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કલેકટર અન ેિજ લા મિેજ ેટની કચરેી, નવસારી 
મે ેટ શાખા, િજ લા સેવા સદન, ૧લો માળ, કાલીયાવાડી, નવસારી 

ફોન ન ં: ૦ર૬૩૭-ર૪૮૦૯૯, ઈમેઈલ - collector-nav@gujarat.gov.in /dy.chitnis.navsari@gmail.com  

ન.ંડીસીબી/એમએ /Covid-19/CrPC-૧૪૪/ હેરનામું/વશી.  ૫૮૮ થી ૬૨૭ /ર૦ર૨      તા.૨૧/૦૧/ર૦ર૨ 
 

'' ફોજદારી કાયરીતી અિધિનયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બીજો અિધિનયમ) ની કલમ-
૧૪૪ તથા ગુજરાત પોલીસ અિધિનયમ-૧૯પ૧ની કલમ-૩૩ હેઠળ હેરનામુ ં''  

 
 

વચંાણે લીધા ં:- 
(૧) ધ ગુજરાત એિપડેમીક ડીસીઝ COVID-19 રે યલેુશ સ, ર૦ર૦ - આરો ય અન ે પ રવાર ક યાણ િવભાગ 

ગાંધીનગરનાં હેરનામા માકં: પી-૯/એનસીવી/૧૦ર૦ર૦/એસ.એફ.એસ.૧-ગ, તા.૧૩.૦૩.ર૦ર૦ તથા 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૨૧ના હેરનામા  માંક : GP/13/NCV/102020/SF-1/G. 

(૨) ગુજરાત સરકાર ીના ગહૃ િવભાગના હુકમ માંક : િવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨, તા.૨૧.૦૧.૨૦૨૨ 
 

-: : :  હ ેર ના મુ ં: : :- 
    નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ક ે જેને WHO ારા વૈિ વક મહામારી હેર કરવામા ં આવલે છે. 

ભારતમા ંતથા ગુજરાત રા યમા ંકોરોના વાયરસના કેસોની પ રિ થતીન ે યાન ેલેતા,ં ધ એિપડેમીક ડીસીઝ એકટ-

૧૮૯૭ હેઠળ વંચાણ ેલીધેલ આમખુ-(૧) મુજબ ધ ગુજરાત એિપડેમીક ડીસીઝ COVID-19 રે યલેુશ સ, ર૦ર૦ 

તા.૧૩.૦૩.ર૦ર૦ થી બહાર પાડવામા ંઆવેલ છે. 

    હાલ ેસમ  દેશમા ં COVID-19 ની અસરો યાન ેલેતા,ં કે ીય ગૃહ મં ાલયના હુકમથી કોરોના સં મણન ે

રોકવા અ તન સૂચનાઓ આપવામા ં આવેલ છે. જેના અનુસંધાન ે COVID-19 ના સં મણની િ થતીન ે યાનમાં 
લેતા,ં ગુજરાત સરકાર ીના ગૃહ િવભાગના ઉ ત વંચાણ ેલીધેલ આમખુ-(૨) ના ંહુકમથી રાજયમા ંરાિ  ક ય ુતથા 
નીચ ે મુજબના ં કેટલાંક િનયં ણો તા.૨૨.૦૧.૨૦૨૨ ના સવારના ૦૬:૦૦ કલાકથી તા.૨૯.૦૧.૨૦૨૨ ના 
સવારના ૦૬:૦૦ કલાક સુધી અમલમા ં મૂકવામા ં આવેલ છે. જે અ વય ે નવસારી અન ે િવજલપોર (નવસારી-
િવજલપોર નગરપાિલકા વધારેલા િવ તાર સિહત) શહેરમા ંરાિ  ક યનુો અમલ કરવાનો થાય છે. 
 

વા ત ેહુ,ં કતેન પી. જોષી, અિધક િજ લા મિેજ ટે, નવસારી હાલની વતમાન પ રિ થિતન ે યાનમા ં
રાખી નવસારી અન ેિવજલપોર (નવસારી-િવજલપોર નગરપાિલકા વધારલેા િવ તાર સિહત) શહરેમાં રાિ  ક ય ુ 

અન ેિનયં ણો તથા ત ેિસવાયના િજ લાના ંસમ  િવ તારમા ંતા.૨૨.૦૧.૨૦૨૨ ના સવારના ૦૬:૦૦ કલાકથી 
તા.૨૯.૦૧.૨૦૨૨ ના સવારના ૦૬:૦૦ કલાક સધુી નીચે મજુબનાં િનયં ણો અમલમાં મકુુ ંછંુ. 

