
GUJARAT  BILL  NO.  11  OF  2022. 

 

 

THE GUJARAT CONTROL OF TERRORISM AND ORGANISED CRIME 

(AMENDMENT) BILL, 2022. 

 

 

A  BILL 

 

 

further to amend the Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Act, 2015.           

 
 

સન ૨૦૨૨નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૧.  
 

ગજુરાત આતુંકિાદ અને સુંગઠિત ગનુા વનયુંત્રણ (સધુારા) વિધેયક, ૨૦૨૨.   
 

ગજુરાત આતુંકિાદ અને સુંગઠિત ગનુા વનયુંત્રણ અવધવનયમ, ર૦૧૫ િધ ુસધુારિા બાબત 
વિધેયક.  

 
આથી, ભારતના ગણરાજ્યના તોતેરમા વર્ષમાાં નીચેનો અધિધનયમ કરવામાાં આવે છે:-    

૧.   (૧)  આ અધિધનયમ ગજુરાત આતાંકવાદ અને સાંગઠિત ગનુા ધનયાંત્રણ (સિુારા) 
અધિધનયમ, ૨૦૨૨ કહવેાશે.  

(ર) તે, સન ૨૦૨૨-ના જુલાઇ મઠહનાની ૧૫ મી તારીખે અમલમાાં આવ્યો હોવાનુાં ગણાશે.  
  
ર. ગજુરાત આતાંકવાદ અને સાંગઠિત ગનુા ધનયાંત્રણ અધિધનયમ, ર૦૧૫ (જેનો આમાાં હવે 
પછી, ‘‘મખુ્ય અધિધનયમ’’ તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં, કલમ ૨-માાં, પેટા-કલમ (૧)માાં, ખાંડ 
(ચ)માાં,“ખાંડણી, જમીન પચાવી પાડવી, સોપારી આપવી (કોન્ટ્રેક્ટ ઠકલલિંગ), આધથિક ગનુા, 
ગાંભીર પઠરણામોવાળા સાયબર ગનુા, મોટા પ્રમાણમાાં જુગારના કૌભાાંડ ચલાવવા, વેશ્યાવધૃિ 
માટે માનવ તસ્કરી કૌભાાંડ (હ્યમુન રાઠિકીંગ રેકેટ) ચલાવવા અથવા બાનની રકમ લેવા 
સઠહતની તેવી ગેરકાયદેસર પ્રવધૃિ અને આતાંકવાદી કૃત્ય ચાલ ુરાખવુાં તે” એ શબ્દોને બદલે, 
“ખાંડણી, જમીન પચાવી પાડવી, સોપારી આપવી (કોન્ટ્રેક્ટ ઠકલલિંગ), આધથિક ગનુા, ગાંભીર 
પઠરણામોવાળા સાયબર ગનુા, વેશ્યાવધૃિ માટે માનવ તસ્કરી કૌભાાંડ (હ્યમુન રાઠિકીંગ રેકેટ) 
ચલાવવા અથવા બાનની રકમ લેવા સઠહતની ગેરકાયદેસર પ્રવધૃિ ચાલ ુરાખવી તે” એ શબ્દો 
મકૂવા. 

ટ ુંકી સુંજ્ઞા 
અને આરુંભ. 

સન 
૨૦૧૯ના 
ગજુરાતના 
૨૪મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૨નો 
સધુારો. 

સન 
૨૦૧૯નો 
ગજુરાતનો 
૨૪મો. 
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૩. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૪માાં,“અથવા કોઇપણ સમયે” એ શબ્દોને બદલે,“અથવા 
આ અધિધનયમના આરાંભની તારીખ પછી કોઇપણ સમયે”  એ શબ્દો મકૂવા. 
 
 
 
 
 
૪. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૨૦ માાં, પેટા-કલમ (૫)માાં,“ગનુાની તારીખે આરોપી આ 
અધિધનયમ અથવા કોઇ બીજા અધિધનયમ હિેળના” એ શબ્દોને બદલે,“ગનુાની તારીખ ે
આરોપી આ અધિધનયમ હિેળના” એ શબ્દો મકૂવા.  
 
 
 
 
૫. (૧) ગજુરાત આતાંકવાદ અને સાંગઠિત ગનુા ધનયાંત્રણ (સિુારા) વટહુકમ, ૨૦૨૨, 
આથી, રદ કરવામાાં આવે છે.   

