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-:: પોજદાયી કામયયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કરભ-૧૪૪ તથા 
જી.ી.એકટ કરભ ૩૭(૪) અન્લમે કાઢેર કયપય ુ હુકભ.  

ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોના લામયસ/૦૩/ય૦૨૧ 

 

લચંાણે રીધા:-   
(૧) ગજુયાત વયકાય, ગશૃમલબાગ, વચચલારમ, ગાધંીનગયના ક્રભાકં : જીજી/૭૫/૨૦૨૦/મલ-૧/કઅલ/ ૧૦૨૦૨૦    
    /૪૮૨ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ આધાયે.  

 

વભગ્ર દેળભા ં COVID-19 ની અવયોને ધ્માને રેતા નેળનર ડીઝાસ્ટય ભેનેજભને્ટ ઓથોયીટીના 
મનદેળો મજુફ કેન્રીમ ગશૃ ભતં્રારમના તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૦ ના હુકભ ક્રભાકં: 40-3/2020-DM-I(A)  થી કેન્રીમ ગ્રશુ 
ભતં્રારમના તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ ના હકુભની અલમધ તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સધુી રોકડાઉનની અલમધ રફંાલલાભા ં
આલી છે. આથી કન્ટેન્ભેન્ટ ઝોનભા ંતા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સધુી રોકડાઉનની અલમધ રફંાલલાભા ંઆલી છે. તથા 
કન્ટેન્ભેન્ટ ઝોન મવલામના મલસ્તાયોભા ંભાગગદળગક સચુનાઓ અનવુાય મનમત પ્રવમૃિઓ ચાલ ુયાખલા હકુભ કયલાભા ં
આલેર  છે.  

. બાયત વયકાયના ડડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ એકટ ૨૦૦૫  તેભજ  ધી એેડભેીક ડીવીઝ એકટ ૧૯૯૭ 
યાષ્ટ્ટ્રીમ આમિ વ્મલસ્થાન ઓથોયીટી ( એન.ડી.એભ.એ) ધ્લાયા કોયોનાને લૈમિક  ભશાભાયી જાશયે કયલાભા ં
આલેર છે. શારભા ંસયુત ળશયેભા ંતશલેાયના વભમ દયમ્માન ફજાયોભા ંખફૂ જ બીડ જોલા ભેર તેભજ શયલા 
પયલાની તથા ખાણી ીણીની જગ્માઓ ઉય ખફૂ જ ભોટી વખં્માભા ંરોકો એકઠા થતા શોમ છે. શારભા ંમળમાાની 
ઋતનુો પ્રાયંબ થમેર છે. આ ફધા કાયણોવય કોયોના વકં્રભણ લધ ુન પેરામ તે શતેવુય રોકોના સ્લાસ્થમ, સયુક્ષા 
અને જાશયે જનતાના ડશતભા ં પોજદાયી કામગયીતી અમધમનમભ વને ૧૯૭૩ ની કરભ ૧૪૪ અન્લમ ેગરા ંરેલા 
ભાટે અને પ્રલતગભાન ડયસ્સ્થમતને રક્ષભા ંરઇ જાશયે જનતાના ડશતભા ંનીચે મજુફનો હકુભ કરંુ છ.ં  

  લાસ્તે, હું અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એસ.) ોરીસ કધભશ્નય, સયુત ળહયે પયભાવુ ંછં કે, 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧  થી તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ દયમ્માન યાધિના કરાક ૨૨/૦૦ થી સલાયના કરાક ૦૬/૦૦ 
સધુી સયુત ળહયે કધભશ્નયેટ ધલસ્તાયના યહલેાસીઓએ ોતાના યહણેાકં ભકાનની ફહાય નીકવુ ં નહહ, 
તેભજ કોઇણ ભાર્ય, જાહયે યાહદાયી યસ્તાઓ, યાજભાર્ો, ળેયીઓ, ર્રીઓ, ેટા ર્રીઓભા ંતથા જાહયે 
જગ્માઓ ઉય ઉબા યહવે ુ ંનહીં અથલા ર્ાા કે લાહનો ભાયપતે હયવુ ંપયવુ ંનહીં.  

-:ધલસ્તાય:- 

સયુત  ળહયે ોરીસ કધભશ્નયેટ હકુભત હઠેનો સભગ્ર ધલસ્તાય. 
 

-:અલાદ :-  
                    નીચે જણાલેર વેલાઓ વાથે વકંામેર વ્મડકતઓ/વસં્થાઓને ઉયોકત હકુભ ારનભાથંી 
મડુકત આલાભા ંઆલે છે.  
1. જાશયે ઉમોચગતા જેલી કે, ેટ્રોચરમભ વી.એન.જી., એર.ી.જી., ી.એન.જી., ાણી, સ્લચ્છતા વડશતની 

વેલાઓ, લીજ ઉત્ાદન અને ટ્રાન્વમભળન એકભ, ટેચર કોમ્યમુનકેળન વમલિવ, યાષ્ટ્ટ્રીમ ભાડશતી કેન્ર, પ્રાયંચબક  
ચેતલણી એજન્વી. 

