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 -: જાહ૨ેનામ ુ:- 
- : ફોજદારી કાર્યરીતી અધધધનર્મ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વરે્ કાઢેલ હુકમ :- 

                                                 ક્રમાાંક:એસ.બી./નવરાત્રી ઉત્સવ મધુતિ  ધવસર્જન / ૧૮૪ /૨૦૨૧  
ચાલ ુ લે નલયારી ી ભશોસવવલ મનમભતે તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ શ્રી દુગાા ભાતાજીની 

પ્રમતભાઓની સ્થાના થનાય છે. અને ભા દુગાાની મમુતિઓના મલવર્જન તા. ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ થનાય છે. 
સ્થાના થમા તાયીખથી મલવર્જનની તાયીખના દદલવો દયમ્માન વભગ્ર  ળશયેભા ં નલયારી ી ઉસવવલની બવ્મ 
ઉજલણી કયલાભા ંઆલ ેછે.  આ ઉસવવલ  દયમ્માન રોકો  ભા દુગાાની મમુતિની સ્થાના કયી નલ દદલવ સધુી પજુા 
અચાના કયી ફાદ ભા ંદુગાાની  મમુતિઓન ુમલવર્જન ળશયેના તાી નદીના જુદા-જુદા ઓલાયા ખાતે કયતા શોમ છે. 
તે દયમ્માન માાલયણની જાલણી થામ જ સ્ત્રોતોભા ંપ્રદૂણ અટકે જ સષુ્ટી ય મલયીત અવય ન થામ 
અને જાશયે જનતાભા ંઆયોગ્મને શાની ન શોંચે તથા માાલયણભા ંથતા પ્રદુણને અટકાલલા કેંન્રીમ પ્રદૂણ 
ફોડા દ્વાયા તેભજ ઉચ્ચ ન્મામારમ દ્વાયા ફશાય ાડલાભા ં આલેર ગાઇડરાઇન ને ધ્માને રઇ ભા ં દુગાાની 
મમુતિઓના મલવર્જન ભાટે સયુત ળશયે મ્યમુનમવર કોોયેળન દ્વાયા સ્લીકાય કેન્રોની  વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલેર છે. 

માાલયણ (એન્લામયભેન્ટ પ્રોટેક્ળન) એક્ટ-૧૯૮૬ની કરભ-૫ મજુફ ગજુયાત વયકાયના માાલયણ 
મલબાગના રી ન.ં ઇએનલી/૧૦/૨૦૧૦/૧૦૦૪/ઇ, તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૦ ની સચુના અનવુાય નાભદાય ગજુયાત 
શાઇકોટા તથા ભશાયાષ્ટ્ર શાઇકોટા ની સચુના તથા આેર આદેળ અનવુાય માાલયણને નકુવાન ન થામ તે શતે ુ
ભાટે વાલચેતીના ગરા રલેા જરૂયી જણામ છે.  
      તભેજ શારભા ં મલશ્વભા ં કોમલડ-૧૯ કોયોના લામયવ પેરામેર શોમ અને દેળભા ં અનરોક જાશયે કયલાભા 
આલેર છે. જેભા ંસયુત ળશયેભા ંકોયોના લામયવના કાયણે વકં્રભણના કેવો ઓછા થમેર શોમ જેથી વયકાયશ્રી દ્વાયા 
છુટછાટ જાશયે કયલાભા આલેર છે. જે અંગ ે ગજુયાત વયકાયશ્રીના ગશૃ મલબાગના હકુભ ક્રભાકં:મલ-
૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦ /૪૮૨-એ તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૧ થી પ્રમવધ્ધ કયલાભા ંઆલેર જાશયેનાભા ંમજુફ કોમલડ-૧૯ 
ગાઇડ રાઇનનુ ંચસુ્તણે ારન કયલાની મનમત S.O.P ને આમધન યશી  કોઈ ણ જાતના વાભાજીક કે ધામભિક 
યાજકીમ કામાક્રભો  ૪૦૦ વ્મક્ક્તઓની ભમાાદદત વખં્માભા ંયશી ઉજલણી કયલાની છુટછાટ આેર શોમ અન ેવદય 
તશલેાયની ઉજલણી દયમ્માન આ ફાફતોને ધ્માને યાખી સયુત ળશયેની જનતાની ળામંત અને વરાભતી જલામ 
યશ ે તેભજ કામદો અને વ્ મલસ્ થાની દયમસ્ થમત જલાઇ યશ ે તે શતેથુી વાલચેતીના ગરા રૂે નીચ ેમજુફના 
કૃસવમો ઉય પ્રમતફધં પયભાલલાનુ ંજરૂયી જણામ છે. 

