
સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૨૨. 

 

�જુરાત �ુડંા અને અસામા�જક ��િૃ�ઓ (અટકાવવા બાબત) િવધેયક, ૨૦૨૦ 

 

કલમ િવગત 

૧. �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભ. 

૨. વ્યાખ્યા. 

૩. દંડ.  

૪. �રુાવાના ખાસ િનયમો. 

૫. િવશેષ કોટર્ની રચના. 

૬. બેઠક�ુ ંસ્થળ. 

૭. િવશેષ કોટર્ની હ�મૂત. 

૮. બી� �નુાઓના સબંધંમા ંિવશેષ કોટર્ની સ�ાઓ. 

૯. પ�બ્લક �ોિસ�ટુર (સરકાર� ફોજદાર� વક�લ). 

૧૦. િવશેષ કોટર્ની કાયર્ર�િત અને સ�ા. 

૧૧. સાક્ષી�ુ ંરક્ષણ. 

૧૨. અ�તા ધરાવતા ક�સની િવશેષ કોટર્  �ારા ઈન્સાફ� કાયર્વાહ�.  

૧૩. િનયિમત કોટર્ ને ક�સ તબદ�લ કરવાની સ�ા.  

૧૪. િમલકતની જપ્તી.  

૧૫. િમલકતની ��ુક્ત.  

૧૬. કોટર્  �ારા િમલકત સપંાદનના �કાર �ગે તપાસ.  

૧૭. તપાસ પછ� �ુકમ. 

૧૮. અપીલ. 

૧૯. અિધિનયમની અ�કુ જોગવાઈઓ ફ�રફાર કર�લી ર�તે લા� ુપડશે.  

૨૦. �નુાની ન્યાિયક ન�ધ અને તેની તપાસ. 

૨૧. ઉપરવટ અસર. 

૨૨. �ુકમના સબંધંમા ંમાનવા બાબત. 

૨૩. ��ુ��ુ�થી લીધેલા પગલાને રક્ષણ. 

૨૪. િનયમો કરવાની સ�ા. 

૨૫. �શુ્ક�લીઓ �ૂર કરવાની સ�ા. 
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GUJARAT BILL NO.  22 OF  2020. 

 

THE GUJARAT GOONDA AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES 
(PREVENTION) BILL, 2020. 

A BILL 

to make special provisions for the prevention of and for coping with, goonda 
and anti-social activities and for matters connected therewith or incidental 

thereto.  
                      

સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૨૨.     

�જુરાત �ુડંા અને અસામા�જક ��િૃ�ઓ (અટકાવવા બાબત) િવધેયક, ૨૦૨૦. 

�ુડંા અને અસામા�જક ��િૃ�ઓ અટકાવવા માટ� અને તેને પહ�ચી વળવા માટ�ની તથા તેની 

સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને આ�ષુ�ંગક બાબતો માટ�ની ખાસ જોગવાઇઓ કરવા બાબત 

િવધેયક. 

 

આથી, ભારતના ગણરાજયના એકોતેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ં

આવે છેઃ- 

૧. (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત �ુડંા અને અસામા�જક ��િૃ�ઓ (અટકાવવા બાબત) 

અિધિનયમ, ૨૦૨૦ કહ�વાશે.  

(૨) તે સમ� �જુરાત રા�યને લા� ુપડ� છે.   

(3) તે, રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ં

આવ્યો હોવા�ુ ંગણાશે. 

૨. (૧) આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્યથા અપે�ક્ષત ન હોય તો- 

  (ક) “અિધિનયમ” એટલે ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩; 

�ૂંક� સજં્ઞા, 

વ્યા�પ્ત અને 

આરંભ. 

વ્યાખ્યા. 

સન 

૧૯૭૪નો  

૨-જો.   
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(ખ) “�ુડંા” એટલે � કોઇ વ્ય�ક્ત, એકલા અથવા �ૂથમા,ં �હ�સા �ારા અથવા �હ�સાની 

ઘમક� અથવા �હ�સાના �દશર્ન �ારા અથવા ધાકધમક� આપીને અથવા 

જબરદસ્તી કર�ને �હ�ર વ્યવસ્થાને ખલેલ પહ�ચાડવાના ઉ�ેશથી અથવા પોતાના 

માટ� અથવા બી� કોઈ વ્ય�ક્ત માટ�, કોઈ અ��ુચત ભૌિતક, નાણાક�ય, દ�ખીતો 

(મહત્ત્વનો) અથવા બીજો લાભ મેળવવા માટ� અસામા�જક ��િૃ�ઓમા ં

સડંોવાયેલી હોય તેવી વ્ય�ક્ત; 

(ગ) “અસામા�જક ��િૃ�” એટલે �હ�ર જનતા અથવા તેના કોઈપણ વગર્મા,ં �ત્યક્ષ 

ર�તે અથવા પરોક્ષ ર�તે �બન-સલામતી, જોખમ અથવા ભયની કોઈ લાગણી 

ફ�લાવવા અથવા તેવી લાગણી ફ�લાય એ ર�તે અથવા વ્ય�ક્તઓની સલામતી, 

�હ�ર સલામતી, �હ�ર આરોગ્ય અથવા ઇકોલો�કલ િસસ્ટમ (પ�ર�સ્થિત િવષયક 

ત�ં)ની સલામતી માટ� કોઈ જોખમ ઊ�ુ ં થાય અથવા રા�યની િતજોર� 

(રાજકોષ)મા ંઅથવા કોઈ �હ�ર િમલકત અથવા ખાનગી િમલકતને કોઈ �કુસાન 

થાય અથવા ક્ષિત પહ�ચે એ ર�તે કાયર્ કર�ુ ંઅથવા નીચેની કોઈપણ ��િૃ�ઓમા ં

સડંોવા�ુ,ં �મ ક�- 

(૧) ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમના �કરણ ૮ અથવા �કરણ ૧૫ અથવા 

�કરણ ૧૬ અથવા �કરણ ૧૭ અથવા �કરણ ૨૨ હ�ઠળના િશક્ષાપા� 

�નુા; અથવા  

(૨)  �જુરાત નશાબધંી અિધિનયમ, ૧૯૪૯ અથવા ક�ફ� ઔષધ અને 

મનઃ�ભાવી �વ્ ય અિધિનયમ, ૧૯૮૫ અથવા તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા 

બી� કોઇ કાયદાની જોગવાઇઓ પૈક�ની કોઇ જોગવાઇ�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને, 

કોઇ દા� અથવા માદક �વ્યો અથવા જોખમી ઔષધો અથવા બી� માદક 

�વ્યો અથવા ક�ફ� �વ્યો�ુ ંઆસવન કર�ુ ંઅથવા ઉત્પાદન કર�ુ ંઅથવા 

સ�ંહ કરવો અથવા હ�રફ�ર કરવી અથવા આયાત કરવી અથવા િનકાસ 

કરવી અથવા વેચાણ કર�ુ ંઅથવા િવતરણ કર�ુ;ં અથવા  

(૩) કાયદા અ�સુાર હોય તે િસવાય સ્થાવર િમલકતનો કબજો લેવો અથવા 

કબજો લેવાનો �યાસ કરવો અથવા તેમા ં મદદ કરવી અથવા સહાય 

કરવી અથવા પોતાના માટ� અથવા બી� વ્ય�ક્તઓ વતી સ્થાવર 

િમલકતના મા�લક�હક માટ� ખોટા દાવા ઊભા કરવા અથવા તેના મા�લક� 

સન ૧૮૬૦નો 

૪૫-મો.   

 

સન 

૧૯૮૫નો 

૬૧-મો.   

 

સન ૧૯૪૯નો 

૨૫-મો.   
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હકના બનાવટ� દસ્તાવેજો ઊભા કરવા અથવા આવી િમલકતોનો 

ગેરકાયદ�સર કબજો લેવા માટ� કોઇ વ્ય�ક્તને �ણી��ૂને નાણાક�ય સહાય 

કરવી અથવા સ્થાવર િમલકતનો આવો કોઇ કાયદ�સરનો કબજો 

ધરાવનારનો બળજબર�થી અથવા ધાકધમક� આપીને, કબજો છોડાવવો 

અથવા કબજો છોડાવવાનો �યાસ કરવો; અથવા 

 (૪) �ી-કન્યા અનૈિતક વેપાર િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૬,  �તીય �કારના 

�નુા સામે બાળરક્ષણ અિધિનયમ, ૨૦૧૨; અથવા  

(૫) �જુરાત �ુગાર �િતબધં અિધિનયમ, ૧૮૮૭ની કલમ ૪ હ�ઠળ િશક્ષાપા� 

�નુા; અથવા  

(૬) કોઈ પટા અથવા અિધકારો અથવા માલ અથવા સેવાઓના �રુવઠા 

અથવા કરવાના કાયર્ માટ�, કોઈપણ સરકાર� િવભાગ, સ્થાિનક મડંળ 

અથવા �હ�ર અથવા ખાનગી ઉપ�મ (અન્ડરટ��ક�ગ) �ારા અથવા તેના 

વતી, કાયદ�સર ર�તે હાથ ધરવામા ંઆવેલી હરા�મા ંબોલીઓ બોલવાથી 

અથવા કાયદ�સર ર�તે મગંાવવામા ં આવેલા ટ�ન્ડર ભરવાથી કોઈપણ 

વ્ય�ક્તને અટકાવવો; અથવા   

(૭) કોઈ વ્ય�ક્તને તેનો કાયદામાન્ય વેપાર, વ્યવસાય, ધધંો અથવા રોજગાર 

અથવા તેની સાથે જોડાયેલી કોઈ બી� કાયદામાન્ય ��િૃ� સરળતાથી 

ચલાવતા અટકાવવી અથવા તેમા ંખલેલ પહ�ચાડવી; અથવા    

(૮) સા�દુાિયક સવંા�દતાને ખલેલ પહ�ચાડવા માટ� �હ�સાનો આ�ય લેવા 

અન્યોની ઉશ્ક�રણી કરવી; અથવા 

(૯) લોકોમા ંગભરાટ, ભય અથવા આતકં ફ�લાવવો; અથવા 

(૧૦) �હ�ર અથવા ખાનગી ઉપ�મ (અન્ડરટ��ક�ગ) અથવા કારખાનાના 

કમર્ચાર�ઓ અથવા મા�લકો અથવા ભોગવટો કરનારાઓને ભયભીત 

કરવા અથવા તેમના પર �ુમલો કરવો અને તેમની િમલકતના સબંધંમા ં

ઉપ�વ કરવો; અથવા  

(૧૧) બળજબર�થી બાન (ખડંણી)ની રકમ કઢાવવાના ઈરાદાથી કોઈ વ્ય�ક્ત�ુ ં

અપહરણ કર�ુ ંઅથવા તેને ભગાડ� જ�ુ;ં અથવા 

સન ૧૯૫૬નો ૧૦૪-મો.   

 સન ૨૦૧૨-નો ૩૨-મો.   

