महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, हदनाांि २६ माचच, २०१८ / चैत्र ५, १९४० (शिे)
(१) आहदिासी वििास मांत्री
(२) उद्योग, खननिमच मांत्री

(३) ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,
राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(४) सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
(५) सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १५
-------------------------------------

साखर िारखान्यािडून ऊसाच्या िर्न िाटा सांदभाचत स्त्थापन
िेलेल्या भरारी पथिाांचा अहिाल प्रलांबित असल्यािाित

(१)

*

३७९३१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात साखर कारखान्याकडून ऊसाच्या वजनात का्ा मारण्याच्या

तक्रारीनस
ु ार सवव जजल्ह्यात भरारी पथके स्थापन होऊन दोन महहन्याचा
कालावधी उल्ला तरी नऊ जजल्हहाधधकाऱयाींनी भरारी पथकाींचा अहवाल

पाठववला नसल्हयाचे तसेच सातारा, बीड, नाींदेड, वधाव, भींडारा, नागपरू येथील
जजल्हहाधधकाऱयाींनी भरारी पथके स्थापन केली नसल्हयाचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, स्थापन केलेल्हया भरारी पथकाने सादर केलेल्हया अहवालात
कोणत्या बाबी आढळून आल्हया आहे त, त्यानस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे

काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.

(२) भरारी पथकाने कारखान्याचे वजनका्याची तपासणी केली असन
ू

वजनका्यामध्ये कोणतीही त्र्
ु ी नसल्हयाचे तसेच सवव वजनका्े सय
ु ोग्य
जस्थतीत असल्हयाचा अहवाल सादर केला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

पालघर जर्ल््यातील निीन प्रस्त्तावित प्रिल्पाांसाठी
आहदिासीांचा विरोध असल्यािाित
(२)

*

३८९३७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िार्ा िेग, अॅड.ननरां र्न

डािखरे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) पालघर जजल्ह्याची ननर्मवती झाल्हयामळ
ु े जजल्ह्यातील वाढवण बींदर,
अहमदाबाद-डहाणू
प्रकल्हपाींसाठी

चौपदरीकरण,

आहदवासीींच्या

पालघर

जर्मनी

मधून

सींपाहदत

जाणारी

केल्हया

बल
ु े्

जात

ट्रे न

इ.

असल्हयाच्या

ववरोधात आहदवासी व आहदवासीींच्या ववववध सींघ्नाींनी मोचाव काढून पालघर
जजल्हहाधधकाऱयाींना हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

हदनाींक

१५

नोव्हें बर,

२०१७

रोजीच्या

राज्यपालाींच्या

अधधसच
ू नेनस
ु ार ग्रामसभेचे अधधकार हहरावन
ू घेतले जाणार असल्हयाने ही

अधधसच
ू ना रद्द करणे तसेच पेसा कायदा, १९९६ च्या तरतद
ु ीप्रमाणे अनस
ु धू चत
क्षेत्रातील गावाींची अधधसच
ू ना काढून सवव जजल्ह्यातील अनस
ु धू चत क्षेत्राींचा
स्वतींत्र नकार्ा तयार करण्याची मागणी दे खील सदर ननवेदनाद्वारे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उपरोक्त मागण्याींबाबत र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) आहदवासी व र्ेतकऱयाींना उध्वस्त करणारे पालघर
जजल्ह्यातील ववववध प्रकल्हप (उदा. मब
ुीं ई-वडोदरा महामागव, वाढवण बींदर,
बल
ु े्

ट्रे न)

वळववण्याचा

रद्द

करणे

ननणवय

आींदोलनाच्यावतीने

रद्द

तसेच

हदनाींक

सय
ु ाव

करणे

या

१६/१२/२०१७

याींच्याकडे ननवेदन सादर केले आहे .

प्रकल्हपाचे

पाणी

मागण्याींसाठी
रोजी

प्रकल्हपक्षेत्राबाहे र

भर्ू मपत्र
ु

जजल्हहाधधकारी,

बचाव

पालघर

(२) अींर्त: खरे आहे .
घेण्याची

ववववध प्रकल्हपाींसाठी जमीन सींपाहदत करताना ग्रामसभेची मान्यता
तरतद
ू

वगळण्यात

आल्हयासींदभावतील

अधधसच
ू ना

मा.राज्यपाल

महोदय याींनी मागे घ्यावी, अर्ी मागणी सदर ननवेदनाद्वारे केलेली आहे .

