
 

વુયત ભશાનગયાલરકા ચે / લનમંત્રણ ગરા ભાટેની ભાગગદર્શળકા 

 ગૃશ ભંત્રારમે 15.04.2020 ના યોજ કોયોના લામયવના પેરાલાને કાયણે રોકડાઉન નં . 2 રાગુ કયલા ભાટે નલી 

ભાગગદર્શળકા આી છે. લડા પ્રધાન શ્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ 14.04.2020 ના યોજ યાષ્ટ્રને વંફોધન દયલભમાન કહ્ું શતું કે 20 ભી 

એલપ્રર 2020 છી નોન-શોટસ્ોટ લલસ્તાયોભાં થોડી છૂટછાટ આલાભાં આલળે . આગ, ભાગગદર્શળકાભાં કેટરીક આર્શથક 

પ્રલૃલિઓની વૂલચ ણ આલાભાં આલી છે જેની ભંજૂયી આલાભાં આલળ.ે રોકોને દૈલનક લેતન ભી યશે અને ઉદ્યોગો વય 

યીતે ચારી ળકે અને કોયોના લામયવનો પેરાલો અટકે અને નલા કેવ ન થામ તે વુલનલચચત કયલા લલલલધ કચેયીઓ, ઉદ્યોગો, જાશેય 

સ્થો લગેયે દ્લાયા લલલલધ વાલચેતીનાં ગરાં રેલાભાં આલે તે ભશત્લૂણગ છે . કોયોના લાઇયવ વંદબ ેવુયત મ્મુલનલવર 

કોોયેળન દ્લાયા “કચેયીઓ, જાશેય સ્થોએ કોઈ નાગરયકને ચે  /  લનમંત્રણ ગરાં ” લલે લલસ્તૃત ભાગગદર્શળકા ફનાલલાભાં 

આલી છે. 

 લલલલધ ઉદ્યોગો, જાશેય સ્થો, ળેયી લલક્રેતાઓ, કચેયીઓ લગેયે દ્લાયા રેલાના ગરા નીચે ભુજફ છે. 

1. ઓપીવ જગ્માઓ અને ખાનગી લલરલનલવ 

 કોન્દ્પયન્દ્વ રૂભ વલશતની તભાભ ઓપીવની જગ્માઓ નીચે ભુજફ વભમવય ધોયણે વાપ કયલી જોઈએ  
o  દયયોજ વલાયે અને વાંજે ઓરપવ વભમ શેરા અને ઓરપવ વભમ ફાદ વલાય વાંજ વાપ વપાઈ થલી 

જોઈએ.  
o જીલાણુ યલશત લલસ્તાયભાંથી ળરુ કયી જમાં ગંદકી લધાયે શોમ ત્માં વાપ વપાઈ કયાલલી.  
o વપાઇ સ્લચ્છ લલસ્તાયોભાંથી ળરૂ  કયી ગંદા લલસ્તાયો  કયલી જોઈએ  

o પ્રલેળ દ્લાયની  રોફી, કોરયડોય, દાદય, શેન્દ્રેઇર, એસ્કેરેટય, એલરલેટય, વુયક્ષા ગાડગ ફૂથ, લભટટગ રૂભ/ઓપીવ 

રૂભ,  કેપેટેરયમા જેલા લલસ્તાયોની વાપવપાઈ કયલા ભાટે ૧%  વોરડમભ શામોલરોયાઇટ અથલા પીનાઈર  
કે જીલનાળક ાલડયનો ઉમોગ કયલો.   

o દયલાજાના શેન્દ્ડલ્વ,  વુયક્ષા તાાઓ, ચાલીઓ લગેયે જેલા ધાતુઓ યથી જંતુઓના નાળ કયલા ભાટે 

વેનેટાઇઝય / અલ્કોશોરનો ઉમોગ કયી ળકામ. 
o તભાભ કચેયીઓના પ્રલેળ દ્લાય ય વેનેટાઇઝયની વ્મલસ્થા શોલી જોઈએ.  

o જો ભીટટગ / કોન્દ્પયન્દ્વ / ઓપીવ રૂભભા ંકોઈ કભગચાયી / અલધકાયી ભાસ્ક શેમાગ લગય ફેઠા શોમ અને તેભને 

ખાવી કે ચલાળની તકરીપ શોમ તો તેઓની ફેઠકની આજુફાજુના લલસ્તાયને ૧ % વોરડમભ 

શામોલરોયાઇટથી વાપ કયલાનો યશેળે તેભજ તેલા કભગચાયીઓને કામગસ્થે ના આલલા જણાલલું જોઈએ.  

