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િનયમ િવભાગ 
 

માલપક દાવા અમપમકવ્ 

1. અટકાવ માટા સામાનય યવાાબાવર� 
 

 

માલપક 1.1  

િમપક� �ગેનમ કાયરવાાર અને  �વ્મ માટા યવાાબાવ ાબા 

કમર્ાવર� અઅવા કવાવાબ ્યાવસાિયક િમપક� મેનેયસર 

િનબ�શકના િનયમઆ સમ� અને �ે�ુ ંાાપન કવા. 
 

• ત ઈમાવ�ના કમર્ાવર� નમ્ેનમ �ાવરેઆો ન�ધયા 

પમા્ે િનબ�શકના િનયમઆ સમ� �ેવમ �ાપમમ ાામેપા ાે: 

માલપક 1.2 

ેા�વર કવઆ કા કમર્ાવર� માકંડ �ગેનમ �ાપમમ ોવમ મે�વે 

� DPH માકંડ ઈમાવ� કમર્ાવર �ાપમમ અઅયાસામ (સબંભર: 

http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp) દાવા 

સઅાિા� પલુુ મ િવવયવસસ ુબઆવ્ સાઅે ેસુગં� ાઆય, 

(સબંભર: http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp), 

�મા ંમાકંડ અટકાવ ટાકિનકસ, ઈનટવસેેટસર �વા બાેવાેના 

સાબનઆના ઉાયઆગ અને સઅાાન, માકંડનમ ાાયવરને ��ેવા 

માટાનમ િનવરક્ ાબિુ�, ાાઉસકરિા�ગ અને ઈમાવ� 

 �વ્મ િવિબ�, ઈમાવ� માટા ફ�વયાબ ન�બ્મ અને 

પિ�સાબ પઆટ્ક્ટસ, �� ાઆ�ાનમ  �ે ઉા્ાવ માટા �ેમના 

ોકમને �ૈયાવ ન કવર શકા �ેવા ભા�ન�આને મબબ કવવા માટા 

• ઉાવઆક� ઈમાવ�ના કમર્ાવર�નમ માવર �ાપમમમા ં

નમ્ેનમ િવવયવસસનુઆ સમાવેશ અ�આ ા�આ: 

http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp�
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ભપામ્ કાયરિવિબ �ેમય ાબા અસવકાવક માકંડ ઉા્ાવ અને 

િનયતં્ િવકટાઆનઆ સમાવેશ અાય ાે ાવંસ ુ�ે માત �ેના 

� નવ�ા ંય મયાર�બ� નઅમ. 
 
માલપક 1.4 

�નંકા ગા�ાના તબાવ ાવ ભાડા તાેપા ોકમઆો (ોટપે કા 

બ� િનક, સાે�ા�ાક અઅવા 30 �બવસઅમ �ાઆ સમય): 

• �ાામા ં�ાા બવ મ�ાને માકંડનમ ાાયવર માટા બાેવાે 

માટાના સાબનઆ  નકવા અને અવપઆકવા યઆઈો. 

• ેિુનિ�� કવવા�ુ ંવાાશે કા PCO અઅવા માકંડને ��ેવા 

માટા �ાપમમ ાામેપા કમર્ ાવર� દાવા બાેવાે કવવામા ં

તવશે. 

• િવન�ંમ કવવા ાવ DPH સટાફને બાેવાેના વાક��રસ તાવા. 

• �નંકા ગા�ાના પમઝ માટા અમાવઆ પિ��ાયા્મક બાેવાે 

પઆટઆક્પ નમ્ે પમા્ે ાે (સઅાનઆ, ત�િૃુ, ઉાયઆગમા ં

પેવાયેપા સાબનઆના નામ તાઆ): 

માલપક 1.6 

• માકંડના તશય અને સઅ�ા�ંવને અટકાવવા માટા સમા�ંવ 

વાા્ ાકં ોકમઆનમ વચ્ે ાબમ િ�વાડઆ અને �ડ ��ેમને 

સમપ કવઆ. 
 

