
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રસ્તાવના 
 

 
 

આખા વિશ્વમાાં લોકાવિકારોની ઉત્ કૃષ્ ટતાની દ્રવષ્ િએ આપણા ભારત દેશની લોકશાહી અવત ઉત્તમ છે. અમેરરકાનાાં ભતૂપિૂવ 
પ્રમખુશ્રી અબ્રારહમ લલિંકનનાાં શબ્ દોમાાં ’’લોકશાહી એટલે લોકોન ું, લોકો વડે અને લોકો માટેન ું રાજયતુંત્ર’’ એ રીતે રાજય 
િહીિટમાાં સ્ થાવનક લોકપ્રવતવનિત્ િનાાં આદશવને આપણા ભારતનાાં બ ાંિારણના ઘડિૈયાઓએ અપનાિેલ છે. શધુ્ િ અને 

         આપણા નાગરિક તિીકેના અધિકાિોથી સુમારિતગાિ થઇ આપણા  પ્રશ્ર્નો સ્ વયંભૂ 
ઉકેલીએ અને બંિાિણીય ફિજો અદા કિી આપણા િકકો ભોગવીએ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          સુિત શિેિ પોલીસ તંત્રને પાિદશશક, લોકાધભમુખ, વિુ ઉત્તિદાયી, અસિકાિ 

અને ’’જવાબદાિ નાગરિક – ધમત્રતાપૂણશ સિકાિ’’ ના બિુલક્ષી ધ્ યેયને સાકાિ કિવાનાં 
પ્રયાસરૂપે, સુિત શિેિ પોલીસ તિફથી આ નાગરિક ખિડો યાને નાગરિક અધિકાિ 

પત્ર આમ જનતા જનાદશનને ભાવથી અપશણ. 



જિાબદારીયકુત િહીિટીતાંત્રમાાં પ્રજાનો વિશ્વાસ અવત આિશ્ યક છે. લોકતાંત્રમાાં સામાન્ ય પ્રજા, નાગરરકોનો વિશ્વાસ પ્રવતપારદત 
કરિા, લોકોને સરકારનાાં કામકાજ અંગેની મારહતી પ્રાપ્ ત કરિાનો અવિકાર હોિો જોઇએ અને કેન્ દ્ર સરકાર અને રાજય 
સરકારોનો એિો અલભગમ છે કે સરકારી કામકાજમાાં લબનજરૂરી ગપુ્ તતા ન હોિી જોઇએ. સરકારી તાંત્રમાાંથી લાાંચરૂશ્ િતની 
બદીને કડક હાથે દાબી દેિી જરૂરી છે, પરાંત ુ તેમાાં કાયદાનો દુરપયોગ ન થાય તે જોવુાં એટલ ુ જ જરૂરી છે. આ માટે 
િહીિટીતાંત્રને પ્રત્ યેક કક્ષાએ જિાબદારીપણૂવ, પારદશવક અન ુલોકાલભમખુ બનાિિા કેન્ દ્ર તથા રાજય સરકારો દ્વારા, આ રદશામાાં 
કાયાવવન્ િત કરિાની યોજના (એકશન પ્ લાન) હઠેળ (૧) જિાબદારી નાગરરક- વમત્રતાપણૂવ સહકાર (ર) િહીિટમાાં પારદવશિતા 
તથા મારહતી પ્રાપ્ ત કરિાનો લોકોનો અવિકાર, (૩) લોકસેિામાાં સિુારણા અને પ્રમાલણકતાનાાં બહલુક્ષી ધ્ યેયને પહોંચી િળિા, 
વનણવય લેિામાાં આિેલ છે. 

સરુત શહરેની આશરે ૪૭ લાખની િસ્ તી છે. આ જનસાંખ્ યાની સરખામણીએ સરુત શહરેમાાં લબનહવથયારી અને 
હવથયારી પોલીસ દળમાાં પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલોથી અવિકારીઓનુાં આશરે ૫૬૦૫ જેટલુાં અલ્ પ સાંખ્ યક માંજુર મહકેમ છે. પોલીસની 
હાજરી દરેક જગ્ યાએ પહોંચી ન શકે તે વનવિિિાદ છે, છતા પોલીસ સ્ ટેશનમાાં પેિોલીંગની અસરકારક પધ્ િવત અપનાિી, પોલીસ 
કામગીરીનુાં વિકેવન્ દ્રકરણ કરી, પોલીસ સાંપકવ સઘન બનાિી પોલીસની હાજરીની અસર (ઇમ્ પેકટ) (ઓમ્ નીપે્રઝન્ ટ) સિવવ્ યાપી 
બનાિિાનો અલભગમ કાયવરત છે. 
સરુત શહરેનાાં નાગરરકો, સ્ િૈવ છક સાંસ્ થાઓ તથા પ્રજાજનોનાાં ચુાંટાયેલા પ્રવતવનવિઓનાાં સાંયકુત સહકારની અપેક્ષાએ આ 
અવિકાર પત્ર પ્રસ્ તતૃ કરિાની સરુત પોલીસતાંત્ર િતી રજા લઉં છાં 
 

પોલીસકમમશ્નર, 
સ રતશહરે 

સ રતશહરેનાનાગરરકોજોગ: 
૧.  પોલીસ કવમશ્ નરને કોઇપણ વ્ યરકત કામકાજના રદિસે કલાક૧૨:૦૦થી૦૧:૩૦વાગ્યા સિુી અગાઉથી સમય મેળવ્ યા  

વિના મળી શકે છે. 
૨. એિી જ રીતે સાંયકુત પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી િારિક તેમજ અવિક પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી સેકટર-૧ અને સેકટર-૨ તથા અવિક 

પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી િારિક અને ક્રાઇમનાઓને કચેરી કામકાજના રદિસે કલાક ૧૧:૦૦ િાગ્ યા ૧૨:૩૦ િાગ્ યા સિુી મળી 
શકશે. 

૩.  સરુત શહરેમાાં ૧૧ નાયબ પોલીસ કવમશ્ નર કક્ષાના અવિકારીઓ છે જે પૈકી નાયબ પોલીસ કવમશ્ નર ઝોન-4 તેમજ નાયબ 
પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી વિશેષ શાખાની કચેરી, તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી િહીિટ અને મખુ્ય મથકનાઓની કચેરી, ,, 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની કચેરી ખાતે બીજા માળે આિેલ છે. ઝોન-૨ ની કચેરી ડીંડોલી પો.સ્ ટે.ના મકાનમાાં ત્રીજા માળે આિેલ 
છે. નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ઝોન-૩ ની કચેરી મરહિરપરુા પો.સ્ટે.ના બીજા માળે આિેલ છે. નાયબ પોલીસ કવમશ્ નર, ઝોન-
૧, ની કચેરી િરાછા પો.સ્ ટે.ના પહલેા માળે આિેલ છે. નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી ઝોન-૫, ની કચેરી જુના અડાજણ 
પો.સ્ ટે.માાં આિેલ છે. નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી િારિકની કચેરી પોલીસ મખુ્ય મથક ખાતે પહલેા માળે આિેલ છે. નાયબ 
પોલીસ કવમશ્નર ઝોન-૬ ની કચેરી એિ ડીિીઝન ખાતે આિેલ છે. નાયબ પોલીસ કવમશનરશ્રી ક્રાઇમની કચેરી ફુજાવમાાં, 
ચોકબજાર ખાતે આિેલ છે. નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી એસ.ઓ.જી.ની કચેરી ઉમરા પો.સ્ટે.લબલ્ડીંગમાાં ગ્રાઉન્ડ િલોર પર 
આિેલ છે. સરુત શહરેનાાં નાગરરકો અને અવિકારીઓને કચેરી કામકાજના રદિસે કલાક ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦ દરમ્ યાન મળી 
શકે છે. 

૪.  જે નાગરરકો તેમની િરીયાદ ઉપર પોલીસે કરેલી કાયવિાહીની જાણકારી પ્રાપ્ ત કરિા માાંગતા હોય તો કોઇ અન્ ય વિષય 
ઉપર મ.પો.કવમશ્ નર અને પો.ઇન્ સ.નાઓનો સાંપકવ સાિિા માાંગતા હોય તો તેઓ દર શવનિારે સિારે કલાક ૦૯:૦૦ થી 
૧૧:૦૦ દરમ્ યાન આ અવિકારીઓને તેમની કચેરીમાાં મળી શકશે. 

૫.  અન્ ય મલુ્ કી સેિાઓના જાહરે સેિકોની અપેક્ષાઓ દરેક પોલીસ અમલદાર ર૪ કલાક િરજ ઉપર મુાંબઇ પોલીસ અવિવનયમ 
કલમ ૧૨૮ મજુબ રહિેા બાંિાયેલ છે. જેથી એમ કહી શકાય કે, પોલીસ આપની સેિામાાં રાત રદિસ કાયવરત છે. 

૬. તમામ પો.સ્ ટે. પ્રજાજનો માટે ર૪ કલાક માટે ખલુ્ લા રહ ે છે. પોલીસ સ્ ટેશનોના પોલીસ ઇન્ સ્ પેકટરશ્રીઓ દરેક ચોકીનાાં 
પોલીસ સબ ઇન્ સ્ પેકટરશ્રીઓએ અવિકારીઓની દેખરેખ રાખનાર દરેક િરરષ્ ઠ અવિકારીઓની દરેક પ્રજાજનને મલુાકાત 



લેિાનો અને પોતાની મશુ્ કેલીઓ િણવિિાનો અવિકાર છે. કચેરીના િડાની કચેરીમાાં હાજરી અંગે નોટીસ પ્રદવશિત કરિામાાં 
આિશે. 

૭. અસામાજજક પ્રવવૃત્ત, ગનુાખોરી, ગનેુગારા વિગેરે અંગેની મારહતી કચેરીના િડાને આપશે તો તે બાતમી આપનાર વ્ યરકતની 
અપેક્ષાએ તેમનુાં નામ ગપુ્ ત રાખિામાાં આિશે. ટેલીિોન, િેકસ વિગેરે માધ્ યમો દ્વારા મળેલા સાંદેશાઓ ઉપર જરૂરી 
કાયદાની મયાવદામાાં કાયવિાહી હાથ િરિામાાં આિશે. 

૮. પ્રજાજનોના સચૂનો હાંમેશા આિકાયવ રહશેે. સિવ પ્રજાજનો, સ્ િૈવ છક સાંસ્ થાઓ, અન્ ય ખાતાના જાહરે સેિકો, અવિકારપત્રની 
બાબતોમાાં તેના અમલ માટે સહકાર આપશે તેિી આશા છે. 

(એ) ફરીયાદ: 
ગનુાના બે પ્રકારના હોય છે:- 
(૧)કોગ્નીઝેબલગ નાઓ:- 
 પોલીસ અવિકારના ગનુાને ’’કોગ્ નીઝેબલ’’ ગનુો કહ ે છે. જેમાાં ગનુાના આરોપીને િગર િોરાંટે પકડિાની પોલીસને 
સત્તા હોય છે. 
(ર)નોનકોગ્નીઝેબલગ નાઓ:- 
 પોલીસ અવિકાર બહારના ગનુાને ’’નોન કોગ્ નીઝેબલ’’ ગનુો કહ ે છે. જેમાાં પોલીસને કોટવના િોરાંટ િગર ગનુાના 
આરોપીને પકડિાની સત્તા મળતી નથી. 
(૩)કોગ્નીઝેબલગ નાઓફરીયાદ:- 
 પોલીસ સ્ ટેશનનાાં ઇન્ ચાર્જ અવિકારીશ્રીને લેલખત કે મૌલખક રીતે આપી શકાય છે. મૌલખક િરરયાદ એ જ િખતે લખીને 
િરીયાદ કરનારને િાાંચી સાંભાળિી એમની સહી લેિામાાં આિે છે અને તેની નકલ તેમને વન:શલુ્ ક આપિામાાં આિે છે. આિી 
િરરયાદની તપાસ કોટવની પરિાનગી બાદ જ પોલીસ કરી શકે છે. 
(૪) નોનકોગ્નીઝેબલગ નાનીફરીયાદ:- 
 નોન કોગ્ નીઝેબલ ગનુાની િરરયાદ પણ પોલીસ સ્ ટેશનમાાં આપી શકાય છે. આિી િરરયાદની નોંિ ’’નોન કોગ્ નીઝેબલ 
રજીસ્ ટર’’ માાં કરિામાાં આિે છે. પરાંત ુતેમાાં ગનુો નોંિિામાાં આિતો નથી. આિી િરરયાદની તપાસ કોટવની પરિાનગી બાદ જ 
પોલીસ કરી શકે છે. 

 દરેક કોગ્ નીઝેબલ ગનુાની તપાસની શરૂઆત FIR થી થાય છે. જે Cr.P.C. કલમ ૧૫૪ મજુબની હોય છે. 
 પોલીસ અવિકારનો કોઇ ગનુો થયેલ હોય તો તે અંગેની ખબર પોલીસ સ્ ટેશનના ઇન્ ચાર્જ અવિકારીને જો મૌલખક રીતે 

આપિામાાં આિે તો પણ તે લખી શકશે તેમજ પોતાની દેખરેખ નીચે લખાિી શકશે અને ખબર આપનારને િાાંચી 
સાંભાળિશે. અને એિી દરેક લેલખત કે લખી લેિાયેલ ખબર ઉપર ખબર આપનારને સહી કરિાની રહશેે. 

 િરીયાદ ખાસ કરીને ભોગ બનનાર અગર તો બનાિ બન્ યો હોય ત્ યાર તો વ્ યરકત અગર તો ભોગ બનનારના સાંબિી 
અથિા વમત્ર કે જે આ બનાિ વિશે જાણતા હોય તેિી વ્ યરકતએ િરરયાદ કરિી જોઇએ. 

 ઘણા રકસ્ સાઓમાાં લબનિારસી લાશ મળે અને તેમાાં ગનુારહત મતૃ્ ય ુહોય તેિા સાંજોગોમાાં અથિા બનાિ સ્ થળે પોલીસ 
વસિાય બીજા કોઇ િરરયાદી હાજર ન હોય તેિા સાંજોગોમાાં પોલીસ િરરયાદી બને છે. 

 િરરયાદ પોલીસ સ્ ટેશનમાાં પી.એસ.ઓ.ને અગર તો બનાિ સ્ થળે હાજર પોલીસ સ્ ટેશનનાાં ઇન્ ચાર્જ અવિકારીને સ્ થળ 
પર પ્ ણ આપી શકાય છે. 