o જો ગ્રાશક અને લલક્રેતા લચ્ચે વોલળમર ડીવટેન્ન્દ્વગ યાખલાના પ્રમાવ છતાં જો તે ળલમ ન ફને તો 

નોકયીદાતાએ તભાભ કભગચાયીઓને ભાસ્ક ુયા ાડલા જોઈએ . અને ભાસ્ક શેયલા પ્રોત્વાલશત કયલા 

જોઈએ.  



o ી.ી.ઈ. શેમાગ  લગય કોઇણ લસ્તુ કે યીવામકરીંગ ભાટે ભોકરલાભાં આલેર લસ્તુઓને સ્ળગ કયલો નશી, 
તેભજ તેને શેયલા અને કાઢલા ભાટે  કભગચાયીઓને મોગ્મ અને અવયકાયક તારીભ આલી જોઈએ અને 

ી.ી.ઇ.નો લનકાર કયલા ભાટે ીા કરયની ડસ્ટલફનનો ઉમોગ કયલો જોઈએ અને ફાદભાં,  વાફુ અને 

ાણીથી તાત્કાલરક શાથ ધોલા જોઈએ. 

2. કરયમાણાની દુકાનો, ળાકબાજીની દુકાનો, ભેડીકર સ્ટોવગ 

 ગ્રાશક અને લલક્રેતા લચ્ચેનું અંતય લધાયલા ભાટ,ે ફોલવ અને  દોયડા લગેયેનો ઉમોગ કયીને કાઉન્દ્ટયની શોાઈ 

(અંતય) ૪ ફૂટથી લધુ યાખલી જોઈએ.  

 ફધા લલક્રેતાઓને ભાસ્ક , ગ્રોવ્ઝ શેયલા અને દુકાનના એન્દ્રી  ોઇન્દ્ટ  (દયલાજા) ય વેલનટાઇઝય  યાખલા  

આલશ્મક છે.  
 જો કોઇણ ખયીદનાય ભાસ્ક શેમાગ લલના આલે તો લલક્રેતાએ ખયીદદાયોને ાછા ભોકરલા જોઈએ. 
 લલક્રેતાએ વુલનલચચત કયલું જોઈએ કે જે ચીજલસ્તુ રોકો લધુ રેતા શોમ તેના ભાટે ચોલકવ જથ્થાના ેકેટો તૈમાય 

યાખલા જોઈએ, જેથી ખયીદનાય ઝડથી ખયીદી કયી ળકે.   
 લલક્રેતા દ્લાયા ફધા ખયીદનાય ગ્રાશકોને કોલીડ-૧૯ નાં વરાભતી અંગે જરૂયી ભાગગદળગન આલું જોઈએ. 
 કોઈણ લલક્રેતા કે જે ઉયોલત વૂચનોનું ારન ન કયે , તેભને ચેતલણી આપ્મા છી તેભનો ભાર જપ્ત કયલો 

જોઈએ / દુકાન વીર કયલી જોઈએ.   
 જો ગ્રાશક અને લલક્રેતા લચ્ચે વોલળમર ડીવટેન્ન્દ્વગ યાખલાના પ્રમાવ છતાં જો તે ળલમ ન ફને તો નોકયીદાતાએ 

તભાભ કભગચાયીઓને ભાસ્ક ુયા ાડલા જોઈએ  અને ભાસ્ક શેયલા પ્રોત્વાલશત કયલા જોઈએ.  
 કભગચાયીઓ દ્લાયા વાભાન્દ્મણે લયાતી લસ્તુઓને  કડાના ોતા થી જંતુયલશત કયલા જોઈએ  તેભજ ગ્રાશકો 

દ્લાયા ઉમોગભાં રેલાભાં આલતી રોરીઓ / ફાસ્કેટને વાપ  કયી  જંતુનાળક દલા ના ોતા ભાયલા  જોઈએ.  

