अ याव यक सेवा दे णा या वाहनांसाठ ऑनलाईन ई-पासची सु वधा
स या

दे शभरात

लागू

असले या

लॉकडाऊन या

पा वभूमीवर

रा यात

अ याव यक सेवा आ ण व तंच
ू ी वाहतूक करणा या वाहनांना पोल स यं णेमाफत ईपास दे यात येणार आहे . यासाठ ऑनलाईन

णाल तयार कर यात आल असून

covid19.mhpolice.in या लंकवर जाऊन संबं धतांना अज करता येईल.
स या लागू असले या लॉकडाऊन कालावघीत भाजीपाला, अ नधा य, औषधे, दध
ु
इ याद

व वध

कार या जीवनाव यक साम ी या वाहतुक स मा यता दे यात आल

आहे . पण यासाठ वाहतक
ू सु
आव यक आहे . यासाठ

कर यापव
ू संबं धत वाहनास

शासनाची मा यता घेणे

स या पोल स, आरट ओ तसेच िज हा धकार

कायालय

यां यामाफत अशा वाहनांना पास दे यात येत आहे त. आता याबरोबरच संबं धत
वाहनधारकांना ऑनलाईन

णाल माफतह ई-पास दे यात येणार आहे त यासाठ

covid19.mhpolice.in या
यावा, असे
णाल व न

लंकवर जाऊन अज क न आपला ई-पास

रा यात शासनाने
ा त

अजाची

स ी प का वारे

पोल सांमाफत

वाहनधारकाला आपला ई-पास ऑनलाईन
हा पास

ा त क न

कळ वले आहे . ऑनलाईन
केल

जाईल.

यानंतर

णाल व नच डाऊनलोड क न घेता येईल.

ा त झा यानंतर वाहनधारक वाहतूक क

सव अ याव यक सेवा दे णा या सं था,
क

पडताळणी

यांनी

य ती या

शकेल.
लॅ टफॉमव न ई-पास साठ अज

शकतात. या ठकाणी सव आव यक मा हती भ न अज दाखल के यानंतर टोकन

आयडी

ा त होतो.

याचा वापर अजाची ि थती तपास यासाठ करता येईल. पो लस

यं णे या मा यतेनंतर कंवा पडताळणीनंतर टोकन आयडी वाप न ई-पास डाउनलोड
क ता येईल. ई-पासम ये अजदाराची मा हती, वाहन
यूआर कोड असेल.
आण

वास करताना ई-पासची सॉ ट तसेच हाड कॉपी जवळ ठे वावी

वचारणा के यावर पो लसांना दाखवावी, असे या प कात

तारखेनंतर

याचा वापर कंवा अ य

गु हा मानला जाईल.
०००००

मांक, वैधता तार ख आ ण
हं टले आहे . वैध

कारे गैरवापर के याचे आढळ यास तो दं डनीय

