ગુજરાત સરકાર
અનુસૂચિત જાચત અને અનુસૂચિત આદિજાચત
(અત્યાિાર ચનવારણ) અચિચનયમ, ૧૯૮૯
(સને ૧૯૮૯નો ૩૩મો)
ચનયામક
સમાજ કલ્યાણ ખાતુું, ગુજરાત રાજ્ય,
ર્ડા. જીવરડજ મહે તડ ભવન,
બ્લોક નં. ૪, ત્રીજો મડળ,
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આમુખ
સને ૧૯૯૦-૯૧નંવર્ા ભડરતરત્ન ર્ડા. બડબડસડહે બ આંબેર્કરનં જન્મશતડબ્દી વર્ા ""સડમડજજક ન્યડય
વર્ા'' તરીકે રડષ્ટ્ર ીય તેમજ આંતરરડષ્ટ્ર ીય કક્ષડએ ઉજવડઇ રહ્ં છે . કે ન્ર સરકડર દ્વડરડ તડ. ૩૦-૧૧૯૯૦થી અનસૂીચત જાજતઓ અને અનસૂજચત જનજાજતઓ (અત્યડચડર જનવડરણ) અજધજનયમ,
૧૯૮૯ને અમલમડં લડવીને રડષ્ટ્ર નડ ૧પ.૬૩ કરોર્ પદદજલત એવડ અનસૂજચત જાજત અને અનસૂજચત
આદદજાજતનડ લોકોનડ હક્કોનં રક્ષણ કરવડની સડથે સડમડજજક ન્યડય અપડવવડની દદશડમડં એક ઉત્તમ
પગલં બની રહ્ં છે ."અનસૂજચત જાજત અને અનસૂજચત આદદજાજત (અત્યડચડર જનવડરણ) અજભજનયમ
૧૯૮૯નં અજધકૃ ત ભડર્ડંતર થયેલ નથી. પરંત ગજરડત સરકડરનડ કડયદડ જવભડગ દ્વડરડ ભડર્ડંતર
કરવડમડં આવેલ છે . જેથી રડજ્યની છે લ્લે વસતી વ્યજતત પણ આ અજધજનયમને સહે લડઇથી સમજી શકે
ઉપરડંત અમલીકરણ અજધકડરીઓ, પદડજધકડરીઓ લોકસેવકોને પણ નબળડ વગોનડ મડનવ અજધકડરો
રક્ષવડમડં સહડયભૂત જનવર્શે.''
આ પજતતકડમડં આ કડયદડનો ખરર્ો ભડરતની સંસદમડં રજૂ થયેલ તે વખતે તે સડથે, કડયદડનડ ઉદેશો
અને મખ્ય લક્ષણો પણ રજૂ કરવડમડં આવેલ તેનં પણ ગજરડતી ભડર્ડમડં ભડર્ડંતર કરી આ પતતકમડં
સમડવેશ કરે લ છે કે જેથી કડયદડનં હડદા વધડરે સડરી રીતે લોકો સધી પહોંચડર્ી શકડય.આશડ છે કે , આ
પજતતકડ અનસૂજચત જાજત અને અન. જનજાજતની વ્યજતતઓને મડનવ અજધકડરોને રક્ષવડમડં મડનવીય
ગૌરવની પ્રજતષ્ઠ તથડપનમડં પ્રત્યક્ષ યડ પરોક્ષ રીતે ઉપકડરી બનશે. આ અંગેનડ આપનડ સૂચનો મળશે
તો અત્યંત આનંદ થશે.
પી. કે . વાલેરા
(આઇ.એ.એસ.)
ચનયામક
સમડજકલ્યડણ ખડતં,
ગજરડત રડજ્ય, ગડંધીનગર
ગડંધીનગર
તડ. રપ-૧ર-૧૯૯૦

અનુસૂચિત જાચતઓ અને અનુસૂચિત આદિજાચતઓ (અત્યાિાર ચનવારણ) અચિચનયમ
૧૯૮૯ના ઉિેે્શો અને મુખ્ય લક્ષણો
(૧) ઉદ્દેશો અને કારણો અનસૂજચત જાજતઓ અને અનસૂજચત આદદજાજતઓની સડમડજજક આજથાક જતથજત સધડરવડ અનેક
પગલડં લેવડયેલડ હોવડ છતડં તેઓ સહડયપડત્ર રહયડ છે . તેમને સંખ્યડબંધ નડગદરક હક્કો નકડરડય છે .
તેમને અનેક ગનડ/અપમડનો, અનડદર અને કનર્ગત ભોગવવી પર્ે છે . કર બનડવોમડં તેઓને તેમની
જજદં ગીથી અને જમલકતોથી વંજચત કરવડમડં આવે છે . અનેકજવધ ઐજતહડજસક સડમડજજક અને આજથાક
કડરણોસર તેમની સડથે ગંભીર અપરડધો કરવડમડં આવે છે . જશક્ષણ વગેરેનડ પ્રસડરથી અનસૂજચત
જાજતઓ અને અનસૂજચત આદદજાજતઓમડં જાગૃજત પેદડ થતડં, તેઓ તેમનડ હક્કોનો દડવો કરવડ પ્રયત્ન
કરે છે ત્યડરે બીજા આ બડબત સડંખી લેતડ નથી. તેઓ તેમનડ હક્કોનો દડવો કરે તથડ તેમની સડમે રખડતી
અતપૃશ્યતડનો પ્રજતકડર કરે અથવડ કડયદેસર લધત્તમ વેતનની મડંગણી કરે અથવડ વેઠપ્રથડ અને
બળજબરીથી કરડવડતી મજરી કરવડની નડ પડર્ે ત્યડરે તથડજપત દહતો તેઓને કચર્ી નડંખે છે અને તેમનડ
ઉપર જલમ ગજારે છે . અનસૂજચત જાજત અંગે અને અનસૂજચત આદદજાજતઓ જયડરે તેમનં તવમડન
અથવડ તેમની સ્ત્રીઓનો મોભો જાળવવડ પ્રયત્ન કરે છે , ત્યડરે તેઓ વચાતવવડળડઓ અને
સડધનસંપન્નો મડટે ક્ષોભકડરક બને છે . અનસૂજચત જાજતઓ અને અનસૂજચત આદદજાજતઓ સરકડર
દ્વડરડ ફડળવેલ જમીનનો ભોગવટો અને ખેતી કડમ કરે છે તે પણ મડઠં લડગતડ તથડજપત દહતો દ્વડરડ
ધણીવડર વધ આ લોકો હમલડનો ભોગ બને છે . કે ટલડક સમયથી અનસૂજચત જાજતની વ્યજતતઓને
અખડઘ વતતઓ જેવી કે મડનવ મળમૂત્ર ખવર્ડવવી કે જનરડધડર અનસૂજચત જાજતઓ અનસૂજચત
આદદજાજતઓની સડમૂદહક હત્યડ કરવી અને અનસૂજચત જાજતઓ અને અનસૂજચત આદદજાજતઓની
સ્ત્રીઓ ઉપર બળડત્કડર કરવડ જેવડ ચોક્કસ અત્યડચડરો આચરવડનં તોફડની વલણ વધેલ છે . આ
સંજોગોમડં નડગદરક હક્ક રક્ષણ અજધજનયમ, ૧ર્પપ અને ભડરતીય દંર્ સંદહતડ જેવડ પ્રવતામડન
કડયદડઓની સડમડન્ય જોગવડઇઓ આવડ ગનડ થતડ અટકડવવડ અપૂરતી જણડઇ છે . આથી તેમની સડમે
જબન અનસૂજચત જાજતઓ અને જબન અનસૂજચત આદદજાજતઓ દ્વડરડ આચરવડમડં આવતડ ગનડ ઉપર
અંકશ રડખવડ અને રોકવડ મડટે જવશેર્ કડયદો જરૂરી બને છે .
(ર) મુખ્ય લક્ષણો આ કડયદો મૂળભૂત રીતે અનસૂજચત જાજતઓ અને અનસૂજચત આદદજાજતઓ પર જબન-અનસૂજચત
જાજતઓ અને જબન અનસૂજચત આદદજાજતઓનડ સભ્યો દ્વડરડ આચરવડમડં આવતડ અત્યડચડરો રોકવડ
મડટે છે . આ કડયદડનડ હે ત મડટે અને અત્યડચડરોનડ આચરણ બદલ જશક્ષડ મડટે આ કડયદડની કલમ-૩
આવડ અત્યડચડરોનડ ગનડઓની યડદીનો ચોક્કસ જનદશ કરે છે . અત્યડચડરો તરીકે સમડજવષ્ટ્ વ્યવહડરો
જેવડ કે ,

1. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને અખડઘ અથવડ ત્રડસદડયક પદડથા
પીવડ અથવડ ખડવડ મડટે જબરદતતી કરવી.
2. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને મળમૂત્ર, નકડમી વતતઓ, પ્રડણી
કે પક્ષીઓનડ મૃતદેહ અથવડ ત્રડસદડયક પદડથા તેનડ મકડન કે આસપડસની જમીન કે તેનડ લત્તડમડં
ફેં કીને ઇજા, અપમડન અથવડ કનર્ગત કરવી તે ઉદેશથી વતાવં.
3. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યનડ શરીર પરથી જબરદતતીથી
કપર્ડં ઉતડરવડ અથવડ નગ્ન કરીને પ્રદશાન કરડવવં અથવડ ચહે રો કે શરીર રંગવં અથવડ મડનવ
ગૌરવને દહણપત લગડર્નડરૂં હોય તેવડ અન્ય કૃ ત્યો કરવડ.
4. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને ફડળવવડની હોય તેવી સક્ષમ
અજધકડરીએ જનદદાષ્ટ્ કરે લ અથવડ તેને ફડળવેલ અથવડ તેની મડજલકીની જમીનનો અનઅજધકૃ ત
રીતે કબજો લેવો અથવડ ખેતી કડમ કરવં અથવડ ફડળવેલી જમીનની તબદીલી કરવી.
5. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યની જમીન અથવડ મકડન ખોટી રીતે
છીનવી લેવં અથવડ કોઇ જમીન, મકડન અથવડ પડણી ઉપરનડ તેનડ હક્ક ભોગવવડમડં હતતક્ષેપ
કરવો.
6. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને સરકડરે જનﾍજત કરે લ જાહે ર
હે તઓ મડટે ની કોઇ ફરજીયડત સેવડ જસવડય વેઠ અથવડ તેવડ પ્રકડરની બીજી બળજબરીપૂવાકની
કે બંધનયકત મજૂ રી કરવડની ફરજ પડર્ે અથવડ લલચડવે.
7. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને કોઇ ઉમેદવડરને મત ન આપવડ
અથવડ મત આપવડ અથવડ કડયદડથી પ્રતથડજપત જસવડયની અન્ય રીતે મત આપવડ જબરદતતી
કરવી અથવડ ધડકધમકી આપવી.
8. અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્ય જવરૂદ્ધ ખોટી દ્વે ર્પૂણા અથવડ
કષ્ટ્દડયક દડવો અથવડ ફોજદડરી અથવડ બીજી કડનૂની કડયાવડહી કરવી.
9. ઇજા કરવડ અથવડ કનર્ગત કરવડ ખોટી અથવડ વ્યથા મડદહતી જાહે ર સેવકને આપવી જેને કડરણે
આવડ જાહે રસેવકને તેની કડયદેસર સત્તડનો ઉપયોગ કરવડ અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ
અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને ઇજા કરવડ અથવડ કનર્ગત કરવડ મડટે કડરણ મડને.
10.
કોઇ તથળે જાહે ર જનતડની નજરે અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ
સભ્યનં ઇરડદડપૂવાક અપમડન કરવં અથવડ તેને મડનભંગ કરવડનડ ઇરડદડથી ધમકડવવો.
11.અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતની કોઇ સ્ત્રીને બદનડમ કરવડ અથવડ તેનડ
શીલ ઉપર બળડત્કડર કરવડનડ ઇરડદડથી હમલો કરવો અથવડ બળ વડપરવં.

