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साथ रोग अधिधियम - 1897 चे कलम 02.
आपत्ती व्यवस्थापि अधिधियम-2005.
शासि, महसुल व वि धवभाग, आपत्ती व्यवस्थापि, मदत व पुिववसि धवभागाकडील आदे श
क्र.डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1, धदिाांक 27/03/2021.
शासि, महसुल व वि धवभाग, आपत्ती व्यवस्थापि, मदत व पुिववसि धवभागाकडील आदे श क्र.
डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1, धदिाांक 04/04/2021.
या कायालयाचे आदे श क्र.व.धव.श.म./अधत.आ.(द.)/01/21, धदिाांक 05/04/2021
शासि, महसुल व वि धवभाग, आपत्ती व्यवस्थापि, मदत व पुिववसि धवभागाकडील आदे श क्र.
डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1, धदिाांक 05/04/2021.
शासि, महसुल व वि धवभाग, आपत्ती व्यवस्थापि, मदत व पुिववसि धवभागाकडील आदे श क्र.
डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1, धदिाांक 13/04/2021.

ज्याअर्थी, राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाि िाढत असल्याचे वदसून आले आहे आवण या प्रादुर्भािामुळे
कोविड-१९ चा संसर्ग मोठया प्रमाणािर िाढण्याची शक्यता वनमाण झाली असून, जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न वनमाण
झाला आहे . यास्ति कोविड-१९ चा प्रादुर्भाि रोखण्यासाठी ि त्यािर प्रवतबंधात्मक उपाययोजना म्हणून शासनाने यापूिी
िेळोिेळी वनबंध लार्ू केले आहे त
आवण ज्याअर्थी, शासन आदे शास अनुसरुन िसई विरार शहर महानर्रपावलका हद्दीमध्ये प्रवतबंधात्मक
उपाययोजनांबाबत मार्गदशगक सूचना संदर्भग क्र.5 ि यापूिी वनर्गवमत करण्यात आलेल्या आदे शान्िये जाहीर करण्यात
आल्या आहे त. कोविड-१९ च्या वनयंत्रणासाठी आणखी काही वनबंध लार्ू करणे आिश्यक असल्याबाबत शासनाची
खात्री झाली असून, त्याअनुषंर्ाने उपरोक्त संदर्भग क्र.7 च्या आदे शानुसार राज्यात यापूिी लार्ू करण्यात आलेल्या
वनबंधांसह आणखी काही वनबंध लार्ू करण्यात आले आहे त.
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आवण ज्याअर्थी,

िसई विरार शहर महानर्रपावलका क्षेत्रामध्ये दे वखल कोविड-१९ चा िाढता प्रादुर्भाि

विचारात घे ता, कोविडचा संसर्ग रोखण्यासाठी खबरदारीची प्रवतबंधात्मक उपाययोजना म्हणून आणखी काही वनबंध
लार्ू करण्याची आिश्यकता वनमाण झाली असल्याची आयुक्त, वसई ववरार शहर महानगरपाविका यांची खात्री
झाली आहे .
त्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्र. 7 च्या शासन आदे शास अनुसरुन िसई विरार शहर महानर्रपावलका क्षेत्रामध्ये
आयुक्त, वसई ववरार शहर महानर्रपावलका वद. १ मे, २०२१ पयभ त खालीलप्रमाणे वनबंध लार्ू करण्यात येत
असल्याचे जाहीर करीत आहे त.
1.

किम १४४ व नाईट कर्फयुभ िागू असणे :
a)
वसई ववरार शहर महािगरपाधलका क्षेत्रात कलम 144 लागू असेल.
b)
खाली िमूद केलेल्या कारणा व्यधतधरक्त, कोणीी़ही व्यकक्ती साववजधिक धिकाणी धिरु शकरणार
िाही.
c)
सवव आस्थापिा, साववजधिक धिकाणे, उपक्रम, सेवा बांद राहतील.
d)
धजविावश्यक श्रेणीत मोडणा-या सेवा, व्यवहार हे यातूि वगळण्यात येत आहे .
e)
अपवाद श्रेणी असलेल्या सेवा आधण व्यवहार सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 7 ते रात्री 8
वाजेपयंत वगळण्यात येत आहे .

2.

