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ज्या अथी, सध्या जगभरात पसरलेल्या कोरोिा धवषाणचूी लागण राज्यात झाली आहे.  सदर रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी 
शासिािे राज्यभर अिेक प्रधतबांिात्मक उपायोजिा लाग ूकेल्या आहेत. त्यादषृ्टीिे राज्य शासिािे कोरोिा धवषाणचूा (COVID-
19) प्रादुवभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रधतबांिात्मक कायदा, 1897 धदिाांक 13 माचव, 2020 पासिू लाग ूकरुि खांड 2, 3 
व 4 मिील तरतदूीिसुार अधिसचूिा धिगवधमत केलेली आहे.  
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मखु्य कायािय, ववरार 

ववरार (पवुभ), 

ता. वसई, वज. पािघर, वपन 401305. 

     



आधण ज्याअथी, वरील अधिधियम व धियमािसुार साथरोग अधिधियमाच्या खांड 2 (1) िसुार महािगरपाधलका आयकु्त 
हे सक्षम प्राधिकारी म्हणिू घोधषत करूि त्याांिा त्याांच्या कायवके्षत्रात कोव्व्हड-19 वर धियांत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादभुाव 
रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजिा करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी ते सक्षम असतील असे घोधषत करण्यात आले आहे. 

  
आधण ज्याअथी, कोव्व्हड-19 धवषाणचुा प्रचांड वगेािे वाढणारा प्रादूवभाव व त्यामळेु आरोग्य यांत्रणेवर व इतर सधुविाांवर 

आलेले प्रचांड ताण धवचारात घेउि,  सांदभाधदि क्र. 7, 10, 11  चे Break The Chain चे  आदेशान्वये  शासिािे राज्यात 
कडक  धिबंि लाग ूकेले आहेत.  

 
आधण ज्याअथी, कोव्व्हड-19 धवषाणचुा प्रादभुाव रोखणेसाठी,  शासिािे सांदभव क्र.7 व 11 चे आदेशान्वये  शासिािे 

राज्यात लाग ूकेले  धिबंि (along with additions and clarification),  सांदभव क्र. 13 चे आदेशान्वये वदनांक 15 मे, 2021 
रोजी सकाळी 7 वाजेपयंत वाढविेिे आहेत. 
   

आधण ज्याअथी,  वसई धवरार शहर महािगरपाधलका के्षत्रामध्ये देधखल कोधवड-१९ चा प्रादभुाव धवचारात घेता, कोधवडचा 
सांसगव रोखण्यासाठी खबरदारीची प्रधतबांिात्मक उपाययोजिा म्हणिू शासिािे सांदभाधदि क्र. 7 व 11 चे आदेशान्वये लाग ूकेलेले 
सवव धिबंि जसे आहेत तसे लाग ूकरण्याची  व सांदभव क्र. 13 चे शासि आदेशािसुार  धदिाांक 15 मे, 2021 पयंत वाढवणे 
आवश्यक असल्याचे आयकु्त, वसई धवरार शहर महािगरपाधलका याांची खात्री  झाली आहे. 

त्याअथी, साथरोग प्रधतबांिक अधिधियम 1897 च्या कलम 2 अन्वये, तसेच आपत्ती व्यवस्थापि अधिधियम, 2005 
च्या सवव सांबांधित तरतुदीसह प्राप्त अधिकाराांचा वापर करुि, आयकु्त, वसई धवरार शहर महािगरपाधलका हे उपरोक्त सांदभव क्र. 
13 च्या शासि आदेशास अिसुरुि, संदर्भ क्र. 7 व 11 येथे नमदू शासना आदेशान्वये शासनाने िाग ूकेिेि ेसवभ वनरं्बध, 
जसे आहेत तसे, वदनांक 15 मे, 2021 रोजी सकाळी 7 वाजेपयंत, वसई ववरार शहर महानगरपाविका के्षत्रामध्ये   
िाग ूकरण्यात येत असल्याचे जाहीर करीत आहेत. 

 
सदर आदेशाची काटेकोरपण ेअंमिर्बजावणी करण्यात यावी. 

उक्त आदेशाांचे उल्लांघि केल्याचे धिदशविास आल्यास सवव सांबधिताांवर साथरोग अधिधियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापि 
अधिधियम 2005 मिील कलम 51 ते 60 अन्वये तसेच, भारतीय दांड सांधहता, यामिील कलम 188 अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात येईल, याची गाांभीयािे िोंद घ्यावी. 
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वसई-ववरार शहर महानगरपाविका 
प्रत मावहतीसाठी सादर :- 
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