अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पण
ु े जिल्ह्यातील आांबेगाव तालक्
ु यातील माळीण गावाचे पन
ु ववसन िरण्याबाबत
(१)

५२७२ (१०-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उर्व
पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.अबू आिमी (मानखूदव मशवािीनगर), श्री.शरददादा सोनावणे

(िुन्नर), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस), श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.रुपेश म्हात्रे े (मभवांडी
पव
ू )व , डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :
सन्माननीय पन
ु ववसन व मदत
िायव मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील आींबेगाव तालुक्यातील माळीण गावावर िुल,ै २०१४ च्या दरम्यान

काळाने झडप घातलेल्हया गावाींचे कायमस्वरुपपी पन
ु ववससनाचा िनीी न िमळाल्हयामळ
ु े माळीणचे
पन
ु ववससन रखडल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास िनदर्वसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माळीणच्या कामयमस्वरुपपी पुनववससन िनीी उपलब्ी करुपन दे ऊन माळीण
गावाचे पुनववससन करण्याबाबत कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) आददवासी ववकास ववभागाकडून िनीी उपलब्ी न झाल्हयाने महसूल व वन ववभागामार्वसत
िनीी उपलब्ीतेबाबत ददनाींक ३१/०३/२०१५ रोिी र्ासन िनणवसय िनगवसिमत करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९८ (2)
भोर (जि.पुणे) येथील अविड वाहनाांचा बांद िेलेला परवाना पूवव
व त सुरु िरणेबाबत.
(२)

५२९७ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भोर (जि.पुणे) येथील अविड वाहनाींचा बींद केलेला परवाना व वाहनाींचे नूतनीकरण पूवव
वस त
सुरुप करणे कामी लोकप्रितिनीी याींनी ददनाींक ६ मे, २०१४ व ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१४ रोिी
वा त्यादरम्यान मा.प्रादे िर्क पररवहन अधीकारी, पुणे याींना िनवेदन ददले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, प्रस्तुत प्रकरणी र्ासनाकडून काय कायवसवाही करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२८-०८-२०१५) :(१) या ववषयासींदभावसत लोकप्रितिनीीनी माहे िल
ु ै व
ऑगस्् २०१४ मध्ये पाठववलेली िनवेदने पुणे प्रादे िर्क पररवहन कायावसलयास प्राप्त झाली
आहे त.

(२) िर्बीर कायावसलयाच्या दठकाणी र्क्त हलक्या वाहनाींच्या योयतयता प्रमाणपत्ाींचे नूतनीकरण
करण्याचा िनणवसय घेतला आहे .

पररवहन सींवगावसतील मध्ये व अविड वाहनाींच्या योयतयता प्रमाणपत् नत
ू नीकरणासींबींधीचे

कामकाि आळीं दी रोड कायावसलय, पुणे येथे करण्यात येत आहे .

पुणे ववभागातील पुण,े सातारा, सोलापूर, कोल्हहापूर, साींगली या पाच जिल्ह्यातील

अविड वाहनाींच्या परवान्यासींबींीी चालक चाचणीचे कामकाि एस.्ी. महामींडळाच्या मध्यवती

प्रिर्क्षणसींस्था, भोसरी येथील चाचणी पथावर घेण्यात येत होते. तथावप, ताींत्रत्क अडचणीमळ
ु े
चाचणी पथ बींद करावा लागल्हयाने सदय:जस्थतीत पुणे कायावसलयातील उमेदवाराची सदर चाचणी
आळीं दी रोड कायावसलय, पुणे येथे घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सावली पररसरातील हिारो प्रवाशाांना नागपूरच्या प्रवासापासून वांधचत िेले असल्हयाबाबत
(३)

५४८८ (०४-०४-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) चींद्रपूर जिल्ह्याींतगवसत तालूका मुख्यालय असलेल्हया मुख्य बािारपेठ असलेल्हया सावली
गावातून पुवी गडधचरोली व्हाया सावली नागपूर आणण नागपूर व्हाया सावली गडधचरोली या

एस.्ी.बसेस पुवी दररोि सकाळी ६.३०, ८.३०, १०.३०, दप
ु ारी १२.३०, १.३०, ४.३०, सायींकाळी

६.००, रात्ौ १०.०० वािता ये-िा करीत होते, परीं तू अचानक सावलीमध्ये प्रवासी िमळत

वव.स. ९८ (3)
नसल्हयाचे कारण साींगून या सववस एस.्ी. बसेस महामींडळाने बींद करुपन सावली पररसरातील
हिारो प्रवार्ाींना नागपूरच्या प्रवासापासून वींधचत

केले असल्हयाची मादहती ददनाींक १०

िानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास िनदर्वसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सावली वरुपन नागपूर आणण नागपूर वरुपन सावली एस.्ी. बसेस पुन्हा सुरुप
करण्यासाठी व्यापारी मींडळ, नागरीक अनेक वेळा आींदोलन करुपन लेखी िनवेदनादवारे तसेच

लोकप्रितिनीीींनी सुध्दा वेळोवेळी मागणी करुपन सुध्दा एस.्ी. महामींडळाींनी अदयापही एकही
एस.्ी बसेस सुरुप केलेली नसल्हयामुळे नागरीकाींत तीव्र असींतोष िनमावसण होत असल्हयाची
मादहती िनदर्वसनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रवार्ाींच्या सेवस
े ाठी हे

त्रिद वाक्य वापरणाऱ्या एस.्ी. महामींडळाच्या

अधीकाऱ्याींनी सावली व्हाया मूल नागपूर आणण नागपूर व्हाया मूल सावली या बसेस पूवीच्याच
वेळेपत्कानस
ु ार सुरुप करण्यासाठी कोणती कायवसवाही केलेली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची सववससाीारण कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२०-०८-२०१५) :(१) व (२) सावली गावातन
ू नागपूरकररता गडधचरोली
आगारातून १०.३० व दप
ु ारी १६.३० अर्ा दोन र्ेऱ्या चालववण्यात येत होत्या. या र्ेऱ्याींना

प्रवासी प्रितसाद नसल्हयामळ
ु े व कमी उत्पन्नामळ
ु े सन २००४ पासून बींद केल्हया आहे त. परीं तु
सावली गावालगत १२ कक.मी. अींतरावर असलेल्हया मल
ू या मख्
ु य बसस्थानकावरुपन मल
ू ते
नागपूरकररता ०७.१५, ०८.१५, ११.४५ व १४.४५ वािताच्या र्ेऱ्या सरुप
ु आहे त. तसेच सावली ते
मूलकररता दर १५ िमिन्ाींनी र्ेऱ्या उपलब्ी आहे त.

(३) सावली येथून नागपूर मागे मूल र्ेरी पुवीच्या वेळापत्कानुसार सुरुप करण्याऐविी सावली

येथन
ू ०९.४५ व १७.४५ वािता अर्ा दोन र्ेऱ्या राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावरुपन सरुप
ु
करण्याबाबतची बाब कायवसवाहीखाली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रताांसाठे िेंद्र शासनािडून अद्याप आधथवि मदत न ममळाल्हयाबाबत
(४)

५५५९ (०४-०४-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),
श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव

(१) राज्यातील दषु काळरस्स्ताींसाठी केंद्र र्ासनाकडून अदयाप आधथवसक मदत न िमळाल्हयाने

र्ासनाने आकजस्मकता िनीीतून दोन हिार को्ी रुपपयाींची तरतद
ू करण्याचा िनणवसय घेतला
आहे हे ददनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास िनदर्वसनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ासनाने दषु काळरस्स्ताच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे कोणता पाठपुरावा केला
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९८ (4)
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी िे ज्ञापन पाठववण्यात आले होते त्यानुषींगाने केंद्र र्ासनाकडून
राज्याला रुप.१९६२.९९ को्ी इतका िनीी मींिरू करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दष्ट्ु िाळग्रत शेति-याांना मदत दे ण्याबाबत
(५)

५७८४ (०४-०४-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मांब
सत्तार (मसल्हलोड),
ु ादे वी), श्री.अब्दल
ु

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम
(मोहोळ), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.डड मल्हलीिािन
ूव रे ड्डी (रामटे ि), श्री.ियांत पाटील (इलामपूर), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी),
श्री.हररष वपांपळे (मुततविापूर), श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :
मदत िायव मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व

(१) राज्य र्ासनाकडून राज्यातील दषु काळरस्स्त र्ेतक-याींना ३ हिार ९२५ को्ी रुपपयाींची मदत
दे ण्याची घोषणा ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोिी करण्यात आली होती हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दषु काळरस्स्त र्ेतक-याींना ववर्ेष पॅकेि दे ण्याची घोषणा झाली तरी अदयाप
र्ासन िनणवसय झाला नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या सुमारास िनदर्वसनास आले हे खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, अमरावती ववभागातील १९ लाख ९४ हिार ६७२ दषु काळरस्स्त र्ेतक-याींना मदत
िमळालेली नसल्हयाचे ही िनदर्वसनास आले हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्य र्ासनाने घोषणा केल्हयाप्रमाणे दषु काळरस्स्त र्ेतक-याींना मदत दे ण्याबाबत
तातडीने िनणवसय घेऊन याबाबत कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायवसवाही होत नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१५) :(१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .

दद.७ िानेवारी, २०१५ व दद.२ र्ेिुवारी, २०१५ च्या र्ासन िनणवसयाींन्वये एकूण रुप.४ हिार

को्ी इतका िनीी ववतरीत करण्यात आला आहे .

(३) व (४) अमरावती ववभागाला १००२.७९ को्ी िनीी उपलबी करुपन दे ण्यात आला आहे.
त्यापैकी १७,९२,३३८ र्ेतक-याींच्या बँक खात्यात रुप.९२८.३२ को्ी इतकी रक्कम िमा करण्यात
आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९८ (5)
राज्यात उत्पादि शुल्हि खात्याने नांदरु बार येथील रे ल्हवे उड्डाणपुलाखाली
निली दारुच्या ववदे शी ब्रॅण्डच्या बाटल्हया ित िेल्हयाबाबत

(६)

५८१३ (०८-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्हि मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात उत्पादक र्ुल्हक खात्याने नींदरु बार येथील रे ल्हवे उडडाणपुलाखाली सापळा रचून
नकली दारुपच्या ववदे र्ी िॅण्डच्या बा्ल्हया ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ वा त्या सुमारास िप्त
केल्हया, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याची चौकर्ी केली आहे काय ,
(३) असल्हयास, चौकर्ी अींती नकली दारुपची ववकि केल्हयाबाबत मालकाींवर र्ासनाने

कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) नकली दारुपची वविी करणारा वाहन मालक याींचे ववरुपध्द महाराषर मदय िनषेी
अधीिनयम चे कलम ६५ (अ)(इ), ८३ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे .
___________

दष्ट्ु िाळग्रत शेतिऱयाांना मदत न िरता िाहहरातीसाठे िोट्यवधी रुपये खचव िरण्याबाबत
(७)

६०४८ (०४-०४-२०१५).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),
श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील

(उमानाबाद), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे

(िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), डॉ.सरु े श (भाऊ) खाडे (ममरि), श्री.छगन भि
ु बळ
(येवला), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (ििवत) :
िायव मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व मदत

(१) दषु काळरस्स्त र्ेतक-याींना मदतीसाठी दयायला पैसे नाहीत र्ासनाच्या ितिोरीत खडखडा्
आहे असे साींगणारे र्ासनाने नोव्हें बर-डडसेंबर, २०१४ व िानेवारी, २०१५ या कालावीीत
िादहरातीवर १६ को्ी ७३ लक्ष रूपये १२ िानेवारी, २०१५ रोिी मींिरू केले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) अवकाळी पावसाने तसेच दषु काळामुळे उध्वस्त झालेल्हया र्ेतक-याींना मदत न करता
िादहरातीसाठी को्यवीी रूपये खचवस करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, यासींबींीात चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९८ (6)
श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) :(१) व (२) अींर्त: खरे आहे . आपत्ती व्यवस्थापन
अधीिनयम २००५ अन्वये आपत्ती ववषयक िनिागत
ृ ी आणण क्षमता बाींीणी करणे आवश्यक
आहे . त्यानस
ु ार आपत्ती व्यवस्थापना सींदभावसत िनिागत
ृ ी होण्यासाठी एस.्ी. बसेस, बस

स्थानकातील होडडिंयति आणण सम
ु ारे १७८०० रस्ामपींचायतीच्या िभींतीवर आपत्ती व्यवस्थापन
ववषयक मादहती नमूद करण्यासाठी रुप.५.७५ को्ी खचवस करण्यात आले आहे त.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात पाऊस व चक्रीवादळ यामळ
ु े ग्रीन हाऊस धारिाचे
मोठ्या प्रमाणात नुिसान झाल्हयाबाबत

(८)

६१६१ (०७-०४-२०१५).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई),
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िागल), श्री.भािर िाधव
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (ििवत) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्रे ी पुढील

(१) राज्यात असलेले रस्ीन हाऊस राज्य र्ासनाच्या पुढाकाराने सन २०१२-१३ या वषावसत

राबववण्यात आले मात् त्याचवषी झालेला पाऊस व चिीवादळ यामळ
ु े रस्ीन हाऊस ीारकाचे
मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रस्ीन हाउस हा ववषय राज्य वपक ववमा योिनेत समाववष् नसल्हयाने सातारा
जिल्ह्यातील रस्ीन हाऊस ीारकाींना नुकसानीचे पैसे िमळाले नाहीत, हे

खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामार्वसत चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीचे िनषकषवस काय आहे त व तदृनस
ु ार सन २०१२-१३ या वषावसत नुकसान
झालेल्हया नुकसानरस्स्ताींना नुकसानीची मदत दे णेबाबत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०९-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) होय. सन २०१२-१३ या वषावसमध्ये सातारा जिल्ह्यात पाऊस व चिीवादळ यामुळे
कोणत्याही रस्ीन हाऊसचे नुकसान झालेले नाही.
(३) होय.

