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જાહે રનામું
2005 ની કિમ-૩૦ તથા કિમ-૩૪ અને ગજરાત એપીડે લમક ડીસીઝ કોવીડ૧૯ રે ગ્યિેશન-૨૦૨૦ ની કિમ-૨ અન્વયે મળેિ સત્તાની રૂએ હું , ડો. દેવેશ પટે િ, આરોગ્ય અમિદાર, વડોદરા
મહાનગરપાલિકા, વડોદરા શહે રમાું નીચે મજબ અમિ કરવા જાણ કરૂ છું કે ,
The Disaster Management Act,

 સુંભલવત SUPER SPREADER તરીકે શાકભાજીનું વેચાણ કરતા ૨,૫૦૦ જટે િા ઈસમોએ નજીકના શહે રી પ્રાથલમક
આરોગ્ય કે ન્ર (UPHC) ખાતે જઈ દદન-૦૩ (ત્રણ) માું PRO-ACTIVE SCREENING કરાવી િેવાનું રહે શે અને
જરૂર જણાય તો SAMPLE િેવામાું મેડીકિ ઓદિસરશ્રીને સહકાર આપવાનો રહે શે. સ્ક્રીનીંગની કામગીરી બપોરે
૦૩=૦૦ થી સાુંજ ે ૦૬=૦૦ વાગ્યા સધી કરવામાું આવશે. સ્ક્રીનીંગ દરમ્યાન શાકભાજી વેચાણ કરનાર હાઇ રીસ્ક્ક
ઇસમો જઓ
ે અન્ય લબમારી જવે ી કે , ડાયાલબટીસ, હાઇપર ટે ન્શન, કીડનીની લબમારી, શ્વાસની બીમારી ધરાવે છે તેમને
Home Quarantine કરવામાું આવશે અને તેમની પરવાનગી રદ્દ કરવામાું આવશે. આ માટે દરે ક UPHC ખાતે દરે ક
વ્યદકતનું કાડડ રાખવામાું આવશે અને તે વ્યદકતએ દર ત્રણ દદવસે જ ે તે UPHC ખાતે અચક હાજર રહી સ્ક્રીનીંગ કરાવી
િેવાનું રહે શે જો વ્યદકત હાજર રહે વામાું લનષ્િળ રહે શે તો તેને તેના વ્યવસાય માટે આપેિ પરવાનગી આપોઆપ રદ્દ
થયેિી ગણાશે.
 જઓ
ે એ િોકડાઉન સમય દરમ્યાન ઈન્ડસ્ક્ટર ીઝ, હે લ્થ કે ર યલનટ્સ, દકાનો કે મોલ્સ લવગેરેને કાયડરત રાખવા તેમજ
શાકભાજી, િળિળાદદના વેચાણ અથે અલધકૃ ત કક્ષાએથી પાસ મેળવેિ છે અને જઓ
ે ને સરકારશ્રી ધ્વારા મલતત
(છટછાટ) આપવામાું આવેિ હોય તેવા તમામ વ્યલતતઓએ પોતાનું સતત SELF SCREENING કરવાનું રહે શે અને
તેઓને તાવ, શરદી, ખાુંસી, ગળાનો દખાવો, શ્વાસ િેવામાું તકિીિ લવગેરે પૈકી કોઈપણ િક્ષણ જણાય તો તૂતડ
નજીકના શહે રી પ્રાથલમક આરોગ્ય કે ન્ર (UPHC) અથવા VMC TOLL FREE NO. 1800 – 233 – 0265 ઉપર
જાણ કરવાની રહે શે અને પોતે હોમ આઇસોિેશનમાું રહે શે. તે ના કરે તો Epidemic Act, 1897 અુંતગડત એપીડે લમક
ડીસીઝ કોવીડ-૧૯ રે ગ્યિેશન-૨૦૨૦ મજબ કાયડવાહી કરવામાું આવશે.
 અલધકૃ ત વેચાણ કરતા એકમો જવે ા કે , દકાનો અને મોલ્સના સુંચાિકોને આથી ખાસ સલચત કરવામાું આવે છે કે ,
તેઓએ તેઓને તયાું આવતા ગ્રાહકો પૈકી જ ે ગ્રાહકે MASK ન પહે યું હોય, SOCIAL DISTANCING ન જાળવ્યું હોય
તેવા ગ્રાહકને કોઈપણ ચીજ-વસ્ક્તનું વેચાણ કરવું નહીં અને તે ગ્રાહકની લવગત TOLL FREE NO. 1800 – 233 –
0265 ઉપર જણાવવાની રહે શે.
 SOCIAL AUDITING ના ભાગરૂપે શહે રના નાગદરકોને જણાવવાનું કે કોઇ વ્યલતત જાહે ર જગ્યાએ SOCIAL
DISTANCING જાળવત ન હોય અથવા MASK ન પહે યડ હોય તેમ જણાય તો તે અુંગે કોઇપણ વ્યલતત ઉપરોતત ટોિ
ફ્રી નુંબર ઉપર જાણ કરી શકશે અથવા તેનો િોટો પાડી 99131-66666 ઉપર WhatsApp કરી શકશે. તે અુંગેની
િરીયાદના લનવારણ માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકા ધ્વારા તમામ વોડડ કક્ષાએ Quick Response Team (QRT)
બનાવવામાું આવશે.
ઉપર જણાવેિ લવગત બાબતે જ ે વ્યદકત લનષ્કાળજી દશાડવશે તેમની સામે Section 188 of Indian Penal
Code (45 of 1860) હે ઠળ કાયદેસરની લશક્ષાતમક કાયડવાહી કરવામાું આવશે જન
ે ી દરે ક નાગરીકે નોંધ િેવી.
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