अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
रस्ता सरु क्षा अभभयानाांतर्गत नागररिाांना सरु क्षा विषयक मार्गदर्गन करण्याबाबत
(१)

७५६३६ (१२-०४-२०१७).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर),

श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पररवहन ववभागाकडून दिनाींक १ जानेवारी ते १५ जानेवारी या कालावधीत रस्ता

सरु क्षा सप्ताह साजरा केला जात असन
ू या माध्यमातन
ू रस्तयाींवरील अपघात ्ाळण्यासाठी

नागररकाींना रस्ता सुरक्षा अभियानाचे धडे दिले जात असताींनाही राज्यात िरवर्षी सरासरी १२

हजार लोकाींचा अपघाती मतृ यू होत असून यामध्ये ८० ्क्के लोक १८ ते ३० वयोग्ातील
असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भींडारा जजल््यात पररवहन ववभागाकडून रस्ता सुरक्षा अभभयानाची केवळ

औपचाररकता केली जात असल्याने अपघाताींची सींख्या वाढतच असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वाढते अपघाताचे प्रमाण लक्षात घेता पररवहन ववभागाकडून रस्ता सुरक्षा

अभभयानाचे प्रभर्क्षण िे ऊन लोकाींना जागत
ृ करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१५-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्यात सन २०१५ मध्ये
६३८०५ अपघात होवून तयामध्ये १३२१२ मतृ यूमूखी पडले होते तर सन २०१६ या वर्षाशत १३८४८
अपघात होवन
ू तयामध्ये १२८८३ लोक मतृ यम
ू ख
ु ी

पडले आहे त. सन २०१५ च्या तल
ु नेत

राज्यातील अपघाताींच्या सींख्येत घ् झालेली आहे . या अपघातात १५ ते २४ या वयोग्ातील
२५ ्क्के लोक मतृ यूमख
ू ी पडलेले आहे त.

तसेच भींडारा जजल््यात सन २०१५ मध्ये ४६१ अपघात झाले होते तर सन २०१६ मध्ये

४५८ अपघात झालेले आहे त. सन २०१५ च्या तल
ु नेत जजल््यातील अपघाताींच्या सींख्येत घ्
झालेली आहे .
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दि.०९.०१.२०१७ ते दि.२३.०१.२०१७ या कालावधीत रस्ता सुरक्षा अभभयानातींगत
श

वाहनाींना परावतीका लावणे, मादहती पत्रकाींचे वा्प करणे, र्ालेय स्तरावर रॅली काढणे, वाहन
चालकाींना

सरु क्षक्षत

वाहन

चालववण्यासाठी

आवश्यक

असणाऱ्या

ननयमाबाबत

प्रातयक्षक्षक

िाखववणे, रस्ता सुरक्षा सींबींधी प्रातयक्षक्षक व पथनाट्य सािर करणे, नेत्र तपासणी व रस्ता
सुरक्षाववर्षयक मागशिर्शन करणे इ. कायशक्रमाचा समावेर् होता.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील सवव महाववद्यालयाांमध्ये ववद्यार्थयाांना वाहन परवाना
दे णा-या योजनेच्या अांमलबजावणीबाबत
(२)

७७६७७ (१३-०४-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या पररवहन ववभागामार्फत महाववद्यालयात भर्कणाऱ्या ववद्यार्थयाांना िच
ु ाकी व
चारचाकी गाडयाींसाठी आवश्यक असणारा वाहन परवाना महाववद्यालयामध्ये िे ण्यासाठी दिनाींक

१६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मुींबई येथील ककती महाववद्यालयातून योजनेचा
प्रारीं भ केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अन्य महाववद्यालयामध्ये ववद्यार्थयाांना वाहतक
ू परवाना िे ण्यासाठी

महाववद्यालयीन स्तरावर सींबींधधत प्रािे भर्क पररवहन कायाशलयामार्शत यींत्रणा उभी करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास राज्यातील सवश महाववद्यालयाींमध्ये ववद्यार्थयाांना वाहन परवाना िे ण्यासाठीची
योजना सुरु करण्याबाबत र्ासनाकडून याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१२-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
महाववद्यालयामध्ये भर्काऊ अनज्ञ
ु प्ती सींगणकीय चाचणी घेण्याकरीता पररवहन आयक्
ु त

कायाशलयातर्े ननणशय घेवून दि.२०.०७.२०१७ व तयानींतर पुन्हा दि.०२.०८.२०१८ रोजी सवश
पररवहन कायाशलयाींना तयानस
ु ार कायशननिे र् िे ण्यात आलेले आहे . तयाचप्रमाणे राज्यातील सवश
ववद्यापीठाींचे

कुलगुरू

याींना

महाववद्यालयामध्ये

भर्काऊ अनज्ञ
ु प्तीची

भर्बबरे

आयोजजत

करण्याबाबत सवश महाववद्यालयाींना ननिे र् िे ण्याबाबत ववनींती करण्यात आलेली आहे.
महाववद्यालयाींमध्ये ववद्यार्थयाांसाठी भर्काऊ अनज्ञ
ु प्तीची भर्बबरे आयोजजत करण्याबाबत

महाववद्यालयाकडून मागणी आल्यास सींबींधधत महाववद्यालयाींमध्ये तयाप्रमाणे भर्बबरे आयोजजत
करण्यात येतात. या योजनेअींतगांत अर्ा प्रकारची एकूण ४९ भर्बबरे आयोजजत करण्यात

आलेली आहे . यामध्ये एकूण १७८२ अजशिाराींकडून भर्काऊ अनुज्ञप्तीसाठी अजश करण्यात आलेले
आहे . तयापैकी १३१७ अजशिार सींगणकीय चाचणीत उततीणश झालेले असन
ू तयाींना भर्काऊ
परवाने िे ण्यात आलेले आहे .
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(३) अर्ा पध्ितीचे कॅम्प आयोजजत करण्याबाबत मुींबई, कल्याण, नाभर्क, नागपूर व चींद्रपूर

यासारख्या र्हरातील महाववद्यालयाकडून मागणी प्राप्त झाल्यानस
ु ार भर्बबराींचे आयोजन
करण्यात आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भभवांडी (जि.ठाणे) येथे मद
ु तबाह्य आणण पररवहन ववभागािडील नोंदणी सांपष्ट्ु टात
आलेल्या वाहनाांवर िारवाई िेली नसल्याबाबत

(३)

८२३३० (१३-०४-२०१७).

श्री.महे श चौघुले (भभवांडी पश्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भभवींडी (जि.ठाणे) येथील मुितबा्य आणण पररवहन ववभागाकडील नोंिणी सींपुष्ात
आलेली ववववध प्रकारची पकडण्यात आलेली वाहने भभवींडी एस्ी आगारात गेल्या तीन
वर्षाशपासून पडून असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मुितबा्य आणण पकडण्यात आलेल्या जप्त वाहनाींवर पुढील कायिे र्ीर
कारवाई करण्यासाठी सहायक वाहतूक अधधक्षक, राज्य मागश पररवहन, भभवींडी याींनी ठाणे
पररवहन ववभागाला कळूवनही कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त सवश प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, तदनुसार र्ासनाने याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१५-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) ठाणे प्रािे भर्क पररवहन कायाशलयातील
वायुवेग पथकामार्शत

मो्ार वाहन अधधननयम १९८८ व तयाअींतगांत ननयमातील

उल्लींघन करणाऱ्या वाहनाववरूध्ि कारवाई

करण्यात येवून सिर िोर्षी वाहने

तरतूिीचे

पोभलस स््े र्न,

पररवहन कायाशलय व राज्य पररवहन मागश महामींडळाच्या आगारात अ्कावन
ू ठे वण्यात येतात.

वरीलप्रमाणे अ्कावून ठे वलेली वाहने ह्ववण्याबाबत राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या

भभवींडी आगार व्यवस्थापक याींनी कळववण्याप्रमाणे सिरच्या वाहनाींच्या भललावाची प्रकक्रया
प्रािे भर्क पररवहन कायाशलय, ठाणे याींच्या कायशवाहीखाली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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मुांबईमध्ये िोिण व पश्श्चम महाराष्ट्राच्या प्रवासासाठी खाजगी
बसेसच्या दरवाढीवर तनयांत्रण ठे वण्याबाबत

(४)

८६८३६ (१४-०८-२०१७).

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

पश्श्चम), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत प्रवार्ाींकडून खासगी बसेसकडून कोकण व पजश्चम महाराषराच्या प्रवासासाठी िप्ु प्

भाडे आकारणी होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींिभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन खाजगी बसेसच्या िरवाढीवर ननयींत्रण
ठे वण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१९) : (१) व (२) राज्यातील खाजगी प्रवासी बसेसना कींत्रा्ी
परवाने िे ण्यात येतात. खाजगी प्रवासी बसेसचे प्रकार व तयाींच्या सेवेचा िजाश, आसन रचना व
आसनक्षमता ननकर्षानस
ु ार परवानाधारक व प्रवासी याींच्यात

आपआपसात

भाडे ठरववण्यात

येते. उक्त ववर्षयाच्या अनुर्षींगाने मा.मुींबई उच्च न्यायालय येथे क्र.१४९/२०११ जनदहत याधचका
िाखल केली असन
ू उक्त याधचकेत मा.न्यायालयाने दिलेल्या आिे र्ानस
ु ार खाजगी प्रवासी

बसेस याींचे भाडेिर ननजश्चतीचे सूत्र ठरववण्यासाठी सीआयआर्ी, पुणे या सींस्थेची ननयुक्ती
करण्यात आली. सिर सींस्थेव्िारे सािर केलेला अहवाल कायशवाहीखाली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुांबईतील टॅ क्सीचे दर ठरववण्यासाठी नेमलेल्या सभमतीच्या अहवालाबाबत
(५)

९२९२५ (१४-०८-२०१७).

श्री.सतु नल भशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबईतील ्ॅ क्सीचे िर ठरववण्यासाठी र्ासनाने सभमती नेमली आहे , हे खरे आहे काय;
(२) असल्यास, सिर सभमतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय;
(३)

असल्यास,मुींबईतील

्ॅ क्सीच्या

िराबाबत

अहवालात

सािर

केलेल्या

भर्र्ारर्ीींबाबत

र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१९) : (१) व (२) होय.
(३) राज्यातील ऑ्ोररक्षा/ ्ॅ क्सीच्या भाडेिराबाबत सुत्र ववदहत करण्याकरीता श्री.बी.सी.ख्ुआ,

सींचालक, मींब
ु ई रान्सर्ॉमश सपो्श यन
ु ी् याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती ननयक्
ु त करण्यात आली

होती. सिर सभमतीने दिनाींक २८.०९.२०१७ रोजी र्ासनास अहवाल सािर केला असन
ू सिर
अहवालातील भर्र्ारर्ीींच्या अींमलबजावणीबाबत र्ासनस्तरावर ववचारववननमय सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

__________

वव.स. ५८६ (5)
नाांदेड येथे नैसधगवि आपत्तीमळ
ु े राज्य पररिहन महामांडळाचे आर्थगक नुिसान झालेबाबत
(६)

९९३८५ (२७-१२-२०१७).

उत्तर) :

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड येथे दिनाांक १९ व २० ऑगस््, २०१७ रोजी झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे नाींिेड
ववभागातील ववववध आगाराींतन
ू धावणा-या ४० बसेस धावू र्कल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नैसधगशक आपततीमुळे नाींिेड येथील राज्य पररवहन महामींडळाचे सुमारे २०
लाखाचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती महामींडळाला झालेला तो्ा भरुन काढण्यास आधथशक मित
िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१६-०७-२०१९) : (१) होय.
(२) अींर्त: खरे आहे .
दि.१९ व २० ऑगस््, २०१७ रोजी नाींिेड जजल्हयातील सवशच तालक्
ु याींमध्ये अनतवषृ ्ी

झाल्यामुळे राज्य पररवहन

महामींडळाच्या नाींिेड ववभागाचे

२६६४८ कक.मी.

रद्द होऊन

महामींडळाचे अींिाजे रु,५,६९,९१७/- चे आधथशक नक
ु सान झालेले आहे.

(३) व (४) सिर नुकसान भरुन काढण्यासाठी नाींिेड ववभागातील सवश आगाराींना िे ण्यात

आलेल्या सींयक्
ु त वेळापत्रक २०१७-१८ द्वारे मींजरू ननयते व िै नींदिन र्ेऱ्या सरु
ु करण्यात

आल्या. तसेच, रवववार व सावशजननक सुट्टीच्या दिवर्ी कमी उतपन्नाच्या र्ेऱ्या स्थधगत ठे वून
तयाऐवजी गिीच्या मागाशवर जािा र्ेऱ्या चालववण्यात आल्या.

आगारातील चालक/वाहकाींना प्रतयेक थाींब्यावर बस थाींबवून प्रवासी चढ/उतार करणेबाबत

सक्त सूचना िे ण्यात आल्या व मागश तपासणी पथकाद्वारे तपासणी करण्यात आली. तयामुळे

माहे सप््ें बर २०१७ मध्ये वाहतक
ू उतपन्नात मागील वर्षाशच्या तल
ू नेत ५६.५० लाखाने वाढ
झालेली आहे .
(५) प्रश्न

उद्ावत नाही.
___________

मायणी (श्ज.सातारा) येथील तनवत्ृ त अांगणवाडी सेवविाांना मानधन भमळत नसल्याबाबत
(७)

११४०७५

श्री.बाळासाहे ब

(०४-०४-२०१८).
थोरात

(सांगमनेर),

श्री.जयिुमार
श्री.अस्लम

गोरे
शेख

(माण),
(मालाड

श्री.सांग्राम
पश्श्चम),

थोपटे

(भोर),

श्री.अभमन

पटे ल

(मुांबादे वी), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदहला व

वव.स. ५८६ (6)
(१) मायणी (जज.सातारा) येथील ननवतृ त अींगणवाडी सेववकाींना र्ासनाकडून भमळणारे मानधन

भमळत नसल्यामळ
ु े तयाींनी उपोर्षणाचा इर्ारा दिला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेवाननवतृ त अींगणवाडी सेववकाींना मानधन िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०९-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

महाराषर अींगणवाडी कमशचारी सींघ याींचे तर्े वररषठ र्ाखा प्रबींधक एलआयसी पुणे याींना

दिनाींक २२/१/२०१८ च्या पत्रान्वये एकरक्कमी लाभाची रक्कम वेळेत न भमळाल्यास लाभाथी
रक्कम न भमळालेले कमशचारी बेमुित धरणे आींिोलनास बसतील असे कळववण्यात आले
आहे .