ફરરયાદીએધ્યાનમાુંરાખવાનીબાબતો.:- 
(૧) બનાિ બન્ યા બાદ તરુત જ નજીકના પોલીસ સ્ ટેશને જઇ િરરયાદ આપિી જોઇએ. 
(ર) જો ખબર હોય તો િરરયાદમાાં બનાિનુાં કારણ તથા હતે ુજણાિિો. 
(૩) બનાિ અંગે સત્ ય હકીકત જ જણાિિી અને બનાિ િખતે હાજર સાક્ષીઓની જાણકારી હોય તો તે પણ જણાિિી. (૪)
 બનાિિાળી જગ્ યાએ પોલીસ આિે ત્ યાાં સિુી જે તે હાલતમાાં જાળિી રાખિી. 
(૫) િરરયાદ લખાઇ ગયા બાબત િરરયાદ દાખલ કરનાર અવિકારીએ વિનામલૂ્ યે આપિાની રહ ેછે. 
(૬) િરીયાદની નકલ િરરયાદીને િરરયાદ દાખલ કરનાર અવિકારીએ વિનામલૂ્ યે આપિાની રહ ેછે. 



(૭) જો િરરયાદીએ જાણી જોઇને દ્વષે બવુધ્ િથી ખોટી િરરયાદ લખાિેલ હોિાનુાં જણાય તો કોટવમાાં ’’બી’’ િાઇનલની માાંગણી 
કરી િરરયાદી વિરૂધ્ િમાાં કોટવ  રાહ ેપગલા લેિાની પ્ ણ કાયવિાહી પોલીસ કરી શકે છે. 

(બી)તપાસ:- 
 કોગ્ નીઝેબલ ગનુો નોંિાયા બાદ પોલીસ અવિકારી દ્વારા તરુત જ તપાસ શરૂ કરિામાાં આિે છે. જેમાાં બનાિિાળી 
જગ્ યાનુાં પ ાંચનામ ુ તથા કેસને લગતા સાહદેનાાં વનિેદનો તેમજ અમકુ રકસ્ સાઓમાાં િોરેન્ સીક એક્ષ્ પટવની મદદ મેળિી 
િરરયાદ મજુબે પરુાિા એકઠા કરી જો આરોપી ગનેુગાર હોિાનુાં જણાય તો કોટવમાાં ચાર્જશીટ કરિામાાં આિે છે. અને જો 
િરરયાદની હકીકત પ્રમાણેનાાં પરુાિા ન મળે કે આરોપી શોિી શકાય તેમ ન હોય િરરયાદ ખોટી જણાય કે હકીકત રદિાની 
પ્રકારની જણાય તો તેિા સાંજોગોમાાં તપાસ કરનાર અવિકારી તરિથી સમરી માાંગિામાાં આિે છે. 

(અ) િગવ ’’એ’’ સમરી:- 
 નજીકના ભવિષ્ યમાાં આરોપી ન મળી આિે તેિી શકયતા હોય ત્ યારે. 
(બી) િગવ ’’બી’’ સમરી:- 
 ખોટી િરરયાદ હોય ત્ યારે. 
(ક) િગવ ’’સી’’ સમરી:- 
 હકીકતની ભલૂનાાં કારણે િરરયાદ થયેલ હોય કે તપાસના અંતે હકીકત રદિાની પ્રકારની જણાય ત્ યારે. 
(ડ) િગવ ’’એન.સી.’’ સમરી:- 
 તપાસના અંતે ’’નોનકોગ્નીઝેબલ’’ પ્રકારનો ગનુો બનેલ હોિાનુાં જણાય ત્ યારે. 
 (૧) ગનુો દાખલ થયા બાદ રદન-૧૪ સિુીમાાં ગનુાની તપાસ પણૂવ કરિાની હોય છે. પરન્ ત ુકેટલાક ગનુાની તપાસ આ 
સમય મયાવદામાાં પણૂવ ન થાય ત્ યારે ઉપરી અવિકારી પાસેથી િધ ુમદુત માાંગીને તપાસ ચાલ ુરાખિામાાં આિે છે. 
 (ર) Cr.P.C. કલમ ૧૭૩(૧)(બ) હઠેળ તપાસ પણૂવ થયા બાદ િરરયાદીને તપાસનુાં અંવતમ પરરણામ જણાિિામાાં આિે  છે. 
 (૩) જો તપાસ કરના અવિકારીના વનણવયથી િરરયાદીને સાંતોષ ન હોય તો પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી કે નાયબ પોલીસ 
કવમશ્ નરશ્રી કે સાંબ ાંવિત મેજજસ્ િેટશ્રીને રજુઆત કરી શકે છે. 
 (૪) તપાસ અથે ૧૫ િષવથી ઓછી ઉમરના પરુૂષ (બાળક)ને અગર કોઇપણ ઉમરની સ્ ત્રીને તેના રહિેાના સ્ થળે જ 
હાજર રહિેા અંગે તપાસ કરનાર અવિકારી િરમાિી શકે છે. 
(સી) ધરપકડ:- 
 પોલીસબેરીતેધરપકડકરીશકેછે:- 

(૧) િોરાંટ િગર. 
(ર) િોરાંટથી. 

 Cr.P.C. કલમ ૪૧ (ર) હઠેળ પોલીસ િગર િોરાંટે પકડિાનો અવિકાર િરાિે છે. 
 કોગ્ નીઝેબલ ગનુામાાં સલુેહ ભાંગ બદલ સી.આર.પી.સી.ની કલમ ૧૫૧ હઠેળ િગર િોરાંટે િરપકડ કરિાની સત્તા 

િરાિે છે. 
 કોઇપણ વ્ યરકત સાંબ ાંિના નામદાર કોટે ઇસ્ ય ુકરેલ િરપકડ િોરાંટ આિારે પણ પોલીસ િરપકડના અવિકાર િરાિે છે. 

જેમાાં જામીનપાત્ર િોરાંટ હોય તો િોરાંટની શરતો પ્રમાણે તે જામીન ઉપર મકુત થિા અવિકૃત છે. અને લબન 
જામીનપાત્ર િોરાંટ હઠેળ િરપકડ કરાયેલ ઇસમને ર૪ કલાકની અંદર િોરાંટ ઇસ્ ય ુકરનાર કોટવ  સમક્ષ રજુ કરિાનો રહ ે
છે. 

 િગર િોરાંટે િરપકડ કરિામાાં આિેલ ગનેુગાર કે વ્ યરકતને ૨૪ કલાકમાાં જે તે હકુમત િરાિતી કોટવ  સમક્ષ રજુ 
કરિાનો હોય છે. 

 જો ગનુો જામીન લાયક હોય તો તપાસ પરુી થયે પકડાયેલ આરોપીને યોગ્ ય જામીન રજુ થયેથી જામીન પર મકુત 
કરિાના રહ ેછે. 

 ગનુામાાં િરપકડ કરાયેલ વ્ યરકતને ૨૪ કલાકમાાં નામદાર કોટવ  સમક્ષ રજુ કરિાના હોય છે. જો અન્ િેષણ અથે 
આરોપીને ૨૪ કલાક કરતાાં િધ ુસમય માટે પોલીસ કસ્ ટડીમાાં રાખિાનો હોય તો કોટવની પરિાનગી લઇને રાખી શકાય 
છે. 



 નામદાર સવુપ્રમ કોટવ  આપેલ સચુના પ્રમાણે કોઇપણ વ્ યરકતની િરપકડ થાય ત્ યારે તેને શા માટે પકડિામાાં આિેલ છે 
તેની જાણ કરિાની રહ ેછે. તેમજ અટક મેમો ઉપર પકડાયેલ વ્ યરકતની સહી લેિાની હોય છે. પકડાયેલ વ્ યરકતના 
સગા સાંબિીને તાત્ કાલલક િરપકડ બાબતે જાણ કરિાની રહ ે છે. શહરેમાાં દરરોજ પકડાયેલ બિી વ્ યરકતઓનુાં નામ 
સીટી કાંિોલરૂમ તેમજ સ્ ટેટ કાંિોલરૂમમાાં ઉપલબ્ િ હોય છે. દર ૪૮ કલાકે રરમાન્ ડ દરમ્ યાન અટકાયતીની િરજજયાત 
મેડીકલ ચકાસણી તપાસ કરનારે કરિાની રહ ેછે. રરમાન્ ડ દરમ્ યાન અટકાયતીની િરજજયાત મેડીકલ ચકાસણી તપાસ 
કરનારે કરિાની રહ ેછે. રરમાન્ ડ દરમ્ યાન મેજજસ્ િેટશ્રીની પરિાનગી મેળવ્ યા પછી જ અટકાયતીને હાથકડી અને રસ્ સી 
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 મજુબ િોરાંટથી કે ઠરાિથી ઝડતી કરી શકાય છે. 
જયારે કોઇ મહીલા આરોપીની િરપકડ કરિામાાં આિી હોય ત્ યારે તેણીની અંગ ઝડતી મરહલા પોલીસ પાસે જ 

કરાિિાની હોય છે. કોઇપણ મરહલા આરોપીને પોતાની અંગ ઝડતી મરહલા પોલીસ પાસે કરાિિાનો અવિકાર છે. 
(ઇ)મ દ્દામાલકબજેલેવાઅંગે:- 
 કેટલાક ગનુાઓમાાં ગનુાિાળી જગ્ યાએથી તેમજ વમલ્ કત વિરૂધ્ િના ગનુામાાં ચોરીએ ગયેલ મદુ્દામાલ કબજે લેિાની 
પોલીસ સત્તા િરાિે છે. જે અંગે મદુ્દામાલ પાિતીમાાં નોંિ કરિાની હોય અને મદુ્દામાલ પાિતીની એક નકલ જેના પાસેથી 
કબજે લીિેલ હોય તેને આપિાની હોય છે.    

(એફ)અરજીનીતપાસ:- 
 અરજદાર પોતાની અરજી પોલીસ સ્ ટેશન અગર પોલીસ ચોકી અગર આઉટ પોસ્ ટમાાં અગર ઉપરી અમલદારશ્રીને 
આપી શકે છે.  
 અરજીની તપાસ અંગે કાાંઇ અસાંતોષ  હોય તો મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી અગર નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી અગર 
પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીને રજુઆત કરી શકે છે.  
 - અરજદારે આપેલ અરજીની પહોંચ મેળિિા અરજદાર હકકદાર છે.  

- સામાન્ યત: અરજીની તપાસ ૭ રદિસમાાં પણૂવ કરી નાાંખિાની હોય છે. જો તપાસ માટે િધ ુરદિસોની જરૂરીયાત હોય 
તો તપાસ કરનાર અમલદારે ઉપરી અમલદારશ્રીની પરિાનગી લેિાની હોય છે. 

ફરરયાદનાલેવામાુંઆવેતોશ ુંકરવ ું? 
 િરરયાદીએ િરરયાદ નોંિાિિા માટે જો પોલીસ સ્ ટેશનના ઇન્ ચાર્જ અવિકારી ના પાડે તો Cr.P.C. ની કલમ ૧૫૪ મજુબ 
તેમનાથી નારાજ થયેલ વ્ યરકત તે મારહતીની પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી જે તે વિસ્ તારના ઉપરી અવિકારીને લખીને ટપાલ મારિતે કે 
રૂબરૂ રજુઆરત કરી શકશે. જો મારહતીથી કોગ્ નીઝેબલ ગનુો બનતો હોય તો પોલીસ અવિકારી ગનુો દાખલ કરાિી તપાસ 
કરશે. અને િરીયાદ ન લેિા બદલ જિાબદાર અવિકારી/કમવચારી સામે વશક્ષાત્ મક પગલાાં લેિાની કાયવિાહી થઇ શકે છે. 
 પોલીસકમમશ્નરશ્રીનેકરવામાુંઆવેલઅરજીનોમનકાલકેવીરીતેથાયછે? 
 પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીના વિસ્ તારની અંદર નાગરરકોને અલગ અલગ મશુ્ કેલી, તકલીિો તથા પ્રશ્ર્નો ઉદભિતા હોય છે. 
જેના વનકાલ માટે તેઓ પોલીસ ખાતા પાસે અપેક્ષા રાખે છે. આથી નાગરરકો તરિથી આિતી અરજીઓ ઉપર યોગ્ ય ધ્ યાન 
આપી ઝડપી વનકાલ માટે નીચે પ્રમાણેની પ્રધ્ િવત અપનાિિામાાં આિે છે. 
અરજીનીપ્રાથમમકતપાસઅનેફાળવણી:- 
(૧) પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીની કચેરીએ મળતી અરજીઓ નાગરરકો સરકારશ્રી કે પોલીસ મહાવનદેશકશ્રી તરિથી આિે તેિી તમામ 
અરજીઓ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી િાંચાણે લઇ વનણવય લેશે કે કોણ તપાસ કરશે. અને ત્ યારબાદ કે તે વિસ્ તારના અવિક પોલીસ 
કવમશ્ નરશ્રીને મોકલી આપિામાાં આિે છે. જેઓ પોતાની વિિેક બવુધ્ િથી અરજીઓની કક્ષા અનસુાર અરજીઓ તેઓના તાબા 
હઠેળના નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીઓને પોતાના રીમાકવસ સાથે જે તે અવિકારીશ્રીને જાત 
તપાસ કરિા મોકલી આપિામાાં આિે છે. 
(ર) પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીને રૂબરૂમાાં મળેલ અરજીઓ ઉપર પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીના પોતાના રરમાકવસ સાથે ઉપરોકત મદુ્દા ૧ માાં 
દશાવવ્ યા પ્રમાણે જે તે અવિકારીશ્રીને જાત તપાસ માટે મોકલિામાાં આિે છે અને તે અંગેનો વિગતિાર સમયાાંતરે અહિેાલ 