वजवनावश्यक श्रेणीत खािीि बाबींचा समावेश आहे :
1. रुग्णालये, धिदाि केंद्रे , लसीकरण, वैद्यकीय धवमा कायालय, औषि दुकािे, औषि कांपन्या, इतर
वैद्यकीय आधण आरोग्य सेवा ज्यात उत्पादि आधण धवतरण सांबांधित आस्थापिा असतील म्हणजे
धवतरक,वाहतुकदार, पुरविा साखळीतील व्यकक्त, लसींचे उत्पदाि आधण धवतरण, सॅधिटाईजर, मास्क,
वैद्यकीय उपकरणे, इतर पुरक उत्पादिे आधण सेवा.
2. पाळीव प्राण्याांसािीची खाद्यदुकािे, प्राण्याांसांबांिी सेवा, प्राण्याांचे धिवारागृह आदी.
3. धकराणा सामािाची दुकािे, भाजीपाला दुकािे, िळधवक्रेते, दूि डे अरीज, बेकऱ्या, सवव प्रकारची खाद्यान्ि
दुकािे.
4. शीतगृहे आधण वखारसेवाधवषयक आस्थापिा.
5. साववजधिक वाहतूक – हवाई सेवा, रे ल्वेसेवा, टँक्सी, धरक्षा आधण साववजधिक बस गाड्या.
6. धवधवि राजिैधतक अधिकाऱ्याांच्या कायालयीि आधण अिुषांधगक सेवा.
7. वसई ववरार शहर महािगरपाधलकेच्या क्षेत्रातील मान्सूिपूवव दे खभाल दुरुस्ती कामे.
8. वसई ववरार शहर महािगरपाधलकेच्या क्षेत्रातील सवव साववजधिक कामे.
9. धिझव्हव ब ँक आधण त्याांिी आवश्क िरवलेली सवव कामे.
10. SEBI मान्यताप्राप्त सवव कामां ज्यात स्टॉक एक्स्चें ज, धडपॉधझरी, कक्लअररग सांबांिीत कामे.
11. दूरसांचार सेवाांशी सांबांधित सेवा, दे खभाल दुरुस्ती.
12. वस्तूांची वाहतूक
13. पाणीपुरविा धवषयक सवव कामे, सेवा.
14. शेतीशी सांबांधित सवव कामे आधण शेती धिरां तरपणे होऊ शकेल यासािीची सवव कामे. य़ात बी -धबयाणे,
खते, उपकरणे आधण दुरुस्ती हे सवव समाधवष्ट आहे .
15. आयात धियात धवषयक सवव व्यवहार.
16. जीविावश्यक वस्तूधवषयक ई-कॉमसव.
17. अधिकृ त धमधडया.
18. पेट्रोल पांप आधण पेट्रोलसांबांिी उत्पादिे, समुद्रात वा धकिारपट्टीवरील उत्पादिे.
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19. सवव प्रकारच्या कागो सेवा
20. माधहती तांत्रज्ञाि क्षेत्रातल्या सवव प्रकारच्या क्लाऊडसेवा, डे टा सेंटसव आधण पायाभूत सुधविाांसािीच्या
महत्त्वाच्या माधहती-तांत्रज्ञािधवषयक सेवा.
21. सरकारी आधण खासगी सुरक्षारक्षक सेवा.
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22. धवद्युत तसेच गँसपुरविा सेवा.
23. एटीएम आधण तत्सांबांिीच्या सेवा
24. टपालसेवा.
25. बांदरे आधण त्यासांबांिीतच्या सेवा.
26. लस तसेच इतर जीवरक्षक औषिे आधण औषिी उत्पादकाांचे कस्टम हाऊस एजांट तसेच परवािािारक
मकल्टमोडल वाहतूकदार.
27. कोणत्याही जीविावश्यक वस्तूांचे कच्चे माल रकवा वेष्टिसामुग्री बिवणारे कारखािे.
28. आगामी पावसाळ्यासािी वैयकक्तक वा सांस्थात्मक उत्पादिाांमिे कायवरत कारखािे.
29. वसई ववरार शहर महानगरपाविकेने जावहर केिेल्या सेवा.
वर उल्लेखलेल्या सेवाां सांदभात वसई ववरार शहर महािगरपाधलकेतिे खालील सववसािारण तत्वाांची
अांमलबजावणी करण्यात येत आहे .
1. सवव सहाय्यक आयुक्त (प्रभाग सधमती) कायालयाांिी हे सवव धिबंि िागधरकाांच्या वावरावर (Movement
of People) असूि, वस्तू आधण मालावर िसतील याची िोंद घ्यावी.
2. यात िमूद केलेल्या सेवाांच्या कायान्वयिासािी आवश्यक वाहतूक हे वैि कारण राहील, याची िोंद घ्यावी.
3. अत्यावश्यक सेवाांसािी अत्यावश्यक असलेल्या इतर बाबी या अत्यावश्यक सेवा असतील (Principle
is, essential for essential is essential). अत्यावश्यक सेवाांच्या कायान्वयासािी काही सेवाांची
धवधशष्ट वेळी वा कारणािे गरज भासली तर सांबांधित व्यक्ती वा वसई ववरार शहर महानगरपाविकेसािी
ती सेवा जीविावश्यक गणली जावी.
3.

या आदे शात जीवनावश्यक सेवांखािची दुकाने म्हणून गणिी गेिेिी दुकाने खािीि मागभदशभक
तत्तवांप्रमाणे असतीि :
a. अत्यावश्यक सेवत
े ील दुकािे हे सामाधजक अांतर िे वूि, सुरु राहण्यास परवािगी असेल. एखाद्या
दुकािात गदी झाल्यास, धचन्हाांकीत धिकाणी पुरेसे सामाधजक अांतर िे वूि प्रधतक्षा राांगेत
सांबांिीतास उभे करण्यात यावे.
b. अत्यावश्यक सेवाांच्या दुकािाांचे मालक व काम करणा-या सवव व्यक्तींिे भारत सरकारच्या
धिकषािुसार लवकरात लवकर लसीकरण करुि घ्यावे. ग्राहकाांशी सांपकव सािण्यासािी
अत्यावश्यक सेवेमिील सवव दुकाांिािा पारदशवक काचेच्या व इतर किच याचा उपयोग
करण्यात यावा. तसेच ई- पेमेंटला प्रोत्साहि दे ण्यात यावे.
c. या धियमाांचा भांग करणाऱ्या दुकािमालक, कमवचारी रकवा ग्राहकाला 500 रुपये दां ड केला
जाईल. तसेच कोधवड सुसांगत वागणूकीचा भांग करणाऱ्या ग्राहकाला माल धदला जात असेल
तर दुकािाला 1000 रुपये दां ड केला जाईल. तसेच कोधवडधवषयक सांकटाची अधिसूचिा
सांपेपयंत दुकाि बांद करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकेल.
d. जीवनावश्यक वस्तू, दुकानातिे व्यवहार करण्यासाठी कतभव्यपूतीसाठी कामगारांची
वाहतूक हे वैध कारण धरिे जाईि.
e. दुकाि, भाजीपाला दुकाि, िळधवक्रेते, दूिदुकािे, बेकऱ्या, खाद्यपदाथव दुकािे या सवांच्या
सांदभात दाट लोकवस्तीच्या धिकाणी दुकािे आहे त का रकवा दुकािाांमिे गदी होते आहे का,
याबद्दल सवव सहाय्यक आयुक्त (प्रर्ाग सवमती) याांिी वेळोवेळी अभ्यास करूि दुकािाांच्या
3

