
महारा  िवधानमंडळ

सावजिनक उप म सिमती
(२०२०-२०२१)

(चौदावी  महारा   िवधानसभा)

 

महारा  शासना या सन २०१४-२०१५ या 
(सावजिनक उप म) अहवालातील “महारा  रा य माग 

प रवहन महामंडळ’’ यां या कामकाजासंबंधातील
प र छद मांक ३.१.७ व ३.१.१८ यावरील सिमतीचा

दुसरा अहवाल

(िदनांक  ---- िडसबर, २०२१ रोजी िवधानसभेस/िवधानप रषदेस सादर कला.)

महारा  िवधानमंडळ सिचवालय
िवधान भवन, मुंबई



सावजिनक उप म सिमती
(२०२०-२०२१)

(चौदावी  महारा   िवधानसभा) 

महारा  शासना या सन २०१४-२०१५ या 
(सावजिनक उप म) अहवालातील “महारा  रा य माग

प रवहन महामंडळ’’ यां या कामकाजासंबंधातील
प र छद मांक ३.१.७ व ३.१.१८ यावरील सिमतीचा

दुसरा अहवाल

एचबी १३६७—१



सावजिनक उप म सिमती
 (२०२०-२०२१)

 सिमती मुख

(१) ॲड. अशोक पवार, िव.स.स.

 सद य

(२) ी. वैभव नाईक, िव.स.स.

(३) ी. रमेश कोरगांवकर, िव.स.स.

(४) ी. योगेश कदम, िव.स.स.

(५) ी. रमेश बोरनारे, िव.स.स.

(६) ी. िदपक च हाण, िव.स.स.

(७) ी. अिनल पाटील, िव.स.स.

(८) ी. रोिहत पवार, िव.स.स.

(९) ी. पी.एन.पाटील, िव.स.स.

(१०) ी. मोहनराव हंबड, िव.स.स.            

(११) ी. संजय जगताप, िव.स.स.

(१२) ी. गणेश नाईक, िव.स.स.

(१३) ी. मदन येरावार, िव.स.स.

(१४) डॉ. सुरेश खाड, िव.स.स.

(१५) ी. शांत ठाकर, िव.स.स.

(१६) ी. संजय कळकर, िव.स.स.

(१७) ी. महेश लांडगे, िव.स.स.

(१८) ीमती माधुरी िमसाळ, िव.स.स.

(१९) ी. महेश बालदी, िव.स.स.

(२०) ी. देव  भुयार, िव.स.स.

(२१) ी. गोपीिकसन बाजो रया, िव.प.स.

(२२) ी. सतीश च हाण, िव.प.स.

(तीन)

एचबी १३६७—१अ



(२३) डॉ. सुधीर तांबे, िव.प.स.

(२४) ी. साद लाड, िव.प.स.

(२५) ी. िवण दटक, िव.प.स.

(२६) ी. िकशोर दराड, िव.प.स. (िवशेष िनमंि त)

              महारा  िवधानमंडळ सिचवालय
 ी. राजे  भागवत, धान सिचव 
 ी. ऋतुराज ज. कडतरकर, उप सिचव
 ी. आिशष जावळ, अवर सिचव (सिमती)
 ी. चं भान नंदनवार, क  अिधकारी

(चार)



अनु मिणका

अनु मांक तपशील पृ ठ 
मांक

एक तावना (सात)

दोन “ महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ ”
(लेखा प र ा अहवाल २०१४-२०१५)
(१) यापक वासी वाहतूक धोरणाचा अभाव
(प र छद मांक ३.१.७)
(२) वाहन चालकांची उपल धता नस यामुळ 
वातानुकिलत बसेस या टाळता ये याजोगा 
फ यांचे र  होणे
(प र छद मांक ३.१.१८)

१

८

प रिश ट सिमती या बैठक चे संि त कायवृ १९

 

(पाच)



(सात)
तावना

मी, सावजिनक उप म सिमतीचा सिमती मुख, सिमतीने अिधकार िद याव न महारा  
शासना या सन २०१४-२०१५ या (सावजिनक उप म) अहवालातील “महारा  रा य माग 
प रवहन महामंडळ” यां या कामकाजासंबंधातील प र छद मांक ३.१.७ व ३.१.१८ यावरील 
सिमतीचा दुसरा अहवाल सादर करीत आहे.

“महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ” यां याकडन ा त झाले या प टीकरणा मक 
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सिचव, महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे ितिनधी व सव संबंिधत अिधकारी वग यांनी 
सिमतीला िदले या सहकायाब ल सिमती यांचे आभार मानते.

सिमतीने मंगळवार, िदनांक १६ नो हबर, २०२१ रोजी झाले या बैठकीत या अहवालावर िवचार 
क न तो काही सुधारणांसह संमत कला.

िवधान भवन: ॲड. अशोक पवार,
मंुबई, सिमती मुख, 
िदनांक १६ नो हबर, २०२१. सावजिनक उप म सिमती.
 

 



1

“महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ”

(सन- २०१४-१५)

एक - यापक वासी वाहतूक धोरणाचा अभाव :-

१.१ भारताचे िनयं क व महालेखापरी क यां या सन २०१४-१५ या करण
मांक ३ मधील प र छद मांक ३.१.७ म ये “ यापक वासी वाहतूक धोरणाचा 

अभाव ” या संदभात महालेखाकारांनी पुढील माणे असे अिभ ाय य त कले होते की, 
रा यात िकफायतशीर आिण काय म सावजिनक वाहतूक णालीची तजवीज कर यासाठी 
एका मक/ यापक वासी वाहतूक धोरणाची आव यकता होती की, यामुळ रा त व पुरेशी 
सेवा वाशांना दान करता येईल. बेकायदेशीर वासी वाहतूक वाहनाचे कायचालन दूर 
करता येईल, आिण वैय तक/खाजगी वाहनां या मो ा माणात वाढ झा याकारणाने 
होणारी क डी/ दूषणात कपात करता येईल. महामंडळाने तयार कलेले वाहतूक  धोरणाचे 
संक पत प   महारा  शासनाला सादर कले होते (फ ुवारी, २००८) जे अजूनही 
िवचाराधीन आहे (िडसबर, २०१५) या संदभात, महारा  शासनाने एका मक वाहतूक 
धोरण तयार क न जलद बदलणा या वाहतूक प र थतीत महामंडळाची भूिमका पु हा 
प ट करणे िनकडीचे आहे.

१.२ या करणी सिमतीला पाठिवले या प टीकरणा मक लेखी ापनात महामंडळाने 
खुलासा करताना असे नमूद कले आहे की, लेखापरी णाम ये सूिचत क या माणे 
एका मक / यापक वासी वाहतूक धोरणाची णाली गठण करणे हे महारा  शासना या 
अख यारीत आहे.

