महारा राय माग प रवहन महामडं ळ,
िवभागीय कायालय, आण रोड यवतमाळ
यवतमाळ वभागाची स
ु वात 22/05/1972 रोजी झाल स
ु वातीला या

वभागात यवतमाळ, पस
ु द, व वधा! या 3

आगाराचा समावेश होता 'द 01/09/1977 रोजी वधा! आगार यवतमाळ वभागातन
ु )शासक+य कारणाLतव वेगळा झाला व
-याचा समावेश ् वधा! वभागात झाला
वधा! वभाग वेगळा झा/यानंतर यवतमाळ वभागाम1ये यवतमाळ, पस
ु द, वणी, उमरखेड, दार5हा, पांढरकवडा, नेर,
'द7स, राळे गाव असे या वभागात 9 आगार काय!रत आहे . यवतमाळ वभागाम1ये 1 काय!शाळा व 1 वभागीय काया!लय, 1
चालक ):श;ण क<=, पांढरकवडा असे 12 य>ु नट -या अंतग!त एकुण 20 बसBथानके व 233 )वाशी >नवारे स1या काय!रत आहे .
यवतमाळ वभागात आ'दवासी यव
ु कासाठE चालक ):शFण क<=ाची Bथापना पांढरकवडा येथे करGयात आल असन
ू 'ह योजना
महाराIJ शासनाने आ'दवासी वभागामाफ!त व राLय माग! पMरवहन महामंडळ माफ!त संयN
ु त Mर-या पाठवला जात आहे या
योजने म1ये आ'दवासी यव
ु क कMरता राहGयाची वस>तगह
ु कांPया
ृ ाची 5यवBथा करGयात आलेल आहे या वभागाने आ'दवासी यव
)गती साठE हे वधायक पाउल उचलले असन
ू शासनाने क/याणकार योजनेस हाथभार लावGयाचा )य-न केला आहे .

सवलत
वभागामाफ!त राबवGयात येणा-या ववध योजना.
वभागामाफ!त खालल ववध योजना राबवGयात येत आहे .
 नै:म-तीक करार.
 आवडेल तेथे )वास योजना. (4 'दवस व 7 'दवस करता)
 मा:सक )वासी पास योजना.
 Vैमा:सक )वासी पास योजना.
 वाष!क सवलत काड! योजना.
 संगणक+य व इंटरनेटYवारे आरFण सु वधा.
 ववध सामािजक घटकांना दे Gयात येणा-या सवलती.

सामािजक घटक 100%

सवलत

 माजी व काय!रत वधानमंडळ सदBय व -याचा 1 साथीदार
 BवातंV सै>नक व -याचे 1 साथीदार.
 डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर समाज भष
् परु Bकार )ा]त 5यNती व 1 साथीदार. )तीपत
ु ण
ु ^  1000/ लोकशाहर अ_नाभाउ साठे परु Bकाराथ^ व -यांचे साथीदार.
 अपंग गण
ु वंत कामगार परु Bकार )ा]त 5यNती व 1 साथीदार. )ा]त 5यNती व ववाहत साथीदार अथवा, 1 साथीदार यांना साधी `कं वा >नमआराम बसने
सवलत  11000/- पयaत.
 अजन
ु! , =ोणाचाय!, दादोजी कbडदे व व :शवछVपती परु Bकार )ा]त खेळाडु यांना वा:श!क 500 म/
ु यापयaत. कुपण पास


पंढरपरु आशाढ/ कात^क+ एकादषीला शासक+य पज
े ा मान :मळाले/या एका वारकर दांप-यास 1 वषा!साठE . 9000 इतNया म/
ु च
ु या इतक+ मोफत )वास
सवलत

 अ'ह/याबाई होळकर योजना इ. 5 वी ते 10 वी पयaत षFण घेणा-या 7ा:मण भागातील वदयाथ^नीसाठE.
 मानव वकास योजने अंतग!त ई 8 ते 12 वी पयaत षFण घेणा-या मानव वकास >नदf शांक कमी असले/या 7ा:मण भागातील वYयाथ^नीसाठE.
 शासन अgधBवीकृती धारक पVकार - साधीबस 8000 `कमी )वास भाडे म/
ु य आकान अमया!द )वास सवलत. अgधBवीकृती धारक पVकाराना )तीवष^
)>त लाभाथ^ साधी बसभाडे पVकदरानस
ु ार 8000 `क.मी. . 8267 सवलत दे Gयात येत.े
 वYयाथ^ जेवणाचे डiबे.

