GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
The Prevention of Corruption Act, 1988
(49 of 1988)
(As modified upto the 31st May, 1994)
ભારત સરકાર
વિવિ, ન્યાય અને કંપની કાયય મંત્રાલય
ભ્રષ્ટાચાર વનિારણ અવિવનયમ, ૧૯૮૮
(સન ૧૯૮૮નો અવિવનયમ ક્રમાંક ૪૯)
(તારીખ ૩૧મી મે, ૧૯૯૪ સુિી સુિાયાય પ્રમાણે)
ભ્રષ્ટાચાર વનિારણ અવિવનયમ, ૧૯૮૮
(સન ૧૯૮૮નો અવિવનયમ ક્રમાંક ૪૯)
(૯મી સપ્ટે મ્બર, ૧૯૮૮)
(સન ૧૯૯૪ના માચય મહીનાની ૩૧મી તારીખે અમલમાં હોય તે પ્રમાણે)
ભ્રષ્ટાચાર વનિારણને લગતો કાયદો એકવત્રત કરિા અને સુિારિા તેમજ તેની સાથે
સંકળાયેલ બાબતો અંગેનો અવિવનયમ.
સંસદે, ભારતના ગણરાજ્યના ઓગણચાળીસમા િર્યમાં નીચે પ્રમાણે અવિવનયમ કયો છે .
પ્રકરણ-૧ : પ્રારંભિક
પ્રકરણ-ર : ખાસ ન્યાયાધીશોની ભનમણંક
પ્રકરણ-૩ : ગુના અને ભશક્ષા
પ્રકરણ-૪ : અભધભનયમ હે ઠળના કે સોની તપાસ
પ્રકરણ-પ : ફોજદારી કામ ચલાવવા માટે મંજરી અને બીજી પ્રકીણણ જોગવાઇઓ

પ્રકરણ-૧ પ્રારંભિક
ટં કી સંજ્ઞા
અને
વ્યાવિ

1. આ અવિવનયમ, ભ્રષ્ટાચાર વનિારણ અવિવનયમ, ૧૯૮૮ કહે િાશે.
2. તે, જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્ય વસિાયના સમગ્ર ભારતને લાગુ પડે છે

અને તે ભારત

બહારના ભારતના સિય નાગરરકને પણ લાગુ પડે છે .
વ્યાખ્યા

આ અવિવનયમમાં સંદભયથી અન્યથા અપેવિત ન હોય તો,(ક) "ચંટણી'' એટલે સંસદના અથિા કોઇ વિિાનમંડળ, સ્થાવનક સત્તામંડળ કે અન્ય જાહે ર
સત્તામંડળના સભ્યો પસંદ કરિાના હે તુ માટે કોઇપણ કાયદા હે ઠળ ગમે તે સાિનો દ્વારા
યોજેલી કોઇપણ ચંટણી.
(ખ) "જાહે ર ફરજ'' એટલે જે ફરજ બજાિિામાં રાજ્ય જનતા કે મોટા સમુદાયનું રહત હોય તે
ફરજ.

સન
૧૯પ૬નો
૧લો

સ્પષ્ટીકરણ - આ ખંડમાં, "રાજ્ય''માં કે ન્રીય, પ્રાંવતય અથિા રાજ્ય અવિવનયમથી અથિા
તે હે ઠળ સ્થાપેલ કોઇ કોપોરે શન અથિા સરકારની માવલકીના અથિા તેના વનયંત્રણ હે ઠળના
અથિા તેની સહાય મેળિતા કોઇ સત્તામંડળ અથિા મંડળ અથિા કંપની
અવિવનયમ, ૧૯પ૬ની કલમ ૬૧૭માં વ્યાખ્યા કયાય મુજબનીકોઇ સરકારી કંપનીનો સમાિેશ
થાય છે .
(ગ) "રાજ્ય સેિક'' એટલે
1. જે સરકારની નોકરીમાં હોય અથિા સરકારના પગારદાર હોય અથિા કોઇપણ જાહે ર
ફરજ બજાિિા માટે , જેને ફી કે કવમશન રૂપે સરકાર તરફથી મહે નતાણં મળતું હોય

તેિી કોઇ વ્યવકત.
2. સ્થાવનક સત્તામંડળની નોકરીમાં હોય અથિા તેની પગારદાર હોય તેિી કોઇ વ્યવતત.
3. કે ન્રીય, પ્રાંવતય અથિા રાજ્ય અવિવનયમથી અથિા તે હે ઠળ સ્થાપેલ કોઇ

કોપોરે શન, અથિા સરકારની માવલકીના અથિા તેના વનયંત્રણ હે ઠળના અથિા તેની
સહાય મેળિતું કોપોરે શન અથિા કંપની અવિવનયમ, ૧૯પ૬ની કલમ ૬૧૭માં
વ્યાખ્યા કયાય મુજબની કોઇ સરકારી કંપનીની નોકરી કરતી અથિા તેમાંથી પગાર
મેળિતી કોઇ વ્યવતત.
4. જાતે અથિા અમુક વ્યવકતઓના મંડળના સભ્ય તરીકે ન્યાય વનણયયના કાયો અદા
કરિા માટે કાયદાથી સત્તા આપેલી કોઇ વ્યવતત સરહત કોઇપણ ન્યાયાિીશ.

5. કોઇ ન્યાયાલયે વનયુકત કરે લ વલકિીડે ટર, રીસીિર અથિા કવમશનર સરહત ન્યાય
કરિાના સંબંિમાં, કોઇ ફરજ બજાિિા માટે એિા ન્યાયાલયે અવિકૃ ત કરે લી કોઇ
વ્યવતત.
6. કોઇ ન્યાયાલયે અથિા સિમ સરકારી અવિકારીએ જેને કોઇ દાિો કે બાબત
વનણયયાથે કે રીપોટય કરિા માટે મોકલેલ હોય તેિા કોઇ લિાદ કે અન્ય વ્યવતત.
7. એિો કોઇ હોદો િરાિતી વ્યવતત કે જેની રૂએ તેને કોઇ મતદાર યાદી તૈયાર
કરિાની, પ્રવસદ્ધ કરિાની, જાળિિાની અથિા સુિારિાની અથા કોઇ ચંટણી કે
ચંટણીના કોઇ ભાગનું સંચાલન કરિાની સત્તા મળી હોય.
8. એિો કોઇ હોદો િરાિતી વ્યવતત કે જેની રૂએ તેને કોઇ જાહે ર ફરજ બજાિિાનો
અવિકાર આપિામાં આવ્યો હોય અથિા ફરજ પાડિામાં આિી હોય.
9. કે ન્ર સરકાર અથિ રાજ્ય સરકાર પાસેથી અથિા કે ન્રના, પ્રાન્તના અથિા રાજ્યના
કોઇ અવિવનયમથી અથિા તે હે ઠળ સ્થાપેલ કોઇ કોપોરે શન પાસેથી અથિા સરકારની
માવલકીના અથિા તેના વનયંત્રણ હે ઠળના અથિા તેની સહાય મેળિતા કોઇ
સત્તામંડળ અથિા મંડળ અથિા કંપની અવિવનયમ, ૧૯પ૬ની કલમ ૬૧૭માં
વ્યાખ્યા કયાય પ્રમાણેની કોઇ સરકારી કંપની પાસેથી, નાણાંકીય સહાય મેળિતા
અથિા મેળિેલ હોય તેિી કૃ વર્, ઉઘોગ, િેપાર અથિા બેન્કીંગમાં રોકાયેલ કોઇ
રવજસ્ટર થયેલી સહકારી મંડળીના પ્રમુખ, સેક્રેટરી અથિા અન્ય હોદેદાર હોય તેિી
કોઇપણ વ્યવતત.
10.

ગમે તે નામે ઓળખતા કોઇ સેિા આયોગ અથિા બોડય ના અધ્યિ, સભ્ય
અથિા કમયચારી હોય અથિા આિા આયોગ કે બોડય િતી કોઇપણ પરીિાનું સંચાલન
કરિા અથિા પસંદગી કરિા માટે , આિા આયોગે અથિા બોડે નીમેલ કોઇ પસંદગી
સવમવતનો કોઇ સભ્ય હોિી તેિી કોઇ વ્યવતત.

