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:: જાહરેનામ ું :: 
-:પોજદારી કાર્યરીતી અધધનીર્મ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નું.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વરે્ કાઢેલ હ કમ :- 
                                                                              ક્રમાુંક:એસ.ફી./જેલસ રક્ષા/૧૭૦/૨૦૨૧ 

 

                  ભતુકાભા ં ફનેર દેળ મલયોધી તથા વભાજ મલયોધી ફનાલોની તાવ દયમ્માન આલા 
ફનાલોભા ંવડંોલામેર આયોીઓભા ંજેરભા ંયશરે કેદીઓ ણ વાભરે શોલાની શકકક્ત જાણલા ભેર છે તેભજ 
તાજેતયભા ં જેર કસ્ટડીભા ં યશરે આયોીઓ જાપ્તાભાથંી બાગી જલાના ફનાલોની તાવ દયમ્માન ણ જે 
શકકકત ફશાય આલેર છે તે મજુફ આ કેદીઓ તેઓની જેર કસ્ટડી દયમ્માન ોતાની ાવેના ભોફાઇર પોનનો 
ઉમોગ કયતા શોલાની શકકકત તાવ દયમ્માન જણામેર છે તેભજ જેરભા ંયશરે દેળ મલયોધી ક્રુત્મ કયલા લાા 
ઇવભો આ યીતે જેરભા ંયશી ભોફાઇરનો ઉમોગ કયી ત્રાવલાદી પ્રવમૃતઓને અંજાભ આતા શોમ છે જેથી દેળની 
આંતયીક વરાભતી તથા ભાનલ જીંદગીની ખલુાયી ન થામ અને રોકોની મભરકતને નકુવાન ન થામ તેલા કૃ્રત્મ 
અટકાલલા તથા સયુક્ષાને ધ્માને રઇ તકેદાયી ના ગરા રૂે સયુત રાજોય ભધ્મસ્થ જેર મપ્રભાઇવીવભા ં
(વકુંરભા)ં અમકુ મનમતં્રણો  મકુલાન ુજરુયી જણામ છે.  

:: હ  ક મ ::  
લાસ્ત,ે હુ ંઅજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી કામયયીતી 

અમધમનમભ વને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની રૂએ આથી હુ ંહકુભ કરુ છ ં
કે, સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય મલસ્તાયભા ં આલેર સયુત રાજોય ભધ્મસ્થ જેર મપ્રભાઇવીવભા ં (વકુંરભા)ં  
વરાભતી અન ેસયુક્ષાના કાયણોને ધ્માને રઇ આ મપ્રભાઇવીવભા ંકોઇણ વ્મક્ક્ત ભોફાઇર પોન, આઇેડ કે દૂય 
વચંાય ભાધ્મભના અન્મ ગઝેેટ્વ નો ઉમોગ કયી ળકળે નશીં અને ભોફાઇર પોન કે વીભકાડય કે દૂય વચંાય 
ભાધ્મભના અન્મ ગેઝેટ્વ વાથે યાખી ળકળે નશીં તેભજ આલા કોઇ વાધનો/ ગઝેેટ્વ વાથે જેરના પ્રમતફમંધત 
મલસ્તાયભા ંપ્રલેળ કયી ળકળ ેનશીં /કયળે નશીં 

-:: અવાદ::- 
                 કોઇ ણ જાશયે યાજ્મ વેલક કે જે ોતાની પયજ ના બાગ રૂે ફધંામેર છે તેલી વ્મક્ક્ત ને તેની 
પયજ દયમ્માન આ હકુભ રાગ ુડળે નશીં.  
 

:: અમલવારીનો સમર્ :: 
                 આ હકુભ તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક:૦૦/૦૦ થી તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ના કલાક:૨૪/૦૦ વાગ્ર્ા 
સધુી સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયશ્રીની શકુભત શઠે ના વભગ્ર મલસ્તાયભા યેશળેે. 

 

:: પ્રધતફુંધધત ધવસ્તાર :: 
              સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયશ્રીની શકુભત શઠે સયુત રાજોય ભધ્મસ્થ જેર મપ્રભાઇવીવભા ં(વકુંર 
ભા)ં નો વભગ્ર મલસ્તાયભા ંયેશળેે. 

:: ધિક્ષા :: 
આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મક્ક્ત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮ 

મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 
આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભય 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 ધવજ્ઞપ્તત:: 
 

તભાભન ેવ્મક્ક્તગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળક્ય ન શોમ આથી એક તયપી હકુભ કરૂ 
છ ંકે, જાશયે જનતાની જાણ વારૂ સ્થામનક લતયભાન ત્ર,આકાળલાણી અન ેદુયદળયન કેન્ર ભાયપત ેપ્રમવધ્ધ્ધ દ્વાયા 
તથા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય, નામફ ોરીવ કમભળનય તથા ોરીવ 
કમભશ્નય કચેયીના નોટીવ ફોડય ઉય હકુભની નકર ચોટાડી પ્રમવધ્ધ્ધ કયલાભા ંઆલળ.ે તેભજ વશરેાઇથી જોઇ 
ળકામ તેલી જાશયે જગ્માઓ ઉય હકુભની નકર ચોટાડી પ્રમવધ્ધ્ધ કયલાભા ં આલળે. ગજુયાત ોરીવ એક્ટ 
કરભ:૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ણ આ હકુભની જાશયેાત કયલા અમધકૃત ગણાળ.ે                     
                 આજયોજ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયા વશી વીક્કા કયી આરે છે. 
  

 
પ્રધત,     
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી-૧,૨ તથા ટ્રાકપક અને ક્રાઇભ,સ૨ુત ળશ૨ે 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રીતભાભ, 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 લતયભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સધવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, 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, ભાકશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.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. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થાધનક વતયમાનત્રો, આકાિવાણી તથા દ રદિયન કેન્ રમાું પ્રધસ ધ કરવા સારૂ.) 
 


