
GUJARAT  BILL  NO. 15  OF 2021. 
 
 

THE GUJARAT  FREEDOM  OF  RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2021. 
 

A BILL 
 

further to amend the Gujarat freedom of Religion Act, 2003.  
 

સન ર૦૨૧�ુ ં �જુરાત િવધેયક ક્રમાકંઃ ૧૫. 

 

�જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય (�ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૧. 

 

�જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય અિધિનયમ, ૨૦૦૩ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

આથી, ભારતના ગણરાજ્ યના બો�રેમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છેઃ- 

 

૧. (૧)  આ અિધિનયમ �જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે.  

(૨) તે રાજય સરકાર, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ં

આવશે.  

 

૨. �જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય અિધિનયમ, ૨૦૦૩(�નો આમા ંહવે પછ�, “�ખુ્ય અિધિનયમ” તર�ક� 

ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૨ મા,ં- 

 (૧) ખડં (ક)મા,ં પેટા-ખડં (૨) પછ�, નીચેનો પેટા-ખડં ઉમેરવોઃ- 

  “(૩) સાર� �વનશૈલી, દ�વી �ૃપા અથવા અન્યથા;” 

 (૨) ખડં (ઘ)ને બદલે, નીચેનો ખડં �કૂવોઃ- 

“(ઘ) “કપટ�કુ્ત સાધનો” મા ં ગેરર�ૂઆત અથવા કોઇ કપટ�કુ્ત પ્ર��ુક્ત, ખોટા 

નામ, અટક, ધાિમ�ક �ચહ્નનો ઉપયોગ કર�ને અથવા અન્યથા ખોટા નામધારણનો 

સમાવેશ થાય છે;”. 

સન 

૨૦૦૩ના 

�જુરાતના 

૨૨ મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨ નો 

�ધુારો. 

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને 

આરંભ. 

સન 

૨૦૦૩નો 

�જુરાતનો 

૨૨ મો. 



૩. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩ મા,ં “અથવા કપટ�કુ્ત સાધનો દ્વારા” એ શબ્દોને બદલે, 

“અથવા કપટ�કુ્ત સાધનો દ્વારા અથવા લગ્ન કર�ને અથવા કોઇ વ્ય�ક્તના લગ્ન કરાવીને 

અથવા કોઇ વ્ય�ક્તને લગ્ન કરવામા ંસહાય કર�ને ” એ શબ્દો �કૂવા. 

 
 
 

૪. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩ પછ�, નીચેની કલમ દાખલ કરવીઃ- 

 

“૩ક.   નારાજ થયેલ કોઇ વ્ય�ક્ત, તેના માતાિપતા, ભાઇ, બહ�ન અથવા લોહ�ના 

સગપણથી, લગ્ન અથવા દ�ક િવધાનથી સગપણ ધરાવતી કોઇ અન્ય વ્ય�ક્ત, આ 

અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા કોઇ �નુા માટ� કોઇ વ્ય�ક્ત િવ�ધ્ધ, હ�મૂત ધરાવતા ં

પોલીસ મથકમા ંપ્રથમ મા�હતી અહ�વાલ (એફ. આઇ. આર.)  દાખલ કર� શકશે.”. 

 

૫. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં િવદ્યમાન કલમ ૪ને, તે કલમની પેટા-કલમ (૧) તર�ક� ફર� નબંર 

આપવો અને એવી ર�તે ફર� નબંર આપેલ પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ 

ઉમેરવીઃ- 

“(૨) આ અિધિનયમ હ�ઠળ કોઇ �નુો કરવામા ંઆવ્યો હોય, ત્યાર� �નાથી �નુો બનતો હોય 

તે�ુ ં �ૃત્ય ખર�ખર કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત ઉપરાતં નીચે પૈક�ની દર�ક વ્ય�ક્તએ �નુો કરવામા ં

ભાગ લીધો હોવા�ુ ંગણાશે અને �ણે ક� તેણે ખર�ખર સદર�ુ �નુો કય� હોય તેમ તેના પર 

આરોપ �કૂવામા ંઆવશે:- 

(ક) �નુો કરવા બી� વ્ય�ક્તને સક્ષમ બનાવવા અથવા સહાય કરવાના હ�� ુમાટ�, કોઇ �ૃત્ય 

કર� અથવા કોઇ કાયર્લોપ કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત,  

(ખ) �નુો કરવા માટ� બી� વ્ય�ક્તને સહાય કર�, મદદગાર� કર�, પરામશર્ કર� અથવા તેને 

સમંત કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત.”. 