 
 
 
 

3. ળાકબાજી લલક્રેતાઓની રાયી  

 

 ફધા ળાકબાજી લેચનાયાઓએ ભાસ્ક, શાથ ભોજા શેયલા અને રાયી / ટેમ્ો ય વેલનટાઈઝય યાખલું જરૂયી છે  

 જો કોઇણ ખયીદનાય ભાસ્ક શેમાગ લલના આલે તો, ળાકબાજી લેચનાયાઓએ એલા ગ્રાશકને ળાકબાજી ન 

આલી  જોઈએ.  
 ળાકબાજી લેચનાયાઓએ વુલનલચચત કયલું જોઈએ કે, જે ળાકબાજી રોકો લધુ રેતા શોમ તેના ભાટે ચોલકવ 

જથ્થાના ેકેટો તૈમાય યાખલા જોઈએ, જેથી ખયીદનાય ઝડથી ખયીદી કયી, સ્થ છોડી ળકે.   
 ળાકબાજી લલક્રેતાને તેભની વંદગી અનુવાય લેચાણ ભાટે લલસ્તાય વોંલો જોઈએ અને તે ભુજફ ાવ ઇસ્મુ 

કયલા જોઈએ. 
 ળાકબાજી લેચનાયાઓ દ્લાયા ફધા ગ્રાશકોને કોલીડ-૧૯ નાં વરાભતી અંગે જરૂયી ભાગગદળગન આલું જોઈએ. 
 કોઈણ ળાકબાજી લેચનાય ઉયોલત વૂચનોનું ારન ન કયે, તો તેભને ચેતલણી આપ્મા છી તેભનો ભાર / રાયી 

જપ્ત કયલાભાં આલે અને યત ન આલાભાં આલે  
 

4. રોન્દ્રીઝ 

 ફધા રોન્દ્રીલાાઓએ ભાસ્ક અને ગ્રોવ્વ પયલજમાત શેયલા જરૂયી છે 

 ફધા રોન્દ્રીલાાઓએ દુકાનના એન્દ્રી  ોઇન્દ્ટ (દયલાજા) ાવેના ટેફર ય વેલનટાઇઝય યાખલા આલશ્મક 

છે. 



 રોન્દ્રીનાં ભાણવને શોભ રડલરલયીની ભંજૂયી કોઇણ વંજોગોભાં આલાભાં આલળે નશીં 

 ગ્રાશકોએ તેભની ોતાની ફેગભાં કડાં એકલત્રત કયલા જોઈએ અને ૪૮ કરાક વુધી તે ફેગનો ઉમોગ ન 

કયલો જોઇએ 

 દયયોજ વલાયે રોન્દ્રીભાં ડીવઇન્દ્પેકળન કયલું જોઈએ.  
 જો ળલમ શોમ તો  ઓનરાઈન ેભેન્દ્ટને પ્રાધાન્દ્મ  આલું જોઈએ  
 

 

૫. ખયીદનાય ગ્રાશકોને વરાશ 

 ખયીદનાયોએ નીચે ભુજફ કયલું જોઈએ: 
 ફધા ખયીદનાયોએ ભાસ્ક શેયલા પયલજમાત છે 

 જે લેચનાય કોલીડ-૧૯ ભાગગદર્શળકાનું ારન કયતા શોમ અને ભાસ્ક અને ગ્રોવ્ઝ  શેમાગ શોમ પલત તે જ 

લેચનાયાઓ ાવેથી ખયીદી કયલી જોઈએ.  
 તભાભ ખયીદનાય / ભુરાકાતીઓએ / લેચનાયાઓ વાભાલજક અંતય( Social Distance) જાલલું જોઈએ. 
 લેચનાયા વાથે વીધો વંકગ ન થામ તે ભાટે ખયીદનાયે તેભની ોતાની ફેગ વાથે યાખલી  આલશ્મક છે. 
 ઘયે શોંચ્મા છી શાથ અને ફેગ મોગ્મ યીતે વાપ કયલા જોઈએ. 
 ફધી ળાકબાજી ઉમોગ કયતા શેરા ગયભ ાણીથી ધોલી જોઈએ. 
 ઘયે શોચ્મા ફાદ દયેક ખયીદનાયને વાલચેતીનાં બાગ રૂે ગયભ ાણીથી સ્નાન કયલું જ જોઇએ.  

 
 

૬.  ફેંકના એટીએભ અને એમ્્મુરન્દ્વ ભાટે જીલાણુનાલળત ગરાં 

 

 એટીએભ અને એમ્્મુરન્દ્વભાં શેન્દ્ડ વેલનટાઈઝય યાખલું જોઈએ (ખાવ કયીને પ્રલેળ વભમ)ે 
 રોકોએ ભાસ્ક શેયલુ પયલજમાત છે ,  એટીએભનો  ઉમોગ કયતા શેરા અને એટીએભનો ઉમોગ કમાગ 

ફાદ શેન્દ્ડ વેલનટાઈઝયથી શાથ વાપ કયલા જરૂયી છે. 
 જે એટીએભ ય લોચભેન ન શોમ એલા એટીએભ ફંધ કયી દેલા જોઈએ.  

