अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

एसटी प्रवाशाांच्या सांख्येत ११ िोटीांनी घट झाल्याबाबत
(१)

३५१८६

(१७-१२-२०१५).

श्री.अममत

साटम

(भुसावळ), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(अांधेरी

पश्श्चम),

श्री.सांजय

साविारे

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) राज्यातील वाहतुक सेवा पुरववणा-या एस्ी प्रवाशाींच्या सींख्येत ११ को्ी ३२ लाखाींची घ्

झाले असल्याचे माहे सप््ें बर २०१५ मध्ये वा दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रवासी सींख्येत घ् झाल्याने महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाचा
सींचचत तो्ा १ हजार ९३४ को्ीींपक्ष
े ा जास्त झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)असल्यास, एस्ी महामींडळाच्या प्रवासी सींख्येत वाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे . सन २०१३-१४ च्या तुलनेत सन
२०१४-१५ मध्ये प्रवासी सींख्येत ११.०१ को्ीने घ् झालेली आहे . खाजगी वाहतक
ू दार कमी

दरात प्रवासी वाहतक
ू करत असल्यामळ
ू े त्याचा पररणाम महामींडळाच्या प्रवासी सींख्येवर होत
आहे .

(२) हे अींशत:

खरे आहे एस्ी महामींडळ गेल्या काही वर्ाशपासून तो्यात आहे सन २०१३-१४

मध्ये महामींडळाला रु.५७२.६२ को्ी तो्ा झाला होता.सन २०१४-१५ च्या अलेखापररक्षक्षत

वावर्शक लेख्यानस
ू ार महामींडळाला रु.३८२.१३ को्ी तो्ा झाला असन
ू , ददनाींक ३१ माचश, २०१५
रोजीचा एकूण सींचचत तो्ा रु १६७६.४६ को्ी आहे .

(३) राज्य पररवहन महामींडळाचे भारमान, उत्पन्नामध्ये वाढ व खचाशत कपात करण्याच्या
दृष्ीने प्रसाररत करण्यात आलेल्या असून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रवासी वाढवा योजना,

नैममत्त्तक करारावर दे ण्यात येणाऱ्या बसेसच्या अ्ीमध्ये बदल उदा.ददवसाची गणना, खोंळबा
आकार माफ, अनतकामलक भत्ता माफ, दहरकणी सेवेत पश
बॅक मश् बसववणे, नववन
ु

वव.स. ५४६ (2)
वातानुकमलत मशवनेरी बसेसची खरे दी, सक्षम मागश तपासणी व अवैध वाहतुकीद्वारे उत्पन्न

गळती रोखणे, प्रवासी आकवर्शत करण्यासाठी समाजातील २४ ववववध घ्काींना ५० ते १००
्क्केपयंत प्रवास भाडयात सवलत, वावर्शक सवलत काडश, मामसक/त्रैमामसक काडश योजनाींना
व्यापक प्रमसध्दी दे ऊन प्रवासी व उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे दे वसारी, (ता.उमरखेड, श्ज.यवतमाळ) येथील अततवष्ट्ृ टी व महापरू ामळ
ु े नि
ु सान
झालेल्या मालमत्ताधारिाांच्या पुनववसनाबाबत

(२)

५६४७४ (२२-०८-२०१७).

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

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मौजे दे वसारी, (ता.उमरखेड, त्ज.यवतमाळ) येथील अनतवषृ ्ी व महापूर यामळ
ु े बाचधत
झालेल्या मालमत्ताधारकाचे पन
ु वशसन माहे जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान झालेले नाही, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

भागातील पूरवपडडत

व

अनतवषृ ्ीग्रस्त

अशा

मालमत्ताधारकाचे

पुनवशसनासाठी दे ण्यात आलेल्या मौजे आींबवन ता.उमरखेड येथील घरकुले व तदथश मदत
अद्यापपावेतो प्रत्याचथशत करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गावातील नागरीकाींच्या पुनवशसनाचा कायशक्रम राबववण्याकररता तसेच
ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी त्जल्हाचधकारी यवतमाळ याींच्याकडुन आवश्यक ती
अचधकची मादहती मागववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) दे वसरी या पुरग्रस्त गावाचे पुनवशसन करण्याचा ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी

शासनास पाठववलेला प्रस्ताव परु पन
ु वशसन धोरणानस
ु ार नसल्याने सदर प्रस्ताव शासनाने
अमान्य केला आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५४६ (3)
व्यावसातयि वाहनाांना वेग तनयांत्रि बसवणे न्यायालयाने बांधनिारि िेल्याबाबत
(३)

५९४१९ (२४-०८-२०१६).

श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) : सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात व्यावसानयक वाहनाींना वेग ननयींत्रक बसवणे न्यायालयाने बींधनकारक करून दे खील
त्याची सींपूणश अींमलबजावणी झाली नसल्याचे माहे जून २०१६, वा मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबचधत ववर्याचा प्रस्ताव सम
ु ारे नऊ मदहन्याींपूवीच शासनाकडे आला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, व्यावसानयक वाहनाींना वेग ननयींत्रक बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१) नाही.
(२)

व (३) पररवहन सींवगाशतील वाहनाींना वेग ननयींत्रक बसववण्याबाबत पररवहन आयुक्त

कायाशलयाने दद.०६.०५.२०१७ चे आदे शान्वये सवश प्रादे मशक/उपप्रादे मशक पररवहन कायाशलयाींना
आदे श ददलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(४)

मुांबईत वाहनाांच्या सांख्येत वाढ होत असल्याबाबत

६५०२३ (२६-१०-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत सध्या वाहनाींच्या सींख्येत

वाढ होत असन
ू मींब
ु ईत प्रत्येक ददवशी ५९१ नव्या

वाहनाींची नोंद प्रादे मशक पररवहन कायाशलयात होत असल्याचे ददनाींक १८ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी
वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वाहनाींमध्ये ररक्षा – ्ॅ क्सी या सावशजननक वाहनाऐवजी खाजगी चारचाकी
वाहनाींची सींख्या अचधक असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मींब
ु ईत ददवसेंददवस पार्कंगची वाढती समस्या प्रत्येक कु्ुींबात एका व्यक्तीमागे

वाहन, त्यामुळे खाजगी वाहनाींचे वाढते प्रमाण, वाहनाींच्या तल
ु नेत मुींबईतील रस्त्याींची सींख्या
या सवश कारणाींमळ
ु े होत असलेली वाहतूक कोंडी ्ाळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४६ (4)
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) व (२) होय.
(३) वाहतूक कोंडी ्ाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येते.

(i) पोमलस ववभागाच्या वाहतूक शाखेमाफशत वाहतूक ननयमन करण्यात येत.े

(ii) वाहतक
ू ीस अडथळा होईल अशा उ्या केलेल्या वाहनाींवर कारवाई करण्यात येत.े

(iii) मद्यप्राशन करून वाहन चालववण्याऱ्या वाहन चालकाींवर कारवाई करण्यात येते.
(iv) वाहतूक सुरक्षा पींधरवडा आयोत्जत करून जनजागत
ृ ी करण्यात येते.

(iv) रस्त्याींवरील वापरात नसलेल्या जागाींवर “पे ॲन्ड पार्कंग” सुववधा उपलब्ध करून दे ण्यात
येते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लवासा मसटी िॉपोरे शन मल. (श्ज.पुणे) याांनी नागररिाांिडून प्रवेशद्वारावर
पाकििंग शल्
ु ि िमी आिारण्याबाबत

(५)

६७३४८ (१६-१२-२०१६).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लवासा मस्ी कॉपोरे शन मल. (त्ज.पुणे) याींनी नागररकाींकडून प्रवेशद्वारावर पार्कंग शुल्क

म्हणून तब्बल पाचशे रुपये आकारले जात असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पार्कंग शुल्काच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शल्
ु क आकारून नागररकाींची
फसवणक
ू करत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती या सींदभाशत शासनाने पार्कंग शुल्क कमी करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१), (२) व (३)

लवासा मस्ी ही खाजगी नागरी वसाहत

असल्याने पाकींग शुल्काचे दर ननत्श्चत करण्याची बाब शासनाच्या अखत्यारीत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वसई (श्ज.पालघर) येथील उप प्रादे मशि पररवहन िायावलयावर वाहन
(६)

चालि व मालि याांनी िाढलेला ‘मूि मोचाव’.

८१४८२ (१३-०४-२०१७). श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा),

श्री.ववलास तरे (बोईसर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई त्ज.पालघर येथील उप प्रादे मशक पररवहन कायाशलयावर वाहन चालक व मालक
सींघ्नाींनी ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ‘मूक मोचाश’ काढला होता, हे
खरे आहे काय,

वव.स. ५४६ (5)
(२) असल्यास, मोचेक-याींकडून उप प्रादे मशक पररवहन अचधका-याींना मागण्याींचे ननवेदन दे ण्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ननवेदनामधील

मागण्याींचे स्वरुप काय आहे व त्यावर शासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१) व (२) ऑ्ोररक्षा चालक मालक महासींघ त्ज.पालघर
या सींघ्नेच्या पदाचधकाऱ्याींनी उप प्रादे मशक पररवहन अचधकारी, वसई याींना दद. ३१.०१.२०१७
रोजी ननवेदन ददले आहे.
(३) सदर ननवेदनाव्दारे केंद्र शासनाने दद.२९.१२.२०१६ च्या अचधसूचनेव्दारे ववववध शुल्कात
केलेली वाढ रद्द करण्याची

मागणी केलेली आहे . दद.२६.०९.२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये

उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नत
ु नीकरणासाठी सहमत शुल्क आकारण्यात आले होते. उशीरा
योग्यता प्रमाणपत्र नत
ु नीकरणासाठी आकारण्यात येणारे सहमत शल्
ु क दद.०५.०४.२०१७ च्या
शासन ननणशयान्वये

रद्द करण्यात आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
माण (श्ज.सातारा) तालुक्यातील दष्ट्ु िाळी भागातील शेतिऱयाांना वपि नुिसान भरपाई व
जनावराांसाठी चारा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(७)

८२८३५ (१३-०४-२०१७).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) माण (त्ज.सातारा) तालक्
ु यात दषु काळामळ
ु े काही भागाींत पाण्याची ्ीं चाई जाणवू लागली

असून पाण्याववना वपके करपू लागल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथे आगामी काळात जनावराींच्या चाऱ्याींचीही समस्या ननमाशण झाली आहे , हे
ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानुर्ींगाने येथील शेतक-याींना वपक नुकसान भरपाई व जनावराींसाठी चारा
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५४६ (6)
उप प्रादे मशि पररवहन ववभाग, यवतमाळ याांनी अवैध जनावराची वाहतुि िरणाऱया
वाहन आणण चालिावर िारवाई िरण्याबाबत.

(८)

८३५५३ (१३-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उप प्रादे मशक पररवहन ववभाग, यवतमाळ आणण पोमलस यींत्रणा याींनी यवतमाळ
शहराजवळ भारी येथे जनावरे वाहतक
ु करणारे दोन रक पकडून जनावराची स्
ु का केली, परीं तु

आरोपी ववरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे ददनाींक १५ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदे शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैधररत्या वाहनात कोंबुन कत्तलीसाठी जनावरे वाहुन नेणाऱ्या वाहनाचा
परवाना तसेच चालकाचा परवाना रद्द करण्याचे त्जल्हा अचधकारी यवतमाळ याींनी उप प्रादे मशक
पररवहन ववभागाला आदे श ददले होते परीं तु कोणतेही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(४) तसेच त्जल्हामध्ये असे प्रकार घडत असताना

जाणणवपुवक
श
दल
श करणाऱ्या सींबींधीत
ु क्ष

ववभागाचे दोर्ी अचधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सदर प्रकरणी

पोमलस यींत्रणेमाफशत कायशवाही करण्यात आली असन
ू

क्र.१००/१७ दद.१४.०३.२०१७ रोजीचे

पत्र

त्याींचे पत्र

उप प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, यवतमाळ याींना

दद.१७.०३.२०१७ रोजी प्राप्त झाले.
सदर ३ वाहने दद.१७.०३.२०१७ रोजी

सोडण्यात आलेली असल्याने सदर वाहनाींवर

कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही. परीं त,ु सदर वाहनाचे

परवाना व चालकाची

अनुज्ञप्ती ननलींबन कायशवाहीखाली आहे .
(२) हे खरे नाही.
उप

प्रादे मशक

पररवहन

दद.३१.०५.२०१७ पयशत जनावराींच्या
ननलींबन करण्यात आले आहे.

कायाशलय

यवतमाळ

याींचक
े डून

दद.०१.०१.२०१७

ते

वाहतूक करणाऱ्या १६ प्रकरणात वाहनाचा परवाना

तसेच उपरोक्त प्रकरणात वाहन मालकाींना परवाना

ननलींबन

करण्यासाठी कारणे

दाखवा नो्ीस जारी करण्यात आलेली आहे . तसेच वाहन चालकाींची अनुज्ञप्ती ननलींबनाकरीता
कारणे दाखवा नो्ीस पाठववण्यात आल्या आहे त.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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िेंद्रीय मोटर वाहन तनयमातील ववववध शुल्ि आिारणीमध्ये वाढ िरण्यात आल्याबाबत
(९)

८८२४२ (१४-०८-२०१७).

