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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 

 

:: જાશયેનામુ ં:: 
:: પોજદારી કાર્યરીતી અધધનીર્મ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ંર) ની કલમ ૧૪૪ અન્ વર્ે  કા લેલ ુકકમ :: 
                             ક્રમાકં :એસ.ફી./ધસક્યકરીટી ગાર્યની માહિતી પકરી ર્વા અંગે નક જાિલરનામક ં/૧૪૫/ર૦૨૧.                                                         
       સયુત ળશયેભા ંળામંત અને વરાભમત જાલલા અને પ્રદુણ યશીત લાતાલયણ યાખલા તથા પ્રાઇલેટ 
મવકયયુીટી એજન્ વીના ભાણવો રામવન્ વલાા શમથમાયો જાશયે જ્ માભા ંરઇ પયે  ે અને રોનના શ તા ઉઘયાલલા  
જભીનના મલલાદોભા ં જઇ રામવન્ વલાા શમથમાયોનો ઉમોગ ણ કયે  ે. વલા ઘણા ખયા શમથમાયો ફીજા 
યાજમભાથંી ઓર ઇન્ ડીમા રામવન્ વ ભેલી સયુત ળશયેભા ં મખુ્ મત્ લ ે ઉમોગ કયે  ે. નફનજરૂયી કાયણ લગય 
વડધેડ ોતાના શમથમાયથી પામયીંગ કયલાના ફનાલો ફનલા ાભેર  ે. તેભજ જે સ્ થે વલા મવક્યયુીટી ગાડડ 
પયજ ફજાલતા ત્ માયે પયજ દય માનભા ં કાયખાના ભાનરકનો મલવાસાવ કેલી કાયખાનાભાથંી ચોયી  ંુટં મલગેયે 
પ્રકાયના મભલ્ કત વફંધંી ગબંીય ગનુાઓ વચયેર  ે. વલા યપ્રામંતમ શમથમાય ધાયક ફનાલટી રામવન્ વથી 
શમથમાયો ભેલી મવકયયુીટી ગાડડ તયીકે પયજ ફજાલતા શોલાના ણ ગબંીય ગનુાઓ વચયેર  ે. જેના રીધે જાશયે 
વરાભતી અને ળામંત જોખભામ  ે. જેથી જાશયે જનતાની ળામંત અને વરાભતી જાલલા વારૂ. 

:: ુક ક મ :: 
લાસ્ ત,ે હુ ંઅજમકુભાય તોભય (વઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી કામડયીતી અમધમનમભ-

૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં-૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની રૂ એ વથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે, 
(૧) સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ંખાનગી મવક્યયુીટી કંની ચરાલતા વચંારકોએ તેઓની કંની ભા ં

શમથમાયી યપ્રાતંીમ ગાડડની વપંણુડ ભાહશતી ોરીવ કમભશ્નયશ્રીની કચેયી ખાત ેરામવન્વ બ્ાચંભા ંવલાની 
યશળેે. તેભજ વ મલગત જે તે મલસ્તાયના નજીકના ો.સ્ટેળનભા ંણ વલાની યશળેે. યપ્રાતંીમ શમથમાયી 
ગાડડના શમથમાય રાઈવન્વનુ ંલેયીપીકેળન ોરીવ ભાયપતે કયલાભા ંવલ ેત્માયે નોટીવ ભળ્મથેી અથલા ભાગંણી 
કયલાથી શમથમાયી ગાડડ તથા તેન ુશમથમાય તથા રામવન્વ જે તે મવક્યયુીટી કંની કે ખાનગી ેઢી/ પેકટયી 
મલગેયે સ્થના ભારીકે યજુ કયાલાની જલાફદાયી તેઓની યશળેે. વ ઉયાત ખાનગી મવક્યયુીટી કંની 
ચરાલતા વચંારકોએ તભેની કંનીભા ં નફનશમથમાય ધાયી યપ્રામંતમ ગાડડની મલગત જેતે મલસ્તાયના ોરીવ 
સ્ટેળનભા ંવલાની યશળેે. 

