
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०३ माचच, २०२२ / फाल्गनु १२, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधचन, दगु्धव्ययिसाय वििास, 

क्रीडा ि यिुि िल्याण मांत्री 
(४) िृवि, माजी सनैनिाांचे िल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्ययिसाय, बांदरे मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३१ 
------------------------------------- 

 
 

परभणी जजल््यातील गांगाखेड मतदार सांघात ग्रामीण ि शहरी भागात 
मोठ्या प्रमाणात होत असलेले अिैध गैरिारभार 

 (१) *  ३९४५९ श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेड) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परभणी जिल्हयात ग्रामीण व शहरी भागात मोठया प्रमाणात वाळू उपसा, 
िुगार, म्का, अनाधिकृत व्यवसाय सरुु असनू स्थाननक पोलीस प्रशासन 
गनु्हेगाराींना सींरक्षण देत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू अविै गरैकारभार बींद करण्याबाबत पोलीस अधिक्षक व 
गहृ मींत्री, महाराषर राज्य याींना स्थाननक लोकप्रनतननिी (गींगाखेड) याींनी ननवेदन 
देऊन वारींवार मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी अविै गरैकारभार बींद करण्यासींदभाशत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) अविै गरैकारभार बींद करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींकडून ननवेदने 
प्राप्त झालेली आहेत. 
(३) परभणी जिल्हा पोलीसाींकडून सन २०२१ मध्ये अविै वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर २३८ केसेस करुन ३३९ आरोपीींना व सन २०२२ मध्ये ५५ केसेस 
करण्यात येऊन एकूण ४१ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
   तसेच सन २०२१ मध्ये िुगार / म्का खळेणाऱया गनु्हेगाराींवर ५०२ केससे 
करुन एकूण १३५२ आरोपीींना व सन २०२२ मध्ये ५५ केसेस करुन एकूण १६२ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसमत (जज.हहांगोली) येथे हळदी वपिाांिर पडलेल्या िरपा रोग ननयांत्रत्रत 

िरण्यासाठी िृिी अधधिाऱयाांनी िायचिाही न िेल्याबाबत 
 (२) * ३९९४४ श्री.चांद्रिाांत ऊफच  राजुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत) : 
सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) वसमत (जि.हहींगोली) येथे गेल्या काही वर्ाशपासनू हळदीच्या लागवडीत वाढ 
झाल्याने हळदीचे मोठया प्रमाणात उत्पादन झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, पाऊस थाींबल्याने हळदीची वाढ होताना अचानक माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान हळदीवर करपा नावाच्या रोगाचा प्रादभुाशव वाढल्याने 
शतेकऱयाींनी बरुशी व कक्कनाशके फवारुनही शतेकऱयाींचा हिारो रुपयाचा खचश 
वाया गेल्याचे हदनाींक ८ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी हळद उत्पादक शतेकऱयाींना शतेी वपके सरुक्षक्षत व 
सींवधिशत राहण्यासाठी व वपकाींवरील रोग ननयींत्रत्रत करण्यासाठी कृर्ी ववभागातील 
अधिकाऱयाींकडून शतेकऱयाींना सल्ला व मागशदशशन करण्यात आले 
नसल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार हळदी 
उत्पादक शतेकऱयाींना आधथशक मदत करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
      कृर्ी ववदयापीठाच्या मागशदशशनानसुार करपा रोगाचे ननयींत्रण करण्यात 
आले असनू हळदीची काढणी अदयाप सरुु झालेली नाही. परींत,ु उत्पादनात १० 
त े२० ्क्के घ् येण्याची शक्यता आहे. त्यामळेु हिारो रुपये खचश वाया गेला 
म्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     कृर्ी ववदयापीठ/कृर्ी ववज्ञान कें द्र याींच्या मागशदशशनानसुार नानािी 
देशमखु कृर्ी सींिीवनी प्रकल्पाींतगशत ४१ शतेीशाळामध्ये व क्षेत्रीय 
अधिकारी/कमशचारी याींच्यामाफश त हळद वपक लागवड तींत्रज्ञानबाबत वळेोवेळी 
मागशदशशन करण्यात आल ेआहे.  तसेच माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये राज्यस्तरीय 
हळद पररर्दमध्ये याबाबत ववर्य तज्ञामाफश त मागशदशशन करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अक्िलिोट ि दक्षिण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातून जाणाऱया 
राष्ट्रीय महामागाचच्या भूसांपादन प्रकक्रयेत अननयममतता झाल्याबाबत 

 (३) * ३९९४७  श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट) :  सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अक्कलको् व दक्षक्षण सोलापरू (जि.सोलापरू) तालकु्यातनू िाणाऱया राषरीय 
महामागाशच्या भसूींपादन प्रकियेत अननयममतता झाल्याने उप जिल्हाधिकारी तथा 
प्राींत अधिकाऱयाींना शासनाने माहे िून, २०२१ त ेम,े २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननलींत्रबत केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अधिकाऱयाींच्या ननलींबनाचा चौकशी अहवाल अदयापपयशत 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त चौकशी अहवाल प्रलींत्रबत असताना तसेच या ननलींत्रबत 
अधिकाऱयाींवर कारवाई होणे आवश्यक असताना त्या अधिकाऱयाींची पनु्हा 
शासनाने नेमणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी दोर्ी अधिकाऱयाींवर तसेच ननलींत्रबत अधिकाऱयाींचा 
चौकशी अहवाल अप्राप्त असताना त्याींची नेमणकू करणाऱया अधिकाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) सोलापरू- गलुबगाश या राषरीय 
महामागाशच्या रस्त्याच्या भसूींपादनामध्ये अननयममतता झाल्याबाबत       
मा.लोकप्रनतननिी याींच्याकडून उपववभागीय अधिकारी ि.२, सोलापरू,        
जि. सोलापरू याींच्याववरुध्द प्राप्त तिारीच्या अनरु्ींगाने त्याींना शासन आदेश 
हदनाींक १०/०६/२०२१ अन्वये शासन सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले. 
      उपरोक्त तिारीच्या अनरु्ींगाने ववभागीय आयकु्त पणेु याींच्याकडून प्राप्त 
अहवालाच्या अनरु्ींगाने तत् कालीन उपववभागीय अधिकारी ि.२, सोलापरू,     
जि. सोलापरू याींच्याववरुध्द म.ना.से (मशस्त व अवपल) ननयम १९७९, च्या ननयम 
८ अन्वये शासन ज्ञापन हदनाींक १०/१२/२०२१ अन्वये ववभागीय चौकशीची 
कायशवाही सरुु करण्यात आली आहे. 
       सामान्य प्रशासन ववभाग शासन ननणशय हदनाींक ०९/०७/२०१९ मिील 
तरतदुी ववचारात घेऊन तत् कालीन उपववभागीय अधिकारी ि.२, सोलापरू,    
जि. सोलापरू याींना त्याींच्याववरुध्दच्या ववभागीय चौकशीच्या ननणशयाच्या अधिन 
राहून शासन आदेश हदनाींक १५/१२/२०२१ अन्वये सेवेत पनु:स्थावपत करुन 
त्याींना सींवगाशतील ररक्त पदावर पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

 िाांबा (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथे ग्रामपांचायती नजीि पठारपाडयातील 
आहदिासी नागरीिाांची दगडखाणीने शतेजमीन नापीि होत असल्याबाबत 
 

(४) *  ३७९३१   डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) काींबा (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथे ग्रामपींचायतीिवळ दगडखाणीत केल्या 
िाणाऱया ब्लाजस् ी्ंगमळेु पठारपाडयातील आहदवासीींच्या घराींच्या मभ ींतीींना तड े
िाऊन कोसळण्याची मभती असल्याने नागररकाींना कडाक्याच्या थींडीत लहान 
मलुाींसह अींगणात झोपावे लागल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खाणीमिील िुळीमळेु पाडयातील शतेिममनी नापीक होत 
असल्याने दगडखाणीववरोिात कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थाींनी पत्रादवारे 
मखु्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना ववनींती करुनही कोणतीच कायशवाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
दगडखाणीववरुध्द कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अशा प्रकारचे पत्र प्राप्त झालेले नाही. 
 

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

नागोठणे (जज.रायगड) आझाद मोहल्ला येथे बेिायदा गोिांश माांसासह 
पाच आरोपीांना अटि िेल्याबाबत 

(५) * ३८५२२   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राजेंद्र पाटणी 
(िारांजा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि 
शहर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती माधुरी ममसाळ 
(पिचती) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  
 

(१) नागोठणे (जि.रायगड) आझाद मोहल्ला येथे पोमलसाींनी ९५० ककलो बेकायदा 
गोवींश माींसासह पाच आरोपीींना हदनाींक १६ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शहरात ९५० ककलो गोवींश माींस, एक वपकअप जिप, ्ा्ा 
इीं्ा कीं पनीचा छो्ा े्ंपो, तीन िीवींत गायी, इलेक्रॉननक विनका्ा, स््ीलची 
सरुी असा ६ लाख ५८ हिार ७३० रुपयाींचा माल हस्तगत करण्यात आला, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानरु्ींगाने जिल््यात अन्यत्र ककती हठकाणी छापे ्ाकून ककती 
िणाींना अ्क करण्यात आली व ककती गायीींची सु् का करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. नागोठणे पोलीस ठाणे, ता.रोहा,       
जि.रायगड येथे सदर घ्नबेाबत पाच आरोपीींववरुद्ध हदनाींक १६/१/२०२२ रोिी 
ग.ुर.ि.८/२०२२ दाखल करण्यात आला असनू त्याींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) या अनरु्ींगाने हदनाींक ४/२/२०२२ रोिी नेरळ पोलीस स््ेशन येथे २ आरोपीींना 
अ्क व ३ गायीींची सु् का करण्यात आली असनू ग.ुर.ि. २७/२०२० अन्वये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. मागील सहा महहन्याींत आिममतीपयतं 
जिल््यात वेगवेगळ्या हठकाणी एकूण १६ छापे ्ाकून २४ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असनू २४ गायीींची सु् का करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यात खननिमच विभागािडून खजानासाठी  
रॉयल्टीचा िापर िरण्याबाबत 

 (६) *  ३८५७९   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खननकमश ववभागाकडून परवानगी घेऊन मरुुम, गट्टी, प्रेशर 
इत्यादीसाठी मोठमोठ्या खाणी फोडल्या िातात व त्यासाठी देण्यात येणारी 
रॉयल््ी (महसलू) त्याच हठकाणी ववकास कामासाठी वापरणे आवश्यक असताना 
बऱ याच भागात त्याचा वापर केला िात नसल्याचे वारींवार ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त खाणी फोडताना वाहतकूीस होणाऱ या िड वाहनाींमळेु त्या 
भागातील रस्त्याींची अत्यींत दरुावस्था होऊनही रॉयल््ी वापरली िात नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) महाराषर गौण खननि उत्खनन 
(ववकास व ववननयमन) ननयम, २०१३ मिील तरतदुीनसुार मरुूम, धगट्टी इत्यादी 
गौण खननिावर शासन अधिसचूीत करील असे स्वाममत्विन आकारण्यात येत.े 
गौण खननिावर आकारण्यात येणारी ही स्वाममत्विनाची रक्कम ज्या 
हठकाणावरून गौण खननिाचे उत्खनन केले आहे त्याच हठकाणी ववकास 
कामासाठी वापरण्याबाबतची तरतदु महाराषर गौण खननि उत्खनन (ववकास व 
ववननयमन) ननयम, २०१३ मध्ये नाही. 
      तथावप, स्वाममत्विनावर १०% रक्कम आकारून ती जिल्हा खननि 
प्रनतषठाण मध्ये वगश केली िात.े ही रक्कम सींबींधित ववकास कामावर वापरण्याच े
ननयोिन जिल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीमाफश त केले िात.े 
 

