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

ક્રભાકં:એવ.ફી./ગણેળ ભશોત્વલ /૧૬૩/ય૦૨૧ 

લચંાણે રીધા 
(૧) ગ્રશુધલબાગ વચચલારમ ગાધંીનગય ક્રભાકં:ધલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨- A  તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧  

 
 

  નોલેર કોયોના લામયવ (COVID-19) ને  WHO દ્વાયા લૈમિક ભશાભાયી  જાશયે કયલાભા ંઅલેર છે.  

અ વફંધંભા ં કેન્દ્ર વયકાય તથા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વભમાતંયે સચુનાઓ તેભજ  ભાગગદમળિકાઓ ફશાય 

ાડલાભા ંઅલેર ફશાય ાડલાભા ંઅલેર છે. અગાભી તશલેાયોને નરુક્ષીને ખુ્ત મલચાયણા ફાદ યાજ્મ 

વયકાય દ્વાયા  નીચે મજુફ નીચે મજુફની ભાગગદમળિકા ભરભા ંમકુલાનો મનણગમ રેલાભા ંઅલેર છે.  

સયુત ળશયેભા ંદય લે ગણેળ ભશોત્વલ  તથા જન્દ્ભાષ્ટભી  નો તશલેાય ખફૂ ઈત્વાશ ને ધાભધભુ 
લૂગક ભનાલલાભા ં અલે છે. સયુત ળશયેભા ં આ લે  તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના જન્દ્ભાષ્ટભી  નો તશલેાય 

ઈજલલાભા ંઅલનાય છે. તથા અ લે ગણેળ ભશોત્વલ ધનધભતે્ત તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ ના યોજ બગલાન શ્રી 

ગણેળજીની પ્રધતભાઓની સ્થા૫ના થનાય છે જમાયે ગણેળજીની  પ્રધતભાઓનુ ં ધલવયજન, વયઘવ અને 

ળોબામાત્રા વાથે તા.૧૯/૦૯/ય૦૨૧ ના યોજ નીકનાય છે. સ્થા૫ના થમા તાયીખથી મલવગજનની તાયીખના 

દદલવો દયમ્માન ગણેળ ઈત્વલની બવ્મ ઈજલણી કયલાભા ંઅલતી શોમ છે. અ ભશોત્ વલ ગાઈ મમૂતિકાયો 

દ્વાયા ફનાલલાભા ંઅલતી મમૂતિઓના કદ ફાફતે ઊંચાઆનુ ંમોગ્ મ ને મનમત ધોયણ જાલી યાખલાભા ંઅલે 

જેથી મલવર્જન પ્રદિમા વયતાથી થામ ને મલવર્જન ળોબામાત્રા દયમ્માન ટ્રાદપક વયતાથી ચાલ ુયશ ેને 

કામદો-વ્ મલસ્ થાના ંપ્રનો ો ઈમસ્ થત ન થામ. તેભજ મમૂતિ ફનાલલાના સ્ થે ગદંકી કયલાના કાયણે યોગચાો 

પેરાલાની ળકમતા યશ ેછે તેભજ મમૂતિની ફનાલટભા ંફીજા ધભગના રોકોની ધામભિક રાગણી દુબામ એલા કોઆ 

ચચન્દ્ શો કે મનળાની યાખલાભા ંના અલે તે સમુનમ ત કયંુ ંજરૂયી છે. ઈયાતં મમૂતિ ફનાલલા ભાટે કેમભકરયકુ્ત 

યંગોના ઈમોગ થતો શોમ અલી મમૂતિઓને નદી તથા તાલના ાણીભા ંમલવર્જન કયલાથી ાણીભા ંયશતેા ં

ાણીજન્દ્મ જીલો, ભાછરી તેભજ ભનષુ્મને ણ નકુળાન થામ છે. જેથી ાણી તથા માગલયણભા ં થતા 

પ્રદૂણને ટકાલલા કેન્દ્રીમ પ્રદૂણ ફોડગ દ્વાયા અલાભા ંઅલેર ગાઆડરાઆન મજુફ તેભજ વયકાયશ્રી દ્વાયા 

ફશાય ાડલાભા ંઅલેર લખતો-લખતના ઠયાલો ને નાભદાય વલોચ્ચ ન્દ્મામારમ દ્વાયા મમૂતિઓના મલવર્જન 

અંગે અલાભા ંઅલેર ગાઆડરાઆનને ધ્માને યાખલી જરૂયી છે. 

