जोडप २
कोिवड १९ या िनयं णासाठी भारत सरकार, रा य / क शािसत देश सरकार आिण रा य / क शािसत देश
ािधकरणाकडू न यावया या उपाययोजनांिवषयी एकि त नूतनीकृ त मागदशक सूचना –(मराठी )
गृह मं ालया या आदेशानुसार (एमएचए) आदेश . 40 - 3/2020 - डीएमए (ए) दनांक 15 एि ल 2020

१.लॉकडाऊन कालावधी वाढ करणेत येवून , पुढील


या 3 मे, 2020 पयत संपूण देशात ितबंिधत राहतील:

पॅरा ((आयए स) म ये नमूद वगळू न आिण सुरि तते या उ ेशाने वाशांचे सव देशांतगत आिण आंतररा ीय
हवाई सेवा .






सुर ा दलांचे वाहतूक वगळू न

ेनमधूनइतर सव वासी वाहतूक .

सावजिनक बस वाहतुक.
मे ो रे वे सेवा
नाग रकांचे वै क य कारणा तव कं वा या मागदशक त वांनुसार परवानगी असले या उपाययोजना वगळू न
आंतरिज हा आिण आंतररा यीय कावाहतूक बंद राहील .




सव शै िणक, िश ण, िश ण सं था इ. बंद राहील.
या मागदशक त वांनुसार िवशेषत: परवानगी असले या

ित र

इतर सव औ ोिगक आिण

ावसाियक उप म

बंद राहतील .





या मागदशक त वांनुसार िवशेषत: परवानगी असले या सेवा वगळू न इतर हॉि पटॅिलटी सेवा.
सव टॅ सी (ऑटो र ा आिण सायकल र ा यांचाही समावेश) आिण कॅ ब सेवा.
सव िसनेमा हॉल, मॉल, शॉ पंग कॉ ले स,

ायामशाळा, खेळ. संकुले. जलतरण तलाव, करमणूक उ ाने,

िच पटगृह.े बार आिण सभागृह, अस ली हॉल आिण त सम ठकाणे.




सव सामािजक, राजक य, खेळ, मनोरं जन, शै िणक ,सां कृ ितक ,धा मक काय म .
सव धा मक थळे ,पुजेची, ाथनेची ठकाणे नाग रकांसाठी बंद राहतील . तसेच धा मक थळावर गद करणेस
मनाई असेल .




अं यसं कारा या बाबतीत, वीसपे ा जा त लोकां या जमावास परवानगी असणार जाणार नाही.
३. हॉट पॉ स आिण कं टे ट झोन बाबत मागदशकाचे सूचना .



हणजेच, कोिवडची १९ चा मो

ा माणावर उ क
े कं वा कोिवड -१९ चा ल णीय सार असले या ल टसचे

या संखेत वाढ होणे. या बाबत आरो य आिण कु टुंब क याण मं ालय (mohfw), भारत सरकार यांनी जारी के ले या
मागदशक सूचनांनुसार िनि त के ले जाईल.



या हॉट पॉ सम ये, mohfw

या मागदशक सूचनांनुसार रा य / क शािसत देश / िज हा शासना ारे कं टेनंमट

झोनचे सीमांकन के ले जाईल.



या टेनंमट झोनम ये वरील मागदशक त वांनुसार सूट दले या बाब ना परवानगी दली जाणार नाही, सदर
कं टेनमट या े ात प रिमतीचे कठोर िनयं ण असेल आिण अ याव यक सेवा वगळू न (वै क य आप कालीन
प रि थती आिण कायदा व सु व थेसंबंिधत कत ांसह) इतर सव कार या संचारास बंदी असेल तसेच तपासणी
के यािशवाय सदर झोन म ये वेश व िनगमन करणेस ितबंध असेल. mohfw ारे या संदभात जारी के ले या
मागदशक सूचनांचे रा य / क शािसत देश सरकार आिण थािनक िज हा शासाना ारे काटेकोरपणे
अंमलबजावणी के ली जाईल.

४.