(३) व (४) उक्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने कायदे र्ीर ववचार करण्याबाबत
ु ग
महसल
ू ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे .
-----------------

नाशशि जर्ल््यातील उच्चदाि िाहहनीचे सिलीिरण िरण्यािाित
(३)

*

३८०४२ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.धनांर्य मड
ुां े : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) दे वगाव (ता.ननफाड, जज.नार्र्क) येथील ३३/११ के.व्ही. या उपकेंद्ाींमध्ये

५ एम.व्ही.ए. अनतररक्त रोहहत्र बसववणे, दे वगाव-ववींचरू ३३ के.व्ही. उच्चदाब

वाहहनीचे सबलीकरण करण्याची मागणी हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास

तसेच

येवला

(जज.नार्र्क)

ववधानसभा

क्षेत्रातील

ववद्यत
ु

उपकेंद्ाींमधन
ू र्सींगल फेज योजना सरु
ु करण्याची मागणी माहे जानेवारी,

२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, कुसरू , अींगल
ु गाींव व भरवसफा्ा या हठकाणी प्रस्ताववत
असलेल्हया ववद्यत
ु उपकेंद्ाींची कामे दे खील माहे जानेवारी, २०१८ पयंत सरु
ु
झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) दे वगाव, ता.ननफाड येथील ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्ामध्ये ३.१५ एम.व्ही.ए.

चा अनतररक्त रोहहत्र फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये कायावजन्वत करुन तेथील वीज

परु वठा सरु ळीत करण्यात आला आहे . ३३ के.व्ही. दे वगाींव-ववींचूर वाहहनीचे

काम पण
ू व करुन सदर वाहहनी हदनाींक १०/०२/२०१८ रोजी कायावजन्वत करण्यात
आली आहे .

येवला जजल्हहा नार्र्क क्षेत्रातील ३३/११ के.व्ही. ववखरणी उपकेंद्ामध्ये

स्पेर्ल डडझाईन रोहहत्र बसवन
ू त्याद्वारे कृषी वाहहनीवरील घरगत
ु ी ग्राहकाींना

भारननयमनाच्या काळात र्सींगल फेज ववद्यत
परु वठा करण्याची कामे
ु
हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेत मींजूर असन
ू काम प्रगतीपथावर
आहे .

इन्रा-२ योजनेंतगवत कानळद येथे (१x५ एम.व्ही.ए.) क्षमतेचे वीज

उपकेंद् मींजूर आहे व सदरच्या उपकेंद्ासाठी जागा हदनाींक १८/०१/२०१८ रोजी
उपलब्ध झालेली आहे . कानळद उपकेंद् झाल्हयानींतर या उपकेंद्ाींवर वाकद,

र्र्रवाडे, कोळगाींव व कानळद या गावाींचा वीज भार ्ाकण्यात येईल. जेणे

करुन ३३ के.व्ही. दे वगाींव वीज उपकेंद्ाचा वीज भार कमी होवन
ू तेथे योग्य
दाबाचा वीज परु वठा होईल व भरवस फा्ा पररसरात सध्
ु दा योग्य दाबाने

वीज परु वठा होवन
ू या पररसरातील वीज परु वठ्याबाबतच्या तक्रारी कमी

होतील. ३३ के.व्ही. दे वगाींव उपकेंद्ासाठी १३२ के.व्ही. लासलगाींव उपकेंद्ातन
ू
स्वतींत्र ३३ के.व्ही. वाहहनी कायावजन्वत झाल्हयामळ
ु े दे वगाींव उपकेंद्ातन
ू भरवस
फा्ा पररसरात योग्य दाबाने वीज परु वठा होण्यास मदत झाली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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यितमाळ जर्ल््यात तूर विक्री िेंद्र सुरु िरण्यािाित
(४)

*

३८२७३ श्री.ख्िार्ा िेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पणन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात तरु ीला रुपये ५ हजार ४५० इतका हमीभाव जाहहर झाला असन
ू
खुल्हया बाजारात सरासरी रुपये ४ हजार १०० इतका भाव र्मळत असल्हयाने

र्ेतकऱयाींना आधारभत
ू ककीं मतीपेक्षा १३५० रुपयाींनी कमी दरात तरू ववक्री
करावी लागत असल्हयाचे हदनाींक १५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तरु ीचा हीं गाम सींपत आला असतानाही यवतमाळ जजल्ह्यात
एकही हमीभाव केंद् र्ासनातफे सरु
ु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, र्ेतकऱयाींना र्मळालेला भाव व हमीभाव यातील फरकाची
रक्कम र्मळणे तसेच हमीभाव केंद् सरु
ु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.

