આપણા નાગરરક તરીકેના અવિકારોથી સુમારહતગાર થઇ આપણા

પ્રશ્ર્નો સ્િયાંભ ૂ ઉકેલીએ અને બાંિારણીય ફરજો અદા કરી આપણા હકકો
ભોગિીએ.
સુરત શહેર પોલીસ તાંત્રને પારદશવક, લોકાલભમુખ, િધુ ઉત્તરદાયી,
અસરકાર અને ’’જિાબદાર નાગરરક – વમત્રતાપ ૂણવ સરકાર’’ ના બહુલક્ષી
ધ્યેયને સાકાર કરિાનાાં પ્રયાસરૂપે, સુરત શહેર પોલીસ તરફથી આ નાગરરક
પ્રસ્તાવના
ખરડો યાને નાગરરક અવિકાર પત્ર આમ જનતા જનાદવ નને ભાિથી અપવણ.
આખા વિશ્ર્િમાાં લોકાવિકારોની ઉત્કૃષ્ટતાની દ્રવષ્િએ આપણા ભારત દે શની લોકશાહી અવત ઉત્તમ છે . અમેરરકાનાાં
ભ ૂતપ ૂિવ પ્રમુખ શ્રી અબ્રારહમ લલિંકનનાાં શબ્દોમાાં ’’લોકશાહી એટલે લોકોન,ું  લોકો વડે અને લોકો માટે નું રાજયતુંત્ર’’ એ રીતે
રાજય િહીિટમાાં સ્થાનીક લોકપ્રવતવનિત્િનાાં આદશવને આપણા ભારતનાાં બાંિારણના ઘડિૈયાઓએ અપનાિેલ છે . શુધ્િ અને

જિાબદારીયુકત િહીિટીતાંત્રમાાં પ્રજાનો વિશ્વાસ અવત આિશ્યક છે . લોકતાંત્રમાાં સામાન્ય પ્રજા, નાગરરકોનો વિશ્વાસ પ્રવતપારદત
કરિા, લોકોને સરકારનાાં કામકાજ અંગેની મારહતી પ્રાપ્ત કરિાનો અવિકાર હોિો જોઇએ અને કેન્દ્ર સરકાર અને રાજય
સરકારોનો એિો અલભગમ છે કે સરકારી કામકાજમાાં લબનજરૂરી ગુપ્તતા ન હોિી જોઇએ. સરકારી તાંત્રમાાંથી લાાંચરૂશ્િતની
બદીને કડક હાથે દાબી દે િી જરૂરી છે , પરન્તુ તેમાાં કાયદાનો દુ રપયોગ ન થાય તે જોવુ ાં એટલુ જ જરૂરી છે . આ માટે
િહીિટીતાંત્રને પ્રત્યેક કક્ષાએ જિાબદારીપ ૂણવ, પારદશવક અનુ લોકાલભમુખ બનાિિા કે ન્દ્ર તથા રાજય સરકારો દ્વારા, આ રદશામાાં
કાયાવ વન્િત કરિાની યોજના ( એકશન પ્લાન) હેઠળ (૧) જિાબદારી નાગરરક- વમત્રતાપ ૂણવ સહકાર (ર) િહીિટમાાં પારદવશિતા
તથા મારહતી પ્રાપ્ત કરિાનો લોકોનો અવિકાર, (૩) લોકસેિામાાં સુિારણા અને પ્રમાલણકતાનાાં બહલ
ુ ક્ષી ધ્યેયને પહોંચી િળિા,
વનણવય લેિામાાં આિેલ છે .
સુરત શહેરની આશરે ૪૭ લાખની િસ્તી છે . આ જનસાંખ્યાની સરખામણીએ સુરત શહેરમાાં લબન હવથયારી અને
હવથયારી પોલીસ દળમાાં પોલીસ કોન્સ્ટે બલોથી અવિકારીઓનુ ાં આશરે ૫૬૦૫ જેટલુાં અલ્પ સાંખ્યક માંજુર મહેકમ છે . પોલીસની
હાજરી દરે ક જગ્યાએ પહોંચી ન શકે તે વનવિિિાદ છે , છતા પોલીસ સ્ટે શનમાાં પેિોલીંગની અસરકારક પધ્િવત અપનાિી, પોલીસ
કામગીરીનુ ાં વિકેવન્દ્રકરણ કરી, પોલીસ સાંપકવ સઘન બનાિી પોલીસની હાજરીની અસર (ઇમ્પે કટ) (ઓમ્નીપ્રેઝન્ટ) સિવવ્યાપી
બનાિિાનો અલભગમ કાયવરત છે .
સુરત શહેરનાાં નાગરરકો, સ્િૈવછક સાંસ્થાઓ તથા પ્રજાજનોનાાં ચુટાયે
ાં
લા પ્રવતવનવિઓનાાં સાંયકુ ત સહકારની અપેક્ષાએ આ
અવિકાર પત્ર પ્રસ્ત ૃત કરિાની સુરત પોલીસતાંત્ર િતી રજા લઉં છાં
પોલીસકમમશ્નર,
સરતશહેર

સરતશહેરનાનાગરરકોજોગ:
૧. પોલીસ કવમશ્નરને કોઇપણ વ્યરકત કામકાજના રદિસે કલાક ૧૨:૦૦ થી ૦૧:૩૦ વાગ્યા સુિી અગાઉથી સમય મેળવ્યા
વિના મળી શકે છે .
૨. એિી જ રીતે સાંયકુ ત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ અને સેકટર-૨ તથા અવિક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી િારફક અને
ક્રાઇમનાઓને કચેરી કામકાજના રદિસે કલાક ૧૧:૦૦ િાગ્યા ૧૨:૩૦ િાગ્યા સુિી મળી શકશે.
૩. સુરત શહેરમાાં ૮ નાયબ પોલીસ કવમશ્નર કક્ષાના અવિકારીઓ છે જે પૈકી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ઝોન-૩ તેમજ નાયબ
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી વિશેષ શાખાની કચેરી અને નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી િારફકની કચેરી, પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની કચેરી
ખાતે બીજા માળે આિેલ છે . ઝોન-ર ની કચેરી મરહિરપુરા પો.સ્ટે .ના મકાનમાાં પહેલા માળે આિેલ છે . જયારે નાયબ
પોલીસ કવમશ્નર: ઝોન-૧, ની કચેરી િરાછા પો.સ્ટે .ના પહેલા માળે આિેલ છે તેમજ નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી:ઝોન-૪,
ની કચેરી જુ ના અડાજણ પો.સ્ટે .માાં આિેલ છે . તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી મુખ્ય મથકનાઓની કચેરી, પોલીસ મુખ્ય
મથક ખાતે આિેલ છે . તથા નાયબ પોલીસ કવમશનરશ્રી ક્રાઇમની કચેરી ફુજાવમાાં, ચોકબજાર ખાતે આિેલ છે . સુરત
શહેરનાાં નાગરરકો અને અવિકારીઓને કચેરી કામકાજના રદિસે કલાક ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦ દરમ્યાન મળી શકે છે .
૪. જે નાગરરકો તેમની ફરીયાદ ઉપર પોલીસે કરે લી કાયવિાહીની જાણકારી પ્રાપ્ત કરિા માાંગતા હોય તો કોઇ અન્ય વિષય
ઉપર મ.પો.કવમશ્નર અને પો.ઇન્સ.નાઓનો સાંપકવ સાિિા માાંગતા હોય તો તેઓ દર શવનિારે સિારે કલાક ૦૯:૦૦ થી
૧૧:૦૦ દરમ્યાન આ અવિકારીઓને તેમની કચેરીમાાં મળી શકશે.
૫. અન્ય મુલ્કી સેિાઓના જાહેર સેિકોની અપેક્ષાઓ દરે ક પોલીસ અમલદાર ર૪ કલાક ફરજ ઉપર મુબઇ
ાં
પોલીસ અવિવનયમ
કલમ ૧૨૮ મુજબ રહેિા બાંિાયેલ છે . જેથી એમ કહી શકાય કે, પોલીસ આપની સેિામાાં રાત રદિસ કાયવરત છે .
૬. તમામ પો.સ્ટે . પ્રજાજનો માટે ર૪ કલાક માટે ખુલ્લા રહે છે . પોલીસ સ્ટે શનોના પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રીઓ દરે ક ચોકીનાાં
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રીઓએ અવિકારીઓની દે ખરે ખ રાખનાર દરે ક િરરષ્ઠ અવિકારીઓની દરે ક પ્રજાજનને મુલાકાત
લેિાનો અને પોતાની મુશ્કેલીઓ િણવિિાનો અવિકાર છે . કચેરીના િડાની કચેરીમાાં હાજરી અંગે નોટીસ પ્રદવશિત કરિામાાં
આિશે.

૭. અસામાજજક પ્રવ ૃવત્ત, ગુનાખોરી, ગુનેગારા વિગેરે અંગેની મારહતી કચેરીના િડાને આપશે તો તે બાતમી આપનાર વ્યરકતની
અપેક્ષાએ તેમનુ ાં નામ ગુપ્ત રાખિામાાં આિશે. ટે લીફોન, ફેકસ વિગેરે માધ્યમો દ્વારા મળે લા સાંદેશાઓ ઉપર જરૂરી
કાયદાની મયાવ દામાાં કાયવિાહી હાથ િરિામાાં આિશે.
૮. પ્રજાજનોના સ ૂચનો હાંમેશા આિકાયવ રહેશે. સિવ પ્રજાજનો, સ્િૈવછક સાંસ્થાઓ, અન્ય ખાતાના જાહેર સેિકો, અવિકારપત્રની
બાબતોમાાં તેના અમલ માટે સહકાર આપશે તેિી આશા છે .

(એ)

ફરીયાદ:

ગુનાના બે પ્રકારના હોય છે :(૧)કોગ્નીઝેબલગનાઓ:પોલીસ અવિકારના ગુનાને ’’કોગ્નીઝેબલ’’ ગુનો કહે છે . જેમાાં ગુનાના આરોપીને િગર િોરાં ટે પકડિાની પોલીસને
સત્તા હોય છે .
(ર)નોનકોગ્નીઝેબલગનાઓ:પોલીસ અવિકાર બહારના ગુનાને ’’નોન કોગ્નીઝેબલ’’ ગુનો કહે છે . જેમાાં પોલીસને કોટવ ના િોરાં ટ િગર ગુનાના
આરોપીને પકડિાની સત્તા મળતી નથી.
(૩)કોગ્નીઝેબલગનાઓફરીયાદ:પોલીસ સ્ટે શનનાાં ઇન્ચાર્જ અવિકારીશ્રીને લેલખત કે મૌલખક રીતે આપી શકાય છે . મૌલખક ફરરયાદ એ જ િખતે લખીને
ફરીયાદ કરનારને િાાંચી સાંભાળિી એમની સહી લેિામાાં આિે છે અને તેની નકલ તેમને વન:શુલ્ક આપિામાાં આિે છે . આિી
ફરરયાદની તપાસ કોટવ ની પરિાનગી બાદ જ પોલીસ કરી શકે છે .
(૪)

નોનકોગ્નીઝેબલગનાનીફરીયાદ:નોન કોગ્નીઝેબલ ગુનાની ફરરયાદ પણ પોલીસ સ્ટે શનમાાં આપી શકાય છે . આિી ફરરયાદની નોંિ ’’નોન કોગ્નીઝેબલ

રજીસ્ટર’’ માાં કરિામાાં આિે છે . પરન્તુ તેમાાં ગુનો નોંિિામાાં આિતો નથી. આિી ફરરયાદની તપાસ કોટવ ની પરિાનગી બાદ જ
પોલીસ કરી શકે છે .


દરે ક કોગ્નીઝેબલ ગુનાની તપાસની શરૂઆત FIR થી થાય છે . જે Cr.P.C. કલમ ૧૫૪ મુજબની હોય છે .



પોલીસ અવિકારનો કોઇ ગુનો થયેલ હોય તો તે અંગેની ખબર પોલીસ સ્ટે શનના ઇન્ચાર્જ અવિકારીને જો મૌલખક રીતે
આપિામાાં આિે તો પણ તે લખી શકશે તેમજ પોતાની દે ખરે ખ નીચે લખાિી શકશે અને ખબર આપનારને િાાંચી
સાંભાળિશે. અને એિી દરે ક લેલખત કે લખી લેિાયેલ ખબર ઉપર ખબર આપનારને સહી કરિાની રહેશે.



ફરીયાદ ખાસ કરીને ભોગ બનનાર અગર તો બનાિ બન્યો હોય ત્યાર તો વ્યરકત અગર તો ભોગ બનનારના સાંબિી
અથિા વમત્ર કે જે આ બનાિ વિશે જાણતા હોય તેિી વ્યરકતએ ફરરયાદ કરિી જોઇએ.



ઘણા રકસ્સાઓમાાં લબનિારસી લાશ મળે અને તેમાાં ગુનારહત મ ૃત્યુ હોય તેિા સાંજોગોમાાં અથિા બનાિ સ્થળે પોલીસ
વસિાય બીજા કોઇ ફરરયાદી હાજર ન હોય તેિા સાંજોગોમાાં પોલીસ ફરરયાદી બને છે .



ફરરયાદ પોલીસ સ્ટે શનમાાં પી.એસ.ઓ.ને અગર તો બનાિ સ્થળે હાજર પોલીસ સ્ટે શનનાાં ઇન્ચાર્જ અવિકારીને સ્થળ
પર પ્ણ આપી શકાય છે .

ફરરયાદીએધ્યાનમાુંરાખવાનીબાબતો.:(૧) બનાિ બન્યા બાદ તુરત જ નજીકના પોલીસ સ્ટે શને જઇ ફરરયાદ આપિી જોઇએ.
(ર) જો ખબર હોય તો ફરરયાદમાાં બનાિનુ ાં કારણ તથા હેત ુ જણાિિો.
(૩) બનાિ અંગે સત્ય હકીકત જ જણાિિી અને બનાિ િખતે હાજર સાક્ષીઓની જાણકારી હોય તો તે પણ જણાિિી. (૪)
બનાિિાળી જગ્યાએ પોલીસ આિે ત્યાાં સુિી જે તે હાલતમાાં જાળિી રાખિી.
(૫) ફરરયાદ લખાઇ ગયા બાબત ફરરયાદ દાખલ કરનાર અવિકારીએ વિનામ ૂલ્યે આપિાની રહે છે .
(૬) ફરીયાદની નકલ ફરરયાદીને ફરરયાદ દાખલ કરનાર અવિકારીએ વિનામ ૂલ્યે આપિાની રહે છે .
(૭) જો ફરરયાદીએ જાણી જોઇને દ્વેષ બુવધ્િથી ખોટી ફરરયાદ લખાિેલ હોિાનુ ાં જણાય તો કોટવ માાં ’’બી’’ ફાઇનલની માાંગણી
કરી ફરરયાદી વિરૂધ્િમાાં કોટવ રાહે પગલા લેિાની પ્ણ કાયવિાહી પોલીસ કરી શકે છે .