१.३ या करणी शासनाने असे अिभ ाय य त कले की, रा याचे वाहतूक धोरण 
संदभात महारा  प रवहन व र ते सुर ा िवधेयक, २०१७ िवधान मंडळा या दो ही सभागृहात 
पा रत होऊन ते मा. रा पती महोदयां या मा यतेसाठी पाठिव यात आला आहे.

१.४ गृह (प रवहन) िवभाग, महारा  शासन व महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ 
यां याकडन ा त झाले या उपरो त लेखी मािहती या अनुषंगाने सिमतीने अपर मु य 
सिचव, गृह (प रवहन) िवभाग तसेच महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे ितिनधी 
व इतर अिधकारी यांची िदनांक १६ माच, २०२१ रोजी सा  घेतली. 

सा ी या वेळी सिमतीने िवचारणा कली की, सदरहू प र छदात शासना या अिभ ायात 
“ वाहतूक धोरणासंदभात िवधेयक संमत कली असून ते मा. रा पती यां याकड पाठिव यात 
आली आहेत.” असे नमूद कले आहे. या िवधेयकात ढोबळमानाने भूिमका मांडली आहे. प रवहन
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महामंडळाला खाजगी वाहतुकीची पधा असते. याम ये वडाप, िमनी डोअर, ईको कार 

यासार या वाहनांमधून वासी वाहतूक कली जाते. शासनाने ट पा वाहतुकीस मनाई कली 

असतांना खाजगी वासी वाहतूक सु  असून काही लोक ितिनधी याक रता आ ह करीत 

असताना या वाहतुकीला शासनाकडन परवानगीही िदली जात नाही. या अनुषंगाने आता 

जे िवधेयक आहे या िवधेयकाम ये यो य धोरण नाही. यामुळ अशा कारचे काही नवीन 

ताव शासनामाफत कायदा मंजूर कर या या दृ टीने ठवला जाणार आहे  काय.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, स या प रवहन महामंडळाला एकािधकारशाही 

िदलेली आहे. या धोरणाम ये प रवतन कर याची बाब शासना या िवचाराधीन नाही.

यावर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, शासना या दृ टीकोनातून अवैध वासी वाहतूक 

सु  आहे. एकीकड प रवहन महामंडळाला एकािधकारशाही िदली आहे व दुसरीकड अवैध 

वासी वाहतूक सु  आहे. यातून िन प न काहीच होणार नाही. याबाबत शासनाने पुढाकार 

घेऊन कायवाही कली पािहजे. मंुबई महानगर े ात अशा कारची वाहतूक राजरोसपणे 

सु  असताना ट पा वाहतुकीला परवानगी िदलेली नाही अशी वाहतूक काही संघटना 

करीत असतात. याबाबत शासनाने ठोस धोरण तयार कर याची आव यकता आहे, अ यथा 

प रवहन महामंडळ कायम तो ाम येच राहील.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, अवैध वासी वाहतुकीला वैध कले तर 

प रवहन महामंडळाचा तोटा वाढल. यामुळ प रवहन महामंडळाला एकािधकारशाही दे यात 

आली असून या धोरणाम ये कोण याही कारचा बदल कर यात येणार नाही.  

यावर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, सन २०११ म ये रा य शासनाने प रवहन 

महामंडळाला पये १२०० कोटी िदलेले आहेत. अवैध वाहतूक सु  रािहली तर महारा  

रा य माग प रवहन महामंडळाचा तोटा वाढतच राहील. यामुळ याबाबत शासनाने पुढाकार 

घेऊन यो य उपाययोजना क या पािहजेत. भिव यकाळात महारा  रा य माग प रवहन 

महामंडळाचे उ प न वाढवावयाचे असेल तर वाशांना काही सवलत चा लाभ िदला पािहजे. 

जर वाशांनी एक मिहना अगोदर वासाची बुक ग कली तर यांना ितिकट दराम ये सवलत, 

ब क बुिकग असेल तर दहा ट क सवलत, अशा कार या इतर सवलती महारा  रा य 

माग प रवहन महामंडळाने िद या तर अवैध वाहतूक वासाकडील ओघ कमी होऊन तो 

महामंडळाकड येऊ शकल.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे 

दर ले सबल असले पािहजेत यासाठी य न कर यात येत आहे. परंतु थािनक तरावर 
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या िठकाणी आव यकता नसेल तेथेही अशा कार या सवलती दे याची श यता नाकारता 
येत नाही. अवैध वाहतूक बंद कर यासाठी शासनाने धोरण तयार कले असून प रवहन 
आयु तांकडन याबाबत वारंवार कारवाई कली जाते.

यावर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, पुणे प रसराम ये पुणे महानगरपािलक या 
(पीएमटी या) आधुिनक बस आहेत. या कार या आधुिनक बस प रवहन महामंडळाने 
पुणे प रसराम ये चालिव या तर यातून अिधक वासी व उ प न िमळन महामंडळाचा फायदा 
होईल. स या पीएमटी बसम ये वाशांना उभे राह यासाठी जागा िमळत नाही. या माणे पुणे 
महानगरपिलक या प रवहन िवभागामाफत पुणे ते रांजणगावपयत बस चालिव या जातात 
याच धत वर अशा कार या बस गा ा महामंडळाने तयार क या तर याचा िन चतच 

फायदा होईल. याबाबत िवभागाला धोरण तयार करता येईल काय.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, होय. सिमतीने जी सूचना कली आहे 
यानुसार कायवाही करता येईल. शासनाकडन या वष  जो िनधी ा त होणार आहे याम ये 

सिमतीने सूचना क यानुसार अ यास क न या भागाम ये नवीन गा ा सु  करता येतील. 
अनेकदा खे ाम ये प रवहन महामंडळाची बस जात असताना एखा ा फरीम ये वासी 
िमळत नाहीत. ती बस रकामी यावी लागते. शाळतील िव ा याना सोड यासाठी बस 
गे यानंतर येते वेळस तीच बस रकामी होऊन येते. जगातील सवच देशाम ये सावजिनक 
वाहतूक यव था ही तो ातच चालत आहे.

यावर सिमतीने असे नमूद कले की, आपण जे सांगत आहात या याशी सिमती सहमत 
आहे. स या मंुबई शहरात बे टने िमनी बसेस सु  क या आहेत. मो ा बससाठी अिधक 
खच येतो. प रणामी तोटा सहन करावा लागतो. या िठकाणी वासी सं या कमी असते 
तेथे प रवहन महामंडळामाफत िमनी बस चालिवता येतील काय, जेणेक न प रवहन 
महामंडळास कमी तोटा होऊ शकल.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, सिमतीने जी सूचना कली आहे या सूचनेचा 
िन चतपणे िवचार करता येईल. परंतु आप या मािहतीसाठी सांगू इ छतो, की बे टला दर 
मिह याला २०० कोटी पयांचा तोटा होत असतो. 