(૨) આવી રીતે રદ થવા છતાાં, સદરહુ વટહુકમથી સિુાયાષ પ્રમાણેના મખુ્ય અધિધનયમ 
હિેળ કરેલુાં કોઇપણ કાયષ અથવા લીિેલુાં કોઇ પગલુાં, આ અધિધનયમથી સિુાયાષ પ્રમાણેના 
મખુ્ય અધિધનયમ હિેળ કરેલુાં અથવા લીિેલુાં હોવાનુાં ગણાશે. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

રદ કરિા 
બાબત 
અને 
અપિાદ. 
 

સન ૨૦૨૨-નો 
ગજુરાત 
િટહુકમ ૨જો. 

સન 
૨૦૧૯ના 
ગજુરાતના 
૨૪મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૪નો 
સધુારો. 

સન 
૨૦૧૯ના 
ગજુરાતના 
૨૪મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૨૦ નો 
સધુારો. 
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ઉદે્દશો અને કારણો  
 
ગજુરાત સરકારે, આતાંકવાદી પ્રવધૃિઓને અટકાવવા અને તેનુાં ધનયાંત્રણ કરવા માટે 

ધવશેર્ જોગવાઇઓ કરવા અને સાંગઠિત ગનુા ધસન્ન્ટ્ડકેટ્સની ગનુાઠહત પ્રવધૃિઓને અંકુશમાાં 
લેવા તેમજ તેની સાથે સાંકળાયેલી અને તેને આનરુ્ાંલગક બાબતો માટે ગજુરાત આતાંકવાદ અને 
સાંગઠિત ગનુા ધનયાંત્રણ અધિધનયમ, ૨૦૧૫ અધિધનયધમત કયો છે. સદરહુ અધિધનયમને 
ભારતના રાષ્ટ્રપધત દ્ધારા માંજૂરી આપવામાાં આવી છે અને તે જ ગજુરાત રાજ્યમાાં અમલમાાં છે. 
 
 ગજુરાત સરકારને, તેમ છતાાં, અમકુ જોગવાઇઓ વધ ુઅથષપણૂષ બનાવવા અને તેનુાં 
સરળ અથષઘટન કરવા માટે, સદરહુ અધિધનયમ સિુારવાનુાં જરૂરી જણાયુાં છે, જેથી કરીન ે
સદરહુ અધિધનયમના અમલ દરધમયાન કોઇપણ જોગવાઇનુાં ગજુરાત રાજ્યમાાંની વ્યક્ક્તઓને 
લબનજરૂરી મશુ્કેલીમાાં મકેૂ તેવુાં ખોટુાં અથષઘટન ન થાય.  
 
 ઉપયુષક્ત હતે ુ ધસદ્ધ કરવા માટે, ગજુરાત સરકારને, સદરહુ અધિધનયમની કલમ ૨-ની 
પેટા-કલમ (૧)નો ખાંડ (ચ), કલમ ૪ અને કલમ ૨૦ની પેટા-કલમ (૫) સિુારવા જરૂરી 
જણાયા છે. 
 

ગજુરાત રાજ્યની ધવિાનસભાનુાં સત્ર તે સમયે ચાલ ુન હોવાથી, ઉપયુષકત ઉદે્દશો ધસદ્ધ 
કરવા માટે, ગજુરાત આતાંકવાદ અને સાંગઠિત ગનુા ધનયાંત્રણ (સિુારા) વટહુકમ, ર૦૨૨ પ્રધસદ્ધ 
કરવામાાં આવ્યો હતો. આ ધવિેયકથી, સદરહુ વટહુકમને સ્થાને રાજ્ય ધવિાનમાંડળનો 
અધિધનયમ મકૂવા િાયુું છે.  

 

 

તારીખ:  ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨.                    હર્ષ સુંઘિી.    
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પરુિણી 

ગજુરાત આતુંકિાદ અને સુંગઠિત ગનુા વનયુંત્રણ અવધવનયમ, ર૦૧૫ 
(સન ૨૦૧૯ના ગજુરાતના ૨૪મા)માુંથી ઉતારા. 

