
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात दषु्ट्िाळामुळे सुमारे चार लाख हेक्टर के्षत्रावरील वििे िुणणत: वाया  
गेलेल्या शेतिऱयाांना शासनाने आधथणि मदत िरण्याबाबत 

  

(१)  ३०००४ (१६-०१-२०१६).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळजािूर), श्री.त्र्यांबिराव भभस े(लातूर 
ग्रामीण), श्री.अभमन िटेल (मुांबादेवी), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(िनवेल), श्रीमती तनमणला गाववत (इगतिूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड िश्श्चम), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हिूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय 
मदत व िुनवणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळामुळे सुमारे चार लाख हेक््र के्षत्रावरील पपके पुर्णत:वाया गेली असनू तेथे 
दबुार पेरर्ी अशक्य आहे शशवाय हे के्षत्र रब्बी पपकाच ेके्षत्र नसल्याने त्यावर यींदा कुठलेच पीक 
घेता येर्ार नसल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास,पीके पुर्णत: वाया गेलेल्या शेतकऱयाींना शासनान ेआर्थणक मदत करण्याबाबत 
कोर्ती कायणवाही केली  वा करण्यात येत आहे 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत िाटील (२९-०७-२०१७) :(१) अींशतः खरे आहे. 
(२)  महसूल व वन पवभाग शासन ननर्णय क्रमाींक एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.३११/म-७, दद. २० 
ऑक््ोबर, २०१५ अन्वये खरीप २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी 
असलेल्या गावाींमध्ये पवपवध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या असून राज्यातील बाधीत 
झालेल्या १४७४७ गावातील खातदेाराींना कृपि पवियक मदत वा्प करण्याकररता ननपवषठा 
अनुदानाकरीता एकुर् रू.४७०६.८६ को्ी ननधी पवतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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राज्यातील वििाांची आणेवारी तनश्चत िरण्याबाबत 
  

(२)  ३०४७७ (१८-०१-२०१६).   श्री.जयांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.बाबुराव िाचणे (भशरुर), श्री.हदिि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदािूर), श्री.अश्जत िवार (बारामती), श्री.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर), श्री.मिरांद जाधव-
िाटील (वाई), श्री.बबनराव भशांदे (माढा), श्री.राजेश टोिे (घनसावांगी), डॉ.सुतनल देशमुख 
(अमरावती), श्री.योगेश हटळेिर (हडिसर), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.रणधीर सावरिर 
(अिोला िूवण), श्री.बळीराम भसरसिार (बाळािूर) :   सन्माननीय मदत व िुनवणसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या प्रचशलत असलेली ब्रि्ीशकालीन पीक पैसेवारीची पध्दत बींद करुन नवीन 
पध्दतीनुसार राज्यातील पपकाींची आरे्वारी ननश्चत करण्याची मा.कृिीमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली एक सशमती शासनाने ननयुक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सशमतीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालात सशमतीने कोर्कोर्त्या शशफारशी केल्या आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त शशफारशीवर शासनान ेननर्णय घेतला आहे काय, 
(५) असल्यास, सशमतीन ेआपला अहवाल शासनाला सादर करण्याबाबत तसचे शशफारशीवर 
ननर्णय घेण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणकाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत िाटील (२९-०७-२०१७) :(१) अींशतः खरे आहे. 
     पवभागीय आयुक्त, पुरे् याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती गठीत करण्यात आली होती. 
(२), (३), (४) व (५) पवभागीय आयुक्त, पुरे् याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
सशमतीने त्याींचा सपवस्तर अहवाल ददनाींक २३.७.२०१५ रोजी शासनास सादर केला. सशमतीच्या 
अहवालावर मींत्रीमींडळ उपसशमती व मींब्रत्रमींडळाच्या बैठकीत सपवस्तर चचाण होऊन पीक 
पैसेवारीबाबत सशमतीच्या अहवालातील शशफारशी स्स्वकारून पपक पैसेवारीबाबत सवणसमावशेक 
शासन ननर्णय क्र. एससीवाय-२०१३/प्र.क्र.२०७/म-७ ददनाींक ०३ नोव्हेंबर, २०१५ ननगणशमत 
करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हािूर श्जल्हा दषु्ट्िाळी श्जल्हा म्हणून जाहीर िरणेबाबत 
  

(३)  ३५४५१ (२०-०१-२०१६).   श्री.चांद्रदीि नरिे (िरवीर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुिेिर (चांदगड) :   सन्माननीय मदत व िुनवणसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृिी पवभागाच्या आकडवेारीनुसार जून ते सप््ेबर दरम्यान राज्यामध्ये सवाणर्धक कमी 
पावसाची नोंद कोल्हापूर स्जल्हयात झाली असून कोल्हापूर स्जल्हयामध्ये फक्त ६३५ शम.शम. 
पाऊस पडला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महसूल पवभागाने स्जह्यातील गावाची पहार्ी करून दषुकाळ जाहीर करावा 
अशी मागर्ी स्जह्यातील लोकप्रनतननधी वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकूर् सरासरीच्या केवळ ३७ ्क्के इतका कमी पाऊस होऊनही कोल्हापूर 
स्जह्यामध्ये शासनाने दषुकाळ जाहीर केलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन याबाबत फेरसव्हे करून कोल्हापूर स्जल्हा दषुकाळी स्जल्हा म्हरू्न जाहीर 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत िाटील (०१-०८-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन ननर्णयानुसार कमी पाऊसाबरोबर दषुकाळ ककीं वा 
दषुकाळ सदृश्य पररस्स्थती जाहीर करण्यासाठी आरे्वारी ५० पशैाींपेक्षा कमी असर् ेआवश्यक 
आहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये कोल्हापूर स्जल्ह्याची पपक पैसेवारी ही ५० पैशाींपेक्षा जास्त 
असल्यान ेदषुकाळ सदृश्य पररस्स्थती नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या िररवहन ववभागामधील सेवातनवतृ् त िमणचाऱ याांना िेंशन भमळणेबाबत 
  

(४)  ३५९५० (३०-०१-२०१६).   श्री.अतनल बाबर (खानािूर) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या पररवहन पवभागामधील सेवाननवतृ् त कमणचाऱयाींना पेंशन शमळर्ेबाबत प्रददघण 
कालावधीपासून सुरु असर्ाऱ या मागर्ीवर ंरींगाबाद खींडपीठान ेननर्णय ददल् याच ेमाहे ऑगस् ्, 
२०१५ च् या दसुऱ या आठवयायात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, शासनाने सदर मार्ीबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) महाराषर राज्य पररवहन ननवतृ्त कमणचारी असोशशएशन, महाराषर याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, ंरींगाबाद खींडपीठासमोर यार्चका दाखल केली होती. मा.उच्च न्यायालयान ेददनाींक 
१७ डडसेंबर, २०१५ रोजी सदरची यार्चका ननकाली काढली आहे. 
     तदनींतर सेवाननवतृ्त कमणचाऱयाींना ननवतृ्ती वेतन लागू करण्यासाठी “ननवतृ्ती वतेन 
योजना सोलापूर पॅ्नण - २००६” योजनेसींदभाणत पवचारपवननमय करण्यात आला. परींत,ु राज्य 
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पररवहन कमणचाऱयाींनी त्याींच्या भपवषय ननवाणह ननधीच्या सवण लाभाींच्या रकमा घेतल्या आहेत. 
त्यामुळे महामींडळावर कोर्त्याही स्वरुपाचा आर्थणक भार न पडता नपवन ननवतृ्ती वेतन 
योजना राबपवण्यासाठी ननधीची उपलब्धता होत नाही. या योजनेनुसार राज्य पररवहन 
कमणचाऱयाींची जमा रक्कम भपवषय ननवाणह ननधी कायाणलयाकडून सहजासहजी शमळरे् शक्य 
नाही, या सवण बाबी पवचारात घेऊन सदरची ननवतृ्ती वेतन योजना कायाणस्न्वत कररे् व्यवहायण 
होर्ार नाही. 

___________ 
  

राज् य िररवहन महामांडळाच् या बसस् थानिाांच् या २०० मीटर िररसरात 
 ववनािरवाना प्रवासी वाहतूि िरण् यास असलेला तनबधं 

  

(५)  ४६२९४ (१५-०५-२०१६).   श्री.उल्हास िाटील (भशरोळ), श्री.योगेश सागर (चारिोि), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुिेिर (चांदगड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य पररवहन महामींडळाच् या बसस् थानकाींच् या २०० मी्र पररसरात पवनापरवाना प्रवासी 
वाहतूक करण् यास ननब ध आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असे असताींनाही कोल् हापूर स्जल् ह्यात एस्ी बस स् थानकाींतून अवैध खाजगी प्रवासी 
वाहतूक वाहनाींची माहे डडसेंबर, २०१५ च् या शेव्च् या आठवयायात नोंद करण् यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ककती वाहनाींच् या नोंदी करण् यात आल् या आहेत व त् याींचेवर कारवा  
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या कोल्हापूर पवभागीय कायाणलय याींचमेाफण त माहे 
डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवडयापय त कोल्हापूर बसस्थानकातून अवैध प्रवासी वाहतूक 
करर्ाऱया २८५३ वाहनाींच्या नोंदी, तसेच कोल्हापूर पवभागातील सवण आगाराींच्या नोंदी सींकशलत 
करुन पोलीस, शहर वाहतुक ननयींत्रर् शाखा, पोलीस अर्धक्षक आणर् प्रादेशशक पररवहन 
अर्धकारी, कोल्हापूर याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     एपप्रल-२०१५ ते ऑक््ोबर-२०१६  या कालावधीत अवैध प्रवासी वाहतूकीवर कारवा  
करण्याकररता प्रादेशशक पररवहन व राज्य पररवहन महामींडळादवारे तयार करण्यात आलेल्या 
पथकादवारे महामींडळाच्या बसस्थानकाींच्या २०० मी्र पररसरातील अवैध प्रवासी वाहतकू 
करर्ाऱया एकूर् ११७ दोिी वाहनाींवर दींडात्मक कारवा  करण्यात आली आहे. तसेच, कोल्हापूर 
स्जल्हयातील एकूर् ३२६० अवैध वाहतकू करण्याऱया वाहनाींवर दींडात्मक  कारवा  करण्यात 
आली आहे. 
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    अवधै प्रवासी वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता शासनान े ददनाींक १४.०१.२०१६ रोजीच्या 
पररपत्रकान्वये सूचना ननगणशमत केल्या आहेत.      
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ श्जल्हा िररषदेच्या ववशषे घटि योजने अांतगणत बैलजोडी वाटि योजनेबाबत 
  

