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અખબાર� યાદ�                                                  તા. ૫-૧-૨૦૨૩ 

• કલમ 144 એ 1કલમ 144 એ 1કલમ 144 એ 1કલમ 144 એ 1888898માં �ીટીશ સરકારના રાજ વખતે98માં �ીટીશ સરકારના રાજ વખતે98માં �ીટીશ સરકારના રાજ વખતે98માં �ીટીશ સરકારના રાજ વખતે    આઝાદીના લડવૈયાઓ સામે ઉપયોગ કરવા માટ ેઆઝાદીના લડવૈયાઓ સામે ઉપયોગ કરવા માટ ેઆઝાદીના લડવૈયાઓ સામે ઉપયોગ કરવા માટ ેઆઝાદીના લડવૈયાઓ સામે ઉપયોગ કરવા માટ ે
બનાવવામાં આવી હતી.બનાવવામાં આવી હતી.બનાવવામાં આવી હતી.બનાવવામાં આવી હતી.    તે વખતે પણ તે વખતે પણ તે વખતે પણ તે વખતે પણ કલમ 144 હેઠળ કલમ 144 હેઠળ કલમ 144 હેઠળ કલમ 144 હેઠળ કોઈ ગ+ુહોકોઈ ગ+ુહોકોઈ ગ+ુહોકોઈ ગ+ુહો ન,ધવામાં .ાવધાન હતંુ નહીઃ ન,ધવામાં .ાવધાન હતંુ નહીઃ ન,ધવામાં .ાવધાન હતંુ નહીઃ ન,ધવામાં .ાવધાન હતંુ નહીઃ        
0ી 0ી 0ી 0ી હેમાંહેમાંહેમાંહેમાંગગગગ    રાવલરાવલરાવલરાવલ    

• કોરોના પહેલાકોરોના પહેલાકોરોના પહેલાકોરોના પહેલા    1ણ વષ3માં મા1 અમદાવાદમાં 64 વાર કલમ 144 1ણ વષ3માં મા1 અમદાવાદમાં 64 વાર કલમ 144 1ણ વષ3માં મા1 અમદાવાદમાં 64 વાર કલમ 144 1ણ વષ3માં મા1 અમદાવાદમાં 64 વાર કલમ 144 નંુ 6હેરનંુ 6હેરનંુ 6હેરનંુ 6હેરનામંુ બહાર પાડવામાં આ7યુ ંનામંુ બહાર પાડવામાં આ7યુ ંનામંુ બહાર પાડવામાં આ7યુ ંનામંુ બહાર પાડવામાં આ7યુ ં
હતુઃહતુઃહતુઃહતુઃ    0ી હેમાંગ રાવલ0ી હેમાંગ રાવલ0ી હેમાંગ રાવલ0ી હેમાંગ રાવલ    

• ભતૂકાળમાંભતૂકાળમાંભતૂકાળમાંભતૂકાળમાં    કલમ 144કલમ 144કલમ 144કલમ 144    નો ઉપયોગ કાયદો અને 7યવ:થા બનાવવા માટ ેનહી પરતું સરકારના અઘટીત નો ઉપયોગ કાયદો અને 7યવ:થા બનાવવા માટ ેનહી પરતું સરકારના અઘટીત નો ઉપયોગ કાયદો અને 7યવ:થા બનાવવા માટ ેનહી પરતું સરકારના અઘટીત નો ઉપયોગ કાયદો અને 7યવ:થા બનાવવા માટ ેનહી પરતું સરકારના અઘટીત 
કાય=ના િવરોધને દબાવવા માટ ેઉકાય=ના િવરોધને દબાવવા માટ ેઉકાય=ના િવરોધને દબાવવા માટ ેઉકાય=ના િવરોધને દબાવવા માટ ેઉપયોગ થયલેો છેપયોગ થયલેો છેપયોગ થયલેો છેપયોગ થયલેો છે,,,,    કલમ 144 એ એક કલમ 144 એ એક કલમ 144 એ એક કલમ 144 એ એક .કારનો અઘોષીત કરAય ુગણી .કારનો અઘોષીત કરAય ુગણી .કારનો અઘોષીત કરAય ુગણી .કારનો અઘોષીત કરAય ુગણી 
શકાયઃશકાયઃશકાયઃશકાયઃ    0ી હેમાંગ રાવલ0ી હેમાંગ રાવલ0ી હેમાંગ રાવલ0ી હેમાંગ રાવલ        
ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિત રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે પ�કાર વાતા�ને સંબોધન કરતા ગજુરાત �દેશ 

