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    मािहती व जनसंपक िवभाग 
कृपया िस ीसाठी 

 
पपंरी, २१ म े२०२० :- लॉकडाऊन ४.० अंतगत रा य शासनाने द. १९/०५/२०२० रोजी जािहर 

केले या आदेशानुसार पंपरी चंचवड शहरास रेड झोनमधून वगळ यात आलेले आह.े  यामुळे द. २२ मे 
२०२० पासून शहरातील िविवध अ थापना, उ ोग व दैनं दन वहार सु  कर यासाठी सुधा रत 
िनयमावली आदेश जािहर करणे आव यक होत.े यानुसार आयु  ावण हड कर यांनी सुधा रत आदशे 
िनगिमत केले असनू त ेपढुील माण ेआहते. 

 १) सपंुणत: ितबधंीत करणेत यते असले या बाबी   
 क य गृह मं ालया या परवानगी िशवाय िवमान वास  
 मे ो रेल वास 
 शाळा, कॉलेज , शै िणक सं था, िश ण सं था, को चंग लासेस,  
 हॉटे स, रे टॉरंट  ( वै कय, पोलीस, सरकारी कायालये, बस डेपो, रे वे टेशन, िवमानतळ , 

अलगीकरण क  या ठकाणीचे उपहारगृह चाल ूराहतील ) 
 िसनेमा हॉल , शॉप ग मॉल, ायामशाळा, जलतरण तलाव, बार , सभागृह, ना गृह,  

मनोरंजन पाक आिण त सम जागा 
 सव कारचे सामािजक , धा मक , राज कय, डा ,  मनोरंजन , सांकृितक , शै िणक उप म 

, सभा संमेलन व त सम कारचे काय म    
 सव धा मक थळे , सव धा मक काय म , सभा , संमेलने बंद राहतील. 

 
२) पंपरी चंचवड मनपा े ातील सव या हलचाली अ याव यक सेवा व वै क य सेवा या 
कारणांिशवाय रा ी ७ त ेसकाळी ७ या कालावधीत ितबंधीत कर यात यते आहते 
 
३) पंपरी चंचवड मनपा े ातील ६५ वषावरील सव , अित जोखमीचे आजार (मधुमहे, उ  
र  दाब, दमा, यकृत व मु पंडाचे आजार, ककरोग, HIV बािधत ण इ.) असले या , गरोदर 
मिहला, वय वष १० पे ा कमी वयोगटातील मलुे यांना अ याव यक सेवा व वै क य कारणािशवाय 
घराबाहरे   जाता येणार नाही. 
 
४) ितबंिधत े  ( कंटेनमट झोन ) -  या कायालयाकडून वेळोवेळी घोषीत करणेत आले या 

ितबंधीत े ाम य े वै कय सेवा, अ याव यक सेवा, अ याव यक व तू पुरवठयाची साखळी 
कायम ठेव यासाठी आव यक वाहतकु वगळता ितबंधीत े ामधून नाग रकांना  येणे-जाण े
करणेसाठी ितबंध असेल.  ितबंधीत े   ( कटनमट झोन ) िवषयक महानगरपािलकेने  वेळोवेळी 
िनगत केले या आदेशातील सव सुचनाचंे पालन करणे बधंनकारक राहील.  



 
५) सव आ थापना मुखांनी यांचे अिधन त कायरत कमचारी यां या सुरि ततेसाठी यां या 

मण वनीम ये  आरो य सेतू  अँप आिण पंपरी चंचवड महानगरपािलकेचे माट सारथी अँप 
डाऊनलोड के याची खा ी क न यावी. माट सारथी अँप म ये को हीड-१९ बाबत िविवध 
मागदशक सूचना, आप या आजूबाजूला उपल ध असणा या औषधाची दकुान,े महानगरपािलकेच े
को हीड-१९ लू ि लिनक या सोयीसुिवधांची मािहती ा  होते. 
 
६) सव वै कय ावसाियक , प रचारीका,पॅरामेडीकल कमचारी, सफाई कमचारी व अँबुल स  
यांना  शहर, रा य अंतगत आिण अतंररा य वाहतकु साठी परवानगी राहील. 

    
७) सव कारचे मालवाहतुक चे क यांना वाहतकु साठी परवानगी राहील. 
 

