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ોરીવ કમભશ્નયની 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 ું :: 
-:: ગ જરાત ોીસ અધધધનયમ ૧૯૫૧ ની કમ ૩૭(૧) અન્ વય  કાઢે હ કમ ::- 

                                                                 ક્રમાુંક : એસ.બી./ હધથયારબુંધી /૧૮૫/૨૦૨૧  
 

 સયુત ળશયેની રયસ્થથમતને રક્ષભા ંરઇ જાશયે ળામંત અને વરાભતી જાલલા ગરા ંરેલા જરૂયી છે. તેભજ  
આગાભી વભમભા ંગણેળ ભશોત્વલ શોમ અને સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શકુભત મલથતાયભા ંફનતા ગનુ્શાઓભા ંછયી,ચપ્ા, 
ખજંય તથા યાભપયુી ચપ્ાનો ઉમોગ થામ છે અને આલા શમથમાયો થી ગનુ્શા ફનતા શોલાથી જાશયે જનતાની સરુેશ તથા 
વરાભતી ભાટે આલા શમથમાયો ઉય પ્રમતફધં મકુલાની જરૂય જણામ છે.  

::હ કમ:: 
હુ ંઅજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભ-૧૯૫૧ની 

કરભ ૩૭(૧) અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હકુભ કરૂ ંછ.ં કે  નીચેના કૃત્ મો ય પ્રમતફધં પયભાવુ ંછ.ં  
::  પ્રધતબુંધધત કૃત્યો  :: 

(ક) ળસ્ત્રો, દંડા, રાકડી, રાઠી, તરલા૨, બારા, વોટા, ખજં૨, ચપ્ા તથા ળારયયીક રશિંવા શોંચાડલાભા ં ઉમોગ થઇ        
ળકે તેલી ફીજી ચીજો રઇ જલા કે અન્ મ યીતે થ લ-ફચાલના ચોકકવ કાયણો મવલામ વાથે યાખીને પયલા ઉય. 

(ખ) યલાનાલાા શમથમાયો રઇ જાશયે જગ્માઓએ જલા, શલાભા ં પામય કયલા તેભજ વાભાજીક ભેાલડા, ધામભિક       
વયઘવ કે વ્ મરકતઓના વમદુામભા ંરઇ જલા ઉય. 

(ગ) કોઇણ ળયીયને શામનકાયક અથલા થ પોટક દાથલ રઇ જલા ઉય. 
(ઘ) ત્ થયો અથલા ફીજા ળસ્ત્રો અથલા પેંકલાના અથલા નાખલાના મતં્રો અથલા વાધનો રઇ જલા એકઠા કયલા તથા તૈમાયી 

કયલા ઉય. 
(ચ) યેમ્ફો છયા/ચપ્પ ુરાલલા અથલા યાખલા કે લેચાણ કયલા ઉય. 
(છ) વગતી અગય વગાલેરી ભળાર વયઘવ વાથે યાખલા ઉય. 
(જ) વ્ મરકત અથલા તેના ળફ અથલા આકૃમતઓ અથલા પતુા ફાલા/રટકાલલા, દેખાડલા કે પતુાને પાવંી આલા 

ઉય. 
(ઝ) જાશયેભા ંઅન્ મ રોકોને ત્રાવ થામ તે યીતે ુભુ ાડલા, ગીતો ગાલા તથા લા્ લગાડલા ઉય. 
(ઠ) જે છટાદાય બાણ આલાથી, ચાા ાડલાથી અથલા નકર કયલાથી તથા ચચત્રો, મનળાનીઓ, જાશયે ખફયો અથલા 

ફીજા કોઇ પ્રદાથલ લથત ુતૈમાય કયલાથી, દેખાડલાથી  અથલા તેનો પેરાલો કમાલથી આલા અમધકાયીના અચબપ્રામ પ્રભાણ ે
સરુુચચ અથલા નીમતનો બગં થતો શોમ અથલા જેનાથી યાજમની વરાભતી જોખભાતી શોમ અથલા જેને રયણાભે યાજમ 
ઉથરી ડલાનો વબંલ શોમ તેલા ંછટાદાય બાણ આલાની, તે ચાા મલગેયે કયલાની અથલા તે ચચત્રો, મનળાનીઓ 
મલગેયે તૈમાય કયલાની, દેખાડલાની અથલા તેનો પેરાલો કયલાની.  

