अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अवैध प्रवासी वाहतुिीमुळे राज्य पररवहन महामांडळाला होत असलेल्या आधथिि नुिसानीबाबत
(१)

५३८८३ (२४-०८-२०१६).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली
पव
ू )ि ,

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळजापूर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनुरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सुननल
राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी महामींडळाच्या बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाींची सींख्या १६ को्ी २७
लाखाने घ्ली असल्याचे एस्ी महामींडळातील सुत्ाींनी दिलेल्या मादहतीनुसार दिनाींक १७ मे,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अवैध प्रवासी वाहतुकीचा पररणाम एस्ी महामींडळावर होत असून
अवैध

वाहतुकीमुळे

एस्ी

महामींडळाचे

तब्बल

७ हजार को्ी

असल्याचेही ननिशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

रुपयाींचे

उत्पन्न

बुडत

(३) असल्यास,या अनधधकृत खाजगी वाहतूक सेवेला आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोजना केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१) राज्यातील एस.्ी. महामींडळाच्या बसने प्रवास
करणाऱ्या प्रवाशाींची सींख्या सन २०१४-१५ च्या तल
ु नेत सन २०१५-१६ मध्ये ६ लाख ६६ हजार
एवढी घ् झाली आहे .

(२) राज्य पररवहन महामींडळाने दि.२१.०९.२०१५ ते दि.२३.०९.२०१५ या कालावधीत अवैध व
खाजगी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींच्या केलेल्या सवेक्षणावरुन राज्य पररवहन महामींडळाचे
िै नींदिन अींिाजे रु.२०,५६,११,७९१/- इतके उत्पन्न बुडत असल्याचे ननिशशनास आले आहे .

वि.स. ३६६ (2)
(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्थानकाींच्या २०० मी्र पररसरात खाजगी वाहने उभी
करण्यात येऊ नये, असे आिे श पररत करण्यात आलेले असून सिर आिे शाच्या अनुषींगाने सवश
आगाराींच्या व बसस्थानकाींच्या पररसरात २०० मी्र “नो पाकींग झोन” चे फलक लावण्यात

आलेले आहे त. तसेच आगार कायशक्षेत्ातन
ू होणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतक
ू करणाऱ्या वाहनाींचे
प्रकार व वाहन क्रमाींक याींची िै नदीं िन मादहती सींबींधधत पोलीस ठाणे याींना पत्ाद्वारे िे ण्याची

कायशवाही राज्या पररवहन महामींडळाद्वारा करण्यात येते. सन मे-२०१६ ते जुन-२०१६ या िोन
मदहन्याच्या कालावधीत पोलीस व आर.्ी.ओ. याींच्या मितीने अवैध प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या

एकूण ५३९ वाहनाींवर कारवाई करण्यात आली असन
ू रु.१,१७,२००/- इतका िीं ड वसल
ू करण्यात
आलेला आहे .

तसेच अवैध प्रवासी वाहतक
ू ीस आळा घालण्याकरीता शासनाने दिनाींक १४.०१.२०१६

रोजीच्या पररपत्कान्वये सूचना ननगशममत केल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात ५ लाख वाहनाांना नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याबाबत
(२)

६२००४ (२४-०८-२०१६).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू वगळता राज्यात इतर कोणत्याच भागात वाहन नोंिणी प्रमाणपत् (आर.सी.) तसेच
वाहनासींबींधीत इतर कागिपत्े जानेवारी २०१६ पासन
ू दिली गेली नसल्याचे माहे जून २०१६,
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररवहन ववभागातील या गोंधळामळ
ु े राज्यात सम
ु ारे पाच लाखाींपेक्षा अधधक
वाहने ही कागिपत्ाववनाच रस्त्यावर चालववण्यात येत असल्याचे िे खील ननिशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नोंिणी प्रमाणपत् िे ण्यासाठी सरकारने ज्या खासगी कींपनीशी करार केला होता
ही कींपनी न्यायालायत गेल्याने न्यायालयाने या वर जैसे थे आिे श दिले , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, वाहनधारकाींना हे प्रमाणपत्च ममळाले नसल्याने त्याींना वाहनाींचा ववमा इतर
कामाींसाठीही मोठ्याप्रमाणावर त्ास होत असन
ू कागिपत्ाींअभावी वाहतक
ू पोमलस कारवाई करत
असून शासनाने पयाशयी व्यवस्था वा उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०८-०९-२०१७) :(१) नाही.
(२) हे खरे नाही. राज्यातील सवश ५० पररवहन कायाशलयात वाहन नोंिणीनींतर नोंिणी प्रमाणपत्
वाहन मालकाच्या नावे जारी केले जाते.
(३) राज्यातील सवश पररवहन कायाशलयामध्ये नोंि झालेल्या वाहनाींना सन २००६ पासुन स्मा्श

काडश स्वरुपातील नोंिणी प्रमाणपत् िे ण्यात येत होते. सेवा परु वठािारासोबत करार डडसेंबर

वि.स. ३६६ (3)
२०१४ मध्ये सींपुषठात आला त्यानींतर नोंिणी प्रमाणपत् स्मा्श काडश स्वरुपात िे ण्याकररता

नवीन सेवापुरवठािाराची ननवड करण्यासाठी जून २०१५ मध्ये ननवविा प्रमसध्ि केली, तथावप,
त्या ववरोधात अपात् िोन ननवविाकराींनी मा.उच्च न्यायालयाकडून स््े ्ेस को (Statis Quo)

आिे श िे ण्यात आला होता. सद्य:स्स्थतीस न्यायालयाच्या परवानगीनींतर ननवविा प्रक्रक्रया पण
ु श
करण्यात आली असून सेवा पुरवठािाराची ननवड करण्यात आली आहे . िरम्यानच्या कालावधीत
सवश कायाशलयात वैध झालेल्या वाहनाींना नमुना २४ मध्ये पुवश मुद्रीत कागिावर नोंिणी
प्रमाणपत् जारी केले जात आहे.

(४) नोंिणी प्रमाणपत् प्राप्त न झाल्याने वाहनधारकाींना ववमा वा इतर कामासाठी त्ास होत
असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. स्मा्श काडश सेवापुरवठािाराची ननवड प्रक्रक्रया
पुणश झाली आहे . तो पयंत नोंि झालेल्या सवश वाहनाींना पुवश मुद्रीत कागिावर नोंिणी प्रमाणपत्

छपाई करून जारी केली जातात. सद्य:स्स्थतीत कुठल्याही कायाशलयात नोंिणीप्रमाणपत्े
छपाईकररता प्रलींबबत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांद्रपूर शहरातील उपप्रादे शशि पररवहन अधधिारी िायािलयामाफि ननयमबाह्यररत्या
(३)

७१ जडवाहनाांना योग्यता प्रमाणपत्र दे ण्यात आल्याबाबत

६३६१५ (२४-०८-२०१६).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर शहरातील उपप्रािे मशक पररवहन अधधकारी कायाशलयामाफश ननयमबाह्यररत्या ७१
जडवाहनाींना योग्यता प्रमाणपत् िे ण्यात आल्याचे माहे जून, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती त्यानुषींगाने ननयमबाह्यररत्या प्रमाणपत् िे णाऱ्या अधधकाऱ्याींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) व (२)

माहे मे २०१६ या कालावधीत योग्यता

प्रमाणपत्ाच्या नुतनीकरणसाठी आलेल्या वाहनाींना चींद्रपूर उपप्रािे मशक पररवहन कायाशलयात
कायशरत असलेल्या सहायक मो्ार वाहन ननरीक्षक याींच्या बनाव् स्वाक्षरीने योग्यता प्रमाणपत्

िे ण्यात आल्याची बाब ननिशशनास आली. त्याअनष
ु ींगाने रामनगर पोलीस स््े शन, चींद्रपरू येथे

गु.र.क्र. ६२०/२०१६ भािवव कलम ४२०, ४६८, ४७१ अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला असून
सिर प्रकरणी पोलीस तपास सुरू आहे .

(३) सिर प्रकरणी कतशव्यात कसरू ी करणा-या अधधकारी व कमशचा-याींवर ववभागीय चौकशीची
कायशवाही सरू
ु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३६६ (4)
राज्य पररवहन ववभागाने ववववध शुल्िात ५ ते १० पटीने वाढ िेल्याबाबत
(४)

७३९९५ (१७-०४-२०१७).

श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),
श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.उल्हास
पाटील

(शशरोळ),

श्री.सांदीपानराव

भुमरे

(पैठण),

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्याण

पूव)ि ,

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य),

श्री.शामराव ऊफि बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.ववजय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम शसरसिार

(बाळापूर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.राजेश टोपे
(घनसावांगी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन ववभागामाफशत ममळणारे ववववध परवाने म्हणजे नवीन वाहन नोंिववणे,
परवान्याींचे नुतनीकरण, ववववध वाहन परवान्याींची परवानगी आिी शुल्कात सुमारे ५ ते १०

प्ीने अचानकररत्या वाढ दिनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या पररपत्काद्वारे झाली असून
त्याची अींमलबजावणी दिनाींक १ जानेवारी, २०१७ रोजीपासन
ू सरु
ु करण्यात आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच अनेक वह्याींची नोंिणी पररपत्क येण्यापूवी म्हणजे दिनाींक ११ जानेवारी, २०१७ पूवी
झाल्याने त्याींचे नोंिणी शुल्क जुन्या िरा प्रमाणेच झाली असून आता त्याींची वसुली व नवीन
शल्
ु क आकारणी या मध्ये प्रचींड गोंधळ ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) केंद्र शासनाने दि.२९.१२.२०१६ च्या अधधसच
ू नेद्वारे

ववववध कामासाठीच्या शुल्कात वाढ केली. सिर अधधूसचनेची त्वरीत प्रभावाने अींमलबजावणी
सूरू करण्याबाबत दि.०६.०१.२०१७ च्या पत्ाद्वारे सवश क्षेबत्य कायाशलयाींना सूचना िे ण्यात
आल्या.

(२) केंद्र शासनाची अधधस
ू चना दि.२९.१२.२०१६ पासन
ू लागू झाल्याने यापव
ू ी जन्
ू या िराने
भरणा केलेल्या शुल्काच्या फरकाची रक्कम स्वीकारण्याबाबत सींगणक प्रणालीमध्ये बिल
होईपयंत शुल्कातील फरकाची रक्कम हस्तमलखखत पावतीद्वारे सच
ू ना िे ण्यात आल्या होत्या.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
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(४) व (५) नववन िराने शुल्क स्स्वकारण्याबाबत सींगणक प्रणालीमध्ये तातडीने फेरबिल करून

व असे बिल होईपयंत हस्तमलखखत स्वरूपात पावतीद्वारे फरकाची रक्कम स्वीकारून जनतेस
सेवा प्रिान करण्यात आली.
___________
मौजे िोवाड (ता.चांदगड, श्ज.िोल्हापूर) बसस्थानिाची
दरु
ु स्ती व िांरोल पॉइांट सुरु िरण्याबाबत

(५)

७८६७९ (१७-०४-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे कोवाड (ता.चींिगड, स्ज.कोल्हापूर) या बस स्थानकाची िरु ावस्था झाली असून तेथील

सुव्यवस्था पहाण्याकरीता कोणतीही ननयींत्ण (कन्रोल) व्यवस्था नसल्याने सिर बसस्थानकाची
िरु
ु स्ती व तेथे कींरोल पॉइीं् सुरु करण्याची मागणी मा.पररवहन मींत्ी याींचेकडे चींिगडचे
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २६ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िोन्ही मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या कोल्हापूर ववभागातील मौजे कोवाड बसस्थानक (प्रवासी

मागश ननवारा) सद्यस्स्थतीत सस्ु स्थतीत असन
ू , बसस्थानकाची आवश्यक ती िरु
ु स्ती व रीं गकाम
दि.२९.०६.२०१७ रोजी पूणश करण्यात आले आहे .

कोवाड गावचा ववस्तार, लोकसींख्या व चालनात असलेल्या फेऱ्याींची सींख्या आखण त्याची

वारीं वारीता पाहता मौजे कोवाड येथे कींरोल पॉई् सुरु करण्याची आवश्यकता नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे श्जल्ह्यातील प्रादे शशि पररवहन िायािलयातील उपप्रादे शशि पररवहन
अधधिारी याांनी अडीच लाख रक्िमेचा िेलेला अपहार
(६)

८०५७२ (१७-०४-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण

पूव)ि , श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ददलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे प्रािे मशक पररवहन कायाशलयास सन २०१६ मध्ये रस्ते अमभयानासाठी सुमारे अडीच
लाख रुपये दिले असता उपप्रािे मशक पररवहन अधधकाऱ्याींनी सिर रक्कम रस्ते िरु
ु स्तीसाठी
उपयोगात न आणता अपहार केल्याप्रकरणी सुरु असलेली चौकशी पूणश झाली आहे काय,
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, सिर अपहार प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१), (२) व (३) तक्रारिाराने केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने

चौकशी केली असता सन २०१५-१६ या वषाशकरीता प्रािे मशक पररवहन कायाशलय, ठाणे याींना
रस्ता सुरक्षा अमभयानासाठी रू.२.५ लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध करून िे ण्यात आला होता.