सवलत अंध ् व अपंग यती करता 75% सवलत
 अंध ् व अपंग यती कुटरोगी वैदयकय उपचारासाठ# अgधBवीकृती धारकांना 75 टNके सवलत दे Gयात येत.े

7ामीण भागातील वYयाथ^ करता 66.67% सवलत
 वYयाथ^ मा:सक पास सवलत
 रे BNयु होम मधील मल
ु ांना वशा!तन
ु 1 दा सहलकरता
 मब
ुं ई पन
ु व!सन कं◌े=ातील मान:सक klटया अपंग वYयाmयाPया सहलसाठE.

50% सवलतीकरता
 वYयाmयांना नै:म-तीक करारावर दे Gयात येणार सवलत.
 वYयाnया!ना मोठया सo
ु ीत मळ
ु गावी येणे जाणे, पMरFेला जाणे, शैFणीक कॅqपला जाणे, आजार आई वडीलांना भेटGयास जाGयायेGयाकरता सवलत.
 अंध व अपंग 5यNतीचे मदत>नस
 Fय रोगी, कक!रोगी वैYयक+य उपचारासाठE
 राLयातील 65 वशा!वरल जेlट नागरक
 ५ ते १२ वषा!Pया आतील मल
ु ाकडून अधf भाडे आकारले जाते

&वजे)या खेडाळू करता 33.33% सवलत
 राLय

शासनाने

परु Bकृत

केले/या

खेळाम1ये

भाग

घेतले/या

वजे-या

Bपध!कांसाठE

 मल
ु करता शासनामाफ3त मानव &वकास योजना
 मानव वकास योजने अंतग!त वग! 8 ते 12 चे शालेय वYयाथ^>न करता :शFण संBथेत जाणे व येGयाकरता मोफत 5यवBथा यवतमाळ वभागात 45 वाहने
वापरात असन
ु आणखी )वासाकरता 18 वाहने )Bतावत असन
ु मा.व.यो. अंतग!त नमद
ु केले/या तालN
ु यांना )-येक+ 2 वाहनांYवारे वाहतक
ु आराखडा तयार
करGयात येत आहे .

4वाशी5भमख
ु योजना (पासेस)
12 महने सवलत काड; योजना व अट
 200/- `कंमतीPया काडा!5दारे )वास भाडयात 12 महने 10% सवलत व रा.प. अपघातात ददु ै वी म)ु यु झा>यास अपघात नक
ु सान भरपाई यती@रत A 2
लाखापयBत &वभा संरCण. . सदर योजनेचा लाभ घेEयाकरता

A 2 चा फॉम; भAन दे णे आव'यक आहे . तसेच आय डी काड; आव'यक व )याकरता A 5 /- चा

भरणा करणे आव'यक आहे .

Hैमा5सक पास योजना
50% सवलतीIया दरात Jहणजेच 50 Kदवसांचे पैसे भAन 90 Kदवसांचा 4वास. सदर योजनेचा लाभ घेEयाकरता A 2 चा फॉम; भAन दे णे आव'यक आहे. तसेच
आय डी काड; आव'यक व )याकरता A 5 /- चा भरणा करणे आव'यक

मा5सक पास योजना
20 Kदवसांचा 4वास भाडयात महनाभर 4वास. सदर योजनेचा लाभ घेEयाकरता
)याकरता A 5 /- चा भरणा करणे आव'यक

A 2 चा फॉम; भAन दे णे आव'यक आहे . तसेच आय डी काड; आव'यक व

आवडेल तेथे 4वास
सवलतीIया दरात साMया व Nनमआराम बसने राPय प@रवहन व आंतर राPय 4वास, 7 व 4 Kदवसांचे पास उपलQध ्. सदर योजनेचा लाभ घेEयाकरता

A 2 चा

फॉम; भAन दे णे आव'यक आहे . तसेच सदर फॉम; काया;लयात उपलQध ् आहे त.

