

નાણા;ં 

(ગ) વિસયતી દાન, સ�ામડંળને કોઇ દાન કર�લ હોય, તો તે; 

(ઘ) કોઇ બી� ર�તે અથવા કોઇ બી� �ોતમાથંી �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળને મળેલા ંતમામ નાણા;ં 

(૩) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના ફંડનો ઉપયોગ, તેની સ�ા 

વાપરવામા ંઅને તેના કાય� કરવામા ંઅને આ અિધિનયમના ઉ�ેશો િસ� કરવા માટ� 

થયેલા ખચર્ સ�હતના સ�ામડંળના ખચર્ માટ� કરવો જોઇશે. 
 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન 

સ�ામડંળ, 

ઔ�ો�ગક 

વસાહત 

હોવા 
બાબત. 

સન 

૧૯૬૪નો 

�જુરાતનો 
૩૪ મો. 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન 

સ�ામડંળ�ુ ં
ફંડ.   



(૪) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ ફંડ, ભારતીય �રઝવર્ બ�ક અિધિનયમ, 

૧૯૩૪મા ંવ્યાખ્યા કયાર્ �માણેની કોઇ અ��ુ�ૂચત બ�કમા ંઅથવા રાજય સરકાર� આ અથ� 

અિધ�ૃત કર�લી કોઇ બ�કમા ંરાખ�ુ ંજોઇશે અથવા ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે તે�ુ ંરોકાણ 

કર�ુ ંજોઇશે. 
 

(૫) રાજય સરકાર, આ અિધિનયમ હ�ઠળ તેના કાય� બ�વવા માટ� પોતે જ�ર� 

ગણે તેટ�ુ ંઅ�દુાન, પેશગી અને લોન, રાજય સરકાર ન�� કર� તેવી બોલીઓ અને 

શરતોએ, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને આપી શકશે.  
 

૩૩. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, વખતોવખત, રા�ય સરકાર મ�ૂંર કર� 

તેટલી �દુત માટ� અને તેવી બોલીઓએ, આ અિધિનયમના ઉ�ેશો પાર પાડવાના હ�� ુ

માટ� જ�ર� કોઈ રકમ ઉછ�ની લઈ શકશે.  
 

૩૪. (૧) આ અિધિનયમ હ�ઠળ �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની લેણી 

નીકળતી કોઈપણ લેણી રકમનો, રા�ય સરકારની લેણી હોય તેવી જમીન મહ��લૂ, કોઇ 

હોય, તો તેની અ�ીમ �કુવણીને અધીન રહ�ને,  � પ્લોટ માટ� તે લેણી હોય તેના પર 

�થમ બોજો રહ�શે. 
  

(૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની લેણી નીકળતી કોઈ રકમ, � �દવસે 

તે લેણી થતી હોય તે �દવસે અથવા �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે ન�� કર�લા 

�દવસે, માગંણી કય�થી �કૂવવામા ં ન આવી હોય, તો ક�રૂદારના માલ અને જગંમ 

િમલકતને જપ્ત કર�ને અને તે�ુ ંવેચાણ કર�ને, તેવી રકમ સદર�ુ ક�રૂદાર પાસેથી લેણી 

નીકળતી િમલકત વેરાની રકમ હોય તે ર�તે, વ�લૂ કરવા�ુ ં�બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળ માટ� કાયદ�સર રહ�શે.  
 

૩૫. (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે,  ઠરાવવામા ંઆવે તેવા ન�નૂામા ં

અને તેવી ર�તે, યોગ્ય �હસાબ અને અન્ય ર�કડર્ �ળવવા જોઇશે અને આવક અને ખચર્ના 

�હસાબો અને પાકા સરવૈયા સ�હત, વાિષ�ક �હસાબ પ�ક તૈયાર કર�ુ ંજોઇશે અને તે, 

રા�ય સરકારને મોકલ�ુ ંજોઇશે.   

(૨) સ�ામડંળના �હસાબો, દર વષ� રા�યના એકાઉન્ટન્ટ જનરલ �ારા 

ઓ�ડટને અધીન રહ�શે અને આવા ઓ�ડટના સબંધંમા ં તેમના �ારા કરવામા ંઆવેલ 

કોઈપણ ખચર્ એકાઉન્ટન્ટ જનરલને સ�ામડંળ �ારા �કૂવવાપા� રહ�શે. 

 

�હસાબ 

અને 

ઓ�ડટ.   

  

નાણા ંઉછ�ના 

લેવાની 

સ�ામડંળની  
સ�ા.      

બાક� રકમની 

વ�લૂાત 
બાબત.  

સન 

૧૯૩૪નો 

૨-જો.  
 



૩૬. (૧) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, દર�ક નાણાક�ય વષર્ દરિમયાન, 

અગાઉના નાણાક�ય વષર્ દરિમયાનની પોતાની ��િૃ�ઓની િવગતો અને ચા� ુનાણાક�ય 

વષર્મા ંતેણે હાથ ધરવાની સભંિવત ��િૃ�ઓનો સાચો અને સ�ંણૂર્ �હસાબ આપતો વાિષ�ક 

અહ�વાલ તૈયાર કરવો જોઈશે અને તે, રા�ય સરકારને ર�ૂ કરવો જોઇશે.  

(૨) રા�ય સરકાર�, પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ અહ�વાલ મળ્યા પછ�, બનતી ત્વરાએ, 

� તે વષર્ માટ�ના ઓ�ડટ કર�લા વાિષ�ક �હસાબો સાથેના આવા દર�ક અહ�વાલ, રા�ય 

િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂાવવા જોઈશે. 

૩૭. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, તેના કમર્ચાર�ઓને, �વતર્માન કાયદા 

હ�ઠળ લા� ુપડતા ઈ.પી.એફ. (EPF) યોજનાના લાભો �રૂા પાડવા જોઇશે.  

 

�કરણ ૧૧ 

�ક�ણર્  

 

૩૮. (૧) આ અિધિનયમમા ં અથવા તત્સમયે અમલમા ં હોય તેવા બી� કોઇ 

કાયદામા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ અમલમા ંઆવ્યા પહ�લા,ં રા�ય 

સરકાર� અથવા કોઈ સરકાર� એજન્સીએ, યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંસપંા�દત 

કર�લી અને સરકારમા ં િન�હત થયેલી કોઈપણ જમીન પર, કોઈપણ વ્ય�ક્ત કોઈ હક 

અથવા કોઇ દાવો કર� શકશે ન�હ.     

(૨) પેટા-કલમ (૧)મા ંઉલ્લેખ કયાર્ �માણેની જમીનમાથંી કોઈપણ વ્ય�ક્તને �ૂર 

કરવા�ુ ંરા�ય સરકાર માટ� કાયદ�સર ગણાશે. 
 

૩૯. (૧)   યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંકોઇ યા�ાધામ �વાસન ��િૃ� અથવા 

યા�ાધામ �વાસન વેપારમા ંરોકાયેલી કોઈપણ વ્ય�ક્તએ, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળ સમક્ષ, તેના �ારા ન�� કરવામા ંઆવે તેવી ર�તે, પોતા�ુ ંર�જસ્��શન કરાવ�ુ ં

જોઈશે.  
   

(૨) �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, તેના �ારા ન�� કરવામા ંઆવે તેવી 

ર�તે, પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ થયેલા તમામ ર�જસ્��શનની મા�હતી �ળવવી જોઈશે. 

 

 
 

જમીન હક 

સબંધંી 
અસર.      

�ોિવડન્ટ 
ફંડ.  

યા�ાધામ 

�વાસન 

�ગેની 

મા�હતી 

આપવા 
બાબત.  

વાિષ�ક 
અહ�વાલ. 



૪૦. રા�ય સરકારને એમ કર�ુ ંજ�ર� જણાય, તો રા�ય સરકાર, પોતાના કોઇ કમર્ચાર�ને, 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ હ�ઠળના કોઇ હો�ા અથવા જગા ઉપર, રા�ય 

સરકાર ન�� કર� તેવી બોલીઓ અને શરતોએ નીમવા માટ� સક્ષમ રહ�શે.  
 
 
 
 
 
૪૧. (૧) રા�ય સરકારના અ�ભ�ાય �માણે, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, આ 

અિધિનયમની કોઇ જોગવાઇ હ�ઠળ તેને સ�પેલી કોઇ સ�ા વાપરવાને અથવા તેના પર 

લાદ�લી ફરજો બ�વવા સક્ષમ ન હોય અથવા તેવી સ�ા વાપરવામા ંઅથવા તેવી ફરજ 

બ�વવામા ંબેદરકાર� બતાવે અથવા �કૂ કર�, તો રા�ય સરકાર અથવા રા�ય સરકાર� 

આ અથ� નીમેલી કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા વ્ય�ક્તઓ, આવી સ�ા વાપર� શકશે અથવા આવી 

ફરજ બ�વી શકશે. 
 

(૨) રા�ય સરકાર� અથવા તેવી વ્ય�ક્તએ અથવા વ્ય�ક્તઓએ તેવી સ�ા વાપરવામા ં

અથવા તેવી ફરજ બ�વવામા ં કર�લા કોઇ ખચર્, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળના ફંડમાથંી �કૂવવા જોઇશે અને રા�ય સરકાર, તત્સમયે તેવા કોઇ ફંડનો 

કબજો ધરાવતી કોઇ વ્ય�ક્તને, તેવા ફંડમાથંી તેવા ખચર્ની �કુવણી કરવા માટ� આદ�શ 

કરતો �ુકમ કર� શકશે અને તેવી વ્ય�ક્ત માટ� તેવા �ુકમ�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંબધંનકતાર્ 

રહ�શે. 
 

 

૪૨. (૧) આ અિધિનયમ હ�ઠળ સ�પવામા ંઆવેલી ફરજો બ�વવા અને કાય� કરવા માટ�, 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ �ારા અિધ�ૃત કર�લી કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા રા�ય 

સરકાર� અથવા કોઇ સ�ામડંળે અિધ�ૃત કર�લી કોઇ અન્ય વ્ય�ક્તને, મદદ સાથે અથવા 

મદદ િવના, કોઇ જમીન અથવા મકાનમા ંઅથવા તેના ઉપર �વેશ કરવા અિધ�ૃત 

કરવામા ંઆવશે: 
  

પરં� ુ– 

(૧)   �યૂ�દય અને �યૂાર્સ્તની વચ્ચેના સમય િસવાય અથવા િનવાસ ઘર તર�ક� 

વપરાતા કોઇ મકાનમા ંઅથવા તે�ુ ંમકાન �યા ંઆવે�ુ ંહોય તે જમીન ઉપર 

�વેશ કરવાના �કસ્સામા,ં તેનો ભોગવટો કરનારને, �વેશ માટ�ના ઇરાદાની 

ઓછામા ંઓછા ૨૪ કલાકની લે�ખત નો�ટસ આપ્યા િવના આવો �વેશ કર� 

શકાશે ન�હ; 

રા�ય સરકાર 

અથવા તણે ે

નીમલેી કોઇ 

વ્ય�ક્ત, 

�બા� 

યા�ાધામ 

�વાસન 

સ�ામડંળન ે

સ�પલેી સ�ા 

અથવા 

લાદ�લી  ફરજ  

બ�વી શકશ ે

અને અ�કુ 

સજંોગોમા ં

ખચર્ની 

�કુવણી 

કરવા બાબત.  

 

પોતાના 

કમર્ચાર�ઓની 

િનમ�કૂ કરવા 

માટ�ની રા�ય 

સરકારની 
સ�ા બાબત.  

�વશે 

કરવાની 
સ�ા.  



(૨)  �ીને, આવી જમીન અથવા મકાનમાથંી બહાર ચાલ્યા જવા માટ� �રૂતી તક 

આપવી જોઇશે; 

(૩)  �વેશ કરવાનો હોય તે જમીન અથવા મકાનનો ભોગવટો કરનારાઓના 

સામા�જક અને ધાિમ�ક �રવાજનો હમ�શા યોગ્ય આદર કરવો જોઇશે. 
  

(૨) કોઇ જમીન અથવા મકાનમા ંઅથવા તેના ઉપર �વેશ કરવા માટ� આ કલમ 

હ�ઠળ સ�ા આપેલી અથવા અિધ�ૃત કર�લી વ્ય�ક્તનો �વેશ અટકાવનાર કોઇ વ્ય�ક્ત, 

દોિષત ઠય�થી, એક વષર્ની �દુત �ધુીની ક�દની અથવા પચાસ હ�ર �િપયા �ધુીના 

દંડની અથવા તે બ�ે િશક્ષાને પા� થશે. 
 

