કલમ-14 =સરકાર નોકર ની યા યા
કલમ-19 = યાયાધીશ ની યા યા
કલમ-21=રા ય સેવક ની યા યા
કલમ-22=જગમ
ં
િમ કત ની યા યા
કલમ-27=પ ની એ પિતની મા લક ગણાશે/ સરકાર નોકર એ સરકારની
મા લક ગણાશે
કલમ-29=દ#તાવેજ ની યા યા
કલમ-34=કોઇપણ ય%&ત સામા ય ઈરાદો કરવામાં
કલમ-40=(ુનાિન યા યા
કલમ-44=ઇ* ની યા યા
કલમ-52=+ુ,ધ-ુ.,ધ ની યા યા

કલમ-52(ક)=આશરો આપવા ની યા યા
કલમ-54=2 ૂ 4 ૂ ની સ* હળવી કરવા
કલમ-55=આ7વન ક8દની સ* હળવી કરવા
કલમ-73=એકાંત ક8દ
કલમ-74=એકાંત ક8દની સ*
કલમ-76=કાયદા9કય બંધાયેલા કોઇ ય%&ત અથવા હ9કકત *ણતા ના હોય
તેવા ય%&ત એ કર8 = ૂ >ૃ ય એ (ુનો ગણાય ન9હ
કલમ-77= યાિયક કાયઁવા9હ માટ8 યાયાિધશે કર8 લા >ૃ ય એ ( ૂનો નથી
કલમ-80=કાયદ8 સર >ૂ ય કરવામાં થયેલો અક#માત એ ( ૂનો નથી
કલમ-82=સાત વષઁથી નીચેની ઊમરના બાળક8 કર8 = ૂ >ૃ ય એ ( ૂનો નથી
કલમ-83= 7 થી 12 વષઁ વEચેની Fમરના બાળક8 કર8 = ૂ G ય એ ( ૂનો નથી.
કલમ-84= અ%#થર મગજની ય%&ત એ કર8 = ૂ >ૃ ય એ ( ૂનો નથી

કલમ-85=કોઇ ય%&ત ને પોતાની ઇEછા િવJુK કરાવેલ નશા બાદ કર8 = ુ
G ય એ ( ૂનો નથી.
કલમ-86= પોતે કર8 લા નશા બાદ કર8 = ૂ G ય એ ( ૂનો ગણાશે.
કલમ-96=ખાનગી બચાવનો હM વાપરતા કર8 = ૂ G ય એ ( ૂનો નથી.
કલમ-97=ખાનગી બચાવનો હM એ મયાઁદામા ર9હને વાપરવો
કલમ-107=NૂOPેરણ ની યા યા
કલમ-114=( ૂનો કરવામાં આવે યાર8 NૂOPેરણ ની હાજર હશે તો તેણે ( ૂનો
કરયો છે તેમ કહ8વાશે.
કલમ-117= NૂOPેરણ ની સ*
કલમ-120(ક)=( ૂના9હત કાવતરાની યા યા
કલમ-120(ખ)=( ૂના9હત કાવતરાની સ*
કલમ-121=ભારત દ8 શ સામે લડાઇ/NૂOPેરણ કરવા
કલમ-124=રાOSપિત/રાજયપાલ Tમ
ૂ લો કરવાની સ*

કલમ-124(ક)=રાજUોહ ( ૂનો
કલમ-128=રા યસેવક #વેEછાએ કોઇ ક8દ ને નાસી જવા દ8 (10વષઁ ની
સ*)
કલમ-129= રા યસેવક ગફલત (બેદરકા9ર)થી કોઇ ક8દ ને નાસી જવા દ8
(3વષઁ ની સ*)
કલમ-136=(ુનેગાર ને આશરો આપવા માટ8 2 વષઁ ની સ*
કલમ-140=સરકાર ખાતામા ના હોય અને હોય તેવો દ8 ખાવ (3મ9હનાની
સ*)
કલમ-141=ગેરકાયદ8 સર મંડળ
કલમ-143= ગેરકાયદ8 સર મંડળ

યા યા
નીસ*

કલમ-144=Pાણઘાતક હથીયારો સાથે ગેરકાયદ8 સર મંડળ નીસ*
કલમ-146=Tુ લડ ની યા યા
કલમ-147=Tુ લડ ની સ*
કલમ-148= Pાણઘાતક હથીયારો સાથે Tુ લડ ની સ*

