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िज हा आप ी व थापन ािधकरण, िज हािधकारी कायालय,नािशक  (आप ी व थापन शाखा) 
दरु वनी . 0253-2315080/2317151  E-Mail- ddmanashik@gmail.com फॅ स .0253- 2581700 

        िज हा आप ी व थापन ािधकरण. 

                    िज हािधकारी कायालय, नािशक  
      .क / कोरोना िवषाणू/246/2020   
      नािशक, दनाकं :- 03/05/2020 
 

वाचा:    1.आप ी  व थापन कायदा, 2005 चे  कलम 30, 33, 34,41  व कलम 51  

      2. महारा  शासन साव. आरो य िवभाग, यांचे कडील अिधसूचना . करोना 2020 / . . 58 आरो य 5 दनांक 13 
माच 2020  

      3. महारा  शासन सावजिनक आरो य िवभाग, यांचे कडील अिधसूचना . . . 58 आरो य 5 दनांक 14 माच 2020  
      4.मा. मु य सिचव, महारा  रा य यांचेकडील महसूल व वन, आप ी व थापन, मदत व पुनवसन  अिधसूचना . डीएमयु/   
                    2020/सी.आर. 92/डीएम-1, द. 23 माच, 2020 

               5.  मा. गृह सिचव, भारत सरकार, यांचेकडील अिधसूचना . 40-3/2020 DM-1(A) दनांक 24/03/2020 

               6.  मा. गृह सिचव, भारत सरकार, यांचेकडील अिधसूचना . 40-3/2020 DM-1(A) दनांक 15/04/2020 

               7. मा. मु य सिचव, महारा  रा य यांचेकडील महसूल व वन, आप ी व थापन, मदत व पुनवसन अिधसूचना . डीएमयु/   
                    2020/सी.आर. 92/डीएम-1, द. 17 एि ल, 2020 

               8.  मा. गृह सिचव, भारत सरकार, यांचेकडील अिधसूचना . 40-3/2020 DM-1(A) दनांक 01/05/2020 

               9.  मा. मु य सिचव, महारा  रा य यांचेकडील महसूल व वन, आप ी व थापन, मदत व पुनवसन अिधसूचना . डीएमयु/   
                   1.2020/सी.आर. 92/डीएम-1, द. 02 मे, 2020                     

 

आदशे:-  

    आप ी व थापन कायदा, 2005 मधील कलम 25 अ वये िज हा आप ी व थापन ािधकरणाची 
थापना कर यात आलेली आह े आिण यातील पोट कलम 2(अ) नुसार िज हािधकारी तथा िज हादंडािधकारी ह े उ  
ािधकरणाचे पदिस द अ य  आहते.  

  रा य शासनाच ेसंद भय . 02 अ वये कोरोना िवषाणूचा (कोवीड-19) ादभुाव रोख यासाठी रा यात साथ 
रोग ितबधंा मक कायदा 1897 दनाकं 13 माच, 2020 पासून लाग ू क न खडं 2,3 व4 मधील तरतुद या  
अंमलबजावणीसाठी अिधसूचना िनगमीत केलेली आह.े याबाबतची िनयमावली संद भय 03 अ वय े िस द केली आह.े 
आिण िज हािधकारी यानंा स म ािधकारी घोिषत केललेे आहे. 

कोिवड-19 िवषाणू या ससंगाचा ादभुाव झपाटयाने वाढत अस यान े आप कालीन उपाययोजनेचा भाग हणून 
संद भय 04 अ वये मा. मु य सिचव, महारा  शासन यानंी संपूण महारा  रा याचे े ात लॉकडाऊन (Lockdown) 
ची घोषणा केलेली आह.े संद भय 05 अ वये मा. गृह सिचव, आिण अ य  रा ीय कायकारी सिमती ,भारत सरकार यांनी आप ी 

व थापन कायदा, 2005 कलम 10(2) अ वये संपुण दशेभरात मागदशक सूचना, आदशे लाग ू केल े आहते. या अनुषगंाने 

नागरीकांची गद  होव ू नय े आिण पर पर संपक होवून संसग वाढू नय े याकरीता जमावबंदी आदशे लाग ू केलेल े आहेत आिण 