f.

4.

वेळा बदलणे तसेच दुकािाांच्या वेळा धििाधरत करूि दे णे आवश्यक आहे . खुल्या मैदािाांच्या
जागा, मोकळ्या जागा धििाधरत करूि काही दुकािे हलवणे शक्य आहे का, तात्पुरत्या
स्वरूपाची दुकािां सुरू करता येतील का, हे बघणेही आवश्यक आहे . सवव सहाय्यक आयुक्त
(प्रर्ाग सवमती) याांिी सवव प्रकारचे उपाय योजणे गरजेचे आहे , ज्याद्वारे हे जीविावश्यक
वस्तूांची दुकािे कोधवड पसरण्याला कारणीभूत िरत असतील तर सहाय्यक आयुक्त (प्रर्ाग
सवमती) हे काही दुकाने बं दही करू शकतात.
जे दुकािे सद्यकस्थतीत बांद राहणार आहे त, त्या दुकािदार मालकाांिी भारत सरकारच्या
धिकषािुसार सवव कामगाराांचे लसीकरण करुि घ्यावे तसेच आपली दुकािे पारदशवक काचेच्या
व इतर कवच, ई- पेमेंट यािुसार सांबांिीताांिी सुसज्ज करुि िे वावे, जेणे करुि सदर दुकािे
उघडण्याची परवािगी दे ण्याचा धिणवय प्रशासिाला घे ता येईल.

सावभजवनक वाहतुक :
साववजधिक वाहतुक हे खालील प्रधतबांिासह पुणवपणे चालू राहतील.
ऑटो धरक्षा
टॅक्सी (चार चाकी)
बस

वाहिचालक + दोि प्रवासी.
वाहिचालक + वाहि क्षमतेच्या 50% प्रवासी.
आर.टी. ओ. मान्यतेिस
ु ार बसण्याच्या क्षमते इतकेच प्रवासी
(उभे राहू ि प्रवास करण्यास बांदी असेल.)

a. साववजधिक वाहतुकीिे प्रवास करणा-या सवव प्रवाशाांिी मास्क पधरिाि करणे बांििकारक राहील.
कोणतेही प्रवासी मास्क व्यधतरक्त आढळल्यास, रक्कम रुपये 500/- दां ड आकरण्यात यावा.
b. चार चाकी टॅक्सीमध्ये कोणतेही प्रवासी / वाहिचालक मास्क व्यधतरक्त आढळल्यास, रक्कम रुपये
500/- दां ड आकारण्यात यावा.
c. प्रत्येक िेरीिांतर वाहिे सॅधिटाईज करण्यात यावे.
d. सवव साववजधिक वाहिाांचे वाहिचालक व इतर कमवचारी याांिी भारत सरकारच्या धिकषािुसार
लवकरात लवकर लसीकरण करुि घ्यावे. तथापी टॅक्सी व ऑटो धरक्षाचालक याांिी स्वत: ला,
प्लाकस्टक धशट अथवा इतर कवच याद्वारे , प्रवाशाांपासूि धवलगीकरण करण्यात यावे.
e. साववजधिक वाहतुकीसािी जाणाऱ्या कमवचायांचा प्रवास हे वैि कारण असेल.
f. बाहे र जाणा-या रे ल्वेमध्ये कोणीही उभ्यािे प्रवास करणार िाही याची खात्री रे ल्वे प्रशासिािे घ्यावी.
तसेच सवव प्रवासी हे मास्क घातले असतील याची खातरजमा करावी.
g. रे ल्वेमध्ये कोणाताही प्रवासी मास्क व्यधतरक्त आढळल्यास, रक्कम रुपये 500/- दां ड आकरण्यात
यावा.
h. साववजधिक वाहतुकीला परवािगी दे तािाच ती सुरळीतपणे व्हावी, यासािी लागणाऱ्या िैधमधत्तक
सेवाही त्यात समाधवष्ट करूिच ही परवािगी दे ण्यात येत आहे . त्यात हवाईसेवेसािी धवमाितळावर
धदल्या जाणाऱ्या कागोसारख्या सेवा तसेच धतकीटधवषयक सेवाांचाही समावेश आहे .
i. साववजधिक वाहतुकीिे म्हणजे बस, ट्रेि रकवा धवमािािे आलेल्या प्रवाशाांिा येतािा रकवा जातािा
घरी जाण्यासािी रकवा घरूि येण्यासािी करावा लागणारा प्रवास (वैि प्रवास धतकीट दाखवूि)
करता येईल.
5.