(બી)તપાસ:કોગ્નીઝેબલ ગુનો નોંિાયા બાદ પોલીસ અવિકારી દ્વારા તુરત જ તપાસ શરૂ કરિામાાં આિે છે . જેમાાં બનાિિાળી
જગ્યાનુ ાં પાંચનામુ તથા કે સને લગતા સાહેદનાાં વનિેદનો તેમજ અમુક રકસ્સાઓમાાં ફોરે ન્સીક એક્ષ્પટવ ની મદદ મેળિી
ફરરયાદ મુજબે પુરાિા એકઠા કરી જો આરોપી ગુનેગાર હોિાનુ ાં જણાય તો કોટવ માાં ચાર્જશીટ કરિામાાં આિે છે . અને જો
ફરરયાદની હકીકત પ્રમાણેનાાં પુરાિા ન મળે કે આરોપી શોિી શકાય તેમ ન હોય ફરરયાદ ખોટી જણાય કે હકીકત રદિાની
પ્રકારની જણાય તો તેિા સાંજોગોમાાં તપાસ કરનાર અવિકારી તરફથી સમરી માાંગિામાાં આિે છે .
(અ) િગવ ’’એ’’ સમરી:નજીકના ભવિષ્યમાાં આરોપી ન મળી આિે તેિી શકયતા હોય ત્યારે .
(બી) િગવ ’’બી’’ સમરી:ખોટી ફરરયાદ હોય ત્યારે .
(ક)

િગવ ’’સી’’ સમરી:હકીકતની ભ ૂલનાાં કારણે ફરરયાદ થયેલ હોય કે તપાસના અંતે હકીકત રદિાની પ્રકારની જણાય ત્યારે .

(ડ)

િગવ ’’એન.સી.’’ સમરી:તપાસના અંતે ’’નોનકોગ્નીઝેબલ’’ પ્રકારનો ગુનો બનેલ હોિાનુ ાં જણાય ત્યારે .
(૧) ગુનો દાખલ થયા બાદ રદન-૧૪ સુિીમાાં ગુનાની તપાસ પ ૂણવ કરિાની હોય છે . પરન્તુ કેટલાક ગુનાની તપાસ આ

સમય મયાવ દામાાં પ ૂણવ ન થાય ત્યારે ઉપરી અવિકારી પાસેથી િધુ મુદત માાંગીને તપાસ ચાલુ રાખિામાાં આિે છે .
(ર) Cr.P.C. કલમ ૧૭૩(૧)(બ) હેઠળ તપાસ પ ૂણવ થયા બાદ ફરરયાદીને તપાસનુ ાં અંવતમ પરરણામ જણાિિામાાં આિે છે .
(૩) જો તપાસ કરના અવિકારીના વનણવયથી ફરરયાદીને સાંતોષ ન હોય તો પોલીસ કવમશ્નરશ્રી કે નાયબ પોલીસ
કવમશ્નરશ્રી કે સાંબવાં િત મેજજસ્િે ટશ્રીને રજુ આત કરી શકે છે .
(૪) તપાસ અથે ૧૫ િષવથી ઓછી ઉમરના પુરૂષ (બાળક)ને અગર કોઇપણ ઉમરની સ્ત્રીને તેના રહેિાના સ્થળે જ
હાજર રહેિા અંગે તપાસ કરનાર અવિકારી ફરમાિી શકે છે .
(સી) ધરપકડ:પોલીસબેરીતેધરપકડકરીશકેછે :(૧) િોરાં ટ િગર.
(ર) િોરાં ટથી.


Cr.P.C. કલમ ૪૧ (ર) હેઠળ પોલીસ િગર િોરાં ટે પકડિાનો અવિકાર િરાિે છે .



કોગ્નીઝેબલ ગુનામાાં સુલેહ ભાંગ બદલ સી.આર.પી.સી. ની કલમ ૧૫૧ હેઠળ િગર િોરાં ટે િરપકડ કરિાની
સત્તા િરાિે છે .



કોઇપણ વ્યરકત સાંબિ
ાં ના નામદાર કોટે ઇસ્યુ કરે લ િરપકડ િોરાં ટ આિારે પણ પોલીસ િરપકડના અવિકાર
િરાિે છે . જેમાાં જામીનપાત્ર િોરાં ટ હોય તો િોરાં ટની શરતો પ્રમાણે તે જામીન ઉપર મુકત થિા અવિકૃત છે .
અને લબન જામીનપાત્ર િોરાં ટ હેઠળ િરપકડ કરાયેલ ઇસમને ર૪ કલાકની અંદર િોરાં ટ ઇસ્યુ કરનાર કોટવ
સમક્ષ રજુ કરિાનો રહે છે .



િગર િોરાં ટે િરપકડ કરિામાાં આિેલ ગુનેગાર કે વ્યરકતને ૨૪ કલાકમાાં જે તે હકુ મત િરાિતી કોટવ સમક્ષ
રજુ કરિાનો હોય છે .



જો ગુનો જામીન લાયક હોય તો તપાસ પુરી થયે પકડાયેલ આરોપીને યોગ્ય જામીન રજુ થયેથી જામીન પર
મુકત કરિાના રહે છે .



ગુનામાાં િરપકડ કરાયેલ વ્યરકતને ૨૪ કલાકમાાં નામદાર કોટવ સમક્ષ રજુ કરિાના હોય છે . જો અન્િેષણ
અથે આરોપીને ૨૪ કલાક કરતાાં િધુ સમય માટે પોલીસ કસ્ટડીમાાં રાખિાનો હોય તો કોટવ ની પરિાનગી
લઇને રાખી શકાય છે .



નામદાર સુવપ્રમ કોટવ આપેલ સુચના પ્રમાણે કોઇપણ વ્યરકતની િરપકડ થાય ત્યારે તેને શા માટે પકડિામાાં
આિેલ છે તેની જાણ કરિાની રહે છે . તેમજ અટક મેમો ઉપર પકડાયેલ વ્યરકતની સહી લેિાની હોય છે .

પકડાયેલ વ્યરકતના સગા સાંબિીને તાત્કાલલક િરપકડ બાબતે જાણ કરિાની રહે છે . શહેરમાાં દરરોજ
પકડાયેલ બિી વ્યરકતઓનુ ાં નામ સીટી કાંિોલરૂમ તેમજ સ્ટે ટ કાંિોલરૂમમાાં ઉપલબ્િ હોય છે . દર ૪૮ કલાકે
રરમાન્ડ દરમ્યાન અટકાયતીની ફરજજયાત મેડીકલ ચકાસણી તપાસ કરનારે કરિાની રહે છે . રરમાન્ડ
દરમ્યાન અટકાયતીની ફરજજયાત મેડીકલ ચકાસણી તપાસ કરનારે કરિાની રહે છે . રરમાન્ડ દરમ્યાન
મેજજસ્િે ટશ્રીની પરિાનગી મેળવ્યા પછી જ અટકાયતીને હાથકડી અને રસ્સી લગાડી શકાય છે .
(ડી)ઝડતી:સી.આર.પી.સી.ના પ્રકરણ ૭ માાં ઝડતી અંગેની સત્તા આપિામાાં આિેલ છે . જે જોગિાઇઓ કલમ ૯૩, ૯૪, ૯૫, ૯૬,
૯૭, ૯૮, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦ર માાં આપિામાાં આિે છે . તે મુજબ િોરાં ટથી કે ઠરાિથી ઝડતી કરી શકાય છે .
જયારે કોઇ મહીલા આરોપીની િરપકડ કરિામાાં આિી હોય ત્યારે તેણીની અંગ ઝડતી મરહલા પોલીસ પાસે જ
કરાિિાની હોય છે . કોઇપણ મરહલા આરોપીને પોતાની અંગ ઝડતી મરહલા પોલીસ પાસે કરાિિાનો અવિકાર છે .
(ઇ)મદ્દામાલકબજેલેવાઅંગે :-
કેટલાક ગુનાઓમાાં ગુનાિાળી જગ્યાએથી તેમજ વમલ્કત વિરૂધ્િના ગુનામાાં ચોરીએ ગયેલ મુદ્દામાલ કબજે લેિાની
પોલીસ સત્તા િરાિે છે . જે અંગે મુદ્દામાલ પાિતીમાાં નોંિ કરિાની હોય અને મુદ્દામાલ પાિતીની એક નકલ જેના પાસેથી
કબજે લીિેલ હોય તેને આપિાની હોય છે .
(એફ)અરજીનીતપાસ:-
અરજદાર પોતાની અરજી પોલીસ સ્ટે શન અગર પોલીસ ચોકી અગર આઉટ પોસ્ટમાાં અગર ઉપરી અમલદારશ્રીને
આપી શકે છે .
અરજીની તપાસ અંગે કાાંઇ અસાંતોષ હોય તો મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અગર નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અગર
પોલીસ કવમશ્નરશ્રીને રજુ આત કરી શકે છે .
- અરજદારે આપેલ અરજીની પહોંચ મેળિિા અરજદાર હકકદાર છે .
- સામાન્યત: અરજીની તપાસ ૭ રદિસમાાં પ ૂણવ કરી નાખિાની હોય છે . જો તપાસ માટે િધુ રદિસોની જરૂયાત હોય
તો તપાસ કરનાર અમલદારે ઉપરી અમલદારશ્રીની પરિાનગી લેિાની હોય છે .
ફરરયાદનાલેવામાુંઆવેતોશું કરવું ?
ફરરયાદીએ ફરરયાદ નોંિાિિા માટે જો પોલીસ સ્ટે શનના ઇન્ચાર્જ અવિકારી ના પાડે તો Cr.P.C. ની કલમ ૧૫૪ મુજબ
તેમનાથી નારાજ થયેલ વ્યરકત તે મારહતીની પોલીસ કવમશ્નરશ્રી જે તે વિસ્તારના ઉપરી અવિકારીને લખીને ટપાલ મારફતે કે
રૂબરૂ રજુ આરત કરી શકશે. જો મારહતીથી કોગ્નીઝેબલ ગુનો બનતો હોય તો પોલીસ અવિકારી ગુનો દાખલ કરાિી તપાસ
કરશે. અને ફરીયાદ ન લેિા બદલ જિાબદાર અવિકારી / કમવચારી સામે વશક્ષાત્મક પગલાાં લેિાની કાયવિાહી થઇ શકે છે .
પોલીસકમમશ્નરશ્રીનેકરવામાુંઆવેલઅરજીનોમનકાલકે વીરીતેથાયછે ?
પોલીસ કવમશ્નરશ્રીના વિસ્તારની અંદર નાગરરકોને અલગ અલગ મુશ્કેલી, તકલીફો તથા પ્રશ્ર્નો ઉદભિતા હોય છે .
જેના વનકાલ માટે તેઓ પોલીસ ખાતા પાસે અપેક્ષા રાખે છે . આથી નાગરરકો તરફથી આિતી અરજીઓ ઉપર યોગ્ય ધ્યાન
આપી ઝડપી વનકાલ માટે નીચે પ્રમાણેની પ્રધ્િવત અપનાિિામાાં આિે છે .
અરજીનીપ્રાથમમકતપાસઅનેફાળવણી:(૧) પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની કચેરીએ મળતી અરજીઓ નાગરરકો સરકારશ્રી કે પોલીસ મહાવનદે શકશ્રી તરફથી આિે તેિી તમામ
અરજીઓ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી િાંચાણે લઇ વનણવય લેશે કે કોણ તપાસ કરશે. અને ત્યારબાદ કે તે વિસ્તારના અવિક પોલીસ
કવમશ્નરશ્રીને મોકલી આપિામાાં આિે છે . જેઓ પોતાની વિિેક બુવધ્િથી અરજીઓની કક્ષા અનુસાર અરજીઓ તેઓના તાબા
હેઠળના નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રીઓને પોતાની રીમાકવ સ સાથે જે તે અવિકારશ્રીને જાત
તપાસ કરિા મોકલી આપિામાાં આિે છે .
(ર) પોલીસ કવમશ્નરશ્રીને રૂબરૂમાાં મળે લ અરજીઓ ઉપર પોલીસ કવમશ્નરશ્રીના પોતાના રરમાકવ સ સાથે ઉપરોકત મુદ્દા ૧ માાં
દશાવ વ્યા પ્રમાણે જે તે અવિકારીશ્રીને જાત તપાસ માટે મોકલિામાાં આિે છે અને તે અંગેનો વિગતિાર સમયાાંતરે અહેિાલ
મેળિિામાાં આિે છે .
(૩) અરજીઓની કક્ષા અનુસાર જે અરજીઓ પો.સ્ટે . માાં મોકલિામાાં આિે છે તેિી અરજીઓ પો. ઇન્સ. પોતે અથિા તો તેમના

કમવચારી ધ્િારા જાત તપાસ કરાિિામાાં આિે છે . જો રકસ્સામાાં નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અને મદદનીશ પો. કવમશ્નરશ્રી નીચે
પો.ઇન્સ.શ્રીને જાત તપાસ આપી હોય તેિી અરજીઓની જાત તપાસ પો.ઇન્સ.જાતે કરે છે .
(૪) અરજીઓ નનામી અથિા ખોટી નામથી આિે તો સામાન્ય રીતે દફતરે કરિામાાં આિે છે . પરન્તુ આ અરજીમાાં નશાબાંિી
અથિા જુ ગાર કે કોઇ ચોકકસ ગુનાની મારહતી હોય તો તેની તપાસ કરિામાાં આિે છે . તેમજ કે ટલીક િખત કોઇ પોલીસ
અવિકારી કે કમવચારી વિરૂધ્િ વિવિિ પ્રકારના આક્ષેપો બાબતે અરજી હોય અને નનામી કે ખોટા નામની હોય અને તેમાાં તથ્ય
જણાતુ હોય તેિી અરજીઓની તપાસ માટે અવિક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી વનણવય લઇ નાયબ પોલીસ કવમશ્નશ્રીને મોકલી આપે છે .
અરજીઓનોપ્રકારઅનેતપાસકરવાનીરીત:સામાન્ય રીતે અરજદાર જયારે પો.સ્ટે .માાં જાય અને ફરરયાદ કે અરજી આપે ત્યારે તેને કલમ ૧૫૪ હેઠળ ફરરયાદીનુ ાં
રૂપ મળે છે . ફોજદારી કામ ચલાિિાની રીતે ૧૯૭૩ના પ્રકરણ ૧૨ માાં જણાિિામાાં આિેલ છે તે રીતે અને પધ્િવતથી કરિામાાં
આિે છે .
અરજીઓત્રણભાગમાુંવહેંચવામાુંઆવેછે .:(અ) ભારતીય ફોજદાર િારા પ્રકરણ ૧૬ એટલે કે શરીર વિરૂધ્િના ગુનાના વનદે શ બાબતની.
(બ) ભારતીય ફોજદારી િારા પ્રકરણ ૧૭ એટલે કે વમલ્કત વિરૂધ્િ ગુનાના ઉલ્લેખ બાબતની.
(ક) અન્ય અરજીઓ:પો.સ્ટે .માાં આ ત્રણમાાં દશાવ િેલ અરજી બાબતે ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૩ વનયમ ૧૧૩ (૧૨)ની જોગિાઇને
આવિન રહી પ્રાથવમક તપાસની જરૂર છે તેિા રકસ્સામાાં (અ) માાં જણાિેલ અરજી બાબતે ૨૪ કલાકમાાં (બ)માાં જણાિેલ અરજી
બાબતે ૪૮ કલાકમાાં અને (ક)માાં જણાિેલ અરજી બાબતે રદન ૭ માાં જિાબદાર અવિકારી પાસે પ્રાથવમક તપાસ કરાિી
અહેિાલ મેળિિામાાં આિે છે અને ત્યારબાદ કાયવિાહી કરિામાાં આિે છે .
(ર) ઉપરી અવિકારી તરફથી આિતી અરજીનો વનકાલ રદન ૧૫ ની અંદર કરિામાાં આિે છે .
(૩) અરજદાર તરફથી આિેલ અરજીનો વનકાલ થાય છે તેની જાણ તથા તે પરત્િે કરિામાાં આિેલ કાયવિાહી સાંબિ
ાં માાં
અરજદારને જાણ કરિામાાં આિે છે .