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

बाशी (जज.सोलापूर) येथे एिा युििाने सामान्य रहहिाशी  
जनतेची फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(७) *  ३८४९३   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.समाधान अिताड े (पांढरपरू), श्री.राजेंद्र राऊत 
(बाशी), श्री.राजु (बाबा) जयिांतराि आिळे (हातिणांगले) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बाशी (जि.सोलापरू) येथ ेएका यवुकाने तीन ववत्तीय सींस्था स्थापन करुन 
रािकीय, सामाजिक, व्यापारी उदयोिक, अधिकारी, पत्रकार आहद सामान्य 
लोकाींकडून शअेर बािारातील गुींतवणुकीवर नतप्ीने परताव्याचे आममर् दाखवनू 
फसवणूक करुन कोट्याविी रुपयाींची माया िमवनू कु्ुींत्रबयाींसमवेत फरार 
झाल्याचा प्रकार हदनाींक १७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास 
आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शहरातील फसववणाऱया त्या यवुकाींववरुद्ध दररोि 
फसवणूकीच्या तिारीची नोंद करण्यात येत असनू आतापयतं ७८ िणाींनी बाशी 
पोलीसाींकड ेतिार दाखल केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची पोलीसाींनी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकर्श काय आहेत, त्यानसुार यवुकाने ककती लोकाींची फसवणकू करुन एकूण 
ककती ननिी िमा केल्याची माहहती तपासात ननदशशनास आली आहे, 
(४) असल्यास, त्यानसुार पोलीसाींनी आरोपीस अ्क करुन कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) आरोपी ववशाल अींबादास फ्े याने तीन ववत्तीय 
सींस्था स्थापन करुन गुींतवणूकदाराींना िादा रकमेच्या परताव्याचे आममर् 
दाखवनू गुींतवणकूदाराींनी गुींतवणूक केलेल्या रकमेचा अपहार केल्याचे ननषपन्न 
झाले आहे. 
(२) आरोपी ववशाल अींबादास फ्े याच्या ववरुध्द पोलीसाींकड े एकूण १३८ 
गुींतवणूकदाराींनी फसवणूक झाल्याची तिार केली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी बाशी शहर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं.२७/२०२२ भा.दीं.वव. 
कलम ४०९, ४१७, ४२०, ३४, सहकलम एम.पी.आय.डी.१९९९ चे कलम ३ अन्वये 
हदनाींक १४.०१.२०२२ रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर ववत्तीय 
सींस्थेमध्ये एकूण १३८ गुींतवणूकदाराींनी गुींतवणूक केलेल्या रु.३१,१२,३६,५२०/- 
इतक्या रकमेचा अपहार केल्याचे ननषपन्न झाले आहे. 
     सदर गनु््यातील ०३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सध्या तीनही 
आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपी कडून रु.४४,१७,६९०/- ककमतीच े
साहहत्य, सोन्याचे दाधगने व रोख रक्कम तसेच सींबींधित कागदपत्र िप्त 
करण्यात आली आहेत. एम.पी.आय.डी.,१९९९ या अधिननयमाींतगशत कारवाईच्या 
अनरु्ींगाने आरोपीींच्या मालमत्ताींची माहहती प्राप्त करुन घेण्याबाबतची कायशवाही 
करण्यात येत असनू अधिकचा तपास सरुु आहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
 

----------------- 
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राज्यातील शतेिरी पीि विम्यापासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(८) *  ३७६५८ श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(तळुजापरू), श्री.बबनराि मश ांदे (माढा), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 
श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेड), डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा), श्री.मांगेश चव्यहाण 
(चाळीसगाि), श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि), श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन), श्री.रोहहत पिार (िजचत जामखेड), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा), श्री.धधरज देशमखु (लातरू ग्रामीण), 
श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राम सातपतु े(माळमशरस) :  सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सवशत्र खरीप हींगामातील वपकापो्ी शतेकऱयाींनी ववववि वपकाींचा 
ववमा उतरववला असतानाही नसैधगशक आपत्तीमळेु झालेल्या नकुसानीबाबत ७० 
्क्के शतेकऱयाींना पीक ववम्याचे पसै ेअदयापही ममळाले नसल्याचे माहे िानेवारी 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना खरीप हींगामातील ननजश्चत 
केलेली नकुसान भरपाईची रक्कम हदनाींक २० डडसेंबर, २०२१ पवूी देण्याचे आदेश 
कृर्ी खात्याने ववमा कीं पन्याींना हदले असतानाही केवळ ३० ्क्के शतेकऱयाींनाच 
वपक ववम्याची रक्कम प्राप्त होणे, तसेच ववम्याचे पसैे न ममळाल्यामळेु पढुील 
रब्बी हींगामाच्या पेरणीवरही पररणाम होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी ववमा कीं पनीकडून शतेकऱयाींना मींिूर वपक ववमा 
रकमेच्या ववतरणामध्ये देखील गरैव्यवहार आढळून आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यनुनक फाऊीं डशेन या सींस्थेमाफश त वपक ववमा योिनेसींदभाशत 
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तयार करण्यात आलेल्या अहवालात ६६ ्क्के शतेकऱयाींना वपक ववम्याचा लाभ 
ममळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ववमा कीं पन्याींची कायाशलये बींद असणे, कीं पनीने हदलेली 
मल ींक चालत नसणे, कीं पनी प्रनतननिीींचे फोन लागत नसणे व कृर्ी ववभागाच्या 
कायाशलयात अधिकारी दाद देत नसणे या अडचणीींमिून शतेकऱयाींची सु् का 
करण्यासाठी शासनाने ववमा कीं पन्याींववरुद्ध तसेच कृर्ी ववभागाच्या 
अधिकाऱयाींववरुध्द कणखर भमूमका घेण्याची गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी वपक ववमा खालील क्षेत्र वाढववण्यासींदभाशत तसेच 
ववमा कीं पन्यावर ननयींत्रण ठेवनू शतेकऱयाींचे दावे तातडीने ननकाली काढण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
     प्रिानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप हींगाम २०२१ मध्ये हदनाींक 
१४.०२.२०२२ अखेर योिनेच्या मागशदशशक सचूनेनसुार स्थाननक नसैधगशक आपत्ती 
या बाबी अींतगशत राज्यात ४२.२९ लाख शतेकऱयाींच्या पवूशसचुना प्राप्त झाल्या, 
त्यापकैी ३८.३० लाख पात्र शतेकरी अिशदाराींना नकुसान भरपाई रक्कम        
रु.२३६१.८४ को्ी ननजश्चत करण्यात आली असनू ३५.३० लाख शतेकरी 
अिशदाराींना रक्कम रु.२१८८.०८ को्ी वा्प करण्यात आले आहेत. उवशररत 
नकुसान भरपाई वा्पाची कायशवाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) द यनुनक फाउीं डशेन या सींस्थेच्या दवारे पींतप्रिान पीक ववमा योिना 
महाराषर: एक मलु्यमापन या अहवालामध्ये ६६ ्क्के शतेकरी वपक ववमा 
योिनेच्या लाभापासनू वींधचत राहहले आहेत, असे नमदू केले आहे. तथावप, 
वस्तजुस्थतीनसुार राज्यातील योिनेत सहभागी झालेल्या शतेकऱयाींपकैी ४३ ् क्के 
शतेकऱयाींना वपक ववमा योिनेचा लाभ ममळालेला आहे. 
(५) प्रिानमींत्री वपक ववमा योिनेअींतगशत शतेकरी,  लोकप्रनतननिी याींचे माफश त 
सातत्याने नकुसान भरपाई न ममळणे/कमी ममळणे, ववमा कीं पनी कडून प्रनतसाद 
न ममळणे, ववमा कीं पनी कडून वपक पींचनामे वेळेत न होणे, बँकाींमाफश त 
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शतेकऱयाींच ेअिश न जस्वकारणे, ववमा कीं पनीस माहहती सादर करताींना बँकाींमाफश त 
त्रु् ी राहणे / ववलींब होणे, ववमा कीं पनी माफश त रक्कम प्राप्त झाल्यानींतरही 
बँकाींमाफश त लाभार्थयांना ववहहत कालाविीत अदा न करणे इ. प्रकारच्या तिारी 
प्राप्त होत असतात. कृवर् ववभागास प्राप्त झालेल्या तिारीींवर तातडीने कायशवाही 
होणेचे दृष्ीने पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(६) कें द्र शासनाचे मागशदशशक सचुनेनसुार खरीप हींगाम २०१७ पासनू 
योिनेअींतगशत शतेकरी सहभाग राषरीय वपक ववमा पो श्लदवारे ऑनलाईन 
पध्दतीने सहभाग करण्यात येत आहे. तसेच योिनेत सहभागी होण्यासाठी 
प्रचार/प्रमसध्दी व बठैकाींचे आयोिन करण्यात येत.े शतेकरी स्वत:, आपले 
सरकार सेवा कें द्र अथवा बँकेमाफश त अिश करु शकतात. तसेच, 
अींमलबिावणीमध्ये अडचणी येऊ नयेत व प्राप्त तिारीींचे त्वरीत ननराकरण 
होण्यासाठी तालकुा, जिल्हा, ववभागीय आयकु्त तसेच राज्यस्तरावर सममतीची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे.   
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात जागा आणण सदननिाांसह खरेदी-विक्री व्ययिहाराच ेदयु्यम 

ननबांधिाांनी मजीनुसार मालमत्ताांच ेमुल्याांिन िेल्याबाबत 
 (९) *  ३७८०३   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), 
श्री.ममहीर िोटेचा (मलुुांड), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.लक्ष्मण 
जगताप (धचांचिड), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु 
िॅन्टोन् मेंट), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक कोट्याविीच्या िागा, सनहदकाींसह ववववि प्रकारच े
खरेदी-वविी व्यवहार दस्त करताना आकारल्या िाणाऱया मदु्राींक शलु्कासाठी 
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अधिकार नसतानाही काही दयु्यम ननबींिकाींनी मिीनसुार मालमत्ताींचे मलू्याींकन 
केल्याचा प्रकार हदनाींक ११ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु राज्याच्या महसलुाला ककमान १००० को्ी रुपयाचा 
फ्का बसल्याने अशा व्यवहारात बडुालेले मदु्राींक शलु्क वसलू करण्याचे आदेश 
नोंदणी व मदु्राींक शलु्क ववभागाने हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधिकार नसतानाही ज्या काही दयु्यम ननबींिकाींनी मिीनसुार 
मालमत्ताींचे मलू्याींकन केले त्याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश़् उद् ावत नाही. 

