
ભારત સરકાર ારા કોિવડ-19ના િનયં ણ માટ લેવામાં આવેલા લૉકડાઉનના િનયણનો હૃમં ાલય 

ારા બહાર પાડલા આદશ અને માગદિશકાનો જુરાતી અ વુાદ 

 

હૃ મં ાલયના ઓડર ન.ં 40-3 મં ાલયો 2020-ડ  તા.24-3-2020 

ભારત સરકારના મં ાલયો/ િવભાગો રા ય/ ક  શાિસત દશની સરકારો, રા ય/ ક  શાિસત વ હવટ  

તં ોએ દશમા ંકોરોના વાયરસના િનયં ણ માટ લેવા પા  પગલાં ગેની માગદિશકા 

 

1. ભારત સરકારની કચેર ઓ અને તેની વાય /પટેા કચેર ઓ તથા હર િનગમો બધં રહશ.ે  

અપવાદોઃ 

સરં ણ, મ ય થ શસ  પો લસદળો, ઝર , હર ઉપયોગની યવ થાઓ (પે ો લયમ, 

સીએન , એલપી , પીએન ), ડઝા ટર મનેેજમે ટ, વીજ ઉ પાદન અને ા સિમશન એકમો, 

પો ટ ઑ ફસો, નશેનલ ઇ ફોમ ટ સ સે ટર અને આગોતર  ચતેવણી આપતી એજ સીઓ. 

2. રા ય/ક  શાિસત દશો, અને તમેની વાય  સં થાઓ, કૉપ રશનો વગરે બધં રહશ.ે 

અપવાદોઃ 

a. પો લસ, હોમ ગાડઝ, નાગ રક સરં ણ, ફાયર અને ઈમ સી સેવાઓ, ડઝા ટર 

મનેેજમે ટ અને લો. 

b. જ લા વ હવટ  તં  અન ઝર  

c. િવજળ , પાણી અને સફાઈ સવેા 

d. િુનિસપલ સં થાઓ-સફાઈ, પાણી રૂવઠા વી યવ થાઓના કમચાર ઓ સ હત 

આવ યક સવેાઓ માટ જ ર  ટાફ. 

ઉપર દશાવેલી ઑ ફસો (િસ રયલ ન.ં 1 અને 2) એ ઓછામા ંઓછા કમચાર ઓની સં યા ારા 

કામ કરવા  ુરહશ.ે અ ય તમામ ઑ ફસો મા  ઘરથી જ કામ કરવા ુ ંચા  ુરાખશ.ે 

3. હો પટલો અને સબંિંધત તમામ તબીબી સં થાઓ, તેમના હર અને ખાનગી ે ના 

ડ પે સર ઝ, કિમ ટસ અને મે ડકલ ઇ વપમે ટ શો સ, લેબોરટર , લિનક, નિસગ હોમ, 

એ લુ સ વગરે ઉ પાદન અને િવતરણ એકમો સ હત. નસ , પેરામે ડકલ ટાફ અને અ ય 

હો પટલની સહયોગી સવેાઓ માટ તમામ તબીબી કમચાર ઓની પ રવહન યવ થાને મં ૂર  

આપવામા ંઆવી છે. 

4. વા ણજિયક અને ખાનગી એકમો બધં રહશ.ે 



અપવાદોઃ 

a. ુ કાનો ક મા ં રશન ગની ુ કાનો ( હર િવતરણ યવ થા હઠળની) ક  અનાજ, 

ક રયા ુ,ં ફળ અને શાકભા , ૂધ અને ૂધના ઉ પાદનો વેચતા થુ, માસં અને માછલી, 

પ ઓુ માટના ઘાસચારો. આમ છતા ં જ લા વ હવટ  તં  ય તઓની ઘરની બહાર 

આવન- વન િનયં ીત કરવા માટ હોમ ડલીવર ને ો સાહન આપશ.ે 

b. બકો, ઈ યોર સ ઓ ફસો અને એટ એમ. 

c. િ ટ અને ઈલે ોિનક િમડ યા. 