२० मे , २०२० रोजी परवानगी असले या उप मांची:



िव मान मागदशक त वांचे काटेकोरपणे पालन कर याचे अटीवर आिण कायालये, कामची ठकाणे ,
कारखाने आिण आ थापनांम ये सामािजक अंतर ठे व यासाठी मानक काय णाली चे पालन (SOP) करणेचे
अटीवर नािशक िज

ाचे काय े ात लॉकडाउन मधून खालील अित र

अित र

उप मांना २० एि ल,

२०२० पासून परवानगी देनेत येत आहे .



लॉकडाउन मागदशक त वांची आिण आप ी

व थापन अिधिनयम, 2005 अंतगत जारी के ले या या

मागदशक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेत यावी.



रा य / क शािसत देश सरकार, तथािप, थािनक े ा या आव यकतेनुसार या मागदशक त वांपे ा
कठोर उपाय लागू क

शकतात.

५. सव आरो य सेवा (आयुषसह) कायरत राहितल , जसे:

o
o

णालये, न सग होम, ि लिनक, टेिलमेिडिसन सुिवधा.
जन औषधी क े आिण वै क य उपकरणांची दुकाने यासह दवाखाने, के िम ट, फामसी, सव कार या
औषधांची दुकाने.

o
o
o
o

वै क य योगशाळा आिण सं ह क े.
फामा यु टकल आिण मेिडकल रसच लॅब, कोिवड -१९ संबंिधत संशोधन करणा या सं था.
पशुवै क य

णालये, दवाखाने, दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब, लस व औषधांची िव

व पुरवठा.

अिधकृ त खाजगी आ थापने, जी अ याव यक सेवां या तरतूदीस समथन देतात कं वा कोिवड -१९
उपचारासाठी

य करतात, यात होम के अर दाते, डाय ोि ट स,

या

णालये पुरिवणा या पुरवठा

साखळी कं प यांचा समावेश आहे.

o

औषधे, फामा यु टक स, वै क य उपकरणे, वै क य ऑि सजन, यांचे पॅके जंग सािह य, क ा माल आिण
म यवत घटकांचे उ पादन युिन स.

o
o

णवािहकां या िन मतीसह वै क य / आरो या या पायाभूत सुिवधांचे बांधकाम.
सव वै क य आिण पशुवै क य कमचारी, वै ािनक, प रचा रका, पॅरा-वै क य कमचारी, योगशाळे तील
तं

, म यमवयीन आिण

णालयां या इतर सेवांसाठी,

णवािहकांसह हालचाल करणे.

६. शेती व यासंबिं धत उप म:
अ. सव कृ षी व फलो पादन उप म











शेतात शेतकरी आिण कामगारांकडू न शेतीची कामेकरणे.
कमान आधारभूत कं मत कायासह कृ षी उ पादनां या खरे दीम ये गुंतले या एज सी.
"मंडीज" कृ षी उ प बाजार सिमती (एपीएमसी
रा य / क शािसत देश सरकार कं वा उ ोग ारा थेट िवपणन काय
शेतकरी / शेतक यां या गटाकडू नशेतकरी उ पादक सहकारी सं था
कृ षी यं सामु ीची दुकाने ., याचे सुटे भाग ,देखभाल आिण दु ती.
"कृ षी यं णेशी संबंिधत क टम हाय रं ग सटर (सीएचसी)
"खते, क टकनाशके आिण िबया याचे उ पादन, िवतरण आिण करकोळ िव .
एकि त पेरणी/कापणीयं (combine harvester) व शेती/ फलो पादन संबंिधत यं े

ब-म यपालन –

o

मासेमारी (सागरी आिण अंतदशीय) म यपालन खा
िव

o
o

व देखभाल, कापणी,

या, पॅके जंग, को ड चेन,

आिण िवपणन

यासह हॅचरी, खा

क प , वािणि यक ए े रया

या सव कामांसाठी मासे / कोळं बी, फश िबयाणे / खा

आिण कामगारांची वाहतूक

क- वृ ारोपण-




चहा, कॉफ आिण रबर लागवड, जा तीत जा त ५० % कामगार
जा तीत जा त 50% कामगारांसह चहा, कॉफ , रबर

या आिण काजूचे पॅके जंग, िव

आिण िवपणन

ड-पशुसंवधन –
दुध आिण दु धज य पदाथ संकलन,

o
o
o

या, िवतरण ,वाहतूक आिण िव

पुरवठा साखळीसह.

