ितबंिधत े वगळू न इतर सव े ाम ये सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 या वेळेत पे ोल, िडझेलचा पुरवठा कर यात
यावा -िज हािधकारी नवल कशोर राम

पुणे द. 6 : पुणे िज हयातील पुणे महानगरपािलका, पपरी- चचवड महानगरपािलका, पुण,े खडक व दे रोड
छावणी प रषद, नगरप रषद, नगरपािलका, नगरपंचायत व पुणे ामीण े ातील ितबंिधत े वगळू न इतर सव
े ाम ये पे ोल, िडझेल पंपचालकांनी येणा या सव वाहनांना पास, ओळखप ाची मागणी न करता सकाळी 7 ते
सायंकाळी 7 या वेळेम ये पे ोल, िडझेलचा पुरवठा कर यात यावा. तसेच रा ीय महामागावरील पे ोल, िडझेल
शासनाने वेळोवळी िनगिमत के ले या िविहत वेळेम ये सु राहतील, असे आदेश िज हािधकारी तथा िज हा आप ी
व थापन ािधकरणाचे अ य नवल कशोर राम यांनी दले आहेत.
रा य शासनाने कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा 1897 13 माच
2020 पासून लागु क न खंड 2,3,4 मधील तरतुदीची अंमलबजावणीसाठी अिधसूचना िनगिमत के ली आहे.
याबाबतची िनयमावली संद भ य 3 अ वये िस द के ली आहे आिण िज हािधकारी यांना स म ािधकारी घोिषत
के ले आहे.
कोिवड-19 िवषाणूचा साथ संसगाचा ादुभाव झपाटयाने वाढत अस याने आप कालीन उपाय योजनेचा
भाग हणुन संद भय 4 अ वये गृह सिचव आिण अ य रा ीय कायकारी सिमती भारत सरकार, यांनी आप ी
व थापन कायदा कलम 10 (2) अ वये संपुण देशभरात मागदशक सुचना, आदेश लागु के लेले आहेत. या अनुषंगाने
नाग रकांची गद होवू नये आिण पर पर संपक होवुन संसग वाढु नये याक रता जमाबंदी आदेश लागु के लेले आहेत
आिण उपरो संदभ .1 व 2 अ वये सदरचे लॉकडाऊनचे आदेशास 17 मे 2020 पयत मुदतवाढ दे यात आली आहे.
पुणे िज हयातील पुणे महानगरपािलका, पपरी- चचवड महानगरपािलका, पुण,े खडक व दे रोड छावनी
प रषद, नगरप रषद, नगरपािलका, नगरपंचायत व पुणे ामीण े ातील ितबंिधत े वगळू न इतर सव े ाम ये
पे ोल, िडझेल पंपचालकांनी येणा या सव वाहनांना पास, ओळखप ाची मागणी न करता सकाळी 7 ते सायंकाळी 7
या वेळेम ये पे ोल, िडझेलचा पुरवठा कर यात यावा. तसेच रा ीय महामागावरील पे ोल, िडझेल शासनाने
वेळोवळी िनगिमत के ले या िविहत वेळेम ये सु राहतील, असे िज हािधकारी तथा िज हा आप ी व थापन
ािधकरणाचे अ य नवल कशोर राम यांनी सांिगतले आहे.

