આપણા નાગિરક તરીકેના અિધકારોથી સુમાિહતગાર થઇ આપણા
પ્ર નો

વયંભ ૂ ઉકેલીએ અને બંધારણીય ફરજો અદા કરી આપણા હકકો

ભોગવીએ.
સુરત શહેર પોલીસ તંત્રને પારદશર્ક, લોકાિભમુખ, વધુ ઉ રદાયી,
અસરકાર અને ’’જવાબદાર નાગિરક – િમત્રતાપ ૂણર્ સરકાર’’ ના બહલ
ુ ક્ષી
યેયને સાકાર કરવાનાં પ્રયાસ પે, સુરત શહેર પોલીસ તરફથી આ નાગિરક
તાવના
ખરડો યાને નાગિરક અિધકાર પત્ર આમ જનતા જનાદર્ નને ભાવથી અપર્ણ.
આખા િવ વમાં લોકાિધકારોની ઉ કૃ ટતાની દ્રિ ટ્રએ આપણા ભારત દે શની લોકશાહી અિત ઉ મ છે . અમેિરકાનાં
ભ ૂતપ ૂવર્ પ્રમુખ

ી અબ્રાિહમ િલંકનનાં શ દોમાં ’’લોકશાહ એટલે લોકો ,ંુ લોકો વડ અને લોકો માટ ંુ રાજયતં ’’ એ રીતે

રાજય વહીવટમાં થાનીક લોકપ્રિતિનધ વનાં આદશર્ને આપણા ભારતનાં બંધારણના ઘડવૈયાઓએ અપનાવેલ છે . શુ ધ અને

જવાબદારીયુકત વહીવટીતંત્રમાં પ્રજાનો િવ ાસ અિત આવ યક છે . લોકતંત્રમાં સામા ય પ્રજા, નાગિરકોનો િવ ાસ પ્રિતપાિદત
કરવા, લોકોને સરકારનાં કામકાજ અંગેની માિહતી પ્રા ત કરવાનો અિધકાર હોવો જોઇએ અને કે દ્ર સરકાર અને રાજય
સરકારોનો એવો અિભગમ છે કે સરકારી કામકાજમાં િબનજ રી ગુ તતા ન હોવી જોઇએ. સરકારી તંત્રમાંથી લાંચ વતની
બદીને કડક હાથે દાબી દે વી જ રી છે , પર ત ુ તેમાં કાયદાનો દુરપયોગ ન થાય તે જોવું એટલુ જ જ રી છે . આ માટે
વહીવટીતંત્રને પ્ર યેક કક્ષાએ જવાબદારીપ ૂણર્, પારદશર્ક અનુ લોકાિભમુખ બનાવવા કે દ્ર તથા રાજય સરકારો ારા, આ િદશામાં
કાયાર્િ વત કરવાની યોજના ( એકશન લાન) હેઠળ (૧) જવાબદારી નાગિરક- િમત્રતાપ ૂણર્ સહકાર (ર) વહીવટમાં પારદિશર્તા
તથા માિહતી પ્રા ત કરવાનો લોકોનો અિધકાર, (૩) લોકસેવામાં સુધારણા અને પ્રમાિણકતાનાં બહલ
ુ ક્ષી યેયને પહ ચી વળવા,
િનણર્ય લેવામાં આવેલ છે .
સુરત શહેરની આશરે ૪૭ લાખની વ તી છે . આ જનસંખ્યાની સરખામણીએ સુરત શહેરમાં િબન હિથયારી અને
હિથયારી પોલીસ દળમાં પોલીસ કો ટેબલોથી અિધકારીઓનું આશરે ૫૬૦૫

ટલું અ પ સંખ્યક મંજુર મહેકમ છે . પોલીસની

હાજરી દરે ક જગ્યાએ પહ ચી ન શકે તે િનિવર્વાદ છે , છતા પોલીસ ટેશનમાં પેટ્રોલીંગની અસરકારક પ ધિત અપનાવી, પોલીસ
કામગીરીનું િવકેિ દ્રકરણ કરી, પોલીસ સંપકર્ સઘન બનાવી પોલીસની હાજરીની અસર (ઇ પેકટ) (ઓ નીપ્રેઝ ટ) સવર્ યાપી
બનાવવાનો અિભગમ કાયર્રત છે .
સુરત શહેરનાં નાગિરકો, વૈિ છક સં થાઓ તથા પ્રજાજનોનાં ચુટાયે
ં
લા પ્રિતિનિધઓનાં સંયકુ ત સહકારની અપેક્ષાએ
આ અિધકાર પત્ર પ્ર ત ૃત કરવાની સુરત પોલીસતંત્ર વતી રજા લઉં
ં
પોલીસ કિમ નર,
રુ ત શહર

રુ ત શહરના નાગ રકો જોગ:
૧. પોલીસ કિમ નરને કોઇપણ યિકત કામકાજના િદવસે કલાક ૧૨:૦૦ થી ૦૧:૩૦ વા યા સુધી અગાઉથી સમય મેળ યા
િવના મળી શકે છે .
૨. એવી જ રીતે અિધક પોલીસ કિમ નર ી રે જ-૧ અને રે જ-૨ તથા અિધક પોલીસ કિમ નર ી ટ્રાિફક અને ક્રાઇમનાઓને
કચેરી કામકાજના િદવસે કલાક ૧૧:૦૦ વાગ્યા ૧૨:૩૦ વાગ્યા સુધી મળી શકશે.
૩. સુરત શહેરમાં પ નાયબ પોલીસ કિમ નર કક્ષાના અિધકારીઓ છે

પૈકી નાયબ પોલીસ કિમ નર ઝોન-ર, ઝોન-૩, ઝોન-

૪, પોલીસ કિમ નર ીની કચેરી ખાતે આવેલ છે . જયારે નાયબ પોલીસ કિમ નર : ઝોન-૧, ની કચેરી વરાછા પો. ટે.ના
પહેલા માળે આવેલ છે . સુરત શહેરનાં નાગિરકો અને અિધકારીઓને કચેરી કામકાજના િદવસે કલાક ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦
દર યાન મળી શકે છે .
૪.

નાગિરકો તેમની ફરીયાદ ઉપર પોલીસે કરે લી કાયર્વાહીની જાણકારી પ્રા ત કરવા માંગતા હોય તો કોઇ અ ય િવષય
ઉપર મ.પો.કિમ નર અને પો.ઇ સ.નાઓનો સંપકર્ સાધવા માંગતા હોય તો તેઓ દર શિનવારે સવારે કલાક ૦૯:૦૦ થી
૧૧:૦૦ દર યાન આ અિધકારીઓને તેમની કચેરીમાં મળી શકશે.

૫. અ ય મુ કી સેવાઓના જાહેર સેવકોની અપેક્ષાઓ દરે ક પોલીસ અમલદાર ર૪ કલાક ફરજ ઉપર મુબ
ં ઇ પોલીસ અિધિનયમ
કલમ ૧૨૮ મુજબ રહેવા બંધાયેલ છે .

થી એમ કહી શકાય કે, પોલીસ આપની સેવામાં રાત િદવસ કાયર્રત છે .

૬. તમામ પો. ટે. પ્રજાજનો માટે ર૪ કલાક માટે ખુ લા રહે છે . પોલીસ ટેશનોના પોલીસ ઇ પેકટર ીઓ દરે ક ચોકીનાં
પોલીસ સબ ઇ પેકટર ીઓએ અિધકારીઓની દે ખરે ખ રાખનાર દરે ક વિર ઠ અિધકારીઓની દરે ક પ્રજાજનને મુલાકાત
લેવાનો અને પોતાની મુ કેલીઓ વણર્વવાનો અિધકાર છે . કચેરીના વડાની કચેરીમાં હાજરી અંગે નોટીસ પ્રદિશર્ત કરવામાં
આવશે.
૭. અસામાિજક પ્રવ ૃિ , ગુનાખોરી, ગુનેગારા િવગેરે અંગેની માિહતી કચેરીના વડાને આપશે તો તે બાતમી આપનાર યિકતની
અપેક્ષાએ તેમનું નામ ગુ ત રાખવામાં આવશે. ટેલીફોન, ફેકસ િવગેરે મા યમો
કાયદાની મયાર્દામાં કાયર્વાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ારા મળે લા સંદેશાઓ ઉપર જ રી

૮. પ્રજાજનોના સ ૂચનો હંમેશા આવકાયર્ રહેશે. સવર્ પ્રજાજનો, વૈિ છક સં થાઓ, અ ય ખાતાના જાહેર સેવકો, અિધકારપત્રની
બાબતોમાં તેના અમલ માટે સહકાર આપશે તેવી આશા છે .

(એ)

ફર યાદ:

ગુનાના બે પ્રકારના હોય છે :(૧) કો નીઝેબલ

ુ ાઓ :ન

પોલીસ અિધકારના ગુનાને ’’કોગ્નીઝેબલ’’ ગુનો કહે છે .

માં ગુનાના આરોપીને વગર વોરં ટે પકડવાની પોલીસને

સ ા હોય છે .
(ર) નોન કો નીઝેબલ

ુ ાઓ:ન

પોલીસ અિધકાર બહારના ગુનાને ’’નોન કોગ્નીઝેબલ’’ ગુનો કહે છે .

માં પોલીસને કોટર્ ના વોરં ટ વગર ગુનાના

આરોપીને પકડવાની સ ા મળતી નથી.
(૩) કો નીઝેબલ

ુ ાઓ ફર યાદ :ન

પોલીસ ટેશનનાં ઇ ચા

અિધકારી ીને લેિખત કે મૌિખક રીતે આપી શકાય છે . મૌિખક ફિરયાદ એ જ વખતે લખીને

ફરીયાદ કરનારને વાંચી સંભાળવી એમની સહી લેવામાં આવે છે અને તેની નકલ તેમને િન:શુ ક આપવામાં આવે છે . આવી
ફિરયાદની તપાસ કોટર્ ની પરવાનગી બાદ જ પોલીસ કરી શકે છે .
(૪)

નોન કો નીઝેબલ

ુ ાની ફર યાદ :ન

નોન કોગ્નીઝેબલ ગુનાની ફિરયાદ પણ પોલીસ ટેશનમાં આપી શકાય છે . આવી ફિરયાદની ન ધ ’’નોન કોગ્નીઝેબલ
રજી ટર’’ માં કરવામાં આવે છે . પર ત ુ તેમાં ગુનો ન ધવામાં આવતો નથી. આવી ફિરયાદની તપાસ કોટર્ ની પરવાનગી બાદ જ
પોલીસ કરી શકે છે .


દરે ક કોગ્નીઝેબલ ગુનાની તપાસની શ આત FIR થી થાય છે .

Cr.P.C. કલમ ૧૫૪ મુજબની હોય છે .



પોલીસ અિધકારનો કોઇ ગુનો થયેલ હોય તો તે અંગેની ખબર પોલીસ ટેશનના ઇ ચા

અિધકારીને જો મૌિખક રીતે

આપવામાં આવે તો પણ તે લખી શકશે તેમજ પોતાની દે ખરે ખ નીચે લખાવી શકશે અને ખબર આપનારને વાંચી
સંભાળવશે. અને એવી દરે ક લેિખત કે લખી લેવાયેલ ખબર ઉપર ખબર આપનારને સહી કરવાની રહેશે.


ફરીયાદ ખાસ કરીને ભોગ બનનાર અગર તો બનાવ બ યો હોય યાર તો યિકત અગર તો ભોગ બનનારના સંબધી
અથવા િમત્ર કે



આ બનાવ િવશે જાણતા હોય તેવી યિકતએ ફિરયાદ કરવી જોઇએ.

ઘણા િક સાઓમાં િબનવારસી લાશ મળે અને તેમાં ગુનાિહત મ ૃ યુ હોય તેવા સંજોગોમાં અથવા બનાવ થળે પોલીસ
િસવાય બીજા કોઇ ફિરયાદી હાજર ન હોય તેવા સંજોગોમાં પોલીસ ફિરયાદી બને છે .



ફિરયાદ પોલીસ ટેશનમાં પી.એસ.ઓ.ને અગર તો બનાવ થળે હાજર પોલીસ ટેશનનાં ઇ ચા

અિધકારીને થળ

પર ણ આપી શકાય છે .
ફ રયાદ એ યાનમાં રાખવાની બાબતો.:(૧) બનાવ બ યા બાદ ત ુરત જ નજીકના પોલીસ ટેશને જઇ ફિરયાદ આપવી જોઇએ.
(ર) જો ખબર હોય તો ફિરયાદમાં બનાવનું કારણ તથા હેત ુ જણાવવો.
(૩) બનાવ અંગે સ ય હકીકત જ જણાવવી અને બનાવ વખતે હાજર સાક્ષીઓની જાણકારી હોય તો તે પણ જણાવવી. (૪)
બનાવવાળી જગ્યાએ પોલીસ આવે યાં સુધી

તે હાલતમાં જાળવી રાખવી.

(૫) ફિરયાદ લખાઇ ગયા બાબત ફિરયાદ દાખલ કરનાર અિધકારીએ િવનામ ૂ યે આપવાની રહે છે .
(૬) ફરીયાદની નકલ ફિરયાદીને ફિરયાદ દાખલ કરનાર અિધકારીએ િવનામ ૂ યે આપવાની રહે છે .
(૭) જો ફિરયાદીએ જાણી જોઇને ષ
ે બુિ ધથી ખોટી ફિરયાદ લખાવેલ હોવાનું જણાય તો કોટર્ માં ’’બી’’ ફાઇનલની માંગણી
કરી ફિરયાદી િવ ધમાં કોટર્ રાહે પગલા લેવાની ણ કાયર્વાહી પોલીસ કરી શકે છે .
(બી) તપાસ:કોગ્નીઝેબલ ગુનો ન ધાયા બાદ પોલીસ અિધકારી

ારા ત ુરત જ તપાસ શ

કરવામાં આવે છે .

માં બનાવવાળી

જગ્યાનું પંચનામુ તથા કેસને લગતા સાહેદનાં િનવેદનો તેમજ અમુક િક સાઓમાં ફોરે સીક એ પટર્ ની મદદ મેળવી
ફિરયાદ મુજબે પુરાવા એકઠા કરી જો આરોપી ગુનગ
ે ાર હોવાનું જણાય તો કોટર્ માં ચા શીટ કરવામાં આવે છે . અને જો

ફિરયાદની હકીકત પ્રમાણેનાં પુરાવા ન મળે કે આરોપી શોધી શકાય તેમ ન હોય ફિરયાદ ખોટી જણાય કે હકીકત િદવાની
પ્રકારની જણાય તો તેવા સંજોગોમાં તપાસ કરનાર અિધકારી તરફથી સમરી માંગવામાં આવે છે .
(અ) વગર્ ’’એ’’ સમરી:નજીકના ભિવ યમાં આરોપી ન મળી આવે તેવી શકયતા હોય યારે .
(બી) વગર્ ’’બી’’ સમરી:ખોટી ફિરયાદ હોય યારે .
(ક)

વગર્ ’’સી’’ સમરી:હકીકતની ભ ૂલનાં કારણે ફિરયાદ થયેલ હોય કે તપાસના અંતે હકીકત િદવાની પ્રકારની જણાય યારે .