૪૩. (૧)   આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમો અથવા િવિનયમોથી 

ફરમાવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તેવા કોઇ વ્ય�ક્ત ઉપર બ�વવા જ�ર� હોય તેવા નો�ટસો અને 

�ુકમો સ�હતના તમામ દસ્તાવેજો, આ અિધિનયમ અથવા િનયમો અથવા િવિનયમોમા ં

અન્યથા જોગવાઇ કર� હોય તે િસવાય,-     

(ક)  તે દસ્તાવેજ સરકાર� િવભાગ, ર�લવે, સ્થાિનક સ�ામડંળ, વૈધાિનક 

સ�ામડંળ, કંપની, કોપ�ર�શન, સોસાયટ� અથવા અન્ય સસં્થાને બ�વવાનો હોય, ત્યાર� 

અને તે દસ્તાવેજ, સરકાર� િવભાગના વડા, ર�લવેના જનરલ મેનેજર, સ્થાિનક સ�ામડંળ, 

વૈધાિનક સ�ામડંળ, કંપની, કોપ�ર�શન, સોસાયટ� અથવા અન્ય સસં્થાના સે��ટર� અથવા 

�ખુ્ય અિધકાર�ને, તેની �ખુ્ય કચેર� અથવા શાખાની કચેર�એ અથવા યથા�સગં, સ્થાિનક 

અથવા ર�જસ્ટડર્ કચેર�ના સરનામે મોકલવાનો હોય, અને-   

(૧)  આવી કચેર�ને ર�જસ્ટડર્ પોસ્ટથી મોકલવામા ંઆવ્યો હોય, અથવા 

(૨)  આવી કચેર�એ પહ�ચાડવામા ંઆવ્યો હોય; તો  

(ખ)    તે દસ્તાવેજ �ના ઉપર બ�વવાનો હોય તે વ્ય�ક્ત ભાગીદાર� પેઢ� હોય, 

ત્યાર� તે દસ્તાવેજ, � નામ અથવા ર�તથી ધધંો કરવામા ં આવતો હોય તેના �ારા 

ભાગીદાર� પેઢ�ની ઓળખ આપીને તેના ધધંાના �ખુ્ય સ્થળના સરનામે મોકલવાનો હોય, 

તો અને - 

(૧)   ધધંાના તેવા સ્થળે ર�જસ્ટડર્ પોસ્ટથી મોકલવામા ંઆવ્યો હોય, 

અથવા 

(૨)  ધધંાના સદર�ુ સ્થળે પહ�ચાડવામા ંઆવ્યો હોય; તો અને 

(ગ)  કોઇ દસ્તાવેજ, મા�લક અથવા ભોગવટો કરનાર ઉપર બ�વવાનો હોય ત્યાર� 

અથવા અન્ય કોઇ �કસ્સામા,ં �ને તે દસ્તાવેજ બ�વવાનો હોય તે વ્ય�ક્તના સરનામે 

મોકલવાનો હોય, તો અને-    

નો�ટસની 

બજવણી 
વગેર� બાબત.  



(૧)  તેને આપવામા ંઅથવા તેને ર�ૂ કરવામા ંઆવ્યો હોય, અથવા 

(૨)  તેવી વ્ય�ક્ત મળ� શક� ન�હ, તો તેના રહ�ણાકના અથવા ધધંાના 

છેલ્લા �ણીતા સ્થળના કોઇ સહ�લાઇથી દ�ખાઇ આવે તેવા કોઇ ભાગ પર 

લગાડ�ને, અથવા તેના પ�રવારના કોઇ �ખુ્તવયના સભ્યને આપવામા ં

આવ્યો હોય અથવા ર�ૂ કરવામા ંઆવ્યો હોય અથવા �ને લગતો હોય તે 

જમીન અથવા મકાનના કોઇ સહ�લાઇથી દ�ખાઇ આવે તેવા ભાગ પર 

લગાડવામા ંઆવ્યો હોય, તો અથવા 

(૩)  તે વ્ય�ક્તને ર�જસ્ટડર્ પોસ્ટથી મોકલવામા ંઆવ્યો હોય, તો, 
 

- યોગ્ય ર�તે બજવણી કર�લ હોવા�ુ ંગણાશે. 
 

(૨)  કોઇ દસ્તાવેજ, આ કલમ અ�સુાર, ભાગીદાર� પેઢ�ને બ�વવાનો હોય, 

ત્યાર� તે દસ્તાવેજ દર�ક ભાગીદાર ઉપર બ�વવામા ંઆવ્યો હોવા�ુ ંગણાશે. 

(૩)  �ની ઉપર દસ્તાવેજ બ�વવાનો હોય તે વ્ય�ક્ત સગીર હોય, ત્યાર� તેના 

વાલી અથવા તેના પ�રવારના કોઇ �ખુ્ત સભ્ય ઉપરની બજવણી, સગીર ઉપરની 

કાયદ�સરની બજવણી છે એમ ગણાશે. 

૪૪. આ અિધિનયમ હ�ઠળ આપેલી દર�ક �હ�ર નો�ટસ, લે�ખત હોવી જોઇશે અને તેનાથી 

અસર પામેલા િવસ્તારમા ંસહ�લાઇથી દ�ખાઇ આવે તેવા, સદર�ુ િવસ્તારના �હ�ર સ્થળોએ 

તેની નકલો લગાડ�ને અને એક અથવા તેથી વ� ુસ્થાિનક વતર્માનપ�ોમા ં�હ�રખબર 

આપીને તે િવસ્તારમા ંતેનો બહોળો �ચાર કરવો જોઇશે.  
 

૪૫. આ અિધિનયમ હ�ઠળ બહાર પાડ�લી અથવા કર�લી કોઇ નો�ટસ, �ુકમ અથવા અન્ય 

દસ્તાવેજથી, �ના માટ� સમય ન�� કરવામા ંઆવ્યો ન હોય તે�ુ ંકાયર્ કરવા�ુ ંઠરાવ્�ુ ં

હોય, ત્યાર� તે નો�ટસ, �ુકમ અથવા અન્ય દસ્તાવેજમા,ં તેની કાયર્વાહ� કરવા માટ� વાજબી 

સમય િન�દ�ષ્ટ કરવો જોઇશે. 

૪૬. (૧) આ અિધિનયમ હ�ઠળ �નુો કરતી વ્ય�ક્ત કોઇ કંપની હોય, તો �નુો કરવામા ં

આવ્યો હોય તે સમયે, કંપનીનો હવાલો ધરાવતી હોય અને કંપનીના કામકાજના સચંાલન 

માટ� જવાબદાર હોય તેવી દર�ક વ્ય�ક્ત તેમજ કંપની તે �નુા માટ� દોિષત ગણાશે અને 

તેની સામે કાયર્વાહ� કર� શકાશે અને તદ�સુાર તેમને િશક્ષા કર� શકાશે:  

પરં� ુઆવી કોઇ વ્ય�ક્ત, જો તે એમ સા�બત કર� ક� �નુો તેની �ણ બહાર થયો 

હતો અથવા એવો �નુો થતો અટકાવવા માટ� તેણે તમામ યોગ્ય કાળ� લીધી હતી, તો 

તે ઉપરના કોઇપણ મજ�રૂથી, આ અિધિનયમમા ંઠરાવેલી કોઇ િશક્ષાને પા� થશે ન�હ. 

 

નો�ટસ 

માટ�નો    

વાજબી 
સમય. 

�હ�ર 

નો�ટસની 

�ણ ક�વી 

ર�ત ે
કરવી ત.ે 

કંપનીઓએ 

કર�લા 
�નુા. 



(૨) પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ હ�ઠળનો 

કોઇ �નુો, કોઇ કંપનીએ કય� હોય અને તે �નુો તે કંપનીના કોઇ �ડર�ક્ટર, મેનેજર, 

સે��ટર� અથવા અન્ય અિધકાર�ની સમંિતથી અથવા તેની �કૂ સમંિતથી કરવામા ંઆવ્યો 

છે અથવા તેમના પકે્ષ થયેલી કોઇ બેદરકાર�ને કારણે થયો છે એમ સા�બત થાય, ત્યાર� 

તેવા �ડર�ક્ટર, મેનેજર, સે��ટર� અથવા અન્ય અિધકાર� પણ તે �નુા માટ� દોિષત છે તેમ 

ગણાશે અને તેની સામે કાયર્વાહ� કર� શકાશે અને તદ�સુાર તેમને િશક્ષા કર� શકાશે. 
 

સ્પષ્ટ�કરણ:- આ કલમના હ��ઓુ માટ�,- 
 

(ક) “કંપની” એટલે કોઇ સસં્થાિપત મડંળ અને તેમા ં પેઢ� અથવા વ્ય�ક્તઓના 

બી� એસોિસએશનનો સમાવેશ થાય છે; અને 

(ખ)   પેઢ�ના સબંધંમા ં“�ડર�ક્ટર” એટલે પેઢ�નો ભાગીદાર. 
 

૪૭.  (૧) આ અિધિનયમમા ંઅન્યથા જોગવાઇ કર� હોય તે િસવાય, તત્સમયે અમલમા ં

હોય તેવા બી� કોઇ રા�ય કાયદાઓમા ંતેની સાથે અસગંત કોઇપણ મજ�રૂ હોય તેમ 

છતા,ં આ અિધિનયમની જોગવાઇઓની અસર રહ�શે.  
  

(૨) તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા બી� કોઇ કાયદામા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ 

છતા,ં આ અિધિનયમ હ�ઠળ આવા િવકાસ માટ�ની પરવાનગી મેળવવામા ંઆવી ન હોય, 

ત્યાર� આવા િવકાસ માટ� આવા અન્ય કાયદા હ�ઠળ જ�ર� પરવાનગી, સમંિત અથવા 

મ�ૂંર� મેળવવામા ંઆવી છે એ હક�કતના કારણે જ આવો િવકાસ કાયદ�સર ર�તે હાથ 

ધરવામા ંઆવ્યો છે અથવા કરવામા ંઆવ્યો છે એમ ગણાશે ન�હ. 
 

૪૮. �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની જોગવાઇઓ હ�ઠળ 

મ�ૂંર કર�લી યોજનામા ંસમાિવષ્ટ કર�લી હોય તેવી જમીનના સબંધંમા,ં �જુરાત જમીન 

મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની જોગવાઇઓ, ખેતીની જમીનનો કોઇ �બન-�ૃિષિવષયક હ�� ુ

અથ� ઉપયોગ કરવા માટ� કલેક્ટરની પરવાનગી મેળવવાને લગતી હોય તેટલે �ધુી, આ 

અથ� રા�ય સરકાર� કર�લા સામાન્ય અથવા ખાસ �કુમો �જુબ લા� ુપડશે.  

બી� 

કાયદાની 

અસર.  

 

સન ૧૮૭૯નો 

�ુબંઈનો ૫-

મો  
 

સન ૧૯૭૬નો 

રાષ્�પિત 

અિધિનયમ 
�માકં ૨૭મો. 
 

�જુરાત 

જમીન 

મહ��લૂ 

અિધિનયમ, 

૧૮૭૯ની 

કલમ ૬૫-ની 

જોગવાઇઓ 

લા� ુ પડવા 

બાબત. 

 



૪૯. આ અિધિનયમ હ�ઠળ નગર રચના યોજના, િવકાસ યોજના અથવા �તરમાળખા 

�ો�ક્ટના હ��ઓુ માટ� આવશ્યક જમીન, જમીન સપંાદન, �નુ:સ્થાપન અને 

�નુવર્સવાટમા ંવાજબી વળતર અને પારદિશ�તાનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૩ના અથર્ 

�જુબ �હ�ર હ�� ુમાટ� આવશ્યક જમીન હોવા�ુ ંગણાશે. 

 

૫૦.  �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ અને અન્ય સરકાર� કંપની અથવા 

એજન્સીના તમામ સભ્યો, અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ, આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ 

કર�લા િનયમો અને િવિનમયોની જોગવાઇઓ અ�સુાર કામ કરતા હોય અથવા કામ 

કરવા�ુ ંઅ�ભ�ેત હોય, ત્યાર� ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમની કલમ ૨૧ના અથર્ �જુબ 

રા�ય સેવકો હોવા�ુ ંગણાશે. 

 

૫૧. આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમો અથવા િવિનમયોની જોગવાઇઓ 

અ�સુાર ��ુ��ુ�થી કર�લા અથવા કરવા ધાર�લા કોઇપણ �ૃત્ય માટ�, �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળ, અન્ય સરકાર� કંપનીઓ અથવા તેમની કોઇપણ સિમિતઓ, સભ્યો, 

અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ સામે કોઇપણ દાવો, ફ�રયાદ અથવા બી� કા�નૂી 

કાયર્વાહ� માડં� શકાશે ન�હ.  

  

૫૨. (૧) રા�ય સરકાર, આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ�, �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને આદ�શો કર� શકશે અને સ�ામડંળે આવા આદ�શો�ુ ં

પાલન કર�ુ ંજોઈશે. 

(૨) આ અિધિનયમ હ�ઠળ �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને તેની સ�ા 

વાપરતી વખતે અને તેના કાય� કરતી વખતે, સ�ામડંળ અને રા�ય સરકારની વચ્ચે 

કોઇ તકરાર ઊભી થાય, તો આવી તકરારો �ગે રા�ય સરકારનો િનણર્ય આખર� રહ�શે. 
 

૫૩. (૧)   રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર 

પાડવા માટ� િનયમો કર� શકશે. 

(૨)   આ કલમ હ�ઠળ કર�લા તમામ િનયમો, તે કરવામા ંઆવે તે પછ� બનતી ત્વરાએ, 

ઓછામા ંઓછા �ીસ �દવસ �ધુી રા�ય િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવા જોઇશે અને � સ�મા ં

�હ�ર 

હ�� ુમાટ� 

જમીન 

ગણવા 

બાબત.  

 

સન 

૨૦૧૩નો 

૩૦મો. 

 

સભ્યો, 

અિધકાર�ઓ 

અને 

કમર્ચાર�ઓ 

રા�યસવેકો 

ગણાશ.ે   

 

સન 

૧૮૬૦નો 

૪૫-મો. 

