िज हा धकार व िज हा दं डा धकार कायालय संधुदग
ु
मु य

शासक य इमारत, प हला मजला, ओरोस- संधद
ु ग
ु नगर ,
ता.कुडाळ, िज. संधुदग
ु , #पनकोड – 416 812

दरु %वनी (मांक – 02362 - 228589, फॅ+स (मांक – 02362 - 228844
संकेत थळ – www.sindhudurg.gov.in

ईमेल- collroffice@gmail.com

(मांक गह.फौज.सं
हता/.ेक द चैन/2021
ृ

दनांक - 14/04/2021

वाचले 1. भारतीय साथरोग 9नयं:ण अ=ध9नयम १८९७
2. आपCती DयवEथापन अ=ध9नयम २००५
3. फौजदार

क या सं हता १९७३ चे कलम १४४

4. महाराLM शासन सावज9नक आरोNय #वभाग यांचेकडील (मांक करोना २०२०/ .(. ५८/आरोNय
५ दनांक१३/०३/२०२०, १४/०३/२०२० तसेच १५/०३/२०२० रोजीPया अ=धसच
ू ना
5. महाराLM शासन यांचेकडील अ=धसूचना NO DMU/2020/CR 92/DisM 1 दनांक २३ व २४
माच, २०२०

6. मु य स=चव, महाराLM शासन, आपCती DयवEथापन, मदत व पन
ु वसन, महसूल व वन
#वभाग,

मं:ालय,

मुंबई

यांचक
े डील

No.

DMU

/2020/CR.92/DisM-1,

दनांक

04/04/2021, दनांक 05/04/2021 रोजीचे आदे श.
7. या कायालयाकडील आदे श जा.(. नैआ/कोरोना #वषाणू/आआर/102/2021 दनांक 05/04/2021
8. मु य स=चव, महाराLM शासन, आपCती DयवEथापन, मदत व पन
व वन
ु वसन, महसल
ू
#वभाग,मं:ालय मुंबई यांचेकडील No DMU/2020/CR 92/DisM 1 दनांक 13 ए# ल, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय -

कोरोना -वषाणू (को-वड १९) संसग साखळी तोड9यासाठ; <=तबंधा?मक आदे श

◌ः- आदे श

◌ः-

DयाअथF, शासनाने कोरोना #वषाणूचा (कोDह ड 19)
साथ रोग

ादभ
ु ाव रोखhयासाठj महाराLM राkयात

9तबंध कायदा, 1897, दनांक 13/03/2020 पासून लागू कlन खंड 2, 3, 4 मधील

तरतूद ंनुसार अ=धसच
ू ना 9नग मत केलेल आहे .
kयाअथm, कोरोना #वषाणूचा
#वषाणूचा

ादभ
ु ाव व

ादभ
ु ाव वाढत असून सावज9नक

हताPया oLट ने कोरोना

सार रोखणे आqण Cयासाठj ठोस उपाययोजना हाती घेणे आवtयक झाले आहे .

मा. मु य स=चव, महाराLM शासन, आपCती DयवEथापन, मदत व पन
ु वसन, महसूल व वन #वभाग,
मं:ालय मब
ंु ई यांचक
े डील No DMU/2020/CR 92/DisM-1
आदे शाम%ये Cया Cया िजvहयातील पwरिEथती

दनांक 29/06/2020 रोजीPया

माणे संब=ं धत िजvहा=धकार यांना िजvहयातील lNण

िEथतीनस
ु ार आदे श काढणेबाबत सवा=धकार दे णेत आलेले आहे त.

kयाअथm, उपरो+त वाचले (. 6 Pया आदे शाxवये कोरोना संसग थोप#वhयासाठj राkय
शासनाने दनांक 30 ए# ल, 2021 अखेर काह कडक 9नबyध लावणेबाबत 9नदz श दलेले आहे त.
Cया माणे इकडील वाचले (. 7 Pया आदे शाxवये मागदशक सुचना 9नग मत करhयात आलेvया
आहे त.

आqण kयाअथm, उपरो+त वाचले (. 8 Pया आदे शाxवये कोरोना संसग थोप#वhयासाठj राkय
शासनाने दनांक 14 ए# ल, 2021 रोजीचे रा:ौ 8.00 वा. पासन
ू ते दनांक 01 मे, 2021 रोजीचे
सकाळी 7.00 वा. अखेर कडक 9नबyध लावणेबाबत 9नदz श दलेले आहे त.
?याअथF संधुदग
ु िज हयात Gदनांक 14 ए-<ल, 2021 रोजी राNौ 8.00 वाजलेपासून ते Gदनांक
01 मे, 2021 रोजी सकाळी 7.00 वा. अखेर संचारबंद Sया मुदतीत को-वड 19 संसगाचा वाढता
<ादभ
ु ाव रोखणेसाठ; खाल ल<माणे मागदशक सच
ू ना =नग मत कर9यात येत आहे त.
1. फौजदार <XYया संGहता (Cr.P.C.)कलम 144 आ\ण राN संचारबंद लागू करणे.अ) संधद
ु ग
ु िजvहयाम%ये दनांक 14 ए# ल, 2021 रोजी रा:ी 8.00 वाजलेपासून दनांक 01 मे,
2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजेपयत कलम 144 लागू करणेत येत आहे .

ब) कोणCयाह

नागwरकांस सावज9नक

ठकाणी योNय कारण असvया शवाय {फरhयास

9तबंध असेल.
क) या आदे शाम%ये नमूद केलेvया व सूट दे णेत आलेvया अCयावtयक सेवा / आEथापना
यांPया Dय9तwर+त सव आEथापना, सावज9नक ठकाणे, सेवा या बंद राहतील.
ड) या आदे शाम%ये नमद
ू करणेत आलेvया अCयावtयक सेवेम%ये समा#वLठ असलेvया
सेवा आqण आEथापना यांना सूट दे णेत आलेल असून CयांPया हालचाल व सेवा सुl
ठे वणे#वषयी कोणतेह बंधन असणार नाह .
इ) या आदे शाम%ये नमद
ू करणेत आलेvया अपवादाCमक वगवार म%ये समा#वLट केलेvया
सेवा आqण आEथापना यांना कामाPया दवशी सकाळी 7.00 वा. ते रा:ी 8.00 वा. या
दर|यान सुट दे णेत आलेल असून CयांPया हालचाल व सेवा सु} ठे वणे#वषयी नमूद
केलेvया कालावधीम%ये

9तबंध असणार नाह .