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) : सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्रीय मो्र वाहन ननयमातील ववववध शुल्क आकारणीमध्ये वाढ करण्यात आली असन
ु

यामुळे मालेगाींव ता, त्ज.नामशक येथील मालवाहतुक मो्ार सींघ्ना, मालेगाींव ऑ्ो ररक्षा
यनु नयन, मालेगाींव ॲपे प्रवासी सींघ्ना, ्ु त्व्हलन ऑ्ो यनु नयन सींघ्ना, पररवहन ववभागाशी

सींबींचधत लायसन्स धारक सींघ्ना अशा अनेक सींघ्नाींनी या ववरोधात अनेक लेखी व तोंडी
स्वरुपाच्या तक्रारी केल्या असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त नवीन वाढीव शुल्कानुसार मनमाड चौफुली आग्रारोड येथे वसुली केली

जात आहे त्यानुसार सदरहू वाढ कमी करण्याबाबत यापुवीही नववन आग्रारोड येथे रास्तारोको
केला असुनही याबाबत आवश्यक कायशवाही अदयापही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
या सींदभाशत

स्थाननक

सींघ्नाींची ननवेदने उप प्रादे मशक पररवहन अचधकारी, मालेगाींव

याींना प्राप्त झालेली आहे त.
(२) व (३) सदर शुल्कवाढ दद.२९.१२.२०१६ रोजीच्या अचधसूचनेव्दारे केंन्द्र शासनाने केली आहे .

सदर शल्
ु क वाढ कमी करण्यासाठी दद. २१.०३.२०१७ रोजीच्या अचधसच
ू नेव्दारे केंद्र शासनाने
राज्यापुरती

कमी

दद.२६.०९.२०१६

करण्यास

च्या

शासन

राज्य

शासनास

ननणशयान्वये

अचधकार

उशीरा

ददले

योग्यता

आहे त.

प्रमाणपत्र

त्यास

अनुसरून

नुतनीकरणासाठी

आकारण्यात आलेले सहमत शुल्क दद.०५.०४.२०१७ च्या शासन ननणशयान्वये रद्द करण्यात
आलेले आहे .

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
पावसामळ
ु े झालेल्या घराांसाठी नि
ु सान भरपाई दे ण्याचे तनिष ठरववण्याबाबत
(१०)

९३७७९ (१६-०८-२०१७).

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ६५ मममी पावसाची नोंद झाल्यास पडलेल्या घराींसाठी नुकसान भरपाई दे ण्यास शासनाचे
धोरण आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे शहरातील व शहरालगतच्या भागातील नाले तब
ुीं ल्यामुळे सदरच्या घरामध्ये

पानी जमा होऊन घराींचे नुकसान झाले अशा घराींची नुकसान भरपाई दे ण्याचे शासनाचे ननकर्
नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीअींती अशा घराींना नक
ु सान भरपाई दे ण्यासाठी पाऊस पडल्यानींतर ८ ते
१० ददवसाींनी पींचनामा करून त्याींना नुकसान भरपाई दे ण्याचे ननकर् ठरववण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाचे करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबईत बनावट परवानाच्या टॅ क्सी रस्तत्यावर चालववण्यात येत असल्याबाबत.
(११)

९४९२४ (२२-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील रस्त्यावर बनाव् परवानाच्या ्ॅ क्सी चालववण्यात येत असल्याबाबचे मादहती

अचधकाराअींतगशत ममळालेल्या मादहतीमध्ये ददनाींक १६ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बनाव् परवानाच्या ्ॅ क्सी पकडल्यानींतर भींगारात काढण्याऐवजी त्या बनाव्
कागदपत्राच्या आधारावर दस
ु ऱ्याच्या नावे दाखववल्या जात असल्याचेही ननदशशनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी ताडदे व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदे श पररवहन
आयुक्त याींनी ताडदे व पररवहन कायाशलयाींना ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती दोर्ीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) व (२) याबाबत वस्तुत्स्थती अशी आहे की, मादहती
अचधकार

कायशकत्याशनी

दद.१६.०८.२०१७

रोजी

मादहती

अचधननयमाींतगशत

्ॅ क्सी

परमी्

क्र.४०६०/सी/९० याबाबतची ममळण्याकरीता प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, मुींबई (मध्य) या

कायाशलयात अजश केला होता. ताडदे व पोमलस स््े शनकडून प्राप्त मादहतीनुसार सदर बाब
ननदश शनास आलेली आहे.
्ॅ क्सी
दद.२६.०३.२०११

क्र.MH-०१-G-०४९२ या
रोजी सींपली होती.

्ॅ क्सी

वाहनाचा परवाना

क्र.२६/१५६

दद.११.११.२०११ रोजी बनाव् कागदपत्रे

मुींबई (पूव)श येथे पत्ता बदलण्याकरीता ्ॅ क्सी वाहनाचे
प्रादे मशक पररवहन

व परवान्याचे

मुदत

व कायाशलयाची

ददशाभूल करून वाहन मालकाने अवैधररत्या परवाना हस्ताींतरीत करून घेतल्याचे
आले. वाहन मालक मल
ु ींड
ु येथे स्थलातींरीत झाल्याने त्याने प्रादे मशक

ची

पररवहन

ननदशशनास
अचधकारी,

दद.१७.०१.२०१२ रोजी

कायाशलय, मुींबई (मध्य) याींचक
े डून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केले.

उपरोक्त बाब ननदशशनास

आल्यावर

प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, मुींबई (मध्य) याींनी

दद.१७.१२.२०१६ रोजी प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, मुींबई (पूव)श याींना परवाना रद्द करण्याबाबत
कळववले. त्यानस
ु ार

प्रादे मशक

पररवहन कायाशलय, मींब
ु ई (पव
ू )श याींनी दद.२७.०२.२०१७ रोजी
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सदर परवाना रद्द केला. तसेच वाहन जप्त करून वाहनाचे कागदपत्र जप्त करण्यात आली.
(३) व (४) सदर प्रकरणी दद.०९.०६.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये पररवहन आयुक्त याींनी

प्रादे मशक पररवहन अचधकारी, मुींबई (मध्य) याींना चौकशी करण्याचे ननदे श ददले होते. त्यानुसार
प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, मींब
ु ई (मध्य) याींनी दद.३०.०६.२०१७ रोजी पोमलस स््े शन ताडदे व,

मुींबई येथे तक्रार दाखल केली आहे . सदर प्रकरण पोमलस स््े शन ताडदे व, मुींबई याींचक
े डे
अन्वेर्णाचधन आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई व ठाणे पररसरात झालेल्या अततवष्ट्ृ टीमुळे नि
ु सानग्रस्तताांना
शासिीय तनिषानुसार मदत दे ण्याबाबत

(१२)

९५५०६ (२९-१२-२०१७).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती),

श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती

हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील

(१) मुींबई, ठाणे पररसरात ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या
अनतवषृ ्ीमुळे बाचधत नक
ु सानग्रस्ताींना शासकीय ननकर्ानुसार मदत ददली जात नसल्याचे
लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे सदर नुकसानग्रस्ताींना मदत दे ण्याची मागणी केलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती अनतवषृ ्ीमुळे बाचधत नक
ु सानग्रस्ताींना शासकीय ननकर्ानुसार
मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) सदर बाब ननदशशनास आलेली आहे .
(२) व (३) मुींबई व ठाणे येथे ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या अनतवषृ ्ीमुळे झालेल्या
नक
ु सानीचे पींचनामे क्षेत्रीय अचधकाऱ्याींमाफशत करण्यात आलेले आहे त.
त्यानस
ु ार

शासन

ननणशय,

महसूल

व

वन

ववभाग,

ददनाींक

१३.०५.२०१५

मधील

तरतूदीींनुसार मुींबई उपनगरातील बाचधत झालेल्या ४६ पात्र कु्ुींबबयाींना प्रत्येकी रु. ३८००/-

प्रमाणे मदतीचे वा्प करण्यात आले आहे . तसेच ठाणे त्जल््यातील १८ बाचधत कु्ुींबबयाींना
एकूण रु.९३,६००/- एवढी मदत दे ण्यात आली आहे . मुींबई शहर, मुींबई उपनगर व ठाणे

त्जल््यात सदर अनतवषृ ्ीमळ
ु े मत
ृ झालेल्या १४ पैकी १२ मत
ृ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी
रु.४ लक्ष प्रमाणे

मदत

वा्प करण्यात

आली असून

१ व्यक्तीच्या

वारसाींना

मदत

दे ण्याबाबतची कारवाई सुरु असन
ू उवशररत एका व्यक्तीच्या वारसाींनी मदत घेण्यास नकार
ददल्याने सदर रक्कम शासनजमा करण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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राज्य पररवहन ववभागाने िायदे शीर वाहने चालववण्यासाठी ररिा
टॅ क्सी अभय योजना सुरू िरण्याबाबत

(१३)

९९०७८ (२७-१२-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन ववभागाने ररक्षा आणण ्ॅ क्सी चालववण्यासाठी परवाना घेण्याची पध्दत बींद
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सध्या राज्यात बेकायदा चालणाऱ्या ररक्षा व ्ॅ क्सी वाहनाींची राज्यातील सींख्या
दोन लाखाींच्या आसपास आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, बेकायदा

चालणाऱ्या

ररक्षा

व

्ॅ क्सीींना

शुल्क

भरून

कायदे शीर

वाहने

चालववण्यासाठी ररक्षा ्ॅ क्सी अभय योजना सरू
ु करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) शासनाने ददनाींक २६.११.१९९७ च्या अचधसूचनेन्वये
राज्यातील

मुींबई,

शहरातील ऑ्ोररक्षा
अनुर्ींगाने
ननबंध

ठाणे,

पुणे,

नागपूर,

्ॅ क्सी याींच्या परवान्यावर

त्जल्हयातील

सोलापूर, नामशक, औरीं गाबाद या

ननबंध

घातले होते. सदर अचधसच
ू नेच्या

प्रादे मशक पररवहन प्राचधकरणाींनी त्याींच्या त्जल्हयात परवान्यावर

घातलेले होते. याींसदभाशत शासनाने ननणशय घेऊन ददनाींक १७.०६.२०१७ च्या आदे शान्वये

सदरचे परवाने

खुले केले आहे त. तसेच

ववववध प्रादे मशक

पररवहन प्राचधकरणाींनी घातलेले

ननबंधाबाबतचेही ठराव रद्द केलेले आहे त.
(२) होय.
(३) व (४) ददनाींक २२.०९.२०१७ च्या अचधसूचनेन्वये खाजगी सींवगाशत नोंदणी झालेल्या
ऑ्ोररक्षाींना

नवीन

परवान्यावर

पररवहन

सींवगाशत

नोंदणी

करण्यास अनतररक्त

शुल्क

आकारून मान्यता दे ण्यात आलेली होती. त्यानुसार ददनाींक ३१.०३.२०१८ पयंत २५५ खाजगी
ऑ्ोररक्षाींची

पररवहन

ररक्षा वाहनाींवर

सींवगाशतील परवान्यावर

नोंदणी केलेली आहे . राज्यातील बेकायदे मशर

कारवाई करणेबाबत प्रादे मशक पररवहन कायाशलयाींना आदे श दे ण्यात आलेले

आहे त. त्यानुसार याबाबत वेळोवेळी मोहीम राबवून कारवाई करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अिलूज (श्ज. सोलापूर) येथील उप-प्रादे मशि पररवहन अधधिारी िायावलयातील िमवचाऱयाांना व
(१४)

अधधिाऱयाांना एजांटपासून सांरिण दे ण्याबाबत

१११६१३ (०१-०४-२०१८).

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकलज
ू (त्ज.सोलापरू ) येथील उप-प्रादे मशक पररवहन अचधकारी कायाशलयातील अचधकाऱ्याींना

एजीं् व त्याींच्या हस्तकाींकडून वारीं वार मारहाण केली जात असल्याबाबत कमशचारी व अचधकारी

याींनी राज्यशासनाच्या पररवहन ववभागाकडे तक्रार करुनसुध्दा कोणतीच कायशवाही केली नाही,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबतची सवशसाधारण कारणे काय आहे ,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती कमशचाऱ्याींना व अचधकाऱ्याींना एजीं्पासून सींरक्षण दे ण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१), (२) आणण (३) प्रस्तुत प्रकरणी अकलूज पोलीस

ठाणे येथे एफआयआर ०६३५/२०१७ दद.२१.१२.२०१७ दाखल केली आहे . आरोपीववरुद्ध मा.
प्रथमवगश न्याय दीं डाचधकारी, माळमशरस न्यायालय, माळमशरस याींचे को्ाशत दोर्ारोपपत्र
पाठववण्यात आले असून गुन्हा न्यायप्रववषठ (RCC No. १६२/२०१८) आहे .