• સમા�ંવ વાા્ ાકં ોકમઆનમ વચ્ે માકંડના તશય અને 

સઅ�ા�ંવને અટકાવવા માટા અમાવર ાાઉસકરિા�ગ અને 

ઈમાવ� બાેભા� િવિબ� નમ્ે પમા્ે ાે: 
 

 

માલપક 1.7 

      ્ટાઈ� ાે ા્કસ ્સપ�ગનમ સગવડ બવાવ�ા ંોકમઆો:  

•  નવ-ઈન વે�ે માકંડ િનયતં્ માટા ાનાવવામા ંતવેપા 

• અમે નમ્ે પમા્ે માકંડવઆબક તવવ્આ � નવા ાાડાા ાે: 

http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp�
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ટકાઉ માકંડવઆબક �સનકમ ોનકાસમેનટ કવવ � નવા ાાડઆ � 

� નવર ાાડવામા ંતવેપમ ્ટાઈ� અને ા્કસ ્સપ�ગમાઅંમ 

100%ને તવવર પે�ા ંાઆય. 

• સામાનય  સાવાને કાવ્ે ટકાઉ સાલા� ન અયા ાઆય �ેવા 

તવવ્આ �નવ કવઆ. 
 
    માલપક 1.8 અને 1.9 

• માકંડના ાયારામ્ના ંલ્ આ અને પક્આ �ગે ાબા ભા�ન�આ 

અને પમઝબાવકઆને મા�ા�મ � નવર ાાડઆ, �મા ંમાકંડનમ 

��ે, અટકાવ અને િનયતં્નઆ સમાવેશ અાય ાે ાવંસ ુ

�ે માત �ેના � નવ�ા મયાર�બ� નઅમ, બાેપા �વરકા, DPH 

ભા�ન� માકંડ િનયતં્ માગરબિશદકા� (સબંભર: DPH-દાવા 

� નવર ાાડાપ િતભાવમય માગરબિશદકા�  
http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp) 
ેા�ે ાે     

•  ભા�ન�આને DPH સાન ફાિંસસકઆ માકંડ ફ�વયાબ ન�બ્મ ાતક 
(http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp), 
�ેમય િમપક� ેા�ે માકંડના શકંાસાબ ઉબભવ �ગે  ્ 

કવવા માટા પેલે� ે ન્ ના � નવર ાાડઆ. 
            

• અમે ાબા ભા�ન�આ અને પમઝબાવકઆને ત �ાવરેે માકંડ 

અટકાવ િશક્ અને DPH સાન ફાિંસસકઆ માકંડ ફ�વયાબ 

ન�બ્મ ાતક � નવા ાાડાા ાે: 

     1.10 સાન ફાિંસસકઆ માકંડ ફ�વયાબ પિ�સાબ ન�બવાર 

• માકંડ અાાવાપના વ�રમાન પિ�સાબ ાવ નયવ વાેવા 

• અમાવર સાન ફાિંસસકઆ માકંડ ફ�વયાબ પિ�સાબ ન�બવાર�  

_______________________________________દાવા ત 

http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp�
http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp�
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માટા ન�બવાર  �વઆ 

(http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.aspેા�ે 

પયનન માટા� ુ ંટાટાપેટ) (ોટપે કા ેવાઈ�ુ ંિનવરક્ અને 

સમા�ંવ ોકમઆ�ુ ંિનવરક્, ભા�ન�આને નઆ�ટસ, ોકમ �ૈયાવર 

િનવરક્, સાવવાવનઆ પકાવ, સઅાન અને �ાવરેઆ, ફ્પઆ-

અા િનવરક્આ. 

• યનવર િનવરક્આ અને સાવવાવઆ અયા ાે �ેનમ ેવાઈ કવવા 

માટા અને પ્યાામ્ને િન નર� કવવા માટાના ્ાપમ વાાપા 

પય્નઆ �ગે ન�બ કવવા માટા DPH િનયામક સટાફને 

ન�બવાર � નવર ાાડઆ. 
 

સઅાને____________________________________ 

વાેવામા ંતવમ ાે. 

2. માકંડઆના ભા�ન� અાાવાપ ાાબનમ કાયરવાાર� 
 

 

      માલપક 2.1 and 2.2  

માકંડ �ગે ભા�ન�નઆ અાાવાપ મે�વવા ાવ: 

• માકંડ �ગે ભા�ન�નમ ફ�વયાબ મળયાના ાે ્ાા ુ�બવસનમ 

�બવ ભા�ન�ને ન�બાયેપ ફ�વયાબનમ ોક નકપ DPH 

ઉા્ાવ ાાાપા ંોકમનમ �ૈયાવર માટા પમાલ્� ે ન્ ના� 

� નવર ાાડઆ (િતભાિવય ટાટેપેટ અાટ ઉાપ બ ાે 
http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp).  

