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GUJARAT BILL NO. 18 OF  2021. 

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (GUJARAT AMENDMENT) 
BILL, 2021. 

 

A BILL 
 

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of 
Gujarat. 

 

  સન ર૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકંઃ ૧૮. 

 

ફોજદાર� કાયર્ર�િત (�જુરાત �ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૧. 

�જુરાત રા�યને લા� ુપડતો ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ વ� ુ�ધુારવા બાબત 

િવધેયક. 

આથી, ભારતના ગણરા�યના બો�રેમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છે:- 

૧. (૧) આ અિધિનયમ ફોજદાર� કાયર્ર�િત (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે. 

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

આવશે.  

 

૨. �જુરાત રા�યને લા� ુપડતા ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩મા,ં કલમ ૧૯૫-

મા,ં પેટા-કલમ (૧)મા,ં ખડં (ક)મા,ં પેટા-ખડં (૧)ને બદલે, નીચેનો પેટા-ખડં �કૂવો:- 

 

‘‘(૧) ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમ, ૧૮૬૦ની કલમો ૧૭૨, ૧૭૩, ૧૭૪ અને ૧૭૫ 

થી ૧૮૭ (બનેં સ�હત) હ�ઠળ િશક્ષાપાત્ર કોઇ �નુાની, અથવા’’. 

 

 

 

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને આરંભ.   

સન ૧૯૭૪ના 

૨-� 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૯૫-નો 

�ધુારો.  

સન 

૧૮૬૦નો 

૪૫-મો.    

સન 

૧૯૭૪નો 

૨ જો.  
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ઉદે્દશો અને કારણો 

 �જુરાત સરકાર, પોલીસ કિમશનર અને �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર�ટને, ફોજદાર� કાયર્ર�િત 

અિધિનયમ, ૧૯૭૩ (સન ૧૯૭૪ના ૨-�)ની કલમ ૧૪૪ હ�ઠળ, �ુદા �ુદા પ્રસગંોએ, �હ�ર 

વ્યવસ્થા �ળવવા માટ� અથવા કોઇ વ્ય�ક્તને થતી અડચણ, ત્રાસ ક� �કુસાન(ઇ�) અથવા 

લોકોના �ન, સ્વાસ્થ્ય ક� સલામતીને થ� ુ ંજોખમ અથવા �હ�ર �લેુહ શાિંતનો ભગં ક� �ુલ્લડ 

અથવા બખેડો અટકાવવા માટ� કોઇ વ્ય�ક્તને અ�કુ કામ ન કરવાનો અથવા અ�કુ વ્યવસ્થા 

�ળવવાનો આદ�શ આપતા િનષેધાત્મક �ુકમો બહાર પાડવાની સ�ા આપવામા ંઆવેલ છે. 

ઉપ�ુર્ક્ત િનયતં્રણોનો અમલ કરાવવાના કામમા ંરોકાયેલા પોલીસ અિધકાર�ઓને, (�ુકમોના) 

ઉલ્લઘંનના બનાવોનો સામનો કરવો પડ� છે અને ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમ, ૧૮૬૦ની 

કલમ ૧૮૮ હ�ઠળ ઉલ્લઘંન કરનારાઓ િવ�દ્ધ કાયદ�સરના યોગ્ય પગલા ંલેવાની જ��રયાત રહ� 

છે. તેમ છતા,ં ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૧૯૫થી, આવા �ુકમો કરનાર 

�હ�ર સેવક માટ�, ઉલ્લઘંન કરનારની સામે ફ�રયાદ� બનવા�ુ ં ફર�જયાત બને છે, �નાથી 

પોલીસ અિધકાર�ઓ માટ� ઉલ્લઘંનની ન્યાિયક ન�ધ લેવામા ંઅવરોધ ઊભો થાય છે. 