अपवादात्मक सेवा :
a. कायािये
• खालील कायालये हे अपवादात्मक सेवेमध्ये असतील.
I. केंद्रीय, राज्य तथा स्थाधिक शासकीय कायालये, त्याांचे प्राधिकरण आधण सांघटिा
II. सहकारी, साववजधिक युधिट आधण खाजगी बक
ँ
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III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

•

•
•
•

अत्यावश्यक सेवा पुरधवणाऱ्या कांपन्याांचे कायालये
धवमा / मेधडक्लेम कांपन्या
उत्पादि /धवतरण व्यवस्थेमध्ये असणारे औषिी कांपन्याांचे कायालय
RBI िे धियधत्रत केलेले घटक व मध्येस्था, स्वतांत्र प्राथधमक धवक्रेते. CCIL, NPCL.
RBI िे धियधमत केलेल्या बाजारामध्ये सहभागी होणारे पेमेंट धसस्टम ऑपरे टर व धवत्तीय
बाजाराचे सहभागी.
सवव िॉि-बँरकग धवत्तीय महामांडळ

सवव मायक्रो िायिान्स सांस्था
सुिावणी चालू असेलेल्या वधकलाांचे कायालये, धट्रब्युिलस रकवा चौकशी आयोग

वरील िमुद कयालयाांिी कमीत कमी कमवचाऱ्याांसोबत काम करावे आधण एका वेळेला कायालयात
क्षमतेच्या 50टक्क्यापेक्षा जास्त कमवचारी कोणत्याही कस्थतीत हजर राहता कामा िये. िक्त कोधवड19 च्या कामासािी असणारे शासकीय कायालये अपवाद असतील.
सदर कायाियांमध्ये हजर राहण्यासाठी ये ण्या-जाण्यासाठी परवानगी गृहीत धरण्यात ये ईि.
शासकीय कायालयातील सवव सभा / बैिक, कायालयातील कमवचा-याांधशवाय इतर कोणाशीही,
ऑिलाईि पध्दतीिे घे ण्यात याव्यात.
भारत सरकारच्या धिकषािुसार सवव खाजगी व शासकीय कमवचा-याांिी लवकरात - लवकर
लसीकरण करुि घेण्यात यावी. जेणेकरुि शासि उववधरत कायालये कोव्हीड-19 च्या प्रादुभाव धकवा
गतीची धभती ि बाळगता पुन्हा सुरु करण्यात येतील.

b. खाजगी वाहतूक
• खाजगी वाहतूक खाजगी बसेस सह सवव खाजगी वाहिे िक्त आपत्कालीि कस्थतीत, अत्यावश्यक
सेवेसािी, रकवा या आदे शात िमूद केलेल्या कारणासािी वाहतूक करू शकतात.
• धविाकारण वाहतूक केल्यास 1000 रुपयाचा दां ड आकारण्यात येईल.
• खाजगी बस करीता खालील अधतधरक्त धियम लागू असतील.
I.
आसि क्षमतेसह प्रवास करणेस परवािगी असले. कोणत्याही प्रवाशाांिा उभे राहू ि प्रवास
करण्यास प्रधतबांि असेल.
II.
सवव कमवचारी याांिी भारत सरकारच्या धिकषािुसार लवकरात लवकर लसीकरण करावेत
व कोधवड-19 धियमाांचे काटे कोरपणे पालि करावे लागेल.

