
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.19 ‚t.11-06-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  ™tuðu÷ ftuhtu™t ðtÞhË Ëk¢{ý™u r™Þkºtý{tk ÷tððt ÷uðt™t Út‚t r™ðthtí{f …„÷tytu 

ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- y{ŒtðtŒ BÞwr™.ftu…tuohuþ™ …rh…ºt ™k.13 ‚t.10-06-2020 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

™tuðu÷ ftuhtu™t ðtÞhË™e {nt{the™t r™Þkºtý{tk ÷tððt ÷uðt™t Út‚t r™ðthtí{f …„÷tytu yk‚„o‚ ƒÄt 

s f{o[the y™u rþûtftuyu ft{™t MÚt¤u VhrsÞt‚…ýu {tMf / VuËfðh …nuhðt™wk hnuþu. òu ft{™t MÚt¤u 

f{o[the y™u rþûtftuyu {tMf / VuËfðh …nuhu÷ ™ne ntuÞ ‚tu ‚uytu™e …tËuÚte Y.200/- Œkz …uxu ðËw÷ðt™t 

hnuþu ‚u{s ¾t‚tfeÞ htnu …„÷tk ÷uðt™t hnuþu.  

ftuLxÙtfx fu ytWx ËtuËeO„Úte Vhs ƒòð‚t f{o[theytuyu …ý ft{™t MÚt¤u VhrsÞt‚…ýu {tMf / 

VuËfðh …nuhðt™wk hnuþu. þt¤t{tk ytð‚t ðt÷eytu™u …ý {tMf / VuËfðh …nuhe™u s «ðuþ yt…ðt™tu 

hnuþu.  

yturVË / þt¤t™e r«{tEËeË{tk Útwkfðt ‚u{s „wxft, ‚{tfw ð„uhu ¾t‚t …fztÞ ‚tu ‚u{s ËtuþeÞ÷ 

zeMxLË™wk …t÷™ ™ fh™th ËkƒkrÄ‚ …tËuÚte Œkz ðËw÷ fhe yturVË ËtÚtu …hto{þo fhe s{t fhtððt™t hnuþu.  
 

rƒztý :- y{ŒtðtŒ BÞwr™.ftu…tuohuþ™ …rh…ºt ™k.13 ‚t.10-06-2020 

 

 

‚t.11-06-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 

 



 

અમદાવાદ િુનિસપલ કોપ રશન 

િુનિસપલ કિમશનર ી ની સે લ ઓફ સ 

સરદાર પટલ ભવન , દાણાપીઠ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 

પ રપ  lk:-    ૧૩ તા .    ૧0/૦૬/૨૦૨૦ 

િવષય : નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid  –  19) સં મણને િનયં ણમા ંલાવવા લેવાના થતા ં િનવારા મક  

પગલાઓં બાબત  
 

આથી ઝોનલ ઓફ સ સહ ત તમામ ડ. િુનિસપલ કિમશનર ી, આસી િુનિસપલ કિમશનર ી 

તથા ખાતાના વડા અિધકાર ીઓને તથા તમામ કમચાર ઓને જણાવવામા આવે છે ક બધા કમચાર ઓએ 

કામના થળે ફર યાત પણે મા ક / Face Cover પહરવા  ુરહશે. જો કામના થળે કમચાર એ મા ક / Face 

Cover પહરલ નહ  હોય તો તેઓ પાસેથી .૨૦૦/- દંડ તેમજ ખાતાક ય રાહ પગલા લેવામા આવશે.  
 

વ મુા  ખાતામા કો ાકટથી ક આઉટસોસીગથી ફરજ બ વતા હોય તેવા કમચાર ઓએ પણ 

કામના થળે ફર યાત પણે મા ક / Face Cover પહરવા  ુરહશે. જો કામના થળે કમચાર એ મા ક / Face 

Cover પહરલ નહ  હોય તો તેઓ પાસેથી .૨૦૦/- દંડ તેમજ  આઉટસોસીગ સં થા / કો ટાકટરને પેન ટ  

કરવામા આવશે.  
 

ઓફ સ િ માઈસીસમા ૂકંતા તેમજ ટુકા, તમા ુ, વગેર ઓફ સમા ખાતા પકડાય તો  તેમજ 

સોશીયલ ડ ટ સ ુ ં પાલન ન કરનાર  સબંિધત પાસેથી દંડ ખાતાના અિધકાર ીએ વ લૂ કર  

નાણાખંાતાના પરામશમા જમા કરાવવાનો રહશે. 
 

આ સર લુરનો અમલ ુ તપણે કરવાનો રહશે. 
 
 

સહ  : કુશ ુમાર  
િુનિસપલ કિમશનર 