d. ટ લ કો િુનકશન, ઈ ટરનેટ સવેા, સારણ અને કબલ સવેા. ચૂના ૌ ો ગક  અને 

મા  આઈટ  સબંિંધત સવેાઓ (આવ યક સવેાઓ માટ) અને શ  તેટ ુ ંઘરથી કામ 

કરવા ુ ંરહશ.ે 

e. અનાજ, દવાઓ, તબીબી ઉપકરણો વગેર આવ યક વ ઓુનીની ડલીવર  ઈ-કોમસ 

મારફતે કરવાની રહશ.ે 

f. પે ોલ પપં, એલપી , પે ો લયમ અને ગેસ રટઈલ તથા ટોરજ એકમો. 

g. વીજ િનમાણ, ા સિમશન અન ડ શુન એકમો અને સેવાઓ. 

h. િસ ો રટ  એ ડ એ સચે જ બોડ ઑફ ઈ ડયા (સબેી)એ નો ટફાય કરલી ડૂ  અને દવા 

બ રની સેવાઓ. 

i. કો ડ ટોરજ અને વેરહાઉસની સવેાઓ. 

j. ખાનગી રુ ા સેવાઓ. 

બાક ની તમામ સં થાઓ મા  ઘરથી જ કામ કરશ.ે  

5. ઔ ો ગક એકમો બધં રહશ.ે 

અપવાદોઃ 

a. આવ યક ચીજોના ઉ પાદન એકમો. 

b.  ઉ પાદન એકમોમા ં સતત યા ચાલતી હોય તવેા એકમો રા ય સરકાર પાસેથી 

મં ૂર  મેળવીને ચા  ુરખાશે. 

6. તમામ પ રવહન સવેાઓ - હવાઈ, રલવ ેઅને માગ પ રવહન થ ગત રહશ.ે 

અપવાદોઃ 

a. મા  આવ યક ચીજ-વ ઓુ ુ ંપ રવહન કરતી. 

b. ફાયર, કાયદો અને યવ થા તથા તાક દની સેવાઓ. 

7. હો પટા લટ  સિવસીસ થ ગત રહશ.ે 



અપવાદોઃ 

a. હોટલો, હોમ ટઝ, લોજ અને મોટ સ ક  લૉકડાઉનને કારણ ે અટવાઈ ગયેલી 

ય તઓની તથા વાસીઓ માટ િનવાસ યવ થા કરતી હોય, મે ડકલ અને ઈમ સી 

ટાફ, હવાઈ અને દ રયાઈ કાફલો. 

b. વૉર ટાઇન સેવાઓ માટ ન  કરાયેલા/ઉપયોગમા ંલવેાતા એકમો. 

8. તમામ શૈ ણક, તા લમી, સશંોધન, કોચ ગ સં થાઓ વગરે બધં રહશ.ે 

9. ાથના (દશન)ના તમામ એકમો લોકો માટ બધં રહશે. કોઈ ધાિમક મેળાવડાને કોઈપણ 

અપવાદ િસવાય મં ૂર  આપવામા ંનહ  આવ.ે 

10. તમામ સામા જક / રાજ કય/ રમત- ગમત / મનોરંજન /શૈ ણક / સાં ૃિતક / ધાિમક 

સમારંભો / મેળાવડાઓ પર િતબધં કૂવામા ંઆ યો છે. 

11. અ નદાહ અન ેશબ યા ા માટ 20 ય તથી વ નુ ેમ ં ૂર  આપવામા ંનહ  આવે. 

12. ભારતમા ં તા. 15-2-2020 પછ  પરદશથી આવલેા તમામ લોકો અને એવા તમામ લોકો ક 

મને થાિનક આરો ય તં એ/આરો ય િવભાગના કમચાર ઓએ કડકાઇથી હોમ/સં થા કય 

વૉર ટાઇન માટ રાખવા ુ ં ચૂ ુ ંહોય તવેા લોકો. જો આમ કરવામા ંિન ફળ જશે તો ઇ ડયન 

પીનલ કોડની કલમ-188 હઠળ કા નૂી કાયવાહ ન ેપા  ગણાશે. 

