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ોરીવ કમભશ્ર્નયની કચેયી, સયુત ળશયે. 
ોરીવ બલન, અઠલારાઇન્વ, સયુત ળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

મલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special.cp.sur@gmail.com 

 

:: જાહરેનામ ું :: 
-:: પોજદારી કાર્યરીતત અતધતનર્મ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું. ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વરે્  કાઢેલ હ કમ ::- 
                                               ક્રમાુંક: એસ.ફી/ ડ્રોન કેમેરા અંગેન ું જાહરેનામ ું/૧૩/૨૦૨૧. 

 

સયુત ળશયે મલસ્તાયભા ંઆલેર લાઇટર ઇન્સ્ટોરેળન, એયોટટ , શજીયાોટટ  લી.આઇ.ી./ 

લી.લી.આઇ.ી. યશઠેાણ તેભજ કચેયીઓ, અગત્મની વયકાયી કચેયીઓ લગેયે જગ્માની સયુક્ષા કયલાની 

જલાફદાયી ળશયે ોરીવની છે. રયભોટ કંટ્રોર  વચંાલરત કેભેયા રગાડરેા ડ્રોન અથલા એરયમર 

મભવાઇર, શરેીકોપ્ટય, ેયાગ્રાઇડય જેલા વવંાધનોથી દેળ મલયોધી વગંઠનો, આંતકલાદીઓ અને 

બાગંપોડીમા તત્લો ગેય રાબ રઇને સયુત ળશયેની સયુક્ષાને શાની શોંચાડલલાની ળકમતા નકાયી 

ળકામ નશીં, આ પ્રકાયના વવંાધનોથી ળશયેભા ંઆંતક પેરાલી, સરેુશ ળામંત જોખભામ તેભજ રોકોના 

જાનભારને નકુળાન કયે તેલી ળકમતા યશરેી છે. જેથી ોતાના અંગત વ્મલવામ ભાટે ડ્રોન કેભેયા 

યાખતા શોમ તેઓ ઉય મનમતં્રણ મકુવુ ંજરૂયી જણામ છે. 

:: હ કમ :: 
લાસ્તે, હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી 

કામટયીમત  અમધમનમભ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન-ં૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી 

હુકભ કરૂ ંછ ંકે, સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્રય મલસ્તાયભા ંયીભોટ કંટ્રોર વચંાલરત કેભેયા રગાડેરા ડ્રોન કે 

યીભોટ કંટ્રોર વચંાલરત એયીમર મભવાઇર, શરેીકોપ્ટય કે ેયાગ્રાઇડય, યીભોટ કંટ્રોર ભાઇક્રોરાઇટ 
એયક્રાપટ ચરાલનાય વચંારકે કે જેઓ ોતાના અંગત વ્મલવામ ભાટે યાખતા શોમ છે તેઓએ આ 

ડ્રોન કેમેરાની સુંપ ણય માહહતી જેવી કે મોડલ નુંફર, વજન, ક્ષમતાની તવગતો સાથે નજીકના ોલીસ 

સ્ટેશનમાું નોંધણી કરાવવાની રહશેે. 

           સયુક્ષા એજન્વીના યીભોટ કંટ્રોર ભાઇક્રોરાઇટ એયક્રાપટને આ જાશયેનાભાથી મકુ્તત આપ ુછ.ં 
 

:: અમલવારીનો સમર્ : 

   આ હ કમ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક:-૦૦/૦૦ થી તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ ના કલાક:- 
૨૪/૦૦ સ ધી અમલમાું રહશેે. 

 

:: તશક્ષા :: 
આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મરકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-

૧૮૮ મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 

  આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભટ આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય 
અને તેનાથી ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય 
ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     
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:: જાહરે તવજ્ઞપ્તત :: 

તભાભને વ્મરકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળકમ ન શોમ, આથી એક તયપી 

હુકભ કરંુ છ ં કે, જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતટભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અન ે દુ૨દળટન કેન્ર 

ભા૨પત ેપ્રમવઘ્ધી ઘ્લાયા તથા ોરીવ સ્ટેળનના વીનીમય ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, 

નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ કમભશ્ન૨ કચેયીના નોટીળ ફોડટ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી 

ક૨લાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી 

ક૨લાભા ં આલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હુકભની 

જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળે. 
 

આજ તાયીખ : ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અને મવક્કો કયી આેર છે. 

      
  પ્રતત,     
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી-૧,૨ તથા ટ્રારપક અને ક્રાઇભ,સ૨ુત ળશ૨ે 
(૨). નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે./ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે 
    (નકલો ચોંટાડી લાઉડ સ્ ીક૨, વાહન ઘ્વારા જાહરેાત કરાવવા સારૂ) 
(૫) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતટભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સતવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વલચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને મખુ્મ ોરીવ અમધકાયીશ્રી ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભારશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટટ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલટનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટટ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટટ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટટ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહભુાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થાતનક વતયમાનત્રો, આકાશવાણી તથા દ રદશયન કેન   દ્રમાું પ્રતસધ્ધ કરવા સારૂ.) 


