अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्य मार्ग पररवहन महामांडळातील िमगचाऱयाांच्या वारसाांना
नोिरभरतीत ५ टक्िे आरक्षण दे ण्याबाबत
(१)

१९ (२२-१२-२०१४).

श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),

प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) राज्य मागग पररवहन महामींडळातील चालक, वाहक, मेकॅननक व इतर ताींत्रिक कमगचाऱयाींच्या
वारसाींना नोकरभरतीत ५ ्क्के आरक्षण दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ववचाराधीन प्रस्तावावर कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०३-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) राज्य शासनाने पोलीस खात्यातील कमगचाऱयाींच्या पाल्याींना ५ ्क्के आरक्षण ददले आहे .
त्याच धतीवर नोकरभरतीत स.प. महामींडळातील कमगचाऱयाींच्या पाल्याीं ना ५ ्क्के आरक्षण
दे ण्याबाबत सींचालक मींडळाने ठराव क्र. २०१४:०८:०६ दद. २६.८.२०१४ अन्वये तत्वत: मान्यता
ददली आहे . महामींडळस्तरावर कायदे शीर बाबीींचा तपासणी/ पडताळणीची प्रक्रीया सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पणे-नर्र रस्त्यावरील एस.टी. महामांडळाच्या अनेि बसेस मशरुर
शहरात न जाता बाहय मार्ागने जात असल्याबाबत
(२)

४५० (१५-१२-२०१४).

श्री.बाबराव पाचणे (मशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

वव.स. ७४ (2)
(१) पुणे जिल्हयातील शशरुर तालुका प्रवाशी सींघ्नेने पुण-े नगर रस्त्यावरील .स.्ी.
महामींडळाच्या अनेक बसेस शशरुर शहरात न िाता बाहय मागागने िात असल्याच्या तक्रारी
अनेक वेळा ववभागीय ननयींिक पण
ु े याींच्याकडे केल्या, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, शशरुर तालुक्यातील राींिणगाव गणपती, पींचताराींककत .मआयडीसी मध्ये यश इन

चौकािवळ कामगाराींना िाण्यासाठी येण्याच्या सोयीच्या दृष्ीने बस थाींबा करण्याची मागणी
सींघ्नेने अनेक वेळा ववभागीय ननयींिक पुणे याींच्याकडे केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) व (२) हे खरे .
(३) पुण-े नगर मागागवरील शशरुर बसस्थानक मागग िाणाऱया बसेसची यादी आगार व्यवस्थापक

शशरुर व शशवािीनगर याींना दे ण्यात आली असून सदरच्या बसेस शशरुर बसस्थानक मागे
िाणेबाबत सूचना ददल्या आहे त. शशरुर येथील बायपास मागागवर प्रशशक्षण वाहन नेमून बसेस
शशरुर बसस्थानक मागे वळववणेबाबतची कायगवाही केली आहे.

तसेच शशरुर तालक्
ु यातील राींिणगाींव गणपती, पींचताराींककत .मआयडीसी मध्ये यश इन

चौकािवळ कामगाराींना घेण्या/िाण्यासाठी बसथाींबा मींिूर करण्यात आला असून त्या दठकाणी
बसेस थाींबवून प्रवासी चढ/उतार केली िाते.

___________

पनवेल (ता.पनवेल, श्ज.रायर्ड) येथील एसटी आर्ारात वाहन
(३)

चालिाला वाहति
ू प्रमशक्षण ममळत नसल्याबाबत

८६८ (१५-०१-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील .स्ी आगारात वाहन चालकाला वाहतक
ू प्रशशक्षण

अगोदर शमळत नसल्यामुळे प्रवासी .स्ीखाली सापडून अपघाती मत्ृ यूचे वाढते प्रमाण

पाहता सुरक्षक्षततेववषयी साशींकता ननमागण झाली असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्या
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल .स्ी आगारामध्ये वाढत असलेल्या अपघाताच्या घ्ना रोखण्यासाठी
कमगचा-याींना प्रशशक्षण शमळण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) िानेवारी २०१४ पासन
ू पनवेल आगारातील २३ चालकाींना उिळणी प्रशशक्षण दे ण्यात आले

आहे . १६ चालकाींना वेस््नग इींडडया ऑ्ोमोबाईल असोशस.शन, चचगगे् येथे चालन शसम्युले्र
पशशक्षण दे ण्यात आलेले आहे . तसेच सी.्ी.आय, भोसरी, पुणे येथे सींगणकीय चालन चाचणी

ट्रॅ कवर १८ चालकाींना प्रशशक्षण दे ण्यात आलेले आहे . चालकाींना प्रशशक्षण दे ण्याची प्रकक्रया ही
ननयमीतपणे सुरु असुन रा.प. चालकाींकडून अपघात होणार नाहीत याबाबत दक्षता घेण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७४ (3)
खामर्ाांव (श्ज.बलडाणा) येथील बस स्थानिाचे आधकनिरिरण िरणेबाबत
(४)

९३९ (२२-१२-२०१४).

श्री.आिाश फां डिर (खामर्ाांव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाींव (जि.बुलडाणा) येथील महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाचे बस स्थानकातील
शेड मोडकळीस आले असन
ू प्रवाशाींना बसण्याची सवु वधा नाही, वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था,

सुलभ शौचालयाींची व्यवस्था, वाहनतळाची व्यवस्था, उपहारगह
ृ ाची व्यवस्था व इतर मुलभूत
व्यवस्था अपुऱया पडत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बस स्थानकावर वाढती प्रवाशाींची सींया पाहता सदर बस स्थानकाचे
आधुननकीकरण करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) बुलडाणा ववभागातील खामगाींव येथील बसस्थानकाची इमारत सुजस्थतीत आहे. बसस्थानक
०९ फला्ाींचे आहे . प्रवाशाींना बसण्यासाठी बेंचेस सुजस्थतीत आहे त. चचरीं िीलाल िाींगीड या

खािगी ट्रस्् माफगत बाींधीव पाणपोईदवारे वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था चालु आहे . परु
ु ष व
मदहलाींसाठी प्रसाधनगह
ृ ाची व्यवस्था आहे. वाहनतळास “डाींबरीकरण” सन २०११ मध्ये करण्यात
आले असून ते चाींगल्या जस्थतीत आहे .

बसस्थानकावर वाहतक
ननयींिक कक्ष अदययावत स्वरुपाचे बाींधण्यात आले असून
ु

बसस्थानकावर पींख,े परु े शी लाई्ची व्यवस्था करण्यात आली आहे . दहरकणी कक्ष, पोशलस
चौकी, उपहारगह
ु व दग्ु धिन्य पदाथागचे स््ॉल,
ृ , बुकस््ॉल, िनरल स््ोअसग, दरु ध्वनीकक्ष, दध
दच
ु ाकी वाहनतळ, रसवींतीगह
ृ , केश कतगनालय, वपण्याचे पाणी, स्िी/पुरूष स्वतींि प्रसाधनगह
ृ इ.
मुलभूत सुववधा पुरववण्यात आल्या आहे त. फळ दक
ु ान, मोबाईल शॉपी, सायबर कॅफे, झेरॉक्स
या वाणणज्य आस्थापनाींची ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्जल्हा पररवहन प्राधधिरणावर नार्ररिाांचा प्रकतकनधी घेतला नसल्याबाबत.
(५)

११७५

(खडिवासला) :

(२३-१२-२०१४).

श्री.योर्ेश

हटळे िर

(हडपसर),

श्री.मभमराव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तापिरर

(१) प्रादे शशक पररवहन बरखास्त करून जिल्हा पररवहन प्राचधकारणाची स्थापना होऊन नागररक
व शासन यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी या प्राचधकरणावर नागररकाींचा प्रनतननधी घेतला
नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या पदहल्या आठवड्यात आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागररकाींचा प्रनतननधी नसल्यामुळे ववववध योिना मागी लागण्यासाठी अनेक
अडचणी ननमागण झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

आहे ,

वव.स. ७४ (4)
श्री. हदवािर रावते (०७-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) मो्ार वाहन अचधननयम, १९८८ च्या कलम ६८(२) मधील तरतुदीनुसार प्रादे शशक पररवहन
प्राचधकरणावर कमाल २ सदस्याींची (शासकीय/अशासकीय) ननयक्
ु ती करण्याची तरतद
ू आहे.
त्यामुळे प्राचधकरणाच्या बैठका वेळोवेळी होत आहे त. अशासकीय

सदस्य नसल्याने कोणत्याही

योिना प्रलींत्रबत नसल्याने कोणत्याही योिना प्रलींत्रबत असल्याची अडचणी ननमागण झाल्याची
बाब ननदशगनास आलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील रीक्षा, रि, रॅ व्हल्स, टे म्पो, धारिाांना शासनाने योग्यता
(६)

प्रमाणपत्र घेण्यास भरमसाठ ववलांब दां ड आिारत असल्याबाबत

१५१० (१५-०१-२०१५).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यतील ररक्षा, ट्रक, ट्रॅ व्हल्स, ्े म्पो, धारकाींना शासनाने योग्यता प्रमाणपि घेण्यास
भरमसाठ ववलींब दीं ड आकारत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यातील वाहनधारकाींनी सदर ववलींब दीं ड कमी करणेबाबत
प्रादे शशक पररवहन अचधकारी कोल्हापूर याींचक
े डे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ववलींब दीं ड कमी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०४-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) प्रादे शशक पररवहन प्राचधकरण, कोल्हापरू याींनी त्याींच्या ददनाींक १.११.२०१३ रोिीच्या

बैठकीतील ठरावानुसार ऑ्ोररक्षा/मी्र/्ुररस््/लक्झरी ्ॅ क्सी/प्रवासी/मालवाहू वाहने याींच्या
योग्यता

प्रमाणपि

नुतनीकरणास

ववलींब

झाल्यास त्यासाठी

परवाना

ननलींबन

अथवा

ननलींबनाऐविी तडिोड शुल्क आकारणी ववदहत केली होती. त्यानींतर प्रादे शशक पररवहन
प्राचधकरण, कोल्हापूर याींचे दद. ४.१.२०१४ व दद.२४.१.२०१४ रोिीच्या ननणगयाप्रमाणे ववलींब दीं ड
(तडिोड) शल्
ु क कमी करण्यात आले आहे.

___________

आरे बद्रि (ता.रोहा, श्ज.रायर्ड) र्ावाच्या पनवगसनाबाबत
(७)

१७५५ (२३-१२-२०१४).

(अमलबार्) :
काय :-

श्री.धैयश
ग ील पाटील (पेण), श्री.सभार् उफग पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय पनवगसन व मदत िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रोहा शहरापासून िवळच असलेल्या आरे रुदुदक
ु या गावाला .कूण ९३ घरे असून सम
ु ारे

५०० च्या आसपास लोकाींची वस्ती आहे व हे गाव सींपूणग डगरगराच्या पाययाशी वसलेले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) सन २००० मध्ये या गावाच्या .का बािल
ू ा मोयाया प्रमाणात दरड कोसळून ५ ते ६ घरे

उदध्वस्थ झाली होती, तसेच ५ िुल,ै २००६ रोिी पुन्हा दरड कोसळ ल्याने गावातील िनता

भयशभत झाल्याने सींबध
ीं ीत अचधका-याने घ्नास्थळी पाहणी करून या गावाचे पन
ु वगसन
करण्याचे ठरववले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अदयापही या गावाचे आश्वासन ददल्याप्रमाणे पुनवगसन न झाल्याने आरे रुदुदक
ु
हे गाव आता धोकादायक जस्थतीत असून बािूला असलेल्या डगरगराला भेगा पडत आहे त

त्यामुळे हा मालकीचा भाग असलेला डगरगर खचल्यास मोयाया प्रमाणात गावावर आपत्ती
ओढवण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनेक वषाांपासन
ू धोकादायक जस्थतीत असलेल्या या गावाच्या पुनवगसनासाठी
शासन कोणती कायगवाही करणार आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०३-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) रायगड जिल््यातील दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या गावाींची सींबींचधत
तहशसलदार व उपववभागीय अचधकारी याींच्यामाफगत पाहणी करण्याींत आली व त्या अनुषींगाने

दरड कोसळण्याच्या घ्नेचा अ्यास करणेसाठी रायगड जिल््यातील आरे बुद्रक
ु या गावासह
इतर ३४ गावाींचे सवेक्षण करणेबाबत उपमहासींचालक तथा ववभागप्रमुख भारतीय भूवैज्ञाननक
सींस्था नागपरू याींना कळववण्याींत आले आहे.

