अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िळवांत वाडी (ता.शशरूर, जि.पुणे) येथील ग्रामपांचायतील गावठाण हद्द व
शीव सीमा रे षा हद्द ननजश्चत होऊन तलाठी सिा उपलब्ध होणेबाबत

(१)

६३०१ (०४-०४-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे

जिल्हयातील

मो्या

रामामपींचायतीमनन

सन्माननीय मदत व पुनववसन

लोकसींयेत

रामामपींचायतीची नव्याने रनमिमीती करयात ीली, हे खरे ीहे काय,

ढाढ

लाल्यामु े

ेनेक

(२) ेसल्यास, क ढींत ढाडी (ता.मििरूर, जि.पुणे) येथील रामामपींचायतील गाढठाण हद्द, िीढ
सीमा रे षा हद्द रनजचचत होऊन तलाठी सिा उपलब्न होणेााात दिनाींक २४ िानेढारी, २०१५
रोिी ढा त्यासम
ु ारास जिल्हाधिकनकारी याींयाकडे मागणी केली ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३)

ेसल्यास,

पुणे

जिल्हयातील

नव्याने

थापन

लालेल्या

रामामपींचायतीींना

महसल

वढभागाकडन िीढ सीमा रे षा ढ गाढठाण हद्द रनजचचत करून िे यात ीली नाही, हे ही खरे
ीहे काय,

(४) ेसल्यास, या नढीन रामामपींचायतीींना महसल
ु ी गाढाींचा ििाी मिम ालेला नसल्याने तलाठी
सिाही उपलब्न नाही, हे ही खरे ीहे काय,

(५) ेसल्यास, पुणे जिल्हयातील नढीन रामामपींचायतीींना गाढठाण हद्द, िीढ सीमा रे षा हद्द
रनजचचत होऊन तलाठी सिा उपलब्न होणेााात िासनतराढरून कोणती कायीढाही केली ीहे
ढा करयात येत ीहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे .
(२) होय, हे खरे ीहे .
(३) ीींा े हया गाढातन क ढींतढाडी हे गाढ ढतींत्र होयासाठी ढाडी वढभािन होणे ीढचयक
ीहे . त्या ेनष
ु ींगाने गाढाची मोिणी करणे, ग् नींार एकत्र करणे, िोन्ही गाढया हद्दी

रनजचचत करणे, िीढ रे षा रनजचचत करणे यासाठी उपेधिकनक्षक, भमी ेमिभलेख वढभागाकडन
प्रताढ सािर करयाची ढ ढाडी वढभािनाची कायीढाही सरु
ु ीहे .
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(४) ढ (५) पुणे जिल्हयातील नव्याने थापन लालेल्या रामामपींचायतीींना महसली गाढाचा ििाी
िे णेााातचा प्रताढ जिल्हाधिकनकारी, पुणे कायाीलयास प्राप्त लालेला नाही.
___________

िल्याण-डोंबबवली शहराबाहे र आगार वविशसत िरण्यासाठी
डेपो पोटव चा प्रस्ताव तयार िरण्याबाबत
(२)

६००८६ (२४-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जि.ठाणे) रे ल्ढेथानक पसरसरातील ढाहतक
ु कोंडी सोडवढयासाठी एस. ्ी. ास
ीागाराचे प्रढेिद्ढार ाींि करयाचा महत्त्ढाचा रनणीय महामींड ाने घेतला ेसल्याचे माहे
एवप्रल, २०१६ मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, मा.पसरढहन राज्यमींत्री याींनी कल्याण डोंबाढली िहराााहे र ीगर वढकमिसत
करयासाठी डेपो पो्ी चा प्रताढ तयार करयाााात पसरढहन ेधिकनकाऱयाींना ीिे ि दिले ीहे ,
हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, िासनाने सिर रनणीयाची ेींमलािाढणी करयाााात तसेच डेपो पो्ी चा
प्रताढ तयार करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (११-०५-२०१८) : (१) कल्याण रे ल्ढेथानक पसरसरातील ढाहतक कोंडी कमी
करयाया दृष्ीकोनातन कल्याण ीगारातील िक्षक्षण ाािकडे ेसलेल्या मोठया नाल्याढर
पल ााींनयाचे प्रतावढत ेसन त्या पसरसरातन राज्य पसरढहन महामींड ाया ासेसया
रनगीमनासाठी ीऊ् गे् करयाचे प्रतावढत ीहे .
(२) नाही.
(३) ढ (४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

एस.टी. महामांडळािडून एस.टी. िमवचाऱयाांसाठी
रुग्णालय उभारण्याचा तेतलेला ननणवय

(३)

९५८०१ (२७-१२-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.वैभव वपचड (अिोले), डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड
(िल्याण पूव)व , श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत
शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्रीमती
सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अजित पवार (बारामती), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी), श्री.ददपि चव्हाण
(र्लटण), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१)

राज्यात

पसरढहन

वढभाग

ढ

एस.्ी.

महामींड ाया

सींयुक्त

वढद्यमाने

एस.्ी.

कमीचाऱयाींसाठी १०० खा्ाींचे ेत्यानरु नक रुग्णालय तसेच त्याींया पाल्याींसाठी ऑ्ोमोााईल ढ
मेकॅरनकल ेमिभयींता महावढद्यालय उभारयाचा रनणीय माहे िानेढारी, २०१६ मध्ये ढा
त्यािरम्यान घेतला होता, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकिीेींती सिर रुग्णालय ढ ेमिभयाींबत्रकी महावढद्यालय उभारयास ढ
प्रत्यक्षात ते कायाीन्ढीत करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०३-२०१८) : (१) होय.
(२) ढ (३) रुग्णालय ढ ेमिभयाींबत्रकी महावढद्यालय हे उपक्रम राावढयासाठी येणारा खची ढ
त्यापासन मिम णारे उत्पन्न याची व्यढहायीता पडता न ीढचयकतेनुसार कराढा लागणारा खची
हा ेपघात सहाय्यता रननीमनन उपलब्न करुन िे णाााया प्रताढास दि.१५.११.२०१७ रोिी
िासनाने मींिरी दिली ीहे .
सद्यजथतीत, सिर प्रकल्प ीखणीसाठी तज्ञ सल्लागार सींथेया रनढडीााातची
ई-रनवढिा प्रक्रक्रया सरु
ु ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
बुलढाणा जिल्हयातील एसटी महामांडळाच्या ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४)

९५९३६ (२९-१२-२०१७).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ाुलढाणा जिल्हयातील एस्ी महामींड ाया थारनक वढभागीय ेमिभयींता थापत्य

कायाीलयात गेली १५ ढषे ीढचयक पिे सरक्त ेसल्यामु े या कायाीलयाचे कामकाि ६

कमीचा-याींढर सरु
ु ेसल्याचे माहे ऑग्, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीले ीहे ,
हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, यामु े येथील कमीचा-याींढर ेरतसरक्त ताण येत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(३)ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने रनणीय घेढन सिर कायाीलयात ीढचयक पिभरती
करयाााात कोणती कायीढाही केली ीहे ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०३-२०१८) : (१) ढ (२) होय.
राज्य पसरढहन महामींड ाया ाुलढाणा वढभागातील थापत्य ेमिभयींता िाखेमध्ये ढगी-३

या राज्यसींढगीय प्रढगाीतील करनषठ ेमिभयींता (थापत्य) ढ (वढद्यत
ु ) या पिाींतील मींिर एकण

५ पिाींपैकी ३ पिे सरक्त ेसन, सद्यजथतीत उपलब्न ेसलेल्या मनषु या ामार्ीत िै नींदिन
कामकाि करयात येत ीहे .
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(३) सिरची पिे सर सेढा भरतीने भरयाााातची कायीढाही ेींरतम ्प्प्यामध्ये ेसन ढसरषठ
मिलवपक, कारागीर (क) (वढितींत्री) ही पिे खात्याेींतगीत ाढतीद्ढारे भरयाची कायीढाही सरु
ु
ीहे .

(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

नाांदेड महागनरपाशलिेच्या पररसरात वाहनाांच्या
माध्यमातून होणारे प्रदष
ू ण
(५)

९६१९२ (२७-१२-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड महागनरपामिलकेया पसरसरात १ लाख २५ हिार ढाहनाींची ढिी

ेसन सुध्िा ढाहन

प्रिषण रदहत रहाढे ेसा िीं डक ेसला तरी रनकष न पा ताच प्रािे मििक पसरढहन वढभागाकडन
पीयसी दिली िात ेसल्याने िहरातील ढाताढरण प्रिवु षत करणारी ढाहने नाढत ेसल्याचे
माहे ऑग्, २०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,

(३) ेसल्यास, चौकिीेींती ढाहनाया माध्यमातन होणारे प्रिषण रोखयाााात िासनाने
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१), (२) ढ (३) केंद्रीय मो्ार ढाहन रनयम १९८९ या
रनयम ११५ मनील तरतिीनस
ु ार प्रत्येक ढाहनाची ढायप्र
ु िष
ु णाची पात ी वढदहत केलेल्या

मयाीिेत ेसणे ीढचयक ीहे . तसेच प्रत्येक ढाहननारकास रनयम ११५ (७) नुसार ढायप्र
ु िष
ु ण

रनयींत्रण प्रमाणपत्र सोात ाा गणे ेरनढायी ीहे . सिर प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त केंद्रातन िारी
केले िाते. नाींिेड कायाीलयाया कायीक्षत्र
े ात १७ मान्यता प्राप्त ढायुप्रिष
ु ण रनयींत्रण तपासणी

केंद्र ेसन सिर केंद्रामार्ीत ढाहनातील ढायप्र
ु िषणाची तपासणी करयात येढन प्रमाणपत्रे
िे यात येतात.

राज्यातील

सढी

पसरढहन

कायाीलयात,

ढाहनाींसींिभाीत

कोणत्याही

कामासाठी

ेिी

ढीकारताना त्यासोात ढाहनाचे ढायप्र
ु िष
ु ण रनयींत्रण प्रमाणपत्र सािर करणे ेरनढायी ीहे .

उपप्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, नाींिेड या कायाीलयाया ढायढ
ु ेग पथकाींया कारढाई िरम्यान
प्रत्येक ढाहनाचे ढायप्र
ु िष
ु ण रनयींत्रण प्रमाणपत्राची तपासणी करयात येते. ढरील तरति
ु ीींचा
भींग करणाऱया ढाहनाींढर केंद्रीय मो्ार ढाहन रनयम, ११५ नुसार कारढाई करयात येते.
एवप्रल, २०१६ ते डडसेंार, २०१७ या कालाढनीत

नाींिेड जिल्हयातील ५९२८ ढाहने

तपासयात ीली ेसता ९२१ ढाहने िोषी ीढ न ीलेली ीहे . यामनील ७७९ प्रकरणे
रनकाली काढयात येढन रू.७,७९,०००/- एढढा िीं ड ढसल करयात ीलेला ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
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राज्य पररवहन िायावलयात नागरी सेवा िेंद्र (सीएससी) सुरू िरण्याबाबत
(६)

९६२२६ (२९-१२-२०१७).

(धचमूर) :

श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर पजश्चम), श्री.बांटी भाांगडडया
ु

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पसरढहन वढभागाने सरू
ु केलेल्या ‘सारथी ४.०’ ढ ‘ढाहन ४.०’ या ेत्यानुरनक
ऑनलाईन प्रणालीमु े ीर्ीओ कायाीलयामध्ये गोंन

मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,

सरू
ु ेसल्याचे माहे ऑग्, २०१७

(२) ेसल्यास, या प्रणालीया माध्यमातुन ऑनलाईन ेिी, कागिपत्रे ेपलोड िल्
ु क
भरयाची

सध्याची

क्रकचक्

पध्ित

ढ

ई-पेमें्या

सक्तीमु े

१५०

रूपयाया

लरनिंग

लायसन्सकरीता ेरतसरक्त १०० रूपयाचा ीधिकथक
ी
भि
ु िंड परढान्याया सेढा मिम वढणाया
नागरीकाींढर पडत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, राज्य पसरढहन कायाीलयानी लरनिंग परढानाकरीता सढी प्रक्रक्रया केल्यानींतरही २४
तासाया ढर ढे

लागत ेसल्यामु े

कायाीलयात सारखे िाढे

परढाना ानवढणाऱया व्यक्तीींना राज्य पसरढहन

लागत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(४) ेसल्यास, राज्य पसरढहन कायाीलयात ऑनलाईन प्रणालीमु े
सल
ु भसरत्या

व्हाढे

याकरीता

ताींबत्रक

समया

सोडवढयाकरीता

काम करणे ेत्यींत

प्रमििक्षक्षत

ेधिकनकारी

ढ

कमीचाऱयाींची राज्य पसरढहन कायाीलयात रनयक्
ु ती ढ सीएससी सें्र सुरू करयाााात िासनाने
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२३-०४-२०१८) : (१) हे ेींित: खरे ीहे . ताींबत्रक ेडचणी ील्यामु े काही
ेिीिाराींचे काम होयास वढलींा लाला होता.
(२) ढ (३) हे खरे नाही.

(४) राज्यातील सढी पसरढहन कायाीलयामध्ये सारथी ४.० ढ ढाहन ४.० या ेत्यानुरनक
ऑनलॉईन सींगणकीय प्रणाली कायाीन्ढीत करयात ीलेल्या ीहे त. सिरया प्रणालीद्ढारे

पुरवढल्या िाणा-या ऑनलाईन सेढा सुलभ होयाकसरता राषरीय सच
ु ना केंद्र, पुणे याींनी रनक्सी

(NICSI) या ााह्य सींथेमार्ीत ४५ रोलीऊ् सपो्ी कमीचा-याींची रनयुक्ती राज्यातील सढी

पसरढहन कायाीलयामध्ये केली ीहे . तसेच, रु.१००/- इतके िल्
ु क ीकारुन नागरी सेढा केंद्रास
(सीएससी) ऑनलाईन र्ॉमी भरयास मान्यता िे यात ीली ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
राज्यातील पररवहन िायावलयाांमधील उपप्रादे शशि पररवहन
अधधिारी व िमवचारी याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७)

९६२४४ (२७-१२-२०१७).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पव
ु
ू )व :

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) राज्यातील पसरढहन कायाीलयाींमध्ये १६ उपप्रािे मििक पसरढहन ेधिकनकारी ढ ेनेक कमीचारी
याींची पिे सरक्त ेसल्याचे माहे ऑक््ोार, २०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान रनििीनास ीले, हे
खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, पसरढहन कायाीलयाींढर ेधिकनकचा भार पडत ेसन कारभार सींथ गतीने चालले
ेसल्याचे रनििीनास ीले ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, पसरढहन कायाीलयातील ेधिकनकारी ढ कमीचारी याींची सरक्त पिे कनीपयिंत
भरयात येणार ीहे त,
(४) ेसल्यास, पसरढहन कायाीलयाचा कारभार ेधिकनक सल
ु भ होयासाठी ढ कायाीलयामध्ये
येणाऱया लोकाींना पुरेिा सोयीसुवढना उपलब्न होयाााात तसेच १६ उपप्रािे मििक पसरढहन

ेधिकनकारी ढ ेनेक कमीचारी याींची पिे सरक्त पिे भरयाााात िासनाने कोणती कायीढाही
केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२३-०४-२०१८) : (१) दि. ३१.१२.२०१७ रोिी राज्यातील मो्ार ढाहन
वढभागात एकण ५१०० ेधिकनकारी ढ कमीचा-याींचे पिे मींिर ेसन त्यापैकी २२९७ पिे सरक्त
ीहे त. सध्य:जथतीत उपप्रािे मििक पसरढहन सींढगाीतील एकण ५६ पिे मींिर ेसन ०४ पिे
सरक्त ीहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) ढ (४) सरक्त पिे भरयाची कायीढाही िासनतराढर करयात येत ेसन महाराषर
लोकसेढा

ीयोगास

मागणीपत्रे

पाठवढयात

ीली

ीहे त.

