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-:: પોજદાયી કામયયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે  
ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોનાલામયસ/૦૪/ય૦૨૧ 

 

-: અનરોક-૦૮ જાહયેનામ  ં:- 
લચંાણે રીધા:-   

(૧) ગજુયાત વયકાયના હકુભ ક્રભાકં : જીજી/૭૬/૨૦૨૦/મલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

આધાયે.  

 

વભગ્ર દેળભા ં COVID-19 ની અવયોને મનમમંિત કયલાના શતેથુી The Disaster 
Management Act-2005 થી ભેર વત્તા અન્લમે કેન્રીમ ગશૃ ભિંારમના તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ના હકુભ 
ક્રભાકં : 40-3/2020-DM-I(A) થી વભગ્ર દેળભા ં તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૦ થી ૨૧ દદલવ સધુી આલશ્મક 
વેલાઓ મવલામની તભાભ વેલાઓ ભોકપૂ યાખલાભા ં આલેર. ત્માયફાદ કેન્રીમ ગશૃ ભિંારમના લખતો 
લખતના હકુભથી આ અલધી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ સધુી રફંાલલાભા ંઆલેર. 

યાષ્ટ્ટ્રીમ આમત્ત વ્મલસ્થાન ઓથોદયટી (N.D.M.A.) ના દદળામનદેળ અનવુાય 
કેન્રીમ ગશૃ ભિંારમના તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૦ ના હકુભ ક્રભાકં: : 40-3/2020-DM-I(A) થી કેન્રીમ ગશૃ 
ભિંારમના તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ ના હકુભ તથા ગજુયાત વયકાયના ગશૃ મલબાગના ક્રભાકં :જીજી/ ૮૫/ 
૨૦૨૦/ મલ-૧/ કઅલ/ ૧૦૨૦૨૦/ ૪૮૨ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ભા ંજણાલેર મનદેળો આધાયે કન્ટેઇનભેન્ટ 
ઝોનભા ં તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સધુી રોકડાઉનની અલમધ રફંાલલાભા ં આલી છે, તથા કન્ટેઇનભેન્ટ ઝોન 
મવલામના મલસ્તાયોભા ંભાગગદળગક સચુનાઓ અનવુાય મનમત પ્રવમૃતઓ ચાલુ ંયાખલા હકુભ કયલાભા ંઆલેર 
છે. 

ગશૃ મલબાગના તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ના જાશયેનાભા ં ક્રભાકં જીજી/ ૬૫/ ૨૦૨૦/ 
મલ-૧/ કઅલ/ ૧૦૨૦૨૦/ ૪૮૨ થી જાશયે કયલાભા ંઆલેર ભાગગદળગક સચૂનાઓ જે તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 
સધુી રફંાલલાભા ંઆલેર તેને શલે લધ ુએક ભાવ એટરે કે તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સધુી રફંાલલાભા ંઆલેર 
છે.    

            લાસ્ત,ે હુ ંઅજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી 
કામગયીતી અમધમનમભ વને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ- ૧૪૪ અન્લમે ભેર વત્તાની રૂએ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૦૦/૦૦ લાગ્માથી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક.૨૪/૦૦ લાગ્મા સધુી જાશયેનામુ ં
પ્રમવધ્ધ કયીને નીચ ેમજુફ હકુભ કરુ છ ં

-:હ કભ:- 

A. તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સ ધી ક ન્ટેઇનભે ન્ટ ઝોન/ભાઇક્રો ક ન્ટેઇનભે ન્ટ ઝોનભા ંપકત આલશ્મક ગધતધલધીઓ 
ચાલ  યહળેે.  

B. કન્ટેઈનભેન્ટ ઝોન ધસલામના ધલસ્તાયોભા ંનીચે મ જફની જોગલાઈઓનો અભર કયલાનો યહળેે.  
 
 

અ.ન ં પ્રવધૃિઓ  ક ન્ટેઇન્ટભે ન્ટ ઝોન ધસલામના ધલસ્તાય ભાટે  

૧ વીનેભા શોર,  મથમેટય, ભલ્ટીપ્રેક્ષ   

શા,  
૫૦% ની ક્ષભતા વાથે યાજમ વયકાયના ભાદશતી અને 
પ્રવાયણ મલબાગ દ્વાયા તથા બાયત વયકાયના ભાદશતી 
અને પ્રવાયણ મલબાગ દ્વાયા જે એવ.ઓ.ી જાશયે 
કયલાભા ંઆલેર છે. તે મજુફ અભર કયલાનો યશળેે.   



