अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुांबई महानगर प्रादे शशि पररवहन प्राधधिरणाच्या िायकिषेतेतून
रायगड जिल््यातीह िाही ताहि
ु े वगळण्याबाबत

(१)

१७४६ (२२-१२-२०१४).

(अशहबाग) :

श्री.धैयश
क ीह पाटीह (पेण), श्री.सभ
ु ाष उर्क पांडडतशेठ पाटीह

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगर प्रादे शिक पररवहन प्राधिकरणाच्या काय्षेतेरातातन रायगज ल््यातील काही

तालुके वगळण्यात येवन कवरम म शमडनजोलरला ्् सी परवाने दे वन याींची वयोमया्दा २० वर्षे
करण्यात यावी यासह रतर लन्य मागण्याींबाबत रायगज ल््यातील कवरम म शमडनजोलर
मालक-चालकाींनी रायगज ल्हाधिकारी काया्लयावर नदनाींक १९ सप््ें बर, २०१४ रो्ी वा
यासम
ु ारास मोचा् काढण्यात ाला होता, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, मुींबई महानगर प्रादे शिक पररवहन प्राधिकरणाच्या काय्षेतेरातातील मुींबई िहर,
मुींबई उपनगर, ठाणे व रायगज हे ल्हे येत लसन या षेतेरातातन ठाणे ल््यातील मामीण
भाग वगळण्यात ाला ाहे, हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, रायगज ल््यातील पेण, लशलबाग, पनवेल, उरण, क््त व खालापर हे
तालुके मामीण भागात येत लसयाने ते वगळण्यात यावे लिी मागणी मोचा्च्या वेळी
करण्यात ाली, हे ही खरे ाहे काय,

(४) तसेच मो्ार वाहन कायदा १९८८ चे कलम २ (२५) मिील व्याख्येनुसार कवरम म
शमनीजोलर ्् सी परवाना दे वन याची वयोमया्दा २० वर्षे करण्यात यावी लिीही मागणी
यावेळी करण्यात ाली, हे ही खरे ाहे काय,
(५) लसयास, वरील सव् मागण्याींबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत
ाहे ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) होय.
(५) महाराषर

मो्ार

वाहन

डनयम

१९८९ च्या डनयम ११९ नुसार

वाहनाींची कमीतकमी

रींल्न षेतमता ९८० सीसी लसणे ावश्यक होते. नद.०४.०१.२०१७ च्या लधिसचनेन्वये सदर
डनयमात सि
ु ारणा करण्यात ालेली ाहे.

कव.स. ४२२ (2)
यानस
ु ार

तीन

चाकी

सहा

ासनी

ररषेता

परवानािारक

७००

सीसीपेषेता

कमी

रींल्नषेतमता नसणाऱ्या चार चाकी वाहनाच्या परवान्यात बदली करण्याची तसेच तीन चाकी
तीन ासनी ररषेता परवानािारक ६०० सीसीपेषेता कमी रींल्नषेतमता नसणाऱ्या चार चाकी
वाहनाच्या परवान्यात बदली

करण्याची उत डनयमानस
ु ार सि
ु ारणा करण्यात ालेली ाहे.
___________

राज्यात पररवहन ववभागामार्कत ररषेता परवान्यासाठी िाचि अटी हावण्यात आल्याबाबत
(२)

२३६० (२२-१२-२०१४).

श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात पररवहन कवभागामार््त ररषेता परवान्यासाठी ्ाचक ल्ी लावण्यात ायाने
मोठ्या प्रमाणात परवान्यासाठी ल्् केलेया बेरो्गाराींना परवाना दे ण्यात ाला नाही, हे खरे
ाहे काय,
(२) लसयास, बेरो्गाराींना परवाना शमळणेबाबत लागणाऱ्या ्ाचक ल्ी रद्द करणेबाबत
िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोहापूर जिल््यातीह अवैध प्रवासी वाहति
ू बांद िरण्याबाबत
(३)

४१७६ (१५-०१-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोहापूर शहर मध्य) :

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापर ल््यातील लवैि प्रवासी

सन्माननीय

वाहतक
पररवहन ाणण पोलीस प्रिासनाने बींद
ु

करण्याचे औरीं गाबाद खींजपीठाने ादे ि नदले लसताना ल््यात सव्रात लवैि प्रवासी वाहतक
ु
सुरु लसयाचे माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये डनदि्नास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, उत लवैि वाहतुक बींद करण्याबाबत कोणया उपाययो्ना केया वा
करण्यात येत ाहे त,

(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) सोलापर ल््यात सव्रात लवैि प्रवासी वाहतक
ु सुरु
लसयाचे सप््ें बर, २०१४ मध्ये डनदि्नास ाले नाही.

(२) उप प्रादे शिक पररवहन काया्लय, सोलापर याींचे काय्षेतेरातात भरारी पथकामार््त एस्ी
पथकाच्या सहकाया्ने वाहनाींची डनयशमत स्वरुपात तपासणी करुन लवैिररया प्रवास वाहतक
करताना ाढळयास लिा वाहनाींवर दीं जामक कारवाई करण्यात येते.

कव.स. ४२२ (3)
एकप्रल, २०१४ ते ्ानेवारी, २०१५ या कालाविीत २४४५ वाहने तपासन १,६३३ दोर्षी
वाहतुकदाराींकजन रु.११,९५,९००/- रतका दीं ज, रु.४,४०,७००/- रतका न्यायालयीन दीं ज, व

रु.७,३७,१९८ रतका कर वसल करण्यात ाला ाहे . तसेच सप््ें बर, २०१४ मध्ये १११ वाहनाींवर
कारवाई करुन रु.४३,४०० रतका दीं ज व रु.६४,९५८/- रतका कर वसल करण्यात ाला ाहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भामा-आसखेड धरणाच्या हाभषेतेत्रातीह िशमनीवरीह पन
क सनासाठी
ु व
राखीव शेरे वगळण्याबाबत

(४)

६६२५ (०४-०४-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मदत व पुनवकसन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भामा-ासखेज िरणातन ्ो क्नॉल प्रस्ताकवत लसन यासाठी लनेक िेतकऱ्याींच्या
्शमनीच्या सातबारावर पन
ु व्सनाच्या नदीदी ाहे त, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, यामुळे सदरचे क्नॉल करण्यासींदभा्त िासनाने कोणता डनण्य तेतला ाहे ,

(३) तसेच स्थाडनक िेतकऱ्याींनी व स्थाडनक लोकप्रडतडनिीींनी सातबारावरील नदीदी काढन
्ाकण्यासींदभा्त माहे ्ानेवारी, २०१५ च्या सुमारास मा.महसल मींराती व ल्हाधिकारी पुणे
याींना लेखी डनवेदन नदले ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(४) लसयास, सदर डनवेदनातील मागणीनस
ु ार िासनाने डनण्य तेतला ाहे काय, याींचे
स्वरुप काय ाहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटीह (२१-०३-२०१७) : (१) होय.
(२) भामा ासखेज प्रकपातील पाणी साठा बबगर शसींचनासाठी ारक्षषेत त केयामळ
ु े सदरचे
कालवे रद्द करण्याबाबतच्या महाराषर कृषणा खोरे कवकास महामींजळाच्या प्रस्तावावर ्लसींपदा
कवभागाकजन काय्वाही सुरु ाहे.
(३) होय.

(४) भामा ासखेज िरणाचे कालवे रद्द करण्याबाबतच्या ्लसींपदा कवभागाच्या कवचारािीन
लसलेया

प्रस्तावावर

कववक्षषेततपणे

डनण्य

झायानींतर

लाभषेतेरातातील

पुनव्सनासाठी राखीव िेरे वगळण्याबाबत उधचत काय्वाही करण्याचे प्रयो्न ाहे.

्शमनीवरील

__________

नवी मांब
ु ई पररवहन मांडळाच्या बससेवेमळ
ु े गावाांच्या ररषेता चाहिाांचे
उदरननवाकहाचे साधन नष्ट्ट झाल्याबाबत

(५)

७२१९ (०८-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

कव.स. ४२२ (4)
(१) नवी मुींबई पररवहन मींजळाच्या बससेवेमळ
ु े मौ्े कामोठे , ्ुई, नौपाजा, मोठा खाींदा, िाक्ा

खाींदा, कळीं बोली, रोजपाली, ासजगाव या पींचरम ोिीतील गावाींच्या ररषेता चालकाींचे उदरडनवा्हाचे
सािन नष् झायासींदभा्तील लेखी डनवेदन ्ेएनपी्ी व शसजको प्रकपमस्त सींतर्ष् सशमती,
पनवेल, ल्.रायगज याींनी पोलीस ाय
ु त, नवी मींब
ु ई, उपाय
ु त, प्रादे शिक पररवहन मींजळ
याींना नदनाींक १४ ्ानेवारी, २०१५ रो्ी वा या सम
ु ारास नदले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, यासींदभा्त िासनाने डनण्य तेतला ाहे काय याचे स्वरुप काय ाहे ,
(३) लदयाप डनण्य तेतला नसयास कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) व (२) ्ेएनपी्ी व शसजको प्रकपमस्त सींतर्ष्
सशमती, पनवेल, ल्.रायगज याींनी प्रादे शिक पररवहन लधिकारी, पनवेल याींना डनवेदन नदले
नाही. ररषेताचालक व मालक सींत्नेचा नवी मुींबई महानगरपाशलकेने सुरु केलेया बस सेवस
े
कवरोि लसयाने बस सेवा सुरु झायास ररषेता चालकाींच्या व्यवसायावर कवपररत पररणाम
होईल

म्हणन

नद.२०/०१/२०१५

रो्ी

सदर

सींत्नेने

रस्ता

रोकोचा

प्रयन

केला

व

नद.१६/०२/२०१५ रो्ी रस्ता रोको केले. याबाबत ल्हाधिकारी, रायगज याींचेकजे बैठक
ायोल्त केली. सदर समस्येबाबत सव् पषेतीय नेते, मामपींचायत सदस्य, ररषेता चालक मालक
सींत, स्थाडनक प्रवासी सींत, शसजको प्रिासन, एनएमएम्ी प्रिासन याींची समन्वय सशमती
नेमण्यात ाली व सदर सशमतीने सहमतीने ररषेता स््ज व बस थाींबा पन
ु डन्िाररत केले ाहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अशशक्षषेतत ररषेता चाहिाांना ररषेता परवान्याचे नुतनीिरण िरता येत नसल्याबाबत
(६)

८१७१ (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेह), श्री.राि परु ोदहत (िुहाबा), श्री.समीर

िुणावार (दहांगणघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ररषेता परवान्यासाठी िैषेतणणक पारातता १० वी केयाने बहुताींि ररषेता चालकाींना ऑनलाईन
र्ॉम् भरता ाले नसयाचे माहे ्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा या दरम्यान डनदि्नास ाले
ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, सन २००६ पयंत परवाना शमळण्यासाठी िैषेतणणक पारातता कमी लसयाने
उदरडनवा्हाचे सािन म्हणन बेरो्गार तरुणाींनी ररषेता परवाना काढले होते ाणण ररषेता चालवन
कु्ुींबाचे पोर्षण करत होते परीं तु ाता शिषेतणाची ल् तातयाने ्या ररषेता चालकाींना ररषेता

परवान्याचे नुतनीकरण करता येत नसयाने उदरडनवा्हाचे सािन गेयाने उपासमारीची वेळ
ाली हे पाहता िासन वरीत कोणती ावश्यक ती काय्वाही करणार ाहे वा करीत ाहे ,
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
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्् सी/ररषेता परवाना नतनीकरणासाठी कोणतीही िैषेतणणक पाराततेची ल् मुींबई महानगर

षेतेरात पररवहन प्राधिकारणाने तातलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शशिाऊ वाहन चाहिाांना अल्रा म डेह सुववधा उपह ध िरुन दे ण्याबाबत
(७)

११४६६ (०४-०४-२०१५).

