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ોરીવ કોન્સ્ટેફર 

કામદો 

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
 

ભાગકદળકક : વાભત ગઢલી  

(10 યીક્ષાઓભા ંવપ થમેર અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  

તભાયે ાવ થવુ ંશોમ તો આજે જ વંકક  કયો.  

  ભાટે 
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બાયતીમ પોજદાયી અશધશનમભ  - 1860 / બાયતીમ દંડ વહંશતા – 1860 

Indian Penal Code – 1860 / ઈન્ન્સડમન ીનર કોડ – 1860 
 

 આ ધાયો પ્રથભ કામદા ચંના પ્રમખુ રોડક ભેકોરેએ ઘડેર શતો અને વૌ પ્રથભ ૧૮૩૭ ભા ંતેનો મદુ્દો યજૂ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.  

 યંત ુ૬ ઓક્ટોફય ૧૮૬૦ ના યોજ તેને ગલનકય જનયરની ભજૂંયી ભી શતી.  

 આ ધાયો વભગ્ર બાયત દેળભા ંજમ્મ ુઅને કાશ્ભીય યાજ્મ શવલામના બાગને રાગ ુડે છે.  

 કેદના મખુ્મ ૨ (ફે) પ્રકાયો છે. (૧) વાદીકેદ (૨) વખત કેદ.  અંકાતંકેદની વજા ૩ (ત્રણ) ભાવથી લધાયે વભમ ભાટે કયી ળકામ નહશ.  

 જો કેદની મદુત ૬ ભાવ સધુીની શોમ તો એકાતં કેદ ૧ ભાવ સધુી.  

 કેદની મદુત ૧ લક સધુીની શોમ તો એકાતં કેદ ૨ ભાવ સધુી  

 કેદની મદુત ૧ લક કયતા લધ ુવભમની શોમ તો એકાતં કેદ ૩ ભાવ સધુી એકાતં કેદની વજા એક વાથે ૧૪ હદલવ કયતા ંલધ ુન શોલી જોઈએ અને 

કેદની મદુતોની લચ્ચે મદુત કયતા ંઓછો ગાો શોલો જોઈએ નહશ.  

 યાષ્ટ્રશત અને યાજમોના યાજમારોને બાયતના ફધંાયણના અનચુ્છેદ-૩૬૧ અન્સલમે હદલાની અને પોજદાયી કામકલાશીભાથંી મકુ્ક્ત આલાભા ંઆલેરી 

છે. તેલી જ યીતે શલદેળી યાજમકતાકઓ, યાજદૂતો, શલદેળી દુશ્ભનો લગેયેને આ ધાયો રાગ ૂડતો નથી.  

 શળક્ષા ના મખુ્મ ૫ (ાચં) પ્રકાયો છે.  

(૧) ભોત (૨) આજીલનકેદ (૩) કેદ (1 ) વાદી (2) વખત (૪) શભરકતજપ્તી (૫) દંડ  

 IPC ભા ંફે શલબાગ છે (1) કરભ 1 થી 120 અને (2) કરભ 120(A) થી 511    

પ્રકયણના શળકક  (પ્રકયણ-23, કરભ-511 )  

પ્રકયણ – ૧ પ્રાયંબ  

પ્રકયણ – ૨ વાભાન્સમ ્ષ્ટ્ટીકયણ   

પ્રકયણ – ૩ શળક્ષા    

પ્રકયણ – ૪ વાભાન્સમ અલાદો   

પ્રકયણ – ૫ દુષ્ટ્પે્રયણ   

પ્રકયણ – ૫(એ) ગનુાહશત કાલતરંુ   

પ્રકયણ  - ૬ યાજ્મ શલરુધ્ધના ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૭ ભશૂભદ, નૌકાદ, અને શલાઇ દ વફંધંી ગનુાઓ    

પ્રકયણ – ૮ જાશયે સરેુશ ળાશંત શલરુધના ગનુા    

પ્રકયણ – ૯ યાજ્મ વેલકે કયેરા અથલા તેની વાથે વફંધં ધયાલતા ગનુા   

પ્રકયણ – ૯ (એ) ચુટંણી વફંધંી ગનુાઓ    

પ્રકયણ – ૧૦ યાજ્મવેલકના કામદેવયના અશધકાયનો શતય્કાય કયલા ં   

વફધંી   

પ્રકયણ – ૧૧ ખોટા યુાલા અને જાશયે ન્સમામ શલરુધ્ધના ગનુા   

પ્રકયણ – ૧૨ શવક્કા અને વયકાયી ્ટેમ્ વફંધંી ગનુા   

પ્રકયણ – 13 તોર અને ભા વફંધંી ગનુા   

પ્રકયણ – 14 જાશયે આયોગ્મ, વરાભતી, વગલડ શળષ્ટ્ટાચાય અને 

શનતીભતાને રગતા ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૫ ધભક વફંધંી ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૬ ભાનલ ળયીય અને દગીને અવય કયતા ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૭ શભરકત શલરુદ્ધના ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૮ દ્તાલેજો અને ભાર શનળાનીઓ વફધંી ગનુા   

પ્રકયણ – ૧૯ નોકયીના કયાયનો ગનુાહશત બગં    

પ્રકયણ – ૨૦ રગ્ન વફધંી ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૨૦ (એ) શત દ્વાયા અથલા શતના વગા દ્વાયા ત્રાવ આલા 

ફાફત   

પ્રકયણ – ૨૧ ફદનક્ષી   

પ્રકયણ – ૨૨ ગનુાહશત ધભકી, અભાન અને ત્રાવ   

પ્રકયણ – ૨૩ ગનુો કયલાની કોશળળ   
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પ્રકયણ-1. પ્રાયંભબક 

કરભ -1 વહંશતાનુ ંળીકક તથા પ્રાયંબ.  
આ અશધશનમભ ―બાયતીમ પોજદાયી અશધશનમભ‖ (indian penal code) તયીકે ઓખાળે અને તેનુ ંકામકકે્ષત્ર જમ્મ ુઅને કાક્શ્ભય 
શવલામના વભગ્ર બાયત દેળભા ંરાગ ુડળે.   

કરભ-2 બાયતભા ંથમેર ગનુાની શળક્ષા.                         
આ અશધશનમભ અંતગકત દોશત ઠયેર દયેક વ્મક્ક્ત આ અશધશનમભ મજુફ વજા ાત્ર થળે અને ફીજી અન્સમ યીતે નશીં થામ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

કરભ-3 બાયત ાય થમેરા, યંત ુકામદા અનવુાય જેની ઈન્સવાપી કમકલાશી બાયતભા ંથઈ ળકે તેલા ગનુાઓની શળક્ષા.  

કરભ-4 ફાહ્ય પ્રાદેશળક ગનુાઓ ય આ કામદાનો શલ્તાય.  
કરભ-5 કેટરાકં કામદાઓને આ વહંશતાથી અવયમકુ્ત છે. 

દા.ત. યાજ્મ વેલકો વફંશંધત ગનુાઓની શળક્ષા ભાટે કયેરા અશધશનમભ કે ખાવ ્થાશનક કામદાની જોગલાઈઓને IPCની અવય 
થળે નશીં.  

પ્રકયણ-2. વાભાન્સમ ્ષ્ટ્ટીકયણ 

કરભ-6 આ ધાયાભાનંી જોગલાઈઓ અાલલાનો આધીન વભજલી.  

કરભ-7 એક લખત વભજૂતી અામેરા કથનનો અથક.  
કરભ-8  જાશત.  
કરભ=9  લચન.  
કરભ-10 “રુૂ-સ્ત્રી”. 
કરભ-11 વ્મક્ક્ત. 
કરભ-12  “જાશયે જનતા”.  
કરભ-13   (યદ) (યાણીની વ્માખ્મા)  
કરભ-14 વયકયી નોકય. 
કરભ-15 (યદ) (ભિટીળ ઈન્ન્સડમા)  
કરભ-16  (બાયત વયકાયની વ્માખ્મા)  
કરભ-17  વયકાય.  
કરભ-18  “બાયત”. (અશીં જમ્મ-ુકાક્શ્ભય યાજ્મ શવલામનુ ંબાયતીમ યાજ્મકે્ષત્ર)   
કરભ-19 ન્સમામાધીળ.  
કરભ-20 ન્સમામની અદારત. 
કરભ-21 જાશયે નોકય માને યાજ્મ વેલક. 

યાજ્મ વેલક (યાજ્મ કે કેન્સર વયકાયની નોકયીભા ંગાયદાય કભકચાયીઓ, અશધકાયીઓ, વયંક્ષણ દોના કશભળન ધયાલતા 
અશધકાયીઓ, ન્સમામાધીળ, જયયુી વભ્મ, એવેવટ, રલાદી) ્થાશનક વત્તા ભડંો, પ્રાતંના, યાજ્મના કે કેન્સર ના કોઈ કામદાથી 
્થાશત કોોયેળન અથલા કંની ધાયાભા ંવ્માખ્મા કયેર વયકાયી કંનીની નોકયીભા ંશોમ તે વ્મક્ક્ત.     

કરભ-22 જગંભ શભલ્કત. 
કરભ-23 ગેયકામદેવય રાબ-ગેયકામદેવય નકુ્ળાન. 
કરભ-24 અપ્રભાણીક ણે અથલા ફદદાનતથી.  
કરભ-25 કટલૂકક. 
કરભ-26 કોઈ લાત ભાનલાનુ ંયૂત ુ ંકાયણ શોમ તો તે લાત ભાનલાને કાયણ કશલેામ.  

કરભ-27 જ્માયે કોઈ શભઅરકત તેની ત્ની, નોકય કે કાયકુનના કફજાભા ંશોમ ત્માયે તે શભરકત તે વ્મક્ક્તના કફજાભા ંછે તેભ કશલેાળે.  
કરભ-28 ખોટી ફનાલટ કયલા ફાફત.  
કરભ-29 દ્તાલેજ. 
કરભ-29-A ઈરેકરોશનક યેકોડક. 
કરભ-30 હકિંભતી જાભીનગીયી. 
કરભ-31  લશવમતનામુ ંકે લીર.  
કરભ-32  કૃત્મના ઉલ્રેખ કયતા ંળબ્દો ગેયકાનનૂી કામકરોનોને વભાલી રે છે.  
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કરભ-33  ―કૃત્મ‖, ―કામકરો‖.   
કરભ-34 વાભાન્સમ ઈયાદો ાય ાડલા. ભાટે અનેક વ્મક્ક્તઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કામક.  

કરભ-35 ગનુાહશત જાણકાયી વાથે અથલા ગનુાહશત ઈયાદા વાથે કયુક શોલાના કાયણે એવુ ંકૃત્મ ગનુાહશત શોમ ત્માયે.  

કરભ-36  અંળાત: કૃત્મ કે અંળત: કામકરો દ્વાયા ઉજેર હયણાભ.  
કરભ-37  ગનુો ફનતા કૃત્મોભા ંવશકાય.  
કરભ-38  અનેક કૃત્મો ભીને ગનુો થતો શોમ તે ગનુાહશત કામકભા ંવકંામેરી વ્મક્ક્તઓ જુદા-જુદા ગનુા ભાટે ગનેુગાય શોઈ ળકે.  
કરભ-39 ્લેચ્છાલૂકક અથલા જાણીબજુીને. 
કરભ-40 ગનુો. 
કરભ-41 અમકુ શલશળષ્ટ્ટ ફાફતોને રાગ ુડતો ખાવ કામદો.  
કરભ-42 ્થાશનક કાનનુ. 
કરભ-43 “ગેયકામદે, કયલા ભાટે કામદેવય ફધંામેરી” 

કરભ-44 ―શાશન‖ અથલા ―ઈજા‖. 
કરભ-45  ―જીલન‖.  
કરભ-46  ―મતૃ્ય‖ુ.  
કરભ-47  પ્રાણી.  
કરભ-48  “લશાણ”.  
કરભ-49  “લક”, “ભાવ”.  
કરભ-50  “કરભ”.  
કરભ-51 ળથ 

કરભ-52 શદુ્ધ બદુ્ધદ્ધ. 
કરભ-52-A આળયો અથલા ફાફત. 

પ્રકયણ-3. શળક્ષા 

કરભ-53 આ ધાયાની જોગલાઈઓ મજુફ ગનેુગાયો જે શળક્ષાને ાત્ર થામ છે તે આ પ્રભાણે છે.  

ભોત, આજીલન કેદ, કેદ (વખત ભજૂયી વાથેની કેદ અને વાદી કેદ) શભરકત જપ્ત કયલી, દંડ.  

કરભ-53-A દેળશનકારના ઉલ્રેખનો અથક. 
આજીલન દેળ શનકારનો અથક આજીલન કેદ છે.  

કરભ-54 દેશાતંદંડની વજા શલી કયલા ફાફત. 
14 લક સધુીની કે કામદાના ંઠયાલેરી ફેભાથંી ગભે તે વજાભા ંપેયલી ળકાળે)  

કરભ-55  આજીલન કેદની વજા શલી કયલી.  

14 લક સધુીની ફેભાથંી ગભે તે એક પ્રકાયની કેદની વજાભા ંપેયલી ળકાળે)  
કરભ-55(A)  મોગ્મ વયકાયની વ્માખ્મા.  

કેન્સર વયકાય અને યાજ્મ વયકાય.  
કરભ-56  1949ભા ં(યદ)  
કરભ-57  વજાની મદુ્દતના બાગો. 

આજીલન કેદની વજાને 20 લકની કેદની વજા ફયાફય ગણલાભા ંઆલળે.   
કરભ-58  1955ભા ં(યદ)  
કરભ-59  1955ભા ં(યદ)  
કરભ-60  (કેદના અમકુ કેવોભા)ં ણૂક અથલા અંળત: વજા વખત અથલા વય શોઇ ળકે.  
કરભ-61  1921ભા ં(યદ)  
કરભ-62  1921ભા ં(યદ)  
કરભ-63 દંડની યકભ. 

દંડ યકભનો ઉલ્રેખ ન શોમ ત્માયે દંડની યકભ ગનેુગાયને ધ્માનભા ંયાખીને લધાયે ડતી ન શોમ તેલી અભમાકહદત છે.  

કરભ-64 દંડ ન બયામ તો કેદની વજા. 
દંડની વજા કે કેદ વાથે દંડની વજાના હક્વાભા ંગનેુગાય દંડ ન બયે તો તેણે અમકુ મદુ્દત સધુી કેદ બોગલલી એ મજુફનો ઓડકય 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  5 

કયલાની કોટક ને વત્તા યશળેે.   

કરભ-65 કેદ અને દંડની શળક્ષાને ાત્ર શોમ ત્માયે દંડ ન બયામ તો કેદની વજા અંગે ભમાકદા.  

તે ગનુા ભાટે નક્કી કયેરી લધભુા ંલધ ુમદુ્દતના ¼ બાગ કયતા લધ ુશોલી ન જોઈએ.  

કરભ-66  દંડ નહશિં બયામ તો કેદનો પ્રકાય.  

તે ગનુા ભાટે ગનેુગાયને જે પ્રકાયની કેદની વજાનો હુકભ થઈ ળકે તેલા કોઈ ણ પ્રકાયની કેદની વજા થઈ ળકળે.  
કરભ-67  જો ગનુો ભાત્ર દંડની વજાને ાત્ર શોમ ત્માયે દંડ ન બયામ તો શળક્ષા.  

દંડની યકભ 50 રૂશમા કયતા લધ ુના શોમ તો લધભુા ંલધ ુ2 ભહશનાની મદુ્દતની કેદ, જો દંડની યકભ 100 રૂશમાથી લધ ુન શોમ 
તો લધભુા ંલધ ુ4 ભહશનાની મદુ્દતની કેદ અને ફીજા કોઈ કેવભા ંલધભુા ંલધ ુ6 ભહશનાની મદુ્દતની કેદ થઈ ળકે.  

કરભ-68  દંડ બયાઇ થઇ જતા ંકેદનો અંત.  

દંડ ન બયલાથી કેદ થઈ શોમ ત્માયે જ  
કરભ-69  દંડનો પ્રભાણવયનો બાગ બયાતા કેદનો અંત.  

દંડ ન બયેર શોમ તેલા હક્વાભા ંથમેર કેદનો અંત આલા બોગલેર કેદ પ્રભાણે બોગલલાની કેદની મદુ્દત પ્રભાણે દંડ નો 
આતા શોમ ફાકીના કેદનો વજાનો અંત આલળે.   

કરભ-70  છ લકની અંદય અથલા કેદની મદુ્દત દયમ્માન દંડ લસરૂાત કયી ળકામ. ભયણ શનજે તો શભરકત ફોજાભાથંી મકુ્ત નહશિં થામ.  
કરભ-71 ઘણા ફધા ગનુા ભીને ફનેર ગનુાની વજાની ભમાકદા.  

તે અંગે ્ષ્ટ્ટ જોગલાઈ ન શોમ તો ગનુાઓ ૈકી એક કયતા લધ ુગનુાની વજા થઈ ળકળે નશીં.  

કરભ-72  કેટરાક ગનુાઓ ૈકી એકને ભાટે દોશત ઠયેરી વ્મક્ક્ત તે કમા ગનુા ભાટે દોશત છે એ અંગે તે ળકંા્દ શોલાનુ ંઠયાવ્યુ ંશોમ 
ત્માયે કયાતી વજા.  

કરભ-73 એકાતં કેદ. 
ગનેુગાયને તેની કેદની વજા દયશભમાન એકાતં ત્રણ ભહશનાથી લધ ુનશીં શોમ. જો કેદની મદુ્દત 6 ભહશના કયતા લધ ુન શોમ તો 
એકાતં કેદ એક ભહશના કયતા લધ ુવભમ સધુી નશી શોમ. જો કેદની મદુ્દત 6 ભહશના કયતા લધ ુયંત ુએક લક કયતા ંઓછી શોમ 
તો એકાતં ફે ભહશના કયતા લધ ુવભમ સધુી નશીં શોમ. કેદની મદુ્દત એક લક કયતા ંલધ ુશોમ તો એકાતં કેદ ત્રણ ભહશના કયતા 
લધ ુન શોમ.  

કરભ-74 એકાતં કેદની મદુ્દત. 
કરભ-75  અગાઉ દોશત ઠમાક ફાદ આ અશધશનમભના પ્રકયણ- 12 અથલા પ્રકયણ-17 શઠે અમકુ ગનુાઓ ભાટે લધ ુવજા.  

પ્રકયણ-4. વાભાન્સમ અલાદો 

કરભ-76 કામદાથી ફધંામેર અથલા શહકકતની  ભરુના કાયણે ોતે કામદાથી ફધંામેર છે એભ ભાનીને કોઈ વ્મક્ક્તએ કયેુ ંકૃત્મ.  

કરભ-77 ન્સમાશમક યીતે કામક કયતા ન્સમાધીળનુ ંકૃત્મ.  
કરભ-78 અદારતના ચકુાદા અથલા હુકભ અનવુાય કયેુ ંકૃત્મ. 
કરભ-79 કયલાભા ંઆલેર કામક કામદાનવુાય શોમ અથલા શહકકતની ભરુને રીધે કામદા મજુફ તે કાનનુોભચત શત ુએભ ભાનીને કોઈ 

વ્મક્ક્ત દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કૃત્મ. 
કરભ-80 અક્ભાત. 

ગનુાહશત ઇયાદા કે જાણકાયી શલના થમેુ ંકોઈ કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી  

કરભ-81 ગનુાહશત ઈયાદા લગય કોઈ શાશનને થતી અટકાલલા ભાટે કયલાભા ંઆલેર કોઈ કૃત્મ.  

કરભ-82 વાત લકથી નીચેની લમના ફાકનુ ંકૃત્મ.  

કરભ-83 વાત લકથી ઉય અને ફાય લકથી નીચેના અહયક્લ વભજલારા ફાકનુ ંકૃત્મ.  

તે પ્રવંગનો વાચો ખ્માર કયલા વક્ષભ વભજળક્ક્ત હયક્લ ન થઈ શોમ.  

કરભ-84 મખૂક અથલા હદલાના ભાણવનુ ંકૃત્મ.  
કરભ-85 ોતાની જાન શવલામ કે ઈચ્છા શલરુદ્ધ કયાલામેરા નળાને કાયણે શનણકમ ભાટે અવભથક વ્મક્ક્તનુ ંકૃત્મ.  

કરભ-86 નળાભા ંશોમ તેલી વ્મક્ક્તએ કયેરો ગનુો જેભા ંખાવ ઈયાદા અથલા જાણકાયી જરૂયી શોમ એવુ ંકૃત્મ.  

કરભ-87 મતૃ્ય ુકે ભશાવ્મથાના ઈયાદા શવલામ કે એની વબંાલનાની જાણ શલનાનુ ંવશંભતથી કયેુ ંકામક.  

કરભ-88 મતૃ્ય ુશનજાલલા ઈયાદા વનુાનુ ંશદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી વ્મક્ક્તના હશત ભાટે વશંભશતથી કયેુ ંકૃત્મ.  

કરભ-89  ફાય લકથી નીચેની લમના અથલા ાગર વ્મક્ક્તના પામદા ભાટે તેના લારીએ અથલા લારીની વભંશતથી શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી કયેુ ં
કૃત્મ.  
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મતૃ્ય ુશનજાલલાનો કે મતૃ્ય ુશનજાલલાની કોશળના ઈયાદા લગય.  
કરભ-90  બમથી કે શકીકતની ગેયવભજૂતી શઠેર અામેરી વભંશતની જાણ શોમ.  
કરભ-91  નકુવાન શનજ્મા લગય ણ જે કૃત્મ ગનુો ફને છે તે કામો ફાકાત યાખલા.  
કરભ-92  ફીજાના રાબ ભાટે શબુશનષ્ટ્ઠાલૂકક કયલાભા ંઆલેર કામક.  
કરભ-93  ફીજાના રાબ ભાટે શબુશનષ્ટ્ઠાલૂકક કશલેાભા ંઆલેરી શકીકત.  
કરભ-94  ફજફયીથી વ્મક્ક્તને પયજ ાડલાભા ંઆલી શોમ તેવુ ંકૃત્મ.  
કરભ-95  નજીવુ ંઅથલા લુ્રક કૃત્મ.  
કરભ-96 ્લફચાલ શલે. 
કરભ-97 ળયીય તથા શભરકતના ્લફચાલના અશધકાયનો શલ્તાય.  
કરભ-98 ાગ કે અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્તના કામક વાભે ્લફચાલનો અશધકાય.  
કરભ-99 જે કૃત્મ વાભે અંગત ફચાલનો અશધકાય નથી તેલા કૃત્મો.  

કરભ-100 ળયીય અંગે ્લફચાલનો અશધકાય મતૃ્ય ુશનજાલલા સધુી ક્યાયે ભે.  
કરભ-101  ્લયક્ષણનો અશધકાય મતૃ્ય ુશવલામ ગભે તે શાશન શોંચાડલા સધુી ક્યાયે ભે.  
કરભ-102  ળયીયના ્લફચાલના અશધકાયનો આયંબ તથા કમા ંસધુી ચા ુયશ.ે  
કરભ-103 શભરકતના ્લફચાલનો અશધકાય મતૃ્ય ુશનજાલલા સધુી ક્યાયે ભે.  

કરભ-104  આ શક મતૃ્ય ુશવલામ ગભે તે શાશન શોંચાડલા સધુી કમાયે ભે.  
કરભ-105  શભરકતના ્લફચાલના અશધકાયનો આયંબ અને તેનુ ંવાતત્મ.  
કરભ-106  શનદો વ્મક્ક્તને નકુવાન થલાનુ ંજોખભ શોમ ત્માયે પ્રાણઘાતક હુભરા વાભે ્લફચાલનો અશધકાય.  

પ્રકયણ-5. ભદદગાયી (દુષ્ટ્પે્રયણ) 

કરભ-107 કોઈ લ્તભુા ંભદદગાયી અથલા કોઈ ફાફતભા ંભદદગાયી.  
જે વ્મક્ક્ત કોઈ કૃત્મ કયલા ભાટે અન્સમ વ્મક્ક્તને ખોટી યીતે ઉશ્કેયે અથલા એક કે લધ ુવ્મક્ક્તઓ વાથે કાલતયાભા ંવાભેર થામ 
અને તે કાલતયાને કયલા ભાટે કોઈ કૃત્મ કયલાભા ંઆલે કે કયલાનુ ંગેયકામદેવય યીતે ટાલાભા ંઆલે આલા હક્વાભા ંવ્મક્ક્ત જે-
તે કૃત્મનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ કયે છે એભ કશલેામ.  

કરભ-108 ભદદગાય. 
કરભ-108-A  બાયત ફશાય કયેરા ગનુાઓનુ ંબાયતભાથંી ભદદગાય. 
કરભ-109  ભદદગાયી કયલાના હયણાભે કૃત્મ કયલાભા ંઆલે અને તે ભાટે જમાયે વજાની ્ષ્ટ્ટ જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી ન શોમ ત્માયે 

દુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી)ની શળક્ષા.  
કરભ-110 જો ગનેુગાય વ્મક્ક્ત દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય)ના ઈયાદાથી જુદા જ પ્રકાયનુ ંકૃત્મ કયે ત્માયે દુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી) ની શળક્ષા.  
કરભ-111  એક કૃત્મનુ ંદુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી) કયુું શોમ અને તેનાથી જુદુ જ કૃત્મ થામ ત્માયે દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય)ની જલાફદાયી. 
કરભ-112  દુષ્ટ્ેહયત કૃત્મ અને થમેરા કૃત્મો ભાટે દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય) એકશત્રત વજાને ાત્ર કમાયે ગણામ.  
કરભ-113  દુષ્ટ્ેહયત કૃત્મથી દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય) ના ઇયાદાથી અરગ હયણાભ ભાટે દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય)ની જલાફદાયી.  
કરભ-114 ગનુો ફને ત્માયે ભદદગાયની શાજયી. 
કરભ-115  દેશાતં દંડ અથલા આજીલન કેદની શળક્ષાને ાત્ર ગનુાભા ંભદદગાયી.  
કરભ-116  જો ગનુો કયલાભા ંઆવ્મો ન શોમ ત્માયે કેદની શળક્ષાાત્ર ગનુાના દુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી)ની શળક્ષા.  
કરભ-117  જાશયે જનતા દ્વાયા અથલા દવ કયતા લધ ુવ્મક્ક્ત દ્વાયા આચયાતા ગનુાભા ંભદદગાયી.  
કરભ-118  દેશાતંદંડ કે આજીલન કેદની વજાને ાત્ર ગનુો થતો શોમ તેલી મોજના છુાલલી.  
કરભ-119  જે ગનુો ફનતો શોમ તે અટકાલલાની જેની પયજ છે તેલો યાજ્મવેલક મોજના છૂાલે.  

ગનુો કયલાભા ંઆલે તો ગનુા ભાટે ઠયાલેરી લધભુા ંલધ ુ½ મદુ્દત સધુીની કેદ કે દંડ કે ફને્ન વજા કયાળે. યંત ુજો ગનુો કયલાભા ં
ન આલે તો ગનુા ભાટે ઠયાલેરી લધભુા ંલધ ુ¼ મદુ્દતની કેદ કે દંડ કે ફને્ન વજા કયાળે. યંત ુજો ગનુો ભોતની વજા ાત્ર શોમ તો 
10 લક સધેુની કેદની વજા કયાળે.   

કરભ-120  કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલાની મોજના છૂાલલી  

જો ગનુો ન કયલાભા ંઆલે તો 1/8 મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે ઠયાલેર દંડ કે ફને્ન વજા થળે. યંત ુજો ગનુો કયલાભા ં
આલે તો ગનુા ભાટે ઠયાલેરી મદુ્દતના લધભુા ંલધ ુ¼ મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે ઠયાલેર દંડ કે ફને્ન વજા થળે.  
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પ્રકયણ-5-A. ગનુાહશત કાલતરંુ 

કરભ-120-A ગનુાહશત કાલતયાની વ્માખ્મા.  
ફે અથલા ફેથી લધ ુવ્મક્ક્તઓ કોઈ ગેયકામદેવય કૃત્મ કયે અથલા તે અંગે વભંત થામ અથલા ગેયકામદેવય વાધનો દ્વાયા 
ગેયકામદેવય ન શોમ તેવુ ંકૃત્મ કયલા અંગે વભંત થામ.  

કરભ-120-B ગનુાહશત કલતયાની શળક્ષા. 

પ્રકયણ-6. યાજ્મ શલયોધી ગનુાઓ 

કરભ-121 બાયત વયકાય શલરુદ્ધ યદુ્ધ કયવુ ંકે યદુ્ધ કયલાની કોશળળ કયલી કે યદુ્ધ કયલાભા ંભદદ ગાયી કયલી તેને દેશાતંદંડ અથલા આજીલન 
કેદની વજા કયલાભા ંઆલળે. 
ભોતની અથલા આજીલન કેદ અને દંડાત્ર.   

કરભ-121-A કરભ-121 શઠેના શળક્ષાાત્ર ગનુાઓ કયલાનુ ંકાલતરંુ. 
આજીલન કેદ કે દવ લકથી દંડાત્ર વજા.  

કરભ-122  બાયત વયકાય વાભે રડાઈ કયલાના ઇયાદાથી ળસ્ત્રો એકઠા કયલા અંગે.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુી કેદ અને દંડાત્ર વજા કયાળે.  
કરભ – 123  રડાઈની મોજનાભા ંવયતા કયી આલાન ઇયાદાથી તે છૂાલલા ફાફત.  
કરભ-124 અન્સલમે ઉચ્ચ અશધકાયીઓ ઉય હુભરો કયલો. 
કરભ-124-A યાજદોશ. 

દંડાત્ર આજીલન કેદ કે દંડાત્ર ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડની વજા કયાળે  

કરભ-125  બાયત વયકાય વાભે ભૈત્રીના કે સરેૂશના વફંધં ધયાલતી એશળમાઈ વત્તા વાભે રડાઈ કયલા અંગે.  

દંડ ાત્ર આજીલન કેદ કે દંડાત્ર વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડાત્ર વજા કયાળે) 
કરભ-126  બાયત વયકાય વાથે સરેૂશના વફંધં ધયાલતી વત્તાના યાજ્મ કે્ષત્રભા ં ૂટંપાટ કયલા અંગે.  

દંડાત્ર વાત લક સધુીની કેદ તથા આલી યીતે ભેલેરી શભરકત જપ્ત ાત્ર થળે.  
કરભ-127  કરભો 125 અને 126ભા ંજણાલેરી રડાઈ અથલા  ૂટંપાટથી ભેલેરી શભરકત યાખલા ફાફત.  
કરભ-128  ્લેચ્છાથી કોઈ જાશયે નોકય યદુ્ધ કેદીની નાવી જલા દે તે ફાફત.  
કરભ-129  જાશયે નોકય ફેદયકાયીથી એલા કેદીને નાવી જલા દે તે ફાફત.  
કરભ-130  એલા કેદીને નાવલાભા ંવશામ, છોડાલલા કે આળયો આલા ફાફત.  

પ્રકયણ-7 :- ભશૂભદ, નૌકાદ અને શલાઈદ વફંધંી ગનુાઓ. 

કરભ-131  ફલાભા ંભદદગાયી કયલી કે વૈશનક, નાશલક કે વૈશનકને એની પયજભાથંી ભ્રષ્ટ્ટકયલાની કોશળળ.  

આજીલભ કેદની અને દવ લક  સધુીની દંડાત્ર વજા થઈ ળકે  
કરભ-132  ફલો કયલાભા ંભદદ, જો તેના હયણાભે ફલો કયલાભા ંઆવ્મો શોમ.  
કરભ-133  વૈશનક, નાશલક અથલા શલાઇદના વૈશનકને તેના ઉયી અશધકાયી ઉય જ્માયે તેની પયજ ફજાલતો શોમ તે દયમ્માન હુભરો 

કયલાભા ંભદદગાયી કયલી.  

ત્રણ લક સધુી ફેભાથંી કોઈ એક પ્રકાયની દંડાત્ર વજા થઈ ળકે  
કરભ-134  આલી ભદદગાયીને હયણાભે જો હુભરો થામતો.  
કરભ-135  કોઈ વૈશનક, નાશલક અગય શલાઇદના વૈશનકને પયજ યથી નાવી જલાભા ંભદદગાયી કયલી.  
કરભ-136  રશ્કયભાથંી નાવી ગમેરાને આળયો આલા ફાફત.  

ફે લકની દંડાત્ર કેદ અથલા દંડની વજા કયાળે  
કરભ-137  ભાભરકની ઉેક્ષાથી જશાજભા ંબાગેડંુ છુામો શોમ.  
કરભ-138  વૈશનક, નાશલર કે શલાઇ વૈશનકના અલક્ષનાના કામકભા ંભદદગાયી.  
કરભ-138 (C) યદ.  
કરભ-139  કેટરીક કામદાને આધીન વ્મક્ક્તઓ :-  
કરભ-140  વૈશનક, નાશલક કે શલાઇવૈશનકનો ોળાક શયેલો કે તેભનુ ંપ્રતીક યાખવુ.ં  

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અને ફને્ન વજા થઈ ળકે    
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પ્રકયણ-8 :- જાશયે સરેુશળાશંત શલરૂદ્ધના ગનુાઓ. 

કરભ-141 ગેયકામદેવયની ભડંી. 
ાચં અથલા લધ ુવ્મક્ક્તઓની ભડંી કે જેભા ંતભાભ વ્મક્ક્તઓનો વભાન ઉદે્દળ યાજ્મ વેલક ઉય ગનુાહશતફથી ધાક 
ફેવાડલાનો કે કાનનૂી હુકભથી અભર ફજલણીનો વાભનો કયલો કે ફગાડ કે ગનુાહશત અપ્રલેળ કે અન્સમ ગનુો કયલાનો અથલા 
ગનુાહશતફથી શભરકતનો કફજો રેલાનો કે કોઈ વ્મક્ક્તને ગેયકામદેવય કૃત્મ કયલાની પયજ ાડલાની શોમ.  

કરભ-142 કામદા શલરુદ્ધની ભડંીના વભ્મ શોલા ફાફત.  
જો કોઈ વ્મક્ક્ત કામદા શલરુદ્ધની ભડંી ફનાલે અથલા ભડંીભા ંબે અથલા તેભા ંજોડાઈ યશ ેતેલા વભ્મને કામદા શલરુદ્ધની 
ભડંીના વભ્મ કશલેાભા ંઆલે છે.  

કરભ-143 કરભ-142 શઠે ગેયકામદેવય ભડંીના વભ્મ શોલા ફાફત.  
કરભ-144  પ્રાણઘાતક ળસ્ત્ર ધાયણ કયીને ગેયકામદેવય ભડંીભા ંજોડાવુ.ં  

જે શશથમાયો લડે મતૃ્ય ુથઈ ળકે તેલા પ્રાણઘાતક શશથમાયો વાથે કામદા શલરુદ્ધની ભડંીના વભ્મ ફને તે.  

આલા વભ્મને 2 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અથલા દંડ અથાઅ ફને્નની શળક્ષા થળે)   
કરભ-145  ગેયકામદેવય ભડંીને શલખેયી નાખંલાનો હુકભ કયલાભા ંઆવ્મો શોલાનુ ંજાણલા છતા ંતેભા ંજોડાવુ ંકે ચા ુયશવે ુ.ં  

2 લકની ફે ૈકી કોઈ એક અથલા દંડ અથલા ફને્ન શળક્ષા થળે)   
કરભ-146 હુલ્રડ કયવુ ંકે યભખણ કયવુ.ં 

ગેયકામદેવય ભડંી કે તેનો કોઇ વભ્મ વાભાન્સમ ઉદે્દળ ાય ાડલાભા ંશીંવાનો ઉમોગ કયે ત્માયે ભડંીનો દયેક વભ્મ હુલ્રડ 
કયલા અંગે દોશત જાશયે થળે  

કરભ-147 હુલ્રડ ભાટે વજા. 
કરભ-148  બમકંય શશથમાયો લડે હુલ્રડ કયવુ.ં  

મતૃ્ય ુનીજી ળકે તેલા શશથમાયો વાથે હુલ્રડ કયલાભા ંઆલે તે.  

3 લક ફે ૈકી કોઈ કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન શળક્ષા થળે  
કરભ-149  ગેયકામદેવય ભડંીના દયેક વભ્મની જલાફદાયી.  
કરભ-150  ગેયકામદેવય ભડંીભા ંવાભેર કયલા વ્મક્ક્ત બાડેથી યાખલી.  
કરભ-151  ાચેં કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્તની ફનેરી ભડંીને શલખયાઇ જલાનો હુકભ આપ્મા છી જાણીને જોડાવુ ંકે ચા ુયશવે ુ.ં  
કરભ-152  હુલ્રડને ળાતં કયલાનુ ંકાભ કયતા ંશોમ એલા યાજ્મવેલક ઉય હુભરો કયલો કે તેને અલયોધ કયલો.  
કરભ-153  હુલ્રડ થામ તે ભાટે આખદુી યીતે દ્વેળ અથલા ઉશ્કેયાટ ેદા કયલો, જો હુલ્રડ થામ તો અને ના થામ તો.  

જો હુલ્રડ થામ તો એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા દંડ અને ફને્ન વજા. જો હુલ્રડ ન થામ તો છ ભહશના સધુીની કેદ 
અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે   

કરભ-153-A જાણી બઝુીને કોઈ વયઘવભા ંશશથમાયો રઈ જલા ભાટે.  

ધભક,જાશત, જન્સભ્થ, બાા, શનલાવ લગેયે હયલોને રીધે જુદા-જુદા જૂથો કે વપં્રદામો લચ્ચે દુશ્ભનાલટને પ્રોત્વાશન આવુ ં
અને ળાશંત શલરુદ્ધ કૃત્મો કયલા અંગે.  

ત્રણ લકની કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે. ધભક્થાનભા ંકયેર આલા કૃત્મો ભાટે ાચં લક સધુીની કેદની દંડાત્ર 
વજા થળે 

કરભ-153-B યાષ્ટ્રીમ એક્તાને શાશનકાયક કથનો કે આકે્ષો. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયલાભા ંઆલળે) યંત ુધભક્થાનભા ંકે ધાશભિક વમદુામભા ંકયેર ગનુા ભાટે 
ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.  

કરભ-154  જે જભીન ય ગેયકામદેવય ભડંી મોજાઈ શોમ તે જભીનનો ભાભરક અથલા કફજેદાય.  
કરભ-155  જેના પામદા ભાટે હુલ્રડ થય ુશોમ તે વ્મક્ક્તની જલાફદાયી.  
કરભ-156  જેના પામદા ભાટે હુલ્રડ થયુ ંશોમ તેના ભાભરક કે કફજેદાયના પ્રશતશનશધની જલાફદાયી.  
કરભ-157  ગેયકામદેવય ભડંી ભાટે બાડે યખામેરી વ્મક્ક્તઓને આશ્રમ આલો.  
કરભ-158  ગેયકામદેવય ભડંી ભાટે અથલા હુલ્રડભા ંબાગ રેલા ભાટે બાડે યશવે ુ ંઅથલા શશથમાય ધાયણ કયીને જવુ.ં  
કરભ-159 ફખેડો. 

ફે કે લધ ુવ્મક્ક્તઓ જાશયે ્થે રડાઈ કયીને જાશયે સરેૂશળાશંતનો બગં કયે ત્માયે ફખેડાનો ગનુો ફને છે.  

કરભ-160 ફખેડો કયલા ભાટે શળક્ષા. 
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એક ભહશના સધુીની કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા કયી ળકાળે.  

પ્રકયણ-9 :- યાજ્મ વેલકે કયેરા અથલા તેભનાથી વફંધંીત ગનુાઓ. 

કરભ-161  યાજ્મવેલકે કોઇ શોદ્દાકીમ કૃત્મો અંગે કામદેવય ભશનેતાણા શવલામનો રાબ રેલા ફાફત.  
કરભ-162  અનૈશતક અથલા ગેયકામદેવયના ંવાધનો દ્વાયા કોઇ યાજ્મવેલક ઉય રાગલગ રાલલા ભાટે રાબ રેલા ફાફત.  
કરભ-163  યાજ્મવેલક ઉય ોતાની લગ લાયલા ભાટે રાબ રેલા ફાફત.  
કરભ-164   કરભ 162 અથલા 163ભા ંવ્માખ્મા કમાક મજુફના ગનુાનુ ંયાજ્મવેલક દુષ્ટ્પે્રયણ કયલા ભાટે શળક્ષા.  
કરભ-165   યાજ્મવેલકે ોતે કયેરી કામકલાશી અથલા કાભકાજ વાથે વફંધં ધયાલતી વ્મક્ક્ત ાવેથી અલેજ આપ્મા શલના કોઇ હકિંભતી લ્ત ુ

રેલા ફાફત.  
કરભ-165(A)   કરભ 161 અથલા કરભ 165ભા ંવ્માખ્મા કમા ંમજુફના ગનુાનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ કયલા ભાટે શળક્ષા.  
કરભ-166 કોઈ વ્મક્ક્તને નકુ્ળાન કયલાના ઈયાદાથી જાણી જોઈને કામદાની અલજ્ઞા કયે.  

એક લક સધુીની વાદી અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકળે.  

કરભ-166-A જાશયે વેલક દ્વાયા કામદા અંતગકત હુકભની અલજ્ઞા. 
કરભ-376-A, 376,B 376-C, 376-D, 370,  509 લગેયે જેલા ગબંીય ગનુાઓભા ંફેદયકાયી દાખલે તો, છ ભહશના કયતા ંઓછી ન 
શોમ તેટરી તથા ફે લકની મદુ્દત સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-166-B ીહડતાને વાયલાય નહશિં આલા ફદર શળક્ષા.   

એક લ્જ સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન.  

કરભ-167  કોઈ વ્મક્ક્તને શાશન કયલાના ઇયાદાથી કે કોઇ દ્તાલેજથી અથલા ઇરેક્રોશનક યેકડકની યચના અથલા બાાતંય તે ખોટંુ છે એભ 
ોતે ભાનતો શોમ અથલા જાણતો શોમ તેભ છતા ંકયે.  

ત્રણ લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકળે.   
કરભ-168  કોઈ જાશયેનોકય ગેયકામદેવય લેાય જોડામ.  

એક લક સધુીની વાદી કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-169  જમાયે જાશયે નોકય શભરકત ખયીદી કયે અથલા શયાજીભા ંભાગંણી કયે.  
કરભ-170 જાશયે નોકયનો લેળ રઈને ્લાગં યચલો. 

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-171 જાશયે નોકયથી લયાતા ોળાક કે પ્રશતક કટી ઈયાદાથી શયેલા કે યાખલા.  

પ્રકયણ-9A :- ચ ૂટંણી વફંધંી ગનુાઓ 

કરભ-171-A ―ઉભેદલાય‖, ―શનલાકચન અશધકાય‖ કે ભતાશધકાય. 
કરભ-171-B રાચં 

કરભ-171-C ચુટંણીભા અનભુચત રાગલગ લાયલો.  
કરભ-171-D ચુટંણીભા ંખોટંુ નાભ ધાયણ કયવુ ંઅથલા ્લાગં યચલો.  
કરભ-171-E રાચં ભાટે વજા. 

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે, વયબયા રૂે આેરી રાચં ભાટે દંડની વજા થળે.  

કરભ-171-F ચુટંણીભા ંઅનભુચત રાગલગ કે ખોટા ્લાગં યચલા ભાટેની શળક્ષા.  

કરભ-171-G ચુટંણી અંગે ખોટુ કથન. 
કરભ-171-H ચુટંણી અંગે ગેયકામદેવય ખચક. 
કરભ-171-I ચુટંણીનો હશવાફ યાખલભા ંચકુ. 

પ્રકયણ-10 :- યાજ્મવેલકોના કામદેવયના અશધકાયના શતય્કાય અંગે. 

કરભ-172  વભન્સવ કે ફીજા કોઈ હુકભની ફજલણી ટાલા  

છ ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-173  વભન્સવ કે ફીજા કોઇ હુકભની ફજલણી અટકાલલી કે તેની પ્રશવદ્ધદ્ધ અટકાલલી.  
કરભ—174  જાશયે નોકય દ્વાયા થમેરા હુકભ તાફે થઇ શાજય ન થવુ.ં  
કરભ-174 (A)  પોજદાયી કામકલાશી વહંશતા, 1974ના અશધશનમભ 2ની કરભ-82 શઠેનુ ંજાશયેનામુ ંશોલા છતા ંશાજય ન યશવે ુ.ં  
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કરભ-175  જાશયે નોકય વભક્ષ કોઈ દ્તાલેજ યજૂ કયલા કામદેવય યીતે ફધંામેરી વ્મક્ક્ત તયપથી તે યજૂ કયલાભા ંકસયૂ.  
કરભ-176  જાશયેનોકયને કોઈ નોહટવ અથલા ભાહશતી આલાભા ંઅથલા શોંચાડલાભા ંઇયાદાલૂકક કસયુ કયે.  
કરભ-177 ખોટી ભાહશતી યૂી ાડલી.  

છ ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે યંત ુજો ભાહશતી ગનેુગાયને કડલા વફંધંી આલશ્મક શોમ તો ફે 
લકની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-178  જાશયેનોકયને પયભાલેરા ળથ કે પ્રશતજ્ઞા રેલા ઇન્સકાય કયલો.  

છ ભહશના સધુીની વાદી કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-179  છૂયછ કયલાને અશધકૃત કોઇ જાશયેનોકયને જલાફ આલાની ઇન્સકાય કયે.  
કરભ-180  શનલેદન ય વશી કયલા ઇન્સકાય કયલા ફાફત.  

ત્રણ ભહશના સધુીની દંડાત્ર કેદની વજા થળે.  
કરભ-181  જમાયે પ્ર્તતૃ શલમ ય વત્મ કશલેાને કામદેવય યીતે ફધંામેર કોઇ યાજ્મ વેલક વભક્ષ અથલા વોગદં રેલડાલલાને અશધકૃત 

વ્મક્ક્ત વભક્ષ વોગદં ય ખોટંુ શનલેદન કયે.  
કરભ-182  જાશયેનોકય ોતાની કામદેવય વત્તા ફીજી વ્મક્ક્તની ઇજા ભાટે લાયે એલા ઇયાદા વહશત ખોટી ભાહશતી.  
કરભ-183  જાશયે નોકયની કામદેવયના હુકભ મજુફ કોઇ શભરકત રેતી લખતે પ્રશતકાય કયલો.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  
કરભ-184  જાશયેનોકયના કામદેવયના શક્કથી લેચાણ ભાટે મકેૂરી શભરકતનુ ંલેચાણ અલયોધવુ ંકે દાખર કયલી.  

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.   
કરભ-185  જાશયેનોકયના કામદેવયના અશધકાયથી લેચાણ ભાટે મકેૂરી શભરકત ગેયકામદેવય યીતે ખયીદલી અથલા શયાજીભા ંઉબા યશવે ુ.ં  
કરભ-186 જાશયે નોકયને તેના જાશયે કામો ફજાલલાભા ંદાખર કયલી.  
કરભ-187  જ્માયે ભદદ કયલા કામદેવય યીતે ફધંામેર શોમ તેભ છતા ંજાશયેનોકયને ભદદ કયલાભા ંકસયૂ.  
કરભ-188  જાશયેનોકય દ્વાયા જાશયે કયેરા હુકભનો અનાદય.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-189 જાશયે નોકયને ઈજાની ધભહક આલી. 

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-190  જાશયે નોકયને યક્ષણ ભાટેની અયજી આતા કોઈ અટકે તે ભાટે તેને શાશનની ધભકી આલી.  

પ્રકયણ-11 :- ખોટા યુાલા તથા જાશયે ન્સમામ શલરૂદ્ધના ગનુાઓ. 

કરભ-191 ખોટો યુાલો આલો. 
કરભ-192 ખોટો યુાલો ઉબો કયલો. 
કરભ-193 ખોટા યૂાલા ભાટે શળક્ષા. 

ન્સમાશમક કામકલાશીભા ંખોટો યુાલા ઉબા કયલા અંગે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડની વજા થળે જ્માયે ફીજા કોઈ હક્વાભા ંત્રણ 
લક સધુીની કેદ અને દંડની વજા કયાળે.  

કરભ-194 દેશાતંદંડની શળક્ષાને ાત્ર ગનુભા ંવજા પ્રાપ્ત કયલાના ઈયાદાથી ખોટો યૂાલો આલો કે ઉબો કયલો.  

આજીલન કેદ કે દવ લક સધુીની દંડાત્ર કેદની વજા થળે યંત ુશનદો વ્મક્ક્તને ભોતની વજાનો અભર કયલાભા ંઆલે તો ખોટો 
યુાલો આનાયને ભોતની વજા ણ થઈ ળકે છે.  

