राज्यातील विविध िाहतूक संघटने व्दारे
पुकारलेल्या संप/आंदोलनाच्या

कालािधीत

कराियाच्या उपाययोजना.

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन पवरपत्रक क्र.एमव्हीआर-0718/प्र.क्र.50/वशकाना/पवर-2
वशबीर कायालय, हैद्राबाद हाऊस, नागपूर.
वद.19.07.2018.

पवरपत्रक
राज्यातील विविध िाहतूक संघटनेव्दारे तयांच्या विविध मागण्यासाठी संप/आंदोलन
करतात. अश्या संप/आंदोलनामुळे माल/िस्तू/प्रिास इ. कारणास्ति राज्यातील सिवसामान्य
नागवरकांना नाहक त्रास सहन करािा लागतो. या कालािधीत सिवसामान्य नागवरकांची गैरसोय
होऊ नये याकरीता ऑल इंडीया मोटार रान्सपोटव कााँग्रेस या संघटनेने पुकारलेल्या ''चक्का जाम''
आंदोलनाच्या पार्श्वभम
ू ीिर, सदरचे आंदोलन तसेच भविष्ट्यातील िाहतूकदार संघटनांव्दारे
उद्भिणारे आदोलन/संप इ. लक्षात घेिून उक्त आदोलन/संपाच्या कालािधीत स्थायी स्िरुपाची
उपाययोजना

करण्याकरीता

विभागीय/क्षेवत्रय

स्तरािरील

कराियाच्या

कायविाहीबाबत

खालीलप्रमाणे पवरपत्रकीय सूचना दे ण्यात येत आहेत.:1) संप/आंदोलनाच्या कालािधीत मोटार िाहन अवधवनयम, 1988 (1988 चा 59) चे कलम 66
चे उपकलम (3) चा खंड (एन) अन्िये प्राप्त असलेल्या अवधकारांचा िापर करून
प्रिासी/माल िाहतूकीसंदभात शासनाव्दारे वनगववमत केलेल्या अवधसूचनेतील नमूद
कालािधी, स्िरुप लक्षात घेिून पुढील कायविाहीबाबत वनयोजन करण्यात यािे.
2)

महाराष्ट्र राज्य मागव पवरिहन महामंडळ, तया-तया पवरक्षेत्रातील महानगरपावलकेच्या
पवरिहन उपक्रम यांनी तयांच्या अवधनस्त असलेल्या बसेस संप कालािधीतील
उपाययोजनेकरीता प्राथम्याने उपलब्ध करून दयाव्यात.

3)

संप/आंदोलनाच्या कालािधीत वनमाण होणारी पवरस्स्थती तसेच कायदा ि सुव्यिस्थेचा
आढािा घेऊन प्रिाशांची ि मालिाहतुकीच्या वितरणात होणारी गैरसोय, समस्या इ. बाबी
विचारात घेऊन तयािर आिश्यक उपाययोजना करणे, िाहतूक व्यिस्थेमध्ये समन्िय
साधणे, कायदा ि सुव्यिस्था अबावधत राखणे तसेच िेळोिेळी शासनाला मावहती उपलब्ध
करून दे ण्यासाठी खालीलप्रमाणे वजल्हास्तरीय सवमती गठीत करण्यात येत आहेत:1

वजल्हावधकारी

अध्यक्ष

2

वजल्हा पोलीस अवधक्षक/पोलीस उपआयुक्त ककिा तयापेक्षा सदस्य
कमी दजा नसलेला अवधकारी

3

महानगरपावलकेचे आयुक्तांनी नामवनदे वशत केलेले उपआयुक्त सदस्य
दजापेक्षा कमी दजा नसलेला अवधकारी
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4)

4

वजल्हा उपवनबंधक, सहकारी संस्था

सदस्य

5

विभाग वनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मागव पवरिहन महामंडळ

सदस्य

6

वजल्हा समापदे शक, होमगाडव

सदस्य

7

प्रादे वशक / उपप्रादे वशक पवरिहन अवधकारी

सदस्य-सवचि

संप/आंदोलन सुरु झाल्यापासून संपेपयंत या सवमतीच्या बैठका दररोज आयोवजत
करण्यात याव्यात. वजल्हावधकारी यांनी तयांच्या अवधनस्त समन्िय अवधकारी (Nodal
Officer) म्हणून वनयुक्ती करून तयांचे नाि ि संपकव दु रध्िनी क्रमांक याबाबतची मावहती
शासनास तातकाळ कळिािी ि तयांच्या कायवक्षत्र
े ातील आंदोलनासंबंधीचा अहिाल पवरिहन
विभागास तसेच मंत्रालय वनयंत्रण कक्ष येथे दररोज सकाळी 10.00 ि सायंकाळी 6.00
िाजता सादर करािा.

