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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि १० माचच, २०२२ / फाल्गनु १९, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३६ 
------------------------------------- 

 

सांगमनेर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील आांबी दमुाला येथील 
तलाठी िायाचलय बांद असल्याबाबत 

 (१) * ३८२५५ श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) सींगमनेनीर (जि.अहमदननीगर) तालकु् ात ल आींब  दमुाला  ेथ ल तलाठी 
का ााल  सननी २०१३  ा कालावध त शासननीाच् ा नननीध तनूनी परू्ा झाल,े परींत ु
अवघ् ा काही महहन् ात का ााल ास ्ाळे लागल ेअसनूनी अद् ाप देख ल तलाठी 
का ााल  बींद आहे, हे खरे आहे का ,   
(२) असल् ास, बो्ा, केळवाड , म्हासवींड , कुरकु्वाड , माळवाड  आींब  दमुाला 
ही गावे आींब  दमुाला  ेथ ल तलाठी का ााल ाअींतगात  ेत असनूनी शते  ववष क 
वारस ननीोंदी, दाखल,े उतारे, सातबारा दरुुस्त , सातबारा फेरफार ही सवा काम े
का ााल  बींद असल् ामळेु प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे का ,     
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(३) असल् ास, तलाठी का ााल ात व ि िोडर्  झाली ननीसल् ानेनी तथे ेसींगर्क 
चालववरे् शक्  ननीसल् ानेनी तसेच वळेे अभाव  अनेनीक अडचर् ींमळेु का ााल  बींद 
असल् ाचे तलाठी  ाींचे म्हर्रे् आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आल ेव त् ाअननीषुींगानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ?  
 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे खरे ननीाही. 
(४) व (५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही.  

----------------- 
मुांबई उपनगर, जजल्हाधधिारी िायाचलयातील भूमी अशभलेख विभागािडून 

तपासणी िेली असता िाही निाश ेसांशयास्त्पद असल्याबाबत  
(२) *  ३७८४९   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) भमू  अभभलखे ववभागाकड ेत् ाींच् ा अखत् ारीत पररसराचे अधधकृत ननीकाश े
असनूनी मुींबई उपननीगर, जिल्हाधधकारी का ााल ात ल भमू  अभभलेख ववभागाकडूननी 
उपननीगरात ल ८८४ ननीकाशाींच  तपासर्  केली असता त् ात ल १०२ ननीकाश े
सींश ास्पद असल् ाचे नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर भमू  अभभलेख ववभागात ल व ननीकाशाींमध ल माहहत  
 ामध् े तफावत आढळूननी आल् ानेनी हे सींश ास्पद बदल कोर्  केल े ाबाबत 
कागदोपत्र  कोर्त ही माहहत  ननीसल् ामळेु  ा प्रकरर्  खरेवाड  पोलीस ठारे्  ेथ े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध् े वा त् ादरम् ाननी गनु्हा ननीोंदववण् ात आला आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(३) असल् ास, एकूर् ८८४ ननीकाशाींपकैी १०२ ननीकाश ेबननीाव् असनूनी त् ावर िुनेनी 
बाींधकाम दाखववण् ात आल् ामळेु ननीाववकास क्षते्र, सागरी ककननीारपट्ट  नननी ींत्रर् 
नननी मावली ववभागात ल (CRZ) बाींधकाम े नननी भमत करण् ाच् ा उद्देशानेनी हा 
प्रकार करण् ात आल् ाचा सींश  व् क्त करण् ात आला आहे, हे ही खरे आहे 
का ,  
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(४) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश ननीसुार 
सींबींधधताींवर कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 
 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) सननी २०२० च् ा पवुी सदर गनु्् ात ल 
आरोप त इसमाींननी  सींगर्मत करूननी उपअधधक्षक, भमू  अभभलेख, मुींबई उपननीगर, 
मुींबई  ेथ ल ८८४ ननीकाशापकैी १०२ ननीकाशाींचे बननीाव्ीकरर् करूननी त् ावर िुनेनी 
बाींधकाम दाखवनूनी त् ा ननीकाशाच् ा आधारे CRZ / ND ZONE  ा प्रनतबींध त 
क्षेत्रात िुनेनी बाींधकाम नननी भमत करूननी प्रनतबींधधत क्षते्रात ल लोकाींचा फा दा 
करण् ासाठी शासननीाच  फसवर्ूक केल् ाबाबत उपअधधक्षक, भमु  अभभलेख, 
मुींबई उपननीगर, मुींबई  ाींननी  हदलेल् ा कफ ाादीननीसुार खेरवाड  पोलीस ठारे् मुींबई 
 ेथे ग.ुर.क्र. ४९०/२०२१, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ३४ 
अन्व े गनु्हा ननीोंद करण् ात आला आहे. 
(४) सदर प्रकरर्  गनु्् ाच् ा तपासाकारीता उपअधधक्षक, भभुम अभभलेख, मुींबई 
उपननीगर, मुींबई  ा का ााल ाकडूननी सदरचे फेरफार व बननीाव् त ार केलेले १०२ 
ननीकाश े पींचननीाम् ातींगात िप्त करण् ात आलेले आहेत. गनु्् ाचा तपास सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही.  

----------------- 
राज्यात गोपीनाथ मुांड ेशतेिरी अपघात विमा योजनेच े 

प्रस्त्ताि विमा िां पनीिड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
 (३) *  ४०८३६ श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), 
श्री.बबनराि शश ांदे (माढा) : सन्माननीननी   िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१)  राज् ात गोप ननीाथ मुींड े शतेकरी अपघात ववमा  ोिनेनीद्वारे हदननीाींक       
७ एवप्रल, २०२१ त े३१ डडसेंबर, २०२१  ा कालावध त ९१ शतेकऱ ाींच  अपघात 
प्रकररे् कीं पननी कड ेपाठववण् ात आली, त् ापकैी केवळ ११ प्रस्ताव मींिूर करण् ात 
 ेवनूनी उवाररत सवा प्रस्ताव प्रलींबबत असल् ाचे माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा 
त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, शतेात काम करीत असताननीा होर्ारे अपघात, व ि पडरे् व 
वविेचा शॉक बसरे्, परू, सपादींश व  वव ींचुदींश इत् ादी ननीसैधगाक आपत्त मळेु 
होर्ारे अपघात, रस्ता अपघात व अन्  कोर्त् ाही कारर्ामळेु होर्ारे अपघात 
 ामळेु  शतेकऱ ाींचा मतृ्  ूहोतो, तसेच अपींगत्व  ेत,े   ामळेु घरात ल कत् ाा 
व् क्त च े झालेल् ा अपघातामळेु कु्ुींबाच े उत्पन्ननीाच े साधननी बींद होऊननी 
अडचर् च् ा पररजस्थत त शतेकऱ ाींसाठी गोप ननीाथ मुींड ेशतेकरी अपघात ववमा 
 ोिननीा राबववण् ात  ेत असताननीाही शतेकऱ ाींननीा आधथाक लाभ कीं पननी  देत ननीाही 
ककीं वा केवळ ताींबत्रक त्रु् ी काढूननी प्रस्ताव अमान्  करतात, हे ही खरे आहे का , 
(३) तसेच हदननीाींक ७ त े१० डडसेंबर, २०१९  ा खींडडत कालावध त ल मोठ् ा 
प्रमार्ावरील दावे प्रलींबबत असनूनी उक्त  ोिननीा सरुु करूननी बाधधताींननीा लाभ 
देण् ाबाबच  मागर्  केलेली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सननी २०१५-१६  ा कालावध त सदर  ोिनेनीसाठी ववमा रक्कम  
२ लाख एवढी करण् ात आली असनूनी सध् ा वाढत  महागाई व इतर भौगोभलक 
गोष्ीींचा ववचार करता उक्त  ोिनेनीच  रक्कम वाढववण् ाच  मागर्  
लोकप्रनतनननीध ींननी  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, उक्त  ोिनेनीच  रक्कम वाढववण् ाबाबत तसेच प्रलींबबत प्रस्ताव 
तात्काळ मींिूर करण् ासाठी शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) व (२) हे खरे ननीाही. 
    सननी २०२१-२२ मध् े हदननीाींक ३१.१२.२०२२ अखेर प तं ववमा कीं पननी कड े
एकूर् १२४२ ववमा प्रस्ताव प्राप्त होत ेत् ापकैी ५७२ ववमा प्रस्ताव मींिूर केल े
असनूनी १२१ ववमा प्रस्ताव ननीामींिूर केल ेआहेत व कागदपत्राींअभाव  ३१४ ववमा 
प्रस्ताव प्रलींबबत असनूनी २३३ ववमा प्रस्ताव ववमा कीं पननी कड ेका ावाहीत आहेत. 
      ोिनेनीच् ा मागादशाक सचूनेनीननीसुार ववमा प्रस्तावात ल सवा कागदपत्र ेपरु्ा 
असल् ास ववमा सल्लागार कीं पननी  व शासननीाकडूननी ववमा कीं पननी कड ेपाठववण् ात 
 ेतात व पाठपरुावा करुननी पात्र लाभार्थ ांननीा लाभ भमळवनूनी देण् ात  ेतो. 
      हदननीाींक २४.०२.२०२२ अखेर प तं ववमा कीं पननी कड ेएकूर् १४२५ ववमा 
प्रस्ताव प्राप्त होत ेत् ापकैी ६१४ ववमा प्रस्ताव मींिूर केल ेअसनूनी १५५  ववमा 
प्रस्ताव ननीामींिूर केल ेआहेत व कागदपत्राींअभाव  ३१८ ववमा प्रस्ताव प्रलींबबत 
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असनूनी ३३८ ववमा प्रस्ताव ववमा कीं पननी कड ेका ावाहीत आहेत. 
(३) सननी २०१८-१९  ा वषाात  ोिननीा हदननीाींक ८.१२.२०१८ त े ७.१२.२०१९  ा 
कालावध त राबववण् ात आली. 
     सननी २०१९-२०  ा वषाात राबववण् ात  ेर्ारी  ोिननीा  हदननीाींक ८.१२. २०१९ 
रोि  पासनूनी काही प्रशासकी  कारर्ास्तव सरुु होऊ शकली ननीाही व सदरच  
 ोिननीा हदननीाींक १०.१२.२०१९ पासनूनी सरुु झाली. त् ामळेु  ोिननीा अींमलबिावर् त 
हदननीाींक ८.१२.२०१९ व हदननीाींक ९.१२.२०१९  असा दोननी हदवसाींचा खींड पडला आहे. 
      गोप ननीाथ मुींड े शतेकरी अपघात  ोिनेनीअींतगतं हदननीाींक ८.१२.२०१९ त े
९.१२.२०१९  ा दोननी हदवसाींच् ा खींड त कालावध त ल प्रस्तावाींननीा लाभ 
देण् ाबाबतचा प्रस्ताव शासननीाच् ा ववचाराधधननी आहे.    
(४)  ाबाबत श्र . राहुल कुल, वव.स.स.  ाींचे नननीवेदननी हदननीाींक २ माचा, २०२२ रोि  
प्राप्त झाल ेआहे. 
(५) प्रलींबबत ववमा दाव् ाींबाबत नननी भमतपरे् प्रकरर्नननीहा  आढावा घेऊननी 
कागदपत्राींच  पतुाता क्षेबत्र  स्तरावरुननी करुननी घेण् ाच  का ावाही सरुु आहे. तसेच 
 ा अननीषुींगानेनी सातत् ानेनी ववमा कीं पननी च् ा कामकािाचा नननी भमत आढावा घेऊननी 
आवश् क त् ा का ावाहीचे आ कु्त का ााल ामाफा त वळेोवेळ  नननीदेश देण् ात 
आलेले आहेत. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
 िोथरूड (जज.पुणे) रामबाग िॉलनी मधील “िेशर” आणण “अरुणाली” 
बाांधिाम प्रिल्पात गौण खननजाच ेअिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 
 (४) *  ३८४९६   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीननी   
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कोथरूड (जि.परेु्) रामबाग कॉलननी  मध ल “केशर” आणर् “अरुर्ाली” 
बाींधकाम प्रकल्पात गौर् खनननीिाचे अवधै उत्खननीननी सरुु असल् ाचे माहे ननीोव्हेंबर, 
२०२१ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरच् ा बाींधकाम प्रकल्पात महसलू ववभागाच  परवाननीग  ननी 
घेता हिारो स्क्वअेर फु्ाचे (चौरस फु्) बकेा देश र उत्खननीननी सरुु असल् ाचेही 
नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, “केशर” आणर् “अरुर्ाली” बाींधकाम प्रकल्प धारकाननी े हवेली 
तहस ल का ााल ाकड े समुारे ५६० व ९०० ब्रास आणर् १२०० उत्खननीननी 
करण् ासाठी परवाननीग  भमळाव , असा अिा केला आहे, परींत ुसींबींधधत तहस लदार 
आणर् प्राींत अधधकारी  ाींननी  कोर्त ही परवाननीग  हदली ननीसताननीाही 
बेका देश रपरे् उत्खननीननी केल ेअसल् ाच ेनननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आल ेआहे व त् ाननीषुींगानेनी  कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ?     
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) (३), (४), व (५) कोथरूड (जि.परेु्) रामबाग 
कॉलननी  पौड रोड  ेथे गौर् खनननीि उत्खननीननी करण् ासाठी परवाननीग  
भमळण् ाबाबत केलेल् ा अिााच् ा अननीषुींगानेनी उपववभाग   अधधकारी, हवेली 
 ाींच् ा हद.२९.१०.२०२१ च् ा आदेशान्व े सींबींधधतास ५६० ब्रास व ९०० ब्रास तर 
हदननीाींक १३.०१.२०२२ च् ा आदेशान्व े १२०० ब्रास इमारत बाींधकामाचा पा ा 
खोदाईसाठी अल्प मदुत च ेगौर् खनननीि परवानेनी नननीगाभमत केल ेआहेत. 