 

(૧) નવસારી અન ેિવજલપોર શહેર માટેના િનયં ણો:  
અન.ુ િવગતો  િનયં ણો  
૧. રાિ  ક ય ુ નવસારી અન ેિવજલપોર શહેરમા ંદરરોજ રાિ ના 

૧૦.૦૦ કલાકથી સવારના ૦૬:૦૦ કલાક સુધી 
રાિ  ક ય ુઅમલમા ંરહેશ.ે 

૨. દુકાનો વાિણ યક સં થાઓ, લારી-ગ લાઓ, 
શો પગ કો લે સ, માકટ ગ યાડ, અઠવાડીક 
ગુજરી / બ રહાટ, હેર કટ ગ સલૂન, પા અન ે
યુટી પાલર તેમજ અ ય યાપા રક ગિતિવિધ 

નવસારી અન ે િવજલપોર શહેરમા ં યાપા રક 
ગિતિવિધ રાિ ના ૧૦:૦૦ કલાક સુધી ચાલુ રાખી 
શકાશે. 



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

કલાક સુધી ચાલુ રાખી શકાશે. 
હોટેલ / રે ટોરે સમાથંી Home Delivery 
સેવાઓ 24X7 ચાલુ રાખી શકાશે. 

 

(૨) નીચે મજુબના િનયં ણો ઉપરો ત બનં ેશહરે સિહત સમ  િજ લામાં અમલમાં મકૂવામા ંઆવે છે. 
૧. સમ  િજ લામા ં તમામ કારના રાજકીય, 

સામા ક, શૈ િણક, સાં કૃિતક, ધા મક 

કાય મો જેવા હેર સમારંભો તેમજ ધા મક 

થળો 

ખુ લામા ં મહ મ ૧૫૦ ય કતઓ પરંત,ુ બંધ 

થળોએ, જ યાની મતાના ૫૦% (મહ મ 

૧૫૦ યિ તઓની મયાદામા)ં ય કતઓ એકિ ત 

થઇ શકશે. 

૨. લ ન  સંગ  ખુ લામા ં મહ મ ૧૫૦ ય કતઓ પરંત,ુ બંધ 

થળોએ, જ યાની મતાના ૫૦% (મહ મ 

૧૫૦ યિ તઓની મયાદામા)ં ય કતઓ એકિ ત 

થઇ શકશે. 

લ ન સગં માટ ેDIGITAL GUJARAT PORTAL પર 

ન ધણી કરાવવાની રહેશે.  

૩. અંિતમ યા / દફનિવધી  મહ મ ૧૦૦ (એકસો) યિ તઓની મંજુરી 
૪. પિ લક તથા ાઇવેટ બસ ા સપોટ નોન. એ.સી. બસ સેવાઓ ૭૫ % મતા સાથ ે

(Standing not allowed)  
યાર ે એ.સી. બસ સવેાઓ મહ મ ૭૫% 

પેસેન્  જર કેપેસીટીમા ંચાલ ુ રહેશ.ે બસ ાન્  સપોટ 

સેવાઓન ેરાિ   ક યમુાંથી મુિ ત આપવામા ંઆવ ે

છે.   

૫. િસનેમા હૉલ બેઠક મતાના ૫૦%થી ચાલ ુરાખી શકાશે.  

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

૭. વોટર પાક તથા  િ વમ ગ પુલ  મતાના  મહ મ ૫૦%  સાથ ેચાલ ુરાખી શકાશે.  

૮. વાંચનાલયો  બેઠક મતાના ૫૦%થી ચાલ ુરાખી શકાશે.  

૯. ઑ ડટો રયમ, એસે બલી હૉલ, મનોરંજક 

થળો 
બેઠક મતાના ૫૦%થી ચાલ ુરાખી શકાશે.  

