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“અભે બાયતના રક બાયતને વાલવબોભ, 

વભાજલાદી, બફનવાાંપ્રદાબમક, રકળાશી, 

પ્રજાવત્તાક તયીકે  વાંસ્થાબત કયલાન 

અને તેના તભાભ નાગરયકને વાભાબજક, 

આબથવક અને યાજકીમ ન્મામ, બલચાયણા, 

અબબવ્મબતત, ભાન્મતા, ધભવ અને 

ઉાવનાની સ્લતાંત્રતા, દયજ્જા અને તકની 

વભાનતા પ્રાપ્ત થામ તેભ કયલાન અને 

તેઓ વલેભાાં વ્મબતતન ાં ગોયલ અને યાષ્ટ્રની 

એકતા અને અખાંરડતતા વ દૃઢ કયે તેલી 

ફાંધ તા બલકવાલલાન ગાંબીયતાૂલવક 

વાંકલ્ કયીને અભાયી ફાંધાયણવબાભાાં 

આજ ેતા. ૨૬ નલમે્ફય, ૧૯૪૯ના યજ આ 

ફાંધાયણ અનાલી, અભને તાને  

વભબવત કયીએ છીએ. 
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૧૭૭૩ન બનમાભક ધાય :- (Ragulating Act)  

 અ ધધધનમભ ંતખગત ફખંાના ખલનગયને ખલનગય 
છનયર ફનાલલાભા ંઅવ્મ ન ેભ ંફઇ તથા ભદ્રાવના 
ખલનગયન ે ફખંાના ખલનગય છનયરની નીઙ ે ભૂઔલાભા ં
અવ્મા. લયન શેધ્ટંગ્જ ઇ્ટ ઇધડડમા ઔંનીન પ્રથભ 
ખલનગય છનયર ફડમ. 

અ ધધધનમભ તંખગત ઇ.વ. ૧૭૭૪ભાં ઔરઔત્તાભાં 
વલોચ્ઙ દારતની ્થાના ઔયલાભાં અલી. 
 

૧૭૮૧ :- એતટ ઓપ વેટરભેન્ટ :-  
(Act Of Settlement)  

 ધનમાભઔ ધાયાભાં યશી ખમરેી ત્ર ટટને ધનલાયલા 
ભાટે ૧૭૮૧ન એક્ટ પ વટેરભેડટ ફનાલામ. 
 

૧૭૮૪ :- બટ્વ ઈબન્ડમા એતટ (Pits India act) 

 અ ધધધનમભ ંતખગત ખલનગય છનયર ય લશીલટી 
ધનમંત્રણ ભાટે ફડગ  પ ઔડટર ર નાભે એઔ એઔભની 
યઙના ઔયલાભાં અલી.   
 

૧૮૧૩ :- ચાટવય એતટ  

 ઇ્ટ ઇધડડમા ઔંનીન ે લધ  ૨૦ લગ ભાટે બાયતભા ં
લેાય ઔયલાની ચૂટ અલાભાં અલી. 
 

૧૮૩૩ : - ચાટવય એતટ  
 અ ધધધનમભ ંતખગત ઔંનીન ેબાયતન ટ્ટ લધ  
૨૦ લગ ભાટે લેાય ભાટે બાડાટે્ટ અલાભા ં અવ્મ. 
ખલનગય છનયરના દને ફદરીને ‘ખલનગય છનયર ઑપ 

ઇડડીમા’ ઔયલાભા ંઅવ્મ . અ પ્રભાણ ે ધલધરમભ ફડેટીંઔ 

બાયતના પ્રથભ ખલનગય છનયર ફડમા.  
 

૧૮૫૩  :- ચાટવય એતટ 

 ઔંનીન ેશીં લેાય ઔયલા ભાટે ઔઇ ધનધિત ભ દત 
અલાભા ં અલી નશીં. ધધધનમભ તંખગત ધળક્ષણ 
વંફંધભાં ભેઔર ેવધભધતની ધનભણંૂઔ ઔયાઇ. 
 

૧૮૫૮ન અબધબનમભ :- યાણી બલતટરયમાન ઢાં ઢેય  
 અ ધધધનમભથી ખલનગય છનયરના દન ે

લાઇવયમ નાભ અલાભાં અવ્મ . તે યીતે ઔેધનંખ 
બાયતન પ્રથભ લાઇવયમ ફડમ. અ ઈયાંત 
લાઇવયમ ય ધનમંત્રણ યાકલા ભાટે ધિટનભા ં ટશડદી 

લજીય (વધઙલ)ની ધનભણૂઔ ઔયાઇ. રડગ  ્ટેનરી 
બાયતના પ્રથભ ટશંદી લજીય ફડમા.  
 

૧૮૬૧ન અબધબનમભ :- 

 બાયતીમને ધાયા ગડલાની પ્રટિમાભાં વાભેર 
ઔયલાની ળરૂઅત થઇ ન ે લાઇવયમન ે ધાયાવબાભા ં
બાયતીમની ધનભણૂઔ ઔયલાની વત્તા અલાભાં અલી. ત ે
ભ છફ ઔેધનંખ દ્વાયા ફનાયવના યાજા, ટટમારાના 

ભશાયાજા ને વય ટદનઔયયાલને ધાયાવબાભા ંનાભાંટઔત 
ઔયલાભાં અવ્મા. 
 

૧૮૯૨ન અબધબનમભ : -   
 અ ધધધનમભ ંતખગત બાયતીને ફછટે ય 
ઙઙાગ ઔયલાન ન ેલશીલટી ફાફત ંખ ેપ્રશ્ન ૂચલાન 
તથા તનેા છલાફ ભેલલાન ધધઔાય અલાભા ં
અવ્મ.  
 

૧૯૦૯ : - ભરે-બભન્ટ વ ધાય   
 અ ધધધનમભ ંતખગત લાઇવયમની ઔાયફાયીભા ં
બાયતીમને પ્રલેળ અલાની ળરૂઅત થઇ. 
વત્મેડદ્રપ્રવાદ ધવડશા અલી પ્રથભ વ્મધક્ત શતી. તેભન ે
ઔામદાવભ્મ તયીઔે લાઇવયમની ઔાયફાયીભા ં ્થાન 
ભળ્ ં.  
 ભ ધ્રભને રખ ભતદાય ભંડ અલાભાં અવ્મ . 
અભ, વાંપ્રદાધમઔ ઙૂટંણીની ળરૂઅત થઇ. 

 ધભડટને ‗વાંપ્રદાધમઔ ઙૂટંણીના છનઔ‘ તયીઔે 
કલાભા ં અલે ચે. અ ઈયાંત છભીનદાયને ણ 
રખ ભતદાય ભંડ ામ . 
 

૧૯૧૯ :- ભન્ટેગ્મ -ચેમ્વપડવ  વ ધાય  
 અ ધધધનમભથી ળીક, ઇવાઇ, મ યધમન ન ે

એંગ્ર ઇધડડમનન ે ણ રખ-રખ ભતદાય ભંડ 
અલાભા ંઅવ્માં. ધધધનમભન ભર ઇ.વ. ૧૯૨૧ભા ં
થમ. અ ધધધનમભથી ટદ્વભ કી ળાવન વ્મલ્થાની 
ળરૂઅત થઇ. ત ે ભ છફ લશીલટના ધલમન ે નાભત 
ધલમ ન ે વોંામેરા ધલમ એભ ફ ે બાખભા ં
લશેંઙલાભાં અવ્મા. ઔેડદ્રભાં ટદ્વખૃશી ળાવન વ્મલ્થાની 
ળરૂઅત થઇ. 
 ઇ.વ. ૧૯૨૬ભાં વંગ જાશેય વેલા અમખ(UPSC)ની 

યઙના ઔયાઇ. 
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 ધધધનમભભાં એઔ લૈદ્યાધનઔ એઔભ યઙલાની ણ 
જોખલાઇ શતી, છ ે ૧૦ લગના ંત ે ૧૯૧૯ના ધધધનમભ 

વંદબગભાં વ ધાયા વૂઙલળ.ે તે ભ છફ જ  શન વામભનના 
ધ્મક્ષ દ ે ઇ.વ. ૧૯૨૭ભાં એઔ ઔધભળનની યઙના 
ઔયલાભાં અલી. અ ઔધભળનન એઔ ણ વભ્મ બાયતીમ 
ન શલાના ઔાયણ ેતેન ધલયધ થમ. ચતાં અ ઔધભળન ે
૧૯૩૦ભાં તાન ટયટગ  વોંપ્મ. તનેા અધાયે ધિટનના 
લડાપ્રધાન ભેઔડનાલ્ડે એઔ જાશેયાત ઔયી. ત ે ભ છફ 
ન વૂધઙત જાધતના રઔન ે ણ રખ ભતદાય ભંડ 
અલાભા ં અવ્મા.ં તનેે ‘વાંપ્રદાધમઔ એલડગ’ ઔશેલાભા ં

અલે ચે. જો ઔે ખાંધીજી ન ેઅંફેડઔય લચ્ઙ ેથમેરા ૂના 
ઔયાયન ેંત ેઅ ભતદાય ભંડ યદ ઔયલાભાં અવ્મા.ં 
 

૧૯૩૫ન રશાંદ યાજ્મ લશીલટ અબધબનમભ :- 

 અ ધધધનમભથી ત્રણ માદી યઙલાભા ંઅલી. 
 (૧) વંગ માદી 
 (૨) યાછમ માદી 
 (૩) વભલતી માદી 
 (૪) ળે ધધઔાય 

 ત્રણ માદીભા ં વભાધલષ્ટ ન શમ તલેા ધલમ ય 
ધધધનમભ ગડલાની ધંતભ વત્તા લાઇવયમન ે
અલાભા ંઅલી. તેન ેળે ધધઔાય ઔશે ચે. અ ઈયાંત 
ધધધનમભથી ૧૯૩૭ભાં ટદલ્શીભાં વગંીમ દારતની 
્થાના ઔયલાભા ંઅલી. 
  

૧૯૪૭ન બાયત સ્લતાંત્રતા અબધબનમભ : -  
India Independence act  
 

 અ ધધધનમભ તંખગત લાઇવયમના દન ે
ફદરીન ે ‘ખલગનય છનયર પ ઇધડડમા’ એલ  નાભ 

અપ્મ . ત ે ભ છફ ભાઈડટ ફટેન બાયતના પ્રથભ ખલનગય 
છનયર ફડમા, છભેણે ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન 

છલાશયરાર નશેરુન ેદના વખંદ રેલડાવ્મા. ત્માય ફાદ 
અ દે ઙિલતી યાછખારાઙાયીની ધનભણૂઔ ઔયાઇ. 
  

બાયતીમ ફાંધાયણની યચનાન ઈબતશાવઃ- 
વો પ્રથભ ફંધાયણ ફનાલલાન ખ્માર ઇ.વ. 1922ભાં 

ભશાત્ભા ખાંધીએ યછૂ ઔમો. તેભણ ે જાશેય ઔમ ું ઔે બાયતન  ં
યાછઔીમ બાગ્મ બાયતીમ તે છ ગડળે. જો ઔે અ ખાઈ 
રઔભાડમ ધતરઔ દ્વાયા ઇ.વ. 1895ભા ં તૈમાય ઔયલાભાં 
અલેર કયડાભા ં ણ બાયતના ફંધાયણન ખ્માર જોલા 

ભે ચે. ત્માયફાદ ઇ.વ. 1925ભાં એભ. એન. યમ ે વો 
પ્રથભ ફંધાયણન લા્તધલઔ ખ્માર યછૂ ઔમો. ઇ.વ. 
1928ભાં બાયતના ફંધાયણના ધવદ્ાંત ધનધાગટયત ઔયલા 
ભાટે ભતીરાર નશેરુની ધ્મક્ષતાભાં એઔ ‘નશેરુ ઔધભટટ’ 

ની યઙના ઔયલાભાં અલી, છણેે વો પ્રથભ ‘ડભીનીમન 

્ટેૌટવ’ ની ભાંખણી ઔયી શતી. ત્માયફાદ ઇ.વ. 1935ભાં 

‘ખલભેડટ પ ઇધડડમા એક્ટ’ વાય ઔયલાભાં અવ્મ, 

છને પ્રબાલ બાયતના શારના ફંધાયણ ય વોથી લધ  જોલા 
ભે ચે ને અ ઔામદાએ ફંધાયણની ભાંખન ે લધ  ફ 
પ્રદાન ઔમ ું. 
 ઇ.વ. 1940ભા ં ‘ખ્ટ પ્ર્તાલ’ યછૂ ઔયલાભા ં

અવ્મ. છભેાં ધિટટળ વયઔાયે શેરીલાય ફંધાયણ વબાની 
ભાંખણીન ્લીઔાય ઔમો. ત્માયફાદ ઇ.વ. 1942ભા ં ટિપ્વ 
ધભળન બાયતની ભ રાઔાતે અવ્મ ં. ન ે તેણ ે ‘ખ્ટ 

પ્ર્તાલ’ભાં ઈલ્લેકનીમ વ ધાયા ઔમાગ. યંત  અ 

ધભળનની દયકા્તન ભ ધ્રભ રીખ દ્વાયા ્લીઔાય 
થમ. ઔાયણ ઔે તેભાં રખ ાટઔ્તાનની યઙનાને રખતી 
ઔઇ જોખલાઇ ન શતી. 
 ત્માયફાદ બાયતની ્લતંત્રતાના પ્રશ્નના વભાધાન 
ભાટે 24 ભાઙગ, ઇ.વ. 1946ભાં ધિટટળ વયઔાયે ‘ઔેધફનટે 

ધભળન’ ને બાયત ભઔલ્મ .ં અ ધભળનના ત્રણ વભ્મ વય 

્ટેપડગ  ટિપ્વ, એ.લી.એરઔેજેડડય ન ે ધેથઔ રયેડવ 
શતા. ઔેધફનટે ધભળને તેન યીટગ  16ભે, 1946ના યછ 

પ્રધવદ્ ઔમો. ઔેધફનટે ધભળનની બરાભણ ન વાય વો 
પ્રથભ લકત બાયત ભાટે ફધંાયણ ફનાલલાન ન ે તનેી 
યઙના ભાટે ફંધાયણીમ વબા ફનાલલાન ધલઙાય 
્લીઔાયલાભાં અવ્મ ન ે ધિટટળ બાયતના ધખમાય 
પ્રાંતની ધાયાવબાભાંથી તથા ઔધભશ્નયના ઙાય 
પ્રાંતભાંથી ભીન ેફંધાયણીમ વબા ભાટે ઔ ર 296 વભ્મન ે
વંદ ઔયલાભા ંઅવ્મા, છ ેયક્ષ યીત ેઙૂટંામેરા શતા. અ 
ભાટેની ઙૂટંણી છ રાઇ-ઑખ્ટ 1946ભાં ઔયલાભાં અલી 
શતી. અ ઙૂંટણીભા ં 208 ઔોંગ્રેવના, 73 ભ ધ્રભ રીખના 

ને 15 ડમ ક્ષના તભેછ ્લતંત્ર ઈભેદલાય ધલછતેા 
ફડમા શતા. અ ઈયાંત દળેી યાજ્મભાંથી 93 વભ્મની 
દેળી યાજ્મના યાછપ્રભ કએ ધનભણૂઔ ઔયલાની શતી. અભ 
ફંધાયણ વબાની ઔ ર વભ્મવંખ્મા 389 થતી શતી. જો ઔે 26 
નલેમ્ફય, 1949ના યછ વભ્મવંખ્મા 389ના ફદર ે299 થઇ 

ખઇ શતી, છભેા ં 229 ઙૂટંામરેા ન ે 70 દેળી યાજ્મના 

પ્રધતધનધધ શતા. ઔાયણ ઔે ાટઔ્તાનની યઙના થતા ં
ભ ધ્રભ રીખના ને દેળી યાજ્મના ાટઔ્તાન તયપી 
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વભ્મ ાટઔ્તાનની ફંધાયણવબાભા ંજોડામા શતા. 
 

ફાંધાયણ વબાની ફેઠક :-  
ફંધાયણ વબાની વોપ્રથભ ફેઠઔ 9 ટડવેમ્ફય, 1946ના 

યછ અમજીત થઇ, છભેા ંપ્રથભ ્થામી ધ્મક્ષ તયીઔે 

ડાગ. વચ્ઙીદાનંદ ધવશંાન ે વંદ ઔયલાભાં અવ્મા. અ 
ફેઠઔભાં ભાત્ર 211 વભ્મ છ શાછય યહ્યા શતા. ઔાયણ ઔે 
ભ ધ્રભ રીખે અ ફેઠઔન ફટશષ્ઔાય ઔમો શત ન ે દળેી 
યાજ્મના પ્રધતધનધધ શછ  વ ધી ફંધાયણ વબાભા ં વાભરે 
થમા ન શતા. ફંધાયણ વબાની ફીજી ફેઠઔ 11 ટડવેમ્ફય, 
1946ના યછ ભી. તેભાં ડાગ. યાછડેદ્ર પ્રવાદને ફંધાયણ 
વબાના ઔામભી ધ્મક્ષ ન ે ડૉ. એઙ. વી. ભ કયજીને 
ઈાધ્મક્ષ તયીઔે ઙૂંટલાભાં અવ્મા. અ ફેઠઔભા ં શ્રી ફી. 
એન. યાલને (વય ફેનીખર નયધવંશ યાલ) ફંધાયણવબાના 

વરાશઔાય તયીઔે ઙૂટંલાભાં અવ્મા. 13 ટડવેમ્ફય, 1946ના 
યછ ફંધાયણવબાની ત્રીજી ફેઠઔ ભી. અ ફેઠઔભાં 

છલાશયરાર 
નશેરુએ શેત રક્ષી 
ઠયાલ (ઈદે્દશ્મ 

પ્ર્તાલ)યછૂ 
ઔયીન ેફંધાયણના 

ધનભાગણઔામગન 
પ્રાયંબ ઔમો. અ 
ઠયાલન ે ફંધાયણ 
વબા દ્વાયા 22 

જાડમ અયી, 1947ના યછ વાય ઔયામ. તેના ય ઔ ર 
114 ટદલવ ધલઙાય ઔયલાભાં અવ્મ. 
 
ફાંધાયણની યચના ભાટે 60 દેળના ફાંધાયણન 
અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મ અન ેતેની ાછ ક ર 64 
રાખ રૂબમા ખચવ થમ શત. ફાંધાયણ બનભાવણ 

કયલાભાાં આવ્મ ાં ત્માયે તે 540 ાનાન ાં શત ાં. ફાંધાયણ 

વબાએ ફાંધાયણની યચનાન ાં કામવ 2 લવ, 11 ભરશના, 
અન ે18 રદલવ ફાદ ૂરાં  કમ ું. 

ફાંધાયણવબાન ાં અાંબતભ વત્ર 14 નલેમ્ફય, 1949ના 
યજ ભળ્ ાં અન ે તે 26 નલેમ્ફય, 1949 ના યજ ૂણવ 
થમ ાં. 26 નલેમ્ફય, 1949 ના યજ અાંબતભ સ્લીકૃત 
ફાંધાયણ ય 299ભાાંથી શાજય 284 વભ્મએ શસ્તાક્ષય 
કમાવ. એ જ રદલવે ફાંધાયણ વબાએ બાયતના 
ફાંધાયણન સ્લીકાય ણ કયી રીધ. 

  

ફંધાયણની યઙના ભાટે ધલધલધ વધભધતની યઙના 
ઔયલાભાં અલી શતી. ત ે વધભધતભા ં પ્રારૂ વધભધત ઔે 
કયડા 
વધભધત 
તયીઔે 
કા
તી 
વધભધત
ને કાવ 
ભશત્ત્લની 
ભાનલા
ભાં અલ ેચે. તેના ધ્મક્ષ ડૉ. ફાફાવાશેફ અફંેડઔય શતા 
ને ત ેઈયાતં તનેા ડમ 6 વભ્મ નીઙ ેભ છફ શતા. 
પ્રારૂ વબભબત (Drafting Committee)  

 

ક્રભ વભ્મન ાં નાભ શદ્દ 

1 ડૉ. બીભયાલ આાંફેડકય અધ્મક્ષ 

2 એન. ગારસ્લાભી આમાંગય વભ્મ 

3 અલ્લાદી કૃષ્ણસ્લાભી ઐમય વભ્મ 

4 કનૈમારાર ભ નળી વભ્મ 

5 એન. ભાધલયાલ વભ્મ 

6 ટી. ટી. કૃષ્ણભાચાયી વભ્મ 

7 ભશમ્ભદ વાદ લ્લા વભ્મ 
 

ઈયક્ત વભ્મભા ંએન.ભાધલયાલન ેફી. એર. ધભત્ર દ્વાયા 
નાદ ય્ત તધફમતન ે ઔાયણ ે યાજીનાભ  અલાભા ં અલતા ં

તેભના દ ય રલેાભા ં અવ્મા શતા 
ને ટી. ટી. ઔૃષ્ણભાઙાયીને ઇ.વ. 
1948ભાં ડી. ી. કેતાનન ં લવાન 
થતાં તેભની છગ્માએ રલેાભાં અવ્મા 
શતા. ફંધાયણ વબા દ્વાયા ડર ાધ્ટંખ 
વધભધતની ્થાના 29 ખ્ટ, 

1947ના યછ ઔયલાભા ં અલી શતી. ડાગ. ફી. અય. 

અંફેડઔયને ‘ફંધાયણના ધતા’ (Father of Constitution) 

તયીઔે ભાનલાભાં અલે ચે. ઔેટરાઔ ગ્રણીએ તેભન ે
‘અધ ધનઔ ભન ’ની વંજ્ઞા ણ અી ચે. 
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ફાંધાયણવબાની અન્મ વબભબતઓ :-  
 

િભ વધભધતન નંાભ ધ્મક્ષ 

1 વંગ ળધક્ત વધભધત છલાશયરાર નશેરુ 

2 વંગ વંધલધાન વધભધત છલાશયરાર નશેરુ 

3 યાજ્મ વાથ ે ઔયાય ઔયલા 
ભાટેની વધભધત 

છલાશયરાર નશેરુ 

4 પ્રાંતીમ વધંલધાન વધભધત લલ્લબબાઇ ટેર 

5 ભૂબૂત ધધઔાય ન ે
રગ ભધત ભાટેની વધભધત 

લલ્લબબાઇ ટેર 

6 ભૂબૂત ધધઔાય ભાટેની 
ેટા વધભધત 

છ.ે ફી. ઔૃરાણી 

7 રગ ભધત ભાટેની ેટા 
વધભધત 

એઙ. વી. ભ કયજી 

8 વંઙારન વધભધત ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદ 

9 યાષ્ટરધ્લછ વંફંધભાં તદથગ 
વધભધત 

ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદ 

10 જંડા વધભધત છ.ે ફી. ઔૃરાણી 

11 વભીક્ષા વધભધત છ.ે ફી. ઔૃરાણી  

12 પ્રટિમા ધનમભ વધભધત ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદ 

13 ફંધાયણ વબાના ં ઔામો 
વંફંધી વધભધત 

જી. લી. ભાલંઔય 

14 ઔામગ વંઙારન વધભધત ઔનૈમારાર ભ નળી 

15 ખૃશ/વબા વધભધત ડૉ. 
ટ્ટાબીવીતાયાભૈમા 

 

  નાખટયઔતા, ઙૂટંણી ને લઙખાાની વંવદ, 

્થામી ને ટયલતગનળીર ધનમભ તથા નાના ળીગઔ 
વાથે જોડામેર ઔેટરીઔ જોખલાઇ ન ેન ચ્ચેદ 5, 6, 7, 

8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 

ને 393ન ે 26 નલેમ્ફય, 1949 ના યછથી છ તયત 

ભરભાં ભૂઔી દલેાભા ં અવ્મા. અ ટદલવને ‘ઔામદા 

ટદલવ’ તયીઔે ઈછલલાભાં અલે ચે. વંૂણગ ફંધાયણ 26 

જાડમ અયી, 1950ના યછ ભરી ફની ખમ ં. 26 

જાડમ અયી, 1950 ને બાયતના પ્રજાવત્તાઔ ટદલવ તયીઔે 

જાશેય ઔયલાભા ંઅવ્મ. 26 જાડમ અયી, 1950ના ટદલવન ે

ફંધાયણના ભર ભાટે નક્કી ઔયલા ાચ ઔોંગ્રેવન  ં
રાશય ધધલેળન છલાફદાય શત . 31 ટડવેમ્ફય, 

1929ના યછ યાલી નદીના ટઔનાયે બયામેરા 

છલાયશયરાર નશેરુની ધ્મક્ષતાલાા રાશય 
ધધલેળનભાં એઔ ઠયાલ વાય ઔયલાભાં અવ્મ. અ 
ઠયાલ ભ છફ 26 જાડમ અયી, 1930ના ટદલવને ‘ૂણગ 

્લયાછ ટદન’ તયીઔે ઈછલલાન ં નક્કી ઔયલાભાં અવ્મ ં. 

અથી અ ટદલવન  ંભશત્ત્લ  નઃ ્થાધત ઔયલા ભાટે 26 
જાડમ અયીના ટદલવન ે ફંધાયણના વંૂણગ ભર ભાટે 
ધનધિત ઔયલાભાં અવ્મ. 26 નલેમ્ફય, 1949ના યછ 

ભરભાં ભૂઔલાભાં અલેર ફંધાયણભાં 22 બાખ, 395 

ન ચ્ચેદ ન ે 8 ટયધળષ્ટ શતાં. અછ ેફંધાયણભા ં 25 
બાખ, 444 ઔયતા ં લધ  ન ચ્ચેદ ન ે 12 ટયધળષ્ટ ચે. 

ફંધાયણન રખબખ 2/3 બાખ ‘ખલગભેડટ પ ઇધડડમા 

એક્ટ 1935’ ભાંથી રેલાભા ંઅવ્મ શત. 
 

બાયતન પ્રથભ શદ્દ નાભ 

ખલગનય છનયર                                        ભાઈડટ ફેટન  

બાયતીમ ખલનગય છનયર                                      વી. યાછખારાઙાયી  

યાષ્ટરધત ડૉ. યાછડેદ્ર પ્રવાદ  

ઈયાષ્ટરધત                                       ડૉ. વલગલ્લી યાધાઔૃષ્ણન  

લડાપ્રધાન                                     ંટડત છલાશયરાર નશેરૂ 

રઔવબાના ધ્મક્ષ                          ખણેળ લાવ દેલ ભાલંઔય  

યાજ્મવબાના વબાધત                         ડૉ. વલગલ્લી યાધાઔૃષ્ણન  

વલોચ્ઙ દારતના 
ડમામાધીળ              

શટયરાર ઔણીમા 

યેલ્લે પ્રધાન                              જોન ભથાઆ (અવીપ 
રી ફાદ) 

વ ઙના ન ેપ્રવાયણ ભંત્રી                    વયદાય લલ્લબબાઆ ટેર 

કાદ્ય ને ઔૃધ ભંત્રી                        ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદ 

શ્રભપ્રધાન                          ફાફ  છખજીલનયાભ  

યક્ષાભંત્રી                                     ફરદેલધવંશ  

ધલયધક્ષના રઔવબાના 
નેતા             

નખીનદાવ ખાંધી 

ધલયધક્ષના યાછમવબાના 
નેતા           

ડૉ. ઔભરાધત ધત્રાઠી 

એટની છનયર                             એભ. વી. વીતરલાડ  

ઔમ્પ્ટર રય ને ટડટય 
છનયર           

નયશટય યાલ 

 

  બાયતીમ ફંધાયણની ળરૂઅતભાં અભ ક અલ ે ચે. 
ધલશ્વભાં વોપ્રથભ અભ ક ભેટયઔાના ફંધાયણભા ંદાકર 
ઔયલાભાં અવ્મ .ં ત્માયફાદ ધલશ્વના ગણા દેળએ તાના 
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ફંધાયણભાં ણ અભ કન વભાલેળ ઔમો. બાયતના 
ફંધાયણભાં ફંધાયણ ધનભાગણ વભમે છ અભ કન 
વભાલેળ ઔયલાભાં અવ્મ શત. નશેરુએ યછૂ ઔયેર 
ઈદે્દશ્મ પ્ર્તાલના અધાયે અભ ક તમૈાય ઔયલાભા ં
અલેર ચે. જો ઔે વંૂણગ ફંધાયણ ભરભાં અવ્મા ફાદ 
અભ કન ભર ઔયલાભાં અવ્મ. અણં ફંધાયણ છ ે
અદળો ને ધ્મેમ ધવદ્ ઔયલા ઇચ્ચે ચે; તેન  અભ કભા ં

લણગન ઔયામેર ં ચે. અણા ફંધાયણભાં 42ભા ફંધાયણીમ 
વ ધાયા, 1976 દ્વાયા ફંધાયણના અભ કભાં વ ધાય 

ઔયલાભાં અવ્મ; છભેાં ―વભાછલાદી‖, ―ધફનવાંપ્રદાધમઔ‖ 

ને ―કંટડતતા‖ ળબ્દ ઈભેયલાભાં અવ્મા. અ 
અભ કભાં થમેર એઔભાત્ર વ ધાય ચે.   

 વલોચ્ઙ દારત ેઔેળલાનંદ બાયતી ઔેવ -1973ભાં 
અભ કને ફંધાયણન બાખ ખણાવ્મ ચે તથા તેભાં ન ચ્ચેદ 
૩૬૮ અધીન વ ધાયાને ઔામદેવય ખણાવ્મ ચે. યંત  
વલોચ્ઙ દારતે એ ણ ્ષ્ટ ઔમ ું ચે ઔે વ ધાયાભાં વવંદ 
અભ કભાં ઔંઇ જોડલા ઇચ્ચે ત જોડી ળઔે ચે, યંત  ત ે
અભ કના ભૂ થગને ફદરી ળઔળે નશીં. 
ફાંધાયણની વ્માખ્મા:-  
વાભાડમ યીત ે ફંધાયણ એઔ ભોધરઔ ઔામદાઔીમ દ્તાલછે 
ચે, છ ેન વાય ઔઇ દેળની વયઔાય ઔામગ ઔયતી શમ ચે. 
પ્રત્મેઔ દેળન  ંતાન ં એઔ ફધંાયણ શમ ચે, છ ેવયઔાયના 
ભ ખ્મ ંખ – ધાયાવબા (Legislature), ડમામધરઔા 

(Judicial)   ને ઔામગાધરઔા (Administration)ન ે

વ્માખ્માધમત ઔયે ચે ને તનેા ધધઔાય ન ે
છલાફદાયીને વ ધનધિત ઔયે ચે. 
 

ફાંધાયણન ાં ભશત્લઃ- 

              અ બાયત છલેા રઔળાશી દેળભા ં
ફંધાયણ તાન ં એઔ ધલધળષ્ટ ભશત્ત્લ ધયાલ ે ચે. રઔળાશી 
વયઔાયભા ં વયઔાયની ળધક્ત ન ે નાખટયઔના 
ધધઔાય લચ્ઙ ેએઔ ્ષ્ટ વભતરન ને ધલબાછન શલ  ં
છરૂયી ચે, છ ેફંધાયણ દ્વાયા ધનધાગટયત ઔયલાભા ંઅલે ચે. 

 

ફાંધાયણના વાંદબે બલબલધ ભત :  
ન ચ્ચેદ ૩૨ ંખ ે તાન ભત પ્રખટ ઔયતા ં ડ. 

અંફેડઔય દ્વાયા ફંધાયણવબાભા ં નીઙે ભ છફ ધબપ્રામ 
યછૂ ઔયલાભાં અવ્મ શત.  

‗જો ભન ે એભ ઔશેલાભાં અલે ઔે ફંધાયણભા ં ઔમા 
ન ચ્ચેદને શ ં  વોથી ભશત્ત્લન ભાન ં ચ ં  – એલ ન ચ્ચેદ ઔે 
છનેા લખય ફંધાયણ ધનયથગઔ ફની છળે – ત શ ં  ફીજા ઔઇ 

ન ચ્ચેદને નશીં, યંત  અ ન ચ્ચેદન ધનદેળ ઔયીળ. અ 

ફંધાયણન અત્ભા ચે, તેન ં હૃદમ ચે.‘      

યાજ્મનીધતના ભાખગદળગઔ ધવદ્ાંત ધલળે ટંડત 
છલાશયરાર નશેરુ દ્વાયા યછૂ ઔયલાભા ંઅલેર ધબપ્રામ 
નીઙે ભ છફ ચે.  

‗ઔેટરાઔ રઔ ભાટે વભાછલાદના ફ ે થગ ચે : 
ધલતયણ ઔે છને થગ ચે, છભેની ાવે ધતળમ ભાત્રાભાં 

ધન ચે, તેભનાં ધક્વાં કારી ઔયલા ને તેની વ વ્મલ્થા 

ઔયલી. અ ફંને ઈદે્દળ તાના ્લરૂભા ંવભાછલાદ નથી. 
ઈત્ાદનના તંત્ર ય પ્રબાલ ાડીન ે ધલતયણ 

ઔયલાન પ્રમત્ન એ કટ ં  ખર  શળે. અલ ં ઔયીને અણે 
અણી જાતન ે નફી ઔયીળ ં. વભાછલાદન અધાય ચે 
ધનલૃધદ્. ધનધગનતાન વભાછલાદ ન શમ. અથી વભાનતા 
રાલલાની પ્રટિમા તફક્કાભાં થલી જોઇએ.  

ફીજો પ્રશ્ન યાષ્ટરીમઔયણન ચે. શ ં  વભછ  ંચ ં  ઔે જ્મા ં
વ ધી યાષ્ટરીમઔયણ ઔયીને અણે ઔઇ ઔામગને વ્મધવ્્થત 
યીત ે ઙરાલલા ભાટે તૈમાય ન શઇએ, ત્માં વ ધી 

યાષ્ટરીમઔયણ ઔયલ  ં એ જોકભી થળ.ે યાષ્ટરીમઔયણ ભાટે 
અણ ે લ્ત ની વદંખી ઔયલી ડળે. ભાયી 
વભાછલાદની ઔલ્ના એલી ચે ઔે યાજ્મભા ં દયેઔ વ્મધક્તને 
પ્રખધતની વભાન તઔ પ્રાપ્ત થામ.‘  

યાજ્મનીધતના ભાખગદળગઔ ધવદ્ાંતના વફંંધભાં ડ. 
ફંધાયણવબાભાં અંફેડઔયન ભત :  

 ‗જો ઔઇ વયઔાય યાજ્મનીધતના ભાખગદળગઔ 
ધવદ્ાંતની લખણના ઔયળે, ત તેણ ે ઙૂંટણી વભમ ે

ભતદાતાન ેછલાફ અલ ડળે.‘  
વય ફી. એન. યાલે વ્મધક્તના ધધઔાયને ફ ે

લખોભા ં ધલબાજીત ઔયલાની વરાશ અી શતી. એઔ એલા 
ધધઔાય છને ભર દારત દ્વાયા ઔયાલી ળઔામ ને 
ફીજા એલા છને ભર દારત દ્વાયા ઔયાલી ન ળઔામ.  

ભૂબૂત ધધઔાય વંફંધભાં 1928ભા ં ભતીરાર 
નશેરુન ભત :  

‗અણે વોથી શેરા ં અણા ભૂબૂત 
ધધઔાયને એ યીતે ્થાધત ઔયલા જોઇએ ઔે છથેી ઔઇ 
ણ ટયધ્થધતભાં એભને ચીનલી ન ળઔામ.‘ 

ન ચ્ચેદ ૩૬૮ વંફંધભા ં ટંડત છલાશયરાર 
નશેરુન ભત : 

‗ફંધાયણ એટર ં છડ(ઔઠય) ન શલ ં જોઇએ ઔે 
યાષ્ટરીમ ધલઔાવ ને વાભર્થમગની ફદરાતી ટયધ્થધતન ે
ન ઔૂ ન ઔયી ળઔામ.‘   

ન ચ્ચેદ ૩૬૮ વંફંધભાં ડૉ. અંફેડઔયન ભત : 
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‗છે ફંધાયણના પ્રત્મ ે વંત ષ્ટ શમ એભણે 
ભાત્ર ફ ેતધૃતમાંળ ફશ ભતી છ પ્રાપ્ત ઔયલાની યશેળે. જો તે 

 ખ્ત ભતાધધઔાયના અધાયે ઙંૂટામેર વંવદભા ંફ ેતધૃતમાળં 
ફશ ભતી ણ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔતા નથી; ત એભ વભછલ  ં

જોઇએ ઔે ફંધાયણ પ્રત્મનેા તભેના વંતભા ંપ્રજા એભની 
વાથે નથી.‘  

  

બાયતીમ ફાંધાયણનાાં ભ ખ્મ રક્ષણઃ- 
  26ભી જાડમ અયી, 1950ના યછ ભરભા ં

અલેર બાયતના ફંધાયણભાં ફીજા દેળના ં ફંધાયણભાથંી 
ઔેટરાઔં તત્ત્લ રેલાભા ંઅવ્માં ચે. તેભ ચતા ં બાયતના અ 
ફંધાયણભાં તનેા ંતાનાં ઔેટરાંઔ ધલધળષ્ટ રક્ષણ ણ ચે, 
છ ેનીઙ ેપ્રભાણ ેચે. 
 

1. બલશ્વન ાં વોથી રાાંફ  ફાંધાયણ :-  
છખતભાં ફીજા દેળની વયકાભણીએ અણા ફંધાયણન ે
વોથી રાંફા ન ે ધલ્તૃત ફંધાયણીમ દ્તાલેછ શલાન  ં
ભાન ભે ચે. ફંધાયણની ળરૂઅતભાં એઔંદયે 395 

ન ચ્ચેદ ન ે8 ટયધળષ્ટ શતા, ણ શારભા ં444 ઔયતા ં

લધ  ન ચ્ચેદ ન ે12 ટયધળષ્ટ ચે. 

2. વભલામતાંત્રી સ્લરૂ :-  
બાયતન ં ફંધાયણ તેના ્લરૂ પ્રત્મ ેધગવભલામી (Quasi 

Federal) ચે. 

3. રયલતવનળીર સ્લરૂ :-  
ઔઇ ણ ફંધાયણની ભાપઔ અણા ફંધાયણભા ં ણ 
વ ધાયાની જોખલાઇ ચે. ફંધાયણ વ ધાયા ખંેની 
જોખલાઇભા ં ભ ખ્મ ન ચ્ચેદ 368 ચે. બાયતન  ં ફંધાયણ 

ફીજા વભલામી રધેકત ફંધાયણની વયકાભણીએ ગણ ંછ 
ટયલતગનળીર (Flexible) ચે. તેથી ઔશી ળઔામ ઔે અણ ં

ફંધાયણ ંળતઃ છડ ન ેંળતઃ ટયલતગનળીર ચે, ન ે
તેભ ચતા ંછડ ઔયતા ંલધ  ટયલતગનળીર ચે. 
4.ફાંધાયણની વલોરયતા :-  

અણા દેળભા ં વલોટયતા ધાયાવબાની નટશ; ણ 

ફંધાયણની ચે, છને ખ્માર ભેટયઔન ફંધાયણ યથી 
રેલાભા ંઅવ્મ ચે. 
5. ભૂબૂત અબધકાય :-  

બાયતીમ ફંધાયણના બાખ – 3ભાં ન ચ્ચેદ12 થી 35ભા ં

છ દા છ દા ભૂબૂત શઔની જોખલાઆ ઔયલાભા ંઅલી ચે.  
6. યાજ્મનીબતના ભાગવદળવક બવદ્ાાંત :-  

બાયતીમ ફંધાયણના બાખ – 4ભાં ન ચ્ચેદ 36 થી 51ભા ં

યાજ્મનીધતના ભાખગદળગઔ ધવદ્ાંતની જોખલાઇ ઔયલાભા ં
અલી ચે, છને ઈદે્દશ્મ ઔલ્માણઔાયી યાજ્મ (Welfare 

State) ની ્થાનાન ચે. યંત  અ ધવદ્ાંતના ભરને 

ભૂબૂત શઔની ભાપઔ દારતની શઔૂભતભાંથી ફાઔાત 
યાકલાભાં અવ્મા ચે. 
7. ન્માબમક  નયાલરકન :-  

બાયતીમ ફંધાયણભા ં્લતંત્ર ડમામતંત્રની જોખલાઇ ઔયલાભાં 
અલી ચે. લી દયેઔ વત્તા તાના ફંધાયણીમ કે્ષત્રભાં છ 
યશીન ેઔાભ ઔયે એ જોલાની પયછ ણ દારતને વોંલાભાં 
અલી ચે. ફંધાયણભાં વંવદની વલોયીતા ન ે ડમાધમઔ 
 નયાલરઔનના ધવદ્ાંત લચ્ઙ ે એઔ પ્રઔાયન વ ભે 
્થાલાન પ્રમાવ ઔયલાભાં અવ્મ ચે. 
8. એકર નાગરયકત્લ :-  

બાયતીમ ફંધાયણ તેના ્લરૂ પ્રત્મે ધગવભલામી શલા 
ચતાં અકામે વંગ ભાટે એઔ છ નાખટયઔતાની જોખલાઇ ઔયે 
ચે. વભલામતંત્રભાં ફે નાખટયઔતા શમ ચે. યંત  અણ ે
ત્માં ધિટનભાંથી એઔર નાખટયઔત્લન ્લીઔાય ઔયલાભાં 
અવ્મ ચે. 
9. એક ન્મામતાંત્ર :-  

ભેટયઔાથી ધલરુદ્ અણા ફંધાયણે વભગ્ર બાયત ભાટે 
એઔવૂત્રી ડમામતંત્રની જોખલાઇ ઔયી ચે. વલોચ્ઙ 
દારતની નીઙ ે દેળની ડમ દારતન ે ભૂઔલાભા ંઅલી 
ચે.   

10. બફનવાાંપ્રદાબમકતા :-  

યાછમ દ્વાયા ઔઇ ધભગન ેકાવ પ્રત્વાશન અલ ં નશીં ન ે
વલગ ધભગ તયપ વભાન દૃધષ્ટ ન ેઅદયબાલ એ અણા 
ફંધાયણની રાક્ષધણઔતા ચે. અ ંખે ન ચ્ચેદ 25 થી 28ભા ં
જોખલાઇ ઔયલાભાં અલી ચે. 
11.  ખ્ત ભતાબધકાય :-  

બાયતીમ ફંધાયણ ેધભગ, ધળક્ષણ, અલઔ લખેયે ઔે એલા ઔઇ 
ઔાયણવય બેદબાલભ ક્ત ભતાધધઔાયની જોખલાઇ ઔયી ચે. 
ફંધાયણ ધનભાગણ વભમે ચાભાં ચી 21 લગની ઉંભય 

ધયાલતા વ્મધક્તન ે ભતાધધઔાય અલાભા ં અવ્મ શત. 
યંત  લડાપ્રધાન શ્રી યાજીલ ખાંધીના ળાવન દયધભમાન 
ઇ.વ. 1989 ભાં 61 ભા ં ફધંાયણીમ વ ધાયા દ્વાયા અ 

ઉંભયને ગટાડી 18 લગ ઔયલાભાં અલી. 

12. વાંવદીમ ળાવન પ્રણારી :-  

બાયતીમ ફંધાયણભાં ઔેડદ્ર ને યાછમ ફનંે ્તયે વંવદીમ 
ળાવન પ્રણારી નાલલાભાં અલી ચે, છ ે ન વાય 
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પ્રધાનભંડ વંવદને છલાફદાય શમ ચે. અ પ્રણારી 
ધિટનભાંથી રલેાભાં અલી ચે.  
 

યાષ્ટ્રીમ પ્રતીક  
 

યાષ્ટ્રધ્લજ :  

બાયતીમ યાષ્ટરધ્લછ ત્રણ ટ્ટા લા ચે. વોથી 
ઈય ઔેવયી, લચ્ઙ ે વપેદ તથા વોથી નીઙ ે રીરા યંખન 
ટ્ટ ચે. ફન્ન ેટ્ટાની લચ્ઙ ેબયૂા યંખન  ંઙિ શમ ચે. છભેા ં24 

વધમા શમ ચે. રંફાઇ – શાઇન ખ ણત્તય 3 : 2 ન 

શમ ચે. 22 છ રાઇ, 1947 ના યછ બાયતની ફંધાયણ વબા 

દ્વાયા યાષ્ટરધ્લછન ્લીઔાય ઔયલાભાં અવ્મ. 
યાજબચહ્ન :  

બાયતના યાછધઙહ્નભાં વાયનાથ ધ્થત ળઔના 
ધવંશ ્તંબની અઔૃધત ચે. છભેા ં નીઙે ‘વત્મભેલ છમતે’ 

રકામેર ચે. તે ભ ંડઔ ઈધનદભાંથી રેલાભા ંઅલેર ચે. અ 
ધઙહ્નને બાયત વયઔાયે 26 જાડમ અયી, 1950ના યછ 

નાવ્મ .ં 
યાષ્ટ્રગાન : (National Anthem)  

યલીડદ્રનાથ દ્વાયા ભૂ ફખંાીભાં યઙામેર ‘છન-

ખણ-ભન’ન યાષ્ટરખાન તયીઔે 24 જાડમ અયી, 1950ના યછ 

્લીઔાય ઔયલાભા ં અવ્મ ચે. અ ખીતભા ં ાંઙ દ ચે, 
છભેાંના પ્રથભ દને અણ ેયાષ્ટરખાન તયીઔે નાવ્મ ં ચે. 
અને વો પ્રથભ 27 ટડવેમ્ફય, 1911ના યછ બાયતીમ 

ઔોંગ્રેવના ઔરઔત્તાના ધધલેળનભાં ખાલાભા ં અવ્મ  ં શત ં. 
યાષ્ટરખાનના ખામનન વભમ 52 વેઔડડ ચે. ઔેટરાઔ 

પ્રવંખભા ં યાષ્ટરખાનન ે વધંક્ષપ્તભાં ખાલાભા ં અલ ે ચે, છભેા ં
તેની પ્રથભ ન ેંધતભ ંધક્ત  શમ ચે. તેના ખામનન 
વભમ રખબખ 20 વેઔડડ ચે. 

યાષ્ટ્રગીત : (National Song)  

ફંટઔભઙંદ્ર ઙટેયજી દ્વાયા વં્ઔૃતભાં યઙામેર ‘લંદ ે

ભાતયમ્’ ખીત બાયતન ં યાષ્ટરખીત ચે. ઇ.વ. 1896ના ઔોંગ્રવે 

ધધલેળનભાં તે પ્રથભલાય ખાલાભાં અવ્મ  ં શત .ં તને 
્લીઔાય ણ ફંધાયણવબા દ્વાયા 24 જાડમ અયી, 1950ના 

યછ ઔયલાભા ંઅવ્મ. 
યાષ્ટ્રીમ ાંચાાંગ :  

ળઔ વલંત, છને શેર ભશીન ઙતૈ્ર ચે ન ે
વાભાડમ લગ 365 ટદલવન ં શમ ચે. યાષ્ટરીમ ંઙાંખન 

્લીઔાય 22 ભાઙગ, 1957 ના યછ ઔયલાભાં અવ્મ. અ 

ંઙાંખ ન ે ગ્રેખટયમન ઔેરેડડયની તાયીકભા ં વભાનતા 
જોલા ભે ચે. અ ઔેરેડડયન પ્રથભ ટદલવ 22 ભાઙગ શમ  ચે 
ને જો ધરલગ શમ ત 21 ભાઙગ શમ ચે. 
 
 

યાષ્ટરીમ પ્રાણી લાગ (ેંથય ટાઇધગ્રવ – ધરનામવ) 

યાષ્ટરીમ ક્ષી ભય (ાલ િી્ટેટવ)  

યાષ્ટરીમ પૂર ઔભ (નેરમ્ફ ડમધૂવઔેવ)  

યાષ્ટરીમ પ ઔેયી (ભેડખીપેયા ઇડડીઔા) 

યાષ્ટરીમ લૃક્ષ લડ (પાઇક્વ ફેંધારધેડવવ)  

યાષ્ટરીમ ભ દ્રારેક વત્મભેલ છમત ે  

યાષ્ટરબાા  ટશડદી – દલેનાખયી ધરધ 

યાષ્ટરીમ નદી   ખંખા (દયજ્જ 4 નલેમ્ફય, 2008) 

યાષ્ટરીમ છઙય 
જીલ  

ડધલ્પન (દયજ્જ 5 ઑક્ટફય, 2009) 

યાષ્ટરીમ ધલયાવત 
ળ   

શાથી (દયજ્જ 22 ઑક્ટફય, 2010) 

તાછતેયભા ંબાયત વયઔાય દ્વાયા ભાટશતી ધધઔાય 
ધધધનમભની યજીના છલાફભાં અલાભાં અલરે 
ધલખત ભ છફ બાયત વયઔાય દ્વાયા શછ  વ ધી ઔઇ યભતને 
બાયતની યાષ્ટરીમ યભત જાશેય ઔયલાભા ંઅલેર નથી.  

 અાંદાજ વબભબત (Estimates Committee) :-  

વંવદની અ ખત્મની વધભધત ચે. ંદાછ 
વધભધત વોપ્રથભ ઇ.વ. 1920ભાં ફનાલલાભા ંઅલી શતી 
ને બાયતની અજાદી ફાદ ઇ.વ. 1950ભા ંતેની યઙના 
ઔયલાભાં અલી શતી. અ વધભધત 30 વભ્મની ફનેરી 
શમ ચે ન ેતેના તભાભ વભ્મ રઔવબાના શમ ચે. તને  
ઔાભ ફછટેભાં યછૂ ઔયલાભાં અલેર કઙગના ંદાજો 
તાવલાન ં ચે. અ વધભધત કઙગભાં ઔા વૂઙલી ળઔે ચે 
ને ઔામગક્ષભતા લધાયલા ભાટેના ઈામ ણ વૂઙલી ળઔે 
ચે. તેન શેલાર ણ વંવદને વ પ્રત ઔયલાભા ંઅલ ેચે. 
વંવદ તેના ય ઙઙાગ ઔયે ચે. ંદાછ વધભધતની બરાભણ 
વયઔાય ભાટે ફંધનઔતાગ નથી. તેના પ્રથભ ઙેયભેન નંત 
ળમનભ અમંખય શતા. 19 ઑખ્ટ, 2014થી ભ યરી 

ભનશય જોી ંદાછ વધભધતના ઙેયભેન ચે.  

 જાશેય રશવાફ વબભબત (Public Account 
Committee) :-  

જાશેય ટશવાફ વધભધત વંવદની એઔ ખત્મની 
વધભધત ચે. અ વધભધત વંવદના 22 વભ્મની ફનેરી 
શમ ચે, છભેાં 15 રઔવબાના ને 7 યાજ્મવબાના 
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વભ્મ શમ ચે. ઔઇ ભંત્રી તને વભ્મ ફની ળઔે નશી. અ 
વધભધત વયઔાયના દયેઔ કાતાએ ઔયેર કઙગ ધનમભવય ચે 
ઔે ઔેભ તેની ઙઔાવણી ઔયે ચે. અ વધભધત છરૂય છણામ 
ત્માયે કાતાના વફધંધત ધધઔાયીન ેણ તાવ ેચે. 
ઔમ્પ્ટર રય ન ે ટડટય છનયરન શેલાર ણ ત ે
ધ્માનભાં રે ચે. અ વધભધત દયેઔ નાણાઔીમ લગના 
વફંધભાં તાન શેલાર વંવદન ે વ યત ઔયે ચે. 
ભંત્રી થલા કાતા તયપથી છ ે ધનમધભતતા 
થલા ખેયઔામદેવયતા અઙયલાભાં અલેર શમ, ત ે
અ વધભધતના શેલારથી પ્રઔાળભા ં અલે ચે. જાશેય 
ટશવાફ વધભધતના શેલારભાં દધત ઠયાલેર ભંત્રીન ે
યાજીનાભ  અલાની પયછ વયઔાય ાડી ળઔે ચે. ઇ.વ. 
1967થી તનેા ધ્મક્ષ ધલયધ ક્ષના નેતા શમ ચે. અ 
ખાઈ તનેા ધ્મક્ષ તયીઔે વત્તાધાયી ક્ષના વ્મધક્તની 
વંદખી ઔયલાભા ંઅલતી શતી. તેના પ્રથભ ધ્મક્ષ  Mr. 

W.M. Hailey શતા, છભેણે ઇ.વ. 1921ભાં અ દ 

વંબાળ્  શત . અ વધભધતના લતગભાન ધ્મક્ષ શ્રી 
ભધલ્લઔાછ ગન કડખ ે2015થી શદ્દા ય ચે. 

 બાાકીમ આધાય ય યાજ્મન ાં  નગવઠન 

:-  
્લતંત્રતા પ્રાધપ્ત શેરાં છ બાયતભાં બાાના 

અધાયે યાજ્મના  નખગઠનની ભાંખ શતી, યંત  ્લતંત્રતા 
પ્રાધપ્ત ફાદ અ ભાંખભાં ધધઔ લૃદ્ી થઇ. તેથી ફંધાયણ 
વબાના ધ્મક્ષ યાછડેદ્ર પ્રવાદ ે રાશાફાદ લડી 
દારતના ધનલતૃ્ત ડમામાધીળ એવ.ઔે.ધયની 
ધ્મક્ષતાભાં એઔ અમખની યઙના ઔયી, છને  ં ઔામગ 
બાયતભા ં બાાના અધાય ય યાજ્મના  નખગઠનની 
મગ્મતાની તાવ ઔયલાન  શત .ં અ અમખ ે 10 
ટડવેમ્ફય, 1948ના યછ તાન યીટગ  ફંધાયણ 
વબાન ેયછૂ ઔમો. છભેાં બાાઔીમ અધાય ય યાજ્મના 
 નખગઠનન ધલયધ ઔયલાભાં અવ્મ શત. યંત  લશીલટી 
વ ધલધાના અધાય ય યાજ્મના  નખગઠનન  ં વભથગન 
ઔયલાભાં અવ્મ  શત .ં   
 અમખના અ યીટગન તીવ્ર ધલયધ થમ ન ે
ઔોંગ્રેવે તાના છમ ય ધધલેળનભાં બાાઔીમ અધાય 
ય યાજ્મના  નખગઠન ફાફત ે ધલઙાય ઔયલા ભાટે 
છલાશયરાર નશેરૂ, લલ્લબબાઇ ટેર તથા ટ્ટાધબ 
વીતાયાભૈમાની એઔ વધભધતની યઙના ઔયી. અ 
વધભધતએ 1 એધપ્રર, 1949ના યછ તાની યીટગ  યછૂ 

ઔમો; છભેાં તેએ ણ બાાઔીમ અધાય ય યાજ્મની 

 નયગઙનાની ભાંખણીન ્લીઔાય ઔમો. યંત  યીટગભા ં

એભ ણ વૂઙલલાભા ં અવ્મ  ઔે રઔબાલનાના અદય 
ભાટે અ ભાંખન ્લીઔાય ઔયલ જોઇએ. અ વધભધતના 
યીટગના પ્રઔાળન ફાદ તેર ખ  બાીએ તીવ્ર અંદરન 
ઔમ ગ ન ેટયણાભ ્લરૂ ે 19 ટડવેમ્ફય, 1952ના યછ 
તત્ઔાધરન બાયતીમ પ્રધાનભંત્રીએ તેર ખ  બાી ભાટે 
ૃથઔ અધં્ર પ્રદેળ યાજ્મની ્થાનાની ગણા ઔયી. અ 
પ્રભાણે 1 ક્ટફય, 1953ના યછ અધં્ર પ્રદેળ યાજ્મની 
યઙના થઇ; છ ે બાાના અધાય ય ્થાધત બાયતન  ં

પ્રથભ યાજ્મ શત .ં  
 

 યાજ્મ  નગવઠન આમગની યચના :-   
બાાઔીમ અધાય ય અધં્ર પ્રદેળ યાજ્મની 

યઙના ફાદ બાયતના ડમ બાીની ભાંખની 
લખણના ઔયલી ળક્મ ન શતી. તથેી ઔેડદ્ર વયઔાયે 22 
ટડવેમ્ફય, 1953ના યછ યાજ્મ  નખગઠન અમખની 
ધનભણૂઔની ગણા ઔયી. અ અમખના ધ્મક્ષ 
ડમામાધીળ પજર રી શતા. અમખે 30 ટડવેમ્ફય, 
1955ના યછ તાન યીટગ  ઔેડદ્રભા ં યછૂ ઔમો. અ 
યીટગની બરાભણને થડા વ ધાયા વાથ ે ઔેડદ્ર 
વયઔાયે ્લીઔાય ઔયી, યાજ્મ  નખગઠન ધધધનમભ, 
1956 વંવદ દ્વાયા વાય ઔયલાભાં અવ્મ. છ ેન વાય 
બાયતભા ં14 યાજ્મ ન ે6 ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળની યઙના 
ઔયલાભાં અલી. યંત  અ ધધધનમભભાં વભમાંતયે 
વ ધાયાના ટયણાભ ્લરૂ ે લતગભાનભા ં બાયતભા ં 29 
યાજ્મ ન ે7 ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ચે.  

 

 ક્ષેત્રીમ રયદ :-  
બાયતીમ ફંધાયણભાં કે્ષત્રીમ ટયદના 

વફંધભાં ઔઇ જોખલાઇ નથી, યંત  21 ટડવેમ્ફય, 
1955ના યછ યાજ્મ  નખગઠન અમખના યીટગ  ય 
ધલઙાયણા દયધભમાન વંવદભાં પ્રધાનભંત્રી છલાશયરાર 
નશેરૂએ બાયતન ે ઙાય થલા ાંઙ ભટા કે્ષત્રભા ં
ધલબાજીત ઔયલા તથા પ્રત્મેઔ કે્ષત્રભાં વાભૂટશઔ ધલઙાયની 
યંયા ધલઔધવત ઔયલા ભાટે વરાશઔાયી ટયદની 
યઙના ઔયલાની યછૂઅત ઔયી ને ત્માયફાદ કે્ષત્રીમ 
ટયદની યઙના ઔયલાની વરાશ અી. યાજ્મ 
 નખગઠન ધધધનમભ, 1956ની ધાયા 15ભા ં કે્ષત્રીમ 
ટયદની યઙનાની જોખલાઇ ઔયલાભા ંઅલી.  
કે્ષત્રીમ ટયદની યઙના યાષ્ટરધત દ્વાયા ઔયલાભાં અલ ે
ચે. પ્રત્મેઔ કે્ષત્રીમ ટયદના ધ્મક્ષ બાયતના ખૃશભંત્રી 
થલા યાષ્ટરધત દ્વાયા ધનભામેર ઔેડદ્રીમ ભંત્રી શમ ચે 
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તથા વફધંધત યાજ્મના ભ ખ્મભંત્રી ઈાધ્મક્ષ શમ ચે, છ ે
પ્રધત લગ ફદરામ ચે. 
 

બાયતીમ ફાંધાયણની ભશત્ત્લની ફાફત 
્લતંત્ર ઈભેદલાયના રૂભાં ઙૂંટણી જીતનાય યાષ્રરધત – 
લી.લી.ખીયી 
વલગ વંભધતથી ઙૂંટામેર યાષ્ટરધત – નીરભ વંજીલ યેડ્ડી 
(ધફનશયીપ) 

ઔેટ લીટન ઈમખ ઔયનાય યાષ્ટરધત- જ્ઞાની જૈરધવશં 
(૧૯૮૬ – બાયતીમ ટાર ધલધેમઔ ંખે ઔેટ લીટ 
લાયેર ચે.)   
વોથી ચ વભમ યાષ્રરધત યશેનાય – ડૉ. જાઔીય શ વેન  
વલોચ્ઙ દારતના ડમામાધીળ ઔે છભેણે યાષ્ટરધતન શદ્દ 
વંબાળ્ શત - ભશમ્મ્દ ટશદામત લ્લા 
શદ્દા ઈય ભૃત્મ  ાભનાયા યાષ્ટરધત –ડૉ. જાઔીય શ વેન, 

પકરૂદ્દીન રી એશભદ  
એઔભાત્ર યાષ્ટરધત શતા, છ ે ફીજા યાઈડડની ભત ખણતયી 

ફાદ ઙૂટંામા શમ. - લી.લી.ખીયી 
એઔભાત્ર યાષ્ટરધત, ઔે છે યાષ્ટરધતના દ ય વતત ફ ે

લાય ઙૂટંામા શમ ન ેવોથી રાંફ વભમ અ દ ય યહ્યા 
શમ. - ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદ 

બાયતના ફંધાયણન  ંઅભ ક તૈમાય ઔયનાય – છલાશયરાર 
નશેરૂ 

વોથી ચ વભમ લડાપ્રધાન યશેનાય – ખ રજાયીરાર 
નંદા 
ભ ખ્મભંત્રીન શદ્દ વબંાળ્ા ફાદ લડાપ્રધાન ફનનાય- 
ભયાયજી દેવાઇ, ઙોધયી ઙયણધવંશ, લી.ી.ધવશં, એઙ. ડી. 

દેલખોડા, નયેડદ્ર ભદી 

વોપ્રથભ ધફનઔાંગ્રેવી વયઔાય - છનતા વયઔાય (૧૯૭૭)  
વોપ્રથભ ધફનઔાંગ્રેવી લડાપ્રધાન – ભયાયજી દેવાઇ 
(૧૯૭૭) 

વંવદના ધનમભભા ંળ ડમઔાન ઈલ્લેક નથી.  

બલધાનરયદ: ઈત્તયપ્રદળે, ધફશાય, ઔણાગટઔ, 

અંધપ્રદેળ, તેરંખાણા, ભશાયાષ્ટર, છમ્ભ  ન ે ઔશ્ભીય. 

તેરંખાણાભાં ૨૦૧૪ભાં ધલધાન ટયદ ફનેર ચે. 
તધભરનાડ ભાં ૧૯૮૬ભાં ધલધાન ટયદ નાફૂદ થમા ફાદ 
૨૦૧૦ભાં તધભરનાડ ને ધલધાન ટયદ યઙલા ભાટે વવંદે 
ભંછૂયી અી દીધેર ચે. યંત  શછ  વ ધી તધભરનાડ ભા ં

ધલધાન ટયદની યઙના થમેર નથી. ફંધાયણ ભ છફ 
ભધ્મપ્રદેળન ે ણ ધલધાન ટયદ યઙલાની ભંછૂયી અી 
દીધેર ચે, યંત  ત્મા ંણ ધલધાન ટયદ યઙામેર નથી.  

ભટશની છનૈ ધલરૂદ્ ઔણાગટઔ યાછમના ભ ઔદ્દભાભા ં બાયતની 
વલોચ્ઙ દારતે ધળક્ષણન ધધઔાય જીલલાના 
ધધઔાયભાં વાભેર ઔમો. 
ભશાધબમખ – યાષ્ટરધત 

ભશાધબમખ છલેી પ્રટિમા :- વલોચ્ઙ દારત તથા લડી 

દારતના ડમામાધીળ, ઙૂટંણીંઙના ધ્મક્ષ, બાયતના 
ઔમ્પ્ટર રય ને ઑટડટય છનયર. 
બાયતીમ નાખટયઔતાના વંફધંભાં વંવદ ે‗નાખટયઔત્લ ધાય 
1955” ધડેર ચે. 

બાયતના યાષ્ટરધત વંવદન બાખ ચે, યંત  તે વંવદને 

છલાફદાય નથી. તે છ ેપ્રધાનભંડની યઙના ઔયે ચ, ત ે

વંવદને છલાફદાય ચે. 
ન ચ્ચેદ-343 ઠયાલે ચે ઔે વંગની વત્તાલાય બાા 

દેલનાખયી ધરીલાી ટશડદી યશેળે. યંત  ફંધાયણના 
ભરની ળરૂઅત થમા ફાદ 15 લગ વ ધી વંગના તભાભ 

વત્તાલાય શેત  ભાટે ંગ્રેજી બાાન ઈમખ ઙાર  યશેળે. 
ંદય લગ ફાદ વંવદ અ ફાફત ે ઔામદ ધડી ળઔળે. અ 
વંફંધભાં વંવદ ે ‘વત્તાલાય બાા ધધધનમભ 1963’ 

(Official Language Act, 1963) વાય ઔયેર ચે. 

નીઙેની ફાફત વંવદ વાભાડમ ફશ ભતીથી વાય ઔયી 
ળઔે ચે ને તેન ે ન . 368 શેઠ ફંધાયણભાં વંળધન 

ભાનલાભાં અલળ ેનશી. 
(૧) યાજ્મના ં નાભ, વીભા ઔે કે્ષત્રભા ં ટયલતગન ન ે

યાજ્મને રખ ઔયલા.ં (ન ચ્ચેદ-4) 

(૨) યાછમભાં ધલધાન ટયદન ં વછગન ઔે નાફૂદી. 

(ન ચ્ચેદ-169) 

(૩) ન વૂધઙત ધલ્તાય ઔે ન વધૂઙત છનજાધતન 
લશીલટ (ટયધળષ્ટ-5 ન ે6) 

(૪) ઔેટરાઔ ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ભાટે ધલધાનવબા ઔે 
ભંત્રીભંડન ં ધનભાગણ (ન ચ્ચેદ-  239(ઔ)(2))   
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બાયતીમ ફાંધાયણભાાં બલદેળી સ્રત 

ક્રભ દેળ જોગલાઈ 
૧ વાંમ તત યાજમ અભેરયકા 

(USA) 
ભૂબૂત ધધઔાય (ન ચ્ચેદ 12-35)  
્લતંત્ર ને ધનષ્ક્ષ ડમામતંત્ર  
ડમામીઔ  નયાલરઔન (ન ચ્ચેદ 137)  
ઈયાષ્ટરધતન ં દ (ન ચ્ચેદ 63)  
યાષ્ટરધતને દૂય ઔયલાન ―ભશાધબમખ પ્ર્તાલ‖ (ન ચ્ચેદ 61)  
વલોચ્ઙ દારત ને લડી દારતના ડમામાધીળને દ યથી દૂય ઔયલા (ન . 
124)   

૨ બિટન  વંવદીમ ળાવન પ્રણારી (ન ચ્ચેદ 79)  
એઔર નાખટયઔત્લ (ન ચ્ચેદ 5-11) 

પ્રધાનભંડની વંવદ પ્રધત વાભૂટશઔ છલાફદાયી (ન ચ્ચેદ 75) 

ઔામદાન ં ળાવન  
ઔામદ ગડલાની પ્રટિમા  
ભંત્રીભંડ પ્રણારી (ન ચ્ચેદ 74-75)  
યભાધધઔાય રેક  

વંવદીમ ધલળેાધધઔાય  
ટદ્વખૃશી ળાવનવ્મલ્થા (ન ચ્ચેદ 79) 

૩ ફ્રાન્વ  પ્રજાવત્તાઔ ળાવન વ્મલ્થા 

્લતંત્રતા, વભાનતા ને ફંધ તાન અદળગ (ફંધાયણની પ્ર્તાલના)  

૪ જાાન  ‘ઔામદા દ્વાયા ્થાધત પ્રટિમા’ ળબ્દપ્રમખ (ન ચ્ચેદ 21, 300(ઔ) ને ડમ) 

૫ વબલમેટ વાંઘ ૂલવન ાં 
ફાંધાયણ 

ભૂબૂત પયજો (ન ચ્ચેદ 51-ઔ) 

વાભાજીઔ, અધથગઔ ને યાછઔીમ ડમામન અદળગ (ફંધાયણની પ્ર્તાલના)  

૬ જભવનીન ાં લાઈભય ફાંધાયણ  ઔટઔટીની જોખલાઇ દયમ્માન ભૂબૂત ધધઔાયની ભઔૂપી (ન ચ્ચેદ 358-359) 

૭ આમરેન્ડ  યાજ્મનીધતના ભાખગદળગઔ ધવદ્ાંત (ન ચ્ચેદ 36-51) 

અભ કન ખ્માર 

ઈયાષ્ટરધતની ઙંૂટણીની દ્ધત (ન ચ્ચેદ 66) 

યાજ્મવબાભાં વભ્મની ધનમ ધક્ત (ન ચ્ચેદ  80) 
૮ ઓસ્ટરેબરમા  વંમ ક્ત માદી (ટયધળષ્ટ – 7)   

લેાય, લાધણજ્મ ને અંતયવ્મલશાયની ્લતંત્રતા (ન ચ્ચેદ 301) 

વંવદનાં ફંને ખૃશની વંમ ક્ત ફેઠઔ (ન ચ્ચેદ 108) 

૯ દ. આરફ્રકા  ફંધાયણભાં વ ધાયાની પ્રટિમા (ન . 368) 

યાજ્મવબાના વભ્મની ઙંૂટણી (ન . 80)   
૧૦ કેનેડા  વળક્ત ઔેડદ્ર વાથેની વંગીમ વ્મલ્થા 

ળે ધધઔાય ઔેડદ્રભાં ધનટશત શલ  
ઔેડદ્ર દ્વાયા યાજ્મના યાજ્મારની ધનમ ધક્ત (ન . 65) 

વલોચ્ઙ ડમામારમન યાભળી ડમામ ધનણગમ (ન . 143)   
૧૧ 1935ન રશાં દ યાજ્મ લશીલટ 

અબધબનમભ  
વંગીમ વ્મલ્થા  
યાજ્મારન ં ઔામાગરમ  
ડમામતંત્ર (ન ચ્ચેદ 124 & 214) 

જાશેય વેલા અમખ (ન ચ્ચેદ 315) 

ઔટઔટીના ભર દયમ્માનની જોખલાઇ ને લશીલટી ધલલયણ (ન .352-360)  
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બાયતીમ ફાંધાયણના બાગ 

બાખ ધલખત  ન ચ્ચેદ 
1 વંગ ને તેન પ્રદેળ ૧ - ૪ 
2 નાખટયઔતા ૫ – ૧૧ 
3 ભૂબૂત ધધઔાય ૧૨ – ૩૫ 
4 યાછમનીધતના ભાખગદળગઔ ધવદ્ાંત ૩૬ – ૫૧ 
4(A) ભૂબૂત પયજો ૫૧ –A 

અ બાખ ફંધાયણભા ં૪૨ભા વંળધન, ૧૯૭૬ દ્વાયા ઈભેયલાભાં અલેર ચે.  
5 વંગ ૫૨ – ૧૫૧ 
6 યાજ્મ ૧૫૨ – ૨૩૭ 
7 ન વૂધઙ – ૧નાં બાખ ‘ક’ નાં યાજ્મ ૨૩૮ 

અ બાખ ફંધાયણભા ંવાતભા વંળધન, ૧૯૫૬ દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલેર ચે.  
8 ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ૨૩૯ – ૨૪૨ 
9 ંઙામત ૨૪૩ 
9(A) નખયાધરઔા ૨૪૩ 

અ બાખ ફંધાયણભા ં૭૪ભા વંળધન, ૧૯૯૨ દ્વાયા ઈભેયલાભાં અલેર ચે.  
9(B) વશઔાયી ભંડી ૨૪૩ 

અ બાખ ફંધાયણભા ં૯૭ભા વંળધન, ૨૦૧૧ દ્વાયા ઈભેયલાભાં અલેર ચે.  
10 ન વૂધઙત ને અટદજાધત ધલ્તાય       ૨૪૪ 
11 ઔેડદ્ર ને યાજ્મના વંફંધ ૨૪૫ – ૨૬૩ 
12 નાણાઔીમ ફાફત, ધભરઔત, ઔયાય-દાલા ૨૬૪ – ૩૦૦ (ઔ) 

13 બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં લેાય, લાધણજ્મ ને અંતયવ્મલશાય ૩૦૧ – ૩૦૭ 
14 જાશેય વેલા ૩૦૮ – ૩૨૩ 
14(A) ટર ીબ્મ નર ૩૨૩ 

અ બાખ ફંધાયણભા ં42ભા વંળધન, 1976 દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં અલેર ચે.  
15 ઙૂંટણી ૩૨૪ – ૩૨૯ 
16 ભૂઔ લખો ભાટે કાવ જોખલાઇ ૩૩૦ – ૩૪૨ 
17 યાછબાા ૩૪૩ – ૩૫૧ 
18 ઔટઔટીની જોખલાઇ ૩૫૨ – ૩૬૦ 
19 પ્રઔીણગ ૩૬૧ – ૩૬૭ 
20 ફંધાયણભાં વંળધનની પ્રટિમા ૩૬૮ 
21 ઔાભઙરાઈ, લઙખાાની ને કાવ જોખલાઇ ૩૬૯ – ૩૯૨ 
22 ટંૂઔી વંજ્ઞા, ટશંદીભાં ધધઔૃત ાઠ ને યદ ઔયલા ફાફત ૩૯૩ – ૩૯૫ 
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બાયતીમ ફાંધાયણનાાં રયબળષ્ટ્ 

                   
બાયતીમ ફંધાયણભાં ત્માયે ઔ ર ૧૨ ટયધળષ્ટ ચે. ળરૂઅતભાં તનેી વંખ્મા ૮ શતી. ફંધાયણભાં ૯ભ  ં ટયધળષ્ટ 

૧૯૫૧ભાં ફંધાયણના પ્રથભ વ ધાયા દ્વાયા, ૧૦ભ  ંટયધળષ્ટ ૧૯૮૫ભાં ૫૨ભા વ ધાયા દ્વાયા,  ૧૧ભ  ં૭૩ભા વ ધાયા દ્વાયા ૧૯૯૩ભા ં
ને ૧૨ભ  ંટયધળષ્ટ ૭૪ભા વ ધાયા દ્વાયા ૧૯૯૩ભાં ઈભેયલાભા ંઅવ્મ  ંચે. 
 

ટયધળષ્ટ – ૧ યાજ્મ ને ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ 
ટયધળષ્ટ – ૨ યાષ્ટરધત, યાછમાર, રઔવબા ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ, યાછમવબાના વબાધત ન ે

ઈવબાધત, યાછમની ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ ને ઈાધ્મક્ષ, ધલધાન ટયદના 
વબાધત ન ેઈવબાધત, વલોચ્ઙ દારત ને લડી દારતના ડમામાધીળ 
તથા CAG નાં લેતન બર્થથાંની માદી.  

ટયધળષ્ટ – ૩ ળથ ને પ્રધતજ્ઞાના નભૂના 
ટયધળષ્ટ – ૪ દયેઔ યાછમ ન ેઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ભાટે યાછમવબાની ફેઠઔની પાલણી 
ટયધળષ્ટ – ૫ ન વૂધઙત ધલ્તાય ન ેન વૂધઙત અટદજાધતના લશીલટ ને ધનમંત્રણ 

ધલળે જોખલાઇ 
ટયધળષ્ટ – ૬ અવાભ, ભેગારમ, ધત્ર યા ન ેધભજયભ યાછમના અટદજાધત ધલ્તાયના લશીલટ 

ભાટેની જોખલાઇ 
ટયધળષ્ટ – ૭ ત્રણ માદી દળાગલે ચે. 

૧. ઔેડદ્રની માદીભાં ૯૭ ધલમ શતા, છ ે ંખ ે વંગની વયઔાય ઔામદ ગડલાન 
ધધઔાય ધયાલે ચે. તેભા ંશાર ૧૦૦ ધલમ ચે.  
૨.યાછમની માદીભા ં ૬૬ ધલમ શતા, છ ે ંખ ે યાછમ વયઔાય ઔામદ ગડલાન 
ધધઔાય ધયાલે ચે. તેભા ંશાર ૬૧ ધલમ ચે.  
૩. વંમ ક્ત/વભલતી માદીભાં ૪૭ ધલમ શતા, છભેાં ઔેડદ્ર તથા યાછમ ફંને ઔામદ 
ગડલાની વત્તા ધયાલે ચે. તેભાં શાર ૫૨ ધલમ ચે.  

ટયધળષ્ટ – ૮ 
ABP MUKT SG 
Highway 
A-Asami B-Bangali 
P-Panjabi,  
M-Marathi,Malayalam 

U-Urdu, Udiya,  
K-Kannad, Kashmiri  

T-Tamil, Telugu 
S-Sanskrit  
G-Gujarati H-Hindi 

ફંધાયણભાં ભાડમતા પ્રાપ્ત પ્રાદેધળઔ બાાની માદી 
અ ટયધળષ્ટભાં ળરૂઅતભા ં 14 બાા શતી. યંત  ત્માય ફાદ 8 બાા 
ઈભેયલાભાં અલતા ંશાર 22 બાા ચે. છ ેનીઙે ભ છફના ફંધાયણીમ વ ધાયા 
દ્વાયા ઈભેયલાભાં અલી ચે. 
1. 21ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 1967  દ્વાયા ધવંધી બાા ઈભેયલાભાં અલી ચે.  

2. 71ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 1992 દ્વાયા નેાી, ભધણૂયી ન ેઔોંઔણી ઈભેયલાભાં 

અલી ચે.  
3. 92ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 2003 દ્વાયા ભૈધથરી, ફડ, ડોંખયી ને વંથારી 

ઈભેયલાભાં અલી ચે.  

ટયધળષ્ટ – ૯ ઔેટરાઔ ધધધનમભ ન ેધલધનમભની ઔામદેવયતા 
ટયધળષ્ટ – ૧૦ ક્ષરટાને ઔાયણે ખેયરામઔાત ંખેની જોખલાઇ 

ટયધળષ્ટ – ૧૧ ંઙામતના ધલમ – 29 ધલમ  
ટયધળષ્ટ – ૧૨ નખયાધરઔાના ધલમ – 18 ધલમ  
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૧. બાયતન ં ન ે તેના દયેઔ બાખન  ં વંયક્ષણ, છભેા ં

વંયક્ષણ ભાટેની તમૈાયી ને મ દ્ના વભમભાં તનેા 
વંઙારન ને તેની વભાધપ્ત ચી વયઔાયઔ યીત ે
વૈડમના ધલવછગનભા ં વશામઔાયઔ થામ તેલાં તભાભ 
ઔામોન વભાલેળ થામ ચે. 

૨. નોઔાદ, બૂધભદ ને શલાઇદ, વંગના ફીજા ઔઇ 

વળસ્ત્ર દ. 
૨-ઔ. ભ રઔી વત્તાની વશામભાં, ઔઇણ યાજ્મભા ંવંગના 

ધનમંત્રણન ે ધીન યશીન,ે વંગન ં ઔઇ વળસ્ત્ર દ 

થલા ફીછ  ંઔઇ દ થલા તેની ઔઇ ટ ઔડી ઔે એઔભ 
ખઠલલા ફાફત, તે એલી યીતે ખઠલલાભા ંઅલે ત્માયે, 

એલા ં દના વભ્મના ંવત્તા, શઔૂભત, ધલળેાધધઔાય 

ને છલાફદાયી. 
૩. ઔેડટનભેડટ ધલ્તાયન  ં વીભાંઔન, ત ે ધલ્તાયભા ં

્થાધનઔ ્લયાજ્મ, તે ધલ્તાયની ંદય ઔેડટનભેડટ 

વત્તાભંડની યઙના તભેની વત્તા, ને ત ે

ધલ્તાયભા ં યશેઠાણન  ં (બાડાના ધનમંત્રણ વટશત 
ધનમભન.) 

૪.  નોઔાદ, બધૂભદ ન ેશલાઇદનાં ઔાભ. 

૫. ળસ્ત્ર, પડલાના ં ળસ્ત્ર, દારૂખ ને ્પટઔ 

દાથો. 
૬. ણળધક્ત ને તનેા ઈત્ાદન ભાટે છરૂયી કધનછ 

વંધત્ત. 
૭. વંયક્ષણના શેત  ભાટે થલા મ દ્ના વંઙારન ભાટે 

છરૂયી શલાન  ં વંવદ ે ઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ તેલા 
ઈદ્યખ. 

૮. ઔેડદ્રીમ ફાતભી ને તાવ-બ્મ ય. 
૯. બાયતના વંયક્ષણ, ધલદેળન ે રખતી ફાફત થલા 

વરાભતી વાથે વંફંધ ધયાલતાં ઔાયણવય ધનલાયઔ-
ટઔામત; અલી ટઔામતભાં રીધેરી વ્મધક્ત. 

૧૦. ધલદેળને રખતી ફાફત; વંગન ે છનેાથી ઔઇ યદેળ 

વાથે વફંંધભાં અલલ ં ડે તલેી તભાભ ફાફત. 
૧૧. યાછનધમઔ, ઔડ્મ રય ન ેવ્માાયી પ્રધતધનધધત્લ. 

૧૨. વંમ ક્ત યાષ્ટરવંગ. 

૧૩. અંતયયાષ્ટરીમ વંભેરન, વં્થા ને ડમ 

ભંડભાં બાખ રેલા ફાફત ન ે તેભા ં રેલામેર 
ધનણગમના ભર ફાફત. 

૧૪. યદેળ વાથે વધંધ ને ઔફૂરાતનાભાં ઔયલા 
ફાફત ન ેયદેળ વાથેનાં વધંધ, ઔફૂરાતનાભા ં

ને ઔયાયન ભર ઔયલા ફાફત. 
૧૫. મ દ્ ને ળાંધત. 
૧૬. ધલદેળી શઔૂભત. 
૧૭. નાખટયઔતા, નાખટયઔીઔયણ ને ધલદેળી. 

૧૮. પ્રત્માગણ. 
૧૯. બાયતભાં પ્રલેળ ને બાયતભાંથી ધનખગભન ન ે

શદાયી, ાવટગ  ન ેલીવા. 

૨૦. બાયત ફશાયનાં ્થએ તીથગમાત્રા. 
૨૧. બયદટયમે થલા શલાભાં થતી ઙાંધઙમાખીયી ન ે

ખ ના; છભીન ઈય થલા બયદટયમ ે થલા 

શલાભાં ઔયેરા યાષ્ટરના ઔામદા ધલરુદ્ના ખ ના. 
૨૨. યેરલ.ે 
૨૩. વંવદ ે થલા વંવદ ે ઔયેરા ઔામદા શેઠ યાષ્ટરીમ 

ધયીભાખો તયીઔે જાશેય ઔયેરા ધયી ભાખો. 
૨૪. મંત્રઙાધરત છશાજો વંફંધભા ંવંવદે ઔામદાથી યાષ્ટરીમ 

છભાખો તયીઔે જાશેય ઔયેરા દેળના અંતટયઔ 
છભાખો ઈયન  ંલશાણલટ  ન ેનોઔાવ્મલશાય; એલા 

છભાખો ઈયના ભાખગ-ધનમભ. 
૨૫. દટયમાઇ લશાણલટ  ન ે નોઔાવ્મલશાય, છભેા ં

બયતીછભા ં લશાણલટા ને દટયમાઇ વ્મલશાયન 
વભાલેળ થામ ચે ; લેાયી નોઔાઔાપરા ભાટે ધળક્ષણ 

ન ે તારીભની જોખલાઇ ન ે યાજ્મ ને ફીજી 
વં્થા દ્વાયા ાતા ધળક્ષણન ં ને તારીભન  ં
ધનમભન. 

૨૬. દીલાદાંડી, છભેાં દી-છશાજો, ભાખગવૂઙઔ ધઙહ્ન ન ે

લશાણ ને ધલભાનની વરાભતી ભાટેની ફીજી 
જોખલાઇન વભાલેળ થામ ચે.  

૨૭. વંવદ ે થલા તેણ ે ઔયેરા ઔામદા શેઠ થલા 
ધલદ્યભાન ઔામદા શેઠ ભટા ંફંદય તયીઔે જાશેય ઔયેરા ં
ફંદય, છભેા ં તેભન  ં વીભાઔંન ન ે તેભાંના ફંદય 

વત્તાભંડની યઙના ને તેભની વત્તાન 
વભાલેળ થામ ચે. 

૨૮. ફંદય-ક્લયડટાઇન, છભેાં તેની વાથે વફંંધધત 

ઇધ્તારન વભાલેળ થામ ચે. કરાવી ભાટેની 
દટયમાઇ ઇધ્તાર. 
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૨૯. શલાઇભાખો; ધલભાન ન ે શલાઇ ભાખગ-વ્મલશાય; 

ધલભાનભથઔની જોખલાઇ; શલાઇ ભાખગવ્મલશાય ન ે

ધલભાન ભથઔના ં ધનમભન ન ે વ્મલ્થા; 

ધલભાનધલદ્યાના ં ધળક્ષણ ન ેતારીભની જોખલાઇ ન ે
યાજ્મ ન ે ફીજી વં્થા દ્વાયા ાતા તેલા 
ધળક્ષણ ને તારીભન  ંધનમભન. 

૩૦. યેરલ,ે દટયમાઇ થલા શલાઇ ભાખે થલા યાષ્ટરીમ 

છભાખો દ્વાયા મતં્રઙાધરત છશાજોભાં ઈતારૂ ન ે
ભારની શેયપેય. 

૩૧. ટાર ને તાય ; ટેધરપન, લામયરેવ, યેટડમ-

પ્રવાયણ ને તલેા પ્રઔાયના ફીજા વંદેળાવ્મલશાય. 
૩૨. વંગની ધભરઔત ન ે તેભાથંી થતી અલઔ, ણ ઔઇ 

યાજ્મભાં ત ે ધભરઔત અલરેી શમ ત, ત ે યાજ્મના 

ધીન યશેળે, ધવલામ, ઔે ત ેવંફંધભાં વંવદ ેઔામદાથી 

ફીજી જોખલાઇ ઔયી શમ. 
૩૪. દેળી યાજ્મના યાછલીની એ્ટેટ ભાટે લારી 

ડમામારમ. 
૩૫. વંગન ં જાશેય દલે .  

૩૬. ઙરણી નાણા,ં ધવક્કા ધનભાગણ ન ેઔામદેવય, ઙરણ; 

ધલદેળી શ ં ડીમાભણ. 
૩૭. ધલદેળી રન. 
૩૮. બાયત ટયજલગ ફેંઔ. 
૩૯. ્ટ ટપવ વેંધલગ્વ ફેંઔ. 
૪૦. બાયત વયઔાય થલા ઔઇ યાજ્મ વયઔાય મધછત 

રટયી. 
૪૧. યદેળ વાથે લેાય-લાધણજ્મ, છઔાત-વયશદ ાય 

ઔયીને થતી અમાત ને ધનઔાવ ; છઔાત વયશદ 

ભ ઔયય ઔયલા ફાફત. 
૪૨. અંતય-યાજ્મ લેાય ન ેલાધણજ્મ. 
૪૩. ફેંધડઔખ, લીભાઔીમ ન ે નાણાઔીમ ઔોયેળન 

વટશતનાં ણ વશઔાયી ભંડી ધવલામના લેાયી 
ઔોયેળનન ં વં્ થાન, ધનમભન ન ે તેભન  ં

વભાન. 
૪૪. છભેના ઈદે્દળ એઔ છ યાજ્મ ૂયતા ભમાગટદત ન શમ 

તેલા ઔોયેળનન  ં વં્ થાન, ધનમભન ને તેભન  ં

વભાન, ચી બર ેતે લેાય ઔયતા ંશમ ઔે નટશ; ણ 

તેભાં મ ધનધવગટીન વભાલળે થત નથી. 
૪૫. ફેંઔ-વ્મલવામ. 
૪૬. ધલધનમભત્ર, ઙેઔ, પ્રભેવયી નટ ને એલાં ફીજા ં

કત. 
૪૭. લીભ. 

૪૮. ળેય-ફજાય ન ેલામદા ફજાય. 
૪૯. ેટડટ, ળધ ને ટડજાઇન ; ઔીયાઇટ, ટર ડ-ભાઔગ  

ને લેાયી ભાર-ધઙહ્ન. 
૫૦. લછન ન ેભાના ંધયણ ્થાલા ફાફત. 
૫૧. બાયત ફશાય ધનઔાવ ઔયલાના થલા એઔ 

યાજ્મભાંથી ફીજા યાજ્મભા ં રઇ છલાના ભારની 
ખ ણલત્તાનાં ધયણ ્થાલા ફાફત. 

૫૨. વંગ દ્વાયા છભેન  ં ધનમંત્રણ જાશેય ટશતભાં ઇષ્ટ શલાન  ં
વંવદ ેઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ તલેા ઈદ્યખ. 

૫૩. તેર-કે્ષત્ર ને કધનછ તેર-વંધત્તના ં ધનમભન ન ે
ધનઔાવ; ન ેટેર ધરમભની ફનાલટ; વખી ઈઠે તેલા 

જોકભી શલાન  ં વંવદ ે ઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ તલેા 
ડમ પ્રલાશી ને દાથો. 

૫૪. વંગના ધનમતં્રણ શેઠ જાશેય ટશતભાં ઇષ્ટ શલાન  ં
વંવદ ે ઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ તેટર ેંળ ે કાણન  ં
ધનમભન ને કધનજોન ધલઔાવ. 

૫૫. કાણભા ંને તેરકે્ષત્રભાં ઔાભદાય ન ેવરાભતીન  ં
ધનમભન. 

૫૬. અંતય-યાજ્મ નદી નદીકીણન  ં ધનમંત્રણ વગં 
શેઠ જાશેય ઔયટશતભાં ઇષ્ટ શલાન ં વંવદ ે ઔામદાથી 
જાશેય ઔમ ું શમ તટેર ે ળં ે તેભના ં ધનમભન ન ે
ધલઔાવ. 

૫૭. પ્રાદેધળઔ છધલ્તાયની ફશાય ભાચીભાયી ન ે
ભત્્મક્ષેત્ર. 

૫૮. વંગ એછડવી દ્વાયા ભીઠ ં  ફનાલલા ફાફત, તેન 

 યલઠ ન ેતનેી લશેંઙણી; ન ેડમ એછડવી 

દ્વાયા ભીઠ ં  ફનાલલા ફાફત, તેન  યલઠ ને તનેી 

લશેંઙણીન ં ધનમભન ને ધનમતં્રણ. 
૫૯. પીણન ં લાલેતય, તેન ં ઈત્ાદન ન ેધનઔાવ ભાટે તને  ં

લેઙાણ. 
૬૦. ધવનેભા-ટપલ્ભ દેકાડલાની ભંછૂયી. 
૬૧. વંગના ઔભગઙાયીને રખતી ઓદ્યધખઔ તઔયાય. 
૬૨. અ વંધલધાન અયંબે નેળનર રાઇિેયી, ઇધડડમન 

મ્મ ધજમભ, ઇમ્ીટયમર લય મ્મ ધજમભ, ધલક્ટટયમા 

ભેભટયમર ને ઇધડડમન લય ભેભટયમરને નાભે 
કાતી વં્ થા ને બાયત વયઔાય છને ં  રંુ 
ઔે અંધળઔ કઙગ બખલતી શમ ને છનેે વંવદ ે
ઔામદાથી યાષ્ટરીમ ભશત્ત્લની વં્થા તયીઔે જાશેય ઔયી 
શમ તેલી ન ેતેના છલેી ફીજી વં્થા. 

૬૩. અ વંધલધાનના અયંબ ે ફનાયવ ટશંદ  મ ધનલધવગટી, 

ધરખઢ ભ ધ્રભ મ ધનલધવગટી ને ટદલ્શી મ ધનલધવગટી 
તયીઔે કાતી વં્ થા; ન ચ્ચેદ ૩૧૭-ઙ 
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ન વાય ્થામેરી મ ધનલધવગટી, વંવદ ે ઔામદાથી 

યાષ્ટરીમ ભશત્ત્લની તયીઔે જાશેય ઔયેરી ફીજી ઔઇ 
વં્થા. 

૬૪. બાયત વયઔાય છને  ં ૂરંુ થલા અધંળઔ કઙગ 
બખલતી શમ ને વંવદ ે છનેે ઔામદાથી યાષ્ટરીમ 
ભશત્ત્લની વં્ થા તયીઔે જાશેય ઔયી શમ તેલી લૈજ્ઞાધનઔ 
થલા ટેઔધનઔર ધળક્ષણ ભાટેની વં્ થા. 

૬૫. (ઔ) રીવ ધધઔાયીની તારીભ વટશત 
વ્માલવાધમઔ, ધંધાઔીમ થલા ટેઔધનઔર તારીભ 

ભાટેની ; થલા 

(ક)  કાવ ભ્માવ થલા વળંધનની ધબલૃધદ્ 
ભાટેની ; થલા 

(ખ)  ખ નાની તાવ ઔયલાભાં ઔે ત ે ઔડી ાડલાભા ં
લેજ્ઞાધનઔ થલા ટેઔધનઔર વશામ ભાટેની, વંગ 

એછડવી ન ેવં્થા. 
૬૬. ઈચ્ઙ ધળક્ષણ થલા વંળધન ભાટેની વં્થા 

ને લૈજ્ઞાધનઔ થલા ટેઔધનઔર વં્થાભા ંવંઔરન 
ને ધયણ નક્કી ઔયલા ફાફત. 

૬૭. વંવદે ઔામદાથી થલા ત ે શેઠ યાષ્ટરીમ ભશત્ત્લના ં
શલાન  ં જાશેય ઔયેરા ં પ્રાઙીન ને ઐધતશાધવઔ 
્ભાયઔ ને યેઔડગ  ન ે  યાતત્ત્લીમ ્થ ન ે
લળે. 

૬૮. બાયતની ભછણી, બાયતની બૂ્તય, લન્ધત, પ્રાણી 

ને ભાનલલંળ ધલમઔ ભછણી; શલાભાન વં્ થા. 

૬૯. લ્તી ખણતયી. 
૭૦. વંગની યાજ્મ વલેા ; ધકર બાયતીમ વલેા ; 

વંગ રઔ વેલા અમખ. 
૭૧. વંગ ડેળન, એટર ે ઔે બાયત વયઔાયે થલા 

બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી અલાના ંથતાં ેડળન. 
૭૨. વંવદની, યાજ્મનાં ધલધાનભંડની ને યાષ્ટરધત 

ન ેઈ-યાષ્ટરધતના શદ્દા ભાટેની ઙૂટણી; ઙૂંટણી 

ઔધભળન. 
૭૩. વંવદના વભ્મનાં યાજ્મવબાના વબાધત ન ે

ઈ-વબાધતનાં ન ે રઔવબાના ધ્મક્ષ ન ે
ઈાધ્મક્ષના ંખાય ન ેબર્થથા.ં 

૭૪. વંવદના દયેઔ ખૃશના ંન ેદયેઔ ખૃશના વભ્મનાં ન ે
વધભધતનાં વત્તા, ધલળેાધધઔાય ન ે ભ ધક્ત ; 

વંવદની વધભધત થલા વંવદે નીભેરાં ઔધભળન 
વભક્ષ છ ફાની અલા થલા દ્તાલજેો યછૂ ઔયલા 
ભાટે વ્મધક્તન ેશાછય યશેલાની પયછ ાડલા ફાફત. 

૭૫. યાષ્ટરધત ને યાજ્મારના ં ભતય, બર્થથા,ં 

ધલળેાધધઔાય ન ે ખેયશાછયી-યજા ખંેના શક્ક; 

વંગના ભંત્રીનાં ખાય ને બર્થથા;ં ધનમંત્રઔ-

ભશારેકા યીક્ષઔના ં ખાય, બર્થથા ંન ે ખેયશાછયી-

યજા ખંેના શઔ ન ેવેલાની ફીજી ળયત. 
૭૬. વંગ ન ેયાજ્મના ટશવાફ ટડટ ઔયલા ફાફત. 
૭૭. ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ં યઙના, વ્મલ્થાન, શઔૂભત 

ને વત્તા (એલા ડમામારમના ધતય્ઔાય વટશત) 
ને તેભાં રલેાતી પી ; ઈચ્ઙતભ ડમામારમ વભક્ષ 

લઔીરાત ઔયલાન શઔ ધયાલતી વ્મધક્ત. 
૭૮. ઈચ્ઙ ડમામારમના ધધઔાયી ને ઔભગઙાયી 

ધલેની જોખલાઇ ધવલામ, ઈચ્ઙ ડમામારમની 

યઙના ને વ્મલ્થાન (લેઔેળન વટશત) ; ઈચ્ઙ 

ડમામારમ વભક્ષ લઔીરાત ઔયલાન શઔ ધયાલતી 
વ્મધક્ત. 

૭૯. ઔઇ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર વ ધી ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની 
શઔૂભત ધલ્તાયલા ને તભેાંથી ત ે ફાઔાત યાકલા 
ફાફત. 

૮૦. ઔઇ યાજ્મના રીવ દના વભ્મની વત્તા ન ે
શઔૂભત તે યાજ્મના ફશાયના ઔઇ ધલ્તાય વ ધી 
ધલ્તાયલા ફાફત, ણ છ ે યાજ્મભાં અલ ધલ્તાય 

અલેર શમ ત ેયાજ્મની વયઔાયની વંભધત ધલના એઔ 
યાજ્મની રીવ તે યાજ્મ ફશાયના ઔઇ ધલ્તાયભા ં
વત્તા ન ે શઔૂભત બખલી ળઔે નટશ તે યીત ે ; યાજ્મ 

ફશાયના યેરલ ે ધલ્તાયભા ં ઔઇ યાજ્મના રીવ 
દના વભ્મની વત્તા ન  શઔૂભત ધલ્તાયલા ફાફત. 

૮૧. અંતયયાજ્મ ્થાનાડતય; અંતયયાજ્મ ક્લયડટાઇન. 

૮૨. કેતીની અલઔ ધવલામની અલઔ ઈયના ઔય. 
૮૩. ધનઔાવ છઔાત વટશતની છઔાત. 
૮૪. બાયતભા ં ફનાલેરી  થલા ઈત્ન્ન ઔયેરી તભાઔ  

ઈયની ન ે– 

(ઔ)  ભાનલ ઈમખ ભાટે અલ્ઔશરલા દારૂ ; 

(ક) પીણ, બાંખ ને ફીજાં ગેન રાલનાયા ંઓધ ન ે

ઔેપી દાથો ધવલામના, ણ અલ્ઔશર થલા અ 

નોંગના ટેા-ટયચ્ચેદ (ક)ભાં વભાધલષ્ટ ઔયેરા ઔઇ 
દાથગલાી દલા ન ે પ્રવાધનની ફનાલટ 
વટશતના ડમ ભાર ઈયની, અફઔાયી છઔાત. 

૮૫. ઔોયેળન ઔય. 
૮૬. વ્મધક્તની ને ઔંનીની કેતીની છભીન 

ધવલામની ્ક્માભતની ભૂડી ટઔંભત ઈયના ઔય; 

ઔંનીની ભૂડી ઈયના ઔય. 
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૮૭. કેતીની છભીન ધવલામની ધભરઔત ંખનેી એ્ટેટ 
ડ્યૂટી. 

૮૮. કેતીની છભીન ધવલામની ધભરઔતના ઈત્તયાધધઔાય 
ંખેની ડ્યટૂી. 

૮૯. યેરલ,ે દટયમાઇ થલા ભાખે રઇ છલાતા ભાર થલા 

ઈતારૂ ઈયના વીભા ઔય ; યેરલે બાડાં ન ેનયૂ 

ઈયના ઔય. 
૯૦. ળેય ફજાયભાંના ન ેઔામદા ફજાયભાંના વદા ઈય 

્ટેમ્ ડ્યૂટી ધવલામના ઔય. 
૯૧. ધલધનભમત્ર, ઙેઔ પ્રધભવયી નટ, વતભી, 

ળાકત્ર, લીભાની ધરવી, ળેયની તફદીરી, 

ટડફેડઙય, ભ કત્માયનાભા ં ન ે ાલતી ંખ ે

્ટેમ્ ડ્યૂટીના દય. 
૯૨. લતગનાભત્રનાં લેઙાણ ન ે  કયીદી ઈયના ન ે

તેભાં પ્રધવદ્ થતી જાશેય કફય ઈયના ઔય. 
૯૨-ઔ. અંતય-યાજ્મ લેાય લાધણજ્મ દયધભમાન 

લતગભાનત્ર ધવલામના ભારના થમેર લેઙાણ થલા 
કયીદી ઈયના ઔય. 

૯૨.-ક. અંતય-યાજ્મ લેાય થલા લાધણજ્મ દયધભમાન 
ભારની યલાનખી થઇ શમ ત્માયે એલી યલાનખી 
ઈયના ઔય. (ચી ભાર ભંખાલનાય વ્મધક્તને થલા 
ફીજી ઔઇ વ્મધક્તને એલી યલાનખી ઔયી શમ ત 
ણ.)  

૯૨.-ખ.  વેલા ઈયના ઔય. 
૯૩. અ માદીભાનંી ઔઇણ ફાફત ંખે ઔામદા ધલરુદ્ના 

ખ ના. 
૯૪. અ માદીભા ં ઔઇ ણ ફાફતના શેત  ભાટે તાવ, 

ભછણી ને અંઔડા. 
૯૫. અ માદીભાં ઔઇ ણ ફાફત ંખે ઈચ્ચ્તભ ડમામરમ 

ધવલામના તભાભ ડમામરમની શઔૂભત ન ે વત્તા; 

દટયમાઇ ડમામારમની શઔૂભત. 
૯૬. અ માદીભાંની ઔઇ ણ ફાફત ખંેની પી, ણ તેભા ં

ઔઇ ડમામારમભા ંરેલાતી પીન વભાલેળ થત નથી. 
૯૭. માદી ૨ ન ે માદી ૩ભાં નટશ ખણાલેરી ઔઇ ફાફત, 

છભેાં ફે માદી ૈઔી ઔઇ માદીભા ંનટશ છણાલેર ઔઇ 
ઔયન વભાલેળ થામ ચે. 

૧. જાશેય વ્મલ્થા (ણ તેભા ં ભ રઔી વત્તાની વશામભા ં
વંગના ધનમંત્રણને ધીન યશીન,ે વંગના નોઔાદ, 

બૂધભદ થલા શલાઇદ થલા ફીજા ઔઇ વળસ્ત્ર 
દના થલા ફીજા ઔઇ દના થલા તેની ઔઇ 
ટ ઔડી ઔે એઔભના ઈમખન વભાલેળ થત નથી.) 

૨. માદી ૧ની નોંગ ૨-ઔની જોખલાઇન ેધીન યશીન,ે 

યેરલ ેને ગ્રાભ રીવ વટશતની રીવ. 
૩. ઈચ્ઙ ડમામારમના ધધઔાયી ન ે ઔભગઙાયી; 

બાડા ં ન ે ભશેવૂર ડમામારમભાંની ઔામગટયધત; 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ધવલામના તભાભ ડમામારમભા ં
રેલાતી પી. 

૪. છરે, વ ધાયખૃશ, ફ્ટગર વં્થા ન ેતેલી ફીજી 

વં્થા ને તેભાં ટઔભાં યાકેરી વ્મધક્ત ; 

છરે ન ે ફીજી વં્થાના ઈમખ ભાટે ડમ 
યાજ્મ વાથે ખઠલણ. 

૫. ્થાધનઔ ્લયાજ્મ એટરે ઔે મ્મ ધનધવર 
ઔોયેળન, ઇમ્પ્ર લભેડટ ટર્ટ, ધછલ્લા ફડો, કાણ, 

ઈદ્યખ-લવાશતનાં વત્તાભંડ ને ્થાધનઔ 
્લયાજ્મની થલા ગ્રાભ લશીલટના શેત  ભાટે ફીજા ં
્થાધનઔ વત્તાભંડની યઙના ન ેવત્તા. 

૬. જાશેય અયગ્મ ને વપાઇ, ઇધ્તાર ન ે

દલાકાના. 
૭. બાયત ફશાયનાં ્થની તીથગમાત્રા ધવલામની 

તીથગમાત્રા. 
૮. નળાઔાયઔ દારૂ, એટર ે ઔે નળાઔાયઔ દારૂના ં ઈત્ાદન, 

ફનાલટ, ઔફજો, શેયપેય, કયીદી ને લેઙાણ. 

૯. ળક્ત થમેરા ન ે ઔાભ ઈય ન રઇ ળઔામ 
તેલાને યાશત. 

૧૦. દપન ન ેઔિ્તાન; ધિદાશ ન ે્ભળાન. 

૧૨. યાજ્મ છને ં ધનમંત્રણ ઔયત  ં શમ થલા છને ં કઙગ 
બખલત ં શમ તલેા ં ્તઔારમ, વંગ્રશારમ ને તેના 

છલેી ફીજી વં્ થા; વંવદ ેઔયેરા ઔામદાથી થલા 

ત ેશેઠ યાષ્ટરીમ ભશત્ત્લના ંશલાન ં જાશેય ઔયર  ંશમ ત ે
ધવલામના પ્રાઙીન ન ે ઐધતશાધવઔ ્ભાયઔ ન ે
યેઔઘગ  

૧૩. ભાખગવ્મલશાય એટર ે ઔે ય્તા,  ર, નોઔાગાટ 

ને માદી ૧ભા ં ધનટદગષ્ટ ન ઔયેરા ભાખગ વ્મલશાયના ં
ડમ વાધન; મ્મ ધનધવર ટર ાભલ,ે યલે ન ે

અંતટયઔ છભાખો ને એલા છભાખો વફંંધી માદી 
૧ ને માદી ૩ની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે તેના 
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ઈયન ટર ાટપઔ, મંત્ર ઙાધરત લાશન ધવલામના 

લાશન. 
૧૪. કેતી, છભેા ં કતેી ધલમઔ ધળક્ષણ ન ે વંળધન, 

ઈદ્રલી જીલાત વાભ ે યક્ષણ ને લન્ધત યખના 
ધનલાયણન વભાલેળ થામ ચે.   

૧૫. ળ ની રાદનાં જાલણી, યક્ષણ ને વ ધાયણા 

ને ળ યખન  ંધનલાયણ, ળ ધઙટઔત્વા તારીભ ન ે

વ્મલવામ. 
૧૬. ઢય ૂયલાના ડફા ને ઢય-ધતિભણન  ંધનલાયણ. 
૧૭. ાણી, એટર ે ઔે માદી ૧ નોંધ ૫૬ની જોખલાઇન ે

ધીન યશીન,ે ાણીન  યલઠ, ધવંઙાઇ ને નશેય, 

ાણીન વંગ્રશ ને ાા, ાણીન વંગ્રશ ન ે

છળધક્ત. 
૧૮. છભીન, એટર ે ઔે છભીનભાંના થલા ત ેઈયના શઔ, 

છભીનદાય ને ખણધતમા લચ્ઙેના વંફંધ વટશત 
છભીનના વત્તાપ્રઔાય ને ખણતની લવૂરાત, 

કેતીની છભીનની તફદીરી ને ્લત્લાગણ; છભીન 

વ ધાયણા ન ે કેતી ધલમ રન; લવાશત ઉબી 

ઔયલા ફાફત. 
૨૧. ભત્્મક્ષેત્ર. 
૨૨. માદી નં.૧ નોંધ ૩૪ની જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે 

લારી ડમામરમ ; ફજાલાી ન ે છપ્ત ઔયેરી 

એ્ટેટ. 
૨૩. વંગના ધનમંત્રણ શેઠનાં ધનમભન ન ે ધલઔાવ ંખ ે

માદી ૧ની જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે કાણન  ં

ધનમભન ને કધનજોન ધલઔાવ. 
૨૪. માદી ૧ની નોંધ ૭ ને ૫૨ની જોખલાઇને ધીન 

યશીન ેઈદ્યખ. 
૨૫. ખેવ ન ેખેવ-ઔાયકાનાં. 
૨૬. માદી ૩ની નોંધ ૩૩ની જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે 

યાજ્મની દંયના લેાય ન ેલાધણજ્મ. 
૨૭. માદી ૩ની નોંગ ૩૩ની જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે 

ભારના ંઈત્ાદન,  યલઠ ને લશેંઙણી. 

૨૮. ફજાય ને ભેા. 
૩૦. ધીયધાય ને ધીયધાય ઔયનાયા; કેતી ધલમઔ 

ઊણ-યાશત. 
૩૧. ભ વાપયકાના ંન ેતેભના વઙંારઔ. 
૩૨. માદી ૧ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા શમ ત ે ધવલામના 

ઔોયેળન ન ે મ ધનલધવગટીનાં વં્ થાન, 

ધનમભન ન ે વં્થાધત નટશ થમેરા લેાયી, 

વાટશધત્મઔ, લૈજ્ઞાધનઔ, ધાધભગઔ ને ડમ ભંડી 

ને એવધવમેળન, વશઔાયી ભંડી. 

૩૩. નાટ્યખૃશ ન ેનાટ્ય પ્રમખ; માદી ૧ની નોંધ ૬૦ની 

જોખલાઇન ે ધીન યશીને, ધવનેભા; યભતખભત, 

ભનયંછન ન ેઅનદંપ્રભદ. 
૩૪. ળયતફાજી ન ેછ ખાય. 
૩૫. યાજ્મભાં ધનટશત થમેરા થલા ત ઔફજાભાંના 

ફાંધઔાભ, છભીન ને ભઔાન. 

૩૭. વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીન,ે યાજ્મના ધલધાનભંડની ઙૂટંણી. 

૩૮. યાજ્મના ધલધાનભંડના વભ્મના,ં ધલધાનવબાના 

ધ્મક્ષ ને ઈાધ્મક્ષનાં ને ધલધાનટયદ શમ 
ત તેના વબાધત ન ેઈ-વબાધતના ંખાય ન ે
બર્થથા.ં 

૩૯. ધલધાનવબાનાં ને તેના વભ્મનાં ને તેની 
વધભધતનાં ને ધલધાનટયદ શમ ત ત ે
ટયદના ં ન ે તનેા વભ્મના ં ન ે તનેી 
વધભધતનાં વત્તા, ધલળેાધધઔાય ને ભ ધક્ત, 

યાજ્મના ધલધાનભંડની વધભધત વભક્ષ છ ફાની 
અલા દ્તાલેજો યછૂ ઔયલા ભાટે વ્મધક્તન ેશાછય 
યશેલાની પયછ ાડલા ફાફત. 

૪૦. યાજ્મના ભંત્રીના ંખાય ને બર્થથાં. 
૪૧. યાજ્મની જાશેય વલેા; યાજ્મ રઔવેલા અમખ. 

૪૨. યાજ્મ ેડળન, એટર ે ઔે યાજ્મ થલા યાજ્મના 

એઔધત્રત પંડભાથંી અલાના ંડેળન. 
૪૩. યાજ્મન  ંજાશેય દલે ં. 
૪૪. છભીનભાંથી ભી અલેર કજાન. 
૪૫. છભીન ભશેવૂર, છભેાં ભશેવૂરની અઔાયણી ન ે

લવૂરાત, છભીન દપતયની જાલણી, ભશેવૂરના 

શેત  ભાટે ભછણી ન ેશક્કત્રઔ ન ેભશેવૂરના 
્લત્લગણન વભાલેળ થામ ચે. 

૪૬. કેતીની અલઔ ઈયના ઔય. 
૪૭. કેતીની છભીનના ઈત્તયાધધઔાય ંખેની ડ્યૂટી. 
૪૮. કેતીની છભીન ંખે એ્ટેટ ડ્યૂટી. 
૪૯. છભીન ને ભઔાન ઈયના ઔય. 
૫૦. કધનછ ધલઔાવ વફંંધી વંવદે ઔામદાથી ભૂઔેરી 

ભમાગદાન ેધીન યશીન,ે કધનછ શઔ ઈયના ઔય. 

૫૧. યાજ્મભાંનાં ફનતા થલા ઈત્ાટદત થતા નીઙ ે
છણાલેર ભાર ઈય અફઔાયી છઔાત ન ેબાયતભા ં
ડમ ્થએ ફનતા થલા ઈત્ાટદત થતા તેલા 
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ભાર ઈય ત ેછ દયે થલા તેનાથી નીઙ ેદયે વભઔાયી 
છઔાત :- 

(ઔ) ભાનલ ઈમખ ભાટે અલ્ઔશરલા દારૂ. 
(ક) પીણ, બાંખ ને ફીજાં ગને રાલનાયા ં ઓધ 

ન ે ઔેપી દાથો, ણ તેભા ંઅલ્ઔશર થલા અ 

નોંગના ેટા-ટયચ્ચેદ (ક)ભા ં વભાધલષ્ટ ઔયેર 
ઔઇણ દાથગલાી દલા ને પ્રવાધનની ફનાલટન 
વભાલેળ થત નથી. 

૫૨. ઈમખ, લયાળ, થલા લઙેાણ ભાટે ઔઇ ્થાધનઔ 

ધલ્તાયભા ંભારના પ્રલેળ ઈયના ઔય. 
૫૩. લીછીના લયાળ ને લેઙાણ ઈયના ઔય. 
૫૪. માદી ૧ ની નોંધ ૯૨-ઔની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે 

લતગભાનત્ર ધવલામના ભારના લેઙાણ થલા કયીદી 
ઈયના ઔય. 

૫૫. લતગભાનત્રભા ં પ્રધવદ્ થમેરી જાશેયકફય ન ે
યેટડમ થલા ટેધરધલજન દ્વાયા પ્રવાટયત થતી જાશેય 
કફય ધવલામની જાશેય કફય ઈયના ઔય. 

૫૬. ય્તા દ્વાયા થલા અંતટયઔ છભાખો દ્વાયા રઇ 
છલાતા ભાર ને ઈતારુ ઈયના ઔય. 

૫૭. માદી ૩ની નોંધ ૩૫ની જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે 

ય્તા ઈય ઈમખભા ં રેલારામઔ મંત્રઙાધરત 
શમ ઔે ન શમ, તેલા ટર ાભખાડી વટશતના ં લાશન 

ઈયના ઔય. 
૫૮. ળ  ને શડી ઈયના ઔય. 
૫૯. નાઔાલેય. 
૬૦. વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધા ને યછખાય ઈયના 

ઔય. 
૬૧. ભાથાલેય. 
૬૨. ભછળક ઈયના ઔય, તેભા ં ભનયંછન ન ે

અનંદપ્રભદના પ્રમખ, ળયતફાજી ન ે છ ખાય 

ઈયના ઔયન વભાલેળ થામ ચે. 
૬૩. ્ ટેમ્ ડ્યૂટીના દય વંફંધી માદી ૧ની જોખલાઇભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔમાગ શમ તે ધવલામના દય્તાલજેો ંખ ે
્ટેમ્ ડ્યૂટીના દય. 

૬૪. અ માદીભાનંી ઔઇણ ફાફત ંખેના ઔામદા 
ધલરુદ્ના ખ ના. 

૬૫. અ માદીભાંની ઔઇણ ફાફત ંખે ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમ ધવલામના તભાભ ડમામારમની શઔૂભત 
ને વત્તા. 

૬૬. અ માદીભાનંી ઔઇણ ફાફત ંખીની પી; ણ તેભા ં

ઔઇ ડમામારમભા ંરેલાતી પીન વભાલેળ થત નથી. 

૧. પછદાયી ઔામદ, છભેાં બાયતના પછદાયી 

ધધધનમભભા ં અ વધંલધાનના અયંબ ે વભાધલષ્ટ 

થતી શતી ત ેતભાભ ફાફતન વભાલેળ થામ ચે, ણ 
માદી ૧ ને માદી ૨ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ ફાફત 
ંખેના ઔામદા ધલરુદ્ ખ નાન ને ભર ઔી વત્તાની 

વશામભા ંવંગના નોઔાદ, બૂધભદ થલા શલાઇદ 
થલા ફીજા ઔઇ વળસ્ત્ર દના ઈમખને વભાલેળ 
થત નથી. 

૨. પછદાયી ઔામગયીધત, છભેાં પછદાયી ઔામગયીધત 

ધધધનમભભા ં અ વધંલધાનના અયંબ ે વભાધલષ્ટ 
થતી શતી ત ેતભાભ ફાફતન વભાલેળ થામ ચે. 

૩. ઔઇ યાજ્મની વરાભતી વાથે જાશેય વ્મલ્થાની 
જાલણી વાથ ે થલા છનવભૂશ ભાટે અલશ્મઔ 
 યલઠ ને વલેાની જાલણી વાથ ે વંફંધ 

ધયાલતા ં ઔાયણ ભાટે ધનલાયઔ ટઔામત; અલી 

ટઔામતભાં રીધેરી વ્મધક્ત. 
૪. ઔેદીન,ે અયીને ને અ માદીની નોંગ ૩ભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ં ઔાયણ ભાટે ધનલાયઔ ટઔામતભા ં
રીધેરી વ્મધક્તને યાજ્મભાંથી ફીજા યાજ્મભા ં રઇ 
છલા ફાફત. 

૫. રિ ને ચૂટાચેડા; ફાઔ ને વખીયા; દત્તઔગ્રશણ; 
ધલર, ધફન-લધવમતીણ ંને ઈત્તયાધધઔાય; વંમ ક્ત 
ઔ ટ ં ફ ન ેધલબાછન, ડમાધમઔ ઔામગલાશીભા ંછ ેફાફત 
ંખે અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરા ંક્ષઔાય 
તાના ઔામદાન ેધીન શતા તે તભાભ ફાફત. 

૬. કેતીની છભીન ધવલામની ધભરઔતની તફદીરી, કત 
ને દ્તાલજેોની નોંગણી. 

૭. ઔાય, છભેા ં બાખીદાયી, એછડવી, શેયપેયના ઔયાય 
ને ફીજા કાવ પ્રઔાયના ઔયાયન વભાલેળ થામ ચે, 
ણ તેભાં કતેીની છભીન વફંંધી ઔયાયની વભાલેળ 
થત નથી. 

૮. દાલામગ્મ ઔૃત્મ. 
૯. દેલા  ન ેનાદાયી. 
૧૦. એડધભધન્ટરે ટય છનયર ન ેવયઔાયી ટર્ટી. 
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૧૧-ઔ. ડમામ લશીલટ; ઈચ્ઙભત ડમામારમ ને ઈચ્ઙ 
ડમામારમ ધવલામના તભાભ ડમામારમની યઙના 
ને વ્મલ્થા. 

૧૨.  યાલ ને વખંદ, ઔામદા, જાશેય ઔામો ને દપતય 
ને ડમાધમઔ ઔામગલાશી ભાડમ ઔયલા ફાફત. 

૧૩. દીલાની ઔામગયીધત, છભેા ં ‘‘દીલાની ઔામગયીધત 

ધધધનમભ’’ભાં અ વધંલધાનના અયંબ ે વભાધલષ્ટ 

થતી શતી ત ે તભાભ ફાફત, ભ દત-ભમાગદા ન ે

રલાદીન વભાલેળ થામ ચે.  
૧૪. ડમામારમન ધતય્ઔાય, ણ તેભાં ઈચ્ઙતભ 

ડમામારમના ધતય્ઔાયન વભાલેળ થત નથી. 
૧૫. ધલઙયણ; ધલઙયતી ને ્થાનાંતય ઔયતી 

અટદજાધત. 
૧૬. ાખરણં ને ભાનધવઔ કાભી, તેભાં ખરાં ન ે

ભાનધવઔ કાભીલાાને યાકલા ભાટેનાં થલા તેભની 
વાયલાય ભાટેના ં્થન વભાલેળ થામ ચે. 

૧૭. ળ  પ્રત્મનેા િૂયતાન  ંધનલાયણ. 
૧૭-ઔ. છખંર. 
૧૭-ક. લડમ ળ ક્ષીન ં વંયક્ષણ. 
૧૮. કાદ્ય દાથો ન ેફીજા ભારભાં બેવે. 
૧૯. માદી ૧ની પીણ ખંેની નોંધ ૫૯ની જોખલાઇન ે

ધીન યશીન,ે ઓધ ન ેજેયી દાથો. 
૨૦. અધથગઔ ને વાભાધછઔ અમછન. 
૨૦-ઔ. લ્તી ધનમંત્રણ ન ેઔ ટ ંફ ધનમછન. 
૨૧. લાધણધજ્મઔ ને ઓદ્યધખઔ ઇજાયા, જોડાણ ન ે

ટર્ટ. 
૨૨. ભછૂય વંગ; ઓદ્યધખઔ ને ભછૂઔય તઔયાય. 
૨૩. વાભાધછઔ વરાભતી ને વાભાધછઔ લીભ; યછખાયી 

ને ફેઔાયી. 
૨૪. ભછૂયન ં ઔલ્માણ, છભેા ંઔાભની ળયત, પ્રધલડડટ પંડ, 

ભાધરઔની છલાફદાયી; ઔાભદાયને લતય, 
ળક્તતા ને લ દ્ાલ્થા ેડળન ને વૂધત 
રાબન વભાલેળ થામ ચે. 

૨૫. માદી ૧ ની નોંધ ૬૩, ૬૪, ૬૫ ને ૬૬ની 
જોખલાઇને ધીન યશીને, ટેઔધનઔર ધળક્ષણ, 

તફીફી ધળક્ષણ ન ેમ ધનલધવગટી વટશત ધળક્ષણ ; 
ભછૂયની વ્માલવાધમઔ ને ટેઔધનઔર તારીભ. 

૨૬. લઔીરાત, દાક્તયી ન ેફીજા વ્મલવામ. 
૨૭. ટશંદ ને ાટઔ્તાન ડ ધભધનમનન થલાથી તાના 

ભૂ લતનની છગ્માએથી ધનલાગધવત થમેર 
વ્મધક્તન ેયાશત ને તેભન  નલગવલાટ. 

૨૮. વકાલત ન ેવકાલતી વં્ થા, વકાલતી ન ે
ધાધભગઔ દેણખી ન ેધાધભગઔ વં્થા. 

૨૯. ભન ષ્મ, ળ  ને લન્ધતન ે વયઔતાગ ઙેી 

થલા વંવખગછડમ યખન ેથલા ઈદ્રલી જીલાતન ે
એઔ યાજ્મભાથંી ફીજા યાજ્મભા ં પેરાતી ટઔાલલા 
ફાફત. 

૩૦. જીલનધલમઔ અંઔડા, છભેાં છડભ ન ે ભયણની 
નોંધણીન વભાલેળ થામ ચે. 

૩૧. વંવદ ેઔયેરા ઔામદાથી થલા ધલદ્યભાન ઔામદાથી ત ે
શેઠ ભટાં ફંદય તયીઔે જાશેય ઔયેરા શમ ત ે
ધવલામના ફંદય. 

૩૨. માદી ૧ની યાષ્ટરીમ છરભાખો ખંેની જોખલાઇન ે

ધીન યશીન,ે અંતટયઔ છભાખો કેડતા 

મંત્રવંઙાધરત છશાજોને રખત ં લશાણલટ ં  ન ે
નોઔાવ્મલશાય ને એલા છભાખો ઈયના ભાખગ-
ધનમભન ન ેયાષ્ટરીમ છભાખો ઈય ઈતારુ ન ે
ભાર રઇ છલા ફાફત. 

૩૩. નીઙેની લ્ત નાં લેાય, લાધણજ્મ ને તેભન  ં
ઈત્ાદન, તેભન  યલઠ ને તેભની લશેંઙણી – 

(ઔ) ઔઇ ણ ઈદ્યખન  ંવંગ દ્વાયા ધનમંત્રણ ઔયલ  ંત ેજાશેય 
ટશતભાં ઇષ્ટ શલાન ં વંવદ ે ઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ 

ત્માયે, તેલા ઈદ્યખની ફનાલટ ને તલેી ફનાલટ 
તયીઔે તેલા પ્રઔાયન અમાત ઔયેર ભાર; 

(ક) કાદ્ય દાથો, છભેા ં કાદ્ય તરેીફીમા ં ન ે તેરન 
વભાલેળ થામ ચે; 

(ખ)  ઢયન  ં કાણ, તેભાં ક ને ફીજા વત્લમ ક્ત 
ઙાયાન વભાલેળ થામ ચે; 

(ગ) ઔાવ, રઢેર થલા રઢ્યા ધલનાન ન ે

ઔાધવમા; ન ે
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(ઙ) ઔાઙ  ંળણ. 
૩૩-ઔ. ધયણ વં્થાન ઠયાવ્મા ધવલામ લછન તથા 

ભા. 
૩૪. બાલ ધનમતં્રણ. 
૩૫. મંત્રઙાધરત લાશન, છભેાં એલા ં લાશન ઈય છ ે

ધવદ્ાંત ભ છફ ઔય નાકલાભાં અલતા શમ ત ે
ધવદ્ાંતન વભાલેળ થામ ચે. 

૩૬. ઔાયકાના.ં 
૩૭. ફઇરય. 
૩૮. લીછી. 
૩૯. લતગભાનત્ર,  ્તઔ ને ચાકાના.ં 
૪૦. વંવદે ઔયેરા ઔામદાથી થલા ત ે શેઠ યાષ્ટરીમ 

ભશત્ત્લના ં શલાન  ં જાશેય ઔમ ું શમ ત ે ધવલામના 
 યાતત્ત્લન ેરખતા ં્થ ને લળે. 

૪૧. ઔામદાથી ટશછયતી ધભરઔત તયીઔે જાશેય ઔયેરી કેતીની 

છભીન વટશત ધભરઔતના શલારા, વ્મલ્થા ન ે
ધનઔાર. 

૪૨. ધભરઔતન ં વંાદન ન ેતેન  ંશંખાભી વંાદન.  
૪૩. ઔય થલા ફીજા ંજાશેય રેણા,ં છભેા ંછભીન ભશેવૂરની 

ફાઔી ન ે છભીન ભશેવૂરની ફાઔી તયીઔે લવૂર 
ઔયલાત્ર યઔભન વભાલેળ થામ ચે. ત ે ંખે ઔઇ 
યાજ્મ ફશાય ઈધ્થત થતા રેણાંની  ત ે યાજ્મભા ં
લવૂરાત. 

૪૪. જ્મ ટડધળમર ્ટેમ્ દ્વાયા લવૂર ઔયાતી ડ્યટૂી થલા 

પી ધવલામના ્ટેમ્ ડ્યટૂી, ણ તેભાં ્ટેમ્ ડ્યટૂીના 

દયન વભાલેળ થત નથી.    
૪૫. માદી ૨ થલા માદી ૩ભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ 

ફાફતના શેત  ભાટે તાવ ને અઔંડા     
૪૬. અ માદીભાં ઔઇ ણ ફાફત ંખે ઈચ્ઙતભ ડમામારમ 

ધવલામના તભાભ ડમામારમની શઔૂભત ને વત્તા. 
૪૭. અ માદીભાનંી ઔઇ ણ ફાફત ંખે પી, ણ તેભા ં

ઔઇ ડમામારમભાં રલેાતી પીન વભાલેળ થત નથી. 

૧. અવાભી, ૨. ફંખાી, ૩. ફડ, ૪. ડોંખયી, , ૫., 

ખ છયાતી, ૬. ટશંદી, ૭. ઔન્નડ, ૮. ઔાશ્ભીયી, ૯. ઔોંઔણી, ૧૦. 

ભૈથીરી, ૧૧. ભરમારભ, ૧૨. ભણી યી, ૧૩. ભયાઠી, ૧૪. 

નેાી, ૧૫. ઈટડમા, ૧૬. જંાફી, ૧૭. વં્ઔૃત, ૧૮. 

વંથારી, ૧૯., ધવંધી, ૨૦. તાધભર, ૨૧. તેરખ , ૨૨. ઈદૂગ. 