12.
અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતની કોઇ સ્ત્રીની ઇચ્છડશજતત ઉપર
વચાતવ ધરડવતં પદ ધરડવતડ હોય અને તે અન્ય રીતે સહમત ન હોવડ છતડંય તેનં જાતીય શોર્ણ
કરવડ આવડ પદનો ઉપયોગ કરવો.
13.
અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યો કોઇ ઝરડ અથવડ જળડશય
અથવડ અન્ય કોઇ સ્ત્રોતનડ પડણીનો સડમડન્ય રીતે ઉપયોગ કરતડ હોય તેને સડમડન્ય રીતે જે
હે તઓ મડટે ઉપયોગ થતો હોય તે ન થઇ શકે તે રીતે તેને ભ્રષ્ટ્ કરવં અથવડ ગંદ કરવં.
14.
અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને જાહે ર તથળે જવડનડ
રતતડનડ પરંપરડગત હક્કને નકડરવડ અથવડ આવડ તભ્યને જાહે ર તથળે જાહે ર જનતડ જે રીતે
ઉપયોગ કરતી હોય અથવડ પ્રવેશ કરતી હોય તે રીતે ઉપયોગ કરવડ અથવડ પ્રવેશ કરતી હોય તે
રીતે ઉપયોગ કરવડ અથવડ પ્રવેશ કરતી અટકે તે રીતે અર્ચણ કરવી.
15.
અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યને તેનં ધર, ગડમ અથવડ
અન્ય રહે ઠડણનં તથળ છોર્વડ જબરદતતી કરવી અથવડ કડયા કરવં.
કલમ-૩નો ખંર્ (ર) ખોટડ પરડવડ ઉપજાવી કડઢવડ, તોફડન અથવડ તફોટક પદડથા દ્વડરડ આગ, પરડવડ
સડથે હતતક્ષેપ તથડ અન્ય બડબતો તથડ આ બધડ અત્યડચડર સંબંધી ગનડઓનો ઉલ્લેખ કરે છે .
(૩) અનુસૂચિત જાચતના અથવા અનુસૂચિત આદિજાચતઓની ચમલકત સુંબુંિમાું
અત્યાિારો અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતઓ પર અત્યડચડરોનો આધડર ધણીવડર જમલકત
પણ છે . આને કડરણે જમલકતનો ખોટી રીતે જનકડલ કરવો એ આ કડયદડ હે ઠળ અત્યડચડર છે . ધડક બેસે
તે બડબત ધ્યડનમડં લઇને દોજર્ત ઠરતડં જે સજા કરવડમડં આવે તે ઉપરડંત દોજર્ત વ્યજતતની તથડવર અને
જગં મ જમલકત કે જેનો ગનડમડં ઉપયોગ થયો હોય તે જપ્ત થવડને પડત્ર થશે તેવી જોગવડઇ આ કડયદડમડં
કરી છે . જબન અનસૂજચત જાજતઓ અને જબન અનસૂજચત આદદજાજતઓ દ્વડરડ ભડરતીય દંર્ સંદહતડ
હે ઠળનડ જમલકત અને વ્યજતતઓ સંબંધી ગનડ જે મડટે ૧૦ વર્ા અથવડ તેની વધ કે દની સજા જનયત કરી
છે . તેવડ ગનડ અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યો હોવડનડ કડરણોસર ભોગ
બનડવવડમડં આવે તો તેનો પણ આ કડયદડ હે ઠળ અત્યડચડરો તરીકે સમડવેશ થડય છે .
(૪) અનુસૂચિત આદિજાચતઓ સુંબુંિી ખાસ જોગવાઇઓ અનસૂજચત જવતતડર અથવડ આદદજાજત જવતતડરોમડં વસતી અનસૂજચત આદદજાજતઓ અનૈજતક
વ્યજતતઓનો ભોગ બને છે અને આવી વ્યજતતઓ તેમને ધણીવડર નકશડન પહોંચડર્ે છે . સંજવધડનની
કલમ ૧૯(૧)મડં જણડવેલ અનસૂજચત આદદજાજતઓનડ દહતોનડ રક્ષણ મડટે સંજવધડનની કલમ ૧૯(પ)
સરકડરને અજનબાધ ઉપયોગ ઉપર વડજબી અંકશો મકવડ પરવડનગી આપે છે . આથી આ કડયદડમડં

અનસૂજચત અથવડ આદદજાજત જવતતડરોમડં અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્ય સડમે આ કડયદડ હે ઠળ
જનદદાષ્ટ્ કરે લ અત્યડચડર કરવડનો સંભવ હોય તેવી વ્યજતતને તે જવતતડરમડંથી બે વર્ા સધીની મદત મડટે
હદપડર કરવડની જોગવડઇ છે .
(પ) કાયિાની અન્ય ચવચશષ્ટતાઓ કાયિાની અન્ય નોંિપાત્ર જોગવાઇઓ1. આ કડયદડ હે ઠળનડ ગનડઓની ઝર્પી અદડલતી કડયાવડહી મડટે રડજ્ય સરકડર દરે ક જજલ્લડ મડટે
સેસન્સ અદડલતને ખડસ અદડલત બનડવશે.
2. દરે ક ખડસ અદડલત મડટે રડજ્ય સરકડર અલગ સરકડરી ફોજદડરી વકીલ જનદદાષ્ટ્ કરશે અથવડ
સરકડરી ફોજદડરી વકીલ તરીકે સડત વર્ાથી ઓછડ ન હોય તેટલડ સમયથી વ્યવસડય કરતડ
હોય તેવડ વકીલને આ અદડલતમડં કે સો ચલડવવડ ખડસ ફોજદડરી વકીલ તરીકે નીમશે.
3. આ કડયદડ હે ઠળ ગનો કરનડર વ્યજતત ફોજદડરી કડયારીજત સંદહતડની કલમ ૪૩૮નો આધડર લઇ
શકશે નહી એટલે કે જામીન ઉપર છટવડની પરવડનગી મળશે નહીં.
4. આ કડયદડ હે ઠળ ગનડઓમડં દોજર્ત ઠરે લી વ્યજતતઓને ફોજદડરી કડયારીજત સંદહતડની કલમ ૩૬૦
અથવડ ગનેગડર પદરવીક્ષડ અજધજનયમ લડગ પર્શે નહીં.
5. જે જવતતડરમડં તે જવતતડરનડ રહીશો અત્યડચડર/ગન્હડમડં સંર્ોવડયેલડ હોય અથવડ ગનડમડં
મદદગડરી કરતડ હોય તેવડ રહીશો ઉપર સડમૂદહક દંર્ નડખવડની રડજ્ય સરકડને સત્તડ આપેલી છે .
6. રડજ્ય સરકડર દ્વડરડ સત્તડવડર રડજપત્રમડં જાહે રનડમડથી રડજ્ય સરકડરનડ કોઇ અજધકડરીને
પોલીસ અજધકડરી દ્વડરડ ફોજદડરી કડયારીજત સંદહતડ હે ઠળ ઉપયોગ કરી શકડય જેવી કે ,

ધરપકર્ કરવડની, અન્વેર્ણ અને ખડસ અદડલત સમક્ષ વ્યજતતઓનો મકદમો ચલડવવડ જેવી
સત્તડઓ આપી શકશે.
7. રડજ્યનં કડયદો અને વ્યવતથડતંત્ર અત્યડચડરની અસરોવડળડ જવતતડરો તરીકે જવતતડર જાહે ર
કરશે અથવડ તે જવતતડરમડં અત્યડચડરો રોકવડ યોગ્ય અટકડયતી પગલડં લેશે.
8. ભડરતીય દંર્ સંદહતડની કે ટલીક જોગવડઇ હે ઠળ ગનડહીત કડવતરૂ ગેરકડયદેસર મંર્ળી જેવડ ગનડ
કરવડની કોશીશ કરવડ સંબંધી ગનડઓને આ અજધજનયમ આપોઆપ લડગ પર્શે.
9. અજધજનયમની કલમ-૮મડં અદડલતી કડમ ચલડવવડની સરળતડ મડટે કે ટલડક ચોક્કસ સંજોગોમડં
અનમડનો કરી શકડશે તેવો જનદશ છે .
10.
આ કડયદડનડ અમલનડ હે તઓ મડટે ફોજદડરી કડયારીજત સંદહતડની શડંજત રડખવડ મડટે ની
અને સડરી ચડલચલગત અને જાહે ર વ્યવતથડ અને સલેહ શડંજતની જાળવણી મડટે ની બડબતોને
લગતી જોગવડઇઓ આપોઆપ લડગ પર્ે છે .