 

આદ�શો 

આપવાની 

રા�ય 

સરકારની 

સ�ા.   

 

��ુ��ુ�થી 

લીધલેા ં

પગલાનં ે

રક્ષણ.    

 

િનયમો 

કરવાની 

રાજય 

સરકારની 

સ�ા.  

 



તે એવી ર�તે �કૂવામા ં આવે તેમા ં અથવા તેની તરત પછ�ના સ� દરિમયાન, 

િવધાનમડંળ તેમા ંજ કાઇં ફ�રફાર કર� તેને તે અધીન રહ�શે.  

૫૪. �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા 

માટ� અને આ અિધિનયમ હ�ઠળના તેના કાય� બ�વવા પોતાને સક્ષમ બનાવવા માટ�, 

આ અિધિનયમ અને તે હ�ઠળ કર�લા િનયમોની જોગવાઈઓ સાથે અસગંત ન હોય તેવા 

િવિનયમો કર� શકશે. 

 
 

૫૫. (૧) આ અિધિનયમની જોગવાઈઓનો અમલ કરવામા ંકોઈ �શુ્ક�લી ઉભી થાય, 

તો રા�ય  સરકાર, રાજપ�મા ં�ુકમ �િસ� કર�ને, �શુ્ક�લી �ૂર કરવા માટ� જ�ર� અથવા 

ઈષ્ટ જણાય તેવી, આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ સાથે અસગંત ન હોય તેવી 

જોગવાઈઓ કર� શકશે: 
 

પરં� ુઆ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખથી બે વષર્ �રૂા થયા પછ� પેટા-કલમ 

(૧) હ�ઠળ કોઈપણ �ુકમ કર� શકાશે ન�હ. 
 

(૨) આ કલમ હ�ઠળ કર�લો દર�ક �ુકમ, તે કરવામા ંઆવે તે પછ� બનતી 

ત્વરાએ, રા�ય િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવો જોઈશે.   

 

૫૬. �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ હ�ઠળ - 

  

 (૧) નગર રચના યોજના કરવાના ઇરાદાની �હ�રાત, 

  

(૨) �બા� િવસ્તાર િવકાસ સ�ામડંળ �ારા �િસ� કર�લા િવકાસ યોજનાના 

કોઇપણ �સુ�ા અથવા નગર રચના યોજનાના �સુ�ા, 

 

(૩) રા�ય સરકારને, કોઇપણ િવકાસ યોજનાના �સુ�ા અથવા નગર રચના 

યોજનાના �સુ�ાની મ�ૂંર� માટ� કર�લ અર�, 

 

(૪) િવકાસ યોજનાના �સુ�ા અથવા નગર રચના યોજનાના �સુ�ા અથવા 

તેના કોઇ ભાગને રા�ય સરકાર �ારા આપવામા ંઆવેલી કોઇ મ�ૂંર� , 

િવિનયમો 

કરવાની 

�બા� 

યા�ાધામ 
�વાસન 

સ�ામડંળની 

સ�ા.    

 
�શુ્ક�લીઓ 

�ૂર કરવાની 

રાજય 

સરકારની 

સ�ા.   

 

સન ૧૯૭૬નો 

રાષ્�પિત 

અિધિનયમ 

�માકં ૨૭મો. 

 

અપવાદ. 



(૫) કોઇપણ વ્ય�ક્ત પર, કોઇપણ મકાનમા ંઅથવા કોઇપણ જમીનમા ંઅથવા 

તેના ઉપર કોઇ િવકાસ કાયર્ કરવા સામે અથવા જમીન અથવા મકાનના 

મા�લક પર, કોઇપણ મકાન અથવા કાયર્ના બાધંકામ અથવા ફ�ર બાધંકામ 

િવ�� લાદવામા ંઆવેલ િનય�ંણ, 

 

(૬) આપવામા ંઆવેલા કોઇપણ શ�આત કરવાના �માણપ�, 

 

(૭) કોઇ �ુકમ અથવા કરવામા ં આવેલા િનયમ, પેટા-કાયદો, િવિનયમ, 

�હ�રના�ુ ંઅથવા �ુકમ મો�ફૂ રાખવા, 

 

(૮) �બા� િવસ્તાર િવકાસ સ�ામડંળ ઉપર બ�વવામા ંઆવેલ કોઇ ખર�દ� 

નો�ટસ, 

 

(૯) આવી ખર�દ� નો�ટસ અ�સુાર ફર�જયાતપણે  સપંા�દત કર�લા મા�લકના 

કોઇ �હત અથવા તેના �ારા સપંાદન ક�ુ� હોવા�ુ ંગણાતા �હત, 
 

(૧૦) િવકાસ યોજનામા ંકોઇપણ �ધુારણા, 

 

(૧૧) નગર રચના અિધકાર�ની કરવામા ંઆવેલ કોઇપણ િનમ�કૂ, 

 

(૧૨) નગર રચના અિધકાર� અથવા અપીલ બોડર્ સમક્ષ અિનણ�ત કોઇ 

કાયર્વાહ� અને તેના કોઇ િનણર્ય,  

(૧૩) રા�ય સરકારને મોકલવામા ંઆવેલી અથવા તેણે મ�ૂંર કર�લી, ખરાઇ 

કર�લી અથવા પાછ� ખ�ચી લીધેલી કોઇપણ આખર� યોજના, 

 

(૧૪) લા� ુકરવામા ંઆવેલ કબ�ની સ�પણી, 

 

(૧૫) ત્વ�રત છોડાવેલા કોઇ કબ�, 

 

(૧૬) બ�વવામા ંઆવેલી કોઇપણ નો�ટસ, 

 

(૧૭) યોજના લા� ુકરવા માટ� લેવામા ંઆવેલા કોઇપણ પગલા,ં 



 

(૧૮) ગણતર� કર�લો યોજનાનો કોઇપણ ખચર્ અને યોજનામા ંસમાવેશ કર�લ 

પ્લોટના મા�લક �ારા �બા� િવસ્તાર િવકાસ સ�ામડંળને કરવામા ં

આવેલ કોઇપણ �કુવણી, 

 

(૧૯) કોઇપણ પ્લોટ, કરવામા ંઆવેલા કોઇપણ િનયમો અથવા િવિનયમોના 

સબંધંમા ં કરવામા ં આવેલી અથવા કરવાની હોય તેવી કોઇ વ�લૂાત 

અથવા આપેલા હોય અથવા આપવાના હોય તેવા વળતર,- 

 

- સ�હત, કોઇ �ૃત્ય ક�ુ� હોય અથવા પગ�ુ ં લી�ુ ં હોય તેમ છતા,ં તે આ 

અિધિનયમની જોગવાઇઓ સાથે અસગંત ન હોય ત્યા ં�ધુી, આ અિધિનયમની 

તત્સમાન જોગવાઇઓ હ�ઠળ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોવા�ુ ંઅથવા લેવામા ંઆવ્�ુ ંહોવા�ુ ં

ગણાશે અને આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ તેના સ.ંબધંમા ંઅમલમા ંરહ�શે. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ઉ�ેશો અને કારણો 
 

�બા� એ �જુરાત�ુ ંએક મહત્વ�ણૂર્ મ�ંદર સ�ુંલ છે, �યા ંદર વષ� લાખો ભક્તો 

દશર્નાથ� આવે છે. મા �બા� મ�ંદર એ �વૂર્-વૈ�દક કાળથી �મની ��ૂ કરવામા ંઆવે 

છે તેવા દ�વી�ુ ં�ખુ્ય તીથર્ સ્થાન છે. તે, ૫૧ શ�ક્ત પીઠોમાનંી એક શ�ક્તપીઠ છે. દર વષ� 

ભાદરવી ��ૂણ�મા દરિમયાન, સમ� દ�શમાથંી લોકો મા �બા�ની ��ૂ કરવા અહ� આવે 

છે.  
 

�ુલાઇ ૨૦૨૦મા,ં ઇન્ટરનેશનલ ઓગ�નાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડડાર્ઇઝેશન 

(આઇ.એસ.ઓ.)-એ, સમ� મ�ંદર સ�ુંલ�ુ ં�વુ્યવ�સ્થત સચંાલન, ગબ્બર ખાતે િવકિસત 

કરવામા ં આવેલી �િુવધાઓ તેમજ �સ્ટ �ારા ભેટ-ચઢાવા અને અન્ય �િુવધાઓ�ુ ં

�આુયો�જત સચંાલન અને �બા� િવસ્તારમા ંચલાવવામા ંઆવતી સચંાલન ��િૃ�ઓ 

માટ� આ�શ�ક્ત પીઠ �બા� મ�ંદરને આઇ.એસ.ઓ. (ISO) �માણપ� એનાયત ક�ુ� હ� ુ.ં  
 
સ્થાિનક �વાસીઓ માટ�, યા�ાધામ હમેંશા ં �ખુ્ય �ેરણાદાયી �ોત ર�ુ ં છે. 

િવકાસક્ષમ �વાસન માટ�, સલામત તથા �રુ�ક્ષત વાતાવરણમા ંયા�ા�ઓને �બૂ જ 

સતંોષકારક અ�ભુવ �રૂો પાડવા માટ� પાયાની નાગ�રક �િુવધાઓની જ��રયાતને 

પહ�ચી વળવા માટ� ઉ�ચત �તરમાળખાના િવકાસની અને તેના અસરકારક 

વ્યવસ્થાપનની આવશ્યકતા રહ� છે. સમ� દ�શભરમાથંી તેમજ રા�યમાથંી આ મ�ંદરમા ં

આવતા યા�ા�ઓની વધી રહ�લી સખં્યાને કારણે, રા�ય સરકારને િવસ્તારનો િવકાસ 

કરવાની આગવી જ��રયાત જણાઇ છે. તેથી, �બા� િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ 

�વાસન િનયમન સ�ામડંળ નામ�ુ ંએક સ�ામડંળ સ્થાપવા�ુ ંરા�ય સરકારને યોગ્ય 

જણા�ુ ંછે. 

 

આ િવધેયકથી, �હ�ર �હત અને �રૂ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ અને �િુવધાઓ 

�ત્યે; સ્થાિનક રહ�વાસીઓ, �બા� મ�ંદર� આવતા �વાસીઓ અને યા�ા�ઓ માટ� 

લેવાના કલ્યાણકાર� અને સલામતીના ંપગલા ંતરફ યોગ્ય ધ્યાન આપવા ધા�ુ� છે અને 

યા�ા�ઓને આરામદાયક અને સતંોષકારક અ�ભુવ થાય તે હ��થુી યોજનાબ� ર�તે 

માળખાગત િવકાસલક્ષી ��િૃ�ઓનો િવકાસ કરવા ધા�ુ� છે. 

 

આ િવધેયકથી, ઉપ�ુર્ક્ત ઉ�ેશ િસ� કરવા ધા�ુ� છે.  

 



કલમો �ગેની નીચેની ન�ધોથી, િવધેયકની મહત્વની જોગવાઇઓ �ૂંકમા ં

સમ�વવામા ંઆવી છે:- 

 

કલમ ૧.-  આ કલમથી, અિધિનયમની �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભની જોગવાઇ કર� 

છે. 

 

કલમ ૨.-  આ કલમથી, િવધેયકમા ંવાપર�લા અ�કુ શબ્દો માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

 

કલમ ૩.- આ કલમથી, રા�ય સરકાર �ારા �બા� મ�ંદરમા ં અને તેની આસપાસ 

યા�ાધામ �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �હ�રાત માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

 

કલમ ૪.- આ કલમથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની રચનાની અને સદર� ુ

સ�ામડંળના સભ્યો માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

 

કલમો ૫ થી ૮.- આ કલમોથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના વહ�વટ અને 

કામકાજના સચંાલન માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

 

કલમ ૯.-  આ કલમથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની સ�ા અને કાય� 

માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. એવી પણ જોગવાઇ કર� છે ક� �ી આરા�રુ� �બા� 

માતા દ�વસ્થાન �સ્ટ (SAAMDT)-ની સ�ા અને કાય�ને કોઇપણ ર�તે અસર 

થશે ન�હ. 

 

કલમ ૧૦.- આ કલમથી, િવકાસ યોજના અને નગર રચના યોજના તૈયાર કરવાને લગતી 

બાબતોમા,ં �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ લા� ુ

પાડવા બાબતની જોગવાઇ કર� છે.  

 

કલમો  ૧૧ થી ૨૩.- આ કલમોથી, �વાસન િવકાસ િવસ્તારમા ંિનય�ંણ, િનયમન અને 

િવકાસ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે, તેમા ંિવકાસ ��િૃતઓ માટ�ની પરવાનગી 



આપવાની અને ગેરકાયદ� બાધંકામોની તજવીજ કરવા માટ�ની જોગવાઇ કર� 

છે. 

  

કલમો ૨૪ થી ૨૮.- આ કલમોથી, �વાસીઓની �રુક્ષા, ઉપ�વ િનવારણ, �નુાઓ માટ� 

દંડ અને �વાસન િવકાસને અવરોધતી ��િૃતઓ પર �િતબધં સ�હત 

�વાસન િવસ્તારની સલામતી અને �ળવણી માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

  

કલમો ૨૯ અને  ૩૦.- આ કલમોથી, �વાસન વેપારના ર�જસ્��શન, માન્યતા અને િવિવધ 

�ેણીઓના વગ�કરણ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે અને �વાસી માગર્દશર્ક (�ુ�રસ્ટ 

ગાઇડ)ની િનમ�કૂ અને તેમને લાઇસન્સ આપવા માટ�ની પણ જોગવાઇ કર� 

છે. 