(४) सन २०१२-१३ या वषावसत पाऊस व चिीवादळ यामळ
ु े नक
ु सान झालेल्हया हरीतगह
ृ ासाठी
नुकसानरस्स्ताींना एकाजत्मक र्लोत्पादन ववकास अिभयानातींगत
वस मदत अनुज्ञेय नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ९८ (7)
िोल्हहापूर येथील पन्हाळा, राधानगरी, गारगोटी या मागाववर तनयमाबाहय टे म्पो-रॅ क्स,
(९)

िीप-िांमाडर इत्यादी गाडयाांमधून प्रवासी वाहतुि होत असल्हयाची बाब

६४०५ (०४-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर येथील पन्हाळा, राीानगरी, गारगो्ी या मागावसवर िनयमाबाहय ्े म्पो-रॅ क्स,
िीप-कींमाडर इत्यादी गाडयाींमीून प्रवासी वाहतुक होत असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या दरम्यान िनदर्वसनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िनयमबाहय प्रवासी वाहतुकीला वाहतक
पोलीस व प्रर्ासन कोणतीच
ु
कारवाई करीत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२८-०८-२०१५) :(१) व (२) कोल्हहापरू प्रादे िर्क पररवहन कायावसलयाकडील

वायूवेग पथकामार्वसत एवप्रल, २०१४ ते माचवस, २०१५ या कालावीीत अवैी प्रवासी वाहतक
ू
करणाऱ्या वाहनाींचा र्ोी घेण्याकरीता ४,६३५ वाहने तपासण्यात आली. त्यापैकी दोषी

आढळलेल्हया ७३७ वाहनाींवर आवश्यकतेप्रमाणे परवाना िनलींबन/नोंदाणी िनलींबन/िप्ती/दीं ड
वसूलीची कारवाई करण्यात आली. तसेच िानेवारी ते मे, २०१५ या कालावीीत वाहतूक
पोिलसाींमार्वसत तपासलेल्हया वाहनाींपैकी दोषी आढळलेल्हया ११६ वाहनाींवर दीं डात्मक कारवाई
करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील पथिराच्या सुधाररत धोरण तसेच राज्य मागव पररवहन
महामांडळाच्या बसेसना टोलमधून वगळण्याबाबत

(१०)

६५४५

(१०-०४-२०१५).

श्री.अशोि

पाटील

(भाांडूप

पजश्चम),

श्री.ति
ु ाराम

िाते

(अणुशक्ती नगर), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर),

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांिय
पोतनीस (िमलना), श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अिय चौधरी
(मशवडी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पथकराच्या (्ोल) सुीाररत ीोरणास र्ासनाने माहे िुल,ै २०१४ मध्ये वा त्या

दरम्यान मींिरू ी ददली असन
ू नववन पथकराींच्या सी
ु ाररत ीोरणाचे स्वरुपप काय आहे व
याबाबतची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय,

(२) गेल्हया १४ वषावसत एस्ीचा तो्ा बारार्े को्ी रुपपयाींवर गेला असुन त्यात ्ोलवर ९८८
को्ी रुपपयाींचा समावेर् आहे , हे खरे आहे काय ;

(३) एस्ीला भराव्या लागणा-या करोड रुपपयाींच्या ्ोलमळ
ु े तसेच र्ासनाने िाहीर केलेल्हया

ववववी सवलतीचा परतावा र्ासनाकडून न िमळल्हयामुळे एस्ीला होत असलेले तो्ा कमी

वव.स. ९८ (8)
करण्यासाठी एस्ी गाडयास ्ोल मीुन वगळण्यात यावे तसेच ववववी सवलतीमुळे र्ासनाने

दे य असलेली करोड रुपपयाींची थकबाकी त्वरीत िमळावी, म्हणून एस्ी महामींडाळाकडून
सातत्याने राज्य र्ासनाकडे करण्यात आलेली आहे काय ;

(४) असल्हयास, एस्ी गाडयाींना ्ोलमीून वगळण्याच्या दृष्ीने तसेच ववववी सवलतीमळ
ु े

एस्ी महामींडळाची र्ासनाकडे दे य असलेली करोडो रुपपयाींची थकबाकी ववनाववलींब दे ण्याच्या
सींदभावसत र्ासनाने कोणता ठोस िनणवसय घेतला आहे.
(५) अदयापी िनणवसय घेतला नसल्हयास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०७-०९-२०१५) :(१) ददनाींक ०१ िल
ु ,ै २०१४ पासून राज्यातील ४४ पथकर
नाके व ददनाींक ०१.०६.२०१५ पासून राज्यातील १२ ्ोल नाके बींद करण्यात आले आहे त.

ददनाींक ०१.०१.२०१५ पासून सायन-पनवेल मागावसवरील खारघर येथील पथकर नाक्यावरुपन राज्य
पररवहन महामींडळाच्या बसेसना वगळण्यात आले आहे . यािर्वाय उववसररत ५३ ्ोल नाक्याींवर
राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसना वगळण्यात आले आहे .
(२) होय.
सन २०१३-१४ अखेरपयिंत महामींडळास रुप.१२९४.३३ को्ी इतका सींधचत तो्ा आहे . तसेच
सन २०१४-१५ च्या सुीाररत अींदाि पत्कानुसार रुप.५७४.०० इतकी तो्ा अपेक्षक्षत आहे. सन
२०००-०१ ते सन २०१४-१५ या कालावीीत एकूण ्ोल वरील खचवस रुप.९२०.७५ को्ी आहे .
(३) होय.

(४) व (५) ददनाींक ०१.०४.२०१४ पासून एस्ी महामींडळास दे य असलेली सवलतमुल्हयाींची

रक्कम सींबींधीत प्रर्ासकीय ववभागाने, वषावसच्या सुरवातीस महामींडळाकडे आगाऊ िमा करावी
ददनाींक ३१.०३.२०१४

पयिंत दे य असलेली प्रलींत्रबत रक्कम रुप.१३८६.०० को्ी गह
ृ ववभागामार्वसत

दे ण्याचे िनदे र् दे ण्यात आले होते. त्याप्रमाणे गह
ृ ववभागाने ददनाींक ३१.०३.२०१४ अखेर
रुप.१३८६.०० को्ी सवलत मुल्हयाींची रक्कम सन २०१४-१५ मध्ये महामींडळास अदा केलेली आहे .

सन २०१४-१५ चे एकूण सवलत मूल्हय रुप.१३४१.५९ को्ी होते. पींरतु सन २०१४-१५ च्या

अथवससींकल्हपास सींबींधीत ववभागाने तरतुद केली नाही. त्यामुळे सन २०१४-१५ च्या सवलत
मल्ह
ु याींपो्ी महामींडळास आगाऊ प्रितपत
ू ी प्राप्त झाली नाही.

सन २०१४-१५ मीील रुप.१३४१.५९ को्ीपैकी १२९.३४ को्ी राज्य पररवहन महामींडळास

प्राप्त झाले असून रुप.१२१७.२५ को्ी सवलत मुल्हय अदयाप येणे आहे . त्याकरीता सींबींधीत
ववभागाींकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

___________

राज्यातील प्रादे मशि पररवहन ववभागातील अधधिारी आ ण
िमवचा-याांची ५० टक्िे पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(११)

६६०५ (०४-०४-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रादे िर्क पररवहन ववभागातील अधीकारी आणण कमवसचा-याींची ५० ्क्के पदे
ररक्त असल्हयाने या ववभागातील कमवसचारी आणण अधीका-यावर कामाचा अितररक्त ताण पडतो
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म्हणून सदर अितररक्त पदे भरण्याचा िनणवसय पररवहन ववभागाने घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, ककती कालावीीत सदर ररक्त असलेली पदे भरण्यात येणार आहे तसेच मींब
ु ई
आणण पुणे या र्हरात तींत्र्ुध्द वाहन प्रिर्क्षण केंद्राचीही उभारणी करण्यात येणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) अदयाप या दोन्ही प्रकरणी िनणवसय वा त्याच अींमिबिावणी करण्यात आली नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त व त्यासाठी ककती कालावीी अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. हदवािर रावते (०७-०७-२०१५) :(१) दद. ३१/०३/२०१५ रोिीच्या आकडेवारीनुसार मो्ार
वाहन ववभागात अधीकारी आणण कमवसचारी याींची िमळून ३१.२० ्क्के पदे ररक्त होती.
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याची बाब कायवसवाहीखाली आहे .

(२) व (३) मो्ार वाहन ववभागातील ररक्त पदे भरण्याची कायवसवाही सरुप
ु आहे .

केंद्र र्ासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामागवस मींत्ालयामार्वसत राबववण्यात येणाऱ्या

योिनेअत
ीं गवसत सेंरल इन्स््ीट्यू् ऑर् रोड रान्सपो्वस, पुणे येथे राज्यस्तरीय इन्स््ीट्यू् र्ॉर

ड्रायजव्हीं ग, रें िनग ॲन्ड ररसचवस या सींस्थेची उभारणी करण्यात आली असून ती कायावसन्वयीत
करण्यात आली आहे .

___________
िोल्हहापूर येथील प्रादे शीि पररवहन िायावलयात अधधिाऱयाांची
५ पदे आ ण िमवचाऱयाांची २५ पदे ररक्त असल्हयाबाबत

(१२)

७१४३ (०७-०४-२०१५).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सुजित ममणचेिर

(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पढ
ु ील

(१) कोल्हहापूर येथील प्रादे र्ीक पररवहन कायावसलयात अधीकाऱ्याींची ५ पदे आणण कमवसचाऱ्याींची
२५ पदे ररक्त असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या सुमारास िनदर्वसनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदरची ररक्त पदे न भरण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, ही ररक्त पदे तातडीन भरण्यासींदभावसत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) लघु लेखक (िनम्न श्रेणी), मुख्य िलवपक (र्हर), किनषठ लेखापररक्षक / मुख्य
िलवपक (रस्ामीण) आणण वरीषठ िलवपक या पदोन्नतीसाठी अ्ी व र्ती पुणवस कररत नसल्हयाने
सदरची पदे ररक्त आहे त.

सववस साीारण बदल्हया, २०१५ मध्ये प्रादे िर्क पररवहन कायावसलय, कोल्हहापरू येथील २ ररक्त

पदाींवर मो्ार वाहन िनररक्षकाींची बदलीचे पदस्थापना करण्यात आली आहे . ग्-क मीील
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पदोन्नतीने

भरावयाच्या

पदाींवरील

कोल्हहापूर

ववभागाच्या

िनवड

सिमतीची

बैठक

दद.

१९/०३/२०१५ रोिी घेण्यात आली असून िलवपक वगीय कमवसचाऱ्याींना पदोन्नती दे ण्याची बाब
कायवसवाहीखाली आहे .

