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ોરીવ બલન, અઠલ ર ઇન્વ, સયુત ળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

વલળે ળ ખ , કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કાંટ્રોર રૂભ પેકવ નાં. ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

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

 

:: જાશયેન મુાં :: 
:: ફોજદારી કાર્યરીતી અધધનીર્મ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના ન.ંર) ની કલમ ૧૪૪ અન્ વર્ે  કા લેલ ુકકમ ::              

                            ક્રમાકં   સ..ીી. હોટલ,લોજમા ંરોકાણ કરનાર ધવદલશી નાગરીકની માહહતી અંગે   ૧૮૦ ર૦૨૧. 
ગપુ્ તચય વાં્ થ ઓનાન  લખતો લખતન  અશલે રો અને અમકુ ફન લોથી જણ મ છે કે, ત્ર વલ દી/ 

અવ ભ જીક તત્ લો ળશયેોન  યશણે ાંક વલ્ ત યોભ ાં તથ  શોટર, રોજ, ફોડમગભ ાં ગપુ્ ત શળયો ભેલી, જાશયે વર ભતી 
અને ળ ાંવતનો બાંગ કયે છે તેભજ ભ નલ જીંદગીની ખલુ યી થ મ અને જાશયે/રોકોની વાંવિને નકુળ ન શોંચ ડલ ની 
કોળી કયે છે. 

ફશ યન  દેળ ફશ યથી શલત  શલ  તત્ લો કોઇન  ભક ન બ ડ ે ય ખીને યશતે  શોમ છે તથ  શોટર, 
રોજ, ફોડમગ વલગેયે જગ્ મ નો વલક કયી ્ થ વનક સયવ્ થવતથી ભ શીતગ ય થઇ ને તેઓના ત્ર વલ દી રવૃતવ્િઓનાને જાજાભ 
શત  શોમ છે. જેથી બ ડથેી ભક ન, શોટર, રોજ, ફોડમગભ ાં શળયો શત  ભ લરકો ઉય થોડ ક વનમાંત્રણો 
મકુલ નુાં દેળની સયુક્ષ  સયરવૃેક્ષ્ મભ ાં જરૂયી જણ મ છે. 

-   ુક ક મ   - 
લ ્ ત,ે હુાં અજમકુભ ય તોભય (શઇ.ી.એવ.) ોરીવ કવભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદ યી ક મયયીતી અવધવનમભ 

-૧૯૭૩(૧૯૭૪ન  નાં.-૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ે ભને ભેર વિ ની રૂ એ શથી હકુભ કરૂાં છાં કે, સયુત ળશયે ોરીવ 
કવભશ્નયેટ વલ્ત યન  ભક ન, શોટર, રોજ, ફોડમગ વલદેળીઓનાને બ ડથેી શત  ભ લરકો કોઇણ વલદેળી વ્ મક્તિતન ે
બ ડથેી શે ત્ મ યે તેની જાણ ય૪-કર કભ ાં વફાંધીત ોરીવ ્ ટેળનભ ાં કયલ ની યશળેે. તે વવલ મ કોઇ વ્ મક્તિતન ે
શોટર, રોજ, ફોડમગ ભ લરકો બ ડ ેશી ળકળે નશીં. 
 

(૧) શની શોટર, રોજ, ફોડમગભ ાં વલદેળી ન ગસયક શલ ે ત્ મ યે તેન   વોટય, વલઝ  અન ે બ યતભ ાં શવ્ મ  
જાગેની વલગતો કોી વશીતની રેલી. 

(ય) વલદેળી ન ગસયકન   વોટય , વલઝ  અને બ યતભ ન  વયન ભ  અને વલદેળી ન ગસયક તયીકે નોંધણી કય લેર 
શોમ તો યેવીડને્ વીમર યભીટની કોી ભેલલી અને યેકડયભ ાં ય ખલી. 

