अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ऊस व भात या वििाांची लागवड िरण्यास बांदी घालण्याबाबत
(१)

४२६३२ (२८-०४-२०१६).

श्री.अस्लम
(सांगमनेर) :

शेख

(मालाड

श्री.जयिुमार गोरे

िश्श्चम),

श्री.सुननल

(माण), श्री.अममन िटे ल (मुांबादे वी),

प्रभू

(ददांडोशी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जममनीतील पाण्याची पातळी प्रचींड प्रमाणात खाली गेलेल्या व पाण्यात
मयाादेपेक्षा अधिक फ्लुराईड क्षार असलेल्या महाराषरातील भागात ऊस व भात या पपकाींची
लागवड करण्यास बींदी घालण्यासाठी राज्य सरकारने िोरणात्मक ननणाय घ्यावा अशी

महत्वपुणा सुचना हररत लवादाने राज्य सरकारला केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रश्नाबाबत

राज्यशासनाने

कोणता

अींमलबजावणी करण्यात आली आहे काय,

ननणाय

घेतला

व

त्यानुसार

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. िाांडुरां ग फांु डिर (२८-०५-२०१८) : (१) होय.

(२) हररत लवादाच्या ननणायानुसार भुजल सव्क्षण यींरणेणेने राज्यातील १६ जजल्हयामध्ये पाणी

परीक्षण केले आहे . सदर सव्क्षणामध्ये पाण्यातील फ्लोराईडचे प्रमाण हे पीक पध्दतीशी
सींबींधित नसून भौधगलक स्त्रणेोत आहे .

तथापप, ऊस पपकाला मोठया प्रमाणावर पाणी लागत असल्याने ऊस पीकाखालील क्षेरणे

पवहीत कालाविीत सक्ष्
ू म मसींचनाखाली आणण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू प्रिानमींरणेी कृषी मसींचन

योजनेंतगात राबपवण्यता येणाऱ्या ननयममत केंद्र पुरस्त्कृत सूक्ष्म मसींचन येाजने व्यनतररक्त ऊस
उत्पादन शेतकऱ्याींना सवलतीच्या व्याज दराने कजा उपलब्ि करुन दे ण्याची येाजना राज्य
शासनाने आखलेली आहे . सदर योजनेंतगात शेतकऱ्याींना २% दराने कजा उपलब्ि करुन दे ण्यात
येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (2)
वद
ृ ाांवन टािळी (ता.िेळािुर, श्ज.यवतमाळ) येथील धरणग्रस्त शेतिऱयाांना
जममनीचे वाटि िरण्याबाबत

(२)

४९६०५ (२०-०४-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व िुनववसन

(१) वद
ृ ाींवन ्ाकळी (ता.केळापुर, जज.यवतमाळ) येथील िरणग्रस्त्त १२ शेतकऱ्याींना १२० एकर
जमीनीचे वा्प करण्यात आले असन
ू या जमीनीमध्ये परीश्रम करून जमीन लावगडी खाली

आणली असताना गेल्या ३० वषाापासुन जमीन "ह" वगाामध्ये असल्यामळ
ु े त्याींना जमीन
मालकीचा हक्क न ममळाल्यामळ
ु े त्याींना शासनाच्या पवपवि ममळणाऱ्या योजनापासन
ु वींचीत
राहावे लागत असल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदा शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िरणग्रस्त्त शेतकऱ्याना वा्प करण्यात आलेल्या “ह” वगा जमीनीचे मालकी
हक्काचे भुमी स्त्वामी पट्टे अदयाप पयात

दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने मालकी हक्काचे भूमी स्त्वामी पट्टे दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत िाटील (१२-०६-२०१८) : (१) मौजा वद
ृ ाींवन ्ाकळी येथील १२ शेतकऱ्याींना १२०
एकर जमीनीचे वा्प करण्यात आले होते ही बाब महसूल दस्त्तवेजावरुन ददसून येत नाही.
परीं तु सदर जमीन वदहती करीत असल्याचे ननदशानास आले आहे.
(२) व (३) हे खरे नाही.

सदर क्षेरणेावर मालकी हक्काबाबत रे कॉडा नुसार प््याबाबत कोणताही पुरावा नाही. मारणे

सदर क्षेरणेावर सींबींधिताींची वदहती ददसून आली

(४) सदर जमीन कोणत्या अधिकाराने वहीत करीत आहे याबाबत कोणताही परु ावा महसल
ू ी
रे कॉडावर आढळून आलेला नाही. त्यामुळे जमीनीच्या मालकी हक्काचे भूस्त्वामी प््े करण्याचा
प्रश्न उद्ावत नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववदभावतील श्जल्ह्यासाठी प्रिल्हिग्रस्त प्रमाणित्र शेतिऱयाांना दे ण्याबाबत
(३)

६९३१५

(२७-०१-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड िश्श्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हिूरी) :
सन्माननीय मदत व
िुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जजल््यातील खडकपूणाा प्रकल्पासाठी जमीन सींपादीत केलेल्या शेतकऱ्याींना

प्रकल्पग्रस्त्त प्रमाणपरणे दे ण्यासाठी एक हे क््रच्या आतील ककीं वा एक हे क््र पेक्षा जास्त्त पण

पव.स. ४३८ (3)
लागवडी योग्य नसलेल्या शेतकऱ्याींना प्रकल्पग्रस्त्त प्रमाणपरणे दे ता येते, या जाचक तरतुदीमुळे
बहुसींख्य शेतकरी प्रकल्पग्रस्त्त प्रमाणपरणेापासन
ू वींधचत असल्याचे माहे गगस्त््, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पवदभाातील जजल््यासाठी वरील जाचक तरतद
ू मशथील करुन प्रकल्पग्रस्त्त
शेतकऱ्याींना प्रकल्पग्रस्त्त प्रमाणपरणे दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत िाटील (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
ज्या शेतकऱ्याींच्या जममनी प्रकल्पाच्या साींडवा ककीं वा पुच्छ कालव्यासाठी सींपाददत

करण्यात आलेल्या आहे त त्याींना पूवी प्रकल्पग्रस्त्त प्रमाणपरणे दे ण्यात येत नव्हते.

शासन

ननणाय महसूल व वन पवभाग, सींकीणा -२००३/६५७/प्र.क्र.३५०/र-१, दद.२३.८.२००४ अन्वये
प्रकल्पग्रस्त्त प्रमाणपरणे दे ण्याची तरतद
ू करण्यात आली आहे.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही

___________
िोल्हहािरू ववभागाच्या ववभागप्रमख
ु ाांना ननलांबबत िरुन ववभागाची चौिशी िरणेबाबत
(४)

८६३४५ (१४-०८-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हहािूर उत्तर) :

सन्माननीय

िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पररवहन मींडळाचे कोल्हापूर पवभागाचे पवभागप्रमुख याींना ननलींबबत करुन
कोल्हापूर रा.प. कोल्हापूर पवभागाची लाचलुचपत प्रनतबींिक कायाालयामार्ात चौकशी करणेबाबत
पनतत पावन सींघ्ना, कोल्हापूर याींनी ददनाींक २५ एपप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींना लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानस
ु ार या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
पनतत पावन सींघ्ना याींनी जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींना दद.२५.०४.२०१७ रोजी ननवेदन

ददलेले आहे . सदर ननवेदन जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींच्या दद.०६.०१.२०१८ रोजीच्या परणेान्वये
राज्य पररवहन महामींडळाच्या कोल्हापूर पवभागास प्राप्त झाले आहे .

(२), (३) व (४) सदरबाबत चौकशी केली असता, ननवेदनामध्ये केलेल्या आरोपात तथ्य
नसल्याचे आढळून आले, त्यामळ
ु े कायावाहीचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ४३८ (4)
भोिर (श्ज.नाांदेड) तालुक्यात िीिववमा योजनेत सुलभता आणण्याबाबत
(५)

९९३७५ (२७-१२-२०१७).

उत्तर) :

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भोकर (जज.नाींदेड) तालक्
ु यात सींभाव्य पीक नक
ु सानीत मदत दे ण्याच्या उद्देशाने सरु
ु

केलेल्या पीकपवमा योजनेची वेबसाई् ननकामी ठरल्याने शेतक-याींची गैरसोय होत असून
तहमसल, सेतूकेंद्र व तलाठयाकडे वारीं वार जावे लागत असल्याचे माहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका ७/१२ वरील पेरणी केलेल्या पपकासाठी एकबरणेत रक्कमेचा पवमा भरण्याचा
ननयम असन
ू सध्
ु दा वेगवेगळया पपकाींसाठी वेगवेगळा अजा भरावा लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यामुळे शेतक-याींचा वेळ व पैसा खची पडत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यामळ
ु े शासनाने पीकपवमा योजनेत सुलभता आणण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. िाांडुरां ग फुांडिर (१४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार खरीप हीं गाम २०१७ पासून पपक पवमा योजनेंतगात केंद्र

शासनाच्या पपक पवमा पो्ालच्या माध्यमातन
सहभाग घेणे बींिनकारक करण्यात आले.
ू
बँकामध्ये होणारी गदी ्ाळण्यासाठी

शेतकऱ्याींचे पवमा प्रस्त्ताव जस्त्वकारण्यासाठी आपले

सरकार सेवा केंद्राना प्राधिकृत करण्यात आले होते. बँका तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामार्ात
शेतकऱ्याचे अजा जस्त्वकारण्यात आलेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.
पपक पवमा पो्ा लच्या माध्यमातुन पवमा प्रस्त्ताव जस्त्वकारताींना शेतकऱ्याना

७/१२

उताऱ्यावरील ज्या पपकाींसाठी पवमा सींरक्षण घ्यावयाचे आहे त्या सवा पपकाींसाठी एकच अजा
भरणे व एकबरणेत पवमा हप्ता भरण्याची सुपविा उपलब्ि आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) पपक पवमा योजनेंतगात पपक पवमा पो्ालच्या माध्यमातन
ू “बँका” तसेच “आपले सरकार”
सेवा केंद्रामार्ात शेतकऱ्याचे अजा जस्त्वकारले जातात. पपक पवमा पो्ा लवर येणाऱ्या ताींरणेीक
अडचणी दरू करणे, तसेच, पो्ा लची क्षमता वाढपवणेबाबत केंद्र शासनास प्रस्त्ताव सादर
करण्यात आलेला आहे.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

औरां गाबाद ववभागात डडश्जटल नोंदणी िरण्याबाबत
(६)

१००५०८ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांदीिानराव भम
ु रे (िैठण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री
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(१) औरीं गाबाद पवभागात वाहन नोंदणी करताना पूवी कागदावर नोंदणी व्हावयाची पण सन

२००७ पासून डडजज्ल पद्धत आल्याने स्त्मा्ा काडा स्त्वरुपात नोंदणी ममळू लागली त्यामुळे सवा
मजकुर सुरक्षक्षत व हाताळण्यास सोपा झाला व सवा मादहती एका चीप वर येऊ लागली पण
सदर पद्धत अचानक बींद पडून औरीं गाबाद पवभागात साध्या ए ४ कागदावर नोंद सरू
ु झाली
त्यामुळे प्रमाणपरणे असुरक्षक्षत व वापरायला कदठण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मुींबईसह इतर जजल््यात स्त्मा्ा काडा व औरीं गाबाद पररवहन पवभागात मारणे साध्या

कागदावर लाखो रुपये ककीं मतीच्या वाहनाींची नोंद अशी पवधचरणे तर्ावत होत असल्याने
वाहनिारक नाराज आहे त हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती औरीं गाबाद पवभागात दे खील डडजज्ल नोंदणी करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
वाहन नोंदणीपरणे स्त्मा्ा काडावर जारी करण्याबाबतचा सेवापुरवठादारासोबतचा करार

नोव्हें बर, २०१४ मध्ये सींपुष्ात आल्यामुळे नोंदणी प्रमाणपरणे स्त्मा्ा काडा ऐवजी पूवम
ा ुद्रीत
सींगणकीय स्त््े शनरीवर दे ण्यात येत होते. नवीन वाहन प्रणाली सरु
ु केल्यानींतर सदर नोंदणी
प्रमाणपरणे ए-४ आकाराच्या कागदावर दे ण्यात येत असले तरी या नोंदणीप्रमाणपरणेामध्ये
क्यु.आर.कोड ची सुरक्षा अींतभत
ुा असल्याने ते सुरक्षक्षत आहे .

आजममतीस औरीं गाबाद येथे वाहन नोंदणी प्रमाणपरणे स्त्मा्ा काडा स्त्वरुपात जारी करण्यास

सुरुवात झाली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रादे मशक पररवहन कायाालय, औरीं गाबाद येथे वाहन नोंदणी प्रमाणपरणे स्त्मा्ा काडा
योजना दद.११.१२.२०१७ पासून सरु
करण्यात आली आहे . त्यामुळे प्रश्न उद्भवत नाही.
ु
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भुसावळ येथे उििररवहन िायावलय स्थािन िरण्याबाबत
(७)

१०४७५६ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पररवहन कायाालय जळगाव याचे पवभाजन करुन भुसावळ येथे उपपररवहन कायाालय
स्त्थापन करण्याबाबत शासकीय स्त्तरावर बैठका होवन
ू अहवाल मागपवण्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, भुसावळ येथे उपप्रादे मशक कायाालय सुरु करण्याबाबतचे ननकष पूणा केले आहे त
काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उपप्रादे मशक कायाालय सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. तथापप पररवहन आयुक्त कायाालयाने
तशा आशयाचा प्रस्त्ताव शासनाकडे सादर केला होता.