કરભ-195  આજીલન કેદ કે કેદને શળક્ષાાત્ર ગનુો વાભફત કયલાના ઇયાદે ખોટો યુાલો આલો કે ઉબો કયલો.  
કરભ-196  ખોટો જાણીને યુાલો લાયલો.  
કરભ-197  ખોટંુ પ્રભાણત્ર આવુ ંકે વશી કયલી.  
કરભ-198  વહટિપીકેટ ખોટંુ છે એભ જાણીને તેને વાચા તયીકે લાયવુ.ં  
કરભ-199  કામદાથી યુાલાભા ંરઇ ળકામ એલી જાશયેાતભા ંકયેુ ંખોટંુ શનલેદન.  
કરભ-200  કોઇ ભશત્લના મદુ્દા અંગે ખોટંુ છે એભ જાણલા છતા ંએકયાય વાચો શોમ એ પ્રભાણ ઉમોગ કયલો.  
કરભ-201  ગનુાના યુાલાનો નાળ કયલો અથલા ગનેુગાયને છૂાલલા ખોટી ભાહશતી આલી.  

ગનુો ભોતની વજાાત્ર શોમ ત્માયે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર.  

ગનુો આજીલન કેદની વજાાત્ર શોમ ત્માયે ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર.  

ગનુો દવ લકથી ઓછી કેદની વજાાત્ર શોમ ત્માયે ગનુા ભાટે ઠયાલેરી વજાના ભશત્તભ ¼ સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન 
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વજા.   
કરભ-202 ગનુાની ભાહશતી આલા ફધંામેરી વ્મક્ક્ત તે ભાહશતી આલાભા ંઈયાદા લૂકક કસયૂ કયે.  

કરભ-203  ફનેર ગનુા અંગે ખોટી ભાહશતી આલી.  
કરભ-204  યુાલા તયીકે યજૂઆત અટકાલલા દ્તાલેજનો નાળ.  
કરભ-205  દીલાની કે પોજદાયી કેવભા ંકામક કે કામકલાશીના શતે ુભાટે ખોટંુ ્લરૂ ધાયણ કયવુ.ં  
કરભ-206  જપ્તી અથલા હુકભનાભાની ફજલણીભા ંતે શભરકતનો કફજો અટકાલલા તેનુ ંકટયકુ્ત ્થાતંય અથલા છુાલી દેલી.  
કરભ-207  જપ્ત અટકાલલા ભાટે જપ્તીભા ંકે ફજલણીભા ંશભરકતનો કફજો અટકાલલા તેનો કટબમો દાલો.  
કરભ-208  કામદેવય યીતે રેણી ન શોમ એલી યકભનુ ંહુકભનામ ુથલા દેવુ ંઅથલા તેની ફજલણી થલા દેલી.  
કરભ-209 કટયકુ્ત યીતે અથલા અપ્રભાણીક ણે કોઈની શલરુદ્ધ અદારતભા ંખોટો દાલો કયલો.  

કરભ-210  રેણી ન શોમ એલી યકભનુ ંહુકભનામુ ંકટયકુ્ત યીતે ભેલવુ ંઅથલા બયાઇ થઈ ગમેરા એલા હુકભનાભાની કોઇ વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ 
ફજલણી કયલી. 

કરભ-211 શાશન કયલના ઈયાદાથી ગનુાનુ ંખોટંુ તશોભત.  
કરભ-212 ગનેુગાયને આશ્રમ આલો. 

ગનેુગાયનો ગનુો ભોતની શળક્ષાાત્ર શોમ ત્માયે ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

ગનેુગાયનો ગનુો આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ ાત્ર શોમ ત્માયે ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

ગનેુગાયનો ગનુો દવ લકથી એક લક સધુીની કેદની વજાાત્ર શોમ ત્માયે ગનુા ભાટે ઠયાલેરી કેદની મદુ્દતના ભશત્તભ ¼ સધુીની 
કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-213  ગનેુગાયને શળક્ષાભાથંી ફચાલલા ભાટે બેટવોગાદ રેલા ભાટે.  
કરભ-214  ગનેુગાયને ફચાલલા અલેજરૂે બેટ આલી અથલા શભરકત યત કયલી.  
કરભ-215  ચોયામેરી શભરકત ાછી ભેલી આલાભા ંભદદ કયલા બેટ વોગાદ રેલી.  
કરભ-216 અટકામત ભાથંી નાશળ ગમેરા અયાધીને અથલા જેને કડલાનો હુકભ થમેર શોમ. તેને આશ્રમ આલો અથલા છુાલલો.  

કરભ-216-A ુટં અથલા ઘાડનો ગનુો કમો શોમ એલી વ્મક્ક્તઓને જાણીજોઈને આશ્રમ આલો.  

વાત લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ – 216 B  ―આશ્રમ આલો‖ની કરભો 212, 216 અને 216-A ભા ંઆેરી વ્માખ્મા. (એક્ટ ન.ં8/1942ની કરભ 3થી યદ કયી છે.)   
કરભ-217  કોઇ વ્મક્ક્તને શળક્ષાભાથંી ફચાલલા અગય કોઇ શભરકત જપ્ત થતી અટકાલલાના ઇયાદાથી જાશયેનોકય કામદાની સચૂનાની 

અલજ્ઞા કયે.  
કરભ-218  કોઇ વ્મક્ક્તને વજા કે શભરકતને જપ્તીભાથંી ફચાલલાના ઇયાદે જાશયેનોકય ખોટી નોંધ કે રખાણ તૈમાય કયે.  
કરભ-219  ન્સમામની કામકલાશી દયમ્માન કોઇ નોકય ભ્રષ્ટ્ટતાથી અથલા ફદઇયાદાથી કોઇ અશલેાર, હુકભ અથલા શનણકમ કયે અથલા જાશયે કયે 

અને તે જાણતો શોમ કે તે કામદા શલરૂદ્ધનુ ંછે.  

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-220  ોતે જે કૃત્મ કયે છે તે કામદા શલરૂદ્ધનુ ંછે એભ જાણલા છતા,ં કોઇ જાશયેનોકય મકુદ્દભા ભાટે ભોકરવુ ંઅથલા કેદભા ંઅટકામતભા ં

યાખે.  
કરભ-221  ભગયફ્તાય કયલા ભાટે ફધંામેરા જાશયે નોકયે ઇયાદાલૂકક ભગયફ્તાય ન કયલા ફાફત.  
કરભ-222  વજા બોગલતી કે કામદેવય યીતે મકુદ્દભા ભાટે ભોકરેરી વ્મક્ક્તને અટક કયલા ફધંામેરા જાશયેનોકય દ્વાયા ઇયાદાલૂકક અટક 

કયલાભા ંકસયૂ.  
કરભ-223 જાશયે નોકયની ફે કાજીના કાયણે કેદ અથલા શલારાભાથંી કોઈ નાશળ જામ.  
કરભ-224 ોતીની કામદેવય ધયકડભા ંપ્રશતકાય કે અલયોધ. 
કરભ-225 ફીજી વ્મક્ક્તની કામદેવય ધયકડ વાભે પ્રશતકાય કે અલયોધ. 
કરભ-225 (A)  અન્સમ ફીજી કોઈ જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી ન શોમ એલા હક્વાઓભા ંજાશયેનોકયે કયેરી કાનનૂી ધયકડભા ંઅલયોધ કે પ્રશતકાય 

અથલા નાવી જલા દેવુ ંકે ભદદગાયી.  
કરભ-225 (B)  ફીજી કમામં જોગલાઈ ન શોમ તેલા હક્વાભા ંકામદેવય ધયકડ વાભે પ્રશતશાય, અલયોધ કે નાવી જવુ.ં  
કરભ-226  યદ થઈ છે. (એક્ટ ન6.26/195ની કરભ 117 અને શળડયઅુરી.  
કરભ-227  શળક્ષા ભાપીની ળયતોનો બગં.  

મૂ જે વજા કયાઈ શોમ તે વજા થળે જો વજાનો કોઈ બાગ બોગવ્મો શોમ તો ફાકીના બાગની વજા થળે.  
કરભ-228  ન્સમાશમક કામકલાશીભા ંફેઠેરા યાજ્મવેલકનુ ંજાણીજોઈને અભાન કયવુ.ં  
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કરભ-228-A કેટરાક ગનુા લગેયેભા ંબોગ ફનનાયની ઓખની જાશયેાત.  
કરભ-376, 376-A,  376-B, 376-C, 376-D, 376-E, જેલી કેટરીક કરભોની બોગ ફનેરી વ્મક્ક્તની ઓખ પ્રશવદ્ધદ્ધ કોઈ કયે તો 
ફે લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-229  જયયુય અથલા એવેવયનો ્લાગં. 
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   

કરભ-229-A  જાભીન કે જાતમચુયકા શઠે મકુ્ત કયામેરી વ્મક્ક્ત દ્વાયા ન્સમામારમભા ંગેયશાજય યશલેા અંગે.  

એક લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

પ્રકયણ-12 :- શવક્કાઓ તથા વયકાયી ્ટેમ્ને રગતા ગનુાઓ. 

કરભ-230 ―શવક્કા‖ની વ્માખ્મા. 
કરભ-231 ખોટા શવક્કા ફનાલવુ.ં 

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-232 બાયતીમ ખોટો શવક્કો ફનલલો.  
આજીલન કેદ કે દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-233 ફનાલટી શવક્કા ફનાલલાભાટેનુ ંવાધન ફનાલવુ ંકે લેચવુ.ં  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-234 બાયતીમ ખોટા શવક્કા ફનાલલા ભાટે વાધન ફનાલવુ ંકે લેચવુ.ં  

કરભ-235  ખોટા શવક્કા ફનાલલાના શતેથુી લાયલા ભાટેની વાભગ્રી કે વાધનનો કફજો ઘટાડલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-236  બાયત ફશાય ખોટા શવક્કા ફનાલલા ભાટે બાયત ભાટે ઉતે્તજન કે ભદદગાયી કયલી.  
કરભ-237  ફનાલટી કે ખોટા શવક્કાની આમાત અથલા શનકાવ.  
કરભ-238  ફનાલટી બાયતીમ શવક્કાની આમાત-શનકાવ.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-239  કોઈ શવક્કો નકરી છે એવુ ંજ્ઞાન શોલા છતા ંતે આલો.  
કરભ-240  જમાયે કોઇ બાયતીમ શવક્કો ફનાલટી છે એવુ ંજ્ઞાન વહશત તે આવુ.ં  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-241  પ્રથભ લખત તેની ાવે કોઈ શવક્કો આવ્મો શોમ યંત ુતે ખોટો છે તેવુ ંોતે ન જાણતા ફીજાને વાચા શવક્કા તયીકે આલા અંગે.  
કરભ-242  કોઈ શવક્કો ફનાલટી છે તેભ જાણ શોલા છતા ંતેને ોતાની ાવે યાખવુ.ં  
કરભ-243  કોઈ બાયતીમ શવક્કો ફનાલટી છે તેભ જાણ શોલા છતા ંતેને ોતાની ાવે યાખવુ.ં  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-244  ટંકળાભા ંનોકયી કયતો કભકચાયી નોકયી દયમ્માન કામદાથી શનશિત થમેરા લજન કે વશંભશ્રણ કયતા અરગ શવક્કો ફનાલે.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-245  ટંકળાભાથંી શવક્કા ફનાલલા ભાટેના ઓજાયો કે વાધનો ફશાય રઈ જામ તે અંગ.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-246  દગરફાજીથી અથલા અપ્રભાભણકણે કોઈ શવક્કાનુ ંલજન ઓછંુ કયે અથલા તેના વશંભશ્રણભા ંપેયપાય કયે.  
કરભ-247  દગરફાજીથી અથલા અપ્રભાભણકણે બાયતીમ શવક્કાનુ ંલજન ઓછંુ કયે અથલા તેના વશંભશ્રણભા ંપેયપાય કયે.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-248  કોઈ શવક્કો, ફીજા શવક્કા તયીકે ચારી જામ એલા ઇયાદાથી તેનો ્લરૂ ફદરવુ.ં  
કરભ-249  કોઇ શવક્કો, ફીજા બાયતીમ શવક્કા તયીકે ચારી જામ એલા ઇયાદાથી તેનુ ં્લરૂ ફદરવુ.ં  
કરભ-250  કોઇ શવક્કાભા ંપેયપાય થમેરો છે તેલી જાણ શોલા છતા ંતે ફીજાને આે.  
કરભ-251  કોઇ બાયતીમ શવક્કાભા ંપેયપાય થમેરો છે તેલી જાણ શોલા છતા ંતે ફીજાને આે.  
કરભ-252  કોઇ શવક્કો ોતાની ાવે આવ્મો ત્માયે તે પેયપાયલાો છે તેલી જાણ વાથે અન્સમ કોઇને આલા અંગે.  
કરભ-253  કોઈ બાયતીમ શવક્કો ોતાની ાવે આવ્મો ત્માયે તે પેયપાયલાો છે તેલી જાણ વાથે તે અન્સમ કોઈને આલા અંગે.  
કરભ-254  કોઇ શવક્કો શરેી લખત ોતાની ાવે આલેર શોમ ત્માયે તેભા ંપેયપાય થમેરો છે એભ નહશિં જાણીને, તેલો શવક્કો વાચા તયીકે 

લાયલો.  
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કરભ-255  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ ફનાલલા અંગે.  

આજીલન કેદ કે દવ લયક સધુીની કેદ વજા તથા દંડાત્ર થઈ ળકે.  
કરભ-256  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ ફનાલલા અંગેનુ ંવાધન અથલા વાભગ્રીનો કફજો ધયાલલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે. 
કરભ-257  વયકાયી ્ટેમ્ની ફનાલટ અંગેનુ ંકોઈ વાધન ફનાલવુ ંકે તેનુ ંલેચાણ કયવુ.ં  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-258  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્નુ ંલેચાણ કયવુ.ં  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે. 
કરભ-259  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્નો કફજો યાખલો.  
કરભ-260  ફનાલટી ્ટેમ્ તયીકે જાણેરા, તેને વાચ છે એભ તેનો ઉમોગ કયલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડાત્ર થળે. 
કરભ-261  વયકાયને નકુવાન કયલાના ઇયાદાથી વયકાયી ્ટેમ્ યથી કોઇક રખાણ ચેકી નાખંવુ ંકે દ્તાલેજ ય લયામેરો ્ટેપ્ભ કાઢી 

નાખંલો.  
કરભ-262  શરેી લખત લયાળભા ંઆલી ગમો છે એભ જાણલા છતા ંવયકાયી ્ેમ્ લાયલો.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-263  ્ટેમ્નો ઉમોગ અગાઉ થમો શોલાનુ ંદળાકલત ુભચશન કે શનળાની ભ ૂવંી નાખંલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-263 (A)  ફનાલટી ્ટેમ્ ય ભનાઇ કયલી.  

પ્રકયણ-13 :- તોર અને ભા વફંધંી ગનુાઓ. 

કરભ-264 તોરલા ભાટે ખોટા વાધનોનો દમાયકુ્ત યીતે ઉમોગ કયલો.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડની વજા થળે.  
કરભ-265 ખોટા તોર અને ભાનો દમાયકુ્ત યીતે ઉમોગ કયલો.  

કરભ-266  દગાયકુ્ત ઇયાદાથી ખોટા લજન કયલાના વાધનો લગેયે જાણીજોઈને ોતાની ાવે યાખલા.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડાત્ર થળે.  
કરભ-267  ખોટા તોર અને ભા ફનાલલ કે લેચલા.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

પ્રકયણ-14 :- જાશયે ્લા્્મ, વરાભતી, વગલડ, વભ્મતા અને નીશતને રગતા ગનુાઓ. 

કરભ-268 જાશયે ત્રાવદામક કૃત્મ. 
કરભ-269 જીલનને જોખભભા ંમકેુ તેલા યોગનો ચે પેરાલલાની વબંાલના લાળુ ફેકાજી બયુું કૃત્મ.  

છ. ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયલાભા ંઆલળે.  

કરભ-270 જીલનને જોખભભા ંમકેુ તેલા યોગનો ચે પેરાલલાની વબંાલના લાળુ શોમ એવુ ંકોઈ કામક ઉેક્ષાથી  અથલા શેબદુ્ધદ્ધથી કયવુ.ં  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-271  ચેી યોગ વફંધંી શનમભોનો અનાદય અથલા યોગના રીધે દૂય યશલેા વફંધંના શનમભનો જાનીજોઇને બગં કયલો.  
કરભ-272 લેચલાના ઈયાદાથી યાખેરા ખાયાક કે ીલાની લ્તભુા ંબેવે કયલા અંગે.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-273 શાશનકાયક ખાદ્ય દાથક કે ીણાનુ ંલેચાણ. 
છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-274  થી કરભ-276 દલાઓભા ંબેવે અંગેની છે.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-274  દલાઓભા ંબેવે.  
કરભ-275  જમાયે કોઇ વ્મક્ક્ત બેવેલાી દલાનુ ંલેચાણ કયે ત્માયે.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-276  ખયેખય જે દલા શોમ તે દલાને જુદી યીતે ફનાલટ કયી તેનુ ંલેચાણ.  
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કરભ-277 વાલકજશનક ઝયણા ંકે જાળમનુ ંાણી દુશત કયવુ.ં  
ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વશા થઈ ળકે.  

કરભ-278  ્લા્થમને નકુવાન થામ તે યીતે લાતાલયણ ફગાડવુ.ં  

ાચંવો રૂશમાના દંડની વજા કયાળે.   
કરભ-279 જાશયે ય્તા ય ફેપાભણો લાશન શંકાયવુ ંકે વલાયી કયલી.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  
કરભ-280  ફેપાભણે કોઈ લશાણ શંકાયવુ.ં  
કરભ-281  લશાણલટીને ખોટા ભાગક દોયલા ંકોઇ ખોટી યીત તેજ શનળાની અથલા ફોયુ ંફતાલવુ.ં  
કરભ-282  જોખભકાયક યીતે અને ખફૂ જ બયચક લશાણભા ંબાડું રઈને જભાગે રઇ જલી.  
કરભ-283 જાશયે ય્તા ઉય અથલા જભાગકભા ંકોઈ વ્મક્ક્તને ડય કે અલયોધ ઉબો કયલો.  
કરભ-284  ઝેયી દાથક અંગે ઉેક્ષાબયુું લતકન.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-285  આગથી વગી ઉઠે તેલા દાથક ફાફતભા ંઉેક્ષાબયુું કૃત્મ. 
કરભ-286  ્પોટક દાથક અંગે ઉેક્ષાબયુું લતકન.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-287  મતં્રો વફંધંભા ંઉેક્ષાબયુું લતકન.  

 
કરભ-288  કોઇ ઘય તોડી ાડતા કે વભાયકાભ કયતા ઉેક્ષાબયુું લતાકલ.  
કરભ-289  પ્રાણી અંગે ફેદયકાયીબયુું લતાકલ કયવુ.ં  
કરભ-290  જમાયે જાશયે ઉરલ અંગે ફીજે કમામં જોગલાઇ ન કયેર શોમ તેલા કેવોભા ંશળક્ષા.  
કરભ-291  નુયાલતકન નહશિં કયલાના હુકભ થમા છી ણ ઉરલ ચા ુયશલેો.  
કરભ-292 અશ્રીર અટકાલતા ફીબત્વ અુ્તકોનુ ંલેચાણ લગેયે.  

પ્રથભલાય દોશત ઠયલાથી ફે લક સધુીની કેદ અને દંડ થઈ ળકે છે.  

ફીજાલાય અને ત્માયછી ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડ થઈ ળકે છે.  

અલાદ : જાશયે હશતભા ંવ્માજફી નીલડે, શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી ધાશભિક શતેઓુ ભાટે લયાતી કે યખાત ુ ંશોમ, પ્રાચીન ્ભાયકને રગતુ,ં 
ધાશભિક શતે ુભાટે યાખેર કોતયેરી આકૃશતઓ.  

કરભ-293 અશ્રીર લ્તઓુનુ ંયલુાન વ્મક્ક્તને લેચાણ.  
ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ, ફીજીલાય દોશત ઠમે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડ થઈ ળકે.  

કરભ-294 અશ્રીર ગીત, ગામન કે કામો કયલા અંગે. 
ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન.  

કરભ-294-A રોટયી ઓહપવ યાખલી. 
છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે તથા રોટયીની યકભ કે ચીજલ્ત ુઆલાની દયખા્ત જાશયે કયે તેને 
એક શજાય રૂશમા સધુીન દંડની વજા થળે.  

પ્રકયણ-15 :- ધભક વફંધંી ગનુાઓ. 

કરભ-295 કોઈ લગકની વ્મક્ક્તઓના ધભકનુ ંઅભાન કયલાના ઈયાદે જૂાના ્થોનો નાળ કયલો કે એને અશલત્ર ફનાલવુ.ં  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-295-A બાયતના નાગયીકોના કોઈ લગકની ધભક કે ધાશભિક ભાન્સમતાઓનુ ંઅથલા ધભકનુ ંઅભાન કયવુ ંઅથલા અભાન કયલાનો પ્રમત્ન 
કયલો. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-296 ધાશભિક ભડંીને શલકે્ષ. 
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-297 ્ભળાન લગેયેભા ંદુષ્ટ્પ્રલેળ. 
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-298 ધાશભિક રાગણીઓ દુબાલલાના ઈયાદાથી જાણી જોઈને ળબ્દો ફોરલા લગેયે.  
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એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

પ્રકયણ-16 :- ભાનલ ળયીયને અવય કયતા ગનુાઓ. 

કરભ-299 વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ. 
જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત તેના કૃત્મથી કોઈનુ ંભોત નીજાલે અને તેભ કયલાભા ંતેનો ઇયાદો ભોત શનજાલલાનો કે મતૃ્ય ુશનજાલલાનો 
વબંલ શોમ તેલી ળાયીહયક શાશન શોંચાડલાનો શોમ કે ોતાના કૃત્મથી ભોત થલાનો વબંલ શોલાની જાણકાયી શોમ ત્માયે તે 
વ્મક્ક્ત વાયાધ ભનષુ્ટ્મ લધનો ગનુો કયે છે તેભ કશલેામ.  

દા.ત. ક, ખનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલલાના ઇયાદાથી અથલા આભ કયલાથી ખનુ ંમતૃ્યુ ંથલાની ળક્યતા છે તેભ જાણલા છતા ંિેક લગયનુ ં
લાચન ચરાલલા આે છે. અને ખ લાશન ફયાફય છે તેવુ ંવભજીને લાશન ચરાલલાનો પ્રમત્ન કયે છે અને ખનુ ંઅક્ભાતથી 
મતૃ્ય ુથામ છે. અશીં ક, ખના મતૃ્ય ુભાટે જલાફદાય છે.  

કરભ-300 ખનુ. 
ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મ લધ એ ખનૂ છે જો કૃત્મ મતૃ્ય ુશનજાલલાના ઇયાદાથી કયુું શોમ.  

મતૃ્ય ુશનજાલલાના ઇયાદાથી એલી ળાયીહયક ઇજા કયાઈ શોમ જેનાથી વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલલાની ળક્યતા શોલાની વ્મક્ક્તને 
જાણકાયી શોમ એલી ળાયીહયક ઇજા શોંચાડલાના શતેથુી કયેુ ંકૃત્મ.  

જે કૃત્મથી મતૃ્ય ુથમેર શોમ તે કૃત્મ ળાયીહયક શાશન શોંચાડલાના ઇયાદાથી કયુું શોમ અને આલી શાશન કુદયતી યીતે મતૃ્ય ુ
શનજાલલા ભાટે યૂતી શોમ.  

જે કૃત્મથી મતૃ્ય ુથલાની થક્યતા શોમ એલી ળાયીહયક શાશન શલના કાયણે કયલાભા ંઆલે.  

અલાદ : આકક્્ભક રડાઈ, અચાનક અને ગબંીય ઉશ્કેયણી, લૂક શલચાયણાનો અબાલ, અમોગ્મ રાબ રીધો ન શોમ.  

કરભ-301 જે વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુનીજાલલાનુ ંઈયાદો ધાયેરો શોમ તે શવલામની ફીજી વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલતો વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ.  

કરભ-302 ખનુની શળક્ષા. 
ભોત અથલા આજીલન કેદની વજા થળે. મતૃ્ય ુદંડ બાગ્મે જ વજાકતા (rerest of the rere) ખનૂના હક્વાભા ંઅામ છે.  

કરભ-303 આજીલન કેદ બોગલતી વ્મક્ક્ત દ્વાયા ખનુ. 
ભોતની વજા કયાળે.  

કરભ-304 ખનુ ન ગણામ તેલા વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ ભાટે વજા.  

કરભ-304-A ફેદયકાયીથી મતૃ્ય ુશનજાલવુ.ં 
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-304-B દશજે મતૃ્ય.ુ 
અશીં સ્ત્રીના રગ્નને વાત લક કયતા ઓછો વભમ થમો શોમ તેલો હક્વો દશજે મતૃ્ય ુગણાળે. ગનેુગાય તયીકે શત અથલા શતના 
વગાને અથલા ફને્નએ મતૃ્ય ુશનજાવ્યુ ંશળે એભ ભાની ળકામ) (વાત લક કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી આજીલન કેદ સધુીની વજા 
કયી ળકાળે.  

કરભ-305 અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્ત અથલા ફાકને આત્ભશત્માભા ંભદદગાયી.  
ભોતની, આજીલન કેદની કે દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-306 આત્ભશત્મભા ંભદદગાયી કયલી. 
દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-307 ખનુ કયલાનો પ્રમત્ન કયલો. 
આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા. જો આજીલન કેદ ભાટે દોશત ઠયેરી વ્મક્ક્ત દ્વાયા ખનૂનો પ્રમત્ન કયલાભા ં
આલે અને વ્મથા કયી શોમ ભોતની વજા કયી ળકાળે.  

કરભ-308 વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ કયલાનો પ્રમત્ન કયલો.  
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે યંત ુઆલા કૃત્મથી વ્મક્ક્તને વ્મથા થામ તો વાત લક સધુીની કેદની 
અથલા દંડની ફને્ન વજા થઈ ળકળે.  

કરભ-309 આત્ભશત્મા કયલાની કોશળવ. 
વ્મક્ક્ત આઘાત કયલાનો પ્રમત્ન કયે અથલા આ પ્રકાયનુ ંકોઈ કામક કયે તો તે. (તે વ્મક્ક્તને એક લકની વાદી કેદ અથલા દંડ 
એભ ફને્ન શળક્ષાઓ થળે, કરભ- 309 ચચાકભા ંયશરેી કરભ છે કાયણ કે 20ભા કામદા ચેં આ કરભને નાબદૂ કયલાની લાત કયી 
શતી, કાયણ કે આ પ્રમાવ કયનાય વ્મક્ક્ત કામદાની ફીકથી તફીફી વેલઓ રેલા જતા ંનથી. આ પ્રકાયના હક્વાઓભા ંમતૃ્ય ુદય 
ઓછો કયલાના કાયણે કરભ – 309 યદ કયલાની બરાભણ કયી શતી.   
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કરભ-310 ઠગ શોવુ.ં 
કરભ-311 ઠગ શોમ તેને શળક્ષા. 

આજીલન કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે  

કરભ-312 ગબકાત કયાલલો. 
સ્ત્રીનો પ્રાણ ફચાલલાના શતે ુતથા શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી લગય ગબકાત કયાવ્મો શોમ તે શવલામના હક્વાભા ંત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા 
દંડ અથલા ફને વજા થળે યંત ુજો સ્ત્રીના ઉદયભા ંફાક શલકવેુ ંશોમ તો વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-313 સ્ત્રીની વભંશત શવલામ ગબકાત કયાલલો.  
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-314  ગબકાત કયાલલાના ઇયાદે કયામેરા કામકથી નીજેુ ંમતૃ્ય.ુ  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે યંત ુજો આવ ુકૃત્મ સ્ત્રીની વભંશત લગય થમેુ ંશોમ તો આજીલન કેદની વજા થઈ ળકળે.  
કરભ-315  ફાકને જીલત ુન જન્સભે તે અટકાલલા અથલા જન્સભ છી એનુ ંમતૃ્ય ુથામ તેલા ઇયાદાથી કયેુ ંકૃત્મ.  
કરભ-316  વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ ગણામ એલા કૃત્મથી ગબકભા ંજીલતો શોમ એલા ફાકનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલવુ.ં  

મતૃ્ય ુશનજાલે તેને દવ લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-317 ખલુ્રાભા ંફાકને છોડી દેવુ ંકે ત્મજી દેવ.ુ 

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડની શળક્ષા કયાળે  

કરભ-318 જન્સભ છુાલલો. 
કરભ-319 વ્મથા. 
કરભ-320 ભશાવ્મથા. 
કરભ-321 ્લેચ્છાલુકક વ્મથા શનજાલલી. 
કરભ-322 ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલી. 
કરભ-323 ્લેચ્છાલુકક વ્મથા શનજાલલાની શળક્ષા.  

ઉશ્કેયાટના કાયણે ્લેચ્છલૂકક વ્મથા ન કયી શોમ તો એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-324  બમકંય ળસ્ત્રો કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શનજાલલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-325 ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલાની શળક્ષા.  

ઉશ્કેયાટના કાયણે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા ન કયી શોમ તો વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-326 બમંકય ળસ્ત્રો કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલી.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-326-A એશવડ લગેયેના ઉમોગથી ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શોંચાડલી.  

દવ લકની મદુ્દતથી ઓછે ન શોમ તેટરી અને લધભુા ંલધ ુઆજીલન કેદની વજા તથા દંડાત્ર કયાળે.  

કરભ-326-B ્લેચ્છાલુકક એશવડ પેંકલો અથલા પેંકલાનો પ્રમાવ કયલો.  
ાચં લકથી ઓછી ન શોમ તેટરી અને વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર કયાળે.  

કરભ-327  ધાકધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે ગેયકામદેવય કામક કયાલલા ભાટે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શોંચાડલી.  
કરભ-328  ગનુો કયાલલાને ઇયાદે ઝેય લગેયેથી વ્મથા શનજાલલા ફાફત.  
કરભ-329  ધાકધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે ગેયકામદેવય કામક કયાલલા ભાટે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા શોંચાડલી.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થઈ ળકે.   
કરભ-330  ધાકધભકીથી કબરૂાત કયાલલા કે શભરકત ાછી વોંલાની પયજ ાડલા ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-331  ધાકધભકીથી કબરૂાત કયાલલા કે શભરકત ાછી વોંલાની પયજ ાડલા ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-332 જાશયે વેલકને ોતાની પયજ ફજાલતા અટકાલલા ભાટે્લેચ્છાલુકક વ્મથા શોંચાડલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-333 યાજ્મ વેલકને ોતાની પયજ ફજાલતા અટકાલલા ભાટે ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલી.  

દવ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-334  ઉશ્કેયાટને કાયણે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શનજાલલા ફાફત.  
એક ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-335  ઉશ્કેયાટને કાયણે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા શનજાલલા ફાફત.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  17 

ચાય લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-336  ફીજાની જજિંદગી અથલા વરાભતીને બમભા ંમકૂત ુકામક.  

કોઈણ વ્મક્ક્ત ફેદયકાયીલૂકક કોઈ કૃત્મ કયે અને અન્સમ રોકોની ળાયીહયક વરાભતી જોખભાઈ તેલી હયક્્થશત.  

3 ભહશનાની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અથલા 250 રૂશમાનો દંડ અથલા ફને્ન શળક્ષા થળે.   
કરભ-337  ફીજાની જજિંદગી કે અંગત વરાભતીને બમભા ંમકૂતા કૃત્મથી વ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-338  ફીજાની જજિંદગી કે અંગત વરાભતીને બમભા ંમકૂતા કૃત્મથી ભશાવ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-339 ગેયલાજફી અલયોધ. 

કોઈ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને જે હદળા તયપ જલાનો શક શોમ તે હદળાભા ંજતી લખતે ્લેચ્છાલૂકક અટકાલે કે અડચણ ઉબી કયે તો 
તે વ્મક્ક્તએ ગેયકામદે અલયોધ કમો છે તેભ કશલેામ.  

કરભ-340 ગેયલાજફી અટકામત. 
કોઈ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને શનશિત કયેરી અમકુ શદ કે વીભા ફશાય ન જલા દે અને અલયોધ ઉબો કયે તો તે વ્મક્ક્તએ ગેયકામદે 
અટકામત કયી છે તેભ કશલેામ.  

કરભ-341 ગેયલાજફી અલયોધ ભાટે વજા. 
એક ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-342 ગેયલાજફી અટકામત ભાટે વજા. 
એક લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-343  ત્રણ અથલા લધ ુહદલવ સધુી ગેયલાજફી અટકામત.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા.  
કરભ-344  દવ અથલા લધ ુહદલવ સધુીની ગેયલાજફી અટકામત.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-345 જેને છોડી મકુ્લા ભાટે આદેળ આલાભા ંઆવ્મો શોમ તે વ્મક્ક્તની ગેયલાજફી અટકામત.  

કરભ-346 ગપુ્ત ્થે ગેયકામદેવય અટકામત. 
ફે લક સધુીની કેદ ઉયાતં ફીજા વજા ાત્ર થઈ ળકળે.  

કરભ-347  જફયાઇથીએ શભરકત ભેલલા કે ગેયકામદે કૃત્મ કયલાની પયજ ાડલા.  
કરભ-348  જફયાઇથી કબરૂાત ભેલલા કે કોઈ શભરકત ાછી વોંલાની પયજ ાડલા અંગે.  
કરભ-349 ફ 

કરભ-350 ગનુાહશત ફ. 
કોઈ વ્મક્ક્તને ઇજા, બમ કે ત્રાવ શોંચાડલાના ઇયાદાલૂકક અથલા તેવુ ંવબંલ શોલાની જાણ વાથે ફ લાયે તો ગનુાહશત ફ 
લાયુું છે તેવુ ંકશલેામ.  

કરભ-351 હુભરો. 
જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત ફીજી વ્મક્ક્તની ઇયાદાલૂકક એની તયપ ચેષ્ટ્ટા અથલા પ્રમત્ન કયે અથલા એભ જાણલા છતા ંતે વ્મક્ક્તને એલો 
બમ કે ફીક ઉત્ન્ન થળે કે તે વ્મક્ક્ત તેની તયપ ગનુાહશત ફનો ઉમોગ કયળે, તેના હુભરાનો ગનુો ઉદબલે છે.  

દા.ત. ક ઇયાદાલૂકક ફ વાભે મકુ્કો ભાયલાની તૈમાયીભા ંછે તેનાથી ખ એભ ભાનળે કે ક મકુ્કો ભાયલાની તૈમાયીભા ંછે તો આ 
હક્વાભા ં ક એ હુભરાનો ગનુો કમો છે.  

ફ પ્રમોગ થલાનો છે તેલી ળકંા ઉદબલે છે.  

ગનુાહશત ફફા પ્રમોગભા ંહુભરાના ગનુાનો વભાલેળ થઈ જામ છે.  

કરભ-352 ગબંીય ઉશ્કેયણી શવલામ હુભરો કે ગનુાહશત ફની શળક્ષા.  
ગબંીય ઉશ્કેયાટ શવલામ, ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-353 યાજ્મ વેલકને તેની પયજ ફજાલતા અટકાલલા હુભરો કે ગનુાહશત ફ.  
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-354 કોઈ સ્ત્રીની રાજ રેલાના ઈયાદે તેની ઉય હુભરો કે ગનુાહશત ફ.  

કરભ-354-A જાતીમ વરાભણી તથા જાતીમ વરાભણી ફદર શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની વખત કેદની વજા અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-354-B આફરૂ રેલાના ઈયાદે સ્ત્રી ઉય હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયલો.  

ત્રણ લકથી ઓછી ન શોમ તેલી અને લધભુા ંલધ ુવાત લકની કેદ અને દંડાત્ર કયાળે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  18 

કરભ-354-C જાશતમ રારવા રેલા ભાટે છુી યીતે કુદન્ષ્ટ્ટાત (લોયહુયઝભ).  
કરભ-354-D ીછો કયલો (્ટોહકિંગ). 
કરભ-355  ગબંીય ઉશ્કેયણી શવલામ વ્મક્ક્તને ભાનબગં કયલાના ઇયાદે હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયે.  
કરભ-356  કોઇ વ્મક્ક્તએ ધાયણ કયેરી શભરકતની ચોયી કયલાની કોશળળ કયલા હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયવુ.ં  
કરભ-357  કોઇ વ્મક્ક્તની ગનુાહશત અટકામતની કોશળળભા ંહુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયે.  
કરભ-358 ગભંબય ઉશ્કેયણથી હુભરો કે ગનુાહશત ફ. 

એક ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-359 ભનષુ્ટ્મશયણ (અશયણ). 
કરભ-360 બાયતભાથંી અશયણ. 

કોઇ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને અથલા તેના લતી વભંશત આલા કામદેવય યીતે અશધકાય આલા અશધકૃત વ્મક્ક્તની વભંશત રીધા 
લગય બાયત ફશાય રઈ જામ ત્માયે વ્મક્ક્તએ બાયતભાથંી અશયણ કયુું કશલેામ.  

કરભ-361 કામદેવયના લારીણાભાથંી અશયણ.  
1. 16 લકથી નીચેના છોકયા  

2. 18 લકથી નીચેની છોકયી  

3. કોઈ અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્ત  

ઉયોક્ત તેના કામદેવયના અશધકૃત લારીની વભંશત લગય અથલા લારીના કફજાભાથંી રઈ જામ અથલા પોવરાલીને રઈ જામ 
ત્માયે તે વ્મક્ક્તનુ ંકામદેવયના લારીણાભાથંી અશયણ થયુ ંકશલેામ.  

કરભ-362 ભનષુ્ટ્મનમન (અનમન). 
જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને અમકુ ્થેથી જલાની ફજફયીલૂકક પયજ ાડે કે કટલૂકક રારચ આે ત્માયે તે 
વ્મક્ક્તનુ ંઅનમન થયુ ંકશલેામ.  

કોઈણ લમની વ્મક્ક્ત વાથે વફંશંધત છે.  

કરભ-363-A બીખના શતે ુભાટે વગીયનુ ંઅશયણ કયવુ ંઅગં ફનાલવુ.ં  
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે યંત ુજો અગં ફનાલલાના હક્વાભા ંઆજીલન કેદની વજા અને દંડાત્ર થઈ ળકે.  

 

કરભ-364 ખનુ કયલા ભાટે ભનષુ્ટ્મશયણ અથલા ભનષુ્ટ્મ નમન કયવુ.ં  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા તથા દંડાત્ર થળે.  

કરભ-364-A  મકુ્ક્તદંડ અથાકત નાણાના ફદરાભા ંકડેરાને મકુ્ત કયલા ભાટે કયામેુ ંઅશયણ.  

મતૃ્ય ુદંડ અથલા આજીલન કેદની વજાાત્ર થળે.  
કરભ-365 કોઈ વ્મક્ક્તને ગપુ્તણે અને અટકામતભા ંયાખલાના ઈયાદાથી ભનષુ્ટ્મશયણ અથલા ભનષુ્ટ્મનમન.  

કરભ-366 કોઈ સ્ત્રીને રગ્ન લગેયેની પયજ ાડલા તેણીનુ ંભનષુ્ટ્મશયણ અથલા ભનષુ્ટ્મનમન કયે.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-366-A વગીય લમની છોકયી ભેલલા ફાફત.  
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-366-B શલદેળભાથંી ફાા આમાત કયલી તેઅંગે. 
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-367 કોઈ વ્મક્ક્તને ભશાવ્મથા, ગરુાભી લગેયે કયાલલા કોઈ વ્મક્ક્તનુ ંભનષુ્ટ્મશયણ કે ભનષુ્ટ્મનમન કયવુ.ં  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-368 અશયણ કે અનમન કયામેરી વ્મક્ક્તને ગેયલાજફી કેદ કે અટકામતભા ંયાખલી.  
કરભ-369 ળયીય યથી ચોયી કયલાના ઈયાદે દવ લકથી નીચેની લમના ફાકનુ ંઅશયણ કે અનમન.  

કરભ-370   ગરુાભ તયીકે કોઈ વ્મક્ક્તને ખયીદલી અથલા એભનો શનકાર કયલો.  
ભનષુ્ટ્મ લેાય અંગે વાત લક કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી યંત ુદવ લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર.  

ભનષુ્ટ્મ લેાય એક કયતા લધાયે વ્મક્ક્ત અંગેનો શોમ તો દવ લક કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી અને આજીલન કેદ સધુીની વખત 
કેદની વજા અને દંડાત્ર.  

ભનષુ્ટ્મ લેાય વગીય ફાક અંગેનો શોમ તો દવ લક કયતા ઓછી મદુ્દત ન શોમ તેટરી અને લધભુા ંલધ ુઆજીલન કેદ સધુીની 
વખત કેદ અને દંડાત્ર.  
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એક કયતા લધાયે વગીય ફાકોના હક્વાભા ં14 લક કયતા ંઓછી ન શોમ તેટરી લધભુા ંલધ ુઆજીલન કેદ સધુીની વખત કેદ 
અને દંડાત્ર.  

જો વ્મક્ક્ત વગીય ફાકના લેાય અંગે એક કયતા લધાયે હક્વા વાથે વકંામેરો શોમ તો મતૃ્યુમકત સધુીની કેદ અને દંડાત્ર 
થળે.   

જો કોઈ યાજ્મ વેલક/ોરીવ અશધકાયી ભનષુ્ટ્મ લેાય વાથે વકંામેરો શોમ તો આજીલન કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.   

કરભ-370-A  શયેાપેયી કયામેર વ્મક્ક્તનુ ંળોણ કયલા અંગે.  

ાચં લક કયતા ઓછી મદુ્દત ન શોમ તેટરી અને લધભુા ંલધ ુવાત લક સધુીની વખત કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-371  કામભ ગરુાભોનો લેાય કયલા ફાફત.  
કરભ-372 લેશ્માવશૃત લગેયેના શતે ુભાટે વગીયનુ ંલેચાણ. 
કરભ-373 લેશ્માવશૃત લગેયેના શતે ુભાટે વગીયની ખયીદી. 
કરભ-374  ગેયકામદે પયજજમાત લેઠ.  
કરભ-375 ફાત્કાય. 
કરભ-376 ફાત્કાય ભાટે શળક્ષા. 

આજીલન કેદની અથલા દવ લકથી ઓછી ન શોમ તેટરી મદુત સધુીની દંડાત્ર વજા.  

યંત ુોરીવ અશધકાયી કે અન્સમ યાજ્મ વેલક, શોક્્ટરનો વચંારક કે કભકચાયી, જેર કભકચાયી દ્વાયા ફાય લકથી ઓછી લમની 
શોમ તેલી સ્ત્રી ય ફાત્કાય કે વામહુશક ફાત્કાયના હક્વાભા ંઆજીલન કેદ અથલા દવ લકથી ઓછી ન શોમ તેટરી મદુ્દતની 
વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-376-A ીહડતાનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલલા અથલા તેલી ક્્થતીનુ ંશનભાકણ કયલા ફદર શળક્ષા.  

કરભ-376-B શત દ્વાયા તેની ોતાની ત્ની વાથે અરગ લવલાટ દ્વાયા જાશતમ વબંોગ.  

ફે લકની મદુ્દતની અને વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.  

કરભ-376-C અશધકાય ધયાલનાય વ્મક્ક્ત દ્વાયા જાતીમ વબંોગ. 
જાશયે વેલક (બ્બ્રક વલકન્સટ)  

જેર, હયભાન્સડ શોભ લગેયેના અશધક્ષક કે કભકચાયી લગક.  

શોક્્ટરના ંવચંારન કે તેના કભકચાય લગકભા ંઉયોક્તભા ંવભાશલષ્ટ્ટ કોઈ વ્મક્ક્ત તેના શોદ્દાનો કે ક્્થશતનો રાબ ઉઠાલીને તેના 
તાફાની, શોક્્ટરભાનંી, ક્ટડીભાનંી વં્ થાની કોઈ સ્ત્રી વાથે વબંોગ કયે અને આલો વબંોગ ફાત્કાયનો ગનુો ન ફનતો શોમ તો 
ણ તેને ઓછાભા ંઓછી ાચં લક સધુીની કે દવ લક સધુીની કેદ તથા દંડાત્ર થળે.  

કરભ-376-D વામહુશક ફાત્કાય (ગેંગ યો). 
પ્રત્મેક વ્મક્ક્તને લીવ લકની મદુ્દત કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી જે મતૃ્ય ુસધુી રફંાલી ળકામ તેલી વખત કેદની વજા તથા 
દંડાત્ર થળે.  

કરભ-376-E લાયંલાય ગનુો કયલા ફદર શળક્ષા. 
કરભ 376-A કે કરભ-376-Dનુ ંનુયાલતકન થલાના હક્વાભા ંમતૃ્ય ુસધુીની વખત કેદ અથલા મતૃ્યદંુડની વજા.  

કરભ-377 સનૃ્ષ્ટ્ટક્રભ શલરૂદ્ધના ગનુાઓ. 
આજીલન કેદ અથલા દવ લકની મદુ્દત સધુીની કેદ તથા દંડાત્ર થળે.  

પ્રકયણ-17 :- શભરકત શલરૂદ્ધના ગનુાઓ શલળે. 

કરભ-378 ચોયી.  

કરભ-379 ચોયી ભાટેની શળક્ષા અંગે. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-380 ભનષુ્ટ્મના લવલાટ તયીકે ઉમોગભા ંરેલાભા ંઆલતા ્થભા ંચોયી કયે તો તેને વજા.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા  

કરભ-381  ોતાના ળેઠના કફજાભાથંી શભરકત કોઇ કાયકુન અથલા નોકય દ્વાયા તે શભરકતની ચોયી.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા.   
કરભ-382  ચોયી કયલા ભાટે મતૃ્ય ુવ્મથાનો કે શનમતં્રણ અંગેન બમ પે્રયલાની લગેયે તૈમાયી કમાક ફાદ કયલાભા ંઆલેરી ચોયી.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-383 જફયાઈથી કઢાલલા અંગે. 
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કરભ-384 જફયાઈથી કઢાલલા અંગેની શળક્ષા. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-385  જફયાઇથી કઢાલલાનો ગનુો કયલા ભાટે કોઇ વ્મક્ક્તને ઇજાનો બમ ઉત્ન્ન કયલો.  
કરભ-386  જમાયે કોઇ વ્મક્ક્તને મતૃ્ય ુઅથલા ભશાવ્મથાના બમભા ંનાખંીને જફયાઇથી કઢાલી રેલા ફાફત.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-387  જફયાઇથી કઢાલી રેલા ભાટે કોઇ વ્મક્ક્તને મતૃ્ય ુઅથલા ભશાવ્મથાના બમભા ંમકૂલા ફાફત.  
કરભ-388  દેશાતંદંડ (ભોત) અથલા આજીલન કેદ (જન્સભટી)ની લગેયેની શળક્ષાને ાત્ર ગનુાનો આયો મકૂલાની ધભકી આીને જફયાઇથી 

કઢાલી રેલા ફાફત.  

દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-389  જફયાઇથી કઢાલી રેલાનુ ંગનુો કયલા ભાટે કોઇ વ્મક્ક્તને કોઇ ગનુાના આયોના બમભા ંમકૂલા ફાફત.  
કરભ-390  ૂટં. 

ચોયી કયતા વભમે ગનેુગાય ્લેચ્છાલૂકક કોઇ વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલે કે વ્મથા કયે કે ગેયકાતદેવય અલયોધ ઊબો કયે, અથલા 
આવ ુકૃત્મ કયીને બમગ્ર્ત વ્મક્ક્તને દફાલીને ફજફયીલૂકક કઢાલી રે તેને  ૂટં કશલેામ.  

કરભ-391 ધાડ. 
ાચં અથલા લધાયે વ્મક્ક્તઓ બેગા ભીને  ૂટં અથલા  ૂટં કયલાની કોશળળ કયે તો દયેક વ્મક્ક્તએ તથા ભદદ કયતી દયેક 
વ્મક્ક્તએ ધાડ ાડી ગણામ.    

કરભ-392  ૂટં અંગેની શળક્ષા. 
દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા યંત ુજો  ૂટં સમૂાક્ત અને સમૂોદમ (વાજંથી વલાય) લચ્ચે યાજભાગો ય કયે તો ચૌદ લક 
સધુીની કેદની વજા થળે.  

કરભ-393 ુટં કયલાની કોશળવ કયે. 
વાત લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-394 ુટં કયલાભા ંઈયાદાલુકક વ્મથા કયલી. 
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-395 ધાડના ગનુા ભાટેની વજા. 
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા  

કરભ-396 ખનુ વાથે ધાડ. 
દયેક વ્મક્ક્તને ભોતની અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-397  મતૃ્ય ુકે ભશાવ્મથી શનજાલલાની કોશળળ વાથે  ૂટં કે ધાડ.  
કરભ-398  પ્રાણઘાતક ળસ્ત્ર દ્વાયા  ૂટં અથલા ધાડની કોશળળ કયે.  

વાત લકથી ઓછી ન શોમ તેલી કેદ  
કરભ-399 ધાડ ાડલા અંગેની તૈમાયી કયલી. 
કરભ-400 ધાડાડુઓની ટોીના વભ્મ શોલા ભાટેની વજા.  