c. रे स्टॉरं ट्स, बार, हॉटे ल्स
a. कॅ म्पसमिील व हॉटे लमिील अधवभाज्य भाग वगळता सवव रे स्टॉरां ट्स, बार INDINING सािी बांद राहतील.
b. िक्त होम धडलीव्हरी सािी परवािगी असेल, आधण कोणीही रे स्टॉरां टस रकवा बार ला
ऑडर रकवा धडलीव्हरी घेणेसािी येणार िाही.
c. हॉटे ल्समिील रे स्टॉरां ट्स व बार हे िक्त हॉटे लमिील पाहु ण्याांसािी खुले िे वण्यास
परवािगी असेल. कोणत्याही पधरकस्थतीत बाहे रील व्यक्तींस परवािगी धदली जाउ िये.
हॉटे लमिील पाहु णे िक्त वैि कारणाांसािी बाहे र जाऊ शकतील. आपली ड्युटी करणे
रकवा अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे काम असेल तरच त्याांिा बाहे र जाता येईल.
d. होम धडलीव्हरी करणारे सवव कमवचा-याांचे भारत सरकारच्या धिकषािुसार लवकरात
लवकर लसीकरण करावेत.
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e. ज्या इमारतींमध्ये एकापेक्षा जास्त कुटुां ब राहात असतील धतथे होम धडधलव्हरी करण्यासािी
सवव धिबंिाचे पालि करावे लागतील आधण हे पासवल त्या इमारतीचे कमवचारी आत मध्ये
पोहोचू शकतील. होम धडधलव्हरी करणारे कमवचारी आधण धबल्ल्डग चे कमवचारी याांच्यातील
सांवाद हा कोधवड धियमाांचा पालि करूि व्हावा.
f. कोधवडचे धियम तोडल्यास अथवा त्याचे उल्लांघि केल्यास व्यकक्तश: 1000 रुपये दां ड
आकारला जाईल, तसेच आस्थापिेच्या धवरोिात 10,000 रुपये दां ड आकारला जाईल.
वारां वार अशाच प्रमाणे उल्लांघि केल्याचे आढळल्यास कोधवड-19 धिबंि लागू असेपयंत
परवािा रद्द करण्यात येईल.
g. रे स्टॉरां टमध्ये काम करणा-या सवव कमवचा-याांचे भारत सरकारच्या धिकषािुसार लवकरात
लवकर लसीकरण करावेत
d. उत्पादन क्षे त्र
a. खालील कारखािे वेगवेगळ्या धशफ्टमध्ये चालू राहू शकतात.
i.
आवश्यक सेवेसािी लागणारा माल तयार करणारे कारखािे आपल्या पूणव
क्षमतेअिुसार चालू राहतील.
ii.
धियात करण्यासािीचे सामाि बिधवणारे कारखािे ज्याांिा माल बाहे र पािवायचा
आहे .
iii.
ज्या कारखान्याांमध्ये एकदम काम थाांबवता येणार िाही आधण जास्त वेळ
लावल्याधशवाय उत्पादि पुन्हा सुरू होऊ शकणार िाही अशा सवव कारखान्याांिा 50
टक्के क्षमते सह काम करता येईल. महाराष्ट्र शासिाच्या उद्योग धवभागािे यावर िजर
िे वावी व सवव धियम काटे कोरपणे पाळले जात आहे याची खात्री करावी.
अत्यावश्यक सेवेसािी लागणा-या उत्पादिा व्यकतीधरक्त ऑक्सीजिचा वापर
कोणत्याही उत्पादि क्षेत्रास करता येणार िाही.
b. कामगाराांिा राहण्याची व्यवस्था असणारे सवव उद्योग रकवा युधिट मध्ये कामगार त्याच
पधरसरातील रकवा इतर धिकाणच्या कारखान्यात काम करत असतील आधण तेथि
ू वाहतूक
सोयीस्कर आधण सुरधक्षत असेल तर ये जा करता येईल. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापि मिील 10
टक्के कमवचारी अधिकाऱ्याांिा बाहे रूि येऊि काम करता येईल. ज्या स्टाि मिील
कमवचाऱ्याांिा बाहे र जाण्याची गरज िाही, असे कारखािे वेगवेगळ्या धशफ्टमध्ये काम करू
शकतात.
c. व्यवस्थापि, कमवचारी, प्रशासिा मिील स्टािच्या सगळे कमवचारी व अधिकाऱ्याांिा शक्य
तेवढ्या लवकर लसीकरण करूि घ्यावे लागतील. जर हे कारखािे भारत सरकारच्या
कायवस्थळ लसीकरण अटीत बसत असतील, तर त्याांिा लसीकरणाची व्यवस्था करावी
लागेल.
d. कारखािे आधण उत्पादि करणारे युधिट याांिा खालील धियमाांचे पालि करावे लागेल.
i.
उत्पादि क्षेत्र व कारखािे याांिी सवव कामगाराांचे शरीराचे तापमाि प्रवेशव्दारावरच
दररोज तपासणी करणे आधण सवांचे कोव्हीड सुसांगत वतवि आहे का हे तपासणे
ii.
एखादा कामगार / कमवचारी कोरोिा पॉधझधटव्ह आढळल्यास, त्याच्या सांपकात
आलेल्या सवव कमवचा-याांिा वेतिासह क्वॉरां टाईि करण्यात यावे.
iii.
500 पेक्षा जास्त कमवचारी असलेलया सवव उत्पादि क्षेत्र व कारखािे याांिी स्वत:चे
क्वॉरां टाईि सेंटर बिधवण्यात यावे.
iv.
एखादा कमवचारी कोरोिा पॉधझधटव्ह आढळल्यास, तो क्षेत्र पुणवपणे सॅधिटाईज
होईपयंत बांद िे वण्यात यावे.
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v.
vi.

गदी टाळण्यासािी दुपारचे जेवण व चहा ब्रेक टप्याटप्यािे जाहीर करण्यात यावा.
सामान्य शौचालय वारां वार सॅधिटाईज करण्यात यावे.

•

एखादा कमवचारी कोरोिा पॉधझधटव्ह आढळल्यास, त्यास वैद्यकीय रजेवर जाण्याची परवािगी दे ण्यात
यावी तसेच या कारणास्तव त्याांिा कामावरुि काढण्यात येऊ िये. सदर कमवचा-यास रजेच्या
कालाविीचा सांपण
ु व पगार दे ण्यात यावा.

•

या धिकाणी िमूद िाही केलेले सगळे उद्योग/कारखािे याांिी आपला उद्योग सदर आदे शामध्ये
उल्लेधखत कालाविीपयंत बांद िे वावा.

e. रस्त्यावरीि खाद्य पदार्भ ववक्रेतेसाठी
• कोणत्याही प्रकारच्या खाद्य पदाथव त्या स्थळी खाण्यास परवािगी िसेल. पासवल व होम
धडलीव्हरीसािी दररोज सकाळी 7 ते रात्री 8 पयंत परवािगी असेल.
• पासवल घे ण्यासािी आलेल्या व प्रधतक्षेत असलेल्या ग्राहकाांिी पुरेस सामाधजक अांतर िे ऊि काऊांटर
पासूि दूर उभे रहावे.
• भारत सरकारच्या धिकषािुसार सवव खाद्यपदाथव धवक्रेतािी लवकरात लवकर लसीकरण करावेत
• सवभ सहाय्यक आयुक्तांना सुधचत करण्यात येते आहे की, कोणतेही खाद्य पदाथव धवक्रेते रकवा
ग्राहकाांिी धियमाांचे उल्लघां ि केल्यास, त्याांचेकडु ि 500 रूपये दां ड आकारण्यात यावा.
• या धियमाांचे वारां वार उल्लांघि केल्यास, त्या खाद्य पदाथव धवक्रेत्याांवर तात्पुरत्या स्वरुपात रकवा
कोव्हीड-19 सांपेपयंत बांदी घालण्यात येईल.
f. वतभमानपत्र / मॅगविन्स / वनयतकाविके
• वतवमािपत्र / म ॅगधझन्स / धियतकाधलकाांची छपाई तसेच प्रधसध्दी केले जाऊ शकते.
• िक्त होम धडलीव्हरी करण्यास परवािगी असेल.
• होम धडलीव्हरी करणा-या कमवचा-याांिी भारत सरकारच्या धिकषािुसार लवकरात लवकर
लसीकरण करावेत
6.