(२), (३) व (४) नवीन प्रादे मशक/उपप्रादे मशक पररवहन कायाालये ननमााण करण्याचे ननकष पवहीत
करण्यासाठी शासनाच्या ननदे शाींप्रमाणे पररवहन आयुक्त कायाालयाने दद.११.२.२०१६ रोजीचे
आदे शान्वये अपर पररवहन आयक्
ु त याींचे अध्यक्षतेखाली सममती स्त्थापन केली होती. प्रस्त्तुत
सममतीच्या मशर्ारशी शासनास प्राप्त झाल्या असून सममतीच्या मशर्ारशीींवर ननणाय घेण्याची
बाब पवचारािीन आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िुलाव (मुांबई) येथील शासिीय मात ृ दग्ु धशाळा बांद िरुन
खाजगी उिक्रमाांतगवत चालववण्याबाबत

(८)

१०५४५० (०१-०४-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) कुलाा (मुींबई) येथील शासकीय मात ृ दग्ु िशाळा (मदर डेअरी) ही बींद करुन खाजगी
उपक्रमाींतगात चालपवण्याचा प्रस्त्ताव शासनाच्या पवचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्त्तावाच्या अनुषींगाने शासनाने काय ननणाय घेतला आहे ,

(३) असल्यास, उक्त शासकीय डेअरीमध्ये कायारत असलेल्या पवपवि श्रेणीतील कमाचा-याींना
मींब
ु ई बाहे रील शासकीय दग्ु िशाळा व अन्य शासकीय पवभागात त्याींना सामावन
ू घेण्याची

कायावाही सुरु असून त्याींच्या वगाश्रेणी ननहाय व शैक्षणणक पारणेतेनस
ु ार सामावून घेण्यात येत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, दग्ु ि शाळे तील श्रेणी ननहाय कमाचा-याींवर होणा-या अन्यायामळ
ु े कमाचारी

सींघ्ना व स्त्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.दग्ु िव्यवसाय राज्यमींरणेी याींच्याकडे ददनाींक २९
नोव्हें बर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास झालेल्या बैठकीत ननदशानास आणन
ू ददले, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीअींती दग्ु ि शाळे तील श्रेणी ननहाय कमाचा-याींवर होणारा अन्याय दरू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (११-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
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(३) शासन ननणाय दद.३०/०८/२०१४ नुसार दग्ु िव्यवसाय पवकास पवभागाचा सुिाररत आकृनतबींि

मींजूर झाला आहे. त्यानस
ु ार अनतररक्त ठरलेल्या कमाचाऱ्याींपैकी मजूर पदावरील कमाचाऱ्याींना
मुींबई बाहे रील नवी मुींबई व
शासन

ननणाय

नामशक पवभागातील शासकीय दग्ु िशाळे त सामावून घेणेबाबत

दद.२४/१०/२०१७

अन्वये

मान्यता

दे ण्यात

आली

आहे .

त्यानस
ु ार

सदर

कमाचाऱ्याींना त्याींच्या पारणेता नुसार सामावून घेण्यात येत नसून, वेतनश्रेणीनुसार समतुल्य
वेतनश्रेणीतील पदावर त्याींचे समायोजन करण्यात आलेले आहे.
(४) हे खरे आहे .
(५) प्रश्न भाग ३ मिील सपवस्त्तर उत्तराचे अवलोकन करता दग्ु ि शाळे तील श्रेणीननहाय
कमाचाऱ्याींवर कोणताही अन्याय झालेला नाही, त्यामुळे पुढील कायावाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िण
ु े (श्ज.िण
ु )े प्रादे मशि िररवहन ववभागात ई शल्ह
ु ि प्रकक्रया बांद िडत असल्हयाने
आरटीओ चे िामिाज होत नसल्हयाबाबत

(९)

१०५८८६

(०१-०४-२०१८).

श्री.मभमराव

ताििीर

(मशवाजीनगर), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(खडिवासला),

श्री.ववजय

िाळे

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील

(१) पुणे (जज.पुणे) प्रादे मशक पररवहन पवभाग कायाालय,अींतगात गनलाईन ई शुल्क प्रकक्रया

वारीं वार बींद पडत असल्याने आर्ीओ चे कामकाज पूणक्ष
ा मतेने होत नसल्याचे माहे जानेवारी
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रादे मशक पररवहन पवभाग कायाालय, पुणे अींतगात गर्लाईन सुपविा उपलब्िच

नसल्याने ने् कनेक््ीजव्ह्ी वारीं वार बींद पडत असल्याने वाहतूकदाराींना आधथाक भुदड सोसावा
लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हजारो वाहनचालकाींना लननग लायसन्स व परमनीं् लायसन्ससाठी दे ण्यात
आलेल्या वेळा वाया जात असल्याने वाहनचालकाींकडून सींताप व्यक्त होत असून पुण,े
आर्ीओ सींबींधित इीं्रने् सुपविा पुरपवणाऱ्या कींरणेा्दाराच्या पाठीशी असल्याचे खरे आहे काय,

(४) उक्त प्रकरणी वाहनचालकाींच्या सोयीच्या दृष्ीने तसेच शासनाचे आधथाक नुकसान
्ाळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
पररवहन पवभागाचा गनलाईन पध्दतीने जमा होणारा महसल
ू , स्त््े ् बँक गर् इींडडया

याींच्या ‘ई-पे गे्वे’ दवारा सींकलीत करण्यात येतो. माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये सदर ई-पे गे्वे

सव्हार यींरणेणेमध्ये दरु
ु स्त्ती सुरु असल्यामुळे दद.१७.१२.२०१७ ते दद.२०.१२.२०१७ या कालाविीत
नागररकाींना गनलाईन सेवच
े ा लाभ घेता आला नाही.
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(२) हे खरे नाही
गनलाईन सुपविा

बींद पडल्यास, वाहन कर व वाहनासींबि
ीं ी सवा शुल्क गर्लाईन

पध्दतीने कायाालयात जस्त्वकारण्यात येते.

(३) व (४) वाहनचालकाींना मशकाऊ अनज्ञ
ु प्ती व कायम अनज्ञ
ु प्ती कररता सारथी ४.० ही
सींगणक प्रणाली पवकसीत

करण्यात आलेली आहे. ताींबरणेक कारणास्त्तव प्रणाली बींद असल्यास

मशकाऊ अनुज्ञप्तीकरीता पूवना नयोजजत वेळ घेऊन आलेल्या नागररकाींना पुढील ७ ददवसाींमध्ये

त्याींच्या सोयीनुसार अजा सादर करण्याची सवलत दे ण्यात येते. तसेच, कायम अनुज्ञप्तीची
चाचणी पव
ू ना नयोजजत वेळेमध्येच घेण्यात येते. प्रणाली सरु
ु झाल्यानींतर याबाबतची कायाालयीन
कायावाही पार पाडण्यात येत.े त्यामुळे प्रणाली बींद पडल्यास कायम अनुज्ञप्ती िारकाींस दे ण्यात
येणा-या सेवेवर प्रनतकुल पररणाम होत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धचिळूण (श्ज.रत्नाधगरी) येथे उिप्रादे मशि िररवहन िायावलय सुरु िरण्याबाबत
(१०)

१०५९३५ (०१-०४-२०१८).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथे उपप्रादे मशक पररवहन कायाालय (आर.्ी.ओ) सुरु करण्यास
शासनाने मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे कायाालय तातडीने सरु
ु करण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी वारीं वार
मा.पररवहन मींरणेी याींचेकडे परणेव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वारीं वार परणेव्यवहार व पाठपुरावा करूनदे खील याबाबत अदयाप कोणतीही
कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३)

नवीन

प्रादे मशक/उपप्रादे मशक

पररवहन

कायाालये

ननमााण

करण्याचे

ननकष

पवहीत

करण्यासाठी शासनाच्या ननदे शाींप्रमाणे पररवहन आयक्
ु त कायाालयाने दद.११.२.२०१६ रोजीचे
आदे शान्वये अपर पररवहन आयक्
ु त याींचे अध्यक्षतेखाली सममती स्त्थापन केली होती. प्रस्त्तुत
सममतीच्या मशर्ारशी शासनास प्राप्त झाल्या असून सममतीच्या मशर्ारशीींवर ननणाय घेण्याची
बाब पवचारािीन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (9)
राज्य िररवहन महामांडळाने प्रवाशाांच्या दहतासाठी योजनाांची
अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(११) १०६३१६ (०१-०४-२०१८).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे िश्श्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी िश्श्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददवली िूव)व , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय

िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाने प्रवाशाींच्या दहताच्या अनेक योजना सुरू केल्या असताना

बहुताींशी योजनाींची प्रभावीपणे अींमलबजावणी होत नसल्यामुळे प्रवाशाींना अनेक अडचणी
ननमााण होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पररवहन महामींडळाच्या वाहनाींमध्ये प्रथमोपचार बॉक्स ररकामा असणे, बहुताींशी
बसमिील णखडक्या नादरू
ु स्त्त असणे, प्रवाशाींच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बस स्त्थानकातील पोलीस

कक्ष बींद असणे, इींिन बचतीसाठी मसम्यल
ु े्र प्रणाली पवकमसत करण्यात आली नसल्याने
अनेक बसस्त्थानकात अस्त्वच्छता पसरली असन
ू अशा अनेक गैरसोयीमुळे प्रवाशी खाजगी
वाहनाींचा मोठया प्रमाणात वापर कररत असल्यामुळे एस.्ी. महामींडळ तो्यात जात आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एस.्ी. महामींडळाच्या अधिकारी व कमाचा-याींच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े प्रवाशाींच्या
दहताच्या असलेल्या पवपवि योजनाींची अींमलबजावणी होत नसल्यामळ
ु े महामींडळ तो्यात जात
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रवाशाींच्या दहताच्या पवपवि योजनाींची
प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सवा बसेसमध्ये प्रथमोपचार पे्या आवश्यक त्या
औषिाींच्या कक्सह दे ण्यात आलेल्या आहे त. प्रवाशाींच्या सरु क्षक्षततेसाठी बस स्त्थानकात पोलीस
कक्ष कायााजन्वत आहे त. बसस्त्थानक स्त्वच्छतेबाबत दद.०१.१०.२०१७ पासन
ू ३२ दठकाणी व
दद.०१.१२.२०१७ पासन
ू उवाररत बसस्त्थानके व बसगाडयाींची स्त्वच्छता करण्यासाठी राज्यस्त्तरीय
सेवापुरवठादार याींची ननवड करण्यात आली असून, त्याींचेमार्ात सवा बसस्त्थानकाींची व
बसगाडयाींची स्त्वच्छता करुन घेण्यात येत आहे .

डडझेलचे दर, कमाचाऱ्याींचे वेतन व इतर अनुषींधगक बाबी यामुळे खचाात वाढ झाली

असल्यामळ
ु े महामींडळाच्या तो्यात वाढ झालेली आहे . राज्य पररवहन महामींडळाकडून पवपवि
योजनाींची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्यात येत आहे . त्यामुळे राज्य पररवहन महामींडळाच्या
उत्पन्नात गतवषीच्या तुलनेत वाढ झालेली आहे.

