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ાચાર િનવારણ અિઘિનયમ, ૧૯૮૮ 

(સને.૧૯૮૮નો અિઘિનયમ માકં ૪૯) 

(૯મી સ ટ બર, ૧૯૮૮) 

(સને.૧૯૯૪ના માચર્ મિહનાની ૩૧મી તારીખે અમલમા ંહોય તે પ્રમાણે) 

ાચાર િનવારણને લગતો કાયદો એકિ ત કરવા અને ઘુારવા તેમજ તેની સાથે સકંળાયેલ બાબતો 
ગેનો અિઘિનયમ. 

સાસંદે, ભારતના ગણરાજયના ઓગણચાળીસમા ંવષર્મા ંનીચે પ્રમાણે અિઘનયમ કય  છે.  

કરણ-૧ 

ારં ભક 

૧. (૧) આ અિઘિનયમ, ભ્ર ટ્રાચાર િનવારણ અિઘિનયમ, ૧૯૮૮ કહવેાશે.  

(ર)  તે,  જ મ ુઅન ે કા મીર  રાજય  િસવાયના  સમગ્ર ભારતને  લાગ ુ ૫ડે  છે અને  તે ભારત બહારના 
ભારતના સવર્ નાગિરકને ૫ણ લાગ ુ૫ડે છે.  

ર. આ અિઘિનયમમા,ં સદંભર્થી અ યથા અપેિક્ષત ન હોય તો  

(ક)  ‘’ચ ૂ્ટંણી’’  એટલે  સસંદના  અથવા  કોઇ  િવઘાન  મડંળ,  થાિનક  સતામડંળ  કે  અ ય જાહરે  સતા 
મડંળના સ યો ૫સદં કરવામા ં હત ુમાટે કોઇ૫ણ કાયદા  હઠેળ ગમે  તે સાઘનો  દ્રારા યો લી કોઇ૫ણ 
ચુટંણી.  

(ખ) ‘’જાહરે ફરજ’’ એટલે   ફરજ બજાવવામા ંરાજય, જનતા કે મોટા સમદુાયનુ ંિહત હોય તે ફરજ.  

પ ટીકરણ- આ ખડંમા,ં ‘’ રાજય’’ મા ંકે દ્રીય, પ્રાિંતય અથવા રાજય અિઘિનયમ થી અથવા તે હઠેળ 
થાપેલ કોઇ કોપ રેશન અથવા સરકારની માિલકીના અથવા તેના િનયતં્રણ હઠેળના અથવા તેની સહાય 
મેળવતા કોઇ સતામડંળ અથવા મડંળ અથવા  કં૫ની અિઘિનયમ, ૧૯૫૬ની  કલમ. ૬૧૭મા ં યાખ્યા 
કયાર્ મજુબની કોઇ સરકારી કં૫નીનો સમાવેશ થાય છે.  

(ગ) ‘’રાજયસવેક’’ એટલે- 

(૧)    સરકારની  નોકરીમા ં હોય  અથવા  સરકારના  ૫ગારદાર  હોય  અથવા  કોઇ૫ણ  જાહરે  ફરજ 
બજાવવા માટે,  ને ફી કે કિમશન  પે સરકાર તરફથી મહનેતાણુ ંમળતુ ંહોય તેવી કોઇ  યિકત.  

(ર)  થાિનક સતામડંળની નોકરીમા ંહોય અથવા તેની ૫ગારદાર હોય તેવી કોઇ  યિકત.  

(૩)  કે દ્રીય, પ્રાિંતય અથવા રાજય અિઘિનયમ થી અથવા  તે હઠેળ  થાપેલ કોઇ કોપ રેશન, અથવા 
સરકારની માિલકીના અથવા   તેના  િનયતં્રણ હઠેળના અથવા  તેની સહાય મેળવતુ ંકોપ રેશન અથવા 



 
 

 

કં૫ની અિઘિનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ.૬૧૭મા ં યાખ્યા કયાર્ મજુબની કોઇ સરકારી કં૫નીની નોકરી કરતી 
અથવા તેમાથંી ૫ગાર મેળવતી કોઇ  યિકત.  

(૪) જાતે અથવા અમકુ  યિકતઓના  મડંળના  સ ય તરીકે  યાય  િનણર્યના  કાય  અદા  કરવા  માટે 
કાયદાથી સતા આપેલી કોઇ  યિકત સિહત કોઇ૫ણ  યાયાઘીશ.  

(૫)  કોઇ  યાયાલયે  િનયકુત  કરેલ  િલકવીડેટર,  રીસીવર  અથવા  કિમશનર  સિહત  યાય  કરવાના 
સબંઘંમા,ં કોઇ ફરજ બજાવવા માટે એવા  યાયાલયે અિઘકૃત કરેલી કોઇ  યિકત.  

(૬) કોઇ  યાયાલયે અથવા સક્ષમ અિઘકારીએ  ને કોઇ દાવો કે બાબત િનણર્યાથેર્ કે રીપોટર્  કરવા માટે 
મોકલેલ હોય તેવા કોઇ લવાદ કે અ ય  યિકત.  

(૭) એવો કોઇ હોદ્રો ઘરાવતી  યિકત  કે  ની  એ  તેને કોઇ મતદાર યાદી  તૈયાર કરવાની, પ્રિસઘ્ઘ 
કરવાની,  જાળવવાની  અથવા  સઘુારવાની  અથવા  કોઇ  ચુટંણી  કે  ચુટંણીના  કોઇ  ભાગનુ ં સચંાલન 
કરવાની સતા મળી હોય,  

(૮) એવો કોઇ હોદ્રો ઘરાવતી  યિકત કે  ની  એ તેને કોઇ જાહરે ફરજ બજાવવાનો અિઘકાર આ૫વામા ં
આ યો હોય અથવા ફરજ પાડવામા ંઆવી હોય  

(૯)  કે દ્ર  સરકાર  અથવા  રાજય  સરકાર  પાસેથી  અથવા  કે દ્રના,  પ્રા તના  અથવા  રાજયના  કોઇ 
અિઘિનયમથી અથવા ત ે હઠેળ  થાપેલ કોઇ કોપ રેશન પાસેથી અથવા સરકારની માલીકીના અથવા 
તેના  િનયતં્રણ  હઠેળના  અથવા  તેની  સહાય  મેળવતા  કોઇ  સતા  મડંળ અથવા  મડંળ અથવા  કં૫ની 
અિઘિનયમ,  ૧૯૫૬ની  કલમ.૬૧૭મા ં યાખ્યા  કયાર્  પ્રમાણેની  કોઇ સરકારી  કં૫ની પાસેથી, નાણાકંીય 
સહાય  મેળવતા  અથવા  મેળવેલ  હોય  તેવી,  કૃિષ,  ઉ ોગ,  વેપાર  અથવા  બે કીંગમા ં રોકાયેલ  કોઇ 
રિજ ટર થયેલી સહકારી મડંળીના પ્રમખુ, સેકે્રટરી અથવા અ ય હોદ્રદેાર હોય તેવી કોઇ૫ણ  યિકત.  

(૧૦) ગમે તે નામે ઓળખતા કોઇ સેવા આયોગ અથવા બોડર્ના અઘ્યક્ષ, સ ય અથવા કમર્ચારી હોય 
અથવા આવા આયોગ  કે  બોડર્  વતી  કોઇ૫ણ  ૫રીક્ષાનુ ં સચંાલન  કરવા અથવા  ૫સદંગી  કરવા  માટે, 
આવા આયોગે અથવા બોડર્ નીમેલ કોઇ ૫સદંગી સિમિતનો કોઇ સ ય હોય તેવી કોઇ  યિકત.  

(૧૧) કોઇ૫ણ યિુનવિસર્ટીના ગમે તે નામે ઓળખાતા કુલ૫િત (વાઇસ ચા સેલર) અથવા કોઇ વહીવટી 
મડંળના સ ય, પ્રોફેસર, રીડર, લેકચરર, અ ય કોઇ અઘ્યા૫ક અથવા કમર્ચારી હોય તવેી કોઇ  યિકત 
અને ૫રીક્ષાઓ લેવા અથવા તેનુ ંસચંાલન કરવાના સબઘંમા ંયિુનવિસર્ટીએ અથવા અ ય જાહરે સતા 
મડંળે  ની સેવા લેવામા ંઆવી હોય તેવી કોઇ  યિકત .  

(૧ર)  કે દ્ર  સરકારે  રાજયસરકાર  પાસેથી  અથવા  થાિનક  કે  અ ય  જાહરે  સતા  મડંળ  પાસેથી  કંઇ 
નાણાકંીય સહાય મેળવતી અથવા મેળવેલ હોય તેવી ગમે તે રીતે  થપાયેલી કોઇ શૈક્ષિણક, વૈજ્ઞાિનક, 
સમાિજક, સાં કૃિતક અથવા અ ય સં થાના કોઇ હોદ્રદેાર કે કમર્ચારી હોય તેવી કોઇ  યિકત.  