(૩) વલદેળી ન ગસયકન ેરગત  વી-પોભય વનમભ મજુફ વી-પોભય પોયેનવય યજી્ ટે્રળન રૂસ વ વન-ે૧૯૩૯ મજુફન  નમનુ  
મજુફન  પોભયભ ાં પોયેનવય બ્ ાંચભ ાં ય૪-કર કભ ાં યીોટય વશીત યજુ કય લ ન  યશળેે. 

(૪) અજાણ્ મ  વલદેળી ન ગસયકોને શોટર, રોજ ફોડમગભ ાં રવૃલળે શલો નશીં. 
() વલદેળી વલઝીટયનુાં બકુીંગ કય લન યન  ન ભ, વયન ભ , ટેરીપોન વશીતન  નક્કય યુ લ  ભેલલ . 
(૬) સયુત ળશયેભ ાં કઇ જગ્ મ એ કમ  ક ભ ભ ટે કોને-કોને ભલ ન  છે ? કેટરો વભમ યોક લ ન  છે ? તેની વાંણુય 

વલગત ભેલલી. 
(૭) કોઇણ મવુ પયની ળાંક ્ દ સશરચ ર જણ મેથી ત ત્ ક રીક ોરીવન ેજાણ કયલી. 
(૮) શોટર, રોજ, ફોડમગભ ાં વી.વી. ટી.લી. કેભેય ની વ્ મલ્ થ  ય ખલી અને વી.વી. ટી.લી. યેકોડમગન  ફેકઅ ત્રણ 

ભ વ સધુી ય ખલ ન  યશળેે. 
(૯) શોટર, રોજ, ફોડમગ, ગે્ ટ શ ઉવ, ધભયળ  ભ ાં યોક ણ ભ ટે શલત  મવુ પયો જે લ શનભ ાં શલે તે લ શનનો 

રવૃક ય, યજી્ ટે્રળન નાંફય, યજી્ ટયભ ાં નોંધલ નો યશળેે. જો ્ રીક ટ્ર ન્ વોટયભ ાં શલેર શોમ તો તે મજુફ 
યજી્ ટયભ ાં નોંધ કયલ ની યશળેે. 

(૧૦) વલદેળી ન ગસયકોનો ભોફ ઇર નાંફય યજી્ ટયભ ાં નોધલ નો યશળેે.  
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https://shahersuraksha.com  શ લેફવ ઇટ ઉય જાશયે જનત એ કોઇ ણ 
જાશયેન ભ ઓનાભ ાં જણ લેર ભ સશતી પયજીમ ત અરોડ કયલ ની યશળેે. તેભજ ોરીવ ્ટેળનન  થ ણ  
ઇન્ચ ર્જશ્રીઓનાએ તેભન  ો.્ટે. વલ્ત યભ ાં  શ ફ ફતની રવૃવવધ્ધી કયલ ની યશળેે. શ લેફવ ઇટ ફ ફતે 
લધ ુભ સશતી ભ ટે ડી.વી.ફી. ો.્ટે. નો વાંકય કયલ નો યશળેે.  

   અમલવારીનો .મર્    
સયુત ળશયે ોરીવ કવભશ્ નય શકુભત શઠેન  વભ્ર  વલ્ ત યભ ાં તા.૦૧ ૧૦ ૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦ ૦૦ થી 

તા.૨૯ ૧૧ ૨૦૨૧ ના કલાક ૨૪ ૦૦ શ હકુભનો અભર કયલ નો યશળેે.  
                                            ધશક્ષા    

શ હકુભનો બાંગ કયન ય વ્મસકત બ યતીમ પોજદ યી અવધવનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ 
વળક્ષ ને  ત્ર થળે. 