11. કોઇપણ યુવનિવસયટીના ગમે તે નામે ઓળખાતા કુ લપવત કુ લપવત (િાઇસ ચાન્સેલર)
અથિા કોઇ િહીિટી મંડળના સભ્ય, પ્રોફે સર,રીડર, લેકચરર અન્ય કોઇ અધ્યાપક
અથિા કમયચારી હોય તેિી કોઇ વ્યવતત અને પરીિાઓ લેિા અથિા તેનું સંચાલન
કરિાના સંબંિમાં યુવનિવસયટીએ અથિા અન્ય જાહે ર સત્તામંડળે જેની સેિા લેિામાં
આિી હોય તેિી કોઇ વ્યવતત.
12.કે ન્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર પાસેથી અથિા સ્થાવનક કે અન્ય જાહે ર સત્તામંડળ
પાસેથી કંઇ નાણાંકીય સહાય મેળિતી અથિા મેળિેલ હોય તેિી ગમે તે રીતે

સ્થપાયેલી કોઇ શૈિવણક, િૈજ્ઞાવનક, સામાવજક, સાંસ્કૃ વતક અથિા અન્ય સંસ્થાના
કોઇ હોદેદાર કે કમયચારી હોય તેિી કોઇ વ્યવતત.
સન
૧૯પ૬નો
૧લો

સ્પષ્ટીકરણ - (૧) ઉપરની પેટા કલમો પૈકી કોઇપણ પેટા-કલમ હે ઠળ આિી જતી
વ્યવતતઓ, રાજ્ય સેિકો છે , પછી તેમને સરકારે વનમેલી હોય કે ન હોય.
સ્પષ્ટીકરણ - (ર) ""રાજ્ય સેિક'' એ શબ્દો જયાં જયાં આિતા હોય તયાં તયાં, રાજ્ય
સેિકના સ્થાનનો ખરે ખર અવિકાર િરાિતી હોય તેિી દરે ક વ્યવતત એમ સમજિું, પછી ભલે તે
સ્થાન િરાિિાના તેના અવિકારમાં કાયદાની કોઇ ત્રુટી હોય.

પ્રકરણ-ર ખાસ ન્યાયાધીશોની ભનમણંક
ખાસ
ન્યાયાિીશોની
વનમણંક કરિાની
સત્તા

૩. (૧) કે ન્ર સરકાર અથિા રાજ્ય સરકાર સરકારી રાજ્યપત્રમાં જાહે રનામા દ્વારા
નીચે જણાિેલા ગુનાની ઇન્સાફી કાયયિાહી કરિા માટે જાહે રનામામાં વનરદયષ્ટ કયાય હોય
તેિા વિસ્તાર કે વિસ્તારો માટે અથિા તેિા કે સ કે કે સોના જથ માટે જરૂરી હોય તેટલા
ખાસ ન્યાયાિીશો નીમી શકશે.
(ક)

આ અવિવનયમ હે ઠળનો વશિાપાત્ર કોઇ ગુનો અને

(ખ)

ખંડ(ક)માં વનરદયષ્ટ કરે લા ગુના પૈકી કોઇ ગુનો કરિાનું કે ગુનો કરિાની કોઇ

કોશીશ કરિાનું અથિા તેમાં કોઇ દુષ્પ્પ્રેરણ કરિા માટે નું કોઇપણ કાિતરૂં.
સન ૧૯૭૪નો રજો (ર)

ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ હે ઠળ કોઇ વ્યવતત સેશન્સ

ન્યાયાિીશ અથિા અવિક સેશન્સ ન્યાયાિીશ અથિા મદદનીશ સેશન્સ ન્યાયાિીશ
હોય અથિા રહી ચકી હોય તે વસિાય, આ અવિવનયમ હે ઠળ ખાસ ન્યાયાિીશ
તરીકે ની વનમણંક માટે તે લાયક ગણાશે નહીં.
ખાસ
ન્યાયાિીશોએ
ઇન્સાફી કાયયિાહી
કરિાપાત્ર કે સો.

૪. (૧) ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩માં અથિા
તતસમયે અમલમાં હોય તેિા અન્ય કોઇ કાયદામાં ગમે તે મજકર

સન ૧૯૭૪નો
રજો.

હોય તે છતાં, કલમ-૩ની પેટા-કલમ (૧)માં વનરદયષ્ટ કરે લા
ગુનાની ઇન્સાફી કાયયિાહી માત્ર ખાસ ન્યાયાિીશો જ કરી શકશે.
(ર)

કલમ ૩ની પેટા-કલમ(૧)માં વનરદયષ્ટ કરે લ દરે ક ગુનાની ઇન્સાફી

કાયયિાહી, જે વિસ્તારમાં તે ગુનો કરિામાં આવ્યો હોય તે વિસ્તાર માટે ના ખાસ
ન્યાયાિીશે અથિા યથાપ્રસંગ, તે કે સ માટે વનમાયેલા ખાસ ન્યાયાિીશે અથિા આિા
વિસ્તાર માટે એક કરતાં િિારે ખાસ ન્યાયાિીશો હોય તયારે , કે ન્ર સરકાર આ અથે
વનરદયષ્ટ કરે તે પૈકીના એક ખાસ ન્યાયાિીશે કરિી જોઇશે.
સન ૧૯૭૪નો રજો (૩)

કોઇ કે સની ઇન્સાફી કાયયિાહી કરિામાં આિતી હોય તયારે ખાસ

ન્યાયાિીશ, કલમ-૩માં વનરદયષ્ટ કરે લ કોઇ ગુના વસિાયના એિા કોઇ ગુના કે જેમાં
ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ હે ઠળ તેિા જ પ્રકારની ઇન્સાફી કાયયિાહીમાં
આરોપી ઉપર તહોમત મકી શકાય એમ હોય, તેિી ઇન્સાફી કાયયિાહી પણ કરી શકશે.

સન ૧૯૭૪નો રજો (૪)

ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩માં ગમે તે મજકુ ર હોય તે

છતાં, ખાસ ન્યાયાિીશે, વ્યિહાયય હોય તેટલે સુિી, રોજેરોજના િોરણે ગુનાની
ઇન્સાફી કાયયિાહી કરિી જોઇશે.
સન ૧૯૭૪નો રજો પ. (૧) ખાસ ન્યાયાિીશ, ઇન્સાફી કાયયિાહી માટે આરોપીને
પોતાની સમિ હાજર કયાય વિના ગુનાની સુનાિણી હાથ િરી
શકશે અને આરોપી વ્યવતતની ઇન્સાફી કાયયિાહી કરતી િખતે
મેજીસ્ટરે ટે િોરંટ કે સોની ઇન્સાફી કાયયિાહી કરિા માટે ફોજદારી

ખાસ
ન્યાયાિીશની
કાયયરીવત અને
સત્તા

કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૪થી ઠરાિેલી કાયયિાહી અનુસરિી
જોઇશે.
સન ૧૯૭૪નો
ફરજો

(ર)

ખાસ ન્યાયાિીશ, કોઇ ગુનામાં પ્રતયિ કે પરોિ રીતે સંકળાયેલ હોિાનું

અથિા ગુનાની બાતમીદાર હોિાનું મનાતી કોઇ વ્યવતતનો પુરાિો મેળિિા માટે એ
ગુનાને લગતા પોતાની જાણમાં હોય તેિા સમગ્ર સંજોગો સંપણય અને સાચા પ્રગટ
કરિાની શરતે એિી વ્યવતતને અને તે ગુનો કરિામાં મુખ્ય કે મદદકતાય તરીકે હોય તેિી
અન્ય દરે ક સંબંવિત વ્યવતતને માફી આપી શકશે અને તેિી રીતે આપેલી કોઇ માફી
ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૩૦૮ની પેટા-કલમો(૧)
થી (પ)ના હે તુઓ માટે , તે અવિવનયમની કલમ ૩૦૭ હે ઠળ આપેલી છે એમ ગણાશે.

સન ૧૯૭૪નો રજો (૩)

પેટા-કલમ (૧) અથિા પેટા-કલમ (ર)માં જોગિાઇ કરી હોય તે

વસિાય, ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ની જોગિાઇઓ,આ અવિવનયમ સાથે
અસંગત ન હોય તેટલે સુિી, ખાસ ન્યાયાિીશ સમિની કાયયિાહીઓને લાગુ પડશે
અને સદરહં ુ જોગિાઇઓના હે તુઓ માટે , ખાસ ન્યાયાિીશોનું ન્યાયાલય, સેશન
ન્યાયાલય ગણાશે અને ખાસ ન્યાયાિીશ સમિ ફોજદારી કાયયિાહીનું સંચાલન કરનાર
વ્યવતત, પબ્લીક પ્રોસીકયુટર ગણાશે.
સન ૧૯૭૪નો રજો (૪) ખાસ કરીને અને પેટા-કલમ(૩)માંની જોગિાઇઓની વ્યાપકતાને બાિ
આવ્યા વસિાય, ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમો ૩ર૬ અને ૪૭પની
જોગિાઇઓ શકય હોય તેટલે સુિી ખાસ ન્યાયાિીશ સમિની કાયયિાહીઓને લાગુ
પડશે અને સદરહં ુ જોગિાઇઓના હે તુઓ માટે , ખાસ ન્યાયાિીશ, મેજીસ્ટરે ટ તરીકે
ગણાશે.

(પ)

ખાસ ન્યાયાિીશ તેણે દોવર્ત ઠરાિેલ કોઇ વ્યવતતને જે ગુના માટે આિી

વ્યવતત દોવર્ત ઠરી હોય તેિા ગુનાની વશિા માટે કાયદાથી મંજર રાખેલી કોઇપણ સજા
કરી શકશે.
સન ૧૯૪૪નો
િટહુકમ ૩૮

સન ૧૯પપનો
૧૦મો સન
૧૯૭૪નો રજો.