(૬) અચિચનયમ હે ઠળ િડાનાર યોજનાઓ આ કડયદડનડ અસરકડરક અમલ મડટે રડજ્ય સરકડર કે ટલડક પગલડં લેશે. તેમડં નીચેનડનો સમડવેશ
થશે.
1. અત્યડચડરને આધીન વ્યજતતઓ તેઓ જાતે ન્યડય મેળવવડ શજતતમડન બને તે મડટે કડનૂની
સહડય સદહત પૂરતી સગવર્ મડટે જોગવડઇ કરવી.
2. ગનડઓની તપડસ તથડ અદડલતી કડયાવડહી દરમ્યડન સડક્ષીઓ અને અત્યડચડરોનો ભોગ
બનેલડઓ સદહત પ્રવડસ અને જનભડવ ખચા મડટે જોગવડઇ કરવી.
3. અત્યડચડરનો ભોગ બનેલડઓનડ આજથાક અને સડમડજજક પનઃતથડપન મડટે જોગવડઇ કરવી.
4. કડનૂની કડયાવડહી શરૂ કરડવવડ અથવડ તેમને અમલ કરડવવડ તથડ જોગવડઇઓની જવસંગજત પર
દેખરે ખ રડખવડ અજધકડરીઓની જનમણૂંક કરવી.
5. આ પગલડઓ લેવડ અથવડ તેનો અમલ કરવડમડં રડજ્ય સરકડરને મદદ કરે તે મડટે રડજ્ય
સરકડરને અનકૂ ળ લડગે તેવી યોગ્ય કક્ષડની સજમજતઓની રચનડ કરવી.
6. જોગવડઇઓનડ વધ સડરડ અમલ મડટે પગલડં સૂચવવડ જોગવડઇઓની પ્રદિયડની સડમજયક
મોજણી મડટે જોગવડઇ કરવી.
7. જે જવતતડરોમડં અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યો અત્યડચડરને
આધીન છે આવડ સભ્યોની સરક્ષડ સજનજિત કરવડ અને તે મડટે પગલડં લેવડ તેવડ જવતતડરો
અલગ તડરવવડ.
(૭) કે ન્ર સરકારનાું કાયો
રડજ્ય સરકડર આ બધી બડબતો અંગે યોગ્ય યોજનડઓ કરશે. ઉપરડંત કલમ ૧૭નડ પેટડ ખંર્ (૩) હે ઠળ
યોજનડઓ પણ જનદદાષ્ટ્ કરશે. કડયદડનડ અમલ મડટે રડજ્ય સરકડરોએ લીધેલડ પગલડંઓન સંકલન
કરવડની જવડબદડરી કે ન્ર સરકડરની રહે શે. આ કડયદડમડં જનયત કરે લડ ઉદેશો જસદ્ધ કરવડ મડટે લીધેલડ
પગલડની સડથોસડથ રડજ્ય સરકડરોએ લીધેલડ પગલડંનો હે વડલ દર વર્ સંસદનડ બંને ગૃહો સમક્ષ રજૂ
કરવડનો રહે શે. કલમ-રમડં આવરી લીધેલી બડબતો તથડ કલમ-ર૩મડં જનદદાષ્ટ્ કરે લ સડમડન્ય બડબતો
સંબંધમડં જનયમો ધર્વડની જવડબદડરી પણ કે ન્ર સરકડરની રહે શે.
(૮) જાહે ર સેવકોની ખાસ જવાબિારીઓ આ કડયદો એ ખૂબ જ તપષ્ટ્ કરે છે કે જાહે ર સેવક જયડરે આ અજધજનયમની જોગવડઇ પ્રમડણે જે
અત્યડચડર છે તેવો ગનો કરે તો ઓછડમડં ઓછી એક વર્ાની કે દની સજા જે કડયદડમડં તેવડ ગનડ મડટે
જનયત જશક્ષડ સધી લડગ પર્શે. વધમડં જાહે ર સેવક જે કડયદડ હે ઠળ જરૂરી બનતી તેની ફરજો બજાવવડનં
હે તપૂવાક ટડળે તે પણ છ મડસથી ઓછી ન હોય અને એક વર્ાસધી વધડરી શકડય તેટલી મદતની કે દની
સજાને પડત્ર થશે. તેમ છતડં આ કડયદો અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્ય હોય

તેવડ જાહે ર સેવકને લડગ પર્શે નદહં. કોઇવડર અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનો હોય
તેવો જાહે ર સેવક કોઇ અત્યડચડર કરે અથવડ તેની ફરજો ટડળે તો તેની સડમે સડમડન્ય કડયદડ હે ઠળની
કડયાવડહી કરડશે અને આવડ કૃ ત્યો મડટે તેની સડમે યોગ્ય જશતતનડ પગલડં લેવડ મડટે વહીવટી સૂચનડઓ
બહડર પડર્વડમડં આવશે.
(૯) કાયિા હે ઠળ ચશક્ષાનુું પ્રમાણ
કડયદડ હે ઠળ છ મડસથી ઓછી નહીં અને પડંચ વર્ા સધી વધડરી શકડય તેટલી મદતની કે દની સડથે
દંર્ની સડમડન્ય જશક્ષડ છે . ખોટડ પરડવડ ઉપજાવી કડઢવડ, તોફડન અથવડ તફોટક પદડથા દ્વડરડ આગ,
ગનડનડ સંબંજધત પરડવડઓ સડથે હતતક્ષેપ વગેરે જેવડ કે ટલડક ગનડ મડટે ૭ વર્ા અને ૧૦ વર્ા, જન્મટીપ
અથવડ દેહડંતદંર્ની સજા અથવડ ભડરતીય દંર્ સંદહતડની જોગવડઇ હે ઠળ જે કોઇ વધડરે મોટી દંર્ સદહતની
જનદદાષ્ટ્ થયેલી હોય તેવી જશક્ષડને પડત્ર છે . અજધજનયમની કલમ-પ મડં ગનડમડં બીજી વખતની
તકસીરવડર ઠરે લ વ્યજતતને મડટે ઓછડમડં ઓછી એક વર્ાની કે દની જશક્ષડ ઠરડવી.
આ ભાષાુંતર અચિકૃ ત ભાષાુંતર નથી.
ગજરડત સરકડર
કડયદડ જવભડગ
સજચવડલય, ગડંધીનગર
તડ. ૧૩મી દર્સેમ્બર, ૧૯૮૯
િમડંકઃ આરપી/ ૧૦૮/૮૯/૩૩/૮૯/ રીસચા - સંસદનો નીચેનો અજધજનયમ સવા લોકોની જાણ સડરૂં
પ્રજસદ્ધ કરવડમડં આવે છે .
ભડરત સરકડર
જવજધ અને ન્યડય મંત્રડલય
(જવધડયી જવભડગ) નવી દદલ્હી
તડ. ૧રમી સપ્ટે મ્બર, ૧૯૮૯
ભડર ર૧, ૧૯૧૧ (શક)
સંસદનડ નીચેનડ અજધજનયમે સન ૧૯૮૯નડ સપ્ટે મ્બર મદહનડની ૧૧મી તડરીખનડ રોજ રડષ્ટ્ર પજતની
સંમજત મળી છે અને આથી સવા લોકોની જાણ સડરૂં પ્રજસદ્ધ કરવડમડં આવે છે .
અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજત (અત્યડચડર જનવડરણ) અજધજનયમ, ૧૯૮૯
(સન ૧૯૮૯નો ૩૩મો અજધજનયમ)
(૧૧મી સપ્ટે મ્બર, ૧૯૮૯)

અનસૂજચત જાજતનડ અથવડ અનસૂજચત આદદજાજતનડ સભ્યો જવરૂદ્ધ અત્યડચડરનડ ગનડ થતડ અટકડવવડ
મડટે , આવડ ગનડની ઇન્સડફી કડયાવડહી મડટે ખડસ ન્યડયડલયો મડટે ની અને આવડ ગનડનો ભોગ બનેલી
વ્યજતતઓનડ રડહત અને પનરૂત્થડન મડટે ની અને તેની સડથે સંકળડયેલી અથવડ તેને આનર્ંજગક
બડબતો મડટે ની જોગવડઇ કરવડ મડટે ની અજધજનયમ ભડરતનડ ગણરડજ્યનડ ચડળીસમડ વર્ામડં સંસદ
નીચેનો અજધજનયમ કરે છે પ્રકરણ-૧ : પ્રડરંજભક
પ્રકરણ-ર
પ્રકરણ-૩
પ્રકરણ-૪ : ખડસ ન્યડયડલયો
પ્રકરણ-પ : પ્રકીણા
અનસૂજચત જાજત અને અનસૂજચત જનજાજત (અત્યડચડર જનવડરણ) અજધજનયમ, ૧૯૮૯, ૩૦મી
જાન્યઆરી, ૧૯૯૦
અનસૂજચત જાજત અને અનસૂજચત જનજાજત (અત્યડચડર જનવડરણ) અજધજનયમ, ૧૯૮૯, ૩૧મી
જાન્યઆરી, ૧૯૯૦
અનસૂજચત જાજતઓ (હદરજનો)ની યડદી
અનસૂજચત જનજાજતઓ (આદદવડસીઓ)ની યડદી

પ્રકરણ-૧ : પ્રારં ભિક
ટૂંકી સૂંજ્ઞા,
વ્યાપ્તિ અને
આરૂં ભ

(૧) આ અધિધનયમ "અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિ (અત્યાિાર
ધનવારણ) અધિધનયમ-૧૯૮૯ '' કહેવાશે.
(ર) િે જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્ય ધસવાય સમગ્ર ભારિને લાગુ પડશે.
(૩) િે કેન્દ્ર સરકાર, રાજપત્રમાૂં જાહેરનામાથી નક્કી કરે િેવી િારીખે અમલમાૂં આવશે.

વ્યાખ્યા

(૧) આ અધિધનયમમાૂંસિ
ૂં ભભથી અન્દ્યથા અપેચિિ ન હોય િો(ક) "અત્યાિાર'' એટલે કલમ ૩ હેઠળ ધશિાપાત્ર ગુનો.
(ખ) "કોડ'' એટલે ફોજિારી કાયભરીધિ અધિધનયમ, ૧૯૭૩.
(ગ) "અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિઓ ''નો અથભ, સૂંધવિાનની કલમ
૩૬૬ના ખૂંડ (ર૪) અને ખૂંડ (રપ) હેઠળ અનુક્રમે િેમનો જે અથભ કરવામાૂં આવ્યો છે
િે જ થશે.
(ઘ) "ખાસ ન્દ્યાયાલય'' એટલે કલમ-૧૪માૂં ખાસ ન્દ્યાયાલય િરીકે ધનદિિ ષ્ટ કરે લ સેશન્દ્સ
ન્દ્યાયાલય.
(િ) "ખાસ પબ્લીક પ્રોસીકયુટર'' એટલે કલમ ૧પમાૂં ઉલ્લેખ કરે લ ખાસ પબ્લીક
પ્રોસીકયુટર અથવા એડવોકેટ િરીકે ધનદિિ ષ્ટ કરે લ પબ્લીક પ્રોસીકયુટર.