----------------- 
पालघर जजल््यात पशुपालन िरणाऱ्या शतेिऱ्याांच्या जनािराांच े(गुराांचे) 

अज्ञात व्यक्तीांनी अपहरण िेल्याबाबत 
 (५) *  ४०६२८   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.श्रीननिास िनगा 
(पालघर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) पालघर जिल्् ात ल ववववध तालकु् ात ल पशपुालननी करर्ाऱ ा शतेकऱ ाींच े
माग ल सहा महहन् ाींच् ा कालावध त समुारे ८०० मकु् ा िननीावराींचे (गरुाींच)े 
अज्ञात व् क्त ींननी  रात्र च् ा समुारास गुींग च ेऔषध देऊननी अपहरर् केल् ाबाबत 
सींबींधधत पशपुालननी करर्ाऱ ा शतेकऱ ाींननी  जिल्हाधधकारी (पालघर), तहभसलदार 
व पोलीस अधधक्षक  ाींच् ाकड े तक्रार-विा नननीवेदननी हदल् ाच े माहे िानेनीवारी, 
२०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  वारींवार तक्रार देऊननीही पोलीस ठाण् ात तक्रार ननीोंदवनूनी 
घेत ननीसल् ाचे नननीदशाननीास  ेऊननी चोरीऐवि  गरेु हरवली अश  तक्रार ननीोंदवाव  
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 ासाठी पोलीस दबाव आर्त आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, जिल्हा पोलीस अध क्षक का ााल ात, स्थानननीक लोकप्रनतनननीध , 
पशपुालक व पोलीस अधधकारी  ाींच् ा सीं कु्त बठैकीत पोलीस प्रशासननी नननीजषक्र  
ठरल् ाच ेनननीदशाननीास आर्ण् ात आल,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सदरहू प्रकरर्ाच  चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आल े व त् ाननीषुींगानेनी सींबींधधताींवर कारवाई करण् ाकररता शासननीानेनी 
कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हो , 
    पशपुालननी शतेकरी श्र . जितेंद्र रमाकाींत राऊत व इतर  ाींननी  पोलीस 
अधधक्षक का ााल ात हदननीाींक १८/१०/२०२१ रोि  अिा सादर केला आहे. 
(२) हे खरे ननीसनूनी सदर बाबत त ननी कफ ाादी  ाींननी  कफ ााद ननीोंदववल् ानेनी पालघर 
पोलीस ठाण् ात १) ग.ुर.क्र. ६/२०२२, २)ग.ुर.क्र. २७९/२०२१, ३) ग.ुर.क्र.२८९/ 
२०२१ भा.दीं.वव. कलम ३७९ अन्व े गनु्हे ननीोंदववण् ात आल ेआहेत. 
(३) व (४) पालघर पोलीस घ्कात ल पोलीस ठाण् ामध् े गरेु चोरी होत 
असल् ाच  तक्रार ननीोंदववण् ात  ेत असनुनी गरेु चोरीबाबत माग ल सहा 
महहन् ाींच् ा कालावध  एकूर् १४ गनु्हे ननीोंदववण् ात आल ेअसनूनी त् ापकैी १२ 
गनु्हे उघड झाल ेआहेत व १८ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आली आहे.  
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

---------------- 
प्रधानमांत्री आिास योजनेंतगचत मुद्ाांि शुल्ि ि नोंदणी फी सोबत 

स्त्थाननि सांस्त्था िर (LBT) रद्द िरण्याबाबत 
 (६) *  ३७७२४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) प्रधाननीमींत्र  आवास  ोिननीेंतगात आकारण् ात  ेर्ाऱ  ा मदु्राींक शलु्क व ननीोंदर्  
फी सोबत आकारण् ात  ेर्ारा १ ्क्के स्थानननीक सींस्था कर (LBT) रद्द 
करण् ाच  मागर्  स्थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  माहे डडसेंबर, २०२१ मध् े वा 
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त् ादरम् ाननी मदु्राींक जिल्हाधधकारी, रा गड-अभलबाग  ाींच् ाकड े नननीवेदननीाद्वारे 
केली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर प्रधाननीमींत्र  आवास  ोिननीेंतगात आधथाक दबुाल घ्क व 
अल्प उत्पन्ननी घ्काींननीा महसलू व वननी ववभागाकड ल रािपत्र No. 
Mudrank.२०१५/१७४५/UOR – २४/CR-५७३ हदननीाींक ३१ माचा, २०१८ रोि  वा 
त् ासमुारास भसडकोकडूननी ववतररत केलेल् ा सदनननीकाींच् ा दस्ताींवर रू.१०००/- 
इतके मदु्राींक शलु्क नननीजश्चत करण् ात आल,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर रािपत्रात आधथाक दबुाल घ्क व अल्प उत्पन्ननी घ्काींननीा 
स्थानननीक सींस्था करातनूनी सू्  हदल् ाबाबत उल्लेख ननीसल् ानेनी मदु्राींक शलु्क 
रू.१०००/- बरोबर १ ् क्का स्थानननीक सींस्था कर आकारूननी अन् ा  करत आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सदर आवास  ोिनेनीत ल लाभार्थ ांचा आधथाक स्तर लक्षात घेता 
१ ् क्के स्थानननीक सींस्था कराच  रक्कम खुपच िास्त असनूनी अ्ीींमळेु सवांननीा घरे 
देण् ाच् ा  ोिनेनीला बाधा नननीमाार् होऊ शकत,े हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  करूननी प्रधाननीमींत्र  आवास 
 ोिननीेंतगात आकारण् ात  ेर्ा- ा मदु्राींक शलु्क व ननीोंदर्  फी सोबत 
आकारण् ात  ेर्ारा १ ्क्के स्थानननीक सींस्था कर (LBT) रद्द करण् ाबाबत 
कोर्त् ा उपा  ोिननीा केल् ा वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हो , हे खरे आहे. 
(३) (४) व (५) शासननी अधधसचूननीा हद. २१.८.२०१५ अन्व े महाराषर 
महाननीगरपाभलका अधधनननी माच् ा कलम १४९ क ननीींतर पढुील कलम १४९ ख (१) 
१४९ क च् ा तरतदूीींननीा बाधा ननी  ेता, स्थावर मालमत्तचे  अननीकु्रमे ववक्री, दाननी 
व फलोपभोग गहार्  ासींबींध च् ा सींलेखाींवर महाराषर मदु्राींक अधधनननी मान्व े 
बसवाव ाच् ा मदु्राींक शलु्कात, िर असा सींलखे हा एक ककीं वा अधधक 
महत्वाकाींक्ष  ननीागरी पररवहननी प्रकल्प असलेल् ा शहरात जस्थत असलेल् ा स्थावर 
मालमत्तशे  सींबींधधत असेल तर, ववक्री ककीं वा दाननी सींलेखाच् ा बाबत त अशा 
रीत नेनी जस्थत असलेल् ा मालमत्तचे् ा मलू् ावर व फलोपभोग गहार् सींलखेाच् ा 
बाबत त त् ा सींलेखात ननीमदू केल् ाप्रमारे् त् ा सींलेखाद्वारे प्रनतभतू केलेल् ा 
रकमेवर एक ्क्का  ा दरानेनी अधधभार आकारूननी वाढ करण् ात  ेत ेआणर् त े
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उक्त अधधनननी माींन्व े गोळा करण् ात  ेत.े सदर अधधसचूनेनीमधूननी प्रधाननी मींत्र  
आवास  ोिनेनीस वगळण् ात आल् ाचे हदसनूनी  ेत ननीाही. 
   प्रधाननीमींत्र  आवास  ोिनेनीअींतगात आकारण् ात  ेर्ारे मदु्राींक शलु्क व ननीोंदर्  
फी सोबत आकारण् ात  ेर्ारे १% शलु्क हे उपरोक्त ननीमदू शासननी अधधसचूननीा 
हदननीाींक २१.८.२०१५ ननीसुार आकारण् ात  ेत आहे. त् ात LBT चा समावेश ननीाही. 
तसेच हे शलु्क पींतप्रधाननी आवास  ोिनेनीसाठी वगळण् ाचा कोर्ताही प्रस्ताव 
ननीाही. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
िाहतूि पोशलसाांिडून परराज्यातील अिजड िाहन चालिाांिडून 

 अिैध िसूली होत असल्याबाबत 
 (७) * ३९०३० श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीननी   
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१) रािस्थाननी, गिुरात, कननीाा्क अशा ववववध राज् ातनूनी मुींबई लगतच् ा ठारे् 
त े ननीव  मुींबई पररसरात दाखल होर्ाऱ ा १२ त े ३० चाकी अविड वाहननी 
चालकाींकडूननी रस्ता अडवनूनी पाककंग केल् ाच् ा कारर्ावरूननी वाहतकू पोलीस, 
्ोईंग एिन्स  व स्थानननीक गुींडाद्वारे ‘प्रो्ेक्शननी मननी ’ म्हर्ूननी दरमहा समुारे ७ त े
११ को्ी रुप ाींच  खींडर्  िमा करण् ात  ेत असल् ाचे हदननीाींक ७ िानेनीवारी, 
२०२२ रोि  वा त् ासमुारास नननीदशाननीास आला, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, मुींब्रा, कळवा, ननीारपोली, कापरूबावड , पननीवेल, महाप,े कळींबोली, 
तळोिा व अन्  हठकार्  परराज् ात ल अविड वाहननीचालकाींडूननी पाककंगच् ा 
ननीावाखाली ् ोईंग शलु्क अशा ववववध कारर्ाखाली प्रत  वाहननी ७५० त े८०० रुप े 
शलु्क वसलू करुननी देण् ात  ेर्ाऱ ा पावत वर वाहतकू नननी ींत्रर् ववभागातफे अस े
शब्द व वाहननीक्रमाींक ननीमदू करुननी लाखो रुप ाींच् ा नननीध चा अपहार करुननी 
भ्रष्ाचार करण् ात  ेत असल् ाचे नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, उक्त हठकार्  अविड वाहननीचालकाींकडूननी दरहदवश  ककमाननी 
२.७०० त े३.००० पावत् ा फाडण् ात  ेऊननी सदर पावत् ाींवर ्ोईंग एिन्स च े
ननीाव, पत्ता, ि एस्ी व पॅननी ननीींबरही ननीमदू ननीसतो, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार 
सींबींधधताींवर कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) हे खरे ननीाही. 
     ठारे् वाहतकु शाखनेेनी ववहहत केलेल् ा ननीमनु् ा प्रमारे् पावत  अदा 
करण् ाबाबत तसेच सदर पावत वर के्रननी क्रमाींक, शलु्काच  रक्कम, मालकाचा 
पत्ता, का ााल ाचा पत्ता, मोबाईल ननीींबर देरे्बाबत सधूचत केलेले आहे. 
     तसेच ननीव  मुींबई वाहतकू शाखेमाफा त करण् ात आलेल् ा कारवाईत 
तडिोड शलु्क ऑननीलाईननी/ काडा पेमें् ककीं वा रोख स्वरुपात जस्वकारण् ात  ेत 
असनूनी ्ोईंग पावत वर एिन्स च े ननीाव, पत्ता, ि एस्ी ननीींबर ननीमदू केला 
िातो.     
(४) वरीलप्रमारे् का ावाही करण् ात  ेत आहे.   
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
अमरािती जजल्हयातील पशुधनाच्या तपासणीसाठी िेशमिल ि  

औिध नसल्याने सिच तपासण्या बांद असल्याबाबत 
 (८) *४००४३  श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) : सन्माननीननी   पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का : 
  