મેળિિામાાં આિે છે. 
(૩) અરજીઓની કક્ષા અનસુાર જે અરજીઓ પો.સ્ ટે. માાં મોકલિામાાં આિે છે તેિી અરજીઓ પો. ઇન્ સ. પોતે અથિા તો તેમના 
કમવચારી દ્વારા જાત તપાસ કરાિિામાાં આિે છે. જે રકસ્ સામાાં નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી અને મદદનીશ પો. કવમશ્ નરશ્રી નીચે 
પો.ઇન્ સ.શ્રીને જાત તપાસ આપી હોય તેિી અરજીઓની જાત તપાસ પો.ઇન્ સ.જાતે કરે છે. 
(૪) અરજીઓ નનામી અથિા ખોટી નામથી આિે તો સામાન્ ય રીતે દિતરે કરિામાાં આિે છે. પરન્ ત ુઆ અરજીમાાં નશાબાંિી 
અથિા જુગાર કે કોઇ ચોકકસ ગનુાની મારહતી હોય તો તેની તપાસ કરિામાાં આિે છે. તેમજ કેટલીક િખત કોઇ પોલીસ 
અવિકારી કે કમવચારી વિરૂધ્ િ વિવિિ પ્રકારના આક્ષેપો બાબતે અરજી હોય અને નનામી કે ખોટા નામની હોય અને તેમાાં તથ્ ય 
જણાત ુહોય તેિી અરજીઓની તપાસ માટે અવિક પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી વનણવય લઇ નાયબ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીને મોકલી આપે 
છે. 
અરજીઓનોપ્રકારઅનેતપાસકરવાનીરીત:- 
 સામાન્ ય રીતે અરજદાર જયારે પો.સ્ ટે.માાં જાય અને િરરયાદ કે અરજી આપે ત્ યારે તેને કલમ ૧૫૪ હઠેળ િરરયાદીનુાં 
રૂપ મળે છે. િોજદારી કામ ચલાિિાની રીતે ૧૯૭૩ના પ્રકરણ ૧૨ માાં જણાિિામાાં આિેલ છે તે રીતે અને પધ્ િવતથી કરિામાાં 
આિે છે. 
અરજીઓત્રણભાગમાુંવહેંચવામાુંઆવેછે.:- 
(અ) ભારતીય િોજદાર િારા પ્રકરણ ૧૬ એટલે કે શરીર વિરૂધ્ િના ગનુાના વનદેશ બાબતની. 
(બ) ભારતીય િોજદારી િારા પ્રકરણ ૧૭ એટલે કે વમલ્ કત વિરૂધ્ િ ગનુાના ઉલ્ લેખ બાબતની. 
(ક) અન્ ય અરજીઓ:- 
         પો.સ્ ટે.માાં આ ત્રણમાાં દશાવિેલ અરજી બાબતે ગજુરાત પોલીસ મેન્ યઅુલ ભાગ-૩ વનયમ ૧૧૩ (૧૨)ની જોગિાઇને 
આવિન રહી પ્રાથવમક તપાસની જરૂર છે તેિા રકસ્ સામાાં (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 
અહિેાલ મેળિિામાાં આિે છે અને ત્ યારબાદ કાયવિાહી કરિામાાં આિે છે. 
(ર) ઉપરી અવિકારી તરિથી આિતી અરજીનો વનકાલ રદન ૧૫ ની અંદર કરિામાાં આિે છે. 
(૩) અરજદાર તરિથી આિેલ અરજીનો વનકાલ થાય છે તેની જાણ તથા તે પરત્ િે કરિામાાં આિેલ કાયવિાહી સાંબ ાંિમાાં 
અરજદારને જાણ કરિામાાં આિે છે. 

પોલીસકુંટ્રોલરૂમ  
કાયયપધ્ધમત :- 

પોલીસ કાંિોલ રૂમ પોલીસ કવમશ્ નરશ્રી સરુત શહરેની સીિી દેખરેખ/દોરિણી હઠેળ સતત ૨૪ કલાક કાયવરત રહ ેછે. 
પોલીસ અવિકારી/માણસો પણ શીિટ મજુબ હાજર રહી િરજ વનભાિે છે. પોલીસ કાંિોલરૂમને જાહરે જનતાની સરળતા રહ ેતે 
ઉદે્દશ્ યથી ઈમરજન્ સી ૧૦૦ નબાંર િાળિિામા આિેલ છે. આમ જનતા પોતાને પડતી મશુ્ કેલીઓ તેમજ ગાંભીર પ્રકારના બનાિો 
જેિા કે આગ, અકસ્માત, ચોરી, લુાંટ, અકસ્માત મતૃ્ ય ુવિગેરે બનાિો અંગે પોલીસ કાંિોલરૂમને બારોબાર મારહતી આપી શકે છે. 
આમ જનતા તરફથી ટેલીફોન નુંબર 100 ઉપર મળેલ મારહતી અંગેની કાયયવાહી :- 

જયારે પણ કોઈપણ નાલગરક કોઈપણ બનાિ અંગે ટેલલિોન નાંબર ૧૦૦ ઉપર કાંિોલરૂમનો સાંપકવ કરી મારહતી લખાિે 
તે રકસ્ સામાાં સામાન્ય રીતે મારહતી આપનારનુાં નામ સરનામુાં ટેલલિોન/મોબાઈલ નાંબર તેમજ બનેલ બનાિ અંગેની ટુાંક 
મારહતીની નોંિ મારહતી સ્લીપમાાં નોંિિામાાં આિે છે. 

આિી મારહતી સ્લીપ કાંિોલરૂમ ઈન્ ચાર્જ પાસે રજુ કરી તે સબાંિે કરિામાાં આિનાર કાયવિાહી અંગે યોગ્ય હકુમ 
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 સ્ટેશનના પો.ઈન્સ../એ.સી.પી./ડી.સી.પી.શ્રીને પણ કરી 
તાત્કાલીક બનાિ સ્થળે રિાના કરી કાયદેસરની કાયિાવહી કરિા સચનુા કરિામાાં આિે છે. બનાિ સબાંિે જે તે અવિકારી 
તરિથી 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 તરિથી કાયવિાહી 



ન થાય તે સાંજોગોમાાં જે તે નાગરીક પોલીસ કવમશ્ નરશ્રીને તે અંગેની લેખીત કે મૌલખક િરીયાદ ટેલલિોન/ટપાલ/િેકસ મારિતે 
કરી શકે છે તેમજ રૂબરૂ રજુઆત પણ કરી શકાય છે. 
 

પી.સી.આર વેન 

સરુત શહરે વિસ્તારમાાં PCR િાન કાયવરત છે. જે તમામ PCR િાનનો પેિોલીંગ વિસ્તાર, કામગીરી, મહકેમ તથા 
વનયાંત્રણ હઠેળની સ્કીમ ઉપરોક્ત હિાલાિાળા પત્રથી કાયવરત છે. શહરે પોલીસમાાં નિા અમલમાાં આિેલ પોલીસ સ્ટેશનોના 
વિસ્તારને ધ્યાને લઇ તેમજ PCR િાનનો ના..રા..દરમ્યાન સયુોગ્ય ઉપયોગ કરિાથી ના..રા. િધ ુ અસરકારક બનાિી શકાય જે 

હતેસુર PCR િાનનો રૂટ વિસ્તાર, કામગીરી, મહકેમ તથા વનયાંત્રણ હઠેળની નિી રીિાઇઝ સ્કીમ બહાર પાડિામાાં આિેલ છે. જે આ 

સાથે પત્રક-A મજુબ સામેલ રાખેલ છે. જે પત્રક મજુબ તમામ PCR િાનના પોલીસ કમવચારીઓએ પોતાના પો.સ્ટે. વિસ્તારમાાં નીચ ે

જણાિેલ સચુના મજુબ િરજ બજાિિાની રહશેે. 

(૧) તમામ PCR િાન પોલીસ કાંિોલ રૂમના સીિા વનયાંત્રણ હઠેળ રહી કાંિોલ રૂમની સચુના મજુબ જ િરજ બજાિશે.  

(૨) તમામ PCR િાન ૨ શીિટમાાં કલાક ૮/૦૦ થી ૧૪/૦૦ તથા ૧૪/૦૦ થી ૨૦/૦૦ પરુા ગણિેશ તથા સાિનો સાથે િરજ 

બજાિશે. જેમાાં દરેક શીફ્ટમાાં ૧ A.S.I./H.C. ઇન્ચાર્જ  તેમજ ૨ પોલીસ કમવચારી તેમજ ૧ HC/PC/GRD ડ્રાયિર તરીકે િરજ 

બજાિશે. અને ડ્રાયિર તરીકે િરજ બજાિનાર કમવચારી પાસે વનયમ મજુબન ુડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ િરજજયાત હોવ ુજોઇશે 

અને જે અંગેન ુપ્રમાણપત્ર જે-તે પો.સ્ટે. ના પો.ઇન્સ. શ્રીએ આપિાન ુરહશેે.  

(૩) PCR િાનની શીફ્ટ બદલાય ત્યારે PCR િાન ઇન્ચાર્જએ તેમની િરજ દરમ્યાનની અગત્યની માહીતી/કામગીરી અંગે ચઢતી 
શીફ્ટ ઇન્ચાર્જને પરેુપરુી વિગત આપિાની રહશેે.  

(૪) ગ્રીન/રેડ એલટવ  તથા નાકાબાંિીના પ્રસાંગે તમામ PCR િાન તેમને િાળિેલ પોઇન્ટ  પર હાજર રહી મળેલ સચુના મજુબની 
કામગીરી કરશે.  

(૫) તમામ PCR િાન નકકી કરિામાાં આિેલ મકૂામ 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 દરમ્ યાન િરજીયાત મકૂામ સ્થળ ઉપર હાજર રહશેે અને જે અંગે કાંિોલ રૂમને 

જાણ કરી સઘન િાહન ચેકીંગની કામગીરી કરશે અને પોતાની િરજ પણુવ થયેથી કલાક ૦૮/૦૦ િાગે સમગ્ર કામગીરી અંગેનો 
વિગતિારનો રીપોટવ  મ.પો.કવમ.શ્રી પો.કાંિોલરૂમ, સરુત શહરેનાઓને આપિાનો રહશેે. 

(૬) PCR િાન માત્રને માત્ર કાંિોલ રૂમની સચુના મજુબ જ કામગીરી કરશે. અને કોઇ મહત્િના /ગાંભીર બનાિ પ્રસાંગે સ્થાનીક 

પો.સ્ટે. ની મોબાઇલ પહોચે અને કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી થાય ત્યાાં સિુી સ્થળ પર પહોચી હાજર રહશેે અને 

ત્યારબાદ કાંિોલ રૂમને જાણ કરી આગળની કામગીરી કરશે.  

(૭) PCR િાન મકૂામ સ્થળ પર હોય ત્યારે ડ્રાયિર હાંમેશા સતકવ  અને “રેડી ટુ ડ્રાઇિ” પોઝીશનમાાં રહશેે.  

(૮) PCR િાનને કોઇપણ સાંદેશો મળ્યેથી ઓછામાાં-ઓછા સમયમાાં વનિાવરીત સ્થળ ઉપર પહોચીને જરૂરી કાયવિાહી કરશે. અને 

મળેલ મેસેજ અન્િયે સ્થાવનક પો.સ્ટે. ના પો.ઇન્સ.શ્રીને પણ અિગત કરશે  

(૯) PCR િાનને કોઇપણ સાંદેશો મળ્યેથી બનાિ સ્થળેથી નીકળ્યા અંગે તેમજ વનિાવરીત સ્થળે પહોયા અંગેનો સમય તથા કરેલ 

કામગીરી અંગેની માહીતી કાંિોલ રૂમને જાણ કરશે.  

(૧૦) PCR િાનના તમામ કમવચારીએ પેિોલ બકુ તેમજ PCR િાનન ુવિલઝટ રજજસ્ટર વનભાિિાન ુરહશેે. 

(૧૧) ના.રા. માાં નીકળેલ પો.સ્ટે. તથા રડવિઝનના ઇન્ચાર્જશ્રીએ પોતાની ના.રા. ચેકીંગની િરજ દરમ્યાન કલાક ૦૦/૦૦ થી ૦૨/૦૦ 

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

(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 સચુના મળે ત્યારે તેનો પણ 

ત્િરીત અમલ કરિાનો રહશેે. અને સોપિામાાં આિેલ કામગીરી કરિાની રહશેે.  



(૧૪) અકસ્માત તેમજ કુદરતી હોનારતના સાંજોગોમાાં PCR િાન તરુાંત સ્થળ પર પહોચી જઇ ઘાયલ લોકોને એમ્બ્યલુન્સ બોલાિી 
નજીકની હોક્સ્પટલમાાં પહોચાડિાની કામગીરી કરિાની રહશેે.  

(૧પ) િાડ, લટુ, ચીલ ઝડપ, ચેન સ્નેચીંગ તથા જાહરેમાાં લડાઇ-ઝઘડા થતા હોય તેિા ખાસ રકસ્સામાાં કાયદો અને વ્યિસ્થાના 
કામોમાાં જો કોઇ ગનુો બનતો જણાતો હોય અથિા ગનુો બનતો અટકાિિાની જરૂરીયાત ઉપક્સ્થત થાય અથિા અગત્યના 
ત્િરીત પગલા લેિાની જરૂરીયાત ઉપક્સ્થત થાય તે સાંજોગોમાાં PCR િાને વિિેક બધુ્ધ્િનો ઉપયોગ કરી કાંિોલ રૂમના 
આદેશની રાહ જોયા િગર ત્િરીત ગવતએ કામગીરી કરિાની રહશેે.   

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

(૧૭) PCR િાનના ઇન્ચાર્જ સરુત શહરેના તમામ પોલીસ અવિકારીશ્રીઓના મોબાઇલ નાંબર, પોલીસ સ્ટેશનોના નાંબરો, િાયર 

બ્રીગેડ, એમ્બ્યલુન્સ સેિા, હોક્સ્પટલના નાંબરો તેમજ પોતાના પો.સ્ટે. વિસ્તારમાાં રહતેા મહાનભુાિો, મેજીસ્િેટ, વિગેરેના 
સરનામા તથા ટેલીિોન નાંબર સાથેની યાદી તેમજ િાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન અને અગત્યની કચેરી સરહતની માહીતી હાથિગી 
રાખશે. 

આ ઉપરાાંત પોતાના પો.સ્ટે. વિસ્તારમાાં રહતેા હીસ્િીશીટરો, જાણીતા ગનેુગારો, સિેલન્સ હઠેળના ઇસમો, 
બટુલેગરો/ ગેમ્બલરો વિગેરેની માહીતી પણ સાથે રાખશે.  

(૧૮) PCR િાન પોતાના પો.સ્ટે. વિસ્તારમાાં રહતેા 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 સવુનવશ્વત કરિાન ુરહશેે. 

(૨૦) PCR િાનના કમવચારીઓન ુવનયાંત્રણ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર કાંિોલરૂમન ુરહશેે, તેઓની રજા મ.પો.કવમ. કાંિોલરૂમ, સરુત 

શહરેનાઓના અલભપ્રાય મેળવ્યા બાદ જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રીનાઓએ માંજુર કરિાની રહશેે. 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 મજુબના સાિનો રાખિાના રહશેે. 