(२) सेवाननवतृ त अींगणवाडी सेववकाींना एकरक्कमी लाभ िे णेकरीता उपमुख्य कायशकारी अधधकारी
(बाल

कल्याण),

जजल्हा

पररर्षि,

सातारा

कायाशलयाकडून

दिनाींक

२६/०९/२०१७

रोजी

एल.आय.सी. पुणे कायाशलयास एकूण ११३ अींगणवाडी सेववकाींना एकरक्कमी लाभ िे ण्याचे

प्रस्ताव सािर करण्यात आले आहे . तयाकरीता उपमुख्य कायशकारी अधधकारी (बाल कल्याण),
जजल्हा पररर्षि, सातारा कायाशलयाकडून पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पण
ु े श्जल्ह्यातील सम
ु ारे दीड हजार अांगणवाड्या इमारतीववना असल्याबाबत
(८)

११४०९२ (१०-०४-२०१८).

श्री.भभमराव तापि र (खडिवासला) :

सन्माननीय मदहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल््यातील सुमारे दिड हजार अींगणवाडया इमारतीववना असल्याची बाब माहे
र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े जजल््यातील हवेली तालक्
ु यातील बहुताींर् अींगणवाडयात इमारत नसल्याने
बालकाींना भर्कवताना सेववकाींना प्रचींड अडचणीींचा सामना करावा लागत असून कधी मींदिरात
वा पींचायतीच्या कायाशलयात वा कधी अींगणवाडया भर उन्हात भरववल्या जात असल्याचे
ननदर्फनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

अींगणवाडयाची

र्ासनाने

पाहणी

केली

आहे

काय

व

तयानुसार

अींगणवाडयाींना इमारती भमळण्यासह ननधीची तरति
ू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०५-०८-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) एकही अींगणवाडी भर उन्हात भरववली जात नाही.

वव.स. ५८६ (7)
(३) होय.
जजल्हा वावर्षशक सवशसाधारण योजना अींतगशत सन २०१७-१८ मध्ये १५०.०० लक्ष ननधीची
तरति
ू करण्यात आलेली आहे . तयाअींतगशत सन २०१७-१८ मध्ये ९१ नववन अींगणवाडी इमारत

बाींधकामाींना मींजूरी िे ण्यात आलेली आहे व ६७६ अींगणवाडी इमारत िरु
ु स्तीच्या कामाींना मींजूरी
िे ण्यात आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उरण व पनवेल तालक्
ु यातील खाजगी खाडयाांमुळे पररसरातील
शेतीचे होत असलेले नुिसान

(९)

११४३५७ (०६-०४-२०१८).

श्री.सुभार् उर्व पांडडतशेठ पाटील (अभलबाग) :

सन्माननीय

खारभूमी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उरण व पनवेल तालक्
ु यातील खाजगी खाडयाींना भगिाडे पडत असल्याने या पररसरातील
खोप्े ते वर्ेणी मागे पनवेल तालुक्यातील केळवणे पयांतच्या हजारो र्ेतक-याींना आपल्या
वडडलोपाजजशत र्ेतीत अन्नधान्य वपकववता आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सवश समुद्री खाडयाींचे समुद्री बींधारे बाींधण्यासाठी ककमान िोन ते अडीच

को्ी रूपयाींच्या ननधीची आवश्यकता असतानाही र्ासनाकडून ननधी उपलब्ध होत नसल्याने
स्थाननक नागररकाींनी जजल्हा ननयोजन मींडळाकडे ननधीची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, र्ासनामार्शत ननधीची पूतत
श ा करून सिर समुद्री बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) जजल्हा ननयोजन सभमतीच्या दिनाींक ३०.०१.२०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा.आमिार,
श्री.सभ
ु ार्ष पा्ील याींनी जजल्हा ननयोजन मींडळाकडून ननधीची मागणी केली होती.
(३)

उरण

व

पनवेल

तालुक्यामध्ये

७ खाजगी

खारभूमी

योजना

असल्यामुळे

तयावर

र्ासनामार्शत खचश केला जात नाही. तथावप, जलसींपिा ववभागाच्या दिनाींक १०.०४.२०१५
रोजीच्या र्ासन ननणशयानुसार या ७ खाजगी खारभूमी योजनाींची सींपण
ू श नुतनीकरणाची बाींधकामे
सामुिानयक सामाजजक जबाबिारी (CSR) ननधी अींतगशत हाती घेणेसाठी भसडको/जेएनपी्ी/
ओएनजीसी याींच्याकडून ननधी प्राप्त करुन घेण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे.

सद्यजस्थतीत उरण तालक्
ु यातील वर्ेणी खाजगी खारभूमी योजनेचे एकूण २३४७ मी.

लाींबीपैकी ८४० मी. लाींबीचे, पुनाडे खाजगी खारभूमी योजनेचे सींपण
ू श १६८५ मी. लाींबीचे, कोनी

केळवणे खाजगी खारभूमी योजनेचे १९३० मी. लाींबीपैकी ९३० मी. लाींबीचे तातपुरतया िरु
ु स्तीचे
काम पण
ू श केले आहे .

यामध्ये ववर्ेर्षत: कोनी केळवणे या खाजगी खारभम
ू ी योजनेच्या सा.क्र.

१२५० मी. ते १३१५ मी. मधील मोठी खाींड बुजववण्यात आली आहे .
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खाजगी खारभूमी योजना र्ासनाच्या ताब्यात घेणेबाबतच्या प्रस्तावावर ननयोजन

ववभागाने उपजस्थत केलेल्या मद्
ु यानस
ु ार ककनारा ननयमन क्षेत्र (CRZ) ववर्षयक मान्यता
घेण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सवोपचार रुग्णालय (श्ज.अिोला) येथील चतथ
व ेणी िमवचा-यानिडून होत असलेले गैरप्रकार
ु श्र
(१०)

१२११२० (२५-०७-२०१८).

श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम) :

सन्माननीय

वैद्यि य भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सवोपचार रुणाणालय (जज.अकोला) येथील चतुथश्र
श ेणी कमशचा-याने रुणाणाच्या मदहला

नातेवाईकाकडे रक्त आणण और्षध भमळवून िे ण्याचे अभमर्ष िाखवून अनैनतक सींबध
ीं ठे वण्याची
मागणी केली असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, या रुणाणालयातील चतथ
श ेणी कमशचा-याींच्या बेजबाबिारपणा मुळे अनेक
ु श्र

रुणाणाींना रुणाणालयातील सुववधाींपासून वींधचत रहावे लागत असन
ू प्रस्तुत प्रकरणी वपडत मदहलेने

वरीषठ अधधकारी याींचेकडे लेखी तक्रार न केल्याने सींबींधधत कमशचा-यावर कोणतीच कारवाई
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच,या रुणाणालयात चतुथश्र
श ेणी कमशचारी रुणाणाला इतरत्र नेण्यास ्ाळा्ाळ करीत असून
रुणाणाच्या नातेवाईकाींकडे पैश्याची मागणी िे णखल करताना ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास,प्रस्तत
ु प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणात िोर्षी असलेल्या कमशचा-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली

वा

करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीर् महाजन (०६-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे
(२),

(३),

(४)

व

(५)

सिरहू तक्रारीच्या अनुर्षींगाने अधधषठाता, र्ासकीय वैद्यकीय
महाववद्यालय व रुणाणालय, अकोला याींनी चौकर्ी सभमती गठीत केली होती. परीं तु सिर
चौकर्ी सभमती समोर सींबींधधत तक्रारिार मदहला जबाब िे ण्यासाठी हजर राहील्या नाहीत.

तयामळ
ु े चौकर्ी पण
ु श होऊ र्कली नाही. तथावप सिर कमशचाऱ्याची अन्य दठकाणी बिली
करण्यात आली आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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मौजे ददांडीगड (ता.भभवांडी, श्ज.ठाणे) हे पयवटन स्थळ मांजूर िरुन या दठिाणाच्या
वविासािररता पयवटन वविास तनधी मांजूर िरण्याबाबत

(११)

१२९२६६ (०४-१२-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (भभवांडी पूव)व :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे दिींडीगड (ता.भभवींडी, जज.ठाणे) हे पयश्न स्थळ मींजरू करुन या दठकाणाच्या

ववकासाकररता जजल्हा ननयोजन सभमती मधन
ू ३ को्ी रुपये पयश्न ववकास ननधी मींजूर
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.सावशजननक बाींधकाम मींत्री (उपक्रम) तथा पालकमींत्री,
ठाणे जजल्हा याींना दिनाींक १६ ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास लेखी ननवेिन दिले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेिनानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०८-२०१९) : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक २५.१२.२०१८
रोजी ननवेिन दिलेले आहे .

(२) ठाणे वनववभागाचे कायशकक्षेतील सन २०१६-१७ या वर्षी पडघा वनक्षेत्रातील सोनाळे दिींडीगड
या पयश्न स्थळाचा रु.९८.५१ लक्ष कामाचे प्रस्तावास प्रर्ासकीय मींजूरी भमळून अनुिान मींजूर
करण्यात आले आहे. सिर प्रस्तावामधील कामे ई-ननवविा प्रणालीद्वारे पूणश करण्यात आली
आहे त.

िस
ु ऱ्या ्प्प्यातील प्रस्ताववत कामाींना जजल्हाधधकारी तथा सिस्य सधचव, जजल्हा

ननयोजन सभमती, ठाणे याींचेकडील दिनाींक ५.३.२०१९ अन्वये सन २०१८-१९ या वर्षाशकररता
रु.२५८.४५ लक्ष इतक्या रकमेस प्रर्ासकीय मींजूरी प्राप्त झाली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमरावती श्जल्हयात आरटीओ परवानाधारि स्िूल व्हॅन व स्िूल बसेसच्या
अनेि चालिाांनी व्हॅनची र्ेरतपासणी िेली नसल्याबाबत

(१२)

१२९७६० (१५-१२-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अभमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
ु

(आवी), श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अभमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारर्े (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत
भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल्हयात आर्ीओ परवानाधारक ६५० स्कूल व्हॅन व स्कूल बसेस असन
ू
यातील अनेक चालकाींनी व्हॅनची र्ेर तपासणी केली नसल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा
तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ऑ्ो ररक्षामध्ये ऑ्ो चालक क्षमतेपेक्षा जास्त ववद्याथी बसवून नेत असून हा
प्रकार ननयमबाहय असल्याने ववद्यार्थयाांचे जीव धोक्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ववद्यार्थयाांच्या

सींरक्षणासाठी

ननयमबाह्यररत्या

स्कूल

व्हॅन

व

ररक्षा

चालववणाऱ्या चालक याींची चौकर्ी करुन र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०६-०७-२०१९) : (१) व (२) ऑ्ोररक्षा

क्षमतेपेक्षा

जास्त ववद्यार्थयाांची

वाहतूक करणे ननयमबाहय आहे व अर्ी वाहतक
करताींना आढळून आल्यास वायुवेग
ू
पथकामार्शत कारवाई करण्यात येत असते.

(३) राज्यातील पररवहन कायाशलयातील वायुवेगपथकाींमार्शत र्ालेय ववद्यार्थयाांची अवैध वाहतक
ू

करणाऱ्या तसेच स्कूल बस ननयमावलीतील तरति
ू ीींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनाींची तपासणी
करून िोर्षी वाहनाींवर कारवाई करण्यात येते. प्रािे भर्क पररवहन कायाशलय, अमरावती या

कायाशलयाच्या वायुवेग पथकामार्शत र्ालेय ववद्यार्थयाांची अवैध वाहतक
करणाऱ्या तसेच
ू
स्कुलबस ननयमावलीतील तरतूिीींचे उल्लींघन करण्याऱ्या वाहनाींवर माहे एवपल, २०१८ ते माहे

ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत केलेल्या कारवाईत ४७४ वाहनाींची तपासणी करण्यात आली
असता २११ वाहने िोर्षी आढळून आलेली आहे. सिर कारवाईतन
ू रू.५.६५ लाख इतका िीं ड
वसूल करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मोटारवाहन तनरीक्षिाांच्या पररक्षेतील ननिड झालेल्या उमेदवाराांच्या तनवडीस
उच्च न्यायालयाने स्थधगती ददल्याबाबत
(१३)

१३२५३५ (१५-१२-२०१८).

िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.शामराव ऊर्व

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या मो्ारवाहन ननरीक्षकाींच्या

पररक्षेमध्ये ८३३ सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षकाींनी ननवड माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
तयािरम्यान करण्यात आली असुन केंद्र र्ासनाने घालून दिलेले ननकर्ष र्ासनाने भर्धथल
केल्यामुळे सिर ८३३ उमेिवाराींच्या ननवडीस स्थधगती भमळाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षकाींची १००८ पिे ररक्त असल्यामळ
ु े कामाचा ताण
मोठया प्रमाणात वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त सहाय्यक मो्ार वाहन
ननरीक्षकाींची पिे पुन्हा घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (०१-०७-२०१९) : (१) सहायक मो्ार वाहन ननररक्षक सींवगाशसाठी महाराषर
लोकसेवा आयोगाने ८३२ उमेिवाराींची भर्र्ारस र्ासनास केली आहे . िरम्यानच्या काळात
सहायक मो्ार वाहन ननररक्षक सींवगाशच्या २०१६ च्या सेवाप्रवेर् ननयमाच्या अनुर्षींगाने मा.मुींबई
उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ येथे िाखल रर् याधचका क्र.१२७०/२०१८ मध्ये मा.उच्च

न्यायालयाने प्रथम पिभरतीस स्थधगती दिली व तद्नींतर दि.२९/९/२०१८ च्या आिे र्ान्वये उक्त
सेवाप्रवेर् ननयमातील ननयम ३(iii)(गॅरेज प्रमाणपत्र) व ३(iv)(अनुज्ञप्ती) मधील परीं तुके व
ननयम ४ रद्दबातल केलेला आहे .

(२) सहायक मो्ार वाहन ननररक्षक सींवगाशची एकुण मींजूर पिसींख्या १३०२ असून, तयापैकी
सियजस्थतीत २२९ पिे भरलेली आहे त ही वस्तुजस्थती आहे .

(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त दि.२९/९/२०१८ च्या आिे र्ाववरुध्ि र्ासनाने
मा.सवोच्च न्यायालयात ववर्ेर्ष अनम
ु ती याधचका िाखल केलेली आहे. तसेच सींबींधीत
भर्र्ारसपात्र उमेिवाराींनीही मा.सवोच्च न्यायालयात ववर्ेर्ष अनम
ु ती याधचका िाखल केलेली
आहे . या प्रकरणामध्ये सवोच्च न्यायालयाने status quo चे आिे र् दिलेले आहे त. प्रकरण

न्यायप्रववषठ आहे. तसेच सहायक मो्ार वाहन ननररक्षक सींवगाशत सध्या ररक्त असलेली
न्यायालयीन प्रकरणाींच्या पाश्वशभम
ू ीवर भरता येतील काय याबाबत ववधी व न्याय ववभागाचे
अभभप्राय घेण्यात येत आहे त.

___________
मुांबई सेंरलवरुन सुतारी ववजयदग
ु व एसटी बस मोंड गावठाण मागे सुरु िरण्याबाबत
(१४)

१३२५३८ (१०-१२-२०१८).

िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई सेंरलवरुन सुतारी ववजयिग
ु श एस्ी बस मोंड गावठाण मागे सुरु करण्यासाठी

ग्रामस्थ व लोकप्रनतननधीनी मा.पररवहन मींत्री व सींबधधत ववभागाकडे लेखी ननवेिनाने मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबई सेंरलवरुन सु्णारी ववजयिग
ु श एस्ी बस मोंड गावठाण मागे सुरु
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१६-०७-२०१९) : (१) होय.
(२) मुींबई ते ववजयिग
ु श या मागाशवर १८.०० वा सु्णारी बसर्ेरी उन्हाळी जािा वाहतुकीच्या
हीं गामात प्रायोधगक ततवावर मोंड गावठाण मागे चालववण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ५८६ (12)
मुांबईतील अांधेरी येथील प्रादे भशि पररवहन ववभागाच्या िायावलयात
एजांटाांसाठी लॉिर दे ण्यात आल्याबाबत

(१५)

१३५०६९ (०९-०७-२०१९).

श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल), श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतरू ),
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरां द

जाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव भशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती सुमन पाटील
(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर
(चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील अींधेरी येथील प्रािे भर्क पररवहन ववभागाच्या कायाशलयाच्या पररसरात अनधधकृत
सल्लागार बनून िलाल (एजीं्) नागरीकाींकडून अधधकारपत्र घेऊन कामे करत असून यासाठी
कायाशलयाच्या इमारतीमध्येच िलालाींसाठी लॉकर तयार करण्यात आले असल्याची बाब माहे
माचश, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींिभाशत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, तयानुसार र्ासनाने

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३१-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. प्रािे भर्क पररवहन कायाशलय,
मुींबई (पजश्चम) या कायाशलयात एकूण ३ मजले असून प्रतयेक मजल्यावर कायाशलयीन अभभलेख
जतन करण्यासाठी लॉकर बनववण्यात आले आहे. कायाशलयीन कमशचाऱ्याींव्यनतररक्त इतर
कोणतीही बाहे रील व्यक्ती सिर लॉकरचा वापर करत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी श्जल्ह्यातील चाांदोली अभयारण्य, िोयना, गडनदी, जामदा इत्यादी
(१६)

ठठकाणच्या प्रिल्पग्रस्ताांनी सुरु िेलेले आांदोलन

१३५०७१ (१६-०७-२०१९).

श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ),
श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.सुरेश लाड (िजवत),

श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहे ब पाटील

(िराड उत्तर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव भशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल

वव.स. ५८६ (13)
(बाशी), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती
सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबग
े ाव) :

सन्माननीय वने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रतनाधगरी जजल््यातील चाींिोली अभयारण्य, कोयना, गडनिी, जामिा इत्यादी ठठकाणच्या
प्रकल्पग्रस्ताींनी रतनाधगरी जजल्हाधधकारी कायाशलयासमोर दिनाींक ४ एवप्रल, २०१९ पासन
ू
आींिोलन सुरु केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींवर र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) रतनाधगरी जजल््यातील प्रकल्पस्ताींनी
दिनाींक

०२.०२.२०१९

ते

जजल्हाधधकारी, रतनाधगरी

दिनाींक

२६.०३.२०१९

या

कालावधीत

खालील

मागण्याींकरीता

कायाशलया समोर आींिोलन केल्याची घ्ना ननिर्शनास आली आहे .

• पुनवशसन र्ाखेतील ररक्त पिे भरणे

• पूनवशसन आराखडयानुसार सींकलन रजजस््र तयार करणे.

• भूसींपािन करताींना खातेिाराींसमोर सींयुक्त मोजणी करणे.
• झाडे, नाले, ग्ारे याींची खात्री करुन नोंि करणे.

• मोबिला वा्प करताना र्ासकीय पन
ु वशसन अथवा स्वेच्छा पन
ू वशसन पादहजे असल्यास
तयाबाबत लेखी जबाब घेणे.

• कु्ुींबसींख्येप्रमाणे भूखींडाचे वा्प करणे.

• गावठाणाींचे हस्ताींतरण जजल्हा पररर्षिे कडे करणे.
• गावठाणामध्ये ग्रामपींचायत स्थापन करणे.
• र्ेतजभमनीसाठी ६५% रक्कम भरुन घेणे.
• १०% वाढीव भूखींड ठे वणे,

• कोयना प्रकल्प ग्रस्ताींना जभमनी िे णे.
• प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरी िे णे.
• र्ेतकऱ्याींना लाभ क्षेत्रामध्ये एक एकर र्ेतजमीन उपलब्ध करुन िे णे.
• नागरी सुववधा पुरववणे.
(३)

व

(४)

जजल्हाधधकारी,

रतनाधगरी

कायाशलयसमोर

आींिोनलकतयाशच्या

मागण्याींवर

खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :• पन
ु वशसन र्ाखेतील ररक्त पिे भरण्यात आली आहे त.

• रतनाधगरी जजल्हयामध्ये एकूण २६ प्रकल्प असून तयापैकी ७ प्रकल्प स्वेच्छा पन
ु वशसन
घेतलेले आहे व ४ प्रकल्पात एकही कु्ुींब बाधीत होत नसलेले प्रकल्प आहे त.
प्रकल्पाींमध्ये सींकलन रजजस््र तयार करण्याची कायशवाही सुरू आहे.

उवशरीत १५

वव.स. ५८६ (14)
•

भस
ू ींपािन

प्रकरणातील

सींयक्
ु त

मोजणी

करताना

उपअधधक्षक

भूमी

अभभलेख

याींचे

कायाशलयाकडून मोजणी सींिभाशत तारीख व वेळ ननजश्चत करुन तसेच ७/१२ वरील सवश
खातेिाराींना तयाबाबत नो्ीसा काढण्यात येऊन तयाींच्या उपजस्थतीत मोजणी केली जाते. व
सींबींधधत जभमनीमध्ये आढळलेले बाींधकाम, झाडे, र्ळझाडे, ववदहरीच्या नोंिी घेतल्या जातात.
• स्वेच्छा पुनवशसन पादहजे असल्यास तयाबाबत लेखी जबाब घेण्यात येतात. तयानस
ु ारच
मोबिला वा्पाची कायशवाही करण्यात येते.

• पूनवशसन अधधननयमातील तरति
ु ीनुसार कु्ुींबातील व्यक्तीची सींख्या ववचारात घेऊन भूखींडाचे
वा्प करण्यात येत.े

• ज्या गावठाणातील नागरी सुववधाींची कामे पूणश झाली आहे ती गावठाणे जजल्हा पररर्षिे कडे
हस्ताींतरण करणेत आली आहे त.

• लोकसींख्येनुसार पूनवशसीत गावठाणाींचे महसूल गावात रुपाींतर झाल्यानींतर ग्रामपींचायत
स्थापन करण्याची कायशवाही करण्यात येते.

• वाढीव भुखींड िे ण्याच्या अनर्ष
ु ींगाने प्रचभलत र्ासन ननणशयातील तरतूिीनुसार कायशवाही
करण्यात येते.

• र्ेतजभमनीसाठी ६५% रक्कम भरुन पयाशयी र्ेतजमीन िे ण्याच्या अनुर्षींगाने प्रचभलत
ननयमानुसार कायशवाही करण्यात येत आहे .
•

रतनाधगरी

जजल्हयामधील

उपलब्ध

जभमनीच्या

अनर्ष
ु ींगाने

कोयना

प्रकल्पातील

८७

प्रकल्पग्रस्ताींना जभमनीचे वा्प करण्यात आले आहे. तयाव्यतीरीक्त भर्ल्लक प्रकल्पग्रस्ताींना
पयाशयी र्ेतजभमनी उपलब्ध नसल्याने वा्प करण्यात आलेले नाही
• प्रकल्पग्रस्ताींची नौकरीकररता ननयुक्ती जादहरातीद्वारे स्पधाशपररक्षा घेवून करण्यात येते.

• लाभ क्षेत्रामध्ये र्ेतकऱ्याींना जमीन िे ण्याबाबत प्रचभलत अधधननयमातील तरति
ु ीनस
ु ार
कायशवाही करण्यात येते.

• र्ासन ननयमानुसार िे य असलेल्या नागरीसुववधा पुरववणेबाबत कायशवाही करण्यात येते.
___________

उरण येथील िाांदळवनात िचरा टािल्यामळ
ु े खारर्ुटीचे जांगल नष्ट्ट होत असल्याबाबत
(१७)

१३५०९६ (१२-०७-२०१९).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनर्ा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तभमल सेल्वन (सायनिोळीवाडा), श्री.नरें द्र महे ता (भमरा भाईंदर), श्री.मनोहर भोईर (उरण)

:

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उरण येथील काींिळवनात भूमाकर्या कचरा ्ाकून खारर्ु्ीचे जींगल नष् करीत असल्याचा
प्रयतन करीत असल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खोप्ा खाडी ककनाऱ्यावरील खारर्ु्ीींवर जवळपासच्या गावाींचा कचरा ्ाकत
जात असल्याचेही

दिसन
ू आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत वन ववभागाकडून कारवाई होत असताना चाणजे ग्रामपींचायतीमधील
डींपर (घीं्ागाडी) काींिळवनात कचरा ्ाकत असल्याचे ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

काींिळवन

नष्

करण्याचा

प्रयतन

करणाऱ्याींवर

कारवाई

करण्यासह

पयाशवरणाच्या दृष्ीने अनतर्य महतवाचे असे काींिळवन सुरक्षक्षत ठे वण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०३-०८-२०१९) : (१) व (२) मौजे खोप्ा खाडी ककनारी मे.अमेया

एन््रप्रायजेस कींपनीचा कचरा ्ाकणारा डींपर दिनाींक २६.४.२०१९ रोजी वन ववभागामार्शत
जप्त करण्यात येऊन डींपर मालक श्री.कैलास म्हात्रे व श्री.इजम्तयाज भलयाकत अन्सारी याींच्या
ववरोधात वन गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे .

(३) मौजे चाणजे ग्रामपींचायतीची कचरा गाडी काींिळवनात कचरा ्ाकताना वन ववभागाकडून
जप्त करण्यात येऊन जासई येथे दिनाींक २५.४.२०१९ रोजी श्री.अभमत भगत, श्री.अननल नाईक
व श्री.प्रिीप कोळी रा.करीं जा, ता.उरण याींच्या ववरोधात वन गुन्हा नोंिववण्यात आला असून
वाहन सरकार जमा करण्यासाठी कायशवाही सुरु आहे.

(४) काींिळवनाचे सींरक्षण करण्यासाठी वन ववभागाचे कर्रते पथक याींच्यामार्शत ननयभमत
गस्तीचे काम करण्यात येत आहे .
राज्यातील त्ीय क्षेत्रातील काींिळवनाचे सींरक्षण व सींवधशन करण्याकररता सन २०१२
मध्ये

ततकालीन मुख्य वनसींरक्षक

या िजाशच्या अधधकारी याींच्या अधधपतयाखाली

३७

कमशचाऱ्याींसह काींिळवन कक्षाची ननभमशती करण्यात आली आहे .
राज्यातील सागर त्ीय जजल््याींमधील काींिळवनाचे सींरक्षण व सींवधशन करण्यासाठी
ववभागीय आयुक्त, कोंकण याींच्या अध्यक्षतेखाली सननयींत्रण सभमती गठीत करण्यात आली
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील राज्य मागव पररवहनाच्या आांतरराज्य बसच्या र्ेऱ्या वाढववण्याबाबत
(१८)

१३५२६८ (०९-०७-२०१९).

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

(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महेता (भमरा भाईंदर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पश्श्चम),

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)व , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनर्ा चौधरी
(ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाने राज्यातील ५० ्क्क्याींपेक्षा जास्त आींतरराज्य
बसर्ेऱ्या बींि केल्या असल्याची बाब माहे माचश, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत सुरु असलेल्या १ हजार १३७ आींतरराज्य मागाशवर २ हजार ५४८
र्ेऱ्या मींजूर असतानाही राज्य मागश पररवहन महामींडळातर्े केवळ ५७९ आींतरराज्य मागाशवरील
१ हजार ७०८ र्ेऱ्या चालववल्या जात असल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, इतर राज्याींच्या तल
ु नेत महाराषर राज्याच्या पररवहन महामींडळाचा ्प्पा िर व
प्रवासी कर हे १७.५ ्क्क्याींनी जास्त असल्याने एस ्ी चा आींतरराज्य प्रवास कमी झाला, हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यात सवशसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या राज्य पररवहन महामींडळाच्या
आींतरराज्यीय बस र्ेऱ्या वाढववण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात
येणार आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .
राज्य

पररवहन

महामींडळाने

र्ेजारील

राज्याींबरोबर

केलेल्या

अन्योन्य

वाहतूक

करारानुसार १ हजार १३७ मागाशवर २ हजार ५४८ र्ेऱ्या मींजूर असून, सिर मींजूर मागश व
र्ेऱ्याींपैकी ७३९ मागाशवर १६७७ र्ेऱ्या चालनात आहे त. म्हणजेच मींजरू र्ेऱ्याींपैकी ३४.१९ ्क्के
र्ेऱ्या बींि आहे त.
(३) हे खरे नाही.
्प्पा िर व प्रवासी कर याबाबत अन्योन्य वाहतूक कराराींन्वये ज्या राज्यात बसेसचे

सींचलन होत असते तया राज्याप्रमाणे ्प्पा िर व प्रवासी कर लागू होत असतात इतर
राज्याच्या बसेस महाराषर राज्यात आल्यानींतर तयाींना महाराषरातील ्प्पा िर लागू होतात.
तसेच, राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेस अन्य राज्यात सींचलन करतात तेव्हा तया राज्याचा
्प्पा िर तयाींना लागू होतो. तयामळ
ु े प्रवासी कमी होण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) राज्य पररवहन महामींडळाकडून इतर राज्यात प्रवासी मागणीनुसार अन्योन्य वाहतक
ू
करारातील मागाशवर र्ेऱ्या सरु
ु करण्यात येतात. तसेच अन्योन्य वाहतक
ू करारात प्रवार्ाींकडून
मागणी केलेल्या मागाशचा उल्लेख नसल्यास ननयमानुसार आींतरराज्य वाहतूकीचे तातपुरते

परवाने काढून प्रवार्ाींना सेवा परु ववण्यात येते. गज
ु रात, मध्यप्रिे र्, तेलींगणा या राज्याींत
प्रवासी मागणीनुसार अन्योन्य वाहतूक कराराव्यनतररक्त जािा र्ेऱ्या तातपुरतया परवान्यावर
सुरु करण्यात आलेल्या आहे त. उिा. गुजरात राज्यात प्रवासी मागणीनुसार अन्योन्य वाहतूक
कराराव्यनतररक्त १२५ जािा र्ेऱ्या तातपरु तया परवान्यावर सुरु करण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बुलढाणा श्जल्ह्यात एसटी बस अपघातात झालेली वाढ
(१९)

१३५६१४ (०९-०७-२०१९).

