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ોરીવ કમભશ્ર્નયની કચેયી, સયુત ળશયે. 
ોરીવ બલન, અઠલારાઇન્વ, સયુત ળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

મલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special.cp.sur@gmail.com 

 

::  જાહરેનામ ુ :: 
:: ગજુરાત ોીસ અધધધનયમની કમ- ૩૭(૩) અન્ વય  કાઢે હુકમ ::         

                                 ક્રમાાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધ ુવ્યકકત ભ ગા થવા ર/૦૮/ર૦૨૧.  
શારભા ં મલશ્વબયભા ં નોલેર કોયોના લામયવ (COVID-2019)ને WHO (લર્લડડ શરે્લથ ઓગડનાઇજેળન) 

ધ્લાયા લૈમશ્વક ભશાભાયી જાશયે કયેર છે. જે અનવુધંાને નોલેર કોયોના લામયવ (COVID-2019) ના ઝડી વકં્રભણન ે
ધ્માને રેતા તકેદાયીના બાગ તથા સયુત ળશયેભા ંઆગાભી દદલવોભા ં ધામભિક તશલેાયો તેભજ યેરીઓ/ધયણાઓના 
કામડક્રભ મોજલાભા ંઆલતા શોમ છે. જેથી કોઇ ણ પ્રકાયની સરુેશ ળામંતનો બગં ન થામ, જાશયે વરાભમત અને કામદો 
અને વ્મલસ્થા જલામ યશ ેતે વારૂ સયુત ોરીવ કમભશ્નયેટની શદ મલસ્તાયભા ંકેટરાક પ્રમતફધંો પયભાલતુ ં જાશયેનામ ુ
પ્રમવધ્ધ કયલાભા ંઆલે છે.     

લાસ્તે, હુ ંઅજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, ગજુયાત ોરીવ એકટની 
કરભ ૩૭ (૩) અન્લમે ભન ેભેર વત્તાની રૂએ આથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે,   

:: પ્રધતબાંધીત ક્રુત્યો :: 
સયુત ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ં યલાનગી લગય જાશયે જગ્મા ઉય ચાય કે ચાય કયતા લધાયે 

ભાણવોએ બગેા થવુ ંનશીં. તેભજ કોઇ વબા બયલી કે ફોરાલલી નશીં અને  કોઇ ણ જાતની વબા-વયઘવ કાઢલા ય 
પ્રમતફધં પયભાલલાભા ંઆલ ેછે.    

::અવાદ::  
આ હકુભ જે વ્મક્તત વયકાયી પયજ અથલા કાભગીયીભા ંશોમ તેભજ શોભગાડડ કે, અન્મ વયકાયી અથલા 

અધડ વયકાયી એજન્વી જેઓ કામદેવયની પયજ ઉય શોમ તેલાને તથા સ્ભળાન માત્રાને રાગ ુડળે નશીં.  

                                  
                             :: અમવારીનો સમય તથા ધવસ્તાર. :: 

સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૦૬-૦૦ થી 
તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૨૪-૦૦ લાગ્મા  સધુી હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે. 

  :: ધિક્ષા :: 
આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મક્તત ગજુયાત ોરીવ એકટની કરભ ૧૩૫ (૩) મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 
આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભડ આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય  અને તેનાથી 

ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે જી.ી.એતટ-કરભ 
૧૩૫ (૩) મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

  

: જાહરે ધવજ્ઞધ ત :: 
હુ ંઆથી આદેળ આપ ુછ ં કે,આ હકુભ ની જાશયેાત ઉ૫ય જણાલેર મલસ્તાયભા ંવશરેાઈ થી દેખી ળકામ 

તેલી જગ્માઓએ તેની નકરો ચોંટાડીને  રાઉડસ્ીકય લાશન દ્વાયા તેભજ સ્થામનક લતડભાન૫ત્રો અન ેઆકાળલાણી 
અને દુયદળડન કેન્ર ઉ૫યથી કયાલલી.     

          આજ તાયીખ :- ૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી અન ેમવક્કો કયી આેર છે.  
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પ્રમત,                                  
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી,વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, ટ્રાદપક અને ક્રાઇભ સયુત ળશયે.  
(૩) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૫) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. (નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૬) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે (તભાભ લતડભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
 
     સધવનય નક ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 

(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અન ેોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 

(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 

(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 

(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 

(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 

(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 

(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  

(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 

(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાદશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 

(૧૧) જીર્લરા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટડ , સ૨ુત. 

(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલડનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  

(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેર્લલે ો.સ્ટે. 

(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટડ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 

(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટડ , સ૨ુત . 

(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટડ , સ૨ુત. 

(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહભુાી સયુત ) 

(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીર્લરા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 

(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત   ( સ્થાધનક વતતમાનત્રો, આકાિવાણી તથા દુરદિતન કેન્રમાાં પ્રધસધ્ધ કરવા સારૂ) 
 

              