ફાફતોને ધ્માને યાખી સયુત ળશયેની જનતાની ળામંત ને વરાભતી જલામ યશ ેતેભજ કામદો ન ે

વ્ મલસ્ થાની દયમસ્ થમત જલાઆ યશ ેત ેશતેથુી વાલચેતીના ગરા રૂે નીચે મજુફના કૃત્મો ઈય પ્રમતફધં 

પયભાલલાનુ ંજરૂયી જણામ છે. 

માગલયણ (એન્દ્લામયભેન્દ્ટ પ્રોટેક્ળન) એક્ટ-૧૯૮૬ની કરભ-૫ મજુફ ગજુયાત વયકાયના માગલયણ 

મલબાગના ત્રન.ં આએનલી/૧૦/૨૦૧૦/૧૦૦૪/આ, તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૦ ની સચુના નવુાય નાભદાય 

ગજુયાત શાઆકોટગ  તથા ભશાયાષ્ટ્ર શાઆકોટગ  ની સચુના તથા અેર અદેળ નવુાય માગલયણને નકુવાન ન 

થામ તે શતે ુભાટે વાલચેતીના ગરા રેલા જરૂયી જણામ છે.  



હુ ંજમકુભાય તોભય (અઆ.ી.એવ.) ોરીવ કમભનો ય, સયુત ળશયે, ગજુયાત વયકાયના ગશૃ મલબાગ 
ના તા.૦૮/૧૧/૧૯૮યના નોટીપીકેળન નફંય:-જીજી/૪યય/વીઅયવી/૧૦૮ય/એભ તથા ગશૃ મલબાગના તા. 
૦૭/૦૧/૧૯૮૯ના વકંરીત જાશયેનાભા નફંય:-જીજી/પક/૧૦૮૮/૬૭૫૦/ભ ન્દ્લમે પોજદાયી કામગયીતી 
મધમનમભ-૧૯૭૩ ની કરભ-૧૪૪ ન્દ્લમ ેભને ભેર વત્તાની નીચે મજુફનો હકુભ કરંુ છ.ં   

 
-:ધલસ્તાય:- 

 

     સયુત  ળશયે ોરીવ કમભનો યેટ શકુભત શઠેનો વભગ્ર મલસ્તાય. 
 

-:હુકભ :-  
.                                               કૃષ્ણ જન્ભોત્વલ 

                                       અભરલાયી તાયીખ અને વભમ:- 

   તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૦૦ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ ના ક.૦૧/૦૦ સધુી અભરભા ંયશળેે.   

A. તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના યોજ કૃષ્ણ જન્દ્ભાષ્ટભીના યોજ યામત્રના કરાક ૧૨.૦૦ કરાકે યંયાગત યીતે 

મોજાતા ંકૃષ્ણ જન્દ્ભોત્વલની ઈજલણી કયી ળકાળે. અ ઈજલણી દયમભમાન વોળીમર ડીસ્ટંન્દ્વીંગ તથા ભાસ્ક 

પયજજમાત યશળેે. 

B. ભદંદય યયીવયભા ંએક વભમે એક વાથે ભશત્તભ ૨૦૦ વ્મદકતઓ વોળીમર ડીસ્ટંન્દ્વીંગ વાથે દળગન કયી 

ળકળે.  

C. ભદંદય દયવયભા ંપયજજમાત યીતે ભાસ્ક ને  વોળીમર ડીસ્ટંન્દ્વીંગના મનમભોનુ ંારન કયલાનુ ંયશળેે. 

તથા ગો કંુડાા (વકગર) કયીને તેભા ંઈબા યશીને દળગન કયલાના યશળેે.  

D. અ તશલેાય વદંબ ેભશત્તભ ૨૦૦ વ્મદકતઓ વાથે ભમાગદદત રૂટ ય ાયંાદયક યીતે મનકતી 

ળોબામાત્રાઓનુ ંભમાગદદત લાશનોભા ંઅમોજન કયી ળકાળે.  

