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ભારતીયા ફોજદારી અધિધિયમ- 1860 /ભારતીય દંડ સહંિતા – 1860 

(Indian penal code – 1860/ ઈન્ડડયિ પીિલ કોડ – 1860) 

 
 આ િારો પ્રથમ કાયદા પચંિા પ્રમખુ લોડ ઁમેકોલેએ ઘડેલ િતો અિે સૌ પ્રથમ ૧૮૩૭ માટેિો મદુો રજુ કરવામા આવ્યો િતો. 

 પરંત ુ૬ ઓક્ટોબર ૧૮૬૦ િા રોજ તેિે ગવિૅર જિરલિી મજુંરી મળી િતી. 

 આ િારો સમગ્ર ભારત દેશમા ંજમ્મ ુઅિે કાશ્મીર રજ્ય ધસવાયિા ભાગિે લાગ ુપડે છે. 

 કેદિા મખુ્ય ૨(બે) પ્રકારો છે. (૧) સાદી કેદ (૨) સખત કેદ. અંકાત કેદિી સજા ૩(ત્રણ) માસથી વિારે સમય માટે કરી શકાય િહિ. 

 જો કેદ િી મદુત ૬ માસ સિુીિી િોય તો એકાતં કેદ ૧ માસ સિુી  

 કેદિી મદુત ૧ વર્ષ સિુી િી િોય તો એકાતં કેદ ૨ માસ સિુી 

 કેદિી મદુત ૧ વર્ષ કરતા વધ ુસમયિી િોય તો એકાતં કેદ ૩ માસ સિુી એકાતં કેદિી સજા એક સાથે ૧૪ હદવસકરતા વધ ુિ િોવી જોઈએ 

અિે કેદિી મદુતોિી વચ્ચે મદુત કરત ઓછો ગાળો િોવો જોઈએ િિી. 

 રાષ્ટ્રપધત અિે રાજ્યોિા રાજ્યપાલોિે ભારતિા બિંારણિા અનચુ્છેદ-૩૬૧ અંવયે હદવાિી અિે ફોજદારી કાયૅવાિીમાથંી મકુ્ક્ત આપવામા ં

આવેલી છે. તેવી જ રીતે ધવદેશી રાજ્યાકતાષઓ, રાજ્દુતો, ધવદેશી દુશ્મિો વગેરેિે આ િારો લાગ ુપડતો િથી. 

 ધશક્ષા િા મખુ્ય ૫(પાચં) પ્રકારો છે. 

(૧) મોત (૨) આજીવિ કેદ (૩) કેદ (૧) સાદી (૨) સખત (૪) ધમલકત જપ્તી  (૫) દંડ 

IPC મા ંબે ભાગ છે. (૧) કલમ 1 થી 120 અિે (2) કલમ 120(A)  થી 511 

 

 

 પ્રકરણના શિર્ષક (પ્રકરણ -23 , કલમ -511) 

પ્રકરણ -૧ પ્રારંભ પ્રકરણ -૧૧ ખોટા પરુાવા અિે જાિરે ડયાય ધવરુધ્િિા ગિુા 
પ્રકરણ -૨ સમાડય સ્પષ્ટ્ટીકરણ પ્રકરણ -૧૨ ધસક્કા અિે સરકારી સ્ટેમ્પ સબંિંી ગિુા 

પ્રકરણ -૩ ધશક્ષા પ્રકરણ -૧૩ તોલ અિે માપ સબંિંી ગિુા  
પ્રકરણ -૪ સામાડય અપવાદો પ્રકરણ -૧૪ જાિરે આરોગ્ય, સલમતી, સગવડ ધશષ્ટ્ટચાર 

પ્રકરણ -૫ દુષ્ટ્પે્રરણ ધિતીમતાિે લગતા ગિુાઓ પ્રકરણ -૧૫ િમષ સબંિંી ગિુાઓ 
પ્રકરણ -૫ (એ) ગિુાહિત કાવતરંુ                                              પ્રકરણ -૧૬ માિવ શરીરઅિે દગીિે અસર કરતા ગિુઓ 
પ્રકરણ -૬ રાજ્ય ધવરુધ્ધ્િા ગિુાઓ                                             પ્રકરણ -૧૭ ધમલકત ધવરુદ્ર્િા ગિુાઓ 
પ્રકરણ -૭ ભધુમદળ, િૌકદળ, અિે િવાઈદળ સબંિંી ગિુાઓ                   પ્રકરણ-૧૮ દસ્તાવેજો અિે માલ ધિશાિીઓ સબંિંી ગિુા 
પ્રકરણ -૮ જાિરે સલુેિ શાધંત ધવરુધ્િિા ગિુા                                   પ્રકરણ-૧૯ િોકરીિા કરારિો ગિુાહિત ભગં 

  પ્રકરણ -૯ રાજ્યસેવકે કરેલા અથવા તેિી સાથે સબંિં િરાવતાગિુા          પ્રકરણ -૨૦(એ) પધત દ્રારા અથવા પધતિા સગા દ્રારા ત્રાસ આપવા 
બાબત  

પ્રકરણ -૧૦ રાજ્યસેવક્િા કાયદેસરિા અધિકારિો ધતરસ્કાર કરવા ં            પ્રકરણ -૨૧ બદિક્ષી 
 પ્રકરણ -૨૨ ગિુહિત િમકી, અપમાિ અિે ત્રાસ 
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 પ્રકરણ -૨૩ ગિુો કરવાિી કોધશશ 
 

 
                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                 

 

 

 

પ્રકરણ -1 પ્રારંભિક 

કલમ-1 સહિતાન ુધશર્ષક તથા પ્રારંભ 

આ અધિધિયમ ભારતીય ફોજદારી અધિધિયમ (Indian penal code) તરીકે ઓળખાશ ેઅિ ેતને ુકાયષક્ષેત્ર જમ્મ ુઅિ ેકાશ્મીર ધસવાયિા સમગ્ર 
ભારત દેશમા ંલાગ ુપડશ.ે 

કલમ -2 ભારતમા ંથયલે ગિુાિી ધશક્ષ. 
આ અધિધિયમ અંતગષત દોધર્ત ઠરેલ વ્યક્ક્ત આ અધિધિયમ મજુબ સજા પાત્ર થશ ેઅિ ેબીજી અડય રીત ેિિીં થાય. 

કલમ -૩ ભારત પાર થયલેા, પરંત ુકાયદા અનસુાર જેિી ઈડસાફી કાયષવાિી ભારતમા ંથઈ શકે તવેા ગિુઓિી ધશક્ષ.  
કલમ-૪ બાહ્ય પ્રાદેધશક ગિુાઓ પર આ કાયદાિો ધવસ્તાર 

કલમ-૫ કેટલાકં કાયદાઓિ ેઆ સિંીતાથી અસરમકુત છે. 
દા.ત. રાજ્ય સવેકો સબંધંિત ગિુાઓિી ધશક્ષા માટે કરેલા અધિધિયમ કે ખાસ સ્થાધિક કાયદાિી જોગ્વાઈઓિે  

IPCિી અસર થશે િહિિં. 
 

પ્રકરણ -2 સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ 

કલમ -૬ આ િારમાિંી જોગવાઈઓ અપાવવાિો આિીિ સમજવી 
કલમ-૭ એક વખત સમજુતી અપાયલેા કથિિો અથષ 
કલમ-૮ જાધત 

કલમ-૯ વચિ 

કલમ-૧૦ “પરુુર્-સ્ત્રી” 
કલમ-૧૧ વ્યક્ક્ત 

કલમ-૧૨ “જાિરે જિતા” 
કલમ-૧૩ (રદ) (રાણીિી વ્યાખ્યા) 

કલમ-૧૪ સરકારી િોકર 

કલમ-૧૫  (રદ) બ્રિહટશ ઈન્ડડય) 

કલમ-૧૬ (ભારત સરકારિી વ્યાખ્યા) 

કલમ-૧૭ સરકાર 

કલમ-૧૮ “ભારત “.(અિીં જમ્મ-ુકાક્શ્મર રાજ્ય ધસવાયન ુભારતીય રાજ્યક્ષતે્ર 

કલમ-૧૯ ડયાયિીશ 

કલમ-૨૦ ડયાયિી અદાલત 

કલમ-૨૧ જાિરે િોકર યાિ ેરાજ્ય સેવક 

રાજ્ય સવેક (રાજ્ય કે કેડદ્ર સરકાર િી િોકરીમા ંપગારદાર કમષચારીઓ , અધિકારીઓ, સરંક્ષણ દળોિા કધમશિ િરાવતા અધિકારીઓ, 
ડયાયિીશ, જ્યરુી સભ્ય, એસસેટ,લવાદી) સ્થાધિક સતા મડંળો, પ્રાતંિા, રાજ્યિા કે કેડદ્ર િા કોઈ કાયદાથી સ્થાધપત કોપોરેશિ અથવા કંપિી 
િારામા ંવ્યાખ્યા કરેલ સરકારી કંપિીિી િોકરીમા ંિોય ત ેવ્યક્ક્ત. 

કલમ-૨૨ જગંમ ધમલ્કત 

કલમ-૨૩ ગેરકાયદેસર લાભ-ગેરકાયદેસર નકુ્શાિ  
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કલમ-૨૪ અપ્રમાણીક પણ ેઅથવા બદદિતથી 
કલમ-૨૫ કપટ્પવુષક 

કલમ-૨૬ કોઈ વાત માિવાન ુપરુત ુકારણ િોય તો ત ેવત માવંાિ ેકારણ કિેવાય 

કલમ-૨૭ જ્યારે કોઈ ધમલકત તિેી પત્િી, િોકર કે કારકુિિા કબજામા ંિોય ત્યારે ત ેધમલકત ત ેવ્યક્ક્તિા કબજામા ંછે તમે કિવેાશ.ે 
કલમ-૨૮ ખોટી બિાવટ કરવા બાબત 

કલમ-૨૯ દસ્તાવજે 

કલમ-૨૯-A ઈલકેરોધિક રેકોડષ. 
કલમ-૩૦ હકિંમતી જામીંગીરી 
કલમ-૩૧ વધસયતિામુ ંકે વીલ 

 

કલમ-૩૨ ક્રુત્યિા ઉલ્લખે કરતા ંશબ્દો ગેરકાનિુી કયષલોપિોિે સમાવી લ ેછે. 
કલમ-૩૩ ‘ક્રુત્ય’, ‘કાયષલોપ’ 

કલમ-૩૪ સામાડય ઈરદો પાર પાડવા માટે અિકે વ્યક્ક્તઓ દ્રારા કરવામા ંઆવલે કાયષ 
કલમ-૩૫ ગિુાહિત જાણકારી સાથ ેઅથવા ગિુાહિત ઈરાદા સાથ ેકયુષ િોવાિા કારણ ેએવુ ંક્રુત્ય ગિુાહિત િોત ત્યારે 

કલમ-૩૬ અંશત: ક્રુત્ય કે અંશત: કાયષલોપ દ્રારા ઉપજેલ પરીણામ 

કલમ-૩૭ ગિુો બિતા ક્રુત્યોમા ંસિકાર 

કલમ-૩૮ અિકે ક્રુત્યો મળીિ ેગિુો થતો િોય ત ેગિુાહિત કાયષમા ંસકંળાયલેી વ્યક્ક્તઓ જુદા જુદા ગિુા માટે ગિુગેાર િોઈ શકે.  

કલમ-૩૯ સ્વચે્છપવુષક અથવા જાણીબજુીિે 
કલમ-૪૦ ગિુો 
કલમ-૪૧ અમકુ ધવધશષ્ટ્ટ બાબતોિ ેલાગ ુપડતો ખાસ કાયદો 
કલમ-૪૨ સ્થાધિક કાનિુ  

કલમ -૪૩ “ગેરકાયદે, કરવા માટે કાયદેસર બિંાયલેી” 
કલમ-૪૪ “િાધિ, અથવા ઈજા’ 

કલમ-૪૫ ‘જીવિ’ 

કલમ-૪૬ મ્રતુ્ય ુ

કલમ-૪૭ પ્રાણી 
કલમ-૪૮ વિાણ 

કલમ-૪૯ વર્ષ, માસ 
કલમ-૫૦ કલમ 

કલમ-૫૧ શપથ 

કલમ-૫૨ શદુ્વ્ર બદુ્ધિ 

કલમ-૫૨-A આશરો અથવા બાબત 

 

                              પ્રકરણ -૩ શિક્ષા 
કલમ-૫૩ આ િારાિી જોગવાઈઓ મજુબ ગિુગેારો જે ધશક્ષા િ ેપાત્ર થાય છે ત ેઆ પ્રમાણ ેછે. 

મોત, આજીવિ કેદ, કેદ(સખત મજુરી સાથિેીકેદ અિ ેસાદી કેદ) ધમલકત જપ્ત કરવી, દંડ  
કલમ-53-A દેશિીકાલિા ઉલ્લખેિો અથષ 

આજીવિ દેશ ધિકાલિો અથષ આજીવિ કેદ છે. 
કલમ-54 દેિાતં દંડ્િી સજા િળવી કરવા બાબત. 
કલમ-55 આજીવિ કેદિી સજા િળવી કરવી. 

14 વર્ષ સિુીિી કે કાયદાિા ંઠરાવેલઐે બમેાથંી ગમ ેત ેસજામા ંફેરવી શકાશે  

કલમ-55(A) યોગ્ય સરકાિી વ્યાખ્યા 
કેડદ્ર સરકાર અિ ેરાજ્ય સરકાર.  

કલમ-56 1949 મા ં(રદ) 
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કલમ-57 સજાિી મદુ્તિા ભાગો 
આજીવિ કેદિી સજાિ ે20 વર્ષિી કેદિી સજા બરાબર ગણવામા ંઆવશ.ે 

કલમ-58 1955મા ં(રદ) 

કલમ-59 1955મા ં(રદ) 

કલમ-60 (કેદિા અમકુ કેસોમા ં) પણુ ૅઅથવા અંશતઃ સજા સખત અથવા સરળ િોઈ શકે. 
કલમ-61 1921મા ં(રદ) 

કલમ-62 1921મા ં(રદ) 

કલમ-63 દંડિી રકમ 

દંડ રકમિો ઉલ્લખે િ િોય ત્યારે દંડિી રકમ ગિુગેારિે ધ્યાિમા ંરાખીિ ેવિારે પડતી િ િોય તવેી અમયાષહદત છે. 
કલમ-64 દંડ િ ભરાય તો કેદિી સજા 

દંડ િી સજા કે કેદ સાથ ેદંડિી સજાિી હકસ્સામા ંગિુગેાર દંડ િ ભરે તો તણેે અમકુ મદુ્ત સિુી કેદ ભોગવવી એ મજુબિો ઓડષર કરવાિી 
કોટષિ ેસતા રિશે.ે 

કલમ-65 કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષાિ ેપાત્ર િોય ત્યારે દંડ િ ભરાય તો કેદિી સજા અંગે મયાષદા. 
ત ેગિુા માત ેિક્કી કરેલી વધમૂા ંવધ ુમદુ્તિા ¼ ભાગ કરતા વધ ુિોવી િ જોઈએ 

કલમ-67 જો ગિુો માત્ર દંડિી સજાિ ેપાત્ર િોય ત્યારે દંડ િા ભરાય તો ધશક્ષા 
દંડિી રકમ 50 રુધપયા કરતા ંવધ ુિા િોય તો વધ ુમા ંવધ ુ2 મિીિાિંી મદુ્તિી કેદ, જો દંડિી રકમ 100 રુધપયાથી વધ ુિ િોય તો વધમુા ં
વધ ુ4 મિીિાિી મદુ્તિી કેદ અિ ેબીજા કોઈ કેસમા ંવધમૂા ંવધ ુ6 મિીિાિી મદુ્તિી કેદ થઈ શકે. 

કલમ-68 દંડ ભરપાઈ થઈ જતા ંકેદિો અંત 

દંડ િ ભરવાથી કેદ થઈ િોય ત્યારે જ 

કલમ-69 દંડિો પ્રમાણાસરિો ભાગ ભરાતા કેદિો અંત 

દંડ િ ભરેલ િોય તેવા હકસ્સામા ંથયલે કેદિો અંત આપવા ભોગવેલ કેદ પ્રમાણ ેભોગવાિી કેદિી મદુ્ત પ્રમાણ ેદંડ િો આપતા િોય બાકીિા 
કેદિો સજાિો અંત આવશ.ે 

કલમ-70 છ વર્ષ િી અંદર અથવા કેદિી મદુ્ત દરમ્યાિ દંડ વસલુાત કરી શકાય. મરણ ધિપજે તો ધમલકત બોજામાથંી મકુ્ત િાિીં થાય. 
કલમ-71 ઘણા બિા ગિુા મળીિે બિલે ગિુાિી સજાિી મયાષદા 

ત ેઅંગે સ્પષ્ટ્ટ જોગવાઈ િ િોય તો ગિુાઓ પકૈી એક કરતા વધ ુગિુાિી સજા થઈ શકશ ેિિીં. 
કલમ-72 કેટ્લાક ગિુાઓ પકૈી એકેિ ેમાટે દોધર્ત ઠરેલી વ્યહકત ત ેકયા ગિુા માટે દોધર્ત છે એ અંગે ત ેશકંાસ્પદ િોવાન ુઠરાવ્યુ ંિોય ત્યારે કરાતી 

સજા 

કલમ-73 એકાતં કેદ. 
ગિુગેારા િ ેતેિી કેદિી સજા દરધમયાિ એકાતં ત્રણ મહિિાથી વધ ુિિીં િોય. જો કેદિી મદુ્ત 6 મિીિા કરતા વધ ુિ િોય તો એકાતં કેદ 
એક મિીિા કરતા વધ ુસમય સિુી િિી િોય. જો કેદિી મદુ્ત 6 મિીિા કરતા વધ ૂપરંત ુએક વર્ષ કરતા ંઓછી િોય તો એકાતં બ ેમિીિા 
કરતા વધ ૂસમય સિુી િિીં િોય. કેદિી મદુ્ત એક વર્ષ કરતા ંવધ ૂિોય તો એકાતં કેદ ત્રણ મિીિા કરતા વધ ુિ િોય. 

કલમ-74 એકાતં કેદિી મદુ્ત 

કલમ-75 અગાઉ દોધર્ત ઠયાષ બાદ આ અધિધિયમિા પ્રકરણ -12 અથવા પ્રકરણ -17 િઠેળ અમકુ ગિુાઓ માટે વધ ૂસજા. 

                               પ્રકરણ -4 સામાન્ય અપવાદો 
કલમ-76 કાયદાથી બિંાયલે અથવા િકીકતિી ભલુિા કારણે પોત ેકાયદાથી બિંાયલે છે એમ માિીિે કોઈ વ્યક્ક્તએ કરેલુ ંકૃ્રત્ય. 
કલમ-77 ડયાધયક રીત ેકાયષ કરતા ડયાયિીશન ુકૃ્રત્ય 

કલમ-78 અદાલતિા ચકુાદા અથવા હુકમ અનસુાર કરેલ ુકૃ્રત્ય. 
કલમ-79  કરવામા ંઆવલે કાયષ કાયદાનસુાર િોય અથવા િહકકતિી ભલુિ ેલીિ ેકાયદા મજુબ તે કાનિુોબ્રચત િત ુએમ માિીિ ેકોઈ વ્યક્ક્ત દ્રારા 

કરવામા ંઆવલે કૃ્રત્ય. 
કલમ-80 અકસ્માત. 

ગિુાહિત ઈરાદા કે જાણકારી ધવિા થયલેુ ંકોઈ કૃ્રત્ય ગિુો બિતો િથી. 
કલમ-81  ગિુાહિત ઈરાદા વગર કોઈ િાધિિ ેથતી અટકાવવા માટે કરવામા ંઆવલે કોઈ કૃ્રત્ય 

કલમ-82 સાત વર્ષ થી િીચિેી વયિા બાળકિા કૃ્રત્ય 

કલમ-83 સાત વર્ષથી ઉપર અિ ેબાર વર્ષથી િીચિેા અપહરપક્વ સમજવાલા બાળકનુ ંકૃ્રત્ય 
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ત ેપ્રસંગિો સાચો ખ્યાલ કરવા સક્ષમ સમજશક્ક્ત પહરપક્વ િ થઈ શકે 

કલમ-84 મખૂષ અથવા હદવાિા માણસનુ ંકૃ્રત્ય 

કલમ-85 પોતિી જાિ ધસવાય કે ઈચ્છા ધવરૂધ્િ કરાવાયેલા િશાિ ેકારણ ેધિણષય માટે અસમથષ વ્યક્ક્તનુ ંકૃ્રત્ય 

કલમ-86 .િશામા ંિોય તેવી વ્યક્ક્તએ કરેલા ગિુો જેમા ંખાસ ઈરાદા અથવા જાણકારી જરૂરી િોય એવ ુકૃ્રત્ય 

કલમ-87 મતુ્ય ુકે મિાવ્યાથાિા ઈરાદા ધસવાય કે એિી સભંાવિાિી જાણ ધવિાનુ ંસધંમતથી કરેલુ ંકાયષ 
કલમ-88 મતુ્ય ુિીપજાવવા ઈરાદા વીિાન ુશિુબદુ્ધિથી વ્યક્ક્તિા હિત માટે સધંમધતથી કરેલ ુકૃ્રત્ય 
કલમ-89 બાર વર્ષથી િીચિેી વયિા અથવા પાગલ વ્યક્ક્તિા ફાયદા માટે તેિા વાલીએ અથવા વાલીિી સમંધતથી શિુબદુ્ધિથી કરેલુ ંકૃ્રત્ય મતુ્ય ુ

ધિપજાવવાિો કે મતુ્ય ુધિપજાવવાિી કોશીર્િા ઈરાદા વગર 
કલમ-90 ભયથી કે િકીકતિી ગેરસમજુતી િઠેળ અપાયલેી સમંધતિી જાણ િોય 
કલમ-91 નકુસાિ ધિપજ્યા વગર પણ જે કૃ્રત્ય ગિુો બિે છે તે કાયો બાકાત રાખવા. 
કલમ-92 બીજાિા લાભ માટે શભુધિષ્ટ્ઠાપવુષક કરવામા ંઆવલે િકીકત 
કલમ-93 બીજાિા લાભ માટે શભુધિષ્ટ્ઠાપવુષક કિવેામા ંઆવલે િકીકત બીજાિા લાભ માટે શભુધિષ્ટ્ઠાપવુષક કરવામા ંઆવલે િકીકત 
  

 

કલમ-94 બળજબરીપવુષક વ્યક્ક્તિ ેફરજ પાડવામા ંઆવી િોય તેવ ુકૃત્ય 

કલમ-95 િજીવુ ંઅથવા ક્ષલુ્લક કૃત્ય 

કલમ-96 સ્વબચાવ ધવશે 
કલમ-97 શરીર તથા ધમલ્કતિા સ્વબચાવિા અધિકારિો ધવસ્તાર 

કલમ-98 પાગલ કે અક્સ્થર મગજિી વ્યક્ક્તિા કાયષ સામ ેસ્વબચાવિો અધિકાર 

કલમ-99 જે કૃત્ય સામ ેઅંગત બચાવિો અધિકાર િથી તવેા કૃત્ય 

કલમ-100 શરીર અંગે સ્વબચાવિો અધિકાર મ્રતુ્ય ુિીપજાવવા સિુી ક્યારે મળે 

કલમ-101 સ્વરક્ષણિો અધિકાર મ્રતુ્ય ુધસવાય ગમ ેત ેિાધિ પિોચાડવા સિુી ક્યારે મળે 

કલમ-102 શરીરિા સ્વબચાવિો અધિકારિો આરંભ તથા ક્યા ંસિુી ચાલ ુરિ.ે  

કલમ-103 ધમલકતિા સ્વબચાવિો અધિકાર મ્રતુ્ય ુિીપજાવવા સિુી ક્યારે મળે 

કલમ-104 આ િક મ્રતુ્ય ુધસવાય ગમ ેત ેિાધિ પિોચાડવા સિુી ક્યારે મળે 

કલમ-105 ધમલકતિા સ્વબચાવિો અધિકાર આરંભ અિ ેતને ુસાતત્ય 

કલમ-106 ધિદોર્ વ્યક્ક્તિ ેનકુસાિ થવાન ુજોખમ િોય ત્યારે પ્રાણઘાતક હુમલા સામ ેસ્વબચાવ અધિકાર 

 

                          પ્રકરણ-5 મદદગારી (દુષ્પે્રરણ) 
કલમ-107 કોઈ વસ્તમુા ંમદદગારી અથવા કોઈ બાબતમા ંમદદગારી 

જે વ્યક્ક્ત કોઈ કૃત્ય કરવા માટે અડય વ્યક્ક્તિ ેખોટી રીત ેઉશ્કેરે અથવા એક કે વધ ુવ્યક્ક્તઓ સાથે કાવતરામા ંસામલે થાય અિ ેત ે
કાવતરાિ ેકરવા માટે કૃત્ય કરવામા ંઆવ ેકે કરવાન ુગેરકાયદેસર રીત ેટાળવામા ંઆવ ેઆવા હકસ્સામા ંવ્યક્ક્ત જે ત ેકૃત્યિ ેદુષ્ટ્પ્રરેણ કરે છે 
એમ કિવેાય 

કલમ-108 મદદગાર 

કલમ-108- A ભારત બિાર કરેલા ગિુાઓન ુભારતમાથંી મદદગાર 

કલમ-109 મદદગારી કરવાિા પરીણામ ેકૃત્ય કરવામા ંઆવ ેઅિ ેત ેમાટે જ્યારે સજાિી સ્પષ્ટ્ટ જોગવાઈ આવી િ િોય ત્યારે મદદગારી (દુષ્ટ્પ્રરેણ)િી 
ધશક્ષા 

કલમ-110 જો ગિુગેાર વ્યક્ક્ત મદદગારી (દુષ્ટ્પ્રરેણ)િા ઈરાદાથી જુદા જ પ્રકારન ુકૃત્ય કરે ત્યારે મદદગારી (દુષ્ટ્પ્રરેણ)િી ધશક્ષા 
કલમ-111 એક કૃત્યનુ ંમદદગારી (દુષ્ટ્પ્રરેણ) કયુષ િોય અિે તિેાથી જુદુ જ ક્રુત્ય થાય ત્યારે દુષ્ટ્પ્રરેણ (મદદગાર) િી જવાબદારી 
કલમ-112 દુષ્ટ્પહેરત કૃત્ય અિ ેથયેલા કૃત્યો માટે દુષ્ટ્પ્રરેણ (મદદગાર) એકધત્રત સજાિ ેપાત્ર ક્યારે ગણાય 

કલમ-113 દુષ્ટ્પહેરત કૃત્યથી દુષ્ટ્પ્રરેણ (મદદગાર)િા ઈરાદાથી અલગ પહરણામ માટે દુષ્ટ્પ્રરેણ (મદદગાર) િી જવાબદારી 
કલમ-114 ગિુો બિ ેત્યારે મદદગારિી િાજરી 
કલમ-115 દેિાતં દંડ અથવા આજીવિ કેદિી ધશક્ષાિ ેપાત્ર ગિુામા ંમદદગારી 
કલમ-116 જો ગિુો કરવામા ંઆવ્યો િા િોય ત્યારે કેદિી કેદિી ધશક્ષાપાત્ર ગિુાિા દુષ્ટ્પ્રરેણ (મદદગાર) િી ધશક્ષા 
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કલમ-117 જાિરે જિતા દ્રારા અથવા દસ કરતા વધ ુવ્યક્ક્ત દ્રારા આચરાતા ગિુામા ંમદદગારી 
કલમ-118 દેિાતં દંડ અથવા આજીવિ કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુો થતો િોય તવેી યોજિા છુપાવવી 
કલમ-119 જે ગિુો બિતો િોય ત ેઅટ્કાવવાિી જેિી ફરજ છે તવેો રાજ્યસવેક યોજિા છુપાવે 

ગિુો કરવામા ંઆવ ેતો ગિુા માટે ઠરાવલેી વધમૂા ંવધ ુ½ મદુ્ત સિુીિી કેદ કે દંડ કે બન્ન ેસજા કરશ.ે પરંત ુજો ગિુો કરવામા ંિ આવે તો 
ગિુા માટે ઠરાવલેી વધમૂા ંવધ ુ¼ મદુ્તિી કેદ કે દંડ કે બડન્ન ેસજા કરશ.ે પરંત ુજો ગિુો મોતિી સજા પાત્ર િોય તો 10 વર્ષ સિુિેી કેદિી 
સજા કરશ ે

કલમ-120 કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુો કરવાિી યોજિા છુપાવાવી 
જો ગિુો િ કરવામા ંઆવ ેતો 1/8 મદુ્ત સિુીિી કેદ અથવા ત ેગિુા માટે ઠરાવલે દંડ કે બન્ન ેસજા થશ.ેપરંત ુજો ગનુ્નો કરવામા ંઆવે તો 
ગિુા માટે ઠરાવલેી મદુ્તિા વધમૂા ંવધ ુ¼ મદુ્ત સિુીિી કેદ અથવા ત ેગિુા માટે ઠરાવલે દંડ કે બન્ન ેસજા થશ.ે 

                        

પ્રકરણ-5-A  ગનુાહિત કવતરંુ 
કલમ-120-A ગિુાહિત કાવતરાિી વ્યાખ્યા 

બ ેઅથવા બથેી વધ ુવ્યક્ક્તઓ કોઈ ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરે અથવા ત ેઅંગે સમંત થાય અથવા ગેરકાયદેસર સાિિો દ્રારા ગેરકયદેસર િ િોય 
તવે ુ

કૃત્ય કરવા અંગે સમંત થાય 
કલમ-120-B ગિુાહિત કાવાતરાિી ધશક્ષા 
 

 

                                                  પ્રકરણ -6 રાજ્ય શવરોધી ગનુાઓ 

કલમ-121 ભારતસરકાર વીરૂિ યિુ કરવુ ંકે યિુ કરવાિી કોધશશ કરવઐે કે યિુ કરવામા ંમદદગારી કરવી તિે ેદિાતંદંડ અથવા આજીવિ કેદિી સજા 
કરવામા ંઆવશ.ે 
મોતિી અથવા આજીવિ કેદ અિે દંડપાત્ર 

કલમ-121- 
A 

કલમ-121 િઠેળિા ધશક્ષાપાત્ર ગિુાઓ કરવાનુ ંકાવતરુ 

આજીવિ કેદ કે દસ વર્ષથી દંડપાત્ર સજા 
કલમ-122 ભારત સરકાર સામ ેલડાઈ કરવાિા ઈરાદાથી શસ્ત્રો એકઠા કરવા અંગે 

આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ષ સિુી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા કરશે 
કલમ-123 લડાઈિી યોજિામા ં સરળતા કરી આપવાિા ઈરાદાથી ત ેછુપાવવા બાબત 

કલમ-124 અડવય ેઉચ્ચ અધિકાહરઓ ઉપર હુમલો કરવો 
કલમ-124-A રાજદોિ 

દંડપાત્ર આજીવિકેદ કે દંડપાત્ર ત્રણ વર્ષ સિુી િી કેદ અથવાઅ દંડ્િી સજા કરાશે 
કલમ-125 ભારત સરકાર સામ ેમતૈ્રી િા કે સલુિેિા સબંિં િરાવતી એધશયાઈ સતા સામ ેલડાઈ કરવા અંગે 

દંડપાત્ર આજીવિ કેદ કે દંડપાત્ર સાત વર્ષ સિુીિી કેદ અથવા દંડપાત્ર સજા કરાશે 
કલમ-126 ભારત સરકાર સાથ ેસલુિેિા સબંિં િરાવતી સતાિા રાજ્ય ક્ષતે્રમા ંલ ૂટંફાટ કરવા અંગે 

દંડપાત્ર સાત વર્ષ સિુીિી કેદ તથા આવી રીત ેમળેવેલી ધમલ્કત જપ્ત પાત્ર થશે 
કલમ-127 કલમો 125 અિ ે126 મા ંજણાવેલી લડાઈ અથવા લટૂફાટ થી મળેવેલી ધમલકત રાખવા બાબત 

કલમ-128 સ્વચે્છાથી કોઈ જાિરે િોકર યધુ્િ કેદિી િાસી જવા દે ત ેબાબત 

કલમ-129 જાિરે િોકર બદેરકારીથી એવા કેદિી િાસી જવા દે ત ેબાબત 

કલમ-130 એવા કેદીિ ેિાસવામા ંસિાય, છોડવવામા ંકે આશરો આપવા બાબત 

                 પ્રકરણ -7 :- ભમુીદળ, નૌકાદળ અને િવાઈદળ સબંધંી ગનુાઓ 
કલમ-131 બળવામા ંમદદગારી કરવી કે સિૈીક, િાધવક, કે સધૈિકિ ેએિી ફરજમાથંી ભ્રષ્ટ્ટકરવાિી કોધશશ.  

આજીવિ કેદિી અિે દસ વર્ષ સિુીિી દંડપાત્ર સજા થઈ શકે 

કલમ-131 બળવો કરવામા ંમદદ, જો તિેા પહરણામ ેબળવો કરવામા ંઆવ્યો િોય.  

કલમ-132 સધૈિક, િાધવક અથવા િવાઈદળિા સધૈિક્િ ેતેિા પહરણામ ેબળવો કરવામા ંઆવ્યો િોય 
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કલમ-133 સધૈિક, િાધવક અથવા િવાઈદળિા સધૈિક્િ ેતેિા ઉપરી અધિકારી ઉપર જ્યારે તેિી ફરજ બજાવતો િોય ત ેદરમ્યાિ હુમલો કરવામા ં
મદદગારી કરવી. 
ત્રણ વર્ષ સિુી બમેાથંી કોઈ એક પ્રકારિી દંડપાત્ર સજા થઈ શકે 

કલમ-134 આવી મદદગારી િ ેપહરણામ ેજો હુમલો થાય તો 
કલમ-135 કોઈ સધૈિક, િાધવક અગર િવાઈદળિા સધૈિક િ ેફરજ પરથી િાસી જવામા ંમદદગારી કરવી 
કલમ-136 લશ્કરમાથંી િાસી ગયલેાિે આશરો આપવા બાબત  

બ ેવર્ષિી દંડપાત્ર કેદ અથવા દંડિી સજા કરાશે 
કલમ-137 માબ્રલકિી ઉપકે્ષાથી જિાજમા ંભાગેડું છુપાયો િોય 

કલમ-138 સધૈિક, િાધવલ કે િવાઈ સધૈિકિા અવક્ષિાિા કાયષ મા ંમદદગારી 
કલમ-138-C રદ 

કલમ-139 કેટલીક કાયદાિ ેઆિીિ વ્યક્ક્તઓ 

કલમ-140 સધૈિક, િાધવક કે િવાઈસધૈિકિો પોશાક પિરેવો કે તેમનુ ંપ્રતીક રાખવુ ં
ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અિ ેબન્ન ેસજા થઈ શકે  

 

                                                   પ્રકરણ-8:- જાિરે સલેુિિાશંત શવરૂદ્ધના ગનુાઓ 
કલમ-141 ગેરકાયદેસરિી મડંળી 

પાચં અથવા વધ ુવ્યક્ક્તઓિી મડંળી કે જેમા ંતમામ વ્યક્ક્તઓિો સમાિ ઉદેશ રાજ્ય સવેક ઉપર ગિુાહિતબળથી િાક બેસાડવાિો કે 
કાનિુી હુકમથી અમલ બજવણી િો સામિો કરવો કે બગાડ કે ગિુાહિત અપપ્રવેશ કે અડય ગિુો કરવાિો અથવા ગિુાહિતબળથી 
ધમલકતિો કાબજો લવેાિો કે કોઈ વ્યક્ક્તિ ેગેરકાયદેસર કૃત્ય કરવાિી ફરજ પાડવાિી િોય 

 કલમ-142 કાયદા ધવરૂિિી મડંળી િા સભ્ય િોવા બાબત 

જો કોઈ વ્યક્ક્ત કાયદા ધવરૂિિી મડંળી બિાવ ેઅથવા મડંળીમા ંભળે અથવા તમેા ંજોડાઈ રિ ેતવેા સભ્યિ ેકાયદા ધવરૂિિી મડંળીિા સભ્ય 
કિવેામા ંઆવ ેછે.  

કલમ-143 કલમ-142 િઠેળ ગેરકાયદેસર મડંળીિા સભ્ય િોવા બાબત 

કલમ-144 પ્રાણઘાતક શસ્ત્ર િારણ કરીિ ેગેરકાયદેસર મડંળીમા ંજોડાવુ ં
જે િધથયારો વડે મ્રતુ્ય ુથઈ શકે તેવા પ્રાણઘાતક િધથયારો સાથ ેકાયદા ધવરૂધ્િિી મડંળીિા સભ્ય બિ ેત ે

આવા સભ્યિ ે2 વષ્ટ્િી પકૈી કોઈ એક અથવા દંડ અથવા બન્ને િી ધશક્ષા થશે 

કલમ-145 ગેરકાયદેસર મડંળીિ ેધવખરેી િાખંવાિો હુકમ કરવામા ંઆવ્યો િોવાનુ ંજાણવા છતા ંતમેા જોડાવા કે ચાલ ૂ ંરિવે ુ ં
2 વર્ષ પકૈી કોઈ એક કેદ અથવા દંડ અથવા બન્નેિી ધશક્ષા થશ.ે 

કલમ-146 હુલ્લડ કરવુ ંકે રમખાણ કરવુ ં
ગેરકાયદેસર મડંળી કે તેિા કોઈ સભ્ય સમાડય ઉદે્દશ પાર પાડ્વામા ંિીંસાિો ઉપયોગ કરે ત્યારે મડંળીિો દરેક સભ્ય હુલ્લડ કરવા અંગે 
દોર્ીત જાિરે થશ ે

કલમ-147 હુલ્લડ માટે સજા 

કલમ-148 ભયકંર િધથયારો વડે હુલ્લડ કરવુ ં
મ્રતુ્યુ ંિીપજી શકે તવેા િધથયારો સાથ ેહુલ્લડ કરવામા ંઆવ ેતે 
3 વર્ષ બ ેપકૈી કોઈ કેદ અથવા દંડ અથવા બન્ન ેધશક્ષા થશ.ે 

કલમ-149 ગેરકાયદેસર મડંલી િા દરેક સભ્ય િી જવાબદારી 

કલમ-150 ગેરકાયદેસર મડંળીમા ંસામલે કરવા વ્યક્ક્ત ભાડેથી રાખવા 
કલમ-151 પાચં ેકે તેથી વધ ૂવ્યક્ક્તિી બિલેી મડંળીિ ેધવખરાઈ જવાિો હુકમ આપ્યા પછી જાણીિજેોડાવ ૂ ંકે ચાલ ૂરિવે ુ ં

 

કલમ-152 હુલ્લડિી શાતં કરવાનુ ંકામ કરતા િોય એવા રાજ્યસવેક ઉપર હુમલો કરવો કે તિે ેઅવરોિ કરવો 
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કલમ-153 હુલ્લડ થાય તે માટે આપખદુી રીત ેદ્રશે અથવા ઉશ્કેરાટ પદેા કરવો. જો હુલ્લડ થાય તો અિ ેિ થાય તો 
જો હુલ્લ્લડ્થાય તો એક વર્ષ સિુીિી કેદ અથવા દ6ડ અિ ેબન્ન ેસજા જો હુલ્લડ િ થાય તો છ મિીિા સિુીિ ેકેદ અથવા દંડ અથવા બન્ન ે
સજા થશે 

કલમ-153-A જાિી બજુીિ ેકોઈ સરિસમા ંિધથયારો લઈ જવા માટે 

િમષ, જાધત, જડમસ્થળ, ભાર્ા, ધિવાસ વગેરે પહરવળોિ ેલીઘ ેજુદ-જુદા કે સપં્રદાયો વચ્ચ ેદુશ્મિાવટ્િ ેપ્રોત્સાિિ આપવ ૂ ંઅિ ેશાધંત ધવરૂિ 
કૃત્યો કરવા અંગે 
ત્રણ વર્ષિી કેદ્નીઅથવા દંડિી અથવા બન્ને સજા થશ.ે િમષસ્થાિમા ંકરેલ આવા કૃત્યો માટે પાચંા વર્ષ સિુીિી કેદિી દંડ્પાત્ર સજા થશ ે 

કલમ-153- B રાષ્ટ્ટીય એકતાિ ેિાિીકારક કથિો કે આક્ષપેો  

ત્રણ વર્ષ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બન્ન ેસજા કરવામા ંઆવ્શ ેપરત ુિમષસ્થાિમા ંકે િાધમિક સમદુાયમા ંકરેલા ગિુા માટે પાચ વર્ષ 
સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા થશ ે

કલમ-154 જે જમીિ પર ગેરકાયદેસર મડંળી યોજાઈ િોય ત ેજમીિિો માબ્રલક અથવા કબજેદાર 

કલમ-155 જેિા ફાયદા માટે હુલ્લડ થયુ ંિોય ત ેવ્યક્ક્તિી જવાબદારી 

કલમ-156 જેિા ફાયદા માટે હુલ્લડ થયુ ંિોય તિેા માબ્રલક કે કબજેદારિા પ્રધતધિધિિી જવાબદારી 
કલમ-157 ગેરકાયદેસર મડંળી માટે ભાડે રખાયલેી વ્યક્ક્તઓિ ેઆક્ષય આપવો 
કલમ-158 ગેરકાયદેસર મડંળી માટે અથવા હુલ્લડમા ંભાગ લવેા માટે ભ્િડે રિવે ુ ંઅથવા િધથયાર િારણ કરીિ ેજવ ૂ ં
કલમ-159 બખડેો 

બ ેકે તધેથ વ્યક્ક્તઓ જિરે સ્થળે લડઈ કરીિ ેજાિરે સલુિેશાધંતિો ભગં કરે ત્યારે બખડેાિો ગિુો બિે છે 

કલમ-160 બખડેો કરવા માટે ધશક્ષા 
એક મિીિા ંસિુીિી કેદિી અથવા દંડિી અથવા બન્ન ેસજા કરી શકાશ.ે 

કલમ -160 બખડેો કરવા માટે ધશક્ષા . 

કલમ  -161 રાજયસવેકે કોઈ િોદાકીય કૃ્રત્યો અંગે કાયદેસર મિિેતાણા ધસવાયિો લાભ બાબત. 

કલમ   -162 અિધૈતક અથવા ગેરકાયદેસરિા સાિિો દ્વારા કોઈ રાજ્યસવેક ઉપર લાગવગ લાવવા માટે લાભ લેવા બાબત. 

કલમ-163 રાજયસવેક ઉપર પોતાિી વગ વાપરવા માટે લાભ લવેા બાબત. 

કલમ-164 કલમ 162 અથવા 163મા વ્યાખ્યા કયા ઁમજુબિા ગિુાન ુરાજ્યસવેક દુસ્પ્રરેણ કરવા માટે ધશક્ષા. 

કલમ-165 રાજ્યસવેક પોત ેકરેલી કાયષવાિી અથવા કામકાજ સાથે સબંિં િરાવતી વ્યહકત પાસેથી અવજે આપ્યા ધવિા કોઈ હકમધત વસ્ત ુલેવા 
બાબત. 

કલમ-165(A) કલમ 161 અથવા  કલમ 165મા ંવ્યાખ્યા ક્યા મજુબિા ગિુાન ુદુસ્પ્રરેણ કરવા માટે ધશક્ષા 

કલમ-166 કોઈ વ્યહકતિ ેનકુશાિ કરવાિા ઈરાદાથી જાણ્ર્રી જોઈિ ેકાયદાિી અવગ્િા કરે.એક વસષ સિુીિી સાદી અથવા દંડ બન્ન ેસજા થઈ શકશે. 

કલમ-166(A) જાિરે સવેક દ્વ્રારા કાયદા અંતગૅત હુકમથી અવગ્િા.કલમ-376 અ,376 બ,376 ક,376 ડ,370,509 વગેરે જેવા ગભંીર ગિુાઓમા ંબદેરકારી 
દાખવ ેતો, છ મહિિા કરતા ંઓછી િ િોય તટેલી તથા બ ેવરસિી મદુ્ત સિુીિી સખત કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-166(B) પીહડતાિ ેસારવાર િહિિં આપવા બદલ ધશક્ષા એક વરસ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બન્ન.ે 
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કલમ-167 કોઈ વ્યહકતિ ેિાિી કરવાિા ઇરાદાથી કે કોઈ દસ્તાવજેથી અથવા ઈલકે્રોધિક રેક્ર્ડઁિી રચિા અથવા ભાર્ાતંર ત ેખોટુ છે એમ પોત ે
માિતો િોય અથવા જાણતો િોય તમે છતા કરે. ત્રણ વર્ ઁસિુીિા સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકશ.ે 

કલમ-168 કોઈ જાિરેિોકર ગેરકાયદેસર વેપાર જોડાય.એક વર્ ઁસિુીિી સાદી કેદિી અથવા દંડિી અથવા બિંે સજા થશ.ે 

કલમ-169 જ્યારે જાિરે િોકર ધમલકત ખરીદી કરે અથવા િરાજીમા ંમાગંણી કરે. 

કલમ-170 જાિરે િોકરિો વેશ લઈિ ેસ્વાગં રચવો. બ ેવર્ ઁસિુીિી કેદ અથવા દંડિી અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-171 જાિરે િોકરથી વપરાતા પોશાક કે પ્રધતક કપટી ઈરાદાથી પિરેવા કે રાખવા. 

કલમ-171(A) “ઉમદેવાર”, “ધિવાચઁિ અધિકાર” કે મતાધિકાર. 

કલમ-171(B) લાચં 

કલમ-171(C) ચુટંણીમા અનબુ્રચત લાગવગ વાપરવો 

કલમ-171(D) ચુટંણીમા ખોટંુ િામ િારણ કરવ ુઅથવા સ્વાગં રચવો. 

કલમ-171(E) લાચં માટે સજા. એક વર્ ઁસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ,ેસરભરા રૂપ ેઆપલેી લાચં માટે દંડિી સજા થશ.ે 

કલમ-171(F) ચુટં્ણીમા ંઅનબુ્રચત લાગવગ કે ખોટા સ્વાગં રચવા માટેિી ધશક્ષા 

કલમ-171(G) ચુટં્ણી અંગે ખોટુ કથિ. 

કલમ-171(H) ચુટં્ણી અંગે ગેરકાયદેસર ખચ.ઁ 

કલમ-્171(I) ચુટંણીિો હિસાબ રાખવામા ંચકુ. 

કલમ-172 સમડસ કે બીજા કોઈ હુકમથી બજવણી ટાળવા છ મહિિા સિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે 

કલમ-173 સમડસ કે બીજા કોઈ હુકમથી બજવણી અટકાવવી કે તિેી પ્રધસહદ્ર અટકાવવી. 

કલમ-174 જાિરે િોકર દ્રારા થયલેા હુકમ તાબ ેથઈ િાજર િ થવુ.ં 

કલમ-174(A) ફોજદારી કાયૅવાિી સિંીતા,1974િા અધિધિયમ 2 િી કલમ-82 િઠેળનુ ંજાિરેિામુ ંિોવા છતા ંિાજર િ રિવે ુ ં

કલમ-175 જાિરે િોકર સમક્ષ કોઈ દસ્તાવેજ રજુ કરવા કાયદેસર રીત ેબિંાયેલી વ્યક્ક્ત તરફથી ત ેરજૂ કરવામા ંકસરૂ. 
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કલમ-176 જાિરેિોકરિ ેકોઈ િોહટસ અથવા માહિતી આપવામા ંઅથવા પિોચાડવામા ંઇરાદાપવૂકઁ કસરૂ કરે.  

કલમ-177 ખોટી માહિતી પરૂી પાડવી.છ મિીિા સિુી સાદી કેદ અથવા બિં ેસજા થશ ેપરંત ુજો માહિતી ગિુગેારિ ેપકડવા સબંિંી આવશ્યક િોય તો 
બ ેવર્િૅી કેદ અથવા બિં ેસજા થશ.ે  

કલમ-178 જાિરેિોકરિ ેફરમાવલેા શપથ કે પ્રધતજ્ઞા લવેા ઇડકાર કરવો.છ મહિિા સિુીિી સાદી કેદિી અથવા દંડિી અથવા બિંે સજા થશે 

કલમ-179 પછૂપરછ કરવાિ ેઅધિકૃ્રત કોઈ જાિરેિોકરિ ેજવાબ આપવિી ઇંડકાર કરે. 

કલમ-180  ધિવદેિ પર સિી કરવા ઇડકાર કરવા બાબત. ત્રણ મહિિા સિુીિી દંડપાત્ર કેદિી સજા થશ.ે 

કલમ-181 જ્યારે પ્રસ્તતૃ ધવર્ય પર સત્ય કિેવાિ ેકાયદેસર રીત ેબિંાયેલ કોઈ રાજ્ય સવેક સમક્ષ અથવા સોગદં લવેડાવવાિ ેઅધિકૃત વ્યક્ક્ત 
સમક્ષ સોગદં પર ખોટંુ ધિવદેિ કરે. 

કલમ-182 જાિરેિોકર પોતાિી કાયદેસર સતા બીજી વ્યક્ક્તિી ઇજા માટે વાપરે એવા ઇરાદા સિીત ખોટી માહિતી. 

કલમ-183 જાિરે િોકરિી કાયદેસરિા હુકમ મજુબ કોઈ ધમલકત લેતી વખત ેપ્રધતકાર કરવો. છ મહિિા સધુિિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ 
શકે. 

કલમ-184 જાિરેિોકરિા કાયદેસરિા િક્કથી વચેાણ અવરોિવકેૂ દાખલ કરવી.ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશે 

કલમ-185 જાિરેિોકરિા કાયદેસરિા અધિકારથી વચેાણ માટે મકેૂલી ધમલકત ગેરકાયદેસર રીત ેખરીદવી અથવા િરાજીમા ંઉભા રિવે.ૂ   

કલમ-186 જાિરેિોકરિ ેતિેા જાિરે કાય્રૉ બજાવવામા ંદાખલ કરવી. 

કલમ-187 જ્યારે મદદ કરવા કાયદેસર રીતે બિંાયલે િોઈ તમે છતા ંજાિરેિોકરિ ેમદદ કરવામા ંકસરૂ. 

કલમ-188 જાિરેિોકર દ્રારા જાિરે કરેલા હુકમિો અિાદર.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-189 જાિરે િોકરિ ેઈજાિી િમકી આપવી.બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે  

કલમ-190 જાિરે િોકરિ ેરક્ષણ માટેિી અરજી આપતા કોઈ અટકે તો માટે તેિ ેિાધિિી િમકી આપવી. 

કલમ-191 ખોટો પરુાવો આપવો. 

કલમ-192 ખોટો પરુાવો ઉભો કરવો. 

કલમ-193 ખોટા પરુાવા માટે ધશક્ષા.ડયાધયક કાયવઁાિીમા ંખોટો પરુાવા ઉભા કરવા અંગે સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી સજા થશ ેજ્યારે બીજા કોઈ 
હકસ્સામા ંત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી સજા કરાશ.ે  

કલમ-194 દેિાતંદંડિી ધશક્ષાિ ેપાત્ર ગિુામા ંસજા પ્રાપ્ત  કરવાિા ઇરાદાથી ખોટો પરૂાવો આપવો કે ઉભો કરવો.આજીવિ કેદ કે દસ વર્ ૅસિુીિી 
દંડપાત્ર કેદિી સજા થશ ેપરંત ુધિદ્રોર્ વ્યક્ક્ત મોતિી સજાિો અમલ કરવામા ંઆવ ેતો ખોટો પરુાવો આપિારિે મોતિી સજા પણ થઈ શકે 
છે. 
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કલમ-195 આજીવિ કેદ કે કેદિ ેધશક્ષાપાત્ર ગિુો સાબ્રબત કરવાિા ઇરાદે ખોટો પરુાવો આપવો કે ઉભો કરવો. 

