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ગુજરાત સરકાર
કાયદા વિભાગ
સન ૧૯પ૯નો મુુંબઇ અવિવનયમ ક્રમાુંક ૬૧

મુુંબઇ રીઢા ગુનેગાર અવિવનયમ, ૧૯પ૯
(સન ૧૯૮૪ના એવિલ મહિનાની ૩૦મી તારીખ સુિી સુિારે લો)

મુુંબઇ રીઢા ગુનેગાર અવિવનયમ, ૧૯પ૯

અનુક્રમવિકા

િસ્તાિના

કલમો

િકરિ-૧ : િારુંવભક
ટું કી સુંજ્ઞા, વ્યાવિ અને આરુંભ
વ્યાખ્યાઓ.
િકરિ-ર : રીઢા ગુનેગારોનુું રજીસ્ટરે શન અને તેમની હિલચાલ પર વનયુંત્રિ
િકરિ-૩ : રીઢા ગુનેગારોની સુિાર-તાલીમ
િકરિ-૪ : વશક્ષા અને કાયયરીવત
િકરિ-પ : િકીિય
અનુસવચત
જુ ઓ કલમ ર (ઝ)
સન ૧૮૬૦નો ૪પમો... ભારતના ફોજદારી અવિવનયમ િે ઠળના ગુના

િકરિ-૧ર : કલમો
િકરિ ૧૬ : કલમો
િકરિ-૧૭ : કલમો

પ્રકરણ-ર:રીઢા ગુનેગારોનુું રજીસ્ટ્રે શન અને તેમની...
િકરિ-ર : રીઢા ગુનેગારોનુું રજીસ્ટરે શન અને તેમની હિલચાલ પર વનયુંત્રિ
રીઢા ગુનેગારોના રજીસ્ટરે શનનો આદેશ કરિાની રાજ્ય સરકારની સત્તા.
રીઢા ગુનેગારોનુું રજીસ્ટર તૈયાર કરિા માટે ની કાયયરીવત
રવજસ્ટરનો િિાલો અને તેમાુંના ફે રફારો.
કોઇપિ સમયે આુંગળાુંની અને િથેળીની છાપ, પગલાુંનુું વનશાન અને ફોટોગ્રાફ લેિાની સત્તા.
રજીસ્ટર થયેલા ગુનેગારોએ રિે ઠાિના ફે રફારોની જાિ કરિા અને પોતે િાજર રિે િા બાબત.
બીજા વજલ્લામાું રીઢા ગુનેગારના રિે ઠાિનો ફે રફાર થયે, વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે અનુસરિાની કાયયરીવત.
રવજસ્ટરે શનની મુદત અને રીઢા ગુનેગારોનુું રવજસ્ટરે શન.
ફરી રવજસ્ટરે શન િગેરે વિરૂદ્ધ રજઆત કરિાનો િક.
રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારોની હિલચાલ મયાયહદત કરિાની સત્તા
હિલચાલ પરનુું વનયુંત્રિ રદ કરિાની અથિા તેમાું ફે રફાર કરિાની સત્તા
કલમો ૧૧ અને ૧ર િે ઠળની સત્તા અમુક મેવજસ્ટરે ટોએ પિ િાપરિા બાબત.
(ચ) "રીઢો ગુનેગાર'' એટલે, જે કોઇ વ્યવતતને, તે અઢાર િર્યની ઉંમરની થઇ િોય ત્યારથી
(૧) (આ અવિવનયમના આરુંભ પિે લાું અથિા તે પછી અથિા અુંશતઃ આિા આરુંભ પિે લાું અને અુંશતઃ આિા આરુંભ પછી)
પાુંચ િર્યની કોઇ લાગલગાટ મુદત દરવમયાન એક જ કાયયનો ભાગ બને તેિી રીતે સાથે સુંકળાયેલ ન િોય તેિા ગુના
િોઇને, જુ દા જુ દા િસુંગોએ કરે લા એક અથિા િિારે અનુસવચત ગુનાઓ બદલ ઓછામાું ઓછા ત્રિ િસુંગોએ દોવર્
ઠયે, મળ મુદતની કે દની વશક્ષા કરિામાું આિી િોય અને
(ર) આિી વશક્ષા અપીલ, અથિા ફે રતપાસમાું બદલિામાું આિી ન િોય, તે કોઇ વ્યવતતપરુંતુ ઉપયુયકત પાુંચ િર્યની લાગલગાટ મુદતની ગિતરી કરતી િખતે, કે દની વશક્ષા િે ઠળ અથિા અટકાયત િે ઠળ જેલમાું
ગાળેલી કોઇ મુદત ગિિી જોઇશે નિીં.
(છ) "ઠરાિેલુું'' એટલે આ અવિવનયમ િે ઠળ કરે લા વનયમોથી ઠરાિેલુું.
(જ) "રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગાર'' એટલે, આ અવિવનયમ િે ઠળ રવજસ્ટર થયેલો અથિા ફરી રવજસ્ટર થયેલો રીઢો ગુનેગાર.
(ઝ) "અનુસવચત ગુનો'' એટલે અનુસવચમાું વનહદયષ્ટ કરે લો ગુનો અથિા તેને મળતો આિતો ગુનો.
િકરિ-ર : રીઢા ગુનેગારોનુું રવજસ્ટરે શન અને તેમની હિલચાલ પર વનયુંત્રિ
રીઢા અને ગુનેગારોના
૩. રાજ્ય સરકાર, વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટને તેના વજલ્લાની અુંદર રીઢા ગુનેગારોનુું રવજસ્ટર તૈયાર
રવજસ્ટરે શનનો આદેશ
કરિાનો આદેશ કરી શકશે અને તેમાું આિા ગુનેગારોના નામ અને બીજી ઠરાિેલી વિગતો
કરિાની રાજ્ય સરકારની
દાખલ કરિી જોઇશે.
સત્તા
રીઢા ગુનેગારોનુું રવજસ્ટર
૪. કલમ-૩ િે ઠળ આપેલ આદેશ વસદ્ધ કરિાના િે તુ માટે , વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે અથિા આ અથે
તૈયાર કરિા માટે ની કાયયરીવત
તેિે વનમેલા કોઇ અવિકારીએ ઠરાિેલી રીતે, ઠરાિેલા નમના િમાિે નોહટસ બજાિીને
વજલ્લામાુંના દરે ક રીઢા ગુનેગારને નીચે િમાિે ફરમાિિુું જોઇશે (ક) નોટીસમાું વનહદયષ્ટ કરે લા સમયે અને સ્થળે પોતાની સમક્ષ િાજર રિે િા માટે .
1. ગુજરાત રાજ્ય અને સમિતી વિર્યોને લગતા કાયદા સુસુંગતીકરિ િુકમ, ૧૯૬૦થી
ખુંડ (ટ) કમી કયો છે .
(ખ) રજીસ્ટરમાું રીઢા ગુનેગારનુું નામ અને બીજી ઠરાિેલી વિગતો પોતે દાખલ કરી શકે તે
માટે જરૂરી િોય તેિી માહિતી પરી પાડિા માટે અને
(ગ) રીઢા ગુનેગારના આુંગળાુંની અને િથેળીની છાપ, પગલાુંનુું વનશાન અને ફોટોગ્રાફ લેિા
દેિા માટે .