 

કલમ ૩૧.- આ કલમથી, રા�ય સરકાર, નગરપા�લકા િનયમનની સ�ા �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળને આપવા ઇચ્છે તેવા �કસ્સામા,ં અ�ચુ્છેદ ૨૪૩-ન-ની 

જોગવાઇઓ લા� ુપાડવા માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

 

કલમો ૩૨ થી ૩૭.- આ કલમોથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના નાણા,ં 

�હસાબો અને વાિષ�ક અહ�વાલો માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

 

કલમ ૩૮.- આ કલમથી, અિધિનયમ અમલમા ંઆવ્યા પહ�લા ંરા�ય સરકાર� અથવા કોઈ 

સરકાર� એજન્સીએ સપંા�દત કર�લી જમીનના હક સબંધંી અસરની જોગવાઇ 

કર� છે. 

કલમ ૩૯.- આ કલમથી, �વાસન િવકાસ િવસ્તારની �દર, �વાસન વેપારની કોઇપણ 

�વાસન ��િૃ�મા ંરોકાયેલી વ્ય�ક્તના ર�જસ્��શન માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૪૦.- આ કલમથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની કચેર�મા,ં રા�ય 

સરકારના કોઇ કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 



કલમ ૪૧.- આ કલમથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ, તેને સ�પેલી સ�ા 

વાપરવામા ં અથવા તેના પર લાદ�લી ફરજ બ�વવામા ં અને અ�કુ 

સજંોગોમા ંખચર્ની �કુવણી કરવામા ં�કૂ કર� તેવા �કસ્સામા,ં વ્ય�ક્ત અથવા 

વ્ય�ક્તઓની િનમ�કૂ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૪૨.- આ કલમથી, અિધ�ૃત કર�લી વ્ય�ક્તની, કોઇ જમીન અથવા મકાનમા ંઅથવા 

તેના ઉપર �વેશ કરવા(ની સ�ા) માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

કલમો ૪૩ થી ૪૫.- આ કલમોથી, નો�ટસની બજવણી કરવા અને �હ�ર ઉપ�વ સબંધંી 

જોગવાઇઓ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.   

કલમ ૪૬.- આ કલમથી, કંપનીઓએ કર�લ �નુાના સબંધંમા ંકર�લી જોગવાઇઓ માટ�ની 

જોગવાઇ કર� છે.  

કલમ ૪૭.- આ કલમથી, અમલમા ં હોય તેવા બી� રાજય કાયદાની અસર બાબત 

જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૪૮.- આ કલમથી, �જુરાત જમીન મહ��લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ની કલમ ૬૫ લા� ુ

પાડવા માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

કલમ ૪૯.- આ કલમથી, આ અિધિનયમના �ુદા-�ુદા હ��ઓુ માટ� આવશ્યક જમીન, 

�હ�ર હ�� ુમાટ� આવશ્યક જમીન તર�ક� ગણવા બાબતની જોગવાઇ કર� છે.  

કલમ ૫૦.- આ કલમથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના સભ્યો, અિધકાર�ઓ 

અને કમર્ચાર�ઓને, રા�ય સેવકો તર�ક� ગણવા બાબતની જોગવાઇ કર� છે.   

કલમ ૫૧.- આ કલમથી, ��ુ��ુ�થી કર�લા કોઇપણ �ૃત્યના સબંધંમા,ં કા�નૂી કાયર્વાહ�ના 

બાધ બાબતની જોગવાઇ કર� છે.  

કલમો ૫૨ થી ૫૪.- આ કલમોથી, રા�ય સરકારની આદ�શો આપવાની સ�ા, રા�ય 

સરકારની િનયમો, િવિનયમો કરવાની સ�ા અને �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળની િવિનયમો કરવાની સ�ા માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 



 

કલમ ૫૫.- આ કલમથી, અિધિનયમના આરંભથી બે વષર્ની �દર ઊભી થતી �શુ્ક�લીઓ 

�ૂર કરવાની રા�ય સરકારની સ�ા માટ�ની જોગવાઈ કર� છે.  

 

કલમ ૫૬.- આ કલમથી, �જુરાત નગર રચના અને શહ�ર� િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ 

હ�ઠળ લેવાયેલા અ�કુ પગલા ંઅપવાદ�પ રાખવાની જોગવાઈ કર� છે. 

નીિતન પટ�લ,  

 

નાણાક�ય યાદ� 

 �બા� િવસ્તાર િવકાસ અને યા�ાધામ �વાસન િનયમન િવધેયક, ૨૦૨૦, 

અિધિનયિમત કરવામા ંઆવે અને અમલમા ંલાવવામા ંઆવે, તો, �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળે કરવાના કાય� અને બ�વવાની ફરજો માટ�, રા�યના એકિ�ત 

ફંડમાથંી �િપયા દસ કરોડ �ટ�ુ ંખચર્ થશે. 

નીિતન પટ�લ,  

 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 

 આ િવધયેકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા ંધારાક�ય સ�ાની સ�પણીનો સમાવેશ 

થાય છે:- 

કલમ ૧.-  આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, 

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

મળે છે. 



કલમ ૨.- આ કલમની પેટા-કલમ (ય)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, તેમા ં જણાવેલી ��િૃ�ઓ િસવાયની આિથ�ક ��િૃ�ઓ 

સ�હતની ��િૃ�ઓ િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૩.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી,- 

(૧) બનાસકાઠંા �જલ્લાના �બા�મા ં અને તેની આસપાસના 

િવસ્તારને, �વાસન િવકાસ િવસ્તાર તર�ક� �હ�ર કરવાની; 

  (૨) તે � િવસ્તારને લગ�ુ ંહોય તે િવસ્તારની હદ ન�� કરવાની; 

 (૩)  પોતાને ઉ�ચત લાગે તેવી ર�તે અને ત્યાર�, �વાસન િવકાસ 

િવસ્તાર વધારવાની, 

  -સ�ા મળે છે.  

કલમ ૪.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ તર�ક� ઓળખાતા 

સ�ામડંળની રચના કરવાની સ�ા મળે છે; 

  (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)ના પરં�કુથી, રા�ય સરકારને, 

રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, �બા�, �જલ્લો: બનાસકાઠંા િસવાયના �ખુ્ય 

મથકોને, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના �ખુ્ય મથકો તર�ક� 

િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છે; 

  (૩)  આ કલમની પેટા-કલમ (૩)ના પ�રચ્છેદ (ખ)થી, રા�ય સરકારને, 

� િનયમોને અધીન રહ�ને, અધ્યક્ષને, �બા� યા�ાધામ �વાસન 

સ�ામડંળમા,ં �ણથી વધાર� ન�હ તેટલા સભ્યોને કો-ઓપ્ટ કરવાની સ�ા 

મળશે તે િનયમો ઠરાવવાની સ�ા મળે છે;   

કલમ ૫.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, �બા� યા�ાધામ 

�વાસન સ�ામડંળના અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ, સભ્ય-સ�ચવ, �ખુ્ય વહ�વટ� 



અિધકાર� અને કલમ ૪ની પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (૧૯) હ�ઠળ નીમવામા ં

આવેલા સભ્યોના હો�ાની �દુત, સેવાની શરતો અને સ�ા અને કાય� 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે; 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, હો�ાની �એ સભ્યો 

હોય તે િસવાયના, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના સભ્યોની 

સેવાની શરતો િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૬.- આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળને, 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળના અિધકાર�ઓ અને 

કમર્ચાર�ઓની િનમ�કૂ કરવાની, સેવાની શરતો ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૯.- આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, �બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળની કોઈપણ સ�ા 

અને તેના કાય�, તેની હ�મૂતની �દરના સ્થાિનક સ�ામડંળ અથવા 

સ�ામડંળો અથવા અિધકાર�ને સ�પવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૧૪.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, � ન�નૂામા ં �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, �વાસન િવકાસ િવસ્તારની હદમા ંકોઇ 

મકાનમા ંઅથવા કોઇ જમીન પર િવકાસ કામ માટ�ની પરવાનગી આપવી 

જોઇશે અથવા પરવાનગી આપવાની ના પાડવી જોઇશે તે ન�નૂો, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૧૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, � ર�તે અનિધ�ૃત 

બાધંકામ િવ�ુ� તપાસ કરવી જોઇશે તે ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા 

મળે છે.  

કલમ ૨૫.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, યા�ાધામ 

�વાસન િવકાસ િવસ્તાર માટ�, કોઇપણ અિધકાર�ની, ઠરાવેલા સ�ાિધકાર� 

તર�ક� િનમ�કૂ કરવાની સ�ા મળે છે.  



કલમ ૩૨.- આ કલમની પેટા-કલમ (૪)થી, રા�ય સરકારને, � ર�તે �બા� 

યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળ ફંડ�ુ ં રોકાણ કર�ુ ં જોઇશે તે ર�ત, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૩૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, � ન�નૂામા ંઅને � ર�તે 

�બા� યા�ાધામ �વાસન સ�ામડંળે, આવક અને ખચર્ના �હસાબો અને 

સરવૈયા સ�હત, યોગ્ય �હસાબો અને બી� ર�કડર્ �ળવવા જોઇશે અને 

�હસાબ�ુ ં વાિષ�ક પ�ક તૈયાર કર�ુ ં જોઇશે તે ન�નૂો અને તે ર�ત, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

કલમ ૫૩.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ� િનયમો કરવાની 

સ�ા મળે છે.  

કલમ ૫૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�ુકમ �િસ� 

કર�ને, આ અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામા,ં બે વષર્ની 

�દુતની �દર ઊભી થતી કોઇ �શુ્ક�લી �ૂર કરવાની સ�ા મળે છે.  

�ના સબંધંમા ં સદર�ુ િનયમો અને િવિનયમો કર� શકાશે તે 

બાબતો, કાયર્ર�િતિવષયક અને વહ�વટ� બાબતો છે અને તેથી, ��ૂચત 

િવધેયકની �દર જ તે માટ�ની જોગવાઇ કરવી વ્યવહાયર્ નથી.  

ઉપ�ુર્ક્ત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય 

�કારની છે.     

 

તાર�ખ:   ૧૯મી સપ્ટ�મ્બર,  ૨૦૨૦.      નીિતન પટ�લ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

 

[સન ર૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં : ૨૭.] 
 

 
�જુરાત  રા�યમા ં �બા� ખાતે મા �બા�   

મ�ંદરમા ં અને તેની આસપાસ, અસરકારક 

આયોજન, વહ�વટ, િનયમન �ારા જ�ર� નગર-

�તરમાળ�ુ ં��ંુૂ પાડ�ને, (તે) િવસ્તારના િવકાસ 

અને યા�ાધામ �વાસન (��િૃ�ના) સચંાલન 

માટ�ની તથા તેની સાથે સકંળાયેલી અને તેને 

આ�ષુ�ંગક બાબતો માટ�ની જોગવાઇ કરવા બાબત 

િવધેયક. 

            
[�ી નીિતન પટ�લ,     
                            નાયબ �ખુ્યમ�ંી�ી] 

 
(સન ર૦૨૦ના સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની ૧૯મી તાર�ખે 

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

 

 
ડ�. એમ. પટ�લ, 

     સ�ચવ, 

    �જુરાત િવધાનસભા. 
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THE AMBAJI AREA DEVELOPMENT AND PILGRIMAGE TOURISM 

GOVERNANCE BILL, 2020. 
 

 

 

GUJARAT BILL NO. 27 OF 2020. 

  

A BILL 

to provide for development of the area and management of Pilgrimage 

Tourism in and around the Maa Ambaji Temple at Ambaji in the State 

of Gujarat by providing necessary civic infrastructure through effective 

planning, administration, governance, and the matters connected 

therewith and incidental thereto. 

  

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

India as follows:- 

 

CHAPTER I 

PRELIMINARY 

 

1. (1) This Act may be called the Ambaji Area Development and 

Pilgrimage Tourism Governance Act, 2020. 

(2) It shall extend to the Pilgrimage Tourism development area as 

declared under section 3. 

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

by notification in the Official Gazette, appoint. 

Short title, extent 

and commencement. 
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2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires- 

  

(a) “Ambaji Area Development and Pilgrimage Tourism 

Governance Authority” means the authority constituted under 

section 4 or any Government agency or Government company 

designated as such under sub-section (4) of section 4; 

 

(b) “amenities” means basic and essential services including but not  

limited to roads, bridges, bypasses and underpasses, drainage, 

water supply, power supply and electrical installations, 

collection-treatment-discharge and disposal of institutional and 

township waste, buildings for accommodation, sanitary facilities, 

health facilities, education facilities, entertainment facilities, 

means of transport, disaster management, parks, green areas, gas 

pipeline, hospitality, recreation, industry, development of 

townships and institutional areas,  measures required for safety or 

convenience of the devotees and such other facilities or services 

as the Ambaji Area Development and Pilgrimage Tourism 

Governance (AADPTG) Authority may specify; 

 

(c) “building operations” shall have the same meaning as is assigned 

to it under clause (vi) of section 2 of the Gujarat Town Planning 

and Urban Development Act, 1976; 

 

(d) “developer” means a person or entity with whom a Concession 

Agreement is entered into or a project has been awarded and for 

which such other agreement is entered into for furtherance of the 

objectives of this Act; 

 

(e) "development" shall have the same meaning as is assigned to it 

under clause (viii) of section 2 of the Gujarat Town Planning and 

Urban Development Act,1976. 