सिरच्या ननधीतून प्रािे मशक पररवहन कायाशलय, ठाणे याींनी स्जल्हा रस्ता सुरक्षा सममतीच्या
मान्यतेने रस्ता सुरक्षा अमभयानासाठी रू.२४६९८८/- इतका ननधी खचश केला असून उवशररत

मशल्लक रक्कम रू.३०१२/- बीडीएस प्रणालीव्िारे पररवहन आयक्
ु त कायाशलय, मींब
ु ई याींना परत
करण्यात आली आहे. प्रािे मशक पररवहन कायाशलय, ठाणे याींनी सिरचा ननधी रस्ता सुरक्षा व
जनजागत
ृ ी कायशक्रमासाठी वापरला असल्याचे ननिशशनास आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पुणे प्रादे शशि पररवहन िायािलयात दग
ं ीचे साम्राज्य असल्याबाबत
ु ध
(७)

८२२०२ (१७-०४-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पण
ु े

प्रािे मशक

पररवहन

कायाशलयाच्या (आर्ीओ)

परीसरात

सन्माननीय पररवहन
जागोजागी

पडलेला

पालापाचोळा, पक्रकंगच्या दठकाणाींचा िरु
ं ी पसरली आहे तसेच
ु पयोग यामळ
ु े सवशत् िग
ु ध
कायाशलयात येणाऱ्यासाठी स्वच्छतागह
ु ा उपलब्ध
ृ , पाक्रकंग सुववधाींबरोबरच वपण्याचे पाणी सद्ध
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े प्रािे मशक पररवहन कायाशलयात (आर्ीओ) कारवाई करून आणण्यात
आलेल्या वाहनाींचे पा्श स चोरीला गेले असुनही याबाबत पोलीस स््े शन मध्ये तक्रार केली
नसल्याचेही माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी करून तिनुसार कोणती कायाशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) अशा आशयाची बातमी दि.१७.०१.२०१७ रोजी
वतशमानपत्ात प्रमसद्ध झाली आहे .

वाहनाींच्या नोंिणीसाठी आखण ववववध प्रकारचे कर भरण्यासाठी क्रकमान ४ ते ५ हजार
नागररक िररोज प्रािे मशक पररवहन कायाशलयास भे् िे तात. नागररकाींसाठी प्राथममक स्वरूपाच्या
गरजेनुसार या कायाशलयात स्वच्छतागह
ृ उपलब्ध आहे . तथावप, सिरचे स्वच्छतागह
ृ अपुरे पडत
असल्याने, स्स्त्याींसाठी व परू
ु षाींसाठी

िोन स्वच्छतागह
ृ े बाींधण्याची बाब कायशवाही खाली आहे .

तसेच कायाशलयाच्या पररसरात जनतेसाठी पाक्रकशग व वपण्याच्या पाण्याची सुववधा उपलब्ध आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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ररटे वाडी (ता.िरमाळा, श्ज.सोलापूर) या गावच्या पोहोच
रस्त्यासाठी ननधीची तरतुद िरण्याबाबत

(८)

८२२६५ (२०-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु विसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रर्े वाडी (ता.करमाळा, स्ज.सोलापूर) या गावच्या पोहोच रस्त्यासाठी पुनवशसन मधून सन

२०१६-१७ च्या अथशसक
ीं ल्पात समावेश होऊन आधथशक ननधीची तरतुि करण्यात यावी अशी

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १० फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.महसूल
व पुनवशसन मींत्ी याींचक
े डे लेखी ननवेिनाव्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर ननवेिनातील ववनींतीच्या अनष
ु ींगाने, प्रकल्पयींत्णेकडून प्रशासकीय मान्यतेस्तव/ननधी
मान्यतेस्तव

प्रस्ताव

प्राप्त

झाल्यानींतर

ववभागाकडून

प्रशासकीय

मान्यता/ननधी

ववतरणाबाबत कायशवाही करण्यात येईल, असे लोकप्रनतननधीींना सधचव स्तरावरुन दि.१७/५/२०१६
रोजीच्या पत्ाींन्वये कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याचे दठां बिचे धोरण जादहर िरताना मागिदशिि सूचनाांमध्ये माती, पाण्याचे अहवाल खरे
(९)

असल्याची तपासणी िरणारी यांत्रणा िुठे ही दे ण्यात आली नसल्याबाबत

८३४११ (१४-०४-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्याचे दठीं बकचे धोरण जादहर करताना मागशिशशक सूचनाींमध्ये माती, पाण्याचे अहवाल
जोडण्याची सक्ती शेतक-याींना करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माती पाण्याचे अहवाल खरे असल्याची तपासणी करणारी यींत्णा क्रकींवा
तपासणीच्या पध्िती कुठे ही िे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणीची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, तिनुसार शेतकऱ्याींना दठीं बक मसींचनासाठी अडचणी होत असल्याने यावर
उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (३०-१०-२०१७) :(१) राज्यात केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म मसींचन योजना केंद्र

शासनाच्या मागशिशशक सूचनानुसार राबववण्यात येत.े सिर मागशिशशक सच
ू नानस
ु ार सुक्ष्म मसींचन
योजनेंतगशत अनुिानाचा लाभ घेण्यासाठी माती/पाणी पररक्षणाचा अहवाल सािर करणे आवश्यक
आहे .

वि.स. ३६६ (8)
(२) व (३) माती व पाण्याचे पररक्षण अहवाल अत्यींत खात्ीलायक असावेत यासाठी खालील
प्रयोगशाळाींचे अहवाल ग्राह्य धरण्यात येतात.
१. स्जल्हा मि
ृ चाचणी प्रयोगशाळा

२. कृवष ववद्यापीठाींकडील प्रयोगशाळा

३. कृवष ववज्ञान केंद्राकडील प्रयोगशाळा
४. सहकारी सींस्थाींकडील प्रयोगशाळा

५. शासनामाफशत मि
ृ आरोग्य अमभयानाींतगशत अनुिान दिलेल्या मि
ृ चाचणी प्रयोगशाळा.
६. साखर कारखान्याच्या मि
ृ चाचणी प्रयोगशाळा.

७. शासकीय व खाजगी कृवष महाववद्यालयाच्या प्रयोगशाळा.

८. मि
ृ व पाणी पररक्षणाच्या सुववधा उपलब्ध असलेल्या खत कींपन्याींच्या प्रयोगशाळा
९. मानव ववकास अमभयानाींतगशत उभारणी करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळा.

(४) प्रश्न भाग २ व ३ च्या उत्तरात नमूि केल्याप्रमाणे माती व पाणी पररक्षणासाठी तपासणी

करण्याऱ्या यींत्णा ननस्श्चत करण्यात आल्याने शेतकऱ्याींना दठबक मसींचनासाठी कोणत्याही
अडचणी असण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तालुिा िृषी अधधिारी धानोरा (श्ज.गडधचरोली) याांनी िेलेला गैरव्यवहार
(१०)

८३६३४ (१४-०४-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) गडधचरोली स्जल्हयातील तत्कालीन तालुका कृषी अधधकारी धानोरा याींनी कींत्ा्िाराच्या
नावे जलसींधारणाचे कामे घेऊन बनाव् कागिपत्ाच्या आधारे लाखो रूपयाींचे िे यके मींजूर

करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आिे श अप्पर मख्
ु य सधचव कृषी ववभाग
याींनी िे ऊनही अद्यापही चौकशी अहवाल तयार करण्यात आले नसून काही अधधकाऱ्याींच्या

सींगनमताने सिर प्रकरण िडपण्याचे प्रकार सुरू असल्याची मादहती दिनाींक १० फेब्रुवारी, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गैरव्यवहाराच्या सींिभाशत तत्कालीन कृषी अधधकारी धानोरा याींच्या ववरोधात

सबींधधत पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा िाखल करण्याचे आिे श मा.मख्
ु यमींत्ी, अप्पर मख्
ु य सधचव
कृषी ववभाग याींनी िे ऊन सुध्िा अद्यापही याींसिभाशत सींबध
ीं ीत अधधकाऱ्याींनी कोणतीही कायशवाही
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची

चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्याचा तपमशल काय

आहे ,
(४) असल्यास, या सींिभाशत िोषी आढळणा-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६६ (9)
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०२-११-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) या प्रकरणी िक्षता पथक, कृवष
आयुक्तालय, पुणे याींनी प्राथममक चौकशी करुन शासनास अहवाल सािर केला आहे . त्याआधारे

सींबींधधत तत्कालीन व ववद्यमान तालुका कृवष अधधकारी याींना सेवेतून ननलींबबत करण्यात
आले. गनतमान पाणलो् ववकास कायशक्रम व वविभश सधन मसींचन कायशक्रम राबववताना केलेली

अननयममतता व मागशिशशक सच
ू नाींचे उल्लींघन हे प्राथममक चौकशी अहवालातील ननषकषश
ववचारात घेऊन सींबींधधताींववरुध्ि एफ.आय.आर. िाखल करण्यात आलेला नाही. तथावप,

मा.मुख्यमींत्ी महोियाींनी दिलेल्या आिे शास अनस
ु रुन जबाबिार सवश सींबींधधताींववरुध्ि ववभागीय
चौकशीची कायशवाही सरु
ु करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
माहुली जहागीर (ता.श्ज.अमरावती) येथे बसस्थानि शमळण्याबाबत
(११)

८३८५६ (१५-०४-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहुली जहागीर (ता.स्ज.अमरावती) येथे बसस्थानक ममळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी
याींनी मा.राज्यमींत्ी, गह
ृ (शहर) नगरववकास याींना दिनाींक १ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू दठकाणी बसस्थानक िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१) असे ननवेिन प्राप्त झालेले नाही.
(२) सन १९९९ मध्ये माहुली जहाींगीर स्ज.अमरावती येथे ववद्यार्थयांच्या व प्रवाशाींच्या
सोयीसाठी ३०X१० आगाराचा मागशननवारा हा रस्ता हद्दीत बाींधण्यात आला आहे . सिर दठकाणी
कोणत्याही प्रकारचे नववन बसस्थानक करण्याबाबतचा प्रस्ताव नाही. तसेच राज्य पररवहन
महामींडळाने माहुली जहाींगीर येथे बसस्थानकासाठी कोणतीही जागा सींपादित केलेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ववशेषतः अहमदपूर नगरपररषद (श्ज.लातुर) हद्दीतील शेति-याांना शासनाने
राबववल्या जाणा-या ववववध योजनाचा लाभ शमळत नसल्याबाबत

(१२)

८४४३५ (१४-०४-२०१७).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेषतः अहमिपूर नगरपररषि (स्ज.लातुर) हद्दीतील शेतक-याींना राज्य
शासनामाफशत शेतक-याींसाठी राबवल्या जाणा-या ववववध योजना त्यामध्ये जवाहर ववदहरी,

वि.स. ३६६ (10)
पशुवैद्यकीय सवलती, शेतीसाठी लागणारे ववववध अवजारे , खते बी बबयाणे व अश्या प्रकारच्या
अनेक योजना पींचायती सममती व स्जल्हापररषि माफशत राबववल्या गे ल्यामुळे नगपररषि
हद्दीतील शहरी शेतक-याींना या सवलतीचा लाभ ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच केवळ शहरात राहतात या एकमेव कारणास्तव सिर शेतक-याींना लाभापासन
ू वींधचत
ठे वण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने शहरी भागातील शेतक-याींना सिर योजनाींचा लाभ िे ण्यासाठी
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (३०-१०-२०१७) :(१), (२), (३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी

योजनेंतगशत केवळ ग्रामपींचायत क्षेत्ात योजना राबववण्यात येतात. नगरपररषि, नगरपींचायत
क्रकींवा नरे गाींच्या सॉफ््मधन
वगळण्यात आलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये नरे गाच्या कोणत्याही
ू
योजना राबववण्यात येत नाही.

पशुसींवधशन ववभागाकडून राबववण्यात येणाऱ्या सवश योजनेंतगशत ग्रामीण व नगरपररषि

हद्दीमध्ये सवश पशुवैघकीय सेवा परु ववण्यात येतात. अनुसूधचत जाती व नवबौध्ि शेतकऱ्याींसाठी

राबवस्ण्यात येणारी डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृषी स्वालींबन योजना व अनस
ु धू चत जमातीसाठी
राबववण्यात येणारी आदिवासी उपयोजना (क्षेत्ाींतगशत/क्षेत्ाबाहे र) वगळता उवशररत सवश योजना
राज्य शासनामाफशत राबववण्यात येतात व सिर योजनाींचा लाभ ग्रामीण तसेच नगरपररषि
क्षेत्ातील शेतकऱ्याींना िे ण्यात येतो.