 

 
ABP MUKT SG Highway 
A - Asami  
B-Bangali  
P-Panjabi,  
M - Marathi,Malayalam  
U-Urdu, Udiya,  
K - Kannad, Kashmiri  
T - Tamil, Telugu  
S-Sanskrit  
G - Gujarati  
H-Hindi 

૧. થગગટન.- અ ન વૂધઙભાં, વંદબગથી ડમથા 
ધેક્ષત ન શમ, ત, - 

(ઔ)  ‘‘ખૃશ’’ એટર ે વંવદ થલા યાજ્મની 

ધલધાનવબાન  ં ફેભાથંી ઔઇણ ખશૃ થલા 

મથાપ્રવંખ, યાજ્મના ધલધાનભંડન ં ફેભાંથી ઔઇણ 
ખૃશ; 

(ક) ટયચ્ચેદ ૨ થલા ટયચ્ચેદ ૪ની જોખલાઇ 

ન વાય, ઔઇણ યાછઔીમ ખશૃના વભ્મના 

વંફંધભાં, ‘‘ધલધાનભંડ ક્ષ’’ એટર ે વદયશ  

જોખલાઇ ન વાય તે યાછઔીમ ક્ષના તે વભમે ત ે

ખૃશના તભાભ વભ્મન  ંફનેર  ંછૂથ; 
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(ખ) ખૃશના વભ્મના વફંધભા,ં ‘‘ભૂ યાછઔીમ ક્ષ’’ 
એટરે ટયચ્ચેદ ૨ના ટેા-ટયચ્ચેદ (૧)ના શેત  

ભાટે તે છ ેયાછઔીમ ક્ષન શમ ત ેયાછઔીમ ક્ષ; 
(ગ) ‘‘ટયચ્ચેદ’’ એટર ેઅ ન વૂધઙન ટયચ્ચેદ. 
૨. ક્ષરટાના ઔાયણ ેખેયરામઔાત –  
(૧) ટયચ્ચેદ ૪ ન ે૫ની જોખલાઇન ેધીન યશીન,ે 

ઔઇણ યાછઔીમ ક્ષન ખૃશન વભ્મ, નીઙેના 
વંજોખભા ંખૃશન વભ્મ થલા ભાટે ખેયરામઔ ખણાળ ે-   

(ઔ)  તેણ ે તલેા યાછઔીમ ક્ષન ં તાન  ં વભ્મદ 

્લેચ્ચાએ ચડી દીધ  ંશમ ત; થલા  
(ક) જો ત,ે છને તે વભ્મ શમ તેલા યાછઔીમ ક્ષ તયપથી 

થલા તેલા યાછઔીમ કે્ષ અ થે ધધઔૃત ઔયેર 
ઔઇણ વ્મધક્ત ઔે વત્તાધધઔાયી તયપથી ામેરા 

ઔઇણ અદેળથી ધલરુદ્ તલેા ખશૃભા,ં ફેભાથંી 
ઔઇણ ટઔ્વાભાં તલેા યાછઔીમ ક્ષ, વ્મધક્ત થલા 
વત્તાધધઔાયીની લૂગ યલાનખી ભેવ્મા ધલના, ભતદાન 
ઔયે થલા ભતદાન ઔયલાભાથંી દૂય યશે ને એ યીત ે
ભતદાન ઔમાગની થલા ભતદાન ઔયલાભાંથી દૂય 
યહ્યાની તાયીકથી ંદય ટદલવની ંદય તેલા યાછઔીમ 

કે્ષ, વ્મધક્તએ થલા વત્તાધધઔાયીએ, એ યીત ેઔયેર  ં
ભતદાન ઔયલાભાંથી દૂય યહ્યાન ં ખર ં ભાપ ઔમ ું ન શમ 
ત. 

સ્ષ્ટ્ીકયણ :- અ ેટા –ટયચ્ચેદના શેત  ભાટે - 
(ઔ) ખૃશન ઙૂટંામેર વભ્મ, છ ે યાછઔીમ કે્ષ તનેે તલેા 

વભ્મ તયીઔેની ઙૂટંણી ભાટેના ઈભેદલાય તયીઔે ઉબ 
યાખ્મ ત ે યાછઔીમ ક્ષ ઔઇ શમ ત તેન વભ્મ 

શલાન  ંખણાળ;ે 
(ક) ખૃશન ધનમ ક્ત ઔયામેર વભ્મ - 
(૧) તેલા વભ્મ તયીઔેની તેની ધનમ ધક્તની તાયીક ેઔઇણ 

યાછઔીમ ક્ષન વભ્મ શમ ત્માયે તલેા યાછઔીમ 

ક્ષન વભ્મ શલાન ં ખણાળ;ે 
(૨) ફીજા ઔઇ પ્રવંખ,ે ન ચ્ચેદ ૯૯ થલા મથાપ્રવંખ, 

ન ચ્ચેદ ૧૮૮ની છરૂટયમાતન ં ારન ઔમાગ ચી છ ે
તાયીક ે ફેઠઔ વંબાે ત ે તાયીકથી ચ ભટશના ૂયા 

થામ તે શેરા,ં છ ેયાછઔીમ ક્ષન વભ્મ ફન ેથલા, 

મથાપ્રવંખ, વોથી શેરાં વભ્મ ફને તે યાછઔીમ 
ક્ષન શલાન  ંખણાળ.ે  

 (૨) ઔઇણ યાછઔીમ કે્ષ ઉબા યાકેરા ઈભેદલાય 
તયીઔે શમ તે ધવલામ ફીજી યીત ે વભ્મ તયીઔે 

ઙૂંટલાભા ં અવ્મ શમ તેલ ખૃશન ઙૂંટામેર વભ્મ, 
એલી ઙૂટંણી ચી ઔઇણ યાછઔીમ ક્ષભા ંજોડામ; ત 
ત ેખૃશના વભ્મ તયીઔે યશેલા ભાટે ખેયરામઔ ખણાળ.ે 

(૩) ખૃશન ધનમ ક્ત ઔયામેર વભ્મ, ન ચ્ચેદ ૯૯ થલા 
મથાપ્રવંખ, ન ચ્ચેદ ૧૮૮ની છરૂટયમાતન  ં ારન 
ઔમાગ ચી, છ ે તાયીક ે તાની ફેઠઔ વંબાે ત ે
તાયીકથી ચ ભટશના ૂયા થમા ચી તે યાછઔીમ 

ક્ષભાં જોડામ; ત તે ખૃશના વભ્મ તયીઔે યશેલા ભાટે 
ખેયરામઔ ખણાળ.ે 

(૪) અ ટયચ્ચેદની લૂગલતી જોખલાઇભા ંખભે ત ેભછઔૂય 

શમ ત ેચતા,ં છ ેવ્મધક્ત વધંલધાન (ફાલનભા વ ધાયા) 
ધધધનમભ ૧૯૮૫ના અયંબ ેખૃશના એલા ઙૂટંામેરા ઔે 
ધનમ ક્ત ઔયામેર વભ્મ શમ તે - 

(૧) જો ત ેએલા અયંબની તયત છ શેરા ં ઔઇ યાછઔીમ 
ક્ષના વભ્મ શમ તે પ્રવંખે અ ટયચ્ચેદના ેટા-

ટયચ્ચેદ (૧)ના શેત  ભાટે, એલા યાછઔીમ કે્ષ 
ઉબા યાકેરા ઈભેદલાય તયીઔે એલા ખૃશની વભ્મ 

તયીઔે ઙૂટંામેર શલાન ં ખણાળ ે; 
(૨) ફીજા ઔઇ પ્રવંખ,ે અ ટયચ્ચેદના ેટા-ટયચ્ચેદ 

(૨)ના શેત  ભાટે, ઔઇણ યાછઔીમ કે્ષ ઉબા 
યાકેરા ઈભેદલાય તયીઔે શમ ત ે ધવલામ ફીજી યીત ે
છનેે ઙૂટંલાભાં અવ્મ શમ તલે ખૃશન ઙૂટંામેર વભ્મ 

શલાન ં ખણાળે થલા, મથાપ્રવંખ, અ ટયચ્ચેદના 

ેટા-ટયચ્ચેદ (૩)ના શેત  ભાટે ખશૃન ધનમ ક્ત 
વભ્મ શલાન ં ખણાળ.ે 

૪. ક્ષરટાના ઔાયણ ંખેની ખેયરામઔાત જોડાણની 
ફાફતભાં રાખ  નટશ ડલા ફાફત. – 

(૧) ખૃશન વભ્મ, જો તેન ભૂ યાછઔીમ ક્ષ ફીજા 
યાછઔીમ ક્ષ વાથે જોડામ ને તે એલ દાલ ઔયે ઔે ત ે
ને તનેા ભૂ યાછઔીમ ક્ષના ફીજા ઔઇ વભ્મ – 
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(ઔ) તેલા ફીજા યાછઔીમ ક્ષના, થલા મથાપ્રવંખ, એલા 
જોડાણ દ્વાયા યઙામેરા નલા યાછઔીમ ક્ષના વભ્મ 

ફડમા ચે; થલા 
(ક) તેણ ે ન ે તેના ભૂ યાછઔીમ ક્ષના ફીજા ઔઇ 

વભ્મએ જોડાણ ્લીઔામ ું નથી ને એઔ રખ છૂથ 

તયીઔે ઔાભ ઔયલાન ં વંદ ઔમ ું ચે; 
 - ત ખૃશન તેલ વભ્મ, ટયચ્ચેદ ૨ ના ટેા –

ટયચ્ચેદ (૧) શેઠ ખેયરામઔ ખણાળ ેનટશ; 
 ને એલ ં જોડાણ થમાના વભમથી, મથાપ્રવંખ, એલ 

ફીજો યાછઔીમ ક્ષ ઔે છૂથ, ટયચ્ચેદ ૨ના ટેા-
ટયચ્ચેદ (૧)ના શેત  ભાટે, તે છ ે યાછઔીમ ક્ષન 
શમ તે યાછઔીમ ક્ષ શલાન  ં ખણાળ ેન ેઅ ટેા-

ટયચ્ચેદના શેત  ભાટે, તેન ભૂ યાછઔીમ ક્ષ 
શલાન  ંખણાળ.ે 

(૨) અ યચ્ચેદના ટેા-ટયચ્ચેદ (૧)ના શેત  ભાટે, 
ખૃશના વભ્મના ભૂ યાછઔીમ ક્ષન ં જોડાણ વફંધધત 
ધલધાનભંડ ક્ષના વભ્મના ફે તૃતીમાંળ ઔયતા ં
ચા ન શમ તેટરા વભ્મ એલા જોડાણ ઔફૂર થમા 
શમ ત ને ત્માયે છ થમ ં શલાન ં ખણાળ.ે 

૫. ભ ધક્ત :- અ ન વધૂઙભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતાં છ ે
વ્મધક્તન ે રઔવબાના ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષના 
થલા યાજ્મવબાના ઈવબાધતના થલા 
યાછમની ધલધાન ટયદના વબાધત થલા 
ઈવબાધતના થલા યાજ્મની ધલધાનવબાના 
ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષના શદ્દા ય ઙૂટંલાભા ંઅલી 

શમ તે વ્મધક્ત, - 
(ઔ)  જો ત,ે તેલા શદ્દા ય તે ઙૂંટાઇ શલાના ઔાયણ ે

એલી ઙૂંટણીની તયત શેરા ંત ેછ ેયાછઔીમ ક્ષની 
શમ તે યાછઔીમ ક્ષના વભ્મદન ્લચે્ચાએ ત્માખ 
ઔયે ન ેત્માય ચી ત ેએલ શદ્દ ધયાલલાન  ંઙાર 
યાકે ત્મા ંવ ધી ત ે યાછઔીમ ક્ષભાં પયીથી ન જોડામ 

થલા ફીજા ઔઇ યાછઔીમ ક્ષની વભ્મ ન ફન;ે 
થલા 

(ક)  જો ત,ે એલા શદ્દા ઈય તે ઙૂંટાઇ શલાને ઔાયણ,ે 
એલી ઙૂટંણીની તયત છ શેરા ં ત ે છ ે યાછઔીમ 
ક્ષની શમ ત ે યાછઔીમ ક્ષના તાના વભ્મદન 

ત્માખ ઔયીન ેએલ શદ્દ ધયાલતી ત ેફંધ થામ ત્માય 

ચી એલા યાછઔીમ ક્ષભાં પયીથી જોડામ, 
  - ત અ ન વૂધઙ શેઠ ખેયરામઔ ખણાળ ેનટશ. 
૬. ક્ષરટાને ઔાયણ ે ખેયરામઔાત વંફંધી પ્રશ્ન ખં ે

ધનણગમ :-  
(૧) ખૃશન ઔઇ વભ્મ અ ન વૂધઙ શેઠ ખેયરામઔાતન ે

ાત્ર ફને ચે ઔે ઔેભ તે વંફંધી ઔઇ પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ 

ત તે પ્રશ્ન તેલા ખૃશના વબાધત થલા મથાપ્રવંખ, 
ધ્મક્ષન ે ધનણગમાથ ે રકી ભઔરલાભા ં અલળ ે ન ે
તેભન ધનણગમ અકયી ખણાળ ે: 

 યંત  જો ખૃશના વબાધત થલા ધ્મક્ષ એલી 
ખેયરામઔાતન ે ાત્ર ફડમા ચે ઔે ઔેભ એલ પ્રશ્ન 

ઈધ્થત થમ શમ ત ત ે પ્રશ્ન, ખૃશ અ થ ે ઙંૂટે 

તેલા ખૃશના વભ્મને ધનણગમાથ ે રકી ભઔરલાભા ં
અલળ ેન ેતેન ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે 

(૨) અ ન વૂધઙ શેઠ ખૃશના વભ્મની ખેયરામઔાત 
વંફંધી ઔઇણ પ્રશ્નના વફંંધભાં અ ટયચ્ચેદ (૧) 

શેઠની તભાભ ઔામગલાશી, ન ચ્ચેદ ૧૨૨ના થગ 
ભ છફ વંવદની ઔામગલાશી થલા, મથાપ્રવંખ, 
ન ચ્ચેદ ૨૧૨ના થગ ભ છફ યાજ્મના ધલધાનભંડની 
ઔામગલાશી શલાન ં ખણાળ.ે 

૭. ડમામરમની શઔૂભતને ફાધ :–  
 અ વધંલધાનભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં અ 

ન વૂધઙ શેઠ ખૃશના વભ્મના ખેયરામઔાત વાથ ે
વંઔામેરી ઔઇણ ફાફતના વફંંધભાં ડમામારમન ે
ઔઇણ શઔૂભત યશેળે નટશ. 

(ઔ)  ખૃશના છ દા છ દા વભ્મ છ ેયાછઔીમ ક્ષના શમ ત ે
યાછઔીમ ક્ષ ઔઇ શમ ત તે વંફંધી યધછ્ટય 

થલા ડમ યેઔડગ  યાકલા ફાફત ; 
(ક) ઔઇ ખૃશના વભ્મના વંફંધભાં ધલધાનભંડ ક્ષના 

નેતા, ટયચ્ચેદ ૨ના ેટા-ટયચ્ચેદ (૧)ના કંડ 
(ક)ભાં ઈલ્લેકેરા ્લરૂની ઔઇણ ભાપી ંખે છ ે
યીટગ  અ ેત ેફાફત તલે યીટગ  છ ેવભમની ંદય 
ન ેછ ેવત્તાધધઔાયીન ેભઔરલાન શમ ત ેવભમ ન ે

ત ેવત્તાધધઔાયી ફાફત ; 
(ખ) ઔઇ યાછઔીમ કે્ષ, ખૃશના ઔઇ વભ્મના એલા 

યાછઔીમ ક્ષભા ં પ્રલેળ ંખ ેઅલાન યીટગ  ન ે
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યીટગ  છને ે અલાન શમ ત ે ખૃશના ધધઔાયી 

ફાફત; ને  
(ગ)  ટયચ્ચેદ ૬ના ટેા-ટયચ્ચેદ (૧)ભા ં ઈલ્લેકેરા 

ઔઇણ પ્રશ્નન ધનણગમ ઔયલા ભાટેની ઔામગયીધત ન ે
એલા પ્રશ્નન ધનણગમ ઔયલાના શેત  ભાટે ઔયી ળઔામ 
તેલી ઔઇણ તાવ ભાટેની ઔામગયીધત ફાફત. 

(૨) અ ટયચ્ચેદના ટેા-ટયચ્ચેદ (૧) શેઠ ખશૃના 
વબાધત થલા ધ્મકે્ષ ઔયેરા ધનમભ ત ે ઔયલાભા ં
અલે તે ચી ફનતી ત્લયાએ એઔ છ વત્રભાં થલા 
રાખરખાટ ફ ે ઔે લધ  વત્રભા ં ભીન ે ઔ ર ત્રીવ 

ટદલવની ભ દત વ ધી ખૃશ વભક્ષ ભૂઔલા જોઇળે, ન ે
પેયપાય વાથ ે ઔે પેયપાય લખય ખૃશે તે ફનતી ત્લયાએ 

ભંછૂય ઔમાગ શમ ઔે નાભંછૂય ઔમાગ શમ ત ે ધવલામ, 
વયદશ  ત્રીવ ટદલવની ભ દત ૂયી થમે ભરભા ં
અલળ ેન ેત ેધનમભ એ યીતે ભંછૂય ઔમાગ શમ ત છ ે
્લરૂે તે એલી યીતે ખશૃ વભક્ષ ભૂઔલાભાં અવ્મા શમ 

તે ્લરૂ ેભંછૂય થમ,ે થલા મથાપ્રવંખ, તલેા પેયપાય 
ઔયામેરા ્લરૂે છ ભરભાં અલળે ને જો ત ે
ધનમભ તલેી યીત ે નાભંછૂય ઔમાગ શમ ત ત ેભરભા ં
અલળ ેછ નટશ. 

(૩) ખૃશના વબાધત થલા ધ્મક્ષ, ન ચ્ચેદ ૧૦૫ની 
થલા મથાપ્રવંખ, ન ચ્ચેદ ૧૯૪ની જોખલાઇન ે

ને અ વધંલધાન શેઠ તેભને શમ તલેી ફીજી 

ઔઇણ વત્તાને ફાધ અવ્મા ધલના, એલ અદેળ 

અી ળઔળે ઔે ઔઇણ વ્મધક્ત અ ટયચ્ચેદ શેઠ 
ઔયેરા ધનમભન  ંજાણી ફૂજીને ઔઇણ પ્રઔાયે ઈલ્લંગન 
ઔયે ત તલેી વ્મધક્ત વાભ ેખૃશના ધલળેાધધઔાયના બંખ 
તયીઔે શમ તલેી છ યીતે ઔાભ ઙરાલી ળઔાળ.ે         

૧. કેતી ને ઔૃધ ધલ્તયણ 

૨. ખોણ ધવંઙાઇ, ાણી વ્મલ્થા ને છસ્ત્રાલ 

ધલઔાવ   
૩. પ્રાથધભઔ અયગ્મ ઔેડદ્ર ન ે દલાકાના વટશત 

અયગ્મ ન ે્લચ્ચતા 
૪. ગ્રાભ ખશૃ ધનભાગણ  
૫. ીલાન ં ાણી 

૬. ય્તા,ં ખયનાા,ં ૂર, નોઔાગાટ, છ ભાખો ન ે

લાશન વ્મલશાયનાં ફીજાં વાધન 
૭. ખોણ લન ેદાળ 
૮. ફતણ ન ેગાવઙાય 
૯. ખયીફી નાફૂદી ઔામગિભ 

૧૦. ફજાય ને ભેા 
૧૧. ળ ારન, ડેયી ઈદ્યખ ને ભયગા-ંફતઔા ંઈચેય  

૧૨. ટયલાય ઔલ્માણ 

૧૩. ભટશરા ને ફા ધલઔાવ 

૧૪. નફા લખોના ન ે કાવ ઔયીન ેન .જાધત ન ે
ન .છનજાધતના રઔન  ંઔલ્માણ 

૧૫. પ્રાથધભઔ ન ેભાધ્મધભઔ ળાા વટશતન  ધળક્ષણ 

૧૬. પ્રોઢ ન ેનોઙાટયઔ ધળક્ષણ 

૧૭. વાં્ઔૃધતઔ પ્રલૃધત્ત 

૧૮. ધલઔરાંખ, ભંદ ફ ધદ્લાા વ્મધક્તના ઔલ્માણ  

વટશત વભાછ ઔલ્માણ 

૧૯. વાભ દાધમઔ ધભરઔતની જાલણી 
૨૦. છભીન વ ધાયણા, છભીન વ ધાયણાન ં ભરીઔયણ, 

એઔત્રીઔયણ ને બૂધભ વંયક્ષણ 

૨૧. ભત્્મદ્યખ 

૨૨. વાભાધછઔ લનીઔયણ, પાભગ લનીઔયણ 

૨૩. કાદી, ગ્રાભ ન ેઔ ટટય ઈદ્યખ 

૨૪. કાદ્ય પ્રટિમા વટશતના રગ  ઈદ્યખ 
૨૫. લીછી ધલ્તયણ વટશત ગ્રામ્મ લીછીઔયણ 

૨૬. ધફન યંયાખત ઈજાગના વાધન 
૨૭. ટેક  ધનઔર તારીભ ન ેવ્માલવાધમઔ ધળક્ષણ 

૨૮. જાશેય ધલતયણ વ્મલ્થા 
૨૯. ગ્રંથારમ 

 

૧. ળશેય મછના, નખય મછના વટશત  

૨. છભીન લયાળના ને ભઔાનના ફાંધઔાભના 
ધલધનમભ  
૩. અધથગઔ ને વાભાધછઔ ધલઔાવ ભાટેની મછના  
૪. ભાખગ ન ે ર  
૫. ગયખર્થથ , ઓદ્યધખઔ ન ેલાધણજ્મ શેત  ભાટે ાણી 

 યલઠ  
૬. જાશેય અયગ્મ, ્લચ્ચતા, વપાઇ ને ખંદા-દાથોની 

વ્મલ્થા 
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૭. ધિળાભઔ વેલા 
૮. ળશેયી, છખંર, માગલયણ, વંયક્ષણ ને ટયધ્થત 

ધલમઔ ફાફતની ધબલધૃદ્  
૯. ધલઔરાંખ ને ભંદફ ધદ્લાી વ્મધક્ત વટશત 
વભાછના નફા લખોના ટશતન  ંયક્ષણ  
૧૦. ખંદા લવલાટની વ ધાયણા ને ઈન્નધત  
૧૧. ળશેયી ખયીફી ધનલાયણ  
૧૨. ળશેયી વ ક-વ ધલધા ન ે વખલડ છલેી ઔે ફાખ, 

ફખીઙા, યભતના ભેદાનની જોખલાઇ 

૧૩. વાં્ ઔૃધતઔ, ળૈક્ષધણઔ ન ે વૌંદમગરક્ષી ાવાંની 

ધબલધૃદ્  
૧૪. ઔિ્તાન ને ્ભળાનખૃશ, ધિદાશ, ્ભળાન ન ે

ધલદ્ય ત ્ભળાનખૃશ 
૧૫. ઢય ૂયલાના ડફા, ળ ની િૂયતા ટઔાલલી  

૧૬. છડભ ન ે ભયણની નોંગણી વટશત છડભ-ભયણ 
અંઔડા  
૧૭. ળેયી દીલાફત્તી, ાઔીંખ-્થ, ફવ ્ટ ન ે

જાશેય વ ધલધા  
૧૮. ઔતરકાના ંને ઙભગ ઈદ્યખન  ંધનમભન   
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બાયતીમ ફાંધાયણના અન ચ્છેદ : એક ઝરક 
             બાયતીમ ફંધાયણ ભરભાં અવ્મ  ં ત્માયે તેભા ં
ઔ ર 22 બાખ શતા. ત્માય ફાદ 1 બાખ યદ ઔયલાભાં અવ્મ 
ન ે4 બાખ ઈભેયલાભા ંઅલતા ંશલ ેબાખની વંખ્મા 25 ચે, 

છભેાં 21 બાખ ભ ખ્મ બાખ ચે ને 4 નલા ઈભેયલાભા ં
અલેરા ેટા બાખ ચે. ફંધાયણન બાખ 7 ફંધાયણના 7ભા 
વંળધન, 1956 દ્વાયા યદ ઔયલાભા ં અલેર ચે. 

ફંધાયણભા ં બાખ 4(ઔ) ન ે બાખ 14(ઔ) 42 ભા 

વંળધન, 1976 દ્વાયા ઈભેયલાભા ંઅલેરા ચે, જ્માયે બાખ 

9 (ઔ) 74ભા વંળધન, 1992 દ્વાયા ન ેબાખ 9 (ક) 

97ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 2011 દ્વાયા ઈભેયલાભાં 

અલેર ચે. ફંધાયણભાં ભૂબૂત ધધઔાય તેછફશાદ ય 
વપૂ્ર વધભધતની બરાભણ તથા ભૂબૂત પયજો ્લણગધવંશ 
વધભધતની બરાભણના અધાયે ઈભેયલાભા ંઅલેર ચે.  
 

 

બાગ – ૧ વાંઘ અન ેતેન પ્રદેળ 
 

ન ચ્ચેદ – ૧ વંગન  ંનાભ ને તેન પ્રદેળ 

ન ચ્ચેદ – ૨ નલા યાછમન પ્રલેળ તથા ્થાના 

ન ચ્ચેદ – ૩ નલા યાછમની યઙના તથા ધલદ્યભાન યાછમના કે્ષત્ર, વીભા ને નાભભાં પેયપાય 
ઔયલાની વંવદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૪ ન ચ્ચેદ 2 ને 3 શેઠ ઔયેરા ઔામદાભા ંપ્રથભ ને ઙથી ન વૂધઙના વ ધાયા 
ને ૂયઔ, અન ાધંખઔ ન ેાટયણાધભઔ ફાફત ભાટે જોખલાઇ ઔયલા ફાફત  

 

બાગ – ૨ નાગરયકત્લ 
 

ન ચ્ચેદ – ૫ ફંધાયણના પ્રાયંબ ય નાખટયઔત્લ 

ન ચ્ચેદ – ૬ ાટઔ્તાનથી બાયતભા ં્થાંતય ઔયીન ેઅલેરી ભૂઔ વ્મધક્તના નાખટયઔત્લન 
ધધઔાય 

ન ચ્ચેદ – ૭ બાયતભાથંી ાટઔ્તાનભાં ્થાંતય ઔયીન ેખમેરી ઔેટરીઔ વ્મધક્તના નાખટયઔત્લન 
ધધઔાય 

ન ચ્ચેદ – ૮ બાયતની ફશાય લવતી બાયતીમ ભૂની વ્મધક્તન નાખટયઔત્લન ધધઔાય 

ન ચ્ચેદ – ૯ તાની યાજીક ળીથી ફીજા દળેન  ંનાખટયઔત્લ ભેલનાયને નાખટયઔ નશીં ખણલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૧૦ નાખટયઔત્લના શઔન ં વાતત્મ  

ન ચ્ચેદ – ૧૧ વંવદ દ્વાયા નાખટયઔત્લના ધધઔાય ય ધનમંત્રણ 
 

બાગ – ૩ ભૂબૂત અબધકાય 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૨ યાજ્મની વ્માખ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૧૩ ભૂબૂત ધધઔાય વાથે વંખત થલા ધલરુદ્ ઔામદા ંખે જોખલાઇ  

વભાનતાન અબધકાય 
ન ચ્ચેદ – ૧૪ ઔામદા વભક્ષ વભાનતા ને ઔામદાન  ંવભાન યક્ષણ  

ન ચ્ચેદ – ૧૫ ધભગ, જાધત, જ્ઞાધત, ધરંખ થલા છડભ્થાનના અધાયે બદેબાલ ય પ્રધતફંધ 

ન ચ્ચેદ – ૧૬ જાશેય નઔયીની ફાફતભાં તઔની વભાનતા 
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ન ચ્ચેદ – ૧૭ ્ૃશ્મતાન તં 

ન ચ્ચેદ – ૧૮ ધકતાફની નાફૂદી 

સ્લતાંત્રતાન અબધકાય 
ન ચ્ચેદ – ૧૯ લાણી ્લાતંત્ર્મ ને યક્ષણ 

(A) લાણી ન ેધબવ્મધક્તન ં ્લાતંત્ર્મ 

(B) ળાંધતલૂગઔ ન ેળસ્ત્ર ધલના એઔઠા થલાન ં ્લાતંત્ર્મ 

(C) વંગ થલા ભંડ થલા વશઔાયી ભંડી યઙલાન  ં્લાતંત્ર્મ 

અ ન ચ્ચેદભા ંવશઔાયી ભંડી એ ળબ્દ 97ભા વંળધન, 2011 દ્વાયા ઈભેયલાભાં અલેર 

ચે.  
(D) બાયતના ખભે ત ેપ્રદેળભા ંભ ક્તણ ેપયલાન  ં્લાતંત્ર્મ 

(E) બાયતના ખભે ત ેપ્રદેળભા ં લવલાટ ઔયલાન  ન ે્થામી થલાન  ં્લાતંત્ર્મ 

(F) (ધભરઔત ધયાલલાન  ં્લાતંત્ર્મ) ફંધાયણના 44ભા વળંધન, 1978 દ્વાયા યદ ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 
(G) ઔઇ ણ વ્મલવામ, ધંધ ઔે ઔાભઔાછ ઔયલાની ્લતતં્રતા 

ન ચ્ચેદ – ૨૦ ખ ના વાભે દધવદ્ી વફંંધધત યક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૧ જીલન ન ેળાયીટયઔ ્લાતતં્ર્મન ં યક્ષણ 

ન ચ્ચેદ   - ૨૧ (A)  યાજ્મ 6 થી 14 લગનાં ફાઔન ેભપત ન ેપયધછમાત પ્રાથધભઔ ધળક્ષણ ભી યશે ત ેભાટે 
જોખલાઇ ઔયળે.  
            અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 86 ભા વ ધાયા, 2002 દ્વાયા ઈભેયલાભાં અલેર ચે. જો ઔે 

અ ખાઈ ઇ.વ. 1979ભાં વલોચ્ઙ દારત દ્વાયા ધળક્ષણના ધધઔાયન ેજીલન જીલલાના 
ધધઔાયના બાખરૂે ખણાલરે ચે.  
             ઈયક્ત ન ચ્ચેદભાં છણાવ્મા પ્રભાણે વંવદ ે ઔામદા દ્વાયા ઇ.વ. 2009ભાં 
જોખલાઇ ઔયલા ભાટે વંવદભા ંકયડ દાકર ઔમો ન ેતેન ેRigh To Education Act, 2009 

(RTE-2009) નાભ અલાભાં અવ્મ ં. જો ઔે અ ઔામદાન ભર 1 એધપ્રર, 2010 થી 

થમેર ચે.  

ન ચ્ચેદ – ૨૨ ઔેટરીઔ ટયધ્થધતભા ંધયઔડ તથા ટઔામત વાભ ેયક્ષણ 

ળણ બલરદ્ન અબધકાય 
ન ચ્ચેદ – ૨૩ ભન ષ્મ લેાય તથા ફછફયી ૂલગઔની ભછૂયી ય પ્રધતફંધ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪ ઔાયકાના ંલખેયેભા ં14 લગથી નીઙેની લમના ંફાઔને ઔાભે યાકલા ય પ્રધતફંધ  

ધાબભવક સ્લાતાંત્ર્મન અબધકાય 
ન ચ્ચેદ – ૨૫ ંતઃઔયણની ને ધભગને ફાધધત રૂે ભાનલાની, તેના અઙયણની ને પ્રઙાય ઔયલાની 

્લતંત્રતા 

ન ચ્ચેદ – ૨૬ ધાધભગઔ ફાફતન લશીલટ ઔયલાની ્લતંત્રતા 

ન ચ્ચેદ – ૨૭ ઙક્કવ ધભગની ધબલૃધદ્ ભાટે ઔય ઙૂઔલણીની ્લતંત્રતા 

ન ચ્ચેદ – ૨૮ ઔેટરીઔ ધળક્ષણ વં્ થાભાં ધાધભગઔ ધળક્ષણ થલા ધાધભગઔ ઈાવનાભાં શાછયી અલા 
ંખેની  ્લતંત્રતા 

વાાંસ્કૃબતક અન ેળૈક્ષબણક અબધકાય 

 
ન ચ્ચેદ – ૨૯ રગ ભધતના ટશતન ં યક્ષણ 
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ન ચ્ચેદ – ૩૦ રગ ભધત લખગન ેધળક્ષણ વં્ થા ્થાલાન ન ેલશીલટ ઔયલાન ધધઔાય 
  

 

બભરકતન અબધકાય (યદ કયેર છે) 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૧ (ધભરઔતન ધધઔાય) ફંધાયણના 44ભા વંળધન, 1978 દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલેર 

ચે ને તનેે ફંધાયણભાં 300 (A) તયીઔે દાકર ઔયેર ચે. અભ, ધભરઔતન ધધઔાય 
શલે ભૂબૂત ધધઔાય ન યશેતાં ભાત્ર ફંધાયણીમ ધધઔાય ચે.  

 

ફાંધાયણીમ ઉામન અબધકાય 

 
ન ચ્ચેદ – ૩૨ ભૂબૂત ધધઔાયન ભર ઔયાલલા ભાટેના ઈામ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩ અ બાખ દ્વાયા ામેરા ધધઔાય દ લખેયેને રાખ  ડતા શમ ત્માયે ત ેધધઔાયભા ં
વ ધાયણા ઔયલાની વંવદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૪ છમાયે ઔઇ કે્ષત્રભાં રશ્ઔયી ઔામદ (ભાળગર ર) રાખ  થામ ત્માયે અ બાખ દ્વાયા ામેરા 
ધધઔાય ય ધનમંત્રણ  

ન ચ્ચેદ – ૩૫ અ બાખની જોખલાઇને વયઔાયઔ ફનાલલા ભાટે ઔામદા ઔયલા ફાફત  
 

બાગ – ૪ યાજમનીબતના ભાગવદળવક બવદ્ાાંત 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૬ યાજ્મની વ્માખ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૩૭ અ ધલબાખભા ંવભાધલષ્ટ ધવદ્ાંતની પ્રમ ધક્ત 

ન ચ્ચેદ – ૩૮ યાછમ રઔઔલ્માણની લૃધદ્ ભાટે વાભાધછઔ વ્મલ્થા ઔયળ.ે 

ન ચ્ચેદ – ૩૯ યાછમે ન વયલાના ઔેટરાઔ નીધતના ધવદ્ાંત ( રૂ ને સ્ત્રીને વભાન ઔાભ ભાટે 
વભાન લેતન) 

ન ચ્ચેદ – ૩૯(A) વભાન ડમામ ન ેભપત ઔાનનૂી વશામ 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં42ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 1976 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ંઅલેર 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૪૦ ગ્રાભ ંઙામતની ્થાના 

ન ચ્ચેદ – ૪૧ ભૂઔ ટયધ્થધતભા ંયછખાયી, ધળક્ષા ને જાશેય વશામ ભેલલાન શઔ 

ન ચ્ચેદ – ૪૨ ઔાભની ડમામી ને ભાનલીમ ટયધ્થધત ન ેપ્રવૂધત વશામતા ભાટે જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૪૩ ઔાભદાય ભાટે ધનલાગશ લેતન 

ન ચ્ચેદ – ૪૩ (A) ઈદ્યખના લશીલટભાં ઔાભદાયની બાખીદાયી 
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં42ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 1976 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ંઅલેર 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૪૩ (B) વશઔાયી વધભધતન  ંવંલધગન   
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં97ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 2011 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ંઅલેર 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૪૪ નાખટયઔ ભાટે વભાન દીલાની ઔામદા 
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ન ચ્ચેદ – ૪૫ 6 લગથી ચી લમના ં ફાઔ ભાટે ળરૂઅતની ફાલ્માલ્થા દયમ્માન વબંા ને 
ધળક્ષણની જોખલાઇ 

ફંધાયણભા ં ભૂ ન ચ્ચેદન ેફદર ેઅ ન ચ્ચેદ 86ભા ફધંાયણીમ વ ધાયા, 2002 દ્વાયા 

ભૂઔલાભા ંઅલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૪૬ ન વૂધઙત જાધત, ન વધૂઙત છનજાધત ને ડમ ચાત લખોના ળૈક્ષધણઔ ને અધથગઔ 
ટશતની ધબલૃધદ્ 

ન ચ્ચેદ – ૪૭ નાખટયઔના ણન ં ્તય ને જીલનધયણ ઊંઙ  રાલલાની ને જાશેય અયગ્મ 
વ ધાયલાની યાછમની પયછ 

ન ચ્ચેદ – ૪૮ કેતી ન ેળ ારન ખંેની વ્મલ્થા 

ન ચ્ચેદ – ૪૮(A) માગલયણન  ં યક્ષણ ન ે વ ધાયણા તથા છખંર ને લડમ ળ ક્ષીના યક્ષણની 
જોખલાઇ ંખ ે

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં42ભા ફંધાયણીમ વ ધાયા, 1976 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ંઅલેર 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૪૯ યાષ્ટરીમ ભશત્લ ધયાલતાં ્ભાયઔ, ્થ ને લ્ત ન  ંયક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૫૦ ઔાયફાયીથી ડમામતંત્રન ં ધલબાછન 

ન ચ્ચેદ – ૫૧ અંતયયાષ્ટરીમ ળાધંત ન ેવરાભધતની ધબલધૃદ્ 
 

બાગ – ૪(A) ભૂબૂત પયજો 
 

ન ચ્ચેદ – ૫૧ (A) બાયતના દયેઔ નાખટયઔની પયછ નીઙ ેભ છફ યશેળે :- 

ફંધાયણભાં બાખ 4 (A) ફંધાયણીમ વંળધન, 1976 દ્વાયા ઈભેયીને 10 પયજો ઈભેયલાભા ં

અલી ચે. ને 11ભી પયછ ‗દયેઔ ભાતા-ધતા ઔે લારીની 6 થી 14 લગના તેભના ફાઔ ઔે 
ાલ્મને પ્રાથધભઔ ધળક્ષણ રૂૂ ાડલાની પયછ‘ ફંધાયણભાં 86ભા વંળધન, 2002 દ્વાયા 

ઈભેયલાભા ંઅલેર ચે.   
(A) વંધલધાનન ેલપાદાય યશેલાની ન ેતેના અદળો ને વં્ થાના યાષ્ટરધ્લછ ન ે

યાષ્ટરખીતન અદય ઔયલાની  
(B) અજાદી ભાટેની અણી યાષ્ટરીમ રડતન ેપ્રેયણા અનાય ઈભદા અદળોન ેહૃદમભા ં

પ્રધતધિત ઔયલાની ન ેન વયલાની  
(C) બાયતના વાલેબોભત્લ, એઔતા ને કંટડતતાન  ંવભથગન ઔયલાની તેભન ં યક્ષણ ઔયલાની  

(D) દેળન ં યક્ષણ ઔયલાની ને યાષ્ટરીમ વેલા ફજાલલાની શાઔર થતાં તેભ ઔયલાની  

(E) ધાધભગઔ, બાાઔીમ, પ્રાદેધળઔ થલા વાંપ્રદાધમઔ બેદથી ય યશીન ેબાયતના તભાભ 

રઔભા ંવ ભે ને વભાન ફંધ તાની બાલનાની લૃધદ્ ઔયલાની ન ેસ્ત્રીના ખોયલને 
ભાધનત ઔયે તેલા વ્મલશાય ત્મજી દેલાની  

(F) અણી વભધડલત વં્ઔૃધતના વભૃદ્ લાયવાન ં ભૂલ્મ વભજી ત ેજાલી યાકલાની  

(G) છખંર, તાલ, નદી ન ેલડમ ળ ક્ષી વટશત ઔ દયતી માગલયણન ં છતન 

ઔયલાની ન ેતનેી વ ધાયણા ઔયલાની ને જીલ પ્રત્મ ેન ઔંા યાકલાની  
(H) લૈજ્ઞાધનઔ ભાનવ, ભાનલતાલાદ ન ેધછજ્ઞાવા તથા વ ધાયણાની બાલના ઔેલલાની  

(I) જાશેય ધભરઔતન  ંયક્ષણ ઔયલાની ન ેટશંવાન ત્માખ ઔયલાની  

(J) યાષ્ટર  રુાથગ ન ેધવધદ્નાં ઈન્નત વાન બણી વતત પ્રખધત ઔયત  ંયશે એ ભાટે 
લૈમધક્તઔ ન ેવાભૂટશઔ પ્રલૃધત્તના તભાભ કે્ષત્ર ેશ્રેિતા શાંવર ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયલાની  
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(K) ભાતા-ધતાએ થલા લારીએ ચ લગથી ઙોદ લગની લમ વ ધીના તાના ફાઔ થલા 
મથાપ્રવંખ ાલ્મને ધળક્ષણની તઔ ૂયી ાડલાની  

 

બાગ – ૫ વાંઘ 
 

પ્રકયણ – ૧ કાયફાયી  
 

યાષ્ટ્રબત અન ેઉયાષ્ટ્રબત  
 

ન ચ્ચેદ – ૫૨ બાયતના યાષ્ટરધત 

ન ચ્ચેદ – ૫૩ વંગની ઔાયફાયી વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૫૪ યાષ્ટરધતની ઙૂંટણી 

ન ચ્ચેદ – ૫૫ યાષ્ટરધતની ઙૂંટણીની પ્રટિમા 

ન ચ્ચેદ – ૫૬ યાષ્ટરધતના શદ્દાની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૫૭  નઃઙંૂટાલા ભાટેની મગ્મતા 

ન ચ્ચેદ – ૫૮ યાષ્ટરધત તયીઔે ઙૂટંાલા ભાટેની રામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૫૯ યાષ્ટરધતના દ ભાટેની ળયત 

ન ચ્ચેદ – ૬૦ યાષ્ટરધતએ રલેાના ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા  

ન ચ્ચેદ – ૬૧ યાષ્ટરધત વાભ ેભશાધબમખની પ્રટિમા  

ન ચ્ચેદ – ૬૨ યાષ્ટરધત દ ભાટેની કારી ડેરી છગ્મા બયલા ભાટે ઔયલાની ઙૂટંણીન વભમ ને ત ે
યીતે ઙૂટંામેરી વ્મધક્તની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૬૩ બાયતના ઈયાષ્ટરધત 

ન ચ્ચેદ – ૬૪ ઈયાષ્ટરધત શદ્દાની રૂએ યાછમવબાના ઙૂંટામેરા વબાધત યશેળે 

ન ચ્ચેદ – ૬૫ યાષ્ટરધતની ખેયશાછયીભા ં ઔે પ્રવંખાત તેભન શદ્દ કારી ડે ત્માયે ઈયાષ્ટરધત 
યાષ્ટરધતન ં દ વબંાળ ે

ન ચ્ચેદ – ૬૬ ઈયાષ્ટરધતની ઙૂંટણી 

ન ચ્ચેદ – ૬૭ ઈયાષ્ટરધતના શદ્દાની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૬૮ ઈયાષ્ટરધત દની કારી છગ્મા બયલા ભાટે ઙૂટંણી ઔયલાન વભમખા તથા પ્રવંખાત 
કારી ડેરી છગ્માને બયલા ભાટે ઙૂટંામેરી વ્મધક્તની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૬૯ ઈયાષ્ટરધતએ રલેાના ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા  

ન ચ્ચેદ – ૭૦ ડમ અઔધ્ભઔ પ્રવંખ ેયાષ્ટરધતનાં ઔામો ફજાલલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૭૧ યાષ્ટરધત થલા ઈયાષ્ટરધતની ઙૂંટણી ંખેની થલા વંફંધધત ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૭૨ ભાપી લખેયે અલાની તથા ભૂઔ દાકરાભા ંવજા ભ રતલી યાકલાની, તેભાંથી ભ ધક્ત 

અલાની થલા ત ેગટાડલાની યાષ્ટરધતની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૭૩ વંગની ઔાયફાયીની વત્તાભાં લધૃદ્ 
 

ભાંત્રીભાંડ 
 

ન ચ્ચેદ – ૭૪ યાષ્ટરધતની ભદદ ને વરાશ ભાટે ભંત્રીભંડ 
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ન ચ્ચેદ – ૭૫ ભંત્રીભંડ વંફંધધત ડમ જોખલાઇ 
 

બાયતના એટની જનયર 
 

ન ચ્ચેદ – ૭૬ બાયતના એટની છનયર 
 

વયકાયી કાભકાજન ાં વાંચારન 
 

ન ચ્ચેદ – ૭૭ બાયત વયઔાયના ઔાભઔાછન  ંવંઙારન 

ન ચ્ચેદ – ૭૮ યાષ્ટરધતને ભાટશતી ૂયી ાડલા વંફંધભાં પ્રધાનભંત્રીની પયજો 
 

વાંવદ 
 

ન ચ્ચેદ – ૭૯ વંવદની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૮૦ યાછમવબાની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૮૧ રઔવબાની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૮૨ પ્રત્મેઔ લ્તીખણતયી ફાદ  નવ્મગલ્થા 

ન ચ્ચેદ – ૮૩ વંવદના ખૃશની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૮૪ વંવદવભ્મ ભાટેની રામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૮૫ વંવદન ં વત્ર, વત્ર વભાધપ્ત ને ધલવછગન 

ન ચ્ચેદ – ૮૬ ખૃશન ેવંફધલાન તથા વંદેળ ભઔરલાન યાષ્ટરધતન શઔ 

ન ચ્ચેદ – ૮૭ યાષ્ટરધતન ં કાવ વફંધન 

ન ચ્ચેદ – ૮૮ ખૃશ ંખે ભંત્રી તથા એટની છનયરના ધધઔાય 
 

વાંવદના અબધકાયીઓ 

 
ન ચ્ચેદ – ૮૯ યાછમવબાના વબાધત ને ઈવબાધત  

ન ચ્ચેદ – ૯૦ ઈવબાધતના દની કારી છગ્મા, યાજીનાભ  થલા રૂકવદ 

ન ચ્ચેદ – ૯૧ વબાધતની પયજો ફજાલલાની તથા વબાધત તયીઔે ઔામગ ઔયલાની  ઈવબાધત થલા 
ડમ વ્મધક્તની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૯૨ છમાયે વબાધત થલા ઈવબાધતને દૂય ઔયલાન ઠયાલ ધલઙાયણા શેઠ શમ ત્માયે 
તે ખૃશભા ંશાછય યશેલા ચતાં ધ્મક્ષ્થાન રેળે નશીં  

ન ચ્ચેદ – ૯૩ રઔવબાના ધ્મક્ષ ન ેઈાધ્મક્ષ 

ન ચ્ચેદ – ૯૪ ધ્મક્ષ ન ેઈાધ્મક્ષના શદ્દાની કારી છગ્મા, યાજીનાભ  થલા રૂકવદ  

ન ચ્ચેદ – ૯૫ ધ્મક્ષના શદ્દાની પયજો ફજાલલાની તથા ધ્મક્ષ તયીઔે ઔામગ ઔયલાની ઈાધ્મક્ષ થલા 
ડમ વ્મધક્તની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૯૬ છમાયે ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષન ેદૂય ઔયલાના ઠયાલ ય ધલઙાયણા ઙારતી શમ ત્માયે 
તે ખૃશભા ંશાછય યશેલા ચતાં ધ્મક્ષ ્થાન રેળે નશીં 

ન ચ્ચેદ – ૯૭ યાછમવબાના વબાધત ને ઈવબાધત તથા રઔવબાના ધ્મક્ષ ને ઈાધ્મક્ષના 
લેતન બર્થથા ં
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ન ચ્ચેદ – ૯૮ વંવદન ં વધઙલારમ 
 

કાભકાજન ાં વાંચારન 

 

ન ચ્ચેદ – ૯૯ ખૃશના વભ્મએ રલેાના ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૦ ખૃશભા ંભતદાન ને કારી છખા શલા ચતાં ણ ખશૃની ઔામગ ઔયલાની વત્તા ને ઔયભ 
 

ગૃશના વભ્મની ગેયરામકાત 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૧ ફેઠઔ કારી ઔયલા ંખ ે

ન ચ્ચેદ – ૧૦૨ વભ્મદ ભાટેની ખેયરામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૩ વભ્મની ખેયરામઔાત વંફંધધત પ્રશ્નન ધનણગમ 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૪ ન ચ્ચેદ – ૯૯ શેઠ ળથ ઔે પ્રધતજ્ઞા રીધા શેરાં થલા રામઔ ન શલા થલા 

ખેયરામઔ ઠેયલેર વ્મધક્તને વંવદભાં શાછયી અલા ને ભત અલા ય દંડ 
 

વાંવદ અન ેતેના વભ્મના વત્તા, બલળેાબધકાય અન ેભ બતતઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૫ વંવદનાં ખૃશના તથા તેના વભ્મ ને વધભધતની વત્તા, ધલળેાધધઔાય લખેયે  

ન ચ્ચેદ – ૧૦૬ વભ્મના ખાય – બર્થથા ં
 

ધાયાકીમ પ્રરક્રમા 

 
ન ચ્ચેદ – ૧૦૭ વંવદભાં કયડા યછૂ ઔયલા ન ેવાય ઔયલા ખંેની જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૮ ભૂઔ ટયધ્થધતભા ંફંન ેખૃશની વમં ક્ત ફેઠઔ 

ન ચ્ચેદ – ૧૦૯ નાણા ંકયડા ંખનેી કાવ ઔામગલાશી 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૦ ‘નાણા કયડા’ની વ્માખ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૧ કયડાને ન ભધત 
 

નાણાકીમ ફાફત વાંફાંબધત પ્રરક્રમા 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૨ લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔ 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૩ વંવદભાં ંદાજો વંફધંધત ઔામગલાશી 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૪ ધલધનમખ કયડા 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૫ ૂયઔ, લધાયાન  ંને ધધઔ ન દાન 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૬ રેકાન દાન (ટશવાફ ેટે ભંછૂય ઔયલાનાં ન દાન), ધલશ્વાવના અધાયે ભંછૂય ઔયલાનાં 
ન દાન તથા લાદરૂ ન દાન 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૭ નાણાઔંીમ કયડા ફાફત ેકાવ જોખલાઇ 
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વાભાન્મ પ્રરક્રમા 

 
ન ચ્ચેદ – ૧૧૮ વંવદની વાભાડમ ઔામગલાશીના ધનમભ 

ન ચ્ચેદ – ૧૧૯ વંવદભાં નાણાંઔીમ ઔાભઔાછન ં ઔામદા દ્વાયા ધનમભન 

ન ચ્ચેદ – ૧૨૦ વંવદભાં લાયલાની બાા 

ન ચ્ચેદ – ૧૨૧ વંવદભાં ઙઙાગધલઙાયણા ય ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૧૨૨ ડમામારમ દ્વાયા વંવદની ઔામગલાશીની તાવ થઇ ળઔળે નશીં. 
 

યાષ્ટ્રબતની ધાયાકીમ વત્તા 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૨૩ વંવદની ફેઠઔ ઙારતી ન શમ ત્માયે લટશ ઔભ ફશાય ાડલાની યાષ્ટરધતની વત્તા 
 

વાંઘન ાં ન્મામતાંત્ર 

 
ન ચ્ચેદ – ૧૨૪ વલોચ્ઙ દારતની ્થાના ને યઙના  

ન ચ્ચેદ – ૧૨૫ ડમામધીળના ખાય લખેયે  

ન ચ્ચેદ – ૧૨૬ ઔામગઔાયી ભ ખ્મ ડમામાધીળની ધનભણૂઔ  

ન ચ્ચેદ – ૧૨૭ તદથગ (એડશઔ) ડમામાધીળની ધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૧૨૮ વલોચ્ઙ દારતની ફેઠઔભા ંધનલૃત ડમામાધીળની શાછયી 

ન ચ્ચેદ – ૧૨૯ વલોચ્ઙ દારત ધબરેક (યેઔડગ) દારત યશેળે 

ન ચ્ચેદ – ૧૩૦ વલોચ્ઙ દારતન  ં્થ 

ન ચ્ચેદ – ૧૩૧ વલોચ્ઙ દારતના ભૂબૂત શઔૂભત 

ન ચ્ચેદ – ૧૩૨ વલોચ્ઙ દારતન ેઔેટરાઔ ઔેવભાં ીર ઔયલાની શઔૂભત  

ન ચ્ચેદ – ૧૩૩ લડી દારતભા ં દીલાની ફાફત વંફંધધત ીરભાં વલોચ્ઙ દારતની ીરી 
શઔૂભત 

ન ચ્ચેદ – ૧૩૪ પછદાયી ફાફતભાં વલોચ્ઙ દારતની ીરી શઔૂભત 

ન ચ્ચેદ – 

૧૩૪(A) 

વલોચ્ઙ દારતન ેીર ઔયલા ભાટેન ં પ્રભાણત્ર 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 44ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1978 દ્વાયા ઈભેયલાભા ંઅલેર ચે.  

ન ચ્ચેદ – ૧૩૫ વભલામી દારતની શઔૂભત ને વત્તા ંખે વંવદ જોખલાઇ ન ઔયે ત્માં વ ધી વભલામી 
દારતની શઔૂભત ન ેવત્તા વલોચ્ઙ દારત લાયી ળઔળ ે

ન ચ્ચેદ – ૧૩૬ વલોચ્ઙ દારતે ીર ઔયલા ભાટે કાવ ભંછૂયી અલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૧૩૭ વલોચ્ઙ દારને તાના દ્વાયા ામેરા અદેળ ઔે ધનણગમ ય  નઃધલઙાયણા 
ઔયલાની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૩૮ વલોચ્ઙ દારતની શઔૂભતભાં લૃધદ્ ઔયલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૧૩૯ વલોચ્ઙ દારતન ેઔેટરીઔ યીટ ઔાઢલાની વત્તા અલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – 

૧૩૯(A) 

ઔેટરાઔ ઔેવ તફદીર ઔયલા વંફંધધત જોખલાઇ 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 44ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1978 દ્વાયા ઈભેયલાભા ંઅલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૦ વલોચ્ઙ દારતની વશામઔ વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૧ વલોચ્ઙ દારત દ્વાયા જાશેય ઔયામેર ઔામદ બાયતના યાછમક્ષેત્રભાં તભાભ દારત 
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ભાટે ફંધનઔતાગ યશેળે 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૨ વલોચ્ઙ દારતના શ ઔભનાભા ન ે અદેળ તથા દ્તાલજેો જાશેય ઔયલા ફાફતભા ં
અદેળન  ંભરીઔયણ  

ન ચ્ચેદ – ૧૪૩ વલોચ્ઙ દારતની વરાશ રેલાની યાષ્ટરધતની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૪ બાયતના યાછમક્ષેત્રના તભાભ ભ રઔી ને ડમામીઔ ધધઔાયીએ વલોચ્ઙ દારતની 
ભદદભાં ઔામગ ઔયલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૧૪૫ દારતના ધનમભ લખેયે 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૬ વલોચ્ઙ દારતના ધધઔાયી ને ઔભગઙાયી ન ેતેન  કઙગ  

ન ચ્ચેદ – ૧૪૭ થગગટન 
 

બનમાંત્રક-ભશારેખા યીક્ષક (Comptroller and Auditor General – CAG) 

 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૮ બાયતના ઔમ્પ્ટર રય ને ડીટય છનયર 

ન ચ્ચેદ – ૧૪૯ ઔમ્પ્ટર રય ન ેડીટય છનયરની પયજો ને વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૦ ઔેડદ્ર ન ેયાછમના ટશવાફના નભૂના 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૧ ટડટ ટયટગ  
 

બાગ – ૬ યાજમ 
 

પ્રકયણ – ૧ વાભાન્મ 

 
ન ચ્ચેદ – ૧૫૨ યાજ્મની વ્માખ્મા 

 

પ્રકયણ – ૨ કાયફાયી 
 

યાજ્માર  
ન ચ્ચેદ – ૧૫૩ યાછમના યાછમાર 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૪ યાછમની ઔાયફાયી વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૫ યાછમારની ધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૬ યાછમારની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૭ યાછમારની ધનભણૂઔ ભાટેની રામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૮ યાછમારના શદ્દાની ળયત 

ન ચ્ચેદ – ૧૫૯ યાછમારે રલેાના ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા  

ન ચ્ચેદ – ૧૬૦ ભૂઔ અઔધ્ભઔ ટયધ્થધતભાં યાષ્ટરધત યાછમારનાં ઔામો ભાટે મગ્મ જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૧ ભાપી લખેયે અલાની તથા ભૂઔ દાકરાભા ંવજા ભ રતલી યાકલાની, તેભાંથી ભ ધક્ત 

અલાની થલા ત ેશલી ઔયલાની યાછમારની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૨ યાછમની ઔાયફાયી વત્તાન ધલ્તાય 
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ભાંત્રીભાંડ 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૩ યાછમારન ેભદદ ને વરાશ ભાટે ભંત્રીભંડ 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૪ ભંત્રી ંખનેી ડમ જોખલાઇ 
 

યાજમના એડલકેટ જનયર 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૫ યાછમના એડલઔેટ છનયર 
 

વયકાયી કાભકાજન ાં વાંચારન 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૬ યાછમના વયઔાયી ઔાભઔાછન  ંવંઙારન 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૭ યાછમારન ેભાટશતી ૂયી ાડલા લખેયે વંફંધધત ભ ખ્મભંત્રીની પયજો 
 

પ્રકયણ – ૩ યાજમન ાં બલધાનભાંડ 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૮ યાછમના ધલધાનભંડની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૧૬૯ યાછમભાં ધલધાન ટયદની નાફૂદી થલા યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૦ ધલધાનવબાની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૧ ધલધાન ટયદની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૨ યાછમના ધલધાનભંડની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૩ ધલધાનભંડના વભ્મદ ભાટેની રામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૪ યાછમના ધલધાનભંડન ં વત્ર, વત્ર વભાધપ્ત ન ેધલવછગન 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૫ ખૃશને વફંધન ઔયલાન ન ેવંદેળ ભઔરલાન યાછમારન ધધઔાય 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૬ યાછમારન  ંખૃશન ેકાવ વફંધન 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૭ ખૃશ વફંંધધત ભંત્રી ન ેએડલઔેટ છનયરન ધધઔાય 
 

યાજમ બલધાનભાંડના અબધકાયીઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૮ ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ ન ેઈાધ્મક્ષ 

ન ચ્ચેદ – ૧૭૯ ધ્મક્ષ ન ેઈાધ્મક્ષના દની કારી છગ્મા, યાજીનાભ  ને શદ્દા યથી રૂકવદ 

ન ચ્ચેદ – ૧૮૦ ધ્મક્ષના ઔતગવ્મન  ં ારન ઔયલાની થલા ધ્મક્ષના રૂભા ં ઔામગ ઔયલાની ઈાધ્મક્ષ 
થલા ડમ વ્મધક્તની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૧૮૧ છમાયે ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષને દ યથી દૂય ઔયલાન ઠયાલ ધલઙાયણા શેઠ શમ 
ત્માયે તે શાછય શલા ચતા ંધ્મક્ષ્થાન વબંાી ળઔતા નથી 

ન ચ્ચેદ – ૧૮૨ ધલધાન ટયદના વબાધત ને ઈવબાધત  

ન ચ્ચેદ – ૧૮૩ વબાધત થલા ઈવબાધત ન ં દ કારી થલ ં, દ ત્માખલ ં ને દથી દૂય ઔયલ  ં

ન ચ્ચેદ – ૧૮૪ ધ્મક્ષ દના ઔતગવ્મન ં ારન ઔયલા થલા ધ્મક્ષના રૂભા ં ઔામગ ઔયલાની 
ઈવબાધત થલા ડમ વ્મધક્તની વત્તા 
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ન ચ્ચેદ – ૧૮૫ છમાયે વબાધત થલા ઈવબાધતન ેદ યથી શટાલલાન ઠયાલ ધલઙાયણા શેઠ 
શમ ત્માયે તે શાછય શલા ચતા ંણ ધ્મક્ષ્થાન વબંાી ળઔતા નથી 

ન ચ્ચેદ – ૧૮૬ ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ ન ે ઈાધ્મક્ષ તથા ધલધાનટયદના વબાધત ન ે
ઈવબાધતના લતેન – બર્થથા ં

ન ચ્ચેદ – ૧૮૭ યાછમના ધલધાનભંડન ં વધઙલારમ 
 

કાભકાજન ાં વાંચારન 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૮૮ વભ્મએ રેલાના ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા  

ન ચ્ચેદ – ૧૮૯ ખૃશભા ંભતદાન ને કારી છખા શલા ચતાં ણ ખશૃની ઔામગ ઔયલાની વત્તા ને ઔયભ 
 

વભ્મની ગેયરામકાત 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૦ ફેઠઔ કારી થલા ંખ ે

ન ચ્ચેદ – ૧૯૧ વભ્મદ ભાટેની ખેયરામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૨ વભ્મની ખેયરામઔાત વંફંધધત પ્રશ્ન ઈય ધનણગમ  

ન ચ્ચેદ – ૧૯૩ ન ચ્ચેદ – ૧૮૮ શેઠ ળથ રીધા શેરાં થલા રામઔ ન શલા ચતાં થલા 

ખેયરામઔ ઠેયલેર વ્મધક્તને ખશૃભાં શાછયી અલા થલા ભત અલા ય દંડ  
 

યાજમના બલધાનભાંડ અન ેતેના વભ્મના વત્તા, બલળેાબધકાય અને ભ બતતઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૪ ધલધાનભંડના ખૃશ તથા તનેા વભ્મ ન ેવધભધતની વત્તા ને ધલળેાધધઔાય 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૫ વભ્મના લેતન – બર્થથા ં
 

ધાયાકીમ પ્રરક્રમા 
 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૬ કયડા યછૂ ને વાય ઔયલા ંખ ેજોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૭ નાણાકંયડા ધવલામના કયડા ંખે ધલધાન ટયદની વત્તા ય ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૮ નાણાકંયડા ફાફત ેઔામગલાશી 

ન ચ્ચેદ – ૧૯૯ નાણાકંયડાની વ્માખ્મા  

ન ચ્ચેદ – ૨૦૦ કયડાને ન ભધત 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૧ ધલઙાયણા ભાટે નાભત યાકરેા કયડા 
 

નાણાકીમ ફાફત વાંફાંબધત કામવલાશી 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૨ લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔ 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૩ ધલધાનભંડભાં ંદાજો વફંધંધત ઔામગલાશી 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૪ ધલધનમખ કયડા 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૫ ૂયઔ, લધાયાના થલા ધધઔ ન દાન 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૬ રેકાન દાન (ટશવાફ ટે ન દાન), ધલશ્વાવના અધાયે ન દાન તથા લાદરૂ 
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ન દાન 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૭ નાણાકયડા વફંંધધત કાવ જોખલાઇ 
 

વાભાન્મ કામવલાશી 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૮ ઔામગલાશીના ધનમભ 

ન ચ્ચેદ – ૨૦૯ યાછમ ધલધાનભંડભાં નાણાઔીમ ઔામગ વફંંધધત ઔામગલાશીન ં ઔામદા દ્વાયા ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૦ ધલધાનભંડભાં લાયલાની બાા 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૧ ધલધાનભંડભાં ઙઙાગ ધલઙાયણા ય ધનમતં્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૨ દારત દ્વાયા ધલધાનભંડની ઔામગલાશીની તાવ નશીં થઇ ળઔે. 
 

ધાયાકીમ વત્તા 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૩ ધલધાનભંડની ફેઠઔ ઙાર  ન શમ ત્માયે લટશ ઔભ ફશાય ાડલાની યાછમારની વત્તા 
 

યાજમની લડી અદારત 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૪ યાછમની લડી દારત 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૫ લડી દારતન ં યેઔડગ  ડમામારમ શલ  ં

ન ચ્ચેદ – ૨૧૬ લડી દારતની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૭ લડી દારતના ડમામાધીળની ધનભણૂઔ તથા શદ્દાની ળયત 

ન ચ્ચેદ – ૨૧૮ વલોચ્ઙ દારત વફંંધધત ભૂઔ જોખલાઇન ં લડી દારત ય રાખ  થલ  ં

ન ચ્ચેદ – ૨૧૯ લડી દારતના ડમામાધીળના ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા  

ન ચ્ચેદ – ૨૨૦ ઔામભી ડમામાધીળ થમા ફાદ લઔીરાત ય ધનમતં્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૧ ડમામાધીળના ંલેતન-બર્થથા ં

ન ચ્ચેદ – ૨૨૨ ડમામાધીળની એઔ લડી દારતથી ફીજી લડી દારતભાં ફદરી 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૩ ઔામગઔાયી ભ ખ્મ ડમામાધીળની ધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૪ લધાયાના ને ઔામગઔાયી ડમામાધીળની ધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૪(A) લડી દારતની ફેઠઔભા ંધનલૃત ડમામાધીળની શાછયી 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૫ ધલદ્યભાન લડી દારતન  ંઔામગક્ષેત્ર 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૬ ઔેટરીઔ ટયટ ઔાઢલાની લડી દારતની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૭ ડમ દારત ય દેકયેક યાકલાની લડી દારતની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૮ ભૂઔ ઔેવ લડી દારતન ેતફદીર ઔયલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૨૯ લડી દારતના ધધઔાયી, ઔભગઙાયી ને કઙગ 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૦ લડી દારતની શઔૂભતન ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ય ધલ્તાય 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૧ ફે થલા ફે થી લધ  યાજ્મ ભાટે એઔ છ લડી દારતની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૨ યદ ઔયેર ચે.  
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તાફાની અદારત 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૩ ધછલ્લા ડમામાધીળની ધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૩(A) ઔેટરાઔ ધછલ્લા ડમામાધીળની ધનભણૂઔ ન ે તે દ્વાયા ામેર ઙ ઔાદા લખેયેન ે
ઔામદેવય ઠયાલલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૨૩૪ ધછલ્લા ડમામાધીળ ધવલામ ડમ વ્મધક્તની ડમામીઔ વેલાભા ંધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૫ તાફા શેઠની દારત ય ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૬ થગગટન 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૭ ભૂઔ લખોના ભેધછ્ટરે ટ ય અ બાખની જોખલાઇ રાખ  ાડલા ફાફત 
 

બાગ – ૭  શેરા રયબળષ્ટ્નાાં બાગ – ‘ખ’ નાાં યાજમ 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૮ અ ન ચ્ચેદ ને બાખ ૭ ફંધાયણભાંથી 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા યદ 

ઔયલાભાં અલેર ચે.  
 

બાગ – ૮  કેન્રળાબવત પ્રદેળ 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૯ ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળન લશીલટ 

ન ચ્ચેદ– ૨૩૯(A) ઔેટરાઔ ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળભાં ્થાધનઔ ધલધાનભંડ થલા ભંત્રીભંડ થલા ફન્નેની 
યઙના 

ન ચ્ચેદ-૨૩૯(AA) ટદલ્લી વંફંધધત ધલળે જોખલાઇ 
ન ચ્ચેદ -૨૩૯(AB) ફંધાયણીમ તંત્રની ધનષ્પતા પ્રવંખ ેજોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૨૩૯(B) છમાયે ધલધાનભંડન ં વત્ર ઙાર  ન શમ ત્માયે લશીલટદાયને લટશ ઔભ પ્રધવદ્ ઔયલાની 
વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૦ ઔેટરાઔ ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ભાટે ઔામદા ફનાલલાની યાષ્ટરધતની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૧ ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળ ભાટે લડી દારત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૨ અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાંથી 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલરે 

ચે. 
 

બાગ – ૯ ાંચામત 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ વ્માખ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (A) ગ્રાભ વબા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (B) ંઙામતની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (C) ંઙામતન ં ખઠન 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (D) ફેઠઔન  ંઅયક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (E) ંઙામતન ઔામગઔા લખેયે 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (F) વભ્મની ખેયરામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (G) ંઙામતની વત્તા, ધધઔાય ને છલાફદાયી 
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ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (H) ંઙામત દ્વાયા ઔય રાદલાની વત્તા ન ેતેના પંડ ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (I) નાણાઔંીમ ધ્થધતની વભીક્ષા ભાટે નાણાંઙની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (J) ંઙામતના શીવાફન  ંટડટ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (K) ંઙામતની ઙૂંટણી 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (L) ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળન ેરાખ  થલા વંફંધધત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (M) ભૂઔ કે્ષત્ર ય અ બાખની જોખલાઇ રાખ  ન થલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (N) ધલદ્યભાન ઔામદા ને ંઙામત ઙાર  યશેલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (O) ઙૂંટણી વંફધંધત ફાફતભા ંદારતના શ્તક્ષે ય પ્રધતફંધ 
 

બાગ – ૯ (A) નગયાબરકાઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (P) વ્માખ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (Q) નખયાધરઔાની યઙના 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (R) નખયાધરઔાન  ંખઠન 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (S) લડગ , વધભધત લખેયેની યઙના ન ેખઠન 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (T) ફેઠઔન  ંઅયક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (U) નખયાધરઔાન ઔામગઔા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (V) વભ્મની ખેયરામઔાત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (W) નખયાધરઔાની વત્તા, ધધઔાય ન ેછલાફદાયી 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (X) નખયાધરઔા દ્વાયા ઔય રાદલાની વત્તા ન ેતેના પંડ ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (Y) નાણાંઙ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (Z) નખયાધરઔાના ટશવાફન  ંટડટ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZA) નખયાધરઔાની ઙૂટંણી 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZB) ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળન ેરાખ  થલા ંખ ે

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZC) ભૂઔ કે્ષત્ર ય અ બાખની જોખલાઇ રાખ  ન થલા ખંે 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZD) ધછલ્લા અમછન ભાટે વધભધત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZE) ભશાનખય (ભેટર રીટન) અમછન ભાટે વધભધત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZF) ધલદ્યભાન ઔામદા ને નખયાધરઔા ઙાર  યશેલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૩ (ZG) ઙૂંટણી વંફધંધત ફાફતભા ંદારતના શ્તક્ષે ય પ્રધતફંધ 
 

બાગ – ૯ (B) વશકાયી વબભબતઓ 
 

બાગ – ૧૦ અન વૂબચત અને જનજાબત ક્ષેત્ર 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૪ ન વૂધઙત કે્ષત્ર ને છનજાધત કે્ષત્રન લશીલટ 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૪(A) અવાભના ઔેટરાઔ છનજાધત કે્ષત્રન ે વભાધલષ્ટ ઔયનાય એઔ ્લામત યાછમની 
યઙના ને તનેા ભાટે ્થાનીઔ ધલધાનભંડ થલા ભંત્રીભંડ થલા ફન્નેની 
યઙના 
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બાગ – ૧૧ વાંઘ અન ેયાજમ લચ્ચેના વાંફાંધ 

પ્રકયણ – ૧ ધાયાકીમ વાંફાંધ  

ધાયાકીમ વત્તાની લશેંચણી 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૫ વંવદ દ્વાયા ન ેયાછમના ધલધાનભંડ દ્વાયા ફનાલામરેા ઔામદાન વ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૬ વંવદ ન ેયાછમના ધલધાનભંડ દ્વાયા ફનાલામેર ઔામદાની ધલમલ્ત  

ન ચ્ચેદ – ૨૪૭ ઔેટરીઔ લધાયાની દારતની ્થાનાની જોખલાઇ ઔયલાની વંવદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૮ ઔામદા ઔયલાની ળે વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૪૯ યાછમની માદીના ધલમ ય યાષ્ટરીમ ટશતભા ંઔામદ ગડલાની વંવદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૦ ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં શમ ત યાછમની માદીના ધલમ ફાફતે ઔામદ ગડલાની 
વંવદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૧ વંવદ દ્વાયા ન ચ્ચેદ ૨૪૯ તથા ૨૫૦ શેઠ ફનાલામેર ઔામદા ન ે યાછમના 
ધલધાનભંડ દ્વાયા ફનાલામરે ઔામદાભા ંવંખતતા 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૨ ફે થલા ફ ેથી લધ  યાછમની વંભધતથી તેના ભાટે ઔામદા ગડલાની વંવદની વત્તા ને 
ઔઇ ડમ યાછમ દ્વાયા તે નાલલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૩ અંતયયાષ્ટરીમ ઔયાયને ભરી ફનાલલા ભાટે ઔામદા ઔયલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૨૫૪ વંવદ દ્વાયા ફનાલામેર ઔામદા ન ે યાછમના ધલધાનભંડ દ્વાયા ફનાલામેર ઔામદા 
લચ્ઙ ેવંખતતા 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૫ બરાભણ ન ેૂલગભંછૂયીની છરૂયીમાત પક્ત ઔામગયીધતની ફાફત ખણલાભાં અલળ ે
 

પ્રકયણ – ૨ લશીલટી વાંફાંધ 
 

વાભાન્મ 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૬ યાછમની ને વંગની પયછ 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૭ ઔેટરીઔ ટયધ્થધતભા ંયાછમ ય ઔેડદ્રન ં ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૮ ઔેટરીઔ ટયધ્થધતભા ંયાછમન ેળધક્ત પ્રદાન ઔયલાની ઔેડદ્રની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૮ (A) ભૂઔ ટયધ્થધતભા ંઔેડદ્રને ઔામો વોંલાની યાછમને વત્તા 
અ ન ચ્ચેદ ન ેબાખ ૭ ફંધાયણભાંથી 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા યદ 

ઔયલાભાં અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૨૫૯ યદ ઔયેર ચે.  

ન ચ્ચેદ – ૨૬૦ બાયત ફશાયના પ્રદેળ વંફધંભાં ઔેડદ્રની શઔૂભત 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૧ જાશેય ઔામો, દપતય ન ેડમાધમઔ ઔામગલાશી 
 

જ વાંફાંધી તકયાય 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૨ અંતયયાછમ નદી થલા નદીકીણના ાણી વંફંધી ધલલાદન ડમામધનણગમ 
 

યાજમ લચ્ચે વાંકરન 
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ન ચ્ચેદ – ૨૬૩ અંતયયાછમ ટયદ વંફધંધત જોખલાઇ 
 

બાગ – ૧૨ નાણાકીમ ફાફત, બભરકત, કયાય અન ેદાલાઓ 

પ્રકયણ – ૧ નાણાકીમ ફાફત 

વાભાન્મ 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૪ થગગટન 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૫ ઔામદાની વત્તા ધવલામ ઔય રાદલાભાં અલળ ેનશીં 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૬ બાયતની ન ેયાછમની વધંઙત ધનધધ ને જાશેય ટશવાફ 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૭ અઔધ્ભઔ ધનધધ 
 

વાંઘ અન ેયાજમ લચ્ચે આલકની લશેંચણી 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૮ ઔેડદ્ર દ્વાયા રખાલલાભાં અલરે, યંત  યાછમ દ્વાયા લવરૂ ઔયાતા ને ધલધનમખ ઔયાતા 
ઔય 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૮ (A) ઔેડદ્ર દ્વાયા રખાલલાભાં અલરે ન ેઔેડદ્ર ન ેયાજ્મએ લવૂર ઔયલાન ને ધલધનમખ 
ઔયલાન વેલા ઔય  
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં 88ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 2003 દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં 

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૨૬૯ ઔેડદ્ર દ્વાયા રખાલલાભા ંઅલરે ન ેલવૂર ઔયામેર યંત  યાછમન ેવોંલાભા ંઅલેરા 
ઔય 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૦ લવૂર ઔયામેરા ને ઔેડદ્ર ને યાછમ લચ્ઙે લશેંઙલાભા ંઅલતા ઔય 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૧ ઔેટરાઔ ઔય ય વગંના શેત  ભાટે વયઙાછ ગ 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૨ ઔેડદ્ર દ્વાયા રખાલામેરા ને લવૂર ઔયામેરા ઔય ઔેડદ્ર ને યાછમ લચ્ઙે લશેંઙી ળઔામ. 
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં80ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 2000 દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલરે 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૩ ળણ ન ેળણની ફનાલટ ઈયની ધનઔાવ છઔાતન ેફદર ેન દાન  

ન ચ્ચેદ – ૨૭૪ છભેા ં યાછમન ં ટશત શમ તે ઔયલેયાન ે વય ઔયતા કયડા ભાટે યાષ્ટરધતની 
ૂલગબરાભણ છરૂયી શલા ંખ ે 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૫ ઔેડદ્ર તયપથી ઔેટરાંઔ યાછમને ન દાન અલા ંખે  

ન ચ્ચેદ – ૨૭૬ વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધા ને યછખાય યના ઔય 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૭ લાદ 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૮ અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલેર 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૨૭૯ ―ઙખ્કી અલઔ‖ ની ખણતયી લખેયે 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૦ નાણા ંઙ 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૧ નાણાંઙની બરાભણ 
 

પ્રકીણવ નાણાકીમ જોગલાઈઓ 
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ન ચ્ચેદ – ૨૮૨ વંગ થલા યાછમ તાની અલઔભાથંી ઔયી ળઔે તલે  કઙગ 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૩ વંધઙત ધનધધ, અઔધ્ભઔ ધનધધ ને જાશેય ટશવાફભા ંછભા થમેર નાણાંન શલાર લખેયે 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૪ વયઔાયી નઔય ને દારતન ેભેર દાલાદાયની નાભત ન ેડમ નાણાંન 
શલાર 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૫ વંગની ધભરઔતને યાછમના ઔયલેયાભાથંી ભ ધક્ત 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૬ ભારન ં લેઙાણ થલા કયીદી ય ઔય નાકલા વંફંધભા ંધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૭ લીછી યના ઔયભાંથી ભ ધક્ત 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૮ ભૂઔ ટયધ્થધતભા ંાણી ઔે લીછી વંફંધભાં યાછમએ નાકેર ઔયભાંથી ભ ધક્ત 

ન ચ્ચેદ – ૨૮૯ વંગના ઔયલેયાભાથંી યાછમની ધભરઔત ને અલઔન ેભ ધક્ત 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૦ ઔેટરાઔ કઙાગ ને ડેળન વંફંધભા ંટશવાફભે ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૦ 
(A) 

ભૂઔ દેલ્લમ્ ધનધધન ેલાધગઔ ઙઔૂલણી 
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ંઅલરે 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૧ યાજ્મના ંવાધરમાણાંની યઔભ  
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 26ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1971 દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલરે 

ચે. 
 

પ્રકયણ – ૨ કયજ રેલા અાંગે 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૨ બાયત વયઔાય દ્વાયા ઔયછ રેલા ંખ ે

ન ચ્ચેદ – ૨૯૩ યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા ઔયછ રલેા ંખ ે 
 

પ્રકયણ – ૩ બભરકત કયાય, શક, જલાફદાયીઓ, પયજો અન ેદાલા 
 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૪ ભૂઔ ટયધ્થધતભાં ધભરઔત, ્ક્માભત, ધધઔાય, છલાફદાયી, પયજો 

લખેયેના ઈત્તયાધધઔાય વંફધંધત 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૫ ડમ ટયધ્થધતભાં ધભરઔત, ્ક્માભત, ધધઔાય, છલાફદાયી, પયજો 

લખેયેના ઈત્તયાધધઔાય વંફધંધત 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૬ કારવા થલાથી, ધધઔાય ધલરમ થલાથી ઔે નધધણમાતી તયીઔે પ્રાપ્ત થતી ધભરઔત 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૭ દેળના પ્રાદધેળઔ છધલ્તાય તથા કંડીમ ચાછરીભાંના ભશાવાખયની બધૂભભાં યશેર 
ટઔંભતી લ્ત  ન ેભ ખ્મ અધથગઔ કે્ષત્રભાંના વંવાધન ન ેવંધત્ત ઔેડદ્રભા ંધનટશત 
થલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૨૯૮ લેાય લખેયે ઔયલાની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૨૯૯ ઔયાય 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૦ દાલા ને ઔામગલાશી 
 

પ્રકયણ – ૪ બભરકતન અબધકાય 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૦ (A) ઔામદાથી અેરા ધધઔાય ધવલામ વ્મધક્તન ેધભરઔતથી લધંઙત ઔયલાભાં 
અલળે નશીં. 
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અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 44ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1978 દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં 

અલેર ચે. 
 

બાગ – ૧૩ બાયતના પ્રદેળભાાં લેાય, લાબણજમ અન ેઆાંતયવ્મલશાય 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૧ લેાય, લાધણછમ ને અંતયવ્મલશાયન ં ્લાતંત્ર્મ 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૨ લેાય, લાધણછમ ને અંતયવ્મલશાય ય ધનમંત્રણ ભૂઔલાની વંવદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૩ લેાય ને લાધણછમ વંફંધભાં ઔેડદ્ર ને યાછમ વયઔાયની ધાયાઔીમ વત્તા ય 
ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૪ યાછમભાં દંયંદય લેાય, લાધણછમ ન ેઅંતયવ્મલશાય ય ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૫ ધલદ્યભાન ઔામદા ને યાછમના ઇજાયાની જોખલાઇ ઔયનાય ઔામદાન લાદ 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૬ અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956થી યદ ઔયલાભાં અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૭ ન ચ્ચેદ ૩૦૧ થી ૩૦૪ ની જોખલાઇના ભરીઔયણ ભાટે ધધઔાયીની ધનભણૂઔ 
 

બાગ – ૧૪ વાંઘ અન ેયાજમ શેઠની વેલાઓ 

પ્રકયણ – ૧ વેલાઓ  
 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૮ થગગટન 

ન ચ્ચેદ – ૩૦૯ વંગ થલા યાજ્મભાં નઔયી ઔયતી વ્મધક્તની બયતી ને વલેાની ળયત 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૦ વંગ થલા યાછમની નઔયી ઔયતી વ્મધક્તના શદ્દાની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૧ વંધ થલા યાછમ શેઠ ભ રઔી વલેાભાં નઔયી ઔયનાય વ્મધક્તની ફયતયપી, રૂકવદ 
થલા ામયી ઈતાય 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૨ ધકર બાયતીમ વલેા 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૨ 
(A) 

ઔેટરીઔ વલેાના ધધઔાયીની વેલાની ળયતભા ંપેયપાય ઔયલાની થલા યદ 
ઔયલાની વંવદની વત્તા 
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 28ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1972 દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં 

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૩ લઙખાાની જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૪ અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 28ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1972 દ્વાયા યદ ઔયલાભા ંઅલરે 

ચે. 
 

પ્રકયણ – ૨ જાશેય વેલા આમગ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૫ વંગ ન ેયાછમના જાશેય વલેા અમખ 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૬ વભ્મની ધનભણૂઔ ન ેશદ્દાની ભ દત 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૭ જાશેય વલેા અમખના ઔઇ વભ્મને શદ્દા યથી દૂય ઔયલા ને વલેાભાંથી ભઔૂપ યાકલા 
ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૮ અમખના વભ્મ ને ઔભગઙાયીની વલેાની ળયત ધલળ ેધલધનમભ ઔયલાની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૧૯ અમખના વભ્મ શદ્દ ધયાલતા ફંધ થતાં શદ્દા ધયાલલા ય પ્રધતફંધ 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૦ જાશેય વલેા અમખના ંઔામો 
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ન ચ્ચેદ – ૩૨૧ જાશેય વલેા અમખના ઔામોન ધલ્તાય ઔયલાની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૨ જાશેય વલેા અમખન ં કઙગ 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૩ જાશેય વલેા અમખના શેલાર 
 

બાગ – ૧૪ (A) ન્મામ ાંચ (ટર ીબ્મ નર)  
 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૩ (A) લશીલટી ડમામંઙ 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૩ (B) ડમ ફાફત ભાટે ડમામંઙ 
 

બાગ – ૧૫ ચૂાંટણીઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૪ ઙૂંટણીની દેકયેક, દયલણી ને ધનમંત્રણ ઙૂટંણીંઙભા ંધનટશત થલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૫ ધભગ, જ્ઞાધત, જાધત, ધરંખબેદના અધાયે ઔઇન ેભતાધધઔાયથી લધંઙત નશીં ઔયી ળઔામ 
તથા તેના અધાયે કાવ ભતદાયમાદીભા ંનાભ દાકર ઔયલા ભાટે દાલ નશીં ઔયી ળઔામ  

ન ચ્ચેદ – ૩૨૬ રઔવબા ન ે યાછમની ધલધાનવબાની ઙૂટંણી  ખ્ત ભતાધધઔાયન ે ધયણ ે
ઔયલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૩૨૭ ધલધાનભંડ ભાટે ઙૂટંણી વફંંધધત જોખલાઇ ઔયલાની વવંદની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૮ ધલધાનભંડની ઙૂંટણીના વફંંધભાં જોખલાઇ ઔયલાની ત ેધલધાનભંડની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૨૯ ઙૂંટણી વંફધંધત ફાફતભા ંદારતની દયમ્માનખીયી ય પ્રધતફંધ 
 

બાગ – ૧૬ અભૂક લગો વાંફાંધભાાં ખાવ જોગલાઈઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૦ રઔવબાભાં ન વધૂઙત જાધત ન ેન વૂધઙત છનજાધત ભાટે ફેઠઔન ં અયક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૧ રઔવબાભાં એંગ્ર ઇધડડમન જાધતન  ંપ્રધતધનધધત્લ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૨ યાછમની ધલધાનવબાભાં ન વૂધઙત જાધત ન ેન વૂધઙત છનજાધત ભાટે 
ફેઠઔન  ંઅયક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૩ યાછમની ધલધાનવબાભાં એંગ્ર ઇધડડમન જાધતન ં પ્રધતધનધધત્લ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૪ ફેઠઔન  ંઅયક્ષણ ન ેકાવ પ્રધતધનધધત્લ ધવત્તેય લગ ચી ફંધ થલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૫ વેલા ન ેછગ્મા ભાટે ન વૂધઙત જાધત ન ેન વૂધઙત છનજાધતના 
દાલા 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૬ એંગ્ર ઇધડડમન જાધત ભાટે ભૂઔ વેલાભાં કાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૭ એંગ્ર ઇધડડમન જાધતના રાબ ભાટે ળૈક્ષધણઔ ન દાન વફંંધધત કાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૩૮ ન વૂધઙત જાધત ભાટે યાષ્ટરીમ ંઙ 

ન ચ્ચેદ – 

૩૩૮(A)  

ન વૂધઙત છનજાધત ભાટે યાષ્ટરીમ ંઙ 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 89ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 2003 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે.  

ન ચ્ચેદ – ૩૩૯ ન વૂધઙત ધલ્તાયના લશીલટ ન ેન વૂધઙત છનજાધતના ઔલ્માણ ય વંગન  ં
ધનમંત્રણ 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૦ ચાત લખોની ધ્થધતની તાવ ભાટે ંઙની ધનભણૂઔ 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૧ ન વૂધઙત જાધત 
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ન ચ્ચેદ – ૩૪૨ ન વૂધઙત છનજાધત 
 

બાગ – ૧૭ યાજબાા 

પ્રકયણ – ૧ વાંઘની બાા  
 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૩ વંગની યાછબાા 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૪ યાછબાા ભાટે ંઙ ન ેવવંદની વધભધત 
 

પ્રકયણ – ૨ પ્રાદેબળક બાાઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૫ યાછમની યાછબાા થલા યાછબાા 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૬ એઔ યાછમ ને ફીજા યાછમ લચ્ઙ ેથલા ઔઇ યાછમ ને વંગ લચ્ઙનેા વ્મલશાય ભાટેની 
યાછબાા 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૭ યાછમની લ્તીના ઔઇ બાખભાં ફરાતી બાા વંફંધભા ંકાવ જોખલાઇ 
 

પ્રકયણ – ૩ વલોચ્ચ અદારત, લડી અદારત લગેયેની બાા 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૮ વલોચ્ઙ દારત ન ેલડી દારતભાં ન ેઔામદા, કયડા લખેયે ભાટે લાયલાની 
બાા 

ન ચ્ચેદ – ૩૪૯ બાા વંફંધી ભૂઔ ઔામદા ઔયલા ભાટે કાવ ઔામગલાશી 
 

પ્રકયણ – ૪ ખાવ આદેળ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૦ વંતના ધનલાયણ ભાટેની યછૂઅતભા ંલાયલાની બાા 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૦ (A) પ્રાથધભઔ તફકે્ક ભાતબૃાાભા ંધળક્ષણની વ ધલધા 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૦ (B) બાાઔીમ રગ ભતી લખો ભાટે કાવ ધધઔાયી 
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૧ ટશંદી બાાના ધલઔાવ ભાટે અદેળ 
 

બાગ – ૧૮ કટકટીની જોગલાઈઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૨ ઔટઔટીની જાશેયાત 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૩ ઔટઔટીની જાશેયાતની વય 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૪ છમાયે ઔટઔટીની જાશેયાત ભરભાં શમ ત્માયે અલઔની લશેંઙણી વંફધંની 
જોખલાઇન  ંરાખ  ાડલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ – ૩૫૫ ફાહ્ય અિભણ ને અંતટયઔ ળાંધત વાભ ેયાછમન  ંયક્ષણ ઔયલાની વંગની પયછ 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૬ યાછમભા ંફંધાયણીમ તંત્ર ધનષ્પ છલાના પ્રવંખ ેજોખલાઇ 
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ન ચ્ચેદ – ૩૫૭ ન ચ્ચેદ ૩૫૬ને અધીન પ્રધવદ્ ઔયામેર જાશેયાત શેઠ ધાયાઔીમ વત્તાન ઈમખ 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૮ ઔટઔટી દયધભમાન ન ચ્ચેદ ૧૯ની જોખલાઇની ભઔૂપી 

ન ચ્ચેદ – ૩૫૯ ઔટઔટી દયધભમાન બાખ – ૩ દ્વાયા અલાભાં અલેર ધધઔાયના ભરની ભઔૂપી 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૦ નાણાઔીમ ઔટઔટીના વફંંધભાં જોખલાઇ 
 

બાગ – ૧૯ પ્રકીણવ  
 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૧ યાષ્ટરધત, યાછમાર ને યાછપ્રભ કન ેયક્ષણ 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૧(A) વંવદ ન ેયાજ્મ ધલધાનભંડની ઔામગલાશીની પ્રધવધદ્ ંખે યક્ષણ 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 44ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1978 દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં 

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૧(B) રાબપ્રદ યાછઔીમ દ (શદ્દા) ય ધનભણૂઔ ભાટે ખેયરામઔાત  
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 91ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 2003 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૨ દેળી યાજ્મના યાછલીના શઔ ન ેધલળેાધધઔાય  
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં26ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1971 દ્વાયા યદ ઔયલાભા ંઅલરે 

ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૩ ભૂઔ વંધધ, વભછૂધત લખેયેભાંથી ઈત્ન્ન થતા ધલલાદભાં દારતની દયમ્માનખીયી 

ય પ્રધતફંધ 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૩(A) દેળી યાછમના ળાવઔને ામેર ભાડમતા ફંધ ઔયલા ન ેવાધરમાણાં નાફૂદ ઔયલા 
ફાફત 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 26ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1971 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૪ ભટા ફંદય ન ેધલભાનભથઔ ંખ ેકાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૫ વંગ તયપથી ામેર અદળેન ં ારન ઔયલા ને ારન ન થામ ત તેન  ટયણાભ 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૬ ફંધાયણભાં ઈલ્લેધકત ભૂઔ ળબ્દપ્રમખની વ્માખ્મા 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૭ થગગટન 
 

બાગ – ૨૦ ફાંધાયણભાાં વ ધાય 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૮ ફંધાયણભાં વ ધાયા ઔયલાની વંવદની વત્તા ન ેત ેભાટેની ઔામગલાશી 
 

બાગ – ૨૧ કાભચરાઉ, લચગાાની અન ેખાવ જોગલાઈઓ 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૬૯ યાછમ માદીના ભૂઔ ધલમ વભલતી માદીના શમ તેભ ઔામદ ફનાલલાની વંવદન ે
ઔાભઙરાઈ વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૦ છમ્ભ  – ઔશ્ભીય યાછમ ંખ ેઔાભઙરાઈ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ ભશાયાષ્ટર ને ખ છયાત યાછમના ધલમભા ંકાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (A) નાખારેડડ યાછમના વંફંધભા ંકાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (B) અવાભ યાછમના વફંંધભાં કાવ જોખલાઇ 
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ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (C) ભધણ ય યાછમ ંખ ેકાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (D) અંધ્રપ્રદેળ ંખ ેકાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (E) અંધ્રપ્રદેળભા ંઔેડદ્રીમ ધલશ્વધલદ્યારમની ્થાના ંખે જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (F) ધવધક્કભ યાછમના વફંંધભાં કાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (G) ધભજયભ યાછમના વંફંધભાં કાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (H) રુણાઙર પ્રદેળ યાછમના વંફંધભાં કાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૧ (I) ખલા યાછમના વંફંધભાં કાવ જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૨ ધલદ્યભાન ઔામદા ભરભા ંયશેલા ફાફત ને તેભાં ન ઔ રન ઔયલા ંખ ે

ન ચ્ચેદ – ૩૭૨ (A) ઔામદાના ન ઔ રન ભાટે યાષ્ટરધતની વત્તા 
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૩ ભૂઔ વજંોખભા ંધનલાયઔ ટઔામતભા ંયકામેર વ્મધક્તના વંફંધભા ંશ ઔભ ઔયલાની 
યાષ્ટરધતની વત્તા 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૪ પેડયર દારતના ડમામાધીળ ને પેડયર દારત વભક્ષ થલા શીછ-ભેછ ે્ ટી-
ઇન-ઔાઈડવીરભા ંધનગણીત ઔામગલાશી ંખ ેજોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૫ અ ફંધાયણની જોખલાઇને ધીન યશીને દારતએ, વત્તાધધઔાયીએ ન ે

ધધઔાયીએ ઔામગ ઔયલાન  ઙાર  યાકલા ફાફત   

ન ચ્ચેદ – ૩૭૬ લડી દારતના ડમામાધીળ ધલળ ેજોખલાઇ  

ન ચ્ચેદ – ૩૭૭ બાયતના ઔમ્ટર રય ને ટડટય છનયર ંખે જોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૮ જાશેય વલેા અમખ ંખ ેજોખલાઇ 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૮ (A) અંધ્રપ્રદેળ ધલધાન વબાના ઔામગઔા વંફધંધત જોખલાઇ 

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં 7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા દાકર ઔયલાભા ં

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૭૯ થી  ન ચ્ચેદ – ૩૯૧  

અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભા ં7ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1956 દ્વાયા યદ ઔયલાભાં અલરે ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૯૨ ભ શ્ઔેરીને દૂય ઔયલાની યાષ્ટરધતની વત્તા 
 

બાગ – ૨૨ ફાંધાયણની ટૂાંકી વાંજ્ઞા, આયાંબ, રશાં દીભાાં અબધકૃત ાઠ અને યદ કયલા ફાફત 
 

ન ચ્ચેદ – ૩૯૩ ટંૂઔા નાભ / વંજ્ઞા 

ન ચ્ચેદ – ૩૯૪ ફંધાયણન પ્રાયંબ 

ન ચ્ચેદ – ૩૯૪(A) ટશંદી બાાભા ંધધઔૃત ાઠ ફાફત  
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 58ભા ફંધાયણીમ વંળધન, 1987 દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં 

અલેર ચે. 

ન ચ્ચેદ – ૩૯૫ ઔામદા યદ ઔયલા ફાફત 
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બાગ – ૧ વાંઘ અન ેતેન પ્રદેળ 
  

અન ચ્છેદ :- ૧ વાંઘન ાં નાભ અને તેન પ્રદેળ  
ઇધડડમા થાગત બાયત યાછમન વગં યશેળે. 
બાયતના ંયાજ્મ ન ેયાજ્મકે્ષત્ર ટયધળષ્ટ ૧ભા ંદળાગવ્મા 
ભ છફ યશેળે. 
બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં ટયધળષ્ટ ૧ભાં દળાગવ્મા ભ છફના ં
યાજ્મ ન ે યાજ્મક્ષેત્ર ઈયાંત નલા દાકર ઔયામેરાં 
યાછમ ઔે વંાટદત ઔયલાભા ંઅલ ેતલેા પ્રદેળન વભાલળે 
થળે.  
 

અન ચ્છેદ ૨ :- નલા યાજ્મન પ્રલેળ તથા સ્થાના  
ઔામદાથી વંવદ તાન ે મગ્મ રાખ ે તલેી 

ફરી ન ે ળયતના અધાયે નલા યાજ્મન ે પ્રલળે 
અી ળઔળે ન ેતેભની ્થાના ઔયી ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ ૩ :- નલાાં યાજ્મની યચના અન ે તેભનાાં 

નાભ, કે્ષત્ર અન ે વીભાભાાં રયલતવન કયલાની 

વાંવદની વત્તા  
વંવદ ઔામદાથી ........... 

ઔઇ યાજ્મન પ્રદેળ રખ ઔયીન,ે ફ ે ઔે લધાયે 

યાજ્મને એઔફીજા વાથે જોડીને થલા ઔઇ પ્રદેળ ઔઇ 
યાજ્મ વાથ ેજોડીને નલા યાજ્મની ્થાના ઔયી ળઔળે, 

ઔઇ યાજ્મન ધલ્તાય લધાયી ળઔળે, 

ઔઇ યાજ્મન ધલ્તાય ગટાડી ળઔળે, 

યાજ્મની વીભા ફદરી ળઔળ ેન ે 
યાજ્મના નાભભાં પેયપાય ઔયી ળઔળે . 

યંત  ઈય ભ છફની જોખલાઇ ઔયત  ં ઔઇ ણ 
ધલધેમઔ યાષ્ટરધતની બરાભણ ધવલામ ન ે અલા 
ધલધેમઔની દયકા્તન ેઔાયણ ેછ ેયાજ્મને વય થામ ચે, 

તેલા ંયાજ્મના ધલધાન ભંડને ભઔરી અેર શમ ને ત ે
ધલધેમઔ ંખ ે યાષ્ટરધતએ ધનટદગષ્ટ ઔયેર વભમભમાગદા ઔે 
લધાયી અેર વભમભમાગદા ૂણગ થામ ત ે ધવલામ 
વંવદના ઔઇ ણ ખૃશભા ંયછૂ ઔયી ળઔાળ ેનશી . 

અલી વભમભમાગદાભાં યાજ્મના ધલધાનભંડ 
દ્વાયા ામેરા ધબપ્રામ ઔે ભંતવ્મન ્લીઔાય ઔે 
્લીઔાય ઔયલા યાષ્ટરધત ને વંવદ ્લતંત્ર ચે. 
અન ચ્છેદ ૪ :- અન ચ્છેદ 2 અને 3 શેઠ કયામેરા 
કામદાભાાં પ્રથભ અન ેચથી અન વૂબચઓના વ ધાયા 

અન ે ૂયક, આન ાાંબગક અન ે ારયણાબભક ફાફત 

ભાટે જોગલાઈ કયલા ફાફત  

ન ચ્ચેદ 2 ને 3 શેઠ વંવદ દ્વાયા ઔયલાભાં 
અલતા ઔામદાના અધાયે ન વધૂઙ 1 ને 4 ભા ંણ 
પેયપાય થળે ને તેને રખતી ૂયઔ, અન ાધંખઔ ઔે 

ાટયણાધભઔ ફાફતન ણ તેભાં વભાલેળ થળે.  
યંત  ઈય ભ છફના ઔઇ ણ પેયપાયને ન ચ્ચેદ 

368 શેઠ ફંધાયણભાં વંળધન ભાનલાભાં અલળ ેનશીં.  

 
બાગ – ૨ નાગરયકત્લ 

અન ચ્છેદ ૫ :- ફાંધાયણના પ્રાયાંબ ય નાગરયકત્લ    
અ ફંધાયણના અયંબ વભમે છને લવલાટ બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રભાં શમ ને...  

છને છડભ બાયતનાયાજ્મકે્ષત્રભાં થમ શમ 
થલા  

છનેાં ભાતાધતાભાંથી ઔઇન છડભ બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રભાં થમ શમ ને  

છ ે વ્મધક્તન ફંધાયણના અયંબની તયત 
શેરાનંા ચાભાં ચા ાંઙ લગથી લવલાટ બાયતના 

યાજ્મક્ષેત્રભાં શમ;  
 -તે બાયતન નાખટયઔ ભાનલાભા ંઅલળે.  
 

અન ચ્છેદ ૬ :- ારકસ્તાનથી બાયતભાાં સ્થાાંતય 

કયીને આલેરી અભૂક વ્મબતતઓના નાગરયકત્લન 

અબધકાય 

ત્માયે ાટઔ્તાનભાં વભાધલષ્ટ યાજ્મક્ષેત્રભાથંી 
્થાંતય ઔયીન ે બાયતના યાછમક્ષેત્રભાં અલેર 
વ્મધક્ત  ...........  

છને થલા છનેાં ભાતાધતા ઔે દાદાદાદીભાંથી 
ઔઇન છડભ ભૂ ધધધનમધભધમત ઔમાગ પ્રભાણેના ટશંદ 
યાજ્મ લશીલટ ધધધનમભ, 1935ભાં વ્માખ્મા ઔયામા 

પ્રભાણેના બાયતના યાજ્મક્ષતે્રભાં થમ શમ ને છણેે 19 

છ રાઇ, 1948 શેરા ંઅલ ં ્થાંતય ઔમ ું શમ; ત તનેે 
બાયતની નાખટયઔ ભાનલાભાં અલળે.  

યંત , જો અલી વ્મધક્તએ ૧૯ છ રાઇ, ૧૯૪૮ના 

ટદલવ ેથલા ત ે ચી ્થાંતય ઔમ ગ શમ ન ે બાયત 
વયઔાયે ધનમત ઔયેરા નભૂનાભાં અ શેત  ભાટે નક્કી ઔયેરા 
ધધઔાયીને યજી ઔયેરી શમ ને તે ધધઔાયીએ અલી 
યજીના અધાયે તે વ્મધક્તની બાયતના નાખટયઔ તયીઔે 

નોંધણી ઔયી શમ; ત તે બાયતની નાખટયઔ ખણલાભા ં
અલળ.ે 
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યંત  અ યીત ેયજી ઔયેર વ્મધક્તએ યજીની 
તાયીકથી તયત શેરાંના ચાભા ં ચા ૬ ભાવ 
બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં લવલાટ ઔયેર ન શમ, ત તેની 

બાયતના નાખટયઔ તયીઔે નોંધણી ઔયી ળઔાળ ેનશીં . 
 

અન ચ્છેદ ૭ :-  બાયતભાાંથી ારકસ્તાનભાાં સ્થાાંતય 

કયીને ગમેરી કેટરીક વ્મબતતઓના નાગરયકત્લન 
અબધકાય 
 

ત્માયે બાયતભા ં વભાધલષ્ટ યાજ્મક્ષેત્રભાથંી 
ાટઔ્તાનભાં વભાધલષ્ટ યાછમકે્ષત્રભાં ્ાંતય ઔયીન ે
ખમેર ઔઇ વ્મધક્ત ..... 

જો તેણ ે  ૧ ભાઙગ, ૧૯૪૭ ચી બાયતભાંથી 
ાટઔ્તાનભાં ્થાંતય ઔમ ું શમ ત ત ે બાયતની 
નાખટયઔ ખણલાભાં અલળ ેનશી. 

યંત  અલી વ્મધક્તએ અલા ાટઔ્તાનભા ં
ઔયેરા ્થાંતય ફાદ જો ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 
અધાયે ઔે  નઃલવલાટ શેઠ ઔઢાલેર ઔામભી યભીટને 
અધાયે બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં  નઃ્થાંતય ઔમ ું શળ,ે 

ત તેણ ે19 છ રાઇ, 1948 ચી બાયતભા ં્થાંતય ઔમ ું ચે, 

તેભ ભાનલાભા ંઅલળ.ે  
 

અન ચ્છે ૮ :- બાયતની ફશાય લવતી બાયતીમ 

ભૂની વ્મબતતઓન નાગરયકત્લન અબધકાય 

છને, છનેા ં ભાતાધતાભાંથી ઔઇન થલા છનેા ં

દાદાદાદીભાંથી ઔઇન છડભ ભૂ ધધધનમધભધમત ઔમાગ 
પ્રભાણેના ટશંદ યાજ્મ લશીલટ ધધધનમભ, 1935ભા ં

વ્માખ્મા ઔયામા પ્રભાણનેા બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ં થમ 
શમ ને તે વ્મધક્ત અલા યાજ્મક્ષેત્રની ફશાય લવલાટ 
ઔયતી શમ ત તેણ ેતે પ્રદેળના બાયત વયઔાયના થલા 
ટશંદની ડ ધભધનમન વયઔાયના લાધણધજ્મઔ ઔે યાછનધૈતઔ 
ધધઔાયીન ેધનમત ઔયેરા નભૂનાભા ંયજી ઔયી શમ ને 
તે ધધઔાયીએ અલી વ્મધક્તની બાયતના નાખટયઔ તયીઔે 
નોંધણી ઔયી શમ, ત તનેે બાયતની નાખટયઔ ભાનલાભા ં

અલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ ૯ :- તાની યાજીખ ળીથી ફીજા દેળન ાં 

નાગરયકત્લ ભેલનાયન ે નાગરયક નશીં ગણલા 
ફાફત 

તાની યાજીક ળીથી ફીજા દેળન  ં નાખટયઔત્લ 
્લીઔાયનાય વ્મધક્ત બાયતની નાખટયઔ યશેળે નશીં. 

 

અન ચ્છેદ ૧૦:- નાગરયકત્લના શકન ાં વાતત્મ 

બાયતના નાખટયઔ તયીઔે ખણલાભાં અલતી શમ 
તેલી વ્મધક્ત વંવદ લકતલકત ગડે તલેા ઔામદાને 
ધધન યશીને બાયતની નાખટયઔ તયીઔે ઙાર  યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ ૧૧ :- વાંવદ દ્વાયા નાગરયકત્લના 

અબધકાય ય બનમાંત્રણ 

નાખટયઔતાની પ્રાધપ્ત, વભાધપ્ત ને તનેે વફંંધધત 

તભાભ ફાફત ંખ ે જોખલાઇ ઔયલાની વંવદની 
વત્તાભા ંઅ બાખની ઔઇ લૂગલતી જોખલાઇથી ગટાડ 
થળે નશી. 
 

નાગરયકત્લ ધાય, 1955 :-  
અણા ફંધાયણના ન ચ્ચેદ 5 થી 11ભા ં

બાયતીમ નાખટયઔતાની પ્રાધપ્ત ન ે વભાધપ્ત ંખ ે વંણૂગ 
ધલખતલાય જોખલાઇ ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલેર નથી. 
અથી વંવદ ે તને ે અલાભાં અલેર ધધઔાય ડલમે 
બાયતીમ નાખટયઔત્લ ધાય - 1955 ગડેર ચે. અ ઈયાંત 
વભલામી ફંધાયણથી ધલરૂદ્ છઇન ે બાયતીમ ફંધાયણે 
વભગ્ર બાયત ભાટે પક્ત એઔ છ નાખટયઔતા ભાડમ યાકેર 
ચે.  

1955ના બાયતીમ નાખટયઔત્લ ધાયા ન વાય 
બાયતીમ નાખટયઔતાની પ્રાધપ્ત ભાટેની ાંઙ યીત 
દળાગલલાભા ંઅલી ચે.  
(૧) જન્ભ દ્વાયા નાગરયકત્લ  

(૨) લાંળાન ક્રભ દ્વાયા નાગરયકત્લ 

(૩) નોંધણી દ્વાયા નાગરયકત્લ  
(૪) દળેીમકયણ દ્વાયા નાગરયકત્લ          

(૫) પ્રદેળન વભાલેળ થલાથી નાગરયકત્લ  
 

(1) જન્ભ દ્વાયા નાગરયકતા 

 (Citizenship by Birth) :-  

 26 જાડમ અયી, 1950ના યછ થલા ત ે ચી 
બાયતભા ં છડભેરા દયેઔ વ્મધક્ત છડભ દ્વાયા બાયતની 
નાખટયઔ ખણાળ.ે યંત  અ ધનમભના ફ ેલાદ ચે.  

(1) ધલદેળના યાછઔીમ ઔભગઙાયીના બાયતભા ં
છડભેરા ફાઔ તથા  

(2) છડભ વભમ ેતનેા ધતા ધલદળેભાં યશેતા ળત્ર  શમ 
ને એલા ્થ ેછડભ થમ શમ ઔે છ ેએ લકત ે
ળત્ર ના ઔફજાભાં શમ, ત તે વભમે તેને બાયતની 
નાખટયઔ ખણલાભાં અલળ ેનશી.  



Indian Constitution 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 52 

નોંધ :- 1985ભાં એ પયજીમાત ઔયલાભા ં અવ્મ ં ઔે 
બાયતભા ંછડભ રનેાય વ્મધક્તની ભાતા થલા ધતાભાંથી 
ઔઇ બાયતના નાખટયઔ શલા જોઇએ.  
 

(2) લાંળાન ક્રભ દ્વાયા નાગરયકતા (Citizenship by 

Descent) :- 

ઔઇ વ્મધક્ત ઔે છ ે 26 જાડમ અયી, 1950ના યછ 
થલા ત ે ચી બાયતની ફશાય છડભી શમ ન ે તેના 

ધતા તનેા છડભ વભમ ેબાયતીમ નાખટયઔ શમ; ત ત ેતેના 
છડભ વભમે બાયતની નાખટયઔ યશેળે.  
 યંત  જો એલી વ્મધક્તન ધતા પક્ત લંળાન િભ 

દ્વાયા બાયતન નાખટયઔ શમ, ત ત ે વ્મધક્ત છડભ દ્વાયા 
બાયતની નાખટયઔ ખણાળ ેનશી; ધવલામ ઔે તનેા છડભથી 
થલા ધધધનમભ ળરૂ થમાથી એઔ લગની ભ દતભા ંતેના 
છડભની દૂતાલાવભાં નોંધણી ઔયલાભાં અલી શમ.  
 

(3) નોંધણી દ્વાયા નાગરયકતા (Citizenship by 

Registration) :-  
 

ઔઇ વ્મધક્ત છ ે કયેકય નાખટયઔ ન શમ, તે વ્મધક્ત 
નોંધણી દ્વાયા બાયતન નાખટયઔ ફની ળઔે ચે. યંત  એલી 
વ્મધક્તન નીઙ ેછણાલેર ઔઇ ણ લખગભા ંવભાલેળ થત 
શલ જોઇએ.  
(A) વ્મધક્ત ભૂ બાયતીમ ઔે છ ેવાભાડમ યીત ેબાયતના 

યશેલાવી શમ ને નોંધણી ભાટેની યજી ઔયતા ં
શેરા ંચાભા ંચા ચ ભટશના શેરાથંી (1985 થી 
5 લગ) બાયતભા ંયશેતા શમ.  

(B) વ્મધક્ત ભૂ બાયતીમ, ઔે છ ેધલબક્ત બાયતની 
ફશાય ઔઇ દેળભા ં થલા ્થે વાધાયણ યીત ે
યશેતી શમ.  

(C) તે સ્ત્રી છ ે બાયતીમ નાખટયઔ વાથ ે રિગં્રથીથી 
જોડામ.  

(D) બાયતીમ નાખટયઔના વખીય ફાઔ ને  
(E) વ્મધક્ત ઔે છ ે  ખ્ત લમની ને વભથગ શમ ન ે

પ્રથભ ટયધળષ્ટભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયામેર દેળના નાખટયઔ 
શમ.  

છ ેવ્મધક્તન ેબાયતના નાખટયઔ તયીઔે દૂય ઔયલાભાં 
અલી શમ થલા લધંઙત ઔયલાભાં અલી શમ થલા 

છનેી નાખટયઔતાન ંત રાલલાભાં અવ્મ શમ; તેની ઔેડદ્ર 
વયઔાયના શ ઔભ ધવલામ નોંધણી ઔયી ળઔાળ ેનશી.  

 

(4) દેળીમકયણ દ્વાયા નાગરયકતા (Citizenship by 

Naturalisation) :-  

 છ ે ઈયની ઔઇ ણ શ્રેણીભાં નથી અલતા, ત ે
દેળીમઔયણ દ્વાયા નાખટયઔતા પ્રાપ્ત ઔયી ળઔે ચે. ઔઇ 
વ્મધક્ત જો  ખ્ત લમની વભથગ શમ ત દેળીમઔયણના 
ન દાન ભાટે યજી ઔયી ળઔે. તદ યાંત, તેણ ે નીઙે 
દળાગલેર ળયત ૂણગ ઔયલી ડે.  
(F) ત ે ઔઇ એલા દેળની નાખટયઔ ન શલી જોઇએ, છ ે

બાયતીમન ે તાના યાષ્ટરીમઔૃત નાખટયઔ ફનલાની 
વ ધલધા પ્રદાન ઔયતા ન શમ.  

(G) તેણ ેતેના ખાઈના દેળની નાખટયઔતાન ત્માખ ઔમો 
શલ જોઇએ.  

(H) યજીની તાયીકથી ત યંત શેરાંના ફાય ભટશનાથી તે 
બાયતભા ં યશેરી શલી જોઇએ થલા બાયત 
વયઔાયની નઔયીભાં ઔામગયત શલી જોઇએ તેભછ અ 
એઔ લગના વભમથી ત યંત શેરાનંા વાત લોભા ં
ચાભા ં ચા ઙાય લગ બાયતભા ં વાય ઔયેરા 
શમ.  

(I) ત ેવાયા ઙાટયત્ર્મની શલી જોઇએ.  
(J) ફંધાયણના અઠભા ટયધળષ્ટભાં ધનટદગષ્ટ ઔયામેરી 

બાાભાથંી ઔઇ બાાની ૂયતી જાણઔાયી શમ.  
(K) દેળીમઔયણન  ં પ્રભાણત્ર ભેવ્મા ફાદ, તે વ્મધક્તન 

બાયતભા ં યશેલાન, વયઔાયી નઔયીભા ં વેલાઔામગ 
ઔયલાન થલા બાયતભા ં ્થાધત ઔઇ વં્થા, 
ઔંની ખય વ્મધક્તના વભૂશ શેઠ નઔયી 
ઔયલાન ઇયાદ શલ જોઇએ.  

 

જો ઔદાઙ ઔઇ વ્મધક્ત ઈય છણાલેર તભાભ થલા 
ઔઇ ણ ળયત વંતી ળઔતી ન શમ તેભ ચતા ં ઔેડદ્ર 
વયઔાયના ધબપ્રામ ભ છફ છણામ ઔે તેણ ે ધલજ્ઞાન, 
તત્લજ્ઞાન, ઔરા, વાટશત્મ, ધલશ્વળાધંત થલા વાભાડમ 
યીતે ભન ષ્મ પ્રખધત ભાટે ખણનાાત્ર વેલા અી ચે, ત 

દેળીમઔયણ દ્વાયા ત ેબાયતન  ંનાખટયઔત્લ પ્રાપ્ત ઔયે ચે.  
છ ેવ્મધક્તન ેદેળીમઔયણ પ્રભાણત્ર પ્રાપ્ત થામ ચે, 

તેણે ફંધાયણ પ્રધત વત્મધનિાની ળથ ઔામદાઔીમ 
પ્રટિમા ન વાય રેલી ડે ચે ઔે ત ેબાયતીમ ઔામદાન ં 
ધનિાૂલગઔ ારન ઔયળે તથા બાયતીમ નાખટયઔના છ ે
ઔતગવ્મ ચે, તેન  ારન ઔયળે.  
 

(5) પ્રદળેન વભાલેળ થલા દ્વાયા નાગરયકતા 

(Citizenship by Incorporation of Territory) :- 
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જો ઔઇ પ્રદેળ બાયતન બાખ ફને ત એ પ્રભાણ ે
વભાધલષ્ટ થલાને ઔાયણ ેઔણ બાયતના નાખટયઔ ફનળ ેત ે
ફાફત ઔેડદ્ર વયઔાય જાશેયાત દ્વાયા ધનટદગષ્ટ ઔયી ળઔળે.  

 

નાગરયકતાની વભાબપ્ત અન ે લાંબચતતા 
(Termination And Depriviation Of 
Citizenship) :-  
 

નાખટયઔત્લ ધાય – 1955 ન વાય નીઙેની ત્રણ 
ટયધ્થધતભા ંબાયતીમ નાખટયઔ તાની નાખટયઔતા 
ખ ભાલી ળઔે ચે.  
(૧) ત્માગ દ્વાયા :-  

જો ઔઇ વ્મધક્ત છ ે ફીજા દળેભાં ધનલાવ ઔયે ચે 
ને ઔામદાઔીમ યજીત્ર દ્વાયા બાયતીમ નાખટયઔતાન 
ત્માખ ઔયે, ત અ યજીત્રની નોંધણી ફાદ ત ેતાની 
નાખટયઔતા ખ ભાલે ચે.  
(૨) વભાબપ્તકયણ દ્વાયા :-  

જો ઔઇ વ્મધક્તએ ડમ દેળની નાખટયઔતા 
્લેચ્ચાએ ્લીઔાયી શમ ત તે છ વભમ ેબાયતની તનેી 
નાખટયઔતા વભાપ્ત થળ.ે  
(૩) લાંબચત કયલા ય :-  

બાયત વયઔાય બાયતીમ નાખટયઔત્લ ધાય – 1955ની 
ઔરભ 10 ન વાય બાયતીમ નાખટયઔન ે નાખટયઔતાથી 
લંધઙત ઔયી ળઔે ચે, યંત  વયઔાય તાના અ 
ધધઔાયન ઈમખ પક્ત ત ે રઔ ય છ ઔયી ળઔે ચે, 
છેએ નાખટયઔતાની પ્રાધપ્ત દેળીમઔયણ થલા નોંધણી 
દ્વાયા પ્રાપ્ત ઔયી શમ થલા ફંધાયણના ાંઙભાં 
ન ચ્ચેદની ધાયા (C) ન વાય ઔયી શમ. બાયત 

વયઔાય દ્વાયા નાખટયઔતાથી લધંઙત ઔયલાના ઔાયણ નીઙ ે
પ્રભાણે શઆ ળઔે ચે –  

A. જો નાખટયઔતા ભેલલાભા ંચેતયીંડી ઔયી શમ,   
B. બાયતીમ ફંધાયણ પ્રધત ઔામગ થલા લાણી દ્વાયા 

અ્થા ફતાલી ન શમ, 
C. બાયત વાથે મ દ્ ઔયનાય યાષ્ટરની ભદદ ઔયી શમ,  
D. બાયતીમ નાખટયઔતા ્લીઔાય ઔમાગ ફાદ ાંઙ લોના 

વભમખાાભા ં ઔઇ ડમ દેળભાં ફ ે લગ, થલા 
તેનાથી ધધઔ ઔાયાલાવન દંડ ભેવ્મ શમ થલા  

E. વાત લગ વ ધી વતત બાયત ફશાય ધનલાવ ઔમો શમ.  
 

નાગરયકતા વાંળધન અબધબનમભ, 1986 :-  
નાખટયઔત્લ ધાય, 1955ભાં ટયલતગન ઔયી 

નાખટયઔતા વફંધી જોખલાઇભાં 1986ભાં વ ધાયા 

ઔયલાભાં અવ્મા. અ વ ધાયા દ્વાયા ધધધનમભભાં નીઙે 
પ્રભાણેની જોખલાઇ ઔયલાભાં અલી. 

  

(1) બાયતભા ં છડભ રેનાય ઔઇ વ્મધક્ત જો બાયતીમ 
નાખટયઔના રૂભા ં નોંધણી ઔયાલલા ઇચ્ચત શમ ત, 
તેણ ેબાયતભા ંવતત 5 લો વ ધી યશેલાન  ંપ્રભાણત્ર 
અલ ં ડે. અ શેરા ંઅ વભમખા 6 ભટશનાન 
શત.  

(2) શેરા ંધધધનમભભા ંએલી વ્મલ્થા ઔયલાભા ંઅલી 
શતી ઔે બાયતભા ં પક્ત છડભ રેલાથી નાખટયઔતા પ્રાપ્ત 
થઇ છતી શતી, યંત  શલ ેઔઇ ણ વ્મધક્ત છને છડભ 
બાયતભા ંથમ શમ ન ેએના ભાતા-ધતાભાથંી ઔઇ 
એઔ શેરાંથી છ બાયતના નાખટયઔ યહ્યા શમ, ત ત ે
અધાય ય ત ે વ્મધક્તન ે બાયતની નાખટયઔતા પ્રદાન 
ઔયી ળઔામ ચે.  

(3) પ્રલાવીના રૂભાં યશેનાય ધલદેળી વ્મધક્ત ભાટે 
દેળીમઔયણના અધાય ય નાખટયઔતા પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે 
બાયતભા ંધનલાવ ઔયલાની છ ેળયત શેરા ંાંઙ લગની 
શતી, શલ ેઅ વ ધાયા દ્વાયા ધનલાવન વભમખા 10 
લગ ઔયલાભા ંઅવ્મ ચે.  
અ વ ધાયેરા ધધધનમભભાં બાયતીમ  રૂ વાથ ેરિ 

ઔયનાય ધલદેળી ભટશરાન ે નાખટયઔતા પ્રાપ્ત ઔયલાન 
ધધઔાય અલાભા ંઅવ્મ ચે.             

 

બાગ :- ૩ ભૂબૂત અબધકાય  
 

અન ચ્છેદ – ૧૨ યાજ્મની વ્માખ્મા 
અ બાખ ભાટે વંદબગથી ડમથા ેધક્ષત ન શમ 

ત યાજ્મ એટર ે બાયતની વયઔાય, વંવદ ઔે યાજ્મની 

વયઔાય ઔે વયઔાય, યાજ્મન ં ધલધાનભંડ, બાયતના 

યાજ્મક્ષેત્રભાં શમ ને બાયત વયઔાયના ધનમંત્રણ 
શેઠના ્થાધનઔ ઔે ડમ તભાભ જાશેય વત્તા ભંડ.  
દા. ત. ખ છયાત મ ધનલધવગટી, યાજ્મ યીક્ષા ફડગ , 
ભાધ્મધભઔ ધળક્ષણ ફડગ, LIC, ONGC, ગ્રાભ ંઙામત  

 

અન ચ્છેદ – ૧૩ ભૂબૂત અબધકાય વાથ ેઅવાંગત 
અથલા બલરદ્ કામદાઓ અાંગે જોગલાઈઓ  
(૧) અ ફંધાયણના પ્રાયંબ ૂલ ે ઔે ચી ભરભાં શમ 

તેલા તભાભ ઔામદા અ બાખની જોખલાઇ વાથ ેછટેરા 
પ્રભાણભાં વંખત શમ તટેરા પ્રભાણભાં યદફાતર 
ખણલાભા ંઅલળ.ે  
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(૨) અ બાખથી ામેરા ધધઔાય રઇ રેત ઔે ચા 
ઔયત ઔઇ ઔામદ યાજ્મ ગડી ળઔળે નશી ને અલ 
ઔઇ ણ ઔામદ અ બાખથી ામેરા ધધઔાય 
વાથે વંખત શમ તટેરા પ્રભાણભાં ત ે યદફાતર 
ખણલાભા ંઅલળ.ે  

  અ ન ચ્ચેદભા ં ઔામદ એટર ે ધનમભ, 
ઈધનમભ, ટેાધનમભ, ધધધનમભ, શ ઔભ, લટશ ઔભ, રૂઢી ઔે 

પ્રથા.  
અ ન ચ્ચેદભા ંભરભાં શમ તેલા ઔામદા એટર ે

બાયતની વયઔાયે ઔે ટશડદની ડ ધભધનમભ વયઔાયે ઔે ડમ 
મગ્મ વત્તા ધધઔાયીએ જાશેય ઔયેરા ને યદ જાશેય 
ઔયેરા ન શમ તલેા ઔામદા, બરે ચી ત ે ઔામદ થલા 

તેન ઔઇ બાખ બાયતના યાજ્મક્ષેત્ર પ્રબાલભાં શમ ઔે ન 
શમ.  
(૪) ન ચ્ચેદ ૩૬૮ ંતખગત ઔયલાભાં અલતા ફંધાયણીમ 

વંળધનને અ ન ચ્ચેદભાનંી ઔઇ જોખલાઇ રાખ  
ડળ ેનશી.  

 

વભાનતાન અબધકાય 
 

અન ચ્છેદ – ૧૪  કામદા વભક્ષ વભાનતા અન ે
કામદાન ાં વભાન યક્ષણ 

યાજ્મ ઔઇ ણ નાખટયઔન ે ઔામદા વભક્ષ 
વભાનતા ન ે ઔામદાના વભાન યક્ષણન ઇનઔાય ઔયી 
ળઔાળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ – ૧૫  ધભવ, જાબત, જ્ઞાબત, બરાંગ અથલા 
જન્ભસ્થાનના આધાયે બદેબાલ ય પ્રબતફાંધ 

(૧) યાજ્મ ઔઇ ણ નાખટયઔ વાથ ે ધભગ, જાધત, જ્ઞાધત, 
ધરંખ, છડભ્થાન ઔે એભાંના ઔઇ ઔાયણવય 
બેદબાલ ઔયી ળઔળે નશી.  

(૨) ઔઇ ણ નાખટયઔ ધભગ, જાધત, જ્ઞાધત, ધરંખ, 
છડભ્થાન ઔે એભાંના ઔઇ ઔાયણવય -  

(A) દ ઔાન, જાશેય ના્તાખૃશ, શટર, ભનયંછન 

્થએ પ્રલેળ,  

(B) યાજ્મના નાણાભાંથી ૂણગતઃ ઔે ંળત: ધનબાલાતા ં

ન ે વાભાડમ છનતાના ઈમખ ભાટે ગણ 
ઔયામેર ઔૂલા, તાલ, ્નાનગાટ, ય્તા ઔે 
વાલગછધનઔ ્થના ઈમખ વફંધભાં -   

 ઔઇ ધનમોગ્મતા, ધનમંત્રણ, છલાફદાયી ઔે ળયતને 

અધધન ફનળ ેનશી.  

(૩) યાજ્મન ેસ્ત્રી ને ફાઔના ઈત્ઔગ ભાટે કાવ 
જોખલાઇ ઔયતા ં અ ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ભછઔૂયથી 
ફાધ અલળ ેનશી.  

(૪) વાભાધછઔ ને ળૈક્ષધણઔ યીતે ચાત લખોના ન ે
ન વૂધઙત જાધત ન ેન વૂધઙત છનજાધતના ઈત્ઔગ 
ભાટે જોખલાઇ ઔયતાં યાજ્મને અ ન ચ્ચેદ ઔે 
ન ચ્ચેદ ૨૯(૨) ના ઔઇ ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ે
નશી.  

ન ચ્ચેદ ૨૯(૨) :- ધભગ, જાધત, જ્ઞાધત, ધરંખ, બાા ઔે 
તેભાંના ઔઇ ઔાયણવય ળકૈ્ષધણઔ વં્થાભાં પ્રલેળ ખંે 
બેદબાલ ય પ્રધતફંધ.  
(૫) વાભાધછઔ ને ળૈક્ષધણઔ યીતે ચાત લખોના ન ે

ન વૂધઙત જાધત ને ન વૂધઙત છનજાધતના રઔ 
ભાટે ઔયલાભાં અલેરી ઈય ભ છફની જોખલાઇ 
ન ચ્ચેદ ૩૦(૧) ધવલામની ધળક્ષણવં્થા વાથ ે
વંફંધધત શમ ત્મા ં અલી વં્થા યાજ્મ દ્વાયા 
ધનબાલાતી ઔે યાજ્મ દ્વાયા વશામ ભેલતી ઔે વશામ 
ન ભેલતી કાનખી ધળક્ષણ વં્થા વાથ ે
વફંધધત ચે ત્મા ંવ ધી તનેે અ ન ચ્ચેદ ઔે ન ચ્ચેદ 
૧૯(૧)(છ)ની ઔઇ જોખલાઇથી ફાધ નડળે નશી.  

 ન ચ્ચેદ ૩૦(૧) રગ ભતીને ધળક્ષણ 
વં્થા ્થાલાન ન ેલશીલટ ઔયલાન ધધઔાય.  
 ન ચ્ચેદ ૧૯(૧)(છ) ખભે ત ે વ્મલવામ ઔયલાન 
ઔે ખભે ત ેઔાભઔાછ, લેાય ઔે ધંધ ઔયલાન ધધઔાય.  
 

અન ચ્છેદ – ૧૬ જાશેય નકયીની ફાફતભાાં તકની 
વભાનતા   
(૧) યાજ્મ શેઠના જાશેય શદ્દા ઔે નઔયી ય ધનભણૂઔ 

ફાફતભાં દયેઔ નાખટયઔને તઔની વભાનતા યશેળે.  
(૨) નઔયી ઔે જાશેય શદ્દા ઈય ધનભણૂઔ ંખે ઔઇ ણ 

નાખટયઔ વાથે ધભગ, જાધત, જ્ઞાધત, ધરખં, છડભ્થ, 

ઔ  ઔે ધનલાવ્થાનના અધાયે બેદબાલ ઔયી 
ળઔાળ ેનશી.  

(૩) યંત  ભૂઔ નઔયીભાં ઔે શદ્દા ઈય ધનભણૂઔની 
શેરા ં તે યાજ્મક્ષેત્રભાં ધનલાવ અલશ્મઔ શલાન  ં
ઠયાલત ઔઇ ઔામદ ઔયતાં યાજ્મને અ ન ચ્ચેદના 
ઔઇ ભછઔૂયથી ફાધ અલળે નશી.  

(૪) યાજ્મના ધબપ્રામ પ્રભાણે યાજ્મ શેઠની નઔયી 
ઔે શદ્દા ઈય છ ેલખગન ં પ્રધતધનધધત્લ ૂયતા પ્રભાણભા ં
થમ  ં નથી, તેલા ઔઇ ચાત લખગની તયપેણભા ં

છગ્મા નાભત યાકતા ંયાજ્મન ેઅ ન ચ્ચેદના 
ઔઇ ભછઔૂયથી ફાધ અલળે નશી.  
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(A) ન વૂધઙત જાધત ન ેન વૂધઙત છનજાધત ભાટે 

ફઢતીની ફાફતભાં ણ નાભતની જોખલાઇ ઔયી 
ળઔાળે.  

