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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  

 

:: જાહરેનામ ું :: 
-:: ફોજદારી  કાર્યરીતિ  અતિતનર્મ  સને – ૧૯૭૩ ની   કલમ  -૧૪૪  અન્વરે્ન ું જાહરેનામ ું ::- 

                                                                         ક્રમાુંકઃ એસ.બી/ પોલીસ ઇન્્પેકટર (બબનહતિર્ારી) પરીક્ષા/૦૨/૨૦૨૧ 

આગાભી િા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૧૧/૦૦ િી ક. ૧૪/૦૦  સ િી પોલીસ ઇન્્પેકટર (બબનહતિર્ારી) 
વર્ય-૨ ની પરીક્ષા લેવાનાર છે. જે ૫યીક્ષા સયુત ળશયે ખાતે નીચ ેમજુફના ં૫યીક્ષા કેન્રો ઉ૫ય (સ્કુરો/શાઈસ્કુરો)ભા ં
રેલાભા ંઆલનાય છે. જેથી ૫યીક્ષા દયમ્માન ૫યીક્ષા કેન્રોની આજુફાજુભા ંળામંતભમ લાતાલયણ યશ ેતેભજ ૫યીક્ષાથીઓન ે
૫યીક્ષા દયમ્માન કોઈ ખરેર ન ૫શોંચે તેભજ કામદો અન ેવ્મલસ્થાની જાલણીના ંશતેવુય ૫યીક્ષા કેન્રોની આજુફાજુભા ં
૫યીક્ષા કેન્રોથી ૧૦૦ ભીટયના મલસ્તાયભા ંચાય કે ચાય થી લધ ુ વ્મકકતઓ બેગા થલાની, વબા બયલાની કે વયઘવ 
કાઢલાની ભનાઈ પયભાલલાનુ ંજરૂયી જણામ છે. 
               લાસ્ત,ે હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઈ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી કામયયીતી 
અમધમનમભ વને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે ભને ભેર વત્તાની રૂએ આથી હુ ંહકુભ કરુ છ ંકે, સયુત 
ળશયેભા ંયીક્ષા કેન્રોના ૧૦૦ ભીટયના મલસ્તાયભા ંનીચ ેમજુફના કૃત્મો ઉય પ્રમતફધં પયભાવુ ંછ ંકે, 
 

::  પ્રતિબુંતિિ કૃત્ ર્ોની ર્ાદી  :: 
(૧) કોયોના લામયવ અનવુધંાને યીક્ષા કેન્રો ય આલનાય તભાભ વ્મક્તતઓએ વોમળમર કડસ્ટન્વનુ ંારન કયલાનુ ં

યશળેે. 
(૨) યીક્ષા કેન્ર ખાતે આલનાય તભાભ વ્મક્તતઓએ પયજીમાત ભાસ્ક શયેલાનુ ંયશળેે. 
(૩) યીક્ષા કેન્ રથી ૧૦૦ ભીટયની મિજ્મા અંદય ચાય કયતા લધ ુવ્ મક્તતઓને એકિ થલા, વબા બયલા કે વયઘવ 

કાઢલા ઉય પ્રમતફધં. 
(૪) યીક્ષા  કેન્ રથી ૧૦૦ ભીટયની િીજ્મા અંદય ઝેયોક્ષ વેન્ ટય યીક્ષા દયમ્ માન ચા  ુયાખલા ય પ્રમતફધં. 
(૫) યીક્ષા કેન્ રથી ૧૦૦ ભીટયની િીજ્મા અંદય લાશનો ઉબા યાખલા ય પ્રમતફધં. 
(૬) યીક્ષા કેન્રના બફલ્ડીંગભા ંકોઈણ યીક્ષાથી તેભજ યીક્ષા વાથે વકંામેર કોઈણ કભયચાયીઓ (વયકાયી 

પ્રમતમનમધ મવલામ) ભોફાઈર પોન, ઈરેકટ્રોમનતવ કડલાઈવ અથલા કોમ્યમુનકેળન કડલાઈવ કે મવસ્ટભ યાખલા 
/રાલલા રઈ જલા ય પ્રમતફધં.  