(કોઈ ણ વભમે વાભેર શોમ) આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-401 ચોયી અથલા ટુ કયલાના શતેથુી તે ટોીભા ંવભ્મ તયીકે વાભેર થલાની વજા.  

કરભ-402 ધાડ ાડલાના શતેથુી બેગા થવુ.ં 
કરભ-403 શભરકતની ગનુાહશત ઉચાાત. 

મખુ્મ તત્લ : શભરકત જગંભ શોલી જોઈએ.   

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-404 મતૃ્ય ુથનાય વભમે મતૃ્ય ુાભનાય વ્મક્ક્તના કફજાભા ંશોમ તેલી શભરકતનો અપ્રભાભણક ગનુાહશત ઉચાાત.  

કરભ-405 ગનુાહશત શલિાવઘાત. 
કરભ-406 ગનુાહશત શલિાવઘાત ભાટે શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-407  બાયલાશક લગેયે દ્વાયા ગનુાહશત શલિાવઘાત.  
કરભ-408  કાયકનૂ કે નોકયથી ગનુાહશત શલિાવઘાત.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા.  
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કરભ-409   યાજ્મવેલક અથલા ફેંકય, લેાયી અથલા એજન્સટ દ્વાયા ગનુાહશત શલિાવઘાત.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.   
કરભ-410 ચોયીનો ભાર યાખલો. 
કરભ-411  ચોયામેરી શભરકત અપ્રભાભણકણે ભેલલી.  
કરભ-412  ધાડ ાડીને ચોયેરી શભરકત અપ્રભાભણકણે ભેલલી.  
કરભ-413  કામભ ચોયામેરી શભરકતનો ધધંો કયલો.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા. 
કરભ-414  ચોયીના ભારને વતંાડલાભા ંભદદ કયલા ફાફત  
કરભ-415 ઠગાઈ. 
કરભ-416  ખોટુ રૂ ધાયણ કયીને ઠગાઇ.  
કરભ-417 ઠગાઈ ભાટેની શળક્ષા. 

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-418  જે વ્મક્ક્તના હશત અંગેનુ ંયક્ષણ કયલા ગનેુગાય કામદાથી અથલા કામદેવય યીતે ફધંામેરો શોમ તેલી વ્મક્ક્તને ગેયલાજફી શાશન 
થામ એલા જ્ઞાનવહશત ઠગાઇ.  

કરભ-419  ખોટુ રૂ ધાયણ કયલા અંગેની શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-420  ઠગાઈ અથલા અપ્રભાભણકણે શભરકત આલા રારચ આલી.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.   
કરભ-421  રેણદાયોભા ંલશેંચણી અટકાલલા કોઈ શભરકતનુ ંઅપ્રભાભણકણે અથલા દગરફાજીથી ખવેડલી કે છુાલલી.  
કરભ-422  રેણદાયોને ભત ુરેણુ ંઅપ્રભાભણકણે અથલા કટલૂકક અટકાલવુ.ં  
કરભ-423  અલેજ ભાટે ખોટા કથનલાળુ તફદીરીખત અપ્રભાભણકણે અથલા દગરફાજીથી કયી આવુ.ં  
કરભ-424  શભરકત અંગે અપ્રભાભણકણે અને દગરફાજીથી તેને ખવેડલી કે છુાલલી.  
કરભ-425 ફગાડ. 
કરભ-426 ફગાડ અંગેની શળક્ષા. 

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-427  ચાવ રૂશમાનુ ંનકુવાન થામ તેલો ફગાડ કયલા અંગે.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-428  દવ રૂશમાની હકિંભતના કોઈ પ્રાણીને ભાયી નાખંીને અથલા અગં કયીને ફગાડ કયલા અંગે.  
કરભ-429  કોઇણ હકિંભતના ગામ, ફદ, શાથી, લાછયડંુ, બેંવ, આખરો લગેયેને અથલા ચાવ રૂશમાની હકિંભતના કોઇ પ્રાણીને મતૃ્ય ુ

શોંચાડી અથલા અગં ફનાલી ફગાડ કયે.  
કરભ-430  શવિંચાઇના કાભોને નકુવાન કયીને કે ગેયકામદેવય યીતે ાણીના યુલઠાભા ંફગાડ કયે.  

ાચં લક સધુીની કેદ અથલા દંડની વજા કયાળે.   
કરભ-431  જાશયે ભાગક, રૂ અથલા નશયેને નકુવાન કયીને ફગાડ કયલો.  

ાચં લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   
કરભ-432  નકુવાન થામ તે યીતે વાલકજશનક ગટયને ઉબયાલલી કે ફધં કયીને ફગાડ કયલો.  
કરભ-433  દીલાદાડંી કે દહયમાઇ ભચશનનો નાળ કયી ખવેડી કે ઓછંુ ઉમોગી કયી ફગાડ કયે તેને.  

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.   
કરભ-434  યાજ્મવેલક ોતાની વત્તા અન્સલમે ફનાલેર વીભા ભચશનો (જેલાકે જભીન ઉય ઉય દળાકલેર ભચશન)નો નકુવાન કયે અથલા તેને 

દૂય કયે અથલા એને ભચશન તયીકે ઓછુ ઉમોગી ફનાલે તેવુ ંકૃત્મ કયે તો તેને.  
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   

કરભ-435  વો રૂશમા કે તેથી લધ ુરૂશમાનુ ંનકુવાન અથલા ખેતીને રગતી ેદાળ ફાફતભા ંરૂ. 10 કે તેથી લધ ુનકુવાન કયલાને ઇયાદે 
્પોટક દાથક લડે ફગાડે.  

કરભ-436  જૂા્થાન તયીકે અથલા ભાનલીના લવલાટ અથલા શભરકતનો ઉમોગ કયલા ભાટે લયાતા ભકાનભા ંતેનો નાળ કયલાના 
ઇયાદે અક્ગ્ન કે ્પોટક દાથક લડે ફગાડ.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા કયાળે.  
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કરભ-437  તતૂકલાા લશાણને અથલા લીવ ટન બાયલાા લશાણનો નાળ કયલાના અથલા તેને ઓછંુ વહશવરાભત ફનાલલાના ઇયાદે 
ફગાડ.  

દવ લક સધુીની કેદની વજા દંડાત્ર થળે.  
કરભ-438  ઉયોક્ત કરભ-437 અનવુાય જો કોઇ વ્મક્ક્ત, અક્ગ્ન અથલા ્પોટક દાથકથી ફગાડ કયે તો તેને.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-439  શભરકતની ચોયી કયલાના ઇયાદે લશાણને જાણીબઝુીને હકનાયા ઉય ચઢાલી દેવુ.ં   
કરભ-440  મતૃ્ય ુશનજાલલાની, વ્મથા કયલાની કે ગેયલાજફી અટકામત કયલાની તૈમાયી કમાક છી ફગાડ કયલો.  
કરભ-441 ગનુાહશત અનશધકૃત પ્રલેળ. 
કરભ-442 અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ. 
કરભ-443 ગપુ્ત અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ. 
કરભ-444 યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃપ્રલેળ. 

સમૂાક્ત છીથી સમૂોદમ સધુીભા.ં  

કરભ-445 ઘયપોડવુ.ં 
મખુ્મા્થ : ગનુાહશત ફનો પ્રમોગ કયીને કે હુભરો કયીને કે હુભરો કયલાની ધભકી આીને.  

કરભ-446 યાતે્ર ઘયપોડી કયલી. 
કરભ-447 ગનુાહશત અનશધકૃત પ્રલેળ ભાટેની વજા. 

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-448 અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ ભાટેની વજા. 
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-449 મતૃ્યનુી વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ.  
આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા તથા દંડાત્ર થળે.  

કરભ-450 આજીલન કેદની શળક્ષાાત્ર ગનુો કયલા ભાટે અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ.  
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-451  કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે અનશધકૃત ગશૃપ્રલેળ કયલો.  
કેદની શળક્ષા થઈ ળકે તેલો કોઈ ગનુો કયલા ભાટે ગશૃ અપ્રલેળ થામ તે.  

ફે ૈકી કોઈ એક 2 લકની કેદ અથલા દંડ, જો ચોયીનો ગનુો શોમ તો 7 લકની કેદને શળક્ષાાત્ર થળે.   
કરભ-452  વ્મથા, હુભરો કે ગેયકામદેવય અલયોધ કયલાની તૈમાયી કમાક છી ગશૃ અપ્રલેળ.  

7 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અને દંડ થળે.  
કરભ-453 ગપુ્ત અનશધકૃત પ્રલેળ અને ઘયપોડની શળક્ષા. 

ફે લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે  

કરભ-454  કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે ગપુ્ત અનશધકૃત પ્રલેળ અથલા ઘયપોડ.  

જે વ્મક્ક્તને 3 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદની શળક્ષા અને દંડ થળે. જો ચોયીનો ગનુો શોમ તો 10 લકની કેદ.  
કરભ-455  વ્મથા, હુભરો કે ગેયકામદેવય અલયોધ કયલાની તૈમાયી કમાક છી ગપુ્ત અનશધકૃત પ્રલેળ ઘયપોડ.  

10 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અને દંડ  
કરભ-456  યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃઅપ્રલેળ કયલા અથલા ઘયપોડલા ભાટેની શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-457  કેદની શળક્ષાનેાત્ર ગનુો કયલા ભાટે યાતે્ર ગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડ.  

5 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અને દંડ, ચોયીનો ગનુો શોમ તો 14 લકની કેદ થઈ ળકે.   
કરભ-458  વ્મથા, હુભરો કે યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડ કયવુ.ં  

ચૌદ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-459  ગપુ્ત ગશૃ અપ્રલેળ કયતી લખતે અથલા ઘયપોડ કયતી લખતે ભશાવ્મથા કયલા ફાફત.  

આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-460  યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃ અપ્રલેળ કયલાભા ંઅથલા યાતે્ર ઘયપોડ કયલાભા ંવાભેર શોમ એલી વ્મક્ક્તઓ ૈકી કોઇ એક વ્મક્ક્ત દ્વાયા મતૃ્ય ુકે 

ભશાવ્મથા કયલાભા ંઆલી શોમ તો તે તભાભ વ્મક્ક્તઓ શળક્ષાને ાત્ર છે.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર  
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કરભ-461  શભરકત ધયાલતા ાત્રને અપ્રભાભણકણે ખોરી નાખંલા ફાફત.  
કરભ-462  જે વ્મક્ક્તને શભરકતનો શલારો વોંલાભા ંઆવ્મો શોમ તે વ્મક્ક્ત આ ગનુો કયે.  

પ્રકયણ-18 :- દ્તાલેજો, વંશત્ત ભચશનો અને ચરનીનોટો તથા ફેંક નોટોને રગતા ગનુાઓ. 

કરભ-463 ફનાલટી દ્તાલેજ ફનાલલો અથલા યેકોડક ફનાલવુ.ં  
કરભ-464 કોઈ વ્મક્ક્તએ ખોટો દ્તાલેજ અથલા ખોટો ઈરેકરોશનક યેકોડક ફનાલેર શોલાનુ ંત્માયે કશલેામ.  

કરભ-465 ખોટા દ્તાલેજ ફનાલલાના ગનુા ભાટે વજા.  
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-466  અદારતના યેકડક અથલ જાશયે યજજ્ટય લગેયેની ખોટી ફનાલટ કયલાના ગનુાઓ.  
વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   

કરભ-467 હકિંભતી જાભીનગીયી, શલર લગેયેની ખોટી ફનાલટ કયલી.  
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-468  છેતયીંડી કયલાના શતેવુય ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-469  પ્રશતષ્ટ્ઠાને નકુવાન કયલાના શતેવુય ખોટો દ્તાલેજ અથલા ઇરેકરોશનક યેકડક ફનાલવુ.ં  
કરભ-470 ફનાલટી દ્તાલેજ. 
કરભ-471  ફનાલટી દ્તાલેજ છે એભ જાણલા છતા ંતે વાચો છે એ યીતે તેનો ઉમોગ.  
કરભ-472  કરભ-467ભા ંજણાવ્મા મજુફ શળક્ષાને ાત્ર ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલાનો ગનુો કયલાના ઇયાદાથી ફનાલટી વીર લગેયે ફનાલલા 

અથલા કફજાભા ંયાખલા ફાફત.  
કરભ-473  અન્સમ યીતે વજાાત્ર ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલાનો ગનુો કયલાના ઇયાદાથી ફનાલટી વીર ફનાલવુ ંકે કફજાભા ંયાખવુ.ં  
કરભ-474  કરભ-466 અથલા કરભ-467ભા ંલણકલેરો દ્તાલેજ તે ફનાલટી એલી જાણ શોલા છતા ંઅને તેનો વાચો એ એલી યીતે ઉમોગ 

કયલાના ઇયાદાથી કફજાભા ંયાખલા ફાફત.  
કરભ-475  કરભ-467ભા ંલણકલેરા દ્તાલેજોને પ્રભાભણત કયલા ભાટે ફનાલટી યચના અથલા ભચિંશનો ફનાલલા અથલા ફનાલટી 

શનળાનીલાો દાથક ોતાના કફજાભા ંયાખલા ફાફત.  
કરભ-476  કરભ-467ભા ંલણકલેરા દ્તાલેજો શવલામના દ્તાલેજોને પ્રભાભણત કયલા ભાટે લયાતા ભચશનો દ્વાયા અથલા શનળાનીની ખોટી 

ફનાલટ કયલ ફાફત અથલા ફનાલટી શનળાનીલાો દાથક યાખલા ફાફત.  
કરભ-477  કટલૂકક યીતે લીર, દત્તક રેલાનો અશધકાયત્ર અથલા હકિંભતી જાભીનગીયી યદ કયલા અથલા તેનો નાળ કયલા ફાફત.   
કરભ-477-A ખોટા હશવાફ ફનાલલા. 

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-478  યદ થમેર છે. 
કરભ-479  વંશત્ત ભચશન.  
કરભ-480  વને 1958ના અશધશનમભ-43થી યદ કયલાભા ંઆલી છે.  
કરભ-481  ખોટંુ વંશત્ત ભચશન લાયલા ફાફત.  
કરભ-482  ખોટંુ વંશત્ત ભચશન લાયલાની વજા.  

એક લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-483  અન્સમથી લાયતા શોમ એલી વંશત્ત ભચશનની નકર કયલી.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-484  યાજ્મવેલક દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાભા ંઆલતા શોમ એલા ભચશનની નકર કયલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-485  વંશત્ત ભચશન અંગે નકર કયલાના શતેવુય કોઈ વાધન ફનાલે અથલા તેનો કફજો યાખે.  
કરભ-486  ફનાલટ વંશત્ત ભચશનલાો ભાર લેચલ ફાફત.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   
કરભ-487  ભાર ધયાલતા કોઇ ાત્ર ય ખોટંુ ભચશન કયે.  
કરભ-488  એલી કોઇ ખોટી શનળાનીનો ઉમોગ કયલાની વજા.  
કરભ-489  ભારને શાશન શોંચાડલાના ઇયાદાથી વંશત્ત ભચશન વાથે અલયોધ ેદા કયે.  
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કરભ-489-A ફનાલાટી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટ ફનાલલા અંગે.  
આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-489-B નકરી ચરણી નોટ અથલા ફેંકનોટ વાચીએ છે તેભ લાયલી.  

કરભ-489-C ખોટી કે નકરી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટનો કફજો યાખે.  
વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-489-D ખોટી કે નકરી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટ ફનાલલ ભાટે વાધન કે વાભગ્રી ફનાલલ કે કફજો શોલા અંગે.  

કરભ-489(E)  ચરણીનોટ અથલા ફેંકનોટને ભતા આલતા દ્તાલેજ ફનાલલા કે ઉમોગ કયલા ફાફત.  

પ્રકયણ-19 :- નોકયીના કયાયના ગનુાહશત બગં અંગે. 

કરભ-490  દહયમાઈ વપય કે મવુાપયી દયશભમાન નોકયીના કયાયનો બગં કયલો (1925ના એક્ટ ન.ં3થી યદ કયી છે.)  
કરભ-491  અવભથક કે અવશામ વ્મક્ક્તની વાય-વબંા યાખલાના અથલા તેની જરૂયીમાતો યૂી ાડલાના કયાયનો બગં.  

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   
કરભ-492  યદ થમેર છે.  

પ્રકયણ-20 :- રગ્ન વફંધંી ગનુઓ. 

કરભ-493 કામદેવયનુ ંરગ્ન થમેર છે એલી ભાન્સમતા છેતીંડીથી ઉત્ન્ન કયીને  

કરભ-494 શત કે ત્નીની શમાશતભા ંનુરકગ્ન કયવુ.ં  
વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-495 ફીજુ ંરગ્ન જેની વાથે થયુ ંછે એલી વ્મક્ક્તથી આગરા રગ્નની શહકકત છુાલીને ગનુો કયલા અંગે.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે. 
કરભ-496 કામદેવય રગ્ન શવલામ કટલુકક રગ્નશલશધ કયલી. 
કરભ-497 વ્માભબચાય. 
કરભ-498 યણેરી સ્ત્રીને ગનુાહશત ઈયાદાથી પોવરાલી કે રઈ જલી કે યોકી યાખલી.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન થળે.  

પ્રકયણ-20-A :- શત અથલા શતના વગા દ્વાયા ત્રાવ અંગે. 

કરભ-498-A કોઈ સ્ત્રીના શત અથલા વગા તયપથી ક્રુયતાનો બગ ફનાલે.  
ત્રણ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

પ્રકયણ-21 :- ફદનક્ષી અંગે. 

કરભ-499 ફદનભક્ષ. 
કરભ-500 ફદનભક્ષ ભાટે શળક્ષા. 

ફે લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-501  ફદનક્ષીયકુ્ત છે તેવુ ંજાણેર શોલા છતા ંકોઇ ફાફત છાે અથલા કોતયે.  

ફે લ્જ સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.   
કરભ-502   ફદનક્ષીયકુ્ત ફાફત ધયાલતી છાેરી કે કોતયેરી લ્ત ુકોઇ વ્મક્ક્ત લેચે.  

પ્રકયણ-22 :- ગનુાહશત ધભકી, અભાન તથા ત્રાવ શલળે. 

કરભ-503 ગનુાહશત ધભકી. 
કરભ-504 સરેુશનો બગં કયલા ઉશ્કેયલાના ઈયાદાથી અભાન.  
કરભ-505  જાશયે ફગાડ થામ તેલા શલધાન.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે, યંત ુજો આ પ્રકાયનો ગનુો ધભક્થાન લગેયેના વદંબકભા ંઉદ્દબલે તો 
ાચં લકની મદુ્દત સધુીની કેદની વજા કયાળે અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-506 ગનુાહશત ધભકીની શળક્ષા. 
ફે લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે, યંત ુજો ધભકી મતૃ્ય ુશનજાલલાની કે ભશાવ્મથા કયલા 
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અંગેની શોમ તો વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-507 નનાભી શનલેદનથી ગનુાહશત ધભકી.  
કરભ-508 તે દૈલી નાખળુીનો બોગ ફનળે એભ ભાનલાને પે્રયીને વ્મક્ક્ત ાવે કયામેુ ંકૃત્મ.  

એક લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-509 કોઈ સ્ત્રીના અભાન કયલાના અથલા તેના એકાતંભા ંદાખર કયલાના ઈયાદાથી ળબ્દ, ચેષ્ટ્ટા કે અલાજ કાઢલો તે અંગેનુ ંકોઈ 
વ્મક્ક્ત કૃત્મ કયે. 
ત્રણ લકની મદુ્દત સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-510 ીધેરી વ્મક્ક્તથી જાશયેભા ંગેયલતાકલ કયે તો તેને વજા.  
24 કરાક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

પ્રકયણ-23 :- ગનુા કયલાનો પ્રમત્ન. 

કરભ-511 આજીલન કેદ અથલા કેદની વજાને ાત્ર ગનુા કયલાની કોશળળ.  
આ અશધશનમભભા ંજો ્ષ્ટ્ટ જોગાઈ ન કયામેરી શોમ તો તે હક્વાને અનરુૂ આજીલન કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે ઠયામેરા દંડની 
અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

 

કેટરાક ળબ્દો લચ્ચેનો તપાલત  
ગશૃ અપ્રલેળ ઘયપોડ 

1. IPCની કરભ-442ભા ંગશૃ અપ્રલેળની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. તેભા ંગનેુગાય વ્મક્ક્તનો ળયીયનો કોઈણ બાગ ફીજાની શભરકતભા ં
ગેયકામદેવય પ્રલેળ કયે છે.  

3. કરભ-448ભા ંગશૃ અપ્રલેળની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી 
છે.  

1. IPC ની કરભ-446ભા ંઘયપોડની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. તેભા ંગનેુગાય વ્મક્ક્તનો ળયીયનો ઘયના કોઈણ બાગભા ં
ગેયકામદેવય પ્રલેળ કયે છે.  

3. કરભ-456ભા ંઘયપોડની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

શકીકતની ભરૂ કામદાની ભરૂ 

1. IPCની કરભ-76ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. શકીકતની ભરૂ એટરે કોઈ વ્મક્ક્ત ોતે જે કયલા કામદાથી 
ફધંામેરી શોમ અથલા કામદા અંગે શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી કયેરી ભરૂ.  

3. શકીકતની ભરૂ એ પોજદાયી ધાયા મજુફ ફચલ યૂો ાડે છે.  

1. IPCની કરભ-79ભા ંતેની જોગલાઈ  કયલાભા ં   

2. કામદાની ભરૂ એટરે અમકુ શલમોભા ંકામદો છે કે નહશિં અથલા તે 
શલમે કામદાભા ંશુ ંજોગલાઈ છે તેનુ ંઅજ્ઞાન.  

3. કામદાની ભરૂ કે કામદાની અજ્ઞાનતા પોજદાયી ધાય મજુફ કોઈ 
ફચાલ યૂો ાડતી નથી.  

હુલ્રડ ફખેડો 
1. IPCની કરભ-146ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. હુલ્રડ ખાનગી ્થે કયી ળકામ.  

3. હુલ્રડભા ંઓછાભા ંઓછી ાચં વ્મક્ક્ત શોલી જરૂયી છે.  

4. IPCની કરભ-147 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

1. IPCની કરભ-159ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. ફખેડો એ કોઈણ ખાનગી ્થે ન કયી ળકામ. 
 

3. ફખેડાભા ંઓછાભા ંઓછા ફે વ્મક્ક્ત શોમ તો ફખેડો કશલેાળે.  

4. IPCની કરભ-160 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

હુભરો ફખેડો 
1. IPCની કરભ-351ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. હુભરો ભાત્ર ખાનગી ્થે જ કયી ળકામ એવુ ંનથી.  

3. હુભરો વ્મક્ક્તના ળયીય વાભેનો ગનુો છે.  

4. IPCની કરભ-352 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

1. IPCની કરભ-159ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. ફખેડો ભાત્ર ખાનગી ્થ ઉય જ કયી ળકામ.  

3. ફખેડો જાશયે ળાશંત શલરૂદ્ધનો ગનુો છે.  

4. IPCની કરભ-160 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ ખનૂ 

1. IPCની કરભ-299ભા ંગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધની વ્માખ્મા આલાભા ં
આલી છે.  

1. IPCની કરભ-300ભા ંખનૂની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના મતૃ્ય ુનીજાલલાના 
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2. જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના મતૃ્ય ુકયલાના ઈયાદાથી 
કોઈ કૃત્મ કયે ત્માયે તેને ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ કશલેામ છે.  

3. ઉદાશયણ :- ―અ‖ એક ઝાડી ાછ વતંામો છે એભ ―ફ‖ એ જાણ છે. 
યંત ુ―ક‖ જાણતો નથી. ―ક‖ ગોીફાય કયે છે. જેનાથંી ―અ‖નુ ંમતૃ્ય ુ
નીજે છે. અશીં ―ફ‖ એ ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ કમો કશલેામ.  

4. ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ એ ભફનજાભીનરામક ગનુો છે. જેની શળક્ષાની 
જોગલાઈ કરભ-304ભ ંકયલાભા ંઆલી છે.  

ઈયાદાથી કોઈ કૃત્મ કયે ત્માયે તેને ખનૂ કશલેામ છે.  

3. ઉદાશયણ :- ―અ‖ એક ઝાડી ાછ વતંામો છે એભ ―ફ‖ એ જાણ છે 
અને ―ફ‖ તેને ભાયી નાખંલાના ઈયાદા વાથે ગોીફાય કયે છે. જેભા ં
―અ‖નુ ંમતૃ્ય ુથામ છે. અશીં ―ફ‖ એ ખનૂ કયુક છે.  

4. ખનૂ એ ભફનજાભીનરામક ગનુો છે. જેની શળક્ષાની જોગલાઈ કરભ-
302ભા ંકયલાભા ંઆલી છે.  

વ્મથા ભશાવ્મથા 
1. IPCની કરભ-319ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તને ળાયીહયક ીડા, યોગ કે અળક્ક્ત 
ઉત્ન્ન થામ તેવુ ંકોઈ કૃત્મ કયે તેને વ્મથા કશલેામ.  

1. IPCની કરભ-320ભા ંભશાવ્મથાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. નીચેની શાશન થામ તેલી ફાફતો (કૃત્મો) ભશાવ્મથા કશલેાળે.  

પ્રથભ :- રુૂત્લનો નાળ.  

ફીજો :- ફેભાથંી કોઈણ એક આંખની જોલાની ળક્ક્તનો નાળ.  

ત્રીજો :- ફેભાથંી કોઈણ એક કાનની વાબંલાની ળક્ક્તનો નાળ.  

ચોથો :- કોઈ અલમલ કે વાધંાનો નાળ.  

ાચંભો :- કામભી ખોડખાણે.  

છઠો :- ભ્તક કે ચશયેાની શલકૃશત.  

વાતભો :- શાડકંુ તથા દાતંનુ ંબાગંી જવુ ંકે ખવી જવુ.ં  

આઠભો :- લીવ હદલવ સધુી ળાયીયહક ીડા થામ તેલી વ્મથા.  

અશયણ અનમન 

1. IPCની કરભ-359ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. અશયણ અમકુ જ ઉંભયની વગીય વ્મક્ક્ત અથલા અક્્થય ભગજની 
વ્મક્ક્તના વદંબકભા ંકયી ળકામ.  

3. અશયણની વ્માખ્મા મજુફ લારી લગયની વ્મક્ક્તનુ ંઅશયણ થયુ ં
કશલેામ નહશિં.  

4. અશયણભા ંગનુાનો ઈયાદો રક્ષભા ંરેલાતો નથી.  

1. IPCની કરભ-362ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. અનમન ગભે તે વ્મક્ક્તન વદંબકભા ંકયી ળકામ.  

 

3. અનમનનો વદંબક જે વ્મક્ક્તનુ ંઅનમન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તેના 
શલળે જ છે.  

4. અનમનભા ંગનુાનો ઈયાદો અગત્મનો છે.  

ગનુાહશતફ હુભરો 
1. IPCની કરભ-350ભા ંતેની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી વ્મક્ક્ત ઉય કોઈ ગનુો કયલા ભાટે તેની 
વભંશત શલના, ઈયાદાલૂકક, તેના ઉય નકુવાન, બમ કે ત્રાવ 
શોંચાડલા ફ લાયે તેને ગનુાહશત ફ કશલેામ છે.  

1. IPCની કરભ-351ભા ંતેની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. હુભરો એટરે ગનુાહશત ફ લાયલાની ધભકી અને એ ધભકીનો 
તાત્કાભરક અભર કયલાનો ઈયાદો અને વાભ્મક.  

ફાત્કાય વ્માભબચાય 

1. IPCની કરભ-375ભા ંફાત્કાયની વ્માખ્મા કયલાભા ંઆલી છે.  
2. ફાત્કાય ગભે તે સ્ત્રી વાથે કોઈ ળકે છે.  

3. તેભા ંસ્ત્રી ોતે અથલા અન્સમ કોઈણ વ્મક્ક્ત તેના તયપથી પહયમાદ 
નોંધાલી ળકે છે.  

4. જો કોઈ વ્મક્ક્ત ોતની 15 લકની નાની ઉંભયની ત્ની વાથે 
વબંોગ કયે તો તે ફાત્કાયનો ગનુો થમેર ગણાળે.  

5. ફાત્કાયના ગનુ ફદર આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની 
કેદની વજા કયલાભા ંઆલળે.  

1. IPCની કરભ-497ભા ંવ્માભબચાયની વ્માખ્મા કયલાભા ંઆલી છે.  

2. વ્માભબચાય ભાત્ર યભણત સ્ત્રી વાથે જ થામ છે.  

3. તેભા ંહયણીત સ્ત્રીનો શત અ પહયમાદ નોંધાલી ળકે છે.  

4. વાભાન્સમ હક્વાભા ંોતાની ત્ની વાથે વ્માભબચાયનો ગનુો થઈ ળકે 
નહશિં.  

5. વ્માભબચાય ભાટે 5 લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
વજા કયલાભા ંઆલે છે. 

ચોયી  ૂટં 

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી તેની યલાનગી 
શલના કોઈ જગંભ શભરકત ખોટી દાનતથી રઈ રેલા ભાટે તેને 
ખવેડે ત્માયે તેને ચોયી કયી કશલેામ.  

3. ચોયીભા ંબમનુ ંતત્લ ગેયશાજય શોમ છે.  

1. IPCની કરભ-390ભા ં ૂટંની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ચોયી કયલા ભાટે જ્માયે ગનેુગાય ્લેચ્છાલૂકક કોઈ વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુ
નીજાલે અથલા વ્મથા કયે અથલા ગેયકામદે અલયોધ કયે અથલા 
તેભ કયલાનો પ્રમત્ન કયે અથલા તે વ્મક્ક્તને તત્કાર મતૃ્ય.ુ વ્મથા 
અથલા ગેયકામદે અલયોધનો બમ ઉબો કયલાનો પ્રમત્ન કયે ત્માયે 
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4. કરભ-379ભા ંચોયીની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  ચોયી એ  ૂટં કશલેામ છે.  

3.  ૂટંભા ંબમનુ ંતત્લ શાજય શોમ છે.  

4. કરભ-392ભા ં ૂટંની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

ચોયી ઠગાઇ 

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી તેની યલાનગી 
લગય કોઈ જગં શભરકત ખોટી દાનતથી રઈ જલા ભાટે તેને ખવેડે 
ત્માયે તેણે ચોયી કયી કશલેામ.  

3. ચોયી ભાત્ર જગંભ શભરકતની જ થામ છે.  

4. કરભ- 379મજુફ ચોયી ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-415ભા ંઠગાઈની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત, ફીજા કોઈ વ્મક્ક્તને છેતયીને, તેને કોઈને કંઈ 
શભરકત આી દેલા અથલા કંઈ શભરકત કોઈ ાવે યશલેા દેલાની 
વભંશત આલા કટલૂકક અથલા ફદદાનતથી રરચાલે અથલા 
એવુ ંકૃત્મ કયે જેથી ફીજી વ્મક્ક્તના ળયીય, ભન, પ્રશતષ્ટ્ઠા કે શભરકતને 
નકુવાન અથલા શાશન થલાની ળકમતા શોમ તો ઠગાઇ કયી કશલેામ.  

3. ઠગાઈ જગંભ અને ્થાલય ફનેં શભરકતની થામ છે.  

4. કરભ-417 મજુફ ઠગાઈ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

ચોયી ફગાડ 

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી તેની યલાનગી 
લગય કોઈ જગં શભરકત ખોતી દાનતથી રઈ જલા ભાટે તેને ખવેડે 
ત્માયે તેણે ચોયી કયી કશલેામ.  

3. ચોયી ભાત્ર જગંભ શભરકતની જ થામ છે.  

4. કરભ-379મજુફ ચોયી ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-425ભા ંફગાડની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. તેભા ંકોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી શભરકત પ્રત્મે 
ફદદાનત શોતી નથી. યંત ુતેને નકુવાન કયલાનો ઈયાદો ધયાલતો 
શોમ છે.  

3. ફગાડ કોઈણ શભરકતનો થઈ ળકે છે.  

4. ફગાડ ભાટે કરભ-426 મજુફ શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

 ૂટં ધાડ 

1. IPCની કરભ-390ભા ં ૂટંની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ચોયી કયનાય ગનેુગાય જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુનીજાલે અથલા 
વ્મથા નીજાલે અથલા તેભ કયલાનો પ્રમત્ન કયે અથલા બમ 
ઉજાલે ત્માયે તે ચોયી  ૂટં ફને છે.  

1. IPCની કરભ-અ391ભા ંધાડની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ાચં અથલા લધાયે વ્મક્ક્તઓ વાથે ભીને  ૂટં કયે અથલા  ૂટં 
કયલાની કોશળળ કયે ત્માયે તે  ૂટં અથલા  ૂટં કયલાની કોશળળ ધાડ 
કશલેામ.  

3. કરભ-395 મજુફ ધાડ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  
ચોયી ફજફયાઇથી કઢાલવુ ં

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ચોયી પક્ત જગંભ શભરકતની જ થઈ ળકે.  

3. ચોયીભા ંવાભી વ્મક્ક્તની શભરકત તેની યલાનગી લગય રઈ 
રેલાભા ંઆલે છે.  

4. ચોયીભા ંફના તત્લનો અબાલ શોમ છે.  

5. ચોયી ભાટે કરભ-379 મજુફ શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-383ભા ંફજફાઈથી કઢાલલાની વ્માખ્મા આલાભા ં
આલી છે.  

2. જફયદ્તીથી ડાલી રેલાનો ગનુો કોઈણ શભરકતનો થઈ ળકે.  

3. જફદ્તીથી ડાલી રેલાભા ંવાભેની વ્મક્ક્તની વભંશત શોમ છે. જે 
તેને ઈજાના બમભા ંમકૂી ખોતી યીતે ભેલલાભા ંઆલેર શોમ છે.  

4. તેભા ંઈયાદાલૂકક બમ ઉત્ન્ન કયાલલા ફનુ ંતત્લ દાખર કયલાભા ં
આલે છે.  

5. ફજફયાઈથી કઢાલલા ભાટે કરભ-384 મજુફ શળક્ષા કયલાભા ંઆલે 
છે.  

ઠગાઇ ગનુાહશત શલિાવઘાત 
1. IPCની કરભ-415ભા ંઠગાઈની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ઠગાઈના ગનુાભા ંજૂઠા કથનથી શભરકત શરેાથી જ ગેયલાજફી 
યીતે પ્રાપ્ત થમેર શોમ છે.  

3. IPCની કરભ-417 મજુફ ઠગાઈ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-405ભા ંગનુાહશત શલિાવઘાતની વ્માખ્મા આલાભા ં
આલી છે.  

2. ગનુાહશત શલિાવઘાતભા ંશભરકત કામદેવય પ્રાપ્ત થમેર શોમ છે. 
યંત ુજેને વોંલાભા ંઆલેર છે તે તેનો અપ્રભાશનક્તાથી ઉમોગ કયે 
છે.  

3. IPCની કરભ-406 મજુફ ગનુાહશત શલિાવઘાટ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ં
આલે છે.  
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IPC  અગત્મની કરભો શળક્ષા વાથે  
ક્રભ  ગનુો  કરભ  ગનુાની શળક્ષાની જોગલાઈ કયતી કરભ અને શળક્ષા  

1.  કત્મનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ :-  કરભ-107  કરભ-108 તથા કરભ-109  

શળક્ષા :- જે ગનુાનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ કયુું શોમ તે ગનુા ભાટે ઠયાલેરી શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

2.  ગનુાહશત કાલતરંુ :-  કરભ-120-A  કરભ-120-B  

શળક્ષા :-  

1. ભોત, આજીલન કેદ અથલા ફેકે તેથી લધ ુલકની કાલતયા ભાટે આલા ગનુાના દુષ્ટ્પે્રયણ 
કમાક પ્રભાણે શળક્ષા,  

2. ઉય શવલામના અન્સમ ગનુાના ગનુાહશત કાલતયા ભાટે 6 ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા.  

3.  યાજરોશ :-  કરભ-124-A  કરભ-124-C  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અને દંડ અથલા ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ અથલા ભાત્ર દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

4.  ગેયકામદેવય ભડંી :-  કરભ-141  કરભ-143  

શળક્ષા :- જે વ્મક્ક્ત કામદા શલરૂદ્ધની ભડંીનો વભ્મ શોમ તેને 6 ભહશના સધુીની ફેભાશંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.   

5.  હુલ્રડ :-  કરભ-146  કરભ-147  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની વાદી અથલા વખત કેદ અથલા દંડ 
અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

6.  ફખેડો :-  કરભ-159  કરભ-160  

શળક્ષા :- એક ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

7.  જાશયે વેલક દ્વાયા 
કામદાના આદેળોની 
અલજ્ઞા :-  

કરભ-166-A  કરભ-166-A  

શળક્ષા :- ઓછાભા ંઓછી છ ભહશના અને લધભુા ંલધુ ંફે લક સધુીની કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને 
દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

8.  દલાખાના દ્વાયા 
ીહડતની વાયલાય ન 
થલી :-  

કરભ-166-B  કરભ-166-B  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

9.  જાશયે વેલકને પયજ 
ફજાલલાભા ંઅડચણ :-  

કરભ-186  કરભ-186  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીનો દંડ 
અથલા ફનેં પ્રકયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

10.  જાશયે વેલકન હુકભનો 
અનાદય :-  

કરભ-188  કરભ-188  

શળક્ષા :- જો અનાદય ત્રાવ કે શાશન શોંચાડે તો એક ભહશના સધુીની કેદ અથલા ફવો રૂશમા 
સધુીનો દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા યંત ુજો અનાદય ભાનલજીલન કે વરાભતીને બમભા ં
મકેૂ તેલો શોમ તો, છ ભહશના સધુીની કેદ (ફનેં ભાથંી કોઈણ પ્રકાયની) અથલા એક શજાય 
રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

11.  ખોટો યુાલો આલો :-  કરભ-191 અને  

કરભ-192  

કરભ-193  

શળક્ષા :-  

1. જો ન્સમાશમક કામકલાશીભા ંખોટો યુાલો આે તો વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

2. જો કોઈ અન્સમ પ્રવગેં ખોટો યુલો આે, તો ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની 
કેદ અને દંડની શળક્ષા.    
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12.  જશયે વેલકના કસયૂથી 
ક્ટડીભાથંી નાવી જલા 
ફાફત :-  

કરભ-223  કરભ-223  

શળક્ષા :- તેલા જાશયે વેલકને ફે લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

13.  ખોટા શવક્કા  

(બાયતીમ શવક્કા) :-  

કરભ-230  કરભ-231, કરભ-232  

શળક્ષા :- કરભ-231 મજુફ ખોટા શવક્કા ફનાલલા ફદર વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડ તથા કરભ-232 મજુફ ખોટા બાયતીમ શવક્કા ફનાલલા ફદર દવ લક 
સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદની શળક્ષા અને દંડ કયલાભા ંઆલળે.  

14.  ખોટા ્ટેમ્ :-  કરભ-263-A  કરભ-263-A  

શળક્ષા :- ફવો રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા.  

15.  જાશયે ત્રાવદામક કૃત્મ 
:-  

કરભ-268  કરભ-269 થી કરભ-291ભા ંશળક્ષાની જોગલાઈ આેર છે.  

16.  જાશયે ય્તા ઉય 
ફેકાજીથી લાશન 
ચરાલવુ ંઅથલા 
વલાયી કયલી :-  

કરભ-279  કરભ-279  

શળક્ષા :- છ ભહશના સધુીની ફનેંભાથંી કઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક શજાય રૂશમા સધુીનો 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

17.  જાશયે ભાગક ઉય બમ 
ઉબો કયે અથલા 
અડચણ કયે તે યીતે 
લાશન ચરાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-283 કરભ-283  

શળક્ષા :- ફવો રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

18.  અશ્રીર ુ્ તકો 
લગેયેનુ ંલેચાણ કયલા 
ફાફત :-  

કરભ-292  કરભ-292  

શળક્ષા :- પ્રથભલાયના ગનુા ભાટે ફે લકની મદુ્દત સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ફે 
શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા તથા ફીજીલાયના અને ત્માયફાદના ગનુા ભાટે ાચં લકની 
ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ાચં શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

19.  તરૂણ વ્મક્ક્તને 
અ્રીર વાહશત્મ 
લેચલા ફાફતે :-  

કરભ-293  કરભ-293  

શળક્ષા :- પ્રથભલાયના ગનુ ભાટે ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ફે શજાય 
રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા તથા ફીજીલાયના અને ત્માયફાદના ગનુા ભાટે વાત લકની ફેભાથંી 
કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ાચં શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

20.  અ્રીર કૃત્મો અને 
ગીતો :-  

કરભ-294  કરભ-294  

શળક્ષા :- ત્રન ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈ ણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

21.  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ :-  કરભ-299  કરભ-304  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

22.  ખનૂ :-  કરભ-300  કરભ-302  

શળક્ષા :- ભોતી (દેશાતંદંડ) અથલા આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

23.  જન્સભટીના કેદીએ 
કયેર ખનૂ :-  

કરભ-303  કરભ-303  

શળક્ષા :-ભોત (દેશાતંદંડ)ની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.   

24.  ફેદયકાયીથી મતૃ્ય ુ
નીજાલલા ફાફત :-  

કરભ-304-A  કરભ – 304-A  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

25.  દશજે મતૃ્ય ુ:-  કરભ-304-B  કરભ-304-B  

શળક્ષા :- વાત લકથી ઓછી નહશિં તેલી મદુ્દતની કેદ જે આજીલન કેદ સધુીની શળક્ષા કયી ળકામ 
છે.  

26.  ફાક અથલા ાગર કરભ-305  કરભ-305  
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વ્મક્ક્તને કયલાનુ ં
દુષ્ટ્પે્રયણ :-  

શળક્ષા :- ભોત (દેશાતંદંડ) અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે   

27.  ખુ્ત વ્મક્ક્તને 
આઘાતનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ :-  

કરભ-306  કરભ-306  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

28.  ખનૂ કયલાની કોશળળ :-  કરભ-307  કરભ-307  

શળક્ષા : દવ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા યંત ુજો એલા 
કૃત્મથી કોઈ વ્મક્ક્તને વ્મથા થઈ શોમ તો આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને 
દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

29.  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 
કયલાની કોશળળ :-  

કરભ-308  કરભ-308  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા, ણ જો એલા કૃત્મથી કોઈ વ્મક્ક્તને વ્મથા થામ તો વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

30.  ઠગૈ (છેતયશિંડી) :-  કરભ-310  કરભ-311  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

31.  ગબકાત કયાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-312  કરભ-312  

શળક્ષા : ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે. યંત ુજો તે સ્ત્રીના ઉદયભા ંફાક પયકત ુ ંશોમ તો વાત લક સધુીની ફેભાથંી 
કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

32.  સ્ત્રીની વભંશત લગય 
ગબકાત કયાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-313 કરભ-313  

શળક્ષા :- આજીઅન કેદ અથલા દવ લકની મદુ્દત સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને 
દંડની શળક્ષા કયલાભ ંઆલળે.  

33.  ભાતા-શતા અથલા 
ફાકની વબંા 
યાખનાયી વ્મક્ક્ત ફાય 
લકથી ઓછી લમના 
ફાકને અયભક્ષત મકૂી 
દેલા અથલા ત્મજી દેલા 
ફાફત.  

કરભ-317  કરભ-317  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈ પ્રકાયની કેદની અથલા દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

34.  મતૃદેશનો છૂી યીતે 
શનકાર કયી જન્સભ 
છૂાલલા ફાફત :-  

કરભ-318  કરભ-318  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ં
આલળે.  

35.  વ્મથા :-  કરભ-319  

કરભ-321  

કરભ-323 : ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા કયલા ફાફત.  

કરભ-324 : બમકંય શશથમાય કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથ કયલા ફાફત.    

શળક્ષા :- ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા કયલા ફદર એક લકની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક 
શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા થળે.                                                                  

36.  ભશાવ્મથા :-  કરભ-322  કરભ-325 : ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા કયલા ફાફત.  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

કરભ-326 : બમકંય શશથમાય કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા કયલા ફદર શળક્ષા.  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

37.  તેજાફ લગેયે લાયીને 
્લૈચ્ચ્છક ગબંીય ઇજા 
શોંચાડલી :-  

કરભ-326-A  કરભ-326-A :  

શળક્ષા :- દવ લકથી ઓછી નહશિં તેલી આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

38.  તેજાફ નાખંલો અથલા 
તેજાફ નાખંલાનો 
પ્રમત્ન કયલો :-  

કરભ-326-B  કરભ-326-B :  

શળક્ષા:- ાચં લકથી ઓછી નહશિં તેલી વાત લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  31 

39.  જાશયે વેલકને પયજ 
ફજાલતા યોકલા ભાટે 
્લેચ્છાલૂકક વ્મથા 
કયલ ફાફત :-  

કરભ-332  કરભ-326 : બમકંય શશથમાય કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથ કયલા ફદર શળક્ષા.  

કરભ-332  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભ ંઆલળે.  

40.  જાશયે વેલકને પયજ 
ફજાલતા ંયોકલા ભાટે 
્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-333  કરભ-333  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

41.  ગેયકામદે અલયોધ :-  કરભ-339  કરભ-341  

શળક્ષા :- એક ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીના દંડ અથલા તે ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

42.  ગેયકામદે અટકામત :-  કરભ-340  કરભ-342  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક શજાય રૂશમા સધુીનો 
દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

43.  ફ :-  કરભ-349  કરભ-352 : ગબંીય ઉશ્કેયાટ શવલામ હુભરો કયલા અથલા ગનુાહશત ફ લાયલા શળક્ષા.  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફનેંભાથંી કઈ પ્રકાયની કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીના દંડની 
અથલા તે ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

44.  ગનુાહશત ફ :-  કરભ-350  કરભ-352 મજુફ ―ફ‖ પ્રભાણેની જ શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

45.  હુભરો :-  કરભ-351  કરભ-352 મજુન ફ પ્રભાણેની જ શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

46.  યાજ્મ વેલકને ોતની 
પયજ ફજાલતા યોકલા 
ભાટે હુભરો કયલા 
અથલા ગનુાહશત ફ 
લાયલા ફાફત :-  

કરભ-353  કરભ-353  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

47.  સ્ત્રીના ચાહયત્ર્મ બગં 
કયલા ભાટે હુભરો 
કયલો કે ફ લાયલો 
:-  

કરભ-354  કરભ-354  

શળક્ષા :- એક લકથી ઓછી નહશિં એલી ાશં લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

48.  જાતીમ વતાભણી, 
્લૈચ્ચ્છક ળાયીહયક 
્ળક, ાનોગ્રાપી 
ફતાલતી :-  

કરભ-354-A  કરભ-354-A  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની કેદ કે દંડ કે ફનેં.  

49.  જાતીમ વતાભણીની 
હટપ્ણી :-  

કરભ-354-A  કરભ-354-A  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં  
50.  સ્ત્રીને નગ્ન કયલા ફ 

લાયલો :-  

કરભ-354-B  કરભ-354-B  

શળક્ષા :- ત્રણ લકથી ઓછી નહશિં એલી વાત લક સધુીની કેદ અને દંડ.  
51.  ધ્માન યાખલો 

(લોયયુીઝભ) :-  

કરભ-354-C  કરભ-354-C  

શળક્ષા :- એક લકથી ઓછી નહશિં એલી ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ પ્રથભલાયના ગનુા ફદર 
તથા ફીજીલાય ભાટે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડ.  

52.  સ્ત્રીનો ીછો :- 
(્ટોકીંગ)  

કરભ-354-D  કરભ-354-D  

શળક્ષા :- પ્રથભલાયના ગનુા ભાટે ત્રણ લક સધુીની કેદ તથા ફીજીલાય ભાટે ાચં લક સધુી.  
53.  અશયણ અને 

અનમન :-  

કરભ-359- 
અશયણ, કરભ-
360-બાયતભાથંી 
અશયણ, કરભ-

કરભ-363  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
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361- કામદેવયના 
લારીણાભાથંી 
અશયણ, કરભ-
362-અનમન.  

54.  ખડંણી (મચુ્્ક્ત દંડ) 
ભાટે અશયણ :-  

કરભ-364-A  કરભ-364-A  

શળક્ષા :- ભોત (દેશાતદંંડ) અથલા આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
55.  કોઈ સ્ત્રીને રગ્ન લગેયે 

કયલાની પયજ ાડલા 
ભાટે તેનુ ંઅશયણ કે 
અનમન કયલા 
ફાફત :-  

કરભ-366  કરભ-366  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

56.  ફાત્કાય :-  કરભ-375  કરભ-376  

શળક્ષા :- વાત લકથી ઓછી નહશિં તેલી આજીલન કેદ સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  
57.  સનૃ્ષ્ટ્ટક્રભ શલરૂદ્ધના 

ગનુાઓ :-  

કરભ-377  કરભ-377  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડ.  

