
મુ યમં ી ી ભૂપે  પટેલના અ ય થાને મળલેી કોર કિમટીની બેઠકમા ં રાજયમા ં વતમાન 
કોરોના સં મણની િ થિતની સમી ા હાથ ધરીને રાજયના નાગ રકોના વા ય –  આરો યના િવશાળ 
હતમા ંકેટલાક મહ વના િનણયો લવેામાં આ યા છે.  

મહેસૂલ મં ી ી રાજે ભાઈ િ વેદી, િશ ણ મં ી ી તુભાઈ વાઘાણી તથા  આરો ય મં ી ી 
િષકેશભાઈ પટેલ તેમજ મુ યસિચવ ી પંકજ કુમાર, મુ યમં ી ીના મુ ય અ સિચવ ી કૈલાસનાથન 

તેમજ ગૃહ િવભાગના અિધક મુ યસિચવ ી રાજકુમાર અને વ ર  સિચવોની આ બેઠકમાં જ ે િનણયો 
લેવામા ંઆ યા છે તે મુજબ.  
  રાજયમાં કોરોનાની વતમાન િ થતીની  સમી ા કરી તા.૩૦.૧૧.૨૦૨૧ના ૨૦૨૧ના  હુકમ  
માકં : િવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨– A  તથા તા.૨૪.૧૨.૨૦૨૧ના હુકમ માકં: િવ-

૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી રાજયના ૮ શહેરોમા ં રાિ  ક યુ તથા અમલમા ં મુકવામા ં આવેલ  
િનયં ણો તેમજ ગૃહ િવભાગના તા.૩૦.૧૧.૨૦૨૧ના હુકમ માકં: િવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨–

Bથી સમ  રાજયમાં મુકવામાં આવેલ િનયં ણોની અવિધ તા.૦૭.૦૧.૨૦૨૨ સુધી લંબાવવામાં આવેલ  
છે. 
૨.  કે ીય ગૃહ મં ાલયના તા.૨૭.૧૨.૨૦૨૧ના  હુકમ અનુસાર  કે ીય આરો ય અને પરીવાર 

યાણ મં ાલયના તા.૨૧.૧૨.૨૦૨૧ના અ.સ.પ થી રાજયોને કોરોનાનો યાપ અટકાવવા માટે 
આપવામાં આવેલ સૂચનાઓનો રાજય સરકાર ારા અમલ કરવાનો રહે છે.  
૩. રાજયની વતમાન પ રિ થતી અંગ ે મુ યમં ી ીની અ ય તામા ં મળલે કોર કિમ ટની બઠેકમા ં
સમી ા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી. સમી ા બાદ રાજયમા ંનીચે મુજબના િનયં ણો તા.૦૮.૦૧.૨૦૨૨થી 
તા.૧૫.૦૧.૨૦૨૨ સુધી અમલમા ંમૂકવા િનણય લેવામાં આવેલ છે.  
૪. િનયં ણો:  
 ૪(૧) શહેરો માટેના િનયં ણો:  
અન.ુ  િવગતો  િનયં ણો  

૧. રાિ  કર ય ુ રાજયના અમદાવાદ શહેર, વડોદરા શહેર,સુરત શહેર,રાજકોટ 

શહેર, ભાવનગર શહેર, મનગર શહેર, જુનાગઢ શહેર, 
ગાંધીનગર શહેર, ઉપરાંત વધુ બે નગરો આણંદ શહેર, અન ે

નડીયાદમાં દરરોજ રાિ ના ૧૦.૦૦ કલાકથી સવારના 

૦૬:૦૦ કલાક સુધી રાિ  ક ય ુઅમલમાં રહેશ.ે 

૨. દુકાનો વાિણ યક સં થાઓ, 
લારી-ગ ાઓ, શોિપંગ 

કો લે સ, માકટ ગ યાડ, 
અઠવાડીક ગુજરી/બ ર હાટ, હેર 

કટ ગ સલૂન, પા અને યુટી 

પાલર તેમજ અ ય યાપા રક 

ગિતિવિધ 

ઉપરોકત શહેરોમા ં સામે દશાવેલ યાપા રક ગિતિવિધ 

રાિ ના ૧૦:૦૦ કલાક સુધી ચાલુ રાખી શકાશે.  