રવજસ્ટરનો િિાલો અને
તેમાુંના ફે રફારો

કોઇપિ સમયે આુંગળાની
અને િથેળીની છાપ,
પગલાનુું વનશાન અને
ફોટોગ્રાફ લેિાની સત્તા

પરુંતુ રીઢા ગુનેગારનુું નામ અને બીજી ઠરાિેલી વિગતો, આિી નોંિ શા માટે ન કરિી
જોઇએ તેનુું કારિ દશાયિિાની િાજબી તક તેને આપિામાું આિી િોય તે
વસિાય, રવજસ્ટરમાું દાખલ કરી શકાશે નહિું.
પ. (૧) વજલ્લા પોલીસ સુવિન્ટે ન્ડન્ટની દેખરે ખ નીચે રવજસ્ટર રાખિુું જોઇશે અને તેિે
પોતાના અવભિાય િમાિે તેમાું જે ફે રફારો કરિા જોઇએ તે કોઇ ફે રફારોની િખતોિખત
વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટને જાિ કરિી પડશે.
(ર) પોલીસ સુવિન્ટે ન્ડન્ટની દેખરે ખ નીચે રવજસ્ટર રાખિામાું આિે તે પછી વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટના
લેવખત િુકમથી અથિા તે િે ઠળ િોય તે વસિાય, કોઇ નિી નોંિ રવજસ્ટરમાું કરિી જોઇશે
નહિું તેમજ કોઇ નોંિ કરિી જોઇશે નિીં.
૬. વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટ અથિા આ અથે તેિે નીમેલા કોઇ અવિકારી, કોઇપિ સમયે કોઇ
રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારના આુંગળાની અને િથેળીની છાપ, પગલાુંનુું વનશાન અને
ફોટોગ્રાફ લેિાનો િુકમ કરી શકશે.

રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારોએ
રિે ઠાિના ફે રફારોની જાિ
કરિા અને પોતે િાજર રિે િા
બાબત.

૭. (૧) દરે ક રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારે , સામાન્યતઃ તેના રિે ઠાિના કોઇ ફે રફાર અથિા
સવચત ફે રફારની ઠરાિિામાું આિે તેિા સત્તાવિકારીને અને ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે
જાિ કરિી જોઇશે.
પરુંતુ આિો ગુનેગાર (રાજ્યની અુંદર િોય કે ન િોય તો પિ) બીજા વજલ્લામાું સામાન્યતઃ
તેનુું રિે ઠાિ ફે રિે અથિા ફે રિિાનો ઇરાદો િોય, ત્યારે તેિે ફે રફારની અથિા સવચત
ફે રફારની વજલ્લા મેવજસ્ટરે ટને જાિ કરિી જોઇશે.
(ર) વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે લેવખત િુકમથી આદેશ કરી શકશે કે કોઇ રજીસ્ટર થયેલા ગુનેગારે (ક) િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરિામાું આિે તેિા સત્તાવિકારી સમક્ષ અને િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરિામાું
આિે તેિી રીતે દરે ક મહિનામાું એક િખત અથિા િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરે લાું કારિોસર વજલ્લા
મેજીસ્ટરે ટ એિી રીતે આદેશકરે તે િસુંગે, િારુંિાર જાતે િાજર રિે િુું જોઇશે અને
(ખ) સામાન્યતઃ તેના રિે ઠાિેથી પોતે ગેરિાજર રિે અથિા ગેરિાજર રિે િાનો ઇરાદો િોય, તો
તેની ઉપયુયકત સત્તાવિકારીને જાિ કરિી જોઇશે.

બીજા વજલ્લામાું રીઢા
ગુનેગારના રિે ઠાિનો ફે રફાર
થયે, વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે
અનુસરિાની કાયયરીવત