58.  ચોયી કરભ-378  કરભ-379  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

59.  ફજફયીથી કઢાલી 
રેલા ફાફત :-  

કરભ-383  કરભ-384  

ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
60.   ૂટં :-  કરભ-390  કરભ-392  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

 જો  ૂટં યાજભાગક ઉય સમૂાક્તથી સમૂોદમ લચ્ચે કયલાભા ંઆલે તો ચૌદ લક સધુીની 
કેદની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

61.  ધાડ :-  કરભ-391  કરભ-395  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

62.   ૂટં કયલાની કોશળળ :-  કરભ-393  કરભ-393  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની વખત કેદની શળક્ષા અને દંડ કયલાભા ંઆલળે.  

63.  ખનૂ વાથે ધાડ :-  કરભ-396  કરભ-396  

શળક્ષા :-  દયેક વ્મક્ક્તને ભોત (દેશાતંદંડ) અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ 
અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

64.  ધાડ ાડલા ભાટે 
તૈમાયી કયલા ફાફત :-  

કરભ-399  કરભ-399  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

65.  ફદદાનતથી 
શભરકતનો દુશલિશનમોગ 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-403   કરભ-403  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

66.  ગનુાહશત શલિાવઘાત :-  કરભ-405  કરભ-406  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

67.  બાયલાશક લગેયેએ 
ગનુાહશત શલિાવઘાત 
કયલા ફાફત  

કરભ-407  કરભ-407  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

68.  વ્મક્ક્તની શયેાપેયી :-  કરભ-370  કરભ-370  

શળક્ષા :- વાત લકથી ઓછી નહશિં એલી દવ લક સધુીની કેદ અને દંડ  

69.  એક કયતા લધ ુ કરભ-370  કરભ-370  
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વ્મક્ક્તઓની શયેાપેયી :-  શળક્ષા :- દવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની અને દંડ.  
70.  વગીયની શયેાપેયી :-  કરભ-370  કરભ-370  

શળક્ષા :- દવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની કેદ અને દંડ.  

71.  એક કયતા લધ ુ
વગીયની શયેાપેયી :-  

કરભ-370  કરભ-370  

શળક્ષા :- ચૌદ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની કેદ અને દંડ.  

72.  જાશયે વેલક અથલા 
ફેંકયે, લેાયીએ અથલા 
એજન્સટે ગનુાહશત 
શલિાવઘાત કયલ 
ફાફત :-  

કરભ-409  કરભ-409  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

73.  કાયકનૂ અથલા નોકયે 
ગનુાહશત શલિાવઘાત 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-408  કરભ-408  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

74.  ચોયીનો ભાર :-  કરભ-410  કરભ-411  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

75.  છેતયશિંડી :-  કરભ-415  કરભ-417, કરભ-418, કરભ-419ભા ંઠગાઈ પ્રભાણે શળક્ષાની જોગલાઈ.  

કરભ-417 મજુફ ઠગાઈ ભાટે શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

76.  ફગાડ :-  કરભ-425  કરભ-426  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે  

આ ઉયાતં કરભ-427થી કરભ-440 સધુી ફગાડ ભાટે અરગ અરગ વજાઓની જોગલાઈ 
કયલાભા ંઆલી છે.  

77.  ગનુાહશત અપ્રલેળ :-  કરભ-441  કરભ-447  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીનો દંડ 
અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

78.  ગશૃ-અપ્રલેળ :-  કરભ-442  કરભ-448  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક શજાય રૂશમા સધુીનો. 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

79.  ઘયપોડ :-  કરભ-445   કરભ-453  

શળક્ષા :- ગપુ્તગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

80.  યાતે્ર ઘયપોડ :-  કરભ-446  કરભ-456  

શળક્ષા :- યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃઅપ્રલેળ અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી 
કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

81.  જાશયે વેલક અથલ 
ોરીવ ઓહપવયની 
વગીયની શયેાપયીભા ં
વડંોલણી :-  

કરભ-370-A  કરભ-370-A  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અને દંડ.  

82.  શયેાપેયી કયામેર 
ફાકનુ ંળોણ :- 

કરભ-370-A  કરભ-370-A  

શળક્ષા :- ાચં લકથી ઓછી નહશિં તેલી વાત લક સધુીની કેદ.  

83.  ખોટો દ્તાલેજ 
ફનાલલો :-  

કરભ-464  કરભ-465 

 શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
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84.  હકિંભતની જાભીનગીયી, 
લશવમતનામુ ંલગેયેની 
ખોટી ફનાલટ કયલાનો 
ગનુો :-  

કરભ-467  કરભ-467  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

85.  ખોટા હશવાફ ફનાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-477-A  કરભ-477-A  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

 

86.  ખોટી ભાર શનળાનીનો 
ઉમોગ કયલા ફાફત 
:-  

કરભ-481  કરભ-482  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

87.  ખોટી ચરણી નોટો 
અથલા ફેંકનોટો :-  

કરભ-489-A  કરભ-489-A  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

88.  કોઇ રુૂે છેતયશિંડીથી 
કામદેવય રગ્ન થમા 
શોલાનુ ંપે્રયીને 
ત્નીબાલે વશલાવ 
કયાલલા ફાફત :-  

કરભ-493  કરભ-493  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

89.  શત અથલા ત્નીની 
શમાતીભા ંપયીથી રગ્ન 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-494  કરભ-494  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

90.  લૂક રગ્નની શકીકત 
છુાલીને રગ્ન કયલા 
ફાફત :-  

કરભ-495  કરભ-495  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

91.  વ્માભબચાય :-  કરભ-497  કરભ-497  

શળક્ષા :- ાચં લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

92.  યભણત સ્ત્રીને ગનુાહશત 
ઇયાદાથી બગાડી જલા 
અથલા રઇ જલા 
અથલા યોકી યાખલા 
ફાફત :-  

કરભ-498  કરભ-498  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

93.  કોઇ સ્ત્રીના શત અથલા 
શતના વગા તયપથી 
અાતો ત્રાવ :-  

કરભ-498-A કરભ-498-A  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની કેદની શળક્ષા અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

94.  શયેાપેયી કયામેર 
વ્મક્ક્તનુ ંળોણ :-  

કરભ-370-A કરભ-370-A 

શળક્ષા :- ત્રણ લકથી ઓછી નહશિં તેલી ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  
95.  ફદનક્ષી અંગે :-  કરભ-499  કરભ-500  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની વાદી કેદ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

96.  ગનુાહશત ધભકી :-  કરભ-503  કરભ-506  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

97.  વાલકજશનક તોપાનો 
થામ તેલા કથનો :-  

કરભ-505  કરભ-505 

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

98.  નનાભા ત્રથી કરભ-507  કરભ-507  
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ગનુાહશત ધભકી :-  શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

99.  કોઇ સ્ત્રીની રાજ 
રેલાના ઇયાદાથી 
ઉચ્ચાયેર ળબ્દ કે 
ચેષ્ટ્ટા અથલ કૃત્મ :-  

કરભ-509  કરભ-509  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

100.  ીધેરી વ્મક્ક્તનુ ં
જાશયેભા ંલતકન :-  

કરભ-510  કરભ-510  

શળક્ષા :- ચોલીવ કરાક સધુીની વાદી કેદ અથલા દવ રૂશમા સધુીનો દંડ અથલા તે ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

101.  જન્સભટી અથલા ફીજી 
કેદની શળક્ષાને ાત્ર 
ગનુા ભાટે કયલાના 
પ્રમત્ન ભાટેની શળક્ષા :-  

કરભ-511  કરભ-511  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે નક્કી કયલાભા ંઆલેર મદુ્દતથી અડધી મદુ્દતની કેદ 
અથલા તે ગનુા ભાટેના દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

102.  ફાત્કાય કયનાય 
વ્મક્ક્ત દ્વાયા સ્ત્રીનુ ંમતૃ્ય ુ
થામ તેલી ઇજા :-  

કરભ-376-A  કરભ-376-A  

શળક્ષા :- લીવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદની વખત કેદ અથલા મતૃ્યદંુડ.  

103.  શતએ તેની ત્ની 
વાથે જુદા યશલેા 
દયશભમાન કયેરો 
વબંોગ :  

કરભ-376-B  કરભ-376-B  

શળક્ષા :- ફે લકથી ઓછી નહશિં એલી વાત લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

104.  વત્તાભા ંશોમ તેલ 
વ્મક્ક્તએ કયેર વબંોગ 
:-  

કરભ-376-C  કરભ-376-C  

શળક્ષા :- ાચં લકથી ઓછી નહશિં એલી દવ લક સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

105.  વામહૂશક ફાત્કાય :  કરભ-376-E  કરભ-376-D  

શળક્ષા :- લીવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા.  
106.  લાયંલાય ફાત્કાયનો 

ગનુો કયતા ગનેુગાયો :-    

 કરભ-376-E  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા મતૃ્યદંુડ  
 

 

IPC ના અગત્મના પ્રશ્નો 
 

1.  બાયતીમ પોજદાયીધાયો , 1860  કોના રાયા યચલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? રોડક ભેકોરે 

2.  બાયતીમ પોજદાયીધાયો , 1860   ક્યાયથી અભરભા ંઆવ્મો ? 6/10/1860 

3.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકુર કેટરી કરભો છે ? 511 

4.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકુર કેટરા પ્રકયણો છે ? 23 

5.  કોઇ ણ પ્રકાયનો ગનુો ફનલા ભાટેના ચાય તફક્કા ક્યા ંછે ? (1)ઇયાદો (2)તૈમાયી (3)પ્રમત્ન (4)ગનુો 
6.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ં, 1860  ક્યા ંયાજ્મ ઉય રાગ ુડતો નથી ?  જમ્મ ુકાશ્ભીય 

7.  જો કોઇ બાયતીમ નાગયીક  અભેયીકાભા ં‘‘ વ્માભબચાય ’’ નો ગનુો કયે તો શુ ંતેને બાયતભા ંબાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ં
અનવુાય શળક્ષા કયી ળકામ છે ? 

શા 

8.  કેટરા પ્રાદેશળક જશલ્તાય સધુી બાયતીમ પોજદાયી અશધશનમભ શલદેળીઓ ઉય ણ રાગ ુડે છે ?  12 નોહટકર ભાઇર  
9.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભ ભા ં‘‘ વ્મક્ક્તની ’’ વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 11 

10.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંમજુફ શુ ં‘‘મશુત ’’ એક વ્મક્ક્ત છે ? શા 
11.  શુ ંબાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ ‘‘ ગબકભા ંશલકાવ ાભતા ફાક ’’ ને વ્મક્ક્ત કશી ળકામ ? શા 
12.  શુ ંબાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ં1860 મજુફ કરેકટયનો વભાલેળ ન્સમામાધીળની વ્માખ્માભા ંથામ છે ? શા 
13.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ ભા ં‘‘જાશયે નોકય ’’ અથલા ‘‘ યાજ્મસલુક ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 21 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  36 

14.  જભીન અને જભીન વાથે જોડામેરા લ્તઓુ અને જભીન  વાથે જોડામેરી કોઇ લ્તઓુ વાથે કામભ ભાટે જકડી 
રીધેરી લ્તઓુ ક્યા ંપ્રકાયની શભરકત ધયાલે છે  ? 

્થાલાય શભરકત  

15.  કોઇ ણ વ્મક્ક્ત કામદેળય શક્કદાય શોમ તેલી શભરકત  ભાટે  ગેયકામદેવય વાધનો રાયા બાગલેર નકુવાન  ક્યા 
પ્રકાયનો નકુવાન કશલેામ ? 

ગેયકામદેવયનો નકુવાન 

16.  અક્ષય, અંક ભચહ્ન અથલા તેભાના ંએક કયતા ંલધ ુવાધનો લડે દાથક ઉય દળાકલેરી કે લણકલેરી કોઇ  ફાફતે કે જે તે 
ફાફતે અંગે યુાલા તયીકે લાયી ળકામ તેને શુ ંકશલેામ ?    

દ્તાલેજ 

17.   બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ંહકભતી દ્તાલેજ (જાભીનગીયી) ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 30 

18.  કોઇ નક્ળો અથલા પ્રાન અથલા કોઇ કાટુકન દ્તાલેજ ગણી ળકામ છે ? શા 
19.  કોઇ શલદેળી વ્મક્ક્ત બાયતા ંઆલીને ફીજી કોઇ શલદેળી વ્મક્ક્તનુ ં ‘‘ખનુ’’ કયે તો બાયતીમ પોજદાયી ધાયા મજુફ તેના 

ઉય ગનુો નોધી ળકામ છે ? 

શા 

20.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કરભ 34 વાભાન્સમ ઇયાદો ાય ાડલા ભાટે અનેક વ્મક્ક્તઓ રાયા કયલાભા ંઆલેર કામક 
ભાટે શુ ંદયેક વ્મક્ક્ત ગનુા ભાટે જલાફદાય ફને છે ? 

શા 

21.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ગનુા ’ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 40 

22.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ શધુ્રબુનુ્ધ્ર ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે? કરભ 52 

23.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ઇજા ’’ અને ‘‘શાશન ’’ ળબ્દની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 44 

24.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની મજુફ દ્તાલેજન વ્માખ્મા કઇ કરભભા ંઆલાભા ંઆલી છે ? કરભ 44 

25.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની ક્યા ંપ્રકયણભા ં‘‘શળક્ષા શલળે ’’ જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 3 

26.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની ક્યા ંપ્રકયણભા ં‘‘ વાભાન્સમ વભજુતી ’’ શલળે જોગલાઇ આલાભા ંઆલેરી છે ? પ્રકયણ 2 

27.  બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ કેટરા પ્રકાયની કેદની વજા છે ? ફે પ્રકાયની (1)વખત કેદ (2)વાદી કેદ 

28.  બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ કઇ કરભભા ંએકાતં કેદની વજા થઇ ળકે ?  કરભ 73 

29.    બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ  લધભુા લધ ુકેટરા વભમ ભાટેં એકાતં કેદની વજા થઇ ળકે ? ત્રણ ભશીનાથી લધ ુનશી. 
30.  બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ જ્માયે કોઇ ગનેુગાય કેદ અને દંડ ફનેની શળક્ષાને ાત્ર શોમ અને જો તે દંડ ન બયે તો 

અદારત તે દંડ ન બયલા ફદર લધભુા ંલધ ુકેટરી કેદની વજા કયી ળકે ?  

ગનુા ભાટે નક્કી કયેર કેદનન વજા લધભુા ં
લધ ુએકચતથુાુંળ મદુતની કેદ   

31.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયના ક્યા ંપ્રકયણ ભા ં‘‘વાભાન્સમ અલાદો ’’ શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ  4 
32.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ ન્સમામીક યીતે કામક કયતા ન્સમામધીળનુ ંકૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ? કરભ 77 

33.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ વાત લકની અંદયના ફાકે કયેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ?   કરભ 82 

34.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયનવ કઇ કરભ મજુફ અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્તને કયેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ?  કરભ 84 

35.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ ોતાની ઇચ્છા શલરુધ્ર કયામેરા નળાના કાયણે શલણકમ ન કયી ળકે તેલા 
વ્મક્ક્ત કયેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ?  

કરભ 85 

36.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ ‘‘ અક્ભાત ’’થ થમેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ? કરભ 80 

37.  આઇ.ી.વી.ની કરભભા ંશકીકતની ભરુએ ગનુો નથી ? કરભ 76 

38.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કરભ રાયા યભત ગભત ની પ્રવશૃત દયમ્માન મતુ્ય ુકે ભશાવ્મથના ઇયાદા શવલામ વભંશતથી 
કયેુ ંકુત્મ ગનુો ફનતો નથી ? 

કરભ 87 

39.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ ્લફચાલનો અશધકાય ’’ એગનુો નથી ? કરભ 96 

40.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ ્લફચાલના અશધકાયને ભમાકદીત કયી ્લફચાલ ભાટે જરૂયી તેથી લધ ુનશી શાની 
કયલાની યલાનગી આતો નથી ? 

કરભ 99 

41.  જ્માયે વ્મક્ક્ત વભક્ષ જાશયે નોકયન ુયક્ષણ કે ભદદ ભેલલાનો યુતો વભમ શોમ ત્માયે તે વ્મક્ક્તન ્લફચાલ નો 
અશધકાય પ્રાપ્ત થામ છે ? 

ના 

42.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ં‘‘ દુષ્ટ્પે્રયણ’’ શલળે જોગલાઇઓ આલાભા ંઆલી છે?   પ્રકયણ 5 દુષ્ટ્પે્રયણ 
43.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા કરભભા ં‘‘ દુષ્ટ્પે્રયણ કે ભદદગીયી ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 107 

44.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ં‘‘ દુષ્ટ્પે્રયણ કે ભદદગીયી’’ ની વ્માખ્મા  આલાભા ંઆલી છે? કરભ 108 

45.  બાયતભા ંયશીને ‘‘અ ’’ નાભન વ્મક્ક્ત ાહક્તાનભા ંલ્તી ‘‘ફ ’’ નાભની વ્મક્ક્તને ાહક્તાનભા ંઅન્સમ કોઇ વ્મક્ક્તન ુ
ખનુ કયલા ઉશ્કેયે છે, તો ‘અ ’ ક્યા ંગનુા ભાટે જલાફદાય ઠયે છે ? 

કરભ 108(A) મજુફ ,બાયત ફશાય કયેરા 
ગનુાઓન ુબાયતભાથી ભદદગીયી.   

46.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ંકામદાની ભરુની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 79 

47.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ંગનુાયશીત કાલતયા શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 5(A)  ગનુાયશીત કાલતરુ 
48.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા કરભભા ંગનુાયશીત કાલતયાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 120(A) 
49.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ંગનુાશીત કાલતયા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 120 (B) 

50.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ંયાજ્મના શલરુધ્ર ગનુા શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 6 , યાજ્મ શલરુધ્ર ગનુા. 
51.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ંબાયત વયકાય શલરુધ્ર યધુ્ર કયવુ ંકે યધુ્ર કયલાનો પ્રમત્ન કયવ ુકે યધુ્ર ભા 

ભદદ કયલીફદર ભોત અથલા આજીલન કેદ ની વજા કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 121 
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52.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ં‘‘ યાજરોશ ’’ ની વ્મખ્માની આલાભા આલી છે ? કરભ 124 (A) 
53.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ંમજુફ બાયતીમ વૈશનક , નાશલક કે શલાઇ વૈશનકનો ોળાક કે પ્રશતક યાખલો 

ગનુો છે ?  

કરભ 140 

54.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ પ્રકયણભા ંજાશયે સરેુશળાતી શલરુધ્રના ગનુાઓ શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલીછે ? પ્રકયણ 8, જાશયે સરેુશળાતી શલરુધ્રના 
ગનુાઓ. 

55.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંગેયકામદેવય ભડંીની વ્મખ્મા કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 141 

56.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંકામદા શલરુધ્ર ભડંીના વભ્મ શોલા  ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલે છે ?  કરભ 142  

57.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંકામદા શલરુધ્ર ભડંીના વભ્મ શોલા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલે છે ? કરભ 143 

58.  જો વ્મક્ક્ત પ્રાણઘાત શથીમાયો વાથે વજ્જ થઇ કામદા શલરુધ્ર ભડંીભા ંવાભેર થામ છે, તો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 
મજુફ તેની શલરુધ્ર ગનુો ફને છે ?   

કરભ 144 

59.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંહુલ્રડ ના ગનુાની વ્મખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 146  

60.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંહુલ્રડની વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 147 

61.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત પ્રાણધાતક શશથમાયોથી વજ્જ થઇ હુલ્રડભા ંબાગ રે તેના શલળે આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ં
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 148 

62.  આઇી.વી. ની કઇ કરભભા ં ધભક જાતી જન્સભ્થ , લવલાટ , બાા લગેયેની ભભુીકા ય શલશલધ વમશુો લચ્ચે 
દુશ્ભનાલટે પ્રોત્વાશન આલા અને સભેુ જાલલાભા ંશાશનકાયક કુત્મો કયલાના ગનુા ફદર વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 153 (A) 

63.  આઇ.ી.વી.ની કરભભા 153(A) મજુફ જો ધાશભક ્થાનોભા ંધભક જાશતની દુશ્ભનાલટ પ્રોત્વાશન આતો ગનુો 
આચયલાભા ંઆલે તો કઇ વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

ાચં લક સઘુવભા ંકેદ અથલા ફને 
પ્રકાયની શળક્ષાની 

64.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાણીજોઇને કોઇ વયઘવભા ંશથીમાયો રઇ જલા ગનુો છે? કરભ 153( AA ) 
65.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંયાષ્ટ્રીમ એક્તાને શાશનકાયક કથનો કે આકે્ષો કયલા જેલા ગનુાની વજાની જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 115(B) 

66.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘ ફખેડો ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 159 

67.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 159 મજુફ ફખેડાના મખુ્મ તત્લો ક્યા ંછે ? (1)ફે કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્ત.(2)જાશયે ્થ 
ય રડાઇ . (3)જાશયે સરેુશળાશંતભા ંબગં. 

68.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 160 મજુફ ભાટે કઇ વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 160 

69.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણ ભા ંજાશયે નોકયથી વફંધીત ગનુાઓ શલયે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 9 , જાશયે નોકયે કયેરા અથલા 
તેઓથી વફંધીત ગનુાઓ. 

70.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ નો જાશયે સલુક કોઇ વ્મક્ક્તને નકુવાન કયલાના ઇયાદાથી જાણીજોઇને કામદાની 
અલજ્ઞા કયે તો વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?   

કરભ 166 

71.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે વેલક રાયા કામદા શઠેના આદેળની અલટા કયલા ફદર વજાની  જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 166 (A) 

72.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ીહડતને વાયલાય નહશ આલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં આલી છે ? કરભ 166(B) 
73.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે નોકયોને લેળ રઇ ્લાગં યચલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 170 

74.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે નોકયથી લયાતા ોળાક કે પ્રશતક કટી ઇયાદાથી શયેલા કે યાખલા ફદર 
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 171 

75.  આઇ.ી.વી. ની ક્યા ંપ્રકયણભા ંચ ૂટંણીને રગતા ગનુાઓ અંગે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 9 A ચટુણીને રગતા ગનુાઓ. 
76.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘ ઉેભદલાય ’’અને ‘‘ભતાશધકાય ’ની વ્મખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 171 (A) 
77.  ચ ૂટંણી ભા ંભત આલા ભાટે રાચં આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલી છે ? કરભ 171 (B) 
78.  ચ ૂટંણીભા ંખોટુ નાભ ધાયણકયી ભત આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલે છે ? કરભ 171 (D) 
79.  ચ ૂટંણીભા ંઅનભુચત રાગલગ લાપ્રલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલે છે ? કરભ 171 (C) 
80.  જાશયે નોકય રાયા વભન્સવ કે ફીજા કોઇ  હુકભ ની ફજલણી તાી બાગી જલા ફદર  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં

ગનુો નોધી શળક્ષાન ીીજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 172 

81.  જ્માયે કોઇ જાશયે નોકય ોતે કયેરા કથન ય વહશ કયલાનો ઇન્સકાય કયેતો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધી 
ળકે છે ? 

કરભ 180 

82.  જાશયેનોકયો રાયા જાશયે હુકભ નો અનાદય કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંકઇ વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલીછે ? 

કરભ 188 

83.  જાશયે નોકયને ઇજાની ઘભકી આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 189 

84.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટો યુાલા આલા ગનુો ફને છે ? કરભ 191 

85.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટો યુાલો ઉબો કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ  192 
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86.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટા યુાલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 193 

87.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટુ પ્રભાણત્ર આવુ ંકે વશી કયલી ગનુો ફને છે ? કરભ 197 

88.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટા પ્રભાણત્રને જાણીજોઇને વાચા તયીકે લાયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 198 

89.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાના યુાલનો નાળ કયલો અથલા ગનુો છુાલલા ઓટી ભાશીતી આલી એ ગનુો  
ફને છે ? 

કરભ 201 

90.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનેુગાયને આશ્રમ આલો ગનુો ફને છે ? કરભ 212 

91.  ટુ અથલા ઘાડનો ગનુો ક્યા શોમ એલી વ્મક્ક્તઓને જાણીજોઇને આશ્રમ આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલીછે ? 

કરભ 216( A) 

92.  કોઇ ફીજી વ્મક્ક્તની કામદેવય ની ઘયકડભ ંઅલયોધ ઉબો કયલો કે પ્રશતકાય કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  
શઠે ગનુો ફને છે તથા વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે  ? 

કરભ 225 

93.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશવક્કા  ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 230 

94.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશવક્કા ફનાલલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 231 

95.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંબાયતીમ ખોટો  શવક્કા ફનાલલા ફદર ગનુો ફને છે અને  વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

કરભ 232 

96.  બાયતીમ ખોટા શવક્કા ફનાલલા ભાટે વાધન ફનાલવ ુકે લેચવુ ંઆઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 234 

97.  ફનાલટી બાયતીમ શવક્કાની આમાત – નીકાવ ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?  કરભ 238 

98.  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ ફનાલલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલે છે તથા કઇ વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 255 , વજા :આજીલન કેદ અથલા 
દવ લક સધુીભા ંફેભાથી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા 

99.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ વયકાયી ્ટેમ્ની ફનાલટ અંગેન ુકોઇ વાધન ફનાલવકેુ તેન ુલેચાણ કયલો ગનુો છે 
? 

કરભ 257 

100.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્નુ ંલેચાણ  કયલો એ ગનુો ફને છે ? કરભ 258 

101.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ જાણીજોઇને વાચા તયીકે ઉમોગ કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 260 

102.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ફનાલટી ્ટેમ્નો કફજો યાખલો ગનુો ફને છે ? કરભ 259 

103.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયાભા ંક્યા ંપ્રકયણભા ંતોર ભાને રગતા ગનુાઓ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 13 , તોર ભાને રગતા ગનુાઓ 
104.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ તોરલા ભાટે ખોટા વાધનોનો દગાયકુ્ત યીતે ઉમોગ કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 264  

105.  આઇ.ી.વી.નવ કઇ કરભ મજુફ  ખોટા તોર અને ભા ફનાલલા ગનુો છે ?  કરભ 267 

106.  આઇ.ી.વી.ની કઇ પ્રકયણભા ંજાશયે ્લા્થ, વરાભતી , વગલડ, વભ્મતા અને શનતી ને રગતા ગનુોઓની ચચાક 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

પ્રકયણ14 , ્લા્થ, વરાભતી , વગલડ, 
વભ્મતા અને શનતી ને રગતા ગનુોઓ. 

107.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે ઉરલ એ જનતા શલરુધ્રનો ગનુો છે ? કરભ 268 

108.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જીલનન ુજોખભ ભા ંમકુ તેલા યોગને ચેપેરાલાની વબાલનાલાળંુ ફેકાજીબયુક કૃત્મ 
ગનુો ફને છે ?  

કરભ 269 

109.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  દલાઓભા ંબેવે કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 274 

110.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત બેવેલાી દલાઓન ુલેચાણ કયે ત્માય  કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 275 

111.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ વાલકજશનક ઝયણા કે જાળમનુ ંાણી દુશત કયવુ ંગનુો ફને છે ? કરભ 277 

112.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  ્લા્થ ને નકુવાન થામ તે યીતે લાતાલયણ  ફગાડવ ુએ ગનુો છે ? કરભ 278 

113.  અિરીર અને ભફબત્વ ુ્ તકોનુ ંલેચાણ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 292 

114.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ અિરીર , ગીત , ગામન કે કામો એ ગનુો ફને છે ? કરભ 294  

115.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગેયકામદેવય રોટયી અરપીવ યાખલી ગનુો ફને છે ? કરભ 294 (A) 
116.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ પ્રકયણભા ંધભક વફંધી ગનુાઓની ચચાક  કયલાભા ંઆલી છે ?  પ્રકયણ 15 ધભક વફંધંી ગનુાઓ  
117.  બાયતના ંનાગયીકોના કોઇ લગકની ભાન્સમતાઓનુ ંઅથલા ધભકન ુઅભાન કયેવુ ંઅભાન કયલાનો પ્રમત્ન કયલો એ 

આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો  છે ? 

કરભ 295 (A) , શળક્ષા : ત્રણ લક સધુીની 
કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં . 

118.  ધાશભિક શલશધ, જૂન લગેયે જેલી ધાશભિક ભડંીઓભા ંશલકે્ષ કયલો એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનેં છે 
તથા તેભાટે કેટીર વજાની જોગલારઇ કયલાભા ંઆલી છે ?   

કરભ  296 , શળક્ષા એક લક  સધુીની કેદ 
અથલા દંડ અથલા ફનેં.  

119.  કોઇ ધાશભિક ક્રીમાભા ંકે અશતભ હક્રમાભા ંકયલાના ્થે પ્રલેળીને ભનષુ્ટ્મના ળફની ગેોયલશાશન કયલા ફદર આઇ.ી.વી. 
ની કઇ કરભ મજુફ ગેનો નોધલામ છે ?  

કરભ 297 

120.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયયાના ક્યા ંપ્રકયણભા ં‘‘ ભનષુ્ટ્મને ળયીયભા ંઅવય કયતા ગનુાઓ ’’ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે 
? 

પ્રકયણ 16 , ભનષુ્ટ્મ ળયીયે  અવય કયતા 
ગનુાઓ   

121.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયાની કઇ કરભ મજુફ વાયાધ ભનષુ્ટ્મ લધ એ ગનુો ફને છે ? કરભ 299 

122.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ ‘‘ખનૂ ’’ ના ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે?  કરભ 300 

123.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત ગબંીય અને આકક્્ભક ઉશ્કેયણી ના કાયણ ફીજી વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્ય ુનીજાલે તો તે ક્યા ંપ્રકાયનો ગનુો ગનુાશીત ભનષુ્ટ્મલધ (વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ) 
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ગણાળે ? 

124.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત ્લફચાલના અશધકાય રાયા આલાભા ંઆલેર વતાથી આગ લધી વાભેલાી વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્ય ુ
લીલાલે તો તેણે ક્યા ંપ્રકાયનો ગનુો કમો કશલેામ છે ? 

વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ 

125.  આઇ.ી.વી.ની મજુફ આકક્્ભક રડાઇભા ંથમેર મતુ્યભુા ંએ ક્યા ંપ્રકાનો ગનુો ગણાળે ?  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

126.  આઇ.ી.વી.ની મજુફ ભયનાય વ્મક્ક્તની વભંશતથી નીજાલલાભા ંઆલેુ ંમતુ્ય ુએ ક્યા પ્રકાયનો ગનુો ગણાળે ?  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

127.  જાશયેનોકય એ રેબાલ યાખ્મા લગય ોતાની વતાની ભમાકદાન ુઉલ્રઘંન કયી કોઇ વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્યુ ંનીપ્જાલે છે તો તે 
ક્યા ંપ્રકાયનો ગનુો ફને છે ? 

ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

128.  જે વ્મક્ક્તન ુમતુ્ય ુનીજાલલાનુઇંયાદો કયેર શોમ , તે શવલામની ફીજી વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્ય ુનીજાલલાભા ંઆલે , તો ક્યા ં
પ્રકાયનો ગનુો ફને છે ? 

ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

129.  આઇ.ી.વી.ની કરભ 302 મજુફ ખનૂના ગનુાફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  દેશાત દંડ (ભોત) અથલા આજીલન કેદ  
અને દંડ 

130.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંખનુના ગનુા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 302 

131.  આજીલન કેદ બોગલતી વ્મક્ક્ત રાયા ખનુનો ગનુો કયલાભા ંઆલે તો આ.ી.વી. મજુફ શુ ં શળક્ષા થામ ?   દેશાતદંડની વજા  

132.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગનુાશીત ભનષુ્ટ્મલધ (વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ) ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 304 

133.  આઇ.ી.વી. ની કઇ  કરભ મજુફ ફેદયકાયીથી મતુ્ય ુનીજાલલા ફખર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 304 (A) 
134.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભાભંા ં‘‘ દશજે મતુ્ય ુ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 304(B) 
135.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 304 (B) મજુફ દશજે મતુ્ય ુભાટે કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? વાત લક થી ઓછી નશી તેલી આજીલન 

કેદ સધુીની શળક્ષા  

136.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ અક્્થય ભગજના વ્મક્ક્તને અથલા ફાકને આત્ભશત્મા ભા ંભદદગાયી કયલી એ ગનુો 
ફને છે ? 

કરભ  305 

137.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 305 મજુફ અક્્થય ભગજના વ્મક્ક્તને અથલા ફાઇકને આત્ભશત્મા ભા ંભદદગાયીના ગનુા ફદર 
કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 

ભોત અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ 
લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા. 

138.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા‘ં‘ આત્ભશત્માની ભદદગીયી ’’એગનુો ફને છે ? કરભ 306 

139.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 306 મજુફ આત્ભશત્મા ભા ંભદદગીયી ના ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? દવ લક સધુીની ફનેભાથી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા. 

140.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખનુ કયલાનો પ્રમત્ન કયલો એ ગનુો ફને છે ?  કરભ 307  
141.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગેનાશીત ભનુષ્્ટ્મલધની  પ્રમત્ન એ ગનુો ફને છે ? કરભ 308  
142.  લતકભાન આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંનાબદુ કયલાનો ઠયાલ કયલાભા ંઆવ્મો છે ? કરભ 309  , આત્ભશત્મા કયલાની કોશળળ 
143.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંઠંગના વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ? કરભ 310 

144.  આઇ.ી.વી. મજુફ ઠગ શોમ તેને કેટરી વજાનીજોગલાઇ કઇ કરભભા ંકયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 311 , મજુફ આજીલન કેદ અથલા 
દંડ ની શળક્ષા. 

145.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગબાકાત કયલલા ગનુો  એ ફને છે ?   કરભ 312 

146.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ સ્ત્રીની વભંશત શલના ગબકાત કયાલલો ગનુો ફનેં છે ? કરભ 313 

147.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જ્માયે ગબકાત  કયલલાના ઇયાદાથી કયલાભા ંઆલેરા કૃત્મોથી સ્ત્રીન ુમતુ્ય ુનીજે 
તો આવ ુકૃત્મ ગનુો ફનેં છે ? 

કરભ 314 

148.  ગબકભા ંજીલતો શોમ એલા ફાકન ુમતુ્ય ુનીજાલલા ભાટે કયલાભા ંઆલેરા  કૃત્ય ુઆઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ 
ક્યા ંપ્રકાયનો  ગનુો ગણાળે ? 

કરભ 316 

149.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખલુ્રાભા ંછોડી દેંવ ુ કે ત્મજી દેવુ ંએ ગનુો ફનેં છે ? કરભ 317 

150.  કરભ 317 મજુફ કેટરા લક સધુીભા ંફાકને છોડી દેવુ ંકે ત્મજી દેવુ ંગનુો ફનેં છે ?  ફાય લકથી નીચેની લમના ફાકને . 
151.  જો કોઇ લમક્ક્ત ફાકના મતૃ ળયીયને ગપુ્ત યીતે દાટી દે અથલા અન્સમ યીતે શનકાર કયી તેના જન્સભ છુાલલાનો 

પ્રમત્ન કયે તો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ તે ગનુો ફને  છે ? 

કરભ 318 

152.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંવ્મથાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 319  , વ્મથા  
153.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંભશાવ્મથાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ  320 , ભશાવ્મથા 
154.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ્લે્છાલૂકક વ્મથા નીલાલલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 321 

155.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ્લે્છાલૂકક ભશાવ્મથા નીપ્જાલલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 322 

156.  ્લે્છાલૂકક ભશાવ્મથા નીજાલલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 325 , મજુફ વાત લકની મદુત  
સધુીભા ંફેભાથી  કોઇ ણ પ્રકાયની  કેદની 
શળક્ષા . 

157.  બમકંય ળસ્ત્રો કે વાઘનો લડે ્લે્છાલૂકક વ્મથા નીજાલલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો  ફને છે ?  કરભ 324 

158.  બમકંય ળસ્ત્રો કે વાઘનો લડે ્લે્છાલૂકક ભશાવ્મથા નીજાલલી એ  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 326 
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159.  એશવડ અથલા જ્લરનળીર દાથોના ઉમોગ રાયા ્લૈક્્છક યીતે ભશાવ્માથા કયલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 
શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 326 (A) 

160.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 326(A) મજુફ , એશવડ અથલા જ્લરનશળર દાથો ના ઉમાગથી ્લૈચ્ચ્છક યીતે ભશાવ્મથા 
કયલા ફદર કેટરી શળક્ષાના જોગલાઇ કયલાભ ંઆલી છે? 

દવ લકથી ઓછી નશી તેલી આજીલન કેદ 
સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા. 

161.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ્લૈચ્ચ્છક યીતે એશવડ પેંકલો કે પેકલાનો પ્રમત્ન કયલો એ ગનુો ફને છે ? કરભ 326(B) 
162.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ધાભધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે ગેયકામદેવય કામક કયલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક 

વ્મથા શીચાડલી એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 327 

163.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  જાશયેનોકયોને ોતાની મયજ ફજાલતા અટકાલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક ભશાવ્મથા 
શોંચાડલી એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 331 

164.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ધાકધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે કામદેવય  કામક કયલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક 
ભશાવ્મથા શોચાડલી એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 329 

165.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયેનોકયને ોતાની પયજ ફજાલત અડકાલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક વ્મથા શોંચાડલો 
એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 333 

166.  ઉશ્કેયાટ કાયણે ્લૈચ્છા ૂકલક વ્મથા શોચાડલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ?  કરભ 334 

167.  ઉશ્કેયાટ કાયણે ્લૈચ્છા ૂકલક ભશાવ્મથા શોંચાડલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 335  

168.  ફીજા જજિંદગી અથલા વરાભતીને બમભા ંમકૂત ુ ંકામક એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ  336 
169.  ફીજાની જજિંદગી અથલા અંગત વરાભતી ને બમભા ંમકુતા કૃત્મ ફદર વ્મથા નીજાલલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ 

કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 337 

170.  ફીજાની જજિંદગી અથલા અંગત વરાભતી ને બમભા ંમકુતા કૃત્મ ફદર ભશાવ્મથા નીજાલલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 338 

171.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંઅલયોધની વ્માખ્મા  આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 339 

172.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગેયકામદેવય અટકામતની વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ? કરભ 340  
173.  કોઇ ણ વ્મક્ક્તની ત્રણ કે તેથી લધ ુહદલવ સધુી ગેયલાજફી અટકામત એ કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 343  
174.  કોઇ ણ વ્મક્ક્તની દવ કે તેથી લધ ુહદલવ સધુી ગેયલાજફી અટકામત એ કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 344 

175.  ગપુ્ત ્થે કયલાભ ંઆલેરી ગેયકામદેવય અટકામત એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશડે ગનુો ફને છે ? કરભ 346 

176.  જેને છોડી મકુલા ભાટે આદેળ આલાભા ંઆવ્મો શોમ તે વ્મક્ક્તની  ગેયલાજફી અટકામત આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભભા ંશઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 345 

177.  જફયદ્તીથી શભરકત ભેલલી કે ગેયકામદેવય કૃત્મ કયલા પયજ ાડલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ગનુો 
ફને છે ? 

કરભ 347 

178.  જફયદ્તીથી કબરુાત ભેલલી કે કોઇ શભરકતને ાછી વોી દેલા પયજ ાડલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં
શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 348 

179.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ફની વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ?  કરભ 349 

180.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ગનુાહશત ફની વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ? કરભ 350  
181.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠેહુભરાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 351  
182.  હંુ તને ભાયીળ એભ કયી ‘ક’ એક ચપ્ ુરે છે . અહશ ‘ક’ એ કોઇ વ્મક્ક્ત ઉય હુભરો કમાકનુ ંકશલેામ ? શા , અશી ળબ્દો લડે વભજામેરી ચેષ્ટ્ટા 

હુભરો ગણામ 

183.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે યાજ્મ વેલકને તેની પયજ ફજાલતા અટકાલલા હુભરો કે ગનુાહશત ફભા ંપ્રમોગ 
ગનુો ફને છે ? 

કરભ 353  

184.  કરભ 353  મજુફ ઉ હુભરો કયલા કે ગનુાહશત ફ લાયલા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? ફે લક ગભે તે પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ 

185.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે કોઇ સ્ત્રીની રાજ રેલાભા ંઇયાદે તેનાઅઉય હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયલો ગનુો 
ફને છે ?   

કરભ 354 

186.  કરભ 354 મજુફ સ્ત્રીની રાજ રેલાના ઇયાદે કયલાભંા ંઆલેરા હુભરો કે ગનુાહશત ફ ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ?  

એક લક થી ઓછી નહશ યંત ુાચં લક 
સધુીની કેદ અને દંડ . 

187.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંજાતીણ વતાભણી અને જાતીમ વતાભણી ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 354(A) 
188.  જો કોઇ રુુ કોઇ સ્ત્રીને તેની ઇચ્છા શલરૂધ્ર ભફબત્વ દશ્મો ફતાલે તો તે કઇ કઇભ શઠે ગનુો કયે છે ? કરભ 354 (A) 

189.  જો કોઇ રુુ કોઇ સ્ત્રીને જાતીમતા વફંધંી તીપ્ણીઓ કયે તો તે આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ગનુો ફનેછે ? 

આફદર  તેને કઇ વજા કયલાભા ંઆલે છે ? 

કરભ 354 (A) , મજુફ તે રુુને એફ 
લકની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા. 

190.  જ્માયે કોઇ રુુ, કોઇ સ્ત્ર ાવે જાતીમ વશલાવની ભાગણી કયે ત્માયે તેને આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો નોધી 
કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 354 (A) મજુફ , ત્રણ લક સધુીની 
કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
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શળક્ષા. 
191.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ સ્ત્રીની આફરૂ  ૂટંલાના ઇયાદાથી સ્ત્રી ઉય હુભરો કયલોકે ગનુાહશત ફ લાયવુ ંએ 

ગનુો ફને છે ? 

કરભ 354(B) 

192.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ કોઇ રુ જ્માયે કોઇ સ્ત્રી ોતાના ખાનગી કામકભા  વ્મ્ત શોમ ત્માયે છૂી યીતે 
ખયાફ દક્ષ્ટ્તથી જોવ ુએ ગનુો ફને છે ?  

કરભ 354 (C) 

193.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ કોઇ રુુ એ કોઇ સ્ત્રીનો ીછો કયે તો તે ગનુો ફને છે ? કરભ 354 (D)            
194.  ‘‘વ્મથા ’’ અને ‘‘ ભશાવ્મથા ’’ લચ્ચે મખુ્મ તપાલત કમો છે ? વ્મથા એ જાભીનાત્ર ગનુો છે જ્માયે 

ભશાવ્મથા એ ભફનજાભીનાત્ર ગનુો છે.  
195.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘ અશયણ ’’ ન ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 359 

196.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગબંીય ઉશ્કેયાટ વાથે કયલાભા ંઆલેર હુભરો કે ગનુાહશત ફ  એ ગનુો ફને છે ? કરભ 358 

197.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકામદેવયના ભનષુ્ટ્મશયણ (અશયણ )ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 360  
198.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા કામદેવયના લારીણાભાથી અશયણ ના વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 361  
199.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘અનમન ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 362  
200.  અશયણ ના ગનુા ભાટે આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 363  મજુફ વાત લકની ફનેંભાથી 

કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડની વજા. 
201.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયા મજુફ રુૂના હક્વાભા ંવગીય વ્મક્ક્ત એટરે કોણ ? વો લકથી નીચેની વ્મક્ક્ત. 
202.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયના મજુફ સ્ત્રના હક્વાભા ંવગીય વ્મક્ક્ત એટરે કોણ ? અઢાય લકથી નીચેની વ્મક્ક્ત . 
203.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે બીખલા ના શતે ુભાટે વગીયનુ ંઅશયણ કયવુ ંઅથલા અગ ફનાલવુ ંએ ગનુો ફને 

છે ? 

કરભ 363(A) 

204.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે કોઇ સ્ત્રીને રગ્ન લગેયેની પયજ ાડલા તેણીનુ ંઅશયણ અથલા અનમન કયવુ ંએ 
ગનુો ફને છે ? 

કરભ 366 

205.  કરભ 366  મજુફ કોઇ સ્ત્રીનુ ંરગ્ન લગેયેની પયજ ાડલા તેણીન ુઅશયણ કે અનમન કયલા ંફદર કેટરી વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? 

દવ લક સધુીની ફનેંભાથી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

206.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ શલદેળભાથી ફાા આમાત કયલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 366(B) 

207.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ‘‘વ્મક્ક્તઋની શયેાપેયી ’’ એ ગનુો ફને છે  ? કરભ 370 

208.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ લેશ્માવશૃત ભાટે વગીયનુ ંલેચાણ ગનુો ફને છે ? કરભ 372 

209.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ લેશ્માવશૃત ભાટે વગીયની ખયીદી ગનુો ફને છે ? કરભ 373 

210.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ં‘‘ ફાત્કાય ’’ ની વ્માખ્માનો વભાલેળ થામ છે ?  કરભ 375 

211.  શુ ંકોઇ રૂ રાયા તેની ત્ની કે જે દંય લકથી નાની ઉભયની શોમ તેની વાથેનો વભાગભ ફાત્કાય ગણામ  ? શા  

212.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ફાત્કાય અને શળક્ષા ની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે?  કરભ 376 

213.  જો કોઇ ોરીવ અશધકાયી થઇને ફાત્કાયનો ગનુો કયે તો આઇ.ી.વી. ની કરભ  મજુફ તેને કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ?   

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

214.  જ્માયે કોઇ ગબકલતી છે એભ જાણલા છંતા તેણી ઉય ફાત્કાય કયે તો તેલા વ્મક્ક્તને આઇ.ી.વી. ની કરભ 376 

મજુફ કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

215.  કોઇ સ્ત્રી ય લાયંલાય ફાત્કાય કયલાભા ંઆવ્મો શોમ તો ફાત્કાય કયનાય તેલી વ્મક્ક્તને આઇ.ી.વી. ની કરભ 376 

મજુફ કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

216.  શોક્્ટરના વ્મલ્થાક લહશલટદાય તયીકે કભકચાયી તયીકે તે તેલી સ્ત્રી ય ફાત્કાય ફદર આઇ.ી.વી. ની કરભ 
376 મજુફ કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

217.  આઇ.ી.વી. ની કરભ ભા ંફાત્કાય ીહડતાનુ ંમતુ્ય ુનીજાલલા અથલા મતૃ:પ્રામ ક્્થશતનુ ંશનભાકણ કયલા ફદર 
વજાની જોગથલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 376 (A) 

218.  અરગ લવલાટ દયશભમાન શતએ ત્ની વાથે કયેરો જાતીમ વબંોગ આઇ.ી.વી. ની કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 376(B) 
219.  કોઇ અશધકાયી વતાભા ંશોમ તેલા વ્મક્ક્તએ કયેર જાતીમ વભાગભ આઇ.ી.વી. ની કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 376 (C) 

220.  આઇ.ી.વી. ની કરભ શઠે વાનહુશક ફાત્કાયના ગનુાની વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 376(D) 
221.  આઇ.ી.વી. ની કરભ  376 (D) મજુફ વામહૂશક ફાત્કાયના  ગનુા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? લીવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન 

કેદ સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 
222.  લાયંલાય વામહૂશક ફાત્કાયનો ગનુા ફદર આઇ.ી.વી. ની કરભ   ભા જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 376(E) 
223.  આઇ.ી.વી. ની કરભ   ભા ંસનૃ્ષ્ટ્ટ શલરુધ્રના ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 377 

224.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણભા ંશભરકત શલરુધ્રના ગનુાઓ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 17 શભરકત શલરુધ્ર 

225.  આઇ.ી.વી. ની કરભ  ભા ં‘‘ ચોયી ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 378 

226.  આઇ.ી.વી. ની કરભ   ‘‘ક્ટોડીમર ફાત્કાય ’’ ના ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 376 
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227.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંચોયી ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?    કરભ 379 

228.  કરભ 379 મજુફ ચોયીના ગનુા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં આલી છે ? ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ 

229.  આઇ.ી.વી. ની કરભભા ં‘‘ જફયાઇથી કઢાલલા ફાફત ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 383 

230.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે જફયદ્તીથી કઢાલલા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?    કરભ 384 

231.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા‘ં‘  ૂટં ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 390 

232.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શટે ‘‘ ધાડ ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?    કરભ 391 

233.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે  ૂટં કયલાનો પ્રમત્ન ગનુો ફને છે ?     કરભ 393  

234.  આઇ.ી.વી. ની કરભભા ંશઠે ધાડ કયલાનો ગનુાફ ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 395 

235.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 395  મજુફ ધાડના ગનુા ભાટે કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની 
વખત કેદ ની વજા 

236.  મતૂ્ય ુકે ભશાવ્મથા નીજાલલાની કોશળળ વાથે  ૂટં કે ધાડ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ હુડ ગનુો ફને છે ?    કરભ 397 

237.  પ્રાણધાતક ળસ્ત્ર રાયા ટૂ અથલા ધાડનો પ્રમત્ન આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 398  

238.  ધાડ ડલા અગેં તેમાયી  કયલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગેનો ફને છે ? કરભ 399 

239.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ,ધાડડુઓની ટોીના વભ્મ શોલા ભાટે વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 400 

240.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ધાડાડુઓની શતેથુી બેગા થવુ ંએ ગનુો ફને છે ? કરભ 402 

241.  શભરકતની  ગનુાહશત ઉચાત આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?  કરભ 403 

242.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગનુાહશત શલિાવધાત ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ  405 

243.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંકાયકુન  કે નોકયથી થતા ંગનુાહશત શલિાવધાત અગેં જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 408 
244.  જાશયેનોકય અથલા ફેન્સકય , લેાયી અથલા એજન્સટ રાયા કયલાભા ંઆલતા ગનુાહશત શલિાવધાત આઇ.ી.વી. ની કઇ 

કરભ અંતગકત ગનુો ફને છે ?  

