
पिरिश� पिरिश� पिरिश� पिरिश�     """"अ अ अ अ " " " " ----    ((((िनयम िनयम िनयम िनयम ३३३३) ) ) ) ला अनसु�नला अनसु�नला अनसु�नला अनसु�न 

मािहती अिधकार कायदा २००५ अ वये मािहती िमळ$यासाठीचा अज) खालीलूमाणे 

ूित , 

जन मािहती अिधकारी, 

ूादेिशक अिधकारी पुणे, महारा. रा/यमहारा. रा/यमहारा. रा/यमहारा. रा/य माग) पिरवहन महामंडळ माग) पिरवहन महामंडळ माग) पिरवहन महामंडळ माग) पिरवहन महामंडळ यांचेसाठी , 

पुणे ूादेिशक काया)लय, पुणे एस. टी . ःथानक  (रे8वे ःटेशन) जवळ,  पुणे-४११००१. 
 

(१) अज)दाराचे पूण) नाव :  

(२) अज)दाराचा प=ा :  

(३) अज)दाराने मागणी केल8ेया मािहतीचा सिवःतर तपशील : खालीलूमाणे- 

(३.१) हवी असले8या मािहतीचा िवषय :  महारा. रा/य माग) पिरवहन महामंडळ यांचे  

मालकीAया ूवाशी बस वाअतुक वाहनांमDये बसून करावयाAया ूवाशी आरFण पGती 

संदभा)तील िनयम. 

(३.२) हवी असले8या मािहतीचा काय)काळ : सन २०१३ पयIत. 

(३.३) हJया असले8या मािहतीसंदभा)तील िवःततृ िववरण असलेले ूL खाली िदललेे ूL 

 ब. ३.३.१ ते ूL  ब. ३.३.७ यांची आप8याकडील मािहती उ=रे िलिखत ःवQपात िमळावी. 

ूL ूL ूL ूL बबबब.     ३३३३....३३३३....११११ - महामंडळाAया बसगाRयांAया िखडSयांमधून मोUया आकाराAया 

िपशJया आत गाडीमDये सीटवर टाकून आसन आरिFत करता येत नाही,  तरी या 

िखडSयांचा आकार वाढवता येईल काय?  

ूL ूL ूL ूL बबबब.     ३३३३....३३३३....२२२२ - महामंडळाAया बसगाRयांAया िखडSयांमधून िपशJया आत 

गाडीमDये सीटवर टाकून आसन आरिFत कर$याची पGत आप8या XYीनुसार कायदेशीर 

आहे अथवा बेकायदेशीर आहे ? 

ूL ूL ूL ूL बबबब.     ३३३३....३३३३....३३३३ - अशा ूकारे, दहशतवादी "िखडSयांमधून महामंडळाAया 

बसगाRयांमDये ःफोटके भरल8ेया िपशJया टाक$याची" शSयता आहे काय? 

ूL ूL ूL ूL     बबबब. ३३३३....३३३३....४४४४ - महामंडळाAया गाRयांमDय िखडकीतून वःतू आतमDये 

टाक8यास बसवाहक तसेच ःथानक िनयंऽक यांनी काय  काय)वाही करावी? 

ूL ूL ूL ूL     बबबब. ३३३३....३३३३....५५५५ - िनयोजीत वेळेची इिAछत बसवाहन फलाटावर लाग8यानंतर, जे 

ूवासी ूथम गाडीमDये ूवेश करतात परंतु खालील ूवाँयांनी िखडकीतून 

सामान गाडीतील सीटवर टाक8यामुळे ूथम आत गेले8या ूवाँयांना आसन उपल_ध होऊ 

शकत नाही अँया ूथम ूवाँयांनी उभे राहून ूवास करावा असा िनयम आहे काय?  

ूL ूL ूL ूL     बबबब. . . . ३३३३....३३३३....६६६६ - "ूL  ब. ३.३.१ ते ूL  ब. ३.३.६ मधील पिरिःथती संदभा)त 

महामंडळाने सव) आगर Jयवःथापक यांना कोणकोणbया सूचना आदेश िलिखत ःवQपात 

िदललेे आहेत " अँया आदेशाची  ूत उपल_ध क�न cावी.  

ूL ूL ूL ूL     बबबब. . . . ३३३३....३३३३....७७७७    ---- या सव) मािहती उ=रे िमळव$यासाठी अज)दाराला कमीत कमी 

िकती Qपये खच) dहणून आपणाकडे जमा करावे लागतील ? 

(३.४) वरील मािहती समF अथवा पोःटामाफ) त  हवी आहे? : - रिजःटर पोःटामाफ) त 

िमळावी. 

(३.५) अज)दार दािरeयरेषेखालील नfदणीकृत आहे काय? :- नाही.  

(४) ःथळ : वाई  

 

िदनांक  : ०२/माच) /२०१३.       (अज)दाराची सही ) 