श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळ बल
ु ढाणा ववभागातील कालबा्य बस गाडया तसेच

बसमध्ये

झालेले ताींबत्रक बबघाड यामुळे अपघाताींच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची बाब दिनाींक २०
एवप्रल, २०१९ रोजी व तयासुमारास ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वारीं वार मागणी करून िे खील बुलढाणा ववभागात मागील तीन वर्षाशपासून एकही
नवीन बस गाडी उपलब्ध झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व

तयात काय ननषपन्न झाले,

(४) असल्यास, राज्य पररवहन ववभाग, बुलढाणा अींतगशत वाढते अपघाताींचे प्रमाण रोखण्यासाठी
व नववन गाडया उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवाशही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) नाही.
(२) नवीन ११ वातानुकूभलत भर्वर्ाही, एम.एस.धातूमध्ये बॉडी पुन:बाींधणी केलेल्या २७, तीनही

मध्यवती कायशर्ाळाींमध्ये बॉडी पन
ु :जस्थतीकरण केलेल्या १८९ अर्ा एकूण २२७ बसेस मागील
३ वर्षाशमध्ये बल
ु ढाणा ववभागाच्या वाहन ताफ्यामध्ये समाववष् केलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) बुलढाणा ववभागात कालबाहय बस गाडया व ताींबत्रक बबघाडामुळे एकही अपघात झालेला

नाही. तथावप, राज्य पररवहन चालकाींच्या चक
ु ाींमुळे व अन्य कारणाींमळ
ु े अपघात झाल्यास
ववभागीय पातळीवर चालकाींना राज्य पररवहन ननयमानुसार उजळणी प्रभर्क्षण िे ण्यात येत.े

वेळोवेळी ववभागातील अधधकाऱ्याींकडून आगार भे्ी िरम्यान चालकाींना ग्ाग्ाने बोलावन
ू
अपघात ्ाळण्यासाठी चालकाींचे प्रबोधन व तयाींना मागशिर्शन करण्यात येते. अपघाताींचे प्रमाण
कमी करण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळाकडून ननयभमतपणे प्रयतन करण्यात येत असतात.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खाजगी प्रवासी बस वाहतूिदाराांनी शासनाच्या ‘भशवशाही बसची’
नक्कल करुन वाहति
ू सेवा सुरु िेल्याबाबत

(२०)

१३५७२१ (०९-०७-२०१९).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-पुणे या लाींबपल्ल्याच्या महामागाशवर राज्य पररवहन महामींडळाच्या

भर्वनेरी,

अश्वमेघ, दहरकणी आणण भर्वर्ाही अर्ा वातानुकूभलत आरामिायक बसमधन
ू प्रवास करणा-या
प्रवाश्याींची सींख्या वाढल्याने खासगी प्रवासी वाहतूकिाराींकडे प्रवास करणा-या प्रवाश्याींची सींख्या

कमी झाली असल्याने खाजगी प्रवासी वाहतूकिाराींनी भर्वर्ाही बस ची नक्कल करुन बनाव्
भर्वर्ाही बस वाहतक
सेवा सरु
ू
ु केल्याचा प्रकार दिनाींक २३ एवप्रल, २०१९ रोजी वा
तयासुमारास ननिर्शनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे राज्य पररवहन महामींडळाचे नुकसान होत असल्याने बोगस

‘भर्वर्ाही

बस’ चा वापर करण्या-या खाजगी वहातूकिारा ववरुध्ि माहे मे, २०१९ पयांत र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
मात्र, दि.२१.०४.२०१९ रोजीच्या वतृ तपत्रात याबाबत बातमी प्रभसध्ि झाली होती.

(२) खाजगी वाहतक
िाराींनी कोणतयाही प्रकारची भर्वर्ाही बसची नक्कल करुन बनाव्
ू
भर्वर्ाही बस वाहतूक सेवा सरु
ु केल्याची कोणतीही बाब ननिर्शनास आलेली नसल्याने
तयाींच्यावर कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राजापूर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील वाहति
ू तनयांत्रि याांनी िेलेला अपहार
(२१)

१३६००५ (०९-०७-२०१९).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजापूर (जज.रतनाधगरी) तालुक्यातील वाहतूक ननयींत्रक याींनी गेल्या चार वर्षाशत एस.्ी.च्या
जन्
ु या प्रवासी पासवर जािा रकमेचा भर्क्का मारुन लाखो रुपयाींचा अपहार केला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, तयाचे ननषकर्षश काय आहे त,
(३) असल्यास, तयानुसार उक्त प्रकरणात िोर्षी असलेल्या सींबधधतावर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .
वाहतूक ननयींत्रक, राज्य पररवहन, राजापूर आगार याींनी रु.१८३८०/- रक्कमेचा अपहार

केला आहे .

(२) व (३) उक्त प्रकरणाची चौकर्ी सुरु असून, वाहतक
ू ननयींत्रक, राज्य पररवहन, राजापूर

आगार हे प्रथमिर्शनी जबाबिार असल्याचे दिसून आले आहे . तयाींना आस्थापना आिे र्ाींन्वये
दि.०३.०४.२०१९ रोजी पासून ननलींबबत करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाभशि येथील राज्य पररवहन महामांडळाच्या डेपो क्र. १ मध्ये
अताांत्रत्रि िमवचाऱ्याचा झालेला अपघात
(२२)

१३६१७९ (०९-०७-२०१९).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.वैभव वपचड

(अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) नाभर्क येथील राज्य पररवहन महामींडळाच्या डेपो क्र. १ मध्ये ब्रेकडाऊन झालेल्या बसच्या
िरु
ु स्तीसाठी पाठववण्यात आलेला अताींबत्रक काराधगर िोन बसमध्ये अडकून जखमी झाल्याची
घ्ना माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकर्ी न करण्याचा प्रकार तेथील अधधका-याींकडून केला जात
असल्याने या प्रकरणाची कोणतीही नोंि कायाशलयीन पातळीवर करण्यात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी करून सिर प्रकरणाची चौकर्ी न करण्या-या व
अताींबत्रक कमशचा-यास बसच्या िरु
ु स्तीकरीता पाठववण्याचा ननणशय घेणा-या अधधका-यावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) होय.
(२) नाही.
सिर

प्रकरणाची

नोंि कायाशलयीन

पातळीवर

घ्नावतृ ताद्वारे

दि.२२.०४.२०१९ अन्वये करण्यात आलेली आहे .

दि.१५.०४.२०१९

व

(३) सिर घ्नेची चौकर्ी यींत्र अभभयींता (चा) याींचक
े डून करण्यात आलेली आहे व जबाबिार

सहाय्यक कारागीर याींना आरोपपत्र िे ण्यात आलेले असून, तयानुसार तयाींचेवर ववभागीय
कारवाई सुरु आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बारामती (श्ज.पुणे) येथील बसआगारातील सहाय्यि िायवशाळा अधीक्षि
याांच्यावर िेलेल्या िारवाईबाबत

(२३)

१३६१९३ (०९-०७-२०१९).

श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी),
श्री.त्र्यांबिराव

भभसे

(लातूर

ग्रामीण),

श्री.ववश्वश्जत

िदम

(पलूस

िडेगाव),

श्री.अभमत

ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोर् टारर्े (िळमनुरी),
ु

श्री.आभसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप
(धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हर्ववधवन सपिाळ
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बारामती (जज.पुणे) येथील बसआगारातील सहाय्यक कायशर्ाळा अधीक्षक याींना राज्य

पररवहनच्या बसवर धच्कवलेली राज्य पररवहन सेवेतील जादहराती न काढल्यामुळे आचार
सींदहता भींग झाला असल्यामळ
ु े तयाींच्यावर ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे
दिनाींक १६ माचश, २०१९ रोजी वा तयासुमारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी बसवर जादहराती धचक्ववण्याचे व काढण्याचे काम कींत्रा्िारास िे ण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याप्रकरणाची

र्ासनाने

चौकर्ी

केली

आहे

काय,

तयाअनर्ष
ु ींगाने

अधधकाऱ्यावरील ननलींबन मागे घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

सिर
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श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) नाही.
(२) व (३) राज्य पररवहन बसेसवर जादहरात करण्याकरीता अधधकृत परवानाधारकाची ननयुक्ती
केलेली आहे. लोकसभा ननवडणक
ू २०१९ च्या आिर्श आचारसींदहतेच्या अनर्ष
ु ींगाने राज्य पररवहन
बसेसवरील आचारसींदहतेचे उल्लींघन होणा-या जादहराती तवरीत परवानाधारकामार्शत अथवा

राज्य पररवहन प्रर्ासनामार्शत काढण्याच्या सच
ू ना मध्यवती कायाशलयाने सवश ववभागाींना
दिलेल्या

होतया,

तयानस
ु ार

ववभाग

ननयींत्रक

पुणे

याींनी

लोकसभा

आचारसींदहतेचे पालन केले असल्याने ननलींबनाची कारवाई केलेली नाही.

ननवडणूक

आिर्श

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
_________
राज्यात ज्येष्ट्ठ नागररिाांसाठी एसटी भाडयामध्ये सवलत भमळण्यािररता
वयोमयावदा ६५ वरुन ६० वर्े िरण्याबाबत
(२४)

१३६२१९ (०९-०७-२०१९).

श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

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

राज्यातील

ज्येषठ नागररकाींसाठी

एस्ी

िरामध्ये

सवलत

भमळणे,

सद्याचे

जेषठ

नागरीकतवाची ६५ वर्षे वयाची अ् रद्द करुन ६० वर्षे इतकी करणे तसेच जेषठ नागरीकाींच्या
इतर मागण्याींसाठी ज्येषठ नागररकाींच्या ववववध सींघ्नाींनी व ‘र्ेस्कॉम’ या सींघ्नेतर्े मब
ींु ई
येथील छत्रपती भर्वाजी महाराज ्भमशनस रे ल्वे स्थानकाजवळ दिनाींक १२ र्ेब्रुवारी, २०१९
रोजी वा तयासम
ु ारास आींिोलन केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, अणी (जज.यवतमाळ) येथील स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी पररवहन मींडळमध्ये
ज्येषठ नागररकाींना प्रवास सुववधा भमळण्याकरीता जेषठ नागरीकतवाची वयोमयाशिा ६५ वरून ६०
करण्याबाबत

मा.पररवहन मींत्री याींना दिनाींक २ मे, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास ननवेिन िे ऊन

मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील जेषठ नागरीकाींच्या ववववध मागण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) व (२) होय.
(३) सामाजजक न्याय व ववर्ेर्ष सहाय्य ववभागाने दि.९ जुलै, २०१८ च्या र्ासन ननणशयानुसार
सवशसमावेर्क ज्येषठ नागररक धोरण ननजश्चत केले असून, सिर र्ासन ननणशयान्वये सामाजजक

बाबीींकररता (अखधचशक बाबी) ज्येषठ नागररकाींची वयोमयाशिा ६५ वरुन ६० व तयापेक्षा अधधक
अर्ी करण्यात आली आहे. तयानुसार एस.्ी.प्रवास सवलतीतही सिर वयोमयाशिा लागू
करणेबाबत ज्येषठ नागरीकाींच्या ववववध सींघ्नाींनी मागणी केली आहे . तथावप गह
ृ (पररवहन)
ववभागाने दि.९ ऑक््ोबर, २०१८ रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये ववववध सामाजजक घ्काींचा

आढावा घेऊन सध
ु ाररत एस.्ी. प्रवास सवलत योजना लागू केलेली आहे. तयामध्ये ज्येषठ
नागररकाींसाठी साधी/ननमआराम बसमध्ये ५० % व भर्वर्ाही आसनीमध्ये ४५ % व भर्वर्ाही
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(र्यनयान) बसमध्ये ३०% प्रवास सवलत ही ६५ वर्षे व तयापेक्षा जास्त वयोमयाशिा
असणाऱ्याींना लागू केली आहे .

तसेच, ज्येषठ नागरीकाींना एस.्ी.प्रवास सवलतीसाठी वयोमयाशिा ६५ वरुन ६० वर

आणण्याची मागणी यावरील येणारा प्रचींड आधथशक बोजा ववचारात घेता सद्यजस्थतीत मान्य
करणे योणाय होणार नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य मागव पररवहन महामांडळाच्या वाहिािडून तति टाांचा अपहार होत असल्याबाबत
(२५)

१३६२४३ (१०-०७-२०१९).

श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी),
श्री.त्र्यांबिराव

भभसे

(लातूर

ग्रामीण),

श्री.ववश्वश्जत

िदम

(पलूस

िडेगाव),

श्री.अभमत

ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोर् टारर्े (िळमनरु ी),
ु
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आभसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्रीमती तनमवला गाववत

(इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हर्ववधवन
सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या गाडयाींचा वाहकाकडून नतकी्ाींचा अपहार होत
असल्याचे सुमारे २९ हजार प्रकरणे दिनाींक १५ एवप्रल,२०१९
आली आहे त, हे खरे आहे काय,

रोजी वा तयासुमारास ननिर्शनास

(२) असल्यास, तयामुळे राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या उतपन्नावर पररणाम झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तयानुसार र्ासनाने नतकक्ाींचा अपहार करणा-या वाहकाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) दिनाींक १५ एवप्रल, २०१९ च्या सुमारास राज्य
पररवहन महामींडळात ६६३० इतकी वाहकाींची अपहार प्रकरणे प्रलींबबत आहे त.

(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळामध्ये मागाशवर कामधगरी करणाऱ्या वाहकाींची ननयभमत
मागश तपासणी पथकाद्वारे केली जाते. तपासणीमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्ीने व गण
ु वतता
वाढीसाठी सध्या राज्य पररवहन महामींडळाने मागश तपासणी पथकाींच्या सींख्येत वाढ केली आहे .

अपहार प्रकरणामध्ये िोर्षी आढळलेल्या सींबींधधत वाहकावर राज्य पररवहन महामींडळाच्या
प्रचभलत भर्स्त व आवेिन कायशपध्ितीनुसार आरोपपत्र बजावण्यात येवून कारवाई करण्यात

येते. प्रवासभाडे वसल
ु करुन नतकी् न िे णे व प्रवास भाडे वसल
ु न करणे व नतकी् न िे णे
या प्रकरणाींमध्ये सींबींधधत वाहकाींकडून िीं डाच्या स्वरुपात वसुली करण्यात येते. अनधधकृत

वव.स. ५८६ (22)
नतकी् िे णे, नतकी्ाींची पन
ु ववशक्री करणे, योणाय मुल्याचे नतकी् न िे णे अर्ा गींभीर अपहार

प्रकरणी सींबींधधत कमशचाऱ्यास र्ासन म्हणून मूळ वेतन कमी करण्यापासून बडतर्ीची भर्क्षा
दिली जाते.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

साांगली श्जल्हयातील चाांदोली अभयारण्यातील प्रिल्पग्रस्ताांच्या मागण्याांबाबत
(२६)

१३६४११

िळवा) :

(१६-०७-२०१९).