उपरो  संदभ 06 व 07 अ वये सदरचे लॉकडाऊन चे आदशेास द. 03/05/2020 पयत मदुतवाढ दणेते आललेी होती . तसचे 
संद भय 08 आिण 09 चे आदशेा वये  द. 04/05/2020 पासून 17/05/2020 पयत लॉकडाऊन साठी मुदतवाढ दे यात आललेी आह.े  

तसेच संद भय 09 अ वय े महारा  रा या या मागदशक सचूने माण े पुढील लॉकडाऊन कालावधीत ितबधंीत 

असणा या बाबी आिण सूट दे याचे खालील बाबी यािवषयी िनदश दलले ेआहते. सदर संद भय 09 चे मागदशक सूचनांची त या 
आदशेासोबत जोडललेी असून यातील तरतूदीचे पालन करण ेबंधनकारक आह.े  

उपरो  संद भय .  09 मधील अिधसूचनेनुसार रेड झोन (Hotspot), ीन झोन व ऑरज झोन िनहाय अनु ेय असणा या 
व नसणा या बाबी अटी व शत नसुार नमुद केले या आहते. तथापी संद भय . 09 मधील अिधसूचनेनुसार नािशक िज हा रेड 

झोनम ये समािव  कर यात आललेा आह.े याच अिधसूचने या मु ा . 02 (III) नूसार या िज हयाम ये एक कंवा अिधक 

महानगरपािलका े  आह,े या िज हयाम य े महानगरपािलका े े व महानगरपािलका बाहरेील े ांच े रेड कंवा आँरेज 



झोनम ये वग करण करणबेाबत िज हा शासनास मभुा दे यात आललेी आह.े याअनषंुगाने मा. पोलीस आयु , नािशक शहर व 

मा. आयु ् , नािशक महानगरपािलका, नािशक यांचेकडील ा  अहवालानसुार नािशक िज हयातील महानगरपािलका े े व 

महानगरपािलका बाहरेीत े े यांचे वग करण खालील माण ेकर यात येत आह.े 
 

1. नािशक िज हयातील महानगरपािलका े  े व महानगरपािलका बाहरेीत े  े याचंे रेड झोन, ऑरज झोन 

वग करण 
 

अ. . झोनचा कार समािव  े  े शरेा 

1. रेड झोन  1. नािशक महानगरपािलका व दवेळाली के ट मेट 
े   

2. मालेगांव महानगरपािलका े  सिहत  उव रत 
सव  तालकुा े   

3. िनफाड तालकुा 
4. चांदवड तालकुा 
5. िस र तालकुा  
6. येवला तालकुा  
7. नांदगांव तालकुा  

या े ाम ये स ि थतीत 
कोिवड-19 चे बाधीत ण 
अस यान े 

2. ऑरज झोन 1. नािशक महानगरपािलका व दवेळाली के ट मेट 
े  वगळता उवरीत नािशक तालु याचे े   

2. इगतपुरी तालकुा 
3. दडंोरी तालकुा 
4. पेठ तालकुा 
5. यंबके र तालकुा 
6. बागलाण तालकुा 
7. कळवण तालकुा 
8. सुरगाणा तालकुा 
9. दवेळा तालुका 

या े ाम ये गे या 21 
दवसापासून कोिवड -19 च े

बाधीत ण न आढळून 
आ याने  

( टप:- वरील वग करणाम य ेकोिवड-19 च ेबाधीत ण आढळुन आ यास अथवा तशी श यता िनमाण झा यास यात बदल 

कर यात यईेल.) 

 

2. लॉकडाऊन कालावधी वाढ करणते यवेनू , पढुील या 17 म,े 2020 पयत सपंणू िज ात  ितबिंधत 
राहतील:- 
 

 सव दशेातंगत  आिण आंतररा ीय  हवाई सेवा . (वै क य सेवा air  ambulance, सुर ा 
िवषयक आिण क ीय  गृह मं ालया ारे परवानगी दललेी सेवा वगळून   ). 

 सुर ा दलांच ेवाहतूक आिण क ीय  गृह मं ालया ारे परवानगी दललेी सेवा वगळून    इतर  
सव वासी रे वे सेवा  वाहतकू . 