नै5म)तीक करार
शालेय महा&वदयालयातील &वदयाथR व

Sामीण भागातील शाळा यांना सामह
ु लकरता 50 टके आरTण तसेच लUन व इतर समारं भाकरता सव; 4कारIया बसेस

उपलQध ् 300 Wक.मी. पेCा अXधक कराराकरता 2 टके सट
ु .

संगणकादारे आरTण स&ु वधा
संगणकय आरCण सेवा उपलQध ् (Web side :- www.msrtc.org.in) करEयात आलेल आहे . . सदर योजनेचा लाभ घेEयाकरता

काया;लयातन
ु मोफत फॉम;

दे Eयात येतो.

राखीव आसने
महला 4वाशाकरता 6, अपंग यतीकरता 3, तसेच YवांतHय सैNनक, पHकार,आमदार, खासदार यांIयसाठ# 4)येक 2 आसने राखीव असतात.

&वशेष सेवा
१) पंढरपरू येथे आषाढ व काNत;क एकादशी Nन5म)त भरणारे याHे Nन5म)त जादा वाहतक
ू केल जाते
२) कोकणामMये गौर गणपती सणासाठ# खास जादा वाहतक
ू केल जाते
३) यवतमाळ &वभागात भरणाaया बाजार आbण याHा Nन5म)त भा&वकांसाठ# जादा वाहतक
ू केल जाते

महारा"V
Vª राTय माग; प@रवहन महामंडळ यवतमाळ &वभाग यवतमाळ
महारा"Vª राTय माग! पMरवहन महामंडळ यवतमाळ यांPया >नयंHण कF व मह-वाचे अgधकार यांचे काया!लय व दरु 1वणी
अ. .

अgधका-यांची

मोबाईल नंबर

काया!लय नंबर

1

वभाग >नयVंक

9423679081

07232 245132

2

यंV अ:भयंता (चा)

9975115248

07232 245134

3

उपयंV अ:भयंता

……..

07232 245134

4

वभा वाहतुक अgधकार

9423778732

07232 245142

5

वभा. भांडार अgधकार

9890991758

07232 242636

6

वभा लेखा अgधकार

9403048348

07232 245137

7

वभा कम!वग! अgधकार

8390273401

07232 245136

8

वभा सांियक+ अgधकार

9422871104

07232 245135

9

वभा सरु Fा व दFता अgधकार

9890479044

07232 245138

10

वभा Bथाप-य अं:भयता

……..

07232 245140

11

आगार 5यवBथापक यवतमाळ

8793647188

07232 245143

12

आगार 5यवBथापक पस
ु द

8446809347

07233 246072

13

आगार 5यवBथापक वणी

9561056583

07239 225161

14

आगार 5यवBथापक उमरखेड

9970706024

07231 237153

15

आगार 5यवBथापक दार5हा

7385633100

07238 254271

16

आगार 5यवBथापक पांढरकवडा

9403620862

07235 227514

17

आगार 5यवBथापक नेर

9422113773

07238 267767

18

आगार 5यवBथापक 'द7स

9421772004

07234 222788

19

आगार 5यवBथापक राळे गाव

9423111597

07202 202511

मांक

&व&वध ् सवलतीचे &ववरण करणा-या कम;चा-याची याद
अ. .

वभाग

अgधका-यांची नावे

हुददा

मोबाईल नंबर

सौ 4ाजता पाटल

वाह. NनयHंक

9373277006

1

यवतमाळ

2

पस
ु द

eी एम जे सहारे

वाह. NनयHंक

9822939418

3

वणी

eी एस जी राठोड

वाह. NनयHंक

8308039991

4

उमरखेड

eी ए एम नदं नवार

5

दारहा

eी आर एन राठोड

वाह. NनयHंक

9623561649

6

पांकवडा

eी बी एन पवार

वाह. NनयHंक

9823513199

7

नेर

eी एम के गायकवाड

वाह. NनयHंक

9423433945

8

KदSस

eी सी पी राठोड

वाह. NनयHंक

8857075116

9

राळे गाव

eी डी आर चौधर

वाह. NनयHंक

9404237514

7507570627