૧૦. હેર બાગ-બગીચાઓ  રાિ ના ૧૦:૦૦ કલાક સધુી  
૧૧. ધો.૯ થી પો ટ ે યએુટ કોષ  સુધીના 

કોચ ગ સે ટરો / યુશન કલાસીસ તેમજ 

તમામ કારની પધા મક / ભરતી અંગેની 
પરી ાઓ માટેના  કો ચગ સે ટરો 

થળની મતાના મહ મ ૫૦% િવ ાથ ઓ સાથ ે 
 

૧૨. શૈ િણક સં થાઓ  િશ ણ િવભાગ વારા બહાર પાડવામા ં આવતી 
સૂચનાઓન ેઆિધન ચાલ ુરાખી શકાશે.  

 
 



 
૧૩. શાળા, કોલેજ, અ ય સં થાઓની વેશ 

પરી ાઓ તેમજ પધા મક / ભરતી અંગેની 
પરી ાઓ  

કોરોના ગાઇડલાઇનનુ ંપાલન કરવાની શરત ે િનયત 

S.O.P. સાથ ેયો  શકાશે.  
 

૧૪. પો સ કો લે  / પો સ ટેડીયમ / 

સંકલુમા ં રમતગમત   

ે કોની ઉપિ થિત વગર ચાલુ રાખી શકાશે.  

             
ઉપરોકત તમામ આ થક વૃિ ઓ સાથ ેસંકળાયેલા માિલકો, સંચાલકો, કમચારીઓ તેમજ કામગીરી 

સાથ ેસંકળાયેલ તમામ ય કતઓ માટ ેવેિ સનના બ ેડોઝ ફરિજયાત રહેશે. 
 

(૩)  રાિ  ક યનુા સમયગાળા દરિમયાન નીચનેી બાબતો લ મા ંલેવાની રહેશે  
(૧)   બીમાર યિ ત, સગભાઓ, અશ ત યિ તઓને સારવાર માટ ેએટે ડ ટ સાથ ેઅવરજવરની છૂટ 

રહેશે.  
(૨)  મુસાફરોન ેરે વ,ે એરપોટ, ST કે સીટી બસની ટકીટ રજૂ કયથી તેઓન ેઅવરજવરની પરવાનગી 

આપવાની રહેશે. 
(૩)   રાિ  ક યનુા સમયગાળા  દર યાનકોઇ પણ કારના રાજકીય, સામા ક, શૈ િણક, સાં કૃિતક, 

ધા મક કાય મો જેવા હરે સમારંભો યો  શકાશે નહી.  
(૪)  આવ યક સેવા સાથ ે સંકળાયેલ નાગ રકો / અિધકારીઓ / કમચારીઓએ અવરજવર દર યાન 

માગંણી કયથી જ રી ઓળખપ  રજૂ કરવાના રહેશે. 
(૫)   અિનવાય સંજોગોમા ં બહાર નીકળેલ યિ તઓએ તેમનું ઓળખપ , ડો ટરનું ી ી શન, 

સારવારન ે લગતાં કાગળો અને અ ય પુરાવાઓ રજુ કયથી અવરજવરની પરવાનગી આપવાની 
રહેશે. 

(૬)   અિનવાય સંજોગોમા ંબહાર િનકળેલ યિ તઓ સાથ ેફરજ પરના અિધકારી / કમચારીએ માનવીય 

અિભગમ દાખવવાનો રહેશે.  
 

(૪)  રાિ  કફયુના સમયગાળા દરિમયાન નીચ ેજણાવલે સવેાઓ/ વિૃ ઓ ચાલુ રાખી શકાશ.ે  

1) COVID-19 ની કામગીરી સાથ ેસીધી રીત ેસંકળાયેલ સેવા તેમજ આવ યક / તા કાિલક સેવા સાથ ે

સંકળાયેલ સેવાઓ. 

2) મેડીકલ, પેરામેડીકલ તથા તેન ેઆનષુંિગક  આરો યલ ી સેવાઓ. 

3) ઓિ સજન ઉ પાદન અને િવતરણ યવ થા.  
4) ઈ ટરનટે / ટેિલફોન / મોબાઈલ સ વસ ોવાઈડર / આઇ.ટી. અને આઇ.ટી. સંબંિધત સેવાઓ. 