 

મદુ્દા નફંય : ૧ ની ભાશીતી નીચે દળાડલેર કોરભ લાઇઝ વલાની યશળેે. 
અ. ન.ં મલગત 
૧ મવક્યયુીટી અથલા ેઢી પેકટયીનુ ંનાભ  ભાનરકનુ ંનાભ  વયનામુ ંતથા ટેરીપોન નફંય :-  

૨ ય પ્રામંતમ મવક્યયુીટી ગાડડ શમથમાયી/ નફન શમથમાયીના નાભ તથા લતનનુ ં
વફંધંકતાડ ો.સ્ ટે.નુ ંનાભ  શારનુ ંવયનામુ ંટે.પો. નફંય 

:-  

૩ મવક્યયુીટી ગાડડ તથા શમથમાયી ગાડડ જે સ્ થે પયજ ફજાલતો શોમ ત ેસ્ થનુ ંનાભ 
તથા વયનામુ ંટેરી. નફંય 

:-  

૪ નોકયીએ યાખ્ માની તાયીખ :-  
૫ કોના યેપયન્ વ હયચમ થી નોકયીએ યાખેર  ે ત ેસ્ થામનક યશીળનુ ંપરુૂનાભ  વયનામુ ં :-  
૬ શમથમાયી તથા ગનભેનના રામવન્ વ ની મલગત તથા ગનની મલગત :-  
૭ રામવન્ વ ની ભાન્ મ એયીમા તથા યીન્ ય ુતાયીખ :-  
૮ મવકયયુીટી ગાડડનો પોટો :-  
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:: અમલવારીનો સમર્ :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્ નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ના કલાક:૦૦/૦૦ થી 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના કલાક:૨૪/૦૦ સધુી વ હુકભનો અભર કયલાનો યશળેે.  

::  ધિક્ષા ::  
વ હકુભનો બગં કયનાય વ્મહકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ મળક્ષાને 

ાત્ર થળે. 
વ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભડ વમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અને તેનાથી 

ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને વ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. કરભ 
૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંવલે  ે.     

                                         :: જાિલર ધવજ્ઞધ ત :: 
તભાભને વ્મક્તતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળક્ય ન શોમ વથી એક તયપી હકુભ કરૂ છ.ં જાશયે 

જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતડભાનત્ર વકાળલાણી અને દુયદળડન કેન્ર ભાયપતે પ્રમવધ્ધી દ્વાયા તથા ોરીવ 
સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેકટય  ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય  નામફ ોરીવ કમભશ્નય તથા ોરીવ કમભશ્નય કચેયીના 
નોટીવ ફોડડ ઉય હકુભની નકર ચોટાડી પ્રમવધ્ધ કયલાભા ંવલળે તેભજ વશરેાઇથી જોઇ ળકામ તેલી જ્માઓ 
ઉય હકુભની નકર ચોટાડી પ્રમવધ્ધ કયલાભા ં વલળ. ગજુયાત ોરીવ એતટ કભર-૧૬૩ મજુફ ોરીવ 
અમધકાયીઓ ણ વ હકુભની જાશયેાત કયલા અમધકૃત ગણાળે.  

  વજ તાયીખ :  ૩૧/૦૭/ય૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અને મવક્કો કયી વેર  ે.  

. 
                                      

 
પ્રધત,                      
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વેતટય-૧,૨ અને  ટ્રાપીક અને ક્રાઇભ, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર ઈન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. (તભાભ લતડભાન૫ત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર વ૫લી.) 
સધવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વનચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને ો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) યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાહશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટડ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલડનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.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 ફહુભાી સયુત) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. (જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત  (સ્થામનક લતડભાનત્રો  વકાળલાણી તથા દુયદળડન કેન્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.)  


