
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांी  यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २२ डिसेंबर, २०२१ / पौष १, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) गहृ मांत्र  

 

याांीे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्र  
(३) पशसुांिधधन, दगु्धव्यिसाय वििास, 

क्रीिा ि यिुि िल्याण मांत्र  
(४) िृवष, माज  सतैनिाांीे िल्याण मांत्र  
(५) रोजगार हम , फलोत्पादन मांत्र  
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्र  

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

प्रश्नाांी  एिूण सांख्या - ५८ 
------------------------------------- 

  
पुरांदर (जज.पुणे) िालुक्याि ल स िाफळाांिर  

िाळ्या बुरश ीा प्रादभुाधि झाल्याबाबि 
  

(१) * ३५५५१ श्र .सांजय जगिाप (परुांदर), श्र .सरेुश िरपिुिर (पाथरी), 
श्र .विक्रमससांह सािांि (जि), श्र .ऋिरुाज पाटील (िोल्हापरू दक्षिण), श्र .असमन 
पटेल (मुांबादेि ), श्र मि  सलुभा खोििे (अमरािि ), श्र मि  प्रतिभा धानोरिर 
(िरोरा) : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परुींदर (जि.पणेु) तालकु्यातील सीताफळाींवर काळ्या बरुशीचा प्रादरु्ााव होऊन 
फळाींच ेनकुसान झाल्याचे ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, डाळळींबावरील तले्या रोगाप्रमाणे सीताफळाींवर पडलेल्या काळ्या 
बरुशीच्या प्रादरु्ाावामळेु शतेकऱयाींच ेमोठ्या प्रमाणात आर्थाक नकुसान होऊन 
सीताफळाींच्या झाडाींवरही त् याचा दषुपररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील तीन वर्ाापासनू या रोगाचे प्रमाण वाढल ेअसल्यामळेु 
याचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावर कायमचा उपाय शोधण्याबाबत तसेच सदर 
नकुसानाबाबत सीताफळ उत्पादक शतेकऱयाींना आर्थाक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सीताफळावर पडलेल्या बरुशीच्या प्रादरु्ाावामळेु शतेकऱयाींचे आर्थाक नकुसान 
झालेले आहे. परींत,ु सीताफळाच्या झाडावर त्याचा दषुपररणाम झालेला नाही. 
(३) बरुशीिन्य रोगाच्या ननयींत्रणाकररता ववर्ाग तसेच कृर्ी ववद्यापीठामाफा त 
शतेकऱयाींना मागादशान करण्यात आल ेआहे. त्याचप्रमाणे महात्मा फुले कृर्ी 
ववद्यापीठ, राहुरी व कृर्ी ववर्ाग याींच्या सींयकु्त ववद्यमाने ददनाींक ०९.०८.२०२१ 
रोिी मौिे साकुड े येथ े कायाक्रम घेऊन अर्धकारी/कमाचारी याींचेमाफा त 
शतेकऱयाींना मागादशान करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

मौजे सुरळेगाांि (िा.गेिराई, जज.ब ि) येथ ल गोदािरी नदी पात्राि 
अिैधररत्या िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

  

(२) *  ३३३४५   श्र .लक्ष्मण पिार (गेिराई) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेसरुळेगाींव (ता.गेवराई, जि.बीड) येथील गोदावरी नदी पात्रातील िागेचा 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तहळसलदार याींच्या समवेत पींचनामा केल्यानींतर 
वाळुमाफफयाींनी ननयमाींचे उल्लींघन करुन आधुननक साधनाींच्या सहाय्याने 
अवधैररत्या वाळूचा उपसा करुन नदी पात्रात दहा त े पींधरा फु्ापयतं खड्ड े
केल्याचे ननदशनाास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गोदावरी नदी पात्रात वाळू उपसामळेु मोठे-मोठे खड्ड े पडल े
असल्यामळेु एका १७ वर्ीय यवुकाचा नदीला परू आल्यामळेु याच खड्यामध्ये 
बडूुन मतृ्य ूझाल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, टॅ्रक््रच्या सहाय्याने वाळूची वाहतकु करण्याचा शासनाचा आदेश 
असताना गेवराई ववधानसर्ा मतदार सींघातील राक्षसर्वुन येथे वाळू वाहतकू 
करणारे द्प्पर पकडल ेगेले असल्याचे ददनाींक २६ ऑक््ोंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरच्या अवधै वाळू उपसा व वाहतकूीबाबत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीनसुार अवधैररत्या वाळूचे उत्खनन व वाहतकु करणाऱया 
सींबींर्धताींवर कारवाई करून अवधै वाळू उपसा बींद करण्यासाठी उपाययोिना 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) हे खरे नाही. 
(२) नदीला परू आल्याने १७ वर्ीय यवुकाचा पाण्याचा अींदाि न आल्याने 
पाण्यात बडुुन मतृ्य ुझाला आहे. 
(३) अवधै वाळू वाहतकू करण्याच्या उद्देशान ेआलेल्या एकूण ०५ हायवा/द्प्पर 
वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करून पोलीस स््ेशन, चकलाींबा येथे फौिदारी 
स्वरूपाचे गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहे. 
(४) गेवराई तालकु्यात अवधै गौण खननिाच्या उत्खनन व वाहतकूीस प्रनतबींध 
करण्याकरीता तालकुास्तरावर र्रारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असनू, 
माहे एवप्रल, २०२१ त ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ अखेरपयतं एकूण ५१ प्रकरणाींत 
रू.१,२१,७९,०००/- एवढी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.   
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 
 
 
 

---------------- 
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राज्याि 'ई प ि पहाण ' अॅपी  सक्ि  न िरण्याबाबि 
 (३) *  ३३९५१   श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्र .सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराि दक्षिण), श्र .असमन 
पटेल (मुांबादेि ), श्र .सांजय जगिाप (परुांदर), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), 
श्र .दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्र मि  सलुभा खोििे (अमरािि ), श्र .असमि 
झनि (ररसोि), श्र .वििास ठािरे (नागपरू पजश्ीम), श्र मि  प्रतिभा धानोरिर 
(िरोरा), श्र .मोहनराि हांबि े(नाांदेि दक्षिण), श्र .गोिधधन माांग लाल शमाध (ऊफध ) 
लालाज  (अिोला पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांि ऊफध  राजुभयै्या रमािाांि निघरे 
(बसमि), श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र मि  नसमिा मुांदिा (िेज) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माझी शतेी, माझा सातबारा, मीच नोंदववणार वपक पेरा या ळशर्ाकाखाली 
शतेक-याींसाठी ‘ई पीक पहाणी’ अॅप ववकळसत केल ेअसनू या अॅप अींतगात 
शतेकऱयाींच्या शतेाचा सर्व्हे, ग् नीं., एकूण क्षेत्र, पो्खराब क्षेत्र, शतेातील पीक 
क्षेत्र याची मादहती ‘ई-पीक पहाणी’ ॲपमध्ये शतेकऱयाींनी र्रुन छायार्चत्र 
अपलोड करणे बींधनकारक असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ग्रामीण र्ागातील बहुताींश शतेकऱ याींकड ेअनँ्राईड मोबाईल नसनू 
प्रत्येक गावात ने्वका  समस्या, वेबसाई्, इीं्रने् सेवेसींदर्ाात अडचणी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱयाींनी ववदहत मदुतीत मादहती न र्रल्यास सातबारावरील 
वपकाींचा तक्ता ननरींक राहत असल्यामळेु शतेकऱयाींना वपक किा, नसैर्गाक 
आपत् तीमळेु होणारे नकुसान तसेच वपक ववमा योिनेच्या अनदुानापासनू वींर्चत 
राहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शतेकऱयाींवर ‘ई-पीक पहाणी’ सक्तीची न करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
  पीकपेरणीची मादहती भ्रमणध्वनी वरील ॲपद्वारा (Mobile App) गा.न.नीं.१२ 
मध्ये नोंदववण्यासाठी स्वत: शतेकऱयाींनी उपलब्ध करुन देण्याचा “ई पीक 
पहाणी” कायाक्रम सींपणूा राज्यात राबववण्याच्या अनरु्ींगाने क्षेत्रीय महसलूी 
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अर्धकारी व प्रार्धकारी याींना दद.३०/०७/२०२१ रोिीच्या शासन ननणायान्वये 
ददशाननदेश देण्यात आलेले आहेत. सदर ”ई पीक पहाणी” हा कायाक्रम ्ा्ा 
ट्रस््च्या सहकायााने / मदतीने, त्याींनी ववकळसत केलेल्या आज्ञावलीद्वारे ददनाींक 
१५/०८/२०२१ पासनू सींपणूा राज्यात राबववण्यात येत आहे. 
     ग्रामीण र्ागामध्ये काही गावामध्ये इीं्रने् सेवेसींबधी अडचणी आहेत. 
तथावप ई-पीक पाहणी हे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करून फक्त एकदा खातदेार 
याींना नोंदणी करण्यासाठी आणण नोंदणी केलेली पीक पाहणीची मादहती फो्ोसह 
अपलोड करण्यासाठी इी्ं रने्ची आवश्यकता असत.े ई-पीक पाहणी प्रत्यक्ष 
शतेात िावनू ई-पीक पाहणी नोंदववण्याची प्रफक्रया आणण अक्षाींश रेखाींवश सह 
फो्ो घेण्याची प्रफक्रया ऑफलाईन मध्ये चालत.े त्यासाठी इीं्रने्ची आवश्यकता 
र्ासत नाही.  
     अनँ्राईड मोबाईल फोनच्या उपलब्धतबेाबत ददनाींक १५/०८/२०२१ त े
ददनाींक ३१/१०/२०२१ या अडीच मदहन्यात खरीप हींगामात ई-पीक पाहणी अपलोड 
केलेल्या खातदेाराींनी वापरलेल ेअनँ्राईड मोबाईल फोन (स्मा ा् फोन) चा अभ्यास 
करता ९५% पेक्षा िास्त खातदेाराींनी एका फोनवरून ५ पेक्षा कमी खात्याींची 
ई-पीक पाहणी अपलोड केललेी आहे. त्यावरून वापरण्यात आलले्या स्मा ा् फोन 
वर एका कु्ूींबातील सदस्याींच्या नावाच्या नोंदणी झाल ेअसल्याची शक्यता आहे. 
सध्या स्मा ा् फोन च्या उपलब्धतचेी अडचण र्ास ूनये म्हणून एका स्मा ा् फोन 
वरून ५० खातदेार शतेकऱयाींना नोंदणी करता येईल, अशी सवुवधा उपलब्ध करून 
देण्यात आली आहे.    
(३) हे खरे नाही.  
कोणत्याही शतेकऱयाींला काही अडचणीमळेु ई-पीक पाहणी करता आली नाही तर 
तलाठी  स्तरावरून पवुीप्रमाणे पीक पेऱयाची नोंद करण्याची  सवुवधा उपलब्ध 
आहे. तथावप,कोणत्याही शासकीय योिनेचा लार् ळमळववण्यासाठी अचुक 
वपकाींच्या नोंदी गाव नमनुा १२  मध्ये होणे आवश्यक असल्याने शतेकरी याींनी 
स्वतः ई-पीक पाहणी द्वारे पीक पेरा नोंदववणे शतेकरी दहताचे आहे. 
(४) शतेकऱयाींवर “ई-पीक पहाणी” सक्तीची नाही. तथावप, “ई-पीक पहाणी” 
शतेकऱयाींनी  स्वत: करणे हे त्याींच्याच दहताचे आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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सुजी शेंिगाि (िा.अांजनगाि, जज.अमरािि ) येथे अतििषृ्ट्टीमुळे शिे ी े
नुिसान झालेल्या शिेिऱयाांना िलाठी याांन  यादीिून िगळल्याबाबि 

  

(४) *  ३४००७   श्र .बळिांि िानखि े (दयाधपरू), श्र .असमन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .असमि झनि (ररसोि), श्र .वििास ठािरे (नागपरू पजश्ीम), श्र .सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराि दक्षिण) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सिुी शेंडगाव (ता.अींिनगाव, जि.अमरावती) येथे माहे िुन-िुल,ै २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान झालले्या अनतवषृ्ीने शतेी खरडून गेलेली असताना यादीत 
प्रत्यक्ष नकुसानग्रस्त शतेक-याींनाच तलाठी याींनी वगळल ेअसल्याचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नकुसानग्रस्त शतेक-याींना वगळणाऱया सींबींर्धत तलाठयावर 
कारवाई करण्याची मागणी शतेकऱ याींनी तहसीलदार, अींिनगाींव याींना ददनाींक ५ 
ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेआहे, त्यानसुार सींबींर्धत दोर्ी तलाठयावर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) तलाठी, ग्रामसेवक व कृवर् सहाय्यक याींच्या सींयकु्त पथकाने 
अनतवषृ्ीमळेु नकुसान झालेल्या शतेकऱयाींची सवेक्षण पींचनामा यादी 
ग्रामपींचायत कायाालयाच्या बोडाावर प्रळसध्द केली होती. तसेच सदर यादीसींदर्ाात 
आक्षेप असल्यास त ेदद.०८/०८/२०२१ रोिी पयतं दाखल करण्याचे कळववण्यात 
आल ेहोत.े त्यानसुार दद.०५/०८/२०२१ रोिी प्राप्त झालेल्या आक्षेपाींबाबत सींयकु्त 
पथकाने पनु्हा शतेीची पाहणी व पींचनामा करुन प्राप्त आक्षेप ववहीत कालावधीत 
ननकाली काढलेली आहेत.     

----------------- 
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जळगाि जजल्हयाि ल िेळ  उत्पादि शिेिऱयाांना प ि विम्याी   
नुिसान भरपाई समळण्याबाबि 

  

(५) *३२५४७ श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), श्र .असमन पटेल 
(मुांबादेि ):  सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल््यात केळी वपक प्रामखु्याने घेतले िात असनू सन २०१९-२० 
या आर्थाक वर्ाात काढलेल्या केळी पीक ववम्याची सींपणूा नकुसान र्रपाई 
िवळपास ५० शतेकऱयाींना अिूनही ळमळाली नसल्यामळेु केळी उत्पादक 
शतेकऱयाींनी ददनाींक २७ िुल,ै २०१९ रोिी वा त्यासमुारास तहसीलदार 
कायाालयासमोर आींदोलन केल ेअसल्याच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनरु्ींगाने िळगाव जिल्हयातील केळी उत्पादक शतेकऱयाींना 
केळी पीक ववम्याची सींपणूा नकुसान र्रपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे नाही.   
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) आींबबया बहार २०१९-२० मध्ये केळी या फळवपकासाठी िळगाव जिल््यातील 
४२,३७७ शतेकऱयाींनी ५४,३५४.२४ हे. क्षते्राकररता सहर्ाग नोंदववला होता. 
योिनेतील अ्ी-शती व महावेध प्रकल्पामाफा त प्राप्त हवामानाच्या आकडवेारी 
नसुार ४१,५७८ शतेकऱयाींना रक्कम रु. ३७१.९४ को्ी इतकी ववमा नकुसान 
र्रपाई र्ारतीय कृवर् ववमा कीं पनीमाफा त अदा करण्यात आली आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भ् ावत नाही.  
 

----------------- 
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िोंबबिली (जज.ठाणे) येथ ल एिा अल्पिय न मुलीिर  
सामुदहि बलात्िार िेल्याबाबि 

  

(६) *  ३२५२३   श्र .अब ूआजम  (मानखूदध सशिाज नगर), िॉ.भारि  लव्हेिर 
(िसोिा), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .गणपि गायििाि (िल्याण पिूध), 
श्र .िुमार आयलान  (उल्हासनगर), श्र .प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्र .प्रिाश 
फािपेिर (ीेंबरू), श्र .प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्र .ससमर मेघे (दहांगणा), 
श्र .विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्ीम), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), श्र .प्रिाप 
सरनाईि (ओिळा माजजििा) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) डोंबबवली (जि.ठाणे) येथील अल्पवयीन मलुीचा अश्लील जर्व्हडीओ बनवनू 
त्याच्या आधारे या मलुीला धमकावणी करत नतच्यावर २९ िणाींनी मागील ९ 
मदहन्याींपासनू ववववध दठकाणी सामदूहक बलात्कार केल्याचा गींर्ीर प्रकार माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तरुणीच्या तक्रारीवरुन मानपाडा पोळलसात गनु्हा 
दाखल करुन पोळलसाींनी आतापयतं २ अल्पवयीन आरोपीींसह २३ िणाींना अ्क 
केली असनू उवाररत ६ आरोपीींचा शोध सरुु असल्याचे अप्पर पोलीस आयकु्त 
याींनी साींर्गतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ९ मदहन्याींच्या कालावधीमध्ये २९ िणाींनी वपडडतलेा 
डोंबबवली, रबाळे, वडवली, बदलापरू या ववववध दठकाणी नेऊन नतच्यावर 
सामदूहक बलात्कार केल्याचा आरोप वपडडतनेे केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार आरोपीींवर 
कडक कारवाई होण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) होय, याबाबत मानपाडा पोलीस स््ेशन येथ े
ददनाींक २३.०९.२०२१ रोिी ग.ुर.क्र. ४९९/२०२१, र्ा.द.वव. कलम ३७६, ३७६ (२) 
(एन), ३७६ (३), ३७६ (ड) (अ), पोक्सो  कलम ४, ६, १०, मादहती तींत्रज्ञान 
अर्धननयमाचे कलम ६७ (अ) (ब) प्रमाणे गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
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(२) मानपाडा पोलीस स््ेशन येथे दाखल ग.ुर.क्र. ४९९/२०२१ मध्ये २९ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे आणण ४ ववर्धसींघवर्ात बालकाींना ताब्यात घेण्यात 
आल ेआहे. एका आरोपीचा शोध सरुू आहे. 
(३) वपडीतनेे ददलेल्या तक्रारीप्रमाणे ददनाींक २९.०१.२०२१ त ेददनाींक २२.०९.२०२१ 
या कालावधीदरम्यान डोंबबवली (पवूा), नवी मुींबई आणण मरुबाड येथील ववववध 
दठकाणी अत्याचार झाल्याच ेपोलीस तपासात ददसनू आल ेआहे. 
(४) याबाबत मानपाडा पोलीस स््ेशन येथ ेददनाींक २३.०९.२०२१ रोिी ग.ुर.क्र. 
४९९/२०२१, र्ा.द.वव. कलम ३७६, ३७६ (२) (एन), ३७६ (३), ३७६ (ड) (अ), 
पोक्सो  कलम ४, ६, १०, मादहती तींत्रज्ञान अर्धननयमाचे कलम ६७ (अ) (ब) 
प्रमाणे गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. मानपाडा पोलीस स््ेशन येथे दाखल 
ग.ुर.क्र. ४९९/२०२१ मध्ये २९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे आणण ४ 
ववर्धसींघवर्ात बालकाींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. एका आरोपीचा शोध सरुू 
आहे. सदर आरोपीींववरुध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोप दाखल करण्यात आल े
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि ल सायबर गुन्हेगारीांमध्ये झालेली िाढ   
  

