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�હરેના�ું

�જુરાત સરકાર
�હૃ �વભાગ, સ�ચવાલય,

ગાધંીનગર
તા.૦૩.૦૫.૨૦૨૦.

�માકં : ��/૨૪/૨૦૨૦/�વ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨
સમ� દશેમા CંOVID-19ની અસરોન �ેનય�ં�ત કરવાના હ�ેથુી, The Disaster

Management Act, 2005 થી મળલે સ�ા અ�વય કે�ે��ય �હૃ મ�ંાલયના તા. ૨૪.૦૩.૨૦૨૦ના
હુકમ �. 40-3/2020-DM-I(A)થી સમ� દશેમા તંા.૨૫.૦૩.૨૦૨૦ થી ૨૧ �દવસ �ધુી
આવ�યક સવેાઓ �સવાયની તમામ સવેાઓ મોકફુ રાખવામા આંવલે. �યાર બાદ ક�ે��ય �હૃ
મ�ંાલયના તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦ના હુકમ �માકં: 40-3/2020-DM-I(A)થી આવ�યક સવેાઓ
�સવાયની તમામ સવેાઓ તા.૧૫.૦૪.૨૦૨૦ થી તા.૦૩.૦૫.૨૦૨૦ �ધુી મોકફુ રાખવા �નણ�ય
લવેામા આંવલે. �યાર બાદ ક�ે��ય �હૃ મ�ંાલય �ારા વખતો-વખત બહાર પાડવામા આંવલે
�નદ�શો અ�વય �ેહૃ �વભાગના તા.૧૪.૦૪.૨૦૨૦ના સમાનાકં� �હરેનામા તથા તા:
૨૫.૦૪.૨૦૨૦ના ઠરાવ �માકં: SB-1/KAV/102020/482/(part-10)થી સમ� રા�યમાં
આવ�યક સવેાઓ �સવાયની તમામ સવેાઓ તા:૦૩.૦૫.૨૦૨૦ �ધુી મોકફૂ રાખવામા આંવલે
છ;ે

૨. �વત�માન સજંોગોમા સંમ� દશેમા CંOVID-19ની અસરો �યાન લેતેા Nંational
Disaster Management Authorityના �નદ�શો �જુબ ક�ે��ય �હૃ મ�ંાલયના
તા:૦૧.૦૫.૨૦૨૦ના હુકમ �માકં �. 40-3/2020-DM-I(A) થી સમ� દશેમા તંા.૦૪.૦૫.૨૦૨૦
થી વ� બુ સે�તાહ માટ એેટલ કે તેા.૧૭.૦૫.૨૦૨૦ �ધુી lock downની અવ�ધ લબંાવવામાં
આવી છ તેથા ક�ે��ય �હૃ મ�ંાલયના તા.૦૧.૦૫.૨૦૨૦ના હુકમ સાથનેી માગ�દશ�કાઓનો
��ૂતપણ અેમલ કરવાનો રહ છે ;ે

૩. ક�ે��ય �હૃ મ�ંાલયના તા.૦૧.૦૫.૨૦૨૦ના હુકમ સાથ મેળલે માગ�દશ�કાઓમાં
જણા�યા �જુબ ક�ે��ય આરો�ય અન પે�રવાર ક�યાણ મ�ંાલય �ારા ન�� કરવામા આંવલે
માપદ�ડોના આધાર જે તે �ેવ�તારન Rેed, Orange અન Gેreen zonesમા સંમાવશે કરવામાં
આવ છે.ે આ �કાર �ેન�દ�� કરવામા આંવલે zoningમા રંા�ય સરકાર કોઇ પણ �જ�લા સબંધંે
ફરેફાર કર� શકશ નેહ�. ક�ે� સરકારની માગ�દશ�કાઓમા જંણાવલે ���ૃતઓ જ જ તે zેoneમાં
કર� શકાશ ;ે

૪. અન આેથી ક�ે��ય �હૃ મ�ંાલયના તા:૦૧.૦૫.૨૦૨૦ના હુકમ �માકં �. 40-3/2020-
DM-I(A) અન તે સેાથ મેળલે માગ�દશ�કામા જંણાવલે બાબતોનો સમ� રાજયમાં
તા.૦૪.૦૫.૨૦૨૦ના ૦૦:૦૦ કલાકથી ��ુતપણ અેમલ કરવા રાજય સરકાર �ેનણ�ય કરલે છ.ે

૫. રા�યની COVID-19 અગંનેી હાલની પ�ર��થતીન લે�મા લંતેા તંા. ૦૧.૦૫.૨૦૨૦ના
હુકમ સાથ મેળલે માગ�દશ�કાઓમા નંીચનેી બાબતો આવર� લવેા રાજય સરકાર �ેનણ�ય કરલે
છ,ે ત �ેજુબનો અમલ કરવાનો રહશે.ે

