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SSB/ADM/51       _____પેબ્રુઆયી 2021 

જડાલલા ભાટનેી વચૂનાઓ 

કનલડ-19 રકડાઉન છી પયીથી સ્કરૂ ળરૂઆત કયલા અગંે 

 

નિમ લારીઓ,  

 

1. જેભ કે તભે ફધાં જાણ છ કે કનલડ-19  યગચા ળરૂ થલાને કાયણે, બાયત વયકાય દ્લાયા અામેરી 

રકડાઉનની વૂચના ભુજફ, વૈનનક સ્કૂર ફારાચડી 18 ભાચચ, 2020 થી અવયકાયક યીતે ફંધ કયલાભાં આલી 

શતી. શલે ગુજયાત વયકાય અને વૈનનક સ્કૂર વવામટી, નલી દદલ્શી દ્લાયા તફક્કાલાય યીતે ળાા પયી ળરૂ 

કયલાની ભંજૂયી આલાભાં આલી છે. 

 

તફક્ક ધયણ પયી સ્કરૂ ળરૂ થલાની તાયીખ 

I X & XII 18 પેબ્રુઆયી 2021 

II IX & XI 01 ભાચચ 2021 

 

2. એ લાત ધ્માનભાં યાખ કે સ્કૂર યીટીગ વંૂણચ સ્લેનછછક ધયણે છે. જ લારીઓ તાના વંતાનને 

ભકરલા ન ભાંગતા શમ ત રેનખતભાં અવશભતી(અનનછછા) ભકરી ળકે છે. આ િકાયના નલદ્યાથીઓ ભાટે 

ઓનરાઇન લગો ચારુ યશેળે.  

 

3. જ કે, સ્કૂરભાં યીટીંગ કયલા ઇછછતા લારીઓ અને નલદ્યાથીને સ્કૂરભાં આલતા શેરા કેટનરક 

વૂચનાઓનું ારન કયલાનું યશેળે. જે નીચે િભાણે છે. 

 

(a) દયનળષ્ટ 'A' ભાં દળાચલેર પભેટ ભુજફ ળાાભાં જડાલા ભાટે રેનખત વંભનત યજૂ કયલી. 

(b) ભુવાપયી ળરૂ થમાના 48 કરાકની અંદય ઓથયાઇઝ્ડ ેથરજી રેફભાંથી કનલડ-19 ન ટેસ્ટ 

કયાલલ અને સ્કૂરભાં આગભન વભમે તે યજૂ કયલ. 

(c) તભાયે માચપ્ત ભાત્રાભાં કડા રાલલા. કયન્ટાઈન વભમગાા દયનભમાન નવનલર લસ્ત્રભાં શલું 

જરૂયી છે. દયટચ કયતી લખતે નીચેની આઇટમ્વ રાલલાની જરૂય છે:  

(i) ળટચ અને ટ્રાઉઝયની ફે જડી 

(ii) યભતગભતના કડાની ફે જડી - ળર્ટવચ / ટ્રાઉઝય 

(iii) માચપ્ત અન્ડયગભેન્ર્ટવ 

(iv) રંગની ફે ચાદય અને ધાફ 
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(v) ફુર સ્લેટય એક અને અડધા સ્રીવ્ઝ દયેકભાં 

(vi) ન્શાલાના વાફુ, ધલા ભાટેના વાફુ, ટૂથેસ્ટ, ટૂથબ્રળ, લાનું તેર, નેઇર કટય, કાંવક 

(viii) ટુલાર અને રૂભાર 

(ix) ચંરની એક જડી 

(x) નવનલર જૂતાની એક જડી 

(xi) ચાય ભાસ્ક 

(x) ગ્રવ્વની ફે જડી 

(x) વેનનટાઇઝય 

 

   (d) યીટીંગ વભમે કેડેર્ટવના મગ્મ યીતે લા કાેરા શલા જઈએ. 

 

   (e) નીચેના ચાટચ ભુજફ યીટીંગ કયલાનું યશેળે: - 

તાયીખ વભમ ધયણ-12 યર 

નફંય.  થી....િનત... 

