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-:: પોજદાયી કામયયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્વમે કયેર   

સધુાયા હુકભ ::-  

ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોના વામયસ/ ૮૪/ય૦૨૧ 

વચંાણે રીધા 
(૧) ગ્રહુધવબાગ સચચવારમ ગાધંીનગય ક્રભાકં: ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૨૧  

(૨) ગ્રહુધવબાગ સચચવારમ ગાધંીનગય ક્રભાકં: ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૨૧  

(૩) અતે્રની કચેયીના ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોના વામયસ/ ૬૮ /ય૦૨૧ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧  

(૪) અતે્રની કચેયીના ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોના વામયસ/ ૬૯ /ય૦૨૧ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧  

(૫) અતે્રની કચેયીના ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોના વામયસ/ ૭૯ /ય૦૨૧ તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧  

 

નોલેર કોયોના લામયવ (covid-19) ને WHO  દ્વાયા લૈમિક ભશાભાયી જાશયે કયલાભા ં
આલેર છે. આ વફંધંભા ં કેન્દ્ર વયકાય તથા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વભમાતંયે સચુનાઓ તેભજ 
ભાગગદમળિકાઓ ફશાય ાડલાભા ંઆલેર છે. 

યાજ્મભા ં covid-19 ની અવય કેટરાક ળશયેોભા ં લધાયે લતાગઇ યશી છે. જે અંગે યાજ્મ 
વયકાયે ગબંીયતાલુગક મલચાયણા કયેર છે.  ખુ્ત મલચાયણાને અંતે યાજ્મ વયકાયે નીચે મજુફની ફાફતો 
અભરભા ંમકુલા મનણગમ કયેર છે. સયુત ળશયે મલસ્તાય લસ્તીની રષ્ટીએ ગીચ અને બીડબાડ લાળુ શોમ 
નોલેર કોયોના લામયવ ઝડી વકં્રભણને ધ્માને રેતા રોકોની સયુક્ષા ફાફતે તકેદાયીના ગરા રૂે 
જાશયે જનતાના હશતભા ં પોજદાયી કામગયીતી અમધમનમભ વને ૧૯૭૩ ની કરભ ૧૪૪ અન્દ્લમ ે હું 
અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એસ.) ોરીસ કધભશ્નય, સયુત શહયે નીચે મજુફનો હુકભ કરંુ છ.ં   

-:ધવસ્તાય:- 

     સયુત  ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ શકુભત શઠેનો વભગ્ર મલસ્તાય. 
:: અભરવાયીનો સભમ :: 

તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.૦૦-૦૦ થી તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૧ ના ક.૨૪-૦૦  સધુી હકુભનો અભર કયવાનો યહશેે. 
-:હુકભ :-  

1. તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧ થી  અભરભા ંઆલે તે યીતે રગ્ન વભાયંબભા ંફધં કે ખલુ્રી જગ્માભા ં૫૦ ( ચાવ) થી 
લધ ુવ્મક્તતઓ એકઠા થઇ ળકળે નશીં.   

2. કપરુગના વભમ દયમ્માન સયુત ળશયે મલસ્તાયભા ંરગ્ન/વત્કાય વભાયંબ  કે અન્દ્મ કામગક્રભો મોજી ળકાળે નશીં.  
3. મ્રતુ્યનુા હકસ્વાભા ંઅંમતભ મલધી//ઉતયહક્રમાભા ં૫૦ ( ચાવ) થી લધ ુવ્મક્તતઓ એકઠા થઇ ળકળે નશીં.   
4. જાશયેભા ં યાજકીમ/વાભાજજક/ધામભિક કામગક્રભો/, વત્કાય વભાયંબ, જન્દ્ભ હદલવની ઉજલણી કે  અન ેઅન્દ્મ 

ભેાલડા મોજલા ય વંણુગ પ્રમતફધં યશળેે. 
5. એમપ્રર ભાવ દયમ્માન આલતા દયેક ધભગના તશલેાયો જાશયેભા ંઉજલી ળકાળે નશીં. તથા જાશયેભા ંરોકો એકત્ર 

થઇ ળકળે નશીં. તભાભ તશલેાયો ોતાની આસ્થા અનવુાય ઘયભા ંકુટંુફ વાથે ઉજલલાના યશળેે.  
6. યાજ્મના તભાભ ધામભિક સ્થાનો તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સધુી જાશયે જનતા ભાટે ફધં યાખલા અીર કયલાભા ં

આલે છે. ધામભિક સ્થાનો ખાતેની દૈમનક જુા /મલધી ધામભિક સ્થાનોના વચંારકો/જુાયીશ્રીઓ રાયા ભમાગહદત 
રોકો વાથે કયલાભા ંઆલે તે વરાશબયુગ છે. શ્રધ્ધાળુઓને ણ ધામભિક સ્થાનોભા ં પ્રત્મક્ષ દળગન ન કયલા 
જલાની મલનતંી કયલાભા ંઆલે છે. 

 

 



-:ધશક્ષા:- 
 

        આ  હકુભનો બગં કયનાય અથલા ઉલ્રઘંન કયનાય બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ 

૧૮૮,  અન ેરાગ ુઅન્દ્મ કાનનૂી જોગલાઈઓ વહશત, The Disaster Management Act, 2005 ની કરભ ૫૧ થી ૬૦ ની 
જોગલાઇઓ મજુફ મળક્ષાન ેાત્ર થળે. 

-:જાહયે ધવજ્ઞાન:- 

   હુ ંઆથી આદેળ આુ ંછ ં કે, આ હકુભની જાશયેાત ઉય જણાલેર મલસ્તાયોભા ંવશરેાઇથી દેખી 
ળકામ તેલી જગ્માઓએ તેની નકર ચોંટાડી, રાઉડ સ્ીકય લાશન દ્વાયા તેભજ સ્થામનક લતગભાન ત્રો, આકાળલાણી 
અન ેદૂયદળગન કેન્દ્રો ઉયથી પ્રમવધ્ધ કયાલવુ.ં 

આ હકુભ અન્દ્લમ ે સયુત  કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભગ આમવસ્ટન્દ્ટ વફ ઇન્દ્વેકટય અન ે

તેનાથી ઉયના દયજ્જજાના કોઇ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓન ેઆ જાશયેનાભાનંો બગં કયનાય ઇવભો વાભ ેબાયતીમ 

પોજદાયી અમધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, અન ે રાગ ુ અન્દ્મ કાનનૂી જોગલાઈઓ વહશત, The Disaster 

Management Act, 2005 મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

આજ તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી અને મવક્કા કયી આેર છે. 

 
પ્રધત, 
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, વેકટય-૧,૨તથા ટ્રાહપક એન્દ્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે. 
(૨) . નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે 
(૩). ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે 
(૪). તભાભ ો.સ્ટે./ ળાખા ઈન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) કંટ્રોર ઇન્દ્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે (તભાભ લતગભાનત્રો તથા ન્દ્યઝુ ચનેરોને એક-એક નકર આલી). 
સધવનમ નકર ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્દ્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્દ્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્દ્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાહશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્દ્વ કોટગ, સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનજે૨શ્રી, ગલગનભેન્દ્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગઝેેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્દ્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટગ, ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્દ્ડ વેળન્દ્વ કોટગ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટગ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્દ્વ સયુત 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થામનક લતગભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળગન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા 

વારૂ.) 


