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:: જાહયેનામ ું :: 
:: પોજદાયી કામયકયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નું.-૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્ વમે  કાેેર ુ કભ :: 

                  ભાુંક : એસ.ફી./ભોફાઇર/ સીભ કાર્ય રે -વે ચ અંગે  ભહહતી યાખવા ફાફતે / ૧૮૨/ય૦૨૧ 

યાજ્મભા ંફનતા ગનુ્શાઓભા ંભોફાઇર પોનના ઉમોગ થામ છે. તેભજ ભોફાઇર ચોયીના ગનુ્શાઓનુ ં
પ્રભાણ લધલા ાભેર છે. આલા ગનુ્શાઓ ળોધી કાઢલા ભાટે ગનુ્શાભા ંલયામેર અથલા ગમેર ભોફાઇર પોનના 
IMEI નફંયનુ ંટે્રકીંગ કયી ને ગનુ્શાના મુ સધુી શોચલા પ્રમત્નો કયલાભા ંઆલે છે.  

ઘણી લખતે ભોફાઇર પોનના લયાળ કતાા સધુી શોંચલાભા ંઆલે ત્માયે જાણલા ભેર છે કે, તેભને 
કોઇ અજાણ્મા ભાણવ ાવેથી ભોફાઇર ખયીદેર છે. જે ભોફાઇર લેચનાય/ખયીદ કયનાયને ચોયામરે અથલા 
ગનુ્શાઓભા ંલયામેર શોલાની ભાહશતી શોતી નથી અને ભોફાઇર ટે્રકીંગ કયી અને ગનુ્શાના મુ સધુી શોચ ે
ત્માયે એવ ુજાણલા ભે છે કે ભોફાઇર કોઇ અજાણી વ્મક્તતએ આેર છે અને તેને હુ ંઓખતો નથી તેભ 
જાણલા ભે છે. જેથી તાવભા ં કોઇ પદામક શકીકત ભતી નથી. આ ફાફતે કોઇ વ્મક્તતઓ ભોફાઇર/ 
વીભકાડા શને્ડવેટ મલગેયે લગય ઓખકાડા અથલા કોઇણ ઓખત્ર લગય રેનાય/લેચનાયની જલાફદાયી 
નકકી કયલી અને પ્રસ્તતુ ફાફતે આલા ગનુ્શાઓના મુ સધુી શોંચી વાચા આયોીને ળોધી કાઢલા ભાટે જુના 
ભોફાઇરના લયાળકાયને તે ભોફાઇર કોની ાવેથી ખયીદ્યો અથલા કોને લેચીમો તે જાણવ ુજરૂયી જણામ છે. 

શલે છી કોઇ દુકાનદાયે/કંનીએ કોઇ વ્મહકતને ભોટી વખં્માભા(ંબ્રક) વીભકાડા આલા નશીં તેભજ 
એક થી લધ ુવીભકાડા ની ખયીદી કયે તો લેચનાય દુકાનદાય/ કંનીએ આ અંગેની ભાહશતી સ્થાનીક ોરીવ 
સ્ટેળનભા ંજભા ંકયાલલાની યશળેે. 

-:: ુ  ક ભ ::- 
લાસ્ ત,ે હુ ંઅજમકુભાય તોભય(આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી કામાયીતી અમધમનમભ 

-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં ૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે, સયુત ળશયે ોરીવ 
કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ંજુના ભોફાઇર ર-ેલેચ કયનાય લેાયીએ ભોફાઇર રેતા શરેા ભોફાઇર લેચનાયનુ ંતથા 
જુના ભોફાઇર લેચતી લખતે ભોફાઇર ખયીદનાયનુ ં ઓખ અંગનેુ ં યેુરુૂ નાભ વયનામુ ં નોંધવ ુ પયજીમાત 
ફનાલલાભા ંઆલે તે ભાટે નીચે દળાાવ્મા મજુફના કોરભલાઇઝ યજીસ્ટયો મનબાલલાભા આલે ત ેજરૂયી છે.  

