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-:: પોજદાયી કામયયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્લમે  
ક્રભાકં:એવ.ફી./કોયોનાલામયવ/૨૮/ય૦૨૧ 

 

-: અનરોક-૦૯ જાશયેનામ  ં:- 
લચંાણે રીધા:-   

(૧) ગજુયાત વયકાયના હકુભ ક્રભાકં : જીજી/૭૬/૨૦૨૦/મલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૧ 

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.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સધુી રફંાલલાભા ં આલેર  તથા કેટરીક પ્રવમુતઓ 
તફક્કા લાય ળરૂ કયલાભા ંઆલેર છે.  

૨. છેલ્રા ચાય ભાવથી વભગ્ર દેળભા ં  COVID-19 ના  ACTIVE CASES ની 
વખં્માભા ંનોંધ ાિ  ઘટાડો નોંધામેર છે તભે છતા COVID-19 ના વકં્રભણને યોકલા તથા તેને વંણુણણ ે
નાબદુ કયલા વાલચેતી તથા મનમત Containment strategy ન ુ ારન કયવ ુઆલશ્મક જણામ છે, જેથી 
surveillance, Containment અને COVID-19 ના વકં્રભણને યોકલા અંગેની ભાગણદમળિકાનાચસુ્તણ ે
અભરીકયણ ભાટે   યાષ્ટ્ટ્રીમ આમત્ત વ્મલસ્થાન ઓથોદયટી (N.D.M.A.) ના દદળામનદેળ  મજુફ  કેન્રીમ 
ગશૃ ભિંારમના તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧ ના હકુભ ક્રભાકં: : 40-3/2020-DM-I(A) થી થી ૦૧/૦૨/૨૦૨૧ થી 
અભરભા ંઆલે તે યીતે ભાગણદમળિકા અભરભા ંમકુલાભા ંઆલેર છે. 

૩. કેન્રીમ ગશૃ ભિંારમ દ્વાયા જાશયે કયલાભા ં આલેર ભાગણદમળિકા ધ્માને રઇ  
તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૧ સધુી અભરભા ં યશ ે તે મજુફ નીચે દળાણલેર ભાગણદમળિકા 
અભરભા ં મકુલાભા ંઆલે છે.   

૩(૧) COVID-  appropriat behavior 
૧.  સ્થાધનક અધધકાયીઓએ  COVID-19 appropriat behavior ને ઉતેજન આલા તેભજ મોગ્મ 
યીતે ચશયેાને ઢાકંલા, hand, hygiene તેભજ વોધળમર ડીસ્ટન્વીંગના ારનને સ ધનધિત કયલા ભાટે 
જરૂયી તભાભ ગરા રેલાના યશળેે. 
૨  આ વાથે વાભેર Annexure-1 ભા દળાયલેર  national Directive for COVID-19 Management ન  
વભગ્ર ળશયેભા ંચ સ્ત ણે ારન કયલાન  યશળેે. 
૩(૨) surveillance and containment  
૧. સ્થાધનક અધધકાયીઓએ  જરૂયીમાત જણામે આયોગ્મ અને યીલાય કલ્માણ ભતં્રારમ, બાયત 
વયકાય તથા આયોગ્મ અને યીલાય કલ્માણ ધલબાગ, ગ જયાત વયકાયની લખતો લખતની 
ભાગયદધળિકાઓ ધ્માને રઇ કાજી  લયક કન્ટેઇનભેન્ટ ઝોન જાશયે કયલાના યશળેે. જાશયે કયેરા 
કન્ટેઇનભેન્ટ ઝોનભા ંContainment measures ન  ચ સ્ત ણે વભગ્રતમા ારન કયલાન  યશળેે. 

 
 



૩(૩) મનમત SOP ન ુચસુ્તણે ારન  
(એ) Containment zone  ધવલામના ધલસ્તાયોભા ં ધનમત કયલાભા ંઆલેર SOP ન  ચ સ્તણે ારન      

કયલાની ળયતે તભાભ પ્રવ ધતઓ ચાલ  યાખી ળકાળે. 
 (ફી) કન્ટેઇનભેન્ટ ઝોન ધવલામના ધલસ્તાયોભા ં વાભાજજક, ળૈક્ષણણક, યભત-ગભત ભનોયંજન, 

વાસં્ુધતક પ્રવ્ર ધતઓ, ધાધભિક, યાજકકમ વભાયોશ તથા other congregation/large gatheraing  
વદંબે નીચે મ જફની સ ચનાઓન  ારન કયલાન  યશળેે.  

(૧) Adequate physical distancing અને તેના ભાટે Floor marking કયલાન  યશળેે. 
(૨) વભગ્ર વભાયંબ દયમ્માન ચશયેાને મોગ્મ યીતે તભાભ વભમે ઢાકંી યાખલાનો યશળેે. 
(૩) થભયર સ્કેધનિંગ, ઓક્સવભીટય, વેનેટાઇઝયની  વગલડતા  યૂી ાડલાની યશળેે. સ્ટેજ, ભાઇક , 
સ્ીકય તેભજ ખ યળીઓને  વભમાતંયે વેનેટાઇઝ કયલાના યશળેે. 