(१) अमरावत  जिल्ह ात ल द ाापरू, अींिननीगाव, अचलपरू, चाींदरू बािार, मोशी, 
वरुड, अमरावत , चाींदरू रेल्वे  ेथ ल तालकु् ात ल शळे -मेंढी, गा -म्हैस 
 ाींच् ासह इतर पशधुननीाच् ा आरोग्  तपासर् साठी असलेली सवा लघ ु
धचककत्साल ात ल रक्त व इतर तपासर्  व स ब स सह इतर चाचण् ाींचे नननीदाननी 
 ींत्रसामगु्र  असताननीाही केभमकल, खरेदी व परुवठा ननीसल् ानेनी तपासण् ा बींद 
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असल् ाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास,  ा तपासर् साठी अमरावत , अकोला त ेपणु् ाप तं प्रवास केला 
िात असल् ानेनी रक्त व इतर तपासर् चे अहवाल १५ हदवस उल्ूननीही भमळत 
ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  करुननी कोर्त  का ावाही केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. सनुनल िेदार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) आवश् कतपे्रमारे् पशवुदै् कक  दवाखान् ाच् ा का ाक्षेत्रात ल ननीमनेूनी 
जिल्हा पशसुवाधचककत्साल  अमरावत , ववभाग   रोग अन्वेषर् प्र ोगशाळा 
अकोला  ेथे तपासण् ात  ेतात. 
     अींनतम रोग नननीदाननीासाठी (Confirmatory Diagnosis) ननीमनेूनी हे 
नननी भमतपरे् अन्वेषर् प्र ोगशाळा परेु्  ेथ े पाठववण् ात  ेतात. अमरावत  
 ेथूननी पाठववण् ात आलेल् ा ११ ननीमनु् ाींच  तपासर्  करुननी त् ा अननीषुींगानेनी 
चाचण् ाींचे अहवाल तात्काळ उपलब्ध करुननी देण् ाींत आलेले आहेत. 
(३) शासननी स्तरावरूननी, तसेच आ कु्त पशसुींवधाननी  ाींच् ाकडूननी बींद असलेली 
उपकररे् तात्काळ सरुू करूननी, त् ाींचा उप ोग नननी भमत रोगनननीदाननी चाचण् ाींसाठी 
करण् ाबाबत पत्रान्व े सचूननीा देण् ात आल् ा आहेत.  
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
राज्यातील सहा हजार ग्रामपांचायतीमध्ये स्त्ियांचशलत  

हिामान िें द् उभारण् याबाबत 
 (९) *३९६४३  श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू, 
श्री.नरेंद् भोंडिेर (भांडारा), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे् 
पजश्चम), श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील (िोथरुड),  श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर) : सन्माननीननी   िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज् ात ल सहा हिार ग्रामपींचा त मध् े स्व ींचभलत हवामाननी कें दे्र 
बसववण् ासाठी आवश् क त  का ावाही करण् ाच् ा सचूननीा कृष  मींत्र , महाराषर 
राज्   ाींननी  घेतलेल् ा अधधकाऱ ाींच् ा बठैकीत हदल् ाच ेमाहे िानेनीवारी, २०२२ 
मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त स्व ींचभलत हवामाननी कें द्रामळेु तापमाननी, वाऱ ाच  हदशा 
आणर् वेग, सापेक्ष आद्रता, पिान् माननी  ाच  अद्  ावत माहहत  व पावसाच  
गावनननीहा  आकडवेारी तसेच अनतवषृ्ीमळेु होर्ाऱ ा ननीकुसाननी च  तींत्रशदु्ध माहहत  
ग्रामपींचा त स्तरावर भमळर्ार आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाात शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) हो . 
(२) हो . 
(३) प्रत् ेक ग्रामपींचा त स्तरावर स्व ींचभलत हवामाननी कें द्र बसववण् ाच् ा 
अननीषुींगानेनी प्रथम ्प्प् ात ६००० गावाींमध् े स्व ींचभलत हवामाननी कें द्र 
बसववण् ाबाबत प्रस्ताव सादर करण् ाच् ा सचूननीा देण् ात आल् ा आहेत.   
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई शहर ि उपनगरातील गहृननमाचण सांस्त्थेमधील रहहिाशी िुटुांबाांना 

सदननिा हस्त्ताांतरण रेडीरेिनरच्या दराने ग्रा्य धरण्याबाबत 
(१०) *  ३८४८७   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपननीगरात ल शासकी  भखूींडावर असलेल् ा ३ हिार 
गहृनननीमाार् सींस्थेमध् े रहात असलेल् ा रहहवाश  कु्ुींबाींच् ा ननीाव े सदनननीका 
हस्ताींतरीत करण् ाकररता सरसक् रेड रेकननीरच् ा ५ ्क्के दींड आकारूननी 
नननी भमत करण् ाबाबतचा जिल्हा प्रशासननीानेनी सादर केलेला प्रस्ताव शासननीाकड े
प्रलींबबत असल् ाचे नननीदशाननीास आल ेआहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, शासननीाकड ेमींिुरीसाठी प्रलींबबत असलेल् ा प्रस्तावात भशफारस 
करण् ात आलेली ५ ्क्के सदनननीका हस्ताींतरर् शलु्क भरण् ास मध् मवगी  
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रहहवाश  कु्ुींबे असमथा असल् ानेनी सदनननीका हस्ताींतरर्ाच  प्रकररे् ज् ा हदवश  
दाखल होत ल त् ावेळचा रेड रेकननीर दर गहृीत धरूननी प्रस्तावास 
शासननीानेनी मान् ता द् ाव , अश  मागर्  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर सींस्थमेध ल रहहवाश  कु्ुींबाींननी  केलेली मागर्  त्वरीत 
मान्  करण् ाच् ा दृष्ीननी ेशासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) जिल्हाधधकारी  ाींचेकडूननी असा प्रस्ताव 
प्राप्त झालेला ननीाही. तथावप, भाडपेट्ट ्ानेनी/कब्िेहक्कानेनी प्रदाननी केलेल् ा शासकी  
िभमननी ींवरील सहकारी गहृनननीमाार् सींस्थाींमध ल सदस् त्व अधधमलू्  आकारूननी 
नननी माननीकूुल कररे्बाबत शासननी नननीर्ा  हदननीाींक २२/०२/२०२२ अन्व े धोरर् 
ववहीत केल ेआहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई-बडोदा एक्सप्रेस िेच्या भरािासाठी पालघरमधील टेिड्या  

भूईसपाट िरण्याच ेिाम सुरु असल्याबाबत 
(११) *  ३९७४५   श्री.हहतेंद् ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), 
श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबई-बडोदा एक्सप्रेस वेच् ा भरावासाठी पालघरमध ल ्ेकड् ा भईुसपा् 
करण् ात  ेत असनूनी दगड उत्खननीननीासाठी परवाननीग  देर्ा- ा खडकोली ग् क्र. 
१८७, १८५, १७७अ, १७७  ा गावात ल ग्रामस्थाींच् ा ठरावात फेरफार करुननी 
ग्रामस्थाींचे ननीाव व खोट् ा स् ाींच् ा आधारे कोरम परू्ा करुननी ठराव मींिूर 
करण् ात आल् ाच ेमाहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त दगड खार् त होत असलले् ा उच्च क्षमतचे् ा 
ब्लाजस् ी्ंगमळेु ग्रामस्थाींमध् े असरुक्षक्षततचे ेवातावरर् पसरल ेअसनूनी ग्रामस्थाींननी  
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रस्त् ाचे काम रोखूननी धरुननी सदर दगड खार् बींद करण् ाच  मागर्  
जिल्हाधधकारी, पालघर व उपववभाग   महसलू अधधकारी  ाींच् ाकड े लेख  
नननीवेदननीाव्दारे केली, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  केली का , चौकश च् ा 
अननीषुींगानेनी ग्रामस्थाींच् ा ठरावात फेरफार करर्ाऱ ा सींबींधधताींवर कोर्त  कारवाई 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) तसेच, जिलेह्ननीच् ा स्फो्ामळेु ग्रामस्थाींच् ा आरोग् ाला व प ाावरर्ाला 
धोका नननीमाार् झाल् ानेनी एक्सप्रेसवेच् ा कामासाठी ्ेकड् ा खदार् चे काम 
तात्काळ बींद करण् ाबाबत कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हो , हे खरे आहे. 
(३) (४) व (५) ग्रामस्थाींच् ा ठरावात फेरफार करण् ास िबाबदार असर्ाऱ ा 
सींबींधधत ग्रामववकास अधधकारी  ाींच् ावर जिल्हा पररषद जिल्हा सेवा (भशस्त व 
अवपल) नननी म १९६४ मध ल २ अन्व े प्रशासकी  कारवाई प्रस्ताववत करण् ात 
आली असनूनी सींबींध त सरपींच व उपसींरपच  ाींननीा ज्ञापननी बिाववण् ात आल ेआहे. 
तसेच मौिे खडलोली ता.जि.पालघर  ेथ ल ग् क्र.१८७ मध ल  ००.७४.०० 
हे.आर.  ा िागेमध् े गौर् खनननीि उत्खननीननीासाठी हदलेली परवाननीग  रद्द करण् ात 
आली आहे. 

----------------- 
बोईसर (जज.पालघर) येथील २२ ििीय मुलगी ि नोयडा (ननहे) येथे गेलेला 

३१ ििीय मुलगा बेपत्ता असल्याबाबत  
(१२) * ३७८४७   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.विजयिुमार देशमखु 
(सोलापरू शहर उत्तर), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा) :  सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
 

(१) बोईसर (जि.पालघर)  ेथ ल एमब ब एसच् ा शवे्च् ा वषाात भशकर्ारी   
२२ वषी  कु.स्वहदच्छा सानेनी ही भर हदवसा मुींबई उपननीगरात ल वाींदे्रच् ा 
बसस््ॅण्डवरुननी सींश ास्पदररत् ा गा ब होरे्, तसेच नननीहे  ेथ ल ३१ वषी  हहतशे 
पा्ील कामानननीभमत्त ननीो डा  ेथे गेला असता गत ६ महहन् ापासनूनी बेपत्ता 
असल् ाप्रकरर्  पोलीसाींकडूननी चौकश  करण् ात आली आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) तसेच होडग  (जि.सोलापरू)  ेथे बेपत्ता होण् ाचे प्रमार् वाढल् ानेनी होडग  
रोड वरील २५ वषााच  वववाहहत महहला तर दसुऱ  ा घ्ननीेत गवळ  वस्त  
पररसरात ल ३० वषी  महहला बेपत्ता झाल् ाच् ा घ्ननीेच  ननीोंद महाराषर 
औद् ोधगक ववकास महामींडळ पोभलस ठाण् ात झाल् ाचे वतृ्त हदननीाींक        
७ िानेनीवारी, २०२२ रोि  वा त् ासमुारास प्रभसद्ध झाल,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाप्रकरर्  पोलीसाींननीा तपास कामात अप श  ेत असल् ानेनी हे 
प्रकरर् गनु्हे शाखेला वगा करण् ाबाबत स्थानननीक ननीागरीकाींननी  व कु्ुींबब ाींननी  
पालघर जिल्हाधधकारी का ााल ावर हदननीाींक २८ डडसेंबर, २०२१ रोि  वा 
त् ासमुारास मोचाा काढूननी मागर्  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, बोईसर (जि.पालघर) तसेच होडग  (जि.सोलापरू)  ेथे बेपत्ता 
महहलाींसींदभाात गनु्हा ननीोंद झाला आहे का , सींबींधधत गनु्हेगाराींचा शोध घेण् ात 
आला आहे का , 
(५) असल् ास, चौकश अींत  का  नननीषपन्ननी झाल,े तसेच सींबींधधत गनु्हेगाराींवर 
कारवाई करण् ाकररता शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हो . 
(२) होडग , सोलापरू  ेथ ल २० वषा व ाच  महहला बपेत्ता असल् ानेनी पोलीस 
स््ेशननी वळसींग, सोलापरू  ेथे हदननीाींक १०.११.२०२१ रोि  भमभसींग 
ननीीं.५०/२१ अन्व े तक्रार दाखल करण् ात आली होत . सदर महहला हदननीाींक 
१८.०१.२०२२ रोि  भमळूननी आली आहे. 
    तसेच  गवळ  वस्त  पररसरात ल ३० वषी  महहला असल् ाच् ा 
खबरीवरूननी एम.आ .ड .स  पोलीस ठारे्, सोलापरू  ेथे हदननीाींक ०३.०२.२०२२ रोि  
भमस ींग क्रमाींक ०१/२०२२ अन्व े तक्रार ननीोंदववण् ात आली होत . सदर महहला 
हदननीाींक २०.०२.२०२२ रोि  परत आली आहे. 
(३) हो . भमस ींग मलुग  हहचे पालकाींननी  केलेल् ा ववननीींत वरुननी सदर तपास गनु्हे 
शाखा, कक्ष-९, मुींबई  ाींच् ाकड ेवगा करण् ात आला आहे. 
(४) बोईसर ता. जि. पालघर  ेथ ल कुमारी स्वहदच्छा मनननीष सानेनी बेपत्ता 
झाल् ानेनी बाींद्रा पोलीस ठारे्, मुींबई  ेथे ग.ुर. ननीीं . ६४८/२०२१, भा.दीं.वव.सीं. कलम 
३६३, ३६४ (अ) प्रमारे् हदननीाींक १०/१२/२०२१ रोि  गनु्हा दाखल करण् ात आला 
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असनूनी तपासाध ननी आहे. 
      होडग  (जि.सोलापरू)  ेथे बेपत्ता महहला भमळूननी आली आहे. 
(५) उपरोक्त ननीमदू प्रकरर्ाींचा पढुील तपास चाल ूआहे 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
राज्यात अांमली पदाथाचच्या यादीत “एमडीएमए” चा समािेश झाल्याबाबत 
 (१३) * ४०९८५ श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपरूी) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) राज् ात अींमली पदाथााच् ा  ादीत “एमड एमए” चा समावेश झाल् ाच े
ननीकुतचे नननीदशाननीास  ेऊननी उच्चभ्र ू व उच्चभशक्षक्षत तरुर् मोठ् ा सींख् ेनेनी  ा 
अींमली पदाथांच् ा आहारी िात असनूनी समाि माध् माींद्वारे गपु्त पध्दत नेनी  ा 
अींमली पदाथााच  ववक्री होत असल् ाचे आढळूननी आल ेआहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ासींदभाात “एमड एमए” अींमली पदाथा ववकर्ाऱ ा तस्कराींननीा 
पकडण् ात पोलीसाींननीा अप श  ेत असनूनी  ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  कारवाई 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) कें द्र शासननीाअींतगात ववत्त मींत्राल ाच् ा 
रािस्व ववभागाच् ा हदननीाींक १६.०७.१९९६ च् ा अधधसचूनेनीद्वारे “एमड एमए” चा 
अींमली पदाथांच् ा  ादीत समावेश करण् ात आला आहे. 
     एमड एमए सींदभाात अींमली पदाथा ववरोध  कक्ष, मुींबई  ाींचेकड ेसननी २०२१ 
मध् े ०१ व सननी २०२२ मध् े ०२ गनु्हे तसेच पोलीस आ कु्त, ननीव  मुींबई  ाींच् ा 
का ाक्षेत्रात सननी २०२१ मध् े ०२ गनु्हे दाखल करण् ात आल ेआहेत.  
     अींमली पदाथा ववरोध  कारवाईअींतगात प्रभाव  तपासाबरोबरच िननीतनेेनी 
अींमली पदाथांच् ा आहारी िाऊ ननी े म्हर्ूननी िननीिागतृ च् ा उद्देशाननी े“२६ िूननी” 
 ा अींमली पदाथा ववरोध  हदननीानननीभमत्त २६ िूननी त े१० िुल ैअसा अींमली पदाथा 
ववरोध  पींधरवडा सािरा करण् ात  ेतो.  ाभशवा  वेळोवेळ  अींमली पदाथा व 
त् ाचे दषुपररर्ाम  ाबाबत िननीतसे तसेच ववद् ार्थ ांननीा माहहत  देरे्, कफल्म 
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दाखववरे्, चचाासत्र, हॅन्डब ल वा्प व भभींत  पोस््साचे प्रदशाननी कररे् तसेच प्रचार 
फेऱ ा, मॅरेथॉननी, मोहल्ला कभम्ी, पब्लीक भम्ीींग अस े का ाक्रम घेण् ात 
 ेतात.   
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाशलिेच्या िमचचाऱ् याांनी बनािट दस्त्तऐिजाच्या आधारे 

