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ात कोरोना िवषाणूचा पादुभ व रोख यासाठी व

करणेसाठी सव महानगरपािलका सव पािलका व सव नगर पंचायत

ितबंधा मक उपाययोजना

े ात साथरोग

ितबंध कायदा १८९७

िनगिमत कर यात आलेला आहे . कोरोना िवषाणूवर स यातरी संसग रोखणे हाच एक मा

भावी तीबंधा मक

उपाय अस याने कोण याही िठकाणी गद होऊ न दे णे तसेच अपिरिचत य ती िवशेषतः अशी य ती कोरोना
बािधत
िज

े ातून आलेली अस यास अ य य तीशी वतःहू न संपक टाळणे अिनवाय झाले आहे . तसेच नािशक

ा या लगत असले या जवळपास सवच िज

आहे त व या िज
िज

ांमधून नािशक िज

ांम ये स य थतीत कोरोना िवषाणू

त

ण आढळू न आले

ाम ये िनयिमत वाहतूक सु अस याने या आजाराचा संसग नािशक

ाम ये हो याची श यता िनम ण झालेली आहे .
या अथ रा य शासनाने संदभ य २ अ वये करोना िवषाणूचा ( को हीड १९ )
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४ मधील तरतुद ची अंमलबजावणीसाठी अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे . याबाबतची िनयमावली संदभ य ३
अ वये िस

केली आहे आिण िज हािधकारी यांना स म ािधकारी घोिषत केलेले आहे .
या अथ करोना िवषाणूचा ादुभ व रोख यासाठी ितबंधा मक उपाययोजनेचा एक भाग हणून

नािशक िज

ाम ये िविवध आदे श संधभ १, २ व ३ पािरत कर यात आलेले आहे . या अनुषंगाने थािनक स म

अिधकारी यांचेकडू न

े ीय तराव न कायवाही क न घेण,े आदे शांची अंमलबजावणी करणे,दै निदन

अहवाल िविहत नमु यात एकि त करणे,सव यं णेत सम वयक थापन करणे, नागिरकांची एका िठकाणी
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