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िाचा - शासन वनणवय समक्रमाकं वद.23.6.2020 ि शासन शुध्दीपत्रक  
वद.07.07.2020. 

    
शासन वनणवय :- 
 

  कोविड-19 च्या पार्श्वभमूीिर िाहतूकीच्या समस्यासंदभात विविध उपाययोजना 
करण्याकरीता संदभावधन वद.23.06.2020 च्या शासन वनणवयान्िये मा.मंत्री (पवरिहन) याचं्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृतीदल (Task Force) स्थापन करण्यात आले आहे.  

2.  सदर विषयाच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील िाहतूकदाराचं्या पाकीग चाजेस,                            
ई-चलान इ. समस्यािंरील उपाययोजना ि त्याचंी अंमलबजािणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय 
िाहतूक कृवत दलाअंतगवत खालीलप्रमाणे उप सवमती स्थावपत करण्यात येत आहे.  
 

अ.क्र. उपसवमतीतील सहभाग पदनाम 
1 पवरिहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  अध्यक्ष 
2 अवतवरक्त महानगरपावलका आयुक्त (संबवधत), बृहन्मंुबई 

महानगरपावलका, मंुबई. 
सदस्य 

3 सह पोलीस आयुक्त (िाहतूक), मंुबई. सदस्य 
4 महाराष्ट्र राज्य रक, टेम्पो, टँकसव, बस िाहतूक महासंघ याचंे 

पदवधकारी  
सदस्य 

5 मंुबई बस मालक संघटना याचंे पदावधकारी  सदस्य 
6 प्रादेवशक पवरिहन अवधकारी, मंुबई (मध्य), मंुबई. सदस्य सवचि 

 

3. सदर सवमतीने लॉकडाऊन काळातील िाहतूकदाराचं्या विविध समस्यासंंदभात 
िाहतूकदाराचं्या प्रवतवनधीसमिते बैठकीव्दारे समस्याचंा आढािा घेिून त्यािरील 
उपाययोजनासंह आपला अहिाल मा.मंत्री (पवरिहन) याचं्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
िाहतूक कृवत दल सवमतीस सादर करण्यात यािा.  
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4. सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेताकं 202007241149412129 असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करून काढण्यात येत आहे. 
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने 
 
 
 

                               ( वन.ज्यो.वघरटकर ) 
                                     कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1) मा.राज्यपाल याचंे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सवचि / सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा.अध्यक्ष, विधानसभा याचंे खाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबई 
5) मा.सभापती, विधानपवरषद यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबई 
6) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा याचंे खाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबई 
7) मा.उपसभापती, विधानपवरषद यांच ेखाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबई 
8) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) याचंे खाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबई 
9) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपवरषद) याचंे खाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबई 
10) मा.महापौर, बहृन्मंुबई महानगरपावलका, मंुबई. 
11) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
12) मा.विधानमंडळ सदस्य (सिव), महाराष्ट्र राज्य. 
13) मा.मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
14) अपर मुख्य सवचि (गृह), मंत्रालय, मंुबई. 
15) अपर मुख्य सवचि, सािवजवनक बाधंकाम विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
16) प्रधान सवचि, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
17) सवचि (रस्ते) सािवजवनक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
18) आयुक्त, बहृन्मंुबई महानगरपावलका, मंुबई. 
19) अपर पोलीस महासचंालक (िाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
20) पवरिहन आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
21) उपाध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय सचंालक, म.रा.मा.प.महामंडळ, मंुबई. 
22) अवतवरक्त महानगरपावलका आयुक्त (संबवधत), बहृन्मंुबई महानगरपावलका, मंुबई. 
23) महाव्यिस्थापक, बहृन्मंुबई महानगर पवरिहन ि विद्यतु उपक्रम, मंुबई. 
24) सहपोलीस आयकु्त (िाहतूक), मंुबई. 
25) प्रादेवशक पवरिहन अवधकारी मंुबई (मध्य), मंुबई.  
26) सिवसंबवधत संस्थांच ेप्रवतवनधी (पवरिहन आयुक्त कायालयामार्व त).  
27) प्रादेवशक/उपप्रादेवशक पवरिहन अवधकारी (सिव).  
28) वनिडनस्ती (पवर-2). 
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