महाराषर स्जल्हा पररषि व पींचात सममती अधधननयम, १९६१ प्रशासकीय क्षेत् ४ (२)
नस
ु ार स्जल्हा पररषि व पींचायत सममतीचे कायशक्षेत् महानगरपामलकेच्या, नगरपामलकेच्या हद्दी
वगळून असल्यामुळे डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष स्वावलींबन योजना व आदिवासी उपयोजनेचा
लाभ नगरपररषिे च्या हद्दीतील शेतकऱ्याींना िे ता येत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िृवष ववद्यावपठाांना पन
ि ान्यता शमळण्याबाबत
ु म
(१३)

८४६९० (१५-०४-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ि :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) शेती क्षेत्ामध्ये सींशोधन होऊन कृवष क्षेत्ात ववववध फळाींवर फुल-झाडाींवर येणा-या

रोगाींसींबींधी सींशोधन व्हावे, यादृष्ीने राज्यात महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी, वसींतराव
नाईक मराठवाडा कृवष ववद्यापीठ, परभणी, डॉ.पींजाबराव िे शमख
कृवष ववद्यापीठ, अकोला
ु
आखण डॉ. बाबासाहे ब सावींत कोकण कृवष ववद्यापीठ, िापोली अशी ४ कृवष ववद्यापीठे स्थापन
करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६६ (11)
(२) असल्यास, राज्यातील या सवश कृवष ववद्यापीठाींना सींशोधनासाठी भारतीय कृवष सींशोधन
पररषिे कडून (ICR) िरवषी भारतीय कृवष अनुसींधान सींस्थेकडून रूपये ४० को्ी इतक्या
रकमेचे अनुिान दिले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र शासनाच्या नॅशनल एज्यक
ु े शन अॅधग्रकल्चर अॅक्रक्रडेशन कमम्ीने राज्यातील

या चारही ववद्यावपठाींची तपासणी केल्यानींतर, कृवष ववद्यावपठाच्या सींशोधन ववषयक व तत्सम

अन्य स्वरूपाच्या कामकाजात गींभीर स्वरूपाच्या अनेक त्ु्ी सिर सममतीला आढळून आल्याने
या चारही ववद्यापीठाींची मान्यता भारतीय कृवष सींशोधन पररषिे ने (ICR) दिनाींक ५ मे, २०१६

रोजी रद्द केली असल्याचे दिनाींक ९ जन
ू , २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशशनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कृवष ववद्यावपठाींच्या तपासणीत आढळून आलेल्या त्ु्ीींची सवशसाधारण स्वरूप
काय आहे,

(५) तसेच उक्त ववद्यावपठाींतील सिर त्ु्ी िरु करून त्याींना पुनम
श ान्यता ममळण्यासाठी
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (३०-१०-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

कृवष सींज्ञेनस
ु ार मि
ृ व जल व्यवस्थापन, पीक सींवधशन, फलोत्पािन, कृवष अमभयाींबत्की,

पशुसींवधशन, िग्ु धव्यवसाय, पशुवैद्यकशास्त्, मत्स्यव्यवसाय, सागरी जीवशास्त्, वनशास्त्
इ.च्या मशक्षणासाठी तरतूि करणे, या ववषयातील मशक्षण व सींशोधन याींच्या प्रगतीस चालना

िे णे, राज्यातील शेती आखण शेतकरी याींच्या िजाशमध्ये सुधारणा व ववकास घडवून आणणे
यासाठी कृवष ववज्ञान केंद्रे स्थापन करणे, शेतकऱ्याींचे मेळावे भरवणे, ववस्तार मशक्षणाचे

कायशक्रम हाती घेण,े मागशिशशन करणे यादृष्ीने राज्यातील कृवष ववद्यापीठाींची स्थापना

करण्यात आली असन
ू यामध्ये शेती क्षेत्ामध्ये सींशोधन होऊन कृवष क्षेत्ात ववववध फळाींवर
फुल-झाडाींवर येणाऱ्या रोगाींसींबींधी

सींशोधन व्हावे याचाही समावेश आहे .

(२) हे खरे नाही,

भारतीय कृवष अनस
ु ींधान पररषि, नवी दिल्ली याींच्याकडून राज्यातील कृवष ववद्यापीठाींना
प्रनतवषी रुपये ४०.०० को्ी इतका ननधी अपेक्षक्षत असला तरी प्रत्यक्षात प्रनतवषी तेवढा ननधी
कृवष ववद्यापीठाींना उपलब्ध होत नाही.
(३)

हे खरे नाही,

तथावप, महाराषर राज्यातील कृवष ववद्यापीठाींमध्ये अध्यापकवगीय पिे मोठ्या प्रमाणावर

ररक्त

असणे

आखण

या

पररस्स्थतीत

कृवष

ववद्यापीठातील

अध्यापक

(faculty)

कृवष

ववद्यापीठाशी सींलग्न खाजगी कृवष महाववद्यालयाींमध्ये अध्यापकवगीय कामाींमध्ये सहभागी

असल्याचे होत असल्याने शैक्षखणक िजाशवर पररणाम होत असल्याबाबत भारतीय कृवष
अनुसींधान पररषिे च्या NAEAB च्या बैठकीत चचाश झाल्यानुसार राज्यातील चारही कृवष

ववद्यापीठाींची अधधस्स्वकृती (accreditation) स्थधगत ठे वल्याचे भारतीय कृवष अनस
ु ींधान
पररषिे ने (ICAR) दि.०५.०५.२०१६ च्या पत्ान्वये कळववले आहे .

वि.स. ३६६ (12)

(४) महाराषर राज्यातील कृवष ववद्यापीठाींमध्ये अध्यापकवगीय पिे मोठ्या प्रमाणावर ररक्त

असणे. या पररस्स्थतीत कृवष ववद्यापीठातील अध्यापक (faculty) कृवष ववद्यापीठाशी सींलग्न
खाजगी कृवष महाववद्यालयाींमध्ये अध्यापकवगीय कामाींमध्ये सहभागी असणे आखण त्यामळ
ु े
कृवष ववद्यापीठाींतगशत मशक्षणाचा िजाश ढासळणे.

(५) मा.मख्
ु यमींत्ी महोियाींच्या मान्यतेने कृवष ववद्यापीठाींतगशत ररक्त पिाींच्या (ववशेषत:

मशक्षकवगीय) ५०% मयाशिेत पिभरतीबाबत आवश्यक कायशवाहीच्या सूचना कृवष ववद्यापीठाींना
शासन पत् दि.०२.०७.२०१६ च्या पत्ान्वये िे ण्यात आल्या आहे त.

राज्यातील कृवष ववद्यापीठाींमधील ररक्त पिे ववशेषत: मशक्षकवगीय पि भरती करणे

आखण खाजगी कृवष महाववद्यालयाींच्या कामकाजाबाबत एक चौक् आखून कायशवाही करण्यात
येईल असे कळवन
ू अधधस्स्वकृतीस असलेली स्थधगती उठवण्याची ववनींती मा.केंद्रीय कृवष मींत्ी
याींना मा.मुख्यमींत्ी स्तरावरुन करण्यात आली.

चारही कृवष ववद्यापीठाींचे कुलगरु
ु व महासींचालक, कृवष पररषि याींचेसमवेत झालेल्या

बैठकीत ठरल्यानुसार कृवष ववद्यापीठाींनी या प्रकरणी केलेल्या/करीत असलेल्या उपाययोजनाींचा

अहवाल भारतीय कृवष अनुसींधान पररषिे स कळववण्यानींतर भारतीय कृवष अनुसध
ीं ान पररषिे ने
कृवष ववद्यापीठाींचे मानाींकन िोन वषाशसाठी (२०१६-१७ ते २०१७-१८) मुक्त केले आहे.

कृवष ववद्यापीठाींच्या अधधस्वीकृतीस अनल
ु क्षून दि.१०/०७/२०१७ रोजी मा.राज्यपाल तथा

कुलपती याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत खालीलप्रमाणे सूचना
मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींनी दिल्या आहे त.
१.

राज्यातील कृवष ववद्यापीठे , शासकीय आखण खाजगी कृवष महाववद्यालये येथील
शैक्षखणक िजाशबाबत अनतिक्षतापूवक
श
कडक तपासणी करण्यात यावी. अशाप्रकारे

२.

तपासणीची प्रक्रक्रया सातत्याने सरु
ु ठे वण्यात यावी.

राज्यातील कृवष महाववद्यालयाींना राज्यातील कृवष ववद्यापीठाींनी सींलग्नता िे ण्यापूवी
का्े कोरपणे तपासणी करण्यात यावी. जी कृवष महाववद्यालये अ्ी व शतीची पूतत
श ा

३.

करीत असलेल्या महाववद्यालयाींनाच सींलग्नता मींजूर करण्यात यावी.

राज्यातील कृवष महाववद्यालयाींना ती सरु
ु होण्यापव
ू ीच पायाभत
ू सवु वधा उपलब्ध

असणे आवश्यक आहे. सध्या सुरु असलेल्या कृवष महाववद्यालयाींना पूणत
श : पायाभूत
सुववधा उपलब्ध नसल्याचे ननिशशनास आल्याने, यापुढे प्रत्यक्षात सरु
ु असलेल्या कृवष
महाववद्यालयाींना पायाभूत सुववधा, मशक्षकवगीय आखण मशक्षकेतर पिे उपलब्ध करुन
िे ण्याची पूतत
श ा होईपयशन्त नवीन
महाववद्यालयाींना

परवानगी

िे ण्यात

शासकीय
येऊ

वा खाजगी

नये.

तसेच,

ववनाअनुिाननत कृवष

सरु
ु

असलेल्या

कृवष

महाववद्यालयाींना तुकडीवाढही िे ण्यात येऊ नये अशा सूचना िे ण्यात आलेल्या आहे त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३६६ (13)
आनांदवाडी (ता.दे वगड, श्ज.शसांधुदग
ु )ि येथील मत्स्यव्यवसाय बांदराच्या
वविासाची िामे ववनाववलांब पूणि िरण्याबाबत

(१४)

८४८५८ (१९-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आनींिवाडी (ता.िे वगड, स्ज.मसींधुिग
ु )श येथील मत्स्यव्यवसाय बींिराच्या ववकासाची १० व्या
पींचवावषशक योजनेअखेरपयशत पूणश करण्याचे उदद्दष् असतानाही पदहल्या ्प्प्याच्या कामानींतर
माहे मे, २००८ पासून सिरहू बींिराच्या ववकासाचे सींपूणत
श : काम ठप्प झाले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आनींिवाडी तालुका िे वगड (स्ज.मसींधुिग
ु )श येथील मत्स्यव्यवसाय बींिर ववकासाचे

७ व्या पींचवावषशक योजनेत हाती घेतलेले काम १० व्या पींचवावषशक योजनेंअखेरपयंत पण
ू श
करण्याचे उदद्दष् ठे वून शासनाने तीन ्प्प्यामध्ये काम करण्याचे ननस्श्चत करून दिनाींक २६
डडसेंबर, २००७ रोजी या प्रकल्पाच्या कामास सुरूवात झाल्यानींतर पदहल्या ्प्प्याचे काम सुरू

झाल्यानींतर स्थाननक मच्छीमाराींच्या ववरोधामळ
श : ठप्प झाल्यानींतर
ु े मे, २००८ पासून सींपूणत
शासनाने मच्छीमार सींबींधधत अधधकारी व बींगलोर येथील सीआयसीइएफ याींच्या समवेत बैठक

होवून नवीन सीआयसीइएफ माफशत तयार करण्यात आलेला व मच्छीमाराींनी सींमती दिलेला

रूपये ९२|५० को्ी इतक्या रक्कमेचा सुधाररत अींिाजपत्क असलेला प्रशासकीय प्रस्ताव केंद्र
शासनाला माहे ऑगस््, २०१६ पूवी सािर करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू रूपये ९२|५० को्ी इतक्या रक्कमेचे सुधाररत अींिाजपत्काचा केंद्र
शासनाकडे पाठववलेला प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून मींजरू ी प्राप्त झाली आहे काय,
(४) असल्यास, केंद्र शासनाकडून सिरहू प्रस्तावास मींजूरी ममळालेली नसल्यास ती ववनाववलींब
ममळववण्याच्या िषॄ ्ीने राज्य शासनाने कोणकोणते व कशाप्रकारे प्रयत्न केले आहे त,

(५) सिरहू प्रस्तावास केंद्र शासनाची परवानगी होवून सिरहू मत्स्य बींिर ववकासाचे काम
ववनाववलींब सरु
ु करुन बींिर लवकरात लवकर कायाशस्न्वत होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (३०-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सिर प्रकल्पास केंद्र शासनाची अद्याप मींजुरी प्राप्त झालेली नाही.