 
 

 

પ ટીકરણ  :-  (૧)  ઉ૫રની  પેટા-કલમો  પૈકી  કોઇ૫ણ  પેટા  કલમ  હઠેળ  આવી  જતી  યિકતઓ, 
રાજયસેવક છે. ૫છી તેમને સરકારે િનમેલી હોય કે ન હોય.  

પ ટીકરણ :- (ર) ‘’રાજયસવેક’’ એ શ દો જયા ંજયા ંઆવતા હોય  યા  યા ંરાજય સેવકના  થાનનો 
ખરેખર અિઘકાર ઘરાવતી હોય તેવી દરેક  યિકત એમ સમજવુ,ં ૫છી ભલે તે  થાન ઘરાવવાના તેના 
અિઘકારમા ંકાયદાની કોઇ  ટુી હોય.  

કરણ – ર 

ખાસ યાયાઘીશો ુ ંિનમ ુકં 

૩. (૧) કે દ્ર સરકાર અથવા રાજય સરકાર સરકારી રાજ૫ત્રમા ંજાહરેનામા દ્રારા નીચે જણાવેલા ગનુાની 
ઇ સાફી કાયર્વાહી કરવા માટે જાહરેનામામા ં િનિદ ટ કયાર્ હોય  તેવા  િવ તાર  કે  િવ તારો માટે અથવા 
તેવા કેસ કે કેસોના જૂથ માટે જ રી હોય તેટલા ખાસ  યાયાઘીશો નીમી શકશે.  

(ક) આ અિઘિનયમ હઠેળનો િશક્ષાપાત્ર કોઇ ગનુો : અને  

(ખ)  ખડં(ક)મા ં િનિદર્ ટ  કરેલા  ગનુા  પૈકી  કોઇ  ગનુો  કરવાનુ ં કે  ગનુો  કરવાની  કોઇ  કોશીશ  કરવાનુ ં
અથવા તેમા ંકોઇ દુ પેરણ કરવા માટેન ુ ંકોઇ૫ણ કાવતરંુ.  

(ર) ફોજદારી કાયર્વાહી અિઘિનયમ, ૧૯૭૩ હઠેળ કોઇ  યિકત સેશે સ  યાયાઘીશ અથવા અિઘક સેશ સ 
યાયાઘીશ અથવા મદદનીશ સેશ સ  યાયાઘીશ હોય અથવા રહી ચકૂી હોય તે િસવાય, આ અિઘિનયમ 
હઠેળ ખાસ  યાયાઘીશ તરીકેની િનમણ ૂક્ માટે તે લાયક ગણાશે નિહ.  

૪. (૧)     ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ, ૧૯૭૩મા ંઅથવા ત સમયે અમલમા ંહોય  તેવા અ ય કોઇ 
કાયદામા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા,ં કલમ.૩ ની પેટા કલમ(૧)મા ં િનિદ ટ કરેલા ગનુાની ઇ સાફી 
કાયર્વાહી માત્ર ખાસ  યાયાઘીશો જ કરી શકશે.  

(ર) કલમ.૩ની પેટા કલમ(૧)મા ંિનિદ ટ કરેલ દરેક ગનુાની ઇ સાફી કાયર્વાહી,   િવ તારમા ંતે ગનુો 
કરવામા ંઆ યો હોય તે િવ તાર માટેના ખાસ  યાયાઘીશે અથવા યથાપ્રસગં  , તે કેસ માટે િનમાયેલા 
ખાસ  યાયાઘીશે  અથવા આવા  િવ તાર  માટે  એક  કરતા ં વઘારે  ખાસ  યાયઘીશો  હોય  યારે,  કે દ્ર 
સરકાર આ અથેર્ િનિદ ટ કરે તે પૈકીના એક ખાસ  યાયાઘીશે કરવી જોઇશે.   

(૩) કોઇ કેસની ઇ સાફી કાયર્વાહી કરવામા ંઆવતી હોય  યારે, ખાસ  યાયાઘીશ, કલમ ૩મા ં િનિદ ટ 
કરેલ કોઇ ગનુા િસવાયના એવા કોઇ ગનુા કે  મા ંફોજદારી કાયર્રીતી અિઘિનયમ, ૧૯૭૩ હઠેળ તેવા જ 
પ્રકારની ઇ સાફી કાયર્વાહીમા ંઆરોપી ઉ૫ર તહોમત મકૂી શકાય એમ હોય, તેવી ઇ સાફી કાયર્વાહી ૫ણ 
કરી શકશે.  

(૪) ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ ૧૯૭૩મા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા ંખાસ  યાયાઘીશે   યવહાયર્ 
હોય તેટલે સઘુી, રો  રોજના ઘોરણે ગનુાની ઇ સાફી કાયર્વાહી કરવી જોઇશે.  



 
 

 

 ૫. (૧) ખાસ  યાયાઘીશ, ઇ સાફી કાયર્વાહી માટે આરોપીને પોતાની સમક્ષ હાજર કયાર્ િવના ગનુાની 
સનુાવણી  હાથ  ઘરી  શકશે  અને આરોપી  યિકતના  ઇ સાફી  કાયર્વાહી  કરતી  વખતે  મેિજ ટે્રટે  વોરંટ 
કેસોની  ઇ સાફી  કાયર્વાહી  કરવા  માટે  ફોજદારી  કાયર્રીતી અિઘિનયમ,  ૧૯૭૩  થી  ઠરાવેલી  કાયર્વાહી 
અનસુરવી જોઇશે.  

(ર) ખાસ  યાયાઘીશ, કોઇ ગનુામા ંપ્ર યક્ષ કે ૫રોક્ષ રીતે સકંળાયલે હોવાનુ ંઅથવા ગનુાની બાતમીદાર 
હોવાનુ ં મનાતી  કોઇ  યિકતનો  પરુાવો  મેળવવા  માટે એ ગનુાને  લગતા  પોતાની જાણમા ં હોય  તેવા 
સમગ્ર સજંોગો સપંણૂર્ અને સાચા પ્રગટ કરવાની શરતે એવી  યિકતને અને તે ગનુો કરવામા ંમખુ્ય કે 
મદદકતાર્ તરીકે હોય તેવી અ ય દરેક સબઘંીત  યિકતન ેમાફી આપી શકશે  તેવી રીતે આપેલી કોઇ 
માફી ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ.૩૦૮ની પેટા-કલમો (૧) અને (૫)ના હતેઓુ માટે, 
તે અિઘિનયમની કલમ.૩૦૭ હઠેળ આપેલી છે એમ ગણાશે.  

(૩)  પેટા-કલમ(૧)  અથવા  પેટા  કલમ.(ર)મા ં જોગવાઇ  કરી  હોય  તે  િસવાય,  ફોજદારી  કાયર્રીતી 
અિઘિનયમ.૧૯૭૩ની જોગવાઇઓ, આ અિઘિનયમ સાથે અસગંત ન હોય તેટલે સઘુી, ખાસ  યાયાઘીશ 
સમક્ષની  કાયર્વાહીઓને  લાગ ુ ૫ડશે  અને  સદરહુ ં જોગવાઇઓના  હતેઓુ  માટે,  ખાસ  યાયાઘીશોનુ ં
યાયાલય,  સેશન  યાયાલય  ગણાશે  અને  ખાસ  યાયાઘીશ  સમક્ષ  ફોજદારી  કાયર્વાહીનુ ં સચંાલન 
કરનાર વયિકત, ૫િ લક પ્રોસીકયટુર ગણાશે.  

(૫) ખાસ  યાયાઘીશ, તેણે દોિષત ઠરાવેલ કોઇ  યિકતને   ગનુા માટે આવી  યિકત દોિષત ઠરી હોય 
તેવા ગનુાની િશક્ષા માટે કાયદાથી મજૂંર રાખેલી કોઇ૫ણ સજા કરી શકશે.  

(૬)  ખાસ  યાયાઘીશ આ અિઘિનયમ  હઠેળ  િશક્ષાપાત્ર  કોઇ  ગનુાની  ઇ સાફી  કાયર્વાહી  કરતી  વેળા, 
ફોજદારી  કાયદા સઘુારા વટહુકમ,  ૧૯૪૪  હઠેળ  િજ લા  યાયાઘીશે વા૫રવાની તમામ સતા વા૫રશે 
અને કરવાના તમામ કાય  કરશે.  