(४) दरम्यान कु्ुींबाचे पुनवगसन करण्यासाठी भूसींपादनाची कायगवाही सुरु करण्याींत आली होती.
तथावप, िशमनीचे मालकाने भूसप
ीं ादन प्रक्रीया स्थचगत करण्यासाठी मा. ददवाणी न्यायालय
अशलबाग येथे रे .म.ु नीं. ६४/२००२ अन्वये दावा दाखल केला होता. सदर दाव्यामध्ये न्यायालयाने

स्थचगती आदे श ददलेले होते. दाव्याचा ननकालही ददनाींक ६/७/२००९ रोिी लागला असन
ू मा.
न्यायालयाने सदरचा दावा कोणतेही आदे श न दे ता ननकाली काढला आहे . सदर िमीन

मालकाने त्याींची पयागयी िमीन ग् नीं. १४५/५ क्षेि १.५१.३ हे .आर. दे ण्याची तयारी दशगववली
आहे . त्यानुसार पुनवगसनाची कायगवाही सुरु करण्यात आली आहे .
___________

जळर्ाांव येथे शहर बस सेवा सरु िरण्याच्या मार्णीबाबत
(८)

२१९८ (१५-०१-२०१५).

श्री.सरे श (राजूमामा) भोळे (जळर्ाव शहर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िळगाींव

शहरामध्ये

शासनाची

शहर

बस

सेवा

सुरु करण्याची

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी ननवेदनादवारे ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१४ रोिी जिल्हा प्रशासनाकडे केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननयोिनावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) िळगाींव शहर बसस्थानक ते उत्तर महाराषट्र ववदयापीठ आणण केंद्रीय ववदयालय िळगाींव
या मागागवर ददनाींक १२.०१.२०१५ पासन
ू िळगाींव आगारामाफगत तीन ननयताींदवारे ६० परतीच्या
फेऱया सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ववठ्ठलवाडी बस डेपो पन्हा सरु िरणेबाबत
(९)

२४५४ (१५-०१-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनर्र) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर शहरालगत असलेल्या ववठ्ठलवाडी येथील राज्य पररवहन महा मींडळाचा
बसडेपो सध्या बींद जस्थतीत आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे या दठकाणाहून अत्यींत मोयाया सींयेने प्रवास करणाऱया प्रवाशाींचे हाल
होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर बस डेपो पुन्हा सुरु करणेबाबत

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत

आहे .

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) ववठ्ठलवाडी आगाराची ननयते वाडा, मुरबाड, शभवींडी, शहापूर व कल्याण या आगारात वगग
करण्याबाबतचा

ननणगय

महामींडळ

सींचालक

मींडळाचा

ठराव

क्र.

२०१३:०६:१३

ददनाींक

२५/०६/२०१३ अन्वये घेण्यात आला. त्यानस
ु ार सवग फेऱया पव
ु ीप्रमाणेच ववठ्ठलवाडी येथील

बसस्थानक मागेच चालू राहणार आहे त. सदयजस्थतीत ववठ्ठलवाडी आगार पुणग क्षमतेने कायगरत
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाटण तालक्यातील भूिांपग्रस्ताांना भूिांपग्रस्ताचे दाखले ममळणेबाबत
(१०)

२९७३ (२३-१२-२०१४).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय मदत व पनवगसन

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल््यातील पा्ण हा भक
ू ीं पग्रस्त मतदारसींघ असून या मतदारसींघात सातत्याने
लहानमोठे भक
ू ीं पाचे धक्के बसतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भूकींपाच्या धक्क्यामुळे या ववभागात मोयाया प्रमणात घराींची पडझड होवून
घराींचे मोठे नुकसान होते या नक
ग ाींधणी करण्याकररता अींशत: बाचधत
ु सानग्रस्ताींना घराींची पुनब

असणाऱयाींना २४००/- रुपये व पूणत
ग : बाचधत असणाऱयाींना ४८००/- रुपये शासनाकडून तातडीची
मदत दे ण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच पा्ण तालुक्यातील भूकींपग्रस्ताना भूकींपग्रस्ताींचे दाखले दे णेसींदभागत ददनाींक १५
िून, २००९ रोिी शासनाच्या वतीने राज्याचे तत्कालीन मदत व पुनवगसन राज्यमींिी याींनी
ववधानसभा सभागह
ृ ात शासनाच्या वतीने आश्वासन ददले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने पा्ण तालक्
ु यातील भूकींपग्रस्ताींना भक
ू ीं पग्रस्ताचे दाखले दे ण्याची
कायगवाही पूणग करण्याकररता पिव्यवहार केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, पा्ण तालुक्यातील भूकींपग्रस्त िनतेकडून दाखल्याची तसेच नुकसानग्रस्ताींना
२० वषागपूवीचा असणारा हा मदतीचा ननकष शासनाने बदलण्याची गरि आहे या मागण्या
सातत्याने होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणता ननणगय घेतला आहे वा घेण्यात येणार आहे , त्याचे
थोडक्यात स्वरुप काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१५) :(१) होय.
(२) शासन ननणगय क्र. सी.ल.स-११/०५/प्रक्र. २३९/म-३ दद. ९ िानेवारी, २००६ अन्वये अींशत:
बाचधत घराींसाठी २४००/- रुपये व पुणत
ग : बाचधत घराींसाठी ४८००/- रुपये शासनाकडून तातडीची
मदत दे णेत येत होती, तथावप शासन ननणगय क्र. सी.ल.स-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, ददनाींक ३०

िानेवारी २०१४ अन्वये अींशत: पडझड झालेल्या पक्क्या व कच्च्या घराींसठी १९००/- रुपये,
मोयाया प्रमाणावर पडझड झालेल्या पक्क्या घराींसाठी ६३००/- रुपये व कच्चा घराींसाठी ३२००/रुपये व पूणत
ग : पडझड झालेल्या पक्क्या घराींसाठी ३५०००/- व कच्चा घराींसाठी १५०००/- इतकी
मदत दे य आहे .
(३) होय.
(४) होय.
(५) दाखल्याची मागणी होते आहे , हे खरे आहे . नक
ु सानग्रस्ताींना मदतीचा ननकष शासन
ननणगय क्र. सी.ल.स२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, ददनाींक ३० िानेवारी, २०१४ अन्वये बदलणेत
आलेली आहे .
(६) प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
___________

(११)

सावली तालक्यातील (श्ज.चांद्रपूर) बसस्थानिाचे बाांधिाम तातडीने पूणग िरणेबाबत
३०२५ (१५-०१-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) चींद्रपरू जिल््यातील सावली तालक्
ू याची ननशमगती होवन
ू २२ वषग झाले असन
ू आिही राज्य

पररवहन महामींडळाचे .स.्ी.रोड सावली शहरामधून िाणा-या राज्य महामागागवर असल्याने
मोयाया प्रमाणात असलेली रहदारी व अरुीं द रस्त्यामुळे अनेकवेळा अपघात होवन
ू जिववतहानी

झालेली असून कायदा आणण सुव्यवस्थेवर पररणाम झालेला आहे . त्यामुळे सावली येथे मींिूर
असलेल्या

बसस्थानकाचे

बाींधकाम

तातडीने

पुणग

करण्याची

मागणी

लोकप्रनतननधीींसह

नागररकाींनी वेळोवेळी केलेली असल्याची मादहती ददनाींक २४ नोव्हें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास
ननदग शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सावली येथे मींिूर असलेल्या बसस्थानकाचे बाींधकाम तातडीने पूणग होण्यासाठी
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, याबाबत होणा-या ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) सावली येथे राज्य पररवहन महामींडळाच्या ४०x१० फू् आकाराचा प्रवाशी ननवारा बाींधला

आहे . सावली येथून लगतच्या िाणाऱया ६० व येणाऱया ४० फेऱया आहे त. सावली येथून सुरु
होणाऱया ४ व सींपणाऱया ४ फेऱया आहे त. सावली येथे छो्े खानी बसस्थापनक प्रस्ताववत

असून सावली येथे राज्य पररवहन महामींडळाची स्वत:ची िागा नाही. सावली शहरातील लेंडार
बगरडी तलाव बुिवुन त्यासाठी बसस्थानक बाींधण्याबाबतचा

प्रस्ताव ववचाराधीन होता. तथावप

सदरची िागा तलावाची असल्याने पाण्याचा ननचरा होणे िासदायक होत राहील. त्यामळ
ु े
बसस्थानकाींकरीता योग्य राहील अशी पयागयी िागा शोधण्याच्या प्रादे शशक व्यवस्थापक, नागपरू
व ववभाग ननयींिक याींना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नामशि श्जल््यातील धर्रणा पाटबांधारे (जलसांपदा) प्रिल्पामधील सन १९७६
पूवीच्या पनवगमसत र्ावठाणाांमये नार्री सववधा परववण्याबाबत
(१२)

३३५१ (२३-१२-२०१४).

िळवा) :

श्री.पांिज भजबळ (नाांदर्ाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा

सन्माननीय पनवगसन व मदत िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक जिल््यातील चगरणा पा्बींधारे (िलसींपदा) प्रकल्पामधील सन १९७६ पूवीच्या
पुनवगशसत गावठाणाींमध्ये नागरी सुववधा पुरववण्याबाबत ददनाींक ३१ िल
ु ,ै २०१४ रोिी नाशशक
आयुक्तालयाने शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी अींदािपिके पाठववली आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पुनवगशसत गावाींना नागरी सुववधा पुरववणे आवश्यक असल्यामुळे उक्त
अींदािपिकाींना प्रशासकीय व ववत्तीय मींिूरी दे ण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर,
२०१४ मध्ये शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अींदािपिक व प्रस्तावाींबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली व
करण्यात येत आहे ,
(४) अदयाप कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

सन

१९७६

पूवीच्या

प्रकल्पातील

पन
ु वगशसत

गावाींना

नागरी

सुववधा

पुरववणे

या

योिनेअत
ीं गगत सदय:जस्थतीत पुरेसा ननधी उपलब्ध नसल्यामुळे नाशशक जिल््यातील चगरणा

प्रकल्पातील पुनवगशसत गावाींना नागरीसुववधा पुरववण्याच्या अींदािपिकाींना प्रशासकीय मान्यता

वव.स. ७४ (9)
प्रदान करण्यात आलेली नाही. व यासींदभागत ननयेािन ववभागाच्या सूचनाींनुसार सदर योिनेचा

मूल्यमापन सशमतीमाफगत सशमतीच्या मान्यतेनींतर सदर प्रकरणी पुढील कायगवाही करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील अनेि भार्ात खरीप वपिाांच्या हां र्ाममये परे सा पाऊस न
पडल्याने खरीप वपिाांच्या झालेल्या निसानाबाबत
(१३)

३३६५ (२२-१२-२०१४).