 સન ૧૮૮૭નો 

�જુરાતનો ૪-થો.   
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(૧૨) �જુરાત નાણાનંી ધીરધાર કરનારા બાબત અિધિનયમ, ૨૦૧૧ હ�ઠળ �હ�ર 

કર�લા લોન પરના વ્યાજના દર કરતા ં વધાર� દર� લોનનો કોઈ ભાગ 

અથવા વ્યાજ અથવા તેનો કોઈ હપતો વ�લૂ કરવાના હ��થુી અથવા 

લોનની લેવડદ�વડ અથવા લોનની રકમ અથવા તેના પરના વ્યાજની 

સ�ંણૂર્ અથવા �િશક વ�લૂાત સાથે સબંિંધત કોઈ સ્થાવર અથવા જગંમ 

િમલકત લઈ લેવા માટ�, કોઈ વ્ય�ક્તને �ત્યક્ષ અથવા બી� કોઈ ર�તે 

અથવા કોઈ વ્ય�ક્ત મારફત શાર��રક �હ�સા કરવી અથવા �હ�સા કરવાની 

ધમક� આપવી; અથવા  

(૧૩) ગેરકાયદ�સર ર�તે અને/અથવા ચોર��પીથી પ�ધુનની હ�રફ�ર કરવી અને 

�જુરાત પ� ુ સરંક્ષણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ અને �ાણી-�રતા િનવારણ 

અિધિનયમ, ૧૯૬૦મા ં કર�લી જોગવાઈઓનો ભગં થતો હોય તે�ુ ં �ૃત્ય 

કર�ુ;ં અથવા 

(૧૪) વા�ણ��યક શોષણ, વેઠ �થા, બાળ મ�ૂર�, �તીય શોષણ, �ગ �ૂર કરવા 

અને તેનો ગેરકાયદ�સર વેપાર, �ભક્ષા�િૃ� અને તેના �વી ��િૃ�ઓના 

હ��ઓુ માટ�, માણસોનો ગેરકાયદ�સર વેપાર કરવો; અથવા 

(૧૫)  શ� અિધિનયમ, ૧૯૫૯ની કલમો ૫, ૭ અને ૧૨નો ભગં કર�ને, શ� અને 

દા�ગોળાના ઉત્પાદન, વેચાણ અને હ�રફ�રમા ંસડંોવાયેલા હો�ુ;ં અથવા 

(૧૬) રા�યની સલામતી, �હ�ર વ્યવસ્થા અને �વનની એકધાર� ગિતને અસર 

કરતા હોય તેવા �નુાઓમા ંસડંોવાયેલા હો�ુ.ં 

(ઘ) ‘‘રા�ય સેવક’’ એટલે ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમની કલમ ૨૧મા ં અથવા 

તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા બી� કોઈ કાયદામા ંવ્યાખ્યા કયાર્ �માણેનો રા�ય 

સેવક. 

(૨) આ અિધિનયમમા ં વાપર�લા પણ વ્યાખ્યાિયત ન કર�લા અને ફોજદાર� કાયર્ર�િત 

અિધિનયમ, ૧૯૭૩ અથવા ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમમા ં વ્યાખ્યાિયત કર�લા શબ્દો 

અને શબ્દસ�હૂોનો, તે અિધિનયમોમા ંઅ��ુમે તેમનો � અથર્ કરવામા ંઆવ્યો છે તે જ 

અથર્ થશે. 

 

૩. (૧) �યાર� કોઇ �ુડંો કોઇ અસામા�જક ��િૃ�મા ંસડંોવાયેલો હોય અથવા તેવી ��િૃ� 

કરવાની તૈયાર� કરતો હોય અથવા �હ�ર વ્યવસ્થા �ળવવામા ંકોઇપણ ર�તે બાધક બને તેવી 

 

સન 

૧૯૫૪નો

૭૨-મો. 
 સન 

૧૯૬૦નો 

૫૯-મો. 
 

સન ૧૯૫૯નો 

૫૪-મો. 
 

સન ૨૦૧૧નો 

�જુરાતનો  
૧૪-મો. 

સન ૧૮૬૦નો 

૪૫-મો. 
 

સન 

૧૯૭૪નો 

૨-જો. 
 
સન 

૧૮૬૦નો 

૪૫-મો. 
 

દંડ.  
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��િૃ�ઓ કરતો હોવા�ુ ંજણાય, ત્યાર� �ુડંાને, સાત વષર્થી ઓછ� ન�હ તેટલી અને દસ વષર્ 

�ધુીની �દુતની કોઇપણ �કારની ક�દની અને પચાસ હ�ર �િપયાથી ઓછો ન�હ તેટલા દંડની 

િશક્ષા કરવામા ંઆવશે. 

(૨) રા�યસેવક હોય તેવી કોઇપણ વ્ય�ક્ત, �ુડંાને, �ુડંા �ારા (તેના પોતાના �ારા અથવા 

બી�ઓ �ારા) �નુો કરવામા ંઆવે તે પહ�લા ંઅથવા ત્યારબાદ ગેરકાયદ�સર ર�તે કોઇ 

મદદ કર� અથવા સાથ આપે અથવા કાયદાક�ય પગલા ંન લે અથવા આ સબંધંમા ંકોઇ 

કોટર્  અથવા તેના ઉપર� અિધકાર�ઓના આદ�શ�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંઇરાદા�વૂર્ક ટાળે, તેને, 

દસ વષર્ �ધુીની �દુતની પણ �ણ વષર્થી ઓછ� ન�હ તેટલી �દુતની કોઇપણ �કારની 

ક�દની સ� અને દંડ પણ કરવામા ંઆવશે. 

(૩) આ અિધિનયમ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલા િનયમો�ુ ંઉલ્લઘંન કર�ને �ુડંા �ારા કરવામા ં

આવે�ુ ંકોઇપણ કાયર્, દસ હ�ર �િપયાથી વ� ુન�હ તેટલા દંડ સ�હત અથવા દંડ િવના, 

છ મ�હનાથી વ� ુન�હ તેટલી �દુતની ક�દની સ�ને પા� રહ�શે. 

૪. આ અિધિનયમ હ�ઠળના �નુા અથવા તેને સબંિંધત �નુા માટ�ની અદાલતી કાયર્વાહ� 

અને િશક્ષાના હ��ઓુ માટ�, આ અિધિનયમમા ંઅથવા ભારતના �રુાવા અિધિનયમ, ૧૮૭૨-

મા ંિવ��નો કોઇપણ મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં- 

 •ậ ¶ ậ ỞặỦ Ẩ  Ỏậ ổậ ẼỀớ ỒỊ Ẳốệẻ ốễ ố� Ỉ ạ  ị ậ ị ớ ậớ Ạ ệỞề ổ ∆ 
 (૧) અગાઉના કોઇ �સગેં આ અિધિનયમની કલમ ૧૦૭ અથવા કલમ ૧૦૮ 

અથવા કલમ ૧૦૯ અથવા કલમ ૧૧૦ હ�ઠળ બધંાયેલા હતા; અથવા 

 (૨) �જુરાત અસામા�જક ��િૃ�ઓ અટકાવવા બાબત અિધિનયમ, ૧૯૮૫ હ�ઠળ 

તેને અટકમા ંલેવામા ંઆવ્યો હતો અને સલાહકાર મડંળ �ારા તે બાબતની 

��ુષ્ટ કરવામા ંઆવી હતી; અથવા  

 (૩)  �જુરાત પોલીસ અિધિનયમ, ૧૯૫૧-ની કલમ ૫૬ અથવા કલમ ૫૭ હ�ઠળ 

તેને હદપાર કરવામા ંઆવ્યો હતો; 

 

 (૪)  અગાઉના કોઇ �સગેં ફોજદાર� �નુા માટ� તેને દોિષત ઠરાવવામા ંઆવ્યો 

હતો અથવા ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમ અથવા કોઇ િવશેષ કાયદા 

સન 

૧૮૭૨નો 

૧લો.  

સન 

૧૯૮૫નો 

૧૬-મો. 

સન ૧૯૫૧નો 

�જુરાતનો 

૨૨-મો.  

સન ૧૮૬૦નો 

૪૫-મો.  

�રુાવાના 

ખાસ િનયમો. 



6 
 

અથવા સ્થાિનક કાયદા હ�ઠળ સ�પા� �નુા માટ� તેની સામે કાયદાની 

અદાલતમા ંફોજદાર� કાયર્વાહ� ચા� ુહતી;  

 (ખ) એ બાબત સા�બત થાય ક� �ુડંા અથવા તેના વતી કોઇ બી� વ્ય�ક્તએ કોઇ સમયે 

જગંમ અથવા સ્થાવર િમલકત ધરાવતી હોય અથવા ધરાવેલી હોય ક� �નો �હસાબ તે 

સતંોષકારક ર�તે આપી શક� તેમ ન હોય અથવા તેના નાણા �ા�પ્તના ંસાધનો તેની �ણ 

�જુબની આવકના �માણ બહારના હોય, તો કોટર્ , િવ���ુ ંસા�બત ન થાય, ત્યા ં�ધુી 

એ�ુ ંધાર� લેશે ક� આવી િમલકત અથવા નાણા ં�ા�પ્તના સાધનો તેની �ુડંા તર�ક�ની 

��િૃ�ઓ �ારા મેળવેલા છે અથવા સપંા�દત કર�લા છે;   

(ગ) તે બાબત સા�બત થાય ક� આરોપીએ કોઇ વ્ય�ક્ત�ુ ંઅપહરણ ક�ુ� છે અથવા તેને 

ઊઠાવી ગયો છે, તો કોટર્  એ�ુ ંધાર� લેશે ક� તેણે બાનની રકમ માટ� એ�ુ ંક�ુ� હ� ુ;ં   

(ઘ) તે બાબત સા�બત થાય ક� �ુડંાએ અપહરણ કર�લી વ્ય�ક્ત અથવા અપ�તને ખોટ� 

ર�તે �પાવી રાખેલો  છે અથવા ક�દ કર� ગ�ધી રાખેલો છે, તો કોટર્  એ�ુ ંધાર� લેશે ક� 

�ુડંો �ણતો હતો ક� આવી વ્ય�ક્ત�ુ ંઅપહરણ થ�ુ ંહ� ુ ંઅથવા યથા�સગં, તેને ઉઠાવી 

જવામા ંઆવ્યો હતો;  

 

(ચ)  કોટર્ ને તેમ કર�ુ ંયોગ્ય જણાય, તો તે કારણોની ન�ધ કર�ને, આરોપીની ગેરહાજર�મા ં

અદાલતી કાયર્વાહ� કર� શકશે અને કોઇપણ સાક્ષીના �રુાવાની ન�ધ કર� શકશે પરં� ુ

આરોપી તેમ ઇચ્છે તો સાક્ષીને ફ�ર-તપાસ માટ� ફર� બોલાવી શકાશે, પણ આરોપીની 

હાજર�મા ંતેની સરતપાસની ન�ધ ફર�થી કરવી જ�ર� રહ�શે ન�હ.  

 

૫.  (૧) રા�ય સરકારને, આ અિધિનયમ હ�ઠળ �નુાની ઝડપી અદાલતી કાયર્વાહ� 

કરવાના �હતમા ંતેમ કર�ુ ંજ�ર� જણાય, તો રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, રા�યના સમ� અથવા 

કોઇ ભાગ માટ�, એક અથવા વધાર� િવશેષ કોટર્ની રચના કર� શકશે. 

(૨) િવશેષ કોટર્� ુ ં અધ્યક્ષસ્થાન, �જુરાત હાઇકોટર્ના �ખુ્ય ન્યાય�િૂત�ની સમંિતથી, રા�ય 

સરકાર� નીમેલા જજ લેશે.  

 

(૩) રા�ય સરકાર, �જુરાત હાઇકોટર્ના �ખુ્ય ન્યાય�િૂત�ની સમંિતથી, િવશેષ કોટર્ની હ�મૂત 

વાપરવા અિધક જજ-ની િનમ�કૂ પણ કર� શકશે. 

 

િવશેષ 

કોટર્ની 

રચના. 
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(૪) િવશેષ કોટર્ના જજ અથવા અિધક જજ તર�ક�ની િનમ�કૂની તરત પહ�લા,ં કોઇ રા�યમા ં

સેશન્સ જજ અથવા અિધક સેશન્સ જજ ન હોય, તેવી વ્ય�ક્ત િવશેષ કોટર્ના જજ અથવા અિધક 

જજ તર�ક�ની િનમ�કૂ માટ� પા� થશે ન�હ. 

  

(૫) િવશેષ કોટર્ના જજનો હો�ો ખાલી પડ� અથવા આવા જજ િવશેષ કોટર્ની બેઠકના સાધારણ 

સ્થળે હાજર ન હોય અથવા �બમાર�ને લીધે અથવા અન્યથા પોતાની  ફરજ બ�વવા માટ� 

અસમથર્ હોય, ત્યાર� િવશેષ કોટર્ના કોઇપણ તાક�દના કામકાજનો િનકાલ-  

  

(ક) િવશેષ કોટર્મા ં હ�મૂત વાપરતા અિધક જજ, કોઇ હોય, તો તેમના �ારા કરવામા ં

આવશે;  

 

 (ખ) આવા અિધક જજ ઉપલભ્ય ન હોય તેવા �કસ્સામા,ં �હ�ર કયાર્ �માણે આવેલી 

િવશેષ કોટર્ના બેઠકના સાધારણ સ્થળ ઉપર હ�મૂત ધરાવતા સેશન્સ જજના આદ�શો 

અ�સુરવાના રહ�શે.  

