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::  જાહરેનામ ું   :: 
પોજદારી કાર્યરીતી અધધધનર્મ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નું.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વરે્ન ું જાહરેનામ ું                                                                       

                                            ક્રમાુંક: એસ.ફી/ CCTV કેમેરા /૨૫/ ર૦૨૧ 
                આગાભી દદલવોભા ંમલમલધ તશલેાયો અનવુધંાને તેભજ તાજેતયભા ંગપુ્તચય એજન્વીઓ 

દ્વાયા અન્મ યાજ્મ વદશત ગજુયાતભા ંણ આંતકલાદી વગંઠનો તયપથી ખતયાની ળક્યતા વ્મક્ત કયેર છે. તે 
ઉયાતં ભતુકાભા ં આંતકલાદી તત્લો દ્વાયા અરગ-અરગ જગ્માએ શ્રેણીફધ્ધ ફોમ્ફ ધડાકા કયી ભોટી 
જાનશાની તથા મભલ્કતની જાનશાની કયલાભા ંઆલરે. ગપુ્ત વસં્થાઓના લખતો લખત્ના અશલેારો અનવુાય 
આલી ઘટનાઓની ળક્યતા બમલષ્મભા ંણ યશરેી છે.   

 

              ઉયાતં સયુત ળશયેભા ં મલભબન્ન પ્રકાયના લુટં, ધાડ જેલા ગનુાઓ ફનતા શોમ છે. જાશયે 
સ્થોએ રગાડલા આલેર વી.વી.ટી.લી કેભેયા આંતકલાદી પ્રવ્રમુતઓ તેભજ ગનુાઓ મનલાયલા, ગનુાઓ 
ળોધલા તથા ઇન્લેસ્ટીગેળનભા ંઉમોગી અન ેભશત્લની કડીરૂ ફન ેછે. જેથી પયુતા પ્રભાણભા ંવી.વી.ટીલી 
કેભેયા રગાડલા તથા રોકોનુ ંચેકીંગ કયવુ ંજરૂયી જણામ છે.  

:: હ  ક મ :: 
           લાસ્ત,ે  હુ ંઅજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી 

કામયયીતી અમધમનમભ- ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હકુભ 
કરૂ ંછ ંકે, 

સ રત શહરે ોલીસ કધમશ્નર ધવસ્ તારમાું ેવેલ નીચે મ જફની તમામ જગ્ર્ાએ 
સી,.સી.ટી.વી. ગોઠવવાના રહશેે. 

(૧) તભાભ ફેંકો/ગેય ફેન્કીંગ વસં્થાઓ, ATM વેન્ ટયો, આંગડીમા ેઢીઓ, વોના-ચાદંી તથા 
ડામભડંના દકિંભતી ઝલેયાત લેચનાય/ યાખનાય દુકાનદાયો તથા ળો રૂભો. 

(૨) ળોીંગ ભોર, ભલ્ ટીપ્ રકે્ષ થ મથમેટય, ળોીંગ વેન્ ટયો, કોભળશીયમર વેન્ ટયો, શોટર-યેસ્ટોયન્ટ, 
ગેસ્ ટ શાઉવ, રોજીંગ-ફોડીંગ, ધભયળાા, વાભાજીક તથા ધાભશીયક પ્રવગંો મોજાતા તભાભ ાટી 
પ્રોટો/અમતમથગશૃો  ,જમા ંફશાયના ભાણવોને યશલેાની સમુલધા પયુી ડાતી શોમ તેલા સ્ થો.  

(૩) ભોફાઇર ટાલય તથા ફહભુાી ભફલ્ ડીંગો, ભોટા ગધોભગક એકભો, તથા ટોરપ્રાઝા,  
ેટ્રોર ં, ડીઝરં તથા ગેવ પીરીંગ  સ્ટેળનો તભેજ, નાના- ભોટા ધધંાના ભારીકો/લશીલટકતાયઓએ 
તેભના ધધંાના સ્ થોએ પ્રલેળદ્વાય ઉય પયુતા પ્રભાણભા ંતારીભ ાભેરા ભાણવોને વીકયયુીટી ભાટે ભેટર 
ડીટેકટય વાથે પયજ ઉય મનયકુત કયલાના યશળેે  

(૪)ભોટા ધામભિક સ્ થોના પ્રલેળદ્વાય ઉય તથા ફશાય મનકલાના દ્રાય, દયળેપ્ ળન કાઉન્ ટય, 
રોફી, ફેઝભને્ ટ, ાકીંગની  જગ્ મા તથા જાશયે પ્રજા ભાટે જમા ંપ્રલેળ શોમ ત્ મા ંતભાભ જગ્ માઓ આલયીર ે
તેટરી વખં્ માભા ંવી.વી.ટી.લી કેભેયાની વ્ મલસ્ થા કયલાની યશળેે.  