(६)  ४७८२८ (०५-०५-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल्हा हा शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त स्जल्हा घोपित असनू स्जल्हा पररिदेच े
पवशेि घ्क योजने अींतगणत पींचायत सशमतीच्या कृिी पवभागाने २०१३-१४ या आर्थणक विाणत 
पवशेि घ्क योजन ेअींतगणत बलैजोडीच ेवा्प योजनेत तब्बल २३ लाखाचा अपहार झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पवशेि घ्क योजनेतून पींचायत सशमती २०१३-१४ या आर्थणक विाणत वा -रू  
येथील शेतक-याींना बैलजोडी योजनेचा लाभ श्री.स्जतेंद्र काींबळे व श्री.महेंद्र पवठ्ठल मेश्राम याींना 
देण्यात आला पींरत ूसदर व्यक्तीीं हे वा -रू  येथ ेअस्स्तवात राहत नसल्याबाबतच ेपत्र तथेील 
तलाठयाींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रु -वा  येथील शतेक-याींचे नावे प्रत्येकी ३० हजार कागदोपत्री दाखवनू 
सदर रक्कमेची उचलही करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शेतकऱ याींनी मु य कायणकारी अर्धकारी, स्जल्हा पररिद व 
स्जल्हार्धकारी यवतमाळ तक्रार देवून अदयाप पय त कुठल्याही स्वरुपाची कायणवाही झाली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. िाांडुरांग फुां डिर (३१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) सन २०१३-१४ या विाणत बलैजोडीचा लाभ ददलेले श्री.स्जतेंद्र काींबळे हे वाकी व श्री.महेंद्र 
पवठ्ठल मेश्राम हे वा  हातोळा रोड येथील रदहवाशी आहेत. याबाबत ग्रामपींचायत सर्चवाचा 
रदहवाशाचा दाखला, जशमनीचा ७/१२ नमुना व ८अ हे पुरावे उपलब्ध आहेत. 
(३) अनुदानाची रक्कम लाभार्थया च्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. 
(४) स्जल्हार्धकारी, यवतमाळ व मु य कायणकारी अर्धकारी, स्जल्हा पररिद, यवतमाळ 
याींच्याकड ेतक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

एसटीिडून िुणे स्टेशन बस स्थानिावर प्रवाश्याांच्या सुरक्षक्षततेववषयी  
उिाययोजना नसल्याबाबत 

(७)  ५४१३३ (२४-०८-२०१६).   श्री.भभमराव ताििीर (खडिवासला) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) एस्ीकडून पुरे् स््ेशन बस स्थानकावर प्रवाश्याींच्या सरुक्षक्षततेपवियी उपाययोजना 
नसल्याची बाब माहे म,े २०१६ च्या नतसऱया आठवयायात ननदशणनास आल्याचे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या काही ददवसाींपासून पुरे् स्थानकाच्या पररसरात लु्मारीच्या घ्ना 
घडल्या असून अवैध वाहतुकीचे प्रमार् मोठ्याप्रमार्ात असल्याच ेननदशणनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय व त्यानुिींगाने शासनान ेकोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) नाही.       
(२) पुरे् बसस्थानकाच्या पररसरात लु्मारीच्या घ्ना घडलेल्या नसून, अवैधररत्या वाहतूक 
होत असल्याच ेननदशणनास आले आहे. 
(३) पुरे् रेल्वे स््ेशन बसस्थानकावरील वाहतकू ननयींत्रक, स्थानक प्रमखु ध्वनीके्षपकावरुन 
प्रवाशाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत वारींवार सूचना देतात. बसस्थानकावर पोलीस कक्षासाठी जागा 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. पोलीसाींमाफण त बसस्थानकावर वेळोवेळी राऊीं ड घेवनू 
तपासर्ी केली जाते. 
     राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्थानकाींच्या २०० मी्र पररसरात खाजगी वाहने उभी 
करण्यात येवू नये, असे आदेश पाररत करण्यात आलेले असून, सदर आदेशाच्या अनुिींगान ेसवण 
आगाराींच्या व बसस्थानकाींच्या पररसरात २०० मी्र “नो पाकक ग झोन” चे फलक लावण्यात 
आलेले आहेत. तसेच आगार कायणके्षत्रात होर्ा-या अवधै प्रवासी वाहतूक करर्ाऱया वाहनाींचे 
प्रकार व वाहन क्रमाींक याींची दैनींददन मादहती सींबींर्धत पोलीस ठार्े याींना पत्रादवारे देण्याची 
कायणवाही राज्य पररवहन महामींडळादवारे करण्यात येते. 
     अवैध प्रवासी वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता शासनाने दद.१४.०१.२०१६ रोजीच्या 
पररपत्रकान्वये सूचना ननगणशमत केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाली सुधागड (श्ज.रायगड) येथील राज्य िररवहन बस स्थानिामधील गैरसोइणबाबत 
  

(८)  ५४९५२ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफण  िांडडतशेठ िाटील (अभलबाग), श्री.धैयणशील िाटील 
(िेण), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (िनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आभशष शलेार (वाांदे्र िश्श्चम), श्री.ववजय िाळे (भशवाजीनगर), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली िूवण), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाली सुधागड (स्ज.रायगड) येथील राज्य पररवहन मींडळाच्या पेर् आगारा अींतगणत येर्ारे 
व अष्पवनायकाींपैकी तीथणके्षत्र असलेले पाली हे बस स्थानक कायणरत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बस स्थानकाच्या आवारात अनर्धकृत पाकींग मोठया प्रमार्ात होत 
असल्यान ेप्रवाशासह एस.्ी.चे वाहतूक ननयींत्रक, चालक व वाहक त्रस्त झाले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बस स्थानकाच्या पररसरात सुलभ शौचालय आहे, शौचालयाच्या स्वच्छतेसाठी 
ग्राहकाींकडून प्रत्येकी ३ रूपये घेतले जात असूनही स्वच्छता गहृामध्ये दगु धी पसरलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) बस स्थानकाचे इमारतीची पूर्णपरे् दरुवस्था झाली असनू, इमारतीचा काही भाग 
कोर्त्याही क्षर्ी प्रवाशाींच्या अींगावर कोसळून मोठी दघुण् ना घडण्याची शक्यता आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास,या सवण समस्याींची चौकशीकरुन शासनान ेकोर्ती उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येर्ार आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२), (३), (४), (५) व (६) पाली बसस्थानकाच्या आवारात होत असलेल्या अनर्धकृत पाकक ग 
बाबत पोलीस ननरीक्षक, पाली पोलीस स््ेशन, पाली, ता.सुधागड याींचेकड ेपत्रव्यवहार करण्यात 
आला आहे. तसेच अनर्धकृत पाकक ग ह्पवरे्बाबत दोन वाहतकू ननयींत्रक कायणरत आहेत. 
     आगाराच्या देखरेखीखाली शौचालयाची दैनींददन साफसफा  करुन घेतली जाते. 
     बसस्थानकाची इमारत जुनी झाली असल्याने छताच ेव शभींतीचे ननघालेले प्लॉस््र काढून 
घेतलेले आहे. त्यामुळे इमारतीचा कोर्ताही भाग पडण्याची पररस्स्थती नाही. सदर इमारत 
नुतनीकरर्ाची बाब राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायणवाहीखाली आहे. 

___________ 
  

िन्हाळगड (श्ज.िोल्हािूर) येथे ससुज्ज बस स्थानि नसलेबाबत 
  

(९)  ५८५१५ (२४-०८-२०१६).   श्री.सत्यजीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळगड (स्ज.कोल्हापूर)  हे एक ऐनतहाशसक दठकार् असून दरविी लाखो पयण् क  भे् 
देतात तरी सदर दठकार्ी एस.्ी महामींडळाची प्रशस्त अशी जागा असूनही येथील बस स्थानक 
अत्यींत छोट्याश्या जागेत सुरु आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर छोट्या बस स्थानकात प्रवाशी, वाहक तसेच चालकाींसाठी लागर्ाऱया 
मुलभूत सुपवधा नसल्यान ेअत्यींत गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बस स्थानक ससुज्ज कररे्काररता तसेच प्रवाशी, वाहक चालकाींसाठी 
लागर्ाऱया मुलभूत सुपवधा देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कररे् काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) पन्हाळा येथ ेप्रवाशाींच ेसोयीकरीता ससुज्ज 
असे बसस्थानक बाींधर्ेकरीता राज्य पररवहन महामींडळातील ६४५० स्क्वे.मी.इतकी जागा 
दद.३.८.२०१६ रोजी ताब्यात घेण्यात आली आहे. सदर जागेमध्ये प्रवाशाींचे सोयी करीता व 
चालक/वाहक याींना मुलभूत सुपवधा देण्यासाठी अदययावत बसस्थानक बाींधण्याच े राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या कायणवाहीखाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र एसटी महामांडळातील िमणचा-याांच्या समस्या सोडववण्याबाबत 
  

(१०)  ५८७४३ (२५-०८-२०१६).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (विांिरी) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर एस्ी महामींडळातील कमणचारी प्रनतकूल पररस्स्थतीत काम करत असून आपल्या 
न्याय मागण्याींवर ननर्णय घेतला जावा याकररता कमणचाऱ याींनी यापूवी अनके वळेा काम बींद 
केलेले होत,े तसेच समस्या सोडपवण्यासाठी जानेवारी, २०१६ च्या नतस-या आठवयायात तसेच 
वारींवार मा.मु यमींत्री, मा.पररवहन मींत्री याींचेकड े ननवेदन े सादर केलेली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरर्ी एस्ी कमणचा-याींनी केलेल्या मागण्याींच े
थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार पुढे कोर्ता ननर्णय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी एस्ी कमणचाऱ याींच्या समस्या सोडपवण्यासींदभाणत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय, ननवेदने सादर केली आहेत. 
(२) व (३) • सन २०१२-२०१६ चा कामगार करार रद्द करावा व २०१२-२०१६ या कालावधीत 
२५% पगारवाढ देण्यात यावी. 
• एस.्ी.कमणचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लागू करावा. 
• एस.्ी. कमणचाऱयाींना “राज्य शासनात पवलीन करावे”. 
     अशा मागण्या राज्य पररवहन महामींडळातील कमणचाऱयाींनी केल्या आहेत. यापकैी 
कोर्तीही मागर्ी मान्य करता येर्ार नाही, अस े या अगोदरच लेखी कळपवण्यात आले 
आहे.        
     एस.्ी. कमणचाऱयाींच्या वेतनशे्रर्ीबाबत राज्य पररवहन महामींडळादवारे ददनाींक 
३०.०७.२०१६ रोजीच्या आदेशाींन्वये “वेतनशे्रर्ी अ्यास ग्” स्थापन करण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 



पव.स. ३४३ (9) 

राज्यात एवप्रल आणण म ेमहहन्यातील सलग तीनवेळा डडझले दरवाढीमुळे  
एसटीला वषाणला १८० िोटीांचे नुिसान होणार असल्याबाबत 

  

(११)  ६००४५ (२४-०८-२०१६).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन िटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एपप्रल आणर् मे मदहन्यातील सलग तीनवेळा डडझले दरवाढीमळेु एस्ीला विाणला 
१८० को्ीींचे नकुसान होर्ार असल्याचे माहे म,े २०१६ दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती एस्ी ला शासनाने आर्थणक मदत देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
     एपप्रल, २०१६ त ेम,े २०१६ या कालावधीत तीन वेळा डडझलेची दरवाढ झाली व एक वेळ 
घ् झाली. माहे एपप्रल, २०१६ ते ०८ फेिुवारी, २०१७ पय त १५७.५० को्ी डडझले खचाणत वाढ 
झालेली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

