अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वसई - ववरार शहर महानगरपाललिेच्या पवरवहन ववभागातफ
(१)

९११८ (०७-०४-२०१५).

६० नववन मागग सुरु िरण्यासबाबत
श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई - ववरार शहर महानगरपाललकेच्या पवरवहन ववगागातफ ६० नववन मागग सुरु
करण्यासा र वरलनल रानान्सपो्ग

थॉरवर्ी,

ाणे याींचेकडून परवानगी लमळणेसा र माहे

लानेवारी, २०१४ मध्ये व तपूपूवम मागील १ वर्ागपासून प्रस्ताव सा र करण्यात ाला ाहे , हे
खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स रहू प्रस्तावाबाबत शासनाने कोण्ता रनणगय तेतला ाहे ,
(३) अपूयापी रनणगय तेतला नसल्यास, त्याची सवगसारारण कारणे काय ाहे त,
(४) तसेच वसई-ववरार महानगरपाललका हद्दीतील वाढती लोकसींख्या ववचारात ते न वसई-ववरार
शहर

महानगरपाललकेच्या

पवरवहन

ववगागातफ

पा ववण्यात

ालेल्या

स रहू प्रस्तावास
ववनाववलींब मींलूरी लमळण्याच्यादृष्ष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ाहे ?

श्री. हदवािर रावते (२४-११-२०१७) : (१) होय, तॉावप स र प्रस्तावातील मागग हे मुींबई
महानगर क्षेत्र पवरवहन प्राधरकरण क्षेत्राबाहे रील व राज्याबाहे रील

े खील ाहे त.

(२), (३) व (४) मुींबई महानगर क्षेत्रातील सवग महानगरपाललका पवरवहन उपक्रमाींना मुींबई
महानगर क्षेत्रात सवगत्र प्रवासी सेवा

े ण्यास मींलूरी

े ण्यात ालीाहे . फत त त्या सेवेची

सुरुवात ककीं वा शेव् त्याींच्या स्वत:च्या हद्दीत असणे ावश्यक ाहे . त्यानुसार पवरवहन

उपक्रमाींनी सींबींरीत प्रा े लशक पवरवहन कायागलयाकडून परवाने घ्यावेत, असा रनणगय मुींबई
महानगर क्षेत्र पवरवहन प्राधरकरणाने तेतलेला ाहे . तसेच द . ०५ थगस््, २०१० च्या
प्राधरकरणाच्या
नगरपवरर्

बै कीत

वसई-ववरार

महानगरपाललका

व

नालासोपारा-नवतर-माणणकपूर

याींच्या सींयुत त पवरवहन सेवेस फत त शहरी क्षेत्रात प्रवासी वाहतक
ू करण्यासा र ५०

खालगी बसेस गाडे करारावर तेण्यास व पुरव ा ाराशी योग्य करार करुन काही अ्ीींचे अरीन

वव.स. ४०० (2)
राहून परवागनी द ली ाहे. तसेच वसई-ववरार शहर महानगरपाललका पवरवहन उपक्रमास
एकूण ४८ मागागवर ्प्पा वाहतूकीचे परवाने मींलरू केले ाहे त. मब
ुीं ई महानगर क्षेत्र पवरवहन
प्राधरकरण क्षेत्राबाहे रील व राज्याबाहे रील मागग परवाने
पवरवहन प्राधरकरणास नाहीत.

े ण्याचे अधरकारी मींब
ु ई महानगर क्षेत्र

___________
महाराष्ट्राच्या आच्छाड सीमावती तपासणी नाक्यावर गुजरातपेिा िमी
महसल
ू गोळा होत असल्याबाबत

(२)

२१२७५ (०६-०८-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरानाच्या ाच्छाड सीमावतम तपासणी नात यावर २००९-१० या ाधॉगक वर्ागत अवता
४० को्ी रुपयाींचा महसल
ू गोळा झाला असताना गुलरातच्या नात यावर मात्र ७० को्ीचा
महसल
ू गोळा झाल्याचे द नाींक २६ एवप्रल, २०१५ रोली वा त्यासम
ु ारास रन शगनास ाले ाहे ,
हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, एकाच द काणच्या
ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

ोन नात यावरील महसूलात इतकी तफावत रनमागण झालेली

(३) असल्यास, सीमेवरील ाच्छाड सीमा तपासणी नात यावरचा गैरव्यवहार रोखण्यासा र राज्य
सरकारने सुरु केलेल्या अत्यारुरनक यींत्रणेचा वापर होत नसल्याचे रन शगनास ाले ाहे , हे
खरे ाहे काय,

(४) असल्यास, उत त प्रकरणी चौकशी करण्यात ाली ाहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार सींबींधरत अधरकारी/कमगचारी याींच्याववरुध्
ाली ाहे वा येत ाहे ,

कोणती कारवाई करण्यात

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त?
श्री. हदवािर रावते (२५-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) होय, तॉावप, सन २०१४-१५ मध्ये गल
ु रातच्या लगल्लाड सीमा तपासणी नात यावर रु.६६.२७
को्ी व महाराषरानाच्या ाच्छाड नात यावर रु.५९.४५ को्ी वसूली झाली असून सन २००९-१०
पेक्षा तफावत कमी झाल्याचे द सन
ू येते.
(३) नाही.

द नाींक १२.०८.२०१२ पासून ाच्छाड सीमा तपासणी नाका

ापचरी येॉे स्ॉलाींतरीत करुन

स र नात याचे ाररु नकीकरण झाले ाहे . त्यामळ
ु े स र नात यावर वाहनाींची तपासणी करण्यात
ये न

ीं डात्मक कारवाई करण्यात येते.

(४), (५) व (६) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________

वव.स. ४०० (3)
भूसावळ (जज.जळगाव) येथे सहाय्यि प्रादे लशि पवरवहन िायागलय मांजूर िरण्याबाबत
(३)

२४८९३ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गुसावळ (जल.लळगाव) येॉे सहाय्यक प्रा े लशक पवरवहन कायागलय मींलूर करण्याबाबत
तत्कालीन ववरोरी पक्ष नेत्याींनी द नाींक २२ मे, २०१२ रोली मा.मुख्यमींत्री याींच्यासोबत पवरवहन
कायागलय मींलूरी बाबत चचाग केली, हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, त्याबाबतची पत्र क्र. पकारन ०६१२/प्र.क्र (१९०) पवरवहन-४ व् ारे मा.पवरवहन
ायत 
ु त याींना सधू चत केले हेाते, हे खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, उत त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात ाली ाहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती गस
ु ावळ येॉे सहायक पवरवहन कायागलय सुरु करण्याबाबत
शासनाने काय कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) व (२) लून, २०१२ मध्ये मींत्रालयात लागलेल्या
ागीमध्ये

या

ववगागातील

अलगलेख

लळाले

ाहे त.

सबब,

उत त

बाबतची

मादहती

अलगलेखावरुन द सून येत नाही.

(३) व (४) पवरवहन कायागलयाचे ववगालन करुन नववन पवरवहन कायागलय रनमागण करण्यासा र
पूवम रनजश्चत केलेले रनकर्ाींची तपासणी कन न अहवाल सा र करण्यासा र अपर पवरवहन
ायुत त याींच्या अध्यक्षतेखाली अ्यास ग्ाची स्ॉापना करण्यात ाली ाहे .
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
राज्यातील वरिा परमीट नूतनीिरणामध्ये िेलेल्या दरवाढी बाबत
(४)

४१०१२ (२८-०४-२०१६).

श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी), श्री.हदलीप
वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) प्रा े लशक पवरवहन ववगागाने थ्ो वरक्षाचा परवाना नुतनीकरण करण्यासा र
रुपयाींवरुन

हा हलार रुपये शुल्कवाढ करण्याचा रनणगय माहे लानेवारी, २०१६ वा त्या

ोनशे
रम्यान

तेतला ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, या रनणगयाच्या अनर्
ु ींगाने द नाींक १६ लानेवारी, २०१६ पयंत हरकती मागववल्या
होत्या हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, ककती हरकती प्रा े लशक पवरवहन ववगागाकडे प्राप्त झाल्या ाहे त, त्याींचे
ॉोडत यात स्वरुप काय ाहे ,

वव.स. ४०० (4)
(४) असल्यास, स र

रवाढ रद्द होणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत

ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त

?

श्री.

(१)

हदवािर

रावते

(२४-०१-२०१८)

:

शासन

अधरसच
ू ना

क्रमाींक

एमव्हीार

०८१५/प्र.क्र.३८७/पवर-२, द .१०/०२/२०१६ नुसार महाराषरान मो्ार वाहन रनयम, १९८९ च्या रनयम
७५ मरील परवान्याींच्या ववववर शल्
ु काींमध्ये वाढ करण्यात ाली होती.
(२) हे खरे ाहे .

(३) सींपूणग राज्यातून २४ हरकती व सच
ू ना लनतेकडून व ववववर सींत्नाींकडून पवरवहन

ायुत त कायागलयास प्राप्त झाल्या ाहे त. परवाना शुल्क रद्द करावे, कमी करावे, पूवमप्रमाणेच
असावे, मदहलाींना सींपूणग माफ असावे, वाढ अवालवी ाहे अशा स्वरुपाच्या सूचना व हरकती
प्राप्त झालेल्या ाहे त.

(४) वाढीव शुल्काबाबत पन
ु ववगचार करुन शासनाच्या द .१३/०७/२०१६ रोलीच्या अधरसूचनेपूवारे
वाढीव शुल्क कमी करण्यात ाले ाहे ..
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
अमरावती प्रादे लशि पवरवहन िायागलयाबाहे र चार ते पाच अनधधिृत
मोबाईल पीयस
ू ी िेंद्रािडून लुट िेली जात असल्याबाबत

(५)

४३१२५

(२८-०४-२०१६).

प्रा.ववरें द्र

जगताप

(धामणगाव

रे ल्वे),

श्री.अलमन

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

पटे ल

सन्माननीय

पवरवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती प्रा े लशक पवरवहन कायागलयाबाहे र चार ते पाच अनधरकृत मोबाईल पीयूसी
केंद्राकडून लु् केली लात असल्याचे माहे थगस््, २०१५ मध्ये वा त्या

रम्यान रन शगनास

ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, अमरावती शहरात अनधरकृत पीयस
ू ी से्ींर सरु
ु असल्याचे रन शगनास ाले
असुनही त्याकडे पवरवहन ववगागाच्या अधरकाऱयाींकडून
ाधॉगक वपळवणूक होत ाहे हे ही खरे ाहे काय,

ल
ग केले लात असल्याने नागवरकाींची
ु क्ष

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती अमरावती शहरात अनधरकृत पीयूसी से्ींर बीं

करण्याबाबत तसेच

नागवरकाींची ाधॉगक वपळवणक
ू ॉाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत ाहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०१-२०१८) : (१) नाही.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ४०० (5)
(३) व (४) अमरावती जलल््यात द .२२/०३/२०१६ पयंत १६ वायु प्र र्
ु ण रनयींत्रण तपासणी
केंद्राला मान्यता

े ण्यात ाली ाहे . त्यापैकी २ मोबाईल पीयस
ु ी सें्र असून इतर १४ स्ॉायी

पीयस
ु ी सें्र ाहे त. स र केंद्राींची मो्ार वाहन रनरीक्षक याींच्यामाफगत वेळोवेळी तपासणी
करुन तेण्यात येते. अरनयलमतता ाढळल्यास प्र र्
ु ण रनयींत्रण तपासणी केंद्रावर कायगवाही

करण्यात येत.े एका प्र र्
ु ण रनयींत्रण केंद्रामध्ये अरनयलमतता ाढळल्याने त्या केंद्राचे प्राधरकार
रद्द करण्यात ाले ाहे . इतर प्र र्
ु ण रनयींत्रण तपासणी केंद्राच्या बाबतीत तक्रार व त्याींच्या
कामात अरनयलमतता ाढळलेली नाही.
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
राज्य पवरवहन ववभागाने मुांबई उपनगरात महहला चालिाांना
ॲटोवरिा परवान्यामध्ये ठे वलेले आरिण

(६)

४४३८१ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )ग :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पवरवहन ववगागाने मुींबई उपनगरात मदहला चालकाींना ॲ्ोवरक्षा परवान्यामध्ये
ारक्षण

े वले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स र थ्ो वरक्षाींचा रीं ग वेगळा

े वण्याचा रनणगयही तेण्यात ाला ाहे , हे ही

खरे ाहे काय,
(३) असल्यास, ातापयंत ककती मदहलाींना ॲ्ो वरक्षाच्या परवान्याचे ववतरण करण्यात ाले
ाहे ,

(४) असल्यास, राज्य पवरवहन ववगागाने मुींबई उपनगरात मदहला चालकाींना ॲ्ोवरक्षा
परवान्यामध्ये ारक्षण

े वण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) मींब
ु ई महानगर क्षेत्रात द .२३/०५/२०१६ पयंत एकूण १०३ इरा ापत्रे वा्प करण्यात ाली
ाहे त.

(४) थ्ोवरक्षा परवाना वा्पामध्ये मदहलाींकवरता ५% परवाने ारक्षक्षत

े वण्यात ाले ाहे त.

त्यामुळे मुींबई महानगर क्षेत्रात एकूण ३५, ६२८ पैकी १३१६ परवाने मदहलाींसा र ारक्षक्षत
ाहे त. पुरेशा मदहला अलग ार उपलब्र न झाल्यास स र परवाने मदहलाींसा र राखून

े वून

लसलसा मदहला उमे वार बॅच / लायसन्स प्राप्त करुन अलग करतील तसे त्याींना प्रॉम
प्रारान्य

े न स र ारक्षक्षत परवान्याींचे वा्प करण्याचे रोरण

(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________

रववण्यात ाले ाहे .
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महाराष्ट्र वरिा चालि सांघटनेचे इचलिरां जी येथे प्राांत िायागलयावर िाढलेला मोचाग
(७)

४६३१४ (२८-०४-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) नवीन परमी् फी वाढ व वरक्ष परमी्मध्ये नूतनीकरण रद्द करावे व परवाना

नुतनीकरणाची मु त पाच वर् करण्यात यावी या मागणीसा र महाराषरान वरक्षा चालक
सींत्नेमाफगत इचलकरीं ली सहाय्यक प्रा े लशक कायागलयावर माचागचे ायोलन करण्यात ाले
होते, हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, स र मागणीनस
ु ार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री.