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

जळगाांि जजल्हयातील नानाजी देशमुख िृवि सांजजिनी प्रिल्प या 
योजनेअांतगचत अनुदान प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

 (१०) *  ३९३६३  श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.मशरीि 
चौधरी (रािेर) : सन्माननीय िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात िागनतक बँकेच्या अथशसहाय्याने राबववण्यात येत असलेल्या 
नानािी देशमखु कृवर् सींजिवनी प्रकल्प (पोकरा) या योिनेअींतगशत शतेकरी 
ग्ाींना हदलेल्या लाभाच्या (पाईप खरेदी, हठबक तरु्ार मस ींचन सींच खरेदी, 
फळबाग लागवड, शडेने् / पॉमलहाऊस उभारणीत मिमुक्षक्षका पालन, शतेतळे 
इ.) अनदुाने मागील ४ त े५ महहन्याींपासनू  प्रलींत्रबत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िळगाींव जिल््यातील ६४३० शतेकऱ याींचे समुारे ४४.६८ को्ी अनदुान 
प्रलींत्रबत असल्याचे हदनाींक १७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत अनदुान प्राप्त होण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) नानािी देशमखु कृवर् सींिीवनी प्रकल्पाींतगशत िळगाव जिल््यातील 
प्रकल्प गावाींमिून वयैजक्तक लाभाच्या बाबीींसाठी शतेक-याींचे ९२,२५१ अिश प्राप्त 
झाले होत,े त्यापकैी ७५,२०४ अिांना पवुशसींमती देण्यात आली होती. त्यापकैी 
३१,८६९ अिासंाठी रु.१८५.७६ को्ी ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला होता. 
उवशररत ८,८३५ अिांसाठी रु.६३.१२ को्ी प्रलींत्रबत अनदुान प्रकल्पासाठी परुवणी 
मागणीदवारे अनतररक्त तरतदू  मींिूर झाल्यानींतर उपलब्ि करून देण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) ि विटा (जज.साांगली) येथील २७ अश्िशक्तीची 
(एचपी) िीजदर सिलत बांद िेल्याबाबत 

 (११) * ३७९६२ श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अननल बाबर (खानापरू) : 
सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील २७ अश्वशक्तीपेक्षा िास्त िोडभार असलेल्या वस्रोदयोग 
उदयोगाींची वीिदर सवलत बींद करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच इचलकरींिी (जि.कोल्हापरू) व वव्ा (जि.साींगली) येथील २७ 
अश्वशक्ती (एचपी) वरील वीि िोडणी असणा-या यींत्रमागिारकाींच्या वीि 
सवलतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी नसलेल्या यींत्रमागिारकाींना दपु्प् वीित्रबल 
आल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु राज्यातील समुारे १० हिार यींत्रमागिारकाींना या 
ननणशयाचा फ्का बसला असनू ऑनलाईन व ऑफलाईनची अ् रद्द करुन     
२७ अश्वशक्ती (एचपी) वरील सवश कारखानदाराींना सवलतीच्या दरात वीि 
दयावी अशी मागणी राज्यातील यींत्रमागिारक सींघ्नाींच्या प्रनतननिीनी हदनाींक 
१४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास वस्त्रोदयोग मींत्री, महाराषर राज्य 
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याींच्याकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त मागणीसींदभाशत शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे 
काय व त्यानसुार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अस्त्लम शखे : (१), (२), (३) व (४) महाराषर राज्याचे वस्त्रोदयोग िोरण 
२०१८-२३ अन्वये वस्रोदयोग घ्काींना वीि सवलत शासनाने शासन ननणशय 
हदनाींक २१/१२/२०१८ अन्वये पासनू लाग ूकेलेली आहे. सदर वीि सवलत लाग ू
होणेसाठी सवश वस्रोदयोग घ्काींना शासनाकड ेनोंदणी करणे आवश्यक आहे. 
त्यामळेु सदर नोंदणी करण्याकरीता २७ अश्वशक्ती वरील यींत्रमाग िारकाींना 
वेळोवेळी मदुत देण्यात आली होती. मागील ३ वर्ाशपासनू वारींवार मदुतवाढ देऊन 
देखील या घ्काींतील फार थोड्या उदयोगाींनी शासनाकड ेनोंदणी केली होती. 
शासन ननणशय हदनाींक २२/१०/२०२१ नसुार ि ेप्रकल्प ववहहत मदुतीत शासनाकड े
प्रस्ताव सादर करणार नाहीत त्या प्रकल्पाींची वीि सवलत बींद करण्याचा ननणशय 
घेण्यात आला आहे. त्यामळेु ज्या उदयोगाींनी शासनाकड ेनोंदणी केलेली नव्हती 
त्याप्रकल्पाींची वीि सवलत  थाींबववण्याच्या सचुना आयकु्त वस्त्रोउदयोग याींनी 
हदनाींक २९/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये महाववतरणला हदलेल्या आहेत. त्यामळेु ज्या 
प्रकल्पाींनी शासनाकड ेववहहत मदुतीत प्रस्ताव सादर केले नाहीत त्याींची िानेवारी 
२०२२ या महहन्याचे वीि देयके, शासनाकडून ममळणारी ववि सवलत विा न 
करता पणुश रक्कमेची आलेली आहेत. त्यामध्ये २७ अश्वशक्तीच्या वरील व २०० 
अश्वशक्तीच्या आतील यींत्रमाग उदयोगाींचा देखील समावेश होता. २७ 
अश्वशक्तीच्या वरील व २०० अश्वशक्तीच्या आतील यींत्रमाग उदयोगाींची 
थाींबववण्यात आलेली वीि सवलत पनु्हा सरुू करावी याबाबत शासनास यींत्रमाग 
उदयोगाींच्या ववववि सींघ्ना तसेच लोकप्रतीनीींची ननवेदने शासनास प्राप्त झाली 
होती. सदर उदयोगास येणा-या अडचणी तसेच शासनास प्राप्त होणारी ननवेदने 
याबाबत साकल्याने ववचार करून सदर प्रकल्पाींची थाींबववण्यात आलेली वीि 
सवलत पनु्हा सरुू करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. त्यानसुार कायशवाही 
करण्याच्या सचुना आयकु्त (वस्रोदयोग), याींना हदनाींक ०७/०२/२०२२ रोिीच्या 
पत्रादवारे देण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु २७ अश्वशक्तीच्या वरील व २०० 
अश्वशक्तीच्या आतील या प्रकल्पाींची वीि सवलत पनु्हा सरुू करण्यात आली 
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आहे.   
(५) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
िृिी उद्योग महामांडळात शतेिऱयाांना अिजारे िाटप खरेदीत झालेल्या 

गैरव्ययिहारात ननितृ्त अधधिाऱयाांचा समािेश असल्याबाबत 
 (१२) * ३८२७९ श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि), श्री.ननलेश लांिे 
(पारनेर), श्री.चांद्रिाांत ऊफच  राजुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.मांगेश चव्यहाण 
(चाळीसगाि) : सन्माननीय िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शासनाच्या अींधगकृत कृर्ी उदयोग महामींडळामाफश त राज्यातील शतेकऱयाींना 
वा्प करण्यात येणाऱया अविारे खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्याच े
हदनाींक ३० डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, त्याप्रकरणी चौकशी करुन या गरैव्यवहारामध्ये महामींडळाच्या 
सेवेतनू ननवतृ्त झालेल्या १० वररषठ अधिकाऱयाींचा समावेश असल्याचे तसेच 
अन्य १८ अधिकाऱयाींना माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान नो्ीसादेखील 
पाठववण्यात आल्याच ेननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशी प्रकियेस काही ननवतृ्त अधिकाऱयाींनी हरकत घेतली 
असनू चौकशी करावयाची असल्यास ननवतृ्त अधिकाऱयाींची न करता, कामावर 
असलेल्या अधिकाऱयाींची करुन त्याींचेवर कारवाई करावी, अशी त्याींची मागणी 
आहे तथावप, शासकीय सेवेत असणाऱयाींनी तसेच ननवतृ्त झालेल्या अधिकारी व 
कमशचारी याींची चौकशी करण्याबाबत कायदयाची अडचण येणार नसल्याचे 
शासनाचे िोरण आहे हे लक्षात घेता याबाबत कोणती भमूमका वा ननणशय घेतला 
आहे. तर दसुरीकड ेघो्ाळे करणारे सेवेत असोत वा नसोत, त्याींची चौकशी 
करण्यास कायदा आडकाठी आणणत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, हे 
लक्षात घेता, शासनाने याबाबत कोणती भमूमका वा ननणशय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. तथावप, महाराषर कृवर् उदयोग ववकास 
महामींडळाचे ववभागीय कायाशलय, अहमदनगर येथे कायशरत असलेले अधिकारी / 
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कमशचारी याींचेकडून ववतरक व लाभाथी ग्राहकाींकडून येणाऱया रोख रक्कमेची 
अफरातफर होऊन अपहार झालेला आहे.   
(२) सदर अपहार प्रकरणी २१ अधिकारी/ कमशचारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
देण्यात आली आहे. तसेच ३ अधिकारी/ कमशचारी याींना सेवेतनू बडतफश  करण्यात 
आलेले आहे. वरील २१ पकैी दोन अधिकाऱयाींच ेननिन झाले आहे. मतृ अधिकारी 
वगळून एकूण १९ अधिकारी/ कमशचारी याींची डडसेंबर २०२१ मध्ये ववभागीय 
चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) अपहार प्रकरणामध्ये समावेश असलेल्या अधिकारी / कमशचारी याींचेवर 
ननलींबन/ बडतफश  तसेच कारणे दाखवा नो्ीस देवनू ववभागीय चौकशी सरुु 
करण्यात आली आहे. ननवतृ्त अधिकारी याींनी त्याींचेवर कारवाई न करण्याची 
मागणी केली आहे. परींत ुशासकीय ननयमाींमध्ये असलेल्या तरतदूीच्या अनरु्ींगाने 
महामींडळ स्तरावर कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

विरार ते अमलबाग येथे मॉडले िॉररडॉर होण्याबाबत 
 

(१३) *  ४०२८६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) ववरार त ेअमलबाग मल््ी मॉडले कॉररडॉरसाठी (MMC) पनवेल (जि.रायगड) 
तालकु्यातील मौि ेननताळे, वावींिे, ननतळस या गावाींतील सींपाहदत करण्यात 
येणा-या िममनीींची मोिणी शतेकऱ याींना ववश्वासात घेतल्यामशवाय करण्यात येव ू
नये अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान उपववभागीय अधिकारी, पनवेल याींच्याकड ेननवेदनादवारे केली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ववरार त ेअमलबाग कॉररडॉर या महामागाशमळेु बाधित होणाऱ या 
उक्त ववभागातील शतेकऱ याींनी िममनी देण्यास ववरोि दशशववला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी सींपादीत करण्याच्या िममनीींच्या मोबदल्यात 
ककती रक्कम व भाव ननजश्चत करण्यात आला हे शतेकऱयाींना अवगत न करता 
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भमूापनाला सरुूवात केल्याने शतेक-याींच्या पनुवशसनाबाबत शासनाने कोणतीच 
भमूमका घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ववरार-अमलबाग मल््ी 
मॉडले कॉररडॉरसाठी सींपाहदत करण्यात येणा-या शतेक-याींच्या िममनीींच्या 
मोबदल्यात योग्य मोबदला देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) होय, 
(२) बािीत शतेकऱयाींना भसूींपादीत िमीनीचा मोबदला कोणत्या दराने हदला 
िाईल या बाबत सींभ्रम असल्याने मोिणीस ववरोि दशशववल्याचे प्रशासकीय 
बठैक घेऊन सींभ्रम दरू करण्यात आला आहे. 
(३) महाराषर महामागश अधिननयम १९५५ चे कलम १५ प्रमाणे प्रारींमभक 
अधिसचूना प्रमसध्द झाल्यानींतर दर ननजश्चत करण्याची कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(४) भसुींपादन, पनुवशसन व पनुशस्थापना करताींना वािवी भरपाई ममळण्याचा व 
पारदशशकतचेा हक्क अधिननयम २०१३ चे कलम २६ त े३० नसुार िममनीच े
बािारमलु्य ननजश्चत करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य व्ययिसाय मशिण ि प्रमशिण विभागाच ेसहसांचालि याांनी 
पाच लाखाांची लाच माधगतल्याबाबत 