(B) ખાઈના લગભાં બયલાની થતી ને તે લગભા ં

બયલાભા ંઅલેરી ન શમ તલેી છગ્માને ત ેચીના 
લગ ઔે લોભાં બયલાની થતી છગ્મા વાથ ે
ધલઙાયણાભા ં રેતાં અ ન ચ્ચેદના ઔઇ ભછઔૂયથી 
ફાધ અલળ ેનશી ન ેઅલી છગ્માને ૫૦% ની 
નાભતની ટઙ ભમાગદાની ખણતયી ઔયતાં ધ્માન ે
રેલાની યશેળે નશી.  

(૫) ઔઇ ધભગ ઔે વંપ્રદામ શેઠ ્થાલાભાં અલેર 
વં્થાના ધ્મક્ષ ઔે વંઙારઔ ભંડન વભ્મ ભૂઔ 
ધભગ ઔે વંપ્રદામન શલ જોઇએ એલી જોખલાઇ ઔયતા ં
અ ન ચ્ચેદના ઔઇ ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ેનશી.  

 

અન ચ્છેદ – ૧૭  અસ્ૃશ્મતાન અાંત 

્ૃશ્મતા નાફૂદ ઔયલાભા ંઅલે ચે ને તને  
ઔઇ ણ ્લરૂભા ં અઙયણ ઔયલાની ભનાઇ ઔયલાભા ં
અલે ચે. ્ૃશ્મતાભાથંી ઈદ  બલતી ઔઇ ણ પ્રઔાયની 
ખેયરામઔાત ઈત્ન્ન ઔયલી ઔે રાખ  ાડલી એ ઔામદા 
ન વાય ધળક્ષાાત્ર ખ ન ખણાળે.  
 

અન ચ્છેદ – ૧૮ બખતાફની નાફૂદી 
રશ્ઔયી ન ે ળૈક્ષધણઔ ન શમ તલેા ધકતાફ 

યાજ્મ એનામત ઔયી ળઔળે નશી.  
દેળની નાખટયઔ શમ તેલી વ્મધક્ત ધલદેળી યાજ્મ 

ાવથેી યાષ્ટરધતની લૂગવભંધત ધવલામ ઔઇ ધકતાફ 
્લીઔાયી ળઔળ ેનશી.  

યાજ્મ શેઠ રાબન ઔે નપાન શદ્દ ધયાલતી 
વ્મધક્ત ચી ત ે નાખટયઔ ન શમ ત ણ યાષ્ટરધતની 
ૂલગવભંધત ધવલામ ઔઇ ધલદેળી યાજ્મ ાવથેી ઔઇ 
ધકતાફ, બટે ઔે ભતય ઔે ત ે શેઠ ઔઇ શદ્દ ્લીઔાયી 

ળઔળે નશીં.   
 

સ્લતાંત્રતાન અબધકાય 
 

અન ચ્છેદ – ૧૯ લાણી સ્લાતાંત્ર્મ અને યક્ષણ  
 (૧)  વલગ નાખટયઔને.......   
(A)   લાણી ને ધબવ્મધક્તના ્લાતંત્ર્મન,  

(B) ળાંધતૂલગઔ ને ળસ્ત્ર ધલના એઔઠા થલાન,  

(C) ભંડ, વંગ ને વશઔાયી વધભધત યઙલાન,  

અ ન ચ્ચેદભાં ‘વશઔાયી વધભધત’ એ ળબ્દ 

ફંધાયણભાં 97ભા વંળધન, 2011 દ્વાયા ઈભેયલાભાં 

અવ્મા ચે.  
(D) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ંભ ક્તણ ેપયલાન,  

(E) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં ઔે તેના ઔઇ બાખભા ં

ધનલાવ ઔયલાન ને ્થામી થલાન ન ે

(F) ૪૪ભા વંળધન, ૧૯૭૮ દ્વાયા ધભરઔતના 

્લાતંત્ર્મન ધધઔાય યદ ઔયલાભા ંઅલેર ચે.(૨૦ છૂન, 

૧૯૭૯ થી ભર)  
(G) ખભે તે વ્મલવામ ઔયલાન થલા ખભે ત ે

ઔાભઔાછ, વ્માાય ઔે ધંધ ઔયલાન  

.............. ધધઔાય યશેળે.  
યંત  બાયતના વાલગબોભત્લ, ધંકડતતા, 

નીધતભત્તા, ધળષ્ટતા, ડમામારમન ધતય્ઔાય, ફદનક્ષી, 

ખ ના ભાટે ઈશ્ઔેયણી ઔે ન વધૂઙત અટદજાધતની તયપેણભા ં
વ્માછફી ધનમંત્રણ ભૂઔતા ંઅ ન ચ્ચેદના ઔઇ ભછઔૂયથી 
ફાધ અલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૦ ગ નાઓ વાભે દબવદ્ી વાંફાંબધત 
યક્ષણ 

 (૧) જ્માયે ઔઇ વ્મધક્ત ય ખ ના ભાટે તશભત ભૂઔલાભા ં
અલેર શમ; ત્માયે તેણ ે ભરભાં શમ તલેા ઔઇ 

ઔામદાન બંખ ઔમો શમ ત ેધવલામના ખ ના ભાટે તેન ે
દધત ઠેયલી ળઔામ નશી ને ત ેઔામદા ન વાય 

તેને ઔયી ળઔાઇ શત; તેથી લધ  વજા ઔયી ળઔામ 
નશી.  

(૨) ઔઇ ણ વ્મધક્તને એઔ છ ખ ના ભાટે એઔથી 
લધ લાય ઔાભ ઙરાલીને વજા ઔયી ળઔામ નશી.  

(૩) ઔઇ ણ વ્મધક્તન ેતાની ધલરૂદ્ વાક્ષી ફનલાની 
પયછ ાડી ળઔામ નશી.  

 

અન ચ્છેદ – ૨૧ જીલન અને ળાયીરયક સ્લાતાંત્ર્મન ાં 
યક્ષણ 

ઔામદા ન વાય ્થાધત પ્રટિમાન ે ન વમાગ 
ધવલામ ઔઇ ણ વ્મધક્તન ં જીલન ઔે ળાયીયીઔ ્લાતંત્ર્મ 
ચીનલી ળઔાળ ેનશી.  
અન ચ્છેદ – ૨૧ (A) બળક્ષણન અબધકાય  

યાજ્મ ૬ થી ૧૪ લગના ં તભાભ ફાઔને ભપત 
ને પયજીમાત પ્રાથધભઔ ધળક્ષણ ભી યશે તે ભાટે 
જોખલાઇ ઔયળે.  
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ન ચ્ચેદ-(૨૧-A) ફંધાયણભાં ૮૬ભા વંળધન, 

૨૦૦૨ દ્વાયા દાકર ઔયલાભાં અલેર ચે. તે ન વાય 
યાજ્મે RTE – ACT ૨૦૦૯ ગડેર ચે. તેન ભર 

૦૧/૦૪/૨૦૧૦ થી ઔયલાભાં અલેર ચે.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૨ કેટરીક રયબસ્થબતઓભાાં ધયકડ 
તથા અટકામત વાભે યક્ષણ 

 (૧) છ ે વ્મધક્તની ધયઔડ ઔયલાભાં અલી ચે તેન ે
ધયઔડના ં ઔાયણ છણાલલાના ં યશેળે ને તેની 
વંદખીના ધાયાળાસ્ત્રીની વરાશ રલેાના તથા ત ે
ભાયપત તાન ફઙાલ ઔયનાયા તેના ધધઔાયન 
ઇડઔાય ઔયી ળઔાળ ેનશી.  

(૨) ધયઔડ ઔયલાભાં અલેર વ્મધક્તન ે ૨૪ ઔરાઔની 
ભમાગદાભા ં નજીઔભા ં નજીઔના ડમામારમભાં ભેધછ્ટરે ટ 
વભક્ષ શાછય ઔયલાની યશેળે ને અલી ઙલીવ 
ઔરાઔની ભ દત ધલત્મા ફાદ ઔઇ ણ વ્મધક્તન ે
ભેધછ્ટરે ટની યલાનખી ધવલામ ટઔામતભા ં યાકી 
ળઔાળ ે નશી. ૨૪ ઔરાઔના વભમભા ં ધયઔડના 
્થેથી ડમામારમ વ ધીના ભ વાપયીના વભમન ે
ધ્માને રલેાભા ંઅલળ ેનશી.  

(૩) કંડ (૧) ને (૨)ની જોખલાઇ ળત્ર દેળની 
વ્મધક્તને ને ધનલાયઔ ટઔામત ભાટે ગડલાભા ં
અલેરા ઔામદા શેઠ છનેી ધયઔડ ઔયલાભાં અલી 
શમ તેન ેરાખ  ડળ ેનશી.  

(૪) ૨૪ ઔરાઔ ઔયતા લધ  વભમ ભાટે ટઔામતભા ં
યાકલાભાં અલેરી વ્મધક્તન ે ૩ ભટશના ઔયતા ં લધ  
વભમ ભાટે ટઔામતભાં ત્માયે છ યાકી ળઔામ, જો 

અલા ત્રણ ભાવની વભમભમાગદા ૂણગ થતા ં શેરા ં
લડી દારતના ડમામાધીળ તયીઔે ધનભાલા ભાટે 
રામઔ શમ તેલી વ્મધક્તના ફનેરા વરાશઔાય 
ભંડે અલી ટઔામત ભાટે ૂયત  ઔાયણ ચે એલ 
યીટગ  અપ્મ શમ. યંત  અ ન ચ્ચેદના ટેા કંડ 
૭-ક ની જોખલાઇથી વંવદ ે ઠયાલેરી લધ ભાં લધ  
વભમભમાગદા ઔયતાં ઔઇ ણ વ્મધક્તને ટઔામતભા ં
યાકી ળઔાળ ેનશી.  

(૫) જ્માયે ઔઇ વ્મધક્તની ધયઔડ ઔે ટઔામતન શ ઔભ 
ઔયલાભાં અલેર શમ ત્માયે ત ે શ ઔભ ઔયનાય 
ધધઔાયીએ ત ે વ્મધક્તન ે અલ શ ઔભ ઔમા 
ઔાયણવય ઔયલ ડ્ય તનેાં ઔાયણ છણાલલાના ં
યશેળે ને અલા શ ઔભની ધલરૂદ્ યછૂઅત ઔયલાની 
તેને ફનતી ત્લયાએ તઔ અલાની યશેળે.  

(૬) અલ શ ઔભ ઔયનાય ધધઔાયી છ ે ઔાયણ જાશેય 

ઔયલાન  જાશેય ટશતની ધલરૂદ્ વભછત શમ; તેલા ં
ઔાયણ જાશેય ઔયલા ભાટે તેને પયછ ાડી ળઔાળ ે
નશી.  

(૭) ઔઇ ણ વ્મધક્તની ધનલાયઔ ટઔામત,  

(ઔ) ઔમા લખગના ટઔ્વાભાં થઇ ળઔે ઔે ઔમા 

વંજોખભા ંઔયી ળઔામ તે વજંોખ;  
(ક) ઔઇ ણ વ્મધક્તને લધ ભાં લધ  ઔેટરા વભમ 

ભાટે ટઔામતભાં યાકી ળઔામ તે વભમ 
ભમાગદા ન ે 

(ખ) અ ન ચ્ચેદના કડં-૪ભાં ઈલ્લેક ઔયેર 
વરાશઔાય ભંડે તાની તાવભા ં ઔઇ 
ઔામગયીધતને ન વયલી તે ઔામગયીધત 

 ......... વંવદ ઔામદાથી ધનધિત ઔયી ળઔળે.  
 

ળણ બલરદ્ન અબધકાય 
 

અન ચ્છેદ – ૨૩  ભન ષ્મલેાય તથા 
ફજફયીૂલવકની ભજૂયી ય પ્રબતફાંધ 

ભાનલલેાય, લેઠ તેભછ ફછફયીલૂગઔ ઔયાલાતી ઔઇ 

ણ પ્રઔાયની ભછૂયીન ેપ્રધતફંધધત ઔયલાભા ંઅલે ચે ન ે
અ જોખલાઇન ં ઈલ્લગંન ઔામદા ન વાય ધળક્ષાાત્ર ખ ન 
ખણાળે.  

યંત  યાજ્મ જાશેય શેત  ભાટે પયધછમાત વેલા રઇ 

ળઔળે ન ેતેભા ંધભગ, જાધત, જ્ઞાધત, ધરંખ, છડભ્થાન ઔે 
તેભાંના ઔઇ ઔાયણ ેબેદબાલ થઇ ળઔળે નશી.  

 

અન ચ્છેદ – ૨૪  કાયખાનાાં લગેયેભાાં 14 લવથી 
નીચેની લમનાાં ફાકને કાભે યાખલા ય પ્રબતફાંધ 

૧૪ લગથી નીઙેની લમનાં ફાઔને ઔાયકાના,ં 

કાણ ઔે ડમ ઔઇ ણ જોકભઔાયઔ ઔામગભાં યઔી ળઔાળ ે
નશી.  
 

ધાબભવક સ્લાતાંત્ર્મન અબધકાય 
 

અન ચ્છેદ – ૨૫ અાંતઃકયણની અન ેધભવને અફાબધત 
રૂે ભાનલાની, તેના આચયણની અન ે પ્રચાય 
કયલાની સ્લતાંત્રતા 

જાશેય વ્મલ્થા, નીધતભત્તા ને ્લા્ર્થમને ફાધ 
ન અલ ેત ેયીતે દયેઔ વ્મધક્તને ંતઃઔયણની ્લતતં્રતાન 
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ને ભ ક્ત યીતે ઔઇ ણ ધભગને ભાનલાન, ાલાન ન ે
તેન પ્રઙાય ઔયલાન વભાન ધધઔાય યશેળે.  

યંત  યાજ્મ ધાધભગઔ પ્રલૃધત્ત વાથે જોડામેરી ડમ ઔઇ 
ણ અધથગઔ, વાભાધછઔ ઔે યાછઔીમ પ્રલૃધત્તના ધનમભન 

ભાટે ઔામદ ઔયી ળઔળે. અલા ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદાના 
ભરને ણ અ ન ચ્ચેદથી ફાધ અલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૬ ધાબભવક ફાફતન લશીલટ કયલાની 
સ્લતાંત્રતા 

ઔઇ ણ ધભગ ઔે વંપ્રદામને ધાધભગઔ ને વકાલતી 
શેત  ભાટે વં્થા ્થાલાન ને ધનબાલલાન, 

ધાધભગઔ ફાફતભા ંતાન લશીલટ તે ઔયલાન, ્થાલય 

ને છખંભ ધભરઔતની ભાધરઔી ન ે વંાદનન તથા 
ઔામદા ન વાય અલી ધભરઔતન લશીલટ ઔયલાન 
વંૂણગ ધધઔાય યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૭ ચક્કવ ધભવની અબબલૃબદ્ ભાટે કય 
ચૂકલણીની સ્લતાંત્રતા  

છનેી અલઔન ભૂઔ બાખ ઔઇ ધભગ ઔે વંપ્રદામની 
ધબલધૃદ્ ઔે ધનબાલ ભાટે લાયલાભા ંઅલત શમ તેલ 
ઔઇ ઔય ઙૂઔલલા ભાટે ઔઇ ણ વ્મધક્તન ે પયછ ાડી 
ળઔાળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૮ કેટરીક બળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાં ધાબભવક 
બળક્ષણ અથલા ધાબભવક ઉાવનાભાાં શાજયી આલા 
અાંગેની  સ્લતાંત્રતા 

યાજ્મ દ્વાયા વંૂણગણ ે ધનબાલાતી ઔઇ 
ધળક્ષણવં્થાભાં ધાધભગઔ ધળક્ષણ અી ળઔાળ ેનશી.  

યંત  ધાધભગઔ ધળક્ષણ અલાન  પયધછમાત શમ 
એલા ઔઇ ટર્ટ શેઠ ્થાલાભા ં અલેરી 
ધળક્ષણવં્થાન ેઈયની જોખલાઇ રાખ  ડળ ેનશી.  

યાજ્મે ભાડમ ઔયેરી થલા યાજ્મ દ્વાયા વશામ 
ભેલતી ધળક્ષણવં્થાભાં અલાભા ં અલતા ધાધભગઔ 
ધળક્ષણ ઔે ઈાવનાની પ્રલધૃત્તભાં ઔઇ વ્મધક્તન ે શાછય 
યશેલા ભાટે પયછ ાડી ળઔામ નશી; ધવલામ ઔે તે વ્મધક્તએ 

થલા જો તે વખીય શમ ત તેનાં ભાતા-ધતા ઔે લારીએ 
તે ફાફત ેવંભધત અી શમ.  
 

વાાંસ્કૃબતક અન ેળૈક્ષબણક અબધકાય 
 

અન ચ્છેદ – ૨૯ રઘ ભબતઓના રશતન ાં યક્ષણ 

(૧) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં ઔે તનેા ઔઇ બાખભાં લવલાટ 
ઔયતા નાખયીઔના લખગન ે ઔે છે તાની રામદી 
બાા, ધરધ ઔે વં્ઔાય ધયાલ ે ચે; તેભન ેતે જાલી 

યાકલાન ધધઔાય યશેળે.  
(૨) યાજ્મ દ્વાયા વંૂણગણે ધનબાલાતી ઔઇ 

ધળક્ષણવં્થાભા ં ઔઇ ણ વ્મધક્તન ે ધભગ, જાધત, 
જ્ઞાધત, બાા ઔે તેભાંના ઔઇ ઔાયણ ેપ્રલેળન ઇનઔાય 
ઔયી ળઔાળ ેનશી.  

 

અન ચ્છેદ – ૩૦ રઘ ભબત લગવને બળક્ષણ વાંસ્થાઓ 
સ્થાલાન અન ેલશીલટ કયલાન અબધકાય 

ધભગ ઔે બાા ઈય અધાટયત રગ ભધતન ેતાની 
ધળક્ષણવં્થા ્થાલાન ન ેતેન લશીલટ ઔયલાન 
ધધઔાય યશેળે.  

યાજ્મ દ્વાયા વશામઔ ન દાન અતી લકતે ઔઇ 
ધળક્ષણવં્થા ઔઇ ધભગ ઔે બાા ય અધાયીત 
રગ ભધતના લશીલટ શેઠ ચે એ ઔાયણ ે બેદબાલ ઔયી 
ળઔાળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ ૩૧ :- બભરકતન અબધકાય  
ધભરઔતન ધધઔાય ૪૪ભા વ ધાયા, ૧૯૭૮ દ્વાયા 

યદ ઔયેર ચે ન ે શલ ે ૩૦૦(A) તયીઔે ભાત્ર ફંધાયણીમ 

ધધઔાય ચે.  

ભૂબૂત અબધકાયના ઈરાજોન અબધકાય 
 

અન ચ્છેદ ૩૨ :- ભૂબૂત અબધકાયન અભર 
કયાલલા ભાટેના ઉામ 

 

(૧) ભૂબૂત ધધઔાયના ભાટે વલોચ્મ દારતભા ં
દાદ ભાખલાની ફાંમધયી અલાભા ંઅલે ચે.  
(૨) ભૂબૂત ધધઔાયના ભર ભાટે વલોચ્ઙ દારતન ે
અદેળ, શૂઔભ, અજ્ઞાત્ર(યીટ) ઔે છભેાં ફંદી 

પ્રત્મક્ષીઔયણ, યભાદેળ, ઈત્પ્રેણ, પ્રધતેધ ને 

ધધઔાય ૃચ્ચાન વભાલેળ થામ ચે, તે તભાભ થલા 

તેભાંની ઔઇ યીટ પયભાલલાની વત્તા યશેળે.  
(૩) વંવદ વલોચ્ઙ દારતને અલાભાં અલેરી 
અજ્ઞાત્ર પયભાલલાની વત્તા ચી ઔમાગ ધવલામ ડમ 
ઔઇ દારતન ેણ અ શેત  ભાટે અજ્ઞાત્ર પયભાલલાની 
વત્તા અી ળઔળ.ે   
(૪) ફંધાયણથી ડમથા જોખલાઇ ઔયલાભા ં અલેર ન 
શમ ત અ ન ચ્ચેદથી અલાભા ંઅલેર ધધઔાયને 
ભઔૂપ યાકી ળઔાળ ેનશી.  
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આજ્ઞાત્ર (Writ) :-  
 

(૧) શેબફમવ કવવ (ફાંદી પ્રત્મક્ષીકયણ) :-   
 તેન થગ થામ ચે ‗છલાફ અલા ભાટે ળયીય 
શાછય ઔય‘.   
 જ્માયે ઔઇ વ્મધક્તને કટી યીતે ઔેદ ઔયી યાકલાભા ં
અલેર શમ ત્માયે અ યીટ ભાંખલાભાં અલ ેચે. અ યીટ છ ે

વ્મધક્ત ભાટે ભાખંલાભા ં અલે ચે; તે ધવલામની ડમ 
વ્મધક્ત ણ ભાંખી ળઔે ચે.   
(૨) ભેન્ડેભવ (યભાદેળ) :-  

જ્માયે ઔઇ વ્મધક્તભાં જાશેય ્લરૂની પયછ 

ધનટશત થમેરી શમ; ત્માયે તેને તે પયછ દા ઔયલાની 
પયછ ાડલા ભાટે અ અજ્ઞાત્ર પયભાલલાભાં અલ ેચે.  
(૩) તલ – લયન્ટ (અબધકાય ૃચ્છા) :-  

જ્માયે ઔઇ વ્મધક્ત ઔઇ દ ય ટઔી યશેલા ભાટે 
રામઔ ન શમ ત્માયે થલા રામઔ ન શલા ચતા ંદ પ્રાપ્ત 
ઔયેર શમ ત્માયે અ યીટ પયભાલાભાં અલ ેચે.  
(૪) વબળવમયયી (ઉત્પ્રેણ) :-  

જ્માયે નીઙેની ઔઇ દારતભાં વત્તા ધનટશત ન 
શમ ન ે ત ે દારત તલેી ઔઇ ફાફત ંખ ે ઙ ઔાદ 
અલા છઇ યશી શમ થલા ઙ ઔાદ અી દીધેર શમ; 

ત્માયે અ યીટ પયભાલલાભા ંઅલ ેચે.   
(૫) પ્રશીબફળન (પ્રબતેધ) :-  

જ્માયે નીઙેની ઔઇ દારતભાં વત્તા ધનટશત ન 
શમ ન ે ત ે દારત તલેી ઔઇ ફાફત ંખ ે ઙ ઔાદ 
અલા છઇ યશી શમ ત્માયે તે ઔાભખીયીને ટઔાલલા ભાટે 
અ યીટ પયભાલલાભા ંઅલે ચે.   

જ્માયે ઙ ઔાદ અલાન ફાઔી શમ ત્માયે 
પ્રધતેધ યીટ પયભાલાભા ંઅલ ે ચે. યંત  ઙ ઔાદ ાઇ 

ખમેર શમ; ત્માયે અ યીટ પયભાલી ળઔાતી નથી.  

 

અન ચ્છેદ – ૩૩ આ બાગ દ્વાયા અામરેા 
અબધકાય દ લગેયેને રાગ  ડતા શમ ત્માયે તે 
અબધકાયભાાં વ ધાયણા કયલાની વાંવદની વત્તા 

વળસ્ત્ર દ લખેયેને ભૂબૂત ધધઔાય રાખ  
ાડતી લકતે તેભાં પેયપાય ઔયલાભા ંઅલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ – ૩૪ જમાયે કઈ કે્ષત્રભાાં રશ્કયી કામદ 
(ભાળવર ર) રાગ  થામ ત્માયે આ બાગ દ્વાયા 
અામેરા અબધકાય ય બનમાંત્રણ 

જ્માયે ઔઇ ધલ્તાયભાં રશ્ઔયી ઔામદ ભરભાં 
શળ ેતે દયધભમાન ભૂબૂત ધધઔાય ભઔૂપ યાકી ળઔાળ.ે  

 

અન ચ્છેદ – ૩૫ આ બાગની જોગલાઈઓને 
અવયકાયક ફનાલલા ભાટે કામદા કયલા ફાફત 

ભૂબૂત ધધઔાયના લધ  વાયા ભર ભાટે 
વંવદ ઔામદ ગડીને જોખલાઇ ઔયળે.  
ઈ.દા. – ્ૃશ્મતા નાફૂદી ધધધનમભ, યાઇટ ટ  

એક્મ ઔેળન એક્ટ ૨૦૦૯  
 

બાગ – ૪ યાજમનીબતના ભાગવદળવક બવદ્ાાંત 
 

અન ચ્છેદ – ૩૬ યાજ્મની વ્માખ્મા 
યાજ્મની વ્માખ્મા બાખ-૩, ન ચ્ચેદ-૧૨ ભ છફ 

યશેળે.  
અન ચ્છેદ – ૩૭ આ બાગભાાં વભાબલષ્ટ્ બવદ્ાાંતની 
પ્રમ બતત 

યાજ્મનીધતના ભાખગદળગઔ ધવદ્ાંતન ભર શઆ 
ડમામારમ દ્વાયા ઔયાલી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ – ૩૮ યાજમ રકકલ્માણની લૃબદ્ ભાટે 
વાભાબજક વ્મલસ્થા કયળ ે

(૧) તભાભ રઔન ે વાભાજીઔ, અધથગઔ ન ે યાછઔીમ 
ડમામ પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે યાજ્મ જોખલાઇ ઔયળે.  

(૨) ભાત્ર વ્મધક્ત લચ્ઙ ે છ નશી; યંત  છ દા-છ દા 

ધલ્તાયભા ં યશેતા ન ે છ દા-છ દા વ્મલવામભા ં
યઔામેરા વ્મધક્તના છૂથ લચ્ઙ ે ણ અધથગઔ 
વભાનતા ચી થામ ને દયજ્જા, તઔ ન ે

વખલડની વભાનતા નાફૂદ થામ તે ભાટે યાજ્મ 
પ્રમત્ન ઔયળે.  
ન ચ્ચેદ – ૩૮ની ભૂ જોખલાઇne ફંધાયણના ૪૪ભા 

વંળધન, ૧૯૭૮ દ્વાયા (૧) નંફય અીન ેતેભા ંકંડ (૨) 

દાકર ઔયેર ચે.  
 

અન ચ્છેદ – ૩૯ યાજમે અન વયલાના કેટરાક 
નીબતના બવદ્ાાંત  
નીઙેની ટયધ્થધત ધવદ્ થામ ત ે ભાટે યાજ્મ જોખલાઇ 
ઔયળે.  
(૧)  રુ ને સ્ત્રીન ેઅજીધલઔાન ં વાધન પ્રાપ્ત થામ.  
(૨)  રુ ને સ્ત્રીન ે વભાન ઔાભ ભાટે વભાન લેતન 

પ્રાપ્ત થામ.  
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(૩)  રુ, સ્ત્રી ને ફાઔને તેભના અયગ્મ, ળધક્ત 
ને લમને ભાપઔ ન શમ એલા વ્મલવામભાં યઔાલ  ં
ન ડે.  

(૪) ફાઔન ે ્લતંત્રતાબયી ને ખોયલૂણગ 
ટયધ્થધતભાં ધલઔવલાની તઔ પ્રાપ્ત થામ ન ેતેભન  ં
વાભાધછઔ ને નૈધતઔ ઈેક્ષા વાભ ેયક્ષણ થામ.  

(૫) વભાછની બોધતઔ વાધનવાભગ્રીની ભાધરઔી ન ે
ધનમંત્રણન ં ધલતયણ રઔટશત ઈત્તભ યીતે વધામ ત ે
પ્રભાણે થામ.  

(૬) થગતંત્રન ં વંઙારન રઔટશતને ન ઔળાન ઔયે એલા ં
ઈત્ાદનનાં વાધનની છભાલટભાં ટયણભે નશી.  

 

અન ચ્છેદ ૩૯ - A :- વભાન ન્મામ અન ે ભપત 

કાનૂની વશામ  
યાજ્મ વભાન તઔના ધયણ ેડમામન ઈત્ઔગ વધામ ન ે
અધથગઔ તંખીના ઔાયણ ેઔઇ ણ વ્મધક્ત ડમામથી લંધઙત 
ન યશે ત ેભાટે ઔામદ ગડીન,ે મછના દ્વાયા થલા ફીજી 

ઔઇ યીતે ભપત ઔાનનૂી વશામની જોખલાઇ ઔયળે.  

 અ ન ચ્ચેદ ૪૨ભા વંળધન, ૧૯૭૬ દ્વાયા 
દાકર ઔયામેર ચે.  
 

અન ચ્છેદ – ૪૦  ગ્રાભ ાંચામતની સ્થાના 

યાજ્મ ગ્રાભ ંઙામતની ્થાના ઔયળે ન ે
્લયાજ્મનાં એઔભ તયીઔે તે ઔામગ ઔયી ળઔે ત ે ભાટે 
તેભને વત્તા ને ધધઔાય અળે.  

 

અન ચ્છેદ – ૪૧ અભકૂ રયબસ્થબતઓભાાં યજગાયી, 

બળક્ષણ અન ેજાશેય વશામ ભેલલાન શક 

યાજ્મ તાની અધથગઔ ળધક્ત ન ે ધલઔાવની 
ભમાગદાભા ંયશીને તનેા નાખટયઔને ઔાભન, ધળક્ષણન ન ે
ફેઔાયી, લૃદ્ાલ્થા, ભાંદખી ને ંખતાના પ્રવંખ ે

થલા લખય લાઔેં લેઠલી ડતી તંખીના ડમ પ્રવંખ ેજાશેય 
વશામન શઔ પ્રાપ્ત થામ ત ેભાટે જોખલાઇ ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ – ૪૨ કાભની ન્મામી અન ે ભાનલીમ 
રયબસ્થબત અન ેપ્રવૂબત વશામતા ભાટે જોગલાઈ 

યાજ્મ ઔાભની ડમામી ને ભાનલધઙત 
ટયધ્થધત ધવદ્ થામ તે ભાટે ને પ્રવૂધત વશામતા ભાટે 
જોખલાઇ ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ – ૪૩ કાભદાય ભાટે બનલાવશ લેતન   

યાજ્મ ઔાભદાયન ે ધનલાગશ લેતન, પ યવદન વભમ 
તથા વાભાધછઔ ને વાં્ ઔૃધતઔ તઔ પ્રાપ્ત થામ તલેી 
ઔાભની ટયધ્થધત ધવદ્ થામ તે ભાટે જોખલાઇ ઔયળે ને 
ગ્રામ્મ ધલ્તાયભાં વ્મધક્તખત થલા વાભૂટશઔ ધયણ ે
ખૃશઈદ્યખની ધબલધૃદ્ ભાટે પ્રમત્ન ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ ૪૩ –A ઉદ્યગના લશીલટભાાં કાભદાયની 

બાગીદાયી  
ઈદ્યખના લશીલટભા ંઔાભદાય બાખ રેતા થામ તે 

ભાટે યાજ્મ પ્રમત્ન ઔયળે.  
૪૨ભા વંળધન, ૧૯૭૬ દ્વાયા અ ન ચ્ચેદ દાકર 

ઔયલાભાં અલેર ચે.   
 

અન ચ્છેદ ૪૩ B :- વશકાયી ભાંડીઓન ાં વાંલધવન  

યાજ્મ વશઔાયી ભંડીની ્લૈચ્ચીઔ વંયઙના, 

એભની ્લમંવંઙાધરત ઔાયફાયી, રઔળાશી ધનમંત્રણ 

ને નાણાઔીમ જોખલાઇના વંલધગન ભાટે પ્રમત્ન ઔયળે.  
અ ન ચ્ચેદ ફંધાયણભાં 97ભા વંળધન, 2011 દ્વાયા 

દાકર ઔયલાભાં અલેર ચે. (15-2-2011થી ભરી)  
 
અન ચ્છેદ – ૪૪ નાગરયક ભાટે વભાન દીલાની 
કામદાઓ 

બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં તભાભ નાખટયઔ ભાટે વભાન 
દીલાની ઔામદ ગડલા યાજ્મ પ્રમત્ન ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ ૪૫ :  ૬ લવથી ઓછી લમનાાં ફાક ભાટે 
ળરૂઆતની ફાલ્માલસ્થા દયમ્માન વાંબા અને 
બળક્ષણની જોગલાઈ 

૬ લગથી નીઙનેી લમના ં ફાઔને તેભની 
ળરૂઅતની ફાલ્માલ્થા દયમ્માન વંબા ને ધળક્ષણ 
ભી યશે ત ેભાટે યાજ્મ જોખલાઇ ઔયળે.  
 ૮૬ભા વંળધન, ૨૦૦૨ દ્વાયા ભૂ ન ચ્ચેદન ે

ફદરે અ ન ચ્ચેદ ભૂઔલાભા ંઅલેર ચે. (1-4-2010 થી 
ભરી)  
 

અન ચ્છેદ – ૪૬ અન વૂબચત જાબત, અન વૂબચત 

જનજાબત અન ેઅન્મ છાત લગોના ળૈક્ષબણક અન ે
આબથવક રશતની અબબલૃબદ્ 

યાજ્મ નફા લખો ન ે કાવ ઔયીન ે ન જાધત 
ને છનજાધતનાં અધથગઔ ટશતની ધબલૃધદ્ ધલળે 
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ઔાજીથી ઔયળે ને વાભાજીઔ ડમામ ને તભાભ 
પ્રઔાયના ળણ વાભ ેતેભન ં યક્ષણ ઔયળે.  

 

અન ચ્છેદ : - ૪૭ નાગરયકના ણન ાં સ્તય અન ે
જીલનધયણ ઊંચ ાં રાલલાની અન ે જાશેય આયગ્મ 
વ ધાયલાની યાજ્મની પયજ   
 રઔના ણની ક્ષભતા ન ે જીલન ધયણ 
વ ધાયલ  ં તેન ેયાજ્મ તાની પ્રાથધભઔ પયજોભા ંખણળે ન ે
ઓધના શેત  ધવલામ શમ તલેાં ભાદઔ ીણાં ને 
અયગ્મન ેશાધનઔાયઔ દાથોના ઈમખ ય પ્રધતફંધ ભૂઔલા 
ખરા ંરેળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૪૮ ખતેી અને ળ ારન અાંગનેી 
વ્મલસ્થા  

 યાજ્મ કેતી ને ળ ારનની અધ ધનઔ ન ે
લેજ્ઞાધનઔ ધયણ ે વ્મલ્થા ઔયળે ને ખામ, લાચયડાં, 

દ ધાાં તેભછ ડમ બાયલાશઔ ઢયની રાદ જાલી 
યાકલા ને તેભની વ ધાયણા ઔયલા તથા તેભની ઔતર ય 
પ્રધતફંધ ભૂઔલા ખરા ંરેળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૪૮ (એ) માવલયણન ાં યક્ષણ અન ે
વ ધાયણા તથા જાંગર અન ે લન્મ ળ ક્ષીઓના 

યક્ષણની જોગલાઈ  
 યાજ્મ માગલયણન  ંછતન ને વ ધાયણા ઔયલા તથા 
છખંર ન ે લડમ ળ ક્ષીન ં યક્ષણ ઔયલાન પ્રમત્ન 
ઔયળે. 

અ ન ચ્ચેદ ૪૨ભા વંળધન, ૧૯૭૬ દ્વાયા દાકર 

ઔયામેર ચે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૪૯ યાષ્ટ્રીમ ભશત્ત્લ ધયાલતાાં સ્ભાયક, 

સ્થ અન ેલસ્ત ઓન ાં યક્ષણ  
 યાજ્મ વંવદ ેગડેરા ઔઇ ઔામદા ઔે ત ે શેઠ યાષ્ટરીમ 
ભશત્ત્લના ં જાશેય થમેરા ં શમ તલેાં ્થ, ્ભાયઔ ન ે

લ્ત ન ં મથાપ્રવંખ રૂંટપાટ, ધલનાળ, ધલઔૃધત, ્થાંતય, 

ધનઔાર ઔે ધનઔાવ વાભે  યક્ષણ ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૫૦ કાયફાયીથી ન્મામતાંત્રન ાં બલબાજન   
 યાજ્મ લશીલટભા ં ઔાયફાયીથી ડમામતંત્રને રખ 
યાકલા પ્રમત્ન ઔયળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૫૧ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ળાાંબત અન ે
વરાભતીની અબબલૃબદ્  

 યાજ્મ અંતયયાષ્ટરીમ ળાધંત ને વરાભતીની 
ધબલધૃદ્ ભાટે પ્રમત્ન ઔયળે. 

 

બાગ ૫ : - વાંઘ 
 

અન ચ્છેદ : - ૫૨ બાયતના યાષ્ટ્રબત  
 બાયતના એઔ યાષ્ટરધત યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૫૩ વાંઘની કાયફાયી વત્તા  
 વંગની ઔાયફાયી વત્તા યાષ્ટરધતભાં ધનટશત થળ ે
ને અ વત્તા તે તે થલા તાના તાફાના 
ધધઔાયી દ્વાયા લાયળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૫૪ યાષ્ટ્રબતની ચૂાંટણી  
 યાષ્ટરધતની ઙૂંટણી રઔવબા ને યાજ્મવબા તથા 
યાજ્મની ધલધાનવબાના ઙૂટંામેરા વભ્મ દ્વાયા 
વપ્રભાણ પ્રધતધનધધત્લના અધાયે એઔર વંિભણીમ ભત 
દ્વાયા ખ પ્ત ભતદાનથી થળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૫૫ યાષ્ટ્રબતની ચૂાંટણીની દ્બત  
 યાષ્ટરધતની ઙૂંટણીભાં દયેઔ વભ્મના ભતને નટશ, 

યંત  ભતના ભૂલ્મને ખણતયીભાં રેલાભા ંઅલળ.ે 
 દયેઔ ધલધાનવભ્મના ભતન  ભૂલ્મ નીઙેની યીત ેનક્કી 
ઔયલાભાં અલળ.ે 

  
X ની ળે ૫૦૦ થી ચી ન શમ ત તેભા ં૧ ંઔન લધાય 

ઔયલાભાં અલળ.ે 
દા.ત. 
 ૩.૭૭૦ જો ભતભૂલ્મ શમ ત ૪ ભતભૂલ્મ ખણાળ.ે  
     

દયેઔ વંવદવભ્મના ભતન ં ભૂલ્મ નીઙેની યીતે નક્કી થળે.  
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           જો ૂણાુંઔ ½ ઔયતાં ભટ શમ, ત ત ે

વંવદ વભ્મના  ભતના ભૂલ્મભાં ૧ ંઔન લધાય ઔયલાભા ં
અલળ ે ને જો ૂણાુંઔ ½ ઔયતા ં નાન શમ, ત ત ે

ખણતયીભાં રલેાળ ેનશી. 
દા.ત. 
   3 ⅔ શમ ત 3+1 = 4 ભતભૂલ્મ 

  3 ⅓ શમ ત 3 ભતભૂલ્મ 
  

અન ચ્છેદ : - ૫૬  યાષ્ટ્રબતના શદ્દાની ભ દત 

 યાષ્ટરધત ળથ ઔે પ્રધતજ્ઞા ધાયણ ઔયે ત ેતાયીકથી 
૫ લગ વ ધી શદ્દા ય ઙાર  યશેળે. યંત  તેભના ઈતયાધધઔાયી 
શદ્દ ધાયણ ન ઔયે ત્માં વ ધી તેભની ભ દત ૂણગ થમેર શલા 
ચતા,ં તે શદ્દા ય ઙાર  યશેળ. 
 

અન ચ્છેદ : - ૫૭ પયી ચૂાંટાલાની ાત્રતા  
 યાષ્ટરધત ન ચ્ચેદ ૫૮ની જોખલાઇને ધીન 
યશીન ેખભે તટેરીલાય તે શદ્દા ય ઙૂટંાઇ ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૫૮ યાષ્ટ્રબત તયીકે ચૂાંટાલા ભાટેની 
રામકાત 

 બાયતના નાખટયઔ શલા જોઇએ. 
 ઉંભય ૩૫ લગ શલી જોઇએ. 
 રઔવબાના વભ્મ તયીઔે ઙૂંટાલાની 

રામઔાત શલી જોઇએ. 
 રાબન શદ્દ ધયાલતા શલા જોઇએ નશી. 

 

અન ચ્છેદ : - ૫૯ યાષ્ટ્રબતના શદ્દાની ળયત 
 ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશના વભ્મ થલા ઔઇ યાજ્મના 
ધલધાનભંડના વભ્મ યાષ્ટરધત તયીઔે ઙૂટંામ ત તે શદ્દ 
ધાયણ ઔયે તે શેરા ં ખશૃન  તાન  વભ્મદ યાજીનાભ  
અીન ેકારી ઔયલાન  યશેળે ને જો તેભણ ેયાજીનાભ  અપ્મ  
ન શમ, ત તે શદ્દ ધાયણ ઔયે તે તાયીકથી ખૃશની તભેની 

ફેઠઔ કારી ભાનલાભાં અલળ.ે 
 યાષ્ટરધત બાડ  અપ્મા લખય શદ્દાઔીમ ધનલાવન 
ઈમખ ઔયી ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૬૦  ળથ અથલા પ્રબતજ્ઞા 
 

અન ચ્છેદ : - ૬૧  યાષ્ટ્રબત ય ભશાબબમગ 

 યાષ્ટરધત ય અય ભૂઔલા ભાટે ખૃશના ⅟4 

વભ્મએ અલ ઠયાલ દાકર ઔયતાં શેરાં ૧૪ ટદલવની 

રેધકત નટટવ યાષ્ટરધત ઔે તેભના ઔામાગરમને અલાની 
યશેળે. 
 છ ે ખૃશભાં અલ ઠયાલ યછૂ ઔયલાભાં અલે ચે ત ે
ખૃશના ઔ ર વભ્મવંખ્માના ⅔ વભ્મએ તનેે વંભધત અી 
શમ, ત છ યાષ્ટરધત ય અય ભૂઔી ળઔાળ.ે 

 જ્માયે એઔ ખૃશ અય ભૂઔળ;ે ત્માયે ફીછ  ખૃશ તેની 

તાવ ઔયળે ને અલી તાવભાં યાષ્ટરધતને શાછય 
યશેલાન ને તાના લતી યછૂઅત ઔયાલલાન ધધઔાય 
યશેળે.  
 જ્માયે ફીછ  ખશૃ ણ અલ ઠયાલ ઔ ર વભ્મ 
વંખ્માની ⅔ ફશ ભતીથી વાય ઔયળે; ત્માયે ત ેતાયીક ેતે 

તાના દ યથી દૂય થમેરા ખણાળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : - ૬૨ યાષ્ટ્રબતન શદ્દ ખારી ડે ત ત ે
બયલા ભાટે ચૂાંટણી કયલાન વભમ અન ે પ્રવાંગાત 
ખારી ડતી જગા બયલા ચૂાંટામેરી વ્મબતતના શદ્દાની 
ભ દત  
 જ્માયે યાષ્ટરધતન  ંદ કારી ડે ત્માયે ળક્મ તટેરી 
જડથી ઙૂંટણી ઔયલાની યશેળે. યંત  ઔઇ ણ વંજોખભાં 
અલી ઙૂટંણી ૬ ભાવ ઔયતાં ભડી થલી જોઇએ નશી. 
 અલી ઙૂટંણીથી ધનભામેર વ્મધક્ત યાષ્ટરધત તયીઔે 
શદ્દ ધાયણ ઔયે ત ેતાયીકથી ૫ લગ વ ધી તાના દ ય 
ઙાર  યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૬૩ બાયતના ઉયાષ્ટ્રબત  
 બાયતના એઔ ઈયાષ્ટરધત યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ : - ૬૪ ઉયાષ્ટ્રબત શદ્દાની રૂએ 
યાજ્મવબાના વબાબત યશેળે  

 ઈયાષ્ટરધત શદ્દાની રૂએ યાજ્મવબાના વબાધત 
યશેળે ન ે તેભન ે યાજ્મવબાના વબાધત તયીઔેનાં ખાય 
ને બર્થથાં ભળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : - ૬૫ યાષ્ટ્રબતન શદ્દ પ્રવાંગાત ખારી 
યશે તે દયબભમાન અથલા તેભની ગેયશાજયી દયબભમાન 

ઉયાષ્ટ્રબત, યાષ્ટ્રબત તયીકે કામવ કયળ ેઅથલા તભેનાાં 

કામો ફજાલળે  
 જ્માયે યાષ્ટરધતન ં દ કારી ડે થલા તે 
તાની પયજો ફજાલી ળઔે તેભ ન શમ, ત્માયે ઈયાષ્ટરધત 

યાષ્ટરધતની પયજો ફજાલળ ેને અ વભમ દયધભમાન તભેને 
યાજ્મવબાના વબાધતના ંખાય ને બર્થથાં ભળ ેનશી. 
વભજૂતી :  
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ઈયના ન ચ્ચેદ ભ છફ યાષ્ટરધતની પયજો 
ઈયાષ્ટરધત ત્માયે છ ફજાલળે જ્માયે તે તેભની પયજો 
ફજાલલા ભાટે વક્ષભ ન શમ. યંત  શીં એઔ પ્રશ્ન એ 
ઈધ્થત એ થામ ચે ઔે યાષ્ટરધત તાની પયજો ફજાલી  
ળઔે તેભ નથી એ ફાફત નક્કી ઔણ ઔયી ળઔે. 

ડૉ. વલગલ્લી યાધાઔૃષ્ણન એલા પ્રથભ ઈયાષ્ટરધત 

શતા, છભેણે યાષ્ટરધતની પયજો અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ 

ન વાય ધનબાલી શમ. છૂન, ૧૯૬૦ભાં જ્માયે ડૉ. 

યાછડેદ્રપ્રવાદ યધળમાના પ્રલાવે ખમા શતા; ત્માયે વોપ્રથભ 
ડૉ. યાધાઔૃષ્ણનને યાષ્ટરધતનાં ઔામો ને પયજો લશન 
ઔયલાન લવય પ્રાપ્ત થમ શત.  

ફીજો અલ પ્રવંખ ત્માયે ફડમ જ્માયે ભે, ૧૯૬૧ભાં 
ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદ ખંબીય ધફભાયીભા ંવડામા ન ેતાના ં
ઔામો ઔયલા ભાટે વક્ષભ ફડમા. ઔેટરાઔ ટદલવની ધફભાયી 
ફાદ ડૉ. યાછડેદ્રપ્રવાદે ત ે છ વરાશ અી ઔે જ્માં વ ધી 

તે વંૂણગ ્લ્થ ન થઇ જામ, ત્માં વ ધી ઈયાષ્ટરધત 
એભનાં ઔામો ને પયજોન  ં લશન ઔયે. અભ, એ નક્કી 

ઔયલાની વત્તા યાષ્ટરધતભા ં છ ધનટશત ચે ઔે ત ે તાના ં
ઔામો ઔયલા ભાટે ક્માયે વક્ષભ નથી ને ક્માયે તાના ં
ઔામો ને પયજો તથા વત્તા  નઃગ્રશણ ઔયળે. 

બાયતના યાષ્ટરધત ને ઈયાષ્ટરધત ફંનનેા ંભૃત્મ , 
યાજીનાભાં ઔે દ યથી દૂય ઔયલાભાં અલે તલેા વંજોખભાં 
બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ ને તેભની ખેયશાછયીભાં વલોચ્ઙ 
દારતના લટયિ ડમામભૂધતગ અ દ વબંાળે. 1969ભાં 
યાષ્ટરધત ડૉ. જાઔીય શ વૈનના ભૃત્મ  ચી ઈયાષ્ટરધત શ્રી 
લી. લી. ધખટયએ યાજીનાભ ં અી દેતાં બાયતના ભ ખ્મ 

ડમામભૂધતગ શ્રી ટશદામત લ્લાએ ૨૦ છ રાઇ, ૧૯૭૯થી યાષ્ટરધત 
તયીઔે છલાફદાયી વંબાી શતી.  
 

અન ચ્છેદ : - ૬૬ ઉયાષ્ટ્રબતની ચૂાંટણી 
 ઈયાષ્ટરધતની ઙૂટંણી ફંન ેખૃશના ફનેરા ભતદાય 
ભંડના વભ્મ દ્વાયા ઔયલાભાં અલળે. 
 ઈયાષ્ટરધતની રામઔાત :- 

૧. બાયતના નાખટયઔ શલા જોઇએ.  
૨. ૩૫ લગની ઉંભય ધયાલતા શલા જોઇએ.  
૩. યાજ્મવબાના વભ્મ તયીઔે ઙૂટંાલાની રામઔાત ધયાલતા 
શલા જોઇએ.  
   

અન ચ્છેદ : - ૬૭ ઉયાષ્ટ્રબતના શદ્દાની ભ દત 

 ઈયાષ્ટરધતના શદ્દાની ભ દત તે શદ્દ ધાયણ ઔયે 
તે તાયીકથી ૫ લગની યશેળે. યંત  તેભના ઈત્તયાધધઔાયી 
(નલા ઈયાષ્ટરધત) શદ્દ ધાયણ ન ઔયે, ત્માં વ ધી તે 

તાના શદ્દા ય ઙાર  યશી ળઔળે. 
 તે યાષ્ટરધતને વંફધીને તાના શદ્દાન  
યાજીનાભ  અી ળઔળે. 
 યાજ્મવબાના વભ્મએ વાભાડમ ફશ ભતીથી  
વાય ઔયેર ન ે રઔવબાએ વંભધત અેર શમ તલેા 
ઠયાલ દ્વાયા તેભન ેદ યથી દૂય ઔયી ળઔાળ.ે 
અન ચ્છેદ : - ૬૮ ઉયાષ્ટ્રબત દની ખારી જગ્મા 
બયલા ભાટે ચૂાંટણી કયલાન વભમગા તથા 
પ્રવાંગાત ખારી ડેરી જગ્માને બયલા ભાટે ચૂાંટામરેી 
વ્મબતતની ભ દત 

 ઈયાષ્ટરધતના શદ્દાની ભ દત ૂયી થામ ત ે શેરા ં
ઙૂંટણી ઔયલી જોઇએ ને તેભન ં દ કારી ડે ત ફનતી 
ત્લયાએ ઙૂંટણી ઔયલી જોઇએ. 
અન ચ્છેદ : - ૬૯  ઉયાષ્ટ્રબતએ રેલાના ળથ 
અથલા પ્રબતજ્ઞા 
અન ચ્છેદ : - ૭૦  આકબસ્ભક પ્રવાંગ ેયાષ્ટ્રબતનાાં કામો 
ફજાલલા ફાફત 

 અ પ્રઔયણભાં છને ે ભાટે જોખલાઇ ઔયલાભાં અલેરી 
ન શમ તેલા અઔધ્ભઔ વંજોખભા ં યાષ્ટરધતની પયજો 
ફજાલલા ભાટે વંવદ ઔામદાથી તાન ે મગ્મ રાખ ે તલેી 
જોખલાઇ ઔયળે. 
અન ચ્છેદ : - ૭૧  યાષ્ટ્રબત અન ે ઉયાષ્ટ્રબતની 
ચૂાંટણીના બલલાદ 
 યાષ્ટરધત ન ે ઈયાષ્ટરધતની ઙૂટંણીના ધલલાદન 
ધનણગમ વલોચ્ઙ દારત ઔયળે ને તેન ધનણગમ અકયી 
ખણાળે. 
અન ચ્છેદ : - ૭૨ ભાપી લગેયે આલાની તથા અભૂક 

દાખરાઓભાાં વજા ભ રતલી યાખલાની, તેભાાંથી ભ બતત 

આલાની અથલા તે ઘટાડલાની યાષ્ટ્રબતની વત્તા 
 યાષ્ટરધત ભૃત્મ ની વજા વટશત તભાભ વજા ભાપ 
ઔયી ળઔે, ગટાડી ળઔે, તેન ભર ભઔૂપ યાકી ળઔે થલા 

તેભાંથી ભ ધક્ત અી ળઔે. 
અન ચ્છેદ : - ૭૩ કાયફાયી વત્તાભાાં લૃબદ્ 

 છ ેફાફતભા ંવંવદ ઔામદ ગડી ળઔે ત ેફાફત વ ધી 
વંગની ઔાયફાયી વત્તા ધલ્તયળે ને ઔઇ અંતયયાષ્ટરીમ 
ઔયાય ઔે વંધધના અધાયે ભેરી શમ તલેી વત્તા વંગ બખલી 
ળઔળે.  
અન ચ્છેદ : -  ૭૪ યાષ્ટ્રબતની ભદદ અન ેવરાશ ભાટે 
ભાંત્રીભાંડ 
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 યાષ્ટરધતને વરાશ અલા ને વશામ ઔયલા ભાટે 
પ્રધાનભંત્રી છનેા લડા શમ, તેલ  એઔ ભંત્રીભંડ યશેળે ન ે

યાષ્ટરધત અલા ભંત્રીભંડની વરાશ ન વાય તાના ં
ઔામો ઔયળે. 
 યંત  યાષ્ટરધત એલી વરાશની પેયધલઙાયણા ભાટે 
ભંત્રીભંડને ઔશી ળઔળે ને એલી પેયધલઙાયણા ચી 
ામેરી વરાશ પ્રભાણ ેયાષ્ટરધત ઔામગ ઔયળે.   
  ભંત્રીએ યાષ્ટરધતને ઔઇ વરાશ અી શતી ઔે 
ઔેભ ન ેઅી શતી ત ળ  ં વરાશ અી શતી, તેની ઔઇ 

ડમામારમ દ્વાયા તાવ થઇ ળઔળે નશી. 
વભજૂતી :  
 ઈયક્ત ન ચ્ચેદ ભ છફ યાષ્ટરધતને વરાશ 
અલા ને વશામ ભાટે ભંત્રીભંડ યશેળે ને યાષ્ટરધત 
તાનાં ઔામો ભંત્રીભંડની વરાશ ભ છફ ઔયળે તને થગ 
એલ થામ ચે ઔે યાષ્ટરધત અલા ભંત્રીભંડની વરાશથી 
ધલરુદ્ ઔઇ ઔામગ ઔયી ળઔે નશીં. જો ઔે તાના ધલલેઔાધીન 
ઔામો ભાટે યાષ્ટરધત ્લતંત્ર યીતે ઔામો ઔયી ળઔે ચે.  
 અથી જો પ્રધાનભંત્રી ઔઇ ભંત્રીની ધનભણૂઔ ભાટેની 
માદી અ ે ચે ન ેએ માદીભા ં ન શમ એલા ઔઇ ભંત્રીની 

યાષ્ટરધત દ્વાયા ધનભણૂઔ ઔયલાભાં અલે ચે, ત તને ે
ફંધાયણન બંખ ભાનાલાભાં અલળે ને તે ભાટે યાષ્ટરધત 
ય ભશાધબમખ ણ ઙરાલી ળઔામ ચે.   
 ફંધાયણભા ં ૪૨ભા વંળધન, ૧૯૭૬ દ્વાયા ઇડદીયા 
ખાંધીની વયઔાયે યાષ્ટરધત ભાટે ભંત્રીભંડની વરાશ 
ન વાય લતગલાન ં પયધછમાત ઔયલાભાં અવ્મ ં ને ભૂ 
ન ચ્ચેદને ફદરે અ ન ચ્ચેદ ભ છફની જોખલાઇ દાકર 
ઔયલાભાં અલી. ત્માયફાદ અલેરી ભયાયજી દેવાઇની 
છનતા વયઔાયે તે ન ચ્ચેદને તે ભ છફ યશેલા દઇને ત ેચી 
એઔ બાખ જોડી દીધ. તે ભ છફ ભંત્રીભંડને યાષ્ટરધત તેણે 
અેરી વરાશની એઔલાય  નધલગઙાયણા ભાટે છણાલી ળઔે 
તેલી જોખલાઇ દાકર ઔયલાભા ં અલી. યંત  ત્માયફાદ 
ામેરી વરાશ ભ છફ ઔામગ ઔયલ  ંયાષ્ટરધત ભાટે પયધછમાત 
ચે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૭૫ ભાંત્રીભાંડ વાંફાંબધત અન્મ 
જોગલાઈઓ 

 યાષ્ટરધત પ્રધાનભંત્રીન ે નીભળ ે ને તેભની 
વરાશથી ડમ ભંત્રીને નીભળ.ે  
 ભંત્રીભંડ રઔવબાની વભ્મ વંખ્માના 15% ઔયતા ં

લધ  શલ  ંજોઇએ નશી.  

ભંત્રી યાષ્ટરધતની ભયજી શમ ત્માં વ ધી શદ્દ 
બખલી ળઔળે. 
 ઔઇ ખૃશના વભ્મ ન શમ એલા ભંત્રી ૬ ભાવની ભ દત 
ૂયી થતાં ભંત્રી તયીઔે ઙાર  યશી ળઔળે નશી.  
અન ચ્છેદ : - ૭૬ એટની જનયર 

 યાષ્ટરધત વલોચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔે 
ધનભાલાન ેરામઔ શમ તલેી વ્મધક્તની એટની છનયર તયીઔે 
ધનભણૂઔ ઔયળે. 
 એટની છનયર યાષ્ટરધતની ભયજી શમ ત્માં વ ધી 
શદ્દ બખલળ ે ને યાષ્ટરધત નક્કી ઔયે ત ે ખાય તભેને 
ભળ.ે 
 એટની છનયરે ઔામદાઔીમ ફાફતભા ં બાયત 
વયઔાયને વરાશ અલાની યશેળે ને ત ેઈયાતં યાષ્ટરધત 
વોં ે તલેી ઔામદાઔીમ ્લરૂની ફીજી પયજો ફજાલલાની 
યશેળે. 
 એટની છનયરન ે બાયતના યાજ્મક્ષેત્રની તભાભ 
દારતભાં  વ નલણીન ધધઔાય યશેળે. 
અન ચ્છેદ : - ૭૭  બાયત વયકાયના કાભકાજન ાં 
વાંચારન 

 બાયત વયઔાયના ંતભાભ ઔાભઔાછ યાષ્ટરધતના નાભે 
થળે. 
અન ચ્છેદ : - ૭૮ યાષ્ટ્રબતને ભારશતી ૂયી ાડલા 
વાંફાંધભાાં પ્રધાનભાંત્રીની પયજો  
  બાયત વયઔાયના ઔાભઔાછ ન ે લશીલટ ંખ ે
રેલામેર તભાભ ધનણગમની પ્રધાનભંત્રીએ યાષ્ટરધતન ે જાણ 
ઔયલાની યશેળે. 

બાયત વયઔાયના ઔાભઔાછ ન ે લશીલટ ંખ ે
યાષ્ટરધત ભાખંે તેલી ડમ ભાટશતી પ્રધાનભંત્રીએ યૂી 
ાડલાની યશેળે. 
 ઔઇ ફાફત ંખ ે ઔઇ ભંત્રીએ ધનણગમ રીધ શમ 
ને ભંત્રીભંડે તનેી ધલઙાયણા ઔયેરી ન શમ, ત્માયે 

યાષ્ટરધત પયભાલ ે ત તલેી ફાફત ભંત્રીભંડની ધલઙાયણા 
ભાટે ભૂઔલાની યશેળે. 
અન ચ્છેદ : - ૭૯ વાંવદની યચના 
 વંવદ યાષ્ટરધત ને યાજ્મવબા તથા રઔવબા 
તયીઔે કાતા ંફ ેખૃશની ફનળે. 
અન ચ્છેદ : - ૮૦ :- યાજ્મવબાની યચના 
 યાજ્મવબા ઙૂટંામેર ૨૩૮ વભ્મ ન ે યાષ્ટરધત 
ધનમ ક્ત ઔયે તેલા ૧૨ વભ્મની ફનળ.ે 
 યાજ્મના પ્રધતધનધધન ેયાજ્મની ધલધાનવબા 
દ્વાયા ઙૂટંલાભાં અલળ,ે જ્માયે ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળના 
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પ્રધતધનધધન ે વંવદ નક્કી ઔયે ત ે યીતે વંદ ઔયલાભા ં
અલળ.ે 
 યાષ્ટરધત ઔરા, વાટશત્મ, ધલજ્ઞાન ન ેવભાછવેલા 

કે્ષત્ર ેધલધળષ્ટ જ્ઞાન ઔે પ્રત્મક્ષ ન બલ ધયાલતા શમ તલેા ૧૨ 
વ્મધક્તન ેયાજ્મવબાભા ંનીભળ.ે 
અન ચ્છેદ : - ૮૧ રકવબાની યચના 
 ન ચ્ચેદ ૩૩૧ની જોખલાઇને ધધન યશીન ે
રઔવબા વીધી ઙૂટંણીથી ઙૂટંામેરા ૫૩૦ વભ્મ ન ે
ઔેડદ્રળાધવત પ્રદેળના ૨૦ પ્રધતધનધધની ફનળ.ે 
અન ચ્છેદ : - ૮૨ પ્રત્મકે લસ્તીગણતયી ફાદ 
 નવ્મવલસ્થા 
 દયેઔ લ્તી ખણતયી ફાદ ફંન્ને ખૃશની ફેઠઔની 
પેયખઠલણી ઔયલાભા ંઅલળ.ે 
 વંવદના ખૃશની ફેઠઔની વખં્મા, જ્મા ંવ ધી  ૨૦૨૬ 

ચીની પ્રથભ લ્તી ખણતયીના અંઔડા પ્રધવદ્ ન થામ, 

ત્માં વ ધી ૧૯૭૧ અધાયે નક્કી ઔયલાભા ંઅલળ.ે  
અન ચ્છેદ : - ૮૩ વાંવદના ગૃશની ભ દત 

 યાજ્મવબાન  ંધલવછગન થળ ેનશી. રઔવબાની ભ દત 
તેની પ્રથભ ફેઠઔથી ાઙં લગની યશેળે.  

યાજ્મવબાના ⅓ વભ્મ દય ફીજા લગને તંે ધનલૃત્ત 
થળે. 
અન ચ્છેદ : - ૮૪ વાંવદના વભ્મદ ભાટેની રામકાત  

 બાયતન નાખટયઔ શલ જોઇએ. 
 રઔવબા ભાટે ઉંભય ૨૫ લગ ન ેયાજ્મવબા ભાટે 

ઉંભય ૩૦ લગ શલી જોઇએ.  
 નાદાય ના શલ જોઇએ. 
 ધ્થય ભખછન ના શલ જોઇએ. 

 ધલદેળી યાજ્મની નાખટયઔતા ્લીઔાયી ન શમ 
થલા ધલદેળી યાજ્મ પ્રત્મે લપાદાયી ઔે ધનિા 
ફતાલી ન શમ.  

અન ચ્છેદ : - ૮૫ વાંવદન ાં વત્ર, વત્ર વભાબપ્ત અન ે

બલવજવન 

 યાષ્ટરધત તાને મગ્મ રાખ ેતે વભમે ને ્થે 
વંવદના ફનં્ન ેખૃશની ફેઠઔ ફરાલળ ેન ેફંન્ન ેખશૃની વત્ર 
વભાધપ્ત ઔયી ળઔળે. યંત  તનેી પ્રથભ ફેઠઔની ચેલ્લી તાયીક 
ને ફીજી ફેઠઔની શેરી તાયીક લચ્ઙ ે૬ ભાવ ઔયતા ંલધ  
વભમખા શલ જોઇએ નશી. 
 યાષ્ટરધત રઔવબાન ં ધલવછગન ઔયી ળઔળે. 
અન ચ્છેદ : - ૮૬ ગૃશન ે વાંફધલાન તથા વાંદેળ 
ભકરલાન યાષ્ટ્રબતન શક 

 યાષ્ટરધત ફનં્ને ખૃશન ે વંદેળ ભઔરી ળઔળે ન ે
વંફધન ઔયી ળઔળે. 

અન ચ્છેદ : - ૮૭ યાષ્ટ્રબતન ાં ખાવ વાંફધન  
 યાષ્ટરધત દયેઔ ઙૂટંણી ચીની પ્રથભ ફેઠઔને ન ે
દયેઔ લગની પ્રથભ ફેઠઔન ે વંફધન ઔયળે ન ે ખૃશન ે
ફરાલલાન તાન ઇયાદ છણાલળ.ે 
અન ચ્છેદ : - ૮૮ ગૃશ અાંગ ે ભાંત્રીઓ તથા એટની 
જનયરના અબધકાય 

 દયઔે ભંત્રી ન ેએટની છનયરન ેવંવદના ઔઇ ણ 
ખૃશભાં શાછય યશેલાન, યછૂઅત ઔયલાન ન ેડમ યીતે 

તેની ઔામગલાશીભા ં બાખ રલેાન ધધઔાય યશેળે, યંત  અ 

ન ચ્ચેદની રૂએ તેને ભત અલાન ધધઔાય યશેળે 
નશી. 
અન ચ્છેદ : ૮૯ યાજમવબાના વબાબત અન ે

ઉવબાબત 

(૧) બાયતના ઈ-યાષ્ટરધત, શદ્દાની રૂ એ, યાજ્મવબાના 

વબાધત યશેળે. 
(૨) યાજ્મવબા, ફનતી ત્લયાએ, તાના એઔ વભ્મને ઈ-

વબાધત તયીઔે વંદ ઔયળ ે ને ઈ-વબાધતન શદ્દ 
કારી ડે ત્માયે ફીજા વભ્મને ઈ-વબાધત તયીઔે વંદ 
ઔયળે. 
અન ચ્છેદ : ૯૦ ઉવબાબતના દની ખારી જગ્મા, 

યાજીનાભ  અથલા રૂખવદ 

યાજ્મવબાના ઈ-વબાધત તયીઔે શદ્દ ધયાલતા વભ્મ - 

(ઔ) યાજ્મવબાના વભ્મ ન યશે ત તેભણ ે તાન શદ્દ 
કારી ઔયલ જોઇળે ; 

(ક) વબાધતન ે વંફધીને તાની વશીથી ઔયેરા 
રકાણથી ખભે ત્માયે તાના શદ્દાન ં યાજીનાભ  અી ળઔળ ે
; ન ે

(ખ) યાજ્મવબાના ત ેલકતના તભાભ વભ્મની ફશ ભતીએ 
વાય ઔયેરા ઠયાલથી તેભન ેતાના શદ્દ ઈયથી દૂય ઔયી 
ળઔાળે. યંત  કંડ (ખ)ના શેત  ભાટેન ઠયાલ, તે યછૂ ઔયલાના 

ઇયાદાથી ચાભા ં ચી ઙોદ ટદલવની નટટવ ાઇ 
શમ, ત છ તેભન ેશદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળ.ે 

અન ચ્છેદ : ૯૧ વબાબતની પયજો ફજાલલાની તથા 
વબાબત તયીકે કામવ કયલાની  ઉવબાબત અથલા 
અન્મ વ્મબતતની વત્તા 
(૧) વબાધતન શદ્દ કારી શમ તે દયધભમાન, થલા 

ઈ-યાષ્ટરધત, યાષ્ટરધત તયીઔે ઔામગ ઔયતા શમ થલા 

તેભના ઔામો ફજાલતા શમ તેલી ઔઇ ભ દત દયધભમાન, ત ે

શદ્દાની પયજો ઈ-વબાધત ફજાલળ ે થલા ઈ-
વબાધતન શદ્દ ણ કારી શમ ત યાષ્ટરધત ત ે શેત  ભાટે 
નીભે તલેા યાજ્મવબાના વભ્મ ત ેપયજો ફજાલળ.ે  
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(૨) યાછમવબાની ઔઇ ફઠેઔભાં વબાધતની ખેયશાછયી 
દયધભમાન, ઈ-વબાધત થલા જો તે ણ ખેયશાછય 

શમ ત યાજ્મવબાની ઔામગયીધતના ધનમભથી નક્કી ઔયલાભાં 
અલ ેએલી વ્મધક્ત, થલા એલ ઔઇ વ્મધક્ત શાછય ન શમ, 

ત યાજ્મવબા નક્કી ઔયે એલી ફીજી વ્મધક્ત, વબાધત 

તયીઔે ઔામગ ઔયળે. 
અન ચ્છેદ : ૯૨ જમાયે વબાબત અથલા 
ઉવબાબતને દૂય કયલાન ઠયાલ બલચાયણા શેઠ 
શમ ત્માયે તઓે ગૃશભાાં શાજય યશેલા છતાાં 
અધ્મક્ષસ્થાન રેળે નશીં 
(૧) યાજ્મવબાની ઔઇ ફેઠઔભાં ઈ-યાષ્ટરધતને શદ્દા 
ઈયથી દૂય ઔયલા ભાટેના ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા 
ઙારતી શમ તે લકત ે વબાધત ત ે થલા ઈ-
વબાધતને તેભના શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા ભાટેના ઔઇ 
ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ ત ેલકત ેઈ-વબાધત 
ત ે શાછય શમ ત ણ ધ્મક્ષ ્થાન રઇ ળઔળે નટશ 
ને ન ચ્ચેદ ૯૧ના કંડ (૨)ની જોખલાઇ, મથાપ્રવંખ, 

વબાધત થલા ઈ-વબાધત છભેાં ખેયશાછય શમ તલેી 
ફેઠઔને છભે રાખ  ડે ચે તેભ, અલી દયેઔ ફેઠઔને રાખ  ડળ.ે 

(૨) ઈ-યાષ્ટરધતન ે શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા ભાટેના ઔઇ 
ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ ત ેલકત,ે ઈયાષ્ટરધતન ે

યાજ્મવબાભા ં ફરલાન ને ન ચ્ચેદ ૧૦૦ભભાં ખભે ત ે
ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં એલા ઠયાલ ઈય થલા એલી 

ઔામગલાશી દયધભમાન ફીજી ઔઇ ફાફત ઈય ભત અલાન 
તેભને ઔઇ શઔ યશળે નટશ. 
અન ચ્છેદ : ૯૩ રકવબાના અધ્મક્ષ અન ેઉાધ્મક્ષ 

રઔવબા ફનતી ત્લયાએ તાના ફ ે વભ્મન,ે ન િભે, 

તેના ધ્મક્ષ ન ે ઈાધ્મક્ષ તયીઔે વંદ ઔયળે ને, 

મથાપ્રવંખ, ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષન શદ્દ કારી ડે 

ત્માયે ત્માયે ખૃશ ઔઇ ફીજા વભ્મન ે ધ્મક્ષ થલા 
ઈાધ્મક્ષ તયીઔે વંદ ઔયળે. 
અન ચ્છેદ : ૯૪ અધ્મક્ષ અન ે ઉાધ્મક્ષના શદ્દાની 

ખારી જગ્મા, યાજીનાભ  અથલા રૂખવદ 

રઔવબાના ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષ તયીઔે શદ્દ ધયાલતા 
વભ્મ 

(ઔ) રઔવબાના વભ્મ ન યશે ત તેભણે તાન શદ્દ કારી 
ઔયલ જોઇએ. 
(ક) એલા વભ્મ ધ્મક્ષ શમ ત ઈાધ્મક્ષન,ે ને 

ઈાધ્મક્ષ શમ ત ધ્મક્ષને વફંધીન ે તાની વશીથી 
ઔયેરા રકાણથી ખભે ત્માયે તાના શદ્દાન ં યાજીનાભ  અી 
ળઔળે; ન ે 

(ખ) રઔવબાના તે લકતના તભાભ વભ્મની ફશ ભતીએ 
વાય ઔયેરા ઠયાલથી તેભન ેશદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળ ે: 
 યંત  કંડ (ખ)ના શેત  ભાટેન ઠયાલ, તે યછૂ 

ઔયલાના ઇયાદાની ચાભા ં ચી ઙોદ ટદલવની નટટવ 
ાઇ ન શમ, ત યછૂ ઔયી ળઔાળે નટશ : 

 લધ ભા,ં રઔવબાન  ં ધલવછગન થામ ત્માયે 

ઈાધ્મક્ષ તે શદ્દાની પયજો ફજાલળ ેને ઈાધ્મક્ષન શદ્દ 
ણ કારી શમ ત યાષ્ટરધત ત ે શેત  ભાટે નીભે તલેા 
રઔવબાના વભ્મ ત ેપયજો ફજાલળ.ે 
અન ચ્છેદ : ૯૫ અધ્મક્ષના શદ્દાની પયજો ફજાલલાની 
તથા અધ્મક્ષ તયીકે કામવ કયલાની ઉાધ્મક્ષ અથલા 
અન્મ વ્મબતતની વત્તા 
(૧) ધ્મક્ષન શદ્દ કારી શમ ત્માયે ઈાધ્મક્ષ ત ેશદ્દાની 
પયજો ફજાલળ ેન ે ઈાધ્મક્ષન શદ્દ ણ કારી શમ ત 
યાષ્ટરધત ત ેશેત  ભાટે નીભે તલેા રઔવબાના વભ્મ તે પયજો 
ફજાલળ.ે 
(૨) રઔવબાની ઔઇ ફેઠઔભાં ધ્મક્ષની ખેયશાછયી 
દયધભમાન ઈાધ્મક્ષ થલા તે ણ જો ખેયશાછય શમ ત ે
ખૃશની  ઔામગયીધતના ધનમભથી નક્કી ઔયલાભા ં અલે ત ે
વ્મધક્ત, થલા ત ે વ્મધક્ત શાછય ન શમ ત ખૃશ નક્કી ઔયે 

એલી ફીજી વ્મધક્ત ધ્મક્ષ તયીઔે ઔામગ ઔયળે. 
અન ચ્છેદ : ૯૬ જમાયે અધ્મક્ષ અથલા ઉાધ્મક્ષને દૂય 
કયલાના ઠયાલ ય બલચાયણા ચારતી શમ ત્માયે તઓે 
ગૃશભાાં શાજય યશેલા છતાાં અધ્મક્ષ સ્થાન રેળે નશીં 
(૧) રઔવબાની ઔઇ ફેઠઔભાં ધ્મક્ષન ેશદ્દા ઈયથી દૂય 
ઔયલા ભાટેના ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ તે લકતે 
ધ્મક્ષ ત ે થલા ઈાધ્મક્ષને શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા 
ભાટેના ઠયાલ ય ધલઙાયણા ઙારતી શમ, ત્માયે ઈાધ્મક્ષ 

ત ે શાછય ગમ ત ણ, ધ્મક્ષ્થાન રઇ ળઔાળ નટશ 

ને ન ચ્ચેદ ૯૫ના કંડ (૨)ની જોખલાઇ, મથાપ્રવંખ, 

ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષ ખયેશાછય શમ તેલી ફેઠઔન ેછભે 
રાખે ડે ચે તેભ અલી દયેઔ ફેઠઔને રાખ  ડળ.ે 
(૨) રઔવબાભા ંધ્મક્ષને શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા ભાટેના 
ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ તે લકતે તભેને 
ખૃશભાં ફરલાન ન ે ફીજી યીત ે તનેી ઔામગલાશીભા ં બાખ 
રેલાન શઔ યશેળે, ન ેન ચ્ચેદ ૧૦૦ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ 

તે ચતા,ં એલા ઠયાલ ઈય થલા તનેી ઔામગલાશી દયધભમાન 

ફીજી ઔઇ ફાફત ઈય તેભને પક્ત શેરી લાય ભત 
અલાન શઔ યશેળે., ણ ભત વયકા ડે ત્માયે તેલ શઔ 

યશેળે નટશ. 
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અન ચ્છેદ : ૯૭ યાજમવબાના વબાબત અન ે
ઉવબાબત તથા રકવબાના અધ્મક્ષ અન ે
ઉાધ્મક્ષના લેતન બથથાાં 
યાજ્મવબા વબાધત ને ઈ-વબાધતને તથા 
રઔવબાના ધ્મક્ષ ન ે ઈાધ્મક્ષન ે વંવદ, ઔામદાથી 

નક્કી ઔયે તે પ્રભાણ ેને તે થે એલી જોખલાઇ ઔયલાભા ંન 
અલ ેત્મા ંવ ધી,ફીજી ન વધૂઙભા ંધનટદગષ્ટ ઔયેર ખાય ન ે

બર્થથા ંઅલાભા ંઅલળ.ે 
અન ચ્છેદ : ૯૮ વાંવદન ાં વબચલારમ 

(૧) વંવદના દયેઔ ખશૃને છ દ દ્તયી ્ટાપ યશેળે. 
 યંત  વંવદનાં ફન્ને ખૃશની વટશમાયી છખા 
ઉબી ઔયલાભા ંઅ કંડના ઔઇ ભછઔૂયથી ફાધ અલ ેચે એભ 
વભછલ ં નટશ. 
(૨) વંવદના ં ફેભાથંી ઔઇ ણ ખૃશની દપતયી ્ટાપની 
બયતીન ં ન ે ત ે ઈય નીભામેરી વ્મધક્તની નઔયીની 
ળયતન ં ધનમભન વંવદ ઔામદાથી ઔયી ળઔળે. 
(૩) વંવદ કંડ(૨) શેઠ જોખલાઇ ના ઔયે ત્મા ં વ ધી, 

યાષ્ટરધત, મથાપ્રવંખ, રઔવબાના ધ્મક્ષ થલા 

યાજ્મવબાના વબાધત વાથે ધલઙાય ધલધનમભમ ઔમાગ ચી, 

રઔવબા થલા યાજ્મવબાના દપતયી ્ટાપની બયતી ભાટે 
ને ત ે ઈય નીભામેરી વ્મધક્તની નઔયીની ળયતના 
ધનમભન ભાટે ધનમભ ઔયી ળઔળ ેને એ યીતે ઔયેરા ધનમભ 
વદયશ  કંડ શેઠ ગડેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ેધીન 
યશીન ેભરી ફનળ.ે 

કાભકાજન ાં વાંચારમ 
 

અન ચ્છેદ :- ૯૯ ગૃશના વભ્મએ રેલાના ળથ 
અથલા પ્રબતજ્ઞા  
વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ણ ખશૃના દયેઔ વભ્મ,ે તાની ફઠેઔ 

વંબાતા ંશેરા,ં યાષ્ટરધત થલા તેભણ ેએ થ ેનીભેરી 

ઔઇ વ્મધક્ત વભક્ષ ત્રીજી ન વૂધઙભાં ત ે શેત  ભાટે અરેા 
નભૂના પ્રભાણ ે ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા રલેી જોઇળે ન ે
પ્રધતજ્ઞાત્ર ઈય તાની વશી ઔયલી જોઇળે.   
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૦ ગૃશભાાં ભતદાન અન ે ખારી જગા 
શલા છતાાં ણ ગૃશની કામવ કયલાની વત્તા અન ેકયભ  

(૧) અ વંધલધાનભાં ડમથા જોખલાઇ ઔયી શમ ત ેધવલામ 
ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની ઔઇ ફેઠઔભાં થલા ફનં ેખૃશની વમં ક્ત 
ફેઠઔભાં તભાભ પ્રશ્નન ધનણગમ, ધ્મક્ષ થલા વબાધત ઔે 

ધ્મક્ષ તયીઔે ઔામગ ઔયનાય વ્મધક્ત ધવલામના તેભા ં શાછય 
યશી ભત અનાયા વભ્મની ફશ ભતીથી થળ.ે 

વબાધત ઔે ધ્મક્ષ થલા વબાધત ઔે ધ્મક્ષ તયીઔે 
ઔામગ ઔયનાય વ્મધક્ત શેરા ંત ભત અી ળઔળે નશી, ણ 

ભત વયકા ડે ત્માયે તેભન ે ધનણાગમઔ ભત યશેળે, છ ેતેભણ ે

અલ જોઇએ. 
(૨) ખૃશભાં ઔઇ વભ્મદ કારી ડે તેભ ચતા,ં વંવદના 

ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશન ે ઔામગ ઔયલાની વત્તા યશેળે ને 
વંવદની ઔઇ ણ ઔામગલાશી દયધભમાન ફેવલાન ઔે ભત 
અલાન ઔે ફીજી યીતે ઔામગલાશીભા ં બાખ રેલાન શઔ ન 
ધયાલતી ઔઇ વ્મધક્તએ તેભ ઔમાગન ં ાચથી ભારૂભ ડે તેભ 
ચતા,ં તે ઔામગલાશી ઔામદેવય ખણાળે. 

(૩) વંવદ ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે ત્મા ં વ ધી, 

વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ણ ખૃશની ફેઠઔ ભાટેન  ંઔયભ ખશૃના 
વભ્મની ઔ ર વંખ્માના એઔ દળાંળથી થળ.ે 
(૪) ઔઇ ખૃશની ફેઠઔ દયધભમાન ઔઇ વભમ ેઔયભ ન થામ 
ત ખૃશ ભઔૂપ યાકલાની થલા ઔયભ ન થામ ત્મા ં વ ધી 
તેની ફેઠઔ ભ રતલી યાકલાની વબાધત થલા ધ્મક્ષ 
થલા તે શેધવમતથી ઔામગ ઔયનાય વ્મધક્તની પયછ યશેળે.   
 

વભ્મની ગેયરામકાત 
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૧ ફેઠક ખારી કયલા અાંગ ે

(૧) ઔઇ વ્મધક્ત વંવદના ફન્ને ખૃશની વભ્મ થઇ ળઔળ ે
નશી ને ફન્ન ેખશૃના વભ્મ તયીઔે વંદ થમેરી વ્મધક્ત એઔ 
થલા ફીજા ખૃશભાંની તેની ફેઠઔ કારી ઔયે એ ભાટે વવંદે 
ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયલી જોઇએ.  
(૨) ઔઇ વ્મધક્ત વવંદની ન ે ઔઇ યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ઔઇ ખૃશની એભ ફન્નેની વભ્મ થઇ ળઔળ ે
નશી ન ે ઔઇ વ્મધક્ત, વંવદની ન ે  ઔઇ યાછમના 

ધલધાનભંડના ઔઇ ખૃશની એભ ફન્નનેી વભ્મ તયીઔે વંદ 
થામ, ત તેણ ે યાજ્મના ધલધાનભંડભાંની તાની ફેઠઔન  ં

ખાઈથી યાજીનાભ  અપ્મ  ં ન શમ ત યાષ્ટરધતએ ઔયેરા 
ધનમભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તલેી ભ દત ૂયી થમે તેની 
વંવદભાંની ફેઠઔ કારી ડળે.  
(૩) વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશના વભ્મ –  
(ઔ) ન ચ્ચેદ ૧૦૨ના કંડ (૧) થલા કંડ (૨)ભાં છણાવ્મા 
પ્રભાણે ખેયરામઔ ફન ેથલા 
(ક) મથાપ્રવંખ વબાધત થલા ધ્મક્ષન ે વંફધીન ે
તાની વશીથી ઔયેરા રકાણથી તાની ફેઠઔન  ંયાજીનાભ  
અે ને મથાપ્રવંખ, વબાધત થલા ધ્મક્ષ તે 

્લીઔાયે, ત તેભ થમે તનેી ફઠેઔ કારી ડળ.ે 

યંત  ટેા-કંડ (ક)ભા ં ઈલ્લેકેરા ઔઇ યાજીનાભાના 
દાકરાભા ં ભેરી ભાટશતી ઈયથી થલા ફીજી યીત ેન ે
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ત ે મગ્મ ખણ ે તલેી તાવ ઔમાગ ચી, મથાપ્રવંખ, 

વબાધત થલા ધ્મક્ષન ેકાતયી થામ ઔે એલ  યાજીનાભ  
્લધૈચ્ચઔ થલા લા્તધલઔ નથી, ત તે એ યાજીનાભ  

્લીઔાયી ળઔળે નશી. 
(૪) વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ખૃશની યલાનખી ધલના ઔઇ 
વભ્મ તનેી તભાભ ફેઠઔભાં થઇન ે વાઠ ટદલવની ભ દત   
વ ધી ખેયશાછય યશે ત ખૃશ તેની ફેઠઔ કારી ડી શલાન ં 
જાશેય ઔયી ળઔળે. 
યંત  વદયશ  વાઠ ટદલવની ભ દતની ખણતયી ઔયતી લકતે, 

છ ે ભ દત દયધભમાન ખશૃન ં વત્ર વભાપ્ત થમેર  ં શમ તે ભ દત   
થલા ઙાયથી લધ  ટદલવ વ ધી ખૃશની ફેઠઔ ભ રતલી યશી 
શમ ત ત ેભ દત ખણલાભા ંઅલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૨ વભ્મદ ભાટેની ગેયરામકાત 
(૧) ઔઇ વ્મધક્ત – 

(ઔ) છ ેશદ્દ ધયાલલાથી ખેયરામઔ થલાત  ંનથી એભ વવંદે 
ઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ ત ે ધવલામન બાયત વયઔાય 
થલા ઔઇ યાજ્મની વયઔાય શેઠ ફીજો ઔઇ રાબદામઔ 
શદ્દ ધયાલતી શમ, 

(ક) ધ્થય ભખછની શમ ને વત્તા ધયાલતા ડમામારમે 
તેને તલેી શલાન  ંજાશેય ઔમ ું શમ,  

(ખ) ભ ક્ત નશી ઠયાલેરી નાદાય શમ, 

(ગ) બાયતની નાખટયઔ ન શમ થલા તેણ ે્લચે્ચાએ ઔઇ 
ધલદેળી યાજ્મની નાખટયઔતા પ્રાપ્ત ઔયી શમ થલા ઔઇ 
ધલદેળી યાજ્મ પ્રત્મે ધનિા થલા લપાદાયી ્લીઔાયી શમ, 

(ઙ) વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ઔે ત ે શેઠ એ યીત ે
ખેયરામઔ ઠયાલામેરી શમ,  

ત ત,ે વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની વભ્મ તયીઔે 

વંદ થલા ને યશેલા ભાટે ખેયરામઔ ખણાળ.ે 
સ્ષ્ટ્ીકયણ : અ કંડના શેત  ભાટે, ઔઇ વ્મધક્ત વંગની 

થલા ઔઇ યાજ્મભા ં ભંત્રી ચે તલેા ઔાયણ ભાત્રથી, બાયત 

વયઔાય થલા તેલા યાજ્મની વયઔાય શેઠ ઔઇ 
રાબદામઔ શદ્દ ધયાલતી શલાન ં ખણાળે નશી.  
(૨) ઔઇ વ્મધક્ત દવભી ન વધૂઙ શેઠ એલી યીત ે
ખેયરામઔ ફની શમ ત, ત ે વંવદના ં ફેભાથંી ઔઇ ખૃશની 

વભ્મ થલા ભાટે ખેયરામઔ ખણાળે. 
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૩ વભ્મની ગેયરામકાત વાંફાંબધત 
પ્રશ્નન બનણવમ 

(૧) વંવદના ંફેભાંથી ઔઇ ખૃશન વભ્મ ન ચ્ચેદ ૧૦૨ના 
કંડ(૧)ભા ં છણાલેરી ખેયરામઔાત ૈઔી ઔઇ ણ 
ખેયરામઔાતન ેધીન ફડમ ચે ઔે ઔેભ ત ેવંફંધી ઔઇ પ્રશ્ન 

ઈધ્થત થામ ત તે પ્રશ્ન યાષ્ટરધતન ે ધનણગમાથ ે રકી 
ભઔરલાભાં અલળ ેન ેતેભન ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે  
(૨) એલા ઔઇ પ્રશ્ન ખંે ધનણગમ અતાં શેરા,ં યાષ્ટરધત 

ઙૂંટણી ઔધભળનન ધબપ્રામ ભેલળ ેન ેએલા ધબપ્રામ 
પ્રભાણે લતગળ.ે 
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૪ અન ચ્છેદ – ૯૯ શેઠ ળથ કે 

પ્રબતજ્ઞા રીધા શેરાાં અથલા રામક ન શલા અથલા 
ગેયરામક ઠેયલેર વ્મબતતન ે વાંવદભાાં શાજયી આલા 
અને ભત આલા ય દાંડ  
ઔઇ વ્મધક્ત ન ચ્ચેદ ૯૯ની છરૂટયમાતન  ંારન ઔમાગ શેરા ં
થલા ત ે વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ખૃશના વભ્મદ ભાટે 
રામઔ નથી થલા ખેયરામઔ થઇ ચે થલા વંવદ ેઔયેરા 
ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇથી તાને વભ્મ તયીઔે ખશૃભાં 
ફેવલાન ઔે ભત અલાન પ્રધતફંધ ચે એભ જાણતી શલા 
ચતા,ં ખૃશભા ંફેવ ેઔે ભત અે ત એ યીત ેત ેદયેઔ ટદલવ ભાટે 

ાંઙવ રૂધમાના દંડને ાત્ર થળે ન ેતે યઔભ વંગના રણેાં 
તયીઔે લવૂર ઔયલાભાં અલળ.ે 
 

વાંવદ અન ેતેના વભ્મના વત્તા, બલળેાબધકાય અન ે

ભ બતતઓ 
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૫ વાંવદનાાં ગૃશના તથા તેના વભ્મ 

અને વબભબતઓની વત્તા, બલળેાબધકાય લગેયે  

(૧) અ વંધલધાનની જોખલાઇ તથા વંવદની 
ઔામગયીધતના ધનમભન ભાટેના ધનમભ ન ે ્થામી શ ઔભન ે
ધીન યશીન,ે વંવદભાં લાણી-્લાતંત્ર્મ યશેળે. 

(૨) વંવદના ઔઇ વભ્મ ે વંવદભા ં થલા તેની ઔઇ 
વધભધતભા ંઔંઇ ઔહ્ય ં શમ થલા ભત અપ્મ શમ ત ેવંફંધભાં 
ઔઇ ડમામારમભા ંતેના ઈય ઔઇ ણ ઔામગલાશી થઇ ળઔળ ે
નશી ને વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ખૃશના ધધઔાયની રૂએ ઔે તે 
શેઠ ઔઇ ટયટગ , ઔાખ, ધનણગમ થલા ઔામગલાશી 

પ્રઔાધળત ઔયલા ંખે ઔઇ વ્મધક્ત વાભે એ યીતે ઔામગલાશી 
થઇ ળઔળે નશી.  
(૩) ફીજી ફાફતભા,ં વંવદના દયેઔ ખૃશના ને દયેઔ ખશૃના 

વભ્મના ને વધભતનાં વત્તા, ધલળેાધધઔાય ન ે

ભ ધક્ત વંવદ ઔામદાથી લકતલકત નક્કી ઔયે તેલા ંયશેળે, 

ન ેએલી યીત ેનક્કી ઔયલાભાં ન અલ ેત્મા ંવ ધી, વધંલધાન 

(ઙ ંભાીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૭૮ની ઔરભ ૧૫ 

ભરભાં અલ ે તેની તયત શેરાં તે ખૃશના ં ન ે તનેા 
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વભ્મના ને તેની વધભધતના વત્તા, ધલળેાધધઔાય 

ને ભ ધક્ત શમ તે યશેળે. 
(૪) કંડ (૧), (૨) ને (૩)ની જોખલાઇ છભે વંવદના 

વભ્મના વફંંધભાં રાખ  ડે ચે તેભ, છ ે વ્મધક્તન ે

વંવદની ઔઇ વધભધતભાં અ વંધલધાની રૂએ ફરલાન ન ે
ફીજી યીતે તનેી ઔામગલાશીભા ં બાખ રેલાન શઔ શમ તેભના 
વંફંધભાં રાખ  ડળ.ે  
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૬ વભ્મના ગાય – બથથાાં 

વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ખૃશના વભ્મને વંવદ લકતલકત 
ઔામદાથી ઠયાલે તેલાં ખાય-બર્થથા ંભેલલાન ને એ યીતે 
જોખલાઇ ન થામ ત્માં વ ધી, અ વંધલધાનના અયંબની તયત 

શેરા ં ટશંદ ડ ધભધનમનની વંધલધાન વબાના વભ્મની 
ફાફતભાં રાખ  ડતા શમ ત ેદયએ ન ેત ેળયતએ ખાય 
ને બર્થથાં ભેલલાન શઔ યશેળે.  
 

ધાયાકીમ કામવયીબત 
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૭ વાંવદભાાં ખયડાઓ યજૂ કયલા અન ે
વાય કયલા અાંગેની જોગલાઈ 

(૧) નાણા ધલધેમઔ ન ે ડમ નાણા ધલમઔ ધલધેમઔ 
ંખેના ન ચ્ચેદ ૧૦૯ ન ે ૧૧૭ની જોખલાઇને ધીન 
યશીન ેવંવદના ંફેભાથંી ઔઇ ખૃશભા ંઔઇ ણ ધલધેમઔ રાલી 
ળઔાળે.  
(૨) ન ચ્ચેદ ૧૦૮ ન ે ૧૦૯ની જોખલાઇને ધીન 
યશીન ે વંવદના ં ફનંે ખૃશએ વ ધાયા લખય થલા ફન્ન ે
ખૃશએ વંભધત અી શમ તેલા છ વ ધાયા વટશત, ઔઇ 

ધલધેમઔને વંભધત અી ન શમ ત્માં વ ધી, તે વંવદનાં ફન્ન ે

ખૃશએ વાય ઔયેર  ંખણાળ ેનશી.  
(૩) વંવદભાં ધલઙાયણા શેઠ શમ તે ધલધેમઔ ખૃશની વત્ર 
વભાધપ્તન ેઔાયણ ેયદ થળે નશી. 
(૪) યાજ્મવબાભાં ધલઙાયણા શેઠન  ં રઔવબાએ વાય 
ઔમ ું ન શમ તેલ  ધલધેમઔ રઔવબાન  ંધલવછગન થતાં યદ થળ ે
નશી. 
(૫) રઔવબાભા ંધલઙાયણા શેઠ શમ થલા રઔવબાએ 
વાય ઔમ ું શમ ને યાજ્મવબાભા ં ધલઙાયણા શેઠ શમ 
તેલ  ધલધેમઔ, ન ચ્ચેદ ૧૦૮ની જોખલાઇને ધીન યશીન ે

રઔવબાન  ંધલવછગન થતાં યદ થળે.  
 

અન ચ્છેદ :- ૧૦૮ અભૂક રયબસ્થબતઓભાાં ફાંન ે
ગૃશની વાંમ તત ફેઠક 

(૧) એઔ ખૃશે ઔઇ ધલધેમઔ વાય ઔયીન ેફીજા ખૃશન ેભઔરી 
અપ્મા ચી – 

(ઔ) ફીછ  ંખૃશ તે ધલધેમઔન ેનાભંછૂય ઔયે, થલા   

(ક) તે ધલધેમઔભા ંઔયલાના વ ધાયા ધલળ ેખૃશ ચેલટે વશભત 
ન થામ, થલા  

(ખ) ત ે ધલધેમઔ ફીજા ખૃશને ભે ત ે તાયીકથી ચ ભટશના 
ઔયતાં લધ  વભમ વ ધી ત ે ખૃશભાં વાય થમા ધલના ડ્ય  ં
યશે, ત રઔવબાના ધલવછગનને ઔાયણ ે ત ે ધલધેમઔ ધલરમ 

ામ્મ  ં ન શમ ત, તેની ઈય ધલઙાયણા ઔયલા ને ભત 

અલાના શેત  ભાટે યાષ્ટરધત ફન્ને ખશૃની વમં ક્ત ફઠેઔ 
બયલા ખૃશને ફરાલલાન તાન ઇયાદ ખૃશની ફઠેઔ 
ઙાર  શમ ત વંદેળાથી ને ઙાર  ન શમ ત યાછધત્રત 
જાશેયનાભાથી ખૃશને છણાલી ળઔળે.  
 યંત  અ કંડભાનં ઔઇ ણ ભછઔૂય ઔઇ નાણા 
ધલધેમઔને રાખ  ડળ ેનશી. 
(૨) કંડ (૧)ભા ં ઈલ્લેકેરા ચ ભટશનાની ભ દતની ખણતયી 
ઔયતી લકત,ે છ ેભ દત   દયધભમાન તે કંડના ેટાકંડ(ખ)ભાં 

ઈલ્લેકેરા ખશૃન ં વત્ર વભાપ્ત થમેર  ં શમ તે ભ દત થલા 
વતત ઙાયથી લધાયે ટદલવ વ ધી તે ખૃશની ફેઠઔ ભ રતલી 
યશી શમ ત ેભ દત ખણલાભા ંઅલળે નશી. 
(૩) યાષ્ટરધતએ કંડ (૧) ન વાય ફન્ન ે ખૃશની વંમ ક્ત 
ફેઠઔ બયલા ભાટે ખશૃન ે ફરાલલાન તાન ઇયાદ 
છણાવ્મ શમ ત્માયે ફેભાથંી ઔઇ ખૃશ તે ધલધેમઔ ંખ ે
અખ ઔામગલાશી ઙરાલી ળઔળે નશી. યાષ્ટરધત તાના 

જાશેયનાભાની તાયીક ચી ઔઇ ણ વભમે ત ેજાશેયનાભાભાં 
ધનટદગષ્ટ ઔયેરા શેત  ભાટે ત ેખૃશની વંમ ક્ત ફેઠઔ બયલા ખૃશને 
ફરાલી ળઔળે ન ે તે એભ ઔયે ત ખશૃ તે ન વાય 
ભળ.ે 
(૪) ફે ખૃશની વંમ ક્ત ફેઠઔભાં ઔઇ વ ધાયા ્લીઔાયામ ત 
તે વટશત તે ધલધેમઔ વંમ ક્ત ફેઠઔભાં ફન્ન ેખૃશના શાછય યશી 
ભત અનાયા વભ્મની ઔ ર વંખ્માની ફશ ભતીથી વાય 
થામ ત, તે અ વધંલધાનના શેત  ભાટે ફન્ન ેખૃશએ વાય 

ઔયેર ં ખણાળ.ે 
 યંત  વમં ક્ત ફેઠઔભા ં
(ઔ) તે ધલધેમઔ એઔ ખૃશે વાય ઔમાગ ચી ફીજા ખૃશે વ ધાયા 
વટશત વાય ઔમ ું ન શમ ને છ ેખૃશભાં તે પ્રથભ રાલલાભા ં
અવ્મ ં શમ તનેે એ ાચ  ભઔરલાભાં અવ્મ  ંન શમ, ત તે 

ધલધેમઔ વાય ઔયલાભા ં ધલરંફને રીધ ે તેભાં ઔયલ છરૂયી 
ફડમ શમ ત ે ધવલામન ફીજો ઔઇ વ ધાય તેભા ં વઙૂલી 
ળઔાળે નશી. 
(ક) ત ેધલધેમઔ એ યીતે વાય થમ  શમ ન ેાચ  ભઔલ્મ ં 
શમ ત તે ધલધેમઔના પક્ત ઈય છણાલેરા વ ધાયા ન ેછનેે 
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ંખે ખૃશ વશભત થમા ન શમ તલેી ફાફતને રખતા ફીજા 
વ ધાયા વૂઙલી ળઔાળ.ે  
 અ કંડ શેઠ ઔમા વ ધાયા ગ્રાહ્ય ચે ત ેધલળ ેધ્મક્ષ 
્થાને શમ ત ેવ્મધક્તન ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે 
(૫) યાષ્ટરધતએ છ ે વંમ ક્ત ફેઠઔ બયલા ભાટે ખૃશન ે
ફરાલલાન તાન ઇયાદ છણાવ્મ શમ ત ેચી, લઙભા ં

રઔવબાન ં ધલવછગન થમ ં શમ તે ચતા,ં અ ન ચ્ચેદ શેઠ 

વંમ ક્ત ફેઠઔ બયી ળઔાળ ેને ધલધેમઔ તેભા ં વાય ઔયી 
ળઔાળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૦૯ નાણાાં ખયડા અાંગેની ખાવ કામવલાશી  

(૧) નાણા ધલધેમઔ યાજ્મવબાભા ંયછૂ ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
(૨) રઔવબાએ નાણા ધલધેમઔ વાય ઔમાગ ચી, 

યાજ્મવબાને તનેી બરાભણ ભાટે ત ેભઔરલાભાં અલળ ેન ે
યાજ્મવબાએ ત ેભળ્ાની તાયીકથી ઙોદ ટદલવની ભ દતની 
ંદય તાની બરાભણ વટશત રઔવબાન ે ાચ  ભઔરલ  ં
જોઇળે ને તેભ થમ ેરઔવબા, યાજ્મવબાની તભાભ થલા 

તેભાંની ઔઇ બરાભણન ્લીઔાય થલા ્લીઔાય ઔયી 
ળઔળે. 
(૩) યાછમવબાએ ઔયેરી ઔઇ બરાભણન રઔવબા 
્લીઔાય ઔયે ત યાજ્મવબાએ બરાભણ ઔયેરા ને 
રઔવબાએ ્લીઔાયેરા વ ધાયા વટશત તે નાણા ધલધેમઔ 
ફન્ન ેખશૃએ વાય ઔયેર  ખણાળ.ે 
(૪) યાજ્મવબાએ ઔયેરી ઔઇ બરાભણન રઔવબા 
્લીઔાય ઔયે નશી થલા તે નાણા ધલધેમઔ યાજ્મવબાએ 
બરાભણ ઔયેરા વ ધાયા ધલના રઔવબાને ાચ  ભઔરલાભાં 
ન અલે ત વદયશ  ભ દત   યૂી થતાં રઔવબાએ તે વાય 
ઔયેર ં શમ ત ેરૂભા ંછ ફન્ન ેખશૃએ વાય ઔયેર  ંખણાળ.ે 
(૫) રઔવબાએ વાય ઔયેર  ન ે યાછમવબાન ે તેની 
બરાભણ ભાટે ભઔરેર  ંનાણા ધલધેમઔ ઙોદ ટદલવની ભ દતની 
ંદય રઔવબાને ાચ  ભઔરલાભા ંન અલ ેત અલી ભ દત 
ૂયી થતા ંરઔવબાએ ત ેવાય ઔમ ું શમ ત ેરૂભા ંછ ફન્ન ે
ખૃશએ વાય ઔયેર  ંખણાળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૧૦ ‘નાણા ખયડા’ની વ્માખ્મા 

(૧) અ પ્રઔયણના શેત  ભાટે, ઔઇ ધલધેમઔભાં નીઙેની 

તભાભ થલા તે ૈઔી ઔઇ ફાફતને રખતી જોખલાઇ 
અલતી શમ ત ત ેધલધેમઔ નાણા ધલધેમઔ ખણાળ ે: 
(ઔ) ઔઇ ઔય નાકલાની, નાફૂદ ઔયલાની, ભાપ ઔયલાની, તેભા ં

પેયપાય ઔયલાની થલા તેન  ધનમભન ઔયલાની, 

(ક) બાયત વયઔાયે નાણા ં ઔયછ ે રલેાન ં ઔે ઔઇ ફામંધયી 
અલાન  ધનમભન ઔયલાની થલા બાયત વયઔાયે રીધરેી 

ઔે રેલાની ઔઇ નાણાઔીમ છલાફદાયી ંખનેા ઔામદાભા ં
વ ધાય ઔયલાની,  

(ખ) બાયતના એઔધત્રત પંડ થલા અઔધ્ભઔ પંડના 
શલારાની, એલા ઔઇ પંડનાં નાણા ંબયલાની થલા તેભાથંી 

નાણા ંઈાડલાની,  

(ગ) બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી નાણાનં ધલધનમખ 
ઔયલાની,   

(ઙ) ઔઇ કઙગને બાયતના એઔધત્રત પંડ કાત ે ઈધાયલાન  ં
જાશેય ઔયલાની થલા એલા ઔઇ કઙગની યઔભ લધાયલાની,  

(ચ) બાયતના એઔધત્રત પંડ થલા બાયતના જાશેય ટશવાફ 
કાત ે નાણા ં પ્રાપ્ત ઔયલાની થલા એલા ં નાણાંન શલાર 
યાકલાની ઔે ત ે નાણા ં અલાની થલા વંગ ઔે ઔઇ 
યાજ્મના ટશવાફના ટડટ ંખેની, થલા  

(છ) ટેા-કંડ (ઔ) થી (ચ)ભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ફાફતન ે
અન ધંખઔ ઔઇ ફાફતની. 
(૨) ઔઇ ધલધેમઔ દંડ નાકલાની ઔે નાણાંના રૂભા ં ફીજી 
ધળક્ષા ઔયલાની થલા રાઇવડવ ભાટેની પી ઔે ફજાલેર 
વેલા ભાટેની પી ભાંખલાની ઔે અલાની જોખલાઇ ઔયત  ંશમ 
તેટરા છ ઔાયણ ેથલા ્થાધનઔ શેત  ભાટે ઔઇ ્થાધનઔ 
વત્તાભંડે ઔે ભંડે ઔઇ ઔય નાકલાની, નાફૂદ ઔયલાની, ભાપ 

ઔયલાની, તેભા ં પેયપાય ઔયલાની થલા તેન  ધનમભન 

ઔયલાની જોખલાઇ ઔયત  ં શમ તટેરા છ ઔાયણ ે તે નાણા 
ધલધેમઔ ખણાળ ેનશી. 
(૩) ઔઇ ધલધેમઔ નાણા ધલધેમઔ ચે ઔે નશી એલ પ્રશ્ન 
ઈધ્થત થામ ત ત ેંખ ેરઔવબાના ધ્મક્ષન ધનણગમ 
અકયી ખણાળ.ે  
(૩) ન ચ્ચેદ ૧૦૯ શેઠ જ્માયે દયેઔ નાણા ધલધેમઔ 
યાજ્મવબાને ભઔરલાભાં અલે ને ન ચ્ચેદ ૧૧૧ શેઠ 
જ્માયે ત ેયાષ્ટરધત વભક્ષ ન ભધત ભાટે યછૂ ઔયલાભાં અલ ે
ત્માયે તે નાણા ધલધેમઔ ચે એલા રઔવબાના ધ્મક્ષની 
વશીલાા પ્રભાણત્રન ળયે તનેા ઈય થમેર શલ 
જોઇએ.  
 

અન ચ્છેદ :-  ૧૧૧ ખયડાઓને અન ભબત 

વંવદના ખૃશએ ધલધેમઔ વાય ઔમ ું શમ ત્માયે તેન ે
યાષ્ટરધત વભક્ષ યછૂ ઔયલ  ંજોઇળે ન ેયાષ્ટરધત એલ  જાશેય 
ઔયળે ઔે ત ે ત ે ધલધેમઔને ન ભધત અ ે ચે થલા 
ન ભધત અલાન  યઔી યાકે ચે.  

યંત  ઔઇ ધલધેમઔ ન ભધત ભાટે તેભની વભક્ષ યછૂ 
થમા ચી, જો તે નાણા ધલધેમઔ  ન શમ ત, ખૃશ ધલધેમઔની 

થલા તનેી ઔઇ ધનટદગષ્ટ ઔયેરી જોખલાઇની 
 નધલગઙાયણા ઔયે ન ેકાવ ઔયીન,ે તાના વંદેળાભા ંતે 
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છનેી બરાભણ ઔયી શમ તેલા વ ધાયા દાકર ઔયલાન  
ઇચ્ચલાજોખ ચે ઔે ઔેભ ત ે ધલઙાયે તલેી ધલનતંીલાા વંદેળા 
વાથ ે યાષ્ટરધત ત ે ધલધેમઔ ફનતી ત્લયાએ ખૃશન ે ાચ  
ભઔરી ળઔળ ેને ઔઇ ધલધેમઔ એ યીત ેાચ  ભઔરલાભા ં
અલે ત્માયે તે ન વાય ધલધેમઔની  નધલગઙાયણા ઔયલી 
જોઇળે ને જો ખૃશ વ ધાયા વાથે ઔે વ ધાયા લખય ત ેધલધેમઔ 
પયી વાય ઔયે ન ેયાષ્ટરધત વભક્ષ ન ભધત ભાટે ત ેયછૂ 
ઔયલાભાં અલ,ે ત યાષ્ટરધતથી તેન ેન ભધત અલાન  યઔી 

ળઔાળે નશી. 
 

નાણાાંકીમ ફાફતભાાં કામવયીબત 
  

અન ચ્છેદ :  ૧૧૨ લાબવક નાણાકીમ ત્રક 

(૧) દયેઔ નાણાઔીમ લગ વંફંધભાં યાષ્ટરધત તે લગ ભાટે 
બાયત વયઔાયની ંદાજી અલઔ તથા કઙગન ં ત્રઔ છને અ 
બાખભા ં ‘‘લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔ’’ તયીઔે ઈલ્લેક ઔયલાભા ં

અવ્મ ચે, ત ેવંવદના ફનં્ને ખૃશ વભક્ષ યછૂ ઔયાલળ.ે  

(૨) લાધગઔ નાણાંઔીમ ત્રઔભાં વભાલેરા કઙગના ંદાછભાં – 

(ઔ) અ વંધલધાનભાં બાયતના એઔધત્રત પંડ કાત ેઈધાયેરા 
કઙગ તયીઔે લણગલેરા કઙગન ેશોંઙી લલા ભાટે જોઇતી યઔભ, 

ને  
(ક) બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી છ ે ફીછ  ં કઙગ ઔયલાની 
દયકા્ત શમ ત ેકઙગને શોંઙી લલા ભાટે જોઇતી યઔભ, 

 રખ ફતાલલાભા ં અલળ ે ને ભશેવૂર કાતેના 
કઙગન ેડમ કઙગથી રખ દળાગલલાભા ંઅલળ.ે 
(૩) નીઙને ં કઙગ બાયતના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેર ં કઙગ 
ખણાળે :- 

(ઔ) યાષ્ટરધતના ં ભતય ન ે બર્થથા ં ન ે તેભના શદ્દા 
ંખેન ં ફીછ  ંકઙગ,  

(ક) યાજ્મવબાના વબાધત ન ે ઈ-વબાધતના તથા 
રઔવબાના ધ્મક્ષ ન ેઈાધ્મક્ષના ખાય ને બર્થથા,ં 

(ખ) છ ે ઙઔૂલલાની છલાફદાયી બાયત વયઔાય ઈય શમ 
તેલા ં દલેા ંંખેન  ં કઙગ, છભેા ં વ્માછ, દલેા-ંબયાઇ પંડ-કઙગ 

ને દેલા-ંઙૂઔલણી કઙગ ન ેરન ઉબી ઔયલા ંખેના ને 
દેલાનંી વ્મલ્થા ને તનેી ઙૂઔલણી ંખેના ફીજા કઙગન 
વભાલેળ થામ ચે. 

(ગ) -   
(૧) ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળને થલા તેભના 
વંફંધભાં અલાના ખાય , બર્થથા ંને ેડળન, 

(૨) પેડયર ડમામારમના ડમામાધીળને થલા તેભના 
વંફંધભાં અલાનાં ડેળન, 

(૩) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં વભાધલષ્ટ ઔઇ ધલ્તાય 
વંફંધભાં શઔૂભત બખલતી થલા ટશંદ ડ ધભધનમનના 
ખલનગયના પ્રાંતભાં વભાધલષ્ટ ઔઇ ધલ્તાયના વંફંધભા ંઅ 
વંધલધાનના અયંબ શેરા ં ઔઇ વભમે શઔૂભત બખલી 
ઙૂઔેરા ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળન ેથલા તભેના 
વંફંધભાં અલાનાં ડેળન, 

(ઙ) બાયતના ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔ થલા તેભના 
વંફંધભાં અલાના ખાય, બર્થથા ંને ેડળન,  

(ચ) ઔઇ ડમામારમ ઔે રલાદી ટટર બ્મ નરન ઔઇ પેવર, 

શ ઔભનાભ ં થલા ઙૂઔાદાથી તલણી ભાટે જોઇતી યઔભ,  

(છ) અ વંધલધાન ેથલા વંવદે ઔામદાથી એ યીત ેઈધાયલ  ં
એભ જાશેય ઔમ ું શમ તેલ  ફીછ  કઙગ. 
 

અન ચ્છેદ :-  ૧૧૩ વાંવદભાાં અાંદાજો વાંફાંબધત 
કામવલાશી 
(૧) બાયતના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેરા કઙગન ેરખતા શમ 
તેટરા ૂયતા ંદાજો વંવદભાં ભતદાન ભાટે યછૂ ઔયલાભા ં
અલળ ે નશી, ણ અ કડંન ઔઇ ભછઔૂય તેભાનંા ઔઇ 

ંદાજોની વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ખૃશભા ંઙઙાગ થતા ંટઔાલ ે
ચે એભ વભછલ  નશી. 
(૨) વદયશ  ંદાજોભાથંી ફીજા કઙગન ે રખતા શમ તટેરા 
ૂયતા ંદાજો રઔવબા વભક્ષ ન દાનની ભાખણીના 
રૂ ે યછૂ ઔયલા જોઇળે ન ેરઔવબાન ેતેલી ઔઇ ભાંખણીન ે
ન ભધત અલાની થલા ન અલાની થલા તભેા ં
ધનટદગષ્ટ ઔયેરી યઔભ ગટાડીન ેભાખણીન ેન ભધત અલાની 
વત્તા યશેળે. 
(૩) યાષ્ટરધતની બરાભણ લખય ન દાન ભાટેની ઔઇ 
ભાખણી ઔયી ળઔાળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ :  ૧૧૪ બલબનમગ ખયડાઓ 

(૧) ન ચ્ચેદ ૧૧૩ શેઠ રઔવબાએ ન દાન ભંછૂય ઔમાગ 
ચી – 

(ઔ) રઔવબાએ એ યીતે ભંછૂય ઔયેર ન દાનન ેતથા   
(ક) બાયતના એઔધત્રઔ પંડ કાત ેઈધાયેરા ણ વંવદ વભક્ષ 
ખાઈ ભૂઔેરા ત્રઔભા ં ફતાલેરી યઔભ ઔયતાં ઔઇ ણ 
વંજોખભા ંલધે નશીં તટેરા કઙગને શોંઙી લલા ભાટે જોઇતા ં
તભાભ નાણાનં બાયતના એઔધત્રત પંડભાથંી ધલધનમખ ઔયલા 
ફનતી ત્લયાએ ધલધેમઔ યછૂ ઔયલ  જોઇળે.   
(૨) એ યીત ે ભંછૂય ઔયેરા ઔઇ ન દાનની યઔભભા ં પેયપાય 
થત શમ ઔે  તને  રક્ષ્મ ફદરાત  ં શમ થલા બાયતના 
એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેરા ઔઇ કઙગની યઔભભાં પેયપાય 
થત શમ તે ભતરફન એલા ઔઇ ધલધેમઔ ખંેન ઔઇ 
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વ ધાય વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ખૃશભા ંરાલી ળઔાળ ેનશી ન ે
ઔઇ વ ધાય અ કંડ શેઠ ્લીઔામગ ચે ઔે ઔેભ તે વફંધંભાં 
ધ્મક્ષ્થાને શમ ત ેવ્મધક્તન ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે 
(૩) ન ચ્ચેદ ૧૧૫ ન ે ૧૧૬ની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીન,ે અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ ન વાય વાય થમેરા 

ઔામદાથી ઔયામેરા ધલધનમખ શેઠ શમ તે ધવલામ, 

બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી ઔઇ નાણાં ઈાડી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ :  ૧૧૫ ૂયક, લધાયાન ાં અન ેઅબધક અન દાન 

(૧) યાષ્ટરધતએ – 

(ઔ) ન ચ્ચેદ ૧૧૪ની જોખલાઇ ન વાય ઔયેરા ઔઇ 
ઔામદાથી ઙાર  નાણાઔીમ લગ ભાટે ઔઇ કાવ વલેા ભાટે 
કઙગલાને ધધઔૃત ઔયેરી યઔભ ત ેલગ ભાટે ૂયતી છણામ 
ત, થલા ત ે લગ ભાટેના લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔભા ં

ધલઙાયેરી નશી એલી નલી વલેા કાત ેૂયઔ થલા લધાયાના 
કઙગની છરૂય ઙાર  નાણાઔીમ લગ દયધભમાન ઉબી થઇ શમ 
ત, થલા 

(ક) ઔઇ નાણાઔીમ લગ દયધભમાન ઔઇ વલેા કાતે થમેર ં 
કઙગ તે વલેા કાત ેને ત ેલગ ભાટે ભંછૂય ઔયેરી યઔભ ઔયતા ં
લધ  થમ ં શમ ત, વંવદના ફન્ન ેખૃશ વભક્ષ મથાપ્રવંખ, ત ે

કઙગની ંદાજી યઔભ ફતાલત ં ફીછ  ં ત્રઔ ભ ઔાલલ  ં જોઇળ ે
થલા રઔવબા વભક્ષ એલા લધાયા ભાટેની ભાખણી યછૂ 
ઔયાલલી જોઇળે. 
(૨) ન ચ્ચેદ ૧૧૨, ૧૧૩ ને ૧૧૪ની જોખલાઇ, લાધગઔ 

નાણાઔીમ ત્રઔ ને તેભાં દળાગલેર કઙગ વંફંધભાં થલા 
ન દાન ભાટેની ભાખણીના ન ેએ કઙગન ેથલા ન દાનન ે
શોંઙી લલા બાયતના એઔધત્રત પંડભાથંી નાણાંના 
ધલનમખને ધધઔૃત ઔયલા ભાટે ઔયેરા ઔામદા વંફંધભાં છભે 
વયઔતાગ થામ ચે, તેભ ત ે જોખલાઇ, એલા ઔઇ ત્રઔ 

ને કઙગ થલા ભાંખણીના વંફંધભાં તેભછ એલા કઙગને 
થલા એલી ભાખણી ંખનેા ન દાનન ેશોંઙી લલા ભાટે 
બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી નાણાંના ધલનમખને ધધઔૃત 
ઔયલા ભાટે ઔયલાના ઔઇ ઔામદા વંફંધભા ંવયઔતાગ થળે.  
 

અન ચ્છેદ :  ૧૧૬ રેખાન દાન (રશવાફ ેટે ભાંજૂય 

કયલાનાાં અન દાન), બલશ્વાવના આધાયે ભાંજૂય 

કયલાનાાં અન દાન તથા અલાદરૂ અન દાન 

(૧) અ પ્રઔયણની લૂગલતી જોખલાઇભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય 
શમ તે ચતા ં-  
(ઔ) ઔઇ નાણાઔીમ લગના ઔઇ બાખ ભાટે ંદાજી કઙગ ખંે, 

એલા ન દાન ધલળેના ભતદાન ભાટે ન ચ્ચેદ ૧૧૩ભા ં
ઠયાલેરી ઔામગયીધત ૂયી ન થામ તેભછ ત ે કઙગ વફંધંભાં 

ન ચ્ચેદ ૧૧૪ની જોખલાઇ ન વાય ઔામદ ન થામ ત્મા ં
વ ધી ખાઈથી ઔઇ ન દાન અલાની, 

(ક) ઔઇ વેલા ંખે બાયતની વાધનવાભગ્રી ઈય 
ણધાયી ભાખં ઉબી થામ ને ત ેવલેાનાં વ્માક્તા ન ે
ધનધિત ્લરૂન ે ઔાયણ ે તેન ે રખતી ભાખણી લાધગઔ 
નાણાઔીમ ત્રઔભા ંવાભાડમ યીતે ાતી ધલખત વાથે યછૂ 

ઔયલાન  ળક્મ ન શમ; ત્માયે તેલી ભાંખન ેશોંઙી લલા ભાટે 
ન દાન અલાની, 

(ખ) ઔઇ નાણાઔીમ લગની ઙાર  વલેાના બાખરૂ ન શમ 
તેલ  લાદરૂ ન દાન અલાની, 

- રઔવબાને વત્તા યશેળે ને વદયશ  ન દાનન ે
છ ે શેત  ભાટે ભંછૂય ઔયલાભાં અવ્મા શમ તે શેત  ભાટે 
બાયતના એઔધત્રત પંડભાથંી નાણાનંા ઈાડન ે ઔામદાથી 
ધધઔૃત ઔયલાની વંવદને વત્તા યશેળે. 
(૨) ન ચ્ચેદ ૧૧૩ ન ે ૧૧૪ની જોખલાઇ લાધગઔ 
નાણાઔીમ ત્રઔભા ંદળાગલેર ઔઇ કઙગ ંખ ેન દાન અલા 
વંફંધભાં ને એલા કઙગન ેશોંઙી લલા બાયતના એઔધત્રત 
પંડભાંથી નાણાંના ધલધનમખને ધધઔૃત ઔયલા ભાટે ઔયલાના 
ઔામદા વંફંધભા ંછભે વયઔતાગ થામ ચે તેભ ત ેજોખલાઇ 
કંડ (૧) શેઠ ઔઇ ન દાન અલાના ન ેત ેકંડ શેઠ 
ઔયલાના ઔઇ ઔામદા વફંંધભાં વયઔતાગ થળ.ે 
 

અન ચ્છેદ :  ૧૧૭ નાણાાંકીમ ખયડા ફાફતે ખાવ 
જોગલાઈ 

(૧) ન ચ્ચેદ ૧૧૦ના કંડ (૧)ના ેટા-કંડ (ઔ) થી 
(ઙ)ભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ ફાફત ભાટે જોખલાઇ ઔયત ં 
ધલધેમઔ થલા વ ધાય, યાષ્ટરધતની બરાભણ ધવલામ યછૂ 

ઔે પ્ર્થાધત ઔયી ળઔાળ ે નશી ન ે એલી જોખલાઇ ઔયત ં 
ધલધેમઔ યાજ્મવબાભાં યછૂ ઔયી ળઔાળ ેનશી.  

યંત  ઔઇ ઔયભાં ગટાડ ઔયલાની ઔે ત ે નાફૂદ 
ઔયલાની જોખલાઇ ઔયત ઔઇ વ ધાય પ્ર્તાધલત ઔયલા ભાટે 
અ કંડ શેઠ ઔઇ બરાભણની છરૂય યશેળે નશી. 
(૨) ઔઇ ધલધેમઔ થલા વ ધાય ભાત્ર દંડ નાકલાની ઔે 
નાણાનંા રૂભાં ફીજી ધળક્ષા ઔયલાની થલા રાઇવડવ 
ભાટેની પી ઔે ફજાલેરી વેલા ભાટેની પી ભાખલાની ઔે 
અલાની જોખલાઇ ઔયત શમ તટેરા છ ઔાયણ ે થલા 
્થાધનઔ શેત  ભાટે ઔઇ ્થાધનઔ વત્તાભંડ ઔે ભંડ 
દ્વાયા ઔઇ ઔય નાકલાની, નાફૂદ ઔયલાની, ભાપ ઔયલાની, 

તેભાં પેયપાય ઔયલાની થલા તેન  ધનમભન ઔયલાની જોખલાઇ 
ઔયત શમ તેટરા છ ઔાયણ ેતે ઈય છણાલેરી ઔઇ ફાફતની 
જોખલાઇ ઔયે ચે એભ ખણાળ ેનશી.  
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(૩) ધધધનમધભત ઔયીને છનેે ભરભા ંરાલલાથી બાયતના 
એઔધત્રત પંડભાંથી કઙગ ઔયલાન  થત  શમ તેલ  ધલધેમઔ, 

યાષ્ટરધતએ તે ઈય ધલઙાયણા ઔયલા ભાટે ત ેખૃશને બરાભણ 
ઔયી ન શમ, ત વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ખૃશથી વાય ઔયી 

ળઔાળે નશી. 
 

વાભાન્મ કામવયીબત 
 

અન ચ્છેદ :  ૧૧૮ વાંવદની વાભાન્મ કામવલાશીના 
બનમભ 
(૧) વંવદન  ં દયેઔ ખૃશ અ વંધલધાનની જોખલાઇને 
ધીન યશીન,ે તાની ઔામગયીધત ને તાના ઔાભઔાછના 

વંઙારનન  ંધનમભન ઔયલા ભાટે ધનમભ ઔયી ળઔળ.ે 
(૨) કંડ (૧) શેઠ ધનમભ ઔયલાભાં ન અલે ત્મા ંવ ધી અ 
વંધલધાનના અયંબની તયત શેરા ં ટશંદ ડ ધભધનમનના 
ધલધાનભંડ ંખે છ ેઔામગયીધતના ધનમભ ને ્થામી શ ઔભ 
ભરભાં શમ ત,ે મથાપ્રવંખ, યાજ્મવબાના વબાધત 

થલા રઔવબાના ધમક્ષ તેભાં વ ધાયાલધાયા ન ે
ન ઔૂ પેયપાય ઔયે તનેે ધીન યશીન,ે વંવદ વંફંધભાં 

ભરી થળે.  
(૩) યાજ્મવબાના વબાધત ને રઔવબાના ધ્મક્ષ 
વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ચી, યાષ્ટરધત ફે ખૃશની 

વંમ ક્ત ફેઠઔ ને ફ ે ખશૃ લચ્ઙેના વ્મલશાય ખંેની 
ઔામગયીધતને રખતા ધનમભ ઔયી ળઔળે.  
(૪) ફે ખૃશની વંમ ક્ત ફેઠઔભાં રઔવબાના ધ્મક્ષ થલા 
તેભની ખેયશાછયીભા ં કંડ (૩) શેઠ ઔયેરા ઔામગયીધતના 
ધનમભથી નક્કી ઔયલાભાં અલે ત ે વ્મધક્ત ધ્મક્ષ ્થાન 
રેળે. 
 

અન ચ્છેદ :  ૧૧૯ વાંવદભાાં નાણાાંકીમ કાભકાજન ાં કામદા 
દ્વાયા બનમભન 

નાણાઔીમ ઔાભઔાછ વભમવય ૂણગ ઔયલાના શેત  ભાટે, 

નાણાઔીમ ફાફતના થલા બાયતના એઔધત્રત પંડભાથંી 
નાણાનંા ધલધનમખ ભાટેના ઔઇ ધલધેમઔ વંફંધભા ંવંવદના 
દયેઔ ખશૃની ઔામગયીધત ન ે તનેા ઔાભઔાછના વંઙારનન  ં
ઔામદાથી વંવદ ધનમભન ઔયી ળઔળે ને એ યીત ે ઔયેરા 
ઔામદાની ઔઇ જોખલાઇ વંવદના ઔઇ ખૃશે ન ચ્ચેદ ૧૧૮ ના 
કંડ (૧) શેઠ ઔયેરા ધનમભ થલા ત ેન ચ્ચેદના કંડ (૩) 
શેઠ વંવદ વંફંધભાં ભરી ઔઇ ધનમભ ઔે ્થામી શ ઔભ 
વાથ ે વંખત શમ, ત તટેર ે ંળે ઔામદાની ત ે જોખલાઇ 

પ્રલતગળે. 
 

અન ચ્છેદ :  ૧૨૦ વાંવદભાાં લાયલાની બાા 
(૧) બાખ ૧૭ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતાં ણ ન ચ્ચેદ 
૩૪૮ની જોખલાઇન ેધીન યશીને વંવદન  ં ઔાભઔાછ ટશંદી 
થલા ંગ્રેજીભાં ઙરાલલાભાં અલળ.ે 

યંત  છ ેવભ્મ તાન ેઔશેલાન ં શમ ત ેટશંદી થલા 
ંગ્રેજીભાં ફયાફય વ્મક્ત ઔયી ળઔતા ન શમ તેભને તેભની 
ભાતૃબાાભા ં ખૃશન ે વંફધલાની યલાનખી, મથાપ્રવંખ, 

યાજ્મવબાના વબાધત થલા રઔવબાના ધ્મક્ષ 
થલા તે તયીઔે ઔામગ ઔયનાય વ્મધક્ત અી ળઔળે.  
(૨) વંવદ ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે ત, અ 

વંધલધાનના અયંબથી ંદય લગની ભ દત ૂયી થમા ચી 
અ ન ચ્ચેદભાથંી ‘‘ થલા ંગ્રેજીભા’ં’ એ ળબ્દ ઔભી 

ઔયલાભાં અવ્મા શમ તેભ તને ભર થળ.ે 
 

અન ચ્છેદ :-  ૧૨૧ વાંવદભાાં ચચાવબલચાયણા ય 
બનમાંત્રણ 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમ થલા ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ડમામાધીળની તાની પયજો ફજાલતી લેાએ લતગણૂંઔ ખંે, 

અભાં શલે ચી જોખલાઇ ઔમાગ પ્રભાણ ેતે ડમામાધીળન ેશદ્દા 
યથી દૂય ઔયલા ભાટે યછ ઔયત  ં ધનલેદન યાષ્ટરધત વભક્ષ 
યછૂ ઔયલા ભાટેના પ્ર્તાલ ઈય ઙઙાગ થતી શમ તે ધવલામ, 

વંવદભાં ઔઇ ઙઙાગ થઇ ળઔળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૨૨ ન્મામારમ દ્વાયા વાંવદની 
કામવલાશીની તાવ થઈ ળકળે નશીં. 
(૧) ઔામગયીધતની ઔશેલાતી ધનમભવયતાન ેઔાયણ ેવંવદની 
ઔઇ ઔામગલાશીની ઔામદેવયતા વાભે લાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ે
નશી. 
(૨) વંવદભા ં ઔામગયીધતન ં થલા ઔાભઔાછના વંઙારનન  ં
ધનમભન ઔયલા થલા વ્મલ્થા જાલલા ભાટે, અ 

વંધલધાનથી ઔે ત ે શેઠ વવંદના છ ેધધઔાયી ઔે વભ્મભાં 
વત્તા ધનટશત થઇ શમ ત,ે એ વત્તા લાયે ત્માયે ત ેંખ ેઔઇ 

ડમામારમની શઔૂભતને ધીન ખણાળ ેનશી.   
 