કલમ-196 ખોટો જાણીિ ેપરુાવો  વાપરવો. 

કલમ-197 ખોટુ પ્રમાણપત્ર આપવુ ંકે સિી કરવી. 

કલમ-198 સહટિઁહફકેટ ખોટુ છે એમ જાણીિ ેતેિ ેસાચા તરીકે વાપરવુ.ં 

કલમ-199 કાયદાથી પરુાવામા ંલઈ શકાય એવી જાિરેાત કરેલ ુખોટંુ ધિવદેિ. 

કલમ-200 કોઈ મિત્વિા મદુા અંગે ખોટુ છે એમ જાણવા છતા એકરાર સાચો િોય એ પ્રમાણ ઉપયોગ કરવો. 

કલમ-201 ગિુાિા પરુાવાિો િાશ કરવો અથવા ગિુગેારોિ ેછુપાવવા ખોટી માહિતી આપવી.ગિુો મોતિી સજાપાત્ર િોય ત્યારે સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ 
અિ ેદંડપાત્ર.ગિુો આજીવિ કેદિી સજાપાત્ર િોય ત્યારે ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર.ગિુો દશ વર્થૅી ઓછી કેદિી સજાપાત્ર િોય 
ત્યારે ગિુા માટે ઠરાવલેી સજાિા મિતમ ¼ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા.   

કલમ-202 ગિુાિી માિીતી આપવા બિંાયલેી વ્યક્ક્ત ત ેમાિીતી આપવામા ંઈરાદા પવૂકઁ કસરૂ કરે. 

કલમ-203 બિલે ગિુા અંગે ખોટી માિીતી આપવી. 

કલમ-204 પરુાવા તરીકે રજૂઆત અટકાવવા દસ્તાવજે્િો િાશ.  

કલમ-205 દીવાિી કે ફોજદારી કેસમા ંકાયષ કે કાયષવાિીિા િતે ુમાટે ખોટંુ સ્વરૂપ િારણ કરવુ.ં  

કલમ-206 જપ્તી અથવા હુકમિામાિી બજવણીમા ંત ેધમલકતિો કબજો અટકાવવા તને ુ ંકપટયકુ્ત સ્થળાતંર અથવા છુપાવી દેવી.  

કલમ-207 જપ્ત અટકાવવા માટે જપ્તીમા ંકે બજવણીમા ંધમલજતિો કબજો અટકાવવા તેિો કપટભયો દાવો.  

કલમ-208 કાયદેસર રીત ેલણેી િ િોય એવી રકમન ુહુકમિામ ુથવા દેવુ ંઅથવા તેિી બજવણી થવા દેવી. 

કલમ-209 કપટયકુ્ત રીત ેઅથવા અપ્રમાબ્રણક પણ ેકોઈિી ધવરોદ્ર અદાલતમા ંખોટો દાવો કરવો.  

કલમ-210 લણેી િ િોય એવી રકમનુ ંહુકમિામુ ંકપટયકુ્ત રીતે મળેવવુ ંઅથવા ભરપાઇ થઈ ગયલેા એવા હુકમિામાિી કોઈ વ્યક્ક્ત ધવરુદ્ર બજવણી 
કરવી. 

કલમ-211 િાધિ કરવિા ઈરાદાથી ગિુાનુ ંખોટંુ તિોમત.  

કલમ-212 ગિુગેારિ ેઆસ્રયા આપવો.ગિુગેારિો ગિુો મોતિી ધશક્ષાપાત્ર િોય ત્યારે પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ્પાત્ર થશ.ેગિુગેારિો ગિુો 
આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ પાત્ર િોય ત્યારે ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ેગિુગેારિો ગિુો દસ વર્થૅી એક વર્ ૅ
સિુીિી કેદ સજાપાત્ર િોય ત્યારે ગિુા માટે ઠરાવલેી કેદિી મદુ્તિા મહ્તમ 1\4 સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે  

કલમ-213 ગિુગેારિ ેધશક્ષામાથી બચાવવા માટે ભટેસોગાદ લવેા માટે.  
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કલમ-214 ગિુગેારિ ેબચાવવા અવજેરૂપ ેભેટ આપવી અથવા ધમલકત પરત કરવી. 

કલમ-215 ચોરાયલેી ધમલકત પાછી મળેવી આપવામા ંમદદ કરવા ભટે સોગાદ લવેી.   

કલમ-216 અટકાયત માથી િાધશ ગયલેા અપરાિીિ ેઅથવા જેિ ેપકડવાિો હુકમ થયલે િોય.તિે ેઆસ્રય આપવો અથવા છુપાવવો.  

કલમ-216(A) લુટં અથવા ઘાડિો ગિુો કયો િોય એવી વ્યક્ક્તઓિ ેજાણીજોઈિ ેઆસ્રય આપવો.સાત વર્ૅ સિુીિી સખત કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-216(B) “આસ્રય આપવો” િી કલમો 212; 216 અિ ે216-A મા ંઆપલેી વ્યાખ્યા.(એક્ટ િ.ં8\1942િી કલમ 3 થી રદ કરી છે.)  

કલમ-217 કોઈ વ્યક્ક્તિ ેધશક્ષામાથંી બચાવવા અગર કોઈ ધમલકત જપ્ત થતી અટકાવવા ઇરાદાથી જાિરેિોકર કાયદાિી સચૂિાિી અવજ્ઞા કરે. 

કલમ-218 કોઈ વ્યક્ક્ત સજા કે ધમલકતિ ેજપ્તીમાથંી થતી બચાવવાિા ઇરાદે જાિરેિોકર ખોટી િોંિ કે લખાણ તયૈાર કરે. 

કલમ-219 ડયાયિી કાયષવાિી દરમ્યાિ કોઈ િોકર ભ્રષ્ટ્ટ્તાથી અથવા બરઈરાદાથી કોઈ અિવેાલ; હુકમથી અથવા ધિણયઁ કરે અથવા જાિરે કરે અિ ેત ે
જાણતો િોય કે ત ેકાયદા ધવરૂદ્ર્નુ ંછે. 

કલમ-220 પોત ેજે કૃત્ય કરે છે ત ેકાયદા ધવરૂદ્ર છે એમ જાણતા છતા; કોઈ જાિરેિોકર મકુદમા માટે મોકલવુ ંઅથવા કેદમા ંઅટકાયતમા ંરાખ.ે  

કલમ-221 બ્રગરફ્તાર કરવા માટે બિંાયેલા જાિરે િોકરે ઇરાદાપવુકૅ બ્રગરફ્તાર િ કરવા બાબત. 

કલમ-222 સજા ભોગવતી કે કાયદેસર રીત ેમકુ્દમા માટે મોકલલેી વ્યક્ક્ત અટક કરવા બિંાયલે જાિરેિોકર દ્રારા ઇરાદાપવૂકૅ અટક કરવામા ંકસરૂ.  

કલમ-223 જાિરે િોકરિી બ ેકાળજીિા કારણે કેદ અથવા િવાલામાથંી કોઈ િાધશ જાય.   

કલમ-224 પોતાિી કાયદેસર િરપકડમા ંપ્રધતકાર કે અવરોિ. 

કલમ-225 બીજી વ્યક્ક્તિી કાયદેસર િરપકડ સામ ેપ્રધતકાર કે અવરોિ. 

કલમ-225(A) અડય બીજી કોઈ જોગવાય કરવામા ંઆવી િ િોય એવા હકસ્સાઓમા ંજાિરેિોકરે કરેલી કાનિૂી િરપકડમા ંઅવરોિ કે પ્રધતકાર અથવા 
િાસી જવા દેવુ ંકે મદદગારી. 

કલમ-225(B) બીજી કયાયં જોગવાઈ િ િોય તેવા હકસ્સામા ંકાયદેસર િરપકડ સામ ેપ્રધતિાર,અવરોિ કે િાસી જવુ.ં 

કલમ-226 રદ થઈ છે.(એક્ટ િ6.26/195િી કલમ 117 અિ ેધશડયઅુલી.) 

કલમ-227 ધશક્ષા માફિી શરતોિો ભગં.મળૂ જે સજા કરાઈ િોય ત ેસજા થશે જો સજાિો કોઈ ભાગ ભોગવ્યો િોય તો બાકીિા ભાગિી સજા થશ.ે 

કલમ-228 ડયાધયક કાયવૅાિીમા ંબઠેેલા રાજ્યસવેકનુ ંજાણીજોઈિ ેઅપમાિ કરવુ.ં 
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કલમ-228(A) કેટલાક ગિુા વગેરેમા ંભોગ બિિારિી ઓળખિી જાિરેાત.કલમ-376;376-A;376-B;376-C ;376-D;376-E;જેવી કેટલીક ભોગ બિલેી વ્યક્ક્ત 
ઓળખ પ્રધસહદ્ર કોઈ કરે તો બ ેવર્ૅ સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-229 જ્યરુર અથવા એસસેર સ્વાગં.બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે 

કલમ-
229(A) 

જામીિ કે જાતમચુરકા િઠેળ મકુ્ત કરાયલેી વ્યક્ક્ત દ્રારા ડયાયલયમા ંગેરિાજર રિવેા અંગે.એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે   

કલમ-230 ‘ધસક્કા’િી વ્યાખ્યા. 

કલમ-231 ખોટા ધસક્કા બિાવવુ.ંસાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-232 ભારતીય ખોટો ધસક્કો બિવવો.આજીવિ કેદ કે દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-233 બિાવટી ધસક્કા બિાવવા માટેનુ ંસાિિ બિાવવ ુકે વચેવુ.ંત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-234  ભારતીય ખોટા ધસક્કા બિાવવા માટે સાિિ બિાવવુ ંકે વચેવુ.ં  

કલમ-235 ખોટા ધસક્કા બિાવવાિા િતેથુી વાપરવા માટેિી સામગ્રી કે સાિિિો કબજો ઘટાડવો.સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-236 ભારત બિાર ખોટા ધસક્કા બિાવવા માટે ભારત માટે ઉતજેિ કે મદદગારી કરવી.  

કલમ-237 બિાવટી કે ખોટા ધસક્કાિી આયાત અથવાધિકાસ. 

કલમ-238 બિાવટી ભારતીય ધસક્કાિી આયાત-ધિકાસ.દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-239 કોઈ ધસક્કો િકલી છે એવુ ંજ્ઞાિ િોવા છતા ંતે આપવો. 

કલમ-240 જ્યારે કોઈ ભારતીય ધસક્કો બિાવટી છે એવુ ંજ્ઞાિ સહિત ત ેઆપવુ.ંદસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-241 પ્રથમ વખત તેિી પાસે કોઈ ધસક્કો આવ્યો િોય પરંત ુત ેખોટો છે તેવ ુ ંપોત ેિ જાણતા બીજાિ ેસાચા ધસક્કા તરીકે આપવા અંગે.  

કલમ-242 કોઈ ધસક્કો બિાવટી છે તેમ જાણ િોવા છતા તિે ેપોતાિી પાસ ેરાખવુ.ં 

કલમ-243 કોઈ ભારતીય ધસક્કો બિાવટી છે તમે જાણ િોવા છતા તિે ેપોતાિી પાસ ેરાખવુ.ંસાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ્પાત્ર થશ.ે 

કલમ-244 ટંકશાળામા ંિોકરી કરતો કમષચારી િોકરી દરમ્યાિ કાયદાથી ધિક્સ્ચત થયલેા વજિ કે સધંમસ્ર્ણ કરતા અલગ ધસક્કો બિાવ.ેસાત વર્ ૅ
સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે   

કલમ-245 ટંકશાળામાથંી ધસક્કા બિાવવા માટેિા ઓજારો કે સાિિો બિાર લઈ જાઈ ત ેઅંગ.સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 
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કલમ-246 દગલબાજીથી અથવા અપ્રમાબ્રણક પણ ેકોઈ ધસક્કાનુ ંવજિ ઓછુ ંકરે અથવા તિેા સધંમસ્રણમા ંફેરફાર કરે. 

કલમ-247 દગલબાજીથી અથવા અપ્રમાબ્રણકપણ ેભારતીય ધસક્કનુ ંવજિ ઓછું કરે અથવા તેિા સધંમસ્રણમા ંફેરફાર કરે.સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ે
દંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-248 કોઈ ધસક્કો; બીજા ધસક્કા તરીકે ચાલી જાય એવા ઈરાદાથી તિેો સ્વરૂપ બદલવુ.ં 

કલમ-249 કોઈ ધસક્કો; બીજા ભારતીય ધસક્કા તરીકે ચાલી જાય એવા ઈરાદાથી તને ુ ંસ્વરૂપ બદલવુ.ં 

કલમ-250 કોઈ ધસક્કામા ંફેરફાર થયલેો છે તેવી જાણ િોવા છતા ંત ેબીજાિ ેઆપ.ે  

કલમ-251 કોઈ ભારતીઉ ધસક્કામા ંફેરફાર થયલેો છે તવેી જાણ િોવા છતા ત ેબીજાિ ેઆપ.ે  

કલમ-252 કોઈ ધસક્કો પોતાિી પાસ ેઆવ્યો ત્યારે ત ેફેરફારવાળો છે તવેી જાણ સાથ ેઅડય કોઈિ ેઆપવા અંગે.  

કલમ-253 કોઈ ભારતીય ધસક્કો પોતાિી પાસે આવ્યો ત્યારે તે ફેરફારવાળો છે તવેી જાણ સાથે ત ેઅડય કોઈિ ેઆપવા અંગે.  

કલમ-254 કોઈ ધસક્કો પિલેી વખત પોતાિી પાસ ેઆવલે િોય ત્યારે તમેા ંફેરફાર થયલેો છે એમ િિીં જાણીિ,ેતેવો ધસક્કો સાચા તરીકે વાપરવો. 

કલમ-255 બિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ બિાવવા અંગે.આજીવિ કેદ કે દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ સજા તથા દંડપાત્ર થઈ શકે. 

કલમ-256 બિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ બિાવવા અંગેનુ ંસાિિ અથવા સામગ્રીિો કબજો િરાવવો.સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-257 સરકારી સ્ટેમ્પિી બિાવટ અંગેનુ ંકોઈ સાિિ બિાવવુ ંકે તેનુ ંવચેાણ કરવુ.ંસાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-258 બિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પનુ ંવચેાણ કરવુ.ંસાત વર્ૅ સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-259 બિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પિો કબજો રાખવો. 

કલમ-260 બિાવટી સ્ટેમ્પ તરીકે જાણેલા, તેિ ેસાચ છે એમ તિેો ઉપયોગ કરવો.સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-261 સરકારિ ેનકુસાિ કરવાિા ઈરાદાથી સરકારી સ્ટેમ્પ પરથી કોઇક લખાણ ચકેી િાખંવુ ંકે દસ્તાવજે વપરાયલેો સ્ટેમ્પ કાઢી િાખંવો. 

કલમ-262 પિલેી વખત વપરાશમા ંઆવી ગયો છે એમ જાણવા છતા સરકારી સ્ટેમ્પ વાપરવો.બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-263 સ્ટેમ્પિો ઉપયોગ અગાઉ થયો િોવાન ુદશૉવત ુબ્રચહ્ન કે ધિશાિી ભ ૂસંી િાખંવી.ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે થશ.ે   

કલમ-
263(A) 

બિાવટી સ્ટેમ્પ પર મિાય કરવી. 
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કલમ-264 તોલવા માટે ખોટા સાિિોિો દયયકુ્ત રીત ેઉપયોગ કરવો.એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડિી સજા થશ.ે 

કલમ-265 ખોટા તોલા અિ ેમાપિો દયાયકુ્ત રીત ેઉપયોગ કરવો. 

કલમ-266 દગાયકુ્ત ઇરાદાથી ખોટા વજિ કરવાિા સાિિો વગેરે જાણીજોઈિે પોતાિી પાસ ેરાખવા.એક વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-267 ખોટા તોલ અિ ેમાપ બિાવવા કે વચેવા.એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેથશ.ે  

કલમ-268 જાિરે ત્રાસદાયક કૃ્રત્ય. 

કલમ-269 જીવિિ ેજોખમમા ંમકેુ તવેા રોગિો ચેપ ફેલાવવાિી સભંાવિા વાળુ બકેાળજી ભયુષ કૃત્ય.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ે
સજા કરવામા ંઆવશ.ે  

કલમ-270 જીવિિ ેજોખમમા ંમકેુ તવેા રોગિો ચેપ ફેલાવવાિી સભંાવિા વાળુ િોય એવુ ંકોઈ કાયષ ઉપકે્ષાથી અથવા િરે્બહુદ્રથી કરવુ.ંબ ેવર્ૅ સિુીિી 
કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે   

કલમ-271 ચપેી રોગ સબંિંી ધિયમોિો અિાદર અથવા રોગિા લીિ ેદૂર રિવેા સબંિંિા ધિયમિો જાિીજોઈિ ેભગં કરવો.  

કલમ-272 વચેવાિા ઈરાદાથી રાખલેા ખોરાક કે પીવાિી વસ્તમુા ંભેળસળે કરવા અંગે.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે.  

કલમ-273 િાધિકારક ખાદ્ય પદાથષ કે પીણાન ુવચેાણ.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે. 

કલમ-274 થી કલમ-276 દવાઓમા ંભળેસળે અંગેિી છે.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થઈ શકે. 

કલમ-274 દવાઓમા ંભેળસળે. 

કલમ-275 જયારે કોઈ વ્યક્ક્ત ભળેસળેવાળી દવાનુ ંવચેાણ કરે ત્યારે.છ મહિિા સિુીિીકેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે. 

કલમ-276 ખરેખર જે દવા િોય ત ેદવાિ ેજુદી રીત ેબિાવટ કરી તને ુ ંવચેાણ. 

કલમ-277 સાવષજધિક ઝરણા ંકે જળાશયનુ ંપાણી દુધર્ત કરવુ.ંત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે. 

કલમ-278 સ્વાસ્થય્િે નકુસાિ થાય તે રીત ેવાતાવરણ બગાડવુ.ંપાચંસો રૂધપયાિા દંડિી સજા કરાશ.ે 

કલમ-279 જાિરે રસ્તા પર બફેામપણો વાિિ િકંારવુ ંકે સવારી કરવી.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે. 

કલમ-280 બફેામપણ ેકોઈ વાિિ િકંારવુ.ં 

કલમ-281 વિાણવટીિ ેખોટા માગષ દોરવા ંકોઈ ખોટી રીત િેજ ધિશાિી અથવા બોયુ ંબતાવવુ ં
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કલમ-282 જોખમકારક રીત ેઅિ ેખબૂ જ ભરચક વિાણમા ંભાડું લઈિ ેજળમાગે લઈ જવા. 

કલમ-283 જાિરે રસ્તા ઉપર અથવા જળમાગષમા ંકોઈ વ્યક્ક્તિ ેડર કે અવરોિ ઉભો કરવો. 

કલમ-284 ઝરેી પદાથષ અંગે ઉપકે્ષાભયુષ વતષિ.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે. 

કલમ-285 આગથી સળગી ઉઠે તેવા પદાથષ બાબતમા ંઉપકે્ષાભયુષ કૃત્ય.  

કલમ-286 સ્ફોટક પદાથષ અંગે ઉપકે્ષાભયુષ વતષિ.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ બિં ેસજા થઈ શકે. 

કલમ-287 યતં્રો સબંિંમા ઉપકે્ષાભયુષ વતષિ. 

કલમ-288 કોઈ ઘર તોડી પાડતા કે સમારકામ કરતા ઉપકે્ષાભયુષ વતાષવ. 

કલમ-289 પ્રરરાણી અંગે બદેરકારીભયુષ વતાષવ કરવુ.ં 

કલમ-290 જ્યારે જાિરે ઉપદ્રવ અંગે બીજે ક્યાયં જોગવાઇ િ કરેલ િોઈ તેવા કેસોમા ંધશક્ષા. 

કલમ-291 પિુરાવષતિ િહિિં કરવાિા હુકમ થયા પછી પણ ઉપદ્રવ ચાલ ુરિવેો. 

કલમ-292 અશ્લીલ અટકાવવા બીભત્સ પસુ્તકોનુ ંવચેાણ વગેરે.પ્રથમવાર દોધર્ત ઠરવાથી બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ થઈ શકે છે.બીજીવાર અિ ે
ત્યારપછી પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ થઈ શકે છે.અપવાદ: જાિરે હિતમા ંવ્યાજબી િીવડે , શદુ્રબહુદ્રથી િાધમિક િતેઓુ માટે વપરાતી 
કે રખાત ુ ંિોય, પ્રાબ્રચિ સ્મારકિ ેલગતુ ં, િાધમિક િતે ુમાટે રાખલેા કોતરેલી આકૃ્રધતઓ.  

કલમ-293 અશ્લીલ વસ્તઓુનુ ંયવુાિ વ્યક્ક્તિ ેવચેાણ.ત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ , બીજીવાર દોધર્ત ઠય ેસાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ થઈ 
શકે.  

કલમ-294 અશ્લીલ ગીત , ગાયિ કે કાયો કરવા અંગે. ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં.ે 

કલમ-294(A) લોટરી ઓહફસ રાખવી.છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ ેતથા લોટરી રકમ કે ચીજવસ્ત ુઆપવાિી દરખાસ્ત જાિરે 
કરે તિે ેએક િજાર રૂધપયા સિુીિી દંડિી સજા થશ.ે     

કલમ-295 કોઈ વગષિી વ્યક્ક્તઓિા િમષનુ ંઅપમાિ કરવાિા ઈરાદે પજૂાિા સ્થળોિો િાશ કરવો કે એિ ેઅપધવત્ર બિાવવુ.ંબ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા 
દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-
295(A) 

ભારતિા િાગહરકોિા કોઈ વગંિી િમષ કે િાધમિક માડયતાઓનુ ંઅથવા િમષનુ ંઅપમાિ કરવુ ંઅથવા અપમાિ કરવાિો પ્રયત્િ કરવો.ત્રણ 
વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે  

કલમ-296 િાધમિક મડંળીિ ેધવક્ષપ.એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-297 સ્મશાિ વગેરેમા ંદુષ્ટ્પવશે.એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-298 િાધમિક લાગણીઓ દુભાવવાિા ઈરાદાથી જાણી જોઈિ ેશબ્દો બોલવા વગેરે. 
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કલમ-299 સાપરાિ મનષુ્ટ્યવિ.જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત તિેા કૃ્રત્યથી કોઈનુ ંમોત િીપજાવ ેઅિે તમે કરવામા ંતિેો ઇરાદો મોત ધિપજાવવાિો કે મતૃ્ય 
વ્યક્ક્ત સાપરાિ ધિપજાવવાિો સભંવ િોય તવેી શાહરરીક િાધિ પિોંચાડવાિો િોય કે પોતાિા કૃત્યથી મોત થવાિો સભંવ 
િોવાિી જાણકારી િોય ત્યારે ત ેમનષુ્ટ્ય વિિો ગિુો કરે છે તેમ કિવેાય. દા.ત ક,ખનુ ંમતૃ્ય ુધિપજવાિા ઇરાદાથી અથવા આમ 
કરવાથી ખનુ ંમતૃ્યુ ંથવાિી શક્યતા છે તેમ જાણવા છતા િકે વગરનુ ંવાચિ ચલાવવા આપ ેછે. અિે ખ વાિિ બરાબર છે તવે ુ ં
સમજીિ ેવાિિ ચલાવવાિો પ્રયત્િ કરે છે અિ ેખનુ ંઅકસ્માતથી મતૃ્ય ુથાય છે. અિીં ક , ખિા મતૃ્ય ુમાટે જવાબદાર છે. 

 
કલમ-300 ખિુ.ગિુાહિત મનષુ્ટ્ય વિ એ ખિુ છે જો કૃત્ય મતૃ્ય ધિપજાવવાિા ઇરાદાથી કયુષ િોય. મતૃ્ય ુધિપજાવવાિા ઇરાદાથી એવી શાહરરીક ઇજા 

કરાઈ િોય જેિાથી વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવવાિી શક્યતા િોવાિી વ્યક્ક્તિ ેજાણકારી િોય એવી શાહરરીક ઇજા પિોચાડવાિા 
િતેથુી કરેલુ ંકૃત્ય.જે કૃત્યથી મતૃ્ય ુથયલે િોય ત ેકૃત્ય શાહરરીક િાિી પિોચાડવાિા ઇરાદાથી કયુષ િોય અિ ેઆવી િાિી કુદરતી 
રીત ેમતૃ્ય ુધિપજવાિી માટે પરૂતી િોય.જે કૃત્યથી મતૃ્ય ુથવાિી શક્યતા િોય એવી શાહરરીક િાિી ધવિા કારણે કરવામા ં
આવ.ેઅપવાદ: આકક્સ્મક લડાઈ, અચાિક અિ ેગભંીર ઉશ્કેરણી, પવૂષ ધવચારણાિો અભાવ, અયોગ્ય લાભ લીિોિ િોય.  

કલમ-301 જે વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુિીપજવાન ુઈરાદો િારેલો િોય ત ેધસવાયિી બીજી વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવતો સાપરાિ મનષુ્ટ્યવિ. 

કલમ-302 ખિુિી ધશક્ષા. મોત અથવા આજીવિ કેદિી સજા થશ.ેમતૃ્ય ુદંડ ભાગ્ય ેજ સજાષતા(rerest of the rere) ખિુિા હકસ્સામા ંઅપાય છે. 

કલમ-303 આજીવિ કેદ ભોગવતી વ્યક્ક્ત દ્રારા ખિુ. મોતિી સજા કરાશ.ે  

કલમ-304 ખિુ િ ગણાય તવેા સાપરાિ મનષુ્ટ્ય્વિ માટે સજા. 

કલમ-
304(A) 

બદેરકારી મતૃ્ય ુધિપજાવવુ.ં બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે  

કલમ-
304(B) 

દિજે મતૃ્ય.ુ અિીં સ્ત્રીિા લગ્િિ ેસાત વર્ ૅકરતા ઓછો સમય થયો િોય તેવો હકસ્સો દિજે મતૃ્ય ુગણાશ.ે ગિુગેાર તરીકે પધત અથવા પધતિા 
સગાિ ેઅથવા બિંએે મતૃ્ય ુધિપજાવ્યુ ંિશ ેએમ માિી શકાય.(સાત વર્ ૅકરતા ઓછી િ િોય તટેલી આજીવિ કેદ સિુીિી સજા 
કરી શકશ.ે)  

કલમ-305 અક્સ્થર મગજિી વ્યક્ક્ત અથવા બાળકિ ેઆત્મિત્યામા ંમદદગારી.મોતિી, આજીવિ કેદિી કે દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર 
થશ.ે  

કલમ-306 આત્મિત્યામા ંમદદગારી કરવી. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-307 ખિુ કરવાિો પ્રયત્િ કરવો. આજીવિ કેદિી અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા. જો આજીવિ કેદ માટે દોધર્ત ઠરેલી વ્યક્ક્ત દ્રારા ખિુિો 
પ્રયત્િ કરવામા ંઆવ ેઅિે વ્યથા કરી િોય મોતિી સજા કરી શકાશ.ે   

કલમ-308 સાપરાિ મનષુ્ટ્યવિ કરવાિો પ્રયત્િ કરવો. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડિી અથવા બિં ેસજા થશ ેપરંત ુઆવા કૃત્યથી વ્યક્ક્તિ ેવ્યથા 
થાય તો સાત વર્ ૅસિુીિી કેદિી અથવા દંડિી બિં ેસજા થઈ શકશ.ે  

કલમ-309 આત્મિત્યા કરવાિી કોધશસ. વ્યક્ક્ત આપઘાત કરવાિો પ્રયત્િ કરે અથવા આ પ્રકારનુ ંકોઈ કાયષ કરે તો ત ેવ્યક્ક્તિ ેએક વર્િૅી સાદી કેદ 
અથવા દંડ એમ બિં ેધશક્ષાઓ થશ,ે કલમ-309 ચચાષમા ંરિલેી કલમ છે કે કારણ કે 20મા કાયદા પચં ેઆ કલમિ ેિાબદુ 
કરવાિી વાત કરી િતી, કારણ કે આપ્રયાસ કરવિા વ્યક્ક્ત કાયદાિી બીકથી તબીબી સવેાઓ લેવા જતા ંિથી. આપ્રકારિા 
હકસ્સઓમા ંમતૃ્ય ુદર ઓછો કરવાિા કારણ ેકલમ -309 રદ કરવાિી ભલામણ કરી િતી.  

કલમ-310 ઠગ િોવુ.ં 
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કલમ-311 ઠગ િોય તેિ ેધશક્ષા. આજીવિ કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-312 ગભષપાત કરાવવો. સ્ત્રીિો પ્રાણ બચાવવાિા િતે ુતથા શદુ્રબહુદ્રથી વગર ગભષપાત કરાવ્યો િોય ત ેધસવાયિા હકસ્સામા ંત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ 
અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશે પરંત ુજો સ્ત્રીિા ઉદરમા ંબાળક ધવકસલેુ ંિોય તો સાત વર્ૅ સિુીિીકેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-313 સ્ત્રીિી સમંધત ધસવાય ગભષપાત કરાવવો. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશે. 

કલમ-314 ગભષપાત કરાવાિા ઇરાદે કરાયલેા કાયષથી િીપજેલુ ંમતૃ્ય.ુ દસ વર્ ૅસિુીિે કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ ેપરંત ુજો આવ ુકૃત્ય સ્ત્રીિી સમંધત વગર 
થયલેુ ંિોય તો આજીવિ કેદિી સજા થઈ શકશ.ે 

કલમ-315 બાળકિ ેજીવત ુિ જડમ ેત ેઅટકાવવા અથવા જડમ પછી એનુ ંમતૃ્ય ુથાય તવેા ઈરાદાથી કરેલુ ંકૃત્ય. 

કલમ-316 સાપરાિ મનષુ્ટ્યવિ ગણાય એવા કૃત્યથી ગભષમા ંજીવતો િોય એવા બાળકનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવવુ.ં મતૃ્ય ુધિપજાવ ેતેિ ેદસ વર્ૅિી મદુ્ત 
સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-317 ખલુ્લામા ંબાળકિ ેછોડી દેવુ ંકે ત્યજી દેવ.ુ સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડિી ધશક્ષા કરાશ.ે  

કલમ-318 જડમ છુપાવવો. 

કલમ-319 વ્યથા. 

કલમ-320 મિાવ્યથા. 

કલમ-321 સ્વચે્છાપવુષક વ્યથા ધિપજાવવી. 

કલમ-322 સ્વચે્છાપવુષક મિાવ્યથા ધિપજાવવી. 

કલમ-323 સ્વચે્છાપવુષક વ્યથા ધિપજાવવાિી ધશક્ષા.ઉશ્કેરાટિા કારણ ેસ્વચે્છાપવુષક વ્યથા િ કરી િોય તો એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ે
સજા કરાશ.ે  

કલમ-324 ભયકંર શસ્ત્રો કે સાિિો વડે સ્વચે્છાપવુષક વ્યથા ધિપજાવવી.ત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-325 સ્વચે્છાપવુષક મિાવ્યથા ધિપજાવવાિી ધશક્ષા. ઉશ્કેરાટ્િા કારણ ેસ્વચે્છાપવુષક વ્યથા િ કરી િોય તો સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-326 ભયંકર શસ્ત્રો કે સાિિો વડે સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા ધિપજાવવાિી. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશે.  

કલમ-
326(A) 

એધસડ વગેરેિા ઉપયોગથી સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા પિોંચાડવી.દસ વર્ ૅમદુ્તથી ઓછે િ િોય તટેલી અિ ેવધમુા વધ ુઆજીવિ કેદિી 
સજા તથ દંડપાત્ર કરાશ.ે  
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કલમ-
326(B) 

સ્વચે્છાપવૂષક એધસડ ફેંકવો અથવા ફેંકવાિો પ્રયાસ કરવો.પાચં વર્ૅથી ઓછી િ િોય તટેલી અિ ેસાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર કરાશ.ે 

કલમ-327 િાકિમકીથી ધમલકત પડાવી લવેા કે ગેરકાયદેસર કાયષ કરાવવા માટે સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા પિોંચાડવી. 

કલમ-328 ગિુો કરવાિા ઇરાદે ઝરે વગેરેથી વ્યથા ધિપજાવવા બાબત. 

કલમ-329 િાકિમકીથી ધમલકત પડાવી લવેા કે ગેરકાયદેસર કાયષ કરાવવા માટે સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા  પિોંચાડવી. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅ
સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થઈ શકે.     

કલમ-330 િાકિમકીથી કબલૂાત કરાવવા કે ધમલકત પાછી સોંપવાિી ફરજ પાડવા સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા ધિપજાવવી. 

કલમ-331 િાકિમકીથી કબલૂાત કરાવવા કે ધમલકત પાછી સોંપવાિી ફરજ પાડવા સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા ધિપજાવવી.  

કલમ-332 જાિરે સવેક પોતાિી ફરજ બજાવતા અટકાવવા માટે સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા પિોંચાડવી.ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા 
કરાશ.ે 

કલમ-333 રાજ્ય સવેકિે પોતાિી ફરજ બજાવતા અટકાવવા માટે સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા ધિપજાવવી.દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ે
સજા કરાશ.ે 

કલમ-334 ઉશ્કેરાટિ ેકારણ ેસ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા ધિપજાવવા બાબત. એક મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-335 ઉશ્કેરાટિ ેકારણ ેસ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા ધિપજાવવા બાબત.ચાર વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-336 બીજાિી જજિંદગી અથવા સલામતીિ ેભયમા ંમકૂત ુકાયષ. કોઈપણ વ્યક્ક્ત બદેરકારીપવૂષક કોઈ કૃત્ય કરે અિ ેઅડય લોકોિી શારીહરક 
સલામતી જોખવાઈ તવેી પહરક્સ્થધત. 3 મહિિાિી બ ેપકૈી કોઈ એક કેદ અથવા 250 રૂધપયાિો દંડ અથવા બિં ેધશક્ષા થશ.ે  

કલમ-337 બીજાિી જજિંદગી કે અંગત સલામતીિ ેભયમા ંમકૂતા કૃત્યથી વ્યથા ધિપજાવવી.  

કલમ-338 બીજાિી જજિંદગી કે અંગત સલામતીિ ેભયમા ંમકૂતા કૃત્યથી મિાવ્યથા ધિપજાવવી. 

કલમ-339 ગેરવાજબી અવરોિ. કોઈ વ્યક્ક્ત અડય વ્યક્ક્તિ ેજે હદશા તરફ જવાિો િક તે હદશામા ંજતી વખત ેસ્વચે્છાપવૂષક અટકાવ ેકે અડચણ ઉભી 
કરે તો ત ેવ્યક્ક્તએ ગેરકાયદે અવરોિ કયો છે તેમ કિવેાય.    

કલમ-340 ગેરવાજબી અટકાયત.કોઈ વ્યક્ક્ત અડય વ્યક્ક્તિ ેધિક્સ્ચત કરેલી અમકુ િદ કે સીમા બિાર િ જવા દે અિ ેઅવરોિ ઉભો કરે તો ત ે
વ્યક્ક્તએ ગેરકાયદે અટકાયત કરી છે તમે કિવેાય. 

કલમ-341 ગેરવાજબી અવરોિ માટે સજા. એક મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે.  

કલમ-342 ગેરવાજબી અટકાયત માટે સજા. એક વર્ ૅસિૂીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થઈ શકે. 
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કલમ-343 ત્રણ અથવા વધ ુહદવસ સિુી ગેરવાજબી અટકાયત.બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થઈ શકે. 

કાલ્મ-344 દસ અથવા વધ ુહદવસ સિુીિી ગેરવાજબી અટકાયત. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-345 જેિ ેછોડી મકુ્વા માટે આદેશ આપવામા ંઆવ્યો િોય ત ેવ્યક્ક્તિી ગેરવાજબી અટકાયત. 

કલમ-346 ગપુ્ત સ્થળે ગેરકાયદેસર અટકાયત.બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ ઉપરાતં બીજા સજા પાત્ર થઈ શકશ.ે 

કલમ-347 જબરાયથીએ ધમલકત મળેવવા કે ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરવાિી ફરજ પાડવા. 

કલમ-348 જબરાયથી કબલુાત મેળવવા કે કોઈ ધમલકત પાછી સોંપવાિી ફરજ પાડવા અંગે. 

કલમ-349 બળ. 

કલમ-350 ગિુાહિત બળ. કોઈ વ્યક્ક્તિ ેઈજા, ભય કે ત્રાસ પિોંચાડવાિા ઇરાદાપવૂષક અથવા તવે ુ ંસભંવ િોવાિી જાણ સાથ ેબળ વાપરે તો ગિુાહિત 
બળ વાપયુષ છે તવે ુ ંકિવેાય.  

કલમ-351 હુમલો. જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી વ્યક્ક્તિી ઇરાદાપવૂષક એિી તરફ ચષે્ટ્ટા અથવા પ્રયત્િ કરે અથવા એમ જાણવા છતા ંત ેવ્યક્ક્તિ ેએવો 
ભય કે બીક ઉત્પન્ન થશે કે ત ેવ્યક્ક્ત તિેી તરફ ગિુાિીત બળિો ઉપયોગ કરશ,ે તિેા હુમલાિો ગિુો ઉદભવ ેછે.દા.ત. ક 
ઇરદાપવૂષક બ સામે મકુ્કો મારવાિી તૈયારીમા ંછે તિેાથી ખ એમ માિશે કે ક મકુ્કો મારવાિી તયૈારીમા ંછે તો આ હકસ્સમા ંક એ 
હુમલાિો ગિુો કયો છે. બળ પ્રયોગ થવાિો છે તેવી શકંા ઉદભવ ેછે. ગિુાહિત બળબા પ્રયોગમા ંહુમલાિા ગિુાિો સમાવશે થઈ 
જાય છે.   

કલમ-352 ગભંીર ઉશ્કેરણી ધસવાય હુમલો કે ગિુાહિત બળિી ધશક્ષા. ગભંીર ઉશ્કેરાટ ધસવાય, ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા 
થઈ શકે. 

કલમ-353 રાજ્ય સવેકિે તિેી ફરજ બજાવતા અટકાવવા હુમલો કે ગિુાહિત બળ. બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે  

કલમ-354 કોઈ સ્ત્રીિી લાજ લેવાિા ઈરાદે તેિી ઉપર હુમલો કે ગિુાહિત બળ. 

કલમ-
354(A) 

 જાતીય સલામણી તથા જાતીય સલામણી બદલ ધશક્ષા. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-
354(B) 

આબરૂ લવેાિા ઇરાદે સ્ત્રી ઉપર હુમલો કે ગિુાહિત બળ વાપરવો.ત્રણ વર્થૅી ઓછો િ િોય તેવી અિે વધમુા ંવધ ુસાત વર્િૅી કેદ અિે 
દંડપાત્ર કરાશ.ે   

કલમ-
354(C) 

જાધતય લાલસા લવેા માટે છુપી રીત ેકુદન્ષ્ટ્ટપાત (વોયહુરઝમ). 

કલમ-
354(D) 

પીછો કરવો (સ્ટોહકિંગ). 
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કલમ-355 ગભંીર ઉશ્કેરણી ધસવાય વ્યક્ક્તિ ેમાિભગં કરવાિા ઇરાદે હુમલો કે ગિુાહિત બળ વાપરે. 

કલમ-356 કોઈ વ્યક્ક્તએ િારણા કરેલી ધમલકતિી ચોરી કરવાિી કોધશશ કરવા હુમલો કે ગિુાહિત બળ વાપરવુ.ં 

કલમ-357 કોઈ વ્યક્ક્તિી ગિુાહિત અટકાયતિી કોધશશમા ંહુમલો કે ગિુાહિત બળ વાપરે. 

કલમ-358 ગબં્રભર ઉશ્કેરણથી હુમલો કે ગિુાહિત બળ. એક મહિિા સિુીિી સાદીકેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરશ.ે 

કલમ-359 મનષુ્ટ્યિરણ (અપિરણ). 

કલમ-360 ભારતમાથી અપિરણ. કોઈ વ્યક્ક્ત અડય વ્યક્ક્તિે અથવા તેિા વતી સમધંત આપવા કાયદેસર રીત ેઅધિકાર આપવા અધિકૃત વ્યક્ક્તિી 
સમંધત લીિા વગર ભારત બિાર લઈ જાય ત્યારે વ્યક્ક્તએ ભારતમાથંી અપિરણ કયુષ કિવેાય.   

કલમ-361 કાયદેસરિા વાલીપણામાથંી અપિરણ. 1. 16 વર્થૅીિીચેિા છોકરા 2. 18 વર્થૅી િીચિેી છોકરી 3. કોઈ અક્સ્થર મગજિી વ્યક્ક્ત ઉપરોક્ત 
તિેા કાયદેસરિા અધિકૃત વાલીિી સમધંત વગર અથવા વાલીિા કબજામાથંી લઈ જાય અથવા ફોસલાવીિ ેલઈ જાય ત્યારે ત ે
વ્યક્ક્તનુ ંકાયદેસરિા વાલીપણામાથંી અપિરણ થયુ ંકિવેાય. 

કલમ-362 મનષુ્ટ્યિયિ (અપિયિ). જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત અડય વ્યક્ક્તિ ેઅમકુ સ્થળેથી જવાિી બળજબરીપવૂષક ફરજ પાડે કે કપટપવૂષક લાલચ આપ ે
ત્યારે ત ેવ્યક્ક્તનુ ંઅપિયિ થયુ ંકિવેાય  કોઈપણ વયિી વ્યક્ક્ત સાથ ેસબંધંિત છે. 

કલમ-363 ભીખિા િતે ુમાટે સગીરનુ ંઅપિરણ કરવુ ંઅપગં બિાવવુ.ંદસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ ેપરંત ુજો અપગં બિાવિા હકસ્સામા ં
આજીવિ કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થઈ શકે.   

કલમ-364 ખિુ કરવા માટે મનષુ્ટ્યિરણ અથવા મનષુ્ટ્ય િયિ કરવુ.ં આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ૅ સિુીિી સખત કેદિી સજા તથા દંડપાત્ર થશ.ે 

કલ્મ-364(A) મકુ્ક્તદંડ અથાષત િાણાિા બદલામા ંપકડેલાિ ેમકુ્ત કરવા માટે કરાયલેુ ંઅપિરણ. મતૃ્ય ુદંડ અથવા આજીવિ કેદિી સજાપાત્ર થશ.ે 

કલમ-365 કોઈ વ્યક્ક્તિ ેગપુ્તપણ ેઅિ ેઅટકાયતમા ંરાખવાિા ઈરાદાથી મનષુ્ટ્યિરણ અથવા મનષુ્ટ્યિયિ. 

કલમ-366 કોઈ સ્ત્રીિ ેલગ્િ વગેરેિી ફરજ પાડવા તણેીનુ ંમનષુ્ટ્યિરણ અથવા મનષુ્ટ્યિયિ કરે. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે   

કલમ-366(A) સગીર વયિી છોકરી મળેવવા બાબત.દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-
366(B) 

ધવદેશમાથંી બાળા આયાત કરવી ત ેઅંગે. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિે દંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-367 કોઈ વ્યક્ક્તિ ેમિાવ્યથા, ગલુામી વગેરે કરાવવા કોઈ વ્યક્ક્તનુ ંમનષુ્ટ્યિરણ કે મનષુ્ટ્યિયિ કરે. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશે.    

કલમ-368 અપિરણ કે અપિયિ કરાયલેી વ્યક્ક્તિ ેગેરવાજબી કેદ કે અટકાયતમા ંરાખવી. 
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કલમ-369 શરીર પરથી ચોરી કરવાિા ઈરાદે દસ વર્થૅી િીચિેા વયિા બાળકનુ ંઅપિરણ કે અપિયિ.  

કલમ-370 ગલુામ તરીકે કોઈ વ્યક્ક્તિ ેખરીદવી અથવા એમિો ધિકાલ કરવો. મનષુ્ટ્ય વપેાર અંગે સાત વર્ૅ કરતા ઓછી િ િોય તટેલી પરંત ુદસ 
વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર.મનષુ્ટ્ય વપેાર એક કરતા વિારે વ્યક્ક્ત અંગેિો િોય તો દસ વર્ ૅકરતા ઓછી િ 
િોય તટેલી અિ ેઆજીવિ કેદ સિુીિી સખત કેદિી સજા અિે દંડપાત્ર. મનષુ્ટ્ય વેપાર સગીર બાળક અંગેિો િોત તો દસ વર્ ૅ
કરતા ઓછી મદુ્ત િ િોય તટેલી અિ ેવધમુા ંવધ ુઆજીવિ કેદ સિુીિી સખત કેદ અિ ેદંડપાત્ર. એક કરતા વિારે સગીર 
બાળકોિા હકસ્સામા ં14 વર્ ૅકરતા ઓછી િ િોય તટેલી વધમુા ંવધ ુઆજીવિ કેદ સિુીિી સખત કેદ અિ ેદંડપાત્ર. જો વ્યક્ક્ત 
સગીર બાળકિા વપેાર અંગે એક કરતા વિારે હકસ્સા સાથ ેસકંળાયેલો િોય તો મતૃ્યપુયષત સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે જો 
કોઈ રાજ્ય સવેક/પોલીસ અધિકારી મનષુ્ટ્ય વપેાર સાથ ેસકંળાયલેો િોય તો આજીવિ કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-
370(A) 

િરેાફેરી કરાયલેા વ્યક્ક્તનુ ંશોર્ણ કરવા અંગે. પાચં વર્ ૅકરતા ઓછી મદુ્ત િ િોય તટેલી અિે વધમુા ંવધ ુસાત વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી 
સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-371 કાયમ ગલુામોિો વપેાર કરવા બાબત. 

કલમ-372 વશે્યાવધૃત વગેરેિા િતે ુમાટે સગીરનુ ંવચેાણ. 

કલમ-373 વશે્યાવધૃત વગેરેિા િતે ુમાટે સગીરિી ખરીદી. 

કલમ-374 ગેરકાયદે ફરજજયાત વઠે. 

કલમ-375 બળાત્કાર. 

કલમ-376 બળાત્કાર માટે ધશક્ષા.આજીવિ કેદિી અથવા દસ વર્થૅી ઓછી િ િોય તટેલી મદુ્ત સિુીિી દંડપાત્ર સજા. પરંત ુપોલીસ અિીકારી કે 
અડય રાજ્ય સવેક, િોક્સ્પટલિો સચંાલક કે કમષચારી , જેલ કમષચારી દ્રારા બાર વર્થૅી ઓછી વયિી િોય તેવી સ્ત્રી પર બળાત્કાર 
કે સામહુિક બળાત્કારિા હકસ્સામા ંઆજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ૅથી ઓછી િ િોય તટેલી મદુ્તિી સખત કેદિી સજા અિે દંડપાત્ર 
થશ.ે 

કલમ-376(A) પીહડતાનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવવા અથવા તવેી ક્સ્થધતનુ ં ધિમાષણ કરવા બદલ ધશક્ષા. 

કલમ-376(B) પધત દ્રારા તિેી પોતાિી પત્િી સાથ ેઅલગ વસવાટ દ્રારા જાધતય સભંોગ.બ ેવર્ૅિી મદુ્તિી અિ ેસાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા 
થશ.ે  

કલમ-376(C) અધિકાર િરાવિાર વ્યક્ક્ત દ્રારા જાતીય સભંોગ.જાિરે સવેક (પબ્બ્લક સવષડટ) જેલ, હરમાડડ િોમ વગેરેિા અધિક્ષક કે કમષચારી વગષ. 
િોક્સ્પટલિા ંસચંાલિ કે તિેા કમષચાર વગષમા ંઉપરોક્તમા ંસમાધવષ્ટ્ટ કોઈ વ્યક્ક્ત તેિા િોદાિો કે ક્સ્થધતિો લાભ ઉઠાવીિ ેતિેા 
તાબાિી, િોક્સ્પટલમાિંી, કસ્ટડીમાિી સસં્થાિી કોઈ સ્ત્રી સાથ ેસભંોગ કરે અિ ેઆવો સભંોગ બળત્કારિો ગિુો િ બિતો િોય તો 
પણ તિે ેઓછામા ંઓછી પાચં વર્ ૅસિુીિી કે દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ તથા દંડપાત્ર થશ.ે   

કલમ-
376(D) 

સામહુિક બળાત્કાર (ગેંગ રેપ). પ્રત્યકે વ્યક્ક્તિ ેવીસ વર્િૅી મદુ્ત કરતા ઓછી િ િોય તટેલી જે મતૃ્ય ુસિુી લબંાવી શકાય તેવી સખત 
કેદિી સજા તથા દંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-
376(E) 

વારંવાર ગિુો કરવા બદલ ધશક્ષા. કલમ 376-A કે કલમ 376-Dનુ ંપિુરાવતષિ થવાિા હકસ્સામા ંમતૃ્ય ુસિુીિી સખત કેદ અથવા મતૃ્ય ુ
દંડિી સજા. 
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કલમ-377 સનૃ્ષ્ટ્ટક્રમ ધવરૂદ્રિા ગિુાઓ. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્િૅી મદુ્ત સિુીિી કેદ તથા દંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-378 ચોરી. 

કલમ-379 ચોરી માટેિી ધશક્ષા અંગે. ત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-380 મનષુ્ટ્યિા વસવાટ તરીકે ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવતા સ્થળમા ંચોરી કરે તો તિેે સજા. સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા.  

કલમ-381 પોતાિા શઠેિા કબજામાથંી ધમલકત કોઈ કારકુિ અથવા િોકર દ્રારા ત ેધમલકતિી ચોરી. સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા. 

કલમ-382 ચોરી કરવા માટે મતૃ્ય ુવ્યથાિ ેકે ધિયતં્રણ અંગેિા ભય પ્રરેવાિી વગેરે તયૈારી કયાષ બાદ કરવામા ંઆવલેી ચોરી.દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ે
દંડપાત્ર સજા. 

કલમ-383 જબરાઈથી કઢાવવા અંગે. 

કલમ-384 જબરાઈથી કઢાવવા અંગેિી ધશક્ષા. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-385 જબરાઈથી કઢાવવાિો ગિુો કરવા માટે કોઈ વ્યક્ક્તિે ઇજાિો ભય ઉત્પન્ન કરવો. 

કલમ-386 જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્તિ ેમતૃ્ય ુઅથવા મિાવ્યથાિા ભયમા ંિાખીિ ેજબરાઈથી કઢાવી લેવા બાબત. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે   

કલમ-387 જબરાઈથી કઢાવી લવેા માટે કોઈ વ્યક્ક્તિ ેમતૃ્ય ુઅથવા મિાવ્યાથા ભયમા ંમકૂવા બાબત. 

કલમ-388 દેિાતંદંડ (મોત) અથવા આજીવિ કેદ (જડમટીપ)િી વગેરેિી  ધશક્ષાિ ેપાત્ર ગિુાિો આરોપ મકૂવાિી િમકી આપીિ ેજબરાઈથી કઢાવી 
લવેા બાબત. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-389 જબરાઈથી કઢાવી લવેાનુ ંગિુો કરવા માટે કોઈ વ્યક્ક્તિે કોઈ ગિુાિા આરોપિા ભયમા ંમકૂવા બાબત.   

કલમ-390 લ ૂટં. ચોરી કરતા સમય ેગિુગેાર સ્વચે્છાપવૂષક કોઈ વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવ ેકે વ્યથા કરે કે ગેરકાયદેસર અવરોિ ઊભો કરે, અથવા આવ ુ
કૃત્ય કરીિ ેભયગ્રસ્ત વ્યક્ક્તિ ેદબાવીિ ેબળજબરીપવૂષક કઢાવી લે તિે ેલ ૂટં કિવેાય. 