13. ઉપર દશાવેલા િનયં ક પગલાઓંમા ં યા ં ટછાટ આપવામા ં આવી હશે યા ં સ ં થાઓ/ 

કમચાર ઓએ કોરોના વાયરસ સામે જ ર  સાવચેતી રાખવામા ંઆવે તનેી ખાતર  રાખવાની 

રહશ.ે સાથ-ેસાથે આરો ય િવભાગે  તે સમયે આપેલા માગદશન અ સુાર સામા જક તર 

(સો યલ ડ ટ સ) ળવવા ુ ંરહશ.ે 

14. આ િનયં ક પગલાઓં ુ ંઅમલીકરણ કરવાના હ થુી જ લા મે ટ ઈ સીડ ટ કમા ડર તર ક 

એ ઝી ુ ટવ મે ટની  ત ે થાિનક યાય ે મા ંિનમ ુકં કરશે. ઈ સીડ ટ કમા ડર એકંદર 

તમેના યાય ે મા ં આ પગલાનંા અમલીકરણ માટ જવાબદાર રહશ.ે અ ય તમામ લાઈન 

ડપાટમે ટના અિધકાર ઓ, ચો સ િવ તારોમા ં આ કારના ઈ સીડ ટ કમા ડરના િનદશ 

અ સુાર કામ કરશે. ઉપર િવ તારથી જણા યા જુબ આવ યક હરફર માટ ઈ સીડ ટ કમા ડર 

પાસ ઈ  ુકરશે.  

15. તમામ અમલીકરણ સ ા તં ોએ ન ધ લવેાની રહશ ે ક લોકોની આવન- વન ગે આ કડક 

િનયં ણો ળૂ તૂ ર તે લા  ુપડશ,ે પરં  ુઆવ યક ચીજો માટ તે લા  ુનહ  પડ. 

16. ઈ સીડ ટ કમા ડરો ખાસ કર ને એ બાબતની ખાતર  રાખશે ક હો પટલની માળખાગત 

િુવધાઓ માટના ંસાધનો, કામદારો અને સામ ી મેળવવા માટ તથા તનેા િવ તરણ માટની 

કામગીર  કોઈપણ કારના અવરોધ વગર ચા  ુરહશ.ે 



17. ઉપર દશાવેલા િનયં ક પગલાનંો ભગં કરનાર કોઈપણ ય ત સામે ઇ ડયન પીનલ કોડની 

કલમ- 188 હઠળ થનાર કાયવાહ  ઉપરાતં ડઝા ટર મેનજેમે ટ એ ટ- 2005ની કલમ-51 થી 

60ની જોગવાઈઓ હઠળ કાયવાહ  કરવામા ંઆવશ.ે (પ રિશ ટમા ંજણા યા જુબ) 

18. ઉપર દશાવેલા િનયં ક પગલાઓં તા.25-03-2020થી અમલમા ં આવે તે ર ત ે 21 દવસના 

ગાળા માટ અમલમા ંરહશ.ે  

 

ક  સરકારનો હૃ િવભાગ 

  



પ રિશ ટ 

 

1. ડઝા ટર મેનેજમે ટ એ ટ, 2005ની કલમ-51 થી કલમ-60 

નૂાઓ અને દંડ 

51. અવરોધ વગેર માટની સ ઃ કોઈપણ ય ત, કોઈપણ તના યો ય કારણ વગર – 

(a) ક  સરકાર અથવા તો રા ય સરકારના કોઈપણ ઓ ફસર ક કમચાર ને અવરોધ કર 

અથવા તો નશેનલ ઑથો રટ  અથવા તો રા યની ઑથો રટ  અથવા જ લા ઑથો રટ ન ે

પોતાની આ કાયદા હઠળની ફરજ બ વવામા ંઅવરોધ કર અથવા 

(b) ક  સરકાર અથવા રા ય સરકાર અથવા નશેનલ એ ઝ ટુ વ કિમટ  અથવા ટટ 

એ ઝી ટુ વ કિમટ  અથવા જ લા ઑથો રટ એ આ કાયદા હઠળ આપેલા િનદશ ુ ં

પાલન કરવાનો ઈ કાર કર. 

આવી ય ત કા નૂી કાયવાહ ને પા  અને દંડને પા  રહશ,ે મા ંએટલી દુતની સ  

કરવામા ંઆવશે ક ને એક વષ અથવા તો દંડ સ હત લબંાવી શકાય અથવા તો બનંનેી 

સ  કરવામા ંઆવે અને આવો અવરોધ થયાના ક સામા ંઅથવા તો િનદશ ુ ંપાલન 

કરવામા ં જો વ ુ ં જોખમ થાય અથવા તનેાથી તા કા લક જોખમ ઉ  ુ થાય તો તે 

કા નૂી કાયવાહ  હઠળ સ ને પા  ગણાશે, મા ંસ ની દુત બે વષ ધુી લબંાવી 

શકાશે. 