રવજસ્ટરે શનની મુદત અને
રીઢા ગુનગારોનુું રવજસ્ટરે શન

પરુંતુ વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટ પોતાને િાજબી લાગે તેિી મુદત માટે અને તેિી શરતો િે ઠળ આિા
કોઇ ગુનેગારોને સામાન્યતઃ તેના રિે ઠાિેથી ગેરિાજર રિે િાની અથિા ગેરિાજર રિે િાનો
ઇરાદો િોય તેની જાિ કરિામાુંથી મુકત રાખી શકશે.
૮. (૧) કોઇ રવજસ્ટર થયેલો ગુનેગાર રાજ્યની અુંદર બીજા વજલ્લામાું સામાન્યતઃ તેનુું
રિે ઠાિ ફે રિે ત્યારે જે વજલ્લામાું ગુનેગાર રજીસ્ટર થયો િોય તે વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે
આિા ફે રફારની બીજા વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટને જાિ કરિી જોઇશે અને તે જ સમયે
રવજસ્ટરમાું રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારનુું નામ અને તેને લગતી બીજી વિગતો તેને પુરી
પાડિી જોઇશે.
(ર) એિી જાિ થયે, બીજા વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે તેનુું પુરૂું પાડે લ રવજસ્ટર થયેલા
ગુનેગારનુું નામ અને બીજી વિગતો પોતાના રવજસ્ટરમાું દાખલ કરિી જોઇશે અને આિા
રવજસ્ટરે શનની િથમ વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટને જાિ કરિી જોઇશે અને તેમ થયે આિા
વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે તે ગુનેગારને લગતી નોંિ પોતાના રવજસ્ટરમાુંથી રદ કરિી જોઇશે.
પરુંતુ રવજસ્ટર થયેલો ગુનેગાર રાજ્યની બિાર બીજા વજલ્લામાું સામાન્યતઃ તેનુું રિે ઠાિ
ફે રિે ત્યારે િથમ વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારનુું નામ અને બીજી
વિગતો બીજા વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટને પરી પાડતી િખતે તે વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટને એિી
વિનુંતી કરિી કે તે બીજા વજલ્લામાું તે સમયે અમલમાું િોય તેિા કોઇ કાયદા િે ઠળ
ગુનેગારના સુંબુંિમાું લેિામાું આિે તે કોઇ પગલાુંની તેને જાિ કરિી જોઇશે અને આિી
જાિ થયે, િથમ વજલ્લાના વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટે તે ગુનેગારને લગતી નોંિ પોતાના
રજીસ્ટરમાુંથી રદ કરિી જોઇશે.
(૩) પેટા-કલમ (ર) િે ઠળ રાજ્યમાું કોઇ રજીસ્ટરમાું રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારનુું નામ અને
બીજી વિગતોની નોંિ કરિામાું આિે એટલે આ અવિવનયમની જોગિાઇઓ અને તે િે ઠળ
કરે લા વનયમો, જાિે કે કલમ ૩ િે ઠળ આપેલા આદેશ અનુસાર જે વજલ્લામાું સામાન્યતઃ
તેનુું રિે ઠાિ ફે રવ્યુું િોય તે વજલ્લાના રવજસ્ટરમાું તેને રવજસ્ટર કરિામાું આવ્યો િોય તેમ
તેને લાગુ પડશે.
૯. (૧) પેટા-કલમ (૩)ની જોગિાઇને આિીન રિીને, આ અવિવનયમ િે ઠળ રીઢા
ગુનેગારનુું રવજસ્ટરે શન િિે લુું રદ કરિામાું આિે તે વસિાય આિા રવજસ્ટરે શનની તારીખથી
પાુંચ િર્ય પરા થયે, અમલમાું િોતુું બુંિ થશે અને આિુું રવજસ્ટરે શન રદ થયે અથિા મુદત
પરી થયે રીઢો ગુનેગાર રવજસ્ટર થયેલ ગુનેગાર િોતો બુંિ થશે.
(ર) રવજસ્ટરે શન રદ થાય અથિા તેની મુદત પુરી થાય તે છતાું રીઢા ગુનેગારને, આિુું
રવજસ્ટરે શન રદ થયા પછી અથિા મુદત પુરી થયા પછી કોઇપિ સમયે જેટલી િખત તેને
એક અથિા િિુ અનુસવચત ગુનાઓ બદલ દોવર્ત ઠરાિિામાું આવ્યો િોય તેટલી િખત
રવજસ્ટરે શનને લગતી આ અવિવનયમની જોગિાઇઓ અનુસાર ફરી રજીસ્ટર કરી શકાશે
અને પેટા-કલમ (૩)ની જોગિાઇઓને આિીન રિીને ફરી રવજસ્ટરે શન િિે લુું રદ કરિામાું
આિે તે વસિાય, આિા ફરી રવજસ્ટરે શનની તારીખથી પાુંચિર્ય પુરાું થયે, અમલમાું િોતુું
બુંિ થશે.
(૩) રવજસ્ટરે શન અથિા ફરી રવજસ્ટરે શનની મુદત દરવમયાન રવજસ્ટર થયેલો ગુનેગાર, એક
અથિા િિારે અનુસવચત ગુનાઓ બદલ દોવર્ત ઠયો િોય અને કે દની મળ મુદતની સજા
કરિામાું આિી િોય ત્યારે રવજસ્ટરે શન અથિા ફરી રવજસ્ટરે શનની મુદત, આિી કે દમાુંથી
તેને છોડી મુકયાની તારીખથી પાચિર્યની મુદત સુિી લુંબાિિી જોઇશે.

ફરી રવજસ્ટરે શન િગેરે વિરૂદ્ધ
રજઆત કરિાનો િક

રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારોની
હિલચાલ મયાયહદત કરિાની
સત્તા

હિલચાલ પરનુું વનયુંત્રિ રદ
કરિાની અથિા તેમાું ફે રફાર
કરિાની સત્તા

૧૦. (૧) કલમ ૪ અથિા યથા િસુંગ કલમ-૯ િે ઠળ પોતાના નામના રવજસ્ટરે શન અથિા
ફરી રવજસ્ટરે શનથી અથિા કલમ ૭ની પેટા-કલમ (ર) િે ઠળના િુકમથી નારાજ થયેથી
કોઇ વ્યવતત આિા રવજસ્ટરે શન અથિા ફરી રવજસ્ટરે શન અથિા િુકમ વિરૂદ્ધ રાજ્ય સરકારને
ઠરાિેલી મુદતની અુંદર રજઆત કરી શકશે.
(ર) રાજ્ય સરકાર, રજઆત ઉપર વિચારિા કયાય પછી અને નારાજ થયેલી વ્યવતતને જે કુંઇ
કિે િુું િોય તે કિી સુંભળાિિાની તક આપ્યા પછી યથાિસુંગ, રવજસ્ટરે શન ફરી રવજસ્ટરે શન
અથિા િુકમ બિાલ રાખશે અથિા રદ કરશે અને બિાલ રાખિામાું આિે તે વકસ્સામાું તે
માટે નાું કારિોની સુંવક્ષિ કે હફયત નોંિશે.
૧૧. (૧) રાજ્ય સરકારના અવભિાય િમાિે જાિે ર હિતમાું તેમ કરિાનુું જરૂરી અથિા ઇષ્ટ છે ,
તો રાજ્ય સરકાર, પેટા કલમ (૪)ની જોગિાઇઓને આિીન રિીને િુકમથી એિો આદેશ
કરી શકશે કે રવજસ્ટર થયેલા કોઇ ગુનેગારે , િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરિામાું આિે તેિા
વિસ્તારમાું અને ત્રિ િર્ય કરતાું િિારે ન િોય તેટલી મુદત સુિી પોતાની હિલચાલ
મયાયહદત રાખિી જોઇશે.
(ર) આિો કોઇ િુકમ કરતાું પિે લાું રાજ્ય સરકારે નીચેની બાબતો વિચારિામાું લેિી પડશે.
(ક) રજીસ્ટર થયેલો ગુનેગાર જે ગુનાઓ બદલ દોવર્ત ઠયો િોય તે ગુનાનો િકાર અને જે
સુંજોગોમાું તે ગુનાઓ કરિામાું આવ્યા િતા તે સુંજોગો બાબત.
(ખ) રવજસ્ટર થયેલો ગુનેગાર કોઇ કાયદેસર િુંિો કરે છે કે કે મ અને આિો િુંિો જીિનમાું
િમાવિક અને વનﾍવત માગે જિામાું સિાયભત થાય છે કે કે મ તે બાબત અને આિો િુંિો
ગુનો કરિાનુું સરળ બનાિિાના િે તુમ ાાટે માત્ર એક બિાનુું નથી તે બાબત.
(ગ) જે વિસ્તાર પુરતી તેની હિલચાલ મયાયહદત કરિાની િોય તે વિસ્તારની યોગ્યતા બાબત
અને
(ઘ) રવજસ્ટર થયેલો ગુનેગાર વનયુંવત્રત વિસ્તારની અુંદર જે રીતે પોતાનો જીિનવનિાયિ ચલાિી
શકે તે બાબત અને તે માટે િાપ્ય થઇ શકે તેિી અથિા િાપ્ય થિાનો સુંભિ િોય તેિી
પરતી ગોઠિિ બાબત.
(૩) િુકમની એક નકલ ઠરાિેલી રીતે રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગાર પર બજાિિી જોઇશે.
(૪) પેટા-કલમ (૧) િે ઠળના િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરે લી મુદત, કોઇપિ કે સામાું કલમ-૯માું
ઉલ્લેખેલ યથાિસુંગ, રવજસ્ટરે શન અથિા ફરી રવજસ્ટરે શનની મુદત કરતાું િિુ લુંબાિિી
જોઇશે નહિું.
૧ર. રાજ્ય સરકાર, િુકમથી કલમ ૧૧ િે ઠળ કોઇ િુકમ કરદ કરી શકશે અથિા તે કલમ
િે ઠળના િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરે લા કોઇ વિસ્તારમાું ફે રફાર કરી શકશે.

