
♣ દર�ક �પઘા��મક પરી�ા માટ�મો�ટ imp

મટરીયલ

♣દર�ક એ�યકુ�શનલ �યજુ અપડટે

♣દર�ક �ાઇવટે તમેજ ગવરમ��ટર �બ

અપડટે

♣આ તમામ �ણકારી તમારા વો�સ એપ

નબંર પર મલેવવા માટ�૯૯૭૪૯૩૩૧૦૮

નબંર સવે કરી join ...લખી સ�ેડ કરો ૨૪

કલાક સવેા શ� કરી દ�વામા આવશ.ે.સહકાર

બદલ આભાર
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ભારતીય ફોજદારી ધારાની અગ�યની કલમો

૧૦૭ ક��યનુંદ�ુ�રેણ

૧૧૪ ગનુામા મંદદગારી

૧૨૦-B ગનુાિહત કાવત�ં

૧૨૪-ક રાજ�ોહ
૧૪૩ ગ.ે .કા મડંળી
૧૪૭ ��ડ કરવા માટ�િશ�ા

૧૬૦ બખડેા માટ�ની િશ�ા

૧૭૧-છ ચૂંટણીમા ખંોટુંનામ ધારણ કરવુ

૧૭૬ માિહતી ના આપવી

૧૮૨ ખોટી માિહતી આપવી

૧૮૮ રા�ય સવેકના �કમનુંપાલન ન કરવુ

૨૦૧ પરુાવો ગમુ કરવો

૨૧૭ રા�ય સવેક કાયદાના આદ�શની અવ�ા

કર�

૨૧૮ રા�ય સવેક ખોટુંર�કડ�-લખાણ બનાવે

૨૨૪ ક�ટડીમાથંી આરોપી નાસી �ય

૨૨૫ રા�ય સવેકની ફરજમા ગંફલત

૨૭૩ ભળેસળે વાળી વ�ત વુચેવી



૨૭૭ �હ�ર જળાશયનુંપાણી ગદં કુરવું

૨૯૨ અ�ીલ �દશ�ન કરવુ

૩૦૨ ખનૂ માટ�િશ�ા

૩૦૪ િશ�ણીય મન�ુયવધ

૩૦૪-ક બદેરકારીથી ��યુ
૩૦૪-B દહ�જ ��યુ

૩૦૬ આપઘાત કરવા માટ�દ�ુ�રેણા

૩૦૭ ખનૂની કોિશશ

૩૧૭ બાર વષ�થી ઓછી વયના બાળકને

અરિ�ત મકૂ� દ�વો

૩૧૮ બાળકનો જ�મ છપુાવવા માટ��ય� દ�વુ

૩૨૪ �વ�ેછાપવૂ�ક �યથા કરવી

૩૨૫ �વ�ેછાપવૂ�ક મહા�યથા કરવી

૩૨૬ ભયકંર હિથયાર વડ �ેવ�ેછાપવૂ�ક

મહા�યથા કરવી

૩૪૧ ગરેકાયદ�અવરોધ

૩૪૨ ગરેકાયદ�અટકાયત

૩૫૪ ��ી પર લાજ લવેાના ઇરાદ��મલો

૩૬૩ અપહરણ

૩૬૪ ધન લઈન બેદંીન અેપાતી મિુ� માટ�

અપહરણ



૩૬૫ �યિ�નુંઅપહરણ

૩૬૬ લ� કરવાના ઇરાદ���ીનુંઅપહરણ

૩૭૬ બળા�કાર માટ�િશ�ા

૩૭૭ ����મ િવ��ધના ગનુા માટ�િશ�ા

૩૭૯ ચોરી માટ�િશ�ા

૩૮૦ ખ�ુા મકાનમાથંી ચોરી માટ�િશ�ા

૪૫૪ & ૩૮૦ �દવસની ઘરફોડ ચોરી માટ�

િશ�ા

૪૫૭ & ૩૮૦ રા�ીની ઘરફોડ ચોરી માટ�િશ�ા

૩૯૨ લુંટ માટ�િશ�ા

૩૯૪ �યથા કરી લુંટ કરવા માટ�િશ�ા

૩૯૫ ધાડ માટ�િશ�ા

૩૯૯ ધાડ પાડવાની તયૈારી માટ�િશ�ા

૪૦૬ ગનુાિહત િવ�ાસઘાત

૪૦૮ ભારવાહક �ારા િવ�ાસઘાત

૪૧૧ ચોરીનો માલ રાખવા માટ�િશ�ા

૪૧૯ ખોટા નામ ઠેગાઈ કરવા બદલ િશ�ા

૪૨૦ ઠગાઈ માટ�િશ�ા

૪૨૯ �નવરોન નેકુશાન કરવા બદલ િશ�ા

૪૩૬ ઘર વગરે�ન આેગથી નકુશાન બદલ િશ�ા

૪૬૧ બધંપા�ન તેોડવું



૪૬૫ ખોટો દ�તાવજે બનાવવો

૪૮૯-ક બનાવટી નોટ કબ�મા રંાખવી

૪૯૭ �યિભચાર

૪૯૮-ક ��ીના પિત અથવા પિતના સગા �ારા

�ાસ

૫૦૦ બદન�ી

૫૦૬ �નથી મારી નાખવાની ધમક� માટ�િશ�ા

૫૦૯ ��ી �યા હંોય તે

એકલી જ�યામા �ંવશે કરવા બદલ િશ�ા

૫૧૧ ગનુાની કોિશશ

♣અમારી વબેસાઇટ ની તમામ
�ણકારી તમારા વો�સ એપ નબંર પર

મલેવવા માટ�૯૯૭૪૯૩૩૧૦૮ નબંર

સવે કરી join ...લખી સ�ેડ કરો ૨૪

કલાક સવેા શ� કરી દ�વામા આવશ.ે.