પોલીસકું ટ્રોલરૂમ
કાયયપધ્ધમત :પોલીસ કાંિોલ રૂમ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સુરત શહેરની સીિી દે ખરે ખ/દોરિણી હઠેળ સતત ૨૪ કલાક કાયવરત રહે છે .
પોલીસ અવિકારી/માણસો પણ શીફટ મુજબ હાજર રહી ફરજ વનભાિે છે . પોલીસ કાંિોલરૂમને જાહેર જનતાની સરળતા રહે તે
ઉદ્દે શ્યથી ઈમરજન્સી ૧૦૦ નબાંર ફાળિિામા આિેલ છે . આમ જનતા પોતાને પડતી મુશ્કેલીઓ તેમજ ગાંભીર પ્રકારના બનાિો
જેિા કે આગ, અકસ્માત, ચોરી, લુટાં , અકમાત મ ૃત્યુ વિગેરે બનાિો અંગે પોલીસ કાંિોલરૂમને બારોબાર મારહતી આપી શકે છે .
આમ જનતા તરફથી ટે લીફોન નુંબર 100 ઉપર મળે લ મારહતી અંગેની કાયયવાહી :જયારે પણ કોઈપણ નાલગરક કોઈપણ બનાિ અંગે ટે લલફોન નાંબર ૧૦૦ ઉપર કાંિોલરૂમનો સાંપકવ કરી મારહતી લખાિે
તે રકસ્સામાાં સામાન્ય રીતે મારહતી આપનારનુ ાં નામ સરનામુ ાં ટે લલફોન/મોબાઈલ નાંબર તેમજ બનેલ બનાિ અંગેની ટુાંક
મારહતીની નોંિ મારહતી સ્લીપમાાં નોંિિામાાં આિે છે .
આિી મારહતી સ્લીપ કાંિોલરૂમ ઈન્ચાર્જ પાસે રજુ કરી તે સબાંિે કરિામાાં આિનાર કાયવિાહી અંગે યોગ્ય હક
ુ મ
મેળિિામાાં આિે છે અને તે આિારે જે તે બનાિ સ્થળની નજીકમાાં નજીકની પોલીસ મોબાઈલ અગર પી.સી.આર.ને બનાિ
સ્થળે રિાના કરિામાાં આિે છે . ગાંભીર બનાિ પ્રસાંગે જે તે પોલીસ સ્ટે શનના પો.ઈન્સ./એ.સી.પી./ડી.સી.પી.શ્રીને પણ કરી
તાત્કાલીક બનાિ સ્થળે રિાના કરી કાયદે સરની કાયિાવ હી કરિા સચુના કરિામાાં આિે છે . બનાિ સબાંિે જે તે અવિકારી
તરફથી જે કાંઈ કાયવિાહી કરિામાાં આિેલ હોય તેની પણ જે તે અવિકારી કાંિોલરૂમને કરે છે . જેની નોંિ મારહતી સ્લીપમાાં
કરિામાાં આિે છે . મોટે ભાગે તમામ મારહતી અંગે જે તે િખતે ત્િરીત કાયવિાહી કરિામાાં આિે છે . કાંિોલરૂમ તરફથી કાયવિાહી
ન થાય તે સાંજોગોમાાં જેતે નાગરીક પોલીસ કવમશ્નરશ્રીને તે અંગેની લેખીત કે મૌલખક ફરીયાદ ટે લલફોન/ટપાલ/ફેકસ મારફતે
કરી શકે છે તેમજ રૂબરૂ રજુ આત પણ કરી શકાય છે .

પી.સી.આર વેન
સુરત શહેર વિસ્તારમાાં PCR િાન કાયવરત છે . જે તમામ PCR િાનનો પેિોલીંગ વિસ્તાર, કામગીરી, મહેકમ તથા
વનયાંત્રણ હેઠળની સ્કીમ ઉપરોક્ત હિાલાિાળા પત્રથી કાયવરત છે . શહેર પોલીસમાાં નિા અમલમાાં આિેલ પોલીસ સ્ટે શનોના
ુ ર
વિસ્તારને ધ્યાને લઇ તેમજ PCR િાનનો ના.રા. દરમ્યાન સુયોગ્ય ઉપયોગ કરિાથી ના.રા. િધુ અસરકારક બનાિી શકાય જે હેતસ
PCR િાનનો રૂટ વિસ્તાર, કામગીરી, મહેકમ તથા વનયાંત્રણ હેઠળની નિી રીિાઇઝ સ્કીમ બહાર પાડિામાાં આિેલ છે . જે આ સાથે
પત્રક-A મુજબ સામેલ રાખેલ છે . જે પત્રક મુજબ તમામ PCR િાનના પોલીસ કમવચારીઓએ પોતાના પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં નીચે જણાિેલ
સુચના મુજબ ફરજ બજાિિાની રહેશે.
(૧)

તમામ PCR િાન પોલીસ કાંિોલ રૂમના સીિા વનયાંત્રણ હેઠળ રહી કાંિોલ રૂમની સુચના મુજબ જ ફરજ બજાિશે.

(૨)

તમામ PCR િાન ૨ શીફટમાાં કલાક ૮/૦૦ થી ૧૪/૦૦ તથા ૧૪/૦૦ થી ૨૦/૦૦ પુરા ગણિેશ તથા સાિનો સાથે ફરજ
બજાિશે. જેમાાં દરે ક શીફ્ટમાાં ૧ A.S.I./H.C. ઇન્ચાર્જ તેમજ ૨ પોલીસ કમવચારી તેમજ ૧ HC/PC/GRD ડ્રાયિર તરીકે ફરજ
બજાિશે. અને ડ્રાયિર તરીકે ફરજ બજાિનાર કમવચારી પાસે વનયમ મુજબનુ ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ ફરજજયાત હોવુ જોઇશે
અને જે અંગેન ુ પ્રમાણપત્ર જે-તે પો.સ્ટે . ના પો.ઇન્સ. શ્રીએ આપિાનુ રહેશે.

(૩)

PCR િાનની શીફ્ટ બદલાય ત્યારે PCR િાન ઇન્ચાર્જએ તેમની ફરજ દરમ્યાનની અગત્યની માહીતી/કામગીરી અંગે ચઢતી
શીફ્ટ ઇન્ચાર્જને પુરેપરુ ી વિગત આપિાની રહેશે.

(૪)

ગ્રીન/રે ડ એલટવ તથા નાકાબાંિીના પ્રસાંગે તમામ PCR િાન તેમને ફાળિેલ પોઇન્ટ પર હાજર રહી મળે લ સુચના મુજબની
કામગીરી કરશે.

(૫)

તમામ PCR િાન નકકી કરિામાાં આિેલ મ ૂકામ સ્થળો ઉપર રાત્રીના ક.૦૧/૦૦ થી ક.૦ર/૦૦, ક. ર/૩૦ થી ક.૩/૩૦, ક.
૦૪/૩૦ થી ક.પ/૩૦ અને ક. ૬/૩૦ થી ક.૦૮/૦૦ દરમ્યાન ફરજીયાત મ ૂકામ સ્થળ ઉપર હાજર રહેશે અને જે અંગે કાંિોલ રૂમને
જાણ કરી સઘન િાહન ચેકીંગની કામગીરી કરશે અને પોતાની ફરજ પુણવ થયેથી કલાક ૦૮/૦૦ િાગે સમગ્ર કામગીરી અંગેનો
વિગતિારનો રીપોટવ મ.પો.કવમ.શ્રી પો.કાંિોલરૂમ સુરત શહેરનાઓને આપિાનો રહેશે.

(૬)

PCR િાન માત્ર ને માત્ર કાંિોલ રૂમની સુચના મુજબ જ કામગીરી કરશે. અને કોઇ મહત્િના /ગાંભીર બનાિ પ્રસાંગે સ્થાનીક
પો.સ્ટે . ની મોબાઇલ પહોચે અને કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી થાય ત્યાાં સુિી સ્થળ પર પહોચી હાજર રહેશે અને
ત્યારબાદ કાંિોલ રૂમને જાણ કરી આગળની કામગીરી કરશે.

(૭)

PCR િાન મ ૂકામ સ્થળ પર હોય ત્યારે ડ્રાયિર હાંમેશા સતકવ અને “રે ડી ટુ ડ્રાઇિ” પોઝીશનમાાં રહેશે.

(૮)

PCR િાનને કોઇપણ સાંદેશો મળ્યેથી ઓછામાાં-ઓછા સમયમાાં વનિાવ રીત સ્થળ ઉપર પહોચીને જરૂરી કાયવિાહી કરશે. અને
મળે લ મેસેજ અન્િયે સ્થાવનક પો.સ્ટે . ના પો.ઇન્સ.શ્રીને પણ અિગત કરશે

(૯)

PCR િાનને કોઇપણ સાંદેશો મળ્યેથી બનાિ સ્થળે થી નીકળ્યા અંગે તેમજ વનિાવ રીત સ્થળે પહોયા અંગેનો સમય તથા કરે લ
કામગીરી અંગેની માહીતી કાંિોલ રૂમને જાણ કરશે.

(૧૦)

PCR િાનના તમામ કમવચારીએ પેિોલબુક તેમજ PCR િાનનુ વિલઝટ રજજસ્ટર વનભાિિાનુ રહેશે.

(૧૧)

ના.રા. માાં નીકળે લ પો.સ્ટે . તથા રડવિઝનના ઇન્ચાર્જશ્રીએ પોતાની ના.રા. ચેકીંગની ફરજ દરમ્યાન કલાક ૦૦/૦૦ થી ૦૨/૦૦

તથા ૦૩/૦૦ થી ૦૫/૦૦ દરમ્યાન ફરજજયાત બે િખત PCR િાનને ચેકીંગ કરી PCR િાનના વિઝીટ રજજસ્ટરમાાં ચેકીંગ કયાવ સાંદભેની
સહી કરિાની રહેશે. અને ચેકીંગ દરમ્યાન જણાયેલ ક્ષવત બદલ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, કાંિોલ રૂમને રીપોટવ કરિાનો રહેશે.
(૧ર)

PCR િાન રદિસ તેમજ રાવત્રની પેિોલીંગ દરમ્યાન િાહનની ગવત િીમી રાખશે અને િાહનના તમામ પોલીસ કમવચારીઓ
સતકવ રહી શાંકાસ્પદ િાહનો તથા વ્યક્ક્તઓ ઉપર િોચ રાખશે.

(૧૩)

તાકીદના/આકક્સ્મક/અવનિાયવ સાંજોગોમાાં પોતાના વિસ્તાર બહાર આિેલ વિસ્તારમાાં જિા અંગે સુચના મળે ત્યારે તેનો પણ
ત્િરીત અમલ કરિાનો રહેશે. અને સોપિામાાં આિેલ કામગીરી કરિાની રહેશે.

(૧૪)

અકસ્માત તેમજ કુ દરતી હોનારતના સાંજોગોમાાં PCR િાન તુરાંત સ્થળ પર પહોચી જઇ ઘાયલ લોકોને એમ્બ્યુલન્સ બોલાિી
નજીકની હોક્સ્પટલમાાં પહોચાડિાની કામગીરી કરિાની રહેશે.

(૧પ)

િાડ, લુટ, ચીલ ઝડપ, ચેન સ્નેચીંગ તથા જાહેરમાાં લડાઇ-ઝઘડા થતા હોય તેિા ખાસ રકસ્સામાાં કાયદો અને વ્યિસ્થાના
કામોમાાં જો કોઇ ગુનો બનતો જણાતો હોય અથિા ગુનો બનતો અટકાિિાની જરૂરીયાત ઉપક્સ્થત થાય અથિા અગત્યના
ત્િરીત પગલા લેિાની જરૂરીયાત ઉપક્સ્થત થાય તે સાંજોગોમાાં PCR િાને વિિેકબુધ્ધ્િનો ઉપયોગ કરી કાંિોલ રૂમના
આદે શની રાહ જોયા િગર ત્િરીત ગવતએ કામગીરી કરિાની રહેશે.

(૧૬)

PCR િાનના ઇન્ચાર્જ પાસેથી સ્થાવનક વિસ્તારના સમન્સ, િોરન્ટ તથા અરજી તપાસની કામગીરી પણ લઇ શકાશે.

(૧૭)

PCR િાનના ઇન્ચાર્જ સુરત શહેરના તમામ પોલીસ અવિકારીશ્રીઓના મોબાઇલ નાંબર, પોલીસ સ્ટે શનોના નાંબરો, ફાયર
બ્રીગેડ, એમ્બુલન્સ સેિા, હોક્સ્પટલના નાંબરો તેમજ પોતાના પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં રહેતા મહાનુભાિો, મેજીસ્િે ટ, વિગેરેના
સરનામા તથા ટે લીફોન નાંબર સાથેની યાદી તેમજ િાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન અને અગત્યની કચેરી સરહતની માહીતી હાથિગી
રાખશે.
આ ઉપરાાંત પોતાના પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં રહેતા હીસ્િીશીટરો, જાણીતા ગુનેગારો, સિેલન્સ હેઠળના ઇસમો,
બુટલેગરો/ગેમ્બલરો વિગેરેની માહીતી પણ સાથે રાખશે.

(૧૮)

PCR િાન પોતાના પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં રહેતા સીનીયર સીટીઝનની પણ માહીતી રાખશે.

(૧૯)

કોઇપણ કારણોસર PCR િાન બાંિ પડેલ હોય કે રીપેરીંગમાાં ગયેલ હોય તો થાણા ઇન્ચાર્જશ્રીએ અંગત રસ લઇ PCR િાન
ત્િરીત કાયવરત થાય તે સુવનવશ્વત કરિાનુ રહેશે.

(૨૦)

PCR િાનના કમવચારીઓનુ વનયાંત્રણ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર કાંિોલરૂમનુ રહેશે, તેઓની રજા મ.પો.કવમ. કાંિોલરૂમ, સુરત
શહેરનાઓના અલભપ્રાય મેળવ્યા બાદ જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રીનાઓએ માંજુર કરિાની રહેશે. તેઓના પગાર/રજા પગારની
કાયવિાહી જે તે પો.સ્ટે .ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રીનાઓ કરશે. રજા પરના કમવચારીઓની આંતરીક વ્યિસ્થા પો.સ્ટે .ના
પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રીનાઓ કરશે.