• સાન ફાિંસસકઆ માકંડ ફ�વયાબ પિ�સાબ ન�બવારનઆ ઉાયઆગ 

કવરને ભા�ન�નમ ફ�વયાબ પ્યે ાાપ ્ાપમ વાાપ પિ�સાબ 

• અમાવઆ ફ�વયાબ પિ�સાબ પઆટઆક્પ નમ્ે પમા્ે ાે: 

(ભા�ન� કઆને ફ�વયાબ તાે ાે, કઆ્ પિ�સાબ તાે ાે, કઆ્ 

ોકમનમ �ૈયાવર માટા પમાલ્� ે ન્ ના� તાે ાે વગેવાના 

નામ તાઆ.) 

http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp�
http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp�
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ન�બઆ. 
 
માલપક 2.4, 2.5 and 2.6 

• ભા�ન�નઆ માકંડ ફ�વયાબ અાાવાપ મે�્યાના ાે ્ાા ુ

�બવસનમ �બવ ભા�ન�નમ ફ�વયાબનમ �ાાસ કવવા માટા 

PCO સાઅે કવાવ કવઆ. િનવરક્ PCO દાવા અ�ુ ંયઆઈો. 

કવાવાબ િનવરક્ સેવા� સમયસવ � નવર ાાડવામા ં

તવશે. 

• ેિુનિ�� કવઆ કા PCO ાબા ોકમઆ અઅવા શનમા ંન�બાયેપ 

વાા્ ાકં ોકમનમ ન�કના ાબા ોકમઆ (ોટપે કા �ેનમ 

ઉાવ, નમ્ે, ાાસે અને સામસામે)�ુ ંિનવરક્ કવા. માકંડ�ુ ં

પ્યાામ્ �મા ંય્ાંુ ંાઆય �ેવા ાાસેના ોકમઆ 

શનત�ના વાા્ ાકં ોકમ માટા યનવર ાઆય �ેવમ સમાન 

ઉાશમન �ાયા�મા ંબાેપ કવવામા ંતવશે અને સમાન 

ફ�વયાબ પિ�સાબ ન�બવારમા ં  ંક કવવામા ંતવમ શકા ાે. 

• ેા�વર કવઆ કા �ાાસ કવાયેપા ોકમઆમા ંાબા ભા�ન�આ 

PCO િનવરક્ અાાવાપ મે�્યાના ોક ્ાા ુ�બવસનમ 

�બવ �ેમના ોકમ સાઅે સાંિંબ� PCOના �ાવ્આનમ 

નઆ�ટસ મે�વે. સામાનય િવસ�ાવઆમા ં�ાવ્આ માટા ેા�વર 

કવઆ કા ાબા ભા�ન�આ PCOના �ાવ્આનમ નઆ�ટસ મે�વે. 
 

• ભા�ન�નમ ફ�વયાબનમ ેવાઈ કવવા માટા માવઆ પમાલ્� 

પઆટઆક્પ નમ્ે પમા્ે ાે, �મા ંકવાવાબ PCOને માવર 

ે ન્ ના�નઆ ા્ સમાવેશ અાય ાે: 

http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp�
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3. પ્યાામ્નમ ેા�વર ાાબ ઉા્ાવ માટાનમ �ૈયાવર 
 
 

 
 

માલપક 3.1      

• ફ�વયાબનમ ેવાઈના ાે �બવસનમ �બવ અ�વુ�� સાવવાવ 

માટા PCO સેવા�  �વઆ (ોકમનમ �ૈયાવર ાાબ અને 

PCOનમ ઉાપ બ�ા ાાબ ઉા્ાવ અશે). 

• વાા્ ાકં ોકમ(મઆ) અઅવા સામાનય િવસ�ાવમા ંમાકંડના 

પ્યાામ્નમ ેા�વર કવ�ા ંઅાાવાપ મળયાના ાે ્ાા ુ

�બવસનમ �બવ �યા ંમાકંડનમ ાાયવરનમ ેવાઈ અઈ ાઆય 

�ેવા ાબા ોકમઆમા ંમાકંડ અને �ેમના �ડાને �નવ કવવા 

માટાના ઉા્ાવ માટા PCO સાઅેનઆ કવાવ, ાબા સામાનય 

ાેઠક િવસ�ાવઆ, ક્વા સગંા �વડા�, ા્પવે અને પ્ન્ર 

નમ સ�ા�.  

