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:: જાહયેનામ ું :: 

-:: પોજદાયી કામયયીતત અતધતનમભ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું. ય) ની કરભ ૧૪૪ અન્લમે  કાઢેર હ કભ::- 

                                                    ક્રભાુંક: એસ.ફી / ડ્રોન કેભેયા /૧૯૧/૨૦૨૧. 

સ યત ળહયે તલસ્તાયભાું આલેર લાઇટર ઇન્સ્ટોરેળન, એયોટય , દરયમારકનાયાના 
તલસ્તાયભાું,  હજીયા ોટય ,  લી.આઇ.ી./લી.લી.આઇ.ી. યહઠેાણ તેભજ કચેયીઓ, અગત્મની સયકાયી 
કચેયીઓ લગેયે જગ્માની સ યક્ષા કયલાની જલાફદાયી ળહયે ોરીસની છે. UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle) કે જેભાું યીભોટ કુંટ્રોર સુંચાલરત કેભેયા રગાડરેા ડ્રોન અથલા એરયમર તભસાઇર, હરેીકોટય, 
યીભોટ કુંટ્રોર ભાઇક્રોરાઇટ એયક્રાપટ કે ેયાગ્રાઇડય જેલા સુંસાધનોથી દેળ- તલયોધી સુંગઠનો, 
આંતકલાદીઓ અને બાુંગપોડીમા તત્લો ગેયરાબ રઇને સ યત ળહયેની સ યક્ષાને હાની હોંચાડલાની ળકમતા 
નકાયી ળકામ નહીં, તેભજ તાજેતયભાું જમ્મ -કાશ્ભીયભાું ફનેર ડ્રોન હ ભરા ના ફનેર ફનાલ તથા આ 
પ્રકાયના સુંસાધનોથી ળહયેભાું આંતક પેરાલી, સ રેહ ળાુંતત જોખભામ તેભજ રોકોના જાનભારને ન કળાન કયે 
તેલી ળકમતા યહરેી છે. જેથી ોતાના અંગત વ્મલસામ ભાટે ઉય જણાલેર UAV(Unmanned Aerial 
Vehicle)  ઉય તનમુંત્રણ મ કવ ું જરૂયી જણામ છે. 

:: હ કભ :: 

લાસ્તે, હ ું અજમક ભાય તોભય (આઇ.ી.એસ.) ોરીસ કતભશ્નય, સ યત ળહયે, પોજદાયી કામયયીતત  

અતધતનમભ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નું-૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર સત્તાની રૂ એ આથી હ કભ કરૂું છું કે, 
નીચે જણાલેર તલસ્તાયભાું નીચેના ક્રુત્મો ભાટે પ્રતતફુંધ પયભાવ  છું.   

: પ્રતતફુંતધત ક્રુત્મો :  

સ યત ળહયે ોરીસ કતભશ્નય તલસ્તાયભાું  U.A.V (Unmanned Aerial Vehicle) કે જેભાું યીભોટ કુંટ્રોર 

સુંચાલરત કેભેયા રગાડરેા ડ્રોન અથલા એયીમર તભસાઇર, હલેરકોપ્ટય, યીભોટ કુંટ્રોર ભાઇક્રોરાઇટ એયક્રાફ્ટ 

કે ેયાગ્રાઇડય ચરાલનાય સુંચારકે કે જેઓ ોતાના અંગુંત વ્મલસામ ભાટે યાખતા હોમ છે. તેઓએ આ 

U.A.V (Unmanned Aerial Vehicle) ની સુંપણૂય ભારહતી જેલી કે ભોડર નુંફય, લજન, ક્ષભતાની તલગતો 

સાથે નજીકના ોરીસ સ્ટેળનભાું નોંધણી કયાલલાની યહળેે અને એયોટયના ત્રણ રકરોભીટયના યીઘભાું 

તેભજ લાઇટર ઇન્સ્ટોરેળનના ફે રકરોભીટયના યીઘભાું, દરયમારકનાયાના ૦૦ ભીટયના આગના બાગે 

આલેર જભીન ઉયના ગ્રાઉન્ડ સ્ટેળનના પીક્ષ્ડ પ્રેટપોભયના તલસ્તાયભાું “ નો U.A.V ( Unmanned Aerial 

Vehicle ) ફ્રામ ઝોન ” જાહયે કર  છ. તેભજ નેનો ડ્રોન એટરે કે ૨૫૦ ગ્રાભ અથલા ૨૫૦ ગ્રાભ કયતા 

ઓછા લજનના ડ્રોન તસલામના U.A.V ( Unmanned Aerial Vehicle ) નો ઉમોગ કયતાું હરેા ૨૪ કરાક 

અગાઉ જે તલસ્તાયભાું ઉમોગ કયલાનો હોમ તે તલસ્તાયના ોરીસ સ્ટેળનના થાણા ઇન્ચાર્જશ્રીને જાણ 

કયલાની યહળેે. તેભજ ડ્રોન કે અન્મ U.A.V (Unmanned Aerial Vehicle ) સુંસાધન કોઇને બાડ ેઆલાભાું 

આલે તેની જાણ બાડ ેઆતા અગાઉ ૨૪ કરાક હરેા નજીકના ોરીસ સ્ટેળનના ઇન્ચાર્જને કયલાની 
યહળેે.         
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:: અભરલાયીનો સભમ : 

   આ હ કભ તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧ ના કરાક:-૦૦/૦૦ થી તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૧ ના કરાક:- ૨૪/૦૦ 
સ ધી અભરભાું યહળેે. 