यावर सिमतीने िवचारणा कली की, महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे उ प न 
वाढिव यासाठी एक वेगळ धोरण तयार क न इतर खाजगी वाहतुकीला पायबंद घालून 
महामंडळाचे उ प न वाढिवता येईल काय, िवभागाने मा यतेसाठी धोरण पाठिवले आहे, 
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उ प न व खच वाढीबाबत महामंडळाकडन एखादे स ह ण कले होते काय, जर स ह ण 
कले असेल यानुसार शासनाकड मागणी कर यात आली होती काय.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, स ह ण झाले आहे िकवा नाही, याबाबत 
िन चपणे सांगता येणार नाही. परंतु इनहाऊस अ यास क न या सूचना येत असतात 
यांना शासनाकडन मा यता िद या जातात. कोण या मागावर कोणती गाडी चालवावयाची हे 

महामंडळ ठरिवत असते. गा ां या ता याचा तावाला शासनाकडन वेळोवेळी परवानगी 
िदली जाते. सिमतीने जी सूचना कली आहे, ती यो य आहे. महामंडळाकडन याबाबत 
स ह कला जाईल. कोण या मागावर कोणती गाडी चालिवली पािहजे, तसेच स या होत 
असलेला तोटा कमी कर यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, यासाठी अ यास कला 
जाईल. दर यान या काळात जागितक बँक या स लागारांची मदत घे यात आली होती. 
यांनीही काही सूचना क या हो या. यांचे असे हणणे होते की, महामंडळाने काही गा ा 

भाड त वावर घेत या पािहजेत. जेणेक न महामंडळाचा तोटा कमी होईल. महामंडळाकड 
कमचा यांची सं या मो ा माणात आहे. यापूव  काही गा ा भाडत वावर घेत या हो या. 
कमचा यांशी दर चार ते पाच वषानंतर करार कर यात येतो. यामुळ महामंडळाचा खच 
वाढतो. 

 त नंतर सिमतीने सांगली िज ाचे उदाहरण देतांना असे नमूद कले की, सांगली 
शहरात प रवहन महामंडळा या िसटी बस मो ा माणात असून या शहरा या २० िक.मी. 
भागापयत वासी वाहतूक करीत असतात. आता शहरांचा िव तार मो ा माणावर होत 
असून शहराम ये प रवहन महामंडळा या छो ा िसटी बस गा ा चालिव या तर ते सोयीचे 
होईल जेणेक न महामंडळाचा तोटा कमी होऊ शकल.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कली की, सिमतीने या या सूचना क या आहेत 
याबाबत अ यास कला जाईल. महामंडळा या संिचत तो ाची र कम मोठी आहे. यामुळ 

नवीन बसगाडी खरेदी करणे अडचणीचे आहे. परंतु यावष  शासनाने नवीन गा ांसाठी 
आिथक तरतूद कली आहे. यामधून कशा कारे नवीन प दती या गा ा घेता येतील 
याची मािहती घेतली जाईल.

त नंतर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, मागील काळात साधारणत: दरवष  २ 
हजार गा ा तयार क या आहेत व आता नवीन गा ांसाठी तरतूद कर यात आली आहे, 
दूषणा या अनुषंगाने आपण नवीन इले क गा ा खरेदी कर या या संदभात िवचार 

कला आहे काय.
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यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, क  शासनाने सन २०३० पयत सावजिनक 
वाहतूक १०० ट क इले क वाहनां या मा यमातून कर याचा िनणय घेतला आहे. 
यासाठी Faster Adoption of Electric Vehicle योजने या मा यमातून मोठी 

सबिसडी दे यात येत आहे. रा य शासनाचेही इले क वाहनांना सबिसडी दे याबाबतचे 
धोरण िवचाराधीन आहे. याबाबत अ ाप शासनाने िनणय घेतला नाही. इले क गाडीची 
िकमत हो वो बस या िकमती या जवळपास राहील. इले क गाडी खरेदी क यास 
िडझेलचा खच वाचणार आहे. परंतु स : थतीम ये महामंडळाकड चाज ग टशन नाहीत 
व स : थतीम ये १६० ते १७० िक.मी. पे ा अिधक अंतर धावणा या इले क बस 
उपल ध नाहीत. ६०० ते १००० िक.मी. पे ा अिधक अंतर धावणा या नवीन इले क 
बस उपल ध झा यास अिधकािधक इले क बस खरेदी करता येतील.

यावर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, महामंडळा या स : थतीतम ये उपल ध 
असले या जागेम ये चािजग टशन उभारता येणे श य आहे. यामधूनही महामंडळास 
उ प न िमळल.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की,  उ त बस खरेदी कर याक रता रजचा 
िवषय आहे. मुंबई-पुणे, पुणे-नािशक व नािशक-मंुबई या मागावर सु वातीला इले क 
बस व चािजग टशन सु  कर याचा महामंडळाचा य न राहील. यानंतर पुणे-को हापूर, 
पुणे-अहमदनगर, अहमदनगर-औरंगाबाद, औरंगाबाद-बुलडाणा या मागावर उ त बस 
सेवा सु  करता येईल.

 त नंतर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, महामंडळाने बस आगार (डपो) उभार यासाठी 
अनेक िठकाणी जागा संपािदत क या असून अनेक वषापासून या जागेचा वापर कर यात 
येत नाही. अशा प दतीने जागा संपािदत क यानंतर ती ३ वषा या काळाम ये िवकिसत कली 
पािहजे. उ त कालावधीत जागा िवकिसत न क यास या याकडन ती जागा घे यात आली 
होती यांना ती परत कली पािहजे, असा िनयम आहे. परंतु महामंडळाकडन अशा प दतीची 
कायवाही कर यात येत नाही. महामंडळा या ९ ते १५ वषापासून अनेक िठकाण या जागा 
िवना वापर पडन आहेत, याबाबत काही िनणय घे यात येणार आहे काय, सदरहू जागेवर 
बांधकाम करावयाचे असेल तर ते ताबडतोब कर यात यावे. अ यथा ती जागा या याकडन 
घेतली आहे याला परत कर यात यावी. उ त जागेचा वापर कर यात येत नस याने तेथे 
अवैध धंदे चालतात, घाणीचे सा ा य असते, झोपडीधारकांची अित मणे होत आहेत. 
या करणी महामंडळ काही कायवाही करणार आहे काय, महारा  औ ोिगक िवकास 
महामंडळाने भूसंपादन क यानंतर ती जागा ३ वषात िवकिसत न क यास संबंिधतांना परत 
कर यात येते.
(शा.म.मु.) एचबी १३६७—३ (६००—१२-२०२१)
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यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, महामंडळाचा तोटा मो ा माणात 
होत अस याने सव आगार (डपो) िवकिसत करता आले नाहीत. महामंडळाची जागा खरेदी 
क न घे यात येते. सदरहू जागा खरेदी क यानंतर िवकिसत न क यास परत करावी, असा 
िनयम नाही. महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाकडन उ त जागेचे भूसंपादन कर यात 
येते. परंतु महामंडळासाठी भूसंपादन कर यात येत नसून ती खरेदी कर यात येते. 