• કવાવાબ સેવા� સમયસવ � નવર ાાડવામા ંતવશે � 

ભા�ન� ોકમનમ �ૈયાવર માટા � નવ�આ સમય તાશે. 

• ેા�વર કવઆ કા PCO ાબમ િ�વાડ, ાેઝા્ડર, ાાવરના િસપ, 

ાઅાવરનમ ફામ, ્ટાઈ, ા્કસ ્સપ�ગ, ફિનદ્વ અને કપઆઝેટ 

અઅવા અનય ��ેાયેપ તશય સઅાનઆનઆ ઉા્ાવ કવા. 
 

• માવઆ PCO કવાવ ઉા્ાવના નમ્ેના ્યાાને ે ન્ વે ાે: 

    માલપક 3.2  • ઉા્ાવ માટા ભા�ન�આને �ેમના ોકમ �ૈયાવ કવવા માટા 
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• ્આ�સ ઉા્ાવનમ �ાવરે અને PCO દાવા � નવર ાાડવામા ં

તવેપ ોકમનમ �ૈયાવરનમ �ાાસયાબર ાાાપા ંોકમનમ 

�ૈયાવર માટા ભા�ન�નમ યવાાબાવર ે ન્ વ�મ �ાામા ં�ાર 

ાે ્ાા ુ�બવસનમ પેલે� નઆ�ટસ ાબા અસવગસ� ભા�ન�આને 

તાઆ. નઆ�ટસમા ંોવમ મા�ા�મનઆ સમાવેશ અાય ાે કા 

માકંડઅમ પ્યાાિમ� ્ય્ક�ગ� ્મયઆ કા િનકાપ માટા 

િન�બ�ષટ કવાયેપ ફિનદિશ�ગ PCO દાવા ોકમ ઉા્ાવ ાાાપા ં

�નવ કવવામા ંતવશે નાટ �ેમા ંપ્ન્રમા ંનાંે વામા ં

તવનાવ ાૅગમા ં નકાપા કાડા ંઅને PCOો � ્મયઆ 

ાૅગમા ં નકરને ઑફસાઈટ ઉા્ાવ માટા �નવ કવવાનઆ તબાશ 

તેયઆ ાઆય �ે અાવાબના ાે. 
 

િનબ� િશ� કવ�મ માવર �ેમને મઆકપેપમ પેલે� નઆ�ટસમા ં

નમ્ેનાનઆ સમાવેશ અાય ાે: 

    માલપક 3.3  

• ભા�ન�આને ત ્મયઆ � નવર ાાડઆ: 

- ટકાઉ, સમપ કવર શકાય �ેવમ ્આખેમ ેપાલસટક ાૅ ઝ 

�નઆ પ્ન્રમા ંકાડા ં નકાય �ે ાાાપા ંઅને 

્યાવાાબના સમય માટા અપગ ાૅલગ�ગ માટા 

ઉાયઆગ અાય (પ્ન્રમા ં નકાયેપા કાડા ંકા � નવમ 

્આખેમ સમપ કવાપમ ેપાલસટક ાૅગમા ં નકાયા ાઆય �ે 

્મયઆના �નુ:પ્યાામ્ને ટા�શે), 

- (વૈક�ટાક) પ્ન્ર નમમા ંપ્યાાિમ� ્મયઆ�ુ ંવાન 

• ભા�ન�આને �ેમના કાડા ંબઆવા �ગેનમ યવાાબાવર �અા 

�મને સાાય�ાનમ યનવ ાઆય �ેવા પઆકઆ માટા સસંાબનઆનમ 

યાબર િવશે નમ્ેના �વુવઠા�, ે ન્ ના� �ુ ંભા�ન�આને � નવા 

ાા�ુ ં�:ં 
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કવવા માટા ાા્મમા ં�ગ�ર શકા �ેવમ પ્ન્ર ાૅ ઝ. 

• ભા�ન�આને ાબમ ાવંસ ુયનવર ્મયઆ સમપ કવાપમ ાૅગમા ં

વાેવાનમ સપાા તાઆ � ોકઅમ વ� ુસાવવાવ 

સમયગા�ા બવિમયાન ્યવાાન ાઆય ્યા ંેબુમ. 