(२) व (३) यवतमाळ जजल्ह्यात आधारभत
ू ककीं मत दराने तरू खरे दीसाठी
हदनाींक

०५/०२/२०१८

नींतर

पणन

महासींघाकडून

१२

व

ववदभव

पणन

महासींघाकडून ४ खरे दी केंद् सरु
ु करण्यात आली आहेत. सदर खरे दी केंद्ावर
हदनाींक ०३/०३/२०१८ पयंत झालेली एकूण खरे दी ५६,९३२.५८ जक्वीं्ल आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सामाजर्ि न्याय विभागातील िांत्राटी सांगणि ऑपरे टराांना
शासिीय सेिेत िायम िरणेिाित

(५)

*

३७७५८ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.र्यिांतराि

र्ाधि :

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) सामाजजक न्याय ववभागाींतगवत सन २००७-०८ पासन
ू कींत्रा्ी तत्वावर
कायवरत

असलेल्हया

करण्याबाबतचा

सींगणक

प्रस्ताव

ऑपरे ्राींना

र्र्फारर्ीसह

ननयर्मत

समाजकल्हयाण

वेतनश्रेणी

लागू

आयक्
ु तालयामाफवत

हदनाींक ४ ऑगस््, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास र्ासनास सादर केला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु तालयामाफवत आक्षेपाींची

पत
व ा करून फेरप्रस्ताव हदनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ू त
ु ारास
र्ासनास सादर केला असन
लोकप्रनतननधीींनी दे खील अनेकदा र्ासकीय
ू
अधधकाऱयाींसमवेत बैठक घेऊन ननदे र् हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसलेल्हया, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार िडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) आयक्
ु त, समाजकल्हयाण, पण
ु े याींनी सामाजजक न्याय ववभागाींतगवत
कींत्रा्ी तत्वावर कायवरत असलेल्हया सींगणक ऑपरे ्राींना ननयर्मत वेतनश्रेणी

लागू करण्याबाबत र्ासनास हदनाींक ०४/०८/२०१४ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला
आहे .

सदर

अर्भप्रायानस
ु ार

प्रस्तावासींदभावत
सामाजजक

सामान्य

न्याय

प्रर्ासन

ववभागाच्या

ववभागाने

हदलेल्हया

अधधपत्याखालील

कायावलयाकररता कींत्रा्ी तत्वावर ननमावण केलेल्हया ववधी अधधकारी, ववधी
सहाय्यक, जनसींपकव अधधकारी व सींगणक ऑपरे ्र या पदाींवर सेवारत
असलेल्हया अधधकारी/कमवचाऱयाींच्या सेवा ननयर्मत करता येणार नसल्हयाचा
ननणवय

घेण्यात

आलेला

असन
ू ,

त्याप्रमाणे

पढ
ु ील

समाजकल्हयाण आयक्
ु तालयास कळववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

कायववाही

करण्यास
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अनुसूधचत र्ाती प्रिगाचतील लाभार्थयाांच्या
शशष्ट्यित्ृ तीमध्ये िाढ िरण्यािाित

(६)

*

३९३३१ डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३७४८

ला हदनाांि २७ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

ववद्यार्थयांच्या

र्ैक्षणणक

गरजा

भागववण्यासाठी

केंद्

र्ासनाच्या हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१० च्या मागवदर्वक तत्वानस
ु ार अनस
ु धू चत
जाती प्रवगावतील ववद्यार्थयांना र्र्षयवत्ृ ती दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या र्र्षयवत्ृ तीसाठी केंद् र्ासनाने ववहीत दर लागू केलेले
असले तरी सद्य:जस्थतीच्या महागाईचा ववचार करता र्र्षयवत्ृ तीचे दर हे
ववद्यार्थयांच्या

र्ैक्षणणक

खचावसाठी

अपरु े

असल्हयाने

त्यात

आवश्यक असल्हयाचे ननदर्वनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वाढ

करणे

(३) असल्हयास, राज्य र्ासनाने केंद् र्ासनाकडे पाठपरु ावा केला आहे काय,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार िडोले : (१) होय.

(२) नाही, भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर र्र्षयवत्ृ ती योजनेंतगवत अनस
ु धू चत जाती

प्रवगावतील ववद्यार्थयांकरीता केंद् र्ासनाने ववहहत केलेल्हया र्र्षयवत्ृ तीच्या
दराने राज्य र्ासनामाफवत अनस
ु धू चत जाती प्रवगावतील लाभाथीना र्र्षयवत्ृ ती
अदा केली जाते.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही, सदरील बाब केंद् र्ासनाच्या अखत्यारीतील आहे .
-----------------
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राज्यात महहला उद्योर्िाांसाठी विशेष धोरण रािविण्यािाित
(७)

*

३९५६५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्निानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.र्नादच न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांिे, श्री.सभ
ु ाष झाांिड,
श्री.हररशसांग

राठोड,

श्री.सतेर्

ऊफच

िांटी

पाटील,

श्री.मोहनराि

िदम :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महहला उद्योजकाींसाठी दोन हजार को्ी रुपयाींची गत
ींु वणक
ू व

एक लाख रोजगार ननर्मवतीचे उहद्दष् असलेले ववर्ेष धोरण राबववण्याबाबतचा
ननणवय हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेण्यात आला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ननणवयाचे स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

असल्हयास,

उक्त

ववर्ेष

धोरणाच्या

अींमलबजावणीसाठी

आवश्यक

असणाऱया ननधीची उपलब्धता कर्ाप्रकारे व ककती कालावधीत करण्यात
येणार आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) अींर्त: खरे आहे .