 

(૬) િવશેષ કોટર્મા ંએક અથવા વધાર� અિધક જજ નીમવામા ંઆવ્યા હોય, ત્યાર� િવશેષ કોટર્ના 

જજ, લે�ખતમા ંસામાન્ય અથવા ખાસ �ુકમથી, વખતોવખત, પોતાની અને અિધક જજ અથવા 

અિધક જજો વચ્ચે, િવશેષ કોટર્ના કામકાજની વહ�ચણી માટ�ની જોગવાઇ કર� શકશે અને કોઇ 

અિધક જજની ગેરહાજર�ના �કસ્સામા,ં તાક�દના કામકાજના િનકાલ માટ�ની જોગવાઇ પણ કર� 

શકશે.  

 

૬. િવશેષ કોટર્ ને, તેમ કર�ુ ંઇષ્ટ અથવા ઇચ્છનીય જણાય, તો તેની બેઠકના સાધારણ સ્થળ 

િસવાયના કોઇ સ્થળે તેની કાયર્વાહ� માટ� બેઠક બોલાવી શકશે: 

 

પરં� ુપ�બ્લક �ોિસ�ટુર (સરકાર� ફોજદાર� વક�લ)(સરકાર� ફોજદાર� વક�લ) િવશેષ 

કોટર્ ને �માણપ� આપે ક� તેના મત �જુબ આરોપી અથવા કોઈ સાક્ષીના રક્ષણ માટ� તે આવશ્યક 

છે અથવા ન્યાયના �હતમા ંઅન્યથા ઉ�ચત છે ક� સમ� અદાલતી કાયર્વાહ� અથવા તેનો કોઇ 

ભાગ, તેની બેઠકના સાધારણ સ્થળ િસવાયના કોઇ સ્થળે કરવામા ંઆવે, ત્યાર� િવશેષ કોટર્ , 

પોતાને બીજો કોઇ �ુકમ કરવો યોગ્ય જણાય તે િસવાય, આરોપીની �નુાવણી પછ�, લે�ખતમા ં

કારણોની ન�ધ કર�ને, તે મતલબનો �ુકમ કર� શકશે.  

  

બઠેક�ુ ં

સ્થળ. 



8 
 

૭.  (૧) અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં સ્થાિનક િવસ્તાર માટ� કોઇ િવશેષ 

કોટર્ની રચના કરવામા ંઆવી હોય, ત્યાર� આવી િવશેષ કોટર્ની રચના થયા પહ�લા ંઅથવા તે 

પછ�, આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની કોઇપણ જોગવાઇ હ�ઠળના તમામ 

િશક્ષાપા� �નુાઓની અદાલતી કાયર્વાહ�, તે (�નુા) �ની સ્થાિનક હ�મૂતની �દર થયા હોય 

તે જ િવશેષ કોટ� કરવી જોઇશે. 

)૨(  આવી િવશેષ કોટર્ની રચના થયાના તરત પહ�લા ંકોઇ કોટર્મા ંિનકાલ બાક� હોય તેવા કોઇ 

િવશેષ કોટર્  �ારા અદાલતી કાયર્વાહ�ને પા� તમામ ક�સ, તે ક�સની હ�મૂત ધરાવતી આવી િવશેષ 

કોટર્ની રચના થયેથી, તેને તબદ�લ થયેલા ગણાશે. 

 

)૩(   કોઇપણ �નુાના સબંધંમા ંકોઇ તપાસ અથવા અદાલતી કાયર્વાહ� દરિમયાન કોઇ કોટર્ ને 

એમ જણાય ક� આવા ક�સની અદાલતી કાયર્વાહ� તે � િવસ્તારમા ંબન્યો હોય તે િવસ્તાર માટ� 

આ અિધિનયમ હ�ઠળ રચેલી કોઇ િવશેષ કોટર્  �ારા થવી જોઇએ તેવો ક�સ છે, તો તેણે, આવો ક�સ 

આવી િવશેષ કોટર્ ને તબદ�લ કરવો જોઇશે અને ત્યારપછ�, આવા ક�સની અદાલતી કાયર્વાહ�, આ 

અિધિનયમની જોગવાઇઓ અ�સુાર િવશેષ કોટર્  �ારા કરાવીને તેનો િનકાલ કરવો જોઇશે:   

 

પરં� ુઆ કલમ હ�ઠળ ક�સની તબદ�લી પહ�લા,ં કોટર્  �ારા આરોપીની ઉપ�સ્થિતમા ંર�કડર્ 

કરવામા ંઆવેલો �રુાવો, કોઇ હોય, તો તેને ધ્યાનમા ંલઇને કાયર્વાહ� કરવી તે િવશેષ કોટર્  માટ� 

કાયદ�સર ગણાશે: 

 

વ�મુા,ં િવશેષ કોટર્નો એવો અ�ભ�ાય હોય ક� �નો �રુાવો અગાઉથી ર�કડર્ થયો હોય તેવા 

કોઇપણ સાક્ષીની વ� ુચકાસણી ન્યાયના �હતમા ંજ�ર� છે તો તે કર� શક્શે. 

 

)૪(   રા�ય સરકારને, �હ�ર �હતમા ંએમ કર�ુ ંજ�ર� અથવા ઇષ્ટ છે તેવી ખાતર� થયેથી, કોઇ 

િવશેષ કોટર્મા ંિનકાલ બાક� કોઇ ક�સ, બી� િવશેષ કોટર્ ને તબદ�લ કર� શકશે.  

 

૮.  (૧) આ અિધિનયમ હ�ઠળના કોઇપણ િશક્ષાપા� �નુાની અદાલતી કાયર્વાહ� કરતી 

વખતે, કોઇ િવશેષ કોટર્ , તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા બી� કોઇ કાયદા હ�ઠળના બી� કોઇ �નુા 

માટ� આરોપી પર તહોમત �કૂવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, તો તે જ અદાલતી કાયર્વાહ� દરિમયાન એવા 

બી� �નુાની અદાલતી કાયર્વાહ� પણ કર� શકશે.  

   

િવશેષ 

કોટર્ની 

હ�ૂમત. 

બી� 

�નુાઓના 
સબંધંમા ં

િવશેષ 

કોટર્ની 

સ�ા. 
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(૨) આ અિધિનયમ હ�ઠળના કોઇ �નુાની નાનામા ં નાની અદાલતી કાયર્વાહ� દરિમયાન, 

આરોપીએ આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળના કોઇ િનયમ હ�ઠળ અથવા બી� કોઇ કાયદા હ�ઠળ 

બીજો કોઇ �નુો કય� છે તે�ુ ંધ્યાનમા ંઆવે, તો િવશેષ કોટર્ , આવી વ્ય�ક્તને એવા બી� �નુા 

માટ� �નેુગાર ઠ�રવી શકશે અને તેની િશક્ષા માટ�, આ અિધિનયમ અથવા એવા િનયમ અથવા 

યથા�સગં, એવા બી� કાયદા-થી અિધ�ૃત કર�લી કોઇ સ� કર� શકશે. 

 

૯. (૧) રા�ય સરકાર�, દર�ક િવશેષ કોટર્  માટ�, પ�બ્લક �ોિસ�ટુર (સરકાર� ફોજદાર� 

વક�લ)(સરકાર� ફોજદાર� વક�લ) તર�ક� એક વ્ય�ક્તને નીમવી જોઇશે અને રા�ય સરકાર, અિધક 

સરકાર� ફોજદાર� વક�લ તર�ક� અથવા અિધક સરકાર� ફોજદાર� વક�લો તર�ક� એક અથવા 

એકથી વ� ુવ્ય�ક્તઓને નીમી શકશે: 

પરં� ુ રા�ય સરકાર કોઈપણ ક�સ અથવા ક�સના વગર્ માટ� ખાસ સરકાર� ફોજદાર� 

વક�લની િનમ�કૂ કર� શકશે.  

(૨) સાત કરતા ંઓછા ન હોય તેટલા વષર્થી  વક�લ તર�ક� વ્યવસાય કરતી હોય અથવા 

�મા ંકાયદાના િવશેષ જ્ઞાનની જ�ર હોય તેવી સઘં અથવા રા�ય હ�ઠળની કોઈ જગા  સાત વષર્ 

કરતા ંઓછ� ન હોય તેટલી �દુત માટ� ધરાવી હોય તેવી વ્ય�ક્ત જ આ કલમ હ�ઠળ સરકાર� 

ફોજદાર� વક�લ અથવા અિધક સરકાર� ફોજદાર� વક�લ અથવા ખાસ સરકાર� ફોજદાર� વક�લ 

તર�ક� િનમ�કૂને પા� બનશે.  

 

(૩) આ કલમ હ�ઠળ સરકાર� ફોજદાર� વક�લ અથવા અિધક સરકાર� ફોજદાર� વક�લ અથવા 

ખાસ સરકાર� ફોજદાર� વક�લ તર�ક� િનમ�કૂ પામેલી દર�ક વ્ય�ક્ત, અિધિનયમની કલમ ૨-ના 

ખડં (ભ)ના અથર્ �જુબ સરકાર� ફોજદાર� વક�લ હોવા�ુ ંગણાશે અને તદ�સુાર અિધિનયમની 

જોગવાઈઓ અમલમા ંઆવશે. 

 

૧૦.  (૧) કોઈ �નુો બનતો હોય તેવા તથ્યોની ફ�રયાદ મળ્યેથી અથવા આવા તથ્યોના 

પોલીસ �રપોટર્  (અહ�વાલ) ઉપરથી આરોપીને અદાલતી કાયર્વાહ� માટ� મોકલ્યા િવના, િવશેષ 

કોટર્  (ન્યાયાલય), તેના �ારા અદાલતી કાયર્વાહ�ને પા� કોઈ �નુાની ન્યાિયક ન�ધ લઈ શકશે.  

 

(૨) િવશેષ કોટર્  �ારા અદાલતી કાયર્વાહ�ને પા� �નુો, �ણ વષર્ કરતા ંવ� ુન હોય તેટલી 

�દુતની ક�દ અથવા દંડ અથવા તે બ�ેં િશક્ષાને પા� હોય, ત્યાર� અિધિનયમની કલમ ૨૬૦ની 

પેટા-કલમ (૧) અથવા કલમ ૨૬૨મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં િવશેષ કોટર્ , અિધિનયમમા ં

ઠરાવેલી કાયર્ર�િત અ�સુાર સ�ંક્ષપ્ત ર�તે �નુાની અદાલતી કાયર્વાહ� કર� શકશે અને શ� હોય 

પ�બ્લક 

�ોિસ�ટુર 

(સરકાર� 

ફોજદાર� 

વક�લ). 

િવશેષ 

કોટર્ની 

કાયર્ર�િત 

અને 

સ�ા. 
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તેટલે �ધુી આવી અદાલતી કાયર્વાહ�ને અિધિનયમની કલમો ૨૬૩ થી ૨૬૫ની જોગવાઈઓ લા� ુ

પડશે: 

 

 પરં� ુઆ પેટા-કલમ હ�ઠળ અદાલતની સ�ંક્ષપ્ત કાયર્વાહ� દરિમયાન, િવશેષ કોટર્ ને એમ 

જણાય ક� ક�સનો �કાર એવો છે ક� � સ�ંક્ષપ્ત ર�તે ચલાવવો ઈચ્છનીય નથી, ત્યાર� િવશેષ કોટર્ 

�ની  સરતપાસ થયેલી હોય તેવા કોઈ સાક્ષીને પાછો બોલાવશે અને આવા �નુાની અદાલતી 

કાયર્વાહ� માટ� અિધિનયમની જોગવાઈઓ અ�સુાર ન�� કર�લી ર�તે ફર� �નુાવણીની કાયર્વાહ� 

આગળ ચલાવવામા ંઆવશે અને સદર�ુ જોગવાઈઓ મે�જસ્�ટ અને તેમના સબંધંમા ં� ર�તે 

લા� ુપડ� છે તેવી જ ર�તે િવશેષ કોટર્ના સબંધંમા ંલા� ુપડશે:   

  

વ�મુા,ં આ પેટા-કલમ હ�ઠળ અદાલતની સ�ંક્ષપ્ત કાયર્વાહ�મા ં�નુા-સા�બતીના કોઈપણ 

ક�સમા,ં િવશેષ કોટર્  માટ� બે વષર્થી વધાર� ન હોય તેટલી �દુત માટ�ની ક�દની સ� કરવા�ુ ં

કાયદ�સર રહ�શે. 

