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ોરીવ બલન, અઠલારાઇન્વ, સયુત ળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

મલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special.cp.sur@gujarat.gov.in 

 

:: જાશયેનામુ ં:: 
: ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનીર્મ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના ન.ંર) ની કલમ ૧૪૪ અન્ વર્ે  કા લેલ ુકકમ : 

                                                      ક્રમાકં : એસ.બી./પધિક સોફટવે ર અંગે નક ંજાહલરનામક/ં ૧૪૩/ ૨૦૨૧. 
ગપુ્ તચય વ્ં થાઓનાના લખતો લખતના અશલેારો અને અમકુ ફનાલોથી ાણામ  ે કે  ત્રાવલાદી/ 

અવાભાજીક તત્ લો ળશયેના મલસ   તાયોભા ંઆલરે શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપયખાના ઓનાભા ંગપુ્ ત આળયો 
ભેલી જાશયે વરાભતી અને ળામંતનો બગં કયે  ે તેભા ભાનલ ાીંદગીની ખલુાયી થામ અને જાશયે/રોકોની વંમિને 
નકુળાન શોંચાડલાની કોળી કયે  ે. 

ફશાયના યાામો ભાથંી આલતા આલા તત્ લો કોઇ શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપય ખાના બાડ ે
યાખીને યશતેા શોમ  ે તેઓના આલા આશ્રમ ્થાનો ઉય યશી ળશયેની બીડબાડ લાી ાગ્માઓના, ભોટી શો્ીટરો, ઓનાદ્યોગીક 
એકભો, વયકાયી કચેયીઓના, અમતવલંદેનવીર ાગ્ માઓના વલે કયી ્ થામનક સયમ્ થમતથી ભાશીતગાય થઇ ને તઓેના ત્રાવલાદી 
પ્રવમૃિઓનાને અંજાભ આતા શોમ  ે. જેથી બાડેથી શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપય ખાનાભા ંઆળયો આતા 
ભારીકો ઉય થોડાક મનમતં્રણો મકુલાનુ ંદેળની સયુક્ષા સયપ્રેક્ષ્ મભા ંારૂયી ાણામ  ે. 

:: ુક ક મ :: 
 લા્ત,ે હુ ં અામકુભાય તોભય(આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોાદાયી કામમયીતી 

અમધમનમભ (વી.આય.ી.વી) ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વિાની રૂએ હકુભ કરૂ છુ, કે 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્ નય મલ્ તાયના શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપયખાનાભા ં કોઇ ણ વ્મસકતઓનાને 
બાડેથી આ ે ત્ માયે તનેી જાણ ય૪-કરાકભા ં ોરીવ દ્વાયા તમૈાય કયેર ઓનાનરાઇન લફે ોટમર 
https://pathik.guru/ મા ંકરવાની રહલશે . આના શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપયખાના ઓનાની સયુત 
ળશયે ક્રાઇભ બ્ાચંની ઓનાપીવભા ં યજી્ટય કયાલી આના યઝુય આઇડી, ાવલમડ ભેલી રઇ યોજે યોા આલતા તભાભ 
યોકાણ કયતા મવુાપયોની જે તે વભમે ઓનાન રાઇન ોટમરભા ંએન્ટ્રી કયલી. તે મવલામ કોઇ વ્ મક્તિતને શોટર  રોા  ફોડીંગ, 
ધભમળાા તથા મવુાપયખાના ના ભારીકો બાડ ેઆી ળકળે નશીં. 
(૧) આના શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપયખાનાભા ંમવુાપયો આલ ેત્ માયે તભાભ મવુાપયોની ઓનાન રાઇન 

ોટમરભા ંાણાલરે તભાભ ભાશીતીની વચોટ એન્ટ્રી કયલી કયલાની યશળેે. 
(ય) મલદેળી મલઝીટયનુ ંબકુીંગ કયાલનાય વ્મસકતના નાભ  વયનાભા  ટેરીપોન વશીતના ઓનાન રાઇનોટમર માુફના તભાભ 

નક્કય યુાલા ભેલલા ના યશળેે. 
(૩) શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપયખાના ભા ંવી.વી. ટી.લી. કેભેયાની વ્ મલ્ થા યાખલી અને વી.વી. ટી.લી. 

યેકોડીંગના ફકેઅ ત્રણ ભાવ સધુી યાખલાના યશળેે. 
(૪) શોટર  રોા  ફોડીંગ, ધભમળાા તથા મવુાપયખાના ભા ંયોકાણ ભાટે આલતા મવુાપયો જે લાશનભા ંઆલે તે લાશનનો 

પ્રકાય  યજી્ ટે્રળન નફંય  યજી્ ટયભા ંતથા ઓનાન રાઇન ોટમરભા ંનોંધલાનો યશળેે. ાો બ્ રીક ટ્રાન્ વોટમભા ંઆલરે 
શોમ તો તે માુફ યજી્ ટયભા ંનોંધ કયલાની યશળેે. 

() આલનાય તભાભ મવુાપયોના ભોફાઇર નફંય યજી્ ટયભા ંતથા ોટમરભા ંનોધલાનો યશળેે. અને મવુાપયનો ભોફાઇર 
નફંય વાચો  ે કે કેભ ? તે ફાફતે શોટરના નફંય થી કોર કયી નફંય વાચો શોલાની ખયાઇ કયલાની યશળેે. 