(७) *  ३२५५६   श्र .सतुनल प्रभ ू (ददांिोश ), श्र .लहू िानि े (श्र रामपरू), 
श्र .सतुनल राऊि (विक्रोळ ), श्र .असमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्र मि  सलुभा खोििे (अमरािि ), श्र .दहरामण खोसिर (इगिपरूी), 
श्र .वििास ठािरे (नागपरू पजश्ीम), श्र मि  प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), 
श्र .असमि झनि (ररसोि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .िुणाल पाटील (धुळे 
ग्राम ण), िॉ.बालाज  किण िर (अांबरनाथ), श्र .मोहन मि े (नागपरू दक्षिण), 
श्र .किशोर जोरगेिार (ीांद्रपरू), श्र .प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्राम ण), 
श्र मि  ग िा जैन (समरा भाईंदर), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूध), श्र .समहीर 
िोटेीा (मलुुांि), श्र .धीमणराि पाटील (एरांिोल) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मागील सात वर्ाात स्मा ा् फोन, ्ॅब व इतर इलेक्ट्रॉननक 
उपकरणाच्या वाढत्या वापरामळेु सायबर गनु््याींचा आलखे देखील वाढत असनू 
िवळपास २३ हिाराींहून अर्धक सायबर गनु््याींची नोंद पोळलसाींकड े दाखल 
झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्थाक फसवणूक, पासवडा हॅक करणे, समािमाध्यमाद्वारे 
अजश्लल छायार्चत्राींच ेप्रसारण करणे, ळशवीगाळ, अजश्लल सींवाद इत्यादी प्रकरणी 
सायबर गनु्हे ववर्ागात नोंदणी झालेल्या एकूण २३ हिार ६०१ सायबर 
गनु््याींपकैी केवळ ५ हिार ९९१ गनु््याींची उकल होऊन त्यापकैी केवळ ९९ 
आरोपीींनाच ळशक्षा झाल्याच ेददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  त्याचप्रमाणे, महाराषट्र आणण मुींबई पोलीस याींच्याकड ेसायबर गनु्हेगारीला 
आळा घालण्यासाठी वेगळी यींत्रणा नसनू सामान्य पोळलसाींचीच सायबर ववर्ागात 
बदली करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सात वर्ाात केवळ पाच हिार प्रकरणे ननकाली ननघण्याची कारणे 
काय आहेत, तसेच उवाररत १७ हिार ६१० व त्यानींतर अद्यापपयतं सींख्येत वाढ 
झालेली प्रकरणे ववनाववलींब ननकाली काढून यातील आरोपीींना ळशक्षा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, राज्यातील वाढत ेसायबर गनु्हे रोखण्यासाठी सायबर पोलीस 
ठाण्याींची सींख्या वाढवणे, तज्ञ कमाचारी र्रण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यात मागील सात वर्ाात २५,४६९ सायबर गनु््याींची नोंद झाली असनू 
त्यापकैी ६३०६ गनु्हयाींची उकल झाली आहे.  त्यापकैी एकूण ३८२ प्रकरणे 
मा.न्यायालयात ननकाली ननघाली असनू त्यामध्ये एकूण ९९ आरोवपताींना ळशक्षा 
सनुावण्यात आली आहे.    
(३) सायबर पोलीस ठाण्यात काम करण्यास इच्छुक असणाऱया पोलीस अर्धकारी 
व अींमलदार याींच्या पात्रतचेा ववचार करून तसेच ज्या अर्धकारी / अींमलदार 
याींना सींगणकाबाबत उत्तम ज्ञान आहे, त्याींना सायबर गनु््याींसदर्ाातील 
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प्रळशक्षण देऊन त्याींची नेमणूक सायबर पोलीस ठाण्यात करण्यात येत.े  
(४) व (५) सायबर गनु्हयाींमध्ये गनु्हेगाराींकडून नवनवीन तींत्रज्ञानाींचा वापर 
करून गनु्हे केल े िात असनू गनु्हयात वापर केलले्या माध्यमाींच े सर्व्हार 
र्ारताबाहेर असल्याने त्याबाबत मादहती ळमळणे फकीं वा गनु्हा उघडकीस आणणे 
हे पोळलसाींसाठी आर्व्हानात्मक असल्याने याचा पररणाम सदर गनु्हयाींच्या 
तपासावर होऊन गनु्हे प्रलींबबत राहतात.  
   राज्यात सायबर गनु््याींच्या तपासाकरीता ४३ सायबर पोलीस ठाणी 
उर्ारण्यात आली आहेत. तसेच मुींबई पोलीस आयकु्तालयात प्रादेळशक स्तरावर 
५ सायबर पोलीस ठाणी उर्ारण्यात आली आहेत. सायबर गनु््याींना आळा 
घालण्याकरीता ववववध पोलीस घ्कातील एकूण ३२५३ पोलीस अर्धकारी व 
अींमलदाराींना प्रळशक्षण देण्यात आल ेआहे. याळशवाय दीघाकालीन प्रळशक्षणाचा 
ववशरे् अभ्यासक्रम तयार करून एकूण १९२२ अर्धकारी व अींमलदार याींना 
प्रळशक्षण देण्यात आल ेआहे.   
     सवा सायबर पोलीस ठाण्याींना गनु््याच्या तपासाकरीता अत्याधुननक 
यींत्रसामग्री, ववववध प्रकारच े १६ ्ूल्स उपलब्ध करून देण्यात आल ेआहेत. 
सायबर पोलीस ठाण्यात कायारत १००० पोलीसाींना सायबर गनु््याींच्या तपासात 
मदत र्व्हावी यासाठी तज्ञ सल्लागाराींच्या मदतीने फॉरेजन्सक ्ूल्सच ेऑनलाईन 
प्रळशक्षण देण्यात आल ेआहे. सायबर कायाालयाकडून ऑनलाईन ट्रेंडीींग क्राईम्स 
या ववर्यावर सोशल ळमडीयावर वेबबनार आयोजित करण्यात आल ेआहेत. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

ब ि जजल््याि ल देिस्त्थान, दगाध, मजस्त्जद िसेी इनाम  जसमन  िेथ ल 
खाजग  लोिाांन  बेिायदेश रररत्या नािािर िरून घेिल्याबाबि 

 (८) *  ३४६६५   श्र मि  नसमिा मुांदिा (िेज) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बीड जिल््यातील देवस्थान, दगाा, मजस्िद तसेच इनामी िळमनी अशा 
शकेडो एकर िळमनी तथेील खािगी लोकाींनी महसलू आणण इतर ववर्ागाींच े
अर्धकारी व कमाचारी याींच्या सींगनमताने स्वत:च्या नावावर करून कोट्यवधी 
रुपयाींचा गरैर्व्यवहार केला असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, न्यायालयाच्या आदेशाच े उल्लींघन करुन काही िळमनी 
हस्ताींतररत करण्यात आलले्या असनु सदर िळमनीचे आदेश उपजिल्हार्धकारी 
(र्सूधुार), बीड याींच्या कायाकाळातील असनू यात कोट्यावधी रुपयाींचा 
गरैर्व्यवहार झाला असनू यामध्ये इतर अर्धकारी व कमाचारी याींचा समावेश 
असल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननयमाप्रमाणे उक्त िळमनीींसींदर्ाात सींबींर्धत दयु्यम 
ननबींधक याींनी ददलेल्या मलू्याींकनाप्रमाणे शासनास अगोदर ५०% व 
सद्यजस्थतीत ७५% निराणा रक्कम कोणीही र्रलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धताींवर कारवाई 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी महसलू मींत्री याींना ददनाींक ६ िून, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन ददलले ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने गरैर्व्यवहार करणाऱयाींवर कारवाई 
करण्यासह सदरच्या िळमनीचे र्व्यवहार रद्द करून देवस्थान, दगाा, मजस्िद तसेच 
इनामी िळमनी त्याींच्याच नावावरती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) अशा आशयाच्या तक्रारी शासनाकड ेप्राप्त झालले्या 
आहेत. 
(२) (३) (४) व (५) यासींदर्ाात स्थाननक लोकप्रनतननधीनी शासनाकड ेदद.६ िनू, 
२०२१ रोिी केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने दद.३०.०७.२०२१ रोिीच्या शासन 
पत्रान्वये जिल्हार्धकारी, बीड याींना चौकशी करण्याबाबत कळववले आहे. 
     तसेच, बीड जिल््यातील इनाम व वक्फ िळमनीींच्या गरैर्व्यवहार प्रकरणी 
शासनाकड े प्राप्त झालेल्या ववववध तक्रारीींची अपर जिल्हार्धकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेालील एक सदस्यीय सळमतीमाफा त सखोल चौकशी करुन शासनास ३ 
मदहन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सचूना ववर्ागीय आयकु्त औरींगाबाद याींना 
दद.२३.११.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये देण्यात आलले्या आहेत. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल््याि ल बनािट बबयाणाांमुळे  
भुईमूग वपिाांी ेझालेले नुिसान 

 (९) *  ३५३३४   श्र .नानाभाऊ पटोल े(सािोली), श्र .सरेुश िरपिुिर (पाथरी), 
श्र मि  सलुभा खोििे (अमरािि ), श्र मि  प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्र .असमन 
पटेल (मुांबादेि ) :  सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हयातील बनाव् बबयाणाींमळेु ५ हिार हेक््रवरील उन्हाळी 
र्ईुमगू वपकाींच ेनकुसान झाल ेअसल्याच ेननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार यवतमाळ येथील नकुसानग्रस्त र्ईुमगू उत्पादन 
शतेकऱयाींना आर्थाक मदत करण्यासह बनाव् बबयाणे ववकणाऱया सींबींर्धत 
कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे नाही  
(२) यवतमाळ जिल््यातील र्ईुमगू वपकाच्या तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने कृवर् 
ववद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञाींचा समावेश असलेल्या सळमतीने क्षेबत्रय पाहणी केलेली 
आहे. उन्हाळी हींगामात र्ईुमगु वपकाच्या लागवडीमध्ये वपक फुलोरा अवस्थेत 
असताींना वातावरणातील अचानक झालेल्या बदलामळेु वपकाींच्या वाढीमध्ये 
अननयळमतता होऊन वपके वपवळी पडली आहेत. त्यामळेु आऱया  व शेंगा 
लागण्याचे प्रमाण कमी होऊन र्ईुमगू  वपकाच्या उत्पादनात घ् येण्याची 
शक्यता आहे असा ननषकर्ा सळमतीने ददला आहे. यासींदर्ाात र्ईुमगु वपकाच्या 
उत्पादन वाढीसाठी शतेकऱयाींना प्रत्यक्ष क्षेत्रावर मागादशान करण्यात आल े
आहे.   
(३) र्ईुमगु वपकाच े नकुसान हे वातावरणातील बदलामळेु झालेले असनू 
बबयाणाींमध्ये कोणताही दोर् आढळून आलेला नसल्याने बबयाणे कीं पन्यावर 
कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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खेि-दापोली-मांिणगि (जज.रत्नाधगरी) येथ ल पोलीस ठाणे इमारि िसेी 
अधधिारी ि िमधीारी याांच्या िसाहि ांच्या दरुािस्त्थेबाबि 

 (१०) *३३२५०   श्र .योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) खेड-दापोली-मींडणगड (जि.रत्नार्गरी) येथील पोलीस ठाणे इमारत तसेच 
अर्धकारी व कमाचारी याींच्या वसाहतीची अत्यींत दरुावस्था झाल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस ठाणे इमारतीचे तसेच अर्धकारी व 
कमाचारी याींच्या ननवासस्थानाचे नतुनीकरण तातडीने करण्याकररता स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी अनेक ननवेदन ेददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त प्रकरणी गहृ मींत्री, महाराषट्र राज्य याींना ददनाींक ३० िानेवारी, 
२०२१, ५ माचा, २०२१ व १६ िून, २०२१ रोिी व पालक मींत्री, महाराषट्र राज्य, 
रत्नार्गरी याींना ददनाींक ३० िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी पत्रर्व्यवहार करुनही कोणतीच कायावाही करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवासस्थानाच ेनतुनीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) पोलीस अधीक्षक, रत्नार्गरी याींनी त्याींच्या अर्धपत्याखालील 
खेड, दापोली, मींडणगड (जि.रत्नार्गरी) येथील पोलीस ठाणे व प्रशासकीय 
इमारत बाींधकाम तसेच पोलीस अर्धकारी व अमींलदार याींच्याकररता 
ननवासस्थानाींचा प्रस्ताव ददनाींक १८/०६/२०२१ रोिी र्व्यवस्थापकीय सींचालक, 
महाराषट्र राज्य पोलीस गहृननमााण व कल्याण महामींडळास सादर केला आहे. 
सदर प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने सदर प्रकल्पास प्राधान्यक्रम व ननधी देण्याची 
कायावाही ननधीच्या उपलब्धतनेसुार करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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देिण  (जज.लािूर) िालुक्यामध्ये देिण  िळु सांशोधन िें द्र उभारण्याबाबि 
 (११) * ३४०१९   श्र .सांभाज  पाटील-तनलांगेिर (तनलांगा) :   सन्माननीय 
पशसुांिधधन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननलींगा ववधानसर्ा मतदार सींघामधील देवणी (जि.लातरू) तालकु् यातील 
प्रचळलत वळु देशपातळीवर नावािलेला असनु २६ पश ुप्रदशानामध् ये देवणी वळुचे 
कौतकु होवनू पाररतोवर्क ही ळमळववलेल ेआहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, केवळ महाराष ट्रातच नर्व् हे तर कनाा् क, आींध्रप्रदेश व तलेगींना या 
राज् याींमध्ये देवणी वळुला मोठी मागणी असल्यामळेु देवणी वळु सींशोधन कें द्र 
स् थापन करण्याबाबत देवणी पररसरातील पश ु पालकाींनी शासनाकड े मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने देवणी वळु सींशोधन कें द्र उर्ारण्यास 
मान् यता देवनू त् यासाठी आवश् यक तो ननधी उपलब् ध करून देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . सतुनल िेदार : (१) देवणी िातीचे वळू देखणे व शतेीकामास 
उपयकु्त असल्याने, बऱयाच पश ुप्रदशानाींमध्ये त्याींना पाररतोवर्क प्राप्त झालेले 
आहे. 
(२) देवणी िातीच्या वळूींना राज्यासह कनाा्क, आींध्रप्रदेश व तलेींगणा या 
राज्याींमध्ये मोठी मागणी असनू, लातरू जिल््यात देवणी या गाय वगा िातीचे 
ितन व सींवधान करणेसाठी देवणी वळू सींशोधन कें द्र स्थापन करण्याची 
लोकप्रनतननधीींकडून मागणी करण्यात आल्याची बाब ननदशानास आलेली 
आहे.    
(३) जिल्हा उपआयकु्त पशसुींवधान, लातरू याींचेकडून लातरू जिल््यामध्ये देवणी 
गोवींश सींवधान प्रकल्प राबववण्यासाठी कें द्र परुस्कृत राषट्रीय कृवर् ववकास 
योिनेअींतगात सधुारीत प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्याची कायावाही चाल ूआहे. 
सदरचा प्रकल्प प्रस्ताव ववर्ागास प्राप्त  झाल्यानींतर तो मींिरूीसाठी राषट्रीय 
कृर्ी ववकास योिना कक्ष याींच्याकड ेमींिूरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदपूर, ीािूर (जज.लािूर) या िालुक्याांमध ल  
सोयाब न वपिाांी ेझालेले नुिसान  

 (१२) * ३३०३६   श्र .बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :  सन्माननीय िृष  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपरू, चाकूर (जि.लातरू) हया तालकु्याींमध्ये पाऊस पडला नसल्यामळेु 
खररप वपकाींचे ववशरे्त: सोयाबीन वपकाींचे नकुसान झाल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱयाींना वपक ववमा ळमळवनू देण्यासाठी पींचनामे करण्याचे 
आदेश ववमा कीं पनीला देण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.कृर्ी 
मींत्री याींना ददनाींक २३ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ददल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तालकु्यातील नकुसान झालेल्या सोयाबीन वपकाींच ेपींचनामे 
करण्याींत आल ेआहेत काय, 
(४) असल्यास, सदरहू तालकु्याींतील नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींच्या वपकाींच ेपींचनामे 
करुन शतेकऱयाींना वपक ववमा देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेअींतगात हींगामातील प्रनतकुल पररजस्थती या 
बाबी अींतगात अहमदपरू व चाकूर तालकु्यातील सोयाबीन वपकाकरीता ५१५९३ 
शतेकरी अिादाराींना नकुसान र्रपाई रक्कम रु. २२.२९४ को्ी ननजश्चत करुन 
वा्प करण्यात आल ेआहेत. 
       तसेच योिनेअींतगात स्थाननक नसैर्गक आपत्ती या बाबी अींतगात 
सोयाबीन वपकाकरीता अहमदपरू तालकु्यातील २८८ शतेकरी अिादाराींना नकुसान 
र्रपाई रक्कम रु. २०.२१ लाख व चाकूर तालकु्यातील १४६८ शतेकरी अिादाराींना 
नकुसान र्रपाई रक्कम रु. ५७.१८ लाख ननजश्चत करण्यात आली असनू 
वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 
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(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
----------------- 

  
बबबिेिाि  (जज.पुणे) यश लॉन्स येथे १४ िषीय  

िबड्ि पटू्ट मुलीी  हत्या झाल्याबाबि 
  

(१३) * ३३९९२   िॉ.बालाज  किण िर (अांबरनाथ), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाध), 
श्र .लहू िानि े(श्र रामपरू), श्र .धीमणराि पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बबबवेवाडी (जि.पणेु) यश लॉन्स येथे कबड्डीचा सराव करण्यासाठी गेलेल्या 
१४ वर्ीय कबड्डीपटू्ट शाळकरी मलुीवर कोयता व चाकुने वार करुन नतची हत्या 
करण्यात आल्याचे ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी बबबवेवाडी पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनरु्ींगाने आरोपीींवर कोणती कडक कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय  हे खरे आहे. 
(२) व (३) पोलीस आयकु्त, पणेु शहर अींतागत बबबवेवाडी  पोलीस स््ेशन येथ े
ग.ु र. नीं.२०८/२०२१ र्ादवव ३०२, ५०६(२), १२०(ब), ३४ महा पोलीस कायदा 
कलम ३७(१) सह १३५, आमा ॲक्् ४(२५) अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 
असनू एकूण ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. आरोपीवर खुनाचा गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू यातील ३ आरोपीींना मा. बाल न्यायमींडळासमोर 
हिर करुन न्यायालयीन अळर्रक्षेत ठेवण्यात आल े आहे व एक आरोपी 
न्यायालयीन कोठडीत आहे. गनु्हयाचा तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गिधीरोली जजल््याि धिि ससांीन विहीरीच्या िायधक्रमाांिगधि विहीरीांी े
बाांधिाम पूणध िेलेल्या शिेिऱयाांना अनुदान समळण्याबाबि 

  

(१४) * ३५१५९   श्र .िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) : सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपरू ववर्ागातील गडर्चरोली, र्ींडारा, चींद्रपरू, गोंददया, नागपरू व वधाा 
जिल््यात धडक ळसींचन ववहीरीच्या  कायाक्रमाींतगात ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१९ 
रोिीच्या शासन ननणायान्वये १३ हिार ळस ींचन ववहीरीींचा अनतररक्त लक्षाींक देऊन 
ददनाींक ९ माचा, २०२१ रोिीच्या शासन ननणायान्वये सदर योिनेस ददनाींक ३० 
िून, २०२२ रोिीपयतं मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योिनेतनू गडर्चरोली जिल््यात सन २०१९-२० त े
२०२०-२१ या कालावधीत ळसींचन ववहीरीींचे बाींधकाम पणूा केलले्या शतेकऱयाींना 
अद्यापही रु.४.३२ को्ी रुपयाींचे अनदुान ळमळाले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ रोिी वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ळस ींचन ववहीरीींचे बाींधकाम पणुा केलले्या शतेकऱयाींना अनदुान 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी उप मखु्यमींत्री, 
महाराषट्र राज्य तसेच सींबींर्धत अर्धकारी याींना ददनाींक २९ िुल,ै २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननवेदनार्व्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार शतेकऱयाींना अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
गडर्चरोली जिल््याला १२ फेब्रवुारी, २०२० मध्ये   रु. ३.७४ को्ी ननधी प्राप्त 
झालेला आहे. सदर कायाक्रमाींतगात पणूा झालले्या २० ववदहरीींसाठी  रु.४५.२५ 
लक्ष तसेच प्रगतीपथावरील ४३६ ववदहरीींसाठी रु. ३६६.८७ लक्ष इतके अनदुान 
शतेक-याींना अदा करण्यात आलेले आहे. सद्य:जस्थतीत रु.४२५.३० लक्ष ननधीची 
आवश्यकता आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) ननधी उपलब्ध होताच ववतरीत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

हिेली (जज.पुणे) िालुक्याि ल दयु्यम तनबांधि िायाधलयामध ल सदतनिा 
आणण जसमन ांच्या बनािट खरेदीखिाांमध्ये झालेला गैरप्रिार 

  