કલમ-391 િાડ. પાચં અથવા વિારે વ્યક્ક્તિઓ ભગેા મળીિ ેલ ૂટં અથવા લ ૂટં કરવાિી કોધશશ કરે તો દરેક વ્યક્ક્તએ તથા મદદ કરતી દરેક 
વ્યક્ક્તએ િાડ પાડી ગણાય. 

કલમ-392 લ ૂટં અંગેિી ધશક્ષા. દસ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા પરંત ુજો લ ૂટં સયૂાષસ્ત અિ ેસયૂોદય(સાજંથી સવાર) વચ્ચ ેરાજમાગો પર કરે તો 
ચૌદ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા થશે.   

કલમ-393 લ ૂટં કરવાિી કોધશશ કરે. સાત વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા અિે દંડપાત્ર થશ.ે 
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કલમ-394 લ ૂટં કરવામા ંઈરાદાપવૂષક વ્યથા કરવી. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી  કેદિી સજા અિે દંડપાત્ર. 

કલમ-395 િાડિા ગિુા માટેિી સજા. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા. 

કલમ-396 ખિુ સાથ ેિાડ. દરેક વ્યક્ક્તિ ેમોતિી અથવા આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર. 

કલમ-397 મતૃ્ય ુકે મિાવ્યથા ધિપજાવવાિી કોધશશ સાથ ેલ ૂટં કે િાડ. 

કલમ-398 પ્રાણઘાતક શસ્ત્ર દ્રારા લ ૂટં અથવા િાડિી કોધશશ કરે. સાત વર્થૅી ઓછી િ િોય તવેી કેદ. 

કલમ-399 િાડ પાડવા અંગેિી તૈયારી કરવી. 

કલમ-400 િાડપાડુઓિી ટોળીિા સભ્ય િોવા માટેિી સજા. (કોઈ પણ સમય ેસામલે િોય) આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા 
અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-401 ચોરી અથવા લ ૂટં કરવાિા િતેથુી ત ેટોળીમા ંસભ્ય તરીકે સામેલ થવાિી સજા. 

કલમ-402 િાડ પાડવાિા િતેથુી ભગેા થવુ.ં 

કલમ-403 ધમલકતિી ગિુાહિત ઉચાપાત. મખુ્ય તત્વ : ધમલકત જગંમ િોવી જોઈએ. બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-404 મતૃ્ય ુથિાર સમય ેમતૃ્ય ુપામિાર વ્યક્ક્તિા કબજામા ંિોય તવેી ધમલક્તિો અપ્રમાબ્રણક ગિુાહિત ઉચાપાત.  

કલમ-405 ગિુાહિત ધવશ્ર્વાસઘાત માટે ધશક્ષા. ત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-406 ગિુાહિત ધવશ્ર્વાસઘાત માટે ધશક્ષા. ત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કારશ.ે 

કલમ-407 ભારવાિક વગેરે દ્રારા ગિુાહિત ધવશ્ર્વાસઘાત.   

કલમ-408 કારકૂિ કે િોકથી ગિુાહિત ધવશ્ર્વાસઘાત. સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા. 

કલમ-409 રાજ્યસવેક અથવા બેંકર, વપેારી અથવા એજડટ દ્રારા ગિુાહિત ધવશ્ર્વાસઘાત. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર 
સજા થશ.ે  

કલમ-410 ચોરીિો માલ રાખવો. 
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કલમ-411 ચોરાયલેી ધમલક્ત અપ્રમાબ્રણકપણે મળેવવી. 

કલમ-412 િાડ પાડીિ ેચોરેલી ધમલકત અપ્રમાબ્રણકપણ ેમળેવવી.  

કલમ-413 કાયમ ચોરાયલેી ધમલકતિો િિંો કરવો. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા.  

કલમ-414 ચોરીિા માલિ ેસતંાડવામા ંમદદ કરવા બાબત. 

કલમ-415 ઠગાઈ. 

કલમ-416 ખોટુ રૂપ િારણ કરીિ ેઠગાઈ. 

કલમ-417 ઠગાઈ માટેિી ધશક્ષા. એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે 

કલમ-418 જે વ્યક્ક્તિા હિત અંગેન ુરક્ષણ કરવા ગિુગેાર કાયદાથી અથવા કાયદેસર રીત ેબિંાયલેો િોય તવેી વ્યક્ક્તિ ેગેરવાજબી િાધિ થાય એવા 
જ્ઞાિસહિત ઠગાઈ. 

કલમ-419 ખોટુ રૂપ િારણ કરવા અંગેિી ધશક્ષા. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-420 ઠગાઈ અથવા અપ્રમાબ્રણકપણ ેધમલકત આપવા લાલચ આપવી. સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા થશ.ે 

કલમ-421 લણેાદારોમા ંવિેંચણી અટકાવવા કોઈ ધમલકતન ુઅપ્રમાબ્રણકપણ ેઅથવા દગલબાજીથી ખસડેવી કે છુપાવવી. 

કલમ-422 લણેદારોમા ંમળતુ ંલણેુ ંઅપ્રમાબ્રણકપણ ેઅથવા કપટપવૂષક અટકાવવુ.ં 

કલમ-423 અવજે માટે ખોટા કથિવાળુ તબદીલીખત અપ્રમાબ્રણકપણ ેઅથવા દગલબાજીથી કરી આપવુ.ં 

કલમ-424 ધમલકત અંગે અપ્રમાબ્રણકપણ ેઅિે દગલબાજીથી તિે ેખસડેવી કે છુપાવવી. 

કલમ-425 બગાડ. 

કલમ-426 બગાડ અંગેિી ધશક્ષા. ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-427 પચાસ રૂધપયાનુ ંનકુસાિ થાય તેવો બગાડ કરવા અંગે. બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે 
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કલમ-428 દસ રૂધપયાિી હકિંમતિા કોઈ પ્રાણીિ ેમારી િાખંીિ ેઅથવા અપગં કરીિ ેબગાડ કરવા અંગે. 

કલમ-429 કોઈપણ હકિંમતિા ગાય, બળદ, િાથી, વાછરડુ,ં ભેંસ, આખલો વગેરેિ ેઅથવા પચાસ રૂધપયાિી હકિંમતિા કોઈ પ્રાણીિ ેમતૃ્ય ુપિોંચાડી 
અથવા અપગં બિાવી બગાડ કરે. 

કલમ-430 ધસિંચાઈિા કામોિ ેનકુસાિ કરીિ ેકે ગેરકાયદેસર રીત ેપાણીિા પરુવઠામા ંબગાડ કરે. પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડિી સજા કરાશ.ે   

કલમ-431 જાિરે માગષ, પલૂ અથવા િિરેિ ેનકુસાિ કરીિ ેબગાડ કરવો. પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે 

કલમ-432 નકુસિ થાય તે રીત ેસાવષજધિક ગટરિ ેઉભરાવવી કે બિં કરીિ ેબગાડ કરવો. 

કલમ-433 દીવાદાડંી કે દહરયાઇ બ્રચહ્નોિો િાશ કરી ખસડેી કે ઓછુ ંઉપયોગી કરી બગાડ કરે તિે.ે એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા 
કરાશ.ે 

કલમ-434 રાજ્યસવેક પોતાિી સતા અડવયે બિાવલેા સીમા બ્રચિિ(જેવાકે જમીિ ઉપર દશાષવલે બ્રચિિ)િો નકુસાિ કરે અથવા તિેે દૂર કરે અથવા 
એિ ેબ્રચિિ તરીકે ઓછુ ઉપયોગી બિાવ ેતવે ુ ંકૃત્ય કરે તો તિે.ે એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે  

કલમ-435 સો રૂધપયા કે તથેી વધ ુરૂધપયાનુ ંનકુસાિ અથવા ખતેીિ ેલગતી પેદાશ બાબતમા ંરૂ. 10 કે તેથી વધ ુનકુસાિ કરવાિા ઇરાદે સ્ફોટક પદાષથ 
વડે બગાડે. 

કલમ-436 પજૂાઅસ્થાિ તરીકે અથવા માિવીિા વસવાટ અથવા ધમલકતિો ઉપયોગ કરવા માટે વપરાતા મકાિમા ંતિેો િાશ કરવાિા ઇરાદે અક્ગ્િ 
કે સ્ફોટક પદાથષ વડે બગાડ. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર સજા કરાશ.ે 

કલમ-437 તતૂકવાળા વિાણિ ેઅથવા વીસ ટિ ભારવાળા વિાણિો િાશ કરવાિા અથવા તિેે ઓછુ ંસહિસલામત બિાવવાિા ઇરાદે બગાડ. દસ 
વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા દંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-438 ઉપરોક્ત કલમ-437 અનસુાર જો વ્યક્ક્ત, અક્ગ્િ અથવા સ્ફોટક પદાષથથી બગાડ કરે તો તિે.ે આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી 
સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-439 ધમલકતિી ચોરી કરવાિા ઇરાદે વિાણિ ેજાણીબઝુીિ ેહકિારા ઉપર ચઢાવી દેવુ.ં  

કલમ-440 મતૃ્ય ુધિપજાવવાિી, વ્યથા કરવાિી કે ગેરવાજબી અટકાયત કરવાિી તૈયારી કયાષ પછી બગાડ કરવો. 

કલમ-441 ગિુાહિત અિધિકૃત પ્રવશે. 

કલમ-442 અિધિકૃત ગિૃપ્રવશે. 

કલમ-443 ગપુ્ત અિધિકૃત ગિૃપ્રવશે. 

કલમ-444 રાત્ર ેગપુ્ત ગિૃપ્રવશે. સયૂાષસ્ત પછીથી સયૂોદય સિુીમા.ં 
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કલમ-445 ઘરફોડવુ.ં મખુ્યાસ્થ : ગિુાહિત બળિો પ્રયોગ કરીિ ેકે હુમલો કરીિે કે હુમલો કરવાિી િમકી આપીિે. 

કલમ-446 રાત્ર ેઘરફોડી કરવી. 

કલમ-447 ગિુાહિત અિધિકૃત પ્રવશે માટેિી સજા. ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા થશ.ે  

કલમ-448 અિધિકૃત ગિૃપ્રવશે માટેિી સજા.એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-449 મતૃ્યિુી સજાિે પાત્ર ગિુો કરવા માટે અિધિકૃત ગિૃપ્રવશે. આજીવિ કેદિી અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી સજા તથા દંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-450 આજીવિ કેદિી ધશક્ષાપાત્ર ગિુો કરવા માટે અિધિકૃત ગિૃપ્રવેશ. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-451 કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુો કરવા માટે અિધિકૃત ગિૃપ્રવશે કરવો. કેદિી ધશક્ષા થઈ શકે તવેો કોઈ ગિુો કરવા માટે ગિૃ અપપ્રવેશ થાય ત.ે 
બ ેપકૈી કોઈ એક 2 વર્િૅી કેદ અથવા દંડ, જો ચોરીિો ગિુો િોય તો 7 વર્િૅી કેદિ ેધશક્ષાપાત્ર થશ.ે 

કલમ-452 વ્યથા, હુમલો કે ગેરકાયદેસર અવરોિ કરવાિી તૈયારી કયાષ પછી ગિૃ અપપ્રવશે. 7 વર્િૅી બ ેપકૈી કોઈ એક કેદ અિ ેદંડ થશ.ે 

કલમ-453 ગપુ્ત અિધિકૃત પ્રવશે અિ ેઘરફોડિી ધશક્ષા. બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-454 કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુો કરવા માટે ગપુ્ત અિધિકૃત પ્રવશે અથવા ઘરફોડ. જે વ્યક્ક્તિ ે3 વર્િૅી બ ેપકૈી કોઈ એક કેદિી ધશક્ષા અિ ેદંડ 
થશ.ે જો ચોરીિો ગિુો િોય તો 10 વર્િૅી કેદ. 

કલમ-455 વ્યથા, હુમલો કે ગેરકાયદેસર અવરોિ કરવાિી તૈયારી કયાષ પછી ગપુ્ત અિધિકૃત પ્રવશે ઘરફોડ. 10 વર્િૅી બ ેપકૈી કોઈ એક કેદ અિ ે
દંડ.   

કલમ-456 રાત્ર ેગપુ્ત ગિૃપ્રવશે કરવા અથવા ઘરફોડવા માટેિી ધશક્ષા. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-457 કેદિી ધશક્ષાિ ેપાત્ર ગિુો કરવા માટે રાત્ર ેગિૃ અપપ્રવશે અથવા ઘરફોડ. 5 વર્િૅી બે પકૈી કોઈ એક કેદ અિ ેદંડ, ચોરીિો ગિુો િોય તો 
14 વર્િૅી કેદ થઈ શકે. 

કલમ-458 વ્યથા, હુમલો કે રાત્ર ેગપુ્ત ગિૃ અપપ્રવશે અથવા ઘરફોડ કરવુ.ં ચૌદ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-459 ગપુ્ત ગિૃ અપપ્રવશે કરતી વખતે અથવા ઘરફોડ કરતી વખત ેમિાવ્યથા કરવા બાબત. આજીવિ કેદિી અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદિી 
સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-460 રાત્ર ેગપુ્ત ગિૃ અપપ્રવેશ કરવામા ંઅથવા રાત્ર ેઘરફોડ કરવામા ંસામલે િોય એવી વ્યક્ક્તઓ પકૈી કોઈ એક વ્યક્ક્ત દ્રારા મતૃ્ય ુકે મિાવ્યથા 
કરવામા ંઆવી િોય તો ત ેતમામ વ્યક્ક્તઓ ધશક્ષાિ ેપાત્ર છે. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર. 

કલમ-461 ધમલકત િરાવતા પાત્રિે અપ્રમાબ્રણકપણ ેખોલી િાખંવા બાબત. 
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કલમ-462 જે વ્યક્ક્તિ ેધમલકતિો િવાલો સોંપવામા ંઆવ્યો િોય ત ેવ્યક્ક્ત આ ગિુો કરે. 

કલમ-463 બિાવટી દસ્તાવેજ બિાવવો અથવા રેકોડષ બિાવવુ.ં 

કલમ-464 કોઈ વ્યક્ક્તિ ેખોટો દસ્તાવજે અથવા ખોટો ઈલકેરોધિક રેકોડષ બિાવેલા િોવાનુ ંત્યારે કિવેાય. 

કલમ-465 ખોટા દસ્તાવજે બિાવવાિા ગિુા માટે સજા. બ ેવર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા કરાશ.ે 

કલમ-466 અદાલતમા રેકડષ અથવા જાિરે રજજસ્ટર વગેરેિી ખોટી બિાવટ કરવાિા ગિુાઓ. સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-467 હકિંમતી જામીિગીરી, ધવલ વગેરેિી ખોટી બિાવટ કરવી. આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિ ેકેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  

કલમ-468 છેતરપીંડી કરવાિા િતેસુર ખોટો દસ્તાવજે બિાવવો. સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-469 પ્રધતષ્ટ્ઠાિ ેનકુસાિ કરવાિા િતેસુર ખોટો દસ્તાવજે અથવા ઈલકેરોધિક રેકડષ બિાવવુ.ં 

કલમ-470 બિાવટી દસ્તાવેજ. 

કલમ-471 બિાવટી દસ્તાવેજ છે એમ જાણવા છતા ંત ેસાચો છે એ રીત ેતેિો ઉપયોગ. 

કલમ-472 કલમ-467મા ંજણાવ્યા મજુબ ધશક્ષાિ ેપાત્ર ખોટો દસ્તાવજે બિાવવાિો ગિુો કરવાિા ઈરાદાથી બિાવટી સીલ વગેરે બિાવવા અથવા 
કબજામા ંરાખવા બાબત. 

કલમ-473 અડય રીત ેસજાપાત્ર ખોટો દસ્તાવેજ બિાવવાિો ગિુો કરવાિા ઇરાદાથી બિાવટી સીલ બિાવવુ ંકે કબજામા ંરાખવુ.ં 

કલમ-474 કલમ-466 અથવા કલમ-467મા ંવણાષવલેો દસ્તાવજે ત ેબિાવટી એવી જાણ િોવા છતા ંઅિ ેતેિો સાચો એવી રીત ેઉપયોગ કરવાિા 
ઇરાદાથી કબજામા ંરાખવા બાબત. 

કલમ-475 કલમ-467મા ંવણષવલેા દસ્તાવેજોિ ેપ્રમાબ્રણક કરવા માટે બિાવટી રચિા અથવા બ્રચિંિિો બિાવવા અથવા બિાવટી ધિશાિીવાળો પદાથષ 
પોતાિા કબજામા ંરાખવા બાબત.   

કલમ-476 કલમ-467મા ંવણષવલેા દસ્તાવેજો ધસવાયિા દસ્તાવજેોિો પ્રમાબ્રણક કરવા માટે વપરાતા બ્રચિિો દ્રારા અથવા ધિશાિીિી ખોટી બિાવટ 
કરવા બાબત અથવા બિાવટી ધિશાિીવાળો પદાથષ રાખવા બાબત. 

કલમ-477 કપટપવૂષક રીત ેવીલ, દતક લવેાિો અધિકારપત્ર અથવા હકિંમતી જામીિગીરી રદ કરવા અથવા તેિો િાશ કરવા બાબત. 

કલમ-
477(A) 

ખોટા હિસાબ બિાવવા. સાત વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 
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કલમ-478 રદ થયલે છે 

કલમ-479 સપંધત બ્રચિિ. 

કલમ-480 સિ ે1958િા અધિધિયમ-43થી રદ કરવામા ંઆવી છે. 

કલમ-481 ખોટંુ સપંધત બ્રચિિ વાપરવા બાબત. 

કલમ-482 ખોટંુ સપંધત બ્રચિિ વાપરવાિી સજા. એક વર્િૅી મદુત સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-483 અડયથી વાપરાતા િોય એવી સપંધત બ્રચિિિી િકલ કરવી. બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે  

કલમ-484 રાજ્યસવેક દ્રારા ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવતા િોય એવા બ્રચિિિી િકલ કરવી. ત્રણ વર્ૅ સિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશે 

કલમ-485 સપંધત બ્રચિિ અંગે િકલ કરવાિા િતેસુર કોઈ સાિિ બિાવ ેઅથવા તેિો કબજો રાખ.ે 

કલમ-486 બિાવટ સપંધત બ્રચિિવાળો માલ વચેવા બાબત. એક વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-487 માલ િરાવતા કોઈ પાત્ર પર ખોટંુ બ્રચિિ કરે. 

કલમ-488 એવી કોઈ ખોટી ધિશાિીિો ઉપયોગ કરવાિી સજા. 

કલમ-489 માલિ ેિાધિ પિોંચાડવાિા ઇરાદાથી સપંધત બ્રચિિ સાથ ેઅવરોિ પેદા કરે. 

કલમ-
489(A) 

બિાવટી ચલણી િોટ કે બેંકિોટ બિાવવા અંગે.આજીવિ કેદિી અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-
489(B) 

િકલી ચલણી િોટ અથવા બેંકિોટ સાચીએ છે તેમ વાપરવી. 

કલમ-
489(C) 

ખોટી કે િકલી ચલણી િોટ કે બેંકિોટિો કબજો રાખ.ે સાત વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-
489(D) 

ખોટી કે િકલી ચલણી િોટ કે બેંકિોટ બિાવવા માટે સાિિ કે સામગ્રી બિાવવા કે કબજો િોવા અંગે. 

કલમ-489(E) ચલણીિોટ અથવા બેંકિોટિ ેમળતા આવતા દસ્તાવજે બિાવવા કે ઉપયોગી કરવા બાબત. 
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કલમ-490 દરીયાઈ સફર કે મસુાફરી દરધમયાિ િોકરીિા કરાિો (1925િા એક્ટ િ.ં3થી રદ કરી છે.) 

કલમ-491 અસમથષ કે અસિાય વ્યક્ક્તિી સાર-સભંાળ રાખવાિા અથવા તેિી જરૂરીયાતો પરૂી પાડવાિા કરારિો ભગં.ત્રણ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા 
દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે  

કલમ-492 રદ થયલે છે. 

કલમ-493 કાયદેસરનુ ંલગ્િ થયલે છે એવી માડયતા છેતપીંડીથી ઉત્પિ કરીિે. 

કલમ-494 પધત કે પત્િીિી િયાધતમા ંપિુ:લગ્િ કરવુ.ં સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-495 બીજુ ંલગ્િ જેિી સાથ ેથયુ ંછે એવી વ્યક્ક્તથી આગલા લગ્િિી િહકકત છુપાવીિ ેગિુો કરવા અંગે. દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-496 કાયદેસર લગ્િ ધસવાય કપટ્પવૂષક લગ્િધવધિ કરવી. 

કલમ-497 વ્યાબ્રભચાર. 

કલ્મા-498 પરણલેી સ્ત્રીિ ેગિુાહિત ઈરાદાથી ફોસલાવી કે લઈ જવી કે રોકી રાખવી.બ ેવર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેથશ.ે 

કલમ-
498(A) 

કોઈ સ્ત્રીિા પધત અથવા સગા તરફ્થી કુરતાિો ભાગ બિાવ.ે ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા અિ ેદંડપાત્ર થશ.ે 

કલમ-499 બદિબ્રક્ષ. 

કલમ-500 બદિબ્રક્ષ માટે ધશક્ષા. બ ેવર્ ૅસિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-501 બદિબ્રક્ષ યકુ્ત છે તવે ુ ંજાણલેા િોવા છતા કોઈ બાબત છાપ ેઅથવા કોતરે. બ ેવર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-502 બદિબ્રક્ષ યકુ્ત બાબત િરાવતી છાપલેી કે કોતરેલી વસ્ત ુકોઈ વ્યક્ક્ત વચે.ે 

કલમ-503 ગિુાહિત િમકી. 

કલમ-504 સલુિેિો ભગં કરવા ઉશ્કેરવાિા ઈરાદાથી અપમાિ. 

કલમ-505 જાિરે બગાડ થાય તવેા ધવિાિ. ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ  અથવા બિં ેસજા કરાશ,ે પરંત ુજો આ પ્રકારિો ગિુો િમષસ્થાિ વગેરે 
સદંભષમા ંઉદભવ ેતો પાચં વર્ૅિી મદુ્ત સિુીિી કેદિી સજા કરાશ ેઅિ ેદંડપાત્ર થશ.ે  
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કલમ-506 ગિુાહિત િમકીિી ધશક્ષા. બ ેવર્ૅિી મદુ્ત સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ,ે પરંત ુજો િમકી મતૃ્ય ુધિપજાવવાિી કે 
મિાવ્યથા કરવા અંગેિી િોય તો સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 

કલમ-507 િિામી ધિવદેિથી ગિુાહિત િમકી. 

કલમ-508 ત ેદૈવી િાખશુીિો ભોગ બિશે એમ માિવાિ ેપ્રરેીિ ેવ્યક્ક્ત પાસ ેકરાયલેુ ંકૃત્ય. એક વર્ૅિી મદુ્ત સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે 
સજા કરાશ.ે  

કલમ-509 કોઈ સ્ત્રીિા અપમાિ કરવાિા અથવા તેિા એકંતમા ંદાખલ કરવાિા ઈરાદાથી શબ્દ, ચષે્ટ્ટા કે અવાજ કાઢવો ત ેઅંગેનુ ંકોઈ વ્યક્ક્ત કૃત્ય 
કરે. ત્રણ વર્િૅી મદુ્ત સિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેસજા થશ.ે 

કલમ-510 પીિલેી વ્યક્ક્તથી જાિરેમા ંગેરવતાષવ કરે તો તેિ ેસજા. 24 કલાક સિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે સજા કરાશ.ે 

કલમ-511 આજીવિ કેદ અથવા કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુા કરવાિી કોધશશ. આ અધિધિયમમા ંજો સ્પષ્ટ્ટ જોગાઈ િ કરાયલેી િોય તો ત ેહકસ્સાિ ે
અનરુૂપ આજીવિ કેદ અથવા ત ેગિુા માટે ઠરાયલેા દંડિી અથવા બિં ેસજા કરાશ.ે 
 

  

કેટલાક મિત્વના તફાવતો 
  

                          ગિૃ અપપ્રવશે 

 

                                 ઘરફોડ 

1.IPC િી કલમ-442મા ંગિૃ અપપ્રવશેિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.તમેા ંગિુગેાર વ્યક્ક્તિો શરીરિો કોઈપણ ભાગ બીજાિી ધમલકતમા ં
  ગેરકાયદેસર પ્રવેશ. 

3.કલમ-448મા ંગિૃ અપપ્રવશેિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 
  છે. 

1.IPC િી કલમ-446મા ંઘરાફોડિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.તમેા ંગિુગેાર વ્યક્ક્તિો શરીરિો ઘરિા કોઈપણ ભાગમા ં
  ગેકાયદેસર પ્રવેશ કરે છે. 

3.કલમ-456મા ંઘરફોડિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.   

    

                        િકીકતિી ભલૂ 
   

                                  કાયદાિી ભલૂ 

1.ipc િી કલમ-76મા ંતેિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.િકીકતિી ભલૂ એટલ ેકોઈ વ્યક્ક્ત પોત ેજે કરવા કાયદાથી  

  બિંાયલેી િોય અથવા કાયદા અંગે શહુદ્રબહુદ્રથી કરેલી ભલૂ. 
3.િકીકતિી ભલૂ એ ફોજદારી િારા મજુબ બચાવ પરૂો પાડે છે. 

1.ipcિી કલમ-79મા ંતેિી જોગવાઈ કરવામા.ં 
2.કાયદાથી ભલૂ એટલ ેઅમકુ ધવર્યોમા ંકાયદો છે કે િહિિં અથવા ત ેધવર્યોમા ં
કાયદો છે કે િહિિં અથવા તે ધવર્યે કાયદામા ંશુ ંજોગવાઈ છે તને ુ ંઅજ્ઞાિ. 

      

                        હુલ્લડ 
                                   બખડેો 

1.ipcિી કલમ-146મા ંતિેી જોગાવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.હુલ્લ્ડ ખાિગી સ્થળે કરી શકાય. 
3.હુલ્લડમા ંઓછામા ંઓછા પાચં વ્યક્ક્ત િોવી જરૂરી છે. 
4.ipcિી કલમ-147 મજુબ તિેી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

1.ipcિી કલમ-159મા ંતિેી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે 

2.બખડેો એ કોઈપણ ખાિગી સ્થળે િ કરી શકાય. 
3.બખડેામા ંઓછામા ંઓછા બ ેવ્યક્ક્ત િોય તો બખડેો કિવેાશ.ે 
4.ipcિી કલમ-160 મજુબ તેિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

           

                        હુમલો 
                   

                                   બખડેો 
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1.ipcિી કલમ-351મા ંતિેી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.હુમલો માત્ર ખાિગી સ્થળે જ કરી શકાય એવુ ંિથી. 
3.હુમલો વ્યક્ક્તિા શરીર સામિેો ગિુો છે. 
4.ipcિી કલમ-352 મજુબ તેિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

1.ipcિી કલમ-159મા ંતિેી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.બખડેો માત્ર ખાિગી સ્થળ ઉપર જ કરી શકાય. 
3.બખડેો જાિરે શાધંત ધવરૂદ્રિો ગિુો છે. 
4.ipcિી કલમ-160 મજુબ તેિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.  

                 

ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ 
              

ખિૂ 
1.ipcિી કલમ-299મા ંગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિિી વ્યાખ્યા આપવામા ં
  આવી છે. 
2.જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી કોઈ વ્યક્ક્તિા મતૃ્ય ુકરવાિા ઈરાદાથી  

  કોઈ કૃત્ય કરે ત્યારે તેિ ેગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ કિવેાય છે. 
3.ઉદાિરણ : ‘અ’ એક ઝાડી પાછળ સતંાયો છે એમ ‘બ’ એ જાણ છે. 
  પરંત ુ‘ક’ જાણતો િથી ‘ક’ ગોળીબાર કરે છે. જેિાથી ‘અ’ નુ ંમતૃ્ય ુ 

  િીપજે છે. અિીં ‘બ’ એ ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ કયો કિવેાય. 
4.ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ એ બ્રબિજામીિલાયક ગિુો છે. જેિી ધશક્ષાિી  

  જોગવાઈ કલમ-304મા ંકરવામા ંઆવી છે. 

1.ipcિી કલમ-300મા ંખિૂિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે. 
2.જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી કોઈ વ્યક્ક્તિા મતૃ્ય ુિીપજાવવાિા ઈરાદાથી કોઈ 
કૃત્ય કરે ત્યારે તેિ ેખિૂ કિવેાય છે. 
3.ઉદાિરણ : ‘અ’ એક ઝાડી પાછળ સતંાયો છે એમ ‘બ’ એ જાણ છે  

  અિ ે‘બ’ તિે ેમારી િાખવાિા ઈરાદા સાથ ેગોળીબાર કરે છે. જેમા ં
  ‘અ’ નુ ંમતૃ્ય ુથાય છે. અિી ‘બ’ એ ખિૂ કયુષ છે. 
4.ખિૂ એ બ્રબિજામીિલાયક ગિુો છે. જેિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કલમ- 

  302મા ંકરવામા ંઆવી છે. 

                              વ્યથા                                    મિાવ્યથા 

1.ipcિી કલમ-319મા ંતિેી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
2.જે કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી કોઈ વ્યક્ક્તિ ેશારીહરક પીડા, રોગ કે અશક્ક્ત 

  ઉત્પન્ન થાય તેવુ ંકોઈ કૃત્ય કરે તિે ેવ્યથા કિવેાય.  

1.ipcિી કલમ-320મા ંમિાવ્યથાિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે. 
2.િીચિેી િાધિ થાય તવેી બાબતો(કૃત્યો) મિાવ્યથા કિવેાશ.ે 
  પ્રથમ : પરુૂર્ત્વિો િાશ. 
  બીજો : બમેાથી કોઈપણ એક આંખિી જોવાિી શક્ક્તિો િાશ. 
  ત્રીજો : બમેાથી કોઈપણ એક કાિિી સાભંળવાિી શક્ક્તિો િાશ. 
  ચોથો : કોઈ અવયવ કે સાિંાિો િાશ. 
  પાચંમો : કાયમી ખોડખાપણ.ે 
  છઠો : મસ્તક કે ચિરેાિી ધવકૃધત. 
  સાતમો : િાડકંુ તથા દાતંનુ ંભાગંી જવુ ંકે ખાસી જવુ.ં 
  આઠમો : વીસ હદવસ સિુી શારીહરક પીડા થાય તવેી વ્યથા.    

                         અપિરણ                          અપિયિ 

1.IPC િી કલમ-359મા તિેી જોગવાઈ કરવામા આવી છે. 
2.અપિરણ અમકુ જ ઉમરિી સગીર વ્યક્ક્ત અથવા અક્સ્થર મગજિી 
વ્યક્ક્તિા સદંભષમા કરી શકાય. 
3.અપિરણિી વ્યાખ્યા મજુબ વાલી વગરિી વ્યક્ક્તન ુઅપિરણ થય ુ
કિવેાય િહિ. 
4.અપિરણમા ગિુાિો ઈરાદો લક્ષમા લવેાતો િથી. 

1.IPCિી કલમ-3622મા તિેી જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે 

2.અપિયિ ગમ ેત ેવ્યક્ક્તિા સદંભષમા કરી શકાય. 
3.અપિયિિો સદંભષ જે વ્યક્ક્તન ુઅપિયિ કરવામા આવ્ય ુિોય તેિા ધવશ ેજ 
છે. 
4.અપિયિમા ગિુાિો ઈરાદો અગત્યિો છે. 

                  ગિુાહિતબળ                   હુમલો 

1.IPCિી કલમ-350મા તેિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.જે વ્યક્ક્ત બીજી વ્યક્ક્ત ઉપર કોઇ ગિુો કરવા માટે તેિી સમધત ધવિા, 
ઈરાદાપવુષક, તિેા ઉપર નકુસાિ, ભય કે ત્રાસ પિોચાડવા બળ વાપરે તિે ે
ગિુાહિત બળ કિવેાય છે. 

1.IPCિી કલમ-497મા વ્યાબ્રભચારિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.હુમલો એટલ ેગિુાહિત બળ વાપરવાિી િમકી અિ ેએ િમકીિો તાત્કાબ્રલક 
અમલ કરવાિો ઈરાદો અિ ેસામર્થયષ. 

                 બળાત્કાર                           વ્યાબ્રભચારી 

1.IPCિી કલમ-375મા તિેી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.બળાત્કાર ગમ ેત ેસ્ત્રી સાથ ેિોઇ શકે છે. 
3.તમેા સ્ત્રી પોત ેઅથવા અડય કોઇપણ વ્યક્ક્ત તિેા તરફથી ફહરયાદ 
િોંિાવી શકે છે. 

1.IPCિી કલમ-497મા વ્યાબ્રભચારિી વ્યાખ્યા કરવામા આવી છે. 
2.વ્યાબ્રભચાર માત્ર પરબ્રણત સ્ત્રી સાથ ેજ થાય છે. 
3.તમેા પરબ્રણત સ્ત્રીિો પધત અ ફહરયાદ િોંિાવી શકે છે. 
4.સામાડય હકસ્સામા પોતાિી પજત્િ સાથ ેવ્યાબ્રભચારિો ગિુો થઈ શકે િિી. 
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4.જો વ્યક્ક્ત પોતાિી 15 વર્ષિી િાિી ઉમરિી પજત્િ સાથ ેસભંોગ કરે તો 
ત ેબળાત્કારિો ગિુો થયલે ગણાશ.ે 
5.બળાત્કારિા ગિુા બદલ આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ષ સિુીિી કેદિી 
સજા કરવામા આવશ.ે છે. 

5.વ્યાબ્રભચાર માટે 5 વર્ષ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બન્ન ેપ્રકારિી સજા 
કરવામા આવ ેછે. 

                       ચોરી                              લ ૂટં 

1.IPCિી કલમ-378મા ચોરીિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે. 
2.જે કોઇ વ્યક્ક્ત બીજી કોઈ વ્યક્ક્તિા કબજામાથી તિેી પરવાિગી ધવિા 
કોઈ જગંી ધમલકત ખોટી દાિતથી લઈ લવેા માટે તિે ેખસડેે ત્યારે તિે ે
ચોરી કિવેાય. 
3.ચોરીમા ભયન ુતત્વ ગેરિાજર િોય છે. 
4.કલમ-379મા ચોરીિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે. 

1.IPCમી કલમ-390મા લ ૂટંિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.ચોરી કરવા માટે જ્યારે ગિુગેાર સ્વચે્છાપવૂષક કોઈ વ્યક્ક્તન ુમતૃ્ય ુધિપજાવ ે
અથવા વ્યથા કરે અથવા ગેરકાયદે અવરોિ કરે અથવા તમે કરવાિો પ્રયત્િ 
કરે અથવા ત ેવ્યક્ક્તિ ેતત્કાલ મતૃ્ય,ુ વ્યથા અથવા ગેરકાયદે અવરોિિો ભય 
ઉભો કરવાિો પ્રયત્િ કરે ત્યારે ચોરી એ લ ૂટં કિવેાય છે. 
3.લ ૂટંમા ભયન ુતત્વ િાજર િોય છે. 
4.કલમ-392મા લ ૂટંિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવે છે. 

                        ચોરી                              ઠગાઈ 

1.IPCિી કલમ-378મા ચોરીિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.જે કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી કોઈ વ્યક્ક્તિા કબજામાથી તિેી પરવાિગી વગર 
કોઈ જગં ધમલકત ખોટી દાિતથી લઈ જવા માટે તિે ેખસડેે ત્યારે તેણ ે
ચોરી કરી કિવેાય. 
3.ચોરી માત્ર જગંી ધમલકતિી જ થાય છે. 
4.કલમ-379 મજુબ ચોરી માટે ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

1. IPCિી કલમ-415મા ઠગાઈિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે. 
2. જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત,બીજા કોઈ વ્યક્ક્તિ ેછેતરીિ,ે તિે ેકોઈિ ેકઈ ધમલકત 
આપી દેવા અથવા બદદાિતથી લલચાવ ેઅથવા એવ ુકૃત્ય કરે જેથી બીજી 
વ્યક્ક્તિા શરીર, મિ,પ્રધતષ્ટ્ઠા કે ધમલકતિ ેનકુસાિ અથવા િાધિ થવાિી 
શક્યતા િોય તો ઠગાઈ કરી કિવેાય. 
3. ઠગાઈ જગંમ અિ ેસ્થાવર ધમલકતિી થાય છે. 
4. કલમ-417 મજુબ ઠગાઈ માટે ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

                         ચોરી                                બગાડ 

1.IPC િી કલમ-278મા ચોરીિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.જે કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી કોઈ વ્યક્ક્તિા કબજામાથી તિેી પરવાિગી વગર 
કોઈ જગં ધમલકત ખોટી દાિતથી લઈ જવા માટે તિે ેખસડેે છે ત્યારે તણે ે
ચોરી કરી કિવેાય 

3.ચોરી માત્ર જગંમ ધમલકતિી જ થાય છે 

4.કલમ-379 મજુબ ચોરી માટે ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

1. IPC િી કલમ-425મા બગાડિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2. તમેા કોઈ વ્યક્ક્ત બીજી વ્યક્ક્તિા કબજામાથી ધમલકત પ્રત્યે બદદાિત 
િોતી િથી, પરંત ુતિેે નકુસાિ કરવાિો ઈરાદો િરાવતો િોય છે. 
3.બગાડ કોઈપણ ધમલકતિો થઈ શકે છે. 
4.બગાડ માટે કલમ-426 મજુબ ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

                        લ ૂટં                              િાડ 

1.IPC િી કલમ-390મા લ ૂટંિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.ચોરી કરિાર ગિુગેાર જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્તન ુમતૃ્ય ુિીપજાવે અથવા વ્યથા 
િીપજાવ ેઅથવા તમે કરવાિો પ્રયત્િ કરે અથવા ભય ઉપજાવ ેત્યારે ત ે
ચોરી લ ૂટં બિ ેછે. 

1. IPCિી કલમ-અ391મા િાડિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2 પાચં અથવા વિારે વ્યક્ક્તઓ સાથ ેમળીિે લ ૂટં કરે અથવા લ ૂટં કરવાિી 
કોધશશ િાડ કિવેાય છે. 
3. કલમ-395 મજુબ િાડ માટે ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

                       ચોરી                      બળજબરાઈથી કઢાવવ ુ

1.IPCિી કલમ-378માચોરીિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.ચોરી ફક્ત જગંમ ધમલકતિી જ થઈ શકે છે. 
3.ચોરીમા સામી વ્યક્ક્તિી ધમલકત તિેી પરવાિગી વગર લઈ લેવામા 
આવ ેછે. 
4.ચોરીમા બળિા તત્વિો અભાવ િોય છે. 
5.ચોરી માટે કલમ-379 મજુબ ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે 

1.IPCિી કલમ 383મા બળજબરાઈથી કઢાવવાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે 

2.જબરદસ્તીથી પડાવી લવેાિો ગિુો કોઈપણ ધમલકતિો થઈ શકે છે. 
3.જબરદસ્તીથી પડાવી લવેામા સામિેી વ્યક્ક્તિી સમતી િોય છે. જે તિે ે
ઈજાિા ભયમા મકૂી ખોટી રીત ેમેળવવામા આવલે િોય છે. 
4.તમેા ઈરાદાપવૂષક ભય ઉત્પન્ન કરાવવા બળન ુતત્વ દાખલ કરવામા આવ ેછે. 
5.બળજબરાઈથી કઢાવવામા માટે કલમ-384 મજુબ ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

                        ઠગાઈ                       ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત 

1.IPCિી કલમ-415મા ઠગાઈિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.ઠગાઈિા ગિુામા જુઠા કથિથી ધમલકત પિલેાથી જ ગેરવાજબી રીત ે
પ્રાપ્ત થયલે િોય છે. 

1.IPCિી કલમ-405મા ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાતિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે. 
2.ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાતમા ધમલકત કાયદેસર પ્રાપ્ત થયલે િોય છે. પરંત ુજેિ ે
સોપવામા આવલે છે ત ેતિેો અપ્રમાબ્રણકતાથી ઉપયોગ કરે છે. 
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3.IPCિી કલમ-417 મજુબ ઠગાઈ માટે ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 3.IPC િી કલમ-406 મજુબ ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત માટે ધશક્ષા કરવામા આવ ે
છે.  

   

IPC અગત્યની કલમો શિક્ષા સાથે 

ક્રમ ગિુો કલમ ગિુાિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરતી કલમ અિ ેધશક્ષા 
1 કત્યન ુદુષ્ટ્પ્રરેણ કલમ-107 કલમ-108 તથા કલમ-109 

ધશક્ષા : જે ગિુાન ુદુષ્ટ્પ્રરેણ કયુષ િોય ત ેગિુા માટે ઠરાવલેી ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 
2 ગિુાહિત કાવતરૂ કલમ-120A કલમ 120-B  

ધશક્ષા :  

1.મોત, આજીવિ કેદ અથવા બ ેકે તથેી વધ ુવર્ષિી કાવતરા માટે આવા ગિુાિા દુષ્ટ્પ્રરેણ કયાષ 
પ્રમાણ ેધશક્ષા, 
2.ઉપર ધસવાયિા અડય ગિુાિા ગિુાહિત કાવતરા માટે 6 મહિિા સિુીિી બમેાથી કોઈપણ 
પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિી પ્રકારિી ધશક્ષા. 

3 રાજદ્રોિ કલમ-124-A કલમ-124-C  

ધશક્ષા : આજીવિ કેદ અિ ેદંડ અથવા ત્રણ વર્ષ સિુીિી કેદ અિ ેદંડ અથવા માત્ર દંડિી ધશક્ષા 
કરવામા આવશ.ે 

4 ગેરકાયદેસર મડંળી કલમ-141 કલમ-141 

ધશક્ષા : જે વ્યક્ક્ત કાયદા ધવરુદ્વિી મડંળીિો સભ્ય િોય તેિ ે6 મહિિા સિુીિી કેદ અથવા દંડ 
અથવા બન્ન ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા આવ ેછે. 

5 હુલ્લડ કલમ-146 કલમ-147 

ધશક્ષા : બ ેવર્ષ સિુીિી બન્નીમાથી કોઈપણ પ્રકારિી સાદી અથવા સખત કેદ અથવા દંડ અથવા 
બન્ન ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા આવે છે. 

6 બખડેો કલમ-159 કલમ-160 

ધશક્ષા : એક મહિિા સિુીિી બમેાથી કોઈ પણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બન્ન ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા આવશ.ે 

7 જાિરે સવેક દ્વારા 
કાયદાિા આદેશોિી 
અવજ્ઞા 

કલમ-166-A -કલમ-166- A 

ધશક્ષા : ઓછામા ઓછી છ મહિિા અિ ેવધમુા વધ ુબ ેવર્ષ સિુીિી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ે
દંડિી ધશક્ષા કરવામા આવશ.ે 

8 દવાખાિા દ્વારા 
પીહડતિી સારવાર િ 
થવી 

કલમ-166-B કલમ-166- B  

ધશક્ષા : એક વર્ષ સિુીિી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા આવશ.ે 

9 જાિરે સવેકિ ેફરજ 
બજાવવામા અડચણ 

કલમ-186 કલમ-186 

ધશક્ષા : ત્રણ મહિિા સિુી બમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા પાચંસો રૂધપયા સિુીિો દંડ 
અથવા બન્ન ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા આવશે 

10 જાિરે સવેકિા 
હુકમિો અિાદર 

કલમ-188 કલમ-188 

ધશક્ષા : જો અિાદર ત્રાસ કે િાધિ પિોચાડેં તો એક મહિિા સિુીિી કેદ અથવા બસો રૂધપયા 
સિુીિો દંડ અથવા બન્ન ેપ્રકારિી ધશક્ષા પરંત ુજો અિાદર માિવજીવિ કે સલામતીિ ેભયમા મકેુ 
તવેો િોય તો છ મહિિા સિુીિી કેદ અથવા એક િજાર રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા અથવા બન્ને 
પ્રકારિી ધશક્ષા 

11 ખોટો પરુાવો આપવો કલમ-191 અિ ેકલમ-
192 

કલમ- 193 

ધશક્ષા :1. જો ડયાધયક કાયષવાિીમા ખોટો પરુાવો આપ ેતો સાત વર્ષ સિુીિી બમેાથી કોઈપણ 
પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 
2. જો કોઈ અડય પ્રસગેં ખોટો પરુાવો આપ,ે તો ત્રણ વર્ષ સિુીિી બેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ 
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અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 
12 જાિરે સવેકિા 

કસરૂથી કસ્ટડીમાથંી 
િાસી જવા બાબત 

કલમ-230 કલમ-230 

ધશક્ષા :- તવેા જાિરે સવેક બ ેવર્ ૅસિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે પ્રકારિી ધશક્ષા 
કરવામા ંઅવશ.ે 

13 ખોટા ધસક્કા 
(ભારતીય ધસક્ક) 

કલમ-230 કલમ-231 , કલમ-232  

ધશક્ષા :- કલમ-231 મજુબ ખોટા ધસક્કા બિાવવા બદલ સાત વર્ ૅસિુીિી બમેાથંી કોઈપણ 

પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડ તથા  કલમ-232 મજુબ ખોટા ભારતીય ધસક્કા બિાવવા બદલ દસ વર્ ૅ 

સિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદિી ધશક્ષા અિ ેદંસ કરવામા.ં 
14 ખોટા સ્ટેમ્પ કલમ-263(A) કલમ-263(A)  

ધશક્ષા :- બસો રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા. 
15 જાિરે ત્રાસદાયક કૃત્ય કલમ-268 કલમ-269 થી કલમ-291મા ંધશક્ષાિી જોગવાઈ આપલે છે. 
16 જાિરે રસ્તા ઉપર  

બકેાલજીથી વાિિ 

ચલાવવુ ંઅથવા 
સવારી કરવી  

કલમ-279 કલમ-279  

ધશક્ષા :- છ મહિિા સિુીિી બિંમેાથી કઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા એક િજાર રૂધપયા સિુીિો  

દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

17 જાિરે માગષ ઉપર ભય 

ઉભો કરવો અથવા  

અડચણ કરે ત ેરીતે 
વાિિ ચલાવવા 
બાબત  

કલમ-283 કલમ-283 

ધશક્ષા :- બસો રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

18 અશ્લીલ પસુ્તકો  

વગેરેનુ ંવચેાણ કરવા 
બાબત  

કલમ-292 કલમ-292 

ધશક્ષા :- પ્રથમવાર ગિુા માટે બે વર્િૅી મદુ્ત સિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેબ ે 

િજાર રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા તથા બીજીવારિા અિ ેત્યારબાદિા ગિુા માટે પાચં વર્ૅિી  

બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિે પાચં િજાર રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે    
19 તરૂણ વ્યક્ક્તિ ે 

અસ્લીલ સાહિત્ય 

વચેવા બાબત 

કલમ-293 કલમ-293 

ધશક્ષા :- પ્રથમવાર ગિુા માટે ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેબ ેિજાર 
રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા તથા બીજીવારિા અિ ેત્યારબાદિા ગિુા માટે સાત વર્ૅિી બેમાથંી 
કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેપાચં િજાર રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ ે 

20 અસ્લીલ કૃત્યો અિે 
ગીતો 

કલમ-294 કલમ-294 

ધશક્ષા :- ત્રણ મહિિા સિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી  

ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
21 ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ કલમ-299 કલમ-304 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા 
કરવામા ંઆવશ.ે   

22 ખિૂ  કલમ-300 કલમ-302 

ધશક્ષા :- મોતી (દેિાતંદંડ) અથવા આજીવિ કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
23 જડમટીપિા કેદીએ 

કરેલ ખિૂ 
કલમ-303 કલમ-303 

ધશક્ષા :- મોત (દેિાતંદંડ)િી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
24 બદેરકારીથી મતૃ્ય ુ

િીપજાવવા બાબત 
કલમ-304(A) કલમ-304(A) 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા 
કરવામા ંઆવશ.ે 

25 દિજે મતૃ્ય ુ કલમ-304(B) કલમ-304(B)  

ધશક્ષા :- સાત વર્થૅી ઓછી િહિિં તવેી મદુ્તિી કેદ જે આજીવિ કેદ સિુીિી ધશક્ષા કરી શકાય છે. 
26 બાળક અથવા પાગલ 

વ્યક્ક્તિ ેકરવાનુ ં
કલમ-305 કલમ-305 

ધશક્ષા :- મોત (દેિાતંદંડ) અથવા આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા 
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દુષ્ટ્પ્રરેણ કરવામા ંઆવશ.ે 
27 પખુ્ત વ્યક્ક્તિ ે 

આપઘાતન ુદુષ્ટ્પ્રરેણ 
કલમ-306 કલમ-306 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિ ેબેમાથંી કોઈપણ કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
28 ખિૂ કરવાિી કોધશશ કલમ-307 કલમ-307 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા પરંત ુજો એવા  

કૃત્યથી કોઈ વ્યક્ક્તિે વ્યથા થઈ િોય તો આજીવિ કેદિી અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિે 
દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

29 ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ 

કરવાિી કોધશશ 
કલમ-308 કલમ-308 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બેમાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા, પણ જો એવા કૃત્યથી કોઈ વ્યક્ક્તિ ેવ્યથા થાય તો સાત વર્ૅ સિુીિી બેમાથંી કોઈપણ 

પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે    
30 ઠગે(છેતરધપિંડી) કલમ-310 કલમ-311 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
31 ગભષપાત કરાવવા 

બાબત 
કલમ-312 કલમ-312 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બેમાથંી કોઈપણ પ્રકારીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા 
કરવામા ંઆવશ.ેપરંત ુજો સ્ત્રીિા ઉદરમા ંબાળક ફરકત ુ ંિોય તો સાત વર્ ૅસિુીિી બમેાથંી 
કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે   

32 સ્ત્રીિી સમંધત વગર 
ગભષપાત કરાવવા 
બાબત 

કલમ-313 કલમ-313 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા દસ  વર્િૅી મદુત સિુીિી બેમાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ે
દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

33 માતા-ધપતા અથવા 
બાળક સભંાળ 
રાખિારી વ્યક્ક્ત બાર 

વર્થૅી ઓછી વયિા 
બાળકિ ેઅરબ્રક્ષત 
મકૂી દેવા અથવા 
ત્યજી દેવા બાબત. 