૬.  (૧) ખાસ  યાયાઘીશ, આવ યક ચીજ વસત ુઅિઘિનયમ  ૧૯૫૫ ની  કલમ.૧ર-ક  ની  પેટા-કલમ 
(૧)મા ંઉ લેખેલ કોઇ ખાસ હકુમનુ ંઅથવા તે કલમની પેટા કલમ(ર) ના ખડં (ક) મા ંઉ લેખેલ કોઇ૫ણ 
હકુમનુ ંઉ લઘંન કરવા સબઘંી કોઇ રાજયસેવકે કય  હોવાનુ ંકહવેાતા, કલમ.૩ ની પેટા કલમ (૧)મા ં
િનિદર્ ટ કરેલા કોઇ ગનુાની ઇ સાફી કાયર્વાહી કરતા હોય  યારે, આ અિઘિનયમની કલમ ૫ ની પેટા-
કલમ (૧) મા ંઅથવા ફોજદારી કાયર્રીતી અિઘિનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ.ર૬૦મા ંગમે તે મજકૂર હોય તે 
છતા,ં ખાસ  યાયાઘીશ, સકં્ષિ ત રીતે ગનુાની ઇ સાફી કાયર્વાહી કરશે અને સદરહુ અિઘિનયમની કલમો 
ર૬ર થી ર૬૫  (બ ે સહીત) ની જોગવાઇઓ, શકય હોય  યા ંસઘુી, આવી ઇ સાફી કાયર્વાહીને લાગ ુ
૫ડશે.  

૫રંત ુઆ કલમ હઠેળની સિંક્ષ ત ઇ સાફી કાયર્વાહીમા ંકોઇ ગનુા સાિબતીના  કેસમા,ં ખાસ  યાયાઘીશ, 
એક વષર્થી વઘ ુન હોય તેટલી મદુત સઘુીની કેદની સજા કરે તો તે કાયદેસર ગણાશે.  



 
 

 

વઘમુા ંઆ કલમ હઠેળની સિંક્ષ ત ઇ સાફી કાયર્વાહીના આરંભે અથવા તે દરિમયાન ખાસ  યાયાઘીશને 
એક જણાય  કે  કેસનો પ્રકાર એવો  છે  કે, એક વષર્  કરતા ંવઘારે મદુત માટેની સજા કરી શકાઇ હોય 
અથવા  અ ય  કોઇ  કારણસર  સિંક્ષ ત  રીતે  કેસની  ઇ સાફી  કાયર્વાહી  અિન છનીય  છે,  યારે,  ખાસ 
યાયાઘીશ,  ૫ક્ષકારોને  સાભં યા  ૫છી,  તે  મજુબના  હકુમની  ન ઘ  કરશે અને  તે  ૫છી,  ની  જુબાની 
લેવાઇ  હોય તેવા  કોઇ સાક્ષીઓને પાછા બોલાવશે અને  મેજી ટેટોએ વોરંટ  કેસોની  ઇ સાફી  કાયર્વાહી 
કરવા માટે સદરહ ુઅિઘિનયમથી   કાયર્રીિત ઠરાવી છે તે અનસુાર, કેસની સનુાવણી કે ફરી સનુાવણી 
કરવા આગળ વઘશે.  

(ર) આ અિઘિનયમમા ંઅથવા ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ, ૧૯૭૩મા ંિવ ઘ્ઘનો ગમે તે મજકૂર હોય 
તે છતા,ં આ કલમ હઠેળ સિંક્ષ ત ઇ સાફી કાયર્વાહી કરી હોય તેવા    કેસોમા ંખાસ  યાયાઘીશ, એક 
મિહનાથી વઘ ુનિહ તેટલી કેદની અને બે હજારથી વઘ ુનિહ તેટલા  િપયાના દંડની સજા કરે તેવા કોઇ 
કેસમા ંએવી સજા ઉ૫રાતં, સદરહુ ંઅિઘિનયમની કલમ.૪૫ર હઠેળ કોઇ હકુમ કરવામા ંઆ યો હોય કે ન 
હોય તો ૫ણ દોિષત ઠરાવેલ  યિકતથી કોઇ અપીલ થઇ શકશે નિહ, ૫રંત ુખાસ  યાયાઘીશે ઉ૫યુર્કત 
મયાર્દા કરતા વઘારે કોઇ સજા કરી હોય  યારે, અપીલ કરી શકાશે.  

કરણ ૩ 

નુા અને િશ ા 

૭   કોઇ  યિકત, રાજયસેવક હોય અથવા હોવાની અપેક્ષા રાખતી હોય તે, પોતાના માટે અથવા બીજી 
કોઇ૫ણ  યિકત માટે, કે દ્ર સરકાર અથવા રાજય સરકાર અથવા સસંદ અથવા કોઇ૫ણ રાજય િવઘાન 
મડંળ પાસે અથવા કલમ-ર ના ખડં(ગ) મા ંઉ લેખેલ કોઇ૫ણ  થાિનક સતા મડંળ, કોપ રેશન અથવા 
સરકારી કં૫ની અથવા કોઇ૫ણ જાણીતા કે અ ય રાજય સેવકની કોઇ૫ણ  યિકત ઉ૫ર, કોઇ૫ણ સરકારી 
કામ  કરવા  માટે  અથવા    કરવાનુ ં અટકાવવા  માટે  અથવા  પોતાની  સરકારી  કામો  કરીને,  કોઇ૫ણ 
યિકતની તરફદારી અથવા િવરોઘ દશાર્વવા માટે અથવા દશાર્વવાનુ ંઅટકાવવા માટે અથવા કોઇ૫ણ 
સેવા અથવા  કુસેવા બજાવવા માટે અથવા બજાવવાનો પ્રય ન કરવા માટે હતે ુઅથવા બદલી તરીકે 
કાયદેસરના મહનેતાણા િસવાય ગમે તે પ્રકારનુ ંકોઇ૫ણ તોષણ બીજી  યિકત પાસેથી  વીકારે અથવા 
મેળવે અથવા  વીકારવા સમતં થાય અથવા મેળવવાનો પ્રય ન કરે તે  યિકત, છ મિહના કરતા ંઓછી 
ન હોય તેટલી ૫ણ પાચં વષર્ સઘુીની કેદની િશક્ષા ને પાત્ર થશે અને દંડને ૫ણ પાત્ર થશે.  

પ ટીકરણ-  (ક)    ‘’રાજય  સેવક થવાની અપેક્ષા  રાખતા’’  હોદ્રો ઘરાવવાની અપેક્ષા  રાખતી ન  હોય 
તેવી કોઇ  યિકત પોતે હોદ્રો ઘરાવવાની તૈયારીમા ંછે અન ે૫છી તે તેમને સેવા આ૫શે એક મનાવીને, 
બીજાઓને  છેતરીને, તોષણ  મેળવે તો,  તે  છેતરપીંડી  કરવા માટે  દોિષત ઠરી શકે,  ૫ણ આ કલમમા ં
યાખ્યા કયાર્ મજુબના ગનુા માટે તે દોિષત થતી નથી.  

(ખ) ‘’તોષણ’’ ‘’તોષણ’’ એ શ દ નાણાકંીય તોષણ અથવા નાણામંા ંઅંદાજી શકાય તેવા તોષણ પરૂતો 
મયાર્િદત નથી.   



 
 

 

(ગ) ‘’કાયદેસર  મહનેતાણુખં  ’’  ‘’કાયદેસર મહનેતાણુ ં ’’ એ શ દો રાજય સેવક કાયદેસર રીતે માગંી 
શકે તવેા મહનેતાણા પરૂતા મયાર્િદત નથી, ૫ણ જયા ંતે સેવા આ૫તો હોય તે સરકારે અથવા સગંઠને 
તે  વીકારવા માટે  ટ આપી હોય તે તમામ મહનેતાણાનો તેમા ંસમાવેશ થાય છે.  

(ઘ) ‘’ કામ કરવા માટેનો હતે ુઅથવા બદલો’’   કોઇ  યિકત, પોતે   કામ કરવાનો ઇરાદો રાખતી ન 
હોય અથવા કરવાની  િ થિત મા ંપોતે ન હોય અથવા પોતે  કયુર્ ન હોય તવેા કામ માટે  હતે ુઅથવા 
બદલા તરીકે તોષણ  વીકારે તે  યિકત, આ શ દ પ્રયોગમા ંઆવી જાય છે.  

(ચ) જયારે રાજય સેવક, કોઇ  યિકતને, ભલૂથી એમ માનવાને લલચાવે  કે પોતાની સરકાર સાથેની 
લાગ-વગ થી તે  યિકતને હક  મેળવી આ૫શે અને આ રીતે  તે  યિકતને, આ  સેવાના બદલા તરીકે 
નાણા ંઅથવા બીજુ ંકોઇ તોષણ રાજય સેવકને આ૫વા લલચાવે,  યારે રાજય સેવકે, આ કલમ હઠેળ 
ગનુો કરેલ છે.  