કરભ 409 

245.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  ચોયીનુ ંભાર યાખલો ગનુો ફને છે ? કરભ 410 

246.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 410 ચોયેરો ભાર યાખલા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? આજીલન અથલા દવ લકની ફેભાથી  કોઇ 
ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડ . 

247.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે કામભ ચોયામેરી શભરકતનો ધધંો કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 413 

248.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 413  મજુફ કામભ ચોયામેરી શભરકતો ધધંો કયલા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

આજીલન કેદ અથલા દવ લકની ફેભાથી  
કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડ . 

249.  આઇ.ી.વી. ની કઇ  કરભ  મજુફ ચોયીના ભારને વતાડલાભા ંભદદ કયલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 414 

250.  આઇ.ી.વી. ની કરભ  ભા ંઠગાઇ અથલા છેતયીંડી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 415 

251.  ઠગાઇ ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ આઇ.ી.વી. ની કઇ  કરભ   કયલાભા ંઆલી છે ? કદભ 417 

252.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટંુ રૂધાયણ કયીને ઠગોઇ કયલો  એ ગનુો ફને છે ? કરભ 416 

253.  ઠગાઇ અથલા અપ્રભાભણકતણે શભરકત આલા રારચ આલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?    કરભ 420  
254.  શભરકત અંગે અપ્રભાભણકણે અને દગરફાજીથી તેથે ખવેડલી કે છુાલલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો 

ફને છે ?    

કરભ 424  

255.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  ભા ંફગાડની વ્માખ્મા આલંાભા આલી છે ? કરભ 425 

256.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  ફગાડં ફદર શળક્ષાની વજા કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 426  

257.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  શઠે ચંાવ રૂીમાન ુનકુવાન થામ  તો તેલો ફગાડ કયલો ગનુો છે ?  કરભ 427  

258.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  શઠે દવ રૂીમાની કીભતના કોઇ પ્રાણીને ભાયી નાખીને અથલા ફગાડ કયલો ગનુો છે ? કરભ 428 

259.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગામ, ફદ , શાથી, લાછયડુ , બેંવ, આખરો લગેયેને અથલા ચાવ રૂીમાની 
કીભતના કોઇ પ્રાણીને ભાયી નાખંીને અથલા અંગ ફનાલી ફગાડ કયલો એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 429 

260.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  મજુફ નકુવાન થામ તે યીતે વાલકજશનક ગટયને ઉબયાલલી કે ફધં કયીને ફગાડ કયલો 
ગનુો ફને છે ?   

કરભ 432 

261.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  મજુફ જાશયે ભાગક , રૂ અથલા નશયેને નકુવાન  કયી ફગાડ કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 431 

262.  જૂા્થાન તયીકે અથલા ભાનલીના લવલાટ અથલા શભરકતનો ઉમોગ કયલા ભાટે લયાતા ભકાનભા ંતેનો નાળ 
કયલાના ઇયાદે અક્ગ્ન કે ્પોટક દાથક લડે ફગાડ કયલો એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 446 

263.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંગનુાહશત અપ્રલેળની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 441 

264.  શવિંચાઇના કાભોને નકુવાન કયીને કે ગેયકામદેવય યીતે ાણીના યુલઠાભા ંફગાડ કયવુ ંએ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 
શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 430 

265.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગશૃ અપ્રલેળની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 442 

266.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગપૃ્ત ગશૃઅપ્રલેળ  એ ગનુો ફને છે ?  કરભ 443 

267.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ યાતે્ર ગપૃ્ત ગશૃ અપ્રલેળ એ ગનુો ફને છે ? કરભ 444 
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  43 

268.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંઘયપોડની વ્માખ્મા આપ્લાભા ંઆલી છે ? કરભ 445 

269.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ યાતે્ર ઘયપોડ કયલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 446 

270.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગનુાહશત અપ્રલેળ ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 447 

271.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગશૃ અપ્રલેળ ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 448 

272.  મતૃ્યનુી વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે ગશૃઅપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકેટરી વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 449 મજુફ , આજીલન કેદ અથલા 
દવ લક સધુીની મદુત ની વખત કેદ.  

273.  આજીલન કેદની શળક્ષાાત્ર ગનુો કયલા ભાટે ગશૃઅપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 450 

274.  કેદની વજાને ત્ર ગનુો ફયલા ભાટે અપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંવજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

કરભ 451 

275.  વ્મથા , હુભરો કે ગેયકામદેવય અલયોધ કયલાની તૈમાયી કમો છી ગશૃ અપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભભા ંવજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 452  

276.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગપુ્ત ગશૃઅપ્રલેળ  અથલા ઘયપોડની શળક્ષા અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 453  

277.  કરભ 453   મજુફ ગપૃ્ત ગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  ફે લક સધુીની ફેભાથી કોઇ ણ પ્રકાયની 
કેદ અને દંઙ 

278.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંયાતે્ર ગશૃ અપ્રલેળ કયલા અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

કરભ 456  

279.  આઇ.ી.વી. ની કમા પ્રયકયણભા ંદ્તાલેજો , વંશત ભચહ્નો  અને ચરણી નોટો તથા ફેંક નોટોને રગતા ગનુાઓ અગે 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

પ્રકયણ 18  

280.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ફનાલટી દ્તાલેજ ફનાલલા અથલા ઇરેકરોશનક યેકડક ફનાલલો ગનુો ફને છે ? કરભ 463 

281.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંખોટા દ્તાલેજ ફનાલલાના ગનુા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ465 

282.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 465 મજુફ ખોટા દ્તાલેજ ફનાલલાના ગેના ફદર કેટરી વજની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે 
?   

ફે લક સધુીની ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની  
કેદ અથલા દંડ અથલા  તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા . 

283.  હકિંભતી જાભીનગીયી , શલર લગેયેની ખોટી ફનાલટ કયલી આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 467 

284.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે અદારતના યેકડક અથલા જાશયે યજજ્ટય લગેયે ખોટી યીતે ફનાલલો ગનુો ફને છે ? કરભ 466 

285.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે છેતયશિંડી કયલાના ળેતવુય ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલો ગનુો ફને છે ?  કરભ 468 

286.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે પ્રશતષ્ટ્ઠાને નકુવાન કયલાના શતેવુય ખોટા દ્તાલેજ અથલા ઇરેકરોશનક યેકડક 
ફનાલલો ગનુો ફને છે ? 

કરભ 469 

287.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંફનાલટી દ્તાલેજ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 470 

288.  ફનાલટી દ્તાલેજ છે એભ જાણલા છતા ંતે વાચો છે એ યીતે તેનો ઉમોગ કયલો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  
ગનુો ફને છે ? તે ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 471 મજુફ , ફે લકની કેદ અથલા 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની વજા.   

289.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટા હશવાફ ફનાલલો ગનુો ફને છે ? કરભ 477 (A) 
290.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંવંશત ભચહ્ન ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 478 

291.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટુ વંશત ભચહ્ન લાયલો ગનુોઅ ફને છે ? કરભ 481 

292.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ અન્સમથી લયાતા શોમ એલા વચં્પ્ત ભચહ્નોની નકર કયલી ગનુો ફને છે ? કરભ 483 

293.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ યાજ્મ સલુક રાયા ઉમોગભા ંરેલાભા ંએલા ભચહ્નોની નકર કયલી ગનુો ફને છે ? કરભ 484 

294.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ફનાલટી વંશત ભચહ્નલાો ભાર લેચલો ગનુો છે ? કરભ 486 

295.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ નકરી ચરણીનોટ વાચી છેતે યીતે લાયલી ગનુો છે ? કરભ 489(B) 
296.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટી કે ચરણી નોટ  કે ફેંકનોટનો કફજો યાખલો ગનુો ફને છે ? કરભ 489(C) 
297.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટી કે નકરી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટ ફનાલલા ભાટે વાધનવાભગ્રી યાખલી ગનુો 

ફને છે ? 

કરભ 489(D) 

298.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ચરણીનોટ અથલા ફેંકનોટ ને ભતા આલતા દ્તાલેજ ફનાલલા કે ઉમોગ કયલા  
એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 489(E) 

299.  આઇ.ી.વી. ની કમા પ્રકયણભા ંરગ્ન વફંધી ગનુાઓ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 20  
300.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણભા ંફદનક્ષી અંગે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 21 

301.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણભા ંશત અથલા શતના વગા રાયા ત્રાવ  શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 20(A) 
302.  કામદેવેયનુ ંરગ્ન  થમેર છે એલી ભાન્સમતા છેતયીડીથી ઉત્ન્ન કયીને કોઇ સ્ત્રીને વાથે રુૂથી કયામેરો વશલાવ 

આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 493 મજુફ , દવ લકની મદુત 
સધુીની કેદ (ફેભાથી કોઇ ણ પ્રકાયની ) 
અને દંડ. 
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303.  શત કે ત્નીની શમાતીભા ંનુરકગ્ન કયવુ ંએ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 494 મજુફ ,વાત લક સધુીની 
ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા. 

304.  ફીજુ રગ્ન જેની વાથે થય ુછે એલી વ્મક્ક્તથી આગરા રગ્નની શકીકત છુાલલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ 
કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 495 મજુફ, દવ લક સધુીની 
ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ . 

305.  કામદેવયના રગ્ન શવલામ કટલૂકક રગ્નશલશધ કયલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી 
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 496  મજુફ ,વાત લક સધુીની 
ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડ.  

306.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ વ્માભબચાય એ ગનુો ફને છે ? કરભ 497 

307.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 496 મજુફ વ્માભબચાય ભાટે કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? ાચં લક સધુીની ફેભાથંી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા. 

308.  યણેરી સ્ત્રીને ગનુાહશત ઇયાદાથી પોવારાલી કે રઇ જલી કે યોકી યાખલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો 
ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 498 મજુફ , ફે લક સધુીની ફેભાથંી  
કોઇ ણ એક પ્રકાયનીકેદ અને દંડ  

309.  શુ ં વ્માભબચાય ફદર ભદદગાય તયીકે સ્ત્રીને શળક્ષા કયી ળકામ ? ના 
310.  જ્માયે કોઇ સ્ત્રાના શત અથલા શતના વગા તયપથી તેણીને ક્રુયતા અથલા ત્રાવનો બોગ ફનાલે તો આઇ.ી.વી. ની 

કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 498(A) 

311.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 498 (A) મજુફ કોઇ સ્ત્રીને તેના શત અથલા શતના વગા રાયા ક્રુયતા ફદર કેટરી વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ 

312.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ‘‘ ફદનક્ષી ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 499 

313.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તની પ્રશતષ્ટ્ઠાને શાશન કયલાના ઇયાદાથી અથલા તેભ કયલાથી તેની પ્રશતષ્ટ્ઠાને શાશન 
શોંચળે તેભ જાણલા છતા કે ભાનલા છતા ંઅથલા લાચલાના ઇયાદાથી રખેરા ળબ્દો રાયા શનળાની કે ભચહ્ન રાયા એલી 
કોઇ વ્મક્ક્તના વફંધભા ંકોઇ આકે્ષ ફયે અથલા પ્રગટ કયે તો તેણે  તે વ્મક્ક્તની ______ કયી કશલેામ. 

ફદનક્ષી 

314.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ફદનક્ષી નાગનુા ફદર કેટરી શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 500 મજુફ , ફે લક સધુીની વાદી 
કેદ અથલા દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા.  

315.  ફદનક્ષી યકુ્ત છે તેવ ુજાણેર શોલા છતા કોઇ ફાફત છાલા કે કોતયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ 
ગનુો ફને છે ? 

કરભ 501 

316.  ફદનક્ષી યકુ્ત ફાફત ધયાલતી છાેરી કે કોતયેરી લ્ત ુકોઇ વ્મક્ક્ત લેચે તો તે વ્મક્ક્ત વાભે આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 502 

317.  આઇ.ી.વી. ના કમા ં પ્રકયણ ભા ગનુાહશત ધભકી , અભાન તથા ત્રાવ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 22 

318.  આઇ.ી.વી. ના કમા ંપ્રકયણભા ંગનુો ફયલાનો પ્રમત્ન શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 23 

319.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ આજીલન કેદ અથલા કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલાનો પ્રમત્ન ગનુો ફને છે ? કરભ 511 

320.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાહશત ધભકીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 503 

321.  સરેુશનો બગં કયલા ઉશ્કેયલાના ઇયાદાથી કયલાભા ંઆલેર અભાન આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 504 

322.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયેભા ંફગાડ થામ તેલા શલધાનો કયલા ગનુો ફને છે ? કરભ 505 

323.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ નનાભી શનલેદનથી આલાભા ંઆલેર ગનુાહશત ધભકી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 507 મજુફ , ફે લક સધુીની ફેભાથંી 
કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ. 

324.  તે દૈલી નાખળુીનો બોગ ફનળે એભ ભાનલા પે્રયીને વ્મક્તા ાવે કયામેુ ંકૃત્મ  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો 
ફનતા  કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 508  મજુફ , એક લક સધુીની કેદ 
અને દંડ . 

325.  કોઇ સ્ત્રના અભાન કયલાના અથલા તેના એકાતભા ંદખર કયલાના ઇયાદાથી ળબ્દ , ચેષ્ટ્ટા કે અલાજ કાઢવુ ંએવુ ંકોઇ 
વ્્કશતનુ ંકૃત્મ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ?  

કરભ 509 

326.  ીધેરી વ્મક્ક્ત રાયા જાશયે ભા ંગેયલતકન એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ‖આલી છે ?  

કરભ 510 મજુફ ,  24 કરાકની મદુત 
સધુીની આવાન કેદ અથલા દંડ અથલા 
ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા. 
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બાયતીમ પોજદાયી  કામકયીશત અશધશનમભ  - 1973  

Criminal Procedure code (CrPC)  
 

 

પ્રકયણ-1 :- પ્રાયંભબક 

કરભ-1   વભંક્ષપ્ત ળીકક, વ્મા તથા આયંબ.  
કરભ-2  વ્માખ્માઓ   
કરભ-3  ઉલ્રેખો અંગેનુ ંઅથકઘટન  
કરભ-4  બાયતીમ દંડ વહંશતા 1860 અને અન્સમ કામદાઓ શઠેના ગનુાઓ શલળેની ઇન્સવાપી કામકલાશી અંગે  
કરભ-5  અલાદ અંગે  

પ્રકયણ-2 : પોજદાયી અદારતોની યચના અંગે. 

કરભ-6  પોજદાયી અદારતોના લગક   
કરભ-7  પ્રાદેશળક શલબાગો  
કરભ-8  ભેરોોભરટન શલ્તાયો  
કરભ-9  વેળન્સવ અદારત  
કરભ-10  આવી્ટન્સટ વેળન્સવ જ્જ  
કરભ-11  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની અદારત  
કરભ-12  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયાન ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ લગેયે  
કરભ-13  ્ેશ્મર જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ  
કરભ-14  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની ્થાશનક હુકભૂત  
કરભ-15  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની આધીનતા  
કરભ-16  ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટની અદારતો  
કરભ-17  ચીપ ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટ તથા ઓહડળનર ચીપ ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટ  
કરભ-18  ્ેશ્મર ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટ  
કરભ-19  ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટની આધીનતા  
કરભ-20  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ  
કરભ-21  ્ેશ્મર એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ  
કરભ-22  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટની હુકભૂત   
કરભ-23  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટની આધીનતા  
કરભ-24  બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય  
કરભ-25  આવી્ટન્સટ બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય  
કરભ-25-A  પોજદાયી કામકલાશી ભાટેના શનમાભકનુ ંભડં અથલા કામાકરમ  

પ્રકયણ-3 ;- અદારતનો વત્તાઓ. 

કરભ-26  ગનુાઓની ઇન્સવાપી કામકલાશી કઇ અદારતો કયી ળકે  
કરભ-27  ફા ગનેુગાયોના કેવોની ફાફતભા ંહુકભૂત  
કરભ-28  શાઇકોટક  અને વેળન્સવ કોટક  પયભાલી ળકે તેલી વજાઓ 
કરભ-29  ભેજજ્રેટ કઇ વજા વબંાલી ળકે  
કરભ-30  જમાયે ગનેુગાયને દંડની વજા પયભાલલાભા ંઆલેરી શોમ ત્માયે તે જો દંડ નહશિં બયે તો તેને કેદની વજા   
કરભ-31  એક જ ઇન્સવાપી કામકલાશીભા ંઅરગ-અરગ ગનુા થામ તેલી કેવોભા ંવજા પયભાલલાની વત્તા  
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કરભ-32  વત્તા આલા અંગેની દ્ધશત  
કરભ-33  શનયકુ્ત થમેરા અશધકાયીઓની વત્તાઓ અંગે  
કરભ-34  વત્તાઓ ાછી ખેંચી રેલા અંગે  
કરભ-35  કોઇ જજ કે ભેજજ્રેટના અનગુાભીથી વત્તાઓ  

પ્રકયણ-4 :- ઉચ્ચ ોરીવ અશધકાયીઓની વત્તા. 

કરભ-36  ઉરા દયજ્જાના ોરીવ અશધકાયીઓની વત્તા   
કરભ-37  જાશયે જનતાએ ભેજજ્રેટ અને ોરીવને કમાયે ભદદ કયલી જોઈળે  
કરભ-38  ોરીવ અશધકાયી ન શોમ તે વ્મક્ક્તને લોયંટની ફજલણીભા ંભદદ કયલા અંગે  
કરભ-39  રોકો કેટરાક ગનુાની ભાહશતી આલા ફાફત અંગે  
કરભ-40  ગાભના કાયોફાયા વ્મલશાય વફંધંભા ંનોકયીભા ંયખામેર અશધકાયીઓની હયોટક  કયલાની પયજ  

પ્રકયણ-5 :- વ્મક્ક્તની ધયકડ. 

કરભ-41 લોયંટ લગય ધયકડ કયલાની ોરીવની વત્તા. 
કરભ-41(a) ોરીવ અશધકયી વભક્ષ શાજય થલાની નોહટવ. 
કરભ-41(b) ધયકડની પયજો અને પ્રહક્રમાઓ. 
કરભ-41(c) કંરોર રૂભ. 
કરભ-41(d) જ્માયે આયોી ોરીવ ક્ટહડભા ંશોમ ત્માયે લહકરની ભદદ ભાગંી ળકે છે.  
કરભ-41-1-a જ્માયે કોઈ આયોી કોક્ગ્નઝેફર ગનુો થલાને ળક્યતા શોમ અથલ તો ોરીવ અશધકાયીની શજયીભા ંગનુો કયે આલા વજંોગોભા ં

લગય લોયંટે ધયકડ કયી ળકામ છે.(41-1-a થી 41-1-c). 
કરભ-42 નાભ-વયનાભા જણાલાની ના ાડનાય વ્મક્ક્તની ધયકડ.  
કરભ-43 ખાનગી વ્મક્ક્તને ધયકડ કયલાની વત્તા. 
કરભ-44 ભેજી્રેટને ધયકડ કયલાની વત્તા. 
કરભ-45  રશ્કયી દોના વભ્મોને ધયકડ અંગે યક્ષણ શલળે  
કરભ-46  ધયકડ કયલા અંગેની યીત  
કરભ-47  જે વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલાની શોમ તેણે જે જગ્માએ પ્રલેળ કયે તેની રેલાની ોરીવની વત્તા છે  
કરભ-48  જેની ધયકડ શલના લોયંટે કયલા ભાટે અશધકાય શોમ તેલી વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલા ભાટેના એતવુય કોઇણ ોરીવ અશધકાયી 

બાયતભા ંગભે તે ્થે તેનો ીછો કયી ળકે  
કરભ-49  ભફનજરૂયી અલયોધ રાદી ળકામ નહશિં  
કરભ-50 ધયકડ કયામેરી વ્મક્ક્તની ધયકડના કાયણોની તથા જાભીન ય છુટલાના શક્કની જાણ કયલાની પયજ.  

કરભ-50 (a)  જે વ્મક્ક્ત ધયકડ કયે તેણે ધયકડ થનાયના ંલારી-વગંા એટરે કે શનહદિષ્ટ્ટ વ્મક્ક્તને જાણ કયલાની જલાફદાયી.  
કરભ-51 ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તની જડતી. 
કરભ-52  આક્રભક ળસ્ત્રો જપ્ત કયલાની વત્તા  
કરભ-53 ોરીવ અશધકાયીની શલનશંતથી આયોીની તફીફી તાવ.  

કરભ-53a દુષ્ટ્કભકના આયોીની ભેહડકર તાવ. 
કરભ-54 તફીફી અશધકાયી દ્વાયા ધયકડ કયલાભા ંઆલેરી વ્મક્ક્તની ભેહડકર તાવ.  
કરભ-55  ોરીવ અશધકાયી લોયંટ લગય કડલા ભાટે ોતાના તાફા શઠેના અશધકાયીને ભોકરે તે વભમે અનવુયલાની કામકધ્ધશત  
કરભ-55 a ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તની તદુંય્તી અને વરાભતી. 
કરભ-56 ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તને ભેજી્રેટ અથલા ોરીવ ્ટેળન ઈન્સચાજ વભક્ષ રઈ જલા ફાફત.  

કરભ-57 ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તને 24 કરાકથી લધ ુઅટકામતભા ંયાખી ળકાળે નહશ (ભેજી્રેટ વભક્ષ યજુ કયલો ડે).  
કરભ-58 ોરીવે ધયકડનો હયોટક  કયલા ફાફત. 
કરભ-59 ધયકડ કયેરી વ્મક્ક્તને છુટકાયો. 
કરભ-60 કોઈ આયોી નાવી છુટે તો બાયતના કોઈ ણ ્થેથી લગય લોયંટે ધયકડ કયલાની વત્તા ભે છે.  

કરભ-60-A  ધયકડ અંગે ચુ્ ત યીતે આ અશધશનમભ મજુફ કયલાભા ંઆલળે તે ફાફત અંગે  
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પ્રકયણ-6 :- શાજય થલાની પયજ ાડલા ભાટે કાભગીયી હુકભો. 

કરભ-61 વભન્સવનો નમનુો. 
કરભ-62 વભન્સવની ફજલણી. 
કરભ-63 વં્ થાીત ભડંો ઉય કે ભડંીઓ ઉય વભન્સવની ફજલણી.  
કરભ-64 જ્માયે જેની ઉય વભન્સવ છે તે વ્મક્ક્ત ભી ન આલે ત્માયે વભન્સવની ફજલણી.  

કરભ-65 પ્રશતષ્ટ્ઠાશત વભન્સવની ફજલણી. 
કરભ-66 વયકાયી નોકયી ઉય વભન્સવની ફજલણી . 
કરભ-67  ્થાશનક શદની ફશાય વભન્સવની ફજલણી  
કરભ-68  આલા હક્વાભા ંઅને ફજલણી કયનાય અશધકાયી શાજય ના શોમ ત્માયે ફજલણીથી વાફીતી અંગે  
કરભ-69 ટાર દ્વાયા વભન્સવની ફજલણી. 
કરભ-70 લોયંટની જોગલાઈ. 
કરભ-71 જાભીનગીયી રેલાનો હુકભ. 
કરભ-72 લોયંટની ફજલણી કયલા અશધકૃત વ્મક્ક્ત. 
કરભ-73  લોયંટ કોઇણ વ્મક્ક્તને ફજાલલા ભેજજ્રેટ આી ળકે  
કરભ-74 એક ોરીવ અશધકાયી ફીજા ોરીવ અશધકાયીને લોયંટ ફજાલલા આે ત્માયે.  
કરભ-75 લોયન્સટનુ ંવાયાળં જણાલલાની પયજ. 
કરભ-76 ધયકડ કયામેરા વ્મક્ક્તને તયત જ અદારતભા ંરઈ જલા ફાફત.  
કરભ-77  લોયંટની ફજલણી કમા ંથઇ ળકે  
કરભ-78  જો હુકભૂત ફશાય ફજલણી કયલા ભાટે ોરીવ અશધકાયીને આેર લોયંટ  
કરભ-79  હુકભૂતની ફશાય ફજલણી કયલા ભાટે ોરીવ અશધકાયીને આેુ ંલોયંટ  
કરભ-80  જેના નાભનુ ંલોયંટ કાઢલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તેની ધયકડ થામ ત્માયછીની કામકલાશી  
કરભ-81  ધયકડ કયલાભા ંઆલેરી વ્મક્ક્તને ભેજજ્રેટ કે જેની વભક્ષ રાલલાભા ંઆલે તેના કામકયીશત  
કરભ-82 નાવી છુટેર વ્મક્ક્તઓનુ ંજાશયેનામુ.ં 
કરભ-83  નાવી છૂટેર વ્મક્ક્તની શભરકતની જપ્તી  
કરભ-84  જપ્તી અંગે દાલા તથા લાધંા  
કરભ-85  જપ્ત કયેર શભરકત છૂટી કયલા, લેચાન કયલા કે ાછી વોંલા ફાફત અંગે  
કરભ-86  જપ્તીભા ંરીધેરી શભરકતની વોંણી કે ઉજ આલાનો ઇન્સકાય કયે તો તે વ્મક્ક્ત શભરકતના નુ:્થાન ભાટેની અયજી 

નાભજૂંય થતા તેના ય અીર કયળે   
કરભ-87  વભન્સવના ફદરે અથલા તે ઉયાતં લોયંટ કાઢી ળકામ  
કરભ-88  શાજયી ભાટે ખત રેલાની વત્તા  
કરભ-89  શાજયી ભાટેના ખતનો બગં થતા ધયકડની જોગલાઇ  
કરભ-90  વભન્સવ, લોયંટ કાઢલા, ફજાલલા તથા અભરને રગતા પ્રફધંો આ અશધશનમભ શઠે કાઢલાભા ંઆલતા પ્રત્મેક વભન્સવ તથા 

ધયકડના લોયંટને રાગ ુડળે  

પ્રકયણ-7 :- લ્તઓુ યજૂ કયલાની પયજ ાડલા ભાટેના કાભગીયી હુકભો. 

કરભ-91 દ્તાલેજ કે અન્સમ લ્ત ુયજુ કયલાનુ ંવભન્સવ (વચક લોયન્સટની જોગલાઈ).  
કરભ-92  ત્રો અને તાયો અંગેની કામકલાશી ભાટે  
કરભ-93  વચક લોયંટ કમાયે કાઢલાભા ંઆલે  
કરભ-94  ચોયીની શભરકત, ફનાલટી દ્તાલેજ લગેયે યાખલાભા ંઆવ્મા શોમ તેલો ળક ઉત્ન્ન થામ તેલા ્થની વચકલોયંટ દ્વાયા જડતી  
કરભ-95  અમકુ પ્રકાયનો જપ્ત કયલા તથા તે ભાટે જડતી લોયંટ કાઢલાની વત્તા  
કરભ-96  જપ્તી ભાટેની જાશયેાત યદ કયાલલા શાઇકોટકભા ંઅયજી કયલા ફાફત  
કરભ-97 ગેયકામદેવય અટકામતભા ંયાખેર વ્મક્ક્તની જડતી. 
કરભ-98 અશયણ કયામેર સ્ત્રીને વોંલાની પયજ ાડલાની વત્તા.  
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કરભ-99  જડતી લોયંટ કોને ફજાલલા આવુ ંલગેયે  
કરભ-100 ફધં જગ્માના ચાજભા ંયશરેા ંવ્મક્ક્તઓને જડશત કયલા દેલાની પયજ. 
કરભ-101  હુકભૂત ફશાય કયેરી જડતીભા ંભી આલેરી લ્તઓુનો શનકાર  
કરભ-102 જ્માયે કોઈ ળકંા્દ લ્ત ુભી આલે અથલા તો તે લ્ત ુચોયીની શોમ ત્માયે તે લ્ત ુકફજે કયલા ફાફત.  

કરભ-103  જડતી લોયંટ કાઢલા વક્ષભ ભેજજ્રેટ, તે ્થની જડતી તેની શાજયીભા ંકયલા ભાટે હુકભ આી ળકે  
કરભ-104  યજૂ કયલાભા ંઆલેર દ્તાલેજ લગેયે કોઇણ અદારત મોગ્મ જણામ તે તેને આ ધાયા શઠે કફજાભા ંયાખલાની વત્તા ધયાલે છે  
કરભ-105  કામકલાશીના આદેળ અંગે અયવયવ વ્મલ્થા  
કરભ-105-A  વ્માખ્માઓ  
કરભ-105-B   વ્મક્ક્તઓની તફદીરી પ્રાપ્ત કયલા વશામ ભેલલા ફાફત   

પ્રકયણ-8 :- સરેુશળાશંત જાલલા તથા વાયા લતકન ભાટેની જાભીનગીયી. 

કરભ-106  ગનુો વાફીત થમેર સરેુશ જાલલા ભાટેની જાભીનગીયી  
કરભ-107 અન્સમ હક્વાઓભા ંસરેુશ ળાશંતની જાભીનગીયી. 
કરભ-108 યાજરોહશ વ્મક્ક્ત અથલા તો યાજરોહશ તત્લોનો પ્રચાય કે પ્રવાય કયશત વ્મક્ક્તના સરેુશ ળાશંતના જાભીન.  

કરભ-109 ળકંા્દ વ્મક્ક્તઓની વાયી ચારચરગતના ંજાભીન. 
કરભ-110 યીઠા ગનેુગાયો ાવેથી વાયી ચારચરગતના ંજાભીન.  
કરભ-111  આદેળ કયલા અંગે  
કરભ-112  અદારતભા ંશાજય વ્મક્ક્ત અંગે કામકયીશત  
કરભ-113  એ યીતે શાજય ન શોમ તે વ્મક્ક્તના કેવભા ંવભન્સવ અથલા લોયંટ  
કરભ-114  વભન્સવ કે લોયંટના હુકભની નકર વાભેર કયલા ફાફત  
કરભ-115  અંગત શાજયી શલના ચરાલી રેલાની વત્તા  
કરભ-116  ભાહશતીની વત્મતા અંગે તાવ  
કરભ-117  જાભીનગીયી આલા ભાટેનો આદેળ  
કરભ-118  જે વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ ભાહશતી પ્રાપ્ત થઈ શોમ તેની મકુ્ક્ત  
કરભ-119  જે મદુ્દત ભાટે જાભીનગીયી રેલાભા ંઆલે તેનો આયંબ  
કરભ-120  ફોન્સડની શલગતો અંગે  
કરભ-121  જાભીનો યદ કયલાની વત્તા  
કરભ-122  જાભીનગીયી આલાભા ંકસયૂ ફદર કેદ  
કરભ-123  જાભીનગીયી આલાભા ંશનષ્ટ્પતા ફદર કેદભા ંયાખલાભા ંઆલેરી વ્મક્ક્તઓને મકુ્ત કયલાની વત્તા  
કરભ-124  ખતની ફાકી યશરે વભમ ભાટેની જાભીનગીયી અંગે  

પ્રકયણ-9 :- ત્ની, ફાકો અને ભાતા-શતાન બયણોણ ભાટેનો હુકભ 

કરભ-125 બયડા ોણની જોગલાઈ. 
કરભ-126  કામકલાશી  
કરભ-127 બયડા ોણના બ્થાભા ંપેયપાય. 
કરભ-128 બયડા ોણના હુકભનો અભર. 

પ્રકયણ-10 :- જાશયે વ્મલ્થા અને સરેુશળાશંત જાલલા ફાફત અંગે. 

કરભ-129 મરુહકદનો ઉમોગ કયીને ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની વત્તા.  
કરભ-130 વળસ્ત્રદનો ઉમોગ કયીને ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની વત્તા.  
કરભ-131 વળસ્ત્રદનો અશધકાયી દ્વાયા ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની ફાફત.  
કરભ-132 ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની કામકલાહશ વાભે યક્ષણ.  
કરભ-133  ઉરલ દૂય કયલા અંગેનો ળયતી આદેળ  
કરભ-134  હુકભની ફજલની કે જાશયેાત  
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કરભ-135  જે વ્મક્ક્તને હુકભ કયલાભા ંઆવ્મો શોમ તેણે ારન કયલા અથલા કાયણ દળાકલલા અંગે  
કરભ-136  તેભ ન કયલાના હયણાભો  
કરભ-137  જાશયે અશધકાયનો ઇન્સકાય કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-138  તે વ્મક્ક્ત કાયણ જણાલલા ભાટે શાજય થામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-139  ્થાશનક તાવ અથલા શનષ્ટ્ણાતેં તાવલા ભાટે ભેજજ્રેટની વત્તા  
કરભ-140  રેભખત સચૂના આલા અંગેની ભેજજ્રેટની વત્તા   
કરભ-141  હુકભ કયલાભા ંઆલતી કામકયીશત તથા તે હુકભનો ારન ન કયે તો તેનુ ંહયણાભ  
કરભ-142  તાવ ચા ુશોમ તે દયમ્માઅ ભનાઇ હુકભ  
કરભ-143  જાશયે ઉરલ અંગેનો નુયાલતકન અથલા ચા ુયાખલા વાભેનો ભનાઇ હુકભ ભેજજ્રેટ કયી ળકળે  
કરભ-144 તાકીદ અથલા બમના પ્રવગેં હુકભો કયલાની વત્તા (કયપર ુજાશયેનાભા).  
કરભ-144-A  વયઘવો, વમશૂ કલામતો અથલા વળસ્ત્રો વમશુ તારીભ ય શશથમાયો યાખલા પ્રશતફધં પયભાલી ળકળે  
કરભ-145  જભીન અથલા ાણીને રગતા શલલાદને કાયણે જ્મા ંસરેુશ બગં થલાની વબંાલના શોમ ત્માયે કામકયીશત  
કરભ-146  તકયાયી શભરકત જપ્તીભા ંરેલા તથા યીવીલય નીભલાની વત્તા  
કરભ-147  જભીન અથલા ાણીના ઉમોગના અશધકાયને રગતો શલલાદ અંગે  
કરભ-148  ્થાશનક તાવ  

પ્રકયણ-11 :- ગનુો અટકાલલા ભાટે ોરીવે ગરા રેલા ફાફત. 

કરભ-149 કોક્ગ્નઝેફર ગનુો થતો અટકાલલા ોરીવની કાભગીયી.  
કરભ-150 કોક્ગ્નઝેફર ગનુાનો મોજનાની ભાહશતી અંગેની જાણકાયી.  
કરભ-151 કોક્ગ્નઝેફર ગનુો થતો અટકાલલા ોરીવ દ્વાયા ધયકડ.  
કરભ-152 જાશયે શભરકતને થત ુ ંનકુ્વાન યોકલાની કાભગીયી. 
કરભ-153 તોર-ભા વફંધંી શનયીક્ષણ. 

પ્રકયણ-12 :- ોરીવને ગનુાની ભાહશતી આલા અને તે અંગે ોરીવને તાવ કયલાની વત્તા ફાફતે. 

કરભ-154 પ્રથભ ભાહશતી અશલેાર (FIR). 
કરભ-155 નોન કોક્ગ્નઝેફર ગનુાભા ં(અન્સલેણ તાવ) કયલાની ફાફત.  
કરભ-156 કોક્ગ્નઝેફર ગનુાભા ં(અન્સલેણ તાવ) કયલાની વત્તા.  
કરભ-157 ોરીવ (અન્સલેણની તાવની) કામકયીશત.  
કરભ-158 હયોટક  કેલી યીતે ભોકરલા.ં 
કરભ-159 ગનુા અંગે પ્રાથશભક તાવ કયલાની વત્તા.  
કરભ-160 ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ વાભક્ષઓને શાજય યશલેાનુ ંપયભાન.  
કરભ-161 વાભક્ષઓને ોરીવ તાવ. 
કરભ-162 અન્સલેળણ દયશભમાન ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ વ્મક્ક્તનુ ંશનલેદન. 
કરભ-163 વાભક્ષઓને પ્રરોબન ન આલા ફાફત.  
કરભ-164 ભેજજ્રેટ વભક્ષ વ્મક્ક્તનુ ંકબરુાતનામુ ંકે શનલેદન.. 
કરભ-164 a ફાત્કાયના ંબોગ ફનેરી વ્મક્ક્તની તાવ .  
કરભ-165 ોરીવ અશધકાયી દ્વાયા જડશત. 
કરભ-166  ોરીવ ્ટેળનના ઇન્સચાજ અશધકાયી ફીજા ાવે જડતી લોયંટ કાઢલાની ભાગંણી કમાયે કયી ળકે  
કરભ-166-A  બાયત ફશાયના દેળભા ંઅથલા ્થે અન્સલેણ ભાટે યક્ષભ વત્તા અશધકાયીને શલનતંી ત્ર અંગે :-  
કરભ-166-B  બાયત ફશાયના પ્રદેળની કોટક  અથલા તાવ અંગેની વત્તા તયપથી શલનતંી ત્ર ફાફત  
કરભ-167 24 કરાકભા ંઅન્સલેણ રંુૂ ન થઈ ળકે ત્માયે કયલાની કામકહયશત (હયભાન્સડ ભાગંણી).  
કરભ-168  નીચરા દયજ્જાના ોરીવ અશધકાયી દ્વાયા ોરીવ તાવનો યીોટક   
કરભ-169 વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ યૂતો યુાલો ન શોમ તો આયોીને ક્ટહડભાથંી મકુ્ત કયલા અંગેની જોગલાઈ.  

કરભ-170  યૂતો યુાલો શોમ ત્માયે કેવ ભેજજ્રેટને ભોકરલા ફાફત  
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કરભ-171  પહયમાદી તથા વાક્ષીઓને ોરીવ અશધકાયી વાથે જલા પયભાલળે નહશિં અને અલયોધ ન કયલા ફાફત અંગે  
કરભ-172 ોરીવ અન્સલેષ્ટ્ણભા ંકામકલાહશની ડામયી (કેવ ડામયી).  
કરભ-173 ોરીવ અન્સલેણ રંુૂ થમા છી ોરીવ અશધકાયીનો અશલેાર (ચાજળીટ→ ગનુાનો પાઈનર હયોટક ). 
કરભ-174 આત્ભશત્મા, ખનુ કે્ર અક્ભાત ને ભોતના હક્વાભા ંકયલાની કામકલાહશની જોગલાઈ (ઇન્સકલે્ટ ચંનામ)ુ.  

કરભ-175  આત્ભશત્મા લગેયેભા ં 
કરભ-176  

પ્રકયણ-13 :- તાવ અને ઈન્સવાપ કામકલાશીભા ંપોજદાયી કોતકનની વત્તા અને કામકકે્ષત્ર   
કરભ-177   તાવ તથા ઇન્સવાપી કામકલાશીનઉું વાભાન્સમ ્થ અંગે  
કરભ-178  તાવ તથા ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-179  જ્મા ંકામક ફન્સય ુશોમ અથલા હયણાભ ઉત્ન્ન થામ ત્મા ંઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-180  ફીજા ગનુા વાથે વફંધં શોલાને કાયણે કામક ગનુો ફને ત્માયે ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-181  કેટરાક ગનુાઓ અંગેની ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-182  ત્રો લગેયે દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરા ગનુા  
કરભ-183  મવુાપયી કે દહયમાઇ મવુાપયીભા ંથમેર ગનુાઓ અંગે  
કરભ-184  જેની સનુાલણી વાથે ઇન્સવાપી કામકલાશી વાથે થઇ ળકે તેલા ગનુાઓની ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-185  અરગ-અરગ વેળન્સવ શલબાગોભા ંકેવની ઇન્સવાપી કામકલાશી આદેળ કયલાની વત્તા  
કરભ-186  તાવ અથલા ઇન્સવાપી કામકલાશી કમા જજલ્રાભા ંકયલી તે ળકંા્દ શોમ ત્માયે ઉચ્ચ અદારત શનણકમ કયળે  
કરભ-187  ્થાશનક હુકભૂતની ફશાય કયલાભા ંઆલેરા ગનુાભા ંવભન્સવ અથલા લોયંટ કાઢલાની વત્તા  
કરભ-188  બાયત ફશાય કયેરો ગનુો જ્માયે બાયત ફશાય કોઇ નાગહયક ભધ્મદહયમે અથલા આલી નાગહયક ન શોમ તેલી કોઇ વ્મક્ક્ત 

બાયતભા ંનોંધાલેરા દહયમાઇ કે શલાઇ જશાજ ય કોઇ ગનુો કયે ત્માયે બાયતભા ંતે જે ્થેથી ભી આલે તે ્થે તેણે તે ગનુો 
કમો શોમ તેભ તે અંગે તેની વાભે કાભ રેલાભા ંઆલળે.  

કરભ-189  બાયત ફશાય કયેરા ગનુાઓને રગતો યુાલો ્લીકયલા અંગે  

પ્રકયણ-14 :- કામકલાશી ળરૂ કયલા ભાટે જરૂયી ળયતો. 

કરભ-190  ભેજજ્રેટો દ્વાયા ગનુાનુ ંકોક્ગ્નઝન્સવ  
કરભ-191  આયોીની અયજી યથી તફદીરી  
કરભ-192  ભેજજ્રેટોને કેવો વોંલા ફાફત  
કરભ-193  વેળન્સવ કોટોએ કયેર ગનુાનો કોક્ગ્નઝન્સવ  
કરભ-194  એડીળનર તથા આવી્ટન્સટ વેળન્સવ જજોએ ોતાને વોંામેરા કેવો ચરાલલા ફાફત  
કરભ-195  યાજ્મ વેલકોના કામદેવયના, અશધકાયનો શતય્કાય, ન્સમામ શલરૂદ્ધના ગનુા તથા યુાલાભા ંઆેરા દ્તાલેજો વફંધંી ગનુાઓ ભાટે 

પોજદાયી કામકલાશી  
કરભ-196  યાજ્મ શલરૂદ્ધના ગનુા અંગે કે તેલો ગનુો કયલા ભાટેના ગનુાહશત કાલતયા ભાટે પોજદાયી કામકલાશી  
કરભ-197  ન્સમામાધીળો અને યાજ્મવેલકો વાભે પોજદાયી કામકલાશી  
કરભ-198-A  બાયતીમ પોજદાયી ધાયાની કરભ-499-A શઠેના ગનુાની પહયમાદ  
કરભ-198 રગ્ન શલરૂદ્ધના ગનુાઓ ભાટે પોજદાયી કામકલીહશ. 
કરભ-199 ફદનક્ષી ફદર પોજદાયી કામકલાહશ. 

પ્રકયણ-15 :- ભેજજ્રેટને પહયમાદ કયલા અંગે. 

કરભ-200 ભેજી્રેટ દ્વાયા પહયમાદની તાવ. 
કરભ-201 જેની ાવે વત્તા ન શોમ તે ભેજજ્રેટ તયપથી થતી કામકલાશી  
કરભ-202  પ્રોવેવ કાઢલાનુ ંમરુતલી યાખલા ફાફત  
કરભ-203  પહયમાદ કાઢી નાખંલા ફાફત  

પ્રકયણ-16 :- ભેજજ્રેટો વભક્ષ કામકલાશીની ળરૂઆત. 
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કરભ-204  પ્રોવેવ કાઢલા ફાફત  
કરભ-205  ભેજજ્રેટ વભક્ષ આયોીને શાજય યશલેાભાથંી મકુ્ત ુ 
કરભ-206  નજીલા ગનુાની ફાફતભા ંખાવ વભન્સવ   
કરભ-207 ોરીવ હયોટક  અને અન્સમ દ્તાલેજો આયોીને આલા.  

કરભ-208  વેળન્સવ અદારત ઇન્સવાપી કામકલાશી કયલા ભાટે તેલા કેવોભા ંઆયોીને શનલેદનો અને દ્તાલેજોની નકરો શલના શલરફં અને 
શલના મલૂ્મે આયોીને યુી ાડળે.  

કરભ-209  વેળન્સવ અદારતને કેવ કશભટ કયલો  
કરભ-210  જ્માયે પહયમાદ કેવ અને ોરીવ તાવ એક જ ગનુાના વફંધંભા ંશોમ ત્માયે અનવુયલાની કામકલાશી  

પ્રકયણ-17 :- તશોભતનામુ.ં 
કરભ-211 તશોભતનાભાની શલગતો. 
કરભ-212  વભમ, ્થ અને વ્મક્ક્ત શલળેની ફાફતો  
કરભ-213  ગનુો કમાકની યીત કમાયે જણાલલી ડળે   
કરભ-214 તશોભતનાભાના ળબ્દોનો અથક જે કામદા શઠે ગનુો વજાને ાત્ર શોમ તે કામદા પ્રભાણે કયલા ફાફત  
કરભ-215  ભરૂનુ ંહયણાભ અંગે  
કરભ-216 તશોભતનાભાભા ંપેયપાય કયાઅની અદારતની વત્તા.  
કરભ-217  તશોભતનાભાભા ંસધુાયો કયલાભા ંઆલે ત્માયે વાક્ષીઓને ાછા ફોરાલલાભા ંઆલળે  
કરભ-218  તશોભતનાભાનુ ંજોડાણ  
કરભ-219  એક લકભા ંથમેરા એક જ પ્રકાયના ત્રણ ગનુાઓનુ ંતશોભત એક વાથે મકુી ળકામ  
કરભ-220  એકથી લધ ુગનુા અંગેની ઇન્સવાપી કામકયીશત  
કરભ-221  કમો ગનુો ફન્સમો છે તેના શલળે ળકંા શોમ ત્માયે  
કરભ-222  જમાયે યુલાય થમેરો ગનુો જે ગનુા અંગે તશોભત ઘડલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તેભા ંવભાશલષ્ટ્ટ થામ  
કરભ-223  કઇ વ્મક્ક્તઓ ઉય એકીવાથે તશોભતનામુ ંમકુી ળકામ  
કરભ-224  અનેક આયો ૈકી એકભા ંવજા થતા છતા ફાકીના તશોભત ાછા ખેંચલા ફાફત  

પ્રકયણ-18 :- વેળન્સવ કોટક  વભક્ષનો ઇન્સવાપી કામકલાશી 

કરભ-225  કાનનુી કામકલાશી બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુય.  
કરભ-226  પહયમાદ ક્ષ તયપથી કેવનો આયંબ અંગે.  
કરભ-227  ભફનતશોભતે મકુત કયલો.  
કરભ-228 વેળન્સવ અદારત દ્વાયા તશોભતનામ ુઘડવુ.ં 
કરભ-229  ગનુો ્લીકાયતા વજા.  
કરભ-230  પહયમાદ ક્ષના યુાલા ભાટે તાયીખ અંગે.  
કરભ-231  પહયમાદ ક્ષનો યુાલો.  
કરભ-232  શનદો છુટકાયો.  
કરભ-233  ફચાલ અંગેનો આયંબ.  
કરભ-234  દરીરો.  
કરભ-235  શનદો છોડી મકુતો કે વજાનો ચકુાદો.  
કરભ-236  લૂકદો શવદ્ધદ્ધ અંગે અથલા અગાઉની વજા શલળે.  
કરભ-237  કરભ-199(2) શઠે દાખર થમેરા કેવભા ંકયલાભા ંઆલેર કામકલાશી.  

પ્રકયણ-19 :- લોયંટ કેવોની ઇન્સવાપી કામકલાશી. 

કરભ-238  કરભ-207નુ ંારન અંગે.  
કરભ-239 આયોીને ભફન તશોભત છોડલાની જોગલાઈ.  
કરભ-240  તશોભતનામુ ંઘડવુ.ં  
કરભ-241  ગનુો ્લીકાયતા વજા.  
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કરભ-242  પયીમાદ ક્ષનો યુાલો.  
કરભ-243  ફચાલક્ષનો યુાલો.  
કરભ-244  પહયમાદ ક્ષનો યુાલો.  
કરભ-245  આયોીને કમાયે ભફનતશોભત છોડી ળકામ.  
કરભ-246  આયોીને ભફનતશોભત છોડી મકૂલાભા ંન આલે ત્માયે કામકલાશી.  
કરભ-247  ફચાલક્ષનો યુાલો.  
કરભ-248  શનદો છોડી મકુલા કે વજા કયલા અંગે.  
કરભ-249  પહયમાદીની ગેયશાજયી.  
કરભ-250  લાજફી કાયણ લગયના આયો વાભે લતય.  

