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ોરીવ કમભશ્ર્નયની કચેયી, સયુત ળશયે. 
ોરીવ બલન, ઠલારાઆન્વ, સયુત ળશયે-૩૯૫૦૦૧ 

મલળે ળાખા, કચેયી ટેરીપોન-૦૨૬૧ ૨૨૪૧૧૧૦ 

કંટ્રોર રૂભ પેકવ ન.ં ૦૨૬૧ ૨૨૪૧૩૦૪ 

e-mail : special.cp.sur@gmail.com 

 

::  જાહ૨ેનામ ું :: 
:: પોજદાયી કામયયીતી અધધધનમભ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નું ૨) ની કરભ-૧૪૪ અન્વમે કાઢેર હ કભ 

: ક્રભાુંક: એસ.ફી/ જાહયેનામ ું / ઉત્તયામણ તથા વાસી-ઉત્તયામણ તહવેાય અંગે/ ૦૬/૨૦૨૧ 
 
વુંચાણે રીધાાઃ-  
              (૧) ગ જયાત સયકાયના હ કભ ક્રભાુંકાઃ ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨, ગહૃધવબાગ, સચચવારમ, 

ગાુંધીનગય. તા. ૦૮/૦૧/૨૦૨૧ આધાયે.  
 

 તા.૧૪-૧૫/૦૧/૨૦૨૧ના ં યોજ ઈત્તયામણ તથા લાવી-ઈત્તયામણના  તશલેાયની ઈજલણી 
કયલાભા ંઅલતી શોમ છે. વાભાન્મ વજંોગોભા ંઈત્તયામણ તથા લાવી ઈત્તયામણના તશલેાયની ઈજલણી ભાટે 
ધાફા, ગાવીઓ તેભજ ખલુ્રા ભેદાનોભા ં ભોટી વખં્માભા ં એકમિત થતા શોમ છે. ભોટી વખં્માભા ં રોકો 
એકમિત  થલાથી કોયોના વકં્રભણ લધલાની ળકમતા યશરેી છે. અથી, સયુત ળશયેભા ંશારભા ંપ્રલતતભાન 
COVID-19  ની રયસ્થથમત ધ્માને રેતા ંતા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ સધુી નીચે મજુફની 
સચુનાઓ ભરભા ંમકુલાભા ંઅલે છે.  

                     ::પ્રધતફુંધધત ક્રુત્મો:: 
(૧) કોઆણ જાશયે થથો/ખલુ્રા ભેદાનો/ યથતાઓ લગેયે ય એકમિત થઆ ળકાળે નશીં તેભજ તગં 

ચગાલી ળકાળે નશીં. 
(ય) પ્રલતતભાન ભશાભાયીની રયસ્થથમતભા ંઈિામણનો તશલેાય ોતાના રયલાયના નજીકના વભ્મો ( close 

family members only ) વાથે જ ઈજલલાભા ંઅલે તે વરાશબર્ુત છે.  
(૩) ભાથક મલના કોઆણ વ્મરકતને ભકાન/પરેટના ધાફા/ગાવી કે વોવામટીના ભેદાનભા ં તગં 

ચગાલલાના શતેથુી એકમિત થઆ ળકળે નશીં. તમા ં ઈસ્થથત રોકોએ વોમળમર રડથટન્વીંગનુ ં ારન 
ને  વેનેટાઆઝયની વ્મલથથા પયજીમાતણે કયલાની યશળેે.  

(૪) ભકાન/પરેટના ધાફા/ગાવી કે યશણેાકં વોવામટીના ભેદાનભા ં તમાનંા યશીળ મવલામની કોઆણ 
વ્મરકતને પ્રલેળ અલાનો યશળેે નશીં. પરેટ/ યશણેાકં વોવામટી વફંધંીત કોઆણ સચુનાઓના બગં 
ફદર વોવામટી/પરેટના વેકે્રટયી/મધકૃત વ્મરકતઓ જલાફદાય યશળેે ને તેઓ મલરૂધ્ધ 
મનમભાનવુાયની કામદેવયની કામલાતશી કયલાભા ંઅલળે.  

(૫) ભકાન/પરેટના ધાફા/ગાવી કે યશણેાકં વોવામટીના ભેદાનભા ં ભોટી વખં્માભા ં રોકોના એકમિત 
થલા ય પ્રમતફધં યશળેે.  