ड .बाहािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिकाऊ वाहन चालकाींना लरा मॉजेल सकु विा उपलब्ि करुन दे ण्याकरीता सरकार मान्य

मो्ार ड्रायलव्हीं ग स्कलला िासनाने गुणवतेनुसार लनुदान दयावे लिी मागणी महाराषर मो्ार
ड्रायलव्हीं ग स्कुल लसोशसएिनने िासनाकजे माहे ्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा या दरम्यान केली
ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, याबाबत पररवहन कवभागाने काय डनण्य तेतला ाहे
लींमलब्ावणीची सदयःलस्थती काय ाहे ,

व यानर्ष
ु ींगाने

(३) लदयाप मागणीच्या लनुर्षींगाने डनण्य वा काय्वाही झाली नसयास याची कारणे काय
ाहे त वा यासाठी ककती कालाविी लपेक्षषेतत ाहे ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) केंद्र िासनाने प्रस्ताकवत केलेया रोज रान्सपो्् ॲण्ज सेफ््ी कविेयकाचे लदयाप
कायदयात रूपाींतर झालेले नसयाने

सदयलस्थतीत

यामिील

तरतदीींची

लींमलब्ावणी

करता येणार नाही.
___________
ररषेता परवान्यासाठी शासनाने अवहांबबहेल्या धोरणानुसार ररषेता चाहि
परवान्यापासन
ू वांधचत राहात असल्याबाबत

(८)

१२०२७ (०७-०४-२०१५).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषरातील ररषेता परवान्यासाठी ्े िोरण लवलींबबले ाहे , यामुळे लाखो ररषेता चालक
ा् ररषेता परवान्यापासन वींधचत ाहे त, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, याबाबत सींपण् महाराषरात ररषेता चालकाींनी नदनाींक २ डजसेंबर, २०१४ या
कालाविीत लाषेतणणक उपोर्षण केले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(३) लसयास, केंद्रीय मो्ार वाहन कायदा १९८८ च्या कवरुध्द ्ावन चुकीच्या पध्दतीने
ऑनलाईन प्रकरम या, शिषेतणाची ल्, ही महासेवा रयादीबाबतची मानहती न दे ता प्रकरम या

राबकवयामळ
ु े दे खील कयाण िहरात ५७२ ररषेता चालकाींचे नाव येवनसध्
ु दा ररषेता परवाने
कवतरीत केलेले नाहीत, हे ही खरे ाहे काय,
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(४) लसयास, ऑनलाईन प्रकरम या राबकवत लसताना कयाणमिील सॉफ््वेयरमिील दोर्षाींमुळे

वेन्ींगशलस्् मध्ये लसलेया कव्यी उमदे वाराींचे नाींव ाले, याबाबत पररवहन ायुत
महाराषर राज्य याींच्याकजे ररषेता चालकाींच्या सींत्नेने ऑनलाईन ररषेता परवाने रद्द करण्यासाठी
डनवेदन नदले, हे ही खरे ाहे काय,
(५) लसयास िासनाने यावर काय काय्वाही केली,
(६) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) लणखल भारतीय राषरवादी ररषेता युडनयन याींचेमार््त नद. ०२ डजसेंबर, २०१४ रो्ी
तहशसलदार काया्लय, कयाण येथे एक नदवसाचे लाषेतणणक उपोर्षण करण्याबाबतचे डनवेदन
उप-प्रादे शिक पररवहन काया्लय, कयाण येथे दे ण्यात ाले होते.
(३) ऑनलाईन ल्् कसा भरावा, याबाबत वृ तपरातातील ्ानहरातीमध्ये, तसेच ही

प्रकरम या

राबकवणाऱ्या मे.महाऑनलाईन या सींस्थेच्या सींकेतस्थळावर मानहती दे ण्यात ाली होती.

तसेच

सदरची प्रकरम या मो्ार वाहन कायदा व यामिील डनयमाींनस
ु ार पार पाजण्यात ाली कयाण
िहरात ५७२ ररषेता चालक याींनी ऑनलाईन ल्ा्मध्ये नदीदकवलेया िैषेतणणक लह्तेबाबत
प्रयषेतात परु ावे सादर करू न िकयामळ
ु े याींना परवाने कवतरीत करण्यात ाले नाहीत..
(४) हे खरे नाही.

(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नवी मांब
ु ईतीह ऑटो ररषेताचे परवाने परत शमळण्याबाबत
(९)

१३२११ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेहापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) नवी मुींबईतील ऑ्ो ररषेताचे परवाने नुतनीकरण न करता परवाने िारकाींनी ार्ी
काया्लयात ्मा केले, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, परवाने िारक सदर परवाने परत शमळण्याकररता १९९४ सालापासन प्रयन
करीत होते, हे ही

खरे ाहे काय,

(३) लसयास, सन २०१० मध्ये नत
ु नीकरण न झालेले परवाने परवाना िारकाींना परत
करण्याकररता ार्ी

ने ऑज्र काढली व याींच्या ल्ीप्रमाणे परवाने िारकाींनी याींच्या कागद

पराताींची र्ार्ल तयार करुन डनयमानुसार पैसे भरले लसयाचे डनदि्नास ाले ाहे , हे खरे
ाहे काय,
(४)

लसयास,

सदर

परवाने

िारकाींना

लदयापपयंत

परवाने

शमळाले

नसन

याींच्या

उदरडनवा्हाचा प्रश्न डनमा्ण झाला ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
(५) लसयास, सदर परवाने िारकाींनी ार्ी
लदयाप परवाने न दे ण्याची कारणे काय ाहे त,

च्या ल्ी व डनयमाचे पालन करुनही याींना
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(६) लसयास, सदर परवाने िारकाींना परवाने परत शमळण्याच्या दृष्ीने िासन कोणती
काय्वाही करणार ाहे वा करीत ाहे ,
(७) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३),

(४),

(५)

व

(६)

नद.३१.०३.२०१०

पयंत

सुप्तावस्थेतील

लसलेया

परवान्याींच्या

नतनीकरणाकररता ४५३ ल्् प्राप्त झाले होते. सदर ल्ा्सोबत नतनीकरणाचे ि
ु क रू.१००
प्रयेक

परवानािारकाकजन

स्वीकारण्यात

ाले

होते.

सदर

प्रकरणे

प्रादे शिक

पररवहन

प्राधिकरणाच्या कवचाराथ् सादर करण्यात ाली होती. तथाकप, राज्य पररवहन प्राधिकरणाच्या
ठरावातील डनण्यानुसार सदर ४५३ प्रकरणाींमध्ये परवान्याची मुदत नद.२६.११.१९९७ पवी सींपली

लसयाने लथवा परवान्यावर वाहन नसयामुळे परवान्याींचे नत
ु नीकरण करण्यात ालेले
नाही. ाता िासनाने परवान्यावरील डनबंि काढले ाहे त.
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बह
ु ढाणा शहर हगतच्या ग्रामीण भागातीह नागररिाांच्या सवु वधेसाठी
ग्रामीण व शहर बस सुववधा सुरू िरणेबाबत

(१०)

१४२०६ (०८-०३-२०१५).

ड .शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा िहर हे ल््याचे नठकाण लसयामुळे िहराचा झापाट्याने कवस्तार होत ाहे ,

कवकवि िासकीय काया्लयीन कामासाठी नागरीकाींना तसेच कवदयार्थया्ना ्ाणे-येणे करावे

लागते, यामुळे नागररक व कवदयार्थयांना ऑ्ोररषेतासारख्या खा्गी वाहनाींवर लवलींबन
ु राहावे
लागत लसन
ु ल्वतेणा प्रवास करावा लागतो, पररणामत: लपताताचे प्रमाण वाढले लसन
ु ,

प्रवाश्याींना ्ास्तीचे भाजे सुध्दा दयावे लागत लसयाने प्रवाश्याींची ाधथ्क कपळवणक होत
ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) यामुळे बल
ु ढाणा िहरात शस्ी बस सुरू करण्यात यावी लिी मागणी मा.पररवहन मींराती व

कवभाग डनयींरातक, बुलजाणा याींचक
े जे नदनाींक १९ ्ानेवारी, २०१५ वा या सुमारास करण्यात
ाली होती, हे खरे ाहे काय,

(३) लसयास, ्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे , नसयास
कवलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.
सामाल्क काय्कते व रतर नागरीक याींनी नद.०५.०१.२०१५ रो्ी मा.नगराध्यषेत,
बुलढाणा व नगरपाशलका प्रिासन, बुलढाणा याींना डनवेदन नदले ाहे .
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(३) िहर बस वाहतक सेवा ही िोरणामक बाब लसन महामींजळ स्तरावर कवकवि नठकाणी
िहर बस वाहतक सेवा वाढया तोट्यामळ
ु े बींद करण्यात ालेया ाहे त. यामुळे बुलढाणा
येथील िहर बस वाहतक ही बुलढाणा नगर पररर्षद ककीं वा यासारख्या तसम माध्यमाींदवारे
सरु
ु करण्याचे सोयीचे होईल लसे डनवेदनकते याींना महामींजळादवारे कळकवण्यात ालेले ाहे .
___________

ठाणे येथे महाराष्ट्र ददनाच्या मुहूताकवर प्रवाशाांच्या सोयीसाठी
सरु
ु िेहेल्या प्रीपेड ररषेता सेवेबाबत

(११)

१७७५६

(मुांबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.अस्हम

शेख

(माहाड

पजश्चम),

श्री.अशमन

पटे ह

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथे महाराषर नदनाच्या मुहता्वर प्रवािाींच्या सोयीसाठी सुरु केलेया प्रीपेज ररषेता

सेवेकजे लनेक ररषेताचालकाींनी दल
्
केले तसेच या सेवेच्या सॉप््वेलरमध्येही काही रातु्ी
ु षेत

लसयाने डनयमीत शम्रपेषेता २० ्के लधिक भाजे दयावे लागत लसयाने प्रवािाींनीही
सेवेबाबत नारा्ी व्यत केली लसयाचे माहे , मे, २०१५ मध्ये वा या दरम्यान डनदि्नास
ाले ाहे, हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, सेवेच्या सॉप््वेलरमिील रातु्ी दर करण्याबाबत तसेच तेथील ररषेताचालकाींमध्ये
्ागत
ृ ी करण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(३)

नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही. प्रीपेज सेवेच्या सॉफ््वेलरमध्ये रातु्ी
नसन मुींबई महानगर प्रदे ि पररवहन प्राधिकरणाच्या डनण्यानुसार ऑ्ोररषेताच्या भाड्यामध्ये

डनश्चीत केलेया दरवाढीमळ
ु े ररषेताच्या भाड्यात वाढ झाली ाहे. तसेच प्रीपेज ररषेता सेवेचा
वापर केलेया प्रवािाींची सदरह सेवेबाबत तरम ार नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अविाळी पाऊस व गारपीटीनांतर महाराष्ट्रात िेवळ तीन आत्महत्या झाल्याचा अहवाह
राज्य शासनाने िेंद्रािडे पाठववल्याबाबत
(१२)

१८२८४ (१२-०८-२०१५).

श्री.छगन भुिबळ (येवहा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ददहीप वळसे-पाटीह (आांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधकन),
िुमारी प्रणणती शशांदे (सोहापूर शहर मध्य) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवकसन मांत्री पुढील

(१) राज्यात लवकाळी पाऊस, गारपी्, पीकाला भाव नाही यामळ
ु े िेतकऱ्याींच्या सतत
ामहया होत ाहे त मारात राज्य िासनाने राज्यात केवळ ३ िेतकऱ्याींनी ामहया केया

लसयाचा लहवाल केंद्र िासनाला सादर केला लसयाचे माहे एकप्रल, २०१५ मध्ये वा या
दरम्यान डनदि्नास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
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(२) लसयास, माहे माच्, २०१५ मध्ये मनहला िेतकरी रुमीणीबाई राठोज याींनी ामहया
केली, हे ही खरे ाहे काय,
(३) लसयास, राज्यातील िेतकरी ामहया व मनहला िेतकरी याींच्या ामहयाबाबत
मदतीचे कोणते डनकर्ष िासनाकजन लावण्यात येतात,
(४) लसयास,
ाहे काय,

या डनकर्षामुळे ामहयामस्त िेतकऱ्याींना मदत शमळत नाही, हे ही खरे

(५) लसयास, ामहयामस्त िेतकऱ्याींना मदत शमळण्याबाबत िासनाने काय काय्वाही
केली वा करण्यात येत ाहे ,
(६) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटीह (०३-०४-२०१८) : (१) ्ानेवारी ते एकप्रल, २०१५ या कालाविीत एकण ८५१
िेतकरी ामहया झाया लसन केंद्र िासनाला १ ्ानेवारी ते ३१ माच्, २०१५ या
कालाविीत झालेया ६२२ िेतकरी ामहयाींची ाकजेवारी पाठकवण्यात ाली ाहे .
(२) हे खरे ाहे .
(३) व (४) नाकपकी, क््बा्ारीपणा व क्् परतर्ेजीचा तगादा या कारणाींमुळे मदतीस पारात

प्रकरणात ामहयामस्त िेतकऱ्याींच्या वारसाींस सानुमह लनुदान रूपये लषेत प्रमाणे दे ण्यात
येते.

(५) ल्हास्तरीय सशमतीने पारात ठरकवलेया ामहयामस्त िेतकऱ्याींच्या वारसाींना १ लषेत
रूपयाींची मदत दे ण्याबाबत काय्वाही करण्यात येत.े
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे व िल्याण-डोंबबवही महानगरपाशहिा षेतेत्रामध्ये ववववध सांघटनाांनी
वप्रपेड ररषेता योिना राबववण्याची िेहेही मागणी
(१३)

१९९१६ (०८-०९-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)क :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे व कयाण जदीबबवली महानगरपाशलका षेतेरातामध्ये कवकवि सींत्नाींनी कप्रपेज ररषेता
यो्ना राबकवण्याची मागणी नदनाींक २८ एकप्रल, २०१५ रो्ी वा या सम
ु ारास केली ाहे, हे
खरे ाहे काय,

(२) लसयास, सदर यो्नेला िासनाने मीं्री दे वन नदनाींक ०१ मे, २०१५ पासन कप्रपेज ररषेता
सुरु करण्यास मान्यता नदली ाहे, हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, ठाणे व कयाण जदीबबवली महानगरपाशलका षेतेरातामध्ये कप्रपेज ररषेता यो्ना
राबकवण्याबाबत िासनाने काय काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ठाणे रे वे स्थानक येथन प्रीपेज ऑ्ोररषेता सेवा नद. ०१ मे, २०१५ पासन तर
कयाण (पलश्चम) रे वे स्थानक येथन नद. ०१ ्न, २०१५ पासन सुरू करण्यात ाली ाहे .