राज्यातील

सढी

पसरढहन

कायाीलयामध्ये सारथी ४.० ढ ढाहन ४.० या ेत्यानुरनक ऑनलाईन सींगणकीय प्रणाली तसेच
ढाहन नारक / ेनज्ञ
ु प्ती नारकास िासनाचे www.parivahan.gov.in या सींकेतथ ाढरून

ऑनलाईन ेिी भरयाकसरता सीएससी सें्र (कॉलसें्र) इ. योिना कायाीजन्ढत करुन लोकाींना
सुवढना उपलब्न करुन दिल्या ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

(८)

मदहला परवानाधारिाांची ररक्षा पुरुष चालि चालववत असल्याबाबत

९६४५६ (२७-१२-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींाईत मदहलाींना रोिगार उपलब्न व्हाढा यासाठी मदहलाींना सरक्षा परढान्यात पाच ्क्के
ीरक्षण िे ढन परढानेही दिले ीहेत, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, या मदहला सरक्षाचालकाींया ेाोली रीं गाया सरक्षा पुरुषच चालवढत ीहे त, हे
ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
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(४) ेसल्यास, चौकिीेींती सिर मदहलाींसाठी ेसणाऱया योिनेचा िरु
ु पयोग करणाऱयाींढर
िासनाने कोणती कारढाई केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०६-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) हे ेींित: खरे ीहे .
(३) ढ (४) पसरढहन वढभागातर्े ऑ्ोसरक्षा ढाहन तपासणी ढायढ
ु ेग पथकामार्ीत सतत केली

िाते. ेिा मदहलाींसाठी िारी केलेल्या परढान्याढरील ऑ्ोसरक्षा पुरूष चालक चालवढत

ेसल्याचे ीढ ल्यास तपासणी मोदहमेमध्ये िोषीींढर कारढाई करून िीं ड ढसली, परढाना
रनलींान तसेच ेनज्ञ
ु प्ती रनलींानाची कारढाई करयात येते.

मदहला परढानानारकाची सरक्षा पुरूष चालक चालवढत ेसल्याााात प्रािे मििक पसरढहन

कायाीलय, मींा
ु ई (पजचचम/पढी) ढ उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, ाोरीढली या कायाीलयात
कोणतीही तक्रार प्राप्त लाली नाही.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
नागपूर जिल्हयातील मच्छीमार सांस्थाांना तलावाच्या वाटपाबाबत
(९)

९६६२५ (२९-१२-२०१७).

श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर पजश्चम) :
ु

सन्माननीय

मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर जिल्हयातील मछीमार सींथाींना तलाढाचे ढा्प िासकीय ीिे िानुसार रनयम ढ

े्ीींचे पालन करून होत ेसताींना िे खील छो्या २६ तलाढाींया ढा्पाची प्रक्रक्रया रािकीय
हतक्षेप ढाढल्यामु े ेडल्याााातची ााा माहे ऑक््ोंार, २०१७ या सरू
ु ढातीस रनििीनास
ीली, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, या तलाढाींसाठी ीढचयक ेसलेले िल्
ु क मछीमार सींथाींनी दिनाींक २९
सप््ें ार, २०१७ रोिी िमा केले होते परीं तु त्यामध्ये रािकीय हतक्षेप ेधिकनक ढाढल्यामु े त्या
सींाींनीत सींथाना ढकी ऑडीर िे यात ीली नाही, हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, मछीमार सींथाींया प्ररतरननीींना तेलग
ीं खेडी, नोतीढाडा, खखडकी, म्कालरी,
खखींडसी, मकरनोकडा या तलाढाया ढा्पासींाींनी सहायक मत्यव्यढसाय वढकास ेधिकनकारी,
नागपर याींनी दिनाींक ०५ ऑक््ोंार, २०१७ रोिी ाैठक ीयोजित केली परीं तु त्यामध्ये सध्
ु िा
रािकीय हतक्षेप ीणखीच ढाढल्यामु े रद्द करयात ीली, हे ही खरे ीहे काय,

(४) ेसल्यास, मछीमार सींथाींया प्ररतरननीींना पाढसा याया हींगामात ढा्प करयात
येणाऱया तलाढाया मिललाढास ाराच वढलींा होत ेसल्यामु े त्याींना १० हिार रूपयाला
मिम णारे मत्याीि ८० ते ९० हिार रूपयाींनी वढकत घ्याढे लागत ेसल्यामु े त्याींचे मोठे
ीधिकथक
ी नक
ु सान होत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

वढ.स. ४२९ (8)
(५) ेसल्यास, चौकिीेींती मछीमार सींथाींना तलाढाया ढा्पाया प्रक्रक्रयेमध्ये रािकीय
हतक्षेप करणाऱया व्यक्तीींया कामाची चौकिी करून त्याींयाढर कारढाई करयाााात
िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(६) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२०-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) नागपर जिल्हयातील ७४ तलाढाींपैकी १७ तलाढाींची ठे का मि
ु त दि. ३० िन २०१६ तर १६
तलाढाींची ठे का मि
ु त दि ३० िन २०१७ रोिी समाप्त लाली ीहे . या ३३ तलाढाींपैकी ३०
तलाढ ठे केनारकाींना ढकी ऑडीर िे यात ील्या ेसन त्यापैकी २९ ठे केनारकाींनी रकमेचा भरणा
केलेला ीहे . उढीरीत एका ठे केनारकाला रकमा भरणा करयाााात क वढले ीहे .
(३)

तेलग
ीं खेडी,

नोतीढाडा,

खखडकी,

म्कालरी,

खखींडसी,

मकरनोकडा

या

तलाढाया

ढा्पासींाींनी जिल्हातरीय तलाढ ठे का समिमतीची ाैठक दि. ०६.१०.२०१७ रोिी ीयोजित
करयात ीली होती. मात्र सिर दिढिी मा. पालकमींत्री नागपर जिल्हा याींचेकडे ेन्य ाैठक
ीयोजित करयात ील्याने तलाढ ठे का ाैठक पुढे ढकलयात येढन सिर ाैठक दिनाींक
१०/१०/२०१७ रोिी घेयात ीली ीहे .
(४) हे खरे नाही.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
(६) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

िृषी सहाय्यिाांच्या मागण्या मान्य िरण्याबाबत.
(१०)

९६७०२ (२७-१२-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) महाराषर राज्य कृषी सहाय्यक सींघ्नेने दिनाींक १२ िुल,ै २०१७ रोिी ढा त्यासम
ु ारास
कृषी ीयुक्त, पुणे याींयासोात प्रलींबात मागयाींााात रनढेिन िे ढन ाैठक घेतली, हे खरे
ीहे काय,

(२) ेसल्यास, कृषी ीयुक्ताींनी ाैठकीत दिलेल्या ीचढासनाींपैकी कोणत्याही ीचढासनाची
ेद्याप पुतत
ी ा लाली नाही, हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करयात ीली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीया ेनुषींगाने कृषी सहाय्यकाींया मागया मान्य करयाााात
िासनाने कोणती कायीढाही केली ीहे ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. पाांडुरां ग र्ांु डिर (१३-०३-२०१८) : (१) महाराषर राज्य कृवष सहाय्यक सींघ्नेया

पिाधिकनकाऱयाींची ाैठक दि.१३ िुल,ै २०१७ रोिी ीयुक्त (कवष) याींचे ेध्यक्षतेखाली घेयात
ीली होती.
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(२), (३) ढ (४) हे खरे नाही.
कृवष सहाय्यक ढ कृवष पयीढेक्षक सींढगाीचे सन
ु ासरत सेढा प्रढेि रनयम-२०१८ दि.२९

िानेढारी, २०१८ रोिी ेधिकनसधिकचत करयात ीलेले ीहे त.

वढत्त वढभागाया मागीििीक

सुचनाींप्रमाणे कृवष वढभागाचा सन
ु ासरत ीकृतीाींन तयार करुन वढत्त वढभागाया मान्यतेस
सािर करयात ीलेला ीहे , कृवष सेढक पिाचा ३ ढषाीचा कींत्रा्ी सेढेचा कालाढनी हा मििक्षण
सेढकाप्रमाणे

ीचढामिसत

प्रगती

योिना

ढ

इतर

सढी

लाभाींसाठी

रामाहय

नरयाााात

िासनतराढर कायीढाही सरु
ु ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िमी पावसामुळे वपिाांचे नुिसान
िालेल्या शेतिऱयाांना अनुदानाचे वाटप िरण्याबाबत

(११)

९७४५७ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ेहमिनगर जिल्हयात सन २०१५ मध्ये लालेल्या कमी पाढसामु े खरीप ढ रब्ाी वपकाींचे

नुकसान लालेल्या ााधिकनत िेतकऱयाींना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान प्राप्त लालेल्या
१३३ को्ी १३ लाख रुपयाींया ेनुिानाचे नेढासा तालुक्यासाठी ५४ को्ीचे ेद्यापही ढा्प
करयात ीले नाही, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय,

(३) ेसल्यास, चौकिीेींती प्राप्त लालेल्या ेनि
ु ानाचे नेढासा तालक्
ु याला ढा्प करयाााात
िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
वढभागीय ीयुक्त, नामििक याींनी दिनाींक २९ एवप्रल, २०१७ ेन्ढये रब्ाी हींगाम सन

२०१५ करीता

रक्कम

रुपये

१३३.१३ को्ी

इतके

ेनि
ु ान ेहमिनगर जिल्हयाकरीता

ेथीसक
ीं ल्पीय प्रणाली (BDS) द्ढारे उपलब्न करुन दिलेले ीहे . सिर ेनि
ु ान दिनाींक २९

एवप्रल, २०१७ रोिीया ीिे िान्ढये तहमिसलिार, नेढासा याींना रुपये ५४,१८,०४,३९६/- वढतरीत
करयात ीलेले ीहे .
नेढासा तालुक्यातील ५ मींड ातील ६० गाढातील हरभरा वपकाया यािया प्राप्त करुन

घेऊन त्यामनन वपक वढमा नारकाचे नाढे ढग न उढीसरत ४९०० इतक्या िेतकऱयाींचा खात्याढर
रक्कम रुपये १२,६३,४९९/- इतकी रक्कम ढगी करयाची कायीढाही सुरु ीहे .
(२), (३) ढ (४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
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झखांडसी तलाव (ता.रामटे ि, जि.नागपूर) स्थाननि मासेमारी सांस्थाांना दे ण्याबाबत
(१२)

९८४५२

(२७-१२-२०१७).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूव

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खखींडसी

तलाढ

(ता.राम्े क,

जि.नागपर)

थारनक

मासेमारी

सींथाींना

मासेमारी

करयाकसरता िे याााातचे प्रकरण प्रलींबात ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, मासेमारी करयाकसरता परढानगी नसल्याने त्याींचेढर उपासमारीची ढे

ीली

ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, िासनाकडन मासेमारीची परढानगी मिम यास क्रकती ेढनी लागेल,
(४) ेसल्यास, परढानगी मिम यास उिीर होत ेसल्याने त्याींचेकसरता रोिगाराचा मागी
उपलब्न करुन िे याााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१२-०३-२०१८) : (१) क्रर्िरमन मल््ीपपीि को-ऑप. सोसा. ने मा. उच
न्यायालय मा
ुीं ई खींडपीठ नागपर येथे खखींडसी तलाढाााात सर् याधिकचका क्र. ६८७२/२०१७ िाखल
केली ीहे . सिर सर् याधिकचका ही मा. उच न्यायालयात प्रलींबात ेसन पुढील तारीख २६
र्ेब्रुढारी, २०१८ ीहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सिर तलाढाााातची मा. उच न्यायालय मा
ुीं ई खींडपीठ नागपर येथे िाखल केलेली सर्

याधिकचका क्र.६८७२/२०१७ रनकाली रनघाल्याढर तलाढ ठे क्याने िे याची कायीढाही सरु
ु करता
येईल.

(४) मा.उच न्यायालयाने खखींडसी तलाढ ठे क्याने िे याया कायीढाहीस थधिकगती दिली ीहे .
त्यामु े सिर थधिकगती िरम्यान मजछमाराींनी मासेमारी परढानेसाठी ेिी केल्यास त्याींना
तात्का

मासेमारी करयाचे परढाने उपलब्न करून िे यात येतील.

(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर िृवष स्वावलांबन योिनेच्या ननिषामध्ये राज्यातील
नगरपाशलिा क्षेत्रातील शेतिऱयाांचा समावेश िरण्याबाबत

(१३)

९९३३१ (२७-१२-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) डॉ. ाााासाहे ा ीींाेडकर कृवष ढाढलींान योिनेया रनकषामध्ये राज्यातील नगरपामिलका
क्षेत्रातील िेतक-याींचा समाढेि होणेकसरता नोरणात्मक रनणीय घेयाााातचे लेखी रनढेिन
लोकप्ररतरननीनी मा.कृवष मींत्री याींना दिनाींक १९ सप््ें ार, २०१७ रोिी ढा त्या सुमारास दिले, हे
खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
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(३) ेसल्यास, चौकिीेींती डॉ.ाााासाहे ा ीींाेडकर कृवष ढाढलींान योिनेया रनकषामध्ये
राज्यातील

नगरपामिलका

क्षेत्रातील

िेतकऱयाींचा

समाढेि

करयाााात

िासनाने

कोणती

कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. पाांडुरां ग र्ुांडिर (२३-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे .
(२) होय.

(३) ढ (४) महाराषर जिल्हा पसरषि ढ पींचायत समिमती ेधिकनरनयम, १९६१ प्रिासकीय क्षेत्रे
४ (१) नुसार जिल्हा पसरषि ढ पींचायत समिमतीचे कायीक्षत्र
े महानगरपामिलके या, नगरपामिलकेया
हद्दी ढग न ेसल्यामु े पींचायत समिमती तराढरुन सिर क्षेत्रातील िेतकऱयाींना लाभ िे णे
ेडचणीचे ठरते.
नगरपामिलका

डॉ. ाााासाहे ा ीींाेडकर कृवष ढाढलींान योिनेया रनकषामध्ये राज्यातील

क्षेत्रातील

िेतकऱयाींचा

समाढेि

होणेकसरता

नोरणात्मक

रनणीय

घेयासाठी

राज्यामध्ये नगरपींचायत ढ महानगरपामिलका क्षेत्रामध्ये क्रकती हेक््र क्षेत्र येते याााातची
मादहती जिल्हा पसरषिे या ेरतसरक्त मुय कायीकारी ेधिकनकारी याींचेकडन कृ वष ीयुक्त
तराढर सींकमिलत करयाची कायीढाही सरु
ु ीहे .

___________

चाांदरू बािार (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील राज्य स्तरीय पशुवैद्यिीय
दवाखान्याची नवीन इमारत बाांधण्याबाबत

(१४)

१००४८८ (२७-१२-२०१७).

िाधव-पाटील (अहमदपूर) :
काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊर्व बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) त े गाढ मरे ना ढ कुर पुणाी तसेच कु-हा ढ तोंडगाढ (ता.चाींिर ाािार, जि.ेमराढती)
येथील राज्य तरीय पिढ
ु ैिकीय िढाखाने ज्या इमारतीमध्ये चालतात त्या िीणी लाल्यामु े

नढीन इमारत तातडीने ााींनयात याव्यात ेिी मागणी मा.पिस
ीं नीन मींत्री याींचेकडे दिनाींक
ु ढ
१९ मे, २०१७ रोिी ढा त्या सम
ु ारास केली, हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(३)

ेसल्यास,

उक्त

पिढ
ु ैद्यक्रकय

िढाखान्याींची

िीणी

लालेल्या

इमारती

तातडीने

ााींनयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०९-०३-२०१८) : (१) हे खरे ीहे .
(२) ढ (३) चाींिर ाािार तालक्
ु यातील तोंडगाढ, त े गाींढ मोहना, कुऱहा ढ कुर पणाी येथील
पिढ
ु ैद्यकीय िढाखाने श्रेणी-१ या इमारतीींचे ााींनकाम करयाकरीता कायीकारी ेमिभयींता,

साढीिरनक ााींनकाम वढभाग, ेचलपर, जि.ेमराढती याींनी ेींिािपत्रके ताींत्रीक मींिरीसह दिली
ेसन त्यानस
ु ार सिर प्रताढास प्रिासकीय मींि री िे यात ीलेली ीहे .
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राज्यतरीय पिढ
ु ैद्यकीय िढाखाना त े गाींढ मोहना ढ कुऱहा येथे नवढन इमारत

ााींनकामाकसरता रू.८१,१२०००/- एढढ्या रकमेस प्रिासकीय मान्यता प्राप्त लाली ीहे . त्यापैकी
५०

्क्के

रक्कम

साढीिरनक

ााींनकाम

वढभागाकडे

ढगी

करयात

ीली

ेसन

ााींनकामाााातया रनवढिा प्रक्रीया साढीिरनक ााींनकाम वढभागाया तराढर सुरू करयात
ीलेली ीहे .

