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ોરીવ કમભશ્ર્નયની 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 ુ:- 
- : પોજદાયી કામયયીતી અધધધનમભ-૧૯૭૩ ની કરભ-૧૪૪ તથા ગજુયાત ોરીસ 

અધધધનમભ ૧૯૫૧ ની કરભ-૩૩ (૧) (ફી) (ય)ુ અન્લમે કાઢેર હુકભ :- 
                                             ક્રભાાંક:એસ.ફી./દદલાી પટાકડા પોડલા અંગે  /૧૯૭ /૨૦૨૧  
ક્રભાાંક:- ધલ.૨/ઇએસે/૧૩૨૦૧૫/જીઓઆઇ-૧૧૨ ગ્રહુધલબાગ, સચિલારમ ગાાંધીનગય તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧  

નાભદાય સમુિભ કોટટ દ્વાયા યીટ ીટીળન નફંય ૭૨૮/૨૦૧૫ના કાભે  તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ ના યોજ 
તથા ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના યોજ દદલાીના  તશલેાય તથા અન્મ તશલેાયો મનમભતે પટાકડાના ઉત્ાદન, લેચાણ તથા 
પટાકડા પોડલા ફાફતે  આેરા દદળામનદટળો ઉયાતં દદલાીના તશલેાયો દયમ્માન પોડલાભા ં આલતા પટાકડાના 
કાયણે આગ, અકસ્ભાતના ફનાલો ના ફને અને જાશયે જનતાની વરાભમત ભાટે અને જાશયે જનતાને અગલડ ન ડ ે
તે ભાટે સયુત ળશયે ળશયે મલસ્તાયભા ંખયીદ, લેચાણ અને પટાકડા પોડલા અંગે તેભજ તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ના યોજ 
ગ્રીન ટ્રીબ્યનુર દ્વાયા પટાકડાના લેચાણ/પોડલા ફાફતે િદૂણન ુિભાણ લધે નશીં તે ફાફતે દદળામનદટળો આલાભા ં
આલેર છે. જે ધ્માને રેતા સયુત ળશયેભા ંદદલાીના તશલેાયો દયમ્માન GREEN FIRE CRACKERS નો જ ઉમોગ 
કયલાભા ંઆલે તે યીતે  મનમતં્રણ મકુવ ુજરૂયી  જણામ છે.  

  

-:: હુ ક ભ ::- 
                          લાસ્ ત,ે હુ ંળયદ મવિંઘર (આઇ.ી.એવ.)  I/C ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી કામટયીતી અમધમનમભ-

૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં-૨) ની કરભ-૧૪૪ તથા ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભ ૧૯૫૧ ની કરભ-૩૩ (૧) (ફી) (ય)ુ  
અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હુકભ કરૂ ં છ ંકે, 

 

:: પ્રધતફાંધધત કૃત્મો :: 
1. સમુિભ કોટટ દ્વાયા ગ્રીન તથા ભાન્મતા િાપ્ત પટાકડા કે જે ઓછા એમભળન ઉત્ન્ન કયે કયે છે તેના 

ઉત્ાદન અન ેલચેાણની યલાનગી આલાભા ંઆલરે છે. આ મવલામના તભાભ િકાયના પટાકડાના 
ઉત્ાદન અને લેચાણ ય સમુિભ કોટટ દ્વાયા િમતફધં મકુલાભા ંઆલેર છે.   

2. બાયે ઘોંઘાટલાા પટાકડા  સ્લાથ્મ ભાટે ખફુ શામનકાયક  શોલાથી તથા લધ ુિભાણભા ંશલાન ુિદૂણ 
અને ઘન કચયો ેદા કયતા ફાધંેરા પટાકડા  (joint firecrackers, series crackers or laris) ય સમુિભ 
કોટટ દ્વાયા િમતફધં મકુલાભા ંઆલેર છે.   

3. પટાકડાનુ ં લેચાણ ભાત્ર રામવન્વધાયક લેાયીઓ દ્વાયા કયલાન ુ યશળેે. આ લેાયીઓએ સમુિભ કોટટ 
કોટટના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ ના આદેળ મજુફ યલાનગી આલાભા ં આલેર પટાકડાઓનુ ં જ લેચાણ 
કયલાન ુયશળેે.  