 

(f) "development plan" means a plan for the development or re- 

development or improvement of a Pilgrimage Tourism 

development area; 

 

(g) "engineering operations" shall have the same meaning as is 

assigned to it under clause (xi) of section 2 of the Gujarat Town 

Planning and Urban Development Act 1976; 

 

(h) “Government agency” means a Corporation or a Government 

company or a body owned or controlled by the State Government 

or an authority established by or under any State law and 

Definitions. 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 



3 

 

 
 

includes a local authority; 

 

(i) "land" shall have the same meaning as is assigned to it under 

clause (xiii) of section 2 of the Gujarat Town Planning and 

Urban Development Act,1976; 

 

(j) "local authority" means a municipality constituted or deemed to 

be constituted under the Gujarat Municipalities Act, 1963, a 

committee appointed for a notified area under the Gujarat 

Municipalities Act,1963 or a panchayat constituted under the 

Gujarat Panchayats Act, 1993; 

 

(k) "Notification" means a notification published in the Official 

Gazette; 

 

(l) "Nuisance" includes any act of commission or omission or 

carrying on of any activity, process, operation including the 

operation of any machine which causes or is likely to cause 

injury, danger, or which is  or may be dangerous to life or 

injurious to health or property or to any animal or plant; 

 

(m) "occupier" includes, - 

(i) any person who for the time being is paying or is liable to 

pay to the owner the rent of the land or building in respect 

of which such rent is paid or is payable; 

(ii) an owner living in or otherwise using his land or building; 

(iii) a rent-free tenant; 

(iv) a licensee in occupation of any land or building; 

(v) any person who is liable to pay to the owner damages or 

compensation for the use and occupation of any land or 

building; 

 

(n) "operational construction" shall have the same meaning as is 

assigned to it under clause (xvii) of section 2 of the Gujarat 

Town Planning and Urban Development Act,1976. 

 

(o) "owner", in relation to any property, includes any person who is, 

for the time being receiving or entitled to receive, whether on his 

own account or on account of or on behalf of, or for the benefit 

of, any other person or as an agent, trustee, guardian, manager or 

receiver for any other person or for any religious or charitable 

institution, the rents or profits of the property; and also includes a 

mortgagee in possession thereof but shall not include any such 

person who on the date of commencement of this Act is in illegal 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 

Guj. 34 of 1964. 

 

 

Guj. 18 of 1993. 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 
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possession of any land which has been acquired by the State 

Government or by any other authority and has vested in the State 

Government and shall also not include a person who has 

encroached upon such land; 

 

(p) “person” means and includes, an individual, an entity, a 

company, firm, organization, association of persons, society, 

establishment, institution including Government agencies 

carrying on business or economic activity in the Pilgrimage 

Tourism development area; 

 

(q) “Pilgrimage Tourism development area” means the area declared 

under section 3; 

 

(r) “Pilgrimage Tourism trade” means and includes facilities, 

service, activities or products relating to Pilgrimage Tourism 

provided to a pilgrim in a premises by any person or travel 

agency or Trust regularly or occasionally within Pilgrimage 

Tourism development area or otherwise; 

 

(s) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; 

 

(t) “Prescribed Authority” means an Authority appointed under 

section 25; 

 

(u) "regulations" means a regulations made under section 54 and 

includes zoning and other regulations made as part of a 

development plan or town planning scheme; 

 

(v) "rules" means rules made under section 53; 

 

(w) “Tourism activity” means the activities and services including 

but not limited to industrial, manufacturing, commercial, 

financial, processing, packaging, logistics, transport, pilgrimage 

tourism, hospitality, health, housing, entertainment, research and 

development, education and training, skill development, 

information and communication, management and consultancy, 

corporate offices and the activities and services connected 

therewith or incidental thereto and other activities including the 

economic activities as the State Government may specify by 

notification in the Official Gazette; 

(x) “tourist guide” means the tourist guide appointed under section 

30. 
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(y) "Trust" means the Shri Arasuri Ambaji Mata Devasthan Trust 

(SAAMDT) ; 

 

(2) The words and expression used but not defined in this Act shall 

have meanings respectively assigned to them in the Gujarat Town 

Planning and Urban Development Act, 1976. 

 
 

CHAPTER   II 

DECLARATION OF PILGRIMAGE TOURISM 

DEVELOPMENT AREA 

 

3. (1) The State Government, for the purpose of securing planned 

Pilgrimage Tourism development, administration and governance in 

and around Maa Ambaji Temple, District Banaskantha in the State of 

Gujarat, may, by notification in the Official Gazette, declare such area 

to be the Pilgrimage Tourism development area. 

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the 

limits of the area to which it relates. 

(3) The State Government may also, by notification in the Official 

Gazette, extend or reduce the Pilgrimage Tourism development area as 

and when it deems fit. 

 

CHAPTER   III 

CONSTITUTION OF AMBAJI PILGRIMAGE TOURISM 

AUTHORITY 
 

 

4. (1) As soon as may be after the declaration of a Pilgrimage 

Tourism development area under section 3, the State Government shall, 

by notification in the Official Gazette, constitute an authority for such 

area to be called the Ambaji Area Development and Pilgrimage 

Tourism Governance Authority (hereinafter referred to as “Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority”) for such Pilgrimage Tourism 

development area for the purpose of carrying out the functions assigned 

to it by or under this Act. 

  

(2) The headquarters of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall 

be at Village: Ambaji, District: Banaskantha: 

 

 Provided that the State Government may, by notification in the 

Official Gazette, specify any other place to be the headquarters of the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 

 

(3) (a) The  Ambaji Pilgrimage  Tourism Authority shall consist of the 

Declaration of 

Pilgrimage 

Tourism 

development 

area. 

Constitution of 

Ambaji 

Pilgrimage 

Tourism 

Authority. 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 
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following members, namely: - 

(i) a Chairman to be appointed by the State Government; 

(ii) the  Vice - Chairman – Collector, Banaskantha, ex-officio; 

(iii) the Secretary, Gujarat Pavitra Yatradham Vikas Board, ex-

officio; 

(iv) the Joint Secretary / Deputy Secretary, Tourism Department,  

ex-officio; 

(v) the Superintendent of Police, Banaskantha,  ex-officio; 

(vi) two officials of the State Government, to be nominated by the 

State Government, ex-officio; 

(vii) the Town Planner, District: Banaskantha, ex-officio; 

(viii) the Prant Officer, Ta: Danta, District: Banaskantha, ex-officio; 

(ix) two experts who possess experience and knowledge in area 

development or Pilgrimage Tourism to be nominated by the 

State Government; 

(x) the President, Danta Taluka Panchayat, District: Banaskantha, 

ex-officio; 

(xi) a Member-Secretary who shall also be designated as the  

Chief Executive Officer – Administrator and Deputy 

Collector, Ambaji Trust, ex-officio; 
 

(b) The Chairman shall have powers to co-opt the members, not 

exceeding three, in the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority subject to 

the rules as may be prescribed: 

Provided that no such appointment shall be made except without the 

prior consultation with the State Government. 

(c) The terms and conditions of service of the members so co-opted 

shall be as may be determined by the State Government. 
 

(4) The State Government may, instead of constituting the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority, designate any Government agency or 

Government company as the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority and 

empower it to exercise any or all of the powers to enable it to perform 

the functions by or under this Act. 

 

5. (1) The term of office, conditions of service and powers and 

functions of the Chairman, Vice- Chairman, the Chief Executive 

Officer and members appointed under sub-clause (ix) of clause (a) of 

sub-section (3) of section 4 of the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority shall be such as may be prescribed. 

Term of 

office and 

conditions of 

service of 

members. 
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 (2) The Chairman, the Vice-Chairman and the members of the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority other than ex-officio members 

shall hold office during the pleasure of the State Government. 

 (3) The conditions of service of the members of the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority other than ex-officio members shall be 

such as may be prescribed and such members shall be entitled to 

receive such remuneration or allowances or both as the State 

Government may, by an order determine. 

 (4) (a) If the State Government is of the opinion that any 

member of Ambaji Pilgrimage Tourism Authority is guilty of 

misconduct in the discharge of his duties or is incompetent or has 

become incapable of performing his duties as such member, or should 

for any other good and sufficient reasons, be removed, the State 

Government may, after giving him an opportunity to be heard, remove 

him from office. 

 (b) Any member of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

other than an ex- officio member may at any time resign his office by 

writing under his hand addressed to the State Government and upon the 

acceptance thereof, the office of such member shall become vacant. 

6. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall meet at 

such time and at such place as the Chairman may determine:  

 Provided that the procedure with regard to transaction of business at 

its meetings including quorum at such meeting shall be such as may be 

laid down by the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority in consultation 

with the State Government. 

(2) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall meet at 

least once in every quarter. 

(3) The appointment, remuneration, allowances and conditions 

of services of the officers and employees of Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority shall be such as may be prescribed by regulations. 

 

7. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may constitute 

an Executive Committee and such other committees consisting of 

members not exceeding six in numbers, for the performance of its 

functions as may be determined by it. 

 (2) The terms and conditions of any of the committees 

constituted under sub-section (1) shall be such as may be determined by 

the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 

 

8. No act or proceedings of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

and any of its committees shall be invalidated or vitiated merely by 

reason of – 

Meeting of 

Ambaji 

Pilgrimage 

Tourism 

Authority and 

transaction of 

business. 

Constitution of 

Committees.  

Validity of acts and 

proceedings of Ambaji 

Pilgrimage Tourism 

Authority and 

committees. 
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(a) a vacancy therein or any defect in the constitution thereof, or 

(b) an irregularity in its procedure not affecting the merits of the 

case. 

CHAPTER IV 

POWERS AND FUNCTIONS OF AMBAJI PILGRIMAGE 

TOURISM AUTHORITY 

 

9. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall secure 

planned development of the Pilgrimage Tourism development area and 

take steps to provide basic infrastructure and measures for effective 

management thereof. 

 (2) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall, in 

particular, exercise the following powers and perform the following 

functions, namely: - 

(i) to engage or assist or promote necessary facilities for the 

local residents, pilgrims as well as tourists; 

(ii) to establish, maintain and operate services connected with 

the Pilgrimage Tourism industry and to co-ordinate the 

activities of the persons providing such services for 

pilgrims; 

(iii) to prescribe, regulate, maintain and enforce the standards to 

be maintained by the different persons engaged in 

Pilgrimage Tourism trade and Pilgrimage Tourism activity; 

(iv) to acquire hereinafter by sale, take on lease, hire, pledge or 

otherwise, grant, allocation, donation, town planning 

scheme, consent agreement or through proceedings under 

the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, 

hold or manage any moveable or immoveable property as it 

may deem necessary subject to general or specific directions 

of the State Government in this behalf; 

(v) to sale, lease, transfer or dispose of any land or building 

belonging to it subject to the regulations made by the State 

Government; 

(vi) to enter into contracts, agreements or concession agreement 

with any person, entity, developer or organization as it may 

deem necessary for performing its functions; 

(vii) to undertake preparation and execution of development plan 

for whole or part of the area of the Pilgrimage Tourism 

development area; 

(viii) to undertake preparation and execution of town planning 

Powers and 

functions of 

Ambaji 

Pilgrimage 

Tourism 

Authority. 
 

30 of 2013.  
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scheme for whole or part of the Pilgrimage Tourism 

development area; 

(ix) to make general or specific regulations or issue directions to 

fix so as to implement the standards and the norms for 

building structures, infrastructure development, aesthetics 

and other construction activities; 

(x) to remove encroachments from Pilgrimage Tourism 

development area and constructions there from not duly 

authorized or made in violation of the regulations, directions 

and norms laid down; 

(xi) to control the development activities in accordance with the 

development plan and to bring aesthetics, efficiency and 

economy in the process of development; 

(xii) to ensure and make provision for sufficient civic amenities 

including drainage and services including hospitals and 

medical services, schools, fire services, public parks, 

markets and shopping places, play grounds, entertainment 

areas and disposal of waste. 

(xiii) to make sustainable arrangements for providing and 

maintaining the highest standards in civic amenities such as 

water supply, sewerage, power supply, transportation, 

communication, infrastructure and services particularly for 

cleanliness, aesthetics, health, hygiene, etc. 

(xiv) to provide for disaster management and mitigation; 

(xv) to levy and collect such fees, development charges, or user 

charges as may be fixed by the State Government; 

(xvi) to exercise such other powers and discharge such  other 

functions for proper planning, management and 

development of the Pilgrimage Tourism development area, 

the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may issue such 

directions or instructions as it may consider necessary to any 

person, unit, entity, developer or any other stakeholder. 

(xvii) to exercise such other powers and discharge such other 

functions as may be prescribed by rules or regulations. 

(xviii) to appoint directly by contractual appointment / deputation/ 

outsourcing or in any other manner, the staff for carrying out 

various functions and duties specified by the Act and 

determine remuneration thereof.  

(xix) to exercise such other powers and perform such other 

functions as are incidental or consequential to any of the 
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foregoing powers and functions or as may be directed by the 

State Government. 

(3) The powers and functions of the Shri Arasuri Ambaji Mata 

Devasthan Trust (SAAMDT) shall not be affected with respect to 

religious activities, maintenance and development of temple 

complex, administration of the Trust funds including donations, and 

in any other manner whatsoever. 