(४) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
मालवण-आचरा (जि.शसांधुदग
ु )व मागाववर िुडोपी-मालवण एसटीला धडि
(१५)

ददल्याने दच
ु ािीस्वाराचा िालेला मत्ृ यू

१००५५८ (०६-०१-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालढण–ीचरा (जि.मिसींनिग
ु )ी मागाीढरून मालढणया दििेने येणाऱया मालढण ीगाराया

कुडोपी–मालढण एस्ीला हडी येथील डोणी ासथाींब्या समोरून येणाऱया िच
ु ाकीने नडक दिल्याचे
माहे ऑक््ोार, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,
(२)

ेसल्यास,

सिर

िघ
ी नेतील
ु ्

िच
ु ाकीढाराया

डोक्याला

ेरतरक्तत्राढाने त्याचा िागीच मत्ृ य लाला, हे ही खरे ीहे काय,

गींभीर

िख
ु ापत

लाल्याने

(३) ेसल्यास, उपरोक्त िघ
ी नेची िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
ु ्

(४) ेसल्यास, चौकिीत काय ीढ न ीले ढ तद्नस
ु ार िासन तराढर कोणती कायीढाही
करयात ीली ढा येत ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) ढ (२) होय.
दि.२७.१०.२०१७ रोिी राज्य पसरढहन महामींड ाया मालढण ीगाराची ास क्र.एम.एच.

२० ाी.एल. १२०९ ही ास कुडोपी-मालढण या मागाीढर नाढत होती. सिरची ास हडी-डोणी

थाींब्याढर ीली ेसता, समोरुन येणाऱया ओमनी गाडीला मो्ार सायकल क्र.एम.एच. ०७ यु
६७४८ ही ओव्हर्े क करत ेसताना महामींड ाया ासया पुढील ाींपरला ीि न प्राणाींरतक

ढरुपाचा ेपघात लाला, सिर ेपघातामध्ये मो्ार सायकल चालक श्री.ेखखलेि कुमार
तेरस, ढय २० याींचा िागीच मत्ृ यु लाला ीहे .

(३) ढ (४) सिर ेपघाताची चौकिी मालढण पोलीस ्े िन याींचेकडन करयात ीलेली
ेसन, त्यामध्ये सिर ेपघातास मो्ार सायकल चालक िााािार ीढ न ील्याने
त्याींयाढर भा.िीं .वढ.कलम ३०४ ए., २७९, ३३७ ढ ३३८ ेींतगीत मो्ार ढाहन कायिा कलम
१९४ ेन्ढये गुन्हा िाखल करयात ीलेला ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
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वपिाांच्या वविासासाठी सहाय्यभूत ठरणारे नोंदणीिृत
वपिवाढ सांिीविे याांना परवानगी दे ण्याबाबत

(१६)

१०१२९५ (२७-१२-२०१७).

श्री.अननल िदम (ननर्ाड), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वपकाींया वढकासासाठी सहाय्यभत ठरणारे नोंिणी कृत वपकढाढ सींिीढके याींना परढानगी
िे यासाठी समिमती थापन करणेााातचा दिनाींक १६ ऑक््ोार, २०१० रोिीचा िासन रनणीय
रद्द करयाचा रनणीय घेतला ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, वपकाींया वढकासासाठी सहाय्यभत ठरणारे ढ िेतकऱयाींची मोठी मागणी
ेसणारे सींिीढके परढाने रद्द करणार ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, सींिीढके याींचे परढाने रद्द केल्यामु े वपकाींचा घसरणारा ििाी ढ कोस णारे
ाािारभाढ ह्यामु े िेतकऱयाींचे होणारे नक
ु सान ्ा यासाठी िासनाने

कोणती उपाययोिना

केली ीहे ढा करयात येणार ीहे ,

(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. पाांडुरां ग र्ुांडिर (२०-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे .

(२) कृवष रनवढषठा कायद्यामध्ये समावढष् नसलेल्या बागर नोंिणीकृत वपक ढाढ सींिीढके ढ

इतर उत्पािनाींना रनयमानुसार परढाना िे ता येत नसल्याने, िासनाने कृवष वढभागाया
परढानानारक िक
ु ानाींमनन ेिा उत्पािनाींया वढक्रीस, दिनाींक ०३/१०/२०१७ रोिीया िासन
रनणीयान्ढये प्ररताींन घातलेला ीहे . ेिा उत्पािनाींना उत्पािन, वढक्री, वढतरण ढ साठढण

परढाने िे याचा ेथढा ेसे परढाने रद्द करयाचा प्रचनच उद््ाढत नाही ेिा उत्पािनाींची
वढक्री कृषी वढभागाया परढानानारक िक
ु ानाींव्यरतसरक्त कींपनीची वढिेष ढरुपाची िक
ु ाने
थापन त्यामनन करता येढ िकेल.

(३) कृषी रनवढषठा कायियामध्ये समावढष् नसलेल्या बागर नोंिणीकृत पीक ढाढ सींिीढके ढ

इतर उत्पािनाींची वढक्री, कृवष वढभागाया परढानानारक िक
ु ानाींव्यरतसरक्त कींपनीया वढिेष

ढरुपाया िक
ु ानाींमार्ीत करयाची मुभा ीहे त्यास िासनाने प्ररताींन घातलेला नाही.
त्यामु े , गरिेनुसार िेतकरी ेिा िक
ु ानाींमनन कृवष रनवढषठाींची खरे िी करु िकतात.

त्यामििढाय, केंद्र िासनाने उत्पािन नोंिणीसींिभाीत National Centre Of Organic

Farming, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture,
Government of India, CGO- II, Kamala Nehru Nagar, Gaziabad- २०१००१, Uttar
Pradesh याींनी Biofertilizers and Organic Fertilizers in Fertilizer (Control) Order,
१९८५ हे ीिे ि माची, २००६ ीखण नोव्हें ार, २००९ मध्ये सन
ु ासरत करुन काढलेले ीहे त. या
प्रचमिलत पध्ितीनस
ु ार नोंिणी लाल्यास वपकढाढ सींिीढकाींचा ििाी उत्तम राहील ढ चाींगले वपक
िेतकऱयाींस मिम े ल. तसेच, िेतकऱयाींची र्सढणक ढ दििाभल होणार नाही.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
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पेण (जि.रायगड) येथील उपप्रादे शशि पररवहन
ववभागातील पदे भरण्याबाबत
(१७)

१०१३३६ (२७-१२-२०१७).

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

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेण (जि.रायगड) उपप्रािे मििक पसरढहन वढभागातील १ उपप्रािे मििक पसरढहन ेधिकनकाऱयासह
५१ पिे मींिर ेसताना केढ

२८ पिे भरली ेसन एकण २३ ेधिकनकारी ढ कमीचाऱयाींची पिे

सरक्त ेसल्यामु े पसरढहन वढभागाया कामात ेनेक ेडचणी रनमाीण होत ेसल्याचे माहे
नोव्हें ार, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, पेण उपप्रािे मििक पसरढहन वढभाग कायाीलयाचा कायीभार ढाढल्याने पनढेल येथे
ढतींत्र कायाीलय सरू
ु करयात ीले ेसन िोन्ही दठकाणी ेधिकनकारी ढ कमीचाऱयाींची कमतरता
िाणढत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, पसरढहन वढभाग हा मो्या प्रमाणाढर महसल मिम ढन िे णारा वढभाग ेसन
ेधिकनकारी ढ कमीचाऱयाींया सरक्त पिाींमु े िासनाचा मोठयाप्रमाणात महसुल ाुडत ीहे , हे ही
खरे ीहे काय,

(४) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून महसुलात ढाढ होयासाठी ेधिकनकारी ढ
कमीचा-याींची सरक्त पिे भरयाााात कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०३-२०१८) : (१) ढ (२) प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, पनढेल या
कायाीलयाची रनमिमीती दि.१७.०८.२०१० रोिीया िासन ीिे िान्ढये करयात ीली ीहे .
दिनाींक ३१.१२.२०१७ रोिी उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, पेण येथे एकुण ६७ मींिर पिाींपैकी

३० पिे सरक्त ेसन प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, पनढेल येथे एकुण ६९ मींिुर पिाींपैकी १९
पिे सरक्त ीहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४) सरक्त पिे भरयाची कायीढाही िासनतराढर करयात येत ेसन महाराषर लोकसेढा
ीयोगास मागणीपत्रे पाठवढयात ीली ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
रा.राहे री ब,ु (ता.शसांदखेड रािा, जि.बुलढाणा) येथील शेतिऱयाांना िालेल्या
नुिसानीचा प्रधानमांत्री पीि ववमा शमळणेबाबत

(१८)

१०१५९९ (२७-१२-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी
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(१) रा.राहे री ाु, (ता.मिसींिखेड रािा, जि.ाुलढाणा) येथील श्री.सभ
ु ाष मानमिसींगराढ िे िमुख,
वढठठल िींकरराढ िे िमुख, पींढरीनाथ मनक
ु रराढ िे िमख
ु , पढन ीाासाहेा सरक्े

या

िेतकऱयाींनी सन २०१६-२०१७ या कालाढनीमध्ये लालेल्या नक
ु सानीचा सरलायन्स इन्िरु न्स
कींपनीकडन प्रनानमींत्री पीक वढमा मिम णेााात तहमिसलिार, मिसींिखेडरािा, जिल्हाधिकनकारी,
ाुलढाणा, कृषी ेधिकनकारी, ाुलढाणा, मा.कृषी मींत्री तसेच पालकमींत्री ीदिकडे माहे सप््ें ार,
२०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान पत्रव्यढहार करुनही ेियाप कोणतीच कायीढाही लालेली नाही, हे
खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकिीेींती उक्त नक
ु सानरामत िेतकऱयाींना त्ढसरत प्रनानमींत्री पीक वढमा
मिम णेााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. पाांडुरां ग र्ुांडिर (२६-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

प्रनानमींत्री वपक वढमा योिना खरीप हींगाम २०१६ ेींतगीत श्री सभ
ु ाष मानमिसींगराढ

िे िमख
ु , वढठ्ठल िींकरराढ िे िमख
ु , पींढरीनाथ मनक
ु रराढ िे िमख
ु , पढन ीाासाहेा सरक्े या

िेतकऱयाींचे थारनक नैसधिकगक
ी
ीपत्ती ेींतगीत नक
ु सान भरपाईााातचे प्रताढ जिल्हा
ेधिकनक्षक कृवष ेधिकनकारी, ाुलढाणा याींचेमार्ीत दिनाींक १.०२.२०१७ रोिी सरलायन्स इन्िुरन्स
कींपनीकडे पाठवढयात ीले.
(२) होय.
(३) सिर प्रकरणी प्राप्त ेहढालानुसार उपरोक्त िेतकऱयाींचे थारनक नैसधिकगीक ीपत्ती
ेींतगीत नक
ु सान भरपाईााात प्रताढाींमध्ये नक
ु सानीचे कारण ेरत पाऊस/पाणी साचल्याने
वपक नष् लाले ेसे नमि
ु केले ीहे .

योिनेया मागीििीक सच
ु नेनसार ेरतढषृ ्ीमु े वपकाींचे लालेले नक
ु सान हे थारनक

नैसधिकगीक ीपत्ती या ाााी ेींतगीत समावढष् नाही. त्यामु े सिर िेतकऱयाींना थारनक
नैसधिकगीक ीपत्ती ेींतगीत ढैयजक्तक तराढर नक
ु सान भरपाई िे य होत नाही.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

वाडा (जि.पालतर) येथील वाडा पांचायत सशमतीच्या गोदामामध्ये आझण
शेतिरी ननवासस्थानी ठे वलेल्या रासायननि खताांबाबत
(१९)

१०१७७५ (२७-१२-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) ढाडा (जि.पालघर) येथील ठाणे जिल्हा मध्यढती ाँकेया समोर ेसलेल्या ढाडा पींचायत
समिमतीया गोिामामध्ये ीखण िेतकरी रनढासथानी ठे ढलेले रासायरनक खत िेतकऱयाींना
ढा्प न करता तसेच पडन ेसल्याचे माहे ऑक््ोार, २०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान
रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
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(३) ेसल्यास, चौकिीेींती ठाणे जिल्हा मध्यढती ाँके या समोर ेसलेल्या ढाडा पींचायत
समिमतीया गोिामामध्ये ीखण िेतकरी रनढासथानी ठे ढलेले रासायरनक खत िेतकऱयाींना
ढा्प न करता तसेच पडन ठे ढलेल्या सींाींधिकनताींढर िासनाने कोणती कारढाई केली ढा करयात
येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. पाांडुरां ग र्ुांडिर (०७-०३-२०१८) : (१) होय. हे खरे ीहे .
(२) होय. प्राथमिमक चौकिी केली ीहे .
(३)

ीदिढासी

उपयोिनेंतगीत

रनढडलेल्या

४१५

लाभार्थयािंपैकी

७

लाभाथी

िेतकऱयाींनी

रासायरनक खत माहे ऑक््ोार, २०१७ पयिंत उचल न केल्याने साठा मििल्लक होता. माहे
डडसेंार, २०१७ ेखेर रनढड केलेल्या सढी लाभार्थयािंनी खत उचल केल्याने ऑक््ोारमध्ये
मििल्लक सा्याचे ढा्प पणी लाले ीहे . त्यामु े कोणाढरही कारढाई करयाचा प्रचन उद््ाढत
नाही.

(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

िाळी-वपवळी टॅ क्सी, ररक्षा याांच्या प्रवासासांदभावत खटुआ
सशमतीने सादर िेलेल्या अहवालाबाबत

(२०)

१०२१९५

(२७-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वषाव

गायिवाड

(धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) साढीिरनक ढाहतक व्यढथेतील का ी-वपढ ी ्ॅ क्सी ढ सरक्षा याींया प्रढासाकरीता
प्रढािाींना सढलत मिम ाढी यासाठी ख्ुी समिमतीने ीपला ेहढाल माहे ऑक््ोार, २०१७
मध्ये ढा त्यासुमारास सािर केला ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,

(३) ेसल्यास,चौकिीेींती ेहढालातील मििर्ारिीींचे ढरुप काय ीहे तसेच भाडे नाकारणाऱया
प्रकाराींना ी ा ासयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३१-०३-२०१८) : (१), (२) ढ (३) राज्यातील ऑ्ोसरक्षा/्ॅ क्सीचे भाडेिर सत्र
वढहीत

करयाकरीता

दि.१३.०४.२०१२

या

िासन

रनणीयान्ढये

श्री.पी.एम.हकीम

याींया

ेध्यक्षतेखालील समिमतीने सािर केलेल्या ेहढालानुसार भाडेिर ढ प्रत्यक्ष भाढढाढ याींचा
तुलनात्मक पुनवढीचार करुन ािललेल्या पसरजथतीनरु
ु प मििर्ारिी करयाकरीता िासनाने

दि.१०.१०.२०१६ चे िासन रनणीयान्ढये राज्यातील ऑ्ोसरक्षा/्ॅ क्सीींचे भाडेिर सत्र
ु वढदहत
करयाकरीता

श्री.ाी.सी.