૩. હોટેલ/રે ટોરે ટસ  બેઠક મતાના ૭૫% સાથે રાિ ના ૧૦:૦૦ કલાક સુધી 

ચાલ ુરાખી શકાશ.ે  

હોટેલ/રે ટોરે સમાં Home delivery સેવાઓ રાિ ના 

૧૧:૦૦ કલાક સુધી ચાલુ રાખી શકાશે.  
 

૪(૨) નીચે મજુબના િનયં ણો ઉપરોકત શહેરો સ હત સમ  રાજયમાં અમલમાં મકૂવામાં આ યા છે. 

ત અનુસાર  



૧. સમ  રાજયમાં તમામ કારના 

રાજકીય, સામા ક, શૈ િણક, 
સાં કૃિતક, ધાિમક કાય મો જવેા 

હેર સમારંભો તેમજ ધાિમક 

થળો 

ખુ ામાં મહ મ ૪૦૦ યિકતઓ પરંતુ, બંધ થળોએ, 
જ યાની મતાના ૫૦% (મહ મ ૪૦૦ યિ તઓની 

મયાદામા)ં યિકતઓ એકિ ત થઇ શકશ.ે 

 

૫. લ   સંગ  ખુ ામાં મહ મ ૪૦૦ યિકતઓ પરંતુ, બંધ થળોએ, 
જ યાની મતાના ૫૦% (મહ મ ૪૦૦ યિ તઓની 

મયાદામા)ં યિકતઓ એકિ ત થઇ શકશ.ે 

 લ  સંગ માટે DIGITAL GUJARAT PORTAL પર 

ન ધણી કરાવવાની રહેશ.ે  

૬. અંિતમ યા/દફનિવધી  મહ મ ૧૦૦ (એકસો) યિ તઓની મંજુરી 

 

૭. પિ લક તથા ાઇવેટ બસ 

ટા સપોટ 

 નોન. એ.સી. બસ સેવાઓ ૭૫ % મતા સાથે (Standing 
not allowed)  

  યારે એ.સી. બસ સેવાઓ મહ મ ૭૫% પેસે  જર કેપેસીટીમા ં
ચાલ ુ રહેશે. બસ ટા  સપોટ સેવાઓને રાિ   ક યમુાથંી મુિ ત 
આપવામાં આવે છે.   

૮. િસનેમા હૉલ  બેઠક મતાના ૫૦%થી ચાલુ રાખી શકાશે.  

૯. મ  સમાવેશ મતાના ૫૦% થી  ચાલુ રાખી શકાશે. 

૧૦. વોટર પાક તથા  િ વમ ગ પુલ   મતાના  મહ મ ૫૦%  સાથે ચાલુ રાખી શકાશે.  

૧૧. વાંચનાલયો   બેઠક મતાના ૫૦%થી ચાલુ રાખી શકાશે.  

૧૨. ઑ ડટો રયમ, એસે બલી હૉલ, 
મનોરંજક થળો 

 બેઠક મતાના ૫૦%થી ચાલુ રાખી શકાશે.  

