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ક્રિાંક : જી/સીપી/જાહેરનામુ-Unlock-5/continue/4531/૨૦૨૦

વડોદરા શહેર, તારીખ :- ૦૨/૧૧/૨૦૨૦

-:: જાહેરનામુ :ફોજદારી કાર્યરરતી અધિધિર્મ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ િા િં.૨) િી કલમ.૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ ૩૭(૪) અન્વર્ે કાઢેલ હુકમ.
વંચાણે લીિા :-(૧) ગુજરાત સરકારશ્રી િા હુકમ ક્રમાંક:જીજી/૭૫/૨૦૨૦/ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦ આિારે .
(૨) ગુજરાત સરકારશ્રી િા હુકમ ક્રમાંક:જીજી/૬૫/૨૦૨૦/ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ આિારે .
(૩) ગુજરાત સરકારશ્રી િા હુકમ ક્રમાંક:ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ આિારે
(૪) ગુજરાત સરકારશ્રી િા હુકમ ક્રમાંક:ધવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦ આિારે
(5) કે ન્રીર્ ગ ૃહ મંત્રાલર્િા તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ િા હુકમ ક્રમાંક:40-3/2020-DM-I (A) આિારે

સિગ્ર દે શિાં COVID-19 ની અસરોને ધ્યાને લેતાં National Disaster Management Authority ના મનદે શો મુજબ
કેન્દ્રીય ગહૃ િંત્રાલયના તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના હક
ુ િ ક્રિાંક:40-3/2020-DM-I (A) થી બહાર પાડવાિાં આવેલ
ગાઇડલાઇનની અવમિ તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ના હક
ુ િ ક્રિાંક: 40-3/2020-DM-I(A) થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સુિી
લંબાવવાિાં આવેલ છે . કન્દ્ટે નિેન્દ્ટ ઝોનિાં તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સુિી lock down ની અવમિ લંબાવવાિાં આવી છે તથા
કન્દ્ટે નિેન્દ્ટ ઝોન મસવાયના મવસ્તારોિાં તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના હક
ુ િ અનુસારની િાગગદશગક સુચનાઓ અનુસાર મનયત
પ્રવ ૃમતઓ ચાલુ રાખવા હુકિ કરવાિાં આવેલ છે .
વાસ્તે,

હુ ં

આર.બી.બ્રહ્મભટૃ,

પોલીસ

કમિશનર,

વડોદરા

શહેર,

ગુજરાત

સરકારના

ગહૃ

મવભાગના

તા.૦૮/૧૧/૧૯૮૨ ના નોટીફીકેશન નં.જીજી/૪૨૨/સીઆરસી/૧૦૮૨/એિ તથા ગહૃ મવભાગના તા.૦૭/૦૧/૧૯૮૯ ના
સંકલીત જાહેરનાિાં નં.જીજી/ફકઅ/૧૦૮૮/૬૭૫૦/િ અન્દ્વયે િને િળે લ સત્તાની રૂએ

ફોજદારી કાયગરીતી અમિમનયિ

સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.૨)ની કલિ-૧૪૪ તથા ગુજરાત પોલીસ અમિમનયિની કલિ.૩૭(૪) અન્દ્વયે ઉપરોકત સંદભગ-૧
વાળા ગુજરાત સરકારશ્રી, ગહૃ મવભાગ, ગાંિીનગરના જાહેરનાિા અન્દ્વયે હક
ુ િ કરૂ છં કે,
::-હક
ુ િ-::
કન્દ્ટે િેન્દ્ટ ઝોનિાં લોકડાઉનની અવમિ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ ના ક્લાક:૨૪/૦૦ વાગ્યા સુિી લંબાવવાિાં આવે છે .
તથા ગહૃ મવભાગના તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ના જાહેરનાિા ક્રિાંક:જીજી/૬૫/૨૦૨૦/મવ.૧/કઅવ/ ૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી જાહેર
કરવાિાં આવેલ િાગગદશગક સુચનાઓ તેિજ તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ના હક
ુ િ ક્રિાંક:મવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી
તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦ ના હક
ુ િ ક્રિાંક:વ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી બહાર પાડવાિાં આવેલ SOP િાગગદશગક સુચનાઓ
નીચેની બાબતો મસવાય તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સુિી યથાવત રાખવાિાં આવે છે .
ગહૃ મવભાગના તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ના હક
ુ િ ક્રિાંક: મવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી બહાર પાડવાિાં આવેલ
સુચનાઓના પારા ૪(૨) તથા પારા ૫(૧) તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦ થી અિલિાં આવે તે રીતે નીચે મુજબ ફેરફાર કરવાિાં
આવે છે .
"લગ્િ / સત્કાર સમારં ભ જેવી અન્ર્ ઉજવણીઓ સંદભે ગહૃ ધવભાગિા તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ િા હુકમ ક્રમાંક:ધવ૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ િા પારા-૩ માં દર્ાય વેલ સુચિાઓનું પાલિ કરવાિી ર્રતે ખુલ્લા સ્થળોએ / બંિ સ્થળોએ,
સ્થળિી ક્ષમતાિા ૫૦% થી વધુ િરહ પરં ત ુ મહત્તમ ૨૦૦ વ્ર્ક્ક્તઓિી મર્ાય દામાં સમારોહ / પ્રસંગનું આર્ોજિ કરી ર્કાર્ે."
::--:ધવસ્તાર:વડોદરા ર્હેર પોલીસ કધમશ્નરે ટ હકુ મત હેઠળિો સમગ્ર ધવસ્તાર.
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અમલવારી :તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦ િા કલાક:૨૦/૦૦ વાગ્ર્ાથી તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૦ િા કલાક:૨૪/૦૦ સુિી અમલમાં રહેર્ે.
-:ધર્ક્ષા:આ હુકમિો ભંગ કરિાર અથવા ઉલ્લંઘિ કરિાર ભારતીર્ ફોજદારી અધિધિર્મ સિે-૧૮૬૦ િી કલમ ૧૮૮,
અિે લાગુ અન્ર્ કાન ૂિી જોગવાઈઓ સરહત, The Disaster Management Act, 2005િી કલમ ૫૧ થી ૬૦ િી જોગવાઈઓ
મુજબ તેમજ જી.પી.એક્ટ કલમ.૧૩૫ મુજબ્ ધર્ક્ષાિે પાત્ર થર્ે.
-:જાહેર ધવજ્ઞાપિ:હું આથી આદે ર્ આપું છં કે, આ હુકમિી જાહેરાત ઉપર જણાવેલ ધવસ્તારોમાં સહેલાઇથી દે ખી ર્કાર્ તેવી
જગ્ર્ાઓએ તેિી િકલ ચોંટાડી, લાઉડસ્પીકર વાહિ દ્વારા તેમજ સ્થાધિક વતયમાિ પત્રો, આકાર્વાણી અિે દૂ રદર્યિ કે ન્રો
ઉપરથી પ્રધસધ્િ કરાવવુ.ં
આ હુકમ અન્વર્ે વડોદરા ર્હેર કધમશ્નરે ટમાં ફરજ બજાવતા અિામય હેડ કોન્સ્ટે બલ અિે તેિાથી ઉપરિા દરજ્જજાિા
કોઇપણ પોલીસ અધિકારીશ્રીઓિે આ જાહેરિામાંિો ભંગ કરિાર ઇસમો સામે ભારતીર્ ફોજદારી અધિધિર્મ સિે-૧૮૬૦ િી
કલમ ૧૮૮ અિે લાગુ અન્ર્ કાન ૂિી જોગવાઈઓ સરહત, The Disaster Management Act, 2005 િી કલમ ૫૧ થી ૬૦
મુજબ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ.૧૩૫ મુજબ ફરીર્ાદ માંડવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવે છે .
આજ તા.

