
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ससांदखेड राजा व देऊळगाांव राजा (जज.बुलढाणा) येथ ेएस टी. डपेो सरु िरण्याबाबत 
  

(१)  १४८५८ (०८-०४-२०१५).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूर्ण ससींदखेड राजा विधानसभा मतदार सींघात एकही बस डपेो नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २० िर्ाणपूिी देऊळगाींि राजा येथ े मींजूर झालेल्या एसी्ी डपेो अयायापी 
कायणन्न्ित झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ससींदखेड राजा ि देऊळगाींि राजा येथे एस ्ी डपेो सरुू करण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) ससींदखेड राजा विधानसभा मतदार सींघ 
बुलढार्ा न्जल्हा के्षत्र अींतगणत येत असनू सदर मतदार सींघात ससींदखेड राजा ि देऊळगाींि राजा 
या दोन तालुकयाींचा समािेश आहेी ससींदखेड राजा ि देऊळगाींि राजा येथ ेराीपी महामींडळाची 
बसस्थानके बाींधण्यात आली असनू सदर बसस्थानके कायाणन्न्ित आहेती 
(३) ससींदखेड राजा ि देऊळगाि राजा येथ ेआगार ननमाणर् करण्याचा प्रस्ताि राज्य पररिहन 
महामींडळाच्या स्तरािर विचाराधधन आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 
  

___________ 
  

राज्यात वाहनावर रस्ते सुरक्षा िर आिारण्याबाबत 
  

(२)  ६७८८६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (लचलिरांजी), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात िाहनािर रस्ते सुरक्षा कर आकारण्यात येर्ार असल्याचे ददनाींक २४ ऑक्ोबर, 
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हा अधधभार ३ लाख त े१० लाख रुपयाच्या िाहनासाठी १ हजार ते ४ हजार 
रुपयापयतं ि दचुाकी िाहनाींसाठी रुपये ५०० त े१००० रुपयाींपयतं अधधभार लागू करतात अस े
ही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पथकर लािण्यास नागररकाींचा विरोध होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िाहनािर रस्त ेसुरक्षा कर आकारण्यात येऊ नये याबाबत शासनान े कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. ददवािर रावत े (१४-०५-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) माीसिोच्च न्यायालयाच्या रस्ता 
सुरक्षा ससमतीन े ददलेल्या ननदेशानुसार ददी०१ी०९ी२०१६ च्या शासन ननर्णयान्िये रस्ता सुरक्षा 
ननधी ननमाणर् करण्यात आलेला असून सदरचा ननधी राज्यातील रस्ते अपघात ननयींत्रर्ात 
आर्ण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या कायणक्रमासाठी कराियाचा आहेी सदरच्या ननधीकरीता 
राज्यातील नविन नोंदर्ी होर्ाऱ्या िाहनाींिर उपकराच्या स्िरूपात अनतररकत् ा मो्ार िाहन कर 
लािण्यात येिून ननधी सींकलीत करण्यात येत आहेी 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी  

___________ 
  

राज्य पररवहन महामांडळात चालि व वाहि पदाच्या भरतीिररता  
आवश्यि असलेले चाररत्र्याच ेप्रमाणपत्रबाबात. 

  

(३)  ७९२९२ (१३-०४-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररिहन महामींडळात चालक ि िाहक पदाच्या भरतीकररता उमेदिाराींना बॅच 
काढण्यासाठी आिश्यक असलेले चाररत्र्याचे प्रमार्पत्र उपप्रादेसशक पररिहन कायाणलय आ र् 
पोसलस प्रशासनातील समन्ियाच्या अभािामुळे बेरोजगार उमेदिाराींची चाररत्र्य प्रमार्पत्रासाठी 
गैरसोय होत असल्याच े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाहक पदाची जादहरात प्रससध्द झाल्यापासनू चाररत्र्य प्रमार्पत्र काढण्यासाठी 
दररोज ४०० अजण आर्ीओकड ेयेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) तयानुसार शासनान े उमेदिाराींना चाररत्र्य प्रमार्पत्र लिकरात लिकर समळण्याच्यादृष्ीन े
कोर्त्या उपाययोजना केल्या आहेत िा करीत आहेत 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (२७-०६-२०१८) : (१) अशा आशयाची बातमी स्थाननक ितृ्तपत्रात प्रससध्द 
झाली आहेी 
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(२) ते (४) परभर्ी न्जल्हयात एसी्ीी महामींडळाच्या चालक ि िाहक  भरतीसींदभाणत 
जानेिारी-फेब्रुिारी २०१७ मध्ये उप प्रादेसशक  पररिहन कायाणलय, परभर्ी  येथे ४,५६९ अजण 
प्राप्त झालेी  महाराषर मो्ार िाहन ननयम १९८९ च्या ननयम ४(४) नुसार अजणदाराचे चाररत्र 
प्रमार्पत्र आिश्यक आहेी चाररत्र प्रमार्पत्र पोलीस विभाग जारी करते त्याकरीता के्षत्रत्रय 
कायाणलयात प्रिासी िाहन चालक त्रबल्ला ि िाहकाच्या  त्रबल्ल्यासाठी आलेल्या अजाणिर त्याच 
ददिशी कायणिाही करून त्याींच्या विभागातील पोलीस  प्रशासनाकड ेपाठविण्यात येताती 
     उप प्रादेसशक  पररिहन कायाणलय, परभर्ी  याींचसेह  राज्यातील  सिण कायाणलयाींनी 
तातडीन ेप्राप्त  अजाणिर ननयमानसुार कायणिाही केली आहेी 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 
  

___________ 
 

बेलापूर–परळी लोहमागााच ेिाम सरुू िरण्याबाबत 
  

(४)  ९२६१४ (०४-०९-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्रब्र्ीशाींनी बेलापूर-परळी लोहमागण सन १९२२ मध्ये मींजूर केल्यानींतर सन १९२२ ते १९३६ 
पयतं या मागाणसाठी लागर्ारी जसमन अधधग्रहर् करून भराि परू्ण करण्यात आला असूनही 
आज ९५ िर्े उल्ूनही हा मागण प्रस्तावित यादीतच आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेलापूर – परळी लोहमागाणचे काम सुरू करण्याकररता राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकड ेपाठपुरािा केला आहे काय, त्याचे स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू लोहमागाणच ेकाम केव्हापासून सुरू करण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (२५-०५-२०१८) : (१), (२) ि (३) महाव्यिस्थापक, मध्य रेल्िे, मुींबई 
याींचेकडून कळविण्यात आल्यानुसार, सन २०१६-१७ च्या ब्लल्यू बकु मधील बाब क्री४२ अन्िये 
श्रीरामपूर (बेलापूर) ते परळी लोहमागाणच्या सव्हेस रेल्िे मींत्रालयाची मान्यता समळालेली आहेी 
     सदर सव्हे करण्यासाठी मेससण राइट्स कीं पनीची ननयुकती करण्यात आली आहेी के्षत्रीय 
सव्हे काम प्रगतीपथािर आहेी मेससण राइट्स कीं पनीन ेजमविलेल्या ताींत्रत्रक मादहतीनुसार हा 
मागण श्रीरामपूर-नेिासा-कुकाना-शेिगाि-उमापूर-गेिराई-परळी येथून जात आहेी  
     जून, २०१८ पयतं रेल्ि े मींत्रालयास सव्हें ररपो ण् सादर करण्यात येर्ार आहेी सक्षम 
प्राधधका-याींकडून प्रकल्पास मान्यता प्राप् त झाल्यानींतर काम सुरु करण्यात येईली 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
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येवले (जज.नासशि) राज्य पररवहन महामांडळाच ेबसस्थानि वविससत िरण्याबाबत 
  

(५)  ९५७६९ (२७-१२-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिले (न्जीनासशक) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसस्थानकाचा बस पो ण् करण्याच्या 
योजनेत समािेश करून हे बसस्थानक विकससत करण्याची माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा      
त्यादरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माीपररिहन मींत्री याींचेकड ेमागर्ी केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती येिला (न्जीनासशक) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसस्थानकाचा 
बस पो ण् करण्याच्या योजनते समािेश करून हे बसस्थानक विकससत करण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२५-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) ि (३) राज्य पररिहन महाींडळाच्या बसपो ण् योजनेमध्ये येिला येथील बसस्थानकाचा 
समािेश करण्यात आलेला नाहीी परींत,ू सदर बसस्थानकाचे नुतनीकरर्/दजाणिाढ 
करण्यासाठीच्या कामाची ननविदा मागिून ठेकेदाराची ननयुकती करण्यात आली आहेी सदर 
ठेकेदाराने बसस्थानकाच्या छताच ेजुने पत्र ेकाढून मे्ॅकलर शी् लािण्याच ेकाम पूर्ण केलेले 
असून, उिणरीत काम सुरु आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  
मालवण (जज.ससांधुदगुा) येथील दाांडी समुद्रकिनाऱ्यावरील वायरी-भूतनाथ येथील मेस्त रापण 

सांघाच्या रापण जाळीला अचानि आग लागुन झालेल्या नुिसानीबाबत 
  

(६)  ९६३१३ (२९-१२-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मदत व पुनवासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालिर् (न्जीससींधुदगुण) येथील दाींडी समुद्रककनाऱ्यािरील िायरी - भूतनाथ येथील मेस्त 
रापर् सींघाच्या मासेमारीसाठी डागडुजी करून ठेिलेल्या रापर् जाळीला ददनाींक ५ ऑक्ोबर, 
२०१७ रोजी िा त्यासुमारास मध्यरात्री समुारे १२ी३० िाजता अचानक आग लागली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेमळेु मसे्त रापर् सींघाची १२५ जाळी जाळून खाक झाल्याने ऐन 
मासेमारी हींगामात ४ लाख रुपयाींची जाळी जळून मोठे आधथणक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीअींती नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०५-२०१८) : (१) कारर् समज ूशकल नाहीी 
(२) होयी 
(३) ि (४) शासन ननर्णय ददनाींक १३.०५.२०१५ अन्िये सदर प्रश्नाधीन घ्नेसाठी मदत 
अनुजे्ञय नसल्यान ेबाधधताींना मदत देण्यात आलेली नाहीी 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

एसटी महामांडळात बसचालि मदहलाांची भरती िरणेबाबत 
  

(७)  ९८७५१ (२७-१२-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एस्ी महामींडळातील िाहक या पदािर राज्यात ४ हजारपेक्षा जास्त मदहला 
कायणरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस्ी महामींडळात सध्या एक ही मदहला चालक या पदािर कायणरत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास घेण्यात आलेल्या 
कागदपत्र ेतपासर्ी ि चाचर्ी मध्ये अिजड िाहने परिाना नसल्यामुळे एक ही मदहला चालक 
या पदािर पात्र ठरली नाही अस ेददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अिजड िाहन परिाना काढण्यासाठी मदहला जात नाहीत, एस्ी महामींडळानेच 
त्याींना ३/४ िर्ण प्रसशक्षर् देिून अिजड िाहन परिाना काढण्यासाठी मदत करािी, याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(११-०५-२०१८) : (१) ि (२) होयी 
(३) ि (४) सदर जादहरातीमध्ये प्रादेसशक पररिहन कायाणलय (आरी्ीीओी) याींचेकडील 
सािणजननक अिजड िाहन चालविण्याचा िैध परिाना ि पीीएसीव्हीीबॅज (त्रबल्ला) आिश्यक 
असरे्बाबत नमूद केलेले आहेी ददी१९.०९.२०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या कागदपत्र तपासर्ी ि 
चाचर्ीमध्ये अिजड िाहन परिाना नसल्यामळेु एकही मदहला ‘चालक’ या पदािर पात्र झालेली 
नाहीी 
     राज्य पररिहन महामींडळायािारे मदहलाींसाठी अिजड िाहन परिाना काढण्यासाठीच े
प्रसशक्षर् देण्यात येत नाहीी तथावप, आददिासी विभागाच्या आधथणक मदतीने महामींडळायािारे 
पाींढरकिडा (न्जीयितमाळ) ि गडधचरोली येथे आददिासी चालक प्रसशक्षर् कें दे्र कायाणन्न्ित  
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करण्यात आलेली असून, या कें द्रायािारे चालक (प्रसशक्षर्ाथी) पदाकरीता विदहत केलेली 
शैक्ष र्क अहणता, शारररीक पात्रता, िाहन चालन परिाना, िाहन चालन चाचर्ी इी ननकर् पुर्ण 
करर्ाऱ्या अनुक्रम े१०० ि ५० उमेदिाराींना सहा मदहन्याींचे िाहन चालन प्रसशक्षर् देण्यात येत े
ि यशस्िी प्रसशक्षर्ाअींती चालक पदाच े ननकर् पूर्ण करर्ाऱ्या प्रसशक्षाथींना राज्य पररिहन 
महामींडळामध्ये चालक (कननषठ) या पदी ननयुकती देण्यात येतीे 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