पव.स. ४३८ (10)
(४) राज्य पररवहन महामींडळाने प्रवाशाींच्या सेवेसाठी पवनावाहक/श्ल तसेच वातानुकुलीत
मशवशाही बससेवा सुरु केल्या आहेत. प्रवाशाींच्या सेवस
े ाठी गनलाईन आरक्षण सुपविा,

ई-नतकी् व मोबाईल ॲप्सदवारे आरक्षण सुपविा, प्रवासी सूचना व तक्रारीींची दखल घेण्यासाठी
कॉलसें्र सरु
ु करण्यात आलेले आहे . त्यामळ
ु े महामींडळाच्या उत्पन्नात व प्रवासी सींख्येत वाढ
झालेली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मेहिर (श्ज.बुलढाणा) आगारातील अननयममत बसफे-या िूवव
व त होण्याबाबत
(१२)

१०६९५३ (०१-०४-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मेहकर आगाराच्या (जज.बल
ु ढाणा) अनेक बस र्े-याींचे ननयोजन कोलमडले असून
अननयममत बससेवेमळ
ु े महेकर ते दे ऊळगावराजा माग् दहवरा आश्रम, लव्हाळा, साखरखेडाा,
शेदीं ज
ा , मलकापूर पाींग्रा ही बस र्क्त रपववारी सुरु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
ू न
त्या दरम्यान ननदशानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार ही बस सेवा र्क्त
रपववारी सुरु ठे वण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, चौकशीअींती आगारातील अननयममत बसर्े-याीं पूवव
ा त होण्याकररता शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये सदर र्ेरी र्क्त रपववारीच न चालपवता इतर ददवशीही
चालपवण्यात आलेली आहे . सदर मागाावर दहवरा आश्रम, लव्हाळाकररता मेहकर ते बल
ु ढाणा दर
२० ममनन्ाींच्या वारीं वारीतेने श्ल र्ेऱ्या सुरु असून, मेहकर येथून साखरखेडाा कररता २० र्ेऱ्या
उपलब्ि आहे त. तसेच, सकाळी साखरखेडाा ते जालना ६.४५ वा. ची माग् शेदज
ा , मलकापूर
ू न
पाींग्रा, दस
ु रबीड, मसींदखेडराजा र्ेरी उपलब्ि आहे व मेहकर येथून दे ऊळगावराजाकररता माग्
दस
ु रबीड, मसींदखेडराजा २९ र्ेऱ्या उपलब्ि आहे त.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
एस.टी.महामांडळाच्या नव्या गणवेशावर एस.टी. िमवचारी नाराज असल्हयाबाबत
(१३)

१०७०३७ (०१-०४-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हहािूर दक्षक्षण) :

िररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

पव.स. ४३८ (11)
(१) माहे जानेवारी २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्या दरम्यान एस.्ी.महामींडळाच्या
मुख्यालयात, मुींबई सें्र येथे एस.्ी. महामींडळ कमाचाऱ्याींचा गणवेश कायाक्रम पार पाडण्यात

आला असन
नव्या गणवेशात काहीच बदल नसल्याने कमाचारी वगा नाखुश असल्याचे
ू
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींपूणा राज्यातील कानाकोपऱ्यात कर्रत असणाऱ्या एस.्ी.बाींिवाींना दे ण्यात
आलेल्या गणवेशाचा कपडा हा हलक्या दजााचा असणे, अयोग्य माप या कारणाींमळ
ु े कमाचारी
नाराज आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गणवेश तयार करत असताना एस.्ी.कमाचारी बाींिवाींच्या भावना अथवा
सूचना पवचारात न घेता गणवेश तयार करणाऱ्या दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबणाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.
नॅशनल इजन्स्यु् गर् र्ॅशन ्े क्नोलॉजी, मुींबई या केंद्र शासनाच्या सींस्त्थेने ननजश्चत

केलेल्या गणवेश पॅ्ना, प्रारुप व पवननद् शाींनुसार तयार केलेल्या नवीन गणवेशास सवा कामगार
सींघ्नाींच्या प्रनतननिीींनी मान्यता ददली आहे .
(२) नाही.
गणवेशाचे कापड केंद्रीय कपास प्रौदयोधगकी अनस
ु ींिान सींस्त्थान (भारतीय कृषी अनस
ु ींिान

पररषद) या प्रयोगशाळे कडून तपासणी करण्यात आले आहे . राज्य पररवहन महामींडळातील पारणे
कमाचाऱ्याींना त्याींनी ददलेल्या मापानुसारच गणवेशाचे पवतरण करण्यात आले आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अिोला (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील राष्ट्रीय िृषी वविास योजनेच्या
प्रस्तावास मांजूरी ममळण्याबाबत

(१४)

१०७१२० (०१-०४-२०१८).

श्री.वैभव विचड (अिोले), श्री.अश्जत िवार (बारामती),

श्री.राहुल जगताि (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदािूर), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर) :
सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला

(जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अमत
ू व्यावसानयक व प्रकक्रया
ृ सागर सहकारी दि

सींघ मयााददत या राषरीयकृत पवकास योजनेच्या प्रस्त्तावास मींजरू ी ममळण्याची मागणी

मा.दग्ु िपवकास मींरणेी याींचक
े डे अकोले येथील लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोजी
वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय
(३) असल्यास, चौकशीअींती अमत
ू व्यावसानयक व प्रकक्रया सींघ मयााददत या
ृ सागर सहकारी दि

राषरीयकृत पवकास योजनेच्या प्रस्त्तावास मींजूरी ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व जानिर (०५-०६-२०१८) : (१) अकोले येथील लोकप्रनतननिीनी दद.२२/११/२०१७
रोजीच्या परणेादवारे प्रश्नाींधिन नमद
ु प्रकरणी मागणी केली आहे हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) राषरीय कृपष पवकास योजने अींतगात प्रकल्प मींजरू करताींना प्रामख्
ु याने

जजल्हयातील एकुण स्त्थापपत प्रक्रीया/मशतकरण क्षमता आणण दि
ू सींकलनाचा पवचार केला
जातो.

सन २०१५ मध्ये उक्त सींघाचा प्रस्त्ताव राषरीय कृपष पवकास योजने अींतगात अनुदानाकररता

शासनास प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्त्तावाची तपासणी केली असता, असे ननदा शनास आले की,
सन २०१२ ते २०१५ या लागोपाठच्या ३ वषाात सींघास लेखापररक्षण अहवालात “अ” वगा
ममळालेला नाही. तसेच अहमदनगर जजल्यातील उपलब्ि असलेली शासन, सहकार व खाजगी
क्षेरणेातील स्त्थापपत प्रक्रीया व मशतकरण क्षमता ही सींकमलत होणा-या दि
ू ापेक्षा अधिक
असल्याने सदर सींघाचा प्रस्त्ताव अमान्य करण्यात आला.
असे असले तरी सदर सींघास

सन २०१४-२०१६ हया २ वषाात एकबरणेतररत्या जजल्हा वापषाक

योजने अींतगात “बल्क ममल्क कुलर” व “सींगणक सधचव” यासाठी रु.१.५० को्ी व केंद्र
पुरस्त्कृत NDP-I या प्रकल्पा अींतगात “सींस्त्था बळक्ीकरण”, “बल्क ममल्क कुलर” व “सींगणक
सधचव” खरे दी करण्यासाठी रु.१.४४ को्ी इतक्या रकमेचे अनुदान दे ण्यात आले आहे.
___________
राज्यात दध
ु ाचे दर िमी झाल्हयाबाबत
(१५)

१०७१८८ (०१-०४-२०१८).

श्री.राहुल जगताि (श्रीगोंदा), श्री.वैभव विचड (अिोले),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदािूर), श्री.राहुल मोटे (िराांडा), श्री.राजेश टोिे (घनसावांगी), श्रीमती

ददवििा चव्हाण (बागलाण), श्री.जयांत िाटील (इस्लामिरू ), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस),

श्री.राणाजगजीतमसांह िाटील (उस्मानाबाद), श्री.अश्जत िवार (बारामती), श्री.शमशिाांत मशांदे
(िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर), श्री.मिरां द जाधव-

िाटील (वाई), श्री.ददिि चव्हाण (फलटण), श्री.प्रदीि नाईि (किनवट), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
िाटील (एरां डोल), श्री.ददलीि वळसे-िाटील (आांबेगाव), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोिटे
(भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
सन्माननीय दग्ु धवविास
ु नर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दि
ू ाच्या होणा-या कमी दराबाबत दि
ू उत्पादक शेतकरी व दग्ु ि पवकास मींरणेी याींचे
समवेत बैठक आयोजजत करण्याचा ननणाय शासनाने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर बैठक केव्हापयत ननजश्चत करण्यात आली आहे ,
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर बैठक तातडीने आयोजजत करुन शेतकऱ्याींना दि
ू दराबाबत
ददलासा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ४३८ (13)
श्री. महादे व जानिर (०५-०६-२०१८) : (१) होय, दद.१९/०१/२०१८ रोजी बैठक झाली आहे.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) व (४) शासनाने दद.२१/०६/२०१७ रोजीच्या शासन ननणायान्वये रु.३.०० इतकी दि
ू खरे दी

दरात वाढ केली आहे. सदर दरवाढीनस
उत्पादक
ु ार रु.२७/- प्र.मल.याप्रमाणे शासन दि
ू
शेतकऱ्याींना दि
ू खरे दी दर दे त आहे . मारणे सहकार व खाजगी दग्ु ि व्यवसानयक शासनाच्या

दि
ु खरे दी दराप्रमाणे दि
ू खरे दी दर शेतक-याींना दे त नसल्याने शेतक-याींचे आधथाक शोषण होत
असल्याचे ननदशानास आलेले आहे . सदर पवसींगती दरू करण्यासाठी शुगर प्राईज कींरोल
ॲक््च्या ितीवर दि
ु ाकररता कायदा करण्याची प्रक्रीया शासनस्त्तरावर सरु
ु आहे.
___________
गडदहांग्लज, चांदगड व आजरा (श्ज.िोल्हहािूर) तालुक्यामध्ये
बससेवा िूवव
व त सुरु िरणेबाबत

(१६)

१०७२०१ (०५-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुिेिर (चांदगड), श्री.जयांत िाटील

(इस्लामिरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सम
ु न िाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील गडदहींग्लज, चींदगड व आजरा तालक्
ु याना व गावाींना जोडणाऱ्याींना

बससेवा तसेच कोल्हापूर चींदगड या मागाावरील बससेवा पररवहन महामींडळाने व लाींब

पल्ल्याच्या पुणे व मुींबई या मागाावरील बससेवा बींद केल्याने उक्त नतन्हीही तालुक्यातील
महापवदयालयातील पवदयाथी, शेतकरी, कामगार व नागररकाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील व चींदगड-कोल्हापूर या मागाावरील बससेवा सुरु करुन
सवासामान्य जनता पवदयाथी-पवदयाथीनीची होणारी गैरसोय दरू करावी अशा आशयाचे ननवेदन

स्त्थाननक लोकप्रनतननिीनी ददनाींक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा.पररवहन मींरणेी
याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीअींती

गडदहींग्लज,

चींदगड-कोल्हापूर

या

मागाावरील

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

बससेवा

सुरु

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) कोल्हापूर जजल्हयातील आजरा,
गडदहींग्लज, चींदगड तालुक्यातील मुींबई व पुणे येथे वास्त्तव्यास असणाऱ्या प्रवाशाींच्या सोईसाठी

नमूद आगाराींमिन
ू सुमारे १२ बसेसदवारे मुींबई, पुणे व तत्सम पररसरामध्ये बसर्ेऱ्या चालनात
आणण्यात आल्या होत्या. तथापप, सदर भागातून खाजगी वाहतूकदाराींकडून आकारण्यात
येणाऱ्या अल्प भाडयामळ
ु े या दठकाणचा प्रवासी वगा खाजगी वाहतक
ू ीकडे वळला पररणामी
महामींडळाच्या र्ेऱ्याींना अत्यल्प उत्पन्न प्राप्त होऊ लागल्याने सदरच्या र्ेऱ्या बींद करण्यात
आल्या.

पव.स. ४३८ (14)
तथापप, बींद र्ेऱ्या पुन्हा सुरु करण्याबाबत लोकप्रनतननिी याींचे ननवेदन महामींडळास

प्राप्त झालेले आहे . सदयजस्त्थतीत महामींडळामध्ये नव्याने दाखल झालेल्या मशवशाही बसेसदवारे
गडदहींग्लज

आगारामार्ात

गडदहींग्लज-ननगडी

व

चींदगड-भाईंदर/बोरीवली/अनााळा

या

लाींब

पल्ल्याच्या र्ेऱ्या चालनात आणलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गडदहांग्लज (श्ज.िोल्हहािरू ) तालक्
ु यात िशव
ु ैदयिीय अधधिाऱयाांची िदे ररक्त असल्हयाबाबत..
(१७)

१०७२४५ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुिेिर (चांदगड), श्री.जयांत िाटील

(इस्लामिूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन िाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय िशस
ु ांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडदहींग्लज (जज.कोल्हापूर) तालुक्यात गेली दोन वषाापासून ७ पेक्षा अधिक पशुवैदयकीय
अधिकाऱ्याींची पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पशुवैदयकीय अधिकाऱ्याींच्या कमतरतेमुळे पशुपाल्याींना वारीं वार अडचणीींना तोंड
दयावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पशुवद
ै यकीय अधिकाऱ्याींची पदे तात्काळ भरण्याबाबत स्त्थाननक शेतकऱ्याींनी

तसेच स्त्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.पशस
ु ींविान मींरणेी याींना ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती पशव
ु ैदयकीय अधिकाऱ्याींची पदे तात्काळ भरण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (३०-०५-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
गडदहींग्लज (जज.कोल्हापरू )तालक्
ू यात श्रेणी-१ चे १२,श्रेणी- २ चे ४ व तालपसधच १ असे

एकूण १७ पशुवैदयकीय दवाखाने आहे त.सदर दवाखान्याींकरीता एकूण १८ मींजूर पदे असून ८
भरलेली आहे त व १० पदे ररक्त आहे त. तथापप, सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाभार
नजीकच्या पशुिन पवकास अधिकारी याींचेकडे सोपवून पशुपालकिारक शेतकरी याींच्या
जनावराींना ननयाममत वैदयकीय सोयी- सुपविा पुरपवण्यात येत आहे त.
(३) हे खरे नाही,

अशा प्रकारचे कुठलेही ननवेदन प्राप्त झाले नाही.

