જીવન (JIVAN- Jail Inmates Visit Application Network) સીસ્ટમથી વવડીયો મુલાકાતના વનયમો.
૧. ગુજરાત જેલ વવભાગ દ્વારા ટુુંક સમયમાું જીવન (JIVAN- Jail Inmates Visit Application

Network) સીસ્ટમ દ્વારા કેદી/આરોપીઓ માટે ઇ મુલાકાતની સ ુવવધા શરૂ કરવામાું આવનાર છે.
ર. જીવન-સીસ્ટમ મારફતે મુલાકાત લેવા માુંગતા આરોપી/કેદીઓએ તેમના મુલાકાતી-સગાઓની
ે ે.
યાદી આપવાની રહશ
ે
૨. જીવન સીસ્ટમ દ્વારા મુલાકાત લેવા માટે જીવન સીસ્ટમના જેલ વવભાગની વેબસાઇટ ઉપર રહલ
વેબપોટટલ ( www.prison.gujarat.gov.in/jivan ) લીંક ઓપન કરતાું એક મુલાકાતી ફોમટ ઓપન
ે ે. આ વવઝીટર ફોમટ
થશે. સદર ઓનલાઇન ફોમટમાું જરૂરી વવગતો ભરી સબમીટ કરવાની રહશ
ે ે.
મુલાકાતના અગાઉના દદવસે ભરવાન ુું રહશ
૩. મુલાકાતી દ્વારા વવગતો ભરી સબમીટ કરવામાું આવેલ ફોમટ જે તે જેલના જીવન સીસ્ટમના ઇમેઇલ
આઇ.ડી. ઉપર પ્રાપ્ત થશે. જે જે તે જેલના મુલાકાત જેલર/સબવું ધત સત્તાવધકારી દ્વારા ચેક કરી
ું ુ ર/ નામજ
ું ુ ર કરવામાું આવશે. જે મજ
ું ુ ર/નામજ
ું ુ ર થયા અંગે મુલાકાતીને તેમના ઇમેઇલ
મજ
ું ર ઉપર જાણ કરવામાું આવશે. સદર મુલાકાત મજ
ું ુ ર
આઇ.ડી. ઉપર તથા તેમના મોબાઇલ નબ
કરવામાું આવેલ હશે તો મુલાકાતની તારીખ અને મુલાકાતનો સમય દશાટવતો ઇમેઇલ તથા
ે રજાના દદવસો
એસ.એમ.એસ. દ્વારા જાણ કરવામાું આવશે. આ કામગીરી માત્ર કચેરીના જાહર
વસવાયના ચાલુ દદવસોમાું કરવામાું આવશે.
ે ે.
૪. જીવન સીસ્ટમ દ્વારા મુલાકાતનો સમયગાળો ર૦ વમનીટનો રહશ
પ. જીવન સીસ્ટમ દ્વારા આપવામાું આવનાર મુલાકાતના તમામ વનયમો મેન્યુઅ લી મુલાકાતના જ
ે ે.
યથાવત રહશ
૬. જીવન સીસ્ટમ દ્વારા આપવામાું આવતી તમામ મુલાકાતન ુું વવડીયો રેકોડીંગ થશે.
ે ળના કેદીઓ/આરોપીઓને જીવન સીસ્ટમ હઠ
ે ળ મુલાકાત મળવાપાત્ર
૭. નીચે જણાવેલ ગુના હઠ
નથી.
ું વાદી પ્રવ ૃવત્તવાળા કેદી
૧. રાજય વવરૂધ્ધના ગુનામાું તથા આતક
ું , પોટા, ખડ
ું ણી અને અપહરણ
ર. ધાડ/એક કરતાું વધારે ખુન, લુટ
ું ોવાયેલા
૩. ગેંગના ગુનામાું સડ
૪. આંતર રાષ્ટ્રીય ગુનેગારો
પ. એન.એસ.એ. (નેશનલ સીકયુરીટી એકટ) ના આરોપી
૬. પાસાના અટકાયતી
ે ળ સજા પામેલ કેદીઓ
૭. પોટા ટાડા હઠ

૮. અનલોફલ એકટીવીટીઝ (વપ્રવે.) એકટ.
૯. એન.ડી.પી.એસ. તેમજ કોફે પોસા એકટ
૧૦. આર્મસટ એન્ડ એક્ષ્પપ્લોઝીવ એકટ
૧૧. બળાત્કાર/સામુદહક બળાત્કારના ગુનાના આરોપી/કેદીઓ
૮. મુલાકાત બાબતે BJM રૂલ્સ તથા સરકાર શ્રીના વખતોવખતના અમલમાું હોય તે ઠરાવો/ પરીપત્રો
વવગેરે લાગુ પડશે.
૯. જીવન સીસ્ટમ દ્વારા આપવામાું આવતી મુલાકાત દરર્મયાન કેદી/આરોપી દ્વારા જેલમાું બનતી
ઘટનાઓની આપલે/જેલવહીવટ સ ુરક્ષા વવરૂધ્ધની, રાજય કે દેશ વવરૂધ્ધની ધમકીવાળી ભાષામાું
કોઇ પણ પ્રકારની ગુનાદહત વાતચીત કરી શકશે નદહ. આવી બાબત ધ્યાન ઉપર આવે તો તરત
જ મુલાકાત રદ કરી વાતચીત અટકાવી કસ ુરદાર કેદી/આરોપી સામે જેલ મેન્યુઅ લના
ે ે.
વનયમોઅન ુસાર જેલ વશક્ષા કરવાની રહશ