मौज ेिोरेगाव भीमा (ता.सशरूर, जज.पुणे) येथील  
प्रिल्पग्रस्ताांना वाटप झालेल्या भखूांडाांबाबत 

  

(८)  ९९२४९ (२१-१२-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे कोरेगाि भीमा (िाडा पुनिणसन) (ताीसशरूर, न्जीपुरे्) येथील प्रकल्पग्रस्ताींना िा्प 
झालेल्या भोगि्दार िगण २ च्या २६९ भूखींडाींपैकी ८० भूखींड शासन ननर्णयानुसार भोगि्दार 
िगण १ मध्ये रुपाींतररत केले असून अयायाप १८९ भखूींड भोगि्दार िगण १ मध्ये रुपाींतररत 
कररे् शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जुन्नर (न्जीपुरे्) तालुकयातील प्रकल्पग्रस्ताींना भोगि्दार िगण २ च्या िा्प 
झालेल्या भूखींडापकैी एकाही भूखींडाचे शासन ननर्णयानसुार भोगि्दार िगण १ मध्ये रुपाींतर केले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहेी     
(२) ि (३) पुनिणसन अधधननयम ि प्रचसलत ननयमाींनसुार प्रस्ततु प्रकरर्ाशी सबींधधत १८९ 
भूखींडधारकाींनी त्याींचे भखूींड भोगि्ादार िगण २ मधून िगण १ मध्ये रुपाींतरीत करण्यासाठी 
विदहत अधधमूल्यासह अजण सादर कररे् आिश्यक आहेी  
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  
राज्यातील दधु उत्पादि शेतिऱ्याांना प्रतत सलटर ३ रुपये दरवाढ िरण्याचा घेतलेला तनणाय 

  

(९)  १००९९० (२१-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील दधु उत्पादक शेतकऱ्याींना प्रनत सल्र ३ रुपये दरिाढ करण्याचा ननर्णय 
माीदगु्धविकास मींत्री याींनी घेतला असून अिघ्या तीन मदहन्यातच दधु सींघाींनी बींद करून 
खाजगी दधु सींघाींना प्रनत सल्र चार रुपये तर सहकारी सींघानी दोन ते तीन रुपये दर कपात 
करण्याचा ननर्णय घेतल्याने शेतकऱ्याींना िावर्णक ७०० को्ी रुपयाींचा उत्पन्नािर पार्ी सोडाि े
लागर्ार असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ िा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दधु उत्पादक शेतकऱ्याींना िाढीि ३ रुपये दराने देण्याचा खाजगी दधु सींघ ि 
सहकारी दधु सींघाकडून कोर्तीही कायणिाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. महादेव जानिर (०५-०५-२०१८) : (१) राज्यातील दधू उत्पादक शेतक-याींच्या दहताकररता 
२१ जून, २०१७ रोजीच्या शासन ननर्णयान्िये शासनाने दधू खरेदी दरात रुी३.०० इतकी िाढ 
केली असनू िाढीि दरान ेशेतक-याींकडून रुी२७.०० प्रीसली या दराने शासन दधू खरेदी करीत 
आहेी सदर दर शासनाच्या ददी१०.०७.२०१५ रोजीच्या शासन ननदेशानुसार सहकारी दधू 
सींघाींनाही बींधनकारक करण्यात आले आहेती असे असले तरी सहकारी दधू सींघ रुी२७.०० असा 
खरेदी दर शेतक-याींना देत नाहीत ही िस्तुन्स्थती आहेी खाजगी दधू के्षत्राच्या दधू खरेदी-विक्री 
दरािर सयायन्स्थतीत बींधन आर्ण्याची कायदेशीर तरतूद अन्स्तत्िात नसल्याने खाजगी दधू 
के्षत्र त्याींच्या स्तरािर दधू खरेदी-विक्रीच ेदर ननन्श्चत करताती शासन दधू खरेदी दरापेक्षा कमी 
दरात सहकार ि खाजगी के्षत्राकडून दधू खरेदी केले जात असल्याने शेतक-याींच्या आधथणक 
उत्पन्नािर त्याचा पररर्ाम होतो हे खरे आहेी     
(२) ि (३) होय, ज्या सहकारी दधू सींघाींनी रुी२७/- या दधू खरेदी दरापेक्षा कमी दर शेतक-
याींना ददला आहे अशा सींघाींिर महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च्या कलम ७९अ 
अन्िये नोद्सा बजािण्यात आल्या होत्याी तथावप सदर नोद्साींविरुध्द माीउच्च न्यायालयात 
काही दधू सींघाींनी याधचका दाखल केल्या असनू सदर याधचकाींमध्ये अींतररम आदेशायािारे तुताणस 
पुढील कायणिाही करण्यात येऊ नये अस े माीउच्च न्यायालयान े आदेसशत केले आहेी सदर 
प्रकरर् न्यायप्रविष् आहेी खाजगी दधू के्षत्रािरही ननयींत्रर् आर्ण्याच्या दृष्ीन ेशुगर प्राईज 
कीं रोल ॲक्च्या धतीिर दधूाकररता कायदा आर्ण्याची प्रक्रीया शासनस्तरािर सुरु आहेी   

___________ 
  

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथे पररवहन आर.टी.ओ.िॅम्प ऑडडस याांचा  
िॅम्प सुरू िरणेबाबत 

  

(१०)  १०१०४२ (२७-१२-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर, (न्जीसोलापूर) येथील पररिहन आरी्ीीओीकॅम्प ऑडडस याींचा पींढरपूर शहर येथे ३ 
ददिस ऐिजी आठिड्यातून ४ ददिस कॅम्प सुरू कररे्बाबत माीमींत्री पररिहन याींना 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २ ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्यासमुारास पत्रायािारे विनींती करण्यात 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती पींढरपूर शहर येथ ेकॅम्प कायाणलय आठिडयात ४ ददिस ननयसमत 
सुरू कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०७-०५-२०१८) : (१) होय, 
(२) आ र् (३) उप प्रादेसशक पररिहन कायाणलय, सोलापूर याींचेमाफण त पींढरपूर सशत्रबर 
कायाणलयामध्ये कच्ची अनुज्ञप्ती ि पककी अनुज्ञप्ती साठी ९० चा को्ा आहेी प्रत्यक्षात 
सरासरीपेक्षा अनुज्ञप्ती ननम्मेच अनुज्ञप्ती होताती पींढरपूर शहरात प्रत्येक मदहन्यात एकूर् ६ 
ते ७ सशत्रबर आयोन्जत केली जाताती कामाची व्याप्ती विचारात घेता, सशत्रबर दौरे िाढविण्याची 
आिश्यकता नाहीी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

िालाा (जज.नाांदेड) येथील आरटीओ आणण दलाल याांनी  
िोट्यवधीचे उत् पन् न बुडववल्याबाबत 

(११)  १०१३३२ (२७-१२-२०१७).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती असमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कालाण (न्जीनाींदेड) येथील महाराष र तेंलगाना सीमेिरील ५० को्ी खचण करून चेक पोस् ् 
उभारण् यात आला असून सदरील चेक पोस् ् हे सदभाि गु्रप काढून बारकाईन ेतपासर्ी होत 
असल् यान ेमाल िाहतूक ि प्रिासी िाहतूक करर्ा-या िाहनाची सींख् या मोठयाप्रमार्ात घ्ली 
आसल् याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, आर्ीओ याींच् या गैरकारभारामुळे सदरील िाहने ही चके पोस् ् ऐिजी 
कोंडलिाडी ककीं िा इतर मागाणन ेतलेींगाना राज् यात जात असल् याने शासनाला २ को्ी २४ लाख 
उत् पन् न अपे्क्षत असताना फक त ८४ लाख उत् पन् न समळत आहे त् यामळेु आर्ीओ आ र् 
दलालाच्या सींगमतान े असल् यामळेु शासनाचे कोट्यािधीच े उत् पन् न बुडत असल् याची बाब 
ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. ददवािर रावत े (०७-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाहीी नाींदेड न्जल्हातील कालाण (खुी) 
ताीत्रबलोली येथ ेऑगस््, २०१५ पासून ससमा तपार्ी नाका कायाणन्न्ित करण्यात आला आहेी 
सीमा तपासर्ी नाकयासाठी महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळ याींना प्रकल्प 
अमींलबजािर्ी सींस्था म्हरू्न नमेरू्क करण्यात आली असून महामींडळान ेखुल्या ननविदेव्दारे 
मेी सद्भाि इींन्जननयरीींग सली या सेिापुरिठादारची ननिड केली आहेी माहे एवप्रल, २०१६ त े
डडसेंबर, २०१६ या कालािधीत ४४८९२ तर एवप्रल, २०१७ या कालािधीत ४९२१८ एिढी िाहन े
तपासलेली आहेती 
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(२) हे खरे नाहीी 
(३) सीमा तपासर्ी नाकयाींिरील भार क्षमतेपेक्षा िाहक िाहनाींसाठी आदशण कायणपध्दती माहे 
जानेिारी, २०१७ पासून ननन्श्चत केली असून मो्ार िाहन कायदा ि त्याअींतगणत बनविलेल्या 
ननयमाींतील तरतुदीचे उल्लींघन करर्ाऱ्या िाहन मालक/चालक विरुध्द िायूिेग पथकामाफण त 
दींडात्मक कारिाई करण्यात येतीे 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

__________ 
 

चाळीसगाव (जज.जळगाव) तालुक् यासा द दगु् धव् यवसाय व शेती व् यवसायासा द  
गीर गाय सांशोधन िें द्रास मांजुरी समळणेबाबत 

  

(१२)  १०२५५० (२७-१२-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय पशसुांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाि (न्जीजळगाि) तालुक यासाठी दगु् धव् यिसाय ि शेती व् यिसायासाठी गीर गाय 
सींशोधन कें द्रास मींजुरी समळरे्बाबतचे ननिेदन स् थाननक लोकप्रनतननधीीं (चाळीसगाि) याींनी 
माीकृर्ी मींत्री महोदयाींना ददनाींक २० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती चाळीसगाि तालुक यासाठी दगु् धव् यिसाय ि शेतीव् यिसायासाठी गीर 
गाय सींशोधन कें द्रास मींजुरी समळरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (१८-०४-२०१८) : (१) ननिेदनाची प्रत पशुसींिधणन विभागास प्राप्त झाल्याचे 
ददसून येत नाहीी 
(२), (३) ि (४) बाबत प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

चाळीसगाव त ेपुणे या मागाावर सशवशाही बससेवा सुरु िरणेबाबत 
  

(१३)  १०२६६६ (२९-१२-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाळीसगाि ते पुरे् सशिशाही बससेिा सुरु कररे्बाबतच े ननिेदन स् थाननक लोकप्रनतननधीीं 
(चाळीसगाि) याींनी माीपररहिन मींत्री महोदयाींना ददनाींक २ माचण, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त्यानुसार चाळीसगाि त े पुरे् सशिशाही बससेिा सुरु कररे्बाबत शासनान े
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 