राज्यातील महहला उद्योजकाींसाठी र्ासन ननणवय क्र. साप्रोयो-२०१७/

प्र.क्र.१५/उद्योग-८, हदनाींक १४/१२/२०१७ अन्वये ववर्ेष धोरण जाहीर केले
आहे .

महहला उद्योजकाींसाठी ववर्ेष धोरणाचे उहिृष् राज्यातील महहला

पररचार्लत उद्योगाींचे प्रमाण ९% वरुन २०% पयंत सध
ु ारण्याचे आहे .

(२) या योजनेंतगवत महहला उद्योजकाींसाठी ववर्ेष प्रोत्साहने दे ण्यात आलेली

आहे त. जसे की भाींडवली अनद
ु ान, वीज अनद
ु ान, व्याजदर अनद
ु ान, उबवन
केंद्, साहस भाींडवल ननधी इत्यादी प्रोत्साहनाींचा दे खील धोरणामध्ये समावेर्
करण्यात आला आहे .
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(३) सदर योजना सन २०१७-१८ च्या अींनतम ्प्पप्पयात जाहीर झाल्हयामळ
ु े

पढ
धोरणाच्या
ु ील आधथवक वषावत म्हणजेच सन २०१८-१९ मध्ये प्रस्तत
ु
अनष
ीं ाने ननधी उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
ु ग
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

राज्यात विद्युत प्रिल्पातून ननघणाऱ्या राखेचा उपयोग
रस्त्ते ननशमचतीिररता िरण्यािाित

(८)

*

३९५९१ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

ववद्यत
ु

प्रकल्हपातन
ू

ननघणाऱया

राखेचा

उपयोग

रस्ते

ननर्मवतीकररता करण्यासाठी राज्य र्ासनाकडून राख धोरण तयार करुन
महाजेम्सची स्थापना करण्यात आली असन
ू ही कोराडी (जज.नागपरू ) येथील

औजषणक ववद्यत
ु प्रकल्हपात ननमावण होणाऱया राखेचा रस्ते ननर्मवतीकररता
उपयोग करण्यात येत नसल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

याबाबत

रस्ते

ननर्मवती

क्षेत्रातील

आतापयंत करार झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

कोणत्याही

कींपनीर्ी

(३) असल्हयास, रस्ते ननर्मवती क्षेत्रातील कींपन्याींर्ी करार न होण्याची कारणे

काय आहे त, करार न झाल्हयाने र्ासनाच्या महसल
ू ाचे ककती नक
ु सान झाले
आहे तसेच याींस दोषी असलेल्हया अधधकारी व कमवचाऱयाींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) महाननर्मवती कींपनीच्या कोराडी औजषणक ववद्यत
ु
केंद्ाच्या राखेच्या बींधाऱयातन
माहे एवप्रल, २०१७ ते फेब्रव
ू
ु ारी, २०१८ या
कालावधीत एकूण २,४८,५२२ मे.्. राखेचा ववननयोग झालेला आहे . तसेच

साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून प्राप्पत माहहतीनस
ु ार, मख्
ु य अर्भयींता,

साववजननक बाींधकाम प्रादे र्र्क ववभाग, नागपरू याींच्या अींतगवत प्रगतीत
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असलेल्हया कााँक्री् रस्ता, उड्डाणपल
ू , रे ल्हवे उड्डाणपल
ू , उड्डाणपल
ू ाींचे जोडरस्ते
याींचे बाींधकाम आणण इमारतीच्या बाींधकामासाठी वापरण्यात येणाऱया वव्ा

यामध्ये डडसेंबर, २०१७ अखेर पयंत सम
ु ारे ५६२६४ घनमी्र फ्लाय ॲर्चा
वापर करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िरोरा (जर्.चांद्रपरू ) शहरात आग लागन
ू नि
ु सान झाल्यािाित
(९)

*

३९९९७ श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

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

(१) वरोरा (जज.चींद्परू ) र्हरातील महापारे षण ववभागाच्या २२० के.व्ही.