 

(૩) િવશેષ કોટર્ , કોઈ �નુા સાથે �ત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ ર�તે સબંધં ધરાવતા હોય અથવા 

�નુામા ં સહાયક હોય તેવી કોઈપણ વ્ય�ક્તના �રુાવા મેળવવા માટ�, �નુા સબંિંધત તેની 

�ણકાર�ના સમ� સજંોગોનો સ�ંણૂર્ અને સાચો �લુાસો કરવાની શરતે, આવી વ્ય�ક્તને અને 

�નુા સબંધંી �ખુ્ય અથવા તેની સહાયક બી� દર�ક વ્ય�ક્તને માફ� આપી શકશે અને તે ર�તે 

માફ� આપેલી એવી દર�ક વ્ય�ક્તને અિધિનયમની કલમ ૩૦૮ના હ�� ુમાટ�, તેની કલમ ૩૦૭ હ�ઠળ 

માફ� આપેલી છે એમ ગણાશે.  

  

 (૪)  કોઈ �નુાની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ�ના હ�� ુ માટ�, આ અિધિનયમની અન્ય જોગવાઈઓને 

અધીન રહ�ને, િવશેષ કોટર્ , સેશન્સ કોટર્ની તમામ સ�ા ધરાવશે અને મે�જસ્��ટ �ારા 

અિધપ�(વોરંટ) ક�સની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� માટ�, અિધિનયમમા ંઠરાવેલી કાયર્ર�િત�ુ ંપાલન કરશે. 

 

(૫)  આ અિધિનયમની અન્ય જોગવાઈઓને અધીન રહ�ને, કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળ 

િવશેષ કોટર્મા ંતબદ�લ કરાયેલા દર�ક ક�સની તજવીજ, આવો ક�સ અિધિનયમની કલમ ૪૦૬ 

હ�ઠળ આવી િવશેષ કોટર્ ને તબદ�લ કરવામા ંઆવ્યો હોય તેવી ર�તે કરવામા ંઆવશે. 
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૧૧.  (૧) અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ હ�ઠળ �નુાની 

ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� કરતી કોટર્  સમક્ષની તમામ કાયર્વાહ�ઓ ખાનગીમા ંકરવી જોઈશે: 

પરં� ુ ફોજદાર� વક�લ (પ�બ્લક �ોિસ�ટુર) આ ર�તે અર� કર�, ત્યાર� કોઈ 

કાયર્વાહ�ઓ અથવા તેનો કોઈ ભાગ, �લુ્લી કોટર્મા ંયો� શકાશે. 

(૨) આવી કોટર્ , સાક્ષીની ઓળખ અને સરના�ુ ં�પુ્ત રાખવા માટ�, તેની સમક્ષની કોઈ 

કાયર્વાહ�મા ં સાક્ષીએ અથવા આવા સાક્ષીના સબંધંમા ં ફોજદાર� વક�લ (પ�બ્લક 

�ોિસ�ટુર)-એ કર�લી અર� પરથી અથવા તેની પોતાની ર�તે, પોતે યોગ્ય ગણે તેવા 

પગલા ંલઈ શકશે.  

(૩)  ખાસ કર�ને અને પેટા-કલમ (૨)ની જોગવાઈઓની વ્યાપકતાને બાધ આવ્યા 

િસવાય, આવી કોટર્  તે પેટા-કલમ હ�ઠળ નીચે જણાવેલ પગલા ંલઇ શકશે: - 

(ક)  તેના �ુકમો અથવા �કુાદા અથવા લોકોને ઉપલબ્ધ હોય તેવા ક�સના કોઈ 

ર�કડર્મા ંસાક્ષીઓના નામ અને સરનામાનો ઉલ્લેખ કરવા�ુ ંટાળ�ુ;ં 

(ખ)  સાક્ષીઓની ઓળખ અને તેમના સરનામા �હ�ર કરવામા ંન આવે તે �િુનિ�ત 

કરવા માટ�, કોઈ આદ�શો બહાર પાડવા. 

(૪)  પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળ બહાર પાડ�લા કોઈ આદ�શ�ુ ંઉલ્લઘંન કર� તેવી કોઈ વ્ય�ક્તને, એક 

વષર્ �ધુીની �દુતની ક�દની અને પાચં હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની િશક્ષા થશે.  

૧૨. િવશેષ કોટર્  �ારા કોઈ �નુાની આ અિધિનયમ હ�ઠળની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� (િવશેષ કોટર્  ન 

હોય તેવી) બી� કોઈ કોટર્મા ંઆરોપી સામેના બી� કોઈ ક�સની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� ઉપર અ�તા 

ધરાવશે અને આવા બી� ક�સની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� ઉપર અ�તા આપીને તેને �ણૂર્ કરવી જોઈશે 

અને તદ�સુાર આવા બી� ક�સની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� મો�ફૂ રહ�શે. 

 

૧૩. કોઈ �નુાની ન્યાિયક ન�ધ લીધા પછ�, િવશેષ કોટર્નો એવો અ�ભ�ાય હોય ક� �નુો તેના 

(િવશેષ કોટર્ ) �ારા ઈન્સાફ� કાયર્વાહ�ને પા� નથી, ત્યાર� તે (િવશેષ કોટર્ ), તેને આવા �નુાની 

ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� કરવા માટ� કોઈપણ હ�મૂત ન હોય તેમ છતા,ં અિધિનયમ હ�ઠળ હ�મૂત 

ધરાવતી કોઈ કોટર્ ને આવી �નુાની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� કરવા માટ�, ક�સ તબદ�લ કરશે અને �ને 

ક�સ તબદ�લ કરવામા ંઆવ્યો હોય તેવી કોટર્ , �ણે ક� તેણે �નુાની ન્યાિયક ન�ધ લીધી હોય તેમ 

તે �નુાની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� શ� કર� શકશે. 

સાક્ષી�ુ ં

રક્ષણ. 

અ�તા 

ધરાવતા 

ક�સની  

િવશેષ કોટર્  

�ારા  

ઈન્સાફ� 

કાયર્વાહ�.  

િનયિમત 

કોટર્ન ે 

ક�સ તબદ�લ   

કરવાની 
સ�ા.  
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૧૪. (૧) �જલ્લા મે�જસ્��ટને એમ માનવાને કારણ હોય ક� કોઇ વ્ય�ક્તના કબ�મા ંહોય તેવી 

જગંમ અથવા સ્થાવર િમલકત, આ અિધિનયમ હ�ઠળ ઇન્સાફ� કાયર્વાહ�ને પા� હોય તેવો �નુો 

કયાર્ના પ�રણામે �ુડંા �ારા સપંા�દત કરવામા ંઆવી છે, તો તેઓ (�જલ્લા મે�જસ્��ટ), પછ� ભલે 

આવા �નુાની ન્યાિયક ન�ધ કોઇ કોટર્  �ારા લેવામા ંઆવી હોય અથવા ન હોય તો પણ આવી 

િમલકત ટાચંમા ંલેવાનો �ુકમ કર� શકશે. 

(૨) આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ, ઉ�ચત ફ�રફારો સાથે આવી દર�ક ટાચંને લા� ુથશે. 

(૩) અિધિનયમની જોગવાઇઓ હોય તેમ છતા,ં �જલ્લા મે�જસ્��ટ, પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ 

ટાચંમા ં લીધેલી કોઇ િમલકતના વહ�વટકતાર્ની િનમ�કૂ કર� શકશે અને વહ�વટકતાર્ને 

આવી િમલકતના �ેષ્ઠ �હતમા ંતેનો વહ�વટ કરવાની તમામ સ�ા રહ�શે.  

(૪) �જલ્લા મે�જસ્��ટ, આવી િમલકતના યોગ્ય અને અસરકારક વહ�વટ માટ�, વહ�વટકતાર્ને 

પોલીસની મદદ �રૂ� પાડ� શકશે. 

૧૫. (૧) કલમ ૧૪ હ�ઠળ કોઇ િમલકત ટાચંમા ંલેવામા ંઆવી હોય, ત્યાર� તેનો દાવેદાર, આવી 

િમલકત તેના �ારા � સજંોગોમા ંઅને �ોતો �ારા સપંા�દત કરવામા ંઆવી હોય તે દશાર્વતી 

તેની ર�ૂઆત, આવી ટાચંની �ણ થયાની તાર�ખથી �ણ મ�હનાની �દર, �જલ્લા મે�જસ્��ટને 

કર� શકશે.  

(૨) �જલ્લા મે�જસ્��ટને પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલા દાવાની યથાથર્તા િવષે ખાતર� 

થાય, તો તેઓ તરત જ િમલકતને ટાચંમાથંી �કુ્ત કરશે અને તેમ થયેથી, આવી િમલકત 

દાવેદારને �પુરત કરવામા ંઆવશે. 

૧૬. (૧) કલમ ૧૫-ની પેટા-કલમ (૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી �દુતની �દર કોઇપણ ર�ૂઆત 

કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા �જલ્લા મે�જસ્��ટ, કલમ ૧૫-ની પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ િમલકત 

�કુ્ત ન કર�, ત્યાર� તેઓએ, આ અિધિનયમ હ�ઠળ �નુાની ઇન્સાફ� કાયર્વાહ� કરવા માટ� હ�મૂત 

ધરાવતી કોટર્ ને તેમના અહ�વાલ સાથે, તે બાબત મોકલવી જોઇશે.  

(૨) �જલ્લા મે�જસ્��ટ, કલમ ૧૪ની પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કોઇ િમલકતને ટાચંમા ંલેવાનો ઇન્કાર 

કય� હોય અથવા કલમ ૧૫-ની પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ કોઇ િમલકતને �કુ્ત કરવા માટ�નો �ુકમ 

કય� હોય, ત્યાર� રા�ય સરકાર અથવા આવા ઇન્કાર અથવા ��ુક્તથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્ય�ક્ત, 

િમલકત આ અિધિનયમ  હ�ઠળ ઇન્સાફ� કાયર્વાહ�ને પા� �નુો કર�ને અથવા તેના પ�રણામ 

તર�ક� સપંા�દત કરવામા ં આવી હતી  ક� ક�મ તે બાબતમા ં તપાસ માટ�, પેટા-કલમ (૧)મા ં

િમલકતની 

જપ્તી.  

િમલકતની 

��ુક્ત.  

કોટર્ �ારા 

િમલકત 

સપંાદનના 

�કાર �ગે 
તપાસ.  
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ઉલ્લેખેલી કોટર્ ને અર� કર� કર� શકશે. આવી કોટર્ , તેને ન્યાયના �હતમા ંતેમ કરવા�ુ ંજ�ર� 

અથવા ઇષ્ટ જણાય, તો આવી િમલકત ટાચંમા ંલેવાનો �ુકમ કર� શકશે.  

(૩) (ક) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળનો સદંભર્ અથવા પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળની અર� મળ્યેથી, કોટર્  

તપાસ માટ�ની તાર�ખ ન�� કરશે અને પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ અર� કરનાર� વ્ય�ક્તને અથવા 

યથા�સગં, કલમ ૧૫ હ�ઠળ ર�ૂઆત કરનાર� વ્ય�ક્તને અને રા�ય સરકારને તથા આ ક�સમા ં

��ુ ં�હતસબંધં સમાિવષ્ટ હોવા�ુ ંજણા� ુ ંહોય તેવી બી� કોઇ વ્ય�ક્તને પણ નો�ટસ આપશે. 

(ખ) આ ર�તે ન�� થયેલી તાર�ખે અથવા તપાસ મો�ફૂ રાખી શકાય તેવી ત્યાર પછ�ની 

કોઈ તાર�ખે, કોટર્  પક્ષકારોને સાભંળશે, તેમના �ારા ર�ૂ કરવામા ંઆવેલો �રુાવો મેળવશે, 

તેને જ�ર� જણાય તેવો વધારાનો �રુાવો લેશે, આ અિધિનયમ હ�ઠળ ઇન્સાફ� કાયર્વાહ�ને 

પા� હોય તેવો �નુો કયાર્ના પ�રણામે િમલકત �ુડંા �ારા સપંા�દત કરવામા ંઆવી હતી ક� 

ક�મ તેનો િનણર્ય કરશે અને કલમ ૧૭ હ�ઠળ ક�સના સજંોગો અ�સુાર વાજબી અને જ�ર� 

હોય તેવો �ુકમ કરશે.  