(૪) શને્ડ લોળ, વેનેટાઇઝયની સ ધલધાનો તભાભે પયજીમાત અભર કયલાનો યશળેે. 
(૫) વભાયંબ દયમ્માન થ કંલા તેભજ ાન ભવારા, ગ ટખાના વેલન ય વં ણય ણે પ્રધતફધં યશળેે. 
(૬) ૬૫ થી  લધ  લમના લમસ્ક નાગયીકો, ૧૦ લયથી ઓછી ઉભયના ફાકો, વગબાય ભશીરાઓ 
તેભજ અન્મ ણફભાયીઓથી ીકડત વ્મક્સતઓ આ પ્રકાયના વભાયંબભા ંબાગ ન રે તે વરાશબર્ ય છે. 
(૭) આયોગ્મ વેત   એનો ઉમોગ થામ તે કશતાલશ યશળેે.  
(૮) ફેઠક વ્મલસ્થા વભમે Adequate distance જલામ યશ ેતેની તકેદાયી યાખલાની યશળેે. 
(૯) તભાભ કામયક્રભો દયમ્માન તફીફી સ ધલધાઓ ત  તયજ ઉરધ ધ થામ તે ભાટે જરૂયી પ્રફધં 
કયલાનો યશળેે.     
(૧૦) કેન્રીમ આયોગ્મ અને કયલાય કલ્માણ ભતં્રારમના તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ના હ કભ 

ક્રભાકં:Z28015/19/2020-EMR(PT) થી ધાધભિક સ્થો, ભોલ્વ, યેસ્ટોયેન્ટ, શોટર, અધતથ્મ એકભો 

વદંબયભા ંફશાય ાડલાભા ંઆલેર SOPનો ચ સ્તણે અભર કયલાનો યશળેે. 

(૧૧) એયકન્ડીળનીંગ/લેન્ટીરેળન ભાટે વી.ી.ડફલ્ર્ .ડી.ની ભાગયદધળિકાન  ંારન કયલાન  ંયશળેે. 

(વી) રગ્ન/વત્કાય વભાયોશ જેલા પ્રવગંો વફંધંભા ંખલુ્રા સ્થો/ ફધં સ્થોને સ્થની ક્ષભતાના ૫૦% 
થી લધ ુનદશ યંત ુભશત્તભ ૨૦૦ વ્મક્તતઓની ભમાણદાભા ંવભાયોશ/પ્રવગંનુ ંઆમોજન કયી ળકાળે. આ અંગે 
Digital Gujarat portal (www. Digital Gujarat.gov.in) ય Online Registration for Organizing Marriage 
Function નાભના software ય Online અયજી કયલાની યશળેે.  
 

(ડી) મતૃ્ર્  ફાદની અંધતભ કક્રમા/ધાધભિક ધલધધભા ંભશતભ ૫૦ વ્મકકતઓની ભમાયદા યશળેે.  

(ઇ) શોર, શોટર,ફેન્કલેટ શોર, યેસ્ટોયેન્ટ, ઓડીટોયીમભ, કમ્ર્ નીટી શોર, ટાઉન શોર, જ્ઞાધતની લાડી ધલગેયે 

જેલા ફધં સ્થે વાભાજીક, ળૈણક્ષણક, યભત-ગભત, ભનોયંજન, વાસ્કૃધતક પ્રવધૃતઓ ધાધભિક યાજકીમ 

વભાયોશ તથા other congregations/large gathering ન  ંસ્થની ક્ષભતાના ૫૦% ની ભમાયદાભા ં

વભાયોશ પ્રવગંન  ંઆમોજન કયી ળકાળે. 

(એપ) જમાયે ાટી પ્રોટ,  ખ લ્ર ભેદાનો,  વોવામટીના કોભન પ્રોટ કે અન્મ ખ લ્રા સ્થોએ વાભાજીક, 

ળૈક્ષણણક , યભત-ગભત, ભનોયંજન,વાવસ્કૃધતક પ્રવધૃતઓ, ધાધભિક તથા other congregationન  ં

જમાયે આમોજન કયલાભા ંઆલે ત્માયે ાયા ૩(૩) (ફી) ભા ંદળાયલેર ફાફતોનો ચ સ્તણે અભર 

કયલાનો યશળેે.  



૪. યાજમભા ંઆલેર, ધાધભિક સ્થો, શોટેર અને યેસ્ટરયેન્ટ, અધતથ્મ એકભો,  ળોીંગ ભોર, કચેયીઓ 

વદંબયભા ંકેન્રીમ આયોગ્મ  અને કયલાય કલ્માણ  ભતં્રારમના તા. ૦૪.૦૬.૨૦૨૦ના હ કભથી  ફશાય 

ાડલાભા ંઆલેર SOPન  ં તથા ધાધભિક સ્થો ફાફતે ગશૃ ધલબાગના તા.૦૭.૦૬.૨૦૨૦ના હ ભક 

ક્રભાકં ધલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨થી ફશાય ાડલાભા ંઆલેર SOPન  ંચ સ્તણે ારન કયલાન  ં

યશળેે. 