પરુંતુ આિો િુકમ કરતાું પિે લાું, રાજ્ય સરકાર, કલમ-૧૧ની પેટા-કલમ(ર)માું ઉલ્લેખેલી
બાબતો, જેટલે સુિી લાગુ પાડી શકાય તેટલે સુિી તે બાબતો વિચારમાું લેશે.
કલમો ૧૧ અને ૧ર િે ઠળની ૧૩. (૧) પેટા-કલમ(૩)ની જોગિાઇઓને આિીન રિીને કલમો ૧૧ અને ૧ર િે ઠળની
સત્તા અમુક મેવજસ્ટરે ટોએ પિ
રાજ્ય સરકારની સત્તા, અવિવનયમની કલમ ૧૧૦ િે ઠળ કાયય કરિાની સત્તા િરાિતા
િાપરિા બાબત
મેવજસ્ટરે ટ દ્વારા પિ અવિવનયમની તે કલમ િે ઠળ તેની સત્તા િાપરિાને બાિ આવ્યા
વિના િાપરી શકાશે.
(ર) કલમ ૧૧ અથિા ૧ર િે ઠળ કાયય કરતા મેજીસ્ટરે ટે બની શકે તેટલે સુિી, સારી િતયિુંક માટે
તારિ આપિાનુું ફરમાિતા િુકમ માટે અવિવનયમની કલમો ૧૧ર, ૧૧૩, ૧૧૪ અને
૧૧૭માું જિાિેલ કાયયરીવત અનુસરિી જોઇશે.
પરુંતુ અવિવનયમની કલમ ૧૧રમાું ઉલ્લેખેલ લેવખત િુકમમાું મળેલી માહિતીનો સારાુંશ
જિાિિા ઉપરાુંત ત્રિ િર્ય કરતાું િિુ ન િોય તેિી મુદત જિાિિી જોઇશે અને આિી
મુદત દરવમયાન વનયુંત્રિનો િુકમ અમલમાું રિે શે.
(૩) રાજ્ય સરકારે કોઇ રીઢા ગુનેગારના સુંબુંિમાું કલમ ૧૧ િે ઠળ કોઇ િુકમ કયો િોય ત્યારે
મેજીસ્ટરે ટે રાજ્ય સરકારનો િુકમ અમલમાું િોય તેિી કોઇ મુદત દરવમયાન તે જ રીઢા
ગુનેગારના સુંબુંિમાું આ કલમથી મળેલી કોઇ સત્તા િાપરિી જોઇશે નિીં.

ુ ેગારોની સધ
ુ ાર-તાલીમ
પ્રકરણ-૩ : રીઢા ગન

સુિાર િસાિતોની
સ્થાપના

રીઢા ગુનેગારોને સુિાર
તાલીમ લેિાનો આદેશ
કરિાની સત્તા

સુિાર-િસાિતમાુંતથી
બદલી કરિાની અથિા
છટો કરિાની સત્તા

૧૪. (૧) આ અવિવનયમ િે ઠળ સુિાર-તાલીમ આપિાનો આદેશ કરિામાું આવ્યો િોય તેિા
રીઢા ગુનેગારોને સુિાર-િસાિતોમાું રાખિાના િે તુ માટે રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું
જાિે રનામાથી તેને જરૂર લાગે તેટલી સુિાર-િસાિતો રાજ્યમાું સ્થાપી અને વનભાિી શકશે.
(ર) રાજ્ય સરકાર (િસાિત અથિા બીજી રીતે ઓળખાતી) કોઇ ખાનગી રીતે સુંચાલત સુંસ્થાને
પિ આ અવિવનયમના િે તુઓ માટે , સુિાર-િસાિત તરીકે મુંજર અથિા િમાવિત કરી
શકશે.
૧પ. (૧) વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટના હરપોટય ઉપરથી અથિા બીજી રીતે રાજ્ય સરકારે એિી ખાતરી
થાય કે રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારને સુિારિાની અને ગુનો થતો અટકાિિાની દ્રવષ્ટએ એિુું
ઇષ્ટ છે કે રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારે લાુંબી મુદત માટે ચાહરત્ર્ય સુિારિાની તાલીમ લેિી
જોઇએ. ત્યારે રાજ્ય સરકાર, લેવખત િુકમથી એિો આદેશ કરી શકશે કે રવજસ્ટર થયેલા
ગુનેગારે િુકમમાું વનહદયષ્ટ કરિામાું આિે તેિી, તેના રવજસ્ટરે શન અથિા ફરી રવજસ્ટરે શનની
મુદત કરતાું િિુ ન િોય તેિી મુદત સુિી ચાહરત્ર્ય સુિારિાની તાલીમ લેિી પડશે.
(ર) જે રીઢો ગુનેગાર ચાલી િર્યની ઉંમર કરતાું િિારે ઉંમરનો ન િોય(ક) કે દની સજાપાત્ર કોઇ ગુના બદલ દોવર્ત ઠયો િોય અથિા
(ખ) તેને અવિવનયમની કલમ ૧૧૦ અનુસાર સારી િતયિુંક માટે બોન્ડ આપિાનુું ફરમાિિામાું
આવ્યુું િોય અને કોટય અથિા મેજીસ્ટરે ટને કે સમાુંના પુરાિા અને રે કડય પરની બીજી બાબતો
ઉપરથી એિી ખાતરી થાય કે તેને સુિારિાની અને ગુનો થતો અટકાિિાની દૃવષ્ટએ એિુું
ઇષ્ટ છે કે તેિે લાુંબી મુદત સુિી ચાહરત્ર્ય સુિારિાની તાલીમ લેિી જોઇએ ત્યારે કોટય અથિા
મેજીસ્ટરે ટ આિા ગુના માટે તેને સજા કરિાને અથિા યથાિસુંગ આિુ બોન્ડ આપિાનુું તેને
ફરમાિિાને બદલે એિો આદેશ કરી શકશે કે તેિે કોટય અથિા મેજીસ્ટરે ટ નક્કી કરે તેિી
ઓછામાું ઓછી બે િર્ય તેમજ િિારે માું િિારે પાુંચ િર્યની મુદત માટે સુિાર તાલીમ લેિી
પડશે.
(૩) પેટા-કલમ (૧) અથિા પેટા-કલમ (ર) િે ઠળ કોઇ આદેશ આપતાું પિે લાું, યથાિસુંગ,
રાજ્ય સરકારે કોટય અથિા મેજીસ્ટરે ટે(ક) રીઢા ગુનેગારને લેિાને સુિાર-િસાિતમાુંની સુંખ્યા માટે વનયત અવિકારી સાથે વિચાર
વિવનમય કરિો જોઇશે.
(ખ) ગુનેગારની શારીહરક તથા માનવસક વસ્થવત અને સુિાર-િસાિતમાું સુિાર-તાલીમ લેિા
માટે ની તેની યોગ્યતાને ધ્યાનમાું લેિી જોઇશે અને
(ગ) આિો આદેશ શા માટે ન આપિો જોઇએ તેનુું કારિ દશાયિાિની ગુનેગારને િાજબી તક
આપિી જોઇશે.
(૪) જેના સુંબુંિમાું સુિાર-તાલીમ લેિાનો આદેશ કરિામાું આવ્યો િોય તે રીઢા ગુનેગારને તેની
તાલીમની મુદત માટે સુિાર-િસાિતમાું મુકિો જોઇશે અને તે આિી િસાિતમાું િોય ત્યારે
ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે તેની સાથે િતયિુું જોઇશે અને તેિી તાલીમ આપિી જોઇશે.
૧૬. રાજ્ય સરકાર અથિા આ અથે તેિે અવિકૃ ત કરે લ કોઇ અવિકારી, કોઇપિ સમયે લેવખત
િુકમથી, સુિાર િસાિતમાું િોય તેકોઇ રીઢા ગુનેગારની બીજી સુિાર-િસાિતમાું બદલી
કરિાનો અથિા તેમાુંથીછટા કરિાનો આદેશ કરી શકશે અને તદ્નુસાર તેની તેિી રીતે બદલી
કરિામાું અથિા યથાિસુંગ તેનો છટો કરિામાું આિશે.

