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::  જાહ૨ેનામુું :: 
:: પોજદાયી કામયયીતી અમધમનમભ-૧૯૭૩ ની કરભ-૧૪૪ અન્વમે કાઢેર હકુભ :: 

                               ક્રભાુંક: એસ.ફી./ સયકાયી કચેયીઓભાું અનઅમધ. વ્મક્તત પ્રવેશ-પ્રમતફુંધ /૨૦૧/૨૦૨૧.                                          
ોરીવ કવભશ્નયશ્રી સયુત ળશયે ના કામયક્ષેત્ર શઠેના વલસ્તાય જેલા કે, જજલ્રા કરેક્ટય કચેયી, જજલ્રા 

ન્મામારમ કચેયી, જજલ્રા ચંામત કચેયી, ફહભુાી બફલ્ડીંગભા આલેર વયકાયી કચેયીઓ, જીલ્રા વેલા વદન-૨, 
ભશાનગય ારીકાની કચેયીઓ અને ઝોન ઓપીવો, પ્રાદેળીક લાશનવ્મલશાય અવધકાયીની કચેયીઓ વલગેયેભા ંજાશયે 
જનતાને રગતી કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. આ વવલામની અન્મ વયકાયી કચેયીઓભા ંણ યોજે-યોજ ભોટા પ્રભાણભા ં
જાશયે જનતા ોતાના કાભ ભાટે આલતી શોમ છે. તાજેતયભા ંકેટરાક ફનાલો યથી ઉક્ત તભાભ કચેયીની આવાવ 
તથા નજીકના સ્થે કેટરાક ઇવભો એકરા અથલા ટોી ફનાલીને જાશયે જનતાની છેતયીંડી કયી ૈવા ડાલે છે, 
અથલા તો ગેયકામદેવયની પ્રવતૃીઓ કયી ઉરટી વીધી લાતો કયી જાશયે જનતાને બોલીને કે ગેયભાગે દોયી કાભ 
કયાલલા કે તેલી રારચ આલા જેલી પ્રવતૃીઓ કયી યશરે શોલાનુ ં ોરીવના જેલો રોગોં મકુી વભાચાયત્રો, 
આઇકાડય કે વલઝીટીંગ કાડય યાખી વયકાયી કભયચાયી કે અવધકાયી શોલાનો વભાજભા ંખોટો ભ્રભ ઉબો કયી જાશયે જનતાને 
ગેયભાગે દોયી આભ જનતાને ગભુયાશ કયતા શોમ છે.  

તથા NGO કે અન્મ વસં્થાઓ કે જે કામદેવય યીતે કામયયત છે. તેભના નાભે કભયચાયીઓને શયેાનગતી 
કયલાના ઈયાદે અથલા આભ જનતાને ખોટી ઓખ આી ખોટા કાડય છાલી/ ફતાલીને ોત ેઆલી વસં્થા વાથ ે
વકંામેરા શોલાનો ભ્રભ ઉબો કયી વયકાયી કચેયી અથલા અન્મ સ્થોએ કેટરાક ઇવભો અનવધકૃત યીતે NGO કે 
અન્મ વસં્થાઓ જેલી કે યાષ્ટ્ટ્રીમ ભાનલ અવધકાય વસં્થા, યાષ્ટ્ટ્રીમ રાચંશુવત ત વલયોધી વસં્થા લગેયેના વયકાયી કભયચાયી 
કે અવધકાયી શોલાનુ ંકે તે વસં્થા વાથે વકંામેર શોલાનુ ંજણાલીને છેતયીંડી કયતા શોમ છે. અન ેરોકો તેભને વયકાયી 
કભયચાયી/ અવધકાયી ગણી  છેતયાઇ જામ છે. 

