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वाचा :- 1. आप ी यव थापन कायदा, 2005
2. सावजिनक आरो य िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील िदनांक 14 माच 2020 रोजीची
अिधसुचना
िज हा आप ी यव थापन ािधकरण.
िज हािधकारी काय लय, नािशक
.क / कोरोना िवषाणू/ 125 /2020
नािशक िदनांक :- 19/03/2020
आदे श
या अथ आंतररा ीय तरावर व दे शांतगत तरावर करोना िवषाणु संसग साथरोगामुळे बाधीत
ण आढळु न येत आहे . तसेच आंतररा ीय व दे शां तगत िवमान वासा ारे व इतर वास मा यमा ारे वासी
भारतात वास करत आहे . यामुळे करोना िवषाणु संसग ची वाढ होऊन नये हणुन यावर वाचा

मांक 2

मधील मागदशक सुचनांनुसार ितबंधा मक उपाययोजना व अंमलबजावणी करणे आव यक आहे .
या अथ परदे शातुन व इतर रा यातुन जे वासी भारतात आलेले आहे त अशा सव वासी यांचा
शोध घे ऊन िवषाणु संसग
िज

णांचे अलगीकरण व िवलगीकरण करणे आव यक आहे . सदर वासी यांचा नािशक

ात शोध घेणे िनकडीचे झा याने मी सूरज िद. मांढरे , िज हािधकारी नािशक तथा अ य

आप ी

यव थापन

ािधकरण, नािशक मला आप ी

िज हा

यव थापन अिधिनयम 2005 मधील

ात

अिधकारानुसार सव उपिवभागीय अिधकारी यांची भारी अिधकारी हणुन िनयु ती कर यात येत आहे . सव
भारी अिधकारी यांनी आपले काय े ात खालील माणे कामकाज करावे.
1) परदे शातुन आले या वासी यांचा आपले काय े ातील ाम व तालुका तरावर शोध घे ऊन यांचे बाबतीत
वै िकय िवभागाशी संपक क न Home Quarantine अथवा Institutional Quarantine बाबत यो य तो
िनणय ता काळ यावा.
2) Quarantine बाबतीत शासनाचे मागदशक सुचनांचे तंतोतंत पालन करणेत यावे.
3) सदर कामकाज करणेकामी आप या आव यकतेनुसार अिधकारी / कमचारी यांची आप ी यव थापन
काय ानुसार नेमणुक कर यासाठी आपणांस या ारे ािधकृ त करणेत येत आहे .
4) Quarantine साठी आदे िशत नागिरकांचे शोध व वेळोवेळी िनगराणीबाबत यव था करावी आिण वै िकय
िवभागाशी सम वय ठे वावा.

तरी उपरो त िनदशानुसार ता काळ कायवाही करणेबाबत आप या अिधप याखालील सव
आ थापनांना सुिचत कर यात यावे याबाबतचा अनुपालन अहवाल या काय लयास सादर करावा.
उपरो त आदे शाचे पालन न करणा या कोण याही य तीने अथवा सं थेने भारतीय दं डसंिहता 1860
(45) यां या कलम 188 िश ेस पा असले ला अपराध केला असे मान यात येईल आिण पुढील कायवाही
कर यात येईल.

(सूरज िद. मांढरे )
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2) मा. संचालक, आप ी यव थापन िवभाग, मं ालय, मुंबई

