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कोरोना संसगक थोपचवण्यासाठी राज्य मंत्री पचरषद
बैठकीत कडक चनबंध लावण्यािा चनणकय
ऄथकिक्राला धक्का नाही, रॅचमकांना त्रास न होण्यािी
काळजी
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मदत व पुनवकसन

मदत व पुनवकसन चवभाग
कोरोना संसगक थोपचवण्यासाठी राज्य मंत्री पचरषद बैठकीत कडक चनबंध लावण्यािा चनणकय
ऄथकिक्राला धक्का नाही, रॅचमकांना त्रास न होण्यािी काळजी
-----------------सवक िकारिी वाहतूक सुरु मात्र गदीिी चठकाणे बंद
खासगी कायालयांना घरूनि काम,
केवळ जीवनावश्यक वसतूंिी दु काने सुरु
-----------------रात्री संिारबंदी तर चदवसा जमावबंदी
------------------मुख्यमंत्रयांिे सहकायािे अवाहन, चवरोधी पक्षांनाही चवरॄासात घेतले
मुंबइ चद 4: कोरोनािा झपाट्याने वाढता संसगक रोखण्यासाठी राज्य मंत्री पचरषदे ने अज काही कडक
चनबंध लावण्यावर चिक्कामोतकब केले अहे . सोमवार 5 एचिल रात्री 8 पासून 30 एचिलपयंन्त यािी
ऄंमलबजावणी केली जाइल. हे चनबंध लावतांना एकीकडे राज्याच्या ऄथकिक्राला धक्का न लावणे तसेि
कामगार व रॅचमकांना त्रास न होण्यािी काळजी घेण्यात अली ऄसून लोकांिी गदी होणारी चठकाणे बंद
करण्यावर भर दे ण्यात अला अहे . िेतीचवषयक कामे , सावकजचनक व खासगी वाहतूक सुरळीतपणे सुरूि
राहील मात्र खासगी कायालये, ईपाहारगृहे, चित्रपटगृहे, गदीिी चठकाणी बंद राहतील. अठवड्याच्या
िेवटी म्हणजे िुक्रवार रात्र ते सोमवार सकाळ ऄसा दोन चदवसांिा संपूणक लॉकडाउन लावण्यािाही चनणकय
झाला.
या चनणकयानंतर मुख्यमंत्री ईद्धव ठाकरे यांनी या चनबंधांिे काटे कोर पालन करण्यात सवांनी सहकायक
करावे ऄसे अवाहन करताना अपण चवरोधी पक्षांिी दे खील बोललो ऄसून तयांनी दे खील याबाबत सहकायक
करण्यािी तयारी दिकचवल्यािे सांचगतले.
यापुढे या अदे िांना चमिन चबगीन ऄगेन ऐवजी ब्रे क चद िेन ऄसे संबोधण्यात येइल.
यातील कोणतया गोष्टी सुरु राहतील अचण किावर चनबंध राहील यािी माचहती पुढीलिमाणे :
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िेतीचवषयक कामे सुरु
िेती व िेतीचवषयक कामे , ऄन्नधान्य व िेतमालािी वाहतूक नेहमीिमाणे सुरळीतपणे सुरू राहील.
रात्री संिारबंदी, चदवसा जमावबंदी
राज्यात 144 कलम लागू केले जाइल. सकाळी 7 ते रात्री 8 जमावबंदी म्हणजे 5 पेक्षा जासत
लोकांना एकत्र येण्यास मनाइ राहील तसेि रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपयंत कोणतयाही व्यक्तीस योग्य