શ હકુભ અન્લમે સયુત કવભશ્નયેટભ ાં પયજ ફજાલત  અન ભય શવવ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અન ેતેન થી 
ઉયન  દયજજાન  કોઈ ણ ોરીવ અવધક યીશ્રીઓનાન ેશ જાશયેન ભ નો બાંગ કયન ય ઇવભો વ ભ ેઇ.ી.કો. કરભ 
૧૮૮ મજુફ પયીમ દ ભ ાંડલ  ભ ટે અવધક્ત કયલ ભ ાં શલ ેછે 

                                        જાહલર ધવજ્ઞધ ત    
તભ ભને વ્ મક્તિતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળકમ ન શોઇ શથી એક તયપી હકુભ કરૂ છાં કે, 

જાશયે જનત ની જાણ વ રૂ ્ થ વનક લતયભ ન ત્ર, શક ળલ ણી અને રુયદળયન કેન્ ર ભ યપત ે રવૃવવધ્ધી દ્વ ય  તથ  
ોરીવ ્ ટેળનન  ોરીવ ઇન્ ્ ેકટય,ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ નય, ન મફ ોરીવ કવભશ્ નય તથ  ોરીવ કવભશ્ નય 
કચેયીન  નોટીવ ફોડય ઉય હકુભની નકર ચોંટ ડી રવૃવવધ્ ધ કયલ ભ ાં શલળે. તેભજ વશરે ઇથી જોઇ ળક મ તેલી 
જાશયે જગ્ મ ઓના ઉય હકુભની નકર ચોંટ ડી રવૃવવધ્ ધ કયલ ભ ાં શલળે. ગજુય ત ોરીવ એકટ કરભ- ૧૬૩ મજુફ 
ોરીવ અવધક યીઓના ણ શ હકુભની જાશયે ત કયલ  અવધક્ત ગણ ળે. 

 શજ ત યીખ :- ૨૯/૦૯/ય૦૨૧ ન ાં યોજ ભ યી વશી અને વવક્કો કયી શેર છે 

 

 

 
પ્રધત,     
(૧) અવધક ોરીવ કવભશ્ન૨શ્રી, વેિટય-૧,૨ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૨) અવધક ોરીવ કવભશ્ન૨શ્રી, ટ્ર પીક અને ક્ર ઇભ, સ૨ુત ળશ૨ે  
(૩) ન મફ ોરીવ કવભશ્ન૨શ્રી, તભ ભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ન૨શ્રી તભ ભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૫) તભ ભ ો.્ટે.ઈન્ચ ર્જશ્રીઓના, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટ ડી ર ઉડ ્ ીક૨, લ શન દ્વ ય  જાશયે ત કય લલ  વ રૂ) 
(૬) તભ ભ ળ ખ  ઈન્ચ ર્જશ્રીઓના, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કાંટ્રોર ઈન્ચ ર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. (તભ ભ લતયભ ન૫ત્રો તથ  ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર શ૫લી.) 
.ધવનર્ નકલ ૨વાના:- 
(૧) અવધક મખુ્મ વલચલશ્રી, ગશ્ વલબ ગ, ગ ાંધીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશ વનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશ વનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુય ., ગ ાંધીનગ૨. 
(૩) અવધક ોરીવ ભશ વનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુય ., ગ ાંધીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદ લ દ ળશ૨ે, ય જકોટ ળશ૨ે/લડોદય  ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશ વનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યવુનવવ૫ર કવભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) ન મફ ોરીવ ભશ વનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  

https://shahersuraksha.com/
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(૯) ોરીવ અવધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) વનમ ભકશ્રી, ભ સશતી ખ ત,ુ ગ.ુય ., ગ ાંધીનગ૨. 
(૧૧) જીસર  વ૨ક યી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ રવૃેવ લડોદય , (ગેઝેટ બ ગ-૧ ભ ાં રવૃવવઘ્ધ ક૨લ  વ રૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેસલે ો.્ટે. 
(૧૪) ૨જી્ટ્ર ૨શ્રી, શ ઈકોટય , ગ.ુય ., વોર  યોડ, અભદ લ દ. 
(૧૫) ૨જી્ટ્ર ૨શ્રી, ડી્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટય , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જી્ટ્ર ૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટય , સ૨ુત. 
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