 यावर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, महामंडळाने १० ते ११ वषापूव  जागा खरेदी 
क या असून या िवना वापर पडन आहेत. अशा अनेक जागां या संदभात यायालयाम ये 
दावे लंिबत आहेत. महामंडळाने ामीण व शहरी भागाम ये खरेदी कले या जागेवरील 
अित मणाची सम या सुट शकत नाही, िदवसिदवस याम ये वाढ होते. सदरहू मालम ा 
स : थतीत संरि त आहे काय, याचे प र ण (ऑडीट) क न घे याची आव यकता आहे. 
जत तालु याम ये महामंडळाने खरेदी कले या जागेवर अगोदर घर होते यानंतर ती जागा 
महामंडळाने खरेदी कली आहे. सदरहू जागेची मोजणी क यानंतर िन मे घर महामंडळा या 
जागेत आहे. यामुळ महामंडळ या जागेचा िवकासही क  शकत नाही व तेथील घरही 
हलिव यात येत नाही. या गो टी महामंडळाने ल ात घेत या पािहजे.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कली की, सिमतीने सूचिव यानुसार उ त जागांचे 
प र ण (ऑडीट) कर यात येईल. तसेच सदरहू जागा िवकिसत कर यासाठी शासनास 

ताव सादर कर यात येईल.

त नंतर सिमतीने असे नमूद कले की, महामंडळाने प र ण (ऑडीट) क यास यामुळ 
फायदा होईल. माहे फ ुवारी, २००८ म ये महामंडळाने वाहतूक धोरण तािवत कले 
आहे. आता सन २०२१ सु  असून अ ापही उ त धोरण मंजूर कर यात आले नाही ते 
शासना या िवचाराधीन आहे.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की,  िविधमंडळाम ये िवधेयक पा रत होऊन 
ते मा.रा पती महोदयां या मा यतेसाठी िद ली येथे पाठिव यात आले असून यास अ ाप 
मा यता दे यात आली नाही.  शासनाने सन २०१६ म ये अवैध वाहतुकी या संदभात धोरण 
तयार कले आहे. याम ये प रवहन (आरटीओ) कायालया या अिधका यांनी अवैध 
वाहतुकी या संदभात कोणती कारवाई करावी, याबाबत नमूद कर यात आले आहे. 

१.५ अिभ ाय व िशफारस :- 

१) भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यांनी लेखा प र णा यावेळी महारा  रा य 
माग प रवहन महामंडळा या कामकाजासंदभात “ यापक वासी वाहतूक धोरणाचा 
अभाव “ या आ ेपाबाबत सा ी यावेळी सिमती या असे िनदशनास आले की, महारा  
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रा य प रवहन महामंडळाला एकािधकारशाही िदलेली आहे. असे असले तरी अवैध 
वासी वाहतूक मो ा माणात सु  आहे. अवैध वासी वाहतूक सु  रािह यास, 

रा य माग प रवहन महामंडळाचा तोटा वाढत जाईल. यासंदभात शासनाकडन 
उपाययोजना कर याची आव यकता आहे. 

महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे उ प न वाढवावयाचे अस यास, 
वाशांना काही सवलत चा लाभ िदला पािहजे जसे की, वाशांनी एक मिहना 

अगोदर वासाचे आर ण कले असेल तर यांना ितिकट दराम ये सवलत, 
एकग ा आर ण कले असेल तर काही माणात सवलत अशा कार या सवलती 
िद यास, अवैध वाहतूक वासाकडील ओघ कमी होवून तो महामंडळाकड येईल. 
याच माणे, मंुबई/पुणे या शहरात आधुिनक कार या बसेस चालिव या जात 

आहेत. तशा कार या बस या फ या व बस गा ा महामंडळाने तयार क यास, 
वासी सं या कमी असली तरी प रवहन महामंडळाचा स या होणारा तोटा कमी 

होऊ शकल. तसेच महामंडळाने उ प न व खच वाढीबाबत त ां या मदतीने 
सव ण करावे. जेणेक न तोटा कमी कर यासाठी उपाययोजना करावी. याबाबत 
िवभागाने कले या कायवाहीची मािहती हा अहवाल सभागृहास सादर झा या या 
िदनांकापासून ३ मिह यां या आत सिमती सादर करावी, अशी सिमती िशफारस 
करीत आहे.

२) महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाने िविवध िठकाणी बस डपो 
उभार यासाठी अनेक िठकाणी जागा संपािदत कले या आहेत परंतू या जागांचा 
वापर अ ाप कलेला नाही. महामंडळाने संपािदत कले या जागा िवनावापर पडन 
रािह यास, या जागांवर अित मण होते आिण ते अित मण िन कािसत कर यास 
काही अडचणी िनमाण होतात. यामुळ महामंडळाने बस डपोक रता संपािदत 
कले या जागांचे लवकरात लवकर प र ण करावे व जागा िवकिसत कर याबाबतचा 

ताव शासनास सादर करावा. याबाबत िवभागाने कले या कायवाहीची मािहती 
हा अहवाल सभागृहास सादर झा या या िदनांकापासून ३ मिह यां या आत सिमती 
सादर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.

३) महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाकड वत:चे अिभयंते आहेत. 
यां याकडन बस बांधून घे याचे काम कर यात येते. महामंडळाने बांधले या 

बस या िकमतीम ये व बाहे न बांधून घेतले या बस या िकमतीम ये िकती 
फरक असतो. कोण या बसची िकमत कमी असते याबाबतची मािहती सिमतीस 
३ मिह या या आत पाठिव यात यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.
एचबी १३६७—३अ
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दोन - वाहन चालकांची उपल धता नस यामुळ वातानुकिलत बसेस या टाळता 
ये याजोगा फ यांचे र  होणे :-

२.१ भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१४-१५ या करण 
मांक ३ मधील प र छद मांक ३.१.१८ म ये “ वाहन चालकांची उपल धता 

नस यामुळ वातानुकिलत बसेस या टाळता ये याजोगा फ यांचे र  होणे ” या 
संदभात महालेखाकारांनी पुढील माणे असे अिभ ाय य त कले होते की, पुणे िवभागा या 
मालकीचे १० हो वो िनिमत वातानुकिलत बसेस हो या या माच-जून, २०११ या दर यान 
खरेदी क या हो या. िवभागाला नवीन नऊ हो वो िनिमत वातानुकिलत बसेस मे-जून, 
२०१५ म ये ा त झा या हो या यामुळ एकण १९ बसेस या ताफयाची मालकी बनली 
होती. िनिवदेतील अटीनुसार, पुरवठादाराने महामंडळा या वाहनचालकांना वातानुकिलत 
बसेस या कायचालनाचे मोफत िश ण ावयाचे होते. महामंडळाने खरेदी िनयोजनानुसार, 
वातानुकिलत बसेस या कायचालनासाठी वाहनचालकांना िश ण आिण वाहनचालकां या 
अनुप थतीमुळ फ यांचे र  न होणे हे सुिन चत कले पािहजे होते. 