(૪) પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળની તપાસના હ�� ુમાટ�, કોટર્ ને, નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં  

દ�વાની કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૦૮ હ�ઠળ દાવાની ઇન્સાફ� કાયર્વાહ� કરતી વખતે, દ�વાની 

કોટર્ની સ�ા રહ�શે:- 

(ક) કોઇપણ વ્ય�ક્તને સમન્સથી બોલાવવાની અને હાજર રહ�વાની ફરજ  

પાડવાની તથા તેને સોગદં�વૂર્ક તપાસવાની;  

 (ખ) દસ્તાવેજો શોધવાની અને તેને ર�ૂ કરવા ફરમાવવાની;  

 (ગ) સોગદંનામા પર �રુાવો મેળવવો;  

(ઘ) કોઇ કોટર્  અથવા કચેર� પાસેથી કોઇ �હ�ર ર�કડર્ અથવા તેની નકલની 

માગંણી કરવી;  

 (ચ) સાક્ષીઓ અથવા દસ્તાવેજોની તપાસ માટ� કિમશન કાઢવાની;  

 (છ) ક�રૂના કારણે સદંભર્ કાઢ� નાખવો અથવા તેનો એકતરફ� િનણર્ય કરવો;  

 (જ) ક�રૂના કારણે બરતરફ�નો �ુકમ રદ કરવો અથવા તેનો એકતરફ�  

 િનણર્ય કરવો.  

સન 

૧૯૦૮નો  

૫-મો.    
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(૫) ભારતના �રુાવા અિધિનયમ, ૧૮૭૨-મા ંકંઇપણ િવ�ુ�નો મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં 

આ કલમ હ�ઠળની કોઇ કાયર્વાહ�ઓમા,ં આ અિધિનયમ હ�ઠળ ઇન્સાફ� કાયર્વાહ�ને પા� હોય 

તેવો કોઇ �નુો કયાર્ના પ�રણામે, �ુડંા �ારા �સ્�તુ િમલકત અથવા તેનો કોઇ ભાગ 

મેળવવામા ંઆવ્યો ન હતો તે સા�બત કરવાની જવાબદાર�, િમલકતનો દાવો કરતી વ્ય�ક્ત 

પર રહ�શે. 

૧૭. આવી તપાસ થયેથી, કોટર્ ને એ�ુ ંજણાય ક� આ અિધિનયમ હ�ઠળ ઈન્સાફ� કાયર્વાહ�ને 

પા� હોય તેવો કોઈ �નુો કયાર્ના પ�રણામે �ુડંા �ારા િમલકત સપંા�દત કરવામા ંઆવી ન 

હતી, તો તેણે (કોટ�), િમલકત �ના કબ�માથંી ટાચંમા ંલેવામા ંઆવી હોય તેવી વ્ય�ક્તની 

િમલકતની ��ુક્ત માટ� �કુમ કરવો જોઈશે. બી� કોઈ �કસ્સામા,ં કોટર્ , િમલકતના િનકાલ 

માટ�, ટાચં, જપ્તી અથવા તેના કબ� માટ� હકદાર હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્તને તેની સ�પણી 

કર� અથવા અન્યથા તેને યોગ્ય લાગે તેવો �ુકમ કર� શકશે. 

૧૮. અિધિનયમના �કરણ ૨૯ની જોગવાઈઓ, ઉ�ચત ફ�રફાર સાથે, આ અિધિનયમની 

જોગવાઈઓ હ�ઠળ આપવામા ંઆવેલા કોટર્ના �ુકમ પરના કોઈ �કુાદા સામેની અપીલને લા� ુ

પડશે. 

૧૯. (૧) અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા 

કોઈ િનયમ હ�ઠળનો િશક્ષાપા� દર�ક �નુો, અિધિનયમની કલમ ૨-ના ખડં (ગ)ના અથર્ �માણે 

પોલીસ અિધકારના �નુા તર�ક� ગણાશે અને તે ખડંમા ં વ્યાખ્યાિયત કયાર્ �જુબના પોલીસ 

અિધકારના ક�સનો તદ�સુાર અથર્ કરવો જોઈશે.   

(૨) અિધિનયમની કલમ ૧૬૭, આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઈ િનયમ હ�ઠળના 

િશક્ષાપા� �નુાનો સમાવેશ કરતા ક�સના સબંધંમા,ં ફ�રફારોને અધીન રહ�ને, એવી ર�તે લા� ુ

પડશે ક� તેની પેટા-કલમ (૨)માનંા સદંભ�,- 

(ક) “ પદંર �દવસ”  અને “ સાઠ �દવસ”  એ સદંભર્ �યા ંઆવતા હોય તે અ��ુમે “ �ીસ 

�દવસ”  અને “ ને�ુ ં�દવસ” ના સદંભ� તર�ક� ગણાશે; 

(ખ) િવ�માન પરં�કુ પછ�, નીચેનો પરં�કુ દાખલ કરવો:- 

  વ�મુા,ં ને�ુ ં�દવસની સદર�ુ �દુતની �દર તપાસ �ણૂર્ કરવી શ� ન હોય, તો 

િવશેષ કોટર્ -એ, તપાસની �ગિત અને �ને�ુ ં �દવસ�ની સદર�ુ �દુત પછ�, આરોપીની 

સન 

૧૮૭૨-નો  

૧લો.    
 

તપાસ 

પછ� 

�ુકમ. 

અપીલ. 

અિધિનયમ

ની અ�કુ 

જોગવાઈઓ 

ફ�રફાર 

કર�લી ર�ત ે

લા� ુપડશ.ે  
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અટકાયત માટ�ના ખાસ કારણો દશાર્વીને, પ�બ્લક �ોિસ�ટુર (સરકાર� ફોજદાર� વક�લ)ના 

અહ�વાલ પર એક સો અને �સી �દવસ �ધુી સદર�ુ �દુત લબંાવવી જોઈશે. 

(૩) અિધિનયમની કલમો ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૬૮ અને ૩૭૧, િવશેષ કોટર્  �ારા ઈન્સાફ� કાયર્વાહ�ને પા� 

હોય તેવા �નુાનો સમાવેશ કરતા ક�સના સબંધંમા,ં ફ�રફારને અધીન રહ�ને, એવી ર�તે લા� ુ

પડશે ક� “ સેશન કોટર્ ” નો સદંભર્ �યા ંઆવતો હોય, ત્યા ંતે “ િવશેષ કોટર્ ” ના સદંભર્ તર�ક� ગણાશે. 

(૪) અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઈ 

િનયમ હ�ઠળના િશક્ષાપા� �નુાની આરોપી હોય કોઈપણ વ્ય�ક્તને, કસ્ટડ�મા ંહોય તો �મીન 

અથવા તેના પોતાના બોન્ડ પર �કુ્ત કરવી જોઈશે િસવાય ક�: 

(ક) પ�બ્લક �ોિસ�ટુર (સરકાર� ફોજદાર� વક�લ)ને આવી ��ુક્ત માટ�ની 

અર�નો િવરોધ કરવાની તક આપવામા ંઆવી હોય, અને 

(ખ)  પ�બ્લક �ોિસ�ટુર (સરકાર� ફોજદાર� વક�લ) અર�નો િવરોધ કર�, ત્યાર� 

કોટર્ ને ખાતર� થાય ક� તે આવા �નુાની દોિષત નથી અને તે �મીન પર હોય ત્યાર� 

તેની કોઈ �નુો કરવાની સભંાવના નથી તે�ુ ંમાનવા માટ�ના વાજબી કારણો હોય. 

(૫) પેટા-કલમ (૪)મા ંિન�દ�ષ્ટ કર��ુ ં�મીન આપવા પરની મયાર્દાઓ, અિધિનયમ હ�ઠળની 

મયાર્દા ઉપરાતંની રહ�શે. 

૨૦. અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં- 

(ક) આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ હ�ઠળ �નુો કયાર્ િવષેની કોઈપણ મા�હતી, સબંિંધત 

�જલ્લાઓની ર�ન્જના હવાલો ધરાવતા અિધકાર�ના અથવા યથા�સગં, પોલીસ 

કિમશનરના દરજ્�થી ઊતરતા દરજ્�ના ન હોય તેવા પોલીસ અિધકાર�ની 

�વૂર્-મ�ૂંર� વગર ન�ધવી જોઈશે ન�હ.    

(ખ)  આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ હ�ઠળ �નુાની કોઇપણ તપાસ, પોલીસ સબ 

ઇન્સ્પેકટરના દરજ્�થી ઊતરતા દરજ્�ના ન હોય તેવા પોલીસ અિધકાર� �ારા 

કરવામા ંઆવશે ન�હ. 

(૨)  કોઇપણ િવશેષ કોટર્ , રા�ય સરકારની �વૂર્-મ�ૂંર� િવના આ અિધિનયમ હ�ઠળના 

કોઇ �નુાની ન્યાિયક ન�ધ લેશે ન�હ. 

�નુાની 

ન્યાિયક ન�ધ 

અને તનેી 

તપાસ. 
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 ü આ અિધિનયમની અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની જોગવાઇઓ, બી� કોઇڑڒ

અિધિનયમનમા ંતેની સાથે કંઇપણ અસગંત હોય તેમ છતા ંઅમલમા ંરહ�શે. 

૨૨. આ અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ મળેલી કોઇ સ�ાની �એ, કોઇ સ�ાિધકાર� �ુકમ કર�ને 

તેના પર સહ� કયાર્ હોવા�ુ ંઅ�ભ�ેત હોય ત્યાર�, ભારતỀỞ  �રુાવા અિધિનયમ, ૧૮૭૨-ના  અથર્ 

�માણે કોટર્  એ�ુ ંમાનશે ક� તે સ�ાિધકાર�એ આવી ર�તે �ુકમ કય� હતો. 

ڒڒ ü આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઈ િનયમો અ�સુાર ��ુ��ુ�થી કર�લા અથવા 

કરવા ધાર�લા કોઈ કાયર્ના સબંધંમા ંરાજ્ ય સરકાર  અથવા રાજ્ ય સરકારના કોઈ  અિધકાર� 

અથવા સ�ાિધકાર�ની સામે કોઈપણ દાવો, ફ�રયાદ અથવા બી� કા�નૂી કાયર્વાહ� કરવી જોઇશે 

ન�હ. 

૨૪.  (૧) રાજ્ ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ� 

િનયમો કર� શકશે. 

•૨¶ આ કલમ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલા તમામ િનયમોú તે કરવામા ંઆવે તે પછ� બનતી 

ત્વરાએú ઓછામા ંઓછા �ીસ �દવસ �ધુી રાજય િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવા જોઇશે અને � 

સ�મા ં તે એવી ર�તે �કૂવામા ંઆવ્યા હોય તે સ� અથવા ત્યાર પછ�ના તરત આવતા સ� 

દરિમયાન રાજય િવધાનમડંળ તેમા ં� કંઇ રદ કર� અથવા તેમા ંકોઇ ફ�રફારો કર� તેને અધીન 

રહ�શેü રાજય િવધાનમડંળ એવી ર�તે � કંઇ રદ કર� અથવા તેમા ંકોઇ ફ�રફારો કર� તે રાજપ�મા ં

�િસ� કરવામા ંઆવશે અને તેમ થયે, તે અમલમા ંઆવશેü 

ړڒ ü •ڑ¶ આ અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામા ંકોઇ �શુ્ક�લી ઊભી થાય તોú રાજય 

સરકારú રાજપ�મા ં�ુકમ �િસ�  કર�નેú �શુ્ક�લી �ૂર કરવાના હ��ઓુ માટ� પોતે જ�ર� અથવા 

ઇષ્ ટ ગણે તેવી જોગવાઇઓ સાથે અસગંત ન હોય તે�ુ ંકોઇપણ �ૃત્ય કર� શકશે: 

પરં� ુઆ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખથી  બે વષર્ની �દુત  �રૂ� થયા પછ�, 

એવો કોઇપણ �ુકમ કરવો જોઇશે ન�હ. 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કર�લો દર�ક �ુકમ, તે કરવામા ંઆવે તે પછ�, બનતી ત્ વરાએ,  રાજય 

િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવો જોઇશે. 