(ડ)

વગર્ ’’એન.સી.’’ સમરી:તપાસના અંતે ’’ નોન કો નીઝેબલ’’ પ્રકારનો ગુનો બનેલ હોવાનું જણાય યારે .
(૧) ગુનો દાખલ થયા બાદ િદન-૧૪ સુધીમાં ગુનાની તપાસ પ ૂણર્ કરવાની હોય છે . પર ત ુ કેટલાક ગુનાની તપાસ આ

સમય મયાર્દામાં પ ૂણર્ ન થાય યારે ઉપરી અિધકારી પાસેથી વધુ મુદત માંગીને તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવે છે .
(ર) Cr.P.C. કલમ ૧૭૩(૧)(બ) હેઠળ તપાસ પ ૂણર્ થયા બાદ ફિરયાદીને તપાસનું અંિતમ પિરણામ જણાવવામાં આવે
છે .
(૩) જો તપાસ કરના અિધકારીના િનણર્યથી ફિરયાદીને સંતોષ ન હોય તો પોલીસ કિમ નર ી કે નાયબ પોલીસ
કિમ નર ી કે સંબિં ધત મેિજ ટ્રેટ ીને રજુ આત કરી શકે છે .
(૪) તપાસ અથેર્ ૧૫ વષર્થી ઓછી ઉમરના પુ ષ (બાળક)ને અગર કોઇપણ ઉમરની ત્રીને તેના રહેવાના થળે જ
હાજર રહેવા અંગે તપાસ કરનાર અિધકારી ફરમાવી શકે છે .
(સી) ધરપકડ:પોલીસ બે ર તે ધરપકડ કર શક છે :(૧) વોરં ટ વગર.
(ર) વોરં ટથી.


Cr.P.C. કલમ ૪૧ (ર) હેઠળ પોલીસ વગર વોરં ટે પકડવાનો અિધકાર ધરાવે છે .



કોગ્નીઝેબલ ગુનામાં સુલેહ ભંગ બદલ સી.આર.પી.સી. ની કલમ ૧૫૧ હેઠળ વગર વોરં ટે ધરપકડ કરવાની
સ ા ધરાવે છે .



કોઇપણ યિકત સંબધ
ં ના નામદાર કોટ ઇ યુ કરે લ ધરપકડ વોરં ટ આધારે પણ પોલીસ ધરપકડના અિધકાર
ધરાવે છે .

માં જામીનપાત્ર વોરં ટ હોય તો વોરં ટની શરતો પ્રમાણે તે જામીન ઉપર મુકત થવા અિધકૃત છે .

અને િબન જામીનપાત્ર વોરં ટ હેઠળ ધરપકડ કરાયેલ ઇસમને ર૪ કલાકની અંદર વોરં ટ ઇ યુ કરનાર કોટર્
સમક્ષ રજુ કરવાનો રહે છે .


વગર વોરં ટે ધરપકડ કરવામાં આવેલ ગુનેગાર કે યિકતને ૨૪ કલાકમાં

તે હકુમત ધરાવતી કોટર્ સમક્ષ

રજુ કરવાનો હોય છે .


જો ગુનો જામીન લાયક હોય તો તપાસ પુરી થયે પકડાયેલ આરોપીને યોગ્ય જામીન રજુ થયેથી જામીન પર
મુકત કરવાના રહે છે .



ગુનામાં ધરપકડ કરાયેલ યિકતને ૨૪ કલાકમાં નામદાર કોટર્ સમક્ષ રજુ કરવાના હોય છે . જો અ વેષણ
અથેર્ આરોપીને ૨૪ કલાક કરતાં વધુ સમય માટે પોલીસ ક ટડીમાં રાખવાનો હોય તો કોટર્ ની પરવાનગી
લઇને રાખી શકાય છે .



નામદાર સુિપ્રમ કોટર્ આપેલ સુચના પ્રમાણે કોઇપણ યિકતની ધરપકડ થાય યારે તેને શા માટે પકડવામાં
આવેલ છે તેની જાણ કરવાની રહે છે . તેમજ અટક મેમો ઉપર પકડાયેલ યિકતની સહી લેવાની હોય છે .
પકડાયેલ

યિકતના સગા સંબધીને તા કાિલક ધરપકડ બાબતે જાણ કરવાની રહે છે . શહેરમાં દરરોજ

પકડાયેલ બધી યિકતઓનું નામ સીટી કંટ્રોલ મ તેમજ ટેટ કંટ્રોલ મમાં ઉપલ ધ હોય છે . દર ૪૮ કલાકે
િરમા ડ દર યાન અટકાયતીની ફરિજયાત મેડીકલ ચકાસણી તપાસ કરનારે કરવાની રહે છે . િરમાન્ડ

દર યાન અટકાયતીની ફરિજયાત મેડીકલ ચકાસણી તપાસ કરનારે કરવાની રહે છે . િરમા ડ દર યાન
મેિજ ટ્રેટ ીની પરવાનગી મેળ યા પછી જ અટકાયતીને હાથકડી અને ર સી લગાડી શકાય છે .
(ડ ) જડતી:સી.આર.પી.સી.ના પ્રકરણ ૭ માં જડતી અંગેની સ ા આપવામાં આવેલ છે .

જોગવાઇઓ કલમ ૯૩, ૯૪, ૯૫, ૯૬,

૯૭, ૯૮, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦ર માં આપવામાં આવે છે . તે મુજબ વોરં ટથી કે ઠરાવથી જડતી કરી શકાય છે .
જયારે કોઇ મહીલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હોય યારે તેણીની અંગ ઝડતી મિહલા પોલીસ પાસે જ
કરાવવાની હોય છે . કોઇપણ મિહલા આરોપીને પોતાની અંગ ઝડતી મિહલા પોલીસ પાસે કરાવવાનો અિધકાર છે .
(ઇ)

ુ ામાલ કબ

લેવા

ગે :-

કેટલાક ગુનાઓમાં ગુનાવાળી જગ્યાએથી તેમજ િમ કત િવ ધના ગુનામાં ચોરીએ ગયેલ મુ ામાલ કબ
પોલીસ સ ા ધરાવે છે .
કબ

અંગે મુ ામાલ પાવતીમાં ન ધ કરવાની હોય અને મુ ામાલ પાવતીની એક નકલ

લેવાની

ના પાસેથી

લીધેલ હોય તેને આપવાની હોય છે .

(એફ) અર ની તપાસ :અરજદાર પોતાની અરજી પોલીસ ટેશન અગર પોલીસ ચોકી અગર આઉટ પો ટમાં અગર ઉપરી અમલદાર ીને
આપી શકે છે .
અરજીની તપાસ અંગે કાંઇ અસંતોષ હોય તો મદદનીશ પોલીસ કિમ નર ી અગર નાયબ પોલીસ કિમ નર ી અગર
પોલીસ કિમ નર ીને રજુ આત કરી શકે છે .
- અરજદારે આપેલ અરજીની પહ ચ મેળવવા અરજદાર હકકદાર છે .
- સામા યત: અરજીની તપાસ ૭ િદવસમાં પ ૂણર્ કરી નાખવાની હોય છે . જો તપાસ માટે વધુ િદવસોની જ યાત હોય
તો તપાસ કરનાર અમલદારે ઉપરી અમલદાર ીની પરવાનગી લેવાની હોય છે .
ફ રયાદ ના લેવામાં આવે તો

ંુ કર ંુ ?

ફિરયાદીએ ફિરયાદ ન ધાવવા માટે જો પોલીસ ટેશનના ઇ ચા
તેમનાથી નારાજ થયેલ યિકત તે માિહતીની પોલીસ કિમ નર ી
બ

અિધકારી ના પાડે તો Cr.P.C. ની કલમ ૧૫૪ મુજબ

તે િવ તારના ઉપરી અિધકારીને લખીને ટપાલ મારફતે કે

રજુ આરત કરી શકશે. જો માિહતીથી કોગ્નીઝેબલ ગુનો બનતો હોય તો પોલીસ અિધકારી ગુનો દાખલ કરાવી તપાસ

કરશે. અને ફરીયાદ ન લેવા બદલ જવાબદાર અિધકારી / કમર્ચારી સામે િશક્ષા મક પગલાં લેવાની કાયર્વાહી થઇ શકે છે .
પોલીસ કિમ નર ીને કરવામાં આવેલ અર નો િનકાલ કવી ર તે થાય છે ?
પોલીસ કિમ નર ીના િવ તારની અંદર નાગિરકોને અલગ અલગ મુ કેલી, તકલીફો તથા પ્ર નો ઉદભવતા હોય છે .
ના િનકાલ માટે તેઓ પોલીસ ખાતા પાસે અપેક્ષા રાખે છે . આથી નાગિરકો તરફથી આવતી અરજીઓ ઉપર યોગ્ય યાન
આપી ઝડપી િનકાલ માટે નીચે પ્રમાણેની પ્ર ધિત અપનાવવામાં આવે છે .
અર ની

ાથિમક તપાસ અને ફાળવણી :-

(૧) પોલીસ કિમ નર ીની કચેરીએ મળતી અરજીઓ નાગિરકો સરકાર ી કે પોલીસ મહાિનદશક ી તરફથી આવે તેવી તમામ
અરજીઓ પોલીસ કિમ નર ી વંચાણે લઇ િનણર્ય લેશે કે કોણ તપાસ કરશે. અને યારબાદ કે તે િવ તારના અિધક પોલીસ
કિમ નર ીને મોકલી આપવામાં આવે છે .

ઓ પોતાની િવવેક બુિ ધથી અરજીઓની કક્ષા અનુસાર અરજીઓ તેઓના તાબા

હેઠળના નાયબ પોલીસ કિમ નર ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ નર ીઓને પોતાની રીમાકર્ સ સાથે

તે અિધકાર ીને જાત

તપાસ કરવા મોકલી આપવામાં આવે છે .
(ર) પોલીસ કિમ નર ીને બ માં મળે લ અરજીઓ ઉપર પોલીસ કિમ નર ીના પોતાના િરમાકર્ સ સાથે ઉપરોકત મુ ા ૧ માં
દશાર્ યા પ્રમાણે

તે અિધકારી ીને જાત તપાસ માટે મોકલવામાં આવે છે અને તે અંગેનો િવગતવાર સમયાંતરે અહેવાલ

મેળવવામાં આવે છે .
(૩) અરજીઓની કક્ષા અનુસાર

અરજીઓ પો. ટે. માં મોકલવામાં આવે છે તેવી અરજીઓ પો. ઇ સ. પોતે અથવા તો તેમના

કમર્ચારી વારા જાત તપાસ કરાવવામાં આવે છે . જો િક સામાં નાયબ પોલીસ કિમ નર ી અને મદદનીશ પો. કિમ નર ી નીચે
પો.ઇ સ. ીને જાત તપાસ આપી હોય તેવી અરજીઓની જાત તપાસ પો.ઇ સ.જાતે કરે છે .

(૪) અરજીઓ નનામી અથવા ખોટી નામથી આવે તો સામા ય રીતે દફતરે કરવામાં આવે છે . પર ત ુ આ અરજીમાં નશાબંધી
અથવા જુ ગાર કે કોઇ ચોકકસ ગુનાની માિહતી હોય તો તેની તપાસ કરવામાં આવે છે . તેમજ કેટલીક વખત કોઇ પોલીસ
અિધકારી કે કમર્ચારી િવ ધ િવિવધ પ્રકારના આક્ષેપો બાબતે અરજી હોય અને નનામી કે ખોટા નામની હોય અને તેમાં ત ય
જણાત ુ હોય તેવી અરજીઓની તપાસ માટે અિધક પોલીસ કિમ નર ી િનણર્ય લઇ નાયબ પોલીસ કિમ ન ીને મોકલી આપે છે .
અર ઓનો

કાર અને તપાસ કરવાની ર ત:-

સામા ય રીતે અરજદાર જયારે પો. ટે.માં જાય અને ફિરયાદ કે અરજી આપે યારે તેને કલમ ૧૫૪ હેઠળ ફિરયાદીનું
પ મળે છે . ફોજદારી કામ ચલાવવાની રીતે ૧૯૭૩ના પ્રકરણ ૧૨ માં જણાવવામાં આવેલ છે તે રીતે અને પ ધિતથી કરવામાં
આવે છે .
અર ઓ

ણ ભાગમાં વહચવામાં આવે છે .:-

(અ) ભારતીય ફોજદાર ધારા પ્રકરણ ૧૬ એટલે કે શરીર િવ ધના ગુનાના િનદશ બાબતની.
(બ) ભારતીય ફોજદારી ધારા પ્રકરણ ૧૭ એટલે કે િમ કત િવ ધ ગુનાના ઉ લેખ બાબતની.
(ક) અ ય અરજીઓ:પો. ટે .માં આ ત્રણમાં દશાર્વેલ અરજી બાબતે ગુજરાત પોલીસ મે યુઅલ ભાગ-૩ િનયમ ૧૧૩ (૧૨)ની જોગવાઇને
આિધન રહી પ્રાથિમક તપાસની જ ર છે તેવા િક સામાં (અ) માં જણાવેલ અરજી બાબતે ૨૪ કલાકમાં (બ)માં જણાવેલ અરજી
બાબતે ૪૮ કલાકમાં અને (ક)માં જણાવેલ અરજી બાબતે િદન ૭ માં જવાબદાર અિધકારી પાસે પ્રાથિમક તપાસ કરાવી
અહેવાલ મેળવવામાં આવે છે અને યારબાદ કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે .
(ર) ઉપરી અિધકારી તરફથી આવતી અરજીનો િનકાલ િદન ૧૫ ની અંદર કરવામાં આવે છે .
(૩) અરજદાર તરફથી આવેલ અરજીનો િનકાલ થાય છે તેની જાણ તથા તે પર વે કરવામાં આવેલ કાયર્વાહી સંબધ
ં માં
અરજદારને જાણ કરવામાં આવે છે .