ધયણ-10 યર નફંય. 

થી....િનત... 

18 Feb 

2021 

0700 - 1000 5536  to  5674 5876  to  5907 

1000 – 1300 5675  to  5701 5908  to  5932 

1300 – 1600 5704  to  5737 5933  to  6194 

1600 – 2100 5742  to  6055 6195  to  6332 

 

(f) તભાયા વંતાનને સ્કૂરભાં ભકરતા શેરા ભાતાનતાની પયજ અને કેડેર્ટવની પયજ ણ આ વૂચના 

વાથે વંરગ્ન છે. 

 

(4) ભાતાનતાને પયીથી જાણ કયલાભાં આલે છે કે ળાાભાં કેડેર્ટવ ભાટે ભફાઇર પનની ભંજૂયી નથી. 

ભશેયફાની કયીને ખાતયી કય કે સ્કૂરભાં દયટચ કયતી લખતે તભાયા વંતાને ભફાઇર પન વાથે યાખ્મ નથી 

ન,ે જ તેભની ાવે ભફાઇર ભી આલળે ત જપ્ત કયલાભાં આલળે અને નળસ્તબંગની કામચલાશી કયલાભાં 

આલળે. 

(5) તભને એ ણ નલનંતી કયલાભાં આલે છે કે તભાયા વંતાનની ફાકી યશેતી પી તત્કાનરક જભા કયાલ. 

 

 

(યલીન્દય સવશ) 

  ગુ કેપ્ટન 

  નિનન્વર 

 

 

 



કડેરે્ટવન ેસ્કરૂભા ંભકરતા શેરા ભાતાનતાની પયજ 

 

1. ભાતાનતાએ નીચેની ફાફત ય તેભના વંતાન વાથે ચચાચ કયલી અને ભાગચદળચન આલું જરૂયી છે 

(a) વાભાનજક અંતયનાં ધયણ અને તેનું ભશત્લ 

(b) શાથ ધલાની યીત 

(c) તાના લાયા છી લળરૂભ અને સ્નાન કયલાની જગ્મા અન્મને વાપ કયીને લાયલા આલા.  

(d) તેભની વરાભતી અને વુખાકાયી ભાટે વ્મનક્તગત સ્લછછતાનું ભશત્લ 

(e) ભાનનવક અને ળાયીદયક યીતે પીટ યશેલા ભાટે કવયત, મગ, ધ્માન, શ્લાવ રેલાનું ભશત્લ. 

(f) આયગ્મિદ ખયાકની ટેલ અને યગિનતકાયક ળનક્ત લધાયલાનાં ગરાં 

(g) નલા ઇન્સ્ટર કયેરા વાધનની કાજી રેલી 

(h) મગ્મ લા કાલા 

(j) અન્મ કેડેર્ટવને દાંનતમા, ટુલાર, અન્ડય ગાભેન્ર્ટવ અને ટ્રીભય જેલી વ્મનક્તગત વાભગ્રી ળેય કયલી કે 

લાયલી નશીં. 

(j) અન્મ કેડેર્ટવ વાથે ખાલા-ીલા ભાટે વભાન પ્રેટ અથલા ગ્રાવન ઉમગ ટાલ જઈએ. 

 (k) ફશુનલધ લયાળકતાચઓ દ્લાયા નનમંનત્રત વાભાન્મ લસ્તુન ઉમગ કેલી યીતે કયલ. 

(l) દૈનનક ધયણે ચશેયાના કલય / ભાસ્ક ફદરલાનું ભશત્લ વભજાલલું; ભાસ્ક ગુભાલલાન અથચ, કેભ કે કઈણ 

ભાસ્ક ખલામ તે ચે પેરાલલાનું એક સ્રત છે; ભાસ્ક ધમા છી જ પયીથી ઉમગભાં રેલા અથલા 

લાયલા; બજન અને અન્મ આલશ્મકતાઓ દયનભમાન લયામેર ભાસ્ક વાચલલું; લયામેર ભાસ્ક / 

ગ્રવ્વ લગેયેન મગ્મ નનકાર કયલ. 