52. ખોટા દાવો કરવા બદલ સ ઃ જો કોઈ ય ત ણી જોઈને અથવા તો તે ણતો હોવા છતા ં

અને એ ુ ંમાનવાન ેકારણ હોય ક કોઈપણ રાહત, સહાય, રપેર, રક શન અથવા ડઝા ટર 

ગેના અ ય લાભ મેળવવા માટ ક  સરકારના કોઈપણ ઓ ફસર પાસથેી, રા ય સરકારના 

ઓ ફસર પાસથેી ક નશેનલ ઑથો રટ , રા યની ઑથો રટ  અથવા ડ ટ ઑથો રટ  પાસે 

દાવો કય  હશે તો તે કા નૂી કાયવાહ  કર ન ેસ ને પા  ગણાશે, અને એમા ંએવી દુતની 

સ  લા  ુકરાશે ક ને બે વષ ધુી લબંાવી શકાય અને તેને દંડ કરવામા ંઆવે. 

53. નાણા ંઅથવા તો સામ ી વગેરની ગેરર િત બદલ સ ઃ  કોઈ ય તને નાણા ંઅથવા તો 

સામ ીની યવ થા સ પવામા ં આવી હોય અથવા તો ક ટડ  સ પવામા ં આવી હોય અથવા 

વ હવટ સ પાયો હોય તેવા રાહત આપવા માટના નાણા ંઅથવા તો સામાનની ગેરર િત થાય 

અથવા તો પોતાના ઉપયોગ માટ ખોટ  ર તે વાપરવામા ં આવ ે અથવા તો આવા નાણા ં ક 

સામ ી અથવા ક તેનો હ સો પોતાની ઈ છાથી અ ય ય તને ઉપયોગ માટ આપવામા ંઆવ ે



તો તે કા નૂી કાયવાહ  અને સ ને પા  ગણાશ,ે મા ંએવી દુત માટ સ  કરવામા ંઆવશે ક 

ને બે વષ ધુી લબંાવી શકાય અને દંડ પણ કરવામા ંઆવશે. 