૮.   કોઇ  યિકત, પોતાના માટે અથવા બીજી કોઇ૫ણ  યિકત માટે,  કે દ્ર સરકારની અથવા કોઇ૫ણ 
રાજય  સરકારની  અથવા  સસંદ  અથવા  રાજય  િવઘાન  મડંળની  અથવા  કલમ-ર  ના  ખડં  (ગ)  મા ં
ઉ લેખેલ કોઇ૫ણ  થાિનક સતા મડંળ, કોપ રેશન અથવા સરકારી કં૫નીની અથવા કરવાનુ ંઅટકાવવા 
માટે અથવા આવા રાજય  સેવકના સરકારી  કામો કરીને  કોઇ૫ણ  યિકતની તરફદારી અથવા  િવરોઘ 
દશાર્વવા માટે અથવા કોઇ૫ણ  સેવા અથવા  કુસેવા બજાવવા માટે અથવા બજાવવાનો પ્રય ન કરવા 
માટે જાણીતા અથવા રાજય કોઇ૫ણ રાજય સેવકને લાચં આપીને અથવા ગેરકાયદેસરના સાઘનો દ્રારા 
લલચાવવા માટે અથવા બદલી તરીકે ગમ ેતે પ્રકારનુ ંકોઇ૫ણ તોષણ કોઇ૫ણ  યિકત પાસેથી  વીકારે 
અથવા  મેળવે અથવા  વીકારવા  સમંત  થવા અથવા  મળેવવાનો  પ્રય ન  કરે  તે  યિકત,  છ  મિહના 
કરતા ંઆોછી ન હોય તેટલી ૫ણ પાચં વષર્ સઘુીની કેદની િશક્ષાને પાત્ર થશે અને દંડને ૫ણ પાત્ર થશ.ે  

૯.    કોઇ  યિકત,  પોતાના  માટે,  અથવા  બીજી  કોઇ૫ણ  યિકત  માટે,  કે દ્ર  સરકાર  અથવા  રાજય 
સરકાર અથવા સસંદ કે કોઇ રાજય િવઘાન-મડંળની અથવા કલમ ર ના ખડં(ગ) મા ંઉ લેખેલ  થાિનક 
સતા મડંળ, કોપ રેશન અથવા સરકારી કં૫નીની અથવા જાણીતા કે અ ય રાજય સેવકની કોઇ  યિકત 
ઉ૫ર,  કોઇ સરકારી  કામ  કરવા માટે અથવા  કરવાનુ ં અટકાવવા  માટે અથવા આવા  રાજય  સેવકના 
સરકારી કામો કરીને, કોઇ૫ણ  યિકતની તરફદારી અથવા િવરોઘ દશાર્વવા માટે અથવા કોઇ૫ણ સેવા 
અથવા કુસેવા બજાવવા અથવા ન બજાવવા માટે પ્રય ન કરવા કોઇ૫ણ જાણીતા અથવા અ ય રાજય 
સેવક અંગત વગ વા૫રીને, લલચાવવાનો હતે ુકે બદલા તરીકે ગમે તે પ્રકારનુ ંકંઇ૫ણ તોષણ, કોઇ૫ણ 
યિકત પાસેથી  વીકારે અથવા મેળવે અથવા  વીકારવા સમતં થાય અથવા મેળવવાનો પ્રય ન કરે, તે 
યિકત, છ મિહના કરતા ંઓછી ન હોય તેટલી ૫ણ પાચં વષર્ સઘુીની  કેદની  િશક્ષાને પાત્ર થશે અને 
દંડને ૫ણ પાત્ર થશે.  

૧૦.   કોઇ  યિકત, રાજય સેવક હોય અને  ના સબંઘંમા ંકલમ.૮ અથવા ૯ મા ં યાખ્યા કરેલ ગનુા 
પૈકી કોઇ ગનુો થયેલ હોય તે  યિકત, ગનુાનુ ંદુ પે્રરણ કરે ૫છી તે ગનુો તે દુ પે્રરણના પિરણામે થયો 



 
 

 

હોય  કે થયો જ  હોય તો  ૫ણ  તે છ મિહના થી ઓછી ન  હોય  તેટલી  ૫ણ પાચં વષર્ સઘુીની  કેદની 
િશક્ષાને પાત્ર થશે અને ત ેદંડને પણ પાત્ર થશે.  

૧૧.   કોઇ  યિકત, રાજય સેવક હોય અને, પોતાના માટે અથવા અ ય કોઇ  યિકત માટે, આવા રાજય 
સેવકે કરેલી કે કરી રહયો હોય તેવી કોઇ કાયર્વાહી અથવા કામકાજમા ંસબંઘં ઘરાવતી હોવાનુ ંઅથવા 
ઘરાવતી હોય અથવા ઘરાવવાનો સભંવ હોવાનુ ંજાણતી હોય અથવા  તેના પોતાના અથવા તે  ના 
તાબામા ંહોય તેવા કોઇ રાજય સેવકના સરકારી કામો સાથે કંઇ૫ણ સબંઘં ઘરાવતી હોય તેવી કોઇ૫ણ 
યિકત  પાસેથી,  અથવા  એવી  રીતે  સબંઘં  ઘરાવતી  યિકતમા ં િહત  હોવાનુ ં અથવા  સબંઘં  હોવાનુ ં
જાણતી હોય તેવી કોઇ૫ણ  યિકત પાસેથી અવેજ  િસવાય  કે તે અવેજ અપરુતો હોવાનુ ંપોતે જાણતી 
હોય તેવા અવેજ બદલ, કોઇ િકમતી વ ત ુ વીકારે અથવા મેળવે અથવા  વીકારવા સમંત થાય અથવા 
મેળવવા કોિશશ કરે, તે  યિકત, છ િમહના થી ઓછી ન હોય તેવી ૫ણ પાચં વષર્ સઘુીની કેદની િશક્ષાને 
પાત્ર થશે અને દંડને ૫ણ પાત્ર થશે.  

૧ર.   કોઇ  યિકત, કલમ.૭ અથવા ૧૧ હઠેળ  િશક્ષાને પાત્ર કોઇ ૫ણ ગનુાનુ ં દુ પ્રેરણ કરે, ૫છી તે 
ગનુો દુ પે્રરણ કરવાના ૫િરણામે થયો હોય કે થયો ન હોય તો ૫ણ તે, છ મિહના કરતા ંઓછી ન હોય 
તેટલી, ૫ણ પાચં વષર્ સઘુીની કેદની િશક્ષાને પાત્ર થશે અને દંડને ૫ણ પાત્ર થશે.  

૧૩. (૧) કોઇ રાજય સેવકે નીચે પ્રમાણે કયુર્ હોય તો, ગનુાિહત ગેર વતર્નનો ગનુો કયાર્ન ુ ંકહવેાય.  

(ક) કોઇ  યિકત પાસેથી, પોતાના માટે અથવા અ ય કોઇ  યિકત માટે, કલમ-૭મા ંજણા યા પ્રમાણે હતે ુ
અથવા બદલા તરીકે,  કાયદેસરના મહનેતાણા  િસવાયનુ ં કોઇ તોષણ વારંવાર  વીકારે અથવા  મેળવે 
અથવા  વીકારવા કબલૂ થાય અથવા મેળવવાનો પ્રય ન કરે અથવા  

(ખ) કોઇ  યિકત પોતાના માટે, અથવા અ ય કોઇ  યિકત માટે, પોતે કરેલી અથવા કરી રહયો હોય 
તેવી કોઇ કાયર્વાહીમા ંઅથવા કામકાજમા ંસબંઘં ઘરાવતી હોવાનુ ંઅથવા ઘરાવવાની હોવાનુ ંઅથવા 
ઘરાવવાનો સભંવ હોવાનુ ંજાણતો હોય અથવા પોતાના કે પોતે  ના તાબામા ંહોય તે રાજય સેવકના 
સરકારી  કાય   સાથે  સકંળાયેલ  હોય  તેવી  કોઇ૫ણ  યિકત  પાસેથી  અથવા  એ  રીતે  સબંઘં  ઘરાવતી 
યિકતનુ ં િહત હોવાનુ ંઅથવા તેના સાથે સબંઘં   હોવાનુ ંજાણતી હોય  તેવી કોઇ૫ણ  યિકત પાસેથી, 
પોતાના માટે કે કોઇ  યિકત માટે, કંઇ અવેજ આ યા િવના અથવા અવેજ અપરુતો હોવાનુ ંજાણતી હોય 
તેવી કોઇ િકમતંી વ ત ુલે કે મેળવે અથવા લેવા સમંત થાય કે મેળવવાની કોશીશી કરે અથવા 

(ગ) કોઇ  યિકત, રાજય સેવક તરીકે પોતાને સોપેલ અથવા પોતાના િનયતં્રણ હઠેળની કોઇ િમલકતનો 
અપ્રમાિણક રીતે અથવા ક૫ટ પવૂર્ક દુિવર્િનયોગ કરે અથવા અ યથા તેને પોતાના ઉ૫યોગમા ંલેવા માટે 
પાતંર કરે અથવા અ ય કોઇ  યિકતને તેમ કરવા દે અથવા  

(ઘ) જો તે... 