(४) दि.३०.१०.२०१५ रोजी प्रस्ताव शासनाकडून सािर करण्यात आला. त्यावर केंद्र शासनाने
दि.१०.०५.२०१६

रोजी

उपस्स्थत

केलेल्या

मुद्याचे

दि.३.०१.२०१७ रोजी सािर करण्यात आला आहे.

अनुपालन

करुन

पुन:श्च

प्रस्ताव

(५) सिर प्रकल्पास राज्य शासनाने दि. २१.०९.२०१५ रोजी मींजुरी दिली असन
ु सिर कामासाठी
केंद्र शासनाकडुन ननधी उपलब्धता व मींजुरी प्राप्त होताच पुढील कायशवाही करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३६६ (14)
पालघर श्जल्हयातील किनारपट्टीतील सातपाटी, एडवण, तारापूर, नघवली व नवापूर या पाच
गावाांसाठी मांजूरी झालेल्या धूप प्रनतबांधि बांधाऱयाांना मांजूरी शमळण्याबाबत

(१५)

८५२३२ (१९-०८-२०१७).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर स्जल्हयातील क्रकनारपट्टीतील मस्च्छमाराींच्या घराींचे सींरक्षण व्हावे यासाठी सातपा्ी,
एडवण, तारापरू , नघवली व नवापरू या पाच गावाींसाठी मींजरू ी झालेल्या धप
ू प्रनतबींधक
बींधाऱ्याींना पुन्हा पत्तन अमभयींता याींचेकडून मींजूरी ममळावी यासाठी मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी

व मस्च्छमाराींचे मशष्मींडळ याींनी मा.मत्स्योद्योग राज्यमींत्ी याींची माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान भे् घेऊन चचाश केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महाराष्

क्रकनारा व्यवस्थापन प्राधधकरणाने सवश सींबींधधत बींधाऱ्याींसाठी ना

हरकत िाखला िे ण्यास नकार िे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सिरहू बींधाऱ्यास मींजूरी िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (३०-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) महाराषर क्रकनारा व्यवस्थापन प्राधधकरणाने ११५ व्या बैठकीत त्या ववभागाने बींधारे
न बाींधता त्या जागी सॉफ्् सॉल्युशनचा वापर करण्यास सुचववले होते व परवानगी नाकारली
होती. तथावप कामाची ननकड व आवश्यकता ववचारात घेऊन महाराषर क्रकनारा व्यवस्थापन
प्राधधकरणाने पन
ु श्च: दिनाींक २८.६.२०१७ रोजी झालेल्या ११९ व्या बैठकीतील चचेनस
ु ार
सातपा्ी, एडवण, तारापूर व नवापूर

(ता.स्ज.पालघर) येथे धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधण्याकरीता

परवानगी ममळण्याकररता प्रस्ताव राज्य पयाशवरण आघात ननधाशरण प्राधधकरणाकडे (SEIAA)
पयाशवरण ववभागाच्या परवानगीसाठी प्रस्ताववत करण्यात आला आहे . सिर प्रस्तावास पयाशवरण
ववभागाची मींजरु ी प्राप्त होताच काम हाती घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि शहरातील प्रवाशाांच्या सोईसाठी रा.प.महामांडळ शहर
बससेवेच्या फेऱया पव
ि त सरु
ू व
ु िरण्याबाबत
(१६)

८५४३५ (१६-०८-२०१७).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नामशक शहर बससेवेच्या फेऱ्याींमध्ये माहे एवप्रल २०१७
पासून कपात करण्यात आल्यामळ
ु े नामशक शहरातील प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे
आहे काय,

वि.स. ३६६ (15)
(२) असल्यास, नामशक शहर बस वाहतुकीमुळे रा.प. महामींडळाच्या तोट्यामध्ये दिवसेंदिवस

वाढ होत असल्यामुळे तोट्यात चालणारी शहर बस वाहतक
महामींडळाकडून बींि करण्यात
ू
येईल असे रा.प.महामींडळाने नामशक महानगरपामलका आयुक्ताींना दिनाींक ३ जानेवारी, २०१७
रोजी कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

रा.प.महामींडळाने

शहरातील
नामशक

प्रवाशाींचे
शहर

व

शालेय

बससेवेच्या

ववद्यार्थयांची

फेऱ्या

पूवव
श त

गैरसोय
सुरु

िरू

करण्यासाठी

करण्याची

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे मागणी केली आहे ,

(४) असल्यास, नामशक शहरातील प्रवाशाींच्या सोईसाठी रा.प.महामींडळ शहर बससेवेच्या फेऱ्या
पूवव
श त सुरु करण्याकररता शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाने नामशक
महापामलकेस शहर बस सेवेमळ
ु े होणाऱ्या तो्याची भरपाई करावी, अन्यथा शहर बस सेवा

दिनाींक ०१.०२.२०१७ पासून बींि करण्यात येईल, असे दिनाींक ०३.०१.२०१७ च्या पत्ान्वये
कळववले होते. तथावप, महापामलकेकडून कोणताही प्रनतसाि ममळाला नाही. त्यामुळे माहे मे,
२०१७ मध्ये महामींडळाद्वारा नामशक शहर बससेवेच्या फेऱ्या ्प्प्या्प्प्याने कमी करण्यात
आल्या होत्या.
(४) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारा दि.१५.०६.२०१७ पासन
नामशक शहर वाहतक
ू
ु ीची १०
ननयते, १६० फेऱ्या व २०१५ क्रक.मी. सुरु करण्यात आल्या आहे त. तसेच, भगूर ते महात्मानगर
अशी फेरी सुरु करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपरू येथे असलेल्या मत्स्य ववद्यापीठाचे उपिेंद्र िोिणात सरु
ु िरण्याबाबत
(१७)

८५५२० (१५-०८-२०१७).

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधिन मांत्री

(१) नागपरू येथे असलेल्या मत्स्य ववद्यापीठाचे उपकेंद्र कोकणात सरु
ु करण्याचे शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती मत्स्य ववद्यापीठाचे उपकेंद्र कोकणात सुरु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०२-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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सरूड (ता.शाहुवाडी, श्ज.िोल्हापूर) येथील पशुवैद्यिीय दवाखान्यात
पूणव
ि ेळ पशुवैद्यिीय अधधिारी नसलेबाबत
(१८)

८५९२७ (१४-०८-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पशुसांवधिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) सरूड (स्ज.कोल्हापरू , ता.शाहुवाडी) हे गाव सवाशधधक लोकसींख्या असलेले गाव म्हणन
ू
ओळखले जाते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सरूड गावात लोकसींख्या जास्त असूनही गावात सन २०११ पासून पूणव
श ेळ
पशुवैद्यकीय अधधकारी नसल्याचे ननिशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,प्रभारी पशुवैद्यकीय अधधकारी आठवड्यातून एकिाच गावात येत असल्याने
जनावराींवर उपचार करणे मोठे गैरसोयीचे झाले आहे तसेच वेळेवर उपचाराववना अनेक
जनावराींचा मत्ृ यू झाला आहे हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सरूड (ता.शाहुवाडी) येथे पूणव
श ळ
े पशुवैद्यकीय अधधकारी नेमणक
ू करण्याकररता
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०९-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) हे खरे नाही.
सरुड, ता.शाहूवाडी स्ज.कोल्हापूर येथाीील पशुवैियकीय िवाखान्यातील पशुधन ववकास
ररक्त असले तरी सिर ररक्त पिाचा अनतररक्त कायशभार
अन्य

अधधकाऱ्याचे पि

अधधकाऱ्याकडे सोपवून पशुपालकाींच्या जनावराींना ननयममत वैद्यकीय सोई - सुववधा पूरववण्यात
येत असन
ू जनावर उपचाराववना वींधचत राहणार नाही याची सवोतपरी िक्षता घेण्यात येत आहे .

(४) व (५) पशुधन ववकास अधधकारी ग्-अ या सींवगाशतील १०० पिे भरण्याबाबत महाराषर
लोकसेवा आयोगास मागणीपत् पाठववले असन
ू आयोगामाफशत पात् उमेिवाराींची ननवड प्रक्रक्रया

सुरु आहे . त्याचप्रमाणे सहाय्यक पशुधन ववकास अधधकारी ग्-क या सींवगाशतून पशुधन
ववकास अधधकारी,ग्-ब या सींवगाशची ररक्त पिे पिोन्नतीने भरण्याची बाब शासनाच्या
ववचाराधधन आहे . आयोगाकडून पात् उमेिवाराींची यािी

प्राप्त झाल्यानींतर तसेच पिोन्नतीची

प्रक्रक्रया पूणश झाल्यानींतर पशध
ु न ववकास अधधकारी या सींवगाशतील ररक्त पिे भरण्याबाबत
योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल.

___________
मुांबईतील माझगाव डॉिमधील मत्सव्यवसाय िरणा-या
मश्च्िमार बाांधवाांच्या समस्या सोडववण्याबाबत

(१९)

८५९७३

(१९-०८-२०१७).

श्री.श्जतेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भास्िर
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जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश
लाड (िजित), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील माझगाव डॉकमधील मत्सव्यवसाय करणा-या मस्च्छमार बाींधवाींच्या समस्या
सोडववण्यासाठी

मस्च्छमार

सींघ्नेने

दिनाींक

०१

जुन,

२०१७

रोजी

तसेच

वारीं वार

मा.मस्स्त्यववकास राज्यमींत्ी याींचक
े डे मागण्या केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार
आतापयंत कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, या पररसरातील मस्च्छमार बाींधवाींच्या समस्या तातडीने सोडववण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) माझगाव डॉक येथील भाऊचा धक्का जेट्टीचे आधुननकीकरण व ववस्तारीकरण,

वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, वपलसश िरु
ु स्ती, खडक फोडणे व गाळ काढणे इत्यािी प्रमख
ु
मागण्या आहे त. त्यानस
ु ार मा.राज्यमींत्ी (पिम
ु ) याींनी दिनाींक ९.६.२०१७ रोजी जेट्टीस भे्

दिली. तसेच दिनाींक १२.७.२०१७ व दिनाींक ११.८.२०१७ रोजी या सींिभाशत बैठक आयोस्जत
करुन

मुींबई

पो्श

रस््,

मुींबई

महानगरपामलका,

मत्स्यव्यवसाय

ववभाग

याींना

पुढील

कायशवाहीसाठी ननिे श दिले आहे त.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य ् एसटी िमिचाऱयाांना तणावपूणि श्स्थतीत िाम िरावे
लागत असल्याने त्याांच्या न्याय मागण्याांवर ननणिय घेणेबाबत

(२०)

८६०२४

(इस्लामपूर),

(१६-०८-२०१७).
श्री.ददलीप

श्री.श्जतेंद्र

वळसे-पाटील

आव्हाड

(आांबेगाव),

(मांब्र
ु ा

िळवा),

श्री.शशशिाांत

श्री.जयांत
शशांदे

पाटील

(िोरे गाव),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ
(ददांडोरी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजित), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य एस्ी कमशचा-याींना नेहमीच तणावपूणश स्स्थतीत काम कारावे लागत असून
त्याींच्या न्याय मागण्याींवर ननणशय घेतला जात नसल्याने त्याींना स्वेच्छामरणाची मागणी

मा.मुख्यमींत्ी याींचक
े डे माहे एवप्रल,२०१७ च्या नतस-या आठवड्यात तसेच वारीं वार केलेली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी कमशचा-याींनी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,

वि.स. ३६६ (18)
(३) असल्यास,एस्ी कमशचा-याींच्या समस्या सोडववण्यासींिभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) व (२) महाराषरातील इतर खात्यातील कमशचारीवगाशच्या
तुलनेत

राज्य

पररवहन

कामगाराींची

आधथशक

स्स्थती

चाींगली

नाही.

राज्य

पररवहन

महामींडळातील कमशचाऱ्याींना ममळणारे वेतन व होणाऱ्या इतर मानमसक त्ासामुळे कमशचारी त्स्त
असल्याबाबत, दि.०१.०४.२०१७ रोजी श्रीवधशन आगारातील कमशचाऱ्याींनी सींयुक्त ननवेिन दिले
आहे .