પ્રકરણ-૪ : શિક્ષા અને કાર્યરીશત

અવિવનયમની અમુક
જોગિાઇઓનુું પાલન નહિ
કરિા બદલ વશક્ષા

૧૭. જે કોઇ રીઢો ગુનેગાર, કાયદેસરનુું જે કારિ સાવબત કરિાનો બોજો તેના પર િોય તે
કારિ વિના,
(ક) કલમ ૪ િે ઠળ કાઢે લી નોટીસનુું પાલન કરીને િાજર ન રિે અથિા
(ખ) તે કલમ િે ઠળ ફરમાિેલી કોઇ માહિતી ઇરાદાપિયક પરી ન પાડે અથિા જે માહિતી ખોટી
છે એમ તે જાિતો િોય અથિા ખોટી છે એમ માનિાને તેને કારિ િોય અથિા તે ખરી છે
એમ તે માનતો િોય તે કોઇ માહિતી સાચી માહિતી તરીકે પરી પાડે અથિા
(ગ) કલમ ૬ િે ઠળ કરે લા િુકમ મુજબ કાયય કરતી કોઇ વ્યવતતને તેની આુંગળાું અને િથેળીની
છાપ, પગલાુંનુું વનશાન અને ફોટોગ્રાફ લેિાદેિાની ના પાડે અથિા
(ઘ) કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૧) ની જોગિાઇઓનુું અથિા તેની પેટા-કલમ (ર) િે ઠળ
વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટના િુકમનુું અથિા કલમ ૧૧ િે ઠળના િુકમનુું પાલન ન કરે , તે કોઇ રીઢા
ગુનેગારને િોરુંગ િગર પકડી શકાશે અને તેને
(૧) િથમિાર દોવર્ત ઠયેથી છ મહિનાની મુદત સુિીની કે દની અથિા બસો રૂવપયા સુિીના
દુંડની અથિા એ બન્નેની વશક્ષા થશે અને
(ર) બીજીિાર અથિા ત્યારપછી દોવર્ત ઠયેથી એક િર્યની મુદત સુિીની કે દની અથિા
પાુંચસો રૂવપયા સુિીના દુંડની અથિા એ બુંનીની વશક્ષા થશે.

પરુંતુ ગુનેગારની ઉંમર અને શારીહરક તથા માનવસક વસ્થવત અને સુિાર-િસાિતમાું
ચાહરત્ર્ય સુિારિાની તાલીમ લેિા માટે ની તેની યોગ્યતા વિચારિામાું લીિા પછી કોટય ને
એિી ખાતરી થાય કે તેને સુિારિાની અને ગુનો થતો અટકાિિાની દૃવષ્ટએ એિુું ઇષ્ટ છે
કે તેિે લાુંબી મુદત સુિી ચાહરત્ર્ય સુિારિાની તાલીમ લેિી જોઇએ, તો કોટય આ કલમ
િે ઠળ ગુનેગારને કોઇ વશક્ષા કરિો બદલે કારિ દશાયિિાની તેને તક આપ્યા પછી (અને
તેને લેિાને સુિાર-િસાિતોમાુંની સુંખ્યા માટે વનયત અવિકારી સાથે વિચારવિવનમય
કયાય પછી) એિો આદેશ કરી શકશે કે તે નક્કી કરે તેિી ત્રિ િર્ય કરતાું િિારે ન િોય
તેિી મુદત સુિી તેિે સુિાર-િસાિતમાું સુિાર-તાલીમ લેિી પડશે.
વનયુંવત્રત વિસ્તાર અથિા
૧૮. જો કોઇ વ્યવતતસુિાર-િસાિતની બિાર
(ક) જે વિસ્તાર પરતી તેની હિલચાલ મયાયહદત કરિામાું આિી િોય તે વિસ્તારની બિાર જે
મળી આિેલી વ્યવતતઓની
શરતો િે ઠળ એિોવિસ્તાર છોડિાની તેને પરિાનગી આપિામાું આિી િોય તે શરતોનુું
વગરફતારી
ઉલ્લુંિન કરીને, મળી આિે અથિા
(ખ) જે સુિાર-િસાિતમાું તેને મુકિામાું આવ્યો િોય તેમાુંથી નાસી જાય, તો પોલીસ
અિકારી, પોલીસ પટે લ અથિા ગામનો પિે રેગીર િોરુંગ િગર તેને પકડી શકશે અને તેને
મેવજસ્ટરે ટ સમક્ષ લઇ જઇ શકશે અને તે મેજીસ્ટરે ટ, િકીકતો સાવબત કરિામાું આવ્યે તેને
તેિા વિસ્તારમાું અથિા તેની સુિાર-િસાિતમાું આ અવિવનયમ અથિા તે િે ઠળ કરે લા
વનયમો અનુસાર તજિીજ કરિા માટે લઇ જિાનો િુકમ કરી શકશે.
અગાઉ દોવર્ ઠરે લી અમુક
૧૯. (૧) જે કોઇ વ્યવતત, કલમ ૧૧ અથિા કલમ ૧પ િે ઠળ જેના સુંબુંિમાું આદેશ કરિામાું
વ્યવતતઓ માટે િિારે લી
આવ્યો િોય તે વ્યવતત િોઇને અને અનુસવચના ભાગ-૧ િે ઠળ આિતા અનુસવચત
વશક્ષા
ગુનાઓ પૈકી કોઇ ગુના બદલ દોવર્ત ઠરી િોઇને તે ભાગમાું આિતા તે જ અથિા બીજા
કોઇ અનુસવચત ગુના બદલ દોવર્ત ઠરી િોય તે વ્યવતતને, દોવર્ત ઠયે, આજીિન કે દની
અથિા દસ િર્યની મુદત સુિીની કે દની વશક્ષા થશે.
સન ૧૮૬૦નો ૪પમો
(ર) આિી વ્યવતત, ભારત ફોજદારી અવિવનયમ અથિા બીજા કોઇ કાયદા િે ઠળ કોઇ િિારે
અથિા બીજી વશક્ષાને પાત્ર થાય તો તેની તેિી પાત્રતાને આ કલમના કોઇપિ મજકરથી
અસર થશે નિીં.
શુંકાસ્પદ સુંજોગોમાું મળી
ર૦. જે વ્યવતતના સુંબુંિમાું કલમ ૧૧ અથિા કલમ ૧પ િે ઠળ આદેશ કરિામાું આવ્યો િોય તે
આિેલ અમુક રવજસ્ટર થયેલા
વ્યવતત િોઇને, જે કોઇ વ્યવતત કોઇ સ્થળે એિા સુંજોગોમાું મળી આિે કે જેથી કોટય ને એિી
ગુનેગારોને વશક્ષા
ખાતરી થાય કે
(ક) તે ચોરી અથિા લુંટ કરિાની તૈયારીમાું િતી અથિા એિુું કૃ ત્ય કરિામાું મદદ કરિાની
તૈયારીમાું િતી અથિા
(ખ) તે ચોરી અથિા લુંટ કરિાની તૈયારી કરતી િતી, તો તેને દોવર્ત ઠયેથી ત્રિ િર્યની મુદત
સુિીની કે દની વશક્ષા થશે અને તે એક િજાર રૂવપયા સુિીના દુંડને પિ પાત્ર થશે.
રીઢા ગુનેગારને વગરફતાર નહિ ર૧. કલમ-૧૮ િે ઠળ કોઇ વ્યવતતને વગરફતાર કરિાની તક િોય તેિો પોલીસ પટે લ અથિા
કરિા બદલ વશક્ષા
ગામનો પિે રેગીર તેના કાબુ બિાર ન િોય તેિા સુંજોગોમાું તેને વગરફતાર ન કરે તો તેને
દોવર્ત ઠયે એક મહિનાની મુદત સુિીની કે દની અથિા પાુંચસો રૂવપયા સુિીના દુંડની
અથિા એ બુંનેની વશક્ષા થશે.