 (१४) *  ३७६७५   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरखेड), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्रीमती लताबाई 
सोनिणे (चोपडा) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय: 
 (१) महाराषर राज्य व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण ववभागाचे सहसींचालक याींना 
े्ंडर जस्कन इीं्रनॅशनल अ ॅकॅडॅमी व त्याअींतगशत येणाऱ या ववववि कोसनसना 

अींनतम मींिूरी देण्यासाठी ५ लाखाींची लाच माधगतल्याप्रकरणी लाचलचुपत 
प्रनतबींिक ववभागाकड े (एसीबी) े्ंडर जस्कन इीं्रनॅशनल अ ॅकॅडॅमीने तिार 
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केल्यानींतर हदनाींक ४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास लाचलचुपत 
प्रनतबींिक अधिकाऱयाने रींगेहाथ पकडल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लाच घेणारे व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सहसींचालक 
याींच्या घराची व कायाशलयाची लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने घेतलेल्या 
झाडाझडतीत १ को्ी ५९ लाख १० हिार रुपये ककींमतीची बेहहशोबी सापडलेल्या 
मालमत्तते सोन्याची नाणी, त्रबस्की्े, दाधगणे अस ेएक ककलो ५७२ गॅ्रम विनाच े
दाधगणे तसेच एकूण ८० लाख ६३ हिार ५०० रुपयाींची रक्कम सापडली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत सींबींधित अधिकाऱ याींची चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, 
    सींबींधित लोकसेवकाववरुध्द भ्रष्ाचार प्रनतबींि अधिननयम १९८८, कलम ७ 
अन्वये गनु्हा नोंद ि. ०१/२०२२ नोंद करुन त्याींना हदनाींक ०५.०१.२०२२ रोिी 
अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) आरोपी लोकसेवक याींच ेघरझडती दरम्यान रोख रक्कम रु. ७९,६३,५००/-,  
१ ककलो ५७२ गॅ्रम सोने व सोन्याच े दाधगने  ( ककीं मत रु. ७४,८१,७४५/-) तसेच 
७ ककलो ५०० गॅ्रम विनाची चाींदी (ककीं मत रु. ४,६५,०००/-) व घरातील सवश 
साहीत्यासह एकुण  रु. १,७३,३४,७६५/- ची मालमत्ता ममळून आली. 
(३) भ्रष्ाचार प्रनतबींि अधिननयम, १९८८ च्या कलम ७ अन्वये दाखल ग.ुर.ि. 
०१/२०२२ मध्ये सींबींधित लोकसेवकास अ्क करण्यात आली असनू सदर गनु्हा 
लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाकड ेतपासािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील महामागाचसाठी जमीनी अधधग्रहीत झाल्यास ममळणारा 

मोबदला िमी िरण्याच्या ननणचयाबाबत 
 (१५) *  ३८००९   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.मोहन मत े (नागपरू 
दक्षिण), श्री.सममर मेघे (हहांगणा), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), डॉ.बालाजी 
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किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगेश चव्यहाण (चाळीसगाि), श्री.सांजय जगताप 
(परुांदर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.मसध्दाथच 
मशरोळे (मशिाजीनगर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा), श्री.नरेंद्र भोंडिेर 
(भांडारा), श्री.मशरीि चौधरी (रािेर), श्री.पथृ् िीराज चव्यहाण (िराड 
दक्षिण) :  हदनाांि - रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि मधील प्रश्न क्रमाांि ३६६५२ ला हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महामागाशसाठी िमीन अधिग्रहीत झाल्यास ममळणारा मोबदला 
घ्ववण्याचा ननणशय शासनाने घेतला असनू हदनाींक १४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास शासनाच्या महसलू ववभागाने घेतलेल्या शासन ननणशयानसुार 
भखूींडिारकाींना राज्य आणण राषरीय महामागाशसाठी कृर्ी िममनीचे अधिग्रहण 
झाल्यास २० ् क्के आणण अकृर्ीक िममनीच ेअधिग्रहण झाल्यास ६० ् क्के कमी 
मोबदला देण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी भखूींडाचा मोबदला ननजश्चत करताना रेडीरेकनरचे दर 
देखील २० ्क्के कमी करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या उक्त ननणशयामळेु भखूींडिारकाींत नारािी पसरल्याने 
राज्य आणण राषरीय महामागाशसाठी भसूींपादनात अडथळा ननमाशण होण्याची दा् 
शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य आणण राषरीय महामागश भसूींपादनासाठी २० त े६० ्क्के 
कमी मोबदला देण्याच्या ननणशयाचा शासन पनुववशचार करून भसूींपादनाच्या 
मोबदल्यात वाढ करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) कें द्रीय रस्त ेपररवहन व महामागश मींत्रालयाने 
केलेल्या ववनींतीच्या अनरु्ींगाने राज्यातील ववदयमान राषरीय व राज्य महामागश 
सन्मखु िमीनी व ववकास ननयोिन आणण प्रादेमशक ननयोिन क्षते्रातील त्रबगर 
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कृर्ी दर असणाऱया िममनीींच्या भसूींपादनाकरीता गणुक घ्क “एक” करण्याचा 
ननणशय शासन अधिसचुना हदनाींक ०५.१०.२०२१ अन्वये घेण्यात आला आहे. व 
त्याअनरु्ींगाने राषरीय व राज्य महामागश सन्मखु िमीनीच्या भसूींपादन प्रकरणी 
मोबदल्याच्या रकमेची पररगणना करताना अवलींबावयाच्या कायशपद्धतीबाबत 
हदनाींक १४ िानेवारी, २०२२ रोिी शासन ननणशय ननगशममत करण्यात आला आहे. 
त्यामळेु नव्याने भसूींपादन करण्यात येणाऱया प्रकल्पाची ककींमत वािवी राहावी 
या उद्देशाने िममनीचा मोबदला काही अींशी कमी होईल. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर येथे डामळांब बागाांच्या नुिसानीच ेपांचनामे  

िरुन भरपाई देण्याबाबत 
 (१६) * ४०७६४   श्री.सभुाि देशमखु (सोलापरू दक्षिण) : सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू येथे डामळींबाच्या बागा रोगराई व ककडीमळेु िोक्यात आल्यामळेु  
८० ्क्याहून अधिक बागा नाहीशा झाल्या असनू ३५ हिाराींपकैी ५ त े७ हिार 
डामळींब क्षते्र राहहले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अस्मानी सींक्ाींमळेु डाळीींब बागाींच्या नकुसानीचे 
पींचनामे करुन भरपाई दयावी, अशी मागणी शतेकऱयाींकडून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी डामळींब उत्पादक शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) अींशत: खरे आहे. 
    सोलापरू जिल््यात डामळींब फळवपकाचे सरासरी ४७००० हेक््र इतके क्षेत्र 
आहे. सदरच्या क्षते्रामध्ये तलेक् डाग, मररोग व खोड पोखरणारा भुींगेरा (वपन 
होल बोरर) तसेच अनतवषृ्ीमळेु काही बागा दरवर्ी कमी होत असतात. 
त्याचवेळी िवळपास तवेढ्याच क्षते्रावर नवीन लागवड होत असत ेम्हणिचे वर 
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नमदु केलेले सरासरी क्षते्र ह्कुन आहे. मागील दोन वर्ाशत पावसामळेु 
वातावरणातील आद्रतचे े प्रमाण वाढुन डामळींब बागावर कीड रोगाचा प्रादभुाशव 
वाढलेला आहे, याबाबत कृवर् ववभाग, सेंहद्रय डामळींब सींशोिन कें द्र केगाव 
सोलापरु, कृवर् ववज्ञान कें द्र सोलापरू/ मोहोळ व कृवर् ववदयावपठ याींच ेमाफश त 
उपरोक्त कीडरोगाींचे ननयींत्रणाबाबत शतेकऱयाींना मागशदशशन करण्यात आलेले 
आहे. त्यामळेु रोगाचा प्रादभुाशव ननयींत्रणात आहे. 
(२) अशा प्रकारचे कोणतहेी ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेअमभलेखात हदसनू येत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धगरमा ररयल इस्त्टेट (जज.बुलढाणा) या िां पनीने मोठ्या प्रमाणात  