एसटी महामांडळाच्या बस स्थानिे तसेच एसटी बसेस वरील जाहहरातीचे िां त्राट गेल्या ३५ 
वषाणिासून एिाच िां िनीिड ेअसल्याची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१२)  ६०५१५ (२४-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस्ी महामींडळाच्या बस स्थानके तसेच एस्ी बसेस वरील जादहरातीच ेकीं त्रा् गेल्या ३५ 
विाणपासून एकाच कीं पनीकड े असल्याने त्याची चौकशी करून ननकोप   े्ंडर करण्याबाबतच े
ननवेदन मा.पररवहन मींत्री याींना जून, २०१६ वा त्या दरम्यान लोकप्रनतननधी याींनी ददले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुिींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०१-०८-२०१७) :(१) नाही. 
(२) महाराषर राज्य मागण पररवहन महामींडळामाफण त जादहरातीींकररता मागपवण्यात येर्ाऱया 
ननपवदा या शासनान े ननस्श्चत केलेल्या  -ननपवदा कायणपध्दतीनचे मागपवण्यात येतात. त्या 
अनुिींगान े बसस्थानके तसेच, एस.्ी. बससेवरील जादहरातीकरीता नव्यान े ननपवदाप्रक्रीया 
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राबपवण्यात आली असनू, सदर ननपवदेची कायदेशीर प्रकक्रया पार पाडल्यानींतर, त्यात 
बसस्थानकावरील जादहरातीकरीता डी ओम ॲडव्हर्ायजीींग, तर बसवरील जादहरातीकरीता 
राकेस ॲडव्हर्ायजीींग या नवीन दोन कीं पन्याींची ननवड करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर येथे दषु्ट्िाळात जनावराांच्या छावणी चालिाांच्या अनुदानात ििात न िरण्याबाबत 
  

(१३)  ६२५७२ (१६-०८-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामिूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
िश्श्चम), श्री.अभमन िटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मदत व िनुवणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर येथ ेदषुकाळात जनावराींच्या छावण्या चालपवण्यासाठी अजण मागवरे् व प्रकक्रया 
राबपवण्यात वेळ जात असल्यान ेछावण्या सुरु होण्यास पवलींब होत आहे त्यामुळे शासनानचे 
छावण्या मींजूर करुन स्वत: चालवाव्यात असा ठराव झडेपीच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता 
सशमतीने केला असल् याने माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, येथील जनावराींच्या छावण्याींतील शेर्ाचे पैस ेकपात करुन छावर्ी चालकाींना 
अनुदान ददले जार्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ नसुार सदर ठरावाच्या अनुिींगाने कोर्ता ननर्णय घेतला आहे वा 
घेण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग ३ नसुार छावर्ी चालकाींच्या अनुदानात कपात न करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत िाटील (२८-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) शासन ननर्णय ददनाींक २० ऑगस््, २०१५ मधील अ्ीींच्या अधीन राहून अहमदनगर 
स्जल्ह्यात आवश्यक असेल त्या दठकार्ी चारा छावण्या सुरू करण्यास शासन पत्र ददनाींक ५ 
एपप्रल, २०१६ अन्वये शासनाची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानसुार अहमदनगर 
स्जल्ह्यामध्ये ३९ चारा छावण्या सुरू झाल्या होत्या. 
     शासन ननर्णय ददनाींक २० ऑगस््, २०१५ मध्ये खचाणची मागर्ी मान्य करताना शेर् 
पवक्रीपो्ी छावर्ी चालकाींना शमळालेल्या उत्पन्नाची रक्कम पवचारात घेऊन तेवढ्या रकमेची 
मागर्ी कमी करावी,  
अशी तरतूद आहे. त्यानुसार स्जल्हा अर्धक्षक, कृिी अर्धकारी, अहमदनगर याींचेकडून प्राप्त 
अहवालानसुार शेर्ाची ककीं मत कमी करून कायणवाही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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उरण तालुक्यातील (श्ज.रायगड) स्त्याांच्या रुां दीिरणासाठी सांिाहदत जभमनीबाबत 

  

(१४)  ६५१६९ (१६-०१-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरर् तालुक्यातील (स्ज.रायगड) दोन्ही प्रमखु रस्त्याींच्या रुीं दीकरर्ासाठी सींपाददत केलेल्या 
जशमनीला शसडकोकडून मोबदला देण्यास ्ाळा्ाळ होत असल्याने शेतक-याींनी या 
भूसींपादनापवरोधात उच्च न्यायालयात माहे ऑगस््, २०१६ च्या समुारास यार्चका दाखल केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या यार्चकेमुळे रस्त्याींच ेरुीं दीकरर् रखडर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शतेक-याींना तातडीने मोबदला देण्यासींदभाणत शासनान े कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. उरर् तालुक्यातील (स्ज.रायगड) 
राषरीय महामागण ४ब व राज्य महामागण ५४ या दोन प्रमुख रस्त्याींच्या रुीं दीकरर्ाच े काम 
शसडकोकडून करण्यात येत नसनू मुींब  ज.ेएन.पी.्ी. पो ण् रोड कीं पनी शल. (MJPRCL) या 
कीं पनीमाफण त करण्यात येत आहे. 
     या रस्त्याींच्या रुीं दीकरर्ासाठी लागर्ाऱया खाजगी जशमनीींचे भसूींपादनाची कायणवाही 
खाजगी वा्ाघा्ीने उपपवभागीय दींडार्धकारी, पनवेल याींचेमाफण त करण्यात येत असून 
त्याअनुिींगान े नव्याने सींपाददत केलेल्या खाजगी जमीनीींचा मोबदला मुींब  ज.ेएन.पी.्ी. पो ण् 
रोड कीं पनी शल. (MJPRCL) या कीं पनीकडून देण्यात येतो. यासींदभाणत उपपवभागीय दींडार्धकारी, 
पनवेल याींनी दद.१४.६.२०१७ रोजी जास  गावातील लोकाींबरोबर बठैक घेतली असून जशमनीच े
दर ठरपवण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

एसटी महामांडळाच्या सेवातनवतृ्त िमणचाऱ याांची थिीत रक्िम देण्याबाबत 
  

(१५)  ६५५९६ (१६-१२-२०१६).   अॅड.िराग अळवणी (ववलेिाले), श्री.नरेंद्र िवार (िल्याण 
िश्श्चम), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र िश्श्चम), श्री.सांजय िोतनीस (िभलना) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एस्ी महामींडळाच्या समुारे अडीज हजार सेवाननवतृ्त कमणचाऱ याींना सेवाननवतृ्तीनींतरची 
गॅ्रच्यु्ी आणर् रजा रोखीकरर्ाची अींदाज े १०० को्ी रुपयाींची रक्कम थकीत असल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कमणचा-याींना ननयमानसुार दह रक्कम एक मदहन्याच्या आत सुपूदण कररे् 
बींधनकारक असतानाही महामींडळाच्या आर्थणक स्स्थतीमुळे दह रक्कम थकीत रादहले असल्याच े
कळत,े हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, एस्ीकडून समाजातील पवपवध घ्काींसाठी सवलतीच्या दारात ददली जार्ारी 
नतकी् सेवेतील सुमारे तीन हजार को्ीींची थकबाकी शासनाकड ेप्रलींब्रबत असल्याचे ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती सेवाननवतृ्त कमणचा-याींची थकीत रक्कम देण्याकररता तसचे एस्ी 
महामींडळाच्या पवकासासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत  ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
(३) व (४) दद.३१.०३.२०१६ अखेर शशल्लक सवलत मूल्य रु.१३५४.८९ को्ी शासनाकडून 
महामींडळास येर् ेप्रलींब्रबत होते. सन २०१६-१७ च ेसवलतमुल्य रु.१३५९.२३ को्ी पवचारात घेता 
एकूर् रु.२७१४.१२ को्ी प्रलींब्रबत होते. त्यापकैी सन २०१६-१७ मध्ये राज्य पररवहन 
महामींडळास रोखीन ेव पुस्तकी समायोजनादवारे रु.२१७२.८० को्ी अदा करण्यात आले आहेत. 
(५) ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ननवतृ्त कमणचाऱयाींची देर्ी पवहीत वेळेत देण्याबाबत कायणवाही 
केली जाते. गॅ्रच्यू ्ी व रजा रोखीकरर्ापो्ी आजशमतीस कमणचाऱयास देय असलेली कोर्तीही 
रक्कम प्रलींब्रबत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील एसटी महामांडळातील महहला वाहिाांच्या समस्याांचा अभ्यास िरुन तनणणय 
घेण्यासाठी बत्रसदस्यीय सभमती स्थािन िरण्याबाबत 

  

(१६)  ६६४०४ (१६-१२-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अश्जत िवार (बारामती), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर), श्री.राणाजगजीतभसांह िाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.सांदीि नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एस्ी महामींडळातील मदहला वाहकाींच्या समस्याींचा अ्यास करुन ननर्णय 
घेण्यासाठी ब्रत्रसदस्यीय सशमती स्थापन करण्याचे मा.पररवहनमींत्री याींनी दद.१० ऑगष्,२०१६ 
रोजी प्रशासनाला ददले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी सदर सशमतीची ननयुक्ती करुन सशमतीचा अहवाल प्राप्त झालेला 
आहे काय तसेच एस्ी महामींडळातील मदहला वाहकाींना नेहमीच भेडसावर्ा-या समस्या 
सोडपवण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळात कायणरत असर्ाऱया मदहला कमणचाऱयाींना गरोदरपर्ाच्या काळात 
समस्या जारू्न घेण्यासाठी ब्रत्रसदस्यीय सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सशमतीचा अहवाल 
प्राप्त झालेला नाही. 
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     सेवाज्येषठतेनसुार कामर्गरी देताना मदहला वाहकाींच्या रास्त अडचर्ी जारू्न घेवून 
त्याींना कामर्गरी देण्याबाबतच्या सूचना पवभागाींना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
भोिर किना िाळज (श्ज.नाांदेड) या मागाणवर मानव वविास योजनचेी बस सुरु िरण्याबाबत 

  

(१७)  ६७९३३ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अस्लम शखे (मालाड िश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर ककनी पाळज (स्ज.नाींदेड) या मागाणवर मानव पवकास योजनेची एकही बस धावत 
नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु यामागाणवरील मलुी आगारातील ठरवून ददलेल्या एस.्ी.बसनेच प्रवास 
करतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामागाणवर बस वळेेवर सु्त नसल्यान ेमालदरी येथील मुलीींना ककनी येथील 
शाळेत जाण्यासाठी सुमारे तीन ककलोमी्रची पायपी् करावी लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, येथे बसअभावी शाळकरी मुलीींसाठी या मागाणवर मानव पवकास योजनेची बस 
सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) भोकर, ककनी पाळज या मागाणवर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसच्या 
दैनींददन ०७ फेऱया चालनात आहेत. त्यापैकी २ फेऱया शालेय वेळेत चालपवण्यात येतात. सदर 
फेऱया शालेय पवदयार्थया च्या वाहतूकीस पुरेशा आहेत. या मागाणवरील बसेस वेळेवर सु्तात, 
त्यामुळे मालदरी येथील मुलीींना शाळेत जाण्यासाठी पायपी् करावी लागत नाही. 
     भोकर व उमरी तालुक्याकरीता मानव पवकास योजनेंतगणत १४ बसेस चालपवण्यात येत 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभाणतील ६८ हजार िुटूांब घरािासुन वांचीत असल्याबाबत 
  