(૬)

ખાસ ન્યાયાિીશ આ અવિવનયમ હે ઠળ વશિાપાત્ર કોઇ ગુનાની ઇન્સાફી

કાયયિાહી કરતી િેળા, ફોજદારી કાયદા સુિારા િટહુકમ,૧૯૪૪ હે ઠળ વજલ્લા
ન્યાયાિીશે િાપરિાની તમામ સત્તા િાપરશે અને કરિાના તમામ કાયો કરશે.
સંવિિ રીતે
૬. (૧) ખાસ ન્યાયાિીશ, આિશ્યક ચીજિસ્તુ
ઇન્સાફી
અવિવનયમ, ૧૯પપની કલમ ૧ર-કની પેટા કલમ(૧)માં ઉલ્લેખ કાયયિાહી
કોઇ ખાસ હુકમનું અથિા તે કલમની પેટા-કલમ(ર)ના
કરિાની સત્તા
ખંડ(ક)માં ઉલ્લેખલ કોઇપણ હુકમનું ઉલ્લંિન કરિા સંબંિી કોઇળ
રાજ્ય સેિકે કયો હોિાનું કહે િાતા, કલમ ૩ની પેટા-કલમ(૧)માં
વનરદયષ્ટ કરે લા કોઇ ગુનાની ઇન્સફી કાયયિાહી કરતા હોય તયારે આ
અવિવનયમની કલમ પની પેટા-કલમ (૧)માં અથિા ફોજદારી
કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ર૬૦માં ગમે તે મજકર
હોય તે છતાં ખાસ ન્યાયાિીશ, સંવિિ રીતે ગુનાની ઇન્સાફી
કાયયિાહી કરશે અને સદરહં ુ અવિવનયમની કલમો ર૬ર થી
ર૬પ (બન્ને સરહત)ની જોગિાઇઓ, શકય હોય તયાં સુિી આિી
ઇન્સાફી કાયયિાહીને લાગુ પડશે.
પરંત,ુ આ કલમ હે ઠળની સંવિિ ઇન્સાફી કાયયિાહીમાં કોઇ ગુના
સાવબતીના કે સમાં ખાસ ન્યાયાિીશ, એક િર્યથી િિુ ન હોય
તેટલી મુદત સુિીની કે દની સજા કરે તો તે કાયદેસર ગણાશે.
િિુમાં, આ કલમ હે ઠળની સંવિિ ઇન્સાફી કાયયિાહીના આરંભે
અથિા તે દરવમયાન, ખાસ ન્યાયાિીશને એમ જણાય કે કે સનો
પ્રકાર એિો છે કે એક િર્ય કરતાં િિુ િિારે મુદત માટે ની સજા કરી
શકાઇ હોત અથિા અન્ય કોઇ કારણસર સંવિિ રીતે કે સની
ઇન્સાફી કાયયિાહી કરિી અવનચ્છનીય છે તયારે ખાસ
ન્યાયાિીશ, પિકારોને સાંભળ્યા પછી તે મુજબના હુકમની નોંિ
કરશે અને તે પછી જેની જુ બાની લેિાઇ હોય તેિા કોઇ સાિીઓને
પાછા બોલાિશે અને મેજીસ્ટરે ટોએ િોરંટ કે સોની ઇન્સાફી કાયયિાહી

કરિા માટે સદરહં ુ અવિવનયમથી જે કાયયરીવત ઠરાિી છે તે
અનુસાર, કે સની સુનાિણી કે ફરી સુનાિણી કરિા આગળ િિશે.
સન ૧૯૭૪નો
રજો.

(ર)

આ અવિવનયમમાં અથિા ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩માં

વિરૂદ્ધનો ગમે તે મજકુ ર હોય તે છતાં આ કલમ હે ઠળ સંવિિ ઇન્સાફી કાયયિાહી કરી
હોય તેિા જે કે સોમાં ખાસ ન્યાયાિીશ, એક મરહનાથી િિુ નરહ તેટલી કે દની અને બે
હજારથી િિુ નરહ તેટલા રૂવપયાના દંડની સજા કરે તેિા કોઇ કે સમાં એિી સજા ઉપરાંત
સદરહં ુ અવિવનયમની કલમ ૪પર હે ઠળ કોઇ હુકમ કરિામાં આવ્યો કે ન હોય તો પણ
દોવર્ત ઠરાિેલ વ્યવતતથી કોઇ અપીલ થઇ શકશે નહીં પરંતુ ખાસ ન્યાયાિીશે
ઉપયુયકત મયાયદા કરતાં િિારે કોઇ સજા કરી હોય તયારે અપીલ કરી શકાશે.

પ્રકરણ-૩ ગુના અને ભશક્ષા
હોદાની રૂએ કરિાના કૃ તયના
સંબંિમાં કાયદેસરના
મહે નતાણા વસિાય રાજ્ય
સેિકે પરરતોર્ણ લેિા બાબત

૭.

જે કોઇ વ્યવતત, રાજ્ય સેિક હોય અથિા હોિાની અપેિા રાખતી

હોય તે પોતાના માટે અથિા બીજી કોઇપણ વ્યવતત માટે , કે ન્ર
સરકારઅથિા રાજ્ય સરકાર અથિા સંસદ અથિા કોઇપણ રાજ્ય
વિિાનમંડળ પાસે અથિા કલમ-રના ખંડ(ગ)માં ઉલ્લેખેલ કોઇપણ
સ્થાવનક સત્તામંડળ, કોપોરે શન અથિા સરકારી કંપની અથિા કોઇપણ
જાણીતા કે અન્ય રાજ્ય સેિકની કોઇ પણ વ્યવતત ઉપર, કોઇપણ સરકારી
કામ કરિા માટે અથિા કરિાનું અટકાિિા માટે અથિા પોતાના સરકારી
કામો કરીને કોઇપણ વ્યવતતની તરફદારી અથિા વિરોિ દશાયિિા માટે
અથિા દશાયિિાનુ અટકાિિા માટે અથિા કોઇપણ સેિા અથિા કુ સેિા
બજાિિા માટે અથિા બજાિિાનો પ્રયતન કરિા માટે હે તુ અથિા બદલી
તરીકે કાયદેસરના મહે નતાણાવસિાય ગમે તે પ્રકારનું કોઇપણ તોર્ણ બીજી
વ્યવતત પાસેથી સ્િીકારે અથિા મેળિે અથિા સ્િીકારિા સંમત થાય
અથિા મેળિિાનો પ્રયતન કરે તે વ્યવતત. છ મરહના કરતાં ઓછી ન હોય
તેટલી પણ પાંચ િર્ય સુિીની કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને દંડને પણ પાત્ર
થશે.
સ્પષ્ટીકરણ - (૧) ""રાજ્ય સેિક થિાની અપેિા રાખતા'' હોદો
િરાિિાની અપેિા રાખતી ન હોય તેિી કોઇ વ્યવતત પોતે હોદો િરાિિાની
તૈયારીમાં છે અને પછી તે તેમને સેિા આપશે એમ મનાિીને, બીજાઓને
છે તરીને તોર્ણ મેળિે તો તે છે તરપીંડી કરિા માટે દોવર્ત ઠરી શકે , પણ
આ કલમમાં વ્યાખ્યા કયાય મુજબના ગુના માટે તે દોવર્ થતી નથી.
(ખ) "તોર્ણ''તોર્ણ''એ શબ્દ નાણાંકીય તોર્ણ અથિા નાણામાં
અંદાજી શકાય તેિા તોર્ણ પરતો મયાયરદત નથી.
(ગ) "કાયદેસર મહે નતાણં'' કાયદેસર મહે નતાણં'' એ શબ્દો રાજ્ય સેિક
કાયદેસર રીતે માંગી શકે તેિા, મહે નતાણા પુરતા મયાયરદત નથી પણ જયાં
તે સેિા આપતો હોય તે સરકારે અથિા સંગઠને તે સ્િીકારિા માટે છટ
આપી હોય તે તમામ મહે નતાણાનો તેમાં સમાિેશ થાય છે .
(ઘ) "કામ કરિા માટે નો હે તુ અથિા બદલો'' જે કોઇ વ્યવતત, પોતે જે
કામ કરિાનો ઇરાદો રાખતી ન હોય અથિા કરિાની વસ્થવતમાં પોતે ન હોય

અથિા પોતે કયુું ન હોય તેિા કામ માટે હે તુ અથિા બદલા તરીકે તોર્ણ
સ્િીકારે તે વ્યવતત, આ શબ્દપ્રયોગમાં આિી જાય છે .
(ચ) જયારે રાજ્ય સેિક, કોઇ વ્યવતતને ભલથી એમ માનિાને લલચાિે કે
પોતાની સરકાર સાથેની લાગિગથી તે વ્યવતતને હક મેળિી આપશે અને
આ રીતે તે વ્યવતતને આ સેિાના બદલા તરીકે નાણા અથિા બીજુ ં કોઇ
તોર્ણ રાજ્ય સેિકને આપિા લલચાિે, તયારે રાજ્ય સેિકે આ કલમ હે ઠળ
ગુનો કરે લો છે .
રાજ્ય સેિક ઉપર લાંચ
આપીને અથિા
ગેરકાયદેસરના સાિનો દ્વારા
લાગિગ કરિા માટે તોર્ણ
લેિા બાબત

૮.