 ► ગેસ ગન-૧ જરૂરી સેલ સાથે 

► પાંપ એક્શન ગન-૧ જરૂરી કાટીઝ સાથે 

► થ્રી-િે હને્ડ ગે્રનેડ નાંગ-૬ 

► િન-િે ગે્રનેડ નાંગ-૩ 

► બલુેટ પ્રિુ જેકેટ, લાઠી, હલે્મેટ, દોરડા, સચવ લાઇટ, િસ્ટવ  એઇડ બોક્સ, રેડીયમ જેકેટ, િોલ્ડીંગ બેરીકેટ, રીિલેક્ટર 

► અક્ગ્મશામક નાની સાઇઝમાાં 
► િાયરલેસ/િોકીટોકી સેટ 

► મોબ કાંિોલ માટે બોડી પ્રોટેક્ટર જેકેટ/પેડ/ઢાલ 

● PCR િાન સબબ પોલીસ કાંિોલ રૂમની કામગીરી  
(૧) PCR િાનન ુ સમગ્ર સાંચાલન કાંિોલ રૂમના હસ્તક રહશેે. અને સમય સાંજોગોને અનલુક્ષીને જરૂર જણાય તે મજુબની 

અસરકારક કામગીરી PCR િાન પાસેથી લેિાની રહશેે.  

(૨) કાયદો અને વ્યિસ્થાની પરરક્સ્થવતની જાળિણી તેમજ ગનુાને લગાતી કામગીરી તેમજ ગ્રીન/રેડ એલટવ  નાકાબાંિી લગતી 
કામગીરી અંગે PCR િાનનો મહત્તમ ઉપયોગ કરિાનો રહશેે. પેિોલીંગની િરજ પણ લેિાની રહશેે. PCR િાનના પોલીસ 

કમવચારીઓ બરાબર િરજ બજાિે છે કે કેમ? તે અંગે સપુરવિઝન રાખિાન ુરહશેે. 

(૩) PCR િાનમાાં રાખિામાાં આિતા સાિનો અંગેન ુ રજજસ્ટર, લોગબકુ, વિઝીટ રજજસ્ટર, પેિોલબકુ વિગેરે રેકડવ વ્યિક્સ્થત 

વનભાિિામાાં આિે છે કે કેમ? તેન ુસમયાાંતરે ચેકીંગ કરી સપુરવિઝન રાખવ.ુ  

(૪) PCR િાનના પોલીસ કમવચારીઓની ક્ષવત બદલ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, કાંિોલ રૂમને રીપોટવ  કરિાનો રહશેે. 
સુરત શહેરના પોલીસ સ્ ટેશન વિસ્ તારોમાાં ફરતી મોબાઇલ પેટરોલીંગની વિગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. પો.સ્ટે. મોબાઇલ કોલસાઇન કાયશક્ષેત્ર 

સેકટિ-૧ 

1.  સિથાણા –૧  સિથાણા પોલીસ સ્ ટેશન સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

2.  કાપોદ્રા-૧ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

કાપોદ્રા-િ  બિોડા ધપ્રસ્ ટેજ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 



કાપોદ્રા–સ્ ટુડન્ ટ  નાના વિાછા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

3.  વિાછા-૧ વિાછા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ  

વિાછા-િ  એ.કે.િોડ પોલીસ ચોકી, સિદાિ ચોક પોલીસ ચોકી, લંબે િનુમાન પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ. 

વિાછા સ્ ટુડન્ ટ  માતાવાડી પોલીસ ચોકી અન ેલાભેશ્વિ પોલીસ ચોકીનો  ધવસ્ તાિ 

4.  પુણા-૧ પુણા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

પુણા-િ  પુણા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

5.  સાિોલી –વન સાિોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ  

સાિોલી -૧ સાિોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

સાિોલી -િ.  સાિોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

6.  સલાબતપુિા-૧  સલાબતપુિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

સલાબતપુિા-૨  ઉમિવાડા, ટેક્ષટાઈલ પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

સલાબતપુિા ઈન્ વે. રૂસ્ તમપુિા, ડી.કે.એમ. પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

7.  ઉિના-૧  ઉિના પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ઉિના-૨  ઉદ્યોગનગિ પોલીસ ચોકી, ભાઠેના પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ઉિના–ઈન્ વે. પટેલનગિ પોલીસ ચોકી, બી.આિ.સી. પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

8.  ધલંબાયત-૧  ધલંબાયત પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ધલંબાયત-િ ધલંબાયત પોલીસ ચોકી, એસ.કે.નગિ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ધલંબાયત-૩ ગોડાદિા પોલીસ ચોકી, ડીંડોલી પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

9.  ગોડાદિા –૧  ગોડાદિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ગોડાદિા–િ  ગોડાદિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

10.  ડીંડોલી-૧  ડીંડોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ડીંડોલી-૨  ડીંડોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

11.  મરિિિપુિા-૧ મરિિિપુિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

મરિિિપુિા-૨  રદલ્ િીગેટ પોલીસ ચોકી, લાલદિવાજા પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

મરિિિપુિા ઈન્ વે.  િીિાબજાિ પોલીસ ચોકી. ગલેમંડી પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

12.  લાલગેટ-૧  લાલગેટ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

13.  ચોક-૧  ચોકબજાિ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ચોક-૨  વિીયાવી બજાિ, સૈયદપુિા, લાલગેટ પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

ચોક–ઈન્ વે.  વેડિોડ, પંડોળ પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

14.  કતાિગામ -૧ કતાિગામ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

કતાિગામ-૨ ગુરૂકુલ, કતાિગામ જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

કતાિગામ-ઈન્ વે. પાિસ, કોમ્ યુધનટી િોલ પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

15.  સીંગણપોિ-૧ સીંગણપોિ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

સીંગણપોિ-િ સીંગણપોિ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

સીંગણપોિ-ઇન્વે. સીંગણપોિ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

 

 અ.નં. પો.સ્ટે. મોબાઇલ કોલસાઇન કાયશક્ષેત્ર 

સેકટિ-િ 

16.  અઠવા -૧ અઠવાલાઇન્ સ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

અઠવા -૨ સગિામપુિા, િામપુિા પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

અઠવા -૩ બડેખાંચકલા, વાડીફળીયા પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

17.  ઉમિા-૧  પીપલોદ પોલીસ ચોકી અન ેડુમસ પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ઉમિા-િ  ઘોડદોડ િોડ પોલીસ ચોકી, ઉિના મગદલ્ લા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ઉમિા-૩  પીપલોદ, ડુમસ પોલીસ ચોકીનો ધવસ્ તાિ 

18.  વેસ-ુ૧ વેસુ  પોલીસ સ્ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્તાિ 

19.  પાંડેસિા-૧  પાંડેસિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

પાંડેસિા-૨  પાંડેસિા ગુ. િા.બોડશ ચોકી ધવસ્ તાિ. 

પાંડેસિા ઈન્ વે.  ભેસ્ તાન, જી.આઈ.ડી.સી. ધવસ્તાિ 

20.  ખટોદિા -૧ ખટોદિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ખટોદિા-૨ ખટોદિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

21.  અલથાણ-૧ અલથાણ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

22.  િાંદેિ-૧ િાંદેિ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

િાંદેિ-િ  બોિવાડા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

િાંદેિ-૩  િીદાયત નગિ, તાડવાડી પોલીસ ચોકી ધવસ્ તાિ. 
23.  અડાજણ -૧ અડાજણ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

અડાજણ -૨ અડાજણ ગામ પોલીસ ચોકી ધવસ્ તાિ 

અડાજણ  સ્ ટુડન્ ટ  સૌિભ પોલીસ ચોકી ધવસ્ તાિ 

24.  પાલ– વન જીપ પાલ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ. 

પાલ–૧ પોલીસ સ્ ટેશન ધવસ્ તાિ. 

પાલ–૨ પોલીસ સ્ ટેશન ધવસ્ તાિ. 



25.  જિાંગીિપુિા –૧ જિાંગીિપુિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ. 

જિાંગીિપુિા –૨ જિાંગીિપુિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ. 

26.  અમિોલી -૧ અમિોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

અમિોલી સ્ ટુડન્ ટ  અમિોલી પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

27.  ઉત્રાણ – વન જીપ ઉત્રાણ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ  

ઉત્રાણ -૧ ઉત્રાણ પોલીસ સ્ ટેશન ધવસ્ તાિ 

ઉત્રાણ -િ  ઉત્રાણ પોલીસ સ્ ટેશન ધવસ્ તાિ 

28.  સચીન-૧  સચીન પોલીસ સ્ ટેશન ધવસ્ તાિનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

સચીન ઈન્ વે.  ખિવાસા પોલીસ ચોકીનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

29.  સચીન જી.આઇ.ડી.સી.-૧ સચીન જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ  

સચીન જી.આઇ.ડી.સી.-િ  સચીન જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

30.  ઇચ્ છાપોિ-૧ ઇચ્ છાપોિ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

ઇચ્છાપોિ-૨ મોિા ચોકી ધવસ્ તાિ 

ઇચ્ છાપોિ ઈન્ વે. પોલીસ સ્ટેશન ધવસ્ તાિ 

31.  િજીિા-૧ િજીિા પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

32.  ડુમસ –૧ ડુમસ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ. 

ડુમસ –ઇન્ વે. ડુમસ પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

33.  મિીન-૧  મિીન પોલીસ સ્ ટેશનનો સમગ્ર ધવસ્ તાિ 

મિીન ઈન્ ટિ સેપ્ ટિ-૧  દિીયાઈ પેટર ોલીંગ 

મિીન ઈન્ ટિ સેપ્ ટિ-૨  દિીયાઈ પેટર ોલીંગ 

 
મવશેષનોંધ:-  
પોલીસ કુંટ્રોલરૂમખાતે :- 

પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. કક્ષાના અવિકારી મોબાઇલ પેિોલીંગ ડીિીઝનના ઇન્ ચાર્જ છે. નાલગરકો તરિથી જયારે 
મદદની માાંગણી કાંિોલરૂમ ખાતે આિે છે ત્ યારે અથિા તો કોઇ અઘટીત બનાિ બની જાય ત્ યારે તેને પહોંચી િળિા જે તે 
વિસ્ તારમાાં મોબાઇલ રિાના કરિાની કાયવિાહી કરે છે. કાંિોલરૂમ તરિથી જો સ્ પષ્ ટ સાંદેશો ન હોય તો મોબાઇલ પોત પોતાના 
કાયવક્ષેત્રમાાં પોતાની રીતે પેિોલીંગ કરતા હોય છે અને તેની દેખરેખ કાંિોલરૂમના પો.સ.ઇ. મોબાઇલ પેિોલીંગ ડીિીઝન કરે છે. 
મોબાઇલ પેિોલીંગ ડીિીઝનના પો.સ.ઇ. કાંિોલરૂમના ડયટુી ઓરિસર કે જે પોલીસ ઇન્ સ્ પેકટર કક્ષાના અવિકારી હોય છે. તેની 
દેખરેખ નીચે િરજ બજાિે છે. મોબાઇલ સમયસર ન આિી હોય તો નાલગરકો ટેલીિોન નાંબર ૨૨૪૧૩૦૧, ૨૨૪૧૩૦૨, 
૨૨૪૧૩૦૩ ઉપર ડયટુી ઓરિસર અથિા તો પો.સ.ઇ. મોબાઇલ પેિોલ ડીિીઝીનનો સાંપકવ સાિી શકે છે. 
ભારતીયફોજદારીધારાનાપોલીસઅમધકારનાજામીનલાયકગ ન્નાઓનીયાદી:- 
કલમમાુંમવગત 

૧૨૯ રાજય સેિકે ગિલતથી પોતાની કસ્ ટડીમાાંના કોઇ રાજય કેદી કે યધુ્ િ કેદીને નાસી જિા દેિો. 
૧૩૫  કોઇ અવિકારી સૈવનક, નાવિક કે વિમાનીને આશરો આપિો. 
૧૩૬ નાસી ગયેલા અવિકારી, સૈવનક, નાવિક કે વિમાનીને આશરો આપિો. 
૧૩૮ કોઇ અવિકારી સૈવનક, નાવિક કે વિમોનોને ના િરમાની કૃત્ ય કરિાનુાં દુષ્ પે્રરણ કરવુાં જો તેના પરરણામે ગનુો   

કરિામાાં આિે તો. 
૧૪૦ પોતે સૈવનક, નાવિક કે વિમાની હોિાનુાં માનિામાાં આિે એિા ઇરાદાથી સૈવનક, નાવિક કે વિમાનીનો પોશાક પહરેિો 

અથિા તે િાપરતો હોય તેવુાં ટોકાન રાખવુાં. 
૧૪૩ કાયદા વિરૂધ્ િની માંડળીના સભ્ ય હોવુાં. 
૧૪૪ પ્રાણઘાતક હવથયારથી સજજ થઇને કાયદા વિરૂધ્ િની માંડળીમાાં સામેલ થવુાં. 
૧૪૫ કાયદા વિરૂધ્ િની માંડળીને વિખેરાઇ જિાનો હકુમ કરિામાાં આવ્ યો હોિાનુાં જાણિા છતા તેમાાં ભળવુાં અથિા ચાલ ુહત ુાં. 
૧૪૭ હલુ્ લડ કરવુાં. 
૧૪૮ પ્રાણઘાતક હવથયારથી સજજ થઇને હલુ્ લડ કરવુાં. 
૧૫૧ પાાંચ કે તેથી િધ ુ વ્ યરકતઓની કોઇ માંડળીને વિખેરાઇ જિાનો હુકમ થયા પછી જાણી જઇને તે માંડળીમાાં ભળવુાં કે 

અથિા ચાલ ુરહવે ુ ાં. 
૧૫૨ હલુ્ લડ વિગેરે અટકાિિાનુાં કામ કરતા હોચ, ત્ યારે રાજય સેિક ઉપર હમુલો કરિો અથિા તો તેને અડચણ કરિી. 



