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आप ती ाधा य
वाचाः१) आप#ती $यव&थापन अिधिनयम २००५.
२) फौजदारी ि+या सिं हता १९७३ चे कलम १४४.
३) महारा>? शासन, सावजिनक आरो@य िवभाग यांचेकडील अिधसचू ना िदनांक १४/०३/२०२०.
४) या कायालयाचे सम+माक
ं त आदेश िदनांक २०/०३/२०२० व २२/०३/२०२०.

िदनांक २३/०३/२०२०

आदेश
Eया अथF, आतं ररा>?ीय &तरावर व देशांतगत नो$हेल करोना िवषाणू (nCoV 19) ससं ग बािधत I@ण आढळत आहेत. तसेच आतं ररा>?ीय &तरावIन व
देशांतगत िवमान वासाLारे व इतर वास मा*यमाLारे वासी भारतात िविवध भागांत वास करीत आहे. यामळ
ु े संसग वाढMयाची श1यता ल ात घेता #यावर ता#काळ
िनयं ण करणे व िवषाणचू े संसगात अिधक वाढ होव ू नये Oहणनू #यावर ितबंधा#मक उपाययोजना आखणे आवRयक आहे. तसेच सदर संशियत I@णांमळ
ु े आपSीजनक
पTरि&थती जालना िज Uात उVभव ू नये यासाठी पवू तयारी व ितबंधा#मक उपाययोजना करणे अग#याचे झाले आहे.
आिण EयाअथF, संदभ +.३ Yया अिधसचु ने अZवये महारा>? शासनाने महारा>? को$हीड १९ उपाययोजना िनयम, २०२० लागू के ले आहे.
या पा[भमू ीवर उ1त बाबी ल ात घेता िज Uात नो$हेल करोना िवषाणू (nCoV 19) चा ादभु ाव होऊ नये या]>टीने खबरदारीची उपाययोजना Oहणनू मी,
रिवं िबनवडे, अ#य$, िज&हा आप(ी )यव*थापन ािधकरण तथा िज&हािधकारी, जालना मला आपSी $यव&थापन अिधिनयम २००५ आिण फौजदारी
ि+या संिहता १९७३ चे कलम १४४ अZवये मला दान के ले या श1तीचा वापर क^न जालना िज हयात नो$हेल करोना िवषाणू (nCoV 19) चा ादभु ाव
रोखMयासाठी ितबंधा#मक उपाययोजनेचा एक भाग Oहणनू नागरीकाचं ी एका िठकाणी होणारी गदF टाळMयासाठी जालना िज हयातील सव धािमक &थळे ,
जनतेसाठी/भािवकांसाठी आदेशYया िदनांकापासनू ते िदनांक ३१/०३/२०२० रोजी रा ी २४.०० वाजेपय`त पणू तः बंद करीत आहे. सदरील धामFक &थळी पजु ारी/इमाम/
इ#ययादी माफत होणारी दैनंदीन ाथना सIु राहतील.
या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करMयाची जबाबदारी पोलीस, महसल
ू व &थािनक &वराEय सं&थेची राहील #यांनी याबाबत #यांचे यं ने माफत
वेळोवेळी पाहणी कIन अहवाल सादर करावा. सदर आदेशास पोलीस अिध क, जालना व िज हा मािहती अिधकारी, जालना यांनी $यापक &वIपात िस*दी देMयात
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(रिवं िबनवडे)
िज&हािधकारी तथा अ#य$,
िज&हा आप ती )यव*थापन ािधकरण, जालना
त (मािहती*तव
१.मा.िवभागीय आय1ु त, औरंगाबाद िवभाग औरंगाबाद यांना मािहती&तव सिवनय सादर.
२.मा.संचालक, आप#ती $यव&थापन भाग, मं ालय मंबु ई.
ितलीपी (ता काळ आव/यक काय0वाही*तव)
१. पोलीस अिध क,जालना.
२. मeु य कायकारी अिधकारी,िज.प.जालना.
३. उपिवभागीय दडं ािधकारी,जालना/भोकरदन/परतरू /अंबड.
४. सव तहिलसदार तथा कायकारी दडं ािधकारी,जालना/बदनापरू /भोकरदन/जा.ाबाद/परतरू /मंठा/अंबड/घनसावंगी.
५. िज हा मािहती अिधकारी,जालना.
६. सव मeु यािधकारी नगर पTरषद/नगरपंचायत िज.जालना.
७.उपिचटणीस गृह शाखा, िज.अ.का. जालना.