(१८)  ६९१३४ (१६-१२-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अभमन िटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
तनमणला गाववत (इगतिूरी) :   सन्माननीय गहृतनमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्याच्या अथण व साींस् यकी अहवालातील मादहतीनुसार घराींच्या वाढत्या ककीं मतीमळेु 
पवदभाणतील तब्बल १७ लाख ५८ हजार कु्ूींबाींनी वनरुममध्ये सींसार था्ला आहे तर ६८ हजार 
कु्ूींब आजही स्वत:च्या घरापासनू वींर्चत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ दरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील सवणसामान्य नागररकाींना हक्काच ेघर असावे यासाठी शासनान े येथील 
घराींच्या वाढत्या ककीं मती कमी करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-०७-२०१७) :(१) अथण व साींस् यकी सींचालनालयामाफण त प्रकाशशत 
झालेल्या “महाराषराची सींक्षक्षप्त साींस् यकी २०१५” या प्रकाशनात जनगर्ना २०११ नुसार 
पवदभाणत एक खोली असलेल्या कु्ूींबाची सीं या १७,५८,८०५ इतकी आहे.    
(२) घराींच्या ककीं मती कमी करण्याकरीता प्रार्धकरर्ाच्या बैठकीमध्ये ठराव घेण्यात आला असून 
ठराव क्र.६७१२ ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ व्दारे म्हाडाच्या प्रचशलत ककीं मती पवियी धोरर्ातील 
बाींधकाम व पवकास खचाणवरील पवपवध बाबी अींतगणत आकारण्यात येर्ाऱ या शुल्काच ेदर कमी 
करण्यात आलेले आहे. जसे आस्थापना खचण ५% वरुन ३% करण्यात आला. अनपेक्षक्षत बाबी 
१% वरुन ०.५% करण्यात आला. आकस्स्मक खचण ५% वरुन २% करण्यात आला. 
व्यवस्थापकीय खचण ०.५% वरुन ०.२५% करण्यात आलेला आहे.  
     प्रधानमींत्री आवास योजनेअींतगणत अत्यल्प उत्पन्न ग् योजनेतील लाभार्थया ना २.५ लक्ष 
रुपये अनुदान कें द्र शासन व राज्य शासन याींच्याकडून देण्यात येते. अल्प उत्पन्न ग्ातील 
लाभार्थया करीता रु.६.०० लक्षचे कजाणच्या ६.५०% व्याजावर अनुदान देण्यात येते. या 
योजनेअींतगणत आतापय त एकूर् ३१८९ सदननकाींच ेकाम सुरु झालेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ितणव्यावर असताना मॄत्य ूआलेल्या िोलीसाांच्या िुां टूांबबयाांना 
 हदलेल्या आश्वासनाची िूतणता िरणेबाबत 

  

(१९)  ६९८३५ (१७-०१-२०१७).   श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाहतूक पोलीस शशपाइण पवलास शशींदे याींचा ददनाींक ३१ ऑगस्् २०१६ रोजी झालेल्या 
मॄत्यूनींतर शशींदे कुीं ्ूींब्रबयाींना मदत देण्याच्या घोिर्ा सवण स्तराींवरून केल्या गेल्या मात्र यापूवी 
कतणव्यावर असताना खेरवाडी पोलीस ठाण्याचे दत्त ू सरनोबत (सन २०१२), जूहू पोलीस 
ठाण्याचे गजेंद्र परशुराम नाइणक (सन २०१५), मनोज रामचींद्र कदम (जुल ै२०१५), वाींदे्र पोलीस 
ठाण्याच ेअस्जतकुमार खवळे (सन २०१५) तसेच अजय गावींड(सन २०१४) आदी पोलीसाींनी प्रार् 
गमावले असतानाही आजशमतीस शासनान े जादहर केलेली २५ लाखाींची मदत व  कुीं ्ूींबातील 
एकाला सरकारी नोकरी तसेच ननवतृ्तीपय तचे कुीं ्ूींबाला वेतन अशाप्रकारे घोिर्ा केलेल्या 
असतानाही शासनाकडून त्याींची पूतणता न झाल्यामळेु  मयत पोलीसाींच्या कुीं ्ूींब्रबयाींना अनेक 
समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, सदरहू मयत पोलीसाींच्या कुीं ्ूींब्रबयाींना शासनान े ददलेल्या आश्वासनाची पूतणता 
होण्याच्या दषॄ्ीन ेशासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ददवींगत दत्तु सरनोबत याींना ददनाींक ०७.०६.२०१७ व ददवींगत अजय गावींड याींना ददनाींक 
०९.०९.२०१६ अन्वये सोयी-सुपवधा / नुकसान भरपा  मींजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच, 
ददवींगत अस्जतकुमार खवळे याींचा मलुगा यास ददनाींक २२.११.२०१६ रोजी अनुकीं पा तत्वावर 
पोलीस शशपा  या पदावर अनकुीं पा तत्वावर नमेरू्क देण्यात आली आहे. ददवींगत मनोज कदम 
याींच्या कु्ुींब्रब ींयाना शासकीय ननयमानुसार आर्थणक मदत देण्यात आलेली आहे. ददवींगत गजेंद्र 
ना क याींचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मागासवगीय (अनुसूधचत जाती-नवबौध्द) शेतिऱयाांसाठी  
देण्यात येणारा तनधी अततअल्ि असल्याबाबत 

  

(२०)  ७०४३० (१०-०१-२०१७).   श्री.बबनराव भशांदे (माढा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागासवगीय (अनसुूर्चत जाती-नवबौध्द) शेतकऱयाींना देण्यात येर्ाऱया पवशेि 
घ्क योजनेसाठीच े अनुदान अनतअल्प असल्याने पवदहर व शेततळी मोठ्या प्रामर्ात 
अपूर्ाणवस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामाफण त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार राज्यातील मागासवगीयाींना पवशेि 
घ्क योजनेत देण्यात येर्ाऱया अनुदानात वाढ कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. िाांडुरांग फुां डिर (३१-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) सन २०१५-१६ पयणत अनसुूर्चत 
जाती/नवबौध्द शेतकऱयाींसाठी पवशेि घ्क योजना राबपवण्यात येत होती. सदर योजनमेध्ये 
पवहीरीचा लाभ घेर्ाऱया लाभार्थया स रु.१.०० लाख व पवहीरी व्यनतररक्त इतर घ्काींचा लाभ 
घेर्ाऱया लाभार्थयाणस रु.५०,००० च्या मयाणदेत अनुदान अनुदेय होते. 
     सदर योजना ददघण कालावधीपासून सुरु असल्यान े योजनेच े पुनपवणलोकन करुन सन  
२०१६-१७ पासून सुधाररत योजना “डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृिी स्वालींबन योजना” या नावान े
राबपवण्याचा ननर्णय शासनाने दद.५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन ननर्णयान्वये घेतला आहे. सदर 
योजनेंतगणत पवहीर या घ्कासाठी रु.२.५० लाख एवढे अनुदान अनजेु्ञय आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य मागण िररवहन महामांडळाचे (एस.टी.) िालघर, वसई, नालासोिारा आणण 

अनाणळा आगारातून सुटणाऱया दरू जाणा-या बसेस रद्द िेल्याबाबत 
  

(२१)  ७०८९४ (२७-०१-२०१७).   श्री.िास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागण पररवहन महामींडळाच े(एस.्ी.) पालघर पवभागातील ४५ बसेस तसेच 
वस , नालासोपारा आणर् अनाणळा आगारातून सु्र्ाऱया लाींब पल्ल्याच्या काही बसेस रद्द 
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकार्च्या बसेस रद्द केल्यामुळे प्रवाशाींची मोठ्या प्रमार्ावर गैरसोय 
होर्ार असून, एस्ीच्या उत्पन्नातही मोठी घ् होर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नूसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उपरोक् त आगारातून प्रवास करर्ाऱया प्रवाशाींची होर्ारी गैरसोय दरू 
करण्यासाठी शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या पालघर पवभागातील लाींब पल्ल्याच्या फेऱयाींचा 
आढावा घेवून ज्या फे-याींना थे् प्रवासी सीं या कमी आहे अशा ४३ फेऱया बींद/खींडीत करण्यात 
आल्या आहेत. 
     लाींब पल्ल्याींच्या बसेस बींद केल्यामळेु प्रवाशाींची कोर्त्याही प्रकारची गैरसोय झालेली 
नसून, स्थाननक पातळीवर श्ल सेवा सुरु करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशी मागर्ीनसुार व 
ददवाळी हींगाम व सु्ीच्या हींगामात सदरच्या बींद व खींडीत करण्यात आलेल्या काही फेऱया 
पुन:श्च सुरु करण्यात आल्या आहेत. 
     लाींब/मध्यम पल्ल्याींची ननयते बींद केल्यामळेु महामींडळाचे उत्पन्नात मोठी घ् झालेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________   
राज्य िररवहन महामांडळामध्ये वाहिाांची प्रलांबबत अिहार प्रिरणे  

तडजोड िरून तनिाली िाढण्याबाबत 
  

(२२)  ७१२५० (१६-१२-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्चू िडू (अचलिूर), श्री.भशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-िाटील (अहमदिूर), डॉ.अतनल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररवहन महामींडळामध्ये वाहकाींची प्रलींब्रबत अपहार प्रकररे् तडजोड करून ननकाली 
काढण्याबाबत ददनाींक ६ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास उपाध्यक्ष व व्यवस्थापक 
सींचालक याींनी आदेश ननगणशमत केले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या आदेशानुसार पररपत्रक क्र. २४/२०१६ अन्वये अपहाराच्या पवपवध प्रकारानसुार 
राज्यभरातील स्जल्हाननहाय ननकाली काढलेल्या प्रकरर्ाींची मादहती देण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) वाहकाींची प्रलींब्रबत अपहार प्रकररे् ननकाली काढरे्बाबत राज्य पररवहन महामींडळाकडून 
दद.०६.०८.२०१६ रोजी पररपत्रक प्रसारीत करण्यात आले असनू, पररपत्रकीय सूचनाींनुसार 
केलेल्या कायणवाहीबाबत दरमहा महामींडळाच्या मध्यवती कायाणलयास मादहती अवगत करण्यात 
येते. 
     श्रशमक सींघ्नाींनी ददलेल्या ननवेदनानुसार सदर पररपत्रकातील नमूद केलेल्या दींडाच्या 
रकमेबाबत पुनपवणचार व्हावा, याकरीता दद.२६.१०.२०१६ च्या पत्रानुसार तात्पुरती स्थर्गती 
देण्यात आली आहे. स्थर्गतीपय त राज्य पररवहन महामींडळातील सवण पवभागाींकड े ७७८ अजण 
प्राप्त झाले असून, तडजोडीची रक्कम रु.८४,०७,१५०/- जमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलािूर शहरातील िोलीस वसाहतीांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(२३)  ७३०३३ (११-०१-२०१७).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलािूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर शहरातील पोलीस हेडक्वॉ ण्र वसाहत तसचे केशव नगर पोलीस वसाहत, कपवता 
नगर पोलीस वसाहत यासह सवण पोलीस वसाहतीत अनेक नागरी समस्या असनू वसाहतीींची 
अत्यींत दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोलापूर शहरातील बहुताींशी पोलीस वसाहतीमध्ये अींतगणत ड्रनेेज ला नची 
व्यवस्था नाही, वॉल कीं पाऊीं ड नाही, ददवाबत्ती नाही, अींतगणत रस्त्याींची दरुवस्था, पुरेशा 
पपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्या नाहीत तसेच कचऱयाींचे साााज्य पसरले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर शहरातील पोलीस वसाहतीींच्या पुनपवणकासासाठी शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) ददनाींक १४.०३.२०१७ रोजीच्या शासन 
ननर्णयान्वये सोलापूर शहरातील खालील नमूद पोलीस वसाहतीींमधील अींतगणत व बाह्य 
दरुुस्तीच्या कामाींसाठी एकूर् रु. ६०.६६ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
     (१)  अरपवींदधाम - रु.१५.८२, (२) वसींतनगर - रु.११.३३ लक्ष, (३) शामानगर - रु.७.१६ 
लक्ष (४) ककल्ला - रु.१२.८८ लक्ष (५) मींब्रत्रचींडक - रु.१३.३७ लक्ष. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िनवेल महानगरिाभलिा हद्दीतील भसडिोने वविभसत िेलेल्या िळांबोली  