(૨૧) PCR િાનમાાં નીચે મુજબના સાિનો રાખિાના રહેશે.
► ગેસ ગન-૧ જરૂરી સેલ સાથે
► પાંપ એક્શન ગન-૧ જરૂરી કાટીઝ સાથે
► થ્રી-િે હેન્ડ ગ્રેનેડ નાંગ-૬
► િન-િે ગ્રેનેડ નાંગ-૩
► બુલેટ પ્રુફ જેકે ટ, લાઠી,હેમેટ, દોરડા, સચવ લાઇટ, ફસ્ટવ એઇડ બોક્સ, રે ડીયમ જેકે ટ, ફોલ્ડીંગ બેરીકેટ, રીફલેક્ટર
► અક્ગ્મશામક નાની સાઇઝમાાં
► િાયાલેસ/િોકીટોકી સેટ
► મોબ કાંિોલ માટે બોડી પ્રોટે ક્ટર જેકે ટ/પેડ/ઢાલ
● PCR િાન સબબ પોલીસ કાંિોલ રૂમની કામગીરી
(૧)

PCR િાનનુ સમગ્ર સાંચાલન કાંન્િોલ રૂમના હસ્તક રહેશે. અને સમય સાંજોગોને અનુલક્ષીને જરૂર જણાય તે મુજબની
અસરકારક કામગીરી PCR િાન પાસેથી લેિાની રહેશે.

(૨)

કાયદો અને વ્યિસ્થાની પરરક્સ્થવતની જાળિણી તેમજ ગુનાને લગાતી કામગીરી તેમજ ગ્રીન/રે ડ એલટવ નાકાબાંિી લગતી
કામગીરી અંગે PCR િાનનો મહત્તમ ઉપયોગ કરિાનો રહેશે. પેિોલીંગની ફરજ પણ લેિાની રહેશે. PCR િાનના પોલીસ
કમવચારીઓ બરાબર ફરજ બજાિે છે કે કે મ? તે અંગે સુપરવિઝન રાખિાનુ રહેશે.

(૩)

PCR િાનમાાં રાખિામાાં આિતા સાિનો અંગેન ુ રજજસ્ટર, લોગબુક, વિઝીટ રજજસ્ટર, પેિોલબુક વિગેરે રે કડવ વ્યિક્સ્થત
વનભાિિામાાં આિે છે કે કેમ? તેન ુ સમયાાંતરે ચેકીંગ કરી સુપરવિઝન રાખવુ.

(૪)

PCR િાનના પોલીસ કમવચારીઓની ક્ષવત બદલ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, કાંિોલ રૂમને રીપોટવ કરિાનો રહેશે.

સરતશહેરના પોલીસસ્ટેશનમવસ્તારોમાુંફરતી મોબાઇલ પેટ્રોલીંગની મવગત નીચે મજબ છે .
અ.નું.

પો.સ્ટે.

મોબાઇલ કોલસાઇન કાયયક્ષેત્ર:-.

સેકટર-૧
૧.

િરાછા - ૧ - િરાછા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
િરાછા - ર - એ.કે.રોડ પોલીસ ચોકી, સરદાર ચોક પોલીસ ચોકી, લાંબે હનુમાન પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર
િરાછા – સ્ટુડન્ટ - માતાિાડી પોલીસ ચોકી અને લાભેશ્વર પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

ર.

કાપોદ્રા - ૧ – કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
કાપોદ્રા - ૨ - બરોડા વપ્રસ્ટે જ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર
કાપોદ્રા – સ્ટુડન્ટ - નાના િરાછા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર

૩.

પુણા - ૧ – પુણા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
પુણા - સ્ટુડન્ટ – પુણા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૪.

સરથાણા – ૧ – સરથાણા પોલીસ સ્ટે શન સમગ્ર વિસ્તાર

૫.

ઉિના - ૧ - ઉિના પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
ઉિના - ૨ – ઉદ્યોગનગર પોલીસ ચોકી, ભાઠેના પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર
ઉિના – ઈન્િે. - પટે લનગર પોલીસ ચોકી, બી.આર.સી. પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર

૬.

લલિંબાયત - ૧ - પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
લલિંબાયત - ર - લલિંબાયત પોલીસ ચોકી, એસ.કે.નગર પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર
લલિંબાયત - ૩ - ગોડાદરા પોલીસ ચોકી, ડીંડોલી પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

૭.

ડીંડોલી - ૧ - પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૮.

મરહિરપુરા - ૧ - મરહિરપુરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
મરહિરપુરા - ૨ – રદલ્હીગેટ પોલીસ ચોકી, લાલદરિાજા પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર
મરહિરપુરા – ઈન્િે. - હીરાબજાર પોલીસ ચોકી. ગલેમડાં ી પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

૯.

સલાબતપુરા - ૧ – સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
સલાબતપુરા - ૨ - ઉમરિાડા, ટે ક્ષટાઈલ પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર
સલાબતપુરા – ઈન્િે – રૂસ્તમપુરા, ડી.કે.એમ. પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

૧૦.

ચોક - ૧ - ચોકબજાર પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
ચોક - ૨ - િરીયાિી બજાર, સૈયદપુરા, લાલગેટ પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર
ચોક – ઈન્િે. - િેડરોડ, પાંડોળ પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

૧૧.

લાલગેટ -૧ – લાલગેટ પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૧૨.

કતારગામ - ૧ - કતારગામ પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
કતારગામ - ૨ - ગુરૂકુ લ, કતારગામ જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર
કતારગામ- ઈન્િે. - પારસ, કોમ્યુવનટી હોલ પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

સેકટર-ર
૧૩.

અઠિા - ૧ – અઠિાલાઇન્સ પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
અઠિા - ૨ – સગરામપુરા, રામપુરા પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

અઠિા - ૩ - બડેખાાંચકલા, િાડીફળીયા પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર
૧૪.

ઉમરા - ૧ - પીપલોદ પોલીસ ચોકી અને ડુ મસ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર
ઉમરા - ર - ઘોડદોડ રોડ પોલીસ ચોકી, ઉિના મગદલ્લા પોલીસ ચોકી અને અલથાણ પોલીસ ચોકીનો
સમગ્ર વિસ્તાર
ઉમરા - ૩ - પીપલોદ, ડુ મસ પોલીસ ચોકીનો વિસ્તાર

૧૫.

ડુ મસ – ૧ – ડુ મસ પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર.
ડુ મસ – ઇન્િે. - ડુ મસ પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૧૬.

ખટોદરા - ૧ - ખટોદરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
ખટોદરા - ૨ - ખટોદરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૧૭.

સચીન - ૧ - સચીન પોલીસ સ્ટે શન વિસ્તારનો સમગ્ર વિસ્તાર
સચીન – ઈન્િે. - ખરિાસા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર

૧૮.

સચીન જી.આઇ.ડી.સી.-૧ - સચીન જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
સચીન જી.આઇ.ડી.સી.-ર - સચીન જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૧૯.

પાાંડેસરા - ૧ - પાાંડેસરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
પાાંડેસરા - ૨ – પાાંડેસરા ગુ. હા.બોડવ ચોકી વિસ્તાર.
પાાંડેસરા – ઈન્િે. – ભેસ્તાન, જી.આઈ.ડી.સી.

૨૦.

રાાંદેર - ૧ - રાાંદેર પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
રાાંદેર - ર - બોરિાડા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર વિસ્તાર
રાાંદેર - ૩ - હીદાયત નગર, તાડિાડી પોલીસ ચોકી વિસ્તાર.

૨૧.

અમરોલી - ૧ - અમરોલી પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
અમરોલી – સ્ટુડન્ટ - અમરોલી પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

ર૨.

જહાાંગીરપુરા –૧- જહાાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર.

૨૩.

અડાજણ - ૧ - અડાજણ પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
અડાજણ - ૨ - અડાજણ ગામ પોલીસ ચોકી વિસ્તાર
અડાજણ – સ્ટુડન્ટ - પાલ જકાતનાકા, સૌરભ પોલીસ ચોકી વિસ્તાર

૨૪.

ઇછાપોર - ૧ – ઇછાપોર પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
ઇછાપોર - ૨ - મોરાચોકી વિસ્તાર
ઇછાપોર – ઈન્િે. - ભાઠા પોલીસ ચોકી વિસ્તાર

૨૫.

હજીરા - ૧ - હજીરા પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર

૨૬.

મરીન - ૧ - મરીન પોલીસ સ્ટે શનનો સમગ્ર વિસ્તાર
મરીન ઈન્ટર સેપ્ટર - ૧ - દરીયાઈ પેિોલીંગ
મરીન ઈન્ટર સેપ્ટર - ૨ - દરીયાઈ પેિોલીંગ

મવશેષનોંધ:પોલીસ કું ટ્રોલરૂમખાતે :પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. કક્ષાના અવિકારી મોબાઇલ પેિોલીંગ ડીિીઝનના ઇન્ચાર્જ છે . નાલગરકો તરફથી જયારે
મદદની માાંગણી કાંિોલરૂમ ખાતે આિે છે ત્યારે અથિા તો કોઇ અઘટીત બનાિ બની જાય ત્યારે તેને પહોંચી િળિા જે તે
વિસ્તારમાાં મોબાઇલ રિાના કરિાની કાયવિાહી કરે છે . કાંિોલરૂમ તરફથી જો સ્પષ્ટ સાંદેશો ન હોય તો મોબાઇલ પોત પોતાના
કાયવક્ષેત્રમાાં પોતાની રીતે પેિોલીંગ કરતા હોય છે અને તેની દે ખરે ખ કાંિોલરૂમના પો.સ.ઇ. મોબાઇલ પેિોલીંગ ડીિીઝન કરે છે .
મોબાઇલ પેિોલીંગ ડીિીઝનના પો.સ.ઇ. કાંિોલરૂમના ડયુટી ઓરફસર કે જે પોલીસ ઇન્સ્પેકટર કક્ષાના અવિકારી હોય છે . તેની

દે ખરે ખ નીચે ફરજ બજાિે છે . મોબાઇલ સમયસર ન આિી હોય તો નાલગરકો ટે લીફોન નાંબર ૨૨૪૧૩૦૧, ૨૨૪૧૩૦૨,
૨૨૪૧૩૦૩ ઉપર ડયુટી ઓરફસર અથિા તો પો.સ.ઇ. મોબાઇલ પેિોલ ડીિીઝીનનો સાંપકવ સાિી શકે છે .
ભારતીયફોજદારીધારાનાપોલીસઅમધકારનાજામીનલાયકગન્નાઓનીયાદી:કલમમાુંમવગત
૧૨૯

રાજય સેિકે ગફલતથી પોતાની કસ્ટડીમાાંના કોઇ રાજય કેદી કે યુધ્િ કેદીને નાસી જિા દે િો.

૧૩૫

કોઇ અવિકારી સૈવનક, નાવિક કે વિમાનીની આશરો આપિો.

૧૩૬

નાસી ગયેલા અવિકારી, સૈવનક, નાવિક કે વિમાનીને આશરો આપિો.

૧૩૮

કોઇ અવિકારી સૈવનક, નાવિક કે વિમોનોને નાફારમાની કૃત્ય કરિાનુ ાં દુ ષ્પ્રેરણ કરવુ ાં જો તેના પરરણામે ગુનો
કરિામાાં આિે તો.

૧૪૦

પોતે સૈવનક, નાવિક કે વિમાની હોિાનુ ાં માનિામાાં આિે એિા ઇરાદાથી સૈવનક, નાવિક કે વિમાનીનો પોશાક પહેરિો
અથિા તે િાપરતો હોય તેવ ુ ાં ટોકાન રાખવુ.ાં

૧૪૩

કાયદા વિરૂધ્િની માંડળીના સભ્ય હોવુ.ાં

૧૪૪

પ્રાણિાતક હવથયારથી સજજ થઇને કાયદા વિરૂધ્િની માંડળીમાાં સામેલ થવુ.ાં

૧૪૫

કાયદા વિરૂધ્િની માંડળીને વિખેરાઇ જિાનો હક
ુ મ કરિામાાં આવ્યો હોિાનુ ાં જાણિા છતા તેમાાં ભળવુ ાં અથિા ચાલુ હતુ.ાં

૧૪૭

હલ્ુ લડ કરવુ.ાં

૧૪૮

પ્રાણિાતક હવથયારથી સજજ થઇને હલ્ુ લડ કરવુ.ાં

૧૫૧

પાાંચ કે તેથી િધુ વ્યરકતઓની કોઇ માંડળીને વિખેરાઇ જિાનો હુકમ થયા પછી જાણી જઇને તે માંડળીમાાં ભળવુ ાં કે
અથિા ચાલુ રહેવ.ુ ાં

૧૫૨

હલ્ુ લડ વિગેરે અટકાિિાનુ ાં કામ કરતા હોચ, ત્યારે રાજય સેિક ઉપર હમ
ુ લો કરિો અથિા તો તેને અડચણ કરિી.

૧૫૩

હલ્ુ લડ કરિાના ઇરાદાથી નાહક ઉશ્કે રાટ પેદા કરિો, હલ્ુ લડ થાય તો, ન થાય તો.

૧૫૭

કાયદા વિરૂધ્િની માંડળી માટે પૈસા આપિાના કરીને રાખેલ વ્યરકતઓને આશરો આપિો.

૧૫૮

કાયદા વિરૂધ્િની માંડળીમાાં કે હલ્ુ લડમાાં ભાગ લેિા માટે પૈસા લેિાના કરીને રહેવ ુ ાં અથિા હવથયાર સજજ થઇને ફરવુ.ાં

૧૬૦

બેખેડો.

૧૬૭

ઇજા પહોંચડિાના ઇરાદાથી રાજય સેિક ખોટો દસ્તાિેજ ઘડિો.

૧૭૧

રાજયસેિક પહેરતો હોય તેિો પોષાક, કપટી ઇરાદાથી પહેરિો અથિા તે રાખતો હોય તેવ,ુ ાં ટોકન રાખવુ.ાં

૧૭૧-છ ચુટણીમાાં
ાં
ખોટુાં નામ રાખિા.
૧૮૮

રાજયસેિકે કાયદે સર રીતે જાહેર કરે લા હક
ુ મની અિજ્ઞા જો એિી અિજ્ઞા કાયદે સર રીતે કામ કરનાર વ્યરકતઓને
અડચણ, ત્રણ કે ઇજા પહોંચાડે તો, જો એિી અિજ્ઞા માનિજીિન આરોગ્ય કે સલામતી િગેરેને ભયમાાં મુકે તો.

૨૧૨

ગુનેગારને આશરો આપિા, મોતની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય તો જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદની વશક્ષાને પાત્ર
ગુનો હોય તો.

૨૧૫

ગુનો કરીને જે જગમ
ાં
વમલ્કતથી કોઇ વ્યરકતને િાંલચત કરિામાાં આિેલ હોય તે ગુનેગારને આશરો આપિો મોતની
વશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય તો.

૨૧૬-ક લુટાં ારાઓ અથિા ઘાડપાડુ ઓને આશરો આપિો.
૨૧૮

કોઇ વ્યરકતને વશક્ષામાાંથી બચાિિાના અથિા કોઇ વમલકતને જપ્ત થતી બચાિિાના ઇરાદાથી રાજય સેિકે ખોટુાં
રે કડવ કે લખાણ બનાિવુ.ાં

૨૨૧

જન્મટીપ કે દશ િષવ સુિી કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય તો ૧૦ િષવથી ઓછી મુદતની કે દની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો હોય
તો.

૨૨૨

ન્યાય કોટોથી સજા ફરમાિાયેલ વ્યરકતને પકડિા ગેરકાયદે સર બાંિાયેલા રાજય સેિકે તેને પકડિાનો ઇરાદાપ ૂિવક
ટાળવુ ાં જો તેને મોતની સજા ફરમાિેલ હોય તો ૧૦ િષવથી ઓછી મુદતની સજા ફરમાિાયેલ હોય અથિા વ્યરકતને
કાયદે સર રીતે કસ્ટડીમાાં મોકલિામાાં આિે હોય તો.