:: જ ના ભોફાઇર ખયીદતી કે વે ચતી વખતે  વે ાયીએ ધનબાવવાન  યજીસ્ટય :: 
 

અ.નું. 
ભોફાઇરની 
ધવગત/કુંની 

IMEI NO. 
ભોફાઇર વે ચનાય / ખયીદદાયન ું નાભ 

સયનાભાની ધવગત 
ID પ્ર પની ધવગત 

     
 

:: સીભકાર્ય વે ચતી વખતે  વે ાયીએ ધનબાવવાન ું યજીસ્ટય :: 
 

અ.નું. 
સીભકાર્ય ની   
કુંની 

સીભકાર્ય 
નુંફય  

સીભકાર્ય વે ચનાય / ખયીદદાયન ું નાભ 
સયનાભાની ધવગત 

ID પ્ર પની ધવગત 

     
 

  આ ઉયાતં કોઇ એક વ્મક્તત ફીજી વ્મક્તત ાવેથી વીધો ભોફાઇરની ર-ેલેચ કયે ત્માયે 
ભોફાઇર લચેનાય વ્મક્તત ાવેથી ખયીદ કયનાય વ્મક્તતએ ભોફાઇર લેચનાય વ્મક્તતનુ ંID પ્રપુ અને રુૂ નાભ 
વયનામુ ં ભેલી એક નકર ોતાની ાવે યાખી ફીજી નકર નજીકના ોરીવ સ્ટેળનભા ંઆલાન ુયશળેે. દયેક 
ોરીવ સ્ટેળનભા ંઉય મજુફના કોરભનુ ંયજીસ્ટય નીબાલલાનુ ંયશળેે.  

https://shahersuraksha.com  આ લેફવાઇટ ઉય જાશયે જનતાએ કોઇ ણ જાશયેનાભાઓભા ં
જણાલેર ભાહશતી પયજીમાત અરોડ કયલાની યશળેે. તેભજ ોરીવ સ્ટેળનના થાણા ઇન્ચાર્જશ્રીઓએ તેભના 

https://shahersuraksha.com/
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ો.સ્ટે. મલસ્તાયભા ં  આ ફાફતની પ્રમવધ્ધી કયલાની યશળેે. આ લેફવાઇટ ફાફતે લધ ુભાહશતી ભાટે ડી.વી.ફી. 
ો.સ્ટે. નો વંકા કયલાનો યશળેે.  

 
 

:: અભરવાયીનો સભમ :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્ નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧ ના કરાક:૦૦/૦૦ થી 

તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૧ ના કરાક:૨૪/૦૦ સધુી આ હુકભનો અભર કયલાનો યશળેે.  
                                        :: ધિક્ષા :: 

આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મહકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ 
મળક્ષાન ેાત્ર થળે. 

આ હુકભ અન્લમ ેસયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભા આમવસ્ટન્ટ વફ ઇંવેકટય અન ેતનેાથી 
ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓન ેઆ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. કરભ 
૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે. 

:: જાહયે ધવજ્ઞધ ત :: 
તભાભન ેવ્મક્તતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળક્ય ન શોમ આથી એક તયપી હુકભ કરૂ છ.ં જાશયે 

જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતાભાનત્ર આકાળલાણી અને દુયદળાન કેન્ર ભાયપતે પ્રમવધ્ધી દ્વાયા તથા ોરીવ 
સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેકટય, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય, નામફ ોરીવ કમભશ્નય તથા ોરીવ કમભશ્નય કચેયીના 
નોટીવ ફોડા ઉય હુકભની નકર ચોટાડી પ્રમવધ્ધ કયલાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઇથી જોઇ ળકામ તેલી જગ્માઓ ઉય 
હુકભની નકર ચોટાડી પ્રમવધ્ધ કયલાભા ંઆલળ. ગજુયાત ોરીવ એતટ કભર-૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ણ 
આ હુકભની જાશયેાત કયલા અમધકૃત ગણાળે.  
            આજ તાયીખ.  ૨૯/૦૯/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી મવક્કા કયી આેર છે.      

                                             
પ્રધત,              . 
(૧) અમધક  ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વતેટય-૧,૨, ટ્રાપીક અન ેક્રાઇભ સ૨ુત ળશે૨. 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશે૨. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે/ ળાખા .ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૬). કંટ્રોર ઈન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશે૨. (તભાભ લતાભાન૫ત્રો તથા ન્યઝુ ચનેરોન ેએક-એક નકર આ૫લી.) 
સધવનમ નકર ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અન ેો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) કરકેટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યી જીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાહશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વવેન્વ કોટા , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેજ૨શ્રી, ગલાનભને્ટ પ્રવે લડોદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટા , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વળેન્વ કોટા , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કોટા , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભજેી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. (જીલ્રા વલેા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત . ( સ્થામનક લતાભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળાન કેન્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.) 