पो ी फाम, हॅचरी आिण पशुधन संगोपनासिहत पशुसंवधन फाम चालिवणे.
मका आिण सोयाबीन यासार या क या माला या पुरव

ासह ाणी आहार उ पादने िन मती करणारे

उ ोग . गौशालांसह ाणी िनवारा गृहांचे संचालन.
७. िव ीय



े :

रझ ह बँक ऑफ इं िडया (आरबीआय) आिण आरबीआय िनयंि त िव ीय बाजार आिण एनपीसीआय,
सीसीआय एल, पेमट िस टम ऑपरे टर आिण टँडअलोन ाइमरी डीलस



बँके या शाखा आिण एटीएम, बँ कं ग कायासाठी आयटी सेवा पुरवठादार , बँ कं ग कॉर प डे स
(बीसीएस), एटीएम ऑपरे शन आिण रोख



व थापन सं था

बँक शाखांना डीबीटी नगदी ह तांतरण पूण होईपयत सामा य कामकाजा या वेळेनुसार काम कर याची
परवानगी दली जाईल



बँक शासनाने आव यकतेनुसार सामािजक अंतर राख यासाठी आिण कायदा व सु व था अबािधत
राख यासाठी बँक शाखा आिण बीसी येथे पुरेसे सुर ा कमचारी उपल ध क न देणेसाठी पोलीस
िवभागाकडे संपक करावा



भारतीय सुर ा आिण िविनमय मंडळाने (सेबी) अिधसूिचत के यानुसार सेबी आिण भांडवल आिण कज
बाजार सेवा.



आयआरडीएआय आिण िवमा कं प या.

८.सामािजक



े :

मुले / अपंग / मानिसक अपंग / ये नाग रक / िनराधार / मिहला / िवधवा यां या साठी काळजी घेणारी
िनवारा गृह बाल िन र ण गृह आिण मुलांसाठी सुरि तता ठकाणे.



सामािजक सुर ा िनवृ ीवेतनाचे िवतरण, उदा. वृ ाव था / िवधवा / वातं यसेनानी िनवृ ीवेतन,
िनवृ ीवेतन आिण भिव य िनवाह िनधी (ईपीएफओ) ारा दान.



अंगणवा

ांचे संचालन -खा पदाथाचे िवतरण आिण पोषण आहार 15 दवसांतून एकदा लाभा याचे

ारपोच, उदा. मुल,े ि या आिण तनपान करणारी माता. लाभाथ अंगणवा

ांम ये उपि थत राहणार

नाहीत.
९.ऑनलाईन / अंतरावरील िश ण





सव शै िणक, िश ण, िश ण सं था इ यादी बंद राहतील.
तथािप, या आ थापना ारे ऑनलाईन िश णा ारे शै िणक वेळाप क कायम राख याची अपे ा आहे.
दूरदशन (डीडी) आिण इतर शै िणक वािह यांचा जा तीत जा त वापर अ यापना या उ ेशाने करावा
१०.मनरेगािच कामे:




सामािजक अंतर आिण चेह यावर मा क च वापर अंमलात आणून मनरे गा या कामांना परवानगी.
संचन व जलसंधारण कामांना मनरेगा अंतगत ाधा य दे यात यावे.
११.सावजिनक उपयोिगताः



तेल आिण गॅस े ाचे कामकाज , यात उ पादनांचे शु ीकरण, वाहतूक, िवतरण, साठवण आिण करकोळ
िव



समावेश, उदा. पे ोल, िडझेल, रॉके ल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इ.