પોલીસ કં ોલ મ
કાયપ ધિત :પોલીસ કંટ્રોલ

મ પોલીસ કિમ નર ી સુરત શહરે ની સીધી દે ખરે ખ/દોરવણી હઠેળ સતત ૨૪ કલાક કાયર્રત રહે

છે .પોલીસ અિધકારી/માણસો પણ શીફટ મુજબ હાજર રહી ફરજ િનભાવે છે . પોલીસ કંટ્રોલ મને જાહેર જનતાની સરળતા રહે તે
ઉ ે યથી ઈમરજ સી ૧૦૦ નબંર ફાળવવામા આવેલ છે . આમ જનતા પોતાને પડતી મુ કેલીઓ તેમજ ગંભીર પ્રકારના બનાવો
વા કે આગ, અકસ્માત, ચોરી, લુટં , અકમાત મ ૃ યુ િવગેરે બનાવો અંગે પોલીસ કંટ્રોલ મને બારોબાર માિહતી આપી શકે છે .
આમ જનતા તરફથી ટલીફોન નંબર 100 ઉપર મળે લ મા હતી

ગે ની કાયવાહ :-

જયારે પણ કોઈપણ નાિગરક કોઈપણ બનાવ અંગે ટેિલફોન નંબર ૧૦૦ ઉપર કંટ્રોલ મનો સંપકર્ કરી માિહતી લખાવે
તે િક સામાં સામાન્ય રીતે માિહતી આપનારનું નામ સરનામું ટેિલફોન/મોબાઈલ નંબર તેમજ બનેલ બનાવ અંગેની ટુંક
માિહતીની ન ધ માિહતી સ્લીપમાં ન ધવામાં આવે છે .
આવી માિહતી સ્લીપ કંટ્રોલ મ ઈ ચા
મેળવવામાં આવે છે અને તે આધારે

પાસે રજુ કરી તે સબંધે કરવામાં આવનાર કાયર્વાહી અંગે યોગ્ય હક
ુ મ

તે બનાવ સ્થળની નજીકમાં નજીકની પોલીસ મોબાઈલ અગર પી.સી.આર.ને બનાવ

સ્થળે રવાના કરવામાં આવે છે . ગંભીર બનાવ પ્રસંગે

તે પોલીસ સ્ટે શનના પો.ઈન્સ./એ.સી.પી./ડી.સી.પી. ીને પણ કરી

તાત્કાલીક બનાવ સ્થળે રવાના કરી કાયદે સરની કાયવાર્હી કરવા સચુના કરવામાં આવે છે . બનાવ સબંધે
તરફથી

કંઈ કાયર્વાહી કરવામાં આવેલ હોય તેની પણ

કરવામાં આવે છે . મોટે ભાગે તમામ માિહતી અંગે
ન થાય તે સંજોગોમાં

તે અિધકારી કંટ્રોલ મને કરે છે .

તે અિધકારી

ની ન ધ માિહતી સ્લીપમાં

તે વખતે ત્વરીત કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે . કંટ્રોલ મ તરફથી કાયર્વાહી

તે નાગરીક પોલીસ કિમ નર ીને તે અંગેની લેખીત કે મૌિખક ફરીયાદ ટેિલફોન/ટપાલ/ફેકસ મારફતે

કરી શકે છે તેમજ બ રજુ આત પણ કરી શકાય છે .

પી.સી.આર.વાન માટ પોલીસ કં ોલ મની કામગીર
(૧) પી.સી.આર.વાનનું સમગ્ર સંચાલન કંટ્રોલ મના હ તક રહેશે. સમય સંજોગોને અનુલક્ષીને જ ર જણાય તે મુજબની
અસરકારક કામગીરી પી.સી.આર.વાન પાસેથી લેવાની રહેશે.

(૨)

કાયદો અને યવ થાની પરીિ થતીની જાળવણી તેમજ ગુ હાને લગતી કામગીરી તેમજ રે ડએલટર્ / નાકાબંધીને

લગતી કામગીરી અંગે પી.સી.આર.વાનનો મહ મ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. પેટ્રોલીંગની ફરજ પણ લેવાની રહેશે.
પી.સી.આર.વાન ઇ ચા

તથા માણસો બરાબર ફરજ બજાવે છે કે કેમ? તે બાબતે સુપરિવઝન રાખવાનું રહેશે.

પી.સી.આર.વાનમાં રાખવામાં આવતા સાધનો અંગેન ું રિજ ટર, લોગબુક, રે કડર્ યવિ થત િનભાવવામાં આવે
છે કે કેમ? તેન ું સુપરિવઝન રાખવું તથા દર કલાકે સંદેશાઓની તેમજ કામગીરી અંગેની માિહતીની જાળવણી કરવાની રહેશે.
પી.સી.આર.વાનના ઇ ચા / માણસોની ક્ષિત બદલ ના.પો.કિમ. ી,ઝોન-રનાઓને રીપોટર્ કરવાનો રહેશે.
(૩)

પી.સી.આર.વાનમાં પુરતા સાધન સામગ્રી દા ગોળો િવગેરે છે કે કેમ? તેની ચકસણી કરી પુરતા સાધનો સબંધીત

કચેરી મારફતે પુરા પાડવાના રહેશે.
ન ધ:- તમામ ACP/ DCP ીઓ પોત પોતાના િવ તારની પી.સી.આર.વાનના કમર્ચારીઓને રાત્રી/િદવસ દર યાન ચેક કરશે
અને કોઇ ક્ષિત બદલ કંટ્રોલ મને જાણ કરશે.
સમય સંજોગોને અનુલક્ષીને જ ર જણાયે તે મુજબની અસરકારક કામગીરી મોબાઇલ વેન પાસેથી
લેવાની રહેશે.તથા આ મોબાઇલોની તમામ ન ધો નું પત્રક િનભાવવાનું રહેશે.
સુરત શહેર ખાતે કાયર્રત કરવામાં આવેલ પી.સી.આર.વાનને રુટ આપવામાં આવેલ છે તથા તેને પેટ્રોલીંગ
માટેના અગ યના િવ તાર પણ આપવામાં આ યા છે . આપેલા ટ પર પેટ્રોલીંગની ફરજ બજાવશે.
પી.સી.આર.વેન નં. ૧ થી ૧૭ સુધીના મુખ્ય નવા બેઝ પોઈ ટો તથા અ ય પેટ્રોલીંગના બેઝ પોઈ ટોનુ પત્રક
બનાવી આ સાથે સામેલ રાખી મોકલેલ છે

અનુસાર

તે પી.સી.આર.વેને મુખ્ય બેઝ પોઈ ટ ઉપર રીલીફ કરવી અને

બાકીના અ ય પોઈ ટો ઉપર પેટ્રોલીંગ ફરવાનું છે . પી.સી.આર.ની કામગીરી બાબતે અગાઉ પણ સુચનાઓ કરી છે . તેમ છતાં
તેમાં અસરકારતા જોવા આવતી ન હોવાના કારણે તેમના બેઝ પોઇ ટ તથા પેટ્રોલીંગ િવ તારમાં સામ ય ફેરફાર કરી પત્રક
બનાવવામાં આવેલ છે . અને તેની કામગીરીમાં સુધારો થાય અને અસરકારકતા આવે તે માટે સુપરિવઝન મોનીટરીંગ અને
ચેકીંગ યવ થા પણ સદર િવ તારના અિધકારી ીઓને સ ૂચના આપવામાં આવે છે .
(૧) પી.સી.આર.વાનની કામગીરી પ્રજા લક્ષી હોવી જોઇએ.
(૨) પી.સી.આર.વાન પ્રજામાં દે ખાય તે રીતે હો ટીંગ પોઇ ટ ઉપર હોવી જોઇએ.
(૩) હો ટીંગ પર જઈને ઉભા રહે યારે ઓપરે ટર અને ડ્રાઈવર િસવાય બાકીના માણસો ગાડીની બહાર હિથયાર લઈ દે ખાય તે
રીતે ઊભા રહેવ.ુ
(૪) પી.સી.આર.વાન હો ટીંગ કરી તેમના ટના અ ય પોઇ ટ ઉપર પેટ્રોલીંગ ફરશે.
(૫) કંટ્રોલ મ તરફ થી મેસેજ આપવામાં આવે તો તે એટે ડ તા કાલીક કરવાનો રહેશે.
(૬) પી.સી.આર.વાન કંટ્રોલ મના આદે શ િસવાય પોતાનો ટ આપમેળે બદલશે નહી.
(૭) આપમેળે ટ બદલશે તો તેમના ઇ ચા

િવ ધ પગલા લેવામાં આવશે.

(૮) કંટ્રોલ મ તે પી.સી.આર.વાનના ઇ ચા

િવ ધ પગલા લેવા માટે ઇ ચા

ના.પો.કિમ. ી

કંટ્રોલ મને જાણ કરશે.
(૯) પી.સી.આર.વાનએ

તે િવ તારમાં ભીંડભાડવાળા થળોએ ખાસ હાજરી તથા પેટ્રોલીંગ રાખવુ.ં

(૧૦) પી.સી.આર.વાન બે શીફટમાં કામ કરે છે તેથી કોઇપણ જગ્યાએ બીન જ રી પાકર્ નહી કરતાં ફરતાં રહેવાનું છે .
(૧૧) શીફટ બદલી કરવાની થાય યારે રુટ પર જ બદલી કરવાની સ ૂચના છે .
(૧૨)

પીક અવર્સ એટલે કે સવારના કલાક ૧૦:૦૦ થી કલાક ૧૪:૦૦ તથા કલાક ૧૬:૦૦ થી કલાક ૨૦:૦૦ ના સમયે
હો ટીંગ પર જ હાજર રહેવ ું અને જ ર પડે કંટ્રોલ મની સ ૂચના થી ટ પેટ્રોલીંગમાં જવુ.ં

(૧૩) પો. ટે.ના પો.ઇ. ીઓ/પો.સ.ઇ. ીએ પણ પી.સી.આર.વાનની સમયાંતરે ચેકીંગ કરવી અને તેમને કાયર્રત
રાખવા.
(૧૪) ડીવીઝનના એ.સી.પી. ીઓએ પણ અવાર નવાર ચેક કરી તેમની કામગીરી,હાજરી અને અગ યતા બાબતે ચકાસણી
કરતાં રહેવ.ું

(૧૫) પી.સી.આર. વાનની હાજરીમા કોઈ બનાવ બનતો હોયતો તે બનતો રોકવો, તેના માટે કંટ્રોલના હક
ુ મની રાહ જોવાની
જ ર નથી. પાછળથી કંટ્રોલ ને જાણ કરવી.
(૧૬) ઝોનના ઇ ચા

ડી.સી.પી. ીઓએ પણ પોતાના ઝોનના િવ તારની પી.સી.આર.વાનની અસરકારતા ચકાસવી તથા

તેમની હાજરી અંગે પણ આક મીક ચેકીંગ કરવુ.ં
(૧૭) ટ્રાફીકના પો.ઈ. ીઓએ પણ પી.સી.આર.વેનને તેમના સેકટર િવ તારમા ચેક કરવી.
(૧૮) પી.સી.બી./ડી.સી.બી./એસ.ઓ.જી. ના અિધકારીઓએ પણ સમયાંતરે પી.સી.આર. વાનનું ચેકીંગ કરવું અને તેઓને જ રી
માગર્દશર્ન આપવુ.ં
(૧૯) પી.સી.આર. વાન સમગ્ર શહેરમાં ફરતી રહે અને અગ યના પોઇ ટ ઉપર તેમની હાજરી રહેશે તો ગુ હાખોરી ડામવામાં
તેમજ કોઇ અિન છનીય બનાવ રોકવામાં ઉપયોગી થશે તેથી તેન ુ સુપરિવઝન મોનીંટરીંગ અને ચેકીંગ
અિધકારી ીઓએ અવ ય કરવુ.ં
(૨૦) એ.સી.પી. ીઓ/ડી.સી.પી. ીઓએ પી.સી.આર.વેનની સતકર્ તા ચકાસવા હોક્સ (ડમી) કોલ આપવા.
(૨૧)

એ.સી.પી. ીઓ/ડી.સી.પી. ીઓએ તેમની પો. ટે. િવઝીટ દર યાન પી.સી.આર.વેનને

બ

બોલાવી તેમની પાસેના

સાધનોની ચકાસણી કરવી.
(૨૨) પો. ટે.ના પી.સી.આર. વેનના ટમાં દશાર્વેલ િવ તાર િસવાય કોઈ િવ તાર નો સમાવેશ કરવા માંગતા હોયતો
પો.ઈ. ીએ એ.સી.પી. ી, ડી.સી.પી. ી મારફત રીપોટર્ કરવો.
(૨૩) પોલીસ મોબાઈલ અને પોલીસ ફોસર્ ની મોબીલીટી પ્રજામાં સુરક્ષાની ભાવના ઉભી કરશે તેથી તે થાય તે ખાસ

જોવુ..ં

પી.સી.આર વેન
ગત તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૦ થી સુરત શહરે ખાતે પોલીસ કંટ્રોલ મની સીધી દે ખરે ખ હઠેળ તેમજ આદે શથી
પી.સી.આર.વેન
કાયર્રત કરવામાં આવેલ છે .
પી.સી.આર. જાન માત્ર કંટ્રોલ મની સુચના મુજબ જ કાયર્વાહી કરશે અને કંટ્રોલ મ તરફથી મળે લ હક
ુ મ મુજબ

તે

થળ પર પહ ચી કાયદો અને યવ થાની જાળવણી કરશે. કોઇ મહ વના/ગંભીર બનાવ પ્રસંગે થાિનક પો. ટે. ની મોબાઇલ
પહ ચે યાં સુધી

તે થળ પર હાજર રહી જ રી કાયર્વાહી કરશે. થાિનક પો. ટે. ની મોબાઇલો પહ ચેથી આગળની કાયર્વાહી

તે મોબાઇલ ઇ ચા

ીને સ પી તે અંગેની કંટ્રો મને જાણ કરી કંટ્રોલ મના હક
ુ મ મુજબ કામગીરી કરશે. અગર બેઝ પોઇ ટ

પર પરત આવી હાજર રહેશે.
આ પી.સી.આર.વેનમાં તાલીમ પ્રા ત કમર્ચારીઓ

ઓ આધુિનક હિથયારોથી સજજ તેમજ કોઈપણ પ્રકારની

પિરિ થિતને પહ ચી વળવાની ક્ષમતા ધરાવે છે . કુદરતી તેમજ માનવસિ ત આપિ ઓ સામે લડત, આતંકવાદી પ્રવ ૃિ ઓને
પહોચી વળવા હિથયાર તેમજ સાધનોથી સુસજજ રહી કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણીમાં મદદ પ થાય છે .
પોલીસ કંટ્રોલ મનાં સીધા િનયંત્રણ હઠેળ રહી સતત ૨૪ કલાક િનદિ થત બેઝ પોઈ ટ ઉપર હાજર રહી ફરજ બજાવે
છે . સુરત શહરે ના ર૬ પોલીસ ટેશન િવ તારમાં કુલ ૬૦ પી.સી.આર.વેન કાયર્રત છે .
દરે ક પી.સી.આર.વાનમાં એક અનામર્ એ.એસ.આઇ.(પી.સી.આર.વાનના ઇ ચા ), એક અનામર્ હે.કો., એક અનામર્
પો.કો., એક આ ડર્ પો.કો./લોકરક્ષક, એક ડ્રાઇવર પો.કો./હે.કો. રહેશે.
પી.સી.આર.વાનમાં િનમણકં ૂ પામેલ કમર્ચારીઓએ નીચે જણા યા મુજબની કામગીરી કરવાની રહેશે.
(૧) પી.સી.આર.વાન માત્ર અને માત્ર કંટ્રોલ રુમની સ ૂચના મુજબ જ કાયર્વાહી કરશે અને કંટ્રોલ
મુજબ