(४) सन २०१८ च्या ननयतकामलक बदल्याींच्या वेळी तसेच पशुिन पवकास अधिकारी ग्-ब
पदोन्नतीच्या वेळी पदस्त्थापना करताींना पशुिन पवकास अधिकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत शासन
स्त्तरावरुन कायावाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ४३८ (15)

राज्य िररवहन महामांडळास तोटा होत असल्हयाबाबत
(१८)

१०७३२९ (०१-०४-२०१८).

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

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुिेिर (चांदगड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यात खाजगी वाहतक
ु ीला प्रोत्साहन दे णे तसेच काही बाबीींचे खाजगीकरण करण्यात
आल्याने एस.्ी. महामींडळाला तो्ा येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामशवाय करापो्ी शासनास महामींडळ काही को्ी दे ते तथापप शासन सबसीडी
दे त नाही, हे ही कारण आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार एस.्ी. महामींडळाला तो्ा येवू नये
म्हणून शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळास तो्ा होऊ नये व आधथाक सि
ु ारणा करण्यासाठी

उत्पन्नामध्ये वाढ व खचाात कपात करण्यासाठी सूचना प्रसाररत करण्यात आल्या आहे त.
उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रवासी वाढवा योजना, नैममत्तीक करारासाठी दे ण्यात येणाऱ्या
बसेसच्या अ्ीींमध्ये बदल उदा.ददवसाींची गणना, खोळीं बा आकार मार्, अनतकालीक भत्ता मार्
इत्यादी. दहरकणी सेवेत पश
बॅक सी् सपु विा, नवीन वातानक
ु
ु ु मलत मशवनेरी बस खरे दी
भाडेतत्वावर, सक्षम मागा तपासणी व अवैि वाहतक
ु ीदवारे उत्पन्न गळती रोखणे, प्रवाशी

आकपषात करण्यासाठी समाजातील २४ पवपवि घ्काींना ५० ते १०० ्क्केपयत प्रवास भाडयात
सवलत. मामसक/रणेैमामसक काडा योजनाींना व्यापक प्रमसध्दी दे वून प्रवासी उत्पन्न वाढीसाठी
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ई-नतकी् व मोबाईल ॲप्सदवारे आरक्षण सपु विा, स्त्मा्ा

काडा सुपविा, राज्य पररवहन बसेसवर जीपीएस, व्ही्ीएस, सीसी्ीव्ही, वायर्ाय, पॅसेंजर
इनर्ोरमेशन मसस्त््ीम तसेच सच
ू ना तक्रारीची दखल घेणेबाबत सक्षम कॉलसें्रची उभारणी
केलेली आहे . प्रवाशाींच्या सोयीसाठी मोबाईल ॲप तयार करण्यात आलेले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यामध्ये प्रादे मशि/उिप्रादे मशि िररवहन िायावलय ननमावण िरण्याबाबत.
(१९)

१०७६९६ (०१-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड िश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-िाटील

(मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हिूरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.सुननल
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड

पव.स. ४३८ (16)
(धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतिूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.भारत भालिे

(िांढरिूर), श्री.हषववधवन सििाळ (बुलढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यामध्ये भपवषयकाळात प्रादे मशक/उपप्रादे मशक पररवहन कायाालय ननमााण करण्याकररता
ननकषाींची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी अप्पर पररवहन आयुक्त याींच्या
अध्यक्षतेखाली ददनाींक ११ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या आदे शान्वये अ्यास ग्ाची स्त्थापना
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अप्पर पररवहन आयुक्त याींच्या ग्ाने आपला अहवाल शासनास सादर केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यात कोणत्या मशर्ारशी आहे त,
(४) असल्यास, मशर्ारशीींची अींमलबजावणी करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ?
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) व (२) होय हे खरे आहे . अपर पररवहन आयुक्त याींचे
अध्यक्षतेखालील सममतीचा अहवाल पररवहन आयुक्त कायाालयाने दद. २६ एपप्रल २०१८ रोजी
शासनास सादर केला आहे .

(३) व (४) नवीन जजल्हा ननममाती झाल्यास नवीन पररवहन कायाालयाची स्त्थापना करावी. त्या
व्यनतररक्त नवीन कायाालयाची स्त्थापना करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ज्या जजल्हयाींची
लाींबी

जास्त्त

आहे

अशा

जजल्हयाींमध्ये

जनतेच्या

सोईसाठी

नवीन

पररवहन

कायाालय

उघडण्याऐवजी वाहन चालक केंद्र तसेच वाहन तपासणी व पररक्षण केंद्र स्त्थापन करण्यात यावे
अशा मशर्ारशी सममतीने शासनास केल्या आहे त. सममतीच्या मशर्ारशीींवर ननणाय घेण्याची बाब
पवचाराधिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
साांगली श्जल्ह्यात द्राक्षबागा, भाजीिाला इ. वििावर झालेला रोगाचा प्रादभ
ु ाव

(२०)

१०७८४६ (०१-०४-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानािूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साींगली

जजल्हयाच्या

सन्माननीय िृषी मांत्री

बहुताींश भागात ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्षबागा, भाजीपाला
इ. पपकावर पवपवि रोगाचा प्रादभ
ु ाव वाढत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीअींती या रोगाचा प्रादभ
ु ााव रोखण्याकरीता शासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. िाांडुरां ग फुांडिर (२८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचमूर (श्ज.चांद्रिूर) तालुक्यातील मभसी येथे दग्ु ध उत्िादि सहिारी सांस्था
स्थािन िरण्यास मान्यता दे ण्याबाबत

(२१)

१०७८७० (०१-०४-२०१८).

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ) :

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचमरू (जज.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील मभसी येथे दग्ु ि उत्पादक सहकारी सींस्त्था स्त्थापन करणे
प्रलींबबत

प्रकरणी

परणेव्यवहार

स्त्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी

शासनाच्या

कृषी,

पशस
ु ींविान

दग्ु िव्यवसाय व मत्स्त्य पवभाग मींरणेी याींचेकडे माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान झाले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाच्या पशुसींविान दग्ु िव्यवसाय पवभागाने मभसी (ता.धचमूर,
जज.चींद्रपरू ) या ग्रामीण भागातील प्रस्त्तापवत दग्ु ि उत्पादक सहकारी सींस्त्था स्त्थापन करणे
प्रलींबबत प्रकरणी मान्यता दे ण्याबाबतचे िोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी मान्यता दे ण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त प्रकरणास मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही.प्रस्त्तापवत दग्ु ि उत्पादक सहकारी सींस्त्था स्त्थापन करणेबाबतचा सींस्त्थेचा प्रस्त्ताव

सहाय्यक ननबींिक सहकारी सींस्त्था (दग्ु ि) चींदपूर या कायाालयाकडे प्राप्त झालेला नाही. सदर
प्रस्त्ताव प्राप्त झाल्यानींतर सींस्त्था नोंदणीबाबत शासन ननणायातील तरतूदीनूसार तपासणी करून
पुढील उधचत कायावाही सहाय्यक ननबींिका मार्ात करण्यात येईल.
(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.

(४) प्रश्नच उद्ावत नाही.
(५) प्रश्नच उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ४३८ (18)
ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयाांचा सवलतीचा एस.टी. प्रवास िास बांद िेल्हयाबाबत

(२२)

१०८३८७ (०१-०४-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानािूर) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील पवदयाथ्याना व्यावसानयक अ्यासक्रमाकररता ददला जाणारा
सवलतीचा एस. ्ी. प्रवास पास माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान बींद करण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे ग्रामीण भागातील पवदयाथ्याना एस. ्ी. प्रवासाचा आधथाक भुदड बसत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवलतीचे पास बींद करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, चौकशीअींती

मोर्त एस. ्ी. प्रवास सवलतीचे पास पुन्हा सुरु करण्याबाबत

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.
राज्य

शासन

सींचलीत

औदयाधगक

मशक्षण

सींस्त्था,

ताींबरणेक/सींगणकीय

व

नवीन

व्यावसानयक मशक्षण घेणाऱ्या पवदयाथ्याना व शासनमान्य सींस्त्थेस मशक्षणासाठी शैक्षणणक
सरणेानुसार सवलतीचे पासेस दे ण्यात येत आहे त.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
म्हारुळ (श्ज.िोल्हहािूर) मध्ये ववना िाटील सांस्थेमुळे
दध
ु उत्िादिाचे झालेले नुिसान

(२३)

१०८९२६ (०१-०४-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीि नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत िाटील-सरुडिर

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म्हारुळ (जज.कोल्हापूर) मध्ये पवना पा्ील नावाची दि
ू सींस्त्था असून इमारत नाही, दि
ू
सींकलन नाही, कमाचारी नाहीत, बोडा नाही केवळ ठरावासाठी कागदोपरणेी ही सींस्त्था चालपवत
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींस्त्थेच्या नावाखाली गाईचे दि
ू साींगरुळमध्ये सुमारे ७५ मल्र सींकलन
केले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गोकुळ सींघाने गाय दि
ु ाच्या मल्रमागे दोन रुपये दर कमी केल्यामळ
ु े गाईच्या

दि
ू उत्पादकाींचे एकावेळी २२ हजाराचे नुकसान होत असून कोल्हापूर जजल्हयातील गाय दि
ू
उत्पादकाींचे दररोज १० लाखाींचे नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, बोगस दि
ू सींस्त्था काढून अशा प्रकारे गाईचे दि
ू सींकलन होत असताींना

अनतररक्त दि
ू ाचे खापर शेतकऱ्याींवर र्ोडून दि
ू उत्पादक शेतकऱ्याींवर अन्याय होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(६) असल्यास, चौकशीअींती दि
उत्पादक शेतकऱ्याींवर होणारा अन्याय दरू करण्याबाबत
ू
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. श्री.पवश्वासराव ना.पा्ील सहकारी दि
ू
व्यावसानयक सींस्त्था मयाा.म्हारूळ ता.करवीर जज.कोल्हापूर, ही सींस्त्था महाराषर सहकारी सींस्त्था

अधिननयम,१९६० अींतगात नोंदणीकृत दग्ु ि सहकारी सींस्त्था आहे.सींस्त्थेचे सदयजस्त्थतीत गाईच्या
दि
ु ाचे

दै नींददन सींकलन ९० मल्र इतके आहे .सींस्त्थेची स्त्वत:ची इमारत नाही.तथापप श्री.अशोक

पाींडुरीं ग पा्ील याींच्या मालकीच्या जागेत सींकलन होत आहे .सींस्त्थेचे सधचव म्हणून श्री.मशवाजी
हरी यादव हे कामकाज पाहत आहे त.सींस्त्थेच्या नावाचा बोडा आतील बाजूस आहे .सींस्त्था
कोल्हापूर जजल्हा दि
ू उत्पा.सींघ मयाा.कोल्हापूर या सींघास दि
ू पुरवठा करत आहे .

(२) हे खरे नाही. सींस्त्थेमार्ात ९० मल्र गाईच्या दि
ू ाचे दै नींददन दि
ू सींकलन करण्यात येते.

(३) हे अींशत: खरे आहे .गोकूळ दि
ू सींघाकडून गाय दि
ू खरे दी दर व सींघामार्ात दि
ू सींस्त्थाींना

दे ण्यात येणारा व्यवस्त्थापन खचा,अींनतम दि
ू दर र्रक,सींघामार्ात दे ण्यात येणा-या पवपवि

सेवा-सुपविा,अनुदान याचा पवचार करता सींघाने गाय दि
ू उत्पादकाींचे नुकसान केलेले नाही.गाय
दि
ू भक
ु ्ी व लोण्याचे दर आींतरराषरीय व राषरीय बाजार

पेठेत सवाात कमी स्त्तरावर

असल्याने गाय दि
ू खरे दीचे दर सींघाने कमी केले आहे त.तसेच सींघाने दे खील गाय दि
ू लोणी
व भुक्ी मध्ये तो्ा सहन केलेला आहे ,असे सींघाने दद.१२.०२.२०१८ रोजीच्या परणेाने कळपवले
आहे .