कारणाचिवाय बाहेर पडता येणार नाही.यातून वैद्यकीय व आतर ऄतयावश्यक सेवा वगळण्यात येतील.
बागा, िौपाट्या, समुद्र चकनारे अदी सावकजचनक चठकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपयंत पूणकतः बंद
राहतील. चदवसा चदवसा या सावकजचनक चठकाणी लोकं अरोग्यािे चनयम न पाळता गदी करीत अहेत ऄसे
लक्षात अले तर सथाचनक ििासन ते चठकाण पूणकपणे बंद करू िकते
अवश्यक सेवत
े ील दु कानेि सुरु
चकराणा, औषधी, भाजीपाला अदी जीवनावश्यक व अवश्यक वसतू सोडू न आतर सवक िकारिी दुकाने ,
मॉल्स, बाजारपेठा, 30 एचिलपयंत बंद राहतील. ऄतयावश्यक वसतू व सेवांच्या दु कानातील दु कानदार व
कमकिाऱयांनी लवकरात लवकर लसीकरण पूणक करावे तसेि सवत: व ग्राहकांकडू न चनयमांिे पालन होते ककवा
नाही ते पाहावे
सवक िकारिी वाहतूक चनयचमतपणे सुरूि
सावकजचनक व खासगी ऄिी सवक िकारिी वाहतूक चनयचमतपणे सुरूि राहील. चरक्षांमध्ये िालक व
दोन िवासी, टॅ क्सीमध्ये िालक अचण चनचरृत केलेल्या िवािांपैकी 50 टक्के िवासी िवास करू िकतील.
सावकजचनक व खासगी बसेसमध्ये ईभे राहू न िवास करता येणार नाही. असनांवर बसलेल्या
िवािांनाि परवानगी अहे . िवािांनी मासक घातलेला हवा.
बस िालक, वाहक व आतर कमकिारी यांनी अपले लसीकरण पूणक करावे ककवा कोरोना चनगेचटव्ह
िमाणपत्र बाळगावे. बाहेरगावी जाणाऱया रेल्वेमध्ये सवकसाधारण डब्यात ईभ्याने िवासी ऄसू नयेत तसेि
िवासी मासक घालतील यािी काळजी रेल्वे ििासनाने घ्यायिी अहे .
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चवत्तीय सेवा सोडू न आतर खासगी कायालये बंद
खासगी कायालयांनी पूणकपणे वकक फ्रॉम होम करणे बंधनकारक राहील. केवळ बँका, सटॉक माकेट,
चवमा, औषधी, मेचडक्लेम, दू रसंिार, ऄिी चवत्तीय सेवा दे णारी तसेि सथाचनक अपत्ती व्यवसथापन, वीज ,
पाणी पुरवठा करणारी कायालये मात्र सुरू राहतील
िासकीय कायालये- ५० टक्के ईपस्सथतीत
िासकीय कायालये जी थेट कोरोनािी संबंचधत नाहीत तेथील कमकिारी ईपस्सथती 50 टक्के
मयादे पयंत राहील
िासकीय कायालयांत ऄभ्यागतांना िवेि नसेल. अवश्यक ऄसेल तर कायालय ककवा चवभाग
िमुखािा िवेि पास लागेल. कायालयांतील बैठका ऑनलाइनद्वारे घ्याव्यात. केवळ कायालय पचरसरातल्या
कमकिाऱयांना वैठकीस ितयक्ष ईपस्सथत राहता येइल
मनोरंजन, सलून्स बंद
मनोरंजन व करमणुकीिी सथळे बंद राहतील. चित्रपटगृहे, मस्ल्टप्लेक्स, नाट्यगृहे, स्व्हडीओ पालकसक,
क्लब्स, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुले, सभागृहे, वॉटर पाक्सक पूणकपणे बंद राहतील.