___________
खोपोली शहारातील (जि.रायगड) उपनगरासह खालापूर, दे वन्हावे, सािगाव, आडोशी व पनवेल
वाशी मागाववर धावणाऱया बसेसमध्ये महहला िांडक्टरची नेमणूि िरण्यात आल्हयाबाबत

(१३)

७२०० (०८-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पढ
ु ील

(१) खोपोली र्हारातील (जि.रायगड) उपनगरासह खालापूर, दे वन्हावे, सािगाव, आडोर्ी व
पनवेल वार्ी मागावसवर ीावणाऱ्या बसेसमध्ये मदहला कींडक््रची नेमणूक करण्यात आली असून
त्याींना मल
ू भत
ू सवु वीादे खील परु ववण्यात आल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोणकोणत्या मल
ू भूत सुववीा उपलब्ी नाहीत, व त्या सुववीा तातडीने
पुरववण्यासींदभावसत कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२०-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) खालापूर, दे वन्हावे, सािगाव, आडोर्ी व पनवेल, वार्ी येथे प्रवार्ी िनवारा / बस थाींबा
आहे या दठकाणी

प्रवार्ाींची चढ-उतार केली िाते. खोपोली बसस्थानक हे किवसत आगाराच्या

कायकक्षेत येत असल्हयामुळे किवसत आगार व पनवेल आगारामध्ये मदहला वाहकाींसाठी
ववश्राींतीगह
ु भत
ू सवु वीा परु ववल्हया आहे त.
ृ , प्रसाीनगह
ृ ाची स्वींतत् सोय अर्ा मल
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर िल्हयाण मागाववरील एस.टी.महामांडळाची सेवा बांद िेल्हयाबाबत
(१४)

७२५८ (०४-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर कल्हयाण मागावसवरील एस.्ी.महामींडळाची सेवा बींद केल्हयाने
प्रवार्ाींचे अतोनात हाल होत असल्हयाने नागररकाींमध्ये प्रचींड सींतापाचे वातावरण िनमावसण
झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ वा त्या दरम्यानच्या कालावीीमध्ये

िनदर्वसनास आले, हे खरे

आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनामार्वसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, कल्हयाण बदलापूर मागावसवरील बस सुववीा सुरुप करणेबाबत र्ासनाने कोणती
कायवसवाही केली अथवा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदवािर रावते (०१-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
बदलापूर कल्हयाण हा मागवस र्हर बस वाहतूकीच्या असून या मागावसवर र्हर बस वाहतूक

सरुप
ु करण्याबाबत राज्य पररवहन महामींडळाने उल्हहासनगर महानगरपािलकेस सन २०१० मध्ये
“ना हरकत दाखला” ददलेला आहे या मागावसवर बस वाहतूक सुरुप करण्याची िबाबदारी सींबींधीत
महानगरपािलकेची आहे.

(२) व (३) उल्हहासनगर र्हर बस वाहतुकीबाबत ददनाींक ०७.०४.२०१५ रोिी बैठक आयोजित

करुपन बैठकीत उल्हहासनगर, महानगरपािलका उपिमाकडून उल्हहासनगर, अींबरनाथ, बदलापूर
पररसरातील

र्ेऱ्या

चालववण्याबाबत

या

कल्हयाण-डोंत्रबवली

कायवसवाही

करण्याचे

िनदे र्

महानगरपािलका

दे ण्यात

आले.

पररवहन

त्यानुसार

उपिमाींकडून

राज्य

पररवहन,

महामींडळाने ददनाींक २५.०६.२०१५ च्या पत्ान्वये बैठकीत ददलेल्हया िनदे र्ानुसार उल्हहासनगर

महापािलका पररवहन उपिम सेवेची र्हर बस वाहतूक सेवा कल्हयाण-डोंत्रबवली महानगर
पािलकेकडून चालववण्याबाबत कळववण्यात आले.

तदनुषींगाने ददनाींक २३.०६.२०१५ पासून कल्हयाण डोंत्रबवली महानगरपािलका पररवहन

उपिमाींकडून वरील मागावसवर बस र्ेऱ्या सुरुप करण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबई व उपनगरामध्ये सम
ु ारे ३० हिार ऑटोररक्षा व टॅ क्सी बेिायदे शीर असल्हयाबाबत
(१५) ७३१० (०८-०४-२०१५).
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई व उपनगरामध्ये सम
ु ारे ३० हिार ऑ्ोररक्षा व ्ॅ क्सी बेकायदे र्ीर असल्हयाचे
ऑ्ोररक्षामेन्स युिनयने िनदर्वसनास आणून ददल्हयाचे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती सदर ३० हिार अनाधीकृत ऑ्ोररक्षा व ्ॅ क्सी याींचा र्ोी लावून
त्या भींगारात काढणे सींदभावसत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२८-०८-२०१५) :(१) मींब
ु ईच्या पव
ू वस आणण पजश्चम उपनगराींत अनधीकृतपणे
चालणाऱ्या ऑ्ोररक्षाींच्या चालकाींवर कारवाई करावी, असे िनवेदन मुींबई ऑ्ोररक्षा-्ॅ क्सी मेन्स
युिनयन, मुींबई याींनी एवप्रल, २०१५ मध्ये पररवहन आयुक्त कायावसलयास ददले होते.

(२) व (३) मुींबईतील प्रादे िर्क पररवहन कायावसलयाींकडील वायुवेग पथक व ववर्ेष तपासणी
पथकाींदवारे

अनधीकृतपणे

चालणाऱ्या

ररक्षाींचा

र्ोी

घेण्याकरीता

तपासणी

केली

िाते.

तपासणीत ज्या ररक्षा भींगारात काढण्यात आलेल्हया आहे त. परीं तु रस्त्यावर अनधीकृतपणे
चालताना आढळतात, अर्ा ररक्षाींवर कारवाई केली िाते. प्रादे िर्क पररवहन कायावसलय, मुींबई

(पजश्चम/पूव)वस याींचम
े ार्वसत िुल,ै २०११ मध्ये १३२, तर र्ेिुवारी, २०१५ मध्ये ६९ भींगारात
काढलेल्हया ररक्षाींचा िललाव करण्यात आला.
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तसेच दद. ०१ िून, २०१५ ते १२ िून, २०१५ या कालावीीत मुींबई व उपनगराींत अवैी

ऑ्ोररक्षा व ्ॅ क्सीसींदभावसत ववर्ेष तपासणी मोदहम राबववण्यात आली. या मोदहमेत दोषी

आढळलेल्हया ३७६० ररक्षाींवर व १२७५ ्ॅ क्सीींबर आवश्यतेप्रमाणे दीं ड वसल
ू ी/िप्ती/नोंदणी
िनलींबन/अनुज्ञप्ती िनलींबनाची कारवाई करण्यात आली.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील बोगस टॅ क्सी परवाने रद्द िेले िाणार असल्हयाबाबत
(१६)

७३६३ (०४-०४-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ४० हिार ्ॅ क्सीच्या परवान्याींच्या चौकर्ीचे आदे र् र्ासनाने ददले असून याचा
अहवाल प्राप्त होताच बोगस ्ॅ क्सी परवाने रद्द केले िाणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ्ॅ क्सीच्या परवान्याींची चौकर्ी पूणवस होऊन त्याचा अहवाल र्ासनास प्राप्त
झाला आहे काय,

(३) असल्हयास, अहवालात कोणकोणत्या बाबीींचा समावेर् आहे ,
(४) असल्हयास, अहवालाच्या अनष
ु ींगाने माहे र्ेिुवारी, २०१५ अखेर ककती ्ॅ क्सीचे परवाने रद्द
केले आहे त व अदयापी ककती प्रलींत्रबत आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०१-०९-२०१५) :(१) नाही.
(२) ते (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मद्यववक्री धोरणात िरण्यात येत असलेल्हया बदलाबाबत
(१७)

७४५९ (०४-०४-२०१५).

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शुल्हि मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सध्या सुरुप असलेल्हया मदय ीोरणात बदल करण्यात येत असन
ू यात ककरकोळ

मदय वविी िललाव पध्दतीतून करणे व मदय ववतरणासाठी नवीन महामींडळ स्थापन करण्यात
येत असल्हयाचे माहे डडसेंबर,२०१४ वा त्यादरम्यान िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,या ीोरणात आवश्यक बदल करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, दे वकर डडसलेरी याींना सदर ववषयासींदभावसत मा.मींत्ी महसल
ू याींना त्याींच्या
मागणीचे सववस्तर िनवेदन माहे नोव्हें बर,२०१४ मध्ये ददे ले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (१३-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) होय.
(४) व (५) दे वकर डडस््ीलरी याींनी ददलेल्हया िनवेदनातील मागण्या र्ासनाचे ववचाराीीन आहे त.
___________
अल्हपसांख्याि ववद्याथयाांसाठे नवीन योिना िायावन्वतयत िरण्याबाबत
(१८)

७४६७

(०७-०४-२०१५).

अॅड.आमशष

शेलार

(वाांद्रे

पजश्चम) :

सन्माननीय

अल्हपसांख्याांि वविास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अल्हपसींख्याींक ववदया्यािंना उच्च िर्क्षण दे ऊन त्याींना समािाच्या मख्
ु य प्रवाहात सामील

करण्यासाठी स्वतींत् र्ासकीय पदववका महाववदयालय तसेच अल्हपसींख्याींक बहुल ववभागाींमध्ये
मुलीींसाठी र्ासकीय वसितगह
ृ े सुरुप करण्यात येणार असल्हयाचे र्ासनाच्या ववचाराीीन आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) त्याच बरोबर, आयआय्ी मध्ये ितसरी पाळी सरुप
ु करुपन या समािातील मल
ु ाींना
रोिगारिभमुख िर्क्षण दे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वरील दोन्ही अल्हपसींख्याींक ववदया्यािंसाठी महत्वाच्या असलेल्हया योिना त्वरीत
कायावसन्वियत करण्यासाठी कोणती उपययोिना करण्यात येत आहे , वा कोणत्या स्वरुपपाची,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०८-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे. मक्
ु ताईनगर, जि.िळगावीं येथे

अल्हपसींख्याक समुदायातील ववदया्यािंकरीता र्ासकीय तींत्िनकेतन सींस्था सुरुप करण्याबातचा
िनणवसय ददनाींक २०.०५.२०१५ रोिीच्या मींत्ीमींडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे . त्याअनुषींगाने

तेथे नवीन र्ासकीय तींत्िनकेतन सरुप
ु करण्यास मान्यता दे ण्याचा र्ासन िनणवसय दद. ६ िन
ू ,
२०१५ रोिी िनगवसिमत करण्यात आला आहे .

अल्हपसींख्याक बहुल क्षेत्ामध्ये अल्हपसींख्याींक समािातील उच्च िर्क्षण घेणाऱ्या मुलीसाींठी
वसतीगह
ृ सुरुप करण्याचा र्ासन िनणवसय दद. २ माचवस, २०१० रोिी िनगवसिमत केला आहे . तसेच

राज्यातील ववववी ववदयापीठाींमध्ये उपलब्ी असलेल्हया ििमनीवर वसतीगह
ु करण्याचा
ृ सरुप
िनणवसय २० डडसेंबर, २०११ रोिी घेण्यात आला आहे .
(२) नाही.
माींडवी, मुींबई र्हर व चाींददवली, मुींबई उपनगर अर्ा २ नवीन र्ासकीय औदयोधगक

प्रिर्क्षण

सींस्था

अल्हपसींख्याींक
ववभागाच्या

आणण

ववदयमान

ववदया्यािंसाठी

४२

दस
ु री/ितसरी

र्ासकीय

पाळी

सरुप
ु

औदयोधगक
करण्यास

प्रिर्क्षण

उच्च

व

सींस्थामध्ये

तींत्

िर्क्षण

दद.२९.८.२००९ च्या र्ासन िनणवसयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्यानुसार

तेथे दस
ु री/ितसरी पाळी सुरुप आहे .
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(३) राज्य र्ासन योिनेअींतगवसत सन २००९-१० पासून आतापयिंत िागा उपलब्ी झालेल्हया

एकूण २० दठकाणी वसतीगह
ृ बाींीण्यास मान्यता व िनीी दे ण्यात आला आहे . आतापयिंत

राज्यात ४ दठकाणी अल्हपसींख्याींक समािातील मल
ु ीींसाठी वसतीगह
ु झालेली आहे त. ११ व्या
ृ े सरुप
पींचवावषवसक योिनेत केंद्रपुरस्कृत बहुक्षेत्ीय ववकास कायवसिमाींतगवसत (MsDP) राज्यातील परभणी,
वािर्म व दहींगोली जिल्ह्यात मल
ु ीींच्या ६ वसतीगह
ृ ाचे बाींीकाम करण्यात आले आहे. सदर
वसतीगह
ृ े िून, २०१५ पासून कायावसजन्वत करण्याचे आदे िर्त केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अहमदनगर-िल्हयाण रोडवरील नेती व तनमगाव वाघ
मशवारात एस.टी.बसने ५ व्यक्तीांना धडि हदल्हयाबाबत
(१९)