हदवािर

रावते

(२४-०१-२०१८)

:

(१)

शासन

अधरसच
ु ना

क्रमाींक

एमव्हीार-

०८४५/प्र.क्र.३८७/पवर-२, द .१०/०२/२०१६ नुसार मो्ार वाहन रनयम, १९८९ च्या रनयम ७५

मरील परवान्याींच्या ववववर शुल्काींमध्ये वाढ करण्यात ाली होती. याववर्यी इचलकरीं ली प्राींत
कायागलयावर मोचाग काढण्यात ाला होता.
(२)

परवान्याींच्या

ववववर

शल्
ु कामध्ये

केलेल्या

वाढीबाबत

मा.मींत्री

(पवरवहन)

याींच्या

अध्यक्षतेखाली महाराषरान राज्य, रानक, ्े म्पो, ्ँ कसग, बस वाहतूक महासींत, मुींबई याींच्यासमवेत
द .०५/०३/२०१६ रोली बै क सींपन्न झाली. त्यानुर्ींगाने शुल्क कमी करण्यात ाले असून
द .१३/०७/२०१६ च्या अधरसुचनेनस
ु ार सुरारणा करण्यात ाली ाहे .
(३) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
ववद्यार्थयाांच्या सुरितेबाबत स्िुल बस धोरण आखण्याबाबत
(८)

४६९३१ (२८-०४-२०१६).

श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु जापूर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव
रे ल्वे), श्री.सनु नल लशांदे (वरळी) :
काय :-

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य शासनाकडून ववपूयार्थयांच्या सुरक्षतेबाबत स्कुल बस रोरण ाखण्यात ाले होते हे
खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स रील स्कुल बस रोरणाची शासनाकडून अींमलबलावणी करण्यात ाली
नसल्याचे माहे लानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान रन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, स्कूल बस रोरणाची लवकरात लवकर अींमलबलावणी करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
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श्री.

हदवािर

रावते

(२२-०१-२०१८)

:

(१)

राज्यातील

शालेय

ववपूयार्थयांच्या

सुरक्षक्षत

वाहतुकीसा र महाराषरान शासनाच्या पवरवहन ववगागाच्या द .२२/०३/२०११ च्या अधरसूचनेनुसार
महाराषरान मो्ार वाहन (स्कूल बस ववरनयम) रनयम, २०११ केले ाहे त.
(२) हे खरे नाही.

स र स्कूल बस रनयमावलीची अींमलबलावणी करण्यात येत ाहे.

(३) व ४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
ग्राहि सांरिण सांस्थेसह सवग स्तरावरून पुणे शहरात
हे ल्मेटसक्तीला तीव्र ववरोध होत असल्याबाबत

(९)

४८१८५

(२८-०४-२०१६).

(मुांबादे वी) :

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला),

श्री.अलमन

पटे ल

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरात ग्राहक सींरक्षण सींस्ॉेसह सवग स्तरावन न हे ल्मे्सत तीला तीव्र ववरोर होत
असल्याचे माहे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये वा त्या
(२) असल्यास, शहरात

रम्यान रन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय,

च
ु ाकी वाहनाींचा वेग मयागद त असतो त्यामुळे शहरात हे ल्मे्सत ती

करण्याऐवली महामागांवर करण्याची ावश्यकता ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ा े शानुसार महाराषरान शासनाने द .१७/०१/२००५ च्या
अधरसच
ू नेपूवारे राज्यात सवगत्र

च
ु ाकी वाहन चालववणाऱया व पा रमागे बसणाऱया व्यत तीने

हे ल्मे् पवररान करणे ावश्यक करण्यात ाले ाहे .
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

वरिा परलमटच्या लॉटरीमध्ये नांबर लागन
ू ही परवान्यासाठी
अजग िेलेल्याांमध्ये ननमागण झालेला गोंधळ

(१०)

४८२३६

(हडपसर) :

(२८-०४-२०१६).

श्रीमती

माधुरी

लमसाळ

(पवगती),

श्री.योगेश

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

हटळे िर

(१) वरक्षा परलम्च्या लर्रीमध्ये नींबर लागूनही प्रा े लशक पवरवहन कायागलयाकडून एसएमएस
न ाल्याने परवान्यासा र अलग केलेल्याींमध्ये गोंरळ रनमागण झाल्याचा प्रकार समोर ाल्याची
मादहती माहे लानेवारी २०१६ च्या शेव्च्या ा वड्यात रन शगनास ाली, हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, सोडतीच्या या ीत काही द काणी नाव ाणण वाहन चालववण्याच्या परवान्याचा
क्रमाींक एकाच व्यत तीचा असन
ू बॅल क्रमाींक

ोन व्यत तीींच्या नावाींवर असल्यामुळे अनेकाींना

मनस्ताप सहन करावा लागला, हे ही खरे ाहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

थ्ोवरक्षा

परवाना

लमळण्यासा र

इच्छुक

व

पात्र

अलग ाराींकडून

थनलाईन

अलग

मागववण्यात ाले होते. अलग ाराने ापली खरी मादहती गरणे ावश्यक होते. तॉावप, पुण,े
वपींपरी-धचींचवड,
उमे वाराींच्या

नालशक,

या ीमध्ये

सोलापरू ,

एकूण

३

औरीं गाबा

व

प्रकरणात

एकाच

नागपूर

पवरवहन

क्रमाींकाचे

बॅच

ववगागाच्या
क्रमाींक

यशस्वी

अलग ाराींनी

नों ववल्याचे रन शगनास ाले ाहे.
(३) स र बॅच क्रमाींक तपासणी करण्यासा र प्रा े लशक पवरवहन अधरकारी, मो्ार वाहन
रनरीक्षक व

ोन ववरष

ललवपक याींची सलमती स्ॉापन करण्यात ाली ाहे . ज्या अलग ाराचा

बॅच क्रमाींक योग्य असेल त्या उमे वारास परवाना

े ण्याची कायगवाही करण्यात येत ाहे.

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
राज्यातील सवग दच
ु ािी चालिाांना हे ल्मेट सक्तीचे िरण्याबाबत
(११)

५२१७५ (२८-०४-२०१६).

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सवग

च
ु ाकी चालकाींना तसेच मागे बसणाऱयाला हे ल्मे् वापरणे सत तीचे

करण्याचा रनणगय राज्य शासनाने तेतला ाहे हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, हे ल्मे् सत तीचे करण्याचा रनणगय तेण्याची कारणे काय ाहे त,

(३) असल्यास, राज्यात हे ल्मे् उपलब्रता मयागद त असल्यामळ
ु े हे ल्मे्च्या वापराच्या
रनणगयाची अींमलबलावणी करण्यात येणारी अडचण
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

रू करण्याबाबत शासनाने कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) मा.उच्च न्यायालय तसेच मा.सवोच्च न्यायालय याींच्या ा े शानस
ु ार महाराषरान शासनाने
द .१७/०१/२००५ च्या अधरसूचनेपूवारे सींपूणग राज्यात मो्ार सायकल चालववणाऱया ककीं वा
रतच्यावरुन प्रवास करणाऱया प्रत्येक व्यत तीने हे ल्मे् पवररान करणे बींरनकारक केले
ाहे .
(३) सींपूणग राज्यात हे ल्मे् वापरण्याच्या रनयमाची एकाच वेळी अींमलबलावणी सुरु केल्यामुळे

हे ल्मे्ची उपलब्रता व त्याच्या ककीं मतीबाबत लनतेस काही अडचणीींना तोंड पूयावे लागले.
त्यामुळे

शासनाने

मा.उच्च

न्यायालयास

हे ल्मे्

सत तीच्या

रनयमाची

्प्प्या्प्प्याने

अींमलबलावणी करण्याची परवानगी लमळावी अशी ववनींती केली व स र प्रकरणी मा.उच्च
न्यायालयाने द .०१/०४/२००५ पासन
ू ४ ्प्प्याींमध्ये सींपूणग राज्यात हे ल्मे् सत ती करावी, असे

वव.स. ४०० (9)
ा े श द .०३/०३/२००५ रोली द ले व त्यानुर्ींगाने द .२४/०३/२००५ ची अधरसूचना रनगगलमत
करण्यात ाली.
हे ल्मे्

सन २०१६ मध्ये पवरवहन ायत 
ु त कायागलयात द .०२/०३/२०१६ रोली सवग

उत्पा काींसोबत

बै क

तेण्यात

अींमलबलावणी करण्याबाबत योग्य सूचना

ाली

व

त्याींना

हे ल्मे्

वापराच्या

च
ु ाकी व

रनणगयाची

े ण्यात ाल्या ाहे त.

(४) प्रश्न उपूगवत नाही.

___________
शेतिऱयाांनी खरे दी िेलेल्या रॅ क्टरची पालसांग सहा-सहा महहने प्रलांबबत असल्याबाबत.
(१२)

५२४५९ (२८-०४-२०१६).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)गींडारा जलल््यातील बहुतेक शेतकऱयाींनी शेती व्यवसायाकरीता खरे ी केलेल्या रानॅ त ्रची
उपप्रा े लशक पवरवहन ववगागाकडुन (ार्ीओ) सहा-सहा मदहने पालसींग होत नसल्याच्या तक्रारी
शेतकऱयाींकडून प्राप्त ाहे त, हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, त्या सहा मदहन्याच्या कालावरीत शेतकऱयाींनी रानॅ त ्र शेतात नेण्यासा र
रस्त्यावर काढले की तात्काळ ार्ीओ चे रनरीक्षक त्याींच्यावर
ाकारतात, हे ही खरे ाहे काय,

ीं ड ाकारुन ावाढव्य शुल्क

(३) असल्यास, कोणत्याही वाहनाचे पालसींग करण्यासा र पवरवहन ववगागाकडून कालावरी नेमुन

द ला ाहे काय, तसेच शेतकऱयाींनी खरे ी केलेल्या रानॅ त ्रची पालसींग तातडीने करण्याचे ा े श
े ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.
कृवर् ववर्यक कामाकवरता वाहन नों णी केल्यानींतर, करमाफी तेतल्यानींतर त्या

वाहनाचा उपयोग केवळ शेतीववर्य कामाकवरता करणे ावश्यक ाहे . अशी वाहने वाणणजज्यक
कामाकवरता

वापरताना

वायुवेग

तरतु ीनुसार कायगवाही करुन

पॉकास

ाढळल्यास

मो्ार

वाहन

अधररनयमातील

ीं ड व कर वसल
ु केला लातो.

(३) उप प्रा े लशक पवरवहन कायागलय, गींडारा याींच्या कायागलयात रानॅ त ्र नों णी कवरता पवरपूणग
अलग सा र केल्यापासून १५ द वसाींच्या ात नों णी धचन्ह व नों णी प्रमाणपत्र रनगगलमत केले

लाते. अलागत त्र्
ग ा झाल्यावर अलग ारास त्ववरत नों णी धचन्ह व
ु ी ाढळल्यास त्र्
ु ीींची पत
ू त
नों णी प्रमाणपत्र

े ण्यात येतात.

(४) प्रश्न उपूगवत नाही.
___________
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नालशि शहरात प्रादे लशि पवरवहन ववभागाच्या िायागलयात ववनाहे ल्मेट
आणण सीटबेल्ट लशवाय वाहनचालि प्रवेश िरीत असल्याबाबत
(१३)

५२८८० (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक शहरात रस्ता सुरक्षा अलगयाींनातगगत हे ल्मे् ाणण सी्बेल््चे फाय े साींगत

असताना प्रा े लशक पवरवहन ववगागाच्या कायागलयात ववनाहे ल्मे् ाणण सी्बेल्् लशवाय
वाहनचालक प्रवेश करीत असल्याचे माहे लानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास
ाले, हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती स रचे रनयम मोडणाऱया या कमगचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) नालशक प्रा े लशक पवरवहन कायागलयात ववनाहे ल्मे् ाणण सी्बेल्् लशवाय प्रवेश
करणाऱया ९६६ वाहनचालकाींवर कारवाई करुन १,१६,०००/- इतका
४८९ लोकाींना

ोन तासाींचे समप
ु े शन करण्यात ाले ाहे .

ीं ड वसूल केला ाहे . तसेच

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
वाांद्रे पूवग येथे प्रवाशाांची फसवणूि िरणाऱया वरिाचालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(१४)

५४०७६ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.अतुल

भातखळिर

(ववलेपाल), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :
खुलासा करतील काय :-

(िाांहदवली

पूव)ग ,

अॅड.पराग

अळवणी

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) वाींद्रे पूवग रे ल्वेस्ॉानकाबाहे र वरक्षाचालक मोठ्या प्रमाणात ३ पेक्षा अधरक प्रवासी बसववत
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) त्याचप्रमाणे, हे वरक्षाचालक शेअर वरक्षाच्या नावाखाली खूप लास्त गाडे ाकान न प्रवाशाींची
फसवणूक करतात, हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती या वरक्षाचालकाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
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श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) हे खरे ाहे .
(२) अशा पध् तीच्या तक्रारी प्रा े लशक पवरवहन कायागलय, मुींबई (पजश्चम) या कायागलयात
प्राप्त झाल्याचे द सन
ू येते.

(३) प्रा े लशक पवरवहन कायागलय, मुींबई (पजश्चम) या कायागलयाच्या वायुवेग पॉकामाफगत
उपरोत त गागामध्ये तपासणी केली असून

ोर्ी ाढळलेल्या वरक्षाींवर कारवाई केली ाहे .