लाखो रुपयाांची फसिणूि िेल्याबाबत 
 (१७) *  ४०२०९ श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) धगरमा ररयल इस््े् (जि.बलुढाणा) या कीं पनीने मोठ्या प्रमाणात परतावा 
देण्याचे आममर् दाखवनू ४,२६९ ठेवीदाराींची तब्बल ८ को्ी ६० लाख रुपयाींची 
फसवणूक केल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी ककती िणाींना अ्क करण्यात आली आहे व त्याींचेवर 
कोणत्या कलमाींन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्ररकणासींदभाशत कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) होय, अींशत: खरे असनू सदरची फसवणकू बाबत 
माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, बलुढाणा शहर येथ े४ आरोपी ववरुध्द गनु्हा 
नोंद ि.७०/२०१८ कलम ४०६, ४२०, ३४ भा.दीं.वव. प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. या चार आरोपी पकैी दोन आरोपीना अ्क करण्यात आली आहे. 
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(३) सदर गनु्हयाच्या तपासात आता पयतं ९५ साक्षीदाराींचे िबाब नोंदववण्यात 
आले असनू आता पयतं १७० कीं पनीचे एिी्ं  ननषपन्न झाले आहेत. सदर 
कीं पनीच्या एिीं् लोकाींनी त्याींच्या माफश त ४,२७९ ठेवीदाराींनी सन २०१० त ेसन 
२०१८ दरम्यान गररमा ररयल इस््े् अॅण्ड अलाईड मलमी्ेड, गररमा होम्स अॅण्ड 
फामश हाऊसेस मलमी्ेड व साथी मल््ीस््े् िेडी् सोसाय्ी 
मध्ये रु.८,६३,२७,६७३/- ची गुींतवणूक केल्याचे ननषपन्न झाले आहे.  
    सदर गनु्हयात ठेवीदाराींची सींख्या लक्षात घेवनू ठेवीदाराींच े हहतसींबिी 
त्याींच्या ठेवीींचे स्वींरक्षण करुन त्याींना परतावा ममळवनू देणे कररता गनु्हयात 
MPID ACT चे कलम ३ हे समाववष् करण्यात येऊन कलम ४ प्रमाणे 
उपववभागीय दींडाधिकारी, बलुडाणा याींची सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
जिल्हाधिकारी, बलुडाणा याींनी ननयकु्ती केली आहे.        
      गनु्हयातील नमदू कीं पन्याचे सींचालक आरोपी याींचे ववरुध्द महाराषरात 
सोलापरु-०१, िालना-०१, परभणी -०३, औरींगाबाद शहर-०१, विाश-०१, 
बलुडाणा-०१ अशा जिल्हयात एकुण ०८ गनु्हे तसेच मध्यप्रदेश, झारखींड या 
राज्यात गनु्हे दाखल आहेत. 
    नमदू कीं पन्याववरुध्द पोलीस स््ेशन था्ीपरुा, ग्वामलयर, मध्यप्रदेश येथ े
गनु्हा दाखल असनू येथील जिल्हाधिकाऱयाींनी मालमत्ता सींरक्षक्षत केलेली आहे. 
या प्रकरणी प्रकरण िमाींक ७९८/२०१८ हे सत्र न्यायालय ग्वामलयर येथ ेसरुु 
आहे.  
     उक्त प्रकरणासींदभाशत कारवाई करीता चावडी सोलापरू शहर, 
जि.  सोलापरू गनु्हा  ि २५५/२०१८ भादींवव कलम ४०६, ४०९, ४२०,१२० 
आणण  सहकलम ३, ४ एम.पी.आय.डी.  १९९९ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावानसुार महाराषर शासन रािपत्र हदनाींक १५/०४/२०२१ अन्वये अधिसचूना 
काढुन महाराषरातील २८ मालमत्ता िप्त करण्याच ेव  ०९ बँकाचे खात ेकिि 
करण्याचे आदेश देऊन उपववभागीय अधिकारी, सोलापरू -२ याींची सक्षम 
अधिकारी म्हणुन ननयकु्ती केलेली आहे.  
     गनु्हयाचा तपास करुन आरोपी ववरुध्द दोर्ारोपपत्र  ववशरे् न्यायालयात 
दाखल करण्याची कारवाई सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बोरज (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे गोिांशातील दोन पाळीि 
जनािराांची हत्या झाल्याबाबत 

 (१८) *  ३७९८६   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरि (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथे गोवींशातील दोन पाळीव िनावराींची 
हदनाींक १७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास हत्या झाल्यामळेु तणावसदृश 
जस्थती ननमाशण झाली, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच अशाच प्रकारची घ्ना पीर लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथ ेमाहे 
िानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल्यानींतर िाळपोळ होवनू 
दींगलसदृश पररजस्थती ननमाशण झाली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बोरि येथील घ्नेप्रकरणी 
सींशयीत आरोपीींना अ्क करुन त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
आली आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची अत्यींत गींभीर व सींवेदनशील गनु््याींच्या 
तपासात हदरींगाई करणाऱया सींबींधित पोमलसाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) बोरि (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथ े हद.१७ 
िानेवारी, २०२२ रोिी गोवींशीय िनावराींचे अवशरे् आढळून आले होत.े तथावप, 
पोलीसाींनी तात्काळ पोहचून कायदेशीर कारवाई केल्यामळेु तणावसदृश्य जस्थती 
ननमाशण झाली नाही. 
(२) होय. 
(३) पोलीस स््ेशन खेड येथ ेग.ुर.ि. ३२/२०२२ भारतीय दींड सींहहता कलम ४२९, 
महाराषर प्राणी सींरक्षण अधिननयम, १९७६ कलम ५ (अ), ५(ब), ९ अन्वये अज्ञात 
इसमाींववरुद्ध गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू तपासािीन आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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मुांबईत महहलाांसांबांधीच्या गुन् ्याांच्या तपासाबाबत 
 िराियाच्या उपाययोजना 

 (१९) *  ३७८१७ श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), 
श्री.ममहीर िोटेचा (मलुुांड), श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), 
डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.जयिुमार रािल (मश ांदखेडा), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू, श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.अब ू
आजमी (मानखदूच मशिाजीनगर), श्री.मांगेश चव्यहाण (चाळीसगाि) : सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत गेल्या ११ महहन्यात महहलाींसींबींधित ५ हिार ५६ गनु््याींची नोंद 
झाली असनू यापकैी केवळ ३ हिार ९६८ गनु््याींची तपास करण् यात पोमलसाींना 
यश आल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये महहलाींच्या ववनयभींग प्रकरणी १ हिार ९२० गनु्हे नोंद 
झाले असनू ४८४ अल्पवयीन मलुीींसह ८२८ महहला ववकृत वासनेच्या मशकार 
झाल्याचे आढळून आले तसेच याप्रकरणी १ हिार ८ महहलाींच्या अपहरणाची 
नोंद पोलीस दफ्तरी दाखल झाली असनू यात ९९९ अल्पवयीन मलुीींचा समावेश 
असल्याचे कळत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मुींबईत दर हदवशी तीन अल्पवयीन मलुीींचे अपहरण होत असनू १४० 
मलुीींचा पोलीसाींनी शोि न लावण्याची माहहती हदनाींक ११ िानेवारी, २०२२ रोिी 
वा त्यासमुारास गनु््याींच्या आकडवेारीतनू समोर आली असनू माहे नोव्हेंबर 
मध्ये वा त्यादरम्यान ४८४ अल्पवयीन मलुी नरािमाींच्या वासनेच्या बळी 
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ठरल्याने दाखल गनु््यातील ११ गनु््याींचा तपास अदयापही पोलीसाींनी केला 
नसल्याचे समित,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महहलाींवरील वाढत्या अत्याचाराींसोबतच लहान मलेु, मलुीींवर 
लैंधगक अत्याचार आणण लैंधगक शोर्णासारख्या गनु््याींचे प्रमाण झपाट्याने 
वाढत असनू लहान मलेु, मलुी गनु्हेगाराींच ेलक्ष्य होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, मुींबईत महहलाींसींबींिीच्या गनु््याींचा तपास िास्तीत िास्त 
प्रमाणात व िलद गतीने होण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) महहलासींदभाशत या काळात ५,१५४ गनु्हे दाखल 
झाले असनू त्यापकैी ४०६३ गनु्हे उघड झाले आहेत. 
(२) महहलाींचे ववनयभींगाचे १५४४ गनु्हे दाखल झाले असनू त्यापकैी १२५२ गनु्हे 
उघड झाले आहेत. 
   महहलाींसदभाशत अपहरणाची एकूण १०१० गनु्हे दाखल असनू त्यापकैी ८८४ 
गनु्हे उघड झाले आहेत. या कालाविीत बलात्काराच े३४४ गनु्हे दाखल आहेत. 
(३) या कालाविीत पोक्सो कायदयाींतगशत ४८४ गनु्हे दाखल असनू ४७३ गनु्हे 
उघड झाले आहेत. 
(४) नाही. 
(५) i) पोलीस आयकु्तालय, मुींबई अींतगशत महहला अत्याचार प्रनतबींि शाखा 
स्थापन केली आहे. सदर हठकाणी बलात्कार, अपहरण, ववनयभींग यासारख्या 
गींभीर गनु्हयाींसाठी तसेच हुींडाबळी, आत्महत्या, कौ्ुींबीक हहींसाचार याकरीता 
स्वतींत्र यनुन् आहे. 
ii) मुींबई शहरात महहलाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी मुींबई शहर महहला सरुक्षक्षतता 
पढुाकार योिना (Nirbhaya Safe City Project) हा उपिम राबववण्यात येत 
आहे. याप्रकल्पाींतगशत सावशिननक हठकाणी महहलाींवर होणाऱया अत्याचाराच्या 
घ्नाींवर पररणामकारक आळा घालण्याच्या दृष्ीने व त्याींच्या सरुक्षेसींदभाशत 
कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्यात येत आहे. 
 iii) महहलाींवरील अत्याचारासींदभाशत दाखल गनु्हयाबाबत ववशरे् तपास पथक 
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गठीत करण्यात आले आहे.   
iv) महहला व बालकाींवरील गींभीर गनु्हयाच्या तपासाबाबत ननयममतपणे 
कायशपध्दती व मागशदशशक सचूना ववतरीत करण्यात आल्या आहेत. तसेच गनु्हा 
दाखल केल्यापासनू ननगशती करेपयतं म्हणिचे दोर्ारोप सादर करेपयतं 
कशाप्रकारे अींमलबिावणी करावी याकरीता मानक कायशप्रणाली (SOP) िारी 
केली आहे. 
v) महहला पोलीस मदत कक्ष सवश पोलीस ठाण्याींमध्ये कायशरत असनू त्यादवारे 
महहला व मलुीींसदभाशत प्राप्त झालेल्या तिारी नोंदववणे, तपास करणे, अिश 
चौकशी करुन प्रनतबींिक कारवाई करणे व समपुदेशन करणे इत्यादी कायश केले 
िात.े 
vi) पोलीस ठाणे स्तरावर महहला पोलीस अधिकारी/ अींमलदाराची नेमणकु 
असलेली ननभशया पथक हे ववशरे् त्रबनतारी सींदेश वाहन गस्तीकरीता असनू 
ननयींत्रण कक्षाकडून प्राप्त तिारीवरुन ककीं वा प्रत्यक्ष गस्ती दरम्यान आढळून 
आलेल्या घ्नेवरून महहलाींकरीता तात्काळ मदत परूववली िात.े  यासरख्या 
ववववि उपाययोिना राबववण्यात येत आहेत. 
vii) महहला ववरोिी गनु््याींवर ननयींत्रण आणण्यासाठी सन २०२१ च्या हहवाळी 
अधिवेशनात शक्ती फौिदारी कायदे (महाराषर सिुारणा) वविेयक सींमत 
करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िुरखेडा (जज.गडधचरोली) ि आमगाि ि देिरी (जज.गोंहदया) येथे  