िररसरात मध्यभागी असलेल्या नाल्याची सफाइण िरण्याबाबत 
  

(२४)  ७५०७० (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (िनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र िश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली िूवण), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल महानगरपाशलका हद्दीतील शसडकोन े पवकशसत केलेल्या कळींबोली पररसरात 
मध्यभागी असलेल्या नाल्याच्या साफसफाइणसाठी पावसाळयापूवी दरविी लाखो रूपये खचण 
करूनसुद्धा मोठया प्रमार्ात साचलेल्या कचऱयाच्या दगु धीमुळे नागररकाींच्या आरोग्याला धोका 
ननमाणर् झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाल्यातील कचऱयाच्या दगु धीमुळे मलेररया, डेंग्यु तसचे साथीींच्या रोगाच्या 
प्रमार्ात वाढत होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करून सींबींर्धत दोिीींवर कोर्ती कारवाइण केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. नवी मुींब  शसडको कळींबोली 
पवभागामाफण त पावसाळी पूवण कामाचा भाग म्हरू्न तेथील मध्यभागी असलेल्या नाल्यातील 
गाळ काढण्याची कामे तसेच नाल्यात जमा होर्ारा कचरा साफ करण्याची कामे स्थाननक 
ठेकेदारामाफण त वेळोवळेी करण्यात येतात. तसेच आरोग्य अर्धकारी, शसडको याींच्या 
अहवालानसुार कळींबोली पवभागात मलेररया, डेंग्यु व दिूीत पाण्याशी सींबींर्धत इतर रोगाींच्या 
प्रमार्ात वाढ झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िोलीसाांिररता घरे उिलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(२५)  ७५२१७ (२०-०४-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
िूवण), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.राजन साळवी (राजािूर), श्री.अजय चौधरी (भशवडी), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीसाींकररता दोन-तीन विाणत १ लाख घरे बाींधण्याचे ननयोजन करुन त्याचा 
सींपूर्ण आराखडा सादर करावा असे ननदेश मा.म ुयमींत्रयाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास गहृ पवभागास ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलीसाींच्या घराबाबतच्या आराखयायातील घरे बाींधण्याचे काम कोर्त्या सक्षम 
गहृननमाणर् सींस्थाींना देण्यात येर्ार आहे तसेच त्यासाठी ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली 
असून कजणरोखे उभारर्ी तसेच खाजगी पवकासकाींच्या माध्यमातून बाींधकाम करण्याचा 
प्रस्तावही शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी ककती कालावधी लागण्याचे अपेक्षक्षत आहे तसेच उपरोक्त 
प्रकरर्ी कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पोलीस गहृननमाणर् व कल्यार् महामींडळामाफण त ननवासस्थानाींच्या प्रकल्पाींच े
ननयोजन करण्यात येत आहे. सदर प्रकाल्पासाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.२२२.४३ को्ी व सन 
२०१६-१७ मध्ये रु.३१८.८५ को्ी आणर् सन २०१७-१८ मध्ये रु.३२५.०० को्ी इतका ननधी 
मींजूर करण्यात आला असनू सदर बाींधकामासाठी सन २०२० पय तचे ननयोजन करण्यात आले 
असून ननधीच्या उपलब्धतेनूसार काम ेहाती घेण्यात येर्ार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िनवेल महानगरिाभलिा हद्दीतील खारघर, िळांबोली येथील फेरीवाल्याांसाठी  
भसडिोमाफण त तनश्श्चत िेलेल्या भखूांडाचे वाटि िरण्याबाबत 

  

(२६)  ७५४३० (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (िनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र िश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली िूवण), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल महानगरपाशलका हद्दीतील खारघर, कळींबोली येथील फेरीवाल्याींसाठी शसडकोमाफण त 
ननस्श्चत केलेल्या भूखींडाचे वा्प लवकरात लवकर करण्याची मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी माहे जानेवारी, २०१७ वा त्यासुमारास मा.आयुक्त व प्रशासक, पनवेल महानगरपाशलका 
व मा.व्यवस्थापकीय सींचालक, शसडको याींच्याकड ेननवदेनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शसडकोमाफण त ननस्श्चत केलेल्या भखूींडाचे वा्प न झाल्यामुळे बकेायदेशीरररत्या 
फेरीवाले पदपथाच्या जागेवर आपल्या उपस्जवीकेसाठी ्पऱया व हातगाडया लावत असल्यामुळे 
रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी व अस्वच्छ पररसरामुळे नागररकाींना त्रास होत आहे, हेही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग क्र.२ बाबत शासनान ेचौकशी करून शसडकोमाफण त ननस्श्चत केलेले 
भूखींड फेरीवाल्याींना वा्प करण्यासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) राषरीय फेरीवाला धोरर् अींमलबजावर्ी 
अींतगणत शसडको महामींडळाकडून सन २०१४-१५ या कालावधीमध्ये खारघर, कळींबोली, पनवेल, 
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कामोठे, उलवे, द्रोर्ार्गरी इ. नोडमधील फेरीवाल्याींचे सवेक्षर् ऑल इींडडया लोकल सेल्फ 
गव्हनणन्स याींचेमाफण त करण्यात आले आहे. सवेक्षर्ानुसार फेरीवाल्याींना कागदपत्र पडताळून 
जागा वा्प व भाडकेरार करण्याच ेप्रस्तापवत होते. 
     तथापप, दरम्यानच्या कालावधीत पनवेल महानगरपाशलकेची स्थापना झाल्यामुळे रोज 
बाजारसाठी राखीव ठेवलेले भखूींड पनवेल महानगरपाशलकेस हस्ताींतरीत करण्याची प्रकक्रया सुरु 
आहे. सदर भखूींडाींच्या हस्ताींतरर्ानींतर पनवेल महानगरपाशलकेमाफण त पुढील कायणवाही अपेक्षक्षत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोतोली (ता.िन्हाळा, श्ज.िोल्हािरू) येथे खाजगी वाहतूि सुरु असल्याबाबत 
  

(२७)  ७६४७२ (१३-०४-२०१७).   श्री.सत्यजीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोतोली (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर) हे समुारे १६ गावे व १४ वायायाींची मु य बाजारपेठ 
असुन तेथील बस स्थानकात नहेमीच प्रवाशाींची गदी असत,े परींतु रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 
उ्या असलेल्या खाजगी वडापच्या गायायाींमुळे नागररकाींना त्रास होत असून शासनाचे आर्थणक 
नुकसानही होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुिींगाने कोतोली येथ े सुरू असलेली खाजगी वाहतकु प्रनतबींधीत 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२७-०७-२०१७) :(१) व (२) होय. 
(३) कोल्हापूर स्जल्हयातील सवण बसस्थानकावर अवैध प्रवासी वाहतूक करर्ाऱया गाडयाींचे 
क्रमाींक, गाडयाींचे प्रकार स्जल्हा पोलीस प्रमखु व प्रादेशशक पररवहन कायाणलय याींना कळपवण्यात 
येवून, राज्य पररवहन महामींडळाचे एक अर्धकारी व प्रादेशशक पररवहन अर्धकारी याींच्या 
सींयुक्त पथकादवारे दररोज अवैध प्रवासी वाहनाींची तपासर्ी करुन कारवा  करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववववध गुन्हयात िारागहृात असलेल्या महहला िैदयाांच्या  
मुलाांच्या सुरक्षा आणण भववतव्याबाबत 

(२८)  ७६७०५ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांजय िोतनीस (िभलना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पवपवध गुन्हयात कारागहृात असलेल्या मदहला कैदयाींच्या मुलाींची सुरक्षा आणर् 
भपवतव्याबाबत शासनान े कोर्ती उपाययोजना केली याबाबतच े प्रनतज्ञापत्र सादर करण्याच े
आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनान े प्रनतज्ञापत्र सादर करुन मदहला 
कैदयाींच्या मुलाींच्या सींरक्षर्ाथण कोर्ती उपायोजना केली वा करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१७) :(१) होय. 
(२) मा.न्यायालयाच्या दद. २३.०३.२०१७ च्या आदेशास अनुसरुन मदहला बींदयाींच्या 
कारागहृाबाहेरील व इतर शासकीय/अशासकीय सींस्थेमध्ये दाखल केलेल्या मुलाींचा तपशील 
नोंदवून ठेवण्याची कायणवाही, मदहला बींदयाींच्या कल्यार् व पनुवणसनासाठी मदहला व बाल 
कल्यार् पवभागाच्या समन्वयाने सामास्जक सींस्था ठरवून त्याच्यामाफण त कायण कररे्, 
कारागहृात अींगर्वाडी सुरु कररे्, मदहला बींदयाींसाठी स्जल्हा व पवधी सेवा प्रार्धकरर् 
याींच्यामाफण त मोफत कायदेशीर सल्ला देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना सींबींर्धताींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. मदहला बींदयाींना त्याींच्या नातेवा काींशी सींपकण  साधण्यासाठी कॉइन बॉक्स 
सुपवधा पुरपवण्यात आली आहे.                   
     याप्रकरर्ी मदहला  व बाल पवकास पवभाग व एकास्त्मक बाल पवकास सेवा योजना 
याींची एकब्रत्रत कायणशाळा दद. १९.०५.२०१७ रोजी आयोस्जत केली होती.  याशशवाय गहृ पवभाग, 
शासन ननर्णय क्र. जेएलएम-१००६/प्र.क्र. १२५/पीआरएस-२, दद. ०४.१२.२००६अन्वये मदहला बींदी 
व त्याींच्या ६ विाणखालील मुलाींना कारागहृात सुपवधा उपलब्ध कररे्बाबत शासन ननर्णय 
ननगणशमत करण्यात आलेला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मांचर (ता.आांबेगाव, श्ज.िुणे) िोभलस स्टेशनिररता नवीन इमारत बाांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२९)  ७६८९६ (२१-०४-२०१७).   श्री.हदलीि वळस-ेिाटील (आांबेगाव), श्री.शभशिाांत भशांदे 
(िोरेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींचर (ता.आींबेगाव, स्ज.पुरे्) जवळील ननघो्वाडी शशवारामध्ये पोशलस स््ेशनची इमारत 
बाींधण्याकररता स्जल्हार्धकारी, पुरे् याींनी माहे फेिुवारी २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास १ हेक््र 
जागा गहृ पवभागास उपलब्ध करुन ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींचर पोशलस स््ेशनकररता नवीन इमारत बाींधण्याचा प्रस्ताव पोशलस अर्धक्षक 
पुरे् (ग्रामीर्) याींच्याकडून गहृ पवभागाकड ेगत दोन विाणपासून प्रलींबीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव प्रलींबीत असण्याची काररे् काय असून प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबत कोर्ती तातडीची कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) पोलीस गहृननमाणर् व कल्यार् महामींडळाकडून सदर कामासाठी नकाश े व 
अींदाजपत्रके तयार करण्यासाठी खाजगी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमरू्क करण्यात 
आलेली असून आरखड ेतयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य िररवहन ववभागाच्या मांचर बस स्थानि (ता.आांबेगाव, श्ज.िुणे) येथे साांडिाणी  
िाईिलाईन फुटल्यान ेमोठ्या प्रमाणात दगुधंी व डासाांचा प्रादभुाणव झाल्याबाबत 