તે થળ પર પહ ચી કાયદો અને યવ થાની જાળવણી કરશે. કોઇ મહ વના/ગંભીર બનાવ પ્રસંગે થાિનક પો. ટે.ની

મોબાઇલ પહ ચે યાં સુધી
કાયર્વાહી

મ તરફથી મળે લ હક
ુ મ

તે થળ પર હાજર રહી જ રી કાયર્વાહી કરશે. થાિનક પો. ટે.ની મોબાઇલો પહ ચેથી આગળની

તે મોબાઇલ ઇ ચા

ીને સ પી તે અંગેની કંટ્રોલ મને જાણ કરી, કંટ્રોલ મના હક
ુ મ મુજબ કામગીરી કરશે અગર

બેઝ પોઇ ટ પર પરત આવી હાજર રહેશે.
(ર) પી.સી.આર.વાન ટ પર હાજર હોય યારે તમામ કમર્ચારીઓ સતકર્ રહેશ.ે ડ્રાઇવર વાન ઉભી હોય યાં ડ્રાઇવીંગ સીટ ઉપર

હાજર રહેશે અને તમામ માણસો ‘‘ રે ડી ટુ ડ્રાઇવ‘‘ પોઝીશનમાં રહેશે.
(૩) કંટ્રોલ મ તરફથી કોઇપણ સંદેશો મળે થી પી.સી.આર.વાન ઓછામાં ઓછા સમયમાં િનધાર્રીત થળ પર પહ ચીને જ રી
કાયર્વાહી કરશે.
(૪) પી.સી.આર.વાન રુટથી રવાના થવા તેમજ િનધાર્રીત

થળે પહ ચવા અંગેનો સમય તથા કરે લ કામગીરી અંગેની

માિહતીની કંટ્રોલ મને ત ુરતજ જાણ કરશે.
(૫)

યારે પેટ્રોલીંગ રાખવા અંગેની સુચના આપવામાં આવે યારે પેટ્રોલીંગ દર યાન વાહનની ગિત ધીમી રાખશે અને

વાહનના તમામ માણસો સતકર્ રહી શંકા પદ વાહનો તથા યિક્તઓ ઉપર ખાસ વોચ રાખશે.
(૬)

તાકીદના/ આક મીક/ અિનવાયર્ સંજોગોમાં પોતાના િવ તાર બહાર આવેલ િવ તારમાં જવા અંગે સુચના મળે યારે

તેને પણ વરીત અમલ કરવાનો રહેશે અને સોપવામાં આવેલ કામગીરી કરવાની રહેશે.
(૭)

અક માતના સંજોગોમાં ત ુરં ત થળ ઉપર પહ ચી જઇ ઘાયલ લોકોને એ યુલ સ બોલાવી નજીકની હો પીટલમાં

પહ ચાડવાની કામગીરી કરવાની રહેશે.
(૮)

રાયોટીંગ,માગર્ અક માત,આગ ધરતીકંપ ,મકાન ધસી પડવું તથા અ ય કુદરતી હોનારત વખતે ધાયલ

યિક્તઓને નજીકના દવાખાને પહ ચાડવા કંટ્રોલ મના આદે શથી પી.આર.વાન.નો ઉપયોગ કરી શકાશે.
(૯)

પી.સી.આર.વાન કંટ્રોલ મની સુચના મુજબ જ કામગીરી કરશે. તેમ છતાં ખાસ િક સામાં કાયદો અને

યવ થાના

કામોમાં જો કોઇ ગુ હો બનતો જણાતો હોય અગર ગુ હો બનતો અટકાવવાની જ રીયાત ઉપિ થત થાય અગર અગ યના
વરીત પગલા લેવાની જ રીયાત ઉપિ થત થાય તે સંજોગોમાં કંટ્રોલ

મના

આદે શની રાહ જોયા વગર વરીત ગિત એ

કામગીરી કરવાની રહેશ.ે દા.ત. કોઇ લુટં , ધાડ ચીલ ઝડપ,ચેન નેચીંગ કરીને ગુ હેગાર નાસતો હોય અગર કોઇ ઇસમ દા
પીને ધમાલ કરતો હોય અગર જાહેરમાં લડાઇ ઝઘડો થતો હોય, અને ગંભીર ગુ હો બનવાની શક્યતા હોય િવગેરે િક સામાં
કંટ્રોલ મના આદે શ વગર પણ વરીત ગિતએ પોતાની િવવેક બુિ ધથી કામગીરી કરશે અને તે અંગે કંટ્રોલ મ તથા થાિનક
પોલીસને જાણ કરવાની રહેશે.
(૧૦)

પી.સી.આર.વાન ઇ ચા

સુરત શહેરના તમામ પોલીસ અિધકારી ીઓના મોબાઇલ નંબર પો. ટે.નો નંબર કંટ્રોલ મ,

ફાયર બ્રીગેડ, એ યુલ સ સેવા, રે લવે

ટેશન,એરપોટર્ ,બસ

ટે ડના સંપકર્ નંબરોની યાદી હાથવગી રાખશે. તેમજ તેમના

િવ તારમાં આવેલ અગ યની િબ ડીંગ, કચેરીઓ,વાઇટલ ઇ ટોલેશન, શોપીંગ મોલ, મ ટી લેક્સ િસનેમા, િપ્ર ટ અને
ઇલેક્ટ્રોનીક મીડીયાની કચેરી પોતાના િવ તામાં રહેતા મહાનુભાવો, જજ/ મેજી ટ્રેટ િવગેરેના ઘરના સરનામાં તથા ટેિલફોન
નંબર સિહતની િવગતો સાથે રાખશે.
તે ઉપરાંત પોતાના િવ તારમાં રહેતા િહ ટ્રીશીટર, નાસતા ફરતા આરોપી, ચોરીનો માલ રાખનાર, જાણીતા
ગુ હેગારો, સવેર્લ સ હેઠળના ઇસમો, બુટલેગર તથા ગે બલરની િવગતવાર માિહતી પણ સાથે રાખશે.
વધુમાં પોતાના િવ તારમાં આવેલ હોિ પટલ તથા સીનીયર સીટીઝનને લગતી માિહતી પણ સાથે રાખશે.
જ ર પડે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરશે.
દરે ક પી.સી.આર.વાનના િશ ટ ઇ ચા એ તેમના ટાફ સિહત તમામ માણસોના નામ/ મોબાઇલ નંબરનું
બદલી શકાય તેવ ું બોડર્ બાનાવી પી.સી.આર.વાનની ડાબી બાજુ એ સહેલાઇથી દે ખાય તે રીતે લટકાવવાનું રહેશે.

મોબાઇલ પે ોલ ગ :સુરત શહરે ના નાિગરકોના જાનમાલના રક્ષણ માટે ૨પ પો. ટે. િવ તારમાં કુલ પ૯ મોબાઇલ ફરે છે . દરે ક મોબાઇલમાં
૪ પોલીસ કમર્ચારીઓ હોય છે .

નીચે મુજબ છે .

૧. એ.એસ.આઈ./હે.કો. મોબાઇલ ઇ ચા .
ર. અ.પો.કો. ગનમેન
૩. અ.પો.કો. ગનમેન
૪. અ.પો.કો. ઓપરે ટર દરે ક પાસે લાઠી અને હેલમે
્ ટ હોય છે .

રુ ત શહરના પોલીસ ટશન િવ તારોમાં ફરતી મોબાઇલ પે ોલ ગની િવગત નીચે
અ.નં.

પો. ટ.

મોબાઇલ કોલસાઇન કાય ે

ુ બ છે .
જ

:-.

ર જ-૧
૧.

વરાછા - ૧ - વરાછા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
વરાછા - ર - એ.કે.રોડ પોલીસ ચોકી, સરદાર ચોક પોલીસ ચોકી, લંબે હનુમાન પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર
વરાછા – સ્ટુડ ટ - માતાવાડી પોલીસ ચોકી અને લાભે ર પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

ર.

કાપોદ્રા - ૧ – કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
કાપોદ્રા - ૨ - બરોડા િપ્રસ્ટેજ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર
કાપોદ્રા – સ્ટુડ ટ - નાના વરાછા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર

૩.

પુણા - ૧ – પુણા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
પુણા - સ્ટુડ ટ – પુણા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૪.

સરથાણા – ૧ – સરથાણા પોલીસ ટેશન સમગ્ર િવ તાર

૫.

ઉધના - ૧ - ઉધના પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
ઉધના - ૨ – ઉ ોગનગર પોલીસ ચોકી, ભાઠેના પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર
ઉધના – ઈન્વે. - પટેલનગર પોલીસ ચોકી, બી.આર.સી. પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર

૬.

િલંબાયત - ૧ - પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
િલંબાયત - ર - િલંબાયત પોલીસ ચોકી, એસ.કે.નગર પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર
િલંબાયત - ૩ - ગોડાદરા પોલીસ ચોકી, ડીંડોલી પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૭.

ડીંડોલી - ૧ - પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૮.

મિહધરપુરા - ૧ - મિહધરપુરા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
મિહધરપુરા - ૨ – િદ હીગેટ પોલીસ ચોકી, લાલદરવાજા પોલીસ ચોકીનો િવ તાર
મિહધરપુરા – ઈન્વે. - હીરાબજાર પોલીસ ચોકી. ગલેમડં ી પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૯.

સલાબતપુરા - ૧ – સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
સલાબતપુરા - ૨ - ઉમરવાડા, ટેક્ષટાઈલ પોલીસ ચોકીનો િવ તાર
સલાબતપુરા – ઈન્વે – સ્તમપુરા, ડી.કે.એમ. પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૧૦.

ચોક - ૧ - ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
ચોક - ૨ - વરીયાવી બજાર, સૈયદપુરા, લાલગેટ પોલીસ ચોકીનો િવ તાર
ચોક – ઈન્વે. - વેડરોડ, પંડોળ પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૧૧.

લાલગેટ -૧ – લાલગેટ પોલીસ ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૧૨.

કતારગામ - ૧ - કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
કતારગામ - ૨ - ગુ કુલ, કતારગામ જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ ચોકીનો િવ તાર
કતારગામ- ઈન્વે. - પારસ, કો યુિનટી હોલ પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૧૩.

અમરોલી - ૧ - અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
અમરોલી – સ્ટુડ ટ - અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

ર જ-ર
૧૪.

અઠવા - ૧ – અઠવાલાઇ સ પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
અઠવા - ૨ – સગરામપુરા, રામપુરા પોલીસ ચોકીનો િવ તાર
અઠવા - ૩ - બડેખાંચકલા, વાડીફળીયા પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૧૫.

ઉમરા - ૧ - પીપલોદ પોલીસ ચોકી અને ડુમસ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર
ઉમરા - ર - ઘોડદોડ રોડ પોલીસ ચોકી, ઉધના મગદલ્લા પોલીસ ચોકી અને અલથાણ પોલીસ ચોકીનો
સમગ્ર િવ તાર
ઉમરા - ૩ - પીપલોદ, ડુમસ પોલીસ ચોકીનો િવ તાર

૧૬.

ડુમસ – ૧ – ડુમસ પોલીસ ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર.
ડુમસ – ઇ વે. - ડુમસ પોલીસ ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૧૭.

ખટોદરા - ૧ - ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
ખટોદરા - ૨ - ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૧૮.

સચીન - ૧ - સચીન પોલીસ સ્ટેશન િવ તારનો સમગ્ર િવ તાર
સચીન – ઈન્વે. - ખરવાસા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર

૧૯.

સચીન જી.આઇ.ડી.સી.-૧ - સચીન જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
સચીન જી.આઇ.ડી.સી.-ર - સચીન જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૨૦.

પાંડેસરા - ૧ - પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
પાંડેસરા - ૨ – પાંડેસરા ગુ. હા.બોડર્ ચોકી િવ તાર.
પાંડેસરા – ઈન્વે. – ભેસતાન,
જી.આઈ.ડી.સી.
્

૨૧.

રાંદેર - ૧ - રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
રાંદેર - ર - બોરવાડા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર િવ તાર
રાંદેર - ૩ - હીદાયત નગર, તાડવાડી પોલીસ ચોકી િવ તાર.

ર૨.

જહાંગીરપુરા –૧- જહાંગીરપુરા પોલીસ ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર.

૨૩.

અડાજણ - ૧ - અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
અડાજણ - ૨ - અડાજણ ગામ પોલીસ ચોકી િવ તાર
અડાજણ – ટુડ ટ - પાલ જકાતનાકા, સૌરભ પોલીસ ચોકી િવ તાર

૨૪.

ઇચ્છાપોર - ૧ – ઇચ્છાપોર પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
ઇચ્છાપોર - ૨ - મોરાચોકી િવ તાર
ઇચ્છાપોર – ઈન્વે. - ભાઠા પોલીસ ચોકી િવ તાર

૨૫.

હજીરા - ૧ - હજીરા પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર

૨૬.

મરીન - ૧ - મરીન પોલીસ ટેશનનો સમગ્ર િવ તાર
મરીન ઈ ટર સે ટર - ૧ - દરીયાઈ પેટ્રોલીંગ
મરીન ઈ ટર સે ટર - ૨ - દરીયાઈ પેટ્રોલીંગ

િવશેષ ન ધ :પોલીસ કં ોલ મ ખાતે :પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. કક્ષાના અિધકારી મોબાઇલ પેટ્રોલીંગ ડીવીઝનના ઇ ચા

છે . નાિગરકો તરફથી જયારે

મદદની માંગણી કંટ્રોલ મ ખાતે આવે છે યારે અથવા તો કોઇ અઘટીત બનાવ બની જાય યારે તેને પહ ચી વળવા

તે

િવ તારમાં મોબાઇલ રવાના કરવાની કાયર્વાહી કરે છે . કંટ્રોલ મ તરફથી જો પ ટ સંદેશો ન હોય તો મોબાઇલ પોત પોતાના
કાયર્ક્ષેત્રમાં પોતાની રીતે પેટ્રોલીંગ કરતા હોય છે અને તેની દે ખરે ખ કંટ્રોલ મના પો.સ.ઇ. મોબાઇલ પેટ્રોલીંગ ડીવીઝન કરે છે .
મોબાઇલ પેટ્રોલીંગ ડીવીઝનના પો.સ.ઇ. કંટ્રોલ મના ડયુટી ઓિફસર કે

પોલીસ ઇ પેકટર કક્ષાના અિધકારી હોય છે . તેની

દે ખરે ખ નીચે ફરજ બજાવે છે . મોબાઇલ સમયસર ન આવી હોય તો નાિગરકો ટેલીફોન નંબર ૨૨૪૧૩૦૧, ૨૨૪૧૩૦૨,
૨૨૪૧૩૦૩ ઉપર ડયુટી ઓિફસર અથવા તો પો.સ.ઇ. મોબાઇલ પેટ્રોલ ડીવીઝીનનો સંપકર્ સાધી શકે છે .
ભારતીય ફોજદાર ધારાના પોલીસ અિધકારના
કલમમાં િવગત

મીનલાયક

ુ નાઓની યાદ :-

૧૨૯

રાજય સેવકે ગફલતથી પોતાની ક ટડીમાંના કોઇ રાજય કેદી કે યુ ધ કેદીને નાસી જવા દે વો.