ई) अपवादाCमक सेवेम%ये कायरत असणा~या चालक, घरे लू कामगार यांना CयांPया
कामाPया ठकाणी जाणेसाठj Eथा9नक

शासनाची परवानगी घेणे आवtयक राह ल.

आ) अ?याव]यक सेवेम^ये पुढ ल गो_ट चा समावेश असेल –

I) lNणालय, रोग 9नदान क€•, ि+ल9न+स, लसीकरण क€•े , वै‚यक य #वमा कायालये,
औषध दक
ु ाने, औषधे 9न मती उ‚योग इतर वै‚यक य आqण आरोNय सेवा यांचा
Cयांना आवtयक अशा अनुषंगीक उCपादन आqण #वतरण तसेच #वतरक, वाहतक
ु
आqण परु वठा साखळी यांचा दे खील समावेश असेल. लस, 9नजतक
ु े , माEक,
वै‚यक य उपकरणे, Cयांना सहा„यभत
ु

कPचा माल उ‚योग आqण अनुषांगीक सेवा

यांचे उCपादन व #वतरण यांचादे खील समावेश असेल.
II) शासक य व खाजगी पशुव‚
ै यक य सेवा / दवाखाने, ॲ9नमल केअर स€टर व पेट फुड
शॉप
III) {कराणा सामान दक
ु ाने, भाजीपाला दक
ु ाने, फळ#व(ेते, दध
ु डेअर , बेकर , मठाई,
खा‚य दक
ु ाने आqण सव

कारची खा‚य दक
ु ाने

IV) शतगह
ृ े आqण साठवणूक ची गोदाम सेवा
V) सावज9नक वाहतक
ु DयवEथा जसे क , #वमान सेवा, रे vवे, टॅ +सी, ऑटो wर‰ा आqण
सावज9नक बसेस.
VI) #व#वध दे शांPया परराLM संबध
ं #वषयक कायालयांPया सेवा.
VII) Eथा9नक

ा=धकरणाकडून करhयात येणा~या सव माxसून पव
ू उप(म व सेवा.

VIII) Eथा9नक

ा=धकरणाDदारे परु #वणेत येणा~या सव सावज9नक सेवा .

IX) wरझDह बॅक ऑफ इंडीया आqण CयांPयाकडून अCयावtयक सेवा |हणून घो#षत
केलेvया सेवा
X) सेबी तसेच सेबी माxयता ा‹त #वCतीय बाजाराशी 9नगडीत पायाभूत संEथा , Eटॉक
ए+सेज€स, Œडपॉqझटस, ि+लअwरंग कॉप•रे शxस इCयाद आqण सेबीकडे नŽदणीकृत
इतर म%यEथ
XI) दरु संचार सेवा सु} राहणेसाठj आवtयक अशा द}
ु Eती / दे खभाल #वषयक बाबी
XII) मालाची / वEतंच
ु ी वाहतक
ु .
XIII) पाणीपुरवठा #वषयक सेवा
XIV) शेती संब=ं धत सेवा आqण शेतीशी 9नगडीत सव कामाम%ये सातCय राहावे
याबाबत शेतीकामासाठj लागणा~या सव अनुषांगीक सेवा, •ब •बयाणे, खते, औजारे
आqण Cयांची द}
ु Eती सेवा यांचाह समावेश असेल.
XV) सव

कारPया Dयापार मालाची आयात 9नयात

XVI) ई कॉमस ( फ+त अCयावtयक सेवा आqण माल यांPया परु वठांशी 9नगडीत)
XVII) माxयता ा‹त वCृ तप: आqण CयांPयाशी संब=ं धत सेवा
XVIII) पेMोलपंप आqण पेMो लयम संब=ं धत उCपादने #वषयक सेवा
XIX) सव

कारPया काग• सेवा

XX) डेटा स€टर, +लाऊड सिDहस

ोDहायडस, आयट

- मा हती तं:‘ान सबं=धत

महCवाPया पायाभूत सु#वधा आqण सेवा
XXI) शासक य आqण खाजगी सरु ‰ा #वषयक सेवा
XXII) #व‚युत आqण गॅस परु वठा #वषयक सेवा
XXIII) ATMs
XXIV) पोEटल सेवा
XXV) कEटम हाऊस एजं”स, परवानाधारक मvट मोडल Mाxसपोट ऑपरे टर ( लस/
औषधी / जीवर‰क औषधांशी संब=ं धत वाहतक
ू )
XXVI) अCयावtयक सेवेसाठj लागणारा कPचा माल, पँकेिजंग मटे र यल यांचे उCपादन
करणारे उ‚योग
XXVII) Eथा9नक आपCती DयवEथापन

ा=धकरणाDदारे 9निtचत केलेvया अCयावtयक

सेवा
वर नमद
ू केलेvया अCयावtयक सेवा दे णा~या Dय+ती / अंमलबजावणी संEथा यांनी
खाल ल सव समावेशक तCवांचे पालन करणे आवtयक राह ल.
1) सव अंमलबजावणी करणारे अ=धकार

/

ा=धकरण यांनी

9तबंध हा लोकांPया

हालचाल शी संब=ं धत आहे, परं तू वEतु आqण मालाची आवक जावक नेहमी माणे
स}
ु राह ल याची नŽद घेणेत यावी.
2) या आदे शात नमूद केलेvया सेवा दे णा~या कामगारांPया हालचाल या आदे शात 1-ब
म%ये नमूद केलेनूसार वैध राहतील.
3) अCयावtयक सेवा सु} राहणेसाठj व CयांPया काय‰मतेसाठj आवtयक असणा~या
सव Eथळ-काळान}
ु प सेवा दे णारे Dय+ती आqण संEथा या अCयावtयक सेवेम%ये

गणvया जातील. महCवाचे |हणजे अCयावtयक सेवेसाठj आवtयक सेवा या
अCयावtयक सेवा समजvया जातील हे तCव ल‰ात ठे वावे.
इ) या आदे शात नमूद केलेनस
ू ार अ?याव]यक सेवाम^ये समा-व_ठ सर्व दक
ु ाने यांनी खाल ल
मागदशक सूचनांचे पालन करावे. –
अ) अCयावtयक सेवा दे णा~या दक
ु ानाPया