પ્રકયણ-20 :- વભન્સવ કેવની ઇન્સવાપી કામકલાશી. 

કરભ-251  આયોનો વાયાળં જણાલો.  
કરભ-252  ગનુાની કબરુાત યથી દોશવદ્ધ.  
કરભ- 253  નજીલા કેવોભા ંઆયોીની ગેયશાજયીભા ંગનુાની કબરૂાત યથી દોશવદ્ધદ્ધ.  
કરભ-254  દોશવદ્ધ ન કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકલાશી.  
કરભ-255  શનદો છુટકાયો અથલા દોશવદ્ધ.  
કરભ-256  પહયમાદીની ગેયશાજયી અથલા મતૃ્ય.ુ  
કરભ-257  પહયમાદ ાછી ખેંચલી.  
કરભ-258  અમકુ કેવોભા ંકામકલાશી અટકાલલાની વત્તા.  
કરભ-259  વભન્સવ કેવોને લોયંટ કેવોભા ંફદરલાની અદારતની વત્તા.  

પ્રકયણ-21 :- વભંક્ષપ્ત ઇન્સવાપી કામકલાશી. 

કરભ-260 વભંક્ષપ્ત ઈન્સવાપી કામકલાહશ કયલાની ભેજી્રેટની વત્તા.  
કરભ-261  વેકન્સડ ક્રાવ ભેજજ્રેટની વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશી.  
કરભ-262  વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશી કયલા ભાટેની કામકલાશી.  
કરભ-263  વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશીભા ંયેકડક .  
કરભ-264  વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશી કયામેર કેવોના ચકુાદા.  
કરભ-265  યેકડક અને ચકુાદાની બાા.  

પ્રકયણ-22 :- જેરભા ંકેદ યખામેર કે અટકામતભા ંરીધેર વ્મક્ક્તઓને શાજય કયલા ફાફત. 

કરભ-266  વ્માખ્મા  
કરભ-267  કેદીઓને શાજય કયલા પયભાલલા ફાફતે વત્તા  
કરભ-268  કરભ-267ના અભરથી અમકૂ વ્મક્ક્તઓને મકુ્ક્ત આલાની યાજ્મ વયકાયની વત્તા  
કરભ-269  જેરના ઇન્સચાજ અશધકાયીએ અમકૂ પ્રવગંોએ હુકભનો અભર નહશિં કયલા ફાફત  
કરભ-270  મજુફ કેદીને અદારતભા ંક્ટડીભા ંરાલલાનો યશળેે  
કરભ-271  જેરભા ંયશરે વાક્ષીને તાવલાની વત્તા  

પ્રકયણ-23 :- તાવ તથા ઇન્સવાપી કામકલાશીનો યુાલો.  

કરભ-272  અદારતની બાા  
કરભ-273  યુાલો આયોીની શાજયી રેલા ફાફત.  
કરભ-274  વભન્સવ કેવો અને તાવભા ંયેકડક  
કરભ-275  લોયંટ કેવભા ંયેકડક  
કરભ-276  વેળન્સવ અદારત વભક્ષની ઇન્સવાપી કામકલાશીની નોંધ  
કરભ-277  યુાલાની નોંધલી બાા  
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કરભ-278  આલો યુાલો ણૂક થામ તે વફંધંી કામકલાશી  
કરભ-279  આયોી અથલા તેના લકીરને યુાલો વભજાલલા અંગે  
કરભ-280  વાક્ષીની લતકનને રગતી નોંધ  
કરભ-281  આયોીને તાવણીની નોંધ  
કરભ-282  બાાતંયકાય વાથી યીતે વભજુતી આલા ફધંામેરો છે  
કરભ-283  શાઇકોટકન ુ ંયેકડક  
કરભ-284  વાક્ષીની શાજયી કમાયે જતી કયી ળકામ તથા કશભળન કાઢી ળકામ   
કરભ-285  કશભળન કોને ભોકરલો જોઇએ  
કરભ-286  કશભળનનો અભર  
કરભ-287  ક્ષકાયો વાક્ષીઓની તાવણી કયી ળકે  
કરભ-288  કશભળન યત ભોકરવુ ં 
કરભ-289   કામકલાશીની ભોકપૂી  
કરભ-290  શલદેળી કશભળનનો અભર  
કરભ-291  તફીફી વાક્ષીની જુફાની અંગે  
કરભ-291-A  ભેજજ્રેટનો આરેખ અંગેનો અશલેાર ફાફત  
કરભ-292   ટંકળાના અશધકાયીઓનો યુાલો  
કરભ-293  તાવ કે  ૃ્ થકયણ ભાટે વોંલાભા ંઆલેર કોઇ લ્ત ુકે ફાફત અંગે  
કરભ-294  કેટરાકં દ્તાલેજોની શલશધવય વાભફતી આલશ્મક નથી  
કરભ-295  યાજ્મ વેલકના લતકનની વાભફતી ભાટે વોંગદનામુ ં 
કરભ-296  શલશધ યૂતો યુાલો વોગદંનાભાથંી આલાભા ંઆલે  
કરભ-297  જે અશધકાયીઓ વભક્ષ વોગદંનાભા કયીવ ળકામ  
કરભ-298  અગાઉની વજા અથલા શનદો છુટકાયો કેલી યીતે યુલાય કયી ળકામ  
કરભ-299  આયોીને ગેયશાજયીભા ંયુાલો નોંધલા ફાફત  

પ્રકયણ-24 :- તાવો અને ઇન્સવાપી કામકલાશી અંગે જોગલાઇઓ. 

કરભ-300 એક લખત ગનેુગાય યુલાય કે શનદો છુટકાયો થમા છી વ્મક્ક્તની તે જ ગનુા ભાટે ઈન્સવાપી ન કયી ળાકામ.  

કરભ-301 ઈન્સવાપી કામકલાહશભા ંબ્બ્રક પ્રોવીક્યટુયની શાજયી.  
કરભ-302  પહયમાદ ચરાલલાની યલાનગી અંગે  
કરભ-303 આયોીનો ફચાલ અધીકાય. 
કરભ-304 કેટરાક હક્વાઓભા ંયાજ્મના ખચે આયોીને કાનશુન વશામની જોગલાઈ.  

કરભ-305   જમાયે કોોયેળન કે નોંધામેર ભડંી આયોી શોમ ત્માયે  
કરભ-306 ગનુાના વશબાગીને ભાપી કે તાજના વાક્ષીની જોગલાઈ.  

કરભ-307  વજા ભાપીનો આદેળ કયલાની વત્તા  
કરભ-308  વજા ભાપીની ળયતો નહશ ાનાય વ્મક્ક્તની ઇન્સવાપી કામકલાશી  
કરભ-309  કામકલાશી મરુતલી કે ભોકુગ યાખલાની વત્તા  
કરભ-310  ્થાશનક શનયીક્ષણ  
કરભ-311  શાજય યશરે વ્મક્ક્તને તાવલાની અથલા ભશત્લના વાક્ષીને ફોરાલલાની વત્તા  
કરભ-311-A  નમનુાની વશી અથલા શ્તાક્ષય આલાનો કોઇ વ્મક્ક્તને આદેળ કયલાની ભેજજ્રેટની વત્તા  
કરભ-312  પહયમાદીઓ અને વાક્ષીઓનો ખચક  
કરભ-313  આયોીની તાવણીની વત્તા  
કરભ-314  ભૌભખક દરીરો અને દરીરોનુ ંભેભોયેન્સડભ  
કરભ-315  આયોી વક્ષભ વાક્ષી છે  
કરભ-316  કોઇ ફાફત જાશયે કયાલલા ભાટે રાગલગ લાયી ળકામ નહશ  
કરભ-317  કેટરાક કેવોભા ંઆયોીની ગેયશાજયીભા ંતાવ અને કાનનુી કામકલાશી કયલા ભાટેની જોગલાઇ  
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કરભ-318  આયોી કામકલાશી વભજી ળકે તેભ ન શોમ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-319   ગનુ્સશાભા ંદોશત જણામ તેલી અન્સમ વ્મક્ક્તઓ વાભે કામકલાશી કયલાની વત્તા   
કરભ-320 ગનુાઓના વભાધાનની જોગલાઈ.  
કરભ-321  પોજદાયી કામકલાશી ાછી ખેંચલા ફાફત  
કરભ-322  ભેજજ્રેટ જેનો શનકાર કયી ળકે તે કેવોની કામકલાશી  
કરભ-323  તાવ અથલા કાનનુી કામકલાશી ળરૂ થઇ ગમા ફાદ જમાયે ભેજજ્રેટને એભ રાગે કે કેવ કશભટ કયલો જોઇએ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-324  ચરણી શવક્કા, ્ટેમ્ કામદો અથલા શભરકત શલરુદ્ધના ગનુ્સશાઓ ફદર દોશત ઠયામેરા વ્મક્ક્તઓની કાનનુી કામકલાશી  
કરભ-325  ભેજજ્રેટ યુતી વખત વજા કયી ળકે નહશ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-326  અંળત: એક તથા અંળત: ફીજા ભેજજ્રેટે નોંધામેરા યુાલા યથી વજા અથલા કશભટ કયલા ફાફત :-  
કરભ-327  અદારત ખલુ્ ુશોલા ફાફત  

પ્રકયણ-25 :- અક્્થય ભગજના આયોીઓ વફંદંી જોગલાઇઓ. 

કરભ-328 આયોી અક્્થય ભગજનો શોમ ત્માયે કયલાની જોગલાઈ.  
કરભ-329  અદારત વભક્ષની કાનનુી કામકલાશીભા ંઅક્્થય ભગજના આયોીની ફાફતભા ંઅનવુયલાની કામકલાશી  
કરભ-330  ોરીવ તાવ કે કાનનુી કામકલાશી દયમ્માન ાગરને મકુ્ત કયલા ફાફત  
કરભ-331  તાવ કે કાનનુી કામકલાશી પયીથી ળરૂ કયલા ફાફત  
કરભ-332  ભેજજ્રેટ કે અદારત વભક્ષ આયોી શાજય થામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-333  જમાયે આયોી ક્્થય ભગજનો શોલાનુ ંજણામ  
કરભ-334  ભગજની અક્્થયતાને કાયને શનદો મકુ્ત કયતો ચકુાદો  
કરભ-335  આલા કાયણે શનદો મકુ્ત કયામેર વ્મક્ક્તને વરાભત શલારાભા ંઅટકામતભા ંયાખલા અંગે  
કરભ-336  ઇન્સચાજ અશધકાયીને કામકની ફજલણી કયલા અશધકાય આલાની યાજ્મ વયકાયની વત્તા  
કરભ-337  હદલાની વ્મક્ક્ત ોતાનો ફચાલ કયી ળકે તેભ છે તેલો યીોટક  કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-338  અટકામતી હદલાની વ્મક્ક્ત જમાયે મકુ્ત કયલા મોગ્મ જણામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-338  અટકામતી હદલાની વ્મક્ક્ત જમાયે મકુ્ત કયલા મોગ્મ જણામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-339  હદલાની વ્મક્ક્તને તેની વબંા ભાટે તેના વગા કે શભત્રને વોંલા ફાફત  

પ્રકયણ-26 :- ન્સમામના લશીલટને અવયકતાક અમકુ ગનુાઓના વફંધંભા.ં 

કરભ-340  કરભ-195ભા ંજણાલેર કેવોભા ંકામકયીશત   
કરભ-341  અીર  
કરભ-342  ખચક અંગે આદેળ કયલાની વત્તા   
કરભ-343  વજં્ઞાના કયનાય ભેજજ્રેટની કામકલાશી  
કરભ-344  ખોટો યુાલો આલા અંગેની કાનનુી કામકલાશી વભંક્ષપ્ત યીતે ચરાલલા ફાફત  
કરભ-345  અનાદયના કેટરાક કેવોભા ંકામકલાશી  
કરભ-346  કેવની કામકલાશી કરભ-345મજુફ કયલી ન જોઇએ એભ ન્સમામારમને રાગે ત્માયે અનવુયલાની કામકલાશી  
કરભ-347  યજી્રાય કે વફ-યજી્રાય કમાયે હદલાની અદારત ગણામ  
કરભ-348  ભાપી ભાગંતા ગનુ્સશગેાયને મકુ્ક્ત આલા ફાફત  
કરભ-349  જલાફ આલા કે દ્તાલેજ યજુ કયલા ઇન્સકાય કયતી વ્મક્ક્તઓને કેદની અથલા ક્ટડીભા ંયાખલા ફાફત  
કરભ-350  વભન્સવ ફજલલા છતા ંવાક્ષી ગેયશાજય યશ ેતો તે ભાટેની શળક્ષા કયલા ભાટેનીએ વભંક્ષપ્ત કામકલાશી  
કરભ-351  કરભ-344, 345, 349 અને 350 મજુફની વજા ય અીર  
કરભ-352  કેટરાક ભેજજ્રેટો અને ન્સમામાધીળો કેટરાકં ગનુ્સશાની કાનનુી કામકલાશી ચારલળે નહશ જે તેભની વભક્ષ થમેરા શોમ  

પ્રકયણ-27 :- ચકુાદો.  

કરભ-353  ચકુાદો  
કરભ-354   ચકુાદાની બાા અને શલગતો  
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કરભ-356  અગાઉ વજા થમેરા ગનુ્સશગેાયે વયનાભાની જાણ કયલા ભાટેનો આદેળ  
કરભ-357  લતય આલાનો આદેળ  
કરભ-357-A   બોગ ફનનાય વ્મક્ક્તને લતય મોજના  
કરભ-357-B  બાયતીમ દંડ વહશતાની કરભ-326 A અથલા કરભ-376 D શઠે દંડ ઉયાતં લતય  
કરભ-357 D  શઠે દંડ ઉયાતં લતય  
કરભ-357 C  ીહડતોની વાયલાય  
કરભ-358  કાયન લગય ધયકડ થમેર વ્મક્ક્તઓને લતય  
કરભ-359  અશતગશૃણીમ (ોરીવ અશધકાય ફશાયના) કેવોભા ંખચક ચકૂલલાનો હુકભ 
કરભ-360  વાયી લતકણ ૂકંની અજભામળ કે ઠકો આીને મકુ્ત કયલાનો આદેળ આલા ફાફત  
કરભ-361  કેટરાક કેવોભા ંખાવ કાયણોની નોંધ  
કરભ-362  અદારત ચકુાદાભા ંપેયપાય કયળે નહશ  
કરભ-363  આયોી અને અન્સમ વ્મક્ક્તઓને ચકુાદાની નકર આલા ફાફત  
કરભ-364  પેવરાનુ ંબાાતંય કમાયે કયવુ ં 
કરભ-365  શનણકમ તથા વજાની નકર હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટને વેળન્સવ અદારત ભોકરળે  

પ્રકયણ-28 :- ભોતની વજાના હુકભો ફશાય કયલા ફાફત. 

કરભ-366  દેશાતદંડની વજા ફશારી ભાટે ભોકરલી  
કરભ-367  શલળે તાવ કયલા અથલા લધાયે યુાલો રેલા ભાટે આદેળ આલા ફાફત  
કરભ-368  વજા ફશાયર યાખલાની અથલા ગનુ્સશો યદ કયલાની શાઇકોટકની વત્તા  
કરભ-369  આલી ફશારી કે વજાના હુકભભા ંફે જજોને વશી કયલા ફાફત  
કરભ-370  ભતબેદ લખતે કામકલાશી   
કરભ-371  શાઇકોટક ને ફશારી ભાટે ભોકરલાભા ંઆલેરા કેવોભા ંકામકલાશી  

પ્રકયણ-29 :- અીરો. 

કરભ-372 અીરની જોગલાઈ. 
કરભ-373  સરેુશ જાલલા અથલા વાયી ચારચરગત ભાટે જાભીનગીયી આલાના અથલા જાભીન ન ્લીકાયલાના અથલા જાભીન યદ 

કયલાના હુકભ વાભે અીર કયલા ફાફત  
કરભ-374  વજાઓ વાભે અીર  
કરભ-375  આયોી ગનુ્સશાનો ્લીકાય કયે ત્માયે કેટરાકં કેવોભા ંઅીર થઇ ળકે નહશ.  
કરભ-376  નજીલા કેવોભા ંઅીર થઇ ળકળે નહશ  
કરભ-377  વજા વાભે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અીર  
કરભ-378  શનદો ઠયાલી મકુ્ત કયલાના કેવભા ંઅીર  
કરભ-379  કેટરાક કેવભા ંશાઇકોટક  દ્વાયા વજા કયલાભા ંઆલે તેના વાભે અીર કયલા ફાફત  
કરભ-380  કેટરાક કેવોભા ંઅીર ભાટે શલશળષ્ટ્ટ અશધકાય  
કરભ-381  વેળન્સવ અદારતને થમેરી અીરની સનુાલણી  
કરભ-382 અીર ભાટે અયજી. 
કરભ-383  અીર કયનાય જેરભા ંશોમ ત્માયે કયલાની કામકલાશી  
કરભ-384   વભંક્ષપ્ત યીતે અીર યદ કયલા ફાફત  
કરભ-385  વભંક્ષપ્ત યીતે યદ નહશ કયેરી અીરોની સનુાલણી ભાટે કામકલાશી  
કરભ-386  અીર અદારતની વત્તાઓ  
કરભ-387  આધીન અીર અદારતન ચકુાદાઓ  
કરભ-388  શાઇકોટકનો અીરનો આદેળ નીચેની અદારતને પ્રભાભણત કયલાભા ંઆલળે   
કરભ-389  અીરનો શનણકમ થતા સધુી વજાની ભોકપૂી, અીર કયનાયને જાભીન ય મકુ્ત કયલા ફાફત  
કરભ-390  શનદો ઠયાલી મકુ્ત કયલા વાભેની અીરભા ંઆયોીના ધયકડ કયલા ફાફત  
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કરભ-391  અીર અદારત લધાયાનો યુાલો રઇ ળકે અથલા તે રેલા ભાટે આદેળ આળે  
કરભ-392  જમાયે અીર અદારતના ન્સમામાધીળો વયખી યીતે લશેંચલામેરા શોમ ત્માયે કામાકલાશી   
કરભ-393  અીરભા ંઆેરા ચકુાદાઓ તથા આદેળોનુ ંઆખયીણુ ં 
કરભ-394  અીરની વભાચ્પ્ત  

પ્રકયણ-30 :- યેપયન્સવ અને હયશલઝન. 

કરભ-395 શાઈકોટક ને યેપયન્સવ. 
કરભ-396  શાઇકોટકના હુકભને અનવુયીને તે કેવનો શનકાર કયલા અંગે  
કરભ-397  હયશલઝન વત્તાનો ઉમોગ કયલાના શતેથુી યેકડક ભગંાલલા શલળે  
કરભ-398  તાવનો આદેળ કયલાની વત્તા શલળ  
કરભ-400  એહડળનર વેળન્સવ જજની વત્તાઓ હયશલઝન અંગે  
કરભ-401 શાઈકોટકની હયશલઝન વત્તાઓ. 
કરભ-402  પેયતાવ ભાટેના કેવો ાછા ખેચી રેલાની અથલા શનણકમાથે ભોકરી આલાની શાઇકોટકની વત્તા  
કરભ-403  ક્ષકાયોને વાબંલા અંગેનો અદારતનો શલકલ્  
કરભ-404  ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટની નોંધ શાઇકોટક  અથલા વેળન્સવ કોટક  કરભ-397 શઠે ભગંાલે ત્માયે તેભણે તે કેવને રગતી તભાભ નોંધ 

યેકડકની વાથે ભોકરલી ળકળે.  
કરભ-405  મજુફ શાઇકોટક  તથા વેળન્સવ કોટક  કયેર હુકભ નીચેની અદારતને ોતાનો શનણકમ પ્રભાભણત કયીને ભોકરી આળે.  

પ્રકયણ-31 :- પોજદાયી કેવોની તફદીરી. 

કરભ-406 કેવો અને અીરો તફદીર કયલાની સપુ્રીભ કોટકની વત્તા.  
કરભ-407 કેવો અને અીરો તફદીર કયલાની શાઈકોટકની વત્તા.  
કરભ-408 કેવો અને અીરો તફદીર કયલાની વેળન્સવ જજની વત્તા.  

કરભ-409  વેળન્સવ જજોએ કેવો અને અીર ાછી ખેંચલા  
કરભ-410 જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટોએ કેવ ાછા ખેંચલા ફાફત  
કરભ-411  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટએ કેવ વોંલા કે ાછા ખેંચલા  
કરભ-412  કાયણોની રેભખત નોંધ  

પ્રકયણ-32 :- વજાઓનો અભર, ભોકપૂી, ભાપી અને ઘટાડો. 

કરભ-413  કરભ-368 મજુફ કયેરા હુકભનો અભર  
કરભ-414  અીર કે હયશલઝનભા ંશાઇકોટક  દ્વાય પાવંીની વજા વબંાલેર શોમ ત્માએ વેળન્સવ કોટક  વજાનો અભર કયલા ભાટે લોયંટ કાઢળે  
કરભ-415  વલોચ્ચ અદારતને અીર કયલાભા ંઆલે તે કેવભા ંદેશાતંદંતની વજાનો અભર મરુલતી  
કરભ-416  ગબકલતી સ્ત્રી ય દેશાતંદંડની વજાનો અભર મરુલતી  
કરભ-417  કેદનુ ં્થ નક્કી કયલાની વત્તા  
કરભ-418  કેદની વજાનો અભર  
કરભ-419  અભર ભાટે લોયંટ  
કરભ-420  લોયંટ કોની ાવે યખાળે  
કરભ-421  દંડની લસરૂાત ભાટેનુ ંલોયંટ  
કરભ-422  આલા લોયંટની અવય શલળે  
કરભ-423  અન્સમ પ્રદેળની કોઇ અદારત દ્વાયા દંડની લસરૂાત ભાટે કાઢેુ ંલોયંટ કે જેને આ અશધશનમભ રાગ ુડતો નથી  
કરભ- 424  કેદની વજાના અભરની ભોકપૂી અંગે  
કરભ-425  લોયંટ કોણ કાઢી ળકળે  
કરભ-426  વજા ાભેરા નાવી છુટેર ગનેુગાયને થમેર વજાનો કમાયે અભર થળે   
કરભ-427  અન્સમ ગનુા ભાટે વજા થઇ ચકૂી શોમ તે ગનેુગાયને વજા  
કરભ-428  મજુફ આયોી અટકામતભા ંયહ્યા શોમ તે વભમ કેદની વજાભા ંનજયે રેલા અંગે જોગલાઇ કયેરી છે  
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કરભ-429  અલાદ  
કરભ-430  વજાનો યેૂયૂો અભર થમા છી લોયંટ જે અદારતભાં્ મી ફજલલાભા ંઆલેર શોમ તે કોટકભા ંતેના ય વશી કયેર ળેયા વાથે 

ાછંુ ભોકરવુ ં 
કરભ-431  જે યકભ આલાનો ઓડકય કયલાભા ંઆલેર શોમ તે દંડ તયીકે લસરૂાત કયલાની ્ષ્ટ્ટ જોગલાઈ આ અશધશનમભથી ઠયાલેર ના 

શોમ ત્માયે તે યકભ દંડ શોમ તેભ લસરુ કયી ળકાળે  
કરભ-432  વજા ભોકપૂ યાખલાની કે ભાપ કયલાની વત્તા  
કરભ-433  વજાભા ંઘટાડો કયલાની વત્તા શલળે  
કરભ-433-A  કેટરાક કેવભા ંવજા ભાપ કયલાની અથલા તેભા ંઘટાડો કયલાની વત્તાઓ ઉય શનમતં્રણ અંગે  
કરભ-434  કરભ-432 અને 433 થી યાજ્મ વયકાયને આલાભા ંઆલેર વત્તાઓ, પાવંીની ફાફતભા ંકેન્સર વયકાય ન લાયી ળકળે  
કરભ-435  કેટરાક કેવોભા ંયાજ્મ વયકાય કેન્સર વયકાય વાથે ભવરત કમાક ફાદ કામક કયળે  
કરભ-433 ગનેુગાયની વજાભા ંઘટાડો કયલાની યાજ્મ વયકાયની વત્તા.  

પ્રકયણ-33 :- જાભીન અને મચુયક ફાફતે. 

કરભ-436 ક્યાયે જાભીન આી ળકામ છે અથલાતો ક્યાયે જાભીન રઈ ળકામ છે.  
કરભ-436-A  જેની વાભે કાનનૂી કામકલાશી ચારતે શોમ તેલા કાચા કાભના કેદીને કેટરા વભમ સધુી ક્ટડીભા ંયાખી ળકામ.  
કરભ-437 ભફન જાભીનાત્ર ગનુાભા ંજાભીન ભેલલા અંગે.  
કરભ-437-A  જાભીનથી આયોીને છીની અીર અદારત વભક્ષ શાજય થલા ભાટે  
કરભ-438 દશળેત ધયાલતી વ્મક્ક્તને જાભીન ભજુંય કયલાનો હુકભ (આગોતયા જાભીન).  
કરભ-439 જાભીન વફંધંભા ંશાઈકોટક  અથલા વેળન્સવ અદારતની ખાવ વત્તાઓ.  
કરભ-440  ોરીવ અશધકાયી અથલા ભેજજ્રેટે ભાગેંર જાભીનની યકભભા ંઘટાડો કયલાનો શાઇકોટક  અથલા વેળન્સવ અદારત ઓડકય કયી ળકે  
કરભ-441  આયોી અને જાભીનોનુ ંખત અંગે  
કરભ-441-A  જાભીનની શલગત અંગે  
કરભ-442  ક્ટડીભાથંી છોદી મકૂલા ફાફત  
કરભ-443  પ્રથભ જાભીન અયૂતા શોમ તો યૂતી જાભીનગીયી રેલાની કોટકની વત્તા  
કરભ-444  જાભીનોને મકુ્ત કયલા અંગે  
કરભ-445  ખતના ફદરે અનાભત  
કરભ-446  ખત જપ્ત કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકયીશત   
કરભ-446-A  ફોન્સડ અને જાભીન યદ કયલા ફાફત  
કરભ-447  જાભીનની નાદાયી, મતૃ્ય ુાભે કે ખત જપ્ત થામ ત્માયે કામકયીશત  
કરભ-448  વગીયના મચુયકા ફાફતે  
કરભ-449  કરભ-446 મજુફ કયલાભા ંઆલેર તભાભ હુકભો અીરાત્ર છે, એટરે કે તેની વાભે અીર થઇ ળકે.  
કરભ-450  શાઇકોટક  કે વેળન્સવ કોટકભા ંશાજય થલા કે શાજય યશલેા ભાટેની રેણી થમેરી યકભ લસરૂ કયલા શાઇકોટક  કે વેળન્સવ કોટક  કોઇણ 

ભેજજ્રેટને હુકભ આી ળકળે.  

પ્રકયણ-34 :- શભરકતનો શનકાર. 

કરભ-451  અમકુ કેવોભા ંકામકલાશી તથા અન્સલેણ દયમ્માન શભલ્કત ક્ટડીભા યાખલા અને તેના શનકાર કયલા ભાટેનો હુકભ  
કરભ=452  કામદેવયની કામકલાશી યૂી થમે શનકાર ભાટેનો હુકભ  
કરભ-453  ગનેુગાય ાવેથી પ્રાપ્ત થમેરી યકભ શનદો ખયીદનાયને આલા અંગે  
કરભ-454  કરભ-452 કે 453 મજુફના હુકભો વાભે અીર કયી ળકામ  
કરભ-455  ફદનક્ષીકાયક અને ફીજી લ્તનુો નાળ કયલાનો હુકભ કયી ળકે  
કરભ-456  ્થાલય શભરકત અંગેનો કફજો ાછો વોંલાની વત્તા અંગે  
કરભ-457  શભરકતનો કફજો રેલાભા ંઆલે ત્માયે ોરીવ દ્વાયા કામકલાશી  
કરભ-458  છ ભહશનાની અંદય કોઇ દાલેદાય શાજય ન થામ ત્માયે કામકયીશત  
કરભ-459  ફગડી જામ તેલી શભરકત લેચી નાખંલાની વત્તા  
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પ્રકયણ-35 :- અશનમશભત કામકલાશી. 

કરભ-460  અશનમશભતતાઓથી કામદેવયની કામકલાશી દૂશત થતી નથી  
કરભ-461  જે અશનમશભતતાઓથી કામદેવયની કામકલાશીને દૂશત કયે છે  
કરભ-462  ખોટા ્થે કામકલાશી અંગે  
કરભ-463  કરભ-164 કે કરભ-281ની જોગલાઇઓનુ ંારન ના થયુ ંશોમ  
કરભ-464  તશોભતનામુ ંઘડલાભા ંભરૂ કે તેની અવય અથલા તશોભતનામુ ંન ઘડવુ ં  
કરભ-465  ભરૂચકૂ કે અશનમશભતતાને રીધે શનણકમ કે વજાનો હુકભ કમાયે પેયલી ળકામ કે યદ કયી ળકામ  
કરભ-466  ક્ષશત અથલા ખાભીના કાયણે જપ્તી ગેયકામદેવય નહશિં થામ  

પ્રકયણ-36 :- કેટરાક ગનુાઓની નોંધ રેલા ભાટે વભમભમાકદા. 

કરભ-467  વ્માખ્માઓ  
કરભ-468  વભમભમાકદાનો વભમ લીતી ગમા ફાદ ગનુાનુ ંકોક્ગ્નઝન્સવ રઇ ળકાળે નહશિં  
કરભ-469  વભમભમાકદાની ળરૂઆત  
કરભ-470  કેટરાક કેવોભા ંવભમ ફાદ કયલા અંગે  
કરભ-471  જે તાયીખે અદારત ફધં શોમ તે હદલવ ફાદ કયલા ફાફય  
કરભ-472  વતત ફનતા ગનુા  
કરભ-473  અમકુ કેવોભા ંવભમભમાકદા રફંાલલા ફાફત  

પ્રકયણ-37 :- યચયૂણ જોગલાઈઓ. 

કરભ-474  શાઇકોટક  વભક્ષ ન્સમાશમક કામકલાશી  
કરભ-475  ભશૂભદ, શલાઇદ, નૌકાદ વફંધંી કામદાઓને આધીન વ્મક્ક્તઓની સનુાલણી  
કરભ-476  નમનૂા અંગે  
કરભ-477  શનમભો ઘડલાની શાઇકોટકની વત્તા   
કરભ-478  અમકુ કેવોભા ંએચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટને પાલામેર કામોભા ંપેયપાય કયલાની વત્તા  
કરભ-479  જ્જ કે ભેજજ્રેટ જેભા ંઅંગત હશત ધયાલે તે કેવ  
કરભ-480  કેટરીક કોટોભા ંલકીરાત તયીકે પે્રન્ક્ટવ કયતા લકીર ભેજજ્રેટ તયીકે કામક ન કયી ળકે  
કરભ-481  આ અશધશનમભ શઠે કોઇ શભરકતના લેચાણ વફંધેં પયજ ફજાલતા શોમ તે જાશયેનોકય શભરકત ખયીદી ળકળે નહશિં કે શયાજીભા ં

ભાગંણી મકૂી ળકળે નહશિં.  
કરભ-482  શાઇકોટકની વત્તા શલળે અલાદ  
કરભ-483  દયેક શાઇકોટક  ોતાને આધીન જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની કોટક  ય આલા ભેજજ્રેટ ય દેખયેખ યાખલાની પયજ છે.  
કરભ-484  યદ કયલા ફાફતો અને અલાદો અંગે  
 

 

CrPC ના અગત્મના પ્રશ્નો  

 

1.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભ ક્યાયથી અભરભા ંઆવ્મો ? 1/4/1974 

2.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભભા ંકેટરા પ્રકયણો અને કરભો છે ? 37 પ્રકયણ , 484 કરભો  

3.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભ 1973  ક્યા ંયાજ્મભા ંરાગ ુડતો નથી ? જમ્મ ુકાશ્ભીય 

4.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભ 1973 ની કઇ કરભ મજુફ શલશલધ વ્માખ્માઓ આલાભા આલી છે ? કરભ  2  
5.  વી.આય.ી.વી. મજુફ ભેરોોભરટન શલ્તાયભા ંકોને કશલેામ ? જે નગયની લ્તી દવ રાખ 

કયતા લધાયે શોમ તે શલ્તાયને 
કશલેાભા આલે છે   
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6.  વી.આય.ી.વી. ના ક્યા ંપ્રકયણ ભાથી પોજદાયી અદારતોની યચના અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? પ્રકયણ 2 પાજદાયી અદારતોની 
યચના 
 

7.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 2 

8.  વી.આયેી.વી. ની કઇ કરભભા ંભેરોોરીટન શલ્તાયો શલળે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?  કરભ 8 
9.  ભેરોોરીટન શલ્તાય કોણ જાશયે કયી ળકે છે ? યાજ્મ વયકાય   

10.  નોન કોક્ગ્નઝેફર ગનુાની તાવનો હુકભ કોની ાવેથી ભેલી ળકામ ?  પ્ટક  ક્રાવ જ્યહુડળીમર ભેશન્રેટ  
11.  વી.આાય.ી.વી.ની કઇ કરભ વેળન્સવ કોટક  અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 9 

12.  વેળન્સવ જ્જની નીભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
13.  વી.આય.ી.વી. કઇ કરભભા ંઆવી્ટન્સટ જ્જ અગેજોગલાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ 1૦ 

14.  જ્યડુીળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયાના ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજવરેટની નીભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
15.  વેળન્સવ અદારત ની ્થાના કોના રાયા કયામ છે ? યાજ્મ વયકાય 

16.  આશવ્ટ્ટ વેળન્સવ જ્જ અથલા એડીળનર વેળન્સવ જ્જની શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
17.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંજ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અદારત અગે જોગલાઇ કયલાભા  આલી છે ? કરભ 11 

18.  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયના ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે? યાજ્મ વયકાય 

19.  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયાના  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કયલાભા 
આલી છે ?  

કરભ 12 

20.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ં્ેશ્મર જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ દ અગેની જોગલાઇ કયલાભા આલી ? કરભ 13 

21.  વી.આય.ી.વી. ્ેશ્મર જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? કેન્સર વયકાય અથલા યાજ્મ 
વયકાયની શલનતીથી શાઇકોટક  . 

22.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની શકુભત અગે જોગછાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 14 

23.  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ કોને આધીન છે ? વેળન્સવ જ્જ 

24.  ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ કોટકની ્થાપ્ના કોના રાયા કયલાભા આલી છે ? યાજ્મ વયકાય 

25.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ અદારત અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 16  
26.  ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ ની શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
27.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંચીપ ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ તથા લધાયાના ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ અગેં જોગલાઇ કયલાભા 

આલી છે? 

કરભ 17  

28.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ં્ેશ્મર ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ અગેં જોગછાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ 18 

29.  ચીપ ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ કોનેઅ આધીન છે ? વળન્સવ જ્જ 

30.  વી.આય.ી.વી.ની કઇભ એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ 20  

31.  એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ ની શનભણકુ કોના રાયા થામ છે ? યાજ્મ વયકાય 

32.  હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટ અને ઓડીળનર હડ્રીકટ ભેજજ્રેટજી શનભણકુ કોના રાયા થામ છે ?  યાજ્મ વયકાય 

33.  કબરુાતના શનલેદનો નોંધાલા ભાટે ક્યા ંભેજજ્રેટ ની જરૂય ડે છે ? જ્યહુડળીમર અથલા ભેરોોરીટન 
ભેજજ્રેટ. 

34.  ભાભરતદાય ક્યા ંપ્રકાયનો ભેજજ્રેટ કશલેામ છે ? એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ. 
35.  એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ કોને આધીન ગણલાભા આલે  છે ? હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટ 

36.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ ની વતાઓ અગ ુજોગલાઇ કયલાભા આલી છે?  કરભ 22 

37.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય અગે જોગલાઇ કયલાની છે?   કરભ 24 

38.  બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય  શનભણકુ કોન કયે  છે ? યાજ્મ વયકાય 

39.  શુ ંોરીવ અશધકાયી વી.આય.ી.વી.શઠે જે વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલાની વતા ધયાલતો શોમ તેને કડલા બાયતના ંકોઇ 
ણ જ્ગમાએ તેનો ીછો કયી ળકે છે ? 

શા 

40.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંઆવી્ટ્ટ બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુયની શનભણકુ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?  કરભ 25 

41.  વી.આય.ી.વી.ની કમા ંપ્રકયણભા ંઅદારતોની વતાઓ અગે ચચાક કયલાભા આલી છે ? પ્રકયણ 3 , અદારતોની વતા 
42.  16  લકથી નીચેના ફાકોને ગનુા કમો શોમ તો આલા ગનુા ની સનુલણી ક્યા ંજ્જ રાયા થઇ ળકે છે ? ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ 

અથલા ભચલ્રન એક્ટ 1960 શઠે  
્થાેરી અદારતના જ્જ 

43.  વેળન્સવ જજ રાયા કામદા મજુફ પયભામેરીભોતની વજા કોની ફશારીને  આધીન યશળેે ? શાઇકોટક  
44.  ભોતની અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક કયતા લધ ુવભમની કેદની વજા અગે કમા ંજજ ાવે વતા છે ? વેળન્સવ જજ અને લધાયાના 

વેળન્સવ જજ 

45.  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ કેટરા લક સધુીની કેદની વજા પયભાલી ળકે છે ? 7  લક સધુી 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  60 

46.  પ્ટક  ક્રાવ ભેજજ્રેટ કેટરા લક સધુીભા ંકેદ અથલા કેટરા રૂીમા સધુીભા ંદંડ અથલભ ફને પ્રકાયની વજા પયભાલી ળકામ 
છે ?  

3 લક સધુીની કેદ અથલા  

10,000 રૂીમાસધુીનો દંડ અથલા 
ફનેં 

47.   વેકન્સડ ભેજજ્રેટ કેટરા લક સધુીભા ંકેદ અથલા કેટરા રૂીમા સધુીભા ંદંડ અથલભ ફને પ્રકાયની વજા પયભાલી ળકામ છે ? 1  લક સધુીની કેદ અથલા 5000 

રૂીમા સધુીનો દંડ અથલા ફનેં. 
48.  ચીપ ભેરોોરીટન  ભેજજ્રેટની વતા કોના વભકક્ષ છે ? ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ  
49.  ભેરોોરીટન  ભેજજ્રેટની વતા કોના વભકક્ષ છે ? પ્રથભ લગકના ભેજજ્રેટ 

50.  જો ગનેુગાયને દંડની વજા પયભાલલાભા ંઓલરી શોમ ત્માયે જો તે ગનેુગાયને દંડ ન બયે તો તેને કેદની વજા કયલી 
અશનલામક વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કયલાભા આલે છે ? 

કરભ 30  

51.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્તન ુમતુ્યનુ ુ ંયહ્સ્મ ળોધલા ભાટે તેની દમનાલેરી રાળ ફશાય કાઢીને તાવ કયલાનો હુકભ ક્યો ભેજજ્રેટ 
આે છે? 

કોઇ ણ તે શલ્માયના 
વતાપ્રાપ્ત ભેજજ્રેટ 

52.  વી.આય.ી.વી. ના ક્યા ંપ્રકણભા ંઉચ્ચ ોરીવ અશધકાયીઓની વતા શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 4  

ઉચ્ચ ોરીવ અશધકાયીઓની 
વતા  

53.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ંવ્મક્ક્તના ધયકડ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? પ્રકયણ 5   વ્મક્ક્તની ધયકડ 

54.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંકરભો વ્મક્ક્તના ધયકડ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 41 થી 60 

55.  ગનુાન ુલગીકયણ કેટરા અને ક્યા ંક્યા ંબાગભા ંકયલાભા આવ્યુ ંછે ? ફે બાગભા ં(1)કોક્ગ્નઝેફર ગનુો 
– ોરીવ અશધકાયી ગનુો અને 
(2) નોન કોક્ગ્નઝેફર ગનુો – 
ોરીવ અશધકાયી ફશાયનો ગનુો 

56.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે ોરીવ કોઇ ણ વ્મક્ક્તની લગય લોયેન્સટે ધયકડકયી ળકે છે ? કરભ 41  
57.  જો કોઇ ણ વ્મક્ક્ત કોક્ગ્નઝેફર ગનુાભા ંવડંોલામેરા શોમ , તો વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ોરીવ લગય લોયેન્સટે 

તેની ધયકડ કયી ળકે છે ? 

કરભ 41(1) 

58.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે વ્મક્ક્ત ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ શાજય યશલેા થલા ભાટે ની નોટીવ ાઠલી ળકામ છે ? કરભ 41(1) 
59.  ધયકડ થમેરા વ્મક્ક્તને અટકામતના વભમગાા દયમ્માન તેના વંદગીના લકીરને ભેલાનો અશધકાય 

વી.આય.ી.વી.ની કરભ શઠે ભેરો છે ? 
કરભ 41(4) 

60.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ કોઇ ણ ખાનગી વ્મક્ક્તને તેની શાજયીભા ંથમેરા ભફનજાભીનાત્ર અને કોક્ગ્નઝેફર ગનુા 
ભાટે ધયકડ કયલાનો અશધકાય આે છે ? 

કરભ 43 

61.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભેજજ્રેટ ધયકડ કયલાની વતા આે છે ? 

 
કરભ 44 

62.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે રશ્કયી દોના વભ્મોને ધયકડ કયલાની વતા પ્રાપ્ત થામ છે ?  કરભ  45 

63.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ધયકડ કયલાની યીત અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ  46 

64.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠેજેની ધયકડ લગય લોયેન્સટ કયલાભાટે ના અશધકાય શોમ તેલી વ્મક્ક્તની ધયકડ 
કયલાના શતેવુય કોઇ ણ ોરીવ અશધકાયી બાયતભા ંગભે તે ્થે તેનો ીછો કયી ળકે છે? 

કરભ  48 

65.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે લગય લોયેન્સટે ધયકડ કયામેરા વ્મક્ક્ત ધયકડના કાયણો જણાલલા જરૂયી છે તેલી 
જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? 

કરભ  50 

66.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલાભા ંઆલી છે તેના વગાને જાણ કયલાની જોગલાઇ કયલાભા 
આલી છે? 

કરભ  50( 1) 

67.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે વ્મક્ક્તની ધયકડ થમેર વ્મક્ક્તને જડતી અગે જોગલાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ  51 

68.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે આક્રભક ળસ્ત્રો જપ્ત કયી ળકામ છે ? કરભ  52 

69.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે ધયકડ કયલાભા આલેર વ્મક્ક્તની ઓખ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ  54 (1) 

70.  ોરીવ જે વ્મક્ક્તની લગય લોયેન્સટે ધયકડ કયી શોમ તેને ચોલી કરાક થી લધાયે વભમ ભાટે ક્ટડીભા ંયાખી ળકામ નશી 
તેલી જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંકયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 57 

71.  ોરીવ જે વ્મક્ક્તની લગય લોયેન્સટે ધયકડ કયી શોમ તેને કેટરા કરાક થી લધાયે વભમ ભાટે ક્ટડીભા ંયાખી ળકામ નશી ? 24 કરાક 
72.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ં શાજય થલાની પયજ ાડલા ભાટે કાભગીયી હુકભો અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? પ્રકયણ 6 શાજય પયજ ાડલા 

અંગે કાભભગયી હુકભો 
73.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંવભન્સવ અંગે જોગલાઇ છે ? કરભ 61 

74.  _______એ અદારતોની રેખીત આદેળ છે. જે ફે પ્રતભા ંશોલો જોઇએઅને તેના ય અદારતના અધ્મક્ષ અથલા ઉચ્ચ 
અશધકાયીઓ વશી તથા અદારતની મરુા શોલી જોઇએ. 

વભન્સવ 

75.  વી.આય.ી.વી. કઇ કરભ વભન્સવને ફજાલલાની યીત દળાકલેર છે ? કરભ 62 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  61 

76.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવભન્સવ ફજાલલાની યીતે દળાકલાભા આલી છે? કરભ 62 

77.  કોટક  રાયા કાઢલાભા આલેરા વભન્સવ કેટરા પ્રતભા ંશોલો જોઇએ ? 2 
78.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંઉચ્ચ દયજ્જભા ંોરીવ અશધકાયી ઓની વતા  અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 36 

79.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંોતાન ુનાભ ઠાભ જણાલાની ના ાડનાય વ્મક્ક્તને કડલાની વતા ોરીવ ને આલાભા 
આલી છે? 

કરભ 42 

80.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જેની ધયકડ થામ છે  તે વ્મક્ક્ત જે જગ્માભા શોમ તે જ્ગમાની જડતી રેલાનો ોરીવ 
અશધકાયવને વતા છે ? 

કરભ 47 

81.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજ્માયે ોરીવ અશધકાયી લોયેન્સટ લગય કયડલા ભાટે જ્માયે ોતાના તાફા  અશધકાયને 
ભોકરે તે વભમ અનવુયલાની કામકપ્રણારી આલંાભા આલી છે ?  

કરભ 55 

82.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભાકંર કરભ શઠે ટાર રાયા વાક્ષીઓ ઉય વભન્સવની ફજલણી કયલાની જોગલાઇ 
કયલાભા આલી છે ?  

કરભ 69 

83.  યાજ્મ વયકાય રાયા હુકભ કયીને જાશયે કયેરા ગનેુગાયને વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ લગય લોયન્સટે કડી ળકામ છે 
? 

કરભ 41 (1 -C) 

84.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ લોયન્સટની ફજલણી બાયતભા ંગભે ત્મા થઇ ળકે છે ? કરભ 77 
85.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંધયકડના ંલોયાન્સટનો નમનુો અને તેની મદુત ની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 70 
86.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ એક ોરીવ અશધકાયી ફીજા ોરીવ અશધકાયીને ફનલણી કયલા લોયન્સટ આી ળકે છે  

?  
કરભ 74 

87.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ંલોયન્સટ કોઇ ણ વ્મક્ક્ત ને ફજાલલા ભેજજ્રેટ આી ળકે છે ? કરભ 73 
88.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે શનમભીત ભડંી અને નોધામેરા ભડંો યં વભન્સવ ની ફજલણી થઇ ળકે છે ? કરભ 63 
89.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવયકાયી નોકય ઉય વભન્સવની ફજલણી થઇ ળકે છે? કરભ 66 
90.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજેના નાભન ુલોયન્સટ કાઢલાભા આલે શોમ તેની ઘયકડ છીની કામકલાી દળાકલલાભા ં

આલી  છે? 
કરભ 80 

91.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંકોઇ ણ ોરીવ અશધકાયી તેની પયજભા ંઅડચણ રૂ કયનાયી લગય લોયેન્સટ ઘયકડ કયી 
ળકે છે?  

કરભ 41 (E) 

92.  પયાય (નાવી છુટેર) થમેર વ્મક્ક્ત  ભાટે જાશયેનાભાની મદુત અગેં વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજોગલાઇ કયલાભા 
આલી છે? 

કરભ 82 

93.  પયાય (નાવી છુટેર) થમેર વ્મક્ક્ત  ભાટે જાશયેનાભાની મદુત કેટરા દીલવની શોમ છે ? ત્રીવ દીલવથી શોલી નશી 
94.  વી.આય.ી.વી. ની કરભ 53 મજુફ કોઇ ણ સ્ત્રીની તાવ કોણ કયી ળકે છે ? ભાત્ર ફીજી કોઇ સ્ત્રી 
95.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંનાવી છુટેરા વ્મક્ક્ત ભીરકતની જપ્તી અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 83 

96.  વી. આય.ી.વી.ની કરભ 84 મજુફ પયાય વ્મક્ક્તની શભવકતનો જપ્તી અગે દાલા તથા લાઘોકેટરી મદુતભા ંદાખર કયી 
ળકામ છે ? 

6 ભશીના ની અંદય 

97.  વી.આય.ી.વી. ના ક્યા પ્રકયણભા ંલ્તઓુ યજુ કયલાની પયજ ાડલા ભાટેના કાભગીયીની હુકભો ની ચચાક કયલાભા આલી 
છે?  

પ્રકયણ 7 ,લ્તઓુ યજુ કયલાની  
પયજ ડલા ભાટેની કાભગીયી 
હુકભો . 

98.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંદ્તાલેજ અથલા અન્સમ લ્ત ુયજુ કયલાના વભન્સવ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલીછે ? કરભ 91 

99.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવચક લોયન્સટ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 93 
100.  ચોયીની ભીરકત , ફનાલટી દ્તાલેજો લગેયે યાખલાભા ંીાઅવ્મા શોમ તેલા ળક ઉત્ત્ર થામ તેલા ્થની વલકલોયન્સટ રાયા 

જડતી વી.આય.ી.વી.  ની કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે ?  
કરભ 94 

101.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ગેયકામદા કેદ યખામેરી વ્મક્ક્તને ભાટે જડતોની હુકભ કયી વ્મક્ક્તને ળોઘ કયલા ભાટે 
વચક લરયન્સટ કાઢવ ળકામ છે ? 