लाभाथी मसांचन विहहर योजनेच्या ननधीबाबत 
 (२०) * ३८६९१ श्री.सभुाि धोटे (राजूरा), श्री.सहसराम िोरोटे 
(आमगाि) : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) कुरखेडा (जि.गडधचरोली) येथे सन २०१९-२० या कालाविीत शासनाने िडक 
मसींचन ववहहर योिनेतींगशत १७०० शतेकरी लाभार्थयांना मस ींचन ववहहर मींिूर 
करण्यात आल्या तसेच अनेक महहन्याींचा कालाविी होऊनही १७०० लाभाथी 
ननिीच्या प्रनतक्षेत असनू ननिी अभावी बाींिकाम अिशव् जस्थतीत असल्याच े
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माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच आमगाव व देवरी (जि.गोंहदया) येथे शासनाने २०१९-२० या 
कालाविीत िडक मसींचन ववहीर कायशिम राबवनू अनेक पात्र लाभार्थयांनी 
मशवारात ववहीरीची कामे सरुु केल्यानींतर ननिीची तरतदू न झाल्यामळेु कामे 
अपणूश आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कालाविीतील िडक मसींचन ववहीर कायशिमाींतगशत प्रलींत्रबत 
असलेल्या देयकाींची एकूण रक्कम आमगाव तालकुा ३४,८८,७५७ व देवरी तालकुा 
९५,१५,४१३ प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन ववहीरीींच्या कामासाठी ननिीची तरतदू 
करुन लाभार्थयांची प्रलींत्रबत देयकाींची प्रनतपतूी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) होय हे अींशत: खरे आहे. ववभागाच्या हदनाींक ०६ 
फेब्रवुारी, २०१९ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये गडधचरोली जिल््यास १७०० मस ींचन 
ववहहरीींचा लक्षाींक देण्यात आलेला आहे. त्यापकैी, कुरखेडा तालकु्यामध्ये १५१ 
ववहहरी मींिूर करण्यात आलेल्या आहेत. मींिूर ववहहरीींपकैी भौतीकदृषट्या पणूश 
झालेल्या ३८ मस ींचन ववहहरीींकरीता रु. ५० लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आलेला 
आहे.  
(२), (३) व (४) होय हे खरे आहे. 
     ववभागाच्या हदनाींक ०६ फेब्रवुारी, २०१९ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये 
गोंहदया जिल््यास ११०० मस ींचन ववहहरीींचा लक्षाींक देण्यात आलेला आहे. 
त्यापकैी आमगाींव तालकु्यासाठी ११० मस ींचन ववहहरीींचा लक्षाींक व देवरी 
तालकु्याींकरीता १६० मस ींचन ववहहरीींचा लक्षाींक देण्यात आलेला आहे.   
      ववभागाच्या हदनाींक २५ िानेवारी, २०२२ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये 
गोंहदया जिल््यासाठी रु. ४६०.०० लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज् यातील मजच्ामाराांना मासेमारीला अनुदानीत  
डडझलेचा िोटा ममळण्याबाबत 

 (२१) *  ३७९०४   श्रीमती गीता जैन (ममरा भाईंदर), श्रीमती माधुरी ममसाळ 
(पिचती), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापरू), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मजच्छमार सहकारी सींस् थाींना सन २०२१-२०२२ या 
कालाविीकररता प्रनतनौका ३५,७०० मल्र डडझेल को्ा मींिुर केला असनू हदनाींक 
१ डडसेंबर, २०२१ त े३१ माचश, २०२२ पयतं उवशररत ४० ्क् के डडझेल कोट्यापकैी 
१२ ्क् के डडझेल को्ा मींिरु करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजच्छमाराींना नौकेच्या व मासेमारीच्या प्रकारानसुार १ एवप्रल त े
३१ म ेया कालाविीत ्प्प्या-्प्प्याने डडझेलचा हहस्सा (को्ा) वा्प केला 
िातो, तथावप हदनाींक १ िानेवारी, २०२२ त े ३१ माचश, २०२२ या शवे्च्या 
्प्प्यातील हहस्सा ववतरीत करण्यात आलेला नसल्याने मजच्छमार नौका 
मासेमारीकररता न िाता ककनाऱयावरच उ्या करण्यात आल्याने मजच्छमाराींच े
मोठ्या प्रमाणात नकुसान होऊन मासळीची आवक देखील घ्ली व दरवाढ 
झाल्याचे ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर डडझेल कोट्याला सींपणूश आधथशक वर्ांसाठी हदनाींक १ एवप्रल 
त े३१ माचश अखेर पयतं मींिरुी ममळावी अशी मागणी होत असल्याचे ननदशशनास 
आले असनू हदनाींक १ डडसेंबर, २०२१ त े३१ माचश, २०२२ पयशत उवशरीत असलेला 
४० ्क्के डडझेल को्ा ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सरुु असलेल्या कायशवाहीची सदय:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
,, 
श्री. अस्त्लम शखे : (१) व (२) हे, खरे नाही. 
       ववभागामाफश त प्रनतनौका ३५,७०० मल्र डडझले को्ा मींिूर करण्यात 
येत नसनू, शासन अ. शा. पत्र हद. १४ िानेवारी, १९९७ अन्वये मजच्छमार 
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सहकारी सींस्थाींना लागणाऱया डडझेलची कमाल मयाशदा ननजश्चत करण्यात आलेली 
आहे.  तसेच हदनाींक ३१.०३.२००८  रोिीच्या शासन ननणशयान्वये डडझेल 
परतावा मींिुर करावा, असे शासन आदेश आहेत. माहे डडसेंबर, २०२१ त ेमाहे 
माचश, २०२२ करीता ४० ्क्के डडझेल को्ा आयकु्त मत्स्यव्यवसाय याींच्या 
दवारा मींिुर करण्यात आला आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
      माहे, १ डडसेंबर, २०२१ त े३१ माचश,२०२२ या कालाविीकररता ववतरीत 
करणे मशल्लक असलेला उवशरीत ४० ्क्के डडझेल को्ा आयकु्ताींनी हदनाींक 
३०.११.२०२१ व हदनाींक ११.०१.२०२२ रोिीच्या आदेशान्वये पणुश को्ा ववतरीत 
केलेला आहे.           
(४) पणूश डडझेल को्ा ववतरीत केला आहे त्यामळेु कायशवाहीचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 

----------------- 
मराठिाडा डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर िृिी स्त्िािलांबन योजना ि त्रबरसा मुांडा 

िृिी क्राांती योजनेत विहहरीांच्या िामासाठी ननधी ममळण्याबाबत 
 (२२) * ३९१५२   श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मराठवाडा डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृर्ी स्वावलींबन योिना व त्रबरसा मुींडा 
कृर्ी िाींती योिनेत ववहहरीची काम ेहोत नसल्याने कोट्याविी रुपयाींचा ननिी 
जिल्हास्तरावर प्रलत्रब ींत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, राषरीय कृर्ी ववकास योिनेमध्ये ववहहरीींची कामे पणूश होऊनही देयके 
ममळत नसल्याने शतेकरी अडचणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रलींत्रबत ननिीच्याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही, 
     सन २०२१-२२ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृवर् स्वावलींबन योिनेतींगशत 
महाडीबी्ी पो श्लवर एकुण २७५०५ लाभार्थयांचे अिश कायशवाहीत आहेत. पकैी 
कामे केलले्या व देयके सादर केलेल्या सवश शतेकऱयाींना लाभ देण्यात आला आहे. 
तसेच इतर शतेकऱयाींना लाभ देण्याची प्रकिया सरुु आहे. तसेच सन २०२१-२२ 
मध्ये त्रबरसा मुींडा कृवर् िाींती योिनेतींगशत (क्षेत्रातींगशत) ६६९७ वत्रबरसा मुींडा कृवर् 
िाींती योिनेतींगशत (क्षेत्राबाहेरील) ५७१५ असे एकुण १२४१२ लाभार्थयाचंे अिश 
महाडीबी्ी पो श्लवर कायशवाहीत आहेत. पकैी कामे केलेल्या व देयके सादर 
केलेल्या सवश शतेकऱयाींना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच इतर शतेकऱयाींना लाभ 
देण्याची प्रकिया सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
       सन २०२०-२१ पासनु राषरीय कृवर् ववकास योिनेंतगशत अनसुधुचत 
िाती व अनसुधुचत िमाती प्रवगाशच्या शतेकऱयाींना नवीन मसींचन ववहीर 
बाींिण्यासाठी अथशसहाय्याचा प्रकल्प या योिनेतींगशत महाडीबी्ी पो श्लवर एकुण 
४३०४ लाभार्थयाचंे अिश कायशवाहीत आहेत.पकैी कामे केलेल्या व देयके सादर 
केलेल्या सवश शतेकऱयाींना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच इतर शतेकऱयाींना लाभ 
देण्याची प्रकिया सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.                                 

----------------- 
मुांबई पोमलसाांच्या अांमली पदाथचविरोधी पथिाने (एएनसी)  
सायन येथे २१ िोटी रुपयाांच ेहहरॉईन जप्त िेल्याबाबत 

 (२३) *  ३८७८५   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण 
पजश्चम), श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई पोमलसाींच्या अींमली पदाथशववरोिी पथकाने (एएनसी) सायन पररसरातनू 
२१ को्ी रुपयाींचे समुारे सव्वा सात ककलो हेरॉईन हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास िप्त केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती िणाींना अ्क करण्यात आली व त्याींचेववरुध्द 
कोणती कारवाई केली व त्यानसुार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे. 
   अींमली पदाथश ववरोिी कक्ष, ग.ुशा.,ग.ुअ.वव., मुींबई घा्कोपर यनुन्माफश त 
केलेल्या कारवाईमध्ये हदनाींक १९.१०.२०२१ रोिी ७ ककलो २०० गॅ्रम अींमली 
पदाथश अींदािे ककीं मत रू.२१,६०,००,०००/- हस्तगत करण्यात आला आहे. 
(२) अींमली पदाथश ववरोिी कक्षाच्या घा्कोपर यनुन्कडून करण्यात आलेल्या 
कारवाईमध्ये हद.१९.१०.२०२१ रोिी एका आरोपी महहलेस अ्क करण्यात आली 
आहे. सदर आरोपी महहलेववरूध्द ग.ुर.ि.९३/२०२१, कलम ८(क) सह २१(क) 
एन.डी.पी.एस कायदा, १९८५ अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला असनू ती सध्या 
न्यायालयीन कोठडीत आहे.     
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
आिी (जज.िधाच) येथील िदम हॉजस्त्पटलच्या बायोगॅस चेंबरमधनू मानिी 