(૬)  ભકાન/પરેટના ધાફા/ગાવી કે વોવામટીના ભેદાનભા ં રાઈડ થીકય, ડી.જે. થલા કોઆપ્ણ 
પ્રકાયની મ્ર્ઝુીક મવથટભ લગાડલાથી બીડ એકમિત થલાથી વોમળમર રડથટન્વીંગનો બગં થલાની 
તેભજ કોયોના વકં્રભણ લધલાની ળકમતા શોલાથી રાઈડ થીકય ડી.જે. તેભજ મ્ર્ઝુીક મવથટભનો 
ઈમોગ પ્રમતફમંધત યશળેે.  

(૭) ૬૫ લતથી લધ ુલમના લમથક વ્મરકતઓ, ન્મ યોગોથી ીડીત વ્મરકતઓ, વગબાત સ્ત્રીઓ ન ે૧૦ 
લતથી ઓછી લમના વ્મરકતઓ ઘયે યશ ેતે વરાશબર્ુત છે.  

(૮) કોઆણ વ્મરકત જાશયે જનતાની રાગણી દુબામ તેભજ જાશયે સરુેશળામંતનો બગં થામ તેલા કોઆણ 
પ્રકાયના રખાણો/થરોગન/ચચિો તગં ય  રખી ળકળે નશીં.  

(૯) નાભ. સમુપ્રભ કોટત/શાઆકોટત તથા NGT ની સચુનાઓ ન્લમે ચાઆનીઝ થકામ રેન્ટનત,ચાઆનીઝ તકુકર, 
થકામ રેન્ટનત, મવન્થેટીક/કાચં ામરેા ભાઝંા, પ્રાસ્ટિથટક દોયી મલગેયે ય પ્રમતફમંધત યશળેે. અ ગેગ ે
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ગશૃમલબાગના તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૦ ના િ ક્રભાકંઃ મલ-૨/ડી.એવ.એભ./૧૩૨૦૧૬/શા.કો.૦૨(ા. પા.) 
થી ામેર સચુનાઓનો ચથુતણ ેભર કયલાનો યશળેે.  

(૧૦) જે વ્મરકતઓ સયુત ળશયેભા ં જુદા- જુદા થથોએ અલેર તગં ફજાય જેલા કે યાદેંય, ભશીધયયુા 
બાગ, ચોકફજાય, લયાછા, મલગેયેની મરુાકાત ર ેતમાયે COVID-19  વફધંી રદળામનદેળો (Protocol )  
નો ચથુતણે ભર કયલાનો યશળેે ને સ્વ્મકતઓની વખં્મા ભમાતદીત યશ ે તે ભાટે ોરીવ 
કભતચાયીઓને વશકાય અલાનો યશળેે.  

(૧૧) COVID-19  વદંબ ે યાજમ વયકાય તથા કેન્ર વયકાય તેભજ િેથી  જાશયે કયલાભા ં અલેર 
જાશયેનાભા/ભાગતદળતક સચુનાઓનુ ંચથુતણ ેારન કયલાનુ ંયશળેે.  

(૧૨) ગશૃમલબાગના તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ના હકુભ ક્રભાકંઃ મલ.૧/કલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી અલાભા ં
અલેર રદળામનદેળોનો ચથુતણે  ભર કયલાનો યશળેે.  

(૧૩) િેથી ફશાય ાડલાભા ંઅલરે જાશયેનાભા (૧) ક્રભાકંઃ એવ.ફી./ચાઆનીઝ તકુકર ને ચાઆનીઝ/ 
નામરોન/વેન્થટીક દોયી ગેગે/૨૧૨/૨૦૨૦ તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૦ તથા (ય) ક્રભાકંઃ એવ.ફી./કોયોના 
લામયવ/૦૩/૨૦૨૧  તા.૩૧/૧૨/૨૦ નો કયપર્ ુ હકુભ તેભજ (૩) ક્રભાકંઃ એવ.ફી./કોયોના 
લામયવ/૦૪/૨૦૨૧ તા.૩૧/૧૨/૨૦ ન્લમે નરોક-૦૮ જાશયેનાભાભા ં રાગ ુ કયલાભા ં અલેર 
હકુભનો ચથુતણ ેભર કયલાનો યશળેે.  