(४) द नाींक १ माचग,२०१६ ते ३१ थगस््, २०१६ या कालावरीत एकूण २०७ वाहने तपासलेली
ाहे त. एकूण १८ वाहने अ्कावून
तडलोड शल्
ु क

वसल
ु

े वण्यात ालेली ाहे त. तसेच रुपये ३१,१००/- इतके

करण्यात ाले

असन
ू

रुपये

१६,०००/-

इतका

न्यायालयीन

ीं ड

ाकारण्यात ाला ाहे . तसेच ५ वाहनाींचा परवाना रनलींबबत करण्यात ाला ाहे .
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
मुांबईत प्रवाशाांच्या सुववधेसाठी वरिाचालिाांनी आपल्या वरिाांमध्ये पोलीस, पवरवहन ववभाग व
महहला अत्याचार ववरोधी ववभागाचा लॅ लमनेटेड िेलेला हे ल्पलाईन क्रमाांि लावण्याबाबत

(१५)

५५४९६ (२४-०८-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईत प्रवाशाींच्या सुववरेसा र वरक्षाचालकाींनी ापल्या वरक्षाींमध्ये पोलीस, पवरवहन ववगाग

व मदहला अत्याचार ववरोरी ववगागाचा लॅ लमने्ेड केलेला हे ल्पलाईन क्रमाींक लावणे बींरनकारक
असतानाही या रनयमाींची अींमलबलावणी होत नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान
रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, रनयमाींचे पालन न करणाऱया वरक्षाचालकाींवर शासनाने कोणती कायगवाही केली
ाहे वा करण्यात येत ाहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
मुींबईतील सवग वरक्षाींमध्ये/्ॅ त सीींमध्ये स र क्रमाींक असलेले जस््कसग लावण्यात ाले

ाहे त. तॉावप तपासणी रम्यान जस््कसग न ाढळल्यास जस््कसग लावण्याच्या सूचना

े ण्यात

येतात. स र योलनेची अींमलबलावणी रनयलमतपणे होत ाहे.
(२) व (३) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

बुलढाणा जजल््यातील पवरवहन महामांडळाचे ९ चालिाांना १४ महहने
सेवा िेल्यानांतर सेवेतून िमी िेल्याबाबत

(१६)

६३०९८ (२४-०८-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील

वव.स. ४०० (12)
(१) बुलढाणा जलल््यातील पवरवहन महामींडळाचे ९ चालकाींना रीं ग अींरत्व असल्यामुळे त्याींना

सुरक्षा रक्षक म्हणुन नेमणुका द ल्यानींतर १४ मदहने सेवा केल्यानींतर द नाींक १.९.२०१५ रोली
सेवेतन
ू कमी केले असल्याचे माहे लन
ू , २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास ाले ाहे , हे
खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, या चालकाींना न्याय लमळण्यासा र शासनाकडून काय कायगवाही करण्यात ाली
ाहे वा येत ाहे ,
(३)

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१३-११-२०१७) : (१) राज्य पवरवहन बुलढाणा ववगागामध्ये एकूण २१
चालकाींना रीं गअींरत्व या कारणास्तव जलल्हा शल्य धचककत्सक व वैपूयकीय

मींडळ, अकोला

याींनी वैपूयकीयदृष्ष्या अपात्र केले.
तपूनींतर स र चालकाींना फेर तपासणीसा र वैपूयकीय मींडळ, अकोला याींच्याकडे
पुन:श्च पा ववण्यात ाले असता त्याींनी स र चालकाींना रीं गाींरळे पणा नसल्याबाबतचा

ाखला

द ला.

स र २१ चालकाींपैकी १ चालक कमगचा-याने राजलनामा द ला ाहे , १ चालक
कमगचारी चालक प ामध्ये अ यापही रुलू झालेले नाहीत, १ चालक कमगचारी सुरक्षा रक्षक प ी
रुलू झालेले ाहे त. ८ चालक कमगचारी चालक प ामध्ये रुलू झालेले ाहे त व १० चालक
कमगचारी कतगव्यावर रुलू झालेले नसून त्याींची प्रकरणे न्यायप्रववष

ाहे त. स र १० चालक

कमगचा-याींना मा.औपूयोधगक न्यायालय याींनी सुरक्षा रक्षक प ी काम करण्यासा र ा े श द ले
होते. परीं त,ु औपूयोधगक न्यायालयाच्या रनकालाववरुध्
अपील

महामींडळातफ मा.उच्च न्यायालयात

ाखल करण्यात ाले असन
ू त्यावर मा.उच्च न्यायालयाने स्ॉगन ा े श द ला ाहे .

(२) राज्य पवरवहन सेवेत असताना चालकास रीं ग ाींरळे पणा या कारणास्तव वैपूयकीयदृष्ष्या

अपात्र केल्यास अशा प्रकरणी करावयाच्या कायगवाहीबाबत महामींडळाने रनणगय ते न मागग शगक
पवरपत्रकीय सूचना प्रसारीत केल्या ाहे त.
(३) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
मुांबईत स्िूलबस मध्ये महहला बसवाहि (िांडक्टर) नेमण्याबाबत
(१७)

६५०५१ (२६-१०-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत स्कूल बसमध्ये ने ाण करताना शालेय ववपूयार्थयांच्या सरु क्षक्षततेचा प्रश्न रनमागण
झाला असून यात खास कन न मल
ु ीींच्या सुरक्षेचा मुद्दा गींगीर ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स्कूल बस चालववण्यासा र मदहला चालक नेमण्याचा शासन ववचार करीत
असल्याचे द नाींक २८ लून २०१६ रोली वा त्यासुमारास रन शगनास ाले ाहे , हे ही खरे ाहे
काय,

वव.स. ४०० (13)
(३) असल्यास, स्कूल बस मध्ये मुलीींवर अत्याचार करणाऱयामध्ये बसवाहक असल्याचे बऱयाच
वेळा रन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय,

(४) असल्यास, बसमरील मल
प्रत्येक
ु ामल
ु ीींशी प्रत्यक्ष सींपकग बसवाहकाचा येतो म्हणन
ू

स्कूलबस मध्ये मदहला बसवाहक (कींडत ्र) नेमण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत ाहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१४-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे ाहे .
(२) हे खरे नाही. अशा ाशयाची द नाींक २८.०६.२०१६ रोली वत्ृ तपत्रात बातमी प्रलसध्

झाली

होती.

(३) व (४) स्कुलबसमरील ववपूयार्थयागची सुरक्षा लक्षात तेवन
ू शासनाने

महाराषरान मो्ार वाहन

(स्कूल बस करीता ववरनयम) रनयम, २०११ लागू केले ाहे त. त्यानस
ु ार स्कुल बसमध्ये प्रवास
करणाऱया ववपूयार्थयागना चढताना ककीं वा उतरताना ाणण सींपूणग प्रवासाच्या वेळी सवगसामान्यपणे
त्याींच्या सुरक्षेची काळली तेईल याकरीता बसमध्ये मदहला सहवतम नेमण्याची रनयमात तरतू

ाहे . स र रनयमानुसार शालेय ववपूयार्थयांच्या सुरक्षक्षत वाहतूकीसा र स्कुल बस रनयमावलीची
प्रगावीपणे अींमलबलावणी करण्याबाबत राज्यातील सवग प्रा े लशक पवरवहन प्राधरकरणाींना
वेळोळी सच
ू ना लारी करण्यात ालेल्या ाहे त.
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
पण
ु े, प्रादे लशि पवरवहन िायागलयात पालसांग व कफटनेस टे स्टिरीता पवरवहन अधधिारी
नसल्याने वरिा चालिाांची होत असलेली गैरसोय.

(१८)

७४४७७ (१०-०४-२०१७).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण,े प्रा े लशक पवरवहन कायागलयात पालसींग व कफ्नेस ्े स््कवरता पवरवहन अधरकारी

नसल्याने वरक्षा चालकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्या रम्यान रन शगनास ाली ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत वरक्षा चालकाींनी ाीं ोलनाचा पववत्रा तेतला ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
(३)

वरक्षा

चालकाींची

गैरसोय

्ाळण्यासा र

पवरवहन

अधरकारी,

कमगचाऱयाींची

सींख्या

वाढववण्याच्या सीं गागत शासनस्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात ाली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२५-०१-२०१८) : (१) व (२) व (३) द . २९.१२.२०१६ रोली केंद्र सरकारने
लारी केलेल्या अधरसूचनेनस
ु ार योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाच्या ववलींबाबाबत

ीं डाची तरतू

करण्यात ाली. त्यामळ
ु े योग्यता प्रमाणपत्र नत
ु नीकरणासा र येणा-या वाहनाींमध्ये वाढ झाली

ाहे . त्यामुळे इतर द काणी कायगरत असणारे मो्ार वाहन रनरीक्षक व सहाय्यक मो्ार वाहन

वव.स. ४०० (14)
रनरीक्षक याींना अरतवरत त कायगगार

े न त्याींची नेमणूक करुन वाहन रारकाींची वाहने योग्यता

प्रमाणपत्र नत
ु नीकरणासा र त्याच द वशी तपासण्याची व्यवस्ॉा केली ाहे . त्यामुळे वरक्षा
चालकाींची गैरसोय झाली नाही, अॉवा यासीं गागत कोणतेही ाीं ोलन झाले नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांब
ु ईतील अांधेरी, ताडदे व व वरळी या नतन्ही आरटीओ िायागलयािडे मोठ्या प्रमाणात नोंद
झालेल्या तक्रारीांचे ननरािरण िरण्याबाबत.

(१९)

७६७६७ (१३-०४-२०१७).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या ५ वर्ागच्या कालावरीत मुींबईतील अींरेरी, ताड े व व वरळी
या रतन्ही ार्ीओकडे एकुण १४ हलार ९४७ तक्रारीींची नों

झाली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स र तक्रारीींचे स्वरुप काय ाहे ,

(३) असल्यास, वरीलपैकी ककती तक्रारीींचे रनराकरण करण्यात ाले ाहे ,
(४) असल्यास, उवगवरत तक्रारी प्रलींबबत असल्याची कारणे काय ाहेत,
(५) असल्यास, स र प्रलींबबत तक्रारी रनकाली काढण्याकरीता कोणत्या उपाययोलना करण्यात
ाल्या ाहे त वा येत ाहे त,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) स र कालावरीत अींरेरी, ताड े व व वडाळा प्रा े लशक
पवरवहन कायागलयात १२,८२३ तक्रारी नों

झाल्या ाहे त.

(२), (३) व (४) वरक्षा-्ॅ त सीबाबत शासनाच्या ववववर पो्ग ल, ई-मेल, ्पाल, लेखी,

रु ध्वनी

याव् ारे तक्रारी प्राप्त होतात. सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या कालावरीत एकूण १३,१०६ तक्रारी
प्राप्त झाल्या त्यापैकी १०,६९३ तक्रारीचे रनराकरण करण्यात ाले असून

उवगवरत तक्रारीचा

रनप्ारा करण्याची बाब कायगवाही खाली ाहे .

(५) ्ॅ त सी/थ्ो-वरक्षा सेवेबाबत प्राप्त तक्रारी तपासण्यात येवन
ू तक्रारीत तर्थय ाढळल्यास
परवानारारकावर रनयमानस
ु ार
करण्यात येते.

ीं ड व रनलींबनाची कारवाई करण्यात येवून तक्रारीचे रनवारण

(६) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
अांधेरी येथील, प्रादे लशि पवरवहन ववभागाच्या ननयोजजत
चाचणी मागागवर अनतक्रमण झाल्याबाबत
(२०)

७७०६६ (१३-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील
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(१) अींरेरी पजश्चम येॉील, प्रा े लशक पवरवहन ववगागाच्या रनयोजलत चाचणी मागागवर (्े स््ीींग
रानॅ क) या गूखींडावर अण्णा नगर व कासम नगर नावाने वसलेल्या अनधरकृत झोपडयाींनी
सरकारी गख
ू ींड बळकावल्याचे रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, उत त गख
ू ींडावर गत १० वर्ागत, रनयोजलत चाचणी मागागचे बाींरकाम करण्यास
लागत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय ाहे त,

(३) शासनाने उत त गख
ू ींडावरील अरतक्रमण काढून, रनयोजलत चाचणी मागागचे बाींरकाम
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ाहे .
(२) सावगलरनक बाींरकाम ववगाग व ववकासक मे. के. चमणकर एन््रप्रायझेस याींचे मरील
करारानस
ु ार ववकासकाने स र चाचणी मागागचे बाींरकाम करावयाचे होते. ववकासकाने स र
बाींरकाम केले नाही.

(३) स र शासकीय लागेतील अरतक्रमण ह्ववण्याबाबत प्रा े लशक पवरवहन कायागलय, मुींबई
(पजश्चम) याींनी

जलल्हाधरकारी, मुींबई (पजश्चम) याींना द . २७.१०.२०१६ व द . १८.०८.२०१७

च्या पत्रान्वये व बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या सहाय्यक ायुत त याींना द . २२.०९.२०१६ व
द . १८.०८.२०१७ रोलीच्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात ाली होती. परीं तू स र बाब सधचव,
झोपडपट्टी

पुनवगसन

प्राधरकरण

याींच्या

अखत्यावरत

येत

असल्याने

महानगरपाललका

बह
ृ न्मुींबईमाफगत उपरोत त प्रकरणी योग्य ती कायगवाही करण्याबाबत द . १५.०९.२०१७ च्या
पत्रान्वये सधचव, झोपडपट्टी पुनवगसन प्राधरकरण याींना कळववले ाहे .
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
राज्य मागग पवरवहन महामांडळाने साांगली, लमरज व िुपवाड महानगरपाललिा अांतगगत सुरु
असलेली शहरी बस सेवा बांद िेली असल्याबाबत.

(२१)

७९८२८ (१३-०४-२०१७).

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य मागग पवरवहन महामींडळाने साींगली, लमरल व कुपवाड महापाललका अींतगगत सुरु
असलेली शहरी बस सेवा द नाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ रोलीपासन
ू बीं

करण्याबाबत नो्ीस

पा ववण्यात ाली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, मागील काही वर्ागपासन
ू लकात व एलबी्ी बीं
शहरी बस सेवा सुरु

असल्यामळ
ु े महापाललकेस ही

े वणे शत य होणार नाही, हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, पूवमप्रमाणेच ही शहरी बससेवा राज्य मागग पवरवहन महामींडळानेच सुन 
याबाबत शासन कोणता रनणगय तेणार ाहे काय,

(४) असल्यास, यासीं गागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?

े वावी
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श्री. हदवािर रावते (०१-०१-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) राज्य पवरवहन महामींडळास साींगली महापाललका क्षेत्रातील शहर बस
वाहतक
ू ीमळ
ु े मागील पाच वर्ागत एकूण रु.४५३३.६९ लाख एवढा तो्ा झालेला ाहे त.
महामींडळ

राव द .०४.०४.१९९८ मरील तरतू ीनस
ु ार राज्य पवरवहन महामींडळ ज्या

नगर/महानगर पाललका याींच्या हद्दीमध्ये तो्ा सहन करुन शहरी वाहतूक चालववत ाहे , त्या

नगर/महानगरपाललकाींनी महामींडळास शहर वाहतूकीमुळे मागील ५ वर्ागत झालेल्या तो्याची

प्ररतपूतम करावी, अन्यॉा तो्यात चालणारी राज्य पवरवहन शहर बस वाहतक
ू द .०१.०२.२०१७
पासन
महामींडळाकडून बीं
ू

करण्यात येईल असे सींबींधरत नगरपाललका/महानगरपाललकेच्या

ायुत ताींना कळववण्यात ालेले ाहे . कारण शहर बस वाहतूक चालववण्याची लबाब ारी राज्य
पवरवहन महामींडळाची नाही.
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
मुांबईतील मुख्य रस्त्याांवर स्पीड िॅमेरे बसववण्याबाबत
(२२)

८२०४५ (१७-०४-२०१७).