ख्ुी,

सींचालक,

ेध्यक्षतेखाली समिमती गठीत केली होती.

मा
ुीं ई

रान्सर्ॉमेिन

सपो्ी

युरन्

याींया
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तद्नींतर उक्त समिमतीस महाराषर मिस्ी ्ॅ क्सी रनयम-२०१७ या रनयम ११ नस
ु ार

राज्यात समुचयक ्ॅ क्सीींचे कमाल ढ क्रकमान भाडेिर सुत्र रनजचचत करयाचे कामकाि

दि.०३.०६.२०१७ चे िासन रनणीयान्ढये सोपवढयात ीले. त्यानुसार सिर समिमतीने त्याींचा
ेहढाल दि.०९.१०.२०१७ रोिी िासनास सािर केला ेसन सिर ेहढालान्ढये ्ॅ क्सी ढ
ऑ्ोसरक्षा ढाहन प्रढासाकसरता रात ढ ढािढी भाडे िररचनेची मििर्ारस केली ीहे . तसेच
िरसत्र प्रतावढत केले ीहे .
भाडे नाकारयाया प्रकाराींना ी ा घालयाकसरता सिर समिमतीने जिल्हा तराढर
पोलीस ेधिकनक्षक याींया तसेच ीयक्
ु तालय तराढर पोलीस सह ीयक्
ु त/उपायक्
ु त याींचे

ेध्यक्षतेखाली समिमती नेमन त्याढर मो्ार ढाहन वढभाग, ढाहतक पोलीस, ्ॅ क्सी सरक्षा
सींघ्ना, रामाहक मींच, न.प./म.न.पा. ढ प्रसार माध्यमे याींचे प्ररतरननी रनयुक्त करून िरमहा

ाैठक ीयोजित करून समकक्ष वढषयाया ेनुषींगाने रामाहकामिभमख
ेींमलािाढणीवढषयक
ु
रनणीय रााढाढेत ेिी मििर्ारस केली ीहे .

ेहढालातील मििर्ारिीींढर रनणीय घेयाची ााा िासनाया कायीढाहीखाली ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

िेदारखेडा (ता.भोिरदन, जि.िालना) येथील पशुधन पशुवैद्यिीय
दवाखान्यातील पदे भरण्याबाबत

(२१)

१०३३८० (२९-१२-२०१७).

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

सन्माननीय पशस
ु ांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केिारखेडा (ता.भोकरिन, जि.िालना) येथील पिन
ु न पिढ
ु ैद्यकीय िढाखान्यात पिुनन
पयीढेक्षक नसल्याने पिप
ु ालकाींची गैरसोय होत ेसल्याचे माहे ऑक््ोार, २०१७ मध्ये ढा
त्यािरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, ीिारी पिुननाला उपचारासाठी खािगी पिढ
ु ैद्यकीय तज्ज्ञाींकडे घेढुन िाढे
लागते क्रकींढा ीिारी िनाढरे उपचारावढना परत िातात, हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, पिुनन पयीढक्षकाची पिे ढ ेन्य पिे भरयाााात िासनाने कोणती कायीढाही
केली ढा करयात येत ीहे ,

(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१२-०३-२०१८) : (१), (२) ढ (३) ेींित: खरे ीहे .
१) केिारखेडा, ता.भोकरिन, जि.िालना येथील पिढ
ु ैद्यकीय िढाखाना श्रेणी-२ येथे

पिन
ु न पयीढेक्षकाचे १ पि मींिर ेसन सिर पि सध्या सरक्त ीहे.

२) सिर पिाचा ेरतसरक्त कायीभार मिसपोरा येथील पिुनन पयीढेक्षक याींयाकडे

सोपवढयात ीलेला ेसन, पिढ
ु ैद्यकीय सेढेचे कामकाि सुर ीत सरू
ु ेसन कोणत्याही
पिप
ु ालकाींची ेद्याप गैरसोय होत ेसल्याचे रनििीनास ीलेले नाही.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
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नाशशि जिल््यातील मनमाड, मालेगाव व दे वळा येथील बसस्थानिाांची िालेली दरु वस्था
(२२)

१०३७८१ (२९-१२-२०१७).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) नामििक जिल्ह्यातील मनमाड येथील ासथानकाढर ेढछता ेसल्याचे तसेच
मालेगाढ येथील नढीन ास थानकाया इमारतीचा लॅ ाचा तर कोस ल्याने िोन प्रढािी
िखमी लाल्याचे ढ िे ढ ा ास थानकाढरील िौचालयाींची िरु ढथा लाल्याचे माहे ऑग्सप््ें ार, २०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, याााात िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकिीेींती उक्त ासथानकातील ेढछता, िग
ु िंनी, खड्डे, इमारतीचे

नुतनीकरण, ढछतागह
ु ती या सढी ाााी तातडीने पणी करयाााात
ृ ाींची तातडीने िरु
िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) ढ (३) राज्य पसरढहन महामींड ाया नामििक
वढभागातील मनमाड ासथानकाची िैंनदिन ढछता करयात येत ेसन, ढाहनत ाढरील
खड्डे ाुिवढयात ीले ीहे त. तसेच, ासथानकाचे नुतनीकरण करयासाठीया रनवढिा
मागवढयात ील्या ीहे त.

पाढसामु े मालेगाींढ येथील नढीन ासथानकातील इमारतीया छताचा ३X३ र्ु् एढढा

प्ला्रचा तक
ु डा रनख ला ढ त्याचे तक
ु डे खालन िाणाऱया िोन ेींन व्यक्तीींया डोक्याढर

पडन त्याींया डोक्याला िखमा लाल्या होत्या. सिर िखमी व्यक्तीींना सामान्य रुग्णालय
मालेगाींढ येथे िाखल करुन, राज्य पसरढहन महामींड ाद्ढारे

प्राथमिमक तात्का

ीधिकथक
ी मित

म्हणन प्रत्येकी रु.१०००/- ढ ‘पी’ र्ॉमी िे यात ीला ीहे . सिर घ्नेची नोंि पोमिलस ्े िन
मालेगाींढ येथे करयात ीलेली ीहे . मालेगाींढ येथील ासथानकाढरील खड्डे ाुिवढयात
ीलेले ीहे त.

िे ढ ा येथील ासथानकाची िै नींदिन ढछता करयात येत ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

राज्य पररवहन महामांडळाच्या आगाराांमधील नादरु
ु स्त गाड्याांची योग्य प्रिारे
दरु
ु स्ती िरून वापरात आणण्याबाबत

(२३)

१०४११५

(भोिरदन) :

(२९-१२-२०१७).

श्री.शशवािीराव

िडडवले

(राहुरी), श्री.सांतोष
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दानवे

(१) राज्य पसरढहन महामींड ाया ीगाराींमध्ये पुरेसे याींबत्रकी कमीचारी नसल्यामु े एस्ीया
ताफ्यातील १८ हिार ६१५ ासेसपैकी तब्ाल ७ हिार गाड्या नािरु
ु त लाल्याचे माहे नोव्हें ार
२०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,
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(२) ेसल्यास, प्रत्येक कायीिा ा ढ ीगाराींमध्ये कुिल कमीचाऱयाींेभाढी ेढघ्या १०
मिमरन्ाींमध्ये ासची तात्पुरती िे खभाल ढ िरु
ु ती करून ासेस पाठवढल्या िात ेसतात, हे ही
खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, सिरह गाड्याींची योग्य प्रकारे िरु
ु ती करून ढापरात ीणयाााात िासनाने
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) ढ (३) राज्य पसरढहन महामींड ामध्ये

मींिर

याींबत्रक पिाींपैकी ८७९८ कमीचाऱयाींची कमतरता ीहे . सिरची कमतरता भरुन काढयासाठी
महामींड ाद्ढारे भरतीप्रक्रीया सुरु करयात ीली ीहे .

सद्यजथतीत महामींड ाकडे एकण १८७८३ ढाहने ीहे त. त्यापैकी र्क्त १४७२ ढाहनाींची

वढभागीय कायीिा ाींमध्ये ीर्ीओ पासीींग, पुन:जथतीकरण, इींजिन ािली, ेपघात िरु
ु ती
इत्यािी कामे सरु
ु ीहे त. सिरह कामे पण
ु ी होताच गाडया पुन्हा चालनात ीणल्या िात
ीहे त.

राज्य पसरढहन महामींड ाया ढाहनाींया िे खभालीमध्ये िै रनक तपासणी, ििदिनी
तपासणी, डेपो डॉकीींग, पासीींग, पुन:जथतीकरण इ. ाााीींचा समाढेि ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
बोंड अळी व ओखी वादळात नुिसान िालेल्या शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे णेबाबत
(२४)

१०४८६५ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती दे वयानी र्राांदे (नाशशि मध्य), श्री.सांिय पोतनीस

(िशलना), श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबरू ), डॉ.सांिय रायमल
ु िर

(मेहिर), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.गणपतराव दे शमख
ु
(साांगोले), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.हनुमत
ां डोळस (माळशशरस), श्री.सुभाष उर्व पांडडतशेठ
पाटील (अशलबाग), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-

िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रताप
सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.अननल िदम (ननर्ाड), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी),

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रािेश टोपे (तनसावांगी), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सुरेश
लाड

(ििवत),

श्री.मिरां द

िाधव-पाटील

(वाई),

श्री.ददपि

चव्हाण

(र्लटण),

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), श्री.हसन मश्र
ु ीर्
(िागल), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.योगेश (बाप)ू तोलप (दे वळाली), प्रा.ववरें द्र िगताप
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(धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी), श्री.हषववधवन
सपिाळ

(बुलढाणा),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.बळीराम

शसरसिार

सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(बाळापूर) :

(१) राज्यात कापसाढरील ाोंड े ीमु े नक
ु सान लालेल्या कापस उत्पािक, माढा ीखण
तुडतुडे यामु े

नक
ु सान लालेल्या नान उत्पािक ढ ओखी ढाि ात नक
ु सान लालेल्या

िेतकऱयाींना ढ मजछमार ााींनढाींना नक
ु सान भरपाई िे यासाठी राज्य िासनाने केंद्र िासनाकडे
२४२५ को्ी रुपयाचा मितीचा प्रताढ पाठवढला ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, राज्य िासनाने दहढा ी ेधिकनढेिनामध्ये राषरीय ीपत्ती रनढारण वढभागाया
(एन.डी.ीर.र्) रनकषानस
ु ार वपकाींना मित दिली िाईल ेसे िाहीर केले ीहे , हे खरे ीहे
काय,

(३) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती केंद्र िासनाकडन मिम ालेली मित िेतकऱयाींना ढा्प करयासाठी
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१८) : (१) होय. परीं तु िासनाने दिनाींक २६.०३.२०१८ रोिीया
पत्रान्ढये रु. ३३७३.३१ को्ी रननी मागणीचा सन
ु ारीत प्रताढ केंद्र िासनास पाठवढला ीहे .

(२) ढ (३) होय. यासींिभाीतील ीिे ि दिनाींक १७.०३.२०१८ या िासन रनणीयानुसार रनगीमिमत
केले ीहे त.

(४) केंद्र िासनाकडन ेद्याप रननी प्राप्त लालेला नाही.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
एस टी महामांडळाने िेलेल्या िामाची, खचावची तसेच तेतलेल्या
ननणवयाची श्वेतपबत्रिा िाढण्याबाबत

(२५)

१०५१०७ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),

िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.उन्मेश

पाटील (चाळीसगाव), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), श्री.योगेश
दटळे िर (हडपसर), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यमागी पसरहढन महामींड ाने एस्ी तो्यात ीहे हे कारण िे त कामगाराींचा ढेतनढाढ
प्रताढ

नामींिुर

केला

मात्र

एस्ी

तोट्यात

ेसताना

वढवढन

कामाया

नाढाखाली

महामींड ाकडन ेढातढ खची करयात ेसल्यानेा़ या सढी खचाीची चढेतपबत्रका काढयाची

मागणी एस्ी ढकीस कॉरामेस कडन करयात ील्याचे माहे िानेढारी, २०१८ मध्ये ढा त्या
िरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,
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(२) ेसल्यास, एस्ी महामींड ाने मराठी भाषा दिन १०० को्ी, गणढेि ७३ को्ी, थारक
ीगार ढ्ता ४३७ को्ी ढ ढायर्ाय ५० को्ी ीिी योिनाींसाठी खची केलेले ीहे त, हे ही
खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, एस्ी महामींड ात इलेरॉरनक ममििन रतक्रक्ाींसाठी खासगी कींपनीला मि
ु तढाढ

िे यात ील्याने पढी प्ररत रतक्रक्ासाठी २१ पैसे द्याढे लागत होते मात्र मि
ु तढाढीनींतर ३३
पैसै महामींड

खरे ीहे काय,

िे णार ेसल्यामु े २०० को्ीचा ेरतसरक्त भार सहन कराढा लागत ीहे , हे ही

(४) ेसल्यास, चौकिीेींती या सढी ाााीींया ेनष
ु ींगाने चढेतपबत्रका काढयाााात िासनाने
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) राज्य पसरढहन महामींड ाद्ढारे मराठी भाषा गौरढ दिन सािरा करयाकरीता सन २०१६१७ मध्ये एकण रु.१६,९०,३४७/- एढढा खची करयात ीला ीहे . तसेच, गणढेि खरे िीसाठी
सन २०१७-१८ ढ २०१८-१९ या िोन ीधिकथक
ी ढषाीमध्ये रु.६५ को्ी एढढा खची केलेला ीहे .
राज्य

पसरढहन

महामींड ाची

ासथानके,

कायाीलये

ढ

ासेसया

ढछतेसाठी

राज्यतराढर ३ ढषाीसाठी रु.४४७ को्ीचे काम खािगी कींपनीस िे यात ीले ीहे . तथावप,
महामींड ाने ढायर्ाय योिनेसाठी कोणताही खची केलेला नसन, उल् सेढापुरढठािार सींथेने
महामींड ास महसल दिला ीहे .

(३) ढ (४) सन २००८ साली एस.्ी. महामींड ात “ााींना, ढापरा ढ हताींतरीत करा” या
तत्ढाढर प्रढािाींना रतकी्े िे यासाठी ई्ीीयएम ढापराचा ढ ीगाऊ ीरक्षण प्रकल्पाची
ेींमलािाढणी

करयासाठी

मे.रायमॅक्स

इन्रारक्चर

ॲड

सव्हीसेस

मिल.