સન

(છ) આ અધિધનયમમાૂં વાપરે લા પણ જેની વ્યાખ્યા કરવામાૂં આવી ન હોય અને કોડમાૂં

૧૮૬૦નો

અથવા ભારિના ફોજિારી અધિધનયમમાૂં વ્યાખ્યા કરવામાૂં આવી હોય િેવા શબ્િો

૪પમો

અને શબ્િ પ્રયોગોનો અથભ યથાપ્રસૂંગ અનુક્રમે કોડમાૂં અથવા ભારિના ફોજિારી
અધિધનયમમાૂં િેમનો જે અથભ કરવામાૂં આવ્યોછે િે જ થશે.
(ર) કોઇ કાયિા અથવા િેની કોઇ જોગવાઇ સૂંબિ
ૂં ી આ અધિધનયમાૂંનો કોઇ સૂંિભભ જે
ધવસ્િારમાૂં આવો કાયિો અથવા આવી જોગવાઇ અમલમાૂં ન હોય િે ધવસ્િારના
સૂંબિ
ૂં માૂં િેધવસ્િારમાૂં િત્સમાન કાયિો કોઇ અમલમાૂં હોય િો િેના સૂંિભભ િરીકે છે
એમ સમજવુ.ૂં

પ્રકરણ-ર
અત્યાિારોના ગુના

ુ ૂભિત જાતતના અથવા અનસ
ુ ૂભિત આદિજાતતની
(૧) અનસ

અત્યાિારોના

સભ્ય ન હોય તેવી કોઇ વ્યક્તત-

ગુનામાટે ની ધશિા

1. અનુસચિિ જાધિ અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્યને કોઇ અખાઘ અથવા ખરાબ પિાથભ પીવા
અથવા ખાવા માટે જબરિસ્િી કરે .
2. પ્રાણીના મળમત્ર, બગડી ગયેલા પિાથભ, પશુના મડિાૂં
અથવા અન્દ્ય કોઇ ખરાબ પિાથભ િેની જગામાૂં કે
પડોશમાૂં ગમે ત્યાૂં નાૂંખી િઇને, અનુસચિિ જાધિના
અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના કોઇ સભ્યને હાધન,
અપમાન કે ત્રાસ કરવાના આશયથી કૃત્ય કરે .
3. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિની
કોઇ વ્યક્તિના શરીર પરના કપડાૂં બળપવભક ઉિારે
અથવા નગ્ન કરીને અથવા િેનો િહેરો કે શરીર
રૂં ગીને પરે ડ કરાવે અથવા િેના જેવુ ૂં માનવ ગૌરવનુ ૂં
અપમાન થાય િેવ ુૂં કોઇ કૃત્ય કરે .
4. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્યની માચલકીની અથવા િેને ફાળવેલી અથવા
એવા સભ્યને કોઇ યોગ્ય સત્તાધિકારીએ ફાળવવા માટે
જાહેર કરે લી કોઇ જમીનનો ગેરકાયિે ભોગવટો કરે
અથવા િેમાૂં ખેિી કરે અથવા િેને ફાળવેલી જમીન
નામફેર કરાવી લે.
5. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
કોઇ સભ્યને િેની જમીન કે જગાના કબજામાૂંથી
ગેરકાયિે હટાવે અથવા કોઇ જમીન, જગા અથવા
પાણી બાબિે િેના હક્કોના ભોગવવામાૂં િખલગીરી
કરે .
6. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
ુ માટે ની કોઇ
સભ્યને સરકારે ધનﾍધિ કરે લ જાહેર હેતઓ

ફરજજયાિ સેવા ધસવાય, વેઠ અથવા િેવા પ્રકારની
બીજી બળજબરીપવભકની કે બૂંિનયુકિ મજરી કરવાની
ફરજ પાડે અથવા લલિાવે.
7. અનુસચિિ જાધિ અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્યને કોઇ અમુક ઉમેિવારને મિ ન આપવા કે
આપવા અથવા કાયિાથી જોગવાઇ કરે લી હોય િે
ધસવાયની રીિે મિ આપવા િબાણ કરે અથવા
િાકિમકી આપે.
8. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
કોઇ સભ્ય સામે ખોટો, બિઇરાિાવાળો અથવા
ત્રાસકારક િાવો અથવા ફોજિારી કે અન્દ્ય કાનની
કાયભવાહી શરૂ કરે .
9. કોઇ રાજ્ય સેવકને ખોટી અથવા વ્યથભ માદહિી આપે
અને િે દ્વારા એવા રાજ્ય સેવકને િેની કાયિે સરની
સત્તાનો ઉપયોગ, અનુસચિિ જાધિના અથવા
અનુસચિિ આદિજાધિના સભ્યને હાધન અથવા ત્રાસ
આપવા માટે કરાવે.
10. લોકોની દૃષ્ષ્ટમાૂં આવી જિા કોઇ સ્થળે અનુસચિિ
જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના સભ્યને
હલકા પાડવાના આશયથી ઇરાિાપવભક અપમાધનિ કરે
અથવા િાકિમકી આપે.
11. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિની
કોઇ સ્ત્રીને અપમાધનિ કરવા કે િેની આબરૂ લેવાના
ઇરાિાથી િેણીના પર હુમલો કરે કે બળપ્રયોગ કરે .
12. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિની
સ્ત્રીની ઇચ્છા ઉપર આધિપત્ય િરાવવાની ક્સ્થધિમાૂં
હોવાને કારણે અને િેવી ક્સ્થધિનો અન્દ્યથા િેણી સૂંમિ
થઇ ન હોિ િેવી રીિે જાિીય શોષણ માટે ઉપયોગ
કરે .

13. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્યો સામાન્દ્ય રીિે ઉપયોગ કરિા હોય િેવા ઝરાના,
જલ સૂંિયના અથવા અન્દ્ય કોઇ જલસ્થાનના પાણીને
દધષિ કરે અથવા મેલ ુૂં કરે જેથી કરીને સામાન્દ્ય રીિે
િેઓ ઉપયોગ કરિા હોય િે હેત ુ માટે િે પાણી ઓછૂં
લાયક બને.
14. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્યનો જાહેર આશ્રય સ્થાનમાૂં આવવા જવાના કોઇ
રૂદિગિ હકનો ઇન્દ્કાર કરે અથવા જે જાહેર આશ્રય
સ્થાનમાૂં જનિાના કે િેના કોઇ ભાગના અન્દ્ય સભ્યોને
િેનો ઉપયોગ કરવાનો કે આવવા જવાનો હક હોય િે
જાહેર આશ્રય સ્થાનનો ઉપયોગ કરવામાૂં કે આવવાજવામાૂં િેને અટકાવી શકાય િે માટે િેવા સભ્યને
અડિણ કરે .
15. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
કોઇ સભ્યને િેન ુ ૂં િર, ગામ અથવા િેવી બીજી
ધનવાસસ્થાનની જગા છોડવા િબાણ કરે અથવા
છોડાવડાવે.
િે વ્યક્તિ, છ મદહના કરિાૂં ઓછી નદહિં પણ પાૂંિ વષભ સુિીની
મુિિની કેિની અને િૂં ડની સજાને પાત્ર થશે.
સન ૧૮૬૦નો ૪પમો

ુ ૂભિત જાતતના અથવા અનસ
ુ ૂભિત આદિજાતતની સભ્ય
(ર) અનસ
ન હોય તેવી કોઇ વ્યક્તત,
1. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
કોઇ સભ્યને િત્સમય પરિા અમલમાૂં હોય િેવા
કાયિાથી મ ૃત્યુિૂંડના હોય િેવા ગુના બિલ િોધષ
ઠરાવવાના આશયથી અથવા િેમ કરવાથી િે િોધષિ
ઠરવાનો સૂંભવ છે એમ જાણીને ખોટો પુરાવો આપે
અથવા ઉભો કરે િેને આજીવન કેિની અને િૂં ડની
સજા થશે, અને જો અનુસચિિ જાધિના અથવા
અનુસચિિ આદિજાધિના કોઇ ધનિોષ સભ્યને એવા

ખોટા અને ઉભા કરે લા પુરાવાને પદરણામે િોધષિ
ઠેરવવામાૂં આવે અને ફાૂંસી આપવામાૂં આવે િો જે
વ્યક્તિ એવો ખોટો પુરાવો આપે કે ઉભો કરે િેને
મોિની સજા કરવામાૂં આવશે.
2. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
કોઇ સભ્યને મુિિ સુિીની કેિની સજાને પાત્ર હોય
િેવા ગુના બિલ િોધષિ ઠરાવવાના આશયથી અથવા
િેમ કરવાથી િે િોધષિ ઠરવાનો સૂંભવ છે એમ
જાણીને ખોટો પુરાવો આપે અથવા ઉભો કરે િેને છ
મદહના કરિાૂં ઓછી નહીં િેટલી પરૂં ત ુ સાિ વષભ કે
િેથી વધુ મુિિ સુિીની કેિની અને િૂંડની સજા થશે.
3. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
કોઇ સભ્યની કોઇ ધમલકિને નુકશાન કરવાના
ઇરાિાથી અથવા િેમ કરવાથી ધમલકિને નુકશાન
થશે એમ જાણીને આગથી અથવા કોઇ સ્ફોટક
પિાથભથી ઉપરવ કરે િેને છ મદહના કરિાૂં ઓછી નહીં
િેટલી પરૂં ત ુ સાિ વષભ સુિીની કેિની અને િૂંડની સજા
થશે.
4. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્ય સામાન્દ્યિઃ જે મકાનનો પ્રાથભના-પજાના સ્થળ
િરીકે અથવા માનવ-રહેઠાણ માટે ના સ્થળ િરીકે
અથવા ધમલકિની જાળવણી માટે ના સ્થળ િરીકે
ઉપયોગ કરિા હોય િે કોઇ મકાનનો નાશ કરવાના
ઇરાિાથી અથવા િેમ કરવાથી િે મકાનનો નાશ થશે
એમ જાણીને આગ અથવા કોઇ સ્ફોટક પિાથભથી
ઉપરવ કરે િેને આજીવન કેિની અને િૂં ડની સજા
થશે.
5. અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિની
સભ્ય છે અથવા કોઇ ધમલકિ િેવી કોઇ વ્યક્તિની
માચલકીની છે એ કારણસર િેવી વ્યક્તિ કે ધમલકિ