  

(३०)  ७६९०४ (१७-०४-२०१७).   श्री.हदलीि वळस-ेिाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररवहन पवभागाच्या मींचर बस स्थानक (ता.आींबगेाव, स्ज.पुरे्) येथे दोन 
मदहन्याींपासून साींडपार्ी पा पला न फु्ल्यान े मोठ्या प्रमार्ात दगु धी व डासाींचा प्रादुणभाव 
झाला आहे व यासींदभाणत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.पररवहन मींत्री याींच्याकड ेननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थानकातील प्रवाश्याींना तसेच स्थानकामागील उपस्जल्हा रुग्र्ालयातील 
रुग्र्ाींना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत प्रवाश्याींनी स्थानक ननयींत्रक, राज्य परीवहन महामींडळ याींच्याकड े
वारींवार तक्रारी करुन सुध्दा कोर्तीच कायणवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने सींबींधीत अर्धका-यावर कोर्ती कारवा  केली तसचे उक्त 
प्रकरर्ी कोर्ती उपाययोजना केली वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२७-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या मींचर 
बसस्थानकामधून ग्रामपींचायतीच्या मु य ड्रनेजेला जोडर्ारी पा पला न माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये तुींबलेली (चोकअप) होती. सदरची पा प राज्य पररवहन महामींडळादवारे तात्काळ साफ 
करुन साींडपाण्याचा मागण पुवणवत करुन घेण्यात आला असल्यामळेु प्रवाशाींना अथवा स्थाननकाींना 
त्रास झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मराठवाडा ववभाग दषु्ट्िाळमुक्त िरण्यासाठी राज्य िुरस्िृत भसांचन योजना राबववण्याबाबत 

  

(३१)  ७७१३७ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश फातिेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.राहूल िाटील (िरभणी), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (विांिरी), 
अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड राजा), श्री.सांजय िोतनीस 
(िभलना) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आगामी तीन विाणत मराठवाडा पवभाग दषुकाळमुक्त करण्यासाठी १०० ्क्के राज्य 
पुरस्कृत शसींचन योजना राबपवण्याचा ननर्णय ददनाींक ०४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननर्णयाच ेस्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावर्ी झाली आहे काय व 
यासाठी सन २०१७-१८ च्या अथणसींकल्पात ककती तरतूद केली आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. िाांडुरांग फुां डिर (३१-०७-२०१७) :(१) मराठवाडा पवभागात तीन विाणच्या कालावधीसाठी 
१००% राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म शसींचन योजना राबपवण्याचा ननर्णय शासनाने ददनाींक १४ 
ऑक््ोबर, २०१७ च्या शासन ननर्णयान्वये घेतला आहे. 
(२) सदर योजनेंतगणत प्रधानमींत्री कृिी शसींचन योजना प्रनत थेंब अर्धक पीक (सुक्ष्म शसींचन) या 
घ्काींतगणत देय अनुदानाप्रमारे् २ हेक््रच्या मयाणदेत अनुदान देय आहे. 
     सदर योजनेची अींमलबजावर्ी सन २०१६-१७ या विाणपासनू सुरु झालेली आहे. तीन 
विाणच्या कालावधीत रु. ३३७ को्ी एवढया रक्कमचेा कायणक्रम राबपवण्यात येर्ार आहे. सन 
२०१७-१८ या विाणत सदर योजनेसाठी रु. १४२ को्ी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िारोळा-चाळीसगाव (श्ज.जळगाांव) येथे प्रवाशाांच्या वाढत्या  
सांख्येमुळे जादा बसेस सुरु िरण्याच्या मागणीबाबत 

(३२)  ७७३७९ (१३-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) िाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पारोळा-चाळीसगाव (स्ज.जळगाींव) येथे ददवसेंददवस प्रवाशाींच्या वाढत्या सीं येमुळे जादा 
बसेस सुरु करण्यात यावी अशी मागर्ी प्रवाशी व पवदयार्थया कडून केली जात आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागाणन े देवगाव, शशरसमर्ी, मेहु्ेहु या गावासह अनके गाव ेअसनू दपुारी 
एकच बस आहे त्याींनतर बस नसल्याने पवदयाथी व प्रवाशाींची गैरसोय होत असत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) व (३) पारोळा त ेचाळीसगाींव मागे मेहु्ेहू, देवगाींव फा्ा या मागाणवर ६.३० त े१८.०० या 
वेळेत १४ फेऱया दैनींददन चालनात उपलब्ध आहेत. तसेच पारोळा ते भडगाींव मागे शशरसमर्ी 
या मागाणवर ६.३० ते १९.१५ या वळेेत ११ फेऱया तर पारोळा त ेदेवगाींव मागाणवर सकाळी ०७.१० 
ते १९.३० या वेळेत ददवसभरात ०७ फेऱया दैनींददन चालनात आहेत. यामुळे प्रवाशाींची कोर्तीही 
गैरसोय झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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इचलिरांजी (श्ज.िोल्हािूर) येथील यांत्रमागाधारिाांच्या मागण्याांबाबत 
  

(३३)  ७७९४० (०६-०५-२०१७).   डॉ.सुश्जत भमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (स्ज.कोल्हापूर) येथील यींत्रमागाधारकाींच्या मागण्याींकररता कामगार सींघ्ना 
सींयुक्त कृनत सशमतीने ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोजीपासून उपोिर् सुरु केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, इचलकरींजी ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ रोजीच्या सुमारास बींद करण्यात आले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या यींत्रमागधारकाींच्या मागण्या काय आहेत व या सींदभाणत शासनाने कोर्ता 
ननर्णय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी िाटील-तनलांगेिर (२५-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही, खचीवाल्या/यींत्रमाग मालकाींच्या 
प्रश्नाकररता इचलकरींकीमधील यींत्रमाग मालकाींनी डडसेंबर. २०१६ मध्ये आींदोलन केले होते. 
त्याकाळामध्ये १० ददवस यींत्रमाग मालकाींनीच स्वतः यींत्रमाग बींद ठेवले होत े या मध्ये 
कामगार वा कामगार सींघ्ना साशमल नव्हत्या. 
(२) होय. 
(३) या सींदभाणत कामगार सींघ्ना कृती सशमतीचे दद.२७/१२/२०१६ रोजीच्या मागण्याींच्या 
ननवेदनाची प्रत या कायाणलयास स्जल्हार्धकारी कायाणलय, कोल्हापूर याींच्या दद.०२/०३/२०१७ च्या 
पत्रासोबत दद.१२/०६/२०१७ रोजी प्राप्त झाले असुन सदर ननवदेनाच्या अनुिींगान े पवकास 
आयुक्त याींचेकडून अहवाल मागपवण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य िररवहन महामांडळाच्या भरतीबाबत 
  

(३४)  ७८०६४ (१३-०४-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.अबू 
आजमी (मानखूदण भशवाजीनगर), श्री.राहूल िुल (दौंड), अॅड.िराग अळवणी (ववलेिाले), श्री.नरेंद्र 
िवार (िल्याण िश्श्चम), िॅप्टन आर.तभमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :   सन्माननीय 
िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळात (एस्ी) गत काही विाणतील सवा त मोठी भरती 
करण्यात येर्ार असल्याच े ननदशणनास आरू्न मा.पररवहन मींत्री याींनी तस े ननदेश एस्ी 
प्रशासनाला माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एस्ीत १४,२४७ पदाींसाठी भरती करण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अदयापपय त ककती पदाींची भरती करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावते (३१-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सरळसेवा 
भरती सन, २०१७ अींतगणत पयणवेक्षकीय व घ्कसींवगीय पदाींतील एकूर् १४२५३ पदाींसाठी 
जादहरात देण्यात आली होती. उक्त जादहराताच्या अनुिींगान े प्राप्त झालेल्या उमेदवाराींच्या 
अजा च्याआधारे चालक तथा वाहक पदाची लेखी परीक्षा दद.०२.०७.२०१७ रोजी पार पडली असनू 
सहाय्यक (कननषठ) पदाची परीक्षा दद.०९.०७.२०१७ रोजी आयोस्जत करण्यात आली आहे. 
उवणररत पदाींच्या परीक्षा आयोस्जत करण्याची बाब कायणवाहीखाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

स्वारगेट, िुणे येथील राज्य िररवहन महामांडळाच ेचालि व वाहिाांसाठीच्या  
ववश्राांतीगहृाची िुणण दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(३५)  ७८०८२ (१३-०४-२०१७).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (विांिरी) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्वारगे्, पुरे् येथील राज्य पररवहन महामींडळाचे चालक व वाहकाींसाठीच्या पवश्राींनतगहृाची 
पुर्ण दरुावस्था झाली असून प्राथशमक सुपवधादेखील शमळत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवश्राींतीगहृात गादी, पार्ी व वीज नाही तसचे स्वच्छतागहृात अस्वच्छता 
असून दगु धी पसरलेली असत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार दोिी असर्ाऱयाींवर कारवा  करण्याबाबत व पवश्राींतीगहृात मलुभूत 
सुपवधा पुरवण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
(३) व (४) चालक/वाहक पवश्राींतीगहृामध्ये पार्ी, वीज, सतरींजी या आवश्यक मलुभूत सुपवधा 
याशशवाय फरशी, णखडक्या, रींगकाम इ. कामे करण्यात आली आहेत. पवश्राींतीगहृाची दैनींदीन 
स्वच्छता खाजगी ठेकेदाराींमाफण त केली जाते. मदहलाींसाठी स्वतींत्र पवश्राींतीगहृ असून त्यादठकार्ी 
मलुभूत सुपवधा पुरपवण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य िररवहन मांडळाचे नाभशि-१ आणण नाभशि-२ आगाराांतील  
स्वच्छिाांची िदे गोठववण्यात आल्याबाबत 

  

(३६)  ७८६३८ (१५-०४-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (िराग) वाजे (भसन्नर) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर पररवहन महामींडळाचे नाशशक-१ आणर् नाशशक-२ आगाराींतील स्वच्छकाींची पदे 
गोठपवण्यात आल्याने प्रवाश्याींना व नागररकाींना अस्वच्छ बसेस मधून प्रवास करावा लागत 
असून अनेक अडचर्ीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) तसेच याबाबत नागररकाींच्या वारींवार लेखी व मौखीक तक्रारी सींबींर्धत पवभागास प्राप्त होत 
असून सदर गोठपवण्यात आलेली स्वच्छकाींची पदे पुनस्जणपवत करण्याची मागर्ी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ जानवेारी, २०१७ रोजी वा त्या त्यासुमारास मा. पररवहन मींत्री 
याींचेकड ेलेखी पत्रादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहुताींशी राज्य पररवहन महामींडळातील मयत कमणचाऱयाींच्या पवधवा पत्नी व 
मुलाींचा समावेश असलेल्या या कमणचाऱयाींना उदर ननवाणहाचे साधन उपलब्ध होण्याकररता 
स्वच्छकाींची पदे पुनस्जणपवत कररे्बाबत शासनामाफण त कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. हदवािर रावत े(२७-०७-२०१७) :(१) नाशशक-१ आणर् नाशशक-२ आगारातील स्वच्छकाींची पदे 
गोठपवण्यात आली असली तरी नाशशक पवभागातील इतर आगारातील एकूर् २२ स्वच्छकाींची 
नेमरू्क सदर दोन्ही आगारात करण्यात आली असून, त्याींच्याकडून  बसेसच्या स्वच्छतेच ेकाम 
ननयशमतपर्े करुन घेण्यात येते.  
(२) नाही. 
(३) बस गाडया स्वच्छतेबाबत महामींडळ स्तरावर ननयोजन व पर्न खात्यामाफण त एकास्त्मक 
सुपवधा व्यवस्थापन सेवा (Facility Management System) याकरीता राज्यस्तरावर 
बाहयसींस्था/व्यक्तीची ननवड करण्यासाठी ननपवदा प्रकक्रया राबपवण्याबाबतची कायणवाही 
महामींडळस्तरावर सुरु आहे. बाह्यसींस्थेची ननवड होण्यापूवी गोठपवण्यात आलेली स्वच्छकाींची 
पदे पुनस्जणपवत कररे् सींयुक्तीक ठरर्ार नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राजुरा (श्ज.चांद्रिुर) येथील िोलीस वसाहतीची अततशय दयनीय अवस्था झाल्याबाबत 
  

