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बस चािक ि िाहकांच्या सिक समस्या सोिलिणार 

पररिहन सलमती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर यांची ग्िाही : बस ऑपरेटरशी केिी 
सलिस्तर चचाक 

   

नागपूर,ता.30. नागपरू महानगरपालिकेच्या पररवहन लवभागाच्या बस चािक व वाहकाांवर 
अन्याय होणार नाही, तयाांच्या सवव समस्या सोडलवण्यावर भर देणार असल्याची ग्वाही पररवहन 
सलमती सभापती नरें द्र (बाल्या)बोरकर याांनी लदिी. 
            सोमवारी (ता.30) मनपा मुख्याियात बस ऑपरेटर आलण कमवचारी सांघाचे प्रलतलनधी 
याांच्याशी सलवस्तर चचाव सभापती नरें द्र बोरकर याांनी केिी. 
            या बठैकीिा उपायुक्त तथा  पररवहन व्यवस्थापक राजेश मोलहते, पररवहन लवभागाचे श्रम 
अलधकारी अरूण लपपरूडे, प्रशासकीय अलधकारी रवींद्र पागे, याांलिकी अलभयांता योगेश िुांगे, िेखा 
अलधकारी लवनय भारव्दाज सुकीर सोनटक्के प्रामुख्याने उपलस्थत होते. 
            मनपा पररवहन लवभागाच्या कमवचाऱयाांच्या मागण्याांचे लनवेदन कमवचारी सांघाने पररवहन 
सलमती सभापती नरें द्र (बाल्या) बोरकर याांच्याकडे लदिे होते. तया समस्या व प्रश्न सोडलवण्यासाठी 
ही बठैक आयोलजत करण्यात आिी. 
            कमवचाऱयाांच्या मागणी समस्याांमध्ये चािक व वाहकाांच्या समस्या जाणनू घेण्यासाठी 
आगारात चौकशी कक्ष तयार करावा, पगारी एक लदवस साप्तालहक रजा, वालषवक रजा 
कायद्याअांतगवत कमवचाऱयाांना देण्यात याव्यात, पगार हा लकमान वेतन कायदयानुसार देण्यात 
यावा, या मागण्या होतया. 
            यापकैी साप्तालहक एक लदवसाची पगारी रजा देण्याची मागणी सभापती नरें द्र बोरकर याांनी 
मान्य केिी. आठवड्यात कोणताही एक लदवस सुट्टी देण्यात यावी, तयाचे पररपिक आठ लदवसात 
मिा सादर करावे, असे लनदेश सभापती बोरकर याांनी लदिे. वालषवक रजा सांदभावत एक धोरण 
लनलित करून पुढीि बठैकीत या लवषयावर साांगण्यात येईि, असे नरें द्र बोरकर याांनी साांलगतिे. 
लवना लतकीट प्रवासी आढळिा तर आता वाहकािा लनिांलबत करण्याचा अलधकार बस ऑपरेटरिा 
नसणार आहे. लवना लतलकट प्रवासी आढळिा तर रवींद्र पागे, लपपरूडे याांच्या अध्यतेखािी चौकशी 
सलमती नेमण्यात येईि, चौकशीअांती 15 लदवसाच्या आत प्रवासी भाड्याची रक्कम सांबांलधत 
वाहकाांकडून वसुि करत तयािा परत कामावर घेतिे जाईि, असेही नरें द्र बोरकर याांनी साांलगतिे. 
            प्रारां भी कोणतया ऑपरेटरकडे लकती बसेस आहे. तयाचे वेळापिक कसे याचा सांलक्षप्त आढावा 
सभापती नरें द्र बोरकर याांनी बस ऑपरेटरमा व् त घेतिा. 
             बठैकीिा आर के लसटी बस सलव्हवसेसचे लनिमणी गुप्ता, हांसा लसटी बसचे श्री पारेख, ट्रॅव्हि 
टाईम्सचे सदानांद काळकर, युलनटी सेक्युररटीचे शेखर आदमने, एसआयएसचे सांजयकुमार 
लसांग, लडम्स कां पनीचे सयूवकाांत अांबाडीकर उपलस्थत होते.   



 