ધવરૂદ્ધ, િસ વષભની મુિિની અથવા વધુ મુિિની
કેિની સજાને પાત્ર ભારિના ફોજિારી અધિધનયમ
હેઠળનો કોઇ ગુનો કરે િેને આજીવન કેિની અને
િૂંડની સજા થશે.
6. આ પ્રકરણ હેઠળ ગુનો કરવામાૂં આવ્યો છે એમ
જાણિા હોવા છિાૂં અથવા એમ માનવાને કારણ હોવા
છિાૂં, કાનની સજામાૂંથી ગુનેગારને રિણ આપવાના
ઇરાિાથી િે ગુનો કયાભ નો પુરાવો નષ્ટ કરે અથવા
િેના ઇરાિાથી પોિે ખોટી હોવાનુ ૂં જાણિો હોય અથવા
માનિો હોય િેવી ગુના સૂંબિ
ૂં ીની કોઇ માદહિી આપે
િેને િે ગુના માટે ઠરાવેલી સજા થશે અથવા
7. રાજ્ય સેવક હોવા છિાૂં, આ કલમ હેઠળ કોઇ ગુનો કરે
િેને એક વષભ કરિાૂં ઓછી નદહ િેટલી પરૂં ત ુ િે ગુના
માટે
ફરજમાૂં ગફલિ કરવા (૪) જે કોઇ વ્યક્તિ, રાજ્ય સેવક હોય પરૂં ત ુ અનુસચિિ
બિલ ધશિા

જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિની સભ્ય ન હોય િે
આ અધિધનયમ હેઠળ પોિે બજાવવાનુ ૂં જરૂરી હોય િેવી
પોિાની ફરજોમાૂં જાણી બજીને ગફલિ કરે િેને છ મદહના
કરિાૂં ઓછી ન હોય િેટલી પરૂં ત ુ એક વષભ સુિીની
મુિિની કેિની સજા થશે.

ફરી વખિ િોધષ ઠરવા (પ) જે કોઇ વ્યક્તિ, આ પ્રકરણ હેઠળના ગુના માટે અગાઉ
બિલ વધુ ધશિા

િોધષિ ઠરી હોય િે દ્વદ્વિીય ગુના અથવા દ્વદ્વિીય ગુના

બાબિ

પછીના કોઇ ગુના માટે િોધષિ ઠરે , િેને એક વષભ કરિાૂં
ઓછી નહીં િેટલી પૂંત ુ િે ગુના માટે ઠરાવેલી ધશિા
સુિીની મુિિ માટે કેિની સજા થશે.

ભારિના ફોજિારી

(૬) આ અધિધનયમની અન્દ્ય જોગવાઇઓને આિીન રહીને

અધિધનયમની અમુક

ભારિના ફોજિારી અધિધનયમની કલમ ૩૪, પ્રકરણ-૩,

જોગવાઇઓ લાગુ

પ્રકરણ-૪, પ્રકરણ-પ, પ્રકરણ-પ ક, કલમ ૧૪૯ અને
પ્રકરણ-ર૩ની જોગવાઇઓ શકય િેટલે સુિી ભારિના

પડવા બાબિ સન

ુ માટે િે લાગુ પડેછે િે રીિે
ફોજિારી અધિધનયમના હેતઓ

૧૮૬૦નો ૪પમો

આ અધિધનયમના હેત ુ માટે િે લાગુ પડશે.

અમુક વ્યક્તિઓની

(૭) (૧) કોઇ વ્યક્તિ આ પ્રકરણ હેઠળ સજાને પાત્ર કોઇ ગુના

ધમલકિ જતિ કરવા

માટે િોધષિ ઠરે ત્યારે ખાસ ન્દ્યાયાલય, કોઇ સજાનો

બાબિ

ધનણભય કરવા ઉપરાૂંિ એમજાહેર કરી શકશે કે િે ગુનો
કરવામાૂં ઉપયોગમાૂં લેવાઇ હોય િેવી િે વ્યક્તિની જગમ,
ૂં
સ્થાવર અથવા બૂંને ધમલકિ સરકારમાૂં જતિ થયેલી
ગણાશે.
(ર) કોઇ વ્યક્તિ, આ પ્રકરણ હેઠળના ગુના પૈકી કોઇ ગુના માટે
આરોપી હોય ત્યારે િેનો ઇન્દ્સાફ કરનાર ખાસ ન્દ્યાયાલય
એવો હુકમ ફરમાવી શકશે કે િે વ્યક્તિની માચલકીની
િમામ અથવા િે પૈકીની અમુક જગમ
ૂં
કે સ્થાવર અથવા
બૂંને ધમલકિ આવી ઇન્દ્સાફી કાયભવાહીની મુિિ િરધમયાન
ટાિમાૂં લેવી અને એવી ઇન્દ્સાફી કાયભવાહી િોષ પુરવાર
કરવામાૂં પદરણમે ત્યારે િેવી રીિે ટાૂંિમાૂં લીિેલી ધમલકિ
આ પ્રકરણ હેઠળ કરે લા કોઇ િૂં ડની વસુલાિના હેત ુસારૂ
જરૂરી હોય િેટલે સુિી જતિીને પાત્ર થશે.

ગુનાઓ સૂંબિ
ૂં ી
અનુમાન

(૮)

આ પ્રકરણ હેઠળના ગુના માટે ની ફોજિારી કાયભવાહીમાૂં,
એમ પુરવાર થાય કે,

(ક) આરોપીએ આ પ્રકરણ હેઠળના ગુના માટે જેના પર
િહોમિ હોય અથવા ગુનો કયાભ ની વાજબી આશૂંકા હોય
િેવી વ્યક્તિને કોઇ નાણાૂંકીય મિિ કરી હિી િો ખાસ
ન્દ્યાયાલયે, ધવપરીિ પુરવાર થાય નહી ત્યારે એવુ ૂં
અનુમાન કરવુ ૂં જોઇશે કે એવી વ્યક્તિએ ગુનો કરવામાૂં
મિિ કરી હિી.
(ખ) આ પ્રકરણ હેઠળ વ્યક્તિઓના જથે ગુનો કયો હિો અને
એમ પુરવાર થાય કે કરવામાૂં આવેલો ગુનો, જમીન
અથવા અન્દ્ય કોઇ બાબિ સૂંબિ
ૂં ીની કોઇ િાલુ િકરારનો
પાદરણાધમક હિો િો એમ માની લેવામાૂં આવશે કે સમાન

ઇરાિો પાર પાડવા અથવા સમાન ધ્યેયને અમલમાૂં
મુકવા માટે ગુનો કરવામાૂં આવ્યો હિો.
સત્તા સોંપવા બાબિ

(૯) (૧) કોડમાૂં અથવા આ અધિધનયમની અન્દ્ય કોઇ
જોગવાઇમાૂં ગમે િે મૂંજર હોય િે છિાૂં રાજ્ય સરકાર,
િેમ કરવાનુૂં આવશ્યક અથવા ઇષ્ટ ગણે િો,
(ક) આ અધિધનયમ હેઠળનો કોઇ ગુનો અટકાવવા અને
ધનયૂંત્રણમાૂં રાખવા માટે અથવા
(ખ) આ અધિધનયમ હેઠળના કોઇ કેસ અથવા કેસોના વગભ કે
જથ માટે ,
કોઇ જજલ્લામાૂં કે િેના ભાગમાૂં રાજપત્રમાૂં જાહેરનામુૂં બહાર
પાડીને રાજ્ય સરકારના કોઇ અધિકારીને એવા જજલ્લામાૂં કે
િેના ભાગમાૂં કોડ હેઠળ અથવા યથાપ્રસૂંગ એવ કેસ અથવા
કેસોના વગભ કે જથ માટે ની પોલીસ અધિકારી વાપરી શકે િેવી
સત્તા અને ખાસ કરીને િરપકડની, જાૂંિની અને ખાસ
ન્દ્યાયાલય સમિ વ્યક્તિઓ સામે કામ િલાવવા માટે ની સત્તા
સોંપી શકશે.
(ર) પોલીસના િમામ અધિકારીઓએ અને સરકારના અન્દ્ય
િમામ અધિકારીઓએ, આ અધિધનયમ અથવા િે હેઠળ
કરે લ કોઇ ધનયમ, યોજના કે હુકમની જોગવાઇઓનો
અમલ કરવામાૂં પેટા કલમ (૧)માૂં ઉલ્લેચખિ અધિકારીને
મિિ કરવી જોઇશે.
(૩) કોડની જોગવાઇઓ શકય હોય ત્યાૂં સુિી પેટા કલમ (૧)
હેઠળ અધિકારીએ વાપરવાની સત્તા બાબિમાૂં લાગુ પડશે.

પ્રકરણ-૩
હિપાર કરવા બાબિ ગુનો

૧૦. (૧) ફરીયાિ અથવા પોલીસ રીપોટભ ઉપરથી ખાસ ન્દ્યાયાલયને

કરવાનો સૂંભવ હોય િે

એમ ખાિરી થાય કે સૂંધવિાનની કલમ ર૪૪માૂં ઉલ્લેચખિ

વ્યક્તિને દર કરવા બાબિ

""અનુસચિિ ધવસ્િારો '' અથવા" આદિજાધિ ધવસ્િારો''માૂં સમાધવષ્ટ
કોઇ ધવસ્િારમાૂં કોઇ વ્યક્તિ, આ અધિધનયમના પ્રકરણ-ર હેઠળ કોઇ
ગુનો કરે એવો સૂંભવ છે ત્યારે િે ન્દ્યાયલય લેચખિ હુકમ કરીને
સિરહુ ૂં વ્યક્તિને, હુકમમાૂં ધનદિિ ષ્ટ કરવામાૂં આવે િે ધવસ્િારની હિ
બહાર, િેવા માગે અને િેવા સમયની અંિર જિા રહેવા માટે અને
હુકમમાૂં ધનદિિ ષ્ટ કરવામાૂં આવે િેવી બે વષભથી વધુ નદહ િેટલી
મુિિ સુિી જે ધવસ્િારમાૂંથી િેને દર જિા રહેવાનુ ૂં ફરમાવ્યુ ૂં હત ુ ૂં િે
ધવસ્િારમાૂં પાછા નદહ ફરવા માટે ફરમાવી શકશે.
(ર) ખાસ ન્દ્યાયાલય, પેટા કલમ (૧) હેઠળ હુકમ સાથે, િે પેટા કલમ
હેઠળ ફરમાવેલ વ્યક્તિને જે કારણોસર સિરહુ ૂં હુકમ કરવામાૂં
આવેલ હોય િેનાૂં કારણો જણાવશે.
(૩) ખાસ ન્દ્યાયલય, એવા હુકમની િારીખથી ત્રીસ દિવસની અંિર,
જેની સામે એવો હુકમ કરવામાૂં આવ્યો હોય િે વ્યક્તિએ અથવા
િેના વિી અન્દ્ય કોઇ વ્યક્તિએ રજઆિ કયેથી કારણોની લેચખિ
નોંિ કરીને, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કરે લ હુકમ રિ કરી અથવા
સુિારી શકશે.