श्री.हसन

मुश्रीर्

(िागल),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुांब्रा

(१) साींगली जजल्हयातील चाींिोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्ताींनी तयाींच्या मागण्याींसाठी दिनाींक
१० र्ेब्रव
ु ारी, २०१९ रोजी पासन
ू जजल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींच्या कायाशलयासमोर आींिोलन सरु
ु
केले असून ताराबाई पाकश येथील वनसींरक्षक तथा क्षेत्रसींचालक, सहयाद्री व्या्र  राखीव या
कायाशलया समोर दठय्या आींिोलन सुरु केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चाींिोली प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्यावर र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येणार
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०८-२०१९) : (१) कोल्हापूर व साींगली जजल््यातील चाींिोली
अभयारण्याग्रस्ताींनी

आपल्या

मागण्याींसाठी

दिनाींक

१२.०२.२०१९

पासून

जजल्हाधधकारी

कायाशलयासमोर व दिनाींक २५.०२.२०१९ रोजी वनसींरक्षक तथा क्षेत्र सींचालक, स्याद्री व्या्र 
प्रकल्प, कोल्हापूर याींचे कायाशलयासमोर आींिोलन केले होते.

(२) चाींिोली अभयारण्याग्रस्ताींनी आींिोलनािरम्यान खालीलप्रमाणे मागण्या होतया
• पूनवशभसत क्षेत्रात नागरी सुववधा उपलब्ध करुन िे णे.
• ६५% रक्कमेवरील व्याज वा्प करणे.
• ननवाशह भतता वा्प करणे.
• कोल्हापूर जजल््यातील प्रस्ताववत २४०.६२ हे . वन जभमनीचा ननवशणीकरण प्रस्तावाबाबत
केलेल्या कायशवाहीचा अहवाल िे णे.

• पूनवशसन कामाींकररता प्राप्त झालेली रक्कम १००% वा्प करणे.

(३) चाींिोली अभयारण्याग्रस्ताींनी केलेल्या मागण्याींवर खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली
आहे .
• नागरी सुववधा पूरववणे कामी माहे माचश, २०१९ मध्ये कायशकारी अभभयींता वारणा कालवे
ववभाग क्र. १ इस्लामपूर याींचे कडे रु. ५११.०७ लक्ष इतकी रक्कम वगश करण्यात आलेली आहे .
• चाींिोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्ताींना उिरननवाशह भतता वा्प करण्यात आलेला आहे .
• ६५% रक्कमेवरील व्याज वा्प करण्यात आलेले आहे.
• चुकलेल्या घरे / तालीींची ककीं मत इ. कररता अनुिान वा्प करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५८६ (23)
मौिे खुांटघर (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील वनववभागाच्या जभमनीमध्ये
बेिायदे शीर ववटाभट्टी िारखाना सरु
ु असल्याबाबत

(२७)

१३६८५२ (१२-०७-२०१९).

श्री.महे श चौघुले (भभवांडी पश्श्चम) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे खुीं्घर, (ता.र्हापूर, जज.ठाणे) येथील रस्तयालगत वनववभागाची (महाराषर र्ासन

राखीव वने) सव्हें नींबर १६५/अ/१, १६५/अ/२ या जभमनीमधून बेकायिे र्ीर अवैध वव्भट्टी सुरु
केल्या प्रकरणी र्ासनाची दिर्ाभल
ू करणाऱ्या अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी

मा.वनेमींत्री, प्रधान सधचव, वने, याींच्याकडे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान
लोकप्रनतननधी याींनी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सद्यजस्थती वव्भट्टी सुरु असलेले र्ो्ो ननवेिनासोबत जोडले असून र्ासकीय
जभमनीवर वव्भट्टी उभारणीस परवानगी िे णाऱ्या अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याची
मागणी ही करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर ननवेिनाच्या अनुर्षींगाने र्ासनाने सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०८-२०१९) : (१) व (२) मौजे खुीं्घर, (ता.र्हापूर, जज.ठाणे) येथील
रस्तयालगत वन ववभागाच्या जभमनीमध्ये अवैध्य वव्भट्टी उभारणीस परवानगी िे णाऱ्या

अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी मा.मींत्री (वने)
याींच्याकडे दिनाींक ८.४.२०१९ रोजीच्या ननवेिनाव्िारे केली आहे .
(३) वनक्षेत्रपाल, धसई याींनी क्षेत्रीय कमशचारी व वनसवेक्षक व स्थाननक पींच याींच्या समवेत
दिनाींक १८.४.२०१९ रोजी मौजे खुीं्घर, (ता.र्हापूर, जज.ठाणे) येथील सव्हें नींबर १६५/अ/१,
१६५/अ/२ या क्षेत्राची पाहणी केली.
नाही.

सिर स्थळ पाहणीमध्ये प्रश्नाींककत क्षेत्रावर वव्भट्टी सुरु असल्याचे ननिर्शनास आले
तथावप, वनक्षेत्रपाल, धसई व वन कमशचारी याींनी दिनाींक ४.८.२०१८ रोजी प्रश्नामध्ये

नमूि क्षेत्राची स्थळ पाहणी केली होती, तेव्हा सिर क्षेत्रावर श्री. राजेर् लक्ष्मण अधधकारी याींनी
तयाींच्या जून्या घराची िरु
ु स्ती करण्यासाठी जानेवारी, २०१६ मध्ये वव्भट्टी तयार केली होती.

सिर जभमनीचे मालक श्री.रामचींद्र नारायण डुकरे व वन ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी मज्जाव
केल्यानींतर माचश, २०१६ मध्ये श्री. राजेर् लक्ष्मण अधधकारी याींनी वव्भट्टी काढून घेतली
असून सिर दठकाणी सद्यजस्थतीत वव्भट्टी आढळून येत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५८६ (24)

पुणे श्जल्हयातील ग्रामपांचायत नऱ्हे , आांबेगाव बावधन येथे वन ववभागाच्या हद्दीमध्ये
अनधधिृत बाांधिामे व नसरापरू येथे अवैध वक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत

(२८)

१३६८९४ (१२-०७-२०१९).

श्री.भभमराव तापि र (खडिवासला), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) ग्रामपींचायत नऱ्हे , आींबेगाव बावधन (जज.पुणे) येथे वन ववभागाच्या हद्दीमध्ये अनधधकृत

बाींधकामे सरु
ु असन
ू या हद्दीतील स्वामी नारायण मींदिर पररसरातील बहुताींर् भाग हा वन
ववभागाच्या अखतयारीत येत असन
ू या दठकाणी मोठ्याप्रमाणात वक्ष
ृ लागवड करण्यात आली
असून या हद्दीमध्ये वन्यजीवाींचा वावर ही मोठ्याप्रमाणात असल्याने सिरच्या अनधधकृत
बाींधकामाींमळ
ु े वन्य जीव व वने धोक्यात आले असल्याचे

माहे मे, २०१९ मध्ये वा

तयािरम्यान ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, नसरापरू (जज.पण
ु े) येथे नव्याने झालेल्या इमारतीींना तसेच व्यावसानयकाींना चेलाडी-

वेल्हा या रस्तयावरील नसरापूर गावालगत असणा-या रस्तयाच्या ित
ु र्ाश असणा-या वडाच्या
झाडामुळे गैरसोय होत असल्याने सींबींधधत व्यावसानयक व इमारतवाभसयाींनी सिरहू वडाच्या
मजबूत झाडाींची वन कमशचा-याींच्या सींगनमताने तोड केली असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा
तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तयानुसार यास जबाबिार असण्या-या सींबधधतावर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०८-२०१९) : (१) मौजे नऱ्हे , ता.हवेली, जज.पुणे येथील र्ॉ.स.नीं. १७

मध्ये कोणतयाही प्रकारचे अनाधधकृत बाींधकाम झालेले नाही. प्रश्नाींककत क्षेत्र हे सन २०१६
पासून सामाजजक वनीकरण ववभागास वक्ष
ृ लागवडीसाठी िे ण्यात आलेले आहे .

मौजे आींबेगाींव बद्र
ु क
ु . ता.हवेली, जज.पण
ु े स.नीं. ३ मधील ०.२८ हे .आर राखीव वन क्षेत्र

महसूल ववभागाच्या ताब्यात असन
ू तया दठकाणी सध्या स्मर्ानभूभम व िर्नभूभम आहे.

(२), (३) व (४) मौजे नरसापूर-चेलाडी रस्तयाच्या ित
ु र्ाश असलेले वडाचे झाड ववनापरवाना तोड
करुन वाहतूक केल्याचे आढळून आल्यानींतर वनक्षेत्रपाल, नरसापूर याींनी महाराषर वक्ष
ृ तोड
(ननयमन) अधधननयम, १९६४ च्या कलम ५ अन्वये सींबींधधत व्यक्तीींकडून दिनाींक २६.५.२०१९
रोजी िीं ड वसल
ू केला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५८६ (25)
राज्यातील प्रादे भशि पररवहन िायावलयाांना (आरटीओ) टे श्स्टां ग रॅ ि
उपलब्ध िरणे तसेच ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२९)

१३६९०७ (०९-०७-२०१९).

श्री.अभमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अभमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.त्र्यांबिराव भभसे

(लातूर ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर्
टारर्े (िळमनुरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रािे भर्क पररवहन कायाशलयाींना (आर्ीओीं) ्े जस््ीं ग रॅ क उपलब्ध करुन िे ण्याचे
आिे र् मुींबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षाांपूवी दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, प्रािे भर्क पररवहन कायाशलयाींतगशत वाहन परवानाववर्षयक कामे ततपरतेने होण्यासाठी
तेथे ररक्त असणारी पिे भरण्याबाबतचे ननिे र् िे ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त िोन्ही ननिे र्ाींचे पालन न झाल्याने पररवहन ववभागाचे प्रधान सधचव
याींना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आली होती, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त ननिे र्ाींचे पालन न करण्या-या सींबधधताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०७-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
(४) व (५) मा.सवोच्च न्यायालयाचे दि.९.५.२०१९ चे आिे र्ानुसार सहाय्यक मो्ार वाहन

ननररक्षक या ग्-क सींवगाशतील पिावरील ननयुक्ती िे णेबाबत ८३२ उमेिवाराींची कागिपत्रे
पडताळणीची

बाब

आणण

मो्ार

वाहन

ननररक्षक

या

पिाींवर पिोन्नती

िे ण्याची

बाब

कायशवाहीखाली आहे. तसेच राज्यातील ५० प्रािे भर्क पररवहन कायाशलयाींपक
ै ी ४६ प्रािे भर्क /
उपप्रािे भर्क कायाशलयाींसाठी ब्रेक ्े स्् रॅ क कायाशजन्वत झाले आहेत. नाभर्क कायाशलयाकरीता
वाहन ननररक्षण व परीक्षण केंद्र कायाशजन्वत आहे . उवशरीत ३ दठकाणाींपैकी नागपूर (र्हर) आणण

मींब
ु ई (प.) या कायाशलयाींना जागा उपलब्ध न झाल्यामळ
ु े नजीकच्या ब्रेक ्े स्् रॅ कवर चाचणी

घेतली जात असून बीड कायाशलयाचे ब्रेक ्े स्् रॅ कचे बाींधकाम अींनतम ्प्प्यावर आहे . मा.उच्च
न्यायालयाच्या आिे र्ाींनस
ु ार राज्यातील १२ दठकाणी नाभर्कच्या धतीवर वाहन ननरीक्षण व

परीक्षण केंद्र स्थापन करण्याची बाब कायशवाहीखाली आहे . तयामुळे सींबींधधताींवर कारवाई
करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात मागील सहा वर्ावत वाघ आणण त्रबबटयाांचे झालेले मत्ृ यू
(३०)

१३७३१२ (०८-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील
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(१) राज्यात मागील ६ वर्षाांत ९३ वाघ आणण ४४३ बबब्े मत
ृ पावले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मानवी वस्तयाींच्य ववस्तार झाला असल्याने हे ववकासाचे मॉडेल वन्यप्राण्याींसाठी
घातक ठरत आहे,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वाघ व बबबट्याींच्या सुरक्षक्षततेच्या सींिभाशत र्ासनाने काणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०९-०८-२०१९) : (१) राज्यात सन २०१३ ते सन २०१८ या वर्षाशच्या
कालावधीत ८९ वाघाींचा तर ४३७ बबबट्याींचा मतृ यु झाल्याच्या घ्ना ननिर्शनास आल्या आहे त.

(२) राज्यात वाघ व बबब् या वन्यप्राण्याींचे मतृ यु हे प्रामख्
ु याने नैसधगशक ररतया व अपघातामळ
ु े

झाल्याचे ननिर्शनास आले आहे . तयामुळे मानवी वस्तयाींचा ववस्तार झाल्याने वन्यप्राण्याींचे मतृ यू
झाले असे म्हणने सींयुक्तीक नाही.

(३) राज्यात वाघाींचा व बबबट्याींच्या सींरक्षणाथश राषरीय व्या्र  सींवधशन प्रनतषठान (NTCA)
याींचेकडून प्राप्त मागशिर्शक सूचनाींच्या अनुर्षींगाने क्षेत्रीयस्तरावर खालीलप्रमाणे उपाययोजना
करण्यात येत आहे त :-

• पेंच व्या्र  प्रकल्प, मेळघा् व्या्र  प्रकल्प, ताडोबा-अींधारी व्या्र  प्रकल्प, नवेगाव-नागणझरा
व्या्र  प्रकल्प येथे ववर्ेर्ष व्या्र  सींरक्षण िल तयार करण्यात आलेले आहे त.
• वन्यप्राण्याींचा मतृ य,ु अवैध भर्कारी याबाबत नागररकाींकडून वनववभागाला तातकाळ मादहती
िे ता यावी याकररता २४ तास कायशरत १९२६ या कॉल सें्र ची स्थापना करण्यात आलेली
आहे .
• वाघाींच्या हालचालीचा मागोवा घेण्याकररता, तयाींचे जाणे येण्याच्या सींभाववत रस्तयावर,
पानस्थळाजवळ ननयभमतपणे कॅमेरा रॅ प लावण्यात येतात.

• जींगलात आवश्यक तया दठकाणी सींरक्षण मनोरे , सींरक्षण कु्या व तपासणी नाके उभारले
आहे .

• वनकमशचा-याींना वपस्तुल / रायर्ल सारख्या र्स्त्राींचा पुरवठा केलेला आहे .

• भर्का-याबाबत गोपननयररतया मादहती सींकलीत करण्यात येत.े खब-याला बक्षक्षस िे ण्यासाठी
गप्ु त सेवा ननधीची तरति
ू केलेली आहे .