ठकाणी दक
ु ान मालक व दक
ु ानाम%ये काम करणारे सव

कामगार वग तसेच सव –ाहक यांनी संबं=धत दक
ु ान पwरसराम%ये कोDह ड

9तबंधाCमक

उपाययोजनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
ब) आवtयक सेवा असलेvया दक
ु ांनाचे मालक, Cयाम%ये काम करणारा कामगार वग यांचे भारत
सरकारकडील 9नकषानस
ू ार लवकरात लवकर लसीकरण क}न घेणेत यावे. सव अCयावtयक
सेवांPया दक
ु ानाम%ये –ाहकांशी संवाद साधताना सरु ‰ा उपायांचे जसे क , पारदशक काचेमधून
अथवा इतर सुर‰ा उपाय जसे क , फेस शvड व –ाहकांकडून ई पेम€ट‚वारे च र+कम िEवकारणे
इCयाद चे पालन करणेत यावे.
क) अCयावtयक सेवाम%ये काम करणारे दक
ु ानमालक, कामगार वग {कं वा कोणताह –ाहक कोDह ड
उपाययोजनांचे पालन करत नसvयाचे 9नदशनास आvयास Cयांचेकडून र+कम lपये 500/- दं ड
वसूल केला जाईल. तसेच दक
ु ान आEथापना यांचेकडून कोDह ड उपाययोजनांचे भंग झालेस
दक
ू केला जाईल. पx
ु हा – पx
ु हा 9नयमांचे
ु ान आEथापनेकडून र+कम lपये 1000/- दं ड वसल
भंग करत असvयाचे 9नदशनास आvयास संबं=धत आEथापना ह

कोDह ड -19 आपCती

अ=धसूचना संपेपयत बंद करणेत येईल.
ड)

अCयावtयक सेवेम%ये समा#वLठ असलेvया आEथापनाम%ये सेवा दे णा~या Dय+तींPया हालचाल
या आदे शात 1-ब म%ये नमूद केलेनस
ू ार वैध राहतील.

इ) या आदे शाम%ये 2-III म%ये नमूद केलेनस
ू ार {कराणा सामान दक
ु ाने, भाजीपाला दक
ु ाने,
फळ#व(ेते, दध
ु डेअर , बेकर , मठाई, खा‚य दक
ु ाने आqण सव
असलेvया

ठकाणी मोठया

कारची खा‚य दक
ु ाने एक•:त

माणात लोक एक: येत आहे त अशा

ठकाणाबाबत Eथा9नक

शासनाने योNय ती अनुषांगीक उपाययोजना क}न तसेच CयांPया चालू राहणेPया वेळा
9निtचत क}न दे णे. कायमEव}पी Cया ठकाणी नसलेvया वर ल सेवाबाबत खv
ु या सावज9नक
जागा शोधून Cया ठकाणी Cयांना सेवा दे णेबाबत जागा नेमून दे ता येतील. Eथा9नक
अCयावtयक सेवा ची

ठकाणे ह

कोणCयाह

पwरिEथतीम%ये कोDह ड -19 चा

वाढhयास कारणीभूत होणार नाह त, याबाबत सव
Eथा9नक

शासनाने
ादभ
ु ाव

9तबंधाCमक उपाययोजना राबवाDयात.

शासनास आवtयकता भासvयास वर ल सेवाबाबत काह

सावज9नक

ठकाणे ह

कायमEव}पी बंद करता येतील.

ई) या आदे शाने बंद करणेत आलेल सव दक
ु ाने / आEथापना याम%ये काम करणारे सव
कामगारांचे भारत सरकारकडील 9नकषानूसार लवकरात लवकर लसीकरण क}न घेणेत
यावे. तसेच दक
ु ान मालकांने दक
ु ानाम%ये –ाहकांशी संवाद साधणेसाठj सरु ‰ा उपायांचे
जसे क , पारदशक काचेमधून अथवा इतर सुर‰ा उपाय, ऑनलाईन प€ म€ट इCयाद चा
अवलंब करणेबाबत तयार करणेत यावी, जेणेक}न शासनाकडून कोDह ड -19 #वषाणू
संसगाची भती न बाळगता, सदर पx
ु हा दक
ु ाने सु} करणेबाबत ताCकाळ 9नणय घेणे
सोईEकर होईल.
ई) सावज=नक वाहतुक bयव था –

सावज9नक वाहतक
ु DयवEथा खाल ल 9नबधांचे पालन करत, पूण ‰मतेने सु} राह ल.
ऑटो wर‰ा

चालक + फ+त 2

वासी

टॅ +सी ( चारचाक वाहन)

चालक + वाहनाPया

वासी ‰मतेPया 50 % ( ादे शक

पwरवहन #वभागाकडील 9नयमानूसार )
बस

ादे शक पwरवहन #वभागाकडील 9नयमानस
ू ार सव
बसhयाPया जागा असतील इतके

वासी .

कोणCयाह पwरिEथतीत उभा राहून
वाशांना परवानगी असणार नाह .

वास करणेस

अ) सावज9नक वाहतुक DयवEथेचा वापर करणा~या सव नागwरकांनी काटे कोरपणे योNय प%दतीने
माEकचा वापर करणे बंधनकारक असेल. या 9नयमांचे उvलघंन करणारे

वासी र+कम lपये

500/- दं डास पा: राहतील.

ब) चारचाक

टॅ +सी म%ये जर एखा‚या

उvलंघन करणारा तो

वाशाने माEक वापरला नसेल, तर 9नयमांचे

वासी आqण चालक हे

Cयेक र+कम }पये 500/- दं डास पा:

राहतील.
क)

Cयेक वेळी

वास पण
क}न आलेvया वाहनांचे 9नजतक
ु
ु करण करणे आवtयक

राह ल.
ड) सव सावज9नक वाहुतक DयवEथेमधील चालक तसेच इतर कमचार वग जो क
नागwरकांPया Cय‰ संपकात येत असेल, Cया सवाचे भारत सरकारकडील 9नकषानस
ू ार
लवकरात लवकर लसीकरण करणेत यावे आqण कोDह ड-19
वाहनांम%ये

9तबंधाCमक उपाययोजना

द शत करणे. wर‰ा आqण टॅ +सीPया चालकाला ‹लािEटक

मा%यमातन
ू Eवता:चे #वलगीकरण करणेबाबत

शटPया

वCृ त करावे.

