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ऴषरातीऱ अनह
ु ेय उद्योग,

आस्थाऩनांना शामाजजक अंतराचे
ननयम ऩालणे बंधनकारक
नागऩूर, ता. १९ : रॉकडाऊनदयम्मान २० एप्रिरऩावून काशी

उद्मोग, आस्थाऩना वुरू कयण्मावंदबाात याज्म वयकायने १७ एप्रिर

योजी एकत्रित भागादळाक वच
ू ना जायी केल्मा आशे त. रॉकडाऊन कारालधीत
याज्म वयकायने प्रलशीत केरेल्मा भागादळाक वुचनांनुवाय

वंफंधधतांकडून वंऩूणा अटी ल ळतींचे ऩारन शोत अवेर तयच भनऩा
आमक्
ु त त्मावंदबाातीर अनऴ
ु ांधगक ऩयलानगी दे तीर. मावंदबाात अजा

कयताना वंफंधधत आस्थाऩनेची कामािणारी कळी अवेर, ककती कभाचायी
उऩस्स्थत याशतीर, त्मांच्मा फवण्माची व्मलस्था कयताना वाभास्जक अंतय
ऩाऱरे जात आशे की नाशी, वॅननटामझेळनची काम व्मलस्था अवेर
आदींचा स्ऩष्ट उल्रेख अजाात अवामरा शला. अनस
ु ेम उद्मोग वरु
ु

कयताना तेथऩमंतच्मा कभाचा-मांच्मा िलावाची ऩयलानगीकरयता कभाचा-

मांना ‘ट्रॅ व्शर ऩाव’ भनऩा आमक्
ु तांकडून घ्माली रागेर ल भशायाष्ट्र

ळावनाच्मा १७ एप्रिर योजीच्मा आदे ळातीर ऩरयशळष्ट दोनभध्मे नभूद
केरेल्मा एवओऩीचे ऩारन कयणे फंधनकायक याशीर.
प्रनतबंधधत सेत्रात लऴधथऱता नाषी
नागऩयू भशानगयऩाशरकेतीर जे षेि कोप्रलड-१९चे रुग्ण

आढऱल्माभुऱे भनऩा आमुक्तांनी िनतफंधधत षेि म्शणून घोप्रऴत केरे
आशे , त्मा षेिात भाि वदय उद्मोग, आस्थाऩनांना शळधथरता अनुसेम

याशणाय नाशी. अथाात कोयोनाचे रुग्ण आढऱरेरे जे षेि भनऩा आमक्
ु तांनी
वीर केरेरे आशे त, त्मा षेिातीर लयीरऩैकी कुठल्माशी वदय काभांना

ऩयलानगी शभऱणाय नाशी अथला बप्रलष्मात नव्माने कोयोना रुग्ण आढऱरे
तय रुग्ण ज्मा षेिातीर अवेर ते षेि िनतफंधधत म्शणून घोप्रऴत

कयण्मात मेईर. तेथीर कुठल्माशी उद्मोगांना, आस्थाऩनांना तात्काऱ

िबालाने रॉकडाऊन कारालधीत व्मलवाम कयण्मावंदबाातीर ऩयलानगी यद्द
कयण्माचे अधधकाय भनऩा आमुक्तांना याशतीर. वद्मस्स्थतीत

भशानगयऩाशरकेच्मा एकूण दशा झोनऩैकी गांधी-भशार, वतयं जीऩुया,

आवीनगय, भंगऱलायी ल धयभऩेठ मा झोनभधीर वंफंधधत काशी षेि शे
िनतफंधधत षेि म्शणून जाशीय कयण्मात आरेरे आशे त. त्माभुऱे वदय

षेिात वदय शळथीरतभ उद्मोग, व्मलवामांना ऩयलानगी अनुसेम अवणाय
नाशी.

अशे राषतीऱ मागकदऴकक तत्तत्तळे (एशओऩी)

उद्मोग, आस्थाऩना ल ळावनाच्मा भागादळाक वच
ू नेनव
ु ाय ज्मावाठी
ऩयलानगी शली आशे त्मावाठी ऩढ
ु ीरिकाये भागादळाक
तत्त्ले (एवओऩी) याशतीर.

- वंफंधधत आस्थाऩनेच्मा वंऩूणा षेिाचे ननजंतुकीकयण कयणे
- कभाचाऱमांवाठी कंऩनीतपे वाभास्जक अंतय ऩाऱून िलाव व्मलस्था कयणे
- थभार स्कॅननंग कयणे
- शरफ्टचा कभीत कभी लाऩय कयणे
- गुटखा, तंफाखू आणण थुंकण्मालय ननफंध
- काभाच्मा दोन ऩाळमांभध्मे एक तावाचे अंतय अवाले
ऩरळानगीशाठी मनऩात वळऴेव कस
वंफंधधत आदे ळानुवाय घ्मालमाच्मा ऩयलानगीवाठी प्रलशीत नभुन्मातीर अजा
बरून द्माला रागेर. नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा वाभान्म िळावन

प्रलबागात मावाठी प्रलळेऴ कष वुरु कयण्मात मेत आशे . वंफंधधतांनी वादय
केरेल्मा अजााची वंऩूणा ऩडताऱणी केल्मानंतयच मोग्म लाटल्माव आणण
ननमभांची ऩूतत
ा ा कयणाऱमा अजांनाच ऩयलानगी दे ण्मात मेईर.
ऱॉकडाऊन शुरूच राषणार
काशी अटी ळतींच्मा आधाये ऩयलानगी दे ण्मात मेत अवरी तयी रॉकडाऊन
३ भे ऩमंत कामभच याशीर. मा वला वेलांतीर व्मक्ती, लाशने ज्मांना भनऩा
आमक्
ु तांतपे ऩयलानगी आशे , अळांनाच पक्त वंफंधधत ठठकाणी जाता
मेईर. इतयांना घयातच याशामचे आशे . रॉकडाऊनदयम्मान ऩाऱालमाचे

ननमभ ऩाऱामचेच आशे त. मा काऱात याज्म वयकायच्मा वच
ू नांचे जे रोक
उल्रंघन कयतीर, त्मांच्मालय कामदे ळीय कायलाई कयण्मात मेईर, अवेशी
आदे ळात नभूद कयण्मात आरे आशे .