रा य / क शासनाचे उजा िन मती , पारे षण आिण िवतेरण करणारे िवभाग




टपाल कायालयांसह डाक सेवा.
नगरपािलका, महानगरपािलका आिण थािनक वरा य सं था पातळीवर पाणीपुरवठा , मलिन सारण
आिण व छता आिण कचरा



व थापन

दूरसंचार आिण इं टरनेट सेवा दान करणा या सं थांचे संचालन.
१२.माल / मालवाहतूक (रा यांतगत आिण रा याबाहेर )

o
o
o
o

सव कारचे माल वाहतुक स परवानगी आहे .
रे वे ारे व तू आिण पासल गा

ांची वाहतूक.

काग सेवा , मदत व बचाव कायासाठी हवाई वाहतूकसाठी िवमानतळ आिण इतर सुिवधांचे संचालन
सीपो स आिण इनलँड कं टेनर डेपो (आयसीडीएस) चे संचालन , "क टम ि लय रंग आिण फॉरव डग
एजं स" सह

o

पे ोिलयम उ पादने आिण एलपीजी, अ उ पादने, वै क य पुरवठा यासह आव यक व तूं या ॉस लँड
बॉडर वाहतुक साठी लँड पोटचे संचालन.

o

सव क व इतर व तू / वाहक वाहने याम ये दोन ाय हर आिण एक सहा यक ाय हंगचा वैध ाय हंग
परवाना असणा या वाहनांची वाहतूक(मालवाहतूक पूण क न येणारे रकामे वाहन कवा माल
भर यासाठी जाणारे रकामे वाहन यासह )

o

रा य / क शासनाने ठरिवले या कमान अंतर असले या महामागावरील क दु ती दुकाने यारे ज व ढाबे
.

o

रे वे ,िवमानतळ, बंदरे , िवमानतळ आिण आयसीडी ,लँड पोटचे चे संचालन क रता आव यक टाफ आिण
कं ाटी कामगार यांची वाहतूक अिधकृ त पास सह
१३. जीवनाव यक व तूच
ं ा पुरवठा



जीवनाव यक व तूं या पुरवठा साखळीतील सव सुिवधा यात उ पादन वाहतूक आिण थािनक
टोअर,मोठे

टोअर कं वा ई-कॉमस कं प यांमाफत घाऊक कं वा करकोळ िव

यांचा समावेश असेल

तथािप अ या आ थापना ना ऑपरेट करणे, त उघडणे आिण बंद हो या या वेळेवर कोणतेही बंधन असणार
नाही परंतु सामािजक अंतर सुिनि त करणे या बाबत कठोर िनबध यावर लागू राहतील .



दुकाने ( कराणा आिण आव यक व तूंची िव

करणारी एकल शॉ स) आिण गा

ांसह, रे शन शॉ स

(पीडीएस अंतगत), अ आिण कराणा सामान (दैनं दन वापरासाठी), व छता व तू, फळे आिण भा या,
दु धशाळे आिण दुधाचे बूथ, कु कु ट, मांस आिण मासे , पशुखा

आिण चारा इ याद ना चालू ठे व याची

आिण बंद हो या या वेळेवर कोणतेही बंधन न ठे वता उघडे ठे व याची परवानगी देनत येत आहे . परं तु
सामािजक अंतर सुिनि त करणे या बाबत कठोर िनबध यावर लागू राहतील .



नाग रकांची र यावरील वदळ , हालचाल कमी कर यासाठी या तीत या त सं थांनी होम िडली हरी
कर यास ो सािहत करावे आिण नाग रकांनी सु ा होम िडली हरी ारे व तूंची खरे दी करावी .
१४. वािणि यक व खाजगी आ थापना

o
o
o
o
o
o
o

ॉडका टंग, डीटीएच आिण के बल सेवांसह

ंट आिण इले

ॉिनक मीिडया.