७७५५ (०४-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदव मशवािीनगर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नगर-कल्हयाण रोडवरील नेप्ती व िनमगाव वाघ िर्वारात एस.्ी.बसने ददनाींक २३

नोव्हें बर, २०१४ रोिी दच
ु ाकीस्वाराींना पाठीमागन
ू िोराची ीडक ददल्हयाने ४ िण िखमी व १
िा िागीच मत्ृ यम
ू ुखी पडला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी र्ेर चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, र्ेर चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,

(४) असल्हयास, सींदभावसीीन प्रश्नाच्या बाबतीत माहे िानेवारी, २०१५ अखेरपयिंतच्या कालावीीींची
सदयःजस्थती काय आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची सववससाीारण कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२९-०८-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) हे अींर्त: खरे आहे .
ददनाींक १३.११.२०१४ रोिी िखणगाव, जि.अहमदनगर येथे मो्ारसायकल अपघातामध्ये

१ व्यक्ती मत्ृ य झाल्हयाचे आढळल्हयामुळे नागररकाींनी रास्ता रोको करुपन आींदोलन केले होते.
आींदोलन कत्यािंच्या म्हणण्यानुसार ददनाींक १२.११.२०१४ रोिी पारनेर आगाराच्या नगर-पारनेर
बसने २०.४५ वािता अपघात केला असल्हयाने पोलीसाींनी बसचालकावर गन्
ु हा दाखल केला
असून सदर गुन्हा तपासणीधीन आहे .

सदर अपघाताची राज्य पररवहन महामींडळादवारा केलेल्हया चौकर्ीत हा अपघात राज्य

पररवहन महामींडळाच्या बसदवारे झाला नसल्हयाचे िनषपन्न झाले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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मौलाना आझाद आधथवि वविास महामांडळास सन २०१३-१४ आ ण सन २०१४-१५ या आधथवि
वषावत भरीव ववत्तीय भाांडवल व वविास तनधी उपलबध िरुन दे ण्याबाबत
(२०)

७७६५ (०४-०४-२०१५).

(वरळी) :

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू व मशवािीनगर), श्री.सतु नल मशांदे

सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौलाना आझाद आधथवसक ववकास महामींडळास सन २०१३-१४ आणण सन २०१४-१५ या
आधथवसक वषावसत भरीव ववत्तीय भाींडवल व ववकास िनीी उपलबी करुपन दे ण्याबाबतची मागणी
ववर्ेषत: अल्हपसींख्याींक िनप्रितिनीी, समािाच्या सेवाभावी सींस्था याींच्यावतीने मा.मुख्यमींत्ी,

मा.मींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, राज्यमींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, प्रीान सधचव अल्हपसींख्याींक
ववकास याींच्याकडे ददनाींक २५ ऑगस््, २०११ आणण माहे ऑगस््, २०१४ वा त्या सुमारास
लेखी िनवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रश्नोक्त भाग १ च्या अनुषींगाने कोणता िनणवसय दे ण्यात आला वा येत आहे ,

(३) असल्हयास, िनणवसयाचे स्वरुपप काय व व्याप्ती तसेच प्राथीत केलेल्हया मागणीच्या अनष
ु ींगाने
कोणता िनणवसय घेण्यात आला वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०८-२०१५) :(१) होय.
(२) मौलाना आझाद अल्हपसींख्याक आधथवसक ववकास महामींडळ मयावसददत, मब
ींु ई याींचे अधीकृत
भागभाींडवल रुप.२५०.०० को्ीवरुपन रुप.५००.०० को्ी करण्याचा दद. १२ िून, २०१३ रोिी र्ासन
िनणवसय िनगवसिमत केला आहे .

(३) सन २०१३-१४ या आधथवसक वषावसत महामींडळास रुप.६०.०० को्ी व सन २०१४-१५ मध्ये
रुप.३२.५० को्ी इतका िनीी दे ण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौलाना आिाद आधथवि वविास महामांडळाच्या िायावलयीन
(२१)

िामािािाचे सांपूणव सांगणिीिरण िरण्याबाबत

७७६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदव मशवािीनगर) :

अल्हपसांख्याांि वविास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौलाना

आझाद

आधथवसक

ववकास

महामींडळाच्या

कायावसलयीन

सन्माननीय

कामाकािोचे

सींपण
ू वस

सींगणकीकरण करण्याची मागणी अल्हपसींख्याींक ववकासासींदभावसत कायवस करणाऱ्या ववववी िन

प्रितिनीी, सेवाभावी सींस्थाींनी ववर्ेषत: अल्हपसींख्याींक िनप्रितिनीी, समािाच्या सेवाभावी
सींस्था याींच्यावतीने मा.मुख्यमींत्ी, मा.मींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, ववत्त व िनयोिन मींत्ी,

राज्यमींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, प्रीान सधचव अल्हपसींख्याींक ववकास याींच्याकडे ददनाींक २५
ऑगस््, २०११ आणण ऑगस््, २०१४ वा त्यासम
ु ारास लेखी िनवेदनादवारे केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रश्नोक्त भाग १ च्या अनुषींगाने कोणता भरीव िनणवसय दे ण्यात आला वा येत
आहे ,
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(३) असल्हयास, िनणवसयाचे स्वरुपप व व्याप्ती तसेच प्राथीत केलेल्हया मागणीच्या अनुषींगाने
कोणता िनणवसय घेण्यात आला वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) मौलाना आझाद अल्हपसींख्याक आधथवसक ववकास महामींडळामार्वसत राबववण्यात
येणाऱ्या थे् किवस योिना व सक्ष्
ु म पतपरु वठा योिना यासाठीचे सॉफ््वेअर तयार करण्यात
आले असन
र्ैक्षणणक किवस योिनेबाबतचे सॉफ््वेअर तयार करण्याचे काम Mahaoline
ू
याींच्यामार्वसत चालू आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौलाना आझाद आधथवि वविास महामांडळाच्या िायावलयीन िामािािािररता पूणव
व ेळ ववत्तीय
व लेखा सेवेतील अनुभवी व सक्षम लेखाधधिायावची तातडीने तनयुक्ती िरण्याबाबत

(२२)

७७६९ (०७-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू व मशवािीनगर) :

सन्माननीय

अल्हपसांख्याांि वविास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौलाना आझाद आधथवसक ववकास महामींडळाच्या कायावसलयीन कामाकािाकररता पण
वस ळ
े
ू व
ववत्तीय व लेखा सेवेतील अनुभवी व सक्षम लेखाधीकायावसची तातडीने िनयुक्ती करण्याबाबत

अल्हपसींख्याींक ववकासासींदभावसत कायवस करणाऱ्या ववववी िन प्रितिनीी, सेवाभावी सींस्थाींनी
ववर्ेषत: अल्हपसींख्याींक िनप्रितिनीी, समािाच्या सेवाभावी सींस्था याींच्यावतीने मा.मुख्यमींत्ी,

मा.मींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, ववत्त व िनयोिन मींत्ी, राज्यमींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, प्रीान
सधचव अल्हपसींख्याींक ववकास याींच्याकडे ददनाींक २५ ऑगस््, २०११ आणण ऑगस््, २०१४ वा
त्यासुमारास लेखी िनवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रश्नोक्त भाग १ च्या अनुषींगाने कोणता भरीव िनणवसय दे ण्यात आला वा येत
आहे ,

(३) असल्हयास, िनणवसयाचे स्वरुपप व व्याप्ती तसेच प्राथीत केलेल्हया मागणीच्या अनष
ु ींगाने
कोणता िनणवसय घेण्यात आला वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) मौलाना आझाद आधथवसक ववकास महामींडळाच्या कायावसलयीन कामकािाकररता
पूणव
वस ेळ ववत्तीय व लेखा सेवेतील अनभ
ु वी व सक्षम लेखाधीकारी िमळणेबाबत ववत्त ववभाग
(लेखा व कोषागारे ) याींना वारीं वार ववनींती करण्यात आली होती तदनींतर श्रीमती आर्ा आडकर,

लेखाधीकारी- वगवस-२ या दद.११.०८.२०१४रोिी प्रितिनयुक्तीने रुपिू झाल्हया होत्या. तदनींतर त्याींना
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मौलाना

आझाद अल्हपसींख्याींक

आधथवसक

ववकास

महामींडळाच्या

कायावसलयीन आदे र्ान्वये प्रत्यावतीत करण्यात आले आहे.

दद.१५.११.२०१४

रोिीच्या

तदनींतर पुन्हा लेखाधीकारी प्राप्त

झालेला नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

मौलाना आझाद आधथवि वविास महामांडळाला राज्यातील प्रत्येि जिल्ह्यात तसेच उपववभागात
अल्हपसांख्याांि लोिसांख्येच्या प्रमाणात उद्दीष्ट्ट व लक्षाांि तनजश्चत िरण्याबाबतची मागणी
(२३)

७७७२ (०८-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदव मशवािीनगर) :

अल्हपसांख्याांि वविास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौलाना

इजच्िणाऱ्याींसाठी

आझाद

आधथवसक

िर्षयवत्ृ तीची

ववकास

मागणी

महामींडळातर्े

योिनेसाठी

परदे र्ात

भरीव

आधथवसक

सन्माननीय

िर्क्षणासाठी
िनीीची

िाऊ
तरतूद

करण्याबाबतची मागणी अल्हपसींख्याींक िनप्रितिनीी, तसेच अल्हपसख्याींक ववकासासींदभावसत कायवस
करणाऱ्या सेवाभावी सींस्थाींनी ववर्ेषतः अल्हपसींख्याक िनप्रितिनीी, समािाच्या सेवाभावी सींस्था
याींच्यावतीने मा.मुख्यमींत्ी, मा.मींत्ी अल्हपसींख्याींक ववकास, ववत्त व िनयोिन मींत्ी, याींच्याकडे
ददनाींक २५ ऑगस््, २०११ आणण डडसेंबर, २०१४ वा त्या सुमारास लेखी िनवेदनाव्दारे केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रश्नोक्त भाग १ च्या अनुषींगाने कोणता भरीव िनणवसय दे ण्यात आला वा येत
आहे ,

(३) असल्हयास, िनणवसयाचे स्वरुपप व व्याप्ती तसेच प्राथीत केलेल्हया मागणीच्या अनुषींगाने
कोणता िनणवसय घेण्यात आला वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) मौलाना आझाद अल्हपसींख्याक आधथवसक ववकास महामींडळामार्वसत िर्षयवत्ृ ती योिना
अर्ी कोणतीही योिना राबववली िात नाही. मात् महामींडळामार्वसत रािीव गाींीी र्ैक्षणणक किवस
योिना व मौलाना आझाद र्ैक्षणणक किवस योिना या दोन योिना राबववल्हया िात आहे.

र्ैक्षणणक किवस योिनींअींतगवसत ववतरीत करण्यात येत आलेली रक्कम ही किवस स्वरुपपात असन
ू

सदर रक्कमेची परतर्ेड सींबींधीत ववदया्यािंचे र्ैक्षणणक वषवस पण
ू वस झाल्हयानींतर पुढील पाच
वषावसच्या कालावीीमध्ये महामींडळास करणे अनिवार्य आहे . महामंडळाच्र्ा बळक्ीकरणाकररता
सन २०११-१२ मध्ये रुप.९.३९ को्ी, सन २०१२-१३ मध्ये रुप.२८.८० को्ी, सन २०१३-१४ मध्ये
६०.०० को्ी व सन २०१४-१५ मध्ये रुप.३२.५० को्ी इतका िनीी भागभाींडवल स्वरुपपात दे ण्यात
आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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िालना शहरातील एस.टी. महामांडळाच्या िममनी ररिाम्या असल्याबाबत
(२४)

७८०५ (०७-०४-२०१५).