4. ઉયાતં તભાભ ઇ-કોભવટ લફેવાઇટને ઓનરાઇન તભાભ િકાયના પટાકડાના લેચાણ ય િમતફધં મકેુર છે.  
5. પટાકડા ફનાલલા ભાટે ફેયીમભના ઉમોગ ય સમુિભ કોટે િમતફધં પયભાલરે  છે.  
6. `દદલાી તથા અન્મ તશલેાયો  કે જેભા ં પટાકડા પોડલાભા ંઆલ ે છે, તેભા પટાકડા યાત્રીના ક. ૦૮/૦૦ થી 

યાત્રીના ક. ૧૦/૦૦ સધુી જ પટાકડા પોડી ળકાળે. 
7. શાનીકાયક ધ્લમન િદૂણ યોકલા ભાટે ભાત્ર PESO વસં્થા દ્વાયા અમધક્રુત ફનાલટ લાા અને અન્મ ધ્લમન 

સ્તય  (decibal level) લાા પટાકડા લેચી/ લાયી ળકાળે. PESO દ્વાયા એલા અમધક્રુત/ ભાન્મ પટકડાના 
દયેક ફોક્ષ ઉય “PESO ની સચુના િભાણેન”ુ ભાદકિંગ શોવ ુજરૂયી છે.  

8. શોસ્ીટર, નમવિંગ શોભ, આયોગ્મ કેંન્રો, ળૈક્ષણણક વસં્થાઓ, ન્મામારમો, ધામભિક સ્થોની  ૧૦૦ ભીટયની 
મત્રજ્માના મલસ્તાયને વામરેન્ટ ઝોન તયીકે ગણલાભા ંઆલળે અને ત્મા કોઇ ણ િકાયના પટાકડા પોડી ળકાળ ે
નશીં. 

9. કોઇ ણ િકાયના મલદેળી પટાકડા આમાત/યાખી/લચેાણં કયી ળકાળે નશીં.  
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10. રોકોને અગલડ ઉબી ન થામ, કોઇ ણ બમજનક દયસ્સ્થતીન ુ મનભાટણ ન થામ તે ભાટે સયુત ળશયેના 
ફજાયો, ળેયીઓ, જાશયે યસ્તાઓ, ેટ્રોર/ વી.એન.જી ં/એર.ી.જી. ફોટણરિંગ પ્રાન્ટ, એર.ી.જી ગેવના 
સ્ટોયેજ અન્મ વગી ઉઠે તલેા દાથોને વગં્રશ કયેરા ગોદાભો તથા શલાઇ ભથકની નજીક કોઇ ણ િકાયના 
પટાકડા પોડી ળકાળે નશીં. 

11. કોઇ ણ િકાયના સ્કામ રેન્ટન (ચાઇમનઝ તકુ્કર, આતળફાજ ફલનૂ) ન ુઉત્ાદન તથા લેચાણ કયી ળકાળ ે
નશીં. તેભજ કોઇ ણ સ્થે ઉડાી ળકાળે નશીં. 

           :: અભરલાયીનો સભમ તથા ધલસ્તાય :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૩૦/૧૦/૨૦૨૧ ના કરાક.-૨૦/૦૦ થી 

તા. ૧૩/૧૧/ય૦૨૧ ના કરાક.-૨૪/૦૦ આ હુકભનો અભર કયલાનો યશળેે.  
:: ધળક્ષા :: 

આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મદકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ તથા 
ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભની કરભ-૧૩૧  મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 

આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભટ આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વકેટય અને તેનાથી 
ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. કરભ 
૧૮૮ તથા ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભની કરભ-૧૩૧  મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

 

  :: જાહયે ધલજ્ઞપ્તત ::  
તભાભને વ્મદકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હુકભ કરૂ છ.ંકે, 

જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતટભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અન ે દુ૨દળટન કેન્ર ભા૨પત ે િમવધ્ધી ઘ્લાયા તથા 
ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ કમભશ્ન૨ 
કચેયીના નોટીળ ફોડટ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી િમવધ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી 
જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી િમવસ્ઘ્ધ ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ 
ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હુકભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળ.ે 
                 આજ તાયીખ :  ૨૯/૧૦/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવકકો કયી આેર છે. 

 
પ્રધત,                     
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વકે્ટય-૧,૨  તથા ટ્રાપીક અન ેક્રાઇભ, સ૨ુત ળશે૨ 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશે૨. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર ઈન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશે૨. (તભાભ લતટભાન૫ત્રો તથા ન્યઝુ ચનેરોન ેએક-એક નકર આ૫લી.) 
સધલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વણચલશ્રી, 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 યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાદશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વવેન્વ કોટટ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેજ૨શ્રી, ગલટનભને્ટ િવે લડોદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંિમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટટ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વળેન્વ કોટટ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કોટટ , સ૨ુત. 
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(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભજેી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી િાતં. ( જીલ્રા વલેા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત     ( સ્થામનક લતટભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળટન કેન્ર ભા ંિમવધ્ધ કયલા વારૂ.) 