आयटी आिण IT Enabled services 50% पयत मनु यबळाचे वापराचे बंधानासह .
के वळ शासक य कामकाजासाठी डेटा व कॉल सटर.
" ामपंचायत तरावरील सरकारने मंजूर के लेली सव सामा य सेवा क े (सीएससी).
आव यक परवाना सह चालिव यास परवानगी दलीिल ई-कॉमस ऑपरे टर ारे वापराची वाहने
कु रअर सेवा
को ड टोरे ज आिण वेअरहाउ संग सेवांसह बंदरे , िवमानतळ, रे वे थानके , कं टेनर डेपो, वैयि क युिन स
आिण लॉिजि टक साखळीतील इतर दुवे.

o

कायालय आिण िनवासी संकुलांची देखभाल आिण देखभाल कर यासाठी खासगी सुर ा सेवा आिण सुिवधा
व थापन सेवा.

o

लॉकडाउन म ये अडकू न पडले या पयटक आिण

, वै क य व आप कालीन कमचारी, हवाई आिण

समु ी ू रहात असतील ती हॉटेल, होम टेज, लॉज आिण मोटेल,

o

अलग ठे व या या सुिवधेसाठी(quarantine) वापर या गेले या / िनयु

के ले या आ थापनांम ये.

वयंरोजगार

o

नी पुरिवले या सेवा, उदा. इले

ीिशयन, आयटी दु ती, लॅटफॉम, मोटर मेकॅिनक

आिण सुतार.
१५. उ ोग / औ ोिगक ित ान (सरकारी व खाजगी दो ही)




ामीण भागात कायरत उ ोग ( महानगरपािलका आिण नगरपािलका ह ीबाहेरील उ ोग )
िवशेष उ पादन े े (एसईझेडएस) आिण िनयात देणाया युिन स (ईओएलयू), औ ोिगक वसाहती आिण
औ ोिगक नगरे मधील उ पादन व इतर औ ोिगक सं था. परं तु अ या औ ोिगक आ थापना यांनी यांचे
कामगार यांचेक रता याच ठकाणी कं वा लगत या इमारतीत यांची राह याची

व था करणे

बंधनकारक राहील .तसेच सदर औ ोिगक आ थापना यांनी या बाबत क शासना ारे जाहीर के लेली
मानक काय प तीचे(SOP) पालन करणे बंधनकारक राहील . तसेच कामगारांना कामा या ठकाणी
जा यासाठी के ले या वाहतूक

व थाम ये वाहतुक त सामािजक अंतर सुिनि त करणे बंधनकारक असेल

.



जीवनाव यक व तू उ पादन करणारे युिनटस यात

स, फामा यु टक स, वै क य उपकरणे, यांचे क े

माल आिण म य थी यांचा समावेश असेल .






ामीण भागातील अ

या आव यक असते.

आयटी हाडवेअरचे उ पादन करणारे उ ोग.
कोळसा उ पादन, खाणी आिण खिनज उ पादन, यांचे प रवहन , िव फोटकांचा पुरवठा आिण
खाणकामांना ासंिगक







या करणारे उ ोग( हणजेच नगरपािलका/ महानगरपािलका ह ीबाहे रल)

उ पादन युिन स आिण , यांची पुरवठा साखळी यांना सतत

या.

पॅके जंग साम ीचे उ पादन युिन स.
यूट उ ोग यात िश ट आिण सामािजक अंतर पालन होईल .
तेल आिण वायू शोध / रफायनरी
ामीण भागाितल िवट भ े ( हणजेच महानगरपािलका आिण नगरपािलका ह ीबाहेर. )
१६. बांधकाम परवानगी



ामीण भागात र ते बांधकाम , संचन क प, इमारती आिण महानगरपािलका आिण नगरपािलका
मयादेबाहेर असलेले औ ोिगक वसाहती मधील सव कार या औ ोिगक क पांचे बांधकाम ,एमएसएमई
सह .औ ोिगक वसाहती मधील सव कारचे क प बांधकामे .



अ य (renewable energy) उजा क पांचे बांधकाम.



महानगरपािलका आिण नगरपािलका ह ीत मधील सु असले या बांधकाम क पांम ये कामे सु

ठे वणे.(

िजथे कामगार जागेवर उपल ध आहेत आिण कोण याही कामगारांना बाहे न आण याची आव यकता
नाही. (घटना थळी बांधकामात in-situ ).



तातडीची मा सून पूव कामे .
१७.पुढील करणांम ये



या हालचाली कर यास परवानगी आहे

आप कालीन सेवांसाठी वै क य आिण पशुवै क य काळजी आिण आव यक व तू खरे दीसाठी खासगी
वाहने. अशा प रि थतीत, चारचाक वाहना म ये खाजगी वाहन चालका ित र
वर बस याची परवानगी असेल , आिण दुचाक वर फ

चालक असेल .