૧૩૫

કોઇ અિધકારી સૈિનક, નાિવક કે િવમાનીની આશરો આપવો.

૧૩૬

નાસી ગયેલા અિધકારી, સૈિનક, નાિવક કે િવમાનીને આશરો આપવો.

૧૩૮

કોઇ અિધકારી સૈિનક, નાિવક કે િવમોનોને નાફારમાની કૃ ય કરવાનું દુષ્પ્રેરણ કરવું જો તેના પિરણામે ગુનો
કરવામાં આવે તો.

૧૪૦

પોતે સૈિનક, નાિવક કે િવમાની હોવાનું માનવામાં આવે એવા ઇરાદાથી સૈિનક, નાિવક કે િવમાનીનો પોશાક પહેરવો
અથવા તે વાપરતો હોય તેવ ું ટોકાન રાખવુ.ં

૧૪૩

કાયદા િવ ધની મંડળીના સ ય હોવુ.ં

૧૪૪

પ્રાણધાતક હિથયારથી સજજ થઇને કાયદા િવ ધની મંડળીમાં સામેલ થવુ.ં

૧૪૫

કાયદા િવ ધની મંડળીને િવખેરાઇ જવાનો હક
ુ મ કરવામાં આ યો હોવાનું જાણવા છતા તેમાં ભળવું અથવા ચાલુ હત.ું

૧૪૭

હુ લડ કરવુ.ં

૧૪૮

પ્રાણધાતક હિથયારથી સજજ થઇને હુ લડ કરવુ.ં

૧૫૧

પાંચ કે તેથી વધુ યિકતઓની કોઇ મંડળીને િવખેરાઇ જવાનો હક
ુ મ થયા પછી જાણી જઇને તે મંડળીમાં ભળવું કે
અથવા ચાલુ રહેવ.ું

૧૫૨

હુ લડ િવગેરે અટકાવવાનું કામ કરતા હોચ, યારે રાજય સેવક ઉપર હમ
ુ લો કરવો અથવા તો તેને અડચણ કરવી.

૧૫૩

હુ લડ કરવાના ઇરાદાથી નાહક ઉ કેરાટ પેદા કરવો, હુ લડ થાય તો, ન થાય તો.

૧૫૭

કાયદા િવ ધની મંડળી માટે પૈસા આપવાના કરીને રાખેલ યિકતઓને આશરો આપવો.

૧૫૮

કાયદા િવ ધની મંડળીમાં કે હુ લડમાં ભાગ લેવા માટે પૈસા લેવાના કરીને રહેવ ું અથવા હિથયાર સજજ થઇને ફરવુ.ં

૧૬૦

બેખેડો.

૧૬૭

ઇજા પહ ચડવાના ઇરાદાથી રાજય સેવક ખોટો દ તાવેજ ઘડવો.

૧૭૧

રાજયસેવક પહેરતો હોય તેવો પોષાક, કપટી ઇરાદાથી પહેરવો અથવા તે રાખતો હોય તેવ,ું ટોકન રાખવુ.ં

૧૭૧-છ ચુટણીમાં
ં
ખોટું નામ રાખવા.
૧૮૮

રાજયસેવકે કાયદે સર રીતે જાહેર કરે લા હક
ુ મની અવજ્ઞા જો એવી અવજ્ઞા કાયદે સર રીતે કામ કરનાર યિકતઓને
અડચણ, ત્રણ કે ઇજા પહ ચાડે તો, જો એવી અવજ્ઞા માનવજીવન આરોગ્ય કે સલામતી વગેરેને ભયમાં મુકે તો.

૨૧૨

ગુનેગારને આશરો આપવા, મોતની િશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય તો જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદની િશક્ષાને પાત્ર
ગુનો હોય તો.

૨૧૫

ગુનો કરીને

જગમ
ં
િમ કતથી કોઇ યિકતને વંિચત કરવામાં આવેલ હોય તે ગુનેગારને આશરો આપવો મોતની

િશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય તો.
૨૧૬-ક લુટં ારાઓ અથવા ઘાડપાડુઓને આશરો આપવો.
૨૧૮

કોઇ યિકતને િશક્ષામાંથી બચાવવાના અથવા કોઇ િમલકતને જ ત થતી બચાવવાના ઇરાદાથી રાજય સેવકે ખોટું
રે કડર્ કે લખાણ બનાવવુ.ં

૨૨૧

જ મટીપ કે દશ વષર્ સુધી કેદની િશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય તો ૧૦ વષર્થી ઓછી મુદતની કેદની િશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય
તો.

૨૨૨

યાય કોટ થી સજા ફરમાવાયેલ યિકતને પકડવા ગેરકાયદે સર બંધાયેલા રાજય સેવકે તેને પકડવાનો ઇરાદાપ ૂવર્ક
ટાળવું જો તેને મોતની સજા ફરમાવેલ હોય તો ૧૦ વષર્થી ઓછી મુદતની સજા ફરમાવાયેલ હોય અથવા યિકતને
કાયદે સર રીતે ક ટડીમાં મોકલવામાં આવે હોય તો.

૨૨૪

કોઇ યિકતએ પોતાના કાયદે સર ધરપકડનો સામનો કરવો અથવા તેમા હરકત કરવી.

૨૨૫

કોઇ યિકતની કાયદે સરની ધરપકડનો સામનો કરવો અથવા તેમાં હકત કરવી અથવા તેને કાયદે સરની ક ટડીમાં
નસાડી જવુ.ં

૨૨૫-ખ બીજી રીતે જોગવાઇ કરવામાં આવી ન હોય ૃ તેવા િક સાઓમાં કાયદે સરની ધરપકડનો સામનો કરવો અથવા તેમાં
હરકત કરવી અથવા કોઇને નાશી જવા દે વ ું કે નસાડી જવુ.ં

૨૫૯

ખોટો સરકારી ટે પ પોતાની પાસે રાખવો.

૨૬૦

કોઇ સરકારી ટે પ ખોટો હોવાનો જાણવા છતાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરવો.

૨૬૧

સરકારને નુકશાન કરવાના ઇરાદાથી સરકારી ટે પવાળા કોઇપણ પદાથર્ ઉપરથી લખાણ ભુસ
ં ી નાખવું અથવા કોઇ
દ તાવેજ માટે વપરાયેલ ટે પ તેમાંથી કાઢી લેવો.

૨૬૨
૨૬૩

અગાઉ ઉપયોગમાં લેવાયો છે . એવું જાણવા છતા સરકારી ટે પનો ઉપયોગ કરવો.
ટે પનો ઉપયોગ થયો છે એમ દશાર્વતી કોઇ િનશાની છે કી નાખવી.

૨૬૩-એ બનાવટી ટે પ.
૨૬૯

જીવનને જોખમકારક રોગનો ચેપ

નાથી ફેલાવવા સંભવ હોય તેવ ું કૃ ય બેદરકારીથી કરવુ.ં

૨૭૦

િજંદગીનુ જોખમકારક રોગનો ચેપ

નાથી ફેલાવવા સંભવ એવું કોઇ કૃ ય ષ
ે ભાવથી કરવુ.ં

૨૭૭

જાહેર ઝરાનું અથવા જળાશયનું પાણી ગંદુ કરવુ.ં

૨૭૯

માણસોની િજંદગી જોખમમાં મુકાય એવી રીતે બેફામ રીતે અથવા બેદરકારીથી સિરઆમ ર તા ઉપર વાહન ચલાવવું
અથવા સવારી કરવી.

૨૮૦

માણસોની િજંદગી જોખમમાં મુકાય એવી રીતે બેફામ રીતે અથવા બેદરકારીથી કોઇ વહાણ ચલાવવુ.ં

૨૮૧

ખોટો દીવો, િનશાની કે બોયું દે ખાડવુ.ં

૨૮૨

િજંદગી જોખમમાં મુકાય એવી િ થિતવાળા અથવા એટલો ભાર ભરે લા વહાણમાં ભાડુ લઇને કોઇ યિકતને જળ માગેર્
લઇ જવી.

૨૮૩

સિરઆમ ખુશકી કે તરી માગર્માં ભય ઉભો કરવો અડચણ કરવી કે ઇજા પહ ચાડવી.

૨૮૪

માણસોની િજંદગી જોખમમાં મુકાય એવી રીતે કોઇ ઝેરી પદાથર્ અંગે કોઇ કૃ ય કરવુ.ં

૨૮૫

માણસોની િજંદગી જોખમમાં મુકાય એવી રીતે આગ અથવા સળગી ઉઠે તેવા પદાથર્ અંગે કોઇ કૃ ય કરવુ.ં

૨૮૬
૨૮૯

ફોટક પદાથર્ અંગે બેદરકારી ભયુર્ં આચરણ.
કોઇ યિકતએ પોતાના કબજામાના પ્રાણી અને માણસોની િજંદગી જોખમ સામે અથવા મહા યથા થવાના જોખમ સામે
બચાવની યવ થા કરવી.

૨૯૧

ત્રાસદાયક કૃ ય બંધ કરવાનું મનાઇ હક
ુ મ થયા પછી તે ચાલું રાખવુ.ં

૨૯૨

અ લીલ પુ તકો િવગેરેન ું વેચાણ કરવુ.ં

૨૯૩

ત ણ યિકતઓને અ લીલ વ ત ુઓ વેચવી િવગેરે.

૨૯૪

અ લીલ ગીતો.

૨૯૬

ધાિમર્ક પ્રાથર્નામાં રોકાયેલી મંડળીને િવક્ષેપ પહ ચાડવો.

૨૯૭

કોઇ

યિકતની લાગણીઓ દુભાવવા અથવા તેના ધમર્ન ું અપમાન કરવાના ઇરાદાથી ધમર્

થાનમાં અથવા

કબ્ર તાનમાં અપપ્રવેશ કરવો અથવા અંિતમ સં કારમાં ખલેલ કરવું અથવા કોઇ માનવીના મ ૃતદે હની બેઅદબી કરવી.
૩૦૪

એ બેફામ રીતે બેદરકારીથી કોઇ કૃ ય કરીને મ ૃ યુ નીપજાવવુ.ં

૩૦૯

આપધાત કરવાની કોિશષ.

૩૧૭

બાળકના માતા કે િપતાએ અથવા તેની સંભાળ રાખનાર યિકતએ ૧૨ વષર્થી ઓછી વયના બાળકને સંપ ૂણર્ રીતે
યજી દે વાના ઇરાદાથી અસુરિક્ષત મુકી દે વ.ું

૩૧૮

મ ૃતદે હનો

૩૨૪

ભયંકર હિથયાર કે સાધનો વડે વે છાપ ૂવર્ક યથા કરવી.

૩૨૫
૩૩૦

પી રીતે િનકાલ કરીને જ મ

પાવવો.

વે છાપ ૂવર્ક મહા યથા કરવી.
બળજબરીથી કબ ૂલાત કે માિહતી મેળવવા માટે અથવા િમ કત વગેરે પરત કરવાની ફરજ પાડવા માટે વે છાપ ૂવર્ક
મહા યથા કરવી.

૩૩૨

રાજય સેવકને પોતાની ફરજ બજાવતા રોકવા માટે વે છાપ ૂવર્ક યથા કરવી.

૩૩૫

ગંભીર અને ઓિચંતા ઉ કેરાટના કારણે કારણ આપનાર િસવાયનો યિકતને યથા કરવાનો ઇરાદો ન હોય છતાં તેને
મહા યથા કરવી.

૩૩૬

મનુ યની િજંદગી કે અ ય યિકતઓની શારીિરક સલામતી જોખમમાં મુકાયે એવું કૃ ય કરવુ.ં

૩૩૭

મનુ યની િજંદગી િવગેરે જોખમમાં મુકાય એવા કૃ યથી યથા કરવી.

૩૩૮

મનુ યની િજંદગી િવગેરે જોખમમાં મુકાય એવા કૃ યથી મહા યથા કરવી.

૩૪૧

કોઇ યિકતને ગેરકાયદે સર અવરોધ કરવી.

૩૪૨

કોઇ યિકતની ગેરકાયદે સર અટકાયત કરવી.

૩૪૩

ત્રણ કે તેથી વધુ િદવસ સુધી ગેરકાયદે અટકાયત કરવી.

૩૪૪

દશ કે તેથી વધુ િદવસ સુધી ગેરકાયેદે અટકાયત કરવી.

૩૪૫

કોઇ યિકતને છોડી મુકવાની રીત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા છતા તેની ગેરકાયદે અટકાયત ચાલુ રાખવી.

૩૪૬

ગુ ત થાનમાં ગેરકાયદે અટકાયત.

૩૪૭

બળજબરીથી કબુલાત અથવા માિહતી મેળવવા માટે અથવા િમ કત િવગેરે કરવાના હેત ુ માટે ગેરકાયદે અટકાયત.

૩૪૮

બળજબરીથી કબુલાત અથવા માિહતી મેળવવા માટે અથવા િમ કત િવગેરે પરત કરવાની ફરજ પાડવા માટે
ગેરકાયદે અટકાયત.

૩૫૩

રાજય સેવકે પોતાની ફરજ બજાવતા રોકવા માટે હમ
ુ લો કરવો અથવા ગુનાિહત બળ વાપરવુ.ં

૩૫૪

કોઇ ત્રીની આબ લેવાના ઇરાદાથી તેના ઉપર હમ
ુ લો કરવો અથવા ગુનાિહત બળ વાપરવુ.ં

૩૫૬

કોઇ યિકતએ પહેરેલી અથવા તેની પાસે હોય તે વ ત ુની ચોરી કરવાની કોિશષ કરતા હમ
ુ લો કરવો અથવા ગુનાિહત
બળ વાપરવુ.ં

૩૫૭

કોઇ યિકતને ગેરકાયદે અટકાયતમાં રાખવાની કોિશષ કરતાં તેના ઉપર હમ
ુ લો કરવા ગુનાિહત બળ વાપરવુ.ં

૩૬૩

અપહરણ કરવુ.ં

૩૭૦

ગુલામ તરીકે કોઇ યિકતને ખરીદવી કે એનો િનકાલ કરવો.

૩૭૪

કાયદા િવ ધ ફરજીયાત મજુ રી કરાવવી.

૩૮૫

જબરજ તીથી પડાવી લેવા માટે યિકતને ઇજાના ભયમાં મુકવી.