જે કોઇ વ્યવતત પોતાના માટે અથિા બીજી કોઇપણ વ્યવતત માટે

કે ન્ર સરકારની અથિા કોઇપણ રાજ્ય સરકારની અથિા સંસદ અથિા
રાજ્ય વિિાનમંડળની અથિા કલમ-રના ખંડ(ગ)માં ઉલ્લેખેલ કોઇપણ
સ્થાવનક સત્તામંડળ, કોપોરે શન અથિા સરકારી કંપનીની અથિા કોઇપણ
જાણીતા કે અન્ય રાજ્ય સેિકની કોઇપણ વ્યવતત ઉપર કોઇ સરકારી કામ
કરિા માટે અથિા કરિાનું અટકાિિા માટે અથિા આિા રાજ્ય સેિકના
સરકારી કામો કરીને કોઇપણ વ્યવતતની તરફદારી અથિા વિરોિ દશાયિિા
માટે અથિા કોઇપણ સેિા અથિા કુ સેિા બજાિિા માટે અથિા
બજાિિાનો પ્રયતન કરિા માટે જાણીતા અથિા રાજ્ય કોઇપણ
રાજ્યસેિકને લાંચ આપીને અથિા ગેરકાયદેસરના સાિનો દ્વારા
લલચાિિા માટે હોય અથિા બદલી તરીકે ગમે તે પ્રકારનું કોઇપણ તોર્ણ
કોઇપણ વ્યવતત પાસેથી સ્િીકારે અથિા મેળિે અથિા સ્િીકારિા સંમત
થિા અથિા મેળિિાનો પ્રયતન કરે તે વ્યવતત છ મરહના કરતાં ઓછી ન
હોય તેટલી પણ પાંચ િર્ય સુિીની કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને દંડને પણ
પાત્ર થશે.

રાજ્ય સેિક સાથે અંગત િગ
િાપરીને તોર્ણ લેિા બાબત

૯.

જે કોઇ વ્યવતત પોતાના માટે અથિા બીજી કોઇપણ વ્યવકત માટે

કે ન્ર સરકાર અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા સંસદ કે કોઇ રાજ્ય
વિિાનમંડળની અથિા કલમ-રના ખંડ(ગ)માં ઉલ્લેખેલ સ્થાવનક
સત્તામંડળ, કોપોરે શન અથિા સરકારી કંપનીની અથિા જાણીતા કે અન્ય
રાજ્ય સેિકની કોઇપણ વ્યવતત ઉપર, કોઇ સરકારી કામ કરિા માટે અથિા
કરિાનું અટકાિિા માટે અથિા આિા રાજ્ય સેિકના સરકારી કામો
કરીને, કોઇપણ વ્યવતતની તરફદારી અથિા વિરોિ દશાયિિા માટે અથિા
કોઇપણ સેિા અથિા કુ સેિા બજાિિા અથિા ન બજાિિા માટે પ્રયતન
કરિા કોઇપણ જાણીતા અથિા અન્ય રાજ્ય સેિક અંગત િગ
િાપરીને, લલચાિિાના હે તુ કે બદલા તરીકે ગમે તે પ્રકારનું કંઇપણ

તોર્ણ, કોઇપણ વ્યવતત પાસેથી સ્િીકારે અથિા મેળિે અથિા સ્િીકારિા
સંમત થાય અથિા મેળિિાનો પ્રયતન કરે તે વ્યવતત છ મરહના કરતાં
ઓછી ન હોય તેટલી પણ પાંચ િર્ય સુિીની કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને
દંડને પણ પાત્ર થશે.
કલમ-૮ અથિા ૯માં વ્યાખ્યા ૧૦.
જે કોઇ વ્યવતત રાજ્ય સેિક હોય અને જેના સંબંિમાં, કલમ ૮
કરે લા ગુનામાં રાજ્ય સેિક
અથિા ૯માં વ્યાખ્યા કરે લ ગુના પૈકી કોઇ ગુનો થયેલ હોય તે
દુષ્પ્પ્રેરણ કરિા બદલ વશિા
વ્યવતત, ગુનાનું દુષ્પ્પ્રેરણ કરે પછી તે ગુનો તે દુષ્પ્પ્રેરણના પરરણામે થયો
હોય કે થયો ન હોય તો પણ તે છ મરહનાથી ઓછી ન હોય તેટલી પણ પાંચ
િર્ય સુિીની કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને તે દંડને પણ પાત્ર થશે.
રાજ્ય સેિકે કરે લી કાયયિાહીમાં
કે કામકાજમાં સંબંવિત વ્યવતત
પાસેથી અિેજ વસિાય તેિા
રાજ્ય સેિકે વકંમતી િસ્તુ
મેળિિા બાબત.

૧૧.

જે કોઇ વ્યવતત, રાજ્ય સેિક હોય અને પોતાના માટે અથિા

અન્ય કોઇ વ્યવતત માટે , આિા રાજ્ય સેિકે કરે લી કે કરી રહ્યો હોય તેિી
કોઇ કાયયિાહી અથિા કામકાજમાં સંબંિ િરાિતી હોિાનું અથિા િરાિતી
હોય અથિા િરાિિાનો સંભિ હોિાનું જાણતી હોય અથિા તેના પોતાના
અથિા તે જેના તાબામાં હોય તેિા કોઇ રાજ્ય સેિકના સરકારી કામો સાથે
કંઇપણ સંબંિ િરાિતી હોય તેિી કોઇપણ વ્યવતત પાસેથી અથિા એિી
રીતે સંબંિ િરાિતી વ્યવતતમાં રહત હોિાનું અથિા સંબંિ હોિાનું જાણતી
હોય તેિી કોઇપણ વ્યવતત પાસેથી અિેજ વસિાય કે તે અિેજ અપરતો
હોિાનું પોતે જાણતી હોય તેિા અિેજ બદલ, કોઇ વકંમતી િસ્તુ સ્િીકારે
અથિા મેળિે અથિા સ્િીકારિા સંમત થાય અથિા મેળિિા કોવશશ
કરે , તે વ્યવતત છ મરહનાથી ઓછી ન હોય તેિી પણ પાંચ િર્ય સુિીની
કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને દંડને પણ પાત્ર થશે.

કલમ ૭ અથિા ૧૧માં
વ્યાખ્યા કરે લા ગુનામાં
દુષ્પ્પ્રેરણ કરિા બદલ વશિા

૧ર.

જે કોઇ વ્યવતત કલમ-૭ અથિા ૧૧ હે ઠળ વશિાને પાત્ર

કોઇપણ ગુનાનું દુષ્પ્પ્રેરણ કરે , પછી તે ગુનો દુષ્પ્પ્રેરણ કરિાના પરરણામે
થયો હોય કે થયો ન હોય તો પણ તે છ મરહના કરતાં ઓછી ન હોય તેટલી
પણ પાંચ િર્ય સુિીની કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને તે દંડને પણ પાત્ર
થશે.

રાજ્ય સેિકે ગુનારહત ગેરિતયન ૧૩.
(૧) કોઇ રાજ્ય સેિકે નીચે પ્રમાણે કયુું હોય તો ગુનારહત
કરિા બાબત.
ગેરિતયનનો ગુનો કયાયનું કહે િાય (ક) કોઇ વ્યવતત પાસેથી પોતાના માટે અથિા અન્ય કોઇ વ્યવતત માટે
કલમ-૭માં જણાવ્યા પ્રમાણે હે તુ અથિા બદલા તરીકે ,કાયદેસરના

મહે નતાણા વસિાયનું કોઇ તોર્ણ િારંિાર સ્િીકારે અથિા મેળિે અથિા
સ્િીકારિા કબલ થાય અથિા મેળિિાનો પ્રયઙ્ખ કરે અથિા
(ખ) કોઇ વ્યવતત પોતાના માટે અથિા અન્ય કોઇ વ્યવતત માટે , પોતે
કરે લી અથિા કરી રહ્યો હોય તેિી કોઇ કાયયિાહીમાં અથિા કામકાજમાં
સંબંિ િરાિતી હોિાનું અથિા િરાિિાની હોિાનું અથિા િરાિિાનો
સંભિ હોિાનું જાણતો હોય અથિા પોતાના કે પોતે જેના તાબામાં હોય તે
રાજ્ય સેિકના સરકારી કાયો સાથે સંકળાયેલ હોય તેિી કોઇપણ વ્યવતત
પાસેથી અથિા એ રીતે સંબંિ િરાિતી વ્યવતતનું રહત હોિાનું અથિા તેના
સાથે સંબંિ હોિાનું જાણતી હોય તેિી કોઇપણ વ્યવતત પાસેથી, પોતાના
માટે કે કોઇ વ્યવતત માટે ,કંઇ અિેજ આપ્યા વિના અથિા અિેજ અપરતો
હોિાનું જાણતી હોય તેિી કોઇ વકંમતી િસ્તુ લે કે મેળિે અથિા લેિા સંમત
થાય કે મેળિિાની કોશીશ કરે અથિા
(ગ) કોઇ વ્યવતત, રાજ્ય સેિક તરીકે પોતાને સોંપેલ અથિા પોતાના
વનયંત્રણ હે ઠળની કોઇ મલકતનો અપ્રમાવણક રીતે અથિા કપટપિયક
દુવિવનયોગ કરે અથિા અન્યથા તેને પોતાના ઉપયોગમાં લેિા માટે રૂપાંતર
કરે અથિા અન્ય કોઇ વ્યવતતને તેમ કરિા દે અથિા
(િ) જો તે...
(૧) લાંચ આપીને અથિા ગેરકાયદેસર સાિન દ્વારા પોતાના માટે અથિા
અન્ય કોઇ વ્યવતત માટે , વકંમતી િસ્તુ અથિા નાણાંકીય લાભ મેળિે
અથિા
(ર) રાજ્ય સેિક તરીકે ના પોતાના હોદાનો દુરૂપયોગ કરીને પોતાના માટે
અથિા અન્ય કોઇ વ્યવતત માટે કોઇ વકંમતી િસ્તુ અથિા નાણાંકીય લાભ
મેળિે અથિા
(૩) રાજ્ય સેિક તરીકે નો હોદો િરાિતી િેળા કોઇપણ વ્યવતત
માટે , કંઇપણ જાહે ર રહત વસિાય કોઇ વકંમતી િસ્તુ અથિા નાણાંકીય લાભ
મેળિે અથિા
(ચ) જેના માટે રાજ્ય સેિક નાણાંકીય સાિનોનો અથિા આિકના તેનાં
જાણીતા સાિનો સાથે અપ્રમાણસર એિી વમલકતના સંતોર્કારક રહસાબ
આપી શકે નહીં તે તેની અથિા તેના િતીની કોઇ વ્યવતતના કબજામાં હોય
અથિા તેના હોદાની મુદત દરવમયાન કોઇપણ સમયે કબજો મેળવ્યો હોય.