८) पंपरी चंचवड मनपा े ात या आदशेाम ये सपुंणत: ितबंधीत केले या बाबी, िवशेष 
आदेशा दारे ितबंधीत केले या बाबी वगळता इतर सव उप म चालू ठेव यासाठी खालील अट  व 
शत या  अिधन रा न परवानगी देणेत येत आह.े 
 

अ) परवानगी दणेेत आले या उप मांना सु  करणेसाठी शास कय कायालयाकडून वतं पणे 
परवानगी घेणेची आव यकता नाही. 
 

ब) डा संकुले, टेिडयम व खुली सावजिनक ठकाणे नाग रकांसाठी खुली राहतील. तथािप 
अशा ठकाणी फ  वैयि क र या करावयाचे ायाम कार, एक ाने खेळावयाचे खळे उदा. 
योगासने, दोरीवर या उ ा इ यादी यांना मुभा राहील. े क व सामुिहक उप म, सांिघक 
खेळ, खेळाचे सािह य एका पे ा जा त खेळाडंूनी हाताळावयाची श यता असलेल ेसव खेळ 
उदा. केट, फुटबॉल, बॅड मंटन, कब ी, खो-खो, हॉक  इ यादी  यांना परवानगी असणार 
नाही. अशा ठकाणी सामािजक / शा ररीक अतंर ठेवण ेबंधनकारक असेल.  
 

क) सव सावजिनक व खाजगी वाहतूक खालील माण ेसु  करता येईल. 
 दचुाक  – चालक 

 तीन चाक  – चालक  + दोन   
 चारचाक  - चालक + दोन  

 

ड) पंपरी चंचवड महानगर पािलके या ह ीम ये ितबधंीत े  वगळता उव रत े ात द. 
२६/०५/२०२० पासून िप एम िप एम एल या बस या ५०% एव ा मतनेे वाशांची 
वाहतुक करता येईल. तसेच वासा दर यान वाशांनी शारी रक अंतराचे पालन करावे. 
 

इ)  सव बाजारपेठातील दकुाने सकाळी ९ .०० ते सायंकाळी ५.०० या दर यान सु  राहतील. 
तथािप सदर ठकाणी गद  होऊन सामािजक / शा ररीक अंतर राख याचा िनकषाचे उ लंघन 
झा याचे िनदशनास आ यास बाजारपेठा / दकुाने ता काळ बंद करणते येतील. 
 

फ) १) पंपरी चंचवड मनपा े ातील सव औ ोिगक आ थापनाम ये कामावर उपि थत 
राहणेसाठी  सव  रेड झोन े ांमधून ये यासाठी महानगरपािलकेकडून पुवपरवानगी  घेणे 
बंधनकारक असेल. उव रत भागातील ितबंधीत े  ( क टनमेट झोन) वगळता सव 
नाग रकानंा पुव परवानगीिशवाय कामावर उपि थत राहता येईल. 



 

      २) औ ोिगक आ थापना १०० ट े  कामगार मतेसह  सु  ठेवता येतील. तथािप सव  
         खाजगी कायालय ेव मािहती तं ान िवषयक आ थापना जा तीत जा त ५० ट े   
        मनु यबळासह सु  करता येतील व उव रत मनु यबळा दारे  श य असेल तोपयत घरातनू  
         कामकाज (Work from Home) करणेस ाधा य ावे. 

  
ग)  िविन द   बाजारपठेा मधील दकुाने ही सकाळी ९.०० ते सायकंाळी ५.०० या वळेात सु   
     राहतील तथािप यासाठी पी१- पी-२ त वानुसार र या या एका बाजुची दकुाने सम  
    तारखेस उघडी राहतील व दसु-या बाजुची दकुाने िवषम तारखेस उघडी राहतील. यामुळे   
    अटी व शत मुळे बाजारपठेाम ये गद  टाळणे श य होईल व पयायाने कोिवड- १९ चा  
    वगेाने होऊ शकणा-या सारास ितबंध घालता येईल.     