िळवा) :

श्री.पांिज भजबळ (नाांदर्ाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा

सन्माननीय पनवगसन व मदत िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनेक भागात तसेच प्रामुयाने नाशशक जिल््यातील नाींदगाव, मालेगाींव, येवला
व अन्य तालुक्यात खरीप वपकाींच्या हीं गाममध्ये पुरेसा पाऊस न पडल्याने खरीपाची वपके वाया
िावून दषु काळाची जस्थती ननमागण झालेली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दषु काळाची जस्थती िाहीर करुन ननवारण करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायगवाही केलेली आहे वा करीत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०३-२०१५) :(१) होय.
राज्यातील .कूण २३८११ गावात खरीप वपकाींची पैसेवारी ५० पैशाींपैक्षा कमी आल्याने ददनाींक
१४.१.२०१५ रोिीच्या शासन ननणगयान्वये ्ीं चाई सदृश्य पररजस्थती िाहीर करण्यात आली आहे .

त्यामध्ये नाशशक जिल््यातील येवला, मालेगाींव व नाींदगाींव या तालुक्यातील सवगच्या सवग
गावाींची पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी आलेली आहे . तसेच नाशशक जिल््यातील .कूण १९६०
गावाींपैकी १३४६ गावाींची पैसेवारी ५० पैशाींपैकी कमी आलेली आहे .

(२) ्ीं चाई सदृश्य पररजस्थती िाहीर केलेल्या गावाींत शासन ननणगय ददनाींक १४.१.२०१५ अन्वये
खालीलप्रमाणे उपाययोिना लागू केलेल्या आहे त.
१) िमीन महसूलात सु्

२) सहकारी किागचे पन
ु गगठन

३) शेतीची ननगडीत किागच्या वसल
ु ीस स्थचगती
४) वीि त्रबलात ३३.५% इतकी सु्

५) परीक्षा शुल्कात माफी (इयत्ता १० वी व १२ वी)

६) रोहयो अींतगगत कामाींच्या ननकषाींत काही प्रमाणात शशथीलता.
७) आवश्यक तेथे वपण्याचे पाणी पुरववण्यासाठी ्ॅ कसगचा वापर.

८) ्ीं चाई िाहीर केलेल्या शेतीच्या पींपाची वीि िोडणी खींडीत न करणे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७४ (10)
िल्याण शहरातील एसटी स्टँ ड व एसटी डेपोचा बीओटी तत्वावर वविास िरण्याबाबत
(१४)

४०८० (१५-०१-२०१५).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याण येथून मोयाया प्रमाणावर बसेसची सेवा दे ण्यात येणे व लोकसींयेचे घनता िास्त

असणे, प्रवाशाींची क्षमता वाढणे, पायभत
ू सवु वधाींचा अभाव यामळ
ु े कल्याण शहरातील मध्यवती
दठकाण असलेले .स्ी स््ँ ड व .स्ी डेपो याींचा

नाशशकच्या ठक्करबाप्पा बस स््ॅ ण्ड प्रमाणे

बीओ्ी तत्वावर ववकास करण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,
(२) याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०५-०३-२०१५) :(१) व (२) कल्याण येथील लोकसींयेच्या घनतेप्रमाणे
प्रवासी सींया िास्त असल्याने बसस्थानकात प्रवाशाींकरीता मोठया प्रमाणावर बससेवा
पुरववण्यात आली असून प्रवाशाींकरीता सवग प्रवासी सुववधा पुरववण्यात आल्या आहे त. तसेच

कल्याण बसस्थानकाचा बी.ओ.्ी तत्वावर ववकास करण्याचे सध्या महामींडळाच्या ववचाराधीन
नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात स्थाकनि बेरोजर्ाराना नोि-यामये प्राधान्य ममळावे यािररता एसटी
महामांडळामये ववभार्ीय स्तरावर भरती िरण्याचा कनणगय घेतल्याबाबत
(१५)

७०८१ (०८-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.राहल जर्ताप (श्रीर्ोंदा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मश्रीफ (िार्ल) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

स्थाननक

बेरोिगाराना

नोक-यामध्ये

प्राधान्य

शमळावे

याकररता

.स्ी

महामींडळामध्ये ववभागीय स्तरावर भरती करण्याचा ननणगय घेण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी घेतलेल्या ननणगयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व आतापयगत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) उक्त .स्ी महामींडळामध्ये स्थाननक बेरोिगाराींना नोक-या दे ण्यासींदभागत सदर प्रकरणी
आतापयांत कोणता पाठपरु ावा केला वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) रा.प.महामींडळाकडे नोकर भरती करताींना सवग ववभागात .काच ददवशी .काच वेळी भरती
प्रक्रीया अींतगगत लेखी पररक्षा घेतली िाते.

वव.स. ७४ (11)
सरळसेवा भरती सन २०१५ अींतगगत स.प. महामींडळामध्ये सवग ववभागात चालक
(कननषठ) पदाची भरती प्रकक्रया राबववली िात असून भरती प्रक्रीये अींतगगत पाि उमेदवार
कोणत्याही ववभागासाठी अिग करुन शकतात व त्याच ववभागात त्याींची ननयक्
ु ती करण्यात येते.

(३) शासनामाफगत वेळोवेळी ददलेल्या ननदे शानुसार रा.प. महामींडळात भरतीप्रकक्रया राबववण्यात
येते. महामींडळाच्या भरती प्रक्रीयेमध्ये त्या त्या जिल््यातील स्थाननक पाि उमेदवार भाग घेऊ
शकतात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रामटे ि-िन्हान (श्ज.नार्पूर) रे ल्वे लाईनवर असलेले मानवरहहत रे ल्वे फाटि सरु िरणेबाबत
(१६)

९५१६ (१०-०४-२०१५).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूग रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राम्े क-कन्हान (जि.नागपूर) रे ल्वे लाईनवर असलेले मानवरदहत रे ल्वे फा्क अचानकपणे
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान बींद करण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचे रे ल्वे फा्क बींद केल्याबाबत तेथील नागररकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी
सींबींचधत अचधका-याींकडे ववरोध दशगववला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदरचे रे ल्वे फा्क तातडीने सुरू करण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) राम्े क-कन्हान (जि.नागपूर) रे ल्वे लाईन वर २०१४
मध्ये कोणतेही मानवरदहत फा्क बींद करण्यात आलेले नाही.

परीं तु, राम्े क-कन्हान ववभागातील समपार फा्क क्र. केआर -१० हे सन २००२ मध्ये

बींद करण्यात आले होते. तसेच समपार फा्क क्र.के.आर-५ व केआर-९ हे २००६ मध्ये बींद
करण्यात आले होते. वरील नतन्हीही समपार फा्कावरील वाहनाींची वाहतूक खुपच कमी
असल्याकारणाने तसेच जिल्हाचधकारी, नागपूर याींच्या सींमतीने बींद केले होते.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लोहारा तालक्यातील (श्ज.उस्मानाबाद) मािणी येथे मांजूर असलेले
(१७)

बसथाांबा अद्यापपपावेतो बाांधण्यात न आल्याबाबत

९९६१ (०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराज चौर्ले (उमरर्ा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोहारा तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) माकणी येथे मींिूर असलेले बसथाींबा अदयापपावेतो
बाींधण्यात

न

आलेल्याबाबत

व

सदर

बसथाींबा

बाींधण्यास

ववलींब

होण्यास

कारणीभूत
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असणाऱयाींवर कायदे शीर कारवाई होणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.मुयमींिी याींना दद.२९/८/२०१२ रोिी लेखी ननवेदनाव्दारे ववनींती केली होती हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी दोषीींवर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) माकणी येथे मींिूर असलेल्या बसथाींबा बाींधण्यास ककती कालावधी लागेल,
(४) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०१-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रवाशी ननवा-याच्या बाींधकामासाठी आवश्यक असलेली िागा महामींडळाच्या ताब्यात
आली नाही. महामींडळाची आचथगक जस्थती पाहता िागा ताब्यात आल्या नींतर शासन व
लोकप्रनतननधी याींचक
े डून ननधीच्या उपलब्धतेनुसार माकणी येथे प्रवाशी ननवारा बाींधणेबाबत
महामींडळाच्या स्तरावर कायगवाही करणे शक्य आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हहांर्ोली श्जल््यात राज्य मार्ग पररवहन महामांडळाचे ववभार्ीय िायागलय
(१८)

१२९६४ (०४-०४-२०१५).

अद्यापही तयार न झाल्याबाबत

श्री.तानाजी मटिले (हहांर्ोली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली हा जिल्हा अजस्तत्वात येऊन पींधरा वषागचा कालावधी होउुन ही जिल््याचे दठकाणी
महाराषट्र राज्य मागग पररवहन महामींडळाचे ववभागीय कायागलय अदयापही अजस्तत्वात आले
नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दहींगोली येथे .स.्ी. महामींडळाचे ववभागीय कायागलय सरु
ु करण्यात यावे अशी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी नोव्हें बर, २०१४ वा त्या सुमारास शासनाकडे केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत काय कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ?
श्री. हदवािर रावते (०७-०७-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) दहींगोली जिल््यातील कळमनरु ी, दहींगोली व बसमत या आगाराींचे प्रशासकीय कामकाि
सध्या परभणी येथील ववभागीय कायगलयामाफगत करण्यात येत आहे परभणी ववभागीय

कायागलयाच्या अींतगगत दहींगोली जिल््यामधील वरील तीन आगाराव्यनतररक्त परभणी, जिींतून,

गींगाखेड व पाथरी या आगाराींचे प्रशासकीय कामकाि दे खील करण्यात येत आहे . परभणी
ववभाग येथूनकेवळ सात आगाराींचे प्रशासकीय कामकाि चालववण्यात येते सदरचे कामकाि
परभणी

ववभागीय कायागलय

जिल््याअींतगगत

कोणत्याही

येथन
ू

आगाराींची

सक्षमपणे

पार

गैरसोय

होत

पाडण्यात

नाही.

येत

दहींगोली

असन
ू ,

दहींगोली

जिल््यातील

तीन

तालुक्याींसाठी नववन ववभागीय कायागलय व कायगशाळा सुरु करणे सदय:जस्थतीत महामींडळाला
आचथगक दृष्या व्यवहायग नाही.

___________
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(१९)

िोल्हापूर-िोिण रे ल्वेमार्ग जोडण्याबाबत

१३०७६ (०७-०४-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकण रे ल्वेचा वैभववाडीतील आचचगणे नावळे

वरुन बोरबे् कोल्हापूर असा कोल्हापूर

कोकणाला िोडणा-या ६४ कक.मी. च्या रे ल्वे मागागचे सवेक्षण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पजश्चम महाराषट्राबरोबर कोकणचा ववकासाचा दृष्ीकोन ठे वून कोल्हापूर-

कोकण रे ल्वेमागग िोडण्याबाबत कोल्हापूर व कोकणातील िनतेने व ववशेषतस शसींधुदग
ु ग जिल्हा
व्यापारी महासींघाने शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) नाही, तथावप वैभववाडी-कोल्हापूर मागे गगणबावडा
असा .कूण १०५ कक.मी. लाींबीचा कोकणला िोडणा-या ननयोजित नवीन रे ल्वे मागागचा सव्हे
करण्यात आला आहे .