िाथकना सथळे दिकनाथीसाठी बंद
सवकधमीयांिी सथळे , िाथकना सथळे बाहेरून येणारे

भक्त व दिकनाथीसाठी

बंद राहतील मात्र

याचठकाणी काम करणारे कमकिारी , पुजारी वगैरे यांना दै नंचदन पूजा ऄिा करता येइल. या कमकिाऱयांिे
लसीकरण देखील लवकरात लवकर पूणक करून घ्यावे
ईपाहारगृहे व बार पूणकतः बंद
ईपाहारगृहे व बार पूणकतः बंद राहतील. पण ईपाहारगृह एखाद्या हॉटे लिा भाग ऄसेल तर ते तेथे
राहणाऱया ऄभ्यागातासाठीि सुरू ठे वता येइल, बाहेरील व्यक्तीसाठी िवेि ऄसणार नाही. मात्र टे क ऄवे
ककवा पासकलिी सेवा सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू राहील
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खाद्य चवक्रेतयांसाठी पासकल सेवा
रसतयाच्या कडे ला ऄसणाऱया खाद्य चवक्रेतयांना सकाळी ७ ते रात्री ८ केवळ पासकल सेवस
े ाठी व्यवसाय
सुरू ठे वता येइल. पासकलिी वात पाहणाऱया ग्राहकांना सुरचक्षत ऄंतर चनयमांिे पालन करावे लागेल. मात्र
चनयमांिे पालन होत नाही ऄसे चदसले तर सथाचनक ििासन ते पूणकपणे बंद करता येइल
इ कॉमसक सेवा सुरु
इ कॉमसक सेवा चनयचमतपणे सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरूि राहील. होम चडचलव्हरी दे णाऱया
कमकिाऱयांिे लसीकरण झालेले ऄसणे ऄतयावश्यक अहे . ऄन्यथा तया व्यक्तीस 1000 रुपये अचण संबधीत
दु कान ककवा संसथेस 10 हजार रुपये दं ड ठोठावण्यात येइल
सवक ककटग सलून्स, ब्युटी पालकसक, सपा बंद राहतील. याचठकाणच्या कमकिाऱयांनी दे खील लवकरात
लवकर लसीकरण पूर करावे
वृत्तपत्रे छपाइ अचण चवतरण सुरु
वृत्तपत्रे छपाइ अचण चवतरण नेहमीिमाणे सुरू ठे वण्यात येइल मात्र चवक्रेतयांनी लसीकरण करून
घ्यावे
िाळा- महाचवद्यालये बंद राहतील. मात्र 10 व १२ परीक्षांिा ऄपवाद ऄसेल. सवक खासगी क्लासेस
बंद राहतील.
ईद्योग व ईतपादन क्षेत्र सुरू
ईद्योग व ईतपादन क्षेत्र सुरूि राहील, मात्र याचठकाणी अरोग्यािे चनयम पाळले गेलेि पाचहजेत यािी
काळजी व्यवसथापनाने घ्यावी.
चित्रीकरण सुरु ठे वता येइल मात्र गदीिा समावेि ऄसलेली चित्रीकरणे करू नये तसेि सवक कमकिारी
व चित्रीकरण सथळावरील लोकांिी अरटीपीसीअर िािणी िमाणपत्र बंधनकारक अहे . 10 एचिलपासून
यािी ऄमलबजावणी होइल.
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अजारी कामगाराला काढता येणार नाही
बांधकामे सुरू ऄसलेल्या चठकाणी मजूर, कामगारांनी राहणे गरजेिे अहे .

केवळ साचहतयािी

वाहतूक करण्यासाठी परवानगी दे ण्यात येइल. कोणतयाही कामगारास कोचवड झाला या कारणासाठी काढू न
टाकता येणार नाही. तयाला अजारी रजा द्यायिी अहे . रजेच्या काळात तयाला पूणक पगार द्यावा लागेल
कामगारांिी अरोग्य तपासणी ठे केदाराने करायिी अहे
तर सोसायटी चमनी कंटे न्मेंट
5 पेक्षा जासत रुग्ण एखाद्या सोसायटीत अढळल्यास ती आमारत चमनी कंटे न्मेंट म्हणून घोचषत
करणार. तसा फलक लावणार , बाहेरच्या लोकांना िवेि बंदी.
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