 (m) કેમ્વની ફશાય ન નનકલું 

2. ફાકની તફીફી નસ્થનત નલળે કઈ ળંકાના દકસ્વાભાં, ભાતાનતા ફાકને ળાાએ ાછા ભકરળે નશીં. 

ભુવાપયી ળરૂ થમાના 48 કરાકની અંદય ઓથયાઇઝ્ડ ેથરજી રેફભાંથી કનલડ-19 ન ટેસ્ટ કયાલલ અને 

આગભન વભમે તે યજૂ કયલ. લારીઓએ સ્કૂર િળાવન દ્લાયા ભકલાભાં આલેર ફાંશેધયીત્ર આલું જરૂયી 

છે. 

 

 

 

 

 



કડેરે્ટવની પયજ 

 

1. ફધા કડેરે્ટન ે શાઉવ / બજનારમ / ળકૈ્ષનણક બ્રકભા ં અથલા અન્મ કઈ સ્થ ે શમ ત્માય ે

નનધાચદયત     ભાગચદર્શળકાઓનુ ંારન કયલુ ંડળે: - 

 

(a) કેડેર્ટવે અન્મ રકથી ઓછાભાં ઓછંુ 2 ભીટયનું અંતય જાલલાની અલધાયણાને વભજલી ડળે. 

(b) કેડેર્ટવે ઓછાભાં ઓછી 40 વેકંડ વુધી મગ્મ યીતે શાથ ધલાનું ળીખલું જરૂય છે. 

(c) આંખ, ભોં અને નાકને સ્ળચ ન કયલા ભાટે કેડેર્ટવને ળીખલું જઈએ. 

(d) યસ્તા ય થૂંકલું એ ગુન ગણાળે અને જે થૂંકળે તેની વાભે નળસ્તબંગની કામચલાશી કયલાભાં આલળે. 

(e)) તેઓએ વભજલું ડળે કે દયેક વભમે ચશેયનું કલય / ભાસ્ક શેયલું પયનજમાત છે. 

 (f) કેડેર્ટવ ભાટે ભશત્લૂણચ છે કે તે ળાયીદયક અને ભાનનવક યીતે દપટ યશે જેથી તાની જરૂદયમાતને વંબી 

ળકે. તંદુયસ્ત યશેલાથી તેઓ અન્મની વંબા ણ રઈ ળકળે. તેઓએ એલી િલૃનિઓ કયલી જઈએ જે 

યગિનતકાયક ળનક્ત લધાયી ળકે જેભાં કવયત, તંદુયસ્ત આશાય અને વભમવય ઉંઘ ળાભેર શઈ ળકે છે. 

(g) કેડેર્ટવે યલાનગી નલના શનસ્ટરની ભુરાકાત રેલી નશીં. 

(h) કેડેર્ટવ તેભના વાથીદાય અથલા અન્મ કઈની વાથે રાંછન / બેદબાલ કયળે નશીં, જ કઈ વ્મનક્ત 

ફીભાય શમ ત્માયે તણાલ વ્મનક્તની યગિનતકાયક ળનક્તને ભટા િભાણભાં અવય કયી ળકે છે. ફીજી ફાજુ જે 

યગચાાને કાયણે તણાલભાં છે તેભને તેભના નભત્રએ ણ ટેક આલ જઈએ. 

 (j) કનલડ-19 વંફંનધત કઈણ ખટી અપલા પેરાલલાની ફાફતને ગંબીયતાથી જલાભાં આલળે. 

(j) કેડેર્ટવ સ્લછછતા ભાટે ૂયા ાડલાભાં આલેર ઉકયણના કઈણ તૂટફૂટ / નલનાળને ટાલા ભાટે કાજી 

રેળે. 

(k) કેડેર્ટવ બજન, લગચ લગેયે ભાટે નક્કી કયેરા વભમનું ારન કયળે. 