  

સન 

૨૦૦૩ના 

�જુરાતના 

૨૨ મા 

અિધિનયમ

ની કલમ ૩ 

નો �ધુારો. 

સન ૨૦૦૩ના 

�જુરાતના ૨૨ 

મા 

અિધિનયમમા ં

નવી કલમ ૩ક 

દાખલ કરવા 

બાબત.  

ફ�રયાદ 

દાખલ 

કરવા 

બાબત.  

સન ૨૦૦૩ના 

�જુરાતના 

૨૨ મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૪નો  

�ધુારો.  



૬. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૪ પછ�, નીચેની કલમો દાખલ કરવી:- 

“૪ક. કલમ ૪મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં લગ્ન કર�ને અથવા કોઇ વ્ય�ક્તના લગ્ન 

કરાવીને અથવા કોઇ વ્ય�ક્તને લગ્ન કરવામા ંમદદ કર�ને કરાવાયેલા ધમર્પ�રવતર્નને 

સબંિંધત હોય તેટલે �ધુી, કલમ ૩ની જોગવાઇઓ�ુ ં ઉલ્લઘંન કર� તે વ્ય�ક્તને, ત્રણ 

વષર્થી ઓછ� ન�હ તેટલી પરં� ુપાચં વષર્ �ધુીની ક�દની િશક્ષા થશે અને તે બે લાખ 

�િપયા કરતા ંઓછો ન�હ તેટલા દંડની િશક્ષાને પણ પાત્ર થશેઃ  

પરં� ુઆ�ુ ં ઉલ્લઘંન સગીર, �ી અથવા અ��ુ�ૂચત �િત અથવા અ��ુ�ૂચત 

આ�દ�િતની વ્ય�ક્તના સબંધંમા ંકરા�ુ ંહોય, તો આવી જોગવાઇઓ�ુ ંઉલ્લઘંન કરનાર 

વ્ય�ક્તને, ચાર વષર્થી ઓછ� ન�હ તેટલી પરં� ુસાત વષર્ �ધુીની ક�દની િશક્ષા થશે અને 

તે ત્રણ લાખ �િપયા કરતા ંઓછો ન�હ તેટલા દંડની િશક્ષાને પણ પાત્ર થશે. 

૪ખ. એક ધમર્ની વ્ય�ક્ત દ્વારા બી� ધમર્ની વ્ય�ક્ત સાથે લગ્ન પહ�લા ં અથવા લગ્ન 

પછ�, તે�ુ/ંતેણી�ુ ંધમર્પ�રવતર્ન કર�ને, ગેરકાયદ�સર ધમર્પ�રવતર્નના હ�� ુમાટ� કરવામા ં

આવે�ુ ંકોઇ લગ્ન, ફ�િમલી કોટર્  દ્વારા અથવા ફ�િમલી કોટર્ની સ્થાપના કરવામા ંન આવી 

હોય, ત્યાર� આવા ક�સોની કાયર્વાહ� ચલાવવાની હ�મૂત ધરાવતી કોટર્   દ્વારા રદબાતલ 

�હ�ર કરવામા ંઆવશે. 

૪ગ. (૧) કોઇ સસં્થા અથવા સગંઠન, કલમ ૩ની જોગવાઇ�ુ ં ઉલ્લઘંન કર�, તો �નુો 

કરવામા ંઆવ્યો હોય તે સમયે આવી સસં્થા અથવા સગંઠનનો હવાલો ધરાવતી હોય 

અથવા તેને જવાબદાર હોય તેવી દર�ક વ્ય�ક્તને, ત્રણ વષર્થી ઓછ� ન�હ તેટલી પરં� ુ

દસ વષર્ �ધુીની ક�દની િશક્ષા થશે અને તે પાચં લાખ �િપયા �ધુીના દંડની િશક્ષાને 

પણ પાત્ર થશે. 

(૨) આવી સસં્થા અથવા સગંઠન, રા�ય સરકાર દ્વારા અપાતી કોઇ ગ્રાન્ ટ માટ� હકદાર 

થશે ન�હ.” . 