सहाय्यक ननबींिक सहकारी सींस्त्था (दग्ु ि) कोल्हापूर या कायाालयाने दद.०६.११.२०१७ च्या

परणेान्वये कोल्हापरू जजल्हा सहकारी दि
ू सींघ मयाा.कोल्हापरू याींनी गाय दि
ू खरे दी दरात दोन
रूपये कमी केले, बाबतचा अहवाल पवभागीय उपननबींिक,पुणे याींना सादर केलेला आहे.त्या
अनुषींगाने पवभागीय उपननबींिक,सहकारी सींस्त्था (दग्ु ि) पुणे याींनी सींघास दद.०६.११.२०१७ रोजी
महाराषर सहकारी सींस्त्था अधिननयम,१९६० चे कलम ७९ (अ) (३) अन्वये नो्ीस ददली आहे.
(४) हे खरे नाही,अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(५) प्रश्नच उद्ावत नाही.
(६) प्रश्नच उद्ावत नाही.
(७) प्रश्नच उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड येथील राज्यिररवहन महामांडळाच्या ववभागीय िायवशाळे तील
स्वच्छतागह
ृ ाांची दरु वस्था झाल्हयाबाबत
(२४)

१०९१५९ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१)

नाींदेड येथील राज्यपररवहन

महामींडळाच्या पवभागीय कायाशाळे तील स्त्वच्छतागह
ृ ाींची

दरु वस्त्था झाली असन
ू मोडलेले दरवाजे, तुींबलेले पाणी अशी पररजस्त्थती ननमााण झाल्यामुळे
येथील कमाचा-याींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी २०१८

मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथील पपण्याच्या पाण्याींचा प्रश्न गींभीर असन
ू कमाचा-याींना बाहे रुन पाणी
पवकत आणावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन येथील स्त्वच्छतागह
ृ ाींचे दरु वस्त्था दरू
करण्यासोबत पपण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सोडपवण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नाींदेड पवभागीय
कायाशाळे तील स्त्वच्छतागह
ृ ामध्ये तुींबलेल्या पाण्याची समस्त्या ननमााण झाली होती. सदर
तुींबलेल्या पाण्याचा ननचरा करुन स्त्वच्छतागह
ृ कायााजन्वत करण्यात आले आहे.
(२) नाही.

कायाशाळे त महानगरपामलकेतर्् सतत पाणी परु वठा असन
ू , पपण्यासाठी स्त्वच्छ पाणी

उपलब्ि आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नामशि ववभागात झालेल्हया अिघातात जखमी / मत
ृ व्यक्तीांच्या
नातेवाईिाांच्या नुिसान भरिाईबाबत

(२५)

१०९५२३ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतिूरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हिूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड िश्श्चम), श्री.अममन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल िाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.िी.सावांत
(नाांदेड उत्तर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.भारत भालिे

(िांढरिूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.हषववधवन सििाळ
(बुलढाणा) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नामशक पवभागात गेल्या वषाभर झालेल्या अपघाताींमध्ये
जखमीींना तसेच मत्ृ यूमख
ु ी पडलेल्याींच्या नातेवाईकाींना दे ण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईचा

आकडा साडेचार को्ीींच्यावर गेला असल्याचे दद.१० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महामींडळाला मागील वषााच्या तुलनेत यींदा दप
ु ्ीने भरपाई दयावी लागली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

इतक्या

मोठया

प्रमाणातील

नक
ु सान

भरपाई

महामींडळाच्या

आधथाक

पररजस्त्थतीला आणखी बबघडवणारी असल्याने अपघात होणार नाहीत याची काळजी घेण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) नाही.
सन

२०१६-१७

या

कालाविीत

राज्य

पररवहन

नामशक

पवभागाकडून

अपघातात

जखमी/मत
ृ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना रु.२,८७,९४,७५७/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली
आहे .

सन

२०१७-१८

या

कालाविीत

अपघातात

जखमी/मत
ृ

व्यक्तीींच्या

नातेवाईकाींना

रु.४,५२,८७,१५१/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. परीं तु सदरची रक्कम ही सन
२०१७-१८ या कालाविीत झालेल्या अपघातातील जखमी/मत
ृ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना दे ण्यात

आलेली नसन
सन २००७-२०१७ या कालाविीत अपघातातील जखमी/ मत
व्यक्तीींच्या
ू
ृ
नातेवाईकाींना मो्ार अपघात न्यायालयाच्या दाव्याींच्या ननकालानुसार व राज्य पररवहन
ननयमानुसार “पी” र्ॉमादवारे व आधथाक तात्कालीक मदत अशी एकबरणेत रक्कम अदा करण्यात
आलेली आहे .

(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसचे अपघात ्ाळण्यासाठी महामींडळाकडून पवपवि

उपाययोजना ननयममत करण्यात येत असतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने चालक उजळणी प्रमशक्षण,
ज्या चालकाींकडून अपघात झालेला आहे अशा चालकाचे पवशेष प्रमशक्षण, नेरणे तपासणी,
आरोग्य तपासणी, पवनाअपघात सेवेबद्दल चालकाींना प्रोत्साहनपर बक्षक्षसे, बबल्ले इ. दे ण,े
सुरक्षक्षतता मोदहम राबपवणे, आगाराींमध्ये बैठका घेवून चालकाींचे प्रबोिन करणे इ.उपाययोजना
अपघात ्ाळण्यासाठी ननयममतपणे राबपवण्यात येत असतात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उरण (श्ज.रायगड) आगाराची झालेली दरु वस्था
(२६)

१०९८२६ (०१-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उरण (जज.रायगड) आगारात उपहारगह
ु ारीची दरु वस्त्था, पपण्याच्या पाण्याची
ृ बींद, मत
सुपविा, घाणीचे साम्राज्य अशा समस्त्याींनी ग्रासल्याचे

माहे

डडसेंबर, २०१७ मध्ये

वा

त्यादरम्यान ननदशानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती या आगारातील समस्त्या सोडपवण्याकररता शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या उरण
बसस्त्थानकावर पुरुष व मदहलाींकररता प्रसािनगह
ृ ाींची व्यवस्त्था आहे . माहे सप््ें बर, २०१७ पासून
बसस्त्थानक तसेच, आगार स्त्वच्छतेकरीता ब्रीक्स इींडडया मल.सींस्त्थेची ननयुक्ती करण्यात आलेली
आहे .

उरण बसस्त्थानकावरील सवा आस्त्थापना सुजस्त्थतीत आहे त. मारणे आगारातील उपहारगह
ृ

बींद आहे . आगार व बसस्त्थानकाला ग्रामपींचायतीकडून पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीवधवन (श्ज.रायगड) तालुक्यातील एस टी आगारातील नादरु
ु स्त
गाडयाांची दरु
ु स्तीसह मुलभूत सोयी–सुववधा िुरववणेबाबत

(२७) १०९९४८ (०१-०४-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्रीविान (जज.रायगड) तालुक्यातील एस ्ी आगाराचा मोठया प्रमाणात गैरकारभार सुरु
असल्याचे नक
ु तेच माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यातील वेळास आगार, आदगाव, सव्, नानवली अशा चार गावाींसाठी
मुींबईकडे जाणा-या व मुींबईहून परतणा-या प्रवाशाींना एक ही गाडी नसल्याने प्रवाशाींची मोठी
गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एस ्ी आगारातील नादरु
ु स्त्त गाडयाींमळ
ु े प्रवाशाींना अनेक अडचणीना सामोरे

जावे लागत आहे त परीं तु आगारात मुलभूत सुपविाचा दे खील अभाव असल्याचे ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) तदनस
ु ार उपरोक्त एस ्ी आगारातील नादरु
ु स्त्त गाडयाींची दरु
ु स्त्तीसह तसेच मल
ु भत
ू सोयी–
सुपविा पुरपवणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) श्रीविान तालक्
ु यातील वेळास आगार, ददवे आगार, आदगाव, सव्, नानवेल या
चार गावाींसाठी मुींबईकडे जाणाऱ्या व परतणाऱ्या प्रवाशाींच्या सोयीसाठी श्रीविान-नानवेल-मुींबई
०५.००/ २१.३० ही र्ेरी सध्या ननयममतपणे सुरु आहे.

श्रीविान-नानवेल-बोरीवली हया र्ेरीला अपेक्षक्षत उत्पन्न ममळत नसल्याने र्क्त उन्हाळी

गदीच्या हीं गाम तसेच गणपती, होळी या हीं गामात चालपवण्यात येत होती. या वषी होळी
हीं गामात सुरु करण्यात आलेल्या श्रीविान-नानवेल-बोरीवली र्ेरीस समािानकारक भारमान
असल्यामळ
ु े सुरु ठे वण्यात आली आहे .

पव.स. ४३८ (23)
श्रीविान तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्ते खराब असल्यामुळे ्ायर पींक्चर व जस्त्प्रींग

तु्णे या कारणास्त्तव काही वेळेस र्ेऱ्यास अननयममतता होते. वेळोवेळी दै नींददन दे खभाल करुन
र्ेऱ्या अननयममत होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात येते.

(५) श्रीविान स्त्थानकाच्या नत
ु नीकरणाचे काम सरु
ु असन
ू , परु
ु ष व मदहलाींसाठी स्त्वच्छतागह
ृ े
बाींिण्यात येत आहे त. प्रवाशाींना पपण्याची पाण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. आगार,

स्त्थानक तसेच गाडयाींची सींपूणा स्त्वच्छता करण्यासाठी खाजगी कींपनीची नेमणूक करण्यात
आली असून, त्याींच्यादवारे वेळोवेळी स्त्वच्छता करुन घेतली जाते.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाड खाडीिट्टय
् ातील शेति-याांचे वालाचे विि धोक्यात आल्हयाबाबत
(२८)

१०९९५५ (०४-०४-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) महाड खाडीप््यात शेतक-याींनी केलेल्या वाल पपकावर नारुच्या वेलीने आक्रमण केल्याने
वालाच्या शेतीचे पपक िोक्यात आल्याचे नुकतेच माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त शेत पपकाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, तदनुसार नुकसान झालेल्या शेतक-याींना आधथाक मदत दे ण्यात आली आहे
काय,

(४) असल्यास, खाडीप््यात बहरलेल्या वालाच्या शेतीला आक्रमण केलेल्या नारुच्या वेलीवर
मात करण्याकररता शासन स्त्तरावर काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहे त वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त, ?
श्री. िाांडुरां ग फुांडिर (३०-०५-२०१८) : (१) होय,

अींशत: खरे आहे .

(२) अमरवेलीचा प्रादभ
ु ााव दरवषी अल्प प्रमाणात ठरापवक क्षेरणेात ज्या दठकाणी शेतकरी वालाची

पेरणी केल्यानींतर पुढील उपाययोजनाींबाबत दल
ा
करतात अशा दठकाणीच आढळून येतो.
ु क्ष
वालाच्या क्षेरणेाच्या अनतशय अल्प प्रमाणात प्रादभ
ु ााव असल्याचे पाहणीत ननदशानास आले आहे .
(३) अल्प प्रमाणात प्रादभ
ु ााव असल्याने प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) सदर अमरवेलीच्या ननयींरणेणासाठी तालुका कृपष अधिकारी याींचेमार्ात ग्रामस्त्तरावर मेळावे,

चचाासरणेे, प्रक्षेरणे भे्ी याींचे माध्यमातून शेतकऱ्याींना मागादशान करण्यात आलेले आहे . भौनतक व
रासायननक स्त्वरुपाच्या उपाययोजना सच
ु पवण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (24)
सातारा श्जल्हहयात धचांचणेर वांदन येथे रॅ ि उभारण्याबाबत
(२९)

११०४८८ (०१-०४-२०१८).

श्री.ददिि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब िाटील (िराड उत्तर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील

(१) सातारा जजल्हयात नपवन व जुन्या वाहनाच्या पामसींगच्या चाचणीसाठी आवश्यक असणारा

रॅ क उपलब्ि नसल्याने सातारा उपप्रादे मशक पररवहन कायाालयातील वाहनाचे पामसींग ददनाींक
३१ जानेवारी, २०१८ रोजी पासून बींद आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे जजल्हयातील ४० हजार रान्सपो्ा वाहनाींच्या पामसींगचा प्रश्न ननमााण
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, धचींचणेर वींदन येथे रॅ क उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा प्रस्त्ताव
शासनस्त्तरावर प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती धचींचणेर वींदन येथे रॅ क उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही. उपप्रादे मशक पररवहन कायाालय, सातारा येथील पामसींगचे काम उपप्रादे मशक
पररवहन कायाालय, कराड येथे सुरु आहे. त्यासाठी सातारा कायाालयातील मो्ार वाहन
ननरीक्षक/सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक याींची ननयुक्ती केली जाते.

(३) आणण (४) होय हे खरे आहे . रॅ क उभारणीसाठी धचींचणेर सीं. मलींब येथील स. नीं. १०९०/१७
मिील गायरान क्षेरणे ८.०१ हे . आर पैकी ४ हे. आर इतके क्षेरणे उपलब्ि करुन दे णेबाबत
सींबींधित ग्रामसभेने नकारात्मक ठराव ददला आहे. त्यामुळे प्रस्त्तुत गायरान क्षेरणेाखेरीज पयाायी
क्षेरणेाच्या उपलब्ितेची खातरजमा केली जात आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सातारा श्जल्हहयातील शेतिऱयाांना दठबि मसांचन योजनेचे अनुदान ममळण्याबाबत

(३०)

११०४९० (०१-०४-२०१८).