मनोरं जन, करमणूक, शॉपपग मॉल्स, शॉपपग सेंटसभ :
a. सवव धसिेमागृह बांद राहतील.
b. सवव िाटयगृह व सभागृह बांद राहतील.
c. सवव करमणूक पाकव / आकेड / कव्हडीओ गेम पालवर बांद राहतील.
d. सवव वॉटर पाकव बांद राहतील.
e. सवव क्लब, जलतरण तलाव, धजम व धक्रडा सांकुल बांद राहतील.
f. भारत सरकारच्या धिकषािुसार या सवव आस्थापिाशी सांबांधित व्यकक्तिी लवकरात - लवकर
लसीकरण करुि घेणे, जेणे करुि कोव्हीड-19 च्या प्रादुभाव धकवा गतीची धभती ि बाळगता
ही सवव आस्थापिे पुन्हा सुरु करता येतील.
g. धचत्रपट / माधलका / जाधहरातीचे शुरटग बांद राहतील.
h. अत्यावश्यक सेवा वगळता सवव दुकािे, शॉरपग सेंटसव, व शॉरपग मॉल्स हे बांद राहतील.
i. सवभ चौपाटया, बागा, सावभजवनक मैदाने बं द राहतीि. सदर साववजधिक जागा जर िमूद
प्रयोजिाथव वापरण्यात येत असतील तर सदर आदे शाच्या कायववाहीच्या कालाविीत त्याांचा
वापर करण्याबाबत धिणवय सवव सहाय्यक आयुक्त (प्रर्ाग सवमती) याांचेकडे असेल.
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7.

धार्ममक पूजास्र्ाने व स्र्ळे :
a. सवव िार्ममक प्राथविास्थळे बांद राहतील.
b. सवव िार्ममक स्थळाांवर काम करणारे कमवचारी, पुजारी, याांिा दै िांधदि पुजा करता येईल. बाहे रील
कोणत्याही व्यक्तीस आत येण्यास परवागिी िसेल.
c. भारत सरकारच्या धिकषािुसार िार्ममक स्थळाांवर काम करणारे कमवचारी, पुजारी याांचे तातडीिे
लसीकरण करण्यात यावे, जेणे करुि सवव िार्ममक स्थळे पुन्हा सुरु करण्यात येईल.

8.

सिून / स्पा / ब्युवट पािभर :
a. सवव सलूि / स्पा / ब्युधट पालवर बांद राहतील.
b. भारत सरकारच्या धिकषािुसार सलूि / स्पा / ब्युधट पालवर या धिकाणी काम करणा-या
सवव कमवचा-याांचे तातडीिे लसीकरण करण्यात यावे, जेणे करुि सवव सलूि / स्पा /
ब्युधट पालवर पुन्हा सुरु करण्यात येईल.

9.

शाळा व महाववद्यािय :
a. सवव शाळा व महाधवद्यालये बांद राहतील.
b. हा धियम 10 वी व 12 वीच्या पधरक्षेसािी धशधथल राहील. पधरक्षेसािी वापरले जाणारे सवव
कमवचारी / धशक्षक याांिी लसीकरण करुि घेण्यात यावी रकवा कोव्हीड-19 वनगेवटव्ह
RTPCR / RAT / TruNAT / CBNAAT प्रमाणपत्र (48 तासाांपयवत वैि)
सोबत िे वणे बांििकारक राहील.
c. राज्या बाहे रील कोणत्याही धवद्यापीि, मांडळ, रकवा प्राधिकरणाकडु ि घे तल्या जाणा-या
पधरक्षाांसािी महाराष्ट्रात राहणा-या धवद्यार्थ्यांसािी परवािगी दे ण्यात यावी.
d. ज्या धवद्यार्थ्यांिा परीक्षा दे ण्यासािी प्रत्यक्ष उपकस्थत राहणे आवश्यक आहे , त्याांिा वैि
परीक्षा प्रवेशपत्राच्या आिारे एका व्यक्ती सोबत प्रवास करण्याची परवािगी दे ण्यात यावी.
e. सवव खाजगी कोरचग क्लासेस बांद राहतील.
f. भारत सरकारच्या धिकषािुसार शाळा / महाधवद्यालयातील काम करणारे सवव कमवचारी,
धशक्षक याांिी तातडीिे लसीकरण करण्यात यावे. जेणे करुि सवव शाळा / महाधवद्यालय
पुन्हा सुरु करण्यात येईल.

10.