(२) शसींधुदग
ु ग जिल्हा व्यापारी महासींघाने अशा प्रकारची मागणी शासनाकडे केलेला ददसून येत
नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
(२०)

राज्यातील मोटार रायश्व्हां र् स्िूलची पडताळणी िरण्याबाबत

१६२६८ (२६-०५-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनेक वाहन प्रशशक्षण स्कूल हे ननयमाकडे दल
ग
करुन वाहन चालववत
ु क्ष
असल्याने वाहन प्रशशक्षण स्कूलमधील तयार झालेल्या चालकाींकडून मोठया प्रमाणात अपघात

होत असून अशा वाहन प्रशशक्षण स्कूलची तपासणी करण्याचा ननणगय शासनाने माहे िानेवारी,
२०१५ वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तपासणी करण्यात आलेल्या वाहन प्रशशक्षण स्कूलपैकी ककती वाहन प्रशशक्षण
स्कूल ननयमबा्य असल्याचे आढळून आले आहे,

(३) याप्रकरणी तपासणीअींती वाहन प्रशशक्षण स्कूल ननयमबाहय चालववण्यात येत असलेल्या
वाहन प्रशशक्षण स्कूलवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२८-०८-२०१५) :(१) राज्यातील मो्ार वाहन प्रशशक्षण सींस्थाींदवारे ददल्या
िाणाऱया प्रशशक्षणाचा दिाग सुधारण्यासाठी व ननकृष् दिागच्या तसेच अपुरी साधने/ उपकरणे
असणाऱया ककीं वा गैरप्रकार करणाऱया सींस्थाींवर कठोर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने पररवहन

आयुक्त कायागलयाने दद. ४ फेरुदुवारी, २०१५ रोिीच्या पररपिकादवारे राज्यातील सवग प्रादे शशक

पररवहन कायागलयाींना राज्यातील मो्ार ड्रायजव्हीं ग स्कूलच्या तपासणीची ववशेष मोदहम
राबववण्याची सूचना ददली.
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(२) व (३) तपासणी मोदहमेत .कूण १९२४ मो्ार वाहन प्रशशक्षण सींस्थाींची तपासणी करण्यात
आली. त्यामध्ये ननयमाींची पूतत
ग ा न करणाऱया .कूण ११० प्रशशक्षण सींस्थाींची मान्यता रद्द

केली आहे . तसेच ४८ प्रशशक्षण सींस्था ननलींत्रबत करण्यात येऊन ४५७ प्रशशक्षण सींस्थाींच्या
सींचालकाींना नो्ीस िारी करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धळे श्जल््यातील दोंडाईचा येथील उधना अमरावती र्ाडी
र्ेल्या तीन वर्ागपासून बांद असल्याबाबत
(२१)

१६४५५ (११-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.पाडवी
(इर्तपूरी) :

(अक्िलिवा),

श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रर),
श्री.अममन

पटे ल

(मांबादे वी),

श्रीमती

कनमगला

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

र्ाववत

(१) दगरडाई (जि.धुळे) येथील उधना अमरावती गाडी गेल्या तीन वषागपासून उन्हाळ्याच्या सुट्टीत

सुरु असते परीं तु या वषी ही गाडी सुरु न झाल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याचे मे, २०१५
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही गाडी पूवव
ग त चालू करण्यासाठी शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. हदवािर रावते (०१-१०-२०१५) :(१) व (२) धुळे ववभागातील दोडाईचा आगाराकडून तसेच

अमरावती ववभागातील अमरावती आगाराकडून उधना अमरावती अशा मागागवर यापूवी
कोणतीही फेरी चालववण्यात आलेली नाही,

परीं तू धुळे ववभागातील दगरडाईचा आगाराकडून दगरडाईचा उधना या मागागवर अक्कलकुआ

मागे सकाळी ०६.३० वा तसेच नवापूर मागे सकाळी ०७.१५ व ११.०० वा याप्रमाणे तीन फेऱया
ननयशमत चालनात आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शहादा बस थेट धळे स्थानिापयत नेण्याबाबत
(२२)

१६५२१ (१२-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.पाडवी
पश्श्चम) :

(अक्िलिवा),

श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रर),
श्री.अममन

पटे ल

(मांबादे वी),

श्री.अस्लम

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

शेख

(मालाड

(१) धळ
ु े आगारा तफे दे वपरू बसस्थानक कायागजन्वत करण्यात आले असन
ू या बसस्थानकातन
ू
शहादाकडे येणा-या बसेस सु्त आहे त. शहादा बस थे् धळ
ु े स्थानकापयांत नेण्याबाबत

प्रवाशाींनी अनेकदा मागणी केलेली आहे असे मे २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत प्रवाशाींच्या सोयीसाठी स्थानकापयांत नेण्याबाबत शासनाने काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) धुळे शहराच्या ववस्तार लक्षात घेता प्रवाशाींना सुववधेसाठी शहरातील दे वपूर या उपनगरात
बी.ओ.्ी. तत्वावर नववन बसस्थानक बाींधण्यात आलेले आहे . दद. १८.०५.२०१३ पासून नववन

दे वपरू बसस्थानक प्रवासी सवु वधेसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आले व धळ
ु े शहरातन
ु दे वपरू

मागे बाहे रगाींवी िाणाऱया व येणाऱया फेऱयाींवरील बसेस दे वपूर बसस्थानकावर आणून तेथून
प्रवासी चढउतार सुरु करण्यात आले होते. तथावप, प्रवाशाींची सततची मागणी ववचारात घेवून

दे वपूर बसस्थानकापयांत येणाऱया सवग फेऱया पूवव
ग त धुळे मध्यवती बसस्थानकापयांत आणून व
परत तेथन
ू च सोडण्यात येत आहेत, त्यामळ
ु े प्रवाशाींची सोय झाली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य पररवहन मांडळाला दोन हजार िोटीांचा तोटा झाल्याबाबत
(२३)

१६६३८

(०६-०८-२०१५).

श्रीमती

कनमगला

र्ाववत

(इर्तपरू ी),

श्री.अममन

पटे ल

(मांबादे वी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर
(कतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात .स्ी प्रवासी सींयेत ददवसेंददवस होणारी घ्, बींद पडलेल्या .स.्ी. गाड्याींची
वाढती सींया, सोयी-सुववधाींची कमतरता यामुळे राज्य पररवहन मींडळाला दोन हिार को्ीींचा
तो्ा झाला असल्याचे माहे .वप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, .स.्ी.ला होणा-या उक्त तो्यापासून बाहे र काढण्याबाबत शासनाने काय
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०१-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
सन २०१३-१४ अखेर महामींडळास रु. १२९४.३३ को्ी सींचचत तो्ा होता. सन २०१४-१५
च्या अलेखापररक्षक्षत वावषगक लेयाींनुसार सन २०१४-१५ मध्ये महामींडळाला रु ३८२.१३ को्ी
इतका तो्ा झाला असन
ु सींचचत तो्ा रु. १६७६.४६ को्ी आहे .

वव.स. ७४ (16)
(२) प्रवासी सींयेत वाढ करण्यासाठी प्रवासी वाढवा योिना, नैशमजत्तक करारावर दे ण्यात
येणाऱया असेसच्या अ्ीमध्ये बदल, नववन वातानुकशलत शशवनेरी बसेसची खरे दी सक्षम मागग
तपासणी व अवैध वाहतक
ु ीदवारे उत्पन्न गळती रोखणे, प्रवासी आकवषगत करण्यासाठी प्रवास
भाडयात सवलत, वावषगक सवलत काडग, माशसक / िैमाशसक काडग योिनाींना व्यापक प्रशसध्दी
दे ऊन प्रवासी व उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोिना करण्यात येत आहे.
रा.प. वाहनाींचे मागगस्थ त्रबघाडाचे प्रमाण कमी करण्याकररता ववववध स्तरावर प्रयत्न करण्यात
येत असून रा.प.गाडयाींचा गत वषीचा (सन २०१३-१४) दर ०.२७ इतका असून या वषी (सन
२०१४-१५) ०.२६ इतका कमी झाला आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

कतवसा (ता.श्ज.अमरावती) येथील एसटी बसमधील िाही प्रवाशाांना कतकिट न दे ता त्याांचे पैसे
खखशात टािणाऱया वाहिाने तपासणी अधधिाऱयाांशीच अरे रावी िेल्याबाबत
(२४)

१६८१३ (११-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (कतवसा), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र जर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नतवसा (ता.जि.अमरावती) येथील .स्ी बसमधील काही प्रवाशाींना नतकक् न दे ता त्याींचे
पैसे णखशात ्ाकणाऱया वाहकाने तपासणी अचधकाऱयाींशीच वाद घातल्याचे ददनाींक २१ मे,
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गुरुकींु ि बसस्थानकावर राज्य पररवहन महामींडळाच्या अमरावती तपासणी
अचधकाऱयाींचे पथक

राम्े कवरुन मोझरी मागे अमरावती, आको् िाणारी बस क्र..म..व ४०

वाय ५४५३ ही बस उक्त बसस्थानकावर आली असताना वरील प्रकार उघडकीस आला हे
पाहता सींबींचधत बसवाहकाींवर शासनाने काय

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१९-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) दद.२१.०५.२०१५ रोिी अशी कोणतीही घ्ना घडल्याचा अहवाल प्राप्त नाही. तथापी,
दद.१९.०४.२०१५ रोिी तपासणी अचधका-याींनी राम्े कवरुन मोझरी मागे अमरावती, आको्
िाणरी बस क्र..म.०-४० वाय-५४५३ ही बस गुरुकींु ि बसस्थानकावर तपासली असता सदर
बसमध्ये १८ प्रवाशाींपक
ै ी २ प्रवासी ववनानतकक् प्रवास करताींना आढळले, कतगव्यावरील वाहकाने

ववनानतकक् आढळलेल्या प्रवाशाींकडून बसमध्ये बसलेल्या दठकाणीच नागपरू ते अमरावती
प्रवासाकररता प्रत्येकी रु.१६४/- प्रमाणे रु.३२८/- प्रवासभाडे वसल
केले होते माि तपासणी
ु
स्थळापयांत प्रवाशाींना नतकक् ददलेले नव्हते, असे तपसणीअींती ननदशगनास आले. घ्नेच्या

अनुषींगाने तपासणी अचधका-याींनी वाहकाकडे बयाण माचगतला असता वाहकाने बयाण दे ण्यास

नकार ददला. सदर प्रकरणी राज्य पररवहनदवारा वाहकास दद.१७.०६.२०१५ पासून ननलींत्रबत
करण्यात येवन
ू दद.०६.०७.२०१५ च्या पिान्वये त्याच्यावर दोषारोप पि बिावण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७४ (17)
राज्य पररवहन महामांडळाच्या मांबई सेंरल आर्ारात िमगचाऱयाांच्या
बऱयाच जार्ा ररक्त असल्याबाबत
(२५)

१६८७३ (०६-०८-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),
प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या मुींबई सेंट्रल आगारात कमगचाऱयाींच्या बऱयाच िागा ररक्त
आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे यावषीच्या .वप्रल, मे या सुट्टीच्या

हीं गामामध्ये िास्त गाड्या सोडून

अचधकतम उत्पन्न शमळण्याची .स्ी ला सींधी असताना केवळ अपु-या कमगचा-यामळ
ु े सट्ट
ु ीच्या
हीं गामातही .स्ीला पुरेसे उत्पन्न शमळून शकत नाही तसेच हिारो प्रवाशाींची गैरसोय होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई सेंट्रल आगारात
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कमगचा-याींच्या नेमणूका करण्यासाठी शासनाने काय

कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१), (२) व (३) मुींबई सेंट्रल आगारात कमगचाऱयाींच्या बऱयाच

िागा ररक्त आहे त हे पुणत
ग : सत्य नसून, वाहक-२३, सहाय्यक-१४ व शलवपक-६ अशा .कूण
४३ कमगचाऱयाींच्या िागा ररक्त असन
ू चालकाींची मींिरू ी इतकी पदे ननयक्
ु त आहे त. तसेच माहे

मे ते िल
ु ै २०१५ या कालावधीत शलवपक-२, वाहक-२, व सहाय्यक-१२ अशा .कूण १६
कमगचाऱयाींना ननयुक्त्या ददलेल्या आहे त.