::   પ્રતિબુંતિિ તવ્િાર  :: 
                        સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટની શકુભત શઠેની નીચે મજુફની સયુત ળશયેની સ્કુરો/ 
શાઈસ્કુરોભા ંોરીવ ઇન્સ્ેકટય (બફનશમથમાયી) લગય-૨ યીક્ષા કેન્ રો તથા  આવાવનો ૧૦૦ ભીટયનો  મલસ્તાય 

 પોલીસ ઇન્્પેકટર (બબનહતિર્ારી) વર્ય-૨ ની ૫રીક્ષા કેન્રોની તવર્િ દર્ાયવત  ું ૫ત્રક  
 

અ.
ન.ં 

૫યીક્ષા કેન્રનુ ંનાભ (શાઈસ્કુર) 

૧ ૨ 

૧ ળેઠશ્રી ી.એચ.ફચકાનીલારા  શાઈસ્કુર ખયલય નગય ખટોદયા સયુત 
૨ વીગ્ભા શાઇસ્કુર (ગ.ુમભ), ક્ષેિા ભકંદયની ફાજુભા ંવગયાભયુા  
૩ આય.ડી.કોન્ટ્રાકટય, નાનયુા ો.સ્ટ ઓકપવની ફાજુભા ંનાનયૂા સયુત 
૪ શ્રી આય.ડી ઘામર જીલન બાયતી શાઇસ્કરૂ નાનયુા ટીભરીમાલાડ સયુત  
૫ જી.& જી.લી કડીલારા સ્કુર જે.ી.યોડ વેન્ટય ોઇ ન્ટ ની ફાજુભા ંવગયાભયુા સયુત  
૬ ળાયદામતન શાઇસ્કુર ગજુયાતી મભડીમભ, ીરોદ, સયુત 
૭ કે.ી.વઘંલી લીદ્યારમ, યમુનટ-૧, શ્રી બાયતીભૈમા મલદ્યાવકુંર લેસ ુ
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૮ રાન્ વય આભી સ્ કુર રડંન શાઉવ મુભવ યોડ ીરોદ લેસ ુાટીમા સયુત. 
૯ ડો.એ.વી.રાવીલારા- યમુનટ-૧ અં.ભાધ્મમભક રૂઢંનાથ ભશાદેલ યોડ,  ભગદલ્રા, સયુત 
૧૦ એવ.લી.ી.વેકન્ ડયી સ્ કુર રેકવ્ય ુગાડયન, ી૫રોદ સયુત. 
૧૧ એભ.ટી.જયીલારા ભાધ્મમભક ળાા ધીયજ વન્વની ગરીભા અઠલા રાઇન્વ સયુત 
૧૨ યામન ઇન્ટયનેળર ળાા ગ.ુભા.,લેરેન્ટાઇન મવનેભા રૂઢંનાથ ભાશાદેલ મુમ્ભવ યોડ સયુત 
૧૩ વેન્ટઝેમલમવય શાઇસ્કરૂ ધોડ્દોડ યોડ સયુત  
૧૪ વય થોભવ  અં.ભા. શાઇ વેકંડયી સ્કરૂ ,આળીલાદ મલરા વો.વીટી રાઇટ યોવ બયથાણા લેસ ુસયુત  
૧૫ એવ.એન.ગપુ્તા રોકબાયતી મલધારમ અળોક ાનની ગરીભા,ં  
૧૬ શ્રી લી.ડી.ટી. ગલ્વય સ્કુર (વેલ્પ પાઇન્વ) લમનતા મલશ્રાભ   
૧૭ ળેઠ ડી.આય.ઉભયીગય ભેભોયીમર સ્કુર,અંગ્રેજી ભાધ્મભ, ઉભયા સયુત 
૧૮  ડુયઝ કોનલેન્ ટ, શાઇસ્ કુર ઇન્ ડોય સ્ ટેડીમભ વાભે, અઠલારાઇન્ વ, સયુત. 
૧૯ આય.એવ.એભ. ણુાલારા , એક્ષકયભેન્ટર શાઇસ્ કુર અંબફકામનકેતન ારેોઇન્ ટ સયુત 
૨૦ આઈ.જી.દેવાઈ, યમુનટ-૧, બટાય ચાય યસ્તા, અરથાણ યોડ, સયુત 
૨૧ શ્રી ડી.કે. બટાયકય મલદ્યાવકુંર ભાધ્ મમભક ળાા (ગ.ુભા.) વીલાની ાકય અરથાણયોડ, સયુત 
૨૨ શ્રી વત્મવાઇં સ્કરૂ વેલા વકંરૂ ભાગય અરથાણ- બયથાણા યોડ સયુત  
૨૩ મલધ્માબાયતી કશન્દી મલધ્મારમ બટાય ચાય યસ્તા ઉધાના-ભગદલ્રા યોડ સયુત  
૨૪ કભયમલય એવ.કે. ટેર મલધ્માર ય.ુ-૧ અજુ યન કોમ્રેક્ષ બટાય યોડ  સયુત  
૨૫ ધ ચંળીર ભકયન્ટાઇર કો.ઓ.ો.ફેંક ભાધ્મમભક ળાા ારનયુ ાટીમા યાદેંય યોડ 
૨૬ પે્રવીડને્વી સ્કુર ભાધ્મમભક ળાા યમુનટ-૦૨, પ્રગમત વોવા. ન્ય ુયાદેંય યોડ  
૨૭ ધ યીડીમન્ટ ઇન્ટયનેળનર ળાા ઉગત કેનાર યોડ જશાગંીયાફાદ સયુત  
૨૮ શ્રી વયસ્લતી મલદ્યારમ, શનીાકય , અડાજણ, સયુત 
૨૯ વીટીઝન વેકન્ડયી સ્કુર, ભગંર તીથય એાટયભેન્ટ, શનીાકય યોડ, અડાજણ, સયુત 
૩૦ શ્રીભમત લી.ડી.દેવાઈ મલદ્યારમ, વેકન્ડયી સ્કુર, ભરુકા બલન, અડાજણ ભેઈન યોડ, સયુત 
૩૧ એર.એચ. ફોઘયા શાઇસ્ કુર,યમુનટ-૧ અડાજણ યોડ, ાણીની ટાકંી વાભે, સયુત.                           