કોઇ વ્યક્તિ િેના

૧૧. (૧) જે વ્યક્તિને કોઇ ધવસ્િારમાૂંથી દર થઇ જવા કલમ ૧૦ હેઠળ

ધવસ્િારમાૂંથી દર ન થાય

ફરમાન બહાર પાડયુ ૂં હોય િે પેટા-કલમ (ર) હેઠળ ખાસ

અને દર કયાભ પછી ફરી

ન્દ્યાયાલયની લેચખિ પરવાનગી લીિી હોય િે ધસવાય

િાખલ થાય ત્યારે કાયભરીધિ

(ક) ફરમાવ્યા પ્રમાણે પોિે દર ન થાય અથવા
(ખ) પોિે િેવી રીિે દર થઇ હોય પણ હુકમમાૂં જણાવેલ મુિિની અંિર
િેવા ધવસ્િારમાૂં િાખલ થાય. ત્યારે ખાસ ન્દ્યાયાલય િે વ્યક્તિની
િરપકડ કરાવશે અને પોલીસ કસ્ટડીમાૂં પોિે ધનદિિ ષ્ટ કરે િેવા
ધવસ્િારની બહારના સ્થળે ખસેડશે.
(ર) ખાસ ન્દ્યાયાલય, લેચખિ હુકમ કરીને, જેના સૂંબિ
ૂં માૂં કલમ ૧૦
હેઠળ હુકમ કરવામાૂં આવ્યો હોય િે વ્યક્તિને, જે ધવસ્િારમાૂંથી િેને

દર જવાનો આિે શ કરવામાૂં આવ્યો હોય િે ધવસ્િારમાૂં સિરહુ ૂં
હક
ુ મમાૂં જણાવવામાૂં આવે િેવી કામિલાઉ મુિિ માટે અને િેવી
શરિોને આિીન રહીને પાછા ફરવાની પરવાનગી આપી શકશે અને
મુકેલી શરિોના યોગ્ય પાલન માટે જામીન સદહિ કે જામીન ધવનાનુ ૂં
બોન્દ્ડ કરી આપવા િેને ફરમાવી શકશે.
(૩) ખાસ ન્દ્યાયાલય કોઇપણ સમયે આવી પરવાનગી રિ કરી શકશે.
(૪) જે કોઇ વ્યક્તિ, જે ધવસ્િારમાૂંથી િેને દર કરવા ફરમાવાયુ ૂં હતુ ૂં િે
ધવસ્િારમાૂં એવી પરવાનગીથી પાછા ફરે િે વ્યક્તિએ, િેના ઉપર
મુકવામાૂં આવેલી શરિોનુ ૂં પાલન કરવુ ૂં પડશે અને જે કામિલાઉ
મુિિ માટે િેને પાછા ફરવાની પરવાનગી આપવામાૂં આવી હિી િે
કામિલાઉ મુિિ પુરી થયેથી અથવા આવી કામિલાઉ મુિિ પરી
થયા પહેલાૂં એવી પરવાનગી રિ થયેથી એવા ધવસ્િારમાૂંથી પોિે
દર જવુૂં જોઇશે અને નવી પરવાનગી ધવના, કલમ ૧૦ હેઠળ ધનદિિ ષ્ટ
કરે લ, પરી નદહ થયેલી બાકીની મુિિની અંિર િે ધવસ્િારમાૂં િાખલ
થવુ ૂં જોઇશે નહીં.
(પ) જો કોઇ વ્યક્તિ, મુકવામા આવેલી કોઇ શરિોનુ ૂં પાલન કરવામાૂં
અથવા િદ્નુસાર પોિે દર થવામાૂં ચક કરે અથવા િેવી રીિે પોિે
દર થઇ હોવા છિાૂં નવી પરવાનગી ધવના એવા ધવસ્િારમાૂં િાખલ
થાય અથવા પાછી ફરે િો ખાસ ન્દ્યાયાલય, િેની િરપકડ કરાવશે
અને પોલીસ કસ્ટડીમાૂં પોિે ધનદિિ ષ્ટ કરે િેવા ધવસ્િારની બહાર
આવેલા સ્થળે િેને ખસેડાવશે.
જેની ધવરૂદ્ધ કલમ ૧૦ હેઠળ

૧ર. (૧) કલમ ૧૦ હેઠળ જેની ધવરૂદ્ધ હુકમ કરવામાૂં આવ્યો હોય િે

હુકમ કરવામાૂં આવ્યો હોય િે

િરે ક વ્યક્તિએ, ખાસ ન્દ્યાયાલયને આવશ્યક લાગે િો પોલીસ

વ્યક્તિઓના માપ અને

અધિકારી મારફિે પોિાના માપ અને ફોટોગ્રાફ લેવા િે વા જોઇશે.

ફોટોગ્રાફ વગેરે લેવા બાબિ

(ર) પેટા કલમ(૧)માૂં ઉલ્લેખેલી વ્યક્તિને પોિાના માપ કે ફોટોગ્રાફ
લેવડાવવાની ફરજ પાડવામાૂં આવી હોય ત્યારે એવા માપ કે
ફોટોગ્રાફ લેવા િે વામાૂં પ્રધિકાર કરે અથવા ઇન્દ્કાર કરે ત્યારે િે લેવા
માટે જરૂરી િમામ ઉપાયો યોજવામાૂં આવે િે કાયિે સર ગણાશે.

સન ૧૮૬૦નો ૪પમો

(૩) પેટા કલમ (ર) હેઠળ માપ કે ફોટોગ્રાફ લેવામાૂં પ્રધિકાર કે ઇન્દ્કાર
કરવો િે ભારિના ફોજિારી અધિધનયમની કલમ ૧૮૬ હેઠળ ગુનો
ગણાશે.
(૪) કલમ ૧૦ હેઠળનો હક
ુ મ ઉઠાવી લેવામાૂં આવે ત્યારે પેટા કલમ (ર)
હેઠળ લેવામાૂં આવેલ િમામ માપ અને (નેગેટીવ સદહિ)
ફોટોગ્રાફનો નાશ કરવો અથવા જેની ધવરૂદ્ધ એવો હક
ુ મ કરવામાૂં
આવ્યો હોય િે વ્યક્તિને આપી િે વા.

કલમ ૧૦ હેઠળના હુકમના
અપાલન માટે ધશિા

૧૩. કલમ ૧૦ હેઠળ ખાસ ન્દ્યાયાલયના હુકમનુ ૂં ઉલ્લૂંિન કરનાર કોઇ
વ્યક્તિ, એક વષભ સુિીની કેિની અને િૂં ડની ધશિાને પાત્ર થશે.

પ્રકરણ-૪ : ખાસ ન્યાયાલયો
ખાસ
ન્દ્યાયાલય

૧૪.ઝડપી ઇન્દ્સાફી કાયભવાહીના હેત ુ માટે રાજ્ય સરકાર, ઉચ્િ ન્દ્યાયાલયના મુખ્ય
ન્દ્યાયમધિિની સહમધિથી, રાજપત્રમાૂં જાહેરનામુ ૂં બહાર પાડીને િરે ક જજલ્લા માટે
સેશન્દ્સ ન્દ્યાયલયને આ અધિધનયમ હેઠળના ગુનાની કાયભવાહી કરવા માટે ના ખાસ
ન્દ્યાયાલય િરીકે ધનદિિ ષ્ટ કરશે.

ખાસ પબ્બ્લક
પ્રોધસકયુટર

૧પ.િરે ક ખાસ ન્દ્યાયાલય માટે રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાૂં જાહેરનામુ ૂં બહાર પાડીને,
િે ન્દ્યાયાલયમાૂંના કેસો િલાવવાના હેત ુ માટે પબ્બ્લક પ્રોસીકયુટર ધનદિિ ષ્ટ કરશે
અથવા ખાસ પબ્લીક પ્રોસીકયુટર િરીકે સાિ વષભ કરિાૂં ઓછી ન હોય િેટલી
મુિિ સુિી એડવોકેટ િરીકે પ્રેકટીસ કરિા હોય િેવા એડવોકેટને નીમશે.

પ્રકરણ-પ : પ્રકીણણ
સામદહક િૂંડ નાૂંખવાની રાજ્ય

૧૬. નાગદરક હક રિણ અધિધનયમ, ૧૯પપની કલમ ૧૦-કની

સરકારની સત્તા કાયિો અને

જોગવાઇઓ, શકય હોય ત્યાૂં સુિી સામદહક િૂં ડ નાખવા અને

વ્યવસ્થાિૂંત્રે અટકાયિી પગલાૂં

વસલ કરવાના હેત ુ માટે અને અધિધનયમ હેઠળ િે સાથે

લેવા બાબિ

સૂંકળાયેલી અન્દ્ય િમામ બાબિો માટે લાગુ પડશે.