(१५) * ३२७०२   श्र .सभमराि िापिीर (खिििासला) : सन्माननीय महसलू 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेरा कायद्याींतगात नोंद नसलेल्या प्रकल्पाींतील ४२४ सदननकाींची दस्त 
नोंदणी केल्याच ेसन २०२०-२१ मध्ये ननदशानास आल ेअसनु शतेिळमनीच्या 
हस्ताींतरणाचे दस्त नोंदववताना तकुड ेपाडण्यास प्रनतबींध असतानाही १११ दस्त 
हवेली दयु्यम ननबींधक कायाालय क्रमाींक- ३ मध्ये नोंदववण्यात आल्याचे आढळून 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खरेदी-ववक्री करणारे पक्षकार हिर नसतानाही त ेहिर असल्याच े
दाखवनू अन्य खासगी र्व्यक्तीींद्वारे दस्त नोंदववण्यात आल्या प्रकरणी एका 
ळलवपकाला ननलींबबत करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हवेली (जि.पणेु) तालकु्यामधील दयु्यम ननबींधक कायाालयाींमध्ये 
करण्यात आलले्या दस्त नोंदणीमध्ये बनाव् दस्ताींची नोंदणी होत असनू व 
शतेिळमनीच्या हस्ताींतरणाचे दस्त नोंदववताना तकुड े पाडण्यास प्रनतबींध 
असतानाही दस्ताींची नोंदणी करण्यात येत असनु ददनाींक २९ ऑक््ोबर त े१७ 
नोर्व्हेंबर, २०२० या कालावधीत नोंदणी झालेल्या १,०३५ दस्ताींच्या तपासणीमध्ये 
६० दस्ताींमध्ये अननयळमतता आढळून आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, हवेली प्राींत कायाालयात माहे फेब्रवुारी, २०१९ त े२०२१ या कालावधीत 
नो्ीसा ददल्याळशवाय िळमनी प्रकरणे ननकाली काढणे, अधान्यानयक प्रकरणाींत 
अननयळमतता, अपील चालववताना बेकायदेशीर ननणाय अस े गरैप्रकार घडले 
असनु या कालावधीत पदावर असणारे प्राींतार्धकारी याींच्या कायापद्धतीच्या तक्रारी 
शासनाकड ेप्राप्त झाल्यानींतर ववर्ागीय आयकु्ताींच्या तपासणीत अनेक गरैप्रकार 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने हवेली 
(जि.पणेु) तालकु्यामधील दयु्यम ननबींधक कायाालयाींमधील गरैप्रकार करणाऱया 
सींबींर्धताींवर व हवेली प्राताींर्धकारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत  शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोराि : (१), (२) व (३) होय. हे खरे आहे. 
   रेरा कायदयानसुार दस्त नोंदणीची कायावाही योग्यररत्या पार पाडली िात े
फकीं वा कस ेयाबाबत शासनार्व्दारे तपासणी पथकाच ेगठन करण्यात आल ेआहे. 
दयु्यम ननबींधक हवेली क्र. ३ या कायाालयाच्या दद.०१/१२/२०२० रोिीच्या 
तपासणी अहवालातनू सदर बाब ननदशानास आली आहे. 
     सदर कायाालयाचे तपासणीमध्ये पक्षकाराींनी दस़् ननषपाददत केलेले 
नसताना त ेदस़् नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात आल्याचे ननदशानास आलेले आहे. 
सबब, प्रर्ारी सह दयु़्म ननबींधक हवेली क्र. ३  श्री ए. एम. गायकवाड वररषठ 
ळलवपक याींना नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक,महाराषट्र राज्य,पणेु याींच्या 
दद.०३/१२/२०२० च्या आदेशान्वये ननलींबबत करण्यात आल ेआहे 
(४) व (५) तत्काळलन उपववर्ागीय अर्धकारी, हवेली याींनी अधान्यानयक प्रकरणी 
पाररत केलेल्या आदेशामध्ये अनेक गींर्ीर स्वरुपाच्या त्रु् ी व अननयळमतता 
ननदशानास आल्याबाबतचा अहवाल ववर्ागीय आयकु्त, पणेु याींनी दद.२०.७.२०२१ 
रोिीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालाच्या आधारे 
शासकीय कामकािात कतार्व्यपरायणता ठेवलेली नसनू शासकीय कतार्व्ये व 
िबाबदारी तत्परतनेे पार पाडली नसल्याने शासन आदेश दद.२५.८.२०२१ अन्वये 
तत्कालीन उपववर्ागीय अर्धकारी,हवेली जि.पणेु याींची उपजिल्हार्धकारी, 
र्सूींपादन क्र.६, साींगली या पदावर बदली करण्यात आली आहे. 
तसेच हवेली तालकु्यातील  दयु्यम ननबींधक कायाालयातील अननयळमतताींचे 
प्रमाण िास्त असणाऱया ४ दयु्यम ननबींधक याींना ननलींबबत करण्यात आल ेअसनू 
त्याींचेववरुध्द ववर्ागीय चौकशी करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उदर्वत नाही. 

----------------- 
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मुांबई पोसलसाांच्या अांमली पदाथध विरोध  विभागाने (एएनस ) िोंगरीिून  
१५ िोटी किां मि ी ेहेरॉईन जप्ि िेल्याबाबि 

 (१६) * ३२५०५   श्र .असमि साटम (अांधेरी पजश्ीम) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई पोळलसाींच्या अींमली पदाथा ववरोधी ववर्ागाने (एएनसी) डोंगरीतनू   
१५ को्ी रुपये फकींमतीचे अींमली पदाथा (हेरॉईन) िप्त केल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणात रािस्थानमधील दोन िणाींना अ्क करण्यात 
आली असनू मागील आठ मदहन्याींत अींमली पदाथा ववरोधी पथकाने रग्िची 
तस्करी करणाऱया ववरोधात कारवाई करुन ३३३ गनु्हे नोंदववले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 

(३) तसेच, महसलू गपु्तचर सींचालनालय, मुींबई ववर्ागाच्या अर्धकाऱयाींनी 
(डडआरआय) मुींबईच्या िेएनपी्ी पररसरातील एका कीं ्ेनर याडावर छापा ्ाकून 
एका कीं ्ेनर मधून १२५ को्ी रुपये फकींमतीची २५ फकलो हेरॉईनचा साठा िप़् 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय 
आढळून आल,े त्यानसुार सींबर्धताींवर कोणती कारवाई केली तसेच राज्यातील 
यवुावपढीला अींमली पदाथााच्या ववळख्यापासनू वाचवण्यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींमली पदाथा ववरोधी कक्षाच्या आझाद मदैान यनुन्कडून या प्रकरणात 
रािस्थानमधील दोन आरोवपताींना व ताळमळनाडूमधील एका आरोवपतास अ्क 
करण्यात आली आहे. 
   तसेच सन २०२१ मध्ये (ऑक््ोबर पयतं) अींमली पदाथा ववरोधी कक्षाकडून 
९६ गनु्हे दाखल करून एकूण १३९ आरोवपताींना अ्क करण्यात आल ेअसनू, 
२५९४ फकलो, ९८९ गॅ्रम अींमली पदाथा, १५८३० कोडने बेस्ड कफ ळसरपच्या 
बा्ल्या, १८९ एल.एस.डी. पेपसा असा एकूण ८९,२८,०४,२८५/- रूपये फकींमतीचे 
अींमली पदाथा िप्त करण्यात आल ेआहेत. 
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(३)  महसलू गपु्तचर सींचालनालय ही सींस्था कें द्र शासनाच्या ववत्त ववर्ागाच्या 
अर्धनस्त कायारत असललेी सींस्था आहे. 
   महसलू गपु्तचर सींचालनालय, मुींबई झोनल यनुन् याींनी  दद.०५.१०.२०२१ 
रोिी उरण येथ ेकारवाई केली असनू २५.४५ फक.गॅ्र. विनाचा अींदाि ेरू.१.७५ 
को्ी फकींमतीचा पाींढऱया रींगाचा हेरॉईनसदृश्य अींमली पदाथा िप्त केला आहे. 
(४) मुींबई पोळलसाींच्या अींमली पदाथा ववरोधी कक्षाने डोंगरीतनू रू.१५ को्ी 
फकींमतीचे हेरॉईन िप्त करून ३ आरोपीींना अ्क केली असनू त्याींच्याववरूध्द 
ग.ुर.क्र.८८/२०२१, एन.डी.पी.एस.कायदा, १९८५ मधील कलम ८(क), २१(क), २९ 
अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
    २६ िून हा अींमली पदाथा ववरोधी ददनाननळमत्त २६ िून त े१० िुल ैअसा 
पींधरवडा सािरा करण्यात येतो. सदर पींधरवड्यादरम्यान अींमली पदाथा व त्याचे 
दषुपररणाम याबाबत िनतसे तसेच ववद्यार्थयांना मादहती देणे, फफल्म दाखववणे, 
चचाासत्र, हॅन्डबील वा्प व ळर्ींती पोस््साच ेप्रदशान करणे तसेच प्रचार फेऱया, 
मॅरेथॉन, मोहल्ला कळम्ी, पब्लीक ळम्ीींग असे कायाक्रम घेण्यात येतात. अींमली 
पदाथा ववरोधी पथकाकडून यवुावपढीने अींमली पदाथााच्या सेवनापासनू  परावतृ्त 
र्व्हावे म्हणून िनिागतृीपर कायाक्रमाींच ेआयोिन करण्यात येत.े अींमली पदाथा 
ववरोधी पथकाकडून महाववद्यालयातील ववद्यार्थयांमध्ये िनिागतृी करणेकरीता 
अींमली पदाथांच्या सेवनाने होणारे दषुपररणाम दशाववणारे ननबींध स्पधाा, र्चत्रकला 
स्पधाा, र्ार्ण स्पधाा, पथना्य इ. कायाक्रम सािरे करुन ववद्यार्थयाामध्ये 
िनिागतृी करण्यात येत आहे.   
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
डिग्रस (िा.देऊळगाि, जज. बुलढाणा) येथ ल रेि  घाटाि ब्रास रेि ी े

अिैधररत्या उत्खनन होि असल्याबाबि 
 (१७) *  ३३४७१   श्र .सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डडग्रस ( ता.देऊळगाव, जि. बलुढाणा) येथील रेती घा्ात दररोि शकेडो ब्रास 
रेतीचे अवधैररत्या उत्खनन होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महसलू ववर्ागाच्या दलुाक्षामळेु शासनाच्या लाखो 
रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, त्यानरु्ींगाने डडग्रस येथील रेती घा्ात अवधैररत्या ब्रास रेतीच े
उत्खनन करणाऱया सींबींर्धतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्र . बाळासाहेब थोराि : (१), (२) व (३) गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन व 
वाहतकूीस प्रनतबींध करण्याकरीता जिल्हा, उपववर्ाग व तालकुा स्तरावर दक्षता 
पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकामाफा त बलुडाणा 
जिल््यातील देऊळगाव रािा तालकु्यात माहे एवप्रल, २०२१ त ेऑक््ोबर, २०२१ 
या कालावधीमध्ये ७ प्रकरणाींत रू.१४ लाख एवढी दींडात्मक कारवाई करून सदर 
दींड वसलु करण्यात आला आहे. तसेच ५ वाहने िप्त केल ेअसनू २ प्रकरणाींत 
फौिदारी गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

उरण (जज.रायगि) िालुक्याि ल िरांजा बांदराि रो रो प्रिल्पाी े 
पाण  समसळि असल्याबाबि 

  

(१८) *३३४९५   श्र .मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्र .सतुनल प्रभ ू
(ददांिोश ) :   सन्माननीय बांदरे मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील करींिा बींदरामध्ये रो रो  प्रकल्पाच ेपाणी 
ळमसळल ेिात असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई येथील ससनू डॉक बींदरावर मासळी उरतववताना होणारा 
ताण कमी करण्यासाठी करींिा बींदर उर्ारण्यात येत असनू येथे एक हिार 
मजच्छमार बो्ी लागण्याच्या क्षमतचेे अत्याधुननक बींदर होणार असल्याने करींिा 
नवपाडा या तीन हिार लोकवस्तीच्या गावातील नाल्याचे पाणी देखील या 
बींदरात ळमसळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 



24 

(३) असल्यास, त्यामळेु मासे ववके्रत्याींचे नकुसान होणार असनू दवुर्त मासळी 
आींतरराषट्रीय बािारात ववकली िाणार असत्यामळेु बींदराला ननयाातीचा परवाना 
ळमळणार नसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  तसेच, करींिा बींदराचे काम ९ वर् ेइतका कालावधी उल्ूनही अद्याप पणूा 
झालेले नसनू उक्त बींदराच्या ववकासाचे काम प्रलींबबत असण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(५)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार रो रो 
प्रकल्पाच्या सदोर् र्व्यवस्थमेळेु दवुर्त साींडपाणी थे् नर्व्याने उर्ारण्यात येत 
असलेल्या करींिा बींदरात न येण्याबाबत व करींिा बींदराचे काम लवकर पणूा 
होण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र .अस्त्लम शखे : (१) कारींिा-रेवस अशी रो रो सेवा सरुु करण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू प्रथम अींतगात िलवाहतकु प्रकल्पाींतगात करींिा येथील रो रो 
िेट्टीचे काम महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाामाफा त दद. ३१/३/२०१९ रोिी पणूा करण्यात 
आलेले आहे. रो रो िेट्टीचे काम पणुा झालेले असल ेतरी वाहतकु सरुु झालेली 
नाही. त्यामळेु या प्रकल्पाच ेपाणी ळमसळण्याचा प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(२) व (३) करींिा रस्त्याच ेकाम करण्यापवुी गावातील ग्ाराच ेसाींडपाणी हे 
मजच्छमार बींदराच्या चॅनलमध्ये येत होत.े त्यामळेु महाराषट्र मेरी्ाईम 
बोडामाफा त करण्यात येणाऱया रस्त्याच्या कामामध्ये या साींडपाण्याचा मागा 
देखील बदलण्यात आलेला आहे. त्यामळेु या रो रो रस्त्याच्या कामामळेु 
ग्रामस्थाींना कोणत्याही प्रकारची अडचण ननमााण होणार नाही. तसेच गावातील 
येणारे ग्ाराचे साींडपाणी मजच्छमार बींदराच्या चॅनलमध्ये िाणार नाही या 
दृष्ीनचे सधुारीत आराखड्याप्रमाणे काम प्रगतीत आहे. 
(४) बींदराच ेकाम प्रगतीपथावर असनू ८० ् क्क्यापेक्षा िास्त काम र्ौनतकदृषट्या 
पणूा झालेले आहे. 
(५) बींदराच ेकाम प्रगतीपथावर असनू ८० ् क्क्यापेक्षा िास्त काम र्ौनतकदृषट्या 
पणूा झालेले  असनू गावातील येणारे ग्ाराच ेसाींडपाणी मजच्छमार बींदराच्या 
चॅनलमध्ये िाणार नाही या दृष्ीनेच सधुारीत आराखड्याप्रमाणे काम प्रगतीत 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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िरळ  ि आरे येथ ल बहृन्मुांबई दधू योजनेिांगधि सुरु िेलेल्या  
दगु्ध शाळाांी  दरुािस्त्था झाल्याबाबि 

 

(१९) * ३२५९५   श्र .सांजय पोिन स (िसलना) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी आणण आरे येथ ेबहृन्मुींबई दधू योिनेतींगात शासनाने सरुु केलले्या 
दगु्ध शाळाींची दरुावस्था झाल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दगु्ध शाळाींमधील पॅफकीं ग, शीतकरण तसेच ववद्यतु यींत्रणा 
िुना् झाल्याने वारींवार बबघाड होत असनू दधू ववतरणासाठी वापरले िाणारे 
प्लॅजस््कच े टे्र तु् लेले असल्याने दधुाच्या वपशर्व्या फु्ण्याचे प्रकार घडत 
असल्यामळेु नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दगु्ध शाळाींच्या झालेल्या दरुावस्थेमळेु दगु्ध शाळाींचे आणण इतर 
यींत्रणाींच ेआधुननकीकरण करण्याची मागणी महाराषट्र दधू ववतरण सींघाने केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . सतुनल िेदार : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) राज्यात दगु्ध र्व्यवसायात सहकारी व खािगी र्व्यवसायीकाींचा 
वाढता सहर्ाग ववचारात घेता यातनू ्प्या - ्प्प्याने बाहेर पडण्याचा 
धोरणात्मक ननणाय शासनाने घेतला आहे. त्यामळेु दगु्धशाळेचे फकीं वा यींत्रणेचे 
आधनुनकीकरण करण्यासाठी खचा करणे ननधीचा अपर्व्यय ठरेल. 

----------------- 
मांगळिेढा (जज.सोलापूर) िालुक्याि ल पोलीस उपविभाग य अधधिारी 

याांच्या सांगनमिाने अिैध गैरप्रिार होि असल्याबाबि 
 (२०) * ३५५२८   श्र .समाधान अििाि े(पांढरपरू) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मींगळवढेा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील पोलीस उपववर्ागीय अर्धकारी याींच्या 
सींगनमताने अवधै वाळू वाहतकू, दारु, ताडी, म्का, गु् खा, िुगार इ. अवधै 
प्रकार सरुु असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, वाळू चोराींकडून पोळलस ळशपाई याींची कतार्व्य बिावताना अींगावर गाडी 
घालनू ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननघृाण हत्या करण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्याकररता पोलीस उपववर्ागीय 
अर्धकारी, मींगळवेढा याींचा पदर्ार काढून सक्षम अर्धकाऱ याींकडून चौकशी 
होण्याबाबत गहृमींत्री, महाराषट्र राज्य याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६ 
ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) मींगळवढेा तालकु्यातील उप ववर्ागीय 
पोलीस अर्धकारी याींच्या सींगनमताने अवधै वाळू वाहतकू, दारु, ताडी, म्का, 
गु् खा, िुगार इ. अवधै प्रकार सरुु असल्याची बाब खरी नाही. तथावप, याबाबत 
मींगळवेढा पोलीस उप ववर्ाग अींतगात माहे ऑक््ोबर २०२१ पयतं अवधै वाळू 
वाहतकूीसींदर्ाात १४५ केसेस, दारुबींदीबाबत ३६८ केसेस, अवधै िुगारासींदर्ाात ९७ 
केसेस, गु् खा सींदर्ाात १४ केसेस, अींमली पदाथा सींदर्ाात ०३ केसेस दाखल 
करण्यात आल्या आहेत. 
     वाळू चोराींकडून पोळलस ळशपाई याींची कतार्व्य बिावताना अींगावर गाडी 
घालनू ननघृाण हत्या करण्यात आली असल्याची घ्ना ददनाींक २५ सप् े्ंबर २०२१ 
रोिी घडली आहे. 
     या प्रकरणी मींगळवढेा पोलीस ठाणे ग.ुर.क्र. र्ाग १ त े ५ ग.ुर.क्र. 
६३०/२०२१ र्ा.दीं.वव. कलम ३०२, ३३३, ३५३, ३७९, २७९, ३४ पयाावरण सींरक्षण 
कायदा कलम ९ व १५, मो. वा. का. क. १८४ प्रमाणे गनु्हा नोंद करण्यात आलेला 
असनू ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) होय,      
   याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदन पोलीस अधीक्षक कायाालयास 
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प्राप्त झाल ेआहे. 
(४) दाखल गनु््यामध्ये ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू त्यापकैी एक 
अल्पवयीन असनू त्याची रवानगी बाल सधुारगहृात करण्यात आली होती. 
तथावप, त्याला बाल न्याय मींडळ, सोलापरू याींनी िामीन मींिूर केला आहे. 
प्रकरणी अर्धकचा तपास सरुु आहे.    
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
राज्याि ल नैसधगधि आपत्ि मुळे नुिसानग्रस्त्ि शिेिऱयाांना वपि 