-:: હુ ક મ ::- 
                          લાસ્ તે, હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, ગજુયાત 

વયકાયના ગશૃ મલબાગ ના તા.૦૮/૧૧/૧૯૮યના નોટીપીકેળન નફંય:-જીજી/૪યય/વીઆયવી/૧૦૮ય/એભ તથા 
ગશૃ મલબાગના તા. ૦૭/૦૧/૧૯૮૯ના વકંરીત જાશયેનાભા નફંય:-જીજી/પકઅ/૧૦૮૮/૬૭૫૦/ભ અન્લમ ે
પોજદાયી કામાયીતી અમધમનમભ-૧૯૭૩ ની કરભ-૧૪૪ અન્લમ ેભને ભેર વત્તાની નીચે મજુફનો હકુભ કરંુ છુ.ં   
                           

:: પ્રધતબાંધધત કૃત્ર્ો :: 
(૧) શ્રી દુગાા ભાતાજીની ભાટીની  મમુતિઓ ફેઠક વશીતની “૪” ફૂટ કયતા લધાયે ઊંચાઇની ફનાલલા, લેંચલા, 

સ્થાના કયલા, તથા જાશયે ભાગો ઉય યીલશન કયલા ઉય.  
(૨) શ્રી દુગાા ભાતાજીની ી.ઓ.ી.ની મમુતિઓ ફનાલલા, લેંચલા, સ્થાના કયલા, તથા જાશયે ભાગો ઉય  
       યીલશન કયલા ઉય.  
(૩) S.M.C. દ્વાયા શ્રી દુગાા ભાતાજીની મમુતિઓના મલવર્જન ભાટે મનમત કયલાભા ં આલનાય સ્લીકાય કેન્રો  

મવલામના અન્મ કુદયતી સ્થે મમુતિઓના મલવર્જન કયલા ઉય.  
(૪) મમુતિકાયો જે જગ્માએ મમુતિઓ ફનાલલાની કાભગીયી કયે છે,  તે જગ્માની આજુફાજુ કોઇ પ્રકાયની ગદંકી 

કયલા કે કોઇ ણ પ્રકાયની મમુતિ યોડ ઉય જાશયેભા ંખલૂ્રી યાખલા ઉ૫૨. 
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(૫) શ્રી દુગાા ભાતાજીની ભાટીની મમુતિઓના સ્થાના દદલવ ફાદ મમુતિકાયોએ લધેરી તથા ખડંીત મમુતિઓને 

બફન-લાયવી શારતભા ંમકુલા ઉય.  
(૬) કોઇ ણ ધભાના રોકોની રાગની દુબામ એલા કોઇ બચિંન્શો,કે મનળાનીલાી મમુતિઓ ફનાલલા, ખયીદલા, 

તથા લેચલા ઉય.  
(૭) શ્રી દુગાા ભાતાજીની મમુતિઓના મલવર્જન પણૂા થમા ફાદ તભાભ ભડંો ફ ેદદલવ કયતા લધાયે દદલવ સધુી 

યાખલા ઉય  
(૮) યભીટભા ંદળાાલેર રૂટ મવલામ અન્મ રૂટ ઉય મલવર્જન કયલા જલા ઉય. 
(૯) મમુતિઓની ફનાલટભા ંાણીભા વયતાથી ઓગી ન ળકે તેલા ઝેયી કેમભકર યકુ્ત યંગોનો ઉમોગ કયલા 

ઉય  
(૧૦) કોઇ ણ આમોજક/ વ્મક્ક્ત ીલાના ાણી ભાટે ઉમોગભા ંરેલાતા કુદયતી જ સ્ત્રોત જેલા કે, તાલ 