 એટીએભ વીવીટીલી કેભેયા દ્લાયા ભોલનટયીંગ કયીને શેન્દ્ડ વેલનટાઇન્ઝગ પ્રલૃલિ મોગ્મ યીતે થઈ યશી છે કે કેભ 

તે અંગે ફેંકોએ તાવ કયલી જોઈએ અને જે ફેંકનાં એટીએભભાં વૂચનાનું ારન થતું ના શોમ તે ફેંકનાં 

એટીએભની લલગતો દૈલનક ધોયણે એવએભવીને ભોકરલી જોઈએ.  
 દદીને શોલસ્ટર શોચાડ્મા છી એમ્્મુરન્દ્વને ૧ % વોરડમભ શામોલરોયાઇટથી ડીવઇન્દ્પેટેડ કયલી 

જોઈએ. 
 

૭.   જાશેય ળૌચારમો 

 ફવ સ્ટેળનો , યેલ્લે સ્ટેળનો , ઉદ્યાનો, યસ્તાઓ, લગેયેના તભાભ જાશેય ળૌચારમોની લનમલભત યોજેયોજ 

વોરડમભ શામોલરોયાઇટથી વાપવપાઈ કયલી જોઈએ.  
 ધાતુના ન કે અન્દ્મ જગ્મા કે જમાં ્રીચનો ઉમોગ ળલમ નથી, તે જગ્માને 70% આલ્કોશોરનો ઉમોગ 

કયીને વાપ કયલી જોઈએ. 
 વાપ વપાઈની દયેક લસ્તુ શેરા અને ઉમોગ કમાગ ફાદ ડીવઇન્દ્પેટેડ કયલી જોઈએ.  

 ઉમોગભાં રેલાભાં આલતી ડોર તેભજ અન્દ્મ વાધનો ગયભ ાણીથી અથલા ્રીચથી ડીવઇન્દ્પેટેડ કયલા 

જોઈએ.  
 

૮.   ભુરાકાતી નોંધણી યજીસ્ટય : 



 દયેક સ્થાનોભાં  લલલઝટય યલજસ્ટયને વચોટ નાભ, ઉંભય, જાતી (સ્ત્રી/ુરુ), વયનાભું અને વંકગ નંફય વાથે 

જાલલું પયલજમાત છે. 
 તભાભ ભાલરકો, કભગચાયીઓ અને ભુરાકાતીઓએ ભાસ્ક શેયલાનું પયલજમાત છે 

 તભાભ ભાલરકો, કભગચાયીઓ અને ભુરાકાતીઓએ એકફીજાથી 3 ફૂટનું અંતય( Social Distance) યાખલું 

પયલજમાત છે. 
 જો કોઈ ણ વ્મલલત ગોનીમતાના કાયણોવય પોન નંફય આલાનો ઇનકાય કયે, તો તે વ્મલલતએ વાચું નાભ 

અને વયનાભું ભુરાકાત યજીસ્ટયભાં ઉલ્રેખ કયલાનો યશેળે. 
 

૯.  ફજાયો, દુકાનો, ભેરડકર સ્ટોય તેભજ અન્દ્મ સ્થો કે જમા લધુ બીડ યશેતી શોમ  

 નીચે જણાલેર જગ્માઓ રદલવભાં ફે લખત 1% વોરડમભ શામોલરોયાઇટથી કડાના ોતાથી વાપવપાઈ 

કયલી જોઈએ.  
 એલરલેટય ફટનો  શેન્દ્ડયેલ્વ / શેન્દ્ડલ્વ 

 કોર ફટનો (રીફ્ટ)  એસ્કેરેટય શેન્દ્ડયેલ્વ 

 જાશેય કાઉન્દ્ટવગ,   ઇન્દ્ટયકોભ લવસ્ટમ્વ 

 ટેલરપોન    લપ્રન્દ્ટયો / સ્કેનવગ - ઓપીવ ભળીનો, 

 ટેફર ટોપ્વ,   ખુયળી  

 ેન    ડામયી પાઇરો 

 કોમ્મુટયનું કી ફોડગ,   ભાઉવ અને ભાઉવ ેડ, 

 ચા અને  કોપી ભળીનો 