विम्याी  रक्िम िािि ने देण्याबाबि 
 

(२१) *  ३२४६०   श्र .ददपि ीव्हाण (फलटण), श्र .राजन साळि  (राजापरू), 
श्र .देिेंद्र फिणि स (नागपरू दक्षिण पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांि (दादा) पाटील 
(िोथरुि), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशिी), 
श्र .राम िदम (घाटिोपर पजश्ीम), श्र .राजेश पिार (नायगाांि), श्र .विक्रमससांह 
सािांि (जि) :  सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील शतेकऱयाींनी सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्ांसाठी वपक ववमा 
योिनेतींगात ववम्याच्या हफ्तत्यापो्ी समुारे ४,७८७ को्ी रुपये ववमा कीं पन्याींना 
ददलेले असताना ववमा कीं पन्याींनी दार्व्यापो्ी फक्त ३,०९४ को्ी रुपये 
शतेकऱयाींना ददल्यामळेु ववमा कीं पन्याींना कोट्यवधी रुपयाींचा नफा झाल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे िून त ेसप् े्ंबर, २०२१ या कालावधीमध्ये झालेली अनतवषृ्ी 
व परुामळेु शतेकऱयाींच्या वपकाींचे अपररळमत नकुसान झाल ेअसनू शतेकऱयाींना 
ववम्याची रक्कम अद्यापही ळमळालेली नसनू राज्य सरकारने त्याींच्या वाट्याची 
हफ्तत्याची रक्कम न र्रल्यामळेु सदर रक्कम ळमळण्यास ववलींब होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, आींबा उत्पादकाींच ेमाहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान अचानक 
पडलेल्या अनतवषृ्ीमळेु नकुसान झाल्याने तीन वर्ााकररता ननजश्चत केलेल्या 
पीक ववमा योिनेतील ननकर्ात बदल न केल्यामळेु रत्नार्गरी जिल्हयातील 
समुारे २१ हिार ३५१ आींबा व काि ूउत्पादक शतेक-याींना वपक ववमा योिनेच्या 
परतार्व्याची रक्कम ळमळण्यास अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, शासन ननणायानसुार सलग ६ ददवसाींत एकूण १५० ळमलीमी्र व 
त्यापेक्षा िास्त पाऊस पडल्यास अनतवषृ्ी समिण्यात येत,े परींत ु ३,४,५ 
ददवसाींत िरी १५० ळमलीमी्र फकीं वा त्याहून अर्धक पाऊस पडला तरीही 
अनतवषृ्ी समिली िात नसल्याच्या शासकीय ननकर्ामळेु ित (जि.साींगली) 
तालकु्यातील नकुसानग्रस्त शतेकरी तसेच राज्यातील सवाच नकुसानग्रस्त 
शतेकरी पीक ववमा योिनेअींतगात नकुसान र्रपाई ळमळण्यास पात्र होत 
नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, वपक ववमा योिनेत असलेल्या त्रु् ी दरू करण्यासाठी सधुारणा 
सचुववण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मींबत्रमींडळ उपसळमतीचा अहवाल प्राप्त 
झाला आहे काय, उपसळमतीने कोणत्या ळशफारशी सादर केल्या आहेत, तसेच 
ववमा सींरक्षक्षत रक्कम देताींना ननकर्ात बदल न करण्याची सवासाधारण कारणे 
काय आहेत, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना वपक ववम्याची रक्कम तातडीने ळमळण्याबाबत 
व  ववम्याची रक्कम देण्यास ववलींब करणाऱया सींबींर्धत कीं पनीववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे नाही, 
     सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्ांसाठी वपक ववमा योिनेतींगात 
ववम्याच्या हफ्तत्यापो्ी ववमा कीं पन्याींना रु. ९८४३.५५ को्ी ववतरीत करण्यात 
आल ेहोत.े तर सहर्ागी ववमा कीं पन्याींमाफा त शतेकऱयाींना रक्कम रु. १०२०५.२९ 
को्ी इतकी नकुसान र्रपाई अदा करण्यात आली आहे.  
(२) हे खरे नाही.     
(३) हे खरे नाही, 
   आींबा व कािू हे फळवपक आींबबया बहाराकररता अर्धसरू्चत असनू कृवर् 
ववद्यावपठातील शास्त्रज्ञ तसचे राषट्रीय फळ सींशोधन कें द्रातील शास्त्रज्ञ, ववववध 
फळ उत्पादक / बागायतदार सींघाचे शतेकरी प्रनतननधीीं याींनी पनुरार्चत हवामान 
आधाररत फळवपक ववमा योिनेअींतगात अर्धसरु्चत असलेल्या फळवपकाींसाठी 



29 

हवामान ववर्ाग ननहाय, जिल्हाननहाय र्व्यवहारीक हवामान धोके ननजश्चत केल.े 
त्यानसुार आींबबया बहार सन २०२०-२१ कररता आींबा या फळवपकाचा ववमा 
सींरक्षण कालावधी दद. १ डडसेंबर २०२० त े३१ मे २०२१ व काि ूया फळवपकाचा 
ववमा सींरक्षण कालावधी दद. ०१ डडसेंबर त े३० एवप्रल २०२१ असा ननजश्चत 
करण्यात आला असल्याने माहे ऑगस्् २०२१ या कालावधीकररता ववमा सींरक्षण 
लाग ूहोत नाही. 
(४) हे खरे नाही, 
   प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेअींतगतं कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचूनाींनसुार 
खरीप हींगाम २०२१ मध्ये ित तालकु्यातील  १६५४९ शतेकऱी अिादाराींनी 
रक्कम रु. ५१.६२ लाख ववमा हप्ता र्रुन ०.११५ लाख हे. क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत 
केल े होत.े योिनेअींतगात नकुसान झाल्याबाबत एकूण २९३ पवूासचूना प्राप्त 
झाल्या. प्राप्त पवूासचूनाींपकैी २२५ पवूासचूना नकुसान र्रपाईस पात्र ठरल्या 
असनू त्यापकैी दद. १०.१२.२०२१ अखेर स्थाननक नसैर्गाक आपत्ती झालेले 
नकुसान या बाबी अींतगात एकूण १५२ शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई रक्कम रु. 
६.२५ लाख वा्प करण्यात आल े असनू उवारीत नकुसान र्रपाई वा्पाची 
कायावाही सरुु आहे. 
    खरीप हींगाम २०२१ मध्ये राज्यामधील शतेकऱयाींनी ८४.०१ लाख अिार्व्दारे 
पीक ववमा योिनेत सहर्ाग नोंदववला असनु दद.१०.१२.२०२१ अखेर स्थाननक 
नसैर्गाक आपत्ती अींतगात एकूण ३६.३० लाख शतेक-याींना रु. २३१९.२५ को्ी 
इतकी नकुसान र्रपाई ननजश्चत करण्यात आली असनू त्यापकैी १९.६६ लाख 
शतेकऱयाींना रु. १३५०.६४ को्ीचे वा्प ववमा कीं पनी माफा त करण्यात आल े
असनू उवाररत नकुसान र्रपाई वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 
(५) दद. १४.०१.२०२१ रोिी झालेल्या मींत्रीमींडळ उपसळमतीमध्ये प्रधानमींत्री वपक 
ववमा योिनेंतगात सींपणूा राज्यात बीड मॉडले (Cup & Cap Model) लाग ू
करण्याकरीता कें द्र शासनाच्या मींिूरीस प्रस्ताव पाठववणेबाबत ननदेश देण्यात 
आल ेहोत.े त्यानरु्ींगाने सदर मॉडले राज्यात राबववण्याकरीता कें द्र शासनास दद. 
२०.०१.२०२१ रोिी सववस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.   
    पनुरार्चत हवामान आधाररत फळवपक ववमा योिनेसींदर्ाात मा. मींत्रीमींडळ 
उपसळमतीच्या ददनाींक २ िून २०२१ रोिी आयोजित करण्यात 
आलेल्या  बठैकीमध्ये योिना मगृ व आींबबया बहार सन २०२१-२२ त े२०२३-२४ 
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या कालावधीमध्ये सधुाररत हवामान धोक्यानसुार राज्यात राबववण्यास मान्यता 
देण्यात आली. त्यानसुार शासन ननणाय ददनाींक १८ िून २०२१ ननगाळमत 
करण्यात आला आहे. सदर शासन ननणायानसुार योिनेची अींमलबिावणी 
राज्यात करण्यात येत आहे. 
(६) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेंतगात खरीप २०२१ मध्ये योिनेच्या मागादशाक 
सचूनेनसुार स्थाननक नसैर्गाक आपत्ती व हींगामातील प्रनतकुल पररजस्थती या 
बाबी अींतगात दद. १०.१२.२०२१ अखेर ३७.१७ लाख शतेकरी अिादाराींना नकुसान 
र्रपाई रक्कम रु. २१२८.७९ को्ी ननजश्चत करण्यात आली असनू २५.९२ लाख 
शतेकरी अिादाराींना रक्कम रु. १३४७.७९ को्ी वा्प करण्यात आल ेअसनू 
उवारीत नकुसान र्रपाई वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 
    पनुरार्चत हवामान आधारीत फळवपक ववमा योिनेतींगात मगृ बहार सन 
२०२१ मध्ये १.२८ लाख शतेकऱयाींनी ९५,६४९.९२ हे. क्षते्राकररता ववमा सींरक्षण 
घेतले आहे. पकैी ६६,३७१ शतेकऱयाींना ८३.९६ को्ी नकुसान र्रपाई देय होत 
आहे. काही फळवपकाींचा ववमा सींरक्षण कालावधी सरुु असल्याने ववमा पररगणना 
प्रलींबबत आहे.  

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

मौजे पाली (जज. ठाणे) येथ ल खाजग  िसेी सरिारी जसमन   
औद्योधगि िेत्रासाठी सांपाददि िरण्याि आल्याबाबि 

  

(२२) * ३५०६०   श्र .दौलि दरोिा (शहापरू) :  सन्माननीय उद्योग मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे पाली (जि. ठाणे) येथील १०५.५७९ हे.आर.एवढे खािगी क्षेत्र व १.२० 
हे.आर. एवढे सरकारी क्षेत्र  महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींडळ 
याींच्यामाफा त औद्योर्गक क्षते्रासाठी सींपाददत करण्यात येत असल्यामळेु त्यास 
ववरोध करण्याबाबत गाव बचाव सींघर्ा सळमती, पाली याींनी जिल्हार्धकारी, ठाणे 
याींना माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ववनींती अिा ददला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े 
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(३) असल्यास, त्यानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देसाई : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)   व  (३)  गाव बचाव सींघर्ा सळमती, पाली याींच्या ननवेदनाच्या  अनरु्ींगाने 
महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींडळाचे पनुावसन व पनुाबहाली धोरण, 

प्रकल्पाबाबतची सववस्तर मादहती सींघर्ा सळमतीस अवगत करून र्धूारकाींच्या 
सींमतीने र्सूींपादनाची  पढुील कायावाही करण्याच ेप्रस्तावीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल््याि अिैध गैरव्यिहार सुरु असल्याबाबि 
  

(२३) * ३४९५६   श्र .ीांद्रिाांि ऊफध  राजभुयै्या रमािाांि निघरे (बसमि), 
श्र .इांद्रतनल नाईि (पसुद), श्र .यशिांि माने (मोहोळ) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) दहींगोली जिल््यात अवधै दारुची दकुाने, िुगार तसेच बार सरुु असल्यामळेु 
सदर प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा पोलीस अर्धक्षक याींनी 
सींबींर्धताींना माहे िलु,ै २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, पोलीस अर्धक्षक याींनी आदेश देऊनही वसमत शहरात रस्त्यावर दारु 
ववक्री सरुु असनू बारमध्ये िुगार सरुु असल्याच ेमाहे ऑगस्् व सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) जिल्हा पोलीस अधीक्षक, दहींगोली याींचे अवधै 
धींद्याींवर कारवाई करण्याबाबतचे ननयळमत आदेश आहेत. त्यानसुार 
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जिल््यातील अवधै धींद्याींवर माहे ऑक््ोबर २०२१ पयतं दारुबींदीच्या (८४४), 
अवधै िगुारासींदर्ाात (३३६), िीवनावश्यक वस्त ूकायद्याींतगात (०७), अवधै 
वाळू (४५) व गु् खाबाबत (४०) इतक्या गनु््याींमध्ये कारवाई करण्यात आलेली 
आहे. 
(२) व (३) बसमत शहर व परीसरात अवधै दारु ववक्री व बारमध्ये िुगार 
र्व्यवसाय चाल ु असल्याची बाब ननदशानास आल्यास कारवाई करण्यात येत 
असनू स्थाननक गनु्हे शाखा व स्थाननक पोलीस स््ेशन याींच्याकडून माहे 
िानेवारी २०२१ त े ऑक््ोबर २०२१ पयतं दारुबींदीच्या १६३ व अवधै 
िुगारासींदर्ाात ४२ केसेस करण्यात आल्या आहेत. 
     स्थाननक गनु्हे शाखा, दहींगोली याींना अवधै धींद्याींबाबत ववशरे् मोदहम 
राबवनू कारवाई करण्याबाबतच्या सचूना पोलीस अधीक्षक, दहींगोली याींच्याकडून 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

दहांगोली (जज.दहांगोली) िालुक्याि िृष  विभागाने तनिृष्ट्ट दजाधच्या 
सोयाब न बबयाणाांी ेिाटप िरून शिेिऱयाांी  िेलेली फसिणूि 

  

(२४) *  ३३५७२   श्र .िान्हाज  मटुिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली (जि.दहींगोली) तालकु्यात कृर्ी ववर्ागाने ननकृष् दिााच्या सोयाबीन 
बबयाणाींच े वा्प करून फसवणूक केल्याची तक्रार शतेक-याींनी तालकुा कृर्ी 
अर्धकारी याींच्याकड ेकेली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने ननकृष् दिााचे सोयाबीन बबयाणाींच े
वा्प करणाऱया सींबींर्धताींवर कारवाई करुन शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

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

राज्याि महात्मा गाांध  राष्ट्रीय ग्राम ण रोजगार हम  योजनेि ल (नरेगा) 
िाम िरणाऱया मजुराांना मजुरी समळण्याबाबि 

 (२५) *  ३३८१७   श्र .सांिोष बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय रोजगार हम  
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगात 
(नरेगा) राज्यात ववववध कामाींवर काम करणाऱया मिुराींना मागील सहा 
आठवड्याींची समुारे ६१ को्ी रुपयाींची मिुरी प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून ननधी उपलब्ध न झाल्याने तसेच काही 
जिल््याींनी लखेापररक्षण अहवाल (ऑडी्) न केल्याने मिुराींची मिुरी प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
   सींपणूा राज्याचा एकबत्रत ऑडड् ररपो ा् दद.८/११/२०२१ रोिी सादर करण्यात 
आला असता कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्त झाला आहे.  दद.८/१२/२०२१ पयतंची 
अकुशल मिूरी पणूापणे अदा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही.    

----------------- 
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ओझर (िा.तनफाि, जज.नासशि) येथे गोिांशासह 
लाखाांीा माल जप्ि िेल्याबाबि 

  

(२६) * ३५०४४   श्र .ददलीपराि बनिर (तनफाि) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ओझर (ता.ननफाड, जि.नाळशक) येथे गोवींशासह दहा लाखाींचा मदु्देमाल माहे 
ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान िप्त करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी एका दठकाणी १९ गोवींश व इतर दठकाणी १३० 
गायी व वासरे याींची तोंड ेबाींधून ठेवल्याच ेदेखील ननदशानास आल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अशाप्रकारे मकु्या िनावराींच्या िीवाशी खेळणाऱया सींबींर्धत 
गनु्हेगाराींवर व गोवींशाबरोबरचा होत असललेा काळाबािार बींद करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ओझर पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत दोन दठकाणी छाप ेमारुन रु. १०,०३,५००/- 
चा मदु्देमाल िप्त करुन आरोपीींववरुद्ध ग.ुर.क्र. १४६/२१ व १४७/२१ अींतगात 
महाराषट्र प्राणी सींरक्षण अर्धननयम, १९७६ सधुारणा, २०१५ व र्ारतीय प्राण्याींना 
ननदायतनेे वागववण्यास प्रनतबींध कायदा, १९६० अन्वये  दद. १९/७/२०२१ रोिी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
    मकु्या िनावराींच्या िीवाशी खळेणाऱया सींबींर्धत गनु्हेगाराींवर व 
गोवींशाबरोबरचा होत असललेा काळाबािार बींद करण्याबाबत महाराषट्र प्राणी 
सींरक्षण अर्धननयम, १९७६ सधुारणा, २०१५ अन्वये प्राण्याींच्या वाहतकू व  हत्या 
करण्यास कायदेशीर प्रनतबींध करण्यात आला आहे. िनावरे वाहतकू व अवधै होत 
असलेल्या प्राणी हत्याींबाबत सींबींर्धताींवर सदर कायद्यातील कलमाींन्वये 
कायावाही करण्याचे ननदेश देण्यात आल े आहेत. घ्क प्रमखुाींनी त्याींच्या 
कायाक्षेत्रातील वन्यिीव प्राणी कल्याण सळमतीच्या र्व्यक्तीींशी सींपका  साधून अवधै 
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प्राण्याींची वाहतकू रोखण्यासाठी उर्चत सहकाया करुन योग्य ती कायावाही 
करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

पुणे येथ ल उपायुक्ि, जजल् हा जाि प्रमाणपत्र पििाळण  याांना 
लाीलुीपि प्रतिबांधि विभागाने लाी घेिाना पििल् याबाबि 

 (२७) * ३५१४९ श्र .गोिधधन माांग लाल शमाध (ऊफध ) लालाज  (अिोला 
पजश्ीम) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पणेु येथील उपायकु्त, जिल् हा िात प्रमाणपत्र पडताळणी याींना लाचलचुपत 
प्रनतबींधक ववर्ागाने समुारे १ लाख ९० हिाराींची लाच घेताना रींगेहाथ पकडल्याचे 
ददनाींक १७ ऑक् ्ोबर, २०२१ रोिी वा त् यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी त्याींच्या घरातनू एक को्ी रुपयाींपके्षा िास् त 
रोकड, िवळपास दीड को्ी रुपयाींची मालमत् ता, कागदपत्र े लाचलचुपत 
प्रनतबींधक ववर्ागाने हस्तगत केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर उपायकु् ताींवर कोणता गनु् हा दाखल करण् यात आला आहे 
व याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) पणेु येथील उपायकु्त तथा सदस्य, जिल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सळमती, पणेु याींना लाचलचुपत प्रनतबींधक ववर्ागाने १ 
लाख ९० हिाराींची लाच घेताना दद. १६ ऑक््ोबर,२०२१ रोिी  अ्क केली 
आहे. 
(२) सदरचे लोकसेवक याींचेववरुध्द लाचलचुपत प्रनतबींधक ववर्ाग, पणेु 
कायाालयामाफा त दाखल गनु्हयाचे अनरु्ींगाने पींचसमक्ष घरझडती घेण्यात आली. 
घरझडती दरम्यान २,८१,८९,०००/- रुपयाींची  मालमत्ता आढळून आली असनू 
त्यापकैी  १,२८,४९,०००/- रुपये रोख  रक्कम आढळून आली आहे. 
(३) सदरच ेलोकसेवक याींचेववरुध्द वानवडी पोलीस स््ेशन, पणेु शहर, ग.ुर.नीं. 
३६६/२०२१, भ्रष्ाचार प्रनतबींध अर्धननयम १९८८ चे कलम- ७ अन्वये गनु्हा 
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दाखल करण्यात आला असनू, त्याींना ददनाींक १६.१०.२०२१ रोिी अ्क करण्यात 
आली आहे. 
  लाचलचुपत प्रनतबींधक ववर्ाग, पणेु ववर्ागामाफा त पढुील तपास 
सरुु आहे.     
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