राज्य पररवहन महामींडाळाच्या मुींबई आगारात माहे मे-२०१५ मध्ये गतवषीची तल
ु ना

करता सुमारे ०१ लाख कक.मी. िादा चालववले असून आगाराच्या उत्पन्नात गतवषीची तुलना
करता माहे मे-२०१५ मध्ये सुमारे रुपये २३ लाखाने वाढ झालेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील एसटी महामांडळाच्या २५० डेपो पैिर २११ डेपो तोटयात चालत असल्याबाबत
(२६)

१७०७१ (११-०८-२०१५).

श्री.सकनल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील .स्ी महामींडळाच्या २५० डेपोपैकी २११ डेपो

तो्यात चालत असल्याने

.स्ीच्या तो्यात वाढ होत आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, .स्ीच्या सवग आगारातून बसेस चालववल्या िात असून कमगचारी सींया,

बसेससाठी लागणारी सादहत्य सामुग्री, वीि, डडझेल, इत्यादीचा खचग महामींडळाच्या उत्पनापेक्षा
िास्त असल्याने तो्यात वाढ होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ७४ (18)
(३) असल्यास, .स्ी महामींडळाचा तो्ा कमी करुन डबघाईला आलेले .स्ी महामींडळ
सुजस्थतीत आणण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. हदवािर रावते (१९-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
.कूण सींचचत तो्ा वाढत आहे , माि सन २०१३-१४ च्या (रु.५७२.६२ को्ी) तल
ु नेत सन

२०१४-१५ मध्ये (रु.३८२.१३ को्ी) तो्ा कमी झाला आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) राज्य पररवहन महामींडळाचे उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रवासी वाढवा योिना, नैशमजत्तक
करारावर दे ण्यात येणा-या बसेसच्या अ्ीमध्ये शशचथलता आणने, दहरकणी सेवा आरामदायक
होण्यासाठी पुश बॅक शश् बसववणे, नववन वातानुकुशलत शशवनेरी बसेसची खरे दी, सक्षम मागग
तपासणी व अवैध वाहतुकीदवारे

उत्पन्न गळती रोखणे, प्रवासी आकवषगत करण्यासाठी

समािातील २४ ववववध घ्काींना ५० ते १०० ्क्केपयांत प्रवास भाड्यात सवलत, वावषगक
सवलत काडग, माशसक/िैमाशसक काडग योिनाींना व्यापक प्रशसध्दी दे ऊन प्रवासी व उत्पन्न
वाढीसाठी उपाययोिना करण्यात येतात.
वररल उपाययोिनाींमुळे सन २०१३-१४ मध्ये २१९ आगार तो्यात होते, ही सींया कमी

होऊन सन २०१४-१५ मध्ये २११ आगार तो्यात आले, म्हणिेच २०१३-१४ च्या तुलनेत सन
२०१४-१५ मध्ये तो्यातील आगाराींची सींया ८ ने कमी झाली आहे .
___________
राज्य पररवहन महामांडळाच्या तोयायास वाहिच जबाबदार असल्याचा कनष्ट्िशग महामांडळाने
िाढला असन
ू बडतफी, वेतनवाढ रोखणे-िपात िरण्याबाबत
(२७)

१७३२३ (०६-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.िामशराम पावरा (मशरपूर), श्रीमती कनमगला र्ाववत (इर्तपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सकनल िेदार (सावनेर), श्री.अतल सावे (औरां र्ाबाद
पूव)ग :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या तो्यास वाहकच िबाबदार असल्याचा ननषकशग महामींडळाने
काढला असून बडतफी, वेतनवाढ रोखणे-कपात करणे या उपाययोिनाींतरही पररणाम होत
नसल्याने अपहार करणा-या वाहकाींवर फौिदारी कारवाई करण्याचा ननणगय प्रशासनाने घेतला
असल्याचे माहे १९ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती दोषी आढळून येणा-या वाहकावर शासनाने काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७४ (19)
श्री. हदवािर रावते (०१-१०-२०१५) :(१) (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या .कींदरीत
कामकािाचा व नफा-तो्याचा आढावा घेतला असता महामींडळास गतवषी (२०१४-२०१५)
रु.६४५.०० को्ी इतका तो्ा झालेला असन
ू सींचचत तो्ा रु. १८३९.०० को्ी इतका झाला आहे .
सदर तो्ा येण्यास व वाढण्यास िी काही अनेक कारणे आहे त त्यापैकी काही वाहकाींनी केलेला
अपहार हे .क प्रमख
ु कारण असल्याचे ननदशगनास आलेले आहे .

राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर आहे. .वप्रल, २०११ ते माचग २०१५ या कालावधीत

४५१ वाहकाींना बडतफे, ९२३४ प्रकरणाींमध्ये वाहकाींना वेतनवाढ रोखणे/खाली आणणे व २८,९३२

प्रकरणाींमध्ये दीं डात्मक कारवाई अशी राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर कायगवाही करण्यात
आलेली आहे .
राज्य पररवहन महामींडळातील वाहकाींकडून होणाऱया अपहारावर ननयींिण ठे वण्यासाठी

असे वाहन मागग तपासणी पथकास आढळून आल्यास त्याींचेववरुध्द फौिदारी कारवाई

करण्याबाबत दद.०८.०५.२०१५ च्या पररपिकान्वे राज्य पररवहन महामींडळादवारा सच
ू ना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पणे शहरातील मयवती भार्ात असलेल्या स्वारर्ेट एस.टी बस स्थानिावर
मलभूत सववधा परववण्याबाबत प्रशासनाला अपयश आल्याबाबत

(२८)

१७६९१ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील मध्यवती भागात असलेल्या स्वारगे् .स.्ी बस स्थानकावर मल
ु भूत

सुववधा पुरववण्याबाबत प्रशासनाला अपयश आले असल्याचे माहे .वप्रल, २०१५ दरम्यान
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बसस्थानकावर पाणी इत्यादी मुलभूत सुववधा परु ववण्याबाबत शासनाने काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२९-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) मुय बसस्थानक इमारतीचे नुतनीकरण सन २००९ मध्ये करण्यात आले असन
ू

वाहनतळाचे डाींबरीकरण सन २०१० मध्ये करण्यात आलेले आहे . सातारा, बारामती व सोलापूर,
कोल्हापूर,

साींगली

बसस्थानकात

उस्मानाबादकडे

प्रवाशाींसाठी

स्वतींि

िाणाऱया

प्रनतक्षालय,

प्रवाशाींसाठी
पाणी

स्वतींि

वपण्यासाठी

बसस्थानक

पाणपोई,

असून

प्रवाशाींना

बसण्यासाठी प्रनतक्षालयामध्ये स््े नलेस स््ील खच्
ु याग बसववण्यात आल्या आहे त. आधनु नक

पध्दतीने चौकशी कक्षाची ननशमगती करण्यात आली असून प्रवाशाींच्या मादहतीसाठी सींगणकीय
उदघोषणा, बसस्थानकामध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे, मे्ल डड्े क््र बसववण्यात आले आहे त.

वव.स. ७४ (20)
बसस्थानकामध्ये सल
ु भ पध्दतीने प्रसाधनगह
ृ असून सुलभ इीं्रनॅशनल या सींस्थेकडून
शौचालयाची

दे खभाल

व

बसस्थानकावर

स्वच्छता

खािगी

ठे केदारामाफगत

केली

िाते.

बसस्थानकावर प्रवाशाींसाठी ववववध प्रकारच्या १६ वाणणज्य आस्थापना कायगरत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर येथील बसस्थानिातून मोठ्या प्रमाणात बसेसची वाहति सरु असल्याबाबत
(२९)

१८५७५ (१२-०८-२०१५).

श्री.हसन मश्रीफ (िार्ल) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू येथील बसस्थानकातन
सरु
ू मोयाया प्रमाणात बसेसची वाहतक
ु
ु असते माि
बसस्थानकाची िागा अपुरी असल्याने सातत्याने अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बसेसची वाढती लोकसींया व प्रवासी सींया ववचारात घेऊन बसस्थानकाींचे
ववस्तारीकरण करण्याची आवश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) शासनामाफगत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार सदर बसस्थानकाचे ववस्तारीकरण
करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) कोल्हापरू येथील बसस्थानकातन
ू
दै नींददन १४९५ बसेसचे आगमन व ननगगमन होते. माि सदर दठकाणच्या अपुऱया िागेमुळे
राज्य पररवहन बसेसचे अपघात होतात, ही बाब सत्य नाही.

कोल्हापूर बसस्थानक व आगार हे .काच भख
ू ींडात स्थावपत असून बसस्थानकाचा

ववस्तार ताराबाई पाकग येथील राज्य पररहवन िागेत व ववभागीय कायगशाळा .म.आय.डी.सी.

गोकूळ शशरगाींव येथे स्थलाींतर करण्याची बाब राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायगवाहीखाली
आहे .

(५) ववलींब झाला नाही.
___________
रायर्ड श्जल््यातील मांबई-र्ोवा महामार्ागवरील माणर्ाव तालक्यातील इांदापूर
बसस्थानिाची अत्यांत दयनीय अवस्था झाल्याबाबत

(३०)

१९५३३ (१६-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड

जिल््यातील

मब
ुीं ई-गोवा

महामागागवरील

माणगाव

तालुक्यातील

इींदापूर

बसस्थानकाची अत्यींत दयनीय अवस्था झाल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या
सम
ु ारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ७४ (21)
(२) असल्यास, सदर बस स्थानकाच्या रीं ग उडालेल्या शभींती, साींडपाण्याची व्यवस्था न झाल्याने
तुींबलेले पाणी, स्वच्छतागह
ग ी, अशा अनेक समस्याींने प्रवासी सींतप्त झाले आहे
ु ध
ृ ातून येणारी दग
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बस स्थानकाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, सदर बस स्थानकाची तातडीने नुतनीकरण करण्याबाबत शासनाने काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) इींदापूर बसस्थानक सन १९५२-५३
साली बाींधण्यात आले असून सदर

बसस्थानकाचे नूतनीकरण करण्यासाठी अींदािपिक

करण्याची बाब राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर कायगवाहीखाली आहे. सदर अींदािपिकात
बसस्थानकाची रीं गरीं गो्ी करणे, ग्ारे बाींधणे, स्थानकाच्या छतावर पत्र्याची शेड उभारणे,
तु्लेली कींु पणशभींत बाींधणे इत्यादी कामे अींतभत
ूग आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वैभववाडी या तालक्याच्या हठिाणी एस.टी. आर्ार उभारण्यात न आल्याबाबत
(३१)

२०३२४ (०६-०८-२०१५).