एचडीएफसी बँिेची फसिणूि िेल्याबाबत 
 (१४) *  ३८४४१   श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.राजेंद् पाटणी (िारांजा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) मुींबई महाननीगरपाभलकेच् ा चतथुा शे्रर् त ल १६ हूननी अधधक कमाचा- ाींननी  
बननीाव् दस्तऐविाच् ा आधारे एचड एफस  बँकेतनूनी घेतलेल् ा २ को्ी ८५ लाख 
रुप ाींचा अपहार करुननी बँकेच  फसवर्ूक केल् ाचा प्रकार अींधेरी पररसरात 
नननीदशाननीास आला, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त प्रकरर्ासींदभाात कमाचाऱ ाींननी  फसवर्ूकीसह अन्  
कलमाींतगात गनु्हा ननीोंद केला, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हो . 
(२) सदर प्रकरर्  एम.आ .ड .स  पोलीस ठारे्, मुींबई  ेथे ग.ुर.क्र.९०९/२१, 
भा.दीं.वव. कलम ४६५,४६७,४६८,४७१,४२०,३४ ननीसुार गनु्हा ननीोंदववण् ात आला 
आहे. 
(३) सदर गनु्् ात मखु्  आरोप  एच.ड .एफ.स . बँकेचे ड .एस.ए. (Direct 
Selling Agent)  ाींननीा अ्क करण् ात आली आहे. तसेच सदर गनु्् ाचा पढुील 
तपास चाल ू असनूनी तपास परू्ा करूननी मा.न् ा ाल ात दोषारोप पत्र दाखल 
करण् ात  ेईल. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबईत शासिीय भूखांडािरील गहृननमाचण सांस्त्थाांना अिृविि िर (एनए) 
भरण्याच्या नोटीसाबाबत 

 (१५) * ३८५३५   श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), 
डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१) मुींबईत शासकी  भखूींडावरील गहृनननीमाार् सींस्थाींननीा सात हदवसाींत अकृवषक 
कर (एननीए) भरण् ाच् ा ननीो्ीसा महसलू ववभागानेनी हदल े असल् ाचे हदननीाींक     
४ िानेनीवारी, २०२२ रोि  वा त् ासमुारास नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, १५ वषांननीींतर  ा ननीो्ीसा िारी करण् ात आल् ानेनी गहृनननीमाार् 
सींस्थाींननीा लाखो रुप ाींचा कर भरावा लागर्ार असनूनी हा कर बािारभावानेनी 
अनतररक्त असल् ानेनी परतावा करताननीा ्प् ा्प् ानेनी जस्वकारण् ात  ावा अश  
मागर्  गहृनननीमाार् सींस् था कररत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, धमांदा  सींस्थाींननीा लावलेला दर नननीवास  गहृनननीमाार् सींस्थाींननीा 
लाग ूकरण् ाच  मागर् ही कररत आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरर्  चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार शासकी  
भखूींडावरील गहृनननीमाार् सींस्थाींननीा लावण् ात आलेला अकृवषक कराच ेपनुनीावालोकननी 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हो , हे खरे आहे. 
(३) अश  मागर्  प्राप्त झाल् ाचे आढळूननी आल ेननीाही. 
(४) महाराषर िम ननी महसलू सींहहता, १९६६ मध ल तरतदुीननीसुार िभमननी च् ा 
वापरासींदभाात आकारण् ात  ेर्ारा “अकृवषक कर” हा सींबींध त िभमननी वरील 
प्रमखु / मलुभतू कर असनूनी तो शासननीाच् ा उत्पन्ननीाचा स्त्रोत आहे. शासकी  
भखूींडावरील गहृनननीमाार् सींस्थाींननीा लावण् ात आलेला “अकृवषक कर” हा महसलू व 
वननी ववभाग, शासननी नननीर्ा  हदननीाींक ०५/०२/२०१८ मध ल तरतदुीननीसुार 
असल् ामळेु अकृवषक कराच ेपनुनीववालोकननी कररे् उधचत ठरर्ार ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशिि पात्रता (टीईटी) परीिेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 (१६) *  ४०५७३   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्रीमती माधरुी शमसाळ (पिचती), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिाजीनगर), श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर 
(ननलांगा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), 
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.राजेंद् पाटणी 
(िारांजा), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.राज ु(बाबा) जयिांतराि आिळे 
(हातिणांगल)े, अॅड.राहुल हढिले (नाशशि पिूच), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे् पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू) : 
सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
 
 
 

(१) राज् ात ल भशक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) सननी २०१९-२०  ा कालावध त 
गरैव् वहार प्रकरर्ाचा परेु् पोभलसाींच् ा सा बर गनु्हे शाखेकडूननी तपास करण् ात 
आल् ाननीींतर आताप तं  ा प्रकरर्ात भशक्षर् पररषदेचे आ कु्त, भशक्षर् 
ववभागाचे ताींबत्रक सल्लागार, ि .ए.सॉफ््वेअर ्ेक्ननीोलॉि  कीं पननी चा सल्लागार, 
माि  सींचालक तसेच भशक्षर् पररषदेचे तत्कालीननी आ कु्त  ाींच् ा सह ३५ 
आरोप ींननीा अ्क करण् ात आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  भशक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी २०२०) गरैव् वहार 
प्रकरर्ाच् ा प्राथभमक तपासात १६ हिार ७०५ उमेदवाराींपकैी ७८८० अपात्र 
उमेदवाराींननीा पात्र ठरववल् ाच  माहहत  नननीदशाननीास आल् ानेनी अपात्र उमेदवाराींकडूननी 
प्रत् ेकी एक लाख त ेअड च लाख रुप े घेण् ात आल् ाननीींतर त् ाींननीा प्रमार्पत्र 
देण् ात आल,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर भशक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) प्रकरर्ाचा तपास सरुु 
असताननीा शाले  भशक्षर् ववभागात ल उच्चस्पद अधधकारी  ाींचा गरैव् वहारात 
सहभाग असल् ाचे आढळूननी आल् ानेनी परेु् शहर सा बर सेलनेनी हदननीाींक २९ 
िानेनीवारी, २०२२ रोि  वा त् ासमुारास अ्क केल ेआहे, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, सदर प्रकरर्  बननीाव् भशक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) 
प्रमार्पत्राींच् ा आधारे अनेनीक भशक्षक सध् ा का ारत असल् ानेनी भशक्षकाींववरोधात 
फौिदारी कारवाई करण् ाच  मागर्  होत असनूनी सवा भशक्षकाींच् ा सेवा समाप्त 
करुननी त् ा िागा पात्र उमेदवाराींननीा देण् ात  ाव् ात व ननीव् ानेनी उपलब्ध होर्ा- ा 
िागा भशक्षक भरत त समाववष् करण् ात  ाव् ात अश  मागर्  ड ्ीएड ब एड 
स््ुडी्ं  असोभसएशननीनेनी शासननीाकड ेकेली, हे ही खरे आहे का , 
(५) तसेच ्ा्ा सल्लागार सेवा (्ीस एस) सारख् ा िगववख् ात कीं पननी ला 
नननीववदा प्रकक्र ेतनूनी वगळूननी काळ् ा  ादीत ल कीं पन् ाींननीा काम देण्  ात आल ेहोत,े 
हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास,  ाप्रकरर्  पोलीसाींननी  पकडलेली शवे्च  साखळ  असल् ानेनी 
घो्ाळ् ात ल खरे सतू्रधार महाआ ्ीचे आि -माि  सींचालक, अधधकारी व 
आ ्ी ववभागाश  सींबींध त मींत्र  असनूनी  ाींच  चौकश  केली आहे का , 
चौकश ननीसुार सींबींधधत ्ा्ा सल्लागार सेवा (्ीस एस) व भशक्षक पात्रता परीक्षा 
(्ीई्ी) गरैव् वहार प्रकरर्ात ल दोष ींववरुद्ध कारवाई करण् ाकररता शासननीानेनी 
कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१)  ाबाबत सा बर पोलीस स््ेशननी, परेु् शहर  ेथ े
१) ग.ुर.ननीीं. ५६/२०२१ भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, 
१२० (ब) सह माहहत  तींत्रज्ञाननी का दा कलम ६६ (ड ) सह महाराषर 
ववद् ावपठाच् ा, मींडळाच् ा, इतर ववनननीहदाष् परीक्षा गरैप्रकारास प्रनतबींध 
करण् ाबाबत अधधनननी म (१९९० सधुाररत) कलम ७, ८ अन्व े गनु्हा दाखल 
करण् ात आला असनूनी सदर गनु्ह ामध् े १३ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आली 
आहे. तसेच २) ग.ुर.ननीीं. ५८/२०२१ भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, 
४६८, ३४, १२० (ब), २०१, ३४ सह माहहत  तींत्रज्ञाननी का दा कलम ६६ (ड ) सह 
महाराषर ववद् ावपठाच् ा, मींडळाच् ा, इतर ववनननीहदाष् परीक्षा गरैप्रकारास 
प्रनतबींध करण् ाबाबत अधधनननी म (१९९० सधुाररत) कलम ७, ८ अन्व े गनु्हा 
दाखल करण् ात आला असनूनी सदर गनु्ह ामध् े ८ आरोप ींननीा अ्क करण् ात 
आली आहे. 
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(२) प्राथभमक तपासात १६ हिार ७०५ उमेदवाराींपकैी ७८८० अपात्र उमदेवाराींननीा 
पात्र केल् ाचे नननीषपन्ननी झाल ेआहे.  ाबाबत महाराषर राज्  पररक्षा पररषद, परेु् 
 ाींचेकडूननी सदर ७८८० अपात्र उमेदवाराींबाबत अभभलेख तपासण् ात आल ेआहेत. 
(३) हो . 
(४) हो . 
(५) ननीाही. 
(६)  ाबाबत सा बर पोलीस ठारे्, परेु् शहर  ेथे दाखल दोननी गनु्ह ाींचा पढुील 
तपास सा बर पोलीस ठारे्, परेु् शहर  ाींचकेडूननी सरुु आहे.  
    तसेच शाले  भशक्षर् व कक्रडा ववभाग शासननी नननीर्ा  क्र. 
सींकीर्ा-२०२१/प्र.क्र.२६८/प्रशा-३, हदननीाींक २०.१२.२०२१ अन्व े सननी २०१९-२०२० 
मध ल महाराषर राज्  पररक्षा पररषदेमाफा त घेण् ात आलेल् ा भशक्षक पात्रता 
पररक्षेमध् े (्ीई्ी) झालेल् ा गींभ र अनननी भमतता प्रकरर्  सखोल चौकश  करुननी 
अहवाल सादर करण् ासाठी अपर मखु्  सधचव (शाले  भशक्षर् व कक्रडा ववभाग) 
 ाींच् ा अध् क्षतखेाली चौकश  सभमत  गठीत करण् ात आली आहे.  
(७) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
भटक्या विमुक्त समाजातील भूमीहीन झालेल्या शतेिरी िुटुांबातील 
व्यक्तीांना शतेजमीन विित घेण्यासाठी परिानगी शमळण्याबाबत 