કરભ 97 

102.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે 18 લકથી લમની સ્ત્રીના ંઅનમન ની પયીમાદ ભતા તેણીને વોપ્લાભા આદેળ 
ભેજજ્રેટ કયી ળકે છે ? 

કરભ 98 

103.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોઇ ણ ોરીવ અશધકાયી ચોયામેર , ચોયી થમેરી શોલાની ળકા ંશઠેની ભીરકત જપ્ત 
કયી ળકે છે ? 

કરભ 102 

104.  ગનુો વાફીત થમે સરેુશ જાલલા ભાટેની જાભીનગીયી વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે ?  કરભ 106 
105.  યાજરોશની ફાફતભા ંવાયી ચારચરગતની જાભીનગીયી વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે ? કરભ 108 
106.  યીઢા ગનેુગાય ાવેથી વાયા લતકન ભાટે જાભીનગી કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે? કરભ 110 
107.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ંસરેુશળાતંી જાલલા તથા વાયા લતકન ભાટે જાભીનગીયી ની ચચાક કયલાભા ઓલ છે ?      પ્રકયણ 8 
108.  વી.આય.ી.વી.ના કમા ંપ્રકયણભા ંત્ની , ફાકો અને ભાતા-ીતા ના બયણોણ ભાટેના ંહુકભ અગે ચચાક કયલાભા આલી 

છે ? 
પ્રકયણ 9 

109.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ ભા ંવી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે અગે તથા હુકભને યદ કયલા અગે જોગલાઇ કયલાભા કરભ 125 
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  62 

આલી છે ? 
110.  બયણોણ ની કામકલાશી ક્યા ં્થે કયલી તે અંગે વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંજોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 126 
111.  બયણોષ્ટ્ણની યકભભા ંપેયપાય વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કયી ળકામ છે ? કરભ 127 
112.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ પ્રકયણભા ંજાશયેવ્મલ્થા અને સરેુશળાશત જાલલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  પ્રકયણ 10 
113.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભથી ોરીવ અશધકાયીને નાગયીક ફનો ઉમોગ કયીને ભડંી શલખેયલાનો વતા આલંાભા 

આલી છે ? 
કરભ 129 

114.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ  મજુફ ગેયકામદેળય ભડંી શલખેયલાભા વળસ્ત્રદો નો ઉમોગ કયી ળકામ છે ? કરભ 130 
115.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ વળસ્ત્ર દીને અશધકાયીઓને ભડંીશલખેયજાની વતા આે છે ? કરભ 131 
116.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંગેયકામદેળક ભડંીની ફાફતભા ંજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 129 થી 132 
117.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જાશયે ઉરાલ અંગે જોલલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 133 થી 143  
118.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોઇ ણ મોગ્મ વતાશધકાયી  ઉરલ દુય કયલા વયતી આદેળ આી ળકે છે ? કરભ 133 
119.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે વયઘવો, વમશુ ક્લામતો અથલા વળસ્ત્ર વમશુ તારીભ ય શથીમાયો યાખલા પ્રશતફધં 

પયભાલી ળકાળે ? 
કરભ 144 (A) 

120.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જભીન અથલા ાણી ને રગતા શલલાદાભા ંકાયણે જ્મા ંસરેુશ બગં થલાની વબાલના શોમ 
ત્માયની કામકપ્રણારીભા ંદળાકલલાભા આલી છે ?    

કરભ 145 

121.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે તકયાયી શભરકતભા ંજપ્તી રઇ તેના ભાટે યીવીલય નીભી ળકામ છે ? કરભ 146 
122.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ અશધકાયી  કોગ્નીઝેફર ગનુો અટકાલલા દયભીમાન કયી ળકે છે ? કરભ 149 
123.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરી અશધકાયી કોગ્નીઝેફર ગનુો અટકાલલા ઘયકડ કયી ળકે છે ?  કરભ 151 
124.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ંગનુો અટકાલલા ભાટે ોરીવ ગરા ફાફતે ચચાક કયલાભા આલી છે ?  પ્રકયણ 11  
125.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરી જાશયે શભરકતને નકુવાન થતં ુઅટકાલી ળકે છે ?  કરભ 152 
126.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ જાશયે શભરકતને નકુળાન થત ુઅટકાલી ળકે છે ? કરભ 153 
127.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોગ્નીઝેફર ગનુાની ભાશીતી આનાય ની શલગત નુ ંરેભખતભા ંનોધ કયી ોરીવ તેની 

એક નકર શલનામલુ્મે ભાહશતી આલાયાને આલી એલી જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 154 

128.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ વાક્ષીઓની તાવ કયી ળકે છે ?  કરભ 161 
129.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોઇ ગનુાની તાવ ભાટે ોરીવ અશધકાયી જડતી રઇ ળકામ છે ?  કરભ 165 
130.  વી.આય.ી.વી.ના કરભ 168 શઠે દયજજાના ોરીવ અશધકાયી રાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલ.ર ોરીવ હયોટ કોને 

આલાનો શોમ છે ? 
ોરીવ ્ટેળનના અશધકાયીને 

131.  First Information report (F.I.R. ) એટરે શુ ં? પ્રથભ ભાશીતી અશલેાર 
132.  ોરીવ તાવની કાલાકશી અંગેની જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંકયલાભા આલી છે ? કરભ 157 

133.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ અશધકાયી વાક્ષીઓને શાજય થલા રેભખત હુકભ કયી ળકે છે ? કરભ 160 
134.  પ્રથભ ભાશીતી અશલેાર (F.I.R. ) દાખર કમાું છી વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ એ ભેજજ્રેટ પયીમાદ ભોકરી 

ળકે છે. ? 
કરભ 158 

135.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ તાવ ભાટે અથલા પ્રાયંબીક તાવ ભાટે ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 159 
136.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કબરુાતો અને શનલેદનની નોધ અગે જોગલાઇ કયલાભા આીલ  છે ? કરભ 164 
137.  જો ોરીવ રાયા આયોીને અન્સલેણ 24 કરાક ભા ંરુુના થામ ત્માયે કયલાની કામકલાશી ફાફતે વી.આય.ી.વી.ના કઇ 

કરભ શઠે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?  
કરભ167 

138.  વી.આય.ી.વી.ના મજુફ જ્માયે ોરીવ રાયા અન્સલેણ  ભાટે આયોીને 24 કરાક કયતા લધ ુવભમ ભાટે ક્ટડીભા ંયાખલો 
શોમ , તો ોરીવ અશધકાયી ભેજજ્રેટ વભક્ષ ળાની ભાગણી કય છે ? 

યીભાન્સડ 

139.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જો અયુતો યુાલા ઓમ ત્માયે આયોીને  છોડી  મકુલાભા ંઆલે છે ?  કરભ 169 
140.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ તાવભા ંકામકલાશીભા ંડામયીભા ંઅંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 172 
141.  વી.આય.ી.વી.ના કરભ 172 શઠે દયેક ોરીવ અશધકાયીને રઇવ તાવભા ંકામકલાશીભા ંડામયીના ંકેટરા દીલવભા ંનોધ 

કયલાની શોમ છે ?  
યોજેયોજ 

142.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ164  શઠે કબરુાત અને શનલેદનોની નોધ કોણ કયે  છે? જ્યડુીળીમર ભેજજ્રેટ અને 
ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ  

143.  ફાકના ફાત્કાયને રગતી  તાવ ોરીવ ્ટેળનભા ંઅશધકાયીને રાયા ભાશીતીની નોધ થમેર શોમ તે તાયીખથી કેટરા 
વભમભા ંણૂક કયલાની યશળેે ? 

ત્રણ ભશીનાભા ં

144.  ોરવ તાવ ણૂક થતાી્ોરીવ અશધકાયીઓને હયોટક  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે તૈમાય થામ છે ? કરભ 173 
145.  વી.આય.ી.વી.ના કરભ 173 શઠે ોરીવ તાવ ણૂક થલાનો યીોટક  ફીજા ક્યા ંનાભે ઓખામ છે ?   ચાજવીટ 
146.  આત્ભશત્મા લગેયેભા ંોરીવ અશધકાયી તાવ કયીને હયોટક  કયલા ફાફતે વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જોગલાઇ 

કયલાભા આલી છે ?    
કરભ 174 
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147.   કરભ 174 મજુફ આત્ભશત્મા લગેયેભા ંોરીવ તાવ કયીને  તે હયોટક  ય ોરીવ અશધકાયીએ વશી  કયીને કોને ભોકરી 
આલાનો શોમ છે ?  

હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટ અથલા 
હડશલઝન ભેજજ્રેટ 

148.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ અશધકાયીને વ્મક્ક્તઓને વભન્સવથી ફોરાલી ળકે છે ? કરભ 175 
149.  ભેજજ્રેટ મતુ્યનુા કાયણે તાવ વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કયલી ળકામ છે ? કરભ 176 
150.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 177 શઠે તાવ તથા ન્સમામીક કામકલાશીન ુવાભાન્સમ ્થ ક્યુ ંયશળે ? જે ્થાશનક અદારતોભા ંહુકુભતભા ં

તે ગનુો કયામો શોમ તે  
151.  ત્રો રાયા કયલાભા ંઆલેરા ગનુા ંફદરની ન્સમામીક કામકલાશી ની જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કયલાભા 

આલી છે ? 
કરભ 182 

152.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ  186 શઠે મજુફ જ્માયે તાવ અથલા ઇન્સવાપી કામકલાશી ક્યા ંજીલ્રાભા ંકયલી તે ળકંા્દ શોમ 
ત્માયે તે ફાફતે કોણ શનણમક કયે છે ?  

ઉચ્ચ ન્સમામારમ 

153.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 188 શઠે જ્માયે બાયતભા ંફશાય કોઇ નાગયીક ભધદયીમે  અથલા નાગયીક ન શોમ તેલી કોઇ 
વ્મક્ક્ત બાયતભા ંનોધામેરા દયીમાઇ કે શલાઇ જશાજ ઉય કોઇ ગનુો થામ તો ત્માયે ઇન્સવાપી કામકલાશી ક્યા ંચરાલલાભા ં
આલળે ? 

બાયતભા ંતે વ્મક્ક્ત જે ્થેથી 
આલે તે ્થ. 

154.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે રગ્ન અંગેનો ગનુાઓ ભાટે પોજદાયી કામકલાશી દળાકલલાભા આલી છે  
 ? 

કરભ 198 

155.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંફદનક્ષી ભાટે પોજદાયી કામકલાશી દળાકલલાભા આલી છે ? કરભ 199 
156.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંઅંતગતક પયીમાદ ની તાર અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલે. છે ?   કરભ 200 
157.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંન્સમામધીળોને અને જાશયે નોકય વાભે  પોજદાયી અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?   કરભ 197 
158.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંજોગલાઇ મજુફ ભેજજ્રેટ પયીમાદ કાઢવ નાખે છે ? કરભ 203 
159.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંઅંતગકત ભેજજ્રેટ વભક્ષ આયોીને શાજય યશલેાભાથીં મકુ્ક્ત ભે છે ?  કરભ 205 
160.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંજ્માયે પયીમાદ કેવ અને ોરીવ તાવ ભાટે એકજ ગનુાભા વફંધભા ંશોમ ત્માયે 

અનવુયલાની કામકલાશી અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 210 

161.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંતશોભતની શલગતો અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 211 
162.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંતશોભતનાભાભા ંગનુાભા ં્થ , વભમ અને જે વ્મક્ક્તની શલરુધ્ર અથલા લ્તનુા વફંધભા ં

ગનુો થમો શોમ તેની શલગતો આલાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 212 

163.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંતશોભતભાનંી શલગતો જણાલલાભા થમેર ભરુના યીણાભ અંગે ભરુ ના યીણાભ અંગે 
જોગલાઇ કયલાભા આલે છે  ?    

કરભ 215 

164.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 216 મજુફ તશોભતનાભા ંપેયપાય કયલાની વતા આે છે ?  અદારત 
165.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 225 ભેજફ વેળન્સવ કોટક  વભક્ષ કાનનુી કામકલાશીભા ંપયીમાદ ક્ષની કામકલાશી કોણ ચરાલી ળકે છે 

? 
બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુય 

166.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજેરભા ંયશરેા વાક્ષીને તાવલાની વતા અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 271 
167.  વી.આય.ી.વી.કરભ 272 મજુફ શાઇકકોટ શવલામ અન્સમ અદારતોભા ંબાા કઇ યશળેે ?   યાજ્મવયકાય નક્કી કયે તે 
168.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 277 મજુફ યુાલાની નોધની બાા કઇ યશળેે ? વાક્ષી અદારતન બાાભા ંયુાલા 

આે તો તે બાાભા ંયુાલો રખી 
રેલાભા આલળે.  

169.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ એક લખત એક દોીત ઠયેર કે શનદો ઠયાલી છોડી મકેુર વ્મક્ક્ત ય એક જ ગનુાના 
ભાટે પન્સવાપી કામકલાશી થઇ ળકે નશી ?   

કરભ 300 

170.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ આયોીને ોતાની વંદગીના લકીર ભાયપતે ફચાલ કયલાનો અશધકાય છે ?  કરભ 303 
171.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ કેટરાક કેવોભા ંયાજ્મના ખચકના આયોીને કાનનુી વશામ આલાની જોગલાઇ છે ?  કરભ 304 
172.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ જ્માયે કોયોયેળન કે નોધામેરા ભડંી આયી શોમ ત્માયે આયોીને  ૈકી એક શોમ 

ત્માયે તે તાવ ઇન્સવાપ કામકલાશી ભાટે એક પ્રશતનીશધ નીભી ળકે છે ?  
કરભ 305 

173.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 306 મજુફ કોના ગનુાના વશ આયોીને  ભાપી આલાની વતા ધયાલે છે ? ચીપ જ્યહુડશળમર ભેજજ્રેટ , 
ભેરોોરીટન ભજંજ્રેટ , પ્ટક  
કરાવ ભેજજ્રેટ  

174.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 307 મજુફ ક્યા ંભેજજ્રેટને વજા ભાપીનો આદેળ કયલાની વતા છે ? વેળન્સવ અદારતના ખાયા 
ન્સમામધીળો ખાવ કયીને અથલા 
ચીપ જ્યહુડશળમર ભેજજ્રેટ  

175.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભની જોગલાઇ શઠે નમનુાની વશી અથલા શ્તાક્ષય આલાનો કોઇ વ્મક્ક્તને આદેળ  કયલાની 
ભેજજ્રેટ વતા છે ? 

કરભ 311(A) 

176.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંજોગલાઇ શઠે આયોી ફચાલ ક્ષનો વાક્ષી ફની ળકામ છે ? કરભ 315 
177.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંગનુાઓના વભાધાન અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 320 
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  64 

178.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંઆયોીની કામકલાશી વભજી ળકે તેભ નશોમ ત્માયેની કામકલાશી દળાકલલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 318 
179.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાભા ંદોશત જણામ તેલી અન્સમ વ્મક્ક્તઓ વાભે કામકલાશી કયલાની વતા અંગે 

જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  
કરભ 319 

180.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કોઇ ણ વભમે કેવનો ચાજ ધયાલતા બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુય અથલા આશવ્ટ્ટ બ્બ્રક 
પ્રોશવક્યટુય ચકુાદો જાશયે થતા શરેા પોજદાયી કામકલાશી ાછી ખેચી ળકે છે ?   

કરભ 321 

181.  તાવ અથલા કાનનુી કામકલાશી ળરૂ થઇ ગમા ફાદ જ્માયે ભેજજ્રેટે એભ રાગે કે કેવ કશભટ કયલો જોઇએ ત્માયની કામકલાશી 
અંગે વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજોગલાઇ કયલાભા આલી છે? 

કરભ 323 

182.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંઆયોીને હદલાન શોમ તે ફાફતભા ંકામકલાશીની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 328 
183.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજ્માયે આયોીને અક્્થય ભગજનો શોમ તે ફાફતની કામકલાશી જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે 

?  
કરભ 333 

184.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 319 મજુફ કોને દીલાન અદારતગણી ળકામ છે ?  યજી્રાય અથલા વફયજી્રાય 
185.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંચકુાદા અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 353 
186.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંચકુાદાની બાા અને શલગતો અંગે જોગછાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 354 
187.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ની જોગલાઇ શઠે અદારતભા ંચકુાદા આતી લખતે લતય આલાનો આદેળ કયી ળકે છે ? કરભ 357 
188.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ વાયી લણકતકુ ની અજભામળ કે ઠકો આીને મકુ્ત કયલાનો આદેળ આલા ફાફતે 

જોગલાઇ  કયલાભા આલી છે?  
કરભ 360 

189.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ અંતગકત શાઇકોટક  વેળન્સવ કોટક  રાયા પયભામેરી વજા ફશાર યાખલાની અથલા ગનુો કયલાની 
વતા ધયાલે છે ? 

કરભ 368 

190.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કાયણ લગય ધયકડ થમેર વ્મક્ક્તને લતય આલાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 358 
191.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ અંતગકત વજાઓ  વાભે અીર અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 374 
192.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ં‘‘અીરના અશધકાય ’’ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 372 
193.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંઅીરની વભાચ્પ્ત અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 394 
194.  અીરનો શનણકમ થતંા સધુી વજાની  ભાકુપી અથલા અીર કયનાયને જાભીન ય મકુ્ત કયલા ફાફતે વી.આય.ી.વી.ની 

કઇ કરભભા ંજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 389 

195.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભની જોગલાઇ મજુફ કોઇ ણ દઅદારતભા ંકેવના શનકાર ભાટે શાઇકોટને  યેપયન્સવ ભોકરી ળકે 
છે ? 

કરભ 395 

196.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંવેળન્સવ જજની હયલીઝન અંગે વતા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 399 
197.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંશાઇકોટ ની હયલીઝન અંગે વતા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 401 
198.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ જ્માયે વલોચ્ચ અદારત અીર કયલાભા ંઆલે તે કેવભા ંદેશાતંદંડની વજાભા ંઅભર 

મરુતલી યશ ેછે ? 
કરભ 415 

199.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ ગબકલતી સ્ત્રી ય દેશાતંદંડની વજાભા ંઅભર મરુતલી યશ ેછે ?  કરભ 416 
200.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંજાભીન રઇ ળકામ તેલા કેવો ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 436 
201.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંભફનજાભીનાત્ર ગનુાઓ અંગેના કેવભા ંજાભીન રેલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 437 
202.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંધયકડ થલાની દશળેત ધયાલતી વ્મક્ક્ત જાભીન (આગોતયા જાભીન ) ભજુંય કયલાના હુકભ 

ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 438 

203.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંશભરકતનો કફજો રેલાભા ંઆલે ત્માયે ોરીવ રાયા કામકલાશી ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ?  

કરભ 457 

204.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંછ ભશીનાની અંદય શભરકતનો કોઇ દાલેદાય શાજય શોમ ન થામ ત્માયે  કાતકયીશત અંગે. 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 458 

205.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંવતત ફનતા ગનુાની વભમ ભમાકદા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 472 
206.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજે તાયીખ અદારત ફધં શોમ તે દીલવ ફાદ કયલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 471 
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બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  - 1872     

Indian Evidence Act, 1872  
 પ્રકયણ-11, કરભ-167  

 બાયતીમ યુાલાનો કામદો 15 ભાચક, 1872 ભા ંફનેર છે.   
 ઈન્ડડમન એવલડડવ એક્ટન ે3 બાગભાાં લશેંચામલે ાં છે.  

 બાગ-1 : સ વાંગત શકીકતો  

 બાગ-2 : પ યાલા વલળ ે 

 બાગ-3 : પ યાલાની યજૂઆત તનેી અવય  

 
પ્રકયણ-1 :- પ્રાયંભબક 

કરભ-1  ટૂંકી વજ્ઞા, વ્માક્તા અને આયંબ.  
કરભ-2  અગાઉના અશધશનમભોને યદ જાશયે કયલા શલળે.  
કરભ-3  અથકઘટન.  
કરભ-4  શકીકત ભાની રઈ ળકામ.  

પ્રકયણ-2 :- સવુગંત શકીકતો. 
કરભ-5  શલલાદી શકીકતો તમા તેને સવુગંત શકીકતોનો યુાલા આલા ફાફત.  
કરભ-6  તે શકીકત પ્ર્તતુ છે કે જે એક જ ફનાલના બાગરૂે છે.  
કરભ-7  શલલાદી શકીકતો ભાટે શનશભત્ત, કાયણ અથલા હયણારૂ શોમ તેલી શકીકતો.  
કરભ-8 ઉદે્દળ, તૈમાયી અથલા આગ ાછની લતકણ ૂકં.  
કરભ-9 ઓખ યેડ. 
કરભ-10  વભાન મોજના વફંધંભા ંકાલતરૂ કયનાયે કશરેી કે કયેરી ફાફતો.  
કરભ-11 શ્તાક્ષય અંગેનો અભબપ્રામ. 
કરભ-12  નકુવાનીના દાલાભા ંકોટક  જેના ંયથી નકુવાનીની યકભ નક્કી કયે તે શકીકત પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-13  જ્માયે શક છુાલા રૂહઢન ુઅક્્તત્લ શલલાદી શોમ ત્માયે શકીકતો પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-14  ભાનશવક ક્્થશત અથલા ળાયીહયક ક્્થશત અથલા ળાયીહયક વલેંદનાનુ ંઅક્્તત્લ દળાકલતી શકીકતો.  
કરભ-15  ઈયાદાલૂકક અથલા આકક્્ભક થમેર કૃત્મના પ્રશ્ન વફંધંી શકીકતો.  
કરભ-16  વ્મલવામના યીતયવભનુ ંઅક્્તત્લ કમા વજંોગોભા ંપ્ર્તતુ છે.  
કરભ-17 ્લીકૃશત કે કબરુાત. 
કરભ-18  કેવના કોઈ ક્ષકાયે અથલા તેના એજન્સટે કયેર ્લીકૃશત.  
કરભ-19  એલી વ્મક્ક્તની ્લીકૃશત કે જેનુ ં્થાન દાલાના કોઈ ક્ષકાયની શલરૂદ્ધભા ંછે એવુ ંયુલાય કયવુ ંડે.  
કરભ-20  દાલાના કોઈ ક્ષકાયે તકયાયી ફાફતે ્ષ્ટ્ટ ભાહશતી આી ઉલ્રેખ કમો શોમ તે વ્મક્ક્તએ કયેરી ્લીકૃશત.  
કરભ-21  શકીકતોની ક્્લકાય કયનાય વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ અથલા તેભના લતીની ્લીકૃશતની વાભફતી.  
કરભ-22  દ્તાલેજો અંગે ભૌભખખ ્લીકૃશત ક્યાયે પ્ર્તતુ ગણામ.  
કરભ-22-A  ઈરેક્રોશનક યેકડકની શલગત અંગે ભૌભખક ્લીકૃશત સવુગંત છે.  
કરભ-23  હદલાની દાલાભા ં્લીકૃશત કમાયે પ્ર્તતુ ગણામ.  
કરભ-24 પોજદાયી કામકલાહશભા ંપ્રરોબન, ધભહક અથલા લચનને કાયણે કયેરી કબરુાત ક્યાયે પ્ર્તતુ ગણામ.  

કરભ-25 ોરીવ રૂફરૂ કયેરી કબરુાત ળાભફત કયી ળકાળે નહશ.  
કરભ-26 ોરીવ ક્ટડીભા ંશોમ ત્માયે આયોીએ કયેરી કબરુાત તેની શલરુદ્ધ વાભફત કયી ળકાળે નહશ.  

કરભ-27 આયોી ાવેથી ભેરી ભાહશતીનો કેટરો બાગ યુલાય થમેરો ભાની ળકામ. (હડ્કલયી ચંનામુ)ં.  

કરભ-28 પ્રરોબન, ધભહક અથલા લચનથી ભન ઉય થમેરી અવય દુય થમા છી કયેરી કબરુાત પ્ર્તતુ છે.  

કરભ-29  કબરૂાત કોઈ અન્સમ યીતે પ્ર્તતુ શોમ તો તે ગપુ્ત યાખલાના લચનને કાયણે અપ્ર્તતુ ફનતી નથી.  
કરભ-30  એક જ ગનુાના વશઆયોીઓ ૈકી એક આયોીએ કયેરી કબરૂાત તે યુાલાભા ંગ્રાહ્ય શતી કબરૂાત કયનાય આયોી તથા 
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વશઆયોી ઉય થતી અવય વફંધંભા ંશલચાયણા.  
કરભ-31  ્લીકૃત એ શનણાકમક વાભફતી નથી યંત ુતે પ્રશતયોધ તયીકે અભરભા ંઆલી ળકે.   
કરભ-32 ભયણોન્સમખુ શનલેદન (ડાઈંગ હડક્રેયેળન). 
કરભ-33  કેટરાક યુાલાની તેભા ંજણાલેરી શકીકતો વાચી શોલાનુ ંયુલાય કયલા ભાટે ત્માયછીની ફીજી કામકલાશીભા ંસવુગંતતાણુ.ં  
કરભ-34 હશવાફી ચોડાભા ંકયેરી નોંધ કમાયે પ્ર્તતુ કયલાભા ંઆલે છે.  
કરભ-35 ોતાની પયજ ફજાલતા ંજાશયે યેકોડકભા ંકયલાભા ંઆલેરી નોંધ.  
કરભ-36 પ્રાન, નક્ળા તથા ચાટકભાના કથનોની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-37 કેટરાક અશધશનમભોભા ંઅથલા જાશયેનાભાઓભા ંવભાલેર શોમ તેલી જાશયે પ્રકાયની શહકકતો વફંધંી કથનોની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-38 કામદાના ુ્ તકોભા ંશોમ તેલા કથનોની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-39  કોઈ શનલેદન જમાયે લાતચીતન દ્તાલેજ, ચોડા, ઈરેકરોશનક યેકડકનો બાગ શોમ ત્માયે યુાલો શુ ંઆલો જોઈએ.  
કરભ-40  ફીજી લખત દાલા કે ન્સમામની કામકલાશી અટકાલલા અગાઉના ચકુાદા પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-41  પ્રોફેટ અંગેની શકુભત લાયતા આેરા ચકુાદાઓની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-42  કરભ-41ભા ંજણાવ્મા શવલામના ચકુાદા, હુકભો, હુકભનાભાઓની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-43  કરભ-40 થી 42 સધુીભા ંજણાવ્મા શોમ તે શવલામના ચકુાદા કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-44  ચકુાદો ભેલલાભા ંથમેર કટ કે ભેાણુ ંઅથલા કોટકની અક્ષભતા વાફીત કયી ળકાળે.  
કરભ-45 શનષ્ટ્ણાતં વ્મક્ક્તઓના અભબપ્રામો. 
કરભ-45-A  ઈરેક્રોનીક યુાલાને તાવનાયનો અભબપ્રામ.  
કરભ-46  શનષ્ટ્ણાતંના અભબપ્રામ વાથે વફંધં ધયાલતી શકીકતો.  
કરભ-47 શ્તાક્ષય અંગેના અભબપ્રામ ક્યાયે પ્ર્તતુ છે. 
કરભ-47-A  ડીજીટર વીગ્નેચયભા ંઅભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ ફને.  
કરભ-48  શક અથલા હયલાજના અક્્તત્લ અંગેનો અભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-49  પ્રથાઓ, ભાન્સમતા કે શવદ્ધાતંો અંગેનો અભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-50  વગણ અંગેનો અભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ છે.   
કરભ-51  અભબપ્રામ ભાટેના કાયણ કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-52  હદલાની કોટકભા ંલતકન વાફીત કયલા ભાટે ચાહયત્ર અપ્ર્તતુ છે.  
કરભ-53 પોજદાયી કેવોભા ંઅગાઉનુ ંવારંુ ચાહયત્મ પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-53-A ચાહયત્મ ્ને અગાઉના ંજાશતમ અનબુલનો યુાલો કેટરાક કેવોભા ંપ્ર્તતુ નથી.  

કરભ-54  ઉત્તય રૂે શોમ તે શવલામ અગાલનુ ંચાહયત્ર પ્ર્તતુ નથી.  
કરભ-55  નકુવાનીની યકભને અવય કયત ુ ંચાહયત્ર્મ.  

પ્રકયણ-3 :- કઇ શકીકતો વાફીત કયલાની જરૂય નથી. 
કરભ-56  ન્સમામીક નોંધ રેલા ાત્ર કશીકત વાફીત કયલાની જરૂયી નથી.  
કરભ-57  ન્સમામીક નોંધ રેલી ડે એ શકીકતો.  
કરભ-58  કબરુ યાખેર શકીકત યુલાય કયલાની જરૂય નથી.  

પ્રકયણ-4 :- ભૌભખક યુાલા શલળે. 
કરભ-59  ભૌભખક યુાલા દ્વાયા કશીકત યુલાય કયલા.  
કરભ-60 ભૌભખક યુાલો શંભેળા પ્રત્મક્ષ શોલો જોઈએ.  

પ્રકયણ-5 :- દ્તાલેજી યુલા 
કરભ-61 દ્તાલેજી શલગત વફંધંી યુાલા. 
કરભ-62 પ્રાથશભક યુાલા. 
કરભ-63 ગૌણ યુાલા. 
કરભ-64  પ્રાથભીક યુાલાથી દ્તાલેજોની વાફીતી.  
કરભ-65 દ્તાલેજો વફધંી ગૌા યુાલો આી ળકામ તેલા વજંોગો.  

કરભ-65-A  ઈરેકરોનીક યેકડક અંગે યુાલો આલા ભાટે કયેર ખાવ જોગલાઈઓ.  
કરભ-65-B  ઈરેકરોનીક યેકડકની યુાલભા ંગ્રાહ્યતા.  
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કરભ-66  દ્તાલેજ યજુ કયલા ભાટે આલાભા ંઆલતી નોટીવ અંગે શનમભો.  
કરભ-67  યજુ કયેર દ્તાલેજ ઉય જે વ્મક્ક્તએ વશી કયેરાનુ ંઅથલા તે તેણે રખ્મો શોલાનુ ંકશલેાત ુ ંશોમ તેલી વ્મક્ક્તની વશી અને 

શ્તાક્ષયની વાભફતી.  
કરભ-67-A  ઈરેકરોનીક (ડીજીટર) વશીની વાભફતીનો યુાલો.  
કરભ-68  જે દ્તાલેજ ઉય વાભફતી વશીની આલશ્મકતા શોમ તે દ્તાલેજ થમો શોલાના યુાલા.  
કરભ-69  ળાખ કયનાય વાક્ષી જમાયે ભી ળકે તેભ ન શોમ ત્માયે વાભફતી.  
કરભ-70  ળાખ કયલાભા ંઆલેર તેલા દ્તાલેજના ક્ષકાયે તે કયી આપ્માની શકીકતની ્લીકૃશત.  
કરભ-71  ળાખ કયનાય વાક્ષી. દ્તાલેજ થમાની શકીકતનો ઈન્સકાય કયે ત્માયે વાભફતી.  
કરભ-72  દ્તાલેજ ઉય વાક્ષીની ળાખની કાનનુી જરૂયીમાત નહશિં શોમ તેલા દ્તાલેજ વફંધંી વાભફતી.  
કરભ-73  વશી રખાણ અથલા વાભફતી ફીજા ્લીકાયામેરી અથલા વાભફત થમેરી વશીઓ, રખાણો આથલા વીર વાથે વયખાભણી.  
કરભ-73-A  ડીઝીટર વશીની વચ્ચાઈ અંગે યુાલો.  
કરભ-74 જાશયે દ્તાલેજ. 
કરભ-75 ખાનગી દ્તાલેજ. 
કરભ-76  જાશયે દ્તાલેજોની પ્રભાભણત નકરો.  
કરભ-77  પ્રભાભણત ીંકરો યજુ કયીને દ્તાલેજોની વાભફતી.  
કરભ-78  ફીજા વયકાયી દ્તાલેજોની વાભફતી.  
કરભ-79  પ્રભાભણત નકરો ખયી શોલા શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-80  યુાલાના યેકડક તયીકે યજુ થમેર દ્તાલેજ શલળે અનભુાન કયલા ફાફત.  
કરભ-81  ગેઝેટો, લતકભાનત્રો, ારાકભેન્સટ, ખાનગી અશધશનમભો અને ફીજા દ્તાલેજો શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-81-A  ઈરેક્ટોનીક પોભકભા ંપ્રગટ થતા ંગેઝેટની ધાયણા.  
કરભ-82  વીર કે વશીના યુાલા શલના ઈંગ્રેન્સડભા ંગ્રાહ્ય શોમ તેલા દ્તાલેજો શલળે ધાયી રેલા ફાફત.  
કરભ-83  વયકાયી આદેળના આધાયે ફનાલલાભા ંઆલેર નકળા કે પ્રાન શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-84  કામદાના તથા ચકુાદાઓના યીોટકના વગં્રશ શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-85  ાલય ઓપ એટની શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-85-A   ઈરેકરોનીક વભજૂતી વફંધંભા ંઅનભુાન.  
કરભ-85-B  ઈરેક્રોનીક યેકડક અને ડીજીટર વીગ્નેચય વફંધેંનુ ંઅનભુાન.  
કરભ-85-C  હડજીટર વશીલાા પ્રભાણત્રો ફાફત અનભુાન.  
કરભ-86  શલદેળી ન્સમામીક યેકડકની પ્રભાભણત નકરો શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-87  ુ્ તકો, નકળા અને ચાટક  શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-88  તાયના વદેંળા વફંધંી ધાયણા.  
કરભ-88-A   ઈરેક્રોનીક વદેંળાઓ વફંધંભા ંઅનભુાન.  
કરભ-89  યજુ નહશિં થમેરા દ્તાલેજો શલશધવય થમા શોલાની શકીકત ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-90  ત્રીવ લક જુના દ્તાલેજો અંગે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-90-A  ાચં લક જુનો ઈરેક્રોનીક યેકડક ફાફત અનભુાન.  

પ્રકયણ-6 :- દ્તાલેજી યુાલા શોમ ત્માયે ભૌખીક યુાલો નહશિં રેલા શલળે.  
કરભ-91  દ્તાલેજી ્લરૂે અામેરા કયાયોની ગ્રાન્સટોની તેભજ શભરકતની ફીજી વ્મલ્થાની શલગતોનો યુાલો.  
કરભ-92  ભૌભખક કબરુાતોનો યુાલો નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-93  વશંધધ્મ દ્તાલેજની વભજૂતી આલા કે સધુાયલા યુાલો નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-94  પ્રલતકભાન શકીકતોને દ્તાલેજ રાગ ુડતો શોમ ત્મા ંશલરૂદ્ધ યુાલો નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-95  પ્રલતકભાન શકીકતોના વદંબકભા ંઅથકશીન દ્તાલેજો શલળે યુાલા.  
કરભ-96 કેટરીક વ્મક્ક્તઓ ૈકી એક જ વ્મક્ક્તને રાગ ુડી ળકે તેલી બાા રાગ ુાડલા શલળે યુાલા.  
કરભ-97  શકીકતોના ફે વેટભાથંી કોઈને ણ ખયી યીતે યેૂયૂી રાગ ુડતી ન શોમ તેલી બાા ફેભાથંી એક વેટને રાગ ુાડલા શલળે યુાલા.  
કરભ-98  ઉકેરી નહશિં ળકામ તેલી ભરી લગેયેના અથક અંગે યુાલો.  
કરભ-99  દ્તાલેજની શલગતોભા ંપેયપાય કયતી કબરુાતનો યુાલો કોણ આી ળકે.  
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કરભ-100  લીર વફંધંી બાયતીમ લાયવા શક્ક અશધશનમભની જોગલાઈઓ ભાટે અલાદ.  
પ્રકયણ-7 :- વાભફતીના ફોજા શલળે. 

કરભ-101  યુાલાની વાભફતીનો ફોજો.  
કરભ-102  યુાલાનો ફીજો કોના ઉય શોમ છે.  
કરભ-103  કોઈ શલશળષ્ટ્ટ શકીકત વફંધંભા ંયુાલાનો ફોજો.  
કરભ-104  યુાલો ગ્રાહ્ય ફને તે ભાટે વાફીત કયલાની શકીકત વાભફત કયલાનો ફોજો.  
કરભ-105 આયોનો કેળ અલાદોભા ંઆલી જતો શોલાનુ ંવાભફત કયલાનો ફોજો (જે વ્મક્તી ઉય આયો મકુામ તેને ફોજો).  

કરભ-106 ખાવ જાણકાયી અંગેનો અભબપ્રામ (ખાવ જણકાયી છે તે વ્મક્ક્ત ય).  
કરભ-107 30 લક દયમ્માન શમાત શોલાન ુજેના શલળે જાણલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તે વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુ યુલાય કયલાનુ ંફોજો (તેવ ુકશનેાય ઉય).  

કરભ-108 7 લક સધુી ખફય અંતય ભળ્મા ન શોમ તે વ્મક્ક્ત શમાત છે તેવ ુકશનેાય ઉય વાભફતીનો ફોજો.  

કરભ-109  બાગીદાયો, જભીન ભારીક અને ગણોશતમાના તેભજ જભીન ભારીક અને તેના એજન્સટના વફંધં અંગે યુાલાનો ફોજો.  
કરભ-110  ભારીકી શલળે યુાલાનો ફોજો.  
કરભ-111 એક ક્ષકાય વહક્રમ શલિાવ ધયાલતો શોમ ત્માયે વ્મલશાયની શદુ્ધ શનષ્ટ્ઠાનો યુાલો.  
કરભ-111-A  કેટરાક ગનુાઓ વફંધંભા ંભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-112 ઔયવ તુ્ર અંગે અનભુાન. 
કરભ-113  યાજ્મનો શલ્તાય વોંી દીધાની વાભફતી.  
કરભ-113-A આત્ભશત્મા અંગે અનભુાન (રગ્નના ં7 લકભા)ં.  
કરભ-113-B દશજે મતૃ્ય ુઅંગે ભાશન રેલા ફાફત. 
કરભ-114  કેટરીક શકીકતો અક્્તત્લભા ંછે એવુ ંકોટક  ભાની રઈ ળકે.  
કરભ-114-A ફાત્કાયની કેટરીક પયીમાદભા ંવભંશત ન શોલાનુ ંભાની રેલાભા ંઆલળે.  

પ્રકયણ-8 :- પ્રશતફધં. 
કરભ-115  કામદેવય પ્રશતફધં (એ્રોર)  
કરભ-116  શભરકતના બાડુતને અને શભરકતના કફજેદાય વ્મક્ક્તના રાઈવન્સવદાયને પ્રશતફધં.  
કરભ-117   ભફર ઓપ એક્ષ્ચેન્સજ (શલનીભમત્ર) ્લીકાયનાયને ભાર વાચલલા ભાટે રેના ફેઈરી અથલા રામવન્સવ આનાય વફંધંીભા ંપ્રશતફધં.  

પ્રકયણ-9 :- વાક્ષીઓ શલળે. 
કરભ-118 કોણ વાભક્ષ આી ળકે. 
કરભ-119 વાભક્ષ ભોઢાથી ફોભરને જણાલલાભા ંઅવભથક શોમ(મુગંા વાભક્ષ).  

કરભ-120  હદલાની દાલાના ક્ષકાયોના શતઓ કે ત્નીઓ જેની ઉય પોજદાયી કામકલાશી ચારતી શોમ તે વ્મક્ક્તઓ શત અથલા ત્ની.  
કરભ-121 ન્સમામાશધળો અને ભેજજ્રેટો.  
કરભ-122  રગ્નજીલન દયમ્માન ભેરી ભાહશતી.  
કરભ-123  યાજ્મના કાયોફાય શલળે યુાલો.  
કરભ-124  વયકાયી ફાફતો શલળે ત્રવ્મલશાય.  
કરભ-125 ગનુો થલા અંગેની ભાહશતી. 
કરભ-126  વ્મવામ અંગે થમેરી ભાહશતીની આ રે.  
કરભ-127  કરભ-126ની જોગલાઈ દુબાશમાને ણ રાગ ુડે છે.  
કરભ-128  ્લેચ્છાએ યુાલો આલાથી શલળેઅશધકાય જતો કમો છે તેભ ભાની રેલાભા ંઆલળે નહશિં.  
કરભ-129  કાનનુી વરાશકાયોને જણાલેરી ખાનગી શકીકતો.  
કરભ-130  ક્ષકાય ન શોમ તેલા વાક્ષીની શભરકતના ્લત્લઅશધકાય (ટાઈટર) યજુ થલા ફાફત.  
કરભ-131  દ્તાલેજો અથલા ઈરેકરોનીક યેકડક જે ફીજી વ્મક્ક્તના કફજાભા ંશોમ તે યજુ કયલા ના ાડી ળકળે.  
કરભ-132 વાભક્ષ તાયીકેના જલાફ આલાથી ોતે ગનુાભા ંઆલી જળે એ કાયણે વાભક્ષને જલાફ આલાભાથંી મકુ્ક્ત ભળે નહશ.  

કરભ-133 ગનુાભા ંભદદગાયી કયનાયની વાભક્ષ (તાજનો વાભક્ષ અથલા ભશતમો વાભક્ષ).  

કરભ-134 વાભક્ષઓની વખં્મા. 
પ્રકયણ-10 :- વાક્ષીઓને તાવલા શલળે. 

કરભ-135  વાક્ષીઓને યજુ કયલાનો ક્રભ અને તેને તાવલાનો ક્રભ.  
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કરભ-136  યુાલાની ગ્રાહ્યતાનો શનણકમ ન્સમામાધીળે કયલા ફાફત.  
કરભ-137 વયતાવ. 
કરભ-138 વાક્ષી તાવનો ક્રભ. 
કરભ-139  દ્તાલેજ યજુ કયલા ફાફતે ફોરાલેર વાક્ષીઓની ઉરટ તાવ.  
કરભ-140  વાક્ષીનુ ંચાહયત્ર્મ અંગે.  
કરભ-141 સચુક પ્રશ્ન. 
કરભ-142 ક્યાયે સચુક પ્રશ્નો છુી ળકામ નહશ. 
કરભ-143 ક્યાયે સચુક પ્રશ્નો છુી ળકામ. 
કરભ-144  રેભખત ્લરૂની શકીકત શલળે યુાલો.  
કરભ-145  અગાઉના રેભખત કથનો શલળે તાવ કયલા ફાફત.  
કરભ-146  ઉરટ તાવભા ંકામદેવયના પ્રશ્નો.  
કરભ-147  વાક્ષીને જલાફ આલા પયજ કમાયે ાડી ળકામ.  
કરભ-148  પ્રશ્ન કમાયે છુી ળકામ અને જલાફ આલાની પયજ કમાયે ાડી ળકામ તેનો શનણકમ કોટે રેલાનો શોમ છે.  
કરભ-149  વ્માજફી આધાય શલના પ્રશ્નો છુી ળકામ નહશિં.  
કરભ-150  વ્માજફી આધાય શલના પ્રશ્નો છુામ ત્માયે કોટે કયલાની કામકલાશી.  
કરભ-151  અશળષ્ટ્ટ અને શનિંદાયકુ્ત પ્રશ્નો.  
કરભ-152  અભાન કયલા કે ત્રાવ શોંચાડલાના ઈયાદાથી છુાતા પ્રશ્નો.  
કરભ-153  વચ્ચાઈ ાયખલા ભાટે પ્રશ્નોના જલાફનુ ંખડંન યુાલા નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-154 પયી ગમેર વાભક્ષ (Hostile witness). 
કરભ-155  વાક્ષીની શલિાવાત્રતા ઉય આકે્ષ કયલા ફાફત.  
કરભ-156  પ્ર્તતુ શકીકતના યુાલાનુ ંવભથકન કયે તેલા પ્રશ્નો ગ્રાહ્ય છે.  
કરભ-157  એક જ ઘટના અંગેના વાક્ષીના અગાઉના કથનને વભથકન ભાટે યુલાય કયી ળકામ.  
કરભ-158  કરભ-32 અથલા 33 પ્રભાણે પ્ર્તતુ શોમ તેલા યુલાય થમેરા કથનના વફંધંભા ંકઈ ફાફતો વાભફત કયી ળકાળે.  
કરભ-159 માદદા્ત તજી કયલા ફાફત. 
કરભ-160 માદદા્ત તજી કયલા ભાટે દ્તાલેજ વફંધંી યુાલો.  
કરભ-161 માદદા્ત તજી કયલા ભાટે લયામેરા રખાણ શલે પ્રત્મક્ષતા અશધકાય.  
કરભ-162  દ્તાલેજો યજુ કયલા અંગે.  
કરભ-163  નોટીવથી ભગંાલેરો અને યજૂ થમેરો દ્તાલેજ યુાલાભા ંરેલા ફાફત.  
કરભ-164  નોટીવભા ંભાગંની કયલાભા ંઆલેર શોલા છતા ંદ્તાલેજ યજૂ કયલા ઈન્સકાય ફાદ તેનો યુાલાભા ંઉમોગ.  
કરભ-165  પ્રશ્નો છુલાની કે દ્તાલેજો યજૂ કયલાનો હુકભ કયલાની ન્સમામાધીળની વત્તા.  
કરભ-166  જ્યયુી અથલા કોટકના વશામક શનષ્ટ્ણાતંની પ્રશ્નો છુલાની વત્તા.  

પ્રકયણ-11 :- યુાલાની અમોગ્મ ગ્રાહ્યતા તથા અ્લીકાય.  
કરભ-167  યુાલાની અમોગ્મ ગ્રાહ્યતા અથલા અ્લીકાય ભાટે નલેવયથી કેવ ચરાલલા.  
 

કેટરીક અગત્મની કરભો શલળે વભજ  

 

કરભ-9 :  

ઓખ યેડ  

એ પણૂણ પ્રકાળની શાજયીભાાં કયલાભાાં આલ ેછે. ઓખ યેડભાાં કોઈણ 

ોરીવ અવધકાયી શાજય યશતેો નથી. પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય છે.  

 ઓખ યેડ મોગ્મ વભમભમણદાભાાં થઈ જલી જોઈએ.  

ઓખ યેડભાાં કઈ કઈ લસ્ત   ઓખલાભાાં આલ ેછે.  

 આયોી અલાજ  

 ચારલાની ઢફ  

 આયોીનો ફાાંધો  

 આયોીની ળયીયની કોઈ રાક્ષણણકતા  

કોની શાજયીભાાં ઓખ યેડ કયલાભાાં આલ ેછે ?  
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ઍક્ઝીક્ય ટટલ ભજેજસ્રેટ (ભાભરતદાય)ની શાજયીભાાં ઓખયેડ 

કયલાભાાં આલ ેછે.  

કમા વાંજોગોભાાં કયલાભાાં આલ ેછે ?  

 જ્માયે કોઈ લસ્ત  ની ઓખ કયલાની શોમ ત્માયે (ચોયામરે કોઈ લસ્ત  , 

ભાયનાયન ાં શાડીંજય સ્ત્રીઓના ઘયેણા/વાડી)  

 જ્માયે કોઈ વાધન લડે કોઈ વ્મક્ક્તની શત્મા કયલાભાાં આલી ત ે

વાધનોની ઓખ કયલા ફાફત.  

 જ્માયે કોઈ લાશન અંગે ઓખ કયલાની શોમ ત્માયે.  

 જ્માયે ફ ેવ્મક્ક્ત એકફીજાથી અજાણ શોમ ત્માયે ઓખ યેડ  

કરભ-11 : શકીકતો અડમ યીત ેપ્રસ્ત  ત શોતી નથી ત ેકમાયે પ્રસ્ત  ત 

ગણામ. (એરઈફી)  

 આયોીની અડમ જગ્માએ શાજયી કોટણભાાં પ યાલાભાાં ભાડમ યાખ ેછે.  

કરભ-24 : પોજદાયી કામણલાશીભાાં પ્રરોબન, ધભકી, લચન ન ેકાયણ ે
કયેરી કબ રાત ક્યાયેક અપ્રસ્ત  ત ગણામ.  

 

 જો આયોીની કબ રાત પ્રરોબન, ધાક ધભકી લચન દ્વાયા ભેલલાભાાં 
આલી શોમ તો પ યાલાભાાં અપ્રસ્ત  ત કે અવાંગત ગણલાભાાં આલ ેછે. કોટણ 
ધ્માનભાાં યાખતી નથી.  

કરભ-25 : ોરીવ વભક્ષ કયેરી કબ રાત પ યાલાય કયી ળકાળ ેનશીં.  

ોરીવ કસ્ટડીભાાં ભજેજસ્રેટ વભક્ષ શાજય શોમ તો પ યાલાભાાં ભાડમ 
યાખલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-29 : આયોી ોરીવ કસ્ટડીભાાં શોમ ત્માયે તને ેકયેરી કબ રાત 
(કડપેળભડેટ) વાણફત કયી ળકાળ ેનશીં.  