 
 

 

(૧) લાચં આપીને અથવા  ગેરકાયદેસર સાઘન  દ્રારા  પોતાના  માટે અથવા અ ય  કોઇ  યિકત માટે, 
િકંમતી વ ત ુઅથવા નાણાકંીય લાભ મેળવે, અથવા 

(ર) રાજય સેવક તરીકેના પોતાના હોદ્રાનો  દુ ૫યોગ કરીને, પોતાના માટે અથવા અ ય કોઇ  યિકત 
માટે કોઇ િકમતી વ ત ુઅથવા નાણાકંીય લાભ મેળવે અથવા  

(૪) રાજય સેવક તરીકેનો હોદ્રો ઘરાવતી વેળા કોઇ૫ણ  યિકત માટે, કંઇ૫ણ જાહરે િહત િસવાય, કોઇ 
િકમતી વ ત ુઅથવા નાણાકંીય લાભ મેળવે અથવા  

(ચ)  ના  માટે  રાજય  સેવક  નાણાકંીય  સાઘનોનો  અથવા  આવકના  તેના  જાણીતા  સાઘનો  સાથે 
અપ્રમાણસર એવી  િમલકતો સતંોષકારક  િહસાબ આપી શકે નિહ  તે,  તેની અથવા  તેના વતીની  કોઇ 
યિકતના કબજામા ંહોય અથવા તેના હોદ્રાની મદુત દરિમયાન કોઇ૫ણ સમયે કબ  મેળ યો હોય.  

સ૫્ ટીકરણ  –  આ  કલમનો  હતે ુ માટે,  ‘’આવકના  જાણીતા  સાઘનો’’  એટલે,  કોઇ  કાયદેસરના 
સાઘનોમાથંી પ્રા ત કરેલી આવક, અને આવી આવકની, રાજય સેવકને ત સમયે લાગ ુ૫ડતા હોય તેવા 
કોઇ કાયદા, િનયમો અન ેહુકમોની જોગવાઇઓ અનસુાર જાણ કરેલી હોવી જોઇએ.  

(ર) ગનુાિહત ગેરવતર્ન કયુર્  હોય  તેવો કોઇ૫ણ રાજય  સેવક, એક વષર્થી ઓછી ન હોય  તેટલી ૫ણ 
સાત વષર્ સઘુીની કેદની િશક્ષાને પાત્ર થશે અને તે દંડને  ણ પાત્ર થશે.  

૧૪.    કોઇ  યિકત વારંવાર  

(ક) કલમ ૮ અથવા કલમ.૯ હઠેળ િશક્ષાને પાત્ર ગનુો કરે અથવા  

(ખ) કલમ ૧ર હઠેળ િશક્ષાને પાત્ર ગનુો કરે.  

તે  યિકત, બે વષર્ થી ઓછી ન હોય તેટલી ૫ણ સાત વષર્ સઘુીની કેદની  િશક્ષાને પાત્ર થશે અને તે 
દંડને ૫ણ પાત્ર થશે.  

૧૫.   કોઇ  યિકત કલમ.૧૩ ની પેટા કલમ (૧) ના ખડં (ગ) અથવા ખડં (ઘ) મા ંઉ લેખલો ગનુો 
કરવાની કોશીશ કરે, તે ત્રણ વષર્ સઘુીની કેદની અને દંડની િશક્ષાન ેપાત્ર થશે.  

૧૬. કલમ.૧૩ની પેટા કલમ(ર) અથવા કલમ.૧૪ હઠેળ દંડની સજા કરવામા ંઆવી હોય  યારે, દંડની 
રકમ  ઠરાવતી  વખતે,  યાયાલય, આરોપી  યિકતએ ગનુો  કરીને  મેળવેલી  હોય  તેવી  રકમ અથવા 
િમલકતની િકંમત હોય તો તે અથવા કલમ.૧૩ની પેટા કલમ (૧)ના ખડં (ચ) મા ંઉ લેખેલા કોઇ ગનુા 
માટે દોિષત ઠરેલ હોય  યારે   નાણાકંીય સાઘનો કે િમલકત માટે આરોપી  યિકત સતંોષકારક ખલુાસો 
આપી શકયો ન હોય તેવા તે ખડંમા ંઉ લેખેલા નાણાકંીય સાઘનો અથવા િમલકતને, િવચારણામા ંલેવા 
જોઇશે.  

 



 
 

 

કરણ-૪ 

અિઘિનયમ હઠળના કસોની તપાસ 

૧૭. ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ ૧૯૭૩મા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા ં

(ક) િદ હી  પેિશયલ પોલીસ એ ટાિ લશમે ટની બાબતમા,ં પોલીસ ઇ પેકટરના  

(ખ)  મુબંઇ  ,  કલકતા,  મદ્રાસ  અને  અમદાવાદના  મેટ્રોપોલીટન  િવ તારમા ં અન ે ફોજદારી  કાયર્રીિત 
અિઘિનયમ  ૧૯૭૩  ની  કલમ-૮  ની  પેટા  કલમ  (૧)  હઠેળ  હોય  તે  તરીકે  જાહરે  કરેલા  અ ય  કોઇ 
મેટ્રોપોલીટન િવ તારમા,ં મદદનીશ પોલીસ કિમ રના.  

(ગ) અ યત્ર નાયબ પોલીસ સપુ્ર ટે ડ ટ અથવા સમકક્ષ દરજજાના પોલીસ અિઘકારીના દરજજા થી 
ઉતરતા દરજજાના હોય તેવા કોઇ પોલીસ અિઘકારી, મેટ્રોપોલીટન મેજી ટે્રટ અથવા યથાપ્રસગં પ્રથમ 
વગર્ના  મેજી ટે્રટના હકુમ વગર, આ અિઘિનયમ હઠેળ  િશક્ષાપાત્ર કોઇ ગનુાની તપાસ કરી શકશ ેનિહ 
અથવા તે માટે વગર વોરંટે કોઇની ૫ણ ઘર૫કડ કરી શકશે નિહ.  

૫રંત ુ પોલીસ  ઇ સપેકટરના  દરજજાથી  ઉતરતા  દરજજાના  ન  હોય  તેવા  કોઇ  પોલીસ  અિઘકારીને 
સામા ય અથવા ખાસ  હુકમ  કરીને, આ અથેર્,  રાજય સરકારે, અિઘકૃત  કયાર્  હોય તો,  તે  યથાપ્રસગં 
મેટ્રોપોલીટન મેજી ટે્રટ અથવા પ્રથમ વગર્ના મેજી ટે્રટના હકુમ વગર, એવા કોઇ૫ણ ગનુાની તપાસ કરી 
શકશે અથવા વોરંટ વગર તે માટે ઘર૫કડ કરી શકશે.  

વઘમુા ંકલમ.-૧૩ ની પેટા કલમ(૧) ના ખડં(ચ)મા ંઉ લેખેલા કોઇ ગનુાની, પોલીસ સિુપ્ર ટે ડ ટ થી 
ઉતરતા દરજજાના ન હોય તેવા કોઇ પોલીસ અિઘકારીના હુકમ વગર, તપાસ કરી શકશે નિહ.  

૧૮. મળેલી માિહતી ઉ૫રથી અથવા અ યથા,   પોલીસ અિઘકારીને, કલમ.૧૭ હઠેળ ગનુાની તપાસ 
કરવાની સતા આપેલી હોય તેવો ગનુો થયાની શકંાન ુ ંકારણ હોય અને તેને એમ લાગે કે, એવા ગનુાની 
તપાસ અથવા ચોકસી માટે બે કરના ચો૫ડા તપાસવા જ ર છે. તો તેવા પોલીસ અિઘકારી, તે સમયે 
અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદામા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા,ં  ટલે અંશે તે ગનુો કય  હોવાનો  ના 
ઉ૫ર શક હોય તે  યિકતના અથવા તેના વતી નાણા ંરાખતી હોવાની  ના ઉ૫ર શકંા હોય તેવી બીજી 
કોઇ  યિકતના, િહસાબો સબંઘંી હોય તેટલે અંશે, બે કરના ચો૫ડા તપાસી શકશે અને તેમાથંી સબંિંઘત 
ન ઘ ની  પ્રમાિણત  નકલો  લઇ  શકશે  અથવા  લેવડાવી  શકશે  અને  આ  કલમ  હઠેળ  પોતાની  સતા 
વા૫રવામા ંપોલીસ અિઘકારીને સહાય કરવા માટે   તે બે ક બઘંાયેલી રહશેે.  

૫રંત ુ પોલીસ  સપુ્ર ટે ડ ટના  દરજજાથી  ઉતરતા  દરજજાના  કોઇ  પોલીસ  અિઘકારી,  કોઇ  યિકતના 
િહસાબો સબંઘંી આ કલમ હઠેળ કોઇ સતા વા૫રી શકશે નિહ  િસવાય  કે  તેને પોલીસ સિુપ્ર ટે ડ ટના 
દરજજાના અથવા તેનાથી ઉ૫રના દરજજાના કોઇ પોલીસ અિઘકારીએ આ અથેર્ ખાસ અિઘકુત કરેલ 
હોય.  