પ્રકરણ-પ : પ્રકીણય

િકુ મતનો બોિ

રર. આ અવિવનયમ િે ઠળ કાઢે લા કોઇ આદેશ અથિા િુકમની કાયદેસરતા સામે કોઇ કોટય િાુંિો ઉઠાિી
શકશે નહિું.
ર૩. આ અવિવનયમ િે ઠળ શુદ્વબુવદ્ધથી કરે લા અથિા કરિા િારે લા કોઇ કાયય બદલ રાજ્ય સરકાર અથિા
કોઇ વ્યવતત સામે દાિો, ફરીયાદ અથિા બીજી કાનની કાયયિાિી થઇ શકશે નિીં.

કાનની
કાયયિાિીનો
બાિ
સત્તાની સોંપિી ર૪. રાજ્ય સરકાર રાજપત્રમાું જાિે રામાથી એિો આદેશ કરી શકશે કે કલમ રપ િે ઠળની સત્તા વસિાય આ
અવિવનયમ િે ઠળ િાપરિાની કોઇ સત્તા, જાિે રનામામાું વનહદયષ્ટ કરિામાું આિે તેિી શરતો (કોઇ િોય
તો તે)ને આિીન રિીને, તેમાું વનહદયષ્ટ કરિામાું આિે તેિો વજલ્લા મેજીસ્ટરે ટના દરજ્જા કરતાું ઉતરતા
દરજ્જાનો ન િોય તેિો અવિકારી પિ િાપરી શકશે.
વનયમો કરિાની રપ.(૧) રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું જાિે રનામાથી, આ અવિવનયમના િે તુઓ પાર પાડિા માટે વનયમો કરી
સત્તા
શકશે.
(ર) ખાસ કરીને અને પિયિતી સત્તાની વ્યાપકતાને બાિ આવ્યાવિના, તેિા વનયમોમાું નીચેની તમામ
અથિા તે પૈકી કોઇ બાબત માટે જોગિાઇ કરી શકાશે.
(ક) કલમ ૪ િે ઠળ નોહટસનો નમનો અને આિી નોટીસ બજાિિાની રીત બાબત.
(ખ) રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટરનો નમનો અને તેમાું દાખલ કરિાની વિગતો.
(ગ) કલમ-૭ની પેટા-કલમ (૧) િે ઠળ કયા સત્તાવિકારીને અને કઇ રીતે સામાન્યતઃ રિે ઠાિના કોઇ
ફે રફારની અથિા સવચત ફે રફારની જાિ કરિી જોઇએ તે સત્તાવિકારી અને તે રીત બાબત.
(િ) જેની હિલચાલ મયાયહદત કરિામાું આિી િોય તેિા રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારોએ પાલન કરિાના
વનયુંત્રિોના િકાર બાબત.
(ચ) રવજસ્ટર થયેલા ગુનેગારોને ઓળખપત્રનુું િમાિપત્ર આપિા અને એિા િમાિપત્રોની તપાસિી
બાબત.
(છ) જે શરતો િે ઠળ ગુનેગારોને, જે વિસ્તારમાું તેમની હિલચાલ મયાયહદત કરિામાું આિી િોય તે
વિસ્તાર અથિા જે સુિાર-િસાિતમાું તેમને મુકિામાું આવ્યા િોય તે છોડિાની પરિાનગી આપી
શકાય તે શરતો.
(જ) ગુનેગારોને સુિાર-િસાિતોમાુંથી છટા કરિાની શરતો બાબત.
(ઝ) સુિાર-િસાિતનુું કામકાજ, વ્યિસ્થા, વનયુંત્રિ અને દેખરે ખ, તેમાું મુકેલી વ્યવતતઓની વશસ્ત
અને િતયિુંક સહિત.
(ટ) ખાનગી રીતે વ્યિસ્થા કરિામાું આિતી િસાિતો મુંજર રાખિા માટે અથિા િમાવિત કરિા
માટે ની શરતો અને રીત બાબત.
(ઠ) સુિાર-િસાિતો માટે વબન સરકારી મુલાકાતીઓની વનમિુંક બાબત.
(ડ) રીઢા ગુનેગારના કુ ટુું બની વ્યવતતઓને સુિાર-િસાિતમાું તેની સાથે રિે િાની પરિાનગી
આપિાની શરતો અને સુંજોગો બાબત.
(ઢ) આ અવિવનયમ િે ઠળ જેની હિલચાલ મયાયહદત કરિામાું આિી િોય અથિા જેને સુિારિસાિતોમાું મુકિામાું આિી િોય તે તમામ વ્યવતતઓના કે સોની મુદતે મુદતે પુનવિયચારિા કરિા
બાબત.
(ત) આ અવિવનયમ િે ઠળ ઠરાિિાની િોય અથિા ઠરાિિામાું આિે તેિી બીજી કોઇ બાબત.
(૩) આ અવિવનયમ િે ઠળ વનયમો કરતી િખતે, રાજ્ય સરકાર એિી જોગિાઇ કરી શકશે કે તે વનયમો
પૈકી કોઇ વનયમના ઉલ્લુંિન બદલ એકસો રૂવપયા સુિીના દુંડની વશક્ષા થશે.
(૪) આ અવિવનયમ િે ઠળ કરે લા તમામ વનયમો, તે કરિામાું આિે તે પછી બનતી ત્િરાએ રાજ્ય
વિિાનમુંડળ સમક્ષ મુકિા જોઇએ.
અપિાદ
ર૬. આ અવિવનયમમાુંના કોઇપિ મજકરથી વનયુંત્રિ અથિા અટકાયતનો કોઇ િુકમ કરિા માટે તે સમયે
અમલમાું િોય તેિા બીજા કોઇ કાયદા િે ઠળ કોઇ યોગ્ય સત્તાવિકારીની સત્તાને અસર થશે નિીં.
રદ કરિા
ર૭. આ અવિવનયમના આરુંભ,ે નીચેના અવિવનયમો રદ થયેલા ગિાશે એટલે કે બાબત અને
અપિાદ
સન ૧૯૪૭નો (૧) મુુંબઇ રીઢા ગુનેગાર વનયુંત્રિ અવિવનયમ, ૧૯૪૭
મુુંબઇનો પ૧મો
સન ૧૯પ૪નો (ર) િૈ દ્રાબાદ રીઢા ગુનેગાર (વનયુંત્રિ અને િસાિત) અવિવનયમ, ૧૯પ૪ અને
િૈ દ્રાબાદનો
રરમો