(४) कायाशलयामध्ये अनचधकृत व्यक्ती येत असल्याच्या आणण कायदे शीर शुल्काव्यनतररक्त
अचधक रक्कम घेत असल्यास अशा व्यक्तीींववरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सूचना पररवहन
आयुक्त कायाशलयामाफशत दद.१५.०७.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ददलेल्या आहे त. त्याचप्रमाणे

कायाशलयाच्या आवारात पोलीस गस्त पथकामाफशत तपासणी करण्याच्या सच
ू ना पोलीस
ननरीक्षक, अकलूज पोलीस ठाणे, अकलूज याींना ददलेल्या आहेत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांब
ु ई शहरातील खासगी व अनद
ु ानीत शाळाांमधील ववद्याथी-ववद्याथीनीांची वाहति
ू िरणा-या
वाहनातील वाहिाांिडून अटी व तनयमाांचे पालन िरण्यात येत नसल्याबाबत

(१५) ११४६५८ (०१-०४-२०१८). श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई शहरातील खासगी व अनद
ु ानीत शाळाींमधील ववद्याथी-ववद्याथीनीींची वाहतक
ू
करणाऱ्या वाहनातील वाहकाींकडून अ्ी व ननयमाींचे पालन करण्यात येत नसल्याने व

प्रमाणापेक्षा जास्त ववद्याथी वाहनात कोंबन
ू नेले जात असल्याने अशा वाहनाींचे परवाने रद्द
करावेत असे आदे श मा.उच्च न्यायालयाने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये

वा त्यादरम्यान ददले

आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार उच्च न्यायालयाने
ददलेल्या आदे शाच्या अनुर्ींगाने अींमलबजावणी केली आहे काय व आतापयंत र्कती वाहनाींचे
परवाने रद्द करण्यात आले वा येत आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
मा.उच्च न्यायालयात दाखल जनदहत याचचका क्र.९७/२०१४ मध्ये दद.२२.०१.२०१८
रोजीच्या

आदे शामध्ये महाराषर मो्र वाहन (स्कूल बस करीता ववननयम) ननयम २०११

मधील ननयम ५ व ननयम ५ (२) नुसार त्जल्हा स्कूल बस सुरक्षक्षतता सममती व शाळे मध्ये
पररवहन सममतीने
ददले आहे त.

शालेय ववद्यार्थयांच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने कायशवाही करावी म्हणून ननदे श

(२) शालेय ववद्यार्थयांची वाहतक
ु करणाऱ्या राज्यातील स्कूल बसेस व इतर खाजगी वाहनाींची

एवप्रल-२०१७ ते डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत ननयममतपणे तपासणी करण्यात आली.त्यानुसार
१०५०३ बसेसची तपासणी करण्यात आली असता २३२६ स्कूल बसेस दोर्ी आढळून आल्या तर
१६७२ बसेस स्कूल बस परवाना

नसताना वाहतक
ू करीत असल्याचे ननदशाशस

आले. त्यापैकी

१०१० वाहने अ्कावून ठे वून रू.१.३७ को्ी इतका महसूल जमा करण्यात आलेला आहे .

तसेच मुींबईतील प्रादे मशक पररवहन कायाशलयाींनी माहे एवप्रल, २०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ या

कालावधीत केलेली कारवाई खालीलप्रमाणे आहे :-

प्रा.प.

दोर्ी वाहने

ननकाली

कायाशलये

प्रकरणे
स्कूल
बस

एकूण

वसूली

परवाना/
नोदीं णी

अनुज्ञप्ती
ननलींबन

ननलींबन

स्कूल बस परवाना
नसताींना वाहतक
ू
करणारी वाहने

मुींबई

३१८

२३९

७०९७५०

१०७

२११

४६८

-

७७९६७३

६२

-

८५

१४१

१३४०००

३५

-

७०

-

१७२६००

१९

-

(मध्य)
मुींबई

पत्श्चम)
मुींबई

११६

(पूव)श
बोरीवली

४१

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५४६ (13)
अमरावती येथील ववशेष तपास पथिाने (एसआयटी) शेतिरी व शेतमजुराांवर
िारवाई िरण्याच्या मशफारशी िेल्याबाबत

(१६)

११५९९८ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) अमरावती येथील ववशेर् तपास पथकाने (एसआय्ी) मींत्रीमींडळासमोर सादर केलेल्या
अहवालात शेतकरी व शेतमजुराींवर कारवाई करणा-या मशफारशीींचा शेतकरी स्वावलींबन

ममशनद्वारा ववरोध करण्यात आला असुन की्कनाशक कींपन्याची जबाबदारी ्ाळून त्याींना
अभय दे णारा हा अहवाल असल्याचा आरोप शेतकरी स्वावलींबन ममशनद्वारा करण्यात
आल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, की्कनाशकाींवर वपकाींचे लेबल नसताींनासध्
ु दा सवश ननयम व कायदे धाब्यावर
बसवून बबयाणे ववक्री करणा-या कींपन्यावर कोणतीही कारवाई करण्याववर्यी या अहवालात
उल्लेख करण्यात आला

नसून कृर्ी व आरोग्य ववभागासह की्कनाशक कींपन्यावर कोणतीच

जबाबदारी ननत्श्चत न करता सवश जबाबदारी ननदोर् शेतकरी व शेतमजुराींवर ्ाकली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, शेतक-याींना

ननदोर्

ठरवन
ू

त्याींची

होणारी

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

वपळवणक
ु

थाींबववण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) :
(१)

शेतकरी

स्वावलींबन

ममशनद्वारा

ववरोध

करण्यात

आल्याचे

ननदशशनास

आलेले

नाही. यवतमाळ त्जल्हयात वपकाींवर र्क्कनाशक फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजूर याींना

झालेल्या ववर्बाधेसींदभाशत, चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त
महसूल) अमरावती) याींच्या अध्यक्षतेखाली, ववशेर् तपास पथक स्थापन करण्यात आले होते.

ववशेर् तपास पथकाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये शेतकरी व शेतमजरु ाींवर कारवाई करण्याची
कोणतीही मशफारस केलेली नाही.

र्क्कनाशकाींची फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजूर याींनी केवळ तोंडाला रुमाल

बाींधून तोकडया, उघडया अींगाने सींरक्षण कपडयाववना, मास्क, गॉगल, हातमोजे, ्ोपी, बु्,

ॲप्रॉन इ. सादहत्य न वापरल्यामळ
ु े ववर्बाधेची शक्यता वाढल्याचे अहवालाद्वारे ननदशशनास
आणलेले आहे.

तसेच, फवारणी झाल्यानींतर स्वच्छ आींघोळ न करणे फवारणी दरम्यान

वापरलेले कपडे न बदलणे, उषणतामान जास्त असल्यामळ
ु े कमी कपडयाींचा वापर करणे तसेच

फवारणी करताना हात न धुताच तींबाखू/ खराश खाणे, ववडी पीणे व इतर सवयीमळ
ु े ववर्बाधा
झाल्याची शक्यता अहवालाद्वारे ननदशशनास आणलेली आहे .
सदर अहवालाच्या अनर्
ु ींगाने,

भारतीय दीं ड सींदहता, १८६० मधील ३०४-A अींतगशत

यवतमाळ त्जल्हयात मे. युपीएल मल. उत्पादकावर व दोन र्क्कनाशके ववक्रेत्याींवर त्याींचे
मोनोक्रो्ोफॉस ३६% एस एल या र्क्कनाशकाींच्या अनुर्ींगाने गुन्हे नोंदववण्यात आलेले
आहे त.
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(२) नाही.
र्क्कनाशके कायदा, १९६८ व र्क्कनाशके ननयम, १९७१ मधील तरतूदीनस
ु ार मे.

युपीएल कींपनी व घरडा कींपनी तसेच ११ कृर्ी केंद्राींववरध्द पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात
आलेले आहे त. तसेच, अकोला येथे र्के्कनाशकाचा एकूण २१०५२.७० र्क.ग्रॅ मल्
ू य रु. २२५.६४

लक्ष चा साठा जप्त केला असून २९०.०८ मे. ्न मुल्य रुपये १४७६.७० लक्ष चा साठा ववक्रीबींद
केलेला आहे . तसेच ६ कींपन्याींचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत.

बबयाणे ववक्री करणाऱ्या कींपन्याींवर कारवाई करण्यासींदभाशत ववशेर् तपासणी पथक
स्वतींत्रपणे स्थापन करण्यात आलेले असल्यामळ
ु े या अहवालामध्ये बबयाणे कींपन्याींवर करण्यात
आलेल्या कारवाईचा उल्लेख नाही.

(३) की्कनाशकाींच्या हाताळणीमळ
ु े होणारी ववर्बाधा रोखण्यासाठी सुमारे सहा लाख पेक्षा
जास्त शेतमजूर/शेतकरी याींना प्रमशक्षण,

कायशशाळाींद्वारे

उत्पादक, ववतरक व ववक्रेते याींना

मागशदशशन, की्कनाशकाींच्या काळजीपुवक
श
हाताळणीसाठी पोस््सश, त्जींगल्स,

मादहतीपबत्रका,

फवारणी करणाऱ्या शेतमजुर/शेतकरी याींची आरोग्य तपासणी मशबबरे , आकाशवाणी केंद्रावर
प्रक्षेपणे,

दरु दशशनवर

कायशक्रम प्रमसद्धी इत्यादीद्वारे जनजागत
ृ ी करण्यात आलेली आहे . तसेच

शेतकरी व शेतमजुराींना सींरक्षण की्स ् उपलब्ध करुन दे ण्यात आले असून त्याींचेकरीता
मोबाईल सींगणक प्रणालीद्वारे दोन को्ी पेक्षा जास्त सींदेश पाठववण्यात आले आहेत.

ज्या की्कनाशकाींमुळे शेतमजूर / शेतकरी याींना ववर्बाधा झालेली आहे अशा पाच

की्कनाशकाींच्या ववतरण, ववक्री व वापरावर कायमस्वरुपी बींदी घालण्याची ववनींती ददनाींक
२७/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनास करण्यात आलेली आहे .

तसेच, राज्यात र्क्कनाशक ववर्बाधा प्रकरणी मत्ृ यू झालेल्या शेतमजूर/ शेतकरी याींच्या

कु्ूींबबयाींना प्रत्येकी एकसमान रु. ४.०० लाख प्रमाणे आचथशक मदत दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील खासगी बस वाहति
ू दाराांिडून प्रवाश्याांची लुट होत असल्याबाबत
(१७)

११६८६६ (२३-०७-२०१८)

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर), डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी),
श्री.महे श चौघुले (मभवांडी पश्श्चम), श्री.मशवाजीराव िडिडवले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.ति
ु ाराम
िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववशेर्त: मींब
ु ई, पण
ु े व नागपरू शहरात ददवाळी, होळी, नाताळ, गणपती आणण
उन्हाळ्याच्या सुट्य
् ाींच्या कालावधीत खाजगी बसच्या नतकी् दरात वाढीचे प्रमाण सवाशचधक
असल्याचे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५४६ (15)
(२) असल्यास, खाजगी बस चालकाींकडून एस ्ी बस भाडेदराच्या तुलनेत दीड प्ीपेक्षा भाडे
आकारले जाणे तसेच दरवाढीमळ
ु े नागररकाींना भुदंड सहन करावा लागत असून खाजगी
रॅ व्हल्स कींपनीने शहराच्या मुख्य रस्त्यावर कायाशलये उभारुन

रस्त्यावर वाहतुक कोंडी

केल्याने प्रवासी वाहतक
ु ीस अडथळा ननमाशण झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने
प्रवास भाडेवाढ करुन प्रवाशाींची लू् करणाऱ्या खाजगी रॅ व्हल्स कींपनीवर व अशा खाजगी
रॅ व्हल्स कींपनीच्या भाडेवाढीवर ननयींत्रण न ठे वणाऱ्या पररवहन ववभागाच्या अचधकाऱ्याींवर
कारवाई करुन खाजगी प्रवासी भाडे ननयींत्रणात ठे वण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१), (२)
भाडेदराच्या तल
ु नेत

ददड प्ीपेक्षा

व (३) खाजगी बस चालकाींकडून एस्ी बस

जास्त भाडे आकारले गेल्याच्या ७६ तक्रारीीं प्राप्त झाल्या.

त्यापैकी ०२ प्रकरणात तसे ननदशशनास

आलेले आहे . खाजगी बसच्या मनमानी भाडे

आकारणीबाबत महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाचे त्या त्या ्प्पा वाहतूकीचे भाडेदर
ववचारात घेऊन खाजगी कींत्रा्ी परवाना

वाहनाचे त्या सींवगाशसाठी सींपूणश बससाठी येणाऱ्या

प्रती र्क.मी. भाडे दराच्या ५० ्क्के पेक्षा अचधक राहणार नाही, असे कमाल भाडेदर
दद.२७.०४.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये ननत्श्चत करण्यात आलेले आहे .
जादा भाडेवाढ रोखण्यासाठी खाजगी कींत्रा्ी वाहनाींच्या बुकीींगच्या जागी भे् दे ण्याचे व

कारवाई करण्याबाबतचे

तसेच खाजगी बस मालकाींनी पूणश बससाठी

भाडेबाबतचा तक्ता तयार करून

त्याप्रमाणे

येणारा

आकारावयाचे महत्तम

प्रती आसन दर दशशवून सदर खाजगी

कींत्रा्ी वाहने ज्या दठकाणाहून स्
ु तात, अशा दठकाणी प्रवाशाींच्या मादहतीसाठी प्रदमशशत
करण्याबाबतचे आदे श सवश प्रादे मशक पररवहन अचधकारी व सवश उप प्रादे मशक पररवहन
अचधकारी

याींना

दे ण्यात

आलेले

आहे तव त्याप्रमाणे

खाजगी बस चालकाींकडून एस्ी बस

आकारल्याबाबतच्या एकूण ०२ प्रकरणी
वसूल करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

प्रदमशशत

भाडेदराच्या तुलनेत

करण्यात

आले

आहे त.