 
 

 

પ ટીકરણ  – આ કલમમા ં ‘’બે ક અને  ‘’બે કરના ચો૫ડા’’ એ શ દ પ્રયોગોનો અથર્,  બે કર ચો૫ડા 
પરુાવા અિઘિનયમ ૧૮૯૧મા ંઅનકુ્રમે તેમનો   અથર્ કરવામા ંઆ યો છે તે જ થશે.  

પ્રકરણ-૫ 

ફોજદારી કામ ચલાવવા માટે મજૂંરી અને બીજી પ્રકીણર્ જોગવાઇઓ 

૧૯. (૧) કોઇ૫ણ  યાયાલય, કોઇ રાજય સેવકે કરેલા હોવાનુ ંકહવેાત ુ ંહોય તેવા, કલમો. ૭,૧૦,૧૧,૧૩ 
અને ૧૫ હઠેળના િશક્ષાપાત્ર ગનુાની િવચારણા.  

(ક)    યિકત,  સઘંના  કામકાજના  સબંઘંમા ં નોકરીમા ં હોય  અને  કે દ્ર  સરકારની  મજુંરીથી  હોય  તે 
િસવાય  અથવા  મજૂંરીથી  તેના  હોદ્રા  ઉ૫રથી  દૂર  કરી  શકાય  નિહ  તેવી  યિકતની  બાબતમા ં તે 
સરકારની.  

(ખ)    યિકત, કોઇ રાજયના કામકાજના સબંઘંમા ંનોકરીમા ંહોય અને  ને રાજય સરકારની મજૂંરીથી 
હોય તે િસવાય અથવા મજૂંરીથી તેના હોદ્રા ઉ૫રથી દૂર કરી શકાય નહી તેવી  યિકતની બાબતમા ંતે 
સરકારની.  

(ગ)   અ ય કોઇ  યિકતની બાબતમા,ં  તેનો હોદ્રા ઉ૫રથી તેને  દૂર કરવાની સતા માટે સક્ષમ અ◌ેવા 
કોઇ સતાિઘકારીની.  

પવૂર્ મજૂંરી િસવાય કરી શકશે નિહ  

(ર) ગમે તે કોઇ૫ણ કારણસર, પેટા-કલમ (૧) હઠેળ જ રી એવી પવૂર્મજૂંરી, કે દ્ર સરકારે અથવા રાજય 
સરકારે અથવા બીજા કોઇ સતાિઘકારીએ આ૫વી જોઇએ કે કેમ એ િવષે કોઇ શકંા ઉ૫િ થત થાય  યારે, 
 સમયે ગનુો કય  હોવાનુ ંકહવેાત ુ ંહત ુ ંતે સમયે, તે રાજય સેવકને તેના હોદ્રા ઉ૫રથી દૂર કરવા સક્ષમ 

ગણાત તે સરકારે અથવા સતાિઘકારીએ એવી મજૂંરી આ૫વી જોઇએ.  

(૩) ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ, ૧૯૭૩મા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા ં 

(ક) ખાસ  યાયાઘીશે કરેલ કોઇ િનણર્ય, સજા અથવા હકુમ, તે  યાયાલયના અિભપ્રાય મજુબ તનેાથી 
વા તવમા ં યાયની િન ફળતા સભંિવત બનતી હોય તે િસવાય, પેટા કલમ (૧) હઠેળ જ રી મજૂંરીના 
અભાવે કે તેમા ંકોઇ ભલૂ, વ ન અથવા  િનયમબાહયતાના કારણે, અપીલ, બહાલી કે  ફેરતપાસમા ંતે 
યાયાલયથી ફેરવી અથવા બદલી શકાશે નિહ.  

(ખ) કોઇ૫ણ  યાયાલય કોઇ૫ણ ભલૂ, વ ન અથવા િનયમબ્રાહયતા,  યાયની િન ફળતમા ં૫િરણમી છે 
એવી ખાતરી થાય તે િસવાય, સતાિઘકારીએ આપેલી મજૂંરીમા ંઆવી કોઇ ભલૂ, વ ન અથવા િનયમ 
બાહયતાને કારણે, આ અિઘિનયમ હઠેળની કાયર્વાહીઓ મોકૂફ રાખી શકશે નિહ.  



 
 

 

(ગ) કોઇ૫ણ  યાયાલય, બીજા કોઇ કારણે આ અિઘિનયમ હઠેળ કાયર્વાહીઓ મોકૂફ રાખી શકશે નિહ 
અને કોઇ૫ણ  યાયાલય, કોઇ તપાસ, ઇ સાફી કાયર્વાહી, અપીલ, અથવા બીજી કાયર્વાહીઓમા ંકરેલા 
વચગાળાના કોઇ હુકમના સબંઘંમા ંફેર તપાસની સતા વા૫રી શકશે નિહ.  

(૪) પેટા-કલમ(૩) હઠેળ એવી મજૂંરીના અભાવે અથવા કોઇ ભલૂ, વ ન કે  િનયમ બાહયતાને લીઘે 
યાય  િન ફળ ગયો છે અથવા ૫િરણ યો છે  કે  કેમ તે નકકી કરતી વખતે  યાયાલયે, એ કાયર્વાહીના 
પ્રારંભના તબકકે કોઇ વાઘંો ઉ૫િ થત કરી શકાય અથવા વાઘંો ઉ૫િ થત કરવો જોઇએ કે કેમ તે હિકકત 
ઘ્યાનમા ંલેવી જોઇશે.  

સ૫્ ટીકરણ – આ લકમના હતેઓુ માટે-  

(ક) ‘’ભલૂ’’ મા,ં મજૂંરી આ૫વા માટે, સતા ઘરાવનારની સક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે.  

(ખ) ફોજદારી ફરીયાદ માટે જ રી મજૂંરીમા,ં કોઇ૫ણ જ રીયાતના એવા સદંભર્નો સમાવેશ થાય છે કે, 
ફોજદારી  કામ,  િનિદ ટ  ઘરાવનારના  કહવેાથી અથવા  િનિદર્ ટ  યિકતની  મજૂંરી  થી અથવા  તેવા  જ 
પ્રકારની કોઇ જ રીયાતથી ફરીયાદ કરી હોવી જોઇશે.  

ર૦.  (૧)  કલમ.૭  અથવા  કલમ-૧૧  અથવા  કલમ-૧૩ની  કલમ(૧)ના  ખડં(ક)  અથવા  (ખ)  હઠેળ 
િશક્ષાને પાત્ર કોઇ ગનુાની ઇ સાફી કાયર્વાહી મા ંએવુ ંસાિબત થાય કે આરોપી  યિકતએ પોતાના માટે 
અથવા  કોઇ  અ ય  યિકત  માટે,  કોઇ૫ણ  યિકત  પાસેથી  (કાયદેસરના  મહનેતાણા ં િસવાયનુ)ં  કોઇ 
તોષણ અથવા કોઇ િકમતી વ તઓુ  વીકારી છે અથવા મળેવી છે અથવા  વીકારવા સમંત થયેલ છે 
અથવા મેળવવાની કોશીશ કરી છે  યારે, એથી િવ ઘ્ઘનુ ંસાિબત થાય તે  િસવાય, એમ માની લેવામા ં
આવશે  કે  યિકતએ યથાપ્રસગં,  તે તોષણ અથવા  િકમતી વ ત,ુ  કલમ-૭મા ં જણા યા પ્રમાણેના  હતે ુ
અથવા  બદલા  તરીકે  અથવા  યથાપ્રસગં,  કઇ  અવેજ  લીઘા  વીના  અથવા  અપરૂતો  અવેજ  હોવાનુ ં
જાણીન ેઆપી છે અથવા આ૫વાની તૈયારી બતાવી છે અથવા આ૫વાની કોશીશ કરી છે. 

(૩) પેટાકલમો(૧) અને (ર) મા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા,ં  યાયાલયને પોતાના અિભપ્રાય મજુબ 
એમ લાગે  કે,  ઉ૫યુર્કત તોષણ અથવા વ ત ુએવી મામલૂી  છે  કે  તે  ઉ૫રથી લાચં લીઘાનુ ંઅનમુાન  
વાજબી  રીતે  કરી  શકાશે  નિહ  તો,  સદરહ ુ બે  માથંી  કોઇ૫ણ  પેટા  કલમમા ં ઉ લેખેલી  બાબત  માની 
લેવાની ના પાડી શકશે.  

ર૧. આ અિઘિનયમ હઠેળ  િશક્ષાને પાત્ર કોઇ ગનુાનુ ંતહોમત મકૂવામા ંઆ યુ ંહોય તેવી કોઇ  યિકત, 
બચાવ માટેના સક્ષમ સાક્ષી તરીકે ગણાશે અને પોતાની સામે અથવા તે જ ઇ સાફી કાયર્વાહીમા ંતેની 
સાથે  ના ઉ૫ર તહોમત મકૂવામા ંઆ યુ ંહોય તે  યિકત સામે મકૂાયેલા તહોમતોને ના સાિબત કરવા 
માટે સોગદં ઉ૫ર જુબાની આપી શકશે.  