विीसी ४३७ (10) 

 
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) राज्य पररिहन महामींडळायािारे ददी०५ माचण, २०१८ पासून चाळीसगाींि ते पुरे् या मागाणिर 
सशिशाही बससेिा सुरु करण्यात आली आहेी 
(३) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

राजगुरुनगर (ता.खेड, जज.पुणे) येथे घेण्यात येत असलेल्या िॅम्प चे ददवस वाढववण्याबाबत 
   

(१४)  १०३३६५ (२७-१२-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजगुरुनगर (ताीखेड, न्जीपुरे्) येथे िाहन चालविण्याचा परिाना तसेच िाहन नोंदर्ीसाठी 
दर मदहन्यातून एकदा कॅम्प घेतला जातो, हे खरे आहे काय , 

(२) असल्यास, तालुकयातून औयायोधगकीकरर्ामुळे िाढलेल्या लोकसींखेच्या मानाने एक 
मदहन्याचा एक ददिस पुरेसा नसून गदीमुळे अनकेदा िादवििाद िाढत असल्याच्या तक्रारी 
प्राप्त झाल्याने कॅम्प मदहन्यातून ३ ददिस ऑनलाईन पद्धतीने ्ोकन देिून करण्याची मागर्ी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास रस्ते िाहतूक 
अधधकारी, वपींपरी धचींचिड याींचकेड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागर्ीच्या अनुर्ींगान े राजगुरुनगर येथे घेण्यात 
येर्ाऱ्या कॅम्प चे ददिस िाढविण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. ददवािर रावत े(२१-०५-२०१८) : (१) ि (२) खरे आहेी 
(३) ि (४) उप प्रादेसशक पररिहन कायाणलय वपींपरी-धचींचिड हे पुरे् नासशक हायिे लगत मोशी 
प्राधधकरर् येथ ेआहेी सदर कायाणलय, भौगोसलकदृषट्या खेड/राजगुरूनगर येथून जिळ आहेी 
तसेच खेड/राजगुरुनगर येथुन या कायाणलयात येण्यासाठी दळर्िळर्ाच्या अनेक सुविधा 
उपलब्लध आहेती 
     पररिहन विभागामाफण त ददल्या जार्ाऱ्या सेिाींपैकी ३३ महत्त्िाच्या सेिा पूर्णपरे् 
ऑनलाईन करण्यात आल्या असनू त्यासाठी अजणदारास कायाणलयात अथिा सशबीर कायाणलयात 
भे् न देता त्याींच्या नन्जकच्या नागरी सुविधा कें द्रामधनू या सुविधा प्राप्त करून घेता येतातीी 
त्यामुळे कॅम्पचे ददिस िाढविण्याचा प्रश्न उया् ाित  नाहीी 

___________ 
  

 ाणे जजल््यातील िोयना प्रिल्पग्रस्ताांच्या वसाहतीांमध्ये  
आवश्यि सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१५)  १०५५४२ (०१-०४-२०१८).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (लस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शसशिाांत 
सशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाण  
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(फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (लांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िव ेमहाांिाळ)   :     सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषराची िरदानयनी ठरलेल्या कोयना धरर्ाच्या कामामुळे ५५ िर्ाणपासून विस्थावपत 
झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींच्या ठारे् न्जल््यातील िसाहतीींमध्ये आिश्यक सुविधा उपलब्लध करुन 
देण्यासाठी आिश्यक ननधी मींजुर केलेला असून सदरच्या सुविधा उपलब्लध करुन देण्यासाठी 
लोकप्रनतननधी, प्रकल्पग्रस्ताींनी अनतररकत,मुख्य सधचि तसेच माीमहसलू आयुकत, कोकर् 
विभाग याींचेकड ेमाहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान मागण्या केलेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रश्नी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती प्रकल्पग्रस्ताींना आिश्यक सुविधा उपलब्लध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०५-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहेी 
(२) ि (३) ठारे् न्जल्हयातील नागरी सुविधाींच्या अनुर्ींगान े अपर मुख्य सधचि, मुख्यमींत्री 
कायाणलय याींचकेड े ददी १९/०९/२०१७ रोजी बैठक झाली होतीी सदर बैठकीतील ननदेशानसूार 
न्जल्हयातील सन २०१३-२०१४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त २४ नागरी सुविधा कामाींपैकी ९ 
कामाींना पूर्ण ि ६ कामाींना ५०% ननधी वितरीत करण्यात आला आहेी तर ३ कामे िगळण्यात 
आली असून, ६ नागरी सुविधा कामे सािणजननक बाींधकाम विभागाकड े िगण करण्यात आली 
असल्यान,े त्याच्या सुधाररत अींदाजपत्रकाींना  प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच ेतसचे सदर 
कामाींना प्रगतीनुसार ि उिणरीत ननधी वितरीत करण्याच ेननयोन्जत आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातील मध्यवती बस स्थानिाच्या वविासाबाबत  
 

(१६)  १०५६७३ (०१-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरातील मध्यिती बस स्थानकास रुपये ३२५ को्ीींचे बस पो ण् मींजूर करून 
बसस्थानकाचा विकास करण्यात येर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विकासाचा आराखडा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मध्यिती बस स्थानकाच्या विकासास (बस पो ण्च्या कामास) प्रत्यक्ष कधी 
सुरुिात कररे्त येर्ार आहे ि बस पो ण् पूर्ण होण्यास लागर्ारा कालािधी ककती असले, 
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(४) असल्यास, कोल्हापूर शहरातील मध्यिती बस स्थानकास रुपये ३२५ को्ीींचे बस पो ण् 
मींजूर करून बसस्थानकाचा विकास करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावते (२३-०५-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) कोल्हापूर येथील मध्यिती 
बसस्थानकाच्या दठकार्ी आधुननक बस तळ (बसपो ण्) उभाररे् प्रस्तावित असून, सदर कामाचा 
आराखडा तयार करण्याबाबत प्रकल्प आखर्ीसाठी तज्ञ प्रकल्प व्यिस्थापन सल्लागार मीेशशी 
प्रभू ॲड असोससएट्स, मुींबई याींची ननयुकती करण्यात आली आहेी सदर सींस्थेकडून ई-ननविदा 
कायणिाहीयािारे विकासकाची ननिड ि महामींडळाशी विकासकरार झाल्यािर प्रत्यक्ष काम सुरु 
करण्यात येईली त्यापुढे सदरील प्रकल्प पूर्ण होण्यास तीन िर्ाणचा कालािधी अपे्क्षत आहेी 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

राजमाता जजजाऊ याांच्या जन्मस्थळ माततृीथा ससांदखेडराजा येथे बस थाांबववण्याबाबत 
  

(१७)  १०६४३८ (०१-०४-२०१८).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढार्ा न्जल्हयात राज्य पररिहन महामींडळातफे छत्रपती सशिाजी महाराजाींचे नाि 
असलेली सशिशाही ही पदहली िातानुकूसलत बस सेिा माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान च्या सुमारास सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सशिाजी महाराजाींचे आजोळ असलेल्या राजमाता न्जजाऊ याींच्या जन्मस्थळ 
माततृीथण ससींदखेडराजा येथे बस थाींबविण्याची मागर्ी  ग्रामस्थाींनी सींबींधधत अधधका-याींकड ेमाहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सशिाजी महाराजाींचे आजोळ असलेल्या राजमाता न्जजाऊ याींच्या जन्मस्थळ 
माततृीथण ससींदखेडराजा येथे बस थाींबविण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) होयी 
(३) सदर सशिशाही िातानुकूसलत सेिा ही बुलढार्ा ते पुरे् मागे  धचखली, देऊळगाींि राजा, 
जालना, औरींगाबाद अशी सुरु करण्यात आलेली आहेी ससींदखेड राजा हे सदर मागाणिर येत 
नाहीी परींत,ू अकोला विभागाच्या ररसोड ते पुरे्, ररसोड ते नासशक ि िासशम ते नासशक ्या 
सशिशाही फेऱ्याींना ससींदखेड राजा येथे थाींबा देण्यात आलेला आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
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िरवीर (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील नुिसानग्रस्त शेतिऱ्याांना निुसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(१८)  १०७४२७ (०१-०४-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय मदत व पुनवासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करिीर (न्जीकोल्हापूर) तालुकयातील ४० हजार हेक्र जसमनीिरील ऊस, भात 
वपकाबरोबरच खरीपाची वपके, उदाीसोयाबीन, ज्िारी, भाजीपाला ि कडधान्ये ही सिण वपके 
पािसान ेओढ ददल्यामुळे धोकयात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाहीी 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

जजल्हास्तरावर अपघात रोखण्यासा द स्वतांत्र तपास यांत्रणा उभारण्याबाबत 
  

(१९)  १०७५६५ (०१-०४-२०१८).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती 
 ािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.आससफ शखे 
(मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुतनल 
िेदार (सावनेर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती तनमाला गाववत (लगतपूरी), श्री.अमर िाळे 
(आवी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रस्ते अपघाताींमध्ये सन २०१६ मध्ये एकुर् ३९ हजार ८७८ अपघात झाले 
असून १२ हजार ९३५ जर्ाींना प्रार् गमिाले लागले तर सन २०१७ मध्ये एकुर् ३२ हजार ४७७ 
अपघात झाले आ र् यामध्ये ११ हजार २१ जर्ाींना प्रार् गमािाि े लागल्याची मादहती 
ननदशणनास  आल्याने राज्यात रस्ते अपघातात मोठया प्रमार्ात िाढ झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अपघाताींना पूर्णपरे् आळा न बसता पुन्हा त्याची पुनराितृ्ती होत 
असल्यान ेन्जल्हास्तरािर स्ितींत्र तपास यींत्रर्ा उभारण्याची शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनान े त्िरीत न्जल्हास्तरािर अपघात रोखण्यासाठी स्ितींत्र 
तपास यींत्रर्ा उभारण्याबाबत  कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(१४-०५-२०१८) : (१) याबाबत िस्तून्स्थती अशी आहे की, राज्यातील रस्त े
अपघाताींमध्ये सन २०१६ मध्ये एकूर् ३९८४८ अपघात   झाले असून १२८८३ व्यकतीींना प्रार् 
गमिािे लागले, तर सन २०१७ मध्ये एकूर् ३५८५३ अपघात झाले आ र् यामध्ये १२२६४ 
व्यकतीींना प्रार् गमिाि े लागले आहेती यािरून राज्यात अपघाताचे प्रमार् तसेच त्यामधील 
न्जवितहानीचे प्रमार् काही अींशी कमी झालेले आहेी 
(२), (३) ि (४) अपघातािर ननयत्रींर् ि उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येक न्जल्हयात न्जल्हा 
रस्ता सुरक्षा ससमतीचे गठर् करण्यात आले असून सदर ससमतीमाफण त न्जल्हयातील अपघात 
रोखण्यासाठी कायणिाही केली जातेी सिोच्च न्यायालयाच्या ससमतीने ददलेल्या ननदेशानसुार 
राज्यातील सिण न्जल्हयामध्ये एकूर् ७४३ ब्ललॅक स्पॉ्  ननन्श्चत केले आहेती शासनान े
ददी१४.१०.२०१५ रोजीच्या शासनननर्णयायािारे महाराषर राज्याकररता रस्ता सुरक्षा धोरर् लागू 
केले असून त्यानुसार विविध रस्ता सुरक्षा उपाययोजना हातात घेण्यात आल्या आहेती 
      शासनाने राज्य स्तरािर ददी१३.०५.२०१५ रोजीच्या अधधसचूनेयािारे माीमींत्री (पररिहन) 
याींचे अध्यक्षतेखाली राज्य रस्ता सुरक्षा पररर्देची स्थापना केली आहेी 
      शासनाने रस्ता सुरके्षच्या प्रयोजनाथण रस्ता सुरक्षा ननधी स्थापन केला आहेी 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