श्री.कनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वैभववाडी या नवीन तालुक्याची ननशमगती होवन
ू सदरहू तालुका शसींधुदग
ू ग जिल्हयात समावेश
होवून ३० वषागहून अचधक कालावधी लो्लेला असतानाही या तालुक्याच्या दठकाणाींहून

राज्यातील ववववध जिल्हयात तसेच वैभववाडी या तालक्
ु यातील अनेक गावाींत मोठया

प्रमाणावर .स्ी सेवा सरु
ु असतानाही आिशमतीस वैभववाडी या तालक्
ु याच्या दठकाणी .स.्ी.
आगार उभारण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैभववाडी या तालुक्याच्या दठकाणी ववनाववलींब .स्ी आगार उभारण्यात यावा

म्हणून त्या पररसरातील ग्रामस्थाींनी तसेच .स्ीतून प्रवास करणाऱया प्रवासाींनी मागील १०
वषागपासन
ू सातत्याने मा. म
ु यमींिी, मा. पररवहनमींिी, अध्यक्ष, महाराषट्र राज्य मागग, पररवहन
महामींडळ आदीींकडे लेखी ननवेदनादवारे मागणी केले ली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, वैभववाडी

या

तालुक्याच्या

दठकाणी

लवकरात

लवकर

उभारण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

.स्ी

आगार

वव.स. ७४ (22)
श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या आगार
ननशमगतीच्या ननकषानुसार वैभववाडी येथे सदय:जस्थतीत आगार ननशमगती करण्याची आवश्यकता
नाही.

मौिे वाभवे, ता.वैभववाडी येथील बसस्थानकासाठी स.नीं३६-अ क्षेि ०.६४.३६ हे क््रपैकी
१२८५.५० चौ.मी. िशमनीची ववनामुल्य मागणी ददनाींक २१.१०.२०१३ रोिीच्या पिान्वये राज्य
पररवहन महामींडळाने केली असता मसहूल ववभागाने ददनाींक २१.०८.२०१५ रोिीच्या पिान्वये
सदर िमीनीचे इमारतीसह मुल्याींकन रक्कम रु. ३८,०४,५३२.५० वसूल करण्याचे अ्ीवर कब्िे

हक्काने ववहीत अ्ी शतीच्या अचधन राहून सदर िशमन हस्ताींतररत करण्यास मान्यता
ददल्याचे राज्य पररवहन महामींडळास कळववले आहे.
तथावप, सदरचे मूल्याींकन भरणे महामींडळास शक्य नसल्याने सदरची िागा राज्य

पररवहन महामींडळास ववनामुल्य शमळण्याकररता राज्य पररवहनदवारा ददनाींक ०५.११.२०१४ च्या
पिान्वये जिल्हाचधकारी, शसींधद
ु ग
ु ग याींना ववनींती करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दे वर्ड (श्ज.मसांधदर्ग) एसटी आर्ारातून दे वर्ड-साताडाग मार्ग
पाजी अशा सोडण्यात येणाऱया र्ाडया बांद िेल्याबाबत

(३२)

२०३२८ (११-०८-२०१५).

श्री.कनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे वगड (जि.शसींधुदग
ु )ग .स्ी आगारातून दे वगड-साताडाग मागे पणिी अशा सकाळी ९ वािता
व दप
ु ारी ३ वािता सोडण्यात येणा-या गाड्या मे, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यापासून बींद
करण्यात अले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हीं गामामध्ये दोन्ही .स्ी फे-या बींद केल्यामुळे .स्ी प्रवाशाींची अत्यींत गैरसोय
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील अनेक वषागपासून बींद असलेल्या दे वगड आगारातन
ू साताडाग मागे

पणिीला िाणा-या व येणा-या .स्ी बस चालू करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०१-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) दे वगड येथून साताडाग मागे पणिी या मागागवर .वप्रल व मे, २०१५ मध्ये बस सेवा

सुरु करण्यात आली होती. तथावप, सदर फे-याींना अत्यल्प प्रवासी प्रनतसाद शमळाला असल्याने
व थे् प्रवास करणारे प्रवासी दे खील नसल्याने सदरच्या फे-या स्थचगत करण्यात आलेल्या
आहे त.

वव.स. ७४ (23)
दे वगड-साताडाग मागे पणिी येथे िाणा-या प्रवाशाींसाठी वेंगुलाग येथून सकाळी ०६.००,

०८.३०, ११.००, १४.४५ व ६.०० वािता वेंगुलाग-वास्को अशा .कूण ५ फेऱया सुरु आहे त. तसेच
दे वगड येथन
ू पणिी येथे िाण्यासाठी दे वगड-पणिी मागे कणकवली ०६.०० व ११.३० वा.
अशा दोन फे-या चालनात आहे त, या सुववधाींचा लाभ प्रवासी घेत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अिोला पररवहन िायागलय र्ेल्या ३० वर्ागपासन
ू भाडेच्या जार्ेत
असून त्याांना स्वत:ची अशी जार्ा अद्यापी नसल्याबाबत

(३३)

२१४१३ (११-०८-२०१५).

जामोद) :

श्री.र्ोवधगन शमाग (अिोला पश्श्चम), डॉ.सांजय िटे (जळर्ाव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला पररवहन कायागलय गेल्या ३० वषागपासून भाडेच्या िागेत असून त्याींना स्वत:ची
अशी िागा अदयापी शमळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या भाडेच्या िागेमध्ये कायागलय आहे त त्या दठकाणी न्यायालयाने िागा
खाली करण्याचे आदे श ददलेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत पररवहन मींडळाने जिल्हाचधकारी व शासनाकडे िागेसाठी मागणी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, अकोला पररवहन कायागलय

िागा दे ण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. हदवािर रावते (०४-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे ,
मा. न्यायालयाच्य आदे शानस
ु ार सदर भाड्याची िागा ददनाींक ३१ मे, २०१५ रोिी खाली केली

असून ददनाींक ०१ िून, २०१५ पासून हे कायागलय, ववभागीय ननयींिक, .स.्ी.महामींडळ,
अकोला या इमारतीत भाडे तत्वावर सुरु आहे,
(३) हे खरे आहे ,

(४) उपप्रादे शशक पररवहन कायागलयाची इमारत व इतर कामकािासाठी मौिे खडकी येथे १०
.कर खुली िागा जिल्हाचधकारी, अकोला याींच्याकडून ताब्यात घेतली असून त्यादठकाणी

वाहनाींची तपासणी करणे, ड्रायजव्हीं ग चाचणी घेणे इ. कामे सुरु आहे त, यादठकाणी इमारत

बाींधकामासाठी सा.बाीं.वव अकोला याींच्याकडे अींदाजित खचागसींबींधी प्रस्ताव सादर केला आहे ,
सदर बाींधकाम होईपयगत जिल्हा पररषद, अकोला याींची इमारत या कायागलयासाठी तात्पुरत्या
स्वरुपात भाडे तत्वावर उपलब्ध

करुन दे ण्याकररता जिल्हाचधकारी, अकोला याींच्याकडे

मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे ,
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७४ (24)
िोडोली (ता.पन्हाळा, श्ज.िोल्हापूर) येथील बसस्थानिाच्या दजोन्नतीबाबत
(३४)

२१८१९ (०६-०८-२०१५).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोडोली (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) या बस स्थानकामध्ये प्रनतददन १०० गाडयाींची आवक
व िावक होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोडोली बसस्थानक राषट्रीय महामागग क्रमाींक २०४ व राषट्रीय महामागग क्रमाींक
४ या महामागागना िोडणाऱया राज्य मागागवर स्थीत आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रवाशाींच्या व कमगचाऱयाींच्या सोईसाठी या बस स्थानकाला आगाराचा दिाग
दे ण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२९-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३)

कोडोली

बसस्थानक

हे

कोल्हापूर

मध्यवती

बसस्थानकापासून

३३.२

व

शशराळा

बसस्थानकापासन
२१.५ कक.मी. अींतरावर आहे . कोडोली बसस्थानकावरुन कोल्हापूर ३३,
ू

इचलकरीं िी २४, मलकापरू ३५, इस्लामपरू १७, शमरि ०२, शशराळा ३२ अशा .कूण १४३ फेऱया
चालनात आहे त.

या बसस्थानकावर ०९.०० ते १७.०० अशा पातळ्यामध्ये वाहतक
ू ननयींिकाींची

नेमणूक केलेली असून या दठकाणी ववदयाथी तसेच कमगचारी वगागना पास दे ण्याची सोय
प्रवाशाींना, आगावू आरक्षण दे ण्याची सोय उपलब्ध आहे.

महामींडळाने कोडोली बसस्थानकात

प्रवाशाींच्या व कमगचाऱयाींच्या सोयीसाठी परु े शा सवु वधा उपलब्ध करुन ददलेल्या आहे त.

महामींडळाचे आगार ननशमगती ववषयक मागगदशगक तत्वे लक्षात घेता, कोडोली या बसस्थानकाला
आगाराचा दिाग दे णे शक्य नाही,
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मसांदखेड राजा (श्ज.बलढाणा) येथील मातकृ तथग नर्रीतील बस स्थानिाांचा िारभार
एस.टी. महामांडळाच्या मेहिर आर्ारातून चालववण्यात येत असल्याबाबत

(३५)

२२३३३ (०६-०८-२०१५).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शसींदखेड रािा( जि.बुलढाणा) येथील मातनृ तथग नगरीतील बस स्थानकाचा कारभार .स.्ी.
महामींडळाच्या मेहकर आगारातन
ू चालववण्यात येतो, हे खरे आहे काय,

(२) शसींदखेड रािा येथे .स.्ी. चे स्वतींि आगार मींिूर करण्याचा प्रस्ताव बस प्रमुखाींनी
.स.्ी. महामींडळाच्या वररषठ अचधकाऱयाींकडे पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्थाननक प्रवाशाींना सोई-सुववधा दे ण्यासाठी शसींदखेड रािा येथे स्वतींत्र्य आगार
मींिूर करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७४ (25)

श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन बुलढाणा ववभागाच्या
मेहकर आगारातगगत कायागजन्वत असलेल्या मातनृ तथग नगरीतील बसस्थानकाचा कारभार राज्य
पररवहन मेहकर आगारात चालववण्यात येत असलेली बाब खरी आहे .
महामींडळाच्या

धोरणात्मक

ननणगयानुसार

नववन

आगार

ननशमगतीच्या

शसींदखेडरािा, जि.बुलढाणा येथे आगार ननशमगती ववचाराधीन आहे .

ननकषानस
ु ार

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ववद्याथी, पोलीस, अपांर् व्यक्ती पत्रिार, वररष्ट्ठ नार्ररि अशा समाजातील
ववववध घटिाांना प्रवास भाडयात सवलत दे ण्याबाबत
(३६)

२२५५४ (०६-०८-२०१५).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) .स्ी महामींडळादवारे .स.्ी. तून प्रवासासाठी शासनाच्या आदे शानुसार ववदयाथी, पोलीस,
अपींग व्यक्ती पिकार, वररषठ नागररक अशा समािातील ववववध घ्काींना प्रवास भाडयात
सवलत दे त,े हे खरे आहे काय ?
(२) असल्यास, त्याचे पैसे .स.्ी. महामींडळाकडून ददले नसल्याने िवळिवळ २ हिार को्ी
रक्कम सरकारकडून .स.्ी.महामींडळाला दे णे बाकी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सदरहू थककत रक्कम .स.्ी.महामींडळाला दे ण्याबाबत शासनाने काय काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) सवलत मल्
ु याींची प्रनतपत
ू ी शमळण्यासाठी सींबींचधत ववभागाींकडे पिव्यवहार केला असन
ू
त्याबाबतचा पाठपुरावा सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
हहांर्ोली श्जल््यातील उप-प्रादे मशि पररवहन अधधिारी या पदावर अनेि हदवसापासून
(३७)

कनयममत अधधिारी नसून प्रभारी अधधिारी असल्याबाबत

२२६४७ (०६-०८-२०१५).

