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-:: પોજદાયી કામયયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કરભ-૧૪૪  
ક્રભાકં:એસ.ફી./ ઇદ-એ-ધભરાદ- /૧૯૫/ય૦૨૧ 

લચંાણે રીધા 
(૧) ગ્રહુધલબાગ સચચલારમ ગાધંીનગય ક્રભાકં:ધલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨- B  તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧  

(૨)  અતે્રની કચેયીના ક્રભાકં :એસ.ફી./ ઇદ-એ-ધભરાદ- /૧૯૩/ય૦૨૧ 

 
 

 
 

૧.                 યાજ્મભા ંcovid-19 ના સકં્રભણની ફાફતને ધ્માને રેતા યાજ્મ સયકાય દ્વાયા ગ્રહુ  ધલબાગના 
તા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૧ ના હુકભ ક્રભાકં: ધલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨- B  થી સભગ્ર યાજ્મભા ં કેટરાક ધનમતં્રણો 
અભરભા ં મકુલાભા ં આલેર છે. જેની અલધી ગ્રહુ ધલબાગના તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ ના હકુભ ક્રભાકં:-ધલ-
૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨- B  થી તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ ના સલાયના  ૦૬/૦૦ કરાક થી તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ના 
સલાયના  ૦૬/૦૦ કરાક સધુી રફંાલલાભા ંઆલેર છે. જ્માયે  ગ્રહુ  ધલબાગના તા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૧ ના હુકભ 
ક્રભાકં: ધલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨- A  થી યાજ્મના ૦૮ ભહાનગયોભા ં  યાત્રી કપયય ુ તથા કેટરાક ધનમતં્રણો 
અભરભા ં મકુલાભા ં આલેર છે. જેની અલધી ગ્રહુ ધલબાગના તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ ના હકુભ ક્રભાકં:-ધલ-
૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ - A થી  તા. ૧૦/૧૦/૨૦૨૧ ના વલાયના .૦૬/૦૦ કરાકથી  તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ના 
વલાયના ૦૬/૦૦ સધુી રફંાલલાભા ંઆલેર છે. 
૨.  આ ઉયાતં ગ્રહુ ભતં્રારમ, બાયત સયકાય દ્વાયા ણ તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧ ના હુકભથી આગાભી 
તહલેાયોને અનરુક્ષીને ભાગયદળયક સચુનાઓ આેર છે. 
૩.                તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૧ના યોજ ઇદે-ધભરાદુન્નન્નફી સરલ્રરાહ ુઅરમહ ેલઆરેહી લસલ્રભ ( ઇદ-એ-
ધભરાદ) ના તહલેાયની ઉજલણી કયલાભા ં આલનાય છે. જે સદંબય જુલસુ સહીતના અન્નમ કામયક્રભની ઉજલણી 
કયલાની ભજૂંયી આલા અંગે ભેર યજુઆત સદંબે યાજ્મ સયકાય દ્વાયા નીચે ધનણયમ રેલાભા ંઆલેર છે.   

      લાસ્ તે, હુ ંઅજમકુભાય તોભય(આઇ.ી.એસ.) ોરીસ કધભશ્નય, સયુત ળહયે, પોજદાયી કામયયીતી 

અધધધનમભ -૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં-૨)ની કરભ-૧૪૪ અન્નલમે ભને ભેર સત્તાની રૂ એ નીચે મજુફ હકુભ કરંૂ છં. 

               નોંધ:-  આજ તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ સયકાયશ્રી દ્વાયા ઇદ-એ-ધભરાદના તહલેાયના  

જુલસુ અંગે ગાઇડ રાઇન ફહાય ાડલાભા ંઆલતા ગઇ કાર તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ અતે્રની 

કચેયીના ક્રભાકં :એસ.ફી./ ઇદ-એ-ધભરાદ- /૧૯૩/ય૦૨૧ થી પ્રધસધ્ધ કયલાભા ંઆલેર જાહયેનામુ ંયદ 

કયલાભા ંઆલે છે.    
 