૧૫૩ હલુ્ લડ કરિાના ઇરાદાથી નાહક ઉશ્ કેરાટ પેદા કરિો, હલુ્ લડ થાય તો, ન થાય તો. 
૧૫૭ કાયદા વિરૂધ્ િની માંડળી માટે પૈસા આપિાના કરીને રાખેલ વ્ યરકતઓને આશરો આપિો. 
૧૫૮ કાયદા વિરૂધ્ િની માંડળીમાાં કે હલુ્ લડમાાં ભાગ લેિા માટે પૈસા લેિાના કરીને રહવે ુ ાં અથિા હવથયાર સજજ થઇને િરવુાં. 
૧૬૦ બેખેડો. 
૧૬૭ ઇજા પહોંચડિાના ઇરાદાથી રાજય સેિક ખોટો દસ્ તાિેજ ઘડિો. 
૧૭૧ રાજયસેિક પહરેતો હોય તેિો પોષાક, કપટી ઇરાદાથી પહરેિો અથિા તે રાખતો હોય તેવુાં, ટોકન રાખવુાં. 
૧૭૧-છ ચુાંટણીમાાં ખોટુાં નામ રાખિા. 
૧૮૮ રાજયસેિકે કાયદેસર રીતે જાહરે કરેલા હુકમની અિજ્ઞા જો એિી અિજ્ઞા કાયદેસર રીતે કામ કરનાર વ્ યરકતઓને 

અડચણ, ત્રણ કે ઇજા પહોંચાડે તો, જો એિી અિજ્ઞા માનિજીિન આરોગ્ ય કે સલામતી િગેરેને ભયમાાં મકેુ તો. 
૨૧૨ ગનેુગારને આશરો આપિા, મોતની વશક્ષાને પાત્ર ગનુો હોય તો જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદની વશક્ષાને પાત્ર 

ગનુો હોય તો. 
૨૧૫ ગનુો કરીને જે જ ાંગમ વમલ્ કતથી કોઇ વ્ યરકતને િાંલચત કરિામાાં આિેલ હોય તે ગનેુગારને આશરો આપિો મોતની 

વશક્ષાને પાત્ર ગનુો હોય તો. 
૨૧૬-ક લુાંટારાઓ અથિા ઘાડપાડુઓને આશરો આપિો. 
૨૧૮ કોઇ વ્ યરકતને વશક્ષામાાંથી બચાિિાના અથિા કોઇ વમલકતને જપ્ ત થતી બચાિિાના ઇરાદાથી રાજય સેિકે ખોટુાં 

રેકડવ કે લખાણ બનાિવુાં. 
૨૨૧ જન્ મટીપ કે દશ િષવ સિુી કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગનુો હોય તો ૧૦ િષવથી ઓછી મદુતની કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગનુો હોય 

તો. 
૨૨૨ ન્ યાય કોટોથી સજા િરમાિાયેલ વ્ યરકતને પકડિા ગેરકાયદેસર બાંિાયેલા રાજય સેિકે તેને પકડિાનો ઇરાદાપિૂવક 

ટાળવુાં જો તેને મોતની સજા િરમાિેલ હોય તો ૧૦ િષવથી ઓછી મદુતની સજા િરમાિાયેલ હોય અથિા વ્ યરકતને 
કાયદેસર રીતે કસ્ ટડીમાાં મોકલિામાાં આિે હોય તો. 

૨૨૪ કોઇ વ્ યરકતએ પોતાના કાયદેસર િરપકડનો સામનો કરિો અથિા તેમા હરકત કરિી. 
૨૨૫ કોઇ વ્ યરકતની કાયદેસરની િરપકડનો સામનો કરિો અથિા તેમાાં હકત કરિી અથિા તેને કાયદેસરની કસ્ ટડીમાાં 

નસાડી જવુાં. 
૨૨૫-ખ બીજી રીતે જોગિાઇ કરિામાાં આિી ન હોય ૃ તેિા રકસ્ સાઓમાાં કાયદેસરની િરપકડનો સામનો કરિો અથિા તેમાાં 

હરકત કરિી અથિા કોઇને નાશી જિા દેવુાં કે નસાડી જવુાં. 
૨૫૯ ખોટો સરકારી સ્ ટેમ્ પ પોતાની પાસે રાખિો. 
૨૬૦ કોઇ સરકારી સ્ ટેમ્ પ ખોટો હોિાનો જાણિા છતાાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરિો. 
૨૬૧ સરકારને નકુશાન કરિાના ઇરાદાથી સરકારી સ્ ટેમ્ પિાળા કોઇપણ પદાથવ ઉપરથી લખાણ ભુાંસી નાખવુાં અથિા કોઇ 

દસ્ તાિેજ માટે િપરાયેલ સ્ ટેમ્ પ તેમાાંથી કાઢી લેિો. 
૨૬૨ અગાઉ ઉપયોગમાાં લેિાયો છે. એવુાં જાણિા છતા સરકારી સ્ ટેમ્ પનો ઉપયોગ કરિો. 
૨૬૩ સ્ ટેમ્ પનો ઉપયોગ થયો છે એમ દશાવિતી કોઇ વનશાની છેકી નાખિી. 
૨૬૩-એ બનાિટી સ્ ટેમ્ પ. 
૨૬૯ જીિનને જોખમકારક રોગનો ચેપ જેનાથી િેલાિિા સાંભિ હોય તેવુાં કૃત્ ય બેદરકારીથી કરવુાં. 
૨૭૦ જજિંદગીન ુજોખમકારક રોગનો ચેપ જેનાથી િેલાિિા સાંભિ એવુાં કોઇ કૃત્ ય દ્વષેભાિથી કરવુાં. 
૨૭૭ જાહરે ઝરાનુાં અથિા જળાશયનુાં પાણી ગાંદુ કરવુાં. 
૨૭૯ માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મકુાય એિી રીતે બેિામ રીતે અથિા બેદરકારીથી સરરઆમ રસ્ તા ઉપર િાહન ચલાિવુાં 

અથિા સિારી કરિી. 
૨૮૦ માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મકુાય એિી રીતે બેિામ રીતે અથિા બેદરકારીથી કોઇ િહાણ ચલાિવુાં. 
૨૮૧ ખોટો દીિો, વનશાની કે બોયુાં દેખાડવુાં. 



૨૮૨ જજિંદગી જોખમમાાં મકુાય એિી વસ્ થવતિાળા અથિા એટલો ભાર ભરેલા િહાણમાાં ભાડુ લઇને કોઇ વ્ યરકતને જળ માગે 
લઇ જિી. 

૨૮૩ સરરઆમ ખશુકી કે તરી માગવમાાં ભય ઉભો કરિો અડચણ કરિી કે ઇજા પહોંચાડિી. 
૨૮૪ માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મકુાય એિી રીતે કોઇ ઝેરી પદાથવ અંગે કોઇ કૃત્ ય કરવુાં. 
૨૮૫ માણસોની જજિંદગી જોખમમાાં મકુાય એિી રીતે આગ અથિા સળગી ઉઠે તેિા પદાથવ અંગે કોઇ કૃત્ ય કરવુાં. 
૨૮૬ સ્ િોટક પદાથવ અંગે બેદરકારી ભયુું આચરણ. 
૨૮૯ કોઇ વ્ યરકતએ પોતાના કબજામાના પ્રાણી અને માણસોની જજિંદગી જોખમ સામે અથિા મહાવ્ યથા થિાના જોખમ સામે 

બચાિની વ્ યિસ્ થા કરિી. 
૨૯૧ ત્રાસદાયક કૃત્ ય બાંિ કરિાનુાં મનાઇ હકુમ થયા પછી તે ચાલુાં રાખવુાં. 
૨૯૨ અશ્ લીલ પસુ્ તકો વિગેરેનુાં િેચાણ કરવુાં. 
૨૯૩ તરૂણ વ્ યરકતઓને અશ્ લીલ િસ્ તઓુ િેચિી વિગેરે. 
૨૯૪ અશ્ લીલ ગીતો. 
૨૯૬ િાવમિક પ્રાથવનામાાં રોકાયેલી માંડળીને વિક્ષેપ પહોંચાડિો. 
૨૯૭ કોઇ વ્ યરકતની લાગણીઓ દુભાિિા અથિા તેના િમવનુાં અપમાન કરિાના ઇરાદાથી િમવ સ્ થાનમાાં અથિા 

કબ્રસ્ તાનમાાં અપપ્રિેશ કરિો અથિા અંવતમ સાંસ્ કારમાાં ખલેલ કરવુાં અથિા કોઇ માનિીના મતૃદેહની બેઅદબી કરિી. 
૩૦૪ એ બેિામ રીતે બેદરકારીથી કોઇ કૃત્ ય કરીને મતૃ્ ય ુનીપજાિવુાં. 
૩૦૯ આપિાત કરિાની કોવશષ. 
૩૧૭ બાળકના માતા કે વપતાએ અથિા તેની સાંભાળ રાખનાર વ્ યરકતએ ૧૨ િષવથી ઓછી િયના બાળકને સાંપણૂવ રીતે 

ત્ યજી દેિાના ઇરાદાથી અસરુલક્ષત મકુી દેવુાં. 
૩૧૮ મતૃદેહનો છપી રીતે વનકાલ કરીને જન્ મ છપાિિો. 
૩૨૪ ભયાંકર હવથયાર કે સાિનો િડે સ્ િે છાપિૂવક વ્ યથા કરિી. 
૩૨૫ સ્ િે છાપિૂવક મહાવ્ યથા કરિી. 
૩૩૦ બળજબરીથી કબલૂાત કે મારહતી મેળિિા માટે અથિા વમલ્ કત િગેરે પરત કરિાની િરજ પાડિા માટે સ્ િે છાપિૂવક 

મહાવ્ યથા કરિી. 
૩૩૨ રાજય સેિકને પોતાની િરજ બજાિતા રોકિા માટે સ્ િે છાપિૂવક વ્ યથા કરિી. 
૩૩૫ ગાંભીર અને ઓલચિંતા ઉશ્ કેરાટના કારણે કારણ આપનાર વસિાયનો વ્ યરકતને વ્ યથા કરિાનો ઇરાદો ન હોય છતાાં તેને 

મહાવ્ યથા કરિી. 
૩૩૬ મનષુ્ યની જજિંદગી કે અન્ ય વ્ યરકતઓની શારીરરક સલામતી જોખમમાાં મકુાયે એવુાં કૃત્ ય કરવુાં. 
૩૩૭ મનષુ્ યની જજિંદગી વિગેરે જોખમમાાં મકુાય એિા કૃત્ યથી વ્ યથા કરિી. 
૩૩૮ મનષુ્ યની જજિંદગી વિગેરે જોખમમાાં મકુાય એિા કૃત્ યથી મહાવ્ યથા કરિી. 
૩૪૧ કોઇ વ્ યરકતને ગેરકાયદેસર અિરોિ કરિી. 
૩૪૨ કોઇ વ્ યરકતની ગેરકાયદેસર અટકાયત કરિી. 
૩૪૩ ત્રણ કે તેથી િધ ુરદિસ સિુી ગેરકાયદે અટકાયત કરિી. 
૩૪૪ દશ કે તેથી િધ ુરદિસ સિુી ગેરકાયેદે અટકાયત કરિી. 
૩૪૫ કોઇ વ્ યરકતને છોડી મકુિાની રીત કરિામાાં આિી હોિાનુાં જાણિા છતા તેની ગેરકાયદે અટકાયત ચાલ ુરાખિી. 
૩૪૬ ગપુ્ ત સ્ થાનમાાં ગેરકાયદે અટકાયત. 
૩૪૭ બળજબરીથી કબલુાત અથિા મારહતી મેળિિા માટે અથિા વમલ્ કત વિગેરે કરિાના હતે ુમાટે ગેરકાયદે અટકાયત. 
૩૪૮ બળજબરીથી કબલુાત અથિા મારહતી મેળિિા માટે અથિા વમલ્ કત વિગેરે પરત કરિાની િરજ પાડિા માટે 

ગેરકાયદે અટકાયત. 
૩૫૩ રાજય સેિકે પોતાની િરજ બજાિતા રોકિા માટે હમુલો કરિો અથિા ગનુારહત બળ િાપરવુાં. 
૩૫૪ કોઇ સ્ ત્રીની આબરૂ લેિાના ઇરાદાથી તેના ઉપર હુમલો કરિો અથિા ગનુારહત બળ િાપરવુાં. 



૩૫૬ કોઇ વ્ યરકતએ પહરેેલી અથિા તેની પાસે હોય તે િસ્ તનુી ચોરી કરિાની કોવશષ કરતા હમુલો કરિો અથિા ગનુારહત 
બળ િાપરવુાં. 

૩૫૭ કોઇ વ્ યરકતને ગેરકાયદે અટકાયતમાાં રાખિાની કોવશષ કરતાાં તેના ઉપર હમુલો કરિા ગનુારહત બળ િાપરવુાં. 
૩૬૩ અપહરણ કરવુાં. 
૩૭૦ ગલુામ તરીકે કોઇ વ્ યરકતને ખરીદિી કે એનો વનકાલ કરિો. 
૩૭૪ કાયદા વિરૂધ્ િ િરજીયાત મજુરી કરાિિી. 
૩૮૫ જબરજસ્ તીથી પડાિી લેિા માટે વ્ યરકતને ઇજાના ભયમાાં મકુિી. 
૩૮૮ મોતની, જન્ મટીપની કે દશ િષવ સિુીની કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગનુાનો આરોપ મકુિાની િમકી આપીને બળજબરીથી 

કઢાિી લેવુાં. 
૩૮૯ બળજબરીથી કઢાિી લેિા માટે કોઇ વ્ યરકતને મોતની જન્ મટીપની કે દશ િષવ સિુીની કેદની વશક્ષાને પાત્ર કોઇ 

ગનુાનો આરોપનો ભય દેખાડિો.  
૪૧૭ ઠગાઇ, છેતરપીંડી માટે વશક્ષા. 
૪૧૯ ખોટા નામે ઠગાઇ કરિી. 
૪૨૮ રૂવપયા દશ કે તેથી િધ ુરકિંમતના પ્રાણીને મારી નાખીને ઝેર આપીને અપાંગ કે નકામુાં બનાિીને બગાડ કરિો. 
૪૨૯ ગમે તે રકિંમતના હાથી, ઊંટ, ઘોડા વિગેરેને અથિા રૂવપયા ૫૦ કે તેથી િધ ુરકમાંતના કોઇ બીજા પ્રાણીને મારી નાખીને, 

ઝેર આપીને અપાંગ કે નકામ ુબનાિીને બગાડ કરિો. 
૪૩૦ ખેતીિાડીના હતે ુવિગેરે માટે પાણીના પરુિઠામાાં ઘટાડો કરીને બગાડ કરિો. 
૪૩૧ જાહરે માગવ, પલુ, નૌકા ગમ્ ય નદી અથિા નૌકા ગમ્ ય નાળાને ઇજા પહોંચાડીને તેને જિા આિિા માટે અથિા 

માલની હરેાિેર માટે નકામ ુકે ઓછાં સલામત બનાિીને બગાડ કરિો. 
૪૩૨ નકુશાન થાય તેિી રીતે જાહરે ગટર ઉભરાિીને કે બ ાંબ કરીને બગાડ કરિો. 
૪૩૩ દીિાદાાંડી કે દરરયાઇ વનશાનીનો નાશ કરીને તેને હટાિીને અથિા ઓછી ઉપયોગી બનાિીને અથિા ખોટી બત્તી 