इ) सावज9नक वाहतक
ु DयवEथेशी 9नगडीत कमचार वगाPया हालचाल या आदे शाम%ये 1ब म%ये नमूद केलेनूसार वैध राहतील.
फ) रे vवेबाबत, रे vवे

शासनाकडून

डšयामधून उभा राहून
खा:ी करावी.
ग) रे vवेम%ये

वासादर|यान कोणताह

वास करणार नाह त, आqण सव

वास करणा~या

वासी रे vवेPया सामाxय
वासी माEक वापरतील याची

वाशांकडून माEक न वापरणे, कोDह ड उपाययोजनांचे

पालन न केलेस र+कम lपये 500/- दं ड आकारला जाईल.
इ) सावज9नक वाहतक
DयवEथा स}
ु
ु ठे वणेबाबत यापव
ू m काह अट वर परवानगी दे णेत
आलेल आहे. सदरबाबत सावज9नक वाहतुक DयवEथा सुरळीत राहणेसाठj आवtयक
असलेvया सव

कारPया वाहतक
ु DयवEथेशी 9नगडीत अनुषां=गक सेवा यांचाह याम%ये

समावेश करणेत येत आहे . #वमानतळावर आवtयक असलेvया मालवाहतुक, 9त{कट
DयवEथा या अनष
ु ांगीक सेवांचाह याम%ये समावेश असेल.
ई) kया Dय+ती रे vवे, बसेस, #वमाने यातून आगमन {कंवा

Eथान करणार असतील,

Cयांना

अ=धकृत 9त{कट Eवत: जवळ बाळगावे लागेल जेणे क}न तो संचारबंद Pया
कालावधीत #वमानतळ / बसEथानक / रे vवे Eथानकांपयyत {कंवा 9तथून घर वास क}
शकेल.

उ) सुट दे णेत आले या बाबी / आ थापना

–

अ) खाल ल नमूद कायालये ह सूट दे णेत आले या वगवार म^ये समा-व_ठ असतील.
i)

क€• य, राkय आqण Eथा9नक
असलेल सव सं#वधानीक

शासनाची सव कायालये आqण Cयाम%ये समा#वLठ

ा=धकरणे व संEथा

ii) सहकार , सावज9नक आqण खाजगी बॅका, सावज9नक उप(म
iii) अCयावtयक सेवा पुरवठा करणा~या कंपxयांची सव कायालये
iv) #वमा आqण मेडी+लेम कायालये
v) औषधे 9न मती करणा~या उ‚योगांची कायालये जी, उCपादनाPया #वतरणाशी संबं=धत
DयवEथापनाशी 9नगडीत आहे त.
vi) wरझDह बॅक ऑफ इंडीया यांचेमाफत 9नयं•:त Eवंत: कायक‰ असलेले

ाथ मक #वतरक,

CCIL, NPCI, पेम€ट सEट म ऑपरे टस आqण RBI कडून 9नयं•:त बाजाराम%ये समा#वLठ
असलेले सव आ=थक बाजार
vii) सव नॉन बँ{कं ग #वCतीय महामंडळे
viii) सव माय(ो फायनाxस संEथा
ix) xयायालय, लवाद अथवा चौकशी स मती यांचेशी संबं=धत सव अ=धव+ता व{कल यांची
कायालये
•

वर नमूद कायालये ह आवtयक असलेला कमीत कमी कमचार वग {कं वा ‰मतेPया 50 %
पयत कमचार उपिEथत राहून सु} राहतील. पंरतू कोDह ड -19 आपCतीम%ये कामकाज करत
असलेल सव शासक य कायालये / सेवा या बाबीमधून वगळणेत आलेvया आहे त.

•

या कायालयाम%ये हजर राहणेसाठj जाणा~या कमचार वगाPया हालचाल या आदे शाम%ये 1-ब
म%ये नमूद केलेनस
ू ार वैध राहतील.

•

Eथा9नक आपCती

ा=धकरण Cयांना आवtयक असलेvया सेवा याम%ये समा#वLठ करतील.

•

अ यागताना सदर कायालयाम%ये
असलेvया कमचार

/ अ=धकार

वेश

9तबं=धत असेल आqण कायालय पwरसराम%ये

यांPयाDय9तwर+त इतरांPया उपिEथतीत ¡यावयाPया सव

बैठका या ऑनलाईन प%दतीने घेणेत येतील.
•

सव शासक य आqण खाजगी कायालयाम%ये सव अ=धकार
सरकारकडील

9नकषानस
ू ार

लवकरात

लवकर

लसीकरण

व कमचार

क}न

घेणेत

वगाचे भारत
यावे.

जेणेक}न

शासनाकडून कोDह ड -19 #वषाणू संसगाची भती न बाळगता, सदर सव शासक य / खाजगी
कायालये पूण ‰मतेने सु} करणेबाबत ताCकाळ 9नणय घेणे सोईEकर होईल.
ब) खाजगी वाहतुक bयव था -

I) खाजगी वाहने तसेच खाजगी बस सेवा या अCयावtयक सेवेसाठj तसेच या
आदे शाम%ये नमूद केलेvया कारणासाठj सु} राहतील
II) 9नयमांचे उvलघन करणारा Dय+ती र+कम }पये 1000/- दं डास पा: राहतील.
III) खाजगी बस सेवा ह खाल ल
•

खाजगी बसेस मधून बसणेPया ‰मते इतकेच
एकाह

•

माणे सु} राहतील.

वाशाला

वासी

वास क} शकतील. उभा राहून

वास करणेस परवानगी असणार नाह .

सव खाजगी वाहुतक DयवEथेमधील चालक तसेच इतर कमचार वग जो क नागwरकांPया
Cय‰ संपकात येत असेल, Cया सवाचे भारत सरकारकडील 9नकषानस
ू ार लवकरात लवकर
लसीकरण करणेत यावे आqण कोDह ड-19

9तबंधाCमक उपाययोजना वाहनांम%ये

द शत

करणे
क) रे टॉरं ट, बार आ\ण हॉटे स -वषयक -

I) सव हॉटे ल, रे Eटॉरं ट आqण बार हे आतम%ये बसून सेवा दे णेस बंद राहतील. हॉटे ल
आqण रे Eटॉरं टम%ये वाEतDयास असलेvया आqण हॉटे लचा भाग असलेvया अंतगत
वाशांसाठj रे Eटॉरं ट आqण बार सेवा सु} राहतील.