नेवासा (जज.अहमदनगर) शहरातनू चोरटी वाळू वाहतूि िरणारी  
वाहने सुरु असल्याबाबत 

  

(२०)  १०७९११ (०१-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेिासा (न्जीअहमदनगर) शहरातून चोर्ी िाळू िाहतूक करर्ारी िाहने राजरोसपरे् सुरु 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या िाहनाींमुळे नहेमी िाहतूकीस अडथळा ननमाणर् होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती अशा िाहनाींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. ददवािर रावते (१४-०५-२०१८) : (१), (२) ि (३) उपप्रादेसशक पररिहन कायाणलय, श्रीरामपूर 
याींच्या िायुिेग पथकामाफण त दर मदहन्याला भारक्षमतेपेक्षा जास्त मालाची िाहतूक करर्ाऱ्या 
िाहनाींची तपासर्ी करण्यात येतीे तसेच िाळूची िाहतूक करर्ाऱ्या िाहनाींिर कारिाई करण्यात 
येतेी माहे जानेिारी, २०१७ ते डडसेंबर, २०१७ या कालािधीत एकूर् १९८ िाहनाींिर दींडात्मक 
कारिाई करण्यात येिून एकूर् रूी१९,६०,८५०/- एिढा दींड िसूल करण्यात आला आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 
  

___________ 
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िोल्हापूर जजल््यात पशुधन अधधिाऱ्याांची ५१ ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२१)  १०८०५७ (०१-०४-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.उल्हास पाटील 
(सशरोळ) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर न्जल््यात शे्रर्ी १ चे ९५ दिाखाने असून, पशुधन अधधकाऱ्याींची ९५ पदे मींजूर 
असून न्जल्हयातील पशुधन धोकयात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पशुधन अधधकाऱ्याींच्या ९५ मींजूर पदाींपकैी केिळ ४४ पशुधन विकास अधधकारी 
कायणरत असून ५१ पदे ररकत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास पशुधन अधधकाऱ्याींची पदे ररकत असल्यान े जनािराींना उपचार िेळेिर समळत 
नसल्यान ेआरोग्याची हेळसाींड होत असून पशुधनाची हानी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती कोल्हापूर न्जल््यातील पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची ररकत पदे 
भरण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (२३-०५-२०१८) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे, कोल्हापूर न्जल्हयात 
शे्रर्ी-१ चे ८२ पशुिैदयकीय दिाखान े असनू पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची ११८ पदे मींजूर 
आहेती त्यापैकी ५५ भरलेली ि ६३ ररकत आहेती सदर ररकत पदाचा अनतररकत कायणभार 
नजीकच्या पशधुन विकास अधधकारी याींचकेड े सोपिून पशुपालकधारक शेतकरी याींच्या 
जनािराींना ननयासमत िैयायकीय सोयी-सुविधा पुरविण्यात येत आहेती    
(४) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िळेी तसचे पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िळेी पदस्थापना करताींना पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत शासन 
स्तरािरुन कायणिाही करण्यात येईली 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
 

पुणे येथील स्वारगेट-िुां भेरी व स्वारगेट-पोमगाव या राज्य पररवहन  
महामांडळाच्या बस फे-या तनयसमत वेळेवर सोडण्याबाबत 

(२२)  १०८८१४ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् येथील स्िारगे् कुीं भेरी ि स्िारगे् पोमगाि या राज्य पररिहन महामींडळाच्या बस 
फे-या ननयसमत िळेेिर सोडण्याबाबत माीलोकप्रनतननधी याींनी विभाग ननयींत्रक महाराषर राज्य 
मागण पररिहन महामींडळ, पुरे् याींना ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास लेखी 
ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीअींती स्िारगे् ि कुीं भेरी स्िारगे् त े पोमगाि या राज्य पररिहन 
महामडळाींच्या फे-या ननयसमत ि िेळेिर सोडण्याबाबत शासनान े कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. ददवािर रावते (२३-०५-२०१८) : (१) होयी राज्य पररिहन महामींडळाच्या पुरे् विभागास 
सभापती, पींचायत ससमती, मुळशी याींच े ददी२६.०४.२०१७ रोजीच े पत्र ददी११.०५.२०१७ रोजी 
प्राप्त झालेले आहे ि स्िारगे् आगारास ग्रामपींचायत पोमगाि याींचे ददी०८.०९.२०१६ चे पत्र 
प्राप्त झालेले आहेी 
(२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळायािारे स्िारगे् ते कुीं भेरी ि स्िारगे् ते पोमगाींि या फेऱ्या 
िाहन ि चालक/िाहकाींचे योग्य ननयोजन करुन िेळेिर सोडर्ेबाबत सींबींधधताींना ी२३.०५.२०१७ 
च्या पत्रान्िये सुचना देण्यात आलेल्या असून, सयायन्स्थतीत सदर फेऱ्या ननयसमत िेळेिर 
चालनात आहेती 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

नाांदेड ववभागात सशवशाही बसची सुववधा उपलब्ध िरुन ददली जात नसल्याबाबत 
  

(२३)  १०९१३४ (०१-०४-२०१८).   श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागण पररिहन महामींडळाच्या ितीन े प्रिाशाींना आरामदायी प्रिासासाठी 
बहुताींश विभागात सशिशाही बसच्या माध्यमातून दजेदार सुविधा देण्यात असताींना नाींदेड 
विभागात मात्र अदयाप या बसची सुविधा उपलब्लध करुन ददली नसल्याचे ददनाींक ६ जानेिारी, 
२०१८ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकार्ी नाींदेड पुरे् नाींदेड मागाणिर प्रिाशाींची गदी असताींना या बससेच े
ननयोजन नाींदेड –हैद्राबाद मागाणिर करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने ननर्णय घेिून या बसेसची नाींदेड-पुरे्-नाींदेड मागाणिर 
ननयोजन तातडीन ेकरण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े (११-०५-२०१८) : (१) राज्य पररिहन महामींडळात सशिशाही बससे ्प्या-
्प्प्याने दाखल होत असून, सिण विभागाींना सशिशाही िाहन े पुरविण्यात येत आहेती नाींदेड 
विभागास ६ सशिशाही बसेस पुरविण्यात आलेल्या आहेती 
(२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळायािारे ज्या मागाणिर प्रिासी प्रनतसाद जास्त आहे, अशा   
मागाणिर प्रथम प्राधान्य देिून सशिशाही बसेस चालविण्यात येत असल्यान,े नाींदेड विभागास  
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ददी२२.०१.२०१८ रोजी उपलब्लध झालेल्या सशिशाही बसेस प्रथमत: नाींदेड-हैद्राबाद मागाणिर 
चालविण्यात आलेल्या आहेती तसेच, ददी१७.०२.२०१८ ि ददी२१.०२.२०१८ रोजी उपलब्लध 
झालेल्या बसेस नाींदेड-पुरे् मागाणिर चालविण्यात येत आहेती 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

राजुरा (जज.चांद्रपुर) महाराष्ट्र राज्य मागा पररवहन महामांडळाच्या  
आगार अांतगात होणा-या गैरसोयीबाबत 

  

(२४)  १०९९११ (०१-०४-२०१८).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजुरा (न्जीचींद्रपुर) महाराषर राज्य मागण पररिहन महामींडळाच्या आगारा अींतगणत बसच े
िारींिार ब्रेक डािुन होरे्, ननयोजीत िेळापत्रकानुसार बसफे-या होत नसुन, मोठया प्रमार्ात 
एसी्ी बस नादरुूस्त असल्यामुळे वियायाथी, कमणचारी ि प्रिाश् याींना नाहक त्रास सहन करािा 
लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी विभागाकड ेआल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आगारातील बसेस नादरुूस्त असल्याने वियायार्थयासंाठी मानि विकास समशन 
अींतगणत पुरविण्यात आलेल्या बससे वियायार्थयाणच्या कामाऐिजी अन्य फे-याींसाठी िापरण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, राजुरा आगारातील बसचे व्यिस्थापन सुधारण्यासाठी ि नागरीकाींची होर्ारी 
गैरसोय ्ाळण्यासाठी अनके तक्रारी करण्यात आल्या आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती राजुरा आगारातील बसचे व्यिस्थापन सुधारण्यासाठी िनागररकाींची 
होर्ारी गैरसोय ्ाळण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२) नाहीी मानि विकास समशन अींगगणत राजुरा आगारात न्जिती ि राजुरा तालुकयासाठी 
एकूर् १४ बसेस असनू, सदरच्या बसेसचा िापर शालेय सुट्टीचा ददिस िगळता इतर ददिशी 
फकत वियायार्थयांच्या फेऱ्याींसाठीच केला जातोी 
(३) होयी प्रिासी तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून, सदर तक्रारीींच्या अनुर्ींगान े चौकशी करुन 
तक्रारी त्िररत ननकाली काढण्यात आलेल्या आहेती राजुरा आगाराअींतगणत येर्ाऱ्या राजुरा तसचे 
न्जिती तालुकयातील प्रिाशाींच्या मागर्ीनुसार बसेस उपलब्लध करुन देण्यात आलेल्या आहेती 
(४) ि (५) राजुरा आगारात असलेल्या सरासरी ६७ िाहनाींपैकी विभागीय कायणशाळेकडून मागील 
२ िर्ाणत १९ िाहने पनु:न्स्थतीकरर् करुन देण्यात आले आहेती तसेच, १८ िाहनाींची बॉडी 
दरुुस्तीची काम े करण्यात आलेली आहेी तसेच नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी प्रिाश्याींच े
सोयीनसुार नविन फेऱ्याींच्या िेळापत्रकात समािशे करण्यात आलेला आहेी 
(६) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
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पांढरपूर, (जज.सोलापूर) येथील महाराष्ट्र पररवहन महामांडऴाच्या मध्यवती बस  

स्थानिाांमध्ये बस पािींगची व्यवस्था िरण्याबाबत 
  

(२५)  ११०६५३ (०१-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर, (न्जीसोलापूर) येथील महाराषर पररिहन महामींडऴाच्या मध्यिती बस 
स्थानकाींमध्ये जुन े विश्राींती कक्ष पाडून त्या जागी तेथ े बस पाकींगची व्यिस्था करण्याचा 
प्रस्ताि सींबींधीत आगार प्रमखुाींनी महाराषर पररिहन महामींडळाकड ेप्रस्ताि पाठविला असल्याचे 
ददनाींक २ जानेिारी, २०१८ रोजी ि त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींढरपूर येथील बसस्थानकामधील िाहक ि चालकाींसाठी बाींधण्यात आलेल्या 
विश्राींती गहृाींची जुनी इमारत पाडून नव्यान े चालक ि िाहक याींच्याकरीता विश्राींतीगहृ प्रशासन 
बाींधर्ार, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती पींढरपूर (न्जीसोलापूर) येथील आगार प्रमुखाच्या उपरोकत 
प्रस्तािाबाबत तसचे पींढरपूर येथील बसस्थानकामधील िाहक ि चालकाींसाठी बाधींण्यात 
आलेल्या विश्राींती गहृाींची जुनी इमारत पाडून नव्यान ेचालक ि िाहक याींच्याकरीता विश्राींतीगहृ 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) नाहीी 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

ओरोस (ता.िुडाळ, जज.ससांधुदगुा) येथील खारभमूी िामासा द िायारत  
ववभागीय िायाालय बांद िेल्याबाबत 

 