૨ 
ભનોયંજન ાકગ અને તનેા વભાન 

સ્થ   

શા, 
આ વદંબગના ગજુયાત વયકાયના આયોગ્મ અને કુટંુફ 
કલ્માણ ભિંારમ દ્વાયા જે  એવ.ઓ.ી જાશયે 
કયલાભા ંઆલેર છે. તે મજુફ અભર કયલાનો યશળેે. 

૩ સ્લીભીંગ રુ  

શા,  
પકત યભત ગભતની તારીભના શતે ુ ભાટે યાજમ 

વયકાયના યભત-ગભત યલુા અન ેવાસં્કૃતીક પ્રવમૃત્તઓ 

મલબાગ  દ્વાયા તથા  બાયત વયકાયના  યલુા  અન ે
યભત ગભત ફાફતોના ભિંારમ દ્વાયા જે  એવ.ઓ.ી. 
જાશયે કયલાભા ંઆલેર છે. તે મજુફ અભર કયલાનો 
યશળેે.   
 

૪ વ્માાય થી વ્માાય પ્રદગળન    

શા,  
આ વદંબે યાજમ વયકાયના ઉદ્યોગો અને ખાણ મલબાગ 

દ્વાયા બાયત વયકાયના લાણીજ્મ મલબાગ જે  
એવ.ઓ.ી. જાશયે કયલાભા ં આલેર છે. તે મજુફ 
અભર કયલાનો યશળેે.   

૫ ાકગ  અન ેફગીચાઓ  શા.  

૬ ફધા ધામભિક સ્થો  

શા, 
યાજમ વયકાયના બાયત વયકાયના આયોગ્મ અન ે કુટંુફ 

કલ્માણ ભિંારમ દ્વાયા જે  એવ.ઓ.ી  જાશયે કયલાભા ં
આલેર છે. તે મજુફ અભર કયલાનો યશળેે.   

૭ શોટરો અન ેયેસ્ટોયન્ટો   

શા,  
બાયત વયકાયના આયોગ્મ અન ેકુટંુફ કલ્માણ ભિંારમ 

દ્વાયા જે  એવ.ઓ.ી. જાશયે કયલાભા ં આલરે છે ત ે
છી લખતો-લખતના અન્મ હકુભોને આધીન 
મનધાગદયત વભમ ભમાગદાભા ંખલુ્રી યાખી ળકાળે. 
Take-away (ાવગર સમુલધા ) જે  એવ.ઓ.ી. જાશયે 
કયલાભા ંઆલેર છે. તે મજુફ ચાલ ુયશળેે.  

૮ ળોીંગ ભોર  

શા ,  
બાયત વયકાયના આયોગ્મ અન ેકુટંુફ કલ્માણ ભિંારમ 

દ્વાયા  જે  એવ.ઓ.ી.જાશયે કયલાભા ંઆલરે છે. ત ે
છી લખતો-લખતના અન્મ હકુભોને આધીન 
મનધાગદયત વભમ ભમાગદાભા ંખલુ્રી યાખી ળકાળે. 

૯ ળોપ્વ ( દુકાનો)   તે છી લખતો-લખતના અન્મ હકુભોને આધીન 
મનધાગદયત વભમ ભમાગદાભા ંખલુ્રી યાખી ળકાળે. 

૧૦ રામબ્રેયી  શા, ૬૦ % ની ક્ષભતા વાથ.ે  

૧૧ 
GSRTC ફવ વેલાઓ/ ળશયેી ફવ 

વેલાઓ/ ખાનગી ફવ વેલાઓ 
શા, ૭૫% ની ક્ષભતા વાથ.ે   

૧૨ ભેટ્રો યેર વેલા 
શા, બાયત વયકાયના Ministry of Housing and Urban 

Affairs , Government Of India દ્વાયા જાયી કયલાભા ં
આલેર એવ.ઓ.ી મજુફ.  
 

૧૩ ઓટો યીક્ષાઓ શા, ( એક ડ્રાઇલય +ફ ેેવેન્જય ) ભાસ્ક વાથે  



૧૪ કેફ, ટેક્ષીઓ, કેફ એગ્રીગેટય,  

શા. ( એક ડ્રાઈલય+િણ ેવેન્જય ; જો ફેઠક ક્ષભતા  ૬ 

અથલા લધાયે શોમ તો  એક ડ્રાઇલય + ચાય   રોકોન ે

યલાનગી આલાભા ંઆલળ.ે ) ભાસ્ક વાથ ે

૧૫ 

પેભીરી ઉમોગના ભાટેના ખાનગી 

લાશનો  શા, ( એક ડ્રાઇલય + િણ વ્મક્તતઓ  ) ભાસ્ક વાથ ે

૧૬ દ્વદ્વચક્રીમ લાશનો  શા( ૧ +૧) ભાસ્ક વાથ.ે  

 