या

सेढापुरढठािाराची नेमणक २१ पैसे प्ररत रतकी् िराने करयात ीली. सिर प्रकल्पाचा

कालाढनी डडसेंार, २०१४ मध्ये सींपल्यानींतर प्रकल्पाची गरि वढचारात घेऊन सेढापुरढठािार
कींपनीस प्रती रतकी् २१ पैसे िराने मि
ु तढाढ िे यात ीली. िरम्यानया का ात नढीन
प्रकल्पाची ेींमलािाढणी करयासाठी रनवढिा प्रक्रक्रया राावढयात ीली ढ प्रक्रक्रयेेींती

मे.रायमॅक्स इन्रारक्चर ॲड सव्हीसेस मिल.याींची ााींना, ढापरा ढ हताींतरीत करा या
तत्ढाढर ेींमलािाढणी करयासाठी रु.३३.८० पैसे प्रती ाीओ्ी रतकी् िराने नव्याने रनयुक्ती

करयात ीली. िुन्या ढ नढीन प्रकल्पातील कामाची व्याप्ती ढ ढैमििष्ये ढेगढेग ी ेसन
त्याींची तुलना करणे सींयुक्तीक होणार नाही.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
मक्
ु त ररक्षा परवान्याचे धोरणाबाबत

(२६)

१०६२५९ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन),

श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव),

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां िी),

श्री.उन्मेश

पाटील

(चाळीसगाव), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅड.पराग अळवणी
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(ववलेपाले), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.डड मल्लीिािन
ूव रे ड्डी (रामटे ि), श्रीमती मांदा
म्हात्रे

(बेलापूर),

श्री.वविय

िाळे

(शशवािीनगर),

श्री.सुरेश

(रािूमामा)

भोळे

(िळगाव

शहर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाने गेल्या काही ढषािंपासन मक्
ु त सरक्षा परढान्याचे नोरण ेढलींबाले ेसन हे

परढाने सुरु करताना गरि ढ ाेरोिगाराींना तसेच थारनकाींना प्रानान्य मिम ाढे यासाठी १५ ढषी
ढातव्याची े् घातली ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, परराज्यातन ीलेल्या ेसींय परप्राींरतयाींनी राज्यात एक ते िोन ढषी रादहले
ेसतानाही िलालाींया सहकायाीने ढ ानाढ् कागिपत्राींद्ढारे िा े चे िाखले , रे िनकाडी सािर
करून थारनक ढातव्याचे िाखले मिम वढले, हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, याााात कोकण सरिन सरक्षा-्ॅ क्सी महासींघाने चौकिीची मागणी केली ीहे, हे
ही खरे ीहे काय,
(४) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकिी करून सींाींनीत िलाल ढ ानाढ् परढानानारक
परप्राींरतयाींढर कारढाई करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१६-०४-२०१८) : (१), (२) ढ (३) हे खरे ीहे .
(४) ऑ्ोसरक्षा परढाना प्राप्त करयासाठी ेिीिाराने ाॅि नारण करणे ेरनढायी ेसन ाॅि
प्राप्त करयासाठी १५ ढषे ेधिकनढासाची े् ीहे . ेसे िाखले मल
ु त: महसल वढभागाने िारी

करणे ेमिभप्रेत ेसल्याने कोकण सरिन सरक्षा-्ॅ क्सी महासींघ याींनी प्रािे मििक पसरढहन
कायाीलय, ठाणे याींचेकडे केलेला तक्रार ेिी, म
महसल वढभागाकडे ढगी करयात ीलेले ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

प्रमाणपत्रे पढ
ु ील ीढचयक कायीढाहीसाठी

___________

राज्य पररवहन महामांडळाच्या पण
ु े ववभागातील एस.टी पाशसांग िरण्याबाबत
(२७)

१०६३९२ (०१-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रढािाींची िीढनढादहनी ेसलेल्या एस्ीसाठी उच न्यायालयाने क्रर््नेस ्े ्
रक

उपलब्न ेसल्यामििढाय

एस्ीचे

पामिसींग करता

येणार नसल्याने

राज्य

पसरढहन

महामींड ाया पुणे वढभागाया तब्ाल ७० एस्ी पामिसींग वढना उ्या ेसल्याचे माहे नोव्हें ार,
२०१७ मध्ये ढा त्या िरम्यान रनििीनास ीले हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, पुणे प्रािे मििक ीखण ाारामती उपप्रािे मििक कायाीलयास त्यामु े राज्य पसरढहन
महामींड ाचा करोडो रुपयाींचा महसल ाुडाला ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय,

(४) ेसल्यास, चौकिीेींती त्यानुसार एस्ी पामिसींग करणेसाठी िासनाने कोणती कायीढाही
केली ढा करयात येत ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?

वढ.स. ४२९ (23)
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) दि.०१.११.२०१७ पासन पसरढहन वढभागाया ज्या प्रािे मििक कायाीलयाींमध्ये २५० मी्र
लाींाीचा ब्रेक ्े ् रॅ क उपलब्न नाही, ेिा प्रािे मििक पसरढहन कायाीलयाेींतगीत येणाऱया
ढाहनाींची योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण चाचणी घेता येणार नाही, ेसे ीिे ि मा.उच
न्यायालय, मुींाई याींनी दि.१४.०९.२०१७ रोिी दिले. पुणे ढ ाारामती येथे २५० मी्र लाींाीचा
ब्रेक ्े ् रॅ क उपलब्न नाही. त्यामु े महामींड ाया पुणे वढभागातील ७० ढाहनाींचे पासीींग

उिीरा लाल्याने माहे नोव्हेार, २०१७ मध्ये ढाहन कमतरतेमु े २.६२ लाख क्रक.मी. रद्द होऊन
महामींड ास रु.८३.५५ लाख इतक्या उत्पन्नापासन ढींधिकचत रहाढे लागले ीहे .

(३) ढ (४) मा.उच न्यायालयाया ीिे िाया ेनष
ु ींगाने पुणे ढ ाारामती येथे २५० मी्र
लाींाीचा ब्रेक ्े ् रॅ क उपलब्न नसल्याने, राज्य पसरढहन महामींड ाया पुणे वढभागाची ढाहने
वपींपरी-धिकचच
ीं ढड (मोिी) ढ सोलापर ीर्ीओ येथन पासीींग करुन घेयात ीली ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील भागीदाराांनी भूखांड खरे दी िरताना िेलेला गैरव्यवहार
(२८)

१०६८४४ (०१-०४-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पजश्चम), श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ांु ), श्री.अमर िाळे (आवी),
ु नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ड
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील मोती िस
ु ेिा याींनी २०१४ मध्ये िि
ु ेसा ढ ेन्य भागीिाराींनी

एकबत्रतपणे १५ हिार चौ.र्ु्ाींया प्लॉ् क्र.६२० िी् नीं.७६ हा भखींड खरे िी करताना ानाढ्
सनि ानढन खरे िी केल्याचे माहे िानेढारी, २०१८ ढा त्या िरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे
खरे ीहे काय,
(२)

ेसल्यास,

पुयाया

सी.ीय.डी.

वढभागाने

सनिाींढरील

सह्या

ानाढ्

ेसल्याचे

साींधिकगतल्याने िोषीींढर गुन्हे िाखल करयाााात जिल्हाधिकनकारी ठाणे याींनी सींाींनीताना ीिे ि
दिल्याचे खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, याााात िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती खोट्या सह्या करून सिन ानवढणाऱया सींाींधिकनत ेधिकनकाऱयाींढर
कोणत्या कलमान्ढये गुन्हे िाखल केले ीहे त ढ त्याींयाढर कोणती कारढाई केली ढा करयात
येत ीहे .

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?

वढ.स. ४२९ (24)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१८) : (१), (२), (३) ढ (४) प्लॉ् क्र.६२०, िी् क्र.७६ ह्या
भखींडासींिभाीत

प्राप्त

तक्रारीया

ेनष
ु ींगाने,

चौकिीेींती

जिल्हाधिकनकारी,

ठाणे

याींनी

दि.२६/१०/२०१७ या पत्रान्ढये सींाधिकनताींवढरुद्ध गुन्हे िाखल करयाचे रनिे ि उपवढभागीय
ेधिकनकारी, उल्हासनगर याींना दिले होते. त्यानुसार उपवढभागीय ेधिकनकारी, उल्हासनगर याींनी
दिलेल्या क्रर् याीिीढरुन दि. १०/११/२०१७ रोिी मध्यढती पोलीस ठाणे, उल्हासनगर येथे भािीं वढ

कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ा) सह भ्रष्ाचार प्ररताींन ेधिकनरनयम १९८८ चे कलम १३
(१) (क) (ड) प्रमाणे गुन्हा रजि. नीं.३१५/२०१७ नोंिवढयात ीला ीहे . गुन्ह्याचा तपास
ीधिकथक
ी गुन्हे िाखा, ठाणे िहर याींचक
े डन सरु
ु ीहे . िोन कमीचा-याींवढरुद्ध वढभागीय चौकिी
प्रतावढत करयात ीली ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
धचखली (जि.बल
ु ढाणा) एसटी महामांडळाच्या बसस्थानिाांची
िालेली दरु ावस्था

(२९)

१०७६५४ (०१-०४-२०१८).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), डॉ.शशशिाांत
खेडि
े र (शसांदखेड रािा) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धिकचखली

(जि.ाुलढाणा) एस.्ी. महामींड ाया ासथानकामध्ये ढछतेचा ेभाढ,

िौचालयाची िरु ाढथा, रत्याींची िि
ु ी िा लाली ेसन मोठे मोठे खडडे पडले ेसन प्रढािाींना
त्रास होत ेसल्याचे तसेच धिकचखली

ासथानकाींया पसरसरात बा.ओ.्ी. तत्ढाढर व्याढसारयक

गा े ााींनयासाठी ढ ास थानकाया सींपणी पसरसरातील रते डाींारीकरण करयाााात
मा.थारनक लोकप्ररतरननी याींनी ढारीं ढार मागणी करयात येढनही ेियापी कोणतीही
कायीढाही करयात ीली नसल्याचे माहे डडसेंार, २०१७ ढ िानेढारी, २०१८ मध्ये ढा
त्या िरम्यान रनििीनास ीले हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, सिरील ासथानकाींमध्ये प्रढािाींया सोयी सुवढना पुरवढयाकडे ेधिकनकारी
िल
ी करीत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
ु क्ष

(३) ेसल्यास, चौकिीेींती िासनाने िखल घेऊन धिकचखली एस्ी महामींड ाया ासथानकाींची
लालेली िरु ढथा िर करयासाठी प्रढािाींना ीढचयक सोयी सवु ढना िे याााात,धिकचखली
ासथानकाया पसरसरात व्याढसारयक गा े ढ पसरसरात रत्याींचे डाींारीकरण करयाााात
तसेच या प्रचनाकडे िल
ी करणाऱया सींाींधिकनत ेधिकनकाऱयाींढर कारढाई करयाााात िासनाने
ु क्ष
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?

वढ.स. ४२९ (25)
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१), (२) ढ (३) ाुलढाणा जिल्हयातील धिकचखली

ासथानकाची ढछता दि.०१.१२.२०१७ पासन बब्रक्स इींडडया प्रा.मिल. पुणे या सींथेमार्ीत
करयात येत ीहे . तसेच, ासथानकाढरील िौचालयाची िे खभाल ेखखल भारतीय मेहतर
समाि

सेढा

मींड ,

भुसाढ

याींचेमार्ीत

करयात

येत

ीहे .

धिकचखली

ासथानकाचे

डाींारीकरणाचे काम सन-२००७ साली करयात ीले ेसन, पसरसरातील रत्याींची जथती
सानारण ीहे . ासथानकाढरील खड्डे खडी ढ मरु
ु म ्ाकन ाुिवढयात ीले ीहे त.

धिकचखली येथील ासथानकाची इमारत सुजथतीत ेसन, प्रढािाींना ासयासाठी मिसमें्चे

ाेंच, दहरकणी कक्ष, पोलीस चौकी, वपयाचे पाणी, वढद्यत
व्यढथा इ. सवु ढनाींारोाच
ु
पुतकालय, मोााईल िॉपी, उपहारगह
ृ े (२), सायार कॅर्े, रसढींती गह
ृ , िरु ध्ढनी कक्ष, र्

िक
ु ान, िनरल प्रोजव्हिन, ब्यु्ी पालीर, केि कतीनालय, धिकचक्की ्ॉल इ. ढाखणज्य ीथापना
कायीरत ीहे त. सद्यजथतीत ासथानकामध्ये ाी.ओ.्ी. तत्ढाढर व्याढसारयक गा े ााींनणे
महामींड ाया वढचारानीन नाही.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

नेवासा (जि. अहमदनगर) बस स्थानिाांत अवैध धांदे व गुन्हे गारीमळ
ु े
(३०)

प्रवाशाांमध्ये ननमावण िालेली असरु क्षक्षतता

१०७८९५ (०१-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेढासा (जि.ेहमिनगर) ास थानकाींत ेढैन नींिे चाल ेसन ेढैन नींिे ढ ढाढत्या
गुन्हे गारीमु े प्रढािाींमध्ये ेसुरक्षक्षतता रनमाीण लाल्याचे माहे डडसेंार, २०१७ मध्ये ढा
त्या िरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकिीेींती ास थानकाींतील ेढैन नींद्याढर िासनाने कोणती कारढाई केली
ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२), (३) ढ (४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

सोनई (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथे बेिायदा प्रवासी वाहति
ू सरु
ु असल्याबाबत
(३१)

१०७९०६ (०१-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोनई (ता.नेढासा, जि.ेहमिनगर) येथे पोलीस ठायािेिारया रत्याने िररोि २०० हन
ेधिकनक िीपगाडया ाेकायिा प्रढासी ढाहतक करीत ेसल्याचे माहे डडसेंार, २०१७ मध्ये ढा
त्या िरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,

वढ.स. ४२९ (26)
(२) ेसल्यास, या ाेकायिा प्रढासी ढाहतकीकडे सोनाई पोलीस तसेच ीर्ीओकडन कोणतीच
कारढाई करयात येत नाही, हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती ाेकायिा प्रढासी ढाहतक करणाऱयाींढर िासनाने कोणती कारढाई
केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०४-२०१८) : (१) हे खरे ीहे .
(२), (३) ढ (४) ाेकायिा प्रढासी ढाहतक
ु ीढर पोलीस वढभाग ढ पसरढहन वढभाग याींचेकडन

ढतींत्रपणे कारढाई केली िाते. उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, श्रीरामपर याींया ेधिकननत
ेींमलािाढणी पथकाींमार्ीत सींपणी श्रीरामपर तालुक्यामध्ये

ेढैन प्रढासी ढाहतक करणाऱया

ढाहनाींढर रनयमिमतपणे कारढाई करयात येते.

श्रीरामपर तालक्
ु यात ेढैन प्रढासी ढाहतक करणाऱया ास ढ िीपसदृचय ढाहनाींवढरुध्ि

एवप्रल, २०१६ ते िानेढारी, २०१८ या कालाढनीत ४०४३ ढाहने तपासयात ीली ेसता २०९२
ढाहने िोषी ीढ न ीली ीहे त. ११७ ढाहने े्काढन ठे ढयात ीली ीहे त. तडिोड िल्
ु क

ढ कर ढसलीपो्ी एकण रू.२४.७५ लाख ढसल करयात ीले ीहे . तसेच ६६ ढाहनाींचे परढाने
ढ २८८ ढाहनाींची नोंिणी रनलींबात करयात ीली ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
पुणे प्रादे शशि पररवहन िायावलयात दलालाांमार्वत नागररिाांच्या होणाऱया लुटमारीबाबत
(३२)

१०७९३८ (०४-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय िलाल मक्
ु त करयासाठी पसरढहन कायाीलयाकडन प्रयत्न

लाले मात्र त्यानींतरही पसरढहन ेधिकनकाऱयाींया केबान खालीच िलालाींचा ढाढर ढाढढ लागल्याचे
माहे डडसेंार, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, ीर ्ी ओ कायाीलयाने तब्ाल १६ सेढा ऑनलाईन केला ीहे त, मात्र याााात
नागसरकाींना मागीििीन करयासाठी हेल्प डेक कायाीलयात उपलब्न नाही पसरणामी नागसरकाींना
ऑनलाईन पद्धतीमध्ये येणाऱया ताींबत्रक ेडचणीींमु े िलालाींची मित घ्याढी लागते, हे ही खरे
ीहे काय,

(३) ेसल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय, त्यात काय ीढ न ीले,
(४) ेसल्यास, त्यानुसार प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय िलाल मुक्त करयासाठी कोणती
कायीढाही केली तसेच सींाींधिकनत िोषीढर िासनाने कोणती कारढाई केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ढ (४) प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, पुणे येथे नागसरकाींना उपलब्न करून द्याढयाया
सेढा मध्यथाींमििढाय पणी होयाकसरता खालीलप्रमाणे उपाययोिना करयात ीलेली ीहे .

(१) प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, पुणे येथे ेनज्ञ
ु प्ती वढषयक कामकािासाठी ‘सारथी

४.०’ ढ ढाहन वढषयक कामकािासाठी ‘ढाहन ४.०’ ही ऑनलाईन प्रणाली सरु
ु करयात ीली
ीहे .