आम या असे िनदशनास आले की, पुणे िवभागाने मे-जुलै, २०१५ या दर यान वातानुकिलत 
बसेस या ६९१ फ-या (१.०५ लाख िकलोमीटस) िशि त वाहनचालका या अभावी 
र  क या हो या.  िवभागाकड  ५१ वाहनचालकाऐवजी फ त ३६ वाहनचालक होते 
प रणामी उपल ध वातानुकिलत बसेस या कायचालनासाठी १५ वाहनचालकाची कमतरता 
होती. हे अयो य िनयोजन दशवतो यामुळ महामंडळाला .२५.६३ (मे-जुलै, २०१४ या 
दर यान मालकी या वातानुकिलत बसेस या कायचालनातुन सरासरी लाभ .२४.४१  ती 
िकलोमीटर िवचारात घेऊन १.०५ लाख िकलोमीटससाठी अिजत कलेला) लाखा या 
संभा य लाभापासून वंिचत रहावे लागले होते. 

महामंडळाने र  हो याचे कारण िशि त वाहनचालका या कमतरतेला न देता 
वाहनचालकाची अनुप थती, वाहनांची कमतरता आिण यं ातील िबघाड यांना िदला 
होता. व तुत: पुणे िवभागाने िदले या न दी / मािहती प टपणे दशिवतात की १५ िशि त 
वाहनचालकां या कमतरतेमुळ फ-या र  झा या हो या.

२.२ या करणी सिमतीला पाठिवले या प टीकरणा मक लेखी ापनात महामंडळाने 
खुलासा करताना असे नमूद कले आहे की, माच, २०१५ अखेर पुणे िवभागात िशि त 
२९ हो वो चालक उपल ध होत.े माह ेएि ल, २०१५ म ये व िदनाकं ६ जून, २०१५ म ये 
१०  चालकांना हो वो या िश णासाठी बंगळर येथे पाठिव यात आले. यावेळी ४५ 
िशि त चालक पुणे िवभागात उपल ध होते. िदनांक १२ मे, २०१७ पूव  १० हो वो चालक 
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चालनासाठी पुणे िवभागात उपल ध होते. िदनांक १२ मे, २०१५ रोजी ७ हो वो बस आिण 
िदनांक १६ मे, २०१६ रोजी १ हो वो बसेस चालनासाठी उपल ध झाली. माहे जून, २०१५ 
म ये आणखी १ बस उपल ध झाली. या सव बसेस एकाच वेळी उपल ध झा या नाहीत. 
यािठकाणी ३५ िशि त हो वो चालक पुणे िवभागात उपल ध होते.  माहे एि ल, २०१५ 

पयत ३५ िशि त हो वो बस चालक पुणे िवभागात उपल ध होते. िदनांक १२ मे, २०१५ 
पासून माहे जून, २०१५ पयत ९ हो वो बसेस चालनासाठी उपल ध झा या. माहे जून, 
२०१५ म ये १० चालक बंगळर येथे िशि णासाठी पाठिव यात आले. हणजेच फ त 
६ िशि त हो वो चालक चालनाकरीता कमी होते. जा तीत जा त चालक वाहकां या 
कामिग यांचे  िनयोजन दुहेरी कामिगरीसाठी कर यात आलेले होते. प रणामी हो वोचे कमी 
िक.मी. र  होत होते. हो वोचे िक.मी.  र  हो यासाठी चालकाची कमतरता ही एकमेव 
कारण नसून अ य कारणे सु दा आहेत.

२.३  या करणी   शासनाने असे अिभ ाय य त कले की, महामंडळा या अिभ ायाशी 
शासन सहमत आहे.

२.४   गृह (प रवहन) िवभाग, महारा  शासन व महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ 
यां याकडन ा त झाले या उपरो त लेखी मािहती या अनुषंगाने सिमतीने अपर मु य 
सिचव, गृह (प रवहन) िवभाग तसेच महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे ितिनधी 
व इतर अिधकारी यांची िदनांक १६ माच, २०२१ रोजी सा  घेतली.

सा ी या वेळी सिमतीने िवचारणा कली की, महामंडळाने िदले या प टीकरणाम ये 
असे नमूद कले आहे की, हो वोचे िक.मी. र  हो याक रता चालकाची कमतरता हे एकमेव 
कारण नसून अ य कारणेसु दा याम ये आहेत.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, महोदय, हो वो बसेसक रता िवशेष 
िश ण ा त चालक आव यक असतो. अ य बसेस चालिवणारे चालक हो वो बस 

चालवू शकत नाहीत. हो वोकडन िश णासाठी वेळवर लॉट िमळाला नाही. याम ये 
थोडा िवलंब झाला. आता आव यक या सं येने िशि त चालक उपल ध आहेत.

यावर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, याबाबत महालेखाकारांचा आ ेप आहे. िश ण 
िमळाले नाही, हा िवषय वेगळा आहे. परंतु, आप या महामंडळाकड जवळपास ५१ चालक 
होते. यापैकी फ त ३६ चालक उप थत रािहले. याचे कारण असे नमूद कले की, या 
बसेस नादु त हो या. यामुळ या चालवू शकलो नाही. याला जबाबदार कोण, आपण 
कठही कारवाई कलेली िदसत नाही. आपण असे कारण िदलेले आहे की, बसेस नादु त 
हो या यामुळ आ ही चालवू शकलो नाही. यावेळस महामंडळाकडन संबंिधतांवर काय 
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कारवाई झालेली आहे, हे िनदशनास येत नाही. महामंडळाने  र  हो याचे कारण िश ि त 
वाहनचालकां या कमतरतेला न देता वाहन चालकांची अनुप थती, वाहनांची कमतरता व 
यं ातील िबघाड यांना िदला आहे. यांनी न चाल याची कारणे वेगळी सांिगतलेली आहेत.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, अनुवाद करतांना ( ा सलेशनम ये) चूक 
झालेली आहे. िशि त वाहन चालकांची कमतरता होती. यामुळ हे झाले आहे. दुसरे असे 
आहे की, यावेळस हो वो कपनीकडन बस घेऊन २-३ वष झाली होती. हो वो कपनीची 
बस िबघडली तर कपनी माफतच दु ती कर याची प दत होती. आप याकड यावेळस 
ते साम य न हते (कपॅिबिलटी न हती). यामुळ नादु त बसची दु ती कर यास थोडा 
उशीर झाला. ते हा हो वो बसेस देशातच नवीन हो या. लोकांनी सगळीकड हो वो बसेस 
घेत या. मा  हो वो कपनी यव थत स हस वेळवर क  शकली नाही.