५० ्क्के पेक्षा जास्त भाडे

कारवाई करण्यात आली असन
ू रू.९,४००/- इतका दीं ड

___________

मांब
ु ईतील वाहनाांच्या प्रदष
ू ण तनदे शाांिाचा आढावा घेण्यासाठी ‘पीयस
ू ी’
प्रमाणपत्र सक्तीचे असल्याबाबत

(१८)

११६९०७

ववलासराव

(२३-०७-२०१८).

दे शमुख

(लातूर

शहर),

श्री.अबू

आजमी

श्री.राधािृष्ट्ण

(मानखूदव

ववखे-पाटील

मशवाजीनगर),
(मशडी),

श्री.अममत

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाव गायिवाड
(धारावी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातरू ग्रामीण) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५४६ (16)
(१) मुींबईतील वाहनाच्या प्रदर्
ू ण ननदे शाींकाचा आढावा घेण्यासाठी ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्र घेणे
सक्तीचे

असताींना बेस्् प्रशासनाने पूतत
श ा केलेली

नसुन ३३८० बसपैकी ४११ वाहनाींसाठी

‘पीयूसी’ प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचे ददनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तद्नुसार वाहनाींचे पीयूसी प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत कायशवाही करुन सींबींचधत दोर्ीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) अशा आशयाची बातमी वत्ृ तपत्रात प्रमसध्द झाल्याचे
ननदशशनास आलेले आहे .

(२) बेस्् उपक्रमातील बसेस व इतर वाहनाींची मो्ार वाहन कायद्यामधील तरतूदीनुसार
प्रत्येक सहा मदहन्याच्या आत वायप्र
ु दर्
ू णाबाबत ननयममतपणे तपासणी करण्यात येते. बेस््
उपक्रमाचे वाहन वायुप्रदर्
ू ण वैध प्रमाणपत्रामशवाय धावत असल्याचे ननदशशनास आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबइतील अांधेरी (प) येथील जे पी रोड व व्ही पी रोडवर
अनधधिृत ऑटोररिा असल्याबाबत

(१९)

११६९५७ (२४-०७-२०१८).

श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई उपनगरातील अींधेरी (प) येथील जे पी रोड व व्ही पी रोडवरील अनचधकृत
ऑ्ोररक्षाींच्या थैमाींनाची स्थाननक नागरीकाींनी व लोकप्रनतननधीनी अींधेरी आर्ीओ व डीएन
नगर वाहतूक ववभाग, सह आयक्
ु त वाहतुक व पररवहन आयुक्त याींना तक्रारी केल्याचे माहे
मे, २०१८ वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीींवर अींधेरी आर्ीओ व डीएन नगर वाहतूक ववभाग याींनी
अनचधकृत ऑ्ोररक्षाींवर कोणती कारवाई केली आहे , तसेच कारवाई केल्यानींतरही त्या दठकाणी

अनचधकृत ऑ्ोररक्षा धावत असन
ू प्रवाशाींकडून जास्त भाडे आकारणी केली जात आहे , तसेच
कालबाहय झालेल्या ऑ्ो ररक्षाींमळ
ु े प्रवाशाींच्या जीवाला धोका सींभवत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आहे , तद्नुसार अींधेरी (प) येथे अनचधकृत ऑ्ोररक्षाबाबत कायशवाही करुन सींबींचधत दोर्ीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४६ (17)
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रादे मशक पररवहन
क्रमाींक १, २ व ३
अवैध

कायाशलय, मुींबई (पत्श्चम) या कायाशलयाच्या वायुवेगपथक

माफशत व्ही.पी. रोड

ऑ्ोररक्षाववरुध्द

तसेच जे.पी. रोड तसेच

आसपासच्या पररसरात

दद.०१.०४.२०१७ ते दद.३१.०७.२०१८ या कालावधीत

ववशेर् तपासणी

मोदहम राबववण्यात आलेली आहे .
सदर ववशेर् तपासणी मोदहमेत ५०८ वाहनाींची तपासणी करण्यात आली असता १६३
वाहने दोर्ी आढळून आलेली आहे . त्यात अवैध प्रवास करणारी १०१ वाहने, १३ खाजगी

ऑ्ोररक्षाींचा समावेश आहे . तसेच ४८ वाहने जप्त करण्यात आलेली आहे. सदर कारवाईतन
ू
दीं ड स्वरूपात रू.२,६४,२५०/- इतका महसूल शासनखाती जमा करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य पररवहन महामांडळाच्या िमवचाऱयाांसाठी अत्याधतु नि रुग्णालय उभारण्याबाबत
(२०)

११७०७१ (२३-०७-२०१८)

श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

पररवहन

एस.्ी.कमशचाऱ्याींसाठी

ववभाग

१००

व

खा्ाींचे

राज्य

पररवहन

अत्याधुननक

महामींडळाच्या

रुग्णालय

तसेच

सींयुक्त

ववद्यमाने

त्याींच्या

पाल्याींसाठी

ऑ्ोमोबाईल व मेकॅननकल अमभयींता महाववद्यालय उभारण्याचा ननणशय घेतला असून सदरील
प्रकल्पाची आखणी करण्यासाठी तज्ञ सल्लागार सींस्थेची ननवड करणार आहे ,

हे खरे आहे

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

असल्यास,

चौकशीचे

ननषकर्श

काय

आहे

व

त्यानुसार

रुग्णालय

व

अमभयाींबत्रकी

महाववद्यालय उभारण्यासबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकल्पाची व्याप्ती व प्रस्ताववत प्रकल्पाच्या दठकाणात बदल झाल्यामुळे त्यास
नव्याने मींजूरी दे ण्याची बाब कायशवाहीखाली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील ऑटोररिा व टॅ क्सी सी.एन.जी.गॅस तपासणीबाबतचे प्रमाणपत्र
ममळण्याबाबतची फी खाजगी िेंद्राांनी वाढववल्याबाबत
(२१)

११७५७३ (२३-०७-२०१८).

श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पश्श्चम), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५४६ (18)
(१)

राज्यातील

ऑ्ोररक्षा

व

्ॅ क्सी

सी.एन.जी.गॅस

तपासणीचे

योग्यता

प्रमाणपत्र

ममळववण्यासाठी पूवी ८०० ते १००० रुपये आकरण्यात येत होते परीं तु सद्यत्स्थतीत खाजगी
केंद्राींनी हया गॅस तपासणीचे योग्यता प्रमाणपत्र ममळववण्यासाठी रु.२४०० फी केल्याचे
मे

माहे

२०१८ वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सी.एन.जी.गॅस तपासणीच्या खाजगी
केंद्राने फी वाढ केल्याबाबत कोणती

कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१) व (२) सीएनजी मसलेंडसशची
वर्ाशनी

गॅस मसलेंडर

हायड्रो ्े स््

ही दर ३

अचधननयम, २०१६ च्या ननयम-३५ मधील पररमशष्-४ अन्वये करणे

अननवायश आहे. सदर चाचणी

ही दर तीन वर्ाशतून एकदा करून घ्यावी लागते. सीएनजी

मसलेंडसशच्या चाचणी साठीच्या दरावर मो्ार वाहन ववभागाचे थे् ननयींत्रण नाही. तथावप,
पररवहन आयक्
ु त कायाशलयामाफशत अशा चाचणी

केंद्राींना

कळववण्यात यावे, असे शासनाने ननदे श ददलेले आहे त.
्ॅ क्सी/ररक्षा
्े स््मध्ये

चालकाींची

कींपन्या आकारत

लुबाडणूक

नये

तसेच

सीएनजी

आकारण्याबाबत
मसलेंडर

असणाऱ्या दरवाढीबाबत सवश वाहनाींचे वायु इींधन

हायड्रो ्े स्् प्रमाणपत्राींची काळजीपव
श
ू क
बनाव् आढळणाऱ्या वाहन

होऊ

वाजवी शल्
ु क

तपासणी करण्याबाबत

मालकाींवर तात्काळ गुन्हा

हायड्रो
मसलेंडसश

व तपासणी प्रमाणपत्र

दाखल करण्याबाबत पररवहन आयक्
ु त

कायाशलयाव्दारा दद.२०.०४.२०१८ च्या पररपत्रकान्वये सवश प्रादे मशक/उप प्रादे मशक पररवहन
कायाशलयाींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
तसेच मुख्य

वाहनाींचे

ननयींत्रक ववस्फो्क ववभाग, नागपूर याींनी सुचीत केल्यानुसार वापरातील

गॅस मसलेंडर

असणाऱ्या

काढण्याची व बसववण्याची

मान्यताप्राप्त हायड्रो

परवानगी वववक्षक्षत सरु क्षा सवु वधा

्े स््ीींग कींपन्याव्यनतररक्त

इतरास

नसल्याने

यापुढे

सीएनजी रे रोर्फ्सशकडून असे काम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत पररवहन आयक्
ु त
कायाशलयाच्या

दद.२६.०४.२०१८

च्या

पररपत्रकान्वये

सवश

प्रादे मशक/उप

प्रादे मशक

पररवहन

कायाशलयाींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राष्ट्रपतीपदि ववजेते एसटी महामांडळाच्या मोफत प्रवासाच्या सवु वधेपासन
ू वांधचत राहहल्याबाबत
(२२)

१२१५८९ (२४-०७-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम),
श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी),
श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) राज्यात पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीमागे एस्ी महामींडळाला राज्य शासनाकडून दरवर्ी अकरा

हजार रुपये ददले जात असन
ू राषरपतीपदक ववजेते या सुववधेपासून वींचचत राहत असल्याचे
ददनाींक २१ मे,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ई-नतर्कद्ींगच्या उपकरणात नोंद नसल्यामळ
ु े राषरपतीपदक ववजेते एस्ी
महामींडळाच्या मोफत प्रवासाच्या सुववधेपासून वींचचत राहत असल्याचे आढळून आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) :
(१) महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाकडून ववववध प्रवासी वगाशला प्रवासी भाड्यात
सवलती दे ण्यात येतात. या सवलत योजनाींचा आढावा घेवून शासन ननणशय, दद.०९.१०.२०१८

नस
ु ार सध
ु ारणा करण्यात आली आहे . सदर प्रवास सवलत योजनाींमध्ये सामात्जक व र्क्रडा
क्षेत्रात उल्लेखननय कामचगरी करणाऱ्या पुरस्कार प्राप्त व्यत्क्तींचाही समावेश केलेला आहे.

सद्यत्स्थतीत राज्य व केंद्र शासनामाफशत दे ण्यात येणाऱ्या एकूण ९ पुरस्काराींना

महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळामाफशत १००% प्रवास सवलत अनुज्ञेय केली आहे .

यामध्ये राज्य शासनाचे मशवछत्रपती परु स्कार, दादाजी कोंडदे व परु स्कार, डॉ.बाबासाहे ब
आींबेडकर समाजभुर्ण पुरस्कार, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, राषरवपता महात्मा गाींधी

राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा परु स्कार, अपींग गुणवींत कामगार पुरस्कार व आददवासी सेवक
पुरस्कार, तसेच केंद्र शासनाच्या पुरस्काराींमध्ये

अजन
ुश व द्रोणाचायश या पुरस्काराींचा समावेश

आहे . सदर पुरस्काथींना दे ण्यात येणाऱ्या प्रवास सवलतीची १००% प्रनतपुती शासनाकडून केली
जाते.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील दच
ु ािी वाहनाांना नवीन ब्रेि प्रणाली बसवण्याबाबत
(२३)

१२४४७८ (०१-०८-२०१८).