૨૨૪

કોઇ વ્યરકતએ પોતાના કાયદે સર િરપકડનો સામનો કરિો અથિા તેમા હરકત કરિી.

૨૨૫

કોઇ વ્યરકતની કાયદે સરની િરપકડનો સામનો કરિો અથિા તેમાાં હકત કરિી અથિા તેને કાયદે સરની કસ્ટડીમાાં
નસાડી જવુ.ાં

૨૨૫-ખ બીજી રીતે જોગિાઇ કરિામાાં આિી ન હોય ૃ તેિા રકસ્સાઓમાાં કાયદે સરની િરપકડનો સામનો કરિો અથિા તેમાાં
હરકત કરિી અથિા કોઇને નાશી જિા દે વ ુ ાં કે નસાડી જવુ.ાં
૨૫૯

ખોટો સરકારી સ્ટે મ્પ પોતાની પાસે રાખિો.

૨૬૦

કોઇ સરકારી સ્ટે મ્પ ખોટો હોિાનો જાણિા છતાાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરિો.

૨૬૧

સરકારને નુકશાન કરિાના ઇરાદાથી સરકારી સ્ટે મ્પિાળા કોઇપણ પદાથવ ઉપરથી લખાણ ભુસ
ાં ી નાખવુ ાં અથિા કોઇ
દસ્તાિેજ માટે િપરાયેલ સ્ટે મ્પ તેમાાંથી કાઢી લેિો.

૨૬૨

અગાઉ ઉપયોગમાાં લેિાયો છે . એવુ ાં જાણિા છતા સરકારી સ્ટે મ્પનો ઉપયોગ કરિો.

૨૬૩

સ્ટે મ્પનો ઉપયોગ થયો છે એમ દશાવ િતી કોઇ વનશાની છે કી નાખિી.

૨૬૩-એ બનાિટી સ્ટે મ્પ.
૨૬૯

જીિનને જોખમકારક રોગનો ચેપ જેનાથી ફેલાિિા સાંભિ હોય તેવ ુ ાં કૃત્ય બેદરકારીથી કરવુ.ાં

૨૭૦

જજિંદગીનુ જોખમકારક રોગનો ચેપ જેનાથી ફેલાિિા સાંભિ એવુ ાં કોઇ કૃત્ય દ્વેષભાિથી કરવુ.ાં

૨૭૭

જાહેર ઝરાનુ ાં અથિા જળાશયનુ ાં પાણી ગાંદુ કરવુ.ાં

૨૭૯

માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મુકાય એિી રીતે બેફામ રીતે અથિા બેદરકારીથી સરરઆમ રસ્તા ઉપર િાહન ચલાિવુ ાં
અથિા સિારી કરિી.

૨૮૦

માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મુકાય એિી રીતે બેફામ રીતે અથિા બેદરકારીથી કોઇ િહાણ ચલાિવુ.ાં

૨૮૧

ખોટો દીિો, વનશાની કે બોયુ ાં દે ખાડવુ.ાં

૨૮૨

જજિંદગી જોખમમાાં મુકાય એિી વસ્થવતિાળા અથિા એટલો ભાર ભરે લા િહાણમાાં ભાડુ લઇને કોઇ વ્યરકતને જળ માગે
લઇ જિી.

૨૮૩

સરરઆમ ખુશકી કે તરી માગવમાાં ભય ઉભો કરિો અડચણ કરિી કે ઇજા પહોંચાડિી.

૨૮૪

માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મુકાય એિી રીતે કોઇ ઝેરી પદાથવ અંગે કોઇ કૃત્ય કરવુ.ાં

૨૮૫

માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મુકાય એિી રીતે આગ અથિા સળગી ઉઠે તેિા પદાથવ અંગે કોઇ કૃત્ય કરવુ.ાં

૨૮૬

સ્ફોટક પદાથવ અંગે બેદરકારી ભયુું આચરણ.

૨૮૯

કોઇ વ્યરકતએ પોતાના કબજામાના પ્રાણી અને માણસોની જજિંદગી જોખમ સામે અથિા મહાવ્યથા થિાના જોખમ સામે
બચાિની વ્યિસ્થા કરિી.

૨૯૧

ત્રાસદાયક કૃત્ય બાંિ કરિાનુ ાં મનાઇ હક
ુ મ થયા પછી તે ચાલુાં રાખવુ.ાં

૨૯૨

અશ્લીલ પુસ્તકો વિગેરેન ુ ાં િેચાણ કરવુ.ાં

૨૯૩

તરૂણ વ્યરકતઓને અશ્લીલ િસ્તુઓ િેચિી વિગેરે.

૨૯૪

અશ્લીલ ગીતો.

૨૯૬

િાવમિક પ્રાથવનામાાં રોકાયેલી માંડળીને વિક્ષેપ પહોંચાડિો.

૨૯૭

કોઇ વ્યરકતની લાગણીઓ દુ ભાિિા અથિા તેના િમવન ુ ાં અપમાન કરિાના ઇરાદાથી િમવ સ્થાનમાાં અથિા
કબ્રસ્તાનમાાં અપપ્રિેશ કરિો અથિા અંવતમ સાંસ્કારમાાં ખલેલ કરવુ ાં અથિા કોઇ માનિીના મ ૃતદે હની બેઅદબી કરિી.

૩૦૪

એ બેફામ રીતે બેદરકારીથી કોઇ કૃત્ય કરીને મ ૃત્યુ નીપજાિવુ.ાં

૩૦૯

આપિાત કરિાની કોવશષ.

૩૧૭

બાળકના માતા કે વપતાએ અથિા તેની સાંભાળ રાખનાર વ્યરકતએ ૧૨ િષવથી ઓછી િયના બાળકને સાંપ ૂણવ રીતે
ત્યજી દે િાના ઇરાદાથી અસુરલક્ષત મુકી દે વ.ુ ાં

૩૧૮

મ ૃતદે હનો છપી રીતે વનકાલ કરીને જન્મ છપાિિો.

૩૨૪

ભયાંકર હવથયાર કે સાિનો િડે સ્િેછાપ ૂિવક વ્યથા કરિી.

૩૨૫

સ્િેછાપ ૂિવક મહાવ્યથા કરિી.

૩૩૦

બળજબરીથી કબ ૂલાત કે મારહતી મેળિિા માટે અથિા વમલ્કત િગેરે પરત કરિાની ફરજ પાડિા માટે સ્િેછાપ ૂિવક
મહાવ્યથા કરિી.

૩૩૨

રાજય સેિકને પોતાની ફરજ બજાિતા રોકિા માટે સ્િેછાપ ૂિવક વ્યથા કરિી.

૩૩૫

ગાંભીર અને ઓલચિંતા ઉશ્કે રાટના કારણે કારણ આપનાર વસિાયનો વ્યરકતને વ્યથા કરિાનો ઇરાદો ન હોય છતાાં તેને
મહાવ્યથા કરિી.

૩૩૬

મનુષ્યની જજિંદગી કે અન્ય વ્યરકતઓની શારીરરક સલામતી જોખમમાાં મુકાયે એવુ ાં કૃત્ય કરવુ.ાં

૩૩૭

મનુષ્યની જજિંદગી વિગેરે જોખમમાાં મુકાય એિા કૃત્યથી વ્યથા કરિી.

૩૩૮

મનુષ્યની જજિંદગી વિગેરે જોખમમાાં મુકાય એિા કૃત્યથી મહાવ્યથા કરિી.

૩૪૧

કોઇ વ્યરકતને ગેરકાયદે સર અિરોિ કરિી.

૩૪૨

કોઇ વ્યરકતની ગેરકાયદે સર અટકાયત કરિી.

૩૪૩

ત્રણ કે તેથી િધુ રદિસ સુિી ગેરકાયદે અટકાયત કરિી.

૩૪૪

દશ કે તેથી િધુ રદિસ સુિી ગેરકાયેદે અટકાયત કરિી.

૩૪૫

કોઇ વ્યરકતને છોડી મુકિાની રીત કરિામાાં આિી હોિાનુ ાં જાણિા છતા તેની ગેરકાયદે અટકાયત ચાલુ રાખિી.

૩૪૬

ગુપ્ત સ્થાનમાાં ગેરકાયદે અટકાયત.

૩૪૭

બળજબરીથી કબુલાત અથિા મારહતી મેળિિા માટે અથિા વમલ્કત વિગેરે કરિાના હેત ુ માટે ગેરકાયદે અટકાયત.

૩૪૮

બળજબરીથી કબુલાત અથિા મારહતી મેળિિા માટે અથિા વમલ્કત વિગેરે પરત કરિાની ફરજ પાડિા માટે
ગેરકાયદે અટકાયત.

૩૫૩

રાજય સેિકે પોતાની ફરજ બજાિતા રોકિા માટે હમ
ુ લો કરિો અથિા ગુનારહત બળ િાપરવુ.ાં

૩૫૪

કોઇ સ્ત્રીની આબરૂ લેિાના ઇરાદાથી તેના ઉપર હુમલો કરિો અથિા ગુનારહત બળ િાપરવુ.ાં

૩૫૬

કોઇ વ્યરકતએ પહેરેલી અથિા તેની પાસે હોય તે િસ્તુની ચોરી કરિાની કોવશષ કરતા હમ
ુ લો કરિો અથિા ગુનારહત
બળ િાપરવુ.ાં

૩૫૭

કોઇ વ્યરકતને ગેરકાયદે અટકાયતમાાં રાખિાની કોવશષ કરતાાં તેના ઉપર હમ
ુ લો કરિા ગુનારહત બળ િાપરવુ.ાં

૩૬૩

અપહરણ કરવુ.ાં

૩૭૦

ગુલામ તરીકે કોઇ વ્યરકતને ખરીદિી કે એનો વનકાલ કરિો.

૩૭૪

કાયદા વિરૂધ્િ ફરજીયાત મજુ રી કરાિિી.

૩૮૫

જબરજસ્તીથી પડાિી લેિા માટે વ્યરકતને ઇજાના ભયમાાં મુકિી.

૩૮૮

મોતની, જન્મટીપની કે દશ િષવ સુિીની કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગુનાનો આરોપ મુકિાની િમકી આપીને બળજબરીથી
કઢાિી લેવ.ુ ાં

૩૮૯

બળજબરીથી કઢાિી લેિા માટે કોઇ વ્યરકતને મોતની જન્મટીપની કે દશ િષવ સુિીની કેદની વશક્ષાને પાત્ર કોઇ
ગુનાનો આરોપનો ભય દે ખાડિો.

૪૧૭

ઠગાઇ, છે તરપીંડી માટે વશક્ષા.

૪૧૯

ખોટા નામે ઠગાઇ કરિી.

૪૨૮

રૂવપયા દશ કે તેથી િધુ રકિંમતના પ્રાણીને મારી નાખીને ઝેર આપીને અપાંગ કે નકામુ ાં બનાિીને બગાડ કરિો.

૪૨૯

ગમે તે રકિંમતના હાથી, ઊંટ, ઘોડા વિગેરેને અથિા રૂવપયા ૫૦ કે તેથી િધુ રકમાંતના કોઇ બીજા પ્રાણીને મારી નાખીને,
ઝેર આપીને અપાંગ કે નકામુ બનાિીને બગાડ કરિો.

૪૩૦

ખેતીિાડીના હેત ુ વિગેરે માટે પાણીના પુરિઠામાાં િટાડો કરીને બગાડ કરિો.

૪૩૧

જાહેર માગવ, પુલ, નૌકા ગમ્ય નદી અથિા નૌકા ગમ્ય નાળાને ઇજા પહોંચાડીને તેને જિા આિિા માટે અથિા
માલની હેરાફેર માટે નકામુ કે ઓછાં સલામત બનાિીને બગાડ કરિો.

૪૩૨

નુકશાન થાય તેિી રીતે જાહેર ગટર ઉભરાિીને કે બાંબ કરીને બગાડ કરિો.

૪૩૩

દીિાદાાંડી કે દરરયાઇ વનશાનીનો નાશ કરીને તેને હટાિીને અથિા ઓછી ઉપયોગી બનાિીને અથિા ખોટી બત્તી
બતાિીને બગાડ કરિો.

૪૩૫

૧૦૦ રૂવપયાનુ ાં કે તેથી િધુ અથિા ખેતીની પેદાશની બાબતમાાં ૧૦ રૂવપયાનુ ાં કે તેથી િધુ નુકશાન કરિાના ઇરાદાથી
આગ કે સ્ફોટક પદાથવથી બગાડ કરિો.

૪૪૦

મ ૃત્યુ વનપજાિિાની અથિા વ્યથા કરિાની વિગેરે તૈયારી કયાવ પછી બગાડ કરિો.

૪૪૭

ગુનારહત અપપ્રિેશ.

૪૪૮

ગહૃ અપપ્રિેશ.

૪૫૧

કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગુનો કરિા માટે ગહૃ અપપ્રિેશ કરિો.

૪૬૨

જેના માલ મત્તા હોય કે હોિાનુ ાં માનિામાાં આિતુ ાં હોય તે બાંિ પાત્ર જેને સોપિામાાં આવ્યુ ાં હોય તેણે તે પાત્ર કપટ
પ ૂિવક ઉિાડી નાખવુ.ાં

૪૬૫

કૂટલેખન ( ખોટો દસ્તાિેજ બનાિિો).

૪૬૯

ુ ી તે હેત ુ માટે તેનો ઉપયોગ કરિામાાં આિશે.
કોઇ વ્યરકતની પ્રવતષ્ઠાને હાવન પહોંચાડિાના હેતથ

૪૭૧

દસ્તાિેજ બનાિટી હોિાનુ ાં જાણિા છતાાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરિો. બનાિટી દસ્તાિેજ કે ન્દ્ર સરકારની
પ્રોવમસરી નોટ હોય ત્યારે .

૪૭૨

ભારતના ફોજદારી અવિવનયમની કલમ ૪૬૭ હેઠળ વશક્ષાને પાત્ર ખોટો દસ્તાિેજ બનાિિાનો ગુનો કરિાના ઇરાદાથી
ખોટો સીલ, પ્લેટ િગેરે બનાિિા કે તેની ખોટી બનાિટ કરિી અથિા તે બનાિટી હોિાનુ ાં જાણિા છતાાં એિા કોઇ
સીલ, પ્લેટ િગેરે એિા ઇરાદાથી કબજામાાં રાખિા.

૪૭૩

ભારતના ફોજદારી અવિવનયમની કલમ ૪૬૭ હેઠળ વશક્ષાને પાત્ર ખોટો દસ્તાિેજ બનાિિાનો ગુનો કરિાના ઇરાદાથી
ખોટો સીલ. પ્લેટ અથિા ખોટી બનાિટ કરિી અથિા એિા સીલ, પ્લે ટ િગેરે બનાિટી છે એમ જાણિા છતાાં એિા
ઇરાદાથી કબજામાાં રાખિા.

૪૭૪

કોઇ દસ્તાિેજ બનાિટી હોિાનુ ાં જાણિા છતા તેના ખરા તરીકે ઉપયોગ કરિાના ઇરાદાથી તે કબજામાાં રાખિો જો તે
દસ્તાિેજ ભારતના ફોજદારી અવિવનયમની કલમ ૪૬૬ માાં જણાિેલ કોઇ પ્રકારનો હોય તો.

