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GUJARAT BILL NO.   32  OF  2019. 

 

THE GUJARAT LAND REVENUE (THIRD AMENDMENT) 

 BILL, 2019. 

A BILL 
further to amend the Gujarat Land Revenue Code, 1879. 

                      

સન ૨૦૧૯ ુ ં જુરાત િવધેયક માકં: ૩૨.     

જુરાત જમીન મહ લૂ ( તૃીય ધુારા) િવધેયક, ૨૦૧૯. 

જુરાત જમીન મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ વ  ુ ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

આથી, ભારતના ગણરાજયના િસ ેરમા વષમા ં નીચનેો અિધિનયમ 

કરવામા ંઆવ ેછેઃ- 

૧. (૧) આ અિધિનયમ જુરાત જમીન મહ લૂ ( તૃીય ધુારા) અિધિનયમ, 

૨૦૧૯ કહવાશે.  

(૨) ત,ે રા ય સરકાર, રાજપ મા ં હરનામાથી ન  કર તવેી તાર ખ ે અમલમા ં

આવશે.  

૨. જુરાત જમીન મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯મા,ં કલમ ૧૨૫-ઢમા,ં પટેા-કલમો (૧) 

અન ે(૨)ને બદલ,ે નીચેની પેટા-કલમો કૂવી:-  

“(૧) દાવેદાર પાસથેી રૂક મહ લૂ સટેલમે ટ ફ  મ યેથી, અિધ ૃત મહ લૂી 

અિધકાર એ, સબંિંધત દુત દરિમયાન ફરફારોના ર જ ટરમા ંન ધ દશાવવા માટ, 

માડંવાળ ફ  અન ે રૂક મહ લૂ સેટલમે ટ ફ  દશાવ ુ ંઅને ીિમયમની રકમ 

તથા બી  સરકાર  લેણા,ં હોય તો, ત ેદશાવ ુ ંદાવા ુ ં માણપ , રા ય સરકાર 

ઠરાવે તેવા ફોમ (ન નૂા)મા ંઅને તેવી ર તે આપ ુ ંજોઇશે.  

 

સન 

૧૮૭૯નો 

ુબંઇનો 

૫મો. 

 

સન ૧૮૭૯ના 

ુબંઇના ૫-મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૨૫-ઢ-

નો ધુારો. 

ૂંક  સં ા 

અને આરંભ. 

સન 

૧૮૭૯નો 

ુબંઇનો 

૫મો. 
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(૨) અિધ ૃત મહ લૂી અિધકાર એ આપે ુ ં માણપ , ૩૬૫ દવસની દુત માટ 

મા ય ગણાશે. આ દુત દરિમયાન, દાવદેાર, દાવાના માણપ મા ં ચૂ યા 

માણ ેમાડંવાળ ફ , સરકાર  લણેા ંઅન ે ીિમયમ વગરેની કૂવણી ચાર સમાન 

હ તામા ંકર, તો આ મતલબની ન ધ, ફરફારોના ર જ ટરમા ંકરવી જોઇશે અન ે

ના-લેણા ં માણપ  આપ ુ ંજોઇશે,  ( માણપ ), કલમ ૧૩૫-ગ હઠળ હક 

સપંાદનનો રપોટ કરવા માટ મા ય ગણાશે. દાવેદાર, સદર ુ ૩૬૫ દવસની 

દુતની દર ચૂ યા માણ ેસરકાર  લેણા ંઅન ે ીિમયમની કૂવણી ન કર, 

તો મહ લૂી અિધકાર એ, દાવદેાર સામ ે ન ધમા ં માડંવાળ ફ ની કૂવણી, 

ીિમયમની રકમ અન ેઅ ય સરકાર  લણેા ંદશાવતી ન ધ ફરફારોના ર જ ટરમા ં

ન ધ કરવાની કાયવાહ  કરવી જોઇશે.”.   
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ઉ ેશો અને કારણો 

 જુરાત જમીન મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯થી, જમીન મહ લૂ અન ેફરફારના 

ર જ ટરના િનભાવના હ  ુમાટ જમીનોના સબંધંમા ંહકપ  તયૈાર કરવાની, તેને અ તન 

કરવાની અને તેની ળવણી કરવા માટની જોગવાઇ કર  છે.  