 (4) On receipt of the proposal from the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority or otherwise, the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, delegate any of the powers and 

functions of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority to the local 

authority or authorities or an officer within its jurisdiction. 

(5) Notwithstanding anything contained in the relevant State 

Acts, rules or any existing instructions of the State Government, the 

provisions made under clause (v) of sub-section (2) shall prevail.  
 

 

CHAPTER V 

TOWN PLANNING 

 

10. (1) The provisions of the Gujarat Town Planning and Urban 

Development Act, 1976, shall mutatis mutandis, apply with respect 

to the Development Plans and to the Town Planning Schemes made 

under this Act. 

(2) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall be the 

“Appropriate Authority” for the Pilgrimage Tourism development 

area for the purposes of sub-section (1). 

 

CHAPTER VI 

CONTROL, REGULATION AND DEVELOPMENT IN 

PILGRIMAGE TOURISM DEVELOPMENT AREA 

 

11. (1) On or after the date on which the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority is constituted, no person shall carry on any 

development in any building or in or over any land, within the limits of 

the said Pilgrimage Tourism development area without the permission in 

writing of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority: 
  

Provided that no such permission shall be necessary, - 
 

(i) in respect of any work which is being carried on by the State 

Government on the date of commencement of this Act; 

Application 

of 

President’s 

Act No. 27 of 

1976. 

Restriction on 

development 

after 

publication of 

draft 

development 

plan. 
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(ii) for any work being carried on for the maintenance, 

improvement or other alteration of any building and which 

affect only the interior of the building or which does not 

materially affect the external appearance thereof; 

(iii) for the carrying out of- 

(a) any operational construction undertaken by the Central 

Government or a State Government; 

(b) any work for the purpose of inspecting, repairing or 

renewing any drains, sewers, mains, pipes, cables, 

telephone or other apparatus or the breaking open of any 

street or other land for such purpose; 

(iv) for any excavation, including excavation of wells made in the 

ordinary course of an agricultural operation; 

(v) for the construction of a road intended to give access to land 

solely for agricultural purposes; 

(vi) for the normal use of land which has been used temporarily for 

other purposes; 

(vii) in case of land normally used for one purpose and occasionally 

used for any other purpose, for the use of land for that other 

purpose; 

(viii) for any purpose incidental to the use of a building for human 

habitation or any other building or land attached to such 

building. 

 

12.  Any person, not being the Central Government or a State 

Government, intending to carry out any development in any building or 

in or over any land within the limits of a Pilgrimage Tourism 

development area shall, make an application in writing to the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority for permission for such development in 

such form and containing such particulars and accompanied by such 

documents as may be determined by regulations. 

 

13. (1) Any person not being the Central Government or a State 

Government, intending to retain any use of building or work 

constructed or carried out on any land, or to continue any use of any 

particular land, before the date on which a final development plan 

comes into force, which is not in conformity with the provisions of the 

regulations or the final development plan, shall make an application in 

writing to the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority for permission to 

retain or continue such use, containing such particulars and 

accompanied by such documents and such fees as may be determined 

by regulations, within six months from the date on which the final 

Application of 

permission for 

development. 

Permission for 

retention or 

continuance of 

use of any 

building or work 

or any use of 

land. 
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development plan in respect of such Pilgrimage Tourism development 

area comes into force. 

 (2) On or after the date on which the said period of six months 

expires, no person shall retain or continue any such use of building or 

work or land, without such permission having been obtained or contrary 

to the terms thereof: 

  Provided that where such person has applied under sub-

section (1) within a period of six months and no order has been made 

within a period of six months after the receipt of the application under 

said sub- section (1), he shall retain or continue such use until the date 

of such order. 
 

14. (1) On receipt of an application under section 12 or section 13, 

the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall furnish the applicant 

with a written acknowledgement of its receipt and after satisfying itself 

that the development charge, if any, payable by the applicant has been 

paid and after making such inquiry as it thinks fit may, subject to the 

provisions of this Act, by order in writing- 

(i) grant the permission with or without any condition; or 

(ii) grant the permission, subject to any general or special order 

made by the State Government in this behalf; or 

(iii)refuse to grant the permission. 

 (2) Any permission under sub-section (1) shall be granted in the 

prescribed form and every order granting permission subject to 

conditions or refusing permission shall state the grounds for imposing 

such conditions or for such refusal. 

 (3) Every order made under sub-section (1) shall be 

communicated to the applicant in the manner prescribed by regulations. 

 (4) If the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority fails to 

communicate its order to the applicant within three months from the 

date of receipt of the application, such permission shall be deemed to 

have been granted to the applicant on the expiry of the said period of 

three months. 

15. (1) If any person carries on any development work or retains the use 

of any building or work or continues the use of land in contravention of 

the provisions of section 12 or section 13 or of any permission granted 

under sub-section (1) of section 14, the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority may direct such person, by notice in writing, to stop further 

progress of such work or to discontinue any use and may, after making 

an inquiry in the prescribed manner, remove or pull down any building 

or work carried out and restore the land to its original condition or, as 

the case may be, take any measures to stop such use. 
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 (2) Any expenses incurred by the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority under sub-section (1) shall be a sum due to the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority under this Act from the person in 

default. 

 

16. (1) Where permission for the retention  or continuance or 

retention of use of building or work or land of the kind referred to in 

section 13 is refused or is granted subject to any conditions, then, if any 

owner of the land claims- 

(a) in a case where such permission is refused on the ground that 

the land in question has become incapable of reasonable 

beneficial use in its existing state, 

(b) in a case where permission is granted subject to conditions, 

due to which the land has become incapable of reasonable 

beneficial use by carrying out the conditions of the permission, 

 

he may, within the time and in the manner determined by regulations, 

serve on the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority a notice (hereinafter 

referred to as “a purchase notice”) requiring the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority to purchase his interest in the land in accordance 

with the provisions of this section. 

 (2) Where a purchase notice is served on the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority under sub-section (1), the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority shall forthwith transmit a copy of the notice to the 

State Government and the State Government shall, if satisfied, confirm 

the notice and thereupon the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

shall be deemed to be authorized to acquire the interest of the owner in 

accordance with the provisions of this Act, and shall serve on the owner 

a notice for acquiring his interest in such land on such date as the State 

Government may direct. 

 (3) If the State Government does not confirm the purchase 

notice, within the period of six months from the date on which the 

purchaser has served notice under sub-section (1), the notice shall be 

deemed to have been confirmed at the expiration of that period and the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority on which the notice was served 

shall be deemed to be authorized to acquire the interest of the owner. 

17. Every permission granted or deemed to have been granted under 

section 14 shall remain in force for a period of one year from the date 

of such grant and thereafter it shall lapse: 

Provided that, the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may, on 

an application from time to time, extend such period by a further period 

not exceeding one year at a time, so however, that the extended period 
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shall in no case exceed three years in the aggregate: 

Provided further that the lapse of the permission as aforesaid shall 

not bar any subsequent application for fresh permission under this Act. 

 
 

18. (1) If it appears to the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

that it is necessary or expedient, having regard to the development plan 

that may have been prepared or may be under preparation or having 

regard to any variation made in the final development plan that any 

permission granted under section 14 should be revoked or modified, the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may, after giving the person 

concerned an opportunity of being heard, by an order, revoke or modify 

the permission to such extent as appears to it to be necessary : 

 Provided that where the permission relates to the carrying out of 

any building or other operation, in or over any land, no such order shall 

affect such of the operations as may have already been carried out in 

pursuance of the permission and no such order shall be passed after 

such operations have substantially progressed or have been completed. 

 (2) Where any permission is revoked or modified by an order 

made under sub-section (1) and any owner claims, within the time and 

in the manner as may be prescribed, compensation for the expenditure 

incurred in carrying out any development in accordance with such 

permission which has been rendered abortive by the revocation or 

modification, the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall, after 

giving the owner a reasonable opportunity of being heard, assess and 

offer such compensation to the owner as it thinks fit. 

 (3) If the compensation as offered under sub-section (2) is not 

acceptable to the owner, he may prefer an appeal before the District 

Judge within a period of three months from the date of such order: 

 Provided that no such appeal shall be entertained if not made within 

the stipulated time limit. 
 

19. (1) Any person who, whether at his own instance or at the 

instance of any other person, commences, undertakes or carries out 

development- 

(a) without any application for permission required under 

section 12; 

(b) which is not in accordance with any permission granted 

under section 13 or section 14 or is in contravention of 

any condition subject to which such permission has been 

granted; 

(c) after such permission has been duly revoked; or 
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(d) in contravention of any modification made in such 

permission,  

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to 

fifty thousand rupees, and in the case of a continuing offence 

with a further fine which may extend to five thousand rupees for 

each day during which the offence continues after conviction for 

the first offence. 

 (2) Any person who continues to use or allows the use of any 

land  or building or work in contravention of the provisions of a  

development plan or being allowed to do so under section 14 or where 

the continuance of such use has been allowed under that section, 

continues such use after the period for which the use has been allowed, 

or does not comply with the terms and conditions under which the 

continuance of such use is allowed, shall, on conviction, be punished 

with fine which may extend to fifty thousand rupees and in the case of a 

continuing offence, with a further fine which may extend to five 

thousand rupees for each day during which such offence continues after 

conviction for the first offence. 
 

20. (1) Where any development has been carried out in any of the 

circumstances referred to in sub-section (1) of section 19, or any use of 

land or building or work is continued so as to constitute an offence 

punishable under sub-section (2) of section 19, the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority may, subject to the provisions of this section, within 

three years of such development, or continuance of use so made, serve 

on the owner a notice requiring him, within such period, being not less 

than one month as may be specified therein, after the service of the 

notice,- 

(a) to restore the land or building to its condition existing 

before the said development took place, in cases specified 

in clause (a) or clause (c) of sub-section (1) of section 19; 

(b) to secure compliance with the conditions or with the 

permissions as modified, as the case may be, in cases 

specified in clause (b) or clause (d) of sub-section (1) of 

section19; 

(c) to discontinue such use of building or land or work: 

Provided that where the notice requires the discontinuance of any 

use of land or building, the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall 

also serve a notice on the occupier. 

(2) The notice under sub-section (1) may include the following, 

namely: - 

 (a) the demolition or alteration of any building or work; 

(b) the carrying out on land of any building or other 
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operations. 

(3) Any person aggrieved by such notice may, within the period 

specified in the notice, make representation to the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority. 

(4) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority, after considering the 

representation and, if it deems fit, after providing an opportunity of 

being heard, may withdraw the notice fully or to the extent in respect of 

any of the matters specified therein: 

 Provided that in case where the representation is not withdrawn 

fully, the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may grant a period not 

exceeding one month for the compliance of the matters which have not 

been withdrawn. 

(5) In case where the owner acts in breach of the provisions of sub- 

section (1) or in breach of the provisions of sub-section (4), as the case 

may be, the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may pass an 

appropriate order,- 

(a) to discontinue any use of land or building made in 

contravention of the notice; 

(b) to demolish or alter any building or work or other 

operations, and recover the amount of any expenses 

incurred by it in this behalf from the owner as an arrear of 

land revenue, where the notice requires for demolition or 

alteration of any building or work or the carrying out of any 

construction or other operations, for the purpose of the 

restoration of the building to its condition before the 

development took place and secure compliance with the 

conditions of the permission or with the permission as 

modified. 

(6) Whoever, contravenes clause (a) of sub-section (5) shall, on 

conviction, be punished with fine which may extend to fifty thousand 

rupees, and in the case of a continuing offence, with a further fine 

which may extend to one thousand rupees for each day during which 

such offence continues after conviction for the first offence. 
 

21. (1) Notwithstanding anything contained in this Chapter, where 

any person has carried out any development of a temporary nature in 

any of the circumstances referred to in sub-section (1) of section 20, so 

as to constitute an offence punishable under that section, the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority may, by an order in writing, direct such 

person to remove any structure or work erected within fifteen days of 

the receipt of such order, and if thereafter, the person does not comply 

with the said order, the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may 

direct the Superintendent of Police, Banaskantha District to have such 
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structure or work summarily removed without any notice  and 

thereupon any such structure or work shall be summarily removed. 

 (2) The decision of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

on the question as to what is development of a temporary nature shall 

be final. 

22. Any expenses incurred by the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority under section 20 or section 21 shall be a sum due to the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority under this Act from the person 

in default or the owner of the land or the building. 

 

23. (1) Where the Central Government or a State Government 

intends to carry out development of any land for any purpose of the 

Government or for carrying out any operational construction, the 

concerned Department shall inform in writing the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority of its intention to do so, giving full particulars 

thereof, and accompanied by such documents and plans as may be 

prescribed at least thirty days before undertaking such development or 

construction. 

 (2) Where the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority raises any 

objection to the proposed development on the ground that such 

development is not in conformity with the provisions either of any 

development plan under preparation, or development plan already 

sanctioned, or of any building bye-laws in force for the time being, or 

for any other material consideration, the concerned Department shall- 

(i) either make necessary modifications in the proposals for 

development to meet the objections raised by the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority; or 

(ii) submit the proposals for development together with the 

objections raised by the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority to the State Government for decision. 

 (3) The State Government on receipt of the proposals for 

development together with the objections of the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority shall, either approve the proposals with or without 

modifications or direct the department to make such modifications in 

the proposals as it considers necessary in the circumstances. 