સહકાર બદલ આભાર



બો�બ પેોલીસ એ�ટની અગ�યની કલમો

�મ કલમ ટૂંક િવગત

૧૦૨ �હ�ર જ�યામા અંડચણ

૧૦૩ ફ�ટપાથ ઉપર અડચણ

૧૧૦ �હ�ર જ�યામા બંીભ�સ વત�ન

૧૧૬ �હ�ર િબ��ડગંમા બીડી પીવાની મનાઈ

૧૧૭ સ� િવશે

૧૧૮ રખડતા ઢંોર બાબતે

૧૨૦ કારણ વગર િબનઅિધક�ત �વશે

૧૨૨ રા�ી દરિમયાન સતંોષકારક જવાબ

ના આપવા બદલ

૧૩૫ �હ�રનામાનો ભગં

૧૪૨ તડીપાર થયલેી �યિ�ન હેદમા �ંવશે

૧૪૫ પોલીસ કમ�ચારીન કેારણ વગર ફરજ પર

ગરેહાજર રહ�વા બદલ

www.yashdodia.in

www.yashbdodia.blogspot.in



જગુાર ધારાની અગ�યની કલમો

�મ કલમ ટૂંક િવગત

૧૨ �હ�રમા જંગુાર રમવા બાબતે

૧૨-અ વરલી મટકાના જગુાર રમવા બાબતે

૪ & ૫ ઘરમા જંગુાર રમવા બાબતે

�ોિહિબશન ધારાની અગ�યની કલમો

�મ કલમ ટૂંક િવગત

૬૫ ભ�ીનો

૬૬ કબ�નો

૮૧ ગનુામા મંદદગારી

૮૩ ગનુાનુંકાવત�ં

૮૪ મહ��ફલ ક�સમાં

૮૫- -૧ ૩ પીવા માટ�

૮૬ જ�યા વાપરવા માટ�આપ તેને િેશ�ા

WELCOME TO WWW.YASHDODIA.IN



અ�ય ધારાની અગ�યની કલમો

♣⚽♣.1 ..બાળલ� ધારા

૩& & -૪ ૫ નાની ઉ�મર�છોકરા છોકરીનાંલ�

કરાવ તેો છોકરા

, ,છોકરી માતાિપતા

તમેજ ગોરમારાજન સે�ની �ગવાઈ

�ાણીઓ ��ય ઘેાતક�પણાનો કાયદો

૧૧ �ાણીઓ ��ય �ે�રતા આચરવા બાબતે

હિથયાર ધારા

૨૫ વગર લાઇસ�સ હેિથયારનો ઉપયોગ

કરવા બદલ િશ�ા

૨૭ હિથયારનો ગરેકાયદ�ઉપયોગ કરવો

૩૦ લાઇસ�સનો ભગં કરવા બદલ િશ�ા

એ�સ�લોિઝવ એ�ટ



૪ & ૫ �ફોટક પદાથ�ગરેકાયદ�

કબ�મા રંાખવા બદલ

ફોર��ટ ધારા

૪૧& &૪૨ ૬૨ વગર મજંરૂીએ �િતબિંધત

એ�રયામાથંી જગંલ ખાતાની િમલકત લઈ

જવા બદલ

એ�ોિસટી એ�ટ

૩- - . /૧ ૧૦ �હ�રમા અંન �ુિત જન�િતનું

અપમાન કરવા બદલ

૩-Z- . /૫ �હ�રમા અંન �ુિત જન�િત ��યે



જદુા જદુા કાયદાઓની અગ�યની �ગવાઈઓ

( )૧ મુંબઈ પોલીસ અિધિનયમ