પ્રકયણ ૩ 

યાષ્ટ્રબતની ધાયાકીમ વત્તા 
 

અન ચ્છેદ : ૧૨૩ વાંવદની ફેઠક ચારતી ન શમ ત્માયે 
લટશ કભ ફશાય ાડલાની યાષ્ટ્રબતની વત્તા 

(૧) વંવદના ફન્ન ેખૃશન ં વત્ર ઙાર  ન શમ; ત્માયે ઔઇ ણ 
વભમે યાષ્ટરધતને કાતયી થામ ઔે તાત્ઔાધરઔ ખરાં રલેાન  ં
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તાને ભાટે છરૂયી ફનાલે એલા વંજોખ પ્રલતે ચે; ત તે 

એ વંજોખભાં તાને અલશ્મઔ છણામ તલેા લટશ ઔભ 
પ્રધવદ્ ઔયી ળઔળે. 
(૨) અ ન ચ્ચેદ શેઠ પ્રધવદ્ થમેરા લટશ ઔભન 
વંવદના ધધધનમભ છટેર છ પ્રબાલ ન ે ભર યશેળે, 

ણ એલ દયેઔ લટશ ઔભ - 

(ઔ) વંવદના ફન્ન ે ખૃશ  વભક્ષ ભૂઔલ જોઇએ ન ેવવંદ 
પયી ભે ત્માયથી ચ ઠલાટડમાં ૂયાં થમે થલા તે  ભ દત 
ૂયી થામ તે શેરા ં ફનંે ખૃશ તેને ન ભધત ન અતા 
ઠયાલ વાય ઔયે, ત તેભાનં ફીજો ઠયાલ વાય થમ ે ત ે

ભરભાં યશેળે નશી; ને  
(ક) યાષ્ટરધત ઔઇ ણ વભમે તેન ેાચ કેંઙી ળઔળે. 
સ્ષ્ટ્ીકયણ : વંવદના ખશૃન ે છ દી છ દી તાયીકએ પયી 
ભલા છણાલલાભા ં અલે ત અ કંડના શેત  ભાટે ચ 
ઠલાટડમાંની ભ દતની ખણતયી ત ેતાયીકભાથંી ભડી શમ 
તે તાયીકથી ઔયલાભાં અલળ.ે 
(૩) અ વંધલધાન શેઠ વંવદને છનેા ભાટે ધધધનમભ 
ઔયલાની વત્તા ન શમ તેલી ઔઇ જોખલાઇ અ ન ચ્ચેદ શેઠ 

લટશ ઔભથી ઔયલાભા ં અલ;ે ત તટેરે ંળ ે તે લટશ ઔભ 
યદફાતર ખણાળ.ે 
 

પ્રકયણ – ૪ 

વાંઘન ાં ન્મામતાંત્ર 
 

અન ચ્છેદ : ૧૨૪ વલોચ્ચ અદારતની સ્થાના અન ે
યચના 
(૧) બાયતન ં એઔ ઈચ્ઙતભ ડમામારમ યશેળે, છ ે બાયતના 

ભ ખ્મ ડમામભૂધતગન  ંન ે ઔામદાથી વંવદ લધ  વંખ્મા ઠયાલ ે
નશી ત્મા ંવ ધી લધ ભા ંલધ  ત્રીવ ડમામાધીળન ં ફનળ.ે 
(૨) ત ેઅ શેત  ભાટે છરૂયી ખણ ેતલેા ઈચ્ઙતભ ડમામારમ 
ન ે યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ વાથ ે
ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ચી, યાષ્ટરધત તાના વશી 

ધવક્કાલાા અદેળત્રથી ઈચ્ઙતભ ડમામારમના દયેઔ 
ડમામાધીળને નીભળ,ે છ ે ાવંઠ લગની ઉંભયના થામ ત્મા ં

વ ધી શદ્દ  ધયાલી ળઔળ.ે  
યંત  ભ ખ્મ ડમામભધૂતગ ધવલામના ઔઇ ડમામધીળની 

ધનભણૂઔની ફાફતભા ંશંભેળા બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ વાથ ે
ધલઙાય ધલધનભમ ઔયલાભા ંઅલળ.ે  
(ઔ) ઔઇ ડમામાધીળ, યાષ્ટરધતને વંફધીન ે તાની 

વશીથી ઔયેરા રકાણથી તાના શદ્દાન ં યાજીનાભ  અી 
ળઔળે. 

(ક) કંડ (૪)ની જોખલાઇ ભ છફ ઔઇ ડમામાધીળને તભેના 
શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળ.ે 
(યઔ) વંવદ ઔામદાથી ઠયાલે એલા વત્તાધધઔાયી દ્વાયા ન ે
તેલી યીતે ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળની ઈભય     
નક્કી ઔયલાભાં અલળ.ે 
(ઔ) ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની થલા એઔ ચી એઔ ફ ે ઔે 
લધ  ઈચ્ઙ ડમામારમની ચાભાં ચા ાંઙ લગ વ ધી 
ડમામાધીળ યશી ન શમ, થલા  

(ક) ઔઇ ઈચ્ઙ ડમારમની થલા એઔ ચી એઔ ફ ેઔે લધ  
ઈચ્ઙ ડમામારમની ચાભાં ચા દવ લગ વ ધી 
એડલઔેટ યશી ન શમ, થલા  

(ખ) યાષ્ટરધતના ધબપ્રામ પ્રભાણ ે નાભાટંઔત ઔામદા 
ધનષ્ણાત ન શમ ત, ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળ 

તયીઔે ધનભાલા ભાટે તે રામઔ ખણાળે નશી.  
સ્ષ્ટ્ીકયણ ૧ : અ કડંભાં ઈચ્ઙ ડમામારમ એટર ે
બાયતના યાછમકે્ષત્રના ઔઇ ણ બાખભા ં શઔૂભત ધયાલત  ં
થલા અ વધંલધાનના અયંબ શેરાં ઔઇ ણ વભમ ે
શઔૂભત ધયાલી ઙૂઔેર શમ એલ  ઈચ્ઙ ડમામારમ . 
સ્ષ્ટ્ીકયણ ૨ :  અ કંડના શેત  ભાટે ઔઇ વ્મધક્તની 
એડલઔેટ તયીઔેની ભ દતની ખણતયી ઔયતી લકત,ે ત ે

વ્મધક્તની એડલઔેટ થમા ચી, ધછલ્લા ડમામાધીળના શદ્દા 

ઔયતાં ઉતયતા દયજ્જાન નશી તલે ઔઇ ડમાધમઔ શદ્દ 
ધયાવ્મ શમ ત ેભ દતન વભાલેળ ઔયલાભાં અલળ.ે 
(૪) વાધફત થમેર ખેયલતગણૂઔ થલા ાત્રતાન ે ઔાયણ ે
ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ઔઇ ડમામાધીળન ે શદ્દા યથી દયૂ 
ઔયલા ભાટે વંવદના દયેઔ ખૃશે તે ખૃશની ઔ ર વભ્મ વંખ્માની 
ફશ ભતીના તથા ત ે ખૃશના શાછય યશીન ે ભત અનાય 
ચાભા ંચા ફ ેતૃતીમાંળ વભ્મની ફશ ભતીના ટેઔાલા ં 

ધનલેદન યાષ્ટરધત વભક્ષ એઔ છ વત્રભા ં યછૂ ઔમ ું શમ; ત ે
ચી યાષ્ટરધતએ ઔયેરા શ ઔભ ધવલામ, તેભને શદ્દા યથી દૂય 

ઔયી ળઔાળ ેનશી. 
(૫) કંડ (૪) શેઠ ધનલદેન યછૂ ઔયલા ભાટેની ન ે
ડમામાધીળની ખેયલતગણૂઔ ઔે ાત્રતાની તાવ ન ે
વાધફતી ઔામગયીધતન  ંધનમભન વંવદ ઔામદાથી ઔયી ળઔળ.ે 
(૬) ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔે નીભામરેી 
દયેઔ વ્મધક્તએ તે શદ્દ વબંાે તે શેરાં યાષ્ટરધત થલા 
તેભણે ત ેથ ેનીભેરી વ્મધક્ત વભક્ષ ત્રીજી ન વૂધઙભા ંઅ 
શેત  ભાટે અેરા નભૂના ન વાય ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા 
રેલી જોઇળે ન ે પ્રધતજ્ઞાત્ર ઈય તાની વશી ઔયલી 
જોઇળે. 
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(૭) ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔેન શદ્દ 
ધયાલી ઙૂઔેરી ઔઇ ણ વ્મધક્ત બાયતના યાજ્મક્ષેત્રની 
ંદયના ઔઇ ડમામારમભા ંથલા ઔઇ વત્તાધધઔાયી વભક્ષ 
લઔીરાત ઔે ઔાભઔાછ ઔયી ળઔળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૨૫ ન્મામધીળના ગાય લગેયે 

(૧) ઈચ્ઙત્તભ ડમામારમના ડમામાધીળને વંવદ ે ઔયેરા 
ઔામદાથી નક્કી ઔયલાભા ંઅલે તેલા ખાય ને ત ેથ ેતલેી 
યીતે જોખલાઇ ઔયલાભા ંન અલે ત્મા ંવ ધી, ફીજી ન વધૂઙભાં 

ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ંશમ તેલા ખાય અલાભાં અલળ.ે  
(૨) દયેઔ ડમામાધીળન ેવવંદે ઔયેરા ઔામદાથી ઔે તે શેઠ 
લકતલકત નક્કી ઔયલાભાં અલ ેતેલા ધલળેાધધઔાય ન ે
બર્થથા ંન ે યજા ન ેડેળન ંખનેા શઔ ભળ ેન ેએ 
યીતે નક્કી ઔયલાભાં અલે નશી ત્માં વ ધી ફીજી ન વૂધઙભાં 
ધનટદગષ્ટ ઔયેરા શમ તે ધલળેાધધઔાય, બર્થથાં ને શઔ 

ભળ.ે  
યંત  ઔઇ ડમામાધીળના ધલળેાધધઔાય થલા 

બર્થથાં ઔે યજા થલા ડેળન ંખેના શઔભાં તેભની ધનભણૂઔ 
ચી તેભન ેખેયરાબ થામ તલે પેયપાય ઔયી ળઔાળ ેનશીં.  
 

અન ચ્છેદ :  ૧૨૬ કામવકાયી ભ ખ્મ ન્મામાધીળની 
બનભણકૂ 

બાયતના ભ ખ્મ ડમામભધૂતગન શદ્દ કારી શમ ત્માયે, થલા 

ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ, ખેયશાછયીને ઔાયણ ેઔે ફીજા ઔાયણ ેતાના 

શદ્દાની પયજો ફજાલી ન ળઔે, ત્માયે ત ે ડમામારમના ફીજા 

ડમામાધીળભાથંી યાષ્ટરધત અ શેત  ભાટે નીભે ત ેડમામાધીળ 
તે શદ્દાની પયજો ફજાલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૨૭ તદથવ (એડશક) ન્મામાધીળની 

બનભણકૂ 

(૧) જો ઔઇ વભમ ે ઈચ્ઙત્તભ ડમામારમન ં વત્ર મછલા ઔે 
ઙાર  યાકલા ભાટે તે ડમામારમન ે ડમામધીળન ં ઔયભ ન 
થામ, ત યાષ્ટરધતની ૂલગ વંભધત રઇને ને વંફધંધત ઈચ્ઙ 

ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ વાથ ેધલઙાય ધલધનભમ ઔયીન,ે 

બાયતના ભ ખ્મ ડમામભધૂતગ, ઈચ્ઙતભ ડમામારમના 

ડમામાધીળ તયીઔેની ધનભણૂઔ ભાટે ધનમભાન વાય રામઔાત 
ધયાલતા શમ તલેા ત ેઈચ્ઙ ડમામારમના ઔઇ ડમામાધીળને, 

છરૂયી ભ દત વ ધી તદથગ ડમામાધીળ તયીઔે ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમની ફેઠઔભા ંશાછયી અલાની રેધકત ધલનંતી ઔયી 
ળઔળે. 
(૨) તાના શદ્દાની ફીજી પયજો ઔયતાં ગ્રતા અીને, 

તાની શાછયીની છરૂય શમ ત ે વભમે ને તેટરી ભ દત   

વ ધી, ઈચ્ઙતભ ડમામારમની ફેઠઔભા ં શાછયી અલાની 

એયીત ેનાભ ધનટદગષ્ટ થમેરા ડમામાધીળની પયછ યશેળે ને 
એ યીતે શાછયી અ ે તે દયધભમાન તેભન ે ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમના ડમામાધીળના ં તભાભ શઔૂભત, વત્તા ન ે

ધલળેાધધઔાય યશેળે, તેભછ તેભની પયજો તે ફજાલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૨૮ વલોચ્ચ અદારતની ફેઠકભાાં બનલૃત 
ન્મામાધીળની શાજયી 
અ પ્રઔયણભા ંખભે ત ે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં બાયતના ભ ખ્મ 

ડમામભૂધતગ ઔઇ ણ વભમ ે યાષ્ટરધતની લૂગવંભધત રઇન ે
ઈચ્ઙતભ ડમામારમના થલા પેડયર ડમામાધીળન શદ્દ 
ધયાવ્મ શમ તેલી થલા ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળન 
શદ્દ ધયાવ્મ શમ ન ેઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળ 
તયીઔે ધનભાલાની ધનમભાન વાય રામઔાત ધયાલતી વ્મધક્તન ે

ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામધીળ તયીઔે ફેવલાની ન ે
ઔામગ ઔયલાની ધલનંતી ઔયી ળઔળે ન ેએ યીતે છને ે ધલનંતી 
ઔયલાભાં અલી શમ તલેી દયેઔ વ્મધક્તન ેત ેએ યીત ેફવેીન ે
ઔામગ ઔયતી શમ ત્માં વ ધી યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને નક્કી ઔયે 
તેલા ં બર્થથાનં શઔ યશેળે તેભછ તેભને તે ડમામારમના 
ડમામાધીળના તભાભ શઔૂભત, વત્તા ન ે ધલળેાધધઔાય 

યશેળે, ણ ફીજી યીતે ત ે એ ડમામારમની ડમામાધીળ 

ખણાળે નશી. 

યંત  ઈય છણાલેરી ઔઇ વ્મધક્ત, તે ડમામારમના 

ડમામાધીળ તયીઔે ફેવલા ને ઔામગ ઔયલા વંભત ન થામ, 

ત તનેે અ ન ચ્ચેદભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયથી તેભ ઔયલાન  
પયછરૂ ખણાળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ :  ૧૨૯ વલોચ્ચ અદારત અબબરખે (યેકડવ) 
અદારત યશેળ ે

ઈચ્ઙતભ ડમામારમ યેઔડગ  ડમામારમ યશેળે ને તેન ે
તાન ધતય્ઔાય થલા ભાટે ધળક્ષા ઔયલાની વત્તા વટશતની 
એલા ડમામારમની તભાભ વત્તા યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૦ વલોચ્ચ અદારતન ાં સ્થ 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ટદલ્શીભાં થલા યાષ્ટરધતની 
ભંછૂયી રઇન ે બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ લકતલકત નક્કી 
ઔયે એલા ફીજા ્થ ેઔે ્થએ ફેવળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૧ વલોચ્ચ અદારતના ભૂબતૂ શકૂભત 

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીને – 

(ઔ) બાયત વયઔાય ન ે એઔ થલા લધાયે યાજ્મ 
લચ્ઙેની, થલા  
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(ક) એઔ તયપ બાયત વયઔાય તથા ઔઇ યાજ્મ ઔે યાજ્મ, 

ને ફીજી તયપ ફીજા એઔ થલા લધ  યાજ્મ લચ્ઙનેી, 

થલા  
(ખ) ફે થલા લધાયે યાજ્મ લચ્ઙનેી, 

ઔઇ તઔયાય છનેા ઈય ઔામદેવયના ઔઇ શઔન  ં
ધ્તત્લ ઔે તને ધલ્તાય અધાય યાકતા ં શમ તેલ 
(ઔામદા થલા શઔીઔતન) પ્રશ્ન વભામેર શમ ત ન ે
તેટર ે ંળ ે ફીજા ઔઇ ડમામારમન ે નશી ણ ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમન ેછ ભૂ શઔૂભત યશેળે.   
યંત  અ વધંલધાનના અયંબ શેરા ંછ ેઔયેરી શમ ઔે છનેા 
ઈય વશી ધવક્કા થમા શમ ને છ ેએલા અયંબ ચી ઙાર  
શમ તેલી થલા વદયશ  શઔૂભત છભેાંથી ઈદબલતી તઔયાય 
વ ધી ધલ્તયળ ે નશી એલી છભેા ં જોખલાઇ ઔયલાભાં અલી 
શમ તેલી ઔઇ વધંધ, ઔફરૂાતનાભ , ઔયાયનાભ , વભછૂતી, 

વનદ થલા તેલા ફીજા કતભાંથી ઈદબલતી તઔયાય વ ધી 
વદયશ  શઔૂભત ધલ્તયળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૨ વલોચ્ચ અદારતને કેટરાક કેવભાાં 
અીર કયલાની શકૂભત 

(૧) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાંની ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની 
દીલાની, પછદાયી ઔે ડમ ઔામગલાશીભાંના ઔઇ પેંવરા, 

શ ઔભનાભા ઔે અકયી શ ઔભ ંખે ત ે ઈચ્ઙ ડમામારમ 
ન ચ્ચેદ ૧૩૪-ઔ શેઠ એલ  પ્રભાણત્ર અે ઔે ત ે ઔેવભાં 
અ વંધલધાનના થગગટનની ફાફતભાં ઔામદાન તાત્ત્ધલઔ 
પ્રશ્ન વભાલેર ચે ત, ઈચ્ઙતભ ડમામારમભા ં ીર ઔયી 

ળઔાળે.  
(૨) એલ  પ્રભાણત્ર અલાભાં અલે ત્માયે ઈય છણાલેર 
ઔઇ પ્રશ્નન ધનણગમ, કટી યીતે થમ ચે એ ઔાયણ ે ત ે

ઔેવભાંન ઔઇ ક્ષઔાય ઈચ્ઙતભ ડમામારમને ીર ઔયી 
ળઔળે. 
સ્ષ્ટ્ીકયણ : અ ન ચ્ચેદના શેત  ભાટે ‘‘અકયી શ ઔભ’’ 

એ ળબ્દભા ં છ ે ભ દ્દાન ધનણગમ ીર ઔયનાયના રાબભા ં
થામ ત ઔેવના અકયી ધનઔાર ભાટે ત ે ૂયત થામ તલેા 
ભ દ્દાન ધનણગમ ઔયનાયા શ ઔભન વભાલેળ થામ ચે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૩ લડી અદારતભાાં દીલાની ફાફત 
વાંફાંબધત અીરભાાં વલોચ્ચ અદારતની અીરી 
શકૂભત 

(૧) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાંના ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની 
દીલાની ઔામગલાશીભાંના ઔઇ પેંવરા, શ ઔભનાભા  થલા 

અકયી શ ઔભ ંખે જો ત ેઈચ્ઙ ડમામારમ ન ચ્ચેદ ૧૩૪-ઔ 
શેઠ એલ  પ્રભાણત્ર અ ેઔે – 

(ઔ) ત ે ઔેવભાં ઔામદાન વ્માઔ ભશત્લન તાત્ત્ધલઔ પ્રશ્ન 
વભામેર ચે, ને  

(ક) ઈચ્ઙ ડમામારમના ધબપ્રામ ભ છફ વદયશ  પ્રશ્નન 
ધનણગમ ઈચ્ઙતભ ડમામારમે ઔયલ છરૂયી ચે, 

 ત, ઈચ્ઙતભ ડમામારમને ીર થઇ ળઔળે.  

(૨) ન ચ્ચેદ ૧૩૨ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ તે ચતા,ં ઈચ્ઙતભ 

ડમામારમભા ં કંડ (૧) શેઠ ીર ઔયનાય ઔઇ ક્ષઔાય 
એ ીર ભાટેના એઔ ઔાયણ તયીઔે એભ દરીર ઔયી ળઔળ ે
ઔે અ વંધલધાનના થગગટનની ફાફતભાં ઔામદાના તાત્ત્ધલઔ 
પ્રશ્નન ધનણગમ કટી યીત ેથમ ચે.  
(૩) અ ન ચ્ચેદભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ તે ચતાં ઔામદાથી 
વંવદ ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે, ત ઈચ્ઙ ડમામારમના એઔ 

છ ડમામાધીળના પેંવરા, શ ઔભનાભા ઔે અકયી શ ઔભ ઈય 

ઈચ્ઙ ડમામારમભા ંીર ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ :  ૧૩૪ પજદાયી ફાફતભાાં વલોચ્ચ 
અદારતની અીરી શકૂભત 

(૧) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાંની ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની 
પછદાયી ઔામગલાશીભાંના ઔઇ પેંવરા, અકયી શ ઔભ ઔે વજા 

ઈય, જો ત ેઈચ્ઙ ડમામારમે – 

(ઔ) ીર અયીની દભ ધક્તન શ ઔભ પેયલીન ે તનેે 
ભતની વજા ઔયી શમ, થલા 

(ક) તાના ધધઔાય નીઙેના ઔઇ ડમામારમભાથંી ઔઇ 
ઔેવ તાના વભક્ષ ઙરાલલા ભાટે ાચ કેંઙી રીધ શમ 
ન ે તેલી ઇડવાપી ઔામગલાશીભા ં અયી વ્મધક્તન ે દધત 
ઠયાલીને ભતની વજા ઔયી શમ, થલા 

(ખ) ઔેવ ઈચ્ઙતભ ડમામારમભાં ીર ઔયલા મગ્મ ચે, 

એલ  પ્રભાણત્ર ન ચ્ચેદ ૧૩૪-ઔ શેઠ અપ્મ ં શમ,  

 ત ઈચ્ઙતભ ડમામારમભા ંીર ઔયી ળઔાળ.ે  
યંત  ેટા કંડ (ખ) શેઠની ીર, ન ચ્ચેદ 

૧૪૫ના કંડ (૧) શેઠ તે થે ઔયલાભાં અલ ે તેલી 
જોખલાઇન ે ને ઈચ્ઙ ડમામારમ ઠયાલ ે ઔે પયભાલ ે ત ે
ળયતને ધીન યશીન ેઔયી ળઔાળે. 
(૨) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાથંી ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની 
પછદાયી ઔામગલાશીભાંના ઔઇ પેંવરા, અકયી શ ઔભ ઔે વજા 

ઈય, ઔામદાભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલ ે તલેી ળયત ને 

ભમાગદાન ે ધીન યશીન,ે ીર ્લીઔાયલાની તથા 

વાંબલાની લધ  વત્તા, ઔામદાથી વંવદ ઈચ્ઙતભ 

ડમામારમન ેઅી ળઔળે. 
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અન ચ્છેદ : ૧૩૪ (ક) વલોચ્ચ અદારતને અીર 
કયલા ભાટેન ાં પ્રભાણત્ર 
 

ન ચ્ચેદ ૧૩૨ના કંડ (૧) થલા ન ચ્ચેદ ૧૩૩ના 
કંડ (૧) થલા ન ચ્ચેદ ૧૩૪ના કંડ (૧)ભા ં ઈલ્લકેેર 
પેંવર, શ ઔભનાભ ,ં અકયી શ ઔભ ઔે વજા ઔયનાય દયેઔ ઈચ્ઙ 

ડમામારમ, ન ચ્ચેદ ૧૩૨ના કંડ (૧) થલા ન ચ્ચેદ 

૧૩૩ના કંડ (૧) થલા, મથાપ્રવંખ, ન ચ્ચેદ ૧૩૨ના કંડ 

(૧)ના ટેા-કંડ (ખ)ભા ંઈલ્લકેેરા પ્રઔાયન ં પ્રભાણત્ર ત ેઔેવ 
ભાટે અી ળઔામ ઔે ઔેભ ત ેપ્રશ્નન ધનણગમ, - 

(ઔ) તનેે તેભ ઔયલાન  મગ્મ રાખ,ે ત તે ચી ફનતી ત્લયાએ 

તાની ભેે ઔયી ળઔળ,ે ને  

(ક) નાયાછ થમેરા ક્ષઔાય તયપથી થલા તનેા તયપથી 
ભોધકઔ યજી ઔયલાભા ં અલી શમ, ત તે ધનણગમ, એલ 

પેંવર, શ ઔભનાભ ,ં અકયી શ ઔભ થલા વજા ઔમાગ ચી તેન ે

તયત ઔયલ જોઇળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૫ વભલામી અદારતની શકૂભત અન ે
વત્તા અાંગ ેવાંવદ જોગલાઈ ન કયે ત્માાં વ ધી વભલામી 
અદારતની શકૂભત અન ે વત્તા વલોચ્ચ અદારત 
લાયી ળકળ ે

ન ચ્ચેદ ૧૩૩ થલા ન ચ્ચેદ ૧૩૪ની જોખલાઇ છને ે
રાખ  ડતી શમ તલેી છ ે ફાફત ખંે અ વધંલધાનના 
અયંબની તયત શેરા ં ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદા શેઠ પેડયર 
ડમામારમ શઔૂભત ન ે વત્તા લાયત  ં શમ ત ે ફાફત 
વંફંધભાં ઔામદાથી વંવદ ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે ત્માં વ ધી 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ેણ શઔૂભત ન ેવત્તા યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૬ વલોચ્ચ અદારતે અીર કયલા ભાટે 
ખાવ ભાંજૂયી આલા ફાફત 

(૧) અ પ્રઔયણભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં ઈચ્ઙતભ 

ડમામારમ તાની ધલલઔેફ ધદ્ ન વાય બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રભાંના ઔઇ ડમામારમે ઔે ટટર બ્મ નર ે ઔઇ દાલા ઔે 
ફાફતભાં અેરા ઔઇ પેંવરા થલા ઔયેરા ઔઇ 
શ ઔભનાભા, ધનણગમ, વજા થલા શ ઔભ ઈય ીર ઔયલાની 

કાવ યલાનખી અી ળઔળ.ે  
(૨) વળસ્ત્ર દ વંફંધી ઔઇ ઔામદાથી ઔે ત ે શેઠ યઙેરા 
ઔઇ ડમામારમ ે ઔે ટટર બ્મ નર ેઅેરા ઔઇ પેવરા થલા 
ઔયેરા ઔઇ ધનણગમ, વજા થલા શ ઔભન ેકંડ(૧)ન ઔઇ ણ 

ભછઔૂય રાખ  ડળ ેનશીં. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૭ વલોચ્ચ અદારન ે તાના દ્વાયા 
અામેરા આદેળ કે બનણવમ ય  નઃબલચાયણા 
કયલાની વત્તા 
વંવદે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની થલા ન ચ્ચેદ ૧૪૫ શેઠ 
ઔયેરા ધનમભની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે ઈચ્ઙતભ 

ડમામારમન ેતે વબંામરેા ઔઇ પેંવરાની થલા ઔયેરા 
શ ઔભની  નધલગઙાયણા ઔયલાની વત્તા યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૮ વલોચ્ચ અદારતની શકૂભતભાાં લૃબદ્ 
કયલા ફાફત 

(૧) ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ેવંગ માદીભાંની ઔઇ ણ ફાફત 
ંખે ઔામદાથી વંવદ અે તેલી લધાયાની શઔૂભત ને વત્તા 
યશેળે. 
(૨) ઔઇ ફાફત ંખ ે બાયત વયઔાય ન ે ઔઇ યાજ્મની 
વયઔાય કાવ ઔયાયથી અ ે એલી શઔૂભત ન ે વત્તા 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમ લાયે તેલી જોખલાઇ ઔામદાથી વવંદ 
ઔયે ત ઈચ્ઙતભ ડમામારમને તેલી લધ  શઔૂભત ન ે વત્તા 
યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૯ વલોચ્ચ અદારતને કેટરીક યીટ 
કાઢલાની વત્તા આલા ફાફત 

ન ચ્ચેદ ૩૨ના કંડ (૨)ભાં છણાલેરા શમ ત ેધવલામના ઔઇ 
શેત  ભાટે, છભેાં ફંદી પ્રત્મક્ષીઔયણ (શેધફમવ ઔગવ), 

યભાદેળ (ભેડડેભવ), પ્રધતેધ (પ્રટશધફળન), ધધઔાય-

ૃચ્ચા (ક્લ લયડટ) ન ે ઈત્પ્રેણ (વધળગમયયી) 
પ્રઔાયની ટયટ થલા તેભાંની ઔઇ ટયટન વભાલેળ થામ ચે 
તેલા અદેળ, શ ઔભ થલા ટયટ ઔાઢલાની વત્તા વવંદ 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ેઅી ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૩૯ (ક) કેટરાક કેવ તફદીર કયલા 
વાંફાંબધત જોગલાઈ 

(૧) છભેાં ઔામદાના તનેા તે છ થલા લ્ત તઃ તે છ તાત્ત્ધલઔ 
પ્રશ્ન વભામેર શમ તલેા ઔેવ ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ને એઔ 
ઔે લધ  ઈચ્ઙ ડમામારમ વભક્ષ થલા ફે ઔે લધ  ઈચ્ઙ 
ડમામારમ વભક્ષ ધનઔાર ફાઔી શમ ત્માયે ને ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમને તાની ભેે થલા બાયતના એટની છનયરે 
થલા એલા ઔઇ ઔેવના ક્ષઔાયે ઔયેરી યજી ઈયથી 
એલી કાતયી થામ ઔે એલા પ્રશ્ન વ્માઔ ખત્મ ધયાલતા 
તાધત્લઔ પ્રશ્ન ચે ત્માયે ઈચ્ઙતભ ડમામારમ, ઈચ્ઙ ડમામારમ 

થલા ઈચ્ઙ ડમામારમ વભક્ષ ધનઔારફાઔી શમ તેલા ઔેવ 
ાચા કેંઙી રઇ ળઔળે ને ત ેતભાભ ઔેવન ધનઔાર ઔયી 
ળઔળે.  
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યંત  ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ઔામદાના વદયશ  પ્રશ્નન 
ધનણગમ ઔમાગ ચી, તેલી યીત ે ાચ કેંઙી રીધેર ઔઇ ણ 

ઔેવ એલા પ્રશ્ન ંખેના પેવરાની એઔ નઔર વાથે છ ે
ડમામારમભાંથી ઔેવ ાચ કેંઙી રીધ શમ તે ઈચ્ઙ 
ડમામારમન ે ાચ ભઔરી ળઔળે ને ઈચ્ઙ ડમામારમ ત ે
ભળ્,ે એલા પેવરાન ે ન રૂ ઔેવન ધનઔાર ઔયલાની 

ઔામગલાશી ઔયળે.  
(૨) ડમામન શેત  ધવદ્ ઔયલા ભાટે તેભ ઔયલ  ઇષ્ટ ચે એભ 
ઈચ્ઙતભ ડમામારને રાખ ેત, ત ેઔઇ ણ ઈચ્ઙ ડમામારમભાં 

ધનઔારફાઔી શમ તલે ઔઇ ઔેવ, ીર થલા ફીજી 

ઔામગલાશી ફીજા ઔઇ ડમામારમને તફદીર ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૦ વલોચ્ચ અદારતની વશામક વત્તા 
અ વધંલધાનથી ઔે ત ેશેઠ ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ેામેરી 
શઔૂભત ત ે ડમામારમ લધ  વયઔાયઔ યીત ેબખલી ળઔે ત ે
શેત  ભાટે છરૂયી ઔે ઇચ્ચલાજોખ છણામ તેલી અ વંધલધાનની 
ઔઇ જોખલાઇ વાથ ેવખંત ન શમ તલેી ૂયઔ વત્તા ત ે
ડમામારમને અલા ભાટે વંવદ ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૧ વલોચ્ચ અદારતની વશામક વત્તા 
 ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ે પ્રધતાટદત ઔયેર ઔામદ 
બાયતના યાજ્મક્ષેત્રની ંદયના ં તભાભ ડમામારમન ે
ફંધનઔતાગ યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૨ વલોચ્ચ અદારત દ્વાયા જાશેય 
કયામેર કામદ બાયતના યાજમકે્ષત્રભાાં તભાભ અદારત 
ભાટે ફાંધનકતાવ યશેળ ે

(૧) ઈચ્ઙતભ ડમામારમ તાની શઔૂભત લાયતા ંતાની 
વભક્ષ ધલઙાયણા ભાટે ફાઔી શમ તલેા ઔઇ દાલા ઔે ફાફતભાં 
વંૂણગ ડમામ અલા ભાટે તાન ે છરૂયી રાખ ે એલ  
શ ઔભનાભ  થલા એલ શ ઔભ ઔયી ળઔળ ેને એ યીત ેઔયેરા 
શ ઔભનાભાન થલા શ ઔભન વંવદે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ઔે 
તે શેઠ ઠયાવ્મ  ંશમ એ યીતે ન ેત ેથે એ યીતે જોખલાઇ 
ઔયલાભાં ન અલ ે ત્મા ં વ ધી, યાષ્ટરધત શ ઔભથી ઠયાલ ે એ 

યીતે બાયતના વભગ્ર યાજ્મક્ષતે્રભાં ભર થળે.  
(૨) વંવદે અ થે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 
ધીન યશીન,ે ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ે બાયતના વભગ્ર 

યાજ્મક્ષેત્ર ંખે ઔઇ ણ વ્મધક્તને શાછય ઔયાલલાના, 

દ્તાલજેો પ્રખટ ઔે યછૂ ઔયાલલાના થલા તાના 
ધતય્ઔાયની તાવ ઔે ધળક્ષા ઔયલાના શેત  ભાટે ઔઇ શ ઔભ 
ઔયલાની તભાભ ન ેદયેઔ વત્તા યશેળે. 

 

અન ચ્છેદ : ૧૪૩ વલોચ્ચ અદારતની વરાશ રેલાની 
યાષ્ટ્રબતની વત્તા 
(૧) યાષ્ટરધતન ે ઔઇ વભમે એભ છણામ ઔે ઔામદાન ઔે 
શઔીઔતન ઔઇ પ્રશ્ન ઈધ્થત થમ ચે ઔે થલાન વબંલ ચે, 

છ ેએલા પ્રઔાયન ન ેએલા જાશેય ભશત્ત્લન ચે ઔે ત ેંખે 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ધબપ્રામ ભેલલ ઇષ્ટ ચે, ત તે 

તે ડમામારમન ેત ેપ્રશ્ન ધલઙાયણા ભાટે ભઔરી ળઔળે ન ેત ે
ડમામારમ તાન ે ઈધઙત રાખે એલી વ નાલણી ઔમાગ ફાદ, 

યાષ્ટરધતને તનેા ઈય તાન ધબપ્રામ છણાલી ળઔળ.ે 
(૨) ન ચ્ચેદ ૧૩૧ભાંના યંત ઔભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે 
ચતા,ં યાષ્ટરધત વદયશ  યંત ઔભાં છણાલેરા પ્રઔાયની તઔયાય 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ે ધબપ્રામ ભાટે ભઔરી ળઔળ ે ન ે
ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ે તાન ે ઈધઙત રાખ ે એલી વ નાલણી 
ઔમાગ ફાદ યાષ્ટરધતને તનેા ઈય તાન ધબપ્રામ 
છણાલલ જોઇએ. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૪ બાયતના યાજમકે્ષત્રના તભાભ ભ રકી 
અને ન્મામીક અબધકાયીઓએ વલોચ્ચ અદારતની 
ભદદભાાં કામવ કયલા ફાફત 

 બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાનંા તભાભ ભ રઔી તથા 
ડમાધમઔ વત્તાધધઔાયી ઈચ્ઙતભ ડમામારમની ભદદભાં ઔામગ 
ઔયી ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૫ અદારતના બનમભ લગેયે 

(૧) વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીન,ે લકતલકત યાષ્ટરધતની ભંછૂયી રઇન ે તાના ં

ધળય્તા ન ેઔામગયીધતન  ંવાભાડમણ ેધનમભન ઔયલા ભાટે 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ધનમભ ઔયી ળઔળે, છભેાં નીઙનેાન 

વભાલેળ થળે :  
(ઔ) ઈચ્ઙતભ ડમામારમ વભક્ષ લઔીરાત ઔયતી વ્મધક્ત 
ધલળેના ધનમભ, 

(ક) ીરની વ નાલણી ભાટેની ઔામગયીધત તથા ીર 
વંફંધી ફીજી ફાફત, તેભા ં વદયશ  ડમામારમભાં ીર 

નોંધલાની વભમભમાગદાન વભાલેળ થામ ચે તે ધલળેના 
ધનમભ,  

(ખ) બાખ ૩ થી અેરા ઔઇ ણ શઔન ભર ઔયાલલા 
ભાટે વદયશ  ડમામારમભાંની ઔામગલાશી ધલળેના ધનમભ,  

(ખખ) ન ચ્ચેદ ૧૩૯-ઔ શેઠની ડમામારમભાનંી ઔામગલાશી 
ધલળેના ધનમભ,   

(ગ) ન ચ્ચેદ ૧૩૪ના કડં(૧)ના ટેા-કંડ (ખ) શેઠ 
ીર ્લીઔાયલા ધલળેના ધનમભ,  
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(ઙ) ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ે જાશેય ઔયેરા પેંવરાની ઔે ઔયેરા 
શ ઔભની  નધલગઙાયણા ભાટેની ળયત ન ે એલી 
 નધલગઙાયણા ભાટે ડમામારમે ઔયલાની યજી નોંધલાની 
વભમભમાગદા વટશત એલી  નધલગઙાયણા ભાટેની ઔામગયીધત 
ધલળેના ધનમભ,  

(ચ) ઈચ્ઙતભ ડમામારમભાનંી ઔઇ ઔામગલાશીના તથા તનેા 
અન ધંખઔ કઙગન ે રખતા તેભછ તેભાંની ઔામગલાશી ંખ ે
રેલાની પી ધલળેના ધનમભ,  

(છ) છભીન અલા ધલળેના ધનમભ,  

(જ) ઔામગલાશી યઔલા ધલળેના ધનમભ,  

(ટ) ઈચ્ઙતભ ડમામારમને છ ે ીર ક્ષ લ્લઔ થલા 
ત્રાવદામઔ થલા ધલરફં ઔયલાના શેત  ભાટે ઔયલાભા ં
અલેરી છણામ તેન ત્લટયત ધનણગમ ઔયલા ભાટે જોખલાઇ 
ઔયતા ધનમભ, 

(ઠ) ન ચ્ચેદ ૩૧૭ના કંડ (૧)ભાં ઈલ્લેકેરી તાવ ભાટેની 
ઔામગયીધત ધલળેના ધનમભ,  

(૨) કંડ (૪)ની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે અ ન ચ્ચેદ 

શેઠ ઔયેરા ધનમભથી ઔઇ શેત  ભાટે ફેવનાયા 
ડમામાધીળની ચાભાં ચી વંખ્મા નક્કી ઔયી ળઔાળ ે
ને એઔર ડમામાધીળની તથા ધલબાખીમ ડમામારમની 
વત્તા ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ ે. 
(૩) અ વંધલધાનના થગગટન ફાફતભા ંઔામદાન તાત્ત્ધલઔ 
પ્રશ્ન વભામેર શમ તલેી ફાફતન ધનણગમ ઔયલાના શેત  ભાટે 
થલા ન ચ્ચેદ ૧૪૩ શેઠ ધલઙાયણા ભાટે ભઔરેરી 
ફાફતની વ નાલણી ઔયલાના શેત  ભાટે ફેવનાયા 
ડમામાધીળની વંખ્મા ચાભાં ચી ાંઙની યશેળે.  

યંત  અ પ્રઔયણની તાવ ન ચ્ચેદ ૧૩૨ 
ધવલામની ઔઇ જોખલાઇ શેઠ ીર વાબંનાય 
ડમામારમ ાંઙથી ચા ડમામાધીળન ં ફનેર  ં શમ ને 
ીરની વ નાલણી દયધભમાન ત ેડમામારમન ેકાતયી થામ 
ઔે ીરભાં અ વધંલધાનના થગગટન ફાફતભાં ઔામદાન 
ઔઇ તાત્ત્ધલઔ પ્રશ્ન વભામેર ચે છ ેનક્કી ઔયલાન  ત ેીરના 
ધનઔાર ભાટે છરૂયી ચે ત્માયે, અલ  ં ડમામારમ એ પ્રશ્ન છભેાં 

વભામેર ચે ત ે ઔેવન ધનણગમ ઔયલાના શેત  ભાટે અ કંડની 
અલશ્મઔતા ભ છફ યઙામેરા ડમામારમન ેત ેપ્રશ્ન ધબપ્રામ 
ભાટે ભઔરી અળ ે ન ે ત ે ધબપ્રામ પ્રાપ્ત થમ ે તેને 
ન વયીને ીરન ધનઔાર ઔયળે.   
(૪) ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ફીજી યીત ે નશી, ણ ક લ્લા 

ડમામારમભા ં પેંવર અળ ે તેભછ ક લ્લા ડમામારમભાં છ 
અેરા ધબપ્રામ ન વાય ન શમ તેલ ટયટગ  ન ચ્ચેદ 
૧૪૩ શેઠ ઔયી ળઔળે નશી. 

(૫) ઔેવની વ નાલણી લકત ે શાછય શમ તે ડમામાધીળની 
ફશ ભતીની વશભતી ધવલામ ઈચ્ઙતભ ડમામારમભા ંઔઇ ણ 
પેંવર ઔે એલ ધબપ્રામ અી ળઔાળ ેનશી; ણ વશભત 

ન થતા શમ તેલા ડમામાધીળને વંભધત દળગઔ પેંવર ઔે 
ધબપ્રામ અલાભા ં અ કંડભાંના ઔઇ ભછઔૂયથી ફાધ 
અલ ેચે એભ ખણાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૬ વલોચ્ચ અદારતના અબધકાયીઓ 
અને કભવચાયીઓ અન ેતને  ખચવ 
(૧) ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ધધઔાયી ન ે
ઔભગઙાયીની ધનભણૂઔ બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ થલા 
તે છનેે અદેળ ઔયે તલેા તે ડમામારમના ફીજા ડમામાધીળ 
થલા ધધઔાયી ઔયળે. 

યંત  યાષ્ટરધત ધનમભ દ્વાયા પયભાલી ળઔળે ઔે 
વદયશ  ધનમભભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ેએલા દાકરાભાં 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમ વાથે ખાઈથી જોડામેરી ન શમ તેલી 
ઔઇ ણ વ્મધક્તન ે વંગ રઔ વલેા અમખ વાથ ે ધલઙાય 
ધલધનભમ ઔમાગ ધવલામ ડમામારમ વાથે વંફંધ ધયાલતા ઔઇ 
શદ્દા ઈય નીભી ળઔાળ ેનશી.     
(૨) વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીન,ે ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ધધઔાયી ન ે

ઔભગઙાયીની નઔયીની ળયત બાયતના ભ ખ્મ 
ડમામભૂધતગએ થલા બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગએ અ શેત  
ભાટે ધનમભ ઔયલાન ેધધઔૃત ઔયેરા ડમામારમના ઔઇ ફીજા 
ડમામાધીળે ઔે ધધઔાયીએ ઔયેરા ધનમભથી ઠયાલલાભાં 
અલ ેતે યશેળે.  

યંત  અ કંડ શેઠ ઔયેરા ધનમભ, ખાય, બર્થથા,ં 

યજા ઔે ડેળન વંફંધી શમ તટેર ેંળ,ે તેને યાષ્ટરધતની 

છરૂય યશેળે. 
(૩) ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ં લશીલટી કઙગ, છભેા ં ત ે

ડમામારમના ધધઔાયી ને ઔભગઙાયીને થલા 
તેભના વફંંધભાં અલાના ં તભાભ ખાય, બર્થથાં ન ે

ેડળનન વભાલેળ થામ ચે, તે બાયતના એઔધત્રત પંડ કાતે 

ઈધાયલાભાં અલળ ેને ઈચ્ઙતભ ડમામારમે રીધેરી પી ઔે 
ડમ નાણા ંત ેપંડના બાખરૂ ફનળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૭ અથવઘટન 

 અ પ્રઔયણભાં ન ે બાખ-૬ ના પ્રઔયણ-૫ભાં અ 
વંધલધાનના થગગટન ફાફતભાં ઔામદાના ઔઇ તાત્ત્ધલઔ પ્રશ્ન 
ધલળેના ઈલ્લેકભા ં ટશંદ યાજ્મ લશીલટ ધધધનમભ, ૧૯૩૫ના 

તે ધધધનમભ વ ધાયતા ઔે ૂયઔ ઔઇ ધધધનમભ વટશત 
થલા ઔઇ ડગય ઇન ઔાઈધડવર થલા તે શેઠ ઔયેરા 
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ઔઇ શ ઔભના થલા ટશંદ ્લાતંત્ર ધધધનમભ, ૧૯૪૭ના 

થલા ત ે શેઠ ઔયેરા શ ઔભના થગગટનની ફાફતભાં 
ઔામદાના તાત્ત્ધલઔ પ્રશ્ન ધલનેા ઈલ્લેકન વભાલેળ થામ ચે 
એભ વભછલ ં.  
 

પ્રકયણ ૫ 

બાયતના બનમાંત્રક-ભશારખેા યીક્ષક 
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૮ બાયતના કમ્ટટરરય અન ેઓડીટય 
જનયર 

(૧) બાયતના એઔ ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔ યશેળે, છભેને 

યાષ્ટરધત તાના વશી ધવક્કાલાા અદેળત્રથી નીભળ ે
ને ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળને છ ે યીત ે ન ે છ ે
ઔાયણ ેશદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલાભાં અલે ત ેયીતે ન ેત ેઔાયણે 
તેભને શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળ.ે 
(૨) બાયતના ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔ તયીઔે નીભામરેી 
દયઔે વ્મધક્તએ તે શદ્દ વબંાે તે શેરાં યાષ્ટરધત થલા 
તેભણ ેતે થે નીભેરી ઔઇ વ્મધક્ત  વભક્ષ ત્રીજી ન વૂધઙભા ં
તે શેત  ભાટે અલાભા ં અલેરા નભૂના પ્રભાણ ે ળથ ઔે 
પ્રધતજ્ઞા રેલી જોઇળે ન ેતે ય તાની વશી ઔયલી જોઇળ.ે 
(૩) ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔના ખાય ને વલેાની 
ફીજી ળયત ઔામદાથી વંવદ નક્કી ઔયે ત ે યશેળે ન ેએ 
યીત ે નક્કી ઔયલાભા ં ન અલે ત્મા ં વ ધી ફીજી ન વૂધઙભા ં
ધનટદગષ્ટ ઔમાગ પ્રભાણ ેયશેળે. 

યંત  ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔના ખાયભા ં
થલા યજા, ેડળન ઔે ધનલૃધત્તલમ ંખનેા તેભના શઔભાં 

તેભની ધનભણૂઔ થમા ચી, તભેને ખેયરાબ થામ તેલ પેયપાય 

ઔયી ળઔાળે નશી.  
(૪) ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔ તાન શદ્દ ધયાલતા ફંધ 
થમા શમ તે ચી, બાયત વયઔાય શેઠના થલા ત ઔઇ 

યાજ્મ વયઔાયની શેઠના ફીજા ઔઇ શદ્દા ભાટે ાત્ર ખણાળ ે
નશી. 
(૫) અ વંધલધાનની ન ે વંવદે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની 
જોખલાઇન ેધીન યશીન,ે બાયતના ટડટ ને ટશવાફ 

કાતાભાં નઔયી ઔયનાય વ્મધક્તની નઔયીની ળયત તેભછ 
ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔની લશીલટી વત્તા, ધનમંત્રઔ-

ભશારેકા યીક્ષઔ વાથે ધલઙાય ધલનભમ ઔમાગ ચી, 

યાષ્ટરધતએ ઔયેરા ધનમભથી ઠયાલલાભાં અલ ેએલી યશેળે.  
(૬) ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔની ઔઙેયીન  ં લશીલટી કઙગ, 

છભેાં તે ઔઙેયીભા ંનઔયી ઔયનાય વ્મધક્તને થલા તભેના 
વંફંધભાં અલાના તભાભ ખાય, બર્થથા ંન ેેડળનન 

વભાલેળ થામ ચે, ત ેબાયતના એઔધત્રત પંડ કાત ેઈધાયલાભા ં

અલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૪૯ કમ્ટટરરય અન ેઓડીટય જનયરની 
પયજો અન ેવત્તા 

ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔ, વંધના તથા યાજ્મના 

તથા ડમ ઔઇ વત્તાભંડના થલા ભંડના ટશવાફ 
વંફંધભાં વંવદ ેઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ઔે તે શેઠ ઠયાલલાભાં 
અલે તલેી પયજો દા ઔયળે ને તલેી વત્તા લાયળે ન ેતે 
થ ેએ યીત ેજોખલાઇ ઔયલાભાં ન અલે ત્મા ંવ ધી, વંગના 

ને યાજ્મના ટશવાફ વંફધંભાં અ વધંલધાનના અયંબની 
તયત શેરાં ન િભે ટશંદ ડ ધભધનમન ને પ્રાંતના ટશવાફ 
વંફંધભાં બાયતના ભશારેકા યીક્ષઔને વોંમેરી શમ ત ે
પયજો દા ઔયળે થલા તભેણે લાયલાની શમ તે વત્તા 
લાયળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૦ કેન્ર અને યાજમના રશવાફના 
નભૂના 

વંધના તેભછ યાજ્મના ટશવાફ બાયતના 
ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔની વરાશથી યાષ્ટરધત ઠયાલ ે
તેલા નભૂનાભા ંયાકલાભા ંઅલળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૧ ઓરડટ રયટવ  
(૧) વંધના ટશવાફ વંફધંી બાયતના ધનમંત્રઔ-ભશારેકા 
યીક્ષઔના ટયટો યાષ્ટરધત વભક્ષ યછૂ ઔયલા જોઇળે ને 
તે તેન ેવંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ ભ ઔાલળ.ે 
(૨) યાજ્મના ટશવાફ વંફધંી બાયતના ધનમંત્રઔ-ભશારેકા 
યીક્ષઔના યીટો યાજ્મના યાછમાર  વભક્ષ યછૂ ઔયલા 
જોઇળે ન ે તે તને ે યાજ્મના ધલધાનભંડ વભક્ષ 
ભ ઔાલળે.  
 

બાગ - ૬ : યાજ્મ 
 

પ્રકયણ ૧ : વાભાન્મ 
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૨ યાજ્મની વ્માખ્મા 
અ બાખભાં વંદબગથી ડમથા ેધક્ષત ન શમ 

ત,‘‘યાજ્મ’’ એ ળબ્દભા ં છમ્ભ  ને ઔાશ્ભીય યાજ્મન 

વભાલેળ થત નથી.   
 

પ્રકયણ  ૨ કાયફાયી 
યાજમાર 
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અન ચ્છેદ : ૧૫૩ યાજમના યાજમાર 
દયેઔ યાજ્મના એઔ યાજ્માર યશેળે.  

યંત  એઔ છ વ્મધક્તની ફ ે થલા લધ  યાજ્મના 
યાજ્માર તયીઔેની ધનભણૂઔને અ ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ણ 
ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ેનશી. 

  

અન ચ્છેદ : ૧૫૪ યાજમની કાયફાયી વત્તા 
(૧) યાછમની ઔાયફાયી વત્તા યાજ્મારભાં ધનટશત થળ ે
ને ત ે વત્તા અ વધંલધાન ન વાય તે ત ે થલા 
તાના તાફાના ધધઔાયી ભાયપત લાયળે.  
(૨) અ ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ભછઔૂયથી – 

(ઔ) ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદાથી ઔઇ ફીજા વત્તાધધઔાયીન ે
ામેરા ં ઔામો યાજ્મારને વોંામેરા ખણાળ ે નશી,  

થલા 
(ક) યાજ્મારના તાફાના ઔઇ વત્તાધધઔાયીન ે ઔામદાથી 
ઔામો વોંલાભાં વંવદન ે થલા યાજ્મના ધલધાનભંડને 
ફાધ અલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૫ યાજમારની બનભણકૂ 

 ઔઇ ણ યાજ્મના યાજ્મારને યાષ્ટરધત તાના 
વશી ધવક્કાલાા અદેળત્રથી નીભળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૬ યાજમારની ભ દત 

(૧) યાજ્માર યાષ્ટરધતની ભયજી શમ તમા ં વ ધી શદ્દ 
ધયાલળ.ે 
(૨) યાજ્માર, યાષ્ટરધતને વફંધીન ે તાની વશીથી  

ઔયેરા રકાણથી તાના શદ્દાન ં યાજીનાભ  અી ળઔળે. 
(૩) અ ન ચ્ચેદની ખાઈની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે 

યાછમારના શદ્દાની ભ દત, તે તાન શદ્દ વબંાે ત ે

તાયીકથી ાંઙ લગની યશેળે.  
યંત  યાજ્માર તાના શદ્દાની ભ દત ૂયી થલા 

ચતા,ં તેભના ઈત્તયાધધઔાયી શદ્દ ન વંબાે ત્મા ંવ ધી શદ્દા 

ઈય ઙાર  યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૭ યાજમારની બનભણકૂ ભાટેની 
રામકાત 

બાયતની નાખટયઔ ન શમ ને ાતં્રીવ લગની ઈભય     
ૂયી ઔયી ઙઔૂી ન શમ તલેી ઔઇ વ્મધક્ત યાજ્માર તયીઔે 
નીભાલા ભાટે ાત્ર ખણાળ ેનશીં.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૮ યાજમારના શદ્દાની ળયત 

(૧) યાજ્માર વંવદના ંફભેાંથી ઔઇ ખૃશના થલા શેરી 
ન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડના 
ઔઇ ખૃશના વભ્મ શલા જોઇળ ેનશી ને વંવદના ંફેભાથંી 
ઔઇ ખૃશના થલા ઔઇ યાછમના ધલધાનભંડના ઔઇ ખશૃના 
વભ્મ જો યાજ્માર તયીઔે નીભામ ત તે યાજ્માર 
તયીઔે તાન શદ્દ વબંાે તે તાયીક ે  તેભણ ેતે ખૃશભાનંી 
તાની ફેઠઔ કારી ઔયી ખણાળે. 
(ય) યાછમાર ફીજો ઔઇ રાબદામઔ શદ્દ ધયાલી ળઔળ ે
નશીં. 
(૩)  યાજ્મારન ે બાડ ં  અપ્મા લખય તાના શદ્દાઔીમ 
ધનલાવન ઈમખ ઔયલાન તેભછ ઔામદાથી વંવદ ઠયાલ ેતે 
ભતય, બર્થથા ંને ધલળેાધધઔાય ભેલલાન શઔ યશેળે 

ને તે થ ેએ યીતે જોખલાઇ ઔયલાભાં ન અલે ત્માં વ ધી, 

ફીજી ન વધૂઙભાં ધનટદગષ્ટ ઔમાગ પ્રભાણેનાં ભતય, બર્થથા ં

ને ધલળેાધધઔાય ભેલલાન શઔ યશેળે. 
(૩-ઔ) એઔ છ વ્મધક્તને ફે થલા લધ  યાજ્મના યાજ્માર 
તયીઔે નીભલાભા ં અલી શમ ત્માયે, તે યાજ્મારન ે

અલાના ંભતય ને બર્થથાં યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને નક્કી 
ઔયે તે પ્રભાણભાં ત ેયાજ્મ લચ્ઙે પાલલાભા ંઅલળ.ે 
(૪) યાછમારનાં ભતય ને બર્થથાં તેભના શદ્દાની ભ દત 
દયધભમાન ગટાડી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૫૯ યાજમારે રેલાના ળથ અથલા 
પ્રબતજ્ઞા 

દયેઔ યાજ્મારના ં ઔામો ફજાલતી દયેઔ વ્મધક્તએ 
તાન શદ્દ વબંાતા ંશેરાં તે યાજ્મના વંફંધભા ંશઔૂભત 
ધયાલતા ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ થલા તેભની 
ખેયશાછયીભા ં ત ે ડમામારમના ઈરબ્ધ ડમામાધીળભાંથી 
વોથી ધવધનમય ડમામાધીળની શાછયીભા ં નીઙેના નભૂનાભાં 
ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા રલેી જોઇએ ન ેતેભા ંતાની વશી 
ઔયલી જોઇળે :- 

‘‘શ ં , , ફ ઇશ્વયન ે નાભે વખંદ રઈ ચ ં/ખંબીયતાલૂગઔ 

પ્રધતજ્ઞા ઔરંુ ચ ં  ઔે શ ં  
.........................................................................
... (યાજ્મન  ં નાભ)ના યાજ્મારના શદ્દાની પયજો 
ધનિાૂલગઔ દા ઔયીળ, (થલા યાજ્મારના ં ઔામો 

ફજાલીળ) ન ે ભાયી યૂી ળધક્તથી વધંલધાન ન ે
ઔામદાની જાલણી, યક્ષણ ને ફઙાલ ઔયીળ, તથા 

............ (યાછમન ં નાભ)ના રઔની વેલા ને ઔલ્માણભા ં
યત યશીળ.’’  
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અન ચ્છેદ : ૧૬૦ અભકૂ આકબસ્ભક રયબસ્થબતભાાં 
યાષ્ટ્રબત યાજમારનાાં કામો ભાટે મગ્મ જોગલાઈ કયી 
ળકળ ે

અ પ્રઔયણભાં છનેે ભાટે જોખલાઇ ઔયી ન શમ એલા 
ઔઇ અઔધ્ભઔ પ્રવંખ ે યાષ્ટરધત, યાજ્મના યાજ્મારના ં

ઔામો ફજાલલા ભાટે તાને મગ્મ રાખે તલેી જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૧ ભાપી લગેયે આલાની તથા અભકૂ 

દાખરાઓભાાં વજા ભ રતલી યાખલાની, તેભાાંથી ભ બતત 

આલાની અથલા તે શલી કયલાની યાજમારની 
વત્તા 
યાજ્મના યાજ્મારન,ે યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા છ ે ફાફત 

વ ધી ધલ્તયતી શમ ત ેવંફધંી ઔઇ ઔામદા ધલરુદ્ના ખ ના 
ભાટે દધત ઠયેરી વ્મધક્તન ે થમેરી ધળક્ષા ભાપ ઔયલાની, 

તેન ભર ભઔૂપ યાકલાની, તેભા ં ભશેતર અલાની ઔે 

તેભાંથી ભ ધક્ત અલાની થલા પયભાલેરી વજાન ેભ રતલી 
યાકલાની, તેભાથંી ભ ધક્ત અલાની થલા ત ે શલી 

ઔયલાની વત્તા યશેળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૨ યાજમની કાયફાયી વત્તાન 
બલસ્તાય 

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે 

યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા ત ે યાજ્મના ધલધાનભંડને છને ે
ંખે ઔામદા ઔયલાની વત્તા શમ તેલી ફાફત વ ધી 
ધલ્તયળે. 

યંત  છનેા ંખે યાજ્મના ધલધાનભંડને ન ે
વંવદને ઔામદા ઔયલાની વત્તા શમ તેલી ફાફતભા ંયાજ્મની 
ઔાયફાયી વત્તા અ વધંલધાનથી થલા વંવદ ેઔયેરા ઔઇ 
ઔામદાથી વંગ થલા તેના વત્તાભંડન ે્ષ્ટણ ેામેરી 
વત્તાએ અધીન યશેળે ને તેનાથી ભમાગટદત ફનળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૩ યાજમારન ેભદદ અન ેવરાશ ભાટે 
ભાંત્રીભાંડ 

(૧) યાજ્માર ેઅ વંધલધાનથી થલા ત ેશેઠ છટેરે વ ધી 
છ ે ઔામો ફજાલલાના ં અલશ્મઔ શમ થલા તાની 
ભ નવપી ન વાય તેભાંનાં ઔઇ ઔામો ફજાલલાન ં અલશ્મઔ 
શમ તેલા ઔામો ધવલામનાં ઔામો ફજાલલાભાં યાજ્મારન ે
ભદદ ઔયલા ન ેવરાશ અલા ભાટે એઔ ભંત્રીભંડ યશેળે, 

છનેા લડા ભ ખ્મભંત્રી યશેળે. 
(૨) અ વંધલધાનથી થલા ત ેશેઠ યાજ્મારન ેતાની 
ધલલેધફ ધદ્ ન વાય ઔઇ ફાફત ંખ ે ઔામગ ઔયલાન  

અલશ્મઔ ચે ઔે નશી તલે પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ, ત 

યાજ્મારે તાની ધલલેઔફ ધદ્ ન વાય ઔયેર ધનણગમ 
અકયી ખણાળ ેને તેભણ ેઔયેરા ઔઇ ઔામગની ઔામદેવયતા 
વાભ ેતેભણ ેત ેતાની ધલલેઔફ ધદ્ ન વાય ઔયલ  જોઇત  શત  
ઔે નશત  ઔયલ  જોઇત  એ ઔાયણે લાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી.  
(૩) ભંત્રીએ યાજ્મારન ેઔઇ વરાશ અી શતી ઔે ઔેભ, 

ને અી શમ ત ળી અી શતી, એ પ્રશ્નની ઔઇ 

ડમામારમભાં તાવ ઔયી ળઔાળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૪ ભાંત્રીઓ અાંગેની અન્મ જોગલાઈઓ 

(૧) ભ ખ્મભંત્રીને યાજ્માર નીભળ ે ન ે ભ ખ્મભંત્રીની 
વરાશથી યાજ્માર ફીજા ભંત્રી નીભળ ે ને ભંત્રી, 

યાજ્મારની ભયજી શમ ત્મા ંવ ધી શદ્દ ધયાલળ.ે 
યાંત  ચત્તીવખઢ, જાયકડં, ભધ્મપ્રદેળ ન ે

ટય્વા યાજ્મભાં અટદજાધતના ઔલ્માણની ફાફત છભેના 
શ્તઔ શમ તેલા એઔ ભંત્રી યશેળે, છે લધ ભાં ન વધૂઙત 

જાધત ને ચાત લખોના ઔલ્માણની ફાફત થલા 
ફીજી ઔઇ ઔાભખીયી વંબાી ળઔળે. 
(૧ઔ) ઔઇ યાજ્મના ભંત્રીભંડભાં ભ ખ્મભંત્રી વટશત 
ભાંત્રીઓની ક ર વાંખ્મા ત ે યાછમની ધલધાનવબાના 
વભ્મની ઔ ર વંખ્માના ાંદય ટકાથી લધ  શલી જોઈળે 

નશીં. 
 યાંત  યાજ્મભાં ભ ખ્મભંત્રી વટશત ભંત્રીની વંખ્મા 
ફાયથી ઓછી શલી જોઈળે નશીં. 
 લધ ભા,ં ઔઇ ણ યાજ્મના ભંત્રીભંડભાં ભ ખ્મભંત્રી 

વટશત ભંત્રીની ઔ ર વખં્મા વબલધાન (એકાણુભા 
વ ધાયા) અબધબનમભ, ૨૦૦૩ના અયંબ લકત,ે વદયશ  

ંદય ટઔા થલા મથાપ્રવંખ, પ્રથભ યંત ઔભા ંધનટદગષ્ટ ઔયેરી 

વંખ્માથી લધ  શમ ત ત ે યાછમભા ં ભંત્રીની ઔ ર વંખ્મા, 

યાષ્ટરધત જાશેયનાભાથી નક્કી ઔયે તલેી તાયીકથી ચ 
ભટશનાની ંદય, અ કંડની જોખલાઇને વ વંખત ઔયલી 

જોઇળે. 
(૧ક) ઔઇ ણ યાછઔીમ ક્ષના ઔઇ યાછમની 
ધલધાનવબાના થલા ધલધાન ટયદલાા યાછમના 
ધલધાનભંડના ફેભાથંી ઔઇ ણ ખૃશના વભ્મ છે, દવભી 

ન વૂધઙના ટયચ્ચેદ ૨ શેઠ તે ખશૃના વભ્મ શલા ભાટે 
ખેયરામઔ ઠમાગ શમ તે, તાની ખેયરામઔાતની 

તાયીકથી ળરૂ થતી ને એલા વભ્મ તયીઔે તાના શદ્દાની 
ભ દત ૂયી થામ તે તાયીક વ ધીની થલા અલી ભ દત યૂી 
થામ ત ે શેરા ં તે યાજ્મની ધલધાનવબાની થલા 
મથાપ્રવંખ, ધલધાન ટયદલાા યાજ્મના ધલધાનભંડના 
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ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશની ઙૂંટણી રડતા શમ, ત તભેન ે

ઙૂંટામેરા જાશેય ઔયલાભાં અલે ત ેતાયીક વ ધીની, ફેભાંથી છ ે

લશેરી શમ તે ભ દત દયમ્માન કંડ (૧) શેઠ ભંત્રી તયીઔે 
નીભાલા ભાટે ણ ખેયરામઔ ખણાળે. 
(૨) ભંત્રીભંડ યાજ્મની ધલધાનવબાને વાભૂટશઔ યીત ે
છલાફદાય યશેળે. 
(૩) ઔઇ ભંત્રી તાન શદ્દ વંબાે તે શેરાં યાજ્માર 
તેભની ાવ ે ત્રીજી ન વધૂઙભાં અ શેત  ભાટે અલાભાં 
અલેરા નભૂના ન વાય શદ્દાના ન ે ખ પ્તતાના ળથ 
રેલડાલળ.ે 
(૪) વતત ચ ભટશનાની ભ દત   વ ધી યાજ્મના 
ધલધાનભંડના વભ્મ ન શમ ત ેભંત્રી એ ભ દત ૂયી થમ ેભંત્રી 
તયીઔે યશેળે નશી. 
(૫) ભંત્રીના ખાય ન ે બર્થથા ં યાછમન  ં ધલધાનભંડ 
લકતલકત ઔામદાથી ઠયાલે તલેા ં યશેળે ન ે યાજ્મન  ં
ધલધાનભંડ એ યીત ેન ઠયાલે ત્મા ંવ ધી, ફીજી ન વૂધઙભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔમાગ પ્રભાણ ેયશેળે. 
 

યાજ્મના એડલકેટ જનયર 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૫ યાજમના એડલકેટ જનયર 

(૧) દયેઔ યાછમના યાજ્માર, ઈચ્ઙ ડમામારમના 

ડમામાધીળ તયીઔે ધનભાલાન ેરામઔ શમ તલેી ઔઇ વ્મધક્તન ે
યાજ્મના એડલઔેટ છનયર તયીઔે નીભળે. 
(૨) યાજ્માર તયપથી લકતલકત ધલઙાયણા ભાટે 
ભઔરલાભાં અલે ઔે વલાભાં અલે તલેી ઔામદા ધલમઔ 
ફાફતભાં યાજ્મની વયઔાયન ે વરાશ અલાની ન ે
ઔામદાના રૂની ફીજી પયજો ફજાલલાની ન ેઅ વંધલધાન 
થલા તે વભમ ેભરભા ંશમ તેલા ફીજા ઔઇ ઔામદાથી ઔે 
તે શેઠ તેભન ે વોંામેરા ં ઔામો ફજાલલાની એડલઔેટ 
છનયરની પયજો યશેળે. 
(૩) એડલઔેટ છનયર યાજ્મારની ભયજી શમ ત્મા ંવ ધી 
શદ્દ ધયાલળ ેને તેભને યાજ્માર નક્કી ઔયે ત ેભશેનતાણં 

ભળ.ે  
 

વયકાયી કાભકાજન ાં વાંચારન 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૬ યાજમના વયકાયી કાભકાજન ાં 
વાંચારન 

(૧) યાજ્મ વયઔાયન ં તભાભ ઔાયફાયી ઔામગ યાજ્મારના 
નાભે થમ ં ચે તેભ ઔશેલાળે. 

(૨) યાજ્મારના નાભથી ઔયેરા ન ે તેભના વશી-
ધવક્કાલાા શ ઔભ ન ે ફીજા કત યાજ્માર ે ઔયલાના 
ધનમભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે ત ેયીતે પ્રભાધણત ઔયલાભા ં
અલળ ે ન ે એ યીત ે પ્રભાધણત ઔયેરા ઔઇ શ ઔભ થલા 
કતની ઔામદેવયતા વાભ,ે તે શ ઔભ થલા કત યાજ્માર ે

ઔયેર ં નથી ઔે તેભના વશી-ધવક્કાલા  નથી એ ઔાયણ ેલાંધ 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી. 
(૩) યાજ્મ વયઔાયના ઔાભઔાછના લધ  વ ખભ વંઙારન ભાટે 
ને અ વધંલધાનથી ઔે તે શેઠ તાની ધલલેઔફ ધદ્ 
ન વાય ઔામગ ઔયલાન  તાને ભાટે અલશ્મઔ શમ તે 
ધવલામન  ં ઔાભઔાછ ભંત્રી લચ્ઙ ેપાલલા ભાટે યાજ્માર 
ધનમભ ઔયળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૭ યાજમારન ે ભારશતી ૂયી ાડલા 
લગેયે વાંફાંબધત ભ ખ્મભાંત્રીની પયજો 

દયેઔ યાજ્મના ભ ખ્મભંત્રીની પયજો નીઙ ેપ્રભાણે યશેળે :- 

(ઔ) યાજ્મના ઔાભઔાછના લશીલટ ને ઔામદા ઔયલા ભાટેની 
દયકા્ત વંફંધી ભંત્રીભંડના તભાભ ધનણગમની યાજ્મના 
યાજ્મારન ેજાણ ઔયલાની. 
(ક) યાજ્મના ઔાભઔાછના લશીલટ ને ઔામદા ઔયલા ભાટેની 
દયકા્ત વંફંધી યાજ્માર ભાખ ે ત ે ભાટશતી ૂયી 
ાડલાની, ને  

(ખ) છને ે ધલળે ઔઇ ભંત્રીએ ધનણગમ રીધ શમ; ણ 
ભંત્રીભંડે ધલઙાયણા ઔયી ન શમ; તેલી ઔઇ ફાફત 
યાજ્માર પયભાલ ે ત ભંત્રીભંડની ધલઙાયણા ભાટે યછૂ 
ઔયલાની. 
 

પ્રકયણ  ૩ 

યાજ્મન ાં બલધાનભાંડ 
 

વાભાન્મ 
 

અન ચ્છેદ : ૧૬૮ યાજમના બલધાનભાંડની યચના 
(૧) દયેઔ યાજ્મન  ં એઔ ધલધાનભંડ યશેળે, છ ે યાજ્માર 

ન,ે  

(ઔ) અંધ્રપ્રદેળ, ધફશાય, ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટર, ઔણાગટઔ, 

ઈત્તયપ્રદેળ, તધભરનાડ  ન ે તેરંખાણા યાજ્મભાં ફ ે ખૃશન  ં

ને  
(ક) ફીજા યાજ્મભાં એઔ ખૃશન ં ફનળ.ે 
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(૨) યાજ્મના ધલધાનભંડનાં ફે ખૃશ શમ; ત એઔ ધલધાન 
ટયદ ને ફીછ  ં ધલધાનવબા એ નાભે કાળ ે ન ે

એઔ ખૃશ શમ; ત્માં ત ેધલધાનવબા નાભે કાળ.ે 

 

અન ચ્છેદ :૧૬૯ યાજમભાાં બલધાન રયદની નાફદૂી 
અથલા યચના 
(૧) ન ચ્ચેદ ૧૬૮ ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં ધલધાન 

ટયદલાા યાજ્મભાં ટયદ નાફૂદ ઔયલા ભાટે થલા 
તેલી ટયદ ધલનાના યાજ્મભાં ટયદ યઙલા ભાટે ત ે
યાજ્મની ધલધાનવબા તનેી ઔ ર વભ્મવંખ્માની ફશ ભતીથી 
ને વબાભાં શાછય યશીને ભત અનાયા વભ્મની 
ચાભા ંચી ફ ેતૃતીમાંળ ફશ ભતીથી ત ેભતરફન ઠયાલ 
ઔયે, ત ઔામદાથી વંવદ તનેી જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 

(૨) કંડ (૧)ભા ં ઈલ્લેકેરા ઔઇ ઔામદાની ંદય તે ઔામદાની 
જોખલાઇના ભર ભાટે તેભાં અ વંધલધાનને વ ધાયલા 
ભાટે છરૂયી જોખલાઇન વભાલેળ થલ જોઇળે ને વવંદ 
અલશ્મઔ ખણ ે એલી ૂયઔ, અન ંધખઔ ને ાટયણાધભઔ 

જોખલાઇન ણ તેભાં વભાલેળ થઇ ળઔળે. 
(૩) ઈય છણાલેર ઔઇ ઔામદ ન ચ્ચેદ ૩૬૮ના શેત  
ભાટે અ વધંલધાનન વ ધાય ખણાળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૦ બલધાનવબાની યચના 
(૧) ન ચ્ચેદ ૩૩ની જોખલાઇન ે ધીન યશીન ે દયેઔ 
યાજ્મની ધલધાનવબા યાજ્મભાંના પ્રાદધેળઔ ભતદાય 
ભંડભાંથી વીધી ઙૂંટણીથી વંદ ઔયેરા લધ ભાાં લધ  
ાાંચવ અન ેઓછાભાાં ઓછા વાઠ વભ્મની ફનળ.ે 
(૨) કંડ (૧) ના શેત  ભાટે, દયેઔ યાજ્મન  ંપ્રાદેધળઔ ભતદાય 

ભંડભાં એલી યીતે ધલબાછન ઔયલાભા ંઅલળ ેઔે તેથી દયેઔ 
ભતદાય ભંડની લ્તી ને તનેે પાલલાભાં અલેરી 
ફેઠઔની વંખ્મા લચ્ઙેન  ં પ્રભાણ ળક્મ શમ ત્માં વ ધી ત ે
યાજ્મભાં વલગત્ર એઔવયક  ંયશે. 
સ્ષ્ટ્ીકયણ : 

અ કંડભાં ‘‘લ્તી’’ એ ળબ્દન થગ, છને ેરખતા 

અંઔડા પ્રધવદ્ થઇ ખમા શમ તલેી ચેલ્લી લ્તીખણતયીભાં 
નક્કી થમા પ્રભાણેની લ્તી એલ થામ ચે.  

યંત  અ ્ષ્ટીઔયણભા ં છને ે રખતા અંઔડા 
પ્રધવદ્ થમા શમ તલેી ચેલ્લી લ્તી ખણતયીના અઔંડાભાં 
ચેલ્લા ઈલ્લેકન થગ વન ે ૨૦૨૬ ચી ઔયેરી પ્રથભ 
લ્તીખણતયીને રખતા અઔંડા પ્રધવદ્ ઔયલાભાં ન અલ ે
ત્માં વ ધી, વન ૨૦૦૧ની લ્તી ખણતયીના ઈલ્લેક તયીઔે 

ઔયલ જોઇળે. 

(૩) દયેઔ લ્તી ખણતયી ૂયી થમે દયેઔ યાજ્મની 
ધલધાનવબાભાંની ફેઠઔની ઔ ર વંખ્માની ને દયેઔ 
યાજ્મના પ્રાદેધળઔ ભતદાય ભંડભાં ધલબાછનની ઔામદાથી 
વંવદ ઠયાલ ે તલેા વત્તાધધઔાયી લડે ન ે ત ે યીત ે પેય 
ખઠલણી ઔયલાભાં અલળ.ે 

યંત  તે લકતની ધલદ્યભાન વબાન  ંધલવછગન ન થામ 
ત્માં વ ધી, અલી પેય ખઠલણીની વય ધલધાનવબાભાનંા 

પ્રધતધનધધત્લ ઈય થળે નશી. 
લધ ભા,ં અલી ખઠલણી, યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીન ે

ધનટદગષ્ટ ઔયે તેલી તાયીકથી ભરભાં અલળ ેને અલી પેય 
ખઠલણી ભરભાં ન અલે ત્માં વ ધી ધલધાનવબાની ઔઇ 
ણ ઙૂટંણી અલી પેય ખઠલણી શેરાંનાં ધલદ્યભાન પ્રાદધેળઔ 
ભતદાય ભંડના ધયણ ેઔયી ળઔાળે. 

લી, વન ૨૦૨૬ ચી ઔયેરી પ્રથભ 

લ્તીખણતયીને રખતા અઔંડા પ્રધવદ્ ઔયલાભાં ન અલ ે
ત્માં વ ધી, અ કંડ શેઠ -  

(૧) વન ૧૯૭૧ની લ્તી ખણતયીના અધાયે પેયખઠલણી 
ઔમાગ પ્રભાણ ે દયેઔ યાજ્મની ધલધાનવબાની ફેઠઔની ઔ ર 
વંખ્માની પેયખઠલણી ઔયલાન , ન ે

(૨) વન ે ૨૦૦૧ની લ્તી ખણતયીના અધાયે પેયખઠલણી 
ઔયલાભાં અલે ત ેપ્રભાણે યાજ્મન ં પ્રાદેધળઔ ભતદાય ભંડભા ં
ધલબાછનની પેયખઠલણી ઔયલાન  છરૂયી યશેળે નશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૧ બલધાન રયદની યચના 
(૧) ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની બલધાન રયદના 

વભ્મની ક ર વાંખ્મા તે યાછમની બલધાનવબાના 
વભ્મની ક ર વાંખ્માના એક તૃતીમાાંળ ઔયતા ંલધ  યશેળે 
નશી.  
 યંત  યાજ્મની ધલધાન ટયદનાં વભ્મની ઔ ર 
વંખ્મા કઈ ણ વાંજોગભાાં ચારીવથી ઓછી શલી 
જોઇળે નશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૨ યાજમના બલધાનભાંડની ભ દત 

(૧) દયેઔ યાજ્મની ધલધાનવબાન  ંલશેર  ંધલવછગન ન થામ ત 
તેની શેરી ફેઠઔ ભાટે નક્કી થમેરી તાયીકથી ાંઙ લગ 
વ ધી તે ઙાર  યશેળે ણ તથેી લધ  નશી ને વદયશ ં  ાંઙ 
લગની ભ દત ૂયી થમે ત ેવબાન ં ધલવછગન થમ  ંખણાળ.ે 

યંત  ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભા ં શમ ત ે
દયધભમાન વંવદ ઔામદ ઔયીને વદયશ  ભ દત એઔવાથ ેલધ ભા ં
લધ  એઔ લગ વ ધી રફંાલી ળઔળ.ે યંત  ઈદગણાન 
ભર ફંધ થમા ચી ઔઇ ણ વજંોખભા ં તે ભ દત લધ ભાં 
લધ  ચ ભટશના ઔયતા ંલધાયે રંફાલી ળઔાળ ેનશી. 
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(૨) યાજ્મની ધલધાન ટયદન ં ધલવછગન થઇ ળઔળ ે નશી, 

ણ તનેી એઔ તૃતીમાંળની ળક્મ શમ તટેરી નજીઔભા ં
નજીઔની વંખ્માના વભ્મ, વંવદ ે તે થ ે ઔામદાથી ઔયેરી 

જોખલાઇ ન વાય દય ફીજા લગના ંત ેફનતી ત્લયાએ 
ધનલૃત્ત થળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૩ બલધાનભાંડના વભ્મદ ભાટેની 
રામકાત 

 ઔઇ વ્મધક્ત – 

(ઔ) બાયતની નાખટયઔ ન શમ, ન ેઙૂટંણી ઔધભળન ેત ેથ ે

ધધઔાય અેરી ઔઇ વ્મધક્ત વભક્ષ ત્રીજી ન વધૂઙભા ંએ 
શેત  ભાટે અેરા નભૂના ન વાય છણેે ળથ થલા 
પ્રધતજ્ઞા રીધી ન શમ ન ેતણે ેતે ય વશી ઔયી ન શમ, 

(ક) ધલધાનવબાની ફેઠઔ ભાટે ચાભા ં ચા ઙીવ 
લગની ન ે ધલધાન ટયદની ફેઠઔ ભાટે ચાભા ંચા 
ત્રીવ લગની ઉંભયની ન શમ ને  
(ખ) વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ઔે તે શેઠ તે થે 
ઠયાલલાભા ંઅલે તેલી ફીજી રામઔાત ધયાલતી ન શમ ત, 

- ત ે યાજ્મના ધલધાનભંડભાંની ઔઇ ફેઠઔ ભાટે 
વંદખી ાભલાન ેરામઔ ખણાળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૪ યાજમના બલધાનભાંડન ાં વત્ર, વત્ર 

વભાબપ્ત અન ેબલવજવન 

(૧) યાજ્માર, યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશની થલા 

દયઔે ખૃશની ફેઠઔ, તાને મગ્મ રાખે ત ેવભમ ેને ્થે 

લકતલકત ફરાલળ.ે  
યંત  એઔ વત્રભાનંી તનેી ચેલ્લી ફેઠઔ ને તયત 

ચીના વત્રભાનંી તેની શેરી ફેઠઔ ભાટે નક્કી ઔયેરી 
તાયીક લચ્ઙ ે ચ ભટશના ઔયતાં લધાયે રાફં ખા ડલ 
જોઇળે નશી. 
(૨) યાજ્માર લકતલકત- 

(ઔ) ખૃશની થલા ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની વત્રવભાધપ્ત ઔયી 
ળઔળે,  

(ક) ધલધાનવબાન ં ધલવછગન ઔયી ળઔળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૫ ગૃશન ેવાંફધન કયલાન અન ેવાંદળે 
ભકરલાન યાજમારન અબધકાય 

(૧) યાજ્માર ધલધાનવબાને થલા ધલધાન ટયદલાા 
યાજ્મની ફાફતભાં યાજ્મના ધલધાનભંડના ફેભાથંી ઔઇ 
ખૃશને થલા એઔધત્રત થમરેાં ફંને ખૃશને વંફધી ળઔળ ે
ને ત ેશેત  ભાટે વભ્મન ેશાછય યશેલા છણાલી ળઔળે. 

(૨) યાજ્માર, યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશન ે થલા 

ખૃશન ે ધલધાનભંડભાં ત ેવભમે ધલઙાયણા ભાટે ફાઔી શમ 
તેલા ધલધેમઔ ંખ ે ઔે ડમ ફાફત ંખ ે વંદેળા ભઔરી 
ળઔળે ને છ ેખૃશન ેએ યીતે વંદેળ ભઔરલાભા ંઅલે તે ખૃશે 
વંદેળાભા ં ધલઙાયણાભા ંરલેી અલશ્મઔ ખણી શમ ત ેફાફત 
ફનતી ત્લયાએ ધલઙાયણાભા ંરેલી જોઇએ. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૬ યાજમારન ાં ગૃશન ેખાવ વાંફધન 

(૧) ધલધાનવબાની દયેઔ વાભાડમ ઙૂટંણી ચીના શેરા 
વત્રને ન ે દયેઔ લગના શેરા વત્રન ેઅયંબ ે યાજ્માર 
ધલધાનવબાને થલા ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની 
ફાફતભાં એઔધત્રત થમેરા ં ફન્ન ે ખૃશન ે વંફધળ ે ન ે
ધલધાનભંડને ફરાલલાનાં ઔાયણ છણાલળ.ે 
(૨) એલા વંફધનભાં ઈલ્લેકરેી ફાફતની ઙઙાગ ભાટે વભમ 
પાલલા ભાટે ખૃશની થલા ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની ઔામગયીધતન ં 
ધનમભન ઔયતા ધનમભથી જોખલાઇ ઔયલાભા ંઅલળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૭ ગૃશ વાંફાંબધત ભાંત્રીઓ અન ેએડલકેટ 
જનયરન અબધકાય 

યાજ્મના દયેઔ ભંત્રીને ન ે એડલઔેટ છનયરને યાજ્મની 
ધલધાનવબાભાં થલા ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની 
ફાફતભાં ફન્ન ે ખૃશભા ં ફરલાન ને ફીજી યીતે તેની 
ઔામગલાશીભા ંબાખ રલેાન ને છભેાં તેભન  ંનાભ વભ્મ તયીઔે 
ભૂઔલાભા ંઅવ્મ  ં શમ તલેી ધલધાનભંડની ઔઇ વધભધતભાં 
ફરલાન ને ફીજી યીતે તેની ઔામગલાશીભાં બાખ રેલાન 
શઔ યશેળે, ણ તેભન ેઅ ન ચ્ચેદની રૂએ ભત અલાન 

શઔ યશેળે નશી. 
 

યાજ્મ બલધાનભાંડના અબધકાયીઓ 
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૮ બલધાનવબાના અધ્મક્ષ અન ે
ઉાધ્મક્ષ 

યાજ્મની દયઔે ધલધાનવબા, ફનતી ત્લયાએ તાના ફે 

વભ્મને ન િભે તેના ધ્મક્ષ ને ઈાધ્મક્ષ તયીઔે વંદ 
ઔયળે ને મથાપ્રવંખ, ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષન શદ્દ 

કારી ડે ત્માયે વબા ફીજા વભ્મન ે ધ્મક્ષ થલા 
ઈાધ્મક્ષ તયીઔે વંદ ઔયળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૭૯ અધ્મક્ષ અન ે ઉાધ્મક્ષના દની 

ખારી જગ્મા, યાજીનાભ  અન ેશદ્દા યથી રૂખવદ 

 વબાના ધ્મક્ષ થલા ઈાધ્મક્ષ તયીઔે શદ્દ 
ધયાલતા વભ્મ – 
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(ઔ) વબાના વભ્મ ન યશે ત, તેભણે તાન શદ્દ કારી 

ઔયલ જોઇળે. 
(ક) એલા વભ્મ ધ્મક્ષ શમ ત ઈાધ્મક્ષને ન ે
ઈાધ્મક્ષ શમ ત ધ્મક્ષને વફંધીન,ે તાની વશીથી 

ઔયેરા રકાણથી, ખભે ત્માયે તાના શદ્દાન  ંયાજીનાભ  અી 

ળઔળે ન ે

(ખ) વબાના ત ેલકતના તભાભ વભ્મની ફશ ભતીએ વાય 
ઔયેરા વબાના ઠયાલથી તેભને તેભના શદ્દા યથી દૂય ઔયી 
ળઔાળે.  

યાંત  કંડ (ખ)ના શેત  ભાટેના ઠયાલ ંખ ે ત ે યછૂ 
ઔયલાના ઇયાદાની ચાભા ં ચી ઙોદ ટદલવની નટટવ 
ાઇ ન શમ ત યછૂ ઔયી ળઔાળ ેનશીં. 

લધ ભા,ં વબાન  ં ધલવછગન થામ ત્માયે ધલવછગન 

ચીની વબાની શેરી ફેઠઔ ભે તેની તયત શેરાં વ ધી 
ધ્મક્ષ તાન શદ્દ કારી ઔયી ળઔાળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૦ અધ્મક્ષના કતવવ્મન ાં ારન કયલાની 
અથલા અધ્મક્ષના રૂભાાં કામવ કયલાની ઉાધ્મક્ષ 
અથલા અન્મ વ્મબતતની વત્તા 
(૧) ધ્મક્ષન શદ્દ કારી શમ ત્માયે ઈાધ્મક્ષ ત ેશદ્દાની 
પયજો ફજાલળ ેથલા ઈાધ્મક્ષન શદ્દ ણ કારી શમ ત, 

યાજ્માર તે શેત  ભાટે નીભે તેલા વબાના વભ્મ તે પયજો 
ફજાલળ.ે 
(૨) વબાની ઔઇ ફેઠઔભાં ધ્મક્ષની ખેયશાછયી દયધભમાન 
ઈાધ્મક્ષ થલા તે ણ જો ખેયશાછય શમ, ત વબાની 

ઔામગયીધતના ધનમભથી નક્કી ઔયલાભાં અલ ે તેલી વ્મધક્ત, 

થલા ત ેવ્મધક્ત શાછય ન શમ ત વબા નક્કી ઔયે ત ેફીજી 
વ્મધક્ત ધ્મક્ષ તયીઔે ઔામગ ઔયળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૧ જમાયે અધ્મક્ષ અથલા ઉાધ્મક્ષને 
દ યથી દૂય કયલાન ઠયાલ બલચાયણા શેઠ શમ 
ત્માયે તઓે શાજય શલા છતાાં અધ્મક્ષસ્થાન વાંબાી 
ળકતા નથી 

(૧) ધલધાનવબાની ઔઇ ફઠેઔભાં ધ્મક્ષન ે શદ્દા ઈયથી 
દૂય ઔયલા ભાટેના ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ ત ે
લકતે ધ્મક્ષ ત ે થલા ઈાધ્મક્ષને શદ્દા ઈયથી દૂય 
ઔયલા ભાટેના ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ ત ે
લકત ે ઈાધ્મક્ષ ત ે શાછય શમ ત ણ  ધ્મક્ષ ્થાન 
રઇ ળઔળે નશી ન ે ન ચ્ચેદ ૧૮૦ ના કંડ (૨)ની  
જોખલાઇ, મથાપ્રવંખ, ધ્મક્ષ તથા ઈાધ્મક્ષ ખેયશાછય 

શમ ત તલેી ફેઠઔન ે છભે રાખ  ડે ચે તેભ, અલી ફઠેઔને 

રાખ  ડળ.ે 

(૨) ધલધાનવબાભા ંધ્મક્ષને શદ્દા યથી દૂય ઔયલા ભાટેના 
ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ તે લકતે તભેને 
વબાભા ં ફરલાન ન ેફીજી યીત ે તેની ઔામગલાશીભાં બાખ 
રેલાન શઔ યશેળે ન ેનેચ્ચેદ ૧૮૯ભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ 
તે ચતા,ં એલા ઠયાલ ઈય થલા એલી ઔામગલાશી દયધભમાન 

ફીજી ઔઇ ફાફત ઈય તેભને ્ઔત શેરી લાય ભત 
અલાન શઔ યશેળે. ણ ભત વયકા ડે ત્માયે એલ શઔ 
યશેળે નશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૨ બલધાન રયદના વબાબત અને 
ઉવબાબત 

ધલધાન ટયદલાા દયેઔ યાજ્મની એલી ટયદ, 

ફનતી ત્લયાથી વબાના ફે વભ્મને ન િભે તનેા વબાધત 
તથા ઈ-વબાધત તયીઔે વંદ ઔયળે ને જ્માયે જ્માયે 
વબાધત થલા ઈવબાધતન શદ્દ કારી ડે ત્માયે 
ફીજા વભ્મન,ે વબાધત થલા ઈ-વબાધત તયીઔે વંદ 

ઔયળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૩ વબાબત અથલા ઉવબાબત ન ાં 

દ ખારી થલ ાં, દ ત્માગલ ાં અન ેદથી દૂય કયલ ાં 

 ધલધાન ટયદના વબાધત થલા ઈ-વબાધત 
તયીઔે શદ્દ ધયાલતા વભ્મ - 

(ઔ) ટયદના વભ્મ ન યશે, ત તેભણ ેતાન શદ્દ કારી 

ઔયલ જોઇએ,  

(ક) અલા વભ્મ વબાધત શમ ત ઈ-વબાધતન ેન ે
ઈ-વબાધત શમ ત વબાધતને વંફધીને તાની 
વશીથી ઔયેરા રકાણથી ખભે ત્માયે તાના શદ્દાન  
યાજીનાભ  અી ળઔળે ને  
(ખ) ટયદના તે લકતના તભાભ વભ્મની ફશ ભતીએ 
વાય ઔયેરા ઠયાલથી તેભન ેશદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળ.ે 

યંત  કંડ (ખ)ના શેત  ભાટેન ઠયાલ, તે યછૂ ઔયલાના 

ઇયાદાની ચાભાં ચી ચોદ રદલવની નરટવ ાઇ ન 
શમ ત યછૂ ઔયી ળઔાળ ેનશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૪ અધ્મક્ષ દના કતવવ્મન ાં ારન કયલા 
અથલા અધ્મક્ષના રૂભાાં કામવ કયલાની ઉવબાબત 

અથલા અન્મ વ્મબતતની વત્તા 
(૧) વબાધતન શદ્દ કારી શમ ત ે દયધભમાન ત ે શદ્દાની 
પયજો ઈ-વબાધત ફજાલળ ેને ઈ-વબાધતન શદ્દ 
ણ કારી શમ ત યાજ્માર ત ે શેત  ભાટે નીભે તલેા 
ટયદના વભ્મ ત ેપયજો ફજાલળ.ે 
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(૨) ટયદની ઔઇ ફેઠઔભાં વબાધતની ખેયશાછયી 
દયધભમાન ઈ-વબાધત થલા જો તે ણ ખેયશાછય 
શમ, ત ટયદની ઔામગયીધતના ધનમભથી નક્કી ઔયલાભાં 

અલે તે વ્મધક્ત, થલા ત ેવ્મધક્ત ખેયશાછય શમ ત ટયદ 

નક્કી ઔયે તેલી એલી ફીજી વ્મધક્ત વબાધત તયીઔે ઔામગ 
ઔયળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૫ જમાયે વબાબત અથલા 
ઉવબાબતને દ યથી શટાલલાન ઠયાલ બલચાયણા 
શેઠ શમ ત્માયે તઓે શાજય શલા છતાાં ણ 
અધ્મક્ષસ્થાન વાંબાી ળકતા નથી 
(૧) ધલધાન ટયદની ઔઇ ફેઠઔભાં વબાધતન ે શદ્દા 
ઈયથી દૂય ઔયલા ભાટેના ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા 
ઙારતી શમ તે લકત ે વબાધત ત ે થલા ઈ-
વબાધતને તેભના શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા ભાટેના ઔઇ 
ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ ત ેલકત ેઈ-વબાધત 
ત ે શાછય શમ ત ણ ધ્મક્ષ ્થાન રઇ ળઔળે નશી 
ને ન ચ્ચેદ ૧૮૪ના કંડ(૨)ની જોખલાઇ, મથાપ્રવંખ, 

વબાધત થલા ઈ-વબાધત ખેયશાછય શમ ત તલેી 
ફેઠઔને છભે રાખ  ડે ચે તેભ, અલી દયેઔ ફેઠઔને રાખ  ડળ.ે 

(૨) ધલધાન ટયદભાં વબાધતને શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા 
ભાટેના ઔઇ ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા ઙારતી શમ તે લકત ે
તેભને ટયદભા ંફરલાન ને ફીજી યીતે તેની ઔામગલાશીભા ં

બાખ રેલાન શઔ યશેળે; ણ ન ચ્ચદ ૧૮૯ ભાં ખભે ત ે
ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં એલા ઠયાલ ઈય થલા એલી 

ઔામગલાશી દયધભમાન ફીજી ઔઇ ફાફત ઈય તેભને પક્ત 
શેરી લાય ભત અલાન શઔ યશેળે, ણ ભત વયક ડે 

ત્માયે તલે શઔ યશેળે નશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૬ બલધાનવબાના અધ્મક્ષ અન ે

ઉાધ્મક્ષ તથા બલધાનરયદના વબાબત અન ે

ઉવબાબતના લેતન – બથથાાં 

ધલધાનવબાના ધ્મક્ષને ને ઈાધ્મક્ષને તથા 
ધલધાન ટયદના વબાધત ને ઈ-વબાધતન ેયાજ્મન  ં
ધલધાનભંડ ઔામદાથી નક્કી ઔયે તે પ્રભાણ ે ન ે ત ે થે 
એલી જોખલાઇ ઔયલાભાં ન અલે ત્માં વ ધી, ફીજી 

ન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ં ખાય ન ે બર્થથા ં અલાભાં 
અલળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૭ યાજમના બલધાનભાંડન ાં વબચલારમ 

(૧) યાજ્મના ધલધાનભંડના ં ખૃશન ે થલા દયેઔ ખશૃન ે
દપતયી ્ટાપ યશેળે : 

યાંત  ધલધાન ટયદલાા યાજ્મના 
ધલધાનભંડની ફાફતભા,ં એલા ધલધાનભંડના ં ફંન ે ખૃશ 

ભાટે વટશમાયી છખા ઉબી ઔયલાભાં અ કંડભાનંા ઔઇ 
ણ ભછઔૂયથી ફાધ અલે ચે એભ વભછલ ં નશી. 
(૨) યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશ થલા ખૃશના દપતયી 
્ટાપની બયતીન ં ન ે તે ઈય ધનભામેરી વ્મધક્તની 
નઔયીની ળયતન  ં ધનમભન ઔામદાથી યાજ્મન ં ધલધાનભંડ 
ઔયી ળઔળે. 
(૩) યાજ્મન  ં ધલધાનભંડ કંડ (૨) શેઠ જોખલાઇ ન ઔયે 
ત્મા ં વ ધી, યાજ્માર, મથાપ્રવંખ ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ 

થલા ધલધાન ટયદના વબાધત વાથ ેધલઙાય-ધલધનભમ 
ઔમાગ ચી, વબા થલા ટયદના દ્તયી ્ટાપની બયતી 

ભાટે ને તે ઈય ધનભામેરી વ્મધક્તની નઔયીની 
ળયતના ધનમભન ભાટે ધનમભ ઔયી ળઔળે ન ે એ યીતે 
ઔયેરા ધનમભ વદયશ  કંડ શેઠ ઔયેર ઔામદાની 
જોખલાઇન ેધીન યશીન ેભરી ફનળ.ે 
 

કાભકાજન ાં વાંચારન 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૮ વભ્મએ રેલાના ળથ અથલા 
પ્રબતજ્ઞા 

ધલધાનવબાના થલા ધલધાન ટયદના દયેઔ 
વભ્મે, તાની ફેઠઔ વંબાતાં શેરા ં યાજ્માર થલા 

તેભણે ત ેથ ેનીભેરી ઔઇ વ્મધક્ત વભક્ષ ત્રીજી ન વૂધઙભા ં
તે શેત  ભાટે અેરા નભૂના પ્રભાણે ળથ થલા પ્રધતજ્ઞા 
રેલી જોઇળે ન ેતેના ઈય તાની વશી ઔયલી જોઇળે. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૮૯ ગૃશભાાં ભતદાન અન ેખારી જગા શલા 
છતાાં ણ ગૃશની કામવ કયલાની વત્તા અન ેકયભ 

(૧) અ વંધલધાનભા ંડમથા જોખલાઇ ઔયી શમ ત ેધવલામ, 

યાજ્મના ધલધાભંડના ખૃશની ઔઇ ફેઠઔભાં તભાભ પ્રશ્નન 
ધનણગમ ધ્મક્ષ થલા વબાધત થલા ત ે તયીઔે ઔામગ 
ઔયનાય વ્મધક્ત ધવલામના તભેાં શાછય યશીને ભત અનાય 
વભ્મની ફશ ભતીથી થળ.ે 

ધ્મક્ષ થલા વબાધત થલા ત ે ઔામગ ઔયનાય 
વ્મધક્ત શેરી લાય ભત અી ળઔળે નશી, ણ ભત વયકા 

ડે ત્માયે તેભન ે ધનણાગમઔ ભત યશેળે, છ ે તેભણ ે અલ 

યશેળે. 
(૨) ખૃશભાં ઔઇ વભ્મદ કારી ડે ત ે ચતા,ં યાજ્મના 

ધલધાનભંડના ખશૃને ઔામગ ઔયલાની વત્તા યશેળે ન ે
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ધલધાનભંડની ઔઇ ણ ઔામગલાશી દયધભમાન ફેવલાન ઔે 
ભત અલાન ઔે ફીજી યીત ેબાખ રેલાન શઔ ન ધયાલતી 
વ્મધક્તએ તે ઔમાગન ં ાચથી ભારૂભ ડે તે ચતા,ં ત ે

ઔામગલાશી ઔામદેવય ખણાળ.ે 
(૩) યાજ્મન ં ધલધાનભંડ ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે 
ત્માં વ ધી, યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશની ફેઠઔ ભાટેન  ં

કયભ તે ગૃશના દવ વભ્મ અથલા તે ગૃશના વભ્મની 

ક ર વાંખ્માના એક દળાાંળ, એ ફેભાાંથી જ ેલધ  શમ ત ે

યશેળે. 
(૪) યાજ્મની ધલધાનવબા થલા ધલધાન ટયદની ફઠેઔ 
દયધભમાન ઔઇ વભમે ઔયભ ન થામ ત ખૃશ ભઔૂપ યાકલાની 
થલા ઔયભ ન થામ ત્માં વ ધી તનેી ફેઠઔ ભ રતલી 
યાકલાની, ધ્મક્ષ થલા વબાધત થલા ત ેશેધવમતથી 

ઔામગ ઔયનાય વ્મધક્તની પયછ યશેળે. 
 

વભ્મની ગેયરામકાત 
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૦ ફેઠક ખારી થલા અાંગ ે

(૧) ઔઇ વ્મધક્ત યાજ્મના ધલધાનભંડના ંફંન ેખૃશની વભ્મ 
થઇ ળઔળ ેનશી ન ેફંન ેખશૃના વભ્મ તયીઔે વંદ થમરેી 
વ્મધક્ત ાવ ેએઔ થલા ફીજા ખૃશભાનંી તનેી ફેઠઔ કારી 
ઔયાલલા ભાટે યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔામદાથી જોખલાઇ 
ઔયલી જોઇળે. 
(૨) ઔઇ વ્મધક્ત શેરી ન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ં ફ ે
થલા લધાયે યાજ્મનાં ધલધાનભંડની વભ્મ થઇ ળઔળ ે
નશી ને ઔઇ વ્મધક્ત એલા ં ફે ઔે લધાયે યાજ્મના 
ધલધાનભંડની વભ્મ તયીઔે વંદ થામ, ત તેણ ે એઔ 

ધવલામના તભાભ યાજ્મનાં ધલધાનભંડભાથંી તાની 
ફેઠઔન ં ખાઈથી યાજીનાભ  અપ્મ ં ન શમ ત યાષ્ટરધતએ 
ઔયેરા ધનમભભા ંધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ેતલેી ભ દત ૂયી થમ ે
તે વ્મધક્તની એલાં તભાભ યાજ્મનાં ધલધાનભંડભાંની ફઠેઔ 
કારી ડળ.ે 
(૩) યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશના ઔઇ વભ્મ – 

(ઔ) ન ચ્ચેદ ૧૯૧ કંડ (૧) થલા કંડ (૨) ભાં છણાવ્મા 
પ્રભાણે ખેયરામઔ ફન,ે થલા 

(ક) મથાપ્રવંખ, ધ્મક્ષ થલા વબાધતન ે વંફધીન ે

તાની વશીથી ઔયેરા રકાણથી તાની ફેઠઔન  ંયાજીનાભ  
અે ને મથાપ્રવંખ,ે ધ્મક્ષ  થલા વબાધત ત ે

્લીઔાયે, 

 ત, તેભ થમે તેભની ફેઠઔ કારી ડળ.ે 

 યાંત  ટેા-કંડ (ક)ભાં ઈલ્લકેેર ઔઇ યાજીનાભાના 
દાકરાભા ં ભેરી ભાટશતી ઈયથી થલા ફીજી યીત ેન ે

તે મગ્મ ખણ ેતેલી તાવ ઔમાગ ચી મથાપ્રવંખ ધ્મક્ષ 
થલા વબાધતન ેકાતયી થામ ઔે એલ  યાજીનાભ  ્લધૈચ્ચઔ 
થલા લા્તધલઔ નથી, ત તે એલ  યાજીનાભ  ્લીઔાયી 

ળઔળે નશી. 
(૪) યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશના ઔઇ વભ્મ, ખૃશની 

યલાનખી ધલના તેની તભાભ ફેઠઔભા ંવાઠ ટદલવની ભ દત 
વ ધી ખેયશાછય યશે, ત ખૃશ તેની ફેઠઔ કારી ડી શલાન  

જાશેય ઔયી ળઔળે.  
યાંત  વદયશ  વાઠ ટદલવની ભ દતની ખણતયી 

ઔયલાભા,ં છ ે ઔઇ ભ દત દયધભમાન ખૃશન  ંવત્ર વભાપ્ત થમેર  ં

શમ થલા વતત ઙાયથી લધ  ટદલવ વ ધી ખશૃ ભઔૂપ યહ્ય  
શમ તે ભ દત ખણલાભા ંઅલળે નશી. 
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૧ વભ્મદ ભાટેની ગેયરામકાત 
(૧) ઔઇ વ્મધક્ત – 

(ઔ) છ ે શદ્દ ધયાલલાથી ખેયરામઔ થલાત  ં નથી એભ 
યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ ત ેધવલામન 
ઔઇ રાબદામઔ શદ્દ ધાયણ ઔમો શમ,  

(ક) ધ્થય ભખછની શમ ને વત્તા ધયાલતા ડમામારમે 
તેને તલેી શલાન  ંજાશેય ઔમ ું શમ,  

(ખ) ભ ક્ત નશી ઠયાલેરી નાદાય શમ,  

(ગ) બાયતની નાખટયઔ ન શમ થલા તેણ ે્લચે્ચાએ ઔઇ 
ધલદેળી યાજ્મની નાખટયઔતા પ્રાપ્ત ઔયી શમ થલા ઔઇ 
ધલદેળી યાજ્મ પ્રત્મે ધનિા થલા લપાદાયી ્લીઔાયી શમ,  

(ઙ) વંવદ ેઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ઔે ત ે શેઠ તેન ેખેયરામઔ 
ઠયાલામેર શમ ત,  

 - યાજ્મની ધલધાનવબાના થલા ધલધાન 
ટયદના વભ્મ તયીઔે વંદ થલા ન ે યશેલા ભાટે ત ે
ખેયરામઔ ખણાળ.ે 
 સ્ષ્ટ્ીકયણ : અ કંડના શેત  ભાટે ઔઇ વ્મધક્ત 
વંધની થલા શેરી ન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ઔઇ 
યાજ્મની ભંત્રી શમ એટરા છ ઔાયણ ે તે બાયત વયઔાય 
થલા એલા ઔઇ યાજ્મની વયઔાય શેઠ રાબદામઔ શદ્દ 
ધયાલે ચે એભ ખણાળ ેનશી. 
(૨) ઔઇ વ્મધક્ત, દવભી ન વધૂઙ શેઠ એલી યીત ે

ખેયરામઔ ફની શમ ત ત,ે યાજ્મની ધલધાનવબાની થલા 

ધલધાન ટયદની વભ્મ થલા ભાટે ખેયરામઔ ખણાળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૨ વભ્મની ગેયરામકાત વાંફાંબધત 
પ્રશ્ન ઉય બનણવમ 

(૧) યાજ્મના ધલધાનભંડના ઔઇ ખશૃન વભ્મ, ન ચ્ચેદ 
૧૯૧ ના કંડ (૧) ભા ંછણાવ્મા પ્રભાણનેી ઔઇ ખેયરામઔાતને 
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અધીન ફડમ ચે ઔે ઔેભ તે ંખે ઔઇ પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ 
ત, તે પ્રશ્ન યાજ્મારન ેધનણગમાથ ેરકી ભઔરલાભાં અલળ ે
ને તેભન ધનણગમ અકયી ખણાળે.  
(૨) એલા ઔઇ પ્રશ્ન ંખ ેધનણગમ અતાં શેરાં યાજ્માર, 
ઙૂંટણી ઔધભળનન ધબપ્રામ ભેલળ ે ને તે ત ે
ધબપ્રામ પ્રભાણ ેલતગળ.ે    
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૩ અન ચ્છેદ – ૧૮૮ શેઠ ળથ રીધા 

શેરાાં અથલા રામક ન શલા છતાાં અથલા ગેયરામક 
ઠેયલેર વ્મબતતન ે ગૃશભાાં શાજયી આલા અથલા ભત 
આલા ય દાંડ 

ઔઇ વ્મધક્ત ન ચ્ચેદ ૧૮૮ની છરૂટયમાતન  ં ારન 
ઔમાગ શેરા ં થલા તે યાજ્મની ધલધાનવબા ઔે ધલધાન 
ટયદના વભ્મદ ભાટે રામઔ નથી થલા ખેયરામઔ ચે 
થલા વંવદ ેઔે યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની 
જોખલાઇથી તાને વભ્મ તયીઔે ખૃશભાં ફેવલાન ઔે ભત 
અલાન પ્રધતફંધ ચે એભ જાણતી શલા ચતાં ખશૃભાં ફવે ેઔે 
ભત અ ેત એલી યીતે ત ેફેવ ેઔે ભત અે ત ેદયેઔ ટદલવ 
ભાટે તે ાંઙવ રૂધમાના દંડને ાત્ર થળ ે ન ે તે યઔભ 
યાજ્મનાં રેણાં તયીઔે લવૂર ઔયલાભાં અલળ.ે  
 

યાજ્મનાાં બલધાનભાંડ અને તેભના 
વભ્મનાાં વત્તા, બલળેાબધકાય અને 

ભ બતતઓ 
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૪ બલધાનભાંડના ગૃશ તથા તેના 
વભ્મ અન ેવબભબતઓની વત્તા અન ેબલળેાબધકાય 

(૧) વધંલધાનની જોખલાઇને ન ે ધલધાનભંડની 
ઔામગયીધતના ધનમભન ભાટેના ધનમભ ન ે ્થામી શ ઔભન ે
અધીન યશીન ે દયેઔ યાજ્મના ધલધાનભંડભાં લાણી 
્લાતંત્ર્મ યશેળે.  
(૨) યાજ્મના ધલધાનભંડના ઔઇ વભ્મ ે ધલધાનભંડભાં 
થલા તનેી વધભધતભાં ઔંઇ ઔહ્ય  શમ થલા ભત અપ્મ 
શમ ત ે વંફંધભા ં ઔઇ ડમામારમભા ં તનેી ઈય ઔળી 
ઔામગલાશી થઇ ળઔળ ેનશી ને એલા ધલધાનભંડના ખૃશના 
ધધઔાયની રૂએ ઔે તે શેઠ ઔઇ ટયટગ , ઔાખ, ભત 
થલા ઔામગલાશી પ્રખટ ઔયલા ંખ ે ઔઇ વ્મધક્ત વાભે 
ઔામગલાશી થઇ ળઔળે નશી.  
(૩) ફીજી ફાફતભાં, યાજ્મના ધલધાનભંડના ઔઇ ખૃશભા ં
ને એલા ધલધાનભંડના ખૃશના વભ્મના ં ન ે
વધભધતનાં વત્તા, ધલળેાધધઔાય ને ભ ધક્ત, 
ધલધાનભંડ લકતલકત ઔામદાથી ભ ઔયય ઔયે તલેાં યશેળે 

ન ે એ યીતે ભ ઔયય ઔયલાભા ં ન અલ ે ત્મા ં વ ધી, 
(ઙ ભંાીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૭૮ની ઔરભ ૨૬ 
ભરભાં અલ ે તેની તયત શેરાં તે ખૃશના ન ે તનેા 
વભ્મના ને વધભધતના શમ તે યશેળે.  
(૪) કંડ (૧), (૨) ન ે (૩)ની જોખલાઇ છભે યાજ્મ 
ધલધાનભંડના વભ્મના વંફંધભાં રાખ  ડે ચે તેભ, છ ે
વ્મધક્તન ે યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશભા ં ઔે તેની ઔઇ 
વધભધતભાં અ વધંલધાનની રૂએ ફરલાન ન ેફીજી યીત ે
તેની ઔામગલાશીભા ં બાખ રેલાન શઔ શમ તેભના વંફંધભાં 
રાખ  ડળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૫ વભ્મના લેતન – બથથાાં 

યાજ્મની ધલધાનવબા ને ધલધાન ટયદના 
વભ્મન ેયાજ્મન  ં ધલધાનભંડ લકતલકત ઔામદાથી ઠયાલ ે
તેલા ંખાય ન ેબર્થથા ં ભેલલાન ન ેત ેખંે એલી યીત ે
જોખલાઇ ન થામ ત્માં વ ધી, અ વંધલધાનના અયંબની તયત 
શેરા ં તત્વભાન પ્રાડતની ધલધાનવબાના વભ્મની 
ફાફતભાં રાખ  ડતા શમ ત ેદયએ ન ેત ેળયતએ ખાય 
ને બર્થથાં ભેલલાન શઔ યશેળે.  
 

ધાયાકીમ કામવયીબત 

અન ચ્છેદ : ૧૯૬ ખયડાઓ યજૂ અન ેવાય કયલા અાંગે 
જોગલાઈ 

(૧) નાણા ધલધેમઔ ને ડમ નાણા ધલમઔ ધલધેમઔ 
ંખેની ન ચ્ચેદ ૧૯૮ ન ે ૨૦૭ની જોખલાઇને અધીન 
યશીને, ધલધાન ટયદલાા યાજ્મના ધલધાનભંડના 
ફેભાંથી ઔઇ ખશૃભાં ઔઇ ણ ધલધેમઔ રાલી ળઔાળ.ે  
(૨) ન ચ્ચેદ ૧૯૭ ન ે ૧૯૮ની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીને, ધલધાન ટયદલાા યાજ્મના ધલધાનભંડના ફનંે 
ખૃશએ, વ ધાયા લખય થલા ફંન ેખૃશએ વંભધત અી શમ 
તેલા છ વ ધાયા વટશત ઔઇ ધલધેમઔન ેવંભધત અી ન શમ 
ત્માં વ ધી, તનેે ખશૃએ વાય ઔયેર  ંખણાળ ેનશી.  
(૩) યાજ્મ ધલધાનભંડભાં ધલઙાયણા શેઠ શમ ત ેધલધેમઔ, 
તેના ખૃશ ઔે ખશૃની વત્ર વભાધપ્તન ેઔાયણ ેધલરમ ાભળ ેનશી.  
(૪) ધલધાનવબાએ વાય ઔમ ગ ન શમ તેલ  યાજ્મની ધલધાન 
ટયદભાં ધલઙાયણા શેઠન ં ધલધેમઔ ત ે વબાન  ં ધલવછગન 
થતા ંધલરમ ાભળ ેનશી.  
(૫) યાજ્મની ધલધાનવબાભાં ધલઙાયણા શેઠ શમ થલા 
ધલધાનવબાએ વાય ઔમ ગ શમ ન ે ધલધાન ટયદભા ં
ધલઙાયણા શેઠ શમ ત ે ધલધેમઔ, ધલધાનવબાન ં ધલવછગન 
થતા ંધલરમ ાભળ.ે  
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અન ચ્છેદ : ૧૯૭ નાણાાંખયડા બવલામના ખયડા અાંગ ે
બલધાન રયદની વત્તા ય બનમાંત્રણ 

(૧) ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની ધલધાનવબાએ ઔઇ 
ધલધેમઔ વાય ઔયીને ધલધાન ટયદને ભઔરી અપ્મા ચી  
(ઔ) ટયદ ત ેધલધેમઔન ેનાભંછૂય ઔયે; થલા  
(ક) તે ધલધેમઔ ટયદ વભક્ષ ભૂઔલાભા ંઅલે ત ેતાયીકથી 
ત્રણ ભટશના ઔયતા ંલધ  વભમ વ ધી વાય થમા ધલના ડ્ય  ં
યશે; થલા  
(ખ) ટયદ ત ે ધલધેમઔ એલા વ ધાયા વટશત વાય ઔયે ઔે 
છનેી વાથ ેધલધાનવબા વંભત થામ નશી,  

ત, ધલધાનવબા તાની ઔામગયીધતન  ં ધનમભન 
ઔયતા ધનમભને અધીન યશીને, ધલધાન ટયદે ઔયેરા, 
વૂઙલેરા ઔે વંભધત અેરા વ ધાયા શમ ત ત ે વટશત 
થલા ત ે ધલના તે ધલધેમઔને તે છ થલા ચીના ઔઇ 
વત્રભાં પયીથી વાય ઔયી ળઔળે ન ેચી એ યીત ેવાય 
ઔયેર ં ધલધેમઔ ધલધાન ટયદને ભઔરી ળઔળ.ે  
(૨) ધલધાનવબાએ એ યીત ેફીજી લાય ધલધેમઔ વાય ઔમાગ 
ચી ને ધલધાન ટયદને ત ેભઔરી અપ્મા ચી –  
(ઔ) ટયદ ત ેધલધેમઔન ેનાભંછૂય ઔયે; થલા  
(ક) ટયદ વભક્ષ ધલધેમઔ ભ ઔલાભાં અલે ત ે તાયીકથી 
એઔ ભટશના ઔયતા ં લધ  વભમ વ ધી ત ે વાય થમા ધલના 
ડ્ય  યશે; થલા  
(ખ) ટયદ ત ેધલધેમઔન ેએલા વ ધાયા વટશત વાય ઔયે ઔે 
છનેી વાથ ેધલધાનવબા વંભત થામ નશી,  
 ત, ધલધાન ટયદ ે ઔયેરા થલા વૂઙલેરા ન ે
છનેે ધલધાનવબાએ વંભધત અી શમ એલા ઔઇ વ ધાયા 
શમ ત ત ેવટશત છ ેરૂભા ંધલધાનવબાએ ત ેધલધેમઔ ફીજી 
લાય વાય ઔમ ગ શમ તે રૂભાં યાજ્મના ધલધાનભંડનાં ફનંે 
ખૃશએ તે વાય ઔયેર  ખણાળ.ે  
(૩) ઔઇ નાણા ધલધેમઔન ે અ ન ચ્ચેદભાનં ઔઇ ણ 
ભછઔૂય રાખ  ડળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૮ નાણાાંખયડા ફાફતે કામવલાશી 
(૧) નાણા ધલધેમઔ ધલધાન ટયદભા ંયછૂ ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
(૨) ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની ધલધાનવબાએ નાણા 
ધલધેમઔ વાય ઔમાગ ચી ધલધાન ટયદન ેતેની બરાભણ 
ભાટે તે ભઔરલાભાં અલળ ેને ધલધાન ટયદ ેત ેભળ્ાની 
તાયીકથી ઙોદ ટદલવની ભ દતની ંદય તાની બરાભણ 
વટશત ધલધાનવબાને ત ેાચ  ભઔરલ  જોઇળે ન ેતેભ થમ ે
ધલધાનવબા, ધલધાન ટયદની તભાભ થલા ત ેૈઔી ઔઇ 
બરાભણન ્લીઔાય થલા ્લીઔાય ઔયી ળઔાળ.ે  
(૩) ધલધાનવબા, ધલધાન ટયદ ે ઔયેરી ઔઇ ણ 
બરાભણન ્લીઔાય ઔયે, ત ધલધાન ટયદે બરાભણ 

ઔયેરા ને ધલધાનવબાએ ્લીઔાયેરા વ ધાયા વટશત તે 
નાણા ધલધેમઔ ફન્ને ખશૃએ વાય ઔયેર  ંખણાળ.ે  
(૪) ધલધાનવબા, ધલધાન ટયદ ે ઔયેરી ઔઇ ણ 
બરાભણન ્લીઔાય ઔયે નશી ત ત ેનાણા ધલધેમઔ ધલધાન 
ટયદે બરાભણ ઔયેરા વ ધાયા ધલના ધલધાનવબાએ 
વાય ઔયેર  ં શમ ત ે રૂભા ં છ ફન્ન ે ખૃશએ વાય ઔયેર ં 
ખણાળે.  
(૫) ધલધાનવબાએ વાય ઔયેર ં ન ેધલધાન ટયદે તનેી 
બરાભણ ભાટે ભઔરેર ં નાણા ધલધેમઔ ઙોદ ટદલવની વદયશ  
ભ દતની ંદય ધલધાનવબાન ેાચ  ભઔરલાભાં ન અલ,ે ત 
વદયશ  ભ દત ૂયી થતાં ધલધાનવબાએ તે વાય ઔમ ું શમ ત ે
રૂભા ંછ ફન્ન ેખૃશએ વાય ઔયેર ં ખણાળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૧૯૯ નાણાાંખયડાની વ્માખ્મા 
(૧) અ પ્રઔયણના શેત  ભાટે, ઔઇ ધલધેમઔભાં પક્ત 
નીઙેની તભાભ થલા ત ે ઔૈી ઔઇ ફાફતને રખતી 
જોખલાઇ અલતી શમ, ત ત ે ધલધેમઔ નાણા ધલધેમઔ ચે 
એભ ખણાળ ે-  
(ઔ) ઔઇ ઔય નાકલાની, નાફૂદ ઔયલાની, ભાપ ઔયલાની, 
તેભાં પેયપાય ઔયલાની થલા તેન  ધનમભન ઔયલાની;  
(ક) યાજ્મ ેનાણા ં ઔયછ ેરેલાન  ં ઔે ઔઇ ફામંધયી અલાન  
ધનમભન ઔયલાની થલા યાજ્મે રીધેરી ઔે રલેાની ઔઇ 
નાણાઔીમ છલાફદાયી ખંેના ઔામદાભાં વ ધાય ઔયલાની;  
(ખ) યાજ્મના એઔધત્રત પંડના થલા અઔધ્ભઔ પંડના 
શલારાની થલા એલા ંઔઇ પંડના ંનાણા6 બયલાની થલા 
તેભાંથી નાણા ંઈાડલાની;  
(ગ) યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી નાણાનં ધલધનમખ 
ઔયલાની;  
(ઙ) ઔઇ કઙગન ે યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયલાન  ં
જાશેય ઔયલાની થલા એલા ઔઇ કઙગની યઔભ લધાયલાની;  
(ચ) યાજ્મના એઔધત્રત પંડ થલા યાજ્મના જાશેય ટશવાફ 
કાત ે નાણા ં પ્રાપ્ત ઔયલાની થલા એલા ં નાણાંન શલાર 
યાકલાની ઔે ત ેઅલાની; થલા  
(છ) ટેા કંડ (ઔ) થી (ચ)ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ 
ફાફતને અન ંધખઔ ઔઇ ફાફતની.  
(૨) ઔઇ ધલધેમઔ દંડ નાકલાની ઔે નાણાંના રૂની ફીજી 
ધળક્ષા ઔયલાની થલા રાઇવડવ ભાટેની પી ઔે ફજાલેરી 
વેલા ભાટેની પી ભાંખલાની ઔે અલાની જોખલાઇ ઔયત  ંશમ 
તેટરા છ ઔાયણ ેથલા ્થાધનઔ શેત  ભાટે ઔઇ ્થાધનઔ 
વત્તાધધઔાયી ઔે ભંડે ઔઇ ઔય નાકલાની, નાફૂદ ઔયલાની, 
ભાપ ઔયલાની, તેભા ં પેયપાય ઔયલાની થલા તને  ધનમભન 
ઔયલાની ત ે જોખલાઇ ઔયત  ં શમ તટેરા છ ઔાયણ ે તે નાણા 
ધલધેમઔ ખણાળ ેનશી.  
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(૩) ધલધાન ટયદલાા યાજ્મના ધલધાનભંડભા ં યછૂ 
થમેર ધલધેમઔ નાણા ધલધેમઔ ચે ઔે નશી એલ પ્રશ્ન ઈબ 
થામ, ત તે ંખે એલા યાજ્મની ધલધાનવબાના ધ્મક્ષન 
ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે  
(૪) ન ચ્ચેદ ૧૯૮ શેઠ દયેઔ નાણા ધલધેમઔ ધલધાન 
ટયદને ભઔરલાભાં અલ ે ને ન ચ્ચેદ ૨૦૦ શેઠ ત ે
યાજ્માર વભક્ષ ન ભધત ભાટે યછૂ ઔયલાભાં અલે, ત્માયે ત ે
નાણા ધલધેમઔ ચે એલા ધલધાનવબાના ધ્મક્ષની 
વશીલાા પ્રભાણત્રન ળયે તનેા ઈય થમેર શલ 
જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૦ ખયડાઓન ેઅન ભબત 

યાજ્મની ધલધાનવબાએ થલા ધલધાન ટયદલાા 
યાજ્મભાં, યાજ્મના ધલધાનભંડનાં ફનં ેખૃશએ ઔઇ ધલધેમઔ 
વાય ઔમ ગ શમ ત્માયે, તનેે યાજ્માર વભક્ષ યછૂ ઔયલ ં 
જોઇળે    ને યાજ્માર ેએલ  જાશેય ઔયલ  જોઇળે ઔે ત ેત ે
ધલધેમઔને ન ભધત અે ચે થલા ન ભધત અલાન  
યઔી યાકે ચે થલા તે યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે 
ધલધેમઔને નાભત યાક ેચે.  

યાંત  ધલધેમઔ ન ભધત ભાટે તેભની વભક્ષ યછૂ થમા 

ચી જો તે નાણા ધલધેમઔ ન શમ ત ખૃશ થલા ખૃશ ત ે
ધલધેમઔની થલા તનેી ઔઇ ધનટદગષ્ટ ઔયેરી જોખલાઇની 
 ન: ધલઙાયણા ઔયે ન ેકાવ ઔયીને તાના વંદેળાભાં ત ે
છનેી બરાભણ ઔયી શમ તેલા વ ધાયા દાકર ઔયલાન  
ઇચ્ચાલા જોખ ચે ઔે ઔેભ તે ધલઙાયે તલેી ધલનતંીલાા વદંેળા 
વાથે યાજ્માર તે ધલધેમઔને ફનતી ત્લયાએ ખશૃને ાચ  
ભઔરી ળઔળ ેને ઔઇ ધલધેમઔ એ યીત ેાચ  ભઔરલાભા ં
અલે, ત્માયે ખૃશ થલા ખૃશએ ત ેન વાય તે ધલધેમઔની 
 ન:ધલઙાયણા ઔયલી જોઇળ ે ને જો ખૃશ થલા ખૃશ 
વ ધાયા વાથ ે ઔે ત ે ધલના ધલધેમઔ પયી વાય ઔયે ન ે
યાજ્માર વભક્ષ ન ભધત ભાટે ત ે યછૂ ઔયલાભા ંઅલે ત 
યાજ્મારથી તનેે ન ભધત અલાન  યઔી ળઔાળ ેનશી.   

લધ ભાં, યાજ્મારન એલ ધબપ્રામ થામ ઔે ઔઇ 
ધલધેમઔ ઔામદ ફને ત ઈચ્ઙ ડમામારમની વત્તા એટર ેવ ધી 
ગટી છળે ઔે તે ડમામારમને અ વંધલધાનથી અલા ધાયેર 
્થાન જોકભાળ,ે ત ત ેએલા ધલધેમઔન ેન ભધત અળ ે
નશી, ણ યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે નાભત યાકળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૧  બલચાયણા ભાટે અનાભત યાખરેા 
ખયડા 

યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે યાજ્માર ેઔઇ ધલધેમઔ 
નાભત યાખ્મ  શમ ત્માયે યાષ્ટરધતએ એલ  જાશેય ઔયલ  

જોઇળે ઔે તે ધલધેમઔન ેન ભધત અ ેચે થલા ન ભધત 
અલાન  યઔી યાક ેચે.  

 યંત  તે ધલધેમઔ, નાણા ધલધેમઔ ન શમ ત 
ન ચ્ચેદ ૨૦૦ના શેરા યંત ઔભા ં છણાવ્મા પ્રભાણનેા 
વંદેળા વાથે યાષ્ટરધત મથાપ્રવંખ યાજ્મના ધલધાનભંડના 
ખૃશન ેથલા ખૃશન ે ાચ  ભઔરલાન અદેળ યાજ્મારને 
અી ળઔળ ેન ેધલધેમઔ એ યીત ેાચ  ભઔરાલાભા ંઅલે, 
ત્માયે એલ વંદેળ ભળ્ાની તાયીકથી છ ભરશનાની 

ભ દતની ંદય તે ખૃશે થલા ખૃશએ ત ેન વાય ધલધેમઔની 
 ન:ધલઙાયણા ઔયલી જોઇળે ને જો ધલધેમઔ ત ેખૃશ થલા 
ખૃશ વ ધાયા વાથે થલા વ ધાયા લખય પયી વાય ઔયે ત 
તેને પયીથી યાષ્ટરધત વભક્ષ ધલઙાયણા ભાટે યછૂ ઔયલ ં 
જોઇળે.  
 