2. ોરીવ, શોભગાડગ, વીલીર ડીપેન્વ, પામય એન્ડ ઇભયજન્વી વેલાઓ, ડડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ, વયંક્ષણ કેન્રીમ 
વળસ્ત્ર ોરીવ દ, જેરો અને મ્યમુનમવર કોોયેળનની આલશ્મક વેલાઓ. 

3. જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્ર વડશતના તભાભ તફીફી વેલાઓ તથા ઇ-કોભવગ ધ્લાયા, પાભાગસ્યટુીકર શોભ 
ડડરલયી. 



4. દૂધ મલતયણ  
5. ઇરેકટ્રોમનક મભડીમા અને મપ્રન્ટ મભડીમા.( ભાડશતી ખાતા દ્વાયા ભાન્મતા પ્રાપ્ત) 
6. ખાનગી મવકયયુીટી વેલાઓ. 
7. આલશ્મક ચીજલસ્તઓુના ઉત્ાદન એકભો, પાભાગસ્યટુીકર તથા જે ઉત્ાદન એકભોભા ંવતત પ્રડક્રમાની જરૂય 

ડ ેછે.  
8. અંમતભ વસં્કાયના ડકસ્વાભા ંલીવ જેટરા વ્મડકતઓ બેગા થઇ ળકે તે યીતે યલાનગી આી ળકાળે. 
9. રગ્ન પ્રવગંભા ંસ્થાનીક ોરીવ સ્ટેળનની ભજૂંયી અનવુાય.  
10. યેલ્લે અને એયોટગ ય ભારવાભાનની શયેપેય ભાટેની પ્રવમૃિઓ. 
11. યેલ્લે અને શલાઇભાગગ અલય-જલય કયનાય મવુાપયોને રેલા તથા મકુલા ભાટે ભાન્મ ડટડકટ યજુ કમેથી  ભજૂંયી  

ભાટે ટેકવી તથા યેડડમો કેફ વેલાઓ ચાલ ુયશળેે.  
12. ફશાયગાભથી રાફંી મવુાપયી કયી સયુત ળશયે ભા ંઆલતા મવુાપયોએ ોતાની ાવે યશરે ટોરટેક્ષ યીવીપ્ટ 

તથા અન્મ યુાલા યજૂ કયલાના યશળેે. 
13. ATM  ફેન્કીંગ ઓયેળનના IT  લેન્ડયો વડશત, ATM  ઓયેળન અને યોકડ વ્મલસ્થાન એજન્વીઓ. 
14. તભાભ પ્રકાયના ભારવાભાનનુ ંડયલશન. 
15. NIC Scientist-B, CGL Tier-3, CSIR NET Exam, CA, SSC  મલગેયે અન્મ ભાન્મ યીક્ષાઓ આલા જતા 

યીક્ષાથીઓને ભાન્મ પ્રલેળત્ર/ ઓખત્રના આધાયે રેલા તથા મકુલા જલા ભાટેની ભજૂંયી.  
16. બાયત વયકાયના તથા ગજુયાત વયકાયના લખતોલખતના સધુાયા આદેળોને આધીન અલાદો. 
17. ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, સયુત ળશયેનાઓ તયપથી પયજના બાગરૂે અમનલામગ વજંોગોભા ંઆલલા-જલા ભાટે ખાવ 

યલાનો આલાભા ંઆલરે શોમ તેલા વ્મડકતઓ. 
18. ઉયોકત તભાભ છટછાટો વોળીમર ડીસ્ટન્વીંગ, પેવ કલય, શને્ડ વેનીટાઇઝેળન મલગેયે વફંધંભા ંCOVOD-19 

ની ભાગગદળગક સચુનાઓનુ ંચસુ્તણ ેારન કયલાની ળયતે આલાભા ંઆલે છે.  
    

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

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

-:જાહયે ધલજ્ઞાન:- 

   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 કેન્રો ઉયથી પ્રમવધ્ધ કયાલવુ.ં 

આ હકુભ અન્લમ ે સયુત  કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભગ આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અન ે

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

પોજદાયી અમધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, અન ે રાગ ુ અન્મ કાનનૂી જોગલાઈઓ વડશત, The Disaster 

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

આજ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ના યોજ ભાયી વશી અન ેમવક્કા કયી આેર છે. 

 

 

 

 

 

 



 
 

પ્રધત, 
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, ટ્રાડપક એન્ડ 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 લતગભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
સધલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, 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 રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાડશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટગ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલગનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટગ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટગ, સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટગ, સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનયુા ફહભુાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થામનક લતગભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળગન કેન્રભા ંપ્રમવધ્ધ 

કયલા વારૂ.) 