૧૩. હેર બાગ-બગીચાઓ  રાિ ના ૧૦:૦૦ કલાક સુધી  

૧૪. ધો.૯ થી પો ટ ે યએુટ કોષ  

સુધીના કોચ ગ સે ટરો/ શુન 

કલાસીસ તેમજ તમામ કારની 

પધા મક/ભરતી અગંનેી 

પરી ાઓ માટેના  કોિચંગ 

સે ટરો  

થળની મતાના મહ મ ૫૦% િવ ાથ ઓ સાથે  

 

૧૫. શૈ િણક સં થાઓ  

 

રાજયભરની શાળાઓમા ં ધોરણ ૧ થી ૯ મા ં વગખંડ િશ ણ 
એટલે કે ઓફ લાઈન િશ ણ તા.૩૧-૧-૨૦૨૨ સુધી બંધ 
રહેશે. મા  ઓનલાઈન િશ ણ જ ચાલ ુરહેશે.  

૧૬. શાળા, કોલેજ, અ ય 

સં થાઓની વેશ પરી ાઓ 

તેમજ પધા મક/ભરતી અગેંની 

 કોરોના ગાઇડલાઇનનું પાલન કરવાની શરતે િનયત S.O.P. 
સાથે યો  શકાશે.  



પરી ાઓ  

૧૭. પો સ કો લે / પો સ 

ટેડીયમ/સંકુલમા ં રમતગમત   

 ે કોની ઉપિ થિત વગર ચાલુ રાખી શકાશે.  

 
            ઉપરોકત તમામ આિથક વૃિ ઓ સાથે સંકળાયલેા માિલકો, સંચાલકો, કમચારીઓ તેમજ 
કામગીરી સાથે સંકળાયેલ તમામ યિકતઓ માટે વેિ સનના બે ડોઝ ફરિજયાત રહેશે.  

 

૬. રાિ  ક યનુા સમયગાળા દરિમયાન નીચેની બાબતો લ માં લેવાની રહેશે  
 (૧) બીમાર યિ ત, સગભાઓ, અશ ત યિ તઓને સારવાર માટે એટે ડ ટ સાથે અવરજવરની 

છૂટ રહેશે.  
(૨) મુસાફરોન ે રે વે, એરપોટ, ST કે સીટી બસની ટકીટ રજૂ કયથી તેઓને અવરજવરની 

પરવાનગી આપવાની રહેશે. 
(૩) રાિ  ક યનુા સમયગાળા  દર યાન કોઇ પણ કારના રાજકીય, સામા ક, શૈ િણક, 

સાં કૃિતક, ધાિમક કાય મો જવેા હેર સમારંભો યો  શકાશે નહી.  
(૪) આવ યક સેવા સાથે સંકળાયેલ નાગ રકો/અિધકારીઓ/કમચારીઓએ અવરજવર દર યાન 

માંગણી કયથી જ રી ઓળખપ  રજૂ કરવાના રહેશ.ે 
(૫) અિનવાય સં ગોમા ં બહાર નીકળલે યિ તઓએ તેમનું ઓળખપ , ડો ટરનું ી ી શન, 

સારવારને લગતાં કાગળો અને અ ય પુરાવાઓ રજુ કયથી અવરજવરની પરવાનગી આપવાની 

રહેશ.ે 
(૬) અિનવાય સં ગોમાં બહાર િનકળેલ યિ તઓ સાથે ફરજ પરના અિધકારી/કમચારીએ 

માનવીય અિભગમ દાખવવાનો રહેશે.  
૭.  રાિ  કફયુના સમયગાળા દરિમયાન નીચે જણાવેલ સેવાઓ/ વૃિ ઓ ચાલુ રાખી શકાશે.  

1) COVID-19ની કામગીરી સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલ સેવાતેમજ આવ યક/તા કાિલક સેવા સાથે 
સંકળાયેલ સેવાઓ. 