નાણાકીમ ફાફતભાાં કામવયીબત 
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૨ લાબવક નાણાકીમ ત્રક 

(૧) દયેઔ નાણાઔીમ લગ વફંંધભાં યાજ્માર ત ે લગ ભાટે 
યાજ્મન ં દંાજી અલઔ તથા કઙગન  ંત્રઔ છને અ બાખભા ં
‗લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔ‘ તયીઔે ઈલ્લેક ઔયલાભા ંઅવ્મ ચે 
તે યાજ્મભા ં ધલધાનભંડના ખૃશ થલા ખૃશ વભક્ષ યછૂ 
ઔયાલળ.ે  
(૨) લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔભાં વભાલેળ ઔયેરા કઙગના 
ંદાછભા ં-   
(ઔ) અ વધંલધાનભા ં યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેરા 
કઙગ તયીઔે લણગલેરા કઙગને શોંઙી લલા ભાટે જોઇતી યઔભ; 
ને  
(ક) યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી છ ે ફીછ  ં કઙગ ઔયલાની 
દયકા્ત શમ તે કઙગને શોંઙી લલા ભાટે જોઆતી યઔભ,  
 - રખ ફતાલલાભાં અલળ ેને ભશેવૂર કાતેના 
કઙગને ડમ કઙગથી રખ દળાગલલાભા ંઅલળ.ે  
(૩) નીઙેન ં કઙગ દયેઔ યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેર ં 
કઙગ ખણાળ ે:-  
(ઔ) યાજ્મારનાં ભતય ને બર્થથાં ને તેભના શદ્દા 
ંખેન ં ફીછ  ંકઙગ;  
(ક) ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ ને ઈાધ્મક્ષના તથા ધલધાન 
ટયદલાા યાજ્મની ફાફતભાં ધલધાન ટયદના 
વબાધત ને ઈ-વબાધતના ખાય ન ેબર્થથાં;  
(ખ) છ ે ઙૂઔલલાની છલાફદાયી યાજ્મ ઈય શમ તેલાં દલેા ં
ંખેન  ંકઙગ છભેાં વ્માછ, દલેા બયાઇ-પંડ-કઙગ ન ેદલેા-ં
ઙૂઔલણી કઙગ ને રન ઉબી ઔયલા ંખેના તથા દલેાનંી 
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વ્મલ્થા ન ેતેની ઙૂઔલણી ંખેના ફીજા કઙગન વભાલળે 
થામ ચે.  
(ગ) ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળનાં ખાય ને 
બર્થથા ંંખને ં કઙગ;  
(ઙ) ઔઇ ડમામારમ ઔે રલાદી ટટર બ્મ નરના ઔઇ પેંવરા, 
શ ઔભનાભા થલા ઙ ઔાદાની તલણી ભાટે જોઇતી યઔભ;  
(ચ) અ વધંલધાનથી થલા યાજ્મના ધલધાનભંડે એ યીત ે
ઈધાયલ  ંઔામદાથી જાશેય ઔમ ું શમ તેલ  ફીછ  ંકઙગ.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૩ બલધાનભાંડભાાં અાંદાજો વાંફાંબધત 
કામવલાશી 
(૧) યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેરા કઙગન ેરખતા શમ 
તેટરા ૂયતા ંદાજો ધલધાનવબાભા ં ભતદાન ભાટે યછૂ 
ઔયલાભાં અલળ ેનશી, ણ ધલધાનભંડભા ંતેભાંના ઔઇ ણ 
ંદાજોની ઙઙાગન ે ફાધ અલે ચે એલ અ કંડના ઔઇ 
ભછઔૂયન થગ ઔયલાભા ંઅલળ ેનશી.  
(૨) વદયશ  ંદાજોભાથંી ફીજા કઙગન ે રખતા શમ તટેરા 
ૂયતા દંાજો ધલધાનવબા વભક્ષ ન દાનની ભાખણી 
રૂે યછૂ ઔયલા જોઇળે ને ધલધાનવબાન ે તેલી ઔઇ 
ભાંખણીની ન ભધત અલાની થલા ન અલાની થલા 
તેભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી યઔભ ગટાડીન ે ભાંખણીન ે ન ભધત 
અલાની વત્તા યશેળે.  
(૩) યાજ્મારની બરાભણ લખય ન દાન ભાટેની ઔઇ 
ભાંખણી ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૪ બલબનમગ ખયડાઓ 

(૧) ન ચ્ચેદ ૨૦૩ શેઠ ધલધાનવબાએ ન દાન ભંછૂય 
ઔમાગ ચી –  
(ઔ) વબાએ એ યીતે ભંછૂય ઔયેર ન દાનને; ને  
(ક) યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાત ેઈધાયેરા ણ ખૃશ થલા 
ખૃશ વભક્ષ ખાઈ ભૂઔેરા ત્રઔભાં ફતાલેરી યઔભ ઔયતા ંઔઇ 
ણ વજંોખભા ં લધ  નશી તટેરા કઙગને શોંઙી લલા ભાટે 
જોઇતાં તભાભ નાણાંન યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી ધલધનમખ 
ઔયલા ભાટે જોખલાઇ ઔયલા ફનતી ત્લયાએ ધલધેમઔ યછૂ ઔયલ  ં
જોઇળે.  
(૨) એ યીત ે ભંછૂય ઔયેરા ઔઇ ન દાનની યઔભભા ં પેયપાય 
થત શમ થલા તેન  રક્ષ્મ ફદરાત ં શમ થલા યાજ્મના 
એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયેરા ઔઇ કઙગની યઔભભાં ઔઇ પેયપાય 
થત શમ તેલી ભતરફન એલા ઔઇ ધલધેમઔ ંખને ઔઇ 
વ ધાય, યાજ્મના ધલધાનભડંના ખૃશભાં થલા ફેભાથંી 
ઔઇ ખૃશભાં રાલી ળઔાળ ે નશી ને ઔઇ વ ધાય અ કંડ 
શેઠ ્લીઔામગ ચે ઔે ઔેભ ત ેવંફધંભા ંધ્મક્ષ્થાન ેશમ 
તે વ્મધક્તન ધનણગમ અકયી ખણાળે.  

(૩) ન ચ્ચેદ ૨૦૫ ન ે ૨૦૬ની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીને, અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ ન વાય વાય થમેરા 
ઔામદાથી ઔયામેરા ધલધનમખ શેઠ શમ ત ેધવલામ યાજ્મના 
એઔધત્રત પંડભાથંી ઔઇ નાણા ંઈાડી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૫ ૂયક, લધાયાના અથલા અબધક 

અન દાન 

(૧) યાજ્મારે –  
(ઔ) ન ચ્ચેદ ૨૦૪ની જોખલાઇ ન વાય ઔયેર ઔઇ 
ઔામદાથી ઙાર  નાણાઔીમ લગ ભાટે ઔઇ કાવ વલેા ભાટે 
કઙગલાને ધધઔૃત ઔયેરી યઔભ તે લગ ભાટે ૂયતી છણામ 
ત થલા ત ે લગ ભાટેના લાધગઔ નાણાઔીમ ત્રઔભા ં
ધલઙાયેરી નશી એલી ઔઇ નલી વેલા કાતે ૂયઔ થલા 
લધાયાના કઙગની છરૂય ઙાર  નાણાઔીમ લગ દયધભમાન ઉબી 
થઇ શમ ત, થલા  
(ક) ઔઇ નાણાઔીમ લગ દયધભમાન ઔઇ વલેા કાતે થમેર ં 
કઙગ, તે વલેા ભાટે ન ેત ેલગ ભાટે ભંછૂય ઔયેરી યઔભ ઔયતા ં
લધ  થમ  શમ ત, યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશ ઔે ખૃશ વભક્ષ 
મથાપ્રવંખ, ત ે કઙગની ંદાજી યઔભ ફતાલત ં ફીછ  ં ત્રઔ 
ભ ઔાલલ  જોઇળે થલા યાજ્મની ધલધાનવબા વભક્ષ એલા 
લધાયા ભાટેની ભાંખણી યછૂ ઔયાલડાલલી જોઇળે.  
(૨) ન ચ્ચેદ ૨૦૨, ૨૦૩ ને ૨૦૪ની જોખલાઇ, લાધગઔ 
નાણાઔીમ ત્રઔ ને તેભાં દળાગલેરા કઙગ વંફંધભા ંથલા 
ન દાન ભાટેની ભાંખણીના ને એલા કઙગન ે થલા 
ન દાનન ે શોંઙી લલા યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાથંી 
નાણાનંા ધલધનમખન ેધધઔૃત ઔયલા ભાટે ઔયલાના ઔામદાના 
વંફંધભાં છભે ભરી થામ ચે, તેભ તે જોખલાઇ, એલા ઔઇ 
ત્રઔ ને કઙગ થલા ભાખંણીના વફંંધભાં તેભછ એલા 
ફીજા કઙગન ેથલા એલી ભાખણી ંખનેા ન દાનને શોંઙી 
લલા ભાટે યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી નાણાંના ધલધનમખન ે
ધધઔૃત ઔયલા ભાટે ઔયલાના ઔઇ ઔામદા વંફંધભાં 
વયઔતાગ થળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૬ રેખાન દાન (રશવાફ ટે અન દાન), 

બલશ્વાવના આધાયે અન દાન તથા અલાદરૂ 
અન દાન 

(૧) અ પ્રઔયણની લૂગલતી જોખલાઇભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય 
શમ તે ચતા ં–  
(ઔ) ઔઇ નાણાઔીમ લગના ઔઇ બાખ ભાટે ંદાજી કઙગ ખંે 
ઔઇ ન દાન ધલળેના ભતદાન ભાટે ન ચ્ચેદ ૨૦૩ભાં 
ઠયાલેરી ઔામગયીધત ૂયી થામ તેભછ તે કઙગ વંફધંભાં 
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ન ચ્ચેદ ૨૦૪ની જોખલાઇ ન વાય ઔામદ ન થામ ત્મા ં
વ ધી ખાઈથી એલ  ન દાન અલાની;  
(ક) ઔઇ વેલા ંખ ેયાજ્મની વાધનવંધત્ત ઈય ણધાયી 
ભાંખ ઈબી થામ ને તે વલેાના ં વ્માઔતા ન ેધનધણગત 
્લરૂને ઔાયણ ે તનેે રખતી ભાખણી લાધગઔ નાણાઔીમ 
ત્રઔભાં વાભાડમ યીતે ાતી ધલખત વાથે યછૂ ઔયલાન  
ળક્મ ન શમ, ત્માયે તલેી ભાંખને શોંઙી લલા ભાટે 
ન દાન અલાની;  
(ખ) ઔઇ નાણાઔીમ લગની ઙાર  વલેાના બાખરૂ ન શમ 
તેલા લાદરૂ ન દાન અલાની,  

યાજ્મની ધલધાનવબાન ે વત્તા યશેળે ન ે વદયશ  
ન દાન છ ે શેત  ભાટે ભંછૂય ઔયલાભા ં અવ્મા ં શમ ત ે
શેત  ભાટે યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાથંી નાણાંના ઈાડને 
ઔામદાથી ધધઔૃત ઔયલાની યાજ્મના ધલધાનભંડને વત્તા 
યશેળે.  
(૨) ન ચ્ચેદ ૨૦૩ ન ે ૨૦૪ની જોખલાઇ, લાધગઔ 
નાણાઔીમ ત્રઔભા ંદળાગલેરા ઔઇ કઙગ ંખ ેન દાન અલા 
વંફંધભાં ન ેએલા કઙગન ેશોંઙી લલા યાજ્મના એઔધત્રત 
પંડભાંથી છ નાણાંના ધલધનમખને ધધઔૃત ઔયલા ભાટે 
ઔયલાના ઔઇ ઔામદા વફંંધભાં છભે ભરી થામ ચે, તભે ત ે
જોખલાઇ, કંડ (૧) શેઠ ઔઇ ન દાન અલાના ન ેત ે
કંડ શેઠ ઔયલાના એલા ઔામદા વંફંધભાં વયઔતાગ થળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૭  નાણાખયડા વાંફાંબધત ખાવ 

જોગલાઈઓ 

(૧) ન ચ્ચેદ ૧૯૯ ના કંડ (૧)ના ટેા-કંડ (ઔ)થી ેટા-
કંડ (ચ)ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ ફાફત ભાટે જોખલાઇ 
ઔયત  ધલધેમઔ થલા વ ધાય, યાજ્મારે બરાભણ ઔમાગ 
ધવલામ દાકર ઔે પ્ર્તાધલત ઔયી ળઔાળ ે નશી ને એલી 
જોખલાઇ ઔયત  ંધલધેમઔ ધલધાન ટયદભા ંદાકર ઔયી ળઔાળ ે
નશીં.  

યંત  ઔઇ ઔયભાં ગટાડ ઔયલાની ઔે ત ે નાફ દ 
ઔયલાની જોખલાઇ ઔયત ઔઇ વ ધાય પ્ર્તાધલત ઔયલા ભાટે 
અ કંડ શેઠ ઔઇ બરાભણની છરૂય યશેળે નશી.  
(૨) ઔઇ ધલધેમઔ થલા વ ધાય ભાત્ર દંડ નાકલાની ઔે 
નાણાનંા રૂભા ં ફીજી ધળક્ષા ઔયલાની થલા રામવડવ 
ભાટેની પી ઔે ફજાલેરી વેલા ભાટેની પી ભાખંલાની ઔે 
અલાની જોખલાઇ ઔયત શમ તટેરા છ ઔાયણ ે થલા 
્થાધનઔ શેત  ભાટે ઔઇ ્થાધનઔ વત્તાભંડ ઔે ભંડે ઔઇ 
ઔય નાકલાની, નાફૂદ ઔયલાની, ભાપ ઔયલાની, તેભા ંપેયપાય 
ઔયલાની થલા તેન  ધનમભન ઔયલાની ત ે જોખલાઇ ઔયત 
શમ તટેરા છ ઔાયણ ે ત ે ઈય છણાલેરી ઔઇ ફાફતની 
જોખલાઇ ઔયે ચે, એભ ખણાળ ેનશી.  

(૩) ધધધનમધભત ઔયીન ેછનેે ભરભાં રાલલાથી યાજ્મના 
એઔધત્રત પંડભાથંી કઙગ ઔયલાન  થત  શમ તેલ  ધલધેમઔ 
યાજ્માર ેત ેઈય ધલઙાય ઔયલા ભાટે ત ેખૃશન ેબરાભણ ઔયી 
ન શમ, ત યાજ્મના ધલધાનભંડના ઔઇ ખશૃથી વાય ઔયી 
ળઔાળે નશી.  
 

વાભાન્મ કામવયીબત 
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૮  કામવલાશીના બનમભ 

(૧) યાજ્મના ધલધાનભંડન ં ઔઇ ખૃશ અ વંધલધાનની 
જોખલાઇને અધધન યશીને, તાની ઔામગયીધત ન ે
તાના ઔાભઔાછના વંઙારનન ં ધનમભન ઔયલા ભાટે ધનમભ 
ઔયી ળઔળે.  
(૨) કંડ (૧) શેઠ ધનમભ ઔયલાભાં ન અલ ેત્મા ંવ ધી, અ 
વંધલધાનના અયંબની, તયત શેરા ં તત્વભાન પ્રાતંના 
ધલધાનભંડ ંખે છ ેઔામગયીધતના ધનમભ ને ્થામી શ ઔભ 
ભરભાં શમ ત,ે મથાપ્રવંખ, ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ 
થલા ધલધાન ટયદના વબાધત તેભા ંછ ેવ ધાયાલધાયા 
ને ન ઔૂ પેયપાય ઔયે તેન ે ધીન યશીને, યાજ્મના 
ધલધાનભંડ વંફંધભાં ભરી થળે.  
(૩) ધલધાન ટયદલાા યાજ્મભા ં ધલધાનવબાભા ંધ્મક્ષ 
તથા ધલધાન ટયદના વબાધત વાથ ે ધલઙાય ધલધનભમ 
ઔમાગ ચી, યાજ્માર ફે ખૃશ લચ્ઙેના વ્મલશાય ખંેની 
ઔામગયીધતને રખતા ધનમભ ઔયી ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૦૯ યાજમ બલધાનભાંડભાાં નાણાકીમ કામવ 
વાંફાંબધત કામવલાશીન ાં કામદા દ્વાયા બનમાંત્રણ 

નાણાઔીમ ઔાભઔાછ વભમવય  રુ ઔયલાના શેત  
ભાટે નાણાઔીમ ફાફતના થલા યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી 
નાણાનંા ધલધનમખ ભાટેના ઔઇ ધલધેમઔ વંફંધભાં યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખૃશ થલા ખૃશની ઔામગયીધત ન ે તનેા 
ઔામગવંઙારનન  ંઔામદાથી યાજ્મન ં ધલધાનભંડ ધનમભન ઔયી 
ળઔળે ન ેએ યીત ેઔયેરા ઔામદાની ઔઇ જોખલાઇ યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખૃશે થલા ફેભાંથી ઔઇ ખૃશે ન ચ્ચેદ ૨૦૮ 
ના કંડ (૧) શેઠ ઔયેરા ધનમભ વાથે થલા ત ેન ચ્ચેદના 
કંડ (૨) શેઠ યાજ્મના ધલધાનભંડ વંફંધભાં ભરી ઔઇ 
ધનમભ ઔે ્થામી શ ઔભ વાથે વંખત શમ ત તટેર ેંળ ે
તેલી જોખલાઇ પ્રલતગળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૦ બલધાનભાંડભાાં લાયલાની બાા 
(૧) બાખ ૧૭ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતાં, ણ ન ચ્ચેદ 
૩૪૮ની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે યાજ્મના 
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ધલધાનભંડન ં ઔાભઔાછ યાજ્મની યાછબાા ઔે બાાભા ં
થલા ટશડદી ઔે ંગ્રેજીભા ંઙરાલલાભા ંઅલળ.ે  

યાંત  છ ેવભ્મ તાને છ ેવફંધલાન  ંશમ, તે ઈય 

છણાલેરી ઔઇ ણ બાાભા ંફયાફય વ્મક્ત ઔયી ળઔતા ન 
શમ ત તેભને, મથાપ્રવંખ, ધલધાનવબાના ધ્મક્ષ થલા 
ધલધાન ટયદના વબાધત થલા ત ેતયીઔે ઔામગ ઔયનાય 
વ્મધક્ત, તેભની ભાતબૃાાભા ં ખૃશન ે વંફધલાની યલાનખી 
અી ળઔળે.  
(૨) યાજ્મન ં ધલધાનભંડ ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે 
ત, અ વધંલધાનના અયંબથી ંદય લગની ભ દત ૂયી થમા 
ચી અ ન ચ્ચેદભાથંી ‗ઔે ંગ્રેજીભાં‘ એ ળબ્દ ઔભી 
ઔયલાભાં અવ્મા શમ તેભ ત ેભરી થળે.  
 યાંત  રશભાચર પ્રદેળ, ભબણ ય, ભેઘારમ અન ે
બત્ર યા યાજ્મના ધલધાનભંડના વફંંધભાં અ કંડ, તભેા ં
અલતા ‗ંદય લગ‘ એ ળબ્દને ્થાન ે“ચ્ચીવ લવ” 
એ ળબ્દ ભૂઔલાભાં અવ્મા શમ તેભ ભરી થળે.   

લધ ભાાં અરૂણાચર પ્રદેળ, ગલા અન ેબભઝયભ 
યાજ્મના ધલધાનભંડના વંફંધભાં, અ કંડ, તેભાં અલતા 
‗ંદય લગ‘ એ ળબ્દને ્થાન ે“ચાીવ લવ” એ ળબ્દ 
ભ ઔલાભા ંઅવ્મા શમ તેભ ભરી થળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૧ બલધાનભાંડભાાં ચચાવ બલચાયણા ય 
બનમાંત્રણ 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમના થલા ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ઔઇ ડમામાધીળની તાની પયજો ફજાલતી લેાની લતગણઔૂ 
ંખે યાજ્મના ધલધાનભંડભાં ઔઇ ઙઙાગ થઇ ળઔળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૨ અદારત દ્વાયા બલધાનભાંડની 
કામવલાશીની તાવ નશીં થઈ ળકે 

(૧) ઔામગયીધતની ઔશેલાતી ધનમભવયતાન ેઔાયણ ેયાજ્મના 
ધલધાનભંડની ઔઇ ઔામગલાશીની ઔામદેવયતા વાભ ે લાધં 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી.  
(૨) યાજ્મના ધલધાનભંડભાં ઔામગયીધતન  થલા ઔાભઔાછના 
વંઙારનન  ધનમભન ઔયલા ભાટે થલા વ્મલ્થા જાલલા 
ભાટે, અ વંધલધાનથી ઔે તે શેઠ યાજ્મના ધલધાનભંડના છ ે
ઔઇ ધધઔાયી ઔે વભ્મભાં વત્તા ધનટશત થઇ શમ ત ે
ધધઔાયી ઔે તે વભ્મ ત ેવત્તા લાયે ત્માયે ઔઇ ડમામારમની 
શઔૂભતને ધીન યશેળે નશી.  
 

પ્રકયણ – ૪ 

યાજ્મારની ધાયાકીમ વત્તા 
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૩ બલધાનભાંડની ફેઠક ચાર  ન શમ 
ત્માયે લટશ કભ ફશાય ાડલાની યાજમારની વત્તા 
(૧) યાજ્મની ધલધાનવબાન  ંવત્ર ઙાર  ન શમ ત્માયે થલા 
જ્માં યાજ્મના ધલધાન ટયદ શમ ત્મા ંધલધાનભંડના ફંન ે
ખૃશન ં વત્ર ઙાર  ન શમ ત્માયે, ઔઇ ણ વભમે યાજ્મારને 
એલી કાતયી થામ ઔે તાત્ઔાધરઔ ખરા ંરેલાન  ંતાન ેભાટે 
છરૂયી ફનાલે એલા વંજોખ પ્રલત ેચે, ત તે એ વંજોખભા ં
તાન ેઅલશ્મઔ છણામ તલેા લટશ ઔભ પ્રધવદ્ ઔયી ળઔળે.  
 યંત  જો –  
(ઔ) એ છ જોખલાઇન વભાલેળ ઔયતા ધલધેમઔને 
ધલધાનભંડભાં યછૂ ઔયલા ભાટે અ વંધલધાન શેઠ 
યાષ્ટરધતની લૂગભંછૂયી અલશ્મઔ શત; થલા  
(ક) એ છ જોખલાઇન વભાલેળ ઔયતા ધલધેમઔને 
યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે નાભત યાકલ ં યાજ્માર ે
છરૂયી ખણ્મ  શત; થલા  
(ખ) એ છ જોખલાઇન વભાલેળ ઔયત યાજ્મના 
ધલધાનભંડન ધધધનમભ, યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે 
નાભત યકામા ચી તેને, યાષ્ટરધતની ન ભધત ભી ન 
શત ત, અ વંધલધાન શેઠ ધફનઔામદેવય ફનત,  
 ત યાષ્ટ્રબતની વૂચના બવલામ, એલ ઔઇ 
લટશ ઔભ યાજ્માર પ્રધવદ્ ઔયી ળઔળે નશી.  
(૨) અ ન ચ્ચેદ શેઠ પ્રધવદ્ થમેરા ઔઇ લટશ ઔભન ે
યાજ્માર ે ન ભધત અી શમ તલેા છ યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ધધધનમભ છટેર છ પ્રબાલ ને ભર 
યશેળે,  

ણ એલ દયેઔ લટશ ઔભ, -  
(ઔ) યાજ્મની ધલધાનવબા વભક્ષ થલા છ ે યાજ્મભાં 
ધલધાન ટયદ શમ ત્માં ફન્ને ખૃશ વભક્ષ ભૂઔલ જોઇળે ન ે
ધલધાનભંડ પયી ભે ત્માયથી ચ ઠલાટડમાં ૂયા ં થમ ે
થલા ત ે ભ દત ૂયી     થામ ત ે શેરા ં ધલધાનવબા તનેે 
ન ભધત નશી અત ઠયાલ વાય ઔયે ને ધલધાન 
ટયદ શમ ત, એ ઠયાલન ેતે વંભધત અ ેત, મથાપ્રવંખ, 
ઠયાલ પ્રવાય થમે થલા ત ેઠયાલન ેટયદની વંભધત ભળ્ે 
તે ભરભાં યશેળે નશી; ને  
(ક) યાજ્માર ઔઇ ણ વભમે તેન ેાચ કેંઙી ળઔળે.  
સ્ષ્ટ્ીકયણ : ધલધાન ટયદલાા યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખશૃને છ દી છ દી તાયીકએ પયી ભલા ભાટે 
ફરાલલાભા ં અલે ત, અ કંડના શેત  ભાટે ચ 
ઠલાટડમાંની ભ દતની ખણતયી ત ે તાયીકભાંથી છ ે ભડી 
શમ તે તાયીકથી ઔયલાભાં અલળે.  
(૩) અ ન ચ્ચેદ શેઠ ઔઇ લટશ ઔભથી ઔયેરી ઔઇ 
જોખલાઇ છ ે યાજ્મારની ન ભધત ાભેરા યાજ્મના 
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ધલધાનભંડના ધધધનમભભાં ધધધનમધભત ઔયલાભા ંઅલી 
શત, ત ઔામદેવય ખણાત નશી, ત તેલી જોખલાઇ તટેર ેંળે 
યદફાતર થળે.  

યાંત  વંવદના ઔઇ ધધધનમભથી થલા 
વભલતી માદીભા ં ખણાલેરી ફાફત ંખેના ધલદ્યભાન 
ઔામદાથી ધલરુદ્ શમ તેલી યાજ્મના ધલધાનભંડના 
ધધધનમભની વય વંફંધી અ વધંલધાનની 
જોખલાઇના શેત  ભાટે યાષ્ટરધતની વ ઙનાન ેન વયીન ે
અ ન ચ્ચેદ શેઠ પ્રધવદ્ ઔયેર લટશ ઔભ, યાષ્ટરધતની 
ધલઙાયણા ભાટે નાભત યાકેર ન ે તેભની ન ભતી 
ાભેર યાજ્મના ધલધાનભંડન ધધધનમભ ખણાળ.ે   
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૪ યાજમની લડી અદારત  
 દયેઔ યાજ્મ ભાટે એઔ ઈચ્ઙ ડમામારમ યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૫ લડી અદારતન ાં યેકડવ  ન્મામારમ શલ ાં 
દયેઔ ઈચ્ઙ ડમામારમ યેઔડગ  ડમામારમ યશેળે ન ે

તેને તાના ધતય્ઔાય ભાટે ધળક્ષા ઔયલાની વત્તા વટશત 
એલા ડમામારમની તભાભ વત્તા યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૬ લડી અદારતની યચના 
દયેઔ ઈચ્ઙ ડમામારમ એઔ ભ ખ્મ ડમામભૂધતગન ં ન ે

યાષ્ટરધત લકતલકત નીભલા છરૂયી ખણ ે એલા ફીજા 
ડમામાધીળન ં ફનળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૭ લડી અદારતના ન્મામાધીળની 
બનભણકૂ તથા શદ્દાની ળયત 
(૧) બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ વાથ,ે યાજ્મના યાજ્માર 
વાથે ને ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ ધવલામના ફીજા ડમામાધીળની 
ધનભણૂઔની ફાફતભાં, તે ઈચ્ઙ ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ 
વાથ ે ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ચી, યાષ્ટરધત તાની વશી 
ધવક્કાલાા અદેળત્રથી ઈચ્ઙ ડમામારમના દયેઔ 
ડમામાધીળન ે નીભળ ે ન ે તે લધાયાના થલા ઔામગઔાયી 
ડમામાધીળ શમ, ત ન ચ્ચેદ ૨૨૪ભા ં ઔયેરી જોખલાઇ 
પ્રભાણે ન ે ત ે ધવલામના દાકરાભા,ં ત ે ફાવઠ લગની 
ઉંભયના ન થામ ત્મા ંવ ધી શદ્દ ધયાલી ળઔળે.  
યાંત  –  
(ઔ) ઔઇ ડમામાધીળ, યાષ્ટરધતને વફંધીન ે તાની 
વશીલાા રકાણથી તાના શદ્દાન ં યાજીનાભ  અી 
ળઔળે;  
(ક) ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળને શદ્દા ઈયથી દૂય 
ઔયલા ભાટેની ન ચ્ચેદ ૧૨૪ના કંડ (૪)ની જોખલાઇ ભ છફ 

યાષ્ટરધત ઔઇ ણ ડમામાધીળન ે તેભના શદ્દા ઈયથી દૂય 
ઔયી ળઔળે;  
(ખ) યાષ્ટરધતએ ઔઇ ડમામાધીળને ઈચ્ઙતભ ડમામારમના 
ડમામાધીળ તયીઔે નીભલાથી થલા યાષ્ટરધતએ બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રની ંદયના ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમભા ંતેભની ફદરી 
ઔયલાથી તેભન શદ્દ કારી ડળ.ે  
(૨) ઔઇ વ્મધક્ત બાયતની નાખટયઔ ન શમ, ન ે 
(ઔ) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ંચાભા ંચા દવ લગ વ ધી 
તેણે ડમાધમઔ શદ્દ ધયાવ્મ ન શમ; થલા  
(ક) ત ેઈચ્ઙ ડમામારમ થલા એઔ ચી એઔ એલા ફે ઔે 
લધ  ડમામારમની ચાભાં ચા દવ લગ વ ધી એડલઔેટ 
તયીઔે યશી ન શમ;  

ત ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔે નીભાલા 
ભાટે તે રામઔ ખણાળ ેનશી.  
સ્ષ્ટ્ીકયણ : અ કંડના શેત  ભાટે -  
(ઔ) છ ે ભ દત   દયધભમાન ઔઇ વ્મધક્તએ બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રભાં ડમાધમઔ શદ્દ ધયાવ્મ શમ તે ભ દતની ખણતયી 
ઔયતી લકત,ે છ ે ભ દત   દયધભમાન ત ે ઈચ્ઙ ડમામારમની 
એડલઔેટ થઇ શમ થલા ટટર બ્મ નરના વભ્મન શદ્દ 
થલા ઔામદાન ં ધલધળષ્ટ જ્ઞાન છરૂયી શમ તલેી વંગ થલા 
યાજ્મ શેઠની ઔઇ છખા તણેે ધયાલી શમ તેલ ડમાધમઔ 
શદ્દ ધયાવ્મા ચીની ઔઇ ણ ભ દતન વભાલેળ ઔયલાભા ં
અલળ.ે  
(ઔઔ) ઔઇ વ્મધક્તની ઈચ્ઙ ડમામારમના એડલઔેટ તયીઔેની 
ભ દતની ખણતયી ઔયતી લકતે, તે વ્મધક્તએ એડલઔેટ થમા 
ચી ઔઇ ડમાધમઔ શદ્દ થલા ટટર બ્મ નરના વભ્મન શદ્દ 
થલા ઔામદાન  ં ધલધળષ્ટ જ્ઞાન છભેા ં છરૂયી શમ તલેી વંગ 
થલા યાજ્મની ઔઇ છખા ધયાવ્માની ઔઇ ણ ભ દતન 
વભાલેળ ઔયલાભાં અલળ;ે  
(ક) ઔઇ વ્મધક્તની બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ં તેણ ે ડમાધમઔ 
શદ્દ ધયાવ્માની થલા ત ે ઈચ્ઙ ડમામારમના એડલઔેટ 
તયીઔે યજાની ભ દતની ખણતયી ઔયતી લકત,ે વન ૧૯૪૭ના 
ખષ્ટ ભટશનાની ૧૫ભી તાયીક શેરા ં‗ટશડદ યાજ્મ લશીલટ 
ધધધનમભ, ૧૯૩૫‘ભાં વ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણેના બાયતભાં 
અલેરા ધલ્તાયભાં, મથાપ્રવંખ, તેણ ે અ વધંલધાનના 
અયંબ શેરા ં ડમાધમઔ શદ્દ ધયાવ્માની ભ દતન થલા 
એલા ઔઇ ધલ્તાયભા ં ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમના એડલઔેટ 
તયીઔે યજાની ભ દતન વભાલળે ઔયલાભાં અલળ.ે  
(૩) ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળની ઉંભય     વંફંધી ઔઇ 
પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ, ત યાષ્ટરધત, બાયતના ભ ખ્મ 
ડમામભૂધતગ વાથ ે ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ચી, ત ે પ્રશ્નન 
ધનણગમ ઔયળે ન ેયાષ્ટરધતન ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે 
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અન ચ્છેદ : ૨૧૮ વલોચ્ચ અદારત વાંફાંબધત અભકૂ 
જોગલાઈઓન ાં લડી અદારત ય રાગ  થલ ાં  
ન ચ્ચેદ ૧૨૪ના કંડ (૪) ને (૫)ની જોખલાઇ, 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમના વફંંધભાં છભે રાખ  ડે ચે તેભ, 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ઈલ્લકેન ે ફદર ે ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ઈલ્લેક ભૂઔીન,ે ઈચ્ઙ ડમામારમને રાખ  ડળ.ે    
 

અન ચ્છેદ : ૨૧૯ લડી અદારતના ન્મામાધીળના 
ળથ અથલા પ્રબતજ્ઞા 
 ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔે ધનભામેરી દયેઔ 
વ્મધક્તએ તે શદ્દ વબંાે ત ેશેરાં યાજ્મના યાજ્માર 
થલા તેભણ ે તે થે નીભેરી ઔઇ વ્મધક્ત વભક્ષ ત્રીજી 
ન વૂધઙભા ંઅ શેત  ભાટે અેરા નભૂના ન વાય ળથ 
થલા પ્રધતજ્ઞા રલેી જોઇળે  ને ત ેય વશી ઔયલી જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૨૦ કામભી ન્મામાધીળ થમા ફાદ 
લકીરાત ય બનમાંત્રણ 

 અ વધંલધાનના અયંબ ચી, ઈચ્ઙ ડમામારમના ઔામભી 
ડમામાધીળ તયીઔેન શદ્દ ધયાલી ઙૂઔેરી વ્મધક્ત ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમ ન ે ફીજા ઈચ્ઙ ડમામારમ ધવલામ બાયતના 
ઔઇ ડમામારમ થલા ઔઇ વત્તાધધઔાયી વભક્ષ લઔીરાત ઔે 
ઔાભઔાછ ઔયી ળઔળે નશી.  
સ્ષ્ટ્ીકયણ : અ ન ચ્ચેદભા ં ―ઈચ્ઙ ડમામારમ‖ એ ળબ્દ 
પ્રમખભા ંવધંલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ના 
અયંબ શેરા ં ધ્તત્લભા ં શમ તલેા શેરી ન વૂધઙના 
બાખ-કભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમન 
વભાલેળ થત નથી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૨૧ ન્મામાધીળનાાં લેતન-બથથાાં 
(૧) ઈચ્ઙ ડમામારમના દયેઔ ડમામાધીળને વંવદ ે ઔયેરા 
ઔામદાથી નક્કી ઔયલાભા ંઅલે તેલા ખાય ને ત ેથ ેતલેી 
યીતે જોખલાઇ ઔયલાભા ં ન અલ ે ત્મા ં વ ધી, ફીજી 
ન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા શમ તેલા ખાય અલાભાં 
અલળ.ે  
(૨) દયેઔ ડમામાધીળન ેવવંદે ઔયેરા ઔામદાથી ઔે તે શેઠ 
લકતલકત નક્કી ઔયલાભાં અલે તલેાં બર્થથા ં ન ે
ખેયશાછયીની યજા ને ેડળન ંખેના તલેા શઔ ભળ ેન ે
તે યીત ે નક્કી ઔયલાભાં અલ ે નશી ત્મા ં વ ધી, ફીજી 
ન વૂધઙભા ંધનટદગષ્ટ ઔયેરા ંબર્થથા ંને શઔ ભળ ે:  

યંત  ડમામાધીળનાં બર્થથા ં ઔે ખેયશાછયીની યજા 
થલા ેડળન ંખનેા તેભના શઔભાં તેભની ધનભણૂઔ ચી, 
તેભને ખેયરાબ થામ તલેી યીતે પેયપાય ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૨૨ ન્મામાધીળની એક લડી અદારતથી 
ફીજી લડી અદારતભાાં ફદરી 
(૧) બાયતના ભ ખ્મ ડમામભધૂતગ વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ 
ચી, યાષ્ટરધત, ઔઇ ડમામાધીળની એઔ ઈચ્ઙ 
ડમામારમભાંથી ફીજા ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમભાં ફદરી ઔયી 
ળઔળે.  
(૨) ઔઇ ડમામાધીળની એ યીતે ફદરી ઔયલાભા ંઅલી શમ 
ઔે અલે, ત્માયે વંધલધાન (ંદયભાં વ ધાયા) ધધધનમભ, 
૧૯૬૩ના અયંબ ચી, તે ફીજા ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ડમામાધીળ તયીઔે ઔાભ ઔયે ત ે ભ દત   દયધભમાન તાના 
ખાય ઈયાંત લધાયાભા ં ઔામદાથી વંવદ નક્કી ઔયે તે 
લતય બર્થથ  ભેલલા ને એ યીતે ઠયાલામ નશી ત્મા ં
વ ધી, યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને નક્કી ઔયે તે લતય બર્થથ  
ભેલલા તે શઔદાય યશેળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૨૩ કામવકાયી ભ ખ્મ ન્મામાધીળની 
બનભણકૂ 

 ઈચ્ઙ ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભધૂતગન શદ્દ કારી 
શમ ત્માયે થલા એલા ઔઇ ભ ખ્મ ડમામભૂધતગની 
ખેયશાછયીને ઔાયણ ે ઔે ફીજા ઔાયણ ે તાના શદ્દાની પયજો 
દા ન ઔયી ળઔે, ત્માયે ડમામારમના ફીજા 
ડમામાધીળભાથંી યાષ્ટરધત અ શેત  ભાટે નીભે ત ેડમામાધીળ 
તે શદ્દાની પયજો દા ઔયળે.  

 

અન ચ્છેદ : ૨૨૪ લધાયાના અન ે કામવકાયી 
ન્મામાધીળની બનભણકૂ 

(૧) ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમના ઔાભઔાછભાં થડા વભમ ૂયત 
લધાય થલાના થલા તભેાં ઔાભ ઙડી ખમાના ઔાયણ ે
યાષ્ટરધતને એભ રાખ ે ઔે ત ે ડમામારમના ડમામાધીળની 
વંખ્મા ત ેવભમ ૂયતી લધાયલી જોઇએ, ત મગ્મ રામઔાત 
ધયાલતી વ્મધક્તન ેયાષ્ટરધત ત ેધનટદગષ્ટ ઔયે તેલી લધ ભાં 
લધ  ફે લગ વ ધીની ભ દત ભાટે ત ે ડમામારમના લધાયાના 
ડમામાધીળ તયીઔે નીભી ળઔળ.ે  
(૨) ભ ખ્મ ડમામાભૂધતગ ધવલામના ઈચ્ઙ ડમામારમના ઔઇ 
ડમામાધીળ ખેયશાછય શલાને થલા ફીજા ઔઇ ઔાયણે 
તાની શદ્દાની પયજો દા ન ઔયી ળઔે થલા તેભની 
શંખાભી ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ તયીઔે ધનભણૂઔ ઔયલાભા ં અલ ે
ત્માયે, યાષ્ટરધત, ઔામભી ડમામાધીળ તાની પયછ ઈય 
શાછય ન થામ ત્માં વ ધી મગ્મ રામઔાત ધયાલતી વ્મધક્તન ે
તે ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔે ઔામગ ઔયલા ભાટે નીભી 
ળઔળે.  
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(૩) ઈચ્ઙ ડમામારમના લધાયાના થલા ઔામગઔાયી 
ડમામાધીળ તયીઔે નીભામેરી ઔઇ વ્મધક્ત ફાવઠ લગની 
ઉંભય  થમા ચી શદ્દ ધયાલી ળઔળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૨૪.ક લડી અદારતની ફેઠકભાાં બનલૃત 
ન્મામાધીળની શાજયી 

અ પ્રઔયણભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ે ચતાં, ઔઇ 
યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ ઔઇ ણ 
વભમે, યાષ્ટરધતની લૂગ વંભધત રઇને ડમામારમના થલા 
ફીજા ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળન શદ્દ ધયાવ્મ 
શમ તેલી ઔઇ વ્મધક્તને ત ે યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ડમામાધીળ તયીઔે ફેવલાની ન ેઔામગ ઔયલાની ધલનંતી ઔયી 
ળઔળે ન ે ત ે યીત ે છનેે ધલનંતી ઔયલાભા ંઅલી શમ તલેી 
દયેઔ વ્મધક્તને ત ેએ યીતે ફવેીને ઔામગ ઔયતી શમ ત્મા ંવ ધી, 
યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને નક્કી ઔયે તેલાં બર્થથાંન શઔ યશેળે 
તેભછ તેભન ે ત ે ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળની તભાભ 
શઔૂભત, વત્તા ન ેધલળેાધધઔાય યશેળે, ણ ફીજી યીતે ત ે
એ ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ ચે એભ ખણાળ ેનશીં.   

યંત  ઈય છણાવ્મા ભ છફની વ્મધક્ત તે ઈચ્ઙ 
ડમામારમના ડમામાધીળ તયીઔે ફેવલા ને ઔામગ ઔયલા 
વંભત ન થામ, ત તેભન ે અ ન ચ્ચેદભાનંા ઔઇ ણ 
ભછઔૂયથી તેભ ઔયલાન  પયછરૂ ચે એભ ખણાળ ેનશી. 

  

અન ચ્છેદ : ૨૨૫ બલદ્યભાન લડી અદારતન ાં કામવક્ષેત્ર 

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ને અ 
વંધલધાનની વભ ધઙત ધલધાનભંડને ામેરી વત્તાની રૂએ 
તે ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ેઅધીન 
યશીને, ઔઇ ધલદ્યભાન ઈચ્ઙ ડમામારમની શઔૂભત ને તભેાં 
ઙારત ઔામદ ન ે ત ે ડમામારમભા ં ડમામના લશીલટના 
વંફંધભાં તેના ડમામાધીળની તતાની વત્તા, છભેાં 
ડમામારમના ધનમભ ઔયલાની ને ડમામારમની ન ે
એઔરા થલા ધલબાખીમ ડમામારમભા ં ફેવતા તનેા 
વભ્મની ફેઠઔન ં ધનમભન ઔયલાની વત્તાન વભાલેળ થામ 
ચે, ત ેઅ વંધલધાનના અયંબના તયત શેરા ંશતા તેલા છ 
યશેળે :  

યંત  ભશેવૂર વંફંધી થલા તનેી લવૂરાત ંખ ે
પયભાલેરા ઔે ઔયેરા ઔઇ ઔામગને રખતી ઔઇ ફાફત વફંધંી 
ઔઇ ણ ઈચ્ઙ ડમામારમની ભૂ શઔૂભત લાયલાન  ં અ 
વંધલધાનના અયંબની તયત શેરાં છ ેભમાગદાને ધીન શત  ં
તે ભમાગદા એલી શઔૂભત લાયલાને શલે ચી રાખ  ડળ ેનશી.  
અન ચ્છેદ : ૨૨૬ કેટરીક યીટ કાઢલાની લડી અદારતની 
વત્તા 

(૧) ન ચ્ચેદ ૩૨ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતાં દયેઔ ઈચ્ઙ 
ડમામારમન ેછનેા વંફંધભા ંતે શઔૂભત લાયત  શમ ત ેવભગ્ર 
યાજ્મક્ષેત્રભા ં બાખ ૩થી ામેરા શઔ ઔૈી ઔઇ શઔના 
ભર ભાટે ને ફીજા ઔઇ ણ શેત  ભાટે તે યાજ્મક્ષેત્રની 
ંદયની ઔઇ ણ વ્મધક્ત થલા વત્તાભંડ ઈય તભેછ 
મગ્મ દાકરાભાં ઔઇ વયઔાય ઈય ણ અદેળ, શ ઔભ 
થલા છભેાં ફંદી પ્રત્મક્ષીઔયણ (શેધફમવ ઔયવ), 
યભાદેળ (ભેડડેભવ), પ્રધતેધ (પ્રટશધફળન), ધધઔાય-
ૃચ્ચા (ક્લ લયંટ) ઈત્પ્રેણ (વધળગમયયી) પ્રઔાયની 
યીટન વભાલેળ થામ ચે, એલી યીટ થલા તેભાનંી ઔઇ 
યીટ ઔાઢલાની વત્તા યશેળે.  
(૨) ઔઇ વયઔાય, વત્તાભંડ થલા વ્મધક્ત ઈય અદળે, 
શ ઔભ થલા ટયટ ઔાઢલા ભાટે કંડ (૧) થી ામેરી વત્તા, 
તે વયઔાય થલા વત્તાભંડન ં ભથઔ થલા તે વ્મધક્તન  ં
ધનલાવ્થાન ત ેપ્રદેળભા ંઅલેર ં ન શમ તે ચતા,ં છભેા ંએલી 
વત્તા લાયલા ભાટે દાલાન  ં  રંુ થલા અધંળઔ ઔાયણ 
ઈધ્થત થામ ત ે યાજ્મકે્ષત્રના વફંંધભાં એલી વત્તા 
લાયલા ભાટે શઔૂભત લાયત ં ઈચ્ઙ ડમામારમ ણ લાયી 
ળઔળે.  
(૩) કંડ (૧) શેઠ યજી ઈય થલા તેન ે રખતી ઔઇ 
ઔામગલાશીભા ંભનાઇ શ ઔભ ઔયીને થલા ્ટેથી થલા ફીજી 
ઔઇ યીતે ઔઇ લઙખાાન શ ઔભ છનેી ધલરૂદ્ ઔયલાભાં 
અવ્મ શમ ત ેક્ષઔાય -   
(ઔ) એલા લઙખાાના શ ઔભ ભાટેની ધલનંતીના વભથગનભા ં
એલી યજીની ન ે તભાભ દ્તાલજેોની નઔર, તલેા 
ક્ષઔાયને અપ્મા ધલના; ને  
(ક) એલા ક્ષઔાયને છ ે ઔાંઇ ઔશેલ ં શમ ત ે ઔશી 
વંબાલલાની તઔ અપ્મા ધલના,  

એલા શ ઔભ ઈઠાલી રેલા ભાટે ઈચ્ઙ ડમામારમન ે
યજી ઔયે ન ેત ેયજીની એઔ નઔર છનેી તયપેણભા ંશ ઔભ 
ઔયલાભાં અવ્મ શમ તે ક્ષઔાયને થલા તે ક્ષઔાયના 
લઔીરન ેૂયી  ાડે, ત્માયે ઈચ્ઙ ડમામારમ ત ેભે ત ેતાયીક 
થલા એલી યજીની નઔર તલેી યીતે અપ્માની તાયીક, 
એ ફેભાથંી છ ે ભડી શમ તે તાયીકથી ફે ઠલાટડમાની 
ભ દતની ંદય થલા ત ે ભ દતના ચેલ્લા ટદલવ ે ઈચ્ઙ 
ડમામારમ ફંધ શમ ત ત્માય ચી અલતા ફીજા છ ટદલવ ે
ઈચ્ઙ ડમામારમ કૂલ્લ  શમ તે ટદલવ ૂય થતા ં શેરા ં
યજીન ધનઔાર ઔયળે ને યજીન તલેી યીત ેધનઔાર 
ઔયલાભાં અવ્મ ન શમ ત લઙખાાન શ ઔભ, મથાપ્રવંખ, 
તે ભ દત ૂયી થતા ં થલા ફીજો ટદલવ  ય થમે ઈઠાલી 
રીધેર ખણાળ.ે  
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(૪) અ ન ચ્ચેદથી ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમન ે ામરેી 
વત્તાથી, ન ચ્ચેદ ૩૨ના કંડ (૨) થી ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ે
ામેરી વત્તાભાં ગટાડ થળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૨૭ અન્મ અદારત ય દેખયેખ 
યાખલાની લડી અદારતની વત્તા 
(૧) છનેા વંફંધભા ં તે શઔૂભત લાયત  ં શમ ત ે વભગ્ર 
યાજ્મક્ષેત્રભાંનાં તભાભ ડમામારમ ને ટટર બ્મ નર ઈય 
દયેઔ ઈચ્ઙ ડમામારમની દેકયેક યશેળે.  
(૨) ૂલગલતી જોખલાઇની વ્માઔતાને ફાધ અવ્મા 
ધવલામ, ઈચ્ઙ ડમામારમ –  
(ઔ) એલા ડમામારમ ાવેથી ત્રઔ ભંખાલી ળઔળે;  
(ક) એલા ડમામારમની ઔામગપ્રણારી ન ે ઔામગલાશીન ં 
ધનમભન ઔયલા ભાટે વાભાડમ ધનમભ ઔયી તે ફશાય ાડી 
ળઔળે ન ેનભૂના ઠયાલી ળઔળે; ન ે 
(ખ) એલા ઔઇ ડમામારમના ધધઔાયીએ ઔેલા નભૂના 
પ્રભાણે ઙડા, નોંધ ને ટશવાફ યાકલાં ત ે ઠયાલી 
ળઔળે.  
(૩) એલા ડમામારમના ળેયીપન ેન ેતભાભ ઔાયઔ ન ન ે
ધધઔાયીન ેતથા તેભા ંલઔીરાત ઔયતા એટની, એડલઔેટ 
ન ેલઔીરન ેઅલાની પીના ઔઠા ણ ઈચ્ઙ ડમામારમ 
નક્કી ઔયી ળઔળે :  

યંત  કંડ (૨) થલા કંડ (૩) શેઠ ઔયેરા 
ધનમભ, ઠયાલેરા નભૂના થલા નક્કી ઔયેરા ઔઠા ત ેવભમે 
ભરભાં શમ એલા ઔઇ ણ ઔામદાની જોખલાઇ વાથ ે
વંખત શલા જોઇળે નશી ન ે તેન ે ભાટે ખાઈથી 
યાજ્મારની ભંછૂયી  ભેલલી જોઇળે.  
(૪) વળસ્ત્ર દ વંફંધી ઔઇ ઔામદાથી ઔે ત ે શેઠ 
યઙામેરા ઔઇ ણ ડમામારમ ઔે ટટર બ્મૂનર ઈય દેકયેક 
યાકલાની વત્તા ન ચ્ચેદભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ઔઇ 
ઈચ્ઙ ડમામારમન ેઅલાભા ંઅલી ચે એભ ખણાળ ેનશી. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૨૮ અભૂક કેવ લડી અદારતને તફદીર 
કયલા ફાફત 

ઈચ્ઙ ડમામારમને કાતયી થામ ઔે, તાના તાફાના 
ઔઇ ણ ડમામારમની ધલઙાયણા શેઠ શમ તલેા ઔેવભાં અ 
વંધલધાનના થગગટન ફાફત ઔામદાન ઔઇ તાત્ત્ધલઔ પ્રશ્ન 
વભામ ચે, છને ધનણગમ ઔયલાન  એ ઔેવના ધનઔાર ભાટે 

છરૂયી ચે; ત તે એ ઔેવ તાની ાવે ભંખાલી રેળે; ન ે 
(ઔ) તે તે ઔેવન ધનઔાર ઔયી ળઔળે, થલા  
(ક) વદયશ  ઔામદાના પ્રશ્નન ધનણગમ ઔયી ળઔળે ન ે છ ે
ડમામારમભાંથી એ યીત ેઔેવ ભંખાલી રેલાભાં અવ્મ શમ ત ે

ડમામારમન ેત ેપ્રશ્ન ઈયના તાના પેંવરાની નઔર વાથ ે
ઔેવ ાચ ભઔરી ળઔળે ને વદયશ  ડમામારમે, તે ભળ્ે, 
તેલા પેંવરાન ેન રૂ ત ેઔેવન ધનઔાર ઔયલા ભાટે ઔામગલાશી 
ઔયલી જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૨૯ લડી અદારતના અબધકાયીઓ, 

કભવચાયીઓ અન ેખચવ 
(૧) ઈચ્ઙ ડમામારમના ધધઔાયી ન ે ઔભગઙાયીની 
ધનભણૂઔ તે ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ થલા તે 
અદેળ ઔયે તલેા તે ડમામારમના ફીજા ડમામાધીળ ઔે 
ધધઔાયી ઔયળે.  

યંત  યાજ્મના યાજ્માર ધનમભ દ્વાયા પયભાલી 
ળઔળે ઔે વદયશ  ધનમભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલ ે એલા 
દાકરાભા ં ડમામારમ વાથે ખાઈથી જોડામેરી ન શમ 
તેલી ઔઇ ણ વ્મધક્તને યાજ્મ જાશેય વલેા અમખ વાથ ે
ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ધવલામ, ત ે ડમામારમ વાથે વંફધં 
ધયાલતા ઔઇ શદ્દા ઈય નીભી ળઔાળ ેનશી.  
(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔામદાની જોખલાઇન ે
અધીન યશીને, ઈચ્ઙ ડમામારમના ધધઔાયી ન ે
ઔભગઙાયીની વલેાની ળયત, ઈચ્ઙ ડમામારમના ભ ખ્મ 
ડમામભૂધતગએ થલા ભ ખ્મ ડમામભધૂતગએ અ શેત  ભાટે ધનમભ 
ઔયલાને ધધઔૃત ઔયેરા ડમામારમના ફીજા ઔઇ ડમામાધીળ 
ઔે ધધઔાયીએ ઔયેરા ધનમભથી ઠયાલલાભાં અલ ેત ેયશેળે :  

યંત  અ કંડ શેઠ ઔયામેરા ધનમભને ખાય, 
બર્થથા,ં યજા ઔે ેડળન વાથ ેવંફંધ શમ તટેર ેંળ,ે તેભન ે
યાજ્મના યાજ્મારની ન ભધતની છરૂય યશેળે.  
(૩) ઈચ્ઙ ડમામારમન  ં લશીલટી કઙગ છભેાં તે ડમામારમના 
ધધઔાયી ન ે ઔભગઙાયીન ે થલા તેભના વંફધંી 
અલાના તભાભ ખાય, બર્થથા ંન ેેડળનન વભાલળે 
થામ ચે તે, યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધાયલાભા ંઅલળ ે
ન ેત ે ડમામારમ ેરીધેરી પી ઔે ફીજા ંઔઇ નાણા ંત ે પંડના 
બાખરૂ ફનળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૦ લડી અદારતની શકૂભતન 
કેન્રળાબવત પ્રદેળ ય બલસ્તાય 

(૧) ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમની શઔૂભત ઔઇ ણ વંગ યાજ્મકે્ષત્ર 
વ ધી વંવદ ઔામદાથી ધલ્તાયી ળઔળે થલા તેભાંથી તને ે
ફાઔાત યાકી ળઔળે.       
(૨) યાજ્મન  ં ઈચ્ઙ ડમામારમ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર વંફંધભાં 
શઔૂભત લાયત  શમ ત્માયે –  
(ઔ) યાજ્મના ધલધાનભંડને તે શઔૂભત લધાયલા, તને  
ધનમંત્રણ ઔયલા ઔે તેન ેનાફૂદ ઔયલાની વત્તા અલાભા ંઅલે 
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ચે, તેલ અ વંધલધાનના ઔઇ ણ ભછઔૂયન થગ ઔયલાભાં 
અલળ ેનશી; ન ે 
(ક) ન ચ્ચેદ ૨૨૭ભાં યાજ્માર ંખને ઈલ્લેક, ત ે
યાજ્મક્ષેત્રભાં તાફાના ં ડમામારમ ભાટેના ઔઇ ધનમભ, 
નભૂના થલા ઔઠા વંફંધભાં, યાષ્ટરધત ંખને ઈલ્લેક ચે, 
એભ તેન થગ ઔયલાભાં અલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ :  ૨૩૧ ફે અથલા ફે થી લધ  યાજ્મ ભાટે એક 
જ લડી અદારતની યચના 
(૧) અ પ્રઔાયની ૂલગલતી જોખલાઇભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ 
તે ચતા,ં ઔામદાથી વંવદ ફે ઔે લધ  યાજ્મ લચ્ઙ ેથલા ફે ઔે 
લધ  યાજ્મ ન ે વંગ યાજ્મક્ષેત્ર લચ્ઙ ે એઔ છ ઈચ્ઙ 
ડમામારમની ્થાના ઔયી ળઔળે.  
(૨) એલા ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમ વંફંધભા ં–  
(ઔ) ન ચ્ચેદ ૨૧૭ભાં યાજ્મના યાજ્માર ંખેન ઈલ્લેક, છ ે
યાજ્મ વંફંધભા ં ઈચ્ઙ ડમામારમ શઔૂભત લાયત  ં શમ ત ે
તભાભ યાજ્મના યાજ્માર ંખને ઈલ્લેક ચે, એભ તને 
થગ ઔયલાભાં અલળ;ે  
(ક) ન ચ્ચેદ ૨૨૭ભાં યાજ્માર ંખને ઈલ્લેક, તાફાના ં
ડમામારમ ભાટેના ઔઇ ધનમભ, નભૂના થલા ઔઠા 
વંફંધભાં, છ ેયાજ્મભા ંતાફાના ડમામારમ અલેરા શમ ત ે
યાજ્મના યાજ્માર ંખને ઈલ્લેક ચે, એભ તને થગ 
ઔયલાભાં અલળ;ે ન ે 
(ખ) ન ચ્ચેદ ૨૧૯ ને ૨૨૯ભાં યાજ્મ ંખનેા ઈલ્લેક, છભેાં 
ઈચ્ઙ ડમામારમન  ંભ ખ્મ ભથઔ અલેર ં શમ ત ેયાજ્મ ંખનેા 
ઈલ્લેક ચે, એભ તને થગ ઔયલાભા ંઅલળે.  

યંત  જો અલ  ં ભ ખ્મભથઔ વંગ યાજ્મક્ષેત્રભા ં શમ, 
ત ન ચ્ચેદ ૨૧૯ ને ૨૨૯ભાં યાજ્મના યાજ્માર, જાશેય 
વેલા અમખ, ધલધાનભંડ ને એઔધત્રત પંડ ખંેના 
ઈલ્લેક, ન િભે યાષ્ટરધત, વંગ જાશેય વેલા અમખ, વવંદ 

ને બાયતના એઔધત્રત પંડ ંખેના ઈલ્લેક ચે એભ તેન થગ 
ઔયલાભાં અલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : - ૨૩૨ (યદ ઔમો ચે.)   
 

પ્રકયણ-૬ તાફાનાાં ન્મામારમ 
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૩ બજલ્લા ન્મામાધીળની બનભણૂક 

(૧) ઔઇ યાજ્મના ધછલ્લા ડમામાધીળ તયીઔે વ્મધક્તની 
ધનભણૂઔ ને તેભની છખા ઈય ધનમ ધક્ત ને ફઢતી ત ે
યાજ્મ વફંંધભાં શઔૂભત લાયતા ઈચ્ઙ ડમામારમ વાથ ે
ધલઙાય ધલધનભમ ઔયીને યાજ્મના યાજ્માર ઔયળે.  

(૨) વગં થલા યાજ્મની નઔયીભા ંન શમ એલી વ્મધક્ત, 
ચાભાં ચા વાત લગ વ ધી તે એડલઔેટ ઔે લઔીર યશી 
શમ ન ે તેની ધનભણૂઔ ભાટે ઈચ્ઙ ડમામારમન ે બરાભણ 
ઔયી શમ, ત છ ધછલ્લા ડમામાધીળ તયીઔે ધનભાલાન ે ાત્ર 
ખણાળે.  
 

અન ચ્છેદ : - ૨૩૩.ક કેટરાક બજલ્લા ન્મામાધીળની 
બનભણકૂ અન ે તઓે દ્વાયા અામેર ચ કાદા લગેયેને 
કામદેવય ઠયાલલા ફાફત 

ઔઇ ડમામારમન પેંવર, શ ઔભનાભ ં થલા શ ઔભ 
શમ તે ચતા,ં-  
(ઔ) (૧) યાજ્મની ડમાધમઔ વેલાભાં શમ તેલી ઔઇ ણ 
વ્મધક્તની થલા ચાભા ંચા વાત લગ વ ધી એડલઔેટ 
થલા લઔીર યશી શમ તલેી ઔઇ વ્મધક્તની તે યાજ્મભા ં
ધછલ્લા ડમામાધીળ તયીઔેની ઔઇ ધનભણૂઔ; ન ે  
(૨) ધછલ્લા ડમામાધીળ તયીઔે એલી ઔઇ વ્મધક્તની છખા 
ઈય ધનમ ધક્ત, ફઢતી થલા ફદરી, વધંલધાન (લીવભા 
વ ધાયા) ધધધનમભ ૧૯૬૬ના અયંબ શેરા ં ઔઇ ણ 
વભમે ન ચ્ચેદ ૨૩૩ થલા ન ચ્ચેદ ૨૩૫ની જોખલાઇ 
ન વાય ન શમ તે યીતે ઔયેરી શમ ત, એલી ધનભણૂઔ, 
ફઢતી થલા ફદરી વદયશ  જોખલાઇ ન વાય ઔયલાભાં 
અલી ન શતી ત ેશઔીઔતને ઔાયણ ેછ ત ેખેયઔામદેવય થલા 
યદફાતર ફને ચે થલા તે ક્માયેઔ તલેી ફની ચે એભ 
ખણાળે નશી;  
(ક) ન ચ્ચેદ ૨૩૩ થલા ન ચ્ચેદ ૨૩૫ની જોખલાઇ 
ન વાય ન શમ ત ે યીતે, ઔઇ યાજ્મભા ં ધછલ્લા ડમામાધીળ 
તયીઔે ધનભામેરી, ત ે છગ્મા ઈય ધનમ ક્ત થમેરી, ફઢતી 
ાભેરી ઔે ફદરી થમેરી ઔઇ વ્મધક્તએ વંધલધાન (લીવભા 
વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૬૬ના અયંબ શેરાં તેણ ેલાયેરી 
શઔૂભત, અેર પેંવર, ઔયેર ં શ ઔભનાભ ં, ઔયેરી વજા 
થલા શ ઔભ, ન ે તેની વભક્ષ રેલામેર  ં ફીછ  ં ખર  ં ઔે 
થમેરી ઔામગલાશી, એલી ધનભણૂઔ, ્થ ધનમ ધક્ત, ફઢતી 
થલા ફદરી વદયશ  જોખલાઇ ન વાય ઔયલાભાં અલી 
ન શતી તે શઔીઔતને ઔાયણ ેછ ખેયઔામદેવય થલા ભાડમ 
ફને ચે થલા ક્માયેઔ તલેી ફની શમ એભ ખણાળ ેનશી. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૩૪ બજલ્લા ન્મામાધીળ બવલામ અન્મ 
વ્મબતતઓની ન્મામીક વેલાઓભાાં બનભણકૂ  
યાજ્મની ડમાધમઔ વેલાભા ં ધછલ્લા ડમામાધીળ ધવલામની 
ડમ વ્મધક્તની ધનભણૂઔ તે યાજ્મના યાજ્માર, યાજ્મ 
રઔ વલેા અમખ વાથ ે ને ત ે યાજ્મ વફંંધભાં શઔૂભત 
લાયતા ઈચ્ઙ ડમામારમ વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ચી, 
તે ધલળ ે ત ેઔયેરા ધનમભ ન વાય ઔયળે.  
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અન ચ્છેદ : ૨૩૫ તાફા શેઠની અદારત ય બનમાંત્રણ 

યાજ્મની ડમાધમઔ વલેાભાંની ને ધછલ્લા ડમામાધીળ 
ઔયતાં ઈતયતા દયજ્જાની ઔઇ છખા ધયાલનાયી વ્મધક્તની 
તે છખા ઈય ધનમ ધક્ત ન ેફઢતી ન ેતેભની યજાની ભંછૂયી    
વટશત ધછલ્લા ડમામારમ ને તનેા ં તાફાનાં ડમામારમ 
ઈયન  ંધનમંત્રણ ઈચ્ઙ ડમામારમભા ંધનટશત થળ,ે ણ એલી 
ઔઇ વ્મધક્તન તનેી નઔયીની ળયતન ં ધનમભન ઔયતા 
ઔામદા શેઠ ીર ઔયલાન શઔ શમ ત ેઅથી રઇ રેલાભાં 
અલ ે ચે એલી થલા એલા ઔામદા શેઠ ઠયાલેરી તનેી 
નઔયીની ળયત ન વાય નશી, ણ ફીજી યીત ેતનેી વાથ ે
ઔાભ રેલાન ધધઔાય ઈચ્ઙ ડમામારમને અલાભાં અલ ેચે 
તેલ અ ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયન થગ ઔયલાભા ં
અલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૬ અથવઘટન 

અ પ્રઔયણભા,ં-     
(ઔ) ‗ધછલ્લા ડમામાધીળ‘ એ ળબ્દભા ં ધવટી ધવધલરના 
ડમામાધીળ, લધાયાના ધછલ્લા ડમામાધીળ, વંમ ક્ત ધછલ્લા 
ડમામાધીળ, ભદદનીળ ધછલ્લા ડમામાધીળ, ્ભર ઔજ 
ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામાધીળ, ઙીપ પ્રેધવડેડવી ભેધછ્ટરે ટ, 
લધાયાના ઙીપ પ્રધેવડેડવી ભેધછ્ટરે ટ, વેળડવ ડમામાધીળ, 
લધાયાના વેળડવ ડમામાધીળ ને ભદદનીળ વેળડવ 
ડમામાધીળન વભાલેળ થામ ચે.  
(ક) ‗ડમાધમઔ વલેા‘ એટર ેધછલ્લા ડમામાધીળની છખા ન ે
ધછલ્લા ડમામાધીળ ઔયતા ં ઈતયતા દયજ્જાની ફીજી દીલાની 
ડમાધમઔ છગ્મા છભેનાથી ૂયલા ધામ ું શમ ત ે
વ્મધક્તની છ ફનેરી વલેા.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૭ અભકૂ લગોના ભેબજસ્ટર ેટ ય આ 
બાગની જોગલાઈઓ રાગ  ાડલા ફાફત 

યાજ્માર જાશેયનાભાથી પયભાલી ળઔળ ે ઔે અ 
પ્રઔયણની ૂલગલતી જોખલાઇ ન ેત ેશેઠ ઔયેરા ધનમભ, 
છભે યાજ્મની ડમાધમઔ વલેાભાં નીભેરી વ્મધક્ત વફંધંભાં 
રાખ  ડે ચે તેભ, યાજ્મના ભેજી્ટરે ટના ઔઇ લખગ થલા 
લખો વંફંધભાં અ થે ત ેત ેનક્કી ઔયે ત ેતાયીકથી, ત ે
જાશેયનાભાભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે ત ે લાદ ન ે
પેયપાય વાથ ેરાખ  ડળ.ે 
  

બાગ-૭ 

(શેરી અન વૂબચનાાં બાગ-ખનાાં યાજ્મ) 

અન ચ્છેદ :૨૩૮  

વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ની 
ઔરભ ૨૯ ન ેન વધૂઙથી યદ ઔમો ચે.   
 

બાગ-૮ 

(વાંઘ યાજ્મકે્ષત્ર) 
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૯ કેન્રળાબવત પ્રદળેન લશીલટ 

(૧) વંવદ, ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ઔયે ત ે ધવલામ, 
યાષ્ટરધત દયેઔ વંગ યાજ્મક્ષેત્રન લશીલટ ઔયળે ને તે 
ત ે ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેા શદ્દાથી ત ે નીભે તેલા લશીલટઔતાગ 
દ્વાયા તાને મગ્મ રાખ ેતેટરે ંળ ેઔામો ઔયળે.   
(૨) બાખ-૬ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં, યાષ્ટરધત ઔઇ 
યાજ્મના યાજ્મારને તે યાજ્મની રખરખ અલેરા ઔઇ વંગ 
યાજ્મક્ષેત્રના લશીલટઔતાગ તયીઔે નીભી ળઔળે ને તે યીત ે
નીભામેરા યાજ્માર, એલા લશીલટઔતાગ તયીઔેના તાના 
ઔામો તાના ભંત્રીભંડથી ્લતંત્ર યશીને ફજાલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૯.ક કેટરાક કેન્રળાબવત પ્રદેળભાાં 

સ્થાબનક બલધાનભાંડ અથલા ભાંત્રીભાંડ અથલા 
ફન્નેની યચના 
(૧)  ડ ઙેયીના વગં યાજ્મક્ષતે્ર ભાટે,   
(ઔ) તે વંગ યાજ્મક્ષેત્રના ધલધાનભંડ તયીઔે ઔામગ ફજાલલા 
ભાટે ઙૂંટામેરા થલા ંળત: ધનમ ક્ત થમેરા ન ેળંત: 
ઙૂંટામેરા ભંડની, થલા  
(ક) ભંત્રીભંડની,  
થલા ફનંેની, વંવદ ઔામદાથી યઙના ઔયી ળઔળે ને એ 
દયેઔની યઙના, વત્તા ન ેઔામો ત ેઔામદાભા ંધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં 
અલ ેતેલાં યશેળે.  
(૨) કંડ (૧)ભા ંઈલ્લેકેર ઔઇ ઔામદ, તેભા ંઅ વંધલધાનભાં 
વ ધાય ઔયતી થલા વ ધાયાની વયલાી જોખલાઇ શમ 
તે ચતાં, ન ચ્ચેદ ૩૬૮ના શેત  ભાટે ત ે ઔામદ અ 
વંધલધાનન વ ધાય ચે એભ ખણાળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૯.કક રદલ્લી વાંફાંબધત બલળે 
જોગલાઈઓ 

(૧) વંધલધાન (ખણવીત્તેયભા વ ધાયા) ધધધનમભ 
૧૯૯૧ના અયંબની તાયીક,ે ટદલ્શી યાજ્મક્ષેત્રને, ટદલ્શી 
યાષ્ટરીમ યાછધાની યાજ્મક્ષેત્ર (છને અ બાખભાં, ‗યાષ્ટરીમ 
યાછધાની યાજ્મક્ષેત્ર‘ તયીઔે ઈલ્લેક ઔમો ચે) ઔશેલાભાં અલળ ે
ને ન ચ્ચેદ ૨૩૯ શેઠ તે ભાટે ધનભામેર લશીલટઔતાગન ે
ઈ-યાજ્માર ઔશેલાભાં અલળે.  
(૨)(ઔ) યાષ્ટરીમ યાછધાની યાજ્મક્ષેત્ર ભાટે એઔ ધલધાનવબા 
યશેળે ને અલી ધલધાનવબાની ફેઠઔ, યાષ્ટરીમ યાછધાની 
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યાજ્મક્ષેત્રભાંના પ્રાદેધળઔ ભતધલ્તાયભાંથી, વીધી ઙૂટંણી 
દ્વાયા ઙૂટંામેરા વભ્મ લડે બયલાભા ંઅલળ.ે  
(ક) ધલધાનવબાભાં ફેઠઔની ઔ ર વંખ્મા, ન વધૂઙત 
જાધત ભાટે નાભત યાકેર ફેઠઔની વંખ્મા, યાષ્ટરીમ 
યાછધાની યાજ્મક્ષેત્રના પ્રાદધેળઔ ભત ધલ્તાયભાં ધલબાછન 
અલા ધલબાછન ભાટેના અધાય વટશત ન ેધલધાનવબાના 
ઔાભઔાછને રખતી તભાભ ડમ ફાફતન ં ધનમભન વવંદે 
ગડેરા ઔામદાથી ઔયલાભાં અલળ.ે  
(ખ) યાષ્ટરીમ યાછધાની યાજ્મક્ષેત્ર, યાષ્ટરીમ યાછધાની 
યાજ્મક્ષેત્રની ધલધાનવબા ને તનેા વભ્મના વંફધંભા ં
ન ચ્ચેદ ૩૨૪ થી ૩૨૭ ને ૩૨૯ની જોખલાઇ, ન િભે 
યાજ્મ, યાજ્મ ધલધાનવબા ન ેતેના વભ્મના વંફંધભાં છ ે
યીતે રાખ  ડે ચે ત ે છ યીતે રાખ  ડળ;ે ને ‗મગ્મ 
ધલધાનભંડ‘ન ે રખત, ન ચ્ચેદ ૩૨૬ થી ૩૨૯ભાંન ઔઇ 
ઈલ્લેક, એ વંવદના ઈલ્લેક તયીઔે ખણાળે.  
(૩)(ઔ) અ વધંલધાનની જોખલાઇન ે ધીન યશીને, 
યાજ્મ-માદીભાં થલા વભલતી માદીભાં છણાલેરી ફાફત 
ૈઔી ઔઇ ફાફત, છટેરે વ ધી અલી ઔઇ ફાફત, યાજ્મ 
માદીની નોંધ ૧, ૨ ન ે૧૮ ન ેછટેરે વ ધી ત ેવદયશ  નોંધ 
૧, ૨ ન ે૧૮ વાથ ેવંફંધ ધયાલે ચે તટેર ેવ ધી ત ેમાદીની 
નોંધ ૬૪, ૬૫ ન ે૬૬ વંફંધી ફાફત ધવલામ, વંગ યાજ્મ-
કે્ષત્રન ે રાખ  ડતી શમ તટેર ે વ ધી, વભગ્ર યાષ્ટરીમ 
યાછધાની યાજ્મક્ષેત્ર ભાટે થલા તનેા ઔઇ બાખ ભાટે ઔામદા 
ઔયલાની ધલધાનવબાને વત્તા યશેળે.  
(ક) ેટા-કંડ (ઔ)ભાનંા ઔઇ ભછઔૂયથી, વંગ યાજ્મક્ષતે્ર 
થલા તેના ઔઇ બાખ ભાટેની ઔઇ ફાફતના વફંંધભા ં
ઔામદા ઔયલાની, અ વંધલધાન શેઠની વંવદની વત્તાભા ં
ગટાડ થળે નશી.  
(ખ) ઔઇ ણ ફાફતના વંફધંભાં ધલધાનવબાએ ઔયેરા ઔઇ 
ઔામદાની ઔઇ ણ જોખલાઇ, ત ેફાફત વંફંધી વંવંદ ેઔયેરા 
ઔઇ ઔામદાની ઔઇ ણ જોખલાઇ વાથ ેવંખત શમ, ચી 
તે ધલધાનવબાએ ઔયેરા ઔામદાની શેરા ં ઔે ચી વાય 
ઔયલાભાં અલેર શમ થલા ધલધાનવબાએ ઔયેરા ઔામદા 
ધવલામ ખાઈના ઔામદાની શેરા ં ઔે ચી વાય ઔયલાભાં 
અલેર શમ ત મથાપ્રવંખ, વંવદે ઔયેર ઔામદ થલા 
તેલ ખાઈન ઔામદ પ્રલતગળ ે ન ે ધલધાનવબાએ ઔયેર 
ઔામદ, છટેરે વ ધી તે વખંત શમ તટેર ે વ ધી ધનયથગઔ 
ખણાળે.  

યંત  ધલધાનવબાએ ઔયેર અલ ઔઇ ઔામદ 
યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે નાભત યાકલાભાં અવ્મ શમ 
ન ે તેભની વંભધત ભેરી શમ ત, એલ ઔામદ યાષ્ટરીમ 
યાછધાની યાજ્મક્ષેત્રભાં પ્રલતગળ.ે  

લધ ભાં, અ ટેા-કંડના ઔઇ ભછઔૂયથી, તેલી યીત ે
ધલધાનવબાએ ઔયેરા ઔામદાભાં ઈભેય ઔયતા, વ ધાય ઔયતા, 
પેયપાય ઔયતા થલા યદ ઔયતા ઔઇ ઔામદા વટશત, તે 
ફાફત વંફંધી ઔઇ ણ ઔામદ, ઔઇ ણ વભમ ે
ધધધનમધભત ઔયલા ભાટે વંવદને ટઔાલલાભા ં અલ ે ચે 
તેભ ખણાળે નશી.  
(૪) ઈ-યાજ્મારને, છટેરે વ ધી તેભન ે ઔઇ ઔામદાથી 
થલા તે શેઠ તાના ્લધલલઔેાન વાય ઔામગ ઔયલ ં ડત ં 
શમ તેટર ે વ ધી શમ તે ધવલામ, છનેા વંફંધભાં 
ધલધાનવબાન ે ઔામદ ઔયલાની વત્તા શમ ત ે વફંંધી 
ફાફતને રખતા તેભના ઔામોની રૂએ વશામ ને વરાશ 
અલા ભાટે ભ ખ્મભાંત્રીના લડણ શેઠ 
બલધાનવબાભાાંના વભ્મની ક ર વાંખ્માના દવ ટકા 
કયતાાં લધ  ન શમ તટેરી વાંખ્માની ફનેરી ભાંત્રી રયદ 
યશેળે.  

યંત  ઔઇ ણ ફાફત યત્લે ઈ-યાજ્માર ન ે
તેના ભંત્રી લચ્ઙ ે ધબપ્રામભાં પેય શમ તેલા ટઔ્વાભાં 
ઈ-યાજ્માર ધનણગમાથે યાષ્ટરધતને રકી ભઔરળે ને 
યાષ્ટરધતએ તે ઈય અેર ધનણગમ ન વાય લતગળ ેને 
અલ ધનણગમ ન અલ ેત્માં વ ધી છ ેપ્રવંખ ેઔઇ ફાફત તેભના 
ધબપ્રામ પ્રભાણ ેએટરી ફધી તાઔીદની શમ ઔે તાત્ઔાધરઔ 
ખરા ં રલેાન  ં તેભના ભાટે છરૂયી શમ ત ે પ્રવંખ,ે ઈ-
યાજ્માર, વદયશ  ફાફતભા ંતાને મગ્મ રાખ ેતલે  ખર ં 
રે થલા તલેા અદેળ અ ેત તે વક્ષભ ખણાળ.ે  
(૫) ભ ખ્મભાંત્રીને યાષ્ટ્રબત નીભળે અન ે અન્મ 
ભાંત્રીઓની બનભણૂક, ભ ખ્મભાંત્રીની વરાશથી યાષ્ટ્રબત 
કયળે અન ેભાંત્રીઓ યાષ્ટ્રબતની ભયજી શમ ત્માાં વ ધી 
શદ્દ ધયાલળ.ે  
(૬) ભંત્રી ટયદ, ધલધાનવબાન ેવાભટૂશઔ યીત ેછલાફદાય 
યશેળે.  
(૭) (ઔ) વંવદ, લૂગલતી કડંભાં વભાધલષ્ટ જોખલાઇન 
ભર ઔયલા થલા તને ે ૂયઔ ફનલા ભાટે ન ે તેને 
અન ધંખઔ ઔે ટયણાધભઔ શમ તેલી તભાભ ફાફત ભાટે 
ઔામદ ઔયીન ેજોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  
(ક) કંડ (ઔ)ભાં ઈલ્લેકેર ઔઇ ઔામદ, તેભા ંઅ વંધલધાનભાં 
વ ધાય ઔયતી થલા વ ધાયાની વયલાી જોખલાઇ શમ 
તે ચતાં, ન ચ્ચેદ ૩૬૮ ના શેત  ભાટે ત ે ઔામદ અ 
વંધલધાનન વ ધાય ચે એભ ખણાળે નશી.  
(૮) ન ચ્ચેદ ૨૩૯ (ક)ની જોખલાઇ, છટેર ે વ ધી તે 
 ડ ઙેયીના વંગ યાજ્મક્ષતે્ર, લશીલટઔતાગ ને તનેા 
ધલધાનભંડના વફંંધભાં રાખ  ડે ચે તટેર ેવ ધી તે, યાષ્ટરીમ 
યાછધાની યાજ્મક્ષેત્ર, ઈ-યાજ્માર ન ે ધલધાનવબાના 



Indian Constitution 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 101 

વંફંધભાં રાખ  ડળ;ે ને ન ચ્ચેદ ૨૩૯ના કંડ (૧) 
વંફંધી ત ે ન ચ્ચેદના ઔઇ ઈલ્લેકન ે મથાપ્રવંખ, અ 
ન ચ્ચેદ થલા ન ચ્ચેદ ૨૩૯ (ક)ના ઈલ્લેક તયીઔે 
ખણલાભા ંઅલળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૩૯ ક.ખ ફાંધાયણીમ તાંત્રની બનષ્પતા 
પ્રવાંગે જોગલાઈ 

યાષ્ટરધતને ઈ-યાજ્મારન શેલાર વંન્ન 
થમેથી થલા ડમથા એભ કાતયી થામ ઔે-  
(ઔ) એલી ટયધ્થધત ઉબી થઇ ચે ઔે છભેાં ન ચ્ચેદ ૨૩૯ 
(ઔઔ)ની થલા તે ન ચ્ચેદ ન વાય ઔયેર ઔઇ ઔામદાની 
જોખલાઇ ન વાય યાષ્ટરીમ યાછધાની યાજ્મક્ષતે્રન  ં
વંઙારન થઇ ળઔે એભ નથી; થલા  
(ક) યાષ્ટરીમ યાછધાની યાજ્મક્ષેત્રના વ મગ્મ વંઙારન થ ે
તેભ ઔયલ  ંઅલશ્મઔ થલા ઇષ્ટ ચે,  

ત યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને, ન ચ્ચેદ ૨૩૯ (ઔઔ)ની 
ઔઇ જોખલાઇ થલા ત ે ન ચ્ચેદ ન વાય ઔયેરા ઔઇ 
ઔામદાની તભાભ ઔે ઔઇ જોખલાઇન ભર, વદયશ  ઔામદાભા ં
ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલ ે તટેરી ભ દત   વ ધી ન ે તલેી 
ળયતન ેધીન યશીને, ભઔૂપ યાકી ળઔળે ન ેન ચ્ચેદ 
૨૩૯ ન ે ન ચ્ચેદ ૨૩૯ (ઔઔ)ની જોખલાઇ ન વાય, 
યાષ્ટરીમ યાછધાની યાજ્મકે્ષત્રના લશીલટ ભાટે તાન ે
અલશ્મઔ થલા ઇષ્ટ રાખે તલેી અન ંધખઔ ન ે
ાટયણાધભઔ જોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  
અન ચ્છેદ : ૨૩૯.ખ જમાયે બલધાનભાંડન ાં વત્ર ચાર  ન 
શમ ત્માયે લશીલટદાયને લટશ કભ પ્રબવદ્ કયલાની વત્તા 
(૧)  ડ ઙેયીના વંગ યાજ્મકે્ષત્રના ધલધાનભંડન ં વત્ર ઙાર  
ન શમ, ત્માયે ઔઇ ણ વભમે એલાં તાત્ઔાધરઔ ખરા ં
રેલાન  ં તાને ભાટે છરૂયી ફનાલે એલા વંજોખ પ્રલત ે ચે 
એલી તેના લશીલટઔતાગને કાતયી થામ ત, ત ે એ વંજોખ 
પ્રભાણે તાન ેઅલશ્મઔ છણામ તેલા લટશ ઔભ પ્રધવદ્ ઔયી 
ળઔળે :  

યંત  અ ભાટે યાષ્ટરધતની વૂઙના ભેવ્મા 
ધવલામ, લશીલટઔતાગ એલ ઔઇ લટશ ઔભ પ્રધવદ્ ઔયી ળઔળ ે
નશી :  

લધ ભાં, વદયશ  ધલધાનભંડન ં ધલવછગન થમ  ં શમ 
થલા ન ચ્ચેદ ૨૩૯(ઔ)ના કંડ (૧) ભાં ઈલ્લેક ઔમો શમ 
તેલા ઔઇ ઔામદા શેઠ રીધેરા ઔઇ ખરાન ે ઔાયણ ેતેભના 
ઔામો ફજાલલાન  ં ભઔૂપ યાકલાભાં અવ્મ  ં શમ ત્માયે, 
લશીલટઔતાગ એલા ધલવછગન થલા ભઔૂપીની ભ દત   
દયધભમાન ઔઇ લટશ ઔભ પ્રધવદ્ ઔયી ળઔળે નશી.  
(૨) યાષ્ટરધતની વૂઙના ન વાય અ ન ચ્ચેદ શેઠ 
પ્રધવદ્ ઔયેર ઔઇ ણ લટશ ઔભ, ન ચ્ચેદ ૨૩૯-ઔના કંડ 

(૧) ભા ં ઈલ્લેક ઔમો શમ તેલા ઔઇ ઔામદાભા ં અેરી ત ે
ંખેની જોખલાઇન ં ારન ઔમાગ ચી ધલધધવય ઔયલાભાં 
અલેર વંગ યાજ્મક્ષેત્રના ધલધાનભંડન ધધધનમભ શમ 
એભ ખણાળ.ે યંત  એલ દયેઔ લટશ ઔભ-  
(ઔ) વંગ યાજ્મક્ષેત્રના ધલધાનભંડ વભક્ષ ભૂઔલ જોઇળે    
ન ે ધલધાનભંડ પયી ભે ત્માયથી ચ ઠલાટડમા ં યૂા ં
થમે થલા ત ેભ દત ૂયી થામ ત ેશેરાં ધલધાનભંડ તનેે 
ન ભધત ન અત ઠયાલ વાય ઔયે ત તે ઠયાલ વાય 
થમે ભરભાં યશેળે નશી; ને  
(ક) અ ભાટે યાષ્ટરધતની વૂઙના ભેવ્મા ચી, 
લશીલટઔતાગ ઔઇ ણ વભમ ેાચ કેંઙી ળઔળે.  
(૩) અ ન ચ્ચેદ શેઠન લટશ ઔભ, જો ને છટેરે ંળ ે
ન ચ્ચેદ ૨૩૯-ઔના કંડ (૧)ભાં ઈલ્લેકેરા ઔઇ ઔામદાભાં 
છણાલેરી ત ેખંેની જોખલાઇન ં ારન ઔમાગ ચી ઔયલાભા ં
અલેરા વગં યાજ્મક્ષેત્રના ધલધાનભંડના ધધધનમભભાં 
ઔયલાભાં અલી શત, ત ઔામદેવય ખણાત નશી તલેી જોખલાઇ 
ઔયત શમ ત ને તેટર ેળં ેત ેજોખલાઇ યદફાતર થળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૦ અભૂક વાંઘ યાજ્મકે્ષત્ર ભાટે બલબનમભ 
કયલાની યાષ્ટ્રબતની વત્તા 

નીઙેના વંગ યાજ્મક્ષેત્રના ં ળાંધત, પ્રખધત ન ે
વ ળાવન ભાટે યાષ્ટરધત ધલધનમભ ઔયી ળઔળે-  
(ઔ) અંદાભાન ન ેધનઔફાય ટા ;  
(ક) રક્ષદ્વી;  
(ખ) દાદયા ને નખય શલેરી;  
(ગ) દભણ ને દીલ;  
(ઙ)  ડ ઙેયી  

યંત  ન ચ્ચેદ ૨૩૯-ઔ ભ છફ  ડ ઙેયીના વંગ 
યાજ્મક્ષેત્ર ભાટે ધલધાનભંડ તયીઔે ઔામગ ફજાલલા ઔઇ ભંડ 
યઙલાભા ં અલ ે ત્માયે, ધલધાનભંડની પ્રથભ ફેઠઔ ભાટે 
ધનમત ઔયેરી તાયીકથી તે વંગ યાજ્મક્ષેત્રના ળાંધત, પ્રખધત 
ને વ ળાવન ભાટે યાષ્ટરધત, ઔઇ ણ યેગ્મ રેળન ઔયી 
ળઔળે નશીં.  

લધ ભાં, ખલા, દભણ ને દીલ ન ે ડ ઙેયીના વંગ 
યાજ્મક્ષેત્ર ભાટે ધલધાનભંડ તયીઔે ઔામગ ફજાલતા ઔઇ 
ભંડન ં ધલવછગન ઔયલાભાં અલે થલા ન ચ્ચેદ ૨૩૯-ઔના 
કંડ (૧)ભા ંઈલ્લેકેરા ઔઇ ઔામદા શેઠ રીધેરા ઔઇ ખરાન ે
ઔાયણ ેએલા ધલધાનભંડ તયીઔે તે ભંડન ેઔામગ ઔયત  ંભઔૂપ 
ઔયામ ત યાષ્ટરધત, એલા ધલવછગનની થલા ભઔૂપીની 
ભ દત   દયધભમાન ત ેવગં યાજ્મક્ષેત્રના ળાધંત, પ્રખધત ન ે
વ ળાવન ભાટે યેગ્મ રેળન ઔયી ળઔળે.  
(૨) એ યીતે ઔયેરા ઔઇ યેગ્મ રેળન વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ 
ધધધનમભન ેથલા વગં યાજ્મક્ષેત્રન ેત ેવભમે રાખ  ડતા 
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ફીજા ઔઇ ઔામદાને યદ ઔયી ળઔળે થલા તેન ે વ ધાયી 
ળઔળે ને યાષ્ટરધત તને ે પ્રધવદ્ ઔયે, ત્માયે તને ે ત ે
યાજ્મક્ષેત્રન ે રાખ  ડતા વંવદના ધધધનમભ છટેર છ 
પ્રબાલ ને વય યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૪૧ વાંઘ યાજ્મકે્ષત્ર ભાટેન ાં ઉચ્ચ 
ન્મામારમ 

(૧) ઔામદાથી વંવદ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર ભાટે ઈચ્ઙ ડમામારમ 
યઙી ળઔળે થલા એલા ઔઇ યાજ્મક્ષેત્રભાંના ઔઇ 
ડમામારમન ેઅ વંધલધાનના તભાભ થલા ઔઇ ણ શેત  
ભાટે ઈચ્ઙ ડમામારમ તયીઔે જાશેય ઔયી ળઔળે.  
(૨) બાખ ૬ના પ્રઔયણ ૫ની જોખલાઇ, ન ચ્ચેદ ૨૧૪ભા ં
ઈલ્લેકેરા ઈચ્ઙ ડમામારમ વંફંધભા ં રાખ  ડે ચે તેભ, 
ઔામદાથી વંવદ જોખલાઇ ઔયે તેલા પેયપાય થલા લાદ 
વાથ ેકંડ (૧)ભા ંઈલ્લેકેરા દયેઔ ઈચ્ઙ ડમામારમના વફંધંભાં 
રાખ  ડળ.ે  
(૩) અ વંધલધાનની જોખલાઇને ન ેઅ વંધલધાનથી ઔે 
તે શેઠ વભ ધઙત ધલધાનભડંને ામેરી વત્તાની રૂએ 
ઔયેરા ત ે ધલધાનભંડના ઔામદાની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીને, વધંલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ના 
અયંબની તયત શેરાં ઔઇ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર વંફંધભા ંશઔૂભત 
ધયાલત  દયેઔ ઈચ્ઙ ડમામારમ એલા અયંબ ચી છ ે ત ે
યાજ્મક્ષેત્ર વંફંધભા ંએલી શઔૂભત ધયાલલાન ં ઙાર  યાકળે.  
(૪) ઔઇ યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમની શઔૂભતન ે ઔઇ ણ 
વંગ યાજ્મક્ષેત્ર થલા તનેા ઔઇ બાખ વ ધી ધલ્તાયલાની 
થલા તેભાંથી ફાઔાત યાકલાની વંવદની વત્તાભાં અ 
ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ગટાડ થત નથી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૨ ક ગવ  
ઔ ખગ વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 

૧૯૫૬ની ઔરભ ૨૯ ને ન વૂધઙથી યદ ઔમો ચે.  
વર બાખ-૯ (શેરી ન વૂધઙના બાખ ગ ભાનંા 

યાજ્મક્ષેત્ર તેભછ ત ેન વધૂઙભાં ધનટદગષ્ટ ઔમાું ન શમ તલેા ં
ફીજા યાજ્મક્ષેત્ર) વધંલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 
૧૯૫૬ની ઔરભ ૨૯ ને ન વૂધઙથી યદ ઔમો શત.  
 

બાગ - ૯ : ાંચામત 
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ વ્માખ્મા 
અ બાખભાં, વંદબગથી ડમથા ેધક્ષત ન શમ 

ત,-  
(ઔ) ‗ધછલ્લ‘ એટર,ે યાજ્મભાંન ધછલ્લ;  

(ક) ‗ગ્રાભ વબા‘ એટર,ે ગ્રાભ ્તયે, ંઙામત ધલ્તાયભાં 
વભાધલષ્ટ ખાભને રખતી ભતદાય માદીભાં નોંધામેરી 
વ્મધક્તન  ંફનેર  ંભંડ;  
(ખ) ‗ભધ્મલતી ્તય‘ એટર,ે યાજ્મના યાજ્માર 
જાશેયનાભાથી, અ ખાભના શેત  ભાટે ભધ્મલતી ્તય 
તયીઔે ધનટદગષ્ટ ઔયે તેલ  ગ્રામ્મ ને ધછલ્લા ્તય લચ્ઙેન  ં્તય;  
(ગ) ‗ંઙામત‘ એટર,ે ગ્રામ્મ ધલ્તાય ભાટે ન ચ્ચેદ 
૨૪૩-ક શેઠ યઙામેર ખભે તે નાભે કાતી ્લયાજ્મની 
વં્થા;  
(ઙ) ‗ઙંામત ધલ્તાય‘ એટર ે ંઙામતન પ્રાદેધળઔ 
ધલ્તાય;  
(ચ) ‗લ્તી‘ એટર ેછનેે રખતા અંઔડા પ્રધવદ્ થઇ ખમા 
શમ તેલી ચેલ્લી લ્તી ખણતયીભાં નક્કી થમા પ્રભાણેની 
લ્તી;  
(છ) ‗ખાભ‘ એટર ે અ બાખના શેત  ભાટે, યાજ્મારે 
જાશેયનાભાથી ધનટદગષ્ટ ઔયેર ખાભ ન ેતેભા ંતલેી યીત ેધનટદગષ્ટ 
ઔયેર ખાભના વભૂશન વભાલેળ થળ.ે 
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ક ગ્રાભવબા 
ગ્રાભવબા, ગ્રામ્મ ્તયે યાજ્મ ધલધાનભંડ 

ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયે તેલી વત્તા લાયી ળઔળે ન ેતેલા 
ઔામો ફજાલી ળઔળે. 

  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ખ ાંચામતની યચના 
(૧) અ બાખની જોખલાઇ ન વાય, દયેઔ યાજ્મભાં, ખાભ, 
ભધ્મલતી ને ધછલ્લા ્તયે, ંઙામતની યઙના ઔયલી 
જોઇળે.  
(૨) કંડ (૧)ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતાં, લીવ રાકથી 
લધ  ન શમ તલેી લ્તીલાા યાજ્મભાં, ભધ્મલતી ્તયે, 
ંઙામતની યઙના ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ગ ાંચામતની વાંયચના 
(૧) અ બાખની જોખલાઇને ધીન યશીને, યાજ્મ 
ધલધાનભંડ, ઔામદાથી ંઙામતની વંયઙના વફંંધી 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળ.ે  

યંત  ઔઇ ણ ્તયની ંઙામતના પ્રાદેધળઔ 
ધલ્તાયની લ્તી ન ે ઙૂટંણીથી બયલાની અલી 
ંઙામતની ફેઠઔની વંખ્મા લચ્ઙેન ં પ્રભાણ, ળક્મ શમ ત્મા ં
વ ધી, વભગ્ર યાજ્મભાં એઔવયક  શલ ં જોઇળે.  
(૨) ંઙામતની તભાભ ફેઠઔ, ંઙામત ધલ્તાયના 
પ્રાદેધળઔ ભતદાય ભંડભાંથી, વીધી ઙૂટંણી ઔયીને, વંદ 
ઔયેરી વ્મધક્ત દ્વાયા બયલી જોઇળે ને અ શેત  ભાટે, 
દયેઔ ંઙામત ધલ્તાયન ં પ્રાદેધળઔ ભતદાય ભંડભાં એલી 
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યીત ે ધલબાછન ઔયલ  ં જોઇળે ઔે છથેી દયેઔ ભતદાય ભંડની 
લ્તી ન ેતને ેપાલેરી ફઠેઔની વંખ્માન  ંપ્રભાણ, ળક્મ 
શમ ત્મા ંવ ધી, વભગ્ર ંઙામત ધલ્તાયભા ંએઔવયક  ંયશે.  
(૩) યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદ ઔયીને,-  
(ઔ) ગ્રામ્મ ્તયની ંઙામત ભાટે, ભધ્મલતી ્તયની 
ંઙામત ભાટે થલા ભધ્મલતી ્તયે ંઙામત ન શમ તલેા 
યાજ્મની ફાફતભાં ધછલ્લા ્તયની ંઙામત ભાટે, ધ્મક્ષ 
્થાન રનેાય વ્મધક્તના;  
(ક) ધછલ્લા ્તયની ંઙામતભાં, ભધ્મલતી ્તયે ંઙામત 
ભાટે, ધ્મક્ષ ્થાન રનેાય વ્મધક્તના;  
(ખ) તલેી ંઙામતભાં ગ્રામ્મ ્તય ધવલામના ડમ ્તયે 
વંૂણગત: ઔે ંળત: ંઙામત ધલ્તાયના ફનેરા ભતદાય 
ભંડન ં પ્રધતધનધધત્લ ઔયતા રઔવબાના વભ્મના ન ે
યાજ્મ ધલધાનભંડના વભ્મના;  
(ગ) યાજ્મવબાના વભ્મ ને યાજ્મ ધલધાન ટયદના 
વભ્મ, જ્માયે તે,-  
(૧) ભધ્મલતી ્તયે ંઙામતભાં, ભધ્મલતી ્તયે ંઙામત 
ધલ્તાયભા;ં  
(૨) ધછલ્લા ્તયે ંઙામતભાં, ધછલ્લા ્તયે ંઙામત 
ધલ્તાયભા;ં ભતદાય તયીઔે નોંધામેરા શમ ત્માયે, તનેા 
પ્રધતધનધધત્લ ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  
(૪) ંઙામત ધલ્તાયભાંના પ્રાદેધળઔ ભતદાય ભંડભાંથી 
વીધી ઙૂટંણીથી વંદ થમા શમ ઔે થમા ન શમ તલેા, 
ંઙામતન ં ધ્મક્ષ ્થાન રનેાય વ્મધક્તને ને ંઙામતભા ં
ફીજા વભ્મન ેંઙામતની ફઠેઔભાં ભત અલાન શઔ યશેળે.  
(૫)(ઔ) યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદ ઔયીન ેઠયાલે તલેી યીત ે
ગ્રામ્મ ્તયના ંઙામતના; ને  
(ક) ભધ્મલતી ્તયની થલા ધછલ્લા ્તયની ંઙામતના 
ઙૂંટામેરા વભ્મ દ્વાયા ને તેભનાભાંથી, ધ્મક્ષ ્થાન 
રેનાય વ્મધક્તને ઙૂટંી ઔાઢલી જોઇળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ઘ ફેઠક અનાભત યાખલા ફાફત 

(૧) દયેઔ ંઙામતભાં,-  
(ઔ) ન વધૂઙત જાધત, ને  
(ક) ન વધૂઙત અટદજાધત ભાટે ફેઠઔ નાભત યાકલી 
જોઇળે ને તલેી યીતે નાભત યાકેરી ફેઠઔની વંખ્માન ં ત ે
ંઙામતભાં વીધી ઙૂટંણીથી બયલાની ફેઠઔની ઔ ર વંખ્મા 
જોડેન ં પ્રભાણ, ળક્મ શમ ત્માં વ ધી, તે ંઙામત 
ધલ્તાયભાનંી ન વૂધઙત જાધત થલા ત ે ંઙામત 
ધલ્તાયભાનંી ન વૂધઙત અટદજાધતની લ્તીન  ંપ્રભાણ, 
તે ધલ્તાયની ઔ ર લ્તી જોડે છટેર  ં શમ તેટર  ં યશેળે ને 
અલી ફેઠઔ, ત ે ંઙામત ધલ્તાયભાંના છ દા છ દા ભતદાય 
ભંડભાં લાયાપયથી પાલી ળઔાળ.ે  

(૨) કંડ (૧) શેઠ નાભત ફેઠઔની ઔ ર વંખ્માના એઔ 
તૃતીમાંળથી ચી ન શમ તેટરી ફેઠઔ મથાપ્રવંખ, 
ન વૂધઙત જાધત થલા ન વધૂઙત અટદજાધતની 
સ્ત્રી ભાટે, નાભત યાકલી જોઇળે.  
(૩) દયેઔ ંઙામતભાં, વીધી ઙૂટંણીથી બયલાની ફેઠઔની 
ઔ ર વંખ્માના એઔ તતૃીમાંળથી ચી ન શમ તટેરી ફેઠઔ 
ન વૂધઙત જાધત ન ે ન વધૂઙત અટદજાધતની 
સ્ત્રી ભાટેની નાભત ફઠેઔની વંખ્મા વટશત, સ્ત્રી 
ભાટે નાભત યાકલી જોઇળે    ન ેએલી ફેઠઔ ંઙામતના 
છ દા છ દા ભતદાય ભંડભાં લાયાપયથી પાલી ળઔાળ.ે  
(૪) ગ્રાભ થલા ફીજા ઔઇ ્તયે, ંઙામતભાં ધ્મક્ષના 
શદ્દા, યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયે તલેી યીતે, 
ન વૂધઙત જાધત, ન વૂધઙત અટદજાધત ન ે
સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકલા જોઇળે.  

યંત  ઔઇ ણ યાજ્મભાં, દયેઔ ્તયે ઙંામતભા ં
ન વૂધઙત જાધત ને ન વૂધઙત અટદજાધત ભાટે 
નાભત યાકેર ધ્મક્ષના શદ્દાની વંખ્માન ,ં દયેઔ 
્તયની ંઙામતભા ં એલા શદ્દાની ઔ ર વંખ્મા જોડેન ં 
પ્રભાણ, ળક્મ શમ ત્માં વ ધી, તે યાજ્મના ન વૂધઙત 
જાધત થલા યાજ્મની ન વૂધઙત અટદજાધતન  ં
પ્રભાણ, ત ે યાજ્મભાંની ઔ ર લ્તી જોડે છટેર  ં શમ તટેર  ં
યશેળે.  

લધ ભાં, દયેઔ ્તયની ઙંામતના ધ્મક્ષના 
શદ્દાની ઔ ર વંખ્માના એઔ તતૃીમાંળથી ચા ન શમ તટેરા 
શદ્દા, સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકલા જોઇળે.   

લી અ કંડ શેઠ નાભત યાકેર શદ્દા, દયેઔ 
્તયની છ દી છ દી ંઙામતભાં લાયાપયથી પાલલા જોઇળે.  
(૫) કંડ (૧) ન ે(૨) શેઠની ફેઠઔ નાભત યાકલાન  ં
ને કંડ (૪) શેઠ સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકલાભાં અલી 
શમ ત ે ફેઠઔ ધવલામના ધ્મક્ષના શદ્દા નાભત 
યાકલાન ં, ન ચ્ચેદ ૩૪૪ભા ં ધનટદગષ્ટ ભ દત ૂયી થમ ે ફંધ 
થળે.  
(૬) અ બાખભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી, ચાત લખગના 
નાખટયઔની તયપેણભાં, યાજ્મ ધલધાનભંડને ઔઇ ણ 
્તયની ઔઇ ંઙામતભાં, ફેઠઔ નાભત યાકલા થલા 
ંઙામતભા ં ધ્મક્ષના શદ્દા નાભત યાકલા ભાટેની 
જોખલાઇ ઔયલાભાં ફાધ અલળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ચ ાંચામતની ભ દત   લગેયે 

(૧) દયેઔ ંઙામત તે વભમ ેભરભાં શમ તેલા ઔઇ ઔામદા 
શેઠ, તને  લશેર  ં ધલવછગન ન થામ ત, તનેી શેરી ફઠેઔ 
ભાટે નક્કી થમેરી તાયીકથી ાંઙ લગ વ ધી ત ેઙાર  યશેળે, 
ણ તથેી લધ  નશી.  
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(૨) તે વભમે ભરભાં શમ તલેા ઔઇ ઔામદાન ઔઇ 
વ ધાય, કંડ (૧)ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ભ દત ૂયી ન થામ ત્મા ં
વ ધી, અલા વ ધાયાની તયત શેરાં, ઔાભ ઔયતી શમ તેલી 
ઔઇ ણ ્તયની ંઙામતન ં ધલવછગન ઔયલાભા ં ભરી 
ફનળે નશી.  
(૩) ઔઇ ંઙામતની યઙના ઔયલા ભાટેની ઙૂટંણી,-  
(ઔ) કંડ (૧)ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી તેની ભ દત ૂયી થામ ત ે
શેરા ંઔયલી જોઇળે; થલા 
(ક) તનેા ધલવછગનની તાયીકથી ચ ભટશનાની ભ દત   ૂયી     
થામ ત ેશેરા ંઔયલી જોઇળે.  
યંત  ધલવછીત ંઙામત ઙાર  યશી શમ તેલી ફાઔી યશેરી 
ભ દત, ચ ભટશના ઔયતા ંચી શમ ત એલી ભ દત   ભાટે 
ંઙામતની યઙના ઔયલા ભાટે અ કંડ શેઠ ઔઇ ઙૂટંણી 
ઔયલાની છરૂય યશેળે નશી.  
(૪) ંઙામતની ભ દત ૂયી થામ તે શેરાં, તેન  ધલવછગન 
થમે, યઙલાભા ંઅલેરી ંઙામત, તેન  એલી યીતે ધલવછગન 
ઔયલાભાં અવ્મ  ન શત ત, કંડ (૧) શેઠ છ ેભ દત   ભાટે 
ધલવછીત ંઙામત, ઙાર  યશી શત તેટરી ફાઔીની ભ દત   
ભાટે છ ઙાર  યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.છ વભ્મદ ભાટેની ગેયરામકાત  
(૧) ઔઇ ણ વ્મધક્ત, ંઙામતના વભ્મ તયીઔે વંદ થલા 
ને યશેલા ભાટે ખેયરામઔ ખણાળે :-  
(ઔ) જો વંફંધધત યાજ્મ ધલધાનભંડની ઙૂટંણીના શેત  
ભાટે, ત ેવભમ ેભરભા ંશમ તલેા ઔઇ ઔામદાથી થલા ત ે
શેઠ, તેન ેતેલી યીત ેખેયરામઔ ઠયાલી શમ ત;  

યંત  ઔઇ ણ વ્મધક્તને જો તે એઔલીવ લગની 
ઉંભયની થઇ શમ ત, તે વ્મધક્ત ઙીવ લગથી ચી 
ઉંભયની ચે ત ેઔાયણ,ે તેને ખેયરામઔ ઠયાલી ળઔાળ ેનશીં.  
(ક) જો યાજ્મ ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી થલા ત ે
શેઠ તેને તેલી યીતે ખેયરામઔ ઠયાલી શમ ત,  
(૨) ઔઇ ંઙામતન ઔઇ વભ્મ, કંડ (૧)ભાં છણાલેર 
ખેયરામઔાત ઔૈી ઔઇ ખેયરામઔાતન ેાત્ર ફડમ ચે ઔે ઔેભ 
એલ ઔઇ પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ ત, ત ે પ્રશ્ન યાજ્મ 
ધલધાનભંડ, ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયે તલેી યીત ે ન ે તલેા 
વત્તાધધઔાયીના ધનણગમ ભાટે ભઔરલ જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.જ ાંચામતની વત્તા, અબધકાય અન ે
જલાફદાયીઓ 

વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીને, યાજ્મ 
ધલધાનભંડ ઔામદાથી ંઙામતન ે ્લયાજ્મની વં્ થા 
તયીઔે ઔામો ઔયલા ભાટે છરૂયી શમ તેલી વત્તા ન ે
ધધઔાય અી ળઔળે ને અલા ઔામદાભાં, નીઙ ેછણાલરેી 

ફાફતના વંફંધભા,ં તેભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તેલી 
ળયતને ધીન યશીન,ે મગ્મ ્તયે ંઙામતની વત્તા ન ે
છલાફદાયીની લશેંઙણી ભાટેની જોખલાઇન વભાલેળ 
ઔયી ળઔાળ ે:-  
(ઔ) અધથગઔ ધલઔાવ ને વાભાજીઔ ડમામ ભાટે મછના 
તૈમાય ઔયલા ફાફત;  
(ક) ધખમાયભી ન વધૂઙભાં છણાલેર માદીની ફાફતના 
વંફંધભાં શમ તે ફાફત વટશત તેભને વોંલાભાં અલે તલેી 
અધથગઔ ધલઔાવ ન ે વાભાધછઔ ડમામ ભાટેની મછનાના 
ભરીઔયણ ફાફત.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ઝ ાંચામતની કય નાખલાની વત્તા 
અને પાંડ ફાફત 

યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદાથી, ઔામદાભાં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલ ેતેલી,-  
(ઔ) ઔામગલાશી ન વાય ને તલેી ભમાગદાન ેધીન યશીને, 
ઔય, ડ્યટૂી, ટર ને પી નાકલા, ઈગયાલલા ને તને 
ધલધનમખ ઔયલા, ંઙામતને ધધઔાય અી ળઔળે;  
(ક) તેલા શેત  ભાટે ને તલેી ળયત ન ે ભમાગદાન ે
ધીન યશીન,ે યાજ્મ વયઔાયે નાકેર ને ઈગયાલેર એલા 
ઔય, ડ્યટૂી, ટર ને પી ંઙામતન ેવોંી ળઔળે;  
(ખ) યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી, ંઙામતન ેએલ  વશામઔ 
ન દાન અલાની જોખલાઇ ઔયી ળઔળે;  
(ગ) ંઙામત દ્વાયા થલા તનેા લતી ન િભે ભેલેર 
તભાભ નાણાં છભા ઔયલા ભાટે ને લી તેભાથંી ત ે નાણા ં
ઈાડલા ભાટે અલા પંડની યઙના ઔયલા ભાટે જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ટ નાણાકીમ રયબસ્થબતની 
 નબલવચાયણા કયલા નાણા આમગની યચના કયલા 
ફાફત 

(૧) યાજ્મના યાજ્માર, વધલધાન (તોંતેયભા વ ધાયા) 
ધધધનમભ, ૧૯૯૨ના અયંબથી છભે ફને તેભ છરદી એઔ 
લગની ંદય ન ે ત્માયફાદ દયેઔ ાંઙભા લગના તંે, 
ંઙામતની નાણાઔીમ ટયધ્થધતની  નધલગઙાયણા ઔયલા 
ભાટે ને યાજ્મારને તે ંખે નીઙેના વંફંધી બરાભણ 
ઔયલા નાણા અમખની યઙના ઔયળે,-  
(ઔ) (૧) યાજ્મ ેનાકેર ઔય, ડ્યટૂી, ટર ને પીની ઙખ્કી 
ઉછ, છ ેઅ બાખ શેઠ યાજ્મ ન ેંઙામત લચ્ઙ ેલશેંઙી 
ળઔામ તે તેભની લચ્ઙ ે લશેંઙલાને ને ંઙામતના તભાભ 
્તયે, અલી ઈછન તેભન વંફંધધત ટશ્વ, તેભની લચ્ઙે 
પાલલાને;  
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(૨) ંઙામતન ેવોંી ળઔામ ન ેઙંામત ધલધનમખ ઔયી 
ળઔે તેલા ઔય, ડ્યૂટી, ટર ને પી નક્કી ઔયલાન;ે  
(૩) યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી ંઙામતને વશામઔ 
ન દાન અલાને,  

   - રાખ  ાડલા જોઇએ ત ેધવદ્ાંત ફાફત.  
(ક) ંઙામતની નાણાઔીમ ટયધ્થધત વ ધાયલા ભાટે 
છરૂયી ખરાં ફાફત,  
(ખ) યાજ્માર ે ંઙામતની નાણાઔીમ વદ્યતાના ટશતભાં 
નાણા અમખને ભઔરેરી ફીજી ઔઇ ફાફત.  
(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડ, ઔામદાથી અમખની યઙના, તનેા 
વભ્મ તયીઔે નીભાલા ભાટે છરૂયી શમ તેલી રામઔાત ને 
તેભની વંદખી ઔયલા ભાટેની યીત ંખ ેજોખલાઇ ઔયી ળઔળ.ે  
(૩) અમખ,ે તનેી ઔામગયીધત નક્કી ઔયલી જોઇળે ને તનેા 
ઔામો ઔયલા ભાટે, યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદાથી તેન ે વોં ે
તેલી વત્તા યશેળે.  
(૪) યાજ્મારે, અ ન ચ્ચેદ શેઠ, અમખે ઔયેરી દયેઔ 
બરાભણ, તેના ઈય રેલાના ં ખરા ં ખંેની 
્ષ્ટીઔયણાત્ભઔ માદી વાથે, યાજ્મ ધલધાનભંડ વભક્ષ 
ભૂઔાલલી જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ઠ ાંચામતના રશવાફન ાં ઓરડટ 

યાજ્મ ધલધાનભંડ, ઔામદ ઔયીને, ંઙામતએ 
જાલલાના ટશવાફ ન ે તેલા ટશવાફના ટડટ ઔયલા 
ંખે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  
અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ડ ાંચામતની ચૂાંટણીઓ  
(૧) ંઙામતની તભાભ ઙૂટંણી ભાટે ભતદાય માદી 
તૈમાય ઔયલા ઈય દેકયેક, ભાખગદળગન ને તને  ધનમતં્રણ 
યાકલાન ં ને તને  વંઙારન યાજ્માર ે નીભલાના યાજ્મ 
ઙૂંટણી ઔધભશ્નયના ફનેરા યાજ્મ ઙૂટંણી ઔધભળનભાં ધનટશત 
થળે.  
(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 
ધીન યશીને, યાજ્મ ઙૂટંણી ઔધભશ્નયની વેલાની ળયત ન ે
તેની દાલધધ, યાજ્માર ધનમભથી નક્કી ઔયે તેલા યશેળે.  

યંત  યાજ્મ ઙૂટંણી ઔધભશ્નયને, ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ડમામાધીળન ે છલેી યીતે ને છલેા ઔાયણથી તેભના દ 
ઈયથી દૂય ઔયી ળઔામ ચે તેલી યીતે ન ે તેલા ઔાયણ 
ધવલામ દૂય ઔયી ળઔાળ ેનટશ ને યાજ્મ ઙૂંટણી ઔધભશ્નયની 
વેલાની ળયતભા,ં તેભની ધનભણૂઔ ચી તેભન ે ધલયીત 
વય થામ તેલી યીતે, પેયપાય ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
(૩) યાજ્મના યાજ્માર, યાજ્મ ઙૂટંણી ઔધભળન ધલનંતી ઔયે 
ત્માયે કંડ (૧) શેઠ ઔધભળનને વોંેરાં ઔામો ફજાલલા ભાટે 
છરૂયી શમ તલે ્ટાપ યાજ્મ ઙૂંટણી ઔધભળનને અળ.ે  

(૪) અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીને, યાજ્મ 
ધલધાનભંડ, ઔામદાથી ંઙામતની ઙૂટંણીને રખતી થલા 
તે વાથ ે વંઔામેરી તભાભ ફાફત વફંંધી જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ઢ વાંઘ યાજ્મકે્ષત્રન ે રાગ  ાડલા 
ફાફત 

અ બાખની જોખલાઇ, વંગ યાજ્મક્ષેત્રન ે રાખ  
ડળ ેન ેવંગ યાજ્મક્ષેત્રન ેત ેરાખ  ાડતી લકતે, યાજ્મના 
યાજ્મારના ઈલ્લેક, જાણ ેઔે ન ચ્ચેદ ૨૩૯ શેઠ નીભામેર 
વંગ યાજ્મક્ષેત્રના લશીલટઔતાગના ઈલ્લેક શમ તેભ ને યાજ્મ 
ધલધાનભંડ થલા ધલધાનવબાના ઈલ્લેક, 
ધલધાનવબાલાા વંગ યાજ્મક્ષેત્રના વંફંધભા,ં તે 
ધલધાનવબાના ઈલ્લેક શમ તેભ વયઔતાગ થળ.ે  

યંત  યાષ્ટરધત, જાશેયનાભાથી એલ અદેળ અી 
ળઔળે ઔે અ બાખની જોખલાઇ, તે જાશેયનાભાભા ં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલ ેતલેા લાદ ને પેયપાયન ેધીન યશીને, 
ઔઇ ણ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર થલા તેના બાખને રાખ  ાડલી 
જોઇળે.  

 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ત અભકૂ બલસ્તાયન ેઆ બાગ રાગ  
નશી ાડલા ફાફત 

(૧) અ બાખભાંન ઔઇ ણ ભછઔૂય, ન ચ્ચેદ ૨૪૪ના કંડ 
(૧)ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ન વૂધઙત ધલ્તાયન ે ને કંડ 
(૨)ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા અટદજાધત ધલ્તાયને, રાખ  ડળ ે
નશી.  
(૨) અ બાખભાનં ઔઇ ણ ભછઔૂય નીઙેનાન ેરાખ  ડળ ે
નશી :-  
(ઔ) નાખારડેડ, ભેગારમ ને ધભજયભ યાજ્મન;ે  
(ક) તે વભમ ેભરભાં શમ તલેા ઔઇ ઔામદા શેઠ તનેા 
ભાટે જીલ્લા ઔાઈધડવર ધ્તત્લભાં શમ, ત ે ભધણ ય 
યાજ્મભાંના લગતીમ ધલ્તાયને,  
(૩) (ઔ) ધછલ્લા ્તયની ઙંામતને રખત અ બાખભાંન 
ઔઇ ણ ભછઔૂય, તે વભમે ભરભાં શમ તલેા ઔઇ ઔામદા 
શેઠ છનેા ભાટે દાછીધરુંખ, ખયકા ટશલ્વ ઔાઈધડવર 
ધ્તત્લભાં શમ તે ધિભ ફંખા યાજ્મભાંના દાછીધરખં 
ધછલ્લાના લગતીમ ધલ્તાયન ેરાખ  ડળ ેનશી.  
(ક) અ બાખભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયન થગ, અલા ઔામદા 
શેઠ યઙામેરા દાછીધરંખ ખયકા ટશલ્વ ઔાઈધડવરના ઔામો 
ને વત્તાન ેફાધ અલ ેચે તભે ઔયલ નશી.  
(૩ઔ) વધંલધાનના ન ચ્ચેદ ૨૪૩-ગભાં ન વધૂઙત જાધત 
ભાટેની ફેઠઔની નાભતન ે રખત ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે
ચતાં, તે રૂણાઙર પ્રદેળ યાજ્મને રાખ  ડળ ેનશી.  
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(૪) અ વંધલધાનભાં, ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતાં,-  
(ઔ) કંડ (૨)ના ેટા-કંડ (ઔ)ભા ં ઈલ્લેકેર યાજ્મ 
ધલધાનભંડ, ઔામદાથી અ બાખ, કંડ (૧)ભા ંઈલ્લેકેર ઔઇ 
ધલ્તાય શમ ત ત ેધવલામ, ત ેયાજ્મન ેરાખ  ાડી ળઔળે. 

 યંત  ત ે યાજ્મની ધલધાનવબાએ ત ે ખશૃના ઔ ર 
વભ્મની ફશ ભતીથી ને ખશૃભાં શાછય યશીને ભત અનાય 
યાજ્મની ફે તૃતીમાંળથી ચી ન શમ તેટરી ફશ ભતીથી, 
એ ભ છફન ઠયાલ વાય ઔમો શલ જોઇએ.  
(ક) વંવદ ઔામદ ઔયીન,ે અ બાખની જોખલાઇ, અલા 
ઔામદાભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલે તલેા લાદ ન ે
પેયપાયન ે ધીન યશીને, કડં (૧)ભા ં ઈલ્લેકેર ન વૂધઙત 
ધલ્તાય ને અટદજાધત ધલ્તાયને રાખ  ાડી ળઔળે ન ે
અલ ઔઇ ણ ઔામદ, ન ચ્ચેદ ૩૬૮ના શેત  ભાટે અ 
વંધલધાનન વ ધાય ચે એભ ખણાળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.થ બલદ્યભાન કામદાઓ અન ેાંચામત 
ચાર  યશેલા ફાફત 

અ બાખભા ંખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં, વધંલધાન 
(તોંતેયભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૯૨ના અયંબની તયત 
શેરા,ં યાજ્મભાં ભરભાં શમ તલેા ંઙામતને રખતા ઔઇ 
ણ ઔામદાની છ ેઔઇ ણ જોખલાઇ, અ બાખની જોખલાઇ 
વાથે વ વંખત શમ તે જોખલાઇ વક્ષભ ધલધાનભંડ થલા 
ફીછ  ં વક્ષભ વત્તાભંડ વ ધાય ન ઔયે થલા યદ ન ઔયે 
થલા અલા અયંબથી એઔ લગ  રંુ થામ એ ફેભાથંી છ ે
લશેર ં ફન ેત્મા ંવ ધી, ભરભાં યશેલાન  ંઙાર  યશેળે.  

યંત  અલા અયંબની તયત શેરા ં ધ્તત્લ 
ધયાલતી તભાભ ંઙામત તેભની ભ દત ૂયી ન થામ ત્મા ં
વ ધી ઙાર  યશેળે, ધવલામ ઔે ત ે યાજ્મની ધલધાનવબા 
થલા ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની ફાફતભાં ત ેયાજ્મભાં 
ધલધાનભંડના દયેઔ ખૃશે, ત ે ભ છફન ઠયાલ વાય ઔયીન ે
લશેર  ધલવછગન ઔમ ું શમ.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.દ ચૂાંટણી વાંફાંધી ફાફતભાાં 
ન્મામારમની દયબભમાનગીયીન ફાધ  

અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં,-  
(ઔ) ન ચ્ચેદ ૨૪૩-ડ શેઠ ઔયેરા થલા ઔયલાન  
ધબપ્રતે શમ તલેા ભતદાય ભંડના વીભાઔંનને થલા 
અલા ભતદાયભંડને ફઠેઔ પાલલાને રખતા ઔઇ 
ઔામદાની ઔામદેવયતા ંખ ે ઔઇ ણ ડમામારમભા ં લાંધ 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી.  
(ક) ઔઇ ંઙામતની ઙૂટંણી વાભ ેયાજ્મ ધલધાનભંડે ઔયેરા 
ઔઇ ઔામદાથી થલા તે શેઠ છનેા ભાટે જોખલાઇ ઔયી શમ 

તેલા વત્તાભંડ વભક્ષ ન ેએલી યીતે ઙૂટંણી યજી યછૂ 
ઔયી શમ ત ેધવલામ, લાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી.  

 

બાગ-૯ (ક) : નગયાબરકાઓ  
 

અન ચ્છેદ – ૨૪૩.ધ વ્માખ્મા 
અ બાખભાં, વંદબગથી ડમથા ેધક્ષત ન શમ 

ત,-  
(ઔ) ‗વધભધત‘ એટર ે ન ચ્ચેદ ૨૪૩-પ શેઠ યઙેર 
વધભધત;  
(ક) ‗ધછલ્લ‘ એટર ેયાજ્મભાંન ધછલ્લ;  
(ખ) ‗ભેટર ધરટન ધલ્તાય‘ એટર ેએઔ ઔે લધ  ધછલ્લાન 
ફનેર ને ફે ઔે લધ  નખયાધરઔા થલા 
ંઙામતલા દવ રાક ઔે તેથી લધ  લ્તીલા ધલ્તાય 
થલા, યાજ્માર ે જાશેયનાભા દ્વાયા અ બાખના શેત  
ભાટે ભેટર ધરટન ધલ્તાય તયીઔે ધનટદગષ્ટ ઔયેર ડમ 
રખરખના ધલ્તાય;  
(ગ) ‗નખયાધરઔા ધલ્તાય‘ એટર ેયાજ્માર ેજાશેય ઔમાગ 
પ્રભાણે નખયાધરઔાન પ્રાદેધળઔ ધલ્તાય;  
(ઙ) ‗નખયાધરઔા‘ એટર ેન ચ્ચેદ ૨૪૩-ન શેઠ યઙેર 
્લયાજ્મ વં્ થા;  
(ચ) ‗ંઙામત‘ એટર ે ન ચ્ચેદ ૨૪૩-ક શેઠ યઙેર 
ંઙામત;  
(છ) ‗લ્તી‘ એટર ેછનેે રખતા અંઔડા પ્રધવદ્ થઇ ખમા 
શમ તેલી ચેલ્લી લ્તી ખણતયીભાં નક્કી થમા પ્રભાણેની 
લ્તી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ન નગયાબરકાઓની યચના  
(૧) અ બાખની જોખલાઇ ન વાય દયેઔ યાજ્મભા,ં-   
(ઔ) લઙખાાના ધલ્તાય, એટર ે ઔે ગ્રામ્મ ધલ્તાયથી 
ળશેયી ધલ્તાય વ ધીના લઙખાાના ધલ્તાય ભાટે ખભે તે 
નાભે કાતી નખય ંઙામતની;  
(ક) નાના ળશેયી ધલ્તાય ભાટે મ્મ ધનધવર ઔાઈધડવરની; 
ને  
(ખ) ભટા ળશેયી ધલ્તાય ભાટે મ્મ ધનધવર ઔોયેળનની; 
યઙના ઔયલી જોઇળે.  

યંત  યાજ્માર, ધલ્તાયના પ્રભાણન ે ને ત ે
ધલ્તાયભા ંઓદ્યધખઔ વં્થા દ્વાયા ૂયી ાડલાભાં અલતી 
શમ થલા ૂયી ાડલા ધામ ું શમ તેલી નખયાધરઔા 
વેલાને ને તે મગ્મ ખણ ે તેલાં ફીજાં ાવાંન ે
ધ્માનભા ંરઇન,ે વયઔાયી જાશેયનાભા દ્વાયા ઓદ્યધખઔ નખય 
તયીઔે ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેા, ળશેયી ધલ્તાય થલા તનેા 
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બાખભા,ં અ ન ચ્ચેદ શેઠ નખયાધરઔાની યઙના ઔયી 
ળઔળે નશી.  
(૨) અ ન ચ્ચેદભા ં ‗લઙખાાન ધલ્તાય‘, ‗નાન 
ળશેયી ધલ્તાય‘ થલા ‗ભટ ળશેયી ધલ્તાય‘ એટર ે
યાજ્માર અ બાખના શેત  ભાટે, ત ે ધલ્તાયની લ્તી, 
તેભાંની લ્તીની ખીઙતા, ્થાધનઔ લશીલટ ભાટે પ્રાપ્ત ઔયેર 
ભશેવૂર, ધફન-કેતી ધલમઔ પ્રલધૃત્તભાં યછખાયની 
ટઔાલાયી, અધથગઔ ભશત્લ થલા ત ેમગ્મ ખણ ેતેલા ફીજા 
ાવાંને ધ્માનભા ં રઇન ે જાશેયનાભા દ્વાયા ધનટદગષ્ટ ઔયે 
તેલ ધલ્તાય.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩. નગયાબરકાઓની વાંયચના   
(૧) કંડ (૨)ભા ં ઠયાવ્મ  શમ તે ધવલામ, નખયાધરઔાની 
તભાભ ફેઠઔ નખયાધરઔા, ધલ્તાયભાનંા પ્રાદધેળઔ ભતદાય 
ભંડભાંથી વીધી ઙૂંટણી ઔયીન ે વંદ ઔયેરી વ્મધક્ત 
દ્વાયા બયલી જોઇળે ન ેઅ શેત  ભાટે દયેઔ નખયાધરઔા 
ધલ્તાયને, પ્રાદેધળઔ ભતદાય ધલબાખભા ં ધલબાજીત ઔયલાભા ં
અલળ ેછ ેલડગ  તયીઔે કાળ.ે  
(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદ ઔયીને,-  
(ઔ) (૧) નખયાધરઔાના લશીલટન  ં ધલધળષ્ટ જ્ઞાન થલા 
ન બલ ધયાલતી વ્મધક્તના;  
(૨) વંૂણગત: થલા ંળત: નખયાધરઔાના ધલ્તાયના 
ફનેરા ભતદાય ભંડન ં પ્રધતધનધધત્લ ઔયતા, રઔવબાના 
વભ્મના ને યાજ્મ ધલધાનવબાના વભ્મના;  
(૩) નખયાધરઔા ધલ્તાયભાં ભતદાય તયીઔે નોંધામેર 
યાજ્મવબાના વભ્મના ને યાજ્મ ધલધાન ટયદના 
વભ્મનાં;  
(૪) ન ચ્ચેદ ૨૪૩-પના કંડ (૫) શેઠ યઙામેર 
વધભધતન  ંધ્મક્ષ ્થાન રેનાય વ્મધક્તના,  

- નખયાધરઔાભાનંા પ્રધતધનધધત્લ ભાટે જોખલાઇ 
ઔયી ળઔળે.  