/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ િારી સહી અને મસક્કા કરી આપેલ છે .

(આર.બી.બ્રહ્મભટૃ)
પોલીસ કમિશ્નર,
વડોદરા શહેર
પ્રમત,
(૧) વડોદરા શહે૨ તિાિ પો.સ્ટે . ઈન્દ્ચાર્જશ્રીઓ (નકલો ચોંટાડી લાઉડસ્પીક૨ વાહન રારા જાહેરાત કરાવવા સારૂ)
(૨) વડોદરા શહે૨ પોલીસના તિાિ સ્કવોડ તથા શાખા ઈન્દ્ચાર્જશ્રીઓ
(૩) વડોદરા શહે૨ કંટ્રોલ રૂિ ઈન્દ્ચાર્જશ્રી પોલીસ જાણ તથા વતગિાન૫ત્રો રારા પ્રમસઘ્ધિ કરાવવા સારૂ
(૪) વડોદરા શહે૨ પોલીસના તિાિ નાયબ પોલીસ કમિશ્ન૨શ્રીઓ તથા િદદનીશ પોલીસ કમિશ્ન૨શ્રીઓ ત૨ફ.
જર્ભા૨તસહ િકલ ૨વાિા :(૧) પોલીસ િહામનરીક્ષકશ્રી, વડોદરા રે ન્દ્જ, વડોદરા
(૨) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ડીસ્ટ્રીકટ એન્દ્ડ સેશન્દ્સ કોટગ , વડોદરા
(૩) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, એડીશનલ સેશન્દ્સ્ કોટગ , વડોદરા.
(૪) ૨જીસ્ટ્રા૨શ્રી, ચીફ જયુડીશીયલ િેજી.કોટગ , વડોદરા.
(૫) મ્યુમનમસ૫લ કમિશ્ન૨શ્રી, વડોદરા શહે૨, વડોદરા.
(૬) કલેકટ૨ અને જીલ્લા િેજીસ્ટ્રે ટશ્રી, વડોદરા.
(૭) પોલીસ અમિક્ષકશ્રી, વડોદરા ગ્રામ્ય્, વડોદરા.
(૮) પોલીસ અમિક્ષકશ્રી, રે લ્વે વડોદરા તથા પોલીસ ઈન્દ્પેકટ૨શ્રી, વડોદરા રે લ્વે પોલીસ સ્ટે ્શન, વડોદરા.
(૯) જીલ્લા સ૨કારી વકીલશ્રી, સેસન્દ્સ કોટગ , વડોદરા.
(૧૦) િેનેજ૨શ્રી, સ૨કારી પ્રેસ,વડોદરા (ગેઝટ
ે ભાગ-૧ િાં પ્રમસધિ. કરી તેની ૨૫ નકલો અત્રે િોકલી આ૫વા સારૂ)
(૧૧) િાિલતદા૨ અને એકજીકયુટીવ િેજી.શ્રી, વડોદરા શહે૨, વડોદરા.
(૧૨) િાિલતદા૨ અને એકજીકયુટીવ િેજી.શ્રી, વડોદરા તાલુકા, વડોદરા.
(૧૩) સંયકુ ત િાહહતી મનયાિકશ્રી, કોઠી કચેરી, વડોદરા.
૨/- સ્થાધિક વતયમાિ૫ત્રોમાં તથા ચેિલોમાં ધવિા મુલ્ર્ે બહોળી પ્રધસક્ધિ ક૨વા ધવિંતી સહ.
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