श्री.अिन
ुव खोतिर (िालना) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना र्हरातील एस.्ी. महामींडळाच्या ििमनी ररकाम्या आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) मोक्याच्या दठकाणी र्हरात असलेल्हया महामींडळाच्या ििमनीवर समाि कीं्काींनी ताबा
घेतला, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या दठकाणी महामींडळाचे र्हर बसस्थानक अथवा व्यापारी सींकुल होऊ र्कते,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकर्ी झाली आहे काय, त्यात काय आढळले, दोषीींववरुपध्द
र्ासनाने काय कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. हदवािर रावते (२४-०८-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) रा.प.बसस्थानकाकरता पाणीवेस येथे
सुमारे ५३ चौ.मी. प्राप्त महामींडळाने तात्पुरते बसस्थानक बाींीून िागेचा वापर सुरुप केलेला
होता. दरम्यान सव्हे ि.२२६ येथे नवीन कायमस्वरुपपी बसस्थानक बाींीन
ू कायावसजन्वत करण्यात

आल्हयाने उक्त िागेचा वापर र्हर बस वाहतक
ू ीसाठी करण्यात येत होता. तथावप, वाहतूक व
बसस्थािकासाठी जाणारा अरं द रस्ता व त्र्ामुळे होणारी वाहतूकीची कोंडी यामुळे या

बसस्थानकाचा वापर कमी झाला. या िागेसाठी कींु पणिभींत बाींीण्याचे काम दोनवेळा हाती
घेण्यात आले मात् स्थािनक लोकाींच्या ववरोीामळ
ु े सदरचे काम होऊ र्कले नाही.

सदय:जस्थतीत या िागेवर स्थािनक लोकाींनी अितिमण केलेले आहे . सदरचे अितिमण

काढून ्ाकण्याकरीता पोलीस बळ उपलब्ी करुपन न िमळाल्हयाने अितिमण काढता आलेले
नाही. तसेच या िागेवर वक्र् मींडळाने मालकीहक्क दाखवून ही िागा परत िमळण्यासाठी
महाराषर वक्र् मींडळ, औरीं गाबाद याींचे को्ावसमध्ये दावा दाखल असन
ू तो प्रलींत्रबत आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील एसटीला शासनाने टोलमार् िेला प्रवासी िर साडेसतरा
टक्क्यावन न दहा टक्िे िेल्हयाबाबत
(२५)

११४२२ (०७-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.सरु े श लाड (ििवत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ीला र्ासनाने ्ोलमार् केला प्रवासी कर साडेसतरा ्क्क्यावरून दहा ्क्के
केला िर्वाय डडझेलमुळे होणारा तो्ा कमी करण्यासाठी डायरे क्् ऑईल कींपन्याींकडून डडझेलचा
होणारा पुरवठा बींद करण्यात आला मात् बसभाडे तेच ठे वण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त,
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(३) तसेच सववस सामान्य प्रवार्ाींची लू् होवू नये म्हणून र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. हदवािर रावते (०४-०७-२०१५) :(१), (२) व (३) महाराषर राज्य मागवस पररवहन महामींडळाला
सन २०१३-१४ मध्ये रुप. ५८७ को्ी इतका तो्ा झाला आहे . तोट्यास कारणीभत
ू असलेल्हया

ववववी घ्काींमध्ये ्ोलमळ
ु े रा.प. महामींडळावर पडणारा ववत्तीय भार हे दे खील एक कारण
आहे . सन २०१३-१४ मध्ये रा.प. महामींडळाने ववववी ्ोलनाक्याींवर रुप. १३२.९९ को्ी इतका
्ोल भरलेला आहे .
रा.प.महामींडळाने वषवस २०१२-२०१६ चा कमवसचारी वेतनवाढीचा प्रितवषवस ५१४ को्ी याप्रमाणे
चार वषावसचा एकूण आधथवसक भार रुप. २०५६ को्ी िनतेवर न ्ाकता महामींडळाने सोसलेला
आहे . त्या तल
ु नेत डडझेल दर कमी झाल्हयाची बचत रुप. १९१ को्ी इतकी आहे .

ददनाींक १६.०२.२०१५ व ददनाींक ०१.०३.२०१५ रोिी केंद्र र्ासनाने डडझेलच्या दरात वाढ

केली आहे . सदयजस्थतीत झालेल्हया डडझेल दर कपातीपेक्षा कमवसचारी/अधीकारी वेतनवाढ व
पथकराची रक्कम याचा आधथवसक भार मोठा आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बोररवली (पूव)व मुांबई येथील नॅन्सी िॉलनी येथील प्रवाश्याांना आवश्यि त्या सोयी-सुववधा
तसेच त्या िममनीवर राहत असलेल्हया मळ
ू रहहवाश्याांचे पुनववसन िरण्याबाबत

(२६)

११६७१ (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बोररवली (पूव)वस मुींबई येथील नॅन्सी कॉलनी येथील एस.्ी बस डेपो च्या सींपूणवस िागेवर
महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाची प्रर्ासकीय इमारत उभारून प्रवाश्याींना आवश्यक त्या

सोयी-सुववीा दयाव्यात, तसेच त्या ििमनीवर राहत असलेल्हया मूळ रदहवाश्याींचे पुनववससन
करावे, अर्ी मागणी स्थािनक लोकप्रितिनीीींनी सींबींधीत ववभागाकडे केली आहे हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, या मागणीनस
ु ार र्ासनाने यावर िनणवसय घेतला आहे काय,त्याींचे स्वरुपप काय
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०८-२०१५) :(१) व (२) सदरचा प्रस्ताव ददनाींक ०८.०४.२०१५ रोिी
महामींडळाने ददहसर नॅन्सी कॉलनी, बोरीवली येथे बसस्थानक व इतर आस्थापनाकरीता २.५५
हे क््र िागा भूसींपाददत केली आहे. सदय:जस्थतीत येथे तीन मिली इमारत बाींीली असून यात

चालक/वाहक ववश्राींतीगह
ृ व बसस्थानक कायावसजन्वत आहे . यामुळे तेथील रदहवाश्याींचे पुनववससन
करण्याचे राज्य पररवहन महामींडळाचे प्रयोिन नाही. सदर िागेवरील अनाधीकृत झोपड्या
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ह्ववण्याकरीता तसेच पात्

झोपड्याींचे पुनववससन याबाबत उपजिल्हहधीकारी (अितिमण /

िनषकासन) व पोलीस िनरीक्षक, बोररवली याींना कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

अमरावती जिल्हहयातील अत्यल्हप व भूधारि शेतिऱयाांना तनधीची रक्िम न हदल्हयाबाबत
(२७)

१२१७७ (०८-०३-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्व बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

पन
ु ववसन व मदत िायव मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ह्यातील साडेचार लाख अल्हप, अत्यल्हप व बहुभूीारक र्ेतकऱ्याींच्या
मदतीसाठीसाठी जिल्हहाधीकारी, अमरावती येथील कायावसलयाने दस
ु ऱ्या ्प्प्यातील १२५ को्ी ८४
लाखाींचा िनीी अथवससींकल्हपीय ववतरण प्रणालीदवारे सववस तालुक्याींना ववतरीत केला मात् ८
िानेवारीला प्राप्त पदहल्हया ्प्प्यामीील िनीीतील रक्कम तालुक्यामीील र्ेतकऱ्याींच्या बँक
खात्यात अदयापही िमा झालेला नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अचलपूर तालुक्यातील लाभाथी र्ेतकऱ्याींच्या बँक खात्यात सदरहू रक्कम प्राप्त
होण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलंबाची कारणे कार् आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०७-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे .
दद.७.१.२०१५ व दद. २.२.२०१५ च्या र्ासन िनणवसयान्वये िनीी ववतरीत केला आहे .
र्ेतकऱ्याींचे बँक खात्यामध्ये िमा करण्याची कायवसवाही सुरुप आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमरावती जिल्ह्यातील ४३ गावाांचे नदीच्या महापरु ामळ
ु े
नुिसान झाल्हयाने पुनववसन िरण्याबाबत

(२८)

१२१७९ (०८-०३-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्व बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

पुनववसन व मदत िायव मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ह्यातील ४३ गावाींचे नदीच्या महापुरामुळे गेल्हया ३ वषावसपासन
ु नुकसान
झाल्हयाने पूररस्स्त ४३ गावाींच्या पुनववससनासाठी ४२ को्ी रुपपयाींच्या र्ासकीय अनुदानाची

आवश्यकता असन
ू आतापयिंत केवळ १० को्ी एवढाच िनीी महाराषर र्ासनाकडून परू रस्स्त
गावाींच्या पुनववससनासाठी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उववसररत ३२ को्ी रुपपयाींचा िनीी मींिूर झालेला नसल्हयामुळे सदरहू गावाींतील
पुनववससनाचे काम रखडलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०५-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) र्ासन िनणवसय, महसल
ु व वन ववभाग, ि. आव्याप्र २०११/प्रि ९७/आव्यप्र-२ ददनाींक
३०/०३/२०१५ अन्वये रुपपये ३.४८ को्ी इतका िनीी उपलब्ी करुपन दे ण्यात आला आहे . कामाचे
प्रगतीनुसार पुढील िनीी उपलब्ी करुपन दे ण्याची तिबीि आहे .
___________

ियाधू (जि.हहांगोली) नदीचे परु ाचे पाणी हहांगोली शहरातील महादे व वाडी, बावनखोली

वसाहतीमध्ये मशरत असल्हयामुळे या भागातील घराांना पुरापासून धोिा तनमावण झाला
(२९)

१२४६१ (०७-०४-२०१५).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

मदत िायव मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व

(१) कयाीू (जि.दहींगोली) नदीचे पुराचे पाणी दरवषी दहींगोली र्हरातील महादे व वाडी,

बावनखोली इत्यादी वसाहतीमध्ये िर्रत असल्हयामळ
ु े या भागातील घराींना परु ापासन
ु ीोका
िनमावसण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाकडून अदयाप काहीही उपाययोिना करण्यात आली नाही, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या पररसरात परु ापासन
ू सींरक्षण करण्याकररता र्ासनाकडून काय उपाययोिना
करण्यात येणार आहे त वा येत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०५-२०१५) :(१) सन २०१४ मीे अितवषृ ्ी झाल्हयामळ
ु े महादे ववाडी
भागात १५-२० घरामध्ये व बावनखोली भागात ५-१० घरामध्ये पाणी िर्रले होते. नदीचे पाणी
केवळ ३ तासात उतरले होते.

(२) व (३) क्षेत्ीय स्तरावरुपन प्रस्ताव प्राप्त झाल्हयानींतर योयतय कायवसवाही करण्यात येईल.
___________
महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळ (एसटी) ने गेल्हया िाही महहन्यात डडझेल दरवासीसह,
प्रशासिीय खचव वासल्हयाचे साांगत अनेिदा प्रवासी भाड्यात दरवास िेल्हयाबाबत
(३०)

१२५३१ (१०-०४-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्हलोड),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.िगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी),
श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) महराषर राज्य पररवहन महामींडळ (एस्ी) ने गेल्हया काही मदहन्यात डडझेल दरवाढीसह,
प्रर्ासकीय खचवस वाढल्हयाचे साींगत अनेकदा प्रवासी

भाड्यात दरवाढ केली परीं तु गेल्हया चार

मदहन्यात डडझेलच्या दरात प्रितिल्र १० रुपपयाींची घ् झाल्हयावरही प्रवासी भाडे कमी

करण्याच्या हालचाली वररषठ पातळीवर केल्हया नाहीत असे ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा
त्यासुमारास िनदर्वसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, एस्ी प्रवास स्वस्त व सुववीािनक व्हावा यासींदभावसत र्ासनाने काय कायवसवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०८-२०१५) :(१) व (२) रा.प.महामींडळाने कामगार करार सन २०१२-१६
करीता सन २०१२-१३ मध्ये रुप.५७७.५४ को्ी, सन २०१३-१४ मध्ये रुप. ४६२.२९ को्ी, सन
२०१४-१५ मध्ये रुप.५०४.८१ को्ीचा आधथवसकभार महामींडळावर आहे. महामींडळास सन २०१२-१३
मध्ये रुप. ४२८.८३ को्ी, १३-१४ मध्ये रुप. ५७२.६५ को्ी व १४-१५ (र्ेिव
ु ारी, २०१५ अखेर)
अींदाजित रुप. ६४५.०८ को्ी इतका तो्ा झालेला आहे . त्या तुलनेत डडझेल दर कमी झाल्हयाची
बचत रुप. १९१ को्ी इतकी आहे .