કલમ-317 કલમ-317 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બમેાથંી કોઈ પ્રકારિી કેદિી અથવા દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

34 મતૃદેિિો છૂપી રીતે 
ધિકાલ કરી જડમ 

છૂપાવવા બાબત 

કલમ-318 કલમ-318 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ં 

આવશ.ે 
35 વ્યથા કલમ-319 

કલમ-321 
કલમ-323 : સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા કરવા બાબત. 
કલમ-324 : ભયકંર િધથયાર કે સાિિો વડે સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથ કરવા બાબત. 
ધશક્ષા :- સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા કરવા બદલ એક વર્િૅી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા એક 
િજાર રૂધપયા સિુીિા દંડિી ધશક્ષા થશ.ે  

36 મિાવ્યથા કલમ-322 કલમ-325 : સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા કરવા બાબત. 
ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
કલમ-326 : ભયકંર િથીયાર કે સાિિો વડે સ્વચે્છપવૂષક મિાવ્યથા કરવા બદલ ધશક્ષા. 
ધશક્ષા : દસ વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે  

37 તજેાબ વગેરે 
વાપરીિ ેસ્વચૈ્ચ્છક 
ગભંીર ઈજા 
પિોંચાડવી 

કલમ-326(A) કલમ-326(A) 

ધશક્ષા :-દસ વર્ૅથી ઓછી િહિિં તેવી આજીવિ કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

38 તજેાબ િાખંવો 
અથવા તજેાબ 
િાખંવાિો પ્રયત્િ 

કલમ-326(B) કલમ-326(B) 

ધશક્ષા :- પાચં વર્થૅી ઓછી િહિિં તવેી સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
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કરવો 
39 જાિરે સવેકિ ેફરજ 

બજાવતા રોકવા માટે 

સ્વચે્છપવૂષક વ્યથા 
કરવા બાબત 

કલમ-332 કલમ-326 ભયકંર િધથયાર કે સાિિો વડે સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા કરવા બદલ ધશક્ષા. 
કલમ-332 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા ત ેબિં ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

40 જાિરે સવેકિ ેફરજ 

બજાવતા ંરોકવા માટે 

સચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા 
કરવા બાબત 

કલમ-333 કલમ-333 

ધશક્ષા : દસ વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા ત ેબિંે પ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

41 ગેરકાયદે અવરોિ કલમ-339 કલમ-341 

ધશક્ષા :- એક મહિિા સિુીિી સાદી કેદ અથવા પાચંસો રૂધપયા સિુીિા દંડ અથવા ત ેબિં ે 

પ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
42 ગેરકાયદે અટકાયત કલમ-340 કલમ-342  

ધશક્ષા :- એક વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા એક િજાર રૂધપયા સિુીિો  

દંડ અથવા ત ેબિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
43 બળ કલમ-349 કલમ-352 ગભંીર ઉશ્કેરાટ ધસવાય હુમલો કરવા અથવા ગિુાહિત બળ વાપરવા ધશક્ષા. 

ધશક્ષા :- ત્રણ મહિિા સિુીિી બિંેમાથંી કઈ પ્રકારિી કેદ અથવા પાચંસો રૂધપયા સિુીિા દંડિી 
અથવા ત ેબિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

44 ગિુાહિત બળ કલમ-350 કલમ-352 મજુબ ‘બળ’ પ્રમાણિેી જ ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
45 હુમલો કલમ-351 કલમ-352 મજુબ બળ પ્રમાણિેી જ ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
46 રાજ્ય સવેકિી 

પોતાિી ફરજ 
બજાવતા રોકવા માટે 
હુમલો કરવા અથવા 
ગિુાહિત બળ 
વાપરવા બાબત 

કલમ-353 કલમ-353 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા ત ેબિંે પ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

47 સ્ત્રીિા ચાહરત્ર્ય ભગં 
કરવા માટે હુમલો 
કરવો કે બળ 
વાપરવો 

કલમ-354 કલમ-354 

ધશક્ષા :- એક વર્ૅથી ઓછી િહિિં એવી પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે  

48 જાતીય સતામણી, 
સ્વચૈ્ચ્છક શારીહરક 
સ્પશષ, પાિોગ્રાફી 
બતાવવી 

કલમ-354(A) કલમ-354(A) 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ કે દંડ કે બિં.ે 

49 જાતીય સતામણીિી 
હટપ્પણી 

કલમ-354(A) કલમ-354(A) 

ધશક્ષા :- એક વર્ૅ સિુીિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે 
50 સ્ત્રીિ ેિગ્િ કરવા બળ  

વાપરવો 
કલમ-354(B) કલમ-354(B) 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્થૅી ઓછી િહિિં એવી સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ. 
51 ધ્યાિ રાખવો 

(વોયહુરઝમ) 
કલ્મ-354(C) કલમ-354(C) 

ધશક્ષા :- એક વર્ૅથી ઓછી એવી ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ પ્રથમવારિા ગિુા બદલ 
તથા બીજીવાર માટે સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ. 

52 સ્ત્રીિો પીછો 
(સ્ટોકીંગ) 

કલમ-354(D) કલમ-354(D) 

ધશક્ષા :- પ્રથમવારિા ગિુા માટે ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદ તથા બીજીવાર માટે પાચં વર્ ૅસિુી. 
53 અપિરણ અિ ે

અપિયિ 
કલમ-359 

અપિરણ, કલમ-360 

કલમ-363 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
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ભારતમાથી અપિરણ 

કલમ-361 કાયદેસરિા 
વાલીપણામાથી  

અપિરણ, કલમ-362 

અપિયિ 
54 ખડંણી(મનુ્સ્કત દંડ) 

માટે અપિરણ 
કલમ-364(A) કલમ364(A) 

ધશક્ષા :- મોત (દેિાતદંડ) અથવા આજીવિ કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
55 કોઈ સ્ત્રીિ ેલગ્િ વગેરે 

કરવાિી ફરજ પાડવા  

માટે તને ુ ંઅપિરણ કે  

અપિયિ કરવા 
બાબત 

કલમ-366 કલમ-366 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

56 બળાત્કાર કલમ-375 કલમ-376 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી ઓછી િહિિં તવેી આજીવિ કેદ સિુીિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 
57 સ્રનૃ્ષ્ટ્ટક્રમ ધવરૂદ્રિા 

ગિુાઓ 
કલમ-377 કલમ-377 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ. 
58 ચોરી કલમ-378 કલમ-379 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી  

ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે  
59 બળજબરીથી કઢાવી 

લવેા બાબત  
કલમ-383 કલમ-384 

બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિંે પ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
60 લ ૂટં કલમ-390 કલમ-392 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી સખત કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
જો લ ૂટં રાજમાગષ ઉપર સયૂાષસ્તથી સયૂોદય વચ્ચ ેકરવામા ંઆવે તો ચૌદ વર્ ૅસિુીિી 
કેદિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

61 િાડ કલમ-391 કલમ-395 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
62 લ ૂટં કરવાિી કોધશશ કલમ-393 કલમ-393 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી સખત કેદિી ધશક્ષા અિ ેદંડ કરવામા ંઆવશ.ે 
63 ખિૂ સાથ ેિાડ કલમ-396 કલમ-396 

ધશક્ષા - દરેક વ્યક્ક્તિ ેમોત (દેિાતદંડ) અથવા આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ  
અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશે.  

64 િાડ પાડવા માટે  
તયૈારી કરવા બાબત  

કલમ-399 કલમ-399 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિી સખત કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
65 બદદાિતથી 

ધમલકતિો 
દુધિધિયોગ કરવા 
બાબત 

કલમ-403 કલમ-403 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા 
કરવામા ંઆવશ.ે 

66 ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત  કલમ-405 કલમ-406 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા 
કરવામા ંઆવશ.ે  

67 ભારવાિક વગેરેએ 

ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત 

કરવા બાબત 

કલમ-407 કલમ-407 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

68 વ્યક્ક્તિી િરેાફેરી કલમ-370 કલમ-370 
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ધશક્ષા :- સાત વર્થૅી ઓછી િહિિં એવી દસ વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડ. 
69 એક કરતા વધ ુ

વ્યક્ક્તઓિી િરેાફેરી 
કલમ-370 કલમ-370 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅથી ઓછી િહિિં એવી આજીવિ કેદ સિુીિી અિે દંડ.  
70 સગીરિી િરેાફેરી કલમ-370 કલમ-370 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅથી ઓછી િહિિં એવી આજીવિ કેદ સિુીિી કેદ અિે દંડ. 
71 એક કરતા વધ ુ

સગીરિી િરેાફેરી 
કલમ-370 કલમ-370 

ધશક્ષા :- ચૌદ વર્થૅી ઓછી િહિિં એવી આજીવિ કેદ સિુીિી કેદ અિ ેદંડ.  
72 જાિરે સવેક અથવા  

બેંકરે, વપેારીએ 
અથવા એજડટે 
ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત 
કરવા બાબત  

કલમ-409 કલમ-409 

ધશક્ષા – આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી  
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે  

73 કારકૂિ અથવા િોકરે 

ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત 

કરવા બાબત 

કલમ-408 કલમ-408 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

74 ચોરીિો માલ કલમ-410 કલમ-411 

ધશક્ષા :-  ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે  

75 છેતરધપિંડી કલમ-415 કલમ-417, કલમ-418, કલમ-419મા ંઠગાઈ પ્રમાણ ેધશક્ષાિી જોગવાઈ. 
કલમ-417 મજુબ ઠગાઈ માટે ધશક્ષા :- એક વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા  

દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
76 બગાડ કલમ-425 કલમ-426 

ધશક્ષા :- ત્રણ મહિિા સિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
આ ઉપરાતં કલમ-427 થી કલમ-440 સિુી બગાડ માટે અલગ અલગ સજાઓિી જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે.  
77 ગિુાહિત અપપ્રવશે કલમ-441 કલમ-447 

ધશક્ષા :- ત્રણ મહિિા સિુીિી બમેાથંી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા પાચંસો રૂધપયા સિુીિો દંડ  

અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
78 ગિૃ અપપ્રવશે કલમ-442 કલમ-448 

ધશક્ષા :- એક વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા એક િજાર રૂધપયા સિુીિો. 
દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

79 ઘરફોડ કલમ-445 કલમ-453 

ધશક્ષા :- ગપુ્તગિૃ અપપ્રવેશ અથવા ઘરફોડિા ગિુા બદલ બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ  
પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

80 રાત્ર ેઘરફોડ કલમ-446 કલ્મ-456 

ધશક્ષા :- રાત્ર ેગપુ્ત ગિૃઅપ્રવશે અથવા ઘરફોડિા ગિુા બદલ ત્રણ વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી 
કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશે 

81 જાિરે સવેક અથવા 
પોબ્રલસ ઓફીસરિી  

સગીરિી િરેાફેરીમા ં
સડંોવણી 

કલમ-370(A) કલમ-370(A) 

ધશક્ષા – આજીવિ કેદ અિ ેદંડ.  

82 િરેાફેરી કરાયલે 

બાળકનુ ંશોર્ણ 
કલમ-370(A) કલમ-370(A) 

ધશક્ષા :-પાચં વર્ૅથી ઓછી િહિિં તવેી સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ. 
83 ખોટો દસ્તાવજે કલમ-464 કલ્મ-465 
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બિાવવો ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી  

ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
84 હકિંમતિી જામીિગીરી, 

વધસયતિામુ ંવગેરેિી 
ખોટી બિાવટ 
કરવાિો ગિુો 

કલમ-467 કલમ-467 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

85 ખોટા હિસાબ 
બિાવવા બાબત 

કલમ-477(A) કલમ-477(A) 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી  

ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
86 ખોટી માલ ધિશાિીિો  

ઉપયોગ કરવા 
બાબત 

કલમ-481 કલમ-482 

ધશક્ષા :- એક વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

87 ખોટી ચલણી િોટો  

અથાવા બેંકિોટો 
કલમ-489(A) કલમ-489(A) 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

88 કોઈ પરુૂર્ 
છેતરધપિંડીથી 
કાયદેસર લગ્િ થયા  

િોવાનુ ંપ્રરેીિ ે 

પત્િીભાવ ેસિવાસ 

કરાવવા બાબત 

કલમ-493 કલમ-493 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

89 પધત અથવા પત્િીિી  

િયાતીમા ંફરીથી 
લગ્િ કરવા બાબત 

કલમ-494 કલમ-494 

ધશક્ષા :- સાત વર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

90 પવૂષ લગ્િિી િકીકત 

છુપાવવી લગ્િ કરવા 
બબત 

કલમ-495 કલમ-495 

ધશક્ષા :- દસ વર્ૅ સિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડાિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

91 વ્યાબ્રભચાર કલમ-497 કલમ-497 

ધશક્ષા :- પાચં વર્ ૅસિુીિી બિંમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી 
ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

92 પરબ્રણત સ્ત્રીિ ે
ગિુાહિત ઇરાદાથી 
ભગાડી જવા અથવા 
લઈ જવા અથવા 
રોકી રાખવા બાબત 

કલમ-498 કલમ-498 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિ ેધશક્ષા 
કરવામા ંઆવશ.ે  

93 કોઈ સ્ત્રીિા પધત 
અથવા પધતિા સગા 
તરફથી અપાતો ત્રાસ 

કલમ-498(A) કલમ-498(A) 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી કેદિી ધશક્ષા અિે દંડિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

94 િરેાફેરી કરાયલે 

વ્યક્ક્તનુ ંશોર્ણ 
કલમ-370(A) કલમ-370(A) 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્થૅી ઓછી િહિિં તેવી પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 
95 બદિક્ષી અંગે કલમ-499 કલમ-500 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી સાદી કેદ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
96 ગિુાહિત િમકી કલમ-503 કલમ-506 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા  

કરવામા ંઆવશ.ે 
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97 સાવષજધિક તોફાિો 
થાય તવેા કથિો 

કલમ-505 કલમ-505 

ધશક્ષા :- ત્રણ વર્ ૅસિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
98 િિામા પત્રથી  

ગિુાહિત િમકી 
કલમ-507 કલમ-507 

ધશક્ષા :- બ ેવર્ ૅસિુીિી બિંેમાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
99 કોઈ સ્ત્રીિી લાજ 

લવેાિા ઈરાદાથી 
ઉચ્ચારેલ શબ્દ કે 

ચષે્ટ્ટા અથવા કૃત્ય 

કલમ-509 કલમ-509 

ધશક્ષા :- એક વર્ૅ સિુીિી સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે  

100 પીિલેી વ્યક્ક્તનુ ં
જાિરેમા ંવતષિ 

કલમ-510 કલમ-510 

ધશક્ષા :- ચોવીસ કલાક સિુીિી સાદી કેદ અથવા દસ રૂધપયા સિુીિો દંડ અથવા ત ેબિં ે 

પ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 
101 જડમટીપ અથવા 

બીજી કેદિી ધશક્ષાિ ે
પાત્ર ગિુા માટે 
કરવાિા પ્રયત્િ 
માટેિી ધશક્ષા 

કલમ-511 કલમ-511 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા ત ેગિુા માટે િક્કી કરવામા ંઆવલે મદુ્તિી અડિી મદુ્તિી કેદ  

અથવા ત ેગિુા માટેિા દંડ અથવા ત ેબિં ેપ્રકારિી ધશક્ષા કરવામા ંઆવશ.ે 

102 બળાત્કાર કરિાર 

વ્યક્ક્ત દ્રારા સ્ત્રીનુ ં
મતૃ્ય ુથાય તવેી ઈજા 

કલમ-376(A) કલમ-376(A) 

ધશક્ષા :- વીસ વર્થૅી ઓછી િહિિં એવી આજીવિ કેદિી સખત કેદ અથવા મતૃ્ય ુદંડ. 

103 પધતએ તિેી પત્િી 
સાથ ેજુદા રિવેા 
દરધમયાિ કરેલો  

સભંોગ 

કલમ-376(B) કલમ-376(B) 

ધશક્ષા :- બ ેવર્થૅી ઓછી િહિિં એવી સાત વર્ ૅસિુીિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 

104 સતામા ંિોય તવેા  

વ્યક્ક્તએ કરેલ 
સભંોગ 

કલમ-376(C) કલમ-376(C) 

ધશક્ષા :- પાચં વર્થૅી ઓછી િહિિં એવી દસ વર્ ૅસિુીિી સખત કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 

105 સામહૂિક બળાત્કાર કલમ-376(E) કલમ-376(D) 

ધશક્ષા :- વીસ વર્થૅી ઓછી િહિિં એવી આજીવિ કેદ સિુીિી સખત કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 
106 વારંવાર બળાત્કારિો  

ગિુો કરતા ગિુગેારો 
 કલમ-376(E) 

ધશક્ષા :- આજીવિ કેદ અથવા મતૃ્ય ુદંડ. 
 

 

 

IPC ના મિત્વના પ્રશ્નો                      
1 ભારતીય ફોજદારીિારો , 1860 કોિા દ્રારા રચવામા ંઆવ્યુ ંછે ? લોડષ મકેોલે 
2 ભારતીય ફોજદારીિારો , 1860 ક્યારથી અમલમા ંઆવ્યો ? 6/10/1860 
3 ભારતીય ફોજદારી િારમા ંકુલ કેટલી કલમો છે ? 511 
4 ભારતીય ફોજદારે િારમા ંકુલ કેટલા પ્રકરણો છે ? 23 
5 કોઈપણ પ્રકારિો ગિુો બિવા માટેિા ચાર તબક્કા ક્યા ંછે ?  (1)ઇરાદો (2)તયૈારી (3)પ્રયત્િ 

(4)ગિુો 
6 ભારતીય ફોજદારી િારમા ં, 1860 ક્યા ંરાજ્ય ઉપર લાગ ુપડતો િથી ? જમ્મ ુકાશ્મીર 
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7 જો કોઈ ભારતીય િાગહરક અમહેરકામા ં“વ્યાબ્રભચાર” િો ગિુો કરે તો શુ ંતેિ ેભારતીય ફોજદારી િારમા ં 

અનસુાર ધશક્ષા કરી શકાય છે ? 
િા 

8 કેટલા પ્રાદેધશક જળધવસ્તાર સિુી ભરતીય ફોજદારી અધિધિયમ ધવદેશીઓ ઉપર પણ લાગ ુપડે છે ? 12 િોહટકલ માઇલ 
9 ભારતીય ફોજદારી િારમા ંકઇ કલમ મા ં“વ્યક્ક્તિી” વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 11 
10 ભારતીય ફોજદારી િારમા ંમજુબ શુ ં“મધુત” એક વ્યક્ક્ત છે ? િા 
11 શુ ંભારતીય ફોજદારી િાર મજુબ “ગભષમા ંધવકાસ પામતા બાળકિ”ે િ ેવ્યક્ક્ત કિી શકાય ? િા 
12 શુ ંભારતીય ફોજદારી િારમા ં1860  મજુબ કલકેટરિો સમાવશે ડયાયાિીશિી વ્યાખ્યામા ંથાય છે ? િા 
13 ભારતીય ફોજદારી િારિી કઇ કલમ મા ં“જાિરે િોકર” અથવા રાજ્યસવેકિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ?  કલમ 21 
14 જમીિ અિ ેજમીિ સાથ ેજોડાયલેી વસ્તઓુ કાયમ માટે જકડી લીિેલી વસ્તઓુ ક્યા પ્રકારિી ધમલકત િરાવ ેછે ? સ્થાવર ધમલકત 
15 કોઈ પણ વ્યક્ક્ત કાયદેસર િક્કદાર િોય તવેી ધમલકતા માટે ગેરકાયદેસર સાિિો દ્વારા ભાગવલે નકુશાિ ક્યા 

પ્રકારન ુનકુશાિ કિવેાય છે ? 
ગેરકાયદેસરિો નકુશાિ 

16 અક્ષર,અંક બ્રચહ્ન અથવા તમેાિા એક કરતા વધ ુસાિિો વડે પદાથષ ઉપર દશાષવલેી કે વણષવલેી કોઈ બાબત કે જે ત ે
બાબત અંગે પરુાવા તરીકે વાપરી શકાય તેિ ેશ ુકિવેાય છે ? 

દસ્તાવજે 

17 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા હકમતી દસ્તાવજે (જામીિગીરી) િી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 30 
18 કોઈ િકશો અથવા પ્લાિ અથવા કોઈ કાટુષિ દસ્તાવજે ગણી શકાય છે ? િા 
19 કોઈ ધવદેશી વ્યક્ક્ત ભારતમા આવીિ ેબીજી કોઈ ધવદેશી વ્યક્ક્ત ન ુ“ખિુ” કરે તો ભારતીય ફોજદારી િારા મજુબ 

તિેા ઉપર ગિુો િોંિી શકાય ? 
િા 

20 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કલમ 34 સામાડય ઈરાદો પાર પાડવા માટે અિકે વ્યક્ક્તઓ દ્વારા કરવામા આવલે 
કાયષ માટે શ ુદરેક વ્યક્ક્ત ગિુા માટે જવાબદાર બિ ેછે ? 

િા 

21 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા “ગિુા”િી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 40 
22 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા “ઈજા” અિ ે“િાધિ” શબ્દિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 44 
23 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા “શધુ્ુબદુ્ધદ્વ” િી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 52 
24 ભારતીય ફોજદારી િારાિી મજુબ દસ્તાવજેિી વ્યાખ્યા કઈ કલમમા આપવામા આવી છે ? કલમ 44 
25 ભારતીય ફોજદારી િારાિા ક્યા પ્રકરણમા ધશક્ષા ધવશે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 3 
26 ભારતીય ફોજદારી િારાિા ક્યા પ્રકરણમા “સામાડય સમજુધત” ધવશ ેજોગવાઈ આપવામા આવી છે ? પ્રકરણ 2 
27 ભારતીય ફોજદારી િારા મજુબ કેટલા પ્રકારિી કેદિી સજા છે ? બ ેપ્રકારિી (1) સખત કેદ (2) 

સાદી કેદ 
28 ભારતીય ફોજદારી િારા મજુબ કઈ કલમમા એકાતં કેદિી સજા શકે ? કલમ 73 
29 ભારતીય ફોજદારી િારા મજુબ વધમુા વધ ુકેટલા સમય માટે એકાતં કેદિી સજા થઈ શકે ? ત્રણ મહિિાથી વધ ુિિી 
30 ભારતીય ફોજદારી િારા મજુબ જ્યારે કોઈ ગિુગેાર કેદ અિ ેદંડ બન્નિેી ધશક્ષાિ ેપાત્ર િોય અિે જો ત ેદંડ િ ભરે 

તો અદાલત ત ેદંડ િ ભરવા બદલ વધમુા વધ ુકેટલી કેદિી સજા કરી શકે ? 
ગિુા માટે િક્કી કરેલ કેદિી સજા 
વધમુા વધ ુએકચતથુાંશ મદુતિી 
કેદ  

31 ભારતીય ફોજદારી િારાિા ક્યા પ્રકરણમા “સામાડય અપવાદો” ધવશે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 4 
32 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ મજુબ ડયાયીક રીત ેકાયષ કરતા ડયાયાિીશન ુકૃત્ય ગિુો બિતો િથી ? કલમ 77 
33 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ મજુબ સાત વર્ષિી અંદરિા બાળકે કરેલ કૃત્ય ગિુો બિતો િથી ? કલમ 82 
34 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ મજુબ અક્સ્થર મગજિી વ્યક્ક્તિ ેકરેલ કૃત્ય ગિુો બિતો િથી ? કલમ 84 
35 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ મજુબ પોતાિી ઈચ્છા ધવરુદ્વ કરાયલે િશાિા કારણ ેધિણષય િ કરી શકે તવેા 

વ્યક્ક્તએ કરેક કૃત્ય ગિુો િ બિે ? 
કલમ 85 

36 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ મજુબ “અકસ્માતમા થયલે કૃત્ય” ગિુો િથી બિતો ? કલમ 80 
37 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમમા િકીકતિી ભલુ એ ગિુો િથી ? કલમ 85 
38 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ દ્વારા રમત ગમતિી પ્રવધૃત દરમ્યાિ મતૃ્ય ુકે મિાવ્યથિા ઈરાદા ધસવાય 

સમંતીથી કરેલ કૃત્ય ગિુો િથી ? 
કલમ 87 

39 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા “સ્વબચાવિો અધિકાર” એ ગિુો િથી ? કલમ 96 
40 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા સ્વબચાવિા અધિકારિ ેમયાષદીત કરી સ્વબચાવ માટે જરૂરી તથેી વધ ુ કલમ 99 
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િિી િાધિ કરવાિી પરવાિગી િથી આપત ુ? 
41 જ્યારે વ્યક્ક્ત સમક્ષ જાિરે િોકરન ુરક્ષણ કે મદદ મળેવવાિો પરુતો સમય િોય ત્યારે ત ેવ્યક્ક્તિ ેસ્વબચાવિો 

અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે ? 
િા 

42 ભારતીય ફોજદારી િારામા ક્યા પ્રકરણમા “દુષ્ટ્પ્રરેણ કે મદદગીરી” િી જોગવાઈ આપવામા આવી છે ? પ્રકરણ 5 
43 ભારતીય ફોજદારી િારામા કઈ કલમમા  “દુષ્ટ્પ્રરેણ કે મદદગીરી” વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 107 
44 ભારતીય ફોજદારી િારામા કઈ કલમમા  “દુષ્ટ્પ્રરેણ કે મદદગીરી” વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? પ્રકરણ 5 
45 ભારતમા રિીિ ે“અ” િામિા વ્યક્ક્ત પાહકસ્તાિમા વસધત “બ” િામિી વ્યક્ક્તિ ેપાહકસ્તાિમા અડય કોઈ વ્યક્ક્તન ુ

ખિુ કરવા ઉશ્કેરે છે, તો “અ” ક્યા ગિુા માટે જવાબદાર છે ? 
કલમ 108(A) મજુબ, ભારત 
બિાર કરેલા ગિુાઓન ુ
ભારતમાથી મદદગીરી 

46 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા કાયદાિી ભલુિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 79 
47 ભારતીય ફોજદારી િારામા ક્યા પ્રકરણમા ગિુાહિત કાવતરા માટે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 5(A) ગિુાહિત કાવતરુ 
48 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા ગિુાહિત કાવતરાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 120 (A) 

49 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા ગિુાહિત કાવતરા બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 120(A) 

50 ભારતીય ફોજદારી િારામા ક્યા પ્રકરણમા રાજ્યિા ધવરુદ્વ ગિુા ધવશે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 6, રાજ્ય ધવરુદ્વ ગિુો 
51 ભારતીય ફોજદારી િારામા કઈ કલમમા ભારત સરકાર ધવરુદ્વ યદુ્વ કરવ ુકે યદુ્વ કરવાિો પ્રયત્િ કરવ ુકે યદુ્વ મા 

મદદ કરવા બદલ મોત અથવા આજીવિ કેદિી સજા કરવામા આવ ેછે ? 

કલમ 121 

52 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમમા “રાજદ્રોિ” િી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ?  કલમ 124 (A) 

53 ભારતીય ફોજદારી િારમા ંકઈ કલમ મજુબ ભારતીય સધૈિક , િાધવક કે િવાઈ સધૈિકિો પોશાક કે પ્રધતક રાખવો 
ગિુો છે ? 

કલમ 140 

54 ભારતીય ફોજદારી િારમા ંકઇ પ્રકરણમા જાિરે સલુિેશાતી ધવરુધ્દ્રિા ગિુાઓ ધવશ ેજોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે ? પ્રકરણ 8, જાિરે સલુિેશાતી 
ધવરુધ્દ્રિા 
ગિુાઓ. 

55 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગેરકાયદેસર મડંળીિી વ્યાખ્યા કરવામા ંઆવી છે ?             કલમ 141 

56 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંકાયદા ધવરુધ્દ્ર મડંળીિા સભ્ય િોવા બાબત ેજોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે ? કલમ 142 

57 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંકાયદા ધવરુધ્દ્ર મડંળીિા સભ્ય િોવા બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે ? કલમ 143 

58 જો વ્યક્ક્ત પ્રાણઘાત િથીયારો સાથ ેસજ્જ થઈ કાયદા ધવરુધ્દ્ર મડંળીમા ંસામેલ થાય છે , તો આઈ.પી.સી િી કલમ 
મજુબ તેિી ધવરુધ્દ્ર ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 144 

59 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંહુલ્લડ િા ગિુાિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 146 

60 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મા ંહુલ્લડિી સજાિી જોગવાઈ કરવમા ંઆવી છે ? કલમ 147 

61 જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત પ્રાણઘાતક િથીયારોથી સજ્જ થઈ હુલ્લડમા ંભાગ લ ેતિેા ધવશ ેઆઈ.પી.સી િી કલમમા ં
સજાિી જોગવાઈ કરવમા ંઆવી છે ? 

કલમ 148 

62 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંિમષ જાતી જડમસ્થળ , વસવાટ , ભાર્ા વગેરેિી ભધુમકા પર ધવધવિ સમિુો વચ્ચે 
દુશ્મિાવટે પ્રોત્સાિિ આપવા અિે સમુળે જાળવવામા ંિાધિકારક કૃત્યો કરવાિા ગિુા બદલ સજાિી જોગવાઈ  

કરવામા ંઆવી છે ?    

કલમ 153(A) 

63 આઈ.પી.સી િી કલમમા ં153(A) મજુબ જો િાધમિક સ્થાિોમા ંિમષ જાધતિા દુશ્મિાવટ પ્રોત્સાિિ આપતો ગિુો  

આચરવામા ંઆવ ેતો કઈ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 
પાચં વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા 
બિં ે 

પ્રકારિી ધશક્ષાિી 
64 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જાણીજોઈિ ેકોઈ સરઘસમા ંિથીયરો લઈ જવા ગિુો છે ? કલમ 153 (A) 

65 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંરાન્ષ્ટ્રય એકતાિ ેિાધિકારક કથિો કે આક્ષપેો કરવા જેવા ગિુાિી સજાિી જોગવાઈ  

કરવામા ંઆવી છે ? 
કલમ 115(B) 

66 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ં“બખેડો” િી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ?  કલમ 159 



 

Motion Career Academy Page 45 
 

67 આઈ.પી.સી િી કલમ 159 મજુબ બખડેાિા મખુ્ય તત્વો ક્યા ંછે ? (1)બ ેકે તેથી વધ ુવ્યક્ક્ત.(2) 
જાિરે સ્થળ પર લડાઈ. (3) 
જાિરે સલુિેશાધંતમા ંભગં. 

68 આઈ.પી.સી િી કલમ 160 મજુબ કઈ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  કલમ 160 

69 આઈ.પી.સી િી ક્યા ંપ્રકરણ મા ંજાિરે િોકરથી સબંિીત ગિુાઓ ધવશ ેચચાષ કરવામા ંઆવી છે ? પ્રકરણ 9, જાિરે િોકરે કરેલા 
અથવા તઓેથી સબંધિત ગિુાઓ. 

70 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ િો જાિરે સવેક કોઈ વ્યક્ક્તિ ેનકુસાિ કરવાિા ઇરાદાથી જાણીજોઈિ ેકાયદાિી 
અવજ્ઞા કરે તો સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  

કલમ 166 

71 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જાિરે સવેક દ્રારા કાયદા િઠેળિા આદેશિી અવટા કરવા બદલ સજાિી જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 166(A) 

72 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પીહડતિ ેસારવાર િહિ આપવા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 166(B) 

73 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જાિરે િોકરોિ ેવેશ લઈ સ્વાગં રચવા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે 
? 

કલમ 170 

74 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જાિરે િોકરથી વપરાતા પોશાક કે પ્રધતક કપટી ઈરાદાથી પિરેવા કે રાખવા 
બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 171 

75 આઈ.પી.સી િી ક્યા ંપ્રકરણમા ંચ ૂટંણીિ ેલગતા ગિુાઓ અંગે ચચાષ કરવામા ંઆવી છે ?  પ્રકરણ 9 A ચુટંણીિ ેલગતા 
ગિુાઓ. 

76 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ં“ઉમેદવાર” અિ ે“મતાધિકાર” િી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ?  કલમ 171(A) 

77 ચુટંણીમા ંમત આપવા માટે લાચં આપવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો િોંિવામા ંઆવે છે ? કલમ 171(B) 

78 ચુટંણીમા ંખોટુ િામ િારણકરી મત આપવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો િોંિવામા ંઆવ ેછે ? કલમ 171(D) 

79 ચુટંણીમા ંઅનબુ્રચત લાગવગ વાપરવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો િોંિવામા ંઆવ ેછે ? કલમ 171(C) 

80 જાિરે િોકર દ્રારા  સમડસ કે બીજા કોઈ હુકમ િી બજવણી તાળી ભાગી જવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ં 

ગિુો િોંિી ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 
કલમ 172 

81 જ્યારે કોઈ જાિરે િોકર પોત ેકરેલા કથિ પર સહિ કરવાિો ઈડકાર કરે તો આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો  

િોંિી શકે છે ? 
કલમ 180 

82 જાિરેિોકરો દ્રારા જાિરે હુકમ િો અિાદર કરવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મા ંકઈ સજાિી જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી છે ?  

કલમ 188 

83 જાિરે િોકરિ ેઇજાિી િમકી આપવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  કલમ 189 

84 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ખોટા પરુાવા આપવા ગિુો બિે છે ? કલમ 191 

85 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ખોટો પરુાવો ઉભો કરવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 192 

86 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ખોટા પરુાવા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 193 

87 આઈ.પી.સી િી કઈ કલ્મ મજુબ ખોટુ પ્રમાણપત્ર આપવુ ંકે સિી કરવી ગિુો બિ ેછે ? કલમ 197 

88 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ખોટા પ્રમાણપત્રિ ેજાણીજોઈિ ેસાચા તરીકે વાપરવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 198 

89 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાિા પરુાવાિો િાશ કરવો અથવા ગિુો છુપાવવા ખોટી માહિતી આપવી એ 
ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 201 

90 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુગેારિ ેઆશ્રય આપવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 212 

91 લટુ અથવા િાદિો ગિુો ક્યા િોય એવી વ્યક્ક્તઓિ ેજાણીજોઈિ ેઆશ્રય આપવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ 
કલમમા ંસજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 216(A) 

92 કોઈ બીજી વ્યક્ક્તિી કાયદેસરિી િરપકડમા ંઅવરોિ ઉભો કરવો કે પ્રધતકાર કરવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ 225 
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કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે તથા સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

93 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંધસક્કાિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 230 

94 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંધસક્કા બિાવવા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 231 

95 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંભારતીય ખોટો ધસક્કા બિાવવા બદલ ગિુો બિ ેછે અિ ેસજાિી જોગવાઈ કરવામા ં
આવી છે ? 

કલમ 232 

96 ભારતીય ખોટા ધસક્કા બિાવવા માટે સાિિ બિાવવ ુકે વચેવ ુઆઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ?  કલમ 234 

97 બિાવટી ભારતીય ધસક્કાિી આયાત – ધિકાસ બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 238 

98 બિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ બિાવવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો િોંિવામા ંઆવ ેછે તથા કઈ 
દજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 225, સજા : આજીવિ કેદ 
અથવા દસ વર્ ૅસિુીમા ંબેમાથી 
કોઈપણ  

પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા 
99 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સરકારી સ્ટેમ્પિી બિાવટ અંગેન ુકોઈ સાિિ બિાવવુ ંકે તેન ુવચેાણ કરવુ ંગિુો 

છે ? 
કલમ 257 

100 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંબિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પનુ ંવચેાણ કરવુ ંએ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 258 

101 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંબિાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ જાણીજોઈિ ેસાચા તરીકે ઉપયોગ કરવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 260 

102 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ બિાવટી સ્ટેમ્પિો કબજો રાખવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 259 

103 ભારતીય ફોજદારી િારામા ંક્યા ંપ્રક્રણમા ંતોલ માપિે લગતા ગિુાઓ ધવશ ેચચાષ કરવામા ંઆવી છે ?  પ્રકરણ 13 , તોલ માપિ ેલગતા 
ગિુાઓ 

104 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ તોલવા માટે ખોટા સાિિોિો દગાયકુ્ત રીત ેઉપયોગ કરવો ગિુો બિ ેછે ?  કલમ 264 

105 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ખોટા તોલ અિ ેમાપ બિાવવા ગિુા છે ?  કલમ 267 

106 આઈ.પી.સી િી કઈ પ્રકરણમા ંજાિરે સ્વાસ્થ ,સલામતી , સગવડ , સભ્યતા અિ ેધિતી િ ેલગતા ગિુાઓિી ચચાષ 
કરવામા ંઆવી છે ?  

પ્રકરણ 14 , સ્વાસ્થ , સલામતી , 
સગવડ, સભ્યતા અિ ેધિતી િ ે
લગતા ગિુાઓ. 

107 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જાિરે ઉપદ્રવ એ જિતા ધવરોધ્દ્રિો ગિુો છે ? કલમ 268 

108 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જીવિિ ેજોખમમા ંમકેુ તવેા રોગિ ેચપેફેલાવાિી સભાવિાવાળુ બેકાળજીભયુષ 
કૃત્ય ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 269 

109 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ દવાઓમા ંભેળસળે કરવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 274 

110 જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત ભળેસેળવાળી દવાઓનુ ંવચેાણ કરે ત્યારે કઈ કલમ મજુબિો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 275 

111 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સાવષજધિક ઝરણા કે જળાશયનુ ંપાણી દુધર્ત કરવુ ંગિુો બિ ેછે ? કલમ 277 

112 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સ્વાસ્થ િ ેનકુસાિ થાય ત ેરીત ેવાતાવરણ બગાડવ ુએ ગિુો છે ? કલમ 278 

113 અશ્વલીલ અિ ેબ્રબભત્સ પસુ્તકોનુ ંવચેાણ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબિો ગિુો બિ ેછે ?  કલમ 292 

114 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ અશ્વલીલ , ગીત , ગાયિ કે કાયો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 294 

115 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગેરકાયદેસર લોટરી અલફીસ રાખવી ગિુો બિ ેછે ?  કલમ 294(A) 

116 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ પ્રકરણમા ંિમષ સબંિંી ગિુાઓિી ચચાષ કરવામા ંઆવી છે ? પ્રકરણ 15 િમષ સબંિંી ગિુાઓ 

117 ભારતિા િાગહરકોિા કોઈ વગષિી માડયતાઓનુ ંઅથવા િમષનુ ંઅપમાિ કરવુ ંઅપમાિ કરવાિો પ્રયત્િ કરવો એ 
આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 295(A) ,ધશક્ષા : ત્રણ વર્ૅ 
સિુીિી  

કેદ અથવા દંડ અથવા બિં.ે  
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118 િાધમિક ધવધિ , પજૂિ વગેરે જેવી િાધમિક મડંળીઓમા ંધવક્ષેપ કવો એ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે 
તથા ત ેમાટે કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 296 , ધશક્ષા એક વર્ ૅ
સિુીિી કેદ  

અથવા દંડ અથવા બિં.ે 
119 કોઈ િાધમિક હક્રયામા ંકે અંધતમ હક્રયામા ંકરવાિા સ્થળે પ્રવશેીિ ેમનષુ્ટ્યિા શબિી ગૌરવિાધિ કરવા બદલ 

આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો િોંિાય છે ? 
કલમ 297 

120 ભારતીય ફોજદારી િારાિા ક્યા પ્રકરણમા ં“મનષુ્ટ્યિ ેશરીરમા ંઅસર કરતા ગિુાઓ” ધવશ ેચચાષ કરવામા ંઆવી છે ? પ્રકરણ 16 , મનષુ્ટ્ય શરીરે અસર 
કરતા ગિુાઓ 

121 ભારતીય ફોજદારી િારાિી કઈ કલમ મજુબ સાપરાિ મનષુ્ટ્ય વિ એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 299 

122 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ “ખિૂ” િા ગિુાિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 300 

123 જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત ગભંીર અિ ેઆકક્સ્મક ઉશ્કેરણી િા કારણ બીજી વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવ ેતો ત ેક્યા ંપ્રકારિો  

ગિુો ગણાશ ે? 
સાપરાિ મનષુ્ટ્યવિ(ગિુાહિત 
મનષુ્ટ્યવિ) 

124 જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત સ્વબચાવિા અધિકાર દ્રારા આપવામા ંઆવલે સતાથી આગળ વિી સામવેાળી વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુ
વીપવાવ ેતો તણે ેક્યા ંપ્રકારિો ગિુો કયો કિવેાય છે ? 

સાપરાિ મનષુ્ટ્યવિ 

125 આઈ.પી.સી િી મજુબ આકક્સ્મક લડાઈમા ંથયલે મતૃ્યમુા ંએ ક્યા ંપ્રકારિો ગિુો ગણાશ ે? ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ 

126 આઈ.પી.સી િી મજુબ મરિાર વ્યક્ક્તિી સમંધતથી િીપજાવવામા ંઆવલેુ ંમતૃ્ય ુએ ક્યા પ્રકારિો ગિુો ગણાશ ે? ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ 

127 જાિરેિોકર એ દ્રરે્ભાવ રાખ્યા વગર પોતાિી સતાિી મયાષદાન ુઉલ્લઘંિ કરી કોઈ વ્યક્ક્તન ુમતૃ્ય ુિીપજાવ ેછે તો 
ત ેક્યા પ્રકારિો ગિુો બિે છે ?  

ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ 

128 જે વ્યક્ક્તન ુમતૃ્ય ુધિપજાવવાિો ઇરાદો કરેલ િોય , ત ેધસવાયિી બીજી વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુધિપજાવવામા ંઆવ ે,તો ત ે
ક્યા પ્રકારિો ગિુો બિ ેછે ? 

ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ 

129 આઈ.પી.સી િી કલમ 302 મજુબ ખિૂિા ગિુાબદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? દેિાત દંડ (મોત) અથવા 
આજીવિ કેદ અિ ેદંડ 

130 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંખિૂિા ગિુા બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 302 

131 આજીવિ કેદ ભોગવતી વ્યક્ક્ત દ્વારા ખિુિો ગિુો કરવામા આવ ેતો આઈ.પી.સી. મજુબ શ ુધશક્ષા થાય ? દેિાતદંડિી સજા 

132 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિ બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 304 

133 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બદેરકારીથી મતૃ્ય ુિીપજાવવા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 304 (A) 

134 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “દિજે મતૃ્ય”ુ િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 304 (B) 

135 આઈ.પી.સી.િી કલમ 304 (B) મજુબ દિજે મતૃ્ય ુમાટે કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? સાત વર્ષથી ઓછી િિી તવેી 
આજીવિ કેદિી સજા 

136 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ અક્સ્થર મગજિા વ્યક્ક્તિ ેઅથવા બાળકિ ેઆત્મિત્યા મા મદદગીરી કરવી એ 
ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 305 

137 આઈ.પી.સી.િી કલમ 305 મજુબ અક્સ્થર મગજિા વ્યક્ક્તિ ેઅથવા બાળકિ ેઆત્મિત્યા મા મદદગીરીિા ગિુા 
બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

મોત અથવા આજીવિ કેદ 
અથવા દસ વર્ષ સિુીિી કેદ અિ ે
દંડ 

138 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ખિુ કરવાિો પ્રયત્િ એ ગિુો બિે છે ? કલમ 307 

139 આઈ.પી.સી.િી કલમ 306 મજુબ આત્મિત્યા  મા મદદગીરીિા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? દસ વર્ષ સિુીિી જેલ અિ ેદંડ 
બન્ને 

140 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “આત્મિત્યાિી મદદગીરી” એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 306 

141 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાહિત મનષુ્ટ્યવિિો પ્રયત્િ એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 308 

142 વતષમાિ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ િાબદુ કરવાિો ઠરાવ પસાર કરવામા આવ્યો છે ? કલમ 309, આત્મિત્યા કરવાિી 
કોધશશ 
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143 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “ઠગ” િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 310 

144 આઈ.પી.સી. મજુબ ઠગ િોય તિે ેકેટલી સજાિી જોગવાઈ તથા કઈ કલમમા કરવામા આવી છે ? કલમ 311, આજીવિ કેદ અથવા 
દંડિી સજા 

145 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગભષપાત કરાવવો એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 312 

146 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સ્ત્રીિી સમંતી વગર ગભષપાત કરાવવો એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 313 

147 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જ્યારે ગભષપાત કરાવવાિા ઈરાદાથી કરવામા આવેલ કૃત્યોથી સ્ત્રીન ુમતૃ્ય ુધિપજે 
તો આવ ુકૃત્ય ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 314 

148 ગભષમા જીવતો િોય એવા બાળકન ુમતૃ્ય ુિીપજાવવા માટે કરવામા આવલે કૃત્ય આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ 
ગિુો ગણાશ ે? 

કલમ 316 

149 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ખલુ્લામા ત્યજી દેવ ુકે છોડી દેવ ુએ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 317 

150 કલમ 317 મજુબ કેટલા વર્ષ સિુીમા બાળકિ ેછોડી દેવ ુકે ત્યજી દેવ ુગિુો બિ ેછે ? બાર વર્ષથી િીચિેી વયિા 
બાળકિ ે 

151 જો કોઇ વ્યક્ક્ત બાળકિા મતૃ શરીરિ ેગપુ્ત રીતે દાટી દે અથવા અડય રીત ેધિકાલ  કરી તિેા જડમ છુપાવવાિો 
પ્રયત્િ કરે તો આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ત ેગિુો બિ ેછે ?  

કલમ 318 

152  આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ વ્યથાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 319, વ્યથા 

153 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ મિાવ્યથાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 320, મિાવ્યથા 

154 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા િીપજાવવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 321 

155 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સ્વચે્છાપવૂષક વ્યથા િીપજાવવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 322 

156 સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા િીપજાવવા બદલ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 325, મજુબ સાત વર્ષિી 
મદુત સિુીમા બમેાથી કોઈં પણ 
પ્રકારિી કેદિી ધશક્ષા 

157 ભયકંર શસ્ત્રો સાિિો વડે સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા િીપજાવવો એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 324 

158 ભયકંર શસ્ત્રો કે સાિિો વડે સ્વચે્છાપવૂષક મિાવ્યથા િીપજાવવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે 
? 

કલમ 326 

159 એધસડ અથવા જ્વલિશીલ પદાથોિા ઉપયોગ દ્વારા સ્વચૈ્ચ્છક રીતે મિાવ્યથા કરવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ 
મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 326 (A) 

160 આઈ.પી.સી.િી કલમ 326 (A) મજુબ, એધસડ અથવા જ્વલિશીલ પદાથો િા ઉપયોગથી સ્વચૈ્ચ્છક રીત ેમિાવ્યથા 
કરવા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

દસ વર્ષથી ઓછી િિી તેવી 
આજીવિ કેદ સિુીિી કેદ અિ ે
દંડ 

161 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સ્વચૈ્ચ્છક રીત ેએધસડ ફેંકવો કે ફેકવાિો પ્રયત્િ કરવો ગિુો બિ ેછે  ? કલમ 326 (B) 

162 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ  િાક િમકીથી ધમલકત પડાવી લેવા કે ગેરકાયદેસર કાયષ કરાવવા માટે 
સ્વચૈ્છાપવૂષક વ્યથા પિોંચાડવી એ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 327 

163 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જાિરે િોકરોિ ેપોતાિી ફરજ બજાવતા અટકાવવા માટે સ્વચૈ્છાપવૂષક મિાવ્યથા 
પિોંચાડવી એ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 331 

164 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ િાક િમકીથી ધમલકત પડાવી લેવા કે કાયદેસર કાયષ કરાવવા માટે સ્વચૈ્છાપવૂષક 
મિાવ્યથા પિોંચાડવી એ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 329 

165 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જાિરેિોકરિ ેપોતાિી ફરજ બજાવતા અડકાવવા માટે સ્વચૈ્છાપવૂષક વ્યથા 
પિોંચાડવી ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 333 

166 ઉશ્કેરાટિા કારણ ેસ્વચૈ્છાપવૂષક વ્યથા પિોંચાડવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 334 
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167 ઉશ્કેરાટિા કારણ ેસ્વચૈ્છાપવૂષક મિાવ્યથા પિોંચાડવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિે છે ? કલમ 335 

168 બીજાિી જજિંદગી અથવા સલામતીિ ેભયમા મકુત ુકાયષ એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિે છે ? કલમ 336 

169 બીજાિી જજિંદગી અથવા સલામતીિ ેભયમા મકુતા કૃત્ય બદલ વ્યથા િીપજાવવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ 
મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 337 

170 બીજાિી જજિંદગી  અથવા અંગત સલામતીિ ેભયમા મકુતા કૃત્ય બદલ મિાવ્યથા િીપજાવવી એ આઈ.પી.સી.િી 
કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 338 

171 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ અવરોિિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 339 

172 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગેરકાયદેસર અટકાયતિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 340 

173 કોઈ પણ વ્યક્ક્તિ ેત્રણ કે તથેી વધ ુહદવસ સિુી ગેરવાજબી અટકાયત એ ગિુો આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ 
બિ ેછે ? 

કલમ 343 

174 કોઈ પણ વ્યક્ક્તિી દસ કે તથેી વધ ુહદવસ સિુી ગેરવાજબી અટકાયત એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો 
બિ ેછે ? 

કલમ 344 

175 ગપુ્ત સ્થળે કરવામા આવલેી ગેરકાયદેસર અટકાયત એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિે છે ? કલમ 346 

176 જેિ ેછોડી મકુવા માટે આદેશ આપવામા આવ્યો િોય ત ેવ્યક્ક્તિી ગેરવાજબી અટકાયત આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ 
મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 345 

177 જબરદસ્તીથી ધમલકત મળેવવી કે ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરવા ફરજ પાડવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો 
બિ ેછે ? 

કલમ 347 

178 જબરદસ્તીથી કબલુાત મળેવવી કે કોઈ ધમલકતિે પાછી સોપી દેવા ફરજ પાડવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ 
મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 348 

179 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બળિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 349 

180 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાહિત બળિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 350 

181 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ હુમલાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવે છે ? કલમ 351 

182 હુ તિ ેમારીશ એમ કરી “ક” એક ચપ્પ ુલ ેછે. અહિ “ક” એ કોઈ વ્યક્ક્ત ઉપર હુમલો કયાષન ુકિવેાય ? િા, શબ્દો વડે સમજાયલેી ચેષ્ટ્ટા 
હુમલો ગણાય 

183 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ રાજ્ય સવેકિે તિેી ફરજ બજાવતા અટકાવવા હુમલો કે ગિુાહિત બળ વાપરવો 
ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 353 

184 કલમ 353 મજુબ હુમલો કરવા કે ગિુાહિત બળ વાપરવા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? બ ેવર્ષ અથવા દંડ અથવા બન્ને 

185 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કોઈ સ્ત્રીિી લાજ લેવાિા ઈરાદે તેિા ઉપર હુમલો કે ગિુાહિત બળ વાપરે તો 
ગિુો બિ ે? 

કલમ 354 

186 કલમ 354 મજુબ સ્ત્રીિી લાજ લેવાિા ઈરાદાથી કરવામા આવલે હુમલો કે ગિુાહિત બળ બદલ કેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

એક વર્ષ થી ઓછી િિી પરંત ુ
પાચં વર્ષથી વધ ુિિી  

187 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જાતીય સતામણી બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? કલ્મ 354 (A) 

188 જો કોઈ પરુૂર્ કોઈ સ્ત્રીિ ેતિેી ઈચ્છા ધવરુદ્વ બ્રબભત્સ દ્રશ્યો બતાવ ેતો ત ેકઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 354 (A) 

189 જો કોઈ પરુૂર્ કોઈ સ્ત્રીિ ેજાતીયતા સબંિંી ટીપ્પણી કરે તો ત ેઆઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે , અિે 
ત ેબદલ કેટલી સજા કરવામા આવ ેછે ? 

કલમ 354 (A), મજુબ ત ેપરુૂર્િ ે
એક વર્ષિી કેદ અથવા દંડ 
અથવા બન્ને 

190 જ્યારે કોઈ પરુૂર્, કોઈ સ્ત્રી પાસ ેજાતીય સિવાસિી માગંણી કરે ત્યારે તિે ેઆઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો 
િોંિી કેટલી સજા કરવામા આવ ેછે ? 