સન ૧૯પ૧નો
સૌરાષ્ટર નો
૩૧મો

(૩) સૌરાષ્ટર રીઢા ગુનેગાર વનયુંત્રિ અવિવનયમ, ૧૯પ૧
પરુંતુ આિી રીતે રદ કરિાથી, નીચેનાને અસર થશે નિીં.
(ક) એિી રીતે રદ કરે લા કોઇ અવિવનયમના અગાઉના અમલમને અથિા તે િે ઠળ યોગ્ય રીતે કરશેલા
અથિા કરિા દીિેલા કાયયને
(ખ) એિી રીતે રદ કરે લા કોઇ અવિવનયમ િે ઠળ સુંપાદન કરે લ, િાિ કરે લ અથિા િિોરે લ કોઇ િક,
વિશેર્ાવિકાર, દાવયત્િ અથિા જિાબદારીને.
એિી રીતે રદ કરે લા કોઇ અવિવનયમ વિરૂદ્ધ કરે લા કોઇ ગુનાના સુંબુંિમાું વ્િોરે લ કોઇ ગુનેગારી,
જિી અથિા વશક્ષાને.
(ઘ) ઉપયુયકત િમાિે આિા કોઇ િક, વિશેર્ાવિકાર,દાવયત્િ, જિાબદારી, ગુનેગારી, જિી અથિા
વશક્ષાના સુંબુંિમાું કોઇ તપાસ, કાનની કાયયિાિી અથિા ઇલાજને અને એિી કોઇ તપાસ, કાનની
કાયયિાિી અથિા ઇલાજ, જાિે કે આ અવિવનયમ પસાર થયો ન િોત તેમ, માુંડી શકાશે, ચાલુ રાખી
શકાશે અથિા અને અમલમાું લાિી શકાશે આિી કોઇ ગુનેગારી, જિી અથિા વશક્ષા નાખી શકાશે.
િિુમાું અગાઉના પરુંતુક આિીન રિીને એિી રીતે રદ કરે લા કોઇ અવિવનયમ િે ઠળ (કરે લા િુકમો
અથિા વનયમો, કાઢે લી નોટીસો અને સ્થાપેલ અથિા મુંજર કરે લ િસાિતો સહિત) કરે લ કોઇ કાયય
અથિા લીિેલ કોઇ પગલુું જેટલે સુિી તે આ અવિવનયમની જોગિાઇઓ સાથે અસુંગત ન િોય તેટલે
સુિી આ અવિવનયમની તત્સમાન જોગિાઇઓ િે ઠળ કયાય કયુું છે અથિા પગલુું લીિુું છે એમ ગિાશે
અને આ અવિવનયમ િે ઠળ કરે લ કોઇ કાયય અથિા લીિેલ કોઇ પગલાુંથી રદ કરિામાું આિે તે વસિાય
અને ત્યાું સુિી તદ્નુસાર અમલમાું ચાલુ રિે શે.
(૩)

અનુસૂચિત
જુ ઓ કલમ ર (ઝ)
સન ૧૮૬૦નો ૪પમો... ભારતના ફોજદારી અચિચનયમ હે ઠળના ગુના
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ર૩૧
ર૩ર
ર૩૩
ર૩૪
ર૩પ
ર૩૯
ર૪૦
ર૪ર

ખોટા વસક્કા બનાિિા બાબત.
ખોટા ભારતીય વસક્કા બનાિિા બાબત.
ખોટા વસક્કા બનાિિા માટે નુું સાિન બનાિિા કે િેચિા બાબત.
ખોટા ભારતીય વસક્કા બનાિિા માટે નુું સાિન બનાિિા અથિા િેચિા બાબત.
ખોટા વસક્કા બનાિિા માટે ઉપયોગમાું લેિાના િે તુથી સાિન અથિા સામગ્રી કબજામાું રાખિા બાબત.
વસક્કો બનાિટી છે એિી જાિ સાથે પોતાના કબજામાું િોય તે વસક્કો બીજાને આપિા બાબત.
ભારતીય વસક્કો બનાિટી છે એિી જાિ સાથે પોતાના કબજામાું િોય તે વસક્કો બીજાને આપિા બાબત.
પોતાના કબજામાું આવ્યો ત્યારે તે બનાિટી િોિાનુું પોતે જાિતી િોય એિી વ્યવતતએ કોઇ બનાિટી વસક્કો પોતાના
કબજામાું રાખિા બાબત.
ર૪૩ પોતાના કબજામાું આવ્યો ત્યારે તે બનાિટી િોિાનુું પોતે જાિતી િોય એિી વ્યવતતએ કોઇ ભારતીય વસકકો પોતાના
કબજામાું રાખિા બાબત.
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૩૦૪
૩૦૭
૩૦૮
૩૧૧
૩ર૪
૩રપ
૩ર૬
૩ર૭
૩ર૮
૩ર૯