प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत रस्ते अपतातात सन २०१५ मध्ये २३ हलार ४६८ अपतात झाले असन
ू सन २०१६
मध्ये त्यात वाढ होवून हीच सींख्या २४ हलार ६३९ पयगत गेली असल्याचे माहे लानेवारी २०१७
मध्ये वा त्या

रम्यान रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, या अपताताींत सन २०१५ मध्ये ६११ लण तर सन २०१६ मध्ये ४६७ लण
मत्ृ यूमुखी पडले ाहे त, हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने यासीं गागत चौकशी केली ाहे काय
(४)

असल्यास,

अपतात

रोखण्याबाबत

तसेच

मुींबईतील

मुख्य

रस्त्याींवर

बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

स्पीड

कॅमेरे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) अपर पोलीस महासींचालक (वाहतूक) महाराषरान राज्य मुींबई याींचक
े डून प्राप्त
झालेल्या मादहतीनस
ु ार मुींबईत रस्ते अपतातात सन २०१५ मध्ये एकूण २३,४६८ अपतात झाले

असून सन २०१६ मध्ये त्यात त् होवून ३३७९ अपतात झाले ाहे त. तसेच मुींबईत रस्ते
अपतातात सन २०१५ मध्ये ६११ लण तर २०१६ मध्ये ५६२ लण मत्ृ यम
ू ख
ू ी पावले ाहे त.

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेकडून बह
ृ न्मुींबई स्ॉलसीमेमध्ये पूवग मुत त मागागवर ४

द काणी १८ कॅमेरे व इतर ७ द काणी ३४ कॅमेरे असे एकूण ५२ स्पीड कॅमेरे बसववण्यात ाले

ाहे त. तसेच बाींद्रा कुलाग करम्प्लेत समरील इन्कम ्ॅ त स इमारतीलवळ ४ कॅमेरे बसववण्याची
बाब कायगवाहीखाली ाहे .

वव.स. ४०० (17)
सन २०१७ मध्ये स्पीड कॅमेऱयाींचा वापर कन न एकूण २९,५९२ वाहनाींवर कारवाई

करण्यात येवन
ू न .१०,५०,०००/- एवढी रत कम
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

ीं ड स्वन पात वसूल करण्यात ालेली ाहे.

___________
पुणे पवरवहन आयुक्त िायागलय (आरटीओ) ववभागातील वाहनधारिाांना
परवाना लमळण्यास ववलांब होत असल्याबाबत

(२३) ८२२०० (१७-०४-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) : सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे पवरवहन ायुत त कायागलय (ार्ीओ) ववगागातील तब्बल १० हलाराींपेक्षा अधरक

चालकाींचे परवाने प्रलींबबत असल्याचे माहे लानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास
ाले, हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, ार्ीओ ववगागात परीक्षा द ल्यानींतर वाहनचालक लमळालेल्या पावतीच्या
ारारावर शहरात वाहने चालववतात, मात्र पोललसाींनी पकडले असता त्याींच्याकडून
केला लात ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

ीं ड वसूल

(३) असल्यास, यासीं गागत वाहनरारकाींनी ार्ीओ ववगागात चौकशी केली तर शाई सींपली
ाहे , कायागलयीन व्यत ती उपलब्र नाही तसेच शल्
ु कवाढ केल्याने पव
ू मच्या ाणण सध्याच्या
रामध्ये फरक पडतो ाहे यामळ
ु े वाहनरारकाींना ाधॉगक नुकसान सोसावे लागत असल्याचे

रन शगनास ाले, हे ही खरे ाहे काय,

(४) असल्यास, वाहनरारकाींना परवाना लमळण्यास ववलींब होत असल्याची कारणे काय ाहे त,
(५) असल्यास, शासनाने यासीं गागत चौकशी कन न वाहनरारकाींना लवकरात लवकर परवाने
लमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) लायसन्स शल्
ु कामध्ये द .२९.१२.२०१६ पासन
ु सर
ु ारणा करण्यात ाली ाहे .

स र शुल्काचा फरक द .०७.०१.२०१७ पासून लागू करण्यात ाला असून, ज्या अलग ाराने
द .२९.१२.२०१६ ते द .०६.०१.२०१७ या कालावरीत शुल्क गरले ाहे त, अशा अलग ाराींना पत्र

पा वून व शुल्काच्या रत कमेचा फरक गरण्याबाबत सूधचत करण्यात ाले ाहे . अनुज्ञप्ती
चाचणी पवरक्षेत उत्तीणग झाल्यावर प्रत्यक्ष अनुज्ञप्ती प्राप्त होईपयंत अलग ार अनुज्ञप्ती
पावतीवर वाहन चालववतात, याबाबत स र पावती वैर समलावी, अशी पद्धत प्रचललत ाहे .

तसेच सपूयजस्ॉतीत सारॉी ४.० या प्रणालीव् ारे उत्तीणग उमे वाराींना एसएमएसव् ारे सुधचत
करण्यात येते.

(६) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________

वव.स. ४०० (18)
धुळे जजल््यात गेल्या १३ वषागपासन
ू पशुवैद्यिीय सेवेतील ववववध सांवगागतील वरक्त पदाांची
भरती िरण्यात आली नसल्याबाबत

(२४)

८५६२९ (१४-०८-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधगन

(१) रुळे जलल््यात गेल्या १३ वर्ागपासून पशुवैपूयकीय सेवेतील ववववर सींवगागतील वरत त

प ाींची गरती करण्यात ाली नसल्याचे माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास
ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े कायगरत कमगचाऱयाींवर कामाचा अरतवरत त ताण येत असन
ू वरत त प ाींची
गरती करण्यासोबतच प वीरारक पशुवैपूयकाींच्या ववववर प्रलींबबत मागण्याचा ववचार करावा,
अशी मागणी पशुधचकीत्सा व्यावसारयक सींत्नेतफ शासनाकडे करण्यात ाली ाहे , हे ही खरे
ाहे काय,

(३) असल्यास, यासीं गागत शासनाने रनणगय ते न येॉील पशुवैपूयकाींच्या न्याय मागण्या मान्य
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१४-०२-२०१८) : (१) अशींत: खरे ाहे .
रळ
ु े जलल्हयातील पशर
ु न ववकास अधरकारी, ग्-अ ची २२ प े सन २००७ ते २०१६

या कालावरीत नवीन नेमणक
ू ीने गरण्यात ालेली ाहे त.

सपूय:जस्ॉतीत पशुरन ववकास अधरकारी या सींवगागत ६५ प े मींलरू असून त्यापैकी

३५ प े वरत त ाहे त व ३० प े गरलेली ाहे त.

रुळे जलल्हयात (राज्यस्तरीय) वगग-३ ची १२३ प े मींलूर ाहे त. त्यापैकी

४१ प े

वरत त तर ८२ प े गरलेली ाहे त.

पशुरन पयगवेक्षकाची राज्यस्तरीय ४६ प े मींलूर असून १३ पशुरन पयगवेक्षकाींची प े

गरलेली असून ३३ पशर
ु न पयगवेक्षकाींची प े वरत त ाहे त.
तसेच जलल्हा पवरर् , रुळे

अींतगगत पशुरन पयगवेक्षक या सींवगागत ४६ प े मींलूर

असन
ू त्यापैकी ४३ प े गरलेली ाहे त, तर ३ प े वरत त ाहे त.

(२) रळ
ु े जलल्हयामध्ये अधरकारी व कमगचाऱयाींची प े वरत त असली तरी स र वरत त प ाींचा

अरतवरत त कायगगार अन्य अधरकारी व कमगचाऱयाींकडे सोपववण्यात ालेला असून त्याींच्यामाफगत
पशुपालकरारक शेतकऱयाींच्या लनावराींना वै यकीय सेवा-सुववरा पुरववण्यात येत ाहे त.
याबाबत

प ववका/प्रमाणपत्ररारक पशुवैपूयकाींच्या ववववर प्रलींबबत मागण्याींचा ववचार करावा

पशधु चककत्सा व्यावसारयक सींत्नेतफ शासनाकडे रनवे ने सा र करण्यात ाली

ाहे त हे खरे ाहे.

(३) पशुधचककत्सा व्यावसारयक सींत्नेतफ शासनाकडे द लेल्या रनवे नामध्ये प्रामुख्याने

सहाय्यक पशुरन ववकास अधरकारी ग्-क या प ावरुन पशुरन ववकास अधरकारी ग्-ब या
प ावर प ोन्नती

े ण,े पशर
ु न पयगवेक्षकाची वरत त प े गरणे तसेच कायम प्रवासगत्ता मींलरू

करणे इ.मागण्या केल्या ाहे त.

वव.स. ४०० (19)
पशुरन ववकास अधरकारी ग्-अ या सींवगागतील सरळसेवेच्या को्यातील वरत त प े

गरण्यासीं गागत महाराषरान लोकसेवा ायोगास पा ववलेल्या मागणीपत्राच्या अनुर्ींगाने ६९ पात्र
उमे वाराींची ायोगामाफगत शासनाकडे रनयत 
ु तीकवरता लशफारस करण्यात ाली ाहे. लशफारस
केलेल्या उमे वाराींच्या सवग

प्रमाणपत्राींची सत्यासत्यता व पात्रता तपासून नींतर त्याींच्या स र

प ावर रनयुत ती, स र उमे वाराींचे साक्षाींकन नमुने व इतर काग

पत्रे तपासणीचे काम चालू

ाहे . स र उमे वाराींचे प्रमाणपत्र तपासणीचे काम पूणग झाल्यावर रनयमानुसार महसूल ववगाग
वा्प रनयमावली (सुरारणा)

द .१५.०६.२०१७ मरील तरतु ीनुसार रुळे जलल्हयातील पशुरन

ववकास अधरकारी, ग्-अ या सींवगागची वरत त प े गरण्याबाबत योग्य ती कायगवाही करण्यात
येईल.

त्याचप्रमाणे सहाय्यक पशुरन ववकास अधरकारी ग्-क या सींवगागतून पशुरन

ववकास अधरकारी,ग्-ब या सींवगागची वरत त प े प ोन्नतीने गरण्याची बाब शासनाच्या
ववचाराधरन ाहे. त्याचप्रमाणे पशर
ु न पयगवेक्षक ग्-क या सींवगागतील वरत त असलेली प े

गरण्याबाबत रनयुत ती प्राधरकारी म्हणून ायुत त पशुसींवरगन याींच्या स्तरावर कायगवाही सुरु
ाहे .

पशुरन ववकास अधरकारी/सहाय्यक पशुरन ववकास अधरकारी/पशर
ु न पयगवेक्षक याींना

कायम प्रवास गत्ता मींलूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असून अशा प्रकारे

प्रवास गत्ता मींलरू केल्यामळ
ु े शासनावर ाधॉगक बोला पडणार असल्यामळ
ु े या प्रकरणी ववत्त
ववगागाच्या अलगप्रायानुसार रनणगय तेण्याची कायगवाही सुरु ाहे.
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

मुांबई उपनगरातील गोरे गाव आरे िॉलनी पवरसरातील वपक्नीि पॉइांट
(२५)

या गाडगनचे शश
ु ोलभिरण िरण्याबाबत

८६०९९ (१४-०८-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (लशवडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) मींब
ु ई उपनगरातील गोरे गाव ारे करलनी पवरसरातील वपत नीक परइं् या गाडगनचे
शुशोलगकरण व पयग्काींसा र सुववरा उपलब्र करुन

े ण्यासा र सन २०११-१२ मध्ये राज्य

शासनाच्या पयग्न ववगागाकडून पयग्न ववकास रनरी ारे प्रशासनास

े ण्यात ाला होता, हे

खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स र रनरीतन
ू ारे प्रशासनाने पयग्क, पालक व लहानमल
ु े याींच्यासा र सवु वरा

वपत नीक परइं्चे सुशोलगकरण न केल्याने पुवम या वपत नक परइं्मध्ये १५ ते २० बसेस गरुन

पयग्क व ववपूयाॉम सहलीला येत असत परीं तू वपत नीक परइं्मध्ये अस्वच्छता, प्रसारनगह
ृ ात
पाण्याची व्यवस्ॉा नसणे व मल
ु ाींसा र खेळण्याींची मोडतोड यामुळे पयग्क व ववपूयार्थयांनी
सपूयःजस्ॉतीत पा

कफरववल्याने स र वपत नीक परइं्

रु वस्ॉेत ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, ारे प्रशासनाने पयग्न ववगागाकडून पयग्न ववकासासा र

े ण्यात ालेल्या

रनरीचा ववनीयोग कशासा र केला ाहे तसेच वपत नीक परइं्चे सुशोलगकरण करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
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श्री. महादे व जानिर (१५-०१-२०१८) : (१)हे खरे नाही.
(२) मुींबई उपनगरातील गोरे गाींव येॉील ारे करलनी पवरसरामरील ाद वासी पाडे यामरील

नागवरक व अधरकृत झोपडप््ीरारकाींना मल
ु गत
ु नागरी सवु वरा परु ववण्याबाबत स्ॉारनक

लोकप्ररतरनरीींच्या रनरीतुन कामे करण्यासा र मुींबई झोपडप््ी सुरार मींडळ, मुींबई याींनी

केलेल्या मागणीनुसार नागरी सुववराींचे कामासोबतच म्हाडामाफगत ारे येॉील वपकरनक पॅाईं्चे
सुशोलगकरणासींबींरीची कामेही करुन तेण्यास शासनाच्या द . ३/४/२०१३ व द .२५/२/२०१४ च्या
पत्रान्वये ना हरकत प्रमाणपत्र
करुन

े ण्यात ालेली ाहे त.

उपरोत त वपकनीक पाँईं् व गाडगनचे सश
ु ोलगकरण व पयग्काींसा र सवु वरा उपलब्र

े ण्याच्या दृष्ष्ीने तेॉे खेळाचे सादहत्य बसववणे, अरगवतळ
ुग ाकार लगींतीचे (करववींग वरल)

बाींरकाम करण्यात येवून, लगींतीचे सौं यमकरण व धचत्र काढणे, लगींतीवर लगत्तीधचत्र काढणे,
इत्या ी कामे करण्यात ाली ाहे त. तसेच वपकनीक परईं् लवळील तलावाच्या

रवाज्याचे

सौं यमकरण करणे, तलावालवळ पॅरागोला बाींरकाम करणे, बसण्याची व्यवस्ॉा करणे,
तलावालवळील प पॉाचे सौं यमकरण व लाद करण,स्त्री-पुन र्ासाीं र स्वतींत्र शौचालये व पाणपोई
इत्या ी कामे करुन तेण्यात ाली ाहे त.
स र

वपकरनक

पॅाईं्

व

गाडगनमध्ये

ववपूयाॉम

व

पयग्क

गे्ी

ेत

असून

सपूय:जस्ॉतीत त्याींच्याकडून प्रवेशशुल्कापो्ी प्ररतद न सरासरी रु. ८०० ते न . ९०० इतका
महसल
ू शासनास प्राप्त होत ाहे . त्यामळ
ु े पयग्क व ववपूयार्थयांनी वपकनीक पॅाईं्कडे पा
कफरववल्यामुळे या पयग्न स्ॉळाची

रु ावस्ॉा झालेली नाही.