(३) सन २०१२-१६ या कालावधीच्या कामगार कराराची मुित दि.३१.०३.२०१६ रोजी सींपुष्ात

आल्यामुळे दि.०१.०४.२०१६ पासन
ू सुरु होणाऱ्या सन २०१६-२० या कालावधीच्या कामगार
कराराकरीता सींचालक मींडळाने महामींडळ ठराव दि.०९.०८.२०१६ अन्वये वा्ाघा् सममती
नेमलेली आहे .
राज्य पररवहन महामींडळाने मान्यता प्राप्त सींघ्नेस क्रकती ्क्के वेतनवाढ हवी आहे ,
याबाबतचा प्रस्ताव सािर करण्याबाबत कळववले आहे . परीं त,ू कामगार सींघ्नेने कामगार

कराराऐवजी शासकीय कमशचाऱ्याींप्रमाणे सातवा वेतन आयोगाची मागणी केल्यामळ
ु े कामगार
कराराची कायशवाही प्रलींबबत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पनवेल (ता.पनवेल, श्ज.रायगड) राज्य मागि पररवहन बस स्थानि आगाराचे
अत्याधुननि बस पोटि मध्ये रूपाांतर िरण्याचे िाम सरू
ु िरणेबाबत
(२१)

८६०६० (१६-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ि , श्रीमती मननषा
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

पनवेल (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) राज्य मागश पररवहन बस स्थानकाचे अत्याधुननक बस

पो्श मध्ये रूपाींतर

करण्यात येण्याची घोषणा मा.पररवहन मींत्ी, याींनी माहे जानेवारी, २०१७

वा त्यािरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, िरु वस्थेत असलेल्या पनवेल बस स्थानक आगाराची बस पो्श चे रूपाींतर

बाींधा-वापरा-हस्ताींतर करा या तत्वावर करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)
(४)

असल्यास, उक्त बस पो्श चे काम अद्यापपयंतही सुरू झाले नाही, हे खरे आहे काय,

असल्यास, उक्त प्रकरणी पनवेल बस स्थानक आगाराचे बस पो्श मध्ये रूपाींतर करण्याचे

काम लवकरात लवकर सरू
ु करून पण
ू श करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६६ (19)
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) व (४) पनवेल बसस्थानक व आगाराच्या दठकाणी आधुननक बसपो्श सावशजननकखाजगी सहभागातून उभारण्याबाबतच्या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून, या
प्रकल्पासाठी ई-ननवविा मागववण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात वाहनाांच्या कफटनेसबाबत प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी टॅ क्सी ररक्षा व अन्य वाहनाांवर
नत
ू नीिरणाची या प्रकक्रयेमध्ये जे ववलांब शल्
ु ि आिारले जाते ते रदद िरण्याबाबत
(२२)

८६२०० (१६-०८-२०१७).

भालिे (पांढरपूर) :

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.भारत

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाहनाींच्या क्रफ्नेसबाबत प्रमाणपत् िे ण्यासाठी ्ॅ क्सी ररक्षा व अन्य वाहनाींवर
नूतनीकरणाची या प्रक्रक्रयेमध्ये जे ववलींब शुल्क आकारले जाते ते रद्द करण्याचे शासनाने जादहर
केले असल्याचे माहे एवप्रल २०१७ िरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर ननणशयामुळे शासनाचा क्रकती महसूल कमी होणार आहे ,

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) दिनाींक २६.०९.२०१६ चे शासन ननणशयान्वये योग्यता

प्रमाणपत् नत
ु नीकरणास ववलींब झाल्यास ववलींबाच्या प्रत्येक १५ दिवसाींसाठी क्रकींवा त्याच्या
भागासाठी

ऑ्ोररक्षा/्ॅ क्सीसाठी

रु.१००/-

व

इतर

वाहनाींसाठी

रु.२००/-

सहमत

शुल्क

आकारण्याचा ननणशय जारी केला. केंद्र शासनाने दिनाींक २९.१२.२०१६ रोजीच्या अधधसूचनेव्िारे

मो्ार वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्ाची वैधता समाप्ती नींतर झालेल्या ववलींब कालावधीकरीता
प्रत्येक दिवसासाठी रु.५०/- अनतररक्त शुल्क ननस्श्चत केले आहे . त्यामुळे दिनाींक ०५.०४.२०१७
च्या शासन ननणशयान्वये दिनाींक २६.०९.२०१६ रोजीचा शासन ननणशय अधधक्रमीत केला आहे .

(२) योग्यता प्रमाणपत् नुतनीकरणास ववलींब झाल्यास केंद्र शासनाच्या दिनाींक २९.१२.२०१६

रोजीच्या अधधसूचनेप्रमाणे प्रत्येक दिवसासाठी रु.५०/- अनतररक्त शुल्क आकारण्यात येणार
असल्याने महसूल कमी होण्याचा प्रश्न येणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई-पुणे द्रत
ु गती महामागािवर एस.टी. थाांबा दे ताना महामांडळाचे िोट्यवधी
रुपयाांचे झालेले नि
ु सान

(२३)

८६४२९ (१६-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

वि.स. ३६६ (20)
(१) मुींबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाशवर एस.्ी. थाींबा िे ताना, महामींडळाच्या अधधका-याींनी

प्रवाशाींची सुरक्षक्षतता व महामींडळाचे करोडे रुपयाींचे नक
श िल
श
ु सान होणार याकडे जाणीवपूवक
ु क्ष
केल्याचा आरोप मुींबई सेंरल येथील पररवहन महामींडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक
याींच्याकडे दिनाींक १ जन
ू , २०१७ रोजी वा सम
ु ारास लेखी ननवेिनाद्वारे एका राजकीय सींघ्नेने
केला आहे ,हे खरे आहे काय,

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

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
दि.२१.०१.२०१७ रोजीचे सींघ्नेचे ननवेिन महामींडळास दि.०१.०३.२०१७ रोजी प्राप्त
झालेले आहे.
(२) व (३) सिर बाबत महामींडळामाफशत चौकशी केली असून ननवेिनातील आक्षेप हे तर्थयहीन
असून, ननवेिनात केलेले आरोप हे चुकीचे असल्याबाबत सींबींधीत सींघ्नेस दि.२७.०३.२०१७
रोजी कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे आांबेओहोळ (ता. आजरा, श्ज. िोल्हापूर) प्रिल्पाच्या पुनविसन जशमन वाटपाबाबत
(२४)

८७०४१ (१५-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

मदत व पन
ु विसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे आींबेओहोळ (ता.आजरा, स्ज.कोल्हापूर) प्रकल्पाच्या पुनवशसन वा्पात मोठ्या
प्रमाणात गैर कारभार झाल्याचे माहे मे, २०१७ च्या िस
ु ऱ्या सप्ताहात ननिशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती आींबम
े ोहोळ तालुक्यात पुनवशसन जममन वा्पातील गैरकारभार िरू
करुन जममन वा्प व्हावे म्हणून शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तथावप, आींबेओहोळ प्रकल्पाने बाधधत एकूण ४६७ पात् प्रकल्पग्रस्ताींना पयाशयी जमीन

वा्प करण्यासाठी ३२७.४३ हे .आर क्षेत् िे य असन
ू , त्यापैकी १५८ पात् प्रकल्पग्रस्ताींना ६७.५०
हे .आर

क्षेत्

पयाशयी

जमीन

म्हणून

वा्प

करण्यात

आली

आहे .

प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करण्यासाठी २५९.९३ हे .आर क्षेत्ाची आवश्यकता आहे.

उवशररत

३०९

पात्

वि.स. ३६६ (21)

परीं तु

सद्य:स्स्थतीत

प्रकल्पग्रस्ताींना

पयाशयी

जमीन

वा्प

करण्यासाठी

प्रकल्पाच्या

लाभक्षेत्ामध्ये
परु े से क्षेत् उपलब्ध नाही. सिर प्रकल्पासाठी भस
ू ींपािन करावयाच्या खातेिाराींनी या अनष
ु ींगाने
मा.उच्च

न्यायालयामध्ये

याधचका

िाखल

केल्या

असून,

मा.उच्च

न्यायालयाने

सिर

याधचकाींमध्ये स्थधगती आिे श दिलेले आहे त. यास्तव आींबेओहोळ प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवशसनासाठी
ववलींब होत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर शहरातील एसटीने प्रवास िरणा-या प्रवाशाांसाठी असलेल्या िॅटिाडि योजनेबाबत
(२५)

८७०६३ (१६-०८-२०१७).

डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर शहरातील रोज ववमशष् दठकाणी एस्ीने प्रवास करणा-या प्रवाशाींसाठी असलेल्या
कॅ्काडश योजना राज्य पररवहन महामींडळाने माहे मे, २०१७ पासन
ू बींि केली आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिरची योजना बींि करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, चौकशीअींती ही योजना पन्
ु हा सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय. सिरची योजना दिनाींक २२.०४.२०१७ पासन
ू बींि
करण्यात आली आहे .

(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे सिर योजनेचा मागील ५ वषांचा आढावा घेतला
असता, महामींडळास सिर योजनेतून फायिा झालेला नसल्याने सिरची योजना बींि करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अधािपूर (श्ज.नाांदेड) तालुक्यातील पशुधनाच्या दवाखान्यातील गैरसोयीबाबत
(२६)

८७३८७ (१४-०८-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधिन

(१) अधाशपूर (स्ज.नाींिेड) तालुक्यातील पशुधनाच्या उपचारासाठी एकूण ६ िवाखान्याींच्या
गैरकारभारामळ
ु े अनेक सवु वधाींच्या गैरसोयीमळ
ु े पशध
ु न मालकाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे माहे
माचश, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६६ (22)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रोगाने ग्रस्त असलेल्या गाय, म्है स, बैल, शेळी या पशुधनावर
उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री उपलब्ध नसणे, तर काही दठकाणी
पाण्याची कमतरता असणे, तर काही इमारती पूणप
श णे स्जणाशवस्थेत असल्याचे आढळून आले
असन
श केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू या प्रकरणी स्जल्हा पररषिे ने िल
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली असता पशुधनाची िरु वस्था िरू करण्याबाबत व
आवश्यक त्या सुववधा उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०२-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) १) अधाशपूर तालुक्यात एकुण ७ पशुवैद्यकीय िवाखाने असून िै नींदिन सवश आवश्यक
पशुवैद्यकीय सेवा सींबींधीत िवाखान्याच्या कायशक्षेत्ातील पशुधनास ननयममतपणे पुरववण्यात
येतात.

२) औषधोपचार, खच्चीकरण, लसीकरण गभशतपासणी, वाींझ तपासणी, गोचीड गोमाशा
ननमल
ुश न, जींतनाशक औषधे पाजने व इतर सवश आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा पुरववल्या जातात.

कृबत्म रे तनासाठी सवश आवश्यक रे तमात्ाींचा पुरवठा ननयमीतपणे केला जात असन
ू , सवश
आवश्यक रोगप्रनतबींधक लसमात्ाींचा परु े सा साठा उपलब्ध आहे . ववववध शासकीय योजनेतन
ू
आवश्यक औषधीचा पुरवठा िवाखान्याींना केला जातो.

३) पवैि श्रेणी-२ लहान येथील िवाखान्याची इमारतीच्या बाींधकामासाठी, स्जल्हा वावषशक

योजना अींतगशत सन-२०१७-१८ या आधथशक वषाशत रू.१०.०० लक्ष एवढा ननधी मींजूर झाला आहे .
सिर ननधीमधून िवाखान्याच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यात येत आहे .

४) पवैि श्रेणी-२ िे गाव ब.ु या िवाखान्याची िरू
ु स्ती करण्यासाठी स्जल्हा पररषिे च्या

उपकरातून सन-२०१७-१८ या आधथशक वषाशमध्ये रूपये १.००लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध करण्यात
आला असून, सिर िवाखान्याचे िरू
ु स्तीचे काम पुणश करण्यात येत आहे .

५) पवैि श्रेणी-१ मालेगाव येथील इमारतीचे सींरक्षक मभींतीचे काम पुणश झाले असन
ू

क्रकरकोळ िरू
ु स्तीचे काम पण
ु श करण्यासाठी स्जल्हा पररषिे च्या उपकरातन
ू ननधी प्रस्ताववत
करण्यात आला आहे .

६) पवैि श्रेणी-२ वपींपळगाव, कामठा व भोगाव येथील इमारती सुस्थीतीत आहे त.

७) पशुवैद्यक्रकय िवाखाना श्रेणी-१ मालेगाव येथे कुपनलीकेव्िारे पाण्याची सुववधा आहे .

व इतर दठकाणी ग्रामपींचायती माफशत पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्य पररवहन मांडळाने एस.टी. प्रवाशाांच्या सोयीसाठी ववववध सुववधा
(२७)

योजना राबववण्यासाठी आठ प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत

८७४४२ (१६-०८-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

वि.स. ३६६ (23)
(१)

राज्य

पररवहन

मींडळाने

एस.्ी.