વી.વી.ટી.લી કેભેયા શાઇડપેીનેળન/ નાઇટમલઝન ધયાલતા વીવીટીલી કેભેયા  ભાણવોના 
ચશયેા સ્ ષ્ ટ ઓખી ળકામ તથા લાશનના નફંય લાચંી ળકામ તેલી યીતે ગોઠલલાના યશળેે. તથા આ 
વી.વી.ટી.લીના યેકોડીંગના ડટેા ઓછાભા ંઓછા ૩૦ દદલવ સધુી વગં્રશ કયલાના યશળેે. આ વી.વી.ટી.લી 
કેભેયા વતત ૨૪ કરાક ચાલ ુયશ ેતે જોલાની જલાફદાયી ભારીકો/લશીલટકતાયઓની યશળેે. વીવીટીલી કેભેયા 
રગાલલા તથા વીકયયુીટી ગાડયની વ   મલસ્ થા શાર શમાત તભાભ ઉયોકત એકભોએ આ જાશયેનાભા 
પ્રમવમધ્ ધની તાયીખ થી દદન-૭ભા ં ઉબી કયી દેલાની યશળેે અને નલા ળરૂ થતા એકભોએ  ઉયોકત   
વ્ મલસ્ થા કમાય ફાદ જ એકભો  ળરૂ કયલાના યશળેે. 

 

mailto:special.cp.sur@gmail.com


D:\ALL JAHERNAMA - 2021 -\25-  CCTV-2021.doc2 

 

-::  સીસીટીવી કેમેરા કેવી રીતે ગોઠવવા તથા સ ચનાઓની અમલવારી :: - 
(૧) કોઇણ જગ્ માની દરદયના બાગ વપંણુય કલયેજ વતત થામ ત ેયીતે ગોઠલલા. 
(ય) દયેક જગ્ માની દરદયના/ફશાય ના બાગ,ે ફેઝભેન્ટ /ભતુર ાકીંગ એયીમા,તથા પ્રલેળતા અન ેફશાય 

મનકતા તભાભ ભાણવો અને લાશનોની અલય-જલય ન ેસ્ ષ્ ટ યીતે જોઇ ળકામ તે યીતે કેભેયા ગોઠલલા. 
(૩) ભફલ્ ડીંગના ફશાયના બાગે ી.ટી.ઝેઙ ૨- ભેગા મકવર (IP) કેભેયા ગોઠલલા. 
(૪) ળોીંગ કોમ્રકે્ષ થને ભોરના ભારીક/ વચંારકોએ તેની તભાભ ફાજુએ  આલેરા વાભેના  જાશયે યોડ 

યથી અલય જલય નુ ં યેકોડીંગ થઇ ળકે તે પ્રભાણે ના ૨-ભેગા મકવર (IP) CCTV કેભેયા        
રગાડલાના  યશળેે. 

(૫) ભોફાઇરના તભાભ ટાલયો ાવે ભફલ્ડીંગના ટેયેવ ઉય ૨-ભેગા મકવર (IP) CCTV કેભેયા રગાડલો. 
(૬) તભાભ ાકીંગની જગ્ માભા ંવપંણૂય જગ્ માનુ ંકલયેજ થામ તે યીતે ગોઠલલા. 
(૭) દયળેપ્ ળન કાઉન્ ટય, રોફી, ફેઝભેન્ ટ, તથા જાશયે પ્રજા ભાટે જમા ંપ્રલેળ શોમ ત્ મા ંતભાભ જગ્ માઓનુ ં 
     વપંણુય કલયેજ થામ તે યીતે કેભયા ગોઠલલા. 
(૮) ભોરના એન્ ટ્રીગેટના મલસ્ તાયભા ંતેભજ EXIT ગેટ અને ાછના મલસ્ તાયભા ંણ દયેક ગેટ ય ૨-ભેગા 

મકવર (IP) CCTV કેભેયા વશીતની મોગ્ મ સયુક્ષ થા વ્ મલસ્ થા ઉબી કયલાની યશળેે. 
(૯) ભોરની દરદય દાખર થતા લાશનો (ભોટય વામકર/પોય વ્ શીરય) મલગેયેનુ ંચેકીંગ કયલાભા ંઆલે. યંત ુ