યંત  ટયચ્ચેદ (૧)ભા ં ઈલ્લેકેર વ્મધક્તન,ે 
નખયાધરઔાની ફેઠઔભાં ભત અલાન ધધઔાય યશેળે 
નશી.  
(ક) નખયાધરઔાના ધ્મક્ષની ઙૂટંણીની યીત ફાફત ે
જોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.પ લડવ , વબભબતઓ, લગેયેની યચના 
અન ેવાંયચના 
(૧) ત્રણ રાક ઔે તેથી લધ  લ્તી ધયાલતી નખયાધરઔાના 
પ્રાદેધળઔ ધલ્તાયભાં એઔ ઔે લધ  લડોની ફનેરી લડગ  
વધભધત યઙલાભાં અલળ.ે  

(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદાથી નીઙેની ફાફત વફંંધી 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળે –  
(ઔ) લડગ  વધભધતની વંયઙના ને તેન પ્રાદેધળઔ ધલ્તાય 
ને  
(ક) લડગ  વધભધતભાં ફેઠઔ બયલાની યીત.  
(૩) લડગ  વધભધતના પ્રાદેધળઔ ધલ્તાયભાંના લડગન  ં
પ્રધતધનધધત્લ ઔયતા નખયાધરઔાના વભ્મ ત ે વધભધતના 
વભ્મ ખણાળ.ે  
(૪) લડગ  વધભધત,-  
(ઔ) એઔ લડગની ફનેરી શમ ત્માયે, નખયાધરઔાભા ં ત ે
લડગન  ંપ્રધતધનધધત્લ ઔયતા વભ્મ; થલા  
(ક) ફ ે થલા લધ  લડોની ફનેરી શમ ત્માયે, લડગ  
વધભધતના વભ્મએ ઙંૂટેરા નખયાધરઔાના અલા લડોન  ં
પ્રધતધનધધત્લ ઔયતા વભ્મ ઔૈીના એઔ વભ્મ, તે વધભધતના 
ધ્મક્ષ ખણાળ.ે  
(૫) અ ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી લડગ  વધભધત 
ઈયાંત વધભધત યઙલા ભાટે ઔઇ ણ જોખલાઇ ઔયલાભા ં
યાજ્મ ધલધાનભંડને ફાધ અલ ેચે એભ ખણાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૪૩-ફ ફેઠક અનાભત યાખલા ફાફત   
(૧) દયેઔ નખયાધરઔાભા,ં ન વધૂઙત જાધત ન ે
ન વૂધઙત અટદજાધત ભાટે ફેઠઔ નાભત યાકલી 
જોઇળે ન ેએલી યીતે નાભત યાકેરી ફેઠઔની વંખ્માન ં ત ે
નખયાધરઔાભા ં વીધી ઙૂટંણીથી બયલાની ફેઠઔની ઔ ર 
વંખ્મા જોડેન  ં પ્રભાણ, ળક્મ શમ ત્મા ં વ ધી, નખયાધરઔા 
ધલ્તાયભાનંી ન વૂધઙત જાધતની થલા નખયાધરઔા 
ધલ્તાયભાનંી ન વૂધઙત અટદજાધતની લ્તીન ં પ્રભાણ તે 
ધલ્તાયની ઔ ર લ્તી જોડેન ં છટેર  ં શમ તેટર  ં યશેળે ન ે
અલી ફેઠઔ, નખયાધરઔાભાંના છ દા-છ દા ભતદાયભંડભા ં
લાયાપયતી પાલી ળઔાળ.ે  
(૨) કંડ (૧) શેઠ નાભત યાકેરી ફેઠઔની ઔ ર વંખ્માના 
એઔ તૃતીમાંળથી ચી ન શમ તટેરી ફેઠઔ મથાપ્રવંખ, 
ન વૂધઙત જાધત થલા ન વધૂઙત અટદજાધતની 
સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકલી જોઇળે.  
(૩) દયેઔ નખયાધરઔાભા ં વીધી ઙૂટંણીથી બયલાની 
ફેઠઔની ઔ ર વંખ્માના એઔ તૃતીમાંળથી ચી ન શમ 
તેટરી ફેઠઔ ન વૂધઙત જાધત ન ે ન વૂધઙત 
અટદજાધતની સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકેરી ફેઠઔની 
વંખ્મા વટશત સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકલી જોઇળે    ન ે
અલી ફેઠઔ નખયાધરઔાના છ દા-છ દા ભતદાય ભંડભા ં
લાયાપયતી પાલી ળઔાળ.ે  
(૪) નખયાધરઔાના ધ્મક્ષના શદ્દા, યાજ્મ 
ધલધાનભંડ ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયે તલેી યીત,ે ન વૂધઙત 
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જાધત, ન વૂધઙત અટદજાધત ને સ્ત્રી ભાટે 
નાભત યાકલા જોઇળે.  
(૫) કંડ (૧) ન ે(૨) શેઠની ફેઠઔ નાભત યાકલાન  ં
ને કંડ (૪) શેઠ સ્ત્રી ભાટે નાભત યાકલાભાં અલી 
શમ તે ફેઠઔ ધવલામ ધ્મક્ષના શદ્દા નાભત યાકલાન  ં
ન ચ્ચેદ-૩૨૪ ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેર ભ દત ૂયી થમ ેફંધ થળે.  
(૬) અ બાખભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી, ચાત લખગના 
નાખટયઔની તયપેણભા ં યાજ્મ ધલધાનભંડને ઔઇ ણ 
નખયાધરઔાની ફેઠઔ થલા નખયાધરઔાના ધ્મક્ષના 
શદ્દા નાભત યાકલા ભાટેની ઔઇ ણ જોખલાઇ ઔયલાભા ં
ફાધ અલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.બ નગયાબરકાઓની ભ દત   લગેયે 

(૧) દયેઔ નખયાધરઔા, ત ેવભમે ભરભા ંશમ તેલા ઔામદા 
શેઠ તેન  લશેર  ંધલવછગન ન થામ ત, તનેી શેરી ફેઠઔ ભાટે 
નક્કી થમેરી તાયીકથી ાંઙ લગ વ ધી ત ેઙાર  યશેળે, ણ 
તેથી લધ  નશી.  

યંત  નખયાધરઔાને, તેન  ધલવછગન ઔયતા શેરા, 
વ નાલણીથી લાછફી તઔ અલી જોઇળે.  
(૨) તે વભમે ભરભાં શમ તેલા ઔઇ ઔામદાન વ ધાય 
અલા વ ધાયાની તયત શેરા ઔાભ ઔયતી શમ તેલી ઔઇ ણ 
્તયની નખયાધરઔાની કડં (૧) ભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેર ભ દત   
ૂયી ન થામ ત્મા ંવ ધી તેન  ધલવછગન ઔયલાભાં ભરી ફનળ ે
નશી.  
(૩) ઔઇ નખયાધરઔાની યઙના ઔયલા ભાટેની ઙૂંટણી-  
(ઔ) કંડ (૧) ભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી તેની ભ દત ૂયી થામ ત ે
શેરા ંઔયલી જોઇળે; થલા  
(ક) તનેા ધલવછગનની તાયીકથી ચ ભટશનાની ભ દત   ૂયી     
થામ ત ેશેરા ંઔયલી જોઇળે.  

યંત  ધલવધછ ગત નખયાધરઔા છ ે ભ દત   ભાટે ઙાર  
યશી શત તેલી ફાઔી યશેરી ભ દત   ચ ભટશના ઔયતા ચી 
શમ, ત એલી ભ દત   ભાટે નખયાધરઔાની યઙના ઔયલા ભાટે 
અ કંડ શેઠ ઔઇ ઙૂટંણી ઔયલાની છરૂય યશેળે નશી.  
(૪) નખયાધરઔાની ભ દત   ૂયી     થામ ત ેશેરાં, તેન  
ધલવછગન થમે, યઙલાભા ં અલેરી નખયાધરઔા, તને  તેલી 
યીતે ધલવછગન ઔયલાભા ંઅવ્મ ં ન શમ ત કંડ (૧) શેઠ છ ે
ભ દત   ભાટે ધલવધછ ગત નખયાધરઔા ઙાર  યશી શમ તટેરી 
ફાઔીની ભ દત   ભાટે છ ઙાર  યશેળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ભ વભ્મદ ભાટેની ગેયરામકાત  
(૧) ઔઇ ણ વ્મધક્ત, નખયાધરઔાના વભ્મ તયીઔે વંદ 
થલા ને ઙાર  યશેલા ભાટે ખયેરામઔ ખણાળ-ે  

(ઔ) જો વંફંધધત યાજ્મ ધલધાનભંડની ઙૂટંણીના શેત  
ભાટે ત ેવભમે ભરભાં શમ તેલા ઔઇ ઔામદાથી થલા ત ે
શેઠ, તેન ેએલી યીત ેખેયરામઔ ઠયાલી શમ ત.  

યંત  ઔઇ વ્મધક્ત, જો ત ેએઔલીવ લગની ઉંભયની 
થઇ શમ ત, ત ેવ્મધક્ત ચ્ઙીવ લગથી ચી ઉંભયની ચે તે 
ઔાયણ ેતનેે ખેયરામઔ ઠયાલી ળઔાળે નશીં.  
(ક) જો યાજ્મ ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ણ ઔામદાથી 
થલા તે શેઠ તેન ેએલી યીતે ખેયરામઔ ઠયાલી શમ ત.  
(૨) નખયાધરઔાન ઔઇ વભ્મ, કંડ (૧)ભા ં છણાલરે 
ખેયરામઔાત ઔૈી ઔઇ ખેયરામઔાતન ેાત્ર ફડમ ચે ઔે ઔેભ 
એલ ઔઇ ણ પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ ત, તે પ્રશ્ન, યાજ્મ 
ધલધાનભંડ, ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયે તલેી યીત ે ન ે તલેા 
વત્તાધધઔાયીના ધનણગમ ભાટે ભઔરલ જોઇળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.મ નગયાબરકાઓની વત્તા, 
અબધકાય અન ેજલાફદાયીઓ લગેયે ફાફત 

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીને, 
યાજ્મ ધલધાનભંડ, ઔામદાથી-  
(ઔ) નખયાધરઔાને ્લયાજ્મની વં્થા તયીઔે તેભને 
ઔામો ઔયલા ભાટે છરૂયી છણામ તેલી વત્તા ને ધધઔાય 
અી ળઔળે ને અલા ઔામદાભાં નીઙ ેછણાલેરી ફાફતના 
વંફંધભાં, તેભા ંધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલ ેતલેી ળયતને ધીન 
યશીને, નખયાધરઔાન ે વત્તા ને છલાફદાયીની 
લશેંઙણી ઔયલા ભાટેની જોખલાઇન વભાલેળ ઔયી ળઔાળ.ે  
(૧) અધથગઔ ધલઔાવ ને વાભાજીઔ ડમામ ભાટે મછના 
તૈમાય ઔયલા ફાફત;  
(૨) ફાયભી ન વધૂઙભા ંછણાલેરી ફાફતના વફંંધભાં શમ 
તે ફાફત વટશત, તેભન ેવોંલાભાં અલ ે તેલા ં ઔામો ન ે
મછનાના ભરીઔયણ ફાફત;  
(ક) વધભધતન ે ફાયભી ન વૂધઙભા ં છણાલેરી માદીની 
ફાફતના વંફંધભાં, શમ ત ેફાફત વટશત, તેભને ભેરી 
છલાફદાયી ાય ાડી ળઔલાન ં તેભને ભાટે છરૂયી શમ 
તેલી વત્તા ને ધધઔાય અી ળઔળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩.ય નગયાબરકાઓની કય નાખલાની 
વત્તા અન ેતેના પાંડ ફાફત   

યાજ્મ ધલધાનભંડ, ઔામદ ઔયીન ેઔામદાભાં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલે,-  
(ઔ) તલેી ઔામગયીધત ન વાય ન ેએલી ભમાગદાન ેધીન 
યશીન ે તલેા ઔય, ડ્યટૂી, ટર ન ે પી નાકલા, ઈગયાલલા 
ને તને ધલધનમખ ઔયલા નખયાધરઔાન ેધધઔાય અી 
ળઔળે;  
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(ક) તેલા શેત  ભાટે ને તલેી ળયત ન ે ભમાગદાન ે
ધીન યશીન,ે યાજ્મ વયઔાયે નાકેર ને ઈગયાલેર તલેા 
ઔય, ડ્યટૂી, ટર ને પી નખયાધરઔાને વોંી ળઔળે;  
(ખ) યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી નખયાધરઔાન ે તેલ  
વશામઔ-ન દાન અલાની જોખલાઇ ઔયી ળઔળે; ને  
(ગ) નખયાધરઔા દ્વાયા થલા તનેા લતી ન િભે 
ભેલેર તભાભ નાણાં છભા ઔયલા ભાટે ન ેલી તેભાથંી ત ે
નાણા ંઈાડલા ભાટે અલા પંડની યઙના ઔયલા ભાટે જોખલાઇ 
ઔયી ળઔળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ ર નાણા આમગ  
(૧) ન ચ્ચેદ ૨૪૩-ટ શેઠ યઙામેરા નાણા અમખ ે
નખયાધરઔાની નાણાઔીમ ટયધ્થતીની ણ 
 નગધલઙાયણા ઔયલી જોઇળ ે ને યાજ્મારને, નીઙેના 
વંફંધી બરાભણ ઔયલી જોઇળ.ે  
(ઔ) (૧) યાજ્મ ેનાકેર ઔય, ડ્યટૂી, ટર ને પીની ઙખ્કી 
ઈછ, છ ેઅ બાખ શેઠ યાજ્મ ન ેનખયાધરઔા લચ્ઙ ે
લશેંઙે તે તેભની લચ્ઙ ે લશેંઙલાને ને તભાભ ્તયે અલી 
ઈછન તેભન વંફધંધત ટશ્વ નખયાધરઔા લચ્ઙ ે
પાલલાને;  
(૨) નખયાધરઔાન ેવોંી ળઔામ થલા તેભના દ્વાયા 
તેન ધલધનમખ ઔયી ળઔામ તેલા ઔય, ડ્યૂટી, ટર ને પી 
નક્કી ઔયલાને;  
(૩) યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાંથી નખયાધરઔાને વશામઔ 
ન દાન અલાને, રાખ  ાડલા જોઇએ ત ેધવદ્ાંત ફાફત.  
(ક) નખયાધરઔાની નાણાઔીમ ટયધ્થધત વ ધાયલા 
ભાટે છરૂયી ખરા ંફાફત.  
(ખ) યાજ્મારે, નખયાધરઔાની નાણાઔીમ વદ્યતાના 
ટશતભાં, નાણા અમખને ભઔરેર ફીજી ઔઇ ફાફત.  
(૨) યાજ્મારે, અ ન ચ્ચેદ શેઠ અમખ ે ઔયેરી દયેઔ 
બરાભણ, તેના ઈય રેલાનાં ખરા ં વફંંધી 
્ષ્ટીઔયણાત્ભઔ માદી વાથે યાજ્મ ધલધાનભંડ વભક્ષ 
ભૂઔાલલી જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩-લ નગયાબરકાઓના રશવાફન ાં 
ઓરડટ 

યાજ્મ ધલધાનભંડ ઔામદ ઔયીને, 
નખયાધરઔાએ ટશવાફ જાલલા ન ેતલેા ટશવાફના 
ટડટ ઔયલા ખં ેજોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  

 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.ક નગયાબરકાઓની ચૂાંટણીઓ  
(૧) નખયાધરઔાની તભાભ ઙૂંટણી ભાટે ભતદાય 
માદી તૈમાય ઔયલા ઈય દેકયેક, ભાખગદળગન ન ે

ધનમંત્રણ ને તેન  વંઙારન, ન ચ્ચેદ ૨૪૩-ડ ભાં ઈલ્લકેેર 
યાજ્મ ઙૂટંણી ઔધભળનભાં ધનટશત થળ.ે  
(૨) અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીને, યાજ્મ 
ધલધાનભંડ, ઔામદ ઔયીને, નખયાધરઔાની ઙૂટંણીન ે
રખતી થલા તનેી વાથે વઔંામેરી તભાભ ફાફત વંફધંી 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.ખ વાંઘ યાજ્મકે્ષત્રન ેરાગ  ાડલા 
ફાફત 

અ બાખની જોખલાઇ, વંગ યાજ્મક્ષેત્રન ે રાખ  
ડળ ેન ેવંગ યાજ્મક્ષેત્રન ેત ેરાખ  ાડતી લકતે, યાજ્મના 
યાજ્મારના ઈલ્લેક, જાણ ેઔે ન ચ્ચેદ ૨૩૯ શેઠ ધનભામરે 
વંગ યાજ્મક્ષેત્રના લશીલટઔતાગના ઈલ્લેક શમ તેભ ને 
યાજ્મના ધલધાનભંડ થલા ધલધાનવબાના ઈલ્લકે, 
ધલધાનવબાલાા વંગ યાજ્મક્ષેત્રના વફંંધભા ં ત ે
ધલધાનવબાના ઈલ્લેક શમ તેભ, વયઔતાગ થળે.  

યંત  યાષ્ટરધત, જાશેયનાભાથી એલ અદેળ ઔયી 
ળઔળે ઔે અ બાખની જોખલાઇ, તે જાશેયનાભાભા ં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલ ેતલેા લાદ ને પેયપાયન ેધીન યશીને, 
ઔઇ ણ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર થલા તેના બાખને, રાખ  ાડલી 
જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.ગ અભકૂ બલસ્તાયન ે આ બાગ 
રાગ  નશી ાડલા ફાફત 

(૧) અ બાખન ઔઇ ણ ભછઔૂય, ન ચ્ચેદ ૨૪૪ના કંડ 
(૧)ભાં ઈલ્લેકેર ન વધૂઙત ધલ્તાયને ને કંડ (૨)ભાં 
ઈલ્લેકેર અટદજાધત ધલ્તાયને રાખ  ડળ ેનશી.  
(૨) અ બાખભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયન થગ, ધિભ ફંખા 
યાજ્મના દાછીધરંખ ધછલ્લાના લગતીમ ધલ્તાય ભાટે, તે 
વભમે ભરભા ં શમ તલેા ઔઇ ણ ઔામદા શેઠ યઙામરેી 
દાછીધરંખ ખયકા ટશલ્વ ઔાઈધડવરના ઔામો ન ે વત્તાન ે
ફાધ અલ ેચે તેભ ઔયલ નશી.  
(૩) અ વધંલધાનભાં, ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતાં, વવંદ, 
ઔામદા દ્વાયા અ બાખની જોખલાઇ અલા ઔામદાભા ં
ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તેલા લાદ ને પેયપાયને ધીન 
યશીને, કંડ (૧)ભાં ઈલ્લેકરે ન વૂધઙત ધલ્તાય ન ે
અટદજાધત ધલ્તાયન ેરાખ  ાડી ળઔળે ન ેએલ ઔઇ ણ 
ઔામદ, ન ચ્ચેદ-૩૬૮ના શેત  ભાટે અ વંધલધાનન ે
વ ધાયે ચે એભ ખણાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.ઘ બજલ્લા આમજન ભાટે વબભબત 

(૧) દયેઔ યાજ્મભાં, ધછલ્લા ઔક્ષાએ, ધછલ્લાભાનંી ંઙામત ન ે
નખયાધરઔાએ તમૈાય ઔયેર મછનાના એઔત્રીઔયણ ભાટે 
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ને વભગ્ર ધછલ્લા ભાટે ધલઔાવ મછનાન ભ વદ્દ તમૈાય 
ઔયલા ભાટે ધછલ્લા અમછન વધભધત યઙલી જોઇળે.  
(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડ, ઔામદ ઔયીને નીઙેના વંફધંી 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળે :-  
(ઔ) ધછલ્લા અમછન વધભધતની યઙના;  
(ક) છ ેએલી યીત ેવધભધતભાંની ફેઠઔ બયલી જોઇએ ત ે
યીત :  

યંત  એલી વધભધતના વભ્મની ઔ ર વંખ્માના 
ઙાય ંઙભાંળ ઔયતા ં ચા ન શમ તટેરા વભ્મ, ધછલ્લા 
ઔક્ષાએ ંઙામતના ન ે ધછલ્લાભા ં નખયાધરઔાના 
ઙૂંટામેરા વભ્મ દ્વાયા ને તેભનાભાંથી ધછલ્લાભાંના ગ્રાભીણ 
ધલ્તાયની ને ળશેયી ધલ્તાયની લ્તી લચ્ઙેના પ્રભાણ 
ન વાય ઙૂંટાલા જોઇળે;  
(ખ) અલી વધભધતન ે વોંલાભા ં અલે તલેા ધછલ્લા 
અમછનન ેરખતા ંઔામો;  
(ગ) એલી વધભધતના ધ્મક્ષ્થાન રેનાય વ્મધક્તન ે
વંદ ઔયલાની યીત;  
(૩) દયેઔ ધછલ્લા અમછન વધભધતએ-  
(ઔ) નીઙેની ફાફત ધ્માનભાં યાકલી જોઇળે.  
(ઔ) (૧) ્થાધનઔ અમછન, છ ને ડમ બોધતઔ તથા 
પ્રાઔૃધતઔ વાધનના ટશ્વા, પ્રાથધભઔ છરૂટયમાતન વંઔધરત 
ધલઔાવ ન ે માગલયણ વંયક્ષણ વટશત ંઙામત ન ે
નખયાધરઔા લચ્ઙનેી વાભાડમ ટશતની ફાફતન;ે  
(૨) નાણાઔીમ થલા ફીજા ઈરભ્મ વાધનના પ્રભાણ 
ને પ્રઔાયન,ે  
(ક) યાજ્માર, શ ઔભ ઔયીને, ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેી વં્થા 
ને વંખઠન વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔયલ જોઇળે.  
(૪) દયેઔ ધછલ્લા અમછન વધભધતન  ંધ્મક્ષ્થાન રનેાય 
વ્મધક્તએ એલી વધભધતન ે બરાભણ ઔમાગ ભ છફની ધલઔાવ 
મછના, યાજ્મ વયઔાયને ભઔરલી જોઇળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.ચ ભટેરબરટન આમજન ભાટેની 
વબભબત 

(૧) દયેઔ ભેટર ધરટન ધલ્તાયભા ં વભગ્ર ભેટર ધરટન 
ધલ્તાય ભાટે ધલઔાવ મછનાન ભ વદ્દ તૈમાય ઔયલા ભાટે, 
એઔ ભેટર ધરટન અમછન વધભધતની યઙના ઔયલાભા ં
અલળ.ે  
(૨) યાજ્મ ધલધાનભંડ, ઔામદ ઔયીને, નીઙેની ફાફત 
વંફંધી જોખલાઇ ઔયી ળઔળે-  
(ઔ) ભેટર ધરટન અમછન વધભધતની યઙના;  
(ક) અલી વધભધતભા ંફઠેઔ બયલાની યીત.  

યંત  અલી વધભધતના વભ્મના ફ ેતૃતીમાંળ ઔયતા ં
ચા ન શમ તેટરા વભ્મ, નખયાધરઔાના ઙૂટંામરેા 

વભ્મ ન ે ભેટર ધરટન ધલ્તાયભા ં ંઙામતના 
ધ્મક્ષ્થાન રેનાય વ્મધક્ત દ્વાયા ન ે તેભનાભાંથી તે 
ધલ્તાયની નખયાધરઔા ને ંઙામતની લ્તી 
લચ્ઙેના પ્રભાણ ન વાય ઙૂંટલા જોઇળે.  
(ખ) બાયત વયઔાય ન ે યાજ્મ વયઔાયના તથા એલી 
વધભધતને વોંેરા ઔામો ઔયલા ભાટે છરૂયી છણામ તલેા 
વંખઠન ન ે વં્થાના એલી વધભધતભા ં
પ્રધતધનધધત્લ ફાફત;  
(ગ) એલી વધભધતને વોંલાભાં અલે તલેા ભેટર ધરટન 
ધલ્તાય ભાટે અમછન ન ેવંઔરનન ેરખતા ઔામો ફાફત.  
(ઙ) એલી વધભધતના ધ્મક્ષ્થાન રનેાય વ્મધક્તની 
વંદખીની યીત ફાફત;  
(૩) દયેઔ ભેટર ધરટન અમછન વધભધતન,ે ધલઔાવ 
મછનાન ભ વદ્દ તૈમાય ઔયલાભાં,-  
(ઔ) નીઙેની ફાફત ધ્માનભાં યાકલી જોઇળે    :-  
(૧) ભેટર ધરટન ધલ્તાયભાં નખયાધરઔાએ ન ે
ંઙામતએ તમૈાય ઔયેરી મછનાન;ે  
(૨) ્થાધનઔ અમછન, છ ન ે ડમ બોધતઔ તથા 
પ્રાઔૃધતઔ વાધનના ટશ્વા, પ્રાથધભઔ છરૂયીમાતન વંઔધરત 
ધલઔાવ ને માગલયણ વયંક્ષણ વટશત નખયાધરઔા 
ને ંઙામત લચ્ઙેની વાભાડમ શીતની ફાફતને;  
(૩) બાયત વયઔાયે ન ેયાજ્મ વયઔાયે નક્કી ઔયેર વભગ્ર 
ઈદે્દળ ને ગ્રતાિભને;  
(૪) બાયત વયઔાયની ન ે યાજ્મ વયઔાયની 
એછડવીએ ભેટર ધરટન ધલ્તાયભા ં યઔાણ ઔયલાન 
વંબલ શમ તને  ને નાણાઔીમ થલા ફીજા ઈરબ્ધ 
વાધનન ં પ્રભાણ ને પ્રઔાયને;  
(ક) યાજ્માર, શ ઔભ ઔયી ધનટદગષ્ટ ઔયે તેલી વં્ થા ન ે
વંખઠન વાથ ેધલઙાય ધલધનભમ ઔયલ જોઇળે.  
(૪) દયેઔ ભેટર ધરટન અમછન વધભધતન ં ધ્મક્ષ્થાન 
રેનાય વ્મધક્તએ, યાજ્મ વયઔાયન ે એલી વધભધતએ 
બરાભણ ઔમાગ ભ છફન ધલઔાવ પ્રાન ભઔરલ જોઇળે. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.છ બલદ્યભાન કામદાઓ અન ે
નગયાબરકાઓ ચાર  યશેલા ફાફત 

અ બાખભા ંખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં, વધંલધાન 
(ઙ ંભતેયભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૯૨ ના અયંબની 
તયત શેરાં યાજ્મભાં ભરભાં શમ તેલા નખયાધરઔાને 
રખતા ઔઇ ણ ઔામદાની જોખલાઇ, અ બાખની જોખલાઇ 
વાથ ે વંખત શમ તટેર ે વ ધી તે, વક્ષભ ધલધાનભંડ 
થલા ફીજા વક્ષભ વત્તાભંડ વ ધાય ન ઔયે થલા યદ ન 
ઔયે થલા અલા અયંબથી એઔ લગ  રુ ન થામ, ત ે
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ફેભાંથી છ ે લશેર  ં ફન ે ત્મા ં વ ધી, ભરભા ં શલાન  ં ઙાર ં 
યશેળે.  

યંત  અલા અયંબની તયત ખાઈ ધ્તત્લ 
ધયાલતી તભાભ નખયાધરઔા, તેભની ભ દત ૂયી ન થામ 
ત્મા ંવ ધી ઙાર  યશેળે, ધવલામ ઔે ત ેયાજ્મની ધલધાનવબાએ 
થલા ધલધાન ટયદલાા યાજ્મની ફાફતભા,ં તે યાજ્મના 
ધલધાનભંડના દયેઔ ખૃશે, ત ે ભ છફન ઠયાલ પ્રવાય ઔયીન ે
તેન  લશેર ં ધલવછગન ઔમ ું શમ.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૩ લ.જ ચૂાંટણી વાંફાંધી ફાફતભાાં 
ન્મામારમની દયબભમાનગીયીન ફાધ 

અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં,-  
(ઔ) ન ચ્ચેદ ૨૪૩-લ.ઔ શેઠ ઔયેરા થલા ઔમાગ શલાન  ં
ધબપ્રતે શમ તલેા ભતદાયભંડના વીભાંઔનને થલા 
અલા ભતદાયભંડને ફેઠઔ પાલલાને રખતા ઔઇ ણ 
ઔામદાની ઔામદેવયતા ખંે, ઔઇ ણ ડમામારમભા ં લાધં 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી;  
(ક) ઔઇ ણ નખયાધરઔાની ઙૂટંણી વાભે, યાજ્મ 
ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ણ ઔામદાથી, થલા ત ે શેઠ 
છનેા ભાટે જોખલાઇ ઔયી શમ તલેા વત્તાભંડ વભક્ષ ને 
એલી યીતે ઙૂટંણી યજી યછૂ ઔયી શમ તે ધવલામ, લાધં 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી.  

બાગ-૧૦ 

અન વૂબચત અન ેઆરદજાબત બલસ્તાય  
 

અન ચ્છેદ – ૨૪૪ અન વૂબચત બલસ્તાય અન ે
આરદજાબત બલસ્તાયન લશીલટ 

(૧) અવાભ, ભેગારમ, ધત્ર યા ને ધભજયભ યાજ્મ 
ધવલામના ઔઇ ણ યાજ્મભાંના ન વૂધઙત ધલ્તાય ને 
ન વૂધઙત અટદજાધતના લશીલટ ન ે ધનમંત્રણન ે
ાંઙભી ન વૂધઙની જોખલાઇ રાખ  ડળ.ે   
(૨) અવાભ, ભેગારમ, ધત્ર યા ન ે ધભજયભના 
યાજ્મભાનંા અટદજાધત ધલ્તાયના લશીલટન ે ચઠ્ઠી 
ન વૂધઙની જોખલાઇ રાખ  ડળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૪ (ક) આવાભના અભકૂ આરદજાબત 
બલસ્તાયના ફનેરા સ્લામત્ત યાજ્મની યચના અન ે
તેના ભાટે સ્થાબનક બલધાનભાંડ અથલા ભાંત્રીભાંડ 
અથલા ફન્નેની યચના 
(૧) અ વધંલધાનભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતાં, વંવદ, 
ઔામદાથી અવાભ યાજ્મની ંદય છભેા ં ચઠ્ઠી ન વૂધઙના 
ટયચ્ચેદ ૨૦ વાથ ેજોડેરા ઔઠાના બાખ-૧ ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેર 
તભાભ થલા ઔઇ ણ અટદજાધત ધલ્તાયન ણૂગત: 

થલા ંળત: વભાલેળ થમ શમ તેલ  ્લામત્ત યાજ્મ યઙી 
ળઔળે, ને ત ેભાટે — 

(ઔ) ્લામત્ત યાજ્મના ધલધાનભંડ તયીઔે ઔામગ ફજાલલા 
ભાટે ઙૂંટામેરા થલા ંળત: ધનમ ક્ત થમેરા ન ેળંત: 
ઙૂંટામેરા ભંડની, થલા  
(ક) ભંત્રીભંડની, થલા ફંનેની યઙના ઔયી ળઔળે ન ે
એ દયેઔના યઙના, વત્તા ન ે ઔામો ત ે ઔામદાભા ં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલ ેતેલાં યશેળે.  
(૨) કંડ (૧) ભાં ઈલ્લેકેરા ઔઇ ઔામદાથી કાવ ઔયીન-ે  
(ઔ) યાજ્મ માદી થલા વભલતી માદીભાં ખણાલેરી ઔઇ 
ફાફત ખંે અવાભ યાજ્મના ધલધાનભંડને ફાઔાત 
યાકીન ે થલા ફાઔાત યાખ્મા લખય ્લામત્ત યાજ્મના 
ધલધાનભંડને તેના વભગ્ર થલા તેના ઔઇ બાખ ભાટે 
ઔામદા ઔયલાની વત્તા યશેળે તે ધનટદગષ્ટ ઔયી ળઔાળ;ે  
(ક) ્લામત્ત યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા ઔઇ ફાફત વ ધી 
ધલ્તયળે ત ેભ ઔયય ઔયી ળઔાળે;  
(ખ) અવાભ યાજ્મે નાકેરા ઔઇ ઔયની યઔભ, છટેરે ળં ે
તેની અલઔ ્લામત્ત યાજ્મભાંથી ભેરી શમ તેટર ે ળં ે
્લામત્ત યાજ્મને વોંી દલેાભાં અલળ ેએલી જોખલાઇ ઔયી 
ળઔાળે;  
(ગ) અ વંધલધાનના ઔઇ ણ ન ચ્ચેદભાં યાજ્મના 
ઈલ્લેકભાં ્લામત્ત યાજ્મના ઈલ્લેકન વભાલેળ થામ ચે એલ 
થગ ઔયલાભાં અલ ેએલી જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ;ે ન ે 
(ઙ) છરૂયી છણામ તલેી ૂયઔ, અન ંધખઔ ને ાટયણાધભઔ 
જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે  
(૩) ઈય છણાવ્મા પ્રભાણનેા ઔઇ ઔામદાન વ ધાય છટેરે 
ંળ ે કંડ (૨)ના ટેા કંડ (ઔ) થલા ેટા કંડ (ક)ન ે
રખત શમ તટેર ે ંળ ે ત ે વ ધાય વંવદના દયેઔ ખશૃભાં 
શાછય યશીન ે ભત અનાયા ચાભા ંચા ફ ે તૃતીમાળં 
વભ્મની ફશ ભતીથી વાય થમ ન શમ ત ત ે વ ધાય 
વયઔતાગ થળ ેનશી.  
(૪) અ ન ચ્ચેદભા ંઈલ્લેકરે ચે એલ ઔઇ ઔામદ ન ચ્ચેદ 
૩૬૮ના શેત  ભાટે અ વધંલધાનન વ ધાય ચે એભ ખણાળ ે
નશી; ચી બરે ત ેઔામદાભાં અ વધંલધાનન ેવ ધાયતી શમ 
તેલી થલા છનેી વય અ વંધલધાન વ ધામાગ છલેી થતી 
શમ તેલી ઔઇ જોખલાઇ ઔયલાભાં અલી શમ.  

બાગ-૧૧ 

વાંઘ અન ેયાજ્મ લચ્ચેના વાંફાંધ 
 

પ્રકયણ – ૧ 

ધાયાકીમ વાંફાંધ 
 

ધાયાકીમ વત્તાની લશેંચણી  
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અન ચ્છેદ : ૨૪૫ વાંવદે અન ે યાજ્મના 
બલધાનભાંડએ કયેરા કામદાઓની વ્માબપ્ત  
(૧) અ વધંલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીને, વવંદ, 
બાયતના વભગ્ર યાજ્મક્ષેત્ર ઔે તેના ઔઇ બાખ ભાટે ઔામદા ઔયી 
ળઔળે, ન ેયાજ્મન ં ધલધાનભંડ વભગ્ર યાજ્મ ઔે તેના ઔઇ 
બાખ ભાટે ઔામદા ઔયી ળઔળે.  
(૨) વંવદે ઔયેર ઔઇ ઔામદ, તેન ભર યાજ્મક્ષેત્ર ફશાય 
થળે એ ઔાયણ ેધફનઔામદેવય ચે એભ ખણાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૬ વાંવદે અન ે યાજ્મના 
બલધાનભાંડએ કયેરા કામદાઓન ાં બલમ લસ્ત   
(૧) કંડ (૨) ને (૩)ભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતાં, 
વાતભી ન વધૂઙભાંની માદી (અ વધંલધાનભા ં‗વંગ માદી‘ 
તયીઔે ઈલ્લેક ઔમો ચે તે) ભાં ખણાલેરી ઔઇ ણ ફાફત ંખે 
ઔામદા ઔયલાની વ લાંખ વત્તા વંવદને ચે.  
(૨) કંડ (૩) ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં, વંવદને ન ે
કંડ (૧) ન ે ધીન યશીને, ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડન ે
ણ, વાતભી ન વૂધઙભાનંી માદી (અ વધંલધાનભાં 
‗વભલતી માદી‘ તયીઔે ઈલ્લકે ઔમો ચે ત)ે ભાં ખણાલેરી ઔઇ 
ણ ફાફત ંખ ેઔામદા ઔયલાની વત્તા ચે.  
(૩) કંડ (૧) ને (૨) ન ે ધીન યશીને, ઔઇ યાજ્મના 
ધલધાનભંડને છ ત ે યાજ્મ ઔે તનેા ઔઇ બાખ ભાટે વાતભી 
ન વૂધઙભાનંી માદી (અ વધંલધાનભા ં‗યાજ્મ માદી‘ તયીઔે 
ઈલ્લેક ઔમો ચે ત)ે ભાં ખણાલરેી ઔઇ ણ ફાફત ંખે ઔામદા 
ઔયલાની વત્તા ચે.  
(૪) ઔઇ યાજ્મભા ં વભાધલષ્ટ ન શમ તલેા બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ બાખ ભાટે ઔઇ ફાફત યાજ્મ માદીભા ં
ખણાલેરી શમ ત ે ચતાં, વવંદને ત ે ફાફત ંખ ે ઔામદા 
ઔયલાની વત્તા ચે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૭ અભકૂ લધાયાના ન્મામારમની 
સ્થાના ભાટે જોગલાઈ કયલાની વાંવદની વત્તા 

અ પ્રઔયણભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતાં, વંવદ ે
ઔયેરા ઔામદાના થલા વંગ માદીભા ં ખણાલેરી ફાફત 
ંખે ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદાના લધ  વાયા ભર ભાટે ઔઇ 
લધાયાના ડમામારમની ્થાના ઔયલાની જોખલાઇ વવંદ 
ઔામદાથી ઔયી ળઔળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૮ કામદા કયલાની અલબળષ્ટ્ વત્તા 
(૧) વભલતી માદી થલા યાજ્મ માદીભા ં નશી ખણાલરેી 
ઔઇ ણ ફાફત ખંે ઔામદ ઔયલાની વ લાંખ વત્તા વંવદન ે
છ ચે.  

(૨) ઈયની ફેભાંથી ઔઇ માદીભાં નશી છણાલેર ઔય નાકત 
ઔામદ ઔયલાની વત્તાન એ વત્તાભા ંવભાલેળ થળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૪૯ યાજ્મ માદીભાાંની કઈ ફાફત અાંગ ે
યાષ્ટ્રીમ રશતભાાં કામદા કયલાની વાંવદની વત્તા  
(૧) અ પ્રઔયણની લૂગલતી જોખલાઇભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય 
શમ ત ે ચતાં, યાજ્મવબાએ શાછય યશી ભત 
અનાયાભાંના ચાભા ંચા ફ ે તૃતીમાંળ વભ્મના 
ટેઔાલાા ઠયાલથી જાશેય ઔમ ગ શમ ઔે એ ઠયાલભા ં ધનટદગષ્ટ 
ઔયેરી યાજ્મ માદીભાં ખણાલેરી ઔઇ ફાફત ંખે વવંદ 
ઔામદા ઔયે એ યાષ્ટરીમ ટશતભાં છરૂયી ઔે ઇષ્ટ ચે, ત એ ઠયાલ 
ભરભાં યશે ત્માં વ ધી, ત ે ફાફત ંખે બાયતના વભગ્ર 
યાજ્મક્ષેત્ર ઔે તનેા ઔઇ બાખ ભાટે ઔામદા ઔયલાન  વંવદ ભાટે 
ઔામદેવય ખણાળ.ે  
(૨) કંડ (૧) શેઠ વાય થમેર ઠયાલ, તેભાં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલે તલેી ણ એઔ લગથી લધ  નશી તટેરી ભ દત   
વ ધી ભરભાં યશેળે.  

યંત  અલા ઔઇ ઠયાલન ભર ઙાર  યાકલાની 
ન ભધત અત ઠયાલ જો ન ે છટેરીલાય કંડ (૧) ની 
જોખલાઇ ભ છફ વાય ઔયલાભાં અલે ત ન ેતેટરી લાય તે 
ઠયાલ, છ ેતાયીક ેઅ કંડ શેઠ ડમથા તેન ભર ફધં 
થમ શત ત ત ે તાયીકથી લધ  એઔ લગની ભ દત વ ધી 
ભરભાં ઙાર  ંયશેળે.  
(૩) કંડ (૧) શેઠ ઠયાલ વાય ન થમ શત, ત છ ેઔામદ 
ઔયલાની વંવદને વત્તા ન શત એલ વંવદ ે ઔયેર ઔામદ 
તેલી વત્તા ન શલા ૂયત, ત ેઠયાલન ભર ફંધ થમા ચી 
ચ ભટશનાની ભ દત ૂયી થમે, વદયશ  ભ દત ૂયી થમા શેરા ં
ઔયેરાં ઔે ઔમાગ ધલના યશેલા દીધેરા ં ઔામો ધવલામની ફીજી 
ફાફત ંખે ભરભાં યશેળે નશી. 
  

અન ચ્છેદ : ૨૫૦ કટકટીની ઉદઘણા અભરભાાં શમ 
ત યાજ્મ માદીભાાંની કઈ ફાફત અાંગ ેકામદા કયલાની 
વાંવદની વત્તા  
(૧) અ પ્રઔયણભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં, ઔટઔટીની 
ઈદગણા ભરભાં શમ ત્મા ં વ ધી, યાજ્મ માદીભા ં
ખણાલેરી ઔઇ ણ ફાફત ંખે બાયતના વભગ્ર યાજ્મકે્ષત્ર 
થલા તેના ઔઇ ણ બાખ ભાટે ઔામદા ઔયલાની વંવદન ે
વત્તા યશેળે.  
(૨) ઔટઔટીની ઈદગણા થઇ ન શમ ત છ ે ઔામદ ઔયલા 
વંવદને વત્તા ન શત એલ વંવદે ઔયેર ઔામદ, એલી વત્તા 
ન શલા  યત, ઈદગણાન ભર ફંધ થમા ચી ચ 
ભટશનાની ભ દત   ૂયી     થમે, વદયશ  ભ દત   ૂયી     થમા 
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શેરા ઔયેરા ઔે ઔમાગ ધલના યશેલા દીધેરા ઔામો ધવલામની 
ફીજી ફાફત ંખ ેભરભાં યશેળે નશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૧ અન ચ્છેદ ૨૪૯ અન ે ૨૫૦ શેઠ 
વાંવદે કયેરા કામદા અન ે યાજ્મના બલધાનભાંડએ 
કયેરા કામદા લચ્ચે અવાંગતતા  

અ વધંલધાન શેઠ યાજ્મના ધલધાનભંડને ઔઇ 
ઔામદ ઔયલાની વત્તા શમ તે, ન ચ્ચેદ ૨૪૯ ન ે૨૫૦ ભાનંા 
ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ભમાગટદત થળ ે નશી, ણ યાજ્મના 
ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔામદાની ઔઇ જોખલાઇ, વંવદને વદયશ  
ફંન્નેભાંની ઔઇ ન ચ્ચેદ શેઠ ઔામદ ઔયલાની વત્તા શમ 
એલા વંવદ ે ઔયેરા ઔામદાની ઔઇ જોખલાઇથી ધલયધી 
શમ ત, વંવદ ેઔયેર ઔામદ, યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા 
ઔામદા શેરા ંઔે ચી વાય થમ શમ ત ણ, ત ેપ્રલતગળ,ે 
ન ેયાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેર ઔામદ, વંખતતા ૂયત 
ધફનભરી યશેળે, યંત  વવંદે ઔયેર ઔામદ ભરભાં યશે 
ત્માં વ ધી છ, ધફનભરી યશેળે. 

  

અન ચ્છેદ : ૨૫૨ ફે અથલા લધાયે યાજ્મ ભાટે તેભની 
વાંભબતથી કામદ કયલાની વાંવદની વત્તા અન ેએલ 
કામદ ફીજા કઈ યાજ્મ ેઅનાલલા ફાફત 

(૧) ન ચ્ચેદ ૨૪૯ ન ે૨૫૦ ભાં ઔયેરી જોખલાઇ ધવલામ, છ ે
ફાફત ંખ ેવંવદન ેયાજ્મ ભાટે ઔામદ ઔયલાની વત્તા નથી 
તે ૈઔી ઔઇ ફાફતન  ં ધનમભન એલા યાજ્મભાં વવંદ 
ઔામદાથી ઔયે એ ઇચ્ચલાજોખ ચે એલ  ંફ ે ઔે લધાયે યાજ્મના ં
ધલધાનભંડન ે રાખ ે ન ે ત ે યાજ્મનાં ધલધાનભંડના ં
તભાભ ખૃશ એ ભતરફના ઠયાલ વાય ઔયે, ત તે ન વાય 
તે ફાફતન  ં ધનમભન ઔયલા ભાટે ધધધનમભ વાય ઔયલાન  
વંવદને ભાટે ઔામદેવય ખણાળ ેને એ યીતે વાય ઔયેર 
ઔઇ ધધધનમભ એલા યાજ્મન ે ને ફીજા છ ે યાજ્મે, ત ે
યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશે થલા જ્માં ફ ે ખૃશે તે થ ે
વાય ઔયેરા ઠયાલથી તને ે ાચથી નાવ્મ શમ ત ે
યાજ્મન ેરાખ  ડળ.ે  
(૨) વંવદ ેએ યીત ે વાય ઔયેરા ઔઇ ધધધનમભ, એ છ 
યીતે વાય ઔયેરા ઔે નાલેરા વંવદના ધધધનમભથી 
વ ધાયી ઔે યદ ઔયી ળઔાળ,ે ણ ત ે રાખ  ડત શમ એલા 
ઔઇ યાજ્મની ફાફતભાં, ત ે યાજ્મના ધલધાનભંડના 
ધધધનમભથી તનેે વ ધાયી ઔે યદ ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૩ આાંતયયાષ્ટ્રીમ કફૂરાતનાભાન ે
અભરભાાં રાલલા ભાટે કામદ કયલા ફાફત 

અ પ્રઔયણની ૂલગલતી જોખલાઇભાં ખભે ત ેભછઔૂય 
શમ ત ે ચતાં, ફીજા ઔઇ દળે ઔે દેળ વાથનેી ઔઇ વધંધ, 

ઔફૂરાતનાભા ઔે ઔયાયનાભાના થલા ઔઇ અંતયયાષ્ટરીમ 
વંભેરન, વં્ થા ઔે ડમ ભંડભાં ઔયેરા ઔઇ ધનણગમના 
ારન ભાટે બાયતના વભગ્ર યાજ્મક્ષેત્ર ઔે તેના ઔઇ બાખ ભાટે 
વંવદને ઔઇ ણ ઔામદ ઔયલાની વત્તા ચે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૪ વાંવદે કયેરા કામદા અન ે યાજ્મના 
બલધાનભાંડએ કયેરા કામદા લચ્ચે અવાંગતતા 
(૧) ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔામદાની ઔઇ 
જોખલાઇ, વંવદને છ ે ઔયલાની વત્તા શમ એલા તેણ ે ઔયેરા 
ઔામદાની ઔઇ જોખલાઇથી થલા વભલતી માદીભા ંખણાલરેી 
ઔઇ એઔ ફાફત ંખે ધલદ્યભાન ઔામદાની ઔઇ જોખલાઇથી 
ધલયધી શમ ત, કંડ (૨) ની જોખલાઇન ેધીન યશીને, 
વંવદે ઔયેર ઔામદ, એલા યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા 
ઔામદા શેરા ંઔે ચી વાય થમ શમ ત ણ, મથાપ્રવંખ, 
તે ઔામદ થલા ધલદ્યભાન ઔામદ પ્રલતગળ ે ન ે યાજ્મના 
ધલધાનભંડે ઔયેર ઔામદ, ધલરૂદ્તા ૂયત, યદફાતર થળ.ે  
(૨) જ્માં યાજ્મના ધલધાનભડંે વભલતી માદીભાં ખણાલરેી 
ઔઇ એઔ ફાફત ંખે ઔયેરા ઔામદાભાં, વંવદ ે ઔયેરા 
ખાઈના ઔામદાની થલા ત ે ફાફત ંખે ધલદ્યભાન 
ઔામદાની જોખલાઇથી ધલયધી ઔઇ જોખલાઇન વભાલેળ 
થમ શમ, ત એલા યાજ્મના ધલધાનભંડે એ યીતે ઔયેર 
ઔામદ, તેન ેયાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે નાભત યાકલાભા ં
અલેર શમ ન ે તનેે તેભની ન ભધત ભી શમ, ત ત ે
યાજ્મભાં પ્રલતગળ.ે  

યંત  વંવદને ઔઇ ણ વભમે એ છ ફાફત ંખ ે
યાજ્મના ધલધાનભંડે એ યીતે ઔયેરા ઔામદાભાં ઈભેય ઔયતા, 
વ ધાય ઔયતા, પેયપાય ઔયતા ઔે યદ ઔયતા ઔામદા વટશત ઔઇ 
ઔામદ ધધધનમધભત ઔયલાભાં અ કંડભાનંા ઔઇ ણ 
ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૫ બરાભણ અન ેૂલવ-ભાંજૂયી ને રગતી 
જરૂરયમાતને પતત કામવયીબતની ફાફત ગણલા ફાફત 

વંવદન થલા ઔઇ યાજ્મના ધલધાન ભંડન ઔઇ 
ણ ધધધનમભ ને એલા ધધધનમભભાનંી ઔઇ ણ 
જોખલાઇ, જો ત ેધધધનમભન-ે  
(ઔ) યાજ્મારની બરાભણની છરૂય શમ, ત્મા ં યાજ્માર ે
થલા યાષ્ટરધતએ;  
(ક) યાછપ્રભ કની બરાભણની છરૂય શમ ત્માં, યાછપ્રભ કે 
થલા યાષ્ટરધતએ;  
(ખ) યાષ્ટરધતની બરાભણ ઔે લૂગ-ભંછૂયી ની છરૂય શમ ત્માં, 
યાષ્ટરધતએ ન ભધત અી શમ ત, તે અ વંધલધાનથી 
અલશ્મઔ ખણેરી ઔઇ બરાભણ ઔયલાભાં ઔે ૂલગ-ભંછૂયી    
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અલાભા ંઅલી ન શતી ત ે ઔાયણ ે ધફનઔામદેવય ખણાળ ે
નશી.  

 

પ્રકયણ-૨ 

લશીલટી વાંફાંધ 
 

વાભાન્મ  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૬ યાજ્મની અન ેવાંઘની પયજ 

દયેઔ યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા એલી યીતે લાયલી 
જોઇળે ઔે છથેી વંવદ ે ઔયેરા ઔામદાન ં ન ે ત ે યાજ્મભા ં
રાખ  ડતા ધલદ્યભાન ઔામદાન ં ારન થામ ન ે ત ે શેત  
ભાટે બાયત વયઔાયન ે છરૂય છણામ એલા અદેળ ઔઇ 
યાજ્મન ેઅલા વ ધી વંગની ઔાયફાયી વત્તા ધલ્તયળ.ે  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૭ અભકૂ વાંજોગભાાં યાજ્મ ઉય વાંઘન ાં 
બનમાંત્રણ 

(૧) દયેઔ યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા એલી યીતે લાયલી 
જોઇળે ઔે છથેી વગંની ઔાયફાયી વત્તા લાયલાભા ંંતયામ 
અલ ેનશી ઔે તને ેપ્રધતઔૂ વય થામ નશી ન ેત ેશેત  ભાટે 
બાયત વયઔાયન ે છરૂય છણામ એલા અદેળ ઔઇ યાજ્મને 
અલા વ ધી વગંની ઔાયફાયી વત્તા ધલ્તયળે.  
(૨) અદેળથી છભેન ે યાષ્ટરીમ થલા રશ્ઔયી ભશત્લના 
શલાન  ં જાશેય ઔયેરા શમ એલા વ્મલશાયના વાધનના 
ફાંધઔાભ ને ધનબાલ ધલળ ેયાજ્મને અદેળ અલા વ ધી 
વંગની ઔાયફાયી વત્તા ધલ્તયળે.  

યંત  યાછભાખો થલા છભાખોન ે યાષ્ટરીમ 
યાછભાખો થલા યાષ્ટરીમ છભાખો તયીઔે જાશેય ઔયલાની 
વંવદની વત્તાન ેથલા એલી યીત ેજાશેય ઔયેરા યાછભાખો 
થલા છભાખો વફંંધી, વંગની વત્તાન ેથલા નોઔાદ, 
બૂધભદ ને શલાઇદના ઔાભ ંખે તાના ઔામોના 
બાખરૂે વ્મલશાયના વાધનના ફાંધઔાભ ને ધનબાલની 
વંગની વત્તાન ેઅ કંડભાના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ભમાગટદત 
ઔયલાભાં અલી ચે એભ ખણાળ ેનશી.  
(૩) ઔઇ યાજ્મની ંદયની યેરલનેા યક્ષણ ભાટે રલેાના 
ખરા ંવંફંધી ત ેયાજ્મને અદેળ અલા વ ધી ણ વંગની 
ઔાયફાયી વત્તા ધલ્તયળ.ે  
(૪) કંડ (૨) શેઠ વ્મલશાયના ઔઇ વાધનના ફાંધઔાભ ઔે 
ધનબાલ વંફંધી થલા કંડ (૩) શેઠ ઔઇ યેરલેના યક્ષણ 
ભાટે રલેાના ખરા વંફંધી ઔઇ યાજ્મન ેઅેરા અદેળન ે
ભર ઔયલાભા,ં તેલ અદેળ અલાભા ંઅવ્મ ન શત ન ે
તે યાજ્મની વાભાડમ પયજો ફજાલતાં થમ ં શત તનેા ઔયતાં 
લધાયે કઙગ થમ ં શમ ત, એ યીતે થમેરા લધાયાના કઙગ 

ંખે, વશભત થમા ભ છફની થલા વશભતી ન થામ ત 
બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગએ નીભેરા રલાદ નક્કી ઔયે તટેરી 
યઔભ બાયત વયઔાયે ત ેયાજ્મને અલી જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૮ અભકૂ દાખરાઓભાાં યાજ્મને વત્તા, 
લગેયે વોંલાની વાંઘની વત્તા 
(૧) અ વધંલધાનભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતાં, યાષ્ટરધત, 
ઔઇ યાજ્મની વયઔાયની વંભધતથી તે વયઔાયને થલા 
તેના ધધઔાયીન,ે વંગની ઔાયફાયી વત્તા છ ે ફાફત 
વ ધી ધલ્તયતી શમ તે ંખનેાં ઔામો, ળયત વાથે થલા 
ળયત ધલના વોંી ળઔળે.  
(૨) ઔઇ યાજ્મભા ં રાખ  ડત વંવદ ે ઔયેર ઔામદ, તે 
યાજ્મના ધલધાનભંડને છ ેંખે ઔામદ ઔયલાની વત્તા ન શમ 
એલી ફાફત વંફંધભાં શમ તે ચતાં, ત ે ઔામદ, ત ે યાજ્મને 
થલા તેના ધધઔાયી ન ે વત્તાધધઔાયીન ે વત્તા 
વોંી ળઔળે ને તેભના ઈય પયજો નાકી ળઔળે થલા 
વત્તા વોંલાન  ન ેપયજો નાકલાન  ંધધઔૃત ઔયી ળઔળે.  
(૩) અ ન ચ્ચેદની રૂએ ઔઇ યાજ્મને થલા તનેા 
ધધઔાયી થલા વત્તાધધઔાયીને વત્તા અલાભાં 
અલી શમ ઔે તેભના ઈય પયજો નાકલાભાં અલી શમ ત્માં, 
તે વત્તા લાયલા ને પયજો ફજાલલા વંફંધી તે યાજ્મન ે
થમેરા લધાયાના લશીલટી કઙગ ંખ ેવશભત થમા ભ છફની 
થલા વશભતી ન થામ ત બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગએ 
નીભેરા રલાદ નક્કી ઔયે તટેરી યઔભ બાયત વયઔાયે તે 
યાજ્મન ેઅલી જોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૫૮-ક વાંઘન ેકામો વોંલાની યાજ્મની 

વત્તા  
અ વંધલધાનભાં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં ઔઇ 

યાજ્મના યાજ્માર, બાયત વયઔાયની વંભધતથી તે, 
વયઔાયને થલા તનેા ધધઔાયીને યાજ્મની ઔાયફાયી 
વત્તા છ ેફાફત વ ધી ધલ્તયતી શમ ત ેંખનેા ંઔામો, ળયત 
વાથે થલા ળયત ધલના વોંી ળઔળે.  

 

અન ચ્છેદ : ૨૫૯ શેરી અન વૂબચના બાગ-ખભાાંના 

યાજ્મભાાંના વળસ્ત્ર દ.  
વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ની ઔરભ-
૨૯ ને ન વૂધઙથી યદ ઔમો ચે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૬૦ બાયત ફશાયનાાં યાજ્મકે્ષત્ર વાંફાંધી 
વાંઘની શકૂભત  

બાયતના યાજ્મક્ષેત્રન બાખ ન શમ એલા ઔઇ 
યાજ્મક્ષેત્રની વયઔાય વાથેના ઔફૂરાતનાભાથી એલા 
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યાજ્મક્ષેત્રની વયઔાયભા ં ધનટશત થમેરા ં ઔઇ ઔાયફાયી, 
ધાયાઔીમ ઔે ડમાધમઔ ઔામો બાયત વયઔાય શાથ ધયી ળઔળ,ે 
ણ એલ  દયેઔ ઔફૂરાતનાભ ં ધલદેળભા ં શઔૂભત બખલલા 
વંફંધી તે વભમ ેભરભાં શમ એલા ઔામદાન ેધીન યશેળે 
ને ત ેઔામદા ન વાય શલ  ંજોઇળે.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૬૧ જાશેય કામો, યેકડવ  અન ે ન્માબમક 
કામવલાશી 
(૧) વંગ ને દયેઔ યાજ્મના ં જાશેય ઔામો, યેઔડગ  ન ે
ડમાધમઔ ઔામગલાશીભાં બાયતના વભગ્ર યાજ્મક્ષેત્રભા ં વંણૂગ 
ધલશ્વાવ ભૂઔલાભાં અલળ ેને ત ેભાડમ યાકલાભા ંઅલળ.ે  
(૨) કંડ (૧)ભા ંઈલ્લેકેરા ંઔામો, યેઔડગ  ન ેઔામગલાશી વાધફત 
ઔયલાની ન ેતેની વય નક્કી ઔયલાની યીત ન ેળયત 
વંવદ ેઔયેરા ઔામદાથી જોખલાઇ ઔમાગ ભ છફ યશેળે.  
(૩) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ ણ બાખભાં દીલાની 
ડમામારમએ અેરા ંધતભ પેંવરા ઔે ઔયેરા શ ઔભ, ત ે
યાજ્મક્ષેત્રની ંદય ઔામદા ન વાય ખભે ત્મા ંફજાલી ળઔાળ.ે  

 

ાણી વાંફાંધી તકયાય  
 

અન ચ્છેદ : ૨૬૨ આાંતય-યાજ્મ નદીઓ અથલા નદી-
ખીણના ાણી વાંફાંધી તકયાયન ન્મામ બનણવમ   
(૧) ઔઇ અંતય-યાજ્મ નદી ઔે નદી-કીણના ઔે તેભાનંા 
ાણીના ઈમખ, લશેંઙણી થલા ધનમંત્રણ ંખનેી ઔઇ 
તઔયાય ઔે પટયમાદના ડમામધનણગમ ભાટે વંવદ ઔામદાથી 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળે.  
(૨) અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં વવંદ 
ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયી ળઔળ ે ઔે કંડ (૧) ભા ંઈલ્લેકેરી ઔઇ 
તઔયાય ઔે પટયમાદ ંખ ે ઈચ્ઙતભ ડમામારમ થલા ફીછ  ં
ઔઇ ડમામારમ શઔૂભત બખલી ળઔળે નશી.  
 

યાજ્મ લચ્ચે વાંકરન  
 

અન ચ્છેદ : ૨૬૩ આાંતયયાજ્મ કાઉબન્વર અાંગનેી 
જોગલાઈઓ  

યાષ્ટરધતને ઔઇ વભમે એભ છણામ ઔે-  
(ઔ) યાજ્મ લચ્ઙ ેઉબી થઇ શમ એલી તઔયાયની તાવ 
ઔયલાની ન ેત ેધલળ ેવરાશ અલાની;  
(ક) છભેા ં ઔેટરાઔ થલા તભાભ યાજ્મન  ં થલા વગંન  ં
ને એઔ ઔે લધાયે યાજ્મન  ં વટશમારંુ ટશત શમ ત ે
ધલમની તાવ ઔયલાની ને તનેી ઙઙાગ ઔયલાની; થલા  

(ખ) એલા ઔઇ ધલમ ઈય બરાભણ ઔયલાની ને કાવ 
ઔયીને તે ધલમ ંખે નીધત ને ભરના લધાયે વાયા 
વંઔરન ભાટે બરાભણ ઔયલાની,  

- છલાફદાયીલાી ઔાઈધડવરની ્થાના ઔયલાથી 
જાશેય ટશત વધાળ,ે ત શ ઔભ ઔયીન ે તેલી ઔાઈધડવર 
્થાલાન  ં ન ે તેણ ે ફજાલલાની પયજોન  ં ્લરૂ, તનેી 
તંત્રવ્મલ્થા ને ઔામગયીધત ભ ઔયય ઔયલાન  યાષ્ટરધત ભાટે 
ઔામદેવય ખણાળ.ે  

 

બાગ-૧૨ 

નાણાકીમ ફાફત, બભરકત, કયાય અન ેદાલાઓ 
 

પ્રકયણ-૧ 

નાણાકીમ ફાફત (વાભાન્મ)  
 

અન ચ્છેદ – ૨૬૪ અથવઘટન   
અ બાખભાં ‗નાણા ઔધભળન‘ એટર ેન ચ્ચેદ ૨૮૦ શેઠ 
યઙામેર  નાણા ઔધભળન.  
 

અન ચ્છેદ – ૨૬૫ કામદાથી ભેરા અબધકાય બવલામ 
કય નાખલા નશી   
ઔામદાથી ભેર ધધઔાય ધવલામ, ઔઇ ઔય નાકી ળઔાળ ે
નશી ઔે લવૂર ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૬૬ બાયતના અન ેયાજ્મના એકબત્રત પાંડ 
અને જાશેય રશવાફ  
(૧) ન ચ્ચેદ ૨૬૭ની જોખલાઇન ેને ભૂઔ ઔય ન ે
ડ્યૂટીની ઔ ર ઙખ્કી અલઔ ઔે તેન ઔઇ બાખ યાજ્મન ે
વોંી દલેા ંખે અ પ્રઔયણની જોખલાઇન ેધીન યશીને, 
બાયત વયઔાયન ે ભેરી તભાભ અલઔ, ધતજોયી ધફર 
ઔાઢીન ે તેણ ે ઉબી ઔયેરી તભાભ રન, ફીજી રન ઔે 
વાધનામ ેળખી ને રન બયાઇ થતાં તેને ભેરાં 
તભાભ નાણાં ભીને, ‗બાયતન ં એઔધત્રત પંડ‘ એ નાભન ં 
એઔ એઔધત્રત પંડ ફનળે, ને ઔઇ યાજ્મની વયઔાયને 
ભેરી તભાભ અલઔ, ધતજોયી ધફર ઔાઢીન ેતેણ ેઉબી ઔયેરી 
તભાભ રન, ફીજી રન ઔે વાધનામ ેળખી ન ેરન 
બયાઇ થતાં તેને ભેરા તભાભ નાણાં ભીને, ‗યાજ્મન  ં
એઔધત્રત પંડ‘ એ નાભન  ંએઔ એઔધત્રત પંડ ફનળ.ે  
(૨) બાયત વયઔાયે થલા યાજ્મની વયઔાયે થલા તનેા 
લતી ભેલેરા ફીજાં તભાભ જાશેય નાણા,ં મથાપ્રવંખ, 
બાયતના જાશેય ટશવાફભાં થલા યાજ્મના જાશેય ટશવાફભાં 
છભા ઔયલાભા ંઅલળ.ે  
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(૩) ઔામદા ન વાય ને અ વંધલધાનભાં દળાગલેરા શેત  
ભાટે ને ત ે યીત ે શમ ત ે ધવલામ, બાયતના એઔધત્રત 
પંડભાંથી થલા યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાથંી ઔઇ નાણાંન 
ધલધનમખ ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
 

અન ચ્છેદ : ૨૬૭ આકબસ્ભક પાંડ   
(૧) વંવદ ઔામદાથી ‗બાયતન ં અઔધ્ભઔ પંડ‘ એ નાભન ં 
ેળખીના ્લરૂન ં એઔ અઔધ્ભઔ પંડ ્થાી ળઔળે, છભેા ં
એલા ઔામદાથી નક્કી ઔયલાભાં અલે તેટરી યઔભ 
લકતલકત છભા ઔયલાભાં અલળે, ન ેણધામાગ કઙગન ે
શોંઙી લલાના શેત  ભાટે ન ચ્ચેદ ૧૧૫ થલા ન ચ્ચેદ 
૧૧૬ શેઠ ઔામદાથી વંવદ એ કઙગન ેધધઔૃત ન ઔયે ત્મા ં
વ ધી તે પંડભાંથી તે ળેખી અી ળઔે તે ભાટે ત ે
યાષ્ટરધતના શ્તઔ ભૂઔલાભાં અલળે.  
(૨) ઔામદાથી યાજ્મન ં ધલધાનભંડ ‗યાજ્મ અઔધ્ભઔ 
પંડ‘ એ નાભન  ં ેળખીના ્લરૂન ં એઔ અઔધ્ભઔ પંડ 
્થાી ળઔળે, છભેા ં એલા ઔામદાથી નક્કી ઔયલાભાં અલ ે
તેટરી યઔભ લકતલકત છભા ઔયલાભાં અલળ ે ને 
ણધામાગ કઙગને શોંઙી લલાના શેત  ભાટે ન ચ્ચેદ ૨૦૫ 
થલા ન ચ્ચેદ ૨૦૬ શેઠ ઔામદાથી યાજ્મન  ંધલધાનભંડ 
એ કઙગન ે ધધઔૃત ન ઔયે ત્મા ં વ ધી ત ે પંડભાથંી ત ે
ેળખી અી ળઔે ત ે ભાટે તે યાજ્મના યાજ્મારના 
શ્તઔ ભૂઔલાભાં અલળ.ે  

 

 

(૧) વંગ માદીભાં છણાલેરી શમ એલી ્ટેમ્ ડ્યૂટી ન ે
દલા ને પ્રવાધન વાભગ્રી ઈયની અફઔાયી ડ્યૂટી 
બાયત વયઔાય નાકળે, ણ તેની લવૂરાત-  
(ઔ) એલી ડ્યટૂી વંગ યાજ્મકે્ષત્રની ંદય નાકલાાત્ર શમ 
ત્માયે, બાયત વયઔાય, ન ે 
(ક) એલી ડ્યટૂી યાજ્મની ંદય નાકલાાત્ર શમ ત્માયે, ત ે
યાજ્મ, ઔયળે.  
(૨) ઔઇ યાજ્મની ંદય નાકલાાત્ર એલી ઔઇ ડ્યટૂીની 
ઔઇ નાણાઔીમ લગની અલઔ બાયતના એઔધત્રત પંડન બાખ 
ફનળે નશી, ણ ત ેયાજ્મને તે વોંી દેલાભા ંઅલળ.ે  
 

(૧) બાયત વયઔાયે વલેા ઈય ઔય નાકલ જોઇળે ન ે
અલ ઔય, કંડ (૨)ભાં જોખલાઇ ઔયેરી યીતે ઔેડદ્ર વયઔાયે 
ને યાજ્મએ લવૂર ઔયલ જોઇળે ને ધલધનમખ ઔયલ 
જોઇળે.  
(૨) કંડ (૧) ની જોખલાઇ ન વાય રલેાના અલા ઔઇ 
ઔયની નાણાઔીમ લગની અલઔ વંવદ ે ઔામદાથી ગડેરા 
લવૂરાત ન ેધલધનમખના ધવદ્ાંત ન વાય-  
(ઔ) બાયત વયઔાયે ન ેયાજ્મએ લવૂર ઔયલી જોઇળે;  
(ક) બાયત વયઔાયે ને યાજ્મએ ધલધનમખ ઔયલ જોઇળ.ે  
 

(૧) ભારના લેઙાણ થલા કયીદી ઈયના ઔય ને ભારની 
યલાનખી ઈયના ઔય બાયત વયઔાય રેળે ને લવૂર ઔયળ,ે 
યંત  કંડ (૨) ભાં જોખલાઇ ઔયેરી યીત,ે તે વન ૧૯૯૬ ના 
એધપ્રર ભટશનાની ૧રી તાયીકે થલા ત ે ચી યાજ્મન ે
વોંી દલેાભા ં અલળ ે ન ે વોંી દલેાભાં અલેર શલાન  ં
ખણાળે.  

- અ કંડના શેત  ભાટે-  
(ઔ) ‗ભારના લેઙાણ થલા કયીદી ઈયના ઔય‘ એ 
ળબ્દપ્રમખન, અંતય-યાજ્મ લેાય થલા લાધણજ્મ 
દયધભમાન ભારન ં લેઙાણ થલા કયીદી થમેર શમ ત્માયે, 
લતગભાનત્ર ધવલામના ભારના એલા લેઙાણ થલા કયીદી 
ઈયના ઔય એલ થગ થળે.  
(ક) ‗ભારની યલાનખી ઈયના ઔય‘ એ ળબ્દપ્રમખન, 
અંતયયાજ્મ લેાય થલા લાધણજ્મ દયધભમાન ભારની 
યલાનખી થમેર શમ ત્માયે યલાના ઔયનાય વ્મધક્તન ેથલા 
ફીજી ઔઇ વ્મધક્તન ેયલાનખી ઔયલાભા ંઅલી શમ તેભ ચતા ં
ભારની એલી યલાનખી ઈયના ઔય એલ થગ થળે.  
(૨) વગં યાજ્મક્ષેત્રભાંથી થતી અલઔ ધવલામની ઔઇ 
નાણાઔીમ લગની એલા ઔયની ઙખ્કી અલઔ, બાયતના 
એઔધત્રત પંડન બાખ ફનળ ેનશી, ણ છ ેયાજ્મની ંદય ત ે
લગભા ં ત ે ઔય રેલા ાત્ર શમ તેભન ે વોંી દલેાભા ંઅલળ ે
ન ે વંવદ ઔામદાથી ગડે તેલા લશેંઙણીના ધવદ્ાંત 
ન વાય તે યાજ્મ લચ્ઙ ેલશેંઙી અલાભા ંઅલળ.ે  
(૩) ભારન  ંલેઙાણ થલા કયીદી થલા ભારની યલાનખી 
ક્માયે અંતયયાજ્મ લેાય થલા લાધણજ્મ દયધભમાન થઇ 
ખણામ ત ે નક્કી ઔયલા ભાટેના ધવદ્ાંત ઔામદાથી વવંદ 
ઠયાલી ળઔળે.  
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(૧) ન ચ્ચેદ-૨૬૮, ૨૬૮-ઔ ને ૨૬૯ભા ંન િભે ઈલ્લકેેર 
ડ્યૂટી ને ઔય ધવલામના વંગ માદીભાં ઈલ્લેકેર તભાભ ઔય 
ને ડ્યૂટી, ન ચ્ચેદ-૨૭૧ ભાં ઈલ્લેકેર ઔય ન ે ડ્યટૂી 
ઈયના વયઙાછ ગ ને વવંદે ઔયેરા ઔઇ ઔામદા શેઠ 
ઙક્કવ શેત  ભાટે રેલાભા ં અલતા ઔઇ ઈઔય બાયત 
વયઔાય રેળે ન ેલવૂર ઔયળે ન ેકંડ (૨) ભા ંજોખલાઇ 
ઔયેરી યીત ે વંગ ન ે યાજ્મ લચ્ઙે લશેંઙી અલાભાં 
અલળ.ે  
(૨) ઔઇ નાણાઔીમ લગભા ંએલા ઔઇ ઔય થલા ડ્યટૂીની 
ઙખ્કી અલઔના ઠયાલલાભાં અલે એલા તટેરા ટઔા 
બાયતના એઔધત્રત પંડન બાખ ફનળ ેનશી, ણ છ ેયાજ્મની 
ંદય ત ેલગભા ં તે ઔય થલા ડ્યટૂી રેલા ાત્ર શમ તભેને 
વોંી દેલાભાં અલળ ેને કંડ (૩) ભાં જોખલાઇ ઔયેરી યીત 
ન વાય ઠયાલલાભા ંઅલ ેતેલી યીત ેન ેતેલા વભમથી ત ે
યાજ્મ લચ્ઙ ેલશેંઙી અલાભાં અલળે.  
(૩) અ ન ચ્ચેદભા,ં ‗ઠયાલેર ‘ં એટર-ે  
(૧) નાણા અમખની યઙના ઔયલાભા ં ન અલ ે ત્મા ંવ ધી, 
યાષ્ટરધતએ શ ઔભથી ઠયાલેર ,ં ન ે 
(૨) નાણા અમખની યઙના ઔયલાભા ંઅલ ેત ેચી, નાણા 
અમખની બરાભણને ધલઙાયણાભા ં રઇન ે યાષ્ટરધતએ 
શ ઔભથી ઠયાલેર .ં  
 

ન ચ્ચેદ-૨૬૯ ને ૨૭૦ ભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતાં, 
વંવદ ઔઇ ણ વભમે ત ે ન ચ્ચેદભાં ઈલ્લેકેરી ઔઇ ણ 
ડ્યૂટી થલા ઔયભા ંવંગના શેત  ભાટે વયઙાછ ગથી લધાય 
ઔયી ળઔળે ન ે એલા ઔઇ વયઙાછ ગની તભાભ અલઔ 
બાયતના એઔધત્રત પંડન બાખ ફનળ.ે  
 

વંધલધાન (એંળીભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૨૦૦૦ની 
ઔરભ ૪(૧)થી અ ન ચ્ચેદ યદ ઔમો ચે.  
 

(૧) અવાભ, ધફશાય, ટય્વા ને ધિભ ફંખાના 
યાજ્મને ળણ ને ળણની ફનાલટ ઈયની દયેઔ લગની 
ધનઔાવ-છઔાતની ઙખ્કી અલઔન ઔઇ બાખ અલાન ે
ફદર ે તે યાજ્મની અલઔની વશામઔ ન દાન તયીઔે, 

ઠયાલલાભા ંઅલે તેલી યઔભ દય લ ેબાયતના એઔધત્રત પંડ 
કાતે ઈધાયલાભા ંઅલળ.ે  
(૨) ળણ ઔે ળણની ફનાલટ ઈયની ઔઇ ધનઔાવ-છઔાત 
નાકલાન ં બાયત વયઔાય જ્માં વ ધી ઙાર  યાકે થલા અ 
વંધલધાનના અયંબથી દવ લગ  યાં થામ, એ ફેભાથંી છ ે
લશેર ં ફને ત્મા ં વ ધી, એ યીતે ઠયાલેરી યઔભ બાયતના 
એઔધત્રત પંડ કાત ેઈધાયલાન  ંઙાર  યાકલાભાં અલળ.ે  
(૩) અ ન ચ્ચેદભાં ‗ઠયાલેર ં‘ એ ળબ્દપ્રમખન થગ, 
ન ચ્ચેદ-૨૭૦ ભાં તેન છ ેથગ થામ ચે તે છ થળ.ે  
 

(૧) યાજ્મન  ં ટશત શમ તલેા ઔય થલા ડ્યૂટી નાકત  ં
થલા તેભા ં પેયપાય ઔયત  ં થલા બાયતના અલઔલેયાન ે
રખતા ધધધનમભના શેત  ભાટે વ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણ ે
‗કેતીની અલઔ‘ એ ળબ્દપ્રમખના થગભા ં પેયપાય ઔયત ં 
થલા છ ે ધવદ્ાંત ભ છફ અ પ્રઔયણની ઔઇ લૂગલતી 
જોખલાઇ શેઠ યાજ્મને નાણાં લશેંઙલાનાં શમ ઔે થામ ત ે
ધવદ્ાંતન ે વય ઔયત  ં થલા વંગના શેત  ભાટે અ 
પ્રઔયણની લૂગલતી જોખલાઇભાં છણાલેર ઔઇ વયઙાછ ગ 
નાકત  ં ઔઇ ધલધેમઔ થલા વ ધાય યાષ્ટરધતની બરાભણ 
ધવલામ વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશભાં યછૂ ઔે પ્ર્તાધલત 
ઔયી ળઔાળ ેનશી.  
(૨) અ ન ચ્ચેદભા ં ‗યાજ્મન  ં ટશત શમ તેલ ઔય થલા 
ડ્યૂટી‘ એટર-ે  
(ઔ) છનેી ઔ ર ઙખ્કી અલઔ થલા તને ઔઇ બાખ ઔઇ 
યાજ્મન ેવોંી દેલાન શમ તલે ઔય થલા ડ્યટૂી; થલા  
(ક) છનેી ઙખ્કી અલઔન ેન રક્ષીન ે બાયતના એઔધત્રત 
પંડભાંથી ઔઇ યાજ્મન ેત ેવભમે યઔભ અલાની શમ તે ઔય 
થલા ડ્યૂટી.  
 

(૧) વંવદ છનેે ભદદની છરૂયલાાં ઠયાલ ે તેલાં યાજ્મની 
અલઔની વશામઔ ન દાન તયીઔે ઔામદાથી વંવદ જોખલાઇ 
ઔયે ત ેયઔભ દય લ ેબાયતના એઔધત્રત પંડ કાત ેઈધાયલાભા ં
અલળ ેન ેછ દા-છ દા યાજ્મ ભાટે છ દી-છ દી યઔભ ભ ઔયય 
ઔયી ળઔાળ.ે  

યંત  ઔઇ યાજ્મભા ં ન વૂધઙત અટદજાધતન  ં
ઔલ્માણ વાધલા થલા તે યાજ્મભાંના ન વધૂઙત 
ધલ્તાયના લશીલટની ઔક્ષા વ ધાયી તનેે ત ેયાજ્મના ફાઔીના 
ધલ્તાયના લશીલટની ઔક્ષાએ રઇ છલાના શેત  ભાટે બાયત 
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વયઔાયની ન ભધતથી ત ે યાજ્મ તયપથી શાથ ધયલાભાં 
અલે તેલી ધલઔાવની મછનાના કઙગન ેત ેયાજ્મ શોંઙી 
લી ળઔે તે ભાટે છરૂયી ભૂડીની યઔભ ને અલતગઔ-યઔભ ત ે
યાજ્મની અલઔની વશામઔ ન દાન તયીઔે બાયતના 
એઔધત્રત પંડભાથંી અલાભા ંઅલળે :  

લધ ભાં, અવાભ યાજ્મની અલઔની વશામઔ 
ન દાન તયીઔે-  
(ઔ) ચઠ્ઠી ન વધૂઙના ટયચ્ચેદ ૨૦ ની વાથ ેજોડેરા ઔઠાના 
(બાખ-૧) ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા, અટદજાધત ધલ્તાયના 
લશીલટ ંખે અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરાંના ફ ે
લગ દયધભમાન અલઔ ઔયતા ંકઙગના વયેયાળ લધાયા છટેરી; 
ને  
(ક) વદયશ  ધલ્તાયના લશીલટની ઔક્ષા વ ધાયી તનેે ત ે
યાજ્મના ફાઔીના ધલ્તાયના લશીલટની ઔક્ષાએ રઇ છલા 
બાયત વયઔાયની ન ભધતથી ત ે યાજ્મ તયપથી શાથ 
ધયલાભા ંઅલે તલેી ધલઔાવ મછનાના કઙગ છટેરી,  

-ભૂડીની ને અલતગઔ યઔભ બાયતના એઔધત્રત 
પંડભાંથી અલાભા ંઅલળ.ે  
(૧ઔ) ન ચ્ચેદ ૨૪૪-ઔ શેઠ ્લામત્ત યાજ્મ ફડમ ં શમ ત ે
તાયીક ેને ત ેતાયીકથી,-  
(૧) કંડ (૧) ના ફીજા યંત ઔના કંડ (ઔ) શેઠ અલાની 
યઔભ, જો ત ે ્લામત્ત યાજ્મ ત ે કંડભા ં ઈલ્લેકેરા તભાભ 
અટદજાધત ધલ્તાયન ં ફનેર  ંશમ ત તનેે અલાભાં અલળ ે
ન ે જો ત ે ્લામત્ત યાજ્મ તેભાંના ભૂઔ અટદજાધત 
ધલ્તાયન ં છ ફનેર ં શમ ત, યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને ધનટદગષ્ટ 
ઔયે તે યીતે અવાભ યાજ્મ ન ે ત ે ્લામત્ત યાજ્મ લચ્ઙ ે
પાલલાભાં અલળ.ે  
(૨) ્લામત્ત યાજ્મના લશીલટની ઔક્ષા વ ધાયીન ે તેન ે
અવાભ યાજ્મના ફાઔીના ધલ્તાયના લશીલટની ઔક્ષાએ 
રઇ છલાના શેત  ભાટે બાયત વયઔાયની ન ભધતથી ત ેયાજ્મ 
તયપથી શાથ ધયલાભાં અલ ેતેલી ધલઔાવની મછનાના કઙગ 
છટેરી ભૂડીની યઔભ ન ેઅલતગઔ યઔભ ત ે્લામત્ત યાજ્મની 
અલઔની વશામઔ ન દાન તયીઔે બાયતના એઔધત્રત 
પંડભાંથી અલાની યશેળે.  
(૩) વંવદ કંડ (૧) શેઠ જોખલાઇ ન ઔયે ત્માં વ ધી, ત ેકંડ 
શેઠ તેન ે ામેરી વત્તા યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીન ે લાયી 
ળઔળે, ને યાષ્ટરધતએ અ કંડ શેઠ ઔયેર ઔઇ શ ઔભ 
વંવદ ે એ યીત ે ઔયેરી જોખલાઇન ે ધીન યશીને, 
વયઔતાગ યશેળે.  

યંત  નાણા ઔધભળન યઙામા ચી, તેની બરાભણ 
ધલઙાયણાભા ં રીધા ધવલામ, અ કંડ શેઠ યાષ્ટરધત ઔઇ 
શ ઔભ ઔયી ળઔળે નશી.  
 

(૧) ન ચ્ચેદ ૨૪૬ ભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતાં, 
વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધા થલા યછખાય ંખ ે ઔઇ 
યાજ્મના થલા તેભાંની નખયાધરઔા, ધછલ્લા ફડગ , ્થાધનઔ 
ફડગ  ઔે ફીજા ્થાધનઔ વત્તાભંડના ઔેવ વંફંધી ત ે
યાજ્મના ધલધાનભંડન ઔઇ ઔામદ અલઔ ઈયના ઔય 
વંફંધી શલાન ેઔાયણ ેધફનઔામદેવય ખણાળ ેનશી.  
(૨) ઔઇ યાજ્મને થલા તે યાજ્મભાંની ઔઇ નખયાધરઔાને, 
ધછલ્લા ફડગને, રઔર ફડગને થલા ફીજા ્થાધનઔ 
વત્તાભંડને વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધા ન ે યછખાય 
ઈયના ઔય તયીઔે, વ્મધક્ત દીઠ અલાની થતી ઔ ર યઔભ, 
લાધગઔ ફ ેશજાય ન ેાંઙવ રૂધમા ઔયતા ંલધ  થલી જોઇળ ે   
નશીં.  
(૩) વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધ ન ે યછખાય ઈયના ઔય 
ંખે ઈય છણાવ્મા પ્રભાણે ઔામદા ઔયલાની યાજ્મના 
ધલધાનભંડની વત્તાથી, વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધા ન ે
યછખાયભાથંી ભતી ઔે ઈબી થતી અલઔ ઈયના ઔય ખંે 
ઔામદા ઔયલાની વંવદની વત્તા ઔઇ ણ યીત ેભમાગટદત થામ 
ચે એલ થગ ઔયલાભાં અલળ ેનશી.  
 

અ વધંલધાનના અયંબની તયત શેરા ઔઇ 
યાજ્મની વયઔાય થલા ઔઇ નખયાધરઔા ઔે ફીજા 
્થાધનઔ વત્તાભંડ ઔે વં્થા તયપથી તે યાજ્મ, 
નખયાધરઔા ઔે ફીજા ્થાધનઔ ધલ્તાયના શેત  ભાટે 
ઔામદેવય યીત ેનાકલાભાં અલતા શતા ત ેઔય, ડ્યટૂી, ઈઔય 
ઔે પી, વંગ માદીભા ં ત ે છણાલેરા શમ ત ે ચતાં, ઔામદાથી 
વંવદ, એથી ધલરૂદ્ની જોખલાઇ ન ઔયે ત્માં વ ધી, તે 
નાકલાન ં ને એ છ શેત  ભાટે તેભન ે ઈમખભાં રલેાન ં 
ઙાર  યાકી ળઔાળ.ે  
 

વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ની 
ઔરભ ૨૯ ન ેન વધૂઙથી યદ ઔમો ચે.  
 

(૧) અ પ્રઔયણની લૂગલતી જોખલાઇભા ં ‗ઙખ્કી 
અલઔ‘ એટર ે ઔઇ ઔય ઔે ડ્યટૂીના વંફંધભા ં ત ે લવરૂ 
ઔયલાન  કઙગ ફાદ ઔમાગ ચી ફાઔી યશેતી તનેી અલઔ, ન ે
તે જોખલાઇના શેત  ભાટે ઔઇ ધલ્તાયની થલા 
તેભાંથી ભેરી ઔઇ ઔય ઔે ડ્યૂટી થલા તનેા ઔઇ બાખની 
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ઙખ્કી ઉછ બાયતના ધનમંત્રણ-ભશારેકા યીક્ષઔે નક્કી 
ઔયીન ેપ્રભાધણત ઔયલી જોઇળ ેન ેત ેભાટે તેભન  ંપ્રભાણત્ર 
અકયી ખણાળ.ે  
(૨) ઈય છણાવ્મા ભ છફ ને અ પ્રઔાયની ફીજી ્ષ્ટ 
જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે અ બાખ શેઠ ઔઇ ડ્યટૂી 
થલા ઔય ઔઇ યાજ્મને વોંી દીધા શમ થલા વોંલાભા ં
અલ ે ત્માયે ઈછની ખણતયી ઔેલી યીતે ઔયલી ત ેભાટે ન ે
ઔમા વભમથી થલા ઔમે વભમે ન ે ઔઇ યીતે ઙૂઔલણી 
ઔયલી ત ે ભાટે, ન ે ફે નાણાઔીમ લગ ભાટે ટશવાફભે 
ફેવાડલા ભાટે, ન ેફીજી ઔઇ અન ંધખઔ થલા વશામઔ 
ફાફત ભાટે, વંવદ ે ઔયેરા ઔામદાથી થલા યાષ્ટરધતના 
શ ઔભથી જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે  
 

(૧) અ વધંલધાનના અયંબથી ફ ેલગની ંદય ને ત્માય 
ચી દયેઔ ાંઙભ  ં લગ  રંુ થમે થલા ત ે શેરા ં તાન ે
છરૂયી છણામ, ત્માયે યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને, એઔ નાણા 
અમખ યઙળ,ે છ ે તેભણ ે નીભેરા ધ્મક્ષ ન ેફીજા ઙાય 
વભ્મન  ંફનળ.ે  
(૨) અ અમખના વભ્મ તયીઔે નીભાલા ભાટેની અલશ્મઔ 
રામઔાત ને તેભને વંદ ઔયલાની યીત ઔામદાથી વવંદ 
ઠયાલી ળઔાળ.ે  
(૩) નીઙેની ફાફત વંફંધી યાષ્ટરધતન ેબરાભણ ઔયલાની 
અમખની પયછ યશેળે :-  
(ઔ) અ પ્રઔયણ શેઠ વગં ને યાજ્મ લચ્ઙ ે ધલબાધછત 
ઔયલાના થલા ઔયી ળઔામ તલેા ઔયની ઙખ્કી અલઔની 
તેભની લચ્ઙ ેલશેંઙણી ઔયલા ફાફત ને યાજ્મ લચ્ઙ ેએલી 
અલઔના તેભના દયેઔના ટશ્વાની પાલણી ઔયલા ફાફત;  
(ક) બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી યાજ્મન ેવશામઔ ન દાન 
અલાભા ંઔમા ધવદ્ાંત ાલા જોઇએ ત ેફાફત;  
(કક) યાજ્મ નાણા અમખ ે ઔયેરી બરાભણના અધાયે, 
યાજ્મભાંની ંઙામતના વાધનની ધૂતગ ઔયલા યાજ્મના 
એઔધત્રત પંડભા ંલધૃદ્ ઔયલા ભાટેનાં છરૂયી ખરાં ફાફત;  
(ખ) યાજ્મના નાણા અમખ ે ઔયેરી બરાભણના અધાયે, 
યાજ્મભાંની નખયાધરઔાની વાધનની  યતી ઔયલા 
યાજ્મના એઔધત્રત પંડભા ં લધૃદ્ ઔયલા ભાટેના છરૂયી ખરા 
ફાફત;  
(ગ) વંખીન નાણાઔીમ વ્મલ્થાના ટશતભાં યાષ્ટરધતએ 
અમખને ધલઙાયણા ભાટે ભઔરેરી ફીજી ઔઇ ફાફત.  
(૪) અમખ ત ે તાની ઔામગયીધત નક્કી ઔયળે ન ે
તાના ંઔામો ફજાલલા ભાટે ઔામદાથી વંવદ અ ેએલી તેન ે
વત્તા યશેળે.  
 

યાષ્ટરધત અ વધંલધાનની જોખલાઇ શેઠ નાણા 
અમખને ઔયેરી દયેઔ બરાભણ તેના ઈય રીધેરા ખરા 
ધલેની વભછૂતી-માદી વાથે વંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ 
ભ ઔાલળે.  

 

છનેે ંખે, મથાપ્રવંખ, વવંદ થલા યાજ્મન  ં
ધલધાનભંડ ઔામદા ઔયી ળઔે એલ જાશેય શેત  ન શમ ત ે
ચતાં, તલેા શેત  ભાટે વંગ થલા યાજ્મ ન દાન અી 
ળઔળે.  
 

(૧) બાયતના એઔધત્રત પંડના ને બાયતના અઔધ્ભઔ 
પંડના શલારાન ં, તે પંડભા ંનાણાંના બયણાન ં, તેભાંથી નાણા ં
ઈાડલાન ં, બાયત વયઔાયને ઔે તેના લતી પ્રાપ્ત થમેરા ં ત ે
પંડભાં છભા થમાં ધવલામનાં જાશેય નાણાંના શલારાન ં, 
બાયતના જાશેય ટશવાફભાં તનેા બયણાન ં ન ે તે 
ટશવાફભાંથી નાણાનંા ઈાડન ં ને ઈય છણાલેરી ફાફત 
વાથે વફંંધ ધયાલતી ઔે તનેે વશામઔ ફીજી તભાભ ફાફતન  ં
ધનમભન વંવદ ે ઔયેરા ઔામદાથી ઔયલાભા ં અલળ ે ન ે ત ે
થ ેએ યીત ેજોખલાઇ ન થામ ત્મા ંવ ધી, યાષ્ટરધતએ ઔયેરા 
ધનમભથી તને  ધનમભન ઔયલાભાં અલળ.ે  
(૨) યાજ્મના એઔધત્રત પંડના ને યાજ્મના અઔધ્ભઔ 
પંડના શલારાન ં, તે પંડભા ંનાણાંના બયણાન ં, તેભાંથી નાણા 
ઈાડલાન ં, યાજ્મ વયઔાયન ે ઔે તેના લતી પ્રાપ્ત થમેરા તે 
પંડભાં છભા થમા ધવલામનાં જાશેય નાણાંનાં શલારાન ં, 
યાજ્મના જાશેય ટશવાફભાં તેના બયણાન  ં ન ે ત ે
ટશવાફભાંથી નાણાનંા ઈાડન ં ને ઈય છણાલેરી ફાફત 
વાથે વફંંધ ધયાલતી ઔે તનેે વશામઔ ફીજી તભાભ ફાફતન  ં
ધનમભન યાજ્મના ધલધાનભડંે ઔયેરા ઔામદાથી ઔયલાભાં 
અલળ ેને ત ેથે એ યીત ેજોખલાઇ ઔયલાભાં ન અલ ેત્મા ં
વ ધી તે યાજ્મના યાજ્માર ેઔયેરા ધનમભથી તેન  ધનમભન 
ઔયલાભાં અલળ.ે  
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(ઔ) મથાપ્રવંખ, બાયત વયઔાયે થલા યાજ્મ વયઔાયે 
ઉબી ઔયેરી ઔે તનેે પ્રાપ્ત થમરેી અલઔ ઔે ફીજા જાશેય નાણા ં
ધવલામના, વગંના થલા યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથે વફંંધ 
ધયાલતી નઔયી ઔયતા ઔઇ ધધઔાયીને તેની એલી 
શેધવમતથી ભેરાં ઔે તનેી ાવ ેનાભત ભૂઔામેરાં તભાભ 
નાણા,ં થલા  
(ક) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાનંા ઔઇ ડમામારમન ેઔઇ દાલા, 
ઔાભ, ટશવાફ થલા વ્મધક્તને કાતે છભા થલા ભેરા ંઔે 
તેની ાવે નાભત ભૂઔામેરા ંતભાભ નાણાં,  

-મથાપ્રવંખ, બાયતના જાશેય ટશવાફભા ં થલા 
યાજ્મના જાશેય ટશવાફભા ંછભા ઔયાલલા જોઇળે.  
 

  
(૧) વંવદ ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ઔયે ત ે ધવલામ, 
યાજ્મે થલા યાજ્મની ંદયના ઔઇ વત્તાધધઔાયીએ નાકરેા 
તભાભ ઔયભાંથી વગંની ધભરઔત ભ ક્ત યશેળે.    
(૨) ઔઇ યાજ્મભા ંઅ વધંલધાનના અયંબની તયત શેરાં, 
વંગની ધભરઔત ઔઇ ઔયન ેાત્ર શમ ઔે ખણાતી શમ ત ેઔય ત ે
યાજ્મભાં રલેાન  ંઙાર  યશે ત્માં વ ધી, તનેા ઈય તે ઔય રતેા ં
તે યાજ્મની ંદયના ઔઇ વત્તાધધઔાયીને વંવદ ઔામદાથી 
ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે ત્મા ંવ ધી, કંડ (૧) ભાનંા ઔઇ ણ 
ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ેનશી.  
 

(૧) ભારન ં લેઙાણ થલા કયીદી-  
(ઔ) ઔઇ યાજ્મની ફશાય થામ; થલા   
(ક) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રની ંદય તનેી ટઔામત ઔે તનેી 
ફશાય ધનઔાવ દયધભમાન થામ, ત્માયે લેઙાણ ઔે કયીદી ઈય 
તે યાજ્મના ઔઇ ણ ઔામદાથી ઔય નાકી ળઔાળ ે નશી 
થલા નાકલાન ં ધધઔૃત ઔયી ળઔાળે નશી.  
(૨) કંડ (૧) ભા ં છણાલેરી યીત ે ભારન ં લેઙાણ ઔે કયીદી 
ક્માયે થઇ ખણામ ત ે નક્કી ઔયલાના ધવદ્ાંત ઔામદાથી 
વંવદ ઠયાલી ળઔળે.  
(૩) યાજ્મન ઔઇ ઔામદ, છટેરે ંળ ેત ેઔામદ-  
(ઔ) અંતયયાજ્મ લેાય થલા લાધણજ્મભા ંછ ેભાર કાવ 
ખત્મન શલાન ં ઔામદાથી વંવદે જાશેય ઔમ ગ શમ તનેા 
લેઙાણ થલા કયીદી ઈયન ઔય, થલા  

(ક) ભારના લેઙાણ થલા કયીદી ઈય ન ચ્ચેદ ૩૬૬ ના 
કંડ (૨૯-ઔ) ના ટેા-કંડ (ક), ટેા-કંડ (ખ) થલા 
ેટા-કંડ (ગ) ઈલ્લેકેરા પ્રઔાયન ઔય શમ તલે ઔય, નાકત 
ઔે નાકલાન ં ધધઔૃત ઔયત શમ તટેર ે ંળ,ે વવંદ, 
ઔામદાથી ઔય નાકલાની દ્ધત, તેના દય ને ડમ 
અન ધંખઔ ફાફત વફંંધભાં ધનટદગષ્ટ ઔયે એલી ભમાગદા 
ને ળયતન ેધીન યશેળે.  
 

  વંવદ ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે ત્મા ંવ ધી, 
વયઔાયે ઔે ડમ વ્મધક્તએ, ઈત્ન્ન ઔયેરી લીછીની 
લયાળ ઔે લેઙાણ ઈય ઔઇ યાજ્મના ઔામદાથી ઔઇ ઔય 
નાકી ળઔાળ ેનશી ઔે નાકલાન ં ધધઔૃત ઔયી ળઔાળ ેનશી, જો 
તે લીછી-  
(ઔ) બાયત વયઔાય લાયતી શમ થલા બાયત વયઔાયન ે
તે વયઔાયે લયાળ ભાટે લેઙી શમ; થલા  
(ક) બાયત વયઔાયે ઔે યેરલે વંઙારન ઔયનાય ઔઇ યેરલ ે
ઔંનીએ, તે યેરલેના ફાંધઔાભ, ધનબાલ ઔે વંઙારન ભાટે 
લાયી શમ થલા ત ેવયઔાયને ઔે એલી ઔઇ યેરલે ઔંનીન ે
ઔઇ યેરલેના ફાંધઔાભ, ધનબાલ ઔે વંઙારન ભાટે લેઙી શમ,  
ને લીછીના લેઙાણ ઈય ઔય નાકતા ઔે નાકલાન  ં
ધધઔૃત ઔયતા શમ એલા ઔઇ ઔામદાથી એલી કાતયી ઔયલી 
ઔે તેની લયાળ ભાટે બાયત વયઔાયને ઔે ઔઇ યેરલનેા 
ફાંધઔાભ, ધનબાલ ઔે વંઙારન ભાટે ઈય છણાલેરી ઔઇ 
યેરલે ઔંનીને લેઙેરી લીછીની ટઔંભત, લીછીન વાય 
એલ છર્થથ લાયનાયા ાવથેી રીધેરી ટઔંભત ઔયતાં ત ે
ઔયની યઔભ છટેરી ચી શમ ત.  
 

(૧) યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીને ડમથા જોખલાઇ ઔયે ત ેધવલામ, 
અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરાં ભરભા ંશમ તેલા 
યાજ્મના ઔઇ ણ ઔામદાથી અંતયયાજ્મ નદી ઔે નદીકીણન ં 
ધનમભન ઔે ધલઔાવ ઔયલા ભાટે ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદાથી 
થલા વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ્થામેરા ઔઇ 
વત્તાભંડે વંગ્રશેરા, ઈત્ન્ન ઔયેરા, લયાળભા ં રીધરેા, 
લશેંઙણી ઔયેરા થલા લેઙરેા ાણી ઔે લીછી ંખે ઔય 
નાકી ળઔાળ ેનશી ઔે તે નાકલાન ં ધધઔૃત ઔયી ળઔાળે નશી.  

 અ કંડભા ં ‗ભરભાં શમ એલ 
યાજ્મન ઔામદ‘ એ ળબ્દપ્રમખભા,ં અ વંધલધાનના અયંબ 
શેરા વાય થમેરા ઔે ઔયેરા ન ેયદ ન ઔયેરા, યાજ્મના 
ઔઇ ઔામદાન વભાલેળ થળ;ે ચી બરે તે ઔામદ થલા 
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તેના બાખ ત ે વભમે ધફરઔ ર થલા ભૂઔ કાવ 
ધલ્તાયભા ંભરભાં ન શમ.  
(૨) યાજ્મન  ં ધલધાનભંડ કંડ (૧) ભાં છણાલેરા ઔઇ ઔય, 
ઔામદાથી નાકી ળઔળે થલા નાંકલાન  ં ધધઔૃત ઔયી 
ળઔળે, ણ તેન ે યાષ્ટરધતની ધલઙાયણા ભાટે નાભત 
યાકલાભાં અવ્મા ચી, તને ે તેભની ન ભધત ભી ન શમ 
ત, ત ે ઔામદાની ઔઇ વય થળ ે નશી ને ઔઇ 
વત્તાધધઔાયીએ તે ઔામદા શેઠ ઔયલાના ધનમભ થલા 
શ ઔભથી એલા ઔયના દય ને ફીજી અન ાધંખઔ ફાફત 
નક્કી ઔયલા ભાટે એલા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇ ઔયલાભા ં
અલે, ત તલે ઔઇ ધનમભ ઔે શ ઔભ ઔયલા ભાટે યાષ્ટરધતની 
ૂલગવંભધત ભેલલી જોઇળે એલી જોખલાઇ તે ઔામદાથી ઔયલી 
જોઇળે.  
 

(૧) યાજ્મની ધભરઔત ને અલઔ વંગના ઔયલેયાભાંથી 
ભ ક્ત યશેળે.   
(૨) યાજ્મ વયઔાય ઔયતી શમ ઔે તેના લતી ઔયલાભાં અલતા 
શમ એલા ઔઇ ણ જાતના લેાય ઔે ધંધા થલા તનેી વાથ ે
વંફંધધત ટિમા ંખે થલા એલા લેાય ઔે ધંધાના શેત  
ભાટે ઈમખભાં રીધેરી ઔે બખલટાભાં યાકેરી ઔઇ ધભરઔત 
ંખે થલા તેના વફંંધભા ં પ્રાપ્ત થતી ઔે ઉબી થતી ઔઇ 
અલઔ ંખ ે ઔામદાથી વંવદ જોખલાઇ ઔયે તેટર ેંળ ે ઔઇ 
ઔય નાકલાભા ં ઔે ત ે નાકલાન ં ધધઔૃત ઔયલાભાં કંડ (૧) 
ભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી વગંને ફાધ અલળ ેનશી.  
(૩) છને ે વયઔાયના વાભાડમ ઔામોન ે અન ધંખઔ શલાન ં 
ઔામદાથી વંવદ જાશેય ઔયે તેલા ઔઇ લેાય ઔે ધંધા થલા 
લેાય ઔે ધંધાના ઔઇ લખગને કંડ (૨) ભાનં ઔઇ ણ ભછઔૂય 
રાખ  ડળ ેનશી.  
 

અ વંધલધાનની જોખલાઇ શેઠ ઔઇ ડમામારમ 
ઔે ઔધભળનન ં કઙગ થલા અ વંધલધાનના અયંબ શેરા ં
ઔઇ વ્મધક્તએ બાયતભા ં તાછ શેઠ થલા તેના અયંબ 
ચી વગંના ઔે ઔઇ યાજ્મના ઔાભઔાછ ંખ ેનઔયી ઔયી શમ 
તેને થલા તનેા ંખે અલાન  ડેળન બાયતના એઔધત્રત 
પંડ ઔે યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધામ ગ શમ ત્માયે -  
(ઔ) બાયતના એઔધત્રત પંડ કાતે ઈધામ ગ શમ તલેી ફાફતભાં, 
તે ડમામારમ થલા ઔધભળન ઔઇ યાજ્મની ઔઇ રામદી 
છરૂટયમાત ૂયી ાડત  ં શમ, થલા ત ે વ્મધક્તએ ઔઇ 

યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથ ે વંફંધ ધયાલતી નઔયી વંૂણગ 
વભમ ભાટે થલા ંળત: વભમ ભાટે ઔયી શમ; થલા  
(ક) યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાત ેઈધામ ું શમ તેલી ફાફતભાં, 
તે ડમામારમ થલા ઔધભળન, વંગ થલા ફીજા ઔઇ 
યાજ્મની ઔઇ ણ રામદી છરૂટયમાત ૂયી ાડત ં શમ 
થલા તે, વ્મધક્તએ વંગના ઔે ફીજા ઔઇ યાજ્મના ઔાભઔાછ 
વાથ ે વંફંધ ધયાલતી નઔયી વંૂણગ વભમ ભાટે થલા 
ંળત: વભમ ભાટે ઔયી શમ,  

- ત ત ેકઙગ ઔે ડેળન ંખ ેવશભત થમા ભ છફન 
થલા વશભતી ન થામ ત બાયતના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગએ 
નીભેરા રલાદ નક્કી ઔયે તેટર પા, મથાપ્રવંખ, ત ે
યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે થલા બાયતના એઔધત્રત પંડ 
કાતે થલા ત ફીજા યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાત ે
ઈધાયલાભાં અલળ ેને તેભાથંી અલાભાં અલળ.ે  
 

દય લ ેઔેય યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે ચેતારીવ 
રાક ને ઙાવ શજાય રૂધમાની યઔભ ઈધાયલાભા ંઅલળ ે
ને ત ે યઔભ ત ે પંડભાથંી ત્રાલણઔય દેલ્લભ પંડને 
અલાભા ં અલળ ે ન ે દય લ ે તધભરનાડ  યાજ્મના 
એઔધત્રત પંડ કાતે તેય રાક ને ઙાવ શજાય રૂધમાની 
યઔભ ઈધાયલાભા ંઅલળ ેને તેભાંથી ત ે યઔભ ત્રાલણઔય 
ઔઙીન યાજ્મભાંથી વન ૧૯૫૬ના નલેમ્ફય ભટશનાની ૧ રી 
તાયીક ે ત ે યાજ્મને પેયફદર ઔયેરા યાજ્મક્ષેત્રભાંના ટશડદ  
ભંટદય ન ેદેલારમના ધનબાલ ભાટે ત ેયાજ્મભાં ્થામરેા 
દેલ્લભ પંડને અલાભા ંઅલળે.  
 

વંધલધાન (ચવ્લીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 
૧૯૭૧ની ઔરભ ૨ થી યદ ઔમો ચે.  

 

  વંગની ઔાયફાયી વત્તા વંવદ લકતલકત 
ઔામદાથી નક્કી ઔયે તે ભમાગદાભા ં યશીન,ે બાયતના 
એઔધત્રત પંડની જાભીનખીયી ઈય ઔયછ ેરલેા વ ધી ન ેત ે
નક્કી થામ ત ેભમાગદાભાં યશીને, ફામંધયી અલા વ ધી 
ધલ્તયે ચે.  
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(૧) અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇને ધીન યશીને, યાજ્મની 
ઔાયફાયી વત્તા ઔઇ યાજ્મન ં ધલધાનભંડ લકતલકત 
ઔામદાથી નક્કી ઔયે ત ે ભમાગદાભાં યશીને, બાયતના 
યાજ્મક્ષેત્રની ંદય યાજ્મના એઔધત્રત પંડની જાભીનખીયી 
ઈય ઔયછ ેરલેા વ ધી ન ેતે યીતે નક્કી થામ ત ેભમાગદાભા ં
યશીને, ફાંમધયી અલા વ ધી ધલ્તયે ચે.  
(૨) વંવદે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી ઔે ત ે શેઠ લકતલકત 
યાકલાભા ંઅલે તલેી ળયતને ધીન યશીને, બાયત વયઔાય 
ઔઇ યાજ્મને રન અી ળઔળ ેથલા ન ચ્ચેદ ૨૯૨ શેઠ 
ભ ઔયય ઔયેરી ઔઇ ભમાગદાભાં યશીને, ઔઇ યાજ્મે ઉબી ઔયેરી 
રન ંખ ેફાંમધયી અી ળઔળે ન ેતેલી રન અલાના 
શેત  ભાટે અલશ્મઔ યઔભન ે બાયતના એઔધત્રત પંડ કાત ે
ઈધાયલાભાં અલળ.ે  
(૩) બાયત વયઔાયે થલા તેની  યખાભી વયઔાયે ઔઇ 
યાજ્મન ેરન અેરી શમ થલા છનેા ંખ ેબાયત વયઔાયે 
થલા તેની  યખાભી વયઔાયે ફાંમધયી અેરી શમ ત ે
રનન ઔઇ બાખ બયાઇ થમા ધલના ફાઔી શમ, ત બાયત 
વયઔાયની વંભધત ધવલામ તે યાજ્મ ઔઇ રન ઉબી ઔયી 
ળઔળે નશી.  
(૪) બાયત વયઔાયન ેભૂઔલી મગ્મ રાખ ેતલેી ઔઇ ળયતએ 
કંડ (૩) શેઠ વંભધત અી ળઔાળે.  

 

અ વધંલધાનના અયંબ શેરા ં ાટઔ્તાન 
ડ ધભધનમનના થલા ધિભ ફંખા, લૂગ ફંખા, ધિભ 
ંજાફ ન ે લૂગ ંજાફના પ્રાંતની યઙનાન ે ઔાયણ ે ઔયેરી 
થલા ઔયલાની ઔઇ ખઠલણન ે ધીન યશીને, અ 
વંધલધાનના અયંબથી-  
(ઔ) ત ે અયંબની તયત શેરા ં ટશડદ ડ ધભધનમનની 
વયઔાયના શેત  ભાટે ટશજ ભેછ ે્ ટીભાં ધનટશત થમેરી તભાભ 
ધભરઔત ન ે્ઔમાભત ન ે ત ેઅયંબની તયત શેરા ં
દયેઔ ખલનગયના પ્રાંતની વયઔાયના શેત  ભાટે ટશજ 
ભેછ ે્ ટીભાં ધનટશત થમેરી તભાભ ધભરઔત ને ્ઔમાભત, 
ન િભે વંગભા ંન ેતત્વભાન યાજ્મભાં ધનટશત થળે; ન ે 

(ક) ટશડદ ડ ધભધનમનની વયઔાયના ને દયેઔ ખલનગયના 
પ્રાંતની વયઔાયના ઔઇ ઔયાયથી ઔે ફીજી યીત ે ઈબા થતા 
શમ તલેા તભાભ શઔ, છલાફદાયી ને પયજો ન િભે 
બાયત વયઔાયના ને તત્વભાન દયેઔ યાજ્મની વયઔાયના 
શઔ, છલાફદાયી ન ેપયજો ખણાળ.ે  
 

(૧) બાયત વયઔાયે ઔઇ યાજ્મની વયઔાય વાથ ે ત ે થ ે
ઔયેરા ઔઇ ઔફૂરાતનાભાને ધીન યશીન,ે અ વંધલધાનના 
અયંબથી-   
(ઔ) ત ેઅયંબની તયત શેરાં, શેરી ન વધૂઙના બાખ-ક 
ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા યાજ્મના તત્વભાન ઔઇ દેળી યાજ્મભા ં
ધનટશત થમેરી શમ ત ેતભાભ ધભરઔત ન ે્ઔમાભત, જો 
એલી ધભરઔત ન ે્ઔમાભત એ અયંબની તયત શેરાં 
છ ે શેત  ભાટે ધયાલી શમ તે શેત  ત્માય ચીથી વંગ 
માદીભાં ખણાલેરી ઔઇ ણ ફાફત વંફંધભાં વગંના શેત  
ફને ત, વંગભા ંધનટશત થળ,ે ન ે 
(ક) શેરી ન વૂધઙના બાખ-ક ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા તે 
યાજ્મના તત્વભાન ઔઇ દળેી યાજ્મની વયઔાયના ઔઇ 
ઔયાયથી ઔે ફીજી યીત ે ઉબા થતા શમ તેલા તભાભ શઔ, 
છલાફદાયી ને પયજો, તે અયંબની તયત શેરા ં છ ે
શેત  ભાટે એલા શઔ પ્રાપ્ત ઔયલાભાં અવ્મા શમ થલા 
છનેા ભાટે છલાફદાયી ઔે પયજો ્લીઔાયલાભાં અલી શમ 
તે શેત  ત્માય ચી, વગં માદીભા ં ખણાલેરી ઔઇ ણ 
ફાફત વંફંધભાં વગંના શેત  ફન,ે ત ત ે બાયત 
વયઔાયના શઔ, છલાફદાયી ન ેપયજો ખણાળ.ે  
(૨) ઈય છણાવ્મ  ચે તેન ે ધીન યશીન,ે કંડ (૧) ભા ં
ઈલ્લેકેરી શમ ત ે ધવલામની તભાભ ધભરઔત ને 
્ઔમાભત ને ઔઇ ઔયાયથી ઔે ફીજી યીતે થતા તભાભ 
શઔ, છલાફદાયી ને પયજો વંફંધભાં શેરી 
ન વૂધઙના બાખ-ક ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા દયેઔ યાજ્મની 
વયઔાય, અ વંધલધાનના અયંબથી તત્વભાન દળેી 
યાજ્મની વયઔાયની ઈત્તયાધધઔાયી થળ.ે  
 

  
અભાં શલે ચી ઔયેરી જોખલાઇને ધીન યશીને, 

બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાનંી ઔઇ ધભરઔત, અ વધંલધાન 
ભરભાં અવ્મ  ન શત ત, કારવા થલાથી, તનેા શઔન 
ધલરમ થલાથી થલા શઔદાય ભાધરઔન ેબાલ ેનધધણમાતી 
તયીઔે, મથાપ્રવંખ, ટશજ ભેછ ે્ ટીન ે થલા ઔઇ દળેી 
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યાજ્મના યાછલીને પ્રાપ્ત થઇ શત, તે ધભરઔત છ ે યાજ્મભાં 
અલેરી શમ ત ેયાજ્મભાં ને ફીજા ઔઇ દાકરાભાં વંગભા ં
ધનટશત થળે. 

યંત  ઔઇ ધભરઔત ટશજ ભેછ ે્ ટીન ેથલા ઔઇ દેળી 
યાજ્મના યાછલીને એ યીત ે પ્રાપ્ત થઇ શત, ત તે તાયીકે 
બાયત વયઔાય થલા ઔઇ યાજ્મની વયઔાયના ઔફજાભા ંઔે 
ધનમંત્રણ શેઠ શમ ત, ત ેધભરઔત તે લકતે છ ે શેત  ભાટે 
લયાતી ઔે ધયાલતી શતી ત ેશેત  વંગ ઔે યાજ્મના શેત  
શમ તે પ્રભાણ ેવંગભા ંથલા તે યાજ્મભા ંધનટશત થળ.ે  

 અ ન ચ્ચેદભાં ‗યાછલી‘ ન ે
‗દેળી યાજ્મ‘ એ ળબ્દપ્રમખન થગ, ન ચ્ચેદ ૩૬૩ ભાં 
તેન છ ેથગ ચે ત ેછ થળે.  
 

(૧) બાયતના પ્રાદધેળઔ છધલ્તાય થલા કંડીમ 
ચાછરીભાંના થલા વ લાખં અધથગઔ જનની ંદયના 
ભશાવાખયની નીઙેની તભાભ છભીન, કધનજો ન ે ફીજી 
ટઔંભતી લ્ત  વંગભા ં ધનટશત થળ ે ન ે વંગના શેત  
ભાટે યાકલાભા ંઅલળ.ે  
(૨) બાયતના વ લાંખ અધથગઔ જનની ફીજી તભાભ વંધત્ત 
ણ, વંગભાં ધનટશત થળે ને વંગના શેત  ભાટે યાકલાભા ં
અલળ.ે  
(૩) બાયતભાં પ્રાદેધળઔ છધલ્તાયની, કંડીમ ચાછરીની, 
વ લાંખ અધથગઔ જનની ને ફીજા દટયમાઇ જનની શદ, 
વંવદ ઔઇ ઔામદા દ્વાયા થલા ત ે શેઠ લકતલકત 
ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેી યશેળે.  
 

 

 વંગની ને દયેઔ યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા ઔઇ ણ લેાય 
થલા ધંધ ઔયલા ન ે ધભરઔત વંાટદત ઔયલા, ત ે
ધયાલલા ન ેતને ધનઔાર ઔયલા વ ધી ન ેઔઇ ણ શેત  
ભાટે ઔયાય ઔયલા વ ધી ધલ્તયળે. યંત   
(ઔ) વગંની વદયશ  ઔાયફાયી વત્તા, દયેઔ યાજ્મભા,ં છટેરે 
ંળ ેએલ લેાય ઔે ધંધ થલા એલ શેત , છને ેંખ ેવવંદ 
ઔામદ ઔયી ળઔે એલ ન શમ તટેરે ંળ,ે તે યાજ્મ ઔયે ત ે
ઔામદાન ેધીન યશેળે; ને  
(ક) દયેઔ યાજ્મની વદયશ  ઔાયફાયી વત્તા, છટેરે ળં ે
એલ લેાય ઔે ધંધ થલા એલા શેત  છનેે ંખે યાજ્મ 
ધલધાનભંડ ઔામદ ઔયી ળઔે એલ ન શમ તટેર ેંળ,ે ત ે
વંવદ ઔયે ત ેઔામદાને ધીન યશેળે.  

 

(૧) વંગ ઔે ઔઇ યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા લાયતાં ઔયેરા 
તભાભ ઔયાય, મથાપ્રવંખ, યાષ્ટરધતએ થલા તે યાજ્મના 
યાજ્મારે ઔયેરા ચે એભ ઔશેલાળે ને તે વત્તા લાયતા 
ઔયેરા એલા તભાભ ઔયાય ને ધભરઔતના શ્તાંતયત્ર 
ઈય યાષ્ટરધત થલા યાજ્માર લતી તે પયભાલ ે ઔે 
ધધઔૃત ઔયે ત ે વ્મધક્તએ ન ે ત ે યીત ે વશી-ધવક્કા ઔયી 
અલા જોઇળે.  
(૨) અ વંધલધાનના શેત  ભાટે થલા અ શેરા ં
ભરભાં શમ એલા બાયત વયઔાય વંફધી ઔઇ 
ધધધનમભના શેત  ભાટે ઔયેરા ઔઇ ઔયાય ઔે શ્તાંતયત્ર 
ંખે યાષ્ટરધત થલા યાજ્માર ંખત યીતે છલાફદાય 
ખણાળે નશી, તેભછ તે ઔૈી ઔઇના લતી એલ ઔયાય ઔે 
શ્તાતંયત્ર ઔયનાય ઔે તનેા ઈય વશી-ધવક્કા ઔયનાય 
ઔઇ વ્મધક્ત ત ેંખે ંખત યીતે છલાફદાય ખણાળ ેનશી.  
 

(૧) બાયત વયઔાય બાયત વંગના નાભથી દાલ ભાંડી ળઔળ ે
થલા તે નાભે તેની વાભ ે દાલ ભાંડી ળઔાળ,ે ન ે ઔઇ 
યાજ્મની વયઔાય તે યાજ્મના નાભથી દાલ ભાંડી ળઔળ ે
થલા ત ે નાભે તેની વાભ ે દાલ ભાંડી ળઔાળ,ે ને અ 
વંધલધાનથી ામેરી વત્તાની રૂએ ઔયેરા વંવદના થલા 
તે યાજ્મના ધલધાનભંડના ધધધનમભથી ઔયલાભા ં અલ ે
તેલી જોખલાઇન ે ધીન યશીને, અ વંધલધાન ઔયલાભા ં
અવ્મ ં ન શત ન ે ટશડદ ડ ધભધનમભ ન ેતત્વભાન પ્રાતં 
થલા તત્વભાન દેળી યાજ્મ છ ે દાકરાભા ં દાલ ભાડંી 
ળક્મા શત થલા તેભની વાભે દાલ ભાંડી ળઔામ શત તલેા 
દાકરાભા ંતે તે તાના ઔાભઔાછના વંફંધભા ંદાલ 
ભાંડી ળઔળે ન ેતેભની વાભે દાલ ભાંડી ળઔળે.  
(૨) અ વંધલધાનના અયંબ-ે  
(ઔ) ટશડદ ડ ધભધનમન છભેાં ક્ષઔાય શમ એલી ઔઇ ઔાનૂની 
ઔામગલાશી ધનઔાર ફાઔી યશી શમ ત, ત ે ઔામગલાશીભાં 
ડ ધભધનમનન ેફદર ેબાયત વગં ક્ષઔાય તયીઔે ખણાળ;ે ને  
(ક) ઔઇ પ્રાંત ઔે દેળી યાજ્મ છભેાં ક્ષઔાય શમ એલી ઔાનનૂી 
ઔામગલાશી ધનઔાર-ફાઔી યશી શમ ત ત ેઔામગલાશીભા ંત ેપ્રાંત 
થલા દેળી યાજ્મન ેફદર ેતત્વભાન યાજ્મ ક્ષઔાય તયીઔે 
ખણાળે.  
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ઔામદાથી અેરા ધધઔાય ધવલામ, ઔઇ 

વ્મધક્તની ધભરઔત ચીનલી રઇ ળઔાળ ેનશી.  
 

  

અ બાખની ફીજી જોખલાઇને ધીન યશીન ે
બાયતના વભગ્ર યાજ્મક્ષતે્રભાં, લેાય, લાધણજ્મ ન ે

અંતય-વ્મલશાયની ચૂટ યશેળે. 
 

એઔ યાજ્મ ને ફીજા યાજ્મની લચ્ઙેના થલા 
બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ બાખની દંયના લેાય, 

લાધણજ્મ થલા અંતય-વ્મલશાયની ચૂટ ઈય જાશેય 
ટશતભા ં અલશ્મઔ છણામ તલેા ં ધનમંત્રણ વંવદ ઔામદાથી 
ભૂઔી ળઔળે. 
 

(૧) ન ચ્ચેદ ૩૦૨ ભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં વાતભી 

ન વૂધઙની માદી ૈઔી ઔઇ માદીભા ંલેાય ને લાધણજ્મ 
વંફંધી ઔઇ ણ નોંધની રૂએ, એઔ યાજ્મન ે ફીજા યાજ્મ 

ઔયતાં વંદખી અત ઔે અલાન  ધધઔૃત ઔયત થલા 
એઔ યાજ્મ ન ે ફીજા યાજ્મ લચ્ઙ ે ઔઇ બેદબાલ ઔયત ઔે 
ઔયલાન  ધધઔૃત ઔયત ઔામદ ઔયલાની વંવદને થલા 
યાજ્મના ધલધાનભંડને વત્તા યશેળે નશી. 
(૨) વંદખી અતા ઔે અલાન  ધધઔૃત ઔયતા થલા 
ઔઇ બેદબાલ ઔયતા ઔે ઔયલાન  ધધઔૃત ઔયતા ઔઇ ઔામદાથી 
એલ  જાશેય ઔયલાભાં અવ્મ  ં શમ ઔે બાયતના યાજ્મક્ષતે્રના 
ઔઇ બાખભા ં ભારની તંખીભાંથી ઉબી થતી ટયધ્થધતને 
શોંઙી લલાના શેત  ભાટે તેભ ઔયલ ં છરૂયી ચે ત વંવદન ે
તેલ ઔામદ ઔયલાભાં કંડ(૧)ભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ફાધ 
અલળ ેનશી. 

 

  

ન ચ્ચેદ ૩૦૧ થલા ૩૩ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ે
ચતા,ં ઔામદાથી ઔઇ યાજ્મન ં ધલધાનભંડ– 

(ઔ) યાજ્મભાં ફનાલેર ઔે ઈત્ાટદત ઔયેરા ભાર ઈય 
નાકલાભા ં અલત ઔઇ ઔય ફીજા યાજ્મ થલા વંગ 
યાજ્મક્ષેત્રભાંથી અમાત ઔયેરા તેના છલેા ભાર ઈય નાકી 
ળઔળે. ણ એ યીતે ઔે તેથી એલા અમાત ઔયેરા ને એલા 

ફનાલેરા ઔે ઈત્ાટદત ઔયેરા ભાર લચ્ઙ ેબેદબાલ દળાગલામ 

નટશ; ને  
(ક) તે યાજ્મ વાથે ઔે તનેી ંદયના લેાય, લાધણજ્મ ઔે 

અંતય-વ્મલશાયની ચૂટ ઈય જાશેય ટશતભા ંઅલશ્મઔ એલા ં
લાછફી ધનમંત્રણ ભૂઔી ળઔળે. 

યંત  કંડ (ક)ના શેત  ભાટેન  ં ઔઇ ધલધેમઔ ઔે 
વ ધાય યાષ્ટરધતની લૂગ ભંછૂયી ધવલામ, યાજ્મના 

ધલધાનભંડભાં યછૂ ઔે પ્ર્તાધલત ઔયી ળઔાળ ેનશી.  

યાષ્ટરધત, શ ઔભ ઔયીન ે ડમથા અદેળ અ ે ત ે

ધવલામ, ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદાની જોખલાઇ ઈય, 

ન ચ્ચેદ ૩૦૧ ન ે ૩૦૩ભાંના ઔઇ ભછઔૂયથી વય થળ ે
નટશ; ન ે 

ન ચ્ચેદ ૧૯ ના કંડ (૬) ના ટેા-કંડ (૨) ભા ં
ઈલ્લેકેરી ઔઇ ણ ફાફત વંફંધી શમ તટેર ેંળ ેવંધલધાન 
(ઙથા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૫ના અયંબ શેરાં ઔયેરા 

ઔઇ ઔામદાના ભરન ેન ચ્ચેદ ૩૦૧ભાંના ભછઔૂયથી વય 
થળે નટશ થલા તેલી ફાફત વંફંધી ઔઇ ઔામદ ઔયલાભાં 
વંવદને થલા યાજ્મના ધલધાનભંડને તથેી ફાધ અલળ ે
નશી. 
 

વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ ની 

ન ચ્ચેદ ૨૯ ને ન વૂધઙથી યદ ઔમો ચે.  
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ન ચ્ચેદ : ૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૩ ને ૩૦૪ના શેત  ાય ાડલા 

ભાટે, વંવદ તાને મગ્મ રાખે તલેા વત્તાધધઔાયન ે

ઔામદાથી નીભી ળઔળે ને એ યીત ે ધનભામેરા 
વત્તાધધઔાયીને તે છરૂયી ખણ ે તેલી વત્તા ને પયજો 
વોંી ળઔળે. 

 

 

 

 

  

અ બાખભા,ં વંદબગથી ડમથા ેધક્ષત ન શમ ત 

‘‘યાજ્મ’’ એ ળબ્દપ્રમખભા ં છમ્ભ  ને ઔાશ્ભીય યાજ્મન 

વભાલેળ થત નથી. 
 

  

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે 

વંગના થલા ઔઇ યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથ ેવંફંધ ધયાલતી 
જાશેય વલેા ને છગ્માભાં બયતીન ં ને તનેા ઈય 
ધનભામેરી વ્મધક્તની વેલાની ળયતન ં ધનમભન 
ધલધાનભંડના ધધધનમભથી ઔયી ળઔાળ.ે 

યંત  અ ન ચ્ચેદ શેઠ વભ ધઙત ધલધાનભંડના 
ધધધનમભથી ઔે તે શેઠ તે થે જોખલાઇ ઔયલાભા ંન અલ ે
ત્માં વ ધી, વંગના ઔાભઔાછ વાથે વંફંધ ધયાલતી વલેા 

ને છખાની, ફાફતભા ંયાષ્ટરધતન,ે થલા તે અદળે 

ઔયે ત ે વ્મધક્તન ે ન ે યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથે વફંંધ 
ધયાલતી વલેા ન ે છખાની ફાફતભાં યાજ્મના 
યાજ્મારને થલા તે અદેળ ઔયે તે વ્મધક્તને એલી 
વેલાભા ંને છખાભા ંબયતીના ન ેતેના ઈય ધનભામરેી 
વ્મધક્તની વલેાની ળયતના ધનમભન ભાટે ધનમભ 
ઔયલાની વત્તા યશેળે ન ેએ યીત ેઔયેરા ધનમભ એલા ઔઇ 
ધધધનમભની જોખલાઇને ધીન યશીન ે વયઔતાગ 
યશેળે. 
 