E. અ ઈયાતં ગશૃ મલબાગનાતા.૦૭/૦૬/૨૦૨૦ ના હકુભ િભાકઃ મલ-૧/કલ/૧૦૨૦૨૦ / ૪૮૨ થી 

જાશયે કયલાભા ંઅલેર કોયોના વિંભણ મનમત્રણં અંગે ધામભિક સ્થાનો ભાટેની ભાગગદમળિકાનુ ંચસુ્તણ 

ારન કયલાનુ ંયશળેે.  

F. અ તશલેાય વદંબ ેભટકી પોડ ના કામગિભોનુ ંઅમોજન કયી ળકાળે  નશીં.   

G. જન્દ્ભાષ્ટભીના તશલેાય વદંબ ેજાશયે જનતા કૃષ્ણ જન્દ્ભોત્વલની ઈજલણી કયી ળકે તે શતેથુી 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ દદલવે સયુત ળશયેભા ંયામત્ર કપયુગ યામત્રના ૦૧.૦૦ લાગ્માથી રાગ ુથળે.   

                                    ગણેળ ભશોત્વલ  
 

                                અભરલાયી તાયીખ અને વભમ:- 

   તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧ ના ક.૦૦/૦૦ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ ના ક.૨૪/૦૦ સધુી અભરભા ંયશળેે.   

 

        ૧.  વાલગજમનક ગણળે ભશોત્વલભા ંભશતભ  ૪ ફૂટની જ્માયે  ઘયભા ંભશતભ ૨ ફૂટની ગણેળ મમુતિન ુ   
           સ્થાના કયી ળકાળે. 
        ૨. વાલગજમનક ગણળે ભશોત્વલભા ંડંાર /ભડં ળક્ય તેટરો નાનો યાખલાનો યશળેે.  
        ૩. અમોજકો દ્વાયા ડંાર /ભડંભા ં વોમળમર ડીસ્ટંન્દ્વીંગ જલામ તે શતેથુી મોગ્મ અંતયે ગો  કંુડાા  
          કયીને દળગન કયલાની વ્મલસ્થા કયલાની યશળેે.  
        ૪. વાલગજમનક ગણળે ઈત્વલ સ્થોએ ભાત્ર જુા, અયતી, ને પ્રવાદ મલતયણ કયી ળકાળે. ન્દ્મ કોઆ   
          ધામભિક/વાસં્ુમતક કામગિભો મોજલાના યશળેે નશીં.  
       ૫. ગણેળ સ્થાન ને મલવર્જન ભાટે  ભાશતભ ૧૫ વ્મક્ક્તઓની ભમાગદાભા ંપક્ત  એક જ લાશન ભાયપતે  



          સ્થાન ન ેમલવર્જન કયી ળકાળે.  
       ૬. ઘય ય સ્થાન કયલાભા ંઅલેર ગણેળજીન ુમલવર્જન ઘયે જ કયલાભા ંઅલે તે લધાયે દશતાલશ યશળેે.  
       ૭.સ્થામનક વતા ભડં દ્વાયા ફનાલલાભા ંઅલેર નજીકના કુમત્રભ મલવર્જન કંુડભા ંમમુતિઓન ુમલવર્જન કયલાન ુ 
         યશળેે.  
      ૮.  સ્થામનક વતા ભડંે ગણેળ મલવર્જન ભાટે ળક્ય તેટરા લધાયે કુમત્રભ મલવર્જન કંુડ ફનાલલાના યશળેે.  
         જેથી કોઆ એક જ સ્થે લધાયે બીડ એકમત્રત ન થામ.  
      ૯.  ગણળે ભશોત્વલ તશલેાય વદંબે તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૧ તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ દયમભમાન સયુત ળશયેભા ં 
        યાત્રી   કપગય ુયાત્રીના ૧૨/૦૦ લાગ્માથી રાગ ુથળે.જ્માયે ગણેળ ભડં/ ડંારભા ંયાત્રીના ક.૧૧/૦૦  
        સધુી જ દળગન ચાલ ુયાખી ળકાળે.  
   તભાભે પેવ કલય,ભાસ્ક ને વોશ્મર  ડીસ્ટન્દ્વીંગનુ ંચસુ્તણે ારન કયલાન ુયશળેે. 