સન 

૨૦૦૩ના 

�જુરાતના 

૨૨-મા 

અિધિનયમ

મા ંનવી 

કલમો ૪ક 

થી ૪ગ 

દાખલ કરવા 

બાબત. 

ગેરકાયદ�સર 

ધમર્- પ�રવતર્ન 

દ્વારા લગ્નના 

�કસ્સામા ંકલમ 

૩ની 

જોગવાઇઓના 

ઉલ્લઘંન માટ� 

િશક્ષા . 

સસં્થા અથવા 

સગંઠને 

કર�લા �નુા. 

ગેરકાયદ�સર 

ધમર્પ�રવતર્નથી 

લગ્ન બાબત.  



૭. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૬ પછ�, નીચેની કલમ દાખલ કરવી:- 

“૬ક. કોઇ ધમર્પ�રવતર્ન, ગેરર�ૂઆત, બળ, અ��ુચત પ્રભાવ, બળજબર�, પ્રલોભન 

અથવા કોઇ કપટ�કુ્ત સાધનો અથવા લગ્ન દ્વારા કરવામા ંઆવ્�ુ ં ન હ� ુ,ં તેની 

સા�બતીનો બોજો �ણે ધમર્પ�રવતર્ન કરાવ્�ુ ંહોય તે વ્ય�ક્ત ઉપર રહ�શે અને આ�ુ ં

ધમર્પ�રવતર્ન કોઇ વ્ય�ક્તએ કોઇ �ૃત્ય, કાયર્લોપ, સહાય, મદદગાર� અથવા પરામશર્ 

કર�ને બી� વ્ય�ક્ત માટ� સરળ બનાવ્�ુ ંહોય તો તે �ગેનો સા�બતીનો બોજો એવી 

બી� વ્ય�ક્ત પર રહ�શે.”.  

૮. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૭ ને બદલે, નીચેની કલમ �કૂવી:- 

“૭. ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ 

અિધિનયમ હ�ઠળના �નુા, પોલીસ અિધકારના અને �બન �મીનપાત્ર રહ�શે અને 

તેની તપાસ નાયબ પોલીસ અધીક્ષકથી ઉતરતા દરજ્�ના અિધકાર� કર� શકશે 

ન�હ.”.  

સન 

૨૦૦૩ના 

�જુરાતના 

૨૨ મા 

અિધિનયમમા ં

નવી કલમ 

૬ક દાખલ 

કરવા 

બાબત.  

સા�બતીનો 

બોજો. 

�નુા પોલીસ 

અિધકારના 

અને �બન-

�મીન-પાત્ર 

હોવા બાબત. 

 

સન 

૨૦૦૩ના 

�જુરાતના 

૨૨ મા 

અિધિનયમની  

કલમ ૭ 

બદલવા 

બાબત.  

 

સન 

૧૯૭૪નો  

૨ જો.  



ઉદે્દશો અને કારણો 

�જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય અિધિનયમ, ૨૦૦૩થી, પ્રલોભન, બળ અથવા  ગેરર�ૂઆત અથવા 

કોઇ બી� કપટ�કુ્ત સાધનો મારફત કરાયેલા ધમર્પ�રવતર્નની તજવીજ કરવા ધા�ુ� છે. તેમ 

છતા,ં સાર� �વનશૈલી, દ�વી �ૃપાનો વાયદો કર�ને અને ખોટા નામધારણથી ધમર્પ�રવતર્નના 

બનાવો બનતા રહ� છે. હાલમા,ં ધમર્પ�રવતર્નના હ�� ુ માટ� �ીઓને લગ્ન માટ� લલચાવવાના 

બનાવો વધતા �ય છે.  

 
િવધેયકની મહત્વની જોગવાઇઓ નીચે પ્રમાણે છેઃ  

 

(૧) “સાર� �વનશૈલી, દ�વી �ૃપા અથવા અન્યથા” એ શબ્દો દાખલ કર�ને “લલચાવ�ુ”ં ની 

વ્યાખ્યા �ધુારવામા ંઆવી છે �થી કર�ને કોઇ વ્ય�ક્તને સાર� �વનશૈલીનો, દ�વી �ૃપાનો 

અથવા અન્યથા વાયદો કર� તેવી વ્ય�ક્તને સદર�ુ અિધિનયમની જોગવાઇઓ હ�ઠળ િશક્ષા 

કર� શકાય. “કપટ�કુ્ત સાધનો”ની વ્યાખ્યા પણ �ધુારવા ધા�ુ� છે. િવધેયકની કલમ ૨ થી 

તે માટ� જોગવાઇ કર� છે. 