श्री.तानाजी मटिले (हहांर्ोली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली जिल््यातील उप-प्रादे शशक पररवहन अचधकारी या पदावर अनेक ददवसापासून

ननयशमत उपप्रादे शशक पररवहन अचधकारी नसून प्रभारी अचधकारी असल्यामळ
ु े पररवहन
कायागलयाच्या कामकािावर ववपरीत पररणाम होत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ७४ (26)
(२) सदर, उपप्रादे शशक पररवहन अचधकारी दहींगोली या पदावर ननयशमत स्वरूपात उपप्रादे शशक
पररवहन अचधकारी अनेक ददवसाींपासून न राहण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) सदर दठकाणी ननयशमत स्वरूपात उपप्रादे शशक पररवहन अचधकाऱयाची नेमणक
ू करण्यात
येईल काय ?

श्री. हदवािर रावते (१९-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) उप प्रादे शशक पररवहन कायागलय, दहींगोली
येथील उप प्रादे शशक पररवहन अचधकारी या ररक्त पदाचा कायगभार सहाय्यक प्रादे शशक पररवहन
अचधकारी,

नाींदेड

याींचेकडे

सोपववण्यात

आला

होता.

दद.२६/०८/२०१५

रोिीच्या

शासन

आदे शान्वये सहाय्यक प्रादे शशक पररवहन अचधकारी या सींवगागतून पदोन्नतीने उप प्रादे शशक
पररवहन अचधकारी, दहींगोली हे पद भरण्यात आले आहे .
___________
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामांडळाच्या र्ाड्याांमधील तसेच
मांबईतील बेस्टच्या र्ाड्याांमधील प्रथमोपचार पेटीत और्धे नसल्याबाबत
(३८)

२२६९३

(०८-०९-२०१५).

डॉ.मममलांद माने (नार्पूर उत्तर) :
करतील काय :-

श्री.सकनल

मशांदे

(वरळी),

अॅड.भीमराव

धोंडे

(आष्ट्टी),

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील महाराषट्र राज्य मागग पररवहन महामींडळाच्या बहुताींश गाड्याींमधील तसेच
मुींबईतील बेस््च्या बहुताींश गाड्याींमधील प्रथमोपचार पे्ीत औषधे नसल्याची बाब माहे िून,
२०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे आणण सदरहू प्रथमोपचार पे्याींमध्ये
प्रवाशाींच्या सुरक्षेववषयी ककमान प्राथशमक स्तरावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेली औषधे
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबाची

आहे ,

कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसचे दरवषी वाहन
परवाना नुतनीकरण केले िाते. त्यावेळी प्रथमोपचार पे्ी व प्रथमोपचार औषधे या बाबी
बसेसमध्ये बसवणे मो्ार वाहन कायदा सी..म.व्ही.आर. १९८९ प्रमाणे बींधनकारक आहे.

प्रथमोपचारपे्ी व सादहत्याची तपासणी करुनच बसेस आर्ीओ कायागलयाकडून पास केल्या
िातात.

बेस्् उपक्रमाची बससेवा मुींबई महानगर क्षेिातील पररसरात कायगरत आहे . तेथे

वैदयकीय मदत सहि उपलबध होऊ शकते. त्यामळ
ु े बेस्् उपक्रमाच्या बसमध्ये प्रथमोपचार
पे्ी लावण्याबाबत महाराषट्र मो्ार वाहन ननयम १९८९ च्या ननयम १९२ नुसार सू् दे ण्यात
आली आहे .
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(२) व (३) प्रथमोपचार सादहत्य खरे दी करण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळादवारा ददनाींक
०३.१०.२०१२ च्या पररपिकानुसार सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

राज्य पररवहन बसेसमध्ये प्रथमोपचार पे्ी व प्रथमोपचार सादहत्य परु ववण्यासाठी सन

२०१५-१६ करीता करार करण्यात येवून सदर कराराची मुदत दद.१२.०७.२०१६ पयांत आहे .

नवीन बस साींगाड्याींची खरे दी करताींना बस साींगाड्याींमध्ये प्रथमोपचार पे्ी सादहत्याचा

कक्सह पुरवठा हात असल्यामुळे ते सादहत्य नवीन बसबरोबर पुरववण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पणे स्टे शन व मशवाजीनर्र बसस्थानिािडे स्थाकनि प्रशासनाचे दलगक्ष होत असल्याबाबत
(३९)

२३५६१ (०६-०८-२०१५).

श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनर्र) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ग होत असल्याचे
ु े स््े शन व शशवािीनगर बसस्थानकाकडे स्थाननक प्रशासनाचे दल
ु क्ष
माहे .वप्रल, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले असल्याचे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर स्थानकातील वेश्या व्यावसानयक, मदयपी, पाकी्माराींची सींया िास्त
असल्याने प्रवाशाींच्या सुरक्षक्षततेचा प्रश्न उपजस्थत झाला आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रवाश्याींच्या सरु क्षक्षततेबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) पण
ु े स््े शन व शशवािीनगर बसस्थानकावर राज्य पररवहन प्रशासनाकडून पोलीस
कक्षासाठी स्वतींि िागा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे . ध्वननक्षेपनाव्दारे प्रवाशाींच्या
सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीने

व

चोर,

णखसेकाप,ू

पाकक्मारापासन
ू

सावध

राहण्याबाबत

बसस्थानकावरुन वाींरवार सूचना ददल्या िातात व सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने बसस्थानकावर
सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहे त आणण कामचगरीवरील चालक/वाहकाींना याबाबत
सूचना ददल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
साांर्ली येथे बीओटी तत्वावर नवीन बसस्थानि बाांधण्याबाबतत
(४०)

२३५८५ (११-०८-२०१५).

श्री.धनजांय (सधीर) र्ाडर्ीळ (साांर्ली) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली येथील राज्य पररवहन महामींडळाचे मध्यवती बस स्थानक अनेक वषागपूवीचे िुने
असल्यामळ
ु े या दठकाणी बस वाहतुकीची
आहे काय,

कगरडी होऊन याचा

प्रवाशाींना िास होत आहे , हे खरे
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(२) असल्यास, हे पूवीचे िुने बस स्थानक पाडून याच दठकाणी बीओ्ी तत्वावर नवीन
बसस्थानक बाींधण्याबाबतत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) साींगली येथील िुने बसस्थानक पाडून सन ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये माधवनगर येथे
छो्े खानी बसस्थानक व आगार कायगशाळा बाींधणे व साींगली येथे प्रशस्त बसस्थानक व्यापारी

सींकुलासह बाींधा वापरा-हस्ताींतर करा या तत्वावर बाींधन
ू दे णेबाबत ई ननववदा प्रशसध्द करण्यात
आली होती. माि त्यास प्रनतसाद न शमळल्याने पुढील कायगवाही झाली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िात्रज (श्ज.पणे) एसटी थाांब्यावर स्वच्छतार्ह
ृ , वपण्याच्या पाण्याची सोय, बसण्यािररता आसने
तसेच सभोवताली हदवे नसल्याबाबतची तक्रारीिडे दलगक्ष होत असल्याबाबत

(४१)

२३७०१ (११-०८-२०१५).

श्री.मभमराव तापिरर (खडिवासला) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कािि (जिल्हा) पुणे चौकातील मध्यवती .स्ी थाींब्यावरुन पणिी, कोकण कोल्हापूर,
सातारा, साींगली येथे ददवसभरात ३०० ते ४०० गाड्या िात असून हिारो प्रवाशी येत
असताींनाही या .स्ी थाींब्यावर स्वच्छतागह
ृ , वपण्याच्या पाण्याची सोय, बसण्याकररता आसने

तसेच सभोवताली ददवे नसल्याबाबतची तक्रार प्रवाशाींनी वारीं वार सींबींचधत अचधकाऱयाींकडे केली
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या तक्रारीकडे सींबींचधत अचधकारी दल
ग करीत आहे त हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या .स्ी थाींब्यावर प्रवाशाींकररता आवश्यक त्या सोयी सुववधा व सुरक्षेसींदभागत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१९-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) पण
ु -े सातारा मागागवरील कािि चौक, जि.पण
ु े येथे प्रवाशाींची चढ-उतार करण्यासाठी

बसथाींबा दे ण्यात आला असून ववनावाहक फे-याींचे बुकीींगसाठी दोन पाळ्याींमध्ये वाहक ननयुक्त
करण्यात आलेले आहे त. यादठकाणी मागग ननवारा बाींधण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळाच्या
मालकीची िागा नसल्यामळ
ु े ववभाग ननयींिक, राज्य पररवहन,

पुणे याींच्याकडून िागा

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत आयक्
ु त, पुणे महानगरपाशलका आणण उपायुक्त, भस
ू ींपदान व
व्यवस्थापन, पण
े डे पिव्यवहारादवारे ववनींती करण्यात आलेली आहे .
ु े महानगरपाशलका याींचक
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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अमरावती आर्राला नववन बसेस परववण्याबाबत
(४२)

२४०७५

(हहांर्णघाट) :

(०६-०८-२०१५).

डॉ.सकनल

दे शमख

(अमरावती),

श्री.समीर

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िणावार

(१) अमरावती आगारातील .स.आर.डी.सी च्या िवळपास ५०% बसेस नादरु
ु स्त असून
त्यासाठी सादहत्याची पत
ग ा होत असल्याने सींयक्
ु त
ु त .स.्ी कमगचारी सशमतीने ददनाींक १०
डडसेंबर, २०१४ रोिी त्यासुमारास कामबींद आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्या अनुषींगाने सादहत्याचा पुरवठा तसेच नववन बसेस अमरावती आगाराला
पुरववण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
अमरावती आगारातील नादरु
ु स्त बसेसची सींया १०% पेक्षा कमी आहे . कमगचाऱयाींनी

आींदोलन केले होते ही बाब खरी आहे .

(२) अमरावती आगाराकररता गत ३ वषागमध्ये ३१ व चालू वषी माहे िुल,ै २०१५ पयांत ८ अशा
.कूण ३१ नववन वाहनाींचा परु वठा करण्यात आला असन
ू याच कालावधीत १६ बसेस मोडीत
काढल्या आहे त.

महामींडळाच्या धोरणाप्रमाणे प्रवासी वाहने मोडीत काढण्याचे आयुमागन १० वषागवरुन ८

वषागपयांत भाींडवली उपलब्धतेनुसरी ्प्या्प्याने अींमलात आणण्याचे धोरण ननजश्चत करण्यात
आलेले आहे. माि, राज्य पररवहन, अमरावती आगारातील बसेसचे सरासरी आयम
ु ागन ४ वषे ९
मदहने इतके आहे.

आगारास सामानाचा पुरवठा ननयशमत केला िात असून आगाराींमध्ये वाहनाींची दे खभाल

ननयोजित कायगक्रमाींतगगत दै ननक, दशददनीय, िैमाशसक डॉककीं ग अशा प्रकारे करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दे वरी (श्ज.र्ोंहदया) तालक्यात पररवहन ववभार्ाचे मसमा तपासणी िेंद्र सरु िरण्याबाबत
(४३)

२४०९१ (०६-०८-२०१५).