 सावजिनक बस वाहतकु. (क ीय  गृह मं ालया ारे परवानगी दलेली सवेा वगळून  ) 
 मे ो रे वे  सेवा. 
 नाग रकांच े वै क य कारणा तव कंवा या मागदशक त वांनुसार परवानगी असले या 

उपाययोजना वगळून  आंतरिज हा आिण आंतररा यीय कावाहतूक बंद राहील . 
 सवशाळा , कॉलेज , शै िणक, िश ण,को चंग  सं था इ.  बदं राहील. तथािप दरू थ आिण 

online िश ण यास सटू असेल . 
 या मागदशक त वानंुसार िवशेषत: परवानगी असले या सेवा वगळून  इतर हॉि पटॅिलटी 

सेवा. 
 सव िसनमेा हॉल, शॉ पंग मॉल, शॉ पंग कॉ ले स, ायामशाळा, खेळ  सकुंल.े  जलतरण 

तलाव, करमणूक उ ान,े िच पटगृह,े  बार आिण सभागृह, अस ली हॉल आिण त सम 
ठकाणे. 



 सव सामािजक, राजक य, खळे, मनोरंजन, शै िणक ,सां कृितक  ,धा मक काय म  आिण 
इतर मळेाव े. 

 सव धा मक थळे ,पुजेची, ाथनेची  ठकाण ेनाग रकासंाठी बदं राहतील . तसेच धा मक 
थळावर गद   करणसे मनाई असेल . 

 

 

3. नािशक िज हयामधील वरील रेड झोनम य ेखालील माण ेबाब ना ितबंधीत कर यात यते आह.े  
  

अ) सायकल  र ा / ऑटो र ा  
      ब) टॅ सी / कॅब सेवा  
      क) बससेवा 
      ड) सलनू / पा दकुान े 

 

            4.    नािशक िज हयामधील वरील रेड झोनम य े खालील बाबी अटी व शत वर सु  राहतील.  
 

                        उपरो  संद भय .09 च ेअिधसूचनेतील पॅरा . 07 (II) मधील मु ा A,B,C,D,E,F,G,H मधील बाबी      
                                  नमदु केले या अटी    शत सह सु  राहतील.  
 

5. नािशक िज हयामधील वरील ऑरज  झोनम य ेखालील माणे बाबी ितबधंीत कर यात यते आह.े  
 

        िज हा अतंगत आिण िज ाबाहरे बस वाहतकू  बाबी ितबधंीत असतील . 
 

6. नािशक िज हयामधील वरील ऑरज  झोनम य े  खालील बाबी अटी व शत वर सु  राहतील  
 

       उपरो  संद भय .09 चे अिधसूचनेतील पॅरा . 08 मु ा (ii)   आिण (iii)  
                                      मधील बाबी सु  राहतील. तसचे पॅरा . 07 (II) मधील मु ा A,B,C,D,E,F,G,H मधील    
                                      बाबी नमुद केले या अटी    शत सह सु  राहतील.  
 

7. नािशक िज हयाितल एकुण कंटेनमट झोन 

कंटे मेट झोन सदंभात संदभ 9 या अिधसुचानेत नमूद केले या मागदशक सूचना कंटे मटे े ाला लाग ू असतील 
 स ि थतीत नािशक िज हयाम ये जाहीर झाले या कंटे मेट े ा या िसमा आिण यांचे नकाशे संबंधीत 

महानगरपािलका आिण उपिवभागीय दडंािधकारी यांचे कायालय उपल ध असतील. तसेच या कायालयाचे अिधकृत सकेंत थळ 

nashik.gov.in यावरही उपल ध असतील.  
 

 

आजरोजी नािशक िज हयात खालील माणे 75 एकुण कंटेनमट झोन जाहीर झालले ेआहते.  
 

अ. . तालकुा कंटेनमट झोन े  

1. नािशक शहर    

एकुण- 10 

िसडको, नव यागणपती, नािशक रोड, बजरंगवाडी, संजय नगर, हस ळ, 
सावतानगर, उ मनगर, पाथड फाटा, सातपरू 

2. मालेगांव 

महानगरपािलका े  

एकुण- 55 

मोमीनपुरा, नवापुरा, इ लामपुरा, धोबी ग ली/पवार ग ली, अ सा कॉलनी, 
गुलाबपाक, मदीनाबाद, नुरबाग, अपना सुपर माकट, हजारखोली, 
इ लामाबाद/ िस दाथवाडी, चंदनपुरी गेट, भायखळा झोपडप ी, 
खुशाहमदपुरा, बेलबाग, मोतीपरुा, जुना आझादनगर, महेवीनगर, दातारनगर, 
जाधवनगर, संजय गांधी नगर, योती नगर, कंुभारवाडा, सरदारनगर, 
हक मनगर, मु लीमपरुा, नवा इ लामपुरा, कले टर प ा, एकता नगर, गुलशन 