સન ૧૯પપનો રરમો

૧૭. (૧) જજલ્લા મેજીસ્રેટ અથવા સબ-દડધવઝનલ મેજજસ્રે ટ
અથવા બીજા કોઇ એકઝીકયુટી મેજજસ્રે ટ અથવા નાયબ
પોલીસ સુધપર
િ્ ન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટના િરજ્જજા કરિાૂં ઉિરિા િરજ્જજાના ન
હોય િેવા કોઇ પોલીસ અધિકારીને માદહિી મળિાૂં અને
પોિાને યોગ્ય જણાય િેવી િપાસ કયાભ પછી, એમ માનવાને
કારણ હોય કે પોિાની હકુમિમાૂંની સ્થાધનક હિોમાૂંના કોઇ
સ્થળમાૂં રહેિી અથવા અવારનવાર મુલાકાિ લેિી
અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિની ન હોય
િેવી વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓનુ ૂં જથ આ અધિધનયમ
હેઠળનો ગુનો કરે િેવો સૂંભવ છે અથવા િેણે કોઇ ગુનો
કરવાની િમકી આપી છે અને પોિાનો એવો અચભપ્રાય હોય
કે કાયભવાહી કરવા માટે પરિાૂં કારણ છે ત્યારે એવા
ધવસિારને અત્યાિારના વલણવાળા ધવસ્િાર િરીકે િે જાહેર
કરી શકશે અને શાૂંધિ િથા સિવિભન રાખવા અને જાહેર
વ્યવસ્થા િથા પ્રશાન્દ્િ વાિાવરણની જાળવણી માટે જરૂરી
કાયભવાહી કરી શકશે અને પ્રધિબૂંિક પગલાૂં લઇ શકશે.
(ર) કોડના પ્રકરણો ૮, ૧૦ અને ૧૧ની જોગવાઇઓ શકય હોય
િેટલે સુિી પેટા કલમ (૧)ના હેત ુઓ માટે લાગુ પડશે.
(૩) રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાૂં જાહેરનામુૂં પ્રધસદ્ધ કરીને એવી એક
અથવા વધુ યોજના ઘડી શકશે કે જેમાૂં અત્યાિાર અટકાવવા
માટે અને અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ
આદિજાધિના સભ્યોમાૂં સલામિીની લાગણી પુનઃસ્થાધપિ
કરવા માટે પેટાકલમ (૧)માૂં ઉલ્લેખેલ અધિકારીઓએ એ

યોજના કે યોજનાઓમાૂં ધનદિિ ષ્ટ કરે લાૂં યોગ્ય પગલાૂં લેવાૂં
જોઇએ િે અંગેની રીિ ધનદિિ ષ્ટ કરી હોય.
આ અધિધનયમ હેઠળ ગુનો કરિી

૧૮. કોડની કલમ ૪૩૮નો કોઇ મજકર આ અધિધનયમ હેઠળ

વ્યક્તિઓને કોડની કલમ ૪૩૮ લાગુ

ગુનો કયાભ ના િહોમિ ઉપરથી કોઇ વ્યક્તિની િરપકડ માટે ની

નદહ પાડવા બાબિ

સૂંડોવણી થિી હોય િેવા કોઇ કેસના સૂંબિ
ૂં માૂં લાગુ પડશે
નહીં.

સન ૧૯પ૮નો ૧૯ ર૦મો કોડની

૧૯. કોડની કલમ ૩૬૦ની જોગવાઇઓ અને ગુનેગાર પ્રોબેશન

કલમ ૩૬૦ અથવા ગુનેગાર

અધિધનયમ, ૧૯પ૮ની જોગવાઇઓ આ અધિધનયમ હેઠળનો

પ્રોબેશન અધિધનયમની જોગવાઇઓ

ગુનો કરવા બિલ િોધષિ જણાયેલ અિાર વષભથી ઉપરની

આ અધિધનયમ હેઠળના ગુના બિલ

ઉંમરની કોઇ વ્યક્તિને લાગુ પડશે નહીં.

િોધષિ વ્યક્તિઓને લાગુ પડશે
નહીં.
આ અધિધનયમ અન્દ્ય કાયિાઓ
કરિાૂં સવોપદર રહેશે

ર૦. આ અધિધનયમમાૂં અન્દ્યથા ઠરાવ્યુ ૂં હોય િે ધસવાય, િત્સમય
પરિા અમલમાૂં હોય િેવા અન્દ્ય કોઇ કાયિામાૂં િેની સાથે
અસૂંગિ કોઇપણ મૂંજર હોય અથવા એવા કોઇ કાયિાની રૂએ
અમલમાૂં હોય િેવા કોઇ દરવાજ, પ્રથા અથવા કોઇ લેખ હોય
િે છિાૂં, આ અધિધનયમની જોગવાઇઓ અમલી બનશે.

અધિધનયમનો અસરકારક અમલ
સુધનﾍધિ કરવાની સરકારની ફરજ

ર૧. (૧)

કેન્દ્ર સરકાર આ અથે કરે િેવા ધનયમોને આિીન

રહીને રાજ્ય સરકારે આ અધિધનયમના અસરકારક અમલ
માટે જરૂરી હોય િેવા પગલાૂં લેવા જોઇશે.
(ર) ખાસ કરીને અને ઉપર જણાવેલી જોગવાઇઓની વ્યાપકિાને
બાિ આવ્યા ધવના આવા પગલાૂંમાૂં નીિેનો સમાવેશ થશે.
(૧) અત્યાિારનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિઓ ન્દ્યાય મેળવી શકે િે
માટે કાનની સહાય સમેિ પરિી સગવડો માટે ની જોગવાઇ.
(ર) આ અધિધનયમ હેઠળ ગુનાની િપાસ અને ઇન્દ્સાફી કાયભવાહી
િરમ્યાન, અત્યાિારનો ભોગ બનેલી વ્યક્તિ સદહિ,
સાિીઓના મુસાફરી અને ખોરાકી ખિભ માટે ની જોગવાઇ.
(૩) અત્યાિારનો ભોગ બનેલી વ્યક્તિઓના આધથિક અને
સામાજજક પુનરૂત્થાન માટેની જોગવાઇ.

(૪) આ અધિધનયમની જોગવાઇઓનુ ૂં ઉલ્લૂંિન કરવા અંગેની
ફરીયાિી કાયભવાહી ઉપર િે ખરે ખ શરૂ કરવા અને રાખવા
માટે અધિકારીઓની ધનમણકૂં
(પ) એવા પગલાૂં લેવાની ગોઠવણ કરવામાૂં અને અમલ
કરવામાૂં રાજ્ય સરકારને સહાય કરવા માટે િે સરકારને
યોગ્ય લાગે િેવી યોગ્ય કિાએ સધમધિઓની રિના.
(૬) આ અધિધનયમની જોગવાઇઓનો વધુ સારો અમલ કરવા
માટે ના પગલાૂંન ુ ૂં સિન કરવાની દૃષ્ષ્ટએ આ અધિધનયમની
જોગવાઇઓની કાયભરીધિની મુિિે મુિિે મોજણી માટે ની
જોગવાઇ.
(૭) જયાૂં અનુસચિિ જાધિના અથવા અનુસચિિ આદિજાધિના
સભ્યો અત્યાિારનો ભોગ બનવાનો સૂંભવ હોય િે
ધવસ્િારોની ઓળખ અને એવા સભ્યોની સલામિી ધનﾍધિ કરી
શકાય િેવા પગલાૂં લેવા બાબિ.
(૩) પેટા કલમ (૧) હેઠળ રાજ્ય સરકારોએ લીિેલાૂં પગલાૂંના
સૂંકલન માટે જરૂરી હોય િેવા પગલાૂં કેન્દ્ર સરકાર લેશે.
(૪) કેન્દ્ર સરકારે આ કલમની જોગવાઇઓ અનુસાર પોિે અને
રાજ્ય સરકારોએ લીિેલાૂં પગલાૂં ઉપરનો રીપોટભ સસ
ૂં િના
િરે ક ગૃહના મેજ ઉપર મુકવો જોઇશે.
શુદ્વબુદ્વદ્ધથી લીિેલા પગલાૂં અંગે

આ અધિધનયમ હેઠળ શુદ્ધ બુદ્વદ્ધથી કરે લા કે કરવા િારે લા કોઇ

રિણ

કાયભ માટે, કેન્દ્ર સરકારની સામે અથવા રાજ્ય સરકારની સામે,
અથવા સરકારના કોઇ અધિકારી અથવા કોઇ સત્તાધિકારી અથવા
કોઇપણ બીજી વ્યક્તિ સામે કોઇ િાવો, ફરીયાિ અથવા બીજી
કાનની કાયભવાહી થઇ શકશે નહીં.

ધનયમો કરવાની સત્તા

ર૩. (૧) કેન્દ્ર સરકાર, રાજપત્રમાૂં જાહેરનામુ ૂં પ્રધસદ્ધ કરીને, આ
ુ અમલમાૂં લાવવા માટે ધનયમો કરી
અધિધનયમના હેતઓ
શકશે.
(ર) આ અધિધનયમ હેઠળ કરે લા િરે ક ધનયમને, િે કરવામાૂં આવે
િે પછી બનિી ત્વરાએ, સૂંસિનુ ૂં સત્ર િાલુ હોય ત્યારે
સૂંસિના િરે ક ગૃહ, સમિ એક જ સત્રમાૂં અથવા લાગલગાટ

બે અથવા વિારે સત્રોમાૂં મળીને કુલ ત્રીસ દિવસની મુિિ
સુિી મુકવો જોઇશે અને જે સત્રમાૂં એ ધનયમ એ રીિે
મુકવામાૂં આવ્યો હોય િે સત્ર અથવા ઉપયુક
ભ િ લાગલગાટ
સત્રો પછીનુ ૂં િરિનુ ૂં સત્ર પુરૂૂં થિાૂં પહેલાૂં બન્ને ગૃહોને
ધનયમોમાૂં કોઇ ફેરફાર કરવા સૂંમિ થાય અથવા બૂંને ગૃહો
એમ સૂંમિ થાય કે િે ધનયમ કરવો જોઇએ નદહિં િો, િે
ધનયમ ત્યાર પછી, યથાપ્રસૂંગ, એવા ફેરફાર કરે લા સ્વરૂપમાૂં
જ અમલમાૂં રહેશે અથવા અમલમાૂં રહેશે નહીં પણ એવો
ફેરફાર થવાથી અથવા િે રિ થવાથી િે ધનયમ હેઠળ અગાઉ
કરે લા કોઇ કાયભની કાયિે સરિાને બાિ આવશે નહીં.

Notification
Under
THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
(PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
ુ ૂભિત જાતત અને અનસ
ુ ૂભિત જનજાતત (અત્યાિાર તનવારણ) અતિતનયમ, ૧૯૮૯ હેઠળ
અનસ
જાહેરનામ ંુ
સમાજકલ્યાણ તવિાગ,
સભિવાલય, ગાંિીનગર
ુ રી, ૧૯૯૦
૩૦મી જાન્યઆ
ુ ૂભિત જાતત અને અનસ
ુ ૂભિત જનજાતત (અત્યાિાર તનવારણ) અતિતનયમ, ૧૯૮૯.
અનસ
ક્રમાૂંક - જીએિ/ એલ/ર/૯૦/એિએસએલ/૧૦૮૯/આઇ/(૮) એિ.સેલ-અનુસચિિ જાધિ અને
અનુસચિિ જનજાધિ (અત્યાિાર ધનવારણ) અધિધનયમ, ૧૯૮૯ (સન ૧૯૮૯ના ૩૩મા)ની કલમ ૧૪થી
મળે લ સત્તાની રૂએ ગુજરાિ સરકાર, ગુજરાિ હાઇકોટભ ના મુખ્ય ન્દ્યાયમધિિની સહમધિથી આથી, આ સાથે
જોડેલી અનુસચિના કોલમ ર માૂં જણાવેલ સેશન્દ્સ કોટભ ને સિરહુ ૂં અધિધનયમ હેઠળના ગુના િલાવવા
માટે સિરહુ ૂં અનુસચિના કોલમ ૩માૂં િેમના િરે કની સામે જણાવેલ જજલ્લા માટે ની સ્પેક્શ્યલ કોટભ િરીકે,
ધનદિિ ષ્ટ કરે છે .
ુ ૂભિ
અનસ
અન ુ ક્રમાંક

સેશન્સ કોર્ણ

જજલ્લો

1

૨

૩

1.