सिर प्रणालीद्ढारे ेिीिार ढत: त्याींया सोयीनुसार ऑनलाईन पध्ितीने ेिी सािर

तसेच ऑनलाईन िल्
ु क भरणा करु िकतात. ेिीिाराकडे इीं्रने् सवु ढना उपलब्न नसल्यास

सिर प्रक्रक्रया ‘नागरी सुवढना केंद्रामार्ीत’ पुणी करु िकतात. ेनज्ञ
ु प्ती ेथढा ढाहनाींया
कामकािासाठी ेिीिाराींना कायाीलयात येयाची ेथढा मध्यथाींची मित घेयाची ीढचयकता

रादहली नाही, तसेच ऑनलाईन ेिी ढ िल्
ु क भरल्यानींतर त्याींचे ेिी कायाीलयात िमा केले
िातात.

(२) कायाीलयात ेिी सािर केल्यानींतर त्याींचे काम कोणत्या ्प्प्याढर ीहे . याााातची
मादहती

प्रणालीद्ढारे

पाठवढयात

येतो.

त्याींया
तयार

नोंिणीकृत

लालेले

नोंिणी

मोााईल

क्रमाींकाढर

प्रमाणपत्र/लायसन्स

लघुसि
ीं े ि

पो्ामार्ीत

(एसएमएस)
ेिीिाराया

नोंिणीकृत पत्त्याढर पाठवढयात येते.

(३) यामििढाय ऑ्ोसरक्षा परढान्याचे ेिी, इरािापत्र िे णे, योग्यता प्रमाणपत्र िल्
ु क भरणे

ढ ेपॉइीं्में् घेणे, ढाहनाींचा कर भरणे यासेढा िे खील ऑनलाईन उपलब्न ेसल्यामु े
त्यासाठी कायाीलयात न येता ऑनलाईन सेढेचा नागसरक लाभ घेत ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
अमरावती ते नागपूर या मागाववर पररवहन ववभागाच्या साध्या बसेस सोडण्याबाबत
(३३)

१०९०५७ (०१-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत

(इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेमराढतीढरुन नागपर येथे रात्री ८ ते १२ या िरम्यान िाणाऱया पसरढहन वढभागाया

साध्या ासेसया ऐढिी मििढिाहीया लक्लरी ासेस सोडयात येत ेसल्याने थारनकाींना
ीधिकथक
ी भुििंड सोसाढा लागत ेसन
ु वढद्याथी ढ िेषठ नागसरकाींचे सढलतीचे पासेस ढ रतकी्
ास मिम त नसल्याने वढद्याथी ढ िेषठ नागसरकाींनाही या ासेस त्रासिायक ेसल्याचे माहे
डडसेंार, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, रामामीण भागातील वढद्यार्थयािंना मोलरी, रतढसा, त े गाींढ येथे थाींाा नसणे

क्रकींढा थाींाा ेसल्यास ासेस थाींात नसल्याचे नागसरक ढ वढद्यार्थयािंसाठी त्रासिायक होत ीहे ,
हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, याााात थारनक प्रढािाींनी ढारढाींर थारनक पसरढहन वढभागाकडे तक्रारी
करुनही याााात कायीढाही करयात ीलेली नाही, हे ही खरे ीहे काय,
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(४) ेसल्यास,चौकिीेींती ेमराढतीढरुन नागपर येथे पसरढहन वढभागाया साध्या ासेस
सोडयाााात तसेच रामामीण भागातील वढद्यार्थयािंना मोलरी, रतढसा, त े गाींढ येथे ास थाींाा
करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) नाही.
नागपर येथे िाणाऱया रात्री ८ ते १२ ढा. या िरम्यान परतढाडा-ढनाी १९.४५ ढा.,
ेमराढती-ीढी २०.०० ढा., िेगाींढ-नागपर २०.०० ढा., मोलरी-मििरगाींढ २०.०० ढा., ेकोलानागपर २०.४५, २१.१५, २२.१५ ढ तेल्हारा-नागपर १२.०० ढा. ेिा साध्या ासेस उपलब्न
ीहे त. राज्य पसरढहन महामींड ाया मििढिाही

ासेसमध्ये सद्या वढद्याथी ढ ज्येषठ

नागसरकाींना सढलत िे यात येत नाही.
(२), (३) ढ (४) ेमराढती ते नागपर या मागाीढर नाढणाऱया महामींड ाया सढी ासेसींना
मोलरी, रतढसा, त े गाींढ येथे ेद्याढत ासथानक ेसन तेथे ासथाींाा िे यात ीलेला ीहे .
सिर ासथाींब्याींढर सका ी ०६.०० ते रात्री १०.०० ढा. पयिंत ढाहतक रनयींत्रकाची रनयुक्ती
करयात ीलेली ेसन, या दठकाणी ासेस थाींावढयाााात सढी ीगाराींना सचना िे यात
ीलेल्या ीहे त. तसेच, महामींड ाद्ढारे ेमराढती-रतढसा करीता रात्री ०८.४५ ढा. ची रामामीण
सानी ास र्ेरी सरु
ु करयात ीली ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
िल्याण बस डेपोतील सुववधाांिडे व स्वच्छतेिडे दल
व होत असल्याबाबत
ु क्ष
(३४)

१०९०६४ (०१-०४-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कल्याण ास डेपोची इमारत १९७२ मध्ये उभारयात ीली या इमारतीचे रक्चर ऑडी्
करणे ीढचयक ीहे , पसरढहन वढभागाया िल
ु क्षी क्षततेमु े ेनेक दठकाणी छताींचे प्ला्र
पडले ीहे , डेपोतील चालक ढाहकाींची सींया १५० इतकी ेसन डेपोतील ासगाड्याींची सींया
७० ीहे , डेपोतील ढ डेपोया ााहे रून येणाऱया ास गाड्याींची सींया २७० इतकी ीहे , कल्याण
हे रे ल्ढे ढ रते ढाहतक
ु ीचे िींक्िन ेसन तेथील एस.्ी डेपोतील सवु ढनाींकडे ढ ढछतेकडे
िल
ी होत ीहे
ु क्ष

ेसे रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, कल्याण डोंबाढली पसरढहन सेढेला दिलेल्या ास थाींब्याींिढ

कचरा िा ला

िातो ढ त्या नुराचा त्रास प्रढािाींना सहन कराढा लागतो, ास ााहे र पडतात तेथे मदहलाींकसरता
ेसलेले िौचालय गैरसोयीचे ीहे त्यामु े त्याींची कुचींाना होते, हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, डेपो ढछतेचे काम खािगी कामगाराींकडन करून घेतले िाते, डेपोला िर
दिढसाला ४ ते ५ लाखाींचे उत्पन्न ेसतानाही प्रढिाींची गैरसोय होत ीहे , हे ही खरे ीहे
काय,
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(४) ेसल्यास, याढर िासनाने कोणती उपाययोिना केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) कल्याण ासथानकातील कचराकींु डी महानगरपामिलकेने उचलन नेली ीहे . त्यामु े सिर

दठकाणी उघडयाढर ्ाकयात ीलेला कचरा ढाऱयाने उडन िात ेसल्यामु े तो िा यात
येत होता. सद्यजथतीत महानगरपामिलकेस महामींड ाया दि.१७.११.२०१७ या पत्रान्ढये
कचराकींु डी पुन्हा ठे ढयाााात वढनींती करयात ीली ेसन, कचरा न िा याााात
सींाींधिकनताींना

सचना

िे यात

ीलेल्या

ीहे त.

सिर

ासथाींब्याढरील

मदहला

प्रढािाींसाठी

पुरवढयात ीलेले प्रसाननगह
ृ गैरसोयीचे नाही.

(३) कल्याण ीगारातील ासथानकाची सार्सर्ाई ही रनमील भारत सेढा भाढी सींथेकडन
मोर्त करयात येत ीहे . तसेच, ीगार कायीिा ा, कायाीलय, ीगार कायीिा े तील
प्रसाननगहृ , ासेस इ. ची मे. बब्रक इींडडया मिल. या खािगी सींथेकडन सार्सर्ाई करुन
घेयात येत ीहे . तसेच, ासथानकात प्रढािाींया सोयीसाठी ीसनव्यढथा, प्ररतक्षालय,
ढाहतक

रनयींत्रण

कक्ष,

सींगणकीय

ीरक्षण

व्यढथा,

वढद्युत

व्यढथा,

उपहारगह
ृ ,

पुतकालय, र् िक
ु ान, रसढींतीगहृ , पासील कायाीलय, पोमिलस ाुथ, वपयाया पायाची सोय
इ. सोयी ीहे त. त्यामु े प्रढािाींची गैरसोय होत नाही.

(४) कल्याण ीगारातील ासथानकाया इमारतीचे रक्चरल ऑडी् मे, २०१६ मध्ये करुन
घेयात ीले, त्यामध्ये इमारतीचे ेत्याढचयक िरु
ु तीचे काम करणे सच
ु वढयात ीले होते.

सिर इमारत र्ार िुनी ेसल्याने, त्याचे प्लॅ ्र काही दठकाणी ग न पडत ेसल्याचे लक्षात
ील्याने ते काढन घेयात ीलेले ीहे . सिर ासथानकाची पुनाािंनणी करुन त्यादठकाणी
ेद्याढत ासपो्ी ची ीखणी करणेसाठी तज्ञ प्रकल्प व्यढथापन सल्लागार सींथेची नेमणक
करयासाठी िाहीर रनवढिा मागवढयात ील्या ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
राज्य िृषी मूल्य आयोगाचे िायावलय व त्याची व्यवस्थेबाबत
(३५)

१०९५४६ (०१-०४-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्य सरकारने दिनाींक १ िुलै, २०१७ रोिी ढा त्यासुमारास राज्यात पदहल्याींिाच राज्य
कृषी मल्य ीयोगाची रनमिमीती केली, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, राज्य िासनामार्ीत िेतमालाया भाढाााात केंद्र सरकारला मििर्ारस करणे हे
राज्य कृषी मल्य ीयोगाचे महत्ढाचे काम ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, राज्य कृषी मल्य ीयोगाचे कायाीलय राज्यात ेद्याप कोठे ही सरु
ु लाले नाही,
हे ही खरे ीहे काय,
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(४) ेसल्यास, सिर ीयोगाचे कायाीलय ढ त्याची व्यढथा याााात िासनाने कोणती
उपाययोिना केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. पाांडुरां ग र्ुांडिर (२७-०४-२०१८) : (१) कृषी वढभागातील िेतमाल भाढ समिमतीचे रुपाींतर
राज्य कृवष मल्य ीयोगात दि. २३ एवप्रल, २०१५ या िासन रनणीयान्ढये करयात ीलेले
ीहे , हे खरे ीहे .
(२) होय.
(३) हे खरे नाही, राज्य कृषी मल्य ीयोगाचे कायाीलय हे सर. एच. सी. दिनिॉ बाजल्डींग, २
रा मा ा, हारनीमन सकील िढ , र्ो्ी , मुींाई-२३. येथे सरु
ु ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथील बस स्थानि पररसरातील खड्डे बि
ु वुन
इतर सोई सुवधा दे ण्याबाबत

(३६)

१०९७३७ (०१-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपर, (जि.सोलापर) येथील महाराषर राज्य पसरढहन महामींड ाया ास थानक
पसरसरात िागो-िागी खड्डे ेसल्यामु े , नु ीमु े नागसरकाींचे ीरोग्य ढ ेपघात होयाची
िक्यता रनमाीण लाल्याचे दिनाींक ०६ नोव्हें ार, २०१७ रोिी ढा त्यासुमारास रनििीनास ीले
ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, महाराषर पसरढहन वढभाग याींनी पींढरपर ास थानकातील खड्डयाींााात ढ
इतरही ेसवु ढनाींााात प्रढािाींनी ढ थारनक नागसरकाींनी सींाींनीत पसरढहन वढभागातील
प्रिासनाकडे ढे ोढे ी वढनींती, ीींिोलने केली ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, याााात िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती महाराषर पसरढहन वढभाग याींनी पींढरपर येथील ास थानक
पसरसरातील खड्डे ाुिवढयाााात ढ पसरसरातील इतर सोई-सुवढना करयाााात िासनाने
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
(३)

ढ

(४)

सिर

दठकाणी

ढाहनत ाचे

िासन

रननीतन

काँक्री्ीकरण

करणेसाठी

रु.३,५५,४६,३२७/- एढढया रकमेचा प्रताढ जिल्हाधिकनकारी, सोलापर याींचेमार्ीत वढभागीय
ीयुक्त पुणे याींचेकडे दि.०५.०२.२०१८ रोिी सािर करयात ीला ीहे .
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तसेच,

सद्यजथतीत ासथानकातील खड्डे मरु
ु म, खडी ढ रामी्ने भरुन घेयात ीले ीहेत.
ासथानकाढर

लाई्,

पींख,े

पायाची

व्यढथा,

प्रसाननगहृ ,

दहरकणी

कक्ष,

ीसनव्यढथा, प्ररतक्षालय, ीरक्षण व्यढथा इ. सोयी उपलब्न ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________

मांचर (जि.पण
ु े) येथील एस.टी.बस स्थानिामधन
ू सोडण्यात येणाऱया
बससेवा गाडयाांच्या अननयशमततेबाबत

(३७)

१०९७८५ (०१-०४-२०१८).

(इस्लामपूर),
(िोरे गाव) :

श्री.वैभव

वपचड

श्री.ददलीप वळसे-पाटील
(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(आांबेगाव),

श्री.ियांत

(शहापूर),

श्री.शशशिाांत

पाटील
शशांदे

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींचर (जि.पुणे) येथील एस.्ी. ास थानकामनन ीिाािया ४० गाढाींमध्ये वढद्याथी,
व्यापारी ढगी, सढीसामान्य िनतेया सोयीसाठी ाससेढा सरु
ु करयात ीली ीहे , हे खरे ीहे
काय,

(२) ेसल्यास, प्रत्यक्षात मात्र एस.्ी. ासेस वढदहत ढे ापत्रकानुसार सोडयात न येणे,
वढद्यार्थयािंया महावढद्यालयाया सका ी ढे े नुसार स्
ु त नसल्याने पासनारक वढद्याथी
वढिेषत: वढद्याथींना त्याचा त्रास सहन कराढा लागतो, हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, एस.्ी.ासेस वढदहत केलेल्या ढे ापत्रकानुसार सोडयात काय ेडचणी ीहे त,

(४) ेसल्यास, एस.्ी.ासेस ढे याढे ी सोडयाया दृष्ीने वढद्याथीनी दिनाींक ३ िानेढारी
२०१८ रोिी ढा त्या सुमारास मींचर ढाहतक रनयींत्रकास घेराढा घातला होता, हे ही खरे ीहे
काय,

(५) ेसल्यास, याााात िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(६) ेसल्यास, चौकिीेींती एस.्ी.ास ढे ापत्रकानस
ु ार ढे याढे ी सोडयाया दृष्ीने
िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(७) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) ढ (४) सिर कालाढनीत मो्या प्रमाणात प्रासींधिकगक करार, ढाहतक कोंडी ढ
चालक/ढाहक याींची गैरहिेरी यामु े ासेसची रनयमिमतता वढक ीत लाली होती. त्यामु े
दि.०८.०१.२०१८ रोिी प्रढासी ढ वढद्यार्थयािंनी मींचर येथे ीींिोलन केले होते.

