GUJARAT BILL NO. 15 OF 2022.

THE GUJARAT MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2022.
A BILL
f urther to amend the Gujarat Municipalities Act, 1963.

સન ૨૦૨૨-નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૫.
ગુજરાત નગરપાલિકા (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૨૨.
ગુજરાત નગરપાલિકા અવધવનયમ, ૧૯૬૩ િધુ સુધારિા બાબત વિધેયક.

આથી, ભારતના ગણરાજયના તોતેરમા િર્મ
ષ ાું નીચેનો અવધવનયમ કરિામાું આિે છે :-

૧.

(૧) આ અવધવનયમ ગુજરાત નગરપાલિકા (સુધારા) અવધવનયમ, ૨૦૨૨ કહેિાશે.

ટૂુંકી સુંજ્ઞા.

સન

૨.

ગુજરાત નગરપાલિકા અવધવનયમમાું, કિમ ૨૭૭માું, પેટા-કિમ (૩)માું, “ આ કિમથી

સન ૧૯૬૪ના

૧૯૬૪નો

મળે િી વનયમો કરિાની સત્તા” એ શબ્દો પહેિાું, “ કિમો ૪૭ અને ૪૭ક-માું વનર્દિ ષ્ટ કરે િી કોઇ

ગુજરાતનો
૩૪મો.

બાબતો માટે જોગિાઇ કરતા વનયમો વસિાય,” એ શબ્દો, આંકડા અને અક્ષર મ ૂકિા.

ગુજરાતના
૩૪-મા
અવધવનયમની
કિમ
૨૭૭નો
સુધારો.

(1)

ઉદ્દે શો અને કારણો
ગુજરાત નગરપાલિકા અવધવનયમ, ૧૯૬૩ની કિમો ૪૭ અને ૪૭ ક-થી, રાજ્ય સરકારને,
વિવિધ જગાઓ માટે ની ભરતી અને (સેિાની) શરતો માટે ના વનયમો ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
હિે, સદરહુ અવધવનયમની વિદ્યમાન જોગિાઈઓ પ્રમાણે, રાજ્ય સરકાર, ભરતી અને સેિાની
શરતો માટે વનયમો કરિા માુંગતી હોય, તો સદરહુ અવધવનયમની કિમ ૨૭૭ની પેટા-કિમ
(૩)ની જોગિાઈ હેઠળ તેનાથી અસર થિાનો સુંભિ હોય તેિી તમામ વ્યક્તતઓ પાસેથી િાુંધા
અને સ ૂચનો મુંગાિિાનુું ફરમાિિામાું આિે છે .
તેમ છતાું, રાજ્ય સરકારને, કિમ ૨૭૭ની પેટા-કિમ (૩)ના કાયક્ષ
ષ ેત્રમાુંથી, કિમો ૪૭
અને ૪૭ ક-ની જોગિાઈઓને મુક્તત આપિાનુ ું જરૂરી જણાયુ ું છે અને તેથી, સદરહુ કિમો ૪૭
અને ૪૭ ક હેઠળ કરે િા વનયમો એટિે કે કોઈ જગા માટે ના ભરતી વનયમો, પરીક્ષા વનયમો અને
સેિાની શરતો માટેના તેિા બીજા વનયમો િગેરેની પ ૂિષપ્રવસદ્ધિની જરૂર રહેતી નથી. તદનુસાર,
કિમ ૨૭૭ની પેટા-કિમ (૩) સુધારિા ધાયુું છે . વિધેયકની કિમ ૨-થી તે માટેની જોગિાઈ કરી
છે .
આ વિધેયકથી, ઉપયુતષ ત ઉદ્દે શ વસિ કરિા માટે, સદરહુ અવધવનયમ સુધારિા ધાયુું છે .

તારીખ: ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨.

વિનોદભાઈ મોરડીયા.

(2)

પુરિણી
ગુજરાત નગરપાલિકા અવધવનયમ, ૧૯૬૩ (સન ૧૯૬૪ના ગુજરાતના ૩૪મા)માુંથી ઉતારા.