૩૮૮

મોતની, જ મટીપની કે દશ વષર્ સુધીની કેદની િશક્ષાને પાત્ર ગુનાનો આરોપ મુકવાની ધમકી આપીને બળજબરીથી
કઢાવી લેવ.ું

૩૮૯

બળજબરીથી કઢાવી લેવા માટે કોઇ

યિકતને મોતની જ મટીપની કે દશ વષર્ સુધીની કેદની િશક્ષાને પાત્ર કોઇ

ગુનાનો આરોપનો ભય દે ખાડવો.
૪૧૭

ઠગાઇ, છે તરપીંડી માટે િશક્ષા.

૪૧૯

ખોટા નામે ઠગાઇ કરવી.

૪૨૮
૪૨૯

િપયા દશ કે તેથી વધુ િકંમતના પ્રાણીને મારી નાખીને ઝેર આપીને અપંગ કે નકામું બનાવીને બગાડ કરવો.
ગમે તે િકંમતના હાથી, ઊંટ, ઘોડા િવગેરેને અથવા િપયા ૫૦ કે તેથી વધુ િકમંતના કોઇ બીજા પ્રાણીને મારી નાખીને,
ઝેર આપીને અપંગ કે નકામુ બનાવીને બગાડ કરવો.

૪૩૦

ખેતીવાડીના હેત ુ િવગેરે માટે પાણીના પુરવઠામાં ધટાડો કરીને બગાડ કરવો.

૪૩૧

જાહેર માગર્, પુલ, નૌકા ગ ય નદી અથવા નૌકા ગ ય નાળાને ઇજા પહ ચાડીને તેને જવા આવવા માટે અથવા
માલની હેરાફેર માટે નકામુ કે ઓ ં સલામત બનાવીને બગાડ કરવો.

૪૩૨

નુકશાન થાય તેવી રીતે જાહેર ગટર ઉભરાવીને કે બંબ કરીને બગાડ કરવો.

૪૩૩

દીવાદાંડી કે દિરયાઇ િનશાનીનો નાશ કરીને તેને હટાવીને અથવા ઓછી ઉપયોગી બનાવીને અથવા ખોટી બ ી
બતાવીને બગાડ કરવો.

૪૩૫

૧૦૦ િપયાનું કે તેથી વધુ અથવા ખેતીની પેદાશની બાબતમાં ૧૦ િપયાનું કે તેથી વધુ નુકશાન કરવાના ઇરાદાથી
આગ કે ફોટક પદાથર્થી બગાડ કરવો.

૪૪૦

મ ૃ યુ િનપજાવવાની અથવા યથા કરવાની િવગેરે તૈયારી કયાર્ પછી બગાડ કરવો.

૪૪૭

ગુનાિહત અપપ્રવેશ.

૪૪૮

ગ ૃહ અપપ્રવેશ.

૪૫૧
૪૬૨

કેદની િશક્ષાને પાત્ર ગુનો કરવા માટે ગ ૃહ અપપ્રવેશ કરવો.
ના માલ મ ા હોય કે હોવાનું માનવામાં આવત ું હોય તે બંધ પાત્ર

ને સોપવામાં આ યું હોય તેણે તે પાત્ર કપટ

પ ૂવર્ક ઉધાડી નાખવુ.ં
૪૬૫

કૂટલેખન ( ખોટો દ તાવેજ બનાવવો).

૪૬૯

કોઇ યિકતની પ્રિત ઠાને હાિન પહ ચાડવાના હેત ુથી તે હેત ુ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

૪૭૧

દ તાવેજ બનાવટી હોવાનું જાણવા છતાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરવો. બનાવટી દ તાવેજ કે દ્ર સરકારની
પ્રોિમસરી નોટ હોય યારે .

૪૭૨

ભારતના ફોજદારી અિધિનયમની કલમ ૪૬૭ હેઠળ િશક્ષાને પાત્ર ખોટો દ તાવેજ બનાવવાનો ગુનો કરવાના ઇરાદાથી
ખોટો સીલ, લેટ વગેરે બનાવવા કે તેની ખોટી બનાવટ કરવી અથવા તે બનાવટી હોવાનું જાણવા છતાં એવા કોઇ
સીલ, લેટ વગેરે એવા ઇરાદાથી કબજામાં રાખવા.

૪૭૩

ભારતના ફોજદારી અિધિનયમની કલમ ૪૬૭ હેઠળ િશક્ષાને પાત્ર ખોટો દ તાવેજ બનાવવાનો ગુનો કરવાના ઇરાદાથી
ખોટો સીલ. લેટ અથવા ખોટી બનાવટ કરવી અથવા એવા સીલ, લેટ વગેરે બનાવટી છે એમ જાણવા છતાં એવા
ઇરાદાથી કબજામાં રાખવા.

૪૭૪

કોઇ દ તાવેજ બનાવટી હોવાનું જાણવા છતા તેના ખરા તરીકે ઉપયોગ કરવાના ઇરાદાથી તે કબજામાં રાખવો જો તે
દ તાવેજ ભારતના ફોજદારી અિધિનયમની કલમ ૪૬૬ માં જણાવેલ કોઇ પ્રકારનો હોય તો.

૪૭૭

િહસાબો ખોટા રાખવા.

૪૮૨

કોઇ યિકતની છે તરિપંડીના અથવા ઇજા પહ ચાડવાના ઇરાદાથી ખોટો માલ િનશાનીનો ઉપયોગ કરવો.

૪૮૩

નુકશાની કે હાિન કરવાના ઇરાદાથી બીજા વાપરતા હોય તેવો માલ િનશાનીની ખોટી બનાવટ કરવી.

૪૮૪

કોઇ રાજય સેવક વાપરતા હોય તેવો માલ િનશાનીનો અથવા કોઇ માલના ઉ પાદન તેની ગુણવ ા વગેરે દશાર્વવા
માટે તે વપરાતા હોય તેવી કોઇ િનશાનીની ખોટી બનાવટ કરવી.

૪૮૫

કોઇ જાહેર કે ખાનગી માલ િનશાનીની ખોટી બનાવટ કરવા માટે બીબુ, લેટ કે અ ય સાધન કપટપ ૂવર્ક બનાવવા
અથવા કબજામાં રાખવા.

૪૮૬

બનાવટી માલ િનશાનીવાળો માલ જાણી જોઇને વેચવો.

૪૮૭

માલ ભરે લા કોઇ બારદાન કે બીજા પાત્રમાં

માલ હોય તે માલ તેમાં હોવાનું માનવાના ઇરાદાથી તેના ઉપર

કપટપ ૂવર્ક ખોટી િનશાની કરવી.
૪૮૮

એવી કોઇ ખોટી િનશાનીનો ઉપયોગ કરવો.

૪૮૯સી. બનાવટી અથવા ખોટી ચલણી નોટો કે બે ક નોટો કબજામાં રાખવી.
૪૯૭

યિભચાર

૪૯૮

પરણેલી ત્રીને ગુનાિહત ઇરાદાથી ભગાડી જવા અથવા લઇ જવા અથવા રોકી રાખવા બાબત.

૫૦૯

કોઇ ત્રીની લાજ લેવાના ઇરાદાથી કોઇ શ દ ઉ ચારવો અથવા કોઇ ચે ટા કરવી િવગેરે.

ભારતીય ફોજદાર ધારાના મહ વના બીન મીનલાયક
અ.નં.
1

2

કલમ
૩ર૬

ુ ાઓ અને િશ ા
ન

િવગત
ભયંકર શ ત્રો કે સાધન વડે મહા યથા િનપજાવવી

િશ ા
જનમટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને
દં ડ

૩ર૭

જબરજ તીથી િમ કત પડાવી લેવા અથવા કોઇ

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

ગેરકાયદે કાયર્ કરાવવા માટે જાણીબુઝીને મહા યથા
3
4

કરવી
૩ર૮

ગુનો કરવાના ઇરાદે ઝેર વગેરે યથા િનપજાવવી

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૩ર૯

જબરજ તીથી િમ કત પડાવી લેવા અથવા કોઇ ગેરકાયદે

જનમટીપ અથવા ૧૦વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

કાયર્ કરાવવા માટે જાણી બેઝીને મહા યથા કરવી

ુ ા હત બળ અને મ
ન
ુ લા:

૫

૩૫૪

કોઇ ત્રીની લાજ લેવાના ઇરાદે તેની ઉપર હમ
ુ લો

૭ વષર્ સુધીની કેદ અથવા દં ડ અથવા બ ને

કે ગુનાિહત બળ
અપહરણ, અપનયન,

ુ ામી અને વેઠ
લ

૬

૩૬૩અ

ભીખના હેત ુ માટે સગીરનું અપહરણ કે અપંગીકરણ

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૭

૩૬૪

ખ ૂન કરવા માટે અપહરણ કે અપનયન કરવું

જનમટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની સખત કેદ અને

૮

૩૬૫

ગુ તપણે અને ખોટી રીતે યિકતને પુરી રાખવાના

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

દં ડ

ઇરાદે અપહરણ કે અપનયન કરવું
૯

૩૬૬

ત્રીને લગ્ન વગેરેની ફરજ પાડવા એનું અપહરણ

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

અપનયન કે એને લાલચ આપવી
૧૦

૩૬૬એ

સગીર છોકરીને અ ય સાથે લગ્ન બા

સંભોગ કે

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

સંભોગ કરવાની ફરજ પાડવા બાબત
૧૧

૩૬૬બી

૧૨

૩૬૭

પરદે શથી છોકરી લાવવી

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

યિકતને મહા યથા િનપજાવવા ગુલામી કરાવવા

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

વગેરે માટે અપહરણ કે અપનયન કરવુ.ં
૧૩

૩૬૮

અપ ત કે અપનયનીત યિકતને ખોટી રીતે

અપહરણ કે અપનયન કરવા માટેની િશક્ષા

પાવવી કે પુરી રાખવી
૧૪

૩૬૯

દશ વષર્ નીચેના બાળકોનું શરીર ઉપરથી ચોરી

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

કરવાના ઇરાદે અપહરણ કે અપનયન કરવુ.ં
૧૫

૩૭૧

વાિભક ગુલામોનો વેપાર કરવો

જનમટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને
દં ડ

૧૬

૩૭૨

વે યવ ૃિ

વગેરેના હેત ુ માટે સગીરનું વેચાણ કરવું

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૧૭

૩૭૩

વે યવ ૃિ

વગેરેના હેત ુ માટે સગીરને ખરીદવું

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

બળા કાર :
૧૮

૩૭૬

બળા કાર માટેની િશક્ષા

આજીવન કે દશ વષર્ની મુદતની બેમાંથી ગમે
તે પ્રકારની કેદની િશક્ષા
ૃિ ટ મ િવ ધના

૧૯

૩૭૭

ુ ા:
ન

સ ૃિ ટક્રમ િવ ધનો ગુનો કરવો

જનમટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને
દં ડ
ચોર િવશે :

૨૦

૩૭૯

ચોરીની િશક્ષા

૩ વષર્ સુધીની કેદ અથવા દં ડ અથવા બ ને

૨૧

૩૮૦

રહેણાંકના મકાનમાં ચોરી

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૨૨

૩૮૧

શેઠના કબજામાંની િમલકતની કારકુની કે નોકરથી

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

ચોરી
૨૩

૩૮૪

૨૪

૩૮૬

જબરજ તીથી પડાવી લેવાની િશક્ષા
યિકતને મ ૃ યુ કે મહા યથાના ભયમાં મુકી

૩ વષર્ સુધી કેદ અથવા દં ડ અથવા બ ને
૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

જબરજ તીથી પડાવી લેવ.ું
૨૫

૩૮૭

જબરજ તીથી પડાવી લેવા માટે યિકતને મ ૃ યુ કે
મહા યથાના ભયમાં મુકવી
ટ
ં ુ અને ધાડ

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૨૬

૩૯૨

લુટં ની િશક્ષા

૧૦ વષર્ સુધીની સખત કેદ અને દં ડ

૨૭

૩૯૩

લુટં કરવાની કોિશષ

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૨૮

૩૯૪

લુટં કરવામાં જાણી બુઝીને યથા િનપજાવવાની

જનમટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને
દં ડ

૨૯

૩૯૫

ધાડની િશક્ષા

૧૦ વષર્ સુધીની સખત કેદ અને દં ડ

૩૦

૩૯૬

ખુન સાથે ધાડ

જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની સખત કેદ અને દં ડ

૩૧

૩૯૭

મ ૃ યુ કે મહા યથા િનપજાવવાની કોિશષ સાથે લટં ૂ કે

૭ વષર્ કરતા ઓછી ન હોય એવી સખત કેદ

ધાડ કરવી
૩૨

૩૯૮

પ્રાણધાતક શ ત્રથી સજજ થઇને લટં ૂ કે ધાડ

૭ વષર્ કરતા ઓછી ન હોય એવી સખત કેદ

પાડવાની કોિશષ
૩૩

૩૯૯

ધાડ પાડવાની તૈયારી કરવી

૧૦ વષર્ સુધીની સખત કેદ અને દં ડ
ુ ા હત િવ ાસઘાત
ન

૩૪

૪૦૬

ગુનાિહત િવ ાસઘાત માટે િશક્ષા

૩ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ અથવા તે બ ને

૩૫

૪૦૭

ભારવાહક વગેરેથી ગુનાિહત િવ ાસઘાત

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૩૬

૪૦૮

કારકુન કે નોકરથી ગુનાિહત િવ ાસઘાત

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૩૭

૪૦૯

જાહેર કમર્ચારી કે શરાફ વેપારી કે એજ ટથી

જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને

ગુનાિહત િવ ાસઘાત

દં ડ
ચોરાયેલ િમલકત લેવા

૩૮

૪૧૧

ચોરાયેલી િમલકત અપ્રમાિણકપણે લેવી

૩ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

૩૯

૪૧૨

ધાડ પાડતા ચોરાયેલી િમલકત અપ્રમાિણકપણે લેવી

જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની સખત કેદ
અને દં ડ

૪૦

૪૧૩

વાભાવત: ચોરાયેલ િમલકતનો ધંધો કરવો

૪૧

૪૧૪

ચોરાયેલ િમલ્કત

૪૨

૪૧૯

પર પ ધારણથી છે તરપીંડી માટે િશક્ષા

૩ વષર્ સુધીની કેદ અથવા દં ડ

૪૩

૪૨૦

છે તરપીંડી કરવા અને િમલકત આપવા

૭ વષર્ની કેદ અને દં ડ

પાવવામાં મદદ કરવી

જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્
૩ વષર્ સુધીની કેદ અથવા દં ડ અથવા બ ને

અપ્રમાિણકપણે લલચાવવું
ુ ા હત ુ ્ વેશ
ન
૪૪

૪૫૭

કેદને િશક્ષાપાત્ર ગુનો કરવા માટે રાત્રે ગ ૃહઅપપ્રવેશ

૫ વષર્ની કેદ અને દં ડ

કે ઘરફોડ
દ તાવેજો અને સંપિત ચ હ સબંધી
૪૫

૪૬૬

અદાલતના દફતરે કે જાહેર ન ધવહી વગેરેન ું

૭ વષર્ સુધીની કેદ

કુટલેખન
૪૬

૪૬૭

િકંમતી દ તાવેજ, વિસયતનામુ વગેરેન ું કુટલેખન

૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ અથવા
જ મટીપ

૪૭

૪૬૮

છે તરપીંડી માટે કુટલેખન

૭ વષર્ સુધીની કેદ અને દં ડ

ચલણી નોટો અને બે ક નોટો િવશે
૪૮

૪૮૯અ

નકલી ચલણી નોટો કે બે ક નોટો બનાવવી

જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ

૪૯

૪૮૯બ

કુટલેિખત કે નકલી ચલણી નોટો કે બે ક નોટો

જ મટીપ અથવા ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અને

અસલી તરીકે વાપરવી

દં ડ

કુટલેિખત કે નકલી ચલણી નોટો બે ક નોટો

જ મટીપ અગર ૧૦ વષર્ સુધીની કેદ અથવા

૫૦

૪૮૯ડ

બનાવવા માટે ઓજારો કે સામગ્રી બનાવવા કે કબ

દં ડ

હોવા
૫૧

૪૯૮ક

કોઇ ત્રીના પિત અથવા સગા તરફથી અપાતો ત્રાસ

૩ વષર્ સુધીની કેદ તેમજ દં ડ

ુ ો કરવાની કોિશષ િવશે.
ન
૫૨

૫૧૧

આજીવન કેદ કે કેદને િશક્ષાપાત્ર ગુનાઓ કરવાની

જ મટીપ અથવા તે ગુના માટે ઠરાવેલી

કોિશષ કરવાની િશક્ષા

વધુમાં વધુ કેદની િશક્ષાની મુદત અધાર્ભાગની
મુદત સુધીની કેદ અથવા દં ડ અથવા તે
બ ને.