श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे शहरातील दच
ु ाकी वाहनाींना नवीन ब्रेक प्रणाली बसवण्याचा आदे श राज्य पररवहन

आयक्
ु त कायाशलयाने माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला असन
ु सदर आदे शाची
अींमलबजावणीबाबत ववतरक आणण पररवहन अचधका-याींमध्ये प्रश्न ननमाशण झाला आहे , हे खरे
आहे काय,गब
(२) असल्यास, सदर पररवहन कायाशलयाच्या आदे शाची अींमलबजावणी केल्यास पुणे शहरातील
२६ लाख दच
ै ी र्कमान २० लाख दच
ु ाकीींपक
ु ाकी वाहनाींना नवीन ब्रेक प्रणाली लावण्याबाबत

तसेच तपासणी करण्याबाबात प्रादे मशक पररवहन ववभाग, पण
ु े माफशत सक्षम यींत्रणा करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दच
ु ाकी वाहनाींच्या नव्या ब्रेक
प्रणालीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) केंद्र शासनाच्या ददनाींक २८.०४.२०१८
रोजीच्या अचधसूचनेव्दारे मो्ार वाहन ननयम १९८९

च्या ननयम ९६ मधील उप ननयम (४)

मसस््ीम

बसववणे अननवायश केले असन
ू त्याबाबत

नींतर (४ ए) नव्याने समाववष्
र्कीं वा

सींयक्
ु त

केला आहे . त्यानस
ु ार दच
ु ाकी वाहनाींना ॲन््ीलॉक

(कींबाइड) बेक्रीींग मसत्स््म

ब्रेकीींग

अींमलबजावणी करण्यासाठी सवश क्षेत्रीय कायाशलयाींना कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लातरू येथील तनयोश्जत रे ल्वे िोच फॅक्टरी उभारण्याबाबत
(२४)

१२६४६२ (११-१२-२०१८).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्रीमती
तनमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर येथील ननयोत्जत रे ल्वे कोच फॅक््री उभारण्याबाबतच्या कामाची सद्यत्स्थती काय
आहे ,

(२) असल्यास, या ननयोत्जत फॅक््रीचे काम केव्हा सुरुवात होणार असुन उभारणीचे काम
र्कती कालावधीत पूणश करण्यात येणार आहे

(३) असल्यास,सदर प्रकल्पाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) :(१) (२) व (३) लातरू येथे कोच फॅक््री उभारण्यासाठी

बाींधकाम सुरु आहे .सदर कामास ददनाींक ११.१०.२०१८ रोजी सूरवात केली असून दोन वर्ाशत
काम पूणश होईल असे रे ल्वे प्रशासनाने कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पनवेल (ता.पनवेल, श्ज.रायगड) प्रादे मशि पररवहन िायावलयातील
अनेि ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२५)

१२६५५७ (३०-११-२०१८).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , श्री.अममत साटम
(अांधेरी पश्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) पनवेल (ता.पनवेल, त्ज.रायगड) प्रादे मशक पररवहन कायाशलयातील ररक्त पदाींमळ
ु े तसेच
अपुऱ्या जागेमुळे नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल प्रादे मशक कायाशलयामध्ये दररोज सरासरी १२०-१६० वाहनाींची नोंदणी
होत असून गाडयाींची पामसींग, लायसन्स, चेकीींग तसेच ववववध कामे सहाय्यक मो्र वाहक
ननररक्षक कररत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ररक्त पदाींमुळे पुरेसे मनुषयबळ नसल्याने सद्यत्स्थतीत कायशरत असलेल्या

कमशचा-याींवर कामाचा ताण पडत असून अप-ु या जागेमुळे वाहने पार्कंग करताना नागररकाींची
गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करून

पनवेल

प्रादे मशक

पररवहन

कायाशलयातील ररक्त पदे भरण्यासह अप-ु या जागेमुळे नागररकाींची होणारी गैरसोय दरू
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, पनवेल या कायाशलयात
एकूण ६९ पदे मींजूर असन
ू ५३ पदे भरलेली आहे त. सध्य:त्स्थतीत एकूण १५ पदे ररक्त असून
त्यापैकी ८ सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक सींवगाशतील, ४ मलपीक व ्ीं कलेखक सींवगाशतील व
३ इतर अशी पदे ररक्त आहे त. तसेच पनवेल प्रादे मशक पररवहन कायाशलय सध्या मसडकोच्या
केंदद्रय सवु वधा भवन, कळीं बोली येथील भाड्याच्या जागेवर आहे .
(२)

पनवेल प्रादे मशक पररवहन कायाशलयात दररोज सरासरी २१२ नववन वाहनाींची नोंद होते.

सदर वाहन नोंदणी व इतर कामे १५ मो्ार वाहन ननरीक्षक व १० सहाय्यक मो्ार वाहन
ननरीक्षक सींवगाशतील अचधका-याींमाफशत पार पाडली जातात.
(३) व (४) अींशत: खरे आहे .

सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक सींवगाशतील पदे भरण्याची कायशवाही सुरु करण्यात

आली होती. तथापी. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ याींचे आदे श तसेच मा. सवोच्च
न्यायालयाने या प्रकरणी “स््े ट्स को” चे आदे श जारी केले आहे त. मलवपकवगीय कमशचा-याींची
११ पदे बा्य स्त्रोताींद्वारे भरण्यात आली आहे त.
पनवेल प्रादे मशक पररवहन कायाशलयास मसडकोकडून तळोजा नोड, सेक््र ३० मधील

जागेबाबत दे कार कळववण्यात आला असून सदर कायाशलयास प्रशासकीय मान्यता व ननधी
उपलब्धतेबाबत कायशवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मुांबईतील पररवहन ववभागाचे उपप्रादे मशि ताडदे व (आरटीओ) िायावलयातील
िमवचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(२६)

१२७२८६

(३०-११-२०१८).

श्री.अश्जत

पवार

(बारामती),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू ), श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे
(िोरे गाव),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.राजेश

टोपे

(घनसावांगी),

श्री.जयदत्त

िीरसागर (बीड), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती हदवपिा
चव्हाण

(बागलाण),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल),

श्री.भास्तिर

जाधव

(गुहागर),

श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि
(किनवट), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),
श्री.मिरां द

जाधव-पाटील

(वाई),

श्री.ववजय

भाांबळे

(श्जांतूर),

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजवत),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज
भुजबळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.मधस
ु ूदन िेंद्रे (गांगाखेड),
श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर
(चांदगड), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे
(मरु बाड), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ईतील पररवहन ववभागाचे उपप्रादे मशक ताडदे व (आर्ीओ) कायाशलयातील कमशचाऱ्याींची
६० ्क्के पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या जागा केव्हापासून ररक्त आहे त व त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मब
ुीं ईतील पररवहन ववभागाचे
उपप्रादे मशक ताडदे व कायाशलयातील कमशचाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) :
(१) होय, हे खरे आहे .

प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, मुींबई (मध्य) या कायाशलयात दद. ३१.१०.२०१८ रोजी एकूण

२७४ पदे मींजूर असून १४४ पदे भरलेली आहे त. सध्य:त्स्थतीत एकूण १३० पदे ररक्त आहे त.

(२) व (३) सदर पदे सेवाननवत्ृ त, ववभागबा्य बदल्या व राजीनामे इत्यादी कारणाींमुळे ररक्त
झालेली आहे त.

सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक व मो्ार वाहन ननरीक्षक सींवगाशतील पदे पदोन्नतीने
भरण्यात येत आहे त. तसेच सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक सींवगाशतील पदे सरळसेवेने
भरण्याची कायशवाही सुरु करण्यात आली होती. तथापी. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ

वव.स. ५४६ (23)
याींचे

आदे शावर मा. सवोच्च न्यायालयाने ‘स््े ट्स को” चे आदे श जारी केले आहे त.

मलवपकवगीय कमशचा-याींची २८ पदे बा्य स्त्रोताींद्वारे भरण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड श्जल्हयातील अधधिि िृवष अधधिा-याांनी तीन किटिनाशि औषध
ववक्री दि
ु ानाांच्या परवान्याांचे तनलांबन िेल्याबाबत

(२७)

१२७३३१ (०७-१२-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड त्जल्हयातील प्रयोग शाळे कडून और्धी नमुन्याचा तपासणी अहवाल येणे बाकी

असताींनाही अचधक्षक कृर्ी अचधका-याींनी तीन र्क्कनाशक और्ध ववक्री दक
ु ानाींना त्याींच्या
परवान्याचे ननलींबन केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अहवाल अप्राप्त असताींना कारवाई करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून

आले,तद्नुसार सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) र्क्कनाशक परवाना धारकाींकडून र्क्कनाशक कायदयाच्या अधीन राहुन व्यवसाय
केल्याप्रकरणी तपासणी व नमन
ु े काढण्याचे अचधकार कायदयान्वये र्क्कनाशक ननरीक्षकाींना
आहे त.

नाींदेड त्जल्हयात ववभागीय तसेच त्जल्हास्तरीय पथकाने पाहणी केली असता ववना परवानगी,
परवान्यात समावेश नसताना र्क्कनाशकाींची ववक्री हे र्क्कनाशक कायदा, १९६८ च्या कलम
१० (४) (a) (i) च्या तरतूदीींचे उल्लींघन होणे, र्क्कनाशके ननयम, १९७१ मधील ननयम १७
(१) (a) (c) (d), १७ (२) १८ (१) (c), १८ (२) मधील तरतूदीनुसार साठा रत्जस््र अद्यावत
न ठे वणे, शेतकऱ्याींच्या बबलावर स्वाक्षरी न घेणे व मामसक खरे दी ववक्री अहवाल ननयममत

सादर न करणे इत्यादी कारणामुळे माहे , सप््ें बर, २०१८ व त्या दरम्यान एकूण आठ
र्क्कनाशक दक
ु ानाींचे परवाने ननलींबबत करण्यात आलेले आहे त.

सदर आठ ववक्रेत्याींची

सुनावणी घेण्यात आली असता, या ववक्रेत्याींनी त्रु्ी मान्य करुन त्रु्ीींची पूतत
श ा करुन घेण्याचे
मान्य

केलेले

आहे .र्क्कनाशक

नमन
ु ा

काढून

प्रयोगशाळे त

पाठवन
ू

नमन्
ु याींचे

ननकाल

अप्रमाणणत जादहर झाल्यास न्यायालयात र्क्कनाशक कायदयानुसार को्श केस दाखल
करण्यात येते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
__________
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राज्य पररवहन महामांडळातील सेवातनवत्ृ त िमवचाऱयाांच्या ववववध मागण्याांबाबत
(२८)

१२७३३३ (०४-१२-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमवला

गाववत (इगतपरू ी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्तलम शेख

(मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हषववधवन
सपिाळ (बुलढाणा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे),
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.गणपतराव दे शमख
(साांगोले) :
ु

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळातील सेवाननवत्ृ त कमशचाऱ्याींना पत्नीसमवेत वर्शभर मोफत प्रवास
पास, वाढीव पेन्शन, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार वैद्यकीय सुववधेचा लाभ ममळावा,
अशी मागणी सेवा ननवत्ृ ती एस.्ी. कमशचाऱ्याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी महामींडळाने महामींडळाच्या बस मधून वर्ाशतून सहा मदहने ननवॄत्त

कमशचाऱ्याींना पत्नीसमवेत मोफत प्रवास करण्याची सवलत दे ण्याचा ननणशय ददनाींक १२ सप््ें बर,
२०१८ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, एक्झाम्े ड व नॉन एक्झाम्े ड ववर्यी असलेले पररपत्रक रद्द करावे, अशीही
मागणी आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या मागण्याींच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५)

नसल्यास ववलींबाची कारणे कय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४)

महाराषर राज्य मागश पररवहन

महामींडळातून सेवाननवत्ृ त झालेल्या कमशचाऱ्याींना व त्याींच्या पत्नी/पतीला दद.०१.१२.२०१८ च्या
पररपत्रकाींन्वये वर्ाशतून एकूण सहा मदहने मुदतीचा मोफत पास माहे जुलै ते फेब्रुवारी या
कालावधीत दे ण्याबाबतच्या सच
ू ना ननगशममत करण्यात आलेल्या आहे त.

तसेच, सेवाननवत्ृ तीनींतर सींबचधत कमशचारी व त्याींच्या पत्नीस ते ज्या दठकाणी

स्थानयक झाले असतील त्या दठकाणापासून जवळ असलेल्या राज्य पररवहन महामींडळाच्या

दवाखान्यातील मानसेवी वैद्यकीय अचधकाऱ्याींचा सल्ला व त्याच दवाखान्यातून ददलेली और्धे
इ. सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.
मा.सवोच्च

न्यायालयाच्या

कमशचारी

ननवत
ृ ीवेतन

योजना

१९९५ मधील

वाढीव

लाभाबाबतच्या ननणशयाबाबत केंद्रीय भववषय ननवाशह ननधी कायाशलयाने दद.३१.०५.२०१७ रोजी
पररपत्रक प्रसाररत करुन, ज्या आस्थापनाींचे भववषय ननवाशह ननधी वगशणी व अींशदान भववषय
ननवाशह ननधी कायाशलयाकडे जमा होते, अशाच (Unexempted) आस्थापनाींना मा.सवोच्च
न्यायालयाचा ननणशय लागू होईल, अशा सच
ू ना प्रसाररत केलेल्या आहे त.
राज्य

पररवहन

महामींडळाने

स्वतींत्र

ववश्वस्तमींडळ

स्थावपत

केले

असल्यामळ
ु े

कमशचाऱ्याींची भववषय ननवाशह ननधी वगशणी व अींशदान (ननवत्ृ ती वेतनाचे अशींदानवरील) भववषय
ननवाशह ननधी कायाशलयाकडे न पाठवता ववश्वस्त महामींडळाकडे जमा होत असल्यामुळे
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(exempted) सदर ननणशय महामींडळाला लागू नाही. तरी, सदरबाबत केंद्रीय भववषय ननवाशह

ननधी आयुक्त याींना महामींडळाद्वारे दद.३०.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये अचधक स्पष् सच
ू ना
दे ण्याची ववनींती केली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पनवेल येथे महहलाांसाठी राखीव असलेल्या ररिा स्तटँ डवर पुरुष ररिाचालि
अततक्रमण िरीत असल्याबाबत

(२९)

१२७३५४ (११-१२-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पनवेल येथे मदहलाींसाठी राखीव असलेल्या ररक्षा स््ँ डवर पुरुर् ररक्षाचालक अनतक्रमण
करीत असून सोसाय्ी नाका व पनवेल शहरात इतर दठकाणी ररक्षा लावण्यास आडकाठी करीत

असल्याच्या तक्रारी माहे सप््ें बर, २०१८ वा त्यादरम्यान सींबचधत अचधका-याींकडे करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, तद्नुसार पनवेल येथे मदहलाींसाठी राखीव असलेल्या ररक्षा स््ँ डवर अनतक्रमण
कररत असलेल्या पुरुर् ररक्षाचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (११-०२-२०१९) : (१) माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये नवीन
ररक्षा चालकाींकडून
ररक्षाचालकाींना
पनवेल