उपकेंद्ाला हदनाींक ०२ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास आग लागल्हयाने

नक
ु सान होवन
ू पररसरातील ३५ गावाींमधील ववद्यत
ु परु वठा खींडडत झाला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर आगीमध्ये जीववत व ववत्तहानी झाली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, त्याचा सववसाधारण तपर्र्ल काय आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) चींद्परू जजल्ह्यातील वरोरा येथील महापारे षण
कींपनीच्या

२२०

के.व्ही.

उपकेंद्ातील

३३

के.व्ही.

करीं ्

ट्रान्सफामवर व

३३ के.व्ही. लाई्ननींग अरे स््र (एलए) या दय्ु यम उपकरणाींमध्ये बबघाड

होऊन ते फु्ले व नादरु
ु स्त झाले त्यामळ
ु े उपकेंद्ामधील ववद्यत
ु परु वठा
पण
व : खींडडत झाला होता. सदर घ्नेमध्ये २२० के.व्ही. च्या रोहहत्राींचा स्फो्
ू त
झालेला

नव्हता

तसेच

रोहहत्राला

आगही

लागलेली

नव्हती.

सदर

घ्नास्थळीच्या ३३ के.व्ही. ची नादरु
ु स्त झालेली उपकरणे बदलण्यात आली
आहे त.
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(२) व (३) सदर आगीमध्ये जीववतहानी झालेली नसन
ू आगीमळ
ु े महापारे षण
कींपनीचे सम
ु ारे ६० हजार रुपये ककीं मतीच्या उपकरणाींचे नक
ु सान झाले आहे .
दरम्यान, महापारे षण कींपनीचे अधधकारी व कमवचारी याींनी नादरु
ु स्त उपकरणे
तातडीने वेगळी करुन ववद्यत
व त केला.
ु परु वठा पव
ू व
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

धळ
ु े जर्ल््यातील शेतिऱ्याने भूसांपादनातील
गैरिारभारामुळे आत्महत्या िेल्यािाित

(१०)

*

४०४६० श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) दोंडाईचा सोलर पाकव (जज.धळ
ु े ) मधील प्रकल्हपग्रस्त असलेल्हया एका

र्ेतकऱयाच्या ५ एकर जर्मनीचा मोबदला रुपये ४ लाख ३ हजार परीं तु
त्याच्याच र्ेजारील दोन एकर जर्मनीचा मोबदला एजीं्च्या माध्यमातन
ू रुपये

१ को्ी ८९ लाख दे ण्यात आल्हयाने ५ एकर र्ेती असलेल्हया ८० वषीय
र्ेतकऱयाने हदनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी ववष प्रार्न करुन आत्महत्येचा
प्रयत्न केल्हयाने त्याचा हदनाींक २८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने प्रकल्हपग्रस्त र्ेतकऱयास त्याच्या जर्मनीचा योग्य मोबदला न
ु ग
दे णाऱया सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर िािनिुळे : (१) हदनाींक २२/०१/२०१८ रोजी श्री.धमाव मींगा पा्ील

वय ७६ वषव म.ु पो. ववखरण, ता.र्र्ींदखेडा, जज.धुळे याींच्या र्ेतजर्मनीचा काही

भाग औजषणक ववद्यत
ु प्रकल्हपाकररता सींपाहदत केल्हयामळ
ु े , सदर जर्मनीचा
वाढीव मोबदला र्मळावा याकररता मींत्रालयात आले असता, ववषारी पदाथव
पो्ात

गेल्हयाने

त्याींना

अस्वस्थ

व

मळमळ

जाणवत

होते

म्हणून

मींत्रालयातील कायवरत पोर्लसाींनी त्याींना सें् जॉजव रुग्णालयात दाखल केले
होते. तद्नींतर ते हदनाींक २८/०१/२०१८ रोजी मयत झाले.
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(२) श्री.धमाव पा्ील याींच्या र्ेतजर्मनीचा ननवाडा भस
ीं ादन अधधकारी याींनी
ू प
हदनाींक १७/०३/२०१५ रोजी घोवषत केला होता व त्यानुसार त्याींच्या मालकीच्या

ग् नीं. २९१/२-अ ची भस
ीं ादन मोबदल्हयाची रक्कम रुपये २,१८,६१७/- हदनाींक
ू प
१३/०४/२०१७ रोजी त्याींनी जस्वकारली आहे .