 
                                             ::  અ૫વાદ  :: 

આ હ કમનો ખુંડ (ક) નીચ ની વ્યક્તતઓન  ાગ  ડશ  નહહ. 
(૧) વ૨કાયી નોકયી અથલા કાભગીયીભા ં શોમ તેભજ જેને ઉયી અમધકાયીઓએ આલા કોઇ ણ શમથમાય વાથે રઇ જલા 

પયભાવ્્ુ ંશોમ અથલા કોઇણ શમથમાય રઇ જલાની તેની પયજ શોમ તેભને. 
(૨) વયકાયી નોકયી કે જેઓને ોતાની પયજ અંગે પ્રમતફમંધત શમથમાય જેલા કે વગંીન મલગેયે વાથે યાખલા ડતા શોમ    

તેભને રાગ ુડળે નશીં.  
(૩) ોરીવ કમભશ્નય અથલા અમધકૃત કયેર શોમ તેલા કોઇણ અમધકાયીઓએ જેને ળારયયીક અળસ્તતના કાયણે રાકડી અથલા 

રાઠી વાથે યાખલાની યલાનગી આેર શોમ તેલી વ્મસ્તતને રાગ ુડળે નશીં.                                     
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                                            ::  ધશક્ષા  :: 
આ હુકભનો બગં કયનાય અથલા ઉલ્રઘંન કયનાય વને ૧૯૫૧ના ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભની કરભ 

૧૩૫ મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 
    આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભલ આમવથટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અને તેનાથી 

ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે જી.ી.એતટની કરભ ૧૩૫ 
મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

                           :: અમવારીનો સમય :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલથ તાયભા ં તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૧ ના ક .૦૦-૦૦ થી 

તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૨૪-૦૦  સધુી હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે. 
 :: જાહરે ધવજ્ઞધ ત ::  

તભાભને વ્મરકતગત યીતે નોરટવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હકુભ કરૂ છ.ં કે, જાશ૨ે 
જનતાની જાણ વારૂ થથામનક લતલભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અને દુ૨દળલન કેન્ર ભા૨પતે પ્રમવઘ્ધી દ્વાયા તથા ોરીવ થટેળનના 
ોરીવ ઈન્થેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ નય, નામફ ોરીવ કમભશ્ નય તથા ોરીવ કમભશ્ નય કચેયીના નોટીળ ફોડલ ઉ૫૨ 
હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હકુભની નકર 
ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હકુભની જાશયેાત 
ક૨લા અમધકૃત ગણાળે. 

આજ તાયીખ :-૦૧/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી અને મવક્કો કયી આેર છે.   

  
પ્રધત,     
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી-૧,૨ તથા ટ્રારપક અન ેક્રાઇભ,સ૨ુત ળશ૨ે 

(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રીતભાભ, સયુત ળશયે. 
(૪) તભાભ ો.થટે./ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે 
    (નકો ચોંટાડી ાઉડ સ્ ીક૨, વાહન ઘ્વારા જાહરેાત કરાવવા સારૂ) 
(૫) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતલભાનત્રો તથા ન્્ઝુ ચનેરોન ેએક-એક નકર આલી). 
સધવનય નક ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અન ે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) કરકેટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્્મુનમવ૫ર 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, વવેન્વ કોટલ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેજ૨શ્રી, ગલલનભને્ટ પ્રવે લડોદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.થટે. 
(૧૪) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટલ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ડીથટ્રીકટ એન્ડ વળેન્વ કોટલ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ચીપ જ્ડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કોટલ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીક્ટુીલ ભજેી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વલેા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વં્ કુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થાધનક વતતમાનત્રો, આકાશવાણી તથા દ રદશતન કેન્ રમાું પ્રધસ ધ કરવા સારૂ.) 
          (તભાભ ન ેઇભઇેર દ્વાયા ભોકરાલલાભા ંઆલ ેછે.) 