૪૭૭

રહસાબો ખોટા રાખિા.

૪૮૨

કોઇ વ્યરકતની છે તરવપિંડીના અથિા ઇજા પહોંચાડિાના ઇરાદાથી ખોટો માલ વનશાનીનો ઉપયોગ કરિો.

૪૮૩

નુકશાની કે હાવન કરિાના ઇરાદાથી બીજા િાપરતા હોય તેિો માલ વનશાનીની ખોટી બનાિટ કરિી.

૪૮૪

કોઇ રાજય સેિક િાપરતા હોય તેિો માલ વનશાનીનો અથિા કોઇ માલના ઉત્પાદન તેની ગુણિત્તા િગેરે દશાવ િિા
માટે તે િપરાતા હોય તેિી કોઇ વનશાનીની ખોટી બનાિટ કરિી.

૪૮૫

કોઇ જાહેર કે ખાનગી માલ વનશાનીની ખોટી બનાિટ કરિા માટે બીબુ, પ્લેટ કે અન્ય સાિન કપટપ ૂિવક બનાિિા
અથિા કબજામાાં રાખિા.

૪૮૬

બનાિટી માલ વનશાનીિાળો માલ જાણી જોઇને િેચિો.

૪૮૭

માલ ભરે લા કોઇ બારદાન કે બીજા પાત્રમાાં જે માલ હોય તે માલ તેમાાં હોિાનુ ાં માનિાના ઇરાદાથી તેના ઉપર
કપટપ ૂિવક ખોટી વનશાની કરિી.

૪૮૮

એિી કોઇ ખોટી વનશાનીનો ઉપયોગ કરિો.

૪૮૯સી. બનાિટી અથિા ખોટી ચલણી નોટો કે બેન્ક નોટો કબજામાાં રાખિી.
૪૯૭

વ્યલભચાર

૪૯૮

પરણેલી સ્ત્રીને ગુનારહત ઇરાદાથી ભગાડી જિા અથિા લઇ જિા અથિા રોકી રાખિા બાબત.

૫૦૯

કોઇ સ્ત્રીની લાજ લેિાના ઇરાદાથી કોઇ શબ્દ ઉચારિો અથિા કોઇ ચેષ્ટા કરિી વિગેરે.

ભારતીયફોજદારીધારાનામહત્વનાબીનજામીનલાયકગનાઓઅનેમશક્ષા
અ.નું.
1

કલમ
૩ર૬

મવગત
ભયાંકર શસ્ત્રો કે સાિન િડે મહાવ્યથા વનપજાિિી

મશક્ષા
જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને
દાં ડ

2

૩ર૭

જબરજસ્તીથી વમલ્કત પડાિી લેિા અથિા કોઇ
ગેરકાયદે કાયવ કરાિિા માટે જાણીબુઝીને મહાવ્યથા

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

કરિી
3

૩ર૮

ગુનો કરિાના ઇરાદે ઝેર િગેરે વ્યથા વનપજાિિી

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

4

૩ર૯

જબરજસ્તીથી વમલ્કત પડાિી લેિા અથિા કોઇ ગેરકાયદે

જનમટીપ અથિા ૧૦િષવ સુિીની કે દ અને દાં ડ

કાયવ કરાિિા માટે જાણી બેઝીને મહાવ્યથા કરિી

ગનારહતબળઅનેહમલા:
૫

૩૫૪

કોઇ સ્ત્રીની લાજ લેિાના ઇરાદે તેની ઉપર હમ
ુ લો

૭ િષવ સુિીની કેદ અથિા દાં ડ અથિા બન્ને

કે ગુનારહત બળ
અપહરણ,અપનયન,ગલામીઅનેવેઠ
૬

૩૬૩અ

ભીખના હેત ુ માટે સગીરનુ ાં અપહરણ કે અપાંગીકરણ

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૭

૩૬૪

ખ ૂન કરિા માટે અપહરણ કે અપનયન કરવુ ાં

જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની સખત કે દ અને

૮

૩૬૫

ગુપ્તપણે અને ખોટી રીતે વ્યરકતને પુરી રાખિાના

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

દાં ડ

ઇરાદે અપહરણ કે અપનયન કરવુ ાં
૯

૩૬૬

સ્ત્રીને લગ્ન િગેરેની ફરજ પાડિા એનુ ાં અપહરણ

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

અપનયન કે એને લાલચ આપિી
૧૦

૩૬૬એ

સગીર છોકરીને અન્ય સાથે લગ્ન બાહ્ય સાંભોગ કે

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

સાંભોગ કરિાની ફરજ પાડિા બાબત
૧૧

૩૬૬બી

પરદે શથી છોકરી લાિિી

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૧૨

૩૬૭

વ્યરકતને મહાવ્યથા વનપજાિિા ગુલામી કરાિિા

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

િગેરે માટે અપહરણ કે અપનયન કરવુ.ાં
૧૩

૩૬૮

અપહૃત કે અપનયનીત વ્યરકતને ખોટી રીતે

અપહરણ કે અપનયન કરિા માટે ની વશક્ષા

છપાિિી કે પુરી રાખિી
૧૪

૩૬૯

દશ િષવ નીચેના બાળકોનુ ાં શરીર ઉપરથી ચોરી

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

કરિાના ઇરાદે અપહરણ કે અપનયન કરવુ.ાં
૧૫

૩૭૧

સ્િાલભક ગુલામોનો િેપાર કરિો

જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને
દાં ડ

૧૬

૩૭૨

િેશ્યવ ૃવત્ત િગેરેના હેત ુ માટે સગીરનુ ાં િેચાણ કરવુ ાં

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૧૭

૩૭૩

િેશ્યવ ૃવત્ત િગેરેના હેત ુ માટે સગીરને ખરીદવુ ાં

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

બળાત્કાર:
૧૮

૩૭૬

બળાત્કાર માટે ની વશક્ષા

આજીિન કે દશ િષવની મુદતની બેમાાંથી ગમે
તે પ્રકારની કેદની વશક્ષા
સ ૃમટક્રમમવરૂધ્ધનાગના:

૧૯

૩૭૭

સ ૃવષ્ટક્રમ વિરૂધ્િનો ગુનો કરિો

જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને
દાં ડ
ચોરીમવશે:

૨૦

૩૭૯

ચોરીની વશક્ષા

૩ િષવ સુિીની કેદ અથિા દાં ડ અથિા બન્ને

૨૧

૩૮૦

રહેણાાંકના મકાનમાાં ચોરી

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૨૨

૩૮૧

શેઠના કબજામાાંની વમલકતની કારકુ ની કે નોકરથી

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

ચોરી

૨૩

૩૮૪

જબરજસ્તીથી પડાિી લેિાની વશક્ષા

૩ િષવ સુિી કેદ અથિા દાં ડ અથિા બન્ને

૨૪

૩૮૬

વ્યરકતને મ ૃત્યુ કે મહાવ્યથાના ભયમાાં મુકી

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

જબરજસ્તીથી પડાિી લેવ.ુ ાં
૨૫

૩૮૭

જબરજસ્તીથી પડાિી લેિા માટે વ્યરકતને મ ૃત્યુ કે

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

મહાવ્યથાના ભયમાાં મુકિી
લટ
ું અનેધાડ
૨૬

૩૯૨

લુટાં ની વશક્ષા

૧૦ િષવ સુિીની સખત કેદ અને દાં ડ

૨૭

૩૯૩

લુટાં કરિાની કોવશષ

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૨૮

૩૯૪

લુટાં કરિામાાં જાણી બુઝીને વ્યથા વનપજાિિાની

જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને
દાં ડ

૨૯

૩૯૫

િાડની વશક્ષા

૧૦ િષવ સુિીની સખત કેદ અને દાં ડ

૩૦

૩૯૬

ખુન સાથે િાડ

જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની સખત કેદ અને દાં ડ

૩૧

૩૯૭

મ ૃત્યુ કે મહાવ્યથા વનપજાિિાની કોવશષ સાથે લટાં ૂ કે

૭ િષવ કરતા ઓછી ન હોય એિી સખત કેદ

િાડ કરિી
૩૨

૩૯૮

પ્રાણિાતક શસ્ત્રથી સજજ થઇને લટાં ૂ કે િાડ

૭ િષવ કરતા ઓછી ન હોય એિી સખત કેદ

પાડિાની કોવશષ
૩૩

૩૯૯

િાડ પાડિાની તૈયારી કરિી

૧૦ િષવ સુિીની સખત કેદ અને દાં ડ
ગનારહતમવશ્વાસઘાત

૩૪

૪૦૬

ગુનારહત વિશ્વાસઘાત માટે વશક્ષા

૩ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ અથિા તે બન્ને

૩૫

૪૦૭

ભારિાહક િગેરેથી ગુનારહત વિશ્વાસઘાત

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૩૬

૪૦૮

કારકુ ન કે નોકરથી ગુનારહત વિશ્વાસઘાત

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૩૭

૪૦૯

જાહેર કમવચારી કે શરાફ િેપારી કે એજન્ટથી

જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને

ગુનારહત વિશ્વાસઘાત

દાં ડ
ચોરાયેલમમલકતલેવા

૩૮

૪૧૧

ચોરાયેલી વમલકત અપ્રમાલણકપણે લેિી

૩ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

૩૯

૪૧૨

િાડ પાડતા ચોરાયેલી વમલકત અપ્રમાલણકપણે લેિી

જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની સખત કેદ
અને દાં ડ

૪૦

૪૧૩

સ્િાભાિત: ચોરાયેલ વમલકતનો િાંિો કરિો

જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ

૪૧

૪૧૪

ચોરાયેલ વમલ્કત છપાિિામાાં મદદ કરિી

૩ િષવ સુિીની કેદ અથિા દાં ડ અથિા બન્ને

૪૨

૪૧૯

પર રૂપ િારણથી છે તરપીંડી માટે વશક્ષા

૩ િષવ સુિીની કેદ અથિા દાં ડ

૪૩

૪૨૦

છે તરપીંડી કરિા અને વમલકત આપિા

૭ િષવની કેદ અને દાં ડ

અપ્રમાલણકપણે લલચાિવુ ાં
ગનારહતદપ્રવેશ
૪૪

૪૫૭

કેદને વશક્ષાપાત્ર ગુનો કરિા માટે રાત્રે ગહૃ અપપ્રિેશ

૫ િષવની કેદ અને દાં ડ

કે ઘરફોડ
દસ્તાવેજોઅનેસુંપમતચચન્હસબુંધી
૪૫

૪૬૬

અદાલતના દફતરે કે જાહેર નોંિિહી િગેરેન ુ ાં

૭ િષવ સુિીની કેદ

કુ ટલેખન
૪૬

૪૬૭

રકિંમતી દસ્તાિેજ, િવસયતનામુ િગેરેન ુ ાં કુ ટલેખન

૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ અથિા
જન્મટીપ

૪૭

૪૬૮

છે તરપીંડી માટે કુ ટલેખન

૭ િષવ સુિીની કેદ અને દાં ડ

ચલણીનોટોઅનેબેન્કનોટોમવશે
૪૮

૪૮૯અ

નકલી ચલણી નોટો કે બેન્ક નોટો બનાિિી

જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ

૪૯

૪૮૯બ

કુ ટલેલખત કે નકલી ચલણી નોટો કે બેન્ક નોટો

જન્મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અને

અસલી તરીકે િાપરિી

દાં ડ

કુ ટલેલખત કે નકલી ચલણી નોટો બેન્ક નોટો

જન્મટીપ અગર ૧૦ િષવ સુિીની કેદ અથિા

બનાિિા માટે ઓજારો કે સામગ્રી બનાિિા કે કબજે

દાં ડ

૫૦

૪૮૯ડ

હોિા
૫૧

૪૯૮ક

કોઇ સ્ત્રીના પવત અથિા સગા તરફથી અપાતો ત્રાસ

૩ િષવ સુિીની કેદ તેમજ દાં ડ

ગનોકરવાનીકોમશષમવશે.
૫૨

૫૧૧

આજીિન કેદ કે કેદને વશક્ષાપાત્ર ગુનાઓ કરિાની

જન્મટીપ અથિા તે ગુના માટે ઠરાિેલી

કોવશષ કરિાની વશક્ષા

િધુમાાં િધુ કેદની વશક્ષાની મુદત અિાવ ભાગની
મુદત સુિીની કેદ અથિા દાં ડ અથિા તે
બન્ને.

નોંધ:-જેનાગનાનાપ્રકારપ્રમાણેજામીનલાયકઅગરબીનજામીનલાયકહોયછે 

અટકાયતપછીઆરોપીનાુંઅમધકારો
તહોમતદારને અટકકયાય  પછીતેનીસાથે કે વીરીતે વતયનકરવું તે અંગે નામદારસમપ્રમકોટય ડી.કે .બસમવરૂધ્ધસ્ટેટ
ઓફ વેસ્ટ બુંગાલ રીટ પીટીશન (ક્રીમીનલ) નું.૫૯૨ સને ૧૯૯૭ના ચકાદામાું અટકાયતી / તહોમતદારને નીચે જણાવ્યા
પ્રમાણેનાઅમધકારોમળવાઅંગેનું માગયદશયનઆપેલછે .
૧.

અટકાયતી થયેલ વ્યરકતને ઘરફોડ કરનાર અથિા પ ૂછપરછ કરનાર અવિકારી સાંબિ
ાં માાં તમામ આિારભ ૂત િણવન
સાથે ઓળખ આપિાની રહે છે .

૨.

િરપકડ કરનાર પોલીસ અવિકારીએ િરપકડ યાદી તૈયાર કરી િરપકડ કરાયેલ વ્યરકતના કુ ાંટુાંબના સભ્ય હોય તેમને
તે વિસ્તારની પ્રવતવષ્ઠત વ્યરકત ધ્િારા પ્રમાલણત થયેલી િરપકડ કરાયેલ વ્યરકતની સહી સાથેની સમય અને તારીખ
દશાવ િતી યાદી આપિાની રહે છે .

૩.

િરપકડ કરિામાાં આિેલ વ્યરકતને જે અટકાયતમાાં રાખિામાાં આિી છે તેિી જાણ તેના એક વમત્ર અથિા સાંબિ
ાં ી
અથિા તેની જાણીતી હોય તેિી બીજી વ્યરકત અથિા તેના કલ્યાણમાાં રહત િરાિતી હોય તેિી વ્યરકતને કરિાની રહે છે .

૪.

િરપકડ કરાયેલા વ્યરકતના નજીકના વમત્ર અથિા સાંબિ
ાં ી બહાર રહેતા હોય ત્યારે જજલ્લામાાં કાનુની સહાય તાંત્ર
મારફત િરપકડ કયાવ ના સમય, સ્થળ અંગેની જાણ કરિાની રહે છે . તેમજ િરપકડ થયા બાદ ૮ થી ૧૨ કલાકની
મુદતમાાં સાંબવાં િત વિસ્તારમાાં પોલીસ મથકને તાર દ્વારા તે અંગે જાણ કરિાની રહે છે .

૫.

િરપકડ કરાયેલ વ્યરકતને તેને અટકાયત અંગેની જાણ કરિાનો હકક છે .

૬.