ન ધ:-

ના

ુ ાના
ન

કાર

માણે

મીનલાયક અગર બીન મીન લાયક હોય છે

અટકાયત પછ આરોપીનાં અિધકારો
તહોમતદારને અટક કયા પછ તેની સાથે કવી ર તે વતન કર ંુ તે
ઓફ વે ટ બંગાલ ર ટ પીટ શન ( મીનલ) નં.૫૯૨ સને ૧૯૯૭ના
માણેના અિધકારો મળવા
૧.

ગે નામદાર

િુ મ કોટ ડ .ક.બ ુ િવ ધ ટટ

કુ ાદામાં અટકાયતી / તહોમતદારને નીચે જણા યા

ગે ંુ માગદશન આપેલ છે .

અટકાયતી થયેલ યિકતને ઘરફોડ કરનાર અથવા પ ૂછપરછ કરનાર અિધકારી સંબધ
ં માં તમામ આધારભ ૂત વણર્ન
સાથે ઓળખ આપવાની રહે છે .

૨.

ધરપકડ કરનાર પોલીસ અિધકારીએ ધરપકડ યાદી તૈયાર કરી ધરપકડ કરાયેલ યિકતના કુંટુંબના સ ય હોય તેમને
તે િવ તારની પ્રિતિ ઠત યિકત વારા પ્રમાિણત થયેલી ધરપકડ કરાયેલ યિકતની સહી સાથેની સમય અને તારીખ
દશાર્વતી યાદી આપવાની રહે છે .

૩.

ધરપકડ કરવામાં આવેલ યિકતને

અટકાયતમાં રાખવામાં આવી છે તેવી જાણ તેના એક િમત્ર અથવા સંબધ
ં ી

અથવા તેની જાણીતી હોય તેવી બીજી યિકત અથવા તેના ક યાણમાં િહત ધરાવતી હોય તેવી યિકતને કરવાની રહે
છે .
૪.

ધરપકડ કરાયેલા

યિકતના નજીકના િમત્ર અથવા સંબધ
ં ી બહાર રહેતા હોય યારે િજ લામાં કાનુની સહાય તંત્ર

મારફત ધરપકડ કયાર્ના સમય, થળ અંગેની જાણ કરવાની રહે છે . તેમજ ધરપકડ થયા બાદ ૮ થી ૧૨ કલાકની
મુદતમાં સંબિં ધત િવ તારમાં પોલીસ મથકને તાર ારા તે અંગે જાણ કરવાની રહે છે .
૫.

ધરપકડ કરાયેલ યિકતને તેને અટકાયત અંગેની જાણ કરવાનો હકક છે .

૬.

ધરપકડ કરાયેલ યિકતના શરીર પર નાની મોટી ઇજાઓ હોય તો તે અંગે તે િવનંિત કરે તો તે અંગેની ન ધ કરવી
અને ધરપકડ કરનારને તેની નકલ તેમજ ધરપકડ કરનાર પોલીસ અિધકારીને િનરીક્ષણ કરનારે નકલ આપવી.

૭.

ધરપકડ કરાયેલ

યિકતની અટકાયત દર યાન સંબિં ધત રાજય અથવા સંઘ પ્રદે શની આરોગ્ય સેવાના િનયામકે

િનયુકત કરે લ મા ય ડોકટરોની પેનલ પરના ડોકટરો

ારા ૪૮ કલાક તબીબી તપાસ કરાવવાનો અિધકાર છે . અને

આરોગ્ય સેવાના િનયામકે તમામ તહેસીલ અને િજ લાઓમાં આવી પેનલ તૈયાર કરવાની રહે છે .
૮.

ઘરપકડ થયેલા યિકતઓની યાદી દ તાવેજોની નકલ સાથે ઇલાકા મેિજ ટ્રેટના રે કડર્ ઉપર રાખવાની રહે છે .

૯.

ધરપકડ કરાયેલા યિકત પ ૂછપરછ દર યાન તેના વકીલને રાખવાની પરવાનગી માંગી શકે છે .

૧૦.

ધરપકડ કરાયેલી યિકતને જયાં રાખવામાં આ યા હોય તે સ્થળની માિહતી ધરપકડ કયાર્ના ૧૨ કલાકની અંદર
પોલીસ િનયંત્રણ કક્ષ ખાતેના નોટીસ બોડર્ ઉપર પ ટ નજરે રહે તે રીતે રાખવાની છે . અને આ હિકકત દરે ક પો.ઇ સ.
ીએ ધરપકડ થયેલ અંગેની માિહતી પોલીસ કંટ્રોલ મને આપવાની રહે છે . અને પોલીસ કંટ્રોલ ઇ ચા

આ અંગે એક

રજી ટર રાખી ધરપકડ કરાયેલ યિકત અંગેની િવગતવારની માિહતી ટેટ કંટ્રોલને પુરી પાડવાની રહે છે .
હડ કો ટબલ તથા તેનાથી ઉપરના દરજ ના પોલીસ અિધકાર ને ા ફક ભંગના કસોમાં
ુ કરવાની સ ા દશાવ ંુ પ ક :
થળ દં ડ વ લ
M.V.
Act

ુ ાની ંુ ક િવગત
ન

ુ ાતની રકમ ( િપયામાં)
દં ડ વ લ
વ

૩ પડાવાળા

૪ પડાવાળા

૪ થી વ ુ

વાહન માટ

વાહન માટ

વાહન માટ

પડાવાળા વાહન

માટ
૧૧૯

ટ્રાિફક િનશાનીઓની ભંગ કે પોલીસ

૧૭૭

અિધકારીની સુચનાનો ભંગ

૧૨૨

ભય જનક િ થિતમાં વાહન છોડી ચા યા

૧૭૭

જવુ.ં

૧૨૮ ૧૭૭

(૧) ત્રણ સવારી વાહન ચલાવવું

૧૭૭

સે ટ્રલ મોટર હીકલ

૫૦

૭૫

૧૦૦

૧૦૦

૫૦

૭૫

૧૦૦

૧૦૦

૧૫

-

-

-

૧૫

૨૫

૫૦

૧૦૦

૧૫

૨૫

૫૦

સ કલમ ૫૦ (૧) માં

જણા યા મુજબ વાહનના રિજ. નંબર
લગાવવા બાબત.
(અ) નંબર લેટ લગાવેલ ન હોય
(બ) ખામી ભરે લી નંબર લેટ લગાવી
વાહન ચલાવવુ.ં
૧૭૭

R-

૧૦૦

’’હોનર્’’

૧૧૯(અ)

હોનર્ વગર વાહન ચલાવવું

૧૫

૨૫

૫૦

૧૦૦

R-

કકર્ શ અને જોરથી વાગતા િવિવધ પ્રકારની

૧૫

૨૫

૫૦

૧૦૦

૧૧૯(બ)

અવાજોવાળા હોનર્ સાથેન ું વાહન ચલાવવુ.ં

૧૧૮

થોભવાની રે ખા ઓળંગવી

૧૫

૨૫

૫૦

૧૦૦

પો યુશન સટ િફકેટ સાથે નિહ રાખવા

૫૦

૭૫

૧૦૦

૧૦૦

-

૫૦

૫૦

-

૫૦

૫૦

૧૦૦

૧૦૦

૫૦

૫૦

૧૦૦

૧૦૦

૫૦

૭૫

૧૦૦

૨૫૦

૫૦

૭૫

૧૦૦

૨૫૦

૪૦૦

૪૦૦

૪૦૦

૪૦૦

૧૭૭
૧૭૭

બાબત
૧૭૮(૩)

ભારે ફરતા વાહન લઇ જવા ના પાડવા
બાબત.

૧૮૦

અિધકાર વગરના યિકતને વાહન
ચલાવવા આપવુ.ં

૧૮૩ (૧)

વધુ ઝડપે વાહન ચલાવવુ.ં

૧૮૪ (અ)

’’ડ્રાઇવીંગ’’

(બ)

ભયજનક ગિતએ વાહન ચલાવવુ.ં
ભયજનક રીતથી વાહન ચલાવવુ.ં

૧૯૦ (૨)

વાતાવરણ દૂ િષત થાય તેવ ું વાહન ચલાવવુ.ં

ુ રાત સરકાર ીના
જ

ૃહિવભાગ ખાતાના

ુ ાર તા.૦૫-૦૮-૧૯૯૮ થી અમલમાં આવેલા
હરનામામાં અ સ

ઓટો ર ાના ભાડાના દરની િવગત.
ુ રાત સરકાર ીના
જ

ફલેગ મીટર કાડ

હૃ ખાતાના

ુ ાર તા.૦૫હરનામાં અ સ

૦૮-૧૯૯૮ થી અમલમાં આવેલ ઓટો ર ાના ભાડાના દર

૧. મીનીમમ ભાડુ ં ૬૦ પોઇ ટ સુધી .૪.૭૫

ખાસ સુચના:- મીટર ચાલુ કરીએ જ પેસે જર લેવા. ઉચક ભાડાનો

ર. વેઇટીંગ ચા

આગ્રહ ન રાખવો. મીટર ચાલુ કયાર્ વગર રીક્ષા ભાડેથી ફેરવવી,

(અ) શ થી પાંચ મીનીટ રોકાણ પછીની દરે ક

પાંચ મીનીટ તથા ભાગ માટે

.૦.૮૦ પૈસા (બ) યુ. હદમાં એક

તે િશક્ષાને પાત્ર બને છે . પેસે જર લેવાની ના પાડવી તે ગુનો છે .

કલાકથી વધુ રોકાણ કરી શકાય નિહ. યુ. હદ બહાર બે કલાકથી

પ્રવાહી જનતા સાથે િવનય િવવેકથી વતર્ન કરવું એ રીક્ષા ચાલક

વધુ રોકાણ થઇ શકે નિહ.

ભાઇઓની નૈિતક અને પિવત્ર ફરજ છે . ટ્રાિફકના િનયમોનું અચુક

૩. રીટન દર

પાલન કરી સુરત શહેરની ટ્રાિફક સમ યા હલ કરવા સહકાર

યુ. હદની બહાર કરે લી મુસાફરી માટે તેટલા

ભાગના મીટર પ્રમાણે થતા ભાડા કરતા દોઢો ચા

આપવાનો

આપો.....................................................................................

રહેશે. પર ત ુ પા ં રીટન થવાનું હોય તો ભાડુ ં મીટર પ્રમાણે

લાઇસ સ અથવા લાયસ સની ઝેરોક્ષ સાથે રાખવી. તેમજ ગાડીના

આપવાનું રહેશે.

દ તાવેજો પુરાવાની ઝેરોક્ષ કોપી સાથે રાખવી. ગાડીના ટે ક્ષ િવમા

૪. લગેજ ચા : એકંદર ૧૫ િકલોગ્રામ સુધી કાંઇ નિહ. તેથી વધુ

ક પલીટ રાખવા.

હોય તે દરે ક દાગીના દીઠ ૦.૮૦ પૈસા વજન ૬૦ િકલોગ્રામથી
વધારે લઇ શકાશે નિહ. લગેજ એટલે પેસે જર સાથેનો કોઇપણ
સામાન ગુડઝ.