આ પ્રકાયના લાશનોની દરદય ફેવેર વ્ મક્તક્તઓનુ ંચેકીંગ ણ વપંણુય ણ ેકયાલવુ ંજરૂયી છે. 
(૧૦) ભોરની ભાભરકી ફદરાતી યશતેી શોમ છે. આથી જમાયે જમાયે ભોરની ભાભરકી ફદરામ ત્ માયે નલા 

તેભજ ભાભરકી પેયફદરી દરગેની જાણ વફંધંીત ોરીવ સ   ટેળનના ો.ઇ.શ્રીને કયલાની યશળેે. ઉયાતં 
ભોરભા ંઆલતા વાભાનનુ ંણ ચેકીગ થવુ ંજરૂયી છે. ભોરભા ંકોઇ કામદાની પ્રમતફમંધત ભારવાભાન, 
સ્ પોટક દાથો આલી જતા નથી. તેનુ ં મનયીક્ષ થણ થવુ ં ણ જરૂયી છે. જે દરગેની કાજી અને જરૂયી 
વ્ મલસ્ થા વચંારકોએ કયલાની યશળેે. 

(૧૧) ભોરભા ં ભોર ભારીકના ખચે ખાનગી વીકયયુીટી યાખલી અમનલામય યશળેે. તેઓ વીકયયુીટી ચેકના 
મનમભોથી ભાશીતગાય શોલા જોઇએ. આ દરગ ેતારીભફધ્ધ થમેર શોલાજોઇએ. ભોરની સયુક્ષ થા ય૪X૭ 
કરાક જાલલાભા ંઆલેતે જોલાનુ ંયશળેે. ભોરની મરુાકાત રેતી તભાભ વ્ મક્તક્તઓના રગેજ ચેકીંગની 
જલાફદાયી વપંણુય ણ ેભોરના ભારીકોની યશળેે. ભોરભા ંસ્ પોટક દાથો ન આલ ેત ેદરગનેી વ્ મલસ્ થા 
કયલાની યશળેે તેભજ ભોરના ચેકીંગ વરાભતી વ્ મલસ્ થા સ્ નીપય ડોગ ભાયપત ઉબી કયલાની યશળેે. 

(૧૨) યાત્રીના વભમે ણ વી.વી.ટીલી. કેભેયાનુ ં યેકોડીંગ સ્ ષ્ ટ યીતે દેખી ળકામ તે યીતેના નાઇટ મલઝન 
અથલા આઇ.આય.શાઇડદેપનેળન કેભેયા રગાલલાના યશળેે અને જરૂયી પ્રકાળની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે. 

(૧૩) વી.વી.ટીલી. કેભેયાનુ ંઆઉટપટુ ડીવપ્રે (ભોનીટય) અને ડી.લી.આય જ્માયે ણ અમધકૃત અમધકાયી 
ચેક કયલા ભાગંતા શોમ ત્માયે તે વયતાથી જોઇ ળકે તેભાટે જાણકાય ટેકનીળીમન સ્થ ઉય  અથલા 
ટેભરપોન વંકય ઉય શાજય ભે તે યીતેની વ્મલસ્થા યાખલાની યશળેે.  

 

                           :: અમલવારીનો સમર્ :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૦૧/૦૨/ર૦૨૧ ના ક.૦૦/૦૦ 

થી તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.ર૪/૦૦  સધુી હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે. 
  

 ::   ધશક્ષા   :: 
    આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મદકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ ૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮ શઠે 

મળક્ષ થાને ાત્ર થળે. 
આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભય આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અન ે

તેનાથી ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે 
ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     
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:: જાહરે ધવજ્ઞધ ત :: 
તભાભન ેવ્મદકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હકુભ કરૂ છ ં

કે, જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થામનક લતયભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અન ે દુ૨દળયન કેન્દ્ર ભા૨પતે પ્રમવઘ્ધી 
ઘ્લાયા તથા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા 
ોરીવ કમભશ્ન૨ કચેયીના નોટીળ ફોડય ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ં આલળ ે 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 
ગણાળ.ે 

આજ યોજ તાયીખ :- ૩૧/૦૧/ય૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવકકો કયી આેર છે. 
 
 

 
પ્રધત,                
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, ૧,૨ તથા  ટ્રાદપક એન્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે 
(૨). નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતયભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સધવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વભચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશામનયીક્ષ થકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષ થકશ્રી  સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષ થકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષ થકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાદશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય, સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનજે૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગઝેેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટય, ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટય , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટય, સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહુભાી સયુત) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. (જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત. (સ્થામનક લતયભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળયન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધ્ધ 
કયલા વારૂ.) 