  

(૧) અ વંધલધાનથી ્ષ્ટણ ે જોખલાઇ ઔયી શમ ત ે
ધવલામ, વંધની વંયક્ષણ વેલાની થલા ભ લ્ઔી વેલાની 

થલા ધકર બાયતીમ વેલાની વભ્મ થલા વંગ 
શેઠની વંયક્ષણ વાથ ે વંફંધ ધયાલતી ઔઇ છખા થલા 
ઔઇ ભ રઔી છખા ઈય શમ તેલી દયેઔ વ્મધક્ત યાષ્ટરધતની 
ભયજી શમ ત્મા ંવ ધી શદ્દા ઈય યશેળે ન ેઔઇ યાજ્મની 
ભ રઔી વેલાની વભ્મ થલા ઔઇ યાજ્મ શેઠ ભ રઔી છખા 
ઈયની દયેઔ વ્મધક્ત યાજ્મના યાજ્મારની ઇચ્ચા શમ ત્મા ં
વ ધી શદ્દા ઈય યશેળે. 
(૨) વંગ ઔે ઔઇ યાજ્મ શેઠ ઔઇ ભ રઔી છખા ઈયની 
વ્મધક્ત, મથાપ્રવંખ યાષ્ટરધતની થલા તે યાજ્મના 

યાજ્મારની ભયજી શમ ત્માં વ ધી શદ્દ ધયાલતી શલા 
ચતા,ં યાષ્ટરધત ઔે યાજ્મારની કાવ રામઔાત ધયાલતી 

વ્મધક્તની વલેા ભેલલાન  ં છરૂયી ખણ ે ત ઔઇ વંયક્ષણ 
વેલાની થલા ઔઇ ધકર બાયતીમ વલેાની થલા વંગ 
ઔે વભ્મની ભ રઔી વલેાની વભ્મ ન શમ તલેી વ્મધક્તન ેઅ 
વંધલધાન શેઠ એલી ઔઇ છખા ઈય ઔાભ ઔયલા ભાટે છ ે
ઔયાય શેઠ નીભલાભાં અલે તેભાં ઔયાય ભ છફની ભ દત   યૂી 
થામ ત ે શેરા ં ત ે છખા નાફદૂ ઔયલાભા ંઅલ ેથલા તનેી 
ઔઇ ખેયલતગણૂઔ ધવલામના ઔાયણ ેતેન ેત ેછખા કારી ઔયલી 
ડે ત તનેે લતય અલાની જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે 
 

(૧) વંગની ઔઇ ભ રઔી વેલા થલા ઔઇ ધકર બાયતીમ 
વેલા થલા યાજ્મની ઔઇ ભ રઔી વલેાના વભ્મન ેથલા 
વંગ ઔે યાજ્મ શેઠની ઔઇ ભ રઔી છખા ઈયની વ્મધક્તને છ ે
વત્તાધધઔાયીએ તનેે નીભેરી શમ તેના તાફાના 
વત્તાધધઔાયીથી ફયતયપ ઔે શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔળ ે
નશી.  
(૨) ઈય છણાવ્મા ભ છફની ઔઇ ણ વ્મધક્તન ે તનેી 
વાભેના અક્ષેની તેન ે જાણ ઔયલાભા ંઅલી શમ ને ત ે
અક્ષે ંખ ે તેન ે ફઙાલની લાછફી તઔ અલાભા ંઅલી 
શમ તેલી તાવ ઔમાગ ધવલામ તેને તેલી ઔઇ ધળક્ષા ઔયી 
ળઔાળે નટશ. 

યંત  એલી તાવને ંત ેઅલી ઔઇ ધળક્ષા ઔયલા 
ધામ ું શમ ત્માયે, એલી ધળક્ષા, એલી તાવ દયધભમાન 

રેલામેરા  યાલાના અધાયે છ ઔયી ળઔાળ ે ને ઔયલા 
ધાયેરી ધળક્ષા ધલળ ે યછૂઅત ઔયલાની લાછફી તઔ અલી 
ઔઇ વ્મધક્તને અલાન  છરૂયી યશેળે નટશ. 
       લધ ભા,ં નીઙેના પ્રવંખભાં અ કંડ રાખ  ડળ ેનટશ -  
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(ઔ) ઔઇ વ્મધક્તન ે પછદાયી ખ નાના અયવય દધત 
ઠયાલતી તનેી લતગણઔૂના ઔાયણ ેફયતયપ ઔે શદ્દા દૂય ઔયલાભાં 
અલી શમ થલા તનેી ામયી ઈતાયલાભા ં અલી શમ 
ત્માયે; થલા  

(ક) ઔઇ વ્મધક્તન ે ફયતયપ ઔે શદ્દા યથી દૂય ઔયલા 
થલા તનેી ામયી ઈતાયલા ભાટેની વત્તા ધયાલતા 
ધધઔાયીન ે કાતયી થામ ઔે ત ે છનેી રધેકત નોંધ ઔયલી 
જોઇએ એલા ઔઇ ઔાયણ ેએલી તાવ શાથ ધયલાન  ંલાછફી 
ને વ્મલશારુ નથી ત્માયે; થલા 

(ખ) મથાપ્રવંખ, યાષ્ટરધત થલા યાજ્મારન ેકાતયી થામ 

ઔે યાજ્મની વરાભતીના ટશતભાં એલી તાવ શાથ ધયલાન  ં
ઇષ્ટ નથી ત્માયે. 

(૩) ઈય છણાવ્મા ભ છફની ઔઇ વ્મધક્ત ંખ ેકંડ (૨) ભા ં
ઈલ્લેકેરી તાવ શાથ ધયલાન ં લાછફી ને વ્મલશારુ ચે ઔે 
ઔેભ તેલ ઔઇ પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ, ત એલી વ્મધક્તન ે

ફયતયપ ઔયલા ઔે શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા થલા તેની 
ામયી ઈતાયલા ભાટેની વત્તા ધયાલતા ધધઔાયીન ત ે
ઈયન ધનણગમ અકયી ખણાળ.ે 
 

(૧) બાખ-૬ના પ્રઔયણ-૬ભાં થલા બાખ-૧૧ભાં ખભે ત ે
ભછઔૂય શમ ત ે ચતા ં યાજ્મવબાએ શાછય યશી તેભા ં ભત 
અનાયાના ચાભાં ચા ફે તૃતીમાંળ વભ્મના 
ટેઔાલાા ઠયાલથી જાશેય ઔમ ું શમ વગં ને યાજ્મ લચ્ઙ ે
વટશમાયી તલેી એઔ થલા લધ  ધકર બાયતીમ વલેા 
(ધકર બાયતીમ ડમાધમઔ વેલા વટશત) ઉબી ઔયલાન  
યાષ્ટરના ટશતભા ંછરૂયી ઔે ઇષ્ટ ચે, ત વંવદ તેને ભાટે ઔામદાથી 

જોખલાઇ ઔયી ળઔળે ન ેઅ પ્રઔયણની ફીજી જોખલાઇને 
ધીન યશીન,ે તેલી ઔઇ વેલાભાં બયતીન  ંને ધનભામરેી 

વ્મધક્તની વલેાની ળયતન ં ધનમભન ઔયી ળઔળે. 
(૨) અ વધંલધાનના અયંબ ેબાયતીમ લશીલટી વલેા ન ે
બાયતીમ રીવ વેલા તયીઔે કતી વલેા અ 
ન ચ્ચેદ શેઠ વંવદ ેઉબી ઔયેરી વલેા ચે એભ ખણાળ.ે 
(૩) કંડ (૧) ભાં ઈલ્લેકેર ધકર બાયતીમ ડમાધમઔ વેલાભાં 

ન ચ્ચેદ ૨૩૬ ભા ં વ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણેના ધછલ્લા 
ડમામાધીળથી ઉતયતા દયજ્જાની ઔઇ છખાન વભાલેળ થળ ે
નશી. 
(૪) ઈયક્ત ધકર બાયતીમ ડમાધમઔ વલેા ઉબી 
ઔયલાની જોખલાઇ ઔયતા ઔામદાભાં ત ેઔામદાની જોખલાઇને 
ભરભાં રાલલા ભાટે છરૂયી શમ તેલી, બાખ-૬ના પ્રઔયણ 

૬ના વ ધાયા ભાટેની જોખલાઇ શલી જોઇળે ને એલ 

ઔામદ ન ચ્ચેદ  ૩૬૮ ના શેત  ભાટે અ વધંલધાનન 
વ ધાય શલાન  ંખણાળ ેનશી. 
 

 

(૧) વંવદ ઔામદ ઔયીને – 

(ઔ) અ વંધલધાનના અયંબ શેરા,ં વેઔેટયી પ ્ટેટ 

થલા વેિેટયી પ ્ટેટ-ઇન-ઔાઈધડવર દ્વાયા બાયતભાં 
તાછની ઔઇ ભ રઔી વલેાભાં ધનભામેરી ન ે વંધલધાન 
(ઠ્ઠાલીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૭૨ ના અયંબ ેન ે

તે ચી બાયત ઔે ઔઇ યાજ્મ વયઔાય શેઠ ઔઇ નઔયીભા ંઔે 
ઔઇ છખા ઈય નઔયીભા ં ઙાર  શમ તલેી વ્મધક્તના ં
ભશેનતાણા,ં યજા ને ેડળન ંખેની તેભની વલેાની 

ળયતભા ં ને ધળ્તન ે રખતી ફાફત ંખનેા તભેના 
શઔભા,ં બૂતરક્ષી થલા બધલષ્મરક્ષી તાયીકથી પેયપાય 

ઔયી ળઔળે થલા ત ેયદ ઔયી ળઔળે; 

(ક) અ વંધલધાનના અયંબ શેરાં વેિેટઔયી પ ્ટેટ 
થલા વેિેટયી પ ્ટેટ-ઇન-ઔાઈધડવર દ્વાયા બાયતભાં 
તાછની ઔઇ ભ રઔી વેલાભાં ધનભામા ચી, વધંલધાન 

(ઠ્ઠાલીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૭૨ ના અયંબ 

શેરા ંઔઇ ણ ધનલૃત્ત થતી થલા ફીજી યીતે નઔયીભાં ન 
યશેતી વ્મધક્તના ં ેડળન ખંેની વલેાની ળયતભાં 
બૂતરક્ષી થલા બધલષ્મરક્ષી તાયીકથી પેયપાય ઔયી ળઔળ ે
થલા તે યદ ઔયી ળઔળે.  
યંત , ઈચ્ઙતભ ડમામારમના થલા ઈચ્ઙ ડમામારમના 

ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ ફીજા ડમામાધીળ, બાયતના ધનમંત્રઔ-

ભશારેકા યીક્ષઔ ન ેવંગના થલા યાજ્મના રઔ વલેા 
અમખના ધ્મક્ષ થલા ફીજા વભ્મ થલા ભ ખ્મ ઙૂટંણી 
ઔધભશ્નયન શદ્દ ધયાલતી શમ ઔે ધયાવ્મ શમ તલેી ઔઇ 
વ્મધક્તની ફાફતભાં ટેા-કંડ (ઔ) થલા ટેા-કંડ (ક) 
ભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયન થગ, બાયતભા ંતાછની ઔઇ ભ રઔી 

વેલાભા ં વેિેટયી પ ્ટેટ થલા વેિેટયી પ ્ટેટ-
ઇન-ઔાઈધડવરે નીભેરી વ્મધક્ત શલાને ઔાયણ,ે છટેરે વ ધી 

એલી ળયત તનેે રાખ  ડતી શમ તેટર ે વ ધી શમ તે 
ધવલામ, તેની ધનભણૂઔ થમા ચી તનેી એલી વલેાની 

ળયતભા ંતેન ેખેયરાબ થામ તે યીત,ે પેયપાય ઔયલા થલા ત ે

યદ ઔયલાની વંવદને વત્તા ભે ચે તલે ઔયલ નશી. 
(૨) અ ન ચ્ચેદ શેઠ ઔામદાથી વંવદ ેજોખલાઇ ઔયી શમ 
તેટરે ંળ ે શમ તે ધવલામ, કંડ (૧)ભાં ઈલ્લકેેર 

વ્મધક્તની વેલાની ળયતન ં ધનમભન ઔયલાની અ 
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વંધલધાનની ફીજી ઔઇ જોખલાઇ શેઠની ઔઇ ધલધાનભંડ 
થલા ફીજા વત્તાભંડની ઔઇ ણ વત્તાને અ ન ચ્ચેદના 
ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ેનશી. 
(૩) (ઔ) કંડ (૧) ભા ંઈલ્લેકરે ઔઇ વ્મધક્તએ ઔયી અરેા 
ઔઇ ઔયાય, ઔફૂરાત થલા તેના છલેા છ ફીજા કતની ઔઇ 

વશી-ળેયાભાંથી ઈધ્થત થતી થલા બાયતભા ં તાછની 
ઔઇ ભ રઔી વેલાભાંની તેની ધનભણૂઔના વંફંધભા ંથલા ટશંદ 
ડ ધભધનભમનની થલા તેના ઔઇ પ્રાંતની વયઔાય શેઠની 
તેની નઔયીના વાતત્મના વફંંધભાં તેલી વ્મધક્તન ેભઔરરેા 
ઔઇ ત્રભાથંી ઈધ્થત થતી ઔઇ તયઔાયભા;ં 

(ક) ભૂ ધધધનમધભત ઔમાગ પ્રભાણે ન ચ્ચેદ ૩૧૪ શેઠના 
ઔઇ શઔ, છલાફદાયી થલા પયછ વંફંધી ઔઇ તયઔાયભા,ં 

ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ેતેભછ ફીજા ઔઇ ડમામારમન ેશઔૂભત 
યશેળે નશી. 
(૪) ભૂ ધધધનમધભત ઔમાગ પ્રભાણનેી ન ચ્ચેદ ૩૧૪ભા ં
થલા અ વંધલધાનની ફીજી ઔઇ જોખલાઇભા ંખભે તે ભછઔૂય 
શમ તે ચતા,ં અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ ભરભા ંઅલળ.ે 
 

અ વંધલધાન શેઠ અ થે ફીજી જોખલાઇ ઔયલાભા ં ન 
અલ ે ત્મા ં વ ધી, અ વધંલધાનના અયંબની તયત શેરા ં

ભરભાં શમ તેલા ન ેઅ વંધલધાનના અયંબ ચી, ઔઇ 

જાશેય વેલા ઔે છખા તયીઔે ઙાર  શમ તેને રાખ  ડતા શમ 
તેલા તભાભ ઔામદા અ વંધલધાનની જોખલાઇ વાથ ે
વ વંખત શમ તટેર ેંળ ેભરભાં ઙાર  યશેળે. 
 

વંધલધાન (ઠ્ઠાલીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 

૧૯૭૨ની ઔરભ ૩થી યદ ઔમો ચે.  
(તાયીક ૨૯-૮-૯૨ થી ભરી.) 

 

(૧) અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે વંગન ે

એઔ રઔ વેલા અમખ ને દયેઔ યાજ્મન ેએઔ રઔ વેલા 
અમખ યશેળે. 
(૨) ફે ઔે લધ  યાજ્મ તેભના છૂથ ભાટે એઔ રઔ વલેા 
અમખ યાકલાની વભછૂતી ઔયી ળઔળે ને ત ેયાછમ ઔૈી 

દયેઔ યાજ્મના ધલધાનભંડન  ં ખૃશ થલા જ્માં ફ ેખૃશ શમ 
ત્માં દયેઔ ખૃશ એ ભતરફન ઠયાલ વાય ઔયે, ત વંવદ તે 

યાજ્મની છરૂટયમાત વંતલા એઔ વમં ક્ત યાજ્મ રઔ 
વેલા અમખ (છને અ પ્રઔયણભાં ‘‘વંમ ક્ત અમખ’’ 

તયીઔે ઈલ્લેક ઔમો ચે તે), નીભલા ભાટે ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયી 

ળઔાળે. 
(૩) ઈય છણાવ્મા ભ છફના ઔઇ ઔામદાભા ં ત ે ઔામદાના 
શેત  ફય રાલલા ભાટે છરૂયી ઔે ઇષ્ટ શમ તલેી અન ધંખઔ 
ને ાટયણાધભઔ જોખલાઇન વભાલેળ ઔયી ળઔાળ.ે  
(૪) ઔઇ યાજ્મના યાજ્માર યાજ્મની તભાભ થલા ઔઇ 
છરૂટયમાત વંતલા ભાટે વગં રઔ વેલા અમખ ધલનતંી ઔયે 
ત યાષ્ટરધતની ભંછૂયીથી ત ેતેભ ઔયલા વંભત થઇ ળઔળ.ે 
(૫) અ વધંલધાનભાં વગં રઔ વલેા અમખ થલા યાજ્મ 
રઔ વેલા અમખ ંખનેા ઈલ્લેક શમ ત્મા,ં વંદબગથી 

ડમથા ધેક્ષત ન શમ ત, પ્ર્ત ત કાવ ફાફત ંખ ે

મથાપ્રવંખ, વંગની થલા યાજ્મની છરૂટયમાત વંતનાય 

અમખ ંખનેા ઈલ્લેક ચે એલ થગ ઔયલાભા ંઅલળ.ે  
 

(૧) રઔ વેલા અમખના ધ્મક્ષન ેને ફીજા વભ્મને, 

વંગ અમખ થલા વંમ ક્ત અમખની ફાફતભા,ં યાષ્ટરધત 

ને યાજ્મ અમખની ફાફતભા,ં ત ે યાજ્મના યાજ્માર 

નીભળ.ે 
યંત  દયઔે રઔ વલેા અમખના ધાગથી નજીઔની 

વંખ્માના વભ્મ, દયેઔે તાની ધનભણૂઔની તાયીક ે બાયત 

વયઔાય શેઠ થલા ઔઇ યાજ્મની વયઔાય શેઠ ચાભાં 
ચા દવ લગ વ ધી શદ્દ ધયાવ્મ શમ એલા શલા જોઇએ 
ને વદયશ  દવ લગની ભ દતની ખણતયીભા ં તેલા વભ્મએ 
બાયતભા ં તાછ શેઠ થલા ઔઇ દેળી યાજ્મની વયઔાય 
શેઠ અ વંધલધાનના અયંબ શેરાં છ ે ભ દત દયધભમાન 
શદ્દ ધયાવ્મ શમ તેન વભાલેળ ઔયલાભાં અલળ.ે 
(૧-ઔ) અમખના ધ્મક્ષન શદ્દ કારી ડે ત થલા 
ખેયશાછયીને ઔાયણ ેથલા ફીજા ઔઇ ઔાયણ ેતે તાના 
શદ્દાની પયજો ફજાલી ન ળઔે ત, મથાપ્રવંખ, કારી ડેરા 

શદ્દા ઈય કંડ (૧) શેઠ ધનભામેરી ઔઇ વ્મધક્ત તેની પયજો 
ન વબંાે, ત્મા ંવ ધી થલા ધ્મક્ષ તાની પયછ ઈય 

શાછય ન થામ ત્મા ં વ ધી, વંગ અમખની થલા વમં ક્ત 

અમખની ફાફતભા,ં યાષ્ટરધત ન ેઔઇ યાજ્મ અમખની 

ફાફતભા,ં યાજ્મના યાજ્માર અમખના ફીજા વભ્મભાથંી 

તે શેત  ભાટે નીભે ત ેવભ્મ, તેભની પયજો ફજાલળ.ે 
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(૨) રઔ વલેા અમખના વભ્મ, તાન શદ્દ વબંાે ત ે

તાયીકથી ચ લગની ભ દત વ ધી થલા વંગ અમખની 
ફાફતભા ંત ેાંવઠ લગની ઉંભયના ન ેયાજ્મ અમખની ઔે 
વંમ ક્ત અમખની ફાફતભાં ફાવઠ લગની ઉંભયના થામ, 

એ ફેભાથંી છ ેલશેર  ંફન ેત્માં વ ધી, યંત  – 

(ઔ) ઔઇ રઔ વેલા અમખના વભ્મ વંગ અમખની ઔે ઔઇ 
વંમ ક્ત અમખની ફાફતભાં યાષ્ટરધતન ે ન ે ઔઇ યાજ્મ 
અમખની ફાફતભા ં ત ે યાજ્મના યાજ્મારન ે વંફધીન ે
તાની વશીલાા રકાણથી તાના શદ્દાન ં યાજીનાભ  
અી ળઔળે ; 

(ક) ઔઇ રઔ વલેા અમખના વભ્મને ન ચ્ચેદ ૩૧૭ ના 
કંડ (૧) થલા કંડ (૩) ભાં જોખલાઇ ઔયેરી યીત ે તેભના 
શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળ.ે 
(૩) ઔઇ રઔ વલેા અમખના વભ્મ તયીઔે શદ્દ ધયાલતી 
વ્મધક્ત તાના શદ્દાની ભ દત ૂયી થમે ત ે શદ્દા ઈય પેય 
ધનભણંૂઔ ભાટે ાત્ર ખણાળ ેનશી. 
 

(૧) કંડ (૩) ની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે રઔ વેલા 

અમખના ધ્મક્ષ થલા ડમ ઔઇ વભ્મન,ે યાષ્ટરધતના 

શ ઔભથી ખેયલતગણઔૂને ઔાયણ ે તેભના શદ્દા ઈયથી ત્માયે છ 
દૂય ઔયી ળઔાળ ેઔે જ્માયે યાષ્ટરધતએ ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ે
તે ખં ે ચાણ ઔમ,ે વદયશ  ડમામારમ,ે ન ચ્ચેદ ૧૪૫ શેઠ 

એ થ ેઠયાલેરી ઔામગયીધત ન વાય ઔયેરી તાવ ઈયથી 
યીટગ  ઔમો શમ ઔે, મથાપ્રવંખ, ધ્મક્ષ થલા એલા ફીજા 

વભ્મને ત ેઔાયણવય શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયલા જોઇળે. 
(૨) વંગ અમખના થલા વંમ ક્ત અમખના વફંંધભાં, 

યાષ્ટરધત ન ેયાજ્મ અમખના વંફંધભા ંયાજ્માર, છભેના 

ંખે કંડ (૧) શેઠ ઈચ્ઙતભ ડમામારમને  ચાણ ઔયલાભા ં
અવ્મ ં શમ તેલા, અમખના ધ્મક્ષ થલા ડમ ઔઇ 

વભ્મન,ે યાષ્ટરધત એલા  ચાણ ધલળે ઈચ્ઙતભ ડમામારમન 

ટયટગ  ભળ્,ે શ ઔભ વાય ન ઔયે ત્માં વ ધી, શદ્દા ઈયથી 

ભઔૂપ યાકી ળઔળે.  
(૩) કંડ (૧) ભાં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં રઔ વલેા 

અમખના ધ્મક્ષ થલા ફીજા ઔઇ વભ્મ – 

(ઔ) નાદાય ઠયાલામ; થલા 

(ક) તાના શદ્દાની ભ દત   દયધભમાન તાના શદ્દાની 
પયજો ધવલામની ઔઇ વલેતન નઔયી ઔયતા શમ; થલા 

(ખ) યાષ્ટરધતના ધબપ્રામ પ્રભાણ ે ભાનધવઔ ઔે ળાયીટયઔ 
ળધક્તના ઔાયણ ે શદ્દા ઈય ઙાર  યશેલા ભાટે રામઔ ન 
શમ, 

- ત યાષ્ટરધત, શ ઔભ ઔયીને તે ધ્મક્ષને થલા 

એલા વભ્મન,ે શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔળે. 

(૪) ઔઇ રઔ વેલા અમખના ધ્મક્ષ ઔે ફીજા વભ્મ 
બાયત વયઔાયે થલા ઔઇ યાજ્મની વયઔાયે ઔયેરા થલા 
તેભના લતી ઔયામેરા ઔઇ ઔયાય ઔે ઔફૂરાતનાભાભા,ં ઔઇ 

વં્થાધત ઔંનીના વભ્મ તયીઔે શમ ત ેધવલામ ન ેફીજા 
વભ્મની વાથવાથ શમ તે ધવલામ ફીજી યીતે વફંધં ઔે 
ટશત ધયાલતા શમ ઔે ધયાલતા થમા શમ થલા ઔઇ યીત ે
તેના નપાભા ં ઔે તેભાથંી પ્રાપ્ત થતા ઔઇ રાબ ઔે ભતયભાથંી 
બાખ ભેલલા શમ, ત તે કંડ નપાભા ં ઔે તેભાથંી પ્રાપ્ત 

થતા ઔઇ રાબ ઔે ભતયભાથંી બાખ ભેલતા શમ, ત તે 

કંડ (૧) ના શેત  ૂયતા ખયેલતગણૂઔ ભાટે ખ નેખાય ચે એભ 
ખણાળે. 
 

વંધ અમખની ઔે ઔઇ વંમ ક્ત અમખની ફાફતભાં 
યાષ્ટરધત ને ઔઇ યાજ્મ અમખની ફાફતભાં ત ેયાજ્મના 
યાજ્માર ધલધનમભ ઔયીન,ે- 

(ઔ) અમખના વભ્મની વખં્મા ન ેતેભની ળયત નક્કી 
ઔયી ળઔળે; ન ે 

(ક) અમખના ્ટાપની વખં્મા ને તેભની વલેાની ળયત 
ંખે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 

યંત  ઔઇ રઔ વેલા અમખના વભ્મની વલેાની 
ળયતભાં તેની ધનભણૂઔ ચી, તનેે ખેયરામઔ થામ તેલ 

પેયપાય ઔયી ળઔાળ ેનશી. 
 

શદ્દા ધયાલતા ફંધ  થતાં – 

(ઔ) વંધ રઔ વલેા અમખના ધ્મક્ષ, બાયત વયઔાય 

થલા ઔઇ યાજ્મ વયઔાય શેઠ ફીજી ઔઇ નઔયી ભાટે 
ાત્ર ખણાળ ેનટશ; 

(ક) ઔઇ યાજ્મ રઔ વલેા અમખના ધ્મક્ષ, વંગ રઔ 

વેલા અમખના ધ્મક્ષ ઔે તેના ફીજા વભ્મ તયીઔે થલા 
ફીજા ઔઇ યાજ્મ રઔ વલેા અમખના ધ્મક્ષ તયીઔે 
ધનભાલા ભાટે ાત્ર ખણાળ,ે ણ બાયત વયઔાય થલા ઔઇ 
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યાજ્મ વયઔાય શેઠ ફીજી ઔઇ નઔયી ભાટે ાત્ર ખણાળ ે
નટશ; 

(ખ) વંગ રઔ વલેા અમખના ધ્મક્ષ ધવલામના, ઔઇ 

વભ્મ, વંગ રઔ વેલા અમખના ધ્મક્ષ તયીઔે થલા 

ઔઇ યાજ્મ રઔ વલેા અમખના ધ્મક્ષ તયીઔે ધનભાલા ભાટે 
ાત્ર ખણાળ,ે ણ બાયત વયઔાય થલા ઔઇ યાજ્મ 

વયઔાય શેઠ ફીજી ઔઇ નઔયી ભાટે ાત્ર ખણાળ ેનટશ; 

(ગ) ઔઇ યાજ્મ રઔ વેલા અમખના ધ્મક્ષ ધવલામના 
ઔઇ વભ્મ, વંગ રઔ વેલા અમખના ધ્મક્ષ ઔે ફીજા 

વભ્મ તયીઔે થલા તે યાજ્મ થલા ફીજા યાજ્મ રઔ વલેા 
અમખના છ ધ્મક્ષ તયીઔે ધનભાલા ભાટે ાત્ર ખણાળ,ે ણ 

બાયત વયઔાય થલા યાજ્મ વયઔાય શેઠ ફીજી ઔઇ 
નઔયી ભાટે ાત્ર ખણાળ ેનશી. 
 

(૧) વંધની વેલાભા ં ન ે તેભની વલેાભા ં ન ે
યાજ્મની વલેાભા ંધનભણૂઔ ભાટેની યીક્ષાન  ંવંઙારન 
ઔયલાની ન િભે વગં ન ે યાજ્મ રઔ વેલા અમખની 
પયછ યશેળે. 
(૨) ફ ે ઔે તેથી લધ  યાજ્મ કાવ રામઔાત ધયાલતા 
ઈભેદલાયની અલશ્મઔતાલાી વેલા ભાટે વંમ ક્ત 
બયતીની મછના ગડલાભા ંને તેના ભરભાં તેભને ભદદ 
ઔયલાની ધલનંતી ઔયે, ત તેભ ઔયલાની ણ વંગ રઔ વલેા 

અમખની પયછ યશેળે. 
(૩) મથાપ્રવંખ, વંગ રઔ વેલા અમખ થલા યાજ્મ રઔ 

વેલા અમખની – 

(ઔ) ભ રઔી વેલાભાં ન ે ભ રઔી છખા ભાટે બયતીની 
દ્ધત વંફંધી તભાભ ફાફત ધલ;ે 

(ક) ભ રઔી વેલા ને છખા ઈય ધનભણૂઔ ઔયલાભાં 
ન વયલાના ધવદ્ાંત ધલળ ેન ેએલી ધનભણૂઔ, ફઢતી 

થલા ફદરી ભાટે ઈભેદલાયની મગ્મતા ધલ;ે 

(ખ) બાયત વયઔાય થલા ઔઇ યાજ્મ વયઔાય શેઠ 
ભ રઔી શેધવમતથી નઔયી ઔયનાયી ઔઇ વ્મધક્ત વંફધંી 
ધળ્તની તભાભ ફાફત તેભછ એલી ફાફત વફધંી 
ધનલેદનત્ર ને યજી ધલ;ે 

(ગ) બાયત વયઔાય ઔે ઔઇ યાજ્મ વયઔાય શેઠ ઔે બાયતભા ં
તાછ શેઠ ઔે ઔઇ દેળી યાછમની વયઔાય શેઠ, ભ રઔી 

શેધવમતથી નઔયી ઔયતી ઔે ઔયી ઙૂઔેરી વ્મધક્તએ તાની 
પયછ ફજાલલાભાં ઔયેરા થલા ઔમાગન ં ધબપ્રેત શમ તેલા ં
ઔામો ંખે તનેી વાભે ઔયલાભાં અલેરી ઔાનૂની ઔામગલાશીભાં 
તાન ફઙાલ ઔયલાભા ં તેને થમેર ં કઙગ, મથાપ્રવંખ, 

બાયતના એઔધત્રત પંડભાથંી થલા યાજ્મના એઔધત્રત 
પંડભાંથી ાલ  ં જોઇએ એલા ઔઇ વ્મધક્તના થલા તેના 
ંખેના દાલા ધલ;ે 

(ઙ) બાયત વયઔાય ઔે ઔઇ યાજ્મ વયઔાય શેઠ ઔે બાયતભાં 
તાછ શેઠ ઔે ઔઇ દેળી યાજ્મની વયઔાય શેઠ ભ રઔી 
શેધવમતથી નઔયી ઔયતી ઔઇ વ્મધક્તને થમેરી ઇજા 
ંખેન ં ેડળન ભેલલા ભાટેના દાલા ધલળ ે ને તે ંખ ે
અલાની યઔભ વંફંધી ઔઇ પ્રશ્ન ધલ,ે વરાશ રલેાલી 

જોઇળે ને તે યીતે ધલઙાયણા ભાટે ભઔરેરી ઔઇ ફાફત 
ંખે ન,ે મથાપ્રવંખ, યાષ્ટરધત થલા યાજ્મના યાજ્માર 

તેભને ધલઙાયણા ભાટે ભઔર ેએલી ફીજી ઔઇ ફાફત ંખે 
વરાશ અલાની રઔ વલેા અમખની પયછ યશેળે. 

યંત  ધકર બાયતીમ વલેા ંખે યાષ્ટરધત 
ન ે ઔઇ યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથે વફંંધ ધયાલતી ફીજી 
વેલા ને છખા ંખ ેયાજ્માર વાભાડમ ણ ેથલા 
ઔઇ કાવ લખગના દાકરાભા ં થલા ઔઇ કાવ વજંોખભા ં
રઔ વેલા અમખની વરાશ રેલાન  ં છભેાં છરૂયી નટશ યશે 
તેલી ફાફત ધનટદગષ્ટ ઔયતા ધલધનમભ ઔયી ળઔળે. 
(૪) ન ચ્ચેદ ૧૬ ના કંડ (૪) ભાં ઈલ્લેકેરી ઔઇ જોખલાઇ ઔઇ 
યીત ે ઔયી ળઔામ ત ે ંખ ે થલા ન ચ્ચેદ ૩૩૫ ની 
જોખલાઇન ેઔઇ યીત ેભરભાં રાલી ળઔામ તે ંખે રઔ 
વેલા અમખની વરાશ રલેાન ં કંડ (૩) ભાંના ઔઇ ણ 
ભછઔૂયથી અલશ્મઔ ખણાળ ેનશી. 
(૫) યાષ્ટરધતએ થલા યાજ્મના યાજ્મારે કંડ (૩)ના 
યંત ઔ શેઠ ઔયેરા તભાભ ધલધનમભન ે તે ઔયલાભાં અલ ે
ચી, ફનતી ત્લયાએ, મથાપ્રવંખ, વંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ 

થલા યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશ ઔે દયેઔ ખૃશ વભક્ષ 
ચાભાં ચા ઙોદ ટદલવ ભાટે ભૂઔલા જોઇળે ન ે ત ે
ધલધનમભ અ યીત ે ભૂઔામ ત ેવત્ર દયધભમાન વંવદના ફનં ે
ખૃશ થલા યાજ્મના ધલધાનભંડન ં ખૃશ થલા તેના ફંન ે
ખૃશ, યદ ઔયીને થલા વ ધાયા ઔયીને છ ે પેયપાય ઔયે તને ે

અધીન યશેળે. 
 

મથાપ્રવંખ, વંવદ ેથલા ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા 

ધધધનમભથી, વંગ ઔે યાજ્મની વલેા ંખ ેઔઇ ્થાધનઔ 

વત્તાભંડ ઔે ઔામદાથી યઙામેરા ફીજા વં્ થાધત ભંડની 
થલા ઔઇ જાશેય વં્ થાની વેલા ંખ ેવંધ રઔ વલેા 
અમખ ઔે યાજ્મ રઔ વેલા અમખ લધાયાનાં ઔામો ઔયલા 
ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
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અમખના વભ્મ થલા ્ટાપને થલા તેભન ે
ંખે અલાના ખાય બર્થથાં ને ેડળન વટશતન ં વગં ઔે 
યાજ્મ રઔ વલેા અમખન ં કઙગ, મથાપ્રવંખ, બાયતના 

એઔધત્રત પંડ કાત ે થલા યાજ્મના એઔધત્રત પંડ કાતે 
ઈધાયલાભાં અલળ.ે 
 

(૧) ત ેઔયેરા ઔાભ ધલેન ટયટગ  યાષ્ટરધત વભક્ષ દય લ ે
યછૂ ઔયલાની વંગ અમખની પયછ યશેળે ને એલ ટયટગ  
ભળ્,ે યાષ્ટરધત, છભેા ંઅમખની વરાશ ્લીઔાયાઇ ન શમ 

એલી ઔઇ ફાફત શમ ત ત ે ંખ ે એલા ્લીઔાયના ં
ઔાયણ વભજાલતી માદી વટશત તનેી એઔ નઔર વંવદના 
દયેઔ ખૃશ વભક્ષ ભ ઔાલળ.ે 
(૨) તે ઔયેરા ઔાભ ધલને ટયટગ  યાજ્મના યાજ્માર 
વભક્ષ દય લે યછૂ ઔયલાની યાજ્મ અમખની પયછ યશેળે 
ને વંમ ક્ત અમખ છ ેયાછમની છરૂયીમાત વંતત  શમ 
તે દયેઔ યાજ્મના વફંંધભાં તે ઔયેર ઔાભ ધલેન ટયટગ  
તેના યાજ્માર વભક્ષ દય લે યછૂ ઔયલાની વંમ ક્ત 
અમખની પયછ યશેળે ને ફેભાંથી ઔઇ પ્રવંખ ે અલ 
ટયટગ  ભળ્,ે યાજ્માર છભેાં અમખની વરાશ ્લીઔાયાઇ 

ન શમ એલી ઔઇ ફાફત શમ, ત ત ે ંખ ે એલા ઔઇ 

્લીઔાયના ં ઔાયણ વભજાલતી માદી વટશત, તેની એઔ 

નઔર યાજ્મના ધલધાનભંડ વભક્ષ ભ ઔાલળે.     
 

(૧) વંવદ, ઔામદ ઔયીન,ે બાયતના યાજ્મક્ષેત્રની દંય 

વંગના થલા ઔઇ યાજ્મના થલા ઔઇ ્થાધનઔ ઔે ફીજા 
વત્તાભંડના ઔાભઔાછ વાથે વંઔામેરી થલા બાયત 
વયઔાયના થલા વયઔાયની ભાધરઔીના થલા તેના 
ધનમંત્રણ શેઠના ઔઇ ઔોયેળનના ધનમતં્રણ શેઠની જાશેય 
વેલા ને છખા ઈય ધનભામેરી વ્મધક્તની બયતી 
ને વલેાની ળયત વંફંધી તઔયાય ન ેપટયમાદન ડમામ 
ધનણગમ ઔે ઇડવાપી ઔામગલાશી લશીલટી ટટર બ્મ નર દ્વાયા ઔયલા 
ભાટેની જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
(૨) કંડ (૧) શેઠ ઔયેરા ઔામદાથી – 

(ઔ) વંગ ભાટેની લશીલટી ટટર બ્મ નરની ્થાના ભાટે ન ે
દયઔે યાજ્મ ભાટે થલા ફે ઔે લધ  યાજ્મ ભાટે રખ 
લશીલટી ટટર બ્મ નરની ્થાના ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ;ે  

(ક) વદયશ  ટટર બ્મ નરએ લાયલાની શઔૂભત, ધતય્ઔાય 

ભાટે ધળક્ષા ઔયલાની વત્તા વટશતની વત્તા ન ે ધધઔાય 
ધનટદગષ્ટ ઔયી ળઔાળ;ે 

(ખ) વદયશ  ટટર બ્મ નરએ નૂવયલાની ભમાગદા ન ે
 યાલાના ધનમભ ંખનેી જોખલાઇ વટશતની ઔામગયીધત 
ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ;ે 

(ગ) કંડ (૧) ભા ં ઈલ્લેકરે તઔયાય થલા પટયમાદ 
વંફંધભાં, ન ચ્ચેદ ૧૩૬ શેઠની ઈચ્ઙતભ ડમામારમની 

શઔૂભત ધવલામની તભાભ ડમામારમની શઔૂભત ફાઔાત યાકી 
ળઔાળ;ે 

(ઙ) ઔઇ દાલા થલા ઔામગલાશી દાલાના છ ઔાયણ ઈય 
અધાટયત શમ ત ે ઔાયણ એલી લશીલટી ટટર બ્મ નરની 
્થાના ચી ઉબા ં થતા શમ, ત એલી ટટર બ્મ નરની 

શઔૂભતની ંદય અલતા તલેા, તેલી ટટર બ્મ નરની ્થાનાની 

તયત શેરાં ઔઇ ડમામારમ થલા ફીજા વત્તાધધઔાયી 
વભક્ષ ધનઔાર-ફાઔી શમ તે ઔેવ એલી દયેઔ લશીલટી 
ટટર બ્મ નરને તફદીર ઔયલાની જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ;ે 

(છ) એલી ટટર બ્મ નર વયઔાયઔ યીતે ઔામગ ઔયી ળઔે તે ભાટે 
ને એલી ટટર બ્મ નર દ્વાયા ઔેવના ત્લટયત ધનઔાર ભાટે 
ને તેભના શ ઔભના ભર ભાટે વંવદ છરૂયી ખણ ે એલી 
ૂયઔ, અન ંધંખઔ ન ેાટયણાધભઔ જોખલાઇ (પી ંખનેી 

જોખલાઇ વટશત) ન તેભાં વભાલેળ ઔયી ળઔાળ.ે 
(૩) અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ અ વધંલધાનની ફીજી 
ઔઇ જોખલાઇભા ં થલા તે વભમ ે ભરભાં શમ તેલા 
ફીજા ઔઇ ઔામદાભાં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં ભરભાં 

અલળ.ે 
 

(૧) વભ ધઙત ધલધાનભંડ, છનેા વફંંધભા ં તેન ે ઔામદા 

ઔયલાની વત્તા શમ તેલા કડં (૨) ભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી તભાભ 
થલા ઔઇ ણ ફાફત વંફંધી ઔઇ તઔયાય, પટયમાદ 

થલા ખ નાન ટટર બ્મ નર દ્વાયા ડમામ ધનણગમ થલા 
ઇડવાપી ઔામગલાશી ઔયલા ભાટે ઔામદા દ્વાયા જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે. 
(૨) કંડ (૧) ભાં ઈલ્લેકેર ફાફત નીઙે પ્રભાણ ેયશેળે :- 

(ઔ) ઔઇ લેય નાકલા, અઔાયલા, લવૂર ઔયલા ન ે

ભરભાં રાલલા ફાફત; 
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(ક) ધલદેળી શંૂટડમાભણ, છઔાતી વયશદ ાય ઔયી ઔયલાભાં 

અલતી અમાત-ધનઔાવ ફાફત, 

(ખ) ઈદ્યખ ને ઔાભદાયન રખતી તઔયાય;  

(ગ) ન ચ્ચેદ ૩૧-ઔ ભા ં વ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણ ે યાજ્મ ે ઔઇ 
એ્ટેટ થલા તેની ંદયના ઔઇ ણ શઔન ં વંાદન ઔયીન ે
થલા એલા ઔઇ શઔ નાફૂદ ઔયીને થલા તેભા ં પેયપાય 
ઔયીને થલા કેત છભીન ઈય ટઙભમાગદા ભૂઔીને થલા 
ફીજી ઔઇ ણ યીત ેછભીનની વ ધાયણા ઔયલા ફાફત; 

(ઙ) ળશેયી ધભરઔત ઈય ટઙભમાગદા ભૂઔલા ફાફત ; 

(ચ) વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની થલા યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખૃશ ઔે ફેભાંથી ઔઇ ખશૃની ઙૂટંણી ફાફત, 

 યંત  ન ચ્ચેદ ૩૨૯ ન ે ન ચ્ચેદ ૩૨૯-ઔ ભા ં
ઈલ્લેકેર ફાફત તેભાંથી ફાઔાત યાકલાની યશેળે ; 

(છ) કાદ્ય તેરધફમાં ને તરે વટશતના કાદ્ય દાથોના ન ે
યાષ્ટરધત, વયઔાયી જાશેયનાભાંથી, અ ન ચ્ચેદના શેત  ભાટે 

અલશ્મઔ ભાર-વાભાન તયીઔે જાશેય ઔયે તેલા ફીજા 
ભારવાભાનનાં ઈત્ાદન,  યલઠ ને લશેંઙણી ફાફત ને 

એલા ભારવાભાનના બાલ-ધનમંત્રણ ફાફત ; 

(જ) બાડ , તેન  ધનમભન ન ેધનમંત્રણ ન ેછભીનદાય ન ે

ખણધતમાના શઔ, ભાધરઔી શઔ ન ેટશત વટશત ખણત શઔના 

ભ દ્દા; 

(ટ) ટેા-કંડ (ઔ) થી (જ) ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ 

ફાફતન ેરખતા ઔામદા ધલરુદ્ના ખ ના ફાફત ને તે ૈઔી 
ઔઇ ણ ફાફત ંખેની પી ફાફત ; 

(ઠ) ટેા-કંડ (ઔ) થી (ટ) ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ઔઇ ણ 

ફાફતન ેઅન ધંખઔ ઔઇ ફાફત. 
(૩) કંડ (૧) શેઠ ઔયેરા ઔામદાથી – 

(ઔ) ઙઢતા-ઉતયતા દયજ્જાની ટટર બ્મ નર ્થાલા ભાટે 
જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ ે; 

(ક) વદયશ  દયેઔ ટટર બ્મ નર લાયી ળઔે તલેા ં શઔૂભત, 

(ધતય્ઔાય ભાટે ધળક્ષા ઔયલાની વત્તા વટશતની) વત્તા ન ે
ધધઔાય ધનટદગષ્ટ ઔયી ળઔાળ ે; 

(ખ) વદયશ  ટટર બ્મ નરએ ન વયલાની (ભ દત   ને 
 યાલાના ધનમભ ંખનેી જોખલાઇ વટશતની) ઔામગયીધત 
ભાટેની જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ ે; 

(ગ) વદયશ  ટટર બ્મ નરએ શઔૂભતભાં, અલતી તભાભ થલા 

ઔઇ ણ ફાફત વંફંધી, ન ચ્ચેદ ૧૩૬ શેઠની ઈચ્ઙતભ 

ડમામારમની શઔૂભત ધવલામની, તભાભ ડમામારમની 

શઔૂભત ફાઔાત યાકી ળઔાળ ે; 

(ઙ) ઔઇ દાલા થલા ઔામગલાશી, દાલાના ં છ ે ઔાયણ ઈય 

અધાટયત શમ તે ઔાયણ એલી ટટર બ્મ નરની ્થાના ચી 
ઉબાં થમાં શમ ત એલી ટટર બ્મ નરની શઔૂભતની ંદય અલ ે
તેલી ટટર બ્મ નરની ્થાના તયત શેરાં ઔઇ ડમામારમ 
થલા ફીજા ઔઇ વત્તાધધઔાયી વભક્ષના ધનઔાર-ફાઔી શમ 
તે ઔેવ, એલી દયેઔ ટટર બ્મ નરને તફદીર ઔયલા ભાટે જોખલાઇ 

ઔયી ળઔાળ ે; 

(ચ) એલી ટટર બ્મ નર વયઔાયઔ યીતે ઔામગ ઔયી ળઔે ત ે
ભાટે,ને એલી ટટર બ્મ નર દ્વાયા ઔેવન ત્લટયત ધનઔાર થઇ 

ળઔે ન ેતેભના શ ઔભન ભર થઇ ળઔે ત ેભાટે વભ ધઙત 
ધલધાનભંડ છરૂયી ખણે તલેી (પીન ે રખતી જોખલાઇ 
વટશતની) ૂયઔ, અન ધંખઔ ને ાટયણાધભઔ 

જોખલાઇન એભાં વભાલળે ઔયી ળઔાળ.ે 
(૪) અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ, અ વંધલધાનની ફીજી 

જોખલાઇભાં થલા તે વભમ ેભરભાં શમ તેલા ફીજા ઔઇ 
ઔામદાભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં ભરભાં અલળ.ે 

અ ન ચ્ચેદભા,ં ઔઇ ફાફત 

વંફંધભાં, ‘‘વભ ધઙત ધલધાનભંડ’’ એટર,ે મથાપ્રવંખ, 

વંવદ થલા બાખ-૧૧ ની જોખલાઇ ન વાય એલી 
ફાફત વંફંધી ઔામદા ઔયલાની વત્તા ધયાલત  ંશમ તેલ  યાજ્મ 
ધલધાનભંડ. 

 

 

(૧) અ વધંલધાન શેઠ વંવદની ને દયેઔ યાજ્મના 
ધલધાભંડની ઔયલાભા ં અલ ે ત ે તભાભ ઙૂંટણી ભાટે 
ભતદાય માદી તૈમાય ઔયલાના ઔાભના ન ેત ેઙૂટંણીના 
વંઙારનના ને યાષ્ટરધત ને ઈ-યાષ્ટરધતના શદ્દાની 
ઙૂંટણીના વંઙારનના દેકયેક, દયલણી ને ધનમતં્રણ 

એઔ અમખ છને અ વધંલધાનભાં ‘‘ઙૂંટણી અમખ’’ તયીઔે 

ઈલ્લેક ઔમો ચે તેભાં ધનટશત થળ.ે 
(૨) ઙૂટંણી અમખ, ભ ખ્મ ઙંટણી ઔધભશ્નય  ન ેયાષ્ટરધત 

લકતલકત નક્કી ઔયે તટેરા ફીજા ઙૂંટણી ઔધભળનયન  ં
ફનળે ન ે ભ ખ્મ ઙૂટંણી ઔધભશ્નય ન ે ફીજા ઙૂટંણી 
ઔધભળનયની ધનભણંૂઔ, વંવદે ત ેથે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની 

જોખલાઇન ેધીન યશીન ેયાષ્ટરધત ઔયળે.  
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(૩) એ યીત ેફીજા ઔઇ ઙૂંટણી ઔધભશ્નય  ધનભામ, ત્માયે ભ ખ્મ 

ઙૂંટણી ઔધભશ્નય ઙૂંટણી અમખના ધ્મક્ષ તયીઔે ઔામગ ઔયળ.ે 
(૪) રઔવબાના ને દયઔે યાજ્મની ધલધાનવબાની દયેઔ 
વાભાડમ ઙૂટંણી શેરા ંને ત્માય ફાદ તનેી દયેઔ ટદ્વલાધગઔ 
ઙૂંટણી શેરા ંઅમખ વાથ ે ધલઙાય ધલધનભમ ઔયીન,ે કંડ 

(૧)થી ઙૂટંણી અમખને વોંામેરાં ઔામો ફજાલલાભાં ત ે
અમખને ભદદ ઔયલા યાષ્ટરધત તાને છરૂયી રાખે તટેરા 
પ્રાદેધળઔ ઔધભળનય ણ નીભી ળઔળે. 
(૫) વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ે ધીન 
યશીન,ે ઙૂંટણી ઔધભળનયની ને પ્રાદધેળઔ ઔધભળનયની 

વેલાની ળયત ને શદ્દાની ભ દત, યાષ્ટરધત ધનમભથી નક્કી 

ઔયે તેલાં યશેળે. 
યંત  ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળન ેછ ે યીત ે

ને છ ેઔાયણ ેશદ્દા યથી દૂય ળઔામ તેલી યીતે ને તલેા ં
ઔાયણ ધવલામ ભ ખ્મ ઙૂટંણી ઔધભશ્નયન ેતેના શદ્દા ઈયથી 
દૂય ઔયી ળઔાળ ેનટશ, તેભછ ભ ખ્મ ઙૂંટણી ઔધભશ્નયની વેલાની 

ળયતભા,ં તેની ધનભણૂઔ ચી તેન ે ખેયરાબ થામ તેલ 

પેયપાય ઔયી ળઔાળ ેનટશ : 
લધ ભા,ં ઔઇ ફીજા ઙૂંટણી ઔધભશ્નયન ે થલા ઔઇ 

પ્રાદેધળઔ ઔધભશ્નયને ભ ખ્મ ઙૂંટણી ઔધભશ્નયની બરાભણ 
ધવલામ, શદ્દા ઈયથી દૂય ઔયી ળઔાળે નશી. 

(૬) યાષ્ટરધતને થલા ઔઇ યાજ્મના યાજ્મારને ઙૂટંણી 
ઔધભશ્નય  ધલનંતી ઔયે, ત્માયે તે કંડ ૧(થી) ઙૂટંણી  

અમખન ે વોંામેરા ં ઔામો ફજાલલા ભાટે ઙૂટંણી ઔધભશ્નય  
થલા પ્રાદધેળઔ ઔધભશ્નય  ભાટે છરૂયી ્ટાપની વ્મલ્થા 
ઔયળે. 
 

વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ખશૃની થલા ઔઇ યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખૃશ થલા ફેભાથંી ઔઇ ખશૃની ઙૂટંણી 
ભાટેના દયેઔ પ્રાદધેળઔ ભતદાય ભંડ ભાટે એઔ વાભાડમ 
ભતદાય માદી યશેળે ન ેઔઇ ણ વ્મધક્ત પક્ત ધભગ, જાધત, 

જ્ઞાધત, ધરંખ-બેદના ઔે એ ૈઔી ઔઇ ઔાયણ ે એલી ભતદાય 

માદીભાં નાભ દાકર ઔયાલલા ભાટે ાત્ર થળે નટશ, થલા 

એલા ઔઇ ભતદાય ભંડ ભાટેની કાવ ભતદાય માદીભાં નાભ 
દાકર ઔયાલલા ભાટે દાલ ઔયી ળઔળે નશી. 
 

રઔવબાની ને દયેઔ યાજ્મની ધલધાનવબાની 
ઙૂંટણી  ખ્ત ભતાધધઔાયને ધયણ ે થળ,ે એટર ે ઔે 

બાયતની નાખટયઔ શમ ને વભ ધઙત ધલધાનભંડે ઔયેરા 
ઔઇ ઔામદાથી થલા તે શેઠ તે થ ેનક્કી ઔયલાભાં અલ ે
તે તાયીક ેચાભાં ચી ઢાય લગની ઉંભયની શમ ન ે
અ વંધલધાન ઔે વભ ધઙત ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ઔામદા 
શેઠ ધનલાવી ન શલાના ઔાયણ,ે ભખછની ધ્થયતાના 

ઔાયણ,ે ખ નાના ઔે ભ્રષ્ટ થલા ખેયઔામદેવય અઙયણના 

ઔાયણ,ે ખેયરામઔ ઠયાલાઇ ન શમ તલેી દયેઔ વ્મધક્ત, એલી 

ઔઇ ણ ઙૂટંણીભા ં ભતદાય તયીઔે નોંધાલા ભાટે શઔદાય 
ખણાળે. 
 

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે 

વંવદનાં ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની થલા યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખૃશની ઔે ફેભાંથી ઔઇ ખશૃની ઙૂટંણી 
વંફંધી ઔે તેની વાથે વંઔામેરી તભાભ ફાફત, છભેા ં

ભતદાય માદી તૈમાય ઔયલાની, ભતદાય ભંડન  ંવીભાઔંન 

ને એલા ખૃશ ઔે ખૃશની ધલધધવય યઙના ઔયલા ભાટે છરૂયી 
ફીજી તભાભ ફાફતન વભાલેળ થામ ચે તે ંખે વવંદ 
લકતલકત ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
 

અ વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે ન ે

વંવદ અ થ ેજોખલાઇ ન ઔયે તેટર ેંળ,ે ઔઇ યાજ્મના 

ધલધાનભંડના ખશૃની થલા ફેભાંથી ઔઇ ખશૃની ઙૂટંણી 
વંફંધી થલા તનેી વાથે વંઔામેરી તભાભ ફાફત, છભેાં 

ભતદાય માદી તૈમાય ઔયલાની ને તલેા ખશૃ થલા 
ખૃશની ધલધધવય યઙના ઔયલા ભાટે છરૂયી ફીજી તભાભ 
ફાફતન વભાલેળ થામ ચે ત ેખં ે યાજ્મન  ં ધલધાનભંડ 
લકતલકત ઔામદાથી જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
 

અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં  

(ઔ) ભતદાય ભંડના વીભાઔંન વફંંધી થલા તલેા ંભતદાય 
ભંડને ફેઠઔની પાલણી વંફંધી ન ચ્ચેદ ૩૨૭ થલા 
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ન ચ્ચેદ ૩૨૮ શેઠ ઔયેર ઔે ઔમાગન ં ધબપ્રેત શમ તેલા ઔઇ 
ઔામદાની ઔામદેવયતા વાભે ઔઇ ણ ડમામારમભાં લાધં 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનટશ; 

(ક) વભ ધઙત ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાથી થલા ત ે
શેઠ ઠયાલલાભા ંઅલે તે વત્તાધધઔાયી વભક્ષ ને તે યીત ે
ઙૂંટણી યજી યછૂ ઔમાગ ધવલામ, વંવદના ફેભાથંી ઔઇ 

ખૃશની થલા યાજ્મના ધલધાનભંડના ખૃશ ઔે ફેભાથંી ઔઇ 
ખૃશની ઔઇ ણ ઙૂટંણી વાભ ેલાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી. 
 

વંધલધાન (ઙ ંભાીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 

૧૯૭૮ની ઔરભ ૩૬થી યદ ઔમો ચે.  
 

(૧) રઔવબાભા–ં 

(ઔ) ન વધૂઙત જાધત; 

(ક) અવાભના ્લામત્ત ધછલ્લાભાંની ન વૂધઙત 
અટદજાધત ધવલામની ન વૂઙીત અટદજાધત, ન ે) 

(૨) કંડ (૧) થી વધંલધાનના ન ચ્ચેદ ૩૩૦ભાં ઔયેરા 
વ ધાયાથી અ ધધધનમભના અયંબે ધલદ્યભાન રઔવબાન  ં
ધલવછગન ન થામ ત્મા ં વ ધી, રઔવબાભાનંા ઔઇ 

પ્રધતધનધધત્લ ઈય વય થળ ેનશી.  
(ખ) અવાભના ્લામત્ત ધછલ્લાની ન વધૂઙત 
અટદજાધત, ભાટે ફેઠઔ નાભત યાકલાભા ંઅલળ.ે 

(૨) કંડ (૧) શેઠ ઔઇ યાજ્મભાં થલા વંગ યાજ્મક્ષતે્રભાં 
ન વૂધઙત જાધત થલા ન વધૂઙત અટદજાધત ભાટે 
નાભત યાકેરી ફેઠઔની વંખ્માન ,ં રઔવબાભા ંત ેયાજ્મને 

થલા વંગ યાજ્મક્ષેત્રભાં પાલેરી ફેઠઔની ઔ ર વખં્મા 
જોડેન  ંપ્રભાણ, ળક્મ શમ ત્માં વ ધી, ત ેયાજ્મભાનંી (થલા 

વંગ યાજ્મક્ષેત્રભાનંી) થલા તે યાજ્મના થલા વંગ 

યાજ્મક્ષેત્રના બાખભાંની ન વૂધઙત અટદજાધતની લ્તી 
છનેા વંફંધભા ંએલી યીત ેફઠેઔ નાભત યાકલાભા ંઅલી 
શમ તેન  પ્રભાણ, મથાપ્રવંખ, તે યાજ્મની થલા વગં 

યાજ્મક્ષેત્રની ઔ ર લ્તી જોડે છટેર ં શમ, તેટર  ંયશેળે. 

(૩) કંડ (૨) ભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં રઔવબાભા ં

અવાભના ્લામત્ત ધછલ્લાની ન વધૂઙત અટદજાધત 
ભાટે નાભત યાકેરી ફઠેઔની વંખ્માન  ં તે યાજ્મન ે
પાલેરી ફેઠઔની ઔ ર વખં્મા જોડેન  ં પ્રભાણ, ચાભાં 

ચ ં , વદયશ  ્લામત્ત ધછલ્લાભાનંી ન વૂધઙત 

અટદજાધતની લ્તીન ં પ્રભાણતે યાજ્મની ઔ ર લ્તી જોડે 
છટેર ં શમ, તેટર  ંયશેળે. 

  અ ન ચ્ચેદભાં ને ન ચ્ચેદ 
૩૩૨ ભાં ‘‘લ્તી’’ એ ળબ્દન થગ, છનેે રખતા અઔંડા 

પ્રધવદ્ થઇ ખમા શમ એલી ચેલ્લી લ્તી ખણતયીભાં નક્કી 
ઔમાગ પ્રભાણેની લ્તી, એલ થામ ચે; 

યંત  અ ્ષ્ટીઔયણભા,ં છને ે રખતા અંઔડા 

પ્રધવદ્ થમા શમ એલી ચેલ્લી લ્તી ખણતયીના ઈલ્લેકન 
થગ, વન ૨૦૨૬ ચી ઔયેરી પ્રથભ લ્તી ખણતયીને રખતા 

અંઔડા પ્રધવદ્ ઔયલાભાં ન અલે ત્મા ંવ ધી, વન ૨૦૦૧ની 

લ્તી ખણતયીના ઈલ્લેક તયીઔે ઔયલ જોઇળે. 
 

ન ચ્ચેદ ૮૧ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ તે ચતા,ં એંગ્ર-

ઇધડડમન ઔભને રઔવબાભા ંૂયત  ંપ્રધતધનધધત્લ ભળ્  ંનથી 
એલ યાષ્ટરધતન ધબપ્રામ થામ, ત તે ત ેઔભના લધ ભાં 

લધ  ફ ેવભ્મન ેરઔવબાભા ંધનમ ક્ત ઔયી ળઔાળ.ે 
 

(૧) દયેઔ યાજ્મની ધલધાનવબાભા ંન વૂધઙત જાધત ભાટે 
ને અવાભના ્લામત્ત ધછલ્લાભાનંી ન વધૂઙત 
અટદજાધત ધવલામની ન વૂધઙત અટદજાધત ભાટે 
નાભત ફેઠઔ યાકલાભા ંઅલળે. 
(૨) અવાભ યાજ્મની ધલધાનવબાભાં ્લામત્ત ધછલ્લા 
ભાટે ણ ફેઠઔ નાભત યાકલાભા ંઅલળ.ે 
(૩) કંડ (૧) શેઠ ઔઇ યાજ્મની ધલધાનવબાભાં 
ન વૂધઙત જાધત ઔે ન વૂધઙત અટદજાધત ભાટે 
નાભત યાકેરી ફેઠઔની વંખ્માન  ં ધલધાનવબાભાનંી 
ફેઠઔની ઔ ર વંખ્મા જોડેન ં પ્રભાણ, ળક્મ શમ ત્મા ં વ ધી, 

મથાપ્રવંખ, તે યાજ્મભાંની ન વૂધઙત જાધતની થલા ત ે

યાજ્મભાંની ઔે ત ે યાજ્મના બાખભાનંી ન વધૂઙત 
અટદજાધતની લ્તી છનેા ંખે એલી યીતે ફેઠઔ નાભત 
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યાકલાભાં અલી શમ, તેન  પ્રભાણ ત ે યાજ્મની ઔ ર લ્તી 

જોડે છટેર ં શમ, તેટર  ંયશેળે. 

(૩ઔ) કંડ (૩) ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં રૂણાઙર 

પ્રદેળ, ભેગારમ, ધભજયભ ને નાખારેડડના યાજ્મની 

ધલધાન વબાભા ં ફેઠઔની વંખ્માની ૨૦૨૬ના લગ ચી 
પ્રથભ લ્તી ખણતયીના ધયણ ે પેય ખઠલણીની ન ચ્ચેદ 
૧૭૦ શેઠ વય ન થામ ત્મા ં વ ધી, અલા ઔઇ ણ 

યાજ્મની ધલધાનવબાભા ં ન વૂધઙત અટદજાધત ભાટે 
નાભત યાકેરી ફેઠઔ – 

(ઔ) વધંલધાન (વત્તાલનભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૮૭ 

ભરભાં અવ્માની તાયીક,ે ધ્તત્લભાં શમ એલા 

યાજ્મની ધલધાનવબા અભા ંશલ ેચી અ કંડભાં ધલદ્યભાન 
ધલધાનવબા તયીઔે ઈલ્લેક ઔમો ચે તેભાંની તભાભ ન વૂધઙત 
અટદજાધતના વભ્મન ેધયાલી શમ ત, એઔ ધવલામ તભાભ 

ફેઠઔ યશેળે; 

(ક) ડમ ઔઇ ણ ટઔ્વાભા,ં ફેઠઔની ઔ ર વંખ્મા વાથ ે

ફેઠઔની અલી વંખ્મા છ ે પ્રભાણ ે ધયાલતી શમ ત ે પ્રભાણ, 

ધલદ્યભાન ધલધાનવબાભાં ન વૂધઙત અટદજાધતના વભ્મની 
વદયશ  તાયીકે શમ તેભ વંખ્મા ધલદ્યભાન ધલધાનવબાની 
ફેઠઔની ઔ ર વંખ્મા વાથે ધયાલતી શમ તેના ઔયતાં ચ ં ન 
શમ તેટરા પ્રભાણભાં યશેળે.  
(૩ક) કંડ (૩)ભા ંખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં ધત્ર યા યાજ્મ 

ધલધાનવબાભાંની ફેઠઔ, ન ચ્ચેદ ૧૭૦ શેઠ પેય ખઠલણી  

થામ ત્મા ંવ ધી, ધલધાનવબાભાંની ન વધૂઙત અટદજાધત 

ભાટે નાભત યાકલાભા ં અલળ.ે તેલી ફેઠઔ, વધંલધાન 

(ફોંતેયભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૯૨ ભરભાં અલે ત ે

તાયીક,ે તે ધલધાનવબાભા ં ફેઠઔની છટેરી ઔ ર વંખ્મા શમ 

તેટરી વંખ્મા વાથ,ે વદયશ ં  તાયીક ેધ્તત્લભા ંશમ તટેર  ં

છ ેપ્રભાણ, ફેઠઔની ઔ ર વખં્મા, વને ૨૦૨૬ ચીના પ્રથભ 

લ્તી ખણતયીના અધાયે ભરી ફનળ.ે 
(૪) અવાભ યાજ્મની ધલધાનવબાભાં ઔઇ ્લામત્ત ધછલ્લા 
ભાટે નાભત યાકેરી ફેઠઔની વંખ્માન  ં ત ે ધલધાનવબાની 
ફેઠઔની ઔ ર વંખ્મા જોડેન ં પ્રભાણ, ચાભા ં ચ ં, ત ે

ધછલ્લાની લ્તીન  ં પ્રભાણ તે યાજ્મની ઔ ર લ્તી જોડે છટેર  ં
શમ, તેટર ં યશેળે. 

(૫) અવાભના ઔઇ ્લામત્ત ધછલ્લા ભાટે નાભત યાકરેી 
ફેઠઔ ભાટેના ં ભતદાય ભંડભાં ત ે ધછલ્લા ફશાયના ઔઇ 
ધલ્તાયન વભાલેળ થળ ેનશી. 
(૬) અવાભ યાજ્મના ઔઇ ્લામત્ત ધછલ્લાની ન વૂધઙત 
અટદજાધત ન શમ એલી ઔઇ વ્મધક્ત, ત ે ધછલ્લાની ઔઇ 

ભતદાય ભંડભાંથી તે યાજ્મની ધલધાનવબાભાં ઙ ંટલા ભાટે 
ાત્ર ખણાળ ેનશી.  
યંત  અવાભ યાજ્મની ધલધાનવબાની ઙૂટંણી ભાટે, 

ફડરડેડ પ્રાદેધળઔ ધલ્તાય ધછલ્લાભાં વભાધલષ્ટ ભતદાય 
ભંડભાં ન વધૂઙત અટદજાધત ન ે ધફન-ન વધૂઙત 
અટદજાધતન ,ં એલી યીત ે જાશેય ઔયેર  ં ન ે ફડરડેડ 

પ્રાદેધળઔ ધલ્તાય ધછલ્લાની યઙના શેરાં ધલદ્યભાન શમ તેલ  
પ્રધતધનધધત્લ ઙાર  યાકલાભાં અલળે. 
 

ન ચ્ચેદ ૧૭૦ભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં ઔઇ 

યાજ્મના યાજ્મારન એલ ધબપ્રામ થામ ઔે, એંગ્ર-

ઇધડડમન ઔભન ે યાજ્મની ધલધાનવબાભા ં પ્રધતધનધત્લ શલ  ં
જોઇએ ન ેતનેે તેભાં ૂયત  ં પ્રધતધનધધત્લ ભળ્  ંનથી ત ત ે
ઔભના એઔ વભ્મને ધલધાનવબાભાં તે ધનમ ક્ત ઔયી 
ળઔળે. 
 

અ બાખની ખાઈની જોખલાઇભાં ખભે તે ભછઔૂય 
શમ તે ચતા,ં  

(ઔ) રઔવબાભાં ન ે યાજ્મની ધલધાવબાભાં 
ન વ ધઙત જાધત ને ન વૂધઙત અટદજાધત ભાટે 
ફેઠઔ નાભત યાકલા વફંધંભાં; ન ે

(ક) રઔવબાભા ં ન ે યાજ્મની ધલધાનવબાભાં 
ધનમ ધક્ત દ્વાયા એંગ્ર-ઇધડડમન ઔભન ે પ્રધતધનધધત્લ 
અલા વંફંધભા;ં 

અ વધંલધાનની જોખલાઇ, અ વધંલધાનના અયંબથી 

ધવત્તેય લગની ભ દત ૂયી થમે ભરભાં યશેળે નટશ. 
યંત  રઔવબાભા ં ઔે ઔઇ યાજ્મની 

ધલધાનવબાભાંના ઔઇ પ્રધતધનધધત્લ ઈય, મથાપ્રવંખ, ત ે

લકતની ધલદ્યભાન રઔવબા ઔે ધલધાનવબાન ં ધલવછગન થામ 
ત્માં વ ધી, અ ન ચ્ચેદભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયથી વય 

થળે નશી.  
 

વંગના થલા યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથે વફંંધ 
ધયાલતી વેલા ને છખા ઈય ધનભણૂઔ ઔયતી લકતે 
લશીલટની ઔામગક્ષભતાની જાલણીન ેવ વંખત શમ ત ે યીત,ે 
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ન વૂધઙત જાધત ન ે ન વધૂઙત અટદજાધતના 

વભ્મના દાલા ધલઙાયણાભાં રેલાભા ંઅલળ.ે 
યંત  વંગ થલા યાજ્મના ઔાભઔાછ વાથ ેવંફંધ 

ધયાલતી વલેાભા ં ઔઇ ણ લખગ થલા લખોની છખા 
ય ફઢતી અલાની ફાફતભાં નાભત યાકલા ભાટે ઔઇ 
ણ યીક્ષાભાં રામઔી ખ ણની ચૂટચાટ ભાટે થલા 
ભૂલ્માંઔનના ંધયણ નીઙ ેરાલલા ભાટે ન વૂધઙત જાધત 
ને ન વૂધઙત અટદજાધતના વભ્મની તયપેણભાં ઔઇ 
ણ જોખલાઇ ઔયલા ભાટે અ ન ચ્ચેદભાનંા ઔઇ ણ 
ભછઔૂયથી ફાધ અલળ ેનશી. 
 

(૧) અ વંધલધાનના અયંબ ચી, શેરાં ફે લગ દયધભમાન 

વંગની યેલ્લ,ે ઔ્ટભ ટાર ન ે તાયની વલેાભાનંી 

છખા ઈય એંગ્ર-ઇધડડમન ઔભના વભ્મની ધનભણૂઔ 
વન ે૧૯૪૭ ના ખષ્ટ ભટશનાની ંદયભી તાયીકથી તયત છ 
શેરા ંછ ેધયણ ેઔયલાભાં અલતી શતી ત ેછ ધયણ ેઔયલાભા ં
અલળ.ે 

ત્માય ચીની દય ફે લગની ભ દત દયધભમાન વદયશ  
વેલાભા ં તે ઔભના વભ્મ ભાટે નાભત યાકેર 
છખાની વંખ્મા, તેની તયત છ શેરાંની ફે લગની ભ દત   

દયધભમાન એ યીત ેનાભત યાકેરી છખાની વંખ્મા ઔયતાં 
દવ ટઔાની ળક્મ તટેરી નજીઔભાં નજીઔની વંખ્મા છટેરી 
ચી યશેળે. 

યંત  અ વંધલધાન અયંબથી દવ લગન ેતંે તેલી 
તભાભ નાભત છખા ફંધ થળે.  
(૨) એંગ્ર-ઇધડડમન ઔભના વભ્મ ફીજી ઔભના વભ્મની 
વયકાભણીભા ં ખ ણલત્તાના ધયણે ધનભણૂઔ ભાટે રામઔ 
છણામ, ત કંડ (૧) શેઠ તે ઔભ ભાટે નાભત યાકરેી 

છખા ધવલામની ઔે ત ે ઈયાંતની છખા ઈય તેલા 
વભ્મની ધનભણૂઔને ત ે કંડભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ફાધ 
અલળ ેનશી. 
 

અ વંધલધાનના અયંબ ચીના ં શેરા ં ત્રણ 
નાણાઔીમ લો દયધભમાન, વંધે ન,ે દયેઔ યાજ્મ,ે વન 

૧૯૪૮ ના ભાઙગ ભટશનાની એઔત્રીવભી તાયીકે ૂયા થતા 
નાણાઔીમ લગભા ંએંગ્ર-ઇધડડમન ઔભના રાબ ભાટે ધળક્ષણ 
ંખે છ ે ન દાય ામેર શમ તટેર ં છ ન દાન અલ  ં
જોઇળે. 

ત્માય ચીની દય ત્રણ લગની ભ દત દયધભમાન એ 
ન દાન તેની તયત શેરાંની ત્રણ લગની ભ દત ભાટેના 
ન દાન ઔયતાં દવ ટઔા છટેરા ચા થળે. 

યંત  અ વંધલધાનના અયંબથી દવ લગ ૂયા ંથમ ે
એંગ્ર-ઇધડડમન ઔભને કાવ ચૂટચાટ રૂ ે ાતા ં શમ 
તેટરા ૂયતા ંતેલાં ન દાન ફંધ થળે. 

લધ ભા,ં ઔઇ ધળક્ષણ વં્થાભાં ચાભા ં ચી 

ઙાીવ ટઔા છટેરી વંખ્માના લાધગઔ પ્રલેળ, એંગ્ર-

ઇધડડમન ઔભ ધવલામની ફીજી ઔભને ાતા ન શમ ત, ત ે

વં્થા અ ન ચ્ચેદ શેઠ ઔઇ ણ ન દાન ભેલલાન ે
શઔદાય યશેળે નશી. 
 

(૧) ન વૂધઙત જાધત ભાટે, ‘‘ન વૂધઙત જાધત ભાટે 

યાષ્ટરીમ અમખ’’ તયીઔે કાત ં એઔ અમખ યશેળે. 

(૨) વંવદ ે અ થે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 
ધીન યશીન,ે અમખ ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ ને ત્રણ ડમ 

વભ્મન  ંફનળ ેન ેતલેી યીતે નીભામેર ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ 

ને ડમ વભ્મની વેલાની ળયત ને શદ્દાની ભ દત   
યાષ્ટરધત ધનમભથી નક્કી ઔયે તેલાં યશેળે. 
(૩) યાષ્ટરધત તાના શ્તાક્ષય ને ભશય શેઠ 
અજ્ઞાત્ર દ્વાયા અમખના ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ ન ેડમ 

વભ્મની ધનભણૂઔ ઔયળે. 
(૪) અમખન,ે તાની ઔામગયીધતન ં ધનમભન ઔયલાની વત્તા 

યશેળે. 
(૫) અમખની નીઙ ેભ છફની પયજો યશેળે.  
(ઔ) અ વંધલધાન શેઠ થલા તત્વભમ ેૂયતા ભરભાં 
શમ તલેા ઔઇ ફીજા ઔામદા શેઠ થલા વયઔાયના ઔઇ 
શ ઔભ શેઠ ન વધૂઙત જાધત ભાટે જોખલાઇ ઔયેરા ં
વરાભતીનાં ખરાંન ે રખતી તભાભ ફાફતન  ં ડલેણ 
ઔયલ ં ને તેની દેકયેક યાકલી ને એલા વરાભતીના ં
ખરાનંી ઔાભખીયીન ં ભૂલ્માઔંન ઔયલ ; 

(ક) ન વૂધઙત જાધત ને તેભના શઔ ને વરાભતીના 
ખરાથંી લધંઙત યાકલા વફંંધી કાવ પટયમાદની તાવ 
ઔયલી; 

(ખ) ન વધૂઙત જાધતના વાભાધછઔ-અધથગઔ ધલઔાવની 
અમછન-પ્રટિમા ંખ ે વશબાખી ફનલ ં ને વરાશ  
અલી ન ે વંગ તથા ઔઇ યાજ્મ શેઠની તભેના 
ધલઔાવની પ્રખધતન ં ભૂલ્માઔંન ઔયલ ;ં 
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(ગ) લાધગઔ ધયણ ે ને અમખ મગ્મ ખણ ે તલેા ફીજા 
વભમે અલા ં વરાભતીનાં ખરાનંી ઔાભખીયીન શેલાર 
યાષ્ટરધતને યછૂ ઔયલ; 

(ઙ) ન વૂધઙત જાધતના યક્ષણ, ઔલ્માણ ન ે

વાભાધછઔ-અધથગઔ ધલઔાવ ભાટેના ંવરાભતીનાં ને ડમ 
ખરાનંા વયઔાયઔ ભર ભાટે વંગ ે ઔે ઔઇ યાજ્મ ેરેલા ં
જોઇતા ં ખરા ં વંફંધી એલા શેલારભા ં બરાભણ ઔયલીં; 
ન ે

(ચ) યાષ્ટરધત, વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 

ધીન યશીને ધનમભથી ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેા, ન વૂઙધત 

જાધતના યક્ષણ, ઔલ્માણ ન ેઅધ ધનઔયણના વંફંધભાં 

ડમ ઔામો ઔયલા.ં 
(૬) યાષ્ટરધત વંવદના દયઔે ખૃશ વભક્ષ અલા તભાભ 
શેલાર ભ ઔાલડાલળ ે ને તેની વાથ ે વંગને રખતી 
બરાભણ ઈય રીધેરા ં ઔે રેલા ધાયેરાં ખરાંની વભછણ 
અતી માદી ને અલી બરાભણી ૈઔી ઔઇ બરાભણન 
્લીઔાય ઔયલાભા ં અવ્મ શમ, ત ત ે ભાટેના ં ઔાયણ 

વાભેર ઔયલાં જોઇળે. 
(૭) એલ ઔઇ શેલાર ઔે તેન ઔઇ બાખ, યાજ્મ વયઔાય 

વંફંધ ધયાલતી શમ તેલી ઔઇ ફાફતને રખત શમ ત્માયે, 

તેલા શેલારની એઔ નઔર યાજ્મના યાજ્મારને ભઔરલી 
જોઇળે ન ે તે યાજ્મના ધલધાનભંડ વભક્ષ ત ે
ભ ઔાલડાલળે ન ેતેની વાથ ેયાજ્મન ેરખતી બરાભણ ઈય 
રીધેરાં ઔે રલેા ધાયેરા ંખરાંની વભછણ અતી માદી ન ે
અલી બરાભણ ૈઔી ઔઇ બરાભણન ્લીઔાય ઔયલાભા ં
અવ્મ શમ, ત ત ેભાટેના ંઔાયણ વાભેર ઔયલાં જોઇળે.  

(૮) અમખન,ે કંડ (૫) ના ેટા-કંડ (ઔ) ભા ંઈલ્લેકેર ઔઇ 

ફાફતન ં ડલેણ ઔયતી લકત ેથલા કંડ (૫) ના ટેા 
કંડ (ક) ભા ં ઈલ્લેકેર ઔઇ પટયમાદની તાવ ઔયતી લકતે, 

લાદ ઙરાલતા દીલાની ડમામારમની તભાભ વત્તા ને કાવ 
ઔયીન ેનીઙેની ફાફતના વફંંધભાં – 

(ઔ) બાયતના ઔઇ બાખભાથંી ઔઇ વ્મધક્તન ે વભડવથી 
ફરાલલાની ન ેતેભન ે શાછય યશેલા પયછ ાડલાની ન ે
વખંદ ઈય તેભને તાવલાની; 

(ક) ઔઇ દ્તાલેછની ળધ ઔયલા ન ે યછૂ ઔયલાન  
પયભાલલાની; 

(ખ) વખંદનાભા ઈય  યાલ ્લીઔાયલાની; 

(ગ) ઔઇ ડમામારમ ઔે ઔઙેયીભાંથી ઔઇ જાશેય દ્તાલેછ 
થલા તેની નઔર ભંખાલલાની; 

(ઙ) વાક્ષી ન ે દ્તાલેજોની તાવ ભાટે ઔધભળન 
ઔાઢલાની; 

(ચ) યાષ્ટરધત, ધનમભથી નક્કી ઔયે તલેી ડમ ઔઇ ફાફત 

ંખેની;  

- વત્તા યશેળે. 
(૯) વંગ ને યાજ્મ વયઔાય, ન વધૂઙત જાધતને વય 

ઔયતી તભાભ ભશત્ત્લની નીધત ધલમઔ ફાફત ંખે અમખ 
વાથે યાભળગ ઔયળે.’ 

(૧૦) અ ન ચ્ચદેભાં ન વૂધઙત જાધતના ઈલ્લેકભાં, 

ન ચ્ચેદ ૩૪૦ ના કંડ (૧) શેઠ નીભેરા ઔધભળનન ટયટગ  
ભળ્ે યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીન ે ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેા ફીજા ચાત 
લખોના ઈલ્લેકન ને એંગ્ર-ઇધડડમન ઔભના ઈલ્લેકન 
ણ વભાલેળ થામ ચે એલ થગ ઔયલાભાં અલળ.ે 
 

(૧) ન વધૂઙત અટદજાધત ભાટે, ‘ન વૂધઙત 

અટદજાધત ભાટે યાષ્ટરીમ અમખ’ તયીઔે કાત ં એઔ 

અમખ યશેળે. 
(૨) વંવદ ે અ થે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 
ધીન યશીન,ે અમખ ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ ને ત્રણ ડમ 

વભ્મન  ંફનળ ેન ેતલેી યીતે નીભામેર ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ 

ને ડમ વભ્મની વેલાની ળયત ને શદ્દાની ભ દત   
યાષ્ટરધત ધનમભથી નક્કી ઔયે તેલાં યશેળે. 
(૩) યાષ્ટરધત તાના શ્તાક્ષય ને ભશય શેઠ 
અજ્ઞાત્ર દ્વાયા અમખના ધ્મક્ષ, ઈાધ્મક્ષ ન ેડમ 

વભ્મની ધનભણૂઔ ઔયળે.  
(૪) અમખને તાની ઔામગયીધતન ં ધનમભન ઔયલાની વત્તા 
યશેળે. 
(૫) અમખની નીઙ ેભ છફની પયજો યશેળે – 

(ઔ) અ વંધલધાન શેઠ થલા તત્વભમે ભરભાં શમ 
તેલા ઔઇ ફીજા ઔામદા શેઠ થલા વયઔાયના ઔઇ શ ઔભ 
શેઠ ન વધૂઙત અટદજાધત ભાટે જોખલાઇ ઔયેરાં 
વરાભતીનાં ખરાંન ે રખતી તભાભ ફાફતન  ં ડલેણ 
ઔયલ  ંન ેન ેતનેી દેકયેક યાકલી ન ેએલા વરાભતીના ં
ખરાનંી ઔાભખીયીન ં ભૂલ્માઔંન ઔયલ ;ં 

(ક) ન વધૂઙત અટદજાધત ને તેભના શઔ ન ે
વરાભતીનાં ખરાથંી લંધઙત યાકલા વંફંધી કાવ 
પટયમાદની તાવ ઔયલી; 

(ગ) લાધગઔ ધયણ ે ને અમખ મગ્મ ખણ ે તલેા ફીજા 
વભમે અલા વરાભતીના ખરાનંી ઔાભખીયીન શેલાર 
યાષ્ટરધતને યછૂ ઔયલ; 
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(ઙ) ન વૂધઙત અટદજાધતના યક્ષણ, ઔલ્માણ ન ે

વાભાધછઔ-અધથગઔ ધલઔાવ ભાટેના ંવરાભતીનાં ને ડમ 
ખરાનંા વયઔાયઔ ભર ભાટે વંગ ે ઔે ઔઇ યાજ્મ ેરેલા 
જોઇતા ં ખરાં વફંંધી એલા શેલારભાં બરાભણ ઔયલી; 

ને  
(ચ) યાષ્ટરધત, વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇને 

ધીન યશીને ધનમભથી ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેા, ન વૂધઙત 

અટદજાધતના યક્ષણ, ઔલ્માણ ને અધ ધનઔયણના 

વંફંધભાં ડમ ઔામો ઔયલા.ં 
(૬) યાષ્ટરધત વંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ અલા તભાભ 
શેલાર ભ ઔાલડાલળ ે ન ે તેની વાથે વંગને  રખતી 
બરાભણ ઈય રીધેરા ં ઔે રેલા ધાયેરાં ખરાંની વભછણ 
અતી માદી ને અલી બરાભણ ૈઔી ઔઇ બરાભણન 
્લીઔાય ઔયલાભા ં અવ્મ શમ, ત ત ે ભાટેના ં ઔાયણ 

વાભેર ઔયલાં જોઇળે. 
(૭) એલ ઔઇ શેલાર ઔે તેન ઔઇ બાખ, યાજ્મ વયઔાય 

વંફંધ ધયાલતી શમ તેલી ઔઇ ફાફતને રખત શમ ત્માયે, 

તેલા શેલારની એઔ નઔર યાજ્મના યાજ્મારને ભઔરલી 
જોઇળે ન ે તે યાજ્મના ધલધાનભંડ વભક્ષ ત ે
ભ ઔાલડાલળે ન ેતેની વાથ ેયાજ્મન ેરખતી બરાભણ ઈય 
રીધેરાં ઔે રલેા ધાયરા ંખરાંની વભછણ અતી માદી ન ે
અલી બરાભણ ૈઔી ઔઇ બરાભણન ્લીઔાય ઔયલાભા ં
અવ્મ શમ, ત ત ેભાટેના ંઔાયણ વાભેર ઔયલાં જોઇળે.  

(૮) અમખન,ે કંડ (૫) ના ેટા-કંડ (ઔ) ભા ંઈલ્લેકેર ઔઇ 

ફાફતન ં ડલેણ ઔયતી લકત ેથલા કંડ (૫) ના ટેા-
કંડ (ક) ભા ં ઈલ્લેકેર ઔઇ પટયમાદની તાવ ઔયતી લકતે, 

દાલ ઙરાલતા દીલાની ડમામારમની તભાભ વત્તા ને કાવ 
ઔયીન ેનીઙેની ફાફતના વફંંધભાં- 

(ઔ) બાયતના ઔઇ બાખભાથંી ઔઇ વ્મધક્તન ે વભડવથી 
ફરાલલાની ન ેતેભન ે શાછય યશેલા પયછ ાડલાની ન ે
વખંદ ઈય તેભને તાવલાની; 

(ક) ઔઇ દ્તાલેછની ળધ ઔયલા ન ે યછૂ ઔયલાન  
પયભાલલાની; 

(ખ) વખંદનાભા ઈય  યાલ ્લીઔાયલાની;  

(ગ) ઔઇ ડમામારમ ઔે ઔઙેયીભાંથી ઔઇ જાશેય દ્તાલેછ 
થલા તેની નઔર ભંખાલલાની; 

(ઙ) વાક્ષી ન ે દ્તાલેજોની તાવ ભાટે ઔધભળન 
ઔાઢલાની; 

(ચ) યાષ્ટરધત, ધનમભથી નક્કી ઔયે તલેી ડમ ઔઇ ફાફત 

ંખેની  
- વત્તા યશેળે. 

(૯) વગં ન ે દયેઔ યાજ્મ વયઔાય ન વૂધઙત 
અટદજાધતને વય ઔયતી તભાભ ભશત્ત્લની નીધત ધલમઔ 
ફાફત ંખે અમખ વાથ ેયાભળગ ઔયળે. 
 

(૧) યાષ્ટરધત અ વંધલધાનના અયંબ ચી, ઔઇ ણ 

વભમે શ ઔભ ઔયીન ે યાછમભાંના ન વૂધઙત ધલ્તાયના 
લશીલટ ન ે તેભાંની ન વધૂઙત અટદજાધતના ઔલ્માણ 
ંખે ટયટગ  ઔયલા એઔ અમખ નીભી ળઔળ ે ન ે અ 
વંધલધાનના અયંબથી દવ લગ ૂયાં થમ ે તેએ શ ઔભ 
ઔયીન ેએલ  અમખ નીભલ  ંજોઇળે. 

ત ેશ ઔભથી અમખની યઙના, વત્તા ને ઔામગયીધત 

ભ ઔયય ઔયી ળઔાળ ે ને તેભા ં યાષ્ટરધત છરૂયી ઔે 
ઇચ્ચાલાજોખ ખણ ે તલેી અન ધંખઔ થલા વશામઔ 
જોખલાઇન વભાલેળ થઇ ળઔળે. 
(૨) વંધની ઔાયફાયી વત્તા ઔઇ યાજ્મન ે ત ે યાજ્મભાનંી 
ન વૂધઙત અટદજાધતના ઔલ્માણ ભાટે અલશ્મઔ શમ તલેી 
અદેળભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી મછના ગડલાના ન ે તને 
ભર ઔયલાના અદેળ અલા વ ધી ધલ્તયળે. 
 

(૧) બાયતના યાજ્મ કે્ષત્રની ંદય વાભાધછઔ ન ેળૈક્ષધણઔ 
યીતે ચાત લખોની ધ્થધત ને તેભણ ે લેઠલી ડતી 
ભ શ્ઔેરીની તાવ ઔયલા ન ેતેલી ભ શ્ઔેરી દૂય ઔયલા 
ને તેભની ધ્થધત વ ધાયલા ભાટે વગંે થલા ઔઇ યાજ્મે 
રેલાં જોઇતાં ખરાં ધલળ ેને વંગ ેથલા ઔઇ યાજ્મ ેતે શેત  
ભાટે અલા જોઇતા ન દાન ધલળ ે ને તલેાં ન દાન છ ે
ળયતએ અલા જોઇળે તે ધલળ ે બરાભણ ઔયલા ભાટે 
યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીન ેતાને મગ્મ રાખ ેતેલી વ્મધક્તન ં 
ફનેર ં એઔ અમખ નીભી ળઔળે ન ે અલા અમખની 
ધનભણૂઔ ઔયતા શ ઔભથી ત ેઅમખન ેન વયલાની ઔામગયીધત 
ભ ઔયય ઔયી ળઔળ.ે 
(૨) એલી યીત ેનીભેર  ંઅમખ, તેને ધલઙાયણા ભાટે વોંરેી 

ફાફતની તાવ ઔયળે ન ે તેન ે છણાલેરી શઔીઔત 
દળાગલત ન ે તાન ે મગ્મ રાખે તેલી બરાભણ ઔયત 
ટયટગ  યાષ્ટરધત વભક્ષ યછૂ ઔયળે. 
(૩) એ યીત ે યછૂ થમેરા ટયટગ  ઈય રલેાભા ં અલરેાં 
ખરાનંી વભછૂતી અતી માદી વાથ ેયાષ્ટરધત ત ેટયટગની 
એઔ નઔર વંવદના દયેઔ ખશૃ વભક્ષ ભ ઔાલળ.ે 
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(૧) ઔઇ જ્ઞાધત, જાધત ઔે અટદજાધતન ે થલા 

જ્ઞાધત, જાધત ઔે અટદજાધતના ઔમા બાખને થલા 

તેની ંદયનાં ઔમા ં છૂથન,ે મથાપ્રવંખ, ઔઇ યાજ્મ થલા 

વંધ યાજ્મક્ષેત્ર વંફંધભાં અ વંધલધાનના શેત  ભાટે 
ન વૂધઙત જાધત ખણલી ત ે યાષ્ટરધત તે યાજ્મ થલા 
વંગ યાજ્મક્ષેત્ર ભાટે યંત  યાજ્મની ફાફતભાં તનેા 
યાજ્માર વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔયીન ે યાજ્મધત્રત 
જાશેયનાભાથી ધનટદગષ્ટ ઔયી ળઔળ.ે  
(૨) ઔઇ જ્ઞાધત, જાધત ઔે અટદજાધતન થલા ઔઇ જ્ઞાધત, 

જાધત ઔે અટદજાધતના બાખન થલા તેની ંદયના છૂથન 
કંડ (૧) શેઠ ઔાઢેરા જાશેયનાભાભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી 
ન વૂઙધત જાધતની માદીભાં ઔામદાથી વંવદ વભાલળે 
ઔયી ળઔળે થલા તેભાંથી તેને ઔાઢી નાકી ળઔળે. યંત  

ઈય છણાવ્મા પ્રભાણ ે શમ તે ધવલામ વદયશ  કંડ શેઠ 
ઔાઢેરા જાશેયનાભાભા ં તે ચીના ઔઇ જાશેયનાભાથી પેયપાય 
ઔયી ળઔાળે નશી. 
 

(૧) ઔઇ અટદજાધતન ેથલા અટદજાધત વભ દામ થલા 
અટદજાધત ઔે અટદજાધત વભ દામના ઔમા બાખન ેથલા 
તેની ંદયનાં ઔમા ં છૂથન,ે મથાપ્રવંખ, ઔઇ યાજ્મ થલા 

વંગ યાજ્મક્ષેત્ર વંફંધભા ં અ વધંલધાનના શેત  ભાટે 
ન વૂધઙત અટદજાધત ખણલી તે યાષ્ટરધત ત ે યાજ્મ 
થલા વંગ યાજ્મકે્ષત્ર ભાટે યંત  યાજ્મની ફાફતભાં તનેા 
યાજ્માર વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔયીને યાછધત્રત 
જાશેયનાભાથી ધનટદગષ્ટ ઔયી ળઔળ.ે 
(૨) ઔઇ અટદજાધત વભ દામન થલા ઔઇ અટદજાધતન ઔે 
અટદજાધત વભ દામના બાખન થલા તેની દયનાં છૂથન 
કંડ (૧) શેઠ ઔાઢેરા જાશેયનાભાભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી 
ન વૂધઙત અટદજાધતની માદીભા,ં ઔામદાથી વંવદ વભાલેળ 

ઔયી ળઔળે થલા તેભાંથી તનેે ઔાઢી નાંકી ળઔળ,ે ણ ઈય 

છણાવ્મા પ્રભાણે શમ ત ે ધવલામ, વદયશ  કંડ શેઠ ઔાઢેરા 

જાશેયનાભાભાં ત ે ચીના ઔઇ જાશેયનાભાથી પેયપાય ઔયી 
ળઔાળે નશી.  

 

(૧) વંધની યાછબાા દલેનાખયી ધરધલાી ટશડદી યશેળે. 
વંગના વયઔાયી શેત  ભાટે લાયલાના વંખ્માંઔન  ં

રૂ, બાયતીમ વંખ્માઔંન ં અતંયયાષ્ટરીમ રૂ યશેળે. 

(૨) કંડ (૧) ભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં અ 

વંધલધાનના અયંબથી તયત શેરાં ંગ્રેજી બાા વગંના છ ે
વયઔાયી શેત  ભાટે લયાતી શમ ત ેતભાભ શેત  ભાટે એ 
અયંબથી ંદય લગ વ ધી લયાલી ઙાર  યશેળે; 

યંત  યાષ્ટરધત વદયશ  ભ દત દયધભમાન, શ ઔભ 

ઔયીન,ે વંગના ઔઇ ણ વયઔાયી શેત  ભાટે ંગ્રેજી બાા 

ઈયાંત ટશડદી બાાના ને બાયતીમ વંખ્માઔંના 
અંતયયાષ્ટરીમ રૂ ઈયાંત વંખ્માંઔના દલેનાખયી રૂના 
ઈમખને ધધઔૃત ઔયી ળઔળ.ે 
(૩) અ ન ચ્ચેદભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં વંવદ, 

ઔામદથી તેભાં ધનટદગટ ઔયલાભા ંઅલે ત ે શેત  ભાટે વદયશ  
ંદય લગની ભ દત ચી – 

(ઔ) ંગ્રેજી બાાન, થલા 

() વંખ્માંઔના દલેનાખયી રૂન, ઈમખ ઔયલા ભાટે 

જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
 

(૧) અ વંધલધાનના અયંબથી ાંઙ લગ ૂયા ં થમ ે ન ે
ત્માયફાદ એલા અયંબથી દવ લગ ૂયા ં થમ,ે યાષ્ટરધત 

શ ઔભ ઔયીન,ે એઔ અમખની યઙના ઔયળે ન ેતે યાષ્ટરધત 

નીભે તલેા ધ્મક્ષ ન ેઅઠભી ન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી 
છ દી છ દી બાાન  ંપ્રધતધનધધત્લ ધયાલતા શમ એલા ફીજા 
વભ્મન  ં ફનળ ેને અમખને ન વયલાની ઔામગયીધત તે 
શ ઔભથી ભ ઔયય ઔયલાભા ંઅલળે. 
(૨) અમખની પયછ - 

(ઔ) વંગના વયઔાયી શેત  ભાટે ટશડદી બાાની ઈત્તયત્તય 
ધધઔ લયાળ ધલ;ે 

(ક) વંગના તભાભ થલા ઔઇ વયઔાયી શેત  ભાટે ંગ્રજેી 
બાાના ઈમખ ઈય ધનમતં્રણ ધલ;ે 

(ખ) ન ચ્ચેદ ૩૪૮ભા ંછણાલરેા તભાભ થલા ઔઇ શેત  ભાટે 
લાયલાની બાા ધલ;ે 

(ગ) વંગના ધનટદગષ્ટ ઔયેરા એઔ ઔે લધ  શેત  ભાટે 
લાયલાના વંખ્માંઔના રૂ ધલ;ે 
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(ઙ) વંગની યાછબાા ન ેવંગ ન ેઔઇ યાજ્મ લચ્ઙનેા 
થલા એઔ યાજ્મ ને ફીજા યાજ્મ લચ્ઙેના વ્મલશાય 
ભાટેની બાા ન ે તનેી લયાળ વફંંધી યાષ્ટરધતએ 
અમખને ધલઙાય ભાટે ભઔરરેી ફીજી ઔઇ ફાફત ધલ,ે 

યાષ્ટરધતને બરાભણ ઔયલાની યશેળે. 
(૩) કંડ (૨) શેઠ તાની બરાભણ ઔયતી લકત,ે અમખ ે

બાયતના ઓદ્યધખઔ, વાં્ઔૃધતઔ ન ે લૈજ્ઞાધનઔ ઈત્ઔગન 

ને ધફન-ટશડદી બાી ધલ્તાયના રઔના જાશેય વેલા 
વંફંધભાં મગ્મ દાલા ને ટશતન ગટત ખ્માર યાકલ 
જોઇળે. 
(૪) ત્રીવ વભ્મની ફનેરી એઔ વધભધત યઙલાભાં અલળ,ે 

છભેાંના લીવ રઔવબાના ન ે દવ યાજ્મવબાના વભ્મ 
શલા જોઇળે, છભેની ઙૂટંણી ન િભે રઔવબાના ન ે

યાજ્મવબાના વભ્મ પ્રભાણવય પ્રધતધનધધત્લ ન વાય 
િધભઔ ભત દ્ધતથી ઔયળે. 
(૫) કંડ (૧) શેઠ યઙામેરા અમખની બરાભણ તાવી 
છઇ તે ઈય યાષ્ટરધતને તાના ધબપ્રામ ધલળ ે ટયટગ  
અલાની તે વધભધતની પયછ યશેળે. 
(૬) ન ચ્ચેદ ૩૪૩ભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ તે ચતા,ં યાષ્ટરધત 

કંડ (૫) ભાં ઈલ્લેકેરા ટયટગ  ઈય ધલઙાયણા ઔમાગ ચી, 

વભગ્ર ટયટગ  ઔે તેના ઔઇ બાખ ન વાય અદેળ ઔાઢી 
ળઔળે. 

 

 

ન ચ્ચેદ ૩૪૬ ન ે ૩૪૭ની જોખલાઇને ધીન 
યશીન,ે ઔઇ યાજ્મન  ં ધલધાનભંડ તે યાજ્મભા ંલયાતી એઔ 

ઔે લધ  બાાને થલા ટશડદીને યાજ્મના તભાભ થલા 
ઔઇ વયઔાયી શેત  ભાટે લાયલાની બાા થલા બાા 
તયીઔે ઔામદાથી નાલી ળઔળ.ે 

યંત  યાજ્મન ં ધલધાનભંડ ઔામદાથી ડમથા 
જોખલાઇ ન ઔયે ત્મા ંવ ધી, અ વધંલધાનના અયંબની તયત 

શેરા ંયાજ્મની ંદય છ ેવયઔાયી શેત  ભાટે ંગ્રેજી બાા 
લયાતી શમ ત ેશેત  ભાટે તે લયાલી ઙાર  યશેળે. 
 

વંગના વયઔાયી શેત  ભાટે લાયલાની તે વભમ ે
ધધઔૃત ઔયેરી બાા, એઔ યાજ્મ ને ફીજા યાજ્મ લચ્ઙ ે

તથા ઔઇ યાજ્મ ને વગં લચ્ઙેના વ્મલશાય ભાટેની 
યાછબાા ખણાળ.ે 

યંત  ફે ઔે લધ  યાજ્મ તાની લચ્ઙેના વ્મલશાયની 
યાછબાા ટશડદી બાા યાકલા વંભત થામ ત, ત ેબાા તેલા 

વ્મલશાય ભાટે લાયી ળઔાળ.ે 
 

યાષ્ટરધતન ેકાતયી થામ ઔે ઔઇ યાજ્મની લ્તીન 
વાય એલ બાખ તે ફરત શમ તલેી ઔઇ બાા 
લાયલાન ં તે યાજ્મ ભાડમ યાકે એભ ઇચ્ચે ચે, ત એલી 

ભાંખણી થમ ે ત ે વભગ્ર યાજ્મભાં ઔે તેના ઔઇ બાખભાં તે 
ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેા શેત  ભાટે ત ેબાા ણ વત્તાલાય યીતે ભાડમ 
યાકલાભાં અલ ેએલ અદેળ ઔયી ળઔળે. 

 

 

(૧) અ બાખની લૂગલતી જોખલાઇભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ 
તે ચતા,ં વંવદ, ઔામદાથી ડમથા જોખલાઇ ન ઔયે ત્માં વ ધી 

-    
(ઔ) ઈચ્ઙતભ ડમામારમની ન ે દયેઔ ઈચ્ઙ ડમામારમની 
તભાભ ઔામગલાશી;  

(ક) (૧) વંવદનાં ફેભાંથી ઔઇ ખૃશભાં થલા ઔઇ યાજ્મના 
ધલધાનભંડના ખૃશ ઔે ફેભાંથી ઔઇ ખૃશભા ં યછૂ ઔયલાના 
તભાભ ધલધેમઔ થલા પ્ર્તાધલત થનાયા તનેા 
વ ધાયાના, 

(૨) વંવદ ેઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડે વાય ઔયેરા તભાભ 
ધધધનમભના ન ે યાષ્ટરધતએ થલા ઔઇ યાજ્મના 
યાજ્મારે પ્રધવદ્ ઔયેરા તભાભ લટશ ઔભના, ન ે

(૩) અ વંધલધાન શેઠ થલા વંવદ ે થલા ઔઇ 
યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔામદા શેઠ ઔાઢેરા તભાભ 
શ ઔભ, ધનમભ, ધલધનમભ ને ઈ-ધનમભના, 

- ધધઔૃત ાઠ, ંગ્રેજી બાાભા ંયશેળે.  
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(૨) કંડ (૧) ના ેટા-કંડ (ઔ) ભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ે
ચતા,ં ઔઇ યાજ્મના યાજ્માર, યાષ્ટરધતની ૂલગ વંભધતથી 

તે યાજ્મભા ં છને  ં ભ ખ્મ ભથઔ શમ ત ે ઈચ્ઙ ડમામારમની 
ઔામગલાશીભાં ટશડદી બાાની થલા તે યાજ્મના ઔઇ 
વયઔાયી શેત  ભાટે લયાતી ફીજી બાાના લયાળને 
ધધઔૃત ઔયી ળઔળે. 

યંત  એલા ઈચ્ઙ ડમામારમે અેર ઔઇ પેંવરા 
થલા ઔયેરા ઔઇ શ ઔભનાભા ઔે શ ઔભન ેઅ કંડભાંન ઔઇ 
ણ ભછઔૂય રાખ  ડળ ેનશી. 
(૩) કંડ (૧) ના ટેા-કંડ (ક)ભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે
ચતા,ં ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભડંભાં યછૂ ઔયેરા ંધલધેમઔભા ંઔે 

તેણ ે વાય ઔયેરા ધધધનમભભાં થલા ત ે યાજ્મના 
યાજ્મારે પ્રધવદ્ ઔયેરા લટશ ઔભભાં થલા ેટા-કંડના 
ટયચ્ચેદ (૩)ભાં ઈલ્લેકેરા ઔઇ શ ઔભ, ધનમભ ઔે ધલધનભમ 

થલા ઈ-ધનમભભા ં લાયલા ભાટે ત ે યાજ્મના 
ધલધાનભંડે ંગ્રેજી બાા ધવલામની ઔઇ બાા ઠયાલી શમ 
ત્માયે, ત ેયાજ્મના યાજ્મારના ધધઔાય શેઠ ત ેયાજ્મના 

યાછત્રભા ં પ્રધવદ્ ઔયેર  ં તેન  ંગ્રેજી બાાભા ં ઔયેર ં 
બાાંતય અ ન ચ્ચેદ શેઠ તને ંગ્રેજી બાાભા ંધધઔૃત 
ાઠ ચે એભ ખણાળ.ે 
 

અ વંધલધાનના અયંબથી લગની ભ દત દયધભમાન 
ન ચ્ચેદ ૩૪૮ના કંડ (૧)ભાં છણાલેરા ઔઇ શેત  ભાટે 
લાયલાની બાા ભાટે જોખલાઇ ઔયત  ં ઔઇ ધલધેમઔ ઔે 
વ ધાય યાષ્ટરધતની લૂગભંછૂયી ધવલામ, વંવદના ઔઇ ખશૃભા ં

યછૂ ઔે પ્ર્તાધલત ઔયી ળઔાળ ે નટશ ને ન ચ્ચેદ ૩૪૪ના 
કંડ (૧) શેઠ યઙામેરા અમખની બરાભણ ન ે ત ે
ન ચ્ચેદના કંડ (૪) શેઠ યઙામેરી વધભધતન ટયટગ  
ધલઙાયણાભા ં રીધા ધવલામ, યાષ્ટરધત એલા ઔઇ ધલધેમઔ 

યછૂ ઔયલાની થલા એલા ઔઇ વ ધાયાને પ્ર્તાધલત 
ઔયલાની ભંછૂયી અળ ેનશી. 

 

ઔઇ વંતના ધનલાયણ ભાટે વંગ ઔે યાજ્મના 
ઔઇ ધધઔાયી થલા વત્તાધધઔાયી વભક્ષ, મથાપ્રવંખ, વંગ 

ઔે યાજ્મભા ં લયાતી ઔઇ બાાભાં યછૂઅત ઔયલાન દયેઔ 
વ્મધક્તન ેશઔ યશેળે. 
 

બાાઔીમ રગ ભતી છૂથના ફાઔન ે ધળક્ષણની 
પ્રાદેધળઔ ઔક્ષાએ ભાતબૃાાભાં ધળક્ષણ અલાની ૂયતી 
વખલડ ઔયી અલા ભાટે દયેઔ યાજ્મે ને યાજ્મભાંના 
દયેઔ ્થાધનઔ વત્તાભંડે પ્રમાવ ઔયલ જોઇળે; ન ેએલી 

વખલડ ઔયી અલા ભાટે યાષ્ટરધત, તાને છરૂયી થલા 

મગ્મ રાખ ેતેલા અદેળ ઔઇ ણ યાજ્મને અી ળઔાળ.ે 
 

(૧) બાાઔીમ રગ ભતી ભાટે એઔ કાવ ધધઔાયી યશેળે, 

છનેી ધનભણૂઔ યાષ્ટરધત ઔયળે. 
(૨) અ વધંલધાન શેઠ બાાઔીમ રગ ભતી ભાટે યાકરેી 
વરાભતી વફંંધી તભાભ ફાફતની તાવ ઔયલાની ને 
યાષ્ટરધત અદેળ ઔયે તેલા વભમાડતયે ત ે ફાફત ઈય 
યાષ્ટરધતને ટયટગ  અલાની તે કાવ ધધઔાયીની પયછ 
યશેળે ને યાષ્ટરધત તલેા તભાભ ટયટો વંવદના દયેઔ ખૃશ 
વભક્ષ ભ ઔાલળ ે તેભછ વંફંધધત યાજ્મની વયઔાયન ે
ભઔરાલળે. 
 

ટશડદી બાાન પ્રઙાય લધાયલાની, બાયતની 

વંધભશ્ર વં્ઔૃધતનાં તભાભ તત્ત્લની ધબવ્મધક્તન ં તે ભાધ્મભ 
ફની ળઔે ત ેયીત ેતેન ધલઔાવ ઔયલાની ને તેની પ્રઔૃધતભા ં
ધલકે્ષ ઔમાગ ધલના, ટશડદ ્ તાનીભાં ને અઠભી ન વૂધઙભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔયેરી બાયતની ફીજી બાાભા ં લયાતા ં રૂ, 

ળૈરી ને ળબ્દપ્રમખ તેભાં વભાલી રઇન ે ને છરૂયી ઔે 
ઇચ્ચલાજોખ શમ ત્માં તનેા ળબ્દબંડ ભાટે ભ ખ્મત્લ ે
વં્ઔૃતન ન ેખોણ ણ ેફીજી બાાન ઈમખ ઔયીન ે
તેને વભૃદ્ ઔયલાની વંગની પયછ યશેળે. 

 

(૧) યાષ્ટરધતન ેકાતયી થામ ઔે એલી ખબંીય ઔટઔટી પ્રલત ે
ચે ઔે છનેે રીધે બાયતની થલા તનેા યાજ્મકે્ષત્રના ઔઇ 
બાખની વરાભતી મ દ્ન ેથલા ફાહ્ય અિભણન ેથલા 
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વળસ્ત્ર ફંડન ેઔાયણ ેબમભા ંચે, ત તે ઈદગણા ઔયીને, 

વભગ્ર બાયતના થલા ઈદગણાભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલ ે
તેલા તેના યાજ્મક્ષેત્રના બાખના વંફંધભા ં ત ે ભતરફની 
જાશેયાત ઔયી ળઔળે. 

 યાષ્ટરધતન ે એલી કાતયી થામ ઔે 
મ દ્ન થલા ફાહ્ય અિભણન થલા વળસ્ત્ર ફડંન 

બમ તાઇ યહ્ય ચે; ત મ દ્ ઔે એલ  ઔઇ અિભણ ઔે ફંડ 

કયેકય થમા શેરા ંબાયતની થલા તેના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ 
બાખની વરાભતી એ યીત ે બમભા ં ચે એલ  જાશેય ઔયતી 
ઔટઔટીની ઈદગણા ઔયી ળઔાળ.ે 
(ય) કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી ઈદગણાભા ં ત્માય 
ચીની ઈદગણાથી પેયપાય ઔયી ળઔાળ ેથલા ત ેયદ ઔયી 
ળઔાળે. 
(૩) યાષ્ટરધતથી કંડ (૧) શેઠની ઈદગણા થલા અલી 
ઈદગણાભાં પેયપાય ઔયતી ઈદગણા ફશાય ાડી ળઔાળ ે
નટશ, ધવલામ ઔે અલી ઈદગણા ફશાય ાડી ળઔામ ચે 

એલ વંગ ભંત્રીભંડ એટર ેઔે, ન ચ્ચેદ ૭૫ શેઠ ધનભામેર 

પ્રધાનભંત્રી ન ે ઔેફીનટે ઔક્ષાના ફીજા ભંત્રીના ફનરેા 
ભંત્રીભંડન ધનણગમ રેધકત રૂભાં તેભને છણાલલાભાં અવ્મ 
શમ. 
(૪) અ ન ચ્ચેદ શેઠ ફશાય ાડેરી તભાભ ઈદગણા, 

વંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ ભૂઔલાભા ંઅલળ ેને ત ેખાઈની 
ઈદગણા શમ તે ધવલામ, એઔ ભટશનાની ભ દત ૂયી થતા ં

શેરા ં વંવદના ં ફન્ન ે ખૃશના ઠયાલથી ભાડમ યાકલાભાં 
અલી ન શમ, ત ત ે ભ દત ૂયી થતા ંભરભા ં યશેતી ફંધ  

થળે. 
યંત  ખાઈની ઈદગણા યદ ઔયતી ઈદગણા ન 

શમ એલી ઔઇ ઈદગણા રઔવબાન ં ધલવછગન થઇ ખમ  ં

શમ ત ેવભમ ેફશાય ાડલાભાં અલ,ે ત થલા અ કડંભા ં

ઈલ્લેકર એઔ ભટશનાની ભ દત દયધભમાન રઔવબાન ં ધલવછગન 
થામ ન ે ઈદગણા ભાડમ યાકત ઠયાલ યાજ્મવબાએ 
વાય ઔમો શમ ણ ત ે ભ દત ૂયી થતા ં શેરા ં અલી 
ઈદગણા ંખને ઔઇ ઠયાલ રઔવબાએ વાય ઔમો ન 
શમ, ત રઔવબાની  નગયઙના થમા ચી તનેી પ્રથભ ફઠેઔ 

ભે તે તાયીકથી ત્રીવ ટદલવ ૂયા થામ તે શેરાં ઈદગણા 
ભાડમ યાકત ઠયાલ રઔવબાએ ણ વાય ઔમો ન શમ 
ત, વદયશ ં  ત્રીવ ટદલવની ભ દત ૂયી થમ ે ત ે ઈદગણા 

ભરભાં યશેળે નશી. 
(૫) એ યીત ે ભાડમ થમેરી ઈદગણા તનેે યદ ઔયલાભાં 
અલી ન શમ, ત તને કડં (૪) શેઠ ઈદગણા ભાડમ 

યાકત ફીજો ઠયાલ ઔમાગની તાયીકથી ચ ભટશનાની ભ દત   
ૂયી થમ ેભરભા ંયશેળે નટશ. 

યંત  એલી ઈદગણા ભરભાં ઙાર  યાકલાન  ં
ભાડમ યાકત ઠયાલ વંવદનાં ફન્ને ખૃશ જો ને છટેરી લાય 
વાય ઔયે ત ને તટેરી લાય ઈદગણા જો યદ ઔયલાભાં ન 
અલી શમ ત, છ ે તાયીકે અ કંડ શેઠ ડમથા તને 

ભર ફંધ થમ શત ત ે તાયીકથી લધ  ચ ભટશનાની ભ દત   
વ ધી ભરભાં ઙાર  યશેળે. 

લધ ભા,ં અલી ઔઇ ચ ભટશનાની ભ દત દયધભમાન 

રઔવબાન ં ધલવછગન થામ ને અલી ઈદગણા ભરભાં 
ઙાર  યાકલાન ં ભાડમ ઔયત ઠયાલ યાજ્મવબાએ વાય ઔમો 
શમ, ણ એલી ઈદગણા ભરભાં ઙાર  યાકલા વફંધંી 

ઔઇ ઠયાલ વદયશ  ભ દત દયધભમાન રઔવબાએ વાય ઔમો 
ન શમ ત, રઔવબાની  નગયઙના થમા ચી તેની પ્રથભ 

ફેઠઔ ભે ત ે તાયીકથી ત્રીવ ટદલવ ૂયા થામ ત ે શેરા ં
ઈદગણા ભરભાં ઙાર  યાકલાન  ં ભાડમ યાકત ઠયાલ 
રઔવબાએ ણ વાય ઔમો ન શમ, ત વદયશ  ત્રીવ 

ટદલવની ભ દત ૂયી થતાં ત ેઈદગણા ભરભા ંયશેળે નશી.  
(૬) કંડ (૪) ને (૫) ના શેત  ભાટે વંવદભાં ફેભાથંી 
એઔ ખૃશની ઔ ર વભ્મ-વંખ્મા ફશ ભતીથી છ ન ેત ેખશૃના 
શાછય યશીને ભત અતા વભ્મની ફ ે તૃતીમાંળ ઔયતા ં
ચી ન શમ તેટરી ફશ ભતીથી છ ઠયાલ વાય ઔયી 
ળઔાળે. 
(૭) ૂલગલતી કંડભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં યાષ્ટરધત 

કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી ઈદગણા થલા એલી 
ઈદગણાભાં પેયપાય ઔયતી ઈદગણા, જો રઔવબા એલી 

ઈદગણા, મથાપ્રવંખ, ભાડમ ઔયત ઠયાલ થલા 

ભરભાં ઙાર  યશેલાન  ંભાડમ ઔયલા ભાટેન ઠયાલ વાય 
ઔયે ત, યદ ઔયળે. 

(૮) રઔવબાના વભ્મની ઔ ર વંખ્માના એઔ દળાંળ ઔયતા ં
ચા ન શમ તટેરા વભ્મએ કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી 
ઈદગણા થલા એલી ઈદગણાભા ં પેયપાય ઔયતી 
ઈદગણા ભાડમ ઔયલા ભાટે થલા મથાપ્રવંખ, ભરભા ં

ઙાર  યશેલાન ં ભાડમ ઔયલા ભાટેન ઠયાલ યછૂ ઔયલાની 
તેભના ઇયાદાની રેધકત વશી ઔયેર નટટવ- 

(ઔ) રઔવબાન ં વત્ર ઙાર  શમ ત, ધ્મક્ષન,ે થલા 

(ક) રઔવબાન ં વત્ર ઙાર  ન શમ ત, યાષ્ટરધતન,ે અી 

શમ ત્માયે, મથાપ્રવંખ, ધ્મક્ષને થલા, યાષ્ટરધતન ેઅલી 

નટટવ ભળ્ાની તાયીકથી ઙોદ ટદલવની દંય 
રઔવબાની કાવ ફેઠઔ એલા ઠયાલ ઈય ધલઙાયણા 
ઔયલાના શેત  ભાટે બયલાભાં અલળે. 
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(૯) અ ન ચ્ચેદથી યાષ્ટરધતન ે ભેરી વત્તાભાં મ દ્ 
થલા ફાહ્ય અિભણ થલા વળસ્ત્ર ફંડન ઔે મ દ્ન 
થલા ફાહ્ય અિભણન થલા વળસ્ત્ર ફંડન બમ 
તાત યહ્ય શમ તેલા ં છ દા ં છ દા ં ઔાયણવય છ દી છ દી 
ઈદગણા ફશાય ાડલાની વત્તાન વભાલેળ થળ,ે ચી 

કંડ (૧) શેઠ યાષ્ટરધતએ ઔઇ ઈદગણા ફશાય ાડી શમ 
ઔે ન ાડી શમ ન ેએલી ઈદગણા ભરભાં શમ ઔે ન 
શમ.  
 

(ઔ) અ વંધલધાનભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં વંગની 

ઔાયફાયી વત્તા ઔઇ યાજ્મને વંગની ઔાયફાયી વત્તા ઔઇ 
યીતે લાયલી તેન ેધલળ ે અદળે અલા વ ધી ધલ્તયળ;ે 

(ક) ઔઇ ફાફત વંગ માદીભાં ખણાલેરી ન શમ ચતા,ં ત ે

ંખે ઔામદા ઔયલાની વવંદની વત્તાભા,ં વંગન ે થલા 

વંગના ધધઔાયીન ે ઔે વત્તાધધઔાયીન ે વત્તા 
અતા ન ે તેભના ઈય પયજો ભૂઔલાન  ં ધધઔૃત ઔયતા 
ઔામદા ઔયલાની વત્તાન વભાલેળ થળ.ે 

યંત  ઔટઔટીની ઈદગણા બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના 
ઔઇ બાખભાં છ ભરભાં શમ ત્માયે- 

(૧) કંડ (ઔ) શેઠ અદેળ અલાની વંગની ઔાયફાયી 
વત્તા, ને  

(૨) કંડ (ક) શેઠ ઔામદા ઔયલાની વંવદની વત્તા, છભેાં 

ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં શમ તલેા, બાયતના 

યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ બાખભા ં થલા તેના વફંંધભાં ઙારતી 
પ્રલૃધત્તને રીધે બાયતની થલા તેના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ 
બાખની વરાભતી બમભા ં શમ ત ન ે તટેર ે ંળ,ે છભેાં 

થલા છનેા ઔઇ બાખભા ં ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં 
શમ ત ે યાજ્મ ધવલામના ફીજા ઔઇ યાજ્મ વ ધી ણ 
ધલ્તયળે.  
 

(૧) ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં શમ ત્માયે યાષ્ટરધત, 

શ ઔભ ઔયીન,ે અદેળ અી ળઔળે ઔે તાન ે મગ્મ રાખ ે

એલા લાદ થલા વ ધાયા લધાયા વાથે ન ચ્ચેદ ૨૬૮ 
થી ૨૭૯ ની તભાભ થલા ત ેૈઔી ઔઇ જોખલાઇ છ ેનાણાઔીમ 
લગભા ંએલી ઈદગણાન ભર ફંધ થલાન શમ તે ૂરંુ 
થમા ચી, ઔઇ ણ વંજોખભાં રફંામ નટશ તલેી શ ઔભભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ભ દત વ ધી ભરભાં યશેળે. 

(૨) કંડ (૧) શેઠ ઔયેર દયેઔ શ ઔભ, ત ે ઔયલાભા ંઅલ ેત ે

ચી, ફનતી ત્લયાએ, વંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ ભૂઔલાભા ં

અલળ.ે 
 

ફાહ્ય અિભણ ને અંતટયઔ ળાંધત વાભ ે દયેઔ 
યાજ્મન  ં યક્ષણ ઔયલાની ને દયેઔ યાજ્મન લશીલટ અ 
વંધલધાની જોખલાઇ ન વાય ઙાર ે ત ે જોલાની વંગની 
પયછ યશેળે.  
 

(૧) ઔઇ યાજ્મના યાજ્માર તયપથી ટયટગ  ભળ્ ેથલા 
ફીજી યીતે યાષ્ટરધતને કાતયી થામ ઔે અ વધંલધાનની 
જોખલાઇ ન વાય ત ેયાજ્મન લશીલટ ઙરાલી ન ળઔામ 
તેલી ટયધ્થધત ઉબી થઇ ચે ત, યાષ્ટરધત ઈદગણા 

ઔયીન,ે- 

(ઔ) ત ેયાજ્મની વયઔાયના ંતભાભ થલા ત ેઔૈી ઔઇ ઔામગ 
ને યાજ્મારભાં થલા તે યાજ્મના ધલધાનભંડ 
ધવલામના તે યાજ્મભાંના ફીજા ભંડ ઔે વત્તાભંડભા ં
ધનટશત થમેરી થલા તેભણે લાયલાની તભાભ થલા ત ે
ૈઔી ઔઇ વત્તા, તાન ેશ્તઔ રઇ ળઔળે; 

(ક) ત ેયાજ્મના ધલધાનભંડની વત્તા વંવદના ધધઔાયથી 
ઔે તે શેઠ લાયી ળઔાળ ેએભ જાશેય ઔયી ળઔાળ;ે 

(ખ) ત ેઈદગણાના ઈદે્દળ ફય રાલલા ભાટે ત ેયાજ્મભાનંા 
ઔઇ ભંડ ઔે વત્તાભંડ વંફંધ અ વંધલધાનની ઔઇ 
જોખલાઇન ભર ૂયેયૂ ઔે ંળત: ભઔૂપ યાકલા 
ભાટેની જોખલાઇ વટશત, યાષ્ટરધતને છરૂયી થલા 

ઇચ્ચનીમ છણામ તલેી અન ધંખઔ ને ાટયણાધભઔ 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળ.ે 

યંત  ઔઇ ઈચ્ઙ ડમામારમભાં ધનટશત થમેરી ઔે તેણ ે
લાયલાની ઔઇ વત્તા તાને શ્તઔ રેલાન ઈચ્ઙ 
ડમામારમ વફંંધી અ વધંલધાનની ઔઇ જોખલાઇન 
ભર ૂયેૂય ઔે ંળત: ભઔૂપ યાકલાન ધધઔાય 
યાષ્ટરધતને અ કંડભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ભળ ેનશી. 
(૨) એલી ઔઇ ઈદગણાને ત્માય ચીની ઈદગણાથી યદ 
ઔયી ળઔાળ ેથલા તેભા ંપેયપાય ઔયી ળઔાળ.ે 
(૩) અ ન ચ્ચેદ શેઠની દયેઔ ઈદગણાન વંવદના દયેઔ 
ખૃશ વભક્ષ ભૂઔલાભાં અલળ,ે ન ે ખાઈની ઈદગણાન 

યદ ઔયતી ઈદગણાન શમ તે ધવલામ, ફે ભટશનાની ભ દત 

ૂયી થમે ત ેભરભા ં યશેળે નટશ, ધવલામ ઔે તે ભ દત યૂી 



Indian Constitution 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 143 

થામ તે શેરા ં તનેે વંવદનાં ફંને ખશૃના ઠયાલથી ભાડમ 
યાકલાભાં અલી શમ. 

યંત  ખાઈની ઈદગણાન ેયદ ઔયતી ન શમ તેલી 
ઔઇ ઈદગણા રઔવબાન ં ધલવછગન થઇ થઇ ખમ ં શમ ત ે
વભમે ફશાય ાડલાભાં અલી શમ થલા અ કંડભાં 
ઈલ્લકેેરી ફ ેભટશનાની ભ દત દયધભમાન રઔવબાન ં ધલવછગન 
થામ ન ે ઈદગણાન ે ભાડમ યાકત ઠયાલ યાજ્મવબાએ 
વાય ઔમો શમ, ણ ત ે ભ દત ૂયી થતાં શેરાં એલી 

ઈદગણા ંખેન ઠયાલ રઔવબાએ વાય ઔમો ન શમ, 

ત ન ે રઔવબાની  નયગઙના થમા ચી, તેની શેરી 

ફેઠઔ ભે ત ે તાયીકથી ત્રીવ ટદલવ ૂયા થામ ત ે શેરા ં
ઈદગણા ભાડમ યાકત ઠયાલ રઔવબાએ ણ વાય 
ઔમો ન શમ, ત વદયશ  ત્રીવ ટદલવની ભ દત   ૂયી થમે ત ે

ઈદગણા ભરભા ંયશેળે નશી. 
(૪) એ યીતે ભાડમ યાકેરી ઈદગણા, તેને યદ ઔયલાભાં 

નઅલી શમ ત, ઈદગણા ફશાય ાડ્યાની તાયીકથી ચ 

ભટશનાની ભ દત ૂયી થમે ભરભાં યશેળે નટશ. 
યંત  એલી ઈદગણાન ેયદ ઔયલાભાં અલી ન શમ, 

ત વંવદનાં ફંને ખૃશ તે ભરભાં ઙાર  યાકલાન ં ભાડમ 
યાકત ઠયાલ વાય ઔયે ત ને તટેરી લાય છ ેતાયીક ેઅ 
કંડ શેઠ તેન ભર થત ફંધ થામ ત્માયથી લધ  ચ 
ભટશનાની ભ દત વ ધી ત ેભરભાં ઙાર  યશેળે, ણ એલી ઔઇ 

ઈદગણા ઔઇ ણ વંજોખભાં ત્રણ લગ ઔયતા ં લધ  વભમ 
વ ધી ભરભાં ઙાર  યશેળે નટશ. 

લધ ભા,ં એલી ચ ભટશનાની ભ દત દયધભમાન 

રઔવબાન  ં ધલવછગન થામ ને એલી ઈદગણા ભરભાં 
ઙાર  યાકલાન  ં ભાડમ યાકત ઠયાલ યાજ્મવબાએ વાય 
ઔમો શમ, ણ વદયશ  ભ દત દયધભમાન એલી ઈદગણા 

ભરભાં ઙાર  યાકલા ંખ ેઔઇ ઠયાલ રઔવબાએ વાય 
ઔમો ન શમ ત ને રઔવબાની  નયગઙના થમા ચી, તેની 

શેરી ફેઠઔ ભે ત ે તાયીકથી ત્રીવ ટદલવ ૂયા થામ ત ે
શેરા ંતેને ભરભાં ઙાર  યાકલાન ં ભાડમ યાકત ઠયાલ ત ે
રઔવબાએ ણ વાય ન ઔમો શમ, ત વદયશ  ત્રીવ 

ટદલવની ભ દત ૂયી થમ ેત ેઈદગણા ભરભાં યશેળે નશી. 
(લી, ંજાફ યાજ્મ વંફંધી, વન ે૧૯૮૭ ના ભે ભટશનાની ૧૧ 

ભી તાયીક,ે કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી ઈદગણા 

ફાફતભા,ં અ કંડના યંત ઔભાંના, ‘‘ત્રણ લગ’’ એ ઈલ્લેકન 

થગ ાઙં લગ વભછલ. 
(૫) કંડ (૪) ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં કંડ (૩) શેઠ 

ભાડમ યાકેર ઈદગણા ફશાય ાડ્યાની તાયીકથી એઔ લગ 
 રંુ થમા ચીની ઔઇ ણ ભ દત ભાટે એલી ઈદગણા 

ભરભાં ઙાર  યશેલા વંફંધી ઠયાલ વંવદના ફેભાંથી ઔઇ 
ખૃશથી વાય ઔયી ળઔાળ ેનટશ, ધવલામ ઔે -   

(ઔ) અલ ઠયાલ વાય ઔયતી લકતે વભગ્ર બાયતભાં, 

થલા મથાપ્રવંખ, યાજ્મના વભગ્ર થલા ઔઇ ણ 

બાખભા,ં ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભા ંશમ ; ને. 

(ક) ઙૂટંણી ઔધભળન એલ  પ્રભાધણત ઔયે ઔે અલા ઠયાલભા ં
ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ભ દત દયધભમાન કંડ (૩) શેઠ ભાડમ યાકેર 
ઈદગણા વંફધંધત યાજ્મની ધલધાનવબાની વાભાડમ 
ઙૂંટણી ઔયલાભા ં ભ શ્ઔેરી શલાને ઔાયણ ે ભરભાં ઙાર  
યાકલાન  ંછરૂયી શમ.  

યંત  યાજ્મ વંફંધી વન ૧૯૮૭ ના ભે ભટશનાની ૧૧ 
ભી તાયીક ે કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી ઈદગણાને અ 
કંડભાંન ઔઇ ણ ભછઔૂય રાખ  ડળ ેનશી.  
 