કલમ 354 (A), મજુબ ત્રણ 
વર્ષિી કેદ અથવા દંડ અથવા 
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બન્ને 

191 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સ્ત્રીિી  આબરૂ લ ૂટંવાિા ઈરાદાથી સ્ત્રી ઉપર હુમલો કરવો કે ગિુાહિત બાળ 
વાપરવ ુએ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 354 (B) 

192 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કોઈ પરુુર્ જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાિા ખાિગી કામમા વ્યસ્ત િોય ત્યારે છૂપી રીત ે
ખરાબ દ્રષ્ટ્ટીથી જોવએુ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 354 (C) 

193 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કોઇ પરુૂર્એ કોઈ સ્ત્રીિો પીછો કરવો એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 354 (D) 

194 “વ્યથા” અિ ે“મિાવ્યથા” વચ્ચ ેમખુ્ય તફાવત શ ુછે ? વ્યથા એ જામીિ પાત્ર ગિુો છે 

મિાવ્યથા એ બ્રબિજામીિપાત્ર 
ગિુો છે 

195 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “અપિરણ”િા ગિુાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 359 

196 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગભંીર ઉશ્કેરાટ સાથ ેકરવામા આવલે હુમલો કે ગિુાહિત બળ એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 358 

197 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કાયદેસરિા મનષુ્ટ્યિરણ િી વ્યાખ્યા આપવામા આપવામા આવી છે ? કલમ 360 

198 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કાયદેસરિા વાલીપણામાથી અપિરણ િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 361 

199 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ અપિયિિી વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે ? કલમ 362 

200 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ અપિરણિા ગિુા મજુબ કેટલી સજા કરવામા આવ ેછે ? કલમ 363, મજુબ સાત વર્ષિી 
બિમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ 
અથવા દંડ અથવા બન્ને 

201 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ પરુૂર્િા હકસ્સામા સગીર વ્યક્ક્ત એટલ ેશ ુ? 16 વર્ષિી િીચિેી વ્યક્ક્ત 

202 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સ્ત્રી હકસ્સામા સગીર વ્યક્ક્ત એટલે શ ુ? અઢાર વર્ષથી િીચેિી વ્યક્ક્ત 
203 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ભીખવાિા િતેથુી સગીરન ુઅપિરણ કરવ ુઅથવા અપગં બિાવવ ુએ ગિુો બિ ે

છે ? 
કલમ 363 (A) 

204 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ કોઈ સ્ત્રીિ ેલગ્િ વગેરેિી ફરજ પાડવા તણેીન ુઅપિરણ અથવા અપિયિ કરવ ુ
એ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 366 

205 કલમ 366 મજુબ કોઈ સ્ત્રીન ુલગ્િ વગેરેિી ફરજ પાડવા અપિરણ કે અપિયિ કરવા બદલ કેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

દસ વર્ષ સિુીિી કેદ અિ ેદંડ 
બન્ને 

206 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ધવદેશમાથી  બાળા આયાત કરવી ગિુો બિ ેછે ? કલમ 366 (B) 

207 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ વ્યક્ક્તિી િરેાફેરી કરવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 370 

208  આઈ.પી.સી..િી કઈ કલમ મજુબ વશે્યાવધૃત માટે સગીરન ુવચેાણ કરવ ુગિુો બિ ેછે ? કલમ 372 

209 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ વશે્યાવધૃત માટે સગીરિી ખહરદી કરવી ગિુો બિે છે ? કલમ 373 

210 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “બળાત્કાર”િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 375 

211 શ ુકોઈ પરુૂર્ દ્વારા તિેી પત્િી કેજે પદંર વર્ષથી િાિી ઉમરિી િોય તિેી સાથેિો સમાગમ બળાત્કાર ગણાય ? િા 

212 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બળાત્કાર ધવરુદ્વ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 376 

213 જો કોઈ પોલીસ અધિકારી થઈિ ેબળાત્કારિો ગિુો કરે તો આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ તિે ેકેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

દસ વર્ષથી ઓછી િિી એવી 
આજીવિ કેદ 
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214 જ્યારે કોઈ સ્ત્રી ગભષવતી છે એમ જાણવા છતા તેણી ઉપર બળાત્કાર કરે તો તવેા વ્યક્ક્તિે આઈ.પી.સી.િી કલમ 
376 મજુબ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? 

દસ વર્ષથી ઓછી િિી તેવી 
આજીવિ સિુીિી સખત કેદ 

215 કોઈ સ્ત્રી પર વારંવાર બળાત્કાર કરવામા આવ્યો િોય તો બળાત્કાર કરિારિ ેઆઈ.પી.સી.િી કલમ 376 મજુબ 
કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

દસ વર્ષથી ઓછી િિી એવી 
આજીવિ સિુીિી સખત કેદ 

216 િોક્સ્પટલિા વ્યવસ્થાપક વહિવટદાર કમષચારી તરીકે ત ેતવેી સ્ત્રી પર બળાત્કાર બદલ આઈ.પી.સી.િી કલમ 376 
મજુબ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

દસ વર્ષથી ઓછી િિી એવી 
આજીવિ સિુીિી સખત કેદ 

217 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બળાત્કાર પીહડતાન ુમતૃ્ય ુધિપજાવવા અથવા મતૃઃપ્રાય ક્સ્થધતન ુધિમાષણ કરવા 
બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 376 (A) 

218 અલગ વસવાટ દરધમયાિ પધતએ પજત્િ સાથ ેકરેલો જાતીય સભંોગ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે 
? 

કલમ 376 (B) 

219 કોઈ અધિકારી સતામા િોય તવેા વ્યક્ક્તએ કરેલ જાતીય સમાગમ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 376 (C) 

220 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સામહુિક બળાત્કારિા ગિુાિી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 376 (D) 

221 આઈ.પી.સી.િી કલમ 376 (D) મજુબ સામહુિક બળાત્કારિા ગિુા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે 
? 

વીસ વર્ષથી ઓછી િિી એવી 
આજીવિ કેદિી સજા  

222 વારંવાર સામહુિક બળાત્કારિા ગિુા બદલ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 376 (E) 

223 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સનૃ્ષ્ટ્ટ ધવરુદ્વિા કામ બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 377 

224 આઈ.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા ધમલકત ધવરુદ્વિા ગિુાઓ ધવશ ેચચાષ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 17 ધમલકત ધવરુદ્વ 

225 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “ચોરી”િી વ્યાખ્યા આપવામા આવે છે ? કલમ 378 

226 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “કસ્ટોહડયલ બળાત્કાર” િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 376 

227 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ચોરી બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 379 

228 કલમ 379 મજુબ ચોરીિા ગિુા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? ત્રણ વર્ષ સિુીિી કેદ અિ ેદંડ 

229 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “જબરાઈથી કઢાવવા બાબત” િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 383 

230 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જબરદસ્તીથી કઢાવવા બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 384 

231 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “લ ૂટં” િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 390 

232 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “િાડ”િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 391 

233 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ લ ૂટં કરવાિો પ્રયત્િ ગિુો બિે છે ? કલમ 393 

234 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ િાડ કરવાિા ગિા બદલ સજાિી જોગાવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 395 

235 આઈ.પી.સી.િી કલમ 395 મજુબ િાડિા ગિુા માટે કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ષ 
સિુીિી કેદ 

236 
 

મતૃ્ય ુકે મિાવ્યથા િીપજાવવાિી કોધશશ સાથ ેલ ૂટં કે િાડ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 397 

237 પ્રાણઘાતક શસ્ત્ર દ્રારા લ ૂટં અથવા િાડિો પ્રયત્િ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 398 
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238 િાડ પડવા અંગે તૈયારી કરવી એ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 399 

239 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ , િાડપાડુઓિી ટોળીિા સભ્ય િોવા માટે સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  કલમ 400 

240 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ િાડપાડુઓિી િતેથુી ભેગા થવુ ંએ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 402 

241 ધમલકતિી ગિુાહિત ઉચાપત આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 403 

242 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત િી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 405 

243 આઈ.પી.સી કઈ કલમ મા ંકારકુિ કે િોકરથી થતા ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  કલમ 408 

244 જાિરેિોકર અથવા બડેકર , વેપારી અથવા એજડટ દ્રારા કરવામા ંઆવતા ગિુાહિત ધવશ્વાસઘાત આઈ.પી.સી િી 
કઈ કલમ અંતગષત ગિુો બિ ેછે ?  

કલમ 409 

245 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ ચોરીિો માલ રાખવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 410 

246 આઈ.પી.સી િી કલમ 410 ચોરેલા માલ રાખવા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? આજીવિ અથવા દસ વર્ ૅ
બમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી કેદ 
અિ ેદંડ. 

247 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ કાયમ ચોરાયેલી ધમલકતિો િિંો કરવો ગિુો બિે છે ? કલમ 413 

248 આઈ.પી.સી િી કલમ 413 મજુબ કાયમ ચોરાયલેી ધમલકતિો િિંો કરવા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા ં
આવી છે ? 

આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ૅિી 
બમેાથી  

કોઈપણ પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડ. 
249 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ચોરીિા માલિ ેસતાડવામા ંમદદ કરવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 414 

250 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંઠગાઈ અથવા છેતરધપિંડી એ ગિુો બિે છે ? કલમ 415 

251 ઠગાઈ બદલ ધશક્ષાિી જોગવાઈ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંકરવામા ંઆવી છે ? કલમ 417 

252 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ખોટુ રૂપિારણ કરીિ ેઠગાઈ કરવી એ ગિુો છે ? કલમ 416 

253 ઠગાઈ અથવા અપ્રમાણીકપણ ેધમલકત આપવા લાલચ આપવી એ આઈ.પી.સી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 420 

254 ધમલકત અંગે અપ્રમાણીકપણ ેઅિે દગલબાજીથી તિે ેખસડેવી કે છુપાવવી એ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ 

ગિુો બિ ેછે ? 
કલમ 424 

255 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મા ંબગાડિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 425 

256 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ બગાડ બદલિી ધશક્ષાિી સજા કરવામા આવી છે ? કલમ 426 

257 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ પચંાસ રૂધપયાનુ ંનકુસાિ થાય તો તવેો બગાડ કરવો ગિુો છે ? કલમ 427 

258 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ દસ રૂધપયાિી હકમતિા કોઈ પ્રાણીિે મારી િાખીિ ેઅથવા બગાડ કરવો ગિુો છે ? કલમ 428 

259 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગાય , બળદ , િાથી , વાછરડુ , ભેંસ , આખલો વગેરેિે અથવા પચાસ રૂધપયાિી 
હકમતિા કોઈ પ્રાણીિ ેમારી િાખંીિ ેઅથવા અંપગ બિાવી બગાડ કરવો એ ગિુો બિે છે ?  

કલમ 429 

260 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ નકુસાિ થાય ત ેરીતે સાવષજધિક ગટરિ ેઉભરાવવી કે બિં કરીિ ેબગાડ કરવો 
ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 432 
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261 આઈ.પી.સી કઈ કલમ મજુબ જાિરે માગષ , પલૂ અથવા િિરેિ ેનકુસાિ કરી બગાડ કરવો ગિુો બિ ેછે ?   કલમ 431 

262 પજૂાસ્થાિ તરીકે અથવા માિવીિા વસવાટ અથવા ધમલકતિો ઉપયોગ કરવા માટે વપરાતા મકાિમા ંતેિો િાશ 
કરવાિા ઈરાદે અક્ગ્િ કે સ્ફોટક પદાથષ વડે બગાડ કરવો એ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 446 

263 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગિુાહિત અપપ્રવશેિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 441 

264 ધસિંચાઈિા કામોિ ેનકુસાિ કરીિ ેકે ગેરકાયદેસર રીત ેપાણીિા પરુવઠામા ંબાગાડ કરવુ ંએ આઈ.પી.સી િી કઈ 
કલમ િઠેળ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 430 

265 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગિૃ અપપ્રવશેિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 442 

266 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગપુ્ત ગિૃઅપપ્રવશે એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 443 

267 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ રાત્ર ેગપુ્ત ગિૃાઅપપ્રવશે એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 444 

268 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંઘરફોડિી વ્યાખ્યા આપવામા ંઆવી છે ? કલમ 445 

269 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ રાત્ર ેઘરફોડ કરવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 446 

270 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગિુાહિત અપપ્રવશે બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 447 

271 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગિૃ અપપ્રવશે બદલ સજાિી જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે ?  કલમ 448 

272 મતૃ્યિુી સજાિે પાત્ર ગિુો કરવા માટે ગિૃાઅપપ્રવશે કરવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંકેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 449 મજુબ , આજીવિ કેદ 
અથવા દસ વર્ ૅસિુીિી મદુતિી 
સખત કેદ. 

273 આજીવિ કેદિી ધશક્ષાપાત્ર ગિુો કરવા માટે ગિૃઅપપ્રવેશ કરવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસજાિી 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  

કલમ 450 

274 કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુો કરવા માટે અપપ્રવશે કરવા બદલ આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસજાિી જોગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 451 

275 વ્યથા , હુમલો કે ગેરકાયદેસર અવરોિ કરવાિી તયૈારી કયાષ પછી ગિૃ અપપ્રવશે કરવા બદલ આઈ.પી.સી િી 
કઈ કલમમા ંસજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ 452 

276 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંગપુ્ત ગિૃઅપપ્રવશે અથવા ઘરફોડિી ધશક્ષા અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 453 

277 કલમ 453 મજુબ ગપુ્ત ગિૃ અપપ્રવશે અથવા ઘરફોડિા ગિુા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  બ ેવર્ ૅસિુીિી બેમાથી કોઈપણ 
પ્રકારિી કેદ અિ ેદંડ. 

278 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંરાત્ર ેગિૃ અપપ્રવશે કરવા અથવા ઘરફોડિા ગિુા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ં
આવી છે ? 

કલમ 456 

279 આઈ.પી.સી િી ક્યા પ્રકરણમા ંદસ્તાવજેો , સપંધત બ્રચહ્નો અિ ેચલણી િોટો તથા બેંક િોટોિ ેલગતા ગિુાઓ અંગે 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 
પ્રકરણ 18 

280 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ બિાવટી દસ્તાવેજ બિાવવા અથવા ઇલકેરોધિક રેકડષ બિાવવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 463 

281 આઈ.પી.સી િી કઈ કલમમા ંખોટા દસ્તાવજે બિાવવાિા ગિુા બદલ સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 465 

282 આઈ.પી.સી િી કલમ 465 મજુબ ખોટા દસ્તાવજે બિાવવાિા ગિુા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 
છે ? 

બ ેવર્ ૅસિુીિી બેમાથંી કોઈપણ 
પ્રકારિી  

કેદ અથવા દંડ અથવા ત ેબિંે 
પ્રકારિી ધશક્ષા. 
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283 હકમતી જામીિગીરી, વીલ વગેરેિી ખોટી બિાવટ કરવા આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ?  કલમ 467 

284 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ અદાલતિા રેકડષ અથવા જાિરે રજીસ્ટર વગેેરે ખોટી રીત ેબિાવવા ગિુો બિ ેછે 
? 

કલમ 466 

285 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ છેતરપીંડી કરવાિા િતેસુર ખોટો દસ્તાવજે બિાવવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 468 

286 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ પ્રધતષ્ટ્ઠાિ ેનકુસાિ કરવાિા િતેસુર ખોટા દસ્તાવજે અથવા ઈલકે્રોધિક રેકડષ 
બિાવવો ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 469 

287 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બિાવટી દસ્તાવેજિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 470 

288 બિાવટી દસ્તાવેજ છે એમ જાણવા છતા ત ેસાચો છે એ રીત ેતેિો ઉપયોગ કરવો આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ 
ગિુો બિ ેછે ?તે બદલ કેટલી સજા કરવામા આવ ેછે ? 

કલમ 471 મજુબ બ ેવર્ષિી કેદ 
અથવા દંડ અથવા બન્ને પ્રકારિી 
સજા 

289 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ખોટા હિસાબ બિાવવા ગિુો બિ ેછે ? કલમ 477 (A) 

290 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ સપંધતિી વ્યાખ્યા આપવામા આવે છે ? કલમ 478 

291 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ખોટુ સપંધત બ્રચહ્ન વાપરવ ુએ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 481 

292 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ અડયથી વપરાતા િોય તવેા સપંધત બ્રચહ્નોિી િકલ કરવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 483 

293 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ રાજ્ય સવેક દ્વારા ઉપયોગમા લવેામા આવલે બ્રચહ્નોિી િકલ કરવી ગિુો બિ ેછે ? કલમ 484 

294 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ િકલી ચલણી િોટ સાચી રીત ેવાપરવી એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 489(B) 

295 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બિાવટી સપંધત બ્રચહ્નોવાળી માલ વચેવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 486 

296 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ખોટી કે ચલણી િોટ કે બેંકિોટિો કબજો રાખવો રાખવો ગિુો બિ ેછે ? કલમ 489 (C) 

297 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ખોટી કે િકલી ચલણી િોટ કે બેંકિોટ બિાવવા માટે સાિિસામગ્રી રાખવી ગિુો 
બિ ેછે ? 

કલમ 489 (D) 

298 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ચલણી િોટ અથવા બેંકિોટ િ ેમળતા આવતા દસ્તાવજે બિાવવા કે ઉપયોગ 
કરવા એ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 489 (E) 

299 આઈ.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા લગ્િ સબંિંી ગિુાઓ ધવશ ેચચાષ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 20 

300 આઈ.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા બદિક્ષી અંગે ચચાષ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 21 

301 આઈ.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા પધત અથવા પજત્િિા સગા દ્વારા ત્રાસ  ધવશ ેચચાષ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 20 (A) 

302 કાયદેસરન ુલગ્િ થયલે છે એવી માડયતા છેતરપીંડીથી ઉત્પન્ન કરીિ ેકોઈ સ્ત્રીિ ેસાથ ેપરુૂર્થી કરાયેલો સિવાસ 
આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેઅિ ેકેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 493 મજુબ દસ વર્ષ 
સિુીિી કેદ અિ ેદંડ 

303 પધત કે પજત્િિી િયાતીમા પિુલષગ્િ કરવ ુએ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેઅિ ેકેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 494 મજુબ સાત વર્ષ 
સિુીિી બમેાથી કોઈપણ પ્રકારિી 
કેદ અિ ેદંડિી ધશક્ષા. 

304 બીજુ લગ્િ જેિી સાથ ેથય ુછે એવી વ્યક્ક્તથી આગલા લગ્િિી િકીકત છુપાવવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ 
મજુબ ગિુો બિ ેછે અિ ેકેટલી સજાિી જોગવાઈ છે ? 

કલમ 495 મજુબ દસ વર્ષ 
સિુીિી 

305 કાયદેસરિા લગ્િ ધસવાય કપટપવૂષક લગ્િધવધિ કરવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બિે અિ ેકેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 496 મજુબ સાત વર્ષ 
સિુીિી કેદ અિ ેદંડ બન્ને 
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306 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ વ્યાબ્રભચાર એ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 497 

307 આઈ.પી.સી.િી કલમ 496 મજુબ વ્યાબ્રભચાર માટે કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? પાચં વર્ષ સિુીિી કેદ અિ ેદંડ 
બન્ને 

308 પરણલેી સ્ત્રીિ ેગિુાહિત ઈરાદાથી ફોસલાવી કે લઈ જવી કે રોકી રાખવી એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો 
બિતા કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? 

કલમ 498 મજુબ બ ેવર્ષ સિુીિી 
કેદ અિ ેદંડ બન્ન ે

309 શ ુવ્યાબ્રભચાર બદલ મદદગાર તરીકે સ્ત્રીિ ેધશક્ષા કરી શકાય ? િા 

310 જ્યારે કોઈ સ્ત્રીિા પધત અથવા પધતિા સગા તરફથી તેણીિ ેક્રુરતા અથવા ત્રાસિો ભોગ બિાવ ેતો આઈ.પી.સી.િી 
કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 498 (A) 

311 આઈ.પી.સી.િી કલમ 498(A) મજુબ કોઈ સ્ત્રીિ ેતિેા પધત અથવા પધતિા સગા દ્વારા ક્રુરતા બદલ કેટલી સજાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? 

ત્રણ વર્ષ સિુીિી કેદ અિ ેદંડ 

312 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ “બદિક્ષી”િી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 499 

313 જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત અડય વ્યક્ક્તિી પ્રધતષ્ટ્ઠાિ ેિાધિ કરવાિા ઈરાદાથી અથવા તમે કરવાથી તિેી પ્રધતષ્ટ્ઠાિ ેિાધિ 
પિોંચશ ેતમે જાણવા છતા કે માિવા છતા અથવા વાચંવાિા ઈરાદાથી લખલેા શબ્દો દ્વારા ધિશાિી કે બ્રચહ્ન દ્વારા 
એવી કોઈ વ્યક્ક્તિા સબંિંમા કોઈ આક્ષપે કરે અથવા પ્રગટ કરે તો તણે ેત ેવ્યક્ક્તિી ................................કરી 
કિવેાય. 

બદિક્ષી 

314 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ બદિક્ષીિા ગિુા બદલ કેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 500 મજુબ બ ેવર્ષ સિુીિી 
સાદી કેદ અથવા દંડ અથવા બન્ને 

315 બદિક્ષી યકુ્ત છે તેવ ુજાણલે િોવા છતા કોઈ બાબત છાપવા કે કોતરવા બદલ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ 
ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 501 

316 બદિક્ષી યકુ્ત બાબત િરાવતી છાપલેી કે કોતરેલી વસ્ત ુકોઈ વ્યક્ક્ત વચે ેતો તે વ્યક્ક્ત સામ ેઆઈ.પી.સી.િી કઈ 
કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 502 

317 આઈ.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા ગિુાહિત િમકી, અપમાિ અિ ેત્રાસ ધવશ ેચચાષ કરવામા આવી છે ? પ્રકરણ 22 

318 આઈ.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા ગિુો કરવાિો પ્રયત્િ ધવશ ેચચાષ કરવામા આવી છે ? પ્રકરિ 23 

319 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ આજીવિ કેદ અથવા કેદિી સજાિ ેપાત્ર ગિુો કરવાિો પ્રયત્િ ગિુો બિ ેછે ? કલમ 511 

320 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાહિત િમકીિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ેછે ? કલમ 503 

321 સલુિેિ ેભગં કરવા ઉશ્કેરવાિા ઈરાદાથી કરવામા આવલે અપમાિ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે 
? 

કલમ 504 

322 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જાિરેમા બગાડ થાય એવા ધવિાિો કરવા ગિુો બિ ેછે ? કલમ 505 

323 આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ િિાધમ ધિવદેિથી આપવામા આવલે ગિુાહિત િમકી એ ગિુો બિે છે ? કલમ 507 

324 ત ેદૈવી િાખશુીિો  ભોગ બિશ ેએમ માિવા પ્રરેીિ ેવ્યક્ક્ત પાસ ેકારાયલે ુકૃત્ય આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ 
ગિુો બિ ેછે અિ ેકેટલી સજાિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 508, એક વર્ષ સિુીિી કેદ 
અિ ેદંડ 

325 કોઈ સ્ત્રીિા અપમાિ કરવાિા અથવા તેિા એકાતંમા દાખલ કરવાિા ઈરાદાથી શબ્દ, ચષે્ટ્ટા કે અવાજ કાઢવ ુએવ ુ
કોઈ વ્યક્ક્તન ુકૃત્ય આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિ ેછે ? 

કલમ 509 

326 પીિલેી વ્યક્ક્ત દ્વારા જાિરેમા ગેરવતષિ એ આઈ.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ ગિુો બિતા કેટલી સજાિી જોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ 510 મજુબ 24 કલાકિી 
મદુ્દત સિુીિી આસાિ કેદ અથવા 
દંડ અથવા બન્ન ેપ્રકારિી ધશક્ષા 
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િારતીય ફોજદારી કાયષરીશત અશધશનયમ – 1973 

                   Criminal Prosedure Code (CrPC) 

 

પ્રકરણ – 1 : પ્રારંભિક 

 

કલમ – 1 સભંક્ષપ્ત િીર્ષક, વ્યાપ તથા આરંિ 

કલમ – 2 વ્યાખ્યાઓ 
કલમ – 3 ઉલ્લેખો અંગેન ુઅથષઘટન 
કલમ – 4 િારતીય દંડ સહંિતા 1860 અને અન્ય કાયદાઓ િઠેળના ગનુાઓ શવિેની ઈન્સાફી કાયષવાિી અંગે 
કલમ – 5 અપવાદ અંગે 

 

પ્રકરણ – 2 : ફોજદારી અદાલતોની રચના અંગે 

 

કલમ – 6  ફોજદારી અદાલતોિા વગષ 
કલમ – 7 પ્રાદેધશક ધવભાગો 
કલમ – 8  મરેોપોબ્રલટિ ધવસ્તારો 
કલમ – 9  સશેડસ અદાલત 



 

Motion Career Academy Page 57 
 

કલમ – 10  આસીસ્ટડટ સશેડસ જજ 
કલમ – 11 જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી અદાલત 
કલમ – 12 ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અિ ેવિારાિા ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ વગેરે 
કલમ – 13 સ્પશે્યલ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ 
કલમ – 14  જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી સ્થાધિક હુકુમત 
કલમ – 15 જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી આધિિતા 
કલમ – 16 મરેોપોબ્રલટિ મજેજસ્રેટિી અદાલતો 
કલમ – 17 ચીફ મરેોપોબ્રલટિ મજેજસ્રેટ તથા ઓહડશિલ ચીફ મરેોપોબ્રલટિ મજેજસ્રેટ 
કલમ – 18 સ્પશે્યલ મરેોપોબ્રલટિ મજેજસ્રેટ 
કલમ – 19 મરેોપોબ્રલટિ મજેજસ્રેટિી આિીિતા 
કલમ – 20 એચ્ક્ઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટ 
કલમ – 21 સ્પશે્યલ એચ્ક્ઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટ 
કલમ – 22 એચ્ક્ઝક્યટુીવ  મજેજસ્રેટિી હુકૂમત 
કલમ – 23 એચ્ક્ઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટિી આિીિતા 
કલમ – 24 પબ્બ્લક પ્રોસીક્યટુર 
કલમ – 25 આસીસ્ટડટ પબ્બ્લક પ્રોસીક્યટુર 
કલમ – 25(A) ફોજદારી કાયષવાિી માટેિા ધિયામકન ુમડંળો અથવા કાયાષલય 
  
  
  
                                    

 

 

પ્રકરણ – 3 : અદાલતની સત્તાઓ 

કલમ – 26  ગિુાઓિી ઈડસાફી કાયષવાિી કઈ અદાલત કરી શકે  

કલમ – 27 બાળ ગિુેગારોિા કેસોિી બાબતમા હુકૂમત 
કલમ – 28 િાઈકોટષ અિ ેસશેડસ કોટષ ફરમાવી શકે તવેી સજા 
કલમ – 29 મજેજસ્રેટ કઈ સજા સભંળાવી શકે 
કલમ – 30 જ્યારે ગિુગેારિ ેદંડિી સજા ફરમાવવામા આવલેી િોય ત્યારે તે જો દંડ િિી ભરે તો કેદિી સજા 
કલમ – 31 એક જ ઈડસાફી કાયાષવાિીમા અલગ – અલગ ગિુા થાય તેવા કેસોમા સજા ફરમાવવાિી સતા 
કલમ – 32 સત્તા આપવા અંગેિી પદ્વધત 
કલમ – 33 ધિયકુ્ત્ત થયલા અધિકારીઓિી સત્તા અંગે 
કલમ – 34 સત્તાઓ પાછંી ખેંચી લવેા અંગે 
કલમ – 35 કોઈ જજ કે મજેજસ્રેટિા અનગુામીથી સત્તાઓ 

 

કલમ – 36  ઉપલા દરજ્જાિા પોબ્રલસ અધિકારીઓિી સત્તાઓ 

કલમ – 37 જાિરે જિતાએ મજેજસ્રેટ અિે પોબ્રલસિ ેક્યારે મદદ કરવી જોઈએ 
કલમ – 38 પોલીસ અધિકારી િ િોય ત ેવ્યક્ક્તિ ેવોરંટિી બજવણીમા મદદ કરવા અંગે 

પ્રકરણ – 4 : ઉચ્ચ પોભલસ અશધકારીઓની સત્તા 
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કલમ – 39 લોકો કેટલાક ગિુાિી માહિતી આપવા બાબત અંગે 
કલમ – 40 ગામિા કારોબાર વ્યવિાર સબંિંમા િોકરીમા રખાયલે અધિકારીઓિી હરપોટષ કરવાિી ફરજ 

 

પ્રકરણ – 5 વ્યક્ક્તિી િરપકડ                       

  

પ્રકરણ-૬ િાજર થવાના હકુમો 
 

કલમ – 41 વોરંટ વગર િરપકડ કરવાિી પોલીસિી સત્તા 
કલમ – 41(a) પોલીસ અધિકારી સમક્ષ િાજર થવાિી િોહટસ 
કલમ – 41(b) િરપકડિી ફરજો અિ ેપ્રધતહક્રયાઓ 
કલમ – 41(c) કંરોલ રૂમ 
કલમ – 41(d) જ્યારે આરોપી પોલીસ કસ્ટહડમા િોય ત્યારે વહકલિી મદદ માગંી શકે છે. 
કલમ – 41 – 1 – a જ્યારે કોઈ આરોપી કોક્ગ્િઝબેલ ગિુો થવાિી શક્યતા િોય અથવા તો પોલીસ અધિકારીિી િાજરીમા ગિુો કરે આવા સજંોગોમા 

વગર વોરંટે િરપકડ કરી શકાય છે  
કલમ – 42 િામ સરિામા જણાવાિી િા પાડિાર વ્યક્ક્તિી િરપકડ 
કલમ – 43 ખાિગી વ્યક્ક્તિી િરપકડ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 44 મજેજસ્રેટિ ેિરપકડ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 45 લશ્કરી દળોિા સભ્યોિ ેિરપકડ અંગે રક્ષણ ધવશે 
કલમ – 46 િરપકડ કરવા અંગેિી રીત 
કલમ – 47 જે વ્યક્ક્તિી િરપકડ કરવાિી િોય તણે ેજે  જગ્યાએ પ્રવશે કરે તેિી લવેાિી પોલીસિ ેસત્તા 
કલમ – 48 જેિી િરપકડ ધવિા વોરંટે કરવા માટે અધિકાર િોય તેંવી વ્યક્ક્તિી િરપકડ કરવા માટેિા િતેસુર કોઈપણ પોલીસ અધિકારી 

ભારતમા ગમ ેત ેસ્થળે તને્નો પીછો કરી શકે. 
કલમ – 49 બ્રબિજરૂરી અવરોિ લાદી શકાય િિી 
કલમ – 50 િરપકડ કરાયલેી વ્યક્ક્તિી િરપકડિા કારણોિી તથા જામીિ પર છુટવાિા િક્કિી જાણ કરવાિી ફરજ 
કલમ – 50(a) જે વ્યક્ક્ત િરપકડ કરે તણે ેિરપકડ થિારિા વાલી-સગા એટલ ેકે ધિહદિષ્ટ્ટ વ્યક્ક્તિ ેજાણ કરવાિી જવાબદારી 
કલમ – 51 િરપકડ કરેલ વ્યક્ક્તિી જડતી 
કલમ – 52 આક્રમક શસ્ત્રો જપ્ત કરવાિી સત્તા 
કલમ – 53 પોલીસ અધિકારીિી ધવિતંીથી આરોપીિી તબીબી તપાસ 
કલમ – 53(a) દુષ્ટ્કમષિા આરોપીિી મહેડકલ તપાસ 
કલમ – 54 તબીબી અધિકારી દ્વારા િરપકડ કરવામા આવલેી વ્યક્ક્તિી તબીબી તપાસ 
કલમ – 55 પોલીસ અધિકારી વોરંટ વગર પકડવા માટે પોતાિા તાબા િઠેળિા અધિકારીિ ેમોકલ ેત ેસમય ેઅનસુરવાિી કાયષપદ્વધત 
કલમ – 56 િરપકડ કરેલી વ્યક્ક્તિ ેમજેજસ્રેટ અથવા પોલીસ સ્ટેશિ ઈડચાર્જ સમક્ષ લઈ જવા બાબત 
કલમ – 57  િરપકડ કરેલી વ્યક્ક્તિ ે24 કલાકથી વધ ુઅટકાયતમા રાખી શકાશ ેિિી 
કલમ – 58 પોલીસ અધિકારીિો રીપોટષ કરવા બાબત 
કલમ – 59 િરપકડ કરેલી વ્યક્ક્તિ ેછુટકારો. 
કલમ – 60 કોઈ આરોપી િાસી છુટેં તો ભારતિા કોઈપણ સ્થળેથી વગર વોરંટે િરપકડ કરવાિી સત્તા 

કલમ – 60(A) િરપકડ અંગે ચસુ્ત રીત ેઆ અધિધિયમ મજુબ કરવામા આવશ ેત ેબાબત અંગે 
કલમ - 61 સમડસિો િમિુો. 
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કલમ – 91 દસ્તાવજે કે અડય વસ્ત ુરજૂ કરવાનુ ંસમડસ (સચષ વોરંટિી જોગવાઈ) 

કલમ – 92 પત્રો અિ ેતારો અંગેિી કાયષવાિી માટે. 
કલમ – 93 સચષ વોરંટ ક્યારે કાઢવામા ંઆવે 
કલમ – 94 ચોરીિી ધમલકત , બિાવટી દસ્તાવજે વગેરે રાખવામા ંઆવ્ય િોય તવેો શક ઉત્પન્ન થાય તવેા સ્થળિી સચષ વોરંટ દ્રારા જડતી 
કલમ – 95 અમકુ પ્રકારિો જપ્ત કરવા તથા ત ેમાટે જડતી વોરંટ કાઢવાિી સતા 
કલમ – 96 જપ્તી મટેિી જાિરેાત રદ કરાવવા િાઈકોટ્ષમા ંઅરજી કરવા બાબત  
કલમ – 97 ગેરકાયદેસર અટકાયતમા ંરાખલે વ્યક્ક્તિી જડતી 
કલમ – 98 અપિરણ કરાયલે સ્ત્રીિ ેસોંપવાિી ફરજ પાડવાિી સતા 

કલમ - 62 સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 63 સસં્થાપીત મડંળો ઉપર કે મડંળીઓ ઉપર સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 64 જ્યારે જેિી ઉપર સમડસિી છે તે વ્યક્ક્ત મળી િ આવ ેત્યારે સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 65 પ્રધતષ્ટ્ઠાધપત સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 66 સરકારી િોકરી ઉપર સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 67 સ્થાધિક િદિી બિાર સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 68 આવા  હકસ્સામા ંઅિે બજવણી કરિાર  અધિકારી િાજર િા િોય ત્યારે બજવણીથી સાબીતી અંગે.  
કલમ – 69 ટપાલ દ્રારા સમડસિી બજવણી. 
કલમ – 70 વોરંટિી જોગવાઈ. 
કલમ – 71 જામીિગીરી લવેાિો હુકમ. 
કલમ – 72 વોરંટિ ેબજવણી કરવા અધિકૃત વ્યક્ક્ત.  
કલમ – 73 વોરંટ કોઈપણ વ્યક્ક્તિ ેબજાવવા મજેજસ્રેટ આપી શકે. 
કલમ – 74 એક પોલીસ અધિકારી બીજા પોલીસ અધિકારીિ ેવોરંટ બજાવવા આપ ેત્યારે. 
કલમ – 75 વોરંટન ુસારાશં જણાવવાિી ફરજ. 
કલમ – 76 િરપકડ કરાયલે વ્યક્ક્તિ ેતરત જ અદાલતમા ંલઈ જવા બાબત. 
કલમ – 77 વોરંટિી બજવણી ક્યા થઈ શકે. 
કલમ – 78 જો હુકૂમત બિાર બજવણી કરવા માટે પોલીસ અધિકારીિ ેઆપલે વોરંટ. 
કલમ – 79 હુકૂમતિી બિાર બજવણી  કરવા માટે પોલીસ અધિકારીિ ેઆપલે ુવોરંટ. 
કલમ – 80 જેિા િામનુ ંવોરંટ કાઢવામા ંઆવ્યુ ંિોય તિેી િરપકડ થાય ત્યાર પછીિી કાયષવાિી. 
કલમ – 81 િરપકડ કરવામા ંઆવલેી વ્યક્ક્તિ ેમજેજસ્રેટ કે જેિી સિક્ષ લાવવામા ંઆવ ેતિેા ક્રાયષરીતી 
કલમ – 82 િાસી છુટેલ વ્યક્ક્તઓનુ ંજાિરેિામુ.ં 
કલમ – 83 િાસી છૂટેલ વ્યક્ક્તિી ધમલકતિી જપ્તી. 
કલમ – 84 જપ્તી અંગે દાવા તથા વાિંા. 
કલમ – 85 જપ્ત કરેલ ધમલકત છૂટી કરવા , વચેાિ  કરવા કે પાછી સોંપવા બાબત અંગે.  
કલમ – 86 જપ્ત કરેલ ધમલકતિી સોંપણી કે ઉપજ આપવાિો ઈડકાર કરે તો તે વ્યક્ક્ત ધમલકતિા પિુ : સ્થાપિ માટેિી અરજી  

િામજૂંર થતા તિેા પર અપીલ કરશ.ે  
કલમ – 87 સમડસિા બદલ ેઅથવા ત ેઉપરાતં વોરંટ કાઢી શકાય. 
કલમ – 88 િાજરી માટે ખત લેવાિી સતા. 
કલમ – 89 િાજરી માટેિા ખતિો ભગં થતા િરપકડિી જોગવાઈ. 
કલમ – 90 સમડસ , વોરંટ કાઢવા , બ્જાવવા તથા અમલિ ેલગતા પ્રબિંો આ અધિધિયમ િઠેળ કાઢવામા ંઆવતા પ્રત્યકે સમડસ તથા  

િરપકડિા વોરંટિ ેલાગ ુપડશ.ે 

             પ્રકરણ – 7 :- વસ્તઓુ રજૂ કરવાની ફરજ પાડવા માટેના કામગીરી હકુમો. 
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કલમ – 99 જડતી વોરંટ કોિ ેબજાવવા આપવુ ંવગેરે 
કલમ – 100 બિં જગ્યાિા ચાર્જમા ંરિલેા ંવ્યક્ક્તિ ેજડતી કરવા દેવાિી ફરજ 
કલમ – 101 હકુૂમત બિાર કરેલી જડતીમા ંમળી આવલેી વસ્તઓુિો ધિકાલ.  
કલમ – 102 જ્યારે કોઈ શકંાસ્પદ વસ્ત ુમળી આવ ેઅથવા તો ત ેવસ્ત ુચોરીિી િોય ત્યારે ત ેવસ્ત ુકબજે કરવા બાબત   
કલમ – 103 જડતી વોરંટ કાઢવા સમક્ષ મેજોસ્રેટ , ત ેસ્થળિી જડતી તિેી િાજરીમા ંકરવા માટે હુકમ આપી શકે 
કલમ – 104 રજૂ કરવામા ંઆવલે દસ્તાવજે વગેરે કોઈપણ અદાલત યોગ્ય જણાય ત ેતેિ ેઆ િારા િઠેળ કબજામા ંરાખવાિી સતા િરાવ ેછે 
કલમ – 105 કાયષવાિીિા આદેશ અંગે અરસપરસ વ્યવસ્થા 
કલમ – 105 – A  વ્યાખ્યાઓ 
કલમ – 105 – B વ્યક્ક્તઓિી તબદીલી પ્રાપ્ત કરવા સિાય મળેવવા બાબત 
  
 

 

 

કલમ – 106 ગિુો સાબીત થયલે સલુિે જાલવવા માટેિી જામીિગીરી 
કલમ – 107 અડય હકસ્સાઓમા ંસલુિે શાધંતિી જામીિગીરી 
કલમ – 108 રાજદ્રોિી વ્યક્ક્ત અથવા તો રાજદ્રોિી તત્વોિો પ્રચાર કે પ્રસાર કરતી વ્યક્ક્તિા સલુિે શાધંતિા જામીિ 
કલમ – 109 શકંાસ્પદ વ્યક્ક્તઓિી સારી ચાલચલગતિા જામીિ  
કલમ – 110 રીઠા ગિુગેરો પાસથેી સારી ચાલચલગતિા જામીિ 
કલમ – 111 આદેશ કરવા અંગે  
કલમ – 112 અદાલતમા ંિાજર વ્યક્ક્ત અંગે કાયષરીધત 
કલમ – 113 એ રીત ેિાજર િ િોય ત ેવ્યક્ક્તિા કેસમા ંસમડસ અથવા વોરંટ  
કલમ – 114 સમડસ કે વોરંટિા હુકમિી િકલ સામલે કરવા બાબત 
કલમ – 115 અંગત િાજરી ધવિા ચલાવી લવેાિી સતા 
કલમ – 116 માહિતીિી સત્યતા અંગે તપાસ  
કલમ – 117 જામીિગીરી આપવા માટેિો આદેશ 
કલમ – 118 જે વ્યક્ક્ત ધવરૂદ્ર માહિતી પ્રાપ્ત થઈ િોય તિેી મકુ્ક્ત  
કલમ – 119 જે મદુ્ત માટેિી જામીિગીરી લેવામા ંઆવ ેતિે ેઆરંભ 
કલમ – 120 બોડડિી ધવગતો અંગે 
કલમ – 121 જામીિો રદ કરવાિી સતા 
કલમ – 122 જામીિગીરી આપવામા ંકસરૂ બદલ કેદ 
કલમ – 123 જામીિગીરી આપવામા ંધિષ્ટ્ફળતા બદલ કેદમા ંરાખવામા ંઆવલેી વ્યક્ક્તઓિ ેમકુ્ત કરવાિી સતા  
કલમ – 124 ખતિી બાકી રિલે સમય માટેિી જામીિગીરી અંગે 
 

 

કલમ – 125 ભરડા પોર્ણિી જોગવાઈ 

કલમ – 126 કાયષવાિી 
કલમ – 127 ભરડા પોર્ણિા ભર્થથામા ંફેરફાર  

                   પ્રકરણ – 8 :- સલેુિિાશંત જાળવવા તથા સારા વતષન માટેની જામીનગીરી  

               પ્રકરણ – 9 :- પત્ની , બાળકો અને માતા – શપતાના િરણપોર્ણ માટેનો હકુમ 
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કલમ – 128 ભરડા પોર્ણિા હુકમિો અમલ 
 

               

 

કલમ – 129 મલુહકદળિો ઉપયોગ કરીિ ેગેરકાયદેસરિી મડંળી ધવખરેવાિી સતા 
કલમ – 130 સશસ્ત્રદળિો ઉપયોગા કરીિ ેગેરકાયદેસરિી મડંળી ધવખરેવાિી સતા 
કલમ – 131 સશસ્ત્રદળિો અધિકારી દ્રારા ગેરકાયદેસરિી મડંળી ધવખરેવાિી બાબત 
કલમ – 132 ગેરકાયદેસરેિી મડંળી ધવખરેવાિી કાયષવાિી સામ ેરક્ષણ 
કલમ – 133 ઉપદ્રવ દૂર કરવા અંગેિો શરતી આદેશ 
કલમ – 134 હકૂમિી બજવણી કે જાિરેાત 
કલમ – 135 જે વ્યચ્ક્ત્તિ ેહુકમ કરવામાઅ આવ્યો િોય તણે ેપાલિ કરવા અથવા કારણ દશાષવવા 
કલમ – 136 તમે િ કરવાિા પહરણામો 
કલમ – 137 જાિરે અધિકારિો ઈડકાર કરવામા આવ ેત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 138 ત ેવ્યક્ક્ત કારણ જણવાવા માટે િાજર થાય ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 139 સ્થાધિક તપાસ અથવા ધિષ્ટ્ણાતં ેતપાસવા માટે  મજેજસ્રેટિી સત્તા 
કલમ – 140 લબે્રખત  સચુિા આપવા અંગેિી મેજજસ્રેટિી સત્તા 
કલમ – 141 હુકમ કરવામા આવતી કાયષરીધત તથા ત ેહુકમિો પાલિ િ કરે ત તને ુપરીણામ 
કલમ – 142 તપાસ ચાલ ુિોય ત ેદરધમયાિ મિાઈ હુકમ 
કલમ – 143 જાિરે ઉપદ્રવ અંગેિ પિુરાવતષિ અથવા ચાલ ુરાખવા સામેિો મિાઈ હુકમ મજેજસ્રેટ કરી શકે 
કલમ – 144 તાકીદ અથવા ભયિા પ્રસગેં હુકમો કરવાિી સત્તા 
કલમ – 144 (A) સરઘાસો, સમિુ કવાયતો અથવા સસસ્ત્રો સમિુ તાલીમ પર િધથયારો રાખવા પ્રધતબિં ફરમાવી શકે છે  
કલમ -145 જમિે અથવા પાણીિ ેલગતા ધવવાદિ ેકારણ ેજ્યા સલુિે ભગં થવાિી સભંાવિા િોય ત્યારે કાયષરીધત 
કલમ – 146 તકરારી ધમલકત જપ્તીમા લવેા તથા રીસીવર િીમવાિી સત્તા 
કલમ – 147 જમીિ અથવા પાણીિા ઉપયોગિા અધિકારિ ેલગતો ધવવાદ 
કલમ – 148  સ્થાધિક તપાસ 

 

 

પ્રકરણ – 10 :- જાિરે વ્યવસ્થા અને સલેુિિાશંત જાળવવા બાબત અંગે 

કલમ – 149 કોક્ગ્િઝબેલ ગિુો થતો અટકાવવા પોલીસિી કામગીરી 
કલમ – 150 કોક્ગ્િઝબેલ ગિુાિી યોજિાિી માહિતી અંગીિી જાણકારી 
કલમ – 151 કોક્ગ્િઝબેલ ગિુો થતો અટકાવવા પોલીસ દ્વારા િરપકડ 
કલમ – 152 જાિરે ધમલકતિ ેથત ુનકુસાિ રોકવાિી કામગીરી 
કલમ – 153 તોલ માપ સબંિંી ધિરીક્ષણ 

              પ્રકરણ-11 : ગનુો અટકાવવા માટે પોલીસે પગલા લેવા બાબત.                    
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પ્રકરણ-12 : પોલીસને ગનુાની માહિતી આપવા અને તે અંગે પોલીસને તપાસ કરવાની 
સત્તા બાબતે. 

 

કલમ – 154 પ્રથમ માહિતી અિવેાલ 

કલમ – 155 િોિ કોક્ગ્િઝબેલ ગિુામા અડવેર્ણ કરવાિી બાબત 
કલમ – 156 કોક્ગ્િઝબેલ ગિુામા અડવેર્ણ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 157 પોલીસ (અડવરે્ણિી તપાસ) કાયષરીધત 
કલમ – 158 હરપોટષ કેવી રીત ેમોકલવા 
કલમ – 159 ગિુા અંગે પ્રાથધમક તપાસ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 160 પોલીસ અધિકારી સમક્ષ સાક્ષીઓિ ેિાજર રિવેાન ુ
કલમ – 161 સાબ્રક્ષઓિ ેપોલીસ તપાસ 
કલમ – 162 અંડવરે્ણ દરધમયાિ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ વ્યક્ક્તન ુધિવદેિ 
કલમ – 163 સાક્ષીઓિ ેપ્રલોભિ િા આપવા બાબત 
કલમ – 164 મજેજસ્રેટ સમક્ષ વ્યક્ક્તન ુકબલુાતિામ ુકે ધિવદેિ 
કલમ – 164 (A) બળાત્કારિા ભોગ બિેલી વ્યક્ક્તિી તપાસ 
કલમ – 165 પોલીસ અધિકારી દ્વારા જડતી 
કલમ – 166 પોલીસ સ્ટેશિિા ઈડચાર્જ અધિકારી બીજા પાસ ેજડતી વોરંટ કાઢવાિી માગંણી કરે 
કલમ – 166 (A) ભારત બિારિા દેશમા અથવા સ્થળે અડવરે્ણ માટે સક્ષમ સત્તા અધિકારીિ ેધવિતંી પત્ર 
કલમ – 166 (B) ભારત બિારિા પ્રદેશિી કોટષ અથવા તપાસ અંગેિી સત્તા અધિકારીિ ેધવિતંી પત્ર. 
કલમ – 167 24 કલાકમા અડવરે્ણ પરુૂ િ થઈ શકે ત્યારે કરવાિી કાયષરીધત (હરમાડડ માગંણી) 
કલમ – 168 િીચલા દરજ્જાિા પોલીસ અધિકારી દ્વારા પોલીસ તપાસિો હરપોટષ  
કલમ – 169 વ્યક્ક્ત ધવરુદ્વ પરૂતો પરુાવો િા િોય તો આરોપીિ ેકસ્ટહડમાથી મકુ્ત કરવા અંગેિી જોગવાઈ 
કલમ – 170 પરૂતો પરુાવો િોય ત્યારે કેસ મજેજસ્રેટિ ેમોકલવા બાબત 
કલમ – 171 ફહરયાદી તથા સાક્ષીઓિ ેપોલીસ અધિકારી સાથે જવા ફરમાવશ ેિિી અિ ેઅવરોિ િ કરવા બાબત અંગે 
કલમ – 172 પોલીસ અડવેર્ણમા કાયષવાહિિી ડાયરી (કેસ ડાયરી) 
કલમ – 173 પોલીસ અડવેર્ણ પરુૂ થયા પછી પોલીસ અધિકારીિો અિવેાલ (ચાર્જશીટ > ગિુાિો ફાઈિલ હરપોટષ) 
કલમ – 174 આત્મિત્યા, ખિુ કે અકસ્માત િ ેમોતિા હકસ્સામા કરવાિી કાયષવાિીિી જોગવાઈ (ઈડકવસે્ટ પચંિામ)ુ 
કલમ – 175 આત્મિત્યા વગેરેમા 
કલમ – 176  

કલમ – 190 મજેજસ્રેટો દ્વારા ગિુાન ુકોક્ગ્િઝડેસ 

કલમ – 191  આરોપીિી અરજી પરથી તબદીલી 
કલમ – 192 મજેજસ્રેટોિ ેકેસો સોંપવા બાબત 
કલમ – 177 તપાસ તથા ઈડસાફી કાયષવાહિન ુસામાડય સ્થળ અંગે 

કલમ – 178 તપાસ તથા ઈડસાફી કાયષવાહિન ુસ્થળ 
કલમ – 179 જ્યા કાયષ બડય ુિોય અથવા પહરણામ ઉત્પન્ન થાય ત્યા ઈડસાફી કાયષવાહિન ુસ્થળ 
કલમ – 180 બીજા ગિુા સાથ ેસબંિં િોવાિ ેકારણ ેકાયષ ગિુો બિે ત્યારે ઈડસાફી કાયષવાહિન ુસ્થળ 
કલમ – 181 કેટલાક ગિુાઓ અંગેિી ઈડસાફી કાયષવાહિન ુસ્થળ 
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પ્રકરણ-13 : તપાસ અને ઈન્સાફ કાયષવાહિમા ફોજદારી કોતષનની સત્તા અને કાયષકે્ષત્ર 
 

કલમ – 193 સશેડસ કોટોએ કરેલ ગિુાિો કોક્ગ્િઝડસ 
કલમ – 194 એડીશિલ તથા આસીસ્ટડટ સેશડસ જજોએ પોતાિ ેસોંપાયલેા કેસો ચલાવવા બાબત  
કલમ – 195 રાજ્ય સવેકોિા કાયદેસરિ,અધિકારિો ધતરસ્કાર, ડયાય ધવરુદ્વિા ગિુા તથા પરુવામા આપલે દસ્તાવેજો સબંિંી ગિુાઓ માટે 

ફોજદારી કાયષવાહિ 
કલમ – 196 રાજ્ય ધવરુદ્વિા ગિુા અંગે કે તવેો ગિુો કરવા માટેિા ગિુાહિત કાવતરા માટે ફોજદારી કાયષવાહિ 
કલમ – 197 ડયાયાિીશો અિ ેરાજ્યસવેકો સામ ેફોજદારી કાયષવાહિ 
કલમ – 198(A) ભારતીય ફોજદારી િારાિી કલમ – 499 –A િઠેળિા ગિુાિી ફહરયાદ 
કલમ – 198 લગ્િ ધવરુદ્વિા ગિુાઓ માટે ફોજદારી કાયષવાહિ 
કલમ – 199 બદિક્ષી બદલ ફોજદારી કાયષવાહિ 
   

                  પ્રકરણ-15 : મેજજસ્રેટિે ફહરયાદ કરવા અંગે 

 

            પ્રકરણ-16 : મેજજસ્રેટો સમક્ષ કાયષવાહિની િરૂઆત 

કલમ – 182 પત્રો વગેરે દ્વારા કરવામા આવલેા ગિુા 
કલમ – 183 મસુાફરી કે દહરયાઈ મસુાફરીમા થયલે ગિુાઓ અંગે 
કલમ – 184 જેિી સિુાવણી સાથે ઈડસાફી કાયષવાિી સાથ ેથઈ શકે તવેા ગિુાઓિી ઈડસાફી કાયષવાહિન ુસ્થળ 

કલમ – 185 અલગ-અલગ સેશડસ ધવભાગોમા કેસિી ઈડસાફી કાયષવાહિ આદેશ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 186 તપાસ અથવા ઈડસાફી કાયષવાહિ ક્યા જજલ્લામા કરવી ત ેશકંાસ્પદ િોય ત્યારે ઉચ્ચ અદાલત ધિણષય કરશ ે
કલમ – 187 સ્થાધિક હુકુમતિી બિાર કરવામા આવલેા ગિુામા સમડસ અથવા વોરંટ કાઢવાિી સત્તા 
કલમ – 188 ભારત બિાર કરેલો ગિુો જ્યારે ભારત બિાર કોઈ િાગહરક મધ્યદહરય ેઅથવા આવી િાગહરક િ િોય તવેી કોઈ વ્યક્ક્ત ભારતમા 

િોંિાવલેા દહરયાઈ કે િવાઈ જિાજ પર કોઈ ગિુો કરે ત્યારે ભારતમા ત ેજે સ્થળેથી મળી આવ ેત ેસ્થળે તણે ેત ેગિુો કયો િોય  
તમે ત ેઅંગે તિેી સામ ેકામ લવેામા આવશ.ે 

કલમ – 189 ભારત બિાર કરલા ગિુાઓિ ેલગતો પરુાવો સ્વીકારવા અંગે 

             

પ્રકરણ-14 : કાયષવાહિ િરૂ કરવા માટે જરૂરી િરતો. 

