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

મલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

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

 

::  જાહ૨ેનામ ું :: 
:: પોજદારી કાર્યરીતી અધધધનર્મ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્રે્ કાઢેલ હ કમ :: 

                ક્રમાુંક:એસ.ફી./સ્ા/મસાજ ાલયરોની માહહતી/ કમયચારી ની માહહતી/ ૧૮૬ /૨૦૨૧. 
          ળશયેના યશણેાકં મલસ્તાયભા ંતથા ઔદ્યોગીક મલસ્તાયોભા ંસ્ા/ ભવાજારલય ચરાલલાની અડભા ં

નળીરા કેપી દ્વવ્મોનુ ંવેલન તથા દેશલેાય તથા ન્મ ગેયકામદે કૃત્મો ચરાલતા શોલાનુ ંજણાઆ અલેર છે. કેટરાક 
વાભાજીક તત્લો અલા સ્ા/ભવાજારલય ની અડભા ંગનુાહશત કૃત્મો કયી જાશયે વરાભતી ને ળાતંીનો બગં 
કયતા શોલાનુ ંજણાઆ અલરે છે. 

             જેથી સ્ા/ ભવાજારલયોની અડભા ંગનુ્શાશીત કૃૃ્ ત્મો ટકાલલા વારૂ સ્ા/ભવાજારલયોની 
ભાશીતી જેતે મલસ્તાયના ોરીવ સ્ટેળન ાવે શોલી જરૂયી છે. 

:: હ  ક મ :: 
             લાસ્ત,ે હુ ંજમકુભાય તોભય (અઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી કામલયીતી 

મધમનમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના ન.ં-૨) ની કરભ-૧૪૪ ન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ અથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે,  
 (૧) સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ંસ્ા/ભવાજ ારલયોના ભારીકો ગયતો અ ભાટે અલા સ્ા/ ભવાજ 
ારલયના વચંારકોએ તેભા ં કાભ કયતા કભલચાયીઓની વખં્મા વહશત વંણુલ મલગત ોરીવ સ્ટેળનભા ંઅલાની 
યશળેે. 

અ.ન . ધગત રીમાકયસ 
૧. સ્ા/ ભવાજારલય, એકભનુ ંનાભ,ભાલરક/વચંારક નુ ંનાભ તથા વ૨નામુ ંટેરીપોન નફંય.   
૨. 
 

સ્ા/ ભવાજારલયભા ંકાભ કયતા તભાભ કભલચાયી ની વંણુલ મલગત.(પોટા વહશતની)  
(૧) જો તેઓ બાયતીમ શોમ.તો તેના ઓખના યુાલા જોડલા.   
     શારનુ ંવયનામુ-ં 
     મુ લતન નુ ંવયનામુ-ં 
     પોનન ં(ઘય)             (ઓપીવ)           (ભો.ન)ં 
(૨) જો તેઓ મલદેળી શોમ. તો. 
     - તેભના ાવોટલ ની મલગતઃ-(ાવોટલ તથા મલઝાની નકર ફીડલાની યશળેે.) 
     - કમા મલઝા ય બાયતભા ંઅલરેા છે.તેની મલગતઃ- 
     શારનુ ંવયનામુ-ં 

     પોનન ં(ઘય)              (ઓપીવ)           (ભો.ન)ં 
                 

સ્ા/ 
ભવાજારલય 
ચરાલનાય/ 
વચંારક  નો 
ાવ ોટલ 

વાઆઝનો પોટો. 

              કાભ કયતા 
કભલચાયી ઓનો 
ાવોટલ વાઆઝ 

નો પોટો. 

  ોરીવ 
સ્ટેળનના વહશ, 
મવક્કા ને 
તાયીખ 

         સ્ા/ ભવાજારલય ચરાલનાયની  વશી                  કાભકયતા કભલચાયીની વશી  
       વાક્ષીની વશી તથા વંણુલ મલગતઃ- 

૩. :: ધનર્મો ::  
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https://shahersuraksha.com  અ લેફવાઆટ ઈય જાશયે જનતાએ કોઆ ણ જાશયેનાભાઓભા ં

જણાલેર ભાહશતી પયજીમાત રોડ કયલાની યશળેે. તેભજ ોરીવ સ્ટેળનના થાણા આન્ચાર્જશ્રીઓએ તેભના ો.સ્ટે. 
મલસ્તાયભા ં અ ફાફતની પ્રમવધ્ધી કયલાની યશળેે. અ લેફવાઆટ ફાફતે લધ ુભાહશતી ભાટે ડી.વી.ફી. ો.સ્ટે. નો 
વંકલ કયલાનો યશળેે.  