 

 

 

સન 

૧૮૭૨-નો 

૧-લો. 

ઉપરવટ 

અસર. 

�ુકમના 

સબંધંમા ં

માનવા 

બાબત. 

��ુ��ુ�થી 

લીધલેા 

પગલાન ે

રક્ષણ. 

 

િનયમો 

કરવાની 

સ�ા. 

 

�શુ્ક�લીઓ 

�ૂર  

કરવાની 

સ�ા. 
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ઉ�ેશો અને કારણો 

�જુરાતે તમામ કે્ષ�મા ંિવકાસ કય� છે અને બી� રા�યો અ�કુરણ કર� એ માટ� 

એક આદશર્ રા�ય તર�ક� ઉ�વ્�ુ ં છે. તેમ છતા,ં �ુડંાના �ૃત્યો �હ�ર વ્યવસ્થાને ખલેલ 

પહ�ચાડ� અને �જુરાત સરકારના િવકાસ �યત્નોમા ંઅવરોધ ઉભો કર� એવી �બળતા 

ધરાવે છે. તેથી, �હ�સા, ધમક� અને બળજબર� આચર�ને કાયદા�ુ ં પાલન કરનાર 

નાગર�કો�ુ ં શોષણ કર� છે તેવા �ુડંા તત્વોની અસામા�જક ��િૃતઓને રોકવા માટ� 

વૈધાિનક પગ�ુ ંલેવાની ખાસ જ�ર છે. 

 દા�નો વેપાર, �ુગાર, ગાયોની કતલ, નશાનો વેપાર, અનૈિતક વેપાર, માનવ 

વેપાર (તસ્કર�), બનાવટ� દવા�ુ ંવેચાણ, વ્યાજખોરો, જમીન પચાવી પાડવી, અપહરણ, 

ગેરકાયદ� �ૃત્યો, ગેરકાયદ�સરના હિથયારો વગેર� �વી અસામા�જક ��િૃતઓ આચરતા 

�ુડંા તત્વોની તજવીજ કરવા માટ� અલગ કાયદાની દરખાસ્ત કરવામા ંઆવી છે.  

આ િવધેયકથી ઉપ�ુર્ક્ત ઉ�ેશો િસધ્ધ કરવા ધા�ુ� છે. 

કલમો �ગેની નીચેની ન�ધોથી િવધેયકની જોગવાઇઓ સ�ંક્ષપ્તમા ંસમ�વેલ છેઃ- 

કલમ ૧.-  આ કલમથી અિધિનયમની �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભ માટ�ની જોગવાઇ કર� 

છે. 

કલમ ૨.-  આ કલમથી અિધિનયમમા ંવાપર�લ અ�કુ શબ્દોની વ્યાખ્યા કર� છે. 

કલમ ૩.-  આ કલમથી, કોઇ �ુડંો કોઇ અસામા�જક ��િૃ�મા ંસડંોવાયેલો હોય અથવા તેવી 

��િૃ� કરવાની તૈયાર� કરતો હોય અથવા �હ�ર શાિંતનો ભગં થાય તે�ુ ં �ૃત્ય 

કરતો મા�મુ પડ�, ત્યાર� તે માટ�ની િશક્ષાની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૪.-  આ કલમથી, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લ કયાર્ �માણેના �રુાવાના ખાસ િનયમો અને આ 

અિધિનયમ હ�ઠળના અથવા તેની સાથે સકંળાયેલા �નુા માટ�ની િશક્ષાની જોગવાઇ 

કર� છે. 

કલમ ૫.-  આ કલમથી, અિધિનયમ હ�ઠળના �નુાની ઝડપી કાયર્વાહ� માટ� રાજય સરકાર, 

પોતે જ�ર� ગણે તેવી એક અથવા વ� ુિવશેષ કોટર્ની રચના માટ�ની જોગવાઇ 

કર� છે. 
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કલમ ૬.-  આ કલમથી, િવશેષ કોટર્ , પોતાની કોઇ કાયર્વાહ� માટ�, પોતાની બેઠકના સામાન્ય 

સ્થળ િસવાયના સ્થળે બેઠક યો� શકશે તે મતલબની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૭.-  આ કલમથી, િવશેષ કોટર્ની હ�મૂત માટ� જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૮.-  આ કલમથી, િવશેષ કોટર્ની, કોઇ આરોપી સામે, તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ 

બી� કાયદા હ�ઠળ કામ ચલાવવાની સ�ા માટ� જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૯.-  આ કલમથી, પ�બ્લક �ોિસક�ટુરની િનમ�કૂ માટ� જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૧૦.-  આ કલમથી, િવશેષ કોટ� અ�સુરવાની કાયર્�રતી અને વાપરવાની સ�ા માટ� 

જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૧૧.-  આ કલમથી, સાક્ષીઓના રક્ષણ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૧૨.-  આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કર� છે ક� (િવશેષ કોટર્  ન હોય તેવી) કોઇ બી� 

કોટર્મા ંઆરોપી સામે ચાલી રહ�લા કોઇ ક�સ ઉપર, આ અિધિનયમ અથવા તે 

હ�ઠળના કોઇ �નુા માટ�ની િવશેષ કોટર્ની ઇન્સાફ� કાયર્વાહ� અ�તા ધરાવશે.  

કલમ ૧૩.-  આ કલમથી, િવશેષ કોટર્ને, કોઇ ક�સ િનયિમત કોટર્ ને તબદ�લ કરવાની સ�ા 

  રહ�શે.    

કલમો ૧૪ અને ૧૫.- આ કલમથી, અિધિનયમ હ�ઠળ ચલાવી શકાય એવા કોઇ �નુાના પ�રણામે 

સપંા�દત કર�લ હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્તના કબ�માનંી િમલકત ટાચંમા ં લેવાની 

�જલ્લા મે�જસ્��ટની સ�ા માટ� જોગવાઇ કર� છે અને તેનાથી દાવાની સત્યતાની 

ખાતર� થયા પછ� એવી િમલકત �કુ્ત કરવા માટ� પણ જોગવાઇ કર�લ છે.   

કલમ ૧૬.-  આ કલમથી, કોટર્  �ારા િમલકત સપંાદનના �કાર �ગે તપાસ માટ� જોગવાઇ કર� 

છે.  

કલમ ૧૭.-  આ કલમથી, �ના કબ�માથંી િમલકત ટાચંમા ંલેવામા ંઆવી હોય તેવી િમલકત 

�કુ્ત કરવા �ગેના �ુકમ માટ� જોગવાઇ કર� છે  

કલમ ૧૮.-  આ કલમથી, અિધિનયમની જોગવાઇઓ હ�ઠળ કોટ� કર�લ કોઇ �ુકમનામા અથવા 

�ુકમ સામે અપીલ માટ� જોગવાઇ કર� છે.  
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કલમ ૧૯.- આ કલમથી, ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ની અ�કુ જોગવાઈઓ ફ�રફાર 

સાથે લા� ુપાડવા માટ� જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૨૦.- આ કલમથી, સદર�ુ અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા �નુાની ન્યાિયક ન�ધ અને તેની 

તપાસ કરવાની જોગવાઈ કર� છે.  

કલમ ૨૧.- આ કલમથી, એવી જોગવાઈ કર� છે અિધિનયમની જોગવાઈઓ અથવા તે હ�ઠળ 

કર�લા કોઈ િનયમની જોગવાઈઓ, બી� કોઈ અિધિનયમનમા ંતેની સાથે કંઇપણ 

અસગંત હોય તેમ છતા ંઅમલમા ંરહ�શે.  

કલમ ૨૨.- આ કલમથી, �ુકમ તર�ક� માની લેવા બાબતની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૨૩.- આ કલમથી, ��ુ��ુ�થી લીધેલા ંપગલાનેં રક્ષણ માટ�ની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૨૪.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને આ અિધનયમ હ�ઠળ િનયમો કરવાની સ�ા માટ� 

જોગવાઈ કર� છે. 

 કલમ ૨૫.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, અિધિનયમની જોગવાઈઓનો અમલ કરવામા ંબે 

વષર્ની �દુતમા ંકોઇ �શુ્ક�લી ઉભી થાય, તો તે �ૂર કરવાની સ�ા મળે છે.  

�દ�પિસ�હ �ડ��,  

 

નાણાક�ય યાદ� 

 િવધેયકની કલમ પ થી રાજય સરકારને, સમ� રાજય અથવા તેના કોઇ ભાગ માટ� એક 

અથવા વધાર� િવશેષ કોટર્ની સ્થાપના કરવાની સ�ા આપવા ધા�ુ� છે, તે જ �માણે િવધેયકની 

કલમ ૯ થી પ�બ્લક �ોિસક�ટુરની િનમ�કૂ માટ�ની જોગવાઇ કરવા ધા�ુ� છે. તેથી, આ િવધેયક, 

અિધિનયિમત કર�ને અમલમા ંલાવવામા ંઆવે તો તેનાથી રાજયના એકિ�ત ફંડમાથંી ખચર્ થશે. 

તેમ છતા,ં હાલમા,ં તે હ�� ુમાટ� ઉપલબ્ધ કરાવવાની અ�દુાનની ચો�સ રકમનો �દાજ કાઢવો 

શકય નથી.  

�દ�પિસ�હ �ડ��,  
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ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

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

કર� છેઃ- 

કલમ ૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, સમ� 

રાજય અથવા તેના કોઇ ભાગ માટ� એક અથવા વધાર� િવશેષ કોટર્ની સ્થાપના કરવાની સ�ા 

મળે છે.  

કલમ ૨૪.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજય સરકારને, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, 

અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ� િનયમો કરવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૨૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, �ુકમ 

�િસધ્ધ કર�ને, બે વષર્ની �દુતની �દર આ અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામા ંકોઇ 

�શુ્ક�લી ઉભી થાય, તો તે �ૂર કરવાની સ�ા મળે છે.  

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

તાર�ખ. ૧૬મી સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૦.       �દ�પિસ�હ �ડ��.  
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  �જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

 

                                               
[સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૨૨.] 

 

 

 
�ુડંા અને અસામા�જક ��િૃ�ઓ અટકાવવા માટ� અને તેને 

પહ�ચી વળવા માટ�ની તથા તેની સાથે સકંળાયેલી અથવા 

તેને આ�ષુ�ંગક બાબતો માટ�ની ખાસ જોગવાઇઓ કરવા 

બાબત િવધેયક. 

 
[  �ી �દ�પિસ�હ �ડ��,  

          �હૃ રા�યમ�ંી�ી.]  

 

 

 
(સન ૨૦૨૦ના સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની ૧૭મી તાર�ખે �જુરાત 

સરકાર� રાજપ�મા ં�િસ� કયાર્ �જુબ) 

 

 

 
ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

            �જુરાત િવધાનસભા.     
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THE GUJARAT GOONDA AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES 

(PREVENTION) BILL, 2020. 

 

GUJARAT BILL NO.  22   OF 2020. 

A BILL 

 

to make special provisions for the prevention of, and for coping with, goonda 

and anti-social activities and for matters connected therewith or incidental 

thereto. 

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

as follow:- 

1. (1) This Act may be called the Gujarat Goonda and Anti-social Activities 

(Prevention) Act, 2020. 

(2) It extends to the whole of the State of Gujarat. 

