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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 ું :: 
:: પોજદાયી કામયયીતી અધધધનમભ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું ૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્વમે કાઢેર હ કભ :: 
       ક્રભાુંક: એસ.ફી/ જાહયેનામ ું /ભકાન,દ કાન, ઓફપસ, ઔદ્યોગિક એકભો બાડ ેઆવા/ ૨૧૯ /૨૦૨૧ 

ગપુ્તચય વસં્થાઓના લખતો લખતના અશલેારો અને અમકુ ફનાલોથી જણામ છે કે, 
ત્રાવલાદી/અવાભાજીક તત્લો ળશયેોના યશણેાકં તથા ઔદ્યોગગક મલસ્તાયોભા ંગપુ્ત આળયો ભેલી જાશયે વરાભતી અને 
ળામંતનો બગં કયે છે. તેભજ ભાનલ જીંદગીની ખલુાયી થામ અને જાશયે/રોકોની વંમતને નકુળાન શોંચાડલાની 
કોળીળ કયે છે.  

ફશાયના યાજ્મોભાથંી અગય દેળ ફશાયથી આલતા આલા તત્લો યશણેાકં તથા ઔદ્યોગગક મલસ્તાયોભા ં
ભકાન, દુકાન, ઓફપવ, એકભો બાડે યાખીન ેયશતેા શોમ છે. ત ેજગ્માઓ મલગેયેનો વલ ેકયી સ્થાનીક ફયસ્થીતી થી 
ભાફશતગાય થઇ ને તેઓ ત્રાવલાદી પ્રવમૃતઓન ેઅંજાભ આતા શોમ છે. જેથી ઔદ્યોગગક મલસ્તાયભા ંભકાનો, એકભો 
બાડે આતા ભાગરકો ઉય થોડાક મનમતં્રણો મકુલાન ુદેળની સયુક્ષા યપે્રક્ષ્મભા ંજરૂયી જણામ છે. 

લાસ્ ત,ે હુ ં  ળયદ મવિંઘર  (આઈ.ી.એવ.)  I/C  ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી કામયયીતી 
અમધમનમભ -૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં-૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની રૂ એ આથી હુકભ કરૂ ંછ ંકે,  
(૧) સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ંફગંરાઓ, ભકાનો/દુકાનો/ઓફપવો/ઔદ્યોગગક એકભો બાડે આે ત્માયે 

તે ફગંરાઓ/ભકાનો/દુકાનો/ઓફપવો/ઔદ્યોગગક એકભોના ભાગરકો/વચંારકોએ તનેી ભાફશતીની નોંધણી 
વીટીઝન ોટયર લફેવાઇટ (www.gujhome.gujarat.gov.in) અથલા  વીટીઝન પસ્ટય એન્રોઇડ એપ્પ્રકેળન ભાયપત ે
પયજીમાત ણે ઓનરાઇન નોંધણી કયાલલાની યશળેે. તેભજ તે મભલ્કતની ભાફશતી , વમભતી યચાઇ શોમ તો તેના 
પ્રમખુ/ ચેયભેન/ વેકે્રટયીએ ોતાની ાવે પયજીમાત યાખલાની યશળેે અને જો મભલ્કત અંગે વમભમત ન યચાઇ 
શોમ તો જે તે મભલ્કતના ભાગરકોએ આ ભાફશતી ોતાની ાવે પયજીમાત યાખલાની યશળેે. 

(૨) સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ મલસ્તાયભા ંભકાનો/ફગંરાઓ અન્મ યશણેાકં ભકાનો/સ્થામી મભરકતો શસ્તાતંયણ  
(લચેાણં) કયે  ત્માયે તે્ત મભલ્કતની ભાફશતી વમભતી યચાઇ શોમ તો તેના પ્રમખુ/ ચેયભેન/ વેકે્રટયી ાવે પયજીમાત 
જભા ંકયાલલાની યશળેે અને જો મભલ્કત અંગે વમભમત ન યચાઇ શોમ તો જે તે મભલ્કતના ભાગરકોએ આ ભાફશતી 
ોતાની ાવે પયજીમાત યાખલાની યશળેે અન ે જમાયે ોરીસ દ્વાયા ભાુંિણી કયવાભાું આવે ત્માયે ઉયોક્ત 
ભાફહતી પ યી ાડવાની યહશેે.   

અ.ન . ધવિત 
૧. ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભના ભાગરકનુ ંનાભ તથા વ૨નામુ ં

ટેરીપોન નફંય તથા બાડે આેર ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભની 
મલગત, કમા મલસ્તાયભા ંકેટરા ચો.ભી ફાધંકાભ  

 

૨ ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભ બાડે આલા વત્તા ધયાલતા 
વ્મક્તતન ુનાભ વયનામ ુટેરી.નફંય  

 

૩ ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભ જે તાયીખથી બાડે આરે શોમતે 
તાયીખ. 