 
1. કન્ટેઇભેન્ટ ઝોનની ફશાય Closed Spaces જેલા કે, શોટેર, ફેન્કલેટ શોર, યેસ્ટોયન્ટ, ઓડીટોયીમભ, 

કમ્યમુનટી શોર, ટાઉન શોર, જ્ઞામતની લાડી મલગેયે સ્થે વાભાજીક, ળૈક્ષણણક, યભત-ગભત, ભનોયંજન, 
વાસં્કૃમતક પ્રવમૃતઓ, ધામભિક, યાજકીમ વભાયોશ તથા Other congregation / large gatherings  
કયલાભા ંઆલ ેસ્થની ક્ષભતાના ૫૦ % થી લધ ુનશી, યંત ુભશત્તભ ૧૦૦ વ્મક્તતઓની ભમાગદાભા ંજ 
આમોજન કયી ળકાળે. રગ્ન /વત્કાય વભાયંબ જેલી અન્મ ઉજલણીઓ તથા મતૃ્ય ુપ્રવગં ે વ્મક્તતઓની 
વખં્મા વફંધભા ંગશૃ મલબાગના તા-૨૪/૧૧/૨૦૨૦ ના હકુભ ક્રભાકં : મલ-૧/ કઅલ/ ૧૦૨૦૦૨૦/ 
૪૮૨ થી ફશાય ાડલાભા ંઆલરે SOP/ ભાગગદળગક સચુનાઓ તથા વ્મક્તતઓની વખં્માની ભમાગદા 
મથાલત યાખલાભા ંઆલે છે.                                                                                                           

લધભુા ં રગ્ન ભાટે ગશૃ મલબાગના તા-૧૧//૧૨/૨૦૨૦ ના ઠયાલ ક્રભાકં: મલ-૧/ 
કઅલ/ ૧૦૨૦૦૨૦/ ૪૮૨ થી મનમત કયલાભા ંઆલેર ધ્ધમત અનવુાય Online યજીસ્ટે્રળન કયાલલાનુ ં
યશળેે. તથા જ્ગગ્માની ક્ષભતાના ૫૦% થી લધ ુ નદશ યંત ુ ભશત્તભ ૧૦૦ વ્મક્તતઓની ભમાગદાભા ં
વભાયોશ/પ્રવગંનુ ં આમોજન કયી ળકાળે.આલા આમોજન દયમ્માન કેન્રીમ આયોગ્મ અને દયલાય 
કલ્માણ ભિંારમના તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ ના હકુભ ક્રભાકં : Z28015/19/2020-EMR( PT) થી ધામભિક 
સ્થો, ભોલ્વ, યેસ્ટોયેન્ટ, શોટર, આમતથ્મ એકભો વદંબગભા ંફશાય ાડલાભા ંઆલેર SOP નો ચસુ્તણ ે
અભર કયલાનો યશળેે. 

2. જ્માયે ાટી પ્રોટ, ખલુ્રા ભેદાનો, વોવામટીના કોભન પ્રોટ કે અન્મ ખલુ્રા સ્થોએ વાભાજીક, 
ળૈક્ષણણક, યભત-ગભત, ભનોયંજન, વાસં્કૃમતક પ્રવમૃતઓ, ધામભિક તથા other congregation નુ ંઆમોજન 
કયલાભા ંઆલે ત્માયે રગ્ન /વત્કાય વભાયંબ જેલી અન્મ ઉજલણીભા ંજ્ગગ્માની ક્ષભતાના ૫૦% થી લધ ુ
નદશ યંત ુભશત્તભ ૧૦૦ વ્મક્તતઓની ભમાગદાભા ંવભાયોશ/પ્રવગંનુ ંઆમોજન કયી ળકાળે. 

3. મતૃ્યનુા દકસ્વાભા ંઅંમતભ દક્રમા/ ધામભિક મલધીના દકસ્વાભા ંભશત્તભ ૫૦ વ્મક્તતઓની ભમાગદા યશળેે.   
4. ળશયેભા ંકયપર ુવભમ દયમ્માન રગ્ન/ વત્કાય વભાયંબ જેલી અન્મ ઉજલણીઓ પ્રમતફમંધત યશળેે.  
5. તશલેાયોની ઉજલણી, ધામભિક કામગકભો તથા વાભાજજક કામગક્રભો ગજુયાત વયકાયના ક્રભાકં:મલ-૧/કઅલ/ 

૧૦૨૦૨૦/ ૪૮૨ તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ના હકુભોને આધીન કયલાના યશળેે.  
6. ળશયેભા ંળાા, Coaching વસં્થાઓ નુ: ળરૂ કયલા ભાટે યાજમ વયકાય દ્વાયા મનણગમ કયલાભા ંઆલળે. 