II) हॉटे ल, रे Eटॉरं ट साठj

फ+त घरपोच सेवा सु} राहतील. कोणासह हॉटे ल, रे Eटॉरं ट

आqण बार म%ये सेवा घेणेसाठj {कंवा पासल घेणस
े ाठj येता येणार नाह .
III) हॉटे ल म%ये असलेले रे Eटॉरं ट आqण बार हे हॉटे ल अंतगत वाEतDयास असलेvया
वाशांसाठj / पाहुhयांसाठj स}
राह ल. कोणCयाह पwरिEथतीम%ये बाहे रPया
ु
वाशांसाठj हॉटे ल सेवा दे ता येणार नाह . बाहेर ल लोकांनी हॉटे ल व र€ Eटॉरं टसाठj
वर नमूद केलेनूसार

9तबंधाचे पालन करावे लागेल. या आदे शाम%ये नमूद केलेvया

अCयावtयक सेवा अथवा सट
ु दे णेत आलेvया कायालयातील सेवा बजावणेसाठj जात
असलेvया

वाशांसाठj फ+त

हालचाल करणे वैध असेल.

IV) घरपोच सेवेशी संब=ं धत कामगार वगाचे भारत सरकारकडील 9नकषा माणे लवकरात
लवकर लसीकरण पण
ु करावे,
V) एकापे‰ा जाEत कुटूंबातील इमारतीम%ये घरपोच सेवा दे णारा कमचार

वग

वेशDदारा पयतच जाऊ शकतो. आqण आतील सेवा संब=ं धत इमारतीत 9नयु+त
केलेvया संब=ं धत कमचार

वगामाफत पोहोच केvया जातील. याअनष
ं ाने सव
ु ग

घरपोच सेवा दे णारा कमचार
शEत# य आqण कोDह ड -19

वग आqण इमारतीमधील कमचार

वग यांनी

9तबंधाCमक उपाययोजनांचे पालन करणे आवtयक

असेल.
VI) सदर 9नयमाचा भंग करणार Dय+ती याब¢ल र+कम lपये 1000/- दं डास पा:
राह ल आqण संब=ं धत आEथापनेकडून र+कम }पये 10,000/- दं ड आकारला
जाईल. वारं वार या सच
ु नेचा भंग केvयास वा असे कृCय वारं वार घडvयास सदर
आEथापनेचा परवाना आqण सदर

{(येबाबत दे णेत आलेल परवानगी कोिDहड-19

साथीची अ=धसूचना आहे तो पयyत र¢ करhयात येईल.
VII) भारत सरकारकडील 9नकषा माणे सव रे Eटॉरं ट आqण बार आEथापनाम%ये काम
करणारे Dय+ती / कामगार वग या

सवाyचे लवकरात लवकर लसीकरण पण
ु करावे,

जेणेक}न कोDह ड -19 #वषाणू संसगाची भती न बाळगता,

शासनास रे Eटॉरं ट

आqण बार सु} करणेबाबत 9नणय घेणे सोईEकर होईल.
क) उ?पादन fेN

-

अ) खाल ल उCपादन ‰े:े ह वेगवेगळया श£टम%ये आवtयकतेनूसार सुl राहतील.
I) या आदे शाम%ये नमूद अCयावtयक सेवा सुl राहणेसाठj आवtयक असलेvया
सव उCपादन कारखाने पण
ु ‰मतेने सl
ु राहतील.
II) 9नयात मागणी पुण करणेसाठj आवtयक 9नयात #वषयक उCपादन परु वठा
करणारे सव उ‚योग सुl राहतील.
III) ताCकाळ बंद न करता येणारे आqण ताCकाळ मया दत वेळेम%ये सl
ु न करता
येणारे सव उ‚योग हे दलेvया वेळेम%ये 50% ‰मतेने सुl राहतील. उ‚योग
#वभाग,
9नयमाचे

संधुदग
िजvहा यांचक
े डून वर नमूद कोणताह
ु
भंग

कर त

नसलेबाबत

आqण,

कोDह ड

उ‚योग संब=ं धत
19

9तबंधाCमक

उपाययोजनाचे पालन करत असलेबाबत तपासणी करतील. सदर उ‚योग हे
मोठया

माणात

ऑि+सजनचा

वापर

करणारे

फ+त ् अCयावtयक सेवा संब=ं धत उCपादन करणारे
संब=ं धत उ‚योगानी

नसावेत,

जे

क

असावेत. Cयाचबरोबर

CयाPया कामगाराची राहणेची DयवEथा, संब=ं धत उ‚योग

पwरसराम%ये

{कंवा एका Eवतं: ठकाणी करणेची आहे . जेणेकlन कामगाराPया

हालचाल {कंवा येणे जाणे हे कोणCयाह इतर नागर काशी संपक न येता करणे
सोयीचे होईल.
ब) वर ल सव उ‚योगानी Cयांचे कामगारासाठj राहणेची स#ु वधा कामाचे
उपलšध करणे {कंवा Eवतं: अलगीकरण असलेvया

ठकाणी

ठकाणी करावी जेणेकlन

कामगाराPया हालचाल या कोणाशी ह संपक न येता होतील. बाहे lन फ+त ् 10%
DयवEथपक य कमचार
कामाPया

येऊ शकतात. सदर अ=धसच
ु ना संपेपयत कामगाराना

ठकाणाPया ‰े:ाबाहे र हालचाल करता येणार नाह त. सदर उ‚योग हे

Cयांना आवtयक असलेvया शफट म%ये सुl राहतील.
क) उदयोगाम%ये कायरत DयवEथापक य व इतर कायरत कमचार
भारत

सरकारकडील

9नकषानस
ू ार लवकरात

लवकर

लसीकरण

अ=धकार

यांचे

करणेत

यावे.