સ્પષ્ટીકરણ- આ કલમના હે તુ માટે , ""આિકના જાણીતા
સાિનો'' એટલે કોઇ કાયદેસરનાં સાિનોમાંથી પ્રાિ કરે લી આિક અને
આિી આિકની, રાજ્ય સેિકને તતસમયે લાગુ પડતા હોય તેિા કોઇ
કાયદા, વનયમો અને હુકમોની જોગિાઇઓ અનુસાર જાણ કરે લી હોિી
જોઇએ.
(ર)

ગુનારહત ગેરિતયન કયુું હોય તેિો કોઇપણ રાજ્ય સેિક એક િર્યથી

ઓછી ન હોય તેટલી પણ સાત િર્ય સુિીની કે દની વશિાને પાત્ર થશે અને
તે દંડને પણ પાત્ર થશે.
કલમો ૮, ૯ અને ૧ર હે ઠળ

૧૪.

િારંિાર ગુનો કરિા બાબત.

જે કોઇ વ્યવતત િારંિાર
(ક) કલમ ૮ અથિા કલમ ૯ હે ઠળ વશિાને પાત્ર ગુનો કરે

અથિા
(ખ) કલમ ૧ર હે ઠળ વશિાને પાત્ર ગુનો કરે
તે વ્યવતત બે િર્યથી ઓછી ન હોય તેટલી પણ સાત િર્ય સુિીની કે દની
વશિાને પાત્ર થશે અને તે દંડને પણ પાત્ર થશે.
કોવશશ કરિા બદલ વશિા

૧પ.

જે કોઇ વ્યવતત કલમ ૧૩ની પેટા કલમ(૧)ના ખંડ (ગ) અથિા

ખંડ (િ)માં ઉલ્લેખેલો ગુનો કરિાની કોશીશ કરે તે ત્રણ િર્ય સુિીની કે દની
અને દંડની વશિાને પાત્ર થશે.
દંડ ઠરાિિા માટે વિચારણામાં
લેિાની બાબતો

૧૬.

કલમ-૧૩ની પેટા કલમ(ર) અથિા કલમ ૧૪ હે ઠળ દંડની

સજા કરિામાં આિી હોય તયારે દંડની રકમ ઠરાિતી
િખતે,ન્યાયાલય, આરોપી વ્યવતતએ ગુનો કરીને મેળિેલી હોય તેિી રકમ
અથિા વમલકતની વકંમત હોય તો તે અથિા કલમ-૧૩ની પેટા
કલમ (૧)ના ખંડ (ગ)માં ઉલ્લેખેલો કોઇ ગુના માટે દોવર્ત ઠરે લ હોય
તયારે જે નાણાંકીય સાિનો કે વમલકત માટે આરોપી વ્યવતત સંતોર્કારક
ખુલાસો આપી શકયો ન હોય તેિા તે ખંડમાં ઉલ્લેખેલા નાણાંકીય સાિનો
અથિા વમલકતને, વિચારણમાંલેિા જોઇશે.

પ્રકરણ-૪ અભધભનયમ હે ઠળના કે સોની તપાસ
પાસ કરિા
૧૭.
ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩માં ગમે તે મજકર સન ૧૯૭૪નો રજો.
માટે ની અવિકૃ ત
હોય તે છતાં
વ્યવતતઓ
(ક) રદલ્હી સ્પેવશયલ પોલીસ એસ્ટાવબ્લશમેન્ટની બાબતમાં
પોલીસ ઇન્સ્પેકટરના
સન ૧૯૭૪નો
રજો.

(ખ)

મુંબઇ, કલકત્તા મરાસ અને અમદાિાદના મેટરોપોલીટન વિસ્તારમાં અને

ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૮ની પેટા કલમ(૧) હે ઠળ હોય તે
તરીકે જાહે ર કરે લા અન્ય કોઇ મેટરોપોલીટન વિસ્તારમાં, મદદનીશ પોલીસ કવમશનરના.
(ગ)

અન્યત્ર નાયબ પોલીસ સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટના અથિા સમકિ દરજ્જાના પોલીસ

અવિકારીના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાના હોય તેિા કોઇ પોલીસ અવિકારી, મેટરોપોલીટન
મેજીસ્ટરે ટ અથિા યથાપ્રસંગ પ્રથમ િગયના મેજીસ્ટરે ટના હુકમ િગર, આ અવિવનયમ હે ઠળ
વશિાપાત્ર કોઇ ગુનાની તપાસ કરી શકશે નહીં અથિા તે માટે િગર િોરંટે કોઇની પણ
િરપકડ કરી શકશે નહીં.
પરંતુ પોલીસ ઈન્સ્પેકટરના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેિા કોઇ પોલીસ
અવિકારીને સામાન્ય અથિા ખાસ હુકમ કરીને આ અથે, રાજ્ય સરકારે અવિકૃ ત કયાય હોય
તો તે યથાપ્રસંગે મેટરોપોલીટન મેજીસ્ટરે ટ અથિા પ્રથમ િગયના મેજીસ્ટરે ટના હુકમ િગર એિા
કોઇપણ ગુનાની તપાસ કરી શકશે અથિા િોરંટ િગર તે માટે િરપકડ કરી શકશે.
િિુમાં કલમ-૧૩ની પેટા કલમ (૧)ના ખંડ (ચ)માં ઉલ્લેખેલા કોઇ ગુનાની, પોલીસ
સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેિા કોઇ પોલીસ અવિકારીના હુકમ
િગર, તપાસ કરી શકાશે નહીં.
બેન્કરના
ચોપડા
તપાસિાની
સત્તા

૧૮.

મળેલી મારહતી ઉપરથી અથિા અન્યથા, જે પોલીસ અવિકારીને કલમ-૧૭

હે ઠળ ગુનાની પાસ કરિાની સત્તા આપેલી હોય તેિો ગુનો થયાની શંકાનું કારણ હોય અને
તેને એમ લાગે કે એિા ગુનાની તપાસ અથિા ચોકસી માટે બેન્કરના ચોપડા તપાસિા
જરૂરી છે તો તેિા પોલીસ અવિકારી તે સમયે અમલમાં હોય તેિા કોઇ કાયદામાં ગમે તે
મજકુ ર હોય તે છતાં જેટલેઅંશે તે ગુનો કયો હોિાનો જેના ઉપર શક હોય તે વ્યવતતના
અથિા તેના િતી નાણાં રાખતી હોિાની જેના ઉપર શંકા હોય તેિી બીજી કોઇપણ
વ્યવતતના રહસાબો સંબંિી હોય તેટલે અંશે બેન્કરના ચોપડા તપાસી શકશે અને તેમાંથી
સંબંવિત નોંિોની પ્રમાવણત નકલો લઇ શકશે અથિા લેિડાિી શકશે અને આ કલમ

હે ઠળ પોતાની સત્તા િાપરિામાં પોલીસ અવિકારીને સહાય કરિા માટે જે તે બેન્ક
બંિાયેલી રહે શે.
પરંતુ પોલીસ સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાના કોઇ પોલીસ અવિકારી, કોઇ
વ્યવતતના રહસાબો સંબંિી આ કલમ હે ઠળ કોઇ સત્તા િાપરી શકશે નહીં, વસિાય કે તેને
પોલીસ સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટના દરજ્જાના અથિા તેનાથી ઉપરના દરજ્જાના કોઇ પોલીસ
અવિકારીએ આ અથે ખાસ અવિકૃ ત કરે લ હોય.
સન ૧૮૯૧નો
૧૮મો

સ્પષ્ટીકરણ - આ કલમમાં "બેન્ક'' અને "બેન્કરના ચોપડા'' એ શબ્દ પ્રયોગોનો અથય
બેન્કર ચોપડા પુરાિા અવિવનયમ, ૧૮૯૧માં અનુક્રમે તેમનો જે અથય કરિામાં આવ્યો છે
તે જ થશે.