બતાિીને બગાડ કરિો. 
૪૩૫ ૧૦૦ રૂવપયાનુાં કે તેથી િધ ુઅથિા ખેતીની પેદાશની બાબતમાાં ૧૦ રૂવપયાનુાં કે તેથી િધ ુનકુશાન કરિાના ઇરાદાથી 

આગ કે સ્ િોટક પદાથવથી બગાડ કરિો. 
૪૪૦ મતૃ્ ય ુવનપજાિિાની અથિા વ્ યથા કરિાની વિગેરે તૈયારી કયાવ પછી બગાડ કરિો. 
૪૪૭ ગનુારહત અપપ્રિેશ. 
૪૪૮ ગહૃ અપપ્રિેશ. 
૪૫૧ કેદની વશક્ષાને પાત્ર ગનુો કરિા માટે ગહૃ અપપ્રિેશ કરિો. 
૪૬૨ જેના માલ મત્તા હોય કે હોિાનુાં માનિામાાં આિતુાં હોય તે બાંિ પાત્ર જેને સોપિામાાં આવ્ યુાં હોય તેણે તે પાત્ર કપટ 

પિૂવક ઉઘાડી નાખવુાં. 
૪૬૫ કૂટલેખન ( ખોટો દસ્ તાિેજ બનાિિો). 
૪૬૯ કોઇ વ્ યરકતની પ્રવતષ્ ઠાને હાવન પહોંચાડિાના હતેથુી તે હતે ુમાટે તેનો ઉપયોગ કરિામાાં આિશે. 
૪૭૧ દસ્ તાિેજ બનાિટી હોિાનુાં જાણિા છતાાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરિો. બનાિટી દસ્ તાિેજ કેન્ દ્ર સરકારની 

પ્રોવમસરી નોટ હોય ત્ યારે. 
૪૭૨ ભારતના િોજદારી અવિવનયમની કલમ ૪૬૭ હઠેળ વશક્ષાને પાત્ર ખોટો દસ્ તાિેજ બનાિિાનો ગનુો કરિાના ઇરાદાથી 

ખોટો સીલ, પ્ લેટ િગેરે બનાિિા કે તેની ખોટી બનાિટ કરિી અથિા તે બનાિટી હોિાનુાં જાણિા છતાાં એિા કોઇ 
સીલ, પ્ લેટ િગેરે એિા ઇરાદાથી કબજામાાં રાખિા. 

૪૭૩ ભારતના િોજદારી અવિવનયમની કલમ ૪૬૭ હઠેળ વશક્ષાને પાત્ર ખોટો દસ્ તાિેજ બનાિિાનો ગનુો કરિાના ઇરાદાથી 
ખોટો સીલ. પ્ લેટ અથિા ખોટી બનાિટ કરિી અથિા એિા સીલ, પ્ લેટ િગેરે બનાિટી છે એમ જાણિા છતાાં એિા 
ઇરાદાથી કબજામાાં રાખિા. 



૪૭૪ કોઇ દસ્ તાિેજ બનાિટી હોિાનુાં જાણિા છતા તેના ખરા તરીકે ઉપયોગ કરિાના ઇરાદાથી તે કબજામાાં રાખિો જો તે 
દસ્ તાિેજ ભારતના િોજદારી અવિવનયમની કલમ ૪૬૬ માાં જણાિેલ કોઇ પ્રકારનો હોય તો. 

૪૭૭ રહસાબો ખોટા રાખિા. 
૪૮૨ કોઇ વ્ યરકતની છેતરવપિંડીના અથિા ઇજા પહોંચાડિાના ઇરાદાથી ખોટો માલ વનશાનીનો ઉપયોગ કરિો. 
૪૮૩ નકુશાની 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 ઉત્ પાદન તેની ગણુિત્તા િગેરે દશાવિિા 

માટે તે િપરાતા હોય તેિી કોઇ વનશાનીની ખોટી બનાિટ કરિી.   

૪૮૫ કોઇ જાહરે કે ખાનગી માલ વનશાનીની ખોટી બનાિટ કરિા માટે બીબ,ુ પ્ લેટ કે અન્ ય સાિન કપટપિૂવક બનાિિા 
અથિા કબજામાાં રાખિા. 

૪૮૬ બનાિટી માલ વનશાનીિાળો માલ જાણી જોઇને િેચિો. 
૪૮૭ માલ ભરેલા કોઇ બારદાન કે બીજા પાત્રમાાં જે માલ હોય તે માલ તેમાાં હોિાનુાં માનિાના ઇરાદાથી તેના ઉપર 

કપટપિૂવક ખોટી વનશાની કરિી. 
૪૮૮ એિી કોઇ ખોટી વનશાનીનો ઉપયોગ કરિો.    
૪૮૯સી. બનાિટી અથિા ખોટી ચલણી નોટો કે બેન્ ક નોટો કબજામાાં રાખિી.    
૪૯૭ વ્ યલભચાર  
૪૯૮ પરણેલી સ્ ત્રીને ગનુારહત ઇરાદાથી ભગાડી જિા અથિા લઇ જિા અથિા રોકી રાખિા બાબત.   
૫૦૯ કોઇ સ્ ત્રીની લાજ લેિાના ઇરાદાથી કોઇ શબ્ દ ઉ ચારિો અથિા કોઇ ચેષ્ ટા કરિી વિગેરે.  
  
ભારતીયફોજદારીધારાનામહત્વનાબીનજામીનલાયકગ નાઓઅનેમશક્ષા 
અ.નું. કલમ મવગત મશક્ષા 

1 ૩ર૬  ભયાંકર શસ્ ત્રો કે સાિન િડે મહાવ્ યથા વનપજાિિી જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને 
દાંડ 

2 ૩ર૭  જબરજસ્ તીથી વમલ્ કત પડાિી લેિા અથિા કોઇ 
ગેરકાયદે કાયવ કરાિિા માટે જાણીબઝુીને મહાવ્ યથા 
કરિી 

૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

3 ૩ર૮ ગનુો કરિાના ઇરાદે ઝેર િગેરે વ્ યથા વનપજાિિી ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
4 ૩ર૯  જબરજસ્ તીથી વમલ્ કત પડાિી લિેા અથિા કોઇ ગેરકાયદે 

કાયવ કરાિિા માટે  જાણી બેઝીન ેમહાવ્ યથા કરિી 
જનમટીપ અથિા ૧૦િષવ સિુીની કેદ અન ેદાંડ 

ગ નારહતબળઅનેહ મલા: 
૫ ૩૫૪ કોઇ સ્ ત્રીની લાજ લેિાના ઇરાદે તેની ઉપર હમુલો 

કે ગનુારહત બળ 
૭ િષવ સિુીની કેદ અથિા દાંડ અથિા બન્ ને 

અપહરણ,અપનયન,ગ લામીઅનેવેઠ 
૬ ૩૬૩અ ભીખના હતે ુમાટે સગીરનુાં અપહરણ કે અપાંગીકરણ ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
૭ ૩૬૪ ખનૂ કરિા માટે અપહરણ કે અપનયન કરવુાં  જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની સખત કેદ અન ે

દાંડ 
૮ ૩૬૫ ગપુ્ તપણે અને ખોટી રીતે વ્ યરકતને પરુી રાખિાના 

ઇરાદે અપહરણ કે અપનયન કરવુાં 
૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૯ ૩૬૬ સ્ ત્રીને લગ્ ન િગેરેની િરજ પાડિા એનુાં અપહરણ 
અપનયન કે એને લાલચ આપિી 

૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૧૦ ૩૬૬એ સગીર છોકરીને અન્ ય સાથે લગ્ ન બાહ્ય સાંભોગ કે 
સાંભોગ કરિાની િરજ પાડિા બાબત 

૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૧૧ ૩૬૬બી પરદેશથી છોકરી લાિિી ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
૧૨ ૩૬૭ વ્ યરકતને મહાવ્ યથા વનપજાિિા ગલુામી કરાિિા 

િગેરે માટે અપહરણ કે અપનયન કરવુાં. 
૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૧૩ ૩૬૮ અપહૃત કે અપનયનીત વ્ યરકતને ખોટી રીતે 
છપાિિી કે પરુી રાખિી 

અપહરણ કે અપનયન કરિા માટેની વશક્ષા 

૧૪ ૩૬૯  દશ િષવ નીચેના બાળકોનુાં શરીર ઉપરથી ચોરી 
કરિાના ઇરાદે અપહરણ કે અપનયન કરવુાં. 

૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૧૫ ૩૭૧ સ્ િાલભક ગલુામોનો િેપાર કરિો જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને 
દાંડ 

૧૬ ૩૭૨ િેશ્ યાવવૃત્ત િગેરેના હતે ુમાટે સગીરનુાં િેચાણ કરવુાં ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
૧૭ ૩૭૩ િેશ્ યાવવૃત્ત િગેરેના હતે ુમાટે સગીરને ખરીદવુાં ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

બળાત્કાર: 
૧૮ ૩૭૬ બળાત્ કાર માટેની વશક્ષા  આજીિન કે દશ િષવની મદુતની બેમાાંથી ગમે 

તે પ્રકારની કેદની વશક્ષા 



 
સમૃટક્રમમવરૂધ્ધનાગ ના: 

૧૯ ૩૭૭ સવૃષ્ ટક્રમ વિરૂધ્ િનો ગનુો કરિો જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને 
દાંડ 

ચોરીમવશે: 
૨૦ ૩૭૯ ચોરીની વશક્ષા ૩ િષવ સિુીની કેદ અથિા દાંડ અથિા બન્ ને 
૨૧ ૩૮૦ રહણેાાંકના મકાનમાાં ચોરી ૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
૨૨ ૩૮૧ શેઠના કબજામાાંની વમલકતની કારકુની કે નોકરથી 

ચોરી 
૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૨૩ ૩૮૪ જબરજસ્ તીથી પડાિી લેિાની વશક્ષા ૩ િષવ સિુી કેદ અથિા દાંડ અથિા બન્ ને 
૨૪ ૩૮૬ વ્ યરકતને મતૃ્ ય ુકે મહાવ્ યથાના ભયમાાં મકુી 

જબરજસ્ તીથી પડાિી લેવુાં. 
૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

૨૫ ૩૮૭ જબરજસ્ તીથી પડાિી લેિા માટે વ્ યરકતને મતૃ્ ય ુકે 
મહાવ્ યથાના ભયમાાં મકુિી 

૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 

લ ુંટઅનેધાડ 
૨૬ ૩૯૨ લુાંટની વશક્ષા ૧૦ િષવ સિુીની સખત કેદ અને દાંડ 
૨૭ ૩૯૩ લુાંટ કરિાની કોવશષ ૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
૨૮ ૩૯૪ લુાંટ કરિામાાં જાણી બઝુીને વ્ યથા વનપજાિિાની જનમટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને 

દાંડ 
૨૯ ૩૯૫ િાડની વશક્ષા  ૧૦ િષવ સિુીની સખત કેદ અને દાંડ 
૩૦ ૩૯૬ ખનુ સાથે િાડ  જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની સખત કેદ અને દાંડ 
૩૧ ૩૯૭ મતૃ્ ય ુકે મહાવ્ યથા વનપજાિિાની કોવશષ સાથે લ ૂાંટ કે 

િાડ કરિી 
૭ િષવ કરતા ઓછી ન હોય એિી સખત કેદ  

૩૨ ૩૯૮ પ્રાણઘાતક શસ્ ત્રથી સજજ થઇને લ ૂાંટ કે િાડ 
પાડિાની કોવશષ 

૭ િષવ કરતા ઓછી ન હોય એિી સખત કેદ 

૩૩ ૩૯૯ િાડ પાડિાની તૈયારી કરિી  ૧૦ િષવ સિુીની સખત કેદ અને દાંડ 
ગ નારહતમવશ્વાસઘાત 

૩૪ ૪૦૬ ગનુારહત વિશ્વાસઘાત માટે વશક્ષા  ૩ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ અથિા તે બન્ ને 
૩૫ ૪૦૭ ભારિાહક િગેરેથી ગનુારહત વિશ્વાસઘાત ૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ  
૩૬ ૪૦૮ કારકુન કે નોકરથી ગનુારહત વિશ્વાસઘાત ૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
૩૭ ૪૦૯ જાહરે કમવચારી કે શરાિ િેપારી કે એજન્ ટથી 

ગનુારહત વિશ્વાસઘાત  
જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને 
દાંડ  

ચોરાયેલમમલકતલેવા 
૩૮ ૪૧૧ ચોરાયેલી વમલકત અપ્રમાલણકપણે લેિી  ૩ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ  
૩૯ ૪૧૨ િાડ પાડતા ચોરાયેલી વમલકત અપ્રમાલણકપણે લેિી જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની સખત કેદ 

અને દાંડ  
૪૦ ૪૧૩ સ્ િાભાિત: ચોરાયેલ વમલકતનો િાંિો કરિો જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ  
૪૧ ૪૧૪ ચોરાયેલ વમલ્ કત છપાિિામાાં મદદ કરિી  ૩ િષવ સિુીની કેદ અથિા દાંડ અથિા બન્ ને 
૪૨ ૪૧૯ પર રૂપ િારણથી છેતરપીંડી માટે વશક્ષા ૩ િષવ સિુીની કેદ અથિા દાંડ  
૪૩ ૪૨૦ છેતરપીંડી કરિા અને વમલકત આપિા 

અપ્રમાલણકપણે લલચાિવુાં  
૭ િષવની કેદ અને દાંડ  

ગ નારહતદ પ્રવેશ 
૪૪ ૪૫૭ કેદને વશક્ષાપાત્ર ગનુો કરિા માટે રાતે્ર ગહૃઅપપ્રિેશ 

કે ઘરિોડ  
૫ િષવની કેદ અને દાંડ 

દસ્તાવેજોઅનેસુંપમતચચન્હસબુંધી 
૪૫ ૪૬૬ અદાલતના દિતરે કે જાહરે નોંિિહી િગેરેનુાં 

કુટલેખન  
૭ િષવ સિુીની કેદ  

૪૬ ૪૬૭ રકિંમતી દસ્ તાિેજ, િવસયતનામ ુિગેરેનુાં કુટલેખન  ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ અથિા 
જન્ મટીપ  

૪૭ ૪૬૮ છેતરપીંડી માટે કુટલેખન  ૭ િષવ સિુીની કેદ અને દાંડ 
ચલણીનોટોઅનેબેન્કનોટોમવશે 

૪૮ ૪૮૯અ નકલી ચલણી નોટો કે બેન્ ક નોટો બનાિિી  જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ 
૪૯ ૪૮૯બ કુટલેલખત કે નકલી ચલણી નોટો કે બેન્ ક નોટો 

અસલી તરીકે િાપરિી 
જન્ મટીપ અથિા ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અને 
દાંડ  

૫૦ ૪૮૯ડ કુટલેલખત કે નકલી ચલણી નોટો બેન્ ક નોટો 
બનાિિા માટે ઓજારો કે સામગ્રી બનાિિા કે કબજે 
હોિા 

જન્ મટીપ અગર ૧૦ િષવ સિુીની કેદ અથિા 
દાંડ 

૫૧ ૪૯૮ક કોઇ સ્ ત્રીના પવત અથિા સગા તરિથી અપાતો ત્રાસ  ૩ િષવ સિુીની કેદ તેમજ દાંડ 
ગ નોકરવાનીકોમશષમવશે. 