• યનવ ાડા �ે પમા્ે ાબા ભા�ન�આને સાવરયિનક વર�ે 

સમિઅદ� અને �ાા ભાવના સસંાબનઆનમ યાબર � નવર ાાડઆ 

� સભંિવ�ા્ે �ેમને ોકમનમ �ૈયાવર અને પ્ન્ર 

સેવામા ંમબબ કવા 

• �ામામ વર�ે ન�બાયેપ અાગં�ા� બવાવ�ા ભા�ન�આ માટા 

યનવર વાાઠા્ � ન�ંુ ાાડવા માટા પા� ુાડ�ા ંશાાવ અને 

ાવગ્ાના,ં વા�ય અને ફાડવપ કા� નન દાવા યનવર ાબ ેબુમ  

યનવર સાાય�ાનમ ગઆઠવ્ કવઆ (બા.�. નમનમ �ૈયાવર, 

વૈક�ટાક ાેસટ ઉા્ાવ �ગે મબબ). 
 
     માલપક 3.4  

• ઉા્ાવ ાાાપા ંપ્યાાિમ� વાા્ ાકં ોકમઆમાઅંમ કઆઈા્ 

્મયઆ �નવ કવવામા ંતવે �ેનમ મ�ંનવર ન તાઆ �અમ 

ા�વસવનમ �બવ અનય િવસ�ાવઆમા ંમાકંડના પસાવ્ને 

અટકાવમ શકાય, �મા ંપ્ન્રમા ંનાંે વામા ંતવનાવ ાૅ ડ 

કાડા ંઅને PCOો � ્મયઆ ાૅગમા ં નકરને ઑફસાઈટ 

ઉા્ાવ માટા �નવ કવવાનઆ તબાશ તેયઆ ાઆય �ે 

• નમ્ે પમા્ે ઉા્ાવ ાાાપા ંભા�ન�આને �ેમના ોકમમાઅંમ 

સભંિવ�ા્ે પ્યાાિમ� ્મયઆ �નવ ન કવવા માટા �ુ ં ્ 

ક�ંુ �:ં 
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અાવાબના ાે. 
 
 

4. ઉા્ાવ માટા ભા�ન� અને PCO કાયરવાાર�નઆ 

સમનવય: 
 
 

 

    માલપક 4.1  

• ઉા્ાવ અાય �ેનમ ્આ�સ �ાવરે અને સમય, � ઉા્ાવ 

અવાનઆ ાઆય �ે �અા ભા�ન�ે �ેમના ોકમમાઅંમ �ટપઆ 

સમય ગેવાાયવ વાા�ુ ંાડા �ે સમયગા�ા �ગે ભા�ન�આને 

પ્યેક ઉા્ાવ ાાાપા ં�ાામા ં�ાા ાે ્ાા ુ�બવસ 

ાાાપા ં ્ કવઆ. 
     

• ત ઉા્ાવ �ગે�ુ ંિનવેબન ાે � �ુ ંભા�ન�આને � ન�ંુ ાા�ુ ં�:ં 
 

    માલપક 4.3  

• પ્યાવઆા્ના �નુ:ઉબભવને અટકાવવા માટા PCO સાવવાવ 

� નવર અયા ાાબ બરવાપ, ા� અને ફશરમા ંકઆઈા્ ાાકર 

વાા�ા પવેશના લા��ુ� સમપ કવઆ. 
 

• PCO સાવવાવ ાાબ પવેશ લા��ુ� સમપ કવવા માટા ત 

અમાવઆ પઆટઆક્પ ાે (ઈમાવ�ના ંકમર્ાવર�, વાવાયેપમ 

્મયઆના નામ તાઆ): 

5. ાયારાિમ� ાબાઅદના ઉા્ાવ ાાબના િનકાપનઆ 

સમનવય: 
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    માલપક 5.2  

• ો ેા�વર કવવા ઈચાઆ કા PCO દાવા િનકાપ માટા િન�બ�ષટ 

ાબમ ્મયઆ �મ કા ભાવા પ્યાાિમ� ્ટાઈ�, ફિનદિશ�ગ 

અને ભા�ન�નમ ્ય્ક�ગ� વસસ�ુનઆ પઅમ PCO દાવા U.S. 