૨. ફોજદાર� કાયર્ર�િત (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૦૫ (સન ૨૦૦૫-ના ૨૫-મા)થી ભારતના 

ફોજદાર� અિધિનયમ, ૧૮૬૦મા ં કલમ ૧૭૪-ક દાખલ કરવામા ં આવી હતી અને ફોજદાર� 

કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ (સન ૧૯૭૪-ના ૨-� અિધિનયમ)ની કલમ ૮૨ હ�ઠળ 

�હ�રનામાના સબંધંમા ં હાજર ન થવાની બાબતને િશક્ષાપાત્ર બનાવવામા ં આવી હતી. આ 

�ધુારાથી ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ (સન ૧૯૭૪-ના ૨-� અિધિનયમ)ની કલમ 

૮૨-મા ં પેટા-કલમો (૪) અને (૫) પણ દાખલ કરવામા ંઆવી હતી. કલમ ૧૭૪-ક હ�ઠળનો 

�નુો પોલીસ અિધકારનો �નુો છે. તેમ છતા,ં ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ 

૧૯૫ (૧) (ક) (૩)થી, સબંિંધત �હ�ર સેવકની લે�ખત ફ�રયાદના આધાર� હોય તે િસવાય, 

�નુાઓની ન્યાિયક ન�ધ લેવામા ંહ�મૂત ધરાવતી કોટર્ ને પ્રિતબિંધત કર�લ છે. 

૩.  ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમ, ૧૮૬૦ (સન ૧૮૬૦ના ૪૫-મા)ની કલમ ૧૭૪-ક અને 

કલમ ૧૮૮ હ�ઠળ પોલીસ અિધકારના �નુા થયા હોવાના સબંધંમા ં પોલીસ અિધકાર�ઓ 

પાસેથી મળેલી મા�હતીના આધાર� ફોજદાર� ક�સો�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન સરળ બનાવવા માટ� ફોજદાર� 

કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૧૯૫-ની જોગવાઇઓ �ધુારવી જ�ર� છે. 

 આ િવધેયકથી, ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશ િસદ્ધ કરવા માટ� સદર�ુ અિધિનયમ �ધુારવા ધા�ુ� છે. 

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

આ િવધેયકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા ંધારાક�ય સ�ાની સ�પણીનો સમાવેશ થાય 

છે:- 

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

અિધિનયમની જોગવાઈઓ � 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: ૨૬મી માચર્, ૨૦૨૧.                પ્રદ�પિસ�હ �ડ��. 
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�રુવણી 

ફોજદાર� કાયર્ર�િત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ (સન ૧૯૭૪ના ૨-�)માથંી ઉતારા 

૧૯૫. (૧) કોઇપણ ન્યાયાલય- 

(ક) સબંિંધત રા�ય સેવકની અથવા તે વહ�વટ� હ��ઓુ માટ� �ની સ�ા નીચે 

હોય તે બી� કોઇ રા�ય સેવકની લે�ખત ફ�રયાદ િસવાય,- 

(૧) ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમની કલમો ૧૭૨ થી ૧૮૮ (બનેં સ�હત) હ�ઠળ 

િશક્ષાપાત્ર કોઇ �નુાની, અથવા  

(૨) એવા �નુાના કોઇ �ુષ્પે્રરણની અથવા તે કરવાની કોિશષની, અથવા  

(૩) એવો �નુો કરવા માટ�ના કોઇ પણ �નુા�હત કાવતરાની,  
 

 

(ખ)   xxx   xxx   xxx 

(૨) થી (૪)   xxx   xxx   xxx 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

રા�ય સેવકોને 

કાયદ�સરના 

અિધકારના 

િતરસ્કાર, 

�હ�ર ન્યાય 

િવ�ુદ્ધના �નુા 

અને �રુાવામા ં

આપેલા 

દસ્તાવેજો 

સબંધંી �નુા 

માટ� ફોજદાર� 

કામ ચલાવવા 

બાબત. 

સન 

૧૮૬૦નો 

૪૫-મો. 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

                                               

[સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૧૮.]  

 

 

                                                   

�જુરાત રા�યને લા� ુપડતો ફોજદાર� કાયર્ર�િત 

અિધિનયમ, ૧૯૭૩ વ� ુ �ધુારવા બાબત 

િવધેયક. 

 

 

[શ્રી પ્રદ�પિસ�હ �ડ��, 

                                          �હૃ રા�ય મતં્રીશ્રી] 
 

 

 

(સન ૨૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની ૨૬મી તાર�ખે 

�જુરાત સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા. 