गोिांि  ि सशिाज नगर पररसरािून पाी  
बोगस िॉक्टराांना अटि िेल्याबाबि 

 (२८) * ३३०८४   श्र मि  यासमन  यशिांि जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोवींडी व ळशवािीनगर पररसरातनू पाच बोगस डॉक््राींना मुींबई पोळलसाींच्या 
गनु्हे शाखा यनुन् सहाच्या पथकाने ददनाींक १९ ऑगस््, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी पोलीसाींनी उक्त सींबींर्धताींवर कारवाई केली आहे काय, 
कारवाईत काय आढळून आल ेआहे, 
(३) असल्यास, तद्नसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१), (२) व (३) 
    गनु्हे प्रक्ीकरण शाखा, गनु्हे अन्वेर्ण ववर्ाग  कक्ष-६, चेंबरू, मुींबई या 
कायाालयाकडून ददनाींक १८/०८/२०२१ रोिी बहृन्मुींबई महानगरपाळलका, एम वाडा 
पवूा येथील वदै्यकीय अर्धकारी डॉ. वप्रया कोळी याींच्या नेततृ्वाखाली एकूण पाच 
डॉक््राींचे वदै्यकीय पथक याींची मदत घेऊन ळशवािी नगर गोवींडी पररसरात 
एकाच वळेी पाच वगेवेगळ्या दठकाणी छापा ्ाकला असता १) श्री.काळसम 
अकील खान, २) मेहताब अहमद अनरुूल हसन, ३) मो. याकुब घरुी इद्रीसी, ४) 
मोहम्मदशफी रदहमतलु्ला आलम, ५) नगेंद्र प्रकाश ळमश्रा अस ेएकूण पाच बोगस 
डॉक््राींकड े कोणताही अर्धकृत वदै्यकीय परवाना नसताना तसेच महाराषट्र 
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मेडडकल कौजन्सल मध्ये नोंदणी नसताना डॉक््र असल्याचे र्ासवनू 
बेकायदेशीरररत्या ववववध आिारावरील रुग्णाींना और्धे व इींिेक्शन देऊन 
और्धोपचार करताना ळमळून आल.े या बोगस डॉक््राींना पींचनामा करून ताब्यात 
घेतले व त्याींच्याववरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे कररता सींबींर्धत कागदपत्राींसह 
ळशवािीनगर पोलीस ठाणे याींना हस्ताींतर करण्यात आल.े 
     ळशवािीनगर पोलीस ठाणेकडून पाच िणाींववरुद्ध कायदेशीर कारवाई 
करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाचा पढुील तपास ळशवािीनगर पोलीस ठाणे 
करीत आहे . 
     एकूण पाच बोगस डॉक््र याींच्याववरुद्ध बहृन्मुींबई महानगरपाळलका पवूा 
येथील सहाय्यक वदै्यकीय अर्धकारी याींच्या नेततृ्वाखाली वदै्यकीय अर्धकारी 
याींच्या फफयाादीवरून ळशवािीनगर पोलीस ठाणे कडून र्ा.दीं.वव. कलम ४१९, ४२० 
र्ा.दीं.वव. सह कलम ३३, ३६ महाराषट्र मेडडकल पॅ्रजक््शनसा अॅक्् १९६१ अन्वये 
कायदेशीर कारवाई करून त्याींच्या ववरुद्ध गनु्हे नोंद करण्यात आल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि ल खाजग  गोशाळाांना आधथधि अनुदान देणारी गोिधधन  
गोिांश सेिा िें द्र योजना सुरु िरण्याबाबि 

 

 (२९) *  ३३३८२   श्र मि  मेघना सािोरे बोिीिर (जजांिरू), श्र .ीांद्रिाांि (दादा) 
पाटील (िोथरुि), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूध), श्र मि  माधुरी समसाळ 
(पिधि ), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र मि  श्िेिा महाल े(धीखली), श्र .वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्ीम), श्र .सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्र मि  प्रतिभा धानोरिर 
(िरोरा), श्र मि  सलुभा खोििे (अमरािि ), श्र .असमन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .राजेंद्र पाटण  (िारांजा), श्र .समहीर िोटेीा (मलुुांि) : सन्माननीय पशसुांिधधन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील खािगी गोशाळाींना आर्थाक अनदुान देण्यात येणारी गोवधान 
गोवींश सेवा कें द्र योिना प्रर्ावीपणे राबववण्यात येत नसल्यामळेु मागील दोन 
वर्ाापासनू सदर योिना बींद असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सधुारीत योिनेची अींमलबिावणी होत नसल्याने अनतु्पादक 
गोवींशीय प्राण्याींचा साींर्ाळ करणे, त्याींचा चारा, पाणी, ननवाऱयाची सोय करणे, 
वरैण उत्पादन कायाक्रम राबववणे, गोमतु्र, शणे आदीपासनू ववववध उत्पादन,े खत े
गोबर गँस व इतर उत्पादनाींना चालना देणे, देशी गायीच्या सींवधानाींकररता कृबत्रम 
रेतन करुन घेणे इत्यादी योिना प्रलींबबत असल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योिनेतींगात बलै व वळू याींची कत्तल न करता त्याींचा 
साींर्ाळ करणाऱया समुारे ५६५ गोशाळाींना अनदुान देण्याचा ननणाय घेण्यात 
आल्याचे ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १३९ महसलूी र्ागाींमध्ये माहे माचा, २०१९ पासनू सधुाररत 
स्वरुपात सदर योिना लाग ूकरताींना प्रत्येक गोशाळाींना रुपये २५ लाख प्रमाणे 
३ को्ी ७५ लाख रुपये इतके अनदुान तत्कालीन शासनाने मींिूर केल ेहोत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, दोन वर्ाापसनू बींद असलेल्या सदर योिनेस ननधी उपलब्ध करुन 
योिना अींमलात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

श्र . सतुनल िेदार : (१) गोवधान गोवींश सेवा कें द्र या योिनेअींतगात ननवड 
करण्यात आलले्या ३४ सींस्थापकैी २ सींस्थाींनी अनदुान नाकारल्यामळेु उवाररत ३२ 
सींस्थाना एकूण रू.२१.९३ को्ी एवढे अनदुान ववतरीत करण्यात आल ेआहे. 
 (२), (३), (४) व (५) अस ेननदशानास आल ेनाही. 
     ददनाींक ८.३.२०१९ रोिीच्या शासन ननणायान्वये राज्यातील १३९ महसलूी 
उपववर्ागाींमध्ये “सधुारीत गोवधान गोवींश सेवा कें द्र” योिना राबववण्याचा ननणाय 
घेतला. 
    तथावप, कोर्व्हीड-१९ च्या प्रादरु्ाावामळेु राज्याच्या आर्थाक सींसाधनावर 
पडलेल्या प्रर्ावामळेु आर्थाक वर्ा २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्ाामध्ये ननधी 
उपलब्धतवेर मयाादा आल्याने योिनेची अींमलबिावणी होऊ शकली नाही. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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बोरीिली (मुांबई उपनगर) विभागाि ल ीारिोप ि गोराई येथ ल 
शासिीय भूखांिािर अतिक्रमण होि असल्याबाबि 

 (३०) * ३४३५५   श्र .सनु ल राणे (बोरीिली) :  सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बोरीवली (मुींबई उपनगर) ववर्ागातील चारकोप व गोराई येथील बस डपेोच्या 
मागे शासकीय र्खूींडावर मोठ्या प्रमाणात गरुाींच े गोठे, झोपड्या तसेच 
अनर्धकृत र्व्यावसानयक याींचेकडून गाळे बाींधून अनतक्रमणान े िागा घेवनु 
गनु्हेगारी पाश्वार्मूी असलेल ेअनेक असामाजिक घ्क येथे वास्तर्व्य करून 
अींमली पदाथांचे सेवन व ववक्रीचे अड्ड ेतयार करत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बोरीवली ववर्ागातील चारकोप व गोराई येथील शासकीय 
र्खूींडावर अनतक्रमण होत असल्याबाबत उर्चत कारवाई करण्याकरीता स्थाननक 
लोकप्रनतनीधी याींनी ददनाींक २७ एवप्रल, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास महसलू मींत्री, 
महाराषट्र राज्य याींना ई-मेलद्वारे ननवेदन देऊन मागणी केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने बोरीवली ववर्ागातील चारकोप व 
गोराई येथील शासकीय र्खूींडावर झालले्या अनतक्रमणावर शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) चारकोप व गोराई येथील बस डपेोच्या मागे 
शासकीय र्खूींडावर गरुाींचे गोठे, झोपड्या व गाळे बाींधनू अनतक्रमण झाल्याच े
खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) मौिे-चारकोप, ता.बोरीवली येथील स.नीं.३९, लक्ष्मीनगर येथील 
शासकीय ळमळकतीवर अींदािे २०० कच्ची/पक्की अनर्धकृत बाींधकाम े माहे 
एवप्रल, २०२१ मध्ये ननषकाळसत करण्यात आली आहेत.   
   तसेच मौि-ेबोरीवली, ता.बोरीवली येथील न.र्.ूक्र. ८८५, ८८६ (गोराई बस 
डपेोच्या मागे) या शासकीय ळमळकतीवरील एकूण १६ अनर्धकृत बाींधकाम ेमाहे 
नोर्व्हेंबर, २०२१ मध्ये ननषकाळसत करण्यात आली आहेत. 

----------------- 
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 राज् याि मदहलाांविरोध  गनु् ्याांश  सांबांधधि खटले प्रलांबबि असल् याबाबि 
 

 (३१) *  ३४०३८   श्र .प्रिाश फािपेिर (ीेंबरू), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूध), 
श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .समहीर िोटेीा (मलुुांि), श्र .असमि साटम (अांधेरी 
पजश्ीम), श्र .अब ू आजम  (मानखूदध सशिाज नगर), श्र मि  यासमन  यशिांि 
जाधि (भायखळा), श्र मि  प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्र .असमन पटेल 
(मुांबादेि ), श्र .सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्र .मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षिण), 
श्र .असमि झनि (ररसोि), श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराि दक्षिण), श्र मि  सलुभा 
खोििे (अमरािि ), श्र .वििास ठािरे (नागपरू पजश्ीम), श्र .िुणाल पाटील (धुळे 
ग्राम ण), श्र .प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्र .विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्ीम), 
श्र मि  माधुरी समसाळ (पिधि ), श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .ससध्दाथध सशरोळे 
(सशिाज नगर) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) एनसीआरबीने (नॅशनल क्राइम रेकोडा ब्यरुो) प्रकाळशत केलले् या 
अहवालानसूार सन २०१९ या कालावधीत राज् यात मदहलाींववरोधी गनु् ्याींशी 
सींबींर्धत २ लाख ७ हिार (९४ ्क् के) ख्ले प्रलींबबत असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, साडनेऊ हिार ख्ल् याींमधील आरोपी परुार्व् याींववना ननदोर् सु् ले 
असनू राज् यातील दोर्ळसध् दीदर खूपच कमी म्हणि े १३.७ ्क् के असल् याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या अहवालानसुार मुींबईत माहे िानेवारी, २०२१ त ेिुल,ै २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान बलात्काराचे ५५० गनु्हे, ववनयर्ींगाच े समुारे ११०० गनु्हे व 
हुींडाबळीच े८ गनु्हे घडल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातनू गेल्यावर्ी ६३,२५२ बेपत्ता मदहलापकैी २३ हिार 
मदहला अद्याप सापडल्या नसल्याची मादहती ननदशानास आली असनू यामध्ये 
१५०० अल्पवयीन मलुीींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, कायद्यातील ववववध त्रु् ी, परुावे गोळा करण् यास होणाऱया 
ववलींबामळेु दोर्ळसध् दीसाठी ववलींब होत असल्याने पररणामी गनु् हेगार ननदोर् 
मकु्त होत असल् याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) नॅशनल क्राइम रेकोडा ब्यरुो अहवाल-२०२० नसुार 
सन २०१९ पयतंचे २०७२०३ गनु्हे न्यायप्रववषठ आहेत. 
(२) सन २०२० मध्ये नॅशनल क्राइम रेकोडा ब्यरुोने प्रकाळशत केलेल् या 
अहवालानसुार ३६५५ ख्ल् याींमधील आरोपी ननदोर् सु् ले आहेत. यामध्ये 
राज्याचा दोर्ळसध्दीचा दर १५.३ आहे. 
(३) होय. 
(४) सन २०२० मध्ये नॅशनल क्राइम रेकोडा ब्यरुोने प्रकाळशत केलेल् या 
अहवालानसुार सन २०२० अखेरपयतं राज्यातील ६३,२५२ बेपत्ता मदहलाींपकैी 
४०,०९५ मदहला सापडल्या आहेत. तसेच सन २०२० अखेरपयतं राज्यातील 
४,५१७ बेपत्ता अल्पवयीन मलुीपैंकी ३,०९५ अल्पवयीन मलुी सापडल्या आहेत. 
(५) फफयाादी/बळीत फफतरु होणे, साक्षीदार फफतरु होणे, सींमतीच्या गनु््याींमध्ये 
दोर्ळसध्दीचे प्रमाण कमी असणे, फफयाादीकडून गनु्हा ववलींबाने दाखल होणे इ., 
कारणाींमळेु अनेक प्रकरणात गनु् हेगार ननदोर् मकु्त होतात. 
(६) फौिदारी कायदे (सन २०१८ ची दसुरी सधुारणा) अन्वये बलात्काराींच्या 
गनु््याींमध्ये ळशक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, तसेच अशा गनु््याींचा तपास २ 
मदहन्याींच्या आत करणे हे चौकशी अर्धकाऱयाींवर बींधनकारक करण्यात आल े
आहे. अ्कपवूा िाळमनाची तरतदु काही गनु््यात नसल्याबाबत ववशरे् पोलीस 
महाननरीक्षक, मदहला व बाल अत्याचार प्रनतबींधक ववर्ाग, महाराषट्र राज्य, मुींबई 
याींच्या ददनाींक ०९.०७.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये सवा पोलीस घ्काींना सचूना 
देण्यात आलले्या आहेत. बलात्कार, ववनयर्ींग, छेडछाड, ॲळसड हल्ला या 
मदहलाींवरील अत्याचाराच्या गनु््याींमधील आरोपीींना ळशक्षा होण्याच्या दृष्ीने 
प्रचलीत कायद्यात सधुारणा करून शासनाने फौिदारी कायदा (सधुारणा) 
अर्धननयम, २०१८  पाररत केला आहे. 
     अल्पवयीन वपडीत मलुी व मदहलाींववरूध्दच्या गनु््याचा तपास ववदहत 
कालावधीत पणूा करण्यासाठी आयकु्तालय स्तरावर सींबींर्धत पोलीस उप आयकु्त 
याींनी तर जिल्हा स्तरावर सींबींर्धत पोलीस अर्धक्षक याींनी वेळोवेळी आढावा 
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घेण्याबाबत शासनाच्या ददनाींक ०९.०७.२०१८ रोिीच्या पररपत्रकान्वये सचूना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
     हुींडा पध्दत नष् करण्यासाठी मदहला व बाल ववकास ववर्ागाच्या ददनाींक 
०२.११.२०११ रोिीच्या पररपत्रकान्वये प्रत्येक जिल््याींमध्ये जिल्हार्धकारी 
याींच्या अध्यक्षतखेाली २० सदस्याींची “मदहला जिल्हा सल्लागार सळमती” गठीत 
करण्यात आली आहे. 
     मदहला व बालकाींवरील लैंर्गक अत्याचाराींच्या गनु््याींमध्ये दोर्ळसद्धीच े
प्रमाण वाढववण्याबाबतच्या उपाययोिना करण्याबाबत ववशरे् पोलीस 
महाननरीक्षक, मदहला व बाल अत्याचार प्रनतबींधक ववर्ाग, महाराषट्र राज्य, मुींबई 
याींच्याकडून ददनाींक ०२.०८.२०२१ रोिीच्या पररपत्रकान्वये सवा पोलीस घ्काींना 
सरू्चत करण्यात आल ेआहे. 
    र्ारतीय दींड सदहता, फौिदारी प्रफक्रया सींदहता, १९७३ व लैंर्गक 
अपराधापासनू बालकाींच े सींरक्षण अर्धननयम, २०१२ हे अर्धननयम महाराषट्र 
राज्यात लाग ूअसताना त्यामध्ये आणखी सधुारणा करण्याकररता सन २०२० च े
ववधानसर्ा ववधेयक क्र. ५१ शक्ती फौिदारी कायदे (महाराषट्र सधुारणा) 
ववधेयक हे दोन्ही सर्ागहृाच्या सींयकु्त सळमतीकड ेववचाराथा पाठववण्यात आल े
असनू, येत्या दहवाळी अर्धवेशनामध्ये सींयकु्त सळमतीचा अहवाल ववधानमींडळ 
सर्ागहृासमोर सादर करण्यात येणार आहे. 
(७) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि ल िारागहृाांी  सांख्या िाढविण्याबाबि 
 (३२) * ३५५८८   श्र .सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षिण) : सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात एकूण ६० कारागहृाींतील अर्धकृत बींदीक्षमता २४,०३२ असनू 
प्रत्यक्षात ३२,९९७ कैदी असनू त्यापकैी मुींबई, येरवडा, ठाणे, औरींगाबाद, नागपरू, 
अमरावती, नाळशक रोड, कोल्हापरू आणण तळोिा येथे बींदीक्षमता १४,४९१ 
असताना प्रत्यक्षात २३,८५८ कैदी असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, राज्यात मखु्यत्व सोलापरू जिल््यात कारागहृापेक्षा कैद्याींची सींख्या 
िास्त असल्याने कारागहृातील उपलब्ध िागेवर दसुरे कारागहृ बाींधण्याबाबत 
तसेच जिल्हा व खुला कारागहृाींमध्ये अनतररक्त तसेच नवीन बॅरेक्स 
बाींधण्याबाबत शासनाने उपाययोिना केली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील कारागहृाींच्या क्षमतावाढीबाबत अथवा नवीन कारागहेृ 
उर्ारण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील :(१) सप् े्ंबर २०२१ अखेर, राज्यातील ६० कारागहृाींतील 
अर्धकृत बींदीक्षमता २४७२२ इतकी असनू सद्य:जस्थतीत एकूण ३५,५६५ बींदी 
बींदीस्त आहेत.  तर मुींबई, येरवडा, ठाणे, औरींगाबाद, नागपरू, अमरावती, 
नाळशक रोड आणण तळोिा या ९ मध्यवती कारागहृाींची अर्धकृत बींदीक्षमता 
सप् े्ंबर, २०२१ अखेर १५,५०६ इतकी असनू, सद्य:जस्थतीत २५,१६५ बींदी बींदीस्त 
आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    सोलापरू जिल्हा कारागहृातील उपलब्ध िागेवर दसुरे कारागहृ बाींधण्याच े
प्रस्ताववत नाही. 
    तथावप, येरवडा व ववसापरू खुले कारागहृ तसेच चींद्रपरू, यवतमाळ, 
अहमदनगर, नागपरू, बलुढाणा, व सातारा जिल्हा कारागहृातील अनतररक्त 
नवीन बॅरक्सची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) गोंददया, अहमदनगर, येरवडा, मुींबई, दहींगोली, र्सुावळ, अळलबाग व नाींदेड 
यादठकाणी नवीन कारागहृ बाींधण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

नागपूर येथ ल आत्मा प्रिल्प सांीालि याांन  शिेि-याांना तनिृष्ट्ट 
दजाधच्या सादहत्याीा पूरिठा िरून िेलेला आधथधि गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ३४३२५   श्र .ससमर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू येथील आत्मा प्रकल्प सींचालक याींनी शतेक-याींना ननकृष् दिााच्या 
सादहत्याचा परूवठा करून आर्थाक गरैर्व्यवहार केल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सादहत्य ववतरणात डीबी्ी प्रफक्रया राबववण्याचे स्पष् 
ननदेश असताना आत्मा प्रकल्प सींचालक याींनी खननि ववकास ननधी अींतगात 
चार को्ी रुपयाींमधुन सादहत्य खरेदी करून त्याींचे ववतरण केल्याच ेआढळून 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पन्याींकडून सींचालक याींनी सादहत्याींची खरेदी केली त्यामध्ये 
सदेुव सीड्स माकेद्ींग, कृर्ी सींिीवनी व यापवूी कायारत असलेल्या र्ींडारा येथील 
कीं पन्या िरी वेगवेगळया असल्या तरी श्रीदेवी रतन कॉम्प्लके्सचा पत्ता 
सारखाच असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनरु्ींगाने 
सादहत्य परुवठयात आर्थाक गरैर्व्यवहार करणाऱया सींबींर्धत सींचालक 
याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . दादाज  भसेु : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) या प्रकरणी प्राथळमक चौकशी केली असनू पदुढल कायावाही 
आयकु्त (कृर्ी) याींच्या स्तरावर सरुु आहे. 
 