(३७)  ७९१४६ (२१-०४-२०१७).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रिूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (स्ज.चींद्रपुर) पोलीस उप पवभागाींतगणत येर्ाऱ या राजुरा, पवरूर (स््े.) पोलीस 
वसाहतीची अनतशय दरुवस्था झाली असुन पावसाळयात छतातून पाण्याची गळती होवून घराींचे 
छत व शभींती कालबाह्य झाल्यान ेतेथील रदहवासाींच्या स्जवाला धोका ननमाणर् झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करुन शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१) हेे़ खरे नाही. 
(२) व (३) पोलीस स््ेशन राजुरा करीता १०१ ननवासस्थाने बाींधकामास ददनाींक १९/११/२०१६ 
अन्वये मींजूरी देण्यात आली असनू महाराषर राज्य पोलीस गहृननमाणर् व कल्यार् 
महामींडळाकडून सदर कामासाठी नकाशे व अींदाजपत्रके तयार करण्यासाठी खाजगी प्रकल्प 
सल्लागाराची नेमरू्क करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

नेवासा (श्ज.अहमदनगर) येथील िोलीस स्टेशनच्या इमारती जीणण झाल्याबाबत 
  

(३८)  ७९५१० (२०-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े नेवासा (स्ज.अहमदनगर) येथे पवपवध शासकीय व अशासकीय कायाणलये असून 
शहरासह तालुक्यात शाींतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तालुक्यात एकच पोलीस स््ेशन असून 
सदर इमारत ब्रि्ीश कालीन असल्यामुळे अत्यींत जीर्ण झालेली असून त्याचा पोलीस स््ेशनच े
कामकाजावर मोठा पररर्ाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारत व पोलीस वसाहतीच्या मागर्ीचा प्रस्ताव गत अनेक ददवसा 
पासून शासनाकड ेप्रलींब्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, असल्यास याबाबत शासनान ेचौकशी 
केली आहे काय व तदनसुार काय कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१) नेवासा तालुक्यामध्ये एकूर् ३ पोलीस ठार् ेकायणरत 
असून त्यामधील नेवासा पोलीस ठाण्याची इमारत जुनी असल्याने पावसाळ्यात गळती होते. 
नेवासा येथील पोलीस ठार् े व पोलीस वसाहत येथील नवीन बाींधकाम करण्याबाबत के्षब्रत्रय 
कायाणलयाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (श्ज.सोलािूर) तालुक्यातील उजणी जलाशयामुळे िुनवणभसत  
झालेल्या ३० गावाांना नागरी सुववधा उिलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३९)  ७९५४५ (२०-०४-२०१७).   श्री.नारायण िाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मदत व 
िुनवणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा तालुक्यातील (स्ज.सोलापूर) उजर्ी जलाशयामुळे पुनवणशसत झालेल्या ३० गावाींना 
शासनाच्या ददनाींक ०२ फेिुवारी, १९९७ च्या पररपत्रकानसुार १३ नागरी सुपवधा व पुनवणसन 
अर्धननयम सन १९९९ नुसार १८ नागरी सुपवधापैकी ककती सुपवधा अदयाप पय त उपलब्ध 
करुन देण्यात आल्या आहेत, 
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(२) असल्यास, असून ककती सुपवधा उपलब्ध करुन देण्याचे प्रलींब्रबत आहे व त्याची काररे् 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर पुनवणशसत गाींवाना नागरी सुपवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या 
कायणवाहीची सदयःस्स्थती काय आहे ?  
  
श्री. चांद्रिाांत िाटील (२८-०७-२०१७) :(१) उजनी प्रकल्पाींतगणत सोलापूर स्जल्हयातील करमाळा 
तालुक्यातील ३० पुनवणशसत गावाींना देय एकूर् ५४० नागरी सुपवधाींपैकी अदयापपय त ३८७ 
सुपवधा पुरपवण्यात आल्या आहेत.  
(२) व (३) सदर पुनवणशसत गावाींमध्ये अदयाप १५३ नागरी सपुवधा पुरपवरे् बाकी असून, 
त्यापैकी ११३ नागरी सुपवधाींची अींदाजपत्रके पवभागीय आयुक्त याींचे स्तरावर त्रु्ी पुतणतेसाठी 
प्रलींब्रबत आहेत. तर उवणरीत अींदाजपत्रके प्रकल्पयींत्ररे्कडून तयार करण्यात येत आहेत. 
     सदर अींदाजपत्रके पवभागीय आयुक्त याींच्याकडून प्राप्त झाल्यानींतर प्रशासकीय 
मान्यतेबाबत पुढील कायणवाही करण्याचे ननयोस्जत आहे.  

___________ 
  

चाळीसगाव तालुक्यात (श्ज.जळगाव) ४० हजाराांवरून अधधि ऊस तोड  
मजूर िाम नसल्यान ेआधथणि अडचणीत सािडल्याबाबत 

  

(४०)  ७९६६४ (२०-०४-२०१७).   श्री.किशोर िाटील (िाचोरा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव तालुक्यात (स्ज.जळगाव) ४० हजाराींवरून अर्धक ऊस तोड मजूर यींदा उसाच े
गाळप लवकर बींद झाल्याने मजुराींना काम नसल्याने आर्थणक अडचर्ीत सापडला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या मजुराबाींबत शासनाकडून कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी िाटील-तनलांगेिर (२९-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा श्जल््यातील सांिूणण ियणटन स् थळाांना जोडणारी बस सेवा सरुू िरणेबाबत 
  

(४१)  ७९७६४ (१७-०४-२०१७).   श्री.हषणवधणन सििाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढार्ा स्जल् हयातील पयण् न स् थळाींना जोडर्ारी बस सेवा उपलब् ध  नसल् यान ेस्जल् हयात 
येर्ा-या पयण् काींची प्रचींड गैरसोय होत असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ वा  त् यादरम्यान 
ननदशणनास आली आहे, हे खरे आाहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक् त  पयण् न स् थळाींना जोडर्ारी बस सेवा सुरू करण् याबाबत शासन 
पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक्त बस सेवा  सुरू कररे्बाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
(३) बुलडार्ा स्जल्हयातील पयण् न स्थळाींना जोडर्ारी स्वतींत्र अशी बस फेरी चालनात नसून 
पयण् नस्थळी जारे्करीता बुलडार्ा येथून बुलडार्ा-शेगाींव मागाणवर सकाळी ६.३० त े २१.०० 
दरम्यान ७७ फेऱया, बुलढार्ा-लोर्ार मागाणवर बुलडार्ा पवभाग व इतर पवभागातील दैनींददन २८ 
फेऱया, मेहकर-लोर्ार मागाणवर २३ फेऱया, शसींदखेड राजा-बुलढार्ा येथून शसींदखेड राजा 
जाण्यासाठी १ परतीची फेरी, मेहकर येथून १३ परतीच्या फेऱया, मलकापूर येथून १ परतीची 
फेरी व शेगाींव येथून १ परतीची फेरी अशा दैनींददन १७ फेऱया, सैलानी बाब दगाण-बुलढार्ा येथून 
सैलानी बाबा दगाण करीता १४ परतीच्या फेऱया व र्चखली येथून १२ परतीच्या फेऱया अशा 
दैनींददन २६ परतीच्या फेऱया, तसेच यात्रा/उत्सव दरम्यान बुलडार्ा पवभागामाफण त जादा फेऱयाींच े
आयोजन केले जाते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माणगाव (श्ज.रायगड) येथील राज्य िररवहन महामांडळाच्या नववन एसटी बससेमध्ये 
प्रथमोिचार िेटया व अश्ननशमन यांत्रणा नसल्याबाबत 

  

(४२)  ८००३२ (१७-०४-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मार्गाव (स्ज.रायगड) येथ े राज्य पररवहन महामींडळाच्या एस्ी बसेसमध्ये ठेवण्यात 
येर्ाऱ या प्रथमोपचार पे्याींमध्ये प्रथमोपचारासाठी आवश्यक सादहत्य नसल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्य पररवहन महामींडळाच्या नवीन गाडयाींमध्ये प्रथमोपचार पे्या व अस्ग्नशमन 
यींत्रर्ा गायब असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार शासनान ेयासींदभाणत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (०१-०८-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या रायगड 
पवभागातील मार्गाव आगारामधील बसेसमध्ये प्रथमोपचार पटे्या प्रथमोपचार सामुग्रीसह 
ठेवण्यात आलेल्या आहेत. 
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     तसेच राज्य पररवहन वाहनाींना आर्ीओ पाशसींग करतेवेळी ंिधाींसह प्रथमोपचार पे्ी 
वाहनाींमध्ये ठेवर्े आवश्यक आहे. त्याशशवाय वाहनाचे आर्ीओ पासीींग केले जात नाही. 
त्यामुळे प्रत्येक रा.प. बससोबत आवश्यक ंिधाींसह प्रथमोपचार पे्ी व अग्नीशमन उपकरर् 
ठेवलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालासोिारा (श्ज.ठाणे) एसटी आगारातील िमणचारी व प्रवाशाांना वठेीस  
धरणाऱ या आगार व्यवस्थािनाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४३)  ८१३१५ (१७-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोि) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा (स्ज.ठार्े) एस्ी आगारातील कमणचारी व प्रवाशाींना वेठीस धरर्ाऱ या आगार 
व्यवस्थापनाची चौकशी करावी अशी मागर्ी प्रवासी सींघ्नेन ेमा.मु यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक 
१२ जानेवारी, २०१७ रोजी वा सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींपूर्ण महाराषरामध्ये उत्पन्नात अगे्रसर असलेल्या उक्त आगाराला सध्या तो्ा 
सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात लाींब पल्ल्याच्या गाडी बींद कररे्, शहरातील पररवहन सेवा महापाशलकेची 
असून शहरी एस्ी गायायाही बींद करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासाठी सवणस्वी आगार व्यवस्थापक याची कायणपद्धती कारर्ीभूत असून त्याींची 
तात्काळ सखोल चौकशी करून कारवा  करण्याची मागर्ीही करण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून आगार व्यवस्थापनावर कोर्ती कारवा  
केली व करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नालासोपारा आगारास सन २०१४-१५ मध्ये रु.२५३.३६ लाख, 
सन २०१५-१६  मध्ये रु.४९.७९ लाख तसेच सन २०१६-१७ मध्ये रु.२४४.६१ लाख इतका तो्ा 
झालेला आहे. 
(३) नालासोपारा आगारातून लाींब पल्ल्याच्या गाडया सुरु असून प्रवाशाींची गैरसोय झालेली 
नाही. महानगर के्षत्रात शहर बस वाहतूक सेवा देरे् महानगरपाशलकेचे कतणव्य असल्याने राज्य 
पररवहन महामींडळाकडील शहरी बस वाहतकू महानगर पाशलकेकड े हस्ताींतररत केलेली आहे. 
तरीही राज्य पररवहन महामींडळाकडून नालासोपारा आगारातून १४ शहरी ननयत ेचालपवण्यात 
येत आहेत. 
(४) नाही. 
(५) व (६) चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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आष्ट्टी (श्ज बीड) येथील राज्य मागण िररवहन बसस्थानिावरील  
महहला प्रसाधनगहृ नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(४४)  ८१४२३ (१७-०५-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (स्ज.बीड) येथील महाराषर राज्य मागण पररवहन बसस्थानकावरील मदहला 
प्रसाधनगहृ नादरुुस्त असल्याची बाब माहे फेिुवारी, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु बसस्थानकावरील मदहला प्रसाधनगहृाच्या दरुुस्तीच,े तसेच सदरहू 
बसस्थानकाच्या नुतनीकरर्ाचे काम करण्यासाठी शासनाकडून कोर्ती कायणवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त प्रकरर्ी होत असलेल्या पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) आष्ी आगारातील प्रसाधनगहृ बाींधा व वापरा तत्वावर चालपवरे्साठी ननपवदा मागपवरे्त 
आल्या होत्या, परींतू त्यास प्रनतसाद शमळाला नाही. तदनींतर बसस्थानक नुतनीकरर्/दजाणवाढ, 
प्रसाधनगहृ बाींधकाम इ. कामाींच्या नकाशे व अींदाजपत्रक तयार कररे्साठी राज्य पररवहन 
पॅनेलवरील वास्तुपवशारदाची नेमरू्क करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड तालुक्यातील एसटी बसच्या िमतरतेमुळे ववदयार्थयांची गैरसोय होत असल्याबाबत 
  