नगर, उ मानाबाद, मोहमदाबाद, िह मतनगर पोलीस वसाहत, जाफरनगर, 
िगरणीवाडा (मंगळवार वाड), नया आझाद नगर, काश हौ. सोसायटी (कॅ प), 
वीर सावरकर नगर, सलीम मु शीनगर, िम  / आनदं नगर (सोयगांव), 
जयरामनगर, मेहफुज कॉलनी, आंबेडकर नगर, मोची कॉनर एस.आर.पी. कॅ प, 
मु लीम नगर, द  नगर, नंदन नगर, अंगनुशेठ नगर, काली खोली/ गो डन 
नगर, कृ णनगर, िह मतनगर पोलीस कॉलनी, गुलशन ेइ ािहम, जम र नगर, 
हपॅी होम(वंृदावन कॉलनी), िहग्लाज नगर, श बीर नगर,  

3. मालेगाव ामीण  एकुण-1 दाभाडी 

4. नांदगांव तालकुा एकुण -1 मनमाड नगरपािलका े  

5. येवला तालकुा एकुण-1 येवला नगरपािलका े   

6. चांदवड तालकुा एकुण-2 दवेरगाव, चांदवड नगरप रषद े  

7. नािशक ामीण भाग एकुण-1 दवेळाली कॅ ट मट े   

8. िनफाड तालकुा एकुण-1 वंचुर 

9. िस र तालकुा एकुण-3 वारेगांव/पाथरे, वडगाव िस र/ िस र नगरपािलका ह  (िशवाजी नगर) 

 

या या े ात लाग ूअसले या क टेनमे ट झोन चा तपशील आिण भौगोिलक नकाश ेह ेसंबंिधत महानगरपािलका आिण 

उपिवभागीय दडंािधकारी याचं े कायालयात उपल ध असतील, तसेच या कायालयाचे अिधकृत संकेत थळ nashik.gov.in या 
सकेंत थळावर दखेील उपल ध असतील.  

 

तसेच या प रसरात न ान े कोिवडी-19 चे Positive ग आढळून येतील ते हा संबंिधत महापािलका आयु  आिण 

उपिवभागीय दडंािधकारी क टेनमे ट झोन जाहीर क न या भागात सूट ता काळ बंद करणेबाबत ता काळ कायवाही करतील. 
 

या अिधसूचने दारे लॉक डाऊनमधनू अनेक उ ोग, वसाय, आ थापना यांना सूट दे यात आललेी आह.े परंत ुही सुट 

असतांना दखेील आजाराचा संगग वाढू नय ेयादृ ीन े यावर काही िनबध राहणार आहते. ते िनबध अिधसूचनामं ये प  कर यात 

आलले ेआहते. सामािजक अंतराचे पालन करण े, च छतसेाठीची सव साधन ेकमचा यांना उपल ध क न दणे े याच माण ेमा क , 

माल इ यादी वापर याबाबत सवाना बा य करणे, अ ात शी संपक टाळण े अशा सव उपाययोजना सव आ थापनांनी 
करण ेअिनवाय राहणार आह.े  

 

8. वाहन वापराच ेव आवागमन िवषयी िनयम  
 

तसचे रेड झोन व ऑरज झोनमधील वाहनाचं ेवापराबाबतच ेिनयम सोबत जोडले या प  03 माणे राहतील आिण 

िनवास थानापासून ते आ थापनेपयत पोहच याकरीता परवाने दे याच ेअिधकार संबंधीत घटना व थापक हणजे संबंधीत 

तालु याचे तहिसलदार यानंा यापुव च दान कर यात आलले ेआहते. असा परवाना िमळिव यासाठी संबंधीतांनी 
www.nashikepass.in या संकेत थळावर आव यक तपिशलासह ऑनलाईन अज करावेत, या ती र  सम  अज ि वकारल े

जाणार नाहीत.  
 