  
(૨) લગ્ન કર�ને અથવા કોઇ વ્ય�ક્તના લગ્ન કરાવીને અથવા કોઇ વ્ય�ક્તને લગ્ન કરવામા ં

મદદ કર�ને  કરાવાતા બળજબર��વૂર્કના ધમર્પ�રવતર્ન પર પ્રિતબધં �કૂવા�ુ ંપણ જ�ર� 

જણા�ુ ંછે. તદ�સુાર સદર�ુ અિધિનયમની કલમ ૩ �ધુારવા ધા�ુ� છે. િવધેયકની કલમ ૩ 

થી તે માટ� જોગવાઇ કર� છે. 

  
(૩) નવી કલમ ૩ક દાખલ કરવા ધા�ુ� છે �થી કર�ને આ અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા કોઇ �નુા 

માટ� કોઇ વ્ય�ક્ત િવ�ધ્ધ, નારાજ થયેલ વ્ય�ક્ત, તેના માતાિપતા, ભાઇ, બહ�ન અથવા 

લોહ�ના સગપણથી, લગ્ન અથવા દ�ક િવધાનથી સગપણ ધરાવતી કોઇ અન્ય વ્ય�ક્ત, 

હ�મૂત ધરાવતા ંપોલીસ મથકમા ંપ્રથમ મા�હતી અહ�વાલ (એફ. આઇ. આર.)  દાખલ કર� 

શકશે. િવધેયકની કલમ ૪ થી તે માટ� જોગવાઇ કર� છે.  

 
(૪) િવદ્યમાન કલમ ૪ �ધુારવા ધા�ુ� છે �થી કર�ને �નાથી �નુો બનતો હોય તે�ુ ં �ૃત્ય 

ખર�ખર કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત ઉપરાતં, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી તેવી અ�કુ વ્ય�ક્તઓએ �નુો 

કરવામા ંભાગ લીધો છે એમ ગણાશે અને �ણે ક� તેણે સદર�ુ અિધિનયમ હ�ઠળ ખર�ખર 



સદર�ુ �નુો કય� હોય તેમ તેના પર આરોપ �કૂવામા ંઆવશે. િવધેયકની કલમ ૫ થી તે 

માટ� જોગવાઇ કર� છે. 

  

(૫) નવી કલમ ૪ક થી,  લગ્ન કર�ને અથવા કોઇ વ્ય�ક્તના લગ્ન કરાવીને અથવા કોઇ 

વ્ય�ક્તને લગ્ન કરવામા ં મદદ કર�ને ધમર્ પ�રવતર્નના એકમાત્ર હ��નુા સબંધંમા ં કલમ 

૩ની જોગવાઇઓના ઉલ્લઘંન માટ� િશક્ષાની જોગવાઇ કર� છે. િવધેયકની કલમ ૬ થી તે 

માટ� જોગવાઇ કર� છે.  

 

(૬) ગેરકાયદ�સર ધમર્પ�રવતર્ન દ્વારા લગ્ન, સસં્થા અને સગંઠને કર�લા �નુા અને સા�બતીનો 

બોજો �વી અ�કુ બી� જોગવાઇઓ પણ દાખલ કરવા ધા�ુ� છે.  

 

(૭) સદર�ુ અિધિનયમની િવદ્યમાન કલમ ૭ પણ બદલવા ધા�ુ� છે, �થી કર�ને �નુાને પોલીસ 

અિધકારના અને �બન-�મીનપાત્ર બનાવી શકાય અને તેનાથી આવા �નુાની તપાસ 

નાયબ પોલીસ અધીક્ષકથી ઉતરતા દરજ્�ના હોય તેવા અિધકાર� કર� શક� ન�હ એવી 

જોગવાઇ કર� શકાય.   

 
આ િવધેયકથી ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશ િસધ્ધ કરવા સદર�ુ અિધિનયમ �ધુારવા ધા�ુ� છે.  