 (१७) *  ३९७२१  श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) भ्क् ा ववमकु्त समािात ल शतेकऱ ानेनी आत्महत् ा ननी करता आपली 
स्वमालकीच  शतेिम ननी काही व ैक्त क, कौ्ूींबबक, आधथाक अडचर् मळेु 
किाबािारी झाल् ानेनी ववकण् ाचा नननीर्ा  घेतल् ामळेु तो शतेकरी भमू हीननी होऊननी 
कालाींतरानेनी त् ाला ककीं वा त् ाच् ा कु्ुींबात ल इतर व् क्त ला शतेिम ननी ववकत 
घेताननीा चाल ूजस्थत त असलले् ा सातबारा उताऱ ावर ननीाव ननीसल् ानेनी शते िम ननी 
ववकत घेण् ासाठी अडवर्कू केली िात आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, शतेकरी असनूनीही भमू हीननी झाल् ानेनी शतेिम ननी फेरफार ननीोंदी, 
िुनेनी सातबारा उतारे, खात ेउतारे, तलाठी व तहस लदार दप्तरी ननीोंदी व इतर 
शतेकरी असल् ाचे परुावे असताननीा (ता.चाळ सगाव, जिल्हा-िळगाींव)  ेथ ल 
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तहस लदार, प्राींत अधधकारी हे त् ाींननीा शतेकरी असनूनीही शतेिम ननी ववकत 
घेण् ासाठी शतेकरी असल् ाचा दाखला देत ननीाहीत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त मागर् च् ा अननीषुींगानेनी ककत् ेक वषांपासनूनी भमू हीननी 
झालेल् ा भ्क् ा ववमकु्त समािात ल शतेकऱ ाींननीा पनु्हा ननीव् ानेनी शतेिभमननी 
घेण् ासाठी शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहेत, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे ननीाही. 
(३) व (४) ि  व् क्त  शतेकरी ननीाही अशा व् क्त स जिल्हाधधकारी  ाींच् ा पवूा 
परवाननीग भशवा  शतेिम ननी खरेदी करता  ेत ननीाही. मात्र अशा शतेकरी ननीसलेल् ा 
व् क्त स शतेिम ननी खरेदी कराव ाच  असल् ास तो जिल्हाधधकारी  ाींच् ाकड े
(िळगाव जिल्ह ात सदर अधधकार सींबींधधत उपववभाग   अधधकारी  ाींननीा प्रदाननी 
करण् ात आलेले आहे.) अिा करु शकतो. िर असा व् क्त  मुींबई कुळवहहवा् व 
शतेिम ननी अधधनननी म,१९४८ चे कलम ६३ मध् े ननीमदू केलेले नननीकष परू्ा करीत 
असेल तर सींबींधधत उपववभाग   अधधकारी अशा व् क्त स शतेिम ननी खरेदी 
करण् ासाठी परवाननीग  देऊ शकतो. अशा परवाननीग साठी कोर्ताही अिा 
उपववभाग   अधधकारी चाळ सगाव वा तहभसलदार, चाळ सगाव  ाींच् ाकड े
प्रलींबबत ननीाही. तसेच, एखादा व् क्त  शतेकरी असल् ाचा कागदोपत्र  परुावा 
सादर करीत असनूनीही तहभसलदार, चाळ सगाव हे त् ाींननीा शतेकरी असल् ाचा 
दाखला देत ननीाही अश  बाब हदसनूनी आली ननीाही. 
 

----------------- 
राज्यातील दधू उत्पादि शतेिऱ्याांना दधुाचा रास्त्त भाि शमळण्याबाबत 

 (१८) * ३९१३७   श्री.सांजयमामा शश ांदे (िरमाळा), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), 
श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :  सन्माननीननी   दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल दधु उत्पादक शतेकऱ ाींननीा दधुाला रास्त भाव देण् ात  ेत 
ननीसल् ामळेु दधुाला दर वाढवनूनी भमळावा  ासाठी ककसाननी सभा, दधू उत्पादक 
शतेकरी सींघषा सभमत , र त क्राींत  शतेकरी सींघ्ननीा आहद दधू उत्पादक शतेकरी 
सींघ्ननीाींननी   ावषी माहे मे-िूननी, २०२१ मध् े वा त् ादरम् ाननी आींदोलनेनी करुननी 
शासननीाचे लक्ष वेधण् ात आल् ाचे नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 



  23 

(२) असल् ास, राज् ात ल दधु उत्पादकाींननीा अधधकाधधक दर भमळण् ासाठी दधु 
उत्पादकाींननीा ववक्री दराच् ा (एमआरप ) ८० ्क्के रक्कम एफआरप च् ा धतीवर 
शतेकऱ ाींननीा देण् ाबाबत महाराषर राज्  दधु उत्पादक व प्रकक्र ा व् ावसान क 
कल् ार्कारी सल्लागार सभमत च् ा बठैकीत हदननीाींक २२ िानेनीवारी, २०२२ रोि  
वा त् ासमुारास चचाा झाली, हे खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाप्रकरर्  दगु्धववकास मींत्र , महाराषर राज्   ाींच् ा 
अध् क्षतखेाली ववववध दधु उत्पादक शतेकरी सींघ्ननीाींचे प्रनतनननीध  तसेच 
अधधकारी  ाींच् ासमवेत हदननीाींक २५ िूननी, २०२१ वा त् ासमुारास झालेल् ा 
बठैकीत उसाच् ा धतीवर दधू उत्पादक शतेकऱ ाींननीा रास्त व ककफा तश र दर 
(एफआरप ) देण् ाचे दृष्ीननी े शासकी  पातळ वर अ् ास करुननी त् ाबाबतचा 
नननीर्ा  घेण् ात  ेईल अस ेिाहहर करण् ात आल,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सदर बठैकीत दधु उत्पादक शतेकरी सींघ्ननीाींचे प्रनतनननीध  दधुाला 
 ोग्  दर भमळण् ासाठी कें द्र व राज्  शासननीानेनी परस्पर समन्व ातनूनी शासननीानेनी 
दधुाचा हम भाव का दा अींमलात आर्वा अश  मागर्  शासननीाकड ेकरण् ात 
आली असल् ाचेही नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासाननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार 
दधुाला रास्त भाव देण् ाबाबत कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. सनुनल िेदार : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), व (४) शासननी नननीर्ा  हदननीाींक ४.२.२०२१ अन्व े गठीत करण् ात 
आलेल् ा सभमत च  बठैक हदननीाींक १९.१.२०२२ रोि  झाली होत . 
(५) ककमाननी आधारभतू ककीं मत (एफआरप ) लाग ू करण् ाबाबत व् वहा ाता 
तपासण् ासाठी मींत्र मींडळाच  उपसभमत  स्थापननी करण् ाच  का ावाही चाल ूआहे. 

----------------- 
शशिाजी नगर, गोिांडी (जजल्हा मुांबई उपनगर ) येथील एिा २० ििाचच्या 

तरुणीिर चार जणाांनी सामूहहि बलात्िार िेल्याबाबत 
 (१९) *  ४०७२५ डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.अब ू आजमी (मानखूदच 
शशिाजीनगर), श्री.रईस शखे (शभिांडी पिूच) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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 (१) भशवाि  ननीगर, गोवींड   ेथ ल एका २० वषााच् ा तरुर् वर दोननी अल्पव  ननी 
मलुाींसह चार िर्ाींननी  सामहूहक बलात्कार केल् ाच  घ्ननीा हदननीाींक २३ िानेनीवारी, 
२०२२ रोि  वा त् ासमुारास घडल् ाचे नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  दोननी अल्पव  ननी आरोप ींननीा भशवाि  ननीगर पोभलसाींननी  
ताब् ात घेतले असनूनी दोननी आरोप  फरार झाले आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाात शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आल ेआहे, 
(४) असल् ास, उक्त फरार असलेल् ा आरोप ींननीा पकडण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हो . 
(२) व (३)  ाबाबत भशवाि ननीगर पोलीस स््ेशननी, गोवींड , मुींबई  ेथे हदननीाींक 
२२.०१.२०२२ रोि  ग.ुर.क्र. २५/२२ भा.द.वव.सीं. कलम ३७६, ३७६(ड), ५०६, ३४. 
अन्व े गनु्हा दाखल करण् ात आला आहे. सदर गनु्ह ात ल ०४ आरोप पकैी ०२ 
ववध सींघषीत बालक आहेत. सदरील ०२ आरोप  सद् ा न् ा ाल  ननी कोठड त 
असनूनी ०२ ववध सींघषीत बालकाींननीा मा. बालन् ा ाल  डोंगरी  ाींच् ासमोर हिर 
करण् ात आले आहे. सदर गनु्ह ात ल आरोप ववरुध्द मा. न् ा ाल ात 
दोषारोपपत्र दाखल करण् ात आल ेआहे. 
(४) सदरील गनु्ह ात ल ०४ आरोप ींननीा तात्काळ अ्क करण् ात आली आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
राज्यातील लाखो शतेिरी प्रधानमांत्री किसान सन्मान ननधी  

योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 
 (२०) *  ३८६४३  श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.लक्ष्मण 
पिार (गेिराई), डॉ.सांदीप धुिे (अणी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी), श्री.अशभमन्य ु पिार 
(औसा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :  सन्माननीननी   िृिी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज् ात पींतप्रधाननी ककसाननी  ोिनेनीचा लाभ घेत असलेल् ा लाखो शतेकऱ ाींननीा 
एननी.आ .स .  पो ा्लच् ा ताींबत्रक अडचर् ींमळेु शतेकऱ ाींननीा वा्प केलेली रक्कम 
त् ाींच् ा बँक खात् ात िमा होऊ ननी शकल् ानेनी शतेकरी सदर  ोिनेनीच् ा 
लाभापासनूनी वींधचत असल् ाचे माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी 
नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर  ोिनेनीचे लाभाथी आधार भल ींक करण् ासाठी खात ेक्रमाींक 
दरुूस्त करण् ासाठी तहभसलदार का ााल ात गेले असता त ेकाम कृष  ववभागाच े
असल् ाचे साींगनूनी महसलू प्रशासननी सहका ा करीत ननीसल् ाचे नननीदशाननीास आल,े हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर  ोिनेनीच् ा कामकािावर तहभसलदार व ननीा ब तहभसलदार 
सींघ्ननीा व तलाठी सींघ  ाींननी  सननी २०२१  ा कालावध त बहहषकार घातल् ाच े
नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त  ोिनेनीत ल ताींबत्रक अडचर्  दरु करण् ासींदभाात 
शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार सदर  ोिनेनीचा लाभ 
ववननीाववलींब भमळण् ाच् ा दृष्ीननी ेकोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. दादाजी भसेु : (१) हे, खरे ननीाही. 
      कें द्र शासननीानेनी शतेक- ाींननीा नननीजश्चत उत्पन्ननी भमळण् ाकरीता प्रधाननीमींत्र  
ककसाननी सन्माननी नननीध  (PM KISAN)  ोिननीा सरुु केली आहे.  ोिनेनीअींतगतं 
राज् ात हदननीाींक २८.०२.२०२२ अखेर  एकुर् ११४.९२ लाख शतेक- ाींननी  
प .एम.ककसाननी पो ा्लवर ननीोंदर्  केलेली आहे. त् ापकैी एकुर् १०९.३३ पात्र 
शतेकरी कु्ुींबाच् ा खात् ावर एकुर् रु.१८१२०.२३ को्ी रक्कम थे् लाभ 
हस्ताींतरर् द्वारे िमा करण् ात आलेली आहे.  
     प्रधाननीमींत्र  ककसाननी सन्माननी नननीध   ोिननीा अींतगात PM-KISAN Portal 
वर शतेकऱ ाींननीा ननीोंदर्  करण् ासाठी Farmer corner  ा Tab मधुननी सवुवधा 
उपलब्ध करुननी देण् ात आलेली आहे. त् ाननीसुार शतेकरी CSC कें द्रावर ककीं वा 
स्वत:  ोग्  त् ा कागदपत्राींआधारे प .एम.ककसाननी पो ा्लवर सदर सवुवधेचा वापर 
करूननी ननीोंदर्  करत आहेत. 
(२) हे, खरे ननीाही. 
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(३) व (४) कें द्र परुस्कृत प्रधाननीमींत्र  ककसाननी सन्माननी नननीध   ोिनेनी सींदभाात प्राप्त 
झालेल् ा काही तलाठी सींघ्ननीाींच् ा नननीवेदननीाींच् ा अननीषुींगानेनी मा. मींत्र  (महसलू) 
आणर् मा. मींत्र  (कृवष)  ाींच् ा उपजस्थत त हदननीाींक २१/०९/२०२१ रोि  आ ोजित 
बठैकीमध् े  ोिनेनीच् ा अींमलबिावर् सींदभाात ल हदननीाींक ०४ फेब्रवुारी २०१९ चे 
पररपत्रक आणर् हदननीाींक १५ फेब्रवुारी २०१९ रोि च् ा शासननी नननीर्ा ाननीसुार सवा 
 ींत्रर्ाींननी  समन्व ानेनी कामकाि करावे अस ेनननीदेश देण् ात आल ेआहेत. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेच्या महसुली रक्िमेच े