 (4) Where the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority intends to 

carry out development of land for its own purpose in the exercise of its 

powers under any law for the time being in force, such development 

shall be in conformity with the development plan and of the bye-laws 

or regulations relating to construction of buildings. 

 (5) The provisions of sections 12, 13 and 14 shall not apply to 

developments carried out under this section. 
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CHAPTER VII 

PILGRIMAGE TOURISM AREA PROTECTION AND 

MAINTENANCE 

24. The District Police shall assist the officers or any other persons 

authorized to discharge any of the provisions for enforcement of this 

Act particularly in respect of the following, namely:- 

(i) for the better protection and security of the public property 

within the Pilgrimage Tourism development area including 

prevention of encroachments and removal thereof; 

(ii) for aiding the officers of the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority in the detection and investigation of any matter 

relating to leakage of revenue or any amount payable to the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority; 

(iii) for effective communication and obtaining of any 

information regarding any design to commit or the 

commission of any offence by any person under this Act or 

any rules or regulations made thereunder; 

(iv) to exercise such other powers and discharge such other 

functions as may be prescribed. 

 

25. The State Government may, by notification in Official Gazette, 

appoint any officer to be a Prescribed Authority for the Pilgrimage 

Tourism development area. 

 

26. Notwithstanding anything contained in any other law for the time 

being in force, or any instrument, contract or usage or any order, 

judgment or decree of any court, no person, company, association or 

firm or any other body shall cause any nuisance within the Pilgrimage 

Tourism development area. 

 

27. (1) The Prescribed Authority, either on its own motion or upon 

a complaint received or upon reference made to him, may, by an order 

in writing and without giving any prior notice, prohibit any nuisance 

being caused or prevent any such activity, process, operation being 

carried out, if in his opinion, the same has damaged or deteriorated or is 

likely to damage or affect adversely to pilgrimage tourism potentiality 

of the Pilgrimage Tourism development area, and pass such interim 

orders as it deems fit. 

 (2) If, in the opinion of the Prescribed Authority, despite the 
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actions taken by him under sub- section (1) a nuisance is continued, he 

shall issue notice to the person responsible for such nuisance to remove 

such nuisance forthwith. 

 (3) If the concerned person fails to comply with the directions 

under sub-section (1), the material thing or object of nuisance shall 

stand forfeited and vested in the State Government. 

 (4) The expenses and costs incurred, if any, in removing or 

abating such nuisance, shall be recovered as an arrear of land revenue 

from the person who has caused such nuisance. 

 (5) Any property, thing, material or object, which is a nuisance 

under this Act, may be disposed of or dealt with by the State 

Government in the manner as it may deem fit. 

(6) Whoever causes the nuisance or abets the same or fails to 

comply with any order or directions given under this section, shall be 

punishable with imprisonment for a term which may extend to one 

month or with fine which may extend to fifty thousand rupees or both. 

(7) Any offence committed under sub-section (6) shall be 

cognizable and non-bailable. 

 

28. (1) No person shall, within the Pilgrimage Tourism 

development area commit or cause to commit or attempt to commit any 

act of touting or malpractice against any pilgrim or engage in begging 

or in unauthorized hawking at any pilgrimage tourist destination and 

shall be dispersed by any personnel authorized by the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority; 

 

 (2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall, 

on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may 

extend to one month or with fine which may extend to five thousand 

rupees or with both. 

 

 

CHAPTER VIII 

LICENSING, REGISTRATION, RECOGNITION AND 

GRADING OF PILGRIMAGE TOURISM TRADE RELATED 

ACTIVITIES 

 

29. The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall regulate every 

category of tourism trade in the Pilgrimage tourism development area by 

registering, recognition and grading in accordance with the procedures 

as determined by Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 
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30. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may, for the 

Pilgrimage Tourism development area, from time to time, appoint as 

many tourist guides as required and specify their functions. 

 (2) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall appoint the 

tourist guides in the manner as may be determined by it. 

 (3) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall issue 

necessary license to the tourist guides containing therein the terms and 

conditions of such license. 

 (4) It shall be competent for the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority to cancel the licenses of any tourist guide if he breaches any 

of the terms and conditions of the licenses. 

 (5) No person having not been granted the license, shall act as a 

tourist guide. 

 (6) Whoever acts as a tourist guide without having the license, 

shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may 

extend to one month. 

 

CHAPTER IX 

AMBAJI PILGRIMAGE TOURISM AUTHORITY TO BE AN 

INDUSTRIAL TOWNSHIP 

31. (1) The State Government may, having regard to the proviso to 

clause (1) of article 243Q of the Constitution of India consider the 

Pilgrimage Tourism development area to be an industrial township, and 

may by notification, declare the Pilgrimage Tourism development area 

to be a notified area: 

 Provided that, the State Government may, while declaring the 

notified area, include or exclude the village site area (gamtal) of a 

Village Panchayat or Municipal area. 

 (2) The provisions of sections 264B and 264C of the Gujarat 

Municipalities Act, 1963 shall be applicable in case the Pilgrimage 

Tourism development area is declared as notified area under sub-

section (1). 

 

CHAPTER X 

FINANCE, ACCOUNTS AND ANNUAL REPORTS OF AMBAJI 

PILGRIMAGE TOURISMAUTHORITY 

 

32. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall establish a 

fund to be called the “Ambaji Pilgrimage Tourism Authority fund”.  

 (2) The following shall form part of, or be paid in to, the fund. 
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(a) all money received by the Ambaji Pilgrimage Tourism 

authority by way of grants, loans, advances, fees, 

development charges or otherwise; 

(b) all money derived from its undertakings, projects and other 

sources; 

(c) bequests, donations made to the Authority, if any. 

(d) all money received by the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority in any other manner or from any other source. 

 (3) The fund of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall 

be applied towards the expenses of the authority including expenses 

incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions and 

for achieving the objects of this Act 

 (4) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority fund shall be 

kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India 

Act, 1934 or in any bank authorized by the State Government in this 

behalf or invested in such manner as may be prescribed. 

 (5) The State Government may make such grants, advances and 

loans to Ambaji Pilgrimage Tourism Authority as the State Government 

may deem necessary for the performance of its functions under this Act 

on such terms and conditions as the State Government may determine. 

 

33. The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may, from time to time, 

borrow for such period and upon such terms, as the State Government 

may approve, any sum of money necessary for the purpose of achieving 

the objects of this Act. 

 

34. (1) Any sum due to the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

under this Act shall be a first charge on the plot on which it is due, 

subject to the prior payment of land revenue, if any, due to the State 

Government thereon. 

 (2) It shall be competent for the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority to recover any sum due to it which is not paid on demand on 

the day on which it becomes due or on the day fixed by the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority by way of distress and sale of the goods 

and chattel of the defaulter, as if the amount thereof were a property tax 

due by the said defaulter. 

 

35. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall maintain 

proper accounts and other records and prepare an annual statement of 

accounts, including the income and expenditure accounts and the 

balance sheet, in such form and in such manner as may be prescribed 
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and shall forward to the State Government. 

 (2) The accounts of the Authority shall be subject to the audit 

every year by the Accountant General of the State and any expenditure 

incurred by him in connection with such audit shall be payable by the 

Authority to the Accountant General.  

36. (1) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall during each 

financial year, prepare an annual report giving a true and full account of 

its activities during the previous financial year and an account of the 

activities likely to be undertaken by it in current financial year and 

submit it to the State Government. 

 (2) The State Government shall cause every such report along 

with the audited annual accounts for the year to be laid before the State 

Legislature as soon as may be after the receipt of the report under sub- 

section (1). 
 

37. The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall provide to its 

employees the benefits of EPF scheme applicable under the prevailing 

law. 

 

CHAPTER XI 

MISCELLANEOUS 

38. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any 

other law for the time being in force, no person shall have any right or 

any claim over any land which has been acquired by the State 

Government or by any Government agency prior to coming into force 

of this Act within the Pilgrimage Tourism Development area and had 

vested in it, 

 (2) It shall be competent for the State Government to remove 

any person from the land referred to in sub-section (1). 

 

39. (1) Any person who is engaged in any Pilgrimage Tourism 

activity or Pilgrimage Tourism trade within the Pilgrimage Tourism 

development area shall get himself registered before the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority in the manner as may be determined by 

it. 

 (2) The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall maintain 

information of all registrations made under sub-section (1) in the 

manner as may be determined by it. 

 

40. It shall be competent for the State Government, if it considers it 

necessary to do so, to appoint any employee of the State Government to 
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any office or post under the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority 

upon such terms and conditions as the State Government may 

determine. 

 

 

 

 

 

 

41. (1) If in the opinion of the State Government, the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority is not competent to exercise or perform, 

or neglects or fails to exercise or perform, any power conferred or duty 

imposed upon it under any of the provisions of this Act, the State 

Government or a person or persons appointed in this behalf by the State 

Government may exercise such power or perform such duty. 

 (2) Any expenses incurred by the State Government or by such 

person or persons in exercising such power or performing such duty 

shall be paid out of the fund of the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority and the State Government may make an order directing any 

person who for the time being has custody of any such funds to pay 

such expenses from such fund and such person shall be bound to 

comply with such order. 

 

42. (1) For the discharge of duties and functions cast under this Act 

any person authorized by Ambaji Pilgrimage Tourism Authority or any 

other person authorized by the State Government or any authority shall 

be authorized to enter into or upon any land or building with or without 

assistance: 

 Provided that- 

(i) no such entry shall be made except between the hours of 

sunrise and sunset or without giving its occupier at least 24 

hours' notice in writing of the intention to enter in the case of 

any building used as a dwelling house or in the land wherein 

such building exists; 

(ii) sufficient opportunity shall be given to enable a woman to 

withdraw from such land or building; 

(iii) due regard shall always be had to the social and religious 

usages of the occupants of the land or building entered. 

 (2) Any person who obstructs the entry of a person empowered 

or authorised under this section to enter into or upon any land or 
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building shall on conviction, be punishable with imprisonment for a 

term which may extend to one year or with fine which may extend to 

fifty thousand rupees or with both. 
 

43. (1) All documents including notices and orders required by this 

Act or any rules or regulations made thereunder to be served upon any 

person shall, save as otherwise provided in this Act or rules or 

regulations, be deemed to be duly served, - 

 (a) where the document is to be served on a Government 

department, railway, local authority, statutory authority, company, 

corporation, society or other body, if the document is addressed to the 

head of the Government department, General Manager of the railway, 

secretary or principal officer of the local authority, statutory authority, 

company, corporation, society or other body at its principal or branch 

office, or the local or registered office, as the case may be, and is either- 

  (i) sent by registered post to such office, or 

  (ii) delivered at such office; 

 (b) where the document is to be served on a partnership firm, 

addressed at its principal place of business, identifying it by the name 

or style under which its business is carried on and is either- 

  (i) sent by registered post to such place of business, or 

  (ii) delivered at the said place of business; and 

 (c) where any document is to be served on the owner or 

occupier or in any other case, if the document is addressed to the person 

to be served and- 

  (i) is given or tendered to him, or 

 (ii) if such person cannot be found, is affixed on some 

conspicuous part of his last known place of residence or 

business, or is given or tendered to some adult member of 

his family or is affixed on some conspicuous part of the land 

or building to which it relates, or 

  (iii) is sent by registered post to that person. 

 (2) Where a document is to be served on a partnership firm in 

accordance with this section, the document shall be deemed to be 

served on each partner. 

 (3) Where the person on whom a document is to be served is a 

minor, then service upon his guardian or any adult member of his 

family shall be deemed to be the valid service upon the minor. 
 

44. Every public notice given under this Act shall be in writing and 

shall be widely circulated in the locality to be affected thereby by 

affixing copies thereof in conspicuous public places within the said 
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locality and by advertisement in one or more local newspapers. 
 

45. Where any notice, order or other document issued or made under 

this Act requires anything to be done for which no time is fixed, the 

notice, order or other document shall specify a reasonable time for 

processing the same. 
 

46. (1) If the person committing an offence under this Act is a 

company, every person, who at the time the offence was committed was 

in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the 

business of the company, as well as the company, shall be deemed to be 

guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and 

punished accordingly: 

  Provided that, nothing contained above shall render any 

such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves 

that the offence was committed without his knowledge or that he 

exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. 

 (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), 

where an offence under this Act has been committed by a company and 

it is proved that the offence has been committed with the consent or 

connivance, of, or is attributable to any neglect on the part of, any 

director, manager, secretary or other officer of the company, such 

director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be 

guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and 

punished accordingly : 

 Explanation. - For the purposes of this section- 

(a) "company" means any corporate body and includes a firm or 

other association of individuals; and 

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm. 

 

47. (1) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this 

Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith 

contained in any other State laws for the time being in force. 

 (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the 

time being in force, when permission for such development has not 

been obtained under this Act, such development shall not be deemed to 

be lawfully undertaken or carried out by reason only of the fact that 

permission, approval or sanction required under such other law for such 

development has been obtained. 

 

48. In respect of the land which is included in the scheme sanctioned 

under the provisions of the Gujarat Town Planning and Urban 

Development Act, 1976, the provisions of the Gujarat Land Revenue 
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Code, 1879, in so far as obtaining the permission of the Collector for 

the use of the agricultural land into any non-agriculture purpose is 

concerned, shall be applicable as per general or specific orders of the 

State Government made in this behalf. 

