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ોરીસ કમભશ ્ નયની કચેયી, સયુત શહયે. 

ોરીસ બવન, ઠવારાઆન ્ સ, સયુત શહયે-૩૯૫૦૦૧ 

નલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special.cp.sur@gmail 
 

્હંગાભી જાહયેનામુ ં
::્ગજુયાત ોરીસ મધમનમભ સને-૧૯૫૧ની કરભ-૩૩(૧)(ફી) ન્વમે કાઢેર હકુભ.:: 
્્્્્્્ક્રભાકં  એસ.ફી./ભકયસકં્રાતંી તહવેાય્મનભીતે્ત્ટુ-વ્હહરય્વાહનો્ય્પ્રમતફધં્પયભાવતું્ જાહયેનામુ/ં૦૭/ય૦૨૧. 

  તા.૧૪-૧૫/૦૧/ય૦૨૧્ના યોજ ભકયવકં્રાતીનો તશલેાય આલતો શોમ સયુત ળશયેભા ંઆ તશલેાય 

નનનભત્ત ેકેટરાક રોકો જાશયે ભાગો/યસ્તાઓ ઉ૫ય તગં ઉડાડ ેછે અન ેકામેરા ૫તગંો અન ેદોયા નલગેયે કાઇને જાશયે 
યોડ ઉય આલતા શોમ છે. યોડ ઉય વાય થતા લાશન ચારકોના ગાભા ંઅકસ્ભાતે દોયો બેયલાઇ જતા ગબંીય 
પ્રકાયના અકસ્ભાતો ફનલાની પયેુ પયુી ળક્યતાઓ છે.  

   ભતુકાભા ંલયાછા ફ્રાઇ ઓલયિીજ ઉય તેભજ કતાયગાભ રરીતા ચોકડી ચાય યસ્તા 
ઉય ભકયવકં્રાનંત તશલેાય દયમ્માન તગંની દોયીના કાયણે ટુ-વ્હશરય લાશન ચારકોના ભયણ ગમરેાના 
અકસ્ભાતના ફનાલો નોંધામેર છે. જેથી આલા ગબંીય અકસ્ભાત અટકાલલા અને જાશયે જનતાની વરાભતી 
જાલલા ભાટે જાશયે હશતભા ંનીચે મજુફનો પ્રનતફધં મકુલો જરૂયી જણામેર છે.  

   લાસ્તે હુ ં અજમકુભાય તોભય ( આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કનભશ્નય, સયુત ળશયે, ગજુયાત 
ોરીવ અનધનનમભ વને-૧૯૫૧ ની કરભ ૩૩ (૧) (ફી) અન્લમે ભેર અનધકાયની રૂએ નીચેના કૃત્મો ઉ૫ય પ્રનતફધં 

પયભાલલા હકુભ કરૂ ંછ ંકે,  

::્હુકભ્::્ 
 

સયુત ળશયેભા ં તભાભ ફ્રાઇ ઓલયિીજ ઉય ફનેં્ન વાઇડથેી ટુ-વ્હશરય લાશનોને તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧  
વલાય કરાક: ૦૦/૦૦ થી તા.૧૫/૦૧/ય૦૨૧ ના યોજ યાત્રી કરાક: ય૪/૦૦ લાગ્મા સધુી અલય જલય કયલા ઉય 
પ્રનતફધં મકુલાભા ંઆલે છે.  

નોંધ્:્-  
(૧) પ્રનતફનંધત વભમ દયમ્માન ટુ-વ્હશરય લાશન ચારકો નદી ઉયના બ્રિજ નવલામના તભાભ ફ્રામ ઓલય  
     બ્રિજની નીચેના યસ્તેથી અલય જલય કયી ળકળે.  
(૨) જે ટુ-વ્હશરય લાશન ચારકો  ટુ-વ્હશરય ઉય આગના બાગ ેવેપટી ગાડડ રગાલે તેલા લાશન ચારકોને આ   
     પ્રનતફધંીત ભાથંી મકુ્તત આલાભા ંઆલ ેછે. 
(૩) નદી ઉયના બ્રિજ ઉય જનાય ટુ-વ્હશરય લાશન ચારકોને ણ આ પ્રનતફધંીત ભાથંી મકુ્તત આલાભા ંઆલે   
     છે.  

