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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 

 

::  જાહ૨ેનામ ું :: 
 :: પોજદારી કાર્યરીતી અધધધનર્મ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું ૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વરે્ કાઢેલ હ કમ :: 
         ક્રમાુંક : એસ.ફી./ જાહરેનામ ું /કમયચારી-મજ રો-કારીગરો-નોકરોની માહહતી / ૨૧૮ /૨૦૨૧ 
 

સ૨ુત ળશ૨ેભા ં ભતુકાભા ં ફનેર લુટં, ઘાડ, ખનુ તથા અ૫શ૨ણ જેલા ફનાલોના મલગતો જોતા ઘણા 
કકસ્વાઓભા ંયશણેાકં મલસ્તાયના ભકાનો/ફગંરાઓભા,ં કા૨ખાનાભા,ં ભકાન ફાધંકાભભા,ં ટેક્ષટાઈર ઉદ્યોગભા,ં કશયા 
ઉદ્યોગભા,ં પેકટયીઓભા ં તથા પ્રાઈલેટ વેકટ૨ભા ં કાભ ક૨તા ઘયઘાટી નોકય, ડ્રાઇલય, યવોઇમા, લોચભેન, ભાી, 
કાયીગયો, ભજુયો લગેયે ભાલરકોનો મલશ્વાવ કેલી તેઓ ભાલરકોની પ્રવમૃત ઉય લોચ યાખી ોતે તથા તેના 
વાગયીતો દ્વાયા મભરકત વફમંધત તેભજ ળયીય વફમંધત ગનુાઓ આચમાા ફાદ બાગી જતા શોમ છે. જેના કા૨ણે 
આલા ગનુ્શાઓ લણ ળોધામેરા ૨શલેા ાભ ેછે. તેભજ ઘણા ં કકસ્વાભા ંઆલા ૫૨પ્રામંતઓ તેભના લતનભા ં કે અન્મ 
કોઈ ળશ૨ેભા ંગબંી૨ ગનુાઓ આચયી  સ૨ુત ળશ૨ેભા ંઆળયો રેતા શોમ છે. તેલી શકીકત જણાઈ આલેર છે. જેના 
રીધે આલા ઈવભો ળશ૨ેની વરાભતી અન ેળાતંી જોખભામ તેલા કૃત્મ ક૨તા શોમ છે. જેથી જાશ૨ે જનતાની ળાતંી 
અન ેવરાભતી જાલલા વારૂ. 

:: હ  ક મ :: 
લાસ્ત,ે હુ ં  ળયદ મવિંઘર  (આઈ.ી.એવ.)  I/C  ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી કામાયીતી 

અમધમનમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના ન.ં-૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે,  
(૧) સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ંભકાનો/ફગંરાઓ, કાયખાનેદાયો, ભકાન ફાધંકાભ લફલ્ડવા, ટેક્ષટાઈર 

ઉદ્યોગ, કશયા ઉદ્યોગ તથા અન્મ ઉદ્યોગો વાથે વકંાામેર તભાભ પ્રાઇલેટ વેકટયના ભાલરકો/ભેનેજભેન્ટ સ્ટાપ કે 
જેઓના યમુનટભા ંઘયઘાટી નોકય, ડ્રાઇલય, યવોઇમા, લોચભેન, ભાી કભાચાયી, કાયીગયો ભજુયો જે હાલમાું કામ 
ઉર છે તેવા તેમજ કામ ઉર રાખવામાું આવનાર  કામભી, શગંાભી યોજીદા કે કોન્ટ્રાકટના કભાચાયી/ 
કાયીગયો/ ભજુયો/ નોકયોની ભાકશતી/ શકકકત અંગેની તભાભ નોંધણી વીટીઝન ોટાર લેફવાઇટ 
(www.gujhome.gujarat.gov.in) અથલા  વીટીઝન પસ્ટા એન્ડ્રોઇડ એપ્લરકેળન ભાયપતે પયજીમાત ણ ે
ઓનરાઇન નોંધણી કયાલલાની યશળેે.તથા ોતાની ાવે ણ યાખલાની યશળેે   

      ઉ૫રોકત મ દ્દા ની સાથે સાથે નીચે દર્ાયવેલ કોલમ મ જફની માહીધત ણ  ોતાની ાસે રાખવાની રહરેે્. અને 
જર્ારે ોલીસ દ્વારા માુંગણી કરવામાું આવે ત્ર્ારે ઉરોક્ત માહહતી પ રી ાડવાની રહરેે્.     