श्री.सांजय पराम (आमर्ाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ता.दे वरी, जिल्हा गोददींया येथील .न..च.६ वरील पररवहन ववभागाचे शसमा तपासणी
केंद्राची पण
ू ग इमारत व इतर सोयीींनी सदर शसमा तपासणी केंद्र तयार असन
ू अिन
ु पयांत सदर
शसमा तपासणी केंद्रे सुरु झालेले नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे शासनाचे महसुलीमध्ये फारच नक
ु सान होत आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने शसमा तपासणी केंद्र सुरु करण्यासाठी काय कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७४ (30)
श्री. हदवािर रावते (०५-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
सदर शसमा तपासणी नाक दद.०७.०८.२०१५ पासून कायागजन्वत झाला आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या पाल्याांना पररवहन
खात्याच्या नोिरभरतीत प्राधान्य दे ण्याबाबत
(४४)

२४४२१

(०६-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण जर्ताप (धचांचवड) :
काय :-

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्रर),

श्री.अममन

पटे ल

(मांबादे वी),

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या पाल्याींना पररवहन खात्याच्या नोकरभरतीत
प्राधान्य दे ण्यात येईल अशी घोषणा पररवहन मींिी महोदयाींनी ददनाींक ४ िून, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या मा.पररवहन मींिी महोदयाींनी केलेल्या घोषणेनुसार उक्त प्रश्नाबाबत
कोणती अींमलबिावणी करण्यात आली,

(३) असल्यास, आतापयांत ककती राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या पाल्याींना पररवहन
ववभागानी नोकऱया ददल्या त्याचा तपशील काय आहे ,
(४) तसेच राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या पाल्याींना पररवहन ववभागात नोक-या
दे ण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) होय.
(२), (३), (४) व (५) राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या पाल्याींना नोकरभरतीत
प्राध्यान्य दे ता येईल ककीं वा कसे, याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
___________
मोहदा (ता.िेळापूर, श्ज.यवतमाळ) या र्ावी दारुबांदी िरण्याबाबत
(४५)

२४८६२ (३०-०७-२०१५).

श्री.राज तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोहदा (ता.केळापरू , जि.यवतमाळ) या गावी ५० ्क्के मदहलाींनी दारुबींदी करावी अशी

मागणी जिल्हाचधकाऱयाींना केली आणण तसा शासन ननणगय असताना सुध्दा बऱयाच गावात
याींची अमींलबिावणी होताना ददसत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७४ (31)
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. तथावप ग्रामपींचायत मोहदा
येथे दारुबींदी करण्याबाबतचे प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील एस.टी. महामांडळाच्या माणर्ाव-श्रीवधगन मार्ागवरील
(४६)

एस.टी.बस. नादरुस्त वाहने बांद िरण्याबाबत

२५०८० (०६-०८-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील .स.्ी. महामींडळाच्या माणगाव-श्रीवधगन मागागवरील .स.्ी.बस. मध्ये िास्त
प्रवासी भरुन माणगाव पुढील घा् चढत असताना रुदेक व क्लच काम करण्याचे अचानग बींद

होऊन बस मागे येऊनदरीत कोसळून मोठी दघ
ग ना/मनुषय हानी होण्याची घ्ना प्रवाशाींच्या व
ु ्
इतर वाहन चालकाींच्या प्रसींगवधानामुळे बसच्या मागील ्ायरना दगडाींचा अडसर लावल्यामुळे
सदरहू आपघात ्ळण्याची
आहे , हे खरे आहे काय,

बाब ददनाींक ७ िन
ू ,२०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास

ननदशगनास आली

(२) असल्यास, राज्यातील .स.्ी. महामींडळाच्या मालकीच्या बसेस खराब, नादरु
ु स्त अवस्थेत
असताना ही ग्रामीण भागात त्याींचा वापर केला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील नादरु
ु स्त, खराब वाहने कायम स्वरुपी बींद करुन त्याऐविी नवीन

वाहने वापरात आणण्याची मागणी िागरुक नागररक, ववववध प्रवासी/.स.्ी कमगचारी सींघ्ना,
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुयमींिी, मा.मींिी (परीवहन) याींच्याकडे माहे .वप्रल वा २०१५ वा त्या
सुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनामाफगत नादरु
ु स्त वाहने बींद करुन त्याऐविी नवीन वाहने
वापरात आणण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,

ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२३-११-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) रायगड ववभागातून .कूण ४२३ ननयते चालववण्यात येत असून त्यासाठी .कूण ५१२

बसेस उपलब्ध आहे त. मागील तीन वषागत ऑगस््, २०१५ अखेर माणगाींच आगारास ११,
श्रीवधगन आगारास २१, रायगड ववभागास ११९ नवीन वाहने ददली असन
ू या कालावधीत

माणगाींव व श्रीवधगन आगारातन
ू तसेच रायगड ववभागातून .कूण १०३ वाहने मोडीत काढण्यात
आली आहे त.

राज्य पररवहन प्रवासी बसेसचे आयुमागन १० वषागवरुन ८ वषागपयांत भाींडवली उपलब्धतेनुसार

्प्या्प्याने अींमलात आणण्याचे धोरण राज्य पररवहनादवारा ननजश्चत करण्यात आलेले आहे ,

राज्य पररवहन महामींडळामधील उपलब्ध बसेसचे सरासरी आयम
ु ागन ४.०९ वषग व ६.०८ लाख
कक.मी. .वढे असून रायगड ववभागातील उपलब्ध बसेसचे सरासरी आयुमागन ४.०८ वषग व ४.७६
लाख कक.मी .वढे आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७४ (32)
वपशोर घाटात एस.टी. बसला झालेला अपघात
(४७)

२५१७६ (०६-०८-२०१५).

श्री.अब्दल सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कन्नड डेपोची

.स.्ी.बस वपशोर घा्ात दघ
ग नाग्रस्त झाली असून या अपघातात
ु ्

नाचनवेल येथील ६५ वषीय मदहलेचा िागीच मत्ृ यू झाला असून बसमधील २३ प्रवासी गींभीर
िखमी झाले असल्याचे माहे मे, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे
आहे ,
(२) असल्यास, या अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय
(३) असल्यास,चौकशीअींती मत्ृ यू झालेल्या मदहलेच्या कु्ुींबाला तसेच २३ गींभीर िखमी
झालेल्या प्रवाश्याींना शासनाने

आचथगक मदत दे ण्याबाबत काय कायगवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) व (२) होय.
(३) सदर अपघातात मत्ृ यू झालेल्या मदहला प्रवाशाच्या कु्ुींबाला रु. १०,०००/- दे ण्यात आले

असून त्याचे वारसास “पी” फॉमग दे ण्यात आला आहे . माि, मयताच्या नातेवाईकाींनी
न्यायालयात दावा दाखल केला असल्यामुळे नुकसान भरपाई अदा करता आली नाही.

अपघातात २१ प्रवासी व कतगव्यावररल चालक/वाहक असे २३ िण िखमी झाले असन
ू

२१ िखमी प्रवाशाींपैकी १४ िखमी प्रवाशाींना रु. १३,०००/- आचथगक तत्काशलन मदत दे ण्यात
आली. तसेच सवग िखमी प्रवाशाींना “पी” फॉमग दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोला श्जल््यातील उपप्रादे मशि पररवहन िायागलय (आरटीओ)
(४८)

२६१७६ (१२-०८-२०१५).

िमगचाऱयाांसाठी सववधा नसल्याबाबत

श्री.र्ोवधगन शमाग (अिोला पश्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील उपप्रादे शशक पररवहन कायागलय (आर्ीओ) .स.्ी. महामींडळास
ववभागीय कायागलयात स्थानाींतररत झाले आहे परीं त,ु या कायागलयात कमगचा-याींसाठी सवु वधा
नसल्यामळ
ु े

झाडाखाली बसन
ू मो्रवाहन ननररक्षकाींना काम करावे लागत असल्याचे ददनाींक

३१ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला जिल््यातील उपप्रादे शशक पररवहन कायागलय (आर्ीओ) .स.्ी.
महामींडळास ववभागीय कायागलयात सुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७४ (33)
श्री. हदवािर रावते (०९-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
ववभाग ननयींिक, अकोला याींनी उपप्रादे शशक कायागलय, अकोला कररता त्याींची वापरात
नसलेली कॅन््ीनची िागा व त्यास लागन
ू .क कक्ष असे शमळून .कूण १४२८ चौ.फु् .वढीच
इमारत उपलब्ध करुन ददली आहे . सदर िागा अपूरी पडत आहे.

(२) ववभाग ननयींिक, .स्ी महामींडळ, अकोला याींना त्याींच्या इमारतीमधील अनतररक्त कक्ष
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ववनींती करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा पररषद, अकोला याींची
इमारत या कायागलयासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भाडे तत्वावर उपलब्धकरुन दे ण्याकररता
जिल्हाचधकारी, अकोला याींच्याकडे मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे .

उपप्रादे शशक पररवहन कायागलयाची इमारत व इतर कामकािासाठी मौिे खडकी येथे १०
.कर खुली िागा जिल्हाचधकारी, अकोला याींच्याकडून घेतली असून त्यादठकाणी वाहनाींची
तपासणी करणे, ड्रायजव्हीं ग चाचणी घेणे इ.कामे सुरु आहे त. यादठकाणी इमारत बाींधकामासाठी
सा.बाीं.वव. अकोला याींच्याकडे अींदाजित खचागसींबींधी प्रस्ताव सादर केला आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांबई-र्ोवा महामार्ागच्या पनवेल-पळस्पे ते इांदापूर रस्ता रुां दीिरणाच्या िामात
घरे , मांहदरे , तसेच एसटी बसथाांबे हटववण्यात आल्याबाबत

(४९)

२६५०६ (१२-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई-गोवा

महामागागच्या

पनवेल-पळस्पे

ते

इींदापूर

८४

कक.मी.

लाींबीच्या

रस्ता

रुीं दीकरणाच्या कामात या भागात महामागागलगत असले ली घरे , मींददरे , तसेच .स्ी बसथाींबे
ह्ववण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तात्काळ .स्ी बसथाींबे न उभारल्यास प्रवाशाींनी तीव्र आींदोलन करण्याचा
पवविा घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती

शासनाने काय

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त

श्री. हदवािर रावते (२९-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) रस्ता रुीं दीकरणाच्या कामात राज्य पररवहन महामींडळाचे बसथाींबे ह्ववण्यात आले आहे त.
महामागागच्या

रुीं दीकरणात

ह्ववण्यात

आलेले

मागगननवारे

महामागागचे

रुीं दीकरणाचे

काम

झाल्यानींतर ते पन्
ु हा बाींधन
ू शमळण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावरुन सींबींचधत
प्राचधकरणाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७४ (34)
उस्मानाबाद श्जल््यातन जाणा-या सोलापूर ते जळर्ाव रे ल्वे मार्ागचे िामाबाबत
(५०)

२७५२१ (१२-०८-२०१५).

(पराांडा) :

श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहल मोटे

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल््यातुन िाणा-या सोलापूर ते िळगाव रे ल्वे मागागचे सवेक्षण झालेले
असन
ू ते काम अदयाप मागी लागलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा रे ल्वे मागग झाला तर कुलस्वाशमनी आई तुळिाभवानी वास्तव्य असलेले
तुळिापूर रे ल्वेच्या नकाशावर येणार आहे , त्याचबरोबर मराठवाडयातील अनेक गावे रे ल्वेला
िोडली िाणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल््यातील प्रवाश्याींची मागणी तसेच उस्मानाबाद सारया मागासलेल्या
जिल््याच्या ववकासासाठी
आला वा येत आहे ,

या रे ल्वे मागागकररता शासनस्तरावरुन कोणता पाठपरु ावा करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०५-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) सदर प्रकल्पाचा सवेक्षण अहवाल रे ल्वे मींिालयास २५.३.२०१३ रोिी सादर करण्यात
आला आहे . प्रकल्पाची अींदाजित ककीं मत रु. ३२३८ को्ी व वावषगक परतावा दर (-) ५.६९%
आहे . रे ल्वे बोडागने प्रकल्प स्थचगत ठे वला आहे . प्रकल्पास रे ल्वे मींिालयाची अदयाप मींिूरी
शमळालेली नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

