िज हा धकार कायालय, र ना गर
गणेशो सवा या अनुषग
ं ांने मागदशक सू चना
गणेशो सवासाठ र ना गर िज हयाम ये एक ते दड लाख चाकरमानी ये याची
श यता आहे .
झाले या

रा य शासना या सावज नक गणेशो सवासाठ मागदशक सू चना

आहे त.

या

सव

संबं धत

अ धकार

यांनी

वाचू न

या माणे

ा त

तंतोतंत

अंमलबजावणी करावी.

एस.ट बसेस या यव थेबाबत :


मा.पालकमं ी महोदय यां या सू चनांनु सार कोकणातील गणेशो सवासाठ

मु ंबई-पु याहू न

येणा-या चाकरमानी लोकांसाठ एसट ची यव था कर यांत येणार आहे .


मु ंबईहू न दापोल व मंडणगड तालु यात ये याकर ता वाहतू क माग
कर यात आलेला आहे . तसेच खेड,

हा ळ माग नि चत

चपळू ण, गु हागर, संगमे वर, र ना गर , लांजा,

राजापू र या तालु याकर ता कशेडी घाटमाग वाहतू क माग नि चत कर यात आलेला आहे .


िज हा सीमेवर ल चेकपो टवर एसट थांबवू नये.



बाहे र या िज हयातू न येणार एसट थेट तालु का थळी जाईल.



डेपो मॅनेजर यांनी



Home quarantine संबंधांतील सू चनांचे हॅ डबील एसट मधील

वाशांना दे यांत यावे.



एस.ट

कायालयाचे वतीने

बसेस या वाहतु क ची मा हतीसाठ

उप नबंधक
अ धकार

वाशांची याद संबंधीत तहसीलदारांकडे दयावी.

ी. गाड

व एस.ट

िज हा धकार

वभागामाफत

वभाग

हणू न काम पाहतील. नोडल अ धकार

नयं क

िज हा

ी. भोकरे हे नोडल

यांनी Reporting चे नमु ने तयार

करावेत व वेळोवेळी अदयावत करावेत.


परतीचे

वासाचे

आर णसु दा

कर यांत

आर णा वषयी खा ी क नच परती या

ये णार

आहे.

तथा प

वासाचे

वेळी

वासाला परवानगी दे णत यावी.

चेकपो टवर करावयाची कायवाह


महसू ल- पोल स- आरो य या यं णांनी एक त र या, सहका-याने आ ण सामंज याने
एकमेकांना मदत क न काम करावे.



संधु दग
ू कडे जाणा-या एसट थांबवू नयेत.



एसट ने

वास करणा-या

वाशांना

पासची आव यकता नाह . परं तु खाजगी वाहनाने

येणा-या लोकांकडे ई-पास अ याव यक आहे .


खाजगी गाडयांनी येणा-या

वाशांची चेकपो टवर न द होणे आव यक आहे . सदर या न द

बनचु क असा यात.


चेकपो टवर ल न द संबंधीत तहसीलदारांकडे पाठवा यात.



कशेडी, कुं भाल , मु श या चेकपो टवर जा तीत जा त ट म नेमणत या यात.
वाशांम ये म हला, गरोदर ि



नाह याची काळजी


या, लहान मु ले, जे ठ नागर क, द यांग यांना

ास होणार

यावी

कशेळी म ये वारं वार गंभीर प रि थती नमाण होत आहे .

तेथे SDM आ ण SDPO यांनी

मळू न आव यक तशी यं णा उभी करावी.


चेकपो टवर गद

झा यास

वाशांकडू न मा हतीप क (sheets) भ न

आव यक तेवढया मा हतीप क नमु या या

ि

यावी.

यासाठ

त आगावू उपल ध क न ठे वा यात.

नींग सटरवर कारावयाची कायवाह


एसट तालु यातील ि

नींग सटरवर थांबव यांत यावी.



एसट आ यानंतर कं वा परत जाताना कोण याह

कारे गद होणार नाह याची द ता

यावी.
तथे




वाशांचे ि

नींग सटरवर न दणी व आरो य तपासणी कर यांत येईल.

Comorbid कं वा symptomatic कं वा ती

य ती 55 वष वर ल असेल तर antigen test

करणे. वैदयक य अधी क आ ण तालु का आरो य अ धकार यांनी एक तपणे याबाबतचे
नणय घेऊन काम करावे.


आरो य तपासणी अंती करावया या उपाययोजनांबाबतीत ि

नींग सटरवर ल

आरो य

अ धकार हे अलगीकरण/ वलगीकरण /उपचार याब दल कायवाह करतील.


Antigen test क ट वापरणेसाठ

पेशल आयडी आ ण मागदशन िज हा श य च क सक

यांचेकडू न दे णत येईल.


ि

नींग सटरवर Antigen test kit / VTM kit व आव यक अ धकार / कमचार यांचा

आव यक तो पु रवठा िज हा श य च क सक आ ण िज हा आरो य अ धकार
पु रवावा.


तहसीलदारांनी ि

नींग सटर या ठकाणांची याद एसट डेपो मॅनेजरकडे दयावी.