ठाणे व कयाण-जदीबबवली महापाशलका षेतेराताींमिील रतर नठकाणी प्रीपेज ऑ्ोररषेता सेवा

सुरू करण्यासाठीची काय्वाही प्रगतीपथावर ाहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ििकत (जि.रायगड) ताहुक्यातीह बस नादरु
ु स्तीमुळे ववद्याथी व नागररिाांची
गैरसोय होत असल्याबाबत

(१४)

२०९९१ (११-०८-२०१५).

श्री.सुरेश हाड (ििकत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधकन), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) क््त (ल्.रायगज) ताल
ु यातील बस नादरु
ु स्तीमळ
ु े कवदयाथी व नागररकाींची मोठया
प्रमाणात गैरसोय होत ाहे, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, िासनाने ब््रीवर चालणाऱ्या वाहनाींना परवानगी दे वन याची लदयाप
लींमलब्ावणी झाली नाही, हे ही खरे ाहे काय,
(३) लसयास, उत प्रकरणी िासनामार््त चौकिी केली ाहे काय,
(४) लसयास, चौकिीलींती प्रश्न भाग (२) मिील लींमलब्ावणी करण्याबाबत तसेच
कवदयाथी, नागररकाींची व प्रवासाची गैरसोय होव नये म्हणन माथेरान येथे बसेसची पुरेश्या
प्रमाणात सोय करणेबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) क््त ताल
ु यातील प्रवाश्याींच्या

सोयीकरीता क््त ागारास ४१ डनयताकररता ४७ बसेस उपलब्ि करून दे ण्यात ालेया
ाहे त. प्रवासादरम्यान बस नादरू
ु स्त झायास वरीत पया्यी बस उपलब्ि

करून दे ण्यात

येते. तसेच या मागा्वरील लन्य बसेसमध्ये प्रवािी/कवदयार्थयी याींची सोय करण्यात येते.
तसेच ई-ररषेता सींदभा्त नद.०३.०८.२०१६ व नद.०२.०९.२०१६ च्या िासन डनण्यान्वये
िोरणामक डनण्य तेण्यात येवन मुींबई महानगर प्रदे ि प्राधिकरण षेतेराताव्यडतररत उव्ररत
षेतेरातासाठी ई-ररषेता परवाने दे ण्याबाबत सव् प्रादे शिक पररवहन प्राधिकरण याींना ादे ि दे ण्यात
ाले ाहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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अिोहा शहरात ऑटोररषेता ‘पीयस
ु ी’ ववना चाहववण्यात येत असल्याबाबत
(१५)

२१४०९ (०६-०८-२०१५).

िामोद) :

श्री.गोवधकन शमाक (अिोहा पजश्चम), ड .सांिय िुटे (िळगाव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लकोला िहरातील ऑ्ोररषेता ‘पीयस
ु ी’ कवना चालकवण्यात येत ाहे त, तसेच एस्ी

महामींजळाच्या कवनावापर बसमुळे वातावरणात काब्नजाय ऑसारज उसल््त केला ्ात ाहे ,
हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, वाहन िारकाने मान्यता प्राप्त पीयसी केंद्राकजन तपासणी करणे कायदयाने
बींिनकारक ाहे मारात लसे प्रमाणपरात नसतानाही लनेक वाहने चालकवण्यात येत ाहे, हे खरे
ाहे काय,
(३) लसयास, याबाबत प्रादे शिक पररवहन लधिकारी कोणयाही प्रकारची दखल तेत नसयाचे
ाढळन येत ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
(४) लसयास, ‘पीयुसी’ कवना चालकवण्यात येत लसलेया गाजयाींबाबत प्रादे शिक पररवहन
लधिकारी याींनी दखल तेण्याबाबत िासनाने काय काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) व (२) वाहन िारकाने मान्यता प्राप्त वायु प्रदर्ष
ु ण
केंद्राकजन तपासणी करुन वायु प्रदर्ष
ु ण प्रमाणपरात तेण,े मो्ार वाहन कायदयानुसार बींिनकारक
ाहे .

तथाकप, लकोला िहरातील काही ऑ्ोररषेता, काही राज्य पररवहन महामींजळाच्या बसेस व
रतर

वाहने

वायु

प्रदर्ष
ु ण

प्रमाणपराताकररता

रस्यावर

चालत

लसयाची

बाब

वाहन

तपासणीमध्ये डनदि्नास ाली ाहे .
(३) हे खरे नाही
(४) तपासणीमध्ये वायु प्रदर्ष
ु ण प्रमाणपरात कवना वाहने ाढळन ायास मो्ार वाहन कायदा
व मो्ार वाहन डनयम यातील तरतुदीनुसार वेळोवेळी काय्वाही करण्यात येते. सन २०१४ -

१५ मध्ये एकण ३३२३ वाहने तपासण्यात ाली लसन एकण १२५८ वाहने दोर्षी ाढळयाने
रु.८८,१,०००/- रतका दीं ज वसुल केला ाहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबई महानगर षेतेत्रात टॅ क्सी व्यवसायासाठी ववववध परवाने आणण नोंदणीची
आवश्यिता असतानाही ३ मोठ्या खािगी िांपन्या गेहे वषकभर ननयमाांना
डावहून व्यवसाय िरीत असल्याबाबत
(१६)

२५१४५ (०८-०९-२०१५).

श्री.अशमन पटे ह (मुांबादे वी), प्रा.वषाक गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मुींबई महानगर षेतेरातात ्् सी व्यवसायासाठी कवकवि परवाने ाणण नदीदणीची ावश्यकता

लसतानाही ३ मोठ्या खा्गी कींपन्या गेले वर्ष्भर डनयमाींना जावलन व्यवसाय करीत लसन
प्रवािाींच्या सुरषेतेबाबत उपाययो्ना करण्यासाठी डनयमावली बनकवण्याची काय्वाही सुरु ाहे ,
हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, उत काय्वाही पण् झाली ाहे काय,
(३) लसयास, उत डनयमावलीचा थोजयात तपिील काय ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) व (२) मुींबई महानगर षेतेरातात ्् सी व्यवसायासाठी

कवकवि परवाने ाणण नदीदणीची ावश्यकता लसतानाही ३ मोठ्या खा्गी कींपन्या गेले वर्ष्भर
डनयमाींना जावलन व्यवसाय करीत लसयाची बाब डनदि्नास ालेली नाही.

िहरामध्ये लप

ािाररत सेवा दे णाऱ्या समुच्चयकाींमार््त नदया ्ाणाऱ्या ्् सी सेवेचे नद.१५.१०.२०१६ च्या
लधिसचनेदवारे डनयमन करण्यात ाले ाहे त.

(३) सदरच्या महाराषर शस्ी ्् सीडनयम, २०१६च्या डनयमावलीमध्ये प्रवािाींच्या सुरक्षषेतततेसह
महवाच्या तरतदी पुढीलप्रमाणे ाहे त.
१) लनुज्ञप्तीिारकाींचा तपिील

२) काया्न्वयनासाठी पायाभत सकु विा.
३) वाहनाींसींबींिी तपिील.

४) सेवा प्रदान करण्यासाठीची व्यवस्था
५) वाहन चालकाींबद्दलचा तपिील.

६) परवाना प्रदान करणे, कालाविी व याचे नतनीकरण,
७) ि
ु क,

८) सुरषेता लनामत,
९) भाजे,

१०) सींस्थापनेचे वेळापरातक,
११) लनज्ञ
ु प्ती डनलींबन/रद्द करणे,
१२) लपील व रतर .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े येथीह र्ुहेनगर प्रादे शशि पररवहन िायाकहयामध्ये चारचािी
वाहनाांच्या पाकिकग शुल्िामध्ये होत असहेही हुट

(१७)

३०१५४ (२०-०१-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अ दह
सत्तार (शसल्होड),
ु

श्री.अशमन पटे ह (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवही) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील
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(१) पुणे येथील र्ुलेनगर प्रादे शिक पररवहन काया्लयामध्ये चारचाकी वाहनाींसाठी लसलेया

दहा रुपये पाकक्ग िुकाच्या पावतीवरील एक या ाकड्यावर तीनचा शिका मारून ती पावती
तीस रुपयाींची केली ाहे यामळ
ु े वाहलचालकाींच्या पैिाची सरा्स लु् होत लसयाचे माहे
्ल
ु ,ै २०१५ मध्ये वा या दरम्यान डनदि्नास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, िासनाने या सींदभा्त चौकिी केली ाहे काय,

(३) लसयास, चौकिीलींती सींबींधित ठे केदारावर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) या प्रकरणी सींबींिीत वाहनतळ कींराता्दाराचा ठे का रद्द करण्यात ाला ाहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
एस.टी. महामांडळातीह िमकचारी प्रनतिुह पररजस्थतीत िाम िरत असल्याबाबत
(१८)

४४१७० (२८-०४-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोही), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सुरेश हाड (ििकत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.अशमत
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटीह (इस्हामपरू ), श्री.हसन
मुश्रीर् (िागह) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर एस.्ी. महामींजळातील कम्चारी प्रडतकुल पररलस्थतीत काम करत लसन ापया

न्याय मागण्याींवर डनण्य तेतला ्ावा याकररता कम्चाऱ्याींनी यापवी लनेक वेळा काम बींद
केलेले होते, तसेच समस्या सोजकवण्यासाठी ्ानेवारी, २०१६ च्या डतसऱ्या ाठवड्यात तसेच
वारीं वार मा.मख्
ु यमींराती व मा.पररवहन मींराती याींचेकजे डनवेदने सादर केली ाहे त हे खरे ाहे
काय,

(२) लसयास, उत प्रश्न भाग (१) मिील प्रकरणी एस.्ी. कम्चाऱ्याींनी केलेया मागण्याींचे
थोजयात स्वरुप काय ाहे व यानुसार पुढे कोणता डनण्य तेतला वा तेण्यात येत ाहे ,

(३) लसयास सदर प्रकरणी एस.्ी. कम्चाऱ्याींच्या समस्या सोजकवण्यासींदभांत िासनाने
कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय, डनवेदने सादर केली ाहे त.
(२), (३) व (४) • सन २०१२-२०१६ चा कामगार करार रद्द करावा व २०१२-२०१६ या
कालाविीत २५% पगारवाढ दे ण्यात यावी.
• एस.्ी.कम्चाऱ्याींना सातवा वेतन ायोग लाग करावा.
• एस.्ी. कम्चाऱ्याींना “राज्य िासनात कवलीन करावे”.
लिा मागण्या राज्य पररवहन महामींजळातील कम्चाऱ्याींनी केया ाहे त.
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एस.्ी.

कम्चाऱ्याींच्या

वेतनश्रेणीबाबत

राज्य

पररवहन

महामींजळादवारे

नदनाींक

३०.०७.२०१६ रो्ीच्या ादे िाींन्वये “वेतनश्रेणी ल्यास ग्” स्थापन करण्यात ालेला ाहे .
___________
औरां गाबाद ववभागातीह पररवहन ववभागातीह अनुिांपा भरती प्रकिया पूणक िरणेबाबत
(१९)

४५९३४ (२८-०४-२०१६).

श्री.ियांत पाटीह (इस्हामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.सुरेश हाड (ििकत), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.अस्हम शेख (माहाड पजश्चम), श्री.अ दह
ु सत्तार (शसल्होड), प्रा.वषाक गायिवाड (धारावी),

ड .सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ह (मुांबादे वी), श्री.वैभव वपचड (अिोहे), श्री.राहुह
िगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात कविेर्षतः औरीं गाबाद कवभागात महाराषर राज्य पररवहन कवभागाची लनुकींपा भरती
प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलींबबत ाहे त, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, सदर पदे ररत ठे वण्याची कारणे काय ाहे त,
(३) तसेच राज्यात याच सोबत औरीं गाबाद कवभागातील पररवहन कवभागातील लनक
ु ीं पा भरती
प्रकरम या पण् करणेबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) व (२) नाही.
औरीं गाबाद कवभागामध्ये वाहतक डनयींरातक (कडनषठ) पदी डनय
ु तीसाठी ७ व शिपाई

(कडनषठ) पदासाठी ६ उमेदवाराींची प्रडतषेता यादी ाहे .