(૧) ન ચ્ચેદ ૩૫૬ ના કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી 
ઈદગણાથી એભ જાશેય ઔયલાભાં અવ્મ  ં શમ ઔે યાજ્મના 
ધલધાનભંડની વત્તા વંવદ ે થલા તેના ધધઔાય શેઠ 
લાયલાની યશેળે ત્માયે – 

(ઔ) યાજ્મના ધલધાનભંડની ઔામદા ઔયલાની વત્તા 
યાષ્ટરધતન ેઅલા ભાટે ને એ યીત ેામેરી વત્તા તે 
એ થ ેધનટદષ્ટ ઔયે એલા ફીજા વત્તાધધઔાયીન,ે મગ્મ છણામ 

તેલી ળયતને ધીન યશીન,ે વોંલાન યાષ્ટરધતન ે

ધધઔાય અલા ભાટે વંવદને વત્તા યશેળે. 
(ક) વગં ઔે તેના ધધઔાયી ન ેવત્તાધધઔાયીન ેવત્તા 
અલા ન ેતેભના ઈય પયજો ભૂઔલા થલા તેભન ેવત્તા 
અલાન  ને તેભના ઈય પયજો ભૂઔલાન ં ધધઔૃત ઔયતા 
ઔામદા ઔયલા ભાટે, વંવદને થલા યાષ્ટરધતન ે થલા 

ેટા-કંડ (ઔ) શેઠ છનેાભા ં ઔામદા ઔયલાની વત્તા ધનટશત 
થઇ શમ તેલા ફીજા વત્તાધધઔાયીન ેવત્તા યશેળે. 
(ખ) રઔવબાન ં વત્ર ઙાર  ન શમ ત્માયે, યાષ્ટરધતને 

યાજ્મના એઔધત્રત પંડભાથંી ઔયેરા કઙગન,ે વંવદ ત ેભંછૂય ન 

ઔયે ત્મા ંવ ધી, ધધઔૃત ઔયલા ભાટે વત્તા યશેળે. 

(૨) વંવદ ે ઔે યાષ્ટરધતએ થલા ફીજા વત્તાધધઔાયીએ 
યાજ્મના ધલધાનભંડની વત્તા લાયતાં ઔયેર છ ે ઔામદ 
ઔયલાની, વંવદ ઔે યાષ્ટરધત થલા કંડ (૧) ના ેટા-કંડ 

(ઔ) ભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ફીજા વત્તાધધઔાયી, ન ચ્ચેદ ૩૫૬ 

શેઠ ઈદગણા ફશાય ડી ન શત ત, વત્તા ધયાલતા ન 

શમ તે ઔામદ, તે ઈદગણાન ભર ફંધ થમા ચી, તભેાં 

વક્ષભ ધલધાનભંડ થલા ફીજા વત્તાભંડ દ્વાયા પેયપાય 
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ઔયલાભાં ન અલ ેથલા ત ે યદ ઔયલાભા ં ન અલ ેથલા 
તેભાં વ ધાય ઔયલાભાં ન અલ ે ત્મા ં વ ધી, ભરભાં ઙાર  

યશેળે.  
 

(૧) બાયતની થલા તેના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ ણ બાખની 
વરાભતી મ દ્ને થલા ફાહ્ય અિભણને રીધે બમભાં ચે 
એભ જાશેય ઔયતી ઔટઔટીની ઔઇ ઈદગણા ભરભાં શમ, 

તે દયધભમાન ન ચ્ચેદ ૧૯ભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી બાખ-
૩ભાં વભાધલષ્ટ જોખલાઇ ન શત એ છ ે ઔામદ ઔયલા 
થલા ઔાયફાયી ખર  ંબયલા યાજ્મ વભથગ શત ત ેઔામદ 
ઔયલા ઔે ખર  ંબયલા ભાટે ત ેબાખભા ંવ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણનેી 
યાજ્મની વત્તા ભમાગટદત યશેળે નટશ, ણ એ યીત ેઔયેર ઔઇ 

ઔામદ, તેની વભથગતા ૂયત, ત ેઈદગણાન ભર ફંધ 

થામ ઔે તયત વયઔતાગ યશેળે નટશ, ધવલામ ઔે તે વયઔતાગ 

ન યશે તે શેરા ં ઔયેરી ઔે ઔમાગ ધલના યશેલા દીધેરી ફાફત 
ંખે શમ. 

યંત , બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ બાખભાં અલી 

ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં શમ ત્માયે છ ે ઔઇ યાજ્મ 
થલા વંગ યાજ્મક્ષેત્રભા ં થલા તેના છ ે ઔઇ બાખભાં 
ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં ન શમ, તેના વંફંધભાં 

થલા તેભા,ં છટેરે ંળ ેબાયતની થલા તનેા યાજ્મક્ષતે્રના 

ઔઇ બાખની વરાભતી, બાયતના તે યાજ્મક્ષેત્રના છ ેબાખભા ં

થલા છ ેબાખના વંફંધભાં ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં 
શમ, તેભાં ઙારતી પ્રલૃધત્તને રીધ ે બમભાં ભ ઔાતી શમ 

તેટર ે ંળ ે અ ન ચ્ચેદ શેઠ એલ ઔઇ ઔામદ ઔયી 
ળઔાળે થલા એલ  ઔઇ ઔાયફાયી ખર  ંબયી ળઔાળ.ે 
(૨) કંડ (૧)ભાનં ઔઇ ભછઔૂય -  
(ઔ) એલા ઔઇ ઔામદાને રાખ  ડળ ેનટશ છભેા ંએલ  ફમાન 
વભાધલષ્ટ ન શમ ઔે ત ે ઔામદ, તે ઔયલાભા ંઅવ્મ ત્માયે 

ભરભાં શતી ત ે ઔટઔટીની ઈદગણાના વફંંધભા ં ચે; 

થલા 
(ક) એલ  ફમાન વભાધલષ્ટ ઔયતા ઔામદા શેઠ નટશ ણ 
ફીજી યીતે રલેાભા ંઅલેરા ઔયફાયી ખરાંને રાખ  ડળ ે
નશી. 
 

(૧) ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં શમ, ત્માયે યાષ્ટરધત 

શ ઔભ ઔયીને જાશેય ઔયી ળઔળ ે ઔે, ત ે શ ઔભભાં  છણાલલાભાં 

અલે એલા ન ચ્ચેદ ૨૦ ને ૨૧ ધવલામ બાખ-૩ થી 
ામેરા શઔના ભર ભાટે ઔઇ ડમામારમભાં યજી 
ઔયલાન શઔ ને એલી યીતે છણાલેરા શઔના ભર ભાટે 
ઔઇ ડમામારમભાં ધનઔાર ફાઔી શમ એલી તભાભ ઔામગલાશી 
તે ઈદગણા ભરભાં શમ ત ે ભ દત દયધભમાન થલા તે 
શ ઔભાભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તલેી તેનાથી ચી ભ દત 
વ ધી ભઔૂપ યશેળે. 
(૧ઔ) બાખ-૩ થી ામેરા ન ચ્ચેદ ૨૦ ન ે ૨૧ 
ધવલામના શઔ ૈઔીના ઔઇન ઈલ્લેક ઔયત કંડ (૧) શેઠ 
ઔયેર શ ઔભ ભરભા ં શમ ત્માયે, એલા શઔ અતા ત ે

બાખભાનંા ઔઇ ભછઔૂયથી વદયશ  બાખભા ં વ્માખ્મા ઔમાગ 
પ્રભાણેના યાજ્મની, તે બખેા ંવભાધલષ્ટ જોખલાઇ ન શમ, 

ત યાજ્મ છ ેઔામદા ઔયલા થલા છ ેઔાયફાયી ખરા ંરલેા 
વક્ષભ ફનતા, તલેા ં યાજ્મ ઔયી ળઔે તલેા ઔઇ ઔામદા 

ઔયલાની થલા રઇ ળઔે તેલા ઔઇ ઔાયફાયી ખરાં રલેાની 
વત્તા ભમાગટદત થળ ેનટશ, ણ ઈમ ગક્ત શ ઔભ ભરભા ંશત 

ફંધ થામ ઔે તયત છ, એલી યીત ે ઔયેર ઔઇ ઔામદ તનેી 

ક્ષભતાના પ્રભાણભા,ં અલી યીત ે ઔામદ ભરભા ં શત 

ફંધ થમા શેરાં ઔયેર ઔૃત્મ થલા ઔામગર ધવલામના 
વંફંધભાં, ભરી શમ ત ફધં થળે. 

યંત  ઔટઔટીની ઈદગણા બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના 
ઔઇ બાખભા ં છ ભરભા ં શમ, ત્માયે ઔટઔટીની ઈદગણા 

જ્માં ભરભાં શમ તેલા બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના બાખભાનંી 
થલા ત ે વંફંધી પ્રલધૃત્તથી બાયત થલા તનેા 
યાજ્મક્ષતે્રના ઔઇ બાખની વરાભતી બમભા ંભૂઔાતી શમ ત, 

જ્માં ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં ન શમ તલેા ઔઇ યાજ્મ 
થલા વંગ યાજ્મક્ષેત્ર થલા તેના ઔઇ બાખભાં થલા 
તેના વંફંધભાં અ ન ચ્ચેદ શેઠ અલ ઔઇ ઔામદ ઔયી 
ળઔાળે થલા અલા ંઔઇ ઔાયફાયી ખરાં રઇ ળઔાળ.ે 
(૧ક) કંડ (૧ઔ) ભાંન એલ ઔઇ ભછઔૂય – 

(ઔ) એલા ઔઇ ઔામદાને રાખ  ડળ ેનટશ છભેાં એલ  ફમાન 
વભાધલષ્ટ ન શમ ઔે ત ે ઔામદ, તે ઔયલાભા ંઅવ્મ ત્માયે 

ભરભાં શતી ત ે ઔટઔટીની ઈદગણાના વફંંધભા ં ચે; 

થલા 
(ક) એલ  ફમાન વભાધલષ્ટ ઔયતા ઔામદા શેઠ નટશ ણ 
ફીજી યીતે રેલાભાં અલેરાં ઔાયફાયી ખારાંને રાખ  ડળ ે
નશી. 
(૨) ઈય છણાવ્મા પ્રભાણ ે ઔયેર શ ઔભ, બાયતના વભગ્ર 

યાજ્મક્ષેત્ર થલા તેના ઔઇ ણ બાખ વ ધી ધલ્તયળ.ે 
યંત  બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ બાખભા ં છ 

ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભાં શમ ત્માયે, બાયતના 
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યાજ્મક્ષેત્રના ફીજા ઔઇ બાખને એલ ઔઇ શ ઔભ રાખ  ડળ ે
નટશ, ધવલામ ઔે બાયતના યાજ્મક્ષેત્રના છ ે ઔઇ બાખભા ં

થલા છ ેબાખના વફંંધભા,ં ઔટઔટીની ઈદગણા ભરભા ં

શમ તેભાં ઙારતી પ્રલધૃત્તને રીધે બાયતની થલા તનેા 
યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ બાખની વરાભતી બમભાં શલાની કાતયી 
થમે યાષ્ટરધત એલી યીતે રાખ  ાડલાન  ંછરૂયી ખણતા શમ. 
(૩) કંડ (૧) શેઠ ઔયેર દયેઔ શ ઔભ, ત ે ઔયલાભા ંઅલ ેત ે

ચી, ફનતી ત્લયાએ, વવંદના દયેઔ ખશૃ વભક્ષ ભૂઔલ 

જોઇળે. 
 

(૧) યાષ્ટરધતન ેકાતયી થામ ઔે એલી ટયધ્થધત ઉબી થઇ 
ચે ઔે છનેે રીધે બાયતની થલા તનેા યાજ્મક્ષેત્રના ઔઇ 
બાખની નાણાઔીમ ધ્થયતા ઔે ળાક બમભાં ચે ત તે 
ઈદગણા ઔયીન,ે તે ભતરફની જાશેયાત ઔયી ળઔાળ.ે 

(૨) કંડ (૧) શેઠ ફશાય ાડેરી   ઈદગણા – 

(ઔ) ત્માય ચીની ઈદગણાથી યદ ઔયી ળઔાળ ે થલા 
તેભાં પેયપાય ઔયી ળઔાળ;ે 

(ક) વંવદના દયેઔ ખૃશ વભક્ષ ભૂઔલાભાં અલળ;ે 
(ખ) ફે ભટશનાની ભ દત યૂી થમા શેરાં વંવદના ફંન ે
ખૃશના ઠયાલથી તેન ેભાડમ યાકલાભા ંઅલે નટશ ત ત ેભ દત   
ૂયી થમ ેત ેભરભાં યશેળે નટશ. 

યંત  એલી ઔઇ ઈદગણા રઔવબાન ં ધલવછગન 
થઇ ખમ  ંશમ ત ેવભમ ેફશાય ાડલાભા ંઅલી શમ થલા 
ેટા-કંડ (ખ) ભાં ઈલ્લેકેર ફે ભટશનાની ભ દત   દયધભમાન 
રઔવબાન ં ધલવછગન થમ ં શમ ને તે ઈદગણાને ભાડમ 
યાકત ઠયાલ યાજ્મવબાએ વાય ઔમો શમ ણ તે ભ દત 
ૂયી થમા શેરા ંએલી ઈદગણા ખંેન ઠયાલ રઔવબાએ 
વાય ઔમો ન શમ, ત, રઔવબાની  નયગઙના થમા ચી, 

તેની શેરી ફેઠઔ ભે તે તાયીકથી ત્રીવ ટદલવ ૂયા થામ 
તે શેરાં છ ઈદગણાને ભાડમ યાકત ઠયાલ રઔવબાએ 
ણ વાય ઔમો ન શમ ત વદયશ  ત્રીવ ટદલવની ભ દત 
ૂયી  થમે તે ઈદગણા ભરભાં યશેળે નશી. 
(૩) કંડ (૧) ભા ંછણાલેરી ઔઇ ઈદગણા ભરભા ંશમ ત ે
ભ દત દયધભમાન, વંગન ઔાયફાયી ધધઔાય, અદેળભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તલેા નાણાઔીમ ઓધઙત્મનાં ધયણન  ં
ારન ઔયલા ભાટે ઔઇ ણ યાજ્મને અદેળ અલા વ ધી 
ને યાષ્ટરધત એ શેત  ભાટે છરૂયી ન ેૂયતા ખણ ેતલેા ફીજા 
અદેળ અલા વ ધી ધલ્તયળે. 
(૪) અ વંધલધાનભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા-ં 

(ઔ) એલા ઔઇ અદેળભા ં- 

(૧) યાછમના ઔાભઔાછ વાથ ેવંફંધ ધયાલતી નઔયી ઔયતી 
તભાભ થલા ઔઇ લખગની વ્મધક્તના ખાય ને 
બર્થથાંભા ંગટાડ ઔયલાન  પયભાલતી ઔઇ જોખલાઇન; 

(૨) ન ચ્ચેદ ૨૦૭ની જોખલાઇ રાખ  ડતી શમ એલા ં
તભાભ નાણા ં ધલધેમઔ થલા, ફીજા ં ધલધેમઔ, યાજ્મન  ં

ધલધાનભંડ વાય ઔયે ત ેચી તેન ેયાષ્ટરધતની ધલઙાયણા 
ભાટે નાભત યાકલાન ં પયભાલતી જોખલાઇન વભાલેળ થઇ 
ળઔળે. 
(ક) અ ન ચ્ચેદ શેઠ ફશાય ાડેરી ઔઇ ઈદગણા 
ભરભાં શમ ત ે ભ દત દયધભમાન ઈચ્ઙતભ ડમામારમના 
ને ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ વટશત વગંના 
ઔાભઔાછ વાથ ેવંફંધ ધયાલતી નઔયી ઔયતી તભાભ થલા 
ઔઇ લખગની વ્મધક્તનાં ખાય ને બર્થથાંભા ંગટાડ ઔયલા 
ભાટે અદેળ ઔાઢલાની યાષ્ટરધતને વત્તા યશેળે. 

 

(૧) યાષ્ટરધત થલા ઔઇ યાજ્મના યાજ્માર ઔે યાજ્મ 
પ્રભ ક, તાના શદ્દાની વત્તા લાયે ન ેપયજો દા ઔયે એ 

ભાટે થલા તે વત્તા લાયતાં ને પયજો દા ઔયતા ંતેભણે 
ઔયેરા થલા ઔયલાન  ધબપ્રેત શમ તલેા ઔઇ ઔામગ ભાટે 
ઔઇ ડમામારમન ેછલાફદાય શલાન  ંખણાળ ેનટશ. 

યંત  ન ચ્ચેદ ૬૧ શેઠ ઔઇ તશભતની તાવ 
ભાટે વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ખૃશે ધનભેરા ઔે ભ ઔયય ઔયેરા ઔઇ 
ડમામારમ, ટટર બ્મ નર થલા ભંડ દ્વાયા યાષ્ટરધતની 

લતગણૂઔની તાવ ઔયાલી ળઔાળે : 
લધ ભા,ં બાયત વયઔાય થલા ઔઇ યાજ્મ વયઔાય 

ધલરુદ્ મગ્મ ઔામગલાશી ઔયાલલાન ઔઇ વ્મધક્તન શઔ અ 
ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ભમાગટદત થામ ચે, એભ 

તેન થગ ઔયલાભા ંઅલળ ેનશી. 
(૨) યાષ્ટરધત થલા ઔઇ યાજ્મના યાજ્માર ધલરુધ્ધ 
તેભના શદ્દાની ભ દત દયધભમાન ઔઇ ડમામારમભા ંઔઇ ણ 
પ્રઔાયની પછદાયી ઔામગલાશી ભાંડી ળઔાળ ે નટશ ન ે ઙાર  
યકાળે નશી. 
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(૩) યાષ્ટરધતન ે થલા ઔઇ યાજ્મના યાજ્મારન ે 
ધખયપતાય થલા ઔેદ ઔયલા ભાટે તેભના શદ્દાની ભ દત 
દયધભમાન ઔઇ ડમામારમથી શ ઔભ ઔાઢી ળઔાળ ેનશી. 
(૪) યાષ્ટરધત થલા ઔઇ યાજ્મના યાજ્માર, તે 

યાષ્ટરધત થલા ત ેયાજ્મના યાજ્માર તયીઔે તાન શદ્દ 
વંબાે તે શેરા ં ઔે ચી, તેભણે તાની વ્મધક્તખત 

શેધવમતથી ઔયેરા ઔે ઔયલાન  ધબપ્રેત શમ તલેા ઔઇ ઔામગ 
ંખે છભેાં દાદ ભાંખલાભા ં અલી શમ તેલી ઔઇ દીલાની 
ઔામગલાશી, તેભના શદ્દાની ભ દત દયધભમાન, ત ે ઔામગલાશીન 

પ્રઔાય, તે ભાટેન  ં ઔાયણ, એલી ઔામગલાશી ભાંડલાના શમ ત ે

ક્ષઔાયન ં નાભ, લણગન ન ે ઠેઔાણં ને તેણ ે ભાંખેરી દાદ 

દળાગલતી રેધકત નટટવ, મથાપ્રવંખ, યાષ્ટરધતન ે થલા 

યાજ્મારન ે શોંઙાડલાભા ં અલ ે થલા તેભની ઔઙેયીભા ં
વ યત ઔયલાભા ંઅલ ેત ેચી ફ ેભટશના ૂયા ન થામ ત્મા ં
વ ધી, ઔઇ ણ ડમામારમભા ંભાંડી ળઔાળ ેનશી. 
 

(૧) ઔઇ વ્મધક્ત, વંવદના ફેભાથંી ઔઇ ખૃશની થલા 

મથાપ્રવંખ, યાજ્મની ધલધાનવબાની થલા ધલધાનભંડના 

ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની ઔઇ ણ ઔામગલાશીના લ્ત ત: વાઙા 
ટયટગની લતગભાન ત્રભા ં પ્રધવધદ્ના વંફંધભા,ં એલી 

પ્રધવધદ્ દે્વથી ઔયલાભા ંઅલી શલાન  ંવાધફત ન થામ, ત 

ઔઇ ડમામારમભાં ઔઇ ણ દીલાની ઔે પછદાયી ઔામગલાશીન ે
ાત્ર થળ ેનટશ. 

યંત  વંવદના ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશની થલા, 

મથાપ્રવંખ, યાજ્મની ધલધાનવબાની થલા ધલધાનભંડના 

ફેભાંથી ઔઇ ખૃશની કાનખી ફેઠઔની ઔામગલાશી ઔઇ ટયટગની 
પ્રધવધદ્ને અ કંડભાંન ઔઇ ણ ભછઔૂય રાખ  ડળ ેનશી. 
(૨) કંડ (૧) ઔઇ લતગભાન ત્રભાં પ્રધવદ્ થમેર ટયટગ  
થલા ફાફતના વંફંધભા ંરાખ  ડે ચે તેભ તે કંડ પ્રવાયણ 
ઔેડદ્ર દ્વાયા ાતા ઔઇ ઔામગિભ થલા વેલાના બાખ તયીઔે 
ધફનતાયી ટેધરગ્રાપી દ્વાયા પ્રવાટયત ટયટો થલા 
ફાફતના વફંંધભાં રાખ  ડળ.ે 

- અ ન ચ્ચેદભાં ‘‘લતગભાનત્ર’’ ભા ં

ઔઇ લતગભાનત્રભા ં પ્રધવદ્ ઔયલા ભાટેની વાભગ્રીલાા 
વભાઙાય એછડવી ટયટગન વભાલેળ થામ ચે. 
 

ઔઇ ણ યાછઔીમ ક્ષના ઔઇ ણ ખૃશના વભ્મ 
છે, દવભી ન વધૂઙના ટયચ્ચેદ ૨ શેઠ ખૃશના વભ્મ 

શલા ભાટે ખેયરામઔ ઠમાગ શમ તે, તાની ખેયરામઔાતની 

તાયીકથી ળરૂ થતી ન ેએલા વભ્મ તયીઔે તાના દની 
ભ દત ૂયી થામ ત ેતાયીક વ ધીની થલા ત ેઔઇ ખૃશની 
ઙૂંટણી રડતા શમ ને તેભને ઙૂટંામેરા જાશેય ઔયલાભા ંઅલ ે
તે તાયીક વ ધીની, ફેભાંથી છ ેલશેરી શમ તે ભ દત ભાટે ઔઇ 

ણ રાબપ્રદ યાછઔીમ દ ધયાલલા ભાટે ણ ખેયરામઔ 
ખણાળે. 

 અ ન ચ્ચેદના શેત  ભાટે - 

(ઔ) ‘‘ખૃશ’’ એ ળબ્દપ્રમખન થગ દવભી ન વધૂઙના 

ટયચ્ચેદ ૧ ના કંડ (ઔ) ભાં તેન છ ેથગ ઔયલાભાં અવ્મ ચે 
તે થળ;ે 

(ક) ‘‘રાબપ્રદ યાછઔીમ દ’’ એ ળબ્દપ્રમખ એટર ે– 

(૧) છ ેદ ભાટેન ખાય થલા ભશેનતાણં બાયત વયઔાય 
થલા મથાપ્રવંખ, યાજ્મ વયઔાયની જાશેય ભશેવૂરભાથંી 

ઙૂઔલલાભા ંઅલત ં શમ તેલ  બાયત વયઔાય થલા યાજ્મ 
વયઔાય શેઠન  ંઔઇ દ; થલા 

(૨) બાયત વયઔાય થલા યાજ્મ વયઔાયની વંૂણગ થલા 
અંધળઔ ભાધરઔીના, વં્થાધત શમ ઔે ન શમ, તેલા ભંડ 

શેઠન ં ન ેછ ેદ ભાટેન ખાય થલા ભશેનતાણં એલા 
ભંડ દ્વાયા ઙૂઔલલાભા ંઅલત ં શમ તેલ  ંઔઇ દ, ધવલામ ઔે 

જ્માં ઙઔૂલલાભા ંઅલત ખાય થલા ભશેનતાણં લતય 
્લરૂન ં શમ.  
 

વંધલધાન (ચવ્લીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 

૧૯૭૬ની ઔરભ ૨થી યદ ઔમો ચે. 
 

(૧) અ વધંલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં ણ 

ન ચ્ચેદ ૧૪૩ની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે ઔઇ વંધધ, 

ઔફૂરાતનાભ ,ં ઔયાયનાભ ં, વભછૂતી વનદ થલા તેના છલે 

ફીજો રેક ઔે છ ે ઔઇ દળેી યાજ્મના યાછલીએ અ 
વંધલધાનના અયંબ શેરા ં ઔમો શમ થલા છભેાં તેણે 
વશી-ધવક્કા ઔમાગ શમ ન ેછભેા ં ટશંદ ડ ધભધનમનની ઔે તનેી 
 યખાભી ઔઇ ણ વયઔાય ક્ષઔાય શમ ને છને ભર 
વંધલધાનના અયંબ ચી ઙાર  શમ થલા ઙાર  યાકલાભાં 



Indian Constitution 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 147 

અવ્મ શમ, તેભાંની ઔઇ જોખલાઇભાંથી ઈદબલતી ઔઇ 

તઔયાયભા,ં થલા એલી વંધધ ઔફૂરાતનાભા, ઔયાયનાભા, 

વભછૂતી, વનદ થલા તેના છલેી ફીજા રકે વંફંધી અ 

વંધલધાનની ઔઇ ણ જોખલાઇ શેઠ પ્રાપ્ત થતા ઔઇ શઔ 
થલા ત ે જોખલાઇભાંથી ઉબી થતી ઔઇ છલાફદાયી 
થલા પયછ ંખેની ઔઇ તઔયાયભા ં ઈચ્ચ્તભ ડમામારમન ે
થલા ફીજા ઔઇ ડમામારને શઔૂભત યશેળે નશી.  
(૨) અ ન ચ્ચેદભા ં– 

(ઔ) ‘‘દેળી યાજ્મ’’ એટર ેઅ વંધલધાનના અયંબ શેરા ં

ટશજ ભેછ ે્ ટીએ થલા ટશંદ ડ ધભધનમનની વયઔાયે એલા 
યાજ્મ તયીઔે ભાડમ ઔયેર ઔઇ યાજ્મક્ષેત્ર; ન ે

(ક) ‘‘યાછલી’’ ભાં, એલા અયંબ શેરા ં ટશજ ભેછ ે્ ટીએ 

થલા ટશંદ ડ ધભધનમભનની વયઔાયે ઔઇ દેળી યાજ્મના 
યાછલી તયીઔે ભાડમ ઔયેર ધપ્રડવ, ઙીપ થલા ફીજી 

વ્મધક્તન વભાલેળ થામ ચે. 
 

અ વંધલધાનભાં થલા તે વભમે, ભરભાં શમ 

એલા ઔઇ ણ ઔામદાભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ તે ચતા,ં- 

(ઔ) વંધલધાન (ચવ્લીવભા વ ધાયા) ધધધનભમ, ૧૯૭૧ ના 

અયંબ શેરા ં ઔઇ ણ વભમે યાષ્ટરધતએ છનેે દળેી 
યાજ્મના યાછલી તયીઔે ભાડમ ઔમો શમ ત ે ધપ્રડવ, ઙીપ 

થલા ફીજી વ્મધક્ત થલા યાષ્ટરધતએ છને ેએલા અયંબ 
શેરા ંઔઇ ણ વભમે એલા યાછલીના ઈત્તયાધધઔાયી તયીઔે 
ભાડમ ઔયી શમ તે વ્મધક્ત એલા અયંબે ને એલા 
અયંબથી એલા યાછલી તયીઔે થલા એલા યાછલીના 
ઈત્તયાધધઔાયી તયીઔે ભાડમ યશેતી ફંધ થળ ે; 

(ક) વંધલધાન (ચવ્લીવભા વ ધાયા) ધધધનભમ, ૧૯૭૧ ના 

અયંબે ને અયંબથી વાધરમાણા નાફૂદ ઔયલાભાં અલે ચે 
ને વાધરમાણા ખંેના તભાભ શઔ, છલાફદાયી ન ે

પયજો ફંધ ઔયલાભા ંઅલ ે ચે ત ેન વાય, મથાપ્રવંખ, કંડ 

(ઔ)ભા ંઈલ્લેકેરા યાછલીને એ યાછલીના ઈત્તયાધધઔાય થલા 
ફીજી ઔઇ વ્મધક્તન ે વાધરમાણા તયીઔે ઔઇ ણ યઔભ 
અલાભા ંઅલળ ેનશી. 
 

(૧) અ વધંલધાનભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ તેભ ચતા,ં 

યાષ્ટરધત, યાછધત્રત જાશેયનાભાથી અદેળ અી ળઔળ ે ઔે 

જાશેયનાભાભા ંધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલ ેતે તાયીકથી- 

(ઔ) વંવદ ેથલા ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેર ઔામદ, 

ઔઇ ભટા ફંદયને ઔે ધલભાન ભથઔને રાખ  ડળ ેનટશ થલા 
તે જાશેયનાભાભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલ ે એલા લાદ 
થલા વ ધાયા લધાયાન ેધીન યશીન ેરાખ  ડળ,ે થલા 

(ક) ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદ વદયશ  તાયીક શેરા ં ઔયેરી ઔે 
ઔમાગ ધલના યશેરી ફાફત ખંે શમ તે ધવલામ, ભટા ફંદયભા ં

ઔે ધલભાન ભથઔભા ં ભરી યશેળે નટશ થલા એલા ફદંય 
થલા ધલભાન ભથઔને રાખ  ડે ત્માયે જાશેયનાભાભાં ધનટદગષ્ટ 
ઔયલાભાં અલ ેતલેા લાદ ને વ ધાયા લધાયાન ેધીન ે
યશીન ેતે ભરભાં અલળ.ે 
(૨) અ ન ચ્ચેદભાં – 

(ઔ) ‘‘ભટ ં  ફંદય’’ એટર ેવવંદે ઔયેરા ઔઇ ઔામદા થલા 

ઔઇ ધલદ્યભાન ઔામદાથી ઔે ત ે શેઠ ભટા ફંદય તયીઔે જાશેય 
થમેર ં ફંદય ને તેભાં ત ે વભમે એલા ફંદયની શદભાં 
વભાધલષ્ટ થમેર તભાભ ધલ્તાયન વભાલેળ થામ ચે; 

(ક) ‘‘ધલભાન ભથઔ’’ એટરે શલાઇ ભાખો, ધલભાનની ન ે

શલાઇ વ્મલશાય વફંંધી ધધધનમભના શેત  વારંુ 
વ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણેન  ંધલભાનભથઔ. 
 

અ વધંલધાનની ઔઇ ણ જોખલાઇ શેઠ વંગની 
ઔાયફાયી વત્તા લાયતા ામેરા ઔઇ અદેળન ં ઔઇ 
યાજ્મે ારન ઔમ ું ન શમ થલા તને ભર ન ઔમો શમ 
ત્માયે, ત ે યાજ્મન લશીલટ અ વધંલધાનની જોખલાઇ 

ન વાય ઙરાલી ળઔામ એભ નથી તલેી ટયધ્થધત ઉબી 
થઇ ચે, એભ ઠયાલલાન  ંયાષ્ટરધત ભાટે ઔામદેવય ખણાળ.ે 
 

અ વંધલધાનભા,ં વંદબગથી ડમથા ેધક્ષત ન 

શમ ત, નીઙ ે છણાલેરા ળબ્દ પ્રમખના થો, ન િભે 

તેભને અલાભા ંઅવ્મા ચે તે થળ:ે- 

(૧) ‘‘કેતીની અલઔ’’ એટરે બાયતના અલઔલેયા વંફધંી 

ધધધનમભના શેત  ભાટે વ્માખ્મા ઔમાગ પ્રભાણનેી કતેીની 
અલઔ;  

(ય) ‘‘એંગ્ર-ઇધડડમન’’ એટરે છ ેવ્મધક્તન ધતા થલા 

ધતૃકે્ષ છને ઔઇ ણ ડમ  રુ લૂગછ મ યીમ લળંન 
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શમ થલા શત, ણ છને લવલાટ બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાં 

શમ ને તનેાં ભાતા-ધતા વાભાડમ યીતે છ ે યાજ્મક્ષેત્રની 
ંદય યશેતા શમ ન ેઔાભઙરાઈ શેત  ભાટે તેભા ંલ્મા ન 
શમ તેલા યાજ્મક્ષેત્રની ંદય છડભેરી શમ ઔે શતી એલી 
વ્મધક્ત; 

(૩) ‘‘ન ચ્ચેદ’’ એટર ેઅ વંધલધાનન ઔઇ ન ચ્ચેદ; 

(૪) ‘‘ઔયછ ે રેલ ’ં’ભાં લાધગઔ યઔભની ગ્રાડટ દ્વાયા નાણા ં

ઉબા ઔયલાન વભાલેળ થામ ચે ન ે ‘‘રન’’ ન થગ ત ે

ન વાય ઔયલાભા ંઅલળ;ે 

(૫) ‘‘કંડ’’ એટર ેછ ેન ચ્ચેદભા ંએ ળબ્દપ્રમખ અલે ચે ત ે

ન ચ્ચેદન કંડ; 

(૬) ‘‘ધનખભ ઔય’’ એટર ે ઔંનીને બયલાન થત શમ 

ને છનેા ધલળ ે નીઙ ે છણાલેરી ળયતન ં ારન ઔમ ું શમ 
તેલ અલઔ ઈયન ઔય :- 

(ઔ) કેતીની અલઔ ંખ ેતે રેલાાત્ર ન શમ; 

(ક) ઔંનીએ ઙઔૂલેરા, ઔયના વંફંધભા,ં ત ે ઔયને રાખ  

ાડે તલેા ઔઇ ધધધનમભનથી, ઔંનીએ વ્મધક્તન ે

ઙૂઔલલાાત્ર ટડધલડડભાથંી ઔઇ ણ ઔાત ઔયલાન  ધધઔૃત 
ઔયલાભાં અલેર ન શમ; 

(ખ) બાયતના અલઔલેયાના શેત  ભાટે એલા ટડધલડડડ 
ભેલનાય વ્મધક્તની ઔ ર અલઔની ખણતયીભાં થલા 
એલી વ્મધક્તએ અલાના ઔે તેન ે ટયપંડ ઔયલાના 
બાયતના અલઔલેયાની ખણતયીભા,ં એ યીત ેબયામેરા ઔયન ે

ખણતયીભા,ં રેલા ભાટે ઔઇ જોખલાઇ ન શમ, 

(૭) ‘‘તત્વભાન પ્રાંત’’,‘‘તત્વભાન દેળી યાજ્મ’’ થલા 

‘‘તત્વભાન યાજ્મ’’ એટર ેળંઔાલાા દાકરાભાં પ્ર્ત ત 

શેત  ભાટે યાષ્ટરધત છને,ે મથાપ્રવંખ, તત્વભાન પ્રાંત, 

તત્વભાન દેળી યાજ્મ થલા તત્વભાન યાજ્મ તયીઔે નક્કી 
ઔયે તેલ તત્વભાન પ્રાતં, તેલ  તત્વભાન દેળી યાજ્મ થલા 

તેલ  તત્વભાન યાજ્મ; 

(૮) ‘‘દેલ ’ં’ એ ળબ્દભાં લાધગઔ યઔભ રૂે ભૂડીની યઔભ 

બયાઇ ઔયલાની ઔઇ પયછ ંખેની છલાફદાયીન ન ેઔઇ 
જાભીનખીયી શેઠની છલાફદાયીન વભાલેળ થામ ચે ન ે
‘‘દેલા ંખેના કઙગ’’ ન થગ ત ેન વાય ઔયલાભાં અલળ;ે 

(૯) ‘‘એ્ટેટ ડ્યટૂી’’ એટર ેભ ત્મ  થમે પ્રાપ્ત થતી થલા ત ે

ડ્યૂટી વંવદ ેથલા યાજ્મના ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔામદાની 
જોખલાઇ શેઠ, ભૃત્મ  થમ ે પ્રાપ્ત થઇ ખણાતી તભાભ 

ધભરઔતની વદયશ  ઔામદાથી ઔે તે શેઠ ઠયાલલાભાં અલ ેત ે
ધનમભ ન વાય નક્કી ઔયેરી ભૂ ટઔંભત ઈય થલા તેન ે
ન રક્ષીન ેઅઔાયેરી ડ્યૂટી; 

(૧૦) ‘‘ધલદ્યભાન ઔામદ’’ એટર ેઅ વધંલધાનના અયંબ 

શેરા ં ઔઇ ઔામદ, લટશ ઔભ, શ ઔભ, ટેાઔામદ, ધનમભ 

થલા ધલધનમભ ઔયલાની વત્તા ધયાલતા ઔઇ ધલધાનભડંે 
વાય ઔયેર થલા ઔઇ વત્તાભંડે ઔે વ્મધક્તએ ઔયેર 
ઔામદ, લટશ ઔભ, ેટા-ઔામદા, ધનમભ થલા ધલધનમભ; 

(૧૧) ‘‘પેડયર ડમામારમ’’ એટર ે ટશંદ યાજ્મ લશીલટી 

ધધધનમભ, ૧૯૩૫ શેઠ યઙેર ં પેડયર ડમામારમ; 

(૧૨) ‘‘ભાર’’ભાં તભાભ ભારવાભાન, લેાય ભાટેની ઙીજો 

ને લ્ત ન વભાલેળ થામ ચે; 

(૧૩) ‘‘ફાંમધયી’’ ભાં ઔઇ ડડયટેઔીંખન નપ, ધનટદગષ્ટ 

યઔભ ઔયતા ં ચ યશે તે પ્રવંખ ે ઙઔૂલલા ભાટે અ 
વંધલધાનના અયંબ શેરાં ્લીઔાયેરી ઔઇ ઔયજોન 
વભાલેળ થામ ચે; 

(૧૪) ‘‘ઈચ્ઙ ડમામારમ’’ એટરે અ વંધલધાનના શેત  

ભાટે ઔઇ યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમ તયીઔે ખણાત  ં ઔઇ 
ડમામારમ ન ેતેભાં – 

(ઔ) અ વધંલધાન શેઠ ઈચ્ઙ ડમામારમ તયીઔે યઙેરા 
થલા  નયગ ધઙત બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાંના ઔઇ 
ડમામારમન, ન ે 

(ક) અ વધંલધાનના શેત  ૈઔી તભાભ થલા ઔઇ શેત  
ભાટે ઈચ્ઙ ડમામારમ તયીઔે ઔામદાથી વંવદ જાશેય ઔયે તલેા 
બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભાનંા ફીજા ઔઇ ડમામારમન, વભાલેળ 

થામ ચે. 
(૧૫) ‘‘દેળી યાજ્મ’’ એટર ેટશંદ ડ ધભધનમનની વયઔાયે એલા 

યાજ્મ તયીઔે ભાડમ ઔયેર  ંઔઇ યાજ્મક્ષેત્ર; 

(૧૬) ‘‘બાખ’’ એટર ેઅ વંધલધાનન ઔઇ બાખ; 

(૧૭) ‘‘ેડળન’’ એટર ે ઔઇ વ્મધક્તને થલા તનેા 

વંફંધભાં અલાન  પાાલા ં ઔે ધલનાન ં ઔઇ ણ પ્રઔાયન ં 
ેડળન ને તેભાં એયીતે અલાના ધનલધૃત્ત-લેતન, 

ગ્રેચ્મ ઇટી ન ે ઔઇ પ્રધલડડટ પંડભા ં બયામેરા, ત ે ઈયના 

વ્માછ ઔે તેભાં ફીજા ઔઇ લધાયા વટશતની ઔે તે ધલનાની યત 
ઙૂઔલણી તયીઔે, એ યીત ેઅલાની થતી યઔભ ઔે યઔભન 

વભાલેળ થામ ચે; 

(૧૮) ‘‘ઔટઔટી ઈદગણા’’ એટર ેન ચ્ચેદ ૩૫૨ ના કંડ 

(૧) શેઠ ફશાય ાડેરી ઔઔટીની ઈદગણા; 

(૧૯) ‘‘યાછધત્રત જાશેયનાભ ં’’ એટર ેમથાપ્રવંખ, બાયતના 

યાછત્રભાનં ં થલા ઔઇ યાજ્મના યાછત્રભાંન  ંજાશેયનાભ ં; 

(૨૦) ‘‘યેલ્લ ે’’ ભા ં– 

(ઔ) યેૂયી ઔઇ નખયાધરઔા ધલ્તાયભાં અલરેી 
ટર ાભલને, થલા 
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(ક) ૂયેૂયા ઔઇ એઔ યાજ્મભાં અલેરા ને છનેે ઔામદાથી 
વંવદ ેયેલ્લ ેન શલાન ં જાશેય ઔમ ું શમ તલેા ફીજા ઔઇ લાશન 
વ્મલશાય-ભાખગન, વભાલેળ થત નથી; 

(૨૨)  ‘‘યાછલી’’ એટર ે વંધલધાન (ચવ્લીવભા વ ધાયા) 

ધધધનમભ, ૧૯૭૧ ના અયંબ શેરાં ઔઇ ણ વભમ ે

યાષ્ટરધતએ છને ે દેળી યાજ્મના યાછલી તયીઔે ભાડમ ઔમો 
શમ ત ેધપ્રડવ, ઙીપ ઔે ફીજી વ્મધક્ત થલા યાષ્ટરધતએ છનેે 

એલા અયંબ શેરાં ઔઇ ણ વભમે એલા યાછલીના 
ઈત્તયાધધઔાયી તયીઔે ભાડમ ઔયી શમ તે ઔઇ વ્મધક્ત; 

(૨૩) ‘‘ન વૂધઙ’’ એટર ેઅ વંધલધાનની ન વધઙ; 

(૨૪) ‘‘ન વૂધઙત જાધત’’ એટરે વધંલધાનના શેત  

ભાટે ન ચ્ચેદ ૩૪૧ શેઠ ન વૂધઙત જાધત તયીઔે 
ખણામેરી જ્ઞાધત, જાધત થલા અટદજાધત થલા 

એલી જ્ઞાધત, જાધત થલા અટદજાધતના બાખ ઔે 

તેભની ંદયના છૂથ; 

(૨૫) ‘‘ન વૂધઙત અટદજાધત’’ એટર ેઅ વંધલધાનના 

શેત  ભાટે ન ચ્ચેદ ૩૪૨ શેઠ ન વધૂઙત અટદજાધત 
તયીઔે ખણામેરી અટદજાધત થલા અટદજાધત 
વભ દામના થલા એલી અટદજાધત થલા અટદજાધત 
વભ દામના બાખ ઔે તેભની ંદયના છૂથ; 

(૨૬) ‘‘ધવક્મ ટયટી’’ભાં ્ટઔન વભાલેળ થામ ચે; 

(૨૭) ‘‘ેટા-કંડ’’ એટર ેછ ેકંડભાં તે ળબ્દપ્રમખ અલત 

શમ તેન ટેા-કંડ; 

(૨૮) ‘‘ઔયલેયા’’ ભાં વાભાડમ થલા ્થાધનઔ થલા 

કાવ ઔય થલા લેય નાકલાન વભાલેળ થામ ચે ન ે
‘‘ઔય’’ ન થગ ત ેન વાય ઔયલાભાં અલળ;ે 

(૨૯) ‘‘અલઔ ઈયના ઔય’’ ભાં લધાયાના નપા ઈયના ઔય 

છલેા ઔયન વભાલેળ થામ ચે. 
(૨૯-ઔ.) ‘‘ભારના લેઙાણ થા કયીદી ઈયના ઔય’’ ભા ં

નીઙેનાન વભાલેળ થામ ચે. 
(ઔ) ઔયાય ન વાય શમ તે ધવલામ ફીજી યીત ે યઔડેથી, 

ાચથી ઔયલાની ઙ ઔલણી ફદર થલા ફીજા ટઔંભતી 
લેછ ફદર ઔઇ ણ ભારની ભાધરઔી તફદીર ઔયલા 
ઈયન ઔય; 

(ક) ફાંધઔાભના ઔયાયન ભર ઔયલાભા ં છરૂયી શમ ત ે
ભારની ભાધરઔી તફદીર ઔયલા ઈયન ઔય ચી ભાર તયીઔે 
થલા ઔઇ ફીજા ્લરૂે શમ ત ણ; 

(ખ) શપ્તા દ્વાયા, બાડા કયીદીથી થલા ઙૂઔલણીની ઔઇ 

દ્ધત ઈય ભારની ટડરીલયી ઔયલા ઈયન ઔય; 

(ગ) યઔડેથી ાચથી ઔયલાની ઙૂઔલણી ફદર થલા 
ડમ ટઔંભતી લેછ ફદર ઔઇ શેત  વારુ ઔઇ ભાર 
લાયલાના શઔની તફદીર ઈયન ઔય ચી ત ેધનટદગષ્ટ ભ દત 
ભાટે શમ ઔે ન શમ ત ણ; 

(ઙ) ઔઇ ધફન-વં્થાધત વ્મધક્તના એવધવમેળન 
થલા ભંડે તેના ઔઇ વભ્મને યઔડેથી, ચીથી ઔયલાની 

ઙૂઔલણી ફદર ડમ ટઔંભતી લેછ ફદર ભાર ૂય ાડલા 
ઈયન ઔય; 

(ચ) ઔઇ વલેા તયીઔે થલા તેના બાખ તયીઔે થલા ફીજી 
ઔઇ યીત ેકયાઔ થલા ભાનલ લયાળ ભાટેની ફીજી ઔઇ 
ઙીછ શમ થલા ઔેપી શમ ઔે ન શમ એલ  ં ઔઇ ીણ ંશમ 
એલ ભાર ૂય ાડલા ઈયન ઔય, જ્માયે એલ  યલઠ 

થલા વેલા યઔડેથી, ચીથી ઔયલાની ઙૂઔલણી ફદર 

થલા ડમ ટઔંભતી લેછ ફદર શમ ત્માયે,  

ન,ે ઔઇ ભારની અલી તફદીરી, ટડરીલયી 

થલા  યલડ અલી તફદીરી ઔે ટડરીલયી ઔયતી થલા 
 યલઠ અતી વ્મધક્તએ તે ભાર લચે્મ શલાન ં ન ેછનેે 
એલી તફદીરી ઔે ટડરીલયી ઔયી શમ થલા  યલઠ અપ્મ 
શમ તે વ્મધક્તએ ત ેભાર કયીદ્ય શલાન ં ખણાળ.ે 
(૩૦) ‘‘વંગ યાજ્મક્ષેત્ર’’ એટરે શેરી ન વધૂઙભા ં ધનટદગષ્ટ 

ઔયેર ં ઔઇ વંગ યાજ્મક્ષેત્ર ને તેભા ંબાયતના યાજ્મક્ષતે્રભાં 
અલેરા ણ ત ેન વૂધઙભા ં ધનટદગષ્ટ નટશ ઔયેરા ફીજા ઔઇ 
યાજ્મક્ષેત્રન વભાલેળ થામ ચે. 
 

(૧) વંદબગથી ડમથા ધેક્ષત ન શમ ત, ટશંદ  

ડ ધભધનમનના ધલધાનભંડના ઔઇ ધધધનમભના થગગટન 
ભાટે ‘‘વાભાડમ ઔરભ ધધધનમભ ૧૮૯૭’’, છભે રાખ  ડે ચે 

તેભ, ન ચ્ચેદ ૩૭૨ શેઠ તભેાં ઔયલાભા ંઅલે તલેા ન ઔૂ 

પેયપાય ને વ ધાયાલધાયાન ે ધીન યશીન,ે અ 

વંધલધાનના થગગટન ભાટે તે રાખ  ડળે. 
(૨) વંવદના ધધધનમભ થલા વંવદ ે ઔયેરા ઔામદા 
ંખેના થલા ઔઇ યાજ્મના ધલધાનભંડના ધધધનમભ 
થલા ધલધાનભંડે ઔયેરા ઔામદા ંખનેા અ 
વંધલધાનભાંના ઔઇ ઈલ્લેકભા,ં મથાપ્રવંખ, યાષ્ટરધતએ ઔયેરા 

લટશ ઔભ ંખેના થલા ઔઇ યાજ્મારે ઔયેરા લટશ ઔભ 
ંખેના ઈલ્લકેન વભાલેળ થામ ચે., એભ તને થગ ઔયલાભાં 

અલળ.ે 
(૩) અ વંધલધાનના શેત  ભાટે ‘‘ધલદેળી યાજ્મ’’ એટર ે

બાયત ધવલામન  ંઔઇ યાજ્મ :  
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યંત  વંવદ ે ઔયેરા ઔઇ ઔામદાની જોખલાઇન ે
ધીન યશીન,ે યાષ્ટરધત, શ ઔભ ઔયીન,ે ત ે શ ઔભભા ં ધનટદગષ્ટ 

ઔયલાભાં અલે તલેા શેત  ભાટે, ઔઇ યાજ્મન ે તે ધલદળેી 

યાજ્મ નથી એભ જાશેય ઔયી ળઔળે.  
 

(૧) અ વંધલધાનભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા ં વવંદ 
તાની ફંધાયણીમ વત્તા લાયીને અ ન ચ્ચેદભાં 
છણાલેરી ઔામગયીધત ન વાય અ વંધલધાનની ઔઇ ણ 
જોખલાઇ, તેભાં ઔંઇ ઈભેયીન,ે તેભાં ઔંઇ પેયપાય ઔયીન ેથલા 

યદ ઔયીને વ ધાયી ળઔળે. 
(૨) અ વધંલધાનભા ં ઔઇ ણ વ ધાય તે શેત  ભાટેના 
ધલધેમઔન ેવંવદના ફેભાંથી ઔઇ ણ ખૃશભા ં યછૂ ઔયીન ે છ 
ઈદબધલત ઔયી ળઔાળ,ે ને દયેઔ ખૃશભાં તે ખૃશની ઔ ર 

વભ્મ-વંખ્માની ફશ ભતીથી ને તે ખૃશભાં શાછય યશીન ેભત 
અનાયાના ચાભા ંફ ેતૃતીમાંળ વભ્મની ફશ ભતીથી 
તે ધલધેમઔ વાય થામ ત્માયે યાષ્ટરધત વભક્ષ ત ેયછૂ ઔયલ  ં
જોઇળે ન ેતે ત ેધલધેમઔ તાની ન ભતી અળ ેને 
તેભ થમ ેતે ધલધેમઔભાં દળાગવ્મા ન વાય વંધલધાન વ ધાયેર ં 
ખણાળ;ે 

યંત  એલા વ ધાયાભા ં– 

(ઔ) ન ચ્ચેદ ૫૪, ૫૫, ૭૩, ૧૬૨ થલા ૨૪૧ ભા ંથલા 

(ક) બાખ-૫ના પ્રઔયણ ૪, બાખ ૬ના પ્રઔયણ ૫ થલા બાખ 

૧૧ના પ્રઔયણ ૧ભા,ં થલા 

(ખ) વાતભી ન વધૂઙભાનંી ઔઇ ણ માદીભા,ં થલા 

(ગ) વંવદભાં યાજ્મના પ્રધતધનધધત્લભા,ં થલા 

(ઙ) અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇભાં, 

ઔઇ પેયપાય ઔયલા ધામ ું શમ ત એલા વ ધાયાની 
જોખલાઇ ઔયત  ં ધલધેમઔ યાષ્ટરધત વભક્ષ ન ભધત ભાટે યછૂ 
ઔયલાભાં અલ ે તે શેરાં ચાભા ં ચી ધી વંખ્માના 
યાજ્મના ધલધાનભંડએ વાય ઔયેરા તે ભતરફના 
ઠયાલથી તે વ ધાયીને ત ે ધલધાનભંડએ ફશાર યાકલાન ં 
ણ અલશ્મઔ યશેળે. 
(૩) ન ચ્ચેદ ૧૩ભાંન ઔઇ ણ ભછઔૂય, અ ન ચ્ચેદ 

શેઠ ઔયેરા ઔઇ વ ધાયાન ેરાખ  ડળ ેનટશ. 
(૪) વધંલધાન (ફેતાીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૭૬ 

ની ઔરભ ૫૫ ના અયંબ શેરાં ઔે ચી અ ન ચ્ચેદ શેઠ 
ઔયેરા થલા ઔયલાન  ધબપ્રેત શમ તલેા બાખ-૩ની 

જોખલાઇ વટશતના અ વંધલધાનના ઔઇ વ ધાયા વાભ ે
ઔઇ ણ ડમામારમભા ંલાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી. 
(૫) ળંઔાન  ં ધનલાયણ ઔયલા ભાટે, અથી જાશેય ઔયલાભાં 

અલ ે ચે ઔે અ ન ચ્ચેદ શેઠ અ વધંલધાનની 
જોખલાઇભા,ં તેભાં ઔંઇ ઈભેયીને તેભા ં ઔંઇ પેયપાય ઔયીન ે

થલા ત ેયદ ઔયીને વ ધાય ઔયલાની વંવદની ફંધાયણીમ 
વત્તા ઈય ઔઇ ભમાગદા યશેળે નશી. 

 

અ વધંલધાનભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં અ 

વંધલધાનના અયંબથી ાઙં લગની ભ દત   દયધભમાન 
નીઙેની ફાફત, વભલતી ઙાદીભા ં ખણાલેરી ફાફત શમ 

તેભ તેભને ખંે વંવદન ેઔામદા ઔયલાની વત્તા યશેળે :- 

(ઔ) વ તયાઈ ન ે ઉનન  ં ઔાડ, ઔા (રઢેર ઔે રઢ્યા 

ધલનાન), ઔાધવમા, ઔાખ (કફાયી ઔાખ વટશત), 

કાદ્ય દાથો (કાદ્ય તેરીધફમા ં ને તેર વટશત), ઢયન  ં

નીયણ (ક ને ફીજા કા વટશત), ઔરવ (ઔઔ ને 

ઔરવાભાથંી ફનતા દાથો વટશત), રકંડ રાદ ન ે

ફયકના ઔઇ યાજ્મભાનંા લેાય ને લાધણજ્મ ને તનેા 
ઈત્ાદન,  યલઠ ને લશેંઙણી; 

(ક) કંડ (ઔ) ભાં છણાલેરી ઔઇ ણ ફાફત ંખનેા ઔામદા 
ધલરુદ્ના ખ ના, તે ૈઔી ઔઇ ફાફત ંખ ેપી, ણ તેભા ંઔઇ 

ડમામારમભાં રલેાતી પીન વભાલેળ થત નથી; 

ણ અ ન ચ્ચેદ ન શત ને છ ે ઔામદ ઔયલા, 

વંવદ વભથગ ન થઇ શત, એલા વંવદ ેઔયેર ઔઇ ઔામદ, તે 

વભથગતા ૂયત, ત ેભ દત ૂયી થમા શેરા ંઔયેરી ઔે ઔમાગ 

ધલના યશેરી ફાફત ંખ ે શમ ત ે ધવલામ, વદયશ  ભ દત   

ૂયી થમ ેવયઔતાગ યશેળે નશી. 
 

(૧) અ વંધલધાનભાં ખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં 
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(ઔ) ન ચ્ચેદ ૨૩૮ની જોખલાઇ છમ્ભ  ન ે ઔાશ્ભીય 
યાજ્મના વંફંધભા ંરાખ  ડળ ેનટશ ;  

(ક) વદયશ  યાજ્મ ભાટે ઔામદા ઔયલાની વત્તા નીઙનેી 
ફાફત ૂયતી ભમાગટદત યશેળે :- 

(૧) ત ેયાજ્મની વયઔાય વાથે ધલઙાય ધલધનભમ ઔયીન,ે ટશંદ 

ડ ધભધનમન વાથનેા ત ેયાજ્મના જોડાણન ેરાખ  ડતા જોડાણ 
કતભાં છનેા ંખે ડ ધભધનમનન ં ધલધાનભંડ તે યાજ્મ ભાટે 
ઔામદા ઔયી ળઔે તલેી ફાફત તયીઔે ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ફાફતના 
છલેી શલાન ં યાષ્ટરધતએ જાશેય ઔમ ું શમ તેલી વંગ માદી ન ે
વભલતી માદીભાનંી ફાફત ; ન ે

(૨) યાષ્ટરધત ત ે યાજ્મની વયઔાયની વશભતીથી, શ ઔભ 

ઔયીન,ે ધનટદગષ્ટ ઔયે એલી વદયશ  માદીભાંની ફીજી 

ફાફત. 
 

 અ ન ચ્ચેદના શેત  ભાટે, ત ે

યાજ્મની વયઔાય, એટર ે વન ૧૯૪૮ ના ભાઙગ ભટશનાની 

ાંઙભી તાયીકની ભશાયાજાની જાશેયાત શેઠ ત ેવભમે શદ્દા 
ઈય શમ તે ભંત્રીભંડની વરાશથી ઔામગ ઔયતા છમ્ભ  ન ે
ઔાશ્ભીયના ભશાયાજા તયીઔે, યાષ્ટરધતએ તે વભમ ે ભાડમ 

ઔયેરી વ્મધક્ત; 

(ખ) ન ચ્ચેદ ૧ની ન ે અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇ ત ે
યાજ્મના વંફંધભા ંરાખ  ડળ;ે 

(ગ) અ વધંલધાનની એલી ફીજી જોખલાઇ, યાષ્ટરધત શ ઔભ 

ઔયીને ધનટદગષ્ટ ઔયે એલા લાદ ને વ ધાયાલધાયાન ે
ધીન યશીને ત ેયાજ્મના વફંંધભાં રાખ  ડળ ે: 
યંત  ટેા-કંડ (ક) ના ટયચ્ચેદ (૧) ભાં ઈલ્લેકેરા યાજ્મના 
જોડાણકતભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરી ફાફત વંફંધી એલ ઔઇ શ ઔભ, 

તે યાજ્મની વયઔાય વાથ ે ધલઙાય ધલધનભમ ઔમાગ ધવલામ, 

ફશાય ાડી ળઔાળ ેનટશ.  
લધ ભા,ં ચેલ્લા લૂગલતી યંત ઔભાં ઈલ્લેકેરી શમ ત ે

ધવલામની ફાફત વફંંધી એલ ઔઇ શ ઔભ ત ે વયઔાયની 
વશભતી ધવલામ ફશાય ાડી ળઔાળ ેનશી. 
(૨) કંડ (૧) ના ટેા-કંડ (ક)ના ટયચ્ચેદ (૨)ભા ંથલા 
તે કંડના ટેા-કંડ (ગ) ના ફીજા યંત ઔભા ંઈલ્લેકેરી યાજ્મ 
વયઔાયની વશભતી તે યાજ્મન ં વંધલધાન ગડલાના શેત  ભાટે 
વંધલધાન વબા ફરાલલાભાં અલ ે ત ે શેરાં અલાભા ં
અલ,ે ત તે વશભતી ઈય મગ્મ રાખ ેત ેધનણગમ રલેા ભાટે ત ે

ફાફત ત ેવબા વભક્ષ ભૂઔલી જોઇળે. 
(૩) અ ન ચ્ચેદની ૂલગલતી જોખલાઇભા ંખભે ત ેભછઔૂય 
શમ તે ચતા,ં યાષ્ટરધત યાછધત્રત જાશેયનાભાથી એલ ં જાશેય 

ઔયી ળઔળે ઔે અ ન ચ્ચેદ ભરભા ં યશેળે નટશ થલા 

તે ધનટદગષ્ટ ઔયે તે લાદ ન ેવ ધાયાલધાયા વાથ ેછ 
ને ત ેતાયીકથી છ ત ેભરભાં યશેળે. 

યંત  યાષ્ટરધત એલ  જાશેયનાભ ં ફશાય ાડે ત ે
શેરા,ં કંડ (૨)ભા ં ઈલ્લેકેરી યાજ્મની વધંલધાન વબાની 

બરાભણી છરૂય યશેળે.  
 

અ વધંલધાનભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં 

યાષ્ટરધત, (ભશાયાષ્ટર થલા ખ છયાત યાજ્મ) ંખ ે ઔયેરા 

શ ઔભથી, - 

(ઔ) ધલદબગ, ભયાઠલાડા ને ફાઔીના ભશાયાષ્ટર ભાટે થલા, 

મથાપ્રવંખ વોયાષ્ટર, ઔચ્ચ ને ફાઔીના ખ છયાત ભાટે છ દા 

છ દા ધલઔાવ ફડગ , તેભાનંા દયેઔ ફડગના ઔાભઔાછન ટયટગ  

દય લ ે યાજ્મની ધલધાનવબા વભક્ષ ભૂઔલાભા ંઅલ ે તેલી 
જોખલાઇ વાથ ે્થાલા ભાટે : 
(ક) વભગ્ર યીતે યાજ્મની છરૂટયમાતને રક્ષભા ં રઇને, 

વદયશ  તભાભ ધલ્તાય ંખે ટેઔધનઔર ધળક્ષણ ન ે
વ્મલવામ-તારીભ ભાટે ૂયતી વખલડ ન ે યાજ્મ 
વયઔાયના ધનમંત્રણ શેઠની વલેાભાં નઔયી ભાટેની 
ૂયતી તઔની જોખલાઇ ઔયતી ડમામી વ્મલ્થા ભાટે, 

- યાજ્મારની ઔઇ કાવ છલાફદાયી ભાટે 
યાષ્ટરધત જોખલાઇ ઔયી ળઔળ.ે 
 

(૧) અ વંધલધાનભાં ખભે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં- 

(ઔ)………………..   

(૧) નાખા રઔની ધાધભગઔ થલા વાભાધછઔ પ્રથા ંખ,ે 

(૨) નાખા રઔના રૂટઢખત ઔામદા ન ેઔામગયીધત ંખ,ે 

(૩) નાખા રઔના રૂટઢખત ઔામદા ન વાય છભેાં ધનણગમ 
રેલાન  ંથત  શમ તલેા દીલાની ન ેપછદાયી ડમામતંત્ર ખંે, 

(૪) છભીનની ને તનેી વંધત્તની ભાધરઔીને તેની 
તફદીરી ખં,ે 

વંવદન ઔઇ ણ ઔામદ નાખારેડડ યાજ્મન ે રાખ  ડળ ે

નશી; ધવલામ ઔે નાખારડેડની ધલધાનવબાએ ઠયાલ ઔયીન ે
એ પ્રભાણ ેધનણગમ રીધ શમ; 

(ક) નાખારડેડના યાજ્મારના ધબપ્રામ ભ છફ 
નાખાશીલ્વ-ટ્ય એન-વંખ ધલ્તાયભા ં નાખારડેડ યાજ્મની 
યઙનાની તયત શેરાં થતા શતા તે અંતટયઔ તપાન તે 
ધલ્તાય થલા તનેા ઔઇ બાખભા ં ઙાર  શમ ત્માં વ ધી, 
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નાખારેડડ યાજ્મભા ં ઔામદ ને વ્મલ્થા જાલલા ંખ ે
તેભની કાવ છલાફદાયી યશેળે ને તે વફંંધીતાના ંઔામો 
ફજાલલા ભંત્રીભંડ વાથ ે ધલઙાય ધલધનભમ ઔયીન ે રેલાના 
ખરા ંધલળ ેયાજ્માર તે ધનણગમ રેળે. 

યંત  ઔઇ ફાફત, છનેા ંખ ેયાજ્માર ેઅ ટેા-

કંડ શેઠ ત ે ધનણગમ રઇને લતગલ  અલશ્મઔ શત  ં તેલી 
ફાફત ચે ઔે નટશ તેલ પ્રશ્ન ઈધ્થત થામ ત યાજ્મારે 
તાની ધલલેઔફ ધદ્ ન વાય ઔયેર ધનણગમ અકયી ખણાળ ે
ને યાજ્મારના ઔઇ ઔામગની ઔામદેવયની ફાફતભાં તભેણ ે
તેલ ધનણગમ રઇ લતગલ  ં જોઇત ં શત  ં ઔે નટશ ત ે ઔાયણ ે લાધં 
ઈઠાલી ળઔાળ ેનટશ. 

લધ ભા,ં યાજ્માર તયપથી ઔઇ ટયટગ  ભળ્ ે

થલા ફીજી યીતે યાષ્ટરધતને કાતયી થામ ઔે નાખારેડડ 
યાજ્મભાં ઔામદ ને વ્મલ્થા ંખે યાજ્મારની કાવ 
છલાફદાયી શલાની શલ ેલધ  વભમ ભાટે છરૂય નથી ત, તે 

શ ઔભ, અદેળ ઔયી ળઔળે ઔે ત ે શ ઔભથી ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં 

અલે ત ે તાયીકથી યાજ્મારની એલી છલાફદાયી યશેળે 
નટશ; 

(ખ) ગ્રાડટ ભાટેની ઔઇ ભાંખણી ંખ ેબરાભણ ઔયતી લકત,ે 

નાખારેડડના યાજ્માર ેએ જોલ ં જોઇળે ઔે બાયત વયઔાયે, 

બાયતના એઔધત્રત પંડભાંથી ઙક્કવ વેલા થલા શેત  ભાટે 
જોખલાઇ ઔયેરા નાણાન, ત ેવેલા થલા શેત  વંફંધી ગ્રાડટ 

ભાટેની ભાંખણીભા ં વભાલળે થામ ચે ન ે ફીજી ઔઇ 
ભાંખણીભા ંતેન વભાલેળ થત નથી; 

(ગ) યાછધત્રત જાશેયનાભાથી એ થ ે નાખારડેડના 
યાજ્માર ધનટદગષ્ટ ઔયે તે તાયીકથી ટ્ય એન-વંખ ધછલ્લા ભાટે 
ાંત્રીવ વભ્મની ફનેરી પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરની ્થાના 
ઔયલાભાં અલળ ે ન ે યાજ્માર તાની ધલલઔેફ ધદ્ 
ન વાય નીઙ ે છણાલેરી ફાફત ભાટે જોખલાઇ ઔયતા, 

ધનમભ ઔયળે – 

(૧) પ્રાદધેળઔ ઔાઈધડવરની યઙના ફાફત ને પ્રાદધેળઔ 
ઔાઈધડવરના વભ્મ ઔઇ યીત ેવંદ ઔયલા ત ેફાફત : 
યંત  ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાના નામફ ઔધભશ્નય  શદ્દાની રૂએ, 

પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરના ધ્મક્ષ યશેળે ને પ્રાદેધળઔ 
ઔાઈધડવરના ઈાધ્મક્ષની ઙૂંટણી વભ્મ તાનાભાંથી 
ઔયળે; 

(૨) પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરના વભ્મ તયીઔે વંદ થલા ભાટેની 
ને વભ્મ ફનલા ભાટેની રામઔાત ફાફત;  

(૩) પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરના વભ્મના શદ્દાની ભ દત ન ે
તેભને અલાનાં ખાય ને બર્થથા ંશમ, ત ત ેફાફત ; 

(૪) પ્રાદધેળઔ ઔાઈધડવરના ઔાભઔાછની ઔામગયીધત ને તનેા 
વંઙારન ફાફત;  

(૫) પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરના ધધઔાયી ન ે ્ટાપની 
ધનભણૂઔ ન ેતેભની વેલાની ળયત ફાફત; ન ે

(૬) પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરની યઙના ન ેત ેમગ્મ યીત ેઔામગ 
ઔયે ત ે ભાટે ધનમભ ઔયલાન  છરૂયી શમ તલેી ફીજી ઔઇ 
ફાફત; 

(૨) અ વધંલધાનભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં નાખારડેડ 

યાજ્મની યઙનાની તાયીકથી દવ લગની ભ દત   વ ધી 
થલા પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરની બરાભણ ઈયથી અ થ ે
યાજ્માર યાછધત્રત જાશેયનાભાથી ધનટદગષ્ટ ઔયે તટેરી લધ  
ભ દત વ ધી – 

(ઔ) ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાન લશીલટ યાજ્માર ઙરાલળ;ે 

(ક) વભગ્ર યીત ે નાખારડેડ યાજ્મની છરૂટયમાતન શોંઙી 
લલા ભાટે નાખારડેડની વયઔાય ભાટે બાયત વયઔાયે 
નાણાનંી જોખલાઇ ઔયી શમ ત્માયે, યાજ્મારતાની 

ધલલેઔફ ધદ્ ન વાય ટ્ય એનવંખ ધછલ્લા ને યાજ્મના 
ફાઔીના બાખ લચ્ઙ ે ત ે નાણાંની ડમામી પાલણી ભાટે 
વ્મલ્થા ઔયળે; 

(ખ) નાખારેડડના ધલધાનભંડન ઔઇ ણ ધધધનમભ 
પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરની બરાભણ ઈયથી યાછધત્રત 
જાશેયનાભા દ્વાયા ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાન ે રાખ  ાડલાન  
અદેળ યાજ્માર ેઔમો ન શમ, ત તેન ેત ેરાખ  ડળ ેનટશ 

ને એલા ઔઇ ધધધનભમ ંખે એલ અદેળ અતી લકતે 
યાજ્માર એભ પયલાભી ળઔળે ઔે ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાન ે
થલા તેના ઔઇ બાખન ે રાખ  ડે ત્માયે, તે ધધધનમભ 

પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરની બરાભણ ઈયથી યાજ્માર ધનટદગષ્ટ 
ઔયે તલેા લાદ ન ે વ ધાયા લધાયાન ે ધીન યશીને 
વયઔતાગ થળ ે: 
યંત  અ ેટા-કંડ શેઠ અેર અદેળ તેની બતૂરક્ષી 
વય થામ તે યીતે અી ળઔાળ;ે 

(ગ) ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાના ળાંધત, પ્રખધત ન ેવ ળાવન ભાટે 

યાજ્માર ધલધનભમ ઔયી ળઔળે ને એલી યીત ે ઔયેરા 
ધલધનમભથી, તે ધછલ્લાન ેતે વભમે રાખ  ડત વંવદન ઔઇ 

ધધધનમભ થલા ફીજો ઔઇ ઔામદ છરૂય છણામ ત 
બૂતરક્ષી વય થામ એ યીત ે યદ ઔયી ળઔાળ ે થલા 
વ ધાયી ળઔાળ;ે 

(ઙ) (૧) નાખારેડડની ધલધાનવબાભાં ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાન  ં
પ્રધતધનધધત્લ ધયાલતા વભ્મ ૈઔી ને વભ્મ ૈઔી એઔ 
વભ્મને યાજ્માર ભ ખ્મભંત્રીની વરાશથી ટ્ય એનવખંના 
ઔાભઔાછ ભાટેના ભંત્રી તયીઔે નીભળ ે ને તાની વરાશ 
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અતી લકત ે ભ ખ્મભંત્રી ઈય છણાલેર વભ્મની 
ફશ ભતીની બરાભણ ભ છફ લતગળ. ; 

(ય) ટ્ય એનવંખના ઔાભઔાછ ભાટેના ભંત્રી ટ્ય એનવંખ ધછલ્લા 
વંફંધી તભાભ ફાફત વંબાળ ે ન ે ત ે ધલળ ે   
યાજ્મારન વીધ વંઔગ  વાધી ળઔળે, ણ તેભણ ે

ભ ખ્મભંત્રીને ત ેધલળ ેજાણ ઔયતા યશેલ ં જોઇળે;  

(ચ) અ કંડની લૂગલતી જોખલાઇભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ 
તે ચતા,ં ટ્ય એનવખં ધછલ્લા વંફંધી તભાભ ફાફત ઈયન 

અકયી ધનણગમ, યાજ્માર તાની ધલલેઔફ ધદ્ ન વાય 

ઔયળે; 

(છ) ન ચ્ચેદ ૫૪ ન ે ૫૫ ભાં ન ેન ચ્ચેદ ૮૦ ના કંડ 
(૪) ભા,ં ઔઇ યાજ્મની ધલધાનવબાના ઙૂટંામેરા વભ્મ 

ંખેના અલા દયેઔ વભ્મ ંખેના ઈલ્લકેભા,ં અ ન ચ્ચેદ 

શેઠ ્થાેરી પ્રાદેધળઔ ઔાઈધડવરે ઙંૂટેરા નાખારેડડ 
ધલધાનવબાના વભ્મ થલા વભ્મ ંખના ઈલ્લેકન 
વભાલેળે થળ;ે 

(જ) ન ચ્ચેદ ૧૭૦ ભાં – 

(૧) નાખારેડડ ધલધાનવબાના વંફંધભાં ‘‘વાઠ’’ એ ળબ્દને 

્થાન ે ‘‘ચેંતાીવ’’ એ ળબ્દ ભૂક્મ શમ ત ેયીત ેકંડ (૧) 

વયઔતાગ થળ;ે 

(૨) વદયશ  કંડભા ં યાજ્મભાનંા પ્રાદેધળઔ ભતદાય ભંડભા ં
વીધી ઙૂટંણી ંખનેા ઈલ્લેકભાં અ ન ચ્ચેદ શેઠ 
્થામેરી પ્રાદધેળઔ ઔાઈધડવરના વભ્મએ ઔયેરી ઙૂટંણીન 
વભાલેળ થળ;ે 

(૩) કંડ (૨) ને (૩)ભાં પ્રાદેધળઔ ભતદાયભંડ ંખનેા 
ઈલ્લેક, ઔશીભા ને ભઔક્મ ખં ધછલ્લાના ંપ્રાદેધળઔ ભતદાય 

ભંડ ંખેના ઈલ્લેક ચે એલ તને થગ થળ.ે 
(૩) અ ન ચ્ચેદની ઔઇ ણ લૂગલતી જોખલાઇન 
ભર ઔયલાભાં ઔઇ ભ શ્ઔેરી ઉબી થામ, ત યાષ્ટરધત શ ઔભ 

ઔયીન,ે તે ભ શ્ઔેરીન  ં ધનલાયણ ઔયલા તાન ે છરૂયી છણામ 

તેલ  ઔઇ ઔામગ (ફીજા ઔઇ ન ચ્ચેદના ન ઔૂ પેયપાય 
થલા વ ધાયા લધાયા વટશત) ઔયી ળઔળે : 
યંત  એલ ઔઇ શ ઔભ નાખારેડડ યાજ્મની યઙનાની 
તાયીકથી ત્રણ લગ ૂયા થમા ચી ઔયી ળઔાળ ેનશી. 

 અ ન ચ્ચેદભા,ં ઔશીભા, 

ભઔક્મ ખં ને ટ્ય એનવંખ ધછલ્લાન થગ, ‘‘નાખારડેડ 

યાજ્મ ધધધનભમ, ૧૯૬૨’’ ભાં તેભન છ ે થગ ઔયલાભાં 

અવ્મ ચે તે થળ.ે 
 

અ વંધલધાનભાં ખભે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં યાષ્ટરધત, 

અવાભ યાજ્મ ંખે ઔયેરા શ ઔભથી ચઠ્ઠી ન વૂધઙના 
ટયચ્ચેદ ૨૦ વાથે જોડેરા ઔઠાના (બાખ-૧)ભાં ધનટદગષ્ટ 
ઔયેરા અટદજાધત ધલ્તાયભાંથી ઙૂટંામેરા ધલધાનવબાના 
વભ્મની ને તે શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તેટરા તે 
ધલધાનવબાના ફીજા વભ્મની ફનેરી યાજ્મની 
ધલધાનવબાની વધભધતની યઙના ન ેતેનાં ઔામો ભાટે ન ે
એલી વધભધતની યઙના ન ેતે મગ્મ યીતે ઔામગ ઔયે ત ેભાટે તે 
ધલધાનવબાની ઔામગયીધતના ધનમભભાં ઔયલાના 
વ ધાયાલધાયા ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
 

(૧) અ વધંલધાનભા ં ખભે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં ભધણ ય 

યાજ્મ ંખ ેઔયેરા શ ઔભથી ત ેયાજ્મના શાડી ધલ્તાયભાથંી 
ઙંૂટેરા ત ે ધલધાનવબાના વભ્મની ફનેરી ત ે યાજ્મની 
ધલધાનવબાની વધભધતની યઙના ને તનેા ં ઔામો ભાટે, 

વયઔાયના ઔાભઔાછના ધનમભભા ં ન ે ત ે યાજ્મની 
ધલધાનવબાની ઔામગયીધતના ધનમભભાં ઔયલાના 
વ ધાયાલધાયા ભાટે ન ે એલી વધભધત મગ્મ યીતે ઔામો 
ઔયેતે ભાટે યાજ્મારની ઔઇ કાવ છલાફદાયી ઔયી ળઔળે. 
(૨) દય લ ે થલા યાષ્ટરધત એ યીત ે પયભાલ ે ત્માયે, 

યાજ્માર,ે ભધણ ય યાજ્મના શાડી ધલ્તાયના લશીલટ 

વંફંધભાં યાષ્ટરધતને ટયટગ  ઔયલ જોઇળે ન ે વંગની 
ઔાયફાયી વત્તા વદયશ  ધલ્તાયના લશીલટ ંખ ે યાજ્મન ે
અદેળ અલા વ ધી ધલ્તયળે. 

 અ ન ચ્ચેદભાં ‘‘શાડી 

ધલ્તાય’’ એ ળબ્દન થગ, યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીન,ે શાડી 

ધલ્તાય તયીઔે જાશેય ઔયે ત ેધલ્તાય. 
 

(૧) યાષ્ટરધત, અંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ ંખ ે ઔયેરા શ ઔભથી, 

વયઔાયી, નઔયની ફાફતભાં ને ધળક્ષણની ફાફતભાં 

યાજ્મના છ દા છ દા બાખના રઔને વભાન તઔ ન ે
વખલડ અલા ભાટે ‖વભગ્ર યીતે યાજ્મની છરૂટયમાત 
ધ્માનભાં યાકીન,ે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે, ને યાજ્મના છ દા 

છ દા બાખ ભાટે છ દી છ દી જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે 
(૨) કાવ ઔયીન,ે કંડ (૧) શેઠ ઔયેરા શ ઔભથી, 

(ઔ) યાજ્મની ભ રઔી વલેાભાનંી છખાના ઔઇ લખગ થલા 
લખોભાથંી થલા યાજ્મ શેઠની ભ રઔી છખાન ઔઇ લખગ 
થલા લખોભાથંી યાજ્મના છ દા છ દા બાખ ભાટે છ દા છ દા 
્થાધનઔ વંલખો (ઔેડય)ની યઙના ઔયલા યાજ્મ વયઔાયને 
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પયભાલી ળઔાળ ે ન ે એલી છખા ઈય ઔાભ ઔયતી 
વ્મધક્તન ે એ યીત ે યઙેર ્થાધનઔ વંલખોભા,ં શ ઔભભા ં

ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ેતલેા ધવદ્ાંત ન ેદ્ધત ન વાય 
પાલી ળઔાળ.ે 
(ક) નીઙેના શેત  ભાટે ્થાધનઔ ધલ્તાય તયીઔે ખણલાભા ં
અલે ત્માયે તલેા યાજ્મના ઔઇ બાખ થલા બાખ ધનટદગષ્ટ 
ઔયી ળઔાળે :-  
(૧) યાજ્મ વયઔાય શેઠની ઔઇ અ ન ચ્ચેદ શેઠ શ ઔભ 
ન વાય યઙેરા થલા ફીજી યીત ે યઙેર ્થાધનઔ 
વંલખોભાનંી છખા ઈય વીધી બયતી ભાટે; 

(૨) યાજ્મની ંદયના ઔઇ ્થાધનઔ વત્તાભંડ શેઠની 
ઔઇ વલંખગભાનંી છખા ઈય વીધી બયતી ભાટે; ન ે 

(૩) યાજ્મની ંદયની ઔઇ મ ધનલધવગટીભાં થલા યાજ્મ 
વયઔાયના ધનમંત્રણ ધીન શમ તલેી ફીજી ઔઇ ળૈક્ષધણઔ 
વં્થાભાં પ્રલેળ ભેલલાના શેત  ભાટે; 

(ખ)  ત ે્થાધનઔ ધલ્તાયભા ંશ ઔભભા ંધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ે
તેલી ઔઇ ભ દત વ ધી યહ્યા શમ થલા ભ્માવ ઔમો શમ 
તેલા ઈભેદલાયએ થલા તેભની તયપેણભા,ં મથાપ્રવંખ, 

અલી ઔઇ વલંખગ, મ ધનલધવગટી થલા ફીજી ળૈક્ષધણઔ 

વં્થા ંખ,ે - 

(૧) શ ઔભભાં અ થ ે ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તલેી ટેા-
કંડ(ક)ભા ં ઈલ્લેકેર એલી ઔઇ વંલખગભાનંી છખા ઈયની 
વીધી બયતીની ફાફતભા;ં 

(૨) શ ઔભભા ંઅ ભાટેની ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલ ે તલેી યીત ે
ેટા-કંડ (ક) ભા ં ઈલ્લેકેર ઔઇ મ ધનલધવગટી થલા ફીજી 
ળૈક્ષધણઔ વં્થાભાં પ્રલેળ ભાટેની ફાફતભા;ં 

(૩) નીઙેની ફાફત ંખે શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ે
તેલા વધંલધાન (ફત્રીવભા વ ધાયા) ધધધનભમ, ૧૯૭૩ ના 

અયંબની તયત શેરા ં ઈચ્ઙતભ ડમામારમ ધવલામન ં ફીછ  ં
ઔઇ ડમામારમ થલા ટટર બ્મ નર થલા ફીછ  ંવત્તા ભંડ 
લાયી ળઔત  શત  તલેા ં શઔૂભત, વત્તા ન ે ધધઔાય 

વટશતના શઔૂભત વત્તા ને ધધઔાય લાયલા ભાટે 
અંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ ભાટે યાષ્ટરધતના શ ઔભથી લશીલટી 
ટટર બ્મ નરની યઙનાની જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે 
(ઔ) શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તલેા યાજ્મની ઔઇ 
ભ રઔી છખાના લખગ થલા લખોભાં થલા યાજ્મની 
ંદયના ઔઇ ્થાધનઔ વત્તાભંડના ધનમંત્રણ શેઠની 
છખાના લખગ થલા લખોભાં ધનભણૂઔ, પાલણી થલા 

ફઢતી; 

(ક) શ ઔભભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલે તલેા યાજ્મની ઔઇ 
ભ રઔી છખાના લખગ થલા લખોભા ંથલા યાજ્મ શેઠની 

ભ રઔી છખાના લખગ થલા લખોભાં થલા યાજ્મની 
ંદયના ઔઇ ્થાધનઔ વત્તાભંડના ધનમંત્રણ શેઠની 
છખાના લખગ થલા લખોભા ં નીભેરી, પાલેરી થલા 

ફઢતી અેરી વ્મધક્તની વેલાની એલી ફીજી ળયત; 

(૪) કંડ (૩) શેઠ ઔયેરા ઔઇ શ ઔભથી – 

(ઔ) યાષ્ટરધત શ ઔભભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયે તલેી યીતે તાની 
શઔૂભતની ંદયની ઔઇ ફાફતને રખતી પટયમાદના 
ધનલાયણ ભાટે ધલનંતીત્ર ્લીઔાયલા ખંે ને તે ંખ ે
તાને મગ્મ રાખ ે તેલા શ ઔભ ઔયલા લશીલટી ટટર બ્મ નરને 
ધધઔાય અી ળઔાળ;ે 

(ક) લશીલટી ટટર બ્મ નરની વત્તા ને ધધઔય ન ે
ઔામગયીધત વંફંધ યાષ્ટરધત છરૂયી ખણ ે તલેા (તાન 
ધતય્ઔાય ઔયલા ભાટેની ધળક્ષા ભાટે લશીલટી ટટર બ્મ નરની 
વત્તા ખંેની જોખલાઇ વટશતની) જોખલાઇ ઔયી 
ળઔાળ;ે 

(ખ) લશીલટી ટટર બ્મ નર શઔૂભતની ંદય અલતી ફાફતન ે
રખતી ન ે શ ઔભના અયંબની તયત શેરા ં ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમ ધવલામના ઔઇ ડમામારમ થલા ટટર બ્મ નર 
થલા ફીજા વત્તાભંડ વભક્ષ ધનઔાર-ફાઔી શમ એલી, 

શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભાં અલે તલેી ઔામગલાશી તનેે વોંલાની 
જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ;ે 

(ગ) પી વંફંધી ન ે ભ દત,  યાલા વંફંધી થલા ઔઇ 

લાદ થલા પેયપાયને અધીન યશીન,ે ત ે વભમે 

ભરભાં શમ તલે ઔઇ ઔામદ રાખ  ાડલા ભાટેની 
જોખલાઇ વટશતની યાષ્ટરધત છરૂયી ખણ ે તેલી ૂયઔ, 

અન ધંખઔ ને ાટયણાધભફઔ જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે 
(૫) ઔઇ ઔેવન અકયી ધનઔાર ઔયત લશીલટી ટટર બ્મ નરન 
શ ઔભ તને ે યાજ્મ વયઔાયની ફશારી ભે ત ે થલા શ ઔભ 
ઔયલાભાં અલે ત ે તાયીકથી ત્રણ ભટશના ૂયા થામ ત,ે એ 

ફેભાંથી લશેરી શમ તે તાયીકથી, ભરી ફનળ;ે 

યંત  યાજ્મ વયઔાય ઔાયણ દળાગલત કાવ રધેકત 
શ ઔભ ઔયીન,ે લશીલટી ટટર બ્મ નરન ઔઇ શ ઔભ તે ભરી ફન ે

તે શેરા ં વ ધાયી થલા યદ ઔયી ળઔળે, ન ે એલા 

વ ધાયેરા ્લરૂભાં છ ભરભાં અલળ ેનશી. 
(૬) કંડ (૫)ના યંત ઔ શેઠ યાજ્મ વયઔાયે ઔયેર દયેઔ 
શ ઔભ, ત ે ઔયલાભા ં અલ ે ત ે ચી, ફનતી ત્લયાએ, યાજ્મ 

ધલધાનભંડના ફન્ન ેખૃશ વભક્ષ ભૂઔલ જોઇળે. 
(૭) યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમન ેલશીલટી ટટર બ્મ નર ઈયની 
દેકયેક ભાટેની ઔઇ ણ વત્તા યશેળે નટશ ને ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમ ધવલામના ઔઇ ડમામારમ થલા ટટર બ્મ નર, 

લશીલટી ટટર બ્મ નરની થલા તનેે રખતી ઔઇ શઔૂભત વત્તા 
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થલા ધધઔાયને ધીન યશીન,ે ઔઇ ફાફતના વફંંધભા ં

ઔઇ શઔૂભત, વત્તા થલા ધધઔાય લાયી ળઔળે નશી. 

(૮) લશીલટી ટટર બ્મ નર ઙાર  યશે એ છરૂયી નથી એલી 
તાન ે કાતયી થામ ત યાષ્ટરધત, શ ઔભ ઔયીન,ે લશીલટી 

ટટર બ્મ નરને નાફૂદ ઔયી ળઔળ ે ને એલી નાફદૂીની તયત 
શેરા ં ટટર બ્મ નર વભક્ષ ધનઔાર-ફાઔી શમ તેલા ઔેવની 
તફદીરી ને ધનઔાર ભાટે તે શ ઔભભા ંતે છરૂયી ખણ ેતેલી 
જોખલાઇ ઔયી ળઔળ.ે 
(ઔ) (૧) વન ૧૯૫૬ ના નલેમ્ફય ભટશનાની ૧રી તાયીક 
શેરા ંધ્તત્લભાં શમ ત ેયીત ેશેદયાફાદ યાજ્મની વયઔાય 
થલા તેની ંદયના ઔઇ ્થાધનઔ વત્તાભંડ શેઠની ઔઇ 
છખા ઈય તે તાયીક શેરા ંઔયેરી; થલા  

(૨) અધં્રપ્રદેળ યાજ્મની વયઔાય થલા તેની ંદયના 
થલા તેના ્થાધનઔ થલા ફીજા વત્તાભંડ શેઠની ઔઇ 
છખા ઈ૫ય વધંલધાન (ફત્રીવભા વ ધાયા) ધધધનમભ, 

૧૯૭૩ના અયંબ શેરા ંઔયલી, 

(ક) ેટા-કંડ (ઔ)ભાં ઈલ્લેકેર વ્મધક્તએ થલા તેની 
વભક્ષ રીધેર ઔઇ ખર  ંથલા ઔયેર ઔઇ ઔામગ ; 

એલી ધનભણઔૂ, ્થ-ધનમ ધક્ત, ફઢતી થલા ફદરી ંખ ે
મથાપ્રવંખ, શેદયાફાદ યાજ્મની ંદય થલા અધં્રપ્રદેળ 

યાજ્મના ઔઇ બાખની ંદય યશેઠાણ ંખેની ઔઇ છરૂટયમાત 
ભાટેની જોખલાઇ ઔયતા ત ે વભમે ભરભાં શમ તલેા ઔઇ 
ઔામદા ન વાય, તલેી વ્મધક્તની ધનભણૂઔ, ્થ ધનમ ધક્ત, 

ફઢતી થલા, ફદરી ઔયી ન શતી તેટરા છ ઔાયણ ે

ખેયઔામદેવય ઔે યદ ફાફત થામ ચે થલા ઔદી ખેયઔામદવેય 
ઔે યદફાતર થમેર એભ ખણાળ ેનશી. 
(૧૦) અ વંધલધાનની ફીજી ઔઇ જોખલાઇભા ં થલા ત ે
વભમે ભરભાં શમ તલેા ફીજા ઔઇ ઔામદાભાં ખભે ત ેભછઔૂય 
શમ તે ચતા,ં અ ન ચ્ચેદની ને ત ે શેઠ યાષ્ટરધતએ 

ઔયેરા ઔઇ શ ઔભની જોખલાઇ ભરભાં યશેળે. 
 

  વંવદ, ઔામદાથી, અધં્રપ્રદળે યાજ્મભા ં મ ધનલધવગટી 

્થાના ભાટેની જોખલાઇ ઔયી ળઔળે. 
 

અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં - 

(ઔ) ધવધક્કભ યાજ્મની ધલધાનવબા ચાભા ંચા ત્રીવ 
વભ્મની ફનેરી યશેળે; 

(ક) વંધલધાન (ચત્રીવભા વ ધાયા) ધધધનભમ, ૧૯૭૫ના 

અયંબની (છને અ ન ચ્ચેદભાં શલ ે ચી ‘‘ધનમધભત 

ટદલવ’’ તયીઔે ઈલ્લેક ઔમો ચે તે) તાયીકથી, - 

(૧) વન ૧૯૭૪ના એધપ્રર ભટશનાભા ં ધવધક્કભભા ં થમરેી 
ઙૂંટણીના ટયણાભ ેવદયશ  ઙૂંટણીભાં ઙૂટંામેરા ફત્રીવ 
વભ્મ (છને અભાં શલે ચી ‘‘ઙાર  વભ્મ’’ તયીઔે ઈલ્લકે 

ઔમો ચે ત)ેની ફનેરી ધવધક્કભની ધલધાનવબા, અ 

વંધલધાન શેઠ ધલધધવય યઙામેરી ધવધક્કભ યાજ્મની 
ધલધાનવબા ખણાળ;ે 

(૨) ઙાર  વભ્મ, અ વધંલધાન શેઠ ધવધક્કભ યાજ્મની 

ધલધાનવબાના ધલધધવય ઙૂટંામેરા વભ્મ ખણાળ;ે ને  

(૩) ધવધક્કભ યાજ્મની વદયશ  ધલધાનવબા અ વધંલધાન 
શેઠ યાજ્મની ધલધાનવબાની વત્તા લાયળે ને તનેા 
ઔામો ફજાલળ;ે 

(ખ) કંડ (ક) શેઠ ધવધક્કભ યાજ્મની ધલધાનવબા તયીઔે 
ખણાનાય ધલધાનવબાની ફાફતભા ં ન ચ્ચેદ ૧૭૨ ના કંડ 
(૧)ભાંના ાંઙ લગની ભ દતના ઈલ્લેકન થગ ઙાય લગની 
ભ દત ભાટેના ઈલ્લેક તયીઔે થળે ને ઙાય લગની વદયશ  
ભ દત ધનમધભત ટદલવથી ળરૂ થમેરી ખણાળ;ે 

(ગ) વંવદ, ઔામદ ઔયીને ફીજી જોખલાઇ ન ઔયે ત્મા ં

વ ધી, ધવધક્કભ યાજ્મને રઔવબાભાં એઔ ફેઠઔ પાલલાભાં 

અલળ ેન ે ધવધક્કભ યાજ્મ એઔ વંવદીમ ભતદાય ભંડ 
ફનળ,ે છ ે ધવધક્કભ ભાટેના વંવદીમ ભતદાયભંડ તયીઔે 

કાળ;ે 

(ઙ) ધનમત ટદલવ ેધ્તત્લભાં શમ તે રઔવબા ભાટેના 
ધવધક્કભ યાજ્મના પ્રધતધનધધને ધવધક્કભ યાજ્મની 
ધલધાનવબા વભ્મએ ઙૂટંલ જોઇળે; 

(ચ) ધવધક્કભની લ્તીના છ દા છ દા લખોના શઔ ન ે
ટશતના યક્ષણ ભાટે વંવદ, ધવધક્કભ યાજ્મની 

ધલધાનવબાભાંની ફેઠઔની વંખ્મા ભાટેની જોખલાઇ ઔયી 
ળઔળે, છ ે એલા લખોના ઈભેદલાયભાંથી બયી ળઔાળ ે ન ે

એલા લખોના ઈભેદલાય છ છભેાંથી ધવધક્કભ યાજ્મની 
ધલધાનવબાની ઙૂંટણી ભાટે ઉબા યશી ળઔે તલેા ધલધાનવબા 
ભતદાયભંડના વીભાઔંન ભાટે જોખલાઇ ઔયી ળઔળે; 

(છ) ધવધક્કભની લવધતના છ દા છ દા લખોની વાભાધછઔ ન ે
અધથગઔ પ્રખધત ભાટે ડમામી વ્મલ્થા ઔયલા ભાટેની ને 
ળાંધત ભાટેની કાવ છલાફદાયી દા ઔયતી લેા ધવધક્કભના 
યાજ્માર,ે યાષ્ટરધત લકતલકત ફશાય ાડલા મગ્મ ખણ ે

તેલા અદેળને ધીન યશીન,ે ્લધલલેઔાન વાય ઔામગ ઔયલાન  

યશેળે; 
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(જ) ધનમધભત ટદલવની તયત શેરાં ધવધક્કભ વયઔાયના 
શેત  ભાટે ધનટશત થઇ શમ તેલી ચી તે ધવધક્કભ યાજ્મભાં 
અલેરાં યાછમકે્ષત્રની દંય થલા ફશાય અલેરી શમ 
તભાભ ધભરઔત ન ે ્ઔમાભત, ધનમધભત ટદલવથી 

ધવધક્કભ યાજ્મની વયઔાયભા ંનટશત થળ;ે 

(ટ) ધવધક્કભ યાજ્મના યાજ્મક્ષેત્રભાં ધનમત ટદલવની તયત 
શેરા ં ઈચ્ઙ ડમામારમ તયીઔે ઔામગ ઔયત  ં ડમામારમ ધનમત 
ટદલવ ેન ેત ેટદલવથી, ધવધક્કભ યાજ્મન ં ઈચ્ઙ ડમામારમ 

ખણાળ;ે  

(ઠ) ધવધક્કભ યાજ્મના યાજ્મક્ષેત્રભાં દીલાની, પછદાયી ન ે

ભશેવૂરી શઔૂભતલાા તભાભ ડમામારમ ને તભાભ 
ડમાધમઔ, લશીલટી ન ે દપતયી વત્તાધધઔાયી ન ે

ધધઔાયી, ધનમત ટદલવ ે ને ત ે ટદલવથી અ 

વંધલધાનની જોખલાઇને ધીન યશીન,ે તતાના ઔામો 

ઔયલાન  ઙાર  યાકળે; 

(ડ) ધવધક્કભ યાજ્મભાં વભાધલષ્ટ પ્રદેળ થલા તેના ઔઇ 
બાખભા ં ધનમત ટદલવની તયત શેરા ં ભરભા ં શમ તેલા 
તભાભ ઔામદા, વત્તા ધયાલતા ધલધાનભંડ થલા ફીજા 

વત્તાભંડ દ્વાયા વ ધાયલાભાં ઔે યદ ઔયલાભાં ન અલે ત્મા ં
વ ધી, ભરભાં ઙાર  યશેળે; 

(ઢ) ધવધક્કભ યાજ્મના લશીલટ વફંંધી કંડ (ડ)ભાં ઈલ્લકેેર 
ઔામદ રાખ  ાડલાન  ંવય ફનાલલાના શેત  ભાટે ન ેએલા 
ઔામદાની જોખલાઇ અ વંધલધાનની જોખલાઇન ે
ન ઔૂ ફનાલલા ભાટે, યાષ્ટરધત ધનમત ટદલવથી ફે લગની 

ંદય, શ ઔભથી ઔામદાભાં છરૂયી થલા ઇષ્ટ શમ એલા 

ન ઔ રન ને વ ધાયાલધાયા તે ઔામદ યદ ઔયીન ેથલા 
તેભાં વ ધાય લધાય ઔયીને ઔયી ળઔળે ને તેભ થમ ેએલ 
દયેઔ ઔામદ, એ યીત ે ઔયેરા ં ન ઔૂરન થલા 

વ ધાયાલધાયાન ે ધીન યશીન,ે ભરી ફનળ ે ને એલા 

ઔઇ ન ઔ રન થલા વ ધાયા લધાયા વાભ ે ડમામારમભાં 
લાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ેનટશ; 

(ત) છ ેધનમધભત ટદલવ શેરાં ઔમાગ શમ થલા છનેા ઈય 
વશી-ધવક્કા ઔમાગ શમ ને છભેા ં બાયત વયઔાય ઔે તેના 
 યખાભી ઔઇ ણ વયઔાય ક્ષઔાય શમ તેલી ધવધક્કભને 
રખતી ઔઇ વંધધ, ઔફૂરાતનાભ ં, વભછૂતી થલા તેના છલેા 

ફીજા કતભાથંી ઈદબલતી ઔઇ તઔયાય થલા ફીજી ફાફત 
વંફંધી ઈચ્ઙતભ ડમામારમ થલા ફીજા ઔઇ ડમામારમન ે
શઔૂભત યશેળે નટશ, યંત  અ કંડભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયથી 

ન ચ્ચેદ ૧૪૩ની જોખલાઇભાં ગટાડ થામ ચે એભ 
વભછલ ં નટશ; 

(થ) યાષ્ટરધત, યાછધત્રત જાશેયનાભાથી, જાશેયનાભાની 

તાયીક ે બાયતના ઔઇ યાજ્મભાં ભરભાં શમ તલે ઔઇ 
ધધધનમભ તાને મગ્મ રાખે તલેી ભમાગદા થલા 
વ ધાયાલધાયા વાથ ેધવધક્કભ યાજ્મને રાખ  ાડી ળઔળે; 

(દ) અ ન ચ્ચેદની ઔઇ ૂલગલતી જોખલાઇને ભરભાં 
ભૂઔલા ભાટે ઔઇ ભ શ્ઔેરી ઉબી થામ ત, યાષ્ટરધત શ ઔભથી, ત ે

ધનલાયલા ભાટે તાને છરૂયી છણામ તલે  ં ફીજા ઔઇ 
ન ચ્ચેદના ઔઇ ન ઔૂરન થલા વ ધાયા લધાયા વટશતન  ં
ઔઇ ઔાભ ઔયી ળઔળ ે: 

યંત  ધનમત ટદલવથી ફે લગ ૂયાં થમા ચી, 

અલ ઔઇ શ ઔભ ઔયી ળઔાળ ેનટશ : 
(ધ) ધનમત ટદલવ ે ળરૂ થતી ને વંધલધાન (ચત્રીવભા 
વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૭૫ને યાષ્ટરધતની ભંછૂયી ભે ત ે

તાયીકથી તયત શેરા ંૂયી થતી ભ દત દયધભમાન ધવધક્કભ 
યાજ્મભાં થલા તેભાં અલરેા યાજ્મક્ષેત્ર થલા તેભના 
વંફંધભાં ઔયામેરા ંતભાભ ઔામો ન ેરીધેરાં તભાભ ખરા,ં 

‘‘વંધલધાન (ચત્રીવભા વ ધાયા) ધધધનભમ, ૧૯૭૫’’ થી 

વ ધામાગ ભ છફના અ વધંલધાનની જોખલાઇ વાથે 
વ વંખત શમ એટર ે વ ધી તભાભ શેત  ભાટે એ યીત ે
વ ધામાગ ભ છફના અ વધંલધાન શેઠ ઔામદેવય ઔયામરેાં 
થલા રીધેરા ંખણાળ.ે 
 

અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં - 

(ઔ) (૧) ધભજની ધાધભગઔ થલા વાભાધછઔ પ્રથા; 

(૨) ધભજના રૂટઢખત ઔામદા ને ઔામગયીધત; 

(૩) ધભજના રૂટઢખત ઔામદા ન વાય ધનણગમ વભાધલષ્ટ 
ઔયતા દીલાની ન ેપછદાયી ડમામ લશીલટ; 

(૪) છભીની ભાધરઔી ન ેતફદીરી; 

વંફંધભાં વંવદન ઔઇ ધધધનમભ, ધભજયભ 

યાજ્મની ધલધાનવબા ઠયાલ ઔયીન ે તેલ ધનણગમ ઔયે ત ે
ધવલામ ધભજયભ યાજ્મને રાખ  ડળ ેનટશ : 

યંત  અ ન ચ્ચેદભાંન ઔઇ ણ ભછઔૂય, 

વંધલધાન (ત્રેનભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૮૬ના 

અયંબની તયત છ ખાઈ ધભજયભ યાજ્મક્ષેત્રભાં ભરભાં 
શમ તેલા ઔઇ ણ ઔેડદ્રીમ ધધધનમભન ેરાખ   ડળ ેનટશ; 

(ક) ધભજયભ યાજ્મની ધલધાનવબાભા ં ઙાીવ ઔયતા ં
ચા ન શમ તટેરા વભ્મન વભાલેળ થળે. 
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અ વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતાં – 

(ઔ) રૂણાઙર પ્રદેળના યાજ્મારની, રૂણાઙર પ્રદળેના 

યાજ્મભાં ઔામદ ને વ્મલ્થા જાલલા વંફંધી કાવ 
છલાફદાયી યશેળે ને તેના વંફંધભાં તાના ઔામો દા 
ઔયતી લકત,ે યાજ્માર ભંત્રીભંડ વાથ ે ધલઙાયધલધનભમ 

ઔમાગ ચી, ખરા ં રલેા વફંંધી તાન વ્મધક્તખત ધલલેઔ 

લાયળે. 
યંત  યાજ્મારે તાન વ્મધક્તખત ધલલેઔ 

લાયતી લકતે અ ન ચ્ચેદ શેઠ ખાર ંરેલાની છરૂય ડે 
તે ખરાં વંફંધી ઔઇ ફાફત ચે ઔે નથી ત ેંખે ઔઇ પ્રશ્ન 
ઈધ્થત થામ ત તાના ્લધલલેઔાન વાય રીધરે 
યાજ્મારન ધનણગમ અકયી યશેળે ને યાજ્મારે ઔયેરા 
ઔઇ ઔામગની ઔામદેવયતા વાભે એલા ઔાયણવય લાંધ ઈઠાલી 
ળઔાળે નટશ ઔે તેએ, તેના વ્મધક્તખત ધલલેઔ લાયીન ે

ખરા ંરીધા ચે ઔે નટશ.  
લધ ભા,ં યાષ્ટરધતને યાજ્માર ાવેથી શેલાર 

ભળ્ ેથલા ડમથા કાતયી થામ ઔે રૂણાઙર પ્રદેળના 
યાજ્મભા ં ઔામદ ન ે વ્મલ્થા જાલલાની કાવ 
છલાફદાયી યાજ્મારની શલાન ં શલે છરૂયી નથી, ત શ ઔભ 

ઔયીન ે અદેળ અી ળઔાળ ે ઔે યાજ્મારની અલી 
છલાફદાયી, શ ઔભભા ં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ેતલેી તાયીકથી 

ભરભાં યશેતી ફંધ થળ;ે 

(ક) રૂણાઙર પ્રદેળના યાજ્મની ધલધાનવબાભાં ત્રીવ 
ઔયતા ચા ન શમ તટેરા વભ્મન વભાલેળ થળે. 
 

અ  વંધલધાનભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં ખલા 

યાજ્મની ધલધાનવબાભાં ત્રીવ ઔયતાં ચા ન શમ તટેરા 
વભ્મન વભાલેળ થળે. 
 

(૧) ન ચ્ચેદ ૩૯૫ભાં ઈલ્લેકેર ધધધનમભ, અ 

વંધલધાનથી યદ થમા શમ તે ચતા,ં ણ અ વધંલધાનની 

ફીજી જોખલાઇન ે ધીન યશીન,ે અ વંધલધાનના 

અયંબની તયત શેરા ંબાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ંભરભા ંશમ 
તેલા તભાભ ઔામદા, ઔઇ વત્તા ધયાલત  ં ધલધાનભંડ થલા 

ફીજા વત્તા ધયાલતા ધધઔાયી તેભાં પેયપાય ન ઔયે થલા 

તેને યદ ન ઔયે ઔે તેભા ં વ ધાય ન ઔયી ળઔે ત્મા ં વ ધી, તે 

યાજ્મક્ષેત્રભાં ભરભાં ઙાર  યશેળે. 
(૨) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ં ભરભાં શમ તેલા ઔઇ ણ 
ઔામદાની જોખલાઇને અ વંધલધાનની જોખલાઇ વાથ ે
વ વંખત ઔયલાના શેત  ભાટે, યાષ્ટરધત, શ ઔભ ઔયીન ે એલા 

ઔામદાના છરૂયી થલા ઇષ્ટ શમ તેલા ન ઔૂરન ન ે
વ ધાયાલધાયા ત ે ઔામદાને યદ ઔયીન ે થલા તેભાં વ ધાયા 
ઔયીન ે ઔયી ળઔળે ન ે ત ે શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ે
તેલી તાયીકથી એ યીતે ન ઔ રન થલા વ ધાયા લધાયા 
વાથે ત ેઔામદ વયઔતાગ થામ એલી જોખલાઇ ઔયી ળઔળ ે
ને એલાં ન ઔ રન થલા વ ધાયા લધાયા ધલળ ે ઔઇ 
ડમામારમભાં લાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ેનશી. 
(૩) કંડ (૨)ભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયથી, - 

(ઔ) અ વંધલધાનના અયંબથી ત્રણ લગ ૂયાં થામ ત ેચી 
ઔઇ ઔામદાભાં ન ઔ રન થલા વ ધાયાલધાયા ઔયલા ભાટે 
યાષ્ટરધતને વત્તા ભે ચે એભ ખણાળ ેનટશ; થલા 

(ક) વદયશ  કંડ શેઠ યાષ્ટરધતને ન ઔૂધરત ઔયેર ઔે તભેાં 
વ ધાયાલધાયા ઔયેર ઔઇ ઔામદ યદ ઔયલાભા ંથલા તભેા ં
વ ધાય ઔયલાભા ંવત્તા ધયાલતા ઔઇ ધલધાનભંડને થલા 
ફીજા વત્તા ધયાલતા ધધઔાયીને ફાધ અલે ચે એભ ખણાળ ે
નશી.  

 અ કંડભાં ‘‘ભરભાં શમ તલે 

ઔામદ’’ એ ળબ્દભા,ં અ વંધલધાનના અયંબ શેરા ં

બાયતના યાજ્મક્ષેત્ર ઔઇ ધલધાનભંડે વાય ઔયેરા ફીજા 
વત્તા ધયાલતા ધધઔાયીએ ઔયેરા ને ખાઈ યદ ન ઔયેરા 
ઔામદાન વભાલેળ થળે. ચી બર ે ત ે ઔામદ થલા તેના 
ઔઇ બાખ ત ે વભમ ે ફધા થલા ભૂઔ ધલ્તાયભા ં
ભરભાં ન શમ. 

 બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ં ઔઇ 

ધલધાનભંડે વાય ઔયેર થલા ફીજા વત્તા ધયાલતા 
ધધઔાયીએ ઔયેર ઔઇ ઔામદ, છનેી અ વધંલધાનના 

અયંબની તયત શેરા ં બાયતના યાજ્મક્ષેત્રભા ં તેભછ તેની 
ફશાય ણ વય શતી, તે ઔામદાની યાજ્મક્ષેત્ર ફશાયની 

વય, ઈય છણાવ્મા ભ છફના ન ઔ રન ન ે

વ ધાયાલધાયાન ેધીન યશીને ઙાર  યશેળે. 
 ઔઇ ઔાભઙરાઈ ઔામદાના ંત 

ભાટે, નક્કી ઔયેરી તાયીક ચી થલા અ વંધલધાન 

ભરભાં અવ્મ  ં ન શત ને તે તાયીક ચી, તે ભરભા ં

ઙાર  યશે ચે તેલ અ ન ચ્ચેદભાંના ઔઇ ણ ભછઔૂયન થગ 
ઔયલાભાં અલળ ેનશી.  
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 ઔઇ પ્રાંતના ખલનગયે, ટશંદ યાજ્મ 

લશીલટ ધધધનમભ, ૧૯૩૫ની ઔરભ ૮૮ શેઠ પ્રધવદ્ ઔયેર 

ને અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરાં ભરભાં શમ 
તેલ ઔઇ લટશ ઔભ, તત્વભાન યાજ્મના યાજ્માર ે લશેર 

ાચ કેંઙી રીધ ન શમ ત, ન ચ્ચેદ ૩૮૨ના કંડ (૧) 

શેઠ ઔામગ ઔયતી ત ે યાજ્મની ધલધાનવબાની એલા અયંબ 
ચીની શેરી ફેઠઔની ચ ડલાટડમાં ૂયાં થમે ભરભા ં
યશેળે નટશ ને વદયશ  ભ દત ચી એલ ઔઇ લટશ ઔભ 
ભરભાં ઙાર  યશે ચે તેલ અ ન ચ્ચેદભાનં ઔઇ ણ 
ભછઔૂયન થગ ઔયલાભા ંઅલળ ેનશી.  
 

(૧) વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ના 

અયંબની તયત શેરા,ં બાયતભાં થલા તેના ઔઇ બાખભાં 

ભરભાં શમ તલેા ઔામદાની જોખલાઇન ેત ેધધધનમભથી 
વ ધામાગ પ્રભાણનેી અ વધંલધાનની જોખલાઇ વાથે 
વ વંખત ઔયલાના શેત  ભાટે, વન ૧૯૫૭ના નલેમ્ફય 

ભટશનાની ૧રી તાયીક શેરા ં શ ઔભથી યાષ્ટરધત એલા 
ઔામદાભા ં છરૂયી થલા ઇષ્ટ શમ એલા ં ન ઔૂરન ન ે
વ ધાયાલધાયા ત ે ઔામદ યદ ઔયીન ે થલા તેભા ં વ ધાય 
ઔયીન ે ઔયી ળઔળે ન ે ત ે શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ંઅલ ે
તેલી તાયીકથી એલી યીતે ઔયેરા ં ન ઔૂરન થલા 
વ ધાયાન ે ધીન યશીન,ે ત ે ઔામદ વયઔતાગ થળ ે એલી 

જોખલાઇ ઔયી ળઔળે ને એલા ં ઔઇ ન ઔૂરન થલા 
વ ધાયા લધાયા વાભે ઔઇ ડમામારમભા ંલાંધ ઈઠાલી ળઔાળ ે
નશી. 
(૨) વદયશ  કંડ શેઠ યાષ્ટરધતએ ન ઔૂધરત ઔયેર થલા 
તેભાં વ ધાયાલધાયા ઔયેર ઔઇ ઔામદ યદ ઔયલાભા ં ઔઇ 
વત્તા ધયાલતા ધલધાનભંડને થલા ફીજા વત્તા ધયાલતા 
ધધઔાયીને કંડ (૧)ભાનંા ઔઇ ણ ભછઔૂયથી ફાધ અલ ેચે 
એભ ખણાળ ેનશી. 
 

 

ન ચ્ચેદ ૨૨ના કંડ (૭) શેઠ વંવદ જોખલાઇ ઔયે 
થલા અ વધંલધાનના અયંબથી એઔ લગની ભ દત ૂયી 
થામ, એ ફેભાથંી છ ે લશેર  ં ફન ે ત્મા ં વ ધી, ત ે ન ચ્ચેદના 

કંડ (૪) ને (૭)ભા ં વવંદ ંખનેા ઔઇ ઈલ્લેકન ે ફદર ે
યાષ્ટરધત ંખેના ઈલ્લેક શમ ત ેયીત ેન ેત ેકંડભાં વવંદે 
ઔયેરા ઔઇ ઔામદા ંખેના ઈલ્લેકને ફદર ેયાષ્ટરધતએ ઔયેરા 

શ ઔભ ંખને ઈલ્લેક શમ ત ેયીતે વદયશ  ન ચ્ચેદ વયઔતાગ 
થળે. 
 

(૧) વધંલધાનના અયંબથી તયત શેરાં શદ્દ ધયાલતા 
પેડયર ડમામારમના ડમામાધીળ, તેભણ ેડમથા વંદખી 

ઔયી ન શમ ત, એલા અયંબ ઈચ્ઙતભ ડમામારમના 

ડમામાધીળ થળે ન ે તભે થમે ન ચ્ચેદ ૧૨૫ શેઠ 
ઈચ્ઙતભ ડમામારમના ડમામાધીળ ંખે ઔયેરી જોખલાઇ 
પ્રભાણે ખાય ન ે બર્થથાં ને યજા ને ેડળન ંખનેા 
એલા શઔ ભેલલાન તેભન ેધધઔાય યશેળે. 
(૨) અ વંધલધાનના અયંબ ેપેડયર ડમામારમભાં ધનઔાર-
ફાઔી યશેરા તભાભ દીલાની ઔે પછદાયી દાલા, ીર ન ે

ઔામગલાશી, ઈચ્ઙતભ ડમામારમભા ં અલેરા ં ખણાળ ે ન ે

ઈચ્ઙતભ ડમામારમન ે તનેી વ નાલણી ઔયીને તેન ધનણગમ 
ઔયલાની શઔૂભત યશેળે ને અ વધંલધાનના અયંબ શેરા ં
પેડયર ડમામારમે અેરા પેંવરા થલા ઔયેરા શ ઔભન ે
ઈચ્ઙતભ ડમામારમે તે અપ્મા ને ઔમાગ શમ તલે છ પ્રબાલ 
ને વય યશેળે. 
(૩) બાયતના યાજ્મક્ષેત્રની ંદયના ઔઇ ડમામારમના ઔઇ 
પેંવરા, શ ઔભનાભા થલા શ ઔભ ઈયની ઔે તનેા ખંનેી 

ીર ન ે યજીન ધનઔાર ઔયલા ભાટે ટશજ-
ભેછ ે્ ટી-ઔાઈધડવરની શઔૂભતના ભરન ેઔામદાથી ધધઔૃત 
ઔમો શમ તટેર ેંળ ેતનેે અ વંધલધાનન ઔઇ ણ ભછઔૂય 
ધફન-ઔામદેવય ઠયાલે ચે એભ ખણાળે નટશ, ને અ 

વંધલધાનના અયંબ ચી, એલી ઔઇ ીર થલા યજી 

ઈય ઔયેર ટશજ-ભેછ ે્ ટી-ઇન-ઔાઈધડવરન ઔઇ શ ઔભ અ 
વંધલધાનથી ઈચ્ઙતભ ડમામારમને ામેરી શઔૂભતન 
ભર ઔયતાં એલા ડમામારમે ઔયેર શ ઔભ થલા શ ઔભનાભ      
શમ તેભ તભાભ શેત  ભાટે વયઔતાગ થળ.ે  
(૪) અ વધંલધાનના અયંબે ન ેએલા અયંબથી શેરી 
ન વૂધઙના બાખ-કભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ઔઇ યાજ્મભાં ધપ્રલી 
ઔાઈધડવર તયીઔે ઔામગ ઔયતા વત્તાધધઔાયીની, ત ે યાજ્મની 

ંદયના ઔઇ ડમામારમના ઔઇ પેંવરા, શ ઔભનાભા થલા 

શ ઔભ ઈયની ઔે ત ે ખંનેી ીર ને યજી 
્લીઔાયલાની ન ેતેન ધનઔાર ઔયલાની શઔૂભત યશેળે નટશ 
ને એલા અયંબ ેવદયશ  વત્તાધધઔાયી વભક્ષ ધનઔાર ફાઔી 
યશી શમ તેલી તભાભ ીર ને ફીજી ઔામગલાશી ઈચ્ઙતભ 
ડમામારમન ેતફદીર ઔયલાભાં અલળ ેન ેત ેતેન ધનઔાર 
ઔયળે. 
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(૫) અ ન ચ્ચેદની જોખલાઇને ભરભાં રાલલા ભાટે 
વંવદ, ઔામદાથી લધ  જોખલાઇ ઔયી ળઔાળ.ે 
 

બાયતના વભગ્ર યાજ્મક્ષેત્રભાં દીલાની, પછદાયી 

ને ભશેવૂરી શઔૂભતલાા તભાભ ડમામારમ, તભાભ 

ડમાધમઔ, લશીલટી ન ે દપતયી વત્તાધધઔાયી ન ે

ધધઔાયી અ વંધલધાનની જોખલાઇન ેધીન યશીન,ે 

તતાના ઔામો ઔયલાન  ઙાર  યાકળે. 
 

(૧) ન ચ્ચેદ ૨૧૭ના કંડ (૨)ભા ં ખભે તે ભછઔૂય શમ ત ે
ચતા,ં અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરાં ઔઇ પ્રાતંના 

ઈચ્ઙ ડમામારમના શદ્દા ધયાલતા ડમામાધીળ, તેભણ ે

ડમથા વંદખી ઔયી ન શમ ત, એલા અયંબે તત્વભાન 

યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમના ડમામાધીળ ફનળે ને તેભ 
થમે ન ચ્ચેદ ૨૨૧ શેઠ તેલા ઈચ્ઙ ડમામારમના 
ડમામાધીળ ંખે ઔયેરી જોખલાઇ પ્રભાણે ખાય ને બર્થથા ં
ને એલી યજા ન ેેડળન ંખનેા શઔ ભેલલાન તેભને 
ધધઔાય યશેળે. એલા ઔઇ ડમામાધીળ, બાયતના નાખટયઔ 

ન શમ તે ચતા,ં એલા ઈચ્ઙ ડમામારમના ભ ખ્મ ડમામભૂધતગ 

થલા ડમ ડમામાધીળ તયીઔે ધનભાલાને ાત્ર ખણાળ.ે 
(૨) અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરા,ં શેરી 

ન વૂધઙના બાખ-કભાં ધનટદગષ્ટ ઔયેરા ઔઇ યાજ્મની 
તત્વભાન ઔઇ દેળી યાજ્મના ઈચ્ઙ ડમામારમના શદ્દા 
ધયાલતા ડમામાધીળ, તેભણ ેડમથા વંદખી ઔયી ન શમ 

ત, એલા અયંબ ે એ યીત ે ધનટદગષ્ટ ઔયેરા યાજ્મના ઈચ્ઙ 

ડમામારમના ડમામાધીળ થળ ેન ેન ચ્ચેદ ૨૧૭ ના કડં 
(૧) ન ે (૨)ભા ં ખભે ત ે ભછઔૂય શમ ત ે ચતા,ં ણ ત ે

ન ચ્ચેદના કંડ (૧)ના યંત ઔન ેધીન યશીન,ે યાષ્ટરધત, 

શ ઔભ ઔયીને નક્કી ઔયે તેલી ભ દત ૂયી ન થામ ત્માં વ ધી, 

તે શદ્દા ઈય ઙાર  યશેળે.  

(૩) અ ન ચ્ચેદભા ં ‘‘ડમામાધીળ’’ એ ળબ્દભાં ઔઇ 
ઔામગઔાયી થલા લધાયાના ડમામાધીળન વભાલેળ થત 
નથી .  
 

અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરાં શદ્દ 
ધયાલતા બાયતના ભશારેકા-યીક્ષઔ, તેભણ ે ડમથા 

વંદખી ઔયી ન શમ ત, એલા અયંબે બાયતના ધનમંત્રઔ-

ભશારેકા યીક્ષઔ ફનળ ેને તેભ થમ ેન ચ્ચેદ ૧૪૮ ના 
કંડ (૩) શેઠ બાયતના ધનમંત્રઔ-ભશારેકા યીક્ષઔ ંખે 
ઔયેરી જોખલાઇ પ્રભાણ ેખાય ન ેએલા યજા ન ેેડળન 
ંખેના શઔ ભેલલાન તેભને ધધઔાય યશેળે ન ે એલા 
અયંબની તયત શેરા,ં તેભને છ ે જોખલાઇ રાખ  ડતી 

શતી તે શેઠ નક્કી ઔમાગ પ્રભાણે શદ્દાની ભ દત ૂયી ન થામ 
ત્માં વ ધી, શદ્દા ઈય ઙાર  યશેલાન શઔ યશેળે. 
 

(૧) અ વંધલધાનના અયંબની તયત શેરા ં ટશદ 
ડ ધભધનમનના રઔ વેલા અમખના શદ્દા ધયાલતા વભ્મ, 

તેભણે ડમથા વંદખી ઔયી ન શમ ત,એલા અયંબે વંગ 

રઔ વલેા અમખના વભ્મ ફનળે ને ન ચ્ચેદ ૩૧૬ના 
કંડ (૧) ને (૨)ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ ચતા,ં ણ ત ે

ન ચ્ચેદના કંડ (૨)ના યંત ઔન ે ધીન યશીન,ે એલા 

અયંબની તયત શેરાં એલા વભ્મને છ ેધનમભ રાખ  ડતા 
શતા ત ે શેઠ નક્કી ઔમાગ પ્રભાણે તાના શદ્દાની ભ દત યૂી 
ન થામ ત્માં વ ધી, તે શદ્દા ઈય ઙાર  યશેળે. 

(૨) અ વધંલધાનના અયંબની તયત શેરા ં ઔઇ પ્રાડતના 
રઔ વેલા અમખના થલા પ્રાડતના ઔઇ છૂથની 
છરૂટયમાત ૂયી ાડતા રઔ વેલા અમખના શદ્દા ધયાલતા 
વભ્મ, તેભણ ે ડમથા વંદખી ઔયી ન શમ ત એલા 

અયંબ,ે મથાપ્રવંખ, તત્વભાન યાજ્મના રઔ વેલા    

અમખના વભ્મ ફનળ ેને ન ચ્ચેદ ૩૧૬ ના કંડ (૧) 
ને (૨) ભાં ખભે તે ભછઔૂય શમ તે ચતા,ં ણ ત ેન ચ્ચેદના 

કંડ (૨) ના યંત ઔન ેધીન યશીન,ે એલા અયંબની તયત 

શેરા ંએલા વભ્મન ે છ ે ધનમભ રાખ  ડતા શતા ત ે શેઠ 
નક્કી ઔમાગ પ્રભાણે તાના શદ્દાની ભ દત ૂયી ન થામ ત્મા ં
વ ધી, તે શદ્દા ઈય ઙાર  યશેળે. 
 

ન ચ્ચેદ ૧૭૨ભા ંખભે ત ેભછઔૂય શમ ત ેચતા,ં યાજ્મ 

 નયગઙના ધધધનમભ, ૧૯૫૬ ની ન ચ્ચેદ ૨૮ ન ે ૨૯  

જોખલાઇ શેઠ યઙામેરી અંધ્રપ્રદેળની ધલધાનવબા તેન  
લશેર ં ધલવછગન ઔયલાભાં ન અલે ત, વદયશ  ન ચ્ચેદ ૨૯ભાં 
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ઈલ્લેકેરી તાયીકથી ાંઙ લગની ભ દત વ ધી ઙાર  યશેળે ન ે
તેથી લધ  ભ દત વ ધી ઙાર  યશેળે નટશ ને વદયશ  ભ દત   
ૂયી થમ ેત ેધલધાનવબાન ં ધલવછગન થમ  ંખણાળ.ે  
 

વંધલધાન (વાતભા વ ધાયા) ધધધનમભ, ૧૯૫૬ના 

ન ચ્ચેદ ૨૯ ને ન વૂધઙથી યદ ઔમાગ ચે.  
 

(૧) ઔઇ ભ શ્ઔેરી, કાવ ઔયીને ટશંદ યાજ્મ લશીલટ 

ધધધનમભ, ૧૯૩૫ની જોખલાઇભાથંી અ વંધલધાનની 

જોખલાઇભાં થતા વંિભણ વંફંધી ભ શ્ઔેરી ધનલાયલાના 
શેત  ભાટે, યાષ્ટરધત શ ઔભ ઔયીન ે અદેળ ઔયી ળઔળે ઔે ત ે

શ ઔભભાં ધનટદગષ્ટ ઔયલાભા ં અલ ે તેલી ભ દત   દયધભમાન 
તાને છરૂયી થલા ઇષ્ટ રાખ ેતેલ વ ધાયલધાય ઔે ગટાડ 
ઔયીને ઔયેરા ન ઔ રનન ે ધીન યશીન,ે અ વધંલધાન 

વયઔતાગ થળ ે: 
યંત  બાખ-૫ ના પ્રઔયણ-૨ શેઠ ધલધધવય 

યઙામેરી વંવદની પ્રથભ ફઠેઔ ચી એલ શ ઔભ ઔયી ળઔાળ ે
નશી. 
(૨) કંડ (૧) શેઠ ઔયેર દયેઔ શ ઔભ વંવદ વભક્ષ ભૂઔલ 
જોઇળે. 
(૩) અ ન ચ્ચેદથી ૩૨૪ થી, ન ચ્ચેદ ૩૬૭ના કંડ (૩) 

થી ન ેન ચ્ચેદ ૩૯૧ થી યાષ્ટરધતને ામેરી વત્તા અ 
વંધલધાનના અયંબ શેરાં ટશંદ ડ ધભધનમનના ખલનગય 
છનયરથી લાયી ળઔાળ.ે 

 

અ વંધલધાન બાયતન ં વધંલધાન ઔશેલાળે. 
 

અ ન ચ્ચેદ ને ન ચ્ચેદ ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૬૦, 

૩૨૪, ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૭૯, ૩૮૦, ૩૮૮, ૩૯૧, ને ૩૯૩ તયત 

ભરભાં અલળ ે ન ે અ વંધલધાનની ફાઔીની 
જોખલાઇ, વન ૧૯૫૦ના જાડમ અયી ભટશનાની ચવ્લીવભી 

તાયીક ેભરભાં અલળ,ે છ ેટદલવન અ વધંલધાનભા,ં અ 

વંધલધાનના અયંબ તયીઔે ઈલ્લેક ઔમોચે.   

 

  
(૧) યાષ્ટરધત તેભના વત્તાધધઔાય શેઠ, - 

(ઔ) ટશડદી બાાભા ંઔેડદ્રીમ ધધધનમભના ધધઔૃત ાઠના 
્લીઔાયેરી બાા, ળૈરી ને ટયબાા વાથ ેતેન ેન રૂ 

ફનાલલા છરૂયી શમ તલેા વ ધાયાલધાયા ઔયીને ન ે તેભાં 
અલી પ્રધવધદ્ ઔયલાભાં અલે તે શેરા,ં અ વંધલધાનના 

તભાભ વ ધાયાન વભાલેળ ઔયીન,ે વંધલધાન વબાના 

વભ્મએ વશી ઔયેર, ટશડદી બાાભાં અ વધંલધાનન  ં

બાાંતય ; ને        

(ક) ંગ્રેજી બાાભા ંઔયેર અ વધંલધાનના દયેઔ વ ધાયાન  ં
ટશડદી બાાભાં થમેર બાાંતય, 

પ્રધવદ્ ઔયાલડાલળ.ે 
(૨) કંડ (૧) શેઠ પ્રધવદ્ ઔયેર, અ વંધલધાનના ન ે

તેના દયેઔ વ ધાયાના બાાંતયન ભૂ થગ થત શમ ત ેછ 
પ્રભાણે તેન થગ વભછલ ને ત ેપ્રભાણ ેઅલા બાાતંયના 
ઔઇ ણ બાખન થગ વભછલાભા ં ઔઇ ણ ભ શ્ઔેરી ઉબી 
થામ ત, યાષ્ટરધત, તેની મગ્મ યીતે પેયધલઙાયણા 

ઔયાલડાલળ.ે 
(૩) અ વંધલધાનન ં ન ેઅ ન ચ્ચેદ શેઠ પ્રધવદ્ ઔયેર 
તેના દયેઔ વ ધાયાન  ંબાાંતય, વભગ્ર શેત  ભાટે, તેન 

ટશડદી બાાભા,ં ધધઔૃત ાઠ ચે તેભ ખણાળ.ે  
 

ટશંદ ્લતંત્રતા ધધધનમભ, ૧૯૪૭ ને ટશંદ યાજ્મ 

લશીલટ ધધધનમભ, ૧૯૩૫ને વ ધાયતા થલા તેભા ં યલણી 

ઔયતા, ણ ધપ્રલી ઔાઈધડવર શઔૂભત નાફૂદી ધધધનમભ, 

૧૯૪૯ ધવલામના તભાભ ધધધનમભન અથી યદ ઔયલાભાં 
અલ ેચે.  
 

  
 
 