आधथचि नुिसान िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
 (२१) * ३८४६४ श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी) :  सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  
 

(१) कल् ार्-डोंबबवली (जि.ठारे्) महाननीगरपाभलकेच् ा बड् ा कीं पन् ा, अधधकारी 
व ववकासक अशा एकूर् १८५३ िर्ाींननी  सननी १९९० त े२०१८  ा कालावध त 
ओपननी लॅण्ड ्ॅक्सचे ५३५ को्ी रुप ाींच् ा महसलुी रक्कमेचे आधथाक ननीकुसाननी 
करुननी गरैव् वहार केल् ाप्रकरर्  आधथाक गनु्हे शाखा, ठारे्  ाींचेमाफा त चौकश  
करण् ात  ेत असल् ाच े हदननीाींक १६ िानेनीवारी, २०२२ रोि  वा त् ासमुारास 
नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, सदरहू ७५० भमळकत ींवर ५५ को्ी इतका दपु्प् कर लागला 
असनूनी गॅलरी बाींधकामापो्ीचा रुप े १२५ को्ी दींड ननीगररचननीा अधधकारी, कर 
नननीधारक, सींकलक  ाींच् ाश  सींगननीमत करुननी हा कर बडुववला असल् ाचे 
नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, कल् ार्-डोंबबवली महाननीगरपाभलका प्रशासननीानेनी हा कर भरण् ास 
ववकासक आणर् रहहवाश  त ार ननीसल् ाच ेमाि  स्थानननीक लोकप्रनतनननीध   ाींननीा 
माहहत  अधधकारात कळववण् ात आल् ाननीसुार कर बडुववर्ाऱ ाींच   ादी 
लाचलचुपत प्रनतबींधक मखु्   लोका कु् त ववभाग  ाींचेकड ेसादर केल्  ाननीींतर सदर 
चौकश चे काम सरुु करण्  ात आल ेआहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश ननीसुार 
त् ात का  आढळूननी आल ेव त् ाननीसुार सींबींधधताींवर कोर्त  कारवाई केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
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(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) कल् ार्-डोंबबवली (जि.ठारे्) महाननीगरपाभलकेच् ा 
बड् ा कीं पन् ा, अधधकारी व ववकासक  ाींननी  सींगर्मत करूननी 
महाननीगरपाभलकेच् ा मालमत्ता करामध् े आधथाक घो्ाळा करूननी 
महाननीगरपाभलकेचे आधथाक ननीकुसाननी केल् ाबाबतच  तक्रार श्र . वामननी सखाराम 
म्हात्र े ाींननी  मा. लोका कु्त व मा. उप लोकआ कु्त  ाींचेकड ेकेली असनूनी त् ाींच  
प्रत हदननीाींक ०६/०६/२०१९ रोि  पोलीस आ कु्त, ठारे् शहर  ाींननीा हदली आहे.  
श्र . म्हात्र े  ाींननी  हदलेल् ा अिााच  चौकश  आधथाक गनु्हे शाखा, ठारे् शहर 
 ाींच् ाींमाफा त सरुू आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरर्  चौकश  सरुु असनुनी चौकश  अींत  पढुील कारवाई 
करण् ात  ेईल. 
(५) प्रश्ननी उद्धवत ननीाही. 

----------------- 
नागपूर जजल््यातील पाणांद रस्त्ता योजनेस ननधी उपलब्ध िरुन 

देणेबाबत 
(२२) * ३९८२१   श्री.नानाभाऊ पटोल े(सािोली) : सन्माननीननी   रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीागपरू जिल्् ात कृष  व् वसा ासाठी तरुर्ाींननीा प्रोत्साहहत करण् ासाठी 
तसेच शतेकऱ  ाींचा उत्पादीत मालाच  सहि वाहतकू होण् ाकररता पार्ींद रस्ता 
 ोिननीा राबववण् ात  ेत असल् ानेनी वेगळा कोर्ताही नननीध  देण् ाच  तरतदू राज्  
वा कें द्र सरकारतफे ननी आल् ामळेु पार्ींद रस्त् ाचा ववकास रखडल् ाचे माहे 
ननीोव्हेंबर-डडसेंबर, २०२१ मध् े वा त् ादरम् ाननी आढळूननी आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  पार्ींद रस्ता  ोिननीा त ार करण् ासाठी नननीध च  
तरतदू करण् ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) शासननी नननीर्ा  हदननीाींक २५/०१/२०२२ अन्व े मातोश्र  ग्रामसमधृ्दी शते/पार्ींद 
रस्त े ोिनेनीच् ा सननी २०२१-२२  ा वषााच् ा आराखड ास मान् ता देण् ात आली 
आहे. तसेच शते/पार्ींद रस्त् ाींच् ा कामाींकरीता   ावषी  रु.३२१ को्ी 
अथासींकल्प   तरतदु करण् ात आली आहे. 
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(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
----------------- 

 

नागपूर येथे दहशतिादी सांघटनेिडून सांघ िायाचलयाची रेिी िेल् याबाबत 
 (२३) *  ३७६६१   श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्रीमती मांदा 
म्हात्र े(बेलापरू) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीागपरू  ेथ े ‘िैश ए मोहम्मद’  ा दहशतवादी सींघ्ननीेच् ा एका 
दहशतवाद् ानेनी महाल  ेथ ल राषरी  स्व ींसेवक सींघाचे मखु् ाल  आणर् 
रेश मबाग  ेथ ल मखु्  का ााल ाच  रेकी केल् ाच  माहहत  सेंरल एिन्स नेनी 
केलेल् ा तपासातनूनी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, रेकी करर्ारा ‘िैश ए मोहम्मदचा’ हस्तकाला चौकश साठी 
पोलीस ननीागपरूात आर्र्ार असनूनी  ाबाबत ननीागपरू पोलीस आ कु्त  ाींननी  
पत्रकार पररषद घेवनूनी माहहत  हदली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा दहशतवाद् ाींवर पाकव् ाप्त काश्म रमधूननी हाताळण् ाच े
(हॅण्डलसा) नननी ींत्रर् करुननी मोबाईलद्वारे वेळोवेळ  त् ाला धचत्र करर्ाबाबत नननीदेश 
देत होता अश  माहहत ही नननीदशाननीास आली, तसेच सदर दहशतवाद् ाला सेंरल 
एिन्स कडूननी ताब् ात घेऊननी तपास करण् ात आला, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाप्रकरर्  राषरी  स्व ींसेवक सींघ मखु् ाल  व रेश मबाग 
पररसराच  सरुक्षा वाढववण् ाबाबत व देशाच् ा सरुक्षक्षततचे् ा दृष्ीनेनी 
दहशतवाद् ाींच् ा कारवा ाींननीा प्रनतबींध करण् ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  का ावाही 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) िशै ए मोहम् मद  ा सींघ्ननीेचा एक दहशतवादी 
महाल   ेथ ल राषरी  स्व ींसेवक सींघ मखु् ाल , रेश मबाग स्मतृ  मींहदराच  
रेकी करण् ाच् ा उद्देशाननी ेिलु,ै २०२१ मध् े ननीागपरू  ेथ ेआल् ाच  माहहत  िम्म ू
काश्म र पोभलसाींननी  ननीागपरू शहर पोभलसाींननीा हदली होत . 
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(२) सदर गनु्् ाच  माहहत  प्राप्त झाल् ाननीींतर चौकश साठी पोलीस पथक िम्म ू
काश्म र  ेथे पाठववण् ात आल े होत.े  ासींदभाात गनु्हा दाखल झाल् ाननीींतर 
पत्रकाराींननी  उपजस्थत केलेल् ा प्रश्ननीाींच  उत्तरे पोलीस आ कु्त  ाींननी  हदली होत . 
परींत ुकोर्त ही पत्रकार पररषद घेण् ात आलेली ननीव्हत . 
(३) सदर आरोप  पाककस्ताननी  ेथ ल िैश ए मोहम्मद च् ा हॅन्डलरच् ा 
नननी ींत्रर्ात का ावाही करीत होता. सदर प्रकरर्ात ल दहशतवादी काश्म र  ेथे 
न् ा ाल  ननी कोठड त आहे. त् ाला तपासासाठी ननीागपरू  ेथे आर्ण् ाच  
तिव ि ठेवली आहे. 
(४) सवा महत्वाच् ा हठकार्ाींच् ा सरुक्षक्षततचे् ा दृष्ीननी ेपोलीस बींदोबस्त अत् ींत 
चोख असनूनी सरुक्षेच् ा दृष्ीनेनी वेळोवेळ  आढावा घेण् ात  ेतो. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल््यात अिैधररत्या िाळू उपसा ि गौणखननजाच ेउत्खनन 

सुरु असल्याने लाखो रुपयाांच ेहोत असलेले नुिसान 
 (२४) *४००२४ श्री.सांतोि दानि े(भोिरदन), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) : 
सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्् ात ल वाळू व इतर गौर् खनननीिातनूनी महसलू ववभागास 
चाल ूआधथाक वषाामध् े फक्त २५ ्क्के रक्कम वसलू झाली असनूनी उवाररत ७५ 
्क्के रक्कम वसलू झाललेी ननीसल् ाचे माहे िानेनीवारी, २०२२ रोि  वा 
त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) तसेच, औरींगाबाद जिल्हात ल पठैर् तालकु् ात ल गोदावरी ननीदीपात्रात ल 
एकाही वाळू पट्ट ाचा भललाव झालेला ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा हठकार्ाहूननी दररोि रात्र  िेस ब  ककीं वा के्रननीनेनी अवधैररत् ा वाळू 
उपसा व बेसमुार गौर्खनननीिाचे उत्खननीननी सरुु असल् ानेनी शासननीाच् ा लाखो 
रुप ाींच् ा महसलूाचे ननीकुसाननी होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, महसलू वाढीसाठी व उहद्दष् पतूीकररता तसेच वाळू, मरुुम व 
गौर् खनननीिाींच  बकेा दा उपसा व वाहतकू करर्ाऱ ाींववरुद्ध शासननीानेनी कोर्त  
कारवाई केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) औरींगाबाद जिल्् ात गौर् 
खनननीिातनूनी चाल ूआधथाक वषाामध् े िानेनीवारी, २०२२ अखेर ३०% रक्कम वसलु 
झाली असनूनी उवारीत वसलुीच  का ावाही सरुू आहे. 
     जिल्् ात ल पठैर् तालकु् ात ०२ वाळू घा्ास प ाावरर् अननीमुत  प्राप्त 
असनूनी महाराषर ि वननी प्राधधकरर्, औरींगाबाद  ाींननीा मौि ेहहरडपरुी वाळू घा् 
राख व ठेवण् ात आलेला आहे. शासननी स्तरावरील अधान् ा  क आदेशान्व े मौिे 
घारेगाव हा वाळु घा् अप लकताा  ाींननीा देण् ात आलेला आहे. 
     जिल्् ात दक्षता पथकामाफा त अवधै उत्खननीननी व वाहतकू करताननीा 
आढळूननी आलले् ा एकूर् २५४ वाहननीाींवर दींडात्मक का ावाही करूननी रु. ०६.३५ 
को्ी दींड आकारण् ात आललेा आहे, तर पठैर् तालकु् ात ४५ वाहननीाींवर दींडात्मक 
कारवाई करूननी रु. ०२.१९ लक्ष दींड शासननीिमा करण् ात आलेला आहे. 