धार्ममक, सामावजक, राजवकय, सांस्कृ तीक कायभ क्रम :
a) कोणत्याही िार्ममक, सामाधजक, राजधकय, साांस्कृ तीक कायवक्रमाांस परवािगी िसेल.
b) लग्ि समारां भासािी जास्तीत जास्त 25 व्यकक्तस परवािगी दे ण्यात येत आहे .
a) लग्ि समारां भाचा हॉल रकवा इतर कोणत्याही धिकाणी लग्ि असल्यास, तेथे काम
करणा-या कमवचा-याांिी लसीकरण करुि घे ण्यात यावे. जो पयंत लसीकरण होत
िाही तो पयंत वनगेवटव्ह RTPCR / RAT / TruNAT / CBNAAT
प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे.
b) कोणताही कमवचारी कोव्हीड-19 धिगेधटव्ह RTPCR / RAT / TruNAT /
CBNAAT प्रमाणपत्र / लधसकरण केल्याधशवाय काम करत असल्याचे
आढळल्यास, त्याच्याकडू ि रक्कम रू. 1000/- दां ड
आधण सांबांिीत
आस्थापिेकडू ि रक्कम रू. 10,000/- दां ड वसूल करण्यात यावा.
c) या धियमाचे वारां वार उल्लांघि करणा-या आस्थापिा धसल करण्यात येतील तसेच
त्याांचे परवािे कोव्हीड-19 ची सूचिा असेपयंत रद्द करण्यात येतील.
d) एखादा धववाह समारां भ िार्ममक प्राथविास्थळी आयोधजत केल्यास उपरोक्त
धियमाांच्या अिीि राहू ि त्यासािी परवािगी दे ण्यात येईल.
8

c) अांत यात्रेसािी 20 व्यकक्तस परवािगी असेल. सवव सांबांिीत कमवचा-याांिी लवकरात -लवकर
लसीकरण करुि घे ण्यात यावे रकवा धिगेधटव्ह RTPCR / RAT / TruNAT / CBNAAT
प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे.
11.

ऑक्क्सजन उत्पादक :
A. कोणत्याही औद्योधगक प्रधकया ज्यामध्ये कच्चा माल म्हणूि ऑकक्सजिचा वापर केला जातो
अशा प्रधक्रयेस परवािगी िसेल. परां तु अत्यावश्यक उपक्रमातील प्रधक्रयेसािी रकवा
अपवादात्मक पधरकस्थतीत आवश्यक कारणाांची िोंद करूि परवािा धवभाग सदर प्रधक्रयेस
परवािगी दे ऊ शकतील.
B. सवव ऑकक्सजि उत्पादकाांिी ( क्षमतेच्या तसेच प्रत्यक्ष ) टक्केवारीचा धहस्सा वैद्यकीय
रकवा औषिी उद्दे शासािी राखूि िे वण्यात यावे. सवव उत्पादकाांिी आपल्या ग्राहकाांिा 10
एधप्रल,2021 िांतर ऑकक्सजिचा वापर टाळण्यासािी साांगण्यात यावे.

12.

ई- कॉमसभ :
a. ई-कॉमसव िा िक्त मुदा क्र. 2 मध्ये िमूद अत्यावश्यक वस्तू आधण सेवा याांचे धवतरण
करण्याची परवािगी आहे .
b. घरपोच धवतरण/ सेवा दे ण्याच्या कृ तीशी सांबांधित असलेली प्रत्येक व्यक्ती रकवा अशा
व्यक्तींच्या सांपकात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीिे भारत सरकारच्या धिकषािुसार तात्काळ
लस घ्यावी आधण जर सांबांधित सांस्था कामाच्या धिकाणी लसीकरण करण्याधवषयीच्या
भारत सरकारच्या धिकषाांमध्ये येत असेल तर त्या सांस्थेिे लसीकरण धशबीर आयोधजत
करणे अधिवायव आहे . घरपोच सेवा दे त िाहीत रकवा अशा सेवा दे णाऱ्या कमवचायांच्या
सांपकात येत िाहीत अशा कमवचाऱ्याांिी, सांस्थाांशी सांबांधित धियम 5 चे अिुकरण करावे.
c. ज्या इमारतींमध्ये एकापेक्षा जास्त कुटुां ब राहात असतील धतथे होम धडधलव्हरी करण्यासािी
सवव धिबंिाचे पालि करावे लागतील आधण हे पासवल त्या इमारतीचे कमवचारी आत मध्ये
पोहोचू शकतील. होम धडधलव्हरी करणारे कमवचारी आधण धबल्ल्डग चे कमवचारी याांच्यातील
सांवाद हा कोधवड धियमाांचा पालि करूि व्हावा.
d. कोधवड सांबांधित कुिल्याही धियमाचा उल्लांघि झाल्यास रु. 1000/- इतका दां ड
आकारण्यात येईल. तसेच वारां वार धियमाांचे उल्लांघि करणा-याांवर त्याांचा परवािा
कोव्हीड-19 सांपेपयंत रद्द केला जाऊ शकतो.

13.