૫.  ધવનેભા  શોર તથા ધથમેટય વદંબે Ministry Of Information & Broadcasting, Government of 

India દ્વાયા કેન્રીમ ગશૃ ભતં્રારમના યાભળયભા ંફશાય ાડલાભા ંઆલનાય SOP અન્લમે યાજમના 

ભાકશતી અને પ્રવાયણ ધલબાગ દ્વાયા ઉકત SOP ને ધ્માને રઇ જે કોઇ સ ચનાઓ પ્રધવધ્ધ કયલાભા ં

આલે તેન  ંણ ચ સ્તણે ારન કયલાન  ંયશળેે. 

૬. ક્સ્લધભિંગ ર વદંબયભા ંMinistry Of Youth Affairs & Sports, Government Of India દ્વાયા કેન્રીમ  

ગશૃ ભતં્રારમના યાભળયભા ંફશાય ાડલાભા ંઆલનાય SOP અન્લમે યાજમના ર્ લક વેલા અને 

વાસં્કૃધતક પ્રવધૃતઓના ધલબાગના દ્વાયા ઉકત SOP ને ધ્માને રઇ જે કોઇ સ ચનાઓ પ્રધવધ્ધ 

કયલાભા ંઆલે તેન  ંણ ચ સ્તણે ારન કયલાન  ંયશળેે.  

૭  એકઝીણફળન શોર, વદંબયભા ંDepartment Of commerce, Government Of India દ્વાયા કેન્રીમ ગશૃ 

ભતં્રારમના યાભળયભા ંફશાય ાડલાભા ંઆલનાય SOP અન્લમે યાજમના ઉદ્યોગ અને ખાણ ધલબાગ 

દ્વાયા ઉસત SOP ને ધ્માને રઇ જે કોઇ સ ચનાઓ પ્રધવધ્ધ કયલાભા ંઆલે તેન  ંણ ચ સ્તણે ારન 

કયલાન  ંયશળેે.  

૮.      અન્મ જ દી-જ દી પ્રવધૃતઓ જેલી કે ટે્રન ભાયપતે મ વાપયોને અલય-જલય,  શલાઇ મ વાપયી, ભેટ્રો ટે્રન, 

ળાાઓ, ઉચ્ચ ધળક્ષણની ળૈક્ષણણક વસં્થાઓ, મોગા વેન્ટય,  જજમ્નેધળમભ વફંધંભા ંકેન્ર વયકાય 

તેભજ યાજમ વયકાયના વફંધંધત ધલબાગો દ્વાયા જાશયે કયલાભા ંઆલેર SOP ન  ંતભાભે ચ સ્તણે 

ારન કયલાન  ંયશળેે. 

૯.      જાશયેભા ંથ કલા તથા જાશયેભા ંમોગ્મ યીતે ચશયેો ન ઢાકંલા ફદર યાજમ વયકાય દ્વાયા લખતો-

લખતના હ કભથી ધનમત કયલાભા ંઆલેર દંડને ાત્ર યશળેે. 

૧૦     કેન્ર વયકાયના હ કભ વાથેના Annexure-1 ભા ંજણાલલાભા ંઆલેર The National Directives For 

COVID-19ન  ંતભાભે ચ સ્તણે ારન કયલાન  ંયશળેે.  

૧૧.  આ હ કભની જોગલાઇઓ/કેન્ર વયકાયની ભાગયદધળિકાઓન  ંઉલ્રઘન કયનાય વ્મકકતThe Disaster 

Management Ac,t 2005 તેભજ The Indian Penal Code, 1860 ની જોગલાઇઓ શઠે 

કામયલાશીને ાત્ર થળે.  

            લાસ્ત,ે હુ ંઅજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે પોજદાયી 
કામણયીતી અમધમનમભ વને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના ન.ં૨)ની કરભ- ૧૪૪ અન્લમે ભેર વત્તાની રૂએ 
તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧ ના કરાક ૦૦/૦૦ લાગ્માથી તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ના કરાક.૨૪/૦૦ લાગ્મા સધુી જાશયેનામુ ં
પ્રમવધ્ધ  કરુ છ.ં 

 

-:ધલસ્તાય:- 

સ યત  ળશયે ોરીવ કધભિયેટ શક ભત શઠેનો વભગ્ર ધલસ્તાય. 

 

 



-:અભરલાયી:-  
તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧ ના કરાક ૦૦/૦૦ લાગ્માથી તા૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ના કરાક.૨૪/૦૦ સ ધી અભરભા ંયશળેે.  

 

-:જાશયે 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 લતણભાન િો, 
આકાળલાણી અન ેદૂયદળણન કેન્રો ઉયથી પ્રમવધ્ધ કયાલવુ.ં 

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

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

બાયતીમ પોજદાયી અધધધનમભ વને-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. ૩૧/૦૧/૨૦૨૧ 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 લતણભાનિો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી). 
વધલનમ 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, ભાદશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટણ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલણનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટણ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટણ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટણ , 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 લતણભાનિો, આકાળલાણી તથા દુયદળણન કેન્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા 
વારૂ.) 