 
ह)   १) चंचवड टेशन २) पंपरी कॅ प , साई चौक, शगुन चौक ३) गांधी पेठ चाफेकर चौक 

चंचवड ४) काळेवाडी मेनरोड ( एम एम कुल ते काळेवाडी नदीवरील पुल) ५) अजमेरा 
पंपरी ६) मोशी चौक, मोशी आळंदीरोड ७) महाराणा ताप चौक, िनगडी बस टॉप ८) 

डांग ेचौक त ेकाळेवाडी फाटा ९) भोसरी आळंदीरोड १०) कावेरीनगर माकट ११) क तरुी 
माकट, थरमॅ स चौक ते साने चौक १२) दघी जकात नाका ते मॅगझीन चौक साईबाबा 
मं दर या िविन द  बाजारपेठामधील दकुाने ही सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.०० या 
वेळेत सु  राहतील तथािप, यासाठी पी१, पी२ त वानुसार र या या एका बाजुची 
दकुाने सम तारखेस उघडी राहतील. व दसु-या बाजुची दकुाने िवषम तारखेस उघडी 
राहतील. सदर बाजारपेठाम ये या बाजुची दकुाने सु  असतील या या िव द बाजुस 
वाहनांचे पा कग करणते यावे जेणके न सु  असले या दकुानां समोरील जागा  शा ररीक 
/ सामािजक  अतंरा या िनकषासह  ाहकांना वापरता येईल. िविन द  बाजारपेठा 
वगळता शहरा या उव रत भागातील दकुाने सव दवस सकाळी ९.०० ते ५.०० या वळेेत 
सु  राहतील. दकुाने सु  करणेसाठी पुवपरवानगीची आव यकता राहणार नाही. 

   

९) कोवीड -१९ या ितबंधासाठी या कायालया दारे िनगिमत करणते आले या आदेशाचे उ लंघन 
करणारा , आप ी व थापन अिधिनयम २००५ चे कलम ५१ ते ६० तसचे भारतीय दंड 
संिहतचेे कलम १८८ अ वये दंडिनय अपराध केला असे समजून कारवाईस पा  राहील. 

 

 

            सदर आदेश लॉकडाउन ४.० म य े द. २२/०५/२०२० पासून पुढील आदशे होई पयत पंपरी   
           चंचवड महानगरपािलका काय े ात लागू राहतील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  – १ 
अ (कंटेनमट झोन ) 

 

१. कोरोना िवषाणू ितबंधा मक उपाययोजनांचे काम करणारे पंपरी चंचवड महानगरपािलकेचे, पोिलस 
िवभागाचे व रा य व क ीय िवभागांचे िविन द  कमचारी व वाहने तसेच अ याव यक सेवा दणेा या  
कमचारी व वाहनांना सदर या आदेशानुसार वगळ यात येत आहेत.तसेच अ याव यक सेवा व व तू यांचा 
पुरवठा करणारी घाऊक वाहतूक सदर या आदशेातून वगळ यात येत आहे. 
 

२ ितबंिधत े ात (कंटेनमट झोन) मनपा ारे चालिव यात येणारी अथवा परवानगी दलेली फ हर 
ि लनीक वगळता अ य बा ण िवभाग व खाजगी वै क य दवाखाने सु  ठेव यास ितबंधीत 
कर यात येत आह.े 
 

३ ितबंिधत े ातील नाग रकां या बॅक ग सुिवधांसाठी सव बँकांनी शाखा कायालयीन कामकाजा या 
दवशी सकाळी १०:०० ते ०२:०० या वेळेत सु  ठेवा ात तसेच आपली ए.टी.एम.क े पुणवेळ 

काया वीत ठेवावीत. 
 

 

४ ितबंिधत े ात सदर काळात सकाळी १०:०० ते दपुारी २:०० या कालवधीतच दधु, भाजीपाला फळे 
यांची करकोळ िव  सु  राहील.  
 

५ ितबंिधत े ात सदर काळात मटण व िचकन यांची करकोळ िव  ही या पूव  मनपाने दले या आदेश 
.भू ज/ं०२/ कािव/२२०/२०२० द.१६/०४/२०२० नुसार सकाळी १०:०० ते दपुारी २:०० या 

कालवधीतच सु  रािहल.  
 