કલમ-159=બખેડાની યા યા
કલમ-160=બખેડા નીસ*
કલમ-171(ચ)=લાંચ Yશંવત
કલમ-186=*હ8ર સેવક ને *હ8ર કાયઁમા અડચણ કરવા બાબત
કલમ-188= *હ8ર સેવકના Tકૂ મZ ૂ પાલનના કર8
કલમ-189=*હ8ર સેવકને ઇ* પહ[ચાડ8 યાર8
કલમ-201=( ૂનેગાર ના \ ૂરાવા નાશ કરવા
કલમ-212=આશરો આપવા ની સ*
કલમ-230=સીMા ની યા યા
કલમ-231=સીMા બનાવવાની સ*
કલમ-255= ખોટા #ટ8]પ પેપર બનાવવા
કલમ-268=^ાસદાયક >ૃ ય કર_ ૂ

કલમ-269=ચેપી રોગ ફ8લાવવો
કલમ-272= ખાવા પીવાની વ#`ુ મા ભેળસેળ કરવી
કલમ-279=બેદરકાર થી વાહન ચલાવ_ું
કલમ-280=બેદરકાર થી વહાણ ચલાવ_ું
કલમ-292=અ.aલલ \ુ#તકોZ ૂ વેચાણ કર_ું
કલમ-293=અ.aલલ \ુ#તકોZ ૂ વેચાણ 20વષઁથી િનચેના ય%&ત ને કરવા
કલમ-294=અ.aલલ ગતો ગાવા
કલમ-295=ધમઁZ ૂ અપમાન કરવા
કલમ-299=સાપરાધ મZુOયવધ ની યા યા
કલમ-300=b ૂનની યા યા
કલમ-302=b ૂનની સ*
કલમ-304=સાપરાધ મZુOયવધ ની સ*
કલમ-307=b ૂન ની કોશીષ

કલમ-308=સાપરાધ મZુOયવધ ની કોિશષ
કલમ-309=આપધાત કરવાની કોિશષ
કલમ-310=ઠગ ની યા યા
કલમ-311=ઠગ ની સ*
કલમ-312=#વેEછા\ ૂવઁક ગભઁપાત
કલમ-313=dીની સંમિત િવના કરાવેલ ગભઁપાત
કલમ-314=ગભઁપાત કરાવતા સમયે તેણી Z ૂ 2 ૂ ય થાય
કલમ-316=મZુOય વધ ગણાય તે dીના ઉદરમા રહ8લા બાળકZ ૂ 2 ૂ ય
નીપ*વે
કલમ-317=12 વષઁથી નીચેના બાળકને આર fત g ૂક8/ ય7 દ8
કલમ-318=2 ૂતદ8 હ hપાવવો/જ મ hપાવવો
કલમ-319= યથાની યા યા
કલમ-320=મહા યથાની યા યા

કલમ-321=#વેEછા\ ૂવઁક યથા
કલમ-322=#વેEછા\ ૂવઁક મહા યથા
કલમ-323=#વેEછા\ ૂવઁક યથાની સ*
કલમ-324=Pાણધાતક હથીયારો વડ8 #વેEછા\ ૂવઁક યથાની સ*
કલમ-325=#વેEછા\ ૂવઁક મહા યથાની સજ
કલમ-326= Pાણધાતક હથીયારો વડ8 #વેEછા\ ૂવઁક મહા યથાની સ*
કલમ-339=ગેરકાયદ8 સરઅવરોધ ની યા યા
કલમ-340=ગેરકાયદ8 સરઅટકાયત ની યા યા
કલમ-341=ગેરકાયદ8 સરઅવરોધ ની સ*
કલમ-342=ગેરકાયદ8 સરઅટકાયત ની સ*
કલમ-349=બળની યા યા
કલમ-350=( ૂનાઇત બળની યા યા

કલમ-351=Tમ
ૂ લા ની યા યા
કલમ-354= dીપર આબJુ લેવાના ઈરાદાથી Tમ
ૂ લો કરવો
કલમ-360= ભારતમાથી અપહરણની યા યા
કલમ-361=વા લપણામાંથી અપહરણ ની યા યા
કલમ-362=અપનયન ની યા યા
કલમ-363=અપહરણની સ*
કલમ-374=કાયદા િવJુK ફર7યાત મiૂર કરવા બાબત
કલમ-375=બળા કાર ની યા યા
કલમ-376=બળા કાર ની સ*
કલમ-377= j ૂkOટિવY,ધ નો ( ૂનો
કલમ-378=ચોર ની યા યા
કલમ-379=ચોર ની સ*
કલમ-383=બળજબર થી કઢાવી લેવાનો (ુનો

કલમ-384=બળજબર થી કઢાવી લેવાનો (ુનાની સ*
કલમ-390== ૂટની યા યા
કલમ-391=ધાડની યા યા
કલમ-392== ૂટ ની સ*
કલમ-395=ધાડ ની સ*
કલમ-396=ધાડ સાથે b ૂન
કલમ-403=બદદાનતની સ*
કલમ-404= ય%&ત ના 2 ૂ ય સમયે તેિન વ#`ુ બદદાનતિથ લઇ લેવી
કલમ-405=( ૂના9હત િવmાસઘાત યા યા
કલમ-406=( ૂના9હત િવmાસઘાત સ*
કલમ-410=ચોર ના માલની ( યા યા)
કલમ-415/416=ઢગાઇની યા યા