त नंतर सिमतीने अशी िवचारणा कली की, महामंडळाने िदले या मािहतीम ये असे 
नमूद कले आहे की, “ िशि त वाहन चालकां या कमतरतेला न देता वाहनचालकांची 
अनुप थती, वाहनांची कमतरता, यं णेतील िबघाड यांना िदला होता. व तुत: पुणे िवभागाने 
िदले या न दी, मािहती प टपणे दशवतात की, १५ िशि त वाहन चालकां या कमतरतेमुळ 
फ या र  झा या हो या” यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, ते महालेखाकारांचे 
अिभ ाय आहेत िवभागाचे नाहीत.

यावर सिमतीने असे नमूद कले की, ते महालेखाकारांचे अिभ ाय आहेत, परंतु यामुळ 
महामंडळाचे जे नुकसान झाले याक रता हो वो कपनी जबाबदार आहे की, महामंडळाम ये 
कठ या िदरंगाईमुळ हे झाले आहे, ते जबाबदार आहेत.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, शासनाचे तेच हणणे की, याम ये जबाबदारी 
िन चत (िफ स) होऊ शकत नाही, कारण िश णाची तारीख व वेळ ( लॉटच) िमळाली 
नसेल तर िशि त वाहनचालक आप याला िमळ शकत न हते. दुसरे असे की, हो वो 
कपनीची वत:चा एकािधकार (मोनोपॉली) आहे. यावेळस देशात खूप लोकांनी हो वो 
बसेस घेत या हो या. जोपयत ते दु ती करीत न हते, तोपयत बस नादु त होती. आता 
ती प र थती पूणपणे बदललेली आहे.

त नंतर सिमतीने असे नमूद कले की, यावेळस वाहनचालकां या िनयु या झा या 
िकवा या अगोदर या गो टी असतील, उदाहरणाथ सांगली या वाहनचालकाची र नािगरीला, 
सांगली या वाहनचालकाची  सोलापूरला, सांगली या वाहनचालकाची  िवदभात अशी जेथे 
जेथे िनयु ती झाली तेथे ते कामाक रता गेले. यापैकी काह ना तेथे ३-४ वष तर काह ना ७-८ 
वष झाली. यांनी बदलीक रता िवनंती कली. यां या िज ाम ये आपण यांना आणले 
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तर ते आप या आईविडल, मुलांसोबत राहू शकतात. यांनी बराच य न कला. परंतु, या 
िठकाणी बदलीचे आदेश काढ यात येऊनही िज ा या आगारा या (डपो या) भार नी 
(इ चाजने) यांना सोडले नाही, अशा त ारी ा त झा या आहेत, आपण याकड थोड 
ल  ावे. आगारा या भार चे  असे मत आहे की, नवीन िनयु ती झा यािशवाय आ ही 
यांना सोडणार नाही. असे होते तर तु ही यांना बदलीची ऑडर का िदली, अशा गो टी 
ब याच िठकाणी झाले या आहेत. याबाबत काही कालमयादा असेल तर यानंतर यां या 
वे छने यांना यां या गावाला पाठवले पािहजे. तेथील लोकही बाहेर असतील यांना तेथे 

परत यायचे असेल. असे १०० ट क होईलच असे नाही. परंतु, यां याम ये समाधानाचे 
वातावरण तयार होईल, तेवढ आपण क यास बरे होईल.

यावर सिचवांनी खुलासा कला की, िवनंती बदली असते. दो ही कमचारी तयार असतात 
अशा करणांम ये न कीच बदली करतो. परंतु, जेथे कवळ एक कमचारी तयार असतो व 
तेथे दुसरा कोणी जा यास िमळत नाही, ते हा अडचण येते.

यावर सिमतीने असे नमूद कले की, आपसात बदली हा भाग अिनवाय (क पलसरी) 
आहे याम ये दुमत नाही. परंतु, जो कामाला लागला आपले घरदार सोडन तो र नािगरी, 
िवदभात गेला याचा कालावधी संपला असेल, याबाबतचा कालावधी नाही काय, यांचा 
कालावधी संपला असेल तर यांची बदली यां या मागणीनुसार झाली पािहजे. याम ये हा 
िनयम लागू होत नाही की, दुसरा आ यािशवाय तुला सोडणार नाही.

यावर महामंडळा या आयु तांनी खुलासा कला की, काही िविश ट (पट युलर) 
िज ातील मराठवाडा व घाटावरचे वाहनचालक येथे जागा िनघा या की, येथे येतात. 
याम ये या या संवगाचे आर ण (कटगरीचे रझ हशन) असते, ते देखील बघावे (मेनटन 

करावे) लागते. येथे हे वाहनचालक असताना न याने भरती होणार नाही. यांना तेथे पाठवायचे 
तर, बहुतांश लोक समजा बीड िज ातील िकवा सांगलीचे येथे जा त आहेत तर, एवढी 
सं याच आप याकड नाही. कोकणातून र नािगरी, िसंधुदुग, मंुबई व रायगड येथून ितथे 
जाणारे सवच मेजॉ रटीने आहेत. परंतु, येथील लोक वाहनचालक हणून आलेले नाहीत, 
अशी अडचण येते. याची सं या खूप मोठी आहे.

यावर सिमतीने नमूद कले की, जे काही असेल परंतु, यावर शासनाने/महामंडळाने माग 
काढावा याचा तेथील कालावधी संपला असेल याला िश ा हायला नको. याला नोकरी 
िमळाली पािहजे व याला याचे कटबही िमळाले पािहजे, तो गावी आला पािहजे. याला 
नोकरी हवी असते यामुळ तो थम तेथे कामावर जातो. बदलीचा िनयम आप याकड आहे 
का की, वाहन चालकाने एव ा कालावधीत काम क यानंतर याची बदली होऊ शकते. 
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शासना या महसूल व अ य िवभागांम ये जशी बदली होते तसे तेथे काही आहे का की, 
जेथे नोकरी लागली तेथूनच सेवािनवृ  हायचे असे आहे.

यावर महामंडळा या आयु तांनी खुलासा कला की, िनयमाने  असे आहे की, तो इकड 
नोकरीला लागला हणजे येथेच राहील. याला बदली अपेि त नाही. यासाठी िन चत 
( पेिसिफक) कालावधी नाही. कारण हे लोक या िवभागात नोकरीला लागलेले आहेत.