(३) राज्य पररवहन महामींजळातील सव् कवभागाींमध्ये त्क सींवग् ३ व ४ मध्ये सषेतम
प्राधिकारी म्हणन कवभाग डनयींरातक याींची डनयुती केलेली लसते व सरळ सेवेच्या ररत

्ागेच्या उपलब्ितेनस
ु ार रोष्र काय्पध्दतीचा वापर करुन लनक
ु ीं पा तवावर डनय
ु ती केली
्ाते.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
स्िुह बसमधीह ववद्यार्थयाांच्या सरु षेतेबाबत

(२०)

४७९९७ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोवींजी येथील मुींबईसह राज्यातील स्कल बसमध्ये चालक ाणण वाहकाींनी कवदयार्थयांिी

गैरकृय केयाच्या काही त्ना समोर ायानींतर चालक व वाहक ्या मनहला लसाव्यात
परीं तु स्कल बसमध्ये चालक बनण्यासाठी एका वर्षा्चा लनुभव नसयाने ार्ी

ने याींना

मान्यता नदली नसयाने नदनाींक २६ ्ानेवारी, २०१६ रो्ी वा या सुमारास डनदि्नास ाले
ाहे , हे खरे ाहे काय,
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(२) लसयास, स्कल बसमध्ये चालक बनण्यासाठी एका वर्षा्चा बस चालकवण्याचा लनुभव
ावश्यक ाहे , परीं तु स्कलबसमध्ये मनहला वाहक बनण्यासाठी लसा लनुभव ावश्यक नाही,
हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, स्कल बस चालकापेषेता वाहन कम्चाऱ्याचा प्रयषेत कवदयार्थयांिी सींबींि येतो, हे
ही खरे ाहे काय,
(४) लसयास, तुता्स प्रयेक स्कलबसमध्ये मनहला वाहक नेमन कवदयार्थयांना सुरक्षषेतत वा्े ल
लसा डनण्य तेण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) स्कुलबसमिील कवदयार्थया्ची सुरषेता लषेतात तेवन िासनाने

महाराषर मो्ार

वाहन (स्कुल बस करीता कवडनयम) डनयम, २०११ लाग केले ाहेत. यानस
ु ार स्कुल बसमध्ये

प्रवास करणाऱ्या कवदयार्थया्ना चढताना ककीं वा उतरताना ाणण सींपण् प्रवासाच्या वेळी
सव्सामान्यपणे याींच्या सुरषेतेची काळ्ी तेईल याकरीता बसमध्ये मनहला सहवती नेमण्याची
डनयमात तरतद ाहे. सदर डनयमानुसार िालेय कवदयार्थयांच्या सरु क्षषेतत वाहतकीसाठी स्कुल
बस डनयमावलीची

प्रभावीपणे लींमलब्ावणी करण्याबाबत

राज्यातील सव् प्रादे शिक पररवहन

प्राधिकरणाींना वेळोवेळी सचना ्ारी करण्यात ालेया ाहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वाठार तर्े वडगाांव (ता.हातिणांिहे, जि.िोल्हापरू ) येथीह बसस्थानिात
शौचाहय बाांधण्याबाबत

(२१)

४८६७५ (२८-०४-२०१६).

ड .सुजित शमणचेिर (हातिणांगहे) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाठार तर्े वजगाींव (ता.हातकणींकले, ल्.कोहापर) येथील बसस्थानकाींवर दररो् ११ ते
१२ ह्ार प्रवािाींची वद् ळ लसनही या बसस्थानकाींत स्वच्छतागह
ृ नाही, हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,

(३) लसयास, चौकिीलींती या बसस्थानकाींवर तातजीने िौचालय बाींिण्यासींदभा्त िासनाने
कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त

?

श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) वाठार तर्े वजगाींव (हातकणींगले, ल्.कोहापर) येथील बसस्थानकावर महामींजळादवारे
प्रवािाींकररता तापुरया स्वरुपात मुताऱ्या उपलब्ि करुन दे ण्यात ालेया ाहे त.
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तसेच बसस्थानकावर मनहला व पुरुर्ष प्रवािाींकररता प्रसािनगह
ृ बाींिण्याच्या कामास

राज्य पररवहन महामींजळाच्या स्तरावर प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात ाली लसन डनकवदा

मागकवण्याची प्रकरम या सुरु ाहे. प्रसािन गह
ृ ाच्या कामामध्ये पुरुर्षाींकररता २ व मनहलाींकररता १
िौचालय तसेच सध्या वापरात लसलेया मत
ु ारीची ावश्यक ती दरु
ु स्ती व दे खभाल करणे
लींतभत
् ाहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पनवेह एस.टी. (जि.रायगड) स्थानिाची झाहेही दरु वस्था
(२२)

५३६९० (२४-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेह), श्री.समीर

िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेहार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल एस.्ी. (ल्.रायगज) स्थानकाची दरु वस्था झाली लसन लि्व् बाींिकाम, लप-ु या
सोयी, उतजी ग्ारे यामळ
ु े प्रवासी रातस्त ाहे त, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, या स्थानकाींतील दरु वस्थेबाबत वारीं वार प्रवािी व स्थाडनकाींनी लधिका-याींकजे
तरम ार करुनही कोणतीच काय्वाही केली नाही, हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, मुलभत सुकविा उभारण्याकररता पैसा नसयाचे साींगन बस स्थानकाींचा कवकास
खा्गीकरणातन करण्याचा प्रयनही सरु
ु ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(४) लसयास, पनवेल एस.्ी. (ल्.रायगज) स्थानकाींत मुलभत सुकविा उभारण्याकररता बस
स्थानकाींचा कवकास खा्गीकरणातन करण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा
करण्यात येत ाहे ,

(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) राज्य पररवहन महामींजळाच्या पनवेल बसस्थानकाची रमारत ्ुनी झाली लसयाने
ती पाजण्यात ाली ाहे. यामळ
ु े प्रवािाींची गैरसोय होव नये म्हणन ावारात लसलेया
ागार रमारतीचे बसस्थानकात रुपाींतर व द्ा्वाढ करुन र्ला् उपलब्ि करण्यात ाले

ाहे त. सदर बसस्थानक िेजमध्ये प्रवािाींना ासन व्यवस्था, प्रसािनगह
ृ , पाणी, लाई्, पींखे,
डतकक् ारषेतण व्यवस्था, वाहनतळाचे काकरम ्ीकरण र. सुकविा करण्यात ाया ाहे त.

पनवेल येथे लदययावत बसस्थानकाची गर् लषेतात तेवन ािुडनक बसतळ (बसपो्् )

उभारणेच्या कामाींमध्ये पनवेलचा समावेि करण्यात ाला ाहे . या प्रकपाची साव््डनकखा्गी सहभागातन (पीपीपी) ाखणी व व्यवस्थापनासाठी तज्ञ सलागार सींस्थेची नेमणक
करण्यात ाली ाहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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रत्नाधगरी एस.टी. डेपोतीह रोिड ववभागाहा गत पाच मदहन्यात तीन वेळा आग हागल्याबाबत
(२३)

५४१५१ (२४-०८-२०१६).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रनाधगरी ल्हयातील रनाधगरी एस.्ी.जेपोतील रोकज कवभाग गेया पाच मनहन्यात तीन
वेळा ागीत भस्मसात होवन महवाच्या कागदपराताींसह लाखो रूपयाींचे नक
ु सान झाले, हे खरे
ाहे काय,

(२) लसयास, या तीनही वेळेची ाग ही ्ाणीवपव्क लावण्यात ाली लसन यात एस.्ी.
कवभागाच्याच कम्चाऱ्याींचा समावेि ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
(३) लसयास, सदर तीनही ागीच्या त्नाींची चौकिी करण्यात ाली ाहे काय,
(४) लसयास, चौकिीत काय डनषपन्न झाले ाणण सींबींधिताींवर कोणती कारवाई करण्यात
ाली ाहे ,
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री.

ददवािर

रावते

(१९-०४-२०१८)

:

(१),

(२),

(३)

व

(४)

रनाधगरी

ागारामध्ये

नद.२५.१२.२०१५, नद.०१.०१.२०१६ व नद.०६.०४.२०१६ रो्ी ाग लागयाच्या त्ना डनदि्नास
येवन ागारातील डतकक् व महवाच्या कागदपराताींसह लाखो रुपयाचे नुकसान झाले ाहे .

यापैकी नद.२५.१२.२०१५ व नद.०१.०१.२०१६ रो्ीची ाग ही िॉ्् सकक््मळ
ु े लागयाचे
डनदि्नास ाले ाहे .

तसेच नद. ०६.०४.२०१६ रो्ीच्या ागीबाबत श्री.यिवींत ्ानराव रामागजे, शलकपक
याींचेकवरुध्द ग.ु र.नीं. १६९/२०१६ भा.दीं .कव.कलम ४३६ साव््डनक मालमता नक
ु सान प्रडतबींिक
कायदा १९८४ चे कलम ३ (२) प्रमाणे नद. ०६.०४.२०१६ रो्ी रनाधगरी िहर पोलीस ठाणे येथे
गुन्हा दाखल करण्यात येवन याींना ल्क करण्यात ाली.

सदरची केस रम .१२८/२०१६ लन्वये न्यायालयात दाखल करण्यात ाली लसन सदर बाब

न्याय प्रकवष् ाहे .

तसेच, नद.०६.०४.२०१६ रो्ी त्नेमध्ये खायामार््त करण्यात ालेया चौकिीमध्ये

सकृतदि्नी श्री.रामागजे दोर्षी लसयाने याींना नद.२६.०४.२०१६ पासन रा.प. सेवेतन डनलींबबत
करण्यात ाले ाहे .

(५) कवलींब झाला नाही.
___________
मोरभवन बसस्थानिावर चाहिाच्या बेिबाबदारपणामुळे
एिा मदहहेचा बसखाही मत्ृ यू झाल्याबाबत

(२४)

५४१८८ (२४-०८-२०१६).

ड .शमशहांद माने (नागपूर उत्तर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन
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(१) मोरभवन (ल्.नागपर) बसस्थानक, नागपर येथे चालक ाणण वाहक याींचा बे्बाबदारपणे
बस चालकवण्याने माहे एकप्रल, २०१६ मध्ये वध्
ृ द मनहलेचा बसखाली धचरजन मृ य झाला ाहे ,
हे खरे ाहे काय,

(२) मोरभवन बसस्थानकात लिा लनेक त्ना मागील लनेक वर्षा्पासन तजत लसन मख्
ु य
ागार व्यवस्थापकाींचे या प्रकरणाकजे दल
् होत ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
ु षेत

(३) लसयास,लपतातमस्त बसचालक व वाहक याींच्यावर डनलींबनाची कारवाई करण्याबाबत
तसेच बस लपतातात मत
ृ झालेया वध्
ृ द मनहलेच्या पररवाराला ाधथ्क मदत दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) सदर लपतातास प्रथम दि्नी राज्य पररवहन चालक ्बाबदार लसन, याींचे कवरुध्द
ारोपपरात ब्ावण्यात ाले ाहे व खातेडनहाय कारवाई राज्य पररवहन महामींजळाच्या
काय्वाहीखाली सुरु ाहे . राज्य पररवहन चालकाकवरुध्द शसताबजी पोलीस स््े िनमध्ये भा.द.कव.
२७९, ३०४-ल नुसार गुन्हा दाखल करण्यात ाला ाहे .

सदर लपतातात मत
ृ झालेया मनहलेचे पती श्री.लक्ष्मीनारायण कालीचरण कुमी याींना

नद.२५.०४.२०१६ रो्ी रु.१०,०००/- ताकालीक मदत दे ण्यात ाली लसन, लपतात नुकसान
भरपाई रु.२,९०,०००/- नद.२६.०६.२०१६ रो्ी लसे एकण रु.३ लाख लदा करण्यात ाले ाहे त.

लपतात सहाय्यता डनिी यो्नेलींतग्त राज्य पररवहन लपतातात मत
ृ पावलेया प्रवािाींच्या

वारसास रु.१० लाख लपतात नुकसान भरपाई दे ण्याची तरतद लसयाने यानुर्षींगाने र्रकाची
रकम लदा करण्याबाबतची बाब राज्य पररवहन महामींजळाच्या स्तरावर काय्वाहीखाली ाहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळाच्या मरू
ु ड-मांब
ु ई बसहा हागहेल्या आगीबाबत
(२५)

५४९७४ (२४-०८-२०१६).

