
 

ો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 ું :- 
:: ફોજદારી કાર્યરીતી  અધધધનર્મ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વરે્ કાઢેલ હ કમ ::  

                                                ક્રમાુંક : એસ.બી./ ટેક્ષટાઇલ માકેટ અંગે/ ૨૦૭ /૨૦૨૧.  

સયુત ળશયેભા ં ટેક્ષટાઇર ભાકેટભાથંી ચોયી, ાવસર ચોયી, ટ્રાન્વોટસય દ્વાયા મલશ્વાવઘાત, છેતયીંડીના 
ફનાલો ફને છે. કડાના લેાયીના ઓછામા તે કેટરાક ઠગો ખોટી ઓખ ધાયણ કયી, લેાયી રૂે ગોઠલાઇ જઇ, મલલવસ, 
લેાયી એમ્બ્રોઇડયી કે કાડની મલુ્મવધૃ્ધધના વ્મલવામકાયોનો મલશ્વાવ કેલી ભોટાામે કાલતરૂ યચી ઠગાઇઓ કયે છે. તેના 
વ્માક પ્રત્માઘાત બોગ ફનનાય લેાયી આરભભા ંડે છે. જે વામહુશક યીતે કામદો અને વ્મલસ્થા ખોયલલાના ફનાલરૂે 
તેભજ વ્મક્તતગત યીતે ઘોય મનયાળા વાથે આત્ભશત્માના ફનાલ કે વ્માાયીઓના મલશ્વાવના બગં કયતા ફનાલભા ંલધાયા 
રૂે ળશયેના ટેક્ષટાઇર વ્માાયના ભાશોરને દુમત કયે છે. આ ફાફતથી ચચિંમતત અનેક લેાયી વગંઠનોએ ટેક્ષટાઇર 
ભાકેટભા ંગેયયીતી અટકાલલા તેઓના પ્રમાવોને કાનનુી ફ આલા અને પ્રત્મક્ષ ોરીવ ભદદ આલા લાયંલાય યજુઆતો 
ણ કયેર છે. આ ફદીના મનલાયણ ભાટે આ ક્ષેત્રભા ંકાભ કયતા કાયીગય અને ભજુયો, લેાયીઓ, કાડના મલમલધ પ્રકાયના 
દરારો, ટ્રાન્વોટસ વ્મલવામ વાથે વકંામેર ઇવભો, દુકાન-ગોડાઉન-ભકાન બાડે અાલતા એસ્ટેટ રોકવસ મલગેયેની ઓખ 
મનમત કયલા, બાડે થી દુકાન ભેલનાય લેાયી ય વતેજ નજય યાખલા, તેઓની વ્મલવામની યીતે ગનુાઓની તાવ 
લખતે ભદદરૂ થામ તે યીતે ગોઠલલા અને આ વફધેં ોરીવ ઉયાતં ભાકેટ એવોવીએળન, દરાર એવોવીએળન, 
ટ્રાન્વોટસવસ એવોવીએળન ણ વ્મલવામની ગહયભા અને લેાયી શીતોના યક્ષણ કયલા, મલમલધ યેકડસ જાલલા અને 
નીમતભત્તા આધાહયત યીતબાતો નક્કી કયી લેાયની ગહયભા જાલલા વશબાગી ફને તે ભાટે તેભ મલમલધ ટે્રડવસને/પેડયેળનને 
કાનનુી ફ રુૂ ાડવુ ંજરૂયી વભજી અમકુ મનદેો તત્કાર જાયી કયલા હુ ંઆલશ્મક વભજુ છ.ં 

:: હ  ક મ :: 
                           લાસ્તે, હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે,પોજદાયી કામસયીતી 
અમધમનમભ- ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે,  
(૧) ટેક્ષટાઇર લેાય ક્ષેતે્ર વકંામેર તભાભ લેાયી ેઢીઓ અને દુકાનદાયોએ ોતાની મલગત આ ેટાભા ંવાભેર સ્થામનક 

ોરીવ સ્ટેળન હયમળષ્ટ – ૧ ના પોભસ સ્લરૂે સ્થામનક ોરીવ સ્ટેળન;, ભાકેટ એવોવીએળનની કચેયી  અને વફંમંધત 
ટેક્ષટાઇર એવોવીએળન વભક્ષ યજુ કયલાનુ ંયશળેે..  