5) િ ટ અને ઈલેક ોિનક િમડીયા, યુઝ પેપર ડી ી યુશન. 

6) પે ોલ, ડઝલ, એલ.પી. . / સી.એન. . / પી.એન. .ને સંબંિધત પંપ, ઓપરેશન ઓફ 

ોડકશન યુિનટ, પોટ ઓફ લો ડગ, ટ મનલ ડેપોઝ, લાન્  ટસ તથા તેન ેસંબંિધત ા સપોટશન, 

ડ ી યુશન અને રીપરે ગ સેવાઓ  

7) પો ટ અને કુરીયર સ વસ  

 



 

8) ખાનગી િસ યુરીટી સેવા  
9) પશુઆહાર, ઘાસચારો તથા પશુઓની દવા તથા સારવાર સંબંિધત સેવાઓ.  

10) કૃિષ કામગીરી, પે ટ ોલ અને અ ય આવ યક સેવાઓના ઉ પાદન, પ રવહન અને 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 લા અને આંતર શહેરોમા ં યાપાર / સેવાના પ રવહન, સં હ અને 

િવતરણન ેલગતી ા સપોટ સેવાઓતથા તેન ેસંલ ન ઈ-કોમસ સેવાઓ. 

13) તમામ કારના ઉ પાદન/ઔ ોિગક એકમો અને તેને રો-મટીરીયલ પૂરો પાડતા એકમો ચાલ ુરહેશ ે

અને તેમના ટાફ માટેની વાહન યવ થા ચાલ ુરહેશે. જે દરિમયાન COVID-19 સંબંિધત માગદશક 

સૂચનાઓનંુ ચુ તપણ ેપાલન કરવાનંુ રહેશે. 
14) બાંધકામને લગતી વૃિ ઓ ચાલ ુરહેશે. જે દરિમયાન COVID-19 સંબંિધત માગદશક સૂચનાઓનંુ 

ચુ તપણ ેપાલન કરવાનંુ રહેશે.  

(૫)   કેન્  ીય ગૃહ મં ાલયના તા.૨૭.૧૨.૨૦૨૧ના હુકમથી હેર કરવામા ંઆવેલ નીચ ેમજુબના 
National Directives for Covid-19 નુ ંસમ  રાજયમાતંમામ ેચુ તપણે પાલન કરવાનું 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.   

 

આ હુકમનો ભંગ કરનાર યિ ત THE EPIDEMIC DISEASES Act, 1897 અ વય ેTHE GUJARAT EPIDEMIC 

DISEASES COVID-19 REGULATION, 2020 ની જોગવાઇઓ, THE INDIAN PINAL CODE ની કલમ-૧૮૮ તથા 
The Disaster Management Act, 2005 ની જોગવાઇઓ હેઠળ કાનૂની કાયવાહીન ેપા  થશે. 

 

-:  અમલવારીનો સમયગાળો  :- 
આ હેરનામંુ તા.૨૨/૦૧/ર૦ર૨ ના સવારના ૦૬:૦૦ કલાકથી તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨ ના સવારના ૦૬:૦૦ 

કલાક સુધી અમલમા ંરહેશ.ે 

 
-:   િવ તાર  :- 

આ હેરનામંુ નવસારી િજ લાના સમ  િવ તારમા ંલાગુ પડશ.ે 
 

-:   િશ ા  :- 
 આ હેરનામાનાના કોઈપણ ખંડનો ભંગ કરનાર ય કત ભારતીય દંડ સંિહતાની કલમ-૧૮૮ તથા 
ગુજરાત પોલીસ  અિધિનયમ-૧૯૫૧ની કલમ-૧૩૧ હેઠળ િશ ાન ેપા  થશે. નવસારી િજ લામા ંફરજ બ વતા 
નાયબ પોલીસ અિધ ક ી થી હડે કો ટેબલ સુધીનો હો ો ધરાવનાર તમામ અિધકારી ીઓન ેઆ હેરનામાનો 
ભંગ કરનાર ઈસમો િવ ધ ફરીયાદ દાખલ કરવા અિધકતૃ કરવામા ંઆવ ેછે. 
 
 
 