श्री.ददिि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब िाटील (िराड उत्तर), श्री.ददलीि वळसे-िाटील (आांबेगाव) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा जजल्हयात सन २०१६-१७ मध्ये शासनाच्या वापर तेथे दठबक पॉवर या घोषणेनुसार
१४०० शेतकऱ्याींनी राबपवलेल्या दठबक मसींचन योजना दठबक सींच बसपवण्यापूवी शेतकऱ्याींनी

शासनाची पूवा सींमती घेतली नसल्याचे कारण दे वून १४०० शेतकऱ्याींना दठबक मसींचन योजनेचे
सुमारे साडेतीन को्ी रुपयाींचे अनद
ु ान ददलेले नाही, हे खरे आहे काय,

पव.स. ४३८ (25)
(२) असल्यास, यापूवी सन २०१२-१३ मध्ये शेतकऱ्याींनी गनलाईन नोंदणी केली नसल्याचे
कारण दे वून १३०० शेतकऱ्याींना अनुदानापासून वींधचत ठे वण्यात आले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सन २०१२-१३ व सन २०१६-१७ या दोन्हीवषी उक्त शेतकऱ्याींना दठबक मसींचन
सींच योजनेचे अनुदान तात्काळ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. िाांडुरां ग फुांडिर (२८-०५-२०१८) : (१) प्राप्त अजाना उपलब्ि अनुदानाच्या मयाादेत
प्राथम्यक्रमा नुसार पुवस
ा ींमती दे ण्यात येते. पुवस
ा ींमती प्राप्त अजादारानी सुक्ष्म मसींचन सींचाची
उभारणी करुन अनुदानासाठी प्रस्त्ताव सादर केलेले अजादार अनुदानासाठी पारणे ठरतात.

सन २०१६-१७ या वषाात सातारा जजल्हयात उपलब्ि अनुदानाच्या मयाादेत पारणे ५९८३

अजापैकी ४६७७ अजाना पव
ा ींमती दे ण्यात आली. पव
ा ींमती प्राप्त सक्ष्
ु स
ु स
ु म मसींचन सींचाची

उभारणी करुन अनुदानासाठी प्रस्त्ताव सादर केलेल्या ४६६९ शेतक-याींच्या बँक खात्यावर
अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

(२) सन २०१२-१३ पासुन सुक्ष्म मसींचन सींच बसपवण्यासाठी शेतक-याींकडून गनलाईन अजा
स्त्वीकारण्यात येतात. सातारा जजल्हयात सन २०१२-१३ मध्ये गनलाईन प्राप्त ४८६८ शेतकयाींचे अजा पारणे ठरले.

त्यापैकी सुक्ष्म मसींचन सींचाची उभारणी करुन अनुदानासाठी प्रस्त्ताव

सादर केलेल्या ४८६६ शेतक-याींना अनुदानाचा लाभ दे ण्यात आला आहे .

(३) सन २०१२-१३ मिील गनलाईन प्राप्त झालेल्या सवा पारणे अजादार शेतक-याींना तसेच सन
२०१६-१७ या वषाातील पुवा सींमती प्राप्त सुक्ष्म मसींचन सींचाची उभारणी करुन अनुदानासाठी

प्रस्त्ताव सादर केलेल्या सवा शेतक-याींना अनद
ु ानाचे वा्प करण्यात आले आहे. सन २०१२-१३

व सन २०१६-१७ या वषाातील अनुदानासाठी पारणे असलेल्या कोणत्याही शेतक-याींचे अनुदान
प्रलींबबत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

इगतिूरी (श्ज.नामशि) येथील ववदयार्थयाांसाठी एस.टी.बस सेवा सुरु िरण्याबाबत
(३१)

११०५२८ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतिूरी) :

सन्माननीय िररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इगतपूरी (जज.नामशक) येथील ्ाके घा्ी येथील कमावीर पुींजाबाबा गोविान कला,वाणणज्य

व पवज्ञान महापवदयालयात मोठया प्रमाणात पवदयाथी मशक्षण घेत असन
ू त्याींना येण्या-

जाण्यासाठी एस.्ी.बस सोय नसल्यामुळे पवदयाथी याींनी इगतपूरी आगारप्रमुख याींचक
े डे
वारीं वार मागणी करण्यात येवूनही अदयापी पवदयाथ्यासाठी एस.्ी.बस सेवा सुरु करण्यात
आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारार ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

पव.स. ४३८ (26)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती कमावीर पुींजाबाबा महापवदयालयातील पवदयाथ्यासाठी एस.्ी.बस
सेवा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळादवारे इगतपूरी
ते घो्ी या मागाावर जाणाऱ्या ११७ व येणाऱ्या १२३ बसर्ेऱ्या चालनात आहे त. कमावीर

पींज
ु ाबाबा गोविान कला, वाणणज्य व पवज्ञान महापवदयालय हे इगतपरू ी ते घो्ी यादरम्यानच्या
महामागाालगत आहे . तेथे राज्य पररवहन महामींडळामार्ात पवनींती थाींबा मींजूर करण्यात आला

असून, या थाींब्यावरुन महापवदयालयीन वेळेत जाणाऱ्या व येणाऱ्या बसर्ेऱ्या थाींबवन
ू
पवदयाथ्याची चढ-उतार करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य िररवहन ववभागीय िायवशाळे तील स्वच्छतागह
ु स्ती िरण्याबाबत
ृ ाची दरु
(३२)

११०५५० (०१-०४-२०१८).

श्री.प्रतािराव िाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य पररवहन पवभाधगय कायाशाळा वेगवेगळया समस्त्याींच्या पवळख्यात सापडले असून
कायाशाळे त स्त्वच्छतागह
ृ ाींच्या दरु वस्त्थेसह पपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गींभीर बनत चाललेला
असल्याचे नक
ु तेच माहे जानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या वषाापासून स्त्वच्छतागह
ृ ाींची दरू ावस्त्था झाल्यामुळे येथील कमाचा-याींनी
मागील

काींही

मदहन्यापासून

स्त्वच्छतागह
ृ ाची

दरु
ु स्त्ती

करण्यात

यावी,

अशी

मागणी

ननवेदनादवारे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, राज्य पररवहन पवभागीय कायाशाळे तील स्त्वच्छतागह
ु स्त्ती करण्याबाबत
ृ ाची दरु
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नाींदेड
पवभागीय कायाशाळे तील स्त्वच्छतागह
ृ ामध्ये तुींबलेल्या पाण्याची समस्त्या ननमााण झाली होती.
सदर दरु
ु स्त्ती

करुन

स्त्वच्छतागह
कायााजन्वत
ृ

करण्यात

आले

आहे .

तसेच, कायाशाळे त

महानगरपामलकेतर्् सतत पाणी परु वठा असन
ू , पपण्यासाठी स्त्वच्छ पाणी उपलब्ि आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (27)
िोल्हहािूर श्जल्हहयात एस.टी. महामांडळाचे ववभाग ननयांत्रि िद ररक्त असलेबाबत
(३३)

१११७४७ (०१-०४-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीि नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत िाटील-सरुडिर

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

(१) कोल्हापूर जजल्हयात एस.्ी. महामींडळाचे पवभाग ननयींरणेक हे पद गेल्या चार मदहन्याींपासून
ररक्त असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरील पद ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, ररक्त पद तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली

वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) सेवाननवत्ृ तीमुळे दद.३१.१०.२०१७ पासून
सदर पद ररक्त झाले होते. त्यामुळे

दद.०१.११.२०१७ ते ०६.१२.२०१७ या कालाविीत यींरणे

अमभयींता (चा) याींचेकडे व दद.०७.१२.२०१७ ते दद.०१.०४.२०१८ या कालाविीत पवभाग ननयींरणेक,
राज्य पररवहन, साींगली पवभाग याींचेकडे अनतररक्त कायाभार सोपपवण्यात आला होता.
त्यानींतर सामान्य आस्त्थापना आदे श क्रमाींक ११६ (सेमीं)/२०१८ नुसार श्री.रो.भा.पलींगे याींची

पवभाग ननयींरणेक पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे . सदर पदावर ते दद.०२.०४.२०१८ पासून
रुजू झाले आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सातारा येथील उिप्रादे मशि िररवहन िायावलयात िामासाठी अधधि शुल्हि आिारल्हयाबाबत

(३४)

१११८१५ (०१-०४-२०१८).

श्री.ददिि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब िाटील (िराड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील

(१) सातारा येथील उपप्रादे मशक पररवहन कायाालयामध्ये शासनाने नागररक सेवा केंद्राच्या

माध्यमातून उपलब्ि करुन ददलेल्या सुपविानुसार वाहन चालक परवान्यासाठी अजा भरणे,
कागदपरणेे अपलोड करणे व शुल्क भरणे यासाठी २० रुपयाींचे शुल्क शासनाने ननजश्चत करुन

ददले असतानाही प्रत्यक्षात मारणे उक्त कामासाठी सींबींधित कमाचा-याींकडून १०० रु. सराास शुल्क
घेतले जात असल्याचे अमलकडेच ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ४३८ (28)

श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) वाहनचालक परवान्यासींदभाात पवपवि सेवा
दे ण्यासाठी सारथी ही गनलाईन सींगणक प्रणाली राज्यात सवा पररवहन कायाालयात लागू

करण्यात आली आहे . त्यामुळे या प्रणालीदवारे अजादारास घरबसल्या अजा करता येतो. तसेच,

जजल््यामध्ये ८०० नागरी सेवा केंद्रातून वाहन चालक परवान्यासाठी अजा भरणे, कागदपरणेे
अपलोड करणे व इतर शुल्क भरणे इ. सुपविाींकररता प्रनत अजा रु २०/- प्रमाणे

सेवाशुल्क

जमा करुन सपु विा उपलब्ि करुन दे ण्यात आली आहे . शासनाने दद.२९.११.२०१७ पासन
ू रु.२०/ऐवजी रु.१००/- प्रती अजा सेवाशुल्क ननजश्चत केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लातरू श्जल्ह्यात रे णािरू -विांिळफाटा खरोळा मागे बससेवा सरु
ु िरण्याबाबत
(३५)

११२०५१ (०१-०४-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातरू जजल््यातील प्रवाशाींच्या व पवदयाथ्याची प्रवासाची गैरसोय होत असल्याकारणाने
रे णापूर -पपींपळर्ा्ा खरोळा माग् आष्ामोड दह बससेवा सुरु करण्याबाबत व प्रवासाची होत
असलेली गैरसोय दरू करण्याबाबत स्त्थाननक नागररकाींनी पवभाग ननयींरणेक राज्य पररवहन
पवभाग लातूर याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर बससेवा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) रे णापूर र्ा्ा ते आष्ामोड या मागाावर थे् बससेवा उपलब्ि नाही, परीं तु रे णापूर
र्ा्ा ते खरोळा, लातूर ते आनींदवाडी माग् रे णापूर र्ा्ा, खरोळा, आनींदवाडी मोड व लातूर
आगाराची लातूर ते िवेली माग् आष्ामोड, आनींदवाडी मोड अशा बससेवा उपलब्ि आहे त.

सन २०१८ मध्ये उदगीर ते आींबाजोगाई माग् आष्ामोड, आनींदवाडी, खरोळा, रे णापरू

र्ा्ा ०७.०० व १४.१५ वाजता या नवीन र्ेऱ्या समापवष् करण्यात आल्या असन
ू ,

दद.१९.०४.२०१८ पासून उदगीर ते आींबाजोगाई माग् आष्ामोड, आनींदवाडी मोड, खरोळा,
रे णापूर र्ा्ा अशी बससेवा सुरु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

__________

पव.स. ४३८ (29)

िनवेल (ता.िनवेल श्ज.रायगड) राज्य िररवहन आगाराचे
बस िोटव मध्ये रूिाांतर िरण्याबाबत
(३६)

११२२०३ (०१-०४-२०१८).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे िश्श्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी िश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली िूव)व :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पनवेल (ता.पनवेल जज.रायगड) राज्य पररवहन आगाराचे बस पो्ा मध्ये रूपाींतर करण्याची
मा.पररवहन मींरणेी,

याींनी घोषणा करून गेले अनेक मदहने होवून सुद्धा पनवेल पररवहन बस

आगाराची अदयाप पयत बस पो्ाच्या कामास सुरूवातही झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनास मोठ्या प्रमाणात महसुली र्ायदा दे णा-या पनवेल बस आगारातन
ू
दररोज साडेसात ते आठ हजार बस ये-जा करीत असन
ू सदयजस्त्थतीत बस आगाराची अनतशय
दयननय अवस्त्था झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बस स्त्थानकाचे रूपाींतर बस पो्ा मध्ये करण्यासाठी वारीं वार अींदाजपरणेके काढून
सुद्धा प्रनतसाद न ममळाल्यामुळे अदयापपयत बस पो्ा च्या कामाला सुरूवात झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पनवेल बस आगाराच्या बस पो्ा च्या रूपाींतरासाठी नव्याने काढलेल्या
अींदाजपरणेक उघडण्याच्या तारखा उल्ून गेल्या असतानासुद्धा सींबि
ीं ीत पवभागाकडून कोणतीच
कारवाइा न झाल्यामळ
ु े बस पो्ा च्या कामात अडचणी ननमााण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पनवेल बस आगाराचे रूपाींतर बस
पो्ा मध्ये तातडीने करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) पनवेल येथील बस पो्ा च्या
कामासाठी ई-ननपवदा प्रकक्रयेदवारे मे.एडूस पाका इीं्रनेशनल प्रा.मल., मे.डॉररक इन्रा प्रा.मल. व