EPAનમ યસંનુાશક પેાપ ે ન્ ના� પમા્ે ઉા્ાવ અયઆ 

ાઆય (ોટપે કા યનવર સખંયામા ંઉા્ાવ), ્યાવાાબ ડાપ 

ાૅગમા ં નકાય અને િનકાપ ાાાપા ંમાકંડઅમ પ્યાાિમ� ાે 

�ે�ુ ંપેાપ માવવામા ંતવે �અમ ત ્મયઆ સાઈડવ્ક કા 

ડટાસટવમાઅંમ �નુ:ઉાયઆગ માટા ઉાાડવા�ુ ંપઆ્સાાન ન 

મ�ે. 

• ભા�ન�આને  ્ કવઆ કા ફ�કર બાવાયેપમ ્મયઆનઆ ઉા્ાવ અયઆ 

ાઆય �આ ા્ �ે�ુ ં�વસાય�કપ�ગ કા �નુ:વે્ા્ ન અ�ુ ં

યઆઈો. 

• િનકાપ માટા િન�બ�ષટ ાયારાિમ� ્ય્ક�ગ� ્મયઆ માટા 

ઉાયઆગ અાય �ે માટા ટકાઉ અને સમપ કવર શકાય �ેવમ 

ેપાલસટક ાૅ ઝ ભા�ન�આને � નવર ાાડઆ. 

• PCO દાવા િનકાપ માટા િન�બ�ષટ ્મયઆનઆ યઆ ય વર�ે 

ઉા્ાવ કવવામા ંતવે, ડાપ ાૅગમા ં નકવામા ંતવે અને 

પેાપ કવવામા ંતવે �ે ેિુનિ�� કવવા માટા �ુ ં

ભાડ્��આને ત મા�ા�મ ત�ુ ં�:ં 

6. માકંડ પ્યાામ્ના ઉાશમન �ગે ેવાઈ અને સવંાબ 
: 
 

 

     માલપક 6.1 and 6.2 

• ેા�વર કવઆ કા અસવકાવક સાવવાવ ેિુનિ�� કવવા માટા 

• ત �ાપમમ ાામેપ ઈમાવ�ના કમર્ાવર� નમ્ે પમા્ે 6 

અઠવા�ડયાનમ બાેવાેના ંપઆટઆક્પ�ુ ંસ ં્ ાપન કવા ાે: 

http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp�


માકંડ અટકાવ અને િનયતં્ માટા ન નનાના પેલે� તયઆયન; http://www.sfdph.org/dph/EH/housing/BedBugs.asp) 
 

11/12 

�ાામા ં�ાા ા અઠવા�ડયા માટા બાેવાેના સાબનઆનઆ 

ઉાયઆગ અાય. 

• માત �ાપમમ ાામેપ કમર્ ાવર અઅવા PCOને બાેવાે 

સાબનઆ  નકવા બઆ. 

• �ાપમમ ાામેપ કમર્ાવર અઅવા �આ PCO દાવા બાેવાેના 

સાબનઆ�ુ ંસમયા�ંવા િનવરક્ � ન�ંુ ાાડઆ. 

• બાેવાેના સાબનના સમયા�ંવા િનવરક્ને ન�બવા માટા 

સાન ફાિંસસકઆ માકંડ ફ�વયાબ પિ�સાબ ન�બવારનઆ ઉાયઆગ 

કવઆ. 

• િવન�ંમ કવવા ાવ સમમકા માટા DPH િનયામક સટાફ અને 

અસવગસ� ભા�ન�આને ન�બવાર � નવર ાાડઆ. 
 
    માલપક 6.3 

• યઆ બાેવાેમા ંમાકંડનમ વ� ુાાયવર ન ય્ાય �આ ા 

અટઃઅવા�ડયાના બાેવાેના સમયગા�ાના સમાાન વે�ે 

અસવગસ� ભા�ન�આને પેલે� નઆ�ટસ � નવર ાાડઆ કા ઉાશમન 

અઈ ગંુ ંાે. 

• યઆ બાેવાેમા ંમાકંડનમ સ�� ાાયવર ય્ાય �આ અસવગસ� 

ભા�ન�આને પેલે� નઆ�ટસ � નવર ાાડઆ કા િનબ�શકના િનયમઆના 

િવભાગ માલપક 3.1મા ંે ન્ ્યા પમા્ે સાવવાવ માટા �ૈયાવર 

ફવરઅમ કવવામા ંતવશે. 

• ા અઠવા�ડયાના બાેવાે સમયગા�ાના સફ� સમાાન 

ાાબ મ� � નવર ાાડાપા ત પેલે� નઆ�ટસ ાે: 
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