 છે લા ં થોડા વષ  દરિમયાન, રા યમા ં થઇ રહલી ઝડપી આિથક અન ે બી  

િવકાસલ ી િૃતઓન ેકારણે, આવા મહ લૂ કાયદામા ંજોગવાઇ કરલી બોલીઓ અને 

શરતો અથવા િનયં ણો ુ ં ઉ લઘંન કર ને, અ કુ પ રવતનીય િવ તારો(Transitional 

areas) અ ત વમા ંઆ યા છે, ન ેપ રણામ ેજમીન પર અ ણૂ હકો, મા લક  હકો અને 

હતસબંધંો ઉભા થયા છે. આને લીધે હકપ  અને ફરફાર ુ ંર જ ટર, જમીન ધારણ વગરે 

ગનેી વા તિવક થિત દશાવતી ન હોય તવેી પ ર થિત ઊભી થઇ છે અને તથેી, 

હકપ મા ંન ધાયેલા ખાતાની વા તિવક થિત ન  કરવામા ંઅસમાનતા હોવાના કારણે 

મહ લૂ કાયદાના સરળ વહ વટમા ં ુ કલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. આવી 

બાબતોના િનવારણ માટ, પ રવતનીય િવ તારોની દર જમીન માટ, જુરાત જમીન 

મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ના કરણ ૯-ક ન ેસદર ુ અિધિનયમમા ંદાખલ કય  છે. 

 જુરાત જમીન મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ના સદર  ુ કરણ ૯-ક ના 

અમલીકરણ દરિમયાન, સદર ુ અિધિનયમની કલમ ૧૩૫-ગ હઠળ હક સપંાદનનો રપોટ 

કરવા માટ, અ કુ દાવેદારોને, “દાવા ુ ં માણપ ” તેમજ “ના-લેણા ં માણપ ” મેળવવા 

માટની ૯૦ દવસની ઠરાવલે દુતમા,ં સદર ુ અિધિનયમ હઠળ કૂવવાપા  માડંવાળ 

ફ , રૂક મહ લૂ ફ  અને ીિમયમની રકમ તથા બી  સરકાર  લેણાનંી કૂવણી કરવામા ં

ુ કલીઓનો સામનો કરવો પડ છે. આવી પ ર થિતન ેિનવારવા માટ, સરકાર  લેણા ંઅને 

ીિમયમ વગેર ચાર સમાન હ તામા ં કૂવવા માટની સદર ુ દુત ૯૦ દવસથી વધાર ને 

૩૬૫ દવસ કરવા ુ ંજ ર  જણા ુ ંછે. તદ સુાર, સદર ુ અિધિનયમની કલમ ૧૨૫ઢ-ની 

પેટા-કલમો (૧) અન ે(૨)ને ધુારવા ધા  ુછે. 

 આ િવધેયકથી, ઉપ ુ ત હ ઓુ િસ  કરવા માટ સન ૧૮૭૯નો સદર ુ અિધિનયમ 

ધુારવા ધા  ુછે.   

     કૌિશક પટલ, 
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ધારાક ય સ ા સ પવાની યાદ  

આ િવધેયક, નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં ધારાક ય સ ાની સ પણી માટની 

જોગવાઈ કર છે:-  

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા ય સરકારન,ે રાજપ મા ં હરનામાથી, 

અિધિનયમ  તાર ખ ેઅમલમા ંઆવશે તે તાર ખ ન  કરવાની સ ા મળે છે. 

કલમ ૨- આ કલમથી બદલવા ધારલી કલમ ૧૨૫-ઢની પટેા-કલમ (૧)થી, રા ય 

સરકારન,ે સબંિંધત દુત દરિમયાન ફરફારના ર જ ટરમા ંસબંિંધત ન ધ બદલ, 

 ન નૂામા ંઅને  ર તે મહ લૂી અિધકાર એ માણપ  કાઢ  આપવા ુ ંરહશ ે

ત,ે િનયમોથી ઠરાવવાની સ ા મળે છે. 

ઉપ ુ ત ધારાક ય સ ાની સ પણી આવ યક અને સામા ય કારની છે .   