(५) ढ (६) मींचर ासथानकाढरुन चालवढयात येणाऱया रामामीण भागातील सढी र्े ऱया रनयमिमत
ढ रनयोजित ढे े ढर सोडयाचे लेखी ीिे ि ीगार व्यढथापक, नारायणगाींढ ढ रािगरु
ु नगर
याींना वढभागीय कायाीलयाकडन िे यात ीलेले ीहे त.
(७) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
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बनावट िागदपत्रे दे ऊन शमळववलेले ररक्षा टॅ क्सी परवाने रद्द िरणेबाबत
(३८)

११०३४५ (०१-०४-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सरक्षा ढ ्ॅ क्सीसाठी व्याढसारयक परढाने पाच ढषाीसाठी त्याींना व्यढसाय
करयासाठी दिला िातो, तो परढाना िस
ु ऱयाला भाड्याने िे ता येत नाही, ेसा राज्य
पसरढहनचा रनयम ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, राज्य पसरढहन कायाीलयात खो्ी ढ ेपणी कागिपत्रे िे ढन ज्याींनी ्ॅ क्सी ढ
सरक्षाचे परढाने काढले ीहे त ढ ज्याींनी सरक्षा ्ॅ क्सीया नोंिी केल्या ीहे त, त्या सरक्षा ्ॅ क्सी
नोंिी कमी कराव्यात ेसे ढे्नी लोनचे ेधिकनकारी याींनी ीिे ि दिले ीहे त, हे ही खरे ीहे
काय,
(३) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती उक्त सरक्षा ढ ्ॅ क्सीींचे परढाने रद्द करयाााात तसेच राज्य
पसरढहन कायाीलयात खो्ी ढ ेपणी कागिपत्रे िे ढन ज्याींनी ्ॅ क्सी ढ सरक्षाचे परढाने काढले
ीहे त ेिा सींाींधिकनत िोषीींढर कारढाई करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा
करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१६-०४-२०१८) : (१) ढ (२) हे खरे ीहे .
(३) ढ (४) मो्ार ढाहन ेधिकनरनयम, १९८८ ढ त्याखालील रनयमाींमध्ये परढाना करारनाम्याढर
िे याची कोणतीही तरति नाही. खो्ी ढ ेपणी कागिपत्रे सािर करुन ज्याींनी ऑ्ोसरक्षाचे
परढाने ढ इरािापत्र प्राप्त केले ीहे त ेिा प्रकरणाींची र्ेरतपासणी करयात येढन ेिीिाराची
ेनज्ञ
ु प्ती, ढाहनाची नोंिणी, परढाना इ. प्रमाणपत्रे ानाढ् कागिपत्राींया ीनारे प्राप्त केल्याचे
ीढ ु न ील्यास सिर परढाने

रद्द करयाची कारढाई करयात येते.

(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
शशरोळ (जि.िोल्हापरू ) तालक्
ु यात परतीच्या पावसामळ
ु े
शेती व र्ळवपिाांचे नुिसान िाल्याबाबत

(३९)

११०४५२ (०१-०४-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मििरो
पाढसामु े

(जि.कोल्हापर) तालुक्यात माहे ऑक््ोार, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान परतीया

ऊस लागढडीची ढाढ ख्
ुीं ली ेसन द्राक्षाागा उिध्ढत लाल्या, भईमग ढ

सोयााीनसह रोपढाद्काींचे मोठया प्रमाणात

नक
ु सान लाले, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, यात क्रकती िेतकऱयाींचे नक
ु सान लाले ढ त्याची पाहणी िासनाने केली ीहे
काय,
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(३) ेसल्यास, या नक
ु सानरामत िेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई िे याााात िासनाने कोणती
कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१८) : (१) ढ (२) कोल्हापरसह मििरो

तालुक्यात माहे

ऑक््ोार, २०१७ मध्ये लालेल्या परतीया पाढसामु े ऊस, द्राक्ष, सोयााीन ढ इतर वपकाींचे
मिम न ९९.५९ हे क््र क्षेत्राचे २८५ िेतकऱयाींचे नक
ु सान लाले ेसल्याचे रनििीनास ीले ीहे .

(३) दिनाींक २७ ऑक््ोार, २०१७ रोिीया िासन पत्रान्ढये ऑक््ोार, २०१७ मध्ये परतीया
पाढसामु े

लालेल्या

िेती

ढ

र् वपकाींया

नक
ु सानीचे

पींचनामे

करुन,

वपकाींया

नुकसानीााातचा ेहढाल िासनास सािर करयाााातया सचना क्षेबत्रय ेधिकनकाऱयाींना िे यात
ील्या होत्या.

सिर मादहती सींकमिलत करयाचे काम प्रगतीपथाढर ेसन या सींिभाीत प्राप्त होणाऱया
मादहतीया ेनष
ी
मित िे याााातचा रनणीय घेयाची ााा
ु ींगाने नक
ु सानरामताींना ीधिकथक
प्रतावढत ीहे .

(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

वधाव जिल््यात एसटी आगाराांत सजु स्थतीत नसलेल्या बसेस ग्रामीण भागात सोडल्याबाबत
(४०)

११०८२३ (०१-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणताट) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ढनाी जिल्ह्यात सढी एस्ी ीगारात सुजथतीत नसलेल्या ासेस कायीरत ेसन या ासेस
रामामीण भागात िािा सींयेने सोडल्या िात ेसल्याचे माहे नोव्हें ार, २०१७ मध्ये ढा
त्यािरम्यान रनििीनास ीले ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, या सुजथतीत नसलेल्या गाड्यामु े प्रढािाींना ेनेक ेडचणीींना सामोरे िाढे
लागत ेसन ास नािरु
ु ती लाल्यास पायपी् कराढी लागते, हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, रामामीण भागात सुजथतीतील ासेस सोडयाची मागणी नागसरकाींनी ढारीं ढार
केली ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(४) ेसल्यास, उक्त मागणीनुसार चाींगल्या जथतीतील ासेस रामामीण भागात सोडयाााात
िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) ढ (२) नाही.
(३) मा.वढनानसभा सिय (दहींगणघा्) याींनी नढीन ासेस उपलब्न करुन िे याची वढनींती
दि.१८.१२.२०१७ रोिीया पत्रान्ढये केलेली ीहे .
(४) सद्यजथतीत ढनाी वढभागाकडे २९९ ासेस उपलब्न ीहे त. सिर ासेसची िे खभाल/िरु
ु ती
राज्य पसरढहन महामींड ाया रनयतकालीक िे खभाल कायीक्रमाींतगीत केली िाते.

वढ.स. ४२९ (34)
तसेच, महामींड ाची ढाहने सुजथतीत ठे ढयाकरीता सिर ढाहनाींचे िरढषी ीर्ीओ

पासीींग करुन घेयात येते. त्याचप्रमाणे पुन:जथतीकरण करयात येते, त्यामध्ये िै रनक,
ििदिनी, त्रैमामिसक िे खभालीचा समाढेि ीहे . ीगारातील ढाहनाींचा तार्ा ेधिकनक सक्षम

राहयासाठी नढीन ढाहनाींचा पुरढठा ढाहन उपलब्नतेनुसार करयात येतो ढ मि
ु तााह्य
लालेली ढाहने मोडडत काढयात येतात.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

पररवहन ववभाग बल
ु ढाणा अांतगवत वविास िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४१)

११०९४१ (०४-०४-२०१८).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाुलढाणा येथील पसरढहन वढभागाया हलगिीपणामु े कायीरींभ ीिे ि लालेल्या चार को्ी

रूपयाींची वढवढन वढकास कामे प्रलींबात ेसल्याची ााा दिनाींक १५ िानेढारी, २०१८ रोिी ढा
त्यासुमारास रनििीनास ीली ीहे , हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, उपरोक्त ााात िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकिीेींती कायीरींभ ीिे ि लालेल्या चार को्ी रूपयाया वढवढन वढकास कामे
सुरू करयात हलगिीपणा करणाऱया सींाींनीताींढर कारढाई करयाााात तसेच वढवढन वढकास
कामे सरू
ु करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) ढ (३) ाुलढाणा वढभागाेींतगीत िासन रननीतन मिसींिखेडरािा, िे ऊ गाींढरािा ढ नाींिरु ा

ासथानकाींचे ीढारास कींु पणमिभींत ााींनकाम करयाचे कायाीरींभ ीिे ि िे यात ीलेले ेसन,
ही कामे प्रगतीपथाढर ीहे त.

लोणार, मिसींिखेडरािा, खामगाींढ ढ ेमडापर ासथानकाचे ीनुरनकीकरण/ििाीढाढ/

पुनाािंनणी करयाया कामाचे कायाीरींभ ीिे ि िे यात ीलेले ेसन, मिसींिखेडरािा, ेमडापर
ढ लोणार या ासथानकाया कामासाठी मे.ीकी ेसोमििएट्स, औरीं गाााि या ढातुवढिारिाची
रनयुक्ती केली ीहे .

ााींनकाम परढानगीसाठी सींाींधिकनत नगरपामिलका/ रामामपींचायत याींचेकडे सरतसर ेिी

करयात ीले ीहे त.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

लाांिा (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यात वादळीवाऱयासह पडलेल्या मस
ु ळधार
(४२)

पावसामळ
ु े तराांचे िालेले नि
ु सान

१११३६० (०१-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व
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(१) लाींिा (जि.रत्नाधिकगरी) तालक्
ु यात माहे िुल,ै २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान ढाि ीढाऱयासह

पडलेल्या मस
नार पाढसामु े गढाणे गाढातील १३ ेींितः घराींचे सम
ु
ु ारे ३१ लाख ६७ हिार
रुपयाींचे नक
ु सान लाले होते, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, उपरोक्त गढाणे गाढातील घराींया लालेल्या नक
ु सानीचा तलाठयाींनी पींचनामा

करुन नमि
ु करयात येऊनही ेियाप िासनाकडन नक
ु सान भरपाई मिम ालेली नाही, हे ही
खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकिीेींती नक
ु सानरामताींना तात्का
कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,

नक
ु सान भरपाई िे याााात िासनाने

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०४-२०१८) : (१), (२), (३) ढ (४) रत्नाधिकगरी जिल्ह्यातील लाींिा
तालुक्यातील मौिे गढाणे येथे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये ेरतढषृ ्ी ढ ढाि ामु े १३ घराींचे ढ
एका समाि मींदिराचे ेींित: ेसे एकण रु.२,९१,४५०/- एढढे नक
ु सान लाल्याचे रनििीनास

ीले. सिर १३ घराींचे ढ एका समाि मींदिराचे तलाठी, गढाणे याींयामार्ीत पींचनामे करयात
ीले ेसन िासन रनणीय दिनाींक १३.०५.२०१५ ेन्ढये ेींित: नुकसान लालेल्या १२ घराींया
सींाींधिकनत ीपिरामताींना एकण रुपये ३९,९००/- एढढया मितीचे ढा्प करयात ीले ीहे .

उढीसरत एका घराचे ीढचयक कागिपत्र सींाींधिकनताींनी िासनिमा केले नसल्याने त्याींना
मित िे यात ीली नाही.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
अिोला (जि.अिोला) येथे नवीन बसेस तातडीने दे ण्याबाबत
(४३)

११२२२३ (०१-०४-२०१८).

श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ेकोला (जि.ेकोला) येथे नािरु
ु त लालेल्या पसरढहन महामींड ाया ासेस रत्याढर
नाढत ेसल्यामु े प्रढािाींना नोका रनमाीण लाला ेसल्याचे माहे िानेढारी, २०१८ मध्ये ढा
त्यािरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, नढीन ासेसचा पुरढठा करयासींिभाीत ेकोला येथील पसरढहन महामींड ाया
वढभागाने िासनाकडे पाठपुराढा करुन िे खील नढीन ासेस न िे याची कारणे काय ीहे त,

(३) ेसल्यास, ेकोला येथे नढीन ासेस तातडीने िे यासींिभाीत िासनाने कोणती कायीढाही
केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास,वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) ढ (३) राज्य पसरढहन महामींड ाद्ढारे ेकोला वढभागास सन २०१५ ते िानेढारी, २०१८ या
कालाढनीत एकण ९१ नढीन ासेस िे यात ील्या ेसन, त्यामध्ये १५ मििढिाही ासेसचा
समाढेि ीहे . तसेच, सिर कालाढनीत ेकोला वढभागातील एकण ४९ िुन्या ासेस मोडडत
काढयात ीलेल्या ीहे त.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
नाशशि जिल््यात ओखी वादळ, बोंडअळी ने नुिसान िालेल्या
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई न शमळाल्याबाबत

(४४)

११३६७१ (०१-०४-२०१८).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्नर) :

सन्माननीय मदत

व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामििक जिल्ह्यात ओखी ढाि , ाोंडे ी ने नक
ु सान लालेल्या १४२ गाढाींतील िेतकऱयाींना
ेद्यापही नक
ु सान

भरपाई िे यात

ीली नसल्याचे

माहे

िानेढारी, २०१८ मध्ये ढा

त्यािरम्यान रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, ाोंडे ीने नक
ु सान लालेल्या क्षेत्राींचे ेद्यापही पींचनामे ााकी ेसल्याने ेींरतम
नुकसान रनजचचती ेद्यापही लालेली नाही, हे ही खरे ीहे काय,
(३)

ेसल्यास,

सिरचे

पींचनामे

करून

तातडीने

मित

मिम ाढी

याकसरता

थारनक

लोकप्ररतरननी ढ िेतकऱयाींनी ढारीं ढार लेखी ढा तोंडी रनढेिनाद्ढारे मागणी केलेली ीहे , हे ही
खरे ीहे काय,
(४) ेसल्यास, उक्त मागणीया ेनष
ु ींगाने िासनाने काय कायीढाही केली ढा करयात येत
ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१८) : (१), (२), (३) ढ (४) नामििक जिल्ह्यात ओखी ढाि

ढ

ाोंडे ीमु े नक
ु सान लालेल्या क्षेत्राचे पींचनामे करुन, नुकसानरामत िेतकऱयाींना तातडीने
मित िे याााातची थारनक लोकप्ररतरननी ढ िेतकऱयाींची रनढेिने प्राप्त लाली ेसल्याचे
रनििीनास ीले ीहे .

त्याेनष
ु ींगाने िासन रनणीय दिनाींक २१.०२.२०१८ ेन्ढये ओखी चक्रक्र ढाि

ढ त्यामु े

ीलेल्या ेढे ी पाढसामु े नामििक वढभागातील नक
ु सान लालेल्या नक
ु सानरामत िेतकऱयाींना
मित म्हणन रु. २,३७,३७,०००/- एढढा रननी वढतरीत करयात ीलेला ीहे . तसेच िासन

रनणीय दिनाींक १७.०३.२०१८ ेन्ढये, खरीप २०१७ मध्ये ाोंडे ीया प्रािभ
ु ाीढामु े कापस
वपकाींचे लालेल्या नक
ु सानीपो्ी ढ तुडतुडे क्रकडीया प्रािभ
ु ाीढामु े नान वपकाींया लालेल्या
नुकसानीपो्ी ााधिकनताींना मित िे याााातचा नोरणात्मक रनणीय घेयात ीलेला ीहे .
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

वढ.स. ४२९ (37)
मांचर (ता.आांबेगाव,जि.पुणे) येथील एस.टी.बस स्थानिात ड्रेनेि पाईपलाईन र्ुटल्याने
पररसरात दग
ं ीचा त्रास प्रवाश्याांना होत असल्याबाबत
ु ध

(४५)

११३६९९ (०१-०४-२०१८).

(इस्लामपरू ),
(िोरे गाव) :

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

श्री.ददलीप वळसे-पाटील
(शहापरू ),

श्री.वैभव

वपचड

(आांबेगाव),

श्री.ियांत

(अिोले),

श्री.शशशिाांत

पाटील
शशांदे

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींचर (ता.ीींाेगाढ, जि.पण
ु े) येथील एस.्ी.ास थानकात गेली ६ मदहन्यापासन ड्रेनेि
पाईपलाईन र्ु्ल्याने पसरसरात मोठया प्रमाणात िग
ु िंनीचा त्रास प्रढाचयाींना होत ीहे , हे खरे
ीहे काय,

(२) ेसल्यास, त्यात ाेढारस िनाढरे ,भ्क्या कुत्राींया ढाढरामु े प्रढािी याींना नाहक त्रास
सहन कराढा लागत ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, मींचर ासथानकात मोठया प्रमाणात ेनधिकनकृत ढाहने पाकी करणे, त्यामु े
एस.्ी.ास चालकाींना गाडी चालवढयाचा त्रास सहन कराढा लागतो, हे ही खरे ीहे काय,

(४) ेसल्यास, याााात थारनक प्रढाचयाींनी तसेच िनतेनी ीगार प्रमख
ु ाींकडे ढारीं ढार तक्रारी
करुनसध्
ु िा कोणतीच कायीढाही केली िात नाही, हे ही खरे ीहे काय,
(५) ेसल्यास, याााातची सढीसानारण कारणे काय ीहे ,

(६) ेसल्यास, मींचर एस.्ी.ास थानकात गैरसोयी िर करयाााात तसेच भ्क्या
िनाढराींचा ाींिोात करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(७) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) नाही.
राज्य पसरढहन महामींड ाया मींचर ासथानकामनन रामामपींचायतीया म
ु य ड्रेनेिला

िोडणारी पाईपलाईन माहे डडसेंार, २०१६ मध्ये ता
ुीं लेली (चोकेप) होती. सिरची पाईप राज्य
पसरढहन महामींड ाद्ढारे तात्का

सार् करुन साींडपायाचा मागी पुढढ
ी त करुन घेयात ीला

ेसल्यामु े प्रढािाींना ेथढा थारनकाींना त्रास लालेला नाही.
(२) नाही.