 

મધક મખુ્મ વચચલશ્રી લન ને માગલયણ મલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ, ગાધંીનગય નાઓનો ત્ર 

ન.ં આએનલી/૧૦/૨૦૧૦/૧૦૦૪/આ તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૦ દ્વાયા ાઠલેર વેન્દ્ટ્રર ોલ્યળુન કંટ્રોર ફોડગ 

(વયકાયશ્રી ના લન ને માગલયણ મલબાગ) તયપથી દયીમા, નદી, તાલના ાણી તથા માગલયણભા ંથતા 

પ્રદુણને ટકાલલા ભાટે અેર સચુનો તથા ધી નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનુરના તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૩ના હુકભ 

તથા નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યળુનર, વેન્દ્ટ્રર ઝોન ફેન્દ્ચ, બોારના તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૫ના હુકભને અધાયે ઈય 

મજુફના પ્રમતફધંો સયુત ળશયેભા ંફશાયથી ગણેળજીની મમૂતિઓ રાલી લેચતા મમૂતિકાયો ને લેાયીઓને ણ 

રાગ ુડળે. જે અંગે પ્રમતફધં પયભાલલાભા ંઅલે છે.  

-:ધળક્ષા:- 
 

        અ  હુકભનો બગં કયનાય થલા ઈલ્રઘંન કયનાય  THE EPIDEMIC DISEASES ACT 1897 

ન્દ્લમે  THE GUJARAT EPIDEMIC DISEASES COVID-19 REGULATION, 2020 ની જોગલાઆઓ,  

બાયતીમ પોજદાયી મધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, જી.ી.એક્ટ ૧૩૫ તથા,  The Disaster 

Management Act,  ની  જોગલાઆઓ મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 

 

-:જાશયે ધલજ્ઞાન:- 

 

   હુ ંઅથી અદેળ અુ ંછ ં કે, અ હુકભની જાશયેાત ઈય જણાલેર મલસ્તાયોભા ંવશરેાઆથી 
દેખી ળકામ તેલી જગ્માઓએ તેની નકર ચોંટાડી, રાઈડ સ્ીકય લાશન દ્વાયા તેભજ સ્થામનક લતગભાન ત્રો, 
અકાળલાણી ને દૂયદળગન કેન્દ્રો ઈયથી પ્રમવધ્ધ કયાલંુ.ં 

 

અ હુકભ ન્દ્લમે સયુત  કમભનો યેટભા ંપયજ ફજાલતા નાભગ અમવસ્ટન્દ્ટ વફ આન્દ્વેકટય 
ન ેતેનાથી ઈયના દયજ્જજાના કોઆ ણ ોરીવ મધકાયીશ્રીઓને અ જાશયેનાભાનંો બગં કયનાય આવભો 
વાભ ેબાયતીમ પોજદાયી મધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, જી.ી.એક્ટ ૧૩૫ , THE GUJARAT 

EPIDEMIC DISEASES COVID-19 REGULATION, 2020 ને રાગ ુન્દ્મ કાનનૂી જોગલાઇઓ વદશત, 

The Disaster Management Act, 2005 મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે મધકૃત કયલાભા ંઅલે છે.     

અજ તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧ ના યોજ ભાયી વશી ને મવક્કા કયી અેર છે. 
 

 

 

 

 



પ્રધત, 
(૧) મધક ોરીવ કમભનો યશ્રી, વેકટય-૧,૨તથા ટ્રાદપક એન્દ્ડ િાઆભ સયુત ળશયે. 
(૨) . નામફ ોરીવ કમભનો યશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે 
(૩). ભદદનીળ ોરીવ કમભનો યશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે 
(૪). તભાભ ો.સ્ટે./ ળાખા ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઈડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત 
કયાલલા વારૂ) 
(૫) કંટ્રોર આન્દ્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે (તભાભ લતગભાનત્રો તથા ન્દ્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર અલી). 
વધલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) મધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી ને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) મધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઇન્દ્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભનો યશ્રી ભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્દ્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભનો ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઇન્દ્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ મધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાદશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્દ્વ કોટગ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલગનભેન્દ્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઇન્દ્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઇકોટગ , ગ.ુયા., વોરા યોડ, ભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્દ્ડ વેળન્દ્વ 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 ઠલારાઆન્દ્વ સયુત 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થામનક લતગભાનત્રો, અકાળલાણી તથા દુયદળગન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધ્ધ 

કયલા વારૂ.) 