: પ્રતતફુંતધત તલસ્તાય :  

ોરીસ કતભશ્નય શ્રી સ યત ળહયેની હક ભત હઠેનો સભગ્ર તલસ્તાય   

: અલાદ :  

સ યક્ષા એજન્સીના યીભોટ કુંટ્રોર ભાઇક્રો રાઇટ એયક્રાફ્ટને આ જાહયેનાભાુંભાુંથી મ ક્તત આલાભાું આલે છે.  

:: તળક્ષા :: 

આ હ કભનો બુંગ કયનાય વ્મરકત બાયતીમ પોજદાયી અતધતનમભ સને -૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ 
મ જફ તળક્ષાને ાત્ર થળે. 

    આ હ કભ અન્લમે સ યત કતભશ્નયેટભાું પયજ ફજાલતા અનાભય આતસસ્ટન્ટ સફ ઇન્સેકટય 
અને તેનાથી ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીસ અતધકાયીશ્રીઓને આ જાહયેનાભાનો બુંગ કયનાય ઇસભો 
સાભે ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ મ જફ પયીમાદ ભાુંડલા ભાટે અતધકૃત કયલાભાું આલે છે.     

:: જાહયે તલજ્ઞપ્પ્ત :: 

તભાભને વ્મરકતગત યીતે નોટીસની ફજલણી કયલી ળકમ ન હોમ, આથી એક તયપી હ કભ 

કર ું  છું કે, જાહ૨ે જનતાની જાણ સારૂ સ્થાનીક લતયભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અને દ ૨દળયન કેન્ર ભા૨પતે 

પ્રતસઘ્ધી ઘ્લાયા તથા ોરીસ સ્ટેળનના સીનીમય ોરીસ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીસ કતભશ્ન૨, નામફ 

ોરીસ કતભશ્ન૨ તથા ોરીસ કતભશ્ન૨ કચેયીના નોટીસ ફોડય ઉ૫૨ હ કભની નકર ચોંટાડી પ્રતસઘ્ધી ક૨લાભાું 

આલળે તેભજ સહરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી જાહ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હ કભની નકર ચોંટાડી પ્રતસઘ્ધી ક૨લાભાું 

આલળે. ગ જયાત ોરીસ એકટ કરભ-૧૬૩ મ જફ ોરીસ અતધકાયીઓ ૫ણ આ હ કભની જાહયેાત ક૨લા 
અતધકૃત ગણાળે. 

આજ તાયીખ : ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ નાું યોજ ભાયી સહી અને તસક્કો કયી આેર છે.  

 
પ્રતત,     
(૧) અતધક ોરીસ કતભશ્ન૨શ્રી-૧,૨ તથા ટ્રારપક અને ક્રાઇભ,સ ૨ત ળહ૨ે 
(૨). નામફ ોરીસ કતભશ્નયશ્રી, તભાભ,સ યત ળહયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીસ કતભશ્નયશ્રી, તભાભ, સ યત ળહયે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે./ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ ૨ત ળહ૨ે 
(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાહન ઘ્લાયા જાહયેાત કયાલલા સારૂ) 
(૫) કુંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ ૨ત ળહ૨ે(તભાભ લતયભાનત્રો તથા ન્ય ઝ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
 
 
સતલનમ નકર ૨લાના :- 
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(૧) અતધક મ ખ્મ સલચલશ્રી, ગહૃ તલબાગ, ગાુંધીનગ૨. 
(૨) ોરીસ ભહાતનદેળકશ્રી અને મ ખ્મ ોરીસ અતધકાયીશ્રી ગ .યા., ગાુંધીનગ૨. 
(૩) અતધક ોરીસ ભહાતનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ .યા., ગાુંધીનગ૨. 
(૪) ોરીસ કતભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળહ૨ે, યાજકોટ ળહ૨ે,લડોદયા ળહ૨ે. 
(૫) ોરીસ ભહાતનયીક્ષકશ્રી  સ ૨ત યેન્જ, સ ૨ત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ ૨ત ળહ૨ે. 
(૭) મ્ય તનતસ૫ર કતભશ્ન૨શ્રી, સ ૨ત ળહ૨ે 
(૮) નામફ ોરીસ ભહાતનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ ૨ત યીજીમન, સ ૨ત  
(૯) ોરીસ અતધક્ષકશ્રી, સ ૨ત રૂ૨ર. 
(૧૦) તનમાભકશ્રી, ભારહતી ખાત  , ગ .યા., ગાુંધીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા સ૨કાયી લકીરશ્રી, સેસન્સ કોટય , સ ૨ત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પે્રસ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભાું પ્રતસઘ્ધ ક૨લા સારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્સ.શ્રી, સ ૨ત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, હાઈકોટય , ગ .યા., સોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ સેળ ન્સ કોટય , સ ૨ત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જય ડીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટય , સ ૨ત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકય ટીલ ભેજી.શ્રી, સ ૨ત ળહ૨ે.( નાનપ યા ફહ ભાી સ યત ) 
(૧૮) સફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, સીટી પ્રાુંત. ( જીલ્રા સેલા સદન અઠલારાઇન્સ સ યત ) 
(૧૯) સુંય કત ભાહીતી તનમાભકશ્રી, સ ૨ત ( સ્થાતનક લતયભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દ યદળયન કેન્ રભાું 
પ્રતસધ્ધ કયલા સારૂ.) 