प्रवाशाींच्या

सोयीसाठी

ववववध

राबववण्यासाठी आठ प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,

सुववधा

योजना

(२) असल्यास, सिर प्रकल्पामध्ये आगाराची स्वच्छता, स्थानकावर जेनेद्क औषधे आखण
मशवशाही सारख्या प्रकल्पाचा यात समावेश आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकल्प राबववण्यासाठी गेली िोन वषाशपासून तयारी सुरु आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकल्पासाठी वारीं वार ननवविा मागववल्या जात असून कामास ननस्श्चत

स्वरूप येत नसल्याचे दिनाींक १९ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
(४) व (५)

जनऔषधी ववक्री केंद्रे सुरु करण्याकरीता मागववण्यात आलेल्या ननवविे स प्रनतसाि

लाभलेला नाही.

बसस्थानके स्वच्छ ठे वण्याकरीता एकास्त्मक सुववधा व्यवस्थापन सेवा पुरववणाऱ्या

मे.बब्रस्क इींडडया मलमम्े ड या बाह्य सींस्थेची सींचालक मींडळाच्या मान्यतेने ननवविे द्वारे ननवड
करण्यात आली असन
ू , मे.बब्रस्क इींडडया मलमम्े ड याींना इरािापत् िे ण्यात आले आहे.

मशवशाही बसबाबत ननवविा मागवून बस पुरवठाराींची सींचालक मींडळाच्या मान्यतेने

ननवड करण्यात आली आहे . त्याींना कायाशिेश िे ण्यात आले आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

राज्यातील तेरा दठिाणी उभारण्यात येणाऱया बसपोटि योजनेत
नाांदेडचा समावेश िरण्यात आल्याबाबत

(२८)

८७४५७ (१६-०८-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील तेरा दठकाणी उभारण्यात येणा-या बसपो्श योजनेत नाींिेडचा समावेश करण्यात
आला असन
ू ही बसपो्श योजना सरु ळीत कायाशस्न्वत होण्यासाठी एक तज्ज्ञ सममती येऊन
सवेक्षण करणार असल्याचे माहे माहे माचश, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उपरोक्त

प्रकरणी

बसपो्श चे

सवेक्षण झाले

असल्यास सिरील

कायाशस्न्वत करण्यात आला आहे काय तसेच त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

बसपो्श

वि.स. ३६६ (24)
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) नाींिेड येथील सध्याच्या बसस्थानकाच्या जागेवर बसपो्श उभारणी प्रस्ताववत असून, या

जागेचे सल्लागार सींस्थेमाफशत सवेक्षण करण्यात आले असून, प्रकल्प आखणीचे काम सुरु
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांदगड ते गडदहांग्लज मागािवर सटलबस सेवा सुरु िरण्याच्या मागणीबाबत
(२९)

८७५१३ (१६-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींिगड ते गडदहींग्लज मागाशवर स्ल बससेवा सरु
ु करण्याची मागणी आगार प्रमख
ु , चींिगड
याींचेकडे प्रवाश्याींनी माहे फेब्रुवारी,२०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने चींिगड ते गडदहींग्लज मागाशवर स्ल बससेवा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
(२) चींिगड-गडदहींग्लज मागाशवर सध्या कोल्हापूर, कागल व चींिगड आगाराच्या एकूण िै नींदिन

२९ फेऱ्या चालनात आहे त. सिर मागाशवर चालनात असणाऱ्या फेऱ्या सवश थाींब्यावर थाींबून
प्रवासी चढ-उतार करतात. तसेच, कोल्हापरू व कागल आगाराच्या फेऱ्या या महत्वाचे थाींब्यावर
प्रवासी चढ/उतार करुनच मागशस्थ होतात.

सध्या चालनात असणाऱ्या फेऱ्याींची सींख्या, त्याींची वारीं वारीता व सिर फेऱ्याींना ममळणारा
प्रनतसाि ही वस्तुस्स्थती पाहून या फेऱ्याींमाफशत चींिगड पररसरातील सवश ग्रामीण जनतेची सोय
होत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
एसटी महामांडळाला धमािदाय सांस्था घटिात समाववष्ट्ट िरण्याबाबत
(३०)

८७९३२ (१६-०८-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र सरकारने एस्ी महामींडळाला धमाशिाय सींस्था घ्कातन
ू वगळल्याने सन २००९-२०१५
या कालावधीत ९५० को्ी रुपये कर वसुलीसाठी प्रास्प्तकर खात्याने एस्ी महामींडळाला नो्ीस
बजावली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महामींडळ व्यावसानयक उपक्रम नसून ग्रामीण भागातील प्रवाश्याींना सेवा िे त

सावशजननक वाहतक
ू क्षेत्ात महत्वाचा सहभाग िे ते तरीही एस्ी महामींडळावर ९५० को्ीींचा कर
लावला, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३६६ (25)
(३) असल्यास, एस्ी महामींडळाला पुन्हा धमाशिाय सींस्था घ्कात समाववष् करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
सन २००९-१० ते २०१४-१५ पयंत रु.१०१५.०९ को्ी इतक्या रकमेची नो्ीस बजावली
आहे .
(२) होय.
रु.१०१५.०९ को्ी इतक्या रकमेचा कर लावला आहे .
(३) आयकर आयुक्त (अपील) याींचेकडे ववत्तीय वषश २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२,२०१२-१३,
२०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये अपील केलेले आहे.

भारत सरकारकडे दिनाींक १६.०२.२०१५, दिनाींक २४.११.२०१६ व दिनाींक १६.०६.२०१७
नस
ु ार धमाशिाय सींस्थेत समाववष् करण्याबाबतची ववनींती केली आहे . तसेच, उपाध्यक्ष, राज्य
मागश पररवहन सींघ्ना, नवी दिल्ली याींना सुध्िा दि.२४.०७.२०१७ रोजी सवश महामींडळाच्या
वतीने भारत सरकारकडे धमाशिाय सींस्थेत समाववष् करण्याबाबतची ववनींती केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजा लसनपूर (ता.समुद्रपूर, श्ज.वधाि) येथील हररओम बाबा गोशाळे स
१ िोटी ननधीची तरतूद िरण्याबाबत

(३१)

८८४४५ (१४-०८-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय पशस
ु ांवधिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा लसनपू (ता.समद्र
ु परू , स्ज.वधाश) येथील हररओम बाबा गोशाळे स १ को्ी ननधीची

तरतूि करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी (दहींगणघा्) याींनी दिनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोजी
मा.पशस
ु ींवधशन मींत्ी याींना ननवेिन िे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार सिरहू गोशाळे स ननधी मींजूर करण्याबाबत शासनाने काणती
कावाशही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०२-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) व (३)राज्यात गोवींश हत्याबींिी सींिभाशतील महाराषर प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधधननयम,

१९९५ मधील तरतूिी दिनाींक ०४.०३.२०१७ पासून अींमलात आलेल्या आहे त. पररणामी
राज्यातील

पैिाशीसाठी/शेतीकामासाठी

प्रमाणावर

वाढ

होणार

आहे.

अशा

उपयुक्त

पशध
ु नाचे

नसलेल्या
पालन

पशध
ु नाच्या

पोषण

सींख्येत

करणाऱ्या

मोठ्या

गोशाळाींच्या

बळक्ीकरणासाठी “गोवींश गोवधशन सेवा केंद्र) या योजनेंतगशत राज्यातील (३४ स्जल्ह्यात)
प्रत्येक स्जल्ह्याकरीता रु.१.०० को्ी अनुिान िे ण्याचा ननणशय दिनाींक २६.०४.२०१७ च्या शासन
ननणशयान्वये घेतला आहे.
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उक्त योजनेंतगशत हररओम बाबा गोशाळे चा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास ननयमानुसार तपासून

ननणशय घेण्यात येईल.

___________
महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळाने नवीन बसची खरे दी िरण्याबाबत
(३२)

८८८२६ (१६-०८-२०१७).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाने नवीन बसची खरे िी गेल्या िहा मदहन्यापासून बींि
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे राज्यात तब्बल ४० ्क्के बसेस भींगारात ननघालेल्या रस्त्यावर
चालववण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, क्रकलोमी्र आखण वषाशचा दहशेब ग्राहय धरुन बसेस भींगारात काढण्यात येतात
हे लक्षात घेता नवीन बसची खरे िी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) व (२) नाही.
(३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे १५०० वातानुकूमलत बसेस भाडेतत्वावर घेण्याबाबत ननवविा
मागवून बस पुरवठािाराची ननवड करण्यात आली असून, पदहल्या ्प्प्यात ७०० बसेस
परु ववण्याबाबतचा कायाशिेश िे ण्यात आला आहे . तसेच, महामींडळाच्या मालकीच्या साध्या व

ननमआराम बसेसऐवजी ५०० वातानुकूमलत बसेस बाींधन
ु चालनात आणण्यासाठी एक प्रो्ो
्ाईप बस बाींधून ती चालनासाठी िे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सैलानी (ता.शसल्लोड, श्ज.ओांरगाबाद) औरां गाबाद वळण रस्त्यावर ित्रपती सांभाजीराजे
चौिामध्ये िार-एसटीचा अपघात होवून एिाच पररवारातील सहाजण जखमी झाल्याबाबत
(३३)

८८८५६ (१६-०८-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपरू ी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सैलानी (ता.मसल्लोड, स्ज.ओींरगाबाि) येथून िशशनातून औींरगाबािकडे परतत असताींना
मसल्लोड औरीं गाबाि वळण रस्त्यावर छत्पती सींभाजीराजे चौकामध्ये कार-एस्ीचा अपघात
होवन
ू एकाच पररवारातील सहाजण जखमी झाले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी करुन या अपघातातील जखमीींना आधथशक मित
िे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
सिरचा अपघात एस.्ी. व खाजगी कारमध्ये झालेला असून, कारमधील एकूण ४

व्यक्ती जखमी झालेल्या आहे त.

(२) सिर अपघातातील कारमधील ४ जखमीींनी राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे आधथशक मित
िे ण्यासाठीचा ‘पी’ फॉमश भरुन िे ण्याबाबत नकार दिल्यामुळे त्याींना अद्यापपयशत आधथशक मित
िे ता आली नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चाांदरू रे ल्वे (श्ज.अमरावती) शहरात अवैध वाळू वाहति
ू िरणाऱया
रिाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(३४)

८८८९२ (१६-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाींिरू रे ल्वे (स्ज.अमरावती) शहरात सींबधधत ववभागाच्या सींगनमताने सकाळी अवैध ् रे ती
वाहतूकीचे अनेक रक एकसारखे भरघाव वेगाने चाींिरू शहरातून अमरावतीकडे जात असल्यामळ
ु े
मॉननशग वॉक करणा-या शहरवासीयाींमध्ये अपघात होण्याची मभती ननमाशण झाले असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी करुन येथे अवैध ् वाळू वाहतूक करणा-या रकाींवर
कारवाई करुन यावर आळा घालण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) व (२) प्रािे मशक पररवहन कायाशलय, अमरावती या
कायाशलयाच्या कायशक्षेत्ामध्ये रे ती / वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींची
वायव
ु ेग पथकाकडून ननयममत तपासणी केली जाते. महसल
ू ववभाग, पोलीस ववभाग, पररवहन

ववभाग याींच्याकडून सींयुक्तपणे कारवाई करण्यात येवून रे ती / वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या
वाहनाींवर मो्ार वाहन कायिा अींतगशत कडक कायशवाही करण्यात आली आहे. सिर कारवाईत
माहे एवप्रल-२०१७ ते

जुल-ै २०१७ या कालावधीत वाळू वाहतूक करणाऱ्या एकूण ९२ वाहनाींवर

आढळून आली असन
ू त्यापैकी ७१ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आलेली आहे . रु.१६,७५,८८०/-

इतका िीं ड वसूल करण्यात आला आहे. एकूण २२ वाहनाींचा वाहन परवाना ननलींबबत करण्यात
आला असून १३ वाहनचालकाींच्या अनुज्ञप्तीचे ननलींबन करण्यात आले आहे .
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दि.१४.०८.२०१७ ते ३१.०८.२०१७ या कालावधीत ३२१ वाहनाींची तपासणी केली असता ७७
वाहने िोषी आढळून आली आहे . त्यापैकी ४२ वाहने अ्कावन
ठे वण्यात आली असून
ू
रू.११,७४,३७७/- इतका िीं ड वसूल करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्रीवधिन (श्ज.रायगड) एसटी आगाराच्या गैरिारभाराबाबत
(३५)

८९४१७ (१४-०८-२०१७).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्रीवधशन (स्ज.रायगड) एस्ी आगाराच्या

गैरकारभाराचा फ्का प्रवाशाींबरोबर आता एस्ी

प्रशासनालाही बसत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ऑनलाईन आरक्षणास इीं्रने् नाही, वेळापत्कानुसार गाड्याींचे ननयोजन नाही,
फोनही बींि यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त सेवा तातडीने सुरू करून एस्ी प्रवाशाींची गैरसोय िरू
करण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) अशा आशयाची बातमी दि.२४.०४.२०१७ रोजीच्या
वत्ृ तपत्ात प्रमसध्ि झाली आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) श्रीवधशन आगारामध्ये प्रवाशाींच्या सोयीसाठी सींगणकीय आरक्षण कक्ष सुववधा

उपलब्ध् करुन िे ण्यात आली आहे . तसेच, आगारातन
ू वेळापत्कानस
ु ार बसेस/फेऱ्या सोडण्यात
येतात. यामुळे प्रवाशाींची कोणतीही गैरसोय झाली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ई उपनगरातन
ू सातारा श्जल्हयातील रदहवाश्याांना जाण्यािररता बोररवली-सातारा
(३६)

८९५०० (१६-०८-२०१७).