पाटीह (पेण) :

श्री.सभ
क ीह
ु ाष उर्क पांडडतशेठ पाटीह (अशहबाग), श्री.धैयश

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरू
ु ज ागारातन रवाना झालेली मरू
ु ज-मींब
ु ई बस नद. २५ एकप्रल, २०१६ रो्ी पनवेल
तालुयातील धचींचवण गावाच्या हद्दीत ाग लागन बस पण्पणे ्ळन खाक झाली हे खरे ाहे
काय,

(२) लसयास, बसच्या रींल्न बबताजामुळे व गाजीचे ब्रेक लचानक बींद झायामुळे सदर बसला
ाग लागली हे खरे ाहे काय,

(३) लसयास, बसमिील ५४ प्रवािाींचे महवाचे दस्ताऐव्ासह सव् सामान ागीत खाक
झाले हे खरे ाहे काय,
(४) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,
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(५) लसयास, चौकिीलींती सदर त्ना तज नये यावर उपाययो्ना करण्याबाबत प्रवािाींचे
महवाचे सानहय व कागदपरात नष् झायाने एस.्ी.महामींजळाने प्रवािाींना नक
ु सान भरपाई
दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(६) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) नदनाींक २५.०४.२०१६ रो्ी मुरुज ागाराची
बस रम .एमएच ०६ एस ८२३५ ला ाग लागन ्ळाली. सदरची ाग ही ब््री बॉस ते मेन

स्वीचकजे ्ाणारी वायर िॉ्् सकी्ने ्ळायामळ
ु े लागयाचे डनदि्नास ाले ाहे. या

बसमिील सव् प्रवािाींना सामानासह बसमिन उतरकवण्यात ाले. तथाकप, एका प्रवािाचे
सामान ्ळायाचे डनदि्नास ाले ाहे .
(४) व (५) राज्य पररवहन वाहनाींची दे खभाल, प्रडतबींिामक दे खभाल काय्रम माींतग्त करण्यात
येते. याचप्रमाणे लिाप्रकारच्या त्ना तज नयेत याकरीता ावश्यक या उपाययो्ना
करणेबाबत सव् कवभाग व त्काींना वेळोवेळी सचना प्रसारीत करण्यात ालेया ाहे त. तसेच,
सदर बसमिील सामान ्ळालेया प्रवािास नक
ु सान भरपाई दे ण्याची बाब राज्य पररवहन
महामींजळाच्या काय्वाहीखाली ाहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातीह एसटी स्थानिाांच्या िागेतीह उपाहारगह
ृ े मदहहा बचत गटाांना
चाहववण्यासाठी दे ण्याच्या ननणकयाबाबत

(२६)

५६०४१ (२४-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्हम शेख (माहाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ह (मांब
ु ादे वी), श्री.िुणाह पाटीह (धळ
ु े ग्रामीण), ड .सांतोष टारर्े
(िळमनुरी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी स्थानकाींच्या ्ागेतील उपाहारगह
ृ े मनहला बचत ग्ाींना चालकवण्यासाठी
दे ण्याचा डनण्य राज्य पररवहन महामींजळाच्या स्तरावर तेण्यात ालेला ाहे, हे खरे ाहे
काय,
(२) लसयास, सदरील डनण्याची लींमलब्ावणी करुन यानुसार िासनाने कोणती काय्वाही
केली वा करण्यात येत ाहे ,

(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) हे लींित: खरे ाहे .
बचत

राज्य पररवहन महामींजळाच्या बसस्थानकावरील केवळ ररत उपहारगह
ृ ाींचे वा्प मनहला
ग्ाींना

महामींजळाच्या

डनकवदा

प्रकरम येदवारे

दे णेबाबतचा

डनण्य

राज्य

पररवहन

महामींजळाच्या स्तरावर तेण्यात ालेला ाहे .
(२) राज्य पररवहन महामींजळाच्या बसस्थानकाींवर ररत लसणारे तसेच ररत होणारी
उपहारगह
ृ े , या वाणणज्य ास्थापनाींकररता डनकवदा मागकवताना सदरच्या डनकवदा केवळ मनहला
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बचत ग्ाींकररताच मागकवण्याबाबत राज्य पररवहन महामींजळामार््त िोरणामक डनण्य
तेण्यात ाला लसन याची लींमलब्ावणी करण्याच्या दृष्ीकोनातन सव् राज्य पररवहन
कवभागीय काया्लयाींना नदनाींक २२.०२.२०१६ च्या परातान्वये पररपरातकीय सचना डनग्शमत
करण्यात ालेया ाहे त. यानस
ु ार डनकवदा मागकवण्याबाबतची काय्वाही करण्यात ाली
लसन ४९ उपहारगह
ु ार डनकवदा
ृ ाींकररता केवळ मनहला बचत ग्ाींकजन ई-डनकवदा काय्पध्दतीनस

मागकवण्यात ाया होया. तथाकप केवळ ५ नठकाणी डनकवदाींना प्रडतसाद प्राप्त झाला लसन
लपेक्षषेतत रकमेपेषेता लडतिय कमी दे कार प्राप्त झायामुळे सदर नठकाणी परवानािारकाींची
डनय
ु ती होऊ िकली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य मागक पररवहन महामांडळाहा पुरववल्या िाणाऱ्या डडझेहमध्ये
तेह िांपन्याच्या पातळीवर भेसळ िेही िात असल्याबाबत

(२७)

५६१५१

(२४-०८-२०१६).

श्री.मधुिरराव

चव्हाण

(तळ
ु िापूर),

श्री.अशमन

पटे ह

(मुांबादे वी), श्री.िुणाह पाटीह (धळ
ु े ग्रामीण), ड .सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.ददपि चव्हाण
(र्हटण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोहे), श्री.सुरेश हाड (ििकत),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव-पाटीह (वाई), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.शामराव ऊर्क बाळासाहे ब पाटीह (िराड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य माग् पररवहन

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

महामींजळाला पुरकवया ्ाणाऱ्या डजझेलमध्ये

तेल

कींपन्याींच्या पातळीवर भेसळ केली ्ात लसयाचे माहे एकप्रल, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान
डनदि्नास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, मागणी मोठी लसयाने एस्ी महामींजळ बक पध्दतीने डजसेल खरे दी करते व
तेल कींपन्या थे् ापया िुध्दीकरण कारखान्याींमिन स्वतःच्या ्कर करने पुरवठा करते, तेल

कींपन्याकजन पुरकवया ्ाणाऱ्या डजसेलमध्ये भेसळ होत लसयाची व डजझेलची परस्पर चोरी

होत लसयाची तीन प्रकरणे डनदि्नास ाली लसन या भेसळयुत डजझेलमुळे रींल्नवर
कवपरीत पररणाम होतो व यामळ
ु े एस्ी महामींजळाच्या गाड्याींच्या दरु
ु स्ती व दे खभालीवर
प्रचींज खच् होतो हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,
(४) लसयास, चौकिीलींती उत सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही
केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) केंद्र सरकारी उपरम म लसलेया तेल कींपन्याींच्या िध्दीकरण कारखान्याींतन याींच्या
िोरणाींनस
ु ार व याींनी डनलश्चत केलेया ्कर कींराता्दारामार््त महामींजळास डजझेल परु वठा

कव.स. ४२२ (21)
करतात. ागारामध्ये डजझेल ्कर प्राप्त झालेनत
ीं र राज्य पररवहन डनयमावलीनुसार डजझेल

लस्वकृतीवेळी काही सींिय ाढळन ायास सींबींधित ्कर कवरुध्द रात्ीनुसार काय्वाही
करण्यात येते. डजझेलमध्ये भेसळ होत लसयाबाबतची दोन प्रकरणे व डजझेलची चोरी होत

लसयाबाबत ाढळन ाले ाहे . सदर भेसळय
ु त डजझेल राज्य पररवहन महामींजळाने

लस्वकारलेले नसयामुळे राज्य पररवहन महामींजळाच्या बसेसच्या दरु
ु स्तीवर व दे खभालीवर
लडतररत खच् झालेला नाही.

(३) व (४) महाराषर राज्य माग् पररवहन महामींजळाच्या बसेसना तेल कींपन्याींदवारा डजझेल
परु वठा

करण्यात येतो.

डजझेलमध्ये

भेसळ

होत

लसयाबाबतची

दोन

प्रकरणे

व

डजझेलची

चोरी

होत

लसयाबाबतचे एक प्रकरण डनदि्नास ाले ाहे. सदर भेसळय
ु त डजझेल रा.प.महामींजळाने
लस्वकारलेले नसयामुळे रा प महामींजळाच्या बसेसच्या दरु
ु स्तीवर व दे खभालीवर लडतररत
खच् झालेला नाही.

नद.१३/०४/२०१६ रो्ी रम .एमएच-१८-एए-४५४८ या डजझेल ्करमध्ये भेसळय
ु त डजझेल

डनदि्नास ायाने गु.र. रम .१४५/२०१६, भा.द.कव.कलम रम .४०६, ४२०, ३४ तसेच ल्वनावश्यक

वस्त कायदा लधिडनयम १९५५ कलम ०३ व ०७ लन्वये नद.१४/०४/२०१६ रो्ी पोलीस ठाणे,
गींगाखेज येथे गुन्हा दाखल करण्यात ाला. सदर गुन्हे प्रकरणी ्कर चालक श्री.गोरख हताींगळे
याींस ल्क करण्यात ाली तत
ु ा्स सदरचे प्रकरण लन्वेर्षनाधिन ाहे .

नद.१७/१०/२०१५ रो्ी मे.रींडजयन ऑईल कॉपोरे िन शलशम्े ज, वजाळा, मुींबईदवारा पुरवठा

करण्यात येणाऱ्या रम .एमएच ०४-्ीसी ७८५७ या ्करमध्ये भेसळ लसयाचे डनदि्नास

ायावरुन सींबींधित रान्सपो्् चे मालक/व्यवस्थापक/्कर चालक तसेच पेरोल कींपनीच्या
लधिकारी/कम्चारी याींच्याकवरुध्द नद.१०/१२/२०१५ रो्ी पोलीस स््े िन, नालासोपारा येथे
ग.ु र.रम .ाय-२८२, भा.द.कव.कलम ४०६, ४२०, ३४ व ल्वनावश्यक वस्त कायदा लधिडनयम

१९५५ कलम ०३ व ०७ लन्वये पोलीस स््े िन, नालासोपारा येथे गुन्हा दाखल करण्यात येवन
सदर प्रकरण लन्वेर्षाधिन ाहे.

नद.१७/०७/२०१५ रो्ी रा.प.डनलींगा ागारास मे नहींदस्
ु थान पेरोशलयम कींपनीमार््त

पाठकवण्यात ालेया रम .एमएच-२३/३६६७ डजझेल ्करमध्ये छुपी ्ाकी बसवन डजझेलची चोरी
केयाचे डनदि्नास ायावरुन ्कर चालक/मालकाकवरुध्द डनलींगा पोशलस स््े िन येथे गुन्हा

रल्स््र रम .७३/१५, भा.द.कव. कलम ३७९, ४०६, ४०७ व ३४ लन्वये गुन्हा नद.१८/०७/२०१५ रो्ी
दाखल करण्यात ालेला ाहे . सदरचे प्रकरण न्यायप्रकवषठ ाहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

साांगहीच्या एस.टी ववभागात सध्या १७९२ िमकचाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(२८)

५६७१६ (२४-०८-२०१६).

श्री.अननह बाबर (खानापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) साींगलीच्या एस.्ी कवभागात सध्या १७९२ कम्चाऱ्याींची पदे ररत लसयाचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा या दरम्यान डनदि्नास ाले, हे खरे ाहे काय,
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(२) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,
(३) लसयास, चौकिीलींती सदरची ररत पदे तातजीने भरण्यासींदभा्त िासनाने कोणती
काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींजळाच्या

साींगली

कवभागामध्ये माहे मे, २०१६ मध्ये वग्-१ ते ४ पदाींमिील एकण मीं्र ५८०९ पदाींपैकी ४७१६
पदे काय्रत व १०९३ पदे ररत होती. सदरची ररत पदे भरण्याची बाब राज्य पररवहन
महामींजळाच्या काय्वाहीखाली ाहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भद
ु रगड (जि.िोल्हापरु ) ताहक्
ु यातीह मरु गड
ू बस स्थानिात
खडीिरण व डाांबरीिरण िरणेबाबत

(२९)

५६९२४ (२४-०८-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीर् (िागह), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सुरेश हाड (ििकत), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) भद
ु रगज (ल्.कोहापरु ) ताल
ु यातील मरु गज बस स्थानकासाठी डनिी शमळनही सदर बस
स्थानकाच्या कामात सुरुवात न केयाने सदर बस स्थानकाची मोठ्या प्रमाणात दरु वस्था
झाली ाहे हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, उत प्रकरणी िासनामार््त चौकिी केली ाहे काय,
(३) लसयास, चौकिीलींती सदर बसस्थानकात खजीकरण व जाींबरीकरण करणेबाबत िासनाने
कोणती काय्वाही केली वा करण्याींत येत ाहे ,

(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) मुरगज बसस्थानकाच्या खजीकरण व
जाींबरीकरण कामाची डनकवदा प्रकरम या महामींजळ स्तरावर करण्यात ाली ाहे .
(४) कवलींब झालेला नाही.
___________
एस.टी. महामांडळाची भाडेवाढ िमी िरणेबाबत
(३०)

५७१८३ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागह), श्री.सुरेश हाड (ििकत),
श्री.मिरां द िाधव-पाटीह

(वाई),

श्री.शामराव ऊर्क

बाळासाहे ब पाटीह

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(िराड उत्तर) :
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(१) एस.्ी.महामींजळाने खा्गी ाराम गाड्याींच्या तुलनेत एस.्ी. महामींजळाने कोहापर मुींबई
एस.्ी.

भरमसाठ

भाजे

वाढ

केयाने

प्रवासी

खा्गी

वाहतक
ु ीकजे

वळयाने

एस.्ी.

महामींजळाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, उत प्रकरणी िासनामार््त चौकिी केली ाहे काय,
(३) लसयास, चौकिीलींती एस.्ी. महामींजळाला तो्ा येव नये म्हणन एस.्ी. महामींजळाची
भाजेवाढ कमी करणेबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींजळाच्या स्तरावर नवरारात उसवात प्रायोधगक तवावर
कोहापर ते मुींबई सेंरल लिी शिवनेरी बस र्ेरी सुरु करण्यात ाली होती. उत र्ेरीसाठी

प्रवािाींकजन रु.११०३/- प्रवास भाजे ाकारणी करण्यात येत होती. सदर र्ेरीस पुरेसा प्रवासी
प्रडतसाद

शमळत

नसयाने

उत

र्ेरी

तो्यात

चालत

होती.