यावर सिमतीने असे नमूद कले की, कधी कधी असे होते की, यांची कोणाकड ओळख 
असते यांचीच बदली होते. मा  यां या कोणी ओळखीचे नाही यांनी तेथेच आयु य 
काढावे, असा हा कार झाला. याबाबत काही धोरण करता आले तर ते करणे गरजेचे आहे. 
यां या सोई माणे बदली करणे गरजेचे आहे. आव यकता वाट यास आपण याम ये अशी 

अट नमूद करावी की,  सु वातीला जेथे िनयु ती (पो ट ग) िदली आहे तेथे याने काही 
वष काम करावे. जे वाहनचालक सेवािनवृ  होतात यापैकी िकती असे आहेत की, यांनी 
आप या पूण सेवाकाळात एकही अपघात कलेला नाही, याबाबतची मािहती आप याकड 
आहे काय, यांना चांगला बोनस िदला पािहजे.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, असे काही वाहनचालक आहेत यांना 
पुर कार िदला जातो. मागील काळात मा.मु यमं ी महोदयां या ह ते यांचा स कारही कला 
होता.

यावर सिमतीने असे नमूद कले की, कवळ स कार न करता या लोकांना चांगली आिथक 
मदत कली पािहजे. याबाबत तरतूद नसेल तर आमची िवनंती आहे. अशा लोकांना भरीव 
असे पॅकज िदले पािहजे. जो आयु यभर एकही अपघात करीत नाही, यांना ो साहन 
िदलेच ( हॅ यू िदली) पािहजे. यांना चांगला बोनस िदला तर यांना (किन ठ असलेले 
वाहनचालक) मागची िटम यांचा आदश घेतील की, असे चांगले वतन करणा यांना मोठा 
बोनस िमळत आहे. कवळ स कार व पु पगु छ देऊन यांचे समाधान होणार नाही. बदली 
संदभात एक धोरण (फॉ युला) तयार कला पािहजे. 

तसेच सिमतीने पुढ अशी िवचारणा कली की, उ त प र छदाम ये असे नमूद कले 
आहे की, १० वाहन चालकांना बगळर िश णासाठी पाठिवले आहे. दुसरीकड हो वोने 
िश णासाठी िदवस व वेळ उपल ध ( लॉट अ हेलेबल) क न िदला नाही. महामंडळाने 

उ रात असे नमूद कले की, कवळ वाहन चालकांचे कारण नसून, अ य कारणेसु दा याला 
जबाबदार आहेत. अ य कारणे हणजे काय कारणे आहेत.
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यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, गाडी ेक डाऊन झाली िकवा गाडीचा 
एखादा पाट िबघडला तर हो वोने आणावयाचा होता. यावेळी भारताम ये हो वो कपनी 
नवीन होती. यां याकडन पाट ये यासाठी उशीर झाला होता. अशी अ य कारणे आहेत.

यावर सिमतीने पृ छा कली की, यावेळी आपण महालेखाकारांना सांिगतले नाही काय, 
महालेखाकारां या प र छदात तसे काहीच नमूद नाही. यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा 
कला की, कवळ वाहनचालकांब ल भा य कलेले आहे.

यावर उप महालेखाकारांनी असा न िवचारला की, आपण जे हा हो वो कपनी बरोबर 
करार कला ते हा िश णाची अट कराराम ये समािव ट कली होती काय, (I want to 
ask one question, when we had entered into contract with this Volvo 
company, whether this training clause was included in contract)

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, होय, कराराम ये तशी अट समािव ट 
कर यात आली होती. (Yes, it was included.) 

यावर उप महालेखाकारांनी असा पुन च: न िवचारला की, मग कमतरता कशी, (Why 
this shortage) यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, याचे कारण असे की, 
यावेळस हो वो ही कपनी नवीन होती. इतर रा यातील खूप लोकांनी हो वो बस खरेदी 

क या हो या. यां याकड अनेक मागानी बाजार िनयंि त कर याची मता होती. यांनी 
िदले या िदनांक व वेळनुसार वाहनचालकांना िश ण दे यात येत होते. (Because, 
Volvo was a new company at that time.  Many people had bought 
these buses in other states also. They had the ability to control 
the market in many ways. They would give slots and accordingly 
driver gets trained.)

त नंतर सिमतीने असे नमूद कले की, स माननीय सिमती सद य यांनी कमचा यां या 
बद यासंदभात मािहती िदलेली आहे. यासंदभात धोरण तयार कले पािहजे. असे कले तर 
सिमतीमाफत एका िवषयाला याय िमळा यासारखे होईल. यासंदभात धोरण आख यास 
सांगावे. चांग या वाहनचालकांना ो साहन ( ाय हरांना इ से टी ह) दे यात यावा.

यावर िवभागीय सिचवांनी ठीक आहे असे आ वासन िदले.

त नंतर उप महालेखाकारांनी असा न िवचारला की, हो वो कपनीकडन िकती बसेस 
खरेदी कर यात आला. (How many buses we have procured from Volvo) 
यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, महामंडळाने हो वो कपनीकडन ७० बसेस 
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ट याट याने खरेदी क या (We have procured 70 buses from Volvo. They 
were procured in installments.)

उप महालेखाकारांनी अशी िवचारणा कली की, महामंडळाने ७० बसेस खरेदी क या 
आहेत जो एक मोठा करार आहे. महामंडळाने वाहनचालकां या िश णासाठी वाटाघाटी 
करावयास पािहजे होते. (As we have procured 70 buses which is a very 
big contract and we should have bargain for our training.)

यावर िवभागीय सिचवांनी प टीकरण देतांना खुलासा कला की, I can only say 
that it was called through tender process and everything was done 
accordingly to the contractual conditions.

यावर उप महालेखाकारांनी असे िवचारले की, They should have complied 
with all conditions. I mean to say that they could have been trained 
on time. यावर िवभागीय सिचवांनी नमूद कले की, It is sometimes not easy to 
do.  But I agree with you that it should have been done.

यावर उप महालेखाकारांनी िठक आहे असे अिभ ाय िदले.  

त नंतर सिमतीने अशी पृ छा कली की, यामधील आणखी एक िवषय संदभातील मािहती 
महामंडळ/शासनाकड असेल. हो वो कपनीशी करार झालेला आहे. यांनी आप याला 
पा  उपल ध क न िदले नाहीत. िदनांक व वेळ उपल ध ( लॉट अलाऊट) कला नाही 
हणून आप या बसेस बंद झाले या आहेत. बसेसला उशीर झा यामुळ उ प नावर प रणाम 

झालेला आहे. हा हो वो कपनीने उशीर क यामुळ  आप या उ प नात घट झालेली आहे. 
यां याकडन दंड (पेन टी) वसूल क  शकलो असतो काय, करारासंदभात चाचपणी 

झालेली आहे काय.

यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा कला की, यावेळी हो वो कपनीची सु वात 
झाली होती. यावेळी देशात चांगली सेवा (स हस) देणारी हो वो कपनी होती. यावेळी 
आप याकड िनवड कर याचे पयाय (चॉईस) कमी होते आिण यां याकड कोणाला अगोदर 

ायचे आिण कोणाला नंतर ावयाची. आता पधा वाढलेली आहे.

२.५  अिभ ाय व िशफारस :- 

१) भारताचे िनयं क व महालेखापरी क यांनी लेखाप र णा यावेळी महारा  
रा य माग प रवहन महामंडळा या कामकाजासंदभात “ वाहन चालकांची उपल धता 
नस यामुळ वातानुकिलत बसेस या टाळता ये याजोगा फ यांचे र  होणे ”
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या आ ेपाबाबत सिमतीस सा ी यावेळी असे िनदशनास आले की, वाहनचालकां या 
रा यात िविवध िठकाणी िनयु या कर यात येतात. िनयु ती झा यावर बरेच 
वाहनचालक ७-८ वष यां या मूळ िज ापासून दुस या िज ाम ये कायरत 
असतात. यामुळ या वाहनचालकांना बराच मोठा काळ यां या कटबापासून वेगळ 
रहावे लागते. यासंदभात एक ठरािवक सेवेचा कालावधी झा यावर वाहनचालक 
यां या िज हा-तालु या या िठकाणी बदली हो याबाबत महामंडळास िवनंती 

करतात. परंतू बहुतांश वाहनचालकांची िवनंती मा य होत नाही. जे वाहनचालक 
बदलीक रता िवनंती करतात यांचा साक याने िवचार होणे आव यक आहे. 
वाहनचालकां या बदलीसंदभात महामंडळाने धोरण िन चत करावे व असे करताना 
वाहनचालकांची थम िनयु ती जेथे झालेली आहे या िठकाणी िकमान काही वष 
काम कर याबाबत अट नमूद कर यात यावी. जेणेक न सदरहू कालावधी पूण 
झा यावर या वाहनचालकांस यांनी िवनंती क यावर या या िवनंती या िठकाणी 
बदली होणे श य होईल. याबाबत िवभागाने कले या कायवाहीची मािहती हा 
अहवाल सभागृहास सादर झा या या िदनांकापासून ३ मिह यां या आत सिमती 
सादर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.

२) महामंडळाम ये बरेचशे वाहनचालक असे असतात यांनी यां या 
सेवाकालावधीत एकही अपघात कलेला नाही. या वाहनचालकांना पुर कार दे यात 
येतो, अशी मािहती सिमतीस सा ी यावेळी ा त झाली. परंतू सिमतीचे असे 
अिभ ाय आहेत की, सेवा कालावधीत एकही अपघात न कले या वाहनचालकास 

ो साहन िमळ यासाठी यांना आिथक लाभ दे यात यावा. जेणेक न इतर 
वाहनचालक यांचा आदश घेवून सेवा बजावतील. याकरीता महामंडळाने धोरण 
आखावे, याबाबत िवभागाने कले या कायवाहीची मािहती हा अहवाल सभागृहास 
सादर झा या या िदनांकापासून ३ मिह यां या आत सिमतीस सादर करावी, अशी 
िशफारस सिमती शासनास करीत आहे. 



बैठकीचे प रिश ट
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पिहली बैठक
 सावजिनक उप म सिमतीची बैठक मंगळवार, िदनांक १६ माच, २०२१ रोजी 
दुपारी  ०२-०० वाजता, क  मांक १९०१, एकोिणसावा मजला, िवधान भवन, मुंबई 
येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदरहू बैठकीस खालील माणे स माननीय सद य 
उप थत होते.

            उप थती :
(१) ॲड. अशोक पवार, िव.स.स. तथा सिमती मुख

(२) ी. वैभव नाईक, िव.स.स.

(३) ी. रमेश कोरगांवकर, िव.स.स.

(४) ी. अिनल पाटील, िव.स.स.

(५)  ी. रोिहत पवार, िव.स.स.

(६) ी. मोहनराव हंबड, िव.स.स.

(७)  डॉ. सुरेश खाड, िव.स.स.

(८) ी. शांत ठाकर, िव.स.स.
                                                 महारा  िवधानमंडळ सिचवालय
                                                         (१) ी. ऋतुराज ज. कडतरकर, उप सिचव

                                                         (२) ी. सुिनल झोरे, अवर सिचव (सिमती)

                                                         (३) ी. आिशष जावळ, क  अिधकारी
महालेखाकार कायालय, मुंबई

                                                               ी. एच. टी. फलपाडीया, उप महालेखाकार
िवभागीय ितिनधी
(१) ी. आिशष कमार िसंह, अपर मु य सिचव, गृह (प रवहन) िवभाग
(२) ी.अिवनाश ढाकणे, आयु त (प रवहन), महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ

सिमतीने भारताचे िनयं क व महालेखापरी क यां या सन २०१४-१५ या सावजिनक उप म 
अहवालातील “महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ” यां या प र छदासंबंधात िवभागीय 
सिचवांची तथा महामंडळा या ितिनध ची सा  घेतली. 
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 दुसरी बैठक

 सावजिनक उप म सिमतीची बैठक मंगळवार, िद. १६ नो हबर, २०२१ रोजी 
दुपारी ०२-३० वाजता, क  मांक १९०१, एकोिणसावा मजला, िवधान भवन, मुंबई 
येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदरहू बैठकीस खालील माणे स माननीय सद य 
उप थत होते.

           उप थती :
(१) ॲड. अशोक पवार, िव.स.स. तथा सिमती मुख

(२) ी. अिनल पाटील, िव.स.स.

(३) ी. रोिहत पवार, िव.स.स.

(४) ी. मोहनराव हंबड, िव.स.स.

(५) ी. मदन येरावार, िव.स.स.

(६) डॉ. सुरेश खाड, िव.स.स.

(७) ी. महेश बालदी, िव.स.स.

िवशेष िनमंि त सद य
 ी. िकशोर दराड, िव.प.स.

                                            महारा  िवधानमंडळ सिचवालय
    (1)  ी. ऋतुराज ज. कडतरकर, उप सिचव

    (2)  ी. आिशष जावळ, अवर सिचव (सिमती)

                                                     (३)  ी.चं भान नंदनवार, क  अिधकारी

सिमतीने ा प अहवाला या मसु ांवर िवचार क न तो काही सुधारणांसह संमत कला.

शासकीय म यवत  मु णालय, मंुबई.