ક�ેસ સિમિતના મીડીયા સહ ક"વીનર અને �વ$તા%ી હેમાંગ રાવલે જણા(યું હતું કે, ગુજરાતના હવે 144નો 
ભંગ કરનાર સામે ફોજદારી કેસ દાખલ કરવામાં આવશે. કોડ ઓફ 01િમનલ �ોિસજર (CrPC) ની કલમ 144 
નંુ ઉ4લંઘન કરીને િવરોધ �દશ�ન કરનારા લોકો સામે ફોજદારી કેસ નધવાની સુિવધા આપતા ગુજરાતના 
િબલને(Gujarat bill) કોડ ઓફ 01િમનલ �ોિસજર (ગજુરાત સુધારા) િબલ, 2021,(The Code of 
Criminal Procedure (Gujarat Amendment) Bill, 2021) ને રા9પિત :વારા મંજૂરી 
(Presidential assent) આપવામાં આવી છે. 

આ િવધેયકમાં કલમ 144 CrPC હેઠળ ?રી કરવામાં આવેલા �િતબંિધત આદેશોનંુ કોઈ પણ ઉ4લંઘન 
ભારતીય દંડ સંિહતાની કલમ 188 (?હેર સેવક :વારા યોBય રીતે ?હેર કરવામાં આવેલા આદેશનો અનાદર) 
હેઠળ સંCેય ગુનો બનાવવાનો �યાસ કરવામાં આ(યો છે. 

આ િવધેયકના િનવેદન અને ઉDેશો અનુસાર ગુજરાત સરકાર, પોલીસ કિમશનરો અને િજ4લા 
મેિજEFટેોને સીઆરપીસી કલમ 144 હેઠળ �િતબંિધત આદેશો ?રી કરવાની સHા આપવામાં આવી છે, જેમાં 
કોઈ પણ (યિ$તને ચો$કસ કાયદાથી દૂર રહેવા અથવા ?હેર સુલેહ-શાંિતમાં ખલલે ન પહચે તે માટ ે અથવા 
િવિવધ �સંગોએ ?હેર (યવEથા ?ળવવા માટે તોફાનો અથવા અફરાતફરીને રોકવા માટે ચો$કસ આદેશ લેવાનો 
િનદLશ આપવામાં આ(યો છે. 

તેમાં કહેવામાં આ(યંુ છે કે પોલીસ અિધકારીઓ Mયારે આવી ફરજો પર તૈનાત હોય છે Oયારે ઉ4લંઘનની 
ઘટનાઓ સામે આવે છે અને CrPCની કલમ ૧૮૮ હેઠળ ઉ4લંઘન કરનારાઓ સામે યોBય કાનૂની કાય�વાહી 
કરવાની જRર છે. 
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%ી હેમાંગ રાવલે વધુમાં જણા(યંુ હતંુ કે, ક�ેસ પSના ધારાસTયોએ Mયારે આ બીલ લાવવામાં આ(યું 
Oયારે િવરોધ કયU હતો અને તે વખતના આંદોલનકારીઓને દબાવીને આંદોલન ના થાય તેના માટ ેઆનો ઉપયોગ 
કરવામાં આ(યો હતો. ભૂતકાળમાં કલમ 144 નો ઉપયોગ કાયદો અને (યવEથા બનાવવા માટે નહી પરંત ુ
સરકારના અઘટીત કાયUના િવરોધને દબાવવા માટે ઉપયોગ થયલેો છે. સીઆરપીસીની કલમ 144 સુરSા 
સંબંિધત જોખમ હોય અથવા કાયદો અને (યવEથા કે આરોBયની િEથતી ના બગડે તેના માટ ેજ લગાડવામાં 
આવતી હોય છે પરતું કોરોના પહેલા �ણ વષ�માં મા� અમદાવાદમાં 64 વાર કલમ 144 નંુ ?હેરનામંુ બહાર 
પાડવામાં આ(યંુ હતંુ. 