(3) It shall be deemed to have come into force on such date as the State 

Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 

Short title, extent 

and 

commencement.  
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2.  (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-   

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973;  

(b)  “goonda” means a person, who, with the object of disturbing 

public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, 

material or other advantage for himself or any other person, 

indulges in any anti-social activity, either singly or in group, by 

violence, or threat or show of violence or intimidation or 

coercion; 

(c) ''anti-social activity'' means acting in such manner as to cause 

or is likely to cause, directly or indirectly, any feeling of 

insecurity, danger or fear among the general public or any 

section thereof, or any danger to the safety of individuals, 

safety of public, public health or the ecological system or any 

loss or damage to public exchequer or to any public or private 

property or indulges in any activities, such as - 

(i) offences punishable under Chapter VIII or Chapter XV 

or Chapter XVI or Chapter XVII or Chapter XXII of the 

Indian Penal Code; or 

(ii) distilling or manufacturing or storing or transporting or 

importing or exporting or selling or distributing any 

liquor, or intoxicating or dangerous drugs, or other 

intoxicants or narcotics or cultivating any plant, in 

contravention of any of the provisions of the Gujarat 

Prohibition Act, 1949 or the Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances Act, 1985 or any other law for 

the time being in force; or 

(iii) taking or attempting to take or aids or abets in taking 

possession of immovable property otherwise than in 

accordance with law, or setting-up false claims for title 

or forging of title documents of immovable property, 

whether for himself or on behalf of others or knowingly 

Definitions.  
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giving financial aid to any person for taking illegal 

possession of such properties or evicting or attempting 

to evict any such legal possessor of immovable property 

by force or by criminal intimidation; or 

(iv) offences punishable under the Immoral Traffic 

(Prevention) Act 1956, the Protection of Children from 

Sexual Offences Act, 2012; or 

(v) offences punishable under section 4 of the Gujarat 

Prevention of Gambling Act, 1887; or 

(vi) preventing any person from offering bids in auction 

lawfully conducted, or tender, lawfully invited, by or on 

behalf of any Government Department, local body or 

public or private undertaking, for any lease or rights or 

supply of goods or services or work to be done; or 

(vii)  preventing or disturbing the smooth running by any 

person of his lawful business, profession, trade or 

employment or any other lawful activity connected 

therewith; or 

(viii) inciting others to resort to violence to disturb communal 

harmony; or 

(ix) creating panic, alarm or terror in public; or 

(x)  terrorising or assaulting employees or owners or 

occupiers of public or private undertakings or factories 

and causing mischief in respect of their properties; or 

(xi)  kidnapping or abducting any person with intent to extort 

ransom; or 

(xii) use or threaten to use physical violence, directly or 

otherwise or through any person against any person for 

the purpose of collecting any part of the loan or interest 

levied in excess of the rate of interest notified under the 

Gujarat Money Lenders Act, 2011 thereon or any 

instalment thereof or for taking any movable or 

104 of 1956. 
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immovable property connected with the loan transaction 

or the realization of whole or part of the loan amount or 

interest thereon; or 

(xiii)  illegally transporting and/or smuggling of cattle and 

indulging in acts in contravention of the provisions in 

the Gujarat Animal Preservation Act, 1954 and the 

Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960; or 

(xiv)  human Trafficking for purposes of commercial 

exploitation, bonded labour, child labour, sexual 

exploitation, organ removing and trafficking, beggary 

and the like activities; or  

(xv)  involving in manufacture, sale and transportation of 

arms and ammunition in contravention of sections 5, 7 

and 12 of the Arms Act, 1959; or 

(xvi)  indulging in crimes that impact security of State, public 

order and even tempo of life. 

(d)  "Public Servant" means a public servant as defined in section 21 

of the Indian Penal Code or any other law for the time being in 

force. 

(2) Words and phrases used but not defined in this Act and defined in the 

Code of Criminal Procedure, 1973 or the Indian Penal Code shall have the 

meanings respectively assigned to them in such Codes. 

3. (1) Whenever a goonda is involved in or is making preparation for 

engaging in any anti-social activity or is found to be acting in any manner 

prejudicial to the maintenance of the public order, the goonda shall be 

punished with imprisonment of either description for a term which shall not 

be less than seven years and which may extend to ten years and also with fine 

which shall not be less than fifty thousand rupees: 

(2) Whoever, being a public servant renders any illegal help or support in 

any manner to a goonda, whether before or after the commission of any 

45 of 1860. 
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offence by the goonda (whether by himself or through others) or abstains 

from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the direction 

of any court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with 

imprisonment of either description for a term which may extend to ten years 

but shall not be less than three years and also with fine. 

(3) Any act committed by a goonda in contravention of rules made under 

this Act shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six 

months with or without fine not exceeding rupees ten thousand. 

4.  Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code or the 

Indian Evidence Act, 1872, for the purposes of trial and punishment for 

offences under this Act or connected offences; 

(a) The Court may take into consideration the fact that the accused 

was- 

(i) on any previous occasion bound down under section 

107 or section 108 or section 109 or section 110 of the 

Code; or 

(ii) detained under the Gujarat Prevention of Anti-Social 

Activities Act, 1985 and confirmed by the Advisory 

Board; or 

(iii) externed under section 56 or section 57 of the Gujarat 

Police Act, 1951; 

(iv) on any previous occasion convicted in a criminal case 

or facing criminal proceedings in a court of law for 

offences punishable under Indian Penal Code or any 

special law or local law; 

(b) where it is proved that a goonda or any person on his behalf is 

or has at any time been, in possession of movable or 

immovable property which he cannot satisfactorily account for, 

or where his pecuniary resources are disproportionate to his 

known sources of income, the Court shall, unless contrary is 

1 of 1872. 

Special rules 

of evidence. 

16 of 1985. 

Guj. 22 of 

1951. 
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proved, presume that such property or pecuniary resources have 

been acquired or derived by his activities as a goonda; 

(c) where it is proved that the accused has kidnapped or abducted 

any person, the Court shall, presume that it was for ransom; 

(d) where it is proved that a gondola wrongfully concealed or 

confined a kidnapped or abducted person, the Court shall 

presume that the goonda knew that such person was kidnapped 

or abducted, as the case may be; 

(e)  The Court may, if for reasons to be recorded it thinks fit so to 

do, proceed with the trial in the absence of the accused and 

record the evidence of any witness, provided that the witness 

may be recalled for cross-examination if the accused so desires 

but recording his examination in chief afresh in presence of the 

accused shall not be necessary. 

5. (1)  The State Government may, if it considers necessary so to do 

so in the interest of speedy trial of offences under this Act, by notification in 

the Official Gazette, for the whole or any part of the State, constitute one or 

more Special Courts. 

(2)  A Special Court shall be presided over by a Judge to be appointed by 

the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High 

Court of Gujarat. 

(3)  The State Government may also appoint, with the concurrence of the 

Chief Justice of the High Court of Gujarat, Additional Judges to exercise 

jurisdiction of a Special Court. 

(4)  A person shall not be qualified for appointment as a Judge or an 

Additional Judge of a Special Court unless he is, immediately before such 

appointment, a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge in any State. 

(5)  Where the office of the Judge of the Special Court is vacant, or such 

Judge is absent from the ordinary place of sitting of Special Court, or he is 

Constitution 
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incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, any 

urgent business in the Special Court shall be disposed of- 

(a) by the Additional Judge, if any, exercising jurisdiction in that 

Special Court, 

(b)  where there is no such Additional Judge available, in accordance 

with the directions of the Sessions Judge having jurisdiction 

over the ordinary place of sitting of the Special Court as 

notified. 

(6)  Where one Additional Judge is, or more Additional Judges are 

appointed in a Special Court, the Judge of the Special Court may, from time to 

time, by general or special order, in writing, provide for the distribution of 

business of the Special Court among himself and the Additional Judge or 

Additional Judges and also for the disposal of urgent business in the event of 

the absence of any Additional Judge. 

6. A Special Court may, if it considers it expedient or desirable so to do, 

sit for any of its proceedings at any place, other than the ordinary place of its 

sitting: 

Provided that if the Public Prosecutor certifies to the Special Court that 

it is, in his opinion necessary for the protection of the accused or any witness 

or otherwise expedient in the interest of justice that the whole or any part of 

the trial should be held at some place other than the ordinary place of its 

sitting, the Special Court may, after hearing the accused make an order to that 

effect unless, for reasons to be recorded in writing, the Special Court thinks 

fit to make any other order. 

7. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, where a 

Special Court has been constituted for any local area, every offence 

punishable under any provision of this Act or any rule made thereunder shall 

be triable only by the Special Court within whose local jurisdiction it was 

committed whether before or after the constitution of such Special Court. 

(2) All cases triable by a Special Court, which immediately before the 

constitution of such Special Court were pending before any Court, shall on 
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Jurisdiction 
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creation of such Special Court having jurisdiction over such cases, stand 

transferred to it. 

(3)  Where it appears to any Court in the course of any inquiry or trial in 

respect of any offence that the case is one which should be tried by a Special 

Court constituted under this Act for the area in which such case has arisen, it 

shall transfer such case to such Special Court, and thereupon such case shall 

be tried and disposed of by the Special Court in accordance with the 

provisions of this Act: 

 Provided that it shall be lawful for the Special Court to act on the 

evidence, if any, recorded by the Court in the case in the presence of the 

accused before the transfer of the case under this section: 

 Provided further that if the Special Court is of opinion that further 

examination of any of the witnesses whose evidence is already recorded in the 

case is necessary in the interest of justice: 

(4)  The State Government may, if satisfied that it is necessary or expedient 

in the public interest so to do, transfer any case pending before a Special Court 

to another Special Court. 

8. (1)  When trying any offence punishable under this Act, a Special 

Court may also try any other offence with which the accused may, under any 

other law for the time being in force, be charged at the same trial. 

(2)  If in the course of tiny trial under this Act of any offence, it is found 

that the accused has committed any other offence under this Act or any rule 

there under or under any other law, the Special Court may convict such person 

of such other offence and pass any sentence authorised by this Act or such rule 

or, as the case may be, such other law, for the punishment thereof. 

9. (1) For every Special Court, the State Government shall appoint a 

person to be the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be 

the Additional Public Prosecutor or Additional Public Prosecutors: 

 Provided that the State Government may also appoint for any case or 

class of cases a Special Public Prosecutor. 
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(2) A person shall be eligible to be appointed as Public Prosecutor or an 

Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor under this section 

only if he has been in practice as an Advocate for not less than seven years or 

has held any post, for a period of not less than seven years, under the Union 

or State, requiring special knowledge of law. 

(3) Every person appointed as a Public Prosecutor or an Additional Public 

Prosecutor or Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to 

be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the 

Code and the provisions of the Code shall have effect accordingly. 

10. (1)  A Special Court may take cognizance of any offence triable by it, 

without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint 

of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts. 

(2)  Where an offence triable by a Special Court is punishable with 

imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both, 

the Special Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) 

of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in a summary way in 

accordance with the procedure prescribed in tire Code and the provisions of 

sections 263 to 265 of the Code, shall, so far as may be, apply to such trial: 

 Provided that when in the course of a summary trial under this sub-

section, it appears to the Special Court that the nature of the case is such that it 

is undesirable to try in a summary way, the Special Court shall recall any 

witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the 

manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence 

and the said provisions shall apply to and in relation to a Special Court as they 

apply to and in relation to a Magistrate: 

 Provided further that in the case of any conviction in a summary trial 

under this sub-section, it shall be lawful for a Special Court to pass sentence of 

imprisonment for a term not exceeding two years. 

(3) A Special Court may, with a view to obtaining the evidence of any 

person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to 

an offence, tender a pardon to such person, on condition of his making a full 
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and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative 

to the offence and to every other person concerned whether as principal or 

abettor in the commission, thereof, and any pardon so tendered shall, for the 

purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under 

Section 307 thereof. 

(4) Subject to the other provisions of this Act, a Special Court for the 

purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of Session and 

shall follow the procedure prescribed in the Code for the trial of warrant cases 

by the Magistrate. 

(5) Subject to the other provisions of this Act, every case transferred to a 

Special Court under sub-section (3) of section 7 shall be dealt with as if such 

case had been transferred under section 406 of the Code to such Special Court. 

11. (1) Notwithstanding anything contained in the Code all 

proceedings before a Court trying an offence under this Act shall be conducted 

in camera:  

 Provided that where the Public Prosecutor so applies, any proceedings 

or part thereof may be held in open Court. 

(2) Such Court may, on an application made by a witness in any 

proceedings before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness 

or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the 

identity and address of the witness secret. 

(3)In particular and without prejudice to the generality of the provisions of 

sub-section (2), the measures which such Court may take under that sub-

section may include: - 

(a) The avoiding of the mention of the names and addresses 

of the witnesses in its orders or judgment or in any 

records of the case accessible to public; 

(b) The issuing of any directions for securing that the 

identity and addresses of the witnesses are not 

disclosed. 
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(4) Any person who contravenes any direction issued under sub-section 

(3) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 

one year and with fine which may extend to five thousand rupees. 