 

તાર ખ: ૨૯મી નવે બર, ૨૦૧૯.                                        કૌિશક પટલ.  
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રુવણી 

જુરાત જમીન મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ (સન ૧૮૭૯ના ુબંઇના 

અિધિનયમ માકં ૫મા)માથંી ઉતારા 

૧૨૫-ઢ. (૧) દાવેદાર પાસેથી રૂક મહ લૂ સેટલમે  ટ ફ  અથવા યથા સગં, માડંવાળ ફ , કોઇ 

હોય, તો તે મ  યેથી, અિધ ૃત મહ લૂી અિધકાર એ, સબંિંધત દુત દરિમયાન ફરફારોના 

ર જ  ટરમા ંન ધ કયા ગે ુ ંરાજય સરકાર ઠરાવે તવેા ફોમટમા ંઅને તેવી ર તે માડંવાળ ફ  અને 

રૂક મહ લૂ સેટલમે  ટ ફ ની કુવણી દશાવ ુ ંઅને ીિમયમની રકમ તથા બી  સરકાર  લેણા ં

કૂવવાપા , હોય તો, તે જણાવ ુ ંદાવા ુ ં માણપ  આપ ુ ંજોઇશે.  

(૨) અિધ ૃત મહ લૂી અિધકાર એ આપે ુ ં માણપ , ૯૦ દવસ ધુી મા  ય ગણાશે. આ 

દુત દરિમયાન, દાવેદાર, માણપ મા ં ચૂ  યા માણે સરકાર  લેણા ંઅન ે ીિમયમ વગેરની 

કૂવણી કર, તો આ મતલબની ન ધ, ફરફારોના ર જ  ટરમા ં કરવી જોઇશે અને ના-લણેા ં

માણપ  આપ ુ ંજોઇશે,  ( માણપ ), કલમ ૧૩૫-ગ હઠળ હક સપંાદનનો રપોટ કરવા માટ 

મા  ય ગણાશે. દાવદેાર, ૯૦ દવસની દુતની દર ચૂ  યા માણ ે સરકાર  લેણા ં અને 

ીિમયમની કૂવણી ન કર, તો મહ લૂી અિધકાર એ, દાવેદાર સામે સદર ુ ન ધમા ંસરકાર  

લેણાનંો બોજો (ચા ) દશાવતી ન ધ ફરફારોના ર જ  ટરમા ંન ધ કરવાની કાયવાહ  કરવી જોઇશે.  

(૩)         XXX                 XXX                  XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

અિધ તૃ મહ લૂી 

અિધકાર  ારા 
દાવા ુ ં માણપ  

આપવા બાબત. 
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જુરાત િવધાનસભા સ ચવાલય 

 

                                      

          

[સન ૨૦૧૯ ુ ં જુરાત િવધેયક માકં:  ૩૨.]  

          
         

                                 

જુરાત જમીન મહ લૂ અિધિનયમ, ૧૮૭૯ વ  ુ

ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

[ ી  કૌિશક પટલ,                  

            મહ લૂ મં ી ી.]

(સન ૨૦૧૯ના નવે બર મ હનાની ૨૯-મી તાર ખે 

જુરાત સરકાર  રાજપ માં િસ  કયા જુબ) 

 

 

 

ડ . એમ. પટલ, 

સ ચવ, 

જુરાત િવધાનસભા. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT LAND REVENUE (THIRD AMENDMENT) 

BILL, 2019. 

GUJARAT BILL NO.  32  OF  2019.  

further to amend the Gujarat Land Revenue Code, 1879.    

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

as follows:- 

1.  (1) This Act may be called the Gujarat Land Revenue (Third 

Amendment) Act, 2019. 

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

by notification in the Official Gazette, appoint.    

Short title and 

commencement. 
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2. In the Gujarat Land Revenue Code, 1879, in section 125L, for sub-

sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, 

namely:- 

“(1) On receipt of supplemental revenue settlement fee from the 

claimant, the authorized revenue officer shall issue a certificate of 

claim reflecting the sum of compounding fee and supplemental 

revenue settlement fee; and indicating amount of premium and 

other Government dues, if any, for reflecting the entry in the 

Register of Mutations during the relevant period in such form and 

manner as may be prescribed by the State Government. 

