
कोरोना साथीच्या पार्श्वभमूीवर राज्यातील साववजननक 
बाांधकाम नवभागाच्या तसचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
नवकास महामांडळाच्या अनधपत्याखालील पथकर 
स्थानकाांवर माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनाांच्या पथकर 
वसुलीस स्थनगती देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
साववजननक बाांधकाम नवभाग 

शासन ननणवय क्र. खाक्षेस 2020/प्र.क्र.40/रस्ते-9अ 
 मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 

           नदनाांक : 29.03.2020 
प्रस्तावना-  

महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभमुीवर कें द्र शासनाने सवव पथकर 
स्थानकाांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनाांवरील पथकर वसुलीस स्थनगती नदली 
आहे. 

त्याअनुषांगाने, कें द्र शासनाच्या धतीवर महाराष्ट्र राज्यामधील सा.बाां.नवभाग व महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते नवकास महामांडळ याांच्या अनधपत्याखालील सवव पथकर स्थानकाांवर माल वाहतूक करणाऱ्या 
(Goods Transport) वाहनाांवरील पथकर वसुलीस स्थनगती देण्याच ेशासनाच्या नवचाराधीन होते.  

शासन ननणवय:- 

महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभमूीवर राज्यातील सा.बाां.नवभागाच्या 
अनधपत्याखालील सवव पथकर स्थानकाांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनाांवरील 
पथकर वसुलीस नदनाांक 29.03.2020 रोजी मध्यरात्री 12.00 पासून स्थनगती देण्यात येत आहे. पथकर 
वसुलीच्या स्थनगतीच ेहे आदेश पढुील आदेश ननगवनमत होईपयंत अांमलात राहतील.  

महाराष्ट्र राज्य रस्ते नवकास महामांडळाच्या अनधपत्याखालील सवव पथकर स्थानकाांवर माल 
वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनाांवरील पथकर वसुलीस नदनाांक 29.03.2020 रोजी 
मध्यरात्री 12.00 पासून स्थनगती देण्यात येत आहे. पथकर वसूलीच्या स्थनगतीच ेहे आदेश पढुील आदेश 
ननगवनमत होईपयंत अांमलात राहतील. 

सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202003301629285318 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने 

 
 

                                                                               ( चांद्रशेखर प्रभाकर जोशी ) 
                                                                                    सनचव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन 
प्रनत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअप्पर मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई 
2. मा. मांत्री (सा.बाां.) मांत्रालय, याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा.मांत्री (सा.उ.) याांच ेखाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा.मुख्य सनचव याांच ेउप सनचव, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा.अप्पर मुख्य सनचव, साववजननक बाांधकाम नवभाग याांच ेस्वीय सहायक 
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6. मा.अप्पर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग याांच ेस्वीय सहायक 
7. उपाध्यक्ष व व्यवस्थपकीय सांचालक, म.रा.र.नव.म. 
8. सनचव (रस्ते) व सनचव (बाांधकामे), याांचे स्वीय सहायक, साववजननक बाांधकाम नवभाग,मांत्रालय, 

मुांबई 
9. सह व्यवस्थापकीय सांचालक-1, म.रा.र.नव.म. 
10. मुख्य अनभयांता व सह सनचव(सा.बाां.नव.) मांत्रालय, मुांबई याांचे स्स्वय सहाय्यक 
11. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग, मुांबई 
12. मुख्य अनभयांता, कोंकण, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग 
13. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग, पणेु 
14. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग, नानशक 
15. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग, औरांगाबाद 
16. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग, अमरावती 
17. मुख्य अनभयांता, सा.बाां.प्रादेनशक नवभाग, नागपरू 
18. कायासन रस्ते-9अ, सांग्रहाथव. 
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