૫રંત ુ 

(ક) તેની પોતાની િવનતંી થી હોય તે િસવાય, સાક્ષી તરીકે તેને બોલાવી શકાશે નિહ  



 
 

 

(ખ) પરુાવો આ૫વાની તેની િન ફળતાને ,ફરીયાદ ૫ક્ષ તરફથી કોઇ ટીકાનો િવષય બનાવી શકાશે નિહ 
અથવા તેની િવ ઘ્ઘ અથવા એ જ ઇ સાફી કાયર્વાહીમા ંતેની સાથે તહોમતદાર હોય ત ે યિકત િવ ઘ્ઘ 
કંઇ માની લેવાનુ ંઉ૫િ થત કરી શકાશે નિહ.  

(ગ)  ના માટે  તેના ઉ૫ર તહોમત મકુવામા ંઆ યુ ં હોય  તે ગનુા  િસવાયનો કોઇ ગનુા  તેણે  કય   છે 
અથવા તેવા ગનુા માટે તે દોિષત ઠય  છે અથવા તે ખરાબ ચિરત્રયનો છે એવુ ંસચૂવતો કોઇ સવાલ 
તેને પછૂી  શકાશે નિહ અને પછૂવામા ંઆવે, તો તેનો જવાબ આ૫વાની તેને ફરજ પાડી શકાશે નિહ, 
િસવાય કે. 

(૧) તેણે એવો ગનુો કયાર્ની અથવા એવા ગનુા માટે  તે દોિષત ઠય  હોવાની સાિબતી, તેના ઉ૫ર   
ગનુાનુ ંતહોમત મકૂવામા ંઆ યુ ંહોય તે ગનુા માટે તે દોિષત છે એવુ ંબતાવવા માટેના ગ્રાહય પરુાવો 
હોય અથવા  

(ર)  તેણે પોતે અથવા  તેના વકીલ મારફત પોતાનુ ંસારંુ ચાિરત્રય પરુવાર કરવાની દિ ટએ ફરીયાદ 
૫ક્ષના  કોઇ સાક્ષીને  કોઇ સવાલ પછૂયો  હોય અથવા પોતાના સારા ચાિરત્રયનો પરુાવો આ યો  હોય 
અથવા બચાવનો પ્રકાર કે બચાવ કરવાની રીત એવી હોય કે તેનાથી ફરીયાદ ૫ક્ષના કે ફરીયાદ ૫ક્ષના 
સાક્ષીના ચાિરત્રય ઉ૫ર દોષારોપણ થત ુ ંહોત અથવા 

(૩) તેણે, એવા જ ગનુાનુ ંતહોમત મકૂાયેલી બીજી કોઇ  યિકત િવ ઘ્ઘ જૂબાની આપેલી હોય. 

રર. ફોજદારી કાયર્રીિત અિઘિનયમ ૧૯૭૩ ની જોગવાઇઓ, આ અિઘિનયમ હઠેળ િશક્ષાને પાત્ર ગનુાના 
સબંઘંમા ંકોઇ કાયર્વાહીને લાગ ુ૫ડતી વખતે, એવી રીત ેઅમલ થશે જાણે કે,  

(ક) કલમ. ર૪૩ની પેટા કલમ(૧)મા ં ‘’ યાર ૫છી આરોપીને પોતાનો બચાવ શ  કરવા અને પોતાનો 
પરુાવો  રજુ  કરવાનુ ં ફરમાવવુ ં જોઇશે’’  એ  શ દોને  બદલે,  ‘’  યાર૫છી,  આરોપીને  તરતજ  અથવા 
યાયાલય તેને  ટ આપે  તેટલા સમયમા ંપોત ે ને પોતાના સાક્ષીઓ તરીકે તપાસવા માગંતો હોય 
એવી  યિકતઓ  (કોઇ  હોય  તો  )  તેની  અને  પોતે  ના  ઉ૫ર  આઘાર  રાખવા  માગંતો  હોય  એવા 
દ તાવેજો (કોઇ હોય તો) તેની લેિખત યાદી આ૫વા ફરમાવવુ ંજોઇશે અને  યાર૫છી પોતાનો બચાવ 
શ  કરવા અને પોતાનો પરુાવો રજૂ કરવા ફરમાવવુ ંજોઇશે’’ એ શ દો મકૂવામા ંઆ યા હોય તેમ.  

(ખ) કલમ ૩૦૯ ની પેટા કલમ (ર) મા ંત્રીજા ૫રંતકુ દાખલ કય  હોય તેમ :- 

‘’વઘમુા ંએવી  કાયર્વાહીના  કોઇ  ૫ક્ષકારે  કલમ.૩૯૭  હઠેળ અરજી  કરેલી  હોય એ જ  કારણે  કાયર્વાહી 
મોકૂફ કે મલુતવી રાખવી શકાશે નિહ.’’  

(ગ) કલમ.૩૧૭ ની ૫◌ેટા-કલમ(ર) ૫છી, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરી હોય તેમ- 

‘’(૩) પેટા કલમ(૧) અથવા પેટા કલમ(ર) મા ંગમે તે મજકૂર હોય તે છતા,ં  યાયાઘીશ, પોતાને યોગ્ય 
લાગે  તો  અને  પોતે  કારણોની  લેિખત  ન ઘ  કરીને,  આરોપીની  અથવા  તેના  વકીલની  ગેરહાજરીમા ં



 
 

 

તપાસ  અથવા  ઇ સાફી  કાયર્વાહી  કરી  શકશે  અને  સાક્ષીની  ઉલટ  તપાસ  માટે  પાછો  બોલાવવાના 
આરોપીના હકન ેઅઘીન રહીને, કોઇ૫ણ સાક્ષીનો પરુાવો ન ઘી શકશે.’’  

(ઘ) કલમ. ૩૯૭ ની પેટા કલમ(૧)મા ંસ૫્ ટીકરણ ૫હલેા,ં નીચેનો ૫રંતકુ દાખલ કરેલો હોય તેમ- 

‘’ ૫રંત ુએવી કાયર્વાહીના કોઇ ૫ક્ષકારે કરેલી અરજી ઉ૫રથી, કોઇ  યાયાલયે, આ કલમ હઠેળની સતા 
વા૫રી હોય  યારે  યાયાલય, સામા ય રીતે –  

(ક) કાયાર્વહીનુ ં રેકડર્ શામાટે ન મગંાવવુ ંતેન ુ ં કારણ દશાર્વવાની બીજા ૫ક્ષકારને તક આ યા  િવના, 
અથવા  

(ખ)  જો  તેને એમ ખાતરી  થાય  કે  કાયર્વાહીના  રેકડર્ની  તપાસ,  તેની  પ્રમાિણત  નકલો  ઉ૫રથી  થઇ 
શકશે, તો – કાયર્વાહીનુ ંરેકડર્ મગંાવશે નિહ. ‘’  

ર૩.  ફોજદારી  કાયર્રીિત  અિઘિનયમ.  ૧૯૭૩મા ં ગમે  તે  મજકૂર  હોય  તે  છતા ં કલમ.૧૩  ની  પેટા 
કલમ(૧)ના  ખડં(ગ)  હઠેળના  કોઇ  ગનુા  માટે  આરોપી  ઉ૫ર  તહોમત  મકુવામા ં આ યુ ં હોય  યારે, 
તહોમતનામામા ં   િમલકત અંગે ગનુો  કય   હોવાનુ ં કહવેાત ુ ં હોય  તે  િમલકત અન ે  તારીખો વ ચે 
ગનુો  કય   હોવાનુ ં કહવેાત ુ ં હોય  તે  તારીખો,  ખાસ  િવગતો  અથવા  ચૌકકસ  તારીખો  દશાર્ યા  િવના 
વણર્વવામા ંઆવે તો, તે પરૂત ુ ંગણાશે અને એવી રીત ેતૈયાર કરેલુ ંતહોમતનામુ ંસદરહુ ંઅિઘિનયમની 
કલમ.ર૧૯ના અથર્ મજુબ એક જ ગનુાનુ ંતહોમતનામુ ંછે એમ ગણાશે.  

૫રંત ુએવી ૫હલેી અને છે લી તારીખો વ ચેનો સમય, એક વષર્ થી વઘ ુહોવો જોઇશે નિહ.  