 વીઆયીવી-164 મ જફ ભજેજસ્રેટ વભક્ષ કબરૂાત અન ેવનલદેન 
પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 ોરીવ કસ્ટડીભાાં ોરીવ અવધકાયી વભક્ષ કયેલ ાં વનલદેન પ યાલાભાાં 
ગ્રાહ્ય નથી.  

કરભ-27 : આયોી ાવથેી ભેરી શકીકતો કેટરોક બાગ પ યલાય કયી 
ળકાળ.ે (ટડસ્કલયી ાંચનામ )  

 ોરીવની રૂફરૂભાાં રલેાભાાં  આલ ેછે.  

 ોરીવ જેની રૂફર ભાાં ટડસ્કલયી ાંચનામ ાં કયલાભાાં આલ ેતનેી વશી 
રલેાભાાં આલ ેછે.  

ાંચનામ ાં : (1) ટડસ્કલયી (2) ઈનક્લસે્ટ (3) કોયનર/ણિટન  

 ફ ેવભ્મ શોલા જોઈએ.  

 ાંચનામ ાં એટર ેશ ાં ? ત્રાટશત વ્મક્ક્ત ફોર ેઅન ેોરીવ રખ ેતને ે
ાંચનામ ાં કશ ેછે.  

કરભ-28 : પ્રરોબન, ધભકી અથલા લશાનથી ભન ઉય ડેરી 
છાની અવય દૂય થમા છી કયેરી કબ રાત પ્રસ્ત  ત છે.  

 કેલી કબ રાતો અપ્રસ્ત  ત ગણલાભાાં આલ ેછે.  

(1) ખાનગી યાખલી ળયત ેકયેરી કબ રાત  

(2) આયોી વાથ ેછેતયવડીથી કયેરી કબ રાત  

(3) આયોી નળાભાાં શોમ ત્માયે કબ રાત  

(4) જે પ્રશ્નના જલાફ આલાની આયોીન ેના ાડી ળાંકા ત્માયે કયેરી 
ન કળાન  

કરભ-32 : ભયણ મ ખ વનલદેન (ડાઈગ ટડક્રયેેળન)  

 રણેખત/ભૌણખક નોંધલાભાાં આલ ેછે.  

 વનલદેન આનાયી શાજયી નથી. તો ણ કોટણભાાં ભાડમ યાખ ેછે.  

 મતૃ્ય  ાભરે વ્મક્ક્ત અથલા ન ભરી આલરે વ્મક્ક્ત લગેયે પ્રસ્ત  ત 
શકીક વલળ ેકયેલ ાં કથન ગણાળ.ે  

 શાજયી : એક્ય . ભજેજસ્રેટ/ડૉક્ટય/ોરીવ અવધકાયી  
 ડી.એભ. એવ.ડી.એભ. વગા વાંફાંધી શાજયીભાાં ભયણ મ ખ વનલદેન 

રલેાભાાં આલ ેછે.  

 સ્લરૂ : રણેખત કે ભૌણખક શોઈ ળકે. પ યાલાભાાં ગાહ્ય છે.  

ભયણ મ ખ વનલદેન એટર ેશ ાં ?  

 જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ભયણ થાયીએ શોમ તનેી વાથ ેફનરેા ગ ના 
અંગેની શકીકત રણેખત કે ભૌણખક યીત ેલણણલ ેત્માયે તને ેભયમ ખ 
વનલદેન કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 મતૃ્ય  ાભનાય વ્મક્ક્તની ઉરટ તાવ થઈ ળકતી નથી. યાંત   જે કોઈ 
વ્મક્ક્ત ભયણ મ ખ વનલદેન ર ેછે તને ેઉરટ તાવ ડમામારમ વભક્ષ 
થઈ ળકે છે.  

ભયણ મ ખ વનલદેનની બાા  

 બોગ ફનનાયની બાાભાાં રખલાભાાં આલ ેછે. જો બોગ ફનનાયની 
બાા રખતા ન આલદે તો અંગે્રજીભાાં ભયમ ખ વનલદેન રલેાભાાં આલ ે
છે.  

 (વાાંબેરો પ યાલો) ભયણ મ ખ વનલદેન કે કણણ કણણ  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ વનણાણમક વાણફતી નથી. યાંત   પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય 
છે.  

 ભયણમ ખ વનલદેનની વલટડમોગ્રાપી ગ્રાહ્ય છે.  

 એક કયતાાં લધાયે ભયણમ ખ વનલદેન શોમ ળકે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન નોંધતી લખત ેોરીવની કે વગાાં વાંફાંધીની શાજયી 
શોતી નથી.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ પ્રશ્ન સ્લરૂભાાં અથલા વનલદેન સ્લરૂ શોઈ ળકે.  

 ભયણમ ખ વનલદેનભાાં રખનાયની વશી આલ ેછે. જો વનલદેન આનાય 
વશી કયલાની શારતભાાં શોમ તો રલેાભાાં આલ ેનશીંતય ગના 
અંગ ઠાન 6 વનળાન રલેાભાાં આલ ેછે.  

 જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ભયણમ ખ વનલદેન રખાલ ેઅન ેકોઈ વ્મક્ક્ત જીલી 
જામ તો ત ેવ્મક્ક્ત વાભાડમ વનલદેન કે પટયમાદ સ્લરૂ ેરલેાભાાં આલ ે
છે.  

 જો કોઈ વ્મક્ક્ત વાભાડમ વનલદેન આીન ેઅથલા પટયમાદ આી ભયી 
જામ તો ત ેવનલદેનન ેોરીવ અવધકાય વભક્ષન ાં કે ભજેજસ્રેટ વભક્ષન ાં 
વનલદેન ગણલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-32 : નીચનેા વાંજોગો મ જફ વ્મક્ક્ત શાજય ન શોમ તભે છતાાં 
ણ તનેા પ યાલા/કથન પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

(1) વ્મક્ક્ત મતૃ્ય  ાભી શોમ ત્માયે  

(2) કોઈ વ્મક્ક્ત ભી ન આલતી શોમત્માયે  

(3) કોઈ વ્મક્ક્ત કોટણભાાં આલલા વક્ષભ ન શોમ ત્માયે  

(4) જ્માયે કોટણભાાં શયેલાનો ખચણ લધાયે થતો શોમ અથલા વલરાંફ થતો 
શોમત્માયે આલા વાંજોગોભાાં પ યાલો ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

ખાવ વાંજોગોભાાં કયેરા વ્મક્તવ્મો  

કરભ-34 : ટશવાફી ચોડાભાાં થમરેી નોંધ કમાયે પ સ્તક ગણાલી  
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 જે કોઈ ટશવાફી ચોડા વનમવભત રખરેા શોમ ત્માયે કોટણભાાં પ સ્તક 
પ યાલાભાાં ભાડમ ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 કરભ-35 : જાશયે યેકડણભાાં અથલા ઈરને્ક્રક યેકડણભાાં કયેરી એડરી 
પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય છે.  

કરભ-36 : નકળા, ચાટણ તથા પ્રાનભાાં કથનોની પ્રસ્ત  તા  

કરભ-37 : કેટરાક અવધવનમભોભાાં અથલા જાશયેનાભાભાાં વભાવલષ્ટ 
શોમ તલેી જાશયે સ્લરૂની શકીકતો વફાંધી વ્મક્તવ્મોની પ્રસ્ત   
કરભ-38 : કામદાના પ સ્તકભાાં શોમ તલેા વ્મક્તવ્મોની પ્રસ્ત  તા  

કરભ-45 : વનષ્ણાતોનો અણબપ્રામ  
 વલદેળી કામદાના વનષ્ણાત  
 વલજ્ઞાન અન ેકાના વનષ્ણાાંત  

 શસ્તાક્ષય અન ેઆંગીના છાના વનષ્ણાત  

કરભ-46 : વનષ્ણાતોના અણબપ્રામ વાથ ેવાંફાંધ ધયાલતી શકીકત  

 પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-47 : શસ્તાાંતય અંગેનો અણબપ્રામ કમાયે પ્રસ્ત  ત ગણામ.  

 કોઈ દસ્તાલજેના રખનાય અથલા તનેા ઉય વશી કયનાય વ્મક્ક્ત 
વાંફાંધભાાંકોટણ  કોઈ વનણણમ ઉય આલલાન ાં શોમ ત્માયે  

કરભ-47(એ) : વલજાણ ાં ભાધ્મભથી થમરેી વશી અથલા તો તનેા 
વાંફાંધભાાં અણબપ્રામ કમાયે પ્રસ્ત  ત છે. વટટિટપકેટ આનાયનો વનદેળ 
અણબપ્રામ કોટણભાાં ભાડમ છે.  

કરભ-48 : શક અથલા ટયલાજના અક્સ્તત્લ વલળનેો અણબપ્રામ  

કરભ-49 : પ્રાથણનાઓ ભાડમતા લગેયે વલળ ેઅણબપ્રામ કોટણભાાં પ્રસ્ત  ત 
છે.  

કરભ-50 : વગણ વલળનેો અણબપ્રામ  
કરભ-52 : ચાટયત્ર્મ ક્યાયે પ્રસ્ત  અત ગણલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-53 : પોજદાયી કામણલાશીભાાં આગન ાં ચાટયત્ર્મ કમાયે પ્રસ્ત  ત 
ગણામ છે. 
કરભ-54 : ઉત્તય રૂ ેશોમ તવે  ાં ત ેવવલામન ાં ખયાફ ચાટયત્ર્મ પ્રસ્ત  ત છે.  

કરભ-60 : ભૌણખક પ યાલા (ઓયર એવલડડવ)  

 ભૌણખક પ યાલા શાંભળેા પ્રત્મક્ષ શોલા જોઈએ.  

 ભૌણખક પ યાલાની જ ફાની કોટણ વભક્ષ થલી જોઈએ. અન ેઆ શટકકત 
કોઈ વ્મક્ક્તએ જોમરેી શોલી જોઈએ. આલી શકીકત (શાથ) ઈન્ડિમો 
દ્વાયા અડી ળકેર શોલી જોઈએ. આલી શકીકત વાાંબેરી શોલી જોઈએ. 
એ શકીકતોની જ ફાની કોટણ વભક્ષ વાક્ષી તયીકે યજ  કયલી જોઈએ.  

કરભ-133 : ગ નાના વાક્ષી અથલા તાજના વાક્ષી  

કરભ-134 : વાક્ષીઓની વાંખ્મા (ગભ ેતટેરી)  

કરભ-137 : વયતાવ  
 વયતાવ : કોઈ વાક્ષીન ેજેન ેફોરાવ્મો શોમ ફોરાલનાય ક્ષકાય જે 

તાવ કયે તને ેવય તાવ કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 ઉરટ તાવ : પ્રવતક્ષી જે તાવ કયે તને ેઉરટ તાવ કશલેાભાાં 
આલ ેછે.  

પેયતાવ :  

 કોઈ વાક્ષીન ેજેન ેફોરાવ્મો શોમ ત ેક્ષકાય વાક્ષીની ઉરટતાવ થમા 
ફાદ જે તાવ કયે તને ેપેયતાવ કશલેાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-138 : તાવનો ક્રભ કેલો શોલો જોઈએ. વાક્ષીની તાવ 
કયલાભાાં આલ.ે ભૌણખક પ યાલો  

કરભ-147 : સ ચક પ્રશ્ન  
 પ્રશ્ન પ છનાય વ્મક્ક્ત ોત ેભેલલા ચાશતી શોમ અથલા અકે્ષા 

યાખતી શોમ તલેો જલાફ સ ચલતા પ્રશ્નો તને ેસ ચક પ્રશ્ન કશલેાભાાં આલ ે
છે.  

કરભ-142 : સ ચક પ્રશ્ન કમાયે પ છી ળકામ નશીં. વય તાવ અન ે
પેયતાવભાાં પ છી ળકામ નશીં.  

કરભ-143 : સ ચક પ્રશ્ન કમાયે પ છી ળકામ. ઉરટ તાવભાાં પ્રશ્ન પ છી 
ળકામ.  

કરભ- 146 : ઉરટ તાવભાાં કેલા કામદેવયના પ્રશ્ન પ છી ળકામ.  

 કોઈ વાક્ષીની ઉરટતાવ કયલાભાાં આલ ેત્માાં ગ નાન ેરગતાાં કોઈણ 
પ્રશ્ન પ છી ળકામ.  

 ખયા ણ ાં તાવનો અથલા તો ત ેવાક્ષી કોણ છે. તનેી જીલનની ક્સ્થવત 
જાણલાનો ઉદે્દળ શોમ છે. યાંત  , દ ષ્કભણ ભાટે કે દ ષ્કભણની કોવળળ ભાટે 
પોજદાયી કામણલાશીભાાં પટયમાદી સ્ત્રીની ભન્ટટર ટયરળેન વાંફાંધી ઉરટ 
તાવભાાં પ્રશ્ન પ છલાની યલાનગી આી ળકાળ ેનશીં.  

કરભ-154 : ક્ષકાય દ્વાયા ોતાના જ વાક્ષીન ેપ છલાભાાં આલતાાં પ્રશ્ન 
(શોસ્ટાઈર વલટનવે)  

 નોંધ : અભાન કયલ અથલા ત્રાવ કયલાન ઈયાદાથી પ છામરેા પ્રશ્નના 
જલાફ આલાની ડમામારમ ભનાઈ પયભાલ ેછે. અવળષ્ટ અન ેવનિંદા 
ય ક્ત પ્રશ્ન પ છી ળકાતા નથી.  

કરભ-159 : માદદાળ તાજી કયલા ફાફત.  

 કોઈ વાક્ષી તાવ શઠે શોમ ત્માયે જેના વલળ ેપ છલાભાાં આવ્ય ાં શોમ જે 
વભમ ેજે ઘટના ફની શોમ ત ેઅંગે માદદાળ તાજી કયલા ભાટે ોતાન ાં 
રખાણ જોઈન ેમાદદાળ તાજી કયી ળકે છે. 

 વાક્ષી તનેી માદ દાળ તાજી કયલા ભાટે દસ્તાલજેની નકરનો કમાયે 
ઉમોગ કયી ળકે.  

 ડમામારમની યલાનગી રઈન.ે  

 જ્માયે મ  દસ્તાલજે શાજય ન શોમ અથલા યજ  કયેર ન શોમ ત્માયે 
આલા વાંજોગોભાાં.  

કરભ-161 : માદદાળ તાજી કયલા ફાફ  
 કોઈ રખાણ જ ફાની દયમ્માન ઉમોગ કયેરો શોમ અથલા કોઈ 

દસ્તાલજે જ ફાની કે વાશીદી આલા ભાટે યજ  કયેર શોમ ત્માયે  

 પ્રવત.......ક્ષકય (વલયોધી) એ રખાણ ભાાંગી ળકે અન ેતનેી ઉરટ 
તાવ કયી ળકે.  

 

અન ભાન વલળનેા વનમભો 
(કઈ લસ્ત   ભાની રલેાભાાં આલળ.ે) 

કરભ-113 (એ) : યણણત સ્ત્રીએ કયેરા આઘાતભાાં ભદદગાયી કયી 
શોલાન ાં ભાની રલેા ફાફત.  

 કોઈ સ્ત્રીએ આઘાત કમો છે તભેાાં તનેા વતએ અથલા તનેા વતના 
વગા દ્વાયા ભદદગાયી કયી શતી કે કેભ અન ેત ેસ્ત્રી રગ્નના 7 લણની 
અંદય આઘાત કમો શોમ તો તનેી ભદદગાયી ભાની રલેાભાાં આલળ ે
અન ેક્રુયતા આચયેર છે. એવ ાં ભાની રલેાભાાં આલળ.ે  
કરભ-113(ફી) : દશજે મતૃ્ય  અંગે અન ભાન  

 કોઈ વ્મક્ક્ત એ કોઈ સ્ત્રીન ાં દશજેન ેકાયણ ેમતૃ્ય  વનજ્ય ાં શોમ અથલા તો 
દશજેન ેકાયણ ેમતૃ્ય  વનજ્ય ાં છે કે કેભ એવ ાં જ્માયે વાણફત કયલાન  થામ 
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  72 

ત્માયે મતૃ્ય  શરેા ક્રુયતા કે શયેાનગવત આચયલાભાાં આલી છે. એવ ાં 
ભાની રલેાભાાં આલળ ેત ેવ્મક્ક્તન ાં મતૃ્ય  દશજેન ેકાયણ ેથય ાં છે એવ ાં 
ભાની રલેાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-114 (એ) : દ ષ્કભણના કેવભાાં પોજદાયી કામણલાશીભાાં વાંભવત 
લગયન ાં કૃત્મ છે એભ ભાની રલેાભાાં આલળ.ે  

આઈીવી-498 (ક) ળાયીટયક ભાનવવક ત્રાવ  

302 : ખ ન  
304-ફ : દશજે મતૃ્ય  7 લણની અંદય  
306 : આત્ભશત્માભાાં ભદદગાયી  
309 : આત્ભશત્માની કોવળળ  

 ભાની રલેાભાાં આલળ,ે  

 113 (એ), (ફી), 114 (એ)  

કરભ-112 : રગ્ન જીલન દયમ્માન થમરેો જડભ ઓયવ વાંતાનની 
વનણાણમક વાણફતી છે. (ઓયવ વાંતાનની વાણફતી)  

 જમ્મ  280 ટદલવ  
 કોઈ વ્મક્ક્તનો જડભ તનેી ભાતા તનેા વતા લચ્ચ ેકામદેવયના રગ્ન 

જીલન ચાલ  શોમ ત ેદયમ્માન.  

 રગ્ન વલચ્છેદ દયમ્માન  
 ભાતા અન ેવતા અયણણત શોમ ત ેદયમ્માન જડભ 280 ટદલવ અંદય 

થમો શોમ તો ઓયવ વાંતાન કશ ેછે.  

કરભ-101 : વાણફતીનો ફોજો એટર ેજે ક્ષકાય એવ ાં વાણફત કયલા 
ઈચ્છતો શોમ અન ેોતાના શક અન ેજલાફદાયી અન ેઅથલા 
કામદેવયના કશ વલળ ેડમામારમ શોમ.....આલ ેત્માયે જે ક્ષકાય 
ઈચ્છતો શોમ તી વાણફત કયવ ાં ડળ.ે 
અથલા  

 કોઈ વ્મક્ક્ત શકીકતોન ાં અક્સ્તત્લ વાણફત કયલા ફાંધામરે શોમ તનેી ય 
વાણફતીનો ફોજો યશ ેછે.  

કરભ-102 : વાણફતીનો ફોજો કોના ય છે.  

 ફભેાાંથી કોઈ ક્ષ તયપથી કળો પ યાલો આલાભાાં આવ્મો ન શોમ તો 
વ્મક્ક્ત વનષ્પ જામ તભે હ્યોમ તલેી કામણલાશીભાાં ત ેવ્મક્ક્ત ય 
વાણફતીનો ફોજો છે.  

કરભ-103 : ચોક્કવ શકીકત વલળ ેવાણફતીનો ફોજો  

કરભ-106 : ખાવ કયીન ેજાણભાાં શોમ ત ેશકીકત વાણફતી કયલાનો 
ફોજો.  

 જે કોઈ વ્મક્ક્ત ખાવ શકીકત જાણતી શોમ તનેી ઉય વાણફતીનો ફોજો 
યશળે.ે  

કરભ-109 : વાભાડમ અલાદોભાાં વાણફતીનો ફોજો જેના ઉય 
આયો મ કલાભાાં આવ્મો છે. તનેા ઉય યશળે.ે  

કરભ-107 : 30 લણ દયમ્માન શમાત શોલાન ાં જેના વલળ ેજણાલલાભાાં 
આવ્ય ાં શોમ ત ેવ્મક્ક્તન ાં મતૃ્ય  વાણફત કયલાનો ફોજો કોઈ વ્મક્ક્ત 
શમાત છે કે મતૃ્ય  ાભી છે એલો પ્રશ્ન શોમ એવ ાં દળાણલલાભાાં આલ ેકે 
30 લણ દયમ્માન ત ેશમાત શતી કે મતૃ્ય  ાભી છે ત ેવાણફત કયલાનો 
ફોજો  
કરભ-108 : જે વ્મક્ક્ત મતૃ્ય  ાભી છે તવે  ાં પ્રવતક્ષા પલૂણક કશનેાય 
વ્મક્ક્ત  

 30 લણ દયમ્માન મતૃ્ય  ાભી છે.  

 શમાત/મતૃ્ય  – એવ ાં કશનેાય વ્મક્ક્ત – 107  

 7 લણ સ ધી ખફય અંતયનો ભેર શોમ શમાત કે મતૃ્ય  ાભી છે.  

શમાત છે. તવે ાં કશનેાય વ્મક્ક્ત – 108  

 વાભાડમ અલાદો – આયો મ કલાભાાં આવ્મો છે ત ેવ્મક્ક્ત – 105  

 ખાવ જાણકાયી શોમ ત્માયે – જાણકાયી ધયાલતા વ્મક્ક્ત ઉય – 106  

 ભાણરકીનો વાણફતીનો ફોજો ભાણરક છે કે નશીં – ભાણરક નથી તવે  ાં – 
110  

કરભ-118 : કોણ વાક્ષી આી ળકે ?  

 તભાભ વ્મક્ક્ત વાક્ષી ફની ળકે છે. યાંત   ડમામારમન ેએવ ાં રાગે કે 
ક ભી લમની વ્મક્ક્ત અવતવધૃ્ધ વ્મક્ક્ત ભાનવવક કે ળાયીટયક યોગ 
ધયાલતી વ્મક્ક્ત અથલા પ છેર પ્રશ્ન વભજી ન ળકે. જલાફ ન આ ેત ે
વ્મક્ક્ત ાગર વ્મક્ક્ત પ છેરા પ્રશ્નો જલાફ ન આ ેતલેા વાક્ષી  

કરભ-119 : મ ાંગા વાક્ષીઓ તયીકે ગણલાભાાં આલતા નથી.  

 જે વાક્ષી ફોરી ળકતો ન શોમ યાંત   વાક્ષી પ યાલો વભજાલી ળકે તભે 
શોમ તો રખાણ દ્વાયા કે ઈળાયા દ્વાયા પ યાલો આ ેછે.  

 મ ાંગા વાક્ષીનો પ યાલો શાંભળેા ડમામારમભાાં રલેાભાાં આલ ેછે. મ ાંગા 
વાક્ષીનો પ યાલો ભૌણખક પ યાલો છે.  

 નોંધ : ડમામાધીળ અન ેભજેજસ્રેટન ેડમામારમભાાં ોતાના લતણન વલળ ે
અડમ કોઈ ફાફત વલળ ેપ્રશ્નના જલાફની પયજ ાડી ળકામ નશીં. 
(121)  

 નોંધ : યણણત કે અયણણત યશી ચ કેરી વ્મક્ક્તન ેત ેોત ેયણણત 
શોમ કે અયણણત યશી ચ કેર શોમ ત ેવ્મક્ક્તન ેરગ્નજીલન જે ઘટનાની 
વત જત્ન શોમ ત ેજણાલલાની પયજ ાડી ળકામ નશીં. (122)  

કરભ-123 : રાગતા લગતા ખાતાની યલાનગી લગય જે ત ે
ખાતાના કાભકાજ અંગે પ યાલો આી ળકામ નશીં.  

કરભ-124 : કોઈ વયકાયી અવધકાયી જ્માયે કોઈ ફાફત જાશયે કયલાથી 
જાશયે ટશતન ેન કળાન થલા ભાનતા શોમ ત્માયે ત ેજાશયે કયલાની પયજ 
ાડી ળકામ નશીં.  

કરભ-125 : ગ નો થલા વલળનેી ભાટશતી. કમા ગ નાની ભાટશતી ક્યાાંથી 
આલી (ફાતભી ભે) ત ેકશલેાની ોરીવન ેકે ભજેજસ્રેટન ેપયજ ાડી 
ળકામ નશીં.  

 નોંધ : ડમામારમભાાં ડમામાધીળો ભજેજસ્રેટોનો વભાલળે થામ છે. યાંત   
રલાદનો વભાલળે ડમામારમભાાં થતો નથી.  

 એપ.આઈ.આય. એ જાશયે દસ્તાલજે છે.  
 ભૌણખક પ યાલો શાંભળેા પ્રત્મક્ષ શોલો જોઈએ.  

 કોઈ ગ નો થમાાંની ભાટશતી ોરીવ ેકમાાંથી ભેલી તનેી કોઈ વ્મક્ક્ત 
જણાલલા ભાટે પયજ ાડી ળકે નશીં.  

 વાક્ષી તનેી માદદાળ તાજી કયલા ભાત ેદસ્તાલજેની નકરોન ેઉમોગ 
કયી ળકે છે.  

 અન ભાન કયલાની કરભ-113 (એ), (ફી), 114 (એ) છે.  

 વનષ્ણાાંતોનો પ યાલો 45 અન વાય ગ્રાહ્ય છે.  

 ટરબ્ય નર ેકયેરી તાવભાાં પ યાલાનો કામદો રાગ  ડતો નથી.  

 કા. કે. ટરબ્ય નર એ ક દયતી ડમામના વવધ્ધાાંત ય કામણ કયે છે.  

 કબ રાત ોરીવ કસ્ટડીભાાં થઈ શોમ ત્માયે આયોી વાભ ેવાણફત થઈ 
ળકે નશીં.  
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 આઈ.ી.વી.ભાાં જણાલરે ગ નાન અલાદભાાં વાણફતીનો ફોજો આયોી 
ય છે.  

 ભયમ ખ વનલદેનભાાં ભયણ ાભરે વ્મક્ક્તન ાં કોઈ વ્મલશાય અંગે કથન 
શોમતો ત ેભયણ મ ખ વનલદેન નથી.  

 વ્માંગ ણચત્ર, ધાત   ત્ર, વળરારખે, નકળો, પ્રાન, રખાણ પોટા ાડેર 
ળબ્દ દસ્તાલજે છે.  

 પ યાલા અવધવનમભ જમ્મ -કશ્ભીય વવલામ બાયતનો વભાલળે થામ છે.  

 વાક્ષીઓની વાંખ્મા ઓછાભાાં ઓછી 2 શોલી જોઈ. 1 શોમ તો ચાર ે  

 1 કયતાાં લધાયે એક વયખ ભયણ મ ખ વનલદેન આપ્મા શોલા છતાાં ત ે
વનલદેન અરગ વ્મક્ક્તન ેઆરેા શોમ તો ણ ત ેવનલદેન અરગ 
વ્મક્ક્તન ેઆરેા શોમ તો ણ ત ેપ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણામ છે.  

 એર.ઈ.ફી. વાણફત કયલાન ાં બાયણ આયોી ય શોમ છે.  

 દશજે મતૃ્ય  ભાટે ફનાલની તયત જ શઆે દશજેની ભાાંગણી ભાટેની 
ક્રુયતા વાણફત કયલી ડળ.ે  

 યણણત સ્ત્રીના આત્ભશત્માના ટકસ્વાભાાં 7 લણની ઓછા વભમન ાં રગ્ન 
જીલન આત્ભશત્મા કયી શોમ તો ભદદદાયી ભાની રલેાભાાં આલળ.ે  

 પ્રભાણણત નકર અવર દસ્તાલજેની ગયજ વાયે છે.  
 જલાફ આલાથી ોત ેગ નાભાાં આલી જળ ેતવે  ાં જણામ તો ોરીવ 

અવધકાયી અદારતભાાં જલાફ આલાનો ઈડકાય કયી ળકે છે.  

 ઈયાદો એ આયોીની ભાનવવક ક્સ્થવત છે.  

 અમ ક રોકો રગ્નભાાં ફશાય ગાભ ગમાાં છે ત ેભાટશતી ચોયીના ગ નાનો 
વનવભત્તફની ળકે છે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન કયનાય વ્મક્ક્ત જીલાંત યશી જામ તો ત ેવનલદેન 
વાભાડમ વનલદેન ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 અવર દસ્તાલજે એ પ્રાથવભક પ યાલો ગણામ છે.  

 અવર દસ્તાલજેના ફદરાભાાં તનેી નકર યજ કયલાભાાં આલ ેતો તને ે
ગૌણ પ યાલો કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 દસ્તાલજે : ખાનગી-જાશયે  
 પ યાલો : પ્રાથવભક, ગૌણ  
 પ યાલાના પ્રકાય : ભૌણખક પ યાલો, દસ્તાલજેી પ યાલો, વાાંમોણગક પ યાલો, 

કણણણણ પ યાલો  
 કમો પ યાલો પ યાલાકીમ યીત ેશ્રષે્ઠ ગણલાભાાં આલ ેછે ?  પ્રાથવભક 

પ યાલો  
 જે વાક્ષી રખાણ ઈળાયા શાલબાલથી ખ ટરી અદારતભાાં વનલદેન આ ે

તો તને ેકેલા વાક્ષી કશલેાભાાં આલ,ે 119- મ ાંગા વાક્ષી  

 જાશયે દસ્તાલજેન ેવાલણજવનક દસ્તાલજે તયીકે ઓખલાભાાં આલ ેછે.  

 પ યાતન દસ્તાલજે ઓછાભાાં ઓછો 30 લણ જ નો દસ્તાલજે ગણલાભાાં 
આલ ેછે.  

કરભ-90 : જાશયે દસ્તાલજે વવલામના તભાભ દસ્તાલજેન ેખાનગી 
દસ્તાલજે કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 એરઈફી કઈ કરભ મ જફ વાણફત કયલાભાાં આલ ેછે ? કરભ-11  

 પ યાલાભાાં કામદાની કરભભાાં બાયતનો ઉટરખે કરભ-3 કયલાભાાં 
આવ્મો છે અન ેબાયત એટર ેજમ્મ  કશ્ભીય વવલામ બાયત ગણલાભાાં 
આલળ.ે  

કરભ-6 એ જ બાગરૂ ેફનાલલાભાાં ફનતી શકીકત.  

કરભ-9 : ઓખ યેડ  

કરભ-11 : એરઈફી (અયાધના વભમ ેઅડમ સ્થે શાજયી)  

 અદારત ળબ્દભાાં રલાદનો વભાલળે થતો નથી.  

 લવવમતનામ ાં એ રણેખત પ યાલો ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 કબ રાત એ વનણાણમક પ યાલો ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ પોજદાયી કામણલાશીનો અગત્મનો બાગ છે.  

 વનષ્ણાાંતોનો અણબપ્રામ આનાય વ્મક્ક્ત વક્ષભ વાશદે (વાક્ષી) 
ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 પેયતાવભાાં ઉરટપ્રશ્ન પ છી ળકામ નશીં.  

 આયોી ગ નાભાાં ઉમોગભાાં રીધરે શવથમાયની ભાટશતી આ ેત ે
વાણફત કયી ળકામ છે.  

 વળરારખે એ દસ્તાલજે છે.  

 વનષ્ણાાંતોનો પ યાલો અદારત ભાટે વનણાણમક ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 માદ દાળ તાજી કયલા કેળ ડામયીનો ઉમોગ કયે છે.  

 ોરીવ કૉડસ્ટેફર રૂફર ની કબ રાત વાણફત કયી ળકામ નશીં.  
 આયોીએ ગ નો કેલી યીત ેકમો તનેી વલગત ાંચો રૂફર  જણાલ ેતો ત ે

વાણફત કયી ળકામ.  

 લાયાંલાય એક જ પ્રકાયનો અકસ્ભાત ઈયાદા પ લણકન ાં કૃત્મ કયી ળકામ.  

 ભૌન વ્રત ધાયણ કયનાય વાશદે (વાક્ષી) અદારતભાાં ઈળાયથી ોતાન ાં 
વનલદેન કયી ળકે છે.  

 વનષ્ણાાંત વ્મક્ક્ત એ જે ત ેવલમના તજજ્ઞો શોલા જોઈએ.  

 કાર્ ણન એ દસ્તાલજે છે.  

 વાક્ષીઓની વૌપ્રથભ વયતાવ કયલાભાાં આલ ેછે.  

 જલાફ આલાથી ોત ેગ નાભાાં આલી જળ ેએ કાયણ ેવાક્ષીઓન ે
જલાફ આલાભાાંથી મ ક્ક્ત આી ળકામ છે.  

 ક ઉય લગય ટટકીટે યેરલભેાાં મ વાપયી કયલાન ાં તોશભત મ કલાભાાં 
આવ્ય ાં છે તો ક ાવ ેટટકીટ શતી કે નશી ત ેવાણફત કયલાનો ફોજો 
કોના ય છે- ક ઉય  

 અવર યથી કયેરી નકરો અથલા અવર દસ્તાલજે વાથ ેભેલરેી 
નકરો ગૌણ પ યાલો ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 પોજદાયી કામણલાશીભાાં આયોી વ્મક્ક્ત વાયી ચાટયત્ર્મ છે ત ેશકીકત 
પ્રસ્ત  ત ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 શસ્તાક્ષય વનષ્ણાતોનો અણબપ્રામ કોટણ ભાડમ યાખ ેછે.  

 ટડસ્કલયી ાંચનામ ાં પ યાલાની કરભ-27 આધાયે ભાડમ યાખલાભાાં આલ ે
છે.  

 નકળો અન ેપ્રાન દસ્તાલજે છે.  

 એડલોકેટ જનયરની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? યાજ્મ વયકાય  

 એટની જનયરની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? કેડિ વયકાય  
 જૂફાની આનાય વ્મક્ક્ત વગીય તભેજ મ ાંગી શોઈ ળકે.  

 વાાંબેરો પ યાલો કામદાભાાં ક્સ્લકામણ નથી.  

 ભૌણખક પ યાલો વલશ્વવનીમ શોમ તો કોઈણ પ્રકાયની કામણલાશીભાાં ત ે
પ યાલા ય આધાય યાખી વનણણમ કયી ળકામ છે.  

 કથોકટઠત પ યાલો એટર ેત્રાટશત વ્મક્ક્તનો પ યાલો કશલેાભાાં આલ ેછે 
તને ેપ યાલા તયીકે ગ્રાહ્ય યાખી ળકાતો નથી  

 દસ્તાલજે એ નીજીલ દાથણ છે તને ેઅદારત વભથણ મ કલો ડે છે અન ે
દસ્તાલજે કોઈ ટદલવ ભૌટકક પ યાલો આી ળકતો નથી.  
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 દસ્તાલજેી પ યાલાભાાં ભશત્લની ફાફતો તનેી વલગત છે તનેી વલર ધ્ધભાાં 
પ યાલો આી ળકામ નશીં.  

 પ્રાથવભક પ યાલાની ગેયશાજયીભાાં આખયી ઉામ ગૌણ પ યાલો યજૂ કઈ 
ળકામ છે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ વભથણન લગય વજાનો આધાય ફની ળકે નશીં.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ વનણણમ પ યાલો છે એ એ પ યાલાન ાં મ ટમાાંકન 
કયવ ાં જોઈએ.  

 પોજદાયી ફાફતભાાં તશોભતનામ ાં ઘડલાભાાં આલ ેછે.  

 પોજદાયી – તશોભતનામ ાં – કબ રાત – કરભ 103  

 ટદલાની – મ દ્દા – ક્સ્લકૃવત – કરભ 17  

 ભયણમ ખ વનલદેન વલાર અન ેજલાફભાાં શોમ તો તને ેવાણફત કયી 
ળકામ છે.  

 

બાયતીમ યુાલા અશધશનમભના કેટરાક અગત્મના પ્રશ્નો  

 

1.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભનો અભર ક્યાયથી ળરૂ થમો ? 1  વપ્ટેમ્ફય  1872 

2.  ક્યા ંયાજ્મભા ંબાયતીમ યુાલા અશધશનમભ નો કામદો અભરભા ંઆવ્મો નથી ? જમ્મ ુકાશ્ભીય 

3.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ ની કઇ કરભભા ંશકીકત, દ્તાલેજ અને યુાલા ની વ્મખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 3  
4.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ મજુફ લાદગ્ર્ત શકાકતો અને પ્ર્તતુ શકીકતોનો યુાલા આી ળકામ છે ? કરભ 5 

5.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ યુાલા કુર કેટરા પ્રકાયના છે ? 9 

6.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ં‘‘ ્લીકૃશત ’’ અથલા કબરુાતની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 17 

7.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ ની કઇ કરભ ભા ંઓખ યેડના યુાલાનો ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆવ્મો છે ? કરભ 9 

8.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ અનવુાય ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ કયેરી કબરુાત વાફીત કયી ળકાળે નશી ? કરભ 25 

9.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ ભા ંનકુવાન ફાફતે લતયની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 12 

10.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ ભા ંશનણાકમક યુાલલાની વ્મખ્મા આલાભા ંઆલી છે  ? કરભ 4 

11.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભની  કરભ 26 મજુફ કોઇ વ્મક્ક્ત એ ોરીવ ક્ટડીભા ંકોની વભક્ષ કયેરી કબરુાત જ ગ્રાહ્ય 
ગણામ છે ? 

ભેજજ્રેટ 

12.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ ભા ંભયણોન્સમખુ શનલેદન ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 32 

13.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ ભા ંઆક્ભહક અથલા ઇયાદાલુકક કૃત્મો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 15 

14.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ વાભાન્સમ યીતે ભયણોન્સમખુ શનલેદન કોની વભક્ષ કયલાભા ંઆલી છે ? ભેજજ્રેટ 

15.  ભયણોન્સમખુ શનલેદન એટરે શુ ં? મતૃ વ્મક્ક્ત પ્ર્તતુશકીકત વફંધભા ં

ભેોખીક અથલા રેભખત ્લરૂભા ં

આે ુકથન. 
16.  શુ ંબાયતીમ અશધશનમભ મજુફ શનષ્ટ્ણનતંની વ્માખ્માભા ંોરીવ અશધકાયીનો વભાલેળ કયી  ળકામ છે ? ના 
17.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ  પ્રરોબન ઘભકી  અથલા લચનથી ભન ઉય થમેર અવય દુય થમા 

છી ફયેરી કબરુાત પ્ર્તતુ છે ?  

કરભ 28 

18.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ દ્તાલેજ કેટરા પ્રકાય છે ? ફે પ્રકાયના છે. (1) જાશયે  (2)ખાનગી  
19.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભભા ંદ્તાલેજો અંગે ભેોખીક ્લીકૃતી ક્યાયે પ્ર્તતુ થામ  તે અગે જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 22 

20.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ  જ્માયે કોઇ કામકલાશીભા ંયુાલો પ્રાપ્ત થતો નથી ત્માયે યુાલો આલાની 
જલાફદાયી કોની ફને છે ?  

પયીમાદ કયનાય અથલા તશોભત 
મકુનાયની.  

21.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ પોજદાયી કામકલાશીભા ં,પ્રરોબન , ધભકી અથલા લચનના ભાટે કયલાભા ં

આલેરી કબરુાત ગ્રાહ્ય નથી ? 

કરભ 24 

22.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ ઇરેકરોનીક યેકડકની શલગત અંગે ભેોખીક ્લીકુશત સુવંગત છે  ? કરભ 22(A) 
23.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ ોરીવ ક્ટડીભા ંશોમ ત્માયે આયોી ોરીવ વભક્ષ કયેર કબરૂાતો તેની 

શલરુધ્ર વાફીત કયી ળકાળે નશી ?  

કરભ 26 
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24.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ ફશયેો મગુો વાક્ષી કઇ યીતે યુાલા આી ળકે છે ? રખાણ રાયા અથલા શનળાશન કયીને. 
25.  શુ ંકોઇ વ્મક્ક્ત ોતાના ગનુાની કબરૂાત ગ્રાભ ચંામત વભક્ષ કયે છે, તો આ યુાલા ન્સમામારમભા ભાન્સમ યશળેે ? ના 
26.  શુ ંભયણોન્સમખુ શનલેદન યુાલાની ઉરટ તાવ થઇ ળકે છે ? ના 
27.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવશગનેુગાયની કબરૂાત વફંધી જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 30 
28.  કોઇ ણ પ્રકાયનો દ્તાલેજ એ ક્યા ંપ્રકાયનો યુાલો ગણાળે ? પ્રાથશભક યુાલો 
29.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશીવાફ ના ચોડાઓભા ંશનમશભત નોધો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે  ? કરભ 34 

30.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંદ્તાલેજો ને પ્રાથશભક અથલા ગેોણ યુાલાથી વાફીત કયાળે ?  કરભ 61 

31.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંપ્રાથશભક યુાલા ફાફતે જાગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 62 

32.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંગેોણ યુાલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 63 

33.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંપ્રાથશભક યુાલાથી દ્તાલેજોની વાફીતી ફાફતે જોગછાઇ કયલાભા ંઆલી છે 
?   

કરભ 64 

34.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંદ્તાલેજો વફંધી ગેોણ યુાલા આી ળકામ તેલા વજંોગો ફાફતે જોગલાઇ  

કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 65 

35.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંઇરેકરોનીક યેકડક અંગે. યુાલા આલા ખાવ જોગછાઇઓ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 65 (A) 

36.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ મજુફ  ઇરેકરોનીક યેકડક ની યુાલાભા ંગ્રાહ્યતા ્લીકાયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 65 (B) 

37.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંભેોખીક યુાલા રાયા શકીકત યુલાય કયલા અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલીછે ? કરભ 59 

38.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંનક્ળા ઓ અને પ્રાનભા ંશનલેદનો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 36 

39.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંભેોભખક યુાલા પ્રત્મક્ષ શોલો જોઇએ ?  કરભ 60 

40.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ં‘‘ કામદાના ુ્ તકો ભા ંશોમ તેલા કંથનોની પ્ર્તતુતા ’’ અંગે જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 38 

41.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશનષ્ટ્ણાતંના અભબપ્રામ વાથે વફંધ ધયાલતી અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે 
? 

કરભ 46 

42.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશ્તાક્ષયના અભબપ્રામ શલળે જોગછાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 47 

43.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંહડજજટર શવગ્નેચયભા ંઅભબપ્રામ શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 47 (A) 
44.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશક અથલા હયલાજના અક્્તત્લ ક્યાયે પ્ર્તતુ છે, તે શલળે જોગલાઇ કયલાભા ં

આલી છે ? 

કરભ 48 

45.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંપ્રથાઓ , ભાન્સમતોઓ કે શવધ્રાતંો અભબપ્રામ ક્યાયે પ્ર્તતુ છેતે અંગે જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 49 

46.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવગંણ અંગેનો અભબપ્રામ ક્યાયે પ્ર્તતુ છે તે ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ?  

કરભ 50 

47.  શુ ં30 લક શરેા કોઇ ણ દ્તાલેજોનો યુાલા ગ્રાહ્ય ગણાળે ? શા 
48.  વાક્ષી રાયા આલાભા ંઆલેર શનલેદન ની કામદેવયતા ક્યાયે ગણામ છે ? ઉરટતાવ છી 
49.  શુ ંવશગનેુગાયને વક્ષભ વાક્ષી ગણી ળકામ છે ? શા 
50.  છુલાભા ંઆલતા પ્રશ્નોનો બનુ્ધ્રયકુ્ત જલાફ આનાય ફાક વક્ષભ વાક્ષી ગણી ળકામ છે ?    શા 
51.  શુ ંશલદેળી નાગયીક વક્ષભ વાક્ષી ગણી ળકામ છે ? શા 
52.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંન્સમાશમક નોધ રેલી ડે એ શકીકતો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલે છે ? કરભ 57 

53.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંજાશયે દ્તાલેજો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 74 , જાશયે દ્તાલેજો 
54.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંખાનગી  દ્તાલેજોભા ંઅંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 75 

55.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંજાશયે દ્તાલેજોની પ્રભાણીત નકરો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 77 

56.  શુ ંદ્તાલેજોની પ્રભાણીત નકરો યુાલા તયીકે યજુ કયી ળકામ ? શા 
57.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશલદેળી ન્સમાશમક યેકડકની પ્રભાણીત નકરો ભાની રેલા ફાફેત જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલે છે ? 

કરભ 86 

58.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંુ્ તકો , નક્ળા અને ચાટક  શલળે ભાની રેલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી 

છે ? 

કરભ 87 
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  76 

59.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંત્રીવ લક જુના દ્તાલેજોને યુાલા તયીકે ભાની રેલા ફાફતે જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 90 

60.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  મજુફ પેયતાવ , વયતાવ  અને ઉરટતાવ વાચો કમ્ર ક્યો છે ? વયતાવ , ઉરટતાવ , પેયતાવ 

61.  શુ ંદ્તાલેજ શવલામના તભાભ દ્તાલેજ કેજા પ્રકાયના કશી ળકામ ? શા. 
62.  જાશયે દ્તાલેજ શવલામના તભાભ દ્તાલેજ કેલા પ્રકાયના કશી ળકામ ? ખાનગી દ્તાલેજ 

63.   જ્માયે મુ દ્તાલેજ વાથે ચેડા થમા શોમ અથલા ઉરબ્ધ થમેર ન શોમ ત્માયે ક્યો યુાલો આલાભા ંઆલે છે ? હરતીમક યુાલો. 
64.  ક્યા ંપ્રકાયની શકીકતો વાફીત થમેર ગણામ છે ? ્લીકુત શકીકતો 
65.  અવર દ્તાલેજો એ ક્યા ંપ્રકાયનો યુાલો ગણામ છે ? પ્રાથભીક  

66.  શલયોધી વાક્ષીને કેલા પ્રકાયના વાક્ષી કશી ળકામ છે ? શો્ટાઇર 

67.  શુ ંકણોકણક યુાલાની ઉરટતાવ કયી ળકામ છે ?  ના 
68.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંભેોભખક કબરુાતનો યુાલો નશી રેલા અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 92 

69.  કેટરા લક સધુી જો કોઇ વ્મક્ક્તને ખફય અંતય ન ભળ્મા શોમ તે વ્મક્ક્ત મતુ્ય ુાભેર છે તેભ ભાની રેલાભા ંઆલે છે ? લક 7 

70.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંરગ્નજીલન દયભીમાન થમેર જ્ન્સભ ઓયવતા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી 
છે ?  

કરભ 112 

71.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંયણેરી સ્ત્રી રાયા આત્ભશત્માની કોશળળ વફંધી અનભુાન કયલાભા ંઓલર છે ? કરભ 113 (A) 

72.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ યણેરી સ્ત્રી રગ્નના કેટરા લકની અંદય આત્ભશત્મા કયે તોતેભા તી અથલા તીઓના 
વગાઓન ુદુષ્ટ્પે્રકણ ભાની ળકામ છે ?   

7 લક 

73.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંદશજે મતુ્ય ુવફંધી અનભુાન ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 113 (B) 

74.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંકોઇ વાક્ષી આી ળકે તે ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 118 

75.  જ્માયે વાક્ષી ભોડાથી ફોરીને જણાલલા અવભથક શોમ ત્માયે તે કઇ યીતે વાક્ષી આી ળકે છે ? રેભખત અથલા ઇળાયા રાયા 
76.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવયતાવ અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 137 

77.  જાશયે દ્તાલેજને ફીજા ક્યા ંનાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે ? વાલકજશનક દ્તાલેજ 
78.  કોઇ ણ દ્તાલેજ યુાતન શોલા ભાટે કેટરા લક જુનો શોલો જોઇએ ?  30 લક 
79.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંમાદદા્તને તાજી કયલલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 159 

80.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંસચુક  પ્રશ્નો અથલા જલાફરક્ષી પ્રશ્નો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ં આલી છે ? કરભ 141 

81.  સચૂક પ્રશ્નો ક્યાયે છુી ળકામ છે ? કરભ 143 મજુફ ઉરટતાવભા ં  
82.  સચૂક પ્રશ્નો ક્યાયે છુી ળકામ નથી ? પ્રતીક્ષી લાધોઉઠાલે ત્માયે વયતાવ 

અથલા પેયતાવભા ંકોટકની યલાનગી 
શવલામ પ્રશ્નો છુી ળકામ નશી . 

83.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશનષ્ટ્ણાતોના અભબપ્રામ અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 45 

84.  કબરુાત ક્યાયે ્લીકામક છે ? ભેજજ્રેટની શાજયી 
85.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવાક્ષીઓને યજુ કયલાનો અને તાવ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 135 

86.  ક્યા ંપ્રકાયનો યુાલો વેોથી શે્રષ્ટ્ઠ ભાનલાભા ંઆલે છે ? પ્રાથશભક યુાલો 
87.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કુર કેટરા પ્રકયણો છે ? 11 

88.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કુર કેટરી કરભો છે ? 167 

89.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભની કરભ 74  શઠે જાશયે દ્તાલેજોભા ંકોનો કોનો વભાલેળ થઇ જામ છે ? ચાજળીટ , ગ્રાભચંામતની કામકલાશીની 
પ્રભાણીત નકર, ભોટય વ્શીકલ્વ એક્ટ 
શઠે યશભટ , F.I.R. 

90.  ક્્ટભ અશધકાયી વભક્ષના શનલેદનો યુાલો ગણી ળકામ ? શા 
91.  ટેયેકડકનો યુાલો ્લીકામક છે ? શા 

 
 

 