કલમ-417=ઢગાઇ ની સ*
કલમ-420=ઢગાઇ અને બદદાનત કરવાની સ*
કલમ-425=બગાડ ની યા યા
કલમ-426=બગાડ ની સ*
કલમ-441=(ુનાઈત અપ-Pવેશની યા યા
કલમ-442=nુહ અપ-Pવેશની યા યા
કલમ-443=(ુoત nુહ અપ-Pવેશની યા યા
કલમ-444= રા^ે (ુoત nુહ અપ-Pવેશની યા યા
કલમ-445=ઘર-ફોડ ની યા યા
કલમ-446=રા^ે ઘર-ફોડ ની યા યા
કલમ-447=(ુનાઇત અપ-Pવેશની સ*
કલમ-448=nુહ અપ-Pવેશની સ*
કલમ-470(ક)=બનાવ9ટ દ#તાવેજ ની યા યા

કલમ-477= ખોટા 9હસાબ બનાવવા
કલમ-489=માલિન િનશાની સાથે ચેડા
કલમ-489(ક)ચલણી નોટો બનાવિવ
કલમ-493=કોઇ પ ની ને તમાર પp ન હોય તે_ ુ બતાવી ને તેની સાથે
સંભોગ કરવો
કલમ-494=પિત અથવા પ ની ની હયાતમા બી* લqન કરવા
કલમ-495=પહ8લા લqન થયેલા હોય અને બી7 dી સાથે તે r ૂપાવીને લqન
કરવા
કલમ-496=પોતાને યાલ હોવા ચતા તે લqનની િવિધ મા બાધ/ચોડ
કર8 (ઇરાદાથી)
કલમ-497= ય ભચાર
કલમ-498=િવવા9હત dી ને ભગાડવા/અટકાયત કરવી
કલમ-498(ક)=પ ની પર ^ાસ

કલમ-499=બદનfીની યા યા
કલમ-500= બદનfીની સ*
કલમ-503=(ુના9હત ધમ9ક ( યા યા)
કલમ-506=(ુના9હત ધમ9ક ની સ*
કલમ-507=પ^ Uારા ધમ9ક
કલમ-508=ભગવાન Uારા ધમ9ક
કવમ-509-કોઇ dીના આબY ને લગતા યવહાર
કલમ-510-નશો કર ને ^ાસદાયક >ૃ ય (દાY9ડયા)
કલમ-511-આ7વન ક8દ/બી7 કોય ક8દ ના િશfાને લગતા ( ૂનાિન કોિશષ
કર8 તો તેને તેનાથી અડધી સ* થશે.
��23 Pકરણ��
Pકરણ-01=Pારં ભક
Pકરણ-02=સામા ય #પkOટકરણ

Pકરણ-03= િશfા બાબત
Pકરણ-04=સામા ય અપવાદ
Pકરણ-05=NુOPેરણ
Pકરણ-05 (ક)=(ુના9હત કાવsુ
Pકરણ-06=રા ય િવY,ધ ના ( ૂના
Pકરણ-07=સરfણ ખાતા સંબિં ધત ( ૂનાઓ
Pકરણ-08=*હ8ર rુલહ
ે શાંિત િવY,ધ ના ( ૂનાઓ
Pકરણ-09=રા ય સેવકને લગતા (ુના
Pકરણ-9 (ક)=uટં ૂ ણી સંબિધત ( ૂના
Pકરણ-10=રા ય સેવક કાયદ8 સરના અિધકારોનો િતર#કાર કરવા િવશે
Pકરણ-11=ખોટા \ ૂરાવાના અને *હ8ર યાય િવY,ધ ના ( ૂના
Pકરણ-12=િસMા/સરકાર #ટ8]પ સંબિધત (ુના
Pકરણ-13=તોલ/માપ સંબિં ધત (ુના

Pકરણ-14=*હ8ર આરોqય/સલામતી/સગવડ/િશOટાચાર/નીિતમvાને
લગતા ( ૂના
Pકરણ-15=ધમw સંબિં ધત (ુના
Pકરણ-16=માનવશ9રર/જxદગીને અસરકતાw ( ૂના
Pકરણ-17=િમ કત િવY,ધ ના ( ૂના(ચોર )
Pકરણ-18=દ#તાવેજો અને માલ-િનશાનીઓ સંબિં ધત ( ૂના
Pકરણ-19=નોકર ના કરારનો (ુનાઈત ભંગ
Pકરણ-20=લqન સંબિં ધત ( ૂના
Pકરણ-20(ક)=પ ની પિત અથવા તેના સગા Uારા ^ાસ
Pકરણ-21=બદનfી
Pકરણ-22=(ુનાઇત ધમક /અપમાન/^ાસ
Pકરણ-23=( ૂનો કરવાની કોિશશ.
કલમ-444= રા^ે (ુoત nુહ અપ-Pવેશની યા યા