રા ી ર

ા ભા ુ ૧૧ થી સવારના પ

ુ ી લઇ શકાશે.
ધ

મીટર બતાવશે

દવસ ંુ ભા ુ

રા ી ંુ ભા ુ

મીટર બતાવશે

દવસ ંુ ભા ુ ં

રા ી ંુ ભા ુ ં

૦.૬૦

૪.૭૫

૭.૧૦

૫.૦૦

૩૯.૯૫

૫૯.૯૦

૦.૭૦

૫.૫૫

૮.૩૫

૫.૧૦

૪૦.૭૫

૬૧.૧૫

૦.૮૦

૬.૩૫

૯.૫૦

૫.૨૦

૪૧.૫૫

૬૨.૩૦

૦.૯૦

૭.૧૫

૧૦.૭૫

૫.૩૦

૪૨.૩૫

૬૩.૫૫

૧.૦૦

૭.૯૫

૧૧.૯૦

૫.૪૦

૪૩.૧૫

૬૪.૭૦

૧.૧૦

૮.૭૫

૧૩.૧૫

૫.૫૦

૪૩.૯૫

૬૫.૯૫

૧.૨૦

૯.૫૫

૧૪.૩૦

૫.૬૦

૪૪.૭૫

૬૭.૧૦

૧.૩૦

૧૦.૩૫

૧૫.૫૫

૫.૭૦

૪૫.૧૫

૬૮.૩૫

૧.૪૦

૧૧.૧૫

૧૬.૭૦

૫.૮૦

૪૬.૩૫

૬૯.૫૦

૧.૫૦

૧૧.૯૫

૧૭.૯૫

૫.૯૦

૪૭.૧૫

૭૦.૭૫

૧.૬૦

૧૨.૭૫

૧૯.૧૦

૬.૦૦

૪૭.૯૫

૭૧.૯૦

૧.૭૦

૧૩.૫૫

૨૦.૩૫

૬.૧૦

૪૮.૭૫

૭૩.૧૫

૧.૮૦

૧૪.૩૫

૨૧.૫૦

૬.૨૦

૪૯.૫૫

૭૪.૩૦

૧.૯૦

૧૫.૧૫

૨૨.૭૫

૬.૩૦

૫૦.૩૫

૭૫.૫૫

૨.૦૦

૧૫.૯૫

૨૩.૯૦

૬.૪૦

૫૧.૧૫

૭૬.૭૦

૨.૧૦

૧૬.૭૫

૨૫.૧૫

૬.૫૦

૫૧.૯૫

૭૭.૯૫

૨.૨૦

૧૭.૫૫

૨૬.૩૦

૬.૬૦

૫૨.૭૫

૭૯.૧૦

૨.૩૦

૧૮.૩૫

૨૭.૫૫

૬.૭૦

૫૩.૫૫

૮૦.૩૫

૨.૪૦

૧૯.૧૫

૨૮.૭૦

૬.૮૦

૫૪.૩૫

૮૧.૫૦

૨.૫૦

૧૯.૭૫

૨૯.૯૫

૬.૯૦

૫૫.૧૫

૮૨.૭૫

૨.૬૦

૨૦.૭૫

૩૧.૧૦

૭.૦૦

૫૫.૯૫

૮૩.૯૦

૨.૭૦

૨૧.૫૫

૩૨.૩૫

૭.૧૦

૫૬.૭૫

૮૫.૧૫

૨.૮૦

૨૨.૩૫

૩૩.૫૦

૭.૨૦

૫૭.૫૫

૮૬.૩૦

૨.૯૦

૨૩.૧૫

૩૪.૭૫

૭.૩૦

૫૮.૩૫

૮૭.૫૫

૩.૦૦

૨૩.૯૫

૩૫.૯૦

૭.૪૦

૫૯.૧૫

૮૮.૭૦

૩.૧૦

૨૪.૭૫

૩૭.૧૫

૭.૫૦

૫૯.૯૫

૮૯.૯૫

૩.૨૦

૨૫.૫૫

૩૮.૩૦

૭.૬૦

૬૦.૭૫

૯૧.૧૦

૩.૩૦

૨૬.૩૫

૩૯.૫૫

૭.૭૦

૬૧.૫૫

૯૨.૩૫

૩.૪૦

૨૭.૧૫

૪૦.૭૦

૭.૮૦

૬૨.૩૫

૯૩.૫૦

૩.૫૦

૨૭.૯૫

૪૧.૯૫

૭.૯૦

૬૩.૧૫

૯૪.૭૫

૩.૬૦

૨૮.૭૫

૪૩.૧૦

૮.૦૦

૬૩.૯૫

૯૫.૯૦

૩.૭૦

૨૯.૫૫

૪૪.૩૫

૮.૧૦

૬૪.૭૫

૯૭.૧૫

૩.૮૦

૩૦.૩૫

૪૫.૫૦

૮.૨૦

૬૫.૫૫

૯૮.૩૦

૩.૯૦

૩૧.૧૫

૪૬.૭૫

૮.૩૦

૬૬.૩૫

૯૯.૫૫

૪.૦૦

૩૧.૯૫

૪૭.૯૦

૮.૪૦

૬૭.૧૫

૧૦૦.૭૦

૪.૧૦

૩૨.૭૫

૪૯.૧૫

૮.૫૦

૬૭.૯૫

૧૦૧.૯૫

૪.૨૦

૩૩.૫૫

૫૦.૩૦

૮.૬૦

૬૮.૭૫

૧૦૩.૧૦

૪.૩૦

૩૪.૩૫

૫૧.૫૫

૮.૭૦

૬૯.૫૫

૧૦૪.૩૫

૪.૪૦

૩૫.૧૫

૫૨.૭૦

૮.૮૦

૭૦.૩૫

૧૦૫.૫૦

૪.૫૦

૩૫.૯૫

૫૩.૯૫

૮.૯૦

૭૧.૧૫

૧૦૬.૭૫

૪.૬૦

૩૬.૭૫

૫૫.૧૦

૯.૦૦

૭૧.૯૫

૧૦૭.૯૦

૪.૭૦

૩૭.૫૫

૫૬.૩૫

૯.૧૦

૭૨.૭૫

૧૦૯.૧૫

૪.૮૦

૩૮.૩૫

૫૭.૫૦

૯.૨૦

૭૩.૫૫

૧૧૦.૩૦

૪.૯૦

૩૯.૧૫

૫૮.૭૫

૯.૩૦

૭૪.૩૫

૧૧૧.૫૫

ુ રાત રાજયના વાહનોના ર
જ
REGISTRATION AUTHORITY

ર

શન માટ નકક કરલ જ લાના કોડ નંબર
CODE NO.

ર ગ અથો રટ

અમદાવાદ

AHMEDABAD

GJ-1

મહસાણા

MAHESANA

GJ-2

રાજકોટ

RAJKOT

GJ-3

ભાવનગર

BHAVNAGAR

GJ-4

SURAT

GJ-5

વડોદરા

VADODRA

GJ-6

ના ડયાદ

NADIAD

GJ-7

પાલન રુ

PALANPUR

GJ-8

હમંતનગર

HIMATNAGAR

GJ-9

મનગર

JAMNAGAR

GJ-10

ુ નાગઢ

JUNAGADH

GJ-11

ુ
જ

BHUJ

GJ-12

રુ નગર

SURENDRANAGAR

GJ-13

અમરલી

AMRELI

GJ-14

વલસાડ

VALSAD

GJ-15

ભ ચ

BHARUCH

GJ-16

ગોધરા

GODHARA

GJ-17

ગાંધીનગર

GANDHINAGAR

GJ-18

બારડોલી

BARDOLI

GJ-19

દાહોદ

DAHOD

GJ-20

નવસાર

NAVSARI

GJ-21

રુ ત

પોલીસ કિમ નર કચેર ની લાયસ સ શાખામાંથી આપવામાં આવતા પરવાના તેની
નંબર

૧
૧

પરવાનાની

પરવાનો

િવગત

મેળવવા

ુ લફ
અ

ર

/અર

બાબત

૩

તથા ર ુ કરવા

ગે ની ફ /

માટ ંુ ફોમ

૨

અરજદાર કરવાની કાયવાહ

પરવાના

િનયત નમુના

એક વષર્ના

પરવાના

મુજબનુ ં ફોમર્ નં.

૫૦૦/-

(અ)કાયમી

AE – ૫ તથા

લાયસ સ

અરજી

કચેર તરફથી કરવાની કાયવાહ

રુ ાવા /

દ તાવેજો ની િવગત

૪

દા ખાનાની

યા અને ફ સબંધી િવગતો.

૫
.

૧. િનયત જગ્યાનો નકશો એમોિનયા
િપ્ર ટ ૪ નકલમાં (સાઇડ લાન
સાથે ) રજુ કરવો.
૨. દુ કાનની જગ્યાના માલીકી

(બ)હંગામી

પુરાવા (દ તાવેજ / ભાડા કરારની

લાયસ સ

નકલ)
૩. ઉંમર, રહેઠાણના પુરાવા.

૬
૧. અરજી ફોમર્ની તમામ િવગતો ચકાસણી
૨.

તે િવ તારના પો. ટે .ના પો.ઇ સ. નો

અિભપ્રાય.
૩. સુરત યુ.કોપ રે શન ના ફાયર અને
આરોગ્ય ખાતાનો એન.ઓ.સી.
૪. તમામ બાબતોની ચકાસણી અને

મેડીકલ ફીટનેશ સટ .

માિહતી ભેગી કયાર્ બાદ યોગ્ય જણાયે

બે ફોટા.

િનયત નમુના ફોમર્ નં. ર૪ માં જ રી
પરવાનો આપવામાં આવશે.
પ. હંગામી લાયસ સ અને કાયમી
લાયસ સ ૪૫૦ િક.ગ્રામ ના લાયસ સ માટે
પો.કિમ. ી તરફથી આપવામાં આવે છે .
અને ૧૧૦૦ િક.ગ્રામ ના લાયસ સ માટે
પો.કિમ. ી તરફથી એન.ઓ.સી. આપી અને
તે ચીફ કંટ્રોલર ઓફ એક લોઝીવ મુબ
ં ઇ
તરફથી લાયસ સ આપવામાં આવે છે .

ર.

હિથયાર

િનયત

નમુના

પરવાના

અરજી

ફોમર્

.૧૦૦/-

(પ તો,

નમુના

-૬

રી યુઅલ

રીવો વર,
ગન/રાયફલ)

.૧/- ની કોટર્
ફી

સાથેની

અરજી.

લાયસ સ

ફી

૧. જ મ તારીખ, જ મ થળ,

૧. અરજદારના સામાિજક મોભાની

રહેઠાણ અંગેના પુરાવા દા.ત.શાળા

ચકાસણી

છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર જન્મ ન ધણી,

ર. હિથયારની જ રીયાત.

રે શનકાડર્ નકલ, મતદાર યાદીની

૩. પોલીસ દફતર મુજબ અરજદારનુ ં

િનયત નમુનાના

નકલ િવગેરે.

પ ૂવર્વ ૃતાંત અને ચાિરત્રય.

ચલણમાં

ર. અરજી તથા ફોમર્માં દશાર્ વેલ

૪. હિથયાર વાપરવાની તથા સાચવવાની

અ ય િવગતો અંગેના પુરાવા.

આવડત.

ફી

.૫૦

(ફી

ભરવાની

રહે

છે .)

૩.

હેત ુ માટે અને

િવ તાર માટે

હિથયાર માંગેલ હોય તે અંગેના
યાજબી કારણો તેમજ તે માટે ના
ધંધાના પુરાવા.

પ. જ રી જણાય તેવી બાબતોની ચકાસણી
બાદ િદન-૭૫ માં અરજીનો િનકાલ કરી
િનયત નમુના મુજબના ફોમર્ નં.૩ માં
પરવાનો આપવામાં આવે છે .

૪. સેલટે ક્ષ, ઇ કમટે ક્ષ ભરે લ
રીટનર્ની છે લા પાંચ વષર્ની િવગત
સાથેની નકલ.
પ.આવકનો દાખલો પાસપોટર્
સાઇઝના બે ફોટા.
ર. બ્રીચ લોડીંગ

ઉપર મુજબ

રાયફલ
૩. રીમ ફાયર

લાયસ સ

૬૦

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

રી યુઅલ ૩૦
ઉપર મુજબ

કાટ જનો ઉપયોગ

લાયસ સ

૪૦

રી યુઅલ ર૦

કરતી રર બોરની
રાયફલો બ્રીચ
લોડીંગ મુધ બોર
અને રાયફલો
૪. એમ.એલ. ગન ઉપર મુજબ

લાયસ સ ફી

એર ગન

૧૦ રી યુઅલ
ફી ૫

૩.

બુિકંગ

િવગતવારની

એક િદવસના

૧. અરજદારે થળ િવ તારના

અરજદારની અરજીને પુરાવા સાથે

િપ્રમાઇસીસ

અરજી

એક બુિકંગ

પુરાવા.

ચકાસણી કયાર્ બાદ સંબિં ધત િવ તારના

ઓિફસના

૨. નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેરની

પો.ઇ સ.નો ACP, DCP મારફતે મેળ યા

એન.ઓ.સી.

બાદ યોગ્ય જણાયેથી િનયત નમુના

૩. ઇલેકટ્રીક ઇ પેકટરનુ ં

મુજબના ફોમર્માં પરવાનો આપવામાં આવે

પ્રમાણપત્ર.

છે .

લાયસ સ
પરવાના

.૮/- દરે

૪. યુ. કોપ . આરોગ્ય ખાતાનુ ં
પ્રમાણપત્ર.
પ. જગ્યાના માિલકનો સંમિત પત્ર.
૬. કલાકારનો સમંિત/ સાં કૃિતક
પ્રમાણપત્ર (નાટક માટે )
૭. એસ.એમ.સી. હે થ એ ડ
ફાયરની એન.ઓ.સી.
૮. એસ.એમ.સી. સં થા ન ધણી

પ્રમાણપત્ર.
૯. પાક ગેના ફોટા
૪.

૧. હોટલ માટે

૧. માિલકી પુરાવો. / ભાડા કરાર

તે વ તારના પો. ટે . તરફથી ચકાસણી

વાિષર્ક .૨૭૫/-

૨. જગ્યાનો લાન (સાઇટ લાન

કરાવી અિભપ્રાયમેળવી યારબાદ િનયત

િવગતવારની

ના દરે અને

સાથે)

નમુના ફોમર્ નં.૨ માં યોગ્ય જણાયે પરવાનો

અરજી

વધુમાં વધુ દશ

૩. અરજદાર/મેનેજરનુ ં શાિરરીક

આપવામાં આવે છે .

વષર્ સુધીની

ડોકટરી પ્રમાણપત્ર.

મુદત માટે ભરી

૪. યુ. કોપ .નુ ં આરોગ્ય ખાતાનુ ં

શકાશે.

પ્રમાણપત્ર.

૨. હંગામી

૫. ગે ટ હાઉસના માટે બાંધકામની

હોટલ લાયસ સ

મેળવેલ કોપ રે શન / સુડા રજા

માટે ની ફી

િચ ી /બી.યુ.સી.

હોટલ, ગેસ હાઉસ નમુનાના
પરવાના.

ભાગ-૧

ફોમર્
મુજબ

૬. યુ. કોપ .નુ ં ખા

.૨૭૫/૩. હોટલ, ગે ટ
હાઉસ

પ્રદાથર્ન ુ ં

પ્રમાણપત્ર.

લોજીંગ

બોડીંગ

માટે

.૧૦૦૦/વાિષર્ક અને તે
વધુમાં વધુ ત્રણ
વષર્

માટે ની

મુદત સુધી.
૫.

પેટ્રોિલયમ

િનયત

નમુના

પરવાના.

મુજબ અરજી

-

૧.

તે થળના લાન

અત્રેની કચેરી તરફથી સુરત શહેરી િવકાસ

(એકસ લોઝીવ િડપાટર્ મેનટ
ં ઇ
્ મુબ

સ ા મંડળ, કાયર્પાલક ઇજનેર, સુરત

ુ કરાવેલ)
/ નાગપુર તરફથી એ વ

મહાનગર પાલીકાના ફાયર ખાત ું તથા

ર. થળ જગ્યાના માલીકી પુરાવા.

સંબિં ધત

૩.

અિભપ્રાય મેળવી અત્રેથી ન.ઓ.સી.

તે પેટ્રોિલયમ કંપની ડીલર

તે િવ તારના પો. ટે . તરફથી

શીપની લેટરથી આપેલ આદે શની

આપવાની રહે છે . અને તેની પરવાનો

નકલ

એકસ લોઝીવ ડીપાટર્ મે ટ પાસેથી
મેળવવાનો રહે છે .

તે