::્ભરવાયીનો્સભમ્::્ 
સયુત ળશયે ોરીવ કનભશ્ નય શકુભત શળેના વભ્ર  નલસ્ તાયભા ંતા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧્ના્કરાકઃ્૦૦/૦૦્

થી્તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧્ના્કરાકઃ્૨૪/૦૦ સધુી હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે.  
 

::મશક્ષા::  
            આ હકુભનો બગં કયનાય હમક્તત બાયતના પોજદાયી અનધનીમભ-૧૮૬૦ ની કરભ-૧૮૮ અને 

ગજુયાત ોરીવ અનધનીમભ વને-૧૯૫૧ ની કરભ-૧૩૧ શળે નળક્ષાને ાત્ર થળે.  
આ હકુભ અન્લમ ેસયુત કનભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભડ આનવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વકેટય અન ેતેનાથી 

ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અનધકાયીશ્રીઓન ેઆ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે ઇ.ી.કો. કરભ 
૧૮૮ તથા ગજુયાત ોરીવ અનધનનમભ કરભ-૧૩૧ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અનધકૃત કયલાભા ંઆલે છે. 

 

 

 

 

                 



D:\ALL JAHERNAMA - 2021 -\07-makar sankratee તશલેાય નનભીત્તે બ્રિજ ફધં કયલા અંગે.doc 2 

 

                                    :: જાહયે્મવજ્ઞાન્:: 
તભાભન ેહમક્તતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળક્ય 'ન' શોલાથી આથી હુ ંઆ એક તયપથી હકુભ કરૂ 

છ.ં જાશયે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનનક લતડભાન ત્ર, આકાળલાણી અન ેદૂયદળડન કેન્ર ભાયપતે પ્રનવધ્ધ દ્વાયા તથા 
ોરીવ સ્ટેળનના વીનીમય ોરીવ ઇન્વતેટય, ભદદનીળ ોરીવ કનભશ્નય, નામફ ોરીવ કનભશ્નય તથા ોરીવ 
કનભશ્નય કચેયીના નોટીવ ફોડડડ ઉય તેભજ લેફવાઇટ ઉય હકુભની નકર ચોંટાડી/મકૂી પ્રનવધ્ધ કયલાભા ંઆલળ.ે 
તેભજ ી.આય.ઓ. કચેયી ભાયપતે ણ પ્રનવદ્ધ કયલાભા ંઆલે છે.  ગજુયાત ોરીવ એતટ કરભ ૧૬૩ મજુફ ોરીવ 
અનધકાયીઓ ણ આ હકુભની જાશયેાત કયલા અનધકૃત ગણાળે. 

                                        
 

 

  અજયોજ તાયીખ:્૧૨/૦૧/ય૦૨૧ ના યોજ ભાયા સહી મસક્કા કયી અેર છે. 
 

્ 

 

્્્્્્                                                     
 

પ્રમત,્્્્ 
(૧) અનધક ોરીવ કનભશ્ન૨શ્રી-૧,૨ તથા ટ્રાહપક અને ક્રાઇભ,સ૨ુત ળશ૨ે 

(૨) નામફ ોરીવ કનભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કનભશ્નયશ્રીતભાભ, સયુત ળશયે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે./ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે 
    (નકરો્ચોંટાડી્રાઉડ્સ્્ીક૨, વાહન્ઘ્વાયા્જાહયેાત્કયાવવા્સારૂ) 
(૫) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતડભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સમવનમ નકર ૨વાના :- 
(૧) અનધક મખુ્મ વબ્રચલશ્રી, ગશૃ નલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશાનનદેળકશ્રી અન ેમખુ્મ ોરીવ અનધકાયીશ્રી ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અનધક ોરીવ ભશાનનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કનભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશાનનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યનુનનવ૫ર કનભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશાનનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અનધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) નનમાભકશ્રી, ભાહશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટડ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનજે૨શ્રી, ગલડનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગઝેેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રનવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટડ, ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટડ, સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટડ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અળલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી નનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થામનક્વતતભાનત્રો,્અકાશવાણી્તથા્ દુયદશતન્ કેન્ર્ભાં્ પ્રમસ ધ્કયવા્
સારૂ.) 