(३) पयग्न ववगागाकडून पयग्न ववकासासा र रनरी प्राप्त झाला नाही. तॉावप वर नमु

केल्याप्रमाणे म्हाडा माफगत ववववर कामे करुन वपकरनक पॅाईं्चे सुशोलगकरणाबाबत कायगवाही
करण्यात ाली ाहे .

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
राज्य पवरवहन मांडळाच्या पनवेल बस आगारात लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागाने रां गेहात
पिडलेल्या मानवसेवी वैद्यिीय अधधिारी याांच्यावर िारवाइग िरण्याबाबत

(२६)

८६७२८ (१५-०७-२०१७).

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

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ग , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील

(१) राज्य पवरवहन मींडळाच्या पनवेल बस ागारात कारवाइग करताना लाचलच
ु पत प्ररतबींरक

ववगागाने रीं गेहात पकडलेल्या मानवसेवी वैपूयकीय अधरकारी डर. ोंबरे याींना तातडीने लशस्त
गींगाची कारवाइग करण्याची मागणी स्ॉारनक लोकप्ररतरनरीींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्या रम्यान मा. पवरवहन राज्यमींत्री, याींच्याकडे रनवे नापूवारे केली ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, जलतेंद्र झझ
ींु ारराव या कमगचाऱयाच्या पत्नीच्या शस्त्रकक्रयेच्या बबलावर मींलरू ीची
स्वाक्षरी करण्यासा र डर. ोंबरे याींनी पैशाची मागणी केली होती, हे खरे ाहे काय,

वव.स. ४०० (21)
(३)

असल्यास,

डर. ोंबरे

हे

महामींडळाच्या

असूनसुध् ा सेवेत नव्हते असा यत 
ु तीवा
होती हे ही खरे ाहे काय,

सेवेत

असतानाचे

लसध्

करणारे

काग पत्र

केल्यामळ
ु े डर . ोंबरे याींना न्यायालयाने सु्का केली

(४) असल्यास, सेवेत असल्याच्या काग पत्राींची जलतेंद्र झझ
ुीं ारराव याींनी वारीं वार मागणी
कन नसुध् ा काग पत्रे

े ण्यास उत त ागारातील कमगचारी ्ाळा्ाळ कवरत ाहे त,हे खरे

ाहे

काय,
(५)

असल्यास,

लमळण्याच्या

उत त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

कन न

सींबींधरत

षॄ ्ीने मानवसेवी वैपूयकीय अधरकारी डर. ोंबरे याींचेववरुध्

कमगचाऱयाला

न्याय

कोणती कारवाइग केली

वा करण्यात येत ाहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०१-२०१८) : (१) होय, असे रनवे न द नाींक ०१.०८.२०१७ रोली प्राप्त
झालेले ाहे.
(२) होय.
गुन्हा

याबाबत कामो े पोलीस स््े शन, नवी मुींबई येॉे गुन्हा रजलस््र क्र.०४/२०१६ नुसार

ाखल केलेला ाहे .

(३) होय.
स र प्रकरणात

ोर्ी ाढळलेल्या श्री. ोंबरे याींनी मा.न्यायालयात ते राज्य पवरवहन

महामींडळाच्या सेवेत नसल्याबाबतचा युत तीवा
(४) नाही.

या

प्रकरणी

लोकप्ररतरनरीींकडून

केल्यामुळे, त्याींना लामीन लमळाला ाहे .
प्राप्त

झालेल्या

रनवे नाच्या

अनर्
ु ींगाने

राज्य

पवरवहन महामींडळापूवारे ववगाग रनयींत्रक, मुींबई ववगाग याींना सखोल चौकशी करणेबाबत व

लबाब ार कमगचाऱयाींवर महामींडळाच्या लशस्त व ावे न कायगप्रणालीनुसार कारवाई करणेबाबत
कळववण्यात ाले ाहे .

(५) राज्य पवरवहन महामींडळामाफगत द नाींक २५.०१.२०१६ च्या पत्रान्वये श्री.यशवींत

ोंबरे ,

मानसेवी वैपूयकीय अधरकारी याींची सेवा खींडीत करण्यात ाली ाहे .
(६) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
राज्यात एसटीच्या मोटर वाहन िराची रक्िम खासगी
बसवाहतूिदाराांपेिा जास्त असल्याबाबत
(२७)

८८१७० (१६-०८-२०१७).

(माण) :

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.जयिुमार गोरे

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात एस्ीच्या मो्र वाहन कराची रत कम खासगी बसवाहतूक ाराींपेक्षा लास्त
असल्याचे द नाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोली वा त्या सम
ु ारास रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे
काय,
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(२) असल्यास, खासगी नरन एसी बससा र प्ररत ासन पाच हलार रुपयाींपयगत, तर एसी
बससा र सहा हलारापयगत मो्र वाहन कर ाकारला लाते इतर राज्याच्या मानाने महाराषरानात
एस्ी प्रवासी कर लास्त म्हणलेच १७.५ ्त के असल्याने मागील

हा वर्ागत तब्बल सात

हलार को्ी रुपयाींचा गरणा केला ाहे ारीच डबताईला ालेल्या एस्ी महामींडळावरील हा
कर ककमान ७.५ ्त के केल्यास एस्ी महामींडळ सक्षम होण्यास म त होईल हे लक्षात तेता
शासन त्वरीत याबाबत ावश्यक कायगवाही करणार वा करीत ाहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२९-०१-२०१८) : (१) व (२) खालगी बसेससा र प्रती प्रवासी प्ररतवर्ग
रु.१९००/- प्रमाणे मो्ार वाहन कर ाकारला लातो.
राज्य पवरवहन महामींडळासा र वाहन क्षमतेनुसार मो्ार वाहन कर ाकारला लातो.

४४ ासन क्षमतेसा र प्रती ासन प्ररतवर्ग रु.७१/- प्रमाणे, तसेच वाहन क्षमतेच्या २५ ्त के
उगे प्रवाशाींकवरता प्रती ासन प्रती वर्ागसा र रु.१८/- याप्रमाणे ाकारला लातो.
यालशवाय राज्य पवरवहन महामींडळाकडून वसल
ू करण्यात ालेल्या प्रवास गाडयाच्या

रकमेतून ग्रामीण गागाकवरता १७.५ ्त के, शहरी गागाकवरता ३.५ ्त के व वातानुकूललत
बसेससा र ५.५ ्त के प्रवासी कर ाकारला लातो.

ाींध्रप्र े श, कनाग्क, तालमळनाडू या राज्यात प्रवासी कर ाकारला लात नसन
ू ,

गुलरात राज्याच्या तल
ु नेत महाराषरानात लास्त प्रवासी कर ाकारला लातो. प्रवासी कर हा

महामींडळाकडून ाकारण्यात येत नसून तो प्रवाशी गाडयात अींतगत
ूग असतो. प्रवाशी कर हा

केवळ प्रवाशाींवरील कर असून महामींडळावरील कर नाही. शासन रनणगय द .०८.०९.२०१५ अन्वये
प्रवासी कराचा

र कमी न करता ग्रामीण सेवेवरील १७.५ ्त के इतका

े वन
ू ७.५ ्त के प्रमाणे

प्रवासी कराची रत कम शासनास अ ा करावी व उवगवरत १० ्त के कराची रत कम शासनाचे
गाींडवली अींश ान म्हणून महाराषरान राज्य पवरवहन महामींडळाने समायोजलत करावी असे रोरण
रनजश्चत करण्यात ाले ाहे .
(३) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
िल्याण-माळशेज मागाांवरील एसटी ची ३० बसस्थानिे सुजस्थतीत ठे वण्यबाबत
(२८)

८८२७१ (१४-०८-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-माळशेल मागग हा राषरानीय महामागग क्र.२२२ च्या अींतगगत असन
ू नगर-लन्
ु नर माग
मो या प्रमाणावर वाहतक
ू होत असून एस्ी हाच हया गागातील

प्रवाश्याींचा एकमेव ारार

असतानाही कल्याण-माळशेल मागागवरील सम
ु ारे ३० बस स्ॉानके गेल्या काही मदहन्याींपासून
बीं

झाल्याने उन्हाळयात एस्ी प्रवाश्याींची गैरसोय होत ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण¹मरु बाड या २२ ककमी अींतरावर म्हारळ, वरप, काींबा, रायता, गोवेली,

रे वती, बाबसइग, कोलम, मामनोली, पो्गाव, रातोली ा ी बसस्ॉाने काही मदहन्याींपासन
ू

वव.स. ४०० (23)
गायब झाली असून मामनोली, ककशोर, वैशाखरे , गूराींड,े गोइगरवाडी हे बस ॉाींबेची अत्यींत
रु वस्ॉा झाली ाहे , हे ही खरे ाहे काय

(३) असल्यास, एस्ीने प्रवास करणा प्रवाशाींना ववनाववलींब हत काचा रनवारा लमळण्याच्या
षॄ ्ीने कल्याण-माळशेल मागांवरील स रहू सवग एस्ी ॉाींबे ववनाववलींब सुजस्ॉतीत
षॄ ्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे ,

े वण्याच्या

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०१-०१-२०१८) : (१) अशींत: खरे ाहे .
कल्याण-माळशेल

मागागवर

महामींडळापूवारे

११

व

स्ॉारनक

लोकप्ररतरनरी,

स्वराज्यसींस्ॉा याींच्यापूवारे ५ असे एकूण १६ प्रवाशी रनवारे बाींरण्यात ाले ाहे त. उत त सवग
प्रवाशी रनवाऱयाींची

रु
ु स्ती व पुनबांरणी ावश्यक ाहे .

(२) अशींत: खरे ाहे.

रे वती, कोलम, पो्गाव, रानीवलीफा्ा, गूराींड,े रायता, मामनोली, बाबसगई,रातोली हे

मागग रनवारे अजस्तत्वात नाहीत.

तसेच, वरप, गोवेली, गोईरवाडी, काींबा, म्हारळ, ककशोर, वैशाखर या ॉाींब्याींची
े खगाल व

रु
ु स्ती करणे ावश्यक ाहे .

(३) स र रस्त्यावरील ले प्रवाशी रनवारे सध्या अजस्तत्वात ाहेत. त्याींची

रु
ु स्ती रनरीच्या

उपलब्रतेनुसार ककीं वा स्ॉारनक लोकप्ररतरनरी याींचेकडून ववकास रनरी उपलब्र झाल्यास,
त्यातून करण्यात येईल.

तसेच, काींबा, तळवली फा्ा, म्हारळ, ताींबोर ाश्रम येॉील प्रवाशी रनवाऱयाींची

रु
ु स्ती सींबींरीत स्ॉारनक स्वराज्य सींस्ॉेने करावयाची ाहे .

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
गोरे गाव (पूव)ग आरे वसाहतीतील, २७ आहदवासी पाडे व अन्य रहहवाशाांचे पशुवैद्यिीय
महाववद्यालयाजवळील, ३३ एिर जागेत पन
ु वगसन योजनेबाबत

(२९)

८९१३१ (१४-०८-२०१७).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) मुींबई गोरे गाव (पूव)ग , ारे वसाहतीतील, २७ ाद वासी पाडे ाणण अन्य रदहवाशाींचे
पशुवैपूयकीय

महाववपूयालयालवळील,

३३

एकर

लागेमध्ये,

पुनवगसन

करण्यासा र,

मा. मख्
ु यमींत्री महो याींना, द नाक ११ मे, २०१७ रोली द लेल्या रनवे नानस
ु ार, यावर शासनाने,

ाद वासी तसेच बबगर ाद वासी याींच्या पुनवगसनाचा मास््र प्लॅ न तयार करण्याचे रन े श
द ले, हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स रहू ाद वासी व बबगर ाद वासी याींचे पुनवगसन करण्यासा र, शासनाने
मास््र प्लान तयार करणेबाबत कोणती कायगवाही केली ाहे , व स र पन
ु वगसन योलना ककती
कालावरीत सुरु करण्यात ये न पूणग करण्याचे उदद्दष् शासनाने ाखले ाहे ,

वव.स. ४०० (24)
(३) असल्यास, उत त पुनवगसन योलनेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
ाहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२३-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ाहे .
(२) मा. मुख्यमींत्री महो य, याींच्या अध्यक्षतेखाली द . ११/०५/२०१७ रोली झालेल्या बै कीच्या
इरतवत्ृ तानुसार

ारे

ग्ु र

वसाहतीतील

ाद वासी

पाडे

तसेच

बबगर

ाद वासी

झोपडप््यामरील पात्र लागाॉथींचचे सव्हक्षण मख्
ु य कायगकारी अधरकारी, झोपडप््ी पन
ु वगसन
प्राधरकरण याींनी तातडीने करुन पुनवगसन प्रकल्पासा र येणाऱया सींगाव्य खचागची पवरगणना

करुन योलनेचे प्रारुप तयार करावे. तसेच या प्रयोलनाॉग गह
ृ रनमागण ववगागाने कायागन्वयन
यींत्रणा (नोडल एलन्सी) म्हणून काम पाहावे. असे रन श

े ण्यात ालेले ाहे.

त्यानर्
ु ींगाने उपजलल्हाधरकारी (अरत/ रनषकासन) तॉा सक्षम अधरकारी, मालाड

याींचेमाफगत ारे
कायगवाही

द .

ग्ु रवसाहतीतील झोपडयाींचे पात्रता-अपात्रता रनजश्चती सीं गागत सव्हक्षणाची

२३/०५/२०१७

रोली

पासून

सुरु

करण्यात

ाली

ाहे.

अपूयाप

स र

सव्हक्षणानुसार अींरतम अहवाल प्राप्त झालेला नाही. तसेच योलना पूणग करण्याचे उद्दीष्ाींबद्दल
उल्लेख करण्यात ालेला नाही.
(३)

मा.