54. ખોટ  ચેતવણી આપવા બદલ સ ઃ  કોઈ ય ત ડઝા ટર ગ ેખોટ  ચતેવણી ક ભયજનક 

હરાતને ફરતી કર અથવા તો તે ગભંીર કારની ક યાપક હોય અને તેનાથી ગભરાટ ફલાઈ 

શક તમે હોય તો તે ય ત સામ ેકા નૂી કાયવાહ  થઈ શકશે અને તે સ ને પા  ગણાશે. આ 

સ  બે વષ ધુી લબંાવી શકાશે અને દંડ પણ કર  શકાશ.ે  

55.  સરકારના િવભાગો મારફતે નૂોઃ  

(1)  આ કાયદા હઠળનો કોઈ નૂો જો સરકારના કોઈ િવભાગ, િવભાગના વડાએ કય  હશ ે

અને તે માટ તે દોિષત ઠરશે તો તમેની સામે કા નૂી કાયવાહ  થશે અન ેઆવો નૂો 

ણકાર  વગર કરવામા ંઆ યો હોય તે ુ ં રૂવાર નહ  થાય તો તનેે રોકવા માટ આવી 

ય ત સામે તમામ ડ  ુ ડ લજ સ થશે અને આવી કામગીર  કરતા રોકવામા ંઆવશ.ે 

(2)  આ પેટા િવભાગમા ં દશાવેલી બાબતો ઉપરાતં (1) યા ં નૂો સરકારના કોઈ િવભાગ 

મારફત ેકરવામા ંઆ યો હોય અને એ ુ ંસા બત થાય ક આવો નૂો મં ૂર  લઈને અથવા 

તો કોઈની સાથે મળ ન ેકરવામા ંઆ યો છે અથવા તો આવો નૂો કરવામા ં િવભાગના 

વડા િસવાયની કોઈ ય તએ કય  હોય અને તે ક રૂવાર જણાય તો તવેો નૂો કા નૂી 

કાયવાહ ને પા  ગણાશે અને તે જુબ સ  કરવામા ંઆવશ.ે  

56. ફરજ પરના અિધકાર ની િન ફળતા અથવા તો આ કાયદાની જોગવાઈઓથી િવપર ત 

મળેાપીપ ુ ંકર ને ફરજ બ વવામાં િન ફળતાઃ 

 કોઈ ઓ ફસરને આ કાયદા હઠળ ફરજ બ વવા ુ ંજણાવા ુ ંહોય અને ત ેફરજ બ વવા ુ ંબધં 

કર અથવા તો ઈ કાર કર અથવા તો આ ઓ ફસની ફરજો બ વવામાથંી પોતાને બહાર રાખે 

અને જો તેણે તનેા ઉપર  અિધકાર ની લે ખત મં ૂર  લીધેલી નહ  હોય તો અને આ ુ ં ૃ ય કરવા 

બદલ કોઈ કાયદસરનો બચાવ થઈ શક તેમ ના હોય તો તે લની સ ને પા  ગણાશ ેઅને ત ે

સ  એક વષ ધુી લબંાવી શકાશે અને તેને દંડ પણ થઈ શકશે. 

57. જ ર  સામ ી રૂ  પાડવામા ં ઉ લઘંન બદલ સ ઃ જો કોઈ ય ત કલમ-65 હઠળ કરવામા ં

આવેલ ુકમ ુ ંઉ લઘંન કર તો તે લની સ ન ેપા  ગણાશે અને તેને એક વષ ધુી લની 

સ  અથવા દંડ અથવા તો બનંે થઈ શકશે. 



58. કંપનીઓએ કરલા નૂાઓઃ (1) આ કાયદા હઠળના એવા નૂાઓ ક  કંપનીઓ અથવા તો 

કૉપ રટ સં થાઓ મારફતે કરવામા ં આ યા હોય યાર, નૂો કરવામા ંઆ યો હોય તે સમયે 

કંપનીનો બઝનેસનો ચા  સભંાળનાર ય ત અને સાથે સાથ ે કંપની પણ ઉ લઘંન બદલ 

દોિષત ઠરશે અને તે કા નૂી કાયવાહ ને પા  ઠરશે તથા સ ને પા  બનશે. આ પેટા કલમમા ં

જો એ ુ ં રૂવાર ના થાય ક આ ય તએ નૂો ણકાર ના અભાવ ેકય  હોય અથવા આવો 

નૂો કરવામા ં કોઈ ડ  ુ ડ લજ સનો ઉપયોગ કરવામા ં આ યો ના હોય. (2) પેટા કલમમા ં

દશાવલેી બાબત ઉપરાતં (1) નૂો મં ૂર  લઈને ક મેળાપીપણાથંી કરવામા ંઆ યો હોય અથવા 

તે કોઈ િનદશક, મનેેજર, સે ટર  અથવા તો કંપનીના અ ય અિધકાર ની બદેરકાર થી થયો હોય 

તો આ િનદશક, મનેેજર, સે ટર  અથવા અ ય અિધકાર  નૂા બદલ દોિષત ઠર તો તનેી સામે 

કા નૂી કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે અને તે જુબ ત ેસ ને પા  ગણાશે. 

 પ ટ કરણઃ આ કલમ નો ઉપયોગ થાય યાર (અ) “કંપની” નો અથ કૉપ રટ બોડ  અથવા તો 

પેઢ નો સમાવેશ થશે અથવા ય તઓ ુ ંઅ ય સગંઠન અને (બ) પેઢ ના સદંભ “િનદશક” નો 

અથ પેઢ નો ભાગીદાર એવો થશે. 

59. કા નૂી કાયવાહ  કરવા માટ વૂ મં ૂર ઃ કલમ-55 અને કલમ-56 હઠળ થયેલા નૂા બાબતેની 

કોઈપણ કાયવાહ  ક  સરકાર અથવા તો રા ય સરકાર,  લા  ુપડ  ુહોય તનેી મં ૂર  વગર 

થઈ શકશે નહ  અથવા તો, તનેે બદલે અિધ ૃત ય તની મં ૂર  લા  ુપડતી સરકારની જનરલ 

અથવા તો ખાસ કુમથી આપવામા ંઆવી નહ  હોય તો કાયવાહ  થઈ શકશે નહ . 