(२६)  ११०७६५ (०१-०४-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय खारभमूी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओरोस (ताीकुडाळ, न्जीससींधुदगुण) येथील खारभूमी विकास विभाग ि खारभूमी सव्हे ि 
अन्िेर्न उपविभाग, तळेरे ही कायाणलये राज्य शासनाने बींद करण्याचा ननर्णय घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर बींद करण्यात येर्ारे विभाग इतरत्र विभागात समायोजन करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहे ?  
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श्री. ददवािर रावते (०७-०५-२०१८) : (१) (२) ि (३) शासन ननर्णय ददी१०.०१.२०१८ अन्िये 
ससींधुदगुण न्जल््यातील खारभूमी कामासाठी कायणरत विभागीय कायाणलय बींद करण्यात आले 
होतेी 
     तथावप, ददी२०.०२.२०१८ च्या शासन ननर्णयान्िये प्रशासकीय कारर्ास्ति पुढील 
आदेशापयणत सदर कायाणलये बींद करण्याच्या कायणिाहीस स्थधगती देण्यात आली आहेी  
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
 

िळांब (जज.यवतमाळ) येथील पश ुआरोग्य िें द्रावरील ररक्तपदे भरण्याबाबत 
  

(२७)  ११०७८१ (०१-०४-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (न्जीयितमाळ) येथील पशु आरोग्य कें द्र पशुधन विकास अधधका-याचे पद मींजुर 
असताींना मागील काही मदहन् यापासुन एकाही डॉक्रची ननयुकती करण्यात आली नसल्यान े
प्रभारािरच पशुच्या आरोग्याची तपासर्ी केली जात नसल्याचे ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
िा त्यासुमारास ननदशणनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुका मखु्यालयी पशुधचकीत्सक कें द्र असल्यान ेयाभागातील नागररक पशुींना 
तपासर्ी करीता कें द्रािर घेिुन येतात परींत ुडॉक्र प्रभारी असल्याने ते पश ुआरोग्य कें द्रािर 
नेहमी करीता उपलब्लध होत नाहीी विना उपचाराअभािी पशुना घेिुन जाि ेलागते, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, येथे पुर्णिेळ डॉक्र असरे् अनतशय गरजेचे आहेी परींतु कळींब ि तालुकयातील 
धचकीत्सा कें द्रातील अनेक पदे ररकत असल्याने ि डॉक्र मुख्यालयी राहत नसल्याने पश ु
घेिुन येर्ा-या नागरीकाींना त्रास होत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पशु आरोग्य कें द्रािरील ररकत पदे भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 श्री. महादेव जानिर (२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) पशुिैदयकीय दिाखाना शे्रर्ी-१ कळींब, 
ताीन्जीयितमाळ येथील पशुधन विकास अधधकाऱ्याच े पद ददी०१ी०९ी२०१७ पासून 
सेिाननितृीमुळे ररकत झाले आहेी तथावप, सदर ररकत पदाचा अनतररकत कायणभार 
ददी०१ी०९ी२०१७ पासनू अन्य अधधकारी याींचकेड े सोपिून पशुपालकधारक शेतकरी याींच्या  
जनािराींना ननयासमत िैयायकीय सोयी- सुविधा पुरविण्यात येत आहेती 
(३) कळींब तालूकयात एकूर् ११ पशुिैदयकीय सींस्था  कायणरत असून त्यामध्ये पशुधन विकास 
अधधकारी या  सींिगाणत ५, सहाय्यक पशुधन विकास अधधकारी या सींिगाणत ३, तसेच पशुधन 
पयणिेक्षक सींिगाणत ६ अशी एकूर् १४ मींजूर पदे आहेती त्यापैकी पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची 
२ ि पशुधन पयणिेक्षकाच े१ अशी ३ पदे ररकत आहेती सदर ररकत पदाींचा अनतररकत कायणभार 
अन्य अधधकारी/कमणचारी याींचेकड ेसोपिून पशुपालक धारकाींच्या जनािराींना ननयसमत िैयायकीय 
सेिा पूरविण्यात येत आहेती 
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(४) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िेळी तसचे पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िेळी पदस्थापना करताींना कळींब तालूकयातील ररकत पदे भरण्याबाबत योग्य ती 
कायणिाही करण्यात येईली 
(५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

लातूर-बीड, लातूर-औरांगाबाद, लातरू-परभणी (मागे अांबाजोगाई) बससेना 
रेणापूर फाटा येथ ेथाांबा देण्याबाबत 

  

(२८)  ११११४६ (०१-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) लातूर-बीड, लातूर-औरींगाबाद, लातूर-परभर्ी (मागे अींबाजोगाई) जार्ाऱ्या जलद ि 
अनतजलद बसेस ना तालुकयाच ेदठकार् असलेल्या रेर्ापूर येथे थाींबा नसल्यामळेु तसेच अनके 
बसेस रेर्ापूर आगारात जातच नसल्यामळेु प्रिाश्याींची गैरसोय होत असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय , 

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर बसेसना तालुकयाच े दठकार् असलेल्या रेर्ापूर आगारात 
जाण्याची सकती करण्याबाबत तसेच रेर्ापूर फा्ा येथे थाींबा देण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(११-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२) ि (३) रेर्ापूर येथे राज्य पररिहन महामींडळाचे आगार नसून, बसस्थानक आहेी रेर्ापूर 
बसस्थानक ते रेर्ापूर फा्ा हे अींतर २.४ ककीमीी इतके असून, सदर मागाणिर प्रिाशाींसाठी २४ 
फेऱ्या उपलब्लधा आहेती 
     तसेच, महामींडळाच्या लातूर ते बीड ि लातूर त ेऔरींगाबाद या मागाणिर धािर्ाऱ्या एकूर् 
३५ जलद बससेनाीं रेर्ापूर फा्ा येथे थाींबा देण्यात आला असून, त्या दठकार्ी िरील सिण 
बसेस थाींबिून प्रिासी चढ-उतार केली जातीे त्याचबरोबर लातूर त े परभर्ी या मागाणिर 
धािर्ाऱ्या बसफेऱ्या रेर्ापूर फा्ा येथे थाींबत आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

भोिरांबा (ता.रेणापूर,जज.लातूर) पररसरातील ववद्याथी व प्रवाशाांच्या सोयीसा द  
मुक्िामी बस सेवा सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९)  ११११४७ (०१-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) भोकरींबा (ताीरेर्ापूर) पररसरातील वियायाथी ि प्रिाशाींच्या सोयीसाठी मुककामी बस सेिा 
सुरु करण्याबाबत स्थानीक लोकप्रनतननधीनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान विभाग 
ननयींत्रक राज्य पररिहन विभाग लातूर याींच्याकड ेननिेदनायािारे मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती भोकरींबा (ताीरेर्ापूर) पररसरातील वियायाथी ि प्रिाशाींच्या 
सोयीसाठी मुककामी बस सेिा सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
   
श्री. ददवािर रावत े(११-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) ि (३) सदर मागाणिर वियायाथी ि प्रिाशाींच्या सोयीसाठी सकाळी ०६.३० िाी मोठेगाींि त े
लातूर ही फेरी उपलब्लध असून, मोठेगाींि ते लातूर १, भोकरींबा ते लातूर ५, डडगोळ ते लातूर १ 
अशा एकूर् ८ फेऱ्या उपलब्लध आहेती 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

म्हसळा (जज.रायगड) तालुक्यातील तहससल िायाालयासमोरील  
बस थाांबा तात्िाळ सुरु िरण्याबाबत 

  

(३०)  १११४१७ (०१-०४-२०१८).   श्री.भरतशे  गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हसळा (न्जीरायगड) तालुकयातील तहससल कायाणलयासमोरील बस थाींबा बींद केल्यान े
हजारो नागररकाींची मोठया प्रमार्ात गैरसोय होऊन नाहक त्रास सहन करािा लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोकत बस थाींबा बींद करण्यामागची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोकत बस थाींबा तात्काळ सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े (२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) माहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये म्हसळा येथील 
पोलीस खात्याच्या म्हसळा तालकुा शाींतता ससमतीच्या आयोन्जत बैठकीमध्ये या पररसरातील 
िाहतूक सुरळीत ि सुर्क्षत करण्याच्या दृष्ीने घेतलेल्या ननर्णयानसुार म्हसळा येथील तहससल 
कायाणलयासमोरील बसथाींबा बींद करण्यात आलेला आहेी परींत,ू सदर बींद करण्यात आलेला थाींबा 
हा मुख्य स्थानकापासून फकत १०० ते १५० मी्र अींतरािर असल्यामुळे, प्रिाशाींची गैरसोय 
झालेली नाहीी 
(३) ि (४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
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वासशम जजल्हयात सशवशाही बसमध्ये सुववधा देण्याबाबत 
  

(३१)  १११५४७ (०१-०४-२०१८).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासशम न्जल्हयात खाजगी िाहतुकदाराींशी स्पधाण करण्यासाठी राज्य पररिहन महामींडळान े
एस्ी विविध मागाणिर अत्याधुननक अशा सशिशाही बस सुरु केल्या मात्र घोर्ीत केल्याप्रमारे् 
सशिशाहीबस मध्ये कोर्त्याही सवुिधा देण्यात येत नसल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१८ रोजी िा 
त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती, घोर्र्ा केल्यानुसार सशिशाही बसमध्ये सुविधा देण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२) ि (३) महामींडळायािारे सुरु करण्यात आलेल्या सशिशाही बससेमध्ये िातानकूुसलत यींत्रर्ा, 
िायफाय सुविधा, मोबाईल चान्जगं पााँई्, प्रिाशाींच्या सुर्क्षततेसाठी अन्ग्नशोधक ि प्रनतबींधन 
यींत्रर्ा तसचे, सीीसीी्ीीव्हीी कॅमेऱ्याींची सुविधा देण्यात आलेली आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित  नाहीी 

___________ 
  

सशराळा (जज.साांगली) तालुक्यातील ववद्यार्थयाांना राज्य मागा पररवहन महामांडळािडून  
 देण्यात येणारे प्रवास पास बांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३२)  १११६३१ (०१-०४-२०१८).   श्री.सशवाजीराव नाईि (सशराळा) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इस् लामपूर, िारर्ानगर (ताीसशराळा, न्जीसाींगली) येथील जिळपासच् या शैक्ष र्क सुविधा 
असलेल् या भागात माध् यसमक, उच् च माध् यसमक ि पदव् युतर सशक्षर् घेर्ा-या वियायार्थ यांना 
महाराष र राज् य मागण पररिहन महामींडळाकडून देण् यात येर्ारे शुल् क सिलतीच ेमाससक प्रिास 
पास बींद करण् याचा ननर्णय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या बाबीमळेु सशराळा तालकुा ि पररसरातील वियायाथी ि पालकाींमध् ये 
शासनाप्रती प्रचींड असींतोर् पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल् यास, एस्ी भाडयातील माससक सिलतीचे प्रिास पास वियायार्थ यांना देण् याची पध् दत 
बींद करण् यामागील काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती एस्ी भाडयातील माससक सिलतीचे प्रिास पास वियायार्थ यांना 
देण् याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

 
चोपडा आगारासा द (जज.जळगाांव) येथे नवीन बसेस पुरववण्याबाबत 

  

(३३)  १११९६९ (०१-०४-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा आगारातील (न्जीजळगाींि) बसेसची ियोमयाणदा जास्त झाल्यामुळे चोपडा 
आगारासाठी निीन ३५ बससे परुविण्यात याव्यात अशी मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माीपररिहन मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ०३ ऑक्ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती मागर्ीच्या अनुर्ींगाने शासनान े निीन बससे पुरविण्याबाबत 
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या चोपडा आगारास सन २०१५ त े२०१७ या दरम्यान एकूर् १३ 
निीन िाहने पुरविण्यात आली असून, एकूर् १३ िाहने मोडडत काढण्यात आली आहेती 
सयायन्स्थतीत चोपडा आगारातील िाहनाींची कमतरता पाहता, महामींडळाकडून निीन एमीएसी 
बसबॉडी असर्ारी िाहने आगाराच्या िाहन ताफ्यात देण्यासाठी महामींडळाच्या मध्यिती  
कायणशाळेस आदेश देण्यात आले आहेती 
(३) ि (४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  
िोल्हापूर जजल््यासह राज्यातील प्रमुख बसस्थानिामध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववणेबाबत 