(l) ફધા કેડેર્ટવ દ્લાયા લૉળરૂભ નળષ્ટાચાયનું ારન કયલું જઈએ. લૉળરૂભભાં વાભાનજક અંતય જાલી 

યાખલા ભાટે ફધા કેડેર્ટવને સ્નાન કયલા ભાટે નનધાચદયત વભમન ઉલ્રેખ કયલાભાં આલળે. 

(m) તભાભ કેડેર્ટવે સ્કૂરના કભચચાયીઓને વશકાય આલ જઈએ. 

(n) પેકલ્ટી વભ્મની વરાશ રેતી લખતે કેડેર્ટવ બીડ કયલાનું ટાળે. 

(o) કેડેર્ટવે બજનારમના નળષ્ટાચાયનું ારન કયલું ડળે અને તે નીચે ભુજફ છે: - 

       (i) બજનારમભાં િલેળતા શેરા અથલા ફશાય નીકતા શેરાં વાફુથી શાથ ધલા. 

      (ii) શાથ રૂછલા ભાટે વ્મનક્તગત રૂભારન ઉમગ કયલ. 



 

     (iii) બજનારમભાં નળફ્ટ(ાી)ભાં ખયાક આલાભાં આલળે અને કેડેર્ટવને તેભના 

 બજનની  નળફ્ટ(ાી) નલળે જાણકાયી શલી જઈએ. 

    (iv) ડાઇસનગ ટેફર ય નિ-પ્રેટેડ ફૂડ ીયવલાભાં આલળે. 

      (v) કેડેર્ટવે પક્ત નનધાચદયત જગ્માએ જ ફેવલાનું છે. 

     (vi) કેડેર્ટવને ડાઇસનગ શર નવલામ બજનારમભાં અન્મ કઈ ક્ષેત્રની ભુરાકાત રેલાની ભંજૂયી નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જડાણ -2 

લારી / કડેરે્ટવ ેઆલાનુ ંફાશંેધયી પભચ 

                                   સ્થ………………….. 

        તાયીખ…………………… 

િેક, 

શ્રી/ શ્રીભનત _________________________ 

કેડેટના ભાતાનતા/લારી  _________________   

યર નં. ___________________________ 

વૈનનક સ્કૂર _________________________ 

 

િનત, 

નિનન્વર 

વૈનનક સ્કૂર__________________ 

વયનાભું______________________________________________________ 

 

વતંાનન ેળાાભા ંભકરલા ભાટનેુ ંવશભતી ત્ર 

વય/ભેભ, 

1. શંુ, શ્રી/શ્રીભતી ______________________________________ વૈનનક સ્કૂરભાં 

અભ્માવ કયત લગચ _______ ન કેડેટ _________________________ (યર નં. 

________) ન ભાતા-નતા / લારી છંુ. ભને _______________________________ 

શાઉવ ભાસ્ટય / લૉડચ ફમ દ્લાયા ઇભેઇર / ટેનરપન કૉર દ્લાયા જાણ થઈ છે કે સ્કૂર 

______________________ ય ખુરી યશી છે. 

 

2. શંુ તભને જણાલલા ભાંગુ છંુ કે ભાય વંતાન કેડેટ ______________________________ 

(યર નંફય .________) ળૈક્ષનણક વત્રના વંતુરન ભાટે ળાાભાં જડાલા ભાટે ઉત્વુક છે. અભે, 

ભાતાનતા તયીકે ણ અભાયા વંતાનને સ્કૂરે ભકરલા તૈમાય છીએ. જ કે ળાાના લશીલટી તંત્ર દ્લાયા 

રેલાભાં આલળે તેલી વાલચેતીઓ અને વરાભતી અંગે અભને ૂય નલશ્લાવ છે, તેભ છતાં, અભે, 

ભાતાનતા/લારીઓ તેભ જ ભારં વંતાન કનલડ -19 ના ચેથી ઉદબલેરા જખભ અને ખતયાથી લાકેપ છે. 