:: અમલારીનો સમર્ તથા ધસ્તાર :: 
સ રત વહરે ોલીસ કધમશ્નર હક મત હઠેળના સમગ્ર ધસ્ તારમાું તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૧ ના ક.૦૦-૦૦ થી 

તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૨૪-૦૦  સ ધી હ કમનો અમલ કરાનો રહવેે. 

:: ધવક્ષા :: 
 અ હકુભનો બગં કયનાય વ્મહકત બાયતીમ પોજદાયી મધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ મળક્ષાને ાત્ર 
થળે. 

    અ હકુભ ન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા નાભલ અમવસ્ટન્ટ વફ  ન ે તેનાથી ઈયના 
દયજજાના કોઇ ણ ોરીવ મધકાયીશ્રીઓને અ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય આવભો વાભે આ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ 
મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે મધકૃત કયલાભા ંઅલે છે 

:: જાહરે ધજ્ઞધ ત :: 
       તભાભન ેવ્મહકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ અથી એક ત૨પી હકુભ કરૂ છ.ં કે, 
જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતલભાન૫ત્ર, અકાળલાણી ન ે દુ૨દળલન કેન્ર ભા૨પત ેપ્રમવઘ્ધી દ્વાયા તથા 
ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ કમભશ્ન૨ 
કચેયીના નોટીળ ફોડલ ઈ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઅલળ ેતેભજ વશરેાઇથી જોઇ ળકામ તેલી 
જાશ૨ે જગ્માઓ ઈ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઅલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ 
ોરીવ મધકાયીઓ ૫ણ અ હકુભની જાશયેાત ક૨લા મધકૃત ગણાળે. 
              અજ તાયીખ :  ૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી ન ેમવકકો કયી અેર છે 
 

 
પ્રધત,                     
(૧) મધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વેક્ટય- ૧, ૨ તથા ટ્રાપીક ને ક્રાઆભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રીતભાભ, સયુત ળશયે. 
(૪)તભાભ ો.સ્ટે./ ળાખા ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઈડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત 

કયાલલા વારૂ) 
(૫) કંટ્રોર આન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતલભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર અલી). 
 

૧.  અ મલગત કોયાકાગ ય રખલાની યશળેે. 
૨.  અ મલગત વંણુલ યીતે બયીને સ્ા /ભવાજારલયો જે નાભથી ચારતા શોમ. તનેા નાભ 

વાથ ેની  મલગત તે ોરીવ સ્ટેળનભા ંજભા કયાલલાની યશળેે. 
૩.  અ મલગત વંણુલ બયામા છી તેની ફે નકર કાઢલાની યશળેે. ફનેં નકર જેતે ોરીવ 

સ્ટેળનભા ં અલાની યશળેે. જેની એક નકર ોરીવ સ્ટેળનના વશી મવક્કા વાથે યત 
અળે. જે વાચલી  યાખલાની યશળેે.  

૪.  સ્ા/ભવાજારલય ચરાલનાયે તેભનુ ંડ્રાઆમલિંગ રામવન્વ, ાન કાડલ, અધાયકાડલ, આરકે્ળન  
    કાડલ, યજુ કયલાના યશળેે. 

https://shahersuraksha.com/
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સધનર્ નકલ ૨ાના :- 
(૧) મધક મખુ્મ વલચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી ને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) મધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઇન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી ભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઇન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ મધક્ષકશ્રી, સ૨ુત  ગ્રામ્ મ 
(૧૦) મનમાભકશ્રી,ભાહશતી ખાત,ુગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટલ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલનલભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ). 
(૧૩) ો.ઇન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઇકોટલ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, ભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટલ , સ૨ુત .  
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટલ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, (નાનયુા ફહભુાી,સ૨ુત)  
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં, વેલાવદન-૨, ઠલારાઆન્વ, 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત. (સ્ થાધનક તયમાનરો,ોઆ ાકાવા ી તથા ર રદવયન કેન્ રમાું પ્રધસધ ધ     

કરા સારૂ.) 
 
   