एका वाशास बॅकसीट



या कामांना सूट दली असेल या क पवारील/ कामावरील कमचारी यांना कामा या ठकाणी जाने
आिण परत येणे या क रता िनयम पळू न परवानगी .

१८. भारत सरकारची कायालये आिण अिधन त वाय / अधीन थ दु यम कायालये खुले
राहतील


संर ण, क ीय सश

पोिलस दल, आरो य व कु टुब
ं क याण, आप ी

व थापन आिण लवकर

चेतावणी देणा या सं था (IMD. INCOIS,SASE and National Centre of

Siesmology,CWC) ,नॅशनल इनफॉम ट स सटर (NIC), फू ड कॉप रेशन ऑफ इं िडया (FCI),
एनसीसी, नेह युवा क े (NYK) आिण क टम िवभाग यांना कोणतेही िनबध न घेता काम करता
येईल .


क शासनाचे इतर मं ालये आिण िवभाग आिण यां या िनयं णाखालील कायालया म ये
उपसिचव आिण आिण यापे ा व र

पातळीवर 100% उपि थत रा न काय करतील. उव रत

अिधकारी व कमचारी आव यकतेनुसार 33% पयत उपि थत राहतील.
१९. रा य शासनाची/ वाय

सं था/ थािनक वरा य सं था यांची कायालाये .



रा य शासनाची कायालये आिण

वाय सं था आिण थािनक वरा य सं था



पोिलस, होमगा स, नागरी संर ण, अि शमन व आप कालीन सेवा, आप ी

व थापन, कारागृह

आिण नगरपािलका , महानगरपािलका सेवा कोण याही िनबधािशवाय काय करतील.


रा य शासनाचे इतर सव िवभाग िनयंि त मनु यबळाचे सं ये म ये काम करतील .गट 'अ' आिण ब

'अिधकारी आव यकतेनुसार उपि थत रा शकतील. गट' क 'आिण याखालील पातळी कमीतकमी
33% पयत उपि थत रा शकतात, आव यकतेनुसार सामािजक अंतरासाठी राख यासाठी
आव यक कमचारी िनयु के ले जातील. तथािप, सावजिनक सेवांचे िवतरण आिण अ याव यक
सेवा अबािधत चालू राह यासाठी आव यकतेनुसार कमचारी ,अिधकारी उपि थत ठे वंता येतील.


िज हा शासन आिण कोषागार िवभागाचे (महालेखापाल यांचे अिधन त कायालयासह ) कायालये
िनयंि त मनु यबळाचे सं ये म ये काय करतील. . तथािप, सावजिनक सेवांचे िवतरण आिण
अ याव यक सेवा अबािधत चालू राह यासाठी आव यकतेनुसार कमचारी ,अिधकारी उपि थत
ठे वंता येतील.



वन िवभागाचे कायालये, ाणीसं हालय, रोपवा टका, व यजीव, जंगलात अि शमन, वृ ारोपण,
ग त घालवणे आिण यांची आव यक वाहतूक हालचाल चालिवणे आिण देखभाल करणे आव यक
असलेले कमचारी / कामगार.
२०. खालील माणे



अशा सव

ना अिनवाय अलग ठे व यात येतील
यांना आरो य सेवा कमचायानी िनदश दले आहेत यांना थािनक

आरो य अिधकायानी ठरिवले या मुदतीसाठी होम अथवा सं थागत अलागीकरन
(quarantine) क ात रहाणे बंधनकारक असेल.



अलागीकरन ( quarantine) चे उ लंघन करणा यांना

िव

भा.ड.िव., कलम

१८८ अ वये कायदेशीर कारवाई कर यात येईल.



१५२.२०२० नंतर भारतात दाखल झाले या

चे बाबतीत , यांची अलग ठे व याची

मुदत संपु ात आ यानंतर आिण कोिवड -१९ negative नकारा मक चाचणी घे यात
आ यानंतर यांना शासनाचे एसओपी म ये िविहत ोटोकॉल नुसार िड चाज देनेत
येईल.