(३), (४) ढ (५) मींचर ासथानकाया ााहे र मोठया प्रमाणात िक
ु ानाींचे ेरतक्रमण ेसल्यामु े
महामींड ाया ासचालकाींना गाडी ढ ढताना त्रास होतो.

सिरााात प्रढािाींया तोंडी तक्रारीींढरुन ासथानकाया ााहे र मिभींतीला लागन ेसलेली

ेनधिकनकृत ेरतक्रमणे ह्वढयाााात महामींड ाया दि.२८.०२.२०१८ या पत्रान्ढये

मींचर

पोलीस ्े िन याींना क वढले ीहे . तसेच, ासथानकाढरील ढाहनत ासाठी रनवढिा प्रक्रक्रया
सुरु केली ीहे .

(६) मींचर ासथानकाढर प्रढािाींसाठी प्रसाननगहृ , ीसन व्यढथा, उपहारगह
ृ , पाणपोई इ.
सोयी-सुवढना

िे यात

ील्या

ीहे त.

तसेच

ेनधिकनकृत

व्यक्तीीं/भ्क्या

िनाढराींचा

ासथानकाींढरील प्रढेि ाींि होयासाठी ासथानकाया पढ
ु ेक डील ाािला कींु पणमिभींतीचे काम
चाल ीहे .

(७) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

वढ.स. ४२९ (38)

मौिे वातदडी (ता.चाांदवड, जि.नाशशि) येथील आांदोलनित्याव ववद्याथी व पालिाांवर आगार
प्रमुखाांमार्वत चाांदवड पोशलस स्टे शनमध्ये गुन्हे दाखल िरण्यात आल्याबाबत
(४६)

११४०२७ (०१-०४-२०१८).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) मनमाड (ता.नाींिगाढ, जि.नामििक) ीगाराची ास मौिे ढाघिडी (ता.चाींिढड) येथे हात
िाखढनही थाींात नसल्याने माहे डडसेंार, २०१७ मध्ये ढा त्यािरम्यान वढद्याथी ढ पालकाींनी
राता रोको ीींिोलन करून ास थाींावढयाची मागणी केली होती, हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त ीींिोलनकत्याी वढद्याथी ढ पालकाींढर ीगार प्रमुखाींमार्ीत चाींिढड
पोमिलस ्े िनमध्ये गुन्हे िाखल करयात ीले ीहे , हे ही खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, या प्रकरणी ीींिोलनकत्यािंढर गुन्हे िाखल करयाची कारणे काय ीहे त,

(४) ेसल्यास, सिरह गुन्हे मागे घेऊन वढद्याथी ढ पालकाींया मागणीनस
ु ार ास गाड्या
थाींावढयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) राज्य पसरढहन महामींड ाकडे ेसे रनढेिन प्राप्त
लालेले नाही.
(२), (३), (४) ढ (५) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
उपप्रादे शशि पररवहन िायावलयातून दलालाांना हद्दपार िरण्याबाबत
(४७)

११४१०७ (०१-०४-२०१८).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उपप्रािे मििक पसरढहन कायाीलयातन एिीं्ाना (िलालाींना) हद्दपार करयासाठी त्याींचेढर
खींडणीसारखे गुन्हे िाखल करयाचे ीिे ि पसरढहन ीयक्
ु त डॉ.गोडाम याींनी सढी प्रािे मििक ढ
उपप्रािे मििक पसरढहन ेधिकनकाऱयाींना दिले होते, हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, परभणी (जि.परभणी) येथील उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलयाचे ीढारात
िेकडो

एिीं्

ीिही

सढीसामान्य

नागसरकाींची

ल्
ु

करीत

ेसल्याााातची

तक्रार

नागसरकाींमार्ीत जिल्हाधिकनकारी, परभणी याींचेकडे केलेली ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास,चौकिीेींती उपप्रािे मििक पसरढहन कायाीलयातन एिें्ाना (िलालाींना) हद्दपार
करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही केली ढा करयात येत ीहे ,
(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?

वढ.स. ४२९ (39)
श्री. ददवािर रावते (१६-०४-२०१८) : (१), (२) ढ (३) होय.
(४) राज्यातील सढी रनयींत्रक ेधिकनकाऱयाींना पसरढहन कायाीलयामध्ये ेनधिकनकृत येणाऱया
व्यजक्तींकडन नागसरकाींची र्सढणक

लाल्यास

िोषीढर गुन्हे िाखल कराढेत याााात पसरढहन

ीयुक्त कायाीलयाने दि.१५.०७.२०१७ रोिीया पत्रान्ढये

सचना िारी केल्या ीहे त.

परभणी येथील उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय िलाल मक्
ु त करयात याढे, ेिा

ीियाचे रनढेिन दि.०४.०८.२०१७ रोिी जिल्हाधिकनकारी, परभणी याींना दिले होते. सिर
रनढेिनाया ेनुषींगाने िासक्रकय िुल्काव्यरतसरक्त िािा

पैिाची मागणी केल्यास ेनधिकनकृत

व्यजक्तींवढरुध्ि पोलीस वढभागाकडे तक्रार करू िकतात, ेसे दि.२९.०८.२०१७ रोिीया पत्रान्ढये
सींाींधिकनताींना क वढले ीहे .
तसेच उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलयातील पसरसरात ेनधिकनकृत

व्याढसारयकाींना

पायाींि घालणेााात उप प्रािे मििक पसरढहन कायाीलय, परभणी याींनी दि.१८.१२.२०१७ ढ
दि.२१.०२.२०१८ रोिी ढसरषठ पोमिलस रनसरक्षक, नढा मोंढा पोलीस ्े िन

याींना क वढले

ीहे .
पसरढहन कायाीलयातील

कामाींकरीता नागसरकाींना मध्यथाकडे िायाची गरि पड नये

या दृष्ीने वढवढन उपाययोिना करयात ीलेल्या ीहे त. ज्यामध्ये मागीििीन कक्ष, एक
खखडकी योिना, ऑनलाईन ेपॉईं्में्, ढेासाई्मध्ये र्ॉम्सी ढ कायीपध्ितीची मादहती ढ
कायाीलयात लाढलेल्या मादहती र्लकाींचा समाढेि करयात ीलेला ीहे .
तसेच

पसरढहन

कायाीलयात

कामकािासाठी

‘सारथी

४.०’

ढ

ढाहन

वढषयक

कामकािासाठी ‘ढाहन ४.०’ ही ऑनलाईन प्रणाली सरु
ु करयात ीली ीहे . सिर प्रणालीद्ढारे

ेिीिार ढत: त्याींया सोयीनस
ु ार ऑनलाईन पध्ितीने ेिी सािर करू िकतात तसेच

ऑनलाईन िल्
ु क भरणा करु िकतात. ेिीिाराकडे इीं्रने् सवु ढना उपलब्न नसल्यास सिर
प्रक्रक्रया

“नागरी

सवु ढना

केंद्रामार्ीत”

पण
ु ी

करू

िकतात.

ेनज्ञ
ु प्ती

ेथढा

ढाहनाींया

कामकािासाठी ेिीिाराींना कायाीलयात येयाची ेथढा मध्यथाींची मित घेयाची ीढचयकता
रादहली नसन एकण ३४ सेढा ऑनलाईन करयात ील्या ीहे त.
(५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________
राज्य पररवहन महामांडळातांगत
व आगार पररसरात व्यापारािररता
ददव्याांगाांना आरक्षण दे ण्याबाबत
(४८)

११५३६१ (०४-०४-२०१८).

िाधव-पाटील (अहमदपरू ) :
काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊर्व बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य पसरढहन महामींड ा ेींतगीत ीगर पसरसरात व्यापाराकसरता दिव्याींगाींना ३ ्क्के
ीरक्षण

िे णे ीखण ेींन कणीानीर दिव्याींगाींना रे ल्ढे

प्रढासामध्ये

सढलत िे याााात

ेन्नत्याग ीींिोलनािरम्यान वढसस ेचलपर याींना दिलेल्या ीचढासनानुसार मा.मुयमींत्री
महोिय तसेच मींत्री ीखण सधिकचढ याींया सोात लालेल्या दिनाींक २४ ऑग्, २०१७ रोिीया

वढ.स. ४२९ (40)
ाैठकीत लालेल्या रनणीयाची ेींमलािाढणी न करणाऱया ेधिकनकाऱयाींढरील कारढाई तसेच ेन्य
मागयाााात ेद्यावप कोणतीही कायीढाही न लाल्याााात थारनक लोकप्ररतरननी याींनी मींत्री
महोिय याींया िालनात ेथीसक
ीं ल्पीय ेधिकनढेिना िरम्यान दठय्या ीींिोलन करयाााात लेखी
इिारा दिला ीहे , हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, याााात िासनाने दिलेल्या ीचढासन ीखण कायीढाहीााात तसेच प्रलींबात
प्रचनाींया ेींमलािाढणीााात िासकीय यींत्रणाींकडन ीढाढा घेतला ीहे काय,
(३) ेसल्यास, या प्रलींबात प्रचनाींची ेींमलािाढणी करयाााात िासनाने कोणती कायीढाही
केली ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) ढ (३) राज्य पसरढहन महामींड ाया ढाखणज्य ीथापना कायीपध्ितीनुसार एकुण ३८३५
ीथापना कायीरत ेसन, त्यातील २१७ म्हणिेच ५.६ ्क्के ीथापना ेपींगाींसाठी राखीढ
ठे ढयात ीलेल्या ीहे त. सिरचे ीरक्षण ेपींग कायियानुसार ठे ढयात ीलेले ीहे .

तसेच, भारतीय रे ल्ढे पसरषि सींघ (IRCA) याींचेद्ढारे ेींन कणीानीर दिव्याींगाींना रेल्ढे

प्रढासामध्ये सढल िे याााातची तरति ेगोिरच करयात ीलेली ेसन, सिर ाााीींवढषयीचे
रनणीय घेयाचे प्राधिकनकार भारतीय रे ल्ढे पसरषि सींघ (IRCA) याींनाच ीहे त.
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
एसटी महामांडळाच्या िमवचाऱयाांची खािगी एिन्सीिडून
तेण्यात आलेल्या पररक्षेत िालेला गैरप्रिार

(४९)

११५९०७ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एस्ी महामींड ाया कमीचाऱयाींची खािगी एिन्सीकडन ेमिलकडेच घेयात ीलेल्या

पसरक्षेया िरम्यान औरीं गाााि जिल्ह्यात सढी परीक्षाथींची िन्मतारीख दिनाींक १० ऑक््ोार,
१९९० ेिी एकच छापली ेसल्याचे रनििीनास ीले, हे खरे ीहे काय,
(२) ेसल्यास, राज्यभर उमेिढाराींची एकच िन्मतारीख किी काय ेस िकते ेसा प्रचन
रनमाीण लाल्याने एस्ी कमीचाऱयाींमध्ये प्रचींड ेसींतोष पसरला ेसन त्याींनी िासनाकडे तक्रार
नोंिढली ीहे , हे ही खरे ीहे काय,
(३) ेसल्यास, राज्यात हिारो वढद्याथी या परीक्षेला ासले ेसताना परीक्षेचे रनयोिन
करणाऱया खािगी सींथेढर िासनाने काय कारढाई केली ीहे ढा करयात येत ीहे ,
(४) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२५-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
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मात्र, राज्य पसरढहन महामींड ाकडे ेिी तक्रार प्राप्त लालेली ीहे .
(३) सिर पसरक्षेसाठी राज्य पसरढहन महामींड ाद्ढारे खािगी सींथेची रनढड करयात ीली
होती, सिर सींथेकडन उमेिढाराींची ढैयक्तीक मादहती भरताना ताींबत्रक चक
लाली ीहे .
ु

ओ खपत्रात दि.१०.१०.१९९० ेिी मिस्ीम िनरे ् तारीख नमि ेसल्याची ााा रनििीनास
ील्यानींतर ााह्य सींथेस ही त्र्
ु ी िर करयाया सचना िे यात ील्या. मात्र त्याच ढे ी

पसरक्षेची तारीख निीक ेसल्याने, तोपयिंन्त सुनारीत हॉल परमिम् तयार करणे ााह्य सींथेला

िक्य नव्हते. ही ााा लक्षात घेऊन खातेेींतगीत उमेिढाराींना महामींड ाया ओ खपत्राया
ीनारे पसरक्षेस ास ियाढे, ेिा सचना ााह्य सींथेस िे यात ील्या होत्या. त्यामु े हॉल

परमिम्ढर दि.१०.१०.१९९० ही िन्म तारीख नमि करयात ीली ेसली तरी, महामींड ाया
कोणत्याही उमेिढाराला पसरक्षेस ासयापासन ढींधिकचत रहाढे लागले नाही. पसरक्षा सींपल्यानींतर
ााह्यसींथेने वढभाधिकगय कायाीलयाकडन प्रमाखणत करुन घेयात ीलेल्या मादहतीया ीनारे
परीक्षा दिलेल्या महामींड ाया सढी कमीचाऱयाींचा डा्ााेस ेद्याढत करुन घेतला ीहे .
(४) प्रचन उद््ाढत नाही.
___________
बल
ु ढाणा आगार व ववभागातील एस.टी बसेसना
नवीन टायर उपलब्ध िरण्याबाबत

(५०)

११५९६४ (०१-०४-२०१८).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाुलढाणा ीगारातील २७ तर ाुलढाणा वढभागातील ७० एस. ्ी. ासेस ्ायर ेभाढी

उ्या ेसल्याची ााा दिनाींक १७ र्ेब्रुढारी, २०१८ रोिी ढा त्यासुमारास रनििीनास ीली ीहे,
हे खरे ीहे काय,

(२) ेसल्यास, ाल
ु ढाणा ीगारातील ८९ पैकी २७ ासेस उ्या ेसल्याने प्रढासी ढाहतक
व्यढथेढर त्याचा पसरणाम लाला ीहे , हे खरे ीहे काय,

(३) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ीहे काय,
(४) ेसल्यास, प्रतुत प्रकरणी िोषी ेधिकनका-याींवढरूध्ि कोणती कारढाई करयात ीली ढा
करयात येत ीहे ,

(५) नसल्यास, वढलींााची कारणे काय ीहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०४-२०१८) : (१) होय.
सिर कालाढनीत राज्य पसरढहन महामींड ाया ाुलढाणा ीगारात २६ ासेस ढ ाुलढाणा

वढभागातील सरासरी ५१ ासेस नढीन ्ायर उपलब्न नसल्यामु े ढ ्ायर िे खभालीकरीता
मागीाींि होत्या.
(२) नाही.
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सिर कालाढनीत ाुलढाणा ीगाराद्ढारे प्रढासी ढाहतक सरु ीत सुरु होती. कारण

महामींड ाया प्रत्येक ीगार ढ वढभागाींमध्ये ासगाडयाींची िे खभाल, ्ायरची िरु
ु ती या
कामाींसाठीया कालाढनीत रनयताींपेक्षा िात ासेस उपलब्न ेसतात, त्यामु े

प्रढासी

ढाहतकीढर त्याचा पसरणाम होत नाही.
(३), (४) ढ (५) प्रचन उद््ाढत नाही.

___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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