मख्
ु यमींत्री

महो य

याींनी

द

११/०५/२०१७

रोली

झालेल्या

बै कीत

द लेल्या

रन शानुसार झोपडीवासीयाींचे नव्याने सव्हक्षण सुरु करण्यात ाले ाहे .
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी मत्स्य ववभागािडे गस्तीसाठी नौिा व िमगचारी तातडीने उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(३०)

८९१६२ (१२-०९-२०१७).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जलल््याच्या मत्स्य ववगागाकडे तब्बल १६७ कक.मी. समुद्रककनारा लागलेल्या

समद्र
ु ातील गस्तीसा र केवळ एकच नौका उपलब्र असल्याची बाब माहे फेब्रव
ु ारी २०१७ च्या
पदहल्या सप्ताहात रन शगनास ाली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, रत्नाधगरी जलल््यातील मत्स्य ववगागास गस्तीसा र ावश्यक असलेल्या नौका
व कमगचारी तातडीने उपलब्र कन न

े ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात

येत ाहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०८-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे ाहे .
(२)

कृवर्

व

प म
ु

ववगाग

शासन

रनणगय

क्र.

मत्स्यवव-१११५/प्र.क्र.१७४/प म
ु -१४,

द . ०१.०९.२०१५ अन्वये ववगागाकडून रत्नाधगरी जलल्हयासा र मींलरू असलेल्या एका गस्ती
नौकेच्या सहाय्याने एका अींमलबलावणी अधरकारी याींच्याकडून गस्ती तालण्यात येत ाहे .

वव.स. ४०० (25)
मत्स्यव्यवसाय

ववगागातील

वरत त

प े

गरण्याबाबत

द .

११.०६.२०१७

व

द .२५.०६.२०१७ रोली ४ सींवगागकवरता परीक्षा तेण्यात ाली असून त्यामध्ये सहाय्यक
मत्स्यव्यवसाय ववकास अधरकारी सींवगागतील ३८ प े गरण्यात येणार असन
ू त्यातन
ू रत्नाधगरी
व लसींरु ग
ु ग जलल्हयातील प े ावश्यकतेनुसार

गरण्यात येतील. तसेच

मत्स्यव्यवसाय

ववगागातील ताींबत्रक सींवगागतील वरत त प ाींपैकी ८० ्त के प े (ग् अ-२०, ग् ब-२३, ग् क३०, एकूण ७३ प े ) गरण्याबाबत उच्चस्तरीय सधचव सलमतीच्या मान्यतेसा र प्रस्ताव सामान्य
प्रशासन ववगागास द .२८.०७.२०१७ रोली सा र करण्यात ाला होता. सामान्य प्रशासन

ववगागाने स र प्रस्ताव ववत्त ववगागास पा ववला असता त्याींनी काही मद्द
ु े उपजस्ॉत केलेले
ाहे त. त्या अनुर्ींगाने स र मुद्दे तपासून प्रस्ताव फेरसा र करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
ननभगया िोचचा प्रस्ताव िेंद्रािडे पाठववण्याबाबत
(३१)

८९२२१ (१६-०८-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मदहलाींना प्रवासात येणाऱया समस्या सोडवण्याचे प्रलशक्षण ाणण बस मध्ये
रनगगया

कोच तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या पवरवहन ववगागाने केंद्र सरकारकडे

अपूयाप पा ववण्यात ाले नाही असे द नाींक ०८ लून, २०१७ रोली वा त्यासुमारास रन शगनास
ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये पदहल्या ्प्प्यासा र रनरी

े ण्यात ाला, हा रनरी गारत

मदहला बँकेत एक हलार को्ी लमा करण्यात ाले त्यानुसार प्रत्येक राज्याला हा रनरी

पा ववण्यात ाला, परीं तु याची मादहती राज्य सरकारला नव्हती असे द नाींक ०८ लन
ू , २०१७
च्या

रम्यान रन शगनास ाली ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास,चौकशीअींती शासनाने केंद्राला प्रस्ताव पा ववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त

?

श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सींचालक, पींतप्ररान कायागलय, द ल्ली
याींच्या द .२७.०४.२०१७ रोलीच्या पत्रान्वये महाराषरान शासनाच्या वतीने याप्रकरणी नाववण्यपूणग
प्रस्ताव

मदहला

व

बालकल्याण

ववकास,

मींत्रालय,

नवी

द ल्ली

याींना

पा ववण्याबाबत

कळववण्यात ाले होते. त्यानस
ग पोलीस ववगाग, राज्य पवरवहन महामींडळ
ु ार स र योलनेतींगत

व इतर महानगर पवरवहन उपक्रम याींना द . ३०.०६.२०१७ रोलीच्या पत्रान्वये मदहलाींच्या
सुरक्षेसा र एखा ा प्रकल्प केंद्र शासनाकडे पा ववण्यासा र पवरवहन ायुत त कायागलयाकडे
पा ववण्यास कळववण्यात ाले होते. तॉावप, असा कोणताही प्रस्ताव पवरवहन ायुत त
कायागलयास प्राप्त झालेला नाही.

वव.स. ४०० (26)
राज्य

पवरवहन

महामींडळाने

वाहन

ताफ्यातील

एकूण

१८४३२

बसेसकवरता

लीपीारएस रानॅ ककीं ग लसस््ीम, पॅरनक ब्न व सीसी्ीव्ही यींत्रणा बसववणेकवरता येणारा खचग
रनगगयाकोच रनरीतन
ू ववतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव कायगकारी सींचालक, असोलशएशन थफ

स््े ् रोड रानान्सपो्ग अींडर्े ककीं ग याींना पत्र क्र.५४२९ द .१०.११.२०१७ अन्वये पा ववण्यात ाला
ाहे .
___________
बोवरवली (पव
ू )ग , मांब
ु ई येथील नॅन्सी िॉलनी येथील एस.टी. बस डेपो च्या सांपण
ू ग जागेवर
महाराष्ट्र राज्य पवरवहन महामांडळाची प्रशासिीय इमारत उभारुन
प्रवाश्याांना आवश्यि त्या सोयी-सुववधा दे ण्याबाबत
(३२)

८९४७९ (१४-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश सुव (मागाठाणे), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोवरवली (पव
ू )ग , मींब
ु ई येॉील नॅन्सी करलनी येॉील एस.्ी. बस डेपो च्या सींपण
ू ग लागेवर
महाराषरान राज्य पवरवहन महामींडळाची प्रशासकीय इमारत उगारुन प्रवाश्याींना ावश्यक त्या

सोयी-सुववरा पूयाव्यात, तसेच त्या ललमनीवर राहत असलेल्या मूळ रदहवाश्याींचे पुनवगसन
करावी, अशी मागणी स्ॉारनक लोकप्ररतरनरीींनी सींबींधरत ववगागाकडे केली ाहे हे खरे ाहे
काय,
(२) असल्यास, या मागणीनुसार शासनाने यावर रनणगय तेतला ाहे काय, त्याींचे स्वरुप काय
ाहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त

?

श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) नॅन्सी करलनी, बोरीवली येॉील महामींडळाच्या वाहतक
रनयींत्रण कक्षाच्या बालूला १४
ू
झोपड्या असून, स र लागेचा उपजलल्हाधरकारी (अरतक्रमण/रनषकासन) याींचेकडून सवक्षण
करुन, स र १४ झोपड्याींपक
ै ी ७ झोपड्या पात्र, २ अपात्र व ५ अरनणणगत असे वगमकरण
करण्यात ाले. तपूनींतर राज्य पवरवहन महामींडळापूवारे अपात्र झोपड्या ह्ववणे व पात्र
झोपड्याींचे

पुनवगसन

करणेच्या

कळववण्यात ाले ाहे .

अनुर्ींगाने

उपजलल्हाधरकारी

(अरतक्रमण/रनषकासन)

याींना

(३) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
दापचरी (जज.पालघर) दग्ु ध प्रिल्पाच्या जागेत इांडस्रीयल झोन उभारत असलेबाबत
(३३)

८९८२४ (१५-०८-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

वव.स. ४०० (27)
(१)

ापचरी (जल.पालतर)

ग्ु र प्रकल्पात ाद वासी बाींरवाची गूसप
ीं ा न कन न प्रकल्पग्रस्ताना

ववस्ॉावपत केले असुन स र प्रकल्प सपूय:जस्ॉतीत रें गाळलेला असताना रतॉे लापनील
इींडस्रानीयल झोन उगारण्याचे सव्हक्षणाचे काम सरु
ु ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स र प्रकल्प हा पयागवरणीयदृष्ष्या सींवे नशील असून स र खालगी प्रकल्पास
स्ॉारनक ग्रामस्ॉाचा तीव्र ववरोर ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, स र प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली ाहे काय,
(४) असल्यास, याबबत शासनाने

पुढे कोणती कायगवही केली वा करण्यात येत ाहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?

श्री. महादे व जानिर (२३-०२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ाहे.
पालतर जलल्हयातील

ग्ु रप्रकल्प,

ापचरी या प्रकल्पासा र डहाणू व तलासरी

तालत 
ु यातील ाद वासी व बबगर ाद वासी याींची लमळून एकूण २६७७ हे त ्र ललमन सींपाद त
केली असून त्यातील २६३ हे त ्र ललमनीवर ववस्ॉावपत प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन करण्यात ाले
ाहे .

ग्ु र प्रकल्प

ापचरी येॉील २६७७ हे त ्र लमीनीमरील ४४७.२९ हे त ्र ललमन

पशुसींवरगन ववगागाच्या ववववर योलनाींकरीता व ४६० हे त ्र लमीन
ववकास

महाराषरान

औपूयोधगक

महामींडळास औपूयोधगक ववकासाकरीता शासनाने द .२४/११/२०१७ रोलीच्या शासन

रनणगयान्वये महसुल व ववगागाकडे प्रत्यावपगत केली ाहे .

लापनीझ इींडस्रानीयल झोन उगारण्याववर्यी कु लाही पत्रव्यवहार अॉवा सवक्षणाचे

काम या ववगागामाफगत झालेले नाही.
(२) व (३)

केंद्र शासनाच्या पयागवरण व वन ववगागाने द .२४/०२/९९ च्या अधरसच
ू नेत डहाणू

तालुत यातील हे क्षेत्र लरी पयागवरणीय दृष्ष्या सींवे नलशल मध्ये येत असले तरी स र द काणी

महामींडळास Green Category मरील Non polluting Industries, Zero discharge
मरील काही उपूयोगाींना लसे Engineering, Textiles, I.T. अशा प्रयोलनासा र गख
ू ींड वा्प
करणे शत य होईल असे नमु

केले ाहे .

ग्रामपींचायत वींकास, ग्रामपींचायत

ापचरी येॉील ग्रामस्ॉाींचा व कष्करी सींत्नेचा

महाराषरान औपूयोधगक महामींडळाला प्रकल्पाची ललमन

े ण्यास ववरोर ाहे , हे खरे ाहे .

तॉावप पवरसरातील लनतेचे दहत औपूयोधगक ववकासाने सारले लाणार असल्याने
प्रकल्प राबववणे ावश्यक

रत असल्याने चौकशी करण्यात ाली नाही. तसेच प्रकल्पाची

लमीन कु ल्याही खालगी प्रकल्पास

े ण्याचे प्रस्ताववत नसल्याने याबाबत शासनाने चौकशी

करण्याचा प्रश्न उपू्ावत नाही.
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

वव.स. ४०० (28)
पुणे प्रादे लशि पवरवहन िायागलयाला ननधी उपलब्ध होण्याबाबत
(३४)

९०२०४ (१९-०८-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येॉील सींगम बब्रल लगत असलेल्या पुणे प्रा े लशक पवरवहन कायागलयात लशका
ववगागात

ररोल अीं ाले ३०० ववपूयाॉम व त्याींचे पालक लशका

वाहन

परवाना काढण्यासा र येत

असल्याने नागवरकाींना अपुऱया सुववरा असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होते, हे खरे ाहे
काय,

(२) असल्यास, नागवरकाींची होणारी गैरसोय लक्षात तेता स र परवाना ववगाग स्ॉलाींतवरत
करण्यास येणार असल्याचे प्रस्ताववत करण्यात ाले, हे खरे ाहे काय,
(३) असल्यास, पुणे ार.्ी.ओ. च्या मुख्य इमारतीच्या वर नवीन मलल्यावर बाींरण्यासा र
सुमारे ५.५० को्ीचा प्रस्ताव शासनाकडे

ीतग काळापासून प्रलींबबत ाहे , हे खरे ाहे काय,

(४) असल्यास, येणाऱया नागवरकाींना बसण्यासा र पुरेसी लागा, पाणी, स्वच्छतागह
ृ , पाककंग व
कमगचाऱयाना सस
ु ज्ल कायागलय बाींरण्यासा र स र इमारतीवर प्रस्ताववत नवीन मलला
बाींरण्यास तत्काळ रनरी उपलब्र कन न

े णाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा

करण्यात येत ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) प्रा े लशक पवरवहन कायागलय,पुणे येॉे

स
ु रा मलला बाींरण्यासा र रु.६.५५ को्ी इतत या

रकमेचे अीं ालपत्रकसदहतचा प्रस्ताव थत ्ोबर २०१७ मध्ये प्राप्त झाला असून स र प्रस्ताव
छाननीच्या कायगवाहीखाली ाहे.
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
पालघर जजल्हयातील मोखाडा या आहदवासी तालुक्यातील बसस्थानिाची झालेली दरु वस्था
(३५)

९१७५८

(१४-०८-२०१७).

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालतर जलल्हयातील मोखाडा या ाद वासी तालुत यातील बसस्ॉानकाची अत्यींत

रु वस्ॉा

झाल्याने खेडोपाडयातन
ू ालेल्या ाद वासी प्रवाश्याींची गैरसोय होत ाहे, हे खरे ाहे काय,
(२)

असल्यास,

बसस्ॉानकात असणाऱया

गैरसोयीमुळे तेॉील लनतेची तसेच

स्ॉारनक

लोकप्ररतरनरीींनी महामींडळ पालतर याींच्याकडे वारीं वार तक्रारी करुनही कोणतीच कायगवाही केली
लात नाही, हे खरे ाहे काय,

वव.स. ४०० (29)
(३)

असल्यास,

चौकशीअींती

बसस्ॉानकात सोयी-सुववरा

पालतर

जलल्हयातील

मोखाडा

या

ाद वासी

तालुत यातील

े ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत

ाहे त,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०१-०१-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) पालतर जलल्हयातील मोखाडा या ाद वासी तालुत यात बसस्ॉानक नसल्याने, तेॉे प्रवाशी
मागग रनवारा बाींरण्यात ाहे , त्यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय होत नाही. स र मागगरनवाऱयाची
ककरकोळ
कायाग े श

रु
ु स्ती करणे ावश्यक असल्याने रनवाऱयाच्या

े ण्यात ाला ाहे .

रु
ु स्ती व रीं गरीं गो्ीच्या कामाचा

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
मनु तगजापरू (जज.अिोला) राज्य पवरवहन डेपोला मान्यता दे ण्याबाबत
तसेच आगाराचे स्थानाांतरण थाांबववण्याबाबत

(३६)

९१८६३ (१६-०८-२०१७).