ર૪.  તે  સમયે અમલમા ં હોય  તેવા  કોઇ  કાયદામા ં ગમે  ત ે મજકુર  હોય  તે  છતા,ં  કલમો  ૭  થી  ૧૧ 
હઠેળના અથવા કલમ.૧૩ હઠેળના અથવા કલમ.૧૫ હઠેળના કોઇ ગનુા માટે કોઇ રાજયસેવક સામેની 
કોઇ૫ણ  કાયર્વાહીમા ં કોઇ  યિકતએ,  એવુ ં કથન  કયુર્ં  હોય  કે  પોતે,  તે  રાજય  સેવકને  (કાયદેસરના 
મહનેતાણા  િસવાય)  કોઇ  તોષણ  અથવા  િકમતી  વ ત ુ આ૫વાની  તૈયારી  અથવા આ૫વાની  સમંિત 
બતાવી હતી તો તેવા કથન ઉ૫રથી, એવી  યિકત સામે, કલમ.૧ર હઠેળ ફોજદારી કામ ચલાવી શકાશે 
નિહ.  

 ર૫.  (૧) આ અિઘિનયમમાનંા  કોઇ૫ણ મજકૂરથી,  સેના અિઘિનયમ,  ૧૯૫૦,  હવાઇદળ અિઘિનયમ, 
૧૯૫૦ નૌકાદળ અિઘિનયમ ૧૯૫૭, સીમા સરુક્ષાદળ અિઘિનયમ ૧૯૬૮, તટરક્ષક અિઘિનયમ ૧૯૭૮ 
અને રા ટ્રીય સલામતી રક્ષક અિઘિનયમ ૧૯૮૬ હઠેળ, કોઇ  યાયાલય અથવા અ ય સતામડંળ વા૫રી 
શકે તેવી હકૂમતન ેઅથવા  યાયાલય કે અ ય સતા મડંળને લાગ ુપાડી શકાય તેવી કાયર્રીિતને બાઘં 
આવશે નિહ.  

(ર) શકંાના  િનવારણ માટે, આથી જાહરે  કરવામા ંઆવે  છે  કે,  પેટા  કલમ(૧)મા ં ઉ લેખ્યા પ્રમાણેના 
કોઇ૫ણ કાયદાના હતેઓુ માટે, ખાસ  યાયાઘીશનુ ં યાયાલય સામા ય ફોજદારી  યાયનુ ં યાયાલય છે 
એમ ગણાશે.  



 
 

 

ર૬. કોઇ૫ણ િવ તાર કે િવ તારો માટે ફોજદારી કાયદા સઘુારા અિઘિનયમ, ૧૯૫ર હઠેળ િનમાયેલ અને 
આ અિઘિનયમના આરંભે હોદ્રા ઉ૫ર હોય તેવો દરેક  યાયાઘીશ, આ અિઘિનયમની કલમ.૩ હઠેળ તે 
િવ તાર કે િવ તારો માટે િનમાયેલ ખાસ  યાયાઘીશ છે એમ ગણાશે અને તદ્રનસુાર એવા આરંભે અને 
આરંભથી આવા  યાયાઘીશે, આ  અિઘિનયમની  જોગવાઇઓ  અનસુાર,  એવા આરંભ  વખતે  પોતાની 
સમક્ષની અિનણીર્ય તમામ કાયર્વાહીઓની તજવીજ કરવાનુ ંચાલુ ંરાખવુ ંજોઇએ.  

ર૭. આ અિઘિનયમની જોગવાઇઓને આઘીન રહીને, ઉ ચ  યાયાલય,  ટલે સઘુી લાગ ુપાડી શકાય 
તેટલે  સઘુી,  ફોજદારી  કાયર્રીિત  અિઘિનયમ.  ૧૯૭૩  થી  ઉ ચ  યાયાલયને  મળેલ  અપીલ  અને  ફેર 
તપાસની  તમામ  સતા,  જાણે  કે  ખાસ  યાયાઘીશનુ ં યાયાલય,  ઉ ચ  યાયાલયની  થાિનક  હોદ્રામા ં
કેસોની ઇ સાફી કાયર્વાહી ચલાવત ુ ંસેશ સ  યાયાલય હોય તેમ વા૫રી શકશે.  

ર૮. આ અિઘિનયમની જોગવાઇઓ, તે સમયે અમલમા ંહોય તેવા બીજા કોઇ કાયદા ઉ૫રાતંની રહશેે 
અને તેનુ ંઅ પીકરણ કરી શકાશે નિહ અને એમાનંા કોઇ૫ણ મજકૂરથી, કોઇ૫ણ રાજય સેવક સામે, આ 
અિઘિનયમ િસવાય માડંી શકાય તેવી કોઇ કાયર્વાહીમાથંી તેને મિુકત મળશે નિહ.  

ર૯. ફોજદારી કાયદા સઘુારા વટહકુમ, ૧૯૪૪મા-ં 

(ક)  કલમ  ૩  ની  પેટા  કલમ  (૧)મા,ં  કલમ-૯ની  પેટા  કલમ  (૧)મા,ં  કલમ.૧૦ના  ખડં(ક)મા,ં 
કલમ.૧૧ની પેટા કલમ (૧)મા ંઅને કલમ.૧૩ની પેટા કલમ(૧)મા,ં  ‘’રાજય સરકાર’’ એ શ દો જયા ં
જયા ંઆવતા હોય  યા ં યા ં તેને બદલે,  ‘’ યથાપ્રસગં, રાજય સરકાર અથવા કે દ્ર સરકાર’’ એ શ દો 
મકૂવા.  

(ખ) કલમ. ૧૦મા ં, ખડં (ક) મા,ં ‘’ ત્રણ મિહના’’ એ શ દોન ેબદલે, ‘’ એક વષર્ ‘’ એ શ દો મકૂવા.  

(ગ) અનસુિૂચમા-ં 

(૧) ૫િર છેદ ૧ કમી કરવો. 

(ર) ૫િર છેદ ર અને ૪ મા.ં- 

(ક) ‘’  થાિનક સતા મડંળ’’ એ શ દો ૫છી ‘’ અથવા કે દ્રના, પ્રા તના અથવા રાજયના અિઘિનયમથી 
અથવા  તે હઠેળ   થાપેલ કોઇ કોપ રેશન અથવા સરકારની  કે  કં૫ની અિઘિનયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ-
૬૧૭મા ં યાખ્યા કયાર્ પ્રમાણેની સરકારી  કં૫નીની માિલકીના અથવા  િનયત્રણ હઠેળના અથવા સહાય 
મેળવતા કોઇ સતા મડંળ અથવા મડંળ અથવા આવા કોપ રેશન, સતા મડંળે અથવા સરકારી કં૫નીએ 
સહાય આપેલ કોઇ મડંળી’ એ શ દો અને આંકડા દાખલ કરવા. 

(ખ)  ‘’અથવા સતા મડંળ’’ એ શ દો ૫છી,  ‘’ અથવા કોપ રેશન અથવા મડંળ અથવા સરકારી કં૫ની 
અથવા મડંળી’’ એ શ દો દાખલ કરવા.  

(૩) ૫િર છેદ ૪-ક ને બદલે, નીચેનો ૫િર છેદ મકૂવો.  



 
 

 

‘’૪-ક. ભ્ર ટ્રાચાર િનવારણ અિઘિનયમ, ૧૯૮૮ હઠેળનો િશક્ષાપાત્ર ગનુો.’’  

(૪) ૫િર છેદ ૫ મા,ં ‘’ બાબતો ર,૩ અને ૪’’ એ શ દો અને આંકડાને બદલે, ‘’બાબતો ર,૩,૪ અને ૪-
ક’’ એ શ દો, આંકડા અને અક્ષરો મકૂવા.  

૩૦.  (૧)  ભ્ર ટ્રાચાર  િનવારણ અિઘિનયમ,  ૧૯૪૭ અને  ફોજદારા  કાયદા  સઘુારા  અિઘિનયમ,  ૧૯૫ર 
આથી રદ કરવામા ંઆવે છે.  

(ર) આવી રીતે રદ થવા છતા,ં સામા ય કલમ અિઘિનયમ, ૧૯૯૭ ની કલમ.૬ લાગ ુપડવાને બાઘ 
આ યા િસવાય, આ રીતે રદ થયેલ અિઘિનયમ હઠેળ અથવા તે અનસુાર, કરેલ અથવા લીઘેલ અથવા 
કરેલ  અથવા  લીઘેલ  હોવાનુ ં અિભપે્રત  હોય  તેવુ ં કોઇ૫ણ  કાયર્  અથવા  ૫ગલુ ં આ  અિઘિનયમની 
જોગવાઇઓ સાથે અસગંત ન હોય તેટલે સઘુી, આ અિઘિનયમની ત સમાન જોગવાઇઓ હઠેળ અથવા 
તે અનસુાર કરેલુ ંછે અથવા લીઘેલુ ંછે એમ ગણાશે.  

૩૧. ભારતના ફોજદારી અિઘિનયમની કલમ.૧૬૧ થી ૧૬૫-ક (બનેં સિહત) કાઢી નાખવી અને સામા ય 
કલમ અિઘિનયમ, ૧૮૯૭ ની કલમ.૬, કે દ્ર અિઘિનયમથી સદરહુ ંકલમો રદ કરવામા ંઆવી હોય તેમ 
કાઢી નાખવાને લાગ ુપડશે.  

 

 

  

   