• सवश व्या्र  प्रकल्प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायाशजन्वत आहेत. तातकाळ सींपकाशकररता
वाहनाींवर वायरलेस सींच बसववण्यात आलेले आहे त. क्षेबत्रय कमशचारी व अधधकारी याींना वॉकी
्ॉकी सींच पुरववण्यात आलेले आहेत.

• श्वान पथक ठे वण्यात आले असन
ू तयाींच्याद्वारे सींर्यास्पि दठकाणी वन्यप्राण्याींचे अवयवाींचा
अवैध व्यापार, वाहतुक याींचा र्ोध घेण्यात येतो.

• जजल्हा व्या्र  कक्ष समन्वय सभमती अींतगशत ववद्युत प्रवाहाद्वारे होणा-या भर्कारीच्या
घ्नाींवर सींननयींत्रण ठे वण्यात येते व वनक्षेत्रातून गेलेल्या ववद्युतलाईनवर गस्त करण्यात येत.े
•

अपघाती

मतृ युला

आळा

घालण्यासाठी

वाहतक
ु ीच्या

रस्तयावर

सावशजननक

बाींधकाम

ववभागामार्शत गतीरोधक व ववववध दठकाणी वेग मयाशिा पालन करण्याच्या सच
ू ना र्लक
लावण्यात आलेले आहे.
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• स्थाननक क्षेत्रीय कमशचारी व अधधकारी, कर्रते पथक, सींरक्षण पथक याींचेमार्शत क्षेत्रात
ननयभमत गस्त करण्यात येत.े
• लोकाींनी जींगलात जाऊ नये व मानव-वन्यजीव सींघर्षश होऊ नये म्हणन
ू उपलब्धतेनस
ु ार
गावक-याींना ननस्तार िरावर र्ा्े , बाींबू व सरपण उपलब्ध करुन िे ण्यात येत.े

• ग्रामस्थाींचे वनावरील अवलींबतव कमी व्हावे व मानव वन्यजीव सींघर्षाशला आळा बसावा
म्हणून वनालगतच्या गावातील कु्ुींबाना डॉ.श्यामाप्रसाि मख
ु जी जन वन ववकास योजनेंतगशत
एलपीजी गॅस पुरवठा करण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

दे वळा (श्ज.नाभशि) येथील बसस्थानिामधून स्वतांत्र दे वळा-नाभशि बससेवा सुरू िरण्याबाबत
(३१)

१३७४२२ (१०-०७-२०१९).

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

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) िे वळा (जज.नाभर्क) येथील बसस्थानकामधन
ू नाभर्क येथे जाणा-या प्रवार्ाींची सींख्या
मोठया प्रमाणात असल्यामळ
ु े प्रवार्ाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा
तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाभर्क येथे जाण्यसाठी स्वतींत्र िे वळा-नाभर्क बस सेवा सुरू करण्यात यावी
अर्ी मागणी नागररकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीनुसार स्वतींत्र िे वळा-नाभर्क बससेवा सुरू करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३)

सद्यजस्थतीत

िे वळा-नाभर्क

या

मागाशवर

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

नाभर्क

ववभागामार्शत ४५ व इतर ववभागाींमार्शत ५४, अर्ा एकूण ९९ र्ेऱ्या चालनात आहे त. तयामुळे
स्वतींत्र नाभर्क-िे वळा र्ेरी सुरु करण्याची आवश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

दक्षक्षण आणी (श्ज.यवतमाळ) येथील वनपररक्षेत्राांतगवत राखीव
वनातून वाळू वाहति
ू होत असल्याबाबत
(३२)

१३७४३९ (१२-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) िक्षक्षण आणी (जज.यवतमाळ) येथील वनपररक्षेत्राींतगशत येत असलेल्या राखीव वनातन
ू

वनपरीक्षेत्र अधधका-यानी वाळू वाहतुकीसाठी रस्ता उपलब्ध करुन दिल्याने राखीव वनातून वाळू
वाहतूक होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, तयानुसार वाळू माकर्या व अधधकारी याींच्याववरुद्ध र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

तथावप, यवतमाळ वन ववभागातील िक्षक्षण आणणश वन पररक्षेत्रातींगत
श िातोडी गावालगत

कक्ष क्र. ७ मधील राखीव वनामध्ये अज्ञात व्यक्तीव्िारे रस्तयाची ककरकोळ िरु
ु स्ती करुन तया
रस्तयाचा उपयोग वाहतुकीसाठी होत असल्याचे दिनाींक ९.४.२०१९ रोजी वनपररक्षेत्र अधधकारी व
क्षेत्रीय कमशचाऱ्याींना ननिर्शनास आले आहे .

(२) व (३) यवतमाळ वन ववभागाींतगशत िक्षक्षण आणणश वन पररक्षेत्रातील िातोडी कक्ष क्र. ७
मधील वाळु वाहतक
ु ीसाठी वापर होत असलेल्या रस्तया प्रकरणी वनपररक्षेत्र अधधकारी
(सीं.व.अ.नन) यवतमाळ व सहाय्यक वनसींरक्षक (जींकास) कोणझरी यवतमाळ याींनी चौकर्ी

केली आहे. तसेच अज्ञात आरोपी ववरुद्ध दिनाींक ९.४.२०१९ रोजी वनगुन्हा नोंिववण्यात आला

असून सिर प्रकरणाची चौकर्ी वनपररक्षेत्र अधधकारी (प्रा.) िक्षक्षण आणणश याींच्यामार्शत सुरु
आहे .
आहे .

तसेच सिर रस्तयाला आडवे चर खोिन
श णे वाहतक
ू रस्ता पण
ू प
ू ीसाठी बींि करण्यात आला

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर श्जल्हयात वन्यप्राण्याच्या वावरामुळे शेतीचे होत असलेले नुिसान
(३३)

१३८२९२ (१२-०७-२०१९).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील र्ेणगाींव र्येसह घा्गाींव पररसरातील र्ेतक्षेत्रात गव्याच्या

वावरामुळे हजारो एकराींच्या र्ेतीचे नक
ु सान होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा
तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गव्याींच्या वाढतया उपद्रवास कीं्ाळून गावातील अनेक र्ेतक-याींनी जभमनी
पडडक ठे वल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गव्याच्या होणारा उपद्रव कमी करण्याकररता र्ासनाने कोणतया उपाययोजना
केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०९-०८-२०१९) : (१) कोल्हापूर जजल््यामध्ये र्ेणगाींव, र्येसह घा्गाींव
पररसरातील र्ेतक्षेत्रात गव्याचा वावर असल्याचे ननिर्शनास आले आहे .

वव.स. ५८६ (29)
र्ेणगाींव व र्ये गावाींमध्ये जानेवारी २०१९ ते जन
ू , २०१९ या कालावधीत गवा या

वन्यप्राण्याींनी केलेल्या र्ेतवपकाच्या नुकसानीपोठी नुकसान ग्रस्त र्ेतकऱ्यास प्रचभलत र्ासन
ननणशयातील तरति
ु ीनस
ु ार नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) वन्यप्राण्याींनद्वारे वपकाींचे नक
ु सान होऊ नये व मानव वन्यप्राणी सींघर्षश कमी व्हावा
यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात.

• वनपररक्षेत्र स्तरावर क्षेत्रीय अधधकारी व कमशचारी याींचेमार्शत ननयभमत गस्त करण्यात येते.
• वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी वनक्षेत्रात वनतळे बाींधले
जाते.
• काही क्षेत्रात वनहद्दीींवर वन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोिण्यात येतात.
• मानव वन्यप्राणी सींघर्षश रोखण्याच्या दृष्ीने वनअधधकारी व कमशचारी याींना प्रभर्क्षण िे ण्यात
येते.
• वन्यप्राण्याींनी र्ेतवपकाचे नक
ु सान केल्यास प्रचभलत र्ासन ननणशयातील तरतुिीनुसार
नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्यास नक
ु सान भरपाई तातकाळ अिा करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य पररिहन महामांडळातील तसेच खाजगी ववववध सांघाचे चालि-वाहि असलेले
िमवचारी मतदानाच्या अधधिारापासून वांधचत राहत असल्याबाबत
(३४)

१३८४८५ (१०-०७-२०१९).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाींब पल्ल्यावर मुक्कामी बसेस घेऊन जाणारे राज्य पररवहन महामींडळातील कमशचारी

तसेच सहकार आणण खाजगी ववववध सींघाचे चालक-वाहक असे हजारो व्यक्ती मतिानाच्या
अधधकारापासन
ू वींधचत राहत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कमशचा-याींनाही आपला मतिानाचा हक्क बाजावता यावा याकररता र्ासनाने
कोणती पयाशयी व्यवस्था केली वा करण्यात येत आहे,
(३) असल्यास, तयाचे स्वरुप काय आहे व ही पयाशयी व्यवस्था केव्हापासून सुरु करण्यात
येणार आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा ननवडणूकीसाठी राज्य पररवहन

महामींडळाच्या कामगाराींना मतिानाचा हक्क बजावता यावा म्हणन
ू सींबींधधत लोकसभा मतिार
सींघातील मध्यवती कायाशलय, मध्यवती प्रभर्क्षण सींस्था व ववभागीय कायाशलयातील प्रर्ासकीय

कमशचाऱ्याींना सावशजननक सुट्टी जादहर केली होती. मध्यवती कायशर्ाळा पुणे, नागपूर व

औरीं गाबाि व सवश ववभागीय कायशर्ाळा येथील कमशचाऱ्याींना मतिान करणे सुलभ व्हावे यासाठी

वव.स. ५८६ (30)
कामाच्या तासात सू् िे णेबाबतच्या सूचना दि.०४.०४.२०१९ च्या पररपत्रकाींन्वये िे ण्यात

आलेल्या होतया. राज्य पररवहन महामींडळाची सेवा ही अतयावश्यक वाहतूक सेवा असल्याने
सवश चालक/वाहकाींना मतिानाची सट्ट
ु ी िे ता येत नाही. पींरत,ू राज्य पररवहन चालक/वाहक
वेगवेगळया ननयताींवर काम करीत असल्याने जास्तीत जास्त राज्य पररवहन चालक/वाहकाींना
ननयताींच्या वेळा साींभाळून मतिान करता येते.
(४) प्रश्न

उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील अभयारण्यात वन्यप्राण्याांच्या भशिारीच्या घटनेत वाढ होत असल्याबाबत.
(३५)

१३९०८७ (१३-०७-२०१९).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अभयारण्यात वाघ, धचतर, साींबर, हरीण, रानडुक्कर व इतर वन्यप्राण्याींच्या
भर्कारीच्या घ्नेत वाढ झाली असल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अभयारण्यातील वन्यप्राण्याची भर्कार करणा-या
घालण्याकरीता वनववभागाने

वेळोवेळी कारवाई करुन

झाल्याचे ननदर्फनास आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अभयारण्यातील

वन्यप्राण्याींचे

भर्क-याींवर प्रनतबींध

सुध्िा वन्यप्राण्याींच्या भर्कारीमध्ये घ्

भर्का-याींकडून

होणा-या

भर्कारीचे

प्रकार

रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणतया उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०९-०८-२०१९) : (१) व (२) राज्यातील

अभयारण्यात वाघ, धचतळ,

साींबर, हरीण, रानडुक्कर व इतर वन्यप्राण्याींच्या भर्कारीच्या घ्ना होत असल्याचे ननिर्शनास

आले आहे .वन्यप्राण्याींच्या भर्कार प्रकरणाींमध्ये अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीींववरुध्ि प्रकरणे
न्यायप्रववषठ

आहे त.

तसेच

वन्यप्रायण्याींची

भर्कार

करणाऱ्या

भर्काऱ्याींवर

प्रनतबींध

घालण्याकरीता वेळोवेळी कायशवाही करण्यात आलेली आहे .
(३) राज्यात वन्यप्राण्याींच्या सींरक्षणाथश क्षेत्रीयस्तरावर खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्याींत येत
आहे त :• पेंच व्या्र  प्रकल्प, मेळघा् व्या्र  प्रकल्प, ताडोबा-अींधारी व्या्र  प्रकल्प, नवेगाव-नागणझरा
व्या्र  प्रकल्प येथे ववर्ेर्ष व्या्र  सींरक्षण िल तयार करण्यात आलेले आहे त.
• वन्यप्राण्याींचा मतृ य,ु अवैध भर्कारी याबाबत नागररकाींकडून वनववभागाला तातकाळ मादहती
िे ता यावी याकररता २४ तास कायशरत कॉल सें्र ची स्थापना करण्यात आलेली आहे . तयाचा
र्ॉरे स्् हे ल्पलाईन ्ोल फ्री क्रमाींक १९२६ हा प्रभसध्ि करण्यात आलेला आहे .
• वाघाींच्या हालचालीचा मागोवा घेण्याकररता तयाींचे जाणे येण्याच्या सींभाववत रस्तयावर,
पानस्थळाजवळ ननयभमतपणे कॅमेरा रॅ प लावण्यात येतात.

• जींगलात आवश्यक तया दठकाणी सींरक्षण मनोरे उभारलेले आहे त. सींरक्षक्षत क्षेत्रात सींरक्षण
कु्याींची उभारणा केली आहे.

वव.स. ५८६ (31)
• प्रकल्प क्षेत्रात आवश्यक तया दठकाणी तपासणी नाके असून तयाद्वारे वाहनाींची तपासणी
करण्यात येते.

• वनकमशचा-याींना वपस्तल
ु / रायर्ल सारख्या र्स्त्राींचा परु वठा केलेला आहे .

• भर्का-याबाबत गोपननयररतया मादहती सींकलीत करण्यात येत.े खब-याला बक्षक्षस िे ण्यासाठी
गुप्त सेवा ननधीची तरतूि केलेली आहे .

• सवश व्या्र  प्रकल्प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायाशजन्वत आहेत. तातकाळ सींपकाशकररता
वाहनाींवर वायरलेस सींच बसववण्यात आलेले आहे त. क्षेबत्रय कमशचारी व अधधकारी याींना वॉकी
्ॉकी सींच परु ववण्यात आलेले आहेत.

• श्वान पथक ठे वण्यात आले असून तयाींच्याद्वारे सींर्यास्पि दठकाणी वन्यप्राण्याींचे अवयवाींचा
अवैध व्यापार, वाहतुक याींचा र्ोध घेण्यात येतो.