ददनाींक १६.०२.२०१५ व ददनाींक ०१.०३.२०१५ रोिी केंद्र र्ासनाने डडझेलच्या दरात वाढ
केली आहे . सदय:जस्थतीत झालेल्हया डडझेल दर कपातीपेक्षा राज्य पररवहन महामींडळावरील
आधथवसक भार मोठा आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ियमसांगपरू ातील (जिल्हहा िोल्हहापरू ) आर.टी.ओ.िॅम्प पव
व त सरु
ू व
ु िरण्याची तसेच भार क्षमता
तीन टनापेक्षा िात हे वी सवव गाड्याांचे पासीांग सुरु ठे वण्याची मागणी िेल्हयाबाबत

(३१)

१२९२२ (०८-०४-२०१५).

श्री.उल्हहास पाटील (मशरोळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ियिसींगपूरातील (जिल्हहा कोल्हहापूर) आर.्ी.ओ.कॅम्प पूवव
वस त सुरुप करण्याची तसेच भार

क्षमता तीन ्नापेक्षा िास्त हे वी सववस गाड्याींचे पासीींग सरुप
ु ठे वण्याची मागणी ियदहींद मो्ार
मालक सींघ, ियिसींगपूर याींच्या वतीने प्रादे िर्क अधीकारी, कोल्हहापूर, याींच्याकडे िनवेदनादवारे

माहे िानेवारी, २०१५ च्या र्ेवट्च्या आठवड्यात वा त्या सुमारास केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याींसदभावसत िनणवसय घेतला आहे काय, िनणवसयाचे स्वरुपप काय आहे व त्यानुषींगाने
र्ासनाने पढ
ु े कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१५) :(१) होय,
(२) पररवहन सींवगावसतील वाहनाींचे योयतयता प्रमाणपत् नुतनीकरण सींदभावसत मा.उच्च न्यायालयाने
ददनाींक १० िन
ू , २०१४ रोिी िनदहत याधचका ि. २८/२०१३ मध्ये ददलेल्हया आदे र्ानस
ु ार तसेच
रस्ता सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून ३ ्नापेक्षा िास्त भारक्षमतेच्या अविड वाहनाींची योयतयता
प्रमाणपत् तपासणी वररषठ अधीकाऱ्याींच्या पयवसवेक्षणाखाली मुख्यालयात केली िाते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ९८ (23)
दे वसी (जि.गोंहदया) येथे एस.टी डेपो सुरु िरण्याबाबत
(३२)

१२९८९ (०४-०४-२०१५).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंददया जिल्ह्यातील दे वसी बसस्थानक आददवासी तालुक्यातील प्रमख बसस्थानक आहे ,

यादठकाणी सकाळ ते सींध्याकाळ प्रितददन र्ेकडो बसेसची ये-िा होते, परीं तु येथे महाराषर
राज्य पररवहन मींडळाचा डेपो नाही, त्यामुळे येथे बसेसचे सींचालन नी् होत नाही, त्यामळे

येथे र्ासनानेएस.्ी.डेपो सुरुप करावी अर्ी मागणी असल्हयाचे ददनाींक १२ नोव्हें बर, २०१४ रोिी
वा त्यासुमारास िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या दठकाणी एस.्ी.डेपो सुरुप करण्यासींदभावसत र्ासनाने काय कायवसवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) (i) दे वसी येथे एक हे क््र िागेवर ४ र्ला्ाींचे बसस्थानक असून बसस्थानकावर
उपहारगह
ू िनयींत्ण कक्ष, चालक/वाहक ववश्राींतीगह
ृ , वाहतक
ृ , पासवसल, वाहन तळाचे डाींबरीकरण,

प्रवार्ाींकरीता प्रितक्षालय, आवश्यक लाई्/पींख,े बाकडे, वपण्याचेपाणी, स्त्ी/पुरुपष प्रवार्ाींकरीता
स्वतींत् प्रसाीनगह
ृ इत्यादी सुववीा उपलब्ी आहे त.

(ii) दे वसी येथील िवळच्या आगाराची िनयते व अींतरे पाहता तेथील सध्याच्या र्ेऱ्या व

उपलब्ी सवु वीा पाहता, बसस्थानकातील सवु वीा परु े र्ा आहे त.

(iii) दे वसी हे दठकाण साकोली आगारापासून ३९.७ कक.मी. अींतरावर आहे. दे वसी येथून

ददवसभरात एकूण १६२ र्ेऱ्या िाता-येता चालनामध्ये आहे त. सदय:जस्थतीत चालन व प्रवार्ी

पुरेर्ा आहे त. म्हणून दे वसी येथे नवीन बसआगाराची िनिमवसती आधथवसकदृषट्या व्यवहायवस वा्त
नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लातूर जिल्ह्यातील शेति-याांचे चि
ु ीचे पीिपेरा महसल
ू अधधिारी याांनी नोंदववल्हयाबाबत
(३३)

१३२८२ (०४-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) लातरू जिल्ह्यातील र्ेतक-याींचे चक
अधीकारी याींनी नोंदववले
ु ीचे पीकपेरा महसल
ू

असल्हयामळ
ु े बागायतदार र्ेतकरी र्ेतात ऊस असतानाही वपकपेरा नोंद चुकीची दर्वसववली

गेल्हयाने र्ासनाकडून दषु काळरस्स्त र्ेतकरी याींना दे ण्यात येणाऱ्या बागायत वपकाच्य अनुदानास
पात् असतानही वींधचत रादहले असन
ू सदर वींधचत र्ेतक-याींचे पुनश्च व प्रत्यक्ष िाऊन वपकपेरा

नोंद करण्याची मागणी स्थािनक लोकप्रितिनीीींनी जिल्हहा िनयोिन सिमतीच्या लातूरच्या
बैठकीत ददनाींक २७ िानेवारी, २०१५ रोिी पालकमींत्ी याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ९८ (24)
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय िनषपन्न झाले व कोणती कायवसवाही करण्यात आली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०९-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे.
(२) व (३) वपण्याच्या पाण्याचा तसेच िनावराच्या चाऱ्याचा प्रश्न ववचारात घेऊन सदर
भागाकररता ्ीं चाई िनवारणाथवस रुप. ३८९.९८ लक्ष रकमेचा ्ीं चाई कृती आराखडा तयार करण्यात
आला. तदनुषींगाने िनावराींसाठी चारा उपलब्ी करणे आवश्यकतेनस
ु ार ्ँ करदवारे पाणी पुरवठा
करणे इत्यादी ववववी उपाययोिना करण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मसल्हलोड ता.जि.औरां गाबाद येथील मसल्हलोड बसथानि पररसराला घाण,
िचरा व त्यामुळे पसरणा-या दग
ां ीमुळे उकिरड्याची अविळा
ु ध
(३४)

१३२८६ (१०-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन गाड्यामध्ये तसेच बसस्थानकावर घाणीचे साम्राज्य असल्हयाने सदर दोन्ही
दठकाणी स्वच्ितेसाठी आणण प्रवार्ाींच्या सोयीसवु वीाींसाठी तातडीने व्यापक प्रयत्न करण्याचे
िनदे र् राज्यमींत्ी महोदयाींनी ददनाींक ४ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास सींबींधीत
पररवहन अधीकाऱ्याींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िनदे र्ाप्रमाणे कोणते व्यापक प्रयत्न या सींदभावसत करण्यात आले आहे त व
येणार आहे त,

(३) सदरील िनदे र्ाप्रमाणे बसस्थानकामध्ये स्वच्िता व सोयीसुववीा उपलब्ी करुपन दे ण्याबाबत
र्ासनस्तरावर कोणती कायवसवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२८-०७-२०१५) :(१) हे अर्त: खरे आहे .
(२) िसल्हलोड बसस्थानकाच्या समोरच्या िागेची स्वच्िात आगाराच्या दे खदे खीखाली दै नींददन
केली िाते. बसस्थानकाच्या पाठीमागील भाग दै नींददन वापरात नाही.

त्या दठकाणी बाहे रील

र्ळवाले, हॉ्े लवाले व इतर व्यवसाियक त्याींचा कचरा रात्ीच्या वेळी आणून ्ाकतात. याबाबत
ववभाग िनयींत्क, औरीं गाबाद व आगार व्यवस्थापक िसल्हलोड याींच्यामार्वसत पोिलस स््े र्न व

नगर पािलकेकडे तिार दे ण्यात आली आहे व बसस्थानकाची िनयिमतपणे सार्सर्ाई सरुप
ु
आहे .

वव.स. ९८ (25)
(३) पुवीची सार्सर्ाई करणारी सींस्था काम करीत नसल्हयाने त्याींना काळ्या यादीत ्ाकण्यात
आले असून नववन एिींसी नेमण्यासाठी िनववदा उघडण्यात आल्हया असून नववन एिींसी अींितम
करुपन कायावसदेर् दे ण्याची कायवसवाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर सरुप
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दक्षक्षण सोलापूर ववधानसभा मतदारसघाांतील िळ
ु े
(३५)

सोलापरू येथे नवीन बसथानि उभारण्याबाबत

१३४७६ (०४-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दक्षक्षण सोलापूर ववीानसभा मतदारसघाींतील िुळे सोलापूर येथे नवीन बसस्थानक सींदभावसत

प्रस्ताव आपल्हयाकडे दाखल असन
ू बस स्थानकाची गरि लक्षात घेता ीळ
ु े ,सोलापरू येथे
अदयाप बसस्थानक झालेले नाही असे िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, या चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधीत प्रकरणावर कोणती
कायवसवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२९-०८-२०१५) :(१), (२) व (३) िळ
ु े सोलापूर येथे महामींडळाच्या मालकीची

िागा नसल्हयामुळे ववभाग िनयींत्क सोलापूर याींच्याकडून सोलापूर नगर रचना कायावसलयाकडे
र्ासकीय िागा ववनामुल्हय िमळण्यासाठी पत्व्यवहार करण्यात आला असता जिल्हहाधीकारी,

सोलापरू कायावसलयाने ववनामल्ह
ु य िागा मागणीचा ववचार र्ासनाकडून करता येत नसल्हयाचे
ददनाींक २२.०१.२०१५ च्या पत्ान्वये कळववले आहे .

िुळे, सोलापूर येथे बसस्थानक बाींीण्याचा प्रस्ताव राज्य पररवहन महामींडळाच्या

स्तरावर ववचाराीीन असून िागा व िनीी उपलब्ी झाल्हयास नववन बसस्थानक उभारता

येणे

र्क्य आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ग्रामीण भागाप्रमाणेच राज्य पररवहन महामांडळाच्या शहर बसेसमधन
ू
(३६)

सुध्दा िेष्ट्ठ नागररिाांना ५० टक्िे सवलत दे ण्याबाबत

१३६१९ (०७-०४-२०१५).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या एस.्ी बसेस मीून प्रवार्ाींसाठी ५० ्क्के सवलत दे ण्याची

योिना ही र्क्त रस्ामीण भागातील प्रवार्ाींना दे वून र्हरी भागातील िेषठ नागरीकाींवर अन्याय
केला िात असल्हयाबाबत राज्यातील िेषठ नागरीकाींच्या सींघ्नेने माहे िानेवारी २०१४ मध्ये
वा त्यासुमारास र्ासनास िनवेदने ददलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ९८ (26)
(२) रस्ामीण भागाप्रमाणेच राज्य पररवहन महामींडळाच्या र्हर बसेसमीन
सुध्दा िेषठ
ू
नागररकाींना ५० ्क्के सवलत दे ण्याबाबत राज्यातील लोकप्रितिनीीींनी र्ासनाकडे मागणी
केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रश्न

भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामार्वसत कोणती कायवसवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (३०-०७-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) र्ासन िनणवसय, गह
ृ ववभाग, ददनाींक २७ िुल,ै २००४ अन्वये ६५ वषावसवरील िेषठ
नागररकाींना रा.प. महामींडळाच्या बसेसमीन
ू प्रवासभाड्यात ५०%

सवलत दे ण्यात आली.

तथापी, सदर िनणवसयात राज्य पररवहन महामींडळातर्े ज्या महानगरपािलका व नगरपािलका
क्षेत्ात नागरी वाहतक
ू सरुप
ु आहे त्या क्षेत्ाींना ही सेवा सध्या लागू करण्यात आलेली नाही.