ििट्या ि हाड ेसापडल्याबाबत 
 (२४) *  ३७६६३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.राजन साळिी (राजापरू), 
श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.हदपि चव्यहाण (फलटण), श्री.यशिांत माने 
(मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली), 
श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि 
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(भायखळा), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.लक्ष्मण 
जगताप (धचांचिड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी 
पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.राजु (बाबा) जयिांतराि आिळे (हातिणांगले), श्री.रईस 
शखे (मभिांडी पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आवी (जि.विाश) येथील कदम रुग्णालयात अविै गभशपात, भणृहत्या होत 
असल्याचा िक्कादायक प्रकार हदनाींक १० िानेवारी, २०२२ रोिी उघडकीस आला 
असनू, या प्रकरणी दोर्ीींवर आवी पोलीस ठाण्यात तिार नोंदववण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कदम रुग्णालय पररसरात बकेायदेशीरररत्या मल ींग ननदान व 
अविै गभशपात करुन गभशपातानींतर अभशकाींची रुग्णालय पररसरातील बायोगॅस 
चेंबरमध्ये ववल्हेवा् लावल्याच ेव बायोगॅस चेम्बरमिून पोमलसाींना ११ कवट्या 
व ५४ हाड ेतसेच ७१ हिार ७६४ मदुतबा्य और्िे व इींिेक्शन्स सापडल्याच े
चौकशी दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयात रािरोसपणे सरुु असणारा हा प्रकार आरोग्य 
ववभागातील अधिकाऱयाींच्या ननदशशनास देखील न येणे, तसेच या रुग्णालयाची 
तोपयतं कोणतीही तपासणी आरोग्य ववभागातील अधिकाऱयाींमाफश त झाली नसणे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी शासनाने दोर्ीींवर तसेच आरोग्य ववभागातील 
अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
     आवी, जि. विाश येथे अल् पवयीन मलुीचा वदैयकीय गभशपात करण् यात 
आल् याबाबत पोलीस स् थानक, आवी ता. आवी, जि. विाश येथे प्रथम खबर 
अहवाल हदनाींक ०९.०१.२०२२ रोिी (FIR) ि.००२५/२००२२ नोंदववण् यात आलेला 
आहे.    
(२) हे  खरे आहे. 
     सदर प्रकरणाच्या अनरु्ींगाने पोमलसाींना तपासणी दरम्यान कदम नसींग 
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होम, आवी, ता. आवी, जि. विाश मिून मदुतबा्य झालेल्या माला-एन गोळया,  
ऑक् सी्ोसीन इींिके् शन, डके् सा मलहीलेले इींिके् शन ममळून आले. तसेच कदम 
नसींग होम, आवी, ता. आवी, जि. विाश च् या पररसरातील बायोगॅस चेम् बरमिून 
कव्या व हाड ेपोमलसाींमाफश त िप्त करण्यात आले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
    वदैयकीय अधिक्षक, उपजिल् हा रुग् णालय, आवी याींनी कदम नसींग होम, 
आवी, ता. आवी, जि. विाश येथील सोनोग्राफी कें द्र व वदैयकीय गभशपात कें द्राची 
माहे मे २०२१ व ऑगस् ् २०२१ मध् ये तपासणी केलेली आहे. 
(४) याबाबत वदैयकीय अधिक्षक, उपजिल् हा  रुग् णालय, आवी याींनी पोलीस 
स् थानक, आवी याींना कळववल् यानसुार पोलीसाींनी हदनाींक १८.०१.२०२२ रोिी ि.  
४१/२०२२ अन् वये गनु् हा नोंदववला असनू पोमलसाींनी २ आरोपीींना अ्क केली 
आहे.  गनु्हयाींचा तपास चाल ूआहे.  
       गभशिारणापवूश व प्रसवपवूश ननदान तींञ े(मल ींग ननवडीस प्रनतबींि) कायदा 
१९९४ चे उल् लींघन केल् याबाबत २ आरोपी ववरुध् द मा. प्रथमवगश न् यायदींडाधिकारी 
न् यायालय, आवी, जिल् हा विाश येथे  ख्ला ि. ३१/२०२२ अन् वये ख्ला दाखल 
करण् यात आलेला आहे व सदर प्रकरण सध् या न् यायप्रववष ठ आहे.  
    सदर गनु््यातील आरोपी हे कीं ञा्ी तत् वावर उपजिल् हा रुग् णालय, आवी 
येथे स्त्रीरोग तज्ञ म् हणून कायशरत होत.े त्याींना मखु् य कायशकारी अधिकारी, जिल् हा 
पररर्द, विाश याींच् या  हदनाींक १७.०१.२०२२ रोिीच् या  आदेशान् वये कायशमकु् त  
केले आहे. 
(५) प्रश् नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील शासिीय रुग्णालयातील िैद्यिीय 
अधधिाऱ यािर एिा अज्ञात इसमाने गोळ्या घालून हत्या िेल्याबाबत 

 (२५) *  ३७८२२ श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.नामदेि ससाने (उमरखडे), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा) : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील रािराम प्रभािी उत्तरवार शासकीय 
रुग्णालयातील वदैयकीय अधिकारी याींची उमरखेड-पसुद रोडवर साकळे 
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ववदयालयासमोर एका अज्ञात इसमाने गोळ्या घालनू हदनाींक ११ िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्यासमुारास हत्या करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या भागात काही हदवसाींपासनू छत्रपती मशवािी महाराि याींच्या 
पतुळ्यावरुन तणावाची जस्थती ननमाशण झाल्यामळेु मोठ्या प्रमाणात पोलीस 
बींदोबस्त असतानाही भर दपुारी डॉक््राींवर गोळीबार करुन त्याींची हत्या झाली व 
हत्या करुन फरार झालेल्या गनु्हेगाराींना पकडण्यात पोलीसाींना अपयश आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी पोलीसाींनी ककती िणाींना अ्क केली आहे व त्याींचेवर 
कोणत्या कलमान्वये गनु्हे दाखल करण्यात आले आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन उमरखेड येथे ग.ुर.ि.१८/२०२२ कलम 
३०२, २०१, १२० (ब), १०९, २१२ भा.दीं. वव. सहकलम ३/२५, ३/२७ आमश ॲक्् 
तसेच अनसुधूचत िाती िमाती अत्याचार प्रनतबींिक कायदा अधिननयम, १९८९ 
चे कलम ३ (२) (व्ही)  अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर 
गनु्हयाच्या तपासातील एकूण ८ आरोपीींपकैी गनु्हयातील ६ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे उवशररत २ आरोपी फरार असनू त्याींचा शोि सरुु आहे. 
(४) सदर गनु्हयाचा सखोल तपास सरुु असनू तपासाअींती ननषपन्न होणाऱया 
बाबीींवरुन गनु्हयात आरोपीींववरुध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्याची 
तिवीि ठेवली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे औद्योधगि िसाहतीत घाति 

रसायनाांच ेरॅक्टर बेिायदेशीरररत्या पाकििं ग िेल्याबाबत 
(२६) * ४०२८९ श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम 

(अांधेरी पजश्चम) :सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) तळोिा (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथ े औदयोधगक वसाहतीत घातक 
रसायनाींचे रॅक््र बेकायदेशीरररत्या पाककंग केल्यामळेु नागररकाींच्या िीवाला 
िोका ननमाशण झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त औदयोधगक वसाहतीत पनवेल तहमसल कायाशलय व 
सींबींधित पोलीस ववभागाने २१ हिार मल्रचा िवळपास ३७ लाख रुपयाींचा 
पेरोलिन्य साठा असलेला रॅक््र िप्त करुन चालकास अ्क करण्यात आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित ववभागाच्या दलुशक्षामळेु घातक रसायनाींनी भरलेले रॅक््र 
बेकायदेशीरररत्या पाककंग करत असल्यामळेु भववषयात मोठ्या अपघाताला 
सामोरे िावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन दलुशक्ष करणाऱ या सींबींिीत 
ववभागाच्या अधिकाऱ याींवर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) तळोिा पोलीस ठाणे माफश त कारवाई 
करण्यात आलेली असनू हदनाींक २५/०१/२०२२ रोिी तळोिा पोलीस ठाणे गनु्हा 
रजि.ि.२४/२०२२, भा.द.वव.कलम २८५, ३३६ सह पेरोमलयम कायदा १९३४ च े
कलम ३, ४ व ७ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.       

     गनु््यातील आरोपी चालक सींसारीराम रािाराम यादव, रा.रामपरू, 
ता.लघवुा, जि.सलुतानपरू, राज्य उत्तरप्रदेश यास हदनाींक २५.०१.२०२२ रोिी 
अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) तळोिा वाहतकू शाखेकडून रहदारीस अडथळा होईल अशा पाककंग केलले्या 
वाहनाींवरील कसदूार वाहन चालकाींवर हदनाींक ०१.०१.२०२१ त े हदनाींक 
३१.०१.२०२२ पयतं मो्ार वाहन कायदा कलम १२२ अन्वये ५२४८ इतक्या केसेस 
ई चलनादवारे केल्या असनू भा.द.वव. कलम २८३ अन्वये ९९ कसरूदार वाहन 
चालकाींवर ४३ गनु्हे तळोिा पोलीस ठाणे येथे दाखल करण्यात आले असनू 
याबाबत ननयममत कारवाई सरुू असत.े 
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 (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.   
 

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

मुांब्रा (जज.ठाणे) येथील मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने 
उभारलेल्या घराांची बनािट िागदपत्र ेबनिून विक्री िेल्याबाबत 

 (२७) * ३७६७८   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.अब ू आजमी (मानखदूच 
मशिाजीनगर), श्री.रईस शखे (मभिांडी पिूच), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), 
श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींब्रा (जि.ठाणे) येथील मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने 
(एमएमआरडीए) उभारलेल्या घराींची बनाव् कागदपत्र ेतयार करुन परस्पर वविी 
केल्याप्रकरणी मुींब्रा पोमलसाींनी एका आरोपीस अ्क केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता अनेक सदननका 
वा्पाचे आदेश, तसेच मलहहलेले तब्बल ९९ बकुले्, १४ घराींच्या चाव्या, १८ 
ग्राहकाींच्या सदननकाींची कागदपत्र ेव स््ॅम्प पेपर पोलीसाींना सापडले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीसाींनी या प्रकरणी दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१), (२), व (३) होय, 
     मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुींब्रा येथ े
उभारलेल्या घराींची बनाव् कागदपत्र ेतयार करुन परस्पर वविी केल्या प्रकरणी 
मुींब्रा पोलीस ठाणे येथे हदनाींक ३१/१२/२०२१ रोिी ग.ुर.नीं.१२७१/२०२१ भा.द.वव. 
कलम ४२०,४६५,४६६, ४६८,४७१, ३४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
सदर प्रकरणात आरोपीींचे घरी शासकीय स््ॅम्प, बकुले्, घराच्या चाव्या, 
सदननकाींचे कागदपत्र,े एमएमआरडीए स््ीकर शी्, एमएमआरडीएच े ॲलो्ेड 
फ्लॅ्चे लॅममनेशन केलेले स्ीकफके् इत्यादी कागदपत्र ेसापडली आहेत. सदर 
गनु््यामध्ये एकूण सात आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू गनु््याचा 
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पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील नानाजी देशमुख िृिी सांजीिनी 
योजनेत अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्ययिहार  

(२८) *  ४०२७५   श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरुी) :  सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कळमनरुी (जि.हहींगोली) तालकु्यातील नानािी देशमखु कृर्ी सींिीवनी 
योिनेत दकुानदार व सींबींधित ववभागातील अधिकाऱ याींनी सींगनमताने 
गरैव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा दरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योिनेमध्ये हठबक, तरु्ार, मो्ार, पाईप आहदींचा योिनेतनू 
लाभ देताींना कुठल्याही अधिकृत परवानािारक दकुानदाराींकडून मींिूर झालेल्या 
योिनेची त्रबल िोडून योिनेचा लाभ देणे बींिनकारक असताींनाही सींबींधित 
ववभागाच्या अधिकाऱयाींनी बनाव् वविेत्याींची त्रबले मोठया प्रमाणात िोडून 
शतेकऱयाींना लाभ हदल्याचे ऑनलाईन दाखवनू योिनेच्या त्रबलात गरैव्यवहार 
केल्याचे ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी वाई, तरोडा, खापरखेडा, िानोरा (ि) वाकोडी, 
माळेगाींव त्रबबगव्हान, झरा, मशवनी (ख)ु, तपु्पा ढोलक्याची वाडी, ्ाकळी (का) 
या गावाींमध्ये योिनेचा लाभ देताींना सींबींधित अधिकाऱयाींनी सींगमताने 
अननयममतता करुन मोठा आधथशक गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराची चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार त्यात 
काय आढळून आले, तदृनसुार दोर्ीींववरुध्द कारवाई करण्याकरीता शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. दादाजी भसेु : (१) होय, श्री.गिानन प्रभाकर लामसनकर रा.कळमनरुी 
(जि.हहींगोली) व श्री.रािकुमार केवलमसींग िािव रा.सकुाळी याींनी हदनाींक     
१३ डडसेंबर, २०२१ रोिी जिल्हा अधिक्षक कृवर् अधिकारी, हहींगोली याींना 
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प्रकल्पाच्या कामात झालले्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत तिार अिश 
हदले होत.े  
(२), (३) व (४) दोन्ही तिारी तिारदाराींनी गरैसमिुतीतनू हदल्या असल्याने त्या 
परत घेत असल्याच ेपत्र, त्याींनी हदनाींक २२ डडसेंबर, २०२१ रोिी हदले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