उदयोगाPया ठकाणी लसीकरणासाठj भारत सरकारकडील पा:तेPया 9नकषात घट
होत असvयास ताCकाळ लसीकरण करhयाचे आहे .
ड) अट वर सुl असलेले कारखाने आqण उCपादक उदयोग यांनी खाल ल नमूद शEतीचे
पालन करणे आवtयक रा हल.
I) सव कामगारांचे कामाPया

ठकाणी

तपासावे आqण Cयांचक
े डून को#वड 19

वेश

दे hयाअगोदर शर राचे तापमान

9तबंधाCमक उपाय योजनांचे पालन केले

जात आहे हे तपासावे.
II)

जर एखादा कामगार {कं वा कमचार

वग को#वड 19 पॉqझ टDह आvयास

CयाPया संपकातील सव कामगारांचे कारखाना

शासनाने Eवखचाने अलगीकरण

करावे.
III) 500 पे‰ा जाEत कामगार असलेvया कारखाना {कं वा उदयोगाPया

ठकाणी

Cयांनी Eवत:चे अलगीकरण क€• तयार करावे. सदर क€•ावर सव पायाभत
ू
सु#वधा उपलšध कlन दे hयात याDयात आqण जर सदर अलगीकरण क€• हे
कारखाना पwरसराPया बाहे र असvयास बा=धत Dय+तींची ने-आण करताना ते
इतर नागwरकांPया संपकात येणार नाह त याची द‰ता घेण.े
IV) जर एखादा कामगार को#वड 19 पॉqझ टDह आvयास सदर कारखाना यु9नट पण
ू
9नजyतक
ु करे पयyत बंद करhयात येईल.
V) गद¥ टाळhयासाठj दप
ु ारचे जेवण आqण चहाPया वेळा वेगवेगळया दे hयात
येतील. तसेच खाhयाचे एक: ठकाण बंद करावे.
VI) सावज9नक EवPछतागह
ु करण करणेत यावे
ृ ांचे वारं वार 9नजyतक
इ) जर एखादा कामगार कोDह ड सकाराCमक आvयास Cयाला वै‚यक य रजा दे णेत
यावी व Cयाला कामावर गैरहजर या कारणाEतव कामावlन कमी करता येणार
नाह . सदर कामगार यांस पण
ू पगार वेतन दे णेत यावे.
ई) या आदे शानूसार परवानगी न दे णेत आलेvया सव कारखाने आqण उ‚योग यांनी
Cयांचे कामाकाज सदर आदे शाची मुदत संपेपयत ताCकाळ बंद करावे. या संदभात
काह शंका असvयास उ‚योग #वभाग यांचेशी संपक करावा.
इ) र ?यावर ल खाhयपदाथ -वYते –

i) रECयावर ल खा‚यपदार्थ #व(ेCयांनी नागwरकांना Cयाच ठकाणी खा‚यपदाथ खाhयास दे वू
नयेत – फ+त पासल सेवा व

घरपोच सेवा सकाळी 07.00 वा ते रा:ी 08.00 वा. यावेळेत सव

दवशी सl
ु ठे वाDयात.

ii)

9त‰ाधीन –ाहकांना काऊंटर पासन
ू दरू अंतरावर सामािजक अंतर राखन
ू उभे करावे.

iii) सदर आदे शाचा भंग करणा~या खा‚यपदाथ #व(ेCयावर साथरोग संपण
ू संपेपयyत बंद
ठे वणेची कायवाह करावी.
iv) kया Dय+ती अशा

कारPया कायात सहभागी असेल Cयानी भारत सरकारPया

9नकषानुसार लसीकरण ताCकाळ कlन ¡यावे
v) Eथा9नक

Cय‰ {कंवा

शासनाने / Eथा9नक Eवराkय संEथेने सदर #व(ेCयांवर

सीसीट Dह ‚वारे ल‰ ठे वावे. जे #व(ेते आqण –ाहक सदर कोDह ड -19

9तबंधाCमक

उपाययोजना #वषयक 9नयमांचे उvलंघन करतील, ते l. 500/- Pया दं डनीय कारवाईस
पा: राहतील.
vi) सदर 9नयमाचे उvलंघन करणा-या #व(ेCयाचे दक
ु ान साथरोग संपेपयyत बंद करhयात
येईल.
vii) जर #व(ते पx
ु हा पx
ु हा 9नयमांचे उvलंघन करत असलेची Eथा9नक

शासनाची खा:ी

झालेस व सदर #व(ते दं ड कlनह 9नयमांचे उvलंघन करत असतील तर Cयांचव
े र
9नलंबनाची {कंवा साथरोग आटो+यात येई पयyत ताCपरु ते {कंवा कायम Eवlपी बंद
ठे वणेची कारवाई करणेत यावी.
फ) व?ृ तपNे / मा सके / =नयतका लके :
•

वCृ तप:े / मा सके / 9नयतका लके छपाई व #वतरण

•

फ+त घरपोच सेवा सुl राह ल.

•

या सेवेशी संबध
ं ीत

सव कमचा~यांचे भारत सरकारPया 9नकषानस
ु ार ताCकाळ

लसीकरण कlन ¡यावे.
६) मनोरं जन, करमणूक, दक
ु ाने, मॉ स, शॉ-पंग सlटस वगैरे -वषयक –

सदर आदे शातील मु¢ (. 1 बाबत कोणताह पव
ु –ह न ठे वता असे जा हर करणेत येते
क अ) सनेमा हॉल बंद राहतील.
ब) नाटयगह
ृ े आqण

े‰ागह
ृ े बंद राहतील.

क) मंनोरं जन पाक/ आकzडस ्/ िDहडीओ गे|स पालस बंद राहतील.
ड) वॉटर पाक बंद राहतील.
इ) +लब, जलतरण तलाव, Dयायामशाळा आqण {(डा संकुले बंद राहतील.
ई) वर ल आEथापनाशी 9नगडीत Dय+ती / कामगार वग या सवाyचे भारत सरकारकडील
9नकषा माणे लवकरात लवकर लसीकरण पण
ु करावे, जेणेक}न कोDह ड -19 #वषाणू
संसगाची भती न बाळगता, शासनास कायालये सु} करणेबाबत 9नणय घेणे सोईEकर
होईल.
उ) =च:पट / मा लका / जा हराती यांचे =च:ीकरण बंद राह ल.
ऊ) kया दक
ु ाने, मॉvस, शॉ#पंग स€टस मधन
ू अCयावtयक वEतू व सेवा परु #वvया जात
नाह त ती बंद राहतील.
ए) सव सावज9नक ठकाणे जसे क , बगीचे, खv
ु या जागा इ. ठकाणे बंद राहतील. या

Dय9तwर+त या आदे शाPया अंमलबजावणी दर|यान एखा‚या सावज9नक काय(माबाबत
परवानगी दे णे / परवानगी नाकारणे बाबतचे 9नणय Eथा9नक
७) धा मक / <ाथना

शासन घेवू शकेल.

थळे –

अ) सव ध मय धा मक /
ब) सव धा मक आqण

ाथना Eथळे बंद राहतील.
ाथना Eथळाम%ये धा मक सेवा करणारे सेवेकर यांना CयांPया

पारं पार क आqण धा मक सेवा करता येतील. परं तू यावेळी कोणCयाह अ यागतांस /
भ+तांस

वेश असणार नाह .