 

નોંિ :- સ રિ ર્હરે પોલીસ કતમશ્નરેટ તવ્િારમાું પોલીસ ઇન્્પેકટર (બબનહતિર્ારી) વર્ય-૨ ની ૫રીક્ષા ના ક લ- ૩૧ કેન્રો 
છે. 

 

:: અ૫વાદ  :: 

વધ માું હ ું આદેર્ કર ું છું કે આ  હ કમ નીચે નાઓને લાગ  ૫ડરે્ નહી. 
(૧) ઉ૫યોકત  ોરીવ ઇન્સ્ેકટય (બફનશમથમાયી) લગય-૨ ની ૫યીક્ષા કામયભા ંયોકામેર વ્મક્તતઓને. 
(૨) વયકાયી નોકયીભા ંઅથલા યોજગાયભા ંપયજ ઉય શોમ તેલી વ્મક્તતઓન ે  

 

:: અમલવારીનો સમર્ :: 
આ હ કમ િા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૦૦ િી િા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કલાક:૧૮/૦૦ સ િી અમલમાું રહરેે્. 

 

 

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

થળે. 
આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભય આમવસ્ટન્ટ વફા ઇન્વેકટય  અન ે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. 
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:: જાહરે તવજ્ઞત િ :: 

તભાભને વ્મકકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હકુભ કરૂ છ.ં કે, 
જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતયભાન૫િ, આકાળલાણી અને દુ૨દળયન કેન્ર ભા૨પતે પ્રમવઘ્ધી ઘ્લાયા તથા 
ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ નય, નામફ ોરીવ કમભશ્ નય તથા ોરીવ કમભશ્ નય 
કચેયીના નોટીળ ફોડય ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે તેભજ વશરેાઈથી જોઈ ળકામ તેલી જાશ૨ે 
જગ્માઓ ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવઘ્ધી ક૨લાભા ંઆલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ કરભ-૧૬૩ મજુફ ોરીવ 
અમધકાયીઓ ૫ણ આ હકુભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળે. 

આજ તાયીખ :- ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ના યોજ ભાયી વશી અને મવક્કો કયી આેર છે.   
 

 

 

 
પ્રતિ,   
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી,વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, ટ્રાકપક અને ક્રાઇભ સયુત ળશયે.  
(૩) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે. 
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી તભાભ, સયુત ળશયે. 
(૫) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. (નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૬) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતયભાનિો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સતવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વબચલશ્રી, 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) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાકશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટય , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનજે૨શ્રી, ગલયનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગઝેેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.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.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત  ( સ્થામનક લતયભાનિો, આકાળલાણી તથા દુયદળયન કેન્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ) 


