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आदेश
िवषय:- करोना िवषाणू �ितबंधात्मक उपाययोजना
नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ातील कोणत्याही सावर्जिनक िठकाणी, कामाचे िठकाणी
व वाहतूकी दरम्यान मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींिव�ध्द दंडात्मक कारवाई करणे.
संदभर्:- 1. साथरोग अिधिनयम, 1897
2. अिधसूचना �मांक करोना, 2020/�.�.58/आरोग्य 5, िदनांक 13 माचर्, 2020.
3. भारतीय दंड संिहता कलम 188.
4. मा.महाराष्� शासनाकडील आदेश �.डीएमयु/2020/सी.आर.92/डीआयएसएम.1,
िदनांक 31 मे, 2020.
5. या काय�लयाकडील आदेश जा.�.मनपा/घ.व्य.िव./काय�.�.९/८४८/२०२० िदनांक
१५/०६/२०२०
ज्याअथ�, महाराष्� राज्यात िदनांक 13 माचर्, 2020 च्या अिधसूचनेनुसार , अिधसूचनेच्या
िदनांकापासून साथरोग अिधिनयम 1897 ची अंमलबजाव णी सु� झालेली आहे , त्याअथ�, साथरोग
अिधिनयम, 1897 च्या खंड 2, 3 व 4 नुसार �दान करणेत आलेल्या अिधकारानुसार महाराष्� शासन
राज्यात करोना िवषाणूमुळे उदभवलेल्या संसगर्जन्य रोगाचा �ितबंध व िनयं�ण यासाठी �िसध्द करणेत
आलेल्या िनयमातील कलम 10 अन्वये आयु क्त, महानगरपािलका यांना �दान करणेत आलेले आहे .
त्यानुसार, नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ात कोिवड
-19 आजाराच्या पाश्वर्भूमीवर आवश्यक
�ितबंधात्मक कायर्वाही करणेत येत आहे .
आिण ज्याअथ� , कोिवड-19 सारख्या महामारीचा संसगर् हा थुंकीच्या माध्यमातून होत असल्या चे
िनष्पन्न झाल्याने अितदक्षता घेणे जनतेच्या िहताकरीता �ितबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहे
.
त्यास्तव, साथरोग अिधिनयम, 1897 व वेळोवेळीचे शासन िनणर्य , पिरप�के, आदेश, अिधसुचना अन्वये
नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ातील कोणत्याही सावर्जिनक िठकाणी
मास्क न वाप रणाऱ्या
व्यक्तींिव�ध्द दंडात्मक कारवाई करणे सावर्जिनक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.
आिण ज्याअथ� , मा.महाराष्� शासनाकडील आदेश �
.डीएमयु/2020/सी.आर.92/डीआय
एसएम.1, िदनांक 31 मे, 2020 नुसार सावर्जिनक िठकाणी, कामाचे िठकाणी व वाहतूकी दरम्यान तोंडाला
मास्क वापरणे बंधनकारक करणेत आलेले आहे.
आिण ज्याअथ� , साथरोग अिधिनयम 1897 कलम (3) म धील तरतुद व महाराष्� कोिवड-19
उपाययोजना िनयम 2020 मधील िनयम 11 नुसार कोणतीही व्यक्ती , संस्था अथवा संघटना यांनी या
िनयमावलीत िनयमाचे उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संिहता (45 ऑफ 1860) चा कलम 188 नुसार
दंडनीय / कायदेशीर कारवाईस पा� राहतील व या िनयमानुसार �ािधकृत अिधकारी उपरोक्तनुसार व
वेळोवेळी शासनाने या िनयमानुसार िदलेल्या सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांिव�ध्द दंडनीय कारवाई करणेस
सक्षम असेल असे नमुद आहे.
मागे पहा..

त्याअथ�, मी कैलास जाधव , आयुक्त, नािशक महानगरपािलका मला �ा
प्त झालेल्या
अिधकारानुसार महाराष्� कोिवड -19 उपाययोजना िनयम 2020 मधील िनयम 10 नुसार नािशक
महानगरपािलका कायर्क्षे�ात कोणत्याही सावर्जिनक िठकाणी , कामाचे िठकाणी व वाहतूकी दरम्यान जे
नागरीक मास्कचा वापर करणार नाही अशा नागरीकांिव�ध्द भारतीय दंड संिहता कलम 188 व 290 चे
तरतुदीनुसार र.�.200/- (अक्षरी र .�.दोनशे मा� ) दंडात्मक कारवाई करणेकामी आदेश पािरत करीत
आहे.
यापूव� संदभर् �मांक 5 अन्वये आदेश पािरत केला असता सदर आदेशाचे नागिरकांकडून पालन
होत नसल्याचे िदसून येत आहे
तरी जे नागिरक
तोंडावर मास्कचा वापर करणार नाही अशा
नागिरकांिव�ध्द दंडात्मक कायर्वाही कडक करण्यात यावी.
तसेच, नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ातील कोणत्याही सावर्जिनक िठकाणी , कामाचे िठकाणी
व वाहतूकी दरम्यान तोंडावर मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींिव�ध्द र .�.200/- (अक्षरी र .�.दोनशे मा� )
दंडात्मक कारवाई करणेकामी िवभागीय अिधकारी , पंचवटी/ ना.पुवर् /ना.रोड/ ना.प�श्चम /सातपूर/ निवन
नािशक (िसडको) िवभाग यांना त्यांच्या कायर्क्षे�ात �ािधकृत करण्यात येत आहे .
तसेच, पशुवै�िकय अिधकारी , संबंिधत �शासकीय िवभागातील िवभागीय स्वच्छता
िनरीक्षक/स्वच्छता िनरीक्षक हे त्यांच्या अिधनस्त असलेल्या िवभागातील िठकाणी उपरोक्त
कारवाई
करणेस सक्षम असतील . सदरहू आदेशा�माणे अनुसरणेत आलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल िनयिमतपणे
घनकचरा व्यवस्थापन िवभाग (मुख्यालय) येथे िवभागीय अिधकारी यांनी दर आठवडयास व मिहन्यास
सादर करावा.
Sd/-

(कैलास जाधव, भा.�.से.)

�त:- रवाना
1. सवर् खाते �मुख / िवभाग �मुख
2. संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन िवभाग
3. पशुवै�िकय अिधकारी
4. सवर् िवभागीय अिधकारी
5. सवर् िवभागीय स्वच्छता िनरीक्षक
6. सवर् स्वच्छता िनरीक्षक
7. स्थळ �त

आयुक्त,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