અભે ળાા િળાવનને ખાતયી આીએ છીએ કે જ ભાય વંતાન ળાાભાં યશેલા દયનભમાન કનલડ - 19 નુ ં



વંક્ભણ થામ ત શંુ અથલા ભાયા દયલાયના વભ્મ તેના ભાટે અથલા તેના દયણાભ ભાટે ળાાને જલાફદાય 

નશીં ગણીએ. જ ભાયા વંતાનને સ્કૂર દ્લાયા નનઘાચદયત કઈણ કનલડ-19 ના સ્લાસ્્મ વુયક્ષાના ભાદંડનું 

ારન ન કયલા ય સ્કૂરભાંથી કાઢી ભુકલાભાં આલળે ત ભને કઈ આનિ નથી. 

3. ભેં ુયાલા રૂે એક િભાણત્ર જડમું છે કે ભાયા વંતાનની કનલડ-19 નું  ________________ ય 

યીક્ષણ કયલાભાં આવ્મું શતું અને તે/તેણીને કનલડ-19 નેગેદટલ જાશેય કયલાભાં આલી/આવ્મ છે. વયકાયના 

નનમભ અનુવાય કનલડ-19 વાભે ભાયા વંતાનના યવીકયણ ભાટે શંુ વ્મનક્તગત રૂે જલાફદાય શઈળ. શંુ એ 

ણ વભજંુ છંુ કે કટેન્ટભેન્ટ ઝનભાં યશેતા કેડેર્ટવને સ્કૂરભાં િલેળલાની ભંજૂયી આલાભાં આલળે નશીં. 

  

            આન/આની 

 

          (ભાતાનતા/લારીનું નાભ અને વશી)_________________________________________________ 

   (કેડેટના નાભ અને શસ્તાક્ષય)_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લારી / કડેરે્ટવ ેઆલાનુ ંફાશંેધયી પભચ 

            સ્થ………………….. 

     તાયીખ…………………… 

િેક, 

શ્રી/ શ્રીભનત __________________________ 

કેડેટના ભાતાનતા/લારી  __________________   

યર નં. _____________________________ 

વૈનનક સ્કૂર __________________________ 

 

િનત, 

નિનન્વર 

વૈનનક સ્કૂર__________________ 

વયનાભું______________________ 

વતંાનન ેળાાભા ંભકરલા ભાટનેુ ંઅવશભતી ત્ર 

1. શંુ, શ્રી / શ્રીભતી ________________________________________ વૈનનક સ્કૂરભાં 

અભ્માવ કયત લગચ _______ ન કેડેટ _______________________ (યર નં. ________) 

ન ભાતા-નતા / લારી છંુ. ભને ____________________________________ શાઉવ 

ભાસ્ટય / લૉડચ ફમ દ્લાયા ઇભેઇર / ટેનરપન કૉર દ્લાયા જાણ થઈ છે ક ે સ્કૂર 

____________________ ય ખુરી યશી છે. 

2. શંુ તભને જણાલલા ભાંગુ છંુ કે ભાય વંતાન કેડેટ ______________________________ 

(યર નંફય .________) ળૈક્ષનણક વત્રના વંતુરન ભાટે ળાાભાં જડાલા ભાટે ઉત્વુક નથી. અભે, 

ભાતાનતા તયીકે ણ અભાયા વંતાનને સ્કૂરે ભકરલા તૈમાય નથી. જ કે ળાાના લશીલટી તંત્ર દ્લાયા 

રેલાભાં આલળે તેલી વાલચેતીઓ અને વરાભતી અંગે અભને ૂય નલશ્લાવ છે, તેભ છતાં, અભે, 

ભાતાનતા/લારીઓ તેભ જ ભારં વંતાન કનલડ -19 ના ચેથી ઉદબલેરા જખભ અને ખતયાથી લાકેપ છે 

            આન/આની 

                              (ભાતાનતા/લારીનું નાભ અને વશી)___________________________________________ 

 

                                                        (કેડેટનું નાભ અને વશી)_____________________________________ 