एसटी सेवा पुन्हा सुरु िरणेबाबत
श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई उपनगरातन
ू सातारा स्जल्हयातील रदहवाश्याींना जाण्याकररता बोररवली- सातारा रात्ी

१०.३० वाजताची एस्ी सेवा पुन्हा सुरु करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार आगार
प्रमुख, ठाणे याींना लेखी ननवेिने िे ऊनही अद्यापपयशत कोणतीच कायशवाही झाली नाही हे खरे
आहे काय,

वि.स. ३६६ (29)

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती मुींबई उपनगरातून सातारा स्जल्हयातील रदहवाश्याींना जाण्याकररता
बोररवली- सातारा रात्ी १०.३० वाजताची एस्ी सेवा पन्
ु हा सरु
ु करणेबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१), (२) व (३) दि.०९.०५.२०१५ रोजी पासन
ू सरु
ु करण्यात
आलेली बोरीवली येथून सू्णारी

बोरीवली-सातारा ही फेरी प्रवासी प्रनतसािाअभावी भारमान

कमी असल्याने दि.०७.०६.२०१५ रोजी पासून स्थधगत ठे वण्यात आली आहे.

बोरीवली स्थानकातून या प्रवाशाींच्या सोयीसाठी बोरीवली-सातारा या मागाशवर रात्ी ११.००

व ११.३० या रातराणी फेऱ्या सुरु आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दापचरी (श्ज.पालघर) प्रिल्पातील सांपाददत िेलेली जमीन पडीि असलेबाबत
(३७)

८९८५६ (१४-०८-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िापचरी (स्ज.पालघर) िग्ु ध प्रकल्पासाठी

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

शासनाने २६०० हेक््र जमीन सींपािन करून

सिर प्रकल्प सद्यस्स्थतीत उिासीन कारभारामळ
ु े बींि पडलेला आहे त्यामळ
ु े सिर जागा पडडक
ठे वलेली असून

अधधकारी व ठे केिार

सींगमताने शासनाच्या पैशाचा िरु
ु पयोग करीत आहे त

कोट्यवधीची िे खभाल करणेसाठी पुरेसे मनुषयबळ नसल्याने चोरीचे प्रकार घडत असल्याचे
ननिशशनास आले आहे , खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने भूसींपादित शेतकऱ्याींसाठी कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (३०-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) सिर प्रकल्पासाठी शासनाने एकूण २६७७
हे क््र जमीन सींपादित केलेली आहे .

सद्यस्स्थतीत प्रकल्प पूणत
श : बींि नसुन गोशाळा व मानवी िवाखाना वगळता अन्य

पायाभूत सुववधा जसे की, िग्ु धव्यवसाय क्षेत् योजना, कुझे धरण, ववश्रामगह
ृ , रबर सींशोधन
केंद्र, फळरोपवा्ीक, मत्स्यबीज ववकास केंद्र, पशव
ु ैद्यकीय केंद्र, िध
ू मशतकरण केंद्र, पररवहन

कायशशाळा, माध्यममक शाळा, कृवष ववभाग, सुके गवत उत्पािन, गोिामे, ननवासस्थाने इ.
सुववधा चालू आहे त.

वि.स. ३६६ (30)
पुरेसे मनुषयबळ नसल्याने प्रकल्पात चोरीचे प्रकार घडत आहे त ही बाब खरी आहे .

प्रकल्पातील ववद्यूत उपकरणाींचे भाग चोरी प्रकरणाींबाबत
याींचेकडे ररतसर तक्रारी (एफ आय आर) नोंिववण्यात

वररषठ पोलीस ननररक्षक,तलासरी

आलेल्या आहे त. अज्ञात चोराींववरुध्ि

पढ
ु ील तपास पोलीस ववभागाचे स्तरावरुन करण्यात येत आहे.
नाही.

अधधकारी व ठे केिार सींगतमताने शासनाच्या पैशाचा िरु
ु पयोग करतात ही बाब खरी

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िराड (श्ज.सातारा) येथील बसस्थानिाच्या नुतनीिरणाचे िाम तातडीने पूणि िरण्याबाबत
(३८)

९००३८ (१६-०८-२०१७).

(मुांबादे वी) :

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटे ल

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कराड (स्ज.सातारा) येथील बसस्थानकाच्या नुतनीकरणाचे काम गेल्या वषशभरापासून चालू
असून माहे मे, २०१७ अखेरपयंत पूणश होणारे काम अद्यापही अपूणश अवस्थेत आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बसस्थानकावर वपण्याचे पाणी, स्वच्छतागह
ृ नसल्यामुळे प्रवाशाींना अडचणी
ननमाशण होत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती सिर बसस्थानकाचे कामकाज तातडीने पूणश करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) होय.
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या कराड बसस्थानकाचे काम पुणश होईपयंत बसस्थानकाच्या

आवारातच प्रवाशाींसाठी शेड उभारुन वाहतक
ू चालू ठे वण्यात आली आहे . सिर दठकाणी वपण्याचे
पाणी, स्वच्छतागह
ृ तसेच, लाई् व्यवस्था करण्यात आली आहे .

(३) सिर बसस्थानकामधील उपहारगह
ृ परवानाधारक याींनी राज्य पररवहन महामींडळाववरुध्ि
उच्च

न्यायालयात

िावा

िाखल

केल्याने,

तसेच,

वाळूची

कमतरता

या

कारणाींमळ
ु े

बसस्थानकाच्या कामस ववलींब झाला असून, जवळपास ९० ्क्के काम पुणश झाले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील रे लर पाशसांग बांद असलेबाबत
(३९)

९०२०० (१६-०८-२०१७).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.स. ३६६ (31)
(१) राज्यातील रे लर पामसींग गेल्या चार मदहन्यापासून बींि करण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामुळे रे लर उद्योगाला व प्रािे मशक पररवहन ववभागाला लाखोंचे आधथशक
नक
ु सान झाले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रे लर पामसींग बींि करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काही उपाययोजना केली आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबतची सद्यस्स्थती काय आहे ?
श्री. ददवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) केंद्रीय मो्ार वाहन ननयम,१९८९ च्या ननयम ९७(३) मध्ये ववदहत केलेली AIS:०४३-२००५
हायड्रोमलक ब्रेक्रकींग प्रणाली ही ३ ्नापेक्षा जास्त सकल भारक्षमता असलेल्या ॲग्रीकल्चरल
रे लरला बसववणे आवश्यक आहे . त्यामुळे ३ ्ना पयंतचे रे लसश व ज्या
ब्रेक्रकींग प्रणाली बसववलेली आहे अशा रे लसशची नोंिणी सरू
ु आहे.

रे लसशना हायड्रोमलक

(३) केंद्र शासनाने दि.०१.०४.२००९ नींतर उत्पािीत होणाऱ्या ॲग्रीकल्चरल रे लसशना हायड्रोमलक
ब्रेक्रकींग मसस््म असणे अननवायश केले आहे.

सिर तरतुिीच्या अींमलबजावणीस केंद्र शासनाने वेळोवेळी मुितवाढ दिली. तथावप, दि.

०१.०१.२०१७ नींतर मि
ु त वाढ न दिल्यामळ
ु े सिर तरति
ु ीची सध्या अींमलबजावणी सरू
ु आहे .

(४) रे लर उत्पािकाींच्या सींघ्नाींच्या ननवेिनावरून ॲग्रीकल्चरल रे लसशना हायड्रोमलक ब्रेक यींत्णा
बसववण्याचा आग्रह न धरता रे लसश नोंिणी करण्यास मान्यता ममळणेसाठी दि.२९.०८.२०१७
रोजीच्या पत्ान्वये राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास ववनींती करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य पररवहन ववभागामध्ये िमिचारी पदभरती परीक्षाबाबत
(४०)

९०३२७ (१६-०८-२०१७).

(चाळीसगाव) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ि , श्री.उन्मेश पाटील

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी महामींडळाने ववववध १४ हजार २४७ पिासाींठी अजश मागववल्यानींतर
फेब्रुवारी २०१७ पयशत महामींडळाकडे ४ लाख ९७ हजार ७५३ प्राप्त अजाशसाठी माहे एवप्रलमध्ये

घेतली जाणारी लेखी पररक्षाींची तारीख अद्याप पयशत घोवषत न झाल्याने उमेिवार अस्वस्थ
झाल्याचे माहे जुनच्या िस
ु ऱ्या आठवड्यात ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती त्वररत लेखी पररक्षा घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६६ (32)
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) चालक तथा वाहक पिाची लेखी परीक्षा दि.०२.०७.२०१७ रोजी घेण्यात आली आहे .
तसेच, सहाय्यक (कननषठ) पिाची लेखी परीक्षा दि.०९.०७.२०१७ व दि.३०.०७.२०१७ रोजी पार
पडली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यपररवहन महामांडळाने प्रवाशाांना आिवषित िरणारी वावषिि
सवलत िाडािची योजनाच मोडीत िाढली असल्याबाबत
(४१)

९०६३६ (१४-०८-२०१७).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु

(लातूर शहर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार
(वाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.भारत

भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती
ननमिला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),
श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य पररवहन महामींडळाने प्रवाशाींना आकवषशत

करणारी वावषशक सवलत काडाशची

योजनाच मोडीत काढली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली
आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वास्तववक राज्यपररवहन महामींडळाच्या प्रवाशी सींख्येत घ् होत असताींना
एस्ी महामींडळाने प्रवशाींना एस्ीकडे खेचून घेण्याऐवजी नवनव्या सुववधा िे णे आवश्यक आहे

मात् प्रवाशाींकररता सोयीस्कर सवलती आहे त त्याच बींि करण्यात येत असल्याने महामींडळास
ममळणारा महसल
ू बींि होत असल्याने हे महामींडळ डबघाईस आले आहे , हे लक्षात घेता शासन
त्वरीत आवश्यक कायशवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१) होय. सिरची योजना दिनाींक २२.०४.२०१७ पासन
ू बींि
करण्यात आली आहे .

(२) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे सिर योजनेचा मागील ५ वषाशचा आढावा घेतला असता,
महामींडळास सिर योजनेतून फायिा झालेला नसल्याने सिरची योजना बींि करण्यात आली
आहे .

राज्य पररवहन महामींडळाच्या प्रवासी सींख्येत घ् होऊ नये व प्रवासीवगश राज्य पररवहन
सेवेकडे आकवषशत व्हावा म्हणून राज्य पररवहन महामींडळाकडून ववववध योजना राबववण्यात येत

आहे त. राज्य पररवहन महामींडळाच्या ववभागामाफशत स्जल्हा ते तालक
ु ा तसेच तालुका ते

तालुका िरम्यान श्ल सेवा सुरु करण्यात आल्या आहे त. तसेच, प्रवाशाींची गरज व
मागणीप्रमाणे गाडयाींमध्ये वाढ अथवा सस
ु ूबत्करण करण्यात येते
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३६६ (33)

सातारा श्जल्हयातील वाांग–मराठवाडी प्रिल्पग्रस्ताांनी जमीन वाटपासह प्रलांबबत मागण्याांच्या
पूतत
ि ेसाठी जलाशयात उतरुन दठय्या आांदोलन िेले असल्याबाबत
(४२)

९०६९४ (१५-०८-२०१७).

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय मदत व पन
ु विसन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींग–मराठवाडी (स्ज.सातारा) तील प्रकल्पग्रस्ताींना सन २००७ च्या शासन ननणशयाप्रमाणे
जमीन वा्पासह प्रलींबबत मागण्याींच्या पूतत
श ेसाठी धरणग्रस्ताींनी जलाशयात उतरुन दठय्या
आींिोलन केले असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, या आींिोलनाची िखल घेऊन न्याय मागण्या मान्य करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) वाींग मराठवाडी प्रकल्पाने बाधधत एकूण १९२२ प्रकल्पग्रस्ताींपैकी २६८ प्रकल्पग्रस्ताींचे
पुनवशसन

सातारा

स्जल्हयात

उवशररत

१६५४

प्रकल्पग्रस्ताींचे

करण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे .

पुनवशसन

साींगली

स्जल्हयात

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पळधचल (ता.पोलादपूर, श्ज.रायगड) ग्रुप ग्रामपांचायत हददीतील गोलदरा येथे गावाजवळच
असणा-या मोरीजवळ रस्ता खचल्याबाबत

(४३)

९०९०५ (१६-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) पळधचल (ता.पोलािपूर, स्ज.रायगड) ग्रुप ग्रामपींचायत हििीतील गोलिरा येथे गावाजवळच
असणा-या मोरीजवळ रस्ता खचल्याने एस ्ी बस सेवा बींि करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, एस ्ी सेवा बींि केल्यामुळे पींचकोशीतील ग्रामस्थाींना ४ ते ६ क्रकलोमी्र
पायपी् करावी लागत असल्याचे ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त रस्ता तात्काळ िरु
ु स्त करुन एस ्ी बस सेवा सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

येत आहे ,

वि.स. ३६६ (34)
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) गोलिरा गावाजवळील मोरी खचल्याने
दि.०८.०६.२०१७ पासून बींि करण्यात आलेली सिर मागाशवरील राज्य पररवहन बससेवा रस्ता
िरु
श त चालू करण्यात आली आहे .
ु स्तीचे काम पुणश होताच दि. १५.०७.२०१७ पासून पुवव
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गोंददया श्जल्ह्यात सन २०१६ पासून लघु शसांचन ववभागाअांतगित येत असलेल्या तलावामध्ये
ववववध िारणास्तव मत्स व्यवसाय टें डर प्रकक्रया थाांबववल्याबाबत.

(४४)

९११०६ (१५-०८-२०१७).

श्री.सांजय परु ाम (आमगाव) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंदिया स्जल्ह्यात सन २०१६ पासून लघु मसींचन ववभागाअींतगशत येत असलेल्या
तलावामध्ये ववववध कारणास्तव मत्स व्यवसाय ्ें डर प्रक्रक्रया थाींबववण्यात आलेली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सिर ्ें डर प्रक्रक्रया थाींबववल्यामुळे स्जल्ह्यातील दढवर समाजाच्या हजारो
कु्ुींबाींना आपले उिर ननवाशह करणे कठीण झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती सिरील दढवर समाजाच्या उिरननवाशहासाठी शासनाने कोणती
उपाययोजना केलेली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. महादे व जानिर (०२-११-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे . तलाव ठे क्याने िे ण्याबाबतच्या दि.
२६.०६.२०१४ रोजीच्या शासन ननणशयास स्थधगती असल्यामळ
ु े ्ें डर प्रक्रक्रया थाींबववण्यात आलेली
होती.

(२) हे खरे नाही. तलाव ठे क्याने िे ण्याच्या शासन ननणशयाच्या स्थधगतीकाळात मस्च्छमाराींचे
नुकसान होऊ न िे ण्यासाठी मस्च्छमाराींना प्रनतमहा रू. ५००/- या प्रमाणे परवाना िे ण्यात येत
होता.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िसारा-नाशशि बससेवा पूवव
ि त सरु
ु िरण्याबाबत
(४५)

९१३०५ (१४-०८-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कसारा (स्ज.ठाणे) रे ल्वे स्थानकाबाहे र अवैध प्रवासी वाहतूक करणा-या वाहनाींचा गराडा
असल्याने कसारा-नामशकही एस्ी सेवा शहापरू आगाराने

बींि केली असल्याचे दिनाींक ५ मे,

२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय ?

वि.स. ३६६ (35)
(२) असल्यास, सिरील दठकाणी प्रवाशाींचा चाींगला प्रनतसाि असूनही बस फे-या बींि केल्यामळ
ु े
प्रवासी वगाशतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासन स्तरावरुन चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती कसारा-नामशक बससेवा पव
श त सरु
ू व
ु करण्याबाबत शासनाने काय
कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या शहापरू
आगाराकडून चालववण्यात येणाऱ्या ११ फेऱ्याींपैकी ८ फेऱ्या दिनाींक ०५.०५.२०१७ रोजी तात्पुरत्या

स्वरुपात स्थधगत करण्यात आल्या होत्या. सिरच्या फेऱ्या दिनाींक ०६.०५.२०१७ पासून पूवव
श त
सुरु करण्यात आल्या आहे त.

(४) सद्यस्स्थतीत कसारा व नामशक मागाशवर शहापूर आगार व नामशक ववभागाकडून ३२ फेऱ्या
व कसारा येथन
ू नामशक पररसरात जाणाऱ्या प्रवाशाींसाठी २७ फेऱ्या अशा एकूण ५९ फे-या
चालनात असल्याने नामशक व नामशक पररसरात जाणाऱ्या प्रवाशाींची गैरसोय झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बुलडाणा श्जल्हयातील मेहिर तालुक्यातील ११ गावाांना रस्त्याअांभावी
एसटी सेवा बांद असल्याबाबत

(४६)

९१४०० (१६-०८-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) लोणी काळे , नागेशवाडी, उ्ी, पाडा, पाडी, िािल
ु गव्हाण, दहवरा साबळे , जवळा, मोळी,

नेमतापूर, (ता.मेहकर, स्ज.बुलडाणा) इत्यािी ११ गावे रस्त्याअभावी एस ्ी पासून वींधचत
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या गावातील ववियाथी, शेतकरी, मजुर, नोकरिार, याींना पायी िस
ु -या
गावात येवून शहरात यावे लागते हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींिभाशत शासनाने चौकशी करून सिर गावाींना शहराला जोडणारे रस्ते
करून येथे एस ्ी सेवा सुरू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१) लोणी काळे , नागेशवाडी, उ्ी, पाडी, िािल
ु गव्हाण,

दहरवा साबळे , जवळा, मोळी, नेमतापूर या गावाींना प्रवासी वाहतूकीस रस्ता नसल्यामुळे राज्य
पररवहन बससेवा सरु
ु करण्यात आलेली नाही.

तथावप, पाडाश या गावास सकाळी १०.३० वा. व सायींकाळी १७.१५ वा. अशा िोन फेऱ्या

सुरु आहे त व सिर गावातील ववद्यार्थयांकररता ४० ववद्याथी पासेसचे ववतरण करण्यात आलेले
आहे त.

वि.स. ३६६ (36)
(२) होय.
(३) सिरबाबत स्जल्हा पररषि, बाींधकाम ववभाग, बुलढाणा याींना रस्ता राज्य पररवहन प्रवासी
बस वाहतक
ू ीस योग्य असल्याचे प्रमाणपत् पाठववण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वडूज (श्ज.सातारा) येथील औांध बस स्थानि सुश्स्थतीत ठे वण्याबाबत
(४७)

९२०७४ (१६-०८-२०१७).

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वडूज (स्ज.सातारा) येथील एस्ी आगाराच्या गैरकारभारामळ
ु े औींध येथे येणा-या प्रवासी,
भाववक, पयश्काींना औींध बसस्थानक हे सध्या गैरसोयीचे व अडगळीचे झाले असल्याने माहे
मे,२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, औींध बस स्थानकात
वा करण्यात येत आहे ,

सुस्स्थतीत ठे वण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) नाही.
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या औध बसस्थानकामध्ये प्रवाशाींकरीता वपण्याचे पाणी, लाई्,
शौचालय पाण्याची सुववधा उपलब्ध असून, वाहनतळाचे डाींबरीकरण सुस्स्थतीत आहे . त्यामळ
ु े
प्रवाशाींची गैरसोय झालेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
एसटी महामांडळाच्या नेवासा आगाराची (श्ज.अहमदनगर) श्रीरामपरू -रस्तापरू ही अनेि
वषािपासून सुरू असलेली मुक्िामी बस बांद िरण्यात आल्याबाबत

(४८)

९२२४१ (१४-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एस्ी महामींडळाच्या नेवासा आगाराची (स्ज.अहमिनगर) श्रीरामपूर-रस्तापूर ही अनेक
वषाशपासून सुरु असलेली मुक्कामी बस बींि करण्यात आली असून ही बस सेवा पूवव
श त सुरु

करावी अन्यथा तीव्र आींिोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थाींनी सींबधधत अधधका-याींना माहे जून,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरची एस.्ी. बस सेवा पूवव
श त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६६ (37)
श्री. ददवािर रावते (३०-१०-२०१७) :(१) व (२) श्रीरामपूर-रस्तापूर बसफेरी सुरु करण्याबाबत

ग्रामस्थाींनी आींिोलनाचा इशारा दिलेला नाही. परीं त,ू लोकप्रनतननधीींचे पत् प्राप्त झाल्यानुसार
दि.१५.०९.२०१७ पासून श्रीरामपूर-रस्तापूर फेरी पूवव
श तपणे सुरु करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील एसटी महामांडळाच्या योजना पुवव
ि त सुरु राहण्याबाबत
(४९)

९२५९३ (१६-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) राज्यातील एस्ी महामींडळाला तो्याला सामोरे जावे लागत असतानाच प्रवासी व उत्पन्न
वाढववण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी प्रवाशाींसाठी असलेल्या योजना बींि केल्या जात असल्याचे
माहे मे,२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रवाशाींची

होणारी गैरसोय तसेच एस्ी महामींडळाला २ ते ३ को्ीचा वषाशला

आधथशक तो्ा ्ाळण्यासाठी या योजना पुवव
श त सुरु राहण्याबाबतत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-११-२०१७) :(१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे चालववण्यात
येणारी रु.२००/- भरुन वावषशक सवलत काडश योजनेचा मागील ५ वषाशचा आढावा घेतला असता,
महामींडळास सिर योजनेतन
ू फायिा झालेला नसल्याने दि.२२.०४.२०१७ पासन
ू बींि करण्यात
आली आहे .

सिर योजना बींि केल्यामुळे राज्य पररवहन प्रवाशी सींख्येत घ् न होता उल् एवप्रल व

मे, २०१७ मध्ये प्रनतदिन प्रवाशी सींख्येत वाढ दिसून येत आहे.

राज्य पररवहन महामींडळाच्या प्रवासी सींख्ये त घ् होऊ नये व प्रवासीवगश राज्य पररवहन

सेवेकडे आकवषशत व्हावा म्हणून राज्य पररवहन महामींडळाकडून ववववध योजना राबववण्यात येत

आहे त. राज्य पररवहन महामींडळाच्या ववभागामाफशत स्जल्हा ते तालक
ु ा तसेच तालुका ते

तालुका िरम्यान श्ल सेवा सुरु करण्यात आल्या आहे त. तसेच, प्रवाशाींची गरज व
मागणीप्रमाणे गाडयाींमध्ये वाढ अथवा सस
ु ूबत्करण करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िल्याण डोंबबवलीतील ररक्षाचालिाांवर िारवाइि िरणेबाबत
(५०)

९२७०६ (१६-०८-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ि :

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३६६ (38)
(१) कल्याण डोंबबवली हद्दीतील ररक्षाचालक िािाधगरी करून गणवेश न घालणे, लायसन्स
नसणे, प्रवाशाींसोबत वाि घालणे, प्रसींगी प्रवाशाींना मारहाण, महीलाींची छे डछाड असे प्रकार
वाढत असल्याचे ननिशशनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,सिर ररक्षाचालींकाना पायबींि घालण्यासाठी कठोर कायिा करण्याची प्रवाशाींकडून
वारीं वार मागणी होत असल्याचे ननिशशनास आले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सिर ररक्षा धारकाींवर कारवाइश करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२) व (३) दि.०१.०४.२०१६ ते दि.३१.०७.२०१७ या कालावधीत २९१२ ऑ्ोररक्षा चालकाींची
गणवेश धारण करणे याकरीता तपासणी केली असता ४९१ िोषी ऑ्ोररक्षा चालकाींवर कारवाई
करून रू.५९,०००/-

इतकी

िीं ड

वसल
ू ी

करण्यात

आली

आहे .

तसेच

दि.१.०४.२०१६

ते

दि.३१.०७.२०१७ या कालावधीत ९१७० वाहनाींची तपासणी करून १५०३ वाहने िोषी आढळून
आली आहे . त्यापैकी ५४७ वाहनाींचा परवाना

व ४४३ वाहनाींची अनुज्ञप्ती ननलींबबत करण्यात

आली असन
ू रू.६०,७४,८५०/- इतके तडजोड शुल्क व रू.३१,९००/- इतके न्यायालयीन िीं ड वसूल
करण्यात आलेला आहे . तसेच ववनयभींगाच्या २ गन्
ु हयाींमध्ये कारवाई करण्यात आली असन
ू

िोषी ररक्षाचालकाींवर िीं डात्मक/ परवाना ननलींबन अशा प्रकारची कारवाई करण्यात येऊन पोलीस
स््े शनमध्ये गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