જે અંગે મળક્ષણ મલબાગ દ્વાયા Department of School Education and Literacy ( DoSEL ), Ministry of 
Education, Government of India દ્વાયા ફશાય ાડલાભા ં આલેર SOP ને ધ્માને રઇ સ્થામનક 
દયક્સ્થતીને રક્ષભા ંરઇ મલગતલાય SOP/Instruction જાશયે કયલાભા ંઆલળે. 

7. Department of Higher Education (DHE), Ministry of Education, કેન્રીમ ગશૃ ભિંારમના યાભળગભા ં
ક્સ્થતીની વભીક્ષા કયીને કોરેજો/ઉચ્ચ મળક્ષણ વસં્થાઓ ળરૂ કયલાના વભમ અંગે મનણગમ રળેે. 

8. જાશયે સ્થો, કાભના સ્થો તથા મવુાપયી દયમ્માન પયજીમાત ભાસ્ક શયેવુ,ં  શને્ડ લોળ/વેનેટાઇઝયનો 
ઉમોગ કયલો તથા ફે વ્મક્તતઓ લચ્ચ ેઓછાભા ંઓછ ૬ ફૂટ ( દો ગજ કી દુયી ) નુ ંઅંતય જાલી 
યાખવુ ં 

9. આયોગ્મ વેત ુએનો ઉમોગ કયલો.  



10. ૬૫ લગથી લધ ુઉભયના વ્મક્તતઓ, કો-ભાગણફિદડટી ધયાલતી વ્મક્તતઓ, વગબાગ સ્ત્રીઓ અન ે૧૦ લગથી 
નીચેની ઉંભયના ફાકોન ેઅમતઆલશ્મક અને તફીફી કાયણોવય જરૂય શોમ તે મવલામના ઘયે યશલેાની 
વરાશ આલાભા ંઆલ ેછે.   

11. જાશયેભા ંથ ૂકંલા તથા જાશયેભા ંમોગ્મ યીતે ભાસ્ક ન શયેલા ફદર યાજમ વયકાય દ્વાયા લખતો લખતના 
હકુભથી મનમત કયલાભા ંઆલેર દંડને ાિ યશળેે.  

12. કેન્ર વયકાયના તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ ના હકુભ વાથેના Annexure-I ભા ં જણાલલાભા ં આલરે The 
National   Directives for COVID-19 નુ ંતભાભે ચસુ્તણે ારન કયલાનુ ંયશળેે. 

13. કેન્ર વયકાય દ્વાયા તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ ના હકુભ વાથેના Annexure-II ભા ંજણાલલાભા ંઆલેર મલમલધ 
પ્રવતૃીઓ ભાટેની એવ.ઓ.ી નો ચસુ્ત અભર કયલાનો યશળેે.  

14. કેન્રીમ ગશૃ ભિંારમ તથા ગજુયાત વયકાયના લખતો લખતના હકુભોથી આલાભા ંઆલેર આદેળો  
તથા ભાગગદળગક સચુનાઓ આખયી યશળેે અને તભાભે ચસુ્ત યીતે અભર કયલાનો યશળેે.      

 

-:ધલસ્તાય:- 

સ યત  ળહયે ોરીસ કધભશ્નયેટ હક ભત હઠેનો સભગ્ર ધલસ્તાય. 

 

-:અભરલાયી:-  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૦૦/૦૦ લાગ્માથી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક.૨૪/૦૦ સ ધી અભરભા ંયહળેે.  

 

-:ધળક્ષા:- 
        આ હકુભનો બગં કયનાય અથલા ઉલ્રઘંન કયનાય બાયતીમ પોજદાયી અધધધનમભ સને-૧૮૬૦ ની 

કરભ ૧૮૮,  અન ેરાગ ુઅન્મ કાનનૂી જોગલાઈઓ વદશત, The Disaster Management Act, 2005  મજુફ 

મળક્ષાને ાિ 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 િો, 
આકાળલાણી અન ેદૂયદળગન કેન્રો ઉયથી પ્રમવધ્ધ કયાલવુ.ં 

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

તેનાથી ઉયના દયજ્ગજાના કોઇ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનંો બગં કયનાય ઇવભો વાભ ે

બાયતીમ પોજદાયી અધધધનમભ સને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, અને રાગ ુઅન્મ કાનનૂી જોગલાઈઓ વદશત, The 

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

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

 

 
પ્રધત, 
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, ટ્રાદપક 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 લતગભાનિો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 



સધલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વણચલશ્રી, 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, ભાદશતી 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 લતગભાનિો, આકાળલાણી તથા દુયદળગન કેન્રભા ં
પ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.) 