मे.प्रनतभा इींडजस्त्रज प्रा.मल. (सींयुक्त) पवकासकाची ननवड करण्यात आली असून त्याींना पनवेल

येथील बस पो्ा च्या कामासाठी महामींडळाशी पवकास करार करण्याबाबत दद.२८.०३.२०१८ रोजी
जस्त्वकारपरणे दे ण्यात आलेले आहे.
तसेच, पनवेल बसस्त्थानकाची इमारत अत्यींत जुनी व जीणा झाली असल्याने

ती

तोडण्यात आली आहे व प्रवाशाींची गैरसोय होवू नये यासाठी पयाायी र्ला्ाींची व्यवस्त्था करुन
वाहतूक सुरळीतपणे सुरु ठे वली आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (30)
तारदाळ ते हातिणांगले (श्ज.िोल्हहािूर) मागाववरील बांद असलेली
एस.टी.वहातूि त्वररत सुरु िरण्याबाबत

(३७)

११२२७८ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय िररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तारदाळ ते हातकणींगले (जज.कोल्हापूर) मागाावरील एस्ी वाहतूक गेल्या दीड वषाापासून
बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, तारदाळ येथील सन्मती हायस्त्कूल जवळ रे ल्वे प्रशासनाने रे ल्वे र्ा्कावर

भुयारी मागााचे काम चुकीच्या पद्धतीने व अरुीं द केले असल्यामुळे एस्ी वाहतूक बींद ठे वण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावाजननक बाींिकाम पवभाग व रे ल्वे प्रशासन याींनी सींयुक्तररत्या एस ्ी
वाहतुकीचे चाचणी घेतली असता अडथळा नसल्याचे स्त्पष् झाले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती कोल्हापूर जजल््यातील तारदाळ ते हातकणींगले मागाावरील एस्ी
वाहतूक गेल्या दीड वषाापासून बींद असेलेली एस.्ी.वहातूक त्वररत चालू करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) व (४) सावाजननक बाींिकाम पवभाग, रे ल्वे प्रशासन व राज्य पररवहन महामींडळ याींची
सींयक्
ु तररत्या एस.्ी.वाहतक
ू ीची चाचणी झालेली नाही. मारणे जानेवारी, २०१८ मध्ये आगार
व्यवस्त्थापक, राज्य पररवहन, इचलकरीं जी व वाहतूक ननररक्षक (प्रमशक्षण) याींनी सदर रस्त्त्याचा
राज्य पररवहन प्रमशक्षण बसदवारे सव्ह् केला असता, पुलाखालील रस्त्त्याच्या दक्षक्षण बाजुला
वळणावर एस.्ी.ला वळण घेता येत नसल्याने रस्त्त्याची रुीं दी वाढपवणे आवश्यक असल्याचे

ननदशानास आले. दद.२६.०२.२०१८ रोजी पन
ु :श्च सव्ह् केला असता, उपरोक्त रणे्
ु ी अदयापही दरू
केल्या नसल्याचे आढळून आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सोलािरू एसटी डेिो ते खन
ु ेश्वर ियवत एस.टी. बस सरु
ु िरणेबाबत
(३८)

११२४१८ (०१-०४-२०१८).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर एस्ी डेपो ते खन
ु ेश्वर पयात एस.्ी. बस सुरु करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी

ददनाींक ९ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.पररवहन मींरणेी याींच्याकडे लेखी मागणी केली,
हे खरे आहे काय,

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

पव.स. ४३८ (31)
(३) असल्यास, चौकशीअींती सोलापूर एस्ी डेपो ते खुनेश्वर पयात एस.्ी. बस सुरु करणेबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) दद.०६.०१.२०१८ ते दद.२६.०१.२०१८ पयत व दद.१२.०२.२०१८ ते दद.०९.०३.२०१८ या
एकूण ३५ ददवसाींच्या कालाविीत सोलापूर ते खन
ु ेश्वर ही र्ेरी चालपवण्यात आली होती. सदर
र्ेरीचे

भारमान

सरासरी

१६%

इतके

अत्यल्प

आलेले

होते.

त्यामळ
ु े

सदरची

र्ेरी

दद.१०.०३.२०१८ पासून बींद करण्यात आलेली आहे . सध्या मोहोळ ते खुनेश्वर मुक्कामी र्ेरी
उपलब्ि असन
ू , मोहोळ ते सोलापूर ५ ते १० ममनन्ाींच्या अींतराने बसेस उपलब्ि आहे त.
त्यामुळे सोलापूर ते खन
ु ेश्वर मागाावरील प्रवाशाींची गैरसोय झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सेनगाव, ओढा, दहांगोली येथील आगारामध्ये सोई-सुववधा िुरववण्याबाबत
(३९) ११२५३० (०१-०४-२०१८).

श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात सवा एस.्ी.च्या आगारात अस्त्वच्छतेचे साम्राज्य पसरलेले असल्यामळ
ु े

जजल््यातील प्रवाशाींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सेनगाव, ओढा, दहींगोली येथील आगारामध्ये पुरेशा सोई-सुपविा नसल्यामुळे
प्रवाशाींचे हाल होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

चौकशीअींती

सेनगाव,

ओढा,

दहींगोली

येथील

आगारामध्ये

परु पवण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

सोई-सुपविा

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.

(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळादवारे सर्ाईगार कमाचाऱ्याींकडून सेनगाींव, औींढा,
दहींगोली

येथील

येथील

आगाराींच्या

स्त्वच्छतेची

कामे

ननयममत

करुन

घेतली

जातात.

दद.०१.१२.२०१७ पासून स्त्वच्छतेच्या कामकाजासाठी मे.ब्रीक्स इींडडया प्रा.मल. या कींपनीशी

सार्सर्ाईचा करार केला असून, त्याींचेकडून राज्य पररवहन महामींडळाची सवा आगारे व
बसस्त्थानकाींची ननयममत सार्सर्ाई करण्यात येते.

राज्य पररवहन महामींडळामार्ात सेनगाींव, औींढा व दहींगोली आगारात प्रवाशाींना परु े शा

सोयी-सुपविा दे ण्याबाबतची कायावाही करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (32)
राज्य शासनाच्या िृषी ववभागाच्या आिृनतबांधातील िदाांबाबत
(४०)

११२५५४ (०१-०४-२०१८).

श्री.योगेश (बािू) घोलि (दे वळाली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) राज्य शासनाच्या कृषी पवभागाच्या सात वषाापूवीच्या आकृनतबींिात साडेपाच हजार पदे रद्द
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आता नव्याने प्रस्त्तापवत करण्यात आलेल्या आकृनतबींिामध्ये आणखी सहा
हजार ४५५ पदे रद्द करण्याचा प्रस्त्ताव शासनाच्या पवचारािीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एवढ्या मोठ्या सींख्येने पदे रद्द करण्याची कारणे काय आहे त व या प्रस्त्तावावर
महाराषर राज्य कृषी सेवा महासींघाला अमान्य असून प्रस्त्तावास मींजूरी ददल्यास आींदोलन
करण्याचा इशारा त्याींनी ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती उक्त प्रस्त्तावावर शासनाने कोणती योग्य ती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. िाांडुरां ग फुांडिर (३०-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

ददनाींक २९ मे, १९९८ च्या शासन ननणायान्वये कृपष, र्लोत्पादन, मद
ृ सींिारण व

पाणलो् क्षेरणे व्यवस्त्थापन या नतन्ही यींरणेणाींचे एकबरणेकरण करुन एक णखडकी योजनेनुसार कृपष
पवभागाच्या एकूण ३३०५१ पदाींची र्ेररचना करण्यात आली.

त्यानींतर दद.२७.३.२००१ च्या शासन ननणायानस
ु ार ५०२५ पदे समपपात करण्यात आली.

ददनाींक २२.५.२००९ च्या शासन ननणायानस
ु ार ५६१ पदे समपपात करुन २७४६१ पदाींचा

आकृनतबींि मींजूर करण्यात आला.
(२) अींशत: खरे आहे.

पवत्त पवभागाने दद.२९.५.२०१७ च्या शासन ननणायातील मागादशाक सच
ू नान्वये सि
ु ारीत

आकृनतबींि सादर करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त. तसेच ग्राम पवकास व जलसींिारण

पवभागाच्या दद.३१.५.२०१७ च्या शासन ननणायानुसार मद
ृ व जलसींिारण आयुक्तालयाची
स्त्थापना करण्यात आलेली असून सदर कायाालयासाठी एकूण ९९६७ पदे वगा करणे अपेक्षक्षत
आहे .

सदर दोन्ही बाबी पवचारात घेऊन सि
ु ारीत आकृनतबींि पवत्त पवभागास सादर करण्यात

आलेला असून त्यावर अींनतम ननणाय झालेला नाही. नेमकी ककती पदे जलसींिारण पवभागाकडे
हस्त्ताींतरीत करावयाची आहे त, त्यावर अींनतम ननणाय झाला नाही.
(३)

पवत्त

पवभागाच्या

दद.२९.६.२०१७

च्या

शासन

ननणायानुसार तसेच

ग्रामपवकास

व

जलसींिारण पवभागाच्या दद.३१.५.२०१७ च्या शासन ननणायानस
ु ार कृपष पवभागातील काही पदे

जलसींिारण पवभागास कायमस्त्वरुपी वगा करावयाची असल्याने कृपष पवभागातील पदे ररक्त
होण्याची शक्यता आहे .

पव.स. ४३८ (33)
जलसींिारण

पवभागास

कायमस्त्वरुपी

पदे

दे ण्याबाबतचे

कृपष

पवभागाचे

अमभप्राय

जलसींिारण पवभागास कळपवण्यापूवी महाराषर राज्य कृपष सेवा महासींघ, पुणे व इतर सींलग्न
सींघ्नाींना पवश्वासात घेऊन चचाा करावी, अन्यथा तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा महाराषर

राज्य कृपष सेवा महासींघाने दद.२९.११.२०१६ च्या ननवेदनादवारे मा.मींरणेी (कृपष) याींना ददलेला
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही
___________
रत्नाधगरीतील नवीन बसस्थानिाचे बाांधिाम तात्िाळ सुरु िरण्याबाबत
(४१)

११२५८६ (०१-०४-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजािूर) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरीतील नवीन बसस्त्थानकाची उभारणी बीओ्ी ऐवजी स्त्वननिीतून करण्याचा ननणाय

एस ्ी महामींडळाने घेतल्यानींतरही बाींिकामासाठी अदयापी सरु
ु वात झालेली नसल्याचे नक
ु तेच
माहे जानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील दोन मदहन्यात दोन वेळा बाींिकाम नगरपररषदे च्या ना हरकत
प्रमाणपरणेासाठी प्रस्त्ताव सादर करुनही त्याला अदयापही मींजूरी ममळालेली नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती रत्नाधगरीतील नवीन बसस्त्थानकाचे बाींिकाम तात्काळ सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) रत्नाधगरी येथील नवीन
बसस्त्थानकाचे बाींिकाम बीओ्ी ऐवजी स्त्वननिीतून करणेसाठी मक्तेदाराला दद.२३.०१.२०१८

रोजी कायाादेश दे णेत आला आहे . प्रवाशी जनतेची गैरसोय ्ाळणेचे दृष्ीने शहर बसस्त्थानक
इमारतीमध्ये वाहतक
ु ीबाबत पयाायी व्यवस्त्था करण्याची कायावाही चालू आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
एस.टी. च्या अिघातामुळे मत
ृ िावलेल्हया वारसाना नोिरी ममळण्याबाबत
(४२)

११३५३० (०४-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पव.स. ४३८ (34)
(१) मौज अड्याळ (ता.पवनी, जज.भींडारा) येथील मत
ृ क ददलीप तुळशीराम कासारे याींचा ददनाींक
१२ गगस्त््, २०१७ रोजी वा त्यादरम्यान अड्याळ येथील बस स्त्थानकावर एस. ्ी. बस ने

अपघाती मत्ृ यू झाला असून त्याींच्या पश्चात त्याींची पत्नी व तीन मुले आहे त घरातील

कमावता व्यजक्त मत
ु े दद. ३० नोव्हें बर, २०१७
ृ पावल्याने कु्ुींबावर आलेले आधथाक सींक्ामळ
रोजी वा त्यासम
ु ारास मा. पररवहन मींरणेी, मींरणेालय, मुींबई याींच्या कायाालयादवारे

मा.