२१. वरील लॉकडाउन उपायांची अंमलबजावणी कर या या सूचनाः



सव िज हा दंडािधका-यांनी प रिश -I म ये नमूद के यानुसार रा ीय कोिवड 19 िनदशांचे काटेकोरपणे
अंमलबजावणी करावी. िनदशांचे उ लंघन करणा या सव



कडू न व सं थांकडू न िविहत दंड आकार यात येतील.

सव औ ोिगक व वािणि यक ित ाने, कायालये, कारखाने इ. कायाि वत कर यापूव प रिश -II माणे मानक
कायप तीचे (SOP) पालन करावे .



या उपाययोजनांची अंमलबजावणी कर यासाठी िज हा दंडािधकारी संबंिधत थािनक काय े ात या
उपाययोजनांची अंमलबजावणी कर यासाठी घटना कमांडर हणून कायकारी दंडािधकारी तैनात करतील. यां या
काय े ात या उपाययोजनां या सवागीण अंमलबजावणीसाठी घटना कमांडर जबाबदार असेल. संबंिधत तालु याचे
काय े ात इतर सव शासक य िवभागाचे अिधकारी घटना कमांडर या िनदशानुसार काय करतील. आव यकते
नुसार ये जा कर यासाठी इि सडट कमांडर पास देईल.



घटना कमांडर हे
सु



णालया या पायाभूत सुि वधांचा िव तार कर यासाठी सव य कोण याही अडथ यािशवाय

राहतील याची सुिनि ित करतील .

मागदशक सूचनां या काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी सव
परवानगी असलेले अित र

व था आव यक झा यानंतर या मागदशक त वांम ये

संसाधने, कामगार आिण साम ी आिण अित र

याकलाप ट याट याने अंमलात

आण या जातील. हे २० एि ल, २०२० पासून अंमलात येणार आहेत.



परीछे द१५ मधील मु ा १,२ आिण ५ चे संदभासंबंिधत

औ ोिगक सं था/

http://permission.midcindia.org/ या संके त थळाव न शासनास
मािहती

आ थापना
आव यक

यांनी
ती

सादर करावीआिण परवानगी यावी .

२२ -दंडा मक तरतुदी



या लॉकडाउन उपाययोजनांचे उ लंघन करणा या कोण याही

वर आप ी

व थापन अिधिनयम २००५ या

कलम ५१ ते ६०, तसेच भा.द.िव. या कलम 188 मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाईस पा असेल.

प रिश -१... कोिवड -१९

िज हा आप ी

व थापनाचे रा ीय िनदश

व थापन अिधिनयम २००५ मधील दंड व दंडा मक तरतुद चे ारे िज हा अिधकारी हे रा ीय िनदशांची

अंमलबजावणी करतील.
सावजिनक जागा




सव सावजिनक ठकाणी, कामा या ठकाणी चेह यावर आवरण कं वा मा क घालणे अिनवाय आहे.
सावजिनक ठकाणी, कामाची ठकाणे आिण वाहतुक चे साधनांम ये आरो य आिण कु टुब
ं क याण मं ालयाने
िनगिमत के ले या मागदशक सूचनांनुसार सामािजक अंतर राख या जाईल हे सुिनि त करणे बंधनकारक आहे .






सावजिनक ठकाणी पाच कं वा यापे ा जा त

ना एक ये यास मनाई असेल.

िववाह आिण अं यसं कार यासार या गद चे काय म याबाबत िज हािधकारी िनदश देतील .
सावजिनक ठकाणी थुंक यास दंड व िश ा अथवा दो हीही करणेत येईल.
दा ,सव कारचे म

, गुटखा, तंबाखू इ याद या िव

बंद असेल.

कामाची जागा



सव कामा या ठकाणी तापमान तपासणीसाठी (thermal screening) पुरेशी

व था असेल आिण यो य या

ठकाणी सॅिनटायझस उपल ध क न देणे आव यक राहील.