કલમ-445=ઘર-ફોડ ની યા યા
કલમ-446=રા^ે ઘર-ફોડ ની યા યા
કલમ-447=(ુનાઇત અપ-Pવેશની સ*
કલમ-448=nુહ અપ-Pવેશની સ*
કલમ-470(ક)=બનાવ9ટ દ#તાવેજ ની યા યા
કલમ-477= ખોટા 9હસાબ બનાવવા
કલમ-489=માલિન િનશાની સાથે ચેડા
કલમ-489(ક)ચલણી નોટો બનાવિવ
કલમ-493=કોઇ પ ની ને તમાર પp ન હોય તે_ ુ બતાવી ને તેની સાથે
સંભોગ કરવો
કલમ-494=પિત અથવા પ ની ની હયાતમા બી* લqન કરવા
કલમ-495=પહ8લા લqન થયેલા હોય અને બી7 dી સાથે તે r ૂપાવીને લqન
કરવા

કલમ-496=પોતાને યાલ હોવા ચતા તે લqનની િવિધ મા બાધ/ચોડ
કર8 (ઇરાદાથી)
કલમ-497= ય ભચાર
કલમ-498=િવવા9હત dી ને ભગાડવા/અટકાયત કરવી
કલમ-498(ક)=પ ની પર ^ાસ
કલમ-499=બદનfીની યા યા
કલમ-500= બદનfીની સ*
કલમ-503=(ુના9હત ધમ9ક ( યા યા)
કલમ-506=(ુના9હત ધમ9ક ની સ*
કલમ-507=પ^ Uારા ધમ9ક
કલમ-508=ભગવાન Uારા ધમ9ક
કવમ-509-કોઇ dીના આબY ને લગતા યવહાર
કલમ-510-નશો કર ને ^ાસદાયક >ૃ ય (દાY9ડયા)

કલમ-511-આ7વન ક8દ/બી7 કોય ક8દ ના િશfાને લગતા ( ૂનાિન કોિશષ
કર8 તો તેને તેનાથી અડધી સ* થશે.
��23 Pકરણ��
Pકરણ-01=Pારં ભક
Pકરણ-02=સામા ય #પkOટકરણ
Pકરણ-03= િશfા બાબત
Pકરણ-04=સામા ય અપવાદ
Pકરણ-05=NુOPેરણ
Pકરણ-05 (ક)=(ુના9હત કાવsુ
Pકરણ-06=રા ય િવY,ધ ના ( ૂના
Pકરણ-07=સરfણ ખાતા સંબિં ધત ( ૂનાઓ
Pકરણ-08=*હ8ર rુલહ
ે શાંિત િવY,ધ ના ( ૂનાઓ
Pકરણ-09=રા ય સેવકને લગતા (ુના

Pકરણ-9 (ક)=uટં ૂ ણી સંબિધત ( ૂના
Pકરણ-10=રા ય સેવક કાયદ8 સરના અિધકારોનો િતર#કાર કરવા િવશે
Pકરણ-11=ખોટા \ ૂરાવાના અને *હ8ર યાય િવY,ધ ના ( ૂના
Pકરણ-12=િસMા/સરકાર #ટ8]પ સંબિધત (ુના
Pકરણ-13=તોલ/માપ સંબિં ધત (ુના
Pકરણ-14=*હ8ર આરોqય/સલામતી/સગવડ/િશOટાચાર/નીિતમvાને
લગતા ( ૂના
Pકરણ-15=ધમw સંબિં ધત (ુના
Pકરણ-16=માનવશ9રર/જxદગીને અસરકતાw ( ૂના
Pકરણ-17=િમ કત િવY,ધ ના ( ૂના(ચોર )
Pકરણ-18=દ#તાવેજો અને માલ-િનશાનીઓ સંબિં ધત ( ૂના
Pકરણ-19=નોકર ના કરારનો (ુનાઈત ભંગ
Pકરણ-20=લqન સંબિં ધત ( ૂના

Pકરણ-20(ક)=પ ની પિત અથવા તેના સગા Uારા ^ાસ
Pકરણ-21=બદનfી
Pકરણ-22=(ુનાઇત ધમક /અપમાન/^ાસ
Pકરણ-23=( ૂનો કરવાની કોિશશ.