::હુકભ:: 
લાસ્ત,ે હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કવભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી કામયયીતી 

અવધવનમભ વન ે૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભન ેભેર વત્તાની રૂએ હુ ંહકુભ કશંુ છ ં
ોરીવ કવભશ્નય સયુત ળશયેના કામયક્ષેત્ર વલસ્તાયભા ંઆલેર ઉક્ત ેયાભા ંજણાવ્મા પ્રભાણેની તભાભ 

વયકાયી કચેયીઓ તભાભ ોરીવ સ્ટેળનો તેભજ જમા ં યોજે-યોજ ભોટા પ્રભાણભા ંજાશયે જનતા ોતાના કાભ ભાટે 
આલતી શોમ તેલી અન્મ તભાભ વયકાયી કચેયીઓભા ંોતાના વયકાયી કાભ ભાટે આલેરા શોમ, અથલા કાભ કયતા 
શોમ તેલા અથલા વ્માજફી કાભ વફફ આલેરા શોમ તે વવલામના અનવધકૃત ઇવભો કે, ઇવભોની ટોી, વદયહ ુ
કચેયીભા ંઆલતી જાશયે જનતા, અયજદાયોને ગેયભાગ ે દોયી કાભ કયાલલા કે તેલી રરચાલીને કે ગેયભાગ ે દોયીને 
લચેટીમા તયીકે કાભ કયાલી આલાનુ ંજણાલતા અનવધકૃત લચેટીમા તયીકે કાભ કયતા ંઇયાદો યાખતા આલા વ્મકકત 
ઓ/ઇવભોના પ્રલેળ ઉય  

તથા NGO કે તેના જેલી વસં્થાઓના નાભે કાડય છાલી/ ફતાલીને વયકાયી કભયચાયી/ અવધકાયી 
શોલાનો ભ્રભ ઉબો કયી NGO કે તેના જેલી વસં્થાઓ જોડ ેવકંામેરા શોલાનુ ંજણાલી વયકાયી કચેયી અથલા અન્મ 
સ્થોએ છેતયીંડી કયતા વ્મક્ક્તઓ/ ઇવભો ય ણ પ્રવતફધં પયભાવ ુછ.ં 

 

-:અભરવાયીનો સભમ :- 
આ જાશયેનાભાનો અભર તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૧ ના ક.૦૦-૦૦ થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ ના ક.૨૪-૦૦ સધુીનો યશળેે. 

 

-: અભરવાયીનો મવસ્ તાય:- 
સયુત ળશયે ોરીવ કવભશ્નય શ્રીની શકુભત શઠેનો વભગ્ર વલસ્ તાય 
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-::મશક્ષા::- 
આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મકકત બાયતીમ પોજદાયી અવધવનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ વળક્ષાને 

ાત્ર થળે. 
આ હુકભ અન્લમે સયુત કવભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભય આવવવટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અને 

તેનાથી ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અવધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભ ે
ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અવધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

:: જાહયે મવજ્ઞમ ત :: 
આ હકુભનો જાશયે જનતાને જાણ વારૂ સ્થાવનક લતયભાન ત્ર, આકાળલાણી અને દુયદળયન કેન્ર 

ભાયપતે પ્રવવધ્ધી દ્વાયા તથા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેકટય, ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ર્નય, નામફ ોરીવ 
કવભશ્નયની કચેયીના નોટીવ ફોડય ઉય હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રવવધ્ધ કયલાભા ં આલળે, જી.ી.એક્ટ કરભ ૧૬૩ 
મજુફ ોરીવ અવધકાયીઓ ણ આ હકુભનો જાશયેાત કયલા અવધકૃત ગણાળે. 

આજયોજ તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ના યોજ ભેં ભાયી વશી તથા વવક્કા કયી આરે છે 

.  
. 

                                                
પ્રમત, 
(૧) અવધક ોરીવ કવભશ્ન૨શ્રી વેકટય-૧,૨ તથા , ટ્રાકપક એન્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે 
(૨) નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે./ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨,લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતયભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સમવનમ નકર ૨વાના :- 
(૧) અવધક મખુ્મ વબચલશ્રી, ગશૃ વલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશાવનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશાવનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અવધક ોરીવ ભશાવનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશાવનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યવુનવવ૫ર કવભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશાવનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અવધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) વનમાભકશ્રી, ભાકશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય, સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનજે૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગઝેેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રવવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટય, ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટય , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટય , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુાવ ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી વનમાભકશ્રી, સ૨ુત (સ્થાવનક લતયભાનત્રો, આકાશવાણી તથા દુયદળયન કેન્રભા ંપ્રવવધ્ધ કયલા વારૂ.)  