----------------- 
िाडा (जज.पालघर) येथे ग्राहिाांच्या शमटरच ेप्रत्यि ररडड ांग न घेता 

महावितरणाची आधथचि फसिणूि िेल्याबाबत 
 (२५) *  ४११६२ श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
 (१) वाडा (जि.पालघर)  ेथ ेउपववभागात ल माहे डडसेंबर, २०२१ मध् े म ्र 
रीडड ींग एिन्स नेनी ९ हिार ३३१ ग्राहकाींच् ा भम्रच े प्रत् क्ष ररडड ींग ननी घेता 
महाववतरर्ाच  व ग्राहकाींच  आधथाक फसवर्कू केल् ाबाबत सींबींधधत एिन्स वर 
माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी गनु्हा दाखल करण् ात आला, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  आिभमत स ककत  िर्ाींननीा अ्क करण् ात आली व 
 ावर शासननीानेनी कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) महाराषर राज्  ववद् तु ववतरर् कीं पननी नेनी म ्र 
ररड ींगचा ठेका हदलेल् ा कृपाभस ींधू एिन्स , बलुढार्ा  ेथे काम करर्ारे श्र काींत 
बलुकड े ानेनी डडसेंबर, २०२१  ा महहन् ात ९९३१ ग्राहकाींचे प्रत् क्ष स्थळ  म ्र 
वाचननी ननी करता बननीाव् ररडर आ ड  त ार करुननी व ि ग्राहकास ववद् तु बबल े
सादर ननी करता ववद् तु महाववतरर् कीं पननी च  ५५९८६ रुप ाींच  आधथाक 
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फसवर्ूक केल् ानेनी त् ाींच् ाववरुद्ध वाडा पोलीस ठारे्, जि. पालघर  ेथ े
ग.ुरीं.क्र.३७/२०२२ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ७४१ ननीसुार गनु्हा दाखल 
करण् ात आला आहे.   
(२) सदर प्रकरर्  श्र काींत प्रकाश बलुकड े ा आरोप स हदननीाींक २९/०१/२०२२ रोि  
सा ींकाळ  २३.१४ वा. अ्क करण् ात आली असनूनी पढुील तपास सरुु आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

मुांबईतील अमर महल ते राँम्बे भूशमगत जल बोगद्याच्या िामात 
 पोलीस ि िां त्राटदारािडून ननयमािलीच ेउल्लांघन झाल्याबाबत 

(२६) *  ३९९५७   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली) :  सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
(१) मुींबईत ल पार्  ववतरर् व् वस्थेत सधुारर्ा करण् ासाठी मुींबई 
महाननीगरपाभलकेनेनी अमर महल त ेरॉम्ब ेभभुमगत िल बोगद् ाच् ा कामासाठी 
सननी २०१८ त े २०२१  ा चार वषांच् ा कालावध त कें द्री  पेरोभल म आणर् 
स्फो्के सरुक्षा सींस्थेनेनी (पेसो) हदलेल् ा नननी मावलीच े पोलीस आणर् 
कीं त्रा्दाराकडूननी उल्लींघननी करुननी स्फो् घडववण् ात आल् ाचे माहे िानेनीवारी, 
२०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, प्ेल इींजिनननीअररींग कीं पननी ला देण् ात आलेल् ा समुारे ६५० को्ी 
रुप ाींच् ा प्रकल्पाींतगात हेडगेवार उद् ाननी, अमर महल त े रॉम्ब े नननीमस्तरी  
िलाश  दरम् ाननी ५.५० ककलोम ्रच् ा बोगद् ाच् ा कामासाठी िभमननी खाली 
१०० त े११० म ्र खोलवर हा बोगदा बाींधण् ात  ेत असनूनी प्रकल्पाचे ५० ्क्के 
काम परू्ा झाले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर बोगद् ाच् ा स्फो्ासाठी राि एी्ं रप्राईिेस  ा कीं पननी स 
कीं त्रा् देण् ात आल् ानेनी पोलीस सींरक्षर्ात हे स्फो् घडववल े िात ल हे 
नननी मावलीत स्पष् असताींननीाही त् ाचे पालननी ननी करता शासननीानेनी पढुील 
स्फो्ाींसाठी कीं त्रा्दाराला ननीा-हरकत प्रमार्पत्र (एननीओस ) देण् ात आली, हे ही 
खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सदर स्फो् घडववण् ाआध  व ननीींतरच  माहहत  दर महहन् ाला 
पोलीस व कीं त्रा्दारानेनी कें द्री  पेरोभल म आणर् स्फो्के सरुक्षा सींस्थेस (पेसो) 
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कळववरे् बींधननीकारक आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार 
नननी माींचे उल्लींघननी करर्ाऱ ा कीं त्रा्दार व सींबींधधत अधधकाऱ ाींवर कोर्त  
कारवाई केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे ननीाही.      
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे ननीाही. 
(४) नननी ींबत्रत स्फो् घडववण् ासाठी वापरलेल् ा स्फो्काींबाबतच  माहहत  दर 
महहन् ाला कीं त्रा्दारानेनी पेसोच् ा का ााल ास सादर कररे् बींधननीकारक आहे. 
(५) व (६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
उस्त्मानाबाद जजल्हयात िळांब तालुक्यातील महसुल विभागाच् या 

 अनागोंदी िारभाराबाबत 
 (२७) *  ३९३७१   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.िैलास घाडगे 
पाटील (उस्त्मानाबाद) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१) शगेाव, केि, कळींब, बाशी, पींढरपरू  ा पालख  मागााचे काम मधेा 
कन् स् रक् शननी कीं पननी  करीत असनूनी त्  ाींननी  शासननीाचा रुप े ४० को्ीहूननी अधधक 
महसलु बडुववल्  ाचे हदननीाींक २१ िानेनीवारी, २०२२ रोि  वा त् ासमुारास नननीदशाननीास 
आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, सदरहू कन् स् रक् शननी कीं पननी नेनी शगेाव-पींढरपरू  ा पालख  मागााचे 
काम करण्  ासाठी बऱ  ाच हठकार्  मभशननी उभारर् साठी त्  ाींच्  ा कामासाठी 
लागर्ारी  ींत्र सामगु्र , गाड ा व कच् चा माल ठेवण्  ासाठी तसेच गौर् खनननीि 
उपलब्ध करण् ासाठी रस् त्  ालगत मोठ ा प्रमार्ात शतेकऱ  ाींच्  ा िभमननी  
भाडतेत् वावर घेतलेल्  ा होत् ा, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, कळींब तालकु्  ात ल मौि े मस् सा (खीं)  ेथ ल अल् पभधूारक 
शतेकरी  ाींच्  ा ग् ननीीं.७१९ मध ल एक हेक् ्र १३ गुींठे िभमननी च् ा सातबारावर 
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महसलू ववभागानेनी रुप े ४० को्ी ४८ लक्ष इतका बोिा चढववला असल् ाच े
नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, प्रत्  क्षात मात्र त्  ा िभमननी वर कोर्तहेी खोदकाम तसेच गौर् 
खनननीिाींचे काम झाल ेननीसल्  ाचे स् पष ् झाल ेआहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल्  ास, ज्  ा कीं पननी नेनी शासननीाचा गौर् खनननीिाींचा कर चुकववलेला त्  ाला 
दींड ठोठाववलेले असताननीा त्  ा दींडाच  रक् कम शतेकऱ  ाींच्  ा सातबारावर 
चढववर्ाऱ  ा भ्रष ् अधधकाऱ  ाींवर कारवाई करण् ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  
का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) असल्  ास, अन् ा  झालेल्  ा शतेकऱ ास शासननी न्  ा  देर्ार आहे का , 
ननीसल् ास ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) गौर् खनननीि उत्खननीननीाकरीता शतेकरी  ाींच् ासमवेत करार तसेच 
भाडतेत्वावर िभमननी  सींबींध त कीं पननी नेनी घेतलेल् ा आहेत. 
(३) हो , हे खरे आहे. 
(४) ननीा ब तहभसलदार, कळींब  ाींच् ा पथकानेनी स्थळपाहर्  केली असता सींबींध त 
शतेकरी  ाचे िभमननी ग् ननीीं.७१९ मध् े उत्खननीननी झालेले हदसनूनी आल ेननीाही. 
(५) व (६) तहभसलदार कळींब  ाींचे हदननीाींक १०.०६.२०२१ व हदननीाींक २०.०८.२०२१ 
रोि  पाररत केलले् ा दींडाच् ा आदेशाववरूध्द सींबींधधत कीं पननी नेनी उपववभाग   
अधधकारी, कळींब  ाींच् ाकड ेअवपल दाखल केले असता, उपववभाग   अधधकारी, 
कळींब  ाींननी  हदननीाींक १२.०१.२०२२ रोि  तहभसलदार, कळींब  ाींननी  स्वत: 
स्थळपाहर्  करूननी व फेरचौकश  करूननी ननीव् ानेनी आदेश पारीत करण् ाबाबत 
आदेश पारीत केले. अपर जिल्हाधधकारी, उस्माननीाबाद  ाींननी  सधु्दा हदननीाींक 
२२.०२.२०२२ च् ा पत्रान्व े उपववभाग   अधधकारी, कळींब  ाींच् ा आदेशाननीसुार 
का ावाही करण् ाबाबत तहभसलदार, कळींब  ाींननीा कळववल ेआहे. त् ाननीषुींगानेनी ज् ा 
िभमननी ग् ननीीं./सव्हे ननीीं. मध् े उत्खननीननी झालेले ननीाही त् ाच  चौकश  करूननी 
सींबींध त िभमननी ग् ननीीं./सव्हे ननीीं. वर घेण् ात आललेा बोिा ननीोंद नननी माननीसुार 
कम  करण् ाच  का ावाही अननीसुरण् ात  ेर्ार आहे. 
 
 

----------------- 
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राज्यात िोरोनाच्या िाळात बनािट िां पन्याांनी इन्स्त्टांट लोन देण्याच्या 
नािाखाली अनेि लोिाांची िेलेली आधथचि फसिणूि 

 (२८) *  ३८२१०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.चांद्िाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे् पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर) :   सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) राज् ात कोरोननीाच् ा सींक्ामळेु ननीागरीकाींच् ा ननीोकऱ  ा गेल् ा, उद् ोग बींद 
पडूननी आधथाक अडचर् मळेु किााचे हप्त ेथकल,े  ा सींध चा फा दा घेत अनेनीक 
बननीाव् कीं पन् ाननी  ऑननीलाईननी किा देण् ाच् ा ननीावाखाली भ्रमर्ध्वननी  (मोबाईल) 
डा्ा चोरी कररे्, आधथाक फसवर्ूक कररे्, पशैाींच  मागर्  कररे् अशाप्रकारच् ा 
सा बर गनु्् ाींच  वाढ झाली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त ननीागरीकाींननीा ऑननीलाईननी किा देर्ाऱ  ा कीं पननी चे अिा 
(ॲजप्लकेशननी) भ्रमर्ध्वननी वर (मोबाईल) डाऊननीलोड करण् ास साींगनूनी 
भ्रमर्ध्वननी च े (मोबाईल) सवा प्रवेश (ॲक्सेस) घेऊननी व ैजक्तक माहहत च् ा 
(पसाननील डा्ा) आधारावर ननीागरीकाींच  फसवर्ूक करण् ाचे प्रकार होत आहेत, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) तसेच बोगस कॉल से्ं रच् ा माध् मातनूनी ननीागररकाींच् ा फसवर्ूकीचा प्रकार 
वारींवार नननीदशाननीास आल् ाननीींतरही ठारे्, म रारोड, ननीालासोपारा, वाश , पननीवेल, 
पेर् आदी हठकार्  शकेडो बोगस कॉल से्ं र पनु्हा सरुू झाल् ानेनी  ा माध् मातनूनी 
ननीागररकाींच  फसवर्ूक होत असल् ाचे माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा 
त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(४) त् ाचप्रमारे् ्ॅक्स डडफॉल््र, ऑननीलाईननी लॉ्री, लोननी, डबेब्-के्रड ् काडा 
अशा अनेनीक प्रकारे ननीागररकाींच  फसवर्कू केली िात आहे, तसेच मुींबईत देख ल 
सा बर गनु्् ाींचे प्रमार् मोठ् ा प्रमार्ात वाढत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल्  ास, उक्त प्रकरर्ाींच  चौकश  केली आहे का , चौकश  अहवालाननीसुार 
कॉल से्ं र बींद करुननी होत असलेल् ा ननीागररकाींच  फसवर्ूक व ऑननीलाईननी किा 
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देर्ाऱ  ा बननीाव् कीं पन् ा तसेच सा बर गनु्हे करर्ाऱ  ा गनु्हेगाराींवर शासननीानेनी 
कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ?   
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) हो .   
(३) सदर भागात बोगस कॉल से्ं रच् ा माध् मातनूनी ननीागररकाींच् ा 
फसवर्ूकीबाबत सननी २०२१ मध् े ०५ गनु्हे दाखल झाल ेअसनूनी १० आरोप ींननीा 
अ्क करण् ात आली आहे. 
(४) ्ॅक्स डडफॉल््र, ऑननीलाईननी लॉ्री, लोननी, डबेब्-के्रड ् काडा अशा अनेनीक 
प्रकारे ननीागररकाींच् ा फसवर्ूकीबाबत सननी २०२१ व २०२२ मध् े एकूर् १२५८ 
गनु्हे दाखल झाले असनूनी १०६ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आली आहे.  तसेच 
बहृन्मुींबई मध् े सननी २०२१ मध् े २८८३ सा बर गनु्हे दाखल असनूनी ४५५ गनु्हे 
उघडकीस आल ेआहेत. मुींबई शहरामध् े सा बर गनु्ह ाींच  सख् ा वाढत असली 
तरी गनु्हे उघडकीस आर्ण् ाचे प्रमार् देख ल वाढल ेआहे.       
(५) राज् ात कोरोननीाच् ा काळात (सननी २०२० त े सननी २०२२) इन्स् ी्ं् लोननी 
देण् ाच् ा ननीावाखाली फसवर्ूकीच े एकूर् ९४ गनु्हे दाखल असनूनी दाखल 
गनु्ह ापकैी १३ गनु्हे उघडकीस आल ेव त् ामध् े २७ आरोप ींननीा अ्क करण् ात 
आलेली आहे. फसव् ा  ोिननीा, िाहहरात वर लक्ष ठेवनूनी सींबींधधताींवर का देश र 
कारवाई करण् ात  ेत आहे. तसेच ननीागररकाींननीा अननीधधकृत डडि ्ल किााच े
माध् म ककीं वा ॲप्स पासनूनी दरू राहण् ाच ेआवाहननी करण् ात आल ेआहे. महाराषर 
सा बर का ााल ाकडूननी ॲडव्हा िरी त ार करण् ात आली असनूनी 
समािमाध् माींवर प्रसारीत करण् ात आली आहे.  