૨. (૧) આ અધિધનયમમાાં, સાંદભષથી અન્ટ્યથા અપેલિત ન હોય તો,- 

(ક) થી (ઘ)  xxx  xxx  xxx 

(ચ) “સાંગઠિત ગનુા” એટલે કોઇપણ વ્યક્ક્ત પથૃક રીતે અથવા સાંયકુ્ત રીતે, ઠહિંસા અથવા 
ઠહિંસાની િમકી અથવા િાકિમકી અથવા જબરદસ્તી અથવા બીજા ગેરકાયદે સાિનોના 
ઉપયોગથી સાંગઠિત ગનુા ધસન્ન્ટ્ડકેટના સભ્ય તરીકે અથવા એવી ધસન્ન્ટ્ડકેટ વતી ખાંડણી, જમીન 
પચાવી પાડવી, સોપારી આપવી (કોન્ટ્રેક્ટ ઠકલલિંગ), આધથિક ગનુા, ગાંભીર પઠરણામોવાળા 
સાયબર ગનુા, મોટા પ્રમાણમાાં જુગારના કૌભાાંડ ચલાવવા, વેશ્યાવધૃિ માટે માનવ-તસ્કરી 
કૌભાાંડ (હ્યમુન રાઠિકીંગ રેકેટ) ચલાવવા અથવા બાનની રકમ લેવા સઠહતની તેવી 
ગેરકાયદેસર પ્રવધૃિ અને આતાંકવાદી કૃત્ય ચાલ ુરાખવુાં તે; 

(છ) થી (ઝ)  xxx  xxx  xxx 

 
(૨)  xxx  xxx  xxx 

 
૪. કોઇપણ વ્યક્ક્ત, જેનો સાંતોર્કારક રીતે ઠહસાબ ન આપી શકે તેવી સ્થાવર અથવા 
જ ાંગમ ધમલકત, સાંગઠિત ગનુા ધસન્ન્ટ્ડકેટના સભ્ય વતી િરાવતી હોય અથવા કોઇપણ સમયે તે 
િરાવી ચકૂી હોય, તો તે, ત્રણ વર્ષ કરતાાં ઓછી નઠહ તેટલી પણ દસ વર્ષની આજીવન કેદ 
સિુીની મદુત માટેની ધશિાને પાત્ર થશે અને એક લાખ રૂધપયા કરતાાં ઓછા નઠહ તેટલા દાંડની 
ધશિાને પણ પાત્ર થશે અને આવી ધમલકત, કલમ ૧૮થી જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે ટાાંચ અન ે
સરકાર દાખલ કરવાને પણ પાત્ર થશે. 
 
૨૦. (૧) થી (૪)  xxx  xxx  xxx 

(૫) અધિધનયમમાાં ગમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, ધવશેર્ કોટષ-એ એવી નોંિ લીિી હોય કે 
પ્રસ્તતુ ગનુાની તારીખે આરોપી આ અધિધનયમ અથવા કોઇ બીજા અધિધનયમ હિેળના ગનુામાાં 
જામીન પર હતો, તો તેના જામીન માંજૂર કરવા જોઇશે નઠહ. 

(૬) અને (૭)  xxx  xxx  xxx 

વ્યાખ્યા.     

સુંગઠિત ગનુા 
વસન્ડિકેટના 
સભ્ય િતી 
બબન ઠહસાબી 
વમલકતનો 
કબજો 
ધરાિિા 
માટેની વશક્ષા. 

અવધવનયમની 
અમકુ 
જોગિાઇઓ 
સધુાયાષ 
પ્રમાણે લાગ ુ
પાિિા 
બાબત. 
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ગજુરાત વિધાનસભા સબિિાલય 

 

 

                                               

[સન ૨૦૨૨નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક:  ૧૧.] 

 

 

ગજુરાત આતુંકિાદ અને સુંગઠિત ગનુા વનયુંત્રણ 
અવધવનયમ, ર૦૧૫ િધ ુસધુારિા બાબત વિધેયક. 

[શ્રી હર્ષ સુંઘિી,  
                 ગહૃ રાજ્ય મુંત્રીશ્રી.]  

(સન ૨૦૨૨ના સપ્ટેમ્બર મઠહનાની ૧૬મી તારીખે 
ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાષ મજુબ) 

િી. એમ. પટેલ, 
સબિિ, 

   ગજુરાત વિધાનસભા. 



THE GUJARAT CONTROL OF TERRORISM AND ORGANISED
cRrME (AMENDMENT) BILL, 2022.