डोंत्रबिली (पजश्चम) जज.ठाणे िोपर येथील खाडीतून मोठया प्रमाणात 
िाळूचा उपसा होत असल्याबाबत 

 (२९) *  ३८८२० श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण 
पजश्चम), श्री.अब ूआजमी (मानखूदच मशिाजीनगर), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी 
पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.रईस शखे (मभिांडी 
पिूच) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली (पजश्चम) (जि.ठाणे) कोपर येथील खाडीतनू रात्रीच्या वळेेस मोठया 
प्रमाणात वाळूचा उपसा होत असल्याने समुारे ३५ एकर क्षेत्र उध्वस्त झाल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास यासींदभाशत जिल्हाधिकारी ठाणे व तहमसलदार कल्याण याींचेकड े
अनेक वेळा तिार करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही.        
(२) व (३) डोंत्रबवली, कोपर आणण मुींब्रा येथे रोि अविैररत्या सक्शन पींप लावनू 
रेती उपसा सरुु असल्याबाबत आपले सरकार पो श्लवर हदनाींक ८/११/२०२१ रोिी 
तिार प्राप्त झाली होती. सदर तिारीच्या अनरु्ींगाने तहसीलदार, कल्याण याींनी 
हदनाींक २३/११/२०२१ रोिी ठाकुली रेतीबींदर येथून बािशच्या सहाय्याने कोपर 
खाडी त ेकोपर रेल्वे ब्रीि येथे पाहणी केली असता रेती उत्खनन करण्यासाठी 
वापरण्यात येणारे सक्शन पींप व बािनस आढळून आले नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



39 

राज्यात रासायननि खताांच्या किां मतीत िाढ झाल्याबाबत 
 (३०) *  ३७६६८   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) (िजैापरू), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.माधिराि पिार 
(हदगाि), श्री.हदपि चव्यहाण (फलटण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती 
लताबाई सोनिणे (चोपडा), डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय िृिी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रासायननक खताींच्या ककींमतीत ३० त े७० ्क्के वाढ झाल्यामळेु 
शतेकऱयाींच ेआधथशक नकुसान होत असनू खताींचा काळाबािार होत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त रासायननक खत,े यरुरया, पो्ॅश खताींचा काळाबािार होत 
असल्यामळेु शतेकऱयाींना दपु्प् दराने खत ेखरेदी करावी लागत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात डी.ए.पी. या रासायननक खताची मागणी शतेकऱयाींकडून 
वाढली असताना कृर्ी कें द्रचालक हे डी.ए.पी. या खतासोबत अन्य महागड ेखत 
शतेकऱयाींना मल ींककीं गने घ्यावे अशी सक्ती करुन कृर्ी चालकाींनी डी.ए.पी. चा 
साठा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रब्बी हींगामासाठी पेरणी केलेले गहु, हरभरा, ज्वारी,काींदा आदी 
पीकाींसाठी खताची मागणी वाढलेली असताना खताींच्या ककींमतीत वाढ झाल्याने 
अत्यल्प भिूारक व अल्पभिूारक शतेकऱयाींमध्ये अस्वस्थता ननमाशण झाल्याने 
खत उत्पादकाींनी राज्यात हदनाींक ६ िानेवारी, २०२१ रोिी घोवर्त केलेल्या 
दरानसुार खताींची वविी करण्याची मागणी कृर्ी मींत्री, महाराषर राज्य याींनी 
हदनाींक १६ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास कें द्र शासनाकड ेकेली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, खताींचे मल ींककीं ग व साठेबािी करणाऱया कृर्ी चालकाींवर कारवाई 
करणेसह अनतवषृ्ी व कोरोनाच्या सींक्ामळेु वपकाींच ेसरासरी उत्पन्न कमी 
झाल्याने शतेकऱयाींचे आधथशक नकुसान होत असल्याने खताींच्या ककींमती कमी 
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ककीं वा पवूशवत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(४) राज्यातील खताींच्या दराचा आढावा घेण्यास तसेच खताींच्या दरातील वाढ 
मागे घेण्यासाठी आवश्यक ननदनश प्रमसध्द करण्यास, तसेच, खताींचा सरुमळत 
परुवठा होण्यासाठी आणण शतेकऱयाींमध्ये खताींच्या सींतमुलत वापराला प्रोत्साहन 
देण्यासाठी खत उत्पादकाींना हद. ०६/१२/२०२१ रोिी घोवर्त केलेल्या दराींप्रमाणेच 
राज्यात खताींची वविी करण्याचे ननदनश देण्याची ववनींती हदनाींक १६/०१/२०२२ 
च्या पत्रान्वये कें द्र शासनास करण्यात आलेली आहे. 
(५) खताींवरील अनदुान कें द्रीय खत ववभागामाफश त देण्यात येत.े  त्यानरु्ींगाने, 
मा. मींत्री (कृवर्) याींचे स्तरावर कें द्रीय खत ेमींत्री याींना हद. ०९/०४/२०२१, हद. 
१८/०५/२०२१ आणण हद. १२/१०/२०२१ च्या पत्रान्वये खताचे दर कमी 
करण्याबाबत ववनींती करण्यात आललेी आहे.  त्यानसुार, कें द्रीय खत ववभागाने 
हद. २० म े२०२१ व हद. १३/१०/२०२१ च्या आदेशान्वये सन २०२१-२२ च्या खरीप 
व रब्बी हींगामासाठी खताींवरील अनदुानाच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 -----------------   

राज्यात बीड जजल््यातील िक्फ बोडाचच्या जममनी भू-माकफयाांनी 
अनधधिृतररत्या बळिविल्याबाबत 

 (३१) *  ३७७८३ श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  राज्यात अनेक हठकाणी ववशरे्त: बीड जिल््यात वक्फ बोडाशची ७९६ एकर 
३७ गुींठे िमीन असनू त्यापकैी ४०९ एकर ५ गुींठे िमीन महसलू अधिकाऱयाींना 
हाताशी िरुन बनाव् कागदपत्र े तयार करुन खासगी लोकाींच्या नावे करत 
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लाचखोरी व मनी लॉडर ींग केल्याप्रकरणी १५ िणाींवर मशवािी नगर ठाण्यात 
गनु््याची नोंद झाली असनू आधथशक गनु्हे शाखेने सवश आरोपीींना नो्ीस बिावत 
चौकशीसाठी हिर राहण्यास साींधगतल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मालमत्तमेध्ये आष्ी तालकु्यातील देवननमगाव, धच ींचपरू व 
रुईनालकोल येथील वक्फच्या मालमत्तचेा देखील समावशे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधित भमूाकफयाींववरुध् द तसेच महसलू व अन्य सींबींधित ववभागातील दोर्ी 
अधिकारी / कमशचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) बीड जिल््यात वक्फ बोडाशची ७९६ एकर ३७ गुींठे 
िमीन असनू त्यापकैी ४०९ एकर ०५ गुींठे िममनीचा अपहार प्रकरणी पोलीस 
स््ेशन मशवािी नगर (बीड) येथे ग.ुर.नीं. ४७४/२०२१, कलम ४०९, ४२०, ४६७, 
४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ भा.दीं.वव. सह, वक्फ बोडश अधिननयम, १९५४ चे कलम 
५२(अ)(२) अन्वये गनु्हा दाखल आहे. 
   आरोपी िमाींक ०१ त े०५ फरार असल्याने CRPC िमाींक ४१(अ)१ प्रमाणे 
नो्ीस बिावण्याबाबत कायशवाही करता आलेली नाही व आरोपी िमाींक ०६ त े
१४ हे त्याींच्या राहत्या घरी आढळून आले नसल्याने त्याींचे नातवेाईकाींची 
नो्ीसवर सही घेऊन आरोपीींना आधथशक गनु्हे शाखा, बीड येथे हिर 
राहण्याबाबत सधूचत केले आहे. 
(२) नाही. 
   पोलीस स््ेशन मशवािी नगर ग.ुर.नीं. ४७४/२०२१ या दाखल गनु््यात आष्ी 
तालकु्यातील देवीननमगाव, धच ींचपरू व रुईनालकोल या वक्फ सींस्थेच्या 
मालमत्तचेा समावेश नाही. त्याींचे वेगळे गनु्हे दाखल आहेत. 
   आष्ी तालकु्यातील वक्फ बोडाशच्या मालमत्तचे्या अपहार प्रकरणी 
देवीननमगाव मालमत्तबेाबत पोलीस स््ेशन अींभोरा येथे ग.ुर.नीं.२४५/२१  
रुईनालकोल मालमत्तबेाबत पोलीस स््ेशन आष ्ी येथ ेग.ुर.नीं.२७०/२१, तसेच 
धचींचपरू मालमत्तबेाबत पोलीस स््ेशन आष्ी येथे ग.ुर.नीं.२०५/२१ अन्वये गनु्हे 
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दाखल करण्यात आले आहेत.    
   सदर मालमत्तमेध्ये आष्ी तालकु्यातील देवीननमगाव येथील १५ हे ९८ 
आर, धच ींचपरू येथील २२ हे ४९ आर व रुईनालकोल येथील एकूण १०३ एकर 
िममनीचा समावेश आहे.   
(३) आष्ी तालकु्यातील वक्फ सींस्थेच्या मालमत्तचे्या अपहार प्रकरणी धचींचपरू 
येथील मालमत्तबेाबत पोलीस स््ेशन आष्ी येथील दाखल गनु््यात १७ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू मा.न्यायालयात हदनाींक ३०.१०.२०२१ 
रोिी दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच रुईनालकोल येथील 
मालमत्तमेध्ये पोलीस स््ेशन आष्ी येथील दाखल गनु््यात ०७ आरोपीींना 
अ्क केली असनू दोर्ारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्याची कायशवाही सरुु 
आहे. 
     देवीननमगाव येथील मालमत्तमेध्ये पोलीस स््ेशन अींभोरा येथील दाखल 
गनु््यात एकूण ०३ आरोपीींपकैी ०२ आरोपी अ्क असनू ०१ आरोपीस अींतररम 
िामीन मींिूर करण्यात आलेला आहे. तपास पणूश झाला असनू दोर्ारोप पत्र 
दाखल करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
   बीड शहर येथील वक्फ बोडाशच्या मालमत्तबेाबत पोलीस स््ेशन बीड येथ े
ग.ुर.नीं.११/२०२२ व पोलीस स््ेशन मशवािी नगर येथे ग.ुर.नीं. ४७४/२०२१ हे गनु्हे 
दाखल आहेत. सदर गनु््याींचा तपास सरुु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
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