(४५)  ८१५४४ (१७-०४-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड तालुक्यातील (स्ज.पुरे्) दौंड, शसद्ध्ेक, यवत, चौफुला, वरवींड, पा्स, रो्ी, 
दहींगर्ीगाडा, वासुींदे पररसरात एस्ी बसच्या कमतरतेमुळे अनके पवदयार्थया ची गैरसोय होत 
असून पवदयार्थया ना जीवघेर्ा प्रवास करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागाणवर बसच्या फेऱया वाढवाव्यात तसेच बस ची सीं या वाढवावी अस े
ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी आगारप्रमुख याींना ददले आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार बसची सीं या व फेऱया वाढपवण्यासींदभाणत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) होय. 
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(३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळादवारे माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासून दौंड-वरवींड, वरवींड-पा्स, 
पा्स-चौफुला, चौफुला-बारामती अशा जाता-येता ८ नवीन फेऱया सुरु करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा येथील बसस्थानिावर दोन वषाणिासून बांद असलेले सीसीटीव्ही िॅमेरे सुरु िरणेबाबत 
  

(४६)  ८१८०३ (१७-०४-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भींडारा येथील बसस्थानकावर दोन विाणपुवी लावण्यात आलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे बींद 
अवस्थेत असून त्यातून बसस्थानकावर लक्ष ठेवण्यासाठी आगार प्रमुखाींच्या कक्षात लावण्यात 
आलेले द्व्ही सींचसुद्धा चोरीला गेल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दरम्यान या बसस्थानकावरुन दोन विाणच्या बालकाचे अपहरर् करण्यात आले 
असून सीसी्ीव्ही कॅमेरे बींद असल्यामुळे पोशलसाींना अपहरर्कत्याणचा शोध घेण्यास अडचर् 
ननमाणर् झाली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बसस्थानकावर होर्ाऱया चोऱया, अपहरर्, मदहलाींच्या सुरके्षच्या दृष्ीन े
शासनाने भींडारा बसस्थानकाींवरील सीसी्ीव्ही यींत्रर्ा दरुुस्त करण्यासाठी तसेच आगार 
प्रमुखाींच्या कक्षातील ्ीव्ही सींच चोरीचा शोध घेण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (३०-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या भींडारा 
बसस्थानकावर महामींडळ अथवा शासनामाफण त सीसी्ीव्ही यींत्रर्ा बसपवण्यात आलेली नसून, 
बसस्थानकावरील रसवींतीगहृ वाणर्ज्य आस्थापना परवानाधारक याींचेदवारे स्वत:च्या सुरके्षच्या 
कारर्ास्तव रसवींतीगहृ सन २०१४ मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सीसी्ीव्ही यींत्रर्ा बसपवण्यात 
आली होती. परींतु सदरची सीसी्ीव्ही यींत्रर्ा सन २०१५ मध्ये नादरुुस्त झाली. त्यानींतर 
परवानाधाक याींनी त्याची दरुुस्ती केलेली नाही. तसेच अपहरर्ाबाबत पोलीस पवभागादवारे 
राज्य पररहवन महामींडळास काहीही कळपवण्यात आलेले नाही व बसस्थानाकातून कोर्ताही 
्ीव्ही सींच चोरीला गेलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िोलीस िुटुांबबयाांच्या ववववध समस्याांच्या तनरािरणासाठी  
स्थािन िरण्यात आलेल्या सभमतीबाबत 

(४७)  ८१९७० (२०-०४-२०१७).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड), श्री.डड मल्लीिाजूणन रेड्डी 
(रामटेि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



पव.स. ३४३ (33) 

  

 
(१) राज्यातील पोलीस कु्ुींब्रबयाींच्या पवपवध समस्याींच्या ननराकरर्ासाठी मा.मु यमींत्रयाींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमतीची स्थापना करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ च्या दसुऱया 
आठवयायात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर करण्याबाबतची कालमयाणदा 
ननस्श्चत केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्यानुिींगाने शासनान े
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१) राज्यातील पोलीसाींच्या कु्ुींब्रबयाींच्या पवपवध 
समस्याींबाबत पवचारपवननमय करुन उपाय करण्यासाठी शासन ननर्णय, गहृ पवभाग, क्रमाींक 
पोकुआ-१२१६/प्र.क्र.१२/ शशकाना/पोल-७, ददनाींक १०.०१.२०१७, यादवारे, मु यमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली एक सशमती घद्त करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील एस.टी.बसेसमधून वाय-फाय सुववधा िुरववणेबाबत 
  

(४८)  ८२६०९ (१७-०४-२०१७).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील एस.्ी. बसेसमध् ये पुरपवल् या जार्ाऱया सेवा सुपवधाींचा दजाण सुधारुन प्रवासी 
सीं  या वाढपवण् यासाठी प्रत् येक बसमधून वाय-फाय सुपवधा पुरपवण् याचा ननर्णय घेण् यात आले 
असल् याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम् यान जाहीर झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत मींब्रत्रमींडळस्तरावर ननर्णय घेण् यात आला आहे काय व कधीपासून 
सदरहु सुपवधेची अींमलबजावर्ी करण् यात येर्ार आहे, 
(३) असल्यास, बसमधून वाय-फाय सुपवधा पुरपवण् याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बससेमधून प्रवाशाींना मोफत मनोरींजनात्मक सुपवधा 
त्याींच्या वायफाय युक्त स्मा ण्फोन मधून पवनाइीं्रने् वायफाय हॉ्स्पॉ्च्या माध्यमातून 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामध्ये राज्य पररवहन महामींडळाच्या बससेमधून प्रवास 
करर्ारे प्रवासी बसमधील उपकरर्ाींमध्ये साठपवलेल्या र्चत्रप्, सींगीत, इ. त्याींच्या वायफाय 
युक्त स्मा ण्फोन मधून पवनाइीं्रने् आनींद घेऊ शकतात. परींत,ु यामध्ये इीं्रने् िाउणझींगची  
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सुपवधा देण्यात आलेली नाही. सदर प्रकल्पाची माहे जुल,ै २०१६ पासून अींमलबजावर्ी सुरु 
करण्यात आलेली असनू, राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसमेध्ये बसपवण्याची कायणवाही ्प्या-
्प्याने चालु केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेताांदळुवाडी (ता.िराांडा,श्ज.उस्मानाबाद) येथील िाटेवाडी-िाचवड-देऊळगाव त े 
ताांदळुवाडी या मागाणवर बससेवा सरुु िरण्याबाबत 

  

(४९)  ८३५१३ (१७-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (िराांडा) :   सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ताींदळुवाडी (ता.पराींडा, स्ज.उस्मानाबाद) येथील शालेय पवदयाथी-पवदयाथीनीसाठी 
का्ेवाडी-पाचवड-देऊळगाव त े ताींदळुवाडी या मागाणवर बससवेा सुरु करण्याची मागर्ी 
मा.पररवहन मींत्री याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २० फेिुवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागर्ीच्या अनुिींगाने शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ?    
  
श्री. हदवािर रावत े(२७-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) ताींदळुवाडी ते का्ेगाींव, पाचवड, देऊळगाींव या मागाणची महामींडळादवारे तपासर्ी केली 
असता, सदरचा मागण राज्य पररवहन वाहतूकीस अयोग्य असल्याच ेददसून आले आहे. त्यामळेु 
सदयस्स्थतीत रस्ता दरुुस्तीच ेकाम पुर्ण झाल्याशशवाय सदर मागाणवर राज्य पररवहन सेवा सुरु 
कररे् शक्य होत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर श्जल्हयातील श्रीरामिरू येथील राज्य िररवहन महामांडळाच्या  
प्रवाशाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(५०)  ८४४९८ (१५-०५-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामिूर) :   सन्माननीय िररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्जल्हयातील श्रीरामपूर येथील राज्य पररवहन महामींडळाची प्रवासी सेवा 
कोलमडली असून आगारप्रमुखाच े ननयींत्रर् नसल्याने येथील बसस्थानकाचा कारभार सुरळीत 
सुरु नसल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे वारींवार वाहन, चालक गैरहजर रहात असून अनेक बसेस रद्द होत 
असतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, येथे प्रवाशाींना तक्रार करण्यासाठी तक्रार पुस्तकही ददले जात नाही याशशवाय 
स्थानक प्रमुख, जबाबदार अर्धकारी भे्त नसल्यामुळे प्रवाशाींना मनस्ताप सहन करावा लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुिींगान ेप्रवाशाींच्या गैरसोयीस जबाबदार असर्ाऱ या अर्धकाऱ याींवर कारवा  
करण्याबाबत व बससेवा सुरळीत करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-०७-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
(३), (४) व (५) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सवण बसस्थानक, ननयींत्रर्कक्ष व वाहकाींकड े
प्रवाशाींसाठी सूचना व तक्रार पुस्तके उपलब्ध आहेत. 
     तसेच, प्रवाशाींची कोर्त्याही प्रकारे गैरसोय झालेली नाही. प्रवाशाींची गैरसोय झालेली 
ननदशणनास आल्यास सींबींधीत अर्धकारी/कमणचारी याींचेवर राज्य पररवहन महामींडळाच्या शशस्त 
व आवेदन कायणपघ्दतीनुसार कारवा  केली जात.े 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींब . 