महाव्यवस्त्थापक (वाहतूक) रा. प. मध्यवती कायाालय मुींबई याींना स्त्थाननक लोकप्रतीननिीदवारे
मत
ृ कु्ुींबाींच्या वारसाना नोकरी ममळावी यासाठी ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती मत
ृ कु्ुींबाींच्या वारसाींना नोकरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) नाही.
मत
ृ क ददलीप तुळशीराम कासारे याींचे वारसाींना नोकरी ममळावी म्हणून ग्रामपींचायत

अडयाळ याींनी दद.१५.८.२०१७ रोजी पवशेष ग्रामसभा घेवून ठराव पारीत केला असून, ठरावाची
प्रत व ननवेदन पवभागीय कायाालय भींडारा याींचेकडून वाहतूक खात्यास प्राप्त झाली आहे .

(२) व (३) राज्य पररवहन अपघातातील मयाताचे वारसाींना राज्य पररवहन सेवेत समापवष्
करणेबाबतची तरतूद नाही. तथापप, मयत ददलीप कासारे याींचे वारसाींना रुपये १० लाख इतकी
अपघात नुकसान भरपाई दद.२३.०९.२०१७ रोजी अदा करण्यात आली आहे. तसेच सदर

अपघातास जबाबदार चालकापवरुध्द मशस्त्त व आवेदन कायापध्दतीनुसार प्रमादीय कारवाई
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

सातारा श्जल्हहयातील िस
ु ेसावळी बसस्थानिाच्या आवाराचे
डाांबरीिरण िरण्यासोबत वीज ददवे सुरु िरण्याबाबत

(४३)

११३७४१

(०१-०४-२०१८).

श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

श्री.सांग्राम

थोिटे

(भोर),

श्री.अममन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड िश्श्चम), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतिूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्री.भारत भालिे (िांढरिरू ) :
काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) सातारा जजल्हयातील पस
ा ामळ
ु ेसावळी बसस्त्थानकाच्या आवारात प्रशासनाच्या दल
ु क्ष
ु े गेल्या
चार वषाापासून डाींबरीकरण न झाल्यामुळे खड्डे पडले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे बसेस आगारात आल्यावर दगड उडून प्रवाशाींना मार लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

पव.स. ४३८ (35)
(३) असल्यास, येथील खींबावरील ददवेही बींद अवस्त्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या बसस्त्थानकाच्या आवाराचे तातडीने
डाींबरीकरण करण्यासोबत येथील वीज ददवे सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय

आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात दठां बि सांच बसववलेल्हया शेतिऱयाांना अनुदान वाटि िरण्याबाबत
(४४)

११४४८९ (०१-०४-२०१८).

श्री.ददिि चव्हाण (फलटण), श्रीमती ददवििा चव्हाण

(बागलाण), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदािरू ),

श्री.जयांत

(घनसावांगी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव) :
करतील काय :-

िाटील (इस्लामिरू ),

श्री.राजेश टोिे

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना दठीं बक अनुदानासाठी केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने सन २०१७ व
२०१८ कररता ककती ननिी मींजूर केला आहे ,

(२) असल्यास ,त्यापैंकी ककती शेतकऱ्याींना ननिीचे वा्प करण्याींत आले आहे ,
(३) असल्यास, अदयापी वा्प न झालेले ककती शेतकरी आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती मींजूर झालेला ननिी शेतक-याींना त्वररत वा्प करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. िाांडुरां ग फुांडिर (२८-०५-२०१८) : (१) २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वषाात पवपवि
स्त्रणेोताींमिन
ू अनुक्रमे रु. ४८०.०४ को्ी व रु. ५५१.९३ को्ी एवढा ननिी मींजूर केला होता.

(२) सन २०१६-१७ मिील १,६२,४८१ व सन २०१७-१८ मिील १,६९,११३ शेतक-याींच्या बँक
खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे .
(३), (४) व (५)

पव
ु ा सींमती प्राप्त सक्ष्
ु म मसींचन सींचाची उभारणी करुन अनद
ु ानासाठी प्रस्त्ताव

सादर केलेल्या सन २०१६-१७ या वषातील शेतक-याींचे अनुदान प्रलींबबत नाही. सन २०१७-१८
या वषातील १९४०६५ शेतक-याींचे अनुदान प्रलींबबत आहे त. सदर शेतक-याींना अनुदान वा्पाची
कायावाही सुरु आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ४३८ (36)
राज्यातील एसटी महामांडळातील अनुिांिा तत्वावरील वारसाांना सहाय्यता ननधी दे ण्याबाबत

(४५)

११४६८० (०१-०४-२०१८).

श्री.महे श चौघुले (मभवांडी िश्श्चम) :

सन्माननीय िररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी महामींडळातील अनुकींपा तत्वावरील प्रनतक्षा यादीत वषाानुवष् रखडलेल्या
कमाचा-याींच्या

वारसाींना १० लाख रुपयाींपयत सहाय्यता ननिी दे ण्याचा पयााय महामींडळाने

ददला असल्याची बाब नुकतीच ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनुकींपा तत्वावरील वारसाींना एकतर नोकरीतील दावा वा सहाय्यता ननिी
यापैकी एक पयााय ननवडण्याचा घेतलेला ननणाय वारसाींना मान्य आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानूसार सदर ननणायाची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, आतापयत ककती वारसाींना याचा लाभ ममळालेला आहे व उवाररत वारसाींना
किीपयत ननिी दे ण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३)

व

(४)

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

िोरणात्मक

ननणायानुसार

मत
ृ

झालेल्या

कमाचाऱ्याींच्या वारसाींना अनुकींपा तत्वावर नोकरी अथवा १० लाख सहाय्यता ननिी यापैकी एक
पयााय ननवडण्याची मभ
ु ा दे ण्यात आलेली आहे. सदर ननणायाची अींमलबजावणी करण्याकरीता
पररपरणेकीय सूचना प्रसारीत झाल्यानींतर महामींडळात

सध्या अनुकींपा तत्वावरील मींजूर

प्रकरणाींच्या प्रनतक्षा यादीवर असलेल्या व मींजरू ीसाठी प्रलींबबत असलेल्या प्रकरणाींसह यापढ
ु े
नव्याने येणाऱ्या अनुकींपा तत्वावरील प्रकरणाींना उपरोक्त िोरण लागू राहील.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात एस. टी. महामांडळाच्या आगारातील बसगाड्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४६)

११४८०७ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय िररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात एस. ्ी. महामींडळाच्या

१८०० बसगाड्या दरु
ु स्त्तीसाठी लागणाऱ्या सुट्या

भागाींअभावी रस्त्त्याींवर चालपवण्यात येत नसल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण राज्यातील महामींडळाच्या सवा
आगारात बसगाड्याींच्या दरु
ु स्त्तीसाठी असणाऱ्या सुट्या भागाींची कमतरता दरू करण्याबाबत
शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ४३८ (37)
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अमरावती श्जल्हहयातील धचखलदरा येथे नादरु
ु स्त बसेस असल्हयाबाबत

(४७)

११४८५५ (०१-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-िाटील

(मशडी), प्रा.ववरें द्र जगताि (धामणगाव रे ल्हवे), श्री.हषववधवन सििाळ (बुलढाणा), श्री.अममत
झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अममन िटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
िश्श्चम), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतिूरी), श्री.डी.िी.सावांत
(नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (िांढरिूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अमरावती जजल्हयातील धचखलदरा या आददवासी भागात एस्ी महामींडळ मनमानीपणे
नादरु
ु स्त्त बसेस पाठपवत असून पररणामी बसेस घा्ात बींद पडून प्रवाशाींचा जीव िोक्यात
आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा

त्यादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय ,

(२) असल्यास, धचखलदरा क्षेरणेातील रस्त्त्यावरील प्रवासी ननवाऱ्याींचीही दरू वस्त्था झाली आहे, हे
ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
यावल (श्ज.जळगाव) येथील जीणव झालेल्हया बस स्थानिाचे नुतनीिरण िरणेबाबत
(४८)

११५२४० (०१-०४-२०१८).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िररवहन मांत्री

(१) यावल (जज.जळगाव) येथील बस स्त्थानक अत्यींत जीणा व पडक्या अवस्त्थेत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकशीअींती सदर बस स्त्थानकाचे नुतनीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ४३८ (38)
श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) यावल येथील बसस्त्थानकाचे सव्क्षण करुन त्याचे नुतीकरण/पुनबािणी करण्यासाठी
आराखडे

व

अींदाजपरणेक

तयार

करणेसाठी

दद

डडझायनसा

कलेक््ीव्ह,

नामशक

याींची

वास्त्तपु वशारद म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली होती. परीं तू त्याींचेकडून आराखडे व अींदाजपरणेक
तयार करण्यास पवलींब होत असल्याने नपवन वास्त्तुपवशारदाची ननयुक्ती करण्याची कायावाही
सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी श्जल्ह्यात वाहनाांची तिासणीस स्वतांत्र रॉम्ि (Ramp) उभारणीबाबत

(४९)

११५२७४ (०१-०४-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचिळूण) :

सन्माननीय िररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जजल््यातील प्रवासी वाहतूक व मालवाहतक
ू वाहनिारकाींना वाहन पामसींगसाठी

ठे वण्यात आलेल्या जाचक अ्ी रद्द करण्याची मागणी होत आहे , हे खरे आहे काय ,

(२) असल्यास, वाहनाींचे पामसींग करताींना वाहनाींची तपासणी स्त्वतींरणे रॉम्प (Ramp) वर करावी
असे

न्यायालयाचे

ननद् श

असताींना

रॉम्प

(Ramp)

ची

उभारणी

न

करताच

उत्तर

रत्नाधगरीतील वाहनाींचे पामसींग बींद केले असल्याने वाहनिारकाींमध्ये असींतोष ननमााण झाला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उत्तर रत्नाधगरी साठी स्त्वतींरणे रॉम्प (Ramp) उभारणीचे आदे श मा. पररवहन
मींरणेी याींनी ददले आहे त , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर रॉम्प (Ramp) साठी धचपळूण तालक्
ु यातील पपींपळी बद्र
ु क
ु येथे जागा
ननजश्चत झालेली असूनही सदर कामासाठी पवलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर रॉम्प (Ramp)ची उभारणी करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

मा.उच्च

न्यायालय,

मुींबई

याींनी

जनदहत

याधचका

क्र.

२८/२०१३

मध्ये

ददलेल्या

आदे शानुसार राज्यातील सवा कायाालयाींमध्ये ब्रेक ्े स्त्् रॅ कची उभारणी करणे बींिनकारक केले

आहे . मा. उच्च न्यायालयाने या मद
ु तीत प्रकरणपरत्वे वेळोवेळी वाढ केली आहे . सबब अदयाप
वाहनाींचे पामसींग बींद केलेले नाही.
(३), (४) आणण (५)

हे खरे नाही. मौजे पपींपळी बु. ता.धचपळुण येथे २५० मी. लाींबीचा ब्रेक

्े स्त्् रॅ क उभारणीसाठीचा प्रस्त्ताव पवचारािीन आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ४३८ (39)
ववदभावतील श्जल्हहा दध
ु उत्िादि सांघामाफवत शेतिऱयाांिडून खरे दी िरण्यात आलेल्हया दध
ु
ववक्रीची रक्िम शेतिऱयाांना त्वररत दे ण्याबाबत

(५०)

११५६९९ (०१-०४-२०१८).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) राज्यात पवशेषत: पवदभाातील जजल्हा दि
उत्पादक सींघामार्ात शेतकऱ्याींकडून खरे दी
ु
करण्यात आलेल्या दि
ु पवक्रीची रक्कम शेतकऱ्याींना अदयाप दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती शेतकऱ्याींना त्याींच्या दि
पवक्रीची रक्कम लकरात लवकर
ु
ममळणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (३१-०५-२०१८) : (१) राज्यातील नागपूर पवभागातील भींडारा जजल्हा दि
ू
उत्पादक सहकारी सींघ मयाा.,भींडारा या सींघाव्यनतररक्त इतर सींघाींनी दद.३१.०३.२०१८ पयतची
दे यके शेतक-याींना अदा केली आहेत.
(२) होय, भींडारा जजल्हा दि
ू उत्पादक सहकारी सींघ मयाा.,भींडारा या सींघाने दि
ू उत्पादक

शेतक-याींचे दद. २१.०३.२०१८ ते ३१.०३.२०१८ या कालाविीची दि
ू दे यके दे ण्याचे मशल्लक
असल्याचे ननदशानास आले आहे.

(३) भींडारा जजल्हा दि
उत्पादक सहकारी सींघ मयाा,भींडारा,र.नीं.१०१ याींचक
े डील ददनाींक
ू
२१/०३/२०१८ ते ३१/०३/२०१८ या कालाविीतील शेतक-याींचे प्रलींबबत दि
ू दे यक सींपण
ू ा अदा
करण्यात आले असून सध्या सींघाचे दि
ु ाचे चुकारे ननयममत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
नागिूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रकक्रया महाराषर पविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