સેશન્દ્સ કોટભ , અમિાવાિ

શહેર સેશન્દ્સ દડધવઝન, અમિાવાિ

ર.

સેશન્દ્સ કોટભ , અમિાવાિ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, અમિાવાિ (રૂરલ)

(રૂરલ) અમિાવાિ ખાિે

અમિાવાિ ખાિે

૩.

સેશન્દ્સ કોટભ , અમરે લી

સેશન્દ્સ દડધવઝન, અમરે લી

૪.

સેશન્દ્સ કોટભ , ભાવનગર

સેશન્દ્સ દડધવઝન, ભાવનગર

પ.

સેશન્દ્સ કોટભ , ભરૂિ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, ભરૂિ

૬.

સેશન્દ્સ કોટભ , બનાસકાૂંઠા

સેશન્દ્સ દડધવઝન, બનાસકાૂંઠા

પાલનપુર ખાિે

પાલનપુર ખાિે

૭.

સેશન્દ્સ કોટભ , જનાગિ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, જનાગિ

૮.

સેશન્દ્સ કોટભ , જામનગર

સેશન્દ્સ દડધવઝન, જામનગર

૯.

સેશન્દ્સ કોટભ , કચ્છ-ભજ ખાિે

સેશન્દ્સ દડધવઝન, કચ્છ-ભજ ખાિે

૧૦.

સેશન્દ્સ કોટભ , ખેડા-નદડયાિ ખાિે સેશન્દ્સ દડધવઝન, ખેડા-નડીયાિ ખાિે

૧૧.

સેશન્દ્સ કોટભ , મહેસાણા

સેશન્દ્સ દડધવઝન, મહેસાણા

૧ર.

સેશન્દ્સ કોટભ , પૂંિમહાલ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, પૂંિમહાલ

ગોિરા ખાિે

ગોિરા ખાિે

૧૩.

સેશન્દ્સ કોટભ , રાજકોટ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, રાજકોટ

૧૪.

સેશન્દ્સ કોટભ , સુરિ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, સુરિ

૧પ.

સેશન્દ્સ કોટભ , સુરેન્દ્રનગર

સેશન્દ્સ દડધવઝન, સુરેન્દ્રનગર

૧૬.

સેશન્દ્સ કોટભ , સાબરકાૂંઠા

સેશન્દ્સ દડધવઝન, સાબરકાૂંઠા

દહિંમિનગર ખાિે

દહિંમિનગર ખાિે

૧૭.

સેશન્દ્સ કોટભ , વડોિરા

સેશન્દ્સ દડધવઝન, વડોિરા

૧૮.

સેશન્દ્સ કોટભ , વલસાડ

સેશન્દ્સ દડધવઝન, વલસાડ

નવસારી ખાિે

નવસારી ખાિે

ુ રાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,
ગજ
એિ. વી. પર્ે લ
સરકારના ઉપસભિવ

NOTIFICATION
Legal Department
Schivalaya, Gandhinagar
Dated the 31 Jan, 1990
THE SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES
(PREEVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
No. APT/3390-GK/03/H :- In exercies of the powers conferred by section 15 of the Scheduled Castes
and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Government of
Gujarat hereby specifies each of the Puiblic Prosecutors mentioned in column 2 of the Schedule
annexed hereto as the Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in the Special
Court mentioned against him in column 3 of the said Schedule.
SCHEDULE
Sr.No.
1

Public Preosecutors
2

Special Courts
3

1

Public Prosecutor, Ahmedabad
City, in his absences, Addl. Public Prosecutor, next senior to
P.P.

Special Court,
Ahmedabad

2

Public Prosecutor, Ahmedabad
District, (Rural) Mirzapur,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Ahmedabad (Rural)

3

Public Prosecutor, Amreli District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court, Amreli

4

Public Prosecutor, Bharuch District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Bharuch

5

Public Prosecutor, Bhavnagar District, in his absence, Addl.
Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Bhavnagar

6

Public Prosecutor, Panchmahals District, in his absence,
Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court Panchmahals
at Godhra

7

Public Prosecutor, Sabarkantha District, in his absence,
Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court Sabarkantha at
Himatnagar

8

Public Prosecutor, Jamnagar District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Jamnagar

9

Public Prosecutor, Junagadh District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court, Junagadh

10

Public Prosecutor, Kheda District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court Kheda
at Nadiad

11

Public Prosecutor, Kachchh District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court
Kachchh at Bhuj

12

Public Prosecutor, Mehsana District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Mehsana

13

Public Prosecutor, Banaskantha District, in his absence, Addl. Special Court, Banaskantha
Public Prosecutor, next senior to P.P.
at Palanpur

14

Public Prosecutor, Rajkot District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Rajkot

15

Public Prosecutor, Surat District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court, Surat

16

Public Prosecutor, Surendranagar District, in his absence,
Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Surendranagar

17

Public Prosecutor, Valsad District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court, Valsad at
Navsari

18

Public Prosecutor, Vadodara District,
in his absence, Addl. Public Prosecutor, next senior to P.P.

Special Court,
Vadodara

By order and in the name of the Governor of Gujarat.
P. B. Raval
Deputy Secretary to Government
To,
1.
2.
3.

The Secretary to Governor, Rajbhavan, Gandhinagar (By letter)
All the Public Prosecutor
All District and Session Juges.

ુ ૂભિત જાતતઓ (હદરજનો)ની યાિી
અનસ
1.

અગેર

ર.

બાકડ, બાન્દ્ટ

૩.

બાવા-િેડ, િેડ-સાધુ

૪.

ભાૂંબી, ભાૂંભી, અસાિરૂ, અસોડી, િામડીયા, િમાર, િાૂંભાર, િામગર, હરાલાય્યા, હરાલી, ખાલપા,
ુ મ
ુ ોિી, કામટીમોિી, રાનીગર, રોહીિાસ,
માિીગર, મોિીગર, મિાર, માિીગ, મોિી, નાચલયા, િેલગ
રોદહિ, સામગર

પ.

ભૂંગી, મહેિર, ઓળગણા, રૂખી, મલકાણા, હલાલખોર, લાલબેગી, બાલ્મીકી, કોરારઝાડમલ્લી

૬.

િલવાડી, િન્નધયયા

૭.

િેનાિસાર, હોલાયા િસાર

૮.

ડાૂંગધસયા

૯.

િોર, કક્કાયા, કૂંકયયા

૧૦. ગરમાિૂંગ
૧૧ ગરોડા, ગરો
૧ર. હલીર
૧૩. હલસર, હસલર, હુલાસ્વર, હલસ્વ.
૧૪. હોલાર, વલ્હાર
૧પ. હોલાયા, હોલેર
૧૬. લીંગાિે ર
ુ ેગ ુ
૧૭. મહાર, િરાલો, િેગમ
૧૮. માહયાવૂંશી, િેડ, વણકર, મારૂવણકર, અંત્યજ
૧૯. માૂંગ, માિૂંગ, મીનીમાડીંગ

ર૦. માૂંગ-ગારૂડી
ર૧. મેિવાળ, મેંિવાર
રર. મુકરી
ર૩. નાડીયા, હાડી
ર૪. પાસી
રપ. સેનવા, શેનવા, િેનવા, સેડમા, રાવિ
ર૬. શેમાચલયા
ર૭. થોરી
ર૮. િીરગર, િીરબૂંિા
ર૯. તરી
૩૦. તરીબારોટ, િેડબારોટ

ુ ૂભિત જનજાતતઓ (આદિવાસીઓ)ની યાિી
અનસ
1.

બરડા

ર.

બાવિા, બામિા

૩.

ભરવાડ (આલેિ, ચગર અને બરડા જગલના
ૂં
નેસ ધવસ્િારમાૂં)

૪.

ભીલ, ભીલગરાધસયા, િોલીભીલ, ડુગ
ૂં રી ભીલ, ડુગ
ૂં રી ગરાધસયા, મેવાસી ભીલ, રાવળ ભીલ,
િડવીભીલ, ભાગલીયા, ભીલાલા, પવાર (Pawra) વસાવા, વસાવે.

પ.

િારણ (આલેિ, બરડા, અને ગીરના જગલના
ૂં
નેસ ધવસ્િારમાૂં)

૬.

િૌિરી (સુરિ અને વલસાડ જજલ્લામાૂં)

૭.

િૌિરી

૮.

િાનકા, િડવી, િેિરીયા, વાલવી

૯.

િોદડયા

૧૦. દુબળા, િલાધવયા, હળપધિ
૧૧. ગાધમિ, ગામટા, ગાધવિ, માવિી, પડવી
૧ર. ગોન્દ્ડ, રાજગોન્દ્ડ
૧૩. કાથોડી, કાિકરી, િોર કાથોડી, િોર કાિકરી, સોન કાથોડી, સોન કાિકરી.
૧૪. કોકણા, કોકણી, કુકણા
૧પ. કોળી (કચ્છ જજલ્લામાૂં)
૧૬. કોળી િોર, ટોકરે કોળી, કોલિા, કોલિા
૧૭. કણબી (ડાૂંગ જજલ્લો)
૧૮. નાયકડા, નાયકા, િોલીવાલાનાયકા, કાપદડયાનાયકા, મોટાનાયકા, નાનાનાયકા.
૧૯. પિાર
ર૦. પારિી (કચ્છ જજલ્લો)

ર૧. પારિી, અડવી, િીંથર, ફણસે પારિી (અમરે લી, ભાવનગર, જામનગર, જનાગિ, કચ્છ, રાજકોટ
અને સુરેન્દ્રનગર જજલ્લા ધસવાયના)
રર. પટેલીયા
ર૩ પોમલા
ર૪. રબારી (આલેિ, બરડા અને ગીર જગલના
ૂં
નેસ ધવસ્િારમાૂં)
રપ. રાઠવા
ર૬. સીિી (અમરે લી, ભાવનગર, જામનગર, જનાગિ, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર જજલ્લામાૂં)
ર૭. વાિરી (કચ્છ જજલ્લો)
ર૮. વાલી
ર૯. વીટોળીયા, કોટવાળીઆ, બરોદડયા.