 
 



THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (GUJARAT
AMENDMENT) BILL, 2021.

GUJARAT BILL NO. 18 OF 2021.

A BILL

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application

to the State of Gujarat.

It is hereby enacted in the Seventy-second Year of the Republic of
India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Gujarat short titte and

Amendment) Act, 2021. commencemenl

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by
notification in the Official Gazette, appoint.

H-609 (Sis-10)



2

Amendmentof 2. In the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the
section l95of State of Gujarat, in section 195, in sub-section (1), in clause (a), for sub- 2ort974'

2 or1974' 
clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(i) of any offence punishable under sections 172,173,174 md 175
to 187 (both inclusive) of the Indian Penal Code, 1860, or". 45 of 1860.



3

STATEMENT OF'OBJECTS AND REASONS

The Government of Gujarat, Commissioners of Police and District
Magistrates are empowered to issue prohibitory orders under section 144 of
the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974) directing any person to
abstain from certain act or to take certain order to prevent obstruction,
annoyance or injury to any person or danger to human life, health or safety
or a disturbance of public tranquility or a riot or an affray to maintain public
order on various occasions. The police officers deployed for the enforcement
of the above restrictions come across incidents of violation and need to take
appropriate legal action against the violators under section 188 of the Indian
Penal Code, 1860. However, section 195 of the Criminal Procedure Code,
1973 makes it mandatory for the public servant issuing such orders to be the
complainant against the violators thereby creating an impediment for taking
cognizance of violations by police officers.

2. Section. 174-A was inserted in Indian Penal Code, 1860 by the Criminal
Procedure Code (Amendment) Act, 2005 (25 of 2005) and non-appearance

in response to a proclamation under section 82 of the Criminal Procedure

Code, 1973 (Act2 of 1974) was made punishable. The said amendment also
inserted sub-section (a) and (5) in section 82 ofthe criminat Procedure Code,
1973 (Act 2 of 1974). The offence under section 174-A is cognizable.
However, section 195 (1) (a) (ii) of the Criminal Procedure Code, 1973

prohibits the jurisdictional courts from taking cognizance of the offences

except on the complaint in writing of the public servant concerned.

3. The proposed amendment of provisions section 195 of the Criminal
Procedure Code, 1973 is necessary to facilitate registration of criminal cases

based on the information received from police officers regarding commission
of cognizable offences under section 174-A and section 188 of Indian Penal

Code, 1860 (45 ofl860).

This Bill seeks to amend the said Code to achieve the aforesaid

object.

PRADEEPSINH JADEJA,



4

MEMORENDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

This Bill involves the delegation of legislative power in the following
respects:-

clause 1-- Sub-clause (2) of this clause empowers the State
Government, by notification in the official Gazette, to appoint the date
on which the provisions of the Act shall come into force.

The delegation of powers as aforesaid is necessary and is in normar
character.

Dated the26nMarch, 2021. PRADEEPSINH JADEJA.
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ANNEXARE

EXTRACT FROM THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973"

(2 of 197a)

195. (l) No Court shall take cognizance

(a) (i) of any offence punishable under sections 172 to 188 (both inclusive)

of the Indian Penal Code, 1860, or

(ii) of any abetment of, attempt to commit, such offence, or

(iii) of any criminal conspiracy to commit such offence, except on the

complaint in writing of the public servant concerned or of some other public

servant to whom he is administratively subordinate;

Prosecution
for contempt
of lawful
authority of
public
servants, for
offences
against public
justice and
for offences
relating to
documents
given in
evidence.

(b)

(2) to (a)

xxx xxx xxx

xxxxxx xxx
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT

GUJARAT BILL NO. 18 OF 202I.

A BILL

further to amend the Code of Criminal Procedure,
1973 in its application to the State of Gujarot.

I SHRI PRADEEPSINH JADEJA,
MTNISTER OF STATE FOR LAW l

( As published in the Gujarat Government
Gazette of 26th March, 2021)

D.M.PATEL,
Secretary,

Guj arat Le gislative Assembly.

Government Central Press, Gandhinagar.