संद भय . 09 चे अिधक बारकाईन े वाचन क न यामधील कोण या प र छेद नुसार आपली आ थापना सूट 

िमळिव यासाठी पा  आह.े याबाबत प  उ लेख क न तसचे आपले आ थापनाम ये काम करणा या सव कमचा यांची यादी 
िविवध तपिशलासह तयार क न सव कमचा याकंरीता िवधीवत परवाना ा  क न घे याची जबाबदारी संबंधीत आ थापना 
चालक याची राहील. संबंधीताकंड ेओळखप  कायम ठेवुन तसेच यांची सेवा आव यक सेवा हणुन वापर या जात अस याचे 

पृ थ आ थापनाकडुन प  दणे ेअिनवाय राहील. मुळ अज वरील माण ेप  व पास सोबत ठेवण ेअिनवाय राहील.  
 

शासक य कायालयाचे बाबतीत संबंधीत कायालयाचे िज हा मुख यांनी िज हा तरावरील कायालयासाठी आिण 

तालकुा तर कायालय मुख यांनी तालकुा तरावर यांना आव यक असणा या कमचारी/अिधकारी यांना िविहत नमु यात 



परवाना प  ाव.े वरील सव येचे एकंदरीत सम वय ी. िनलेश गी, उपिज हािधकारी तथा घटना व थापक 

(www.nashikepass.in) ह ेकरतील. 
 

उपरो  संद भय . 09 अ वये शासनाचे लॉकडाऊन आदशेाचे ततंोतंत पालन करणेची जबाबदारी ही संबंधीत 

सं था/आ थापना यांची राहील व शासनाच े उपरो  आदशेाच े ततंोतंत पालन होत े कंवा नाही याची पडताळणी करणचेी 
जबाबदारी शासनाच े संबंधीत िनयं क िवभाग यांची राहील. सव तहिसलदार आिण उपिवभागीय दडंािधकारी तथा घटना 

व थापक (incident Commander) यांनी आपल ेकाय े ात या आदशेाचे पालन ततंोतंत पालन होईल याची सिुनि ती करावी. 
सव संबंधीतांनी संद भय . 09 चे आदशे आिण यातील  प रिश  01 व 02 मधील सूचनांचे पालन करण ेबंधनकारक आह.े  

 

सदर आदशेाचा भंग करणा या कोण याही , सं था आिण संघटना यांचे िव द आप ी व थापन कायदा 
2005, साथरोग ितबंधा मक कायदा, 1897 व भारतीय दडंसंिहता 1860 आिण यासदंभातील शासनाचे चिलत 
इतर अिधिनयम व िनयम याअ वये कायदशेीर कारवाई केली जाईल, याची न द यावी. 

 
 
 
 

सदर या सवलती हया द. 04/05/2020 ते 17/05/2020 या कालावधीसाठी लाग ुराहतील आिण यात वळेोवळेी होणारे 

बदल अथवा सधुारणा या कायालयाच ेnashik.gov.in या अिधकृत सकेंत थळावर िस द केली जाईल.  

िह अिधसूचना व रा य शासना ारे िनगिमत सदंभ  9 मधील अिधसूचना याम ये काही तफावत आढळून आ यास 
रा यशासना या अिधसुचनतेील बाबी ा  धारणते येतील. 

 
 

सोबत:-  

       1 . जोडप  1  शासनाचे संदभ य 9 चे आदशे  

       2.  जोडप  2 . कोिवड -१९ व थापनाचे  िनदश 

       3.  जोडप  3   िनगमन पास (epass) िमळिवणेची प ती . 
 

 
 
 

 
                   (सरूज द. माढंरे, भा. .से.)  

             िज हािधकारी तथा अ य   
                 िज हा आप ी व थापन ािधकरण,                                            
                 िज हािधकारी कायालय, नािशक 
  
 

 

ित, 1. सव िवभाग मुख ----------------------------------------िज हा नािशक, यांचेकडसे       
आव यक कायवाहीसाठी. 

          2.  िज हा मािहती अिधकारी, नािशक यांना आव यक याकायवाही तव व ापक िस दीकरीता त रवाना. 
 

त:- 1. मा. िवभागीय आयु , नािशक िवभाग नािशक यांचेकडसे मािहती तव सिवनय सादर. 
   2. मा. संचालक, आप ी व थापन िवभाग, मं ालय, मुंबई 21 यांचेकडसे मािहती तव सिवनय सादर. 

 

 
 

                                                                                          
 

Suraj Mandhare



































जोडप  2  कोिवड -१९ व थापनाच े िनदश 

िज हा आप ी व थापन अिधिनयम २००५ मधील दंड व दंडा मक तरतुद चे ारे  िज हा अिधकारी ह े रा ीय िनदशांची 
अंमलबजावणी करतील. 