60. નૂાઓ ગે સાવચેતીઃ (અ) નેશનલ ઑથો રટ  અથવા ટટ ઑથો રટ  અથવા સરકાર તરફથી 

મને અિધ ૃત કરવામા ંઆ યા હોય તે અિધકાર ની ઓિથર ટ વગર થયલેી ફ રયાદમા ંકોઈપણ 

અદાલત આ કાયદા હઠળ નૂાને યાનમા ં લઈ કાયવાહ  કર  શકશે નહ . અથવા (બ) જો 

કોઈપણ ય તએ િનધા રત કાયવાહ  જુબ 30 દવસથી ઓછ  નો ટસ આપી હોય અથવા આ 

નૂા ગે નશેનલ ઑથો રટ , રા ય સરકારની ઑથો રટ , ક  સરકાર, રા ય સરકાર જ લા 

ઑથો રટ  અથવા અ ય ઑથો રટ  અથવા અ ય ઓ ફસર ક મને આ માટ અિધ ૃત કરવામા ં

આ યા હોય તેમને નો ટસ અપાઈ ના હોય તો ફ રયાદ થઈ શકશે નહ . 

2. હર સેવક ારા આપવામા ંઆવેલા ુકમનો અનાદર – જો કોઈ ય ત હર સેવક તનેા 

અિધકાર જુબ આપેલા કુમનો ણી જોઈને અનાદર કરશે તો, અને તનેે ચો સ કામગીર થી 

ૂર રાખવામા ંઆવે અથવા તો તનેા કબ  હઠળની ક તનેા વ હવટ હઠળની ચો સ િમલકત 

બાબતે આપવામા ં આવેલા િનદશનો અનાદર થાય તો, આ કારના ઉ લઘંનને અવરોધ, 



દખલ ગર  અથવા ઈ  અથવા તો અવરોધ ુ ંજોખમ ક દખલ ગર  ક ઈ  ગણવામા ંઆવશ ે

અને કાયદસર ર તે િનમ ુકં કરાયેલા કમચાર ને સાદ  કદની સ  થઈ શકશ.ે આવી સ  એક 

મ હના ધુી લબંાવી શકાશે અને દંડ પણ થઈ શકશે અને તે વધાર ન ે . 200 ધુીનો થઈ 

શકશે અથવા તો બનંે સ  કરવામા ંઆવશે. અન ેઆ કાર કરાયેલા ઉ લઘંનન ેકારણે માનવ 

વનન,ે આરો યન ેઅથવા તો સલામતીને જોખમ થ ુ ંહોય અથવા તો તેના કારણે ુ લડ ક 

તકરાર થઇ હોય તો ત ે લની સ ન ેપા  ગણાશે અને લની સ  6 માસ ધુી લબંાવી 

શકાશે અથવા તો દંડ પણ કરવામા ંઆવશે અથવા તો દંડ અને સ  બનંે કરવામા ંઆવશે. 

પ ટ કરણઃ એ ુ ંજ ર  નથી ક નૂો કરનારનો ઈરાદો કુશાન કરવાનો હોય અથવા તો તેના 

ઉ લઘંનને કારણે કુશાન થ ુ ંજ હોય ત ેજ ર  નથી, પરં  ુએટ ુ ં રૂ ુ ંછે ક તેણે  ુકમ ુ ં

ઉ લઘંન ક  ુહોય અથવા ઉ લઘંનને કારણે કુશાન થવાની સભંાવના હોય તે રૂ ુ ંછે. 

જો સરકાર  સવેક ારા એવો ુકમ કરવામા ંઆ યો હોય ક કોઈ ધાિમક સરઘસ, કોઈ ચો સ 

ગલીમાથંી પસાર થ ુ ંનહ  જોઈએ અને આ ુકમનો ણી જોઈને અનાદર કરવામા ંઆ યો હોય 

અને તનેા કારણે ુ લડ થવા ુ ંજોખમ ઉ  ુથ ુ ંહોય તો આ કલમમા ંદશા યા જુબ નૂો થયા 

યો ય ગણાશે. 