િરપકડ કરાયેલ વ્યરકતના શરીર પર નાની મોટી ઇજાઓ હોય તો તે અંગે તે વિનાંવત કરે તો તે અંગેની નોંિ કરિી
અને િરપકડ કરનારને તેની નકલ તેમજ િરપકડ કરનાર પોલીસ અવિકારીને વનરીક્ષણ કરનારે નકલ આપિી.

૭.

િરપકડ કરાયેલ વ્યરકતની અટકાયત દરમ્યાન સાંબવાં િત રાજય અથિા સાંઘ પ્રદે શની આરોગ્ય સેિાના વનયામકે
વનયુકત કરે લ માન્ય ડોકટરોની પેનલ પરના ડોકટરો દ્વારા ૪૮ કલાકે તબીબી તપાસ કરાિિાનો અવિકાર છે . અને
આરોગ્ય સેિાના વનયામકે તમામ તહેસીલ અને જજલ્લાઓમાાં આિી પેનલ તૈયાર કરિાની રહે છે .

૮.

ઘરપકડ થયેલા વ્યરકતઓની યાદી દસ્તાિેજોની નકલ સાથે ઇલાકા મેજજસ્િે ટના રે કડવ ઉપર રાખિાની રહે છે .

૯.

િરપકડ કરાયેલા વ્યરકત પ ૂછપરછ દરમ્યાન તેના િકીલને રાખિાની પરિાનગી માાંગી શકે છે .

૧૦.

િરપકડ કરાયેલી વ્યરકતને જયાાં રાખિામાાં આવ્યા હોય તે સ્થળની મારહતી િરપકડ કયાવ ના ૧૨ કલાકની અંદર
પોલીસ વનયાંત્રણ કક્ષ ખાતેના નોટીસ બોડવ ઉપર સ્પષ્ટ નજરે રહે તે રીતે રાખિાની છે . અને આ હરકકત દરે ક પો.ઇન્સ.

શ્રીએ િરપકડ થયેલ અંગેની મારહતી પોલીસ કાંિોલરૂમને આપિાની રહે છે . અને પોલીસ કાંિોલ ઇન્ચાર્જ આ અંગે એક
રજીસ્ટર રાખી િરપકડ કરાયેલ વ્યરકત અંગેની વિગતિારની મારહતી સ્ટે ટ કાંિોલને પુરી પાડિાની રહે છે .

PART – B
પોલીસમવભાગનેઆપવામાુંઆવેલસત્તાઓ

Sr.

Officer

Section

With brief description of offence

Amount for

Amount for

No.

Exercising

(ગુનાની વિગત)

first offence

second

અ.નાં.

(MVAc

Powers
(યોગ્ય

સત્તાવિકારી)

t. ની

કલમ)

in (Rs.)

subsequent

(પ્રથમ

offence in (Rs.)

બદલ દાં ડની

િધુ િખતના

િખતના ગુના
રકમ) (રૂ.)

૧

પોલીસ વિભાગના
હેડ કોન્સ્ટે બલ

દરજ્જજાના િારફક

વનયમનની ફરજ
બજાિતા તમામ
શહેરો અને

મ્યુવનવસપલ

નગરોમાાં હોય તે
અવિકારી

૧૭૭

ટ્રારફકમવ.સુંબમું ધતગનાઓ

(૧)હેલ્મેટ વિના તથા ISI માકાવ વિનાનુ ાં હેલ્મેટ પહેરે
(ર)સીટ બેલ્ટ વિના ડ્રાઇિીંગ કરવુ.ાં
(૩)િન-િે માાં િાહન ચલાિવુ ાં

(૪)રોંગ સાઇડ િાહન ચલાિવુ ાં
(૫)પાકીંગ વનયમોનો ભાંગ
(૬)િારફક વસગ્નલ ભાંગ
(૭)યુટનવનો ભાંગ

(૮)પ્રવતબાંવિત વિસ્તારમાાં પ્રિેશ
(૯)રોડ વસગ્નલનો ભાંગ
(૧૦)પીળા પટ્ટાનો ભાંગ

(૧૧)પ્રવતબાંવિત સમયમાાં પ્રિેશ
મુસાફરો સાંબવાં િત ગુના

(૧ર)મયાવ દા કરતા િધુ પેસેન્જર બેસાડવુ.ાં

(૧૩)પગથીયા ઉપર મુસાફરી કરાિવુ.ાં
(૧૪)ટુ વ્હીલર ઉપર બે થી િધુ વ્યક્ક્તને બેસાડી
મુસાફરી કરિી

(૧૫)ડ્રાઇિર સીટની બાજુ માાં િધુ વ્યક્ક્ત બેસાડે.
(૧૬)પબ્લીક િાન્સપોટવ િાહનમાાં ધુમ્રપાન અને
ુ ાં કરિી.
ગેરિતવણક
કાંડકટર સાંબવાં િત ગુનાઓ

(૧૭)બેઝ િગર કાંડકટર તરીકે કામ કરવુ.ાં

(૧૮)બસ સ્ટોપના પેસેજમાાં બસ ઉભી ન રાખે તો
ટ્રાન્સપોટય વાહનનેલગતાગનાઓ

(૧૯)પરમીશન િગર જાહેરાત કરિી.

(ર૦)GMV રૂલ્સ-૧૨૩ નો ભાંગ કરી િાહનમાાં
પ્રાણીઓનુ ાં િહન કરે તો.

(ર૧)વનયત મયાવ દા કરતા િધુ ભાડુ લેવ.ુ ાં

(રર)નેશનલ પરમીટનુ ાં બોડવ િાહન ઉપર ન લગાડવુ.
ાં
(ર૩)માલિાહક િાહન ઉપર િાહન/માલલકને લગતી
તમામ હકીકત (ઓનર બોડવ ) ન દશાવ િે તો.
(ર૪)ખામીયુકત િાહન ચલાિવુ.ાં

(ર૫)કાળા કાચિાળી ગાડી ચલાિિી.

લબનઅવિકૃત રીતે લાઇટ, હોનવ, સાયરન વિગેરે
સાંબવાં િત ગુના

(ર૬)અનઅવિકૃ ત રીતે લાઇટ અને સાયરન લગાડે તો.

૧૦૦

(બીજી કે તેથી
ગુના બદલ

દાં ડની રકમ) (રૂ.)
૩૦૦

(ર૭)ઝગઝગાટ (આંજી નાાંખે) તેિી લાઇટિાળુ િાહન
ચલાિે તો.

મશીનરી સાંબવાં િત ગુનાઓ

(ર૮)હેન્ડબ્રેક કામ ન કરે તો.

(ર૯)વસગ્નલ લાઇટ કામ ન ચાલતી હોય તો.
(૩૦)બ્રેક લાઇટ ન ચાલતી હોય તો.
(૩૧)સાઇડ ગ્લાસ ન હોય તો.

(૩ર)મડફલેપ (ટાયરની પાછળ કાદિ/કચરો ન ઉડે
તે માટે લગાડિામાાં આિતુ ાં રબર) ન લગાડે
(૩૩)હેડ લાઇટ ન ચાલતી હોય તો.
(૩૪)િાઇપર ન ચાલતા હોય તો.
૨

૧૭૯(૧
)

૩

૧૭૯(ર
)

(૩૫)અન્ય કલમો હેઠળ ન આિરી લીિેલ ગુનાઓ
હકમનોઅનાદર/અડચણસુંકેતનોભુંગ
(૧)કાયદે સરના હક
ુ મનો અનાદર.
(ર)કાયદે સરની ફરજમાાં રૂકાિત

આ કાયદા હેઠળ જરૂરી મારહતી નહી આપિી/ ખોટી
મારહતી સાંબવાં િત ગુનાઓ.

(૧)R.C બુક(રજી. સટી) ન આપે.

(ર)ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ/બેઝ ન લગાડે.

(૩)થડવ પાટીનો િીમો પુરો થાયેલ હોય.
(૪)પરમીટ પુરૂ થઇ ગયેલ હોય.

૫૦૦/૫૦૦/-

ટુ વ્હીલર માટે
૨૦૦/- અને
ટુ વ્હીલ
વસિાયનાને
૩૦૦/-

(૫)ફીટનેશ સટી ન આપે તો.
(૬)P.U.C. ન આપે તો.

(૭)આ કાયદા હેઠળ મારહતી ન આપે તો.
૪

૧૮૧

(૮)સાચી મારહતી ન આપે તો.

કમલ-૩/૪ હેઠળ િાહન ચલાિિા અંગેના ગુન્હા
(૧)ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ િગર િાહન ચલાિવુ.ાં

(ર)અવિકૃ ત ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ િગર િાન્સપોટવ
િાહન ચલાિવુ.ાં

(૩)સગીર િયનો વ્યક્ક્ત િાહન ચલાિે તો.

(૪)લનીગ લાયસન્સની શરતોનો ભાંગ કરી િાહન
૫

૧૮૩(૧

૬

૧૮૩(ર

)
)

૭

૧૮૪

ચલાિે તો.

૫૦૦
૫૦૦

૫૦૦
૫૦૦

વધઝડપેવાહનચલાવવાનેલગતાગન્હા

૪૦૦

૧૦૦૦

વધઝડપેવાહનહુંકારવાસુંબમું ધત

૪૦૦

૧૦૦૦

(૧)બીજાની જીંદગી જોખમાય તેિી ગતીએ િાહન

૧૦૦૦

૨૦૦૦

(ર)બીજાની જીંદગી જોખમાય તેિી રીતે િાહન

૧૦૦૦

૨૦૦૦

MVAct. ૧૧૨ માાં જણાિેલ ગતી મયાવ દાનો ભાંગ કરે .
MVAct. ૧૧૨ માાં જણાિેલ ગતી મયાવ દાનો ભાંગ કરી
કોઇ વ્યક્ક્તને હાની પહોંચાડે અથિા ગતી મયાવ દાનો
ભાંગ કરી િાહન ઉપરનો કાબુ ગુમાિે.
ભય જનક ડ્રાઇિીંગ ને લગત ગુના
ચલાિવુ.ાં
ચલાિવુ.ાં

(નોંિઃ- પબ્લીકની જીંદગી જોખમાય તે રીતે ચાલુ
ગાડીએ મોબાઇલ ફોન પર િાત કરિી)

સ્પટતા|-

જે ગુન્હામાાં બીજી િખતના ગુન્હા માટે દાં ડની રકમ દશાવ િેલ નથી. તેમાાં પ્રથમ ગુન્હા માટે ની દાં ડની રકમ
િસુલિાની રહેશે. ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના આદે શથી અને તેઓના નામે.

ગજરાતસરકારશ્રીનાગહૃ મવભાગખાતાનાજાહેરનામામાુંઅનસારતા.૦૫-૦૮-૧૯૯૮થીઅમલમાુંઆવેલા

ઓટોરરક્ષાનાભાડાનાદરનીમવગત.
ગજરાતસરકારશ્રીનાગ ૃહખાતાનાજાહેરનામાુંઅનસારતા.૦૫-૦૮-

ફલેગમીટરકાડય

૧૯૯૮થીઅમલમાુંઆવેલઓટોરરક્ષાનાભાડાનાદર

૧. મીનીમમ ભાડુ ાં ૬૦ પોઇન્ટ સુિી રૂ.૪.૭૫

ખાસ સુચના:- મીટર ચાલુ કરીએ જ પેસેન્જર લેિા. ઉચક

ર. િેઇટીંગ ચાર્જ (અ) શરૂથી પાાંચ મીનીટ રોકાણ પછીની દરે ક પાાંચ

ભાડાનો આગ્રહ ન રાખિો. મીટર ચાલુ કયાવ િગર રીક્ષા ભાડેથી

મીનીટ તથા ભાગ માટે રૂ.૦.૮૦ પૈસા (બ) મ્યુ. હદમાાં એક કલાકથી

ફેરિિી, તે વશક્ષાને પાત્ર બને છે . પેસેન્જર લેિાની ના પાડિી

િધુ રોકાણ કરી શકાય નરહ. મ્યુ. હદ બહાર બે કલાકથી િધુ રોકાણ

તે ગુનો છે . પ્રિાહી જનતા સાથે વિનય વિિેકથી િતવન કરવુ ાં એ

થઇ શકે નરહ.

રીક્ષા ચાલક ભાઇઓની નૈવતક અને પવિત્ર ફરજ છે . િારફકના

૩. રીટન દર મ્યુ. હદની બહાર કરે લી મુસાફરી માટે તેટલા ભાગના

વનયમોનુ ાં અચુક પાલન કરી સુરત શહેરની િારફક સમસ્યા હલ

મીટર પ્રમાણે થતા ભાડા કરતા દોઢો ચાર્જ આપિાનો રહેશે. પરન્તુ

કરિા

પાછાં રીટન થિાનુ ાં હોય તો ભાડુ ાં મીટર પ્રમાણે આપિાનુ ાં રહેશે.

આપો.....................................................................................

૪. લગેજ ચાર્જ: એકાંદર ૧૫ રકલોગ્રામ સુિી કાાંઇ નરહ. તેથી િધુ હોય

લાઇસન્સ અથિા લાયસન્સની ઝેરોક્ષ સાથે રાખિી. તેમજ

તે દરે ક દાગીના દીઠ ૦.૮૦ પૈસા િજન ૬૦ રકલોગ્રામથી િિારે લઇ

ગાડીના દસ્તાિેજો પુરાિાની ઝેરોક્ષ કોપી સાથે રાખિી. ગાડીના

શકાશે નરહ. લગેજ એટલે પેસેન્જર સાથેનો કોઇપણ સામાન ગુડઝ.

ટે ક્ષ વિમા કમ્પલીટ રાખિા.