૨૭૭. (૧) અને (૨)

વનયમો
કરિાની

XXX

XXX

(૩) આ કિમથી મળે િી વનયમો કરિાની સત્તા પ ૂિષપ્રવસદ્ધિ પછી વનયમો કરિાની શરતને અધીન

રાજ્ય

રહેશે:

સરકારની
સત્તા.

XXX

‘‘પરું ત ુ

પરું ત ુ રાજય સરકારને ખાતરી થાય કે તાત્કાલિક પગં ુું િેં  ુ ું જરૂરી હોય તેિા સુંજોગો

પ્રિતે છે , તો તે, આ કિમ હેઠળ કરિાના કોઇપણ વનયમની પ ૂિ-ષ પ્રવસદ્ધિ વિના ચિાિી શકશે.
(૪) અને (૫)

XXX

XXX

XXX

(3)

(4)

ગુજરાત વિધાનસભા સલચિાિય

[સન ૨૦૨૨-નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૫.]

ગુજરાત નગરપાલિકા અવધવનયમ, ૧૯૬૩ િધુ
સુધારિા બાબત વિધેયક.

[શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા,
રાજ્ય કક્ષાના શહેરી વિકાસ
મુંત્રીશ્રી]

(સન ૨૦૨૨-ના સપ્ટે મ્બર મર્હનાની ૨૦મી તારીખે
ગુજરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસિ કયાષ મુજબ)

ડી. એમ. પટે િ,
સલચિ,
ગુજરાત વિધાનસભા.
(5)

(6)

THE GUJARAT MUNICIPALITIES (AMENDMEI{T) BILL, 2022.
GUJARAT BILL NO. 15 OF 2022.
A BILL
furtlter to amend

the Gujarat Municipalities

Ac| I963.

It is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India
as

foliows:

1.

-

(1) This Act may be calied the Gujarat Municipalities (Amendment) Shorttitte.

AcL,2022.
11-342-09-22

Amendment

of 2.

In the Gujarat Municipaiities Act, in section 277 , rn sub-section

(3),

section 211 of Guj.

3aof

196a. after the words "The power to make ruies conferred by this section", the
words ",except the rules providing for any of the matters specified in sections

47 and

47

A."

shall be inserted.

2

Guj. 34 of 1964.

STATEMENT OF OBJECTS A\D REASONS
Sections 47 and 47A of the Gujarat Municipalities Act, 1963
empowers the State Government to prescribe the ruies for recruitment
and conditions of various posts. Now, as per the existing provisions

of the said Act. if the State Government intends to make rules for the
recruitment and conditions of service, the objections and suggestions

from all persons likeiy to be affected thereby are required to

be

invited under the provision of sub-section (3) of section 277 of the
said Act.

However, the State Government considers

it

necessary to

exempt provisions of sections 47 and 47A from the purview of subsection (3) of section 277 and so that the previous publication of the
rules i.e. recruitment rules, examination rules and such other rules for

conditions of services of any post, etc. made under the said sections

47 and 47 A rs not required. Accordingly, sub-section (3) of section
277 rs proposed to be amended. ciause 2 of the Bill provides for the
same.

This Bill seeks to amend the said Act to achieve the aforesaid
object.

Dated the 20s September, 2022.

a

J

VINODBHAI MORADIYA,

ANNEXURE
EXTRACT FROM THE GUJARAT MUNICIPALITIES ACT, 1963.
( Guj. 34 of t964)
Power of

State 277. (1) and

Government to

(2)

xxx

xxx

XXX

make rules,

(3) The power to make rules confened by this section is subject to the
condition of the rules being made after previous publication:
Provided that if the State Government is satisfied that circumstances

exist which render

it

necessary to take immediate action,

it may

dispense

with the previous publication of any rule to be made under this section.
(a) and

(s)

xxx

xxx

4

xxx

GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT

GUJARAT BILL NO. 15 OF 2022.

A BILL

further to amend the Gujarat Municipalities
Act, 1963.

I SHRI

VINODBHAI MORADIYA,
MINISTER OF STATE FOR URBAN
DEVELOPMENTI

(As published in the Gujarat Government
Gzzette of 20th September,2022)

D. M. Patel,
Secretary,
Gujarat Legislative Assembly.

Got,erunrent Central Press, Gandhinagar.

6

