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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 ુ::- 

-:: પોજદારી કાર્યરીતી અધધધનર્મ સને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વરે્ કાઢેલ હુકમ ::- 
                                                    ક્રમાક: એસ.ફી./ફકરી ઇદ/૧૩૪/૨૦૨૧ 

આગાભી તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૧ ના યોજ મસુ્લરભ ધભમનો ‘‘ફકયી ઇદ‘‘ (ઇદ-દર-અઝા)નો તશલેાય 
આલે છે. આ તશલેાયની ઉજલણી પ્રવગં ેઅમકુ પ્રકાયના જાનલયોની કુયફાની આલાભા ંઆલે છે. આ કુયફાની 
જાશયે કે ખાનગી લથે, ભશોલ્રા કે ગરીભા ં દેખામ તે યીતે કોઇ ણ શનુી કતર કયલાથી અન્મ 
ધભમ/વમદુામના રોકોની રાગણી દુબાલાના કાયણે સરુશે ળામંતનો બગં થલા વબંલ યશ ેછે.શારભા ંવભગ્ર દેળભા ં
કોયોના લામયવની ભશાભાયી ચારી યશરે શોમ જે અંગે વયકાયશ્રી દ્વાયા લખતો લખત ગાઇડ રાઇન ફશાય ાડી 
કોયોના લામયવને મનમમંિત કયલા ભાટેના તભાભ તકેદાયીના ગરા રેલાભા ંઆલી યશરે છે. ફકયી ઇદ તશલેાય 
મનમભત્ત ેસયુત ળશયે મલલતાયભા ંઆલેર ભલીદો, ઇદગાશોભા ંભોટા પ્રભાણભા ંરોકો નભાજ ભાટે એકમિત થલાની 
ળકમતા યશરે શોમ ત્માના આગેલાનો, ટ્રલટીઓ,વચંારકો, ભોરલીઓને કોલીડ-૧૯ અન્લમે વયકાયશ્રીની ગાઇડ 
રાઇનનુ ંારન કયલાન ુયશળેે. જેથી કોલીડ-૧૯ અન્લમ ેવયકાયશ્રીની ગાઇડ રાઇનનુ ંારન તેભજ કામદો અને 
વ્મલલથા જલાઇ યશ ે તે વારૂ પોજદાયી કામમયીતી અમધમનમભ વને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ંય)ની કરભ-૧૪૪ 
મજુફના ગરા ંરેલા જરૂયી જણામ છે.       

 

:: હુ ક ભ :: 
લાલત,ે હુ ં  અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) (આઈ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી 

કામમયીતી આમધમનમભ વને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂએ હકુભ કરુ 
છ ં કે સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય મલલતાયભા ંતા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ ના કલાક.૦૦/૦૦ થી તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૧ ના 
કલાક.૨૪/૦૦ વાગ્ર્ા સધુી નીચે મજુફ પ્રમતફધં પયભાલલાભા ંઆલ ેછે. 
(૧) કોઇણ વ્મકકમતએ કોઇણ શનુી જાશયે કે ખાનગી જગ્માભા,ંળેયીઓભા ં કે ભશોલ્રાભા ં મલગેયે 
જગ્માએ જાશયે જનતાને દેખામ તે યીતે કતર કયલી નશી તેભજ કોઇણ પ્રાણીને ળણગાયીને એકરા 
અગય વયઘવ આકાયે જાશયેભા ંરઇ જલા કે પેયલલા નશી  

(ય) ફકયી દઇ તશલેાય મનમભત્તે કુયફાની છી જાનલયના ભાવં,શાડકા અને અલળેો જાશયેભા ં પેકલા 
નશી.  

(૩) કોલીડ-૧૯ ની ભશાભાયી ચારતી શોમ તભાભ જેથી વ્મકકતઓએ પયજજમાત ભાલક શયેલાનુ ંયશળેે. 
તથા વોમળમર ડીલટન્વ જાલલાનુ ંયશળેે. 
(૪) જાશયે જગ્માના કોઇણ વ્મકકતએ થુકંવુ ંનકશ.  

(૫) બાયત વયકાય તથા ગજુયાત વયકાયના કોમલડ-૧૯ ને અટકાલલા ભાટેના લખતો લખતના 
હુકભોથી આલાભા ં આલેર આદેળો તથા ભાગમદળમક સચુનાઓનો તભાભે ચલુતણે અભર કયલાનો 
યશળેે          

 

:: ધિક્ષા :: 
આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મકકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ 

મળક્ષાને ાિ થળે. 

આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભમ આમવલટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અને તેનાથી 
ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. 
કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     
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:: જાહરે ધવજ્ઞપ્તત :: 
તભાભને વ્મકકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળકમ ન શોમ, આથી એક તયપી હકુભ કરંુ છ ં

કે, જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ લથાનીક લતમભાન૫િ, આકાળલાણી અન ેદુ૨દળમન કેન્ર ભા૨પત ેપ્રમવઘ્ધી ઘ્લાયા તથા 

ોરીવ લટેળનના વીનીમય ોરીવ ઈન્લેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ 

કમભશ્ન૨ કચેયીના નોટીળ ફોડમ ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળ ેતેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ 

તેલી જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ં આલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ 

મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હકુભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળ.ે 

આજ તાયીખ :  ૧૯/૦૭/૨૦૨૦ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવક્કો કયી આેર છે. 

 

પ્રધત,               

(૧) વયંકુત ોરીવ કમભશ્નયશ્રી,વેક્ટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી,ટ્રાકપક અને ક્રાઇભ,સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રીતભાભ, સયુત ળશયે. 
(૫) તભાભ ો.લટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ લ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 

(૬) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતમભાનિો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સધવનર્ નકલ 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 યીીમન, સ૨ુત  

(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાકશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) ીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટમ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલમનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  

(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.લટે. 
(૧૪) ૨ીલટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટમ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨ીલટ્રા૨શ્રી, ડીલટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટમ , સ૨ુત . 

(૧૬) ૨ીલટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેી.શ્રી કોટમ , સ૨ુત. 
(૧૭) ૨ીલટ્રા૨શ્રી, એડીળનર વેળન્વ જજ કોટમ , સ૨ુત. 
(૧૮) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહભુાી સયુત ) 

(૧૯) વફ ડીલીઝનર ભીે.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( ીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 

(૨૦) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત (સ્થાધનક વતયમાનત્રો, આકાિવાણી તથા દુરદિયન કેન   દ્રમા ંપ્રધસધ્ધ કરવા સારૂ.)  