પ્રકરણ-પ ફોજદારી કામ ચલાવવા માટે મંજરી અને બીજી પ્રકીણણ જોગવાઇઓ
ફોજદારી કામ ચલાિિા
માટે પિયમંજરી જરૂરી હોિા
બાબત

૧૯.

(૧) કોઇપણ ન્યાયાલય, કોઇ રાજ્ય સેિકે કરે લા હોિાનું કહે િાતું

હોય તેિા, કલમો ૭, ૧૦, ૧૧, ૧૩ અને ૧પ હે ઠળના વશિાપાત્ર ગુનાની
વિચારણા.
(ક)

જે વ્યવતત સંિના કામકાજના સંબંિમાં નોકરીમાં હોય અને કે ન્ર

સરકારની મંજરીથી હોય તે વસિાય અથિા મંજરીથી તેના હોદા ઉપરથી દર કરી
શકાય નહીં તેિી વ્યવતતની બાબતમાં તે સરકારની
(ખ)

જે વ્યવતત કોઇ રાજ્યના કામકાજના સંબંિમાં નોકરીમાં હોય અને

જેને રાજ્ય સરકારની મંજરીથી હોય તે વસિાય અથિા મંજરીથી તેના હોદા
ઉપરથી દર કરી શકાય નહીં તેિી વ્યવતતની બાબતમાં તે સરકારની
(ગ) અન્ય કોઇ વ્યવતતની બાબતમાં તેના હોદા ઉપરથી દર કરિાની સત્તા માટે
સિમ એિા કોઇ સત્તાવિકારીની
પિય મંજરી વસિાય કરી શકશે નહીં.
(ર) ગમે તે કોઇપણ કારણસર પેટા-કલમ (૧) હે ઠળ જરૂરી એિી
પિયમંજરી, કે ન્ર સરકારે અથિા રાજ્ય સરકારે અથિા બીજા કોઇ
સત્તાવિકારીએ આપિી જોઇએ કે કે મ એ વિર્ે કોઇ શંકા ઉપવસ્થત થાય તયારે જે
સમયે ગુનો કયો હોિાનું કહે િાતું હતું તે સમયે તે રાજ્ય સેિકને તેના હોદા
ઉપરથી દર કરિા સિમ ગણાત તે સરકારે અથિા સત્તાવિકારીએ એિી મંજરી
આપિી જોઇશે.
સન ૧૯૭૪નો રજો.

(૩) ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩માં ગમે તે મજકર હોય તે છતાં
(ક) ખાસ ન્યાયાિીશે કરે લ કોઇ વનણયય, સજા અથિા હુકમ તે ન્યાયાલયના
અવભપ્રાય મુજબ તેનાથી િાસ્તિમાં ન્યાયની વનષ્પ્ફળતા સંભવિત બનતી હોય
તે વસિાય, પેટા-કલમ(૧) હે ઠળ જરૂરી મંજરીના અભાિે કે તેમાં કોઇ
ભલ, િજયન અથિા વનયમબાહ્યતાના કારણે, અપીલ, બહાલી કે ફે રતપાસમાં
તે ન્યાયલયથી ફે રિી અથિા બદલી શકાશે નહીં.
(ખ) કોઇપણ ન્યાયાલય કોઇપણ ભલ, િજયન અથિા
વનયમબાહ્યતા, ન્યાયની વનષ્પ્ફળતામાં પરરણમી છે એિી ખાતરી થાય તે
વસિાય સત્તાવિકારીએ આપેલી મંજરીમાં આિી કોઇ ભલ, િજયન અથિા

વનયમબાહ્યતાને કારણે, આ અવિવનયમ હે ઠળની કાયયિાહીઓ મોકફ રાખી
શકશે નહીં.
(ગ) કોઇપણ ન્યાયાલય, બીજા કોઇ કારણે આ અવિવનયમ હે ઠળ
કાયયિાહીઓ મોકફ રાખી શકશે નહી અને કોઇપણ ન્યાયાલય,કોઇ
તપાસ, ઇન્સાફી કાયયિાહી, અપીલ અથિા બીજી કાયયિાહીઓમાં કરે લા
િચગાળાના કોઇ હુકમના સંબંિમાં ફે રતપાસની સત્તા િાપરી શકશે નહીં.
(૪)

પેટા-કલમ(૩) હે ઠળ એિી મંજરીના અભાિે અથિા કોઇ

ભલ, િજયન કે વનયમ બાહ્યતાને લીિે ન્યાય વનષ્પ્ફળ ગયો છે અથિા
પરરણમ્યો છે કે કે મ તે નક્કી કરતી િખતે ન્યાયાલયે એ કાયયિાહીના પ્રારંભના
તબક્કે કોઇ િાંિો ઉપવસ્થત રહી શકાય અથિા િાંિો ઉપવસ્થત રહિો જોઇએ
કે કે મ તે હકીકત ધ્યાનમાં લેિી જોઇશે.
સ્પષ્ટીકરણ - આકલમના હે તુઓ માટે ...........
(ક)

""ભલ''માં મંજરી આપિા માટે , સત્તા િરાિનારની સિમતાનો

સમાિેશ થાય છે .
(ખ)

ફોજદારી ફરીયાદ માટે જરૂરી મંજરીમાં, કોઇપણ જરૂરીયાતના એિા

સંદભયનો સમાિેશ થાય છે કે , ફોજદારી કામ, વનરદયષ્ટ સત્તા િરાિનારના
કહે િાથી અથિા વનરદયષ્ટ વ્યવતતની મંજરીથી અથિા તેિા જ પ્રકારની કોઇ
જરૂરીયાતથી ફરીયાદ કરી હોિી જોઇશે.
(૧) કલમ-૭ અથિા કલમ-૧૧ અથિા કલમ-૧૩ની પેટા-

રાજ્ય સેિક,કાયદેસરના

ર૦.

મહે નતાણા વસિાયનું
પરરતોર્ણ લે તયારે તે
વિર્ે માની લેિા બાબત

કલમ(૧)ના ખંડ(ક) અથિા (ખ) હે ઠળ વશિાને પાત્ર કોઇ ગુનાની ઇન્સાફી
કાયયિાહીમાં એિું સાવબત થાય કે આરોપી વ્યવતતએ પોતાના માટે અથિા કોઇ
અન્ય વ્યવતત માટે કોઇપણ વ્યવતત પાસેથી (કાયદેસરના મહે નતાણા
વસિાયનું) કોઇ તોર્ણ અથિા કોઇ વકંમતી િસ્તુઓ સ્િીકારી છે અથિા મેળિી
છે અથિા સ્િીકારિા સંમત થયેલ છે અથિા મેળિિાની કોવશશ કરી છે તયારે
એથી વિરૂદ્ધનું સાવબત થાય તે વસિાય એમ માની લેિામાં આિશે કે વ્યવતતએ
યથાપ્રસંગ તે તોર્ણ અથિા વકંમતી િસ્તુ, કલમ-૭માં જણાવ્યા પ્રમાણેના
હે તુ અથિા બદલા તરીકે અથિા તોર્ણ, કંઇ અિેજ આપ્યા વિના અથિા
અપરતી હોિાનું તે જાણતો હોય તેિા અિેજ માટે સ્િીકારી છે અથિા મેળિેલી
છે અથિા સ્િીકારિાનું કબલ કરે લું છે અથિા મેળિિાની કોવશર્ કરે લી છે .

(ર)

કલમ-૧ર હે ઠળ અથિા કલમ-૧૪ના ખંડ(ખ) હે ઠળ વશિાને પાત્ર

ગુનાની ઇન્સાફી કાયયિાહીમાં એિું સાવબત થાય કે કોઇ આરોપી
વ્યવતતએ (કાયદેસર મહે નતાણાં વસિાયના કોઇ તોર્ણ અથિા કોઇ વકંમતી
િસ્તુ આપેલ છે અથિા આપિાની તૈયારી બતાિી છે અથિા આપિાની કોવશશ
કરે લ છે તયારે એથી વિરૂદ્ધનું સાવબત થાય તે વસિાય એમ માની લેિામાં
આિશે કે વ્યવતતએ યથાપ્રસંગ કોઇ અિેજ લીિા વિના અથિા અપરતો અિેજ
હોિાનું જાણીને આપી છે અથિા આપિાની તૈયારી બતાિી છે અથિા
આપિાની કોશીશ કરી છે .
(૩)

પેટા-કલમો (૧) અને (ર)માં ગમે તે મજકુ ર હોય તે છતાં

ન્યાયાલયને પોતાના અવભપ્રાય મુજબ એમ લાગે કે ઉપયુયકત તોર્ણ અથિા
િસ્તુ એિી મામલી છે કે તે ઉપરથી લાંચ લીિાનું અનુમાન િાજબી રીતે કરી
શકાય નહીં તો સરદહં ુ બેમાંથી કોઇપણ પેટા-કલમમાં ઉલ્લખેલી બાબત માની
લેિાની ના પાડી શકશે.
આરોપી વ્યવતત,સાિી

ર૧.