कामाची ठकाणे िश ट दर यान एक तासाचे अंतर ठे वावे आिण दुपार या जेवणा या िव ांतीलायो य ते सामािजक
अंतर ठे वावे .



65 वषापे ा जा त वयाची

,सह- णांना आिण 5 वषापे ा कमी वया या मुलां या पालकांना घरातून काम

कर यास ो सािहत करावे .





खासगी व सावजिनक अशा सव कमचा यांना आरो य सेतू app चा वापर कर यास सांगावे .
सव सं था यांची कामाची जागा ,िश ट दर यान व छ करतील.
मो

ा बैठका घे यास मनाई आहे.

उ पादन करणारे कारखाने /सं था




सामा य पृ भागाची वारं वार साफसफाई करणे आिण हात धुणे अिनवाय के ले जाईल.
िश ट म ये अंतर ठे वावे आिण कॅ टीनम ये जेवणासाठी गद होणार नाही याची काळजी यावी तसेच यो य
सामािजक अंतर ठे वावे



व छते या यो य प त बाबत यो य या सूचना आिण सखोल िश ण घे यात येईल.

प रिश - II



कायालये, काय थळे , कारखाने व आ थापनांसाठी यो य सामािजक अंतर कर यासाठी ची मानक
काय णाली(SOP)




खालील कायालये सव कायालये, कारखाने व इतर आ थापनां ारे खालील उपाययोजना राबिव या जातीलः
आवारातील सव प रसर खालील बाबीसह यो य ते जंतुनाशक मा यमांचा वापर क न िनजतुक करण के ला जाईल.
इमारत, कायालय इ. वेश ार
कॅ टीन आिण याफे टा रया .
मी टंग

म, कॉ फर स हॉल / ओपन ए रयाज ,उपल ध हरांडा / वेश ार, बंकर, पोटा के िबन, इमारत इ.

उपकरणे व उदवाहन(िल टस्).
वॉश म, शौचालय, बेिसन; पा याचे नळ इ.
भंती / इतर सव पृ भाग.







बाहे न येणा या कामगारांसाठी सावजिनक प रवहन

व थेवरअवलंबून न राहता िवशेष प रवहन सुि वधा

के ली जाईल . या वाहनां ारे के वळ 30-40% वासी

मतेसह वाहतूक करणे करणे बंधनकारक राहील .

आवारात वेश करणारी सव वाहने आिण यं सामु ी यांचे
कामा या ठकाणी वेश करणारे आिण बाहेर जाणा या

े ारे िनजतुक करण करणे बंधनकारक असेल.

येकाचे अिनवाय थमल कॅ नंग करणे बंधनकारक असेल.

कामगारांना वै क य िवमा बंधनकारक असेल.
सव वेश आिण बाहेर जा याचे ारावर आिण सामाईक ठकाणी िविवध ठकाणी हँड वॉश आिण सेिनटायझरला
ाधा याने टच



व था

यं णेची तरतूद करणे आव यक आहे . सव व तूंची पया

माणात उपल धता असावी.

कामाची ठकाणे िश ट दर यान एक तासाचे अंतर ठे वावे आिण दुपार या जेवणा या िव ांतीलायो य ते सामािजक
अंतर ठे वावे .




मो

ा बैठका/िमट स कं वा 10 कं वा अिधक लोकां या सभा करणेत येवू नये.

कामाचे ठकाणी , बैठक म ये आिण िश णाम ये आसन

व थेम ये इतरांपासून कमीतकमी ६ फू ट अंतरावर

बस याची सोय असावी.







िल टम ये(आकारानुसार) २ कं वा ४ जन एकावेळेस ये जा करतील.
चढ यासाठी पाय यांचा वापर करणेस

ो सािहत के ले जावे.

गुटखा, तंबाखू इ. खा यास आिण थुंक यास कडक िनबध असतील.
आव यक नसणा या अ यागतांना(visitors) वेश करणेस बंदी घाल यात यािव .
नजीक या कोिवड -१९
यादी उपल ध असावी .

णांवर उपचार कर यास अिधकृ त

णालयांची मािहती ठे वावी आिण कामा या ठकाणी