  

(३४)  ११२२७३ (०१-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (लचलिरांजी) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर न्जल््यासह राज्यातील प्रमुख बसस्थानकामध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा 
प्रस्ताि महाराषर राज्य पररिहन महामींडळाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर न्जल््यासह राज्यातील प्रमुख बसस्थानकामध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसविरे्बाबत महामींडळाकडून कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(११-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसस्थानकािरती सीीसीी्ीीव्हीी यींत्रर्ा बसविण्यासाठीचा 
प्रकल्प दोन ्प्प्यामध्ये राबविण्यात येत आहेी प्रथम ्प्प्यामध्ये राज्य पररिहन 
महामींडळाच्या ५० बसस्थानकािरती सीीसीी्ीीव्हीी यींत्रर्ा बसविण्यात आली असून, त्यामध्ये 
कोल्हापूर न्जल्हयातील सींभाजीनगर ि मध्यिती बसस्थानक कोल्हापूर याींचा समािेश आहेी 
सदर प्रकल्पाच्या दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये राज्यातील ३५७ बसस्थानकाींिरती सीीसीी्ीीव्हीी यींत्रर्ा 
बसविण्याचे काम सुरु आहेी 
(३) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

अहमदपूर (जज.लातूर) येथील एस.टी.आगाराला नवीन बसेस देण्याबाबत 
  

(३५)  ११२३४८ (०१-०४-२०१८).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपूर (न्जीलातूर) येथील एसी्ीीआगारात ८८ बसगाड्या असून २०५ चालक तसचे 
१८५ िाहक येथे ननयुकत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आगाराच ेमाससक उत्पन्न २ को्ी ४० लाख रुपये इतके आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या आगारातील ८८ बसगाड्या अनेक िर्े जुन्या असल्याने भींगार झाल्या असून 
या बससेमुळे या आगाराचे उत्पन्न मोठ्या प्रमार्ात कमी झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या आगारास निीन बसेस उपलब्लध करून यायाव्यात असा प्रस्ताि आगार 
व्यिस्थापक याींनी एसी्ीी महामींडळाकड ेसादर केला असनू तो प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती या आगाराला निीन बसेस देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कयणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े (२३-०५-२०१८) : (१) ददी३१.०३.२०१८ रोजी अहमदपूर (न्जीलातूर) आगार 
येथे ८७ बससे उपलब्लध असनू २२४ चालक ि २०५ िाहक ननयुकत आहेती 
(२) होयी 
(३) सदर आगारात उपलब्लध असलेल्या ८७ बससे सुन्स्थतीत असनू, आगाराच्या उत्पन्नात घ् 
झालेली नाहीी अहमदपूर आगाराचे सन २०१६-१७ च ेसींधचत उत्पन्न रुी२६१०.१५ लाख ि सन 
२०१७-२०१८ चे रुी२७२९.३० लाख इतके आहेी सदरच्या उत्पन्नात गतिर्ीच्या तुलनेत 
रुी११९.१५ लाख इतकी िाढ झालेली आहेी 
(४) नाहीी 
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(५) सन २०१७-१८ मध्ये अहमदपूर आगारास ५६ िाहन ेपुन:न्स्थतीकरर् करुन ि ३२ िाहन े
आर्ीओ पासीींगची काम ेकरुन देण्यात आलेली आहेती 
(६) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

सातारा जजल्हयातील दहीवडी येथील सुटणाऱ्या एसटी बसेस वेळेवर सोडण्याबाबत 
  

(३६)  ११२४८६ (०१-०४-२०१८).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा न्जल्हयातील दहीिडी येथील एस्ी महामींडळाच्या आगाराच्या दढसाळ योजनामळेु 
दहीिडी–पळशी, दहीिडी-आींधळी, एस्ी बस दररोज उशीरा धाित असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येथील वियायार्थयांना अींधारात िा् काढीत घरी परताि े लागत असून 
त्यामुळे कोर्ताही अनूधचत प्रकार घडण्याची शकयता ननमाणर् झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, दहीिडी येथील सु् र्ा-या एस्ी बसेस िेळेिर सोडण्याबाबत शासनान ेकोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) नाहीी 
(३) सातारा न्जल्हयातील दहीिडी आगारातून दहीिडी-पळशी, दहीिडी-आींधळी या मागाणिर शाळा 
सु्ल्यानींतर प्रिास करर्ाऱ्या शालेय वियायार्थयांच्या सोयीकरीता चालविण्यात येर्ाऱ्या साींी 
०५.३० िाी च्या फेऱ्याींच्या िेळेमध्ये ददी१५.१२.२०१७ रोजी पासून डडसेंबर मदहन्यामध्ये अींधार 
लिकर होत असल्यामुळे बदल करुन, सदरच्या फेऱ्या  साींी ०५.१५ िाी सुरु करण्यात आलेल्या 
आहेती त्यामुळे सदर मागाणिरुन जार्ाऱ्या वियायार्थयांची गैरसोय झालेली नाहीी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

जवळा बाजार (ता.औढा नागनाथ, जज.दहांगोली) येथील पशुवैद्यिीय  
दवाखान्यात वैद्यिीय अधधिारी भरण्याबाबत 

  

(३७)  ११२५५० (०१-०४-२०१८).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिळा बाजार (ताीऔढा नागनाथ, न्जीदहींगोली) येथील पशुिैयायकीय दिाखान्याला 
कायमस्िरुपी िैयायकीय अधधकारी नसल्यान े तेथील शेतक-याींची ि जनािरासह पशुपालकाची 
गैरसोय होत असल्याच ेमाहे ऑक्ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, न्जल््यातील सिाणत मोठी बाजार पेठ म्हरु्न जिळा बाजाराला ओळ खले 
पादहले जाते त्या पररसरातील जनािराींना िेगिेगळया लस, उपचार िैयायकीय अधधकारी कायणरत 
नसल्यान ेजनािराींचे आरोग्य धोकयात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने तात्काळ कायमस्िरुपी पशुिैयायकीय अधधकारी घ्यािा अशी मागर्ी 
त्या पररसरातील १४ गािातील शतेक-याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती जिळा बाजार (ताीऔढा नागनाथ, न्जीदहींगोली) येथील असलेल्या 
पशुिैयायकीय दिाखान्यात कायमस्िरुपी िैयायकीय अधधकारी भरण्याबाबत शासनान े कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (२३-०५-२०१८) : (१) पशुिैदयकीय दिाखाना शे्रर्ी-१ जिळा बाजार 
ताीऔींढा नागनाथ न्जीदहींगोली येथील पशुधन विकास अधधकारी १ पद, सहाय्यक पशधुन 
विकास अधधकारी १ पद, व्रर्ेापचारक१ पद ि पररचर २ पदे अशी एकूर् ५ पदे  मींजूर असनू 
त्यापैकी पशुधन विकास अधधकारी हे  पद ददी०९.०१.२०१७ पासून बदलीन े ररकत आहेी सदर 
ररकत पदाींचा अनतररकत कायणभार अन्य अधधकारी/कमणचारी याींचेकड े सोपिून पशुपालक 
धारकाींच्या जनािराींना ननयसमत ियैायकीय सेिा पूरविण्यात येत आहेती  
(२), (३) ि (४) पशुिैदयकीय दिाखाना शे्रर्ी-१, जिळा बाजार च्या कायणके्षत्रातील पशुपालकाींना 
सिण पशुआरोग्य ि िळेोिळेी सिण प्रकारच्या लसीकरर्ाचे कामकाज केले जात असून जनािराींच े
आरोग्य धोकयात आहे, ही बाब खरी नाहीी         
(५) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िेळी तसेच पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िळेी पदस्थापना करताींना पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत शासन 
स्तरािरुन कायणिाही करण्यात येईली  
(६) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

बुलढाणा व मोताळा (जज.बुलढाणा) तालुक्यात पशुधन ववमा योजना बांद असल् याबाबत 
  

(३८)  ११२६०४ (०५-०४-२०१८).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (जज.बुलढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढार्ा ि मोताळा (न्जीबलुढार्ा) तालुकयातील पशुधन विमा योजना बींद असल् यान े
अनेक पशुधन मालक योजनेपासनू िींधचत असल् याच े ददनाींक २५ जानेिारी, २०१८ रोजी िा   
त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक त तालुक यात माहे नोव् हेंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान पशुधन विमा 
योजना बींद असल् याने पशधुन धारकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीअती मोताळ ि बुलढार्ा (न्जीबुलढार्ा) सह विदभाणत बींद पडलेली 
पशुधन विमा योजना पुिणित सुरू कररे् बाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहेी 
(२), (३), (४) ि (५) आधथणक िर्ण सन २०१७-१८ मध्ये कें द्र शासनाकडून राज्य शासनास 
सिणसाधारर् ि अनुसुधचत जाती उप योजनेतील वितरीत कें द्र शासनाचे अनुदान अनकु्रमे 
रूी२००.०० लक्ष ि रूी४०.०० लक्ष असा एकूर् रूी२४०.०० लक्ष ि त्यास समरूप राज्य शासनाचा 
दहस्सा अनकु्रम ेरूी१०६.७२ लक्ष ि रूी२९.३३ लक्ष असा एकूर् रूी१३६.०५ लक्ष ननधी महाराषर 
पशुधन विकास मींडळ, अकोला या अींमलबजािर्ी यींत्रर्ेकड ेवितरीत करण्यात आलेला आहेी 
  सन २०१७-१८ मध्ये पशुधन विमा योजनेच्या अींमलबजािर्ीसाठी इन्श्युरन्स कीं पनीची ननिड 
करण्यासाठी िळेोिेळी  बोलाविलेल्या ननविदा प्रकक्रयेस आिश्यक तो प्रनतसाद लाभलेला नाहीी 
  सन २०१८-१९ मध्ये नव्यान ेननविदा प्रकक्रया सुरू करण्यात आलेली आहेी 

___________ 
  

मरा वाड्यात िृवर् ववभागामाफा त राबववलेल्या ववववध योजनाांच्या  
अांमलबजावणी व तनधीबाबत 

(३९)  ११२८१३ (०१-०४-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (लस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव 
(गुहागर), श्री.राजशे टोपे (घनसावांगी), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (लांदापूर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.मिरांद 
जाधव-पाटील (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), 
श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िव ेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयात कृवर् विभागामाफण त राबविल्या जार्ाऱ्या विविध योजना ि त्याींच्या 
अींमलबजािर्ी ि झालेल्या खचाणचा आढािा राज्याचे कृर्ी आयुकताींनी ददनाींक ६ जानेिारी, 
२०१८ रोजी िा त्यासुमारास मराठिाडयातील सिण न्जल्हा तालुका स्तरािरील सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींच्या बैठकीत घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आढािा बठैकीमध्ये प्रामुख्यान े कोर्कोर्त्या विर्यािर चचाण करण्यात 
आली आहे, 
(३) असल्यास, कृर्ी विकासाच्या दृष्ीने प्रामुख्याने कोर्कोर्त्या उर्ीिा विविध योजनाींच्या 
अींमलबजािर्ीत असल्याचे कृर्ी आयुकताींच्या ननदशणनास आल्या आहेत ि सदर उर्ीिा दरू 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) सदर आढािा बैठकीमध्ये कें द्र पुरस्कृत योजनाींचा माचण, २०१८ अखेर न्जल्हाननहाय ि 
बाबननहाय होर्ार अपे्क्षत खचण, कापूस बोंड अळी सींदभाणत form G, H ि I बाबत 
गािननहाय, शेतकरी ननहाय रब्लबी/उन्हाळी काींदा वपक गर्ना इत्यादी मुद्दयाींिर प्रामुख्याने चचाण 
करण्यात आलीी 
(३) कें द्र शासन ि राज्य शासनाकडून विविध योजनाींचा ननधी प्राप्त होत असून ननधीच्या 
तुलनेत खचण कमी प्रमार्ात असल्याच ेननदशणनास आलेी त्यानुसार योजनाींच ेननधाणरीत लक्षाींक 
साध्य करण्यासाठी कायाणन्ियन यींत्रर्ा प्रमुख म्हरू्न कृवर् आयकुताींनी योजनाींच्या प्रभािी 
अींमलबजािर्ीच्या अनुर्ींगाने के्षत्रीय यींत्ररे्ला ननदेश ददले आहेती   
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