-:હુકભ :-  
1. ઇદ-એ-ધભરાદ ના તહલેાયની ઉજલણી દયધભમાન ધનકનાય જુલસુભા ંભહતભ ૧૫ વ્મક્તતઓ અને એક જ 

લાહન સાભેર થઇ ળકળે. 
2. ઇદ-એ-ધભરાદના જુલસુન ુઆમોજન ભાત્ર દદલસ દયધભમાન જ કયી ળકાળે. 
3. ઇદ-એ-ધભરાદ ન ુજુલસુ જે ધલસ્તાયન ુહોમ તે ધલસ્તાયભા ંજ પયી ળકળે અને ળક્ય તેટરા ઓછા સભમભા ંપણૂય 

કયલાન ુયહળેે.  
4. ઇદ-એ-ધભરાદના જુલસુ અને અન્નમ ઉજલણી  દયધભમાન કોધલડ-૧૯ ગાઇડ રાઇનન ુચસુ્તણે ારન 

કયલાન ુયહળેે.   
 

 

 

 



--:ધલસ્તાય:- 
 

     સયુત  ળશયે ોરીવ કમભશ્નયેટ શકુભત શઠેનો વભગ્ર મલસ્તાય. 
 

:: અભરલાયીનો સભમ :: 

સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્ નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલસ્ તાયભા ંતા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ના કરાક:૦૦/૦૦ થી 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ના કરાક:૨૪/૦૦ સધુી આ હુકભનો અભર કયલાનો યશળેે.  

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

કરભ ૧૮૮, ની  જોગલાઇ  મજુફ મળક્ષાન ેાત્ર થળે. 

 

-:જાહયે ધલજ્ઞાન:- 

 

   હુ ંઆથી આદેળ આપુ ંછ ં કે, આ હુકભની જાશયેાત ઉય જણાલરે મલસ્તાયોભા ંવશરેાઇથી દેખી ળકામ 

તેલી જગ્માઓએ તનેી નકર ચોંટાડી, રાઉડ સ્ીકય લાશન દ્વાયા તેભજ સ્થામનક લતતભાન ત્રો, આકાળલાણી અને દૂયદળતન 

કેન્દ્રો ઉયથી પ્રમવધ્ધ કયાલવુ.ં 
 

આ હુકભ અન્દ્લમે સયુત  કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભત આમવસ્ટન્દ્ટ વફ ઇન્દ્વેકટય અને તેનાથી 
ઉયના દયજ્જજાના કોઇ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓન ેઆ જાશયેનાભાનંો બગં કયનાય ઇવભો વાભ ેબાયતીમ પોજદાયી 
અમધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

આજ તા.  ૧૭/૧૦/૨૦૨૧ ના  યોજ ભાયી સહી અને  ધસક્કા કયી આેર છે. 

 
પ્રધત, 
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, વકેટય-૧,૨ તથા ટ્રાફપક એન્દ્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે. 
(૨) . નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે 
(૩). ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે 
(૪). તભાભ ો.સ્ટે./ ળાખા ઈન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશે૨.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ સ્ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) કંટ્રોર ઇન્દ્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે (તભાભ લતતભાનત્રો તથા ન્દ્યઝુ ચનેરોન ેએક-એક નકર આલી). 
સધલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અન ેોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્દ્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશે૨/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્દ્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરકેટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્દ્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાફશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વવેન્દ્વ કોટત , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેજ૨શ્રી, ગલતનભને્દ્ટ પ્રવે લડોદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્દ્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ેો.સ્ટે. 
(૧૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટત , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્દ્ડ વળેન્દ્વ કોટત , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કોટત , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશે૨.( નાનપયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વલેા વદન અઠલારાઇન્દ્વ સયુત 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( સ્થામનક લતતભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળતન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.) 