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

सोनपेठ (जज.परभण ) िालुक्याि ल अल्पिय न िरुण िर  
झालेला बलात्िार 

  

(३४) * ३२६९९   िॉ.भारि  लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सोनपठे (जि.परर्णी) तालकु्यामधील महाववद्यालयात ळशकणाऱया 
अल्पवयीन तरुणीवर तीन िणाींनी बलात्कार केल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर घ्ननेींतर वपडडत मलुीने ववर् प्राशन करून आत्महत्या 
केली असनू याप्रकरणी नातवेाईकाींच्या तक्रारीनींतर ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोिी पोळलसाींनी र्ादींवव कलम ३७६(ड), ३५४(ड) ३४ सह कलम ३, ६, ८, १७ सह 
पोस्कोअींतगात आरोपीींववरोधात गनु्हा दाखल केला तसेच या बलात्कार 
प्रकरणातील एक आरोपी फरार असनू पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
सींबींर्धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) वपडीत अल्पवयीन मलुीने ववर्ारी और्ध प्राशन केल्याने नतचा मतृ्य ू
झाला आहे. याबाबत ददनाींक २०.०९.२०२१ रोिी सोनपेठ पोलीस ठाणे येथे र्ा. 
द. वव., कलम ३७६ ड, ३५४ ड, ३०६, ३४ सह पोक्सो अर्धननयमाच ेकलम ४, ६, 
८, १७ अन्वये ३ आरोपीींववरुध्द ग.ु र. नीं., २२१/२०२१ अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात 
आला आहे. सदरील ३ आरोपीींपकैी आरोपी क्र. ३, वय २८ वर्,े रा. डडघोळ, ता. 
सोनपेठ यास ददनाींक २१.०९.२०२१ रोिी अ्क करण्यात आली असनू सदर 
आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. उवाररत २ ही आरोपी हे ववधीसींघर्ीत 
बालक असनू त्याींना ताब्यात घेऊन अध्यक्ष, बाल न्याय मींडळ, परर्णी याींच्या 
समक्ष हिर केले असता दोघाींना बालसधुारगहृ, परर्णी येथे पाठववण्यात आल े
आहे. सदर गनु््यात तपास पणूा करून दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागाधसाठी बाांदा (जज.ससांधुदगुध) स मा िपासण  नाक्यासाठी 
जसमन सांपादीि िरिाना शिेिऱयाांी  िेलेली फसिणूि 

 (३५) * ३३२७६   श्र .िालीदास िोळांबिर (ििाळा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाासाठी बाींदा (जि.ळस ींधदुगुा) सीमा तपासणी नाक्यासाठी 
िळमन सींपादनासाठी तसेच िळमनीत असणाऱया खननिाची र्रपाई म्हणून 
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एकूण ११९ शतेक-याींना समुारे १२५ को्ी रुपये द्यावयाचे असताना केवळ ४ 
को्ी रुपये देऊन सींबींर्धत शतेक-याींची फसवणूक केल्याचे शतेक-याींनी 
शासनाच्या ननदशानास आणून ददल े असनू त े अनेक वर्ांपासनू याबाबत 
पाठपरुावा कररत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोकण आयकु् त याींनी प्रफक्रयेतील अनेक दोर्, त्रु् ी, कायद्याच े
पालन न करणे, सपु्रीम को्ााचे आदेश न पाळणे अशा प्रकारचा गरैप्रकार करुन 
समुारे २१५ को्ी रुपये फकीं मतीच् या लोह खननिाची चोरी करणाऱया सींबींर्धत 
अर्धकाऱ याींची मदत करुन कतार्व् यात कसरू केल् याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या िळमनीत लोह खननिाचे मबुलक साठे असल्याने ही िळमन 
सीमा तपासणी नाक्यासाठी घेव ू नये अस े र्वूवज्ञान अर्धकारी याींनी प्रथम 
अहवालात साींर्गतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकर्ा काय आहेत व त् यानसुार सींबींर्धत दोर्ीींववरुध्द कारवाई करून 
शतेक-याींना र्सूींपादनाचा उवाररत १२१ को्ी रुपयाींचा मोबदला देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींचालक र्वुवज्ञान व खननकमा सींचालनालय नागपरू याींनी दद.२३.०९.२०१० 
अन्वये ना हरकत प्रमाणपत्र ददलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
आधारिाि  (िा.िल्याण, जज.ठाणे) येथ ल िारागहृाि ल 

िैद्याांन  सशपायाांिर हत्याराांन  िेलेला हल्ला 
  

(३६) *  ३३५९७   श्र .ीांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) आधारवाडी (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील कारागहृातील कैद्याींच्या 
बराक्याींची तपासणीसाठी गेलेल्या िेलरसह त्याींच्या मदतीसाठी धावलेल्या 
ळशपायाींवर दोघा कैद्याींनी ळमळून धारदार हत्याराींनी वार केल्याचे ददनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर आरोपीींववरुध्द पोलीसाींनी कोणता गनु्हा दाखल केला आहे 
व त्याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे.  
(२) आणण (३) घ्नेशी सींबींर्धत दोन्ही बींद्याववरुध्द खडकपाडा पोलीस स््ेशन, 
कल्याण येथे ग.ुर.क्र.२८१/२१ र्ादींवव कलम ३५३,३३२,३३३ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. तसेच दोन्ही बींद्याींनी केलेल्या गरैवतानामळेु सरुक्षक्षततचे्या 
कारणास्तव त्याींना ददनाींक १०.०९.२०२१ रोिी कल्याण जिल्हा कारागहृातनू 
तळोिा मध्यवती कारागहृ, नवी मुींबई येथे वगा करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
उस्त्मानाबाद जजल््याि ल शिेिऱयाांना नुिसान भरपाई समळण्याबाबि 

  

(३७) *३३६०१ श्र .राणाजगज िससांह पाटील (िळुजापरू) : सन्माननीय िृष  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल््यात सन २०२१ मध्ये खरीप हींगामात पावसाचा खींड 
पडल्यामळेु ५०% पके्षा िास्त नकुसान झाल्याने २५ % अग्रीम नकुसान र्रपाई 
ळमळण्याबाबत जिल्हास्तरीय सळमतीचे अध्यक्ष जिल्हार्धकारी याींनी ददनाींक   
३० ऑगस््, २०२१ रोिी अर्धसचूना ववतररत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरुुवातीस पीक नकुसानीच्या अहवालावर सही करण्यास नकार 
देणाऱया पीक ववमा कीं पनीच्या वररषठ अर्धकाऱयाींनी कृर्ी ववर्ागाचा 
नकुसानीबाबतचा अहवाल ग्रा्य धरुन ददनाींक ३० ऑगस््, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास मान्य केल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पीक ववमा कीं पनीने सरुुवातीस वपकाींचे नकुसान ५०% च्या आत 
आहे अस ेअकुशल कमाचाऱयाींच्या माध्यमातनू तयार केलेला अहवाल सादर केला 
असता ववमा प्रनतननधी कृर्ी क्षेत्रातले तज्ञ नाहीत हे लक्षात आणून ददल्यानींतर 
ववमा कीं पनीच्या वररषठाींनी नकुसानीबाबत आपले म्हणणे बािूला ठेवत कृर्ी 
ववर्ागानसुार ५०% पेक्षा िास्त नकुसान झाले आहे हे मान्य केल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार शतेकऱयाींचे 
नकुसान करणाऱया व शासनाची ददशार्लू करणाऱया सींबींर्धत अर्धकारी, कमाचारी 
तसेच कीं पनी याींचेववरुध्द कारवाई करुन सदर अग्रीम रक्कम शतेकऱयाींना 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) प्रधानमींत्री पीक ववमा योिना खरीप हींगाम २०२१ मध्ये उस्मानाबाद 
जिल्हयातील ६.६९ लाख शतेकऱी अिादाराींनी रक्कम रु. ३६.७२ को्ी ववमा हप्ता 
र्रुन ४.४८ लाख हे. क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत केल े आहे. योिनेअींतगात         
ददनाींक १०.१२.२०२१ अखेर स्थाननक नसैर्गाक आपत्ती झालेले नकुसान या बाबी 
अींतगात एकूण २.६८ लाख शतेक-याींना नकुसान र्रपाई रक्कम  रु. ३७० को्ी 
व हींगामातील प्रनतकुल पररजस्थतीत झालेले नकुसान या बाबी अींतगात एकूण 
०.७५ लाख शतेक-याींना नकुसान र्रपाई रक्कम रु. ३६.९९ को्ी अस ेएकूण 
३.४२ लाख शतेकरी अिादाराींना रक्कम रु. ४०६.९९ को्ी ववमा कीं पनीमाफा त 
ननजश्चत करण्यात आली आहे. त्यापकैी ३.१४ लाख शतेकरी अिादाराींना रक्कम 
रु.३६५.८० को्ी वा्प करण्यात आल ेअसनू उवारीत नकुसान र्रपाई वा्पाची 
कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज् याि ल फॉरेजन्सि लॅबमध् ये बालिाांिरील लैंधगि अत् याीार (पोक् सो) ि 
मदहलाांिरील गुन् ्यासांबांध च् या ि एनएी ेशिेिो नमुन ेीाीण विना 

प्रलांबबि असल् याबाबि 
  

(३८) * ३२६५८   श्र मि  मतनषा ीौधरी (ददहसर), श्र .असमि साटम (अांधेरी 
पजश्ीम), श्र .प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्र .िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्र .सांजय 
साििारे (भसुािळ), श्र .ीांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्र .राणाजगज िससांह 
पाटील (िळुजापरू), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूध), श्र .सनु ल राणे (बोरीिली), 
श्र .राजेंद्र पाटण  (िारांजा), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूध), श्र .समहीर िोटेीा 
(मलुुांि), अॅि.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्र .मोहनराि हांबि े(नाांदेि दक्षिण), श्र मि  
माधुरी समसाळ (पिधि ), अॅि.राहुल दढिल े (नासशि पिूध), श्र .मांगेश ीव्हाण 
(ीाळ सगाि), श्र .ससध्दाथध सशरोळे (सशिाज नगर) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यातील फॉरेजन्सक लॅबमध् ये बालकाींवरील लैंर्गक अत् याचार (पोक् सो) व 
मदहलाींवरील गनु् ्यासींबींधीच् या डीएनएचे शकेडो नमनेु चाचणीववना प्रलींबबत 
असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
 

(२) असल् यास, तींत्रज्ञानाच् या कमतरतमेळेु पोक् सो सींबींधी ११०६ तर 
मनषुयबळाच्या कमतरतमेळेु मदहलाींवरील बलात् काराच् या गनु् ्याींतील १०७५ 
डीएनएचे नमनेु अस े दोन् ही प्रकरणातील २१८१ नमनेु चाचणीववना प्रलींबबत 
असल् याचे माहे िून, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात वाढत् या गनु् ्याींची प्रकरणे लक्षात घेता, उक्त प्रकरणाची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार सदर नमनु् याींची त्वररत चाचणी 
करण्याबाबत व राज् यातील फॉरेजन्सक लॅब अद्ययावत करुन तथेील ररक्त पदे 
तातडीने र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) माहे िून, २०२१ अखेर बालकाींवरील लैंर्गक अत्याचार (पोक्सो) सींबींर्धत 
११८५ प्रकरणे प्रलींबबत असनू मदहलाींवरील गनु्हयासींबींधीच्या डीएनए (३७६ IPC) 
ची ९२५ प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(३) शासनाने ददलले्या मान्यतनेसुार न्यायसहायक वजै्ञाननक सींचालनालयातील 
ग्-अ सींवगाातील ३१ पदे व ग्-ब सींवगाातील ५४ ररक्त पदे महाराषट्र लोकसेवा 
आयोगामाफेत नामननदेशनाने र्रण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच, ग् क व 
ग् ड सींवगाातील १०४ पदे बाहययींत्रणेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
असनु ई-ननववदा प्रफक्रया सींचालनालयाच्या स्तरावर सरुु करण्यात आलेली आहे. 
       ग्-क सींवगाातील ननयळमत तत्वावर र्रण्यास मान्यता ददलले्या 
सरळसेवा कोट्यातील १०२ पदाींसाठी आरक्षण ननजश्चतीच्या प्रस्तावावर 
सींचालनालय स्तरावर कायावाही सरुु असनू सदर पदे ननयळमत तत्वावर र्रण्यास 
काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने सदर पदे ननयळमत तत्वावर 
उपलब्ध होईपयतं करार पध्दतीने र्रण्याबाबतचा स्वतींत्र प्रस्तावावर 
सींचालनालयार्व्दारे कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि ल होमगािधच्या गहृरििाांी  भरि  िसेी त्याांना 

मानधन समळण्याबाबि 
 (३९) *  ३२४९९   श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाध), िॉ.बालाज  किण िर 
(अांबरनाथ), श्र .मोहन मि े(नागपरू दक्षिण), श्र .देिेंद्र फिणि स (नागपरू दक्षिण 
पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्र .सधु र मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशिी), श्र .राम िदम (घाटिोपर 
पजश्ीम), श्र .राजेश पिार (नायगाांि), श्र .लहू िानि े (श्र रामपरू), श्र .सतुनल 
राऊि (विक्रोळ ), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूध), श्र .समहीर िोटेीा (मलुुांि), 
श्र .किशोर जोरगेिार (ीांद्रपरू) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मध्य आणण पजश्चम रेल्वे उपनगरीय मागाावरील मदहला प्रवाशाींची सरुक्षा 
तसेच स्थानकातील सरुक्षबेरोबरच गरि असेल तरे्व्हा प्रवाशाींना मदत 
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करण्याकररता लोहमागा पोळलसाींना आवश्यक असलेल्या होमगाडाच्या समुारे 
२००० गहृरक्षकाींची र्रती करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात ववववध र्ागात तनैात असलले्या होमगाडाला माहे एवप्रल, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान मानधन ळमळाले नसल्याने होमगाडानी ददनाींक १ 
िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास काम करणे बींद केल्याचे ननदशानास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने मानधनासाठी ३६० को्ी रुपये मींिूर करुन त्यातील 
१८० को्ी रुपये देण्यात आल ेअसनू उवाररत रक्कम न ळमळाल्याने होमगाडा 
पनु्हा सेवेत येऊ शकल ेनाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, सध्या उपनगरीय लोहमागा पोळलसाींच े मनषुयबळ ३९८६ असनू 
त्यापकैी ३२२० पोलीस कमाचारी तनैात असनू कामाचा ताण होत असल्याने 
लोहमागा पोळलसाींकडून शासन व होमगाडा ववर्ागाकड े दोन हिार होमगाडा 
देण्याची चार त ेपाच वेळा मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागणीनसुार याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणत्या 
उपाययोिना केल्या आहेत, चौकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०२१-२२ या आर्थाक वर्ाात रु.३०० को्ीची तरतदू करण्यात आली 
असनू आितागायत रु.२६१ को्ी एवढी तरतदू ववतरीत करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) रेल्वेच्या मागणीनसुार २००० होमगाडा रेल्वेला उपलब्ध करुन देण्यात 
आल ेआहेत. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
दयाधपूर (जज.अमरािि ) िालुक्याि ल भूसमअसभलेख िायाधलयाच्या 

अतनयसमि िारभाराबाबि 
 (४०) * ३४००८   श्र .बळिांि िानखि े(दयाधपरू), श्र .असमन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .असमि झनि (ररसोि), श्र .वििास ठािरे (नागपरू पजश्ीम), श्र .सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराि दक्षिण), श्र मि  सलुभा खोििे 
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(अमरािि ), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .दहरामण खोसिर (इगिपरूी), 
श्र .सांजय जगिाप (परुांदर), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापरू (जि.अमरावती) तालकु्यातील र्ळूमअळर्लेख कायाालयाच्या 
गरैकारर्ारामळेु शतेकरी त्रस्त असल्याची बाब माहे िुल,ै २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली असनू या कायाालयातील कमाचारी कामाींमध्ये 
्ाळा्ाळ कररत असनू नागररकाींशी गरैवतान करत असल्याच्या तक्रारी आहेत, 
हे  खरे आहे काय, 
(२) तसेच, या कायाालयाच्या काही अर्धकारी व कमाचारी याींनी बनाव् पीआर 
काडा बनवनू को्यावधीच्या र्खूींडाची परस्पर ववक्री करुन ननयमबाहय कामकाि 
व गरैर्व्यवहार केल्याचे ददनाींक ८ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनरु्ींगाने 
सींबींर्धत दोर्ीववरुध्द कारवाई करुन र्ळूमअळर्लेख कायाालयातील काम ेसलुर् 
होण्याबाबत व दोर्ीींवर कारवाई होण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) अींशत: खरे आहे. प्रश्न र्ाग-१ मध्ये नमदू 
केल्यानसुार तक्रार प्राप्त नाही. तथावप, उप अर्धक्षक र्ळूम अळर्लखे, दयाापरू 
कायाालयाच्या कामकािाबाबत दैननक देशोन्नती वतृ्तपत्रामध्ये दद.०३.०७.२०२१ 
रोिी प्रकाळशत वतृ्तास अनसुरून तत्काळलन कायाालय प्रमखुाींनी सवा अर्धनस्त 
कमाचाऱयाींना लखेी समि ददली आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईी ेमाज  पोलीस आयुक्ि याांच्यासह अन्य पोसलसाांना  
तनलांबबि िरण्याच्या प्रस्त्िािाबाबि 

  

(४१) * ३२८८९  श्र .अब ू आजम  (मानखूदध सशिाज नगर) : सन्माननीय गहृ 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईच ेमािी पोलीस आयकु्त परमबीर ळस ींह याींच्यासह अन्य २५ पोळलसाींना 
ननलींबबत करण्याचा प्रस्ताव राज्याचे पोलीस महासींचालक सींिय पाींड ेयाींनी गहृ 
ववर्ागाला ददला असल्याच ेददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्याचे पोलीस महासींचालक याींनी गहृ खात्याकड े इतर 
प्रकरणातील पोळलसाींची यादी देखील तयार करून गहृ ववर्ागाकड ेपाठवली असनू 
सदर यादीत परमबीर ळस ींह याींच्यासह वेगवेगळ्या प्रकरणात आरोपी असलेले चार 
उपायकु्त व सहाय्यक उपायकु्ताींचा समावेश असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१), (२) व (३) पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, 
मुींबई याींनी ददनाींक १२/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये पोलीस सेवेतील अर्धकारी व 
कमाचारी याींच्याववरुध्द दाखल गनु््याींच्या अनरु्ींगाने शासनास प्रस्ताव सादर 
केला असनू, या प्रस्तावाद्वारे श्री.परमबीर ळस ींह  व २९ पोलीस अर्धकारी व 
कमाचारी अशा एकूण ३० पोलीस अर्धकारी/कमाचाऱयाींववरुध्द गींर्ीर स्वरुपाच े
गनु्हे दाखल असल्याने या गनु््याींचा नन:पक्षपातीपणे तपास करण्यासाठी त्याींना 
पोलीस सेवेत कायारत ठेवणे योग्य होणार नसल्याचे नमदू करुन, त्याींना पोलीस 
सेवेतनू ननलींबबत करण्याची ळशफारस शासनास केली आहे. यामध्ये पाच 
उपायकु्त दिााच्या व पाच सहायक आयकु्त दिााच्या पोलीस अर्धकाऱयाींचा 
समावेश आहे. 
   पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्या प्रस्तावानसुार गनु्हे 
दाखल असलेल्या अर्धकाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्यापवूी या अर्धकाऱयाींचा 
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त्याींच्याववरुध्द दाखल गनु््याींमध्ये वयैजक्तकररत्या काय सहर्ाग आहे, 
त्याींच्याववरुध्द दाखल असलेल्या गनु््यामध्ये प्रत्येक अर्धकाऱयामाफा त काय 
अननयळमतता घडली आहे, याचा अर्धकारी-ननहाय तपशील उपलब्ध करुन 
देण्याचे शासनाकडून पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य याींना कळववण्यात 
आल ेहोत.े 
    पोलीस महासींचालक याींच्याकडून ददनाींक ०३/११/२०२१ च्या पत्रान्वये 
सववस्तर अहवाल शासनास प्राप्त झाला असनू प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या 
अनरु्ींगाने श्री. परमबीर ळसींह, र्ा.पो.से. व श्री. पराग मणेरे, अपर पोलीस 
अधीक्षक याींना ददनाींक ०२/१२/२०२१ च्या आदेशान्वये शासन सेवेतनू ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. तसेच, ददनाींक ०२/१२/२०२१ च्या शासन ज्ञापनान्वये 
श्री.परमबीर ळस ींह, र्ा.पो.से. याींची अणखल र्ारतीय सवेा (ळशस्त व अपील) 
ननयम, १९६९ च्या ननयम ८ खाली ळशस्तर्ींगाची कारवाई सरुु करण्यात आली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

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

सािीनािा (मुांबई) येथ ल एिा मदहलेिर बलात्िार िरुन 
अमानुषपणे िेलेली हत्या 

 (४२) * ३२५५७   श्र .सतुनल प्रभ ू(ददांिोश ), श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), 
श्र .देिेंद्र फिणि स (नागपरू दक्षिण पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांि (दादा) पाटील 
(िोथरुि), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशिी), 
श्र .राम िदम (घाटिोपर पजश्ीम), श्र .राजेश पिार (नायगाांि), श्र .असमि साटम 
(अांधेरी पजश्ीम), श्र .रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूध) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील पजश्चम उपनगरातील साकीनाका येथील एका मदहलेवर बलात्कार 
करुन ननदायीपणे नतची हत्या करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मदहलचेा रािावाडी रुग्णालयात उपचार सरुु असताना ३३ 
तासानींतर मतृ्य ुझाला, हे ही खरे आहे काय, 