ननवाडा घोवषत केल्हयानींतर, भस
ीं ादन अधधकाऱयाींना त्यामध्ये बदल
ू प

करण्याचा अधधकार नाही. वाढीव मोबदल्हयासाठी सींबधीं धत भध
ीं ादन
ू ारकास भस
ू प
अधधननयम, १८९४ चे कलम १८ व नवीन भस
ीं ादन अधधननयम, २०१३ चे
ू प
कलम ६४ अन्वये हदवाणी न्यायालयात भस
ीं भव दाखल करणे आवश्यक आहे .
ू द

प्रस्तत
ीं भव दाखल केलेला नाही.
ु प्रकरणामध्ये श्री.धमाव मींगा पा्ील याींनी भस
ू द
तथावप श्री.धमाव मींगा पा्ील याींनी त्याींच्या र्ेतातील व फळझाडाींचे मल्ह
ू याींकन
व र्ेतीच्या क्षेत्रफळानस
ु ार मोबदला र्मळाला नाही व इतर र्ेतकऱयाींना जास्त
मोबदला दे ण्यात आला व आपणास कमी मोबदला र्मळाल्हयाबाबत हदलेल्हया

ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने जजल्हहाधधकारी, धुळे व जजल्हहा कृषी अधधकारी, धुळे
ु ग
याींना

ग्

क्र.

२९१/२-अ

ची

तपासणी

करुन

मल्ह
ु याींकन

करण्याबाबत

कळववण्यात आले होते. त्यानष
ीं ाने जजल्हहाधधकारी, धुळे याींचक
े डून सानग्र
ु ग
ु ह
अनद
कै.धमाव पा्ील याींना पव
ु ानाचा प्रस्ताव प्राप्पत झाला असन
ू
ू ी अदा

करण्यात आलेली मोबदल्हयाची रक्कम, प्रस्ताववत सानग्र
ु ह अनद
ु ानाच्या

रकमेतन
ू वजा करुन, दे य असलेली रक्कम रुपये २४,६४,५८२/- अदा करण्यास
महाननर्मवती कींपनीस कळववण्यात आले होते. त्यानस
ु ार हदनाींक २२/०२/२०१८
रोजी त्याींच्या खाती सदरची रक्कम जमा करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

िोल्हापूर जर्ल््यातील शेतिऱ्याांना िर्चमाफी दे ण्यािाित
(११)

*

४०४९५ श्री.धनांर्य मड
ुां ,े डॉ.सध
ु ीर ताांिे : सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू जजल्ह्यातन
ू कजवमाफीसाठी भरलेले अजव आणण बाँकाींनी हदलेल्हया
माहहतीत तफावत असल्हयाने तसेच यादीत नाव असन
ू ही रक्कम र्मळत

नसल्हयामळ
ु े जजल्ह्यातील दीड लाख र्ेतकऱयाींना कजवमाफी र्मळण्यास अडचण

ननमावण झाली असल्हयाचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, कोल्हहापरू जजल्ह्यात ऑनलाईन अजव केलेल्हया २ लाख
५८ हजार र्ेतकऱयाींपक
ै ी केवळ ९० हजार र्ेतकऱयाींना कजवमाफीचा लाभ झाला
असन
ू ९ हजार र्ेतकरी कजवमाफीसाठी अपात्र ठरले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, जजल्ह्यातील कजवमाफीच्या लाभापासन
वींधचत असलेल्हया
ू

उववरीत र्ेतकऱयाींना कजवमाफी दे णे व अपात्र ठरलेल्हया र्ेतकऱयाींच्या यादीची
पन्
ु हा तपासणी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींर्त: खरे आहे .

छत्रपती र्र्वाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगवत

कोल्हहापरू जजल्ह्यातील जजल्हहा मध्यवती सहकारी बाँक मयाव., कोल्हहापरू व
राषट्रीय/व्यापारी/खाजगी/ग्रामीण

बाँकाींकडील

२,७०,७८४

एवढ्या

खातेदार

र्ेतकऱयाींनी आपले सरकार पो्व लवर हदनाींक २२/९/२०१७ पयंत ऑनलाईन

अजव दाखल केले होते. त्याचप्रमाणे बाँकाींनीही योजनेप्रमाणे त्याींच्याकडील
कजवदार र्ेतकऱयाींची माहहती पो्व लवर ऑनलाईन अपलोड केली. त्यावर

सींगणकीय पध्दतीने प्रकक्रया होऊन माहे जानेवारी, २०१८ अखेर कोल्हहापरू
जजल्हहा मध्यवती सहकारी बाँकेकडील ९०३४३ कजवखात्याींना योजनेप्रमाणे

कजवमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून रूपये १७५.३६ को्ी एवढा लाभ
दे ण्यात आला.