क) धा मक आqण

ाथना Eथळाम%ये सेवा दे णारे सेवेकर

यांचे भारत सरकारकडील

9नकषा माणे लवकरात लवकर लसीकरण पण
ु करावे, जेणेक}न कोDह ड -19 #वषाणू
संसगाची भती न बाळगता, शासनास धा मक /

ाथना Eथळे स}
ु करणेबाबत 9नणय

घेणे सोईEकर होईल.
8) केशकतनालय दक
ु ाने /

पा / सलून / oयट
ु पालरस –

अ) सव केशकतनालय दक
ु ाने / Eपा / सलन
ू / šयुट पालरस बंद राहतील.
ब) भारत सरकारकडील 9नकषा माणे सव केशकतनालय दक
ु ाने / Eपा / सलन
ू / šयुट
पालरस मधील कामगार वग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पण
े }न
ु करावे, जेणक
कोDह ड -19 #वषाणू संसगाची भती न बाळगता, शासनास सव केशकतनालये दक
ु ाने /
Eपा / सलन
ू / šयुट पालरस सु} करणेबाबत 9नणय घेणे सोईEकर होईल.
९) शाळा आ\ण महा-वhयालये

–

अ) सव शाळा आqण महा#व‚यालये बंद राहतील.
ब) वर ल 9नयमामधन
ू 10 वी आqण 12 वीPया पर ‰ा दे णा~या #व‚या§याना सूट असेल.
पर ‰ा घेणा~या सव

श‰क आqण

{कंवा 48 तासापयत वैध असलेले
Test

श‰केतर कमचार यांनी लसीकरण क}न घेणे
कोरोनाचे –Ve RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT

माणप: जवळ बाळगणे आवtयक राह ल.

क) महाराLM राkयाबाहे र ल कोणCयाह पwर‰ा मंडळ, #व‚यापीठ अथवा

ा=धकरणाकडून

संधुदग
ु िजvहयातील #व‚या§यासाठj कोणताह :ास होऊ न दे ता, Eथा9नक आपCती
ा=धकरणाकडून परवानगी घेऊन पwर‰ा घेता येतील.
ड) kया #व‚या§याyना ऑफ लाईन पwर‰ा ‚यावयाची आहे अशा #व‚या§याyसोबत एक
Dय+तीला

वास करणेस परवानगी असेल सदर

ौढ

वासावेळी #व‚याथाyने संबध
ं ीत पर ‰ेचे

वेश प: सोबत बाळगणे बंधनकारक असेल.
इ) सव
फ) अशा

कारचे खाजगी को=चंग +लासेस बंद राहतील.
कारPया आEथापनेतील सव कमचार

यांनी भारत सरकारPया 9नकषानुसार

ताCकाळ लसीकरण कlन ¡यावे जेणक
े lन पx
ु हा वेगाने सुl करhयाबाबत 9नणय घेणे
सोईचे होईल.
१०) धा मक, सामािजक, राजकqय आ\ण सां कृ=तक कायYम -

अ) कोणCयाह

कारचे धा मक, सामािजक, राजक य आqण सांEकृ9तक काय(म यांना

परवानगी असणार नाह .
ब) kया िजvहयाम%ये 9नवडणूका

Eता#वत असतील, Cया ठकाणी राजक य सभा / मेळावे

घेhयास खाल ल अट व शतmस अधीन राहून िजvहा=धकार यांचक
े डून परवानगी दे णेत
येईल.

i) संबंधीत 9नवडणूक 9नणय अ=धकार यांनी भारत 9नवडणूक आयोगाने दलेvया मागदशक
सूचनेनूसार संबं=धत राजक य मेळावे / सभा यांना बं दEत सभागह
ृ ासाठj 50 पे‰ा जाEत
नाह {कं वा सभागह
ृ ाPया बैठक ‰मतेPया

50 % चे अधीन राहून आqण खv
ु या ठकाणी
200 पे‰ा जाEत नाह {कं वा खुvया ठकाणPया ‰मतेPया 50 % या पैक कमी असेल

Cया ‰मतेPया अ=धन राहून सव कोDह ड -19
परवानगी दे णेबाबत ा=धकृत करावे.

शLटाचाराचे पालन करणेPया अट वर

ii) संबं=धत परवानगी दे णेत आलेvया राजक य सभा / मेळावे संबं=धत ‰े:ाचे Cया Cया
Eथा9नक

ा=धकरणाकडून {कं वा नेमलेvया अ=धकार

यांचेमाफत योNय 9नयमांचे पालन

केले जात असलेची खा:ी केल जाईल.
iii) सदर ठकाणी कोDह ड -19 शLटाचाराचे उvलंघन झालेस संबं=धत ठकाणचा जागा मालक
हा यासाठj जबाबदार राह ल आqण आपCती DयवEथापन अ=ध9नयम 2005 नस
ू ार दं डास
पा: राह ल. गंभीर

कारचे उvलंघन झाvयास सदर ठकाण हे कोDह ड -19 साथ संपेपयत

बंद करhयात येईल.
iv) एखा‚या उमेदवारांPया दोन पे‰ा जाEत

राजक य सभा आqण मेळाDयाम%ये सदर बाबींचे

उvलंघन झालेस, पुxहा सदर उमेदवाराPया राजक य सभा / मेळाDयास परवानगी

दल

जाणार नाह .
v) कोणCया

कारचे

मरवणूका, कोपरा सभा या

ठकाणी कोDह ड -19

9तबंधाCमक

उपाययोजनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
vi) वर ल सव मागदशक सूचना या 9नवडणूक
तसेच कोणCयाह

{(येम%ये असलेvया सवासाठj समान राहतील.

कारPया त(ार होणार नाह त, या#वषयी द‰ता घेणे.

vii) मतदानाPया दवशी रा:ी 08.00 वा. पासून सदर आदे शातील इतर सव तरतद
ु मतदान
झालेvया ‰े:ासाठj संपूणपणे अंमलात येतील.

क) लNनसमारं भाला जाEतीत जाEत 25 Dय+तींPया उपिEथतीस परवानगी असेल.
i) लNनसमारभांम%ये येणा~या अ यागतांसाठj सेवा दे णा~या सव कामगार वगाचे लसीकरण
करणे बंधनकारक असेल आqण जोपयत लसीकरण पण
ू होत नाह , तोपयत वैध – Ve
RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT Test
ii) – Ve RTPCR Test

माणप: सोबत बाळगणे बंधनकारक राह ल.