ि



लाऊडि पकर व न यवि थत मा हती/सू चना

नींग सटर वर गद होणार नाह याबाबतचे नयोजन करावे.
वाशांना दयावी.

यांनी



वासी

तथे िजतका वेळ थांबतील तेवढया कालावधीसाठ

टॉयलेटची, बस यासाठ खु याची
एखाद

यव था करावी.

ह सव

यां या खा या- प याची,
यव था क

शकेल अशी

वयंसेवी सं था शोधावी.



वाशांशी सौदाहयपू ण संभाषण करावे, यासाठ खास माणू स नेमावा.



वाशांम ये सं माव था नमाण होऊ दे ऊ नका.



गणपतीउ सव कालावधीम ये टे ट ंग

मता दु पट असणे आव यक आहे .



गद हाताळ यास पोल सांची मदत



तहसीलदार/ पोल स न र क यांनी संयु तपणे सम वयाने प रि थती हाताळावी.



पोल सांनी बंदोब त कामी पोल स म ांची मदत यावी.

यावी.

ाम/वाडी/नागर कृ ती दल यांनी करावयाची कायवाह


नागर कृ ती दल आ ण

ाम कृ ती दल यांना गणेशो सव काळात अ धक स मपणे काम

करणे आव यक आहे .


तालु का पातळीवर ल नायब तहसीलदार, व तार अ धकार , बीट अंमलदार, आशा वकर,
अंगणवाडी से वका, तलाठ , पोल स पाट ल, सरपंच यांची बैठक घेऊन या कालावधीत पार
पाडावया या जबाबदार बाबत सू चना दया यात.



गावागावातू न, वाडी व तीवर हॅ डबील,

ले स, बोड लावावे. Home quarantine

कोण याह प रि थतीत घराबाहे र पडता कामा नये, ह गो ट

य तीने

येकाला समजल पा हजे.

यासाठ जा तीत जा त जागृती करावी.


नागर कृ ती दलाने नगरसेवकांचे मागदशनाखाल जनजागृतीम ये सहभागी हावे.



नगरप रषदे ने पदा धका-यांची बैठक



गणेशो सव साजरा कर याबाबत शासनाने

यावी. पोल सांनी पोल स म ांची मदत
प ट

यावी.

प रप क काढले आहे . सव यं णांनी,

नोडल अ धका-यांनी प रप कातील सु चनानु सार कायवाह करावी.


उ सव काळात भांडण तंटे होणार नाह याकडे ल
होणार नाह , याची काळजी



दयावे. कायदा आ ण सु यव था भग
्ं

यावी.

गणेशो सव काळात बाहे न येणा-या लोकां या बाबतीत

या मागदशन सु चना आहे त,

यांचे तंतोतंत पालन यं णांकडू न होणे बंधनकारक आहे .


तहसीलदारांनी आगार

यव थापक यांचेकडू न

ा त झालेल

याद

ामकृ ती दलाकडे

पाठवावी. जेणेक न येणा-या लोकांची सं या आ ण नावे कृ ती दलाला समजू शकेल आ ण
यांचेवर ल


ठे वणे सु लभ होईल.

कृ ती दलांना जा तीत जा त काया वीत हो याबाबत सू चना दे णत या यात.



गावात येणा-या लोकांवर ल



कांह गावांतील

दे यांस सांगावे.

ामपंचायतींची मु दत संप याने तथे

अशा ठकाणी तलाठ

कं वा

ामसेवक यांना कृ तीदलाचे अ य

आदे श पार त करावे. दु पट- त पट ि



शासक नेम यांत आलेले आहे त.

नींग सटर सु

रका या शाळा, हॉल, मोकळे मैदान याचा शोध

नेमावे व या माणे लेखी

करावे.

यावा.

मोकळया मैदानात यव था करावी.

CCC बाबत करावयाची कायवाह


सव CCC ची

मता वाढवावी. ती दु पट करावी.



कळं बणी, कामथे, सावड



CCC वाढ वताना THO/Tah/BDO यांनी सम वयाने नणय



CCC दु पट क न



नवीन CCC म ये आव यक

णालयात Remdesivir उपल ध क न दयावे

या या. Paid CCC उ या क न

यावा.

या यात.

या उपकरणे, औषधे, सु वधा आ ण

टाफ उपल ध क न

दे यांत यावा.

सवसाधारण सू चना


सोशल

मडीयाव न चु क ची/ खोट

तरावर क मट आहे .

बातमी पसर व या संदभात उप वभागीय अ धकार

यांची बैठक घेऊन अशा खोटया बात या पस वणे हा सायबर

गु हा अस याची जाणीव क न दे णे.


अफवा

कं वा धडधडीत खोटया बात या

कारवाई करावी.

सार त झा यास ता काळ शोध घेऊन कडक

य ात कारवाई होऊ शकते असा संदेश सगळीकडे पसरला पा हजे.

कारवाईची कृ ती करावी.


तालु का तरावर नोडल अ धकार यांची नेमणू क कर यात कर यात यावी.

(ल मीनारायण म ा)
िज हा धकार र ना गर