                      પ્રદ�પિસ�હ �ડ��, 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

આ િવધેયકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા ંધારાક�ય સ�ાની સ�પણી માટ� જોગવાઇ કર� 

છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, 

અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા મળે છે. 

 ઉપ�ુર્ક્ત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે.  

 

તાર�ખ: ૨૫મી માચર્, ૨૦૨૧.                   પ્રદ�પિસ�હ �ડ��. 



�રુવણી 

 �જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય અિધિનયમ, ૨૦૦૩ (સન ૨૦૦૩ના �જુરાતના ૨૨ મા) માથંી ઉતારા. 

ર. આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્ યથા અપે�ક્ષત ન હોય તો,- 

(ક)  ‘‘લલચાવ�ુ'ં' એટલે- 

(૧)  રોકડમા ંઅથવા વસ્ ��ુપે બ�ક્ષસ અથવા તોષણ;        

(ર)  નાણાક�ય અથવા અન્ યથા કોઇ મહત્ વના લાભ આપવાના 

સ્ વ�પમા ંકોઇ પ્રલોભન આપ�ુ;ં                                          

(ખ) અને (ગ)   xxx   xxx   xxx 

(ઘ) ‘‘ કપટ�કુત સાધન '' મા ંગેરર�ૂઆત અથવા બી� કોઇ કપટ� પ્ર��ુકતનો સમાવેશ થાય 

છે; 

(ચ)   xxx   xxx   xxx 

૩. કોઇપણ વ્ ય�કત, સીધી ર�તે અથવા અન્ યથા કોઇ વ્ ય�કત�ુ ંબળ�વૂર્ક અથવા લલચાવીને 

અથવા કપટ�કુત સાધનો દ્વારા ધમર્પ�રવતર્ન કરાવી શકશે ન�હ અથવા કરાવવાનો પ્રયત્ ન 

કર� શકશે ન�હ અથવા કોઇ વ્ ય�કતને આ�ુ ંધમર્પ�રવતર્ન કરવામા ંમદદગાર� કર� શકશે ન�હ. 

 

૪. કલમ ૩ની જોગવાઇઓ�ુ ંઉલ્લઘંન કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, કોઇપણ દ�વાની  જવાબદાર�ને 

બાધ આવ્ યા િસવાય, ત્રણ વષર્ની �દુત �ધુીની ક�દની અને પચાસ હ�ર �િપયા �ધુીના 

દંડની િશક્ષાને પણ પાત્ર થશેઃ 

 પરં� ુકલમ ૩ની જોગવાઇઓ�ુ ંઉલ્લઘંન સગીર, �ી અથવા  અ��ુ�ૂચત �િત અથવા 

અ��ુ�ૂચત આ�દ�િતની વ્ ય�કતના સબંધંમા ંકર� તેવી કોઇ વ્ ય�કત, ચાર વષર્ની �દુત �ધુીની 

ક�દની અને એક લાખ �િપયા �ધુીના દંડની પણ િશક્ષાને પાત્ર થશે. 

૭. આ અિધિનયમ હ�ઠળનો �નુો, પોલીસ અિધકારનો �નુો ગણાશે અને પોલીસ 

ઇન્ સ્ પેકટરથી ઉતરતા દરજ�ના  હોય તેવા કોઇ અિધકાર�થી તેની તપાસ કર� શકશે ન�હ. 

વ્ યાખ્યા. 

બળ�વૂર્ક 

ધમર્પ�રવતર્ન 

કરાવવા ઉપર 

પ્રિતબધં. 

કલમ ૩ની 

જોગવાઇઓના 

ઉલ્લઘંન માટ� 

િશક્ષા. 

�નુો પોલીસ 

અિધકારનો 

ગણવા 

બાબત. 



  



�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

                                               

[સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં:૧૫.]  

 

 

�જુરાત ધમર્ સ્વાત�ંય અિધિનયમ, ૨૦૦૩ વ� ુ

�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

                                       

 

[શ્રી પ્રદ�પિસ�હ �ડ��, 

                                      �હૃ રા�ય મતં્રીશ્રી] 

 

 

(સન ૨૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની ૨૫મી તાર�ખે 

�જુરાત સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા. 