GUJARAT BILL NO. 11 OF 2022.

A BILL

.further to amend the Gujarat Control of Ten'orisnt and Organised Crime Act,

2015.

It is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India

as follows:-

1. (1) This Act may be calied the Gujarat Control of Terrorism.and shorttigeand

Organised Crime (Amendment) Act, 2022. ommencement'

(2) It shall be deemed to have come into force on the l5th.Jul y,2022.

H-329-9-2022
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Amendment of
section 2 of Guj.
24 of20l9.

Amendment of
section 4 of Guj.
24 of2019.

Amendment of
section 20 of
Guj.24 of20l9.

Repeal and
Saving.

2. in the Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Act, 20i5

(hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 2, in sub-section

(1), in clause (e), for the words "continuing unlawfirl activity and terorist

act including extortion, land grabbing, contract killing, economic offences,

cyber crimes having severe consequences, running large scale gambling

rackets, human trafficking racket", the words "continuing unlawful activity

including extortion, land grabbing, contract kiliing, economic offences,

cyber crimes having severe consequences, human trafficking racket" shall be

s'ubstituted.

3. In the principal Act, in section 4, pfter the words "or at any time", the

words "after the date of commencement of this Act" shall be inserted.

4. In the principal Act, in section 20, in sub-section (5), for the words

"under this Act, or under any other Act on the date", the words "under this

Act on the. date" shall be substituted.

5. (1) The Gujarat control of Terrorism and organised crime (Amendment)

Ordinance, 2022 ishereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything rl-one or any action taken under

the principal Act as amended by the said ordinance, shall be deemed to have

been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

Guj.24 of2019. '

Guj. Ord. 2 of
2022.



STATEMENT OF OBJECTS AIiD REASONS

The Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Act, 2015

has been enacted by the Govemment of Gujarat to make special provisions

for prevention and control of terrorist acts and for coping with criminal

activities by organised crime syndicates and for the matters connected

therewith or incidental thereto. The said Act has been assented to by the

Prepident of India and the same is being implemented in the State of Gujarat.

The Government of Gujarat however, considers it necessary to amend

the said Act in order to make certain provisions more meaningful and to make

them easy to interpret so that no provision is misinterpreted during

implementation of the said Act, resulting in unnecessary hassle to the persons

in the State of Gujarat.

To achieve the aforesaid purpose, the Government of Gujarat has

considered necessary to amend clause (e) of sub-section (1) of section 2,

section 4 and sub-section (5) of section 20 of the said Act.

As the Legislative A:;:embly of the State of Gujarat was not in session

at that time, the Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime

(Amendment) Ordinance,2022 was promulgated to achieve the aforesaid

objects. This Bill seeks to repiace the said Ordinance by at Act of the State

Legislature.

Dated the 16th September,2022 HARSH SANGHAVI.



ANNEXURE

EXTRACT FROM THE GUJARAT CONTROL OF TERRORISM
AI{D ORGANISED CRIME ACT,2015.

( Guj. 24 of 2019)

Definitions. 2. (i) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) to (d) xxx xxx xxx

(e) "organised crime" means any continuing unlawful activity and terrorist

act inciuding extortion, larrd grabbing, contract killing, economic offences,

cyber crimes having severe consequences, running large scaie gambling

rackets, human trafficking racket for prostitution or ransom by an individual,

singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on

behalf of such syndicate, by use of violence or threat of violence or

intimidation or coercion or other unlawful means;.

(0 to (h)

(2)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Punishment for
possessing

unaccountable
property on-

behalf of
member of
organised

crime
syndicate.

Modified
application of

certain
provisions of

Code.

4. If any pe son on behalf of a member of an organised crime syndicate is,

or at any time has been in possession of movable or immovable property

which he cannot satisfactorily account for, shall be punishable with

imprisonment for a term which shall not be less than three years but which

may extend to imprisonment for ten years and shall also be liabie to fine

which shall not be less tfan rupees one lakh and such property shall also be

liable for attachment and forfeiture, as provided by section 18.

20. (1) to (a) XXX xxx XXX

(5) Notwithstanding an),thing contained in the code, the accused shall not be

granted bail if it is noticed by the Special Court that he was on bail in an

offence under this Act, or under any other Act on the date of the offence in

question.

(6) and (7) XXX xxx XXX
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