ખન ન ગિાય એિો ગુનાહિત મનુષ્યિિ.
ખન કરિાની કોવશર્.
ગુનાહિત મનુષ્યિિ કરિાની કોવશર્.
ઠગ િોિુું.
ભયુંકર િવથયાર કે સાિનો િડે સ્િેચ્છાપિયક વ્યથા કરિા બાબત.
સ્િેચ્છાપિયક મિાવ્યથા કરિા બાબત.
ભયુંકર િવથયાર અથિા સાિનો િડે સ્િેચ્છાપિયક મિાવ્યથા કરિા બાબત.
બળજબરીથી વમલકત કઢાિી લેિા કે કોઇ ગેરકાયદેસરનુું કૃ ત્ય કરિુું પડે તે માટે સ્િેચ્છાપિયક વ્યથા કરિા બાબત.
ગુનો કરિાના ઇરાદાથી ઝેર, િગેરેથી વ્યથા કરિા બાબત.
બળજબરીથી વમલકત કઢાિી લેિા કે કોઇ ગેરકાયદેસરનુું કૃ ત્ય કરિુું પડે તે માટે સ્િેચ્છાપિયક મિાવ્યથા કરિા
બાબત.
૩૩ર
રાજ્ય સેિકને પોતાની ફરજ બજાિતાું રોકિા માટે સ્િેચ્છાપિયક વ્યથા કરિા બાબત.
૩૩૩
રાજ્ય સેિકને પોતાની ફરજ બજાિતાું રોકિા માટે સ્િેચ્છાપિયક મિાવ્યથા કરિા બાબત.
૩૪૭
બળજબરીથી વમલકત કઢાિી લેિા અથિા ગેરકાયદેસરનુું કૃ ત્ય કરિુું પડે તે માટે ગેરકાયદેસર અટકાયત.
૩૬પ
કોઇ વ્યવતતને ગુિ રીતે અને ગેરકાયદે અટકાયતમાું રાખિાના ઇરાદાથી અપિરિ અથિા અપનયન કરિા બાબત.
૩૬૬-ક સગીરબાળા મેળિી આપિા બાબત.
૩૬૬- વિદેશમાુંથી બાળાને આયાત કરિા બાબત.
ખ
૩૬૮
અપિરિ કરે લી કે અપનયન કરે લી વ્યવતતને ગેરકાયદે છુપાિી રાખિા કે અટકાયતમાું રાખિા બાબત.
૩૬૯
દસ િર્યથી ઓછી િયના બાળકના શરીર ઉપરથી કોઇ િસ્તુની ચોરી કરિા માટે તેનુું અપિરિ કે અપનયન કરિા
બાબત
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૩૭૯
૩૮૦
૩૮ર
૩૮૪
૩૮પ
૩૮૬
૩૮૭
૩૯ર
૩૯૩
૩૯૪
૩૯પ
૩૯૭
૩૯૮
૩૯૯
૪૦૦
૪૦૧
૪૦ર
૪૧૧
૪૧૪
૪પ૧
૪પર
૪પ૩
૪૫૪
૪પપ
૪પ૬
૪પ૭
૪પ૮
૪પ૯
૪૬૦

ચોરી
રિે િાુંકના િર, િગેરેમાું ચોરી કરિા બાબત.
ચોરી કરિા માટે મૃત્યુ વનપજાિિાની, વ્યથા કરિાની અથિ અિરોિ કરિાની તૈયારી કરીને ચોરી કરિા બાબત.
બળજબરીથી કઢાિી લેિા બાબત.
બળજબરીથી કઢાિી લેિા માટે કોઇ વ્યવતતને ઇજા કરિાના ભયમાું મુકિા બાબત.
કોઇ વ્યવતતને મૃત્યુ અથિા મિાવ્યથાના ભયમાું મકીને બળજબરીથી કઢાિી લેિા બાબત.
બળજબરીથી કઢાિી લેિા માટે કોઇ વ્યવતતને મૃત્યુ અથિા મિાવ્યથાના ભયમાું મુકિા બાબત.
લુંટ.
લુંટ કરિાની કોવશર્
લુંટ કરિામાું સ્િેચ્છાપિયક વ્યથા કરિા બાબત.
િાડ.
મૃત્યુ વનપજાિિાની અથિા મિાવ્યથા કરિાની કોવશર્ સાથે લુંટ અથિા િાડ
િાિિાતક િવથયાર િારિ કરીને લુંટ કરિાની અથિા િાડ પાડિાની કોવશર્ કરિા બાબત.
િાડ પાડિા માટે તૈયારી કરિા બાબત.
િાડપાડુ ની ટોળીમાું સામેલ િોિા બાબત.
ચોરોની ટોળીમાું સામેલ િોિા બાબત
િાડ પાડિા માટે એકવત્રત થિા બાબત.
બદદાનતથી ચોરીનો માલ લેિા બાબત.
ચોરીનો માલ છપાિિામાું મદદ કરિા બાબત.
કે દની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો કરિા માટે ગૃિ-અપ-િિેશ.
વ્યથા, િુમલો અથિા ગેરકાયદે અિરોિ કરિાની તૈયારી કયાય પછી ગૃિ-અપ-િિેશ.
ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ અથિા િરફોડ.
કે દની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો કરિા માટે ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ અથિા િરફોડ.
વ્યથા, િુમલો અથિા ગેરકાયદે અિરોિ કરિાની તૈયાર કયાય પછી ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ અથિા િરફોડ.
રાત્રે ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ અથિા િરફોડ.
કે દની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો કરિા માટે રાત્રે ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ અથિા િરફોડ.
વ્યથા, િુમલો અથિા ગેરકાયદે અિરોિ કરિાની તૈયારી કયાય પછી રાત્રે ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ અથિા િરફોડ.
ગુિ ગૃિ-અપ-િિેશ કરતી િખતે અથિા િરફોડ કરતી િખતે મિાવ્યથા કરિા બાબત.
રાત્રે ગુિ કરિામાું અથિા રાત્રે િરફોડ કરિામાું સામેલ િોય તે, એિી વ્યવતતઓ પૈકી કોઇ એક વ્યવતતએ મૃત્યુ કે
મિાવ્યથા વનપજાિી િોય તો તે તમામ વ્યવતતઓ વશક્ષાને પાત્ર છે .
૪૬૧ સન ૧૯પ૬નો ૧૦૪મો..... સ્ત્રી કન્યા અનૈવતક િેપાર વનિારિ અવિવનયમ, ૧૯પ૬ િે ઠળ ગુનો. િેશ્યાિૃવત્તથી થતી
આિક પર જીિનવનિાયિ ચલાિિા બાબત.