 

६ कंटेनमट े ात सदर काळात अ याव यक इतर सामान जसे अ धा य, जीवनाव यक व तू यांची 

करकोळ िव  सु ा  सकाळी १०:०० ते दपुारी २ :०० या कालवधीतच सु  रािहल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    प रिश  – १ 
ब (कंटेनमट झोन वगळता उव रत भाग) 

 
१ पंपरी चंचवड मनपा े ातील उ  आदशेातील ितबिंधत े  े वगळता अ य े ातील सव 

कारचे दवाखाने, इि पतळे, ि लिनक, सुतीगृह ेव औषधी दकुाने यांना सदर आदशेातुन वगळ यात 
येत असुन ती संपणु कालावधीकरीता खुली राहतील.  
 

२ शहरात मटण व िचकन यांची करकोळ िव   ही या पूव  मनपाने दले या आदेश .भू ज/ं०२/ 

कािव/२२०/२०२० द.१६/०४/२०२० नुसार सकाळी ९.०० ते साय.ं ५.०० या वेळेत  सु  राहील. 

 

३  अ याव यक  सामान जसे अ धा य, जीवनाव यक व तू यांची करकोळ िव   शहरात  सकाळी 
९.०० ते साय.ं ५.०० या वेळेत  सु  राहील. 

 
४ सदर काळात सकाळी ०९:०० ते सायंकाळी ५.०० या कालवधीतच दधु, भाजीपाला फळे यांची 

करकोळ िव  सु  राहील.  या संदभात यापुव  भाजीपाला व फळे िव  संबंधाने िनगत केलेल े
आदेश मांक भुिज/२/कािव/२१७ /२०२०, द.  १५ / ०४  /२०२० नुसार सदर िव  िविन द  
ठकाणी सु  राहील. करकोळ भाजी िव े ते यांना भाग अिधका-यांनी पास द यानंतरच नमुद 

क न दले या जागेवरच भाजी/ फळे िव  करता येईल. अ य पथारी िव े ते अथवा फेरीवाले यांना 
करकोळ सामान िव  यांना भाग अिधका-यांनी पास द यानंतरच नमुद क न दले या जागेवर 

सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.०० या वेळेत  करता येईल. कोण याही हातगाडीवर खा  पदाथाची 
िव  अनु ेय राहणार  नाही. चहा, पान व तंबाखजू य पदाथाची िव  बंद ठेव यात येईल.  
 
 

५  शहरातील दकुाने, नागरी वसाहतीतील दकुाने, नागरी संकुलातील दकुाने  सकाळी ९.०० ते साय.ं 
५.००  या वेळेत र या या उज ा बाजूला सम आिण डा ा बाजूला िवषम या तारखे माण ेसु  
राहतील. परंतु नागरीक सामाजीक अंतराच ेपालन करत नस याचे  िनदशनास  आले तर  सदर 
भागातील सव बाजारपेठा / दकुाने ता काळ बंद कर यात यतेील. 
 

६ जीवनाव यक तथा अ य व तंूचे (E-Commerce) , औषधांचे व तयार अ  पदाथाच ेघरपोच वाटप  

सकाळी ८:०० ते रा ी १०.०० या कालवधीतच मनपा या पवू मा यतेन ेपास घेवून अनु ये रािहल. 
सदर सुिवधेकरीता फ  मनपा या  अिधका-या दारे िनगमीत कर यात आलेला पास ाहय धर यात 
येईल. 
 

७ अ याव यक सवेांक रता यापवू  पोिलसांमाफत दे यात आलेले पास द. ३१ मे पयत लागू राहातील.  

 
         ८   मोशी कृिष उ प  बाजार सिमती बाबत मा.िवभागीय आयु , पुण ेयांनी पा रत केलेले आदेश कायम   

    लागू राहतील. बाजार सिमतीतील वहारांना सदर या आदेशामधून वगळ यात येत आहे. 
 



प रिश  – २ 
 

१) सावजिनक ठकाणी मा क वापरणे बंधनकारक राहील. 

२) सावजिनक ठकाणी थुंकणेस स  मनाई आह ेआिण याच ेउ लंघन के यास सदरील  दंडनीय 

कायवाहीस पा  राहील. 

३) सावजिनक ठकाणी दोन गज इतके अंतर राखणे बंधनकारक राहील. 

४) ल  समारंभाम ये सामािजक अंतर राखनू जा तीत जा त ५० ना परवानगी राहील. 

