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जा.(.२०२०/मशाका/िजिनक/आ!य /कािव(ई-मेलने/टपालाने)
आप ती ाधा य
वाचाः- १) आप ती !यव#थापन अिधिनयम २००५.
२) भारतीय साथ रोग िनयं ण अिधिनयम १८९७.
३) महारा;< शासन अिधसचू ना िदनांक १४/०३/२०२०.

िदनांक २३/०३/२०२०

िवषयः- करोना िवषाणू (को%हीड १९) ादुभाव रोख-यासाठी ितबंधा मक उपाययोजना करणे बाबत.
िदनांक २३ माच २०२० ते ३१ माच २०२० रोजीपय7त िज हयातील िसमा बंद बाबत.

आदेश
?या अथ@, आंतररा;<ीय#तरावर व देशांतगBत कोरोना िवषाणु संसगB बािधतEFण आढळत आहे, तसेच आंतररा;<ीय #तरावEन देशांतगBत िवमान वासा!दारे
वासी भारतात व इतर वास करीत आहे, यामळ
ु े कोरोना िवषाणचे संशियत EFण जालना शहरातही आढळून आ याचे िनदशBनास आलेले आहे. यामळ
ु े संसगB
वाढIयाची श.यता ल ात घेता यावर ता काळ िनयं ण करणे व िवषाणKु या ससं गाBत अिधक वाढ होव ू न देता ता काळ उपाययोजना आखणे आवNयक आहे.
तथापी माझे असे िनदPशनास आले आहे क , जालना िज हयातील नागरीक बाहेर िज हयात वास करीत आहेत. तसेच बाहेर िज हयातील नागरीकही
जालना िज हयाम'ये येत आहेत. बाहेर िज हयातनु येणारे नागरीक, वासी यांचे माफB त करोना िवषाणचू ा संसगB व ादभु ाBव पसरIयाची श.यता नाकारता येत नाही.
याकQरता िज हयातील जनतेKया आरोFयाKया सरु ेKया R;टीने ता काळ ितबंधा मक उपाययोजना करणे आवNयक आहे.
आिण ?याअथ@, संदभB (.३ Kया अिधसचु ने अSवये महारा;< शासनाने महारा;< को!हीड १९ उपाययोजना िनयम, २०२० लागू के ले आहे.
या अथ@ मी रिवं9 िबनवडे, िज हािधकारी तथा अ<य= िज हा आप ती %यव>थापन ािधकरण, जालना िज हयात करोना िवषाणचू ा ादभु ाBव
रोखIयासाठी ितबंधा मक उपाययोजनेचा एक भाग Wहणनू नागरीकांम'ये करोना िवषाणचू ा िज हयात संसगB व ादभु ाBव टाळIयासाठी खालील माणे आदेश िनगBमीत
करीत आहे.
१) जालना िज हयातील सवB िसमा ता काळ बंद करIयात येत आहेत.
२) िज हयातील कोण याही नागरीकास अ यावNयक कारण वगळता बाहेर िज हयात जाIयास मनाई करIयात येत आहे.
३) िज हयातील नागरीक नसले या कोण याही !य.तीस िज हयात अ यावNयक कारणािशवाय वेश करIयास मनाई करIयात येत आहे.
४) पणू े-मबंु ई व इतर महानगरातनू िज हयात आले या !य.तYना वै[िकय कारणािशवाय घराबाहेर पडIयास मनाई करीत आहे.
५) शासक य कतB!यावरील अिधकारी/कमBचारी व अ यावNयक सेवा याचं ेसाठी हे आदेश लागू राहणार नाहीत.
६) इतर िज हयातनु अथवा रा?याबाहेEन आले या कोण याही !य.तीस िज हा/शासक य EFणालयात येवनू वै[िकय तपासणी करणे बंधनकारक राहील.
६) िजवनावNयक व#तंचु ी, पे<ोलीयम पदाथB, दधु , भाजीपाला, औषधी, धाSय वै[िकय उपकरणे इ. वाहतुक करणारी वाहने वगळIयात यावीत.
७) अ यावNयक व#तु व सेवा कायदा १९५५ मधील व#तु व सेवासं ाठी सदर आदेश लागु राहणार नाही.
जालना िज हयाला लागनू असले या मख
ु र#ते/चेकपो#ट इ. यादी यासोबत जोडIयात येत आहेत. सदरील सवB िसमावत@ िठकाणी िज हा पोलीस
अिध क, जालना यांनी यांचे#तरावर नाके बंदी कEन वाहनांची तपासणी करावी व यांना वेश करIयाकQरता ितबंध करावा. तसेच या!यतीQर.त रािहले या सवB
िठकाणी स'ु दा सदर कारवाई करणे आवNयक आहे.
जालना िज हयाला लागुन असले या मुख र>तयांची यादी
जालना तालुका
बदनापरू तालक
ु ा
१) सेवली - िसंदखेडराजा रोड (सोनदेव चेकपो#ट)
१) बदनापरू - औरंगाबाद रोड (वEड चेकपो#ट)
२) Sहावा - िसंदखेडराजा रोड (कडवंची चेकपो#ट)
३) वा^ळ
ु - देऊळगांवराजा रोड (वा^ळ
ु चेकपो#ट)
जा@ाबाद तालुका
भोकरदन तालुका
१) माहोरा धाड र#ता
१) बल
ु ढाणा कडुन येणारा (जायदेववाडी चेकपो#ट)
२) अजं Yठा कडुन येणारा चेकपो#ट (भोरखेडा चेकपो#ट)
२) वEड िचखली र#ता
३) िस लोड भोकरदन चेकपो#ट जालना िज हा ह` (मालखेडा चेकपो#ट)
३) टbभणू @ देऊळगावं र#ता
४) पारध धाड र#ता (पारध चेकपो#ट)
४) िशदं ी चाडं ोळ र#ता
५) फुलंaी राजरु र#ता (हसनाबाद फाटा)
५) भारज िपंपळगांव सराई र#ता
६) अSवा गोळे गांव र#ता (आSवा चेकपो#ट)