          લાથ ત,ે હુ ંજમકુભાય તોભય (અઆ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે, પોજદાયી 
કામતયીતી મધમનમભ -૧૯૭૩(૧૯૭૪ના ન.ં-૨)ની કરભ-૧૪૪ ન્લમ ે ભને ભેર વત્તાની રૂ એ અથી 
હકુભ કરૂ ંછ ંકે, સયુત ળશયે મલથતાયભા ંકોઆણ વ્મરકતએ ઈકત જણાલેર સચુનાઓના બગં કયલા  ફદર  
પ્રમતફધં પયભાવ ુછ.ં 
 

: અભરવાયીનો સભમ અને ધવસ્તાય  ::  
     સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્નય શઠેના વભગ્ર મલથતાયભા ં તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૦૯-૦૦ થી 
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના ક.૨૪-૦૦ સધુી ભરભા ંયશળેે.  . 

ધિક્ષા 
અ હકુભનો બગં કયનાય થલા ઈલ્રઘંન કયનાય વ્મરકત બાયતીમ પોજદાયી મધમનમભ વન ે

૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ ને રાગ ુન્મ કાનનુી  જોગલાઆઓ વરશત, The Disaster Management Act-
2005 મજુફ મળક્ષાને ાિ થળે. 

:: જાહયે ધવજ્ઞાન :: 
 

       હુ ં અથી અદેળ અુ ંછ ંકે,  અ હકુભની જાશયેાત  ઈય જણાલેર મલથતાયોભા ંવશરેાઆથી  
દેખી ળકામ તેલી જગ્માઓએ  તેની નકર ચોંટાડી, રાઈડ થીકય લાશન ધ્લાયા  તેભજ થથામનક 
લતતભાનિો, અકાળલાણી ને દુયદળતન કેન્રો ઈયથી પ્રમવધ્ધ  કયાલવુ.ં  
              અ હકુભ ન્લમે  સયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા નાભત  અમવથટન્ટ ો.વફ. આન્થેકટય 
ને તેનાથી ઈયના દયજજાના કોઆણ ોરીવ મધકાયીશ્રીઓને અ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય આવભો 
વાભે બાયતીમ પોજદાયી મધમનમભ વન ે ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮ ને રાગ ુ ન્મ કાનનુી  જોગલાઆઓ 
વરશત, The Disaster Management Act-2005 મજુફ પયીમાદ ભાડંલા  ભાટે મધકૃત કયલાભા ંઅલે છે.  
              અજ તાયીખ : ૦૯/૦૧/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી ન ેમવકકો કયી અેર છે.  

 

. 
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પ્રધત,                
(૧) મધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, વેક્ટય-૧,૨ તથા ટ્રાપીક ને ક્રાઆભ  સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૨) નામફ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૩) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી તભાભ સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૪) તભાભ ો.થટે.ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઈડ થ ીક૨, લાશન દ્વાયા જાશયેાત કયાલલા 

વારૂ) 
(૫) તભાભ ળાખા ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૬) કંટ્રોર આન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતતભાનિો તથા ન્ર્ઝુ ચેનરોને એક-એક નકર અલી). 
સધવનમ નકર ૨વાના :- 
(૧) મધક મખુ્મ વચચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી ને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) મધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઇન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી ભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્ર્મુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઇન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ મધક્ષકશ્રી, સ૨ુત ગ્રામ્ મ 
(૧૦) મનમાભકશ્રી,ભારશતી ખાત,ુગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટત , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલનતભેન્ટ પ્રેવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ). 
(૧૩) ો.ઇન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.થટે. 
(૧૪) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, શાઇકોટત , ગ.ુયા., વોરા યોડ, ભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ડીથટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટત , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ચીપ જર્ડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટત , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકર્ટુીલ ભેજી.શ્રી, (નાનયુા ફહભુાી,સ૨ુત) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં, વેલાવદન-૨, ઠલારાઆન્વ, 
(૧૯) વરં્કુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત.(થ થામનક લતતભાનિો, અકાળલાણી તથા દુયદળતન કેન્ રભા ં  
      પ્રમવધ્ ધ કયલા વારૂ.) 


