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जा. .२०२०/मशाका/िजिनक/आ य /कािव-

िदन क २८/०६/२०२०

(ई-मेलने/टपालाने)

आप ती

ाधा य

वाचाः१) आप ती यव थापन अिधिनयम २००५.
२) भारतीय साथ रोग िनयं ण अिधिनयम १८९७.
३) मा. धान सिचव, सावजिनक आरो य िवभाग, मं ालय, मुंबई य चेकडील प

.करोना-२०२०/ . .५८/आरो य-५ िदन क १३/०३/२०२०,

िदन क १४/०३/२०२० आिण िदन क १५/०३/२०२०.
४) मु यािधकारी, नगर पिरषद, जालना य चा

ताव िदन क २८/०६/२०२०.

आदेश
याअथ , शासनाने कोरोना िवषाणूचा (को हीड-१९)

ादूभ व रोख यासाठी रा यात साथरोग

ितबंधा मक कायदा १८९७, िदन क १३/०३/२०२०

पासून लागू क न खंड-२,३ व ४ मधील तरतुदॴनुसार अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे.
याअथ , शासना या िदन क १४/०३/२०२० या अिधसूचने अ वये महारा

शासनाने महारा

कोि हड-१९ उपाययोजना िनयम, २०२० लागू केला

आहे.
याअथ , स या महारा ात नो हेल करोना िवषाणू (कोिवड-१९) संसग बािधत
ादुभ व पसर याची श यता ल ात घेता

ण मो या

ामणात आढळत आहेत. करोना या िवषाणूचा संसग व

यावर ता काळ िनयं ण करणे व करोन िवषाणूचे संसग अस यास

यात अिधक वाढ होवू न देता

यावर

ितबंधा मक उपाययोजना आखणे आव यक आहे.
आिण

याअथ , मु यािधकारी नगर पिरषद, जालना य नी वरील संदभ

.४ अ वये जालना शहरातील करोना िवषाणूचा वाढता संसग बघता नवीन

जालना ते जुना जालना येथे होणारी नागरीक ची वाहतूक बंद कर या या अनुषंगाने लकडकोट, म तगड, रामितथ, राजमहाल टॉकीस येथील पूल रहदारीस
बंद कर याचा

ताव सादर केला आहे.

याअथ , मी रिवं
महारा

िबनवडे, िज हािधकारी तथा अ य , िज हा आप ती यव थापन

ािधकरण, जालना मला आप ती यव थापन कायदा २००५ व

कोि हड-१९ उपाययोजना िनयम, २०२० मधील तरतुदी अ वये करोना िवषाणूचा वाढता

कर यासाठी

ादुभ व िनयं णात आणणेसाठी आव यक उपाययोजना

ा त अिधकारा वये जालना शहरातील नवीन जालना ते जुना जालना येथे होणारी नागरीक ची वाहतूक बंद कर या या अनुषंगाने जालना शहरातील

खालील पूल नागरीक या रहदारीस पुढील आदेशापावेतो बंद करीत आहे.
१)

लकडकोट

२)

म तगड

३)

रामितथ

४)

राजमहाल टॉकीस
उपरो त आदेश चे पालन न करणा-या य ती, अिधकारी / कमचारी, सं था अथवा समुह य नी आप ती यव थापन अिधिनयम २००५ चे कलम

५१ आिण भा.द.िव. १८६० चे कलम १८८ अ वये िश ेस पा

असलेला अपराध केला आहे असे समज यात येईल आिण पुढील दंडा मक कायवाही

कर यात येईल याची सव संबध
ं ीत नी ना◌े◌ंद यावी.
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िबनवडे)

भा. .से.

िज हािधकारी तथा अ य ,
िज हा आप ती यव थापन ािधकरण, जालना
ितलीपीः१. मा.िवभागीय आयु त औरंगाबाद िवभाग,औरंगाबाद य ना मािहती तव सिवनय सादर.
२. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद जालना य ना यो य या कायवाही तव.
३. पोलीस अिध क, जालना य ना यो य या कायवाही तव.
४. िज हा

शासन अिधकारी, नगर पालीका

शासन, िज.अ.का.जालना य ना यो य या कायवाही तव.

५. मु यािधकारी नगर पिरषद जालना य ना यो य या कायवाही तव.
६. तहसीलदार जालना य ना यो य या कायवाही तव.
७. िज हा मािहती अिधकारी, िज.अ.का.जालना य ना यो य या िसिध तव.