 

49. Land needed for the purposes of a town planning scheme, 

development plan or an infrastructure project under this Act shall be 

deemed to be the land needed for public purpose within the meaning of 

the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. 

 

50. All members, officers, and employees of the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority, and other Government Company or Agency shall, 

while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act 

or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be public 

servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. 

 

51. No suit, prosecution  or  other  legal proceedings shall lie against 

the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority, other Government companies or 

any of their committees, members, officers and employees for anything 

which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the 

provisions of this Act or any rules or regulations made there under. 

 

52. (1) The State Government may issue directions to the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority for carrying out the purposes of this Act and 

the authority shall follow such directions. 

(2) While exercising its powers and discharging of its functions by 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority under this Act, if any dispute arises 

between the authority and the State Government, the decision of the State 

Government on such disputes shall be final. 
 

53. (1) The State Government may, by notification in the Official 

Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act. 

(2) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty 

days before the State Legislature as soon as possible after they are made 

and shall be subject to such modifications as the legislature may make 

during the session in which they are so laid or the session immediately 

following. 
 

54. The Ambaji Pilgrimage Tourism Authority may make regulations 

not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made there 

under to carry out the purposes of this Act and for enabling it to discharge 

its functions under this Act. 
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55. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of 

this Act, the State Government may, by order published in the Official 

Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this 

Act, as appears to be necessary or expedient for removing the difficulty: 

 Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the 

expiry of two years from the date of commencement of this Act. 

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be 

after it is made, before the State Legislature. 

 

56.  Notwithstanding anything done or any action taken 

including 

(i)  any declaration of intention to make a town planning 

scheme, 

(ii)  any draft development plan or draft town planning scheme 

published by Ambaji Area Development Authority, 

(iii)  any application made to the State Government for the 

sanction of any draft development plan or draft town 

planning scheme, 

(iv)  any sanction given by the State Government to the draft 

development plan or draft town planning scheme or any 

part thereof, 

(v)  any restriction imposed on any person against carrying out 

any development work in any building or in or over any 

land or upon an owner of land or building against the 

erection or re-election of any building or work, 

(vi)  any commencement certificate granted, 

(vii)  any order or suspension of rule, bye-law, regulation, 

notification or order made, 

(viii)  any purchase notice served on a Ambaji Area Development 

authority, 

(ix)  any interest of an owner compulsorily acquired or deemed 

to have been acquired by it in pursuance of such purchase 

notice, 

(x)  any revision of development plan, 

(xi)  any appointment made of Town Planning officer, 

(xii)  any proceeding pending before, and any decision of, a 

Town Planning Officer or a Board of Appeal,  

Power of State 

Government 

to remove 

difficulties. 

Saving. 
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(xiii)  any final scheme forwarded to, or sanctioned, varied or 

withdrawn by, the State Government, 

(xiv)  any delivery of possession enforced, 

(xv)  any eviction summarily made, 

(xvi)   any notice severed, 

(xvii)  any action taken to enforce a scheme, 

(xviii)  any costs of scheme calculated and any payments made to 

Ambaji Area Development authority by owners of plots 

included in a scheme, 

(xix)  any recoveries made or to be made or compensation 

awarded or to be awarded in respect of any plot, any rules 

or regulations made,  

under the Gujarat Town planning and Urban Development Act, 1976 

shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be 

deemed to have been done or taken under the corresponding provisions 

of this Act, and the provisions of this Act shall have effect in relation 

thereto. 

 

  

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 

President’s 

Act No. 27 

of 1976. 
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 

 Ambaji is an important temple complex in Gujarat with millions of 

devotees visiting the temple every year. Maa Ambaji Temple is the 

principal shrine of a goddess who has been worshiped since the pre-Vedic 

period. It is one of the 51 Shakti Peethas. Every year from all over the 

country people come here to worship Maa Ambe during Bhadarvi 

poornima. 

 

In July 2020, International Organization for Standardization (ISO) 

had conferred the ISO Certification to the Adhyashakti Peeth Ambaji 

Temple for the well organized management of the entire temple premises, 

amenities developed at Gabbar as well as planned management of offerings 

and other facilities and management activities run by the trust in Ambaji 

Area. 

 

For domestic tourists, the pilgrimage has always been the main 

motivation. Sustainable tourism requires development of appropriate 

infrastructure to meet with the needs of basic civic amenities and its proper 

and effective management to provide a highly satisfying experience to the 

pilgrims in a safe and secured environment.  With ever increasing number 

of pilgrims from all over the State as well as the Country to this temple, the 

State Government has felt an imminent need of developing the area. 

Therefore, the State Government deems it fit to establish an Authority, 

namely the Ambaji Area Development and Pilgrimage Tourism 

Governance Authority.  

 

This Bill seeks to give due regard to the public interest and the 

services and amenities to be provided; welfare and safety measures to be 

undertaken for the residents, the tourists and the pilgrims coming to Ambaji 

temple and to upgrade the infrastructural developmental activities in a 

planned manner with the aim to make the pilgrimage a comfortable and 

satisfying experience for the pilgrims. 

 

 This Bill seeks to achieve the aforesaid object. 

  

The following notes on clauses explain, in brief, some of the 

important provisions of the Bill: - 

 

Clause1.- This clause provides for the short title, extent and 

commencement of the Act. 

 

Clause 2.- This clauses provides for certain terms used in the Bill. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shakti_Peethas
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Clause 3.-  This clause provides for declaration of pilgrimage tourist 

development area  in and around Ambaji Temple  by State Government. 

 

Clause 4.- This clause provides for constitution of Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority and the members of the said authority. 

 

Clauses 5 to 8.- These clauses provide for the administration and conduct 

of businesses of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 

 

Clause 9.- This clause provides for the powers and the functions of the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. It also provides that the powers and 

functions of the Shri Arasuri Ambaji Mata Devasthan Trust (SAAMDT) 

shall not be affected in any manner whatsoever. 

 

Clause 10.-  This clause provides for the application of Gujarat Town 

Planning and the Urban Development Act, 1976 in the matters related to 

preparation of development plan and Town Planning Schemes. 

 

Clauses 11 to 23.-  These clauses provide for the control, regulation and 

development in Tourism development area, it deals with the granting of 

permission for development activities and dealing with the illegal 

structures. 

 

Clauses 24 to 28.- These clauses provide for the Tourism area 

protection and maintenance including security of tourists, prevention of 

nuisance, penalties for offences and prohibition of activities deterrent to 

Tourism development. 

 

Clauses 29 and 30.- These clauses provide for the registration, 

recognition and grading of different category of Tourism trade and also 

provides for the appointment and licensing of Tourist guide. 

 

Clause 31.- This clause provides for applying the provisions of Article 

243Q in case State Government desires to give the powers of Municipal 

Governance to the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 

 

Clauses 32 to 37.-  These clauses provide for the finance, accounts and 

annual reports of Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 

 

Clause 38.- This clause provides for the effect with respect to land right, 

which has been acquired by the State Government or by any Government 

agency, prior to coming into force of the Act. 
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Clause 39.- This clause provides for the registration of the person who is 

engaged in any tourism activity of tourism trade, within the Tourism 

development area. 

 

Clause 40.- This clause provides for appointment of any employee of 

State Government in the office of the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority. 

 

Clause 41.- This clause provides for appointment of person or persons, 

in case Ambaji Pilgrimage Tourism Authority fails to exercise powers, 

perform duty conferred   or   imposed   on   Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority and disbursement of expense in certain circumstances. 

 

Clause 42.- This clause provides for authorized person to enter into or 

upon any land or in building. 

 

Clauses 43 to 45.- These clauses provide for the provisions regarding 

service of notice and public nuisance. 

 

Clause 46.- This clause provides for the provisions related to offence by 

companies 

 

Clause 47.- This clause provides for the effect of other State laws, which 

are in force. 

Clause 48.- This clause provides for application of section 65 of the 

Gujarat Land Revenue Code, 1879. 

 

Clause 49.- This clause provides for provisions for considering the land 

needed for various purposes of this Act to be land needed for public 

purpose. 

 

Clause 50.- This clause provides for considering the members, officers 

and employees of Ambaji Pilgrimage Tourism Authority, to be public 

servants. 

 

Clause 51.- This clause provides for bar of legal proceedings in respect 

of anything done in good faith. 

 

Clauses 52 to 54.- These clauses provides for power of State 

Government to give directions, power of State Government to make rules, 

regulations and power of Ambaji Pilgrimage Tourism Authority to make 

regulations . 

 

Clause 55.- This clause provides for the power of State Government to 
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remove difficulties arising within two years from the commencement of the 

Act. 

 

 

Clause 56.- This clause provides for the saving of certain actions taken 

under the Gujarat Town planning and Urban development Act, 1976. 

 

 

NITIN PATEL, 

 

FINANCIAL MEMORANDUM 

 

 The Ambaji Area Development and Pilgrimage Tourism 

Governance Bill, 2020, if enacted and brought into force, would involve 

expenditure from the Consolidated Fund of the State for the discharge of 

functions and duties by the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority, which 

may be rupees ten crores. 

 

 

NITIN PATEL, 

 

 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

 This Bill involves the delegation of legislative powers in the 

following respects: - 

 

Clause 1. - Sub-clause (3) of this clause empowers the State 

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

which the Act shall come into force. 

 

Clause 2. - Sub-clause (w) of this clause empowers the State 

Government to specify, by notification in the Official Gazette, the activities 

other than the activities as mentioned therein, including the economic 

activities. 

 

Clause 3. - This clause empowers the State Government, by notification 

in the Official Gazette, 

(i) to declare the area in and around Ambaji, District Banaskantha 

to be the Tourism development area; 

(ii) to define the limits of the area to which it relates; 

(iii) to extend the Tourism development area as and when it deems 

fit 

 



33 

 

 
 

Clause 4. - (i) Sub-clause (1) of this clause empowers the State 

Government to constitute, by notification in the Official Gazette, an 

authority to be called the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority;  

 

 (ii) proviso to sub-clause (2) of this clause empowers the State 

Government to specify, by notification in the Official Gazette, the 

headquarters other than Ambaji, District Banaskantha to be the 

headquarters of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority; 

 

 (iii) para (b) of sub-clause (3) of this clause empowers the State 

Government to prescribe rules subject to which the Chairman shall have 

powers to co-opt the members, not exceeding three, in the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority. 

 

Clause 5. - (i) Sub-clause (1) of this clause empowers the State 

Government to prescribe by rules, the term of office, conditions of service 

and powers and functions of the Chairman, Vice- Chairman, the Member-

Secretary, the Chief Executive Officer and members appointed under sub-

clause (xix) of sub-section (3) of section 4 of the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority; 

 

 (ii) sub- clause (3) of this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, conditions of service of the members of the Ambaji 

Pilgrimage Tourism Authority other than ex-officio members; 

 

Clause 6. -Sub-clause (3) of this clause empowers the Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority to appoint, prescribe conditions of services of the 

officers and employees of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority. 

 

Clause 9. -Sub-clause (3) of this clause empowers the State Government to 

delegate, by notification in the Official Gazette, any of the powers and 

functions of the Ambaji Pilgrimage Tourism Authority to the local 

authority or authorities or an officer within its jurisdiction. 

 

Clause 14. - Sub-clause (2) of this clause empowers the State Government 

to prescribe by rules, the form in which the Ambaji Pilgrimage Tourism 

Authority shall grant or refuse the permission for development in any 

building or over any land within the limits of the Tourism development 

area. 

 

Clause 15. - Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government 

to prescribe by rules, the manner in which the inquiry against unauthorized 

construction shall be held. 
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Clause 25. - This clause empowers the State Government to appoint by 

notification in the Official Gazette, any officer to be a Prescribed Authority 

for the Pilgrimage Tourism development area. 

 

 Clause 32. - Sub-clause (4) of this clause empowers the State 

Government to prescribe by rules, the manner in which Ambaji Pilgrimage 

Tourism Authority fund shall be invested. 

 

Clause 35. - Sub-clause (1) of this clause empowers the State 

Government to prescribe by rules, the form and the manner in which the 

Ambaji Pilgrimage Tourism Authority shall maintain proper accounts and 

other records and prepare an annual statement of accounts, including the 

income and expenditure accounts and the balance sheet. 

Clause 53. – Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government 

to make, by notification in the Official Gazette, rules for carrying out the 

purposes of the Act.   

Clause 55. – Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government 

to make an order published in Official Gazette, to remove any difficulty if 

arisen in giving effect to the provisions of this Act within a period of two 

years. 

 The matters in respect of which the said rules and regulations may 

be made are matters of procedure and administrative detail, and as 

such, it is not practicable to provide for them in the proposed Bill 

itself.  

 

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

is of a normal character.  

 

 

Dated the 19
th
 September, 2020.                                     NITIN PATEL. 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT  

 

 

 

 

 

 

GUJARAT BILL NO. 27  OF  2020. 

 

 

 

 

 

 A     B I L L 

 

to provide for development of the area and 

management of Pilgrimage Tourism in and 

around the Maa Ambaji Temple at Ambaji in 

the State of Gujarat by providing necessary 

civic infrastructure through effective planning, 

administration, governance, and the matters 

connected therewith and incidental thereto. 

 

 

 

 

 

 

 

[ SHRI  NITIN PATEL,                             

 DEPUTY CHIEF MINISTER ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(As published in the Gujarat Government Gazette 

of the 19
th
 September, 2020) 

 

 

 

 

 

D.M.Patel, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 
 