तथावप, बाँकाींनी सादर केलेल्हया माहहतीमधील त्र्
ु ी व र्ेतकऱयाींच्या

अजावमध्ये असलेल्हया अपऱु या माहहतीमळ
ु े ताळमेळ होऊ र्कला नाही. अर्ा
प्रकरणी र्ासनाने गठीत केलेल्हया उप/सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था

याींच्या अध्यक्षतेखालील गठीत तालक
ु ास्तरीय सर्मतीमाफवत र्हाननर्ा करून
हदनाींक

२६/०२/२०१८

अखेर

७७६९३

कजवखात्याींना

योजनेप्रमाणे

रूपये

१२५.०३ को्ी इतक्या रकमेचा कजवमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्यात आला
आहे .
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अर्ाप्रकारे

हदनाींक

२६/०२/२०१८

अखेर

कोल्हहापरू

जजल्ह्यातील

कोल्हहापरू जजल्हहा मध्यवती सहकारी बाँक मयाव., कोल्हहापरू या बाँकेकडील

एकूण १६८०३६ कजवखात्याींना योजनेप्रमाणे रूपये ३००.३९ को्ी इतक्या
रकमेची कजवमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ म्हणन
ू दे ण्यात आलेला आहे .
कोल्हहापरू

जजल्ह्यातील

व्यापारी

बाँकाींकडूनही

सदर

योजनेच्या

अनष
ीं ाने कायववाही सरू
ु ग
ु आहे . हदनाींक २६/०२/२०१८ अखेर व्यापारी बाँकाींकडून
१४०४२ कजव खात्याींना रूपये ४९.१४ को्ी लाभ दे ण्यात आलेला आहे .

अर्ाप्रकारे हदनाींक २६/०२/२०१८ अखेर कोल्हहापरू जजल्ह्यातील जजल्हहा

मध्यवती सहकारी बाँक व व्यापारी बाँकाींकडील एकूण १८२०७८ कजवखातेदाराींना
योजनेप्रमाणे रूपये ३४९.५३ को्ी इतक्या रकमेची कजवमाफी व प्रोत्साहनपर
लाभ दे ण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) बाँकाींनी सादर केलेल्हया माहहतीमधील त्र्
ु ी व र्ेतकऱयाींच्या अजावमध्ये

असलेल्हया अपऱु या माहहतीमळ
ु े ताळमेळ होऊ र्कला नाही. अर्ा प्रकरणी
र्ासनाने गठीत केलेल्हया उप/सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था याींच्या

अध्यक्षतेखालील गठीत तालक
ु ास्तरीय सर्मतीमाफवत र्हाननर्ा करून हदनाींक
२६/०२/२०१८ अखेर ७७६९३ कजवखात्याींना योजनेप्रमाणे रूपये १२५.०३ को्ी
इतक्या रकमेचा कजवमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ दे ण्यात आला आहे .
योजनेच्या

ननकषाींनस
ु ार

अजव

करण्यास

वींधचत

राहहलेल्हया

र्ेतकऱयाींसाठी ऑनलाईन पध्दतीने हदनाींक १ माचव, २०१८ ते ३१ माचव, २०१८
पयंत अजव भरण्याची सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्यात आली असन
ू त्याप्रमाणे
अजव प्राप्पत होण्यास सरू
ु वात झाली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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इांदापूर (जर्.पुणे) तालुक्यात गॅस ि पेरोशलयमर्न्य
पदाथच आढळल्यािाित

(१२)

*

४०९९३ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.र्यदे ि

गायििाड,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.ख्िार्ा िेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरां र्न डािखरे :
सन्माननीय खननिमच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इींदापरू (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील बावडा, वकीलवस्ती, सरु वड, र्े्फळ,
हवेली, वडापरु ी, झगडेवाडी, गोखळी, तरीं गवाडी, वनगळी, रजवडी, बनकरवाडी,

करे वाडी, अगो्ी नीं. २ या १४ गावाींमध्ये भग
ू भावत पेट्रोल, गॅस व पेट्रोर्लयम
पदाथव असण्याची र्क्यता वतवववल्हयाने तेथील जर्मनीवर बोअरवेल करुन
चाचण्या सरु
ु असल्हयाचे ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त गावातन
अनक
ू
ु ू ल ननषकषव ननघाल्हयास राज्यातील
२५ जजल्ह्यातन
ू अर्ा प्रकारचा डा्ा सींकर्लत करुन त्याबाबतची माहहती केंद्
र्ासनाकडे पाठववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपासाठी सम
ु ारे ६५० को्ी रुपये खचव येणार असन
ू
यातन
ू अकुर्ल कामगाराींसाठी चार वषव रोजगार उपलब्ध होणार आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय. केंहद्य पेट्रोर्लयम व नैसधगवक वायू ववभागाने
सदर काम ONGC कडे सोपववले आहे .