12. The trial under this Act of any offence by Special Court shall have 

precedence over the trial of any other case against the accused in any other 

Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference to the 

trial of such other case and accordingly the trial of such other case shall 

remain in abeyance. 

13. Where after taking cognizance of any offence, a Special Court is of 

opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has 

no jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence 

to any Court having jurisdiction under the Code and the Court to which the 

case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it has taken 

cognizance of the offence. 

14. (1) If a District Magistrate has reason to believe that any property, 

whether moveable or immovable, in possession of any person has been 

acquired by a goonda a result of the commission of an offence triable under 

this Act, he may order attachment of such property whether or not cognizance 

of such offence has been taken by any Court. 

(2) The provisions of the Code shall, mutatis mutandis apply to every such 

attachment. 

(3)  Notwithstanding the provisions of the Code, the District Magistrate 

may appoint an Administrator of any property attached under sub-section (1) 

and the Administrator shall have all the powers to administer such property in 

the best interest thereof. 

(4)  The District Magistrate may provide police help to the Administrator 

for proper and effective administration of such property. 

15. (1) Where any property is attached under section 14, the claimant 

thereof may within three months from the date of knowledge of such 

attachment make a representation to the District Magistrate showing the 
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circumstances in and the sources by which such property was acquired by 

him. 

(2)    If the District Magistrate is satisfied about the genuineness of the 

claim made under sub-section (1), he shall forthwith release the property 

from attachment and thereupon such property shall be made over to the 

claimant. 

16. (1) Where no representation is made within the period specified in sub-

section (1) of section 15 or the District Magistrate does not release the 

property under sub-section (2) of section 15, he shall refer the matter with his 

report to the Court having jurisdiction to try an offence under this Act. 

(2)  Where the District Magistrate has refused to attach any property under 

sub-section (1) of section 14 or has ordered for release of any property under 

sub-section (2) of section 15, the State Government or any person aggrieved 

by such refusal or release may make an application to the Court referred to in 

sub-section (1) for inquiry as to whether the property was acquired by or as a 

result of the commission of an offence triable under this Act. Such Court 

may, if it considers necessary or expedient in the interest of justice so to do, 

order attachment of such property. 

(3)(a) On receipt of the reference under sub-section (1) or an application 

under sub-section (2), the Court shall fix a date for inquiry and give notice 

thereof to the person making the application under sub-section (2) or, as the 

case may be, to the person making the representation under section 15 and to 

the State Government and also to any other person whose interest appears to 

be involved in the case. 

(b)  On the date so fixed or any subsequent date to which the inquiry may 

be adjourned, the Court shall hear the parties, receive evidence produced by 

them, take such further evidence as it considers necessary, decide whether the 

property was acquired by a goonda as a result of the commission of an 

offence triable under this Act and shall pass such order under section 17 as 

may be just and necessary in the circumstances of the case. 
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(4)  For the purpose of inquiry under sub-section (3) the Court, shall have 

the power of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil 

Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: - 

(a)  Summoning and enforcing the attendance of any person 

and examining him on oath; 

(b)  Requiring the discovery and production of 

 documents; 

(c)  Receiving evidence on affidavits; 

(d)  Requisitioning any public record or copy thereof from 

any Court or office; 

(e)  Issuing commission for examination of witness or 

documents; 

(f)  Dismissing a reference for default or deciding it ex- 

parte; 

(g)  Setting aside an order of dismissal for default or ex- 

parte decision. 

(5)   In any proceedings under this section, the burden of proving that the 

property in question or any part thereof was not acquired by a goonda a result 

of the commission of any offence triable under this Act, shall be on the 

person claiming the property, notwithstanding anything to the contrary 

contained in the Indian Evidence Act, 1872. 

17. If upon such inquiry the Court finds that the property was not acquired 

by a goonda a result of the commission of any offence triable under this Act, it 

shall order for release of the property of the person from whose possession it 

was attached. In any other case the Court may make such order as it thinks fit 

for the disposal of the property by attachment, confiscation or delivery to any 

person entitled to the possession thereof, or otherwise. 

18. The provisions of Chapter XXIX of the Code shall, mutatis mutandis, 

apply to an appeal against any judgment on order of a Court passed under the 

provisions of this Act. 
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19. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, every offence 

punishable under this Act or any rule made thereunder shall be deemed to be a 

cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code 

and cognizable case as defined in that clause shall be construed accordingly. 

(2)  Section 167 of the Code shall apply in relation to case involving an 

offence punishable under this Act or any rule made thereunder subject to the 

modifications that the references in sub-section (2) – 

  (a) the reference to "fifteen days" and "sixty days” wherever they 

occur, shall be construed as reference to "thirty days” and "ninety days", 

respectively; 

  (b) after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, 

namely:- 

  Provided further that if it is not possible to complete the investigation 

within the said period of ninety days, the Special Court shall extend the said 

period upto one hundred and eighty days on the report of the Public Prosecutor 

indicating the progress of the investigation and the specific reasons for 

detention of the accused beyond the said period of  “ninety days”. 

 (3)  Sections 366, 367, 368 and 371 of the Code shall apply in relation to a 

case involving an offence triable by a Special Court, subject to the 

modification that the reference to "Court of Session" wherever occurring 

herein, shall be construed as reference to "Special Court". 

(4)  Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of 

an offence punishable under this Act or any rule made thereunder shall, if in 

custody, be released on bail or on his own bond unless: 

(a) The Public Prosecutor has been given an opportunity to 

oppose the application for such release, and 

(b) where the Public Prosecutor opposes the application, the 

Court is satisfied that there are reasonable grounds for 

believing that he is not guilty of such offence and that 

he is not likely to commit any offence while on bail. 
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(5)  The limitations on granting of bail specified in sub-section (4) 

are in addition to the limitations under the Code. 

20. Notwithstanding anything contained in the Code, - 

 (a) no information about the commission of an offence under the 

provisions of this Act shall be recorded by a police officer without the 

prior approval of the police officer not below the rank of officer in 

charge of range of the concerned Districts or the Commissioner of 

Police, as the case may be; 

 

(b) no investigation of an offence under the provisions of this Act shall 

be carried out by a police officer not below the rank of a Police Sub 

Inspector. 

(2) No Special Court shall take cognisance of any offence under this Act 

without the previous sanction of the State Government.  

21. The provisions of this Act or any rule made thereunder shall have 

effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other 

enactment. 

22. Where an order purports to have been made and signed by an authority 

in exercise of any power conferred by or under this Act, a Court shall, within 

the meaning of the Indian Evidence Act, 1872, presume that such order was so 

made by that authority. 

23. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State 

Government or any Officer or authority of the State Government for anything 

which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or 

any rules made thereunder. 

24. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, 

make rules to carry out the purposes of this Act.  

(2) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days 

before the State Legislature as soon as may be after they are made and shall be 
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subject to rescission by the State Legislature or to such modifications as the 

State Legislature may make during the session in which they are so laid or 

session immediately following. Any rescission or modification so made by the 

State Legislature shall be published in the Official Gazette, and shall 

thereupon take effect. 

 

25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, 

the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do 

anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to 

be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:  

 Provided that, no such order shall be made after the expiry of the 

period of two years from the date of commencement of this Act.  

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, 

after it is made, before the State Legislature.  
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

Gujarat State has achieved all round development and has emerged as 

a model for other states to emulate. However, the activities of goondas have 

the potential to disturb the public order and derail the development efforts of 

Government of Gujarat. Therefore, there is an urgent need to bring in 

legislative measures to deal with anti-social activities of goonda elements who 

exploit the law abiding citizens by indulging in violence, intimidation and 

coercion. 

 A separate legislation is proposed to deal with Goonda elements 

indulging in anti-social activities such as bootlegging, gambling, cow 

slaughter, drug trafficking, immoral trafficking, human trafficking, sale of 

spurious drugs, loan sharks, land grabbing, kidnapping, unlawful activities, 

illegal arms, etc. 

 This Bill seeks to achieve the aforesaid objects. 

The following notes on clauses explain, in brief, some of the important 

provisions of the Bill:- 

Clause 1.-This clause provides for short title, extent and commencement of the 

Act. 

Clause 2. - This clause defines certain terms used in the Bill. 

Clause 3.-This clause provides for the penalty whenever a goonda is involved 

in or is making preparation for engaging in any anti-social activity or is 

found to be acting in any manner prejudicial to the maintenance of the 

public order. 

Clause 4.-This clause provides for the special rules of evidence as specified 

therein, for the purposes of trial and punishment for offences under this 

Act or connected offences. 

Clause 5.-This clause provides for the constitution of one or more Special 

Courts by the State Government if it considers necessary so to do so in 

the interest of speedy trial of offences under the Act. 



18 
 

Clause 6.-This clause provides for the place of sitting of a special court for any 

of its proceedings at any place, other than the ordinary place of its 

sitting. 

Clause 7.-This clause provides for the jurisdiction of the Special Court. 

Clause 8.-This clause provides for the power of Special Courts with respect to 

other offences with which the accused may, under any other law for 

the time being in force, be charged at the same trial. 

Clause 9.-This clause provides for the appointment of the Public Prosecutor. 

Clause 10.-This clause provides for the procedure to be followed and powers 

to be exercised by the Special Courts. 

Clause 11.-This clause provides for the protection of the witnesses. 

Clause 12.-This clause provides for that the trial under this Act of any offence 

by Special Court shall have precedence over the trial of any other case 

against the accused in any other Court (not being a Special Court). 

Clause 13.-This clause provides for the power of Special Court to transfer 

cases to the regular courts. 

Clauses 14 and 15.-This clause provides for the power of the District 

Magistrate to attach property in possession of any person has been 

acquired by a goonda a result of the commission of an offence triable 

under the Act and provides for release of such property after satisfying 

about the genuineness of the claim. 

Clause 16.-This clause provides for inquiry into character of acquition of 

property by court. 

Clause 17.-This clause provides for the order for release of the property of the 

person from whose possession it was attached. 

Clause 18.-This clause provides for the appeal against any judgment on an 

order of a Court passed under the provisions of the Act. 



19 
 

Clause 19.-This clause provides for the modified application of certain 

provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973. 

Clause 20.-This clause provides for the cognisance of, and inquiry into an 

offence committed under this Act. 

Clause 21.-This clause provides that the provisions of the Actor any rule made 

thereunder shall have effect not withstanding anything inconsistent 

therewith contained in any other enactment. 

Clause 22.-This clause provides for the presumption as to order. 

Clause 23.-This clause providesfor the protection of action taken in good faith. 

Clause 24.- This clause provides for the powers of State Government to make 

rules under this Act.  

Clause 25.- This clause empowers the State Government to remove 

difficulties arising within a period of two years in giving effect to the 

provisions of the Act. 

 

 PRADEEPSINH JADEJA, 

FINANCIAL MEMORANDUM  

 

 Clause 5 of the Bill seeks to empower the State Government, to 

constitute one or more Special Courts for the whole or any part of the State as 

also clause 9 of the Bill provides for the appointment of the Public Prosecutor. 

Hence, the Bill, if enacted and brought into force would involve expenditure 

from the Consolidated Fund of the State. However, at present, it is not possible 

to ascertain the exact amount of grant to be made available for such purpose. 

 

PRADEEPSINH JADEJA, 
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 This Bill provides for delegation of legislative powers in the following 

respects:- 

Clause 5.- Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government 

to constitute, by notification in the Official Gazette, one or more Special 

Courts for the whole or any part of the State. 

Clause 24. – Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government to 

make, by notification in the Official Gazette, rules for carrying out the 

purposes of the Act. 

Clause 25. – Sub-clause (1) of  this clause empowers the State Government to 

make an order published in Official Gazette, to remove any difficulty if 

arisen in giving effect  to the provisions of this Act within a period of  

two  years. 

 The delegation of legislative powers, as aforesaid, is necessary and is 

of a normal character.  

 

Dated the  16
th
 September, 2020.                                       PRADEEPSINH JADEJA. 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

 

GUJARAT BILL NO.    22     OF   2020. 

 

A     B I L L 

 

to make special provisions for the prevention of, 

and for coping with, goonda and anti-social 

activities and for matters connected therewith or 

incidental thereto. 

 

 

 

[ SHRI  PRADEEPSINH JADEJA,       

           MINISTER OF STATE FOR HOME] 

 

 

 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette  17
th

 September, 2020) 

 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 
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