(૬) શોટર તયપ થી આલાભા ંઆલતા લાઇપાઇ નો દુય ઉમોગ ન થામ તેવ ુસમુનશ્ચીત કયલાન ુયશળેે.  મવુાપય દ્વાયા 
કમા વભમ ેઅને કેટરા વભમ ભાટે કઇ કઇ લેફ વાઇડનો ઉમોગ કયેર  ે ? કોઇ ળકંા્દ ભાશીતી ડાઉન રોડ કયેર 
 ે? તે ફાફતે જાગ્રતુ યશવે ુઅને ભાશીતી કમા ઇરેકટ્રીક ઉકયણ દ્વાયા ઉમોગભા ંરીધેર  ે. તેની ભાશીતી ોતાની 
ાવે યાખલી અન ેળકંા્દ ાણામ ેોરીવને જાણ કયલી તેભા આલી કોઇ ભાશીતી ોરીવ ધ્લાયા તાવના કાભ ે
ભાગંલાભા ંઆલે ત્માયે આલાની યશળેે. 

(૭) શોટરભા ંમવુાપયો યોકામેર શોમ અને કોઇ ફશાયની વ્મસકતની વ્મસકત શોટરભા ંયોકામેર મવુાપયોની મરુાકાતે આલે 
ત્માયે શોટરભા ંમવુાપય મરુાકાતી યજી્ટયભા ંમરુાકાતીની તભાભ નોધ તાયીખ ટાઇભ વાથે તથા આઇડી પ્રપુ વાથે 
કયલાની યશળેે. 

 



D:\ALL JAHERNAMA - 2021 -\143- Pathik Softwer Hotel, loj યોકાણ કયનાયની ભાશીતી -.doc 
 

2
 

 

 

(૮) કોઇણ મવુાપયની ળકંા્ દ શીરચાર ાણામેથી તાત્ કારીક ોરીવને જાણ કયલી. 
 

:: અમલવારીનો સમર્ ::  
                 આ હુકભ તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક:૦૦/૦૦ િી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક:૨૪/૦૦ સધુી  સયુત 
ળશયે ોરીવ કમભશ્નયશ્રીની શકુભત શઠેના  વભગ્ર મલ્તાયભા યેશળેે. 
                                

:: ધશક્ષા :: 
                 આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મક્તિત બાયતીમ પોાદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮ માુફ 
મળક્ષાને ાત્ર થળે. 

આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયા ફજાલતા અનાભમ આમવ્ટન્ટ અને તેનાથી ઉયના દયાજાના 
કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓનાને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભ ે ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ માુફ પયીમાદ 
ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે  ે. 

                                     :: જાહલર ધવજ્ઞધ ત :: 
તભાભને વ્ મક્તિતગત યીતે નોટીવની ફાલણી કયલી ળકમ ન શોઇ આથી એક તયપી હુકભ કરૂ છુ ં કે  જાશયે 

ાનતાની જાણ વારૂ ્ થામનક લતમભાન ત્ર  આકાળલાણી અને દુયદળમન કેન્ ર ભાયપતે પ્રમવમધ્ ધ દ્વાયા તથા ોરીવ ્ ટેળનના 
ોરીવ ઇન્ ્ ેકટય ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ નય  નામફ ોરીવ કમભશ્ નય તથા ોરીવ કમભશ્ નય કચેયીના નોટીવ ફોડમ 
ઉય હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવમધ્ ધ કયલાભા ંઆલળે. તભેા વશરેાઇથી ાોઇ ળકામ તેલી જાશયે ાગ્ માઓના ઉય હુકભની 
નકર ચોંટાડી પ્રમવમધ્ ધ કયલાભા ંઆલળે. ગાુયાત ોરીવ એકટ કરભ- ૧૬૩ માુફ ોરીવ અમધકાયીઓના ણ આ હુકભની 
જાશયેાત કયલા અમધકૃત ગણાળે. 

આા તાયીખ: ૩૧/૦૭/ય૦૨૧ ના ંયોા ભાયી વશી અને મવક્કો કયી આેર  ે. 

 
પ્રધત,                 . 
(૧) વયંકુત ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, ટ્રાસપક એન્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે. 
(૩) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે. 
(૫) તભાભ ો.્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓના, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ   ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૬) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓના, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતમભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચનેરોન ે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, યાાકોટ ળશ૨ે અન ેલડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્ા, સ૨ુત. 
(૬) કરકેટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 

(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાસશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટમ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેા૨શ્રી, ગલમનભને્ટ પ્રવે લડોદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.્ટે. 
(૧૪) ૨જી્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટમ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જી્ટ્રા૨શ્રી, ડી્ટ્રીકટ એન્ડ વળેન્વ કોટમ , સ૨ુત . 

(૧૬) ૨જી્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ ાયડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કોટમ , સ૨ુત. 
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(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભજેી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ   થામનક લતમભાનત્રો  આકાળલાણી તથા દુયદળમન કેન   રભા ંપ્રમવધ   ધ કયલા વારૂ.) 
 

                                                                                                                       