यामळ
ु े

सदरची

र्ेरी

नद.०२.११.२०१६ पासन राज्य पररवहन महामींजळाच्या स्तरावर बींद करण्यात ाली ाहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाशशि रोड बसस्थानिाांत प्रवाशाांिररता तसेच िमकचाऱ्याांिररता
वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याबाबत
(३१)

५७२४२ (२४-०८-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोहप (दे वळाही), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे

(शसन्नर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

रोज

नाशिक

बसस्थानकाींवरुन

ह्ारो

प्रवािी

प्रवास करीत लसन या स्थानकाींत

प्रवािाींकररता तसेच कम्चाऱ्याींकररता कपण्याच्या पाण्याची ्ाकीही बाींिलेली नसयाचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा या दरम्यान डनदि्नास ाले, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, यामळ
ु े येथील प्रवािाींना कपण्याचे पाणी कवकत घ्यावे लागत ाहे , हे ही खरे
ाहे काय,

(३) लसयास, याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
(३)

राज्य

पररवहन

महामींजळाच्या

प्रवािाींसाठी

पाण्याची

व्यवस्था

महानगरपाशलकेच्या

नळादवारे केलेली ाहे . कपण्याच्या पाण्याची व्यवस्थेसाठी शसीं्ेस ्ाकी

्यासह बाींिण्याचे

काम पण
ु ् वाच्या मागा्वर ाहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

कव.स. ४२२ (24)
पांढरपूर (जि.सोहापूर) येथीह बस स्थानिातीह दहरिणी िषेत सुरु िरण्याबाबत
(३२)

५८२४५ (२४-०८-२०१६).

श्री.भारत भाहिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपर (ल्.सोलापर) येथील बस स्थानकातील नहरकणी कषेत बींद लसयाने मनहला
प्रवािाींना रातास सहन करावा लागत लसुन नहरकणी कषेत सुरु ठे वावा लिी मागणी मनहला
प्रवािाींतन होत लसयाचे माहे एकप्रल, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान डनदि्नास ाले ाहे , हे
खरे ाहे काय,
(२) लसयास, मनहलाींची गैरसोय ्ाळावी यासाठी येथील नहरकणी कषेत सुरु करण्याबाबत
िासनाने कोणती काय्वाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे ,
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वरखेडी (ता.पाचोरा, जि.िळगाव) येथे प्रवासी ननवारा बाांधण्याबाबत
(३३)

५८४२५ (२४-०८-२०१६).

श्री.किशोर पाटीह (पाचोरा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वरखेजी (ता.पाचोरा, ल्.्ळगाव) हे गाव मुींबई-नागपर राज्यमाग् १९ वर लसन येथन
लनेक खा्गी बस,एस.्ी.बस च्या ५०-६० बस र्ेऱ्या लसन पाचोरा-्ामनेर न्यारोगे्

रे वेच्या दोन र्ेऱ्यामळ
ु े प्रवािाींची तसेच िालेय कवदयार्थयाींची सींख्या ्ास्त लसन या नठकाणी
प्रवासी डनवाऱ्याची सोय नाही, हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,

(३) लसयास, चौकिीलींती या नठकाणी प्रवासी डनवारा बाींिण्यासींदभा्त िासनाने कोणती
काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) वरखेजी येथे ३०-४० वर्षा्पवी माग्डनवारा
बाींिण्यात ाला होता. परीं तु ा्शमतीस सदर माग्डनवारा ्शमनदोस्त झायाने सदयलस्थतीत
या ्ागी माग्डनवारा नाही.

सदर प्रवासी डनवारे लोकप्रडतडनिीींच्या स्थाडनक कवकास डनिीतुन बाींिण्याचे महामींजळाचे

िोरण ाहे .

(४) कवलींब झालेला नाही.
___________

कव.स. ४२२ (25)
िल्याण-पजश्चम मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहतूि िोंडीची समस्या ननमाकण झाल्याबाबत
(३४)

५९२९१ (२४-०८-२०१६).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कयाण पलश्चम मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहतक कदीजीची समस्या डनमा्ण झाली ाहे , हे
खरे ाहे काय,
(२) लसयास, िहरातील रे वे स्थानका्वळील महाराषर राज्य पररवहन महामींजळाच्या
लखयारीत

लसलेले

एस.्ी.

स्थानक

ताकाळ

स्थलाींतररत

करण्याच्या

सचना

राज्य

िासनाकजन सींबींधित महापाशलकेस नदया लसुन लदयाप बस स्थानक स्थलाींतररत करण्यात
ाले नाही, हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, एस.्ी. स्थानक ताकाळ स्थलाींतररत करण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही
केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) कयाण रे वे स्थानक पररसरात लसींख्य ररषेता,
लनधिकृत र्ेरीवाले, स््े िन पररसरात कवकवि नठकाणी लनधिकृत लसलेया ्पऱ्या, महालक्ष्मी
हॉ्े ल्वळील भा्ीपाला माके् व माके्साठी मोठया प्रमाणावर भा्ीपायाचे येणारे ्ें पो
तसेच याच पररसरात लसलेया कयाण-जदीबबवली महानगर पाशलकेचे बस थाींब्यावरील

प्रवािाींची चढ-उतार यामळ
ु े बहुताींि वेळा सायींकाळी वाहतक कदीजी होते.
कयाण रे वे स्थानक पररसरात होणारी वाहतक कदीजी ही केवळ एस.्ी.ागाराच्या
प्रवेिदवारामुळे होत नाही.
(२)

कयाण एस.्ी.ागार स्थलाींतरीत करण्याबाबत कोणतेही ादे ि दे ण्यात ालेले नाहीत.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे हाखनवाडा (ता.खामगाव, जि.बुहढाणा) येथे नवीन बस स्थानि उभारण्याबाबत
(३५)

५९६६१ (२४-०८-२०१६).

अॅड.आिाश र्ुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ्े लाखनवाजा (ता.खामगाव, ल्.बल
ु ढाणा) येथील प्रवाश्याींच्या व कवदयार्थयांच्या
सोयीसाठी वारीं वार बसस्थानकाची मागणी होत ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२)

लसयास,

एस

्ी

महामींजळाने

सदर

मागणीच्या

करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाकजे सादर केला ाहे काय,

लनुर्षींगाने

नवीन

बसस्थानक

(३) लसयास, सदर ्नतेची मागणी लषेतात तेता लाखनवाजा बसस्थानकाचे प्रस्तावास मीं्री
दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?

कव.स. ४२२ (26)
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) लाखनवाजा येथे नकवन बसस्थानक बाींिण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही. तथाकप,
प्रवासी सुकविा कवचारात तेता मौ्े लाखनवाजा (ता.खामगाींव, ल्.बुलढाणा) येथे राज्य पररवहन

महामींजळामार््त प्रवासी माग् डनवारा ४०X१० र्ु् ाकाराचा बाींिण्यात ालेला ाहे . तेथील
लोकसींख्या ८७८८ लसन ्ाणाऱ्या-येणाऱ्या र्ेऱ्या ४८ ाहे त. वाहतकीसाठी सध्याचा प्रवासी
डनवारा पया्प्त ाहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राळे गाांव (जि.यवतमाळ) येथीह बसस्थानिातीह अस्वच्छतेबाबत
(३६)

६१७३५ (२४-०८-२०१६).

ड .अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राळे गाींव

(ल्.यवतमाळ)

येथील बसस्थानकामध्ये

िौचालय

व्यवलस्थत

प्रवाश्याींची गैरसोय होत लसते. बसस्थानकामध्ये बसण्याकरीता व्यवलस्थत
तसेच कवदयुत पींखे व लाई्ची

नसयामुळे

्ागा सुध्दा नाही

व्यवस्था नाही. बसस्थानक पररसरात लस्वच्छता पसरलेली

लसयाने प्रवाश्याींचे ारोग्य िोयात येत ाहे हे नदनाींक २५ मे, २०१६ च्या सम
ु ारास
डनदि्नास ाले खरे ाहे काय,

(२) लसयास, सींबींधित कवभागातील लधिका-याींच्या दल
ु क्ष् षेततपणामुळे प्रवाश्याींना प्रचींज प्रमाणात
रातास होतो, हे खरे ाहे काय,

(३) लसयास, राळे गाींव (ल्.यवतमाळ) येथील बसस्थानकातील लस्वच्छतता दर करण्याबाबत
िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) व (२) राळे गाींव बसस्थानकावरील िौचालयाचे

बाींिकाम ्न
ु े लसयामळ
ु े लस्वच्छ नदसत ाहे . बसस्थानकावर लाई्, पींख,े प्रवािाींना
बसण्यासाठी ासन व्यवस्था पुरकवण्यात ाली ाहे . ागाराच्या दे खरे खीखाली बसस्थानक,
वाहनतळाची दै नींनदन सार्सर्ाई खा्गी सींस्थेमार््त करुन तेतली ्ाते. िौचालयाची
स्वच्छता खायामार््त करण्यात येते.
(३) बसस्थानकाचे बाींिकाम र्ारच ्न
ु े झाले लसयाने, नकवन बसस्थानक प्रसािनगह
ृ ासह
बाींिण्याकरीता डनकवदा मीं्र करण्यात ाया ाहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्य पररवहन मांडळाचे परभणी (जि.परभणी) ववभागामध्ये आगार प्रमख
ु ाांच्या ननयक्
ु तीबाबत
(३७)

६३१४० (२४-०८-२०१६).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

कव.स. ४२२ (27)
(१)

परभणी (ल्.परभणी) कवभागामध्ये राज्य पररवहन मींजळाचे सात ागार ाहे त, हे खरे

ाहे काय,
(२) लसयास, पाच ागारामध्ये ागार प्रमख
ु नाहीत लिी तरम ार माहे ्न, २०१६ मध्ये
मा.पररवहन मींराती याींचेकजे करण्यात ाली ाहे , हे ही खरे ाहे काय,
(३) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,
(४) लसयास, चौकिीलींती ल््यातील पाच ागाराच्या नठकाणी कायमस्वरुपी ागार
प्रमुखाींची डनयुती करण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(५) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) व (४) राज्य पररवहन महामींजळाच्या परभणी कवभागातील ७ ागाराींपैकी ३ ागाराींमध्ये
डनयशमत

ागार व्यवस्थापक

काय्रत

लसन

उव्ररत

४ ागाराींपैकी

१ ागारामध्ये

सहा.काय्िाळा लधिषेतक/ सहा.वाहतक लधिषेतक याींच्याकजे लडतररत काय्भार नदला लसन १
ागारामध्ये सहा.वाहतक लधिषेतक याींना ागार व्यवस्थापक पदावर नेमणक दे ऊन पया्यी
व्यवस्था करण्यात ाली ाहे .
लधिकारी वगा्तील ररत ७४ पदाींसाठी नद.०७.०२.२०१६ रो्ी तेण्यात ालेया लेखी
परीषेतेत डनवज झालेया ६५ उमेदवाराींचे

सेवापव् प्रशिषेतण नद.०५.०५.२०१६ पासन सुरु ाहे.

यामध्ये १० ागार व्यवस्थापक (वाहतक) व १९ ागार व्यवस्थापक (याींबरातक) लिा २९
उमेदवाराींचा समावेि ाहे . याींचे प्रशिषेतण पण् होताच कवभागातील ररत ्ागी डनयशमत
ागार

व्यवस्थापक

पदाींवर

नेमणका

दे ण्याची

बाब

राज्य

पररवहन

महामींजळाच्या

काय्वाहीखाली ाहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पराांडा-भम
ू -वाशी (जि.उस्मानाबाद) स्वतांत्र एस.टी.डेपो मांिरू िरण्याबाबत
(३८)

६३६०३ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुह मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) पराींजा-भम-वािी (ल्.उस्मानाबाद) येथे स्वतींरात एस.्ी.जेपो मीं्र करण्याबाबत स्थाडनक
लोकप्रडतडनिीींनी मा.पररवहन मींराती याींना माहे ्न, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान लेखी डनवेदन
नदले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,
(३) लसयास, चौकिीलींती पराींजा-भम-वािी (ता.वािी, ल्.उस्मानाबाद) येथे स्वतींरात एस.्ी.जेपो
मीं्र करण्याबाबत िासनाने कोणती तातजीची काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?

कव.स. ४२२ (28)
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) पराींजा, भम-वािी (ता.वािी, ल्.उस्मानाबाद) या नठकाणाींपैकी पराींजा व भम येथे
राज्य पररवहन महामींजळाची स्वतींरात बस ागारे ाहे त. वािी येथे सध्या राज्य पररवहन
महामींजळाचे ागार नाही. वािी हे स्थान भम ागारापासन २३.१ कक.मी. लींतरावर लसन या
नठकाणावरुन २९ उगशमत र्ेऱ्याींची वाहतक होत. नवीन ागार डनशम्तीकरीता महामींजळाने
ठरवन

नदलेया

माग्दि्क

ावश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

तवाींनुसार

यानठकाणी

राज्य

पररवहन

ागार

बाींिण्याची

___________

घोडेगाव (ता.आांबेगाव, जि.पुणे) येथीह बसस्थानिामध्ये सोयी सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(३९)

६३८९६ (२४-०८-२०१६).