 सावजिनक जागा  

 सव सावजिनक ठकाणी, कामा या ठकाणी चेह यावर  आवरण कंवा मा क  घालणे अिनवाय आह.े 
 सावजिनक ठकाणी, कामाची ठकाणे आिण वाहतुक चे साधनांम ये  आरो य आिण कुटुबं क याण मं ालयाने 

िनगिमत  केले या मागदशक सूचनांनुसार सामािजक अंतर राख या जाईल हे  सुिनि त करणे बंधनकारक आह े.   
 सावजिनक ठकाणी  पाच कंवा  यापे ा जा त ना एक  ये यास मनाई असेल. 
 िववाह समारंभा म ये   या तीत या त ५०  एक  येतील आिण सामािजक अंतर राख या या मागदशक 

सूचनांची अंमलबजावणी करणे आव यक राहील . 
  अं यसं कार साठी २० पे ा या त लॉक एक  जमणार नाहीत  . 
 सावजिनक ठकाणी थुंक यास दडं व िश ा अथवा दो हीही करणेत येईल.   
 सावजिनक ठकाणी दा ,सव कारचे म  , गुटखा, तंबाखू इ याद या सेवनावर बंदी असेल . 
 पान आिण तंबाखू , गुटखा , ई. चे दकुाने बंद राहतील. 
 म  िव  दकुानावर एकावेळी  ५ पे ा अिधक  एक  येणार नाहीत तसेच या ठकाणी मधील अतंर  

कमीतकमी ६ फुट असणे बंधनकारक आह.े उ पादन शु क िवभाग या िनदशाचे कडक पालन करणेस जबाबदार असेल 
. 

 

 कामाची जागा 

 कामा या ठकाणी चेह यावर  आवरण कंवा मा क  घालणे अिनवाय आह ेआिण उपरो  ठकाणी याचा पुरेसा साठ 
असणे आव यक राहील. 

  कामाची ठकाणे आिण कंपनी चे वाहतुक चे साधनांम ये  आरो य आिण कुटुबं क याण मं ालयाने िनगिमत  केले या 
मागदशक सूचनांनुसार सामािजक अंतर राख या जाईल ह े सुिनि त करणे बंधनकारक आह े

 सव कामा या ठकाणी तापमान तपासणीसाठी (thermal screening) पुरेशी व था असेल आिण यो य या 
ठकाणी सॅिनटायझस उपल ध क न देणे आव यक राहील. सव वेश आिण बाहेर जा याचे ारावर  आिण सामाईक 
ठकाणी िविवध ठकाणी हडँ वॉश आिण सेिनटायझरला ाधा याने टच  यं णेची तरतूद करणे आव यक आह े. सव 

व तूंची पया  माणात उपल धता असावी.   
 

 कामाची ठकाणे िश ट दर यान एक तासाचे अंतर ठेवावे  आिण दपुार या जेवणा या िव ांतीला यो य ते  सामािजक 
अंतर ठेवावे .  

 अ याव यक गरज आिण आरो य कारणा िशवाय 65 वषापे ा जा त वयाची  ,सह- णांना,गरोदर ि या  
आिण १०  वषापे ा कमी वयाची मुले  यांनी घरीच थांबाव े. 

 खासगी व सावजिनक सं था / अ थापना म ये सव कमचा  यांना आरो य सेतू app चा वापर करणे बंधनकारक राहील  
. उपरो  सं था मुख यांची टी जबाबदारी असेल . 

 सव सं था यांची कामाची जागा ,िश ट दर यान व छ करतील.   
 मो ा बैठका घे यास मनाई आह.े  
 सामा य पृ भागाची वारंवार साफसफाई करणे आिण हात धणुे अिनवाय केले जाईल.  
 व छते या  यो य प त बाबत यो य या सूचना आिण सखोल िश ण घे यात येईल. 
 िजथे ि गत कंवा सावजिनक वाहतूक सेवा उपल ध नसेल   िवशेष प रवहन सुिवधा व था केली जाईल . या 

वाहनां ारे  सामािजक अंतर राखणे या िनदशांचे पालन   करणे बंधनकारक राहील. 



 

 

िमळा यानंतरच मा य  
     6) ही           .        
             
  7)अ काही दुर नीवर

  झोन मधनू महारा ातील ची कायप ती 
(    अनु ेय नाही ) 
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