श्री.हवरष वपांपळे (मुनतगजापूर) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुरतगलापूर (जल.अकोला) या एस.्ी. डेपोला १४ वर्ागचा कालावरी पूणग हो नही अपूयापही

या डेपोला मान्यता प्र ान करण्यात ाल्या नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान
रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) तसेच मुरतगलापूर (जल.अकोला) राज्य पवरवहन ागाराचे स्ॉानाींतरण ॉाींबववण्याबाबत मा.

पवरवहन मींत्री, याींना स्ॉारनक लोकप्ररतरनरीनी द नाींक १६ लून, २०१७ रोली च्या सुमारास
एक लेखी रनवे न द ले, हे ही खरे ाहे काय,
(३) असल्यास, डेपोला मान्यता

े ण्याबाबत तसेच ागाराचे स्ॉानाींतरण ॉाींबववण्याबाबत

शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१४-०२-२०१८) : (१) मरु तगलापरू डेपो २००३ पासन
ू शेगाींव ागाराच्या
रतमवर इतर ववगागातील काही कमगचाऱयाींची नेमणक
ू करुन कायागजन्वत करण्यात ालेला ाहे .
(२) नाही.

(३) राज्य पवरवहन मुरतगलापूर ागाराअींतगगत २३ रनयताींपूवारे एकूण १७७ फेऱया चालववण्यात
येत ाहे त. त्याचप्रमाणे रात्रवस्तीच्या एकूण १६ फेऱया ाहे त व इतर ववगागाींच्या एकूण २९५

फेऱया ये-ला करतात. प्रवाशाींकवरता स्वच्छतागह
ृ , पाणपोई व ागारामध्ये ८ वाणणज्य
ास्ॉापना कायगरत ाहे त, अशा मुलगूत सुववरा पुरववण्यात ाल्या ाहे त.
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

वव.स. ४०० (30)
िोल्हापूर जजल््यातील एस.टी वपि अप शेड गायब होत चालले असलेबाबत
(३७)

९२०९७ (१६-०८-२०१७).

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

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर जलल््यात शासनाने प्रवाशाींना उन, वारा, पा स यापासून सींरक्षण करण्यासा र
सुमारे २२८ एस.्ी वपक अप शेड उगारली ाहे त, हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, प्रवाशाींसा र उगारलेली एस.्ी वपक अप शेड गायब होत असल्यामळ
ु े तसेच

अरतक्रमणामध्ये गायब होत असल्याने प्रवाशाींना अन्य द काणी ासरा घ्यावा लागत असून
प्रवाशाींची गैरसोय होत ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, शासन कोल्हापूर जलल््यातील गायब होत चाललेल्या एस.्ी वपक अप शेड
वाचववण्यासा र कोणती उपाययोलना केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) राज्यात सम
ग ाींरणी करणे प्रस्ताववत असून
ु ारे ३००० द काणच्या मागगरनवाऱयाींची पन
ु ब
त्यासा र लाहीरातीींचे हत क

े न उपूयोलकाींकडून स रील मागगरनवारे महामींडळास ववनामूल्य

बाींरून तेणे प्रस्ताववत ाहे. राज्यात सवगत्र एकाच प्रकारचे मागगरनवारे असावेत यासा र

महामींडळस्तरावर त्याचा ाराखडा रनजश्चत करण्यात ालेला ाहे . त्याप्रमाणे उपूयोलकाींकडून
रनवव ा पध् तीने

े कार मागववण्यात येत ाहे त.

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

राज्यातील पवरवहन उपक्रमाांनी वसल
ू िेलेल्या प्रवाशी िर व बालपोषण
अधधभाराचे पैसे शासनािडे जमा िेले नसल्याबाबत

(३८)

९५५८८ (२७-१२-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सभ
ु ाष भोईर

(िल्याण ग्रामीण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ग , डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई,

ाणे, कल्याण-डोंबबवली, नवी मींब
ु ई, कोल्हापरू , पण
ु े ाणण नागपरू अशा सात

महापाललकेच्या

पवरवहन

उपक्रमाींमाफगत

प्रवाशाींकडून

प्रत्येक

रतकक्ामागे

प्रवाशी

कर व

बालपोर्ण अधरगार असा १५ पैसे अधरगार वसूल केला लातो, हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, मागील पींररा वर्ागत उपरोत त सातही पवरवहन उपक्रमाींनी वसल
ू केलेल्या प्रवाशी कर
व बालपोर्ण अधरगाराचे पैसे शासनाकडे लमा केले नाहीत, हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, या ॉकीत रत कमेवर १७० को्ी ८२ लाख रुपयाींचा ीं ड व्याल लागले असन
ू ही रत कम
८६४ को्ी रुपये झाली ाहे, हे ही खरे ाहे काय,

(४) असल्यास, उपरोत त अधरगाराचे पैसे शासनाकडे लमा न होण्याची कारणे काय ाहे त व शासनाने
स रहू पैसे वसूल करण्यासा र कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?

वव.स. ४०० (31)

श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१८) : (१) महानगरपाललका हद्दीतील ्प्पा प्रवासी वाहातक
ु ीवर
महानगरपाललका हद्दीत रतकी् राच्या ३.५% तर हद्दीबाहे र रतकी् राच्या १७.५%

राने प्रवासी

कर ाकारला लातो तर २ रुपयापयंतच्या रतकी्ावर १० पैसे व २ रुपयापेक्षा लास्त
रतकी्ावर १५ पैसे

राच्या

राने बालपोर्ण अधरगार ाकारला लातो.

(२) अींशत: हे खरे ाहे .
(३) होय.
७ महानगरपाललका पवरवहन सेवक
े डून एकूण रुपये ६६१.६९ को्ीचा प्रवासी कर व

रुपये २५९.२९ को्ी इतका बालपोर्ण अधरगार ॉकबाकी याप्रमाणे एकूण रुपये ९२०.९८ को्ी
ॉकबाकी व्यालासह

े य ाहे .

(४) शहर पवरवहन सेवेने कळववल्याप्रमाणे स र सेवा तो्यात चालत असल्याने ॉकबाकी
झाली ाहे . ॉकबाकी वसल
ू ीसा र महसल
ू वसल
ू ी प्रमाणपत्र (RRC) सींबींधरत जलल्हाधरकारी
याींना पा ववण्यात ाली ाहे त.
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
औांढा नागनाथ (जज.नालशि) येथील औढा नागनाथ ते वसमत या दोन तालक्
ु यास जोडणाऱया

राज्य महामागागवरील शाळा व महाववद्यालयाच्या वेळेनुसार मानवी बससेवा सुरु िरण्याबाबत
(३९)

९६९९७ (२९-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमगला गाववत
(इगतपूरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) औींढा नागनाॉ (जल.नालशक) येॉील औढा नागनाॉ ते वसमत या

ोन तालत 
ु यास

लोडणाऱया राज्य महामागागवरील मानववकास बस अपुऱया फेऱयाींमुळे ववपूयार्थयांना खासगी
वाहनाींतून प्रवास करावा लागत असतो हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार येॉील ववपूयार्थयांची गैरसोय लक्षात तेता शाळा व महाववपूयालयाच्या

वेळेनुसार मानवी बस सेवाींच्या फेऱयात वाढ करुन बससेवा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१४-०२-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) राज्य पवरवहन महामींडळापूवारे औढा नागनाॉ तालुत यातील ववववर मागांवर
ववपूयाॉमनीींना त्याींच्या शाळा व महाववपूयालयाच्या वेळेवर ने-ाण करण्यासा र मानव ववकास
योलनेअत
ीं गगत ७ बसेस चालववल्या लातात.

वव.स. ४०० (32)
वसमत तालक
ु ा मानव ववकास योलनेतून वगळलेला ाहे . परीं त,ू वसमत ागारातन
ू

वसमत ते औींढा या मागागवर सकाळी ०६.०० ते सायीं.०६.०० वालेपयंत श्ल सेवेच्या एकूण ३२
फेऱया महामींडळापूवारे चालू ाहे त. त्यामळ
ु े ववपूयार्थयांची गैरसोय झालेली नाही.
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
उमरी (जज.नाांदेड) बसस्थानि पवरसरात भरधाव बसने धडि हदल्याने बाललिेचा झालेला मत्ृ यू
(४०)

९८१८५ (२४-११-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती
ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन
पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) उमरी (जल.नाीं े ड) बसस्ॉानक पवरसरात गरराव लात असलेल्या बसने रडक द ल्याने
कु. शहनाल शेख करीम या बाललकेचा द नाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोली वा त्या सुमारास
सायींकाळी मत्ृ यू झाला ाहे, हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, यासीं गागत शासनाने चौकशी करुन स र बसचालकावर कारवाई करण्यासोबतच
स र मत
ृ बाललकेच्या कु्ूींबबयाला मुख्यमींत्री सहाय्यता रनरीतून ाधॉगक म त

े ण्याबाबत

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या नाीं े ड ववगागामाफगत स र अपतातास लबाब ार असणाऱया
बसचालकास राज्य पवरवहन महामींडळाच्या सेवेतून रनलींबबत करुन पुढील कारवाई करण्यात
येत ाहे . तसेच, महामींडळामाफगत राबववण्यात येणाऱया दहीं ्ु य सम्रा् लशवसेनाप्रमुख
बाळासाहे ब

ाकरे अपतात सहाय्यता रनरी अींतगगत मत
ृ बाललकेच्या कु्ूींबबयाींना द .२०.११.२०१७

रोली एकूण रु.१०,००,०००/- अींरतम नुकसान गरपाई
(३) प्रश्न उपू्ावत नाही.

े ण्यात ाली ाहे .

___________

वालशम एसटी आगारातील एसटी बस वेळेवर सट
ु त नसल्याबाबत
(४१)

९९४९६ (२७-१२-२०१७).

श्री.अलमत झनि (वरसोड) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वालशम एस्ी ागारातील स्
ु णाऱया एस्ी बस नेहमीच वेळेवर स्
ु त नसल्यामळ
ु े
प्रवाशाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे थगस््-सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा
त्या रम्यान रन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय,

वव.स. ४०० (33)
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती ववलींबानी सु्णाऱया एस्ीबस वेळेवर व रनयलमत सोडण्याबाबत
तसेच या प्रकरणी

ल
ग करणाऱया
ु क्ष

ोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही

केली वा करण्यात येत ाहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१४-०२-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) राज्य पवरवहन महाींडळापूवारे वालशम ागारातन
ू स्
ू णाऱया बसफेऱयाींची रनयलमतता

तपासली असता, थगस््, २०१७ मध्ये ९९.९१ ्त के व सप््ें बर, २०१७ मध्ये ९९.७४ ्त के
बसफेऱया रनयलमत वेळेवर सु्त असल्याचे रन शगनास ाले ाहे . तसेच, सवग बसेस रनयोजलत
वेळेवर सु्तील याची
ाहे त.

क्षता तेण्याबाबत ागारातील सींबींधरताींना सूचना

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

(४२)

े ण्यात ालेल्या

___________

अमरावती ववभागात दष्ट्ु िाळ जाहीर िरुन दष्ट्ु िाळी उपाययोजना लागू िरण्याबाबत
९९८७७ (२९-१२-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय मदत व

पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने अमरावती ववगागातील बरीच वपकाींची हीं गामी नलर वपक पैसेवारी द नाींक ३०
सप््ें बर, २०१७ रोली प्रलसध्

करण्यात ाली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, या हीं गामी नलर वपक पैसेवारीनस
ु ार अमरावती ववगागात यीं ा
पवरजस्ॉती नसल्याचे द सून येत ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

षु काळग्रस्त

(३) असल्यास, मात्र सींपूण णग वव गागत वेळेवर पा न न झाल्यामळ
ु े अनेक गागात सुरवातील
पेरणी

े खील झाली नाही, हे ही खरे ाहे काय

(४) असल्यास, यामुळे शासनाने प्रशासनाच्या अहवालावर ववसींबून न रहाता वस्तुजस्ॉती
तपासन
ू येॉे

षु काळ लाहीर करुन

षु काळी उपाययोलना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे ाहे .
(३) अींशत: खरे ाहे.
(४)

षु काळ व्यवस्ॉापन सींदहता २०१६ व महसुल व वन ववगाग शासन रनणगय द नाींक ७

थत ्ोबर, २०१७ मध्ये ववदहत केलेले रनकर् तसेच हीं गामी नलर वपक पैसेवारीनुसार

षु काळाचे

मुल्याींकन कन न खरीप २०१७ च्या हीं गामातील पवरजस्ॉतीच्या ारारे राज्यातील गोंद या
जलल््यातील गोंद या, रतरोडा, गोरे गाींव या तीन तालत 
ु याींमध्ये मध्यम स्वन पाचा
लाहीर कन न त्यानुर्ींगाने ववववर उपाययोलना करण्यात ाल्या ाहे त.
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

षु काळ

वव.स. ४०० (34)
पुणे शहरात स्वारगेट एस.टी. स्थानिातील स्वच्छतागह
ृ ाच्या वापरासाठी
महहलाांिडे िरण्यात येत असलेल्या पैशाांच्या मागणीबाबत

(४३)

१०००५७ (२९-१२-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरात मदहला स्वच्छतागह
एस.्ी.
ु
ृ ाींची सींख्या कमी असताना शहरातील प्रमख

स्ॉानकातील मदहला स्वच्छतागहृ ाच्या वापरासा र मदहलाींकडे पैशाींची मागणी केली लात
असल्याचे माहे सप््ें बर २०१७ वा त्या
(२)

असल्यास,

स र

रम्यान रन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय,

स्वच्छतागह
ृ ावर

रन:शल्
ु क

अशी

स्वच्छतागह
ृ ामध्ये वापर करण्याअगो रच मदहलाींकडे ागा

पा्ी

लावली

असताना

सद्ध
ु ा

पैशाींची मागणी केली लाते, पैसे न

द ल्यास वापरण्यास मनाई करण्यात येत,े हे ही खरे ाहे काय,
(३) असल्यास, याबबात शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधरत

ोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत

ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त

?

श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) व (४) वरीलप्रमाणे पैसे तेणाऱया सींबींधरत स्वच्छतागह
ृ चालकावर
करण्यात ये न पैसे न तेणेबाबत ताकी

ीं डात्मक कारवाई

े ण्यात ाली ाहे .

(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
िोल्हापरू जजल््यातील बारा मख्
ु य बसस्थानिाांतील स्वच्छतागह
ु भ इांटरनॅशनल
ृ ाचा ठे िा सल
िांपनीिडे हदला असून िांपनी मनमानीपणे िरीत असलेली वसूली

(४४)

१००१६४ (२९-१२-२०१७).

