कोविड-19 च्या पार्श्वभम
ू ीिर िाहतूकीसंदभात
उपाययोजना करण्यासाठी मा.मंत्री (पवरिहन)
यांच्या अध्यक्षतखााीी रा्य्तरीय िाहतूक
कृवतदी (Transport Task Force) ्थापन
करणखबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमव्हीआर 0620/प्र.क्र.97/पवर-2
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्राीय, मुंबई 400 032.
वदनांक :- 07 जुीै, 2020.
िाचा - शासन वनणवय समक्रमांक वद.23.6.2020.
शासन शुध्दीपत्रक :कोविड-19 च्या पार्श्वभम
ू ीिर िाहतूकीच्या सम्यासंदभात विविध उपाययोजना
करण्याकरीता संदभावधन वद.23.06.2020 च्या शासन वनणवयान्ियख मा.मंत्री (पवरिहन) यांच्या
अध्यक्षतखााीी रा्य्तरीय कृतीदी (Task force) ्थापन करण्यात आीख आहख.
2. सदर शासन वनणवयातीी पवरच्छख द क्र.1 मधीी तक्तत्यात ााीीीप्रमाणख सुधारणा करण्यात यखत
आहख.
अ.क्र.

कृतीदीातीी सहभाग

पदनाम

1

मा.मंत्री (पवरिहन), मंत्राीय, मुंबई.

अध्यक्ष

2

मा.रा्यमंत्री (पवरिहन), मंत्राीय, मुंबई.

3

अपर मुख्य सवचि (पवरिहन), मंत्राीय, मुंबई.

सद्य

4

सवचि (र्तख) सािवजवनक बांधकाम विभाग, मंत्राीय, मुंबई.

सद्य

5

अपर पोीीस महासंचाीक (िाहतूक), महाराष्ट्र रा्य, मुंबई

सद्य

6

उपाध्यक्ष ि व्यि्थापकीय संचाीक, महाराष्ट्र रा्य मागव पवरिहन

सद्य

उपाध्यक्ष

महामंडळ, मुंबई.
7

महाव्यि्थापक, बृहन्मुंबई विदयुत पुरिठा आवण पवरिहन उपक्रम,

सद्य

बख्ट भिन, मुंबई.
8

महाराष्ट्र रा्य रक, टख म्पो, टँ कसव, बस िाहतूक महासंघ यांचख

सद्य

प्रवतवनधी
9

विविध ऑटोवरक्षा/टॅ क्तसी संघटनांचख प्रवतवनधी (कमाी 4) (पवरिहन
आयुक्तत कायाीयामार्वत)

सद्य
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10

अध्यक्ष, महाराष्ट्र रक, टख म्पो ओनसव असोवसएशन, मुंबई

सद्य

11

िखब बख्ड टॅ क्तसी (ओीा, उबखरसह) चाीक संघटनांचख प्रवतवनधी

सद्य

12

बस ॲन्ड कार ऑपरखटरसव कॉन्र्खडरखशन ऑर् इंवडया (BOCI) यांचख

सद्य

प्रवतवनधी
13

मुंबई बस माीक संघटना यांचख प्रवतवनधी

सद्य

14

ऑी इंडीया मोटार रान्सपोटव काँग्रखस यांचख प्रवतवनधी

सद्य

15

ऑी इंडीया रान्सपोटव सव िखल्र्खअर असोवसएशन यांचख प्रवतवनधी

सद्य

16

बॉम्बख गुड्स रान्सपोटव असोवसएशन यांचख प्रवतवनधी

सद्य

17

पवरिहन आयुक्तत, महाराष्ट्र रा्य, मुंबई.

3.

सद्य सवचि
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202006301301072529 असा आहख. हा आदखश वडजीटी ्िाक्षरीनख साक्षांवकत करून
काढण्यात यखत आहख.
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( वन.्यो.वघरटकर )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा.रा्यपाी यांचख सवचि, राजभिन, मीबार वही, मुंबई

2)

मा.मुख्यमंत्री यांचख अपर मुख्य सवचि / सवचि, मंत्राीय, मुंबई

3)

मा.मंत्री/मा.रा्यमंत्री, मंत्राीय, मुंबई

4)

मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचख ााजगी सवचि, विधानभिन, मुंबई

5)

मा.सभापती, विधानपवरषद यांचख ााजगी सवचि, विधानभिन, मुंबई

6)

मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचख ााजगी सवचि, विधानभिन, मुंबई

7)

मा.उपसभापती, विधानपवरषद यांचख ााजगी सवचि, विधानभिन, मुंबई

8)

मा.विरोधी पक्षनखता (विधानसभा) यांचख ााजगी सवचि, विधानभिन, मुंबई

9)

मा.विरोधी पक्षनखता (विधानपवरषद) यांचख ााजगी सवचि, विधानभिन, मुंबई

10) मा.संसद सद्य (महाराष्ट्र रा्य)
11) मा.विधानमंडळ सद्य (सिव), महाराष्ट्र रा्य.
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12) मा.मुख्य सवचि, मंत्राीय, मुंबई.
13) अपर मुख्य सवचि (गृह), मंत्राीय, मुंबई.
14) अपर मुख्य सवचि, सािवजवनक बांधकाम विभाग, मंत्राीय, मुंबई.
15) सवचि (र्तख) सािवजवनक बांधकाम विभाग, मंत्राीय, मुंबई.
16) अपर पोीीस महासंचाीक (िाहतूक), महाराष्ट्र रा्य, मुंबई.
17) पवरिहन आयुक्तत, महाराष्ट्र रा्य, मुंबई.
18) उपाध्यक्ष ि व्यि्थापकीय संचाीक, म.रा.मा.प.महामंडळ, मुंबई.
19) महाव्यि्थापक, बृहन्मुंबई महानगर पवरिहन ि विद्युत उपक्रम, मुंबई.
20) सिवसंबवधत सं्थांचख प्रवतवनधी (पवरिहन आयुक्तत कायाीयामार्वत).
21) प्रादख वशक/उपप्रादख वशक पवरिहन अवधकारी (सिव).
22) वनिडन्ती (पवर-2).
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