કલમ – 200 મજેજસ્રેટ દ્વારા ફહરયાદિી તપાસ 

કલમ – 201 જેિી પાસ ેસત્તા િ િોય ત ેમજેજસ્રેટ તરફથી થતી કાયષવાહિ 
કલમ – 202 પ્રોસસે કાઢવાન ુમલુતવી રાખવા બાબત 
કલમ – 203 ફહરયાદ કાઢી િાખંવા બાબત 

કલમ – 204 પ્રોસસે કાઢવા બાબત 

કલમ – 205 મજેજસ્રેટ સમક્ષ આરોપીિ ેિાજર રિવેામાથી મકુ્તી 
કલમ – 206 િજીવા ગિુાિી બાબતમા ખાસ સમડસ 
કલમ – 207 પોલીસ હરપોટષ અિ ેઅડય દસ્તાવેજો આરોપીિે આપવા 
કલમ – 208 સશેડસ અદાલત ઈડસાફી કાયષવાહિ કરવા માટે તેવ કેસોમા આરોપીિ ેધિવદેિો અિ ેદસ્તાવેજોિી િકલો ધવિા ધવલબં અિે ધવિા 
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                             પ્રકરણ-17 : તિોમતનામુ ં

 
 

                       પ્રકરણ-18 : સેશડસ કોટષ  સમક્ષિો ઈડસાફી કાયષવાિી 

 

 
 

                       પ્રકરણ-19 : વોરંટ કેસોની ઈન્સાફી કાયષવાિી 
 

મલૂ્ય ેઆરોપીિ ેપરુી પાડશે 
કલમ – 209 સશેડસ અદાલતિ ેકેસ કધમટ કરવો 
કલમ – 210 જ્યારે ફહરયાદ કેસ અિ ેપોલીસ તપાસ એક જ ગિુાિા સબંિંમા િોય ત્યારે અનસુરવાિી કાયષવાહિ 

કલમ – 211 તિોમતિામા ધવગતો 
કલમ – 212 સમય, સ્થળ અિ ેવ્યક્ક્ત ધવશિેી  બાબતો 
કલમ – 213 ગિુો કયાષિી રીત ક્યારે જણાવવી પડશ ે
કલમ – 214 તિોમતિામાિા શબ્દોિો અથષ જે કાયદા િઠેળ ગિુો સજાિ ેપાત્ર િોય ત ેકાયદા પ્રમાણ ેકરવા બાબત 
કલમ – 215 ભલૂન ુપહરણામ અંગે 
કલમ – 216 તિોમતિામામા ફેરફાર કરવાિી અદાલતિી સત્તા 
કલમ – 217 તિોમતિામામા સિુારો કરવામા આવ ેત્યારે સાક્ષીઓિ ેપાછા બોલાવવામા આવશે 
કલમ – 218 તિોમતિામાન ુજોડાણ 
કલમ – 219 એક વર્ષમા થયલેા એક જ પ્રકારિા ત્રણ ગિુાઓન ુતિોમત એક સાથ ેમકુી શકાય 
કલમ – 220 એકથી વધ ુગિુા અંગેિી ઈડસાફી કાયષરીધત 
કલમ – 221 ક્યો ગિુો બડયો છે તેિા ધવશે શકંા િોય ત્યારે 
કલમ – 222 જ્યારે પરુવાર થયલેો ગિુો જે જે ગિુા અંગે તિોમત ઘડવામા આવ્ય ુિોય તમેા સમાધવષ્ટ્ટ થાય 
કલમ – 223 કઈ વ્યક્ક્તઓ ઉપર એકીસાથ ેતિોમતિામ ુમકુી શકાય 
કલમ – 224 અિકે આરોપ પકૈી એકમા સજા થતા છતા બાકીિા તિોમત પાછા ખેંચવા બાબત 

કલમ – 225 કાનિુી કાયષવાિી પબ્બ્લક પ્રોધસક્યટુર 

કલમ – 226 ફહરયાદ પક્ષ તરફથી કેસિો આરંભ અંગે 
કલમ – 227 બ્રબિતિોમત ેમકુ્ત કરવો 
કલમ – 228 સશેડસ અદાલત દ્વારા તિોમતિામ ુઘડવ ુ
કલમ – 229 ગિુો સ્વીકારતા સજા 
કલમ – 230 ફહરયાદ પક્ષિા પરુાવા માટે તારીખ અંગે 
કલમ – 231 ફહરયાદ પક્ષિો પરુાવો 
કલમ – 232 ધિદોર્ છુટકારો 
કલમ – 233 બચાવ અંગેિો આરંભ 
કલમ – 234 દલીલો 
કલમ – 235 ધિદોર્ છોડી મકુતો કે સજાિો ચકુાદો 
કલમ – 236 પવૂષદોર્ ધસદ્ધદ્વ અંગે અથવા અગાઉિી સજા ધવશે 

કલમ – 237 કલમ – 199(2) િઠેળ દાખલ થયેલા કેસમા કરવામા આવલે કાયાષવાિી 

કલમ – 238 કલમ – 207 ન ુપાલિ અંગે 

કલમ – 239 આરોપીિે બ્રબિ તિોમત છોડવાિી જોગવાઈ 
કલમ – 240 તિોમતિામ ુઘડવ ુ
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પ્રકરણ-20 : સમન્સ કેસની ઈન્સાફી કાયષવાિી 
 

કલમ – 251 આરોપિો સારાશં જણાવો 
કલમ – 252 ગિુાિી કબલુાત પરથી દોર્ધસદ્વ 
કલમ – 253 િજીવા કેસમા આરોપીિી ગેરિાજરીમા ગિુાિી કબલુાત પરથી દોર્ધસદ્ધદ્વ 
કલમ – 254 દોર્ધસદ્વ િ કરવામા આવ ેત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 255 ધિદોર્ છુટકારો અથવા દોર્ધસદ્વ 
કલમ – 256 ફહરયાદિી ગેરિાજરી અથવા મતૃ્ય ુ
કલમ – 257 ફહરયાદ પાછંી ખેંચવી 
કલમ – 258 અમકુ કેસોમા કાયષવાિી અટકાવવાિી સત્તા 
કલમ – 259 સમડસ કેસોિ ેવોરંટ કેસોમા બદલવાિી અદાલતિી સત્તા 

 
 

                     પ્રકરણ-21 : સભંક્ષપ્ત ઈન્સાફી કાયષવાિી  

 

કલમ – 266 વ્યાખ્યા 
કલમ – 267 કેદીઓિ ેિાજર કરવા ફરમાવવા બાબત ેસત્તા 
કલમ – 268 કલમ – 267 િા અમલથી અમકૂ વ્યક્ક્તઓિ ેમકુ્ક્ત આપવાિી રાજ્ય સરકારિી સતા 

કલમ – 241 ગિુો સ્વીકારતા સજા 
કલમ – 242 ફહરયાદ પક્ષિો પરુાવો 
કલમ – 243 બચાવપક્ષિો પરુાવો 
કલમ – 244 ફહરયાદ પક્ષિો પરુાવો  
કલમ – 245 આરોપીિે ક્યારે બ્રબિતિોમત છોડી શકાય  
કલમ – 246 આરોપીિે બ્રબિતિોમત છોડી મકૂવામા િ આવે ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 247 બચાવપક્ષિો પરુાવો 
કલમ – 248 ધિદોર્ છોડી મકુવા કે સજા કરવા અંગે 
કલમ – 249 ફહરયાદીિી ગેરિાજરી 
કલમ – 250 વાજબી કારણ વગરિા આરોપ સામ ેવળતર 

કલમ – 260 સબં્રક્ષપ્ત  ઈડસાફી કાયષવાિી કરવાિી મજેજસ્રેટિી સત્તા 
કલમ – 261 સકેડડ ક્લાસ મજેજસ્રેટિી સબં્રક્ષપ્ત કાનિુી કાયષવાિી 
કલમ – 262 સબં્રક્ષપ્ત કાનિુ ેકાયષવાિી કરવા માટેિી કાયષવાિી 
કલમ – 263 સબં્રક્ષપ્ત કાયષવાિીમા રેકડષ 
કલમ – 264 સબં્રક્ષપ્ત કાનિુી કાયષવાિી કરાયલે કેસોિા ચકુાદા 
કલમ – 265 રેકડષ અિ ેચકુાદિી ભાર્ા 
 
 

    પ્રકરણ-22 : જેલમા કેદ રખાયેલ કે અટકાયતમા લીધેલ વ્યક્તતઓને િાજર કરવા 
બાબત 
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કલમ – 269 જેલિા ઈડચાર્જ અધિકારીએ અમકુ પ્રસગંોએ હુકમિો અમલ િિી કરવા બાબત 
કલમ – 270 મજુબ કેદીિ ેઅદાલતમા કસ્ટડીમા લાવવાિો રિશેે 
કલમ – 271 જેલમા રિલે સાક્ષીિ ેતપાસવાિી સત્તા 

 

                        પ્રકરણ-23 : તપાસ તથા ઈન્સાફી કાયષવાિીનો પરુાવો 

 

કલમ – 272 અદાલતિી ભાર્ા 
કલમ – 273 પરુાવો આરોપીિી િાજરી લવેા બાબત 
કલમ – 274 સમડસ કેસો અિ ેતપાસમા રેકડષ 
કલમ – 275 વોરંટ કેસમા રેકડષ 
કલમ – 276  સશેડસ અદાલત સમક્ષિી ઈડસાફી કાયષવાિીિી િોંિ 
કલમ – 277 પરુાવાિી િોંિિી ભાર્ા 
કલમ – 278 આવો પરુાવો પણૂષ થાય ત ેસબંિંી કાયષવાિી 
કલમ – 279 આરોપી અથવા તિેા વકીલિ ેપરુાવો સમજાવવા અંગે 
કલમ – 280 સાક્ષીિી વતષિિે લગતી િોંિ 
કલમ – 281 આરોપીિે તપાસણીિી િોંિ 
કલમ – 282 ભાર્ાતંરકાર સાચી રીતે સમજુતી આપવા બિંાયલેો છે   
કલમ – 283 િાઈકોતષન ુરેકડષ 
કલમ – 284 સાક્ષીિી િાજરી ક્યારે જતી કરી શકાય તથા કધમશિ કાઢી શકાય 
કલમ – 285 કધમશિ કોિ ેમોકલવો જોઈએ 
કલમ – 286 કધમશિિો અમલ 
કલમ – 287 પક્ષકારો સાક્ષીઓિી તપાસણી કરી શકે  
કલમ – 288 કધમશિ પરત મોકલવ ુ
કલમ – 289 કાયષવાિીિી મોકુફી 
કલમ – 290 ધવદેશી કધમશિિો અમલ 
કલમ – 291 તબીબી સાક્ષીિી જુબાિી અંગે 
કલમ – 291 A મજેજસ્રેટિો આલખે અંગેિો અિવેાલ બાબત 
કલમ – 292 ટંકશાળિા અધિકારીઓિો પરુાવો 
કલમ – 293 તપાસ કે પરૃ્થથકરણ માટે સોંપવામા આવલે કોઈ વસ્ત ુકે બાબત અંગે 
કલમ – 294 કેટલાક દસ્તાવજેોિી ધવધિસર સાબ્રબતી આવશ્યક િથી 
કલમ – 295 રાજ્ય સવેકિા વતષિિી સાબ્રબતી માટે સોગદંિામ ુ
કલમ – 296 ધવધિ પરૂતો સોગદંિામાથી આપવામા આવે 
કલમ – 297 જે અધિકારીઓ સમક્ષ સોગદંિામ ુકરી શકાય 
કલમ – 298 અગાઉિી સજા અથવા ધિદોર્ છુટકારો કેવી રીત ેપરુવાર કરી શકાય 
કલમ – 299 આરોપીિે ગેરિાજરીમા પરુાવો િોંિવા બાબત 
 
 

           પ્રકરણ-24 : તપાસો અને ઈન્સાફી કાયષવાિી અંગે જોગવાઈ 

કલમ – 300 એકવાર ગિુગેાર પરુવાર કે ધિદોર્ છુટકારો થયા પછી વ્યક્ક્તિી ત ેજ ગિુા માટે ઈડસાફી િ કરી શકાય 

કલમ – 301 ઈડસાફી કાયષવાિીમા પબ્બ્લક પ્રોધસક્યટુરિી િાજરી 
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કલમ – 328 આરોપી અક્સ્થર મગજિો િોય ત્યારે કરવાિી જોગવાઈ 

કલમ – 329 અદાલત સમક્ષિી કાનિુી કાયષવાિીમા અક્સ્થર મગજિા આરોપીિી બાબતમા અનસુરવાિી કાયષવાિી 
કલમ – 330 પોલીસ તપાસ કે કાનિુી કાયષવાિી દરમ્યાિ પાગલિ ેમકુ્ત કરવા બાબત 
કલમ – 331 તપાસ કે કાનિુી કાયષવાિી ફરીથી શરૂ કરવા બાબત 
કલમ – 332 મજેજસ્રેટ કે અદાલત સમક્ષ આરોપી િાજર થાય ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 333 જ્યારે આરોપી ક્સ્થર મગજિો  િોવાન ુજણાય 
કલમ – 334 મગજિી અક્સ્થરતાિ ેકારણ ેધિદોર્ મકુ્ત કરતો કાયદો 
કલમ – 335 આવા કારાણ ેધિદોર્ મકુ્ત કરાયેલ વ્યક્ક્તિ ેસલામત િવાલામા અટકાયતમા રાખવા અંગે 
કલમ – 336 ઈંડચાર્જ અધિકારીિ ેકાયષિી બજવણી કરવા અધિકાર આપવાિી રાજ્ય સરકારિી સત્તા 
કલમ – 337 હદવાિી વ્યક્ક્ત પોતાિો બચાવ કરી શકે તમે  છે તેવો રીપોટષ કરવામા આવ ેત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 338 અટકાયતી હદવાિી વ્યક્ક્ત જ્યારે મકુ્ત કરવા યોગ્ય જણાય ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 339 હદવાિી વ્યક્ક્તએ તેિી સભંાળ માટે તિેા સગા કે ધમત્રિ ેસોંપવા બાબત 

કલમ – 302 ફહરયાદ ચલાવવાિી પરવાિગી અંગે 
કલમ – 303 આરોપીિો બચાવ અધિકાર 
કલમ – 304 કેટલાક હકસ્સાઓમા રાજ્યિા ખચે આરોપીિ ેકાનધુિ સિાયિી જોગવાઈ 
કલમ – 305 જ્યારે કોપોરેશિ કે િોંિાયલે મડંળી આરોપી િોય ત્યારે 
કલમ – 306 ગિુાિા સિભાગીિે માફી કે તાજિા સાક્ષીિી જોગવાઈ 
કલમ – 307 સજા માફીિો આદેશ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 308 સજા માફીિી શરતો િિી પાળિાર વ્યક્ક્તિી ઈડસાફી કાયષવાિી 
કલમ – 309 કાયષવાિી મલુતવી કે મોકુફ રાખવાિી સત્તા 
કલમ – 310 સ્થાધિક ધિરીક્ષણ 
કલમ – 311 િાજર રિલે વ્યક્ક્તિ ેતપાસવાિી અથવા મિત્વિા સાક્ષીિે બોલાવવાિી સત્તા 
કલમ – 311 A િમિુાિી સિી અથવા િસ્તાક્ષર આપવાિો કોઈ વ્યક્ક્તિ ેઆદેશ કરવાિી મજેજસ્રેટિી સત્તા 
કલમ – 312 ફહરયાદીઓ અિ ેસાક્ષીઓિો ખચષ 
કલમ – 313 આરોપીિી તપાસણીિી સત્તા 
કલમ – 314 મૌબ્રખક દલીલો અિ ેદલીલોન ુમમેોરેડડમ 
કલમ – 315 આરોપી સમક્ષ સાક્ષી છે 
કલમ – 316 કોઈ બાબત જાિરે કરાવવા માટે લાગવગ વાપરી શકાય િિી 
કલમ – 317 કેટલાક કેસોમા આરોપીિી ગેરિાજરીમા તપાસ અિ ેકાનિુી કાયષવાિી કરવા માટેિી જોગવાઈ 
કલમ – 318 આરોપીં કાયષવાિી સમજી શકે તમે િ િોય ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 319 ગડુિામા દોધર્ત જણાય તેવી અડય વ્યક્ક્તઓ સામ ેકાયષવાિી કરવાિી સત્તા 
કલમ – 320 ગિુાઓિા સમાિાિિી જોગવાઈ 
કલમ – 321 ફોજદારી કાયષવાિી પાછી ખેંચવા બાબત 
કલમ – 322 મજેજસ્રેટ જેિો ધિકાલ કરી શકે ત ેકેસોિી કાયષવાિી  
કલમ – 323 તપાસ અથવા કાનિુી કાયષવાિી શરૂ થઈ ગયા પછી જ્યારે મજેજસ્રેટિ ેએમ લાગે કે કેસ કધમટ કરવો જોઈએ ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 324 ચલણી ધસક્કા, સ્ટેમ્પ કાયદો અથવા ધમલકત ધવરુદ્વિા ગિુાઓ બદલ દોધર્ત ઠરાયલેા વ્યક્ક્તઓિી કાનિુી કાયષવાિી 
કલમ – 325 મજેજસ્રેટ પરુતી સખત સજા કરી શકે િિી ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 326 અંશતઃ એક તથા અંશતઃ બીજા મજેજસ્રેટે િોંિાયલેા પરુાવા પરથી સજા અથવા કધમટ કરવા બાબત 
કલમ – 327 અદાલત ખલુ્લ ુિોવા બાબત 
                    
 

પ્રકરણ-25 :અક્સ્થર મગજના આરોપીઓ સબંધંી જોગવાઈઓ. 
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પ્રકરણ-26 : ન્યાયના વિીવટને અસરકતાષ અમકુ ગનુાઓના સબંધંમા 
  

કલમ – 340 કલમ – 195મા જણાવલેા કેસોમા કાયષરીધત 

કલમ – 341 અપીલ 
કલમ – 342 ખચષ અંગે આદેશ કરવાિી સતા 
કલમ – 343 સજં્ઞા કરિાર મજેજસ્રેટિી કાયષવાિી 
કલમ – 344 ખોટો પરુાવો આપવા અંગેિી કાનિુી કાયષવાિી સબં્રક્ષપ્ત રીતે ચલાવવા બાબત 
કલમ – 345 અિાદરિા કેટલાક કેસોમા કાયષવાિી 
કલમ – 346 કેસિી કાયષવાિી કલમ – 345 મજુબ કરવી િ જોઈએ એમ ડયાયાલયિ ેલાગે ત્યારે અનસુરવાિી કાયષવાિી 
કલમ – 347  રજીસ્રાટ કે સબ-રજીસ્રાટ ક્યારે હદવાિી અદાલત ગણાય 
કલમ – 348 માફી માગંતા ગિુીિારિ ેમકુ્ક્ત આપવા બાબત 
કલમ – 349 જવાબ આપવા કે દસ્તાવેજ રજુ કરવા ઈડકાર કરતી વ્યક્ક્તઓિ ેકેદિી અથવા કસ્ટડીમા રાખવા બાબત 
કલમ – 350 સમડસ બજવવા છતા સાક્ષી ગેરિાજર રિ ેત ેમાટેિી ધશક્ષા કરવા માટેિી સબં્રક્ષપ્ત કાયષવાિી 
કલમ – 351 કલમ-344,345,349 અિ ે350 મજુબિી સજા પર અપીલ 
કલમ – 352 કેટલાક મજેજસ્રેટો અિ ેડયાયાિીશો કેટલાક ગિુાિી કાનિુી કાયષવાિી ચલાવશ ેિિી જે તેમિી સમક્ષ થયલેા િોય. 
 
 

                              પ્રકરણ – 27 : ચકુાદો 

 

કલમ – 366 દેિાતદંડિી સજા બિાલી માટે મોકલવી 

કલમ – 353 ચકુાદો 
કલમ – 354 ચકુાદાિી ભાર્ા 
કલમ -355  
કલમ – 356 અગાઉ સજા થયેલા ગિુગેારે સરિામાિી જાિ કરવા માટેિો આદેશ 
કલમ – 357 વળતર આપવાિો આદેશ 
કલમ – 357-A ભોગ બિિાર વ્યક્ક્તિ ેવળતર યોજિા 
કલમ – 357-B ભારતીય દંડ સહંિતાિી કલમ-326 A અથવા કલમ -376 D િઠેળ દંડ ઉપરાતં વળતર 
કલમ – 357-C પીહડતોિી સારવાર 
કલમ – 357-D દંડ ઉપરાતં વળતર 
કલમ – 358 કારણ વગર િરપકડ થયલે વ્યક્ક્તઓિ ેવળતર 
કલમ – 359 અધતગિૃણીય કેસોમા ખચષ ચકુવવાિો હુકમ 
કલમ – 360 સારી વત ુષણકિી અજમાયશ કે ઠપકો આપીિ ેમકુ્ત કરવાિો આદેશ આપવા બાબત 
કલમ – 361 કેટલાક કેસોમા ખાસ કારણોિી િોંિ 
કલમ – 362 અદાલત ચકુાદામા ફેરફાર કરશ ેિિી 
કલમ – 363 આરોપી અિ ેવ્યક્ક્તઓિ ેચકુાદાિી િકલ આપવા બાબત 
કલમ – 364 ફેસલાન ુભાર્ાતંર ક્યારે કરવ ુ
કલમ – 365 ધિણષય તથા સજાિી િકલ હડસ્રીક્ટ મજેજસ્રેટિ ેસશેડસ અદાલત મોકલશ ે
 
 

              પ્રકરણ – 28 : મોતની સજાના હકુમો બિાર કરવા બાબત 
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કલમ – 367 ધવશરે્ તપાસ કરવા અથવા વિારે પરુાવો લવેા માટે આદેશ આપવા બાબત 
કલમ – 368 સજા બિારલ રાખવાિી અથવા ગિુો રદ કરવાિી િાઈકોટષિી સત્તા 
કલમ – 369 આવી બિાલી કે સજાિા હુકમમા બ ેજજોિ ેસિી કરવા બાબત 
કલમ – 370 મતભદે વખતે કાયષવાિી 
કલમ – 371 િાઈકોટષિ ેબિાલી માટે મોકલવામા આવલેા કેસોમા કાયષવાિી 
 

                           પ્રકરણ – 29 : અપીલો 

 

 

પ્રકરણ – 30 : રેફરન્સ અને હરશવઝન. 

કલમ – 372 અપીલિી જોગવાઈ 

કલમ – 373 સલુિે જાળવવા અથવા સારી ચાલચલગત માટે જામીિગીરી આપવાિા અથવા જામીિ િ સ્વીકારવાિા અથવા જામીિ રદ 
કરવાિા હુકમ સામ ેઅપીલ કરવા બાબત 

કલમ – 374 સજાઓ સામે અપીલ 
કલમ – 375 આરોપી ગિુાિો સ્વીકાર કરે તો કેટલાક કેસોમા અપીલ થઈ શકે િિી 
કલમ – 376 િજીવા કેસોમા અપીલ થઈ શકે િિી 
કલમ – 377 સજા સામે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપીલ 
કલમ – 378 ધિદોર્ ઠરાવી મકુ્ત કરવાિા કેસમા અપીલ 
કલમ – 379 કેટલાક કેસમા િાઈકોટષ દ્વારા સજા કરવામા આવ ેતિેા સામ ેઅપીલ કરવા બાબત 
કલમ – 380 કેટલાક કેસોમા અપીલ માટે ધવધશષ્ટ્ટ અધિકાર 
કલમ – 381 સશેડસ અદાલતિ ેથયલેી અપીલિી સિુવણી 
કલમ – 382 અપીલ માટે અરજી 
કલમ – 383 અપીલ કરિાર જેલમા િોય ત્યારે કરવાિી કાયષવાિી 
કલમ – 384 સબં્રક્ષપ્ત રીત ેઅપીલ રદ કરવા બબત 
કલમ – 385 સબં્રક્ષપ્ત રીત ેરદ િહિ કરેલી અપીલોિી સિુાવણી માટે કાયષવાિી 
કલમ – 386 અપીલ અદાલતિી સત્તાઓ 
કલમ – 387 આિીિ અપીલ અદાલતિા ચકુાદાઓ 
કલમ – 388 િાઈકોટષિો અપીલિો આદેશ િીચેિી અદાલતિ ેપ્રમાણીત કરવામા આવશે 
કલમ – 389 અપીલિો ધિણષય થતા સિુી સજાિી મોકૂફી, અપીલ કરિારિ ેજામીિ પર મકુ્ત કરવા બાબત 
કલમ – 390 ધિદોર્ ઠરાવી મકુ્ત કરવા સામેિી અપીલમા આરોપીિી િરપકડ કરવા બાબત 
કલમ – 391 અપીલ અદાલત વિારાિો પરુાવો લઈ શકે અથવા ત ેલવેા માટે આદેશ આપશે 
કલમ – 392 જ્યારે અપીલ અદાલતિા ડયાયાિીશો સરખી રીત ેવિેંચાયલેા િોય ત્યારે કાયષવાિી 
કલમ – 393 અપીલમા આપલેા ચકુાદાઓ તથા આદેશોન ુઆખરીપણ ુ
કલમ – 394 અપીલિી સમાચ્પ્ત 

કલમ – 395 િાઈકોટષિ ેરેફરડસ 

કલમ – 396 િાઈકોટષિા હુકમિ ેઅનસુરીિ ેતેિા કેસિો ધિકાલ કરવા અંગે 
કલમ – 397 હરધવઝિ સત્તાિો ઉપયોગ કરવાિા િતેથુી રેકડષ મગંાવવા ધવશે 
કલમ – 398 તપાસિો આદેશ કરવાિી સત્તા ધવશ ે
કલમ – 399  
કલમ – 400 એહડશિલ સશેડસ જજિી સત્તાઓ હરધવઝિ અંગે 
કલમ – 401 િાઈકોટષિી હરધવઝિ સત્તાઓ 
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કલમ – 406 કેસો અિ ેઅપીલો તબદીલ કરવાિી સપુ્રીમ કોટષિી સત્તા 
કલમ – 407 કેસો અિ ેઅપીલો તબદીલ કરવાિી િાઈકોટષિી સત્તા 
કલમ – 408 કેસો અિ ેઅપીલો તબદીલ કરવાિી સેશડસ જજ સત્તા 
કલમ – 409 સશેડસ જજોએ કેસો અિ ેઅપીલ પાછા ખેંચવા 
કલમ – 410 જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટએ કેસ પાછા ખેંચવા બાબત 
કલમ – 411 એચ્ક્ઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટે કેસ સોંપવા કે પાછા ખેંચવા 
કલમ – 412 કારણોિી લબે્રખત િોંિ 

 
 

પ્રકરણ – 32 : સજાઓનો અમલ, મોકફૂી, માફી અને ઘટાડો 

કલમ – 402 ફેરતપાસ માટેિા કેસો પાછા ખચેી લવેાિી અથવા ધિણષયાથ ેમોકલી આપવાિી િાઈકોટષિી સત્તા 
કલમ – 403 પક્ષકારોિ ેસાભંળવા અંગેિો અદાલતિો ધવકલ્પ 
કલમ – 404 મરેોપોબ્રલટિ મજેજસ્રેટિી િોંિ િાઈકોટષ અથવા સશેડસ કોટષ કલમ-397 િઠેળ મગંાવ ેત્યારે તમેણ ેત ેકેસિ ેલગતી તમામ િોંિ 

રેકડષિી સાથ ેમોકલાવી શકશે 
કલમ – 405 મજુબ િાઈકોટષ તથા સેશડસ કોટે કરેલ હુકમ િીચિેી અદાલતિ ેપોતાિો ધિણષય પ્રમાબ્રણત કરીિ ેમોકલી આપશે 
 
 

પ્રકરણ – 31 : ફોજદારી કેસોની તબદીલી 

કલમ – 413 કલમ-368 મજુબ કરેલા હુકમિો અમલ 

કલમ – 414 અપીલ કે હરધવઝિમા િાઈકોટષ દ્વારા ફાસંીિી સજા સભંળાવલે િોય ત્યારે સશેડસ કોટષ સજાિો અમલ કરવા માટે વોરંટ કાઢશે 
કલમ – 415 સવોચ્ચ અદાલતિ ેઅપીલ કરવામા આવ ેત ેકેસમા દેિાતંદંડિી સજાિો અમલ મલુતવી 
કલમ – 416 ગભષવતી સ્ત્રી પર દેિાતંદંડિી સજાિો અમલ મલુતવી 
કલમ – 417 કેદન ુસ્થળ િક્કી કરવાિી સત્તા 
કલમ – 418 કેદિી સજાિો અમલ 
કલમ – 419 અમલ માટે વોરંટ 
કલમ – 420 વોરંટ કોિી પાસ ેરખાશે 
કલમ – 421 દંડિી વસલુાત માટેન ુવોરંટ 
કલમ – 422 આવા વોરંટિી અસર ધવશે 
કલમ – 423 અડય પ્રદેશિી કોઈ અદાલત દ્વારા દંડિી વસલુાત માટે કાઢેલ ુવોરંટ કે જેિ ેઆ અધિધિયમ લાગ ુપડતો િથી 
કલમ – 424 કેદિી સજાિા અમલિી મોકૂફી 
કલમ – 425 વોરંટ કોણ કાઢી આપશે 
કલમ – 426 સજા પામેલા િાસી છુટેલ ગિુગેારિ ેથયલે સજાિો ક્યારે અમલ થશ ે
કલમ – 427 અડય ગિુા માટે સજા થઈ ચકૂી િોય ત ેગિુેગારિ ેસજા 
કલમ – 428 મજુબ આરોપી અટકાયતમા રહ્યા િોય ત ેસમય કેદિી સજામા િજરે લવેા અંગે જોગવાઈ કરેલી છે 
કલમ – 429 અપવાદ 
કલમ – 430 સજાિો પરેુપરુો અમલ થયા પછી વોરંટ જે અદાલતમાથી બજવવામા આવલે િોય તે કોટષમા તિેા પર સિી કરેલ શરેા સાથ ેપાછુ 

મોકલવ ુ
કલમ – 431 જે રકમ આપવાિો ઓડષર કરવામા આવલે િોય તે દંડ તરીકે વસલૂાત કરવાિી સ્પષ્ટ્ટ જોગવાઈ આ અધિધિયમથી ઠરાવલે િા 

િોય ત્યારે ત ેરકમ દંડ િોય તમે વસલુ કરી શકાશ ે 
કલમ – 432 સજા મોકૂફ રાખવાિી કે માફ કરવાિી સત્તા 
કલમ – 433 સજામા ઘતાડો કરવાિી સત્તા ધવશ ે
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                     પ્રકરણ – 33 : જામીન અને મચુરક બાબતે. 

 

 

પ્રકરણ – 34 : શમલકતનો શનકાલ 

કલમ – 433-A કેટલાક કેસમા સજા માફ કરવાિી અથવા તમેા ઘટાડો કરવાિી સત્તા ઉપર ધિયતં્રણ અંગે 
કલમ – 434 કલમ-432 અિ ે433 થી રાજ્ય સરકારિ ેઆપવામા આવલે સત્તાઓ, ફાસંીિી બાબતમા કેડદ્ર સરકાર પણ વાપરી શકશે 
કલમ – 435 કેટલાક કેસોમા રાજ્ય સરકાર કેડદ્ર સરકાર સાથે મસલત કયાષ બાદ કાયષ કરશે 

કલમ – 436 ક્યારે જામીિ આપી શકાય છે અથવા તો ક્યારે જામીિ લઈ શકાય 

કલમ – 436-A જેિી સામ ેકાનિૂી કાયષવાિી ચાલતી િોય તવેા કાચા કામિા કેદીિ ેકેટલા સિુી કસ્ટડીમા રાખી શકાય 
કલમ – 437 બ્રબિ જામીિપાત્ર ગિુામા જામીિ મળેવવા અંગે 
કલમ – 437-A જામીિથી આરોપીિ ેપછીિી અપીલ અદાલત સમક્ષ િાજર થવા માટે 
કલમ – 438 દિશેત િરાવતી વ્યક્ક્તિ ેજામીિ મજુંર કરવાિો હુકમ ( આગોતરા જામીિ) 
કલમ – 439 જામીિ સબંિંમા િાઈકોટષ અથવા સશેડસ અદાલતિી ખાસ સત્તાઓ 
કલમ – 440 પોલીસ અધિકારી અથવા મજેજસ્રેટે માગેંલ જામીિિી રકમમા ઘટાડો કરવાિો િાઈકોટષ અથવા સશેડસ અદાલત ઓડષર કરી શકે 
કલમ – 441 આરોપી અિ ેજામીિોન ુખત અંગે 
કલમ – 441-A જામીિિી ધવગત અંગે 
કલમ – 442 કસ્ટડીમાથી છોડી મકૂવા બાબત 
કલમ – 443 પ્રથમ જામીિ અપરૂતા િોય ત્યારે પરૂતી જામીિગીરી લેવાિી કોટષિી સત્તા 
કલમ – 444 જામીિોિ ેમકુ્ત કરવા અંગે 
કલમ – 445 ખતિા બદલ ેઅિામત 
કલમ – 446 ખત જપ્ત કરવામા આવ ેત્યારે કાયષરીધત 
કલમ – 446-A બોડડ અિ ેજામીિ રદ કરવા બાબત 
કલમ – 447 જામીિિી િાદારી, મતૃ્ય ુપામ ેકે ખત જપ્ત થાય ત્યારે કાયષરીધત 
કલમ – 448 સગીરિા મચુરકા બાબતે 
કલમ – 449 કલમ-446 મજુબ કરવામા આવલે તમામ હુકમો અપીલપાત્ર છે, એટલ ેકે તિેી સામ ેઅપીલ થઈ શકે 
કલમ – 450 િાઈકોટષ કે સશેડસ કોટષમા િાજર થવા કે િાજર રિવેા માટેિી લણેી થયલેી રકમ વસલૂ કરવા િાઈકોટષ કે સશેડસ કોટષ કોઈપણ 

મજેજસ્રેટિ ેહુકમ આપી શકશે 

કલમ – 451 અમકુ કેસોમા કાયષવાિી તથા અડવરે્ણ દરમ્યાિ ધમલકત કસ્ટડીમા રાખવા અિ ેતેિા ધિકાલ કરવા માટેિો હુકમ 

કલમ – 452 કાયદેસરિી કાયષવાિી પરૂી થય ેધિકાલ માટેિો હુકમ 
કલમ – 453 ગિુગેાર પાસથેી પ્રાપ્ત થયલેી રકમ ધિદોર્ ખરીદિારિ ેઆપવામા અંગે 
કલમ – 454 કલમ-452 કે 453 મજુબિા હુકમો સામ ેઅપીલ કરી શકાય 
કલમ – 455 બદિક્ષીકારક અિ ેબીજી વસ્તિુો િાશ કરવાિો હુકમ કરી શકાય 
કલમ – 456 સ્થાવર ધમલકત અંગેિો કબજો પાછો સોંપવાિી સત્તા અંગે 
કલમ – 457 ધમલકતિો કબજો લેવામા આવ ેત્યારે પોલીસ દ્વારા કાયષવાિી 
કલમ – 458 છ મહિિાિી અંદર કોઈ દાવદેાર િાજર િ થાય ત્યારે કાયષરીધત 
કલમ – 459 બગડી જાય તેવી ધમલકત વેંચી િાખવાિી સત્તા 
 

પ્રકરણ – 35 : અશનયશમત કાયષવાિી 
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કલમ – 460 અધિયધમતતાઓથી કાયદેસરિી કાયષવાિી દુધર્ત થતી િથી 
કલમ – 461 જે અધિયધમતતાઓથી કાયદેસરિી કાયષવાિીિ ેદુધર્તકરે છે 
કલમ – 462 ખોટા સ્થળે કાયષવાિી અંગે 
કલમ – 463 કલમ-164 કે 281 િી જોગવાઈઓન ુપાલિ િા થય ુિોય 
કલમ – 464 તિોમતિામ ુઘડવામા ભલૂ કે તિેી અસર અથવા તિોમતિામ ુિ ઘડવ ુ
કલમ – 465 ભલૂચકૂ કે અધિયધમતતાિ ેલીિ ેધિણષય કે સજાિો હુકમ ક્યારે ફેરવી શકાય કે રદ કરી કરી શકાય 
કલમ – 466 ક્ષધત અથવા ખામીિા કારણ ેજપ્તી ગેરકાયદેસર િિી થાય 

 

                                 પ્રકરણ – 36 : કેટલાક ગનુાઓની નોંધ લેવા માટે સમયમયાષદા. 

 

કલમ – 474 િાઈકોટષ સમક્ષ ડયાધયક કાયષવાિી 
કલમ – 475 ભધૂમદળ, િવાઈદળ, િૌકાદળ સબંિંી કાયદાઓિ ેઆિીિ વ્યક્ક્તઓિી સિુાવણી 
કલમ – 476 િમિૂા અંગે 
કલમ – 477 ધિયમો ઘડવાિી િાઈકોટષિી સત્તા 
કલમ – 478 અમકુ કેસોમા એચ્ક્ઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટિ ેફાળવાયેલ કાયોમા ફેરફાર કરવાિી સત્તા 
કલમ – 479 જજ કે મજેજસ્રેટ જેમા અંગત હિત િરાવ ેત ેકેસ 
કલમ – 480 કેટલીક કોટોમા વકીલાત તરીકે પ્રને્ક્ટસ કરતા વકીલ મજેજસ્રેટ તરીકે કાયષ િ કરી શકે 
કલમ – 481 આ અધિધિયમ િઠેળ ધમલકતિા વચેાણ સબંિં ેફરજ બજાવતા િોય ત ેજાિરેિોકર ધમલકત ખરીદી શકશ ેિિી કે િરાજીમા માગંણી 

મકૂી શકશ ેિિી 
કલમ – 482 િાઈકોટષિી સત્તા ધવશ ેઅપવાદ 
કલમ – 483 દરેક િાઈકોટષ પોતાિ ેઆિીિ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી કોટષ પર આવા મજેજસ્રેટ પર દેખરેખ રાખવાિી ફરજ છે 
કલમ – 484 રદ કરવા બાબતો અિ ેઅપવાદો અંગે 
 

 

 

 

 

 

 

                   

કલમ – 467 વ્યાખ્યાઓ 

કલમ – 468 સમયમયાષદાિો સમય વીતી ગયા બાદ ગિુાન ુકોક્ગ્િઝડસ લઈ શકાશ ેિિી 
કલમ – 469 સમયમયાષદાિી શરૂઆત 
કલમ – 470 કેટલાક કેસોમા સમય બાદ કરવા અંગે 
કલમ – 471 જે તારીખ ેઅદાલત બિં િોય ત ેહદવસ બાદ કરવા અંગે 
કલમ – 472 સતત બિતા ગિુા 
કલમ – 473 અમકુ કેસોમા સમયમયાષદા લબંાવવા  
 
 

પ્રકરણ – ૩7 : પરચરુણ જોગવાઈઓ 
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CrPC ના અગત્યના પ્રશ્નો 
1. ફોજદારી કાયષરીધત અધિધિયમ ક્યારથી અમલમા આવ્યો ? 1/4/1974 

2. ફોજદારી કાયષરીધત અધિધિયમમા કેટલા પ્રકરણો અિે કલમો છે ? 37 પ્રકરણ, 484 કલમો 
3. ફોજદારી કાયષરીધત અધિધિયમ 1973 ક્યા રાજ્યમા લાગ ુપડતો િથી ? જમ્મ ુકાશ્મીર 
4 ફોજદારી કાયષરીધત અધિધિયમ 1973િી કઈ કલમ મજુબ ધવધવિ વ્યાખ્યાઓ આપવામા આવ ેછે ? કલમ – 2 
5. ફોજદારી કાયષરીધત અધિધિયમ મજુબ મરેોપોબ્રલટિ ધવસ્તાર કોિ ેકિવેાય ? જે િગરિી વસ્તી દસ લાખ કરતા વિારે 

િોય ત ેધવસ્તારિે 
6. સી.આર.પી.સી. િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાિી વ્યાખ્યા આપવામા આવ ે છે ? કલમ – 2 
7. સી.આર.પી.સી. િી ક્યા પ્રકરણમાથી ફોજદારી અદાલતોિી રચિા અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે 

? 
પ્રકરણ 2 ફોજદારી અદાલતોિી રચિા 

8.  સી.આર.પી.સી. િી કઈ કલમ મજુબ મરેોપોબ્રલતિ ધવસ્તારો ધવશ ેજોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ – 8 
9. મરેોપોબ્રલટિ ધવસ્તાર કોણ જાિરે કરે ?  રાજ્ય સરકાર 
10. િોિ હકક્ગ્િઝબેલ ગિુાિી તપાસિો હુકમ કોિી પાસથેી મેળવી શકાય ? ફસ્ટષ ક્લાસ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ 
11. સી.આર.પી.સી. િી કઈ કલમ મજુબ સશેડસ કોટષ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ-9 
12. સશેડસ જજિી ધિમણકુ કોિા દ્વારા કરવામા આવ ેછે ? િાઈકોટષ 
13. સી.આર.પી.સી. િી કઈ કલમ મજુબ આસીસ્ટડટ જજ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? કલમ-10 
14.  જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અિે વિારાિા ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી ધિમણકુ કોિા દ્વારા કરવામા 

આવ ેછે ? 
િાઈકોટષ 

15. સશેડસ અદાલતિી સ્થાપિા કોિા દ્વારા કરવામા આવ ેછે ? રાજ્ય સરકાર 
16. આધસસ્ટડટ સશેડસ જજ અથવા એડીશિલ સશેડસ જજિી ધિમણકુ કોિા દ્વારા કરવામા આવે છે ? િાઈકોટષ 
17. સી.આર.પી.સી. િી કઈ કલમ મજુબ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અદાલત અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી 

છે ? 
કલમ – 11` 

18. જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અિે વિારાિા ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી ધિમણકુ કોિા દ્વારા કરવામા 
આવ ેછે ? 

રાજ્ય સરકાર 

19. ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અિ ેવિારાિા જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી જોગવાઈ સી.આર.પી.સી. િી 
કઈ કલમ મજુબ કરવામા આવે છે ? 

કલમ – 12 

20. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસ્પશે્યલ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ પદ અંગેિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 
? 

કલમ – 13 

21. સી.આર.પી.સી સ્પશે્યલ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ ધિમણકુ કોિા દ્રારા કરવામા ંઆવ ેછે ? કેડદ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારિી 
ધવિતીથી િાઈકોટષ . 

22. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટિી િકુમત અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ – 14 
23. ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ કોિ ેઆિીિ છે ? સશેડસ જ્જ 
24. મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટ કોટષિી સ્થાપિા કોિા દ્રારા કરવામા ંઆવી છે ? રાજ્ય સરકાર 
25. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંમેરોપોલીટિ મજેજસ્રરેટ અદાલત અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ – 16 
26. મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટિી ધિમણકુ કોિા દ્રારા કરવામા ંઆવ ેછે ? િાઈકોટષ 
27. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંચીફ મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટ તથા વિારાિા મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટ 

અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 
કલમ – 17 

28. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસ્પશે્યલ મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટ અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે ? કલમ – 18 
29. ચીફ મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટ કોિ ેઆિીિ છે ? સશડસ જ્જ 
30. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંએહકઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટ અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે ? કલમ – 20 
31. એહકઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટિી ધિમણકુ કોિા દ્રારા થાય છે ? રાજ્ય સરકાર  
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32. હડસ્રીક્ટ મજેજસ્રેટ અિ ેઓડીશિલ હડસ્રીક્ટ મજેજસ્રેટ્િી ધિમણકુ કોિા દ્રારા થાય છે ? રાજ્ય સરકાર  
33. કબલુાતિા ધિવદેિો િોંિાવા માટે ક્યા મજેજસ્રરેટ્િી જરૂર પડે છે ? જ્યહુડશીયલ અથવા મરેોપોલીટિ 

મજેજસ્રેટ 
34. મામલતદાર ક્યા પ્રકારિો મજેજસ્રરેટ કિવેાય છે ? એહકઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટ 
35. એહકઝક્યટુીવ મજેસ્રેટ કોિ ેઆિીિ ગણવામા ંઆવ ેછે ? હડસ્રીક્ટ મજેજસ્રેટ  
36. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ એહકઝક્યટુીવ મજેજસ્રેટિી સતાઓ અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ – 22 
37. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ પબ્બ્લક પ્રોસીક્યટુર અંગે જોગવાઈ કરવાિી છે ? કલમ – 24 
38. પબ્બ્લક પ્રોસીક્યટુરિી ધિમણકુ કોિા દ્રારા થાય છે ? રાજ્ય સરકાર 
39. શુ ંપોલીસ અધિકારી સી.આર.પી.સી િઠેળ જે વ્યક્ક્તિી િરપકડ કરવાિી સતા િરાવતો િોય તેિ ે

પકડવા ભારતિી કોઈ પણ જગ્યાએ તિેો પીછો કરી શકે છે ?  
િા 

40. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંઆસીસ્ટ પબ્બ્લક પ્રોધસક્યટુરિી ધિમણકુ અંગે જોગવાઈ કરવામા ં
આવી છે ? 

કલમ – 25 

41. સી.આર.પી.સી િી ક્યા પ્રકરણમા ંઅદાલતોિી સતાઓ અંગે ચચાષ કરવામા ંઆવી છે ? પ્રકરણ 3 , અદાલતોિી સતા 
42. 16 વર્થૅી િીચિેા બાળકોિ ેગિુા કયો િોય તો આવા ગિુાિી સિુવણી ક્યા જ્જ દ્રારા થઈ શકે છે ? ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અથવા બ્રચલ્રિ 

એક્ટ 1960 િઠેળ સ્થાપલેી અદાલતિા 
જ્જ 

43. સશેડસ જ્જ દ્રારા કાયદા મજુબ ફરમાયલેીમોતિી સજા કોિી બિાલીિ ેઆિીિ રિશે ે? િાઈકોટષ 
44. મોતિી અથવા આજીવિ કેદ અથવા દસ વર્ ૅકરતા વધ ુસમયિી કેદિી સજા અંગે ક્યા જ્જ પાસે 

સતા છે ? 
સશેડસ જ્જ અિ ેવિારાિા સશેડસ જ્જ 

45. ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ કેટલા વર્ ૅસિુીિી કેદિી સજા ફરમાવી શકે છે ? 7 વર્ ૅસિુી 
46. ફસ્ર ક્લાસ મજેજસ્રેટ્ કેટલા વર્ ૅસિુીમા ંકેદ અથવા કેટલા રૂધપયા સિુીમા ંદંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી 

સજા ફરમાવી શકાય છે ?  
3 વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા 10,000 રૂધપયા 
સિુીિો દંડ અથવા બિં ે  

47. સકેડડ મજેજસ્રેટ કેટલા વર્ ૅસિુીમા ંકેદ અથવા કેટલા રૂધપયા સિુીમા ંદંડ અથવા બિં ેપ્રકારિી સજા 
ફરમાવી શકે છે ? 

1 વર્ ૅસિુીિી કેદ અથવા 5000 રૂધપયા 
સિુીિો દંડ અથવા બિંે 

48. ચીફ મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટિી સતા કોિા સમકક્ષ છે ? ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ 
49. મરેોપોલીટિ મજેજસ્રેટિી સતા કોિા સમકક્ષ છે ? પ્રથમ વગષિા મજેજસ્રેટ 
50. જો ગિુગેારિ ેદંડિી સજા ફરમાવવામા ંઆવલેી િોય ત્યારે જો ત ેગિુગેારિ ેદંડ િ ભરે તો તિે ે

કેદિી સજા કરવી અધિવાયષ સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ કરવામા ંઆવ ેછે ? 
કલમ – 30 

51. જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્તન ુમતૃ્યનુ ુરિસ્ય શોિવા માટે તિેી દયિાવલેી લાશ બિાર કાઢીિ ેતપાસ કરવાિો 
હુકમ ક્યો મજેજસ્રેટ આપે છે ?  

કોઈપણ ત ેધવસ્યારિા સતાપ્રાપ્ત મજેજસ્રેટ 

52. સી.આર.પી.સી િા ક્યા પ્રકરણમા ંઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓિી સતા ધવશ ેચચાષ કરવામા ંઆવી છે ? પ્રકરણ 4 ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓિી 
સતા 

53. સી.આર.પી.સી િા ક્યા પ્રકરણમા ંવ્યક્ક્તિા િરપકડ બાબત ેજોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે ? પ્રકરણ 5 વ્યક્ક્તિી િરપકડ 
54. સી.આર.પી.સી િા ક્યા કલમો વ્યક્ક્તિા િરપકડ બાબત ેજોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ 41 થી 60 
55. ગિુાન ુવગીકરણ કેટલા અિ ેક્યા ક્યા ભાગમા ંકરવામા ંઆવ્ય ુછે ?  બ ેભાગમા ં(1) કોક્ગ્િઝેબલ ગિુો – 

પોલીસ અધિકારી ગિુો અિ ે(2) િોિ 
કોક્ગ્િઝબેલ ગિુો – પોલીસ અધિકારી 
બિારિો ગિુો 

56. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ પોલીસ કોઈપણ વ્યક્ક્તિી વગર વોરેડટે િરપકડ કરી શકે છે ? કલમ – 41 
57. જો કોઈપણ વ્યક્ક્ત કોક્ગ્િઝબેલ ગિુામા ંસડંોવાયેલા િોય , તો સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ 

પોલીસ વગર વોરેડટે તેિી િરપકડ કરી શકે છે ? 
કલમ – 41 (1) 

58. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ વ્યક્ક્ત પોલીસ અધિકારી સમક્ષ િાજર રિવેા થવા માટેિી 
િોહટસ પાઠવી શકાય છે ? 

