
D:\ALL JAHERNAMA - 2021 -\147- Fatakada (પટાકડા ફાફત-ેદારૂખાન)ુ-2021 -.doc1 

 

ો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 

 

 -: જાહ૨ેનામ ુ:- 
:: પોજદારી કાર્યકરીતી અધધનીર્મ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્ વર્ે  કાેેલ ુુકમ :: 

                   ક્રમાકં:એસ.ફી./પટાકડા પોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે.વગાડવા ર પ્રધતફધં અંગે /૧૪૭/૨૦૨૧  
સ૨ુત ળશ૨ે ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તા૨ભા ંએવુ ંઘ્માન ઉ૫૨ આલેર છે કે, રોકો રગ્ન પ્રવગં ેકે મલજમ 

વ૨ધવ તથા અન્મ કોઈ૫ણ પ્રકા૨ના ધામભિક વાભાજજક કે યાજકીમ ભેાલડા દ૨મ્માન જાશ૨ે ૨સ્તાઓ ઉ૫૨ કે યોડની 
ફુટાથ ઉ૫૨ તથા શોસ્ીટર, ળાાઓ, કોરજેોની નજીક ભોટા અલાજલાા પટાકડા પોડી આતળફાજી કયી પ્રવગં 
ઉજલતા શોમ છે, જેના રીધ ેટ્રાફપક વ્મલશા૨ ખો૨લાઈ જામ છે અને ટ્રાફપક ચકકા જાભ થઈ જામ છે તેભજ ઘણા 
ફનાલોભા ં પટાકડા પોડલાના તથા છુટા પેંકલાના રીધ ેરોકોન ેઈજા થમેરાના ફનાલ ફનેર છે અન ે નાના ભોટા 
આગના ફનાલો ફનતા જાનભારને નકુળાન થમેરાનુ ં ણ છે તદ્દઉયાતં શોસ્સ્ટરભા ં દાખર કયેર દદીઓ, 
ળાા/કોરજેોભા ં બણતા ં મલધાથીઓન ે ખરેર ૫ડતી શોમ છે, જેથી જાશ૨ે ૨સ્તા ઉ૫૨ ટ્રાફપક વ્મલસ્થા સચુારૂે 
જલામ યશ ે તેભજ રોકોના જાનભારનુ ં નકુળાન ન થામ. શોસ્ીટરભા ં દાખર દદીઓન ે તથા ળાા/કોરજેના 
મલદ્યાથીઓન ેખરરે ન ૫શોચ ેતે ભાટે તથા યામિના વભમે સતેુરા રોકોન ે મલક્ષ૫ે ન ૫ડે તે વારૂ નીચનેા કૃત્મો ઉ૫૨ 
પ્રમતફધં મકુલો ભને જરૂયી જણામ છે.  

-:: ુુ ક મ ::- 
                          લાસ્ ત,ે હુ ં અજમકુભાય તોભય(આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે  પોજદાયી કામયયીતી 
અમધમનમભ -૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં ૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હુકભ કરૂ ંછુ ંકે, 

:: પ્રધતફધંધત કૃત્ર્ો :: 
(૧) સ૨ુત ળશ૨ેના જાશ૨ે ૨સ્તા/યોડ તથા ફુટાથ ઉ૫૨ દારૂખાનુ/ંપટાકડા, પોડલા/વગાલલા ઉ૫૨ તથા 

આતળફાજી ક૨લા ઉ૫૨. 
(૨) સ૨ુત ળશ૨ેના જાશ૨ે ૨સ્તાઓ/યોડ તથા ફુટાથ ઉ૫૨ ફોમ્ફ, યોકેટ, શલાઈ તથા અન્મ પટાકડા જેનો વભાલેળ 

દારૂખાનાભા ંથતો શોમ તેલા પટાકડા વગાલી ૨સ્તા ઉ૫૨ કે ફુટાથ ઉ૫૨ કે કોઇ વ્મફકત ઉ૫૨ કે જાશયેભા ંછુટા 
પેંકલા ઉ૫૨. 

(૩) સ૨ુત ળશ૨ે ોરીવ કમભશ્નયેટના વભગ્ર મલસ્તા૨ભા ંયામિ ના કરાક.૨૨-૦૦ થી વલા૨ ના કરાક. ૦૬-૦૦ સધુી 
પટાકડા/ દારૂખાનુ ંપોડલા ઉ૫૨. 

(૪) સ૨ુત ળશ૨ે ોરીવ કમભશ્નયેટના વભગ્ર મલસ્તા૨ભા ં આલેર તભાભ કોટય કચેયી, શોસ્ીટર, ળાાઓ, કોરેજો, 
ળૈક્ષણણક વસં્થાઓના ૧૦૦ ભીટ૨ની મિજમાના મલસ્તા૨ભા ંપટાકડા/ દારૂખાનુ ંપોડલા તથા ડી.જે.લગાડલા ઉ૫૨. 