बाांबवड े- िोिरूड मागाावर एस.टी च्या फेऱ्या वाढवून 
ववद्यार्थयाांची होणारी गैरसोय टाळण्याबाबत 

  

(४०)  ११३००२ (०१-०४-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाींबिड-ेकोकरूड हा मागण शाहुिाडी-कोल्हापूर-सशराळा-कराड या भागातील गािाींना जोडर्ारा 
प्रमुख मागाणिर गेल्या अनके िर्ाणपासून मलकापूर (ताीशाहुिाडी) एसी्ी डपेोच्या बससे फेऱ्या 
मारतात हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागाणिर अनके गािे येत असून मलकापूर डपेोने अचानक बसेसच्या फेऱ्या 
कमी केल्यान े वियायार्थयांची गैरसोय होत असून नाहक त्रास सहन करािा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनान े बाींबिड े ताीशाहुिाडी - कोकरूड मागाणिर एसी्ी च्या 
फेऱ्या िाढिून वियायार्थयाचंी होर्ारी गैरसोय ्ाळण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(११-०५-२०१८) : (१) होयी 
(२) नाहीी 
     सयायन्स्थतीत राज्य पररिहन महामींडळाच्या मलकापूर आगारामाफण त बाींबिड-ेकोकरुड या 
मागाणिर ३० समनन्ाींच्या अींतरान े१९ फेऱ्या चालनात असल्यामुळे वियायार्थयांची गैरसोय झालेली 
नाहीी    
(३), (४) ि (५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
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सावली (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील पशुसांवधान ववभागातील  

ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत 
  

(४१)  ११३४३६ (०१-०४-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती  ािूर (ततवसा), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािली (न्जीचींद्रपूर) येथील पींचायत ससमती अींतगणत पशसुींिधणन विभागात सािली, उपरी, 
बोथली, ननमगाि, धचचबोडी, पालेबारसा, ननफीं द्रा, विदहरगाि, सामदा, व्याहाड बुज, केरोडा 
लोंढोली या पशुिधैकीय दिाखाना येथ ेपशधुन विकास अधधकारी, पशुधन पयणिेक्षक, पररचर हे 
महत्िाचे १२ ते १५ पदे ररकत आहेत, हे खरे आहे काय 
(२) असलयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर ररकत पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही, 
     चींद्रपूर न्जल्हयातील सािली तालूकयात एकूर् १४ पशुिैदयकीय सींस्था असून त्यामध्ये 
एकूर् २८ मींजूर पदे असनू त्यापैकी २३ भरलेली ि ५ ररकत आहेती सदर ररकत पदाचा 
अनतररकत कायणभार अन्य अधधकारी / कमणचारी याींचेकड े सोपिनू पशुपालकधारक शेतकरी 
याींच्या जनािराींना ननयासमत  िैयायकीय सोयी- सुविधा पुरविण्यात येत आहेती 
(३) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िळेी तसचे पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िळेी पदस्थापना करताींना पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत शासन 
स्तरािरुन कायणिाही करण्यात येईली तसेच सहाय्यक पशधुन विकास अधधकारी ि पशधुन 
पयणिेक्षक याींची पदे न्जल्हा पररर्देच्या स्तरािरुन भरण्यात येत आहेती 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

औरांगाबाद जजल्हयात दगु्धोत्पादि शेतिऱ् याांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४२)  ११३७४५ (०१-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती  ािूर (ततवसा), श्रीमती तनमाला गाववत (लगतपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय  दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) औरींगाबाद न्जल्हयात दधूाला असलेले प्रनतसल्र २८ रुपये दर २१ रुपये इतके कमी 
झाल्यामुळे येथील दधू उत्पादक शेतकरी अडचर्ीत आला असल्याचे ददनाींक २६ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजी िा त्या सुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती शेती पूरक उत्तर जोडधींदा असलेल्या दगु्धोत्पादक शेतक-याींना 
अनुदान देऊन या व्यिसायाला उन्जणतािस्था प्राप्त करुन देण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (०५-०५-२०१८) : (१) ददी२१/०६/२०१७ च्या शासन ननर्णयान्िये शासनान े
शासकीय गाय दधू खरेदीचा दर रुी२७/- असा ननन्श्चत केला आहेी सदर दराप्रमार् ेराज्यातील 
सहकारी दधू सींघ ि खाजगी दधू व्यिसानयक दधू खरेदी दर देत नाहीत हे खरे आहेी मात्र 
शासनाने रुी२७/- इतकाच दधू खरेदी दर शतेक-याींना ददला आहेी  
(२), (३), (४) दधू उत्पादक शेतक-याींना शासनाने ननन्श्चत केलेल्या दधू खरेदी दरापेक्षा कमी 
दर देत असलेल्या सहकारी दधू सींघाींना महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च्या ७९ अ 
च्या अींतगणत नोद्सा देण्यात आल्या होत्याी सदर नोद्साींविरुध्द काही दधू सींघाींनी माीउच्च 
न्यायालयात याधचका दाखल केल्या आहेती सदर नोद्साींिर सयाया पुदढल कायणिाही करण्यात 
येऊ नये असे माीउच्च न्यायालयाचे अींतररम आदेश आहेती सदर प्रकरर् न्यायप्रविष् आहेी 
राज्यातील दधू उत्पादक शेतक-याींच्या दधूाला योग्य भाि प्राप्त व्हािा ि दगु्धव्यिसायाला 
उन्जणतािस्था प्राप्त व्हािी यासाठी शुगर प्राईज कीं रोल ॲक्च्या धतीिर दधूाकररता कायदा 
करण्याची प्रक्रीया शासनस्तरािर सुरु आहेी  
  

___________ 
  

पारोळा-चाळीसगाव (जज.जळगाांव) येथे जादा बसेस सुरु िरण्याबाबत 
 

(४३)  ११३९२२ (०१-०४-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा-चाळीसगाि (न्जीजळगाींि) येथे ददिसेंददिस प्रिाशाींच्या िाढत्या सींख्येमुळे जादा 
बसेस सुरु करण्यात यािी अशी मागर्ी प्रिाशी ि वियायार्थयाकंडून केली जात आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागाणने देिगाि,सशरसमर्ी,मेहु्ेहु या गािासह अनेक गािे असून दपुारी 
एकच बस आहे त्याींनतर बस नसल्याने वियायाथी ि प्रिाशाींची गैरसोय होत असत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पारोळा-चाळीसगाि (न्जीजळगाींि) येथे जादा बससे सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(११-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२) ि (३) पारोळा त ेचाळीसगाींि मागे मेहु्ेहू, देिगाींि फा्ा या मागाणिर ६.३० त े१८.०० या 
िेळेत १४ फेऱ्या दैनींददन चालनात उपलब्लध आहेती तसेच पारोळा ते भडगाींि मागे सशरसमर्ी 
या मागाणिर ६.३० ते १९.१५ या िळेेत ११ फेऱ्या तर पारोळा त ेदेिगाींि मागाणिर सकाळी ०७.१० 
ते १९.३० या िेळेत ददिसभरात ०७ फेऱ्या दैनींददन चालनात आहेती यामुळे प्रिाशाींची कोर्तीही 
गैरसोय झालेली नाहीी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
 

हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील पशुवैद्यकिय दवाखान्यात  
वैद्यकिय अधधिाऱ्याांच्या जागा ररक्त असल्याबाबत 

 

(४४)  ११३९८७ (०१-०४-२०१८).   डॉ.सुजजत समणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकर्ींगले (न्जीकोल्हापरू) तालकुयातील पशुिैयायककय दिाखान्यात िैयायककय 
अधधकाऱ्याींच्या जागा ररकत असल्यामळेु या दिाखान्याचाीं कारभार प्रभारी िैयायककय 
अधधकाऱ्याींिर चालत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती या दिाखान्यात पशुिैयायककय अधधकाऱ्याींची ननयुकती करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री. महादेव जानिर (२२-०५-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे अशींत: खरे आहे, 
     हातकर्ींगले (न्जीकोल्हापूर) तालूकयात शे्रर्ी-१ चे १० ि शे्रर्ी-२ चे १२ पशुिैदयकीय 
दिाखान ेअसून त्यापैकी शे्रर्ी-१ ची ३ पदे ि शे्रर्ी-२ ची २ पदे ररकत आहेती तथावप, सदर 
ररकत पदाचा अनतररकत कायणभार नजीकच्या पशधुन विकास अधधकारी/पशुधन पयणिेक्षक 
याींचेकड ेसोपिनू पशुपालकधारक शेतकरी याींच्या जनािराींना ननयासमत िैयायकीय सोयी-सुविधा 
पुरविण्यात येत आहेती    
(३) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िळेी तसचे पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िळेी पदस्थापना करताींना पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत शासन 
स्तरािरुन कायणिाही करण्यात येईली 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

मौज ेवस् सा (ता.जजांतूर, जज.परभणी) येथील पशुवैद्यकिय दवाखाना बांद बसल्याबाबत 
  

(४५)  ११४११३ (०१-०४-२०१८).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



विीसी ४३७ (32) 

  

(१) मौज े िस्सा (ताीन्जींतूर, न्जीपरभर्ी) येथील पशुिैयायकीय दिाखाना नेहमी बींद राहत 
असल्याने पशुपालक ि शेतकऱ्याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान तहसीलदार 
याींचेकड ेतक्रार ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,तक्रारीचे स्िरूप काय, 
(३) असल्यास, तक्रारीचे अनुर्ींगाने अयायापपयतं कोर्तीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (२२-०५-२०१८) : (१) ि  (२) हे खरे नाही, 
     न्जींतूर न्जीपरभर्ी येथे पशिुैदयकीय शे्रर्ी-२ चा दिाखाना असून तेथ ेननयसमत पशुधन 
पयणिेक्षक ि पररचार असा कमणचारीिृींद कायणरत आहेी तसेच माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये सदर 
दिाखाना नेहमी बींद राहत असल्याबाबत कोर्त्याही प्रकारची तक्रार तहससलदार, न्जींतूर 
याींचेकड ेप्राप्त झाली नसल्याबाबत चौकशी मध्ये आढळून आले आहेी तथावप, दैीदेशोन्नती या 
ितणमान पत्रात ददी२७.१२.२०१७ रोजी अशा आशयाची बातमी प्रससध्द झाली होतीी  
(३) ि (४) दैीदेशोन्नती या ितणमान पत्रामध्ये प्रससध्द झालेल्या बातमीच्या अनुर्ींगान े
ददी२७.१२.२०१७ रोजी सदर दिाखान्यात पशधुन विकास अधधकारी (विस्तार) पींीसीन्जींतूर याींनी  
प्रत्यक्ष भे् ददली असता तेथे पशुधन पयणिेक्षक ि पररचर हजर असल्याचे ददसून आले 
त्यामुळे कायणिाही करण्याचा प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

एस.टी. महामांडळातील िमाचारी व्याजान ेपैस ेदेण्याचा व्यवसाय िरत असल्याबाबत 
  

(४६)  ११५३०७ (०१-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पररिहन (एसी्ीी) महामींडळात सुमारे १ लाख कमणचारी असून अडीअडचर्ीच्या 
काळात आधथणक अगनतकतेचा गैरफायदा घेत काहीजर्ाींनी सािकारीच्या माध्यमातनू प्रनतमदहना 
१० ते ३० ्कके दरान े व्याजान े पैस े देण्याचा व्यिसाय सुरु केला आहे, असे ददनाींक ११ 
फेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशाप्रकारे महामींडळाच्या आगाराच्या आिारात व्याजान ेपैसे देर्ाऱ्याींिर गुन्हा 
दाखल करण्यात यािा अस ेपत्रक एसी्ीी महामींडळाने काढले आहे, ि या सािकाराविरोधात 
काही पोलीस ठाण्यात तक्रारीही नोंदविण्यात आल्या आहेत, अस े ददनाींक १२ फेब्रुिारी, २०१८ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधधताींिर शासनान े कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?    