અ.ન ધવગત 

૧. ભકાન/ફગંરા, કા૨ખાનેદાયો, ભકાન ફાધંકાભ ફીલ્ડવા, ટેક્ષટાઈર ઉદ્યોગ, શીયા ઉદ્યોગ તથા અન્મ 
ઉદ્યોગો વાથ ેવકંામરેા તભાભ પ્રાઈલેટ વેકટ૨ના ભારીકો/દરાર/ભેનેજભેન્ટ/સ્ટાપનુ ંનાભ તથા 
વ૨નામુ ંટેરીપોન નફંય 

૧. 

૨ કાભે યાખેર નોકયો /ભજુયો /કાયીગયો /લોચભેનો /ભાીઓ /ડ્રાઇલયો / યવોઇમાઓન ુપરુૂ નાભ 
ઓખ લચન્શો, શારન ુપરુૂ વયનામુ,ં સ્થામનક ો.સ્ટે.નુ ંનાભ ટેરીપોન નફંય 

૨ 

૩ કાભે યાખેર નોકયો/ ભજુયો/ કાયીગયો/ લોચભેનો/ ભાીઓ/ ડ્રાઇલયો/ યવોઇમાઓના મુ 
લતનન ુપરુૂ વયનામ,ુ સ્થામનક ો.સ્ટે.નુ ંનાભ, ટેરીપોન નફંય વાથે 

૩ 

૪ નોકયો/ભજુયો/કાયીગયો/લોચભેનો/ભાીઓ/ડ્રાઇલયો/યવોઇમાઓને યાખ્માની તાયીખ ૪ 
૫ કોના બરાભણથી/ઓખાણથી નોકયીએ યાખેર છે, તેન ુનાભ/ વયનામુ/ં ટેરીપોન નફંય ૫ 
૬ નોકયો/ભજુયો/કાયીગયો/લોચભેનો/ભાીઓ/ડ્રાઇલયો/યવોઇમાનાઓના ફે થી ત્રણ વગા વફમંધના 

નાભ વયનાભા.(સ્થામનક તેભજ લતનના) 
૬ 

૭ નોકયો/ભજુયો/કાયીગયો/લોચભેનો/ભાીઓ/ડ્રાઇલયો/યવોઇમાઓનો પોટો ૭ 
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:: અમલવારીનો સમર્ :: 

              સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શઠેના વભગ્ર મલસ્તાયભા ં તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૦૦-૦૦ થી 

તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ના ક.૨૪-૦૦  સધુી અભરભા ંયશળેે. 

:: ધર્ક્ષા :: 
આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મકકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ મળક્ષાને 

ાત્ર થળે. 
આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભા આવીવટ્નન્ટ 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 ધવજ્ઞધ ત :: 

 તભાભન ેવ્મકકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હકુભ  કરૂ છ ં

કે, જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થામનક લતાભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અન ેદુ૨દળાન કેન્ર ભા૨પત ેપ્રમવધ્ધી ઘ્લાયા તથા 

ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ કમભશ્ન૨ 

કચેયીના નોટીવ ફોડા ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવધ્ધી ક૨લાભા ંઆલળ ેતેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી 

જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવધ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ 

ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હકુભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળે. 

આજ તાયીખ : ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવકકો કયી આેર છે. 
 

 

 
પ્રધત,               
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વકે્ટય- ૧, ૨ તથા ટ્રાપીક અન ેક્રાઇભ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રીતભાભ, 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 લતાભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચનેરોન ેએક-એક નકર આલી). 
સધવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વલચલશ્રી, 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, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરકેટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત  ગ્રામ્ મ 
(૧૦) મનમાભકશ્રી,ભાકશતી ખાત,ુગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વવેન્વ કોટા , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેજ૨શ્રી, ગલનાભને્ટ પ્રવે લડોદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ). 
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટા , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વળેન્વ કોટા , સ૨ુત . 
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(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કોટા , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભજેી.શ્રી, (નાનપયુા ફહુભાી,સ૨ુત)  
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં, વલેાવદન-૨, અઠલારાઇન્વ, 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત. (સ્ થાધનક વતયમાનરો, આકાર્વાણી તથા દ રદર્યન કેન્ રમાું પ્રધસધ ધ કરવા સાૂ.) 

              