श्री.ददहीप वळसे-पाटीह (आांबेगाव) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तोजेगाव (ता.ाींबेगाव, ल्.पुणे) येथील बसस्थानकावर लसलेले सल
ु भ िौचालय बींद

लसयाने मनहला, वध्
ृ द व लहान मुलाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत लसन याकजे
िासनाचे दल
् होत लसयाचे ललीकजेच डनदि्नास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
ु षेत
(२) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे

(३) लसयास, चौकिीलींती तोजेगाींव येथील बसस्थानकावर लसलेले सुलभ िौचालय चाल
करण्याबाबत तसेच बसस्थानक स्वच्छ ठे वण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती काय्वाही केली वा
करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) तोजेगाींव बसस्थानकावरील सुलभ िौचालय सुरु ाहे . ागाराच्या दे खरे खीखाली
बसस्थानक व िौचालयाची दै नींनदन स्वच्छता केली ्ाते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मािहगाांव (जि.बीड) येथीह राज्य पररवहन बस स्थानिाच्या ररक्त िागेत छत्रपती शशवािी
महाराि व ड .बाबासाहे ब आांबेडिर याांच्या ननयोजित स्मारिास
िागेसह परवानगी शमळणेबाबत
(४०)

६४००३ (२४-०८-२०१६).

श्री.आर. टी. दे शमुख (मािहगाांव) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा्लगाींव (ल्.बीज) येथील राज्य पररवहन बस स्थानकाच्या ररत ्ागेत छरातपती
शिवा्ी महारा् व जॉ.बाबासाहेब ाींबेजकर याींच्या डनयोल्त स्मारकास ्ागेसह परवानगी
शमळणेबाबत स्थाडनक लोकप्रडतडनिी याींनी नदनाींक ९ मे, २०१६ रो्ी वा या सम
ु ारास
उपाध्यषेत तथा व्यवस्थापकीय सींचालक, रा.प.मींजळ मुींबई याींच्याकजे मागणी केली, हे खरे ाहे
काय,

कव.स. ४२२ (29)
(२) लसयास, उत मागणीच्या लनुर्षींगाने उपाध्यषेत तथा व्यवस्थापकीय सींचालक, रा.प.
मींजळ, मुींबई याींनी मा्लगाींव येथील राज्य पररवहन बस स्थानकाची ररत ्ागा छरातपती
शिवा्ी महारा् व जॉ. बाबासाहेब ाींबेजकर याींच्या स्मारकास दे ण्याबाबत िासनाने कोणती
काय्वाही केली

वा करण्यात येत ाहे ,

(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्य पररवहन महामींजळाच्या वाहतकीत मोठया प्रमाणात वाढ होत लसयाने भकवषयातील
वाढ कवचारात तेता सध्या काय्रत लसलेया राज्य पररवहन महामींजळाचे बसस्थानक/
ागाराच्या ्ागा प्रवािाींना सोयी-सुकविा डनमा्ण करण्यासाठी लपऱ्ु या पजत लसयाने राज्य
पररवहन महामींजळाच्या ्ागेत महापुरुर्षाींचे /लोकनेते याींचे पुतळे /स्मारके उभारण्यासाठी लथवा
यासाठी ्ागा उपलब्ि करुन दे ण्याचे महामींजळाचे िोरण नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भांडारा-चांद्रपुर राज्य महामागाकवर असहेल्या अडयाळ या
(४१)

बसस्थानिातीह अपुऱ्या मुहभूत सुववधाांबाबत

६४०७५ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) लजयाळ (ल्.भींजारा) येथील भींजारा-चींद्रपुर राज्य महामागा्वर लसलेया लजयाळ या
बसस्थानकावर ३० गाजयाींचा बस थाींबा लसन तेथील बसस्थानाकावर येणाऱ्या

प्रवािाींसाठी

डनवाऱ्याींची सोय तसेच मुलभत सकु विा नसयाचे ाढळन ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ाहे काय,

(३) लसयास, चौकिीलींती या बाबीची एस्ी महामींजळाने वररत दखल तेऊन प्रवािाींना
डनवाऱ्याची सोय व रतर मुलभत सुकविा उपलब्ि करून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती
काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,

(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) लजयाळ, ता.पवनी, ल्.भींजारा येथे राज्य पररवहन
महामींजळाच्या भींजारा कवभागाचे वाहतक डनयींरातण केंद्र लसन तेथे राज्य पररवहन महामींजळाची
स्वत:ची ्ागा नसयाने सन १९८५ मध्ये ३० X १० र्ु् ाकाराचा प्रवासी डनवारा बाींिण्यात
ाला होता. लशलकजच्या काळात रस्ता रुीं दीकरणामळ
ु े सदरचा प्रवासी डनवारा साव््डनक
बाींिकाम कवभागाने तोजलेला होता.

(२) व (३) लजयाळ येथील प्रवाश्याींची तसेच कवदयार्थयांची होणारी गैरसोय ्ाळण्याकरीता
मामपींचायतीस कवनींती केली लसता, रस्याींच्या दोन्ही बा्स तापुरता प्रवासी डनवारा
मामपींचायतीमार््त बाींिलेला ाहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

कव.स. ४२२ (30)
सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) ताहुक्यातीह माखिन बस स्थानिामध्ये
आवश्यि सुववधा पुरववणेबाबत

(४२)

६४५३६ (२४-०८-२०१६).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (ल्.रनाधगरी) तालुयातील माख्न बस स्थानकात कपण्याचे पाणी, उपहारगह
ृ ,
िौचालय, मुतारी ादी सोई-सुकविाींचा लभाव ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, सदर बस स्थानकामध्ये वाहतक डनयींरातक पण् वेळ काय्रत नसयाने तसेच
स्थानक पररसरातील जाींबरीकरण डनताले लसयामळ
ु े प्रवािाींची प्रचींज गैरसोय होत ाहे , हे खरे
ाहे काय,

(३) लसयास, सदर बसस्थानकामध्ये उपरोत सुकविा पुरकवणेबाबत कोणती काय्वाही केली
ाहे वा करण्यात येत ाहे ,

(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२)

व

(३)

सींगमेश्वर

बसस्थानकात

कपण्याच्या

पाण्याची

व्यवस्था,

मनहला

व

पुरुर्ष

प्रवािाींकरीता स्वतींरात प्रसािनगह
ृ , ासन व्यवस्थेसह प्रडतषेतालय, लाई्, पींखे सुलस्थतीत ाहे .
चौकिी कषेत, डतकी् ारषेतण व्यवस्था ाहे . वाहतक डनयींरातक प्रवासी वेळेमध्ये दे ण्यात
ालेला ाहे . वाहनतळाचे जाींबरीकरण केलेले ाहे .
मारात डनकवदा काढनही परवानािारक शमळत नसयाने उपहारगह
ृ बींद ाहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र एस.टी. महामांडळाने इतर राज्याप्रमाणे एस.टी. भाडे आिारण्याबाबत
(४३)

६४५५३ (२४-०८-२०१६).

श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर एस.्ी. महामींजळ प्रडत कक.मी. १.५० रुपये प्रवास भाजे लावते

मारात कना््क

पररवहन मींजळ प्रडत कक.मी. १.०० रुपये, ताशमळनाज प्रडत कमी. ०.७५ पैसे तर ाींध्र प्रदे ि
प्रडत कक.मी. १.२५ रुपये या प्रमाणे भाजे ाकारत लसयाने महाराषरात मारात रतर राज्यापेषेता
्ास्त लसयाने सव्सामान्य प्रवािाींना हे दर परवजत नसयाने एस.्ी. च्या उपन्नात
मोठ्या प्रमाणात त् होत लसयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान डनदि्नास ाले
ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, चौकिी करुन महाराषर एस.्ी. महामींजळाने रतर राज्याप्रमाणे एस.्ी. भाजे
ाकारण्याबाबत िासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(३) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?

कव.स. ४२२ (31)
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) नाही.
राज्य पररवहन महामींजळ सािी, ्लद व शमजी बसेससाठी रु.१.०५ पै. रारातसेवेसाठी
रु.१.२४ पै. व डनमाराम सेवस
े ाठी रु.१.४३ पै. भाजे ाकारणी करते, तर कना््क राज्य
पररवहन सेवा साध्या बससेवेसाठी रु.१.१६ पै. व ्लद बससेवेसाठी रु.१.६६ पै. ाकारणी करते
व ाींिप्रदे ि राज्य पररवहन सेवा साध्या बससेवेसाठी रु.०.५९ पै., ्लदसाठी रु.०.८७ पै.,
डजलस सेवेसाठी रु. ०.९८, सुपर डजलससाठी रु. १.१६ भाजे ाकारणी करते.

राज्य पररवहन महामींजळाच्या माहे एकप्रल, २०१६ च्या उपन्नात माहे एकप्रल, २०१५ च्या

तलनेत रु.१७७१.४१ लाख रुपयाींनी वाढ झालेली ाहे .
(२) रतर राज्याींच्या तुलनेने महाराषरात मो्ार वाहन कर, प्रवासी कर व पथकर हा ्ास्त

लदा करावा लागतो. प्रवासी कर महाराषर राज्यात १७.५% लसन गु्रात राज्यामध्ये ७.५% व

तेलींगणा, कना््क, ताशमळनाज येथे प्रवासी कर लाग नाही. राज्य पररवहन महामींजळाचा सन
२०१३-२०१४, २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ चा तो्ा ाींध्र/तेलींगणा राज्याींच्या तल
ु नेत सुमारे ४६०
को्ीने कमी ाहे. प्रवासभाजे हे डनलश्चत केलेया ापोाप भाजेवाढ सरातानस
ु ार ाकारण्यात
येते. ्र भाजेदर कमी केले तर, महामींजळाच्या तो्यामध्ये वाढ होईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बीड जिल््यातीह िडा, आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर या म.रा.मा.प.
महामांडळाच्या बस स्थानिाांची दरु
ु स्ती होण्याबाबत
(४४)

६४८४४ (२४-०८-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीज ल््यातील कजा, ाष्ी, पा्ोदा व शिरूर या म.रा.मा.प. महामींजळाच्या बस
स्थानकाींची तातजीने दरु
ु स्ती करण्याची मागणी मा. स्थाडनक लोकप्रडतडनिी याींनी िासनाकजे
केली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, सदरह बस स्थानकाींची पाहणी िासनाकजन करण्यात ाली ाहे काय;
(३) लसयास, पाहणीलींती सदरह बस स्थानकाींच्या दरु
ु स्तीचे काम सुरु करण्याबाबत िासनाने
कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ाह

(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०४-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३)

ाष्ी बसस्थानकाचे छत गळती बींद करण्याचे व वाहनतळावरील खड्जे ब्
ु वण्याच्या

कामाचे राज्य पररवहन महामींजळाने काया्देि नदले ाहे त.

पा्ोदा बसस्थानकावरील छताची गळती बींद करण्यासाठी छताचे पराते बदलले ाहे त.
शिरुर बसस्थानकावरील छताची गळती बींद करण्याचे काम राज्य पररवहन महामींजळाच्या
लींतग्त प्रस्ताकवत ाहे .

कव.स. ४२२ (32)
कजा येथील बसस्थानक ावारास कींु पणशभींत बाींिण्याच्या कामाचे काय्देि राज्य

पररवहन महामींजळाने नदले ाहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

यवतमाळ जिल््यात अखांडीत पडणाऱ्या पावसामळ
ु े वपिाांवर किडीचा
प्रादभाकव झाल्याने वपिाांचे झाहेहे नुिसान

(४५)

६८७५७ (१६-१२-२०१६).

श्री.ददपि चव्हाण (र्हटण), श्री.शामराव ऊर्क बाळासाहे ब

पाटीह (िराड उत्तर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागहाण) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वकसन

(१) यवतमाळ ल््यात लखींजीत पजणाऱ्या पावासामुळे पेरणी केलेया कपकाींवर कीज पजन
कपके नष् होण्याची पररलस्थती डनमा्ण झाली ाहे हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, सदर प्रकरणी िासनामार््त पाहणी केली ाहे काय,
(३) लसयास, पाहणीलींती नक
ु सानमस्त िेतकऱ्याींना ाधथ्क मदत करणेबाबत िासनाने
कोणती काय्वाही केली वा करण्याींत येत ाहे ,

(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटीह (०७-०४-२०१८) : (१) सदर बाब डनदि्नास ालेली नाही. मारात कापस
कपकावर पजलेया बदीजलळीमळ
ु े कापस कपकाींचे नक
ु सान झायाचे डनदि्नास ाले ाहे .

(२), (३) व (४) कापस कपकाच्या बदीजलळीमुळे झालेया नक
ु सानीसींदभा्त बाधित िेतकऱ्याींना
मदत दे ण्याबाबत नदनाींक १७.०३.२०१८ रो्ी डनण्य तेण्यात ाला ाहे .
___________
पुणे शहरात ननिृष्ट्ट दिाकच्या सीएनिी किटमळ
ु े वाहनाांच्या
पेट घेण्याच्या प्रिरणाांत झाहेही वाढ

(४६)

७३९३८ (१२-०४-२०१७).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासहा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े िहरात भींगारात डनतालेले सीएन्ी कक् कमी ककीं मतीत बसवन दे ण्याचा िोकादायक
प्रकार सध्या सुरू लसयाने वाहनाींच्या पे् तेण्याच्या प्रकरणाींत वाढ झायाचे माहे ्ानेवारी,
२०१७ मध्ये डनदि्नास ाले ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, या प्रकारात काही ्ोळ्याच काय्रत लसयाची मानहती वाहन दरु
ु स्ती व
दे खभाल षेतेरातातील ्ाणकार साींगत लसन कवदयाथी वाहतक
ु ीतील वाहनाींचा यात प्रामख्
ु याने
समावेि ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास. या सींदभा्त िासनाकजन कोणती काय्वाही करण्यात ाली वा करण्यात येत
ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?