५) अं यिवधी काय मासाठी  सामािजक अतंर राखून जा तीत जा त ५० ना परवानगी राहील. 

६) सावजिनक ठकाणी गुटखा, पान तंबाखू  खाणसे व म पानास स  मनाई राहील. 

७) सव दकुानाम ये दो ही ाहकाम ये सुरि त अंतर ६ फुट राखणे बंधनकारक राहील. 

८) या आ थापनांम ये श य असेल तोपयत घरातून कामकाज (Work from Home) करणेस ाधा य 

ावे. 

९) सव कायालये , दकुाने , कारखाने, ापारी आ थापना इ यादी ठकाणी कामा या वेळेचे स  पालन 

करावे. 

१०) इमारत म ये आत व बाहरे जा या या ठकाणी थमल कॅ नंग , हात धुणे, सॅिनटायझरचा वापर 

या क रता व था करणते यावी.  

११) संपुण कायालयामधील  सावजिनक जागा, वारंवार हाताळले जाणारे भाग जसे क  दाराचे हॅ डल 

इ यादीचे  वेळोवळेी िनजतकु करण करणेत याव.े 

१२) कायालय मुखांनी कायालयाम ये सावजिनक अंतर , कायरत कमचा-याम ये यो य अंतर , दोन 

िश ट म ये पुरेसा वेळ , जेवणाचे सु ीचे िनयोजन यो य कारे होईल याची द ता यावी.  

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  - ३ 
 

अ.  कंटनमे ट झोन 
१ खराळवाडी प रसर, पंपरी 
२ िशवनेरी कॉलनी प रसर, पंपळे गुरव 
३ पीनगर प रसर, तळवड े
४ मधुबन सोसायटी प रसर, जनुी सांगवी 
५ िवजयनगर प रसर दघी 
६ इं दरा नगर प रसर, चचंवड 
७ शुभि  रो हाउस सोसायटी प रसर,  पंपळे सौदागर 
८ बनकर वि त परीसर, मोशी 
९ बजाज शाळा प रसर, संभाजी नगर 

१० यु एंजल शाळा प रसर, तळवड े
११ वु स ि हले सोसायटी प रसर, मोशी 
१२ काळेवाडी प रसर 
१३ मोहननगर प रसर, चंचवड 
१४ ता हाणे व ती प रसर, िचखली 
१५ तापक र चौक प रसर, काळेवाडी 
१६ िनकम व ती प रसर, चह ली बु. 
१७ साठे नगर प रसर, चह ली ब.ु 
१८ लांडगे नगर प रसर, भोसरी 
१९ क पटे व ती प रसर, वाकड 
२० द  नगर प रसर, थरेगाव 
२१ गु िवहार सोसायटी प रसर, भोसरी 
२२ ता मा चौक प रसर, भोसरी 
२३ छ पती चौक प रसर, रहाटणी 
२४ आनंदनगर प रसर, चचंवड टेशन 
२५ च पाणी वसाहत प रसर, भोसरी 
२६ पवना नगर प रसर, जनुी सागंवी 
२७ शुभ ी हौ संग सो. प रसर, आकुड  
२८ िवकासनगर प रसर, कवळे 
२९ तांब ेशाळा प रसर, रहाटणी 
३० फुगेवाडी प रसर 
३१ साई पॅराडाईज प रसर, पंपळे सौदागर 
३२ पंचदगु को. ऑप. हौ. सो. प रसर, िपनगर 
३३ कवडे नगर प रसर, पंपळे गुरव 
३४ अं ेला गाडन प रसर, संभाजीनगर 
३५ अमतृधारा सोसायटी प रसर, दघी 
३६ मोरेव ती प रसर, िचखली 



३७ भटनागर प रसर, पंपरी 
३८ यान आंगन सोसायटी प रसर, रहाटणी 
३९ हनुमान कॉलनी प रसर, भोसरी 
४० अलंकापुरम रोड प रसर, भोसरी 
४२ सदगु  कॉलनी वाकड 
४२ ीकृ ण कॉलनी रहाटणी 
४३ शरदनगर, िचखली 
४४ वा हकेरवाडी 
४५ आकाशराज सोसायटी रावेत 
४६ गणेशम सोसायटी पंपळे सौदागर 
४७ बालघरेव ती िचखली 

 

 
सहा यक आयु   