કલમ 144 એ 1898માં Yીટીશ સરકારના રાજ વખતે આઝાદીના લડવૈયાઓ સામે ઉપયોગ કરવા માટે 
બનાવવામાં આવી હતી. તે વખતે પણ કલમ 144 હેઠળ કોઈ ગુ"હો નધવામાં �ાવધાન હતંુ નહ[ પરંતુ સરકાર ે
144નો (4 થી વધારે (યિ$ત ભેગા ન થવા જોઈએ) ભંગ કરનાર સામે પોલીસને ફરીયાદ (કલમ 188 અંતગ�ત)  
કરવાની સHા આપવામાં આવી છે. આમ જોવા જઈએ તો સાત વષ�થી ઓછી સ? ના �ાવધાન વાળા 
આરોપીઓને પોલીસ Eટેશનમાંથી સીધા ?મીન મળે છે પરંતુ હવે અહ[ 144 નો ભંગ કરનારને એ$ઝી$યુટીવ 
મે�EFેટ સમS રજુ કરીને ?મીન મેળવવાના રહેશે. 

144ની કલમ માં ઈ"ટનેટ પર �િતબધંની પણ જોગવાઈ હોવાથી જો 144 કલમ લાગલેી હશે અને 
કોઈપણ રીતે યુવાનો ઈ"ટનેટ વાપરશે તો તેમના ઉપર પણ પોલીસ ગુ"હો દાખલ કરી શકશે તે બાબતે પણ ઘણી 
બધી િવસંગતતાઓ દેખાઈ રહી છે. ભૂતકાળમાં ક�ેસની સરકાર વખતે લોકશાહી અને બંધારણના આદશUને 
\યાનમાં રાખીને િવરોધ પSોને પણ જો િવરોધ �દશ�ન કરવંુ હોય તો િવધાનસભા સામે મંડપ બાંધીને પાણી 
વગેરેની (યવEથા કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ હવે આવા કાયદાઓથી જો કલમ 144 લાગલેી હશે મઘવારી 
િવ]\ધ મિહલાઓ આંદોલન કરશે, પપેર ^ટે અથવા બેરોજગારી િવ]\ધ યુવાનો આંદોલન કરશે, પાક િવમા ના 
મળે અથવા પોતાના પાકનો ટેકાનો ભાવ ના મળે અને ખેડૂતો આંદોલન કરશે, અથવા આ આંદોલનોને 
લોકશાહીની ચોથી ?ગીર પ�કારો પણ જો ચાર થી વધુ ભેગા થઈને Eટોરી કવર કરશે તો તેમની સામે પણ કેસ 
નધવાની સHા પોલીસને મળી રહી હોય તેમ લાગી ર_ંુ છે. 

ગુજરાતમાં પહેલેથી જ ખેડૂતો, મિહલાઓ, યુવાનો, બેરોજગારો, કો"Fા$ટ ઉપરના કમ�ચારીઓ, ઓ4ડ 
પે"શનની માંગણી કરતા સરકારી કમ�ચારીઓ પોતાની િવિવધ માંગણીઓ માટે શાંિતપૂવ�ક આંદોલન કરી ર_ાં હતા 
અને તેમને હ� સુધી "યાય મળેલ નથી. આવા માનવ અિધકારોના હનન કરતા કાયદાઓથી લોકશાહીમાં િવરોધ 
કરવાના અિધકારને દબાવવામાં આવી ર_ો છે અને આમ જોવા જઈએ તો કલમ 144 એ એક �કારનો અઘોષીત 
કર`યુ ગણી શકાય ? 

ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિત રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે આયો�ત પ�કાર પ0રષદમાં ગુજરાત �દેશ 
ક�ેસ સિમિતના �વ$તા ડૉ. અિમત નાયક હાજર ર_ાં હતાં. 
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