कव.स. ४२२ (33)
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) प्वि्न बाग, पुणे येथे कवदयाथी वाहतक
करणाऱ्या मारुती व्ह्नला नद.०६.१०.२०१६ रो्ी सकाळी ११.०० वा्ता लचानक ाग लागली.

सव् कवदयार्थयांना प्रसींगाविानाने सुरक्षषेतत बाहे र काढण्यात ाले. तथाकप, सदर वाहन पुणप
् णे

्ळन गेले होते. सदर लपताताचे कवश्लेर्षण केले लसता वाहनास ाग िॉ्् सकी्मळ
ु े
लागयाचे ाढळन ालेले ाहे.

प्रादे शिक पररवहन काया्लय, पुणे याींचेकजन झालेया वाहनाींच्या तपासणीत वाहनाींमध्ये

लनधिकृत कक् बसकवण्यात येत लसयाची बाब डनदि्नास ाली नाही.

नद.०१.०४.२०१६ ते नद.३०.०९.२०१६ या कालाविीत कवदयाथी वाहतक करणाऱ्या ६०४

वाहनाींची कविेर्ष तपासणी करण्यात ाली लसता २६१ वाहने दोर्षी ाढळन ालेली ाहे.
यापैकी ५७ वाहने ल्कावन ठे वण्यात ालेली ाहे . वाहनामध्ये प्रमाणीत नसलेया व ्ुने
सीएन्ी कक् बसकवलेले ाढळन ालेले नाही.

सदर तपासणीतन रू.६,९१,३००/- तज्ोज िुक, रू.१२,५००/- कवभागीय िुक व

रू.७८,०००/- न्यायालयीन दीं ज लसा एकण

रू.७,८१,८००/- रतका महसल िासन खाती ्मा

करण्यात ालेला ाहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पररवहन ववभागातर्े आिारण्यात येणारा ददवसागणणि ५० रुपयाांचा दां ड रद्द िरणेबाबत.
(४७)

७९५०५ (१३-०४-२०१७).

(एरां डोह) :

श्री.किशोर पाटीह (पाचोरा), ड .सतीश (अण्णासाहे ब) पाटीह

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पररवहन कवभागातर्े ाकारण्यात येणारा नदवसागणणक ५० रुपयाींचा दीं ज रद्द करणे व ररषेता
पाशसींग तालुकास्तर याम्पाच्या नदविी होणेबाबत एकता ा्ो ररषेता चालक-मालक युडनयन,

पाचोरा ल्.्ळगाव याींनी एका लेखी डनवेदनाव्दारे मा.पररवहन मींराती याींना नदनाींक १९
्ानेवारी, २०१७ रो्ी वा या सम
ु ारास कवनींती केली ाहे हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास,या डनवेदनातील मागणी सींदभा्त िासनाने डनण्य तेतला ाहे काय,याचे
स्वरूप काय ाहे ,
(३) लदयाप डनण्य तेतला नसयास,कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०६-०४-२०१८) : (१) होय. तथाकप, सदरची ि
ु कवाढ केंद्र िासनाव्दारे
करण्यात ालेली ाहे.

(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या ादे िाप्रमाणे व केंद्रीय मो्ार वाहन डनयमानुसार पररवहन
सींवगा्तील

वाहनाींना

योग्यता

प्रमाणपरात

्ारी

करताींना

ावश्यकता लसन ्े स््ीींग र् क क्म्पच्या नठकाणी

ब्रेक

योग्यता प्रमाणपराताची चाचणी क्म्पच्या नठकाणी तेता येत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

्े स््साठी

्े स््ीींग

र् कची

उपलब्ि नसयाने पररवहन वाहनाींची

कव.स. ४२२ (34)
डहाणू-बोडी (जि.पाहघर) या प्रमख
ु राज्यमागाकवरुन अविड
वाहनाांची अवैध वाहति
ू सुरु असल्याबाबत.

(४८)

८०५४७ (१३-०४-२०१७).

श्री.क्षषेततीि ठािूर (नाहासोपारा), श्री.ववहास तरे (बोईसर),

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालतर ल््यातील जहाण-बोजी या प्रमख
राज्यमागा्वरुन लव्ज वाहनाींची वाहतक
ु
स्थाडनक पोलीस व ार्ी

च्या दल
् तेमळ
ु षेत
ु े लवैिपणे सरु
ु लसयाची बाब िासनाच्या

डनदि्नास ाली ाहे , हे खरे ाहे काय,

(२) लसयास, यासींदभा्त िासनाने चौकिी केली ाहे काय,
(३) लसयास, पालतर ल््यातील जहाण-बोजी या प्रमख
राज्यमागा्वरुन होणारी लव्ज
ु
वाहनाींची वाहतक थाींबकवण्याबाबत तसेच सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०६-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) पालतर ल्हयातील जहाण-बोजी या
रस्यावरील

वाहतकीची तपासणी उप प्रादे शिक पररवहन काया्लय, वसई याींचे वायव
ु ेग

पथकामार््त करण्यात येत.े उप प्रादे शिक पररवहन काया्लय, वसई याींच्या काया्लयामार््त
जहाण-बोजी महामागा्वर

नद.०१.०४.२०१६ ते नद.२८.०२.२०१७ या कालाविीत

२४४ वाहने

तपासण्यात ाली लसता १८ वाहने दोर्षी ाढळन ालेली लसन रू.३,०५,४००/- रतके तज्ोज
िुक वसल करण्यात ालेले ाहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

साांगही जिल्हयातीह चाांदोही येथे मत्स्य बीि उत्पादन िेंद्र उभारण्याबाबत
(४९)

८८७११

(१५-०८-२०१७).

श्री.शशवािीराव

नाईि

(शशराळा) :

सन्माननीय

मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली ल्हयातील चाींदोली या नठकाणी वारणा प्रकपाच्या ्लाियान्ीक मस्य बी्
उपादन केंद्राच्या उभारणीस िासनाने मान्यता नदली ाहे , हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, साींगली ल्हयातील डनयो्न सशमतीने सदरह मस्य बी् उपादन केंद्र
उभारणीस प्राथशमक डनिी म्हणन रुपये ५० लाख मीं्ुर केले ाहे, हे खरे ाहे काय,

(३) लसयास, सदरह मस्य बबल केंद्राच्या उभारणीच्या कामाबाबत िासनाने कोणती
काय्वाही केली वा करण्यात येत ाहे ,
(४) नसयास, कवलींबाची कारणे काय ाहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२०-०३-२०१८) : (१) हे खरे ाहे .
(२) हे खरे ाहे .

कव.स. ४२२ (35)
(३) व (४) कृषणा खोरे महामींजळाकजुन प्राप्त झालेया ३.७३ हे्र ्ागेपैकी १.९२ हे ्र
्ागा ही योग्य नसलेली ्ागा ाहे . सव्हे नीं ५२ व ५३ मिील योग्य लसलेली १.९२ हे ्र
्ागा शमळणेबाबत मा. ल्हाधिकारी, साींगली याींचे ल. िा. परातान्वये मा. काय्कारी लशभयींता,
वारणा कालवे कवभाग याींना नद. २७.०५.२०१६ रो्ीच्या परातान्वये कळकवण्यात ाले ाहे.
सदर बदली ्ागेस पा्बींिारे कवभागाकजुन मान्यता शमळायानींतर मस्यबी् केंद्र

बाींिकामासाठी काय्वाही सुरु करण्यात येईल.

___________

राज्या मागक पररवहन महामांडळाचा स्वच्छतेवर िास्त खचक होत असल्याबाबत
(५०)

९४९४२ (२२-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पररवहन राज्य महामींजळाकजन, बस स्थानके, बस ाणण काया्लयाची स्वच्छता
करताना दर वर्षी ५० को्ी रुपये खच् केले ्ातात, हे खरे ाहे काय,
(२) लसयास, या कामामध्ये गण
ु वतेचा लभाव लसयाचे कारण दे ऊन एस.्ी.महामींजळाने

स्वच्छतेसाठी ४४६ को्ी ९९ लाख ८१ ह्ार ८७२ रुपये (म्हण्ेच पवीच्या खचा्च्या ९ प्)
एका खा्गी कींपनीला दे ण्यात येणार लसयाचे नदनाींक १६ ऑगस््, २०१७ रो्ी वा
यासुमारास डनदि्नास ाले ाहे , हे ही खरे ाहे काय,

(३) लसयास, तोट्यात लसलेया एस.्ी. महामींजळाकजन केवळ स्वच्छतेसाठी एवढा खच्
करण्याची कारणे काय ाहे त,
(४) लसयास, याबाबत राज्य िासनाची भशमका काय ाहे ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०४-२०१८) : (१), (२) व (३)

राज्य पररवहन महामींजळादवारे

बसस्थानके, बस ाणण काया्लयाची स्वच्छतेवर वाकर्ष्क रु.५० को्ीच्या दरम्यान खच् केला
्ात होता. यामध्ये राज्य पररवहन महामींजळाच्या डनयुत कम्चाऱ्याींमार््त करण्यात येणारी

सार्सर्ाई तसेच, याींना दे य लसलेले केवळ वेतन व खा्गी ठे केदाराींमार््त करण्यात येणारी
सार्सर्ाई यावर होणारा खच् लींतभत
् ाहे . राज्य पररवहन कम्चाऱ्याींमार््त करण्यात येणाऱ्या
सार्सर्ाईमध्ये केवळ बसस्थानके व बसेसची झाजलो् करुन सार्सर्ाई करण्याची कामे

लींतभत
् ाहे त. तथाकप कम्चाऱ्याींची कमतरता लसयामुळे सव् बसस्थानकाींची डनयत कामे व
सव् बसेसची डनयत स्वच्छता/सार्सर्ाई होत नव्हती.

तथाकप, राज्य पररवहन महामींजळाच्या सेवेकजे प्रवासी ाककर्ष्त करुन उपन्नात वाढ
होण्याच्या दृष्ीने महामींजळाच्या बसेस व बसस्थानकाींची स्वच्छता करण्यासाठी राज्य
स्तरावर

मे.बब्रस्क रींडजया प्रा.शल. या बा्य सींस्थेची नेमणक करण्याचा डनण्य राज्य पररवहन

महामींजळाने तेतला ाहे. यामध्ये महामींजळाची बसस्थानके, प्रवासी प्रडतषेतालये याींची स्वच्छता,
वाहनतळ

झाजणे, ाठवजयातन

एकदा

र्रिी

पोिा

करणे,

मनहन्यातन

एकदा

सींपण्

बसस्थानक िुणे व शभींती/शसशलींग झाजणे, दर १० नदवसाींनी ग्ारे /पाईप सार् करणे,

पावसाळ्यापव
ु ी व पावसाळ्यानींतर ्े रेस/जाऊन्े क पाईप/चें बस् सार् करणे, पावसाळ्यापवी व

कव.स. ४२२ (36)
पाससाळ्यानींतर ्े रेस/जाऊन्े क पाईप/चें बस् सार् करणे, तसेच, रमारतीवरील झाजे झजपे
उगकवली लसयास उखजन ्ाकणे व कचऱ्याची कवहे वा् लावणे, महामींजळाच्या सव् प्रकारच्या
गाजयाींची सार्सर्ाई करणे यामध्ये दर नदविी बसेस झाजणे, बसमिील ासनाींची स्वच्छता,
चालक केबीन व प्रवासी केबीन मिील स्वच्छता करुन बसगाजया ातन बाहे रुन िण
ु ,े तसेच,
दर

१०

नदवसाींनी

बसगाजयाींचे

णखजया

दरवा्े

व

लींतग्त

भागातील

लनाधिकृत

लस््कस्/पोस््स् काढणे, बसगाजीच्या ्पावरील सार्सर्ाई तसेच, चाशससची सार्सर्ाई करणे,
बसमिील लाई्च्या ट्युब्स व कव्हर सार् करणे, वातानुकशलत गाजयामिील पजदे िुण,े

वातानक
ु शलत गाजीमध्ये कक्क/मच्छर प्रडतबींिक र्वारणी, तसेच, बस िण्
ु याची ्ागा सार्
करुन

तेथील

बसगाड्याींमध्ये

कचऱ्याची

झाजलो्

कवहे वा्

करणे,

र.

लावणे,

बसस्थानकावरुन

कामाींचा

समावेि

ाहे .

सुरु

होणाऱ्या/सु्णाऱ्या

यासाठी

३

वर्षांकरीता

रु.४४६,९९,८१,८७२/- रतका व दरवर्षी रु.१४९ को्ी रतका खच् होणार ाहे .
(४) राज्य पररवहन महामींजळाच्या बसस्थानके व बसेसची लस्वच्छता या कारणाने प्रवासी
महामींजळाच्या बस ऐव्ी खा्गी बसेसना प्रािान्य दे त लसयाने, महामींजळाकजे प्रवासी
ाककर्ष्त करण्यासाठी बस व बसस्थानकाींची स्वच्छता उच्च द्ा्ची ठे वन खा्गी वाहतकीकजे
वळलेला प्रवासी पुन:श्च राज्य पररवहन महामींजळाकजे वळवन महामींजळाच्या उपन्नात वाढ
करण्याचा महामींजळाचा प्रयन ाहे .

___________

ववधान भवन :

ड . अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
मुद्रणपूवक सवक प्रकिया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवाहयाच्या सांगणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणाहय, नागपूर.