विीसी ४३७ (33) 

 श्री. ददवािर रावते (११-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२) खाजगी सािकारीबाबत पोसलस ठाण्यात कोर्तीही तक्रार नोंदविण्यात आलेली नसून, 
प्रनतबींधात्मक उपाययोजना म्हरू्न राज्य पररिहन महामींडळायािारे ददी०९/०२/२०१८ रोजी 
पररपत्रक काढण्यात आलेले असनू, सदर पररपत्रकानुसार महामींडळातील अधधकारी/कमणचारी हे 
बेकायदेशीरपरे् अनधधकृतररत्या व्याजान े पैस े देरे्/घेण्याचे व्यिहार करत असल्याच े आढळून 
आल्यास त्याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेती 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

राधानगरी भुदरगड (ता.आजरा, जज.िोल्हापूर) येथील  
पशुधन अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४७)  ११५५०९ (०१-०४-२०१८).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राधानगरी भुदरगड (ताीआजरा, न्जी कोल्हापूर) येथील पशुधन अधधकाऱ्याींच्या शे्रर्ी १ ि 
शे्रर्ी २ च्या अशी ६० हून अधधक डॉक्राींची पदे ररकत असून यामुळे गाय म्हैसी, शेळ्या-
मेंढ्या कृत्रीम रेतन, विविध साथीींच्या आजाराींच े लसीकरर्, शासनाच्या विविध योजनाींची 
मादहती पशुपालकाींना समळत नसल्याचे ननदशणनास माहे फेब्रुिारी, २०१८ िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास राधानगरी भुदरगड आजरा दगुणम डोंगराळ आ र् खडे्यापाड्याींची तालुके असून 
यादठकार्ी गाई ि म्हैसीींची मोठ्याप्रमार्ात सींख्या आहे मात्र पशुिैयायकीय अधधकाऱ्याींच्या 
ररकत पदाींमुळे जनािराींना िैयायकीय सेिा समळत नाही यामुळे पशुपालकाींना जनािराींच्या 
विविध आजाराींना सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती राधानगरी भुदरगड आजरा पशुधन अधधकाऱ्याींची ररकत पदे 
भरण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय ? 
 
श्री. महादेव जानिर (२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही, 
     कोल्हापूर न्जल्हयातील राधानगरी, भुदरगड ि आजरा या तीन तालूकयात शे्रर्ी - १ च्या 
२० तसेच शे्रर्ी-२ च्या १३ अशा एकूर् ३३ पशुिैदयकीय सींस्था कायणरत आहेती त्यामध्ये 
एकूर् ३३ मींजूर पदे असून त्यापैकी १५ भरलेली ि १८ ररकत आहेती सदर ररकत पदाचा 
अनतररकत कायणभार अन्य अधधकारी / कमणचारी याींचेकड े सोपिनू पशुपालकधारक शेतकरी 
याींच्या जनािराींना ननयासमत िैयायकीय सोयी-सुविधा पुरविण्यात येत आहेती  
(३) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िेळी तसेच पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िळेी पदस्थापना करताींना पशुधन विकास अधधकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत शासन 
स्तरािरुन कायणिाही करण्यात येईली तसेच सहाय्यक पशधुन विकास अधधकारी ि पशधुन 
पयणिेक्षक याींची पदे न्जल्हा पररर्देच्या स्तरािरुन भरण्यात येत आहेती 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
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परळी (ता.वाडा, जज.पालघर) येथील पशुवैद्यकिय दवाखान्यात पशधुन वविास अधधिारी 

पदाची जागा भरण्याबाबत 
  

(४८)  ११५७७९ (०१-०४-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवा) :   सन्माननीय पशसुांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी (ताीिाडा, न्जीपालघर) येथील आददिासी के्षत्रातील पशिुैयायककय दिाखाना शे्रर्ी-१ 
पशुधन विकास अधधकारी पदाची जागा मागील ६ मदहन्यापासून ररकत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती पालघर न्जल्हयातील आददिासी के्षत्रातील पशुधन विकास अधधकारी 
शे्रर्ी-१ जागा तात्काळ भरण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. महादेव जानिर (२३-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे, 
     पालघर न्जल्हयातील आददिासी के्षत्रातील पशुिैदयकीय दिाखाना शे्रर्ी-१, परळी ताीिाडा 
येथील पशधुन विकास अधधकाऱ्याचे पद ददी०१.१०.२०१७ पासून सेिाननितृीमळेु ररकत झाले 
आहेी तथावप, सदर ररकत पदाचा अनतररकत कायणभार ददी०१.१०.२०१७ पासून अन्य अधधकारी 
याींचेकड ेसोपिनू पशुपालकधारक शेतकरी याींच्या जनािराींना ननयासमत िैयायकीय सोयी-सुविधा 
पुरविण्यात येत आहेती  
(३) सन २०१८ च्या ननयतकासलक बदल्याींच्या िेळी तसेच पशुधन विकास अधधकारी ग्-ब 
पदोन्नतीच्या िळेी पदस्थापना करताना प्रस्तुत पद भरण्याबाबत शासन स्तरािरुन कायणिाही 
करण्यात येईली 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  

वणी तालुक्यातील वणी आगार मध्ये बसेसची िमतरता असल्याबाबत 
  

(४९)  ११५८११ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िर्ी तालुकयातील दररोज हजारो प्रिाशाींची िाहतुक करण्याची क्षमता असलेल्या एसी्ीी 
डपेो मध्ये मोठया प्रमार्ात बसेसची कमतरता असरे् तसेच सुन्स्थनतत नसरे् यािरुन  
महामींडळाची न्स्थती गेल्या काही िर्ाण पासून मोठ्या प्रमार्ािर खालािली असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्रिाशाींना ि विदयार्थयानंा बसेच्या कमतरतेमळेु ि नादरुुस्तीमुळे नाहक त्रास सहन 
करािा लागतो आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 



विीसी ४३७ (35) 

(४) असल्यास, चौकशीअींती बसेसची न्स्थती सुधारण्यासाठी शासनाने कोर्कोर्त्या 
उपाययोजना केल्या आहेत िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहे ? 
 

श्री. ददवािर रावत े(२३-०५-२०१८) : (१) नाहीी 
(२) नाहीी 
    प्रिाशाींना ि विदयार्थयानंा प्रिास करण्याकररता आिश्यकतनेुसार बसेस उपलब्लध असून, 
त्याींना कोर्ताही नाहक त्रास सहन करािा लागत नाहीी तसचे, िर्ी आगारास ननयताींच े
प्रमार्ात याींत्रत्रक कमणचारी ननयुकत करण्यात आलेले आहेती 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

___________ 
  
राज्यात ररक्षाच् या ललेक्रॉतनि मीटरमध् येही फेरफार िरत प्रवाशाांची लूट सुरु असल्याबाबत. 

  

(५०)  ११६०३४ (०१-०४-२०१८).   श्री.सशवाजीराव िडड ाले (राहुरी), श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशेर्त : मुींबईतील ररक्षा, ्ॅकसीच्या इलेक रॉननक मी्रमध्ये फेरफार करून 
प्रिासी भाड ेिाढविले जात असल्याचा प्रकार जोगेश्िरी, मुींबई येथील जनता जागतृी मींचाच्या 
सदस्याींनी ददनाींक १८ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा त्या समुारास ननदशणनास आर्ला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकारर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे आ र् मुींबईतील ररक्षा, ्ॅकसीच्या 
इलेक रॉननक मी्रमध्ये फेरफार करून प्रिासी भाड ेिाढविर्ाऱ्या ररक्षा, ्ॅकसीचालकाींिर कारिाई 
रण्याबाबत तसेच सदर प्रकार रोखण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(१६-०४-२०१८) : (१) ि (२) होयी 
(३) जोगेश्िरी येथ ेऑ्ो ररक्षा क्री MH-०३-BT-६१६१ च्या परिाना धारकान ेऑ्ो ररक्षाच्या 
मी्रला अनतररकत पल्स मी्र लािून जादा भाड ेआकारल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यािर परिाना 
धारकाविरुध्द मेघिाडी पोलीस ठाण्यात गुीरीक्री ६८/२०१८ कलम ४२० भाीदींीविी अन्िये गुन्हा 
दाखल होिून अ्क करण्यात आली आहेी तसेच प्रादेसशक पररिहन कायाणलय, मुींबई (पूिण) 
याींनी सदर परिाना धारकाचा परिाना तसचे अनुज्ञप्ती रद्द करण्याबाबत काररे् दाखिा नो्ीस 
जारी केली आहेी ननयमानुसार सदर बाब कायणिाहीखाली आहेी 
     मुींबईतील पररिहन कायाणलयातील िायुिेग पथकामाफण त ऑ्ोररक्षा ि ्ॅकसीची 
ननयमीतपरे् तपासर्ी करण्यात येिून ज्यादा भाड े आकाररे्, जादा प्रिासी िाहतकू कररे्, 
मी्र फास्् कररे्, उद्ध् ितणन कररे् इत्यादीबाबत दोर्ी आढळर्ाऱ्या िाहनाींिर ननयसमतपर्े 
कारिाई करण्यात येतेी 
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     इलेकरॅाननक मी्र उत्पादकाींना त्याींच्या मी्रला मान्यता देताना महाराषर मो्ार िाहन 
ननयम १९८९ च्या ननयम-१४० मध्ये विहीत केलेल्या चाचण्या तसेच इलेकरॉननक मी्र 
बसविण्यासाठी गठीत केलेल्या समीतीने सचूविलेल्या ८ अनतरीकत चाचण्या याची पूतणता 
केल्यानींतर इलेकरॅाननक मी्रला मान्यता देण्यात येतीे ऑ्ो ररक्षा ि ्ॅकसीच्या भाड ेमी्रच े
दरिर्ी मान्यताप्राप्त सींस्थेमाफण त कॅसलब्रेशन करण्यात येते तसेच योग्यता प्रमार्पत्राच्या 
नूतनीकरर्ाच्या िळेेस १.६ ककीमीी अींतरासाठी विहीत केलेले भाड े मी्र दशणविते की नाही, 
मी्रमध्ये फेरफार बाबत ऑ्ो ररक्षा ि ्ॅकसीच्या भाड ेमी्रची तपासर्ी केली जातेी 
     एवप्रल, २०१७ ते फेब्रुिारी, २०१८ कालािधीत १८४२७ िाहने तपासण्यात आली असता 
४०७६ िाहने दोर्ी आढळून आली असनू १०७८ िाहन चालकाींचे परिाने ननलींत्रबत करण्यात 
आले आहेती तसेच ८०५ िाहनाींच्या अनुज्ञप्तीच ेननलींबन करण्यात आले आहेी सदर कारिाईतून 
रूी८१.६३ लाख  इतका दींड िसूल करण्यात आलेला आहेी  
     मुींबई शहरातील सािणजननक सेिा िाहन जस ेऑ्ोररक्षा / ्ॅकसी चालकाींविरुध्द प्रिाशाींना 
भाड े नाकाररे्, अिाजिी भाड े मागर्े इत्यादी बाबत प्रिाशाींना तक्रारी करण्यासाठी पररिहन 
विभागामाफण त ्ोल फ्री सुविधा क्री१८००२२०११० िर उपलब्लध करुन देण्यात आली आहेी तसेच 
६२४२६६६६ या हेल्पलाइनिर नागररकाींना तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्लध आहेी 
(४) प्रश्न उया् ाित नाहीी 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकिया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