६५ वषावसवरील िेषठ नागररकाींना रा.प. महामींडळाच्या र्हरी वाहतूकीच्या बसेसमीून

५०% प्रवासभाडे सवलत लागू करणे ही बाब सामाजिक न्याय ववभागाच्या अखत्यारीतील

असून त्याबाबत सामाजिक न्याय व ववर्ेष सहाय्य ववभागाकडून सदय:जस्थतीत कोणतीही
कायवसवाही सुरुप नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ततवसा (ता.जि.अमरावती) येथील श्रीक्षेत्रे  िोंडण्यपुर मे रे टारें ट व वाईन बार बांद िरण्याबाबत
(३७)

१३९४७ (०८-०४-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्ह
ु ि मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ितवसा (ता.जि.अमरावती) येथील श्रीक्षेत् कोंडण्यपुर मे रे स््ारें ् व वाईन बार बींद

करण्यासींदभावसत स्थािनक लोकप्रितिनीी स्थािनक जिल्हहाधीका-याींना िनवेदन ददले असल्हयाचे
माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त कारणास्तव नागररकाींना त्ास होत आहे हे पाहता र्ासन त्वरीत
आवश्यक कायवसवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) र्ासन अधीसच
ू ना दद.२५.३.२००८ व दद.१२.२.२००९ नस
ु ार मदय वविीची अनज्ञ
ु ती
बींद करण्याबाबत असलेल्हया मागवसदर्वसन तत्वाची पुतत
वस ा होत असल्हयास आवश्यक ती पुढील
कायवसवाही करण्यात येईल.

___________

वव.स. ९८ (27)
अमेररिन बनावटीच्या बीअरच्या टीनवर राष्ट्रवपता महात्मा
गाांधी याांचे छायाधचत्रे  छापण्यात आल्हयाबाबत
(३८)

१४१५४ (०८-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्हि मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अमेररकन बनाव्ीच्या बीअरच्या ्ीनवर राषरवपता महात्मा गाींीी याींचे िायाधचत्
िापण्यात आल्हयाचे माहे र्ेिुवारी, २०१५ च्या पदहल्हया सप्ताहात िनदर्वसनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कींपनीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०५-२०१५) :(१) राज्यात वविी होणा-या त्रबअरच्या ्ीनवर राषरवपता
महात्मा गाींीी याींचे िायाधचत् वापरण्यात आल्हयाचे िनदर्वसनास आलेले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
परभणी जिल्ह्यातील महहला व नागररिाांिडून िायमची दान बांदी िरणेिररता
(३९)

१४४६३

िळवा) :

(०८-०४-२०१५).

श्री.वविय

भाांबळे

(जिांतरू ),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्हि मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल्ह्यातील मदहला व नागररकाींकडून कायमची दारूबींदी करणेकररता ददनाींक १३
र्ेिुवारी, २०१५ रोिी जिल्हहा पोिलस अधीक्षक कायावसलय परभणी येथे तिारी प्राप्त झालेल्हया
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ककती तिारी प्राप्त झालेल्हया आहे त,

(३) असल्हयास,परभणी जिल्ह्यात दारूबींदी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य मागव पररवहन महामांडळातील वाहिाांववरुध्दच्या
सम
ु ारे ५६ हिार तक्रारी प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(४०)

१४५९७ (०८-०४-२०१५).

श्री.सतु नल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महाराषर राज्य मागवस पररवहन महामींडळातील वाहकाींववरुपध्द प्रवार्ाींकडून भाडे घेऊन ितकी्
न दे णे, िुन्या ितकी्ाींची पुन्हा वविी करणे, कमी रक्कम िमळणे अर्ा ववववी तिारीींची
गेल्हया वषवसभरात सम
ु ारे ५६ हिार प्रकरणे ववना कायवसवाही प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यात काय िनषपन्न झाले आहे आणण ववववी प्रलींत्रबत तिारीींचा िनप्ारा
करण्यासाठी आितागायत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा
(४) नसल्हयास, ववलींबाची

करण्यात आली,

कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२९-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) मागील वषवसभरात भाडे घेऊन ितकी् न दे णे २०८६, प्रवासभाडे ववनावसूल
ववनाितकी् ८८८५, कमी दराचे ितकी् ३४६, िुन्या

ितकी्ाींची पन्
ु हा वविी करणे ३५, िादा

रक्कम िमळणे ४५९५, कमी रक्कम िमळणे ५६८५ अर्ी एकूण २१६३२ प्रकरणे आढळून आली

आहे त. राज्य पररवहन महामींडळाच्या िर्स्त व आवेदन कायवसपध्दतीनुसार सदर प्रकरणाींची
खातेिनहाय चौकर्ी सुरुप असून अींितम कायवसवाही करण्यात येत आहे . ददनाींक १५.०३.२०१५ ते
३१.०३.२०१५ पयिंत महामींडळाची वगवस ३ व वगवस ४ कमवसचाऱ्याींच्या अपराी प्रकरणी िनप्ारा
पींीरवाडा राबववण्यात आला. यामध्ये ८११९ अपराी प्रकरणी िनकाली काढण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उखळु पैिी आांबाईवाडा (ता.शाहूवाडी, जि.िोल्हहापूर) येथील घरे उां च दरडावर बाांधल्हयाबाबत
(४१)

१४८०६ (०८-०४-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

पन
ु ववसन व मदत िायव मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उखळु पैकी आींबाईवाडा (ता.र्ाहूवाडी, जि.कोल्हहापूर)
आहे त, हे खरे आहे काय,

येथील १५ घरे उीं च दरडावर बाींीलेली

(२) असल्हयास, सदर घराींना पावसाळ्यामध्ये ीोका उदभवण्याबाबत व दघ
वस ना घडण्याबाबत
ु ्
तेथील कु्ूींबाींनी तहिसलदाराींना लेखी सुचना केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर कु्ूींबाना तात्काळ, अन्यत् न हलववलेस पावसाळ्यामध्ये दरड कोसळुन
दघ
वस ना घडण्याची र्क्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ्

(४) असल्हयास, सदर कु्ूींबीयाींचे स्थलाींतर लगतच्या गायरान ििमनीमध्ये करण्याची तसेच
त्याींना अधथवसक मदत करण्याची र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) पावसाळ्यामध्ये दरड कोसळून दघ
वस ना घडण्याची र्क्यता आहे असा ठराव सींबींधीत
ु ्
रस्ामपींचायतीमध्ये पारीत करण्यात आला आहे.
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(४) सींभाव्य दरडरस्स्ताींचे पुनववससन करण्याचे प्रचलीत ीोरण नाही. तथावप असे सववसकष ीोरण
आखण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराीीन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डहाणू (जि.पालघर) तालुक्यातील आहदवासी भागात एस.टी.बसेसच्या र्ेऱया वासववण्याबाबत

(४२)

१५९३१ (०८-०३-२०१५).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डहाणू

(जि.पालघर)

तालक्
ु यातील

आददवासी

भागात

मयावसददत

सन्माननीय पररवहन
एस.्ी.च्या

र्े-या

असल्हयामळ
ु े ववदया्यािंपासून नोकरी करणा-या कमवसचा-याींची र्ार मोठी गैरसोय होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रश्न ि. १ व २ नुसार डहाणू तालुक्यातील आददवासी भागात नागररकाींची

होणारी गैरसोय पाहता एस.्ी.बसेसच्या र्ेऱ्या वाढववण्याबाबत र्ासन कोणती उपाययोिना
करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०४-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) राज्य पररवहन डहाणू आगाराकडून प्रवार्ाींकरीता एकूण ४७ िनयते ३९१ र्ेऱ्या व
१४४३६.१ कक.मी. दै नींददन चालनात आहे त. त्यापैकी २६

िनयते ३४७ र्ेऱ्या व ७४९० कक.मी.

डहाणू तालुक्यातील आददवासी भागातील प्रवार्ी वाहतक
ू ीकररता चालववले िातात. तर उववसररत
िनयते, कक.मी. व र्ेऱ्या या लाींब पल्हला, मध्यम लाींब पल्हला मागावसवर चालववल्हया िातात.

डहाणू तालक्
ु यातील आददवासी भागात राज्य पररहवन बस सरुप
ु करणेबाबतची मागणी प्रलींत्रबत
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(४३)

चांद्रपूर जिल्हहयात अल्हपसांख्याांि मल
ु ीांच्या वसतीगह
ृ ाचे अपूणव असलेले बाांधिाम

१६१३६ (०८-०३-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय अल्हपसांख्याांि

वविास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्हहयात अल्हपसींख्याींक मुलीींच्या वसतीगह
ृ ाचे बाींीकाम अपूणवस असून मुलीींच्या
वस्तीगह
ु ीींना कमी प्रवेर् ददले िात असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१५
ृ ामध्ये मजु स्लम मल
मध्ये वा त्यादरम्यान िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ैक्षणणक सींस्था, ताींत्रत्क सींस्था व अल्हपसींख्याींक समुदाय सामाजिक
सींघ्नाींना सहभागी व व्यापक मादहती दे ऊन प्रवेर् प्रकिया करण्यासाठी उपाययोिना करण्यात
आली आहे काय वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९८ (30)
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०८-२०१५) :(१) नाही.
(२) होय, जिल्हहाधीकारी स्तरावर आणण प्राचायवस, औदयोधगक प्रिर्क्षण सींस्था, चींद्रपूर याींनी
सींयक्
ु तीकररत्या प्रवेर्ासाठी

अथक

पररश्रम

घेतले

आहे .

अल्हपसींख्याींक

ववदयाथींनीच्या

वसतीगह
ू कळववण्यात आलेले होते.
ृ ातील प्रवेर्ाकरीता सववस महाववदयालयाींना प्रत्यक्ष पत् पाठवन
तसेच स्थािनक वतवसमानपत्ातून िादहराती प्रिसध्दी करण्यात आल्हया आहे त. तसेच र्हरात
महत्वाच्या दठकाणी सववस महाववदयालयात िादहरात र्लक तसेच फ्लेक्स बोडवस लावण्यात आले

होते. र्हरातील प्रितषठीत नागररक व लोकप्रितिनीी सोबत बैठकीसुध्दा आयोजित करण्यात

आल्हयात व पत्केही ववतरीत करण्यात आले आहे त. परीं तु अल्हपसींख्याक मस्
ु लीम ववदयाथीनीींचा

प्रितसाद िमळालेला नाही. वसतीगहृ ाच्या प्रवेर्ाकरीता एकही मुस्लीम ववदयाथींनीचा अिवस प्राप्त
झालेला नाही. दद.२३.२.२०१५ पासून वसतीगह
ृ सुरुप करण्यात आले असून वसतीगह
ृ ात

अल्हपसींख्याक (बौध्द) ७, एस.सी.९, एस.्ी.-३, एन.्ी.२, ओ.बी.सी. ७ व ओपन २ असे एकूण
३० मल
ु ीींनी प्रवेर् घेतला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील प्रादे मशि पररवहन ववभागातील अधधिारी व तनरीक्षिाांच्या बदल्हया िरण्यात
येऊन र्क्त दोन तनरीक्षिाांची पदे िायवरत ठे वण्यातआल्हयाबाबत
(४४)

१८०१३ (०६-०८-२०१५).

श्री.अतुल सावे (औरां गाबाद पूव)व :

सन्माननीय पररवहन

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रादे िर्क पररवहन ववभागातील अधीकारी व िनरीक्षकाींच्या ददनाींक १६ एवप्रल,
२०१५ रोिी करण्यात आलेल्हया बदल्हयाींमध्ये औरीं गाबाद पररवहन ववभागातील ७ िनरीक्षकाींच्या
बदल्हया करण्यात येऊन र्क्त दोन िनरीक्षकाींची पदे कायवसरत ठे वण्यात आली आहे त हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास,

औरीं गाबाद पररवहन ववभागात ररक्त असलेल्हया पररवहन िनरीक्षकाींच्या

पदाींमुळे वाहन चालकाींना वेळेवर परवाने िमळणे, वाहनाींची तपासणी करणे या कामात अडथळे

िनमावसण झाल्हयाने वाहनचालक व मालकाींनी ववभागीय पररवहन आयुक्त याींचक
े डे ररक्त

असलेली पदे तात्काळ भरण्याबाबत लेखी मागणीही माहे एवप्रल, २०१५ वा त्या दरम्यान
सातत्याने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, मागणीच्या अनुषग
ीं ाने र्ासनाने काय कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२३-१०-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
तथावप र्ासन आदे र् ददनाींक १६.४.२०१५ अन्वये प्रादे िर्क पररवहन कायावसलय, औींरींगाबाद
येथून ७ मो्ार वाहन िनररक्षकाींची बदली झाली असून, त्या ऐविी २ मो्ार वाहन िनररक्षक
दे ण्यात आले आहे त.