येथील

मदहलासाींठी

राखीव असलेल्या ररक्षा स््ँ डवर

इतर ररक्षा स््ँ डवर ररक्षा उभी करण्यास मज्जाव
मदहला

ररक्षाचालकाींनी

(२) व (३) पनवेल येथील मदहला ररक्षा चालकाींनी
पररवहन अचधकारी

याींना तोंडी

पनवेल
प्रश्न

वरीलप्रमाणे घडत असलेल्या घ्ना

अवगत

केल्यानींतर

येथील पोमलस ननररक्षक

या कायाशलयाचे कायशकारी अचधकारी
समजून घेऊन त्याींना

यापुढे

प्रादे मशक

उप

पररवहन

याींनी पुरूर् व मदहला

व प्रादे मशक पररवहन कायाशलय,

याींची बैठक घेऊन

दोन्ही

ररक्षा

चालकाींचे

कोणत्याही प्रकारे मदहला ररक्षाचालकाींना त्रास होणार

नाही, याबाबत पुरुर् ररक्षाचालकाींना सूचचत करण्यात आलेले आहे.
मदहला ररक्षा चालकाींना

अनतक्रमण, मदहला

हे प्रकार घडत असल्याचे

कायाशलय, पनवेल या कायाशलयाच्या वायुवेगपथकातील अचधकारी
ररक्षाचालक, खाींदेश्वर पोमलस ठाणे

येथे परू
ु र्

उप प्रादे मशक पररवहन अचधकारी, पनवेल याींची भे्

घेवन
ू तोंडी अवगत केलेले आहे.
प्रादे मशक

पनवेल

पुरूर् ररक्षाचालकाींकडून होत असलेल्या

त्रासाबाबत

सींबींचधत मदहला

ररक्षा चालकाींनी खाींदेश्वर पोमलस ठाणे, पनवेल येथे अदखलपात्र गन्
ु हा दाखल केलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५४६ (26)
आटपाडी (श्ज.साांगली) तालुक्यात रॅ व्हल्सवाल्याांची मनमानी सुरु असल्याबाबत
(३०)

१२७४९३ (११-१२-२०१८).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आ्पाडी (त्ज.साींगली) तालुक्यात रॅ व्हल्सवाल्याींची मनमानी सुरु असल्याने त्या ववरोधात
ववभुतवाडीचे सरपींच याींनी ददनाींक १७ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास लढा सुरु केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रॅ व्हल्सवाल्याींनी मनमानी कारभाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार या रॅ व्हलवाल्याींवर शासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
अशी बाब ननदशशनास आलेली नाही.
(२) खाजगी बसेस प्रचालकाींकडून मनमानी भाडे आकारणीबाबत महाराषर राज्य मागश पररवहन
महामींडळाचे
कींत्रा्ी

त्या-त्या

परवाना

सींवगाशतील

वाहनाचे

्प्पा वाहतक
ू ीचे भाडेदर

त्या त्या सींवगाशसाठी सींपूणश बससाठी

दराच्या ५० ्क्के पेक्षा अचधक राहणार नाही, असे

ववचारात घेऊन

येणाऱ्या

कमाल भाडेदर

खाजगी

प्रती र्क.मी. भाडे

ददनाींक २७.०४.२०१८

रोजीच्या शासन ननणशयान्वये ननत्श्चत करण्यात आलेले आहे .
(३) आवाजवी भाडे आकारणीच्या सींबींधाने एकही दोर्ी

वाहन

आढळलेले

नाही. तथावप, उप

प्रादे मशक

पररवहन कायाशलयाच्या तपासणी पथकाने माहे एवपल, २०१८ ते ऑक््ोबर, २०१८

दरम्यान

एकूण ४९६

बसेस तपासून

अन्य गुन्हयाकरीता २१ दोर्ी वाहनाींवर कारवाई करून

एकूण रू.२७७६९/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पात्र उमेदवाराांना वाहन परवाना थेट हातात दे ण्याच्या उपक्रमाबाबत
(३१)

१२७६३० (१५-१२-२०१८).

श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पात्र उमेदवाराींना त्याच ददवशी वाहन परवाना थे् हातात दे ण्याच्या उपक्रमाला कोल्हापरू
येथील प्रादे मशक पररवहन कायाशलयात प्रयोचगक तत्वावर सुरु असलेला हा उपक्रमास तात्पुरती
स्थचगती माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू उपक्रम पन्
ु हा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४६ (27)
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) महाराषर मो्ार वाहन ननयमातील
तरतूदीींनुसार वाहन परवाना आणण वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र

पोस््ाने पाठववण्याची तरतूद आहे .

सदर परवाना आणण प्रमाणपत्र हस्तदे य उपक्रम प्रथम कराड कायाशलयात प्रायोचगक तत्वावर

राबववण्यात येऊन त्यानींतर कोल्हापरू कायाशलयातही सदर उपक्रमाचा ववस्तार करुन पाहणी
करण्यात आलेली आहे . याबाबत
ववचाराधीन आहे .

पुढील

धोरणात्मक ननणशय

घेण्याची बाब शासनाच्या

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लोणार-जळगाांव (श्ज.बुलढाणा) ही बसफेरी बांद असल्याबाबत
(३२)

१२८०१८ (१०-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोणार-जळगाींव (त्ज.बुलढाणा) ही बसफेरी मागील ८ मदहन्यापासून बींद आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ही बस फेरी बींद करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लोणार-जळगाींव ही बस फेरी सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) लोणार-जळगाींव (त्ज.बुलढाणा) अशी
बसफेरी अत्स्तत्वातच नाही.
ननयममतपणे सुरु आहे .

लोणार-जळगाींव (खानदे श) ही फेरी चालनात असून, सदर फेरी

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्य पररवहन महामांडळाने प्रवाशासाठी वापरात नसलेल्या बसेसचा वापर
(३३)

१२८१७० (१०-१२-२०१८).

माल वाहति
ु ीसाठी िरण्याबाबत

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाने सींचचत तो्यातून बाहे र पडण्यासाठी प्रवाशासाठी वापरात

नसलेल्या बसेसचा वापर माल वाहतक
ु ीसाठी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावाच्या मींजुरीबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४६ (28)
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे माल वाहतूक
सेवा सुरु करण्याबाबत शासनाकडून मान्यता ममळण्यासाठी शासन ननणशयानुसार गदठत केलेल्या

सींबींचधत प्रकल्प ननषकासन सममतीस दद.१९.१२.२०१७ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. प्रकल्प
ननषकासन सममतीने दद.१७.०२.२०१८ रोजी घेतलेल्या बैठकीत माल वाहतक
ू सेवा कायाशत्न्वत
करण्याकरीता तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करावा व मींत्रीमींडळास सादर करण्यात यावा,
असा ननणशय ददला होता. त्याप्रमाणे तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता प्रकल्प
व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बऱहाणपूर-जालना-खांडवा येथील प्रवाशाांना दे ण्यात येणा-या ततकिटावर
(३४)

अनधधिृत भाडे आिारले जात असल्याबाबत

१२८२३७ (११-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा त्जल्हा व मध्यप्रदे शची सीमा जवळच असल्यामळ
ु े मध्यप्रदे शातील मध्यप्रदे श

पररवहन महामींडळाद्वारा खाजगी पध्दतीने अनेक बस बुलढाणा त्जल्हयात प्रवासी सेवा दे त
असून बस वाहकाींकडून ग्रामीण भागातील बऱ्हाणपूर-जालना-खींडवा येथील प्रवाशाींना दे ण्यात
येणा-या नतर्क्ावर अचधकृत भाडे नमूद न करता जास्तीचे भाडे नमूद करण्यात येत
असल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१३-०२-२०१९) : (१) अशा आशयाची बातमी वतशमानपत्रात दद.०७.०७.२०१८
रोजी प्रमसध्द झालेली आहे .
तथावप, याबाबत कुठल्याही स्वरूपाची

तक्रार वा ननवेदन

बुलढाणा या कायाशलयास प्राप्त झालेले नाही.

(२) व (३) उप प्रादे मशक पररवहन कायाशलय, बल
ु ढाणा

उप प्रादे मशक

पररवहन

याींचे कायशक्षेत्रात कायशरत

कायाशलय,
असलेल्या

वाहनाींची वायुवेग पथकाव्दारे ननयममतपणे

तपासणी केली जाते व अींमलबजावणी दरम्यान

बातमीत

महामींडळाच्यावतीने

दोर्ी आढळणाऱ्या वाहनाींवर तसेच वाहनधारकाींवर ननयमानुसार कारवाई करण्यात येते. सदर
केलेल्या

नमूद मध्यप्रदे शातील पररवहन

खाजगी

प्रवासी

वाहतक
ू दाराींमाफशत चालववण्यात

त्या महामींडळाने

येणाऱ्या

बसची

उप

प्राचधकृत

प्रादे मशक

पररवहन कायाशलय, बल
ु ढाणा कायाशलयाच्या वायव
ु ेग पथकाव्दारे तपासणी केली असता अचधकृत
भाडयापेक्षा जास्त भाडे आकारण्यात आले असल्याचे आढळून आले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५४६ (29)
अहमदनगर येथील महाराष्ट्र िृषी उद्योग महामांडळाच्या िायावलयात झालेला गैरव्यवहार
(३५)

१२८२७८ (०४-१२-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर येथील महाराषर कृर्ी उद्योग महामींडळाच्या कायाशलयात सुमारे १ को्ी २०
लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कायाशलयातील व्यवहाराचा ताळमेळ घालण्यासाठी त्जल्हापररर्द व तालक
ु ा

कृर्ी अचधकाऱ्याींकडून सन २००८-०९ पासूनची मादहती व कागदपत्रे ववभागीय व्यवस्थापक,
नामशक याींनी मागववली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तद्नस
ु ार अहमदनगर येथील महाराषर कृर्ी उद्योग महामींडळाच्या कायाशलयातील
गैरव्यवहाराबाबत कायशवाही करुन सींबींचधताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आह,,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) महाराषर कृर्ी उद्योग ववकास महामींडळाच्या नामशक अींतगशत उप ववभागीय कायाशलय

अहमदनगर येथे सन २०१२ ते जानेवारी २०१७ मध्ये, श्री. आर. बी. कुल्, मलपीक,
श्री.

आर.बी.

होले,

सहायक

व्यवस्थापक

(पणन),

श्री.

एम.

एम.

राजुरकर,

सहायक

व्यवस्थापक (पखा) याींनी महामींडळाच्या कृर्ी अमभयाींबत्रकी ववभागाच्या वसल
ु ीपो्ी प्राप्त
झालेल्या रकमाींचा धनादे श/ धनाकर्श हे खाजगी खत ववतरकाींच्या खात्यावर जमा करुन रु.

१.२० लाख इतक्या रकमेचा आचथशक गैरव्यवहार केलेला आहे प्रस्तुत प्रकरणी, सवशश्री. होले,
राजुरकर, सहाय्यक व्यवस्थापक व श्री. कुल्, मलपीक याींना ननलींबबत करुन, ननवत्ृ त

न्यायाधीश ॲड. बावकर याींच्यामाफशत ववभागीय चौकशी सरु
ु करण्यात आली होती. सदर

ववभागीय चौकशीमध्ये त्याींच्याववरुध्द आरोप मसध्द झाले आहे त. त्यानुर्ींगाने, मुख्य आरोपी

श्री. कुल् याींनी गुन्हा मान्य केला असून त्याींना सेवाननयमानुसार सेवेतून बडतफश करण्यात
आलेले आहे . तसेच, त्याींचेकडून रु. २३.१८ लक्ष इतकी रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे .

यामशवाय, श्री. होले व श्री. राजरु कर याींच्या चार वावर्शक वेतनवाढी कायमच्या थाींबववण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५४६ (30)
मेहिर व लोणार (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील मानव वविास ममशनच्या
बसेसचे तनयोजन ववस्तिळीत झाल्याबाबत

(३६)

१२८५०४ (१०-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेहकर व लोणार (त्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागातून हजारो मुली दररोज
मशक्षण घेण्यासाठी तालुक्यात येत असुन मानव ववकास ममशनच्या बसेसचे ननयोजन

ववस्कळीत झाल्यामळ
ु े तेथील ववद्यार्थयाशचे शैक्षणणक नक
ु सान होत असल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ग् मशक्षणाचधकारी, मेहकर याींनी आगार व्यवस्थापक याींना लेखी
ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) मानव ववकास कायशक्रमानस
ु ार दद.२५.०६.२०१८
पासून

मेहकर

तालुक्याकरीता

ममळालेल्या

८

बसेसद्वारे

८

मागांवर,

तसेच,

लोणार

तालुक्याकरीता ममळालेल्या ७ बसेसद्वारे ७ मागांवर ननयोजनानस
ु ार मानव ववकास फेऱ्या
महामींडळाद्वारे ननयममत सुरु आहेत.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लोणार (श्ज.बुलढाणा) बसस्तथानिाांच्या सुशोभीिरणाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(३७)

१२८८४७ (१०-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) लोणार (त्ज.बल
ु ढाणा) बसस्थानकाींच्या सश
ु ोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्ाशपासन
ू
प्रलींबबत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरहू काम प्रलींबबत असल्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लोणार बसस्थानकाींचे काम पूणश
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या लोणार
बसस्थानकाचे नुतनीकरण व दजाश वाढ करणेच्या कामास रु.१.०० को्ी रक्कमेची प्रशासकीय
मान्यता प्राप्त असून, सदर कामाचा कायाशदेश दद.२६.०५.२०१७ रोजी दे ण्यात आला आहे .