Para-7 Activities in Red Zone (Hot-Spots)(Outside Containment Zone)

 માગ�દશ�કાના પારા ન 7ં(ii) (b) સબંધંમા ઉં�ોગ અન ખેાણ �વભાગ �ારા અલગ
ર�ત હેુકમો/�ચુનાઓ બહાર પાડવામા આંવશે
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 માગ�દ�શ�કાના પારા ન 7ં(ii) (h)નીચ �ેજુબ રહશે.ે
However no new relaxation in the Municipal Corporation areas of
Ahmedabad, Vadodara, Surat, Bhavnagar & Gandhinagar Cities
and in the Municipal areas of Bopal, Bareja, Godhara,
Khambhat and Umreth Municipalities. They will be governed by
the orders/guidelines issued by Government of India on
15.04.2020 and thereafter until further orders by the State
Government.

Para-8 Activities in Orange Zone (Outside Containment Zone)

Para-8(iii)
No new relaxation in the Municipal Corporation area of Rajkot
City and the municipal area of Botad Municipality. It will be
governed by the orders/guidelines issued by Government of
India on 15.04.2020 and thereafter until further orders by the
State Government.

Annexure-I
National Directives for COVID-19 Management
Public Places:

Item No. 8 is substituted as under:-
Shops selling liquor, paan, gutka, tobacco will remain closed in
all Zones till further orders.

૬. ક�ે��ય �હૃ મ�ંાલયના વખતો-વખતના હુકમથી આપવામા આંવલે આદશેો તથા
માગ�દશ�ક �ચુનાઓનો તમામ �ે�ુત ર�ત અેમલ કરવાનો રહશે.ે આવ�યક સવેાઓ અગં કે�ે�
સરકાર �ારા વખતો-વખત કરવામા આંવતા હુકમ/માગ�દ�શ�કાઓમા જંણાવલે બાબતો
આખર� રહશે.ે

૭. આ�હરેનામા�ુંઅસરકારક અમલીકરણ તમામ કેરવા�ુંરહશે.ે

૮. આ �હરેનામાની જોગવાઇઓ/ક�ે� સરકારની માગ�દ�શ�કાઓના ઉ�લધંન કરનાર
�ય�કત The Disaster Management Act, 2005 તમેજ The Indian Penal Code, 1860ની
જોગવાઇઓ હઠેળ કાય�વાહ�ન પેા� થશ.ે

�જુરાતના રાજયપાલ�ીના હુકમથી અન તેમેના નામ,ે

(પકંજઆર. દવ)ે
ઉપ સ�ચવ(કા.�ય.-૧)

�હૃ �વભાગ
��ત,
 પ.સ. રાજયપાલ�ીના અ� સ�ચવ�ી, રાજભવન, ગાધંીનગર. (પ� �ારા)
 ર���ાર�ી �જુરાત હાઈકોટ�, સોલા, અમદાવાદ.(પ� �ારા)
 માન. ��ુય મ�ંી�ીના ��ુય અ� સ�ચવ�ી, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.
 માન. નાયબ ��ુય મ�ંી�ીના અગંત સ�ચવ�ી, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.
 તમામ મ�ંી�ીઓના અગંત સ�ચવ�ી, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.
 ��ુય સ�ચવ�ીના અગંત સ�ચવ�ી, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.
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 સ�ચવાલયના સવ��વભાગો.
 પોલીસ મહા�નદશેક અન �ે�ુય પોલીસ અ�ધકાર��ી, �જુરાત રાજય, પોલીસ ભવન, ગાધંીનગર.
 �હૃ �વભાગ હઠેળના સવ�ખાતાના વડાઓ.
 તમામ પોલીસ ક�મ�ર�ીઓ
 તમામ રને ્ જના વડા�ીઓ
 તમામ �જ�લા મ�ે��ટે�ીઓ
 તમામ ���ુન�સપલ ક�મ�ર�ીઓ
 તમામ પોલીસ અ�ધ�ક�ીઓ
 મા�હતી �નયામક�ી – �જુરાત રાજય, �લોક ન.ં૧૯, ડૉ. �વરાજ મહતેા ભવન, ગાધંીનગર

ર/- આબાબતન બેહોળ� ��સ��ધ મળ તે �ેજુબની જ�ર� કાય�વાહ� કરવાની �વનતંી સહ.
 મનેજેર�ી – સરકાર� ��ુણાલય , સકેટર – ૩૦, ગાધંીનગર

આ �હરેનામાની સરકાર� ગઝેટેમા �ં�સ��ધ કર� તનેી ૨૫ નકલો �હૃ �વભાગ તથા આરો�ય
અન પેર�વાર ક�યાણ �વભાગન મેોકલી આપવાની �વનતંી સહ.

 �સલ�ેટ ફાઇલ – ૨૦૨૦.