(2) The certificate issued by the authorised revenue officer shall be 

valid for a period of 365 days. During this period, if the claimant 

pays compounding fee, Government dues and premium, etc. in four 

equal instalments as indicated in the certificate of claim, an entry to 

this effect shall be made in the Register of Mutations and a 

Certificate of No Dues shall be issued which shall be valid for 

reporting of acquisition of rights under section 135C. If the 

claimant does not make the payment of the Government dues and 

premium as indicated within a said period of 365 days, the revenue 

officer shall proceed to make an entry in the Register of Mutations 

reflecting payment of compounding fee, amount of premium and 

other Government dues in the entry against the claimant.”. 

   

 

  

Bom. V 

of 1879. 

Amendment 

of section 

125L of Bom. 

V of 1879.   
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

The Gujarat Land Revenue Code, 1879 provides for creation, 

updation and preservation of records of rights in respects of lands for the 

purpose of land revenue and maintenance of registers of mutations.   

During the last few years due to rapid economic and other 

developing activities taking place in the State, certain transitional areas 

have come into existence in violation of terms and conditions or the 

restrictions provided for in such revenue laws leading to inchoate rights, 

titles and interests over the lands. This has resulted in a situation where 

the records of rights and registers of mutations do not show the actual 

status of the holding of the land etc. and therefore disparity in determining 

actual status of occupancies recorded in records of rights was faced in the 

smooth administration of revenue laws. To overcome such issues, Chapter 

IX-A of the Gujarat Land Revenue Code, 1879 of land within transitional 

areas has been introduced in the said Act. 

  During the implementation of the said Chapter IX-A of the Gujarat 

Land Revenue Code, 1879, some claimants face difficulties in making 

payments of compounding fees, revenue supplemental fees and amount 

of premium and other Government dues payable under the said Act within 

the stipulated period of 90 days to get “Certificate of claim” as well as 

“Certificate of No dues” for reporting of their acquisition of rights under 

section 135C of the said Code. To obviate such situation, it is considered 

necessary to enhance the said period from 90 days to 365 days for 

payment of Government dues and premium, etc. in four equal instalments. 

Sub-sections (1) and (2) of section 125L of the said Act are proposed to 

be amended accordingly. 

This Bill seeks to amend the said Act of 1879 to achieve the 

aforesaid objects. 

 

KAUSHIK PATEL, 
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 This Bill provides for delegation of legislative powers in the 

following respects:- 

 

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

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

 which the Act shall come into force.  

 

Clause 2.- Sub-section (1) of section 125L proposed to be substituted by 

 this clause empowers the State Government  to prescribe by rules, 

 the form and the manner in which the certificate shall be 

 issued by the Revenue Officer for reflecting the entry in the 

 Register of Mutations, during the relevant period. 

 The delegation of legislative powers as aforesaid is necessary and 

is of a normal character. 

 

 

Dated the 29th November, 2019.                              KAUSHIK PATEL. 
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 ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE GUJARAT LAND REVENUE CODE, 

1879.  

(Bom. V of 1879) 

125L. (1) On the receipt of supplemental revenue settlement fee or, as the 

case may be, the compounding fee from the claimant the authorized 

revenue officer shall issue a certificate of claim reflecting the payment of 

such compounding fee and supplemental revenue settlement fee; and 

indicating amount of premium and other Government dues payable, if 

any, for effecting entry in the Register of Mutations during the relevant 

period in such format and manner as may be prescribed by the State 

Government.  

(2) The certificate issued by the authorized revenue officer shall be valid 

up to 90 days. During this period, if the claimant pays the Government 

dues and premium etc. as indicated in the certificate, an entry to this effect 

shall be made in the Register of Mutations and a Certificate of No Dues 

shall be issued which shall be valid for reporting of acquisition of right 

under section 135C. If the claimant does not make the payment of the 

Government dues and premium as indicated within the period of 90 days, 

the revenue officer shall proceed to make an entry in the Register of 

Mutations reflecting a charge of Government dues in the said entry 

against the claimant.  

(3)   XXX   XXX   XXX 

 

 

 

Issue of 

certificate 

of claim by 

authorised 

revenue 

officer.  
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT  

 

 

GUJARATBILL NO.   32   OF 2019. 

 

 A     B I L L 

 

further to amend the Gujarat Land Revenue Code, 

1879.    

 

 

 

 

[ SHRI  KAUSHIK PATEL,                             

 MINISTER FOR REVENUE ] 

 

 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette of the 29th November, 2019) 

 

 

 

 

D.M.Patel, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 
 