5) वजल्यावधकाऱयांनी संपाबाबतची मावहती दे ण्यासाठी ि संपाबाबतच्या उपाययोजना
करण्यासाठी 24 तास कायवरत राहील अश्या वनयंत्रण कक्षाची स्थापना करािी. सदर
वनयंत्रण कक्षाव्दारे प्राप्त झालेली संपाबाबतची पवरस्स्थती ि केलेल्या उपाययोजनांची
सविस्तर मावहती वजल्हावधकारी यांना सादर करािी. वजल्हावधकारी यांनी सविस्तर
अहिाल

प्रधान

सवचि

(पवरिहन),

गृह

विभाग

यांना

acs.transport@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यािर पाठिािा. तसेच सदर
अहिालाची प्रत मंत्रालय वनयंत्रण कक्षास कळविण्यात यािी.
6)

जे िाहतुकदार/व्यािसावयक संपामध्ये सावमल होणार नाहीत अथिा होऊ इस्च्ित नाहीत
अशा िाहतुकदारांना व्यिसाय करण्यास प्रेरीत करािे तयाचप्रमाणे तयांच्या िाहनांना
आिश्यक ते पोलीस संरक्षण पुरविण्याची व्यिस्था करािी.

7)

दै नंवदन गरजेच्या िस्तू म्हणजे भाजीपाला, दू ध, पेरोल, वडझेल, अन्नधान्य, औषधे ि ततसम
वजिनोपयोगी िस्तूंच्या िाहतूकीची व्यिस्था प्राधान्याने करिून घ्यािी ि याबाबतीत
वजल्हावधकाऱयांनी दररोज संबंवधत अवधकाऱयांची बैठक घेऊन योग्य तो समन्िय ठे िािा
तसेच संचालक, पणन यांनी याबाबत सुसूवत्रकरण करुन आिश्यक ती उपायोजना करािी.

8) बंदच्या पवरस्स्थतीमुळे कोणतयाही पवरस्स्थतीत वजिनाश्यक िस्तूंचा कृवत्रम तुटिडा वनमाण
होणार नाही, याबाबत संबंवधत वजल्हावधकारी ि वजल्हा पुरिठा अवधकारी यांनी आिश्यक
ती दक्षता घेिून तिरीत उपाययोजना करािी.
9)