આ અવિવનયમ હે ઠળ વશિાને પાત્ર કોઇ ગુનાનું તહોમત મુકિામાં

તરીકે સિમ ગણાશે

આવ્યું હોય તેિી કોઇ વ્યવતત, બચાિ માટે ના સિમ સાિી તરીકે ગણાશે અને
પોતાની સામે અથિા તે જ ઇન્સાફી કાયયિાહીમાં તેની સાથે જેના ઉપર તહોમત
મુકિામા આવ્યું હોય તે વ્યવતત સામે મુકાયેલા તહોમતોને ના સાબત કરિા
માટે સોગંદ ઉપર જુ બાતી આપી શકશે.
પરંતુ..
(ક) તેની પોતાની વિનંતીથી હોય તે વસિાય, સાિી તરીકે તેને બોલાિી
શકાશે નહીં.
(ખ) પુરાિો આપિાની તેની વનષ્પ્ફળતાને ફરીયાદ પિ તરફથી કોઇ ટીકનો
વિર્ય બનાિી શકાશે નહીં અથિા તેની વિરૂદ્ધ અથિા એ જ ઈન્સાફી
કાયયિાહીમાં તેની સાથે તહોમતદાર હોય તે વ્યવતત વિરૂદ્ધ થઇ માની લેિાનું
ઉપવસ્થત કરી શકાશે નહીં.
(ગ) જેના માટે તેના ઉપર તહોમત મુકિામાં આવ્યું હોય તે ગુના વસિાયનો
કોઇ ગુનો તેણે કયો છે અથિા તેિા ગુના મો તે દોવર્ત ઠયો છે અથિા તે ખરાબ
ચારરત્ર્યનો છે એિું સચિતો કોઇ સિાલ તેને પછી શકાશે નહીં અને પછિામાં
આિે તો તેનો જિાબ આપિાની તેને ફરજ પાડી શકાશે નહીં વસિાય કે -

(૧)

તેણે એિો ગુનો કયાયની અથિા એિા ગુના માટે તે દોવર્ત ઠયો

હોિાની સાવબતી, તેના ઉપર જે ગુનાનું તહોમત મુકિામાં આવ્યું હો તે ગુના
માટે તે દોવર્ત છે એિું બતાિિા માટે ના ગ્રાહ્ય પુરાિો હોય અથિા
(ર)

તેણે પોતે અથિા તેના િકીલ મારફત પોતાનું સારૂં ચારરત્ર્ય પુરિાર

કરિાની દૃવષ્ટએ ફરીયાદ પિના કોઇ સાિીને કોઇ સિાલ પછયો હોય અથિા
પોતાના સારા ચારરત્ર્યનો પુરાિો આપ્યો હોય અથિા બચાિનો પ્રકાર કે બચાિ
કરિાની રીત એિી હોય કે તેનાથી ફરીયાદ પિના કે ફરીયાદ પિના સાિીના
ચારરત્ર્ય ઉપર દોર્ારોપણ થતું હોત અથિા
(૩)

તેણ,ે એિા જ ગુનાનું તહોમત મુકાયેલી બીજી કોઇ વ્યવતત વિરૂદ્ધ

જુ બાની આપેલી હોય.
સન ૧૯૭૪નો રજો.

જોગિાઇઓ, આ અવિવનયમ હે ઠળ વશિાને પાત્ર

કે ટલાક ફે રફારોને
આિીન રહીને ફોજદારી
કાયયરીવત

ગુનાના સંબંિમાં કોઇ કાયયિાહીને લાગુ પાડતી

અવિવનયમ,૧૯૭૩

રર.

ફોજદારી કાયયરીવત અવિવનયમ, ૧૯૭૩ની

િખતે, એિી રીતે અમલ થશે જાણે કે (ક)

લાગુ પાડિા બાબત

કલમ ર૪૩ની પેટા-

કલમ(૧)માં ""તયાર પછી આરોપીને પોતાનો
બચાિ શરૂ કરિા અને પોતાનો પુરાિો રજ કરિાનું
ફરમાિિું જોઇશે'' એ શબ્દોને બદલે ""તયાર પછી
આરોપીને તરત જ અથિા ન્યાયાલય તેને છટ આપે
તેટલા સમયમાં પોતે જેને પોતાના સાિીઓ તરીકે
તપાસિા માંગતો હોય એિી વ્યવતતઓ (કમોઇ હોય
તો) તેની અને પોતે જેના ઉપર આિાર રાખિા
માંગતો હોય એિા દસ્તાિેજો (કોઇ હોય તો) તેની
લેવખત યાદી આપિા ફરમાિિું જોઇશે અને
તયારપછી પોતાનો બચાિ શરૂ કરિા અને પોતાનો
પુરાિો રજ કરિા ફરમાિિું જોઇશે'' એ શબ્દો
મુકિામાં આવ્યા હોય તેમ
(ખ)

કલમ ૨૩૦૯ની પેટા-કલમ (ર)માં, ત્રીજા પરંતુક પછી, નીચેનો

પરંતુક દાખલ કયો હોય તેમ -

"િિુમાં એિી કાયયિાહીના કોઇ પિકારે કલમ ૩૯૭ હે ઠળ અરજી કરે લી હોય એ
જ કારણે કાયયિાહી મોકફ કે મુલતિી રાખી શકાશે નરહં''
(ગ)

કલમ-૩૧૭ની પેટા-કલમ (ર) પછી નીચેની પેટા કલમ દાખલ કરી

હોય તેમ,
"(૩) પેટા-કલમ(૧) અથિા પેટા-કલમ(ર)માં ગમે તે મજકર હોય તે છતાં
ન્યાયાિીશ પોતાને યોગ્ય લાગે તો અને પોતે કારણોની લેવખત નોંિ કરીને
આરોપીની અથિા તેના િકીલની ગેરહાજરીમાં તપાસ અથિા ઇન્સાફી
કાયયિાહી કરી શકશે અને સાિીની ઉલટ તપાસ માટે પાછો બોલાિિાના
આરોપીના હકને આિીન રહીને, કોઇપણ સાિીનો પુરાિો નોંિી શકશે.''
(ઘ)

કલમ ૩૯૭ની પેટા-કલમ (૧)માં સ્પષ્ટીકરણ પહે લાં નીચેનો

પરંતુક દાખલ કરે લો હોય તેમ"પરંતુ એિી કાયયિાહીના કોઇ પિકારે કરે લી અરજી ઉપરથી કોઇ ન્યાયાલયે
આ કલમ હે ઠળની સત્તા િાપરી હોય તયારે ન્યાયાલય, સામાન્ય રીતે(ક) કાયયિાહીનું રે કડય શા માટે ન મંગાિિું તેનું કારણ દશાયિિાની બીજા
પિકારને તક આપ્યા વિના અથિા
(ખ) જો તેને એમ ખાતરી થાય કે કાયયિાહીના રે કડય ની તપાસ, તેની પ્રમાવણત
નકલો ઉપરથી થઇ શકશે
તો,- કયયિાહીનું રે કડય મંગાિશે નહીં.''
સન ૧૯૭૪નો રજો.

ર૩.

ફોજદારી કાયયરીવત

અવિવનયમ, ૧૯૭૩માં ગમે તે મજકુ ર હોય તે છતાં
કલમ ૧૩ની પેટા-કલમ(૧)ના ખંડ(ગ) હે ઠળના
કોઇ ગુના માટે આરોપી ઉપર તહોમત મુકિામાં
આવ્યું હોય તયારે તહોમતનામામાં જે વમલકત અંગે
ગુનો કયો હોિાનું કહે િાતું હોય તે વમલકત અને જે
તારીખો િચ્ચે ગુનો કયો હોિાનું કહે િાતું હોય તે
તારીખો, ખાસ વિગતો અથિા ચોક્કસ તારીખો
દશાયવ્યા વિના િણયિિામાં આિે તો, તે પુરતું
ગણાશે અને એિી રીતે તૈયાર કરે લું તહોમતનામું

કલમ ૧૩(૧)(ગ)
હે ઠળના કોઇ ગુનાના
સંબંિમાં તહોમતની
વિગતો.

સદરહં ુ અવિવનયમની કલમ ર૧૯ના અથય મુજબ એક
જ ગુનાનું તહોમતનામું છે એમ ગણાશે.
પરંતુ એિી પહે લી અને છે લ્લી તારીખો િચ્ચેનો
સમય, એક િર્યથી િિુ હોિો જોઇશે નહીં.
તે સમયે અમલમાં હોય તેિો કોઇ કાયદામાં લાંચ આપનારના કથન
ઉપરથી તેની સામે
ગમે તે મજકુ ર હોય તે છતાં, કલમો ૭ થી ૧૧
ફોજદારી કામ ચલાિી
હે ઠળના અથિા કલમ ૧૩ હે ઠળના અથિા કલમ
શકાશે નહીં.
૧પ હે ઠળના કોઇ ગુના માટે કોઇ રાજ્ય સેિક
ર૪.