तथावप, बसस्थानकाच्या कामाची बाींधकाम परवानगी दद.०२.०५.२०१८ रोजी प्राप्त झाली असन
ू ,
सद्यत्स्थतीत काम सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५४६ (31)
पांढरीपाडा (ता.िळवण, श्ज.नामशि) येथे अांगावर वीज िोसळून तरुणाचा झालेला मत्ृ यू
(३८)

१२८९४६

(१०-१२-२०१८).

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.अश्जत

पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत

मशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.जयदत्त िीरसागर (बीड), श्री.हनम
ु ांत
डोळस (माळमशरस) : सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) चाचेर (पींढरीपाडा) (ता.कळवण, त्ज.नामशक) येथील श्री रवीींद्र सींतोर् पवार या तरुणाचा
वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसात अींगावर वीज कोसळून मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक १३
ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर तरुणाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने
कोणती आचथशक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) (२) व (३) चाचेर (पींढरीपाडा), ता. कळवण, त्ज.
नामशक येथील श्री. रवीींद्र सींतोर् पवार या तरुणाचा वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसात
अींगावर वीज कोसळून दद. ११/१०/२०१७ रोजी मत्ृ यू झाल्याचे ननदशशनास आले.
त्याअनुर्ींगाने

श्री.

रवीींद्र

सींतोर्

पवार

याींच्या

वारसाींना

शासन

ननणशय

ददनाींक

१३.०५.२०१५ मधीींल तरतूदीींनुसार ४ लक्ष रुपये मदतीचा धनादे श अदा करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सातारा येथील मुख्य बस स्तथानि पररसर स्तचच्छ िरण्याबाबत
(३९)

१२९३३९ (१०-१२-२०१८).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अममत ववलासराव
दे शमुख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा),
प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा येथील मख्
श ामळ
ु य बस स्थानकात शासनाच्या दल
ु क्ष
ु े जागोजागी पडलेल्या कचरा व
दग
ं ीमुळे डासाींचा प्रादभ
ु ध
ु ाशव वाढत असून प्रवाशाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू स्वच्छतागहृ ात दै नींददन स्वच्छता केली जात नसल्याची तक्रार प्रवाशाींनी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५४६ (32)
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन सदर बस स्थानक पररसर स्वच्छ
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) नाही.
(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सातारा आगारातील बसस्थानक व बसस्थानक पररसराची
ब्रीक्स इींडडया कींपनीमाफशत दररोज ननयममतपणे स्वच्छता केली जाते. तसेच, बसस्थानकातील
प्रसाधनगह
ृ ाची स्वच्छता सुलभ इीं्रनॅशनल सींस्थेमाफशत ननयममतपणे केली जात आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहहल्यादे वी होळिर योजनेंतगवत १२ वी पयिंतच्या ववद्याथ्यािंना
एसटी प्रवासासाठी मोफत पास दे ण्याबाबत
(४०)

१२९३७५ (१५-१२-२०१८).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर

मध्य), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी
(दहहसर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अदहल्यादे वी होळकर योजनेंतगशत राज्यातील ग्रामीण भागातील १२वी पयशत मशक्षण
घेणाऱ्या ववद्याथींना एस्ी प्रवासासाठी मोफत पास दे ण्याचा ननणशय राज्यमींत्री मींडळाच्या
बैठकीमध्ये माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आल्याचे ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त बैठकीमध्ये ज्येषठ नागररक, अींध, अपींग, अचधत्स्वकृतीधारक पत्रकाराींनाही

वातानुकुलीन मशवशाही बसमध्ये सदरहू सवलत दे ण्यात येणार असन
ु शहरी भागातील १२वीच्या
ववद्याथींनीना सदर योजना शासन लागू करणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सवलतीचा राज्य सरकारला वर्ाशला सम
ु ारे १८०० को्ी रुपयाचा अनतररक्त
भार पडणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन १२वी पयशतच्या ववद्याथींना एस्ी
प्रवासासाठी मोफत पास दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) व (२)

शासन ननणशय, दद.०९.१०.२०१८ अन्वये

अदहल्यादे वी होळकर योजनेंतगशत राज्यातील ग्रामीण भागातील ५ वी ते १२ वी पयशत मशक्षण
घेणाऱ्या ववदयाथींनीींना एस्ी प्रवासासाठी मोफत पास दे ण्याचा ननणशय घेण्यात आलेला आहे .
परीं त,ू शहरी भागातील ववद्याथींनीींना सदरहू सवलत योजना अनज्ञ
ु ेय नाही.
तसेच, ६५ वर्ाशवरील ज्येषठ नागररकाींना मशवशाही आसनी बसमध्ये ४५ ्क्के व
मशवशाही शयनयान बसमध्ये ३० ्क्के प्रवास सवलत अनुज्ञेय आहे. तसेच, अचधत्स्वकृतीधारक
पत्रकार याींना मशवशाही बसमध्ये १०० ्क्के प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे .

वव.स. ५४६ (33)
अींध व अपींग व्यक्तीींना साधी व ननमआराम बसच्या प्रवासभाडयात सवलत लागू

करण्यात आलेली आहे . परीं त,ु त्याींना मशवशाही बसने प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्यात आलेली
नाही.

(३) नाही. राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसमधन
दे ण्यात येणाऱ्या सदर सवलतीींचा
ू
शासनावर एकूण अींदात्जत आचथशक भार रु.१३६९ को्ी इतका होईल.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील बोररवली पूवम
े ध्ये महाराष्ट्र राज्य मागव पररवहन महामांडळाच्या नॅन्सी एसटी
आगाराची दरु वस्तथा झाल्याबाबत

(४१) १३०१६० (११-१२-२०१८).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )व , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण
पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरु े श (राजम
ू ामा) भोळे

(जळगाव शहर),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील बोररवली पूवेमध्ये महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या अखत्याररत
असलेला नॅन्सी एस्ी आगाराची दरु वस्था झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आगाराच्या आवारात चचखल व घाणीचे साम्रज्य पसरले असन
ू आसन
व्यवस्था जीणश झाली असल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील बोररवली पूवेमधील उक्त
आगाराच्या दरु
ु स्ती व दे खभालीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) नॅन्सी कॉलनी येथे महामींडळाचे ४
गाळयाींचे बसस्थानक असन
ू , सदर बसस्थानकात प्रवाशाींना बसण्यासाठी आसन व्यवस्थेसह

प्रनतक्षालय, वपण्याचे पाणी, लाई्, पींखे, नतर्क् आरक्षण, चौकशी कक्ष, मदहला व पुरुर्
लघुशींकेची व्यवस्था, उपहारगह
ृ , चालक/वाहकाींना ववश्रातीगह
ृ इ. मुलभुत सुववधा उपलब्ध
आहे त.

सदर बसस्थानकाच्या वाहनतळाचे डाींबरीकरण सत्ु स्थतीत असन
ू , बसस्थानक आवारास

कींु पणमभींत आहे . बसस्थानक व आवाराची दै नींददन साफसफाई करण्यासाठी ब्रीक्स इींडडया

प्रा.मल. पुणे याींची ननयुक्ती करण्यात आली असून, त्याींचेकडून ननयममतपणे साफसफाई केली
जाते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५४६ (34)
राज्यात पडलेल्या अविाळी व वादळी पावसामुळे होणा-या घराांचे
व मालमत्तेची नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत

(४२)

१३०६८४ (१०-१२-२०१८).

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन

(१) राज्यात माहे एवप्रल व मे मदहन्याींमध्ये प्रनतवर्ी होणा-या अवकाळी व वादळी पाऊस
तसेच सुसा्याच्या वा-यामुळे ग्रामीण भागातील जुन्या घराींचे पत्रे उडून जात असुन सावशजननक
मालमत्तेचे नक
ु सान होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नक
ु सानग्रस्ताींना

नक
ु सान

झालेल्या

सावशजननक

मालमत्तेचे

पन
श ाींधणी
ु ब

करण्याकररता तातडीने मदत ममळण्यासाठी नुकसानीचा पींचनामा केला असता त्या ववभागात
६५ मम.मी पाऊस पडला असेल तरच नक
ु सान भरपाई दयावी अशी शासनाची सन १९८८ मध्ये

अ् असल्यामळ
ु े मोठया प्रमाणात नुकसान होवून दे खील नक
ु सानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई
ददली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशतील सदरहू अ् शासनाने रद्द करुन तेथील वस्तत्ु स्थती पाहून महसल
ू
ववभागामाफशत तातडीची मदत दे णेसींदभाशत धोरणात्मक ननणशय घ्यावा अशी मागणी
नुकसानग्रस्ताींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नुकसानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई ममळणेसह
सावशजननक मालमत्तेची पन
श ाींधणी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
ु ब
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) सदर बाब ननदशशनास आलेली नाही.
(४) राज्यात माहे एवप्रल, २०१८ व माहे मे, २०१८ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपी्ीमुळे
झालेल्या शेतीवपकाींच्या व फळवपकाींच्या नक
ु सानीबाबत सींयुक्त पींचनामे करुन नुकसानीचा

अहवाल शासनास सादर करण्याबाबतच्या सच
ू ना क्षेबत्रय अचधकाऱ्याींना अनक्र
ु मे शासन पत्र
ददनाींक

१८.४.२०१८

व

ददनाींक

१९.६.२०१८

अन्वये

दे ण्यात

आल्या

होत्या.

क्षेबत्रय

अचधकाऱ्याींकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीच्या अनुर्ींगाने शासन ननणशय ददनाींक १८.१२.२०१८

अन्वये माहे एवप्रल २०१८ मधील अवेळी पाऊस व गारपी्ीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी रु.
८,१४,९८,५४०/- व माहे मे २०१८ मधील अवेळी पाऊस व गारपी्ीमुळे झालेल्या नक
ु सानीसाठी
रु. २,९३,००,६५५/- एवढ्या मदतननधीचे वा्प बाचधताींना करण्यासाठी मान्यता दे ण्यात आलेली
आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५४६ (35)
मौजे अमडापूर (ता.धचखली, श्ज.बल
ु ढाणा) येथील बस स्तथानिाांच्या बाांधिामाबाबत
(४३)

१३०७३० (१०-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली)

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) मौजे अमडापूर (ता.चचखली, त्ज. बुलढाणा) येथील बस स्थानकाची दरु ावस्था झाली असुन
नवीन बाींधकाम होण्यासाठी ववभागाकडून ननधी मींजुर करण्यात आला असल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदश शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बस स्थानाकाच्या बाींधकामसाठी
ननधी मींजूर करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०७-०२-२०१९) : (१) व (२) अमडापरू बसस्थानक नव्याने बाींधण्यासाठी
रु.१.२५ को्ी इतका ननधी मींजूर असून, सद्यत्स्थतीत बसस्थानकाचे काम सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पनवेल (ता.पनवेल, श्ज.रायगड) राज्य पररवहन महामांडळाच्या बस
आगाराच्या नुतनीिरणाचे िाम सरू
ु िरण्याबाबत
(४४)

१३१४८३ (१०-१२-२०१८).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , श्री.अममत साटम
(अांधेरी पश्श्चम) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पनवेल

(ता.पनवेल,

त्ज.रायगड)

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

बस

आगाराच्या

नुतनीकरणाच्या ननयोत्जत आराखडयाला पररवहन महामींडळाकडून अद्यापपयंत मींजूरी न
ममळाल्यामळ
ु े मागील अनेक वर्ाशपासून प्रनतक्षेत असलेल्या बस आगाराचे काम अद्यापपयंतही
सुरू झाले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पनवेल बस आगारातून दररोज हजारो राज्य पररवहनच्या बस येत असून
आगाराच्या दयनीय अवस्थेमुळे प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गेल्या अनेक वर्ाशपासन
प्रनतक्षेत
ू

असलेल्या पनवेल राज्य पररवहन मींडळाच्या बस आगाराच्या नत
ु नीकरणाचे काम सरू
ु
करण्यासाठी ननयोजीत आराखडयाला मींजूरी ममळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४६ (36)
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) पनवेल येथे आधुननक बसतळासह (बसपो्श ) व्यापारी

सींकुल बाींधणे या प्रकल्पातींगत
श पनवेल येथे आगार, बसस्थानक, इतर आस्थापना, सदननका व
वाणणज्य आस्थापना याींचा समावेश आहे . या कामाींसाठी

महामींडळाने ई-ननववदा प्रर्क्रयेद्वारे

मे.एडूस पाकश इीं्रनॅशनल या ववकासकाची ननवड केली आहे . या ववकासकाने सादर केलेल्या
ननयोत्जत आराखडयाला महामींडळाने दद.२८.११.२०१८ च्या पत्रान्वींये मींजूरी ददली आहे.
(२) नाही.

प्रवाशाींच्या सोयीसाठी आवश्यक त्या सवश सोयी सुववधा पुरववण्यात आल्या आहे त.

(३) ववकासकाने सादर केलेल्या ननयोत्जत आराखडयामध्ये भववषयातील वाहतक
ू ीच्या दृष्ीने
वेळोवेळी

बदल

करण्यात

आलेले

आहेत.

