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जावक कर्. 1462 /2020
धमार्दाय आयुक्त कायार्लय,
महारा टर् राज्य, मुंबई.
िदनांक – 30.03.2020

आवाहन
सध्या महारा टर् राज्यामध्ये कोरोना (COVID-19) या िवषाणुच्या फैलावामुळे जगातील
इतर दे शा माणे पिरि थती िनमार्ण झालेली असुन त्याचा सामना करण्यासाठी कदर् शासन तसेच
राज्य शासन त्याचे पिरने सवर्तोपरी उपाययोजना करीत आहे .
लॉक डाउनमुळे महारा टर्ात िनमार्ण झालेली पिरि थती लक्षात घे ता, गरीब व क टकरी
तसेच मजुर यांच्या दै नंिदन गरजा भागिवण्यासाठी, त्यांना िजवनाव यक व तु, अन्नधान्य
आिण/अथवा औषधोपचार पुरिवण्याची तसेचमा. पंत धान सा ता िनधी आिण मा. मुख्यमंतर्ी
सा ता िनधी मध्ये आिर्थक वरुपात मदत करण्याची आव यकता िनमार्ण झालेली आहे .
अशा पिरि थतीत शासन, त्याचे परीने आव यक त्या सवर् उपाययोजना करीत आहे च.
पंरतु, सामािजक बांिधलकी व सामािजक उ रदाियत्व हणुन, अशा उददे शाने थापन झाले या
सवर् धमार्दाय सं था(टर् ट) यांनी पुढाकार घे णे गरजेचे झाले आहे . जेणेकरुन पीडीतांना व
गरजुंना शक्य ती मदत करता येईल. शासनाने घोिषत केले या 1) लॉकडाउनच्या बंधनास
आधीन राहु न, तसेच 2) कोरोना सार ितबंध करण्यासाठीच्या आव यक त्या आरोग्य
िवषयक मागर्दशर्न तत्वांचे पालन करुन, तसेच 3) शासकीय यतर्ंणा (जसे की, िज हािधकारी,
पोिलस अिधक्षक/उप अिधक्षक,तहसीलदार, इत्यादी ) यांचेशी समन्वयाने व परवानगीने गरजुंना
व पीडीतांना सवर् धमार्दाय सं था यांनी शक्य ती मदत करावी, असे आवाहन या ारे करीत
आहे .

तसेच याहीपुढे प ट करण्यात येते की, अशी मदत करताना शासनाने घोिषत केले या
लॉकडाउनच्या िनयमांचा कोणत्याही कारे भंग होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. तसेच
संबंधीतांकडु न कोरोना सार ितबंधक आरोग्य िवषयक सुचनांचे काटे कोरपणे पालन केले
जाईल, याची कायम दक्षता घ्यावी.
सही/धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य, मुंबई.
त माहीती तव सिवनय सादर1. मा. धान सिचव, िवधी व न्याय िवभाग,महारा टर् राज्य, मुंबई.
2. मा. धान सिचव, गृह िवभाग, महारा टर् राज्य, मुंबई.
3. मा. सवर् िज हािधकारी, महारा टर् राज्य.
त आव यक त्या कायर् वाहीसाठी –
1. धमार्दाय सह आयुक्त -1 आिण 2, महारा टर् राज्य, मुंबई.
2. सवर् धमार्दाय सह आयुक्त,
पुणे िवभाग/बृहन्मुंबई िवभाग/नािशक िवभाग/को हापुर
िवभाग/लातुर िवभाग/अमरावती िवभाग/नागपुर िवभाग
3. सवर् संबधीत पोिलस अिधकारी, महारा टर् राज्य.
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