સામેની કોઇપણ કાયયિાહીમાં કોઇ વ્યવતતએ, એિું
કથન કયુું હોય કે પોતે તે રાજ્ય
સેિકને (કાયદેસરના મહે નતાણા વસિાય) કોઇ
તોર્ણ અથિા વકંમતી િસ્તુ આપિાની તૈયારી
અથિા આપિાની સંમવત બતાિી હતી તો તેિા
કથન ઉપરથી એિી વ્યવતત સામે, કલમ ૧ર હે ઠળ
ફોજદારી કામ ચલાિી શકાશે નહીં.
(૧) આ અવિવનયમમાંના કોઇપણ

સેના, નૌકાદળ અને

રપ.

હિાઇદળ અથિા બીજા
કાયદાને અસર થશે નહીં

મજકરથી સેના અવિવનયમ, ૧૯પ૦ હિાઇદળ

સન ૧૯પ૦નો. ૪પમો

અવિવનયમ, ૧૯પ૦,નૌકાદળ
અવિવનયમ, ૧૯પ૭, સીમા સુરિાદળ
અવિવનયમ, ૧૯૬૮ તટરિક અવિવનયમ, ૧૯૭૮
અને રાષ્ટર ીય સલામતી રિક અવિવનયમ, ૧૯૮૬
હે ઠળ કોઇ ન્યાયાલય અથિા અન્ય સત્તામંડળ
િાપરી શકે તેિી હકમતને અથિા ન્યાયાલય કે
અન્ય સત્તામંડળને લાગુ પાડી શકાય તેિી
કાયયરીવતને બાિ આિશે નહીં.
(ર) શંકાના વનિારણ માટે આથી જાહે ર કરિામાં
આિે છે કે પેટા-કલમ (૧)માં ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણેના
કોઇપણ કાયદાના હે તુઓ માટે ખાસ ન્યાયાિીશનું
ન્યાયલય સામાન્ય ફોજદારી ન્યાયનું છે એમ
ગણાશે.

સન ૧૯પ૦નો ૪૬મો
સન ૧૯પ૭નો ૬રમો
સન ૧૯૬૮નો ૪૭મો
સન ૧૯૭૮નો ૩૦મો

સન ૧૯પરના ૪૬મા
અવિવનયમ હે ઠળ
વનમાયેલા ખાસ
ન્યાયાિીશને આ
અવિવનયમ હે ઠળ
વનમાયેલા ખાસ
ન્યાયાિીશ હોિાનું ગણિા
બાબત.

ર૬.

કોઇપણ વિસ્તાર કે વિસ્તારો માટે ફોજદારી સન ૧૯૮૬નો ૪૭મો

કાયદા સુિારા અવિવનયમ, ૧૯પર હે ઠળ વનમાયેલ
અને આ અવિવનયમના આરંભે હોદા ઉપર હોય તેિો
દરે ક ન્યાયાિીશ, આ અવિવનયમની કલમ ૩ હે ઠળ
તે વિસ્તાર કે વિસ્તારો માટે વનમાયેલ ખાસ
ન્યાયાિીશ છે એમ ગણાશે અને તદ્નુસાર, એિા
આરંભે અને આરંભથી આિા ન્યાયાિીશે આ
અવિવનયમની જોગિાઇઓ અનુસાર એિા આરંભ
િખતે પોતાની સમિની અવનણીત તમામ
કાયયિાહીઓની તજિીજ કરિાનું ચાલુ રાખિું જોઇશે.

અપીલ અને ફે ર તપાસ

ર૭.

આ અવિવનયમની જોગિાઇઓને આિીન

સન ૧૯૭૪નો રજો

રહીને ઉચ્ચ ન્યાયાલય, જેટલે સુિી લાગુ પાડી
શકાય તેટલે સુિી ફોજદારી કાયયરીવત
અવિવનયમ, ૧૯૭૩થી ઉચ્ચ ન્યાયાલયને મળેલી
અપીલ અને ફે રતપાસની તમામ સત્તા જાણે કે ખાસ
ન્યાયાિીશું ન્યાયાલય, ઉચ્ચ ન્યાયાલયની
સ્થાવનક હદોમાં કે સોની ઇન્સાફી કાયયિાહી ચલાિતું
સેશન્સ ન્યાયાલય હોય તેમ િાપરી શકશે.
અવિવનયમ, બીજા કોઇ

ર૮.

આ અવિવનયમની જોગિાઇઓ, તે સમયે અમલમાં હોય તેિા બીજા

કાયદાની ઉપરાંતનો હોિા
બાબત.

કોઇ કાયદા ઉપરાંતની રહે શે અને તેનું અલ્પીકરણ કરી શકાશે નરહ અને
આમાંના કોઇપણ મજકરથી કોઇપણ રાજ્ય સેિક સામે આ અવિવનયમ વસિાય
માંડી શકાય તેિી કોઇ કાયયિાહીમાંથી તેને મુવતત મળશે નહીં.

સન ૧૯૪૪ના ૩૮મા
િટહુકમનો સુિારો

ર૯.

ફોજદારી કાયદા સુિારણા િટહુકમ, ૧૯૪૪માં

(ક)

કલમ ૩ની પેટા-કલમ(૧)માં, કલમ-૯ની પેટા-કલમ(૧)માં

કલમ ૧૦ના ખંડ (ક)માં, કલમ ૧૧ની પેટા-કલમ(૧)માં અને કલમ ૧૩ની
પેટા-કલમ(૧)માં "રાજ્ય સરકાર'' એ શબ્દો જયાં જયાં આિતા હોય તયાં
તયાં તેને બદલે "યથાપ્રસંગ, રાજ્ય સરકાર અથિા કે ન્ર સરકાર'' એ શબ્દો
મુકિા.

(ખ)

કલમ ૧૦માં ખંડ (ક)માં "ત્રણ મરહના'' એ શબ્દોને બદલે, "એક

િર્ય'' એ શબ્દો મુકિા(ગ)

અનુસવચમાં-

(૧) પરરચ્છે દ 1 કમી કરિો.
(ર) પરરચ્છે દ ર અને ૪માં
સન ૧૯પ૬નો ૧લો.

(ક)

"સ્થાવનક સત્તામંડળ'' એ શબ્દો પછી "અથિા કે ન્રના, પ્રાન્તના

રાજ્યના અવિવનયમથી અથિા તે હે ઠળ સ્થાપેલ કોઇ કોપોરે શન અથિા
સરકારની કંપની અવિવનયમ, ૧૯પ૬ની કલમ-૬૧૭માં વ્યાખ્યા કયાય
પ્રમાણેની સરકારી કંપનીની માવલકીના અથિા વનયંત્રણ હે ઠળના અથિા
સહાય મેળિતા કોઇ સત્તામંડળ અથિા મંડળ અથિા આિા
કોપોરે શને, સત્તામંડળે અથિા સરકારી કંપનીએ સહાય આપેલ કોઇ
મંડળી'' એ શબ્દો અને આંકડા દાખલ કરિા.
(ખ)

"અથિા સત્તામંડળ'' એ શબ્દો પછી "અથિા કોપોરે શન અથિા

મંડળ અથિા સરકારી કંપની અથિા મંડળી'' એ શબ્દો દાખલ કરિા.
(૩)
"૪-ક.

પરરચ્છે દ ૪-કને બદલે, નીચેનો પરરચ્છે દ મુકિો.
ભ્રષ્ટાચાર વનિારણ અવિવનયમ, ૧૯૮૮ હે ઠળનો વશિાપાત્ર

ગુનો ''
(૪)

પરરચ્છે દ પમાં, "બાબતો ર, ૩ અને ૪'' એ શબ્દો અને આંકડાને

બદલે" બાબતો ર, ૩, ૪ અને ૪-ક'' એ શબ્દો, આંકડા અને અિરો મુકિા.
રદ કરિા બાબત અને
અપિાદ
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૩૦.

(૧) ભ્રષ્ટાચાર વનિારણ અવિવનયમ, ૧૯૪૭ અને ફોજદારી કાયદા

સુિારા અવિવનયમ, ૧૯પર આથી રદ કરિામાં આિે છે .
(ર) આિી રીતે રદ થિા છતાં સામાન્ય કલમ અવિવનયમ, ૧૮૯૭ની કલમ
૬ લાગુ પડિાને બાિ આવ્યા વસિાય આ રીતે રદ થયેલ અવિવનયમ હે ઠળ
અથિા તે અનુસાર, કરે લ અથિા લીિેલ અથિા કરે લ અથિા લીિેલ હોિાનું
અવભપ્રેત હોય તેિું કોઇપણ કાયય અથિા પગલું આ અવિવનયમની જોગિાઇઓ
સાથે અસંગત ન હોય તેટલે સુિી આ અવિવનયમની તતસમાન જોગિાઇઓ
હે ઠળ અથિા તે અનુસાર કરે લું અથિા લીિેલું છે એમ ગણાશે.

સન ૧૮૯૭નો ૧૦મો

૩૧.

ભારતના ફોજદારી અવિવનયમની કલમો

૧૬૧થી ૧૬પ-ક (બંને સરહત) કાઢી નાખિી અને
સામાન્ય કલમ અવિવનયમ, ૧૮૯૭ની કલમ ૬
કે ન્ર અવિવનયમથી સદરહં ુ કલમો રદ કરિામાં આિી
હોય તેમ કાઢી નાંખિાને લાગુ પડશે.

સન ૧૮૬૦ના ૪પમા
અવિવનયમની કે ટલીક
કલમો રદ કરિા
બાબત.