सहकारी गृह वनमाण संस्र्ा :
a. कोणतीही सहकारी गृह धिमाण सांस्था ज्यामध्ये 5 पेक्षा अधिक सांधक्रय कोरोिा पॉधझधटव्ह केस
असतील त्या सवव सहकारी गृह धिमाण सांस्था सूक्ष्म कांटे िमेंट झोि मािली जातील.
b. अशा सवव गृह धिमाण सांस्थािी आपल्या सोसायटी बाहे र माधहती बोडव लावूि अभ्यांगतास प्रवेश
िाकारावा.
c. सुक्ष्म कांटे िमेंट झोिमध्ये आत येणारे व बाहरे जाणारे व्यकक्त, यावर सांबांधित गृह धिमाण
सांस्थेिे धिबवि िे वावे.
d. कोणत्याही धियमाचे उल्लांघि झाल्यास, सदर गृह धिमाण सांस्थेस रुपये 10,000/- दां ड
आकारला जाईल. तसेच याची पुिवरावृती झाल्यास, जास्त दां ड आकारला जाऊ शकतो.
e. सवव गृह धिमाण सांस्थाांिा सुधचत करण्यात येत आहे की, सोसायटीमध्ये दररोज येणा-या
व्यल्क्तची लसीकरण होई पयंत RTPCR / RAT / TruNAT / CBNAAT चाचणी करण्यात
यावी.
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14. बांधकाम ववषयक कामकाज :
a. ज्या साईटवर कामगार राहत आहे त िक्त अशा बाांिकाम साईटिा परवािगी दे ण्यात येत
आहे . मटे धरयलची िे-आण वगळता बाहे रील सवव हालचाल टाळण्यात यावेत.
b. बाांिकाम साईट वर काम करणा-या सवव कामगार / कमवचा-याांिी भारत सरकारच्या
धिकषािुसार लवकरात लवकर लसीकरण करावेत.
c. कोणत्याही धियमाचे उल्लांघि झाल्यास, सदर बाांिकामा धवकासकास रुपये 10,000/- दां ड
आकारला जाईल. तसेच याची पुिवरावृती झाल्यास, सांबांिीत बाांिकाम साईट कोव्हीड-19
सांपेपयंत बांद केली जाऊ शकते.
d. एखादा कामगार / कमवचारी कोरोिा पॉधझधटव्ह आढळल्यास, त्यास वैद्यकीय रजेवर जाण्याची
परवािगी दे ण्यात यावी तसेच या कारणास्तव त्याांिा कामावरुि काढण्यात येऊ िये. सदर
कमवचा-यास रजेच्या कालाविीचा सांपण
ु व पगार दे ण्यात यावा.
e. बाांिकामाच्या रकवा जितेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोिातूि पावसाळापूवव खबरदारी म्हणूि वसई
ववरार शहर महािगरपाधलका एखाद्या बािकाम कामास परवािगी दे ण्याबाबत धिणवय घेऊ
शकते.

15.

दं डवनय कारवाई :जमा झालेला सवव दां ड वसई धवरार शहर महािगरपाधलकेतिे कोधवड-19 Disaster च्या आपत्तीच्या
धियांत्रणासािी आधण उपचारासािी उपयोगात आणला जाईल.
सदर आदे शाची काटे कोरपणे अंमिबजावणी करण्यात यावी.
उक्त आदे शाांचे उल्लांघि केल्याचे धिदशविास आल्यास सवव सांबधिताांवर साथरोग अधिधियम 1897, आपत्ती
व्यवस्थापि अधिधियम 2005 मिील कलम 51 ते 60 अन्वये तसेच, भारतीय दां ड सांधहता, यामिील कलम
188 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येईल, याची गाांभीयािे िोंद घ्यावी.

सदरचा आदे श कोववड-19 चा प्रादभ र्ाव रोखण्याच्या दृष्टीने वदनांक 1 मे, 2021 सकाळी 7
वाजेपयं त पयंत िागू असेि. हा आदे श वसई ववरार शहर महानगरपाविकेने Break The Chain अंतभगत
जारी केिेल्या आदे शाचा पुरवणी आदे श म्हणून जावहर करण्यात येत आहे .
उपरोक्त आदे श सुलभ सांदभासािी शासिाचे वरील सांदभव क्र.7 च्या आदे शािुसार धिगवधमत करण्यात येत
आहे त. तथाधप, अथवबोि होताांिा काही बाबींची स्पष्टता ि झाल्यास रकवा धवसांगती असल्यास शासिाची सांदभव क्र.7ची
मुळ आदे श वाचावेत. त्या आदे शातील धिदे श जेसेच्या-तसे वसई ववरार शहर महानगरपाविका क्षेत्रात लागू राहतील.

मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने

(संतोष दे हेरकर)
अवतवरक्त आयुक्त
वसई ववरार शहर महानगरपाविका

10

प्रत :1. मा. मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रिाि सधचव.
2. मा.पालकमांत्री पालघर महोदयाांचे खाजगी सधचव.
3. मा.मुख्य सधचव महोदयाांचे धवशेष कायव अधिकारी.
1. मा. धवभागीय आयुक्त, कोकण धवभाग.
2. मा. पोधलस आयुक्त, धमरा भाईांदर- वसई धवरार आयुक्तालय.
3. मा. धजल्हाधिकारी, पालघर.
4. कस्वय सहायक, मा. आयुक्त व अधतधरक्त आयुक्त ( दधक्षण व उत्तर) याांचे कायालयाकडे माधहतीसािी
5. पोधलस उप आयुक्त, वसई.
6. उप आयुक्त (सवव) व उपआयुक्त, पधरमांडळ 1, 2,3 याांजकडे आवश्यक कायववाहीसािी
7. सहाय्यक आयुक्त (सवव) / धवभाग प्रमुख (सवव) / खाते प्रमुख (सवव) याांजकडे आवश्यक कायववाहीसािी.
8. आय.टी. धवभाग याांजकडे महापाधलकेच्या सांकेतस्थळावर प्रधसध्दीसािी
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