2) મેડીકલ, પેરામડેીકલ તથા તેને આનુષંિગક  આરો યલ ી સેવાઓ. 
3) ઓિ સજન ઉ પાદન અને િવતરણ યવ થા.  
4) ઈ ટરનટે/ટેિલફોન/મોબાઈલ સિવસ ોવાઈડર/ આઇ.ટી. અને આઇ.ટી. સંબંિધત સેવાઓ. 
5)  િ ટ અન ેઈલેકટોિનક િમડીયા, યુઝ પેપર ડી ટી યુશન. 
6)  પેટોલ, ડઝલ, એલ.પી. ./સી.એન. ./પી.એન. .ન ે સંબંિધત પંપ, ઓપરેશન ઓફ 

ોડકશન યુિનટ, પોટ ઓફ લો ડંગ, ટિમનલ ડેપોઝ, લા  ટસ તથા તેને સંબંિધત ટા સપોટશન, 
ડ ટી યુશન અને રીપેર ગ સેવાઓ  

7)  પો ટ અને કુરીયર સિવસ  
8)  ખાનગી િસ યુરીટી સેવા  
9)  પશુઆહાર, ઘાસચારો તથા પશુઓની દવા તથા સારવાર સંબંિધત સેવાઓ.  
10)  કૃિષ કામગીરી, પે ટ ટોલ અને અ ય આવ યક સેવાઓના ઉ પાદન, પ રવહન અન ેપુરવઠા 

યવ થા 
11)  ઉ ત તમામ આવ યક ચીજ વ તુઓના પ રવહન, સં હ અને િવતરણને લગતી તમામ સેવાઓ. 
12)  આંતરરા ય, આંતરિજ ા અન ેઆંતરશહેરોમા ં યાપાર / સેવાના પ રવહન, સં હ અને 

િવતરણને લગતી ટા સપોટ સેવાઓ તથા તેને સંલ  ઈ-કોમસ સેવાઓ. 



13)  તમામ કારના ઉ પાદન/ઔ ોિગક એકમો અને તેન ે રો-મટીરીયલ પૂરો પાડતા એકમો ચાલુ 
રહેશે અને તેમના ટાફ માટેની વાહન યવ થા ચાલુ રહેશ.ે જ ે દરિમયાન COVID-19 સંબંિધત 
માગદશક સૂચનાઓનું ચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. 

14)  બાંધકામને લગતી વૃિ ઓ ચાલુ રહેશે જ ેદરિમયાન COVID-19 સંબંિધત માગદશક 
સૂચનાઓનું ચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશ.ે  

૮. કે  ીય ગૃહ મં ાલયના તા.૨૭.૧૨.૨૦૨૧ના હુકમથી હેર કરવામાં આવેલ નીચે મુજબના 

National Directives for Covid-19નું સમ  રાજયમા ં તમામે ચુ તપણે પાલન કરવાનુ ં

રહેશે.  
1) Face Covering – Compulsory in public place, work place, during 

transport 
2) Social Distancing –Individual must maintain a  minimum 6 feet distance 

in public places.  Shops will ensure physical distancing among 
customers.  

3) Splitting in public place will be punishable with fine as per existing 
laws, rules or regulations.   

૯ . સંબંિધત પોલીસ કિમશનર ીઓ/િજ ા મેિજ ટેટ ીઓએ તેમના અિધકાર ે માં આ હુકમના 
અમલ માટે Cr.P.C.તથા ગુજરાત પોલીસ એકટની ગવાઇ હેઠળ હેરનામા બહાર પાડવાના રહેશે.  
૧૦.  આ હુકમનું અસરકારક અમલીકરણ સવ પોલીસ કિમ ર, િજ ા મે ટેટ તથા િજ ા 
પોલીસવડા ારા કરવાનું રહેશ.ે 
૧૧ . આ હુકમના ભંગ બદલ ‘THE EPIDEMIC DISEASES ACT 1897’ અ  વયે ‘THE GUJARAT 

EPIDEMIC DISEASES COVID-19 REGULATION, 2020’ ની ગવાઇઓ, ‘THE INDIAN PENAL 

CODE’ની કલમ 188 તથા ‘THE DISASTER MANAGEMENT ACT’ની ગવાઇઓ હેઠળ કાનુની 
કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે તથા તે હેઠળ સ ને પા  થશે. 
   

 