55 

(३) असल् यास, सदर घ्ननेींतर मदहलाींमध्ये सरुक्षक्षततचेे वातावरण ननमााण 
करण्याकररता शासनातफे मुींबई पोलीसाींचे ननर्ाया पथक ददनाींक २७ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास स्थापन करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मदहलाींवरील अत्याचाराींना प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीन ेतरतदु 
करण्यात आलेला शक्ती कायदा कधी अजस्तत्वात येणार आहे, तसेच 
मदहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्ना रोखण्यासाठी फकीं बहुना त्या होऊ न देण्याच्या 
दृष्ीन ेतसेच गनु्हेगाराींमध्ये पोळलसाींचा धाक ननमााण करण्यासाठी शासनाने 
कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) होय, ३२ वर्ीय मदहलेवर लैंर्गक अत्याचार करून 
नतचा धारदार शस्त्राने खून केल्याची घ्ना साकीनाका, मुींबई येथे घडली आहे. 
याबाबत, साकीनाका पोलीस ठाणे येथे ग.ु र. क्र. ९३७/२१, र्ा.द.वव. कलम ३०२, 
३७६ (२) (m), ३७६(अ), अनसुरू्चत िाती िमाती (अत्याचार प्रनतबींध) 
अर्धननयम, १९८९ चे कलम ३ (१) (w), ३ (२) (v), महाराषट्र पोलीस कायदा 
कलम १३५ अन्वये  गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गनु््यातील  आरोपीस ददनाींक १०.०९.२०२१ रोिी अ्क करण्यात आली असनू, 
सदर आरोपीववरुध्द मा. न्यायालयात ददनाींक २८.१०.२०२१ रोिी दोर्ारोपपत्र 
दाखल करण्यात आल ेआहे. 
(२) वपडीत मदहलेस रािावाडी रुग्णालय येथे दाखल केल े असता ददनाींक 
११.०९.२०२१ रोिी उपचारा दरम्यान वपडीतचेा मतृ्य ूझाला आहे. 
(३) मुींबई शहरातील प्रत्येक पोलीस स््ेशनमध्ये ददनाींक १४.०९.२०२१ रोिी 
पासनू मदहला अर्धकारी व मदहला पोलीस अींमलदाराींचा समावेश असलले्या 
ननर्ाया पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(४) सन २०२० चे ववधानसर्ा ववधेयक क्र. ५१ शक्ती फौिदारी कायदे (महाराषट्र 
सधुारणा) ववधेयक, २०२० सदर ववधेयक ददनाींक १५.१२.२०२० रोिी ववधानसर्ेत 
माींडण्यात आले होत.े सदरहू ववधेयक दोन्ही सर्ागहृाच्या सींयकु्त सळमतीकड े
ववचाराथा पाठववण्यासींबींधातील प्रस्ताव ववधानपररर्देची सहमती ळमळाल्यानींतर 
ददनाींक १५.१२.२०२० रोिी ववधानसरे्कडून स्वीकृत करण्यात आला. सदर 
सींयकु्त सळमतीने एकूण १२ बठैका घेतल्या असनू, येत्या दहवाळी 
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अर्धवेशनामध्ये सींयकु्त सळमतीचा अहवाल ववधानमींडळ सर्ागहृासमोर सादर 
करण्यात येईल. 
      मदहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्ना रोखण्यासाठी पोलीस ठाणे स्तरावर 
ननर्ाया पथक, पोलीस दीदी, पररणामकारक गस्त, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 
मदहला कक्ष, मदहला दक्षता सळमतीची स्थापना करण्यात आली आहे. बहृन् मुींबई 
शहरातील ननमानषुय िागाींचे सरुक्षा ऑडी् करण्यात आल ेअसनू, बहृन् मुींबई ज्या 
ननमानषुय िागा आहेत अशा दठकाणी सीसी्ीर्व्ही कॅमेरे, प्रकाश र्व्यवस्था 
करण्याबाबत बहृन् मुींबई महानगरपाळलका, ररलायन्स एनिी, बीएसईएस याींच्या 
एकबत्रतपणे उपाययोिना राबववण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

लािूर जजल्हयाि ल शिेिऱयाांना बबयाणे ि खिे मुबलि प्रमाणाि  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(४३) *  ३४६४६   श्र .सांभाज  पाटील-तनलांगेिर (तनलांगा) :   सन्माननीय 
िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू जिल्हयातील एकूण ७.१५ लाख हेक््र क्षेत्र पेरणी योग्य असनु यापकैी 
६.६५ लाख हेक््र क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी होत असताना सवाार्धक सोयाबीनचा 
पेरा असलेल्या लातरू जिल्हयासाठी शासनाने ४.५२ लाख जक्वी्ं ल बबयाणे 
उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातरू जिल्हयात शासनाने केवळ २० हिार जक्वी्ं ल महाबीिच े
बबयाणे उपलब्ध करून ददल्यामळेु उवारीत क्षेत्रावर पेरणी करण्यासाठी 
शतेक-याींना अर्धकचा दर देऊन बबयाणे व खताींची खरेदी करावी लागत 
असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
शतेकऱयाींना बबयाणे व खत ेमबुलक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लातरू जिल््यात परेुश्या प्रमाणात अनदुाननत रासायननक खत ेव सोयाबीन 
बबयाणे उपलब्ध करुन देण्यात आल ेआहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

अहमदपूर (जज.लािूर) येथ ल पोलीस ठाणे ि पोलीस िमधीाऱयाांसाठी 
बाांधलेल्या िसाहि ि ल इमारि  ज णध झाल्याबाबि 

  

(४४) *  ३३०५०   श्र .बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अहमदपरू (जि.लातरू) येथील पोलीस ठाणे इमारत व पोलीस कमाचाऱयाींसाठी 
बाींधलेल्या वसाहतीतील इमारती िीणा झाल्या असनू तथेील पोलीस 
कमाचाऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना धोकादायक पररजस्थतीत रहाव ेलागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 

(२) असल्यास, उक्त इमारती नर्व्याने बाींधण्याचा प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त झाला 
असनू यासाठी १८ को्ी रुपयाींचे अींदािपत्रक मान्यतसेाठी शासनाकड े
पाठववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अींदािपत्रकास मान्यता देवनू नवीन पोलीस वसाहतीच्या 
इमारतीचे बाींधकाम त्वरीत सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) अहमदपरू, जि. लातरू येथील पोलीस ठाणे 
इमारत अत्यींत िीणा झाली असनू, या दठकाणची शासकीय ननवासस्थाने 
मोडकळीस येऊन, रनेेि पाईपलाईन खराब झाली आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) पोलीस अर्धक्षक, लातरू याींचा प्रस्ताव महाराषट्र राज्य पोलीस 
गहृननमााण व कल्याण महामींडळ मयााददत याींच्याकडून पोलीस महासींचालक 
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कायाालयास ददनाींक १.१२.२०२१ रोिी पढुील कायावाहीसाठी सादर करण्यात आला 
असनू, पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
 

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

माथेरान (िा.िजधि, जज. रायगि) येथ ल जागाांच्या खरेदी-विक्री 
व्यिहाराि झालेला गैरव्यिहार 

 (४५) *  ३२५११   श्र .असमि साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अशोि पिार 
(सशरुर) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) माथेरान (ता.किात, जि. रायगड) येथील अनेक बब्र्ीशकालीन बींगले व 
िागाींच्या खरेदी-ववक्रीच ेर्व्यवहार कोणत्याही प्रकारची दस्तनोंदणी न करताच 
केवळ जिल्हार्धकाऱयाींची परवानगी घेऊन करण्यात आल्यामळेु सदर 
र्व्यवहाराींमध्ये मोठया प्रमाणात गरैर्व्यवहार झाल्याच े माहे ऑगस््, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन तातडीने अहवाल सादर करण्यास 
नोंदणी व मदु्राींक शलु़् ववर्ागाने जिल्हार्धकारी, रायगड याींना साींर्गतले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, माथेरान र्गरीस्थान नगर पररर्देच्या आसपासच्या पररसरातील 
र्खूींडाच े वा्प दीघा मदुतीच्या र्ाडपे््याींर्व्दारे रायगड जिल्हार्धकारी 
कायाालयाकडून खासगी र्व्यक्तीींना यापवूी करण्यात आललेे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्या अनरु्ींगाने ननषपाददत करण्यात आलेल्या र्ाडपेट्टटयाींच्या 
दस्तावर, वा्पपत्र आदेशावर मदु्राींक शलु्क अदा करणे आवश्यक आहे परींत ुसदर 
दस्ताींना, वा्पपत्राींवर मदु्राींक शलु्क अदा केले नसल्याचे मदु्राींक जिल्हार्धकारी, 
रायगड याींच्या अहवालावरुन स्पष् झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनरु्ींगाने 
शासनाचा महसलु बडुवणाऱयाीं सींबींर्धत दोर्ी अर्धकारी व कमाचाऱयाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बाळासाहेब थोराि : (१), (२), (३) व (४)  होय. हे खरे आहे. 
(५) सदर दस्ताींना मदु्राींक शलु्क अदा केल ेआहे फकीं वा नाही याींची पडताळणी 
करणेसाठी मा. जिल्हार्धकारी तथा जिल्हाननबींधक याींनी त्याींचेकडील पत्र क्र. 
मशा/िमीन/अ-२/माथेरान/दस्त नोंदणी/तपासणी/आदेश/२०२१, दद.१६.०९.२०२१ 
अन्वये सळमती गदठत केललेी आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि ल सुरिा रिि ि पयधिेिि याांना प्रलांबबि िेिन 

िािि ने अदा िरण्याबाबि 
 (४६) * ३३४९९   श्र .मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्र मि  माधुरी समसाळ 
(पिधि ), श्र मि  श्िेिा महाल े (धीखली), श्र .ीांद्रिाांि (दादा) पाटील 
(िोथरुि) :  सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) रायगड, पालघर, रत्नार्गरी, ठाणे, मुींबई व मुींबई उपनगर हया जिल्हयाींसाठी 
एकूण २७३ सरुक्षा रक्षकाींच्या तसेच २३ पयावेक्षकाींच्या नेमणुका मत्सर्व्यवसाय 
ववर्ागामाफा त करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, समदु्र फकनाऱयाींवर पहारा देणा-या सरुक्षा रक्षकाींना मागील ४ 
मदहन्याींपासनू वेतन न ळमळाल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वळे 
आली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सरुक्षा रक्षकाींना तातडीने प्रलींबबत वेतन अदा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर योिनेकरीता सन २०२१-२२ या आर्थाक वर्ाात रु.१९९.६१ लक्ष 
इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला होता. सदर ननधीमधून सरुक्षा रक्षक व 
पयावेक्षक याींचे माहे िानेवारी, २०२१ त ेएवप्रल, २०२१ या मदहन्याींचे मानधन 
अदा करण्यात आल ेआहे. तद्नींतर या योिनेकरीता िुल,ै २०२१ च्या पावसाळी 
अर्धवेशनात मींिूर झालेल्या परुक मागणीमधील रु.३८८.०० लक्ष इतका 
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ननधीमधून सरुक्षा रक्षक व पयावेक्षक याींचे माहे, मे, २०२१ त ेऑक््ोबर, २०२१ 
या कालावधीतील मानधन अदा करण्यात आले आहे. उवाररत मानधनाकरीता 
सन २०२१ च्या दहवाळी अर्धवेशनात परूक मागणीद्वारे ननधीची मागणी ववत्त 
ववर्ागास करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि पांिप्रधान िृष  ससांीन ‘प्रति थेंब अधधि प ि’ योजनेिांगधि 

शिेिऱयाांना अनुदानाी ेिाटप िरण्याबाबि 
 (४७) *  ३२५७८   श्र .ददपि ीव्हाण (फलटण), श्र .अतनल पाटील (अमळनेर), 
श्र .यशिांि माने (मोहोळ), श्र .बबनराि सश ांदे (माढा), श्र .दौलि दरोिा (शहापरू), 
श्र मि  समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .ददलीप मोदहि-ेपाटील (खेि 
आळांदी), श्र .सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्र मि  सरोज आदहरे 
(देिळाली), श्र .अशोि पिार (सशरुर), श्र .बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), 
श्र .सतुनल भसुारा (विक्रमगि), श्र .सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), श्र .ीेिन िपेु 
(हिपसर), श्र .शखेर तनिम (धीपळूण) : सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या पींतप्रधान कृर्ी ळस ींचन ‘प्रनत थेंब अर्धक 
पीक’ या योिनेतींगात महाडीबी्ी पो ा्लच्या माध्यमातनू लॉ्री पध्दतीने समुारे 
२ लाख ४० हिार ३६६ शतेकऱयाींची सकु्ष्म ळसींचन योिनेसाठी ननवड करण्यात 
आल्याचे माहे िून, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनदुान वा्पाची लॉ्री माहे फेब्रवुारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान काढण्यात आली असनू समुारे २ लाख ४० हिार ३६६ शतेकऱयाींपैंकी 
केवळ २५,८२९ शतेकऱयाींनाच अनदुानाचे वा्प करण्यात आल े असल्याच े
आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवा जिल्हा कृर्ी अर्धकाऱयाींना फलोत्पादन सींचालक 
याींनी पत्र पाठवनू अनदुान ववतरणातील सींथ गतीबाबत नारािी र्व्यक्त करुन 
अनदुान वा्पाची कायावाही शीघ्रगतीने करण्याचे आदेश ददल ेअसल्याचे ददनाींक 
११ िून, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने उवाररत शतेकऱयाींना अनदुानाचे वा्प करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . दादाज  भसेु : (१) व (२) सन २०२०-२१ मध्ये पींतप्रधान कृवर् ळस ींचन “प्रनत 
थेंब अर्धक पीक” योिनेंतगात पदहली सींगणकीय सोडत माहे फेब्रवुारी २०२१ 
मध्ये पार पडली व तद्नींतरही सोडत प्रफक्रया राबवनू एकूण २,५१,४२४ 
लार्ार्थयांची ननवड करण्यात आली आहे. 
त्यापकैी ९१,४२३ लार्ार्थयांनी कागदपत्र े अपलोड केली असनू ९०,९१७ 
लार्ार्थयांना पवूासींमती देण्यात आली, पकैी ८६,५९७ लार्ार्थयांनी सींच बसवनु 
देयके सादर केली, त्यापकैी ८१,०९५ प्रकरणाींची मोका तपासणी करुन 
त े अनदुान ववतरणासाठी मींिूर केल ेआहेत. त्यापकैी ५२,९०१ लार्ार्थयांना रु. 
१००.३९ को्ी ननधी ववतरीत केला आहे व उवाररत लार्ार्थयांना ननधी ववतरणाची 
कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) व (४) सींचालक (फलोत्पादन) याींनी योिनेच्या अींमलबिावणीची गती 
वाढववण्याच्या दृष्ीन े सदर प्रशासकीय सचूना ददल्या असनू या प्रकरणी 
चौकशीची आवश्यकता नाही. 
   कें द्र शासनाच्या सचूनाींनसुार ननधी ववतरणाकररता PFMS प्रणालीवर SNA 
Account ची कायावाही झाली असनू उवारीत लार्ार्थयांना अनदुान ववतरीत 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल्हयाि ल नुिसानग्रस्त्ि शिेिऱयाांना  
वपि विम्याी  रक्िम समळण्याबाबि 

  

(४८) * ३५२११ श्र .ीांद्रिाांि ऊफध  राजुभयै्या रमािाांि निघरे 
(बसमि) :  सन्माननीय िृष  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल््यातील शतेीच्या वपकाींच ेमाहे िून त ेसप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
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त्यादरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु अतोनात नकुसान झाल ेअसनू यींदाच्या 
खरीप हींगामासाठी शतेकऱयाींनी मोठ्या प्रमाणात पीक ववम्याचे हप्त े र्रले 
असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेी वपकाींच्या नकुसानीबाबत एकूण २ लाख ११ हिार २४६ 
नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींनी ववमा कीं पनीकड ेतक्रारी करुन र्रपाई ळमळण्याची 
मागणी केली असल्याचे ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औींढा नागनाथ, कळमनरुी, सेनगाींव या तालकु्याींसह जिल््यातील 
फक्त ७९ हिार शतेकऱयाींच्या वपकाींच ेपींचनामे पणूा झाल ेअसनु सर्व्वा लाखापके्षा 
अर्धक शतेकऱयाींच्या वपकाींच ेसवेक्षण बाकी असल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दहींगोली जिल्हयातील शतेकऱयाींच्या वपक ववम्याची रक्कम दाव े
मींिूर करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना तातडीने नकुसान र्रपाई ळमळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
    दहींगोली जिल्हयात स्थाननक नसैर्गाक आपत्ती या बाबी अींतगात 
२,७८,१६१  पवुासचूना प्राप्त झाल्या असनू १०० ् क्के शतेकऱयाींच े सवेक्षण पणूा 
झाल ेआहेत. 
(४) योिनेअींतगात दहींगोली जिल्हयात स्थाननक नसैर्गाक आपत्ती या बाबी 
अींतगात १,३२,९९२ शतेकरी अिादाराींना नकुसान र्रपाई रक्कम रु. ४२.३४ को्ी 
ननजश्चत करण्यात आली असनू नकुसान र्रपाई ननजश्चत करण्यात आलेल्या 
शतेकऱयाींपकैी दद.२२.११.२०२१ अखेर ६५,५८० शतेकऱयाींना रु.२७.६८ को्ी 
नकुसान र्रपाई वा्प करण्यात आल ेआहे. उवाररत शतेकरी अिादाराींचे नकुसान 
र्रपाई ननजश्चतीची व वा्पाची कायावाही सरुु आहे.   
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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दहांगोली िे िनेरगाि नािा मागाधिर धान्य दिुानासाठी िाळ्या बाजाराि 
विक्रीसाठी जाि असलेला रि पििल्याबाबि 

  

(४९) * ३३५७५   श्र .िान्हाज  मटुिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) दहींगोली त ेकनेरगाव नाका मागाावर स्थाननक गनु्हे शाखेच्या पथकाने रास्त 
धान्य दकुानातील काळ्या बािारात ववक्रीसाठी िात असलेला धान्याचा ट्रक 
पकडला असल्याचे माहे िून, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त धान्याच्या ट्रकमध्ये ४६० पोत ेगहू पकडल्याचे दहींगोली 
ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गनु््याची नोंद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, राज्यात दहींगोली जिल््यातील स्वस्त धान्य दकुानावरील गहू व 
ताींदळू काळ्या बािारात ववकताना स्थाननक गनु्हे शाखेच्या पथकाने दहींगोली 
पोलीस ठाण्यात गनु्हा नोंदववला असल्याच े माहे िुल,ै २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत गनु्हा दाखल झाल्याची चौकशी करुन 
याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 
श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१), (२) होय, हे खरे आहे. मनोरा रोडवरील 
गोदामातनू स्वस्त धान्य दकुानाकरीता असलेला ४६० गर्व्हाच्या पोत्याींनी 
र्रलेला ट्रक काळ्या बािारात ववक्रीकरीता घेऊन िाताना ददनाींक ३१.०५.२०२१ 
रोिी कन्हेरगाव रोडवर दहींगोली पोलीसाींकडून कारवाई करून पकडण्यात आला 
आहे. 
   सदर प्रकरणी दहींगोली पोलीस ठाणे येथे ददनाींक ०१.०६.२०२१ रोिी ग.ुर.नीं. 
१२७/२०२१, कलम ३, ७ िीवनावश्यक वस्त ूअर्धननयम, १९५५ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) नसी त ेकडती रोडवर स्वस्त धान्य दकुानातील गर्व्हाचे २४ कटे्ट व ताींदळाच े
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२० कटे्ट असा माल वपकअप र्व्हॅन मध्ये आढळून आल्याने ददनाींक ०४.०७.२०२१ 
रोिी स्थाननक गनु्हे अन्वेर्ण शाखा, दहींगोली याींनी ददलेल्या फफयाादीवरून नसी 
नामदेव पोलीस ठाण्यात ग.ुर.नीं. ६४/२०२१ कलम ३, ७ िीवनावश्यक वस्त ू
कायद्यानसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४)  सदर दोन्ही प्रकरणात एकूण ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
ग.ुर.नीं.१२७/२०२१ मध्ये मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आल े
असनू ग.ुर.नीं.६४/२०२१ मध्ये पढुील तपास सरुु आहे. सदर प्रकरणात अर्धक 
परुावा हस्तगत करण्यासाठी तपास सरुू आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