 

૪ જે વ્મક્તત ને બાડે આેર છે. તેન ુપરુૂ નાભ શારન ુવયનામ ુપોટા વાથે.   
૫ જે વ્મક્તત ને બાડે આેર છે. તેભના મુ લતનન ુાકા નાભ વયનાભા તથા ફે થી ત્રણ 

વગા વફધંી ઓના નાભ, વયનાભા 
 

૬ ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભના વચંારકને બાડુઆતનો વંકય 
કયાલનાય વ્મક્તતન ુનાભ વયનામ ુટેરી.ન ં 

 

૭ ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભ જે બાડે આરે છે. તે રીલ 
રામવન્વ ના કયાયથી આરે છે કે કેભ ? 
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:: ધનમભો :: 

૧. વીટીઝન ોટયર લેફવાઇટ (www.gujhome.gujarat.gov.in) અથલા  વીટીઝન પસ્ટય એન્રોઇડ એપ્પ્રકેળન     
    આ લેફવાઇટભા ં ઉયોતત મલગતોને વભાલેળ કયલાની યશળેે. 
૨. તભાયી મભલ્કતનો કફજો સપુ્રત કયતા શોમ, તો જાત તાવ કયલી આલશ્મક છે. 
૩. વીંગર યલુક યલુતીઓને મભલ્કત બાડે આો ત્માયે લારીના વભંમતત્ર ભેલલાન ુયશળેે. તે આ  વાથે વાભેર 

કયવ.ુ 
૪. બાડે યાખનાયે તેભન ુરાઇમલિંગ રાઈવન્વ/ ાનકાડય/ ઇરેતળન કાડય/આધાયકાડય કંનીનો રેટયેડ યજુ  
   કયલાના યશળેે. 
૫ જુના બાડુઆતો કે જે શાર બાડુઆત તયીકે ચાલ ુશોમ તેભના વફધંભા ંણ ભાશીમત યાખલાની યશળેે.  તે ભાશીમત 

આલાની જલાફદાયી બાડુઆતની યશળેે. 
૬. આ વાથે જરૂયી સ્ટેમ્ ેય ઉય બાડાના એગ્રીભેન્ટની નોટયી કયેર ઝયેોક્ષ કોી વાથે આલાની યશળેે. 
૭. મભલ્કત ખારી કયો ત્માયે રેગખતભા ંજાણ કયલાની યશળે.ે 
૮. ફને ત્મા ંસધુી આની મભલ્કત વાક્ષી/એજન્ટ/વફધંીઓને લચ્ચે યાખલી આલી. 
૯. ભકાન ભાગરક અને બાડુઆતના અંગઠુાન ુમનળાન અને વફશઓ જલાફદાય વાક્ષી ની રૂફરૂભા ંકયલાની  
    યશળેે. તેભજ બાડે યાખનાય વ્મક્તતના આઇ.ડી.પ્રપુ રલેાના પયજીમાત યશળેે. 
૧૦. ભકાન/દુકાન/ઓફપવના ભાગરકો/ઔદ્યોગગક એકભો જે વ્મક્તતને બાડે આેર શોમ તે જ વ્મક્તત તેભા ં 
     બાડે યશી ળકળે.અન્મ કોઇ વ્મક્તતઓ યશી ળકળે નશીં. તે અંગે ભારીકે ખાતયી કયલાની યશળેે. 
 

 
         :: અભરવાયીનો સભમ ::  

        સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શઠેના વભગ્ર તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ ના ક.૦૦-૦૦ થી તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ના 
ક.૨૪-૦૦  સધુી અભરભા ંયશળેે.  . 

ધશક્ષા 
આ હુકભનો બગં કયનાય વ્મફકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ મજુફ 

મળક્ષાને ાત્ર થળે. 
આ હુકભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભય 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. 

:: જાહયે ધવજ્ઞધ ત :: 
       તભાભને વ્મફકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હુકભ કરૂ છ.ં કે, 
જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થામનક લતયભાન૫ત્ર, આકાળલાણી અન ેદુ૨દળયન કેન્ર ભા૨પતે પ્રમવપ્ધધ દ્વાયા તથા ોરીવ 
સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ કમભશ્ન૨ કચેયીના 
નોટીળ ફોડય ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધ ક૨લાભા ં આલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી જાશ૨ે 
જગ્માઓ ઉ૫૨ હુકભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધ ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ ોરીવ 
અમધકાયીઓ ૫ણ આ હુકભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળે. 
              આજ તાયીખ :  ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અને મવકકો કયી આેર છે.  
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પ્રધત,                
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વેતટય-૧,૨ તથા ટ્રાપીક અને ક્રાઇભ  સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે./ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત 
કયાલલા વારૂ) 
(૫) ) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતયભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી 
સધવનમ નકર ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વગચલશ્રી, 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) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત ગ્રામ્ મ 
(૧૦) મનમાભકશ્રી,ભાફશતી ખાત,ુગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલનયભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ 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, (નાનપયુા ફહભુાી,સ૨ુત) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં, વેલાવદન-૨, અઠલારાઇન્વ, 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત.(સ્ થામનક લતયભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળયન કેન્ રભા ંપ્રમવધ ધ 
કયલા વારૂ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