માથા ભાર��યિ�ન હેદપાર કરવા અગં,ે -કલમ

પ૬

દોિષત ઠર�લી �યિ�ન હેદપાર કરવા અગં,ે -કલમ

પ૭

લોકો ��ય પેોલીસની ફર�, -કલમ ૬૬

િબનવારસી િમલકત તાબામા લંવેાની સ�ા

, -કલમ ૮ર

ર�તા ઉપર અડચણ કરવા અગં કેલમ-૯૯થી
૧૦૪

સાવ�જિનક જ�યામા �ંાસદાયક ક��ય કરવા

, -કલમ ૧૦પ



�હ�રમા િંનલ��પણ વેત�ન કરવું, -કલમ ૧૧૦

ર�તામા આવતા-જતા લોકોન �ેાસ આપવો

, -કલમ ૧૧૧

સલુહેનો ભગં કરવાના ઇરાદાથી ગરેવત�નc
કરવું, -કલમ ૧૧ર

ર�તામા કં�ન�ક અપકારક ક��ય કરવા

, -કલમ ૧૧પ

�હ�ર મકાનમાનંી નો�ટસનો અનાદર કરવો

, -કલમ ૧૧૬

કલમનો ભગં કરવા બદલ �. ૧૧૦
સધુી દ�ડની િશ�ા થઈ શક�છ�, - ,કલમ ૧૧૭ કલમ

૯૯થી ૧૧૬

આગના ભયની ખોટી ખબર આપવી, -કલમ ૧ર૧



અિધકાર વગર હિથયાર બાધંીન ફેરવ,ુ -કલમ ૧ર૩

મજુબ કર�લા િનયમોનો ઉ�ઘન

કરવા અગં,ે - , -કલમ ૧૩૧ કલમ ૩૩

( )ર મુંબઈ નશાબધંી ધારો

પરિમટ વગર ક�ફ� પીણુંપીવું, - ,કલમ ૧૩૧

કલમ,૩૩

દ�શી- , - ( )િવદ�શી દા� કબ�મા રંાખવો કલમ ૬૬ ૧

બી, ૬પએઇ

♣અમારી વબેસાઇટ ની તમામ
�ણકારી તમારા વો�સ એપ નબંર

પર મલેવવા માટ�૯૯૭૪૯૩૩૧૦૮

નબંર સવે કરી join લખી સ�ેડ

કરો...૨૪ કલાક સવેા શ� કરી

દ�વામા આવશ.ે.સહકાર બદલ આભાર



( )૩ શ�� અિધિનયમ ૧૯પ૯

લાઇસ�સ   ( )અ�� શ�� હિથયાર

કબ�મા રંાખવું, - ( - )( )કલમ રપ ૧ ખ ક

લાઇસ�સ વગરની �યિ� પાસથેી હિથયાર

ખરીદવુંક�, rલાઇસ�સ વગરની �યિ�ન હેિથયાર

વચેવું, - ( )( )કલમ ર૯ એ બી

નાક�ટી�સ ��સ અન સેાઇકો- -�ોપીક સબ

�ટ��સઝ એ�ટ ૧૯૮પ

અફ�ણ , , ,પોષ ડોડા ભાગંના છોડ ગા�ંના છોડ

વાવતેર

અથવા કબ�મા રંાખવા અગં,ે -કલમ ૧પથી ર૭

તથા ર૭( )iએ આચરવા બદલ

માનિસક અ��થરતા કાયદો

૨૩ માનિસક રીત અે��થર �યિ�ન મેાટ�

સહકાર બદલ આભાર