त्यामुळे

त्याचे

सादरीकरण

राज्य

पररवहन

महामींडळातील सवश ववभाग प्रमुखाींच्या उपत्स्थतीत करुन त्याींच्या अमभप्रायाींनस
ु ार आराखडयास
अींतीम मींजूरी दे ण्यात आली आहे व

सदर प्रकल्पाचा ले-आऊ् नकाशा व बाींधकाम परवानगी

ममळणेबाबतचा प्रस्ताव पनवेल महानगरपामलकेकडे सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

इचलिरां जी (श्ज.िोल्हापरू ) येथे प्रादे मशि पररवहन ववभागाचे ड्रायश्व्हां ग
टे स्तट रॅ ि सह िॅम्प िायावलय सरू
ु िरण्याबाबत

(४५)

१३१५४६ (१०-१२-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं जी (त्ज. कोल्हापूर) येथे प्रादे मशक पररवहन ववभागाचे ड्रायत्व्हीं ग ्े स्् रॅ कसह कॅम्प
कायाशलय सरू
ु करण्याचा प्रस्ताव प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचे कायाशलय सुरू करण्यासाठी इचलकरीं जी नगरपामलकेने मध्यवस्तीतील
जागा ददलेली असून जागेचे भाडे ननत्श्चती सावशजननक बाींधकाम ववभागामाफशत करण्यात येत,े
हे ही खरे आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रादे मशक पररवहन ववभागाच्या कॅम्प
कायाशलय सरू
ु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) कोल्हापूर प्रादे मशक पररवहन कायाशलयाचे

इचलकरीं जी येथे नगरपामलकेच्या जागेवर भाडेतत्वावर कॅम्प कायाशलय सरु
ु करण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५४६ (37)
वाहने खरे दी िरताना घेतलेल्या िजावची नोंदीबाबत
(४६)

१३२११९ (११-१२-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाहने खरे दी करताना घेतलेल्या कजाशची नोंद सींबींचधत बँकेच्या वतीने पररवहन
अचधकारी रत्जस््र स्ीफीके्वर करत असुन कजाशची पूणश फेड केल्यानींतरही पररवहन
अचधकारी अशा नोंदी आर-सी-बुकावरून कमी करत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
वाहनमालकाने ववत्तदात्याकडून हप्तेबींदीने, भाडेपट्ा पद्धतीने वा वाहनतारण कराराने कजश
घेऊन वाहन खरे दी केल्यास

कजशबोजा कराराची नोंदणी

अचधननयम १९८८ च्या कलम ५१ (१) मध्ये आहे

करावयाची तरतुद मो्ार वाहन

त्यासाठी केंद्रीय मो्ार वाहन ननयम, १९८९

च्या ननयम ६० अन्वये ववदहत केलेल्या नमन
ू ा ३४ मध्ये अजश केल्यास नोंदणी प्रमाणपत्रावर

तसेच नमन
ू ा २४ मध्ये कजाशची नोंद घेण्यात येते. तसेच मो्ार वाहन अचधननयम १९८८ च्या
कलम ५१ (३)मधील तरतुदीनस
ु ार कजश बोजा करार सींपूष्ात आले बाबतचा पुरावा सादर
केल्यास आणण

केंद्रीय मो्ार वाहन ननयम,१९८९ च्या ननयम ६१ अन्वये ववदहत केलेल्या

नमन
ू ा ३५ मध्ये ववत्तदाता व नोंदणीकृत मालक याींनी कजशबोजा करार सींपषु ्ात आले बाबत
नोंदणी प्राचधका-यास ववदहत शुल्कासह अजश सादर केल्यास उक्त करार सींपुष्ात आलेबाबतची
नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रातून तसेच नमूना २४ मधून कमी करण्याची तरतुद आहे .

(२) याबाबत शासनाने सेवा हमी कायद्यानुसार ववदहत वेळेत कायशवाही करण्याच्या सूचना
ददलेल्या आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबईतील ताडदे व, वडाळा, अांधेरी आणण बोरीवली येथील प्रादे मशि पररवहन
िायावलयात टे स्तट रिच्या समस्तया सोडववण्याबाबत

(४७)

१३२३१० (११-१२-२०१८) श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश

फातपेिर (चें बूर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ताडदे व, वडाळा, अींधेरी आणण बोरीवली येथील प्रादे मशक पररवहन कायाशलयात

मुींबई उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदे शान्वये वाहनाींच्या र्फ्नेस सद्श र्फके्साठी अननवायश
असलेला स्वतींत्र २५० मम्रचा रक उपलब्ध नसल्याने र्फ्नेस सद्श र्फके्साठीची तपासणी

थाींबववण्यात आली असल्याने मुींबईतील सुमारे सात हजार नवीन आणण जुन्या ररक्षा, ्ॅ क्सी,
रक अशा सम
ु ारे २० हजार वाहनाींचा व्यवसाय अडचणी असल्याचे ददनाींक १९ ऑक््ोंबर, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५४६ (38)
(२) असल्यास, सदरहू ्े स्् रकची समस्या न सोडववल्यास मुींबईतील बेस्् बस व
रुग्णवादहकाींचही नक
ु सान होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

करुन

मुींबईतील

सवश

प्रादे मशक

पररवहन

कायाशलयातील ्े स्् रकच्या समस्या सोडववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) :

(१), (२) आणण (३) अींशतः खरे आहे .

प्रादे मशक पररवहन कायाशलय,मुींबई (मध्य) या कायाशलयासाठी ब्रेक ्े स्् रॅ क उभारण्याच्या

अींदाजपत्रकास शासन ननणशय दद.२२.१०.२०१८ अन्वये
आली आहे .

प्रादे मशक पररवहन

प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता दे ण्यात

कायाशलय,मुींबई (पूव)श या कायाशलयास बह
ृ न्मुींबई ववद्युत

पुरवठा आणण पररवहन उपक्रम (बेस््) याींच्या मालकीच्या आणणक डेपो, वडाळा येथे
वाहनधारकाींकडून जागेच्या भाड्यापो्ी अनतरीक्त शल्
ु क आकारुन वाहनाींची ब्रेक व योग्यता
प्रमाणपत्र चाचणी घेण्यास शासन पत्र दद.२२.०१.२०१९

अन्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .

तसेच कुलाश,मुींबई येथील नेहरुनगर एस.्ी. डेपो येथे ऑ्ोमो्ीव्ह ररसचश असोमसएशन ऑफ
इींडीया,पुणे याींचेमाफशत वाहन ननरीक्षण आणण पररक्षण केंद्र स्थापन करण्यास शासन ननणशय
दद.२२.०१.२०१९ अन्वये

प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.

उप प्रादे मशक पररवहन कायाशलय,बोरीवली या कायाशलयाच्या ब्रेक ्े स्् रॅ कसाठी आरे दग्ु ध

वसाहत गोरे गाव येथील वापरात नसलेला रस्ता मामसक भाडेपट्ी करारावर घेण्यास शासन
ननणशय दद.०७.१२.२०१८ अन्वये प्रशासकीय मींजूरी दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मसांदखेड राजा (श्ज.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यालगत ववदभव व मराठवाडयाला जोडणारी एिमेव
दे ऊळगाव राजा ते शेवली ही बस सेवा बांद असल्याबाबत

(४८)

१३२३६४ (१०-१२-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसींदखेड राजा (त्ज.बुलढाणा) तालुक्यालगत ववदभश व मराठवाडयाला जोडणारी एकमेव

दे ऊळगाव राजा ते शेवली ही बस सेवा ददनाींक १ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासुमारास बींद
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही बस सेवा बींद करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू बस सेवा पन्
ु हा सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) दे ऊळगाींव राजा ते शेवली या फेरीचे भारमान
२० ्क्के असून, अत्यल्प प्रवाशी प्रनतसादामुळे दे ऊळगाींव राजा ते शेवली बस फेरी
दद.०४.०७.२०१८ पासन
ू बींद करण्यात आली आहे.

वव.स. ५४६ (39)
(३) राहे री व शेवली येथील प्रवाशाींची गैरसोय ्ाळण्याकरीता दस
ु रबीड ते शेवली मागे राहे री ही

०६.०० वाजेची ववदभश व मराठवाडयाला जाणारी फेरी दद.०४.०७.२०१८ पासून सुरु करण्यात
आलेली आहे . तसेच मेहकर-शेवली मागे राहे री ही १३.३० ची फेरी चालनात आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सातपरू व अांबड (श्ज.नामशि) औद्योधगि वसाहतीत सातपरू बसस्तथानिाांचे
िाम अपुणावस्तथेत असल्याबाबत

(४९)

१३३१७४ (१०-१२-२०१८).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक त्जल्हयातील सातपूर व अींबड औद्योचगक वसाहतीत येणा-या हजारो कामगाराींसह

पररसरातील नागररकाींसाठी सन २०१५ मध्ये सातपूर बसस्थानकाींचे काम सुरु करण्यात आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बसस्थानकाींचे काम चार वर्ाशपासन
ू अद्याप अपण
ू ाशवस्थेत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बसस्थानकाींचे काम पूणश करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०८-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) सातपूर येथे महामींडळाच्या एमआयडीसी येथील जागेत स्थाननक लोकप्रनतननधी
याींचे ननधीतन
ू सहा फला्ाींचे बसस्थानक बाींधण्याचे काम सावशजननक बाींधकाम ववभागाद्वारे

हाती घेण्यात आलेले आहे. सदर कामास शासनाद्वारे मींजूर रु.१५०.०० लक्ष इतक्या ननधीपैकी
रु.१२०.०० लक्ष ननधी प्राप्त झालेला होता.

सदर बसस्थानकाच्या कामामध्ये काही बाबीींची पररमाणे वाढल्यामुळे प्राप्त ननधी अपुरा

पडत होता. सद्यत्स्थतीत बसस्थानकावर सींपण
ू श आर.सी.सी. काम व छताचे काम पण
ु श झालेले
आहे . उवशररत काम पुणश करण्यासाठी शासनाकडून रु.५०.०० लक्ष इतक्या रक्कमेचा ननधी प्राप्त

झालेला असून, उवशररत कामाची नववन दरसूचीनुसार ननववदा मागववण्यात येवून पुढील काम
पुणश करण्यात येईल, असे सावशजननक बाींधकाम ववभागाद्वारे कळववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न

उद््ावत

नाही.

___________

अिोला श्जल््यात रब्बी हां गामात शेतिरी, शेतमजुराांना िीटिनाशि
फवारणीमळ
ु े ववषबाधा झाल्याबाबत

(५०)

१३४७४७ (०७-१२-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )व :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) अकोला त्जल््यात सन २०१७-१८ मध्ये रब्बी हीं गामात १०४ शेतकरी, शेतमजुराींना
र्क्कनाशक फवारणीमळ
ु े ववर्बाधा झाल्याचे ननदशशनास आले असन
ु र्क्कनाशक फवारणीमळ
ु े

वव.स. ५४६ (40)
आरोग्य बाचधत झालेल्या शेतमजूर व शेतकरी याींची आरोग्य तपासणी करण्याबाबत मा.

राज्यपाल याींनी ददनाींक २६ माचश, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास अचधसूचना प्रमसद्ध करून
र्क्कनाशकाींमुळे ववर्बाधा, मत्ृ यू झालेल्याींचा अहवाल दे ण्याच्या आदे श ननगशममत करण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननगशममत अचधसूचनेनुसार ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी अकोला

त्जल्हा पररर्दे च्या आरोग्य ववभाग, त्जल्हा पोलीस अधीक्षक, त्जल्हा कृर्ी अधीक्षक, अकोला
याींना सदर प्रकरणी ववशेर् अमभयान राबववण्यासाठी ददनाींक ६ ऑगस्् २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदे श ददले, हे ही खरे आहे काय,

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

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१९) : (१) अींशत:खरे आहे.
अकोला त्जल्हयामध्ये सन २०१७-१८ च्या रब्बी हीं गामात एकूण ७८ शेतकरी / शेतमजूर

याींना र्क्कनाशक फवारणीमळ
ु े ववर्बाधा झाल्याचे ननदशशनास आले आहे. ददनाींक २६/०३/२०१८
रोजी राज्य शासनाने प्रमसध्द केलेल्या अचधसच
ू नेव्दारे र्क्कनाशकाींच्या वापरामळ
ु े होणाऱ्या
ववर्बाधेसींबींधी

अहवाल

सादर

करण्यासाठी

क्षेत्रीय

स्तरावरील

वेगवेगळया

ववभागातील

अचधकाऱ्याींना प्राचधकृत केलेले आहे .
(२) होय.

(३) त्जल्हा आरोग्य अचधकारी त्जल्हा पररर्द अकोला याींना प्राथममक आरोग्य केंद्रामाफशत
र्क्कनाशक फवारणी करणाऱ्या शेतमालक व शेतमजुराींची वर्ाशतून र्कमान एकदा शारीरीक
तपासणी करुन घेणेबाबत व वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा अहवाल दे णेबाबत कळववले होते.

त्यानुसार ,त्जल्हा आरोग्य अचधकारी त्जल्हा पररर्द अकोला याींनी प्रथममक आरोग्य केंद्राच्या
कायशक्षेत्रात शेतकरी / शेतमजूर याींची ववशेर् तपासणी अमभयान राबववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

श्जतें द्र भोळे

मुांबई.

सधचव (िायवभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

मुद्रणपूवश सवश प्रर्क्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