કલમ – 41(1) 

59. િરપકડ થયલેા વ્યક્ક્તિ ેઅટકાયતિા સમયગાળા દરમ્યાિ તેિા પસદંગીિા વકીલિ ેમળેવવાિો કલમ – 41 (4) 
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અધિકાર સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ મળેલો છે ?  
60. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ કોઈપણ ખાિગી વ્યક્ક્તિ ેતેિી િાજરીમા ંથયલેા બ્રબિજામીિપાત્ર અિ ે

કોક્ગ્િઝબેલ ગિુા માટે િરપકડ કરવાિો અધિકાર આપ ેછે ? 
કલમ – 43 

61. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજેજસ્રેટ િરપકડ કરવાિી સતા આપ ેછે ? કલમ – 44 
62. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ લશ્કરી દળોિો સભ્યોિ ેિરપકડ કરવાિી સતા પ્રાપ્ત થાય છે ? કલમ – 45 
63. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િરપકડ કરવાિી રીત અંગે જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? કલમ – 46 
64. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ જેિી િરપકડ વગર વોરેડટ કરવા માટેિા અધિકાર િોય તવેી 

વ્યક્ક્તિી િરપકડ કરવાિા િતેસુર કોઈપણ પોલીસ અધિકારી ભારતમા ંગમ ેત ેસ્થળે તેિો પીછો 
કરી શકે છે ?   

કલમ – 48 

65. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ વગર વોરેડટે િરપકડ કરાયલેા વ્યક્ક્ત િરપકડિા કારણ ે
જણાવવા જરૂરી છે તેવી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ – 50 

66. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ વ્યક્ક્તિી િરપકડ કરવામા ંઆવી છે તેિા સગાિે જાણ કરવાિી 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ – 50 (1) 

67. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ વ્યક્ક્તિી િરપકડ થયલે વ્યક્ક્તિ ેજડતી અંગે જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવ ેછે ? 

કલમ – 51 

68. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ આક્રમક શસ્રો જપ્ત કરી શકાય છે ? કલમ – 52 
69. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ િરપકડ કરવામા ંઆવલે વ્યક્ક્તિી ઓળખ અંગે જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે ? 
કલમ – 54 (1) 

70. પોલીસ જે વ્યક્ક્તિી વગર વોરેડટે િરપકડ કરી િોય ચોવી કલક થી વિારે સમય માટે કસ્ટડીમા ં
રાખી શકાય િહિ તવેી જોગવાઈ સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ કરવામા ંઆવી છે ? 

કલમ – 57 

71. પોલીસ જે વ્યક્ક્તિી વગર વોરેડટે િરપકડ કરી િોય તેિ ેકેટલા કલાક થી વિારે સમય માટે 
કસ્ટડીમા ંરાખી શકાય િિી ? 

24 કલાક 

72. સી.આર.પી.સી િા ક્યા પ્રકરણમા ંિાજર થવાિી ફરજ પાડવા માટે કામગીરી હુકમો અંગે જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી છે ? 

પ્રકરણ 6 િાજર ફરજ પાડવા અંગે  

કામગીરી હુકમો 
73. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસમડસ અંગે જોગવાઈ છે ? કલમ – 61 
74. કોિ ેઅદાલતોિી લબે્રખત આદેશ છે . જે બ ેપ્રતમા ંિોવો જોઈએ અિ ેતેિા પર અદાલતિા અધ્યક્ષ 

અથવા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સિી તથા અદાલતિી મદુ્રા િોવી જોઈએ ? 
સમડસ 

75. સી.આર.પી.સી કઈ કલમ સમડસિ ેબજાવવાિી રીત ેદશાષવલે છે ? કલમ – 62 
76. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસમડસ બજાવવાિી રીત ેદશાષવામા ંઆવી છે ?   કલમ – 62 
77. કોટષ દ્રારા કાઢવામા ંઆવેલા સમડસ કેટલા પ્રતમા ંિોવો જોઈએ ? 2 
78. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંપોતાનુ ંિામ ઠામ જણાવાિીિા પાડિાર  વ્યક્ક્તિ ેપકડવાિી સતા 

પોલીસ િ ેઆપવામા ંઆવી છે ? 
કલ્મ – 36 

79. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ં પોતાનુ ં િામ જણાવવાિી િા પાડિાર વ્યક્ક્તિ ેપકડવાિી સતા 
પોલીસિ ેઆપવામા ંઆવી છે ?  

કલમ – 42 

80. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જેિી િરપકડ થાય છે ત ેવ્યક્ક્ત જે જગ્યામા ંિોય ત ેજગ્યાિી 
જડતી લેવાિો પોલીસ અધિકારસ િ ેસતા છે ? 

કલમ – 47 

81. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંજ્યારે પોલીસ અધિકારી વોરેડટ વગર પકડવા માટે જ્યારે પોતાિા 
તાબા અધિકારિ ેમોકલ ેત ેસમય અનસુરવાિી કાયષપ્રણાલી આપવામા ંઆવી છે ? 

કલમ – 55 

82. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ માકંલ કલમ િઠેળ ટપાલ દ્રારા સાક્ષીઓ ઉપર સમડસિી બજવણી 
કરવાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ?  

કલમ – 69 

83. રાજ્ય સરકાર દ્રારા હુકમ કરીિ ેજાિરે કરેલા ગિુગેારિ ેસી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ વગર 
વોરેડટે પકડી શકાય છે ? 

કલમ – 41 (1-C) 

84. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ વોરેડટિી બજવણી ભારતમા ંગમ ેત્યા ંથઈ શકે છે ?   કલમ – 77 
85. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંિરપકડિા ંવોરેડટિો િમિુો અિે તિેી મદુતિી જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે ?  
કલમ – 70 
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86. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ એક પોલીસ અધિકારી બીજા પોલીસ અધિકારીિે બજવણી 
કરવા વોરેડટ આપી શકે છે ? 

કલમ – 74 

87. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ વોરેડટ કોઈપણ વ્યક્ક્તિ ેબજાવવા મજેજસ્રેટ આપી શકે છે ?  કલમ – 73 
88. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ િઠેળ ધિયમીત મડંળી અિ ેિોંિાયેલા મડંળો પર સમડસિી બજવણી 

થઈ શકે છે ? 
કલમ – 63 

89. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંસરકારી િોકર ઉપર સમડસિી બજવણી થઈ શકે છે ? કલમ – 66 
90. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ં કોઈપણમા ં જેિા િામનુ ં વોરેડટ કાઢવામા ં આવ ે તિેી િરપકડ 

પછીિી કાયષવાિી દશાષવવામા ંઆવી છે ? 
કલમ – 80 

91. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા ંકોઈપણ પોલીસ અધિકારી તેિી ફરજમા ંઅડચણ રૂપ કરિારી વગર 
વોરેડટ િરપકડ કરી શકે છે ? 

કલમ – 41 (E) 

92. ફરાર થયલે વ્યક્ક્ત માટે જાિરેિામાિી મદુત અંગે સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબજોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ – 82 

93. ફરાર થયલેી વ્યક્ક્ત માટે જાિરેિામાિી મદુ્દત કેટલા હદવસિી િોય છે ? ત્રીસ હદવસથી વધ ુિિી 
94. સી.આર.પી.સી.િી કલમ 53 મજુબ કોઈપણ સ્ત્રીિી તપાસ કોણ કરી શકે છે ? માત્ર બીજી કોઈ સ્ત્રી 
95. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ િાસી છુટેલા વ્યક્ક્તિી ધમલકતિી જપ્તી અંગે જોગવાઈ 

કરવામા આવી છે ? 
કલમ -83 

96. સી.આર.પી.સી િી કલમ 84  મજુબ ફરાર વ્યક્ક્તિી ધમલકતિી જપ્તી અંગે દાવા તથા વાટાઘાટો 
કેટલી મદુ્દતમા દાખલ કરી શકાય ? 

6 મહિિાિી અંદર 

97. સી.આર.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા વસ્તઓુ રજુ કરવાિી ફરજ પાડવા માટેિી કામગીરીિી હુકમોિી 
ચચાષ કરવામા આવી છે ? 

પ્રકરણ 7, વસ્તઓુ રજુ કરવાિી ફરજ 
પાડવા 

98. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ દસ્તાવજે અથવા અડય વસ્ત ુ રજુ કરવાિા સમડસ અંગે 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ – 91 

99. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સચષ વોરંટ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ – 93 
100. ચોરીિી ધમલકત, બિાવટી દસ્તાવજેો વગેરે રાખવામા આવ્યા િોય તવેા શક ઉત્પન્ન થાય તવેા 

સ્થળિી સચષ વોરંટ દ્વારા જડતી સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કરવામા આવી છે ? 
કલમ -  94 

101. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગેરકાયદેસર કેદ રખાયલેી વ્યક્ક્તિ ેમાટે જડતોિી હુકમ કરી 
વ્યક્ક્તિ ેશોિ કરવા માટે સચષ વોરંટ કાઢી શકાય ? 

કલમ – 97 

102. સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ 18 વર્ષથી િીચિેી સ્ત્રીિા અપિયિિી ફરીયાદ મળતા તણેીિ ે
સોપવામા આદેશ મજેજસ્રેટ કરી શકે ? 

કલમ – 98 

103 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કોઈપણ પોલીસ અધિકારી ચોરાયલે, ચોરી થયલેી િોવાિી શકંા 
િઠેળિી ધમલકત જપ્ત કરી શકે છે ? 

કલમ – 102 

104 ગિુો સાબ્રબત થય ેસલુિે જાળવવા માટેિી જામીિગીરી સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ લઈ 
શકાય છે ? 

કલમ – 106 

105 રાજદ્રોિિી બાબતમા સારી ચાલચલગતિી જામીિગીરી સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ લઈ 
શકાય છે ? 

કલમ – 108 

106 રીઢા ગિુગેાર પાસેથી સારા વતષિ માટે જામીિગીરી કઈ કલમ િઠેળલઈ શકાય ? કલમ – 110 
107 સી.આર.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા સલુિેશાતંી જાળવવા તથા સારા વતષિ માટે જામીિગીરી િી ચચાષ 

કરવામા આવ ેછે ? 
પ્રકરણ 8 

108 સી.આર.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા પત્િી, બાળકો અિે માતા-ધપતાિા ભરણપોર્ણ માટેિા હુકમો અંગે 
ચચાષ કરવામા આવી છે ? 

પ્રકરણ 9 

109 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ હુકમિ ેરદ કરવા અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 125 
110 ભરણપોર્ણિી કામગીરી ક્યા સ્થળે કરવી ત ેઅંગે સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જોગવાઈ 

કરવામા આવી છે ? 
કલમ 126 

111 ભરણપોર્ણિી રકમમા ફેરફાર સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કરી શકાય ? કલમ 127 
112 સી.આર.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા જાિરે વ્યવસ્થા અિ ે સલુિે શાતંી જાળવવા બાબત ે જોગવાઈ પ્રકરણ 10 
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કરવામા આવી છે ? 
113 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ અધિકારીિ ે િાગહરક બળિો ઉપયોગ કરીિ ે મડંળી 

ધવખરેવાિી સતા આપવામા આવી છે ? 
કલમ 129 

114 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગેરકાયદેસર મડંળી ધવખરેવામા સશસ્ત્રદળિો ઉપયોગ કરી 
શકાય ? 

કલમ 130 

115 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સશસ્ત્ર દળ અધિકારીઓિ ેમડંળી ધવખરેવાિી સત્તા આપવામા 
આવ ેછે ? 

કલમ 131 

116 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગેરકાયદેસર મડંળીિી બાબતમા જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? કલમ 129 થી 132 
117 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જાિરે ઉપદ્રવ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 133 થી 143 
118 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કોઈપણ યોગ્ય સત્તાધિકારી ઉપદ્રવ દુર કરવા શરતી આદેશ 

આપ ેશકે છે ? 
કલમ 133 

119 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સરઘસો, સમિુ કવાયતો અથવા સશસ્ત્ર સમિુ તાલીમ પર 
િથીયારો રાખવા પર પ્રધતબિં ફરમાવી શકાય ? 

કલમ 144(A) 

120 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જમીિ અથવા પાણીિ ેલગતા ધવવાદિા કારણ ેજ્યા સલુિે ભગં 
થવાિી સભંાવિા િોય ત્યારિી કાયષપ્રણાલી દશાષવવામા આવી છે ? 

કલમ 145 

121 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ તકરારી ધમલકતમા જપ્તી લઈ તિેા માટે રીસીવર િીમી શકાય 
? 

કલમ 146 

122 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ અધિકારી કોક્ગ્િઝબેલ ગિુો અટકાવવામા 
દરધમયાિગીરી કરી શકે છે ? 

કલમ 149 

123 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ અધિકારી કોક્ગ્િઝબેળ ગિુો અટકાવવા િરપકડ કરી 
શકે ? 

કલમ 151 

124 સી.આર.પી.સી.િા ક્યા પ્રકરણમા ગિુો અટકાવવા માટે પોલીસ પગલા બાબત ેચચાષ કરવમા આવે 
છે ? 

પ્રકરણ 11 

125 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ જાિરે ધમલકતિ ેનકુસાિ થત ુઅટકાવી શકે છે ? કલમ 152 
126   
127 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કોક્ગ્િઝબેલ ગિુાિી માહિતી આપિારિી ધવગતન ુલબે્રખતમા 

િોંિ કરી પોલીસ તેિી એક િકલ ધવિામલુ્ય ે માહિતી આપવા વાળાિ ે આપવી જોઈએ એવી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 154 

128 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ સાક્ષીઓિી તપાસ કરી શકે ? કલમ 161 
129 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કોઈ ગિુાિી તપાસ માટે પોલીસ અધિકારી જડતી લઈ શકે છે ? કલમ 165 
130 First Information Report (F.I.R)  એટલ ેશ ુ?  પ્રથમ માહિતી અિવેાલ 
131 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 168 િેઠળ દરજ્જાિા પોલીસ અધિકારી દ્વારા તયૈાર કરવામા આવલે 

પોલીસ હરપોટષ કોિ ેઆપવાિો િોય છે ? 

પોલીસ સ્ટેશિિા અધિકારીિે 

132 પોલીસ તપાસિી કાયષવાિી અંગેિી જોગવાઈ સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કરવામા આવ ેછે 
? 

કલમ 157 

133 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ અધિકારી સાક્ષીઓિે િાજર થવા લબે્રખત હુકમ કરે છે ? કલમ 160 
134 પ્રથમ માહિતી અિેવાલ દાખલ કયાષ પછી સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ એ મજેજસ્રેટિે 

ફહરયાદ મોકલી શકે છે ? 
કલમ 158 

135 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ તપાસ માટે અથવા પ્રારંભીક તપાસ બાબતે જોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ 159 

136 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કબલુાતો અિ ેધિવદેિિી િોંિ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી 
છે ? 

કલમ 164 

137 જો પોલીસ દ્વારા આરોપીિ ેઅડવેર્ણ 24 કલાકમા પરુુ િા થાય ત્યારે કરવાિી કાયષવાિી બાબતે 
સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 167 

138 જ્યારે પોલીસ દ્વારા અડવરે્ણ માટે આરોપીિ ે24 કલાક કરતા વધ ુસમય માટે કસ્ટડીમા રાખવો રીમાડડ 
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િોય, તો પોલીસ અધિકારી મજેજસ્રેટ સમક્ષ શાિી માગંણી કરે છે ? 
139 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જો અપરુતા પરુાવા િોય ત્યારે આરોપીિ ેછોડી મકુવામા આવે 

છે ? 
કલમ 169 

140  સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ તપાસમા કાયષવાિીમા ડાયરી અંગે જોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 172 

141 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 172 િઠેળ દરેક પોલીસ અધિકારીિ ેતપાસમા કાયષવાિીમા ડાયરીમા કેટલા 
હદવસ ેિોંિ કરવાિી િોય છે ? 

રોજેરોજ 

142 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 164 િઠેળ કબલુાત અિ ેધિવદેિોિી િોંિ કોણ કરે છે ? જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ અિે મરેોપોબ્રલટિ 
મજેજસ્રેટ 

143 બાળકિા બળાત્કારિ ેલગતી તપાસ પોલીસ સ્ટેશિમા અધિકારી દ્વારા માહિતીિી િોંિ થયલેી િોય 
ત ેતારીખથી કેટલા સમયમા પણૂષ કરવાિી િોય છે ? 

ત્રણ મહિિામા 

144 પોલીસ તપાસ પણૂષ થતા પોલીસ અધિકારીઓિ ેહરપોટષ સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ તયૈાર 
કરવો પડે છે ? 

કલમ 173 

145 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 173 મજુબ પોલીસ તપાસ પણૂષ થવાિો હરપોટષ બીજા ક્યા િામે ઓળખાય 
છે ? 

ચાર્જશીટ 

146 આત્મિત્યા વગેરેમા પોલીસ અધિકારી તપાસ કરીિ ે હરપોટષ કરવા બાબત ેસી.આર.પી.સી િી કઈ 
કલમ મજુબ જોગવાઈ કરવામા આવ ેછે ? 

કલમ 174 

147 કલમ 174 મજુબ આત્મિત્યા વગેરમા પોલીસ તપાસ કરીિે ત ેહરપોટષ પર પોલીસ અધિકારીએ સિી 
કરીિ ેકોિ ેમોકલી આપવાિો િોય છે ? 

હડસ્રીક્ટ મજેજસ્રેટ અથવા હડધવઝિ 
મજેજસ્રેટ 

148 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ અધિકારી વ્યક્ક્તઓિ ેસમડસથી બોલાવી શકે ? કલમ 175 
149 મજેજસ્રેટ મતૃ્યનુ ુકારણ ેતપાસ સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કરાવી શકાય છે ? કલમ 176 
150 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 177 મજુબ તપાસ તથા ડયાયીક કાયષવાિીન ુસામાડય સ્થળ ક્ય ુરિશે ે? જે સ્થાધિક અદાલતોમા હુકુમતમા ત ેગિુો 

કરાયો િોય તે 
151 પત્રો દ્વારા કરવામા આવલેા ગિુા બદલિી ડયાયીક કાયષવાિીિી જોગવાઈ સી.આર.પી.સી િી કઈ 

કલમ મજુબ કરવામા આવ ેછે ? 
કલમ 182 

152 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 186 િઠેળ જ્યારે તપાસ અથવા ઈડસાફી કાયષવાિી ક્યા જજલ્લામા કરવી ત ે
શકંાસ્પદ િોય ત્યારે ત ેબાબત ેધિણષય કોણ કરશ ે? 

ઉચ્ચ ડયાયાલય 

153 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 188 િઠેળ જ્યારે ભારતમા બિાર કોઈ િાગહરક મિદહરય ેઅથવા િાગહરક 
િ િોય તવેી કોઈ વ્યક્ક્ત ભારતમા િોંિાયેલા દહરયાઈ કે િવાઈ જિાજ ઉપર કોઈ ગિુો કરે તો ત્યાર 
ઈડસાફી કાયષવાિી ક્યા ચલાવવામા આવશ ે? 

ભારતમા ત ેવ્યક્ક્ત જે સ્થળેથી મળી આવ ે
ત ેસ્થળ 

154 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ લગ્િ અંગેિા ગિુાઓ માટે ફોજદારી કાયષવાિી દશાષવવામા આવી 
છે ? 

કલમ 198 

155 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ બદિક્ષી માટે ફોજદારી કાયષવાિી દશાષવવામા આવી છે ? કલમ 199 
156 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ફહરયાદિી તપાસ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 200 
157 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ડયાયાિીશોિ ેઅિ ેજાિરે િોકરો સામ ેફોજદારી અંગે જોગવાઈ 

કરવામા આવી છે ? 
કલમ 197 

158 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ મજેજસ્રેટ ફહરયાદ કાઢી િાખશ ે? કલમ 203 
159 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ મજેજસ્રેટ સમક્ષ આરોપીિ ેિાજર રિવેામાથી મકુ્ક્ત મળે છે ? કલમ 205 
160 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જ્યારે ફહરયાદ કેસ અિ ેપોલીસ તપાસ માટે એકજ ગિુામા 

સબંિં િોય ત્યારે અનસુરવાિી કાયષવાિી અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 210 

161 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ તિોમતિી ધવગતો અંગે જોગવાઈઓ કરવામા આવી છે ? કલમ 211 
162 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ તિોમતિામામા ગિુાિા સ્થળ, સમય અિ ેજે વ્યક્ક્તિી ધવરુદ્વ 

અથવા વસ્તિુા સબંિંમા ગિુો થયો િોય તિેી ધવગતો આપવાિી જોગવાઈઓ છે ? 
કલમ 212 

163 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ તિોમતિામાિી ધવગતો જણાવવામા થયલે ભલૂિા પહરણામ કલમ 215 
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અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
164 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 216 મજુબ તિોમતિામામા ફેરફાર કરવાિી સત્તા કોણ આપ ેછે ? અદાલત 
165 સી.પી.આર.સી.િી કલમ 225 મજુબ સેશડસ કોટષ સમક્ષ કાનિુી કાયષવાિીમા ફરીયાદ પક્ષિી 

કાયષવાિી કોણ ચલાવી શકે છે ? 
પબ્બ્લક પ્રોધસક્યટુર 

166 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જેલમા રિલેા સાક્ષીિ ેતપાસવાિી સત્તા અંગે જોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 271 

167 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 272 મજુબ િાઈકોટષ ધસવાય અડય અદાલતોમા ભાર્ા કઈ રિશે ે? રાજ્ય સરકાર િક્કી કરે તે 
168 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 277 મજુબ પરુાવાિી િોંિણી કઈ ભાર્ામા થશ ે? સાક્ષી અદાલતિ ેજે ભાર્ામા પરુાવો આપે 

ત ેભાર્ામા પરુાવો લખી લેવામા આવશે 
169 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ એક વખત એક દોર્ીત ઠરેલ કે ધિદોર્ ઠરાવી છોડી મકેુલ 

વ્યક્ક્ત પર એકજ ગિુા માટે ઈડસાફી કાયષવાિી થઈ શકશે િિી ? 
કલમ 300 

170 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ આરોપીિ ેપોતાિી પસદંગીિા વકીલ મારફત બચાવ કરવાિો 
અધિકાર છે ? 

કલમ 303 

171 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કેટલાક કેસોમા રાજ્યિા ખચ ે આરોપીિ ે કાનિુી સિાય 
આપવાિી જોગવાઈ છે ? 

કલમ 304 

172 સી.આર.પી.સી.િી કઈ કલમ મજુબ જ્યારે કોપોરેશિ કે િોંિાયેલ મડંળી આરોપી િોય ત્યારે તે 
તપાસ ઈડસાફી ઈડસાફી કાયષવાિી માટે એક પ્રધતધિધિ િીમી શકે છે ?  

કલમ 305 

173 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 306 મજુબ કોણ ગિુાિા સિઆરોપીિ ેમાફી આપવાિી સત્તા િરાવ ેછે ? ચીફ જ્યહુડશીયલ મજેજસ્રેટ, મરેોપોબ્રલટિ 
મજેજસ્રેટ, ફસ્ટષ ક્લાસ મજેજસ્રેટ 

174 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 307 મજુબ ક્યા મજેજસ્રેટિ ેસજા માફીિો આદેશ કરવાિી સત્તા છે ? સશેડસ અદાલતિા ડયાયાિીશો ખાસ 
કરીિ ેઅથવા ચીફ જ્યહુડશીયલ મેજજસ્રેટ 

175 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ િમિુાિી સઅિી અથવા િસ્તાક્ષર આપવાિો કોઈ વ્યક્ક્તિે 
આદેશ કરવાિી મજેજસ્રેટિ ેસત્તા છે ? 

કલમ 311 (A) 

176 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ આરોપી બચાવ પક્ષિો સાક્ષી બિી શકે છે ? કલમ 315 
177 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુાઓિા સમાિાિ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 320 
178 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ આરોપી કાયષવાિી સમજી શકે તમે િા િોય ત્યારેિી કાયષવાિી 

દશાષવવામા આવી છે ? 
કલમ 318 

179 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગિુામા દોધર્ત જણાય તેવી અડય વ્યક્ક્તઓ સામ ેકાયષવાિી 
કરવાિી સત્તા અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 319 

180 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કોઈપણ સમય ેકેસિો ચાર્જ િરવતા પબ્બ્લક પ્રોધસક્યટુર ચકુાદો 
જાિરે થતા પિલેા ફોજદારી કાયષવાિી પાછી ખેંચી શકે છે ? 

કલમ 321 

181 તપાસ અથવા કાનિુી કાયષવાિી શરૂ થઈ ગયા બાદ જ્યારે મજેજસ્રેટિ ેએમ લાગે કે કેસ કધમટ કરવો 
જોઈએ ત્યારિી કાયષવાિી અંગે સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 323 

182 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ આરોપીિ ે હદવાિ િોય ત ે બાબતમા કાયષવાિીિી જોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ 328 

183 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જ્યારે આરોપી અક્સ્થર મગજિો િોય ત ેબાબતિી કાયષવાિીિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 33 

184 સી.આર.પી.સી.િી કલમ 319 મજુબ કોિ ેહદવાિ અદાલત ગણી શકાય? રજીસ્રાર અથવા સબ રજીસ્રાર 
185 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ચકુાદા અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 353 
186 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ચકુાદાિી ભાર્ા અિ ેધવગતો અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે 

? 
કલમ 354 

187 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ અદાલતમા ચકુાદો આપતી વખત ેવળતર આપવાિો આદેશ 
કરી શકે ? 

કલમ 357 

188 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સારી વત ુષણકિી અજમાયશ કે ઠપકો આપીિ ેમકુ્ત કરવાિો 
આદેશ આપવા બાબત જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 360 
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189 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ િાઈકોટષ સેશડસ કોટષ દ્વારા ફરમાયલેી સજા બિાલ રાખવાિી 
અથવા ગિુો કરવાિી સત્તા િરાવે છે ? 

કલમ 368 

190 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કારણ વગર િરપકડ થયેલી વ્યક્ક્તિ ે વળતર આપવાિી 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 358 

191 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સજાઓ સામ ેઅપીલ અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 374 
192 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ “અપીલિા અધિકાર”  બાબત ેજોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 372 
193 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ અપીલિી સમાચ્પ્ત અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? કલમ 394 
194 અપીલિો ધિણષય થતા સિુી સજાિી મોકુફી અથવા અપીલ કરિારિ ે જામીિ પર મકુ્ત કરવા 

બાબત ેસી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જોગવાઈ કરવામા આવે છે ? 
કલમ 389 

195 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ કોઈપણ અદાલતમા કેસિા ધિકાલ માટે િાઈકોટષિ ે રેફરડસ 
મોકલી શકે છે ? 

કલમ 395 

196 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સશેડસ જજિી હરધવઝિ અંગે સત્તા બાબત ેજોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 399 

197 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ િાઈકોટષ િી હરધવઝિ અંગે સત્તાબાબત ેજોગવાઈ કરવામા આવી 
છે ? 

કલમ 401 

198 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જ્યારે સવોચ્ચ અદાલત અપીલ કરવામા આવે તે કેસમા 
દેિાતંદંડિી સજામા અમલ મલુતવી રિ ેછે ? 

કલમ 415 

199 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ગભષવતી સ્ત્રી પર દેિાતંદંડિી સજામા અમલ મલુતવી રિ ેછે ? કલમ 416 
200 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ જામીિ લઈ શકાય તવેા કેસો બાબત ેજોગવાઈ કરવામા આવી 

છે ? 
કલમ 436 

201 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ બ્રબિજામીિપાત્ર ગિુાઓ અંગેિા કેસોમા જામીિ લેવા બાબત ે
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 437 

202 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ િરપકડ થવાિી દિશેત િરાવતી વ્યક્ક્ત જામીિ(આગોતરા 
જામીિ) મજુંર કરવાિા હુકમ બાબત ેજોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 438 

203 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ ધમલકતિો કબજો લવેામા આવ ે ત્યારે પોલીસ દ્વારા કાયષવાિી 
બાબત ેજોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 457 

204 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ છ મહિિાિી અંદર ધમલકતિો કોઇ દાવદેાર િાજર િ થાય ત્યારે 
કાયષરીધત અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 458 

205 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમ મજુબ સતત બિતા ગિુાિી સમય મયાષદા બાબત ેજોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 472 

206 સી.આર.પી.સી િી કઈ કલમમા જે તારીખ અદાલત બિં િોય ત ેહદવસ બાદ કરવા બાબત ેજોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ 471 
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                                          િારતીય પરુાવા અશધશનયમ – 1872 

                            Indian Evidence Act, 1872 

     પ્રકરણ-11, કલમ-167 

 

.ભારતીય પરુાવાિો કાયદો 15 માચષ , 1872 મા ંબિલે છે. 

.ઈન્ડડયિ એધવડડસ એક્ટિ ે3 ભાગમા ંવિચેાયલેુ ંછે. 

.ભાગ – 1 : સસુગંત િકીકતો 

.ભાગ – 2 : પરુાવા ધવશ ે

પ્રકરણ – 1 :- પ્રારંભિક 
કલમ – 1 ટૂંકી સજ્ઞા , વ્યાપક્તા અિ ેઆરંભ. 
કલમ – 2 અગાઉિા અધિધિયમોિ ેરદ જાિરે કરવા ધવશ.ે 
કલમ – 3 અથષઘટિ. 
કલમ – 4 િકીકત માિી લઈ શકાય. 

પ્રકરણ – 2 :- સસુગંત િકીકતો 
કલમ – 5 ધવવાદ િકીકતો તથા તેિ ેસસુગંત િકીકતોિો પરુાવો આપવા બાબત. 
કલમ – 6 ત ેિકીકત પ્રસ્તતુ છે કે જે એક જ બિાવિા ભાગરૂપ ેછે.  
કલમ – 7 ધવવાદી િકીકતો માટે ધિધમત , કારણ અથવા પહરણામરૂપ િોય તેવી િકીકતો. 
કલમ – 8 ઉદેશ , તયૈારી અથવા આગળ પાછલિી વતષણકૂ. 
કલમ – 9 ઓળખ પરેડ. 
કલમ – 10 સમાિ યોજિા સબંિંમા ંકાવતરૂ કરિારે કિલેી કે કરેલી બાબતો. 
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.ભાગ – 3 : પરુાવાિી રજૂઆત તિેી અસર 

કલમ – 11 િસ્તાક્ષર અંગેિો અબ્રભપ્રાય. 
કલમ – 12 નકુસાિીિા દાવામા ંકોટષ  જેિા પરથી નકુસાિીિી રકમ િક્કી કરે ત ેિકીકત પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 13 જ્યારે િક છુપાવા રૂઢીન ુઅક્સ્તત્વ ધવવાદી િોય ત્યારે િકીકતો પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 14 માિધસક ક્સ્થધત અથવા શાહરરીક ક્સ્થધત અથવા શાહરરીક સવંદેિાનુ ંઅક્સ્તત્વ દશાષવતી િકીકતો. 
કલમ – 15 ઈરાદાપવૂષક અથવા આકક્સ્મક થયેલ કૃત્યિા પ્રશ્ન સબંિંી િકીકતો. 
કલમ – 16 વ્યવસાયિા રીતરસમનુ ંઅક્સ્તત્વ ક્યા સજંોગામા ંપ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 17 સ્વીકૃધત કે કબલુાત. 
કલમ – 18 કેસિા કોઈ પક્ષકારે અથવા તિેા એજડટે કરેલ સ્વીકૃધત. 
કલમ – 19 એવી વ્યક્ક્તિી સ્વીકૃધત કે જેનુ ંસ્થાિ દાવાિા કોઈ પક્ષકારિી ધવરૂદ્રમા ંછે એવુ ંપરુવાર કરવુ ંપડે. 
કલમ – 20 દાવાિા કોઈ પક્ષકારે તકરારી બાબત ેસ્પષ્ટ્ટ માહિતી આપી ઉલ્લખે કયો િોય ત ેવ્યક્ક્તએ કરેલી સ્વીકૃધત. 
કલમ – 21 િકીકતોિી ક્સ્વકાર કરિાર વ્યક્ક્ત ધવરૂદ્ર અથવા તેમિા વતીિી સ્વીકૃધતિી સાબ્રબતી. 
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કલમ – 22 દસ્તાવજેો અંગે મૌબ્રખક સ્વીકૃધત ક્યારે પ્રસ્તતુ ગણાય. 
કલમ – 22(A) ઈલકે્રોધિક રેકડષિી ધવગત અંગે મૌબ્રખક સ્વીકૃત સસુગંત છે.  
કલમ – 23 હદવાિી દાવામા ંસ્વીકૃત ક્યારે પ્રસ્તતુ ગણાય. 
કલમ – 24 ફોજદારી કાયષવાિીમા ંપ્રલોભિ , િમકી અથવા વચિિે કારણ ેકરેલી કબલુાત ક્યારે પ્રસ્તતુ ગણાય. 
કલમ – 25 પોલીસ રૂબરૂ કરેલી કબલુાત સાબ્રબત કરી શકાશ ેિિી. 
કલમ – 26 પોલીસ કસ્ટડીમા ંિોય ત્યારે આરોપીિ ેકરેલી કબલુાત તિેી ધવરૂદ્ર સાબ્રબત કરી શકાશ ેિિી. 
કલમ – 27 આરોપી પાસેથી મળેલી માહિતીિો કેટલો ભાગ પરુવાર થયલેો માિી શકાય.(હડસ્કવરી પચંિામુ)ં 
કલમ – 28 પ્રલોભિ , િમકી અથવા વચિથી મિ ઉપર થયેલી અસર દૂર થયા પછી કરેલી કબલુાત પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 29 કબલુાત કોઈ અડય રીત ેપ્રસ્તતુ િોય તો ત ેગપુ્ત રાખવાિા વચિિે કારણ ેઅપ્રસ્તતુ બિતી િથી. 
કલમ – 30 એક જ ગિુાિા સિઆરોપીઓ પકૈી એક આરોપીએ કરેલી કબલુાત ત ેપરુાવામા ંગ્રાહ્ય િતી કબલુાત કરિાર આરોપી તથા  

સિઆરોપી ઉપર થતી અસર સબંિંમા ંધવચારણા. 
કલમ – 31 સ્વીકૃત એ ધિણાષયક સાબ્રબતી િથી પરંત ુત ેપ્રધતરોિ તરીકે અમલમા ંઆવી શકે. 
કલમ – 32 મરણોડમખુ ધિવદેિ.(ડાઈંગ હડક્લેરેશિ)  
કલમ – 33 કેટલાક પરુાવાિી તમેા ંજણાવલેી િકીકતો સાચી િોવાનુ ંપરુવાર કરવા માટે ત્યાર પછીિી બીજી કાયષવાિીમા ંસસુગંતતાપણુ.ં  
કલમ – 34 હિસાબી ચોપડામા ંકરેલી િોંિ ક્યારે પ્રસ્તતુ કરવામા ંઆવ ેછે. 
કલમ – 35 પોતાિી ફરજ બજાવતા ંજાિરે રેકોડષમા ંકરવામા ંઆવલેી િોંિ. 
કલમ – 36 પ્લાિ , િક્શા તથા ચાટષમાિા કથિોિી પ્રસ્તતુતા. 
કલમ – 37 કેટલાક અધિધિયમોમા ંઅથવા જાિરેિામાઓમા ંસમાવેલા િોય તવેી જાિરે પ્રકારિી િકીકતો સબંિંી કથિોિી પ્રસ્તતુતા.  
કલમ – 38 કાયદાિા પસુ્તકોમા ંિોય તેવા કથિોિી પ્રસ્તતુતા. 
કલમ – 39 કોઈ ધિવદેિ જ્યારે વાતચીતિ , દસ્તાવજે , ચોપડા , ઈલકે્રોધિક રેકડષિો ભાગ િોય ત્યારે પરુાવો શુ ંઆપવો જોઈએ. 
કલમ – 40 બીજી વખત દાવા કે ડયાયિી કાયષવાિી અટકાવવા અગાઉિા ચકુાદા પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 41 પ્રોબટે અંગેિી િકુમત વાપરતા આપલેા ચકુાદાઓિી પ્રસ્તતુતા. 
કલમ – 42 કલમ – 41મા ંજણાવ્યા ધસવાયિા ચકુાદા , હુકમો , હુકમિામાઓિી પ્રસ્તતુતા. 
કલમ – 43 કલમ – 40 થી 42 સિુીમા ંજણાવ્યા િોય ત ેધસવાયિા ચકુાદા ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 44 ચકુાદો મળેવવામા ંથયલે કપટ કે મળેાપપણુ ંઅથવા કોટષિી અક્ષમતા સાબ્રબત કરી શકાશ.ે 
કલમ – 45 ધિષ્ટ્ણાતં વ્યક્ક્તઓિા અબ્રભપ્રાયો. 
કલમ – 45(A) ઈલકે્રોધિક પરુાવાિ ેતપાસિારિો અબ્રભપ્રાય. 
કલમ – 46 ધિષ્ટ્ણાતંિા અબ્રભપ્રાય સાથ ેસબંિં િરાવતી િકીકતો. 
કલમ – 47 િસ્તાક્ષર અંગેિા અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 47(A) ડીજીટલ સીગ્િેચરમા ંઅબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ બિ.ે 
કલમ – 48 િક અથવા હરવાજિા અક્સ્તત્વ અંગેિો અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 49 પ્રથાઓ , માડયતા કે ધસદ્રાતંો અંગેિી અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 50 સગપણ અંગેિો અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 51 અબ્રભપ્રાય માટેિા કારણ ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 52 હદવાિી કોટષમા ંવતષિ સાબ્રબત કરવા માટે ચાહરત્ર અપ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 53 ફોજદારી કેસોમા ંઅગાઉનુ ંસારંુ ચાહરત્ર્ય પ્રસ્તતુ છે. 
કલમ – 53(A) ચાહરત્ર્ય સ્િ ેઅગાઉિા ંજાધતય અનભુવિો પરુાવો કેટલાક કેસોમા ંપ્રસ્તતુ િથી. 
કલમ – 54 ઉતર રૂપ ેિોય ત ેધસવાય અગાવનુ ંચાહરત્ર પ્રસ્તતુ િથી. 
કલમ – 55 નકુસાિીિી રકમિ ેઅસર કરત ુ ંચાહરત્ર્ય. 

                                                      પ્રકરણ – 3 :- કઈ િકીકતો સાભબત કરવાની જરૂર નથી 
કલમ – 56 ડયાધયક િોંિ લવેા પાત્ર િકીકત સાબ્રબત કરવાિી જરૂરી િથી. 
કલમ – 57 ડયાયીક િોંિ લવેી પડે એ િકીકતો. 
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કલમ – 58 કબલુ રાખલે િકીકત પરુવાર કરવાિી જરૂર િથી. 

પ્રકરણ – 4 :- મૌભખક પરુાવા શવિે 

કલમ – 59 મૌબ્રખક પરુાવા દ્રારા િકીકત પરુવાર કરવા. 
કલમ – 60 મૌબ્રખક પરુાવો િમંશેા પ્રત્યક્ષ િોવો જોઈએ. 

પ્રકરણ – 5 :- દસ્તાવેજી પરુાવા 
કલમ – 61 દસ્તાવજેી ધવગત સબંિંી પરુાવા. 
કલમ – 62 પ્રાથધમક પરુાવા. 
કલમ – 63 ગૌણ પરુાવા. 
કલમ – 64 પ્રાથધમક પરુાવાથી દસ્તાવજેોિી સાબ્રબતી. 
કલમ – 65 દસ્તાવજેો સબંિંી ગઓણ પરુાવો આપી શકાય તેવા સજંોગો. 
કલમ – 65(A) ઈલકે્રોધિક રેકડષ અંગે પરુાવો આપવા માટે કરેલ ખાસ જોગવાઈઓ.  
કલમ – 65(B) ઇલકેરોધિક રેકડષિી પરુાવામા ંગ્રાહ્યતા. 
કલમ – 66 દસ્તાવજે રજુ કરવા માટે આપવામા ંઆવતી િોટીસ અંગે ધિયમો. 
કલમ – 67 રજુ કરેલ દસ્તાવજે ઉપર જે વ્યક્ક્તએ સિી કરેલાનુ ંઅથવા તે તણે ેલખ્યો િોવાનુ ંકિવેાત ુ ંિોય તેવી વ્યક્ક્તિી સિી અિ ે 

િસ્તાક્ષરિી સાબ્રબતી. 
કલમ – 67(A) ઈલકે્રોધિક (ડીજજટલ) સિીિી સાબ્રબતીિો પરુાવો. 
કલમ – 68 જે દસ્તાવજે ઉપર સાબ્રબતી સિીિી આવશ્યકતા િોય ત ેદસ્તાવેજ થયો િોવાિા પરુાવા. 
કલમ – 69 શાખ કરિાર સાક્ષી જ્યારે મળી શકે તમે િ િોય ત્યારે સાબ્રબતી. 
કલમ – 70 શાખ કરવામા ંઆવલે તેવા દસ્તાવજેિા પક્ષકારે તે કરી આપ્યાિી િકીકતિી સ્વીકૃધત. 
કલમ – 71 શાખ કરિાર સાક્ષી. દસ્તાવજે થયાિી િકીકતિો ઈડકાર કરે ત્યારે સાબ્રબતી. 
કલમ – 72 દસ્તાવજે ઉપર સાક્ષીિી શાખિી કાનિુી જરૂહરયાત િહિિં િોય તવેા દસ્તાવજે સબંિંી સાબ્રબતી. 
કલમ – 73 સિી લખાણ અથવા સાબ્રબતી બીજા સ્વીકારાયેલી અથવા સાબ્રબત થયલેી સિીઓ, લખાણો અથવા સીલ સાથ ેસરખામણી. 
કલમ – 73(A) ડીઝીટલ સિીિી સચ્ચાઈ અંગે પરુાવો. 
કલમ – 74 જાિરે દસ્તાવજે. 
કલમ – 75 ખાિગી દસ્તાવેજ. 
કલમ – 76 જાિરે દસ્તાવજેોિી પ્રમાણીત િકલો. 
કલમ – 77 પ્રમાણીત િકલો રજૂ કરીિ ેદસ્તાવજેોિી સાબ્રબતી. 
કલમ – 78 બીજા સરકારી દસ્તાવજેેિી સાબ્રબતી. 
કલમ – 79 પ્રમાણીત િકલો ખરી િોવા ધવશ ેમાિી લવેા બાબત. 
કલમ – 80 પરુાવાિા રેકડષ તરીકે રજુ થયલે દસ્તાવજે ધવશ ેઅનમુાિ કરવા બાબત.  
કલમ – 81 ગેઝટેો, વતષમાિપત્રો, પાલાષમડેટ, ખાિગી અધિધિયમો અિ ેબીજા દસ્તાવજેો ધવશ ેમાિી લેવા બાબત. 
કલમ – 81(A) ઈલકે્રોધિક ફોમષમા ંપ્રગટ થતા ંગેઝટેિી િારણા. 
કલમ – 82 સીલ કે સિીિા પરુાવા ધવિા ઈંગ્લેડડમા ંગ્રાહ્ય િોય તવેા તવેા દસ્તાવજેો ધવશે િારી લવેા બાબત. 
કલમ – 83 સરકારી આદેશિા આિારે બિાવવામા ંઅવલે િક્શા કે પ્લાિ ધવશે માિી લવેા બાબત. 
કલમ – 84 કાયદાિા તથા ચકુાદાઓિા રીપોટષિા સગં્રિ ધવશ ેમાિી લેવા બાબત.  
કલમ – 85 પાવર ઓફ એટિી ધવશ ેમાિી લેવા બાબત. 
કલમ – 85(A) ઈલકે્રોધિક સમજૂતી સબંિંમા ંઅનમુાિ. 
કલમ – 85(B) ઈલકે્રોધિક રેકડષ અિ ેડીજીટલ સીગ્િચેર સબંિંનુ ંઅનમુાિ. 
કલમ – 85(C) ડીજીટલ સિીવાળા પ્રમાણપત્રો બાબત અનમુાિ.  
કલમ – 86 ધવદેશી ડયાયીક રેકડષિી પ્રમાણીત િકલો ધવશ ેમાિી લવેા બાબત. 
કલમ – 87 પસુ્તકો, િક્શા અિે ચાટષ ધવશ ેમાિી લવેા બાબત. 
કલમ – 88 તારિા સદેંશા સબંિંી િારણા. 
કલમ – 88(A) ઈલકે્રોધિક સદેંશાઓ સબંિંમા ંઅનમુાિ. 
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કલમ – 89 રજૂ િહિિં થયલેા દસ્તાવજેો ધવધિસર થયા િોવાિી િકીકત માિી લવેા બાબત. 
કલમ – 90 ત્રીસ વર્ ૅજુિા દસ્તાવજેો અંગે માિી લવેા બાબત. 
કલમ – 90(A) પાચં વર્ ૅજુિો ઈલકેરોધિક રેકડષ બાબત અનમુાિ. 

પ્રકરણ – 6 :- દસ્તાવેજી પરુાવા િોય ત્યારે મૌભખક પરુાવો નહિિં લેવા શવિે 

કલમ – 91 દસ્તાવજેી સ્વરૂપ ેઅપાયલેા કરારોિી ગ્રાડટોિી તમેજ ધમલકતિી બીજી વ્યવસ્થાિી ધવગતોિો પરુાવો. 
કલમ – 92 મૌબ્રખક કબલુાતોિો પરુાવો િહિિં લવેા બાબત. 
કલમ – 93 સધંિધ્ય દસ્તાવેજિી સમજૂતી આપવા કે સિુારવા પરુાવો િહિિં લવેા બાબત. 
કલમ – 94 પ્રવતષમાિ િકીકતોિ ેદસ્તાવજે લાગ ુપડતો િોય ત્યા ંધવરૂદ્ર પરુાવો િહિિં લવેા બાબત. 
કલમ – 95 પ્રવતષમાિ િકીકતોિા સદંભષમા ંઅથષિીિ દસ્તાવજેો ધવશ ેપરુાવા. 
કલમ – 96 કેટલીક વ્યક્ક્તઓ પકૈી એક જ વ્યક્ક્તિ ેલાગ ુપડી શકે તેવી ભાર્ા લાગ ુપાડવા ધવશ ેપરુાવા.  
કલમ – 97 િકીકતોિા બ ેસટેમાથી કોઈિે પણ ખરી રીતે પરેૂપરૂી લાગ ુપડતી િ િોય તવેી ભાર્ા બમેાથંી એક સટેિ ેલાગ ુપાડવા ધવશ ેપરુાવા. 
કલમ – 98 ઉકેલી િહિિં શકાય તવેી બ્રલપી વગેરેિા અથષ અંગે પરુાવો. 
કલમ – 99 દસ્તાવજેિી ધવગતોમા ંફેરફાર કરતી કબલુાતિો પરુાવો કોણ આપી શકે. 
કલમ – 100 વીલ સબંિંી ભારતીય વારસા િક્ક અધિધિયમિી જોગવાઈઓ માટે અપવાદ. 

પ્રકરણ – 7 :- સાભબતીના બોજા શવિે 

કલમ – 101 પરુાવાિી સાબ્રબતીિો બોજો. 
કલમ – 102 પરુાવાિો બોજો કોિા ઉપર િોય છે. 
કલમ – 103 કોઈ ધવધશષ્ટ્ટ િકીકત સબંિંમા ંપરુાવાિો બોજો. 
કલમ – 104 પરુાવો ગ્રાહ્ય બિ ેત ેમાટે સાબ્રબત કરવાિી િકીકત સાબ્રબત કરવાિો બોજો.  
કલમ – 105 આરોપિો કેશ અપવાદોમા ંઆવી જતો િોવાનુ ંસાબ્રબત કરવાિો બોજો(જે વ્યક્ક્ત ઉપર આરોપ મકુાય તિે ેબોજો). 
કલમ – 106 ખાસ જાણકારી અંગેિો અબ્રભપ્રાય(ખાસ જાણકારી છે તે વ્યક્ક્ત પર). 
કલમ – 107 30 વર્ ૅદરમ્યાિ િયાત િોવાન ુજેિા ધવશે જાણવામા ંઆવ્યુ ંિોય ત ેવ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુપરુવાર કરવાિો બોજો(તેવ ુકિિેાર ઉપર).   
કલમ – 108 7 વર્ ૅસિુી ખબર અંતર મળ્યા િ િોય ત ેવ્યક્ક્ત િયાત છે તવે ુકિિેાર ઉપર સાબ્રબતીિો બોજો.  
કલમ – 109 ભાગીદારો, જમીિ માબ્રલક અિ ેગણોધતયાિા તેમજ જમીિ માલીક અિ ેતિેા એજડટિા સબંિં અંગે પરુાવાિો બોજો. 
કલમ – 110 માલીકી ધવશ ેપરુાવાિો બોજો. 
કલમ – 111 એક પક્ષકાર સહક્રય ધવશ્વાસ િરાવતો િોય ત્યારે વ્યવિારિી શદુ્ર ધિષ્ટ્ઠાિો પરુાવો. 
કલમ – 111(A) કેટલાક ગિુાઓ સબંિંમા ંમાિી લેવા બાબત. 
કલમ – 112 ઔરસ પતુ્ર અંગે અનમુાિ. 
કલમ – 113 રાજ્યિો ધવસ્તાર સોંપી દીિાિી સાબ્રબતી. 
કલમ – 113(A) આત્મિત્યા અંગે અનમુાિ(લગ્િિા ં7 વર્મૅા)ં. 
કલમ – 113(B) દિજે મતૃ્ય ુઅંગે માિી લેવા બાબત. 
કલમ – 114 કેટલીક િકીકતો અક્સ્તત્વમા ંછે એવુ ંકોટષ  માિી લઈ શકે. 
કલમ – 114(A) બળાત્કારિી કેટલીક ફરીયાદમા ંસમંધત િ િોવાનુ ંમાિી લવેામા ંઆવશ.ે 

પ્રકરણ – 8 :- પ્રશતબધં 

કલમ – 115 કાયદેસર પ્રધતબિં(એસ્રોપલ) 

કલમ – 116 ધમલકતિા ભાડુતિ ેઅિ ેધમલકતિા કબજેદાર વ્યક્ક્તિા લાઈસડસદારિ ેપ્રધતબિં. 
કલમ – 117 બ્રબલ ઓફ એક્ષ્ચડેજ(ધવિીમયપત્ર) સ્વીકારવાિ ેમાલ સાચવવા માટે લિેા બેઈલી અથવા લાયસડસ આપિાર સબંિંીમા ંપ્રધતબિં.  