૫૨ ૫૧૧ આજીિન કેદ કે કેદને વશક્ષાપાત્ર ગનુાઓ કરિાની 
કોવશષ કરિાની વશક્ષા 

જન્ મટીપ અથિા તે ગનુા માટે ઠરાિેલી 
િધમુાાં િધ ુકેદની વશક્ષાની મદુત અિાવભાગની 
મદુત સિુીની કેદ અથિા દાંડ અથિા તે 
બન્ ને.  

 નોંધ:-જેનાગ નાનાપ્રકારપ્રમાણેજામીનલાયકઅગરબીનજામીનલાયકહોયછે 
અટકાયતપછીઆરોપીનાુંઅમધકારો 



તહોમતદારનેઅટકકયાયપછીતેનીસાથેકેવીરીતેવતયનકરવ ુંતેઅંગેનામદારસ મપ્રમકોટય ડી.કે.બસ મવરૂધ્ધસ્ટેટ
ઓફ વેસ્ટ બુંગાલ રીટ પીટીશન (ક્રીમીનલ) નું.૫૯૨ સને ૧૯૯૭ના ચ કાદામાું અટકાયતી / તહોમતદારને નીચે જણાવ્યા
પ્રમાણેનાઅમધકારોમળવાઅંગેન ુંમાગયદશયનઆપેલછે. 
૧. અટકાયતી થયેલ વ્ યરકતને ઘરિોડ કરનાર અથિા પછૂપરછ કરનાર અવિકારી સાંબ ાંિમાાં તમામ આિારભતૂ િણવન 

સાથે ઓળખ આપિાની રહ ેછે. 
૨. િરપકડ કરનાર પોલીસ અવિકારીએ િરપકડ યાદી તૈયાર કરી િરપકડ કરાયેલ વ્ યરકતના કુાંટુાંબના સભ્ ય હોય તેમને 

તે વિસ્ તારની પ્રવતવષ્ ઠત વ્ યરકત દ્વારા પ્રમાલણત થયેલી િરપકડ કરાયેલ વ્ યરકતની સહી સાથેની સમય અને તારીખ 
દશાવિતી યાદી આપિાની રહ ેછે. 

૩. િરપકડ કરિામાાં આિેલ વ્ યરકતને જે અટકાયતમાાં રાખિામાાં આિી છે તેિી જાણ તેના એક વમત્ર અથિા સાંબ ાંિી 
અથિા તેની જાણીતી હોય તેિી બીજી વ્ યરકત અથિા તેના કલ્ યાણમાાં રહત િરાિતી હોય તેિી વ્ યરકતને કરિાની રહ ે
છે. 

૪. િરપકડ કરાયેલા વ્ યરકતના નજીકના વમત્ર અથિા સાંબ ાંિી બહાર રહતેા હોય ત્ યારે જજલ્ લામાાં કાનનુી સહાય તાંત્ર 
મારિત િરપકડ કયાવના સમય, સ્ થળ અંગેની જાણ કરિાની રહ ેછે. તેમજ િરપકડ થયા બાદ ૮થી૧૨ કલાકની 
મદુતમાાં સ ાંબ ાંવિત વિસ્ તારમાાં પોલીસ મથકને તે અંગે જાણ કરિાની રહ ેછે. 

૫. િરપકડ કરાયેલ વ્ યરકતને તેને અટકાયત અંગેની જાણ કરિાનો હકક છે. 
૬. િરપકડ કરાયેલ વ્ યરકતના 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 વ્ યરકતની અટકાયત દરમ્ યાન સાંબ ાંવિત રાજય અથિા સાંઘ પ્રદેશની આરોગ્ ય સેિાના વનયામકે 

વનયકુત કરેલ માન્ ય ડોકટરોની પેનલ પરના ડોકટરો દ્વારા ૪૮કલાકે તબીબી તપાસ કરાિિાનો અવિકાર છે. અને 
આરોગ્ ય સેિાના વનયામકે તમામ તહસેીલ અને જજલ્ લાઓમાાં આિી પેનલ તૈયાર કરિાની રહ ેછે. 

૮. ઘરપકડ થયેલા વ્ યરકતઓની યાદી દસ્ તાિેજોની નકલ સાથે ઇલાકા મેજજસ્ િેટના રેકડવ ઉપર રાખિાની રહ ેછે. 
૯. િરપકડ કરાયેલા વ્ યરકત પછૂપરછ દરમ્ યાન તેના િકીલને રાખિાની પરિાનગી માાંગી શકે છે. 
૧૦. િરપકડ કરાયેલી વ્ યરકતને જયાાં રાખિામાાં આવ્ યા હોય તે સ્ થળની મારહતી િરપકડ કયાવના ૧૨ કલાકની અંદર 

પોલીસ વનયાંત્રણ કક્ષ ખાતેના નોટીસ બોડવ ઉપર સ્ પષ્ ટ નજરે રહ ેતે રીતે રાખિાની છે. અને આ હરકકત દરેક પો.ઇન્ સ. 
શ્રીએ િરપકડ થયેલ અંગેની મારહતી પોલીસ કાંિોલરૂમને આપિાની રહ ેછે. અને પોલીસ કાંિોલ ઇન્ ચાર્જ આ અંગે એક 
રજીસ્ ટર રાખી િરપકડ કરાયેલ વ્ યરકત અંગેની વિગતિારની મારહતી સ્ ટેટ કાંિોલને પરુી પાડિાની રહ ેછે.  

PART – B 

પોલીસમવભાગનેઆપવામાુંઆવેલસત્તાઓ 
 

M.V.A.ક.૨૦૦(૧)અન્વયેસમાધાનશ લ્કતરીકેવસ લકરીશકાતાનાણાુંનીમવગત 

અ.ન . 
નુંબર 

ગ ન્હાનોપ્રકાર 
M.V.A. 

કલમ 

સમાધાનશ લ્કનીરકમપ્રથમ
ગ ન્હામાટે 

સમાધાનશ લ્કનીબીજાગ ન્હા
માટે 

૧. 

(૧) ડ્રાઇમવિંગલાયસન્સ, પીય સીસટીફીકેટ, રજીસ્ટે્રશનસટીફીકેટ,
પરમમટ, ફીટનેશ સટી, થડય પાટી િીમો સટીિીકેટ િગેરે
દસ્તાવેજો સાથે ન હોવા. (૨) પારકિંગ નો મનયમ ભુંગ, (૩)
ડ્રાઇવરસીટ/ફૂટબોડયપર પેસેન્જર (૪)વાહનનાુંકાચઉપરડાકય 
રફલ્મ(૫)ટ્રાન્સપોટય વાહનમાુંબુંધમીટર(૬)નક્કીભાડાકરતાું
વધારેભાડ વસ લવ  (૭)ચાલ વાહનેમોબાઇલનોઉપયોગ (૮)
અન્યકલમોહઠેળ. 

૧૭૭ 

 

 

`૫૦૦/- 
 

 

Digilocker અને M-Parivahan 

નાુંદસ્તાવેજોમાન્યગણાશે. 

`૧૦૦૦/- 

૨. હ કમનોઅનાદર/ફરજમાુંર કાવટ ૧૭૯(૧) `૧૦૦૦/- -- 
૩. મારહતીનઆપવી/ખોટીમારહતીઆપવી. ૧૭૯(૨) `૧૦૦૦/- -- 

૪. ચબનઅમધકતૃવ્યક્તતનેવાહનચલાવવાઆપવ ું. ૧૮૦ ટ -વ્વ્હલરમાટેદુંડ`૨૦૦૦/- 
અન્યવ્વ્હકલોમાટેદુંડ`૩૦૦૦/- 

-- 

૫. ડ્રાઇવીંગલાયસન્સવગરવાહનચલાવવ ું. ૧૮૧ ટ -વ્વ્હલરમાટેદુંડ`૨૦૦૦/- 
અન્યવ્વ્હકલોમાટેદુંડ`૩૦૦૦/- 

 

૬. ગમતમયાયદાનોભુંગ. ૧૮૩ ટ -થ્રીવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૧૫૦૦/- ટ -વ્વ્હલરમાટેદુંડ`૨૦૦૦/- 



ટે્રતટરમાટેદુંડ`૧૫૦૦/- 
LMVમાટેદુંડ`૨૦૦૦/- 
અન્યવ્વ્હકલમાટેદુંડ`૪૦૦૦/- 

ટે્રતટરમાટેદુંડ`૨૦૦૦/- 
LMVમાટેદુંડ`૩૦૦૦/- 
અન્યવાહનોમાટે૬માસમાટે
લાયસન્સરદથશે. 

૭. 

ભયજનકડ્રાઇવીંગ 

(૧)રોંગસાઇડ/વન-વેભુંગ(૨)ઓવરટેરકિંગ(૩)રેડલાઇટજમ્પ
(૪) સ્ટોપ મસગ્નલ ભુંગ (૫) ભયજનક અને બેદરકારી રીતે
ડ્રાઇવીંગ. 

૧૮૪ 
ટ -થ્રીવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૧૫૦૦/- 
LMVમાટેદુંડ`૩૦૦૦/- 
અન્યવ્વ્હકલોમાટેદુંડ`૫૦૦૦/- 

ટ -થ્રીવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૧૫૦૦/- 
LMVમાટેદુંડ`૩૦૦૦/- 
અન્યવ્વ્હકલોમાટેદુંડ
`૫૦૦૦/- 

૮. માનમસકકેશારરરીકરીતેઅશતતહોયતેવાવ્યક્તતદ્વારાવાહન
હાુંકવ ું. ૧૮૬ `૧૦૦૦/- `૨૦૦૦/- 

૯. રેસલગાવવી. ૧૮૯ `૫૦૦૦/- `૧૦૦૦૦/- 

૧૦. CMVR નાું મનયમનો ૫૦અને૫૧નોભુંગ કરતીનુંબર પ્લેટ
(ફે્રન્સીનુંબરપ્લેટ, HSRP મસવાયનીનુંબરપ્લેટ) ૧૯૨ 

ટ -વ્વ્હલરમાટેદુંડ`૩૦૦/- 
થ્રીવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૪૦૦/- 
ફોરવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૫૦૦/- 
અન્યમાટેદુંડ`૧૦૦૦/- 

-- 

૧૧. રજીસ્ટે્રશનવગરવાહનચલાવવ ું/જેન ું રજીસ્ટે્રશનસસ્પેન્ડથયેલ
છે.તેવ ુંવાહનચલાવવ ું. ૧૯૨ 

ટ -વ્વ્હલરમાટેદુંડ`૧૦૦૦/- 
થ્રીવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૨૦૦૦/- 
ફોરવ્વ્હલરમાટેદુંડ`૩૦૦૦/- 
અન્યમાટેદુંડ`૫૦૦૦/- 

-- 

૧૨. સેફટીબેલ્ટ(સીટબેલ્ટ)નોઉપયોગનકરવો. ૧૯૪(બી) `૫૦૦/- -- 
૧૩. ટ -વ્હીલરપરબેથીવધારેપેસેન્જર. ૧૯૪(સી) `૧૦૦/- -- 
૧૪. હલે્મેટનપહરેવ ું. ૧૯૪(ડી) `૫૦૦/- -- 

૧૫. ઈમરજન્સીવાહનનેરસ્તોનઆપવો./એમ્્ય લન્સ, ફાયરફાઇટર 

અનેએવાઇમરજન્સીડય ટીવાહનોનેસાઇડનઆપેતો. ૧૯૪(ઈ) `૧૦૦૦/- -- 

૧૬. 
ચબન જરૂરી હોનય વગાડવા તથા પ્રમતબુંમધત જગ્યાએ હોનય
વગાડવાતથાસાયલેન્સરમસવાયગેસછોડતાહોયતેવાવાહનો
ચલાવવા. 

૧૯૪(એફ) `૧૦૦૦/- -- 

૧૭. વીમોઉતારેલનહોયતેવ ુંવાહનહાુંકવ ું. ૧૯૬ `૨૦૦૦/- `૪૦૦૦/- 
 

૧. પોલીસનેગ જરાતસરકારનાુંબુંદરોઅનેવાહનવ્યવહારમવભાગનાુંજાહરેનામાુંક્રમાકપરરપત્ર/પી.ટી/૨૦૧૯/૧૨/એમ.વી.ડી./૧૦૨૦૧૪/૧૬૫/કે.એચ.
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯નાુંજાહરેનામાુંઅન સારમાુંડવાળફીવસ લવાસત્તાઆપવામાુંઆવેલછે. 

૨. વાહનચાલકનેપોતેકરેલગ નાબદલમાુંડવાળકરવ ુંકેકોટયમાુંજવ ુંતેનક્કીકરવાનોઅમધકારછે. 
૩. સરકારશ્રીદ્વારામનયતકરેલમાુંડવાળનીરકમવધ કેઓછીકરીશકાશેનહી. 
૪. સમાધાનશ લ્કનીવસ લાતસરકારશ્રીનાુંગહૃમવભાગનાુંતા.૨૭/૦૭/૨૦૦૬ઠરાવક્રમાુંક:ટફક-૧૦-૨૦૦૬-૪૩૮અન્વયેવસ લકરવામાુંઆવેછે.તેનાણાુંમ ખ્ય

સદર-૦૦૫૫પોલીસ, ગૌણસદર-૧૦૩ફી, દુંડઅનેજપ્તીપેટાસદર-(૧)મોટરવાહનઅમધમનયમઅન્વયેપ્રાપ્તીહઠેળસરકારશ્રીનીકચેરીમાુંજમાુંકરાવવામાું
આવેછે. 