(૫) ેટ્રોર જેલા અથલા વગી ઉઠે તેલા દાથોથી યવામણીક કાયખાનાઓ આલરે શોમ તેલા મલસ્તાયના ૧૦૦ ભીટય 
મલસ્તાયભા ંપટાકડા પોડલા ઉય. 

(૬) ખાસ કરીને  ડુમ્મસ ો.સ્ટે.ધવસ્તારમા ં આવે લ સરુત એરોટયની પરતી દદવાલ/પેન્સીંગ તારની વાડ ઘે રાવામા ં
કોઇણ ઇસમે  હવાઇ રોકેટ અથવા આકાશ તરપ ઉડે તે વા દારૂખાના કે પટાકડા પોડવા ઉર તથા ઉતર થી 
દક્ષિણ દદશામા ંરન-વે  હોર્. જેથી એરોટયની ફાઉન્રી દદવાલ થી ૧.૫ દક.મી. એરીર્લ ડીસ્ટન્સ સધુી પવૂય થી 
ધિમ દદશામા ંએરોટયની ૦.૫ દક.મી. એદરર્લ ડીસ્ટન્સ સધુી કોઇણ વ્ર્ક્તત આતશફાજી તે મજ ડી.જે.મા ંતથા 
અન્ર્ રીતે  ડીસ્કો લાઇટ(લે ઝર લાઇટ્)નો ઉર્ોગ નહીં કરી શકે.  

(૭) શજીયા અને ઇચ્છાોય ો.સ્ટે. મલસ્તાયભા ં આલરે ઓધોણગક એકભો જેલા કે, (૧) એસ્વાય (૨) વેર (૩) 
એન.ટી.ી.વી. (૪) ફયરામન્વ (૫) એર.એન્ડ.ટી.ોટય (૬) ક્રઇનયએનજી (૭) જી.એવ.ઇ.જી. ાલયપ્રાન્ટ 
(૮)એ.ફી.જી.કંની (૯) જી.એવ.ી.વી.નીટકો (૧૦) અદાણી (૧૧) એ.ફી.જી.ળીમાડય (૧૨) અલ્ટ્ટ્રાટેક મવભેન્ટ 
(૧૩) અંબજુા મવભેન્ટ(૧૪) આઇ.ઓ.વી. (૧૫) ગેઇર ઇન્ડીમા રી (૧૬) ઓ.એન.જી.વી. (૧૭) ફક્રબકો (૧૮) 
એચ.ી.વી.વેર. (૧૯) ફી.ી.વી.એર. (૨૦ ) આઇ.ફી.ી. મલગેયે કંનીના કંમ્ાઉન્ડના ૫૦૦ ભીટયના ઘેયાલાભા ં
કોઇણ ઇવભે શલાઇ યોકેટ અથલા આકાળ તયપ ઉડે તેલા દારૂખાના કે પટાકડા પોડલા ઉય. 
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::  પ્રધતફધંધત ધવસ્તાર :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયની હુકભત શઠેનો વભગ્ર મલસ્તાય. 

 

:: અમલવારીનો સમર્ :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્ નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક:૦૦/૦૦ થી 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક:૨૪/૦૦ સધુી  આ હુકભનો અભર કયલાનો યશળેે.  
:: ધશિા :: 

આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મફકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ 
મળક્ષાને ાિ થળે. 

આ હકુભ અન્લમ ેસયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભય આમવસ્ટન્ટ વફ ઇંવકેટય અન ેતેનાથી 
ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓન ેઆ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભ ે ઇ.ી.કો. 
કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે. 

  :: જાહરે ધવજ્ઞપ્તત ::  
તભાભને વ્મફકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હુકભ કરૂ છુ.ંકે, 

જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતયભાન૫િ, આકાળલાણી અન ે દુ૨દળયન કેન્ર ભા૨પત ે પ્રમવધ્ધી ઘ્લાયા તથા 
ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ કમભશ્ન૨ 
કચેયીના નોટીળ ફોડય ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવધ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી 
જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવસ્ઘ્ધ ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ 
ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હુકભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળ.ે 
                 આજ તાયીખ : ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવકકો કયી આેર છે. 
 

  
પ્રધત,                     
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વેક્ટય-૧,૨  તથા ટ્રાપીક અને ક્રાઇભ, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર ઈન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. (તભાભ લતયભાન૫િો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આ૫લી.) 
 

સધવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વણચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, 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, ભાફશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્ટ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્ટ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટય , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટય , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટય , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્ટ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત     ( સ્થામનક લતયભાનિો, આકાળલાણી તથા દુયદળયન કેન્ર ભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.)  

 