माणप: नसणार व लसीकरण केलेले नाह अशा सेवा दे णारा

Dय+ती 9नदशनास आvयास Cयास र+कम }पये 1000/- दं ड आकारला जाईल आqण
संबं=धत आEथापना मालकास र+कम }पये 10,000/- दं ड आकारला जाईल.
iii) लNनसमारं भ आयोिजत केले जात असलेvया हॉलPया पwरसराम%ये पुxहा पुxहा

उvलघंन

झालेस सदर पwरसर हा सल केला जाईल, तसेच सदर ठकाणी दलेल परवानगी कोDह ड
-19 साथीची अ=धसचूना संपेपयत र¢ केल जाईल.
iv) धा मक ठकाणी लNनसमारं भ आयोिजत करणेस वर ल 9नदz शांचे काटे कोरपणे पालन करणे
बंधनकारक असेल.
ड) अंCयया:ेसाठj जाEतीत जाEत 20 लोकांना परवानगी असेल. सदर अंCय#वधी चे

ठकाणी

असणा~या कमचार वगाचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे. सदर कमचा~यांस वैध – Ve
RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT Test

माणप: जवळ बाळगणे आवtयक राह ल.

11) ऑिsसजन उ?पादक -

अ) सव औ‚यो=गक आEथापनांना ऑि+सजन कPचा माल |हणून वापरता येणार नाह .
तथापी योNय कारणाEतव Cयांचे परवाना

ा=धका~याकडून पव
ु परवानगी घेवन
ू फ+त

अCयावtयक सेवेशी 9नगडीत असणा~या सेवांसाठjच वापर करता येईल.
ब)

सव ऑि+सजन उCपादन करणा~या आEथापनांनी CयांPयाकडे असणारा ऑि+सजन

साठा हा वै‚यक य व औषध9नमाणासाठjच राखीव ठे वणेचा आहे. Cयांनी Cयांचे
–ाहकांची नांवे व वापर

दनांक 10 ए# ल, 2021 पासन
ू

माणीत कlन

स%द

करावीत.
12) ई-कॉमस -

अ)

ई-कॉमस सेवे‚वारे फ+त मु¢ा (. 2 म%ये उvलेख केलेvया अCयावtयक वEतूंचीच
घरपोहोच सेवा सl
ु ठे वणेत यावी.

ब)

ई-कॉमस सेवे‚वारे घर पोहोच सेवा दे णा~या सव कमचा~यांचे भारत सरकारPया
9नकषानुसार ताCकाळ लसीकरण कlन ¡यावे. जे कमचार घरपोहोच सेवे Dय9तर +त
इतर कायात सहभागी असतील व Cयांचे घरपोहोच सेवा दे णा~या कमचा~यांशी सुसव
ं ाद
होत असेल तर Cयावेळी म¢
ु ा (. ५ मधील 9नदz शांचे काटे कोर पालन करणे आवtयक
आहे.

क) kया •बvडींग म%ये एका पे‰ा जाEत कुटूंबे रहात असतील अशा •बvडींग म%ये घर
पोहोच सेवा दे णा~या सव कमचा~यांनी न जाता गेटजवळूनच वEतू ‚याDयात अथवा
•बvडींगPया कमचा~यामाफत सदर वEतू ‚याDयात. घर पोहोच सेवा दे णा~या सव
कमचा~यांनी को#वड-19 9नदz शांचे तंतोतंत पालन करणेचे आहे.
ड)

को#वड-19 9नदे शांचे काटे कोर पालन न करणा~या आEथापनांना l. 1000/- दं ड
करणेत यावा व पx
ु हा अशा चक
ु ांची पन
ु रावCृ ती झालेचे आढळलेस अशा आEथापनांचा
परवाना को#वड-19 चा

ादभ
ु ाव साथ संपLु टात येईपयyत र¢ करणेत यावा.

13) सहकार गह
ृ =नमाण सं था -

अ) कोणCयाह

सहकार

गह
ृ 9नमाण संEथेत एका वेळी पाच कोरोना सकाराCमक

अहवाल आलेvया Dय+ती आढळvयास सदर सहकार

गह
ृ 9नमाण संEथा सु¬म

9तबंधाCमक ‰े: |हणून घो#षत केले जाईल. या इमारतींना स¬
ु म

9तबंधाCमक

‰े:ासाठj तयार करणेसाठj SOP चे पालन काटे कोरपणे करावे.
ब) अशा गह
ृ 9नमाण संEथांनी CयांPया संEथेPया

वेश‚वारावर अ यागतांना

वेश बंद

असलेबाबतचा फलक लावणे बंधन कारक असेल.
क) सोसायट म%ये तयार करणेत आलेvया
नागwरकांचा

सु¬म

9तबंधाCमक ‰े:ाम%ये कोणCयाह

वेश व बाहे र जाणे याबाबत सोसायट माफत

9तबंध करणेचा आहे .

ड) जर एखा‚या गह
ृ 9नमाण संEथेने उ+त नमुद 9नदz शांचा भंग केvयास प हvया
वेळेस र+कम lपये 10000/- दं ड करणेत येईल व दस
ु ~या वेळेस Cयापे‰ा जाEत दं ड
तेथील Eथा9नक Eवराkय संEथांनी वेळोवेळी ठर#वले

माणे आकारणेत येईल. सदर

आकारणेत आलेvया दं डाPया र+कमेचा वापर हा सोसायट म%ये मागदशक सच
ू नांचे
पालन करणेसाठj नेमणेत आलेvया कामगारांPया पगारासाठj करणेत येईल.
इ) सव सहकार गह
ृ 9नमाण संEथानी CयांPया संEथेत वेळोवेळी येणा~या Dय+तींची ते
जोपयyत लस घेत नाह त तोपयyत आरट पीसीआर/रॅ ट/® नॅट/ सीबीनॅट चाचणी शासक य
9नदz शानस
ु ार करावी.
१४) बांधकाम -वषयक XYया -

अ) kया बांधकाम ‰े:ात बांधकामाशी संबध
ं ीत कमचार / मजरू यांना Cयाच

ठकाणी

राहणेची सोय आहे अशा बांधकाम Dयवसायास परवानगी असेल. अशा ठकाणी साधन
सामु–ी वाहतूक Dय9तwर+त कामगार व इतर वाहतक
ू स परवानगी असणार नाह .
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