સહકાર

રાત્રીરીક્ષાભાડ૧૧થીસવારનાપસધીલઇશકાશે.
મીટરબતાવશે

રદવસનું ભાડ

રાત્રીનું ભાડ

મીટરબતાવશે

રદવસનું ભાડું

રાત્રીનું ભાડું

૦.૬૦

૪.૭૫

૭.૧૦

૫.૦૦

૩૯.૯૫

૫૯.૯૦

૦.૭૦

૫.૫૫

૮.૩૫

૫.૧૦

૪૦.૭૫

૬૧.૧૫

૦.૮૦

૬.૩૫

૯.૫૦

૫.૨૦

૪૧.૫૫

૬૨.૩૦

૦.૯૦

૭.૧૫

૧૦.૭૫

૫.૩૦

૪૨.૩૫

૬૩.૫૫

૧.૦૦

૭.૯૫

૧૧.૯૦

૫.૪૦

૪૩.૧૫

૬૪.૭૦

૧.૧૦

૮.૭૫

૧૩.૧૫

૫.૫૦

૪૩.૯૫

૬૫.૯૫

૧.૨૦

૯.૫૫

૧૪.૩૦

૫.૬૦

૪૪.૭૫

૬૭.૧૦

૧.૩૦

૧૦.૩૫

૧૫.૫૫

૫.૭૦

૪૫.૧૫

૬૮.૩૫

૧.૪૦

૧૧.૧૫

૧૬.૭૦

૫.૮૦

૪૬.૩૫

૬૯.૫૦

૧.૫૦

૧૧.૯૫

૧૭.૯૫

૫.૯૦

૪૭.૧૫

૭૦.૭૫

૧.૬૦

૧૨.૭૫

૧૯.૧૦

૬.૦૦

૪૭.૯૫

૭૧.૯૦

૧.૭૦

૧૩.૫૫

૨૦.૩૫

૬.૧૦

૪૮.૭૫

૭૩.૧૫

૧.૮૦

૧૪.૩૫

૨૧.૫૦

૬.૨૦

૪૯.૫૫

૭૪.૩૦

૧.૯૦

૧૫.૧૫

૨૨.૭૫

૬.૩૦

૫૦.૩૫

૭૫.૫૫

૨.૦૦

૧૫.૯૫

૨૩.૯૦

૬.૪૦

૫૧.૧૫

૭૬.૭૦

૨.૧૦

૧૬.૭૫

૨૫.૧૫

૬.૫૦

૫૧.૯૫

૭૭.૯૫

૨.૨૦

૧૭.૫૫

૨૬.૩૦

૬.૬૦

૫૨.૭૫

૭૯.૧૦

૨.૩૦

૧૮.૩૫

૨૭.૫૫

૬.૭૦

૫૩.૫૫

૮૦.૩૫

૨.૪૦

૧૯.૧૫

૨૮.૭૦

૬.૮૦

૫૪.૩૫

૮૧.૫૦

૨.૫૦

૧૯.૭૫

૨૯.૯૫

૬.૯૦

૫૫.૧૫

૮૨.૭૫

૨.૬૦

૨૦.૭૫

૩૧.૧૦

૭.૦૦

૫૫.૯૫

૮૩.૯૦

૨.૭૦

૨૧.૫૫

૩૨.૩૫

૭.૧૦

૫૬.૭૫

૮૫.૧૫

૨.૮૦

૨૨.૩૫

૩૩.૫૦

૭.૨૦

૫૭.૫૫

૮૬.૩૦

૨.૯૦

૨૩.૧૫

૩૪.૭૫

૭.૩૦

૫૮.૩૫

૮૭.૫૫

૩.૦૦

૨૩.૯૫

૩૫.૯૦

૭.૪૦

૫૯.૧૫

૮૮.૭૦

૩.૧૦

૨૪.૭૫

૩૭.૧૫

૭.૫૦

૫૯.૯૫

૮૯.૯૫

૩.૨૦

૨૫.૫૫

૩૮.૩૦

૭.૬૦

૬૦.૭૫

૯૧.૧૦

૩.૩૦

૨૬.૩૫

૩૯.૫૫

૭.૭૦

૬૧.૫૫

૯૨.૩૫

૩.૪૦

૨૭.૧૫

૪૦.૭૦

૭.૮૦

૬૨.૩૫

૯૩.૫૦

૩.૫૦

૨૭.૯૫

૪૧.૯૫

૭.૯૦

૬૩.૧૫

૯૪.૭૫

૩.૬૦

૨૮.૭૫

૪૩.૧૦

૮.૦૦

૬૩.૯૫

૯૫.૯૦

૩.૭૦

૨૯.૫૫

૪૪.૩૫

૮.૧૦

૬૪.૭૫

૯૭.૧૫

૩.૮૦

૩૦.૩૫

૪૫.૫૦

૮.૨૦

૬૫.૫૫

૯૮.૩૦

૩.૯૦

૩૧.૧૫

૪૬.૭૫

૮.૩૦

૬૬.૩૫

૯૯.૫૫

૪.૦૦

૩૧.૯૫

૪૭.૯૦

૮.૪૦

૬૭.૧૫

૧૦૦.૭૦

૪.૧૦

૩૨.૭૫

૪૯.૧૫

૮.૫૦

૬૭.૯૫

૧૦૧.૯૫

૪.૨૦

૩૩.૫૫

૫૦.૩૦

૮.૬૦

૬૮.૭૫

૧૦૩.૧૦

૪.૩૦

૩૪.૩૫

૫૧.૫૫

૮.૭૦

૬૯.૫૫

૧૦૪.૩૫

૪.૪૦

૩૫.૧૫

૫૨.૭૦

૮.૮૦

૭૦.૩૫

૧૦૫.૫૦

૪.૫૦

૩૫.૯૫

૫૩.૯૫

૮.૯૦

૭૧.૧૫

૧૦૬.૭૫

૪.૬૦

૩૬.૭૫

૫૫.૧૦

૯.૦૦

૭૧.૯૫

૧૦૭.૯૦

૪.૭૦

૩૭.૫૫

૫૬.૩૫

૯.૧૦

૭૨.૭૫

૧૦૯.૧૫

૪.૮૦

૩૮.૩૫

૫૭.૫૦

૯.૨૦

૭૩.૫૫

૧૧૦.૩૦

૪.૯૦

૩૯.૧૫

૫૮.૭૫

૯.૩૦

૭૪.૩૫

૧૧૧.૫૫

ગજરાતરાજયનાવાહનોનારજીસ્ટ્રેશનમાટેનકકીકરે લજજલ્લાનાકોડનુંબર
REGISTRATION AUTHORITY

રજીસ્ટ્રરીંગઅથોરરટી

CODE NO.

અમદાવાદ

AHMEDABAD

GJ-1

મહેસાણા

MAHESANA

GJ-2

રાજકોટ

RAJKOT

GJ-3

ભાવનગર

BHAVNAGAR

GJ-4

સરત

SURAT

GJ-5

વડોદરા

VADODRA

GJ-6

નારડયાદ

NADIAD

GJ-7

પાલનપર

PALANPUR

GJ-8

રહમુંતનગર

HIMATNAGAR

GJ-9

જામનગર

JAMNAGAR

GJ-10

જનાગઢ

JUNAGADH

GJ-11

ભજ

BHUJ

GJ-12

સરે ન્રનગર

SURENDRANAGAR

GJ-13

અમરે લી

AMRELI

GJ-14

વલસાડ

VALSAD

GJ-15

ભરૂચ

BHARUCH

GJ-16

ગોધરા

GODHARA

GJ-17

ગાુંધીનગર

GANDHINAGAR

GJ-18

બારડોલી

BARDOLI

GJ-19

દાહોદ

DAHOD

GJ-20

નવસારી

NAVSARI

GJ-21

પોલીસકમમશ્નરકચેરીનીલાયસન્સશાખામાુંથીઆપવામાુંઆવતાપરવાનાતેનીપ્રરક્રયાઅનેફીસબુંધીમવગતો.

નુંબર

પરવાનાની

પરવાનો

પરવાના

અરજદારે કરવાનીકાયયવાહી

મવગત

મેળવવા

અંગે નીફી/

તથારજકરવાપરાવા/

માટે નું ફોમય

રીન્યઅલફી

દસ્તાવેજોનીમવગત

/અરજી

બાબત

૧
૧

૨

૩

૪

૫

કચેરીતરફથીકરવાનીકાયયવાહી

૬

દારૂખાનાની

વનયત નમુના

એક િષવના રૂ.

૧. વનયત જગ્યાનો નકશો એમોવનયા

૧. અરજી ફોમવની તમામ વિગતો ચકાસણી

પરિાના

મુજબનુાં ફોમવ નાં.

૫૦૦/-

વપ્રન્ટ ૪ નકલમાાં (સાઇડ પ્લાન

૨. જે તે વિસ્તારના પો.સ્ટે .ના પો.ઇન્સ. નો

(અ)કાયમી

AE – ૫ તથા

સાથે ) રજુ કરિો.

અલભપ્રાય.

લાયસન્સ

અરજી

૨. દુ કાનની જગ્યાના માલીકી

૩. સુરત મ્યુ.કોપોરે શન ના ફાયર અને

(બ)હાંગામી

પુરાિા (દસ્તાિેજ / ભાડા કરારની

આરોગ્ય ખાતાનો એન.ઓ.સી.

લાયસન્સ

નકલ)

૪. તમામ બાબતોની ચકાસણી અને

૩. ઉંમર, રહેઠાણના પુરાિા.

મારહતી ભેગી કયાવ બાદ યોગ્ય જણાયે

મેડીકલ ફીટનેશ સટી.

વનયત નમુના ફોમવ નાં. ર૪ માાં જરૂરી

બે ફોટા.

પરિાનો આપિામાાં આિશે.
પ. હાંગામી લાયસન્સ અને કાયમી
લાયસન્સ ૪૫૦ રક.ગ્રામ ના લાયસન્સ માટે
પો.કવમ.શ્રી તરફથી આપિામાાં આિે છે .
અને ૧૧૦૦ રક.ગ્રામ ના લાયસન્સ માટે
પો.કવમ.શ્રી તરફથી એન.ઓ.સી. આપી અને
તે ચીફ કાંિોલર ઓફ એકસ્પ્લોઝીિ મુબઇ
ાં
તરફથી લાયસન્સ આપિામાાં આિે છે .

ર.

હવથયાર

વનયત

નમુના

લાયસન્સ

પરિાના

અરજી

ફોમવ

રૂ.૧૦૦/-

(પસ્તો,

નમુના

-૬

રીન્યુઅલ

રીિોલ્િર,

રૂ.૧/- ની કોટવ

રૂ.૫૦

ગન/રાયફલ)

ફી

સાથેની

અરજી.

ફી

૧. જન્મ તારીખ, જન્મ સ્થળ,

૧. અરજદારના સામાજજક મોભાની

રહેઠાણ અંગેના પુરાિા દા.ત.શાળા

ચકાસણી

છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર જન્મ નોંિણી,

ર. હવથયારની જરૂરીયાત.

રે શનકાડવ નકલ, મતદાર યાદીની

૩. પોલીસ દફતર મુજબ અરજદારનુાં

વનયત નમુનાના

નકલ વિગેરે.

પ ૂિવવ ૃતાાંત અને ચારરત્રય.

ચલણમાાં

ર. અરજી તથા ફોમવમાાં દશાવિેલ

૪. હવથયાર િાપરિાની તથા સાચિિાની

અન્ય વિગતો અંગેના પુરાિા.

આિડત.

૩. જે હેત ુ માટે અને જે વિસ્તાર માટે

પ. જરૂરી જણાય તેિી બાબતોની ચકાસણી

હવથયાર માાંગેલ હોય તે અંગેના

બાદ રદન-૭૫ માાં અરજીનો વનકાલ કરી

વ્યાજબી કારણો તેમજ તે માટેના

વનયત નમુના મુજબના ફોમવ નાં.૩ માાં

િાંિાના પુરાિા.

પરિાનો આપિામાાં આિે છે .

ફી
(ફી

ભરિાની

રહે

છે .)

૪. સેલટેક્ષ, ઇન્કમટેક્ષ ભરે લ
રીટનવની છે લ્લા પાાંચ િષવની વિગત
સાથેની નકલ.
પ.આિકનો દાખલો પાસપોટવ
સાઇઝના બે ફોટા.
ર. બ્રીચ લોડીંગ

ઉપર મુજબ

રાયફલ
૩. રીમ ફાયર

લાયસન્સ

૬૦

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

રીન્યુઅલ ૩૦
ઉપર મુજબ

કાટીજનો ઉપયોગ

લાયસન્સ

૪૦

રીન્યુઅલ ર૦

કરતી રર બોરની
રાયફલો બ્રીચ
લોડીંગ સ્મુિ બોર
અને રાયફલો
૪. એમ.એલ. ગન ઉપર મુજબ

લાયસન્સ ફી

એર ગન

૧૦ રીન્યુઅલ
ફી ૫

૩.

બુરકિંગ

વિગતિારની

એક રદિસના

૧. અરજદારે સ્થળ વિસ્તારના

અરજદારની અરજીને પુરાિા સાથે

વપ્રમાઇસીસ

અરજી

એક બુરકિંગ

પુરાિા.

ચકાસણી કયાવ બાદ સાંબવાં િત વિસ્તારના

પ્લાયસન્સ

ઓરફસના

૨. નાયબ કાયવપાલક ઇજનેરની

પો.ઇન્સ.નો ACP, DCP મારફતે મેળવ્યા

પરિાના

રૂ.૮/- દરે

એન.ઓ.સી.

બાદ યોગ્ય જણાયેથી વનયત નમુના

૩. ઇલેકિીક ઇન્સ્પેકટરનુાં

મુજબના ફોમવમાાં પરિાનો આપિામાાં આિે

પ્રમાણપત્ર.

છે .

૪. મ્યુ. કોપો. આરોગ્ય ખાતાનુાં
પ્રમાણપત્ર.
પ. જગ્યાના માલલકનો સાંમવત પત્ર.
૬. કલાકારનો સમાંવત/ સાાંસ્કૃ વતક
પ્રમાણપત્ર (નાટક માટે)
૭. એસ.એમ.સી. હેલ્થ એન્ડ
ફાયરની એન.ઓ.સી.
૮. એસ.એમ.સી. સાંસ્થા નોંિણી
પ્રમાણપત્ર.
૯. પાકીંગેના ફોટા
૪.

હોટલ, ગેસ હાઉસ નમુનાના
પરિાના.

૧. હોટલ માટે

૧. માલલકી પુરાિો. / ભાડા કરાર

જે તે િસ્તારના પો.સ્ટે . તરફથી ચકાસણી

િાવષિકરૂ.૨૭૫/-

૨. જગ્યાનો પ્લાન (સાઇટ પ્લાન

કરાિી અલભપ્રાયમેળિી ત્યારબાદ વનયત

વિગતિારની

ના દરે અને

સાથે)

નમુના ફોમવ નાં.૨ માાં યોગ્ય જણાયે પરિાનો

અરજી

િધુમાાં િધુ દશ

૩. અરજદાર/મેનેજરનુાં શારરરીક

આપિામાાં આિે છે .

િષવ સુિીની

ડોકટરી પ્રમાણપત્ર.

મુદત માટે ભરી

૪. મ્યુ. કોપો.નુાં આરોગ્ય ખાતાનુાં

શકાશે.

પ્રમાણપત્ર.

૨. હાંગામી

૫. ગેસ્ટ હાઉસના માટે બાાંિકામની

હોટલ લાયસન્સ

મેળિેલ કોપોરે શન / સુડા રજા

માટેની ફી

લચઠ્ઠી /બી.યુ.સી.

રૂ.૨૭૫/-

૬. મ્યુ. કોપો.નુાં ખાદ્ય પ્રદાથવન ુાં

૩. હોટલ, ગેસ્ટ

પ્રમાણપત્ર.

ભાગ-૧

ફોમવ
મુજબ

હાઉસ

લોજીંગ

બોડીંગ

માટે

રૂ.૧૦૦૦/િાવષિક અને તે
િધુમાાં િધુ ત્રણ
િષવ

માટેની

મુદત સુિી.
૫.

પેિોલલયમ

વનયત

નમુના

પરિાના.

મુજબ અરજી

-

૧. જે તે સ્થળના પ્લાન

અત્રેની કચેરી તરફથી સુરત શહેરી વિકાસ

(એકસપ્લોઝીિ રડપાટવ મેન્ટ મુબ
ાં ઇ /

સત્તા માંડળ, કાયવપાલક ઇજનેર, સુરત

નાગપુર તરફથી એપ્રુિ કરાિેલ)

મહાનગર પાલીકાના ફાયર ખાતુાં તથા

ર. સ્થળ જગ્યાના માલીકી પુરાિા.

સાંબવાં િત જે તે વિસ્તારના પો.સ્ટે . તરફથી

૩. જે તે પેિોલલયમ કાંપની ડીલર

અલભપ્રાય મેળિી અત્રેથી ન.ઓ.સી.

શીપની લેટરથી આપેલ આદે શની

આપિાની રહે છે . અને તેની પરિાનો જે તે

નકલ

એકસપ્લોઝીિ ડીપાટવ મેન્ટ પાસેથી
મેળિિાનો રહે છે .