• जजल्हा व्या्र  कक्ष समन्वय सभमती अींतगशत ववद्युत प्रवाहाद्वारे होणा-या भर्कारीच्या
घ्नाींवर सींननयींत्रण ठे वण्यात येते व वनक्षेत्रातन
ू गेलेल्या ववद्यत
ु लाईनवर गस्त करण्यात येत.े

• स्थाननक क्षेत्रीय कमशचारी व अधधकारी, कर्रते पथक, सींरक्षण पथक याींचेमार्शत क्षेत्रात
ननयभमत गस्त करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

किनवट (श्ज.नाांदेड) तालुक्यात सागवान वक्ष
ृ ाांची अवैधररत्या तोड होत असल्याबाबत
(३६)

१३९३०१ (१५-०७-२०१९).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ककनव् (जज.नाींिेड) तालुक्यात सागवान
वनववभागाचे

वक्ष
ृ ाींची अवैधररतया तोड होत असून तयाकडे

िल
श होत असल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले
ु क्ष

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सागाची होत असलेली अवैध तोड थाींबववण्याबाबत तसेच याकडे िल
श
ु क्ष

करणाऱ्या वन ववभागातील अधधकारी/कमशचारी याींच्यावर कारवाई करण्यासह सिर वक्ष
ृ तोड
रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) नाींिेड वन ववभागात सागाची अवैध वक्ष
ृ तोड रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना
करण्यात येतात.

१. नाींिेड वन ववभागात एकुण १९ वनउपज तपासणी नाके असून ककनव् तालुक्यात १४

दठकाणी वनउपज तपासणी नाके ठे वण्यात आले आहे त.

२. वनसींरक्षण करीता वनववभागात एकुण ४ कर्रते पथक व १ स्राइक र्ोसश कायशरत

आहे त.

३. क्षेत्रीय कमशचा-याींना हतयार व भ्रमणध्वनी पुरववण्यात आलेले आहे त.
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४. जींगल सींरक्षणा करीता रात्री व दिवसा कर्रते पथक याींचे कडून तपासणी करण्यात

येत असते.

५. गप्ु त मादहती वरुन क्षेत्रीय कमशचाऱ्याींकडून धाडी ्ाकण्यात येत असतात.

६. सींयुक्त वनव्यवस्थापन सभमतयाींची वनसरीं क्षण कामात मित घेण्यात येत.े
७. ननयभमतररतया कालबद्ध ननयतक्षेत्र तपासणी कायशक्रम राबववण्यात येतो.

तसेच राज्य राखीव पोलीस िलाची तक
ु डी कायशरत असून तयाींचेमार्शत वनसींरक्षणाचे काम

करण्यात येतात.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य पररवहन महामांडळाच्या (एसटी) प्रवास भाड्याचे सवलीतचे
अनुदान शासनािडून वेळेत भमळत नसल्याबाबत
(३७)

१३९३१५ (१०-०७-२०१९).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या गाडयाींनी प्रवास करण्या-या वेगवेगळ्या समाज घ्काींना
भमळणा-या सवलीतचे अनुिान र्ासनाकडून वेळेत न भमळाल्याने महामींडळ तोट्यात जात

असल्याचा अहवाल महामींडळाने र्ासनास दिला असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ च्या
िस
ु ऱ्या आठवडयात ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्येषठ नागररक, ववद्याथी, अपींग आिी २४ प्रवगाशतील प्रवार्ाींना राज्य पररवहन
महामींडळाच्या बसमधून ननम्म्या भाडयात तर काही घ्काींना मोर्त प्रवासाची मुभा आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

सवलतीची

महामींडळास प्राप्त झाली
(४)

असल्यास,

को्ीहून
नाही, हे ही खरे आहे काय,

र्ासनाकडून

तब्बल

२०००

भमळण्या-या

सवलतीची

अधधक
रक्कम

थकबाकी

र्ासनाकडून

महामींडळास

ववनाववलींब

भमळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) नाही.
(२) होय.
ववववध सामाजजक घ्काींना आवश्यकतेनुसार राज्य पररवहन प्रवासभाडयात सवलत

िे ण्यात येत.े
(३) नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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भसांधुदग
ु व श्जल्ह्यातील सावांतवाडी दोडामागव िॉररडॉर मधील
गावाांमध्ये होत असलेली अवैद्य वक्ष
ृ तोड

(३८)

१३९४१२

(जुन्नर) :

(०८-०७-२०१९).

श्री.तनतेश

राणे

(िणिवली),

श्री.शरददादा

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सोनावणे

(१) आवाज र्ाऊींडेर्न, मींब
ु ई याींनी मींब
ु ई उच्च न्यायालयात िाखल केलेल्या जनदहत याधचका
क्र. १७९/२०१२(जुना ४०९५/२०११) वर एवप्रल २०१२ मध्ये दिलेल्या ननणशयानुसार सावींतवाडी,
िोडामागश कॉरीडॉर मधील २५ गावाींमध्ये वक्ष
ृ तोडीला बींिी घातलेली असतानाही सिर गावाींमध्ये
सराशसपणे

वक्ष
ृ

तोड

करण्या-या

माकर्याींर्ी

असलेल्या

सींगनमतामुळे

सावींतवाडी

वन

ववभागातील उप वन सींरक्षक व अन्य सींबींधधत अधधका-याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववना परवाना वक्ष
तोडीमुळे मुींबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिे र्ाचा
ृ

जाणणवपुवक
श अवमान झाला असल्याने या सींपूणश प्रकरणाची चौकर्ी करून सींबींधधत अधधकारी

व कमशचा-या वर कारवाई करण्यात यावी अर्ा आर्याच्या मागणीचे ननवेिन दिनाींक १४ मे,
२०१८ रोजी मा.वने मींत्री, मुख्य वन सींरक्षक (प्रािे भर्क) कोल्हापूर वनवतृ त, कोल्हापूर, प्रधान
मख्
ु य वन सींरक्षक, नागपरू , प्रधान सधचव, वने आिीींकडे दिले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ननवेिनातील मागण्याींबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे.

(३) जनदहत याधचका क्र.१७९/२०१२ (आवाज र्ाऊींडेर्न ववरुध्ि भारत सरकार व अन्य) मध्ये
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिे र्ाचे अनुर्षींगाने जनदहत याधचकेमध्ये समाववष् असलेल्या

२५ गावाींना वक्ष
ृ तोडीस बींिी घातलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयाचे दिनाींक ५.१२.२०१८ रोजीच्या

आिे र्ान्वये सींपूणश िोडामागश तालुक्यामध्ये वक्ष
ृ तोड बींिी घालण्यात आली आहे . तयाबाबत

जजल्हाधधकारी, भसींधुिग
ु श याींनी दिनाींक १३.१२.२०१८ रोजीचे आिे र्ान्वये िोडमागश तालुक्यातील
सवश गावाींमध्ये वक्ष
ृ तोड बींिीचे आिे र् जारी केलेले आहे त. सिर जारी केलेला आिे र् िोडामागश
तालक्
ु यातील सवश ग्रामपींचायतीना पोहोच करणेत आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गडधचरोली श्जल्ह्यात गौण वनोपजावर आधाररत उद्योग तनभमवती िरण्याबाबत
(३९)

१३९४४९ (०८-०७-२०१९).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री
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(१) गडधचरोली जजल््यात ७०% जमीन जींगलाने व्याप्त असन
तेथील जींगलात मोठ्या
ू
प्रमाणावर तेंि ू ,बाींबू, मोहर्ुल, दहरडा, बेहडा, आवळा या सारखे गौण वनोपज वक्ष
ृ आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जजल््यात गौण वनोपजावर आधाररत एकही मोठा उद्योग नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास, गौण वनोपजावर आधाररत उद्योग ननमाशण केल्यास तेथील लोकाींना

रोजगार

उपलब्ध होऊ र्केल या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) गडधचरोली जजल्हयात वनावर आधारीत आष्ी येथे पेपर भमल आहे . तसेच
गडधचरोली जजल्हयात वनववभागाचे पढ
ु ाकाराने गडधचरोली अगरबतती प्रकल्प, गोंडवाना हबशस ्
प्रकल्प, मोहा प्रक्रीया उद्योग राबववण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापरू श्जल्हयात ददव्याांगाांसाठी एसटी दरात सवलतीचा लाभ भमळत नसल्याबाबत
(४०)

१३९५९७ (१०-०७-२०१९).

डॉ.सुश्जत भमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दिव्याींग असलेल्या व्यक्तीना तयाींच्याकडे असलेले युडीआयडी काडश ककीं वा ओळखपत्र

िाखवून एस.्ी. िरात ७५ ्क्के सवलतीचा लाभ िे ण्यात आला असून तयासींिभाशत र्ासकीय
आिे र् िे खील काढण्यात आले आहे त, हे खेर आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापूर जजल्हा वगळता सवश जजल्हयात ही सुववधा दिव्याींगाींना दिली जात
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सवलतीसींिभाशत

कोल्हापूर

सच
ू ना

जजल्हयात

िे ऊनही

या

सवश

एस.्ी.डेपोंना

आिे र्ाची

कल्पना

प्रर्ासनाकडून अडवणूक केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

दिव्याींगाींना
नसल्याचे

िे ण्यात
साींगन
ू

येणा-या

दिव्याींगाींची

(४) असल्यास, उक्त सवलतीपासन
ू कोल्हापूर जजल्हा वगळण्याची कारणे काय आहे त

व याींस

जबाबिार असणा-या सींबधधत डेपो अधधका-याींववरुध्ि कारवाई करण्यासह दिव्याींणायाना भमळण्याया सवलतीचा लाभ तयाींना ववनाववलींब भमळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) ववभाग ननयींत्रक, राज्य पररवहन कोल्हापरू ववभाग याींनी सवश आगाराींना दिव्याींग

व्यक्तीींना वैजश्वक ओळखपत्र (युडीआयडी) प्रकल्पाींतगशत िे ण्यात आलेले स्मा्शकाडश व ओळखपत्र
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तसेच सध्या अींमलात असलेली समाजकल्याण ववभागाची वपवळी काडेही एस्ी प्रवास सवलत
िे ण्यासाठी ग्राहय धरण्याबाबत दि.२९ मे, २०१९ च्या पत्रान्वये सूचना प्रसाररत करण्यात
केलेल्या आहे त.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात पररवहन महामांडळाच्या बस स्थानकात बांद पडलेले
दहरिणी िक्ष पव
व त सरू
ु व
ु िरणेबाबत
(४१)

१३९९३३ (१०-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या गाडीने प्रवास करण्या-या स्तनिा माताींना प्रवासा िरम्यान
बाळाींना स्तनपान करण्यासाठी बस स्थानकावर ४५० दहरकणी कक्षाची स्थापना सन २०१३-१४
मध्ये करण्यात आली होती, परीं तु सदय:जस्थतीत अधे अधधक दहरकणी कक्ष बींि पडल्यामळ
ु े
स्तनिा माताींची गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बींि पडलेले दहरकणी कक्ष पुवव
श त सुरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सुमारे १८२
प्रमुख बसस्थानकाींवर दहरकणी कक्ष कायाशजन्वत असन
ू , उवशररत सवश बसस्थानकाींवर दहरकणी
कक्ष उपलब्ध करुन िे ण्याबाबतच्या सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांब
ु ईतील दादर बसस्थानिातील राज्य पररवहन महामांडळाच्या अधधिृत
बसथाांब्यावर खासगी वाहने उभी रहात असल्याबाबत

(४२)

१४००६३ (१०-०७-२०१९).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पश्श्चम),

श्री.अभमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्रीमती तनमवला गाववत

(इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत
भालिे (पांढरपरू ) :

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

(१) खाजगी रॅ व्हल्सच्या गाडया बसस्थानकाचा २०० मी्र अींतराबाहे र उभ्या कराव्यात असे
आिे र् उच्च न्यायालयाने दिले असन
ु िे णखल मींब
ु ईतील िािर बसस्थानकातील राज्य पररवहन
महामींडळाच्या

अधधकृत बसथाींब्यावर खासगी रॅ व्हल्सच्या गाडया उभ्या असल्याने प्रवार्ाींना

तयाचा नाहक त्रास होत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८६ (36)
(२) असल्यास, तयादठकाणी स्थाननक पोभलसाींच्या सींगनमताने खाजगी वाहनधारक तयाींची
वाहने उभी करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तयानुसार खाजगी वाहनधारक व तयाींना मित करण्या-या सींबधधताींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिे र्ाींन्वये प्रािे भर्क पररवहन ववभागाच्या मुींबई
(मध्य) याींचे वायुवेग पथकाद्वारे

जानेवारी ते मे, २०१९ कालावधीत राज्य पररवहन

महामींडळाच्या िािर बसस्थानकाच्या २०० मी्र अींतरापयांत उभ्या भमळून आलेल्या खाजगी ६
वाहनाींवर कारवाई करुन एकूण रु.१६,५००/- एवढी िीं ड वसूली करण्यात आली आहे . तसेच,
मा्ूींगा वाहतूक पोलीस ववभागाद्वारे जानेवारी ते मे, २०१९ या कालावधीत राज्य पररवहन

महामींडळाच्या िािर बसस्थानकाच्या २०० मी्र अींतरापयांत उभ्या भमळून आलेल्या एकूण १५
खाजगी वाहनाींवर ख्ले नोंि करुन कारवाई करण्यात आली आहे.

तसेच, महामींडळाच्या िािर बसस्थानक पररसरात कोणतयाही खाजगी रॅ व्हल्स गाडया
उभ्या राहू नयेत यासाठी पोलीस ववभागाद्वारे िोन सत्राींमध्ये वाहतूक पोलीस अींमलिाराींची
नेमणूक करण्यात आली असन
ू , मा्ूींगा वाहतक
ू पोभलस ववभागाच्या मो्ार सायकल रायडर
याींचेद्वारे प्रभावी गस्त घालण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी येथील उपप्रादे भशि पररवहन िायावलयामधील ररक्त पदे भरणेबाबत
(४३)

१४०४०७ (१०-०७-२०१९).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रतनाधगरी येथील उपप्रािे भर्क पररवहन कायाशलयामध्ये ववववध सींवगाशमधील ३७ पिे ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कायाशलयात ५७ पिे मींजूर असून तयातील ३७ पिे ररक्त असल्याने सध्या

कायशरत असणाऱ्या कमशचाऱ्याींवर कामाचा अनतररक्त ताण पडत असून तयाचा महसुलावरही
पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरची ररक्त पिे भरणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५८६ (37)
श्री. ददवािर रावते (३१-०७-२०१९) : (१) व (२) उपप्रािे भर्क पररवहन कायाशलय, रतनाधगरी
कायाशलयाच्या आस्थापनेवर ५८ पिे मींजूर असून तयापैकी २३ पिे भरलेली आहे त.