वजल्हावधकाऱयांनी आिश्यकतेप्रमाणे वजिनाश्यक िस्तूंच्या ि अन्य िस्तूंच्या िाहतूकीसाठी
शासकीय मालकीची मालिाहू िाहने ि इतर िाहने अवधग्रहीत करून िापरात आणावित
तसचे संपाच्या पवरस्स्थती लक्षात घेिून आिश्यकतेनूसार खाजगी िाहने दे खील अवधग्रहीत
करण्यास यािी.
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10) अन्न ि नागरी पुरिठा विभागाने स्ियंपाकाचा गॅस, पेरोल, वडझेल, रॉकेल ि अन्य इंधने
तयाचप्रमाणे गोडतेल ि ततसम िस्तूंचा पुरिठा सुरळीत राहण्याकरीता तेल कंपन्यांशी
समन्िय साधून आिश्यक ती उपाययोजना करािी.
11) संबंवधत महसूल ि पोलीस अवधकाऱयांनी तया-तया क्षेत्रातील रेल्िे अवधकाऱयांबरोबर समन्िय
राखून भाजीपाला ि ततसम वजिनाश्यक िस्तूंच्या िाहतुकीबाबत रेल्िे अवधकाऱयांचे सहकायव
घ्यािे.
12) केंद्र शासनाच्या अंगीकृत तेल कंपन्यांच्या अवधकाऱयांबरोबर समन्िय साधून ऑईल
कंपनीच्या मालकीचे सिव टाँ कसव पूणव िापरात ठे िून पेरोलजन्य पदाथांची िाहतुक सुरळीत
ठे िता येईल, याबाबत आिश्यक ती उपाययोजना करािी.
13) अवधग्रहीत केलेल्या िाहनांसाठी िाहनचालकांची कमतरता असल्यास िाहन चालविण्याची
अनुज्ञप्ती असलेल्या ि संबंवधतास िाहने चालविण्याचा पुरेसा अनुभि असल्यास अश्या
होमगाडव , माजी सैवनकांच्या संस्था, राज्य राखीि दलाचे जिान अथिा उपलब्ध असल्यास
पोलीस विभागातील जिान यांच्याव्दारे िाहतुक करण्यात यािी.
14) राज्यातील सिव प्रादे वशक ि उपप्रादे वशक पवरिहन अवधकाऱयांनी तयांचे वजल्यातील
वजल्हावधकारी, पोलीस अधीक्षक/उपायुक्त यांच्या संपकात राहू न वनयोवजत बंदमुळे
सामान्य जनवजिन विस्कळीत होणार नाही यासाठी आिश्यक उपाययोजना करािी. तसेच
उपलब्ध दै वनक मावहती पवरिहन आयुक्त कायालय यांना tcmaharashtra@yahoo.com
या ई-मेल पत्त्यािर पाठिािी.
15) संप/आंदोलनाच्या काळात वजिनाश्यक िस्तूंची िाहतुक करणाऱया सिव िाहनांना ज्या
वठकाणाहू न िाहतुकीला सुरिात होईल, तया वठकाणापासून अंवतम वठकाणा पयंत पुरेसे
पोलीस संरक्षण दे ण्याची व्यिस्था संबंवधत पोलीस अधीक्षक /पोलीस उपायुक्त यांनी
करािी.
16) संप/आंदोलनाच्या काळात स्थावनक ितवमान पत्रातून शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची
तयाचप्रमाणे वजिनाश्यक िस्तूंच्या भािाबाबतची मावहती यास वजल्हा मावहती अवधकारी
यांनी वजल्हावधकारी यांचेशी चचा करून दररोज व्यापक स्िरूपात प्रवसध्दी द्यािी.
17) संप/आंदोलनाच्या काळात आपल्या कायवक्षेत्रात कोणताही अनुवचत प्रकार घडणार नाही,
याची स्थावनक प्रशासनाने दक्षता घ्यािी.
18) विभागीय स्तरािर विभागीय आयुक्तांनी सिव प्रादे वशक विभाग प्रमुखांच्या सहकायाने िरील
सिव बाबींचे प्रभािीपणे समन्िय करण्यात यािे.

पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

शासन पवरपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-0718/प्र.क्र.50/वशकाना/पवर-2

2.

सदर

शासन

पवरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेतांक क्रमांक 201807191547200929
असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने .

Ashish Kumar
Singh

Digitally signed by Ashish Kumar Singh
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6399d1674d200923dae5766f52f1749e562f0390a
4b158b702edba1c7269290a, cn=Ashish Kumar Singh
Date: 2018.07.19 15:56:40 +05'30'

(आवशष कुमार कसह)
प्रधान सवचि (पवरिहन ि बंदरे), गृह विभाग
प्रवत,
1. मा.राज्यपाल यांचे प्रधानसवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, नागपूर.
3. सिव मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, नागपूर.
4. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, नागपूर.
5. मा.सभापती, विधान पवरषद यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, नागपूर.
6. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, नागपूर.
7. मा.उपसभापती, विधान पवरषद यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, नागपूर.
8. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सवचि, विधानभिन, नागपूर.
9. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपवरषद) यांचे खाजगी सवचि, विधान भिन, नागपूर.
10. मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य)
11. मा.विधानसभा सदस्य (सिव), विधान भिन, नागपूर.
12. मा.विधानपवरषद सदस्य (सिव), विधान भिन, नागपूर.
13. मा.मुख्य सवचि, नागपूर.
14. सिव अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि, नागपूर.
15. पवरिहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
16. महासंचालक,मावहती ि जनसंपकव संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
17. महाव्यिस्थापक, बृहन्मुंबई पवरिहन उपक्रम, मुंबई.
18. उपाध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मागव पवरिहन महामंडळ, मुंबई.
19. सिव विभागीय आयुक्त
20. सिव वजल्हावधकारी
21. सिव पोवलस आयुक्त
22. सिव वजल्हा पोवलस अधीक्षक/उपायुक्त, महाराष्ट्र राज्य
23. सिव अध्यक्ष/ सवचि/ सदस्य पवरिहन प्रावधकरण
24. सिव प्रादे वशक/उप प्रादे वशक पवरिहन अवधकारी
25. वनिडनस्ती (पवर-2).
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