परतरू तालुका
१) लोणीखदु B माजलगांव बीड ह`
२) आ;टी पाथरी रोड
३) सातोना सेलू र#ता

अंबड तालुका
१) माहेर भायगांव औरंगाबाद र#ता जालना िज हा ह`
२) िचचं खेड पाचोड र#ता
३) िकनगांव चौफुली औरंगाबाद ह`
४) डोणगांव पाचोड र#ता
५) शहागड पैठण र#ता बेळगांव चेकपो#ट
६) गेवराई शहागड र#ता चेकपो#ट

मंठा तालुका
१) पाटोदा खुदB पाथरी र#ता
२) मंठा िजंतरु र#ता
३) तळणी मेहकर र#ता
४) उसवद देवठाण बन कडे जाणारा र#ता
५) बेलोरा राहेरी कडे जाणारा र#ता
घनसावंगी तालुका
१) िशवणगांव बंधारा र#ता बीड िज हा ह`
२) मगं Eळ बंधारा बीड िज हा ह`
३) जोगलादेवी बंधारा

सदर आदेशाचे उ लंघन करणारी !य.ती, सं#था अथवा संघटना महारा;< को!हीड १९ उपाययोजना िनयम, २०२० चे िनयम ११ नसु ार, भारतीय दडं
संहीता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८, फौजदारी ि(या संहीता १९७३ चे कलम १४४ तसेच आप ती !यव#थापन अिधिनयम २००५ मधील तरतदु ीनसु ार
दडं िनय/कायदेशीर कारवाईस पा राहील.
Digitally signed by
सदर आदेशाची अंमलबजावनी आदेशाKया िदनांकापासनू ता काळ लागू करIयात येत आहे. Ravindra
Ravindra Laxman Binwade
Laxman
Binwade
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(रिव9ं िबनवडे)
िज हािधकारी तथा अ<य=,
िज हा आप ती %यव>थापन ािधकरण, जालना
त ता काळ आवCयक कायवाही>तव
१. पोलीस अिध क,जालना.
२. मeु य कायBकारी अिधकारी,िज.प.जालना.
३. उपिवभागीय दडं ािधकारी,जालना/भोकरदन/परतरू /अंबड.
४. सवB तहिलसदार तथा कायBकारी दडं ािधकारी,जालना/बदनापरू /भोकरदन/जा+ाबाद/परतरू /मंठा/अंबड/घनसावंगी.
५. िज हा मािहती अिधकारी,जालना.
६. सवB मeु यािधकारी नगर पQरषद/नगरपंचायत िज.जालना.
७.उपिचटणीस गृह शाखा, िज.अ.का. जालना.
ितलीपी मािहती>तव
१.मा.िवभागीय आय.ु त, औरंगाबाद िवभाग औरंगाबाद यानं ा मािहती#तव सिवनय सादर.
२. मा.संचालक, आप ती !यव#थापन भाग, मं ालय मंबु ई.