(३) ग्-ब सींवगाशतील सहाय्यक प्रािे भर्क पररवहन अधधकारी ही पिे सरळसेवेने भरण्यासींिभाशत
मागणीपत्र आयोगास पाठववण्यात आले असून, सेवाप्रवेर् ननयमाींनस
ु ार

पिोन्नतीने भरण्याची

बाबही कायशवाहीखाली आहे. तसेच मा. सवोच्च न्यायालयाचे दि.९.५.२०१९ चे आिे र्ानुसार

सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक या ग्-क सींवगाशतील पिावरील ननयुक्ती िे णेबाबत ८३२
उमेिवाराींची कागिपत्रे पडताळणीची बाब कायशवाहीखाली आहे . भलवपक-्ीं कलेखक तसेच भर्पाई
ही पिे बाहययींत्रणेमार्शत भरण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तनळवांडे धरण (श्ज.अहमदनगर) पयवटन आराखडा मांजरु ीअभावी प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(४४)

१४०४१० (११-०७-२०१९).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननळवींडे धरण (जज.अहमिनगर) येथील पयश्न आराखडा वनववभागाने २०१३-१४ र्ासनाकडे
सािर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त पयश्न आराखडयास र्ासनाने मींजरु ी दिलेली आहे काय,
(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (२४-०७-२०१९) : (१) ननळवींडे धरण (अहमिनगर) येथील पयश्न
आराखडा उपवनववभागामार्शत र्ासनाकडे सािर करण्यात आलेला नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य पररवहन महामांडळाच्या िमवचाऱ्याांना सांपण
ू व राज्यात मोर्त प्रवासाची मभ
ू ा दे ण्याबाबत
(४५)

१४०६११ (१०-०७-२०१९).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पश्श्चम),

श्री.अभमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती

तनमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर
ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य पररवहन महामींडळाच्या

कमशचाऱ्याींना तयाींच्या कामाच्या दठकाणापासून ४० कक.मी.

अींतरापुढे मोर्त प्रवास करणाऱ्या कमशचाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा इर्ारा महामींडळाने माहे मे,
२०१९ मध्ये वा तयािरम्यान दिला असल्याचे ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८६ (38)
(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाच्या.कमशचाऱ्याींना सींपूणश राज्यात मोर्त प्रवासाची
मूभा िे ण्याबाबत राज्य र्ासन ननणशय घेणार आहे काय,
(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२)

राज्य

पररवहन महामींडळाच्या

दि.१९.०५.२०००

च्या

पररपत्रकाींन्वये

राज्य

पररवहन

कमशचाऱ्याींना तयाींच्या ननवासस्थानापासून कामाच्या दठकाणापयांत ५० कक.मी. अींतरापयांतच्या
प्रवासासाठी साध्या गाडीने प्रवास करण्यास मोर्त पास िे ण्यात येतो. तसेच, राज्य पररवहन

कमशचाऱ्याींना व तयाींच्या कु्ूींबासाठी वर्षाशतून प्रतयेकी एक मदहना कालावधीचे िोन मोर्त प्रवास

पासेस िे ण्यात येत असन
ू , उक्त पासाद्वारे कमशचारी आपल्या कु्ुींबासमवेत सींपूणश राज्यभर
मोर्त प्रवास करु र्कतात.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

गडधचरोली श्जल्ह्यातील जांगलाांमध्ये लागणाऱ्या वणव्यामुळे होणारे नुिसान
(४६)

१४०७५४ (१५-०७-२०१९).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली जजल््यात जींगलाचे प्रमाण अधधक असन
ू िरवर्षी तेथील जींगलाना मोठ्या
प्रमाणात वणवा लागत असल्याने वनाींचे नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे वणवे वन ववभागाच्या कमशचाऱ्याच्या सींगनमताने तेंिच
ू े कींत्रा्िार आग
लावीत असल्याचे ननिर्शनास आल आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील ३ वर्षाशत गडधचरोली जजल््यातील ककती भागामध्ये वणवे लागले व
तयामुळे ककती हे क््र जींगलाींचे व जींगला जवळील गावाींचे नक
ु सान झाले आहे ,

(४) असल्यास, वणव्यामळ
ु े लागलेल्या आगीचे वन ववभागाच्या प्रयतनातून ककती जींगलाचे
सींरक्षण करण्यात आले व हे वणवे नैसधगशक आहे त की मानव ननभमशत आहे त,
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(६) असल्यास, तयानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०८-२०१९) : (१) गडधचरोली जजल्हयात जींगलाचे प्रमाण अधधक
असन
िरवर्षी येथील जींगलात आग लागते, परीं तु सिर वणव्यात वनाचे नक
ू
ु सान झाले
असल्याचे ननिर्शनास आले नाही. मात्र भुपषृ ठावरील गवत व पालापाचोळा जळालेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) मागील ३ वर्षाशत गडधचरोली जजल्हयात आगीच्या एकूण ४७५० घ्ना घडल्या असून
१८६७२.६८ हे . क्षेत्र जळाले आहे . मात्र जींगलाचे जवळील गावाचे नक
ु सान झालेले नाही.

वव.स. ५८६ (39)
(४) गडधचरोली वनवतृ ताचे जवळपास सींपूणश क्षेत्र पेसा अींतगशत अनुसुधचत क्षेत्र असल्याने
गावातील लाभाथी हे मोहार्ुले हींगामात मोहाचे झाडाखालील पालापाचोळा जाळून मोहा र्ुले

वेचणे सोईस्कर व्हावे म्हणन
ू आग लावीत असतात. तथावप, सिर गावामध्ये जागरुकता
अधधक राबवून ब्लोअर मर्ीनद्वारे मोहाच्या झाडाखालील पालापाचोळा प्रतयेक वनरक्षकाींकडून

वेळोवेळी जाळून सींभाव्य आग प्रनतबींध करण्यात आले आहे त. बहुताींर् आगीच्या घ्ना ग्राऊींड
र्ायर (Ground Fire) प्रकारातील आहे त. बहुताींर् आगीच्या घ्ना मानवननभमशत आहे त.

(५) व (६) सिर आगीबाबत वनगुन्हा जारी करुन आरोपीचा तपास करण्यात येतो. आतापयशत
१६ आरोपीींच्या ववरुध्ि कायशवाही करण्यात आली असन
ू तयाींचेववरुध्ि प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पुणे शहरातील एसटी बस स्थानिाच्या पररसरातील खासगी
(४७)

वाहतूिदाराांवर िारवाई िरण्याबाबत

१४१०९५ (१०-०७-२०१९).

श्री.ववजय िाळे (भशवाजीनगर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे र्हरातील भर्वाजीनगर, स्वारगे् बसस्थानकावरून राज्य पररवहन महामींडळाच्या
गाडयामधून लाखो प्रवासी राज्यात प्रवास करतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स्थानकामधील प्रवाश्याींनी खाजगी वहानातून प्रवास करावा यासाठी
खाजगी वाहतक
ू िार स्थानकाच्या पररसरात उपजस्थत असतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तयामळ
ु े ब-याचवेळा प्रवासी खाजगी वाहनाने प्रवास करीत असल्याने राज्य

पररवहन महामींडळाच्या महसल
ू ात तो्ा होत असून खाजगी वाहतक
ू िाराींववरोधात राज्य
पररवहन महामींडळाच्या प्रर्ासनाने वारीं वार तक्रार करूनही पोलीसाींकडून याबाबत िखल घेतली
जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाने एस.्ी. बसस्थानकाच्या िोनर्े मी्र पररसरामध्ये

खाजगी वाहतक
ु ीस बींिी घातली असल्याने सिर बींिीची अींमलबजावणी स्थाननक पोलीसाींवर
सोपवण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, पुणे र्हरातील एस्ी बसस्थानकाच्या पररसरातील खाजगी वाहतक
ु िाराींचा व
तयाींच्या एजीं् वर कारवाई करण्याबाबत पोलीस प्रर्ासनाकडून कोणती सक्षम यींत्रणा उभरण्यात
आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) होय.
(५) पुणे र्हरामध्ये स्वारगे्, भर्वाजीनगर व पुणे स््े र्न येथील एस.्ी. बसस्थानकाच्या

पररसरात खाजगी वाहतक
ू िारामार्शत अवैध प्रवार्ी वाहतक
ू करताना भमळून आलेल्या वाहनाींवर

वाहतूक र्ाखा, पुणे र्हर याींचक
े डून सन २०१८ मध्ये १८३ व मे, २०१९ अखेरपयांत १०८
वाहनाींवर अवैध प्रवार्ी वाहतूकीचे ख्ले िाखल केले आहे त. तसेच प्रािे भर्क पररवहन

अधधकारी, पुणे याींचम
े ार्शत माहे माचश, २०१९ मध्ये २४८ वाहनाींवर िीं डातमक कारवाई केली आहे .

वव.स. ५८६ (40)
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील भशवशाही बसचे अपघात रोखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना.
(४८)

१४१६९० (१०-०७-२०१९).

श्री.ववजय िाळे (भशवाजीनगर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात चालवण्यात येणाऱ्या भर्वर्ाही बसचे गेल्या िोन वर्षाशत तीनर्ेहून अधधक अपघात
झाल्याच्या नोंिी असून सिर

झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

अपघातामध्ये काही प्रवार्ाींचा मतृ यू तर २३० प्रवासी जखमी

(२) असल्यास, महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या वतीने भोसरी येथे प्रभर्क्षण घेतलेल्या
वाहन चालकाींनी ताींबत्रकदृषट्या सक्षम नसलेल्या व वारीं वार नािरु
ु स्त होणाऱ्या भर्वर्ाही बस
चालवण्यास नकार दिला असल्याने

भर्वर्ाही बस अप्रभर्क्षक्षत चालकाींकडून चालववण्यात येत

असल्याची बाब ननिर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, अप्रभर्क्षक्षत चालक भर्वर्ाही बस चालववत असल्याने तयाींना गाडीच्या वेगावर

ननयींत्रण भमळवता येत नसल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याचे ननरीक्षण वाहतक
ू
तज्ज्ञाींनी मत नोंिववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील सुमारे १५०० भर्वर्ाही बस अनुभवी व कुर्ल प्रभर्क्षक्षत चालकाींना
चालववण्यास

िे ण्याबाबत

धोरणातमक

ननणशय

घेऊन

अींमलबजावणी

करण्याबाबत

तसेच

भर्वर्ाही बसचे वारीं वार होणरे अपघात रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) नाही.
(४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसचे अपघात ्ाळण्यासाठी चालक उजळणी प्रभर्क्षण,
अपघातग्रस्त

चालकाींचे

बक्षक्षसे/बबल्ले

इ.

ववर्ेर्ष

िे ण्यात

प्रभर्क्षण,

येतात.

चालकाींची

तयाचबरोबर

नेत्र/आरोणाय

सरु क्षक्षतता

जागरुकता ननमाशण करण्यात येवून प्रबोधन करण्यात येत.े

मोदहम

तपासणी,

प्रोतसाहनपर

राबवन
ू

चालकाींमध्ये

खाजगी भाडेततवावर घेण्यात आलेल्या बसवरील चालकाींना राज्य पररवहन महामींडळाच्या

मध्यवती प्रभर्क्षण केंद्र, भोसरी, पुणे येथील ए.डी.्ी.्ी. रॅ कवरील (सींगणकीय वाहन चालन
चाचणी पथ) चाचणी पास करणे बींधनकारक करण्यात आलेले आहे . तसेच, सिर चालकाींना
महामींडळाच्या चालकाींप्रमाणे ४८ दिवसाींचे सेवापव
ू श प्रभर्क्षण िे ण्याची बाब कायशवाहीखाली आहे .

राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे खाजगी पुरवठािार कींपन्याींसोबत ननयभमतपणे बैठका

घेवून ववनाअपघात सेवा िे ण्याच्या अनुर्षींगाने योणाय ती िक्षता घेण व उक्त चालकाींकडून
गैरप्रकार झाल्यास तातकाळ कारवाई करण्याबाबतच्या सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५८६ (41)
ततवसा (श्ज.अमरावती) तालुक्यास नववन अद्यायावत बस दे ण्याबाबत
(४९)

१४१७६८ (१०-०७-२०१९).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोर् टारर्े (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल्हयातील चाींिरु बाजार ते नतवसा या मागाशवर जजणशवस्थेत असलेली राज्य
पररवहन महामींडळाची

बस उल्ी पडल्यामुळे ५५ ककीं वा तयापेक्षा जास्त प्रवासी जखमी

झाल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१९ च्या िस
ु ऱ्या आठवडयात ननिर्शनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नतवसा बस स्थानकातन
ू धावणाऱ्या सवश गाडया जजणशवस्थेत व नािरु
ु स्ती
असल्याचे ही ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नतवसा तालुक्यात नववन अद्यायावत बसेस सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) समोरुन येणाऱ्या त्रयस्थ वाहनाने बसला चालक
बाजूकडून धडक दिल्याने व रस्तयाचे खोिकाम चालू असल्याने बस कलींडली व तयामुळे
दि.०४.०१.२०१९ रोजी अपघात झाला आहे . सिर अपघातात ५३ प्रवासी ककरकोळ जखमी झाले
आहे त.
(२) व (३) अमरावती ववभागातन
ू नतवसा बसस्थानकाकररता सवश बसेस या चाींगल्या व
सुजस्थतीत असन
ू िरु
ु स्त बसेस रस्तयावर चालववल्या जातात. तसेच अमरावती ववभागातील
बसेसचा तार्ा सदृढ ठे वण्यासाठी अमरावती ववभागास एकूण २७ वाहने मध्यवती कायशर्ाळा
नागपरू /औरीं गाबाि येथन
ू एम एस साठा बाींधणी करुन िे ण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य पररिहन महामांडळ प्रशासनाने वेतन वाढी सांदभावत जारी िेलेल्या पररपत्रिानस
ु ार
वेतनवाढ दे ण्यात आली नसल्याबाबत

(५०)

१४१९४१ (१०-०७-२०१९).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळ प्रर्ासनाने वेतन वाढी सींिभाशत पररपत्रक जारी केले असतानाही
बुलढाणा ववभागातील अधधका-याींकडून सिर पररनत्रकानुसार वेतनवाढ करण्याची अींमलबजावणी

केली नसल्याने ननवतृ तत एस.्ी. कमशचा-याींनी उपोर्षण करण्याचा इर्ारा माहे एवप्रल, २०१९
मध्ये वा तयािरम्यान दिला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

वव.स. ५८६ (42)
(३) असल्यास, तयानस
ु ार राज्य पररवहन महामींडळाने वेतनवाढीसींिभाशत जारी केलेल्या
पररपत्रकानुसार एस.्ी. कमशचा-याींना वेतनवाढ िे ण्यासींिभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०२-०८-२०१९) : (१) व (२) होय.
राज्य पररवहन सेवेतील कमशचाऱ्याींना पररपत्रक क्र.२७/२०१८ अन्वये वेतनवाढ िे ण्यात
आली आहे. परीं तु ननधीअभावी सेवाननवतृ त कमशचाऱ्याींना वेतनवाढीचा र्रक अिा करण्यात
आलेला नव्हता.

(३) बुलडाणा ववभागातील दि.३१.०५.२०१८ पयांत सेवाननवतृ त झालेल्या एकूण २७० कमशचाऱ्याींना
र्रकाची रक्कम रु.२,०१,२२,८९४/- (रु.िोन को्ी एक लाख बावीस हजार आठर्े चौऱ्यान्नव
र्क्त) दि.१०.०५.२०१९ पयांत अिा करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

सर्चि
महाराष्ट्र विधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