वव.स. ९८ (31)
(३) व (४) र्ासनाने ददनाींक ३१.०८.२०१५ च्या आदे र्ान्वये २९ सहाय्यक मो्ार वाहन
िनररक्षकाींना मो्ार वाहन िनरीक्षक या सींवगावसत पदोन्नती ददली असून त्यापैकी प्रादे िर्क
पररवहन कायावसलय, औरीं गाबाद येथे १० मो्ार वाहन िनरीक्षकाींची पदस्थापना करण्यात आली
आहे .
___________
येवला येथील बसथानि आ ण आगार व्यवथापि तनवासथानासह व्यापार
सांिुल बाांधण्याच्या बी.ओ.टी तत्वावरील िामास शासनाने मांिरु ी दे वन
ू ही
सदर िाम सुरु न झाल्हयाबाबत

(४५)

१८२८० (१२-०८-२०१५).

श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव) :
सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला येथील बसस्थानक आणण आगार व्यवस्थापक िनवासस्थानासह व्यापारी सींकुल
बाींीण्याच्या बी.ओ.्ी तत्वावरील कामास र्ासनाने ददनाींक २६ ऑगस््, २०१४ रोिी मींिुरी
दे वन
ू ही माहे मे, २०१५ पयिंत सदर काम सरुप
ु झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सोयीसाठी

या

सदर

बसस्थानकाची

स्थानकाच्या

अत्यींत

दरु वस्था

आीुिनकीकरणाचे

काम

झालेली

तातडीने

असल्हयामुळे

हाती

घेण्याची

प्रवार्ाींच्या
स्थािनक

लोकप्रितिनीीींनी ददनाींक ४ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास र्ासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ददनाींक २६ ऑगस््, २०१४ रोिी र्ासनाने मींिुरी ददलेले काम तातडीने सुरुप
करण्यासाठी तसेच, बी.ओ.्ी. तत्वावर सदर काम न करण्याबाबतचा र्ासनाचा ववचार
असल्हयास

प्रश्न

भाग

(१)

व

(२)

मीील

कामासाठी

र्ासनस्तरावरुपन

करण्यासाठी र्ासनामार्वसत कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे,

अनुदान

मींिुर

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०५-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) स्थािनक लोकप्रितिनीीींनी दद.०४ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास सादर केलेले पत्
रर.प.महामींडळास

प्राप्त

झालेले

आहे .

योवला

येथील

बाींीा,

वापरा,

हस्ताींतरीत

करा

(BOT) बस स्थानकाींसींदभावसत िोट्या गाळा ीारकाींची बाींीकामे पाडण्याची कारवाई सुरुप

करण्यात आली होती. त्याचवेळ दहवाळी अधीवेर्न-२०१४ मध्ये स्थािनक ववीान सभा सदस्य
व प्रश्नकते याींनी केलेल्हया ववनींतीस अनस
ु रुपन सदरील प्रकरणी तात्पुरती स्थधगती दे ण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९८ (32)
शहापूर (जि.ठाणे) येथील एस.टी. थानिाची मोठ्या प्रमाणात
दरु वथा झाली असून प्रवाशाांची गैरसोय होत असल्हयाबाबत

(४६)

१९०४५ (११-०८-२०१५).
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्हापूर (जि.ठाणे) येथील एस.्ी. स्थानकाची मोठ्या प्रमाणात दरु वस्था झाली असून
प्रवार्ाींना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर एस.्ी. स्थानकाची र्ासनामार्िंत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे िनषकषवस काय आहे त व तदनस
ु ार सदर एस.्ी.स्थानकाची दरु वस्था

सी
ु ारुपन प्रवार्ाींना सोयीसवु वीा परु ववणेबाबत र्ासनाने कोणती कायवसवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०४-११-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे ,
र्हापरू बसस्थानकाची मोठया प्रमाणात दरु ावस्था झाली ही बाब पण
वस : सत्य नसून
ु त
बसस्थानकाची मोठया प्रमणात दरु वस्था झाली ही बाब पुणत
वस : सत्य नसन
ू बसस्थानकाच्या
िताच्या काही भागातून पावसाच्या पाण्याची गळती होत आहे , तसेच बसस्थानकाच्या गे्
िवळ पावसामुळे खड्डे पडले आहेत,

(२) व (३) बसस्थानकाचे वाहनतळ, प्रसाीनगह
ू प्रवार्ाींना बसस्थानकात
ृ , सजु स्थतीत असन
बसण्यासाठी आसन व्यवस्था, वपण्याची पाणी लाई्, पींख,े ितकक् आरक्षण व्यवस्था इ.
सुववीा उपलब्ी करुपन ददलेल्हया असून बसस्थानकाच्या िताच्या काही भागातून पावसाच्या
पाण्याची गळती रोखण्याची व गे्िवळ पडलेले काही खड्डे भरुपन घेण्याची बाब राज्य
पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर कायवसवाहीखाली आहे ,
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मालाड (पूव)व पजश्चम द्रत
ु गती मागाववर (मुांबई उपनगर) राज्य पररवहन
मांडळाच्या बसचा थाांबा व तनवारा शेड उभारण्याबाबत

(४७)

२०६३६ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालाड (पूव)वस पजश्चम द्रत
ु गती मागावसवर (मुींबई उपनगर) राज्य पररवहन मींडळाच्या बसचा

थाींबा व िनवारा र्ेड उभारण्याबाबत स्थािनक लोकप्रितिनीीींना ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ रोिी
वा त्यासम
ु ारास मा.पररवहन मींत्ी, महाराषर राज्य याींना एक लेखी िनवेदन ददले , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ९८ (33)
(२) असल्हयास, मालाड (पूव)वस पजश्चम द्रत
ु गती मागावसवर (मुींबई उपनगर) राज्य पररवहन
मींडळाच्या बसचा थाींबा व िनवारा र्ेड उभारण्याबाबत र्ासनाने काय कायवसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) बोररवली येथून सु्णऱ्या सववस बसेसना पजश्चम द्रत
ु गती मागावसवरील सववस रा.प. थाींब्याच्या

दठकाणी प्रवार्ी चढ/उतार करण्याच्या सच
ू ना सींबींधीत सववस आगाराींना दे ण्यात आल्हया आहे त.

मालाड (पुषपापाकवस) येथे अदयावत वपकअपर्ेड बाींीण्यात आला आहे व या थाींब्याचा समावेर्

सींगणकीय आरक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आला असून येथून प्रवार्ी चढ/उतार करण्यात येते.

तसेच सदर मागावसवरील सववस थाींब्याची मादहती असणारा आदयावत भव्य र्लक बोररवली नॅन्सी,
बोररवली सक
ु ु रवाडी, नेहरुपनगर व पनवेल या बसस्थानकाींवर प्रवार्ाींच्या मादहतीसाठी प्रदिर्वसत
करण्यात आलेला आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हहापरू जिल्हहयात सम
ु ारे तीस हिार वाहनचालिाांना आर.सी.प
ु तिास
पयावय असलेले माटव िाडव दे ण्याबाबत

(४८)

२२०३२ (०६-०८-२०१५).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर

(राधानगरी), डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी पुढील

(१) राज्य पररवहन ववभागाकडून गेल्हया काही मदहन्यापासून स्मा्वस काडवस बनवन
ू दे ण्याऱ्या
ठे केदाराचे काम काढून घेण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामुळे कोल्हहापूर जिल्ह्यात सुमारे तीस हिार वाहनचालकाींना आर.सी.
पुस्तकास पयावसय असलेले स्मा्वस काडवस दे ण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रादे िर्क पररवहन

ववभागाच्या

मींद कारभारामुळे ३० हिार स्मा्वस काडवस

प्रलींत्रबत असल्हयाचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे ,

(५) असल्हयास, चौकर्ीअींती कोल्हहापूर जिल्ह्यात सम
ु ारे तीस हिार वाहनचालकाींना आर.सी.

पुस्ताकास पयावसय असलेले स्मा्वस काडवस दे ण्याबाबत र्ासनाने काय कायवसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०९-११-२०१५) :(१) होय.
दद.२६.११.२०१४ पासून स्मा्वस काडवस सेवा पुरवठादाराच्या सेवा समाप्त करुपन वाहन नोंदणी

प्रमाणपत्े िारी करण्याचे कायवस पररवहन ववभागामार्वसतच करण्यात येत आहे .

वव.स. ९८ (34)
(२) दद. २७.११.२०१४ नींतर नोंदणी झालेल्हया वाहनाींना स्मा्वस काडवस ऐविी पुवम
वस ुद्रीत स््े र्नरीचा
वापर करुपन नोंदणीपत्े िार केली िातात.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) वाहन मालकाींना स्मा्वस काडवस नोंदणी प्रमाणपत् िारी करण्यास्तव नवीन सेवापुरवठादार
िनवडीसींदभावसत दद. २६.८.२०१५ रोिी ई.िनववदा प्रकिया िारी करण्यात आली.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सध्या मुांबई व उपनगरातील दच
ु ािी व चारचािीच्या परवाना नुतनीिरण तसेच वाहन नोंदणी
प्रमाणपत्रे ासाठे सध्या चालिाांना ३० ते ४० हदवसाांची प्रतीक्षा िरावी लागत असल्हयाबाबत

(४९)

२५२३७ (११-०८-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई व उपनगरातील दच
ु ाकी व चारचाकीच्या परवाना नुतनीकरण तसेच वाहन नोंदणी

प्रमाणपत्ासाठी सध्या चालकाींना ३० ते ४० ददवसाींची प्रतीक्षा करावी लागत आहे , असे ददनाींक
७ िून, २०१५ व त्यादम्यान िनदर्वसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयसा, अपुरे कमवसचारी आणण गेल्हया काही मदहन्यापासून स्मा्वस काडवस पुरवणाऱ्या
कींत्ा्दाराचे कींत्ा् रद्द करण्यात आले असल्हयाचेही िनदर्वसनास आले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आरसी बक
साठी ३० ते ४० ददवसाींची प्रितक्षा करावी लागत असल्हयाने
ु
िनतेमध्ये असींतोष पसरला आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे

वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
ददनाींक २७.११.२०१४ पासन
ू स्मा्वस काडवस पुरववणाऱ्या सेवा पुरवठादारासोबतचा करार

सींपुष्ात आल्हयाने सेवा बींद करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

मुींबई ववभागात नोंदणी प्रमाणपत् िारी करण्यासाठी सरासरी १५ ददवसाींचा कालावीी

लागत आहे.

(४) मुींबई ववभागातील कमवसचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्यास्तव आवश्यक ती कायवसवाही करण्यात
येत आहे . तसेच स्मा्वस काडवस नोंदणी प्रमाणपत्ासाठी िनववदाप्रकिया िारी करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९८ (35)
पुणे पररवहन िायावलयाांतगवत ऑनलाईन मशिाऊ वाहन परवाना यांत्रे णेत गेली आठ
महहन्यापासून मसजटम सव्हवर बांद पडण्या बरोबरच अनेि त्रे ुटी असल्हयाबाबत

(५०)

२६६९३ (१२-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय पररवहन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे पररवहन कायावसलयाींतगवसत ऑनलाईन िर्काऊ वाहन परवाना यींत्णेत गेली आठ
मदहन्यापासून िसजस््म सव्हवस र बींद पडण्या बरोबरच अनेक त्ु्ी असल्हयाचे माहे िून २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान िनदर्वसनास आले

हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या यींत्णेबाबत मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठात याधचका
दाखल करण्यात आली आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीअींती िर्काऊ वाहनपरवाना काढण्याचा स््ॉल बींद पडण्याबाबत र्ासनाने
काय कायवसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०५-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
प्रादे िर्क पररवहन कायावसलय, पुणे येथे िर्काऊ अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी कायवसरत असणारी स््ॉल
ही

सींगणक

प्रणाली

दद.०५.०६.२०१५

काळाकररता बींद पडली होती.

रोिी

दप
ु ारनींतर

ताींत्रत्क

त्रबघाडामळ
ु े

केवळ

काही

(२) होय.
िर्काऊ व पक्क्या अनुज्ञप्तीसाठी अपॉईं्में् सक्तीची करण्याववरोीात मा.उच्च न्यायालय,
नागपूर येथे आव्हान याधचका ि.२०२८/२०१५ दाखल करण्यात आली आहे.

(३) सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायलय, नागपरू येथे र्ासनातर्े प्रितज्ञापत् दाखल करण्यात
आले असून प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
र्ासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