૫. આરીતનીસમાધાનશ લ્કવસ લાતનાુંનાણાુંવસ લકરવાનીસત્તાનગરપાચલકાઅનેમહાનગરપાચલકામવસ્તારમાુંફરજબજાવતાુંહડેકોન્સ્ટેબલસહીતતેમનાથી
ઉપરનાુંદરજ્જજાનાુંપોલીસઅમધકારીશ્રીઓનેઆપવામાુંઆવેલછે. 

ઓટોરરક્ષાનાભાડાનાદરનીમવગત. 
ફલેગમીટરકાડય  ગ જરાતસરકારશ્રીનાગહૃખાતાનાજાહરેનામાુંઅન સારતા.૦૫-૦૮-૧૯૯૮

થીઅમલમાુંઆવેલઓટોરરક્ષાનાભાડાનાદર 

૧. મીનીમમ ભાડંુ ૬૦ પોઇન્ ટ સુિી રૂ.૪.૭૫ 
િ. વેઇટીંગ ચાજશ (અ) શરૂથી પાંચ મીનીટ િોકાણ પછીની દિેક પાંચ મીનીટ તથા ભાગ માટે 
રૂ.૦.૮૦ પૈસા (બ) મ્ યુ. િદમાં એક કલાકથી વિુ િોકાણ કિી શકાય નરિ. મ્ યુ. િદ બિાિ બે 
કલાકથી વિુ િોકાણ થઇ શકે નરિ. 
૩. િીટન દિ મ્ યુ. િદની બિાિ કિેલી મુસાફિી માટે તેટલા ભાગના મીટિ પ્રમાણે થતા ભાડા 
કિતા દોઢો ચાજશ આપવાનો િિેશે. પિન્ તુ પાછંુ િીટન થવાનું િોય તો ભાડંુ મીટિ પ્રમાણે 
આપવાનું િિેશે. 
૪. લગેજ ચાજશ: એકંદિ ૧૫ રકલોગ્રામ સુિી કાંઇ નરિ. તેથી વિુ િોય તે દિેક દાગીના દીઠ 
૦.૮૦ પૈસા વજન ૬૦ રકલોગ્રામથી વિાિે લઇ શકાશે નરિ. લગેજ એટલે પેસેન્ જિ સાથેનો 
કોઇપણ સામાન ગુડઝ. 

ખાસ સુચના:- મીટિ ચાલુ કિીએ જ પેસેન્ જિ લેવા. ઉચક ભાડાનો આગ્રિ ન િાખવો. 
મીટિ ચાલુ કયાશ વગિ િીક્ષા ભાડેથી ફેિવવી, તે ધશક્ષાને પાત્ર બને છે. પેસેન્ જિ લેવાની 
ના પાડવી તે ગુનો છે. પ્રવાિી જનતા સાથે ધવનય ધવવેકથી વતશન કિવું એ િીક્ષા ચાલક 
ભાઇઓની નૈધતક અને પધવત્ર ફિજ છે. ટર ારફકના ધનયમોનું અચુક પાલન કિી સુિત 
શિેિની ટર ારફક સમસ્ યા િલ કિવા સિકાિ 
આપો..................................................................................... લાઇસન્ સ 
અથવા લાયસન્ સની ઝેિોક્ષ સાથે િાખવી. તેમજ ગાડીના દસ્ તાવેજો પુિાવાની ઝેિોક્ષ 
કોપી સાથે િાખવી. ગાડીના ટેક્ષ ધવમા કમ્ પલીટ િાખવા. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાત્રીરીક્ષાભાડ ૧૧થીસવારનાપસ ધીલઇશકાશે. 
મીટરબતાવશે રદવસન ુંભાડ  રાત્રીન ુંભાડ  મીટરબતાવશે રદવસન ુંભાડ ું રાત્રીન ુંભાડ ું 

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 

    ગ જરાતરાજયનાવાહનોનારજીસ્ટે્રશનમાટેનકકીકરેલજજલ્લાનાકોડનુંબર 
 

REGISTRATION AUTHORITY રજીસ્ટ્રરીંગઅથોરરટી CODE NO. 

અમદાવાદ AHMEDABAD GJ-1 

મહસેાણા MAHESANA GJ-2 

રાજકોટ RAJKOT GJ-3 

ભાવનગર BHAVNAGAR GJ-4 

સ રત SURAT GJ-5 

વડોદરા VADODRA GJ-6 

નારડયાદ NADIAD GJ-7 

પાલનપ ર PALANPUR GJ-8 

રહમુંતનગર HIMATNAGAR GJ-9 

જામનગર JAMNAGAR GJ-10 

જ નાગઢ JUNAGADH GJ-11 

ભ જ BHUJ GJ-12 

સ રેન્રનગર SURENDRANAGAR GJ-13 

અમરેલી 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
મવગત 

પરવાનો
મેળવવા
માટેન ુંફોમય
/અરજી 

પરવાના
અંગેનીફી/
રીન્ય અલફી
બાબત 

અરજદારેકરવાનીકાયયવાહી
તથારજ કરવાપ રાવા/
દસ્તાવેજોનીમવગત 

કચેરીતરફથીકરવાનીકાયયવાહી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ દારૂખાનાની 
પરિાના 
(અ)કાયમી 
લાયસન્ સ 
(બ)હાંગામી 
લાયસન્ સ 

વનયત નમનુા 
મજુબનુાં િોમવ નાં. 
AE – ૫  તથા 
અરજી    

એક િષવના રૂ. 
૫૦૦/- 

૧. વનયત જગ્ યાનો નકશો એમોવનયા 
વપ્રન્ ટ ૪ નકલમાાં (સાઇડ પ્ લાન 
સાથે ) રજુ કરિો. 
૨. દુકાનની જગ્ યાના માલીકી 
પરુાિા (દસ્ તાિેજ / ભાડા કરારની 
નકલ) 
૩. ઉંમર, રહઠેાણના પરુાિા. 
   મેડીકલ િીટનેશ સટી.        
   બે િોટા. 
 

૧. અરજી િોમવની તમામ વિગતો ચકાસણી 
૨. જે તે વિસ્ તારના પો.સ્ ટે.ના પો.ઇન્ સ. નો 
અલભપ્રાય. 

૩. સરુત મ્ ય.ુકોપોરેશન ના િાયર અને 
આરોગ્ ય ખાતાનો એન.ઓ.સી. 
૪. તમામ બાબતોની ચકાસણી અને 
મારહતી ભેગી કયાવ બાદ યોગ્ ય જણાયે 
વનયત નમનુા િોમવ નાં. ર૪ માાં જરૂરી 
પરિાનો આપિામાાં આિશે. 
પ. હાંગામી લાયસન્ સ અન ેકાયમી 
લાયસન્ સ ૪૫૦ રક.ગ્રામ ના લાયસન્ સ માટે 
પો.કવમ.શ્રી તરિથી આપિામાાં આિે છે. 
અને ૧૧૦૦ રક.ગ્રામ ના લાયસન્ સ માટે 
પો.કવમ.શ્રી તરિથી એન.ઓ.સી. આપી અને 
તે ચીિ કાંિોલર ઓિ એકસ્ પ્ લોઝીિ મુાંબઇ 
તરિથી લાયસન્ સ આપિામાાં આિે છે.  

ર. હવથયાર 
પરિાના      
(પસ્ તો, 
રીિોલ્ િર, 
ગન/રાયિલ) 

વનયત નમનુા 
અરજી િોમવ 
નમનુા -૬ 
રૂ.૧/- ની કોટવ 
િી સાથેની 
અરજી.  

લાયસન્ સ િી 
રૂ.૧૦૦/- 
રીન્ યઅુલ િી 
રૂ.૫૦ (િી 
વનયત નમનુાના 
ચલણમાાં 
ભરિાની રહ ે
છે.) 

૧. જન્ મ તારીખ, જન્ મ સ્ થળ, 
રહઠેાણ અંગેના પરુાિા દા.ત.શાળા 
છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર જન્ મ નોંિણી, 
રેશનકાડવ નકલ, મતદાર યાદીની 
નકલ વિગેરે. 
ર. અરજી તથા િોમવમાાં દશાવિેલ 
અન્ ય વિગતો અંગેના પરુાિા. 
૩. જે હતે ુમાટે અને જે વિસ્ તાર માટે 
હવથયાર માાંગેલ હોય તે અંગેના 
વ્ યાજબી કારણો તેમજ તે માટેના 
િાંિાના પરુાિા. 
૪. સેલટેક્ષ, ઇન્ કમટેક્ષ ભરેલ 
રીટનવની છેલ્ લા પાાંચ િષવની વિગત 
સાથેની નકલ. 
પ.આિકનો દાખલો પાસપોટવ 
સાઇઝના બે િોટા.   

૧. અરજદારના સામાજજક મોભાની 
ચકાસણી  
ર. હવથયારની જરૂરીયાત. 
૩. પોલીસ દિતર મજુબ અરજદારનુાં 
પિૂવવતૃાાંત અને ચારરત્રય. 
૪. હવથયાર િાપરિાની તથા સાચિિાની 
આિડત. 
પ. જરૂરી જણાય તેિી બાબતોની ચકાસણી 
બાદ રદન-૭૫ માાં અરજીનો વનકાલ કરી 
વનયત નમનુા મજુબના િોમવ નાં.૩ માાં 
પરિાનો આપિામાાં આિે છે. 
 

 ર. બ્રીચ લોડીંગ 
રાયિલ 

ઉપર મજુબ લાયસન્ સ ૬૦ 
રીન્ યઅુલ ૩૦ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ  

 ૩. રીમ િાયર 
કાટીજનો ઉપયોગ 
કરતી રર બોરની 
રાયિલો બ્રીચ 
લોડીંગ સ્ મિુ બોર 
અને રાયિલો 

ઉપર મજુબ લાયસન્ સ ૪૦  
રીન્ યઅુલ ર૦ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ 

 ૪. એમ.એલ. ગન 
એર ગન 

ઉપર મજુબ લાયસન્ સ િી 
૧૦ રીન્ યઅુલ 
િી ૫  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ 

૩. બરુકિંગ 
વપ્રમાઇસીસ 
પ્લાયસન્ સ 
પરિાના 

વિગતિારની 
અરજી 

એક રદિસના 
એક બરુકિંગ 
ઓરિસના 
રૂ.૮/- દરે 

૧. અરજદારે સ્ થળ વિસ્ તારના 
પરુાિા. 
૨. નાયબ કાયવપાલક ઇજનેરની 
એન.ઓ.સી. 
૩. ઇલેકિીક ઇન્ સ્ પેકટરનુાં 
પ્રમાણપત્ર. 
૪. મ્ ય.ુ કોપો. આરોગ્ ય ખાતાનુાં 
પ્રમાણપત્ર. 
પ. જગ્ યાના માલલકનો સાંમવત પત્ર. 

અરજદારની અરજીને પરુાિા સાથે 
ચકાસણી કયાવ બાદ સાંબાંવિત વિસ્ તારના 
પો.ઇન્ સ.નો ACP, DCP મારિતે મેળવ્ યા 
બાદ યોગ્ ય જણાયેથી વનયત નમનુા 
મજુબના િોમવમાાં પરિાનો આપિામાાં આિે 
છે. 



૬. કલાકારનો સમાંવત/ સાાંસ્ કૃવતક 
પ્રમાણપત્ર (નાટક માટે) 
૭. એસ.એમ.સી. હલે્ થ એન્ ડ 
િાયરની એન.ઓ.સી. 
૮. એસ.એમ.સી. સાંસ્ થા નોંિણી 
પ્રમાણપત્ર. 
૯. પાકીંગેના િોટા 

૪. હોટલ, ગેસ હાઉસ 
પરિાના. 

નમનુાના િોમવ 
ભાગ-૧ મજુબ 
વિગતિારની 
અરજી 

૧. હોટલ માટે 
િાવષિકરૂ.૨૭૫/- 
ના દરે અને 
િધમુાાં િધ ુદશ 
િષવ સિુીની 
મદુત માટે ભરી 
શકાશે. 
૨. હાંગામી 
હોટલ લાયસન્ સ 
માટેની િી 
રૂ.૨૭૫/-  
૩. હોટલ, ગેસ્ ટ 
હાઉસ લોજીંગ 
બોડીંગ માટે 
રૂ.૧૦૦૦/- 
િાવષિક અને તે 
િધમુાાં િધ ુત્રણ 
િષવ માટેની 
મદુત સિુી. 

૧. માલલકી પરુાિો. / ભાડા કરાર 

૨. જગ્ યાનો પ્ લાન (સાઇટ પ્ લાન 
સાથે)  
૩. અરજદાર/મેનેજરનુાં શારરરીક 
ડોકટરી પ્રમાણપત્ર. 
૪. મ્ ય.ુ કોપો.નુાં આરોગ્ ય ખાતાનુાં 
પ્રમાણપત્ર. 
૫. ગેસ્ ટ હાઉસના માટે બાાંિકામની 
મેળિેલ કોપોરેશન / સડુા રજા 
લચઠ્ઠી /બી.ય.ુસી. 
૬. મ્ ય.ુ કોપો.નુાં ખાદ્ય પ્રદાથવનુાં 
પ્રમાણપત્ર. 

જે તે િસ્ તારના પો.સ્ ટે. તરિથી ચકાસણી 
કરાિી અલભપ્રાયમેળિી ત્ યારબાદ વનયત 
નમનુા િોમવ નાં.૨ માાં યોગ્ ય જણાયે પરિાનો 
આપિામાાં આિે છે. 

૫. પેિોલલયમ 
પરિાના. 

વનયત નમનુા 
મજુબ અરજી 

- ૧. જે તે સ્ થળના પ્ લાન 
(એકસપ્ લોઝીિ રડપાટવમેન્ ટ મુાંબઇ / 
નાગપરુ તરિથી એપ્રિુ કરાિેલ) 
ર. સ્ થળ જગ્ યાના માલીકી પરુાિા. 
૩. જે તે પેિોલલયમ કાંપની ડીલર 
શીપની લેટરથી આપેલ આદેશની 
નકલ 

અતે્રની કચેરી તરિથી સરુત શહરેી વિકાસ 
સત્તા માંડળ, કાયવપાલક ઇજનેર, સરુત 
મહાનગર પાલીકાના િાયર ખાત ુાં તથા 
સાંબાંવિત જે તે વિસ્ તારના પો.સ્ ટે. તરિથી 
અલભપ્રાય મેળિી અત્રેથી  ન.ઓ.સી. 
આપિાની રહ ેછે. અને તેની પરિાનો જે તે 
એકસપ્ લોઝીિ ડીપાટવમેન્ ટ પાસેથી 
મેળિિાનો રહ ેછે. 

 