કુલા, નદી, નશયે લગેયે જેલી જગ્માએ ભા દુગાાની મમુતિઓન ુમલવર્જન કયી ળકળે નશ.. 
(૧૧)મમુતિ મલવર્જન ભાટે વયકાયશ્રીના લન અને માાલયણ મલબાગ/ કેન્રીમ પ્રદૂણ મનમરંી ણ ફોડા તથા ગજુયાત 

પ્રદૂણ મનમરંી ણ ફોડા દ્વાયા ઠયાલેર  દ્ધમત મવલામની કોઇ ણ ધ્ધમતથી મમુતિ મલવર્જન કયી ળકળે નશ..  
                      અમધક મખુ્મ વબચલ શ્રી લન અને માાલયણ મલબાગ , ગજુયાત યાજ્મ ગાધંીનગયનાઓના 

રી  નફંય  ઈએનલી/૧૦/૨૦૧૦/૧૦૦૪/ઇ તાયીખ ૨૬/૦૭/૨૦૧૦ દ્વાયા ાઠલેર કેન્રીમ પ્રદૂણ 
મનમરંી ણ ફોડા (વયકાયશ્રીના લન અને માાલયણ મલબાગ )  તયપથી દયીમા, નદી, તાલ, નશયેના ાણી 
તથા માાલયણભા ંથતા પ્રદુણને  અટકાલલા આેર સચુનો તથા ધી નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનુરના તાયીખ 
૦૯/૦૫/૨૦૧૩ ના હકુભ તથા નેળનર ટ્રીબ્યનુર વેન્ટ્રર ઝોન ફેન્ચ, બોારના તાયીખ ૧૮/૦૮/૨૦૧૫ના 
હકુભ આધાયે ઉય મજુફના પ્રમતફધં પયભાલલાભા ંઆલે છે. 

 

::  પ્રધતબાંધધત અમલવારીનો સમર્ તથા ધવસ્તાર :: 
સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય  શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ં તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૧ ના કલાક.-

૦૦/૦૦ થી તારીખ: ૧૫/૧૦/ર૦૨૧ ના કલાક.-૨૪/૦૦ આ હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે.  
 

:: ધિક્ષા :: 
આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મદકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ 

મજુફ મળક્ષાને ારી  થળે. 

આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભા આમવસ્ટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અને 
તેનાથી ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે 
ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

  :: જાહરે ધવજ્ઞપ્તત ::  

તભાભન ેવ્મદકતગત યીતે નોટીવની ફજલણી ક૨લી ળકમ ન શોમ આથી એક ત૨પી હકુભ કરૂ 
છુ.ંકે, જાશ૨ે જનતાની જાણ વારૂ સ્થાનીક લતાભાન૫રી , આકાળલાણી અન ેદુ૨દળાન કેન્ર ભા૨પતે પ્રમવધ્ધી ઘ્લાયા 
તથા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઈન્સ્ેકટ૨, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨, નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨ તથા ોરીવ 
કમભશ્ન૨ કચેયીના નોટીળ ફોડા ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવધ્ધી ક૨લાભા ંઆલળ ેતેભજ વશરેાઈથી જોઈ 
ળકામ તેલી જાશ૨ે જગ્માઓ ઉ૫૨ હકુભની નકર ચોંટાડી પ્રમવક્ઘ્ધ ક૨લાભા ં આલળે. ગજુયાત ોરીવ એકટ 
કરભ-૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ૫ણ આ હકુભની જાશયેાત ક૨લા અમધકૃત ગણાળ.ે 
                 આજ યોજ  તાયીખ : ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવકકો કયી આેર છે. 
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પ્રધત,                     
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વેક્ટય-૧,૨  તથા ટ્રાપીક અને ક્રાઇભ, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૪) તભાભ ો.સ્ટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર ઈન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. (તભાભ લતાભાન૫રી ો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આ૫લી.) 
 

સધવનર્ નકલ ૨વાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વબચલશ્રી, 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 કોટા , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલાનભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટા , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટા , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટા , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહભુાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત ) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત     ( સ્થામનક લતાભાનરી ો, આકાળલાણી તથા દુયદળાન કેન્ર ભા ંપ્રમવધ્ધ 

કયલા વારૂ.)  