येिला (जज.नासशि) िालुक्याि ल िलाठी मदहलेी  
तनयम िािलून बदली िेल्याबाबि 

 (५०) * ३३०८५   श्र मि  यासमन  यशिांि जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जि.नाळशक) तालकु्यातील तलाठी मदहलचेी ननयम डावलनू बदली 
केल्याप्रकरणी दाद मागण्यासाठी ती मदहला प्राींत अर्धकारी, येवला याींच्याकड े
गेली असता प्राींत अर्धकाऱयाींनी शरीर सखुाची मागणी केल्याचे ददनाींक १६ 
ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेआहे व तद्नसुार कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बाळासाहेब थोराि : (१) व (२) उप ववर्ागीय अर्धकारी, येवला जि.नाळशक 
याींच्या प्रशासफकय ननयींत्रणखालील तलाठी मदहलेने केलेल्या तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने जिल्हा मदहला तक्रार ननवारण सळमतीमाफा त चौकशी करण्यात आली 
आहे. सदर चौकशी सळमतीच्या ननषकर्ााच्या अनरु्ींगाने उप ववर्ागीय अर्धकारी, 
येवला याींचेववरुध्द ळशस्तर्ींगववर्यक कारवाई करण्याची कायावाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे पोसलसाांन  विशषे मोदहम आखनू अांमली पदाथध विक्री ि सेिन 
िरणाऱयाांना अटि िेल्याबाबि 

  

(५१) *  ३४०८७   श्र .प्रिाश फािपेिर (ीेंबरू), श्र मि  यासमन  यशिांि जाधि 
(भायखळा), श्र .प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्र .विश्िनाथ भोईर (िल्याण 
पजश्ीम) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ठाणे पोळलसाींनी ववशरे् मोदहम आखून अींमली पदाथा ववक्री तसेच सेवन 
करणाऱ याींववरुध्द ९३ गनु्हे दाखल करुन समुारे १४० िणाींना अ्क केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आरोपीींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीनसुार त्यात काय ननषपन्न झाल ेआहे, 
(३) असल्यास, त्यानसुार शासनाने सींबर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१), (२) व (३) पोलीस आयकु्त, ठाणे शहर याींनी सन 
२०२१ मध्ये माहे िानेवारी त ेनोर्व्हेंबर या कालावधीत एकूण १७५ गनु्हे दाखल 
करून त्यामध्ये एकूण २१८ आरोवपताींना अ्क केली आहे. सदर १७५ 
गनु्हयाींपकैी १३१ गनु्हयाींची दोर्ारोपपत्र ेमा. न्यायालयात सादर करण्यात आली 
असनू ४३ गनु्हे पोलीस तपासाधीन आहेत व १ गनु्हा शाबबत आहे. 
    पोलीस अधीक्षक, ठाणे(ग्रामीण) याींच्या कायाक्षते्रात सन २०२० मध्ये १ 
गनु्हा व सन २०२१ मध्ये ३ गनु्हे दाखल करण्यात आल ेअसनू त्यामध्ये एकूण 
७ आरोपी ननषपन्न झाल ेआहेत. त्यापकैी ५ आरोवपताींना अ्क करण्यात आलेली 
आहे व त्याींच्याववरूध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सुरुर (िा.िाई, जज.सािारा) येथ ल स्त्मशानभूम ि मुलीी   
अघोरी पूजा िेल्याबाबि 

  

(५२) * ३२९९०   िॉ.भारि  लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सरुुर (ता.वाई, जि.सातारा) येथील स्मशानर्मूीत मलुीची अघोरी पिूा 
करण्याबाबतचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नसेींदर्ाात शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेआहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, सदर घ्नबेाबत र्ईुंि पोलीस स््ेशन, जि.सातारा येथे ग.ुर.क्र. 
२२७/२०२१ महाराषट्र नरबळी आणण इतर अमानरु्, अननष् व अघोरी प्रथा व 
िादू् ोणा याींना प्रनतबींध व त्याचे समळू उच्चा्न करण्याबाबत अर्धननयम - 
२०१३ च ेकलम ३ (२) प्रमाणे सहा आरोपीींववरुद्ध गनु्हा दाखल करुन त्याींना अ्क 
करण्यात आली आहे. आरोपीींना िाळमन मींिूर झाला असनू त्याींच्याववरुध्द मा. 
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

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

नेरुळ (नि  मुांबई) येथ ल एिा पांधरा िषीय मुलीिर  
लैंधगि अत्याीार िेल्याबाबि 

  

(५३) * ३५६३५   श्र मि  मतनषा ीौधरी (ददहसर), श्र .प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
श्र .असमि साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र मि  माधुरी समसाळ 
(पिधि ) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) नेरुळ (नवी मुींबई) येथील एका पींधरा वर्ीय मलुीला इींिेक् शन देऊन बेशधु् द 
करुन दोन तरुणाींनी नतच् यावर लैंर्गक अत् याचार केल् याबाबतचा प्रकार ननदशानास 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर पीडडतचे् या मबैत्रणीनेच शीतपेयामधून दारु पािून नतला 
आरोपीींच् या ताब् यात ददल् याची मादहती ददनाींक १२ सप् ्ेंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
उक् त आरोपीींना अ्क करण् यात आली आहे काय, तसेच याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) सदर प्रकरणात फफयाादी याींनी ददलेल्या 
फफयाादीवरून नेरूळ पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ३२४/२०२१ र्ा.दीं.वव. कलम ३६३, 
३२८, ३४२, ३७६ (२) (आय), ३४, लैंर्गक अपराधापासनू बालकाींचे सींरक्षण 
अर्धननयम, २०१२ चे कलम ४, ८, १७, अननैतक र्व्यापार प्रनतबींध अर्धननयम, 
१९५६ कलम ४, ५ चे क, ख, ग, घ (एक) प्रमाणे ददनाींक ११.०९.२०२१ रोिी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, सदर गनु््याच्या तपासामध्ये वपडीत 
मलुीवर लैंर्गक अत्याचार झाल्याचे ननषपन्न झालेले नाही. 
(२) होय, वपडीतचे्या मबैत्रणीने ळशतपेयातनू गुींगीकारक पेय ददल्याचे आणण 
वपडीतसे ररक्षातनू घेऊन गेल्याचे साक्षीदाराींच्या िबाबातनू समोर आलेले आहे. 
(३) याबाबत नवी मुींबई आयकु्तालयाींतगात नेरूळ पोलीस ठाणे येथे ववधीसींघवर्ात 
बाळलका आणण दोन अज्ञात इसम याींचे ववरूध्द ग.ुर.क्र. ३२४/२०२१ र्ा.दीं.वव. 
कलम ३६३, ३२८, ३४२, ३७६ (२) (आय), ३४, लैंर्गक अपराधापासनू बालकाींच े
सींरक्षण अर्धननयम, २०१२ चे कलम ४, ८, १७, अननैतक र्व्यापार प्रनतबींध 
अर्धननयम, १९५६ कलम ४, ५ चे क, ख, ग, घ (एक) प्रमाणे ददनाींक 
११.०९.२०२१ रोिी गनु्हा नोंद केलेला आहे. 
    सदर गनु््यातील ववधीसींघवर्ात बाळलका दहस ददनाींक २०.१०.२०२१ रोिी 
ताब्यात घेऊन त्याच ददवशी मा. बालन्यायमींडळ, ळर्वींडी याींचे समोर हिर केल े
असता, मा. बालन्यायमींडळ, ळर्वींडी याींनी ददनाींक २८.१०.२०२१ रोिी  रू. 
७,०००/- िामीनावर मकु्त केल ेआहे. 
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    सदर गनु््यात ववधीसींघवर्ात बाळलका दहचेववरूध्द र्ा. द. वव. कलम ३६३, 
३२८, ३४२, ३४ अन्वये मा. बाल न्यायमींडळ, ळर्वींडी, जि. ठाणे येथ ेददनाींक 
१६.११.२०२१ रोिी दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

िासारिििली (जज.ठाणे) पररसराि सहाय्यि आयकु्ि, ठाणे मनपा 
याांच्यािर अनधधिृि फेरीिाल्याांन  प्राणघािि हल्ला िेल्याबाबि 

  

(५४) * ३२८९३   श्र .अब ू आजम  (मानखूदध सशिाज नगर), श्र .प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे), श्र .विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्ीम), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्र .प्रिाश फािपेिर (ीेंबरू), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), श्र .प्रिाप सरनाईि 
(ओिळा माजजििा) :  सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) कासारवडवली (जि.ठाणे) या र्ागात अनर्धकृत फेरीवाल्याींवर कारवाई 
करण्यास गेलेल्या ठाणे महापाळलकेच्या माजिवडा प्रर्ागाच्या सहाय्यक आयकु्त 
कजल्पता वप ींपळे याींच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आल्याचे ददनाींक ३१ 
ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सहाय्यक आयकु्त याींच्यावर झालेल्या हल्ल् यात त्याींची 
तीन बो्े तु् ली असनू त्याींच्यासोबत असलेले कमाचारीसदु्धा हल्ल् यात िखमी 
झाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ठाणे महानगरपाळलका क्षेत्रात माहे िानेवारी त ेिुल,ै २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ६० दठकाणी शासकीय-ननमशासकीय अर्धकारी-कमाचारी याींच्यावर 
अनर्धकृत फेरीवाल्याींनी हल्ला केल्याच्या घ्ना घडल्या असनू मागील ४ 
वर्ांमध्ये ६०५ िणाींवर हल्ल ेझाल ेआहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
सींबींर्धत आरोपीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) होय, 
      ठाणे महापाळलकेच्या माजिवडा प्रर्ागाच्या सहाय्यक आयकु्त श्रीमती. 
कजल्पता वप ींपळे याींच्यावर ददनाींक ३१ ऑगस््, २०२१ रोिी १८.३० वािता 
प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. सदर हल्यात श्रीमती. कजल्पता वप ींपळे याींची 
दोन बो्े तु् ली असनू डोक्याच्या डार्व्याबािसू मार लागला आहे. तसेच 
श्री.सोमनाथ पालवे याींचेवर देखील हल्ला झाल्याने त्याींचहेी एक बो् व हाताच्या 
मनग्ावरील बािूस दखुापत झालेली आहे. सदर प्रकरणात कासारवडवली 
पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.क्र.२९५/२०२१ र्ा.द.वव. क्र.३०७,३५३,३३२,३३३ सह कलम 
४,२५ र्ारतीय हत्यार कायदा, सह कलम ३७(१), १३५ महाराषट्र पोलीस 
अर्धननयम, १९५१ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू आरोपी याला 
अ्क करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात पढुील तपास सरुु आहे. 
(३) व (४) 
     ठाणे महापाळलका क्षेत्रात शासकीय-ननमशासकीय अर्धकारी-कमाचारी 
याींच्यावर अनर्धकृत फेरीवाल्याींनी हल्ला केल्याच्या घ्नाींवर केलेल्या कायावाही 
पढुीलप्रमाणे. 

वर्ा 
 

गनु्हे 
दाखल 

गनु्हे उघड हल्ले अ्क 
आरोपी कमाचारी अर्धकारी  

२०१८ ० ० ० ० ० 
२०१९ ३ ३ ३ ० ५ 
२०२० ० ० ० ० ० 

ऑक््ोबर, 
२०२१ पयतं 

२ २ २ १ ५ 

     सदर गनु््यातील सन २०१९ मध्ये तीन व २०२१ मध्ये दोन अस ेएकूण 
पाच गनु्हे दाखल असनू त्यामध्ये १० आरोपीींना अ्क करण्यात आल ेआहेत. 
     सदर गनु््यातील ४ गनु्हे न्यायप्रववषठ आहेत. पाच गनु््यातील १० 
आरोपीींपकैी सहा आरोपीींववरुद्ध फौिदारी प्रफक्रया सींदहता कलम १०७ प्रमाणे 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई उपनगराि ल मढ आयलांि, शाांि नगर (मालाि प.) येथ ल 
 एरांगल गािाि ल शासिीय जसमन िर अतिक्रमण  

िरुन आधथधि गैरव्यिहार िेल्याबाबि 
  

(५५) *  ३२७१३   श्र .सतुनल प्रभ ू (ददांिोश ) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या पजश्चम उपनगरातील मालाड (प.) मढ आयलींड, शाींतीनगर येथील 
एरींगल गावातील ळस्ी सर्व्हे क्र.१८०९ वरील २०२३ चौ.मी. क्षेत्रफळाची शासकीय 
िमीन फारुख प्ेल व अन्य र्व्यक्तीींनी अनतक्रमण करुन परस्पर इतराींना दीड 
को्ी रुपयास ववक्री करुन आर्थाक गरैर्व्यवहार  केल्याचे ददनाींक १२ िुल,ै २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शासकीय िमीनीचे सींरक्षण करण्याची िबाबदारी 
जिल्हार्धकारी याींची असताना सदर िमीनीवर अनतक्रमण करुन बेकायदा ववक्री 
झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, त्यानसुार जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी अनतक्रमण धारकाींवर 
कठोर कायदेशीर कारवाई करुन सदरहू िमीन तात्काळ शासनास िमा करण्याच े
आदेश ननगाळमत करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्र . बाळासाहेब थोराि : 
(१) व (२) मौिे एरींगळ गावातील न.र्.ूक्र.१८०९ (प)ै २०२३ चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या 
शासकीय िळमनीवर अनतक्रमण झाल्याची तक्रार जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर 
कायाालयास दद.२६/०२/२०२१ रोिी प्राप्त झाली आहे. 
(३) मौि ेएरींगळ, ता. बोरीवली येथील सर्व्हे नीं.१६, न.र्.ूक्र.१८०९ या शासकीय 
ळमळकतीवर अनतक्रमण करणाऱयाींववरुध्द र्ारतीय दींड सींदहता, १८६० मधील 
कलम ४४१ व ४४७ तसेच महाराषट्र पोलीस कायदा कलम १२० अन्वये ददनाींक 
१५/०७/२०२१ रोिी मालवणी पोलीस ठाणे येथे गनु्हा रजिस््र क्र.१०४६/२०२१ 
दाखल करण्यात आला आहे.   
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     तद्नींतर बहृन्मुींबई महानगरपाळलका, उप जिल्हार्धकारी, (अनत./ननषका.) 
मालाड-२, नगर र्मूापन अर्धकारी, गोरेगाींव व मालवणी पोलीस ठाणे याींनी 
ददनाींक १९/०७/२०२१ रोिी या शासकीय ळमळकतीवरील अनर्धकृत २ पक्की 
बाींधकाम ेव ४ गाळे ननषकाळसत केली  आहेत.  
    या शासकीय ळमळकतीवरील ननषकासनाच्या कारवाईनींतर सदर शासकीय 
ळमळकतीवर, “सदर ळमळकत ही शासकीय असल्याने, अनतक्रमण 
करणाऱयाींववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल” असा फलक लावण्यात 
आला आहे. त्याचप्रमाणे मोकळ्या झालेल्या शासकीय ळमळकतीच्या 
सींरक्षणासाठी ददनाींक १०/०९/२०२१ रोिी तारेचे कुीं पण घालण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही.  

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

राज्याि ल दहशििाद विरोध  विभागाि ल ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
 (५६) * ३२६३५   श्र .असमि साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .सांजय गायििाि 
(बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील दहशतवाद ववरोधी ववर्ागातील शींर्रहून अर्धक िागा ररक्त 
असल्याची मादहती माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ररक्त पदाींमध्ये िवळपास ५० पदे ही अर्धकारी दिााची , ५० 
हून अर्धक पदे ही कॉन्स््ेबल दिााची ररक्त आहेत तर मुींबई ए्ीएस दलात 
एकुण ०५ एसीपी दिााची अर्धकारी पदे असनू एकाही पदावर सध्या ननयकु्ती 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशी अींती उक्त 
ववर्ागातील ररक्त पदे तात्काळ र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहेत, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . ददलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) राज्यातील दहशतववरोधी पथकासाठी 
एकूण ७१३ मींिूर पदे असनू, त्यापकैी ५४१ पदे कायााजन्वत आहेत व  १७२ पदे 
ररक्त आहेत. सदरहू १७२ ररक्त पदाींमध्ये ११६ अर्धकारी व ५६ अींमलदाराचा 
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समावेश आहे.  
(३) व (४) पोलीस प्रशासनातींगात पदोन्नतीची सवा पदे र्रण्याच्या दृष्ीने 
कायावाही सरुु आहे. या र्व्यनतररक्त दहशतवाद ववरोधी पथकातील अींमलदाराींची 
ररक्त पदे र्रण्याबाबत सींबींर्धत पोलीस आयकु्त याींना ननदेश देण्यात आल े
आहे.  
 

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथे खाजग  सशििण  घेणाऱया सशििाने आठ 
िषाधच्या मुलीिर लैंधगि अत्याीार िेल्याबाबि 

 (५७) * ३४१२६   श्र .प्रिाश फािपेिर (ीेंबरू), श्र .प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 
श्र .विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्ीम), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), श्र .प्रिाप 
सरनाईि (ओिळा माजजििा) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) कल्याण (जि.ठाणे) येथे खािगी ळशकवणी घेणाऱ या एका ळशक्षकाने आठ 
वर्ााच्या मलुीवर लैंर्गक अत्याचार केल्याची तक्रार बािारपेठ पोलीस स्थानकात 
ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास नोंदववण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर ळशक्षकास पोलीसाींनी अ्क करुन त्याचेववरुद्ध कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, याबाबत बािारपठे (कल्याण) पोलीस ठाणे 
येथे ग.ुर.क्र. ३४५/२०२१ ददनाींक २२.०९.२०२१ रोिी गनु्हा नोंद करण्यात आला 
आहे. 
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(२) बािारपेठ (कल्याण) पोलीस ठाणे येथ ेदाखल ग.ुर.क्र. ३४५/२०२१ मध्ये 
आरोपीस ददनाींक २२.०९.२०२१ रोिी अ्क करण्यात आली असनू, ददनाींक 
१५.११.२०२१ रोिी मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आल ेआहे. 
(३) याबाबत बािारपेठ (कल्याण) पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ३४५/२०२१, 
बालकाींचे लैंर्गक अपराधापासनू सींरक्षण अर्धननयम, २०१२ च्या कलम 
७,८,१०,१२ अन्वये ददनाींक २२.०९.२०२१ रोिी गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

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

नागपूर जजल््याि ल ११ िषाांच्या मुलीच्या िौमायाधीा व्यिहार 
िेल्याप्रिरण  िारिाई िरण्याबाबि 

  

(५८) *  ३३००४   िॉ.भारि  लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जिल््यातील ११ वर्ांच्या मलुीच्या कौमायााचा प्रौढ ग्राहकाशी ४० 
हिार रुपयाींना र्व्यवहार केल्याप्रकरणी तीन मदहलाींना गनु्हे शाखेच्या पथकाने 
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै देहववक्रीत सहर्ागी असलले्या अनेक ्ोळ्या नागपरूात 
कायारत असनू शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास त्यानसुार अशा ्ोळ्याींवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने 
कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्र . ददलीप िळस-ेपाटील : (१) कोराडी पोळलस स््ेशन, नागपरू शहर येथ ेग.ु र. 
क्र ३१३/२०२१, र्ा. दीं. वव. कलम ३६६ (अ), ३७०, ३७० (अ), ३४, अननैतक 
र्व्यापार प्रनतबींध अर्धननयम, १९५६ चे कलम ३, ४, ५, ७ सह लैंर्गक 
अपराधापासनू बालकाींच ेसींरक्षण अर्धननयम, २०१२ च ेकलम १७ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू त्यात ३ मदहला आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे. 
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(२) व (३) नागपरू पोलीस आयकु्तालय आणण नागपरू पोलीस अर्धक्षक याींच्या 
कायाक्षेत्रात देह ववक्रीत सहर्ागी असलेल्या ्ोळ्या कायारत नाहीत. लपनू छपनू 
अननैतक मानवी र्व्यापार करण्याच्या प्रकारास आळा घालण्यासाठी प्रनतबींधात्मक 
उपाययोिना म्हणून छाप ेघालनू कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

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