(२) सदरची बाब ही केंद् र्ासन व ONGC याींच्या अखत्यारीतील आहे .
(३) होय. ओएनजीसी याींचक
े डील पत्रात तसे नमद
ू आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील आत्महत्याग्रस्त्त शेतिऱ्याांच्या मुलाांना
आश्रमशाळे त प्रिेश दे ण्यािाित

(१३)

*

४१०७२ श्री.सभ
ु ाष झाांिड : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सततच्या

दषु काळाने

मराठवाडयातील

आत्महत्याग्रस्त

र्ेतकऱयाींच्या अनेक कु्ुींबाींना उदरननवावह चालववणे तसेच मल
ु ाींना र्र्क्षण दे णे
र्क्य

होत

नसल्हयाने

आश्रमाींमध्ये

प्रवेर्ासाठी

नोंद

केलेल्हया

१४७७

ववदयार्थयांची प्रनतक्षा यादी आधारतीथव आश्रमाकडे असल्हयाचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ववद्यार्थयांपक
ै ी ५६१ मल
ु ाींना प्रवेर् दे ण्यास आश्रमाकडून
असमथवता दर्वववली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार िडोले : (१), (२) व (३) आधारतीथव आश्रम ही एक अर्ासकीय
सींस्था (NGO) असन
ू या सींस्थेस या ववभागाची कोणतीही मान्यता नाही
ककीं वा या सींस्थेस या ववभागाकडून कोणतेही अनद
ु ान दे ण्यात येत नाही.
त्यामळ
ु े सींस्थेकडील प्रवेर्ासींदभावत या ववभागाकडून कोणतीही कायववाही
अपेक्षक्षत नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राज्यातील मुलीांच्या िसनतगह
ृ ाांिर महहला गह
ृ पाल ि
सुरक्षारक्षिाांची ननयुक्ती िरण्यािाित

(१४)

*

३९३६८ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२१९ ला हदनाांि

२२ डडसेंिर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मल
ु ीींच्या वसनतगह
ृ ाींवर महहला गह
ृ पाल व सरु क्षारक्षकाींची
ननयक्
ीं ी ववभागातील ननयर्मत पदाींचा सध
ु ती करण्यासींबध
ु ाररत आकृनतबींध
ननजश्चत करण्याची सरु
ु असलेली कायववाही पण
ू व झाली आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त आकृनतबींध ननजश्चत करुन सदर वसनतगह
ृ ाींवर
महहला

गह
ृ पाल

व

सरु क्षारक्षकाींची

केव्हापयंत पण
ू व करण्यात येणार आहे ,

ननयक्
ु ती

करणेसब
ीं ध
ीं ीची

कायववाही

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार िडोले : (१) व (२) ववभागातील ननयर्मत पदाींचा सध
ु ाररत
आकृनतबींध ननजश्चत करण्याची कायववाही अद्यापी सरु
ु आहे .
तथावप,

र्ासनामाफवत

प्रत्येक

वसनतगह
ृ ाींसाठी

बा्यस्त्रोताद्वारे

ववद्याथी सींख्येनस
ु ार अ्ें डन््, सरु क्षारक्षक, स्वच्छतेसाठी सफाईगार व माळी
याींची ननयक्
ु ती केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

आहदिासी आश्रमशाळे तील सुरक्षारक्षिाांच्या
मानधनात िाढ िरण्यािाित

(१५)

*

४०८८० श्री.धनांर्य मड
ुां े : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनद
ु ाननत आश्रमर्ाळाींमध्ये सरु क्षारक्षकाींची पदे
करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

ननमावण
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(२) असल्हयास, या सरु क्षारक्षकाींना प्रनत माह रुपये ५०००/- इतके त्
ींु े
ू पज
मानधन दे ण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सरु क्षारक्षकाींचे मानधन वाढवन
ू दे ण्यासींदभावत र्ासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) आहदवासी ववकास ववभाग, र्ासन ननणवय हदनाींक २३/०१/२०१४ अन्वये
आहदवासी ववकास ववभागाींतगवत राज्यातील ५५६ अनद
ु ाननत आश्रमर्ाळाींमध्ये
मानधन तत्वावर ५५६ पहारे करी/सरु क्षारक्षकाींची पदे मींजूर करण्यात आली

आहे त. सदर पदे दरमहा रुपये ३२००/- इतक्या एकबत्रत मानधनावर भरण्यास
मींजूरी

दे ण्यात

आली

होती.

तद्नींतर

महाराषट्र

अनद
ु ाननत

आहदवासी

आश्रमर्ाळा चालक सींस्था, नार्र्क याींनी केलेल्हया ववनींतीस अनस
ु रुन हदनाींक
१८ जून, २०१६ च्या र्ासन ननणवयान्वये पहारे करी/सरु क्षारक्षक पदाचे मानधन
दरमहा रुपये ५०००/- इतके मींजूर करण्यात आले.

(३) सदर पदाचे मानधन वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मांि
ु ई.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
______________________________________________________
मुद्णपूवव सवव प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मद्
ु ण: र्ासकीय मध्यवती मद्
ु णालय, मींब
ु ई.