                                                               પ્રકરણ – 9 :- સાક્ષીઓ શવિે 

કલમ – 118 કોણ સાક્ષી આપી શકે. 
કલમ – 119 સાક્ષી મોઢાથી બોલીિ ેજણાવવામા ંઅસમથષ િોય(મુગંા સાક્ષી). 
કલમ – 120 હદવાિી દાવાિા પક્ષકારોિા પધતઓ કે પત્િીઓ જેિી ઉપર ફોજદારી કાયષવાિી ચાલતી િોય ત ેવ્યક્ક્તઓ પધત અથવા પત્િી. 
કલમ – 121 ડયાયાધિશોિી અિે મજેીસ્રેટો. 
કલમ – 122 લગ્િજીવિ દરમ્યાિ મળેલી માહિતી. 
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કલમ – 123 રાજ્યિા કારોબાર ધવશે પરુાવો. 
કલમ – 124 સરકારી બાબતો ધવશ ેપત્ર વ્યવિાર. 
કલમ – 125 ગિુો થવા અંગેિી માહિતી. 
કલમ – 126 વ્યવસાય અંગે થયલેી માહિતીિી આપ લ.ે 
કલમ – 127 કલમ – 126િી જોગવાઈ દુભાધર્યાિ ેલાગ ુપડે છે. 
કલમ – 128 સ્વચે્છાએ પરુાવો આપવાથી ધવશેર્અધિકાર જતો કયો છે તમે માિી લવેામા ંઆવશ ેિહિિં. 
કલમ – 129 કાનિૂી સલાિકારોિ ેજણાવલેી ખાિગી િકીકતો. 
કલમ – 130 પક્ષકાર િ િોય તેવા સાક્ષીિા ધમલકતિા સ્વત્વઅધિકાર(ટાઈટલ) રજૂ થવા બાબત.  
કલમ – 131 દસ્તાવજેો અથવા ઈલકે્રોધિક રેકડષ જે બીજી વ્યક્ક્તિા કબજામા ંિોય ત ેરજૂ કરવા િા પાડી શકશ.ે 
કલમ – 132 સાક્ષી તરીકેિા જવાબ આપવાથી પોત ેગિુામા ંઆવી જશ ેએ કારણે સાક્ષીિ ેજવાબ આપવામાથંી મકુ્ક્ત મળશ ેિહિિં.  
કલમ – 133 ગિુામા ંમદદગારી કરિારિી સાક્ષી(તાજિો સાક્ષી અથવા મળધતયો સાક્ષી). 
કલમ – 134 સાક્ષીઓિી સખં્યા. 

                                                             પ્રકરણ – 10 :- સાક્ષીઓને તપાસવા શવિે 

કલમ – 135 સાક્ષીઓિ ેરજૂ કરવાિો ક્રમ અિ ેતિે ેતપાસવાિો ક્રમ. 
કલમ – 136 પરુાવાિી ગ્રાહ્યતાિો ધિણષય ડયાયાિીશે કરવા બાબત. 
કલમ – 137 સરતપાસ. 
કલમ – 138 સાક્ષી તપાસિો ક્રમ. 
કલમ – 139 દસ્તાવજે રજૂ કરવા બાબત ેબોલાવલે સાક્ષીઓિે ઉલટ તપાસ. 
કલમ – 140 સાક્ષીનુ ંચાહરત્ર્ય અંગે. 
કલમ – 141 સચુક પ્રશ્ન. 
કલમ – 142 ક્યારે સચુક પ્રશ્નો પછુી શકાય િહિિં. 
કલમ – 143 ક્યારે સચુક પ્રશ્નો પછુી શકાય. 
કલમ – 144 લબે્રખત સ્વરૂપિી િકીકત ધવશ ેપરુાવો. 
કલમ – 145 અગાઉિા લબે્રખત કથિો ધવશ ેતપાસ કરવા બાબત. 
કલમ – 146 ઉલટ તપાસમા ંકાયદેસરિા પ્રશ્નો. 
કલમ – 147 સાક્ષીિો જવાબ આપવા ફરજ ક્યારે પાડી શકાય. 
કલમ – 148 પ્રશ્ન ક્યારે પછુી શકાય અિ ેજવાબ આપવાિી ફરજ ક્યારે પાડી શકાય તિેો ધિણષય કોટે લવેાિો િોય છે. 
કલમ – 149 વ્યાજબી આિાર ધવિા પ્રશ્નો પછુી શકાય િહિિં. 
કલમ – 150 વ્યાજબી આિાર ધવિા પ્રશ્નો પછુાય ત્યારે કોટે કરવાિી કાયષવાિી. 
કલમ – 151 અધશષ્ટ્ટ અિ ેધિિંદાયકુ્ત પ્રશ્નો. 
કલમ – 152 અપમાિ કરવા કે ત્રાસ પિોંચાડવા ઈરાદાથી પછુાતા પ્રશ્નો. 
કલમ – 153 સચ્ચાઈ પારખવા માટે પ્રશ્નોિા જવાબનુ ંખડંિ પરુાવા િહિિં લવેા બાબત. 
કલમ – 154 ફરી ગયલે સાક્ષી(hostile witness). 
કલમ – 155 સાક્ષીિી ધવશ્વાસપાત્રતા ઉપર આક્ષપે કરવા બાબત. 
કલમ – 156 પ્રસ્તતુ િકીકતિા પરુાવાનુ ંસમથષિ કરે તવેા પ્રશ્નો ગ્રાહ્ય છે. 
કલમ – 157 એક જ ઘટિા અંગેિા સાક્ષીિા અગાઉિા કથિિ ેસમથષિ માટે પરુવાર કરી શકાય. 
કલમ – 158 કલમ – 32 અથવા 33 પ્રમાણ ેપ્રસ્તતુ િોય તવેા પરુવાર થયેલા કથિિા સબંિંમા ંકઈ બાબતો સાબ્રબત કરી શકાશ.ે 
કલમ – 159 યાદદાસ્ત તજી કરવા બાબત. 
કલમ – 160 યાદદાસ્ત તજી કરવા માટે દસ્તાવેજ સબંિંી પરુાવો. 
કલમ – 161 યાદદાસ્ત તજી કરવા માટે વપરાયલેા લખાણ ધવશે પ્રત્યક્ષતા અધિકાર. 
કલમ – 162 દસ્તાવજેો રજુ કરવા અંગે. 
કલમ – 163 િોહટસથી મગંાવલેો અિ ેરજુ થયેલો દસ્તાવેજ પરુાવામા ંલેવા બાબત. 
કલમ – 164 િોહટસમા ંમાગંણી કરવામા ંઆવલે િોવા છતા દસ્તાવજે રજુ કરવા ઈડકાર બાદ તિેો પરુાવામા ંઉપયોગ. 
કલમ – 165 પ્રશ્નો પછુવાિી કે દસ્તાવેજો રજૂ કરવાિો હુકમ કરવાિી ડયાયાિીશિી સતા. 
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કલમ – 166 જ્યરુી અથવા કોટષિા સિાયક ધિષ્ટ્ણાતંિી પ્રશ્નો પછુવાિી સતા. 

                                                પ્રકરણ – 11 :- પરુાવાની અયોગ્ય ગ્રાહ્યતા તથા અસ્વીકાર 

કલમ – 167 પરુાવાિી અયોગ્ય ગ્રાહ્યતા અથવા અસ્વીકાર માટે િવેસરથી કેસ ચલાવવા. 
 
                                                                       
 
 
 
 

કેટલીક અગત્યિી કલમો ધવશે સમજ 
કલમ – 9 

ઓળખ પરેડ 

એ પણૂષ પ્રકાશિી િાજરીમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. ઓળખ પરેડમા ંકોઈપણ  

પોલીસ અધિકારી િાજર રિતેો િથી. પરુાવામા ંગ્રાહ્ય છે. 
-ઓળખ પરેડ યોગ્ય સમયમયાષદામા ંથઈ જવી જોઈએ. 
 ઓળખ પરેડમા ંકઈ કઈ વસ્ત ુઓળખવામા ંઆવ ેછે.  

 એકઝીક્યટુીવ મજેજસ્રરેટ(મામલતદાર)િી િાજરીમા ંઓળખ પરેડ 

 કરવામા ંઆવ ેછે. 
 ક્યા ંસજંોગોમા ંકરવામા ંઆવે છે ? 

-જ્યારે કોઈ વસ્તિુી ઓળખ કરવાિી િોય ત્યારે (ચોરાયલેી કોઈ વસ્ત,ુ 

 મારિારનુ ંિાડ પીંજર સ્ત્રીઓિા ઘરેણા/સાડી) 

-જ્યારે કોઈ સાિિ વડે કોઈ વ્યક્ક્તિી િત્યા કરવામા ંઆવી તે 
 સાિિોિી ઓળખ કરવા બાબત. 
-જ્યારે કોઈ વાિિ અંગે ઓળખ કરવાિી િોય ત્યારે. 
-જ્યારે બ ેવ્યક્ક્ત એકબીજાથી અજાણ િોય ત્યારે ઓળખ પરેડ  

 કલમ-11 : િકીકતો અડય રીત ેપ્રસ્તતુ િોતી િથી ત ેક્યારે પ્રસ્તતુ 

 ગણાય.(એલઈબી) 

-આરોપીિી અડય જગ્યાએ િાજરી કોટષમા ંપરુાવામા ંમાડય રાખ ેછે. 
 કલમ-24 : ફોજદારી કાયષવાિીમા ંપ્રલોભિ, િમકી, વચિ િ ેકારણે 
 કરેલી કબલુાત ક્યારેક અપ્રસ્તતુ ગણાય. 
 

-જો આરોપીિી કબલુાત પ્રલોભિ, િાક િમકી વચિ દ્રારા મળેવવામા ં 

 આવી િોય તો પરુાવામા ંઅપ્રસ્તતુ કે અસગંત ગણવામા ંઆવ ેછે. કોટષ  
 ધ્યાિમા ંરાખતી િથી. 
 કલમ-25 : પોલીસ સમક્ષ કરેલી કબલુાત પરુવાર કરી શકાશ ેિિી. 
 પોલીસ કસ્ટડીમા ંમજેજસ્રેટ સમક્ષ િાજર િોય તો પરુાવામા ંમાડય 

 રાખવામા ંઆવી છે. 
 કલમ-29 : આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમા ંિોય ત્યારે તિે ેકરેલી કબલુાત 

 (કડફેશમડેટ) સાબ્રબત કરી શકાશ ેિિીં. 
-સીઆરપીસી-164 મજુબ મજેજસ્રેટ સમક્ષ કબલુાત અિ ેધિવદેિ 

 પરુાવામા ંગ્રાહ્ય ગણવામા ંઆવ ેછે. 
-પોલીસ કસ્ટડીમા ંપોલીસ અધિકારી સમક્ષ કરેલુ ંધિવદેિ પરુાવામા ં
 ગ્રાહ્ય િથી. 
 કલમ-27 : આરોપી પાસથેી મળેલી િકીકતો કેટલોક ભાગ પરુવાર કરી 
 શકાશ.ે(હડસ્કવરી પચંિામુ)ં 

-પોલીસિી રૂબરૂમા ંલેવામા ંઆવે છે. 
-પોલીસ જેિી રૂબરૂમા ંહડસ્કવરી પચંિામુ ંકરવામા ંઆવ ેતિેી સિી 

- આરોપી અવાજ 

- ચાલવાિી ઢબ 

- આરોપીિો બાિંો  

- આરોપીિી શરીરિી કોઈ લાક્ષબ્રણકતા 
  કોિી િાજરીમા ંઓળખ પરેડ કરવામા ંઆવ ેછે ? 

  કલમ – 32 : મરણ ધિવદેિ (ડાઈગ હડક્લરેેશિ) 

-લબે્રખત/મૌબ્રખક િોંિવામા ંઆવ ેછે. 
-ધિવદેિ આપિારી િાજરી િથી. તો પણ કોટષમા ંમાડય રાખ ેછે . 
-મતૃ્ય ુપામલે વ્યક્ક્ત અથવા િ મલી આવલે વ્યક્ક્ત વગેરે પ્રસ્તતુ 

 િકીક વશે ેકરેલુ ંકથિ ગણાશ.ે  

-િાજરી : એક્ય.ુ મજેજસ્રેટ/ડોકટર/પોલીસ અધિકારી 
-ડી.એમ. એસ.ડી.એમ સગા સબંિંી િાજરીમા ંમરણ મખુ ધિવદેિ 

 લવેામા ંઆવે છે. 
-સ્વરૂપ : લબે્રખત કે મૌબ્રખક િોઈ શકે. પરુાવામા ંગ્રાહ્ય છે. 
 મરણ મખુ ધિવદેિ એટલ ેશુ ં? 

-જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત મરણ પથારીએ િોય તેિી સાથ ેબિલેા ગિુા 
 અંગેિી િકીકત લબે્રખત કે મૌબ્રખક રીત ેવણષવ ેત્યારે તિે ેમરમખુ 

 ધિવદેિ કિવેામા ંઆવી છે. 
-મતૃ્ય ુપામિાર વ્યક્ક્તિી ઉલટ તપાસ થઈ શકતી િથી.પરંત ુજે કોઈ 

 વ્યક્ક્ત મરણ મખુ ધિવદેિ લ ેછે તિે ેઉલટ તપાસ ડયાયાલય સમક્ષ 

 થઈ શકે છે. 
 મરણ મખુ ધિવદેિિી ભાર્ા  

-ભોગ બિિારિી ભાર્ામા ંલખવામા ંઆવ ેછે. જો ભોગ બિિારિી 
 ભાર્ા લખતા િ આવડે તો એગે્રજીમા ંમરમખુ ધિવદેિ લવેામા ંઆવ ે

 છે. 
-(સાભંળેલો પરુાવો) મરણ મખુ ધિવદેિ કે કણષ પકણષ 
-મરણમખુ ધિવદેિ એ ધિણાષયક સાબ્રબતી િથી. પરંત ુપરુાવામા ંગ્રાહ્ય 

 છે. 
-મરણમખુ ધિવદેિિી ધવહડયોગ્રાફી ગ્રાહ્ય છે. 
-એક કરતા ંવિારે મરણમખુ ધિવેદિ િોય શકે. 
-મરણમખુ ધિવદેિમા ંલખિારિી સિી આવ ેછે. જો ધિવદેિ આપિાર  

 સિી કરવાિી િાલતમા ંિોય તો લવેામા ંઆવ ેિિીંતર પગિા 
 અંગઠૂાનુ ંધિશાિ લેવામા ંઆવ ેછે.  

-જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત મરણમખુ ધિવદેિ લખાવે અિ ેકોઈ વ્યક્ક્ત જીવી  

 જાય તો ત ેવ્યક્ક્ત સામાડય ધિવેદિ કે ફહરયાદ સ્વરૂપ ેલવેામા ંઆવ ે 

 છે. 
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 લવેામા ંઆવે છે. 
 પચંિામુ ં: (1) હડસ્કવરી (2) ઈિકવસે્ટ (3) કોરિલ/બ્રિટિ 

-બ ેસભ્ય િોવા જોઈએ.  

-પચંિામુ ંએટલ ેશ ુ? ત્રાહિત વ્યક્ક્ત બોલે અિ ેપોલીસ લખે તિે ે 

 પચંિામુ ંકિ ેછે. 
 કલમ-28 : પ્રલોભિ, િમકી અથવા વિાિથી મિ ઉપર પડેલી  

 છાપિી અસર દૂર થયા પછી કરેલી કબલુાત પ્રસ્તતુ છે. 
-કેવી કબલુાતો અપ્રસ્તતુ ગણવામા ંઆવ ેછે. 
(1)ખાિગી રાખવી શરત ેકરેલી કબલુાત 

(2) આરોપી સાથે છેતરધપડી કરેલી કબલુાત 

(3)આરોપી િશામા ંિોય ત્યારે કબલુાત 

(4)જે પ્રશ્નિા જવાબ આપવાિી આરોપીિે િા પાડી શકંા ત્યારે કરેલી 
   નકુશાિ    

 જે કોઈ હિસાબી ચોપડા ધિયધમત લખલેા િોય ત્યારે કોટષમા પસુ્તક 
પરુાવામા માડય ગણવામા આવ ેછે. 

 કલમ-35 : જાિરે રેકડષમા અથવા ઈલને્ક્રક્ટ રેકડષમા કરેલી એડરી 
પરુાવામા ગ્રાહ્ય છે. 

 કલમ – 36 : િકશા, ચાટષ તથા પ્લાિમા કથિોિી પ્રસ્તતુા 
 કલમ – 37 : કેટલાક અધિધિયમોમા અથવા જાિરેિામામા 

સમાધવષ્ટ્ટ િોય તવેી જાિરે સ્વરૂપિી િહકકતો સબંિંી વ્યક્તવ્યોિી 
પ્રસ્તતુા 

 કલમ – 38 : કાયદાિા પસુ્તકમા િોય તવેા વ્યક્તવ્યોિી પ્રસ્તતુા 
 કલમ – 45 : ધિષ્ટ્ણાતંોિો અબ્રભપ્રાય 

 ધવદેશી કાયદાિા ધિષ્ટ્ણાતં 

 ધવજ્ઞાિ અિ ેકળાિા ધિષ્ટ્ણાતં 

 િસ્તાક્ષર અિ ેઆંગળીિા છાપિા ધિષ્ટ્ણાતં 

 કલમ – 46 ધિષ્ટ્ણાતંોિા અબ્રભપ્રાય સાથ ેસબંિં િરાવતી 
િકીકત 

     - પરુાવામા ગ્રાહ્ય ગણવામા આવ ેછે. 
 કલમ 47 – િસ્તાતંર અંગેિો અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ 

ગણાય 

      - કોઈ દસ્તાવેજિા લખિાર અથવા તિેા ઉપર સિી કરિાર વ્યક્ક્ત 
સબંિંમા કોટે કોઈ ધિણષય ઉપર આવવાન ુિોય ત્યારે. 

 કલમ 47 (એ) : ધવજાણ ુમાધ્યમથી થયલેી સિી અથવા 
તો તેિા સબંિંમા અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ છે. સહટિહફકેટ 
આપિારિો ધિદેર્ અબ્રભપ્રાય કોટષમા માડય રિશે.ે 

 કલમ – 48 : િક અથવા હરવાજિા અક્સ્તત્વ ધવશેિો 
અબ્રભપ્રાય 

 કલમ – 49 : પ્રાથષિાઓ માડયતા વગેરે ધવશ ેઅબ્રભપ્રાય 
કોટષમા પ્રસ્તતુ છે. 

 કલમ – 50 : સગપણ ધવશોિ ેઅબ્રભપ્રાય 

 કલમ – 52 : ચાહરત્ર્ય ક્યારે પ્રસ્તતુ ગણાવામા આવશ.ે 
 કલમ – 53 : ફોજદારી કાયષવાિીમા આગળન ુચાહરત્ર્ય 

ક્યારે પ્રસ્તતુ ગણાય છે. 

 કલમ – 54 : ઉત્તર રૂપ ેિોય તેવ ુ ત ેધસવાયન ુખરાબ 

-જો કોઈ વ્યક્ક્ત સામાડય ધિવદેિ આપીિ ેઅથવા ફહરયાદ આપી મરી 
 જાય તો ત ેધિવદેિિ ેપોલીસ અધિકારી સમક્ષનુ ંકે્ર મજેજસ્રેટ સમક્ષનુ ં
 ધિવદેિ ગણવામા ંઆવ ેછે. 
 કલમ-32 : િીચિેા સજંોગો મજુબ વ્યક્ક્ત િાજર િ િોય તમે છતા ં 

 પણ તિેા પરુાવા/કથિ પરુાવામા ંગ્રાહ્ય ગણવામા ંઆવ ેછે. 
(1)વ્યક્ક્ત મતૃ્ય ુપામી િોય ત્યારે  

(2)કોઈ વ્યક્ક્ત મળી િ આવતી િોય ત્યારે 

(3)કોઈ વ્યક્ક્ત કોટષમા ંઆવવા સમક્ષ િ િોય ત્યારે 

(4)જ્યારે કોટષમા ંપિરેવાિો ખચષ વિારે થતો િોય અથવા ધવલબં થતો 
   િોય ત્યારે આવા સજંોગોમા ંપરુાવો ગ્રાહ્ય ગણવામા ંઆવ ેછે. 
   ખાસ સજંોગોમા ંકરેલા વ્યકતવ્યો 

 કલમ-34 : હિસાબી ચોપડામા ંથયેલી િોંિ ક્યારે પસુ્તક 
ગણાવી 

 કલમ – 147 : સચુક પ્રશ્ન 

 પ્રશ્ન પછુિાર વ્યક્ક્ત પોત ેમળેવવા ચાિતી િોય અથવા અપકે્ષા 
રાખતી િોય તેવો જવાબ સચુવતા પ્રશ્નો તિે ેસચુક પ્રશ્ન કિ ેછે. 

 કલમ – 142 : સચુક પ્રશ્ન ક્યારે પછુી શકાય િિી. સર 
તપાસ અિ ેફેર તપાસમા પછુી શકાય િિી. 

 કલમ -143 : સચુક પ્રશ્ન ક્યારે પછુી શકાય. ઉલટ 
તપાસમા પ્રશ્ન પછુી શકાય 

 કલમ – 146 :ઉલટ તપાસમા કેવકા કાયદેસરિા પ્રશ્ન 
પછુી શકાય. 
 

- કોઈ સાક્ષીિી ઉલટ તપાસ કરવામા આવ ેત્યારે ગિુાિ ેલગતા કોઈપણ પ્રશ્ન   
પછુી શકાય.  

- ખરા પણુ ંતપાસિો અથવા તો ત ેસાક્ષી કોણ છે. તિેી જીવિિી ક્સ્થધત 
જાણવાિો ઉદેશ િોય છે. પરંત,ુ દુષ્ટ્કમષ કોધશશ માટે ફોજદારી કાયષવાિીમા ં
ફહરયાદ સ્ત્રીિી મન્લ્ટપલ હરલશેિ સબંિંી ઉલટ તપાસમા ંપ્રશ્ન પછુવાિી 
પરવાિગી આપી શકાશ ેિિીં. 

 કલમ – 154 : પક્ષકાર દ્રારા પોતાિા જ સાક્ષીિ ેપછુવામા ં
આવતા પ્રશ્ન(િોસ્ટાઈલ ધવટિેસ) 

- િોંિ : અપમાિ કરવા અથવા ત્રાસ કરવાિા ઈરાદાથી પછુાયેલા 
પ્રશ્નિા જવાબ આપવાિી ડયાયાલય મિાઈ ફરમાવ ેછે. અધશષ્ટ્ટ 
અિ ેધિિંદા યકુ્ત પ્રશ્ન પછુી શકતા િથી. 

 કલમ – 159 :યાદદાશ તાજી કરવા બાબત. 
- કોઈ સાક્ષી તપાસ િઠેળ િોય ત્યારે જેિા ધવશ ેપછુવામા ં

આવ્યુ ંિોય જે સમય ેજે ઘટિા બિી િોય ત ેઅંગે 
યાદદાશ તાજી કરવા માટે પોતાનુ ંલખાણ જોઈિ ે
યાદદાશ તાજી કરી શકે છે. 

- સાક્ષી તિેી યાદદાશ તાજી કરવા માટે દસ્તાવેજિી 
િકલોિો ક્યારે ઉપયોગ કરી શકે. 

- ડયાયાલય પરવાિગી લઈિ.ે 
- જ્યારે મળુ દસ્તાવજે િાજર િ િોય અથવા રજુ કરેલ  િ 

િોય ત્યારે આવા સજંોગોમા.ં 
 કલમ – 161 : યાદદાશ તજી કરવા બાબત. 

- કોઈ લખાણ જુબાિી દરમ્યાિ ઉપયોગ કરેલો િોય અથવા 
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ચાહરત્ર્ય પ્રસ્તતુ છે. 
 કલમ – 60 : મૌબ્રખક પરુાવા (ઓરલ એધવડડસ) 

      - મૌબ્રખક પરુાવા િમશેા પ્રત્યક્ષ િોવા જોઈએ. 
      - મૌબ્રખક પરુાવાિી જુબાિી કોટષ સમક્ષ થવી જોઈએ અિ ેઆ િહકકત 
કોઈ વ્યહકએ જોયલેી િોવી જોઈએ. આવી િહકકત ઈંડદ્રીયો દ્વારા અડી શકેલ 
િોવી જોઈએ. આવી િહકકત સાભંળેલી િોવી જોઇએ. એ િહકકતોિી જુબાિી 
કોટષ સમક્ષ સાક્ષી તરીકે રજુ કરવી જોઈએ. 

 કલમ – 133 : ગિુાિા સાક્ષી અથવા તાજિા સાક્ષી 
 કલમ – 134 : સક્ષીઓિી સખં્યા 
 કલમ – 137 : સરતપાસ 

     - સરતપાસ : કોઈ સાક્ષીિે જેિ ેબોલાવ્યો િોય બોલાવિાર પક્ષકાર જે         
તપાસ કરે તિે ેસર તપાસ કિ ેછે. 
     - ઉલટ તપાસ : પ્રધતપક્ષી જે તપાસ કરે તિે ેઉલટ તપાસ કિ ેછે. 
     - કોઈ સાક્ષી જેિ ેબોલાવ્યો િોય ત ેપક્ષકાર સાક્ષીિી ઉલટતપાસ થયા 
બાદ જે તપાસ કરે તેિ ેફેરતપાસ કિ ેછે. 

 કલમ – 138 : તપાસિો ક્રમ કેવો િોવો જોઈએ. સાક્ષીિી 
તપાસ કરવામા આવ.ે મૌબ્રખક પરુાવો. 
ત્યારે મતૃ્ય ુપિલેા ક્રુરતા કે િરેાિગધત આચરવામા ંઆવી 
છે. એવુ ંમાિી લેવામા ંઆવશ ેત ેવ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુદિજેિ ે
કારણ ેથયુ ંછે એવુ ંમાિી લવેામા ંઆવ ેછે. 

 કલમ – 114 (એ) : દુષ્ટ્કમષિા કેસમા ંફોજદારી કાયષવાિીમા ં
સમંધત વગરનુ ંકૃત્ય છે એમ માિી લવેામા ંઆવશ.ે 
આઈપીસી – 498 (ક) શાહરરીક માિધસક ત્રાસ 

 302 : ખિૂ 

 304 (બ) : દિજે મતૃ્ય7ુ વર્િૅી અંદર 

 306 : આત્મિત્યામા ંમદદગારી 
 309 : આત્મિત્યાિી કોધશશ 

- માિી લવેામા ંઆવશ,ે 

- 113 (એ),(બી), 114 (એ) 

 કલમ – 112 : લગ્િ જીવિ દરમ્યાિ થયલેો જડમ ઓરસ 
સતંાિિી ધિણાષયક સાબ્રબતી છે.(ઓરસ સતંાિિી સાબ્રબતી) 

- જમ્મ ુ280 હદવસ 

- કોઈ વ્યક્ક્તિો જડમ તિેી માતા તિેા ધપતા વચ્ચે કાયદેસરિા લગ્િ 
જીવિ ચાલ ુિોય ત ેદરમ્યાિ. 

- લગ્િ ધવચ્છેદ દરમ્યાિ 

- માતા અિ ેધપતા અપરબ્રણત િોય ત ેદરમ્યાિ જડમ 280 હદવસ 
અંદર થયો િોય તો ઓરસ સતંાિ કિ ેછે. 

 કલમ – 101 : સાબ્રબતીિો બોજો એટલ ેજે પક્ષકાર એવુ ં
સાબ્રબત કરવા ઈચ્છતો િોય અિ ેપોતાિા િક અિે 
જવાબદારી અિ ેઅથવા કાયદેસરિા કિ ધવશ ેડયાયાલય 
િોય....આવ ેત્યારે જે પક્ષકાર ઈચ્છતો િોય તે સાબ્રબતી 
કરવુ ંપડશ.ે 

- કોઈ વ્યક્ક્ત િકીકતોનુ ંઅક્સ્તત્વ સાબ્રબત કરવા બિંાયલે િોય તિેી 
પર સાબ્રબતીિો બોજો રિ ેછે. 

 કલમ – 102 : સાબ્રબતીિો બોજો કોિા પર છે. 

કોઈ દસ્તાવેજ જુબાિી કે સાિીદી આપવા માટે રજુકરેલ 
િોય ત્યારે 

- પ્રધત......પક્ષકાર (ધવરોિી) એ લખાણ માગંી શકે અિ ે
તિેી ઉલટ તપાસ કરે શકે. 
 

અનમુાિ ધવશિેા ધિયમો 
(કઈ વસ્ત ુમાિી લેવામા ંઆવશ.ે) 

 કલમ – 113 (એ ) : પરબ્રણત સ્ત્રીિે કરેલા આપઘાતમા ં
મદદગારી કરી િોવાનુ ંમાિી લવેા બાબત. 

- કોઈ સ્ત્રીએ આપઘાત કયો છે તમેા ંતિેા પધતએ અથવા 
તિેા પધતિા સગા દ્રારા મદદગારી કરી િતી કે કેમ અિે 
સ્ત્રી લગ્િિા 7 વર્િૅી અંદર આપઘાત કયો િોય તો તિેી 
મદદગારી માિી લવેામા ંઆવશે અિ ેક્રુરતા આચરેલ છે. 
એવુ ંમાિી લેવામા ંઆવશ.ે 

 કલમ – 113 (બી) : દિજે મતૃ્ય ુઅંગે અનમુાિ. 
- કોઈ વ્યક્ક્ત એ કોઈ સ્ત્રીનુ ંદિજેિ ેકારણ ેમતૃ્ય ુધિપજ્યુ ં

િોય અથવા તો દિજેિ ેકારણ ેમતૃ્ય ુધિપજ્યુ ંછે કે કેમ 
એવુ ંજ્યારે સાબ્રબત કરવાનુ ંથાય 

- િયાત/મતૃ્ય ુ– એવુ ંકિિેાર વ્યક્ક્ત – 107 

- 7 વર્ ૅસિુી ખબર અંતરિો મળેલ િોય િયાત કે મતૃ્ય ુ
પામી છે.િયાત છે. તવે ુ ંકિિેાર વ્યક્ક્ત – 108 

- સામાડય અપવાદો – આરોપ મકુવામા ંઆવ્યો છે ત ે
વ્યક્ક્ત – 105 

- ખાસ જાણકારી િોય ત્યારે – જાણકારી િરાવતા વ્યક્ક્ત 
ઉપર – 106 

- માબ્રલકીિો સાબ્રબતીિો બોજો માબ્રલક છે કે િિીં – માબ્રલક 
િથી તવે ુ ં– 110 

 કલમ – 118 : કોણ સાક્ષી આપી શકે ? 

- તમામ વ્યક્ક્ત સાક્ષી બિી શકે છે. પરંત ુડયાયાલયિ ેએવુ ં
લાગે કે કુમળી વયિી વ્યક્ક્ત અધતવધૃ્િ વ્યક્ક્ત માિધસક 
કે શાહરરીક રોગ િરાવતી વ્યક્ક્ત અથવા પછેુલ પ્રશ્ન 
સમજી િ શકે. જવાબ િ આપ ેતેવા સાક્ષી  

 કલમ – 119 : મુગંા સાક્ષીઓ તરીકે 

                      ગણવામા ંઆવતા િથી. 
- જે સાક્ષી બોલી શકતો િ િોય પરંત ુસાક્ષી પરુાવો 

સમજાવી શકે તમે િોય તો લખાણ દ્રારા કે ઈશારા દ્રારા 
પરુાવો આપ ેછે. 

- મગુા ંસાક્ષીિો પરુાવો િમંશેા ડયાયાલયમા ંલેવામા ંઆવ ે
છે.મુગંા સાક્ષીિો પરુાવો મૌબ્રખક પરુાવો છે. 

- િોંિ : ડયાયાિીશ અિ ેમજેજસ્રેટિે ડયાયાલયમા ંપોતાિા 
વતષિ ધવશ ેઅડય કોઈ બાબત ધવશ ેપ્રશ્નિા જવાબિી 
ફરજ પાડી શકાય િિીં.(121) 

િોંિ : પરબ્રણત કે અપરબ્રણત રિી ચકેુલી વ્યક્ક્તિ ેત ેપોત ે
પરબ્રણત િોય કે અપરબ્રણત રિી ચકેુલ િોય ત ેવ્યક્ક્તિ ે
લગ્િજીવિ જે ઘટિાિી પધત પજત્િ િોય ત ેજણાવવાિી 
ફરજ પાડી શકાય િિીં.(122) 
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 કલમ – 106 : ખાસ કરીિ ેજાણમા ંિોય ત ેિકીકત 
સાબ્રબતી કરવાિો બોજો. 

- જે કોઈ વ્યક્ક્ત ખાસ િકીકત જાણવી િોય તિેી ઉપર સાબ્રબતીિો 
બોજો રિશે.ે 

 કલમ – 109 : સામાડય અપવાદોમા ંસાબ્રબતીિો બોજો 
જેિા ઉપર આરોપ મકુવામા ંઆવ્યો છે. તેિા ઉપર રિશે.ે 

 કલમ – 107 : 30 વર્ ૅદરમ્યાિ િયાત િોવાનુ ંજેિા ધવશ ે
જણાવવામા ંઆવ્યુ ંિોય ત ેવ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુસાબ્રબત 
કરવાિો બોજો કોઈ વ્યક્ક્ત િયાત છે કે મતૃ્ય ુપામી છે 
એવો પ્રશ્ન િોય એવુ ંદશાષવવામા ંઆવ ેકે 30 વર્ ૅ
દરમ્યાિ ત ેિયાત િતી કે મતૃ્ય ુપામી છે ત ેસાબ્રબત 
કરવાિો બોજો 

 કલમ – 108 : જે વ્યક્ક્ત મતૃ્ય ુપામી છે તવે ુ ંપ્રધતક્ષા પવૂષક 
કિિેાર વ્યક્ક્ત 

- 30 વર્ ૅદરમ્યાિ મતૃ્ય ુપામી છે. 
- આઈ.પી.સી.મા જણાવલે ગિુાિા અપવાદમા સાબ્રબતીિો બોજો 

આરોપી પર છે. 
- મરમખુ ધિવદેિમા મરણ પામેલ વ્યક્ક્તન ુકોઈ વ્યવિાર અંગે કથિ 

િોય તો ત ેમરણ મખુ ધિવદેિ િથી. 
- પરુાવા અધિધિયમ જમ્મ-ુકશ્મીર ધસવાય ભારતિો સમાવશે થાય છે. 
- સાક્ષીઓિી સખં્યા ઓછામા ઓછી 2 િોવી જોઈએ. 
- 1 કરતા વિારે એક સરખા મરણ મખુ ધિવદેિ આપ્યા િોવા છતા તે 

ધિવદેિ અલગ વ્યક્ક્તિ ેઆપલેા િોય તો પણ ત ેપરુાવા ગ્રાહ્ય 
ગણાય છે. 

- એલ.ઈ.બી. સાબ્રબત કરવાન ુભારણ આરોપી પર િોય છે. 
- પ્રમાબ્રણત િકલ અસલ દસ્તાવજેિી ગરજ સારે છે. 
- જવાબ આપવાથી પોત ેગિુામા આવી જશ ેતેવ ુજણાય તો પોલીસ 

અધિકારી અદાલતમા જવાબ આપવાિો ઈડકાર કરી શકે છે. 
- ઈરાદો એ આરોપીિી માિધસક ક્સ્થતી છે. 
- અમકુ લોકો લગ્િમા બિારગામ ગયા છે ત ેમાહિતી ચોરીિા ગિુાિો 

ધિધમત્ત બિી શકે છે. 
- મરણમખુ ધિવદેિ કરિાર વ્યક્ક્ત જીવતં રિી જાય તો ધિવદેિ 

સામાડય ધિવદેિ ગણાય છે. 
- અસલ દસ્તાવેજ એ પ્રાથધમક પરુાવો ગણાય છે. 
- અસલ દસ્તાવેજિા બદલામા તિેી િકલ રજુ કરવામા આવે તિે ે

ગૌણ પરુાવો કિ ેછે. 
- દસ્તાવજે : ખાિગી – જાિરે 

- પરુાવો : પ્રાથધમક – ગૌણ 

- પરુાવાિા પ્રકાર : મૌબ્રખક પરુાવો,દસ્તાવજેી પરુાવો,સાયંોબ્રગક પરુાવો, 
કણષપણષ પરુાવો 

- પરુાતિ દસ્તાવજેિ ેસાવષજધિક દસ્તાવજે તરીકે ઓળખાય છે. 
 કલમ – 90 : જાિરે દસ્તાવજે ધસવાયિા તમામ 

દસ્તાવજેિ ેખાિગી ગણવામા આવ ેછે. 
 એલીબી કઈ કલમ મજુબ સાબ્રબત કરવામા આવ ેછે ? 
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 કલમ – 123 : લાગતા વળગતા ખાતાિી પરવાિગી વગર જે 
ત ેખાતાિા કામકાજ અંગે પરુાવ આપી શકાય િિી. 

 કલમ – 124 : કોઈ સરકારી અધિકારી જ્યારે કોઇ બાબત જાિરે 
કરવાથી જાિરે હિતિ ેનકુસાિ થવા માિતા િોય ત્યારે ત ે
જાિરે કરવાિી ફરજ પાડી શકાય િિી, 

 કલમ – 125 : ગિુો થવા ધવશિેી માહિતી, ક્યા ગિુાિી માહિતી 
ક્યાથંી આવી (બાતિી મળે) ત ેકિવેાિી પોલીસિે કે 
મજેજસ્રેટિ ેફરજ પાડી શકાય િિી. 
- િોંિ : ડયાયાલયમા ડયાયાિીશો મજેજસ્રેટોિો સમાવશે 

થાય છે. પરંત ુલવાદિો સમાવશે ડયાયાલયમા થતો 
િથી. 

- એફ.આઈ.આર. એ જાિરે દસ્તાવજે છે. 
- મૌબ્રખક મરુાવો િમશેા પ્રત્યક્ષ િોવો જોઇએ. 
- કોઈ ગિુો થયાિી માહિતી પોલીસે ક્યાથંી મળેવી તિેી 

કોઈ વ્યક્ક્ત જણાવવા માટેિી ફરજ પાડી શકે િિી. 
- સાક્ષી તિેી યાદદાશ્ત તાજી કરવા દસ્તાવજેોિી િકલોિો 

ઉપયોગ કરી શકે છે . 
- ધિષ્ટ્ણાતંોિો પરુાવો 45 અનસુાર ગ્રહ્ય છે. 
- રીબ્યિુલ ેકરેલી તપાસમા પરુાવાિો કાયદો લાગ ુપડાતો 

િથી. 
- કા.કે.રીબ્યિુલ એ કુદરતી ડયાયિા ધસધ્િાતં પર કામ કરે 

છે. 
- કબલુાત પોલીસ કસ્ટડીમા થઈ િોય ત્યારે આરોપી સામ ે 

સાબ્રબત થઈ શકે િિી.  

 કલમ 11 : એલીબી (અપરાિિા સમય ેઅડય સ્થળે િાજરી) 

- અદાલતમા લવાદિો સમાવેશ થતો િથી 
- વધસયતિામ ુએ લબે્રખત પરુાવો ગણવામા આવ ેછે. 
- કબલુાત એ ધિણાષયક પરુાવો ગણવામા આવ ેછે. 
- મરણમખુ ધિવદેિ એ ફોજદારી કાયષવાિીિો અગત્યિો 

ભાગ છે. 
- ફેરતપાસમા ઉલટ પ્રશ્ન પછુી શકાય િિી. 
- ધશલાલખે એ દસ્તાવજે છે. 
- ધિષ્ટ્ણાતંો િો પરુાવો અદાલત માટે ધિણાષયક ગણવામા 

આવ ેછે. 
- યાદ દાશ તાજી કરવા કેસ ડાયરીિો ઉપયોગ કરે છે. 
- વારંવાર એક જ પ્રકારિો અકસ્માત ઈરાદા પવૂષકન ુકૃત્ય 

ગણાય છે. 
- મૌિ િત િારણ કરિાર સાક્ષી અદાલતમા ઇશારાથી 

ધિવદેિ આપી શકે છે. 
- કાટુષિ એ દસ્તાવેજ છે. 
- સાક્ષીઓિી સૌપ્રથમ સરતપાસ કરવામા આવ ેછે. 
- જવાબ આપવાથી પોત ેગિુામા આવી શકે છે એ કારણ ે

સાક્ષીઓિ ેજવાબ આપવામાથી મકુ્ક્ત આપી શકાય છે. 
- અસલ પરથી કરેલ િકલો અથવા અસલ દસ્તાવજે સાથ ે

મળેવલેી િકલો ગૌણ પરુાવો ગણી શકાય છે. 
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     - પરુાવામા કાયદાિી કલમમા ભારતિો ઉલ્લખે કલમ – 3મા કરવામા 
આવ્યો છે.અિ ેજમ્મ ુકાશ્મીર ધસવાય ભારતમા ગણવામા આવશે 

 કલમ – 6 એ એજ ભાગરૂપ ેબિાવવામા બિતી િહકકત છે. 
 કલમ – 9 ઓળખ પરેડ  

   - દસ્તાવજેી પરુાવાવામા મિત્વિી બાબતો તિેી ધવગત છે તેિી ધવરુધ્િમા 
પરુાવો આપી શકાય િિી. 
   - પ્રાથધમક પરુાવાિી ગેરિાજરીમા આખરી ઉપાય ગૌણ પરુાવો રજુ કરી 
શકાય છે. 
   - મરણમખુ ધિવદેિ એ સમથષિ વગર સજાિો આિાર બિી શકે િિી. 
   - મરણમખુ ધિવદેિ એ ધિણષય પરુાવો છે એ પરુાવાન ુમલુ્યાકંિ કરવ ુ
જોઈએ. 
   - ફોજદારી બાબતમા તિોમતિામ ુઘડવામા આવ ેછે. 
   - ફોજદારી – તિોમતિામ ુ– કબલુાત – કલમ – 103 

   - હદવાિી – મદુ્દા – ક્સ્વકૃધત – કલમ 17 

   - મરણમખુ ધિવદેિ સવાલ અિ ેજવાબમા િોય તો તિે ેસાબ્રબત કરી શકાય િિી. 

- ફોજદારી કાયષવાિીમા વ્યક્ક્ત સારી ચાહરત્ર્ય છે તે િહકકત 
ગણવામા આવે છે. 

- િસ્તાક્ષર ધિષ્ટ્ણાતંોિો અબ્રભપ્રાય કોટષ માડય રાખ ેછે. 
- હડસ્કવરી પચંિામ ુપરુાવાિી કલમ – 27 આિારે માડય 

રાખવામા આવે છે. 
- િકશો અિે પ્લાિ દસ્તાવેજ છે. 
- એડવોકેટ જિરલિી ધિમણકુ કોણ ? રાજ્ય સરકાર 

- એટિી જિરલિી ધિમણકુ કોણ કરે છે ? કેડદ્ર સરકાર 

- જૂબાિી આપિાર વ્યક્ક્ત સગીર તમેજ મુગંી િોઈ શકે. 
- સાભંળેલ પરુાવો કાયદામા સ્વીકાયષ િથી. 
- દસ્તાવજે એ ધિજીવ પદાથષ છે તેિ ેઅદાલત સમથષ મકુવો 

પડે છે અિ ે દસ્તાવજે કોઈ હદવસ મૌબ્રખક પરુાવો આપી 
શકતો િથી. 
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                                  િારતીય પરુાવા અશધશનયમના કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નો 
1.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિો અમલ ક્યારથી શરૂ થયો ? 1 સપ્ટેમ્બર, 1872 

2.  ક્યા રાજ્યમા ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિો કાયદો અમલમા આવ્યો િથી ?  જમ્મ ુકશ્મીર 
3.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમમા િહકકત, દસ્તાવેજિે પરુાવાિી વ્યાખ્યા 

આપવામા આવી છે ? 
કલમ 3 

4.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ વાદગ્રસ્ત િહકકતો અિે પ્રસ્તતુ િકીકતોિો 
પરુાવવા આપી શકાય છે. ? 

કલમ 5 

5.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ પરુાવા કેટલા પ્રકારિા િોય છે ? 9 
6.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ “સ્વીકૃધત” અથવા “કબલુાત”િી વ્યાખ્યા 

આપવામા આવી છે ? 
કલમ 17 

7.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ઓળખ પરેડિા પરુાવાિો ઉલ્લેખ 
કરવામા આવ્યો છે ? 

કલમ 9 

8.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ કરેલી કબલુાત 
સાબ્રબત કરી શકાશે િિી ? 

કલમ 25 

9.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ નકુસાિ બાબતે વળતરિી જોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ 12 

10.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ધિિાષયક પરુાવાિી વ્યાખ્યા આપવમા 
આવી છે ? 

કલમ 4 

11.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ કલમ- 26 મજુબ કોઈ વ્યક્ક્ત એ પોલીસ કસ્ટડીમા કોિી સમક્ષ 
કરેલી કબલુાત ગ્રાહ્ય ગણાય છે ? 

મેજજસ્રેટ 

12.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ મરણોડમખુ ધિવેદિિી જોગવાઈ છે ? કલમ 32 
13.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ આકક્સ્મક અથવા ઈરાદાપવૂષક કૃત્યો અંગે 

જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 15 

14.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ મજુબ સામડય રીતે મરણોડમખુ ધિવેદિ કોિી સમક્ષ કરવામા 
આવે છે ? 

મેજજસ્રેટ 

15.  મરણોડમખુ ધિવેદિ એટલે શ ુ? મતૃ વ્યક્ક્ત પ્રસ્તતુ િકીકત 
સબંિંમા મૌબ્રખક અથવા લેબ્રખત 
સ્વરૂપમા આપેલ ુકથિ 

16.  શ ુભારતીય પરુાવા અધિધિયમ  મજુબ ધિષ્ટ્ણાતંિી વ્યાખ્યામા પોલીસ અધિકારીિો સમાવેશ 
કરી શકાય છે ? 

િા 

17.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ પ્રલોભિ િમકી અથવા વચિથી મિ 
ઉપર થયેલ અસર દુર થયા પછી કરેલી કબલુાત પ્રસ્તતુ છે ? 

કલમ 28 

18.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ મજુબ દસ્તાવેજ કેટલા પ્રકારિા િોય છે ? બે પ્રકારિા  

1. જાિરે 

2. ખાિગી 
19.   ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ દસ્તાવેજો અંગે મૌબ્રખક સ્વીકૃધત ક્યારે 

પ્રસ્તતુ થાય તે અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 22 

20.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ  મજુબ જ્યારે કોઈ કાયષવાિીમા પરુાવો પ્રાપ્ત થતો િથી ત્યારે 
પરુાવો આપવાિી જવાબદારી કોિી છે ? 

ફરીયાદ કરિાર અથવા તિોમત 
મકુિાર 

21.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ફોજદારી કાયષવાિીમા પ્રલોભિ, િમકી કલમ 24 
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અથવા વચિિા માટે કરવામા આવેલી જોગવાઈ ગ્રાહ્ય િથી ? 
22.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ઈલેક્રોધિક રેકડષિી ધવગત અંગે મૌબ્રખક 

સ્વીકૃતી સસુગંત છે ? 
કલમ 22(A) 

23.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ પોલીસ કસ્ટડીમા િોય ત્યારે આરોપી 
પોલીસ સમક્ષ કરેલી કબલૂાત તેિી ધવરુદ્વ સાબ્રબત કરી શકશે િિી ? 

કલમ 26 

24.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ  મજુબ બિરેો મુગંો સાક્ષી કઈ રીતે પરુાવા આપી શકશે ? લખાણ દ્વારા અથવા ધિશાિી 
કરીિે 

25.  શ ુકોઈ વ્યક્ક્ત પોતાિા ગિુાિી કબલુાત ગ્રામ પચંાયત સમક્ષ કરે છે, તો આ પરુાવા 
ડયાયાલયમા માડય રિશેે ? 

િા 

26.  શ ુમરણોડમખુ ધિવેદિ પરુાવાિી ઉલટતપાસ થઈ શકે છે ? િા 
27.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ સિ ગિેુગારિી કબલુાત સબંિંી જોગવાઈ 

કરવામા આવી છે ? 
કલમ 30 

28.  કોઈપણ પ્રકારિો દસ્તાવેજ એ ક્યા પ્રકારિો પરુાવો છે ? પ્રાથધમક પરુાવો 
29.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ િીસાબ િા ચોપડાઓમા ધિયધમત િોંિો 

અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 34 

30.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ દસ્તાવેજોિે પ્રાથધમક અથવા ગૌણ 
પરુાવાથી સાબ્રબત કરી શકાશે ? 

કલમ 61 

31.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ પ્રાથધમક અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી 
છે ? 

કલમ 62 

32.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ગૌણ પરુાવા અંગે જોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 63 

33.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ પ્રાથધમક પરુાવાથી દસતાવેજોિી સાબ્રબતી 
અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 64 

34.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ દસ્તાવેજો સબંિંી ગૌણ પરુાવા આપી 
શકાય તેવા સઅંજોગો અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 65 

35.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ઈલેક્રોધિક રેકડષ અંગે પરુાવા આપવા 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 65 (A) 

36.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ઈલેક્રોધિક રેકડષિી પરુાવામા ગ્રાહ્યતા 
સ્વીકારવામા આવી છે ? 

કલમ 65 (B) 

37.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ મૌબ્રખક પરુાવા દ્વારા િકીકત પરુવાર કરવા 
અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 59 

38.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ મૌબ્રખક પરુાવા પ્રત્યક્ષ િોવા જોઈએ ? કલમ 60 
39.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ િકશાઓ અિે પ્લાિમા ધિવેદિ અંગે 

જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 36 

40.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ “કાયદાિા પસુ્તકોમા િોય તેવા કથિોિી 
પ્રસ્તતુા” અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 38 

41.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ ધિષ્ટ્ણાતંિા અબ્રભપ્રાય સાથે સબંિં 
િરાવતી અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 46 

42.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ િસ્તાક્ષરિા અબ્રભપ્રાય ધવશે જોગવાઈ 
કરવામા આવી છે ? 

કલમ 47 
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43.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ હડબ્રઝટલ ધસગ્િેચરમા અબ્રભપ્રાય ધવશે 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 47 (A) 

44.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ િક અથવા હરવાજિા અક્સ્તત્વ ક્યારે 
પ્રસ્તતુ છે તે અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 48 

45.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ પ્રથાઓ, માડયતાઓ કે ધસધ્િાતંો 
અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ છે તે અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 49 

46.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમ િી કઈ કલમ મજુબ સગપણ અંગેિો અબ્રભપ્રાય ક્યારે પ્રસ્તતુ 
છે તે અંગેિી જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 50 

47.  શ ુ30 વર્ષ પિલેા કોઈ પણ દસ્તાવેજોિો પરુાવો ગ્રાહ્ય ગણાશે ? િા 
48.  સાક્ષી દ્વારા આપવામા આવેલા ધિવેદિિી કાયદેસરતા ક્યારે ગણાય ? ઉલટ તપાસમા 
49.  શ ુસિગિેુગારિે સક્ષમ સાક્ષી ગણી શકાય છે ? િા 
50.  પછુવામા આવતા પ્રશ્નોિો  બદુ્ધદ્વયકુ્ત જવાબ આપિાર બાળક સક્ષમ સાક્ષી ગણી શકાય છે ? િા 
51.  શ ુધવદેશી િાગહરક સક્ષમ સાક્ષી ગણી શકાય છે ? િા 
52.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમા ડયાધયક િોંિ લેવી પડે એ િહકકતો અંગે 

જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 57 

53.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમા જાિરે દસ્તાવેજો અંગે જોગવાઈ કરવામા આવી 
છે ? 

કલમ 74, જાિરે દસ્તાવેજો 

54.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમા ખાિગી દસ્તાવેજો અંગે જોગવાઈ કરવામા 
આવી છે ? 

કલમ 75ક 

55.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમા જાિરે દસ્તાવેજોિી પ્રમાણીત િકલો અંગે 
જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 77 

56.  શ ુદસ્તાવેજોિી પ્રમાણીત િકલો પરુાવા તરીકે રજુ કરી શકાય ? િા 
57.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમા ધવદેશી ડયાધયક રેકડષિી પ્રમાણીત િકલો માિી 

લેવા બાબતે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 
કલમ 86 

58.  ભારતીય પરુાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમા પસુ્તકો, િકશા અિે ચાટષ ધવશે માિી લેવા 
બાબતે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ? 

કલમ 87 

 

 

 