श्री.प्रिाश सुव (मागाठाणे) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

जलल््यातील

बारा

मुख्य

बसस्ॉानकाींतील

सन्माननीय पवरवहन मांत्री
स्वच्छतागह
ृ ाचा

े का

सल
ु ग

इीं्रनॅशनल कींपनीकडे द ला असन
ू ही कींपनी मनमानीपणे वसल
ू ी करीत असल्याचे माहे
थत ्ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास ाले हे खरे ाहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ाहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधरत कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?

वव.स. ४०० (35)
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) कोल्हापूर, इचलकरीं ली, नलृ सींहवाडी व
मलकापूर या ४ बसस्ॉानकातील प्रसारनगह
ु ग इीं्रनॅशनल या सींस्ॉेकडे पैसे गरा व
ृ े सल
वापरा या तत्वावर चालववण्यास

े ण्यात ाली ाहे त. यापैकी कोल्हापरू बसस्ॉानकावरील

प्रसारनगह
ृ ामध्ये रनयमापेक्षा लास्त पैसे वसूल करीत असल्याचे ाढळून ाले, त्यामुळे स र
सींस्ॉेस करारातील अ्ीनुसार सुरारणा करणेबाबत ववगाग रनयींत्रक, राज्य पवरवहन कोल्हापूर
याींनी नो्ीस बलावली ाहे .
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
िुरुां दा, (ता.वसमत, जज.हहांगोली) येथे अनतवष्ट्ृ टीमळ
ु े (ढगफुटी) शेतिऱयाांच्या झालेल्या
नुिसानाची भरपाई तातडीने लमळण्याबाबत

(४५)

१००५७७ (२९-१२-२०१७).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मदत व

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

(१) कुरुीं ा, (ता.वसमत, जल.दहींगोली) येॉे द नाींक ३० लून, २०१६ रोली वा त्या सुमारास
अरतवषृ ्ीमुळे (ढगफु्ी) शेतकऱयाींचे अतोनात नुकसान झाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, अरतवषृ ्ीने झालेल्या ाप ग्रस्त शेतकऱयाींच्या नक
ु सानीची चौकशी पूणग झालेली
असन
ू सध्
ु ा

अपूयापपयं
त
ा़

शेतकऱयाींना

लमळालेली नाही, हे ही खरे ाहे काय,

शासनाकडून

कोणत्याही

प्रकारची

ाधॉगक

म त

(३) असल्यास, चौकशीअींती स रहू शेतकऱयाींना तातडीने म त लमळण्याबाबत शासनाने काय
उपाययोलना केली ाहे वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) दहींगोली जलल््यातील वसमत

तालुत यातील मौले कुरुीं ा व पवरसरात द नाींक २९ व ३० लून २०१६ रोली झालेल्या
अरतवषृ ्ीमुळे ८१२.८७ हे त ्र क्षेत्रावरील शेतीवपकाींचे नुकसान झाले असल्याचे रन शगनास ाले
ाहे .

शासनपत्र द नाींक ०८.११.२०१७ अन्वये राज्यात माहे एवप्रल ते नोव्हें बर २०१६ या
कालावरीत अवेळी पा स,अरतवषृ ्ी व गारपी् यामळ
ु े झालेल्या शेतीवपक/ फळवपकाींच्या
नुकसानीकरीता बाधरत शेतकऱयाींना नुकसानगरपाई

े ण्यासा र ावश्यक रनरीचे प्रस्ताव

शासनास सा र करण्याबाबत क्षेबत्रय अधरकाऱयाींना सूचना

े ण्यात ाल्या ाहे त. स र प्रस्ताव

क्षेबत्रय स्तरावरील सवग ववगागाींकडून प्राप्त होताच कायगवाही करण्याचे प्रस्ताववत ाहे .
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

वव.स. ४०० (36)
राज्यातील लसिलसेलच्या रुग्णाांना एस.टी.मध्ये मदतनीस प्रवास सवलत दे ण्याबाबत
(४६)

१०२१४८ (२९-१२-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा),

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसकलसेलच्या रुग्णाींना एस.्ी.मध्ये म तनीस सोबत सवलतीने प्रवास करण्यासा र
शासनाने अनु ान उपलब्र कन न द ल्यावरही प्रत्यक्षात एस.्ी.मध्ये प्रवास सवलत लमळत
नसल्याचे रनवे न लोकप्ररतरनरीींनी द नाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोली वा त्यासुमारास द ले, हे
खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती लसकलसेलच्या रुग्णाींना एस.्ी.मध्ये प्रवास सवलत

े ण्याबाबत

शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) सावगलरनक ारोग्य ववगागाच्या द .१३.०३.२०१५ च्या शासन रनणगयान्वये लसकलसेल
ग्रस्त रुग्णाींना एका म तनीसासह प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्यात ाली ाहे , त्यानुसार स र
योलनेतील अनस
ु धू चत लाती प्रवगागतील लागार्थयांसा र सामाजलक न्याय व ववशेर् सहाय्य
ववगागामाफगत अनुसूधचत लमाती प्रवगागतील लागार्थयांसा र ाद वासी ववगागामाफगत व उवगवरत
सवग सारारण प्रवगागतील लागार्थयांसा र सावगलरनक ारोग्य ववगागामाफगत महामींडळास रनरी
उपलब्र करुन
राज्य

े ण्याबाबत वरील शासन रनणगयात नमू
पवरवहन

प्रवासगाडयात सवलत

महामींडळापूवारे

ववववर

ाहे .
सामाजलक

त्काींना

राज्य

पवरवहन

े ण्यात येते. यामध्ये सवलतरारक प्रवाशाींना वेगवेगळया लातीरनहाय

ओळखपत्रे तसेच लात प्रवगगरनहाय सवलतीची वेगवेगळी रतकी् द ले लात नाही. त्यामुळे
महामींडळाच्या स्तरावर लाती प्रवगगरनहाय प्रवासगाडे सवलतीच्या नों ी स्वतींत्रवरत्या
शत या नसल्याने वरील सवलतीची तरतू
ारोग्य ववगागास कळववण्यात ाले

े वणे

एकाच ववगागाकडून करण्याबाबत सावगलरनक

असन
त्याबाबत अ यापयंत सावगलरनक ारोग्य
ू

ववगागामाफगत कोणतेही रन श प्राप्त झाले नसल्याने, स रची सवलत राज्य पवरवहन
महामींडळातफ लागू करण्यात ालेली नाही.
(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________

राज्य पवरवहन महामांडळाच्या बसेसचा द्रत
ु गती महामागागवरील लोणावळा येथील एन.एच. ४
आणण सेंटर पााँईट येथील हॉटे लचा बस थाांबा रद्द िरण्याबाबत

(४७)

१०३२२० (२७-१२-२०१७).

प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पवरवहन मांत्री

वव.स. ४०० (37)
(१) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या बसेस द्रत
ु गती महामागागवर हर्े ल असताना द्रत
ु गती
महामागग सोडून लोणावळा येॉील एन.एच. ४ ाणण सें्र पाँई् येॉील हर्े लला बस ॉाींबा

द ल्यामळ
ु े या बसेसला हर्े लच्या द काणी लाण्यासा र प्रवाशाींचा लीव रोत यात तालन
ू या
हर्े लवर लावे लागत असल्याने प्रवाशाींचा सुरक्षक्षतेचा प्रश्न रनमागण झाला ाहे , हे खरे ाहे
काय,

(२) असल्यास, यामुळे महाराषरान राज्य पवरवहन महामींडळाचा पेरानोल व डडझेलच्या नाहक
खचागमळ
ु े अीं ाले २ को्ी रुपयाींपेक्षा ला ा रकमेचे नुकसान होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन राज्य पवरवहन महामींडळाचे नक
ु सान रोखण्यासा र व

प्रवाशाींच्या सुरक्षेसा र उत त द काणचा बस ॉाींबा रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत ाहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________
अिोले (जज.अहमदनगर) येथील आगारातील एसटी महामांडळाच्या िमगचारी सांपात सहभागी
झालेल्या एिा वाहिाचा हदयवविाराने झालेला मत्ृ यू
(४८)

१०३३५७ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय पवरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोले (जल.अहम नगर) येॉील ागारातील एस्ी महामींडळाच्या कमगचारी सींपात सहगागी
झालेल्या एका वाहकाचा मा.पवरवहन मींत्रयाींनी

रनलींबनाचे केलेल्या वत तव्यामळ
ु े ह यववकाराचा

झ्का येवन
ू मत्ृ यू झाल्याची त्ना माहे ात ्ोबर २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान रन शगनास
ाली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात ाली ाहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती

सींपकाळात मत्ृ य पावलेल्या वाहकाींच्या कु्ूींबाला शासनाने कोणती

ाधॉगक म त केली वा करण्यात येत ाहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) राज्य पवरवहन महामींडळातील कमगचाऱयाींपूवारे करण्यात ालेल्या सींपकाळातील
द .१८.१०.२०१७ रोली सींपात सहगागी झालेले द वींगत वाहक कै.एकनाॉ वाकचौरे हे सकाळी
११.३० वा. स्ॉानकावरुन लेवणाकरीता तरी गेले होते. लेवण झाल्यानींतर तरी अस्वस्ॉ
वा्ल्याने त्याींना हरजस्प्लमध्ये

ाखल करण्यात ाले, परीं तू तपासणी चालू असताींना त्याींना

् यववकाराचा झ्का ाल्याने त्याींचे रनरन झाले ाहे .

वव.स. ४०० (38)
राज्य पवरवहन महामींडळापूवारे स र मत
ृ वाहकाच्या अींत्यववरीकवरता रु.५०००/-

तातडीची म त

े ण्यात ालेली ाहे . तसेच, त्याींचे सेवाकाळातील उप ान, गववषयरनवागह

रनरी, कमगचारी कु्ूींब कल्याण योलना व रलेचे वेतन इत्या ीपूवारे

े य रत कमा वारस ाराला

े ण्याबाबतची कायगवाही सुरु ाहे.

(४) प्रश्न उपू्ावत नाही.

___________
जन
ु पाणी, िांु झर, घोडेगाव, रताळे , सायगव्हाण, धामणगाव, आडळसे, मांद
ु खेडा (ता.चाळीसगाव,
जज.जळगाव) या गावाांच्या रस्त्याांच्या दरु वस्थेमळ
ु े बससेवा बांद न िरण्याबाबत

(४९)

१०३५९५ (२९-१२-२०१७).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लुनपाणी,

कींु झर,

तोडेगाव,

रताळे ,

सायगव्हाण,

(ता.चाळीसगाव, जल.लळगाव) तील १५ गावाींच्या रस्त्याींच्या

सन्माननीय पवरवहन

रामणगाव,

ाडळसे,

मुीं खेडा

रु वस्ॉेमळ
ु े बसेसचे ्ायर खराब

होणे, स््े अवरींग तु्णे, त लच प्ले् रनकामी होणे, धगअर बरत समध्ये बबताड, इींजलनमध्ये
बबताड, ्ायर पींत चर होणे असे अनेक प्रकार वाढल्याने येॉील बससेवा बीं
असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा

करण्यात येणार

त्या रम्यान रन शगनास ाले ाहे , हे खरे ाहे

काय,
(२) असल्यास, लर रस्ते बसेस चालवण्यायोग्य नसतील तर ागाराच्या इींरन खचागत ाणण
बसेसच्या

े खगाल,

रु
ु स्ती खचागत वाढ होते हे ही खरे ाहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीअींती

वरील

गावाींच्या

रस्त्याींच्या

रु वस्ॉेमुळे

बससेवा

बीं

न

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०९-०२-२०१८) : (१) नाही.
(२) होय.

चाळीसगाव ागारास गतवर्मच्या तुलनेत चालू वर्म ९४५८ लल्र डडझेल लास्त

प्रमाणात लागले ाहे . त्यामळ
ु े चाळीसगाव ागाराच्या इींरन खचागत वाढ झाली ाहे.
गावाच्या खराब रस्त्यावर चालणाऱया २१ बसेससा र १३९ वेगवेगळया कामाींसा र
े खगालीवर खचग करण्यात ालेला ाहे .

(३) व (४) सपूयजस्ॉतीत प्रवाशाींची व ववपूयार्थयांची गैरसोय हो
बससेवा सुरु

े वण्यात ाली असून, खराब रस्त्याींच्या

महामींडळापूवारे पत्रव्यवहार करुन सूचना
(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.

रु
ु स्ती व

नये यादृष्ष्ीने स र गावाींची

रु
ु स्तीबाबत सींबींधरत ग्रामपींचायतीींना

े ण्यात ालेल्या ाहे त.

___________

१५

वव.स. ४०० (39)
एस.टी. महामांडळाच्या शटल व ववनावाहि सेवेतील फेऱयाांच्या सरासरी तोययाची रक्िम
अधधिाऱयाांच्या वेतनातून वसूल िरण्याचा ननणगयाबाबत
(५०)

१०३९९२ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :

सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एस.्ी. महामींडळाच्या श्ल व ववनावाहक सेवेतील फेऱयाींच्या सरासरी तो्याची रत कम
एस.्ी.महामींडळातील तीन ववरष

अधरकाऱयाींच्या वेतनातून अनुक्रमे ५०, ३० ाणण २० ्त के

वसूल करण्याचा रनणगय माहे थत ्ोबर, २०१७ मध्ये तेण्यात ाला ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) असल्यास, स रहू तो्याची रत कम अधरकाऱयाींच्या वेतनातन
ू वसल
ू करण्याच्या रनणगयास
अधरकाऱयाींनी ववरोर केला ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
(३) असल्यास, याबबात शासनाने चौकशी केली ाहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती स रहू तो्याची रत कम अधरकाऱयाींच्या वेतनातून वसूल करण्यात
ये नये याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्य पवरवहन महामींडळापूवारे
चालववण्यात येणाऱया श्ल वाहतूक व ववनावाहक वाहतूकीस प्रवाशाींकडून चाींगला प्ररतसा

लमळत ाहे. स रहू सेवा वत तशीर व रनयमीतपणे चालनात ाणन
ू प्रवाशाींची गैरसोय होवू
नये यासा र महामींडळाच्या वाहतूक खात्याने द नाींक १६.१०.२०१७ रोलीच्या पत्रापूवारे
सींबींधरताींना सूचना द लेल्या ाहेत. सपूयजस्ॉतीत राज्य पवरवहन महामींडळातील कोणत्याही
अधरकारी अॉवा पयगवेक्षकीय कमगचारी याींच्या वेतनातून कसलीही कपात/वसूली करण्यात
ालेली नाही.

(५) प्रश्न उपू्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवतम मुद्रणालय, मुींबई.