 (૨) ટેક્ષટાઇર લેાય ક્ષેતે્ર વકંામેર તભાભ પ્રકાયના દરારો (Brokers) દા.ત. ગે્ર કાડ દરાર, પીનીળ  કાડ દરાર, 
એમ્બ્ફોઇડયી દરાર, માનસ દરાર મલગેયે અને દુકાન મભરકત બાડે આનાય દરારોએ ોતાની વંણૂસ મલગત આ 
ેટાભા ંવાભેર હયમળષ્ટ – ૨ ના પોભસ સ્લરૂે સ્થામનક ોરીવ સ્ટેળન, વફમંધત દરાર એવોવીએળન અને વફંમંધત 
ટેક્ષટાઇર એવોવીએળન વભક્ષ યજુ કયલાનુ ંયશળેે. દયેક દરાર ભાટે ોરીવ  લેયીહપકેળન કયાલવ ુપયજીમાત યશળેે.  

(૩) ટેક્ષટાઈર વ્માાયક્ષેતે્ર કાભ કયતી તભાભ  ેઢીઓએ ોતાના તભાભ કભસચાયીઓની મલગત જાલી દયેક કભસચાયીની 
ફામોભેટ્રીક મલગત અને પોટા વાથેનુ ંઓખકાડસ આલાનુ ંયશળેે. આ ઓખકાડસભા ંવફમંધત કભસચાયીનુ ં્રડગૃ અને 
ેઢીના જનવંકસ મલબાગનો ભોફાઈર નફંય આેર શોલો જોઈળે. ઓખકાડસ વફમંધત એકભ/ભાકેટની વરાભતી 
વ્મલસ્થા અને ઉકયણોને અનરુૂ શોવુ ંજોઈળે. ટેક્ષટાઈરના મલમલધક્ષેતે્ર કામસયત દરારો ભાટેનુ ંઓખકાડસ વફમંધત     

     દરાર એવોવીએળન  તથા વફંમંધત ટેક્ષટાઇર એવોવીએળન દ્રાયા પ્રભાણીત કયેલ ુ શોવુ ં જોઈએ. દયેક ભાકેટ 
એવોમવએળન અને લેાયી ગશૃ કે એક થી લધ ુલેાયી ેઢી વભામલષ્ટ કયતા ચફલ્ડીંગની વ્મલસ્થા વબંાનાય ભડંે તે 
ભાકેટ/ ચફલ્ડીંગભા ંઅને વરાભમત વ્મલસ્થા  વબંાતા કભસચાયીઓ, ભાકેટ જાલણીનુ ંકાભ કયતી એજન્વીના અમધકૃત 
વ્મક્તતઓ તેભજ ભજૂય કે શભારોને પોટો ઓખત્ર જાયી કયલાના યશળેે. આ તભાભ ઓખત્રો અધમતન ટેતનોરોજી 
યતુત વરાભમત વ્મલસ્થા ઉકયણોને અનરૂૂ અને ઓખત્ર ધાયકની ફામોભેટ્રરીક મલગત વાથેના શોલા જોઇળે. 

 

:: અમલવારીનો સમર્ :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શકુભત શઠેના વભગ્ર ધવસ્ તારમાું તા.૨૮/૧૧/ર૦૨૧ ના ક.૦૦/૦૦ થી 

તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૨ ના ક.ર૪/૦૦    સધુી હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે.  
 
 
 
 



 ::   ધિક્ષા   :: 
            આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મહકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ ૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮ શઠે મળક્ષાને ાત્ર થળે. 
આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભસ આમવસ્ટન્ટ 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. 

::  જાહરે ધવજ્ઞપ્તત :: 
તભાભને વ્મક્તતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળક્ય 'ન' શોલાથી આથી હુ ંઆ એક તયપથી હકુભ કરૂ છ.ં 

જાશયે જનતાની જાણ વારૂ સ્થામનક લતસભાન ત્ર, આકાળલાણી અને દૂયદળસન કેન્દ્ર ભાયપતે પ્રમવધધ દ્વાયા તથા ોરીવ 
સ્ટેળનના વીનીમય ોરીવ ઇન્વેતટય, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય, નામફ ોરીવ કમભશ્નય તથા ોરીવ કમભશ્નય કચેયીના 
નોટીવ ફોડડસ ઉય તેભજ લેફવાઇટ ઉય હુકભની નકર ચોંટાડી/મકૂી પ્રમવધધ કયલાભા ંઆલળે. તેભજ ી.આય.ઓ. કચેયી 
ભાયપતે ણ પ્રમવદ્ધ કયલાભા ંઆલે છે.ગજુયાત ોરીવ એતટ કરભ ૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ણ આ હકુભની 
જાશયેાત કયલા અમધકૃત ગણાળે. 
             આજ યોજ તા. ૨૭/૧૧/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી અને મવક્કો કયી આેર છે.  

 
પ્રમત, 

 (૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, ૧,૨ તથા  ટ્રાહપક એન્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે. 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશે્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતસભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
વમલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, 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) મ્બ્યમુનમવ૫ર 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 કોટસ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલસનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટસ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટસ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટસ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત 
(૧૯)) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થામનક લતસભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળસન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધધ કયલા વારૂ.)  