(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
----------------- 

पेण-िाशी-सरेभार (जज.रायगड) येथे अल्पियीन मुलीिर  
झालेला सामूहहि बलात्िार 

 (२९) *  ४१३१४   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) परे्-वाश -सरेभार (जि.रा गड)  ेथे अल्पव  ननी मलुीला धमकी देऊननी दहा 
लोकाींननी  नतच् ावर सामहूहक बलात्कार केल् ाच  घ्ननीा हदननीाींक ३१ िानेनीवारी, 
२०२२ रोि  वा त् ासमुारास नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास,  ा प्रकरर्ात ल आरोप ींननीा पकडण् ात स्थानननीक पोलीसाींननीा 
अप श आल ेआहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करण् ात आली आहे का , चौकश ननीसुार त् ात 
का  आढळूननी आले आहे, त् ाननीसुार दोष ींववरुध्द शासननीानेनी कोर्त  कारवाई केली 
वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हो . 
(२) व (३) पोलीस स््ेशननी, वडखळ जिल्हा रा गड  ेथे हदननीाींक २९.०१.२०२२ 
रोि  ग.ुर.जि.१५/२०२२, भा.दीं.वव. सीं.कलम ३७६, ३७६(ड), ३५४(अ, ३५४(ड), ५०६ 
सह  लैंधगक अपराधापासनूनी बालकाींचे सींरक्षर् अधधनननी म मध ल कलम ४, ८, 
१२, १७ प्रमारे् गनु्हा दाखल करण् ात आलेला आहे.   ाबाबत सदर 
गनु्ह ात ल  एकूर् ११ आरोप  असनूनी त् ाींननीा अ्क केलेली असनूनी त ेसध् ा 
न् ा ाल  ननी कोठड त आहेत. सदर गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
 पसचसीन जाळ्याने मच्छीमारी िरण्यासाठी बांदी शासनाने घातल्यामुळे 
मच्छीमाराांना अनेि अडचणीांना सामोरे जािे लागत असल्याबाबत 

 (३०) *  ४०२९०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीननी   मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात िवळपास ३० लाखाींपेक्षा अधधक लोकसींख् ा असलेला कोळ  समाि 
आपल् ा उपजिववकेसाठी पारींपाररक मत्स्  व् वसा ावर अवलींबनूनी आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, पसास ननी िाळ् ानेनी मच्छीमारी करण् ासाठी शासननीानेनी बींदी 
घातल् ामळेु कोळ  समािाला आपल् ा कु्ुींबब ाींचा उदरनननीवााह करण् ासाठी 
अनेनीक समस् ाींननीा सामोरे िाव े लागल् ाच े माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा 
त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, शासननीाच् ा बींदीमळेु पसास ननी िाळ ाद्वारे मच्छीमारी करर्ाऱ  ा 
कोळ  बाींधवाींच् ा पारींपाररक मत्स्  व् वसा ात अडचर्  आल् ामळेु कोळ  
बाींधवाींमध् े असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरर्  शासननीानेनी चौकश  करूननी कोळ  बाींधवाींननीा आपला 
पारींपाररक मच्छीमारी व् वसा  धोक् ात  ेव ूननी े म्हर्नूनी पसास ननी िाळ ाद्वारे 
मच्छीमारी करण् ासाठी घातलेली बींदी उठववण् ाबाबत कोर्त  का ावाही केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. अस्त्लम शखे : (१), (२) व (३) बाबत पारींपाररक मजच्छमाराींचे हहत ितननी 
करण् ासाठी राज् ाच् ा िलध  क्षेत्रात पसास ननी िाळ ाव्दारे करण् ात  ेर्ाऱ ा 
मासेमारीचा अ् ास करण् ासाठी हदननीाींक ०९/०९/२०११ ननीसुार डॉ.व्ही.एस. 
सोमवींश   ाींच् ा अध् क्षतखेाली सभमत  गहठत करण् ात आली आहे. सदर 
सभमत च् ा अहवालाननीसुार महाराषर राज् ाच् ा सागरी िलध  क्षते्रात हदननीाींक 
०५/०२/२०१६ रोि च् ा शासननी आदेशान्व े पसास ननी मासमेारीचे नननी मननी केल े
आहे.उक्त शासननी आदेशा मध ल ननीमदु अ्ी व शतीच् ा अधधननी राहुननी माहे 
सप् े्ंबर त ेडडसेंबर  ा ४ महहन् ाच् ा कालावध तच राज् ाच् ा िलध  क्षते्रात 
मासेमारीस परवाननीग  हदलेली आहे           
(४) मा.उच्च न् ा ाल ानेनी  ाधचका क्र. ९३२७/२०१६ च् ा अननीषुींगानेनी हदलेल् ा 
नननीर्ा ाच् ा अननीषुींगानेनी शासननी आदेश हदननीाींक ०७/१२/२०२० ननीसुार सभमत  गठीत 
केली आहे. सदर सभमत चा अहवाला सादर केल् ाननीींतर मा.मींत्र  मींडळाच् ा 
नननीदेशाननीसुार  ोग्  त  का ावाही करण् ात  ेईल. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

भोर-िेल्हे-मुळशी (जज.पुणे) येथील पाणांद रस्त्ते िरण्यासाठी रोजगार हमी 
योजनेंतगचत ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (३१) *  ४११६८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्रीमती सलुभा 
खोडिे (अमरािती) :  सन्माननीननी   रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
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(१) भोर-वेल्हे-मळुश  (जि.परेु्) हे त ननीही तालकेु परू्ात: डोंगरी व अनतपावसाच े
असनूनी  ेथे शतेकऱ  ाींननीा दैननीींहदननी कामकािासाठी व दळर्वळर्ासाठी परेुशा 
प्रमार्ात रस्त ेननीाहीत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ामळेु उक्त शतेकऱ  ाींननीा शते  करण् ास मोठ् ा प्रमार्ात 
अडथळे  ेत आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाात शासननीानेनी चौकश  करुननी व नननीध च  तरतदू करुननी  ेथ े
रोिगार हम   ोिननीेंतगात पार्ींद रस्त ेकरण् ाबाबत कोर्त  का ावाही केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हो , हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हो , हे अींशत: खरे आहे. 
(३)    

क्र तालकुा (रोह ो) 
अींतगात 
मान् ता 
असलेले 
प्रस्ताव 

परू्ा 
काम े

प्रस्ताव 
का ावाही सरुू 

काम े

चाल ुआधथाक वषाात 
मातोश्र   ोिनेनी अींतगात 

शासननी स्तरावर 
मान् ता हदललेी प्रस्ताव 

१ भोर ४६ २२ २४ १३ 
२ वेल्हे - - - १८ 
३ मळुश  ०३ मिुरा अभाव  काम ेसरुु ननीाहीत 

 

(४)  अश  बाब ननीाही. 
----------------- 

सोलापूर शहरात शाळा ि महाविद्यालयातील तरुणी ि महहलाांिर होणाऱ्या 
अत्याचाऱ्याांच्या प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत 

 (३२) * ३८५४४  श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), श्रीमती माधरुी शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर), श्री.शसध्दाथच शशरोळे 
(शशिाजीनगर) : सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सोलापरू शहरात शाळा व महाववद् ाल ात ल तरुर्  व महहलाींवर होर्ारे 
अत् ाचार, छेडछाड सारख े प्रकार रोखण् ासाठी दाभमननी  पथकाच  नननी कु्त  
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करण् ात आली होत , मात्र गेल् ा काही महहन् ाींपासनूनी दाभमननी  पथकात ल 
महहला पोलीस कमाचारी रस्त् ावरुननी गा ब झाल् ानेनी छेडछाड चे प्रमार् 
वाढल् ाच ेमाहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े हे खरे 
आहे का , 

(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  मलुीींननीा त्रास देर्ाऱ ा व पाठलाग करर्ाऱ ा तरुर्ाींमळेु 
महहला व मलुीींमध् े भ त च ेवातावरर् नननीमाार् होत आहे, हे ही खरे आहे का , 

(३) तसेच शहरात ल सवाात मोठी बािारपठे म्हर्ूननी ओळखल् ा िार्ा- ा ननीव ननी 
पेठेत ल अनेनीक दकुाननीाींत महहला व मलुी कामाला असनूनी महहला वगा खरेदीसाठी 
देख ल  ेतात व  ा पररसरात काही तरुर् त् ाींचा पाठलाग करुननी छेड काढतात 
अस ेप्रकार होत आहेत, हे ही खरे आहे का , 

(४) त् ाचप्रमारे् इींदापरू (जि.परेु्)  ेथे एका अल्पव  ननी मलुीनेनी अशाच 
छेडछाड स कीं ्ाळूननी आत्महत् ा केली आहे, हे ही खरे आहे का , 

(५) असल् ास, उक्त प्रकरर्  तातड नेनी दाभमननी  पथक पवूावत करुननी त्रास देर्ाऱ ा 
तरुर्ाींननीा अ्क करण् ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 

(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 
 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) सोलापरू शहरामध् े दाभमननी  पथक का ारत असनूनी 
दाभमननी  पथकात ल काही महहला पोलीस अींमलदार  ाींच  प्रशासकी  कारर्ास्तव 
बदली झाल् ानेनी ननीव ननी महहला पोलीस अींमलदार  ाींच  नेनीमर्ूक करण् ाबाबत 
का ावाही सरुू आहे.  ा कालावध त महहला व मलुी  ाींच् ा छेडछाड चे प्रमार् 
वाढल,े हे खरे ननीाही. 
(२) हे खरे ननीाही, गनु्हेगारास प्रनतबींध करण् ाकररता पोलीस ठाण् ाच् ा हद्द मध् े 
गस्त करण् ासाठी त ननी मोबाईल, गाड् ा तसेच पोलीस ठाण् ाच् ा प्रत् ेक बब् 
मध् े दोननी पोलीस अींमलदार दचुाकीवर सतत गस्त करीत असतात. 
(३) ननीव ननी पेठ हा पररसर असर्ाऱ ा फौिदार चावड  पोलीस स््ेशननीमध् े अशा 
प्रकारच  तक्रार प्राप्त ननीाही. 
(४) हो ,  ाबाबत वालचींदननीगर पोलीस स््ेशननी  ेथे ग.ुर.क्र-११/२०२२, भा.द.वव 
कलम ३०६, ३४ अन्व े सींबींधधता ववरुध्द गनु्हा ननीोंद करण् ात आला आहे. 
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(५) दाभमननी  पथक नेनीहम  महहला व मलुी  ाींच् ा मदत साठी का ारत आहे. 
दाभमननी  पथकामध् े पोलीस कमाचारी  ाींच  नननी कु्त  कररे्बाबत आ कु्ताल  
स्तरावर का ावाही सरुु आहे. सोलापरू शहर आ कु्ताल ात स स ्ीव्ही व्हॅननीद्वारे 
व इतर मागाानेनी छेडछाड बाबत माहहत  घेवनूनी सींबींधधतावर  ोग्  त  का देश र 
का ावाही करण् ात  ेत.े 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
राज्यात हठबि शसांचनाच ेअनुदान दीड ििाचपासून शतेिऱ्याांना  

प्रलांबबत असल्याबाबत 
 (३३) *  ३७७०२   श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.धधरज देशमखु (लातरू 
ग्रामीण), श्री.समाधान अिताड े (पांढरपरू) : सन्माननीननी   िृिी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात प्रधाननीमींत्र  कृवष भस ींचननी  ोिननीा व मखु् मींत्र  शाश्वत कृवष भस ींचननी 
 ोिननीेंतगात शतेकऱ ाींननीा सकू्ष्म भसींचननी  ोिनेनीचा लाभ घेण् ासाठी हठबक व तषुार 
भस ींचननीाचा वापर करुननी शते  कराव  अस ेशासननी स्तरावरुननी साींगण् ात आल ेआहे, 
हे खरे आहे का ,    
(२) असल् ास, सदर सकु्ष्म भसींचननीाचा लाभ घेतलेल् ा बहुताींश शतेकऱ ाींननीा 
शासननीाकडूननी देण् ात  ेर्ारे २५ ्क्के परुक अननीदुाननी दोननी वषाापासनूनी त् ाींच् ा 
खात् ावर वगा केल े ननीसल् ामळेु  ा  ोिनेनीसाठी ५० ्क्के रक्कम स्वत: 
भरण् ाच  वेळ शतेकऱ ाींवर आल् ाच  माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा 
त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आली, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, राज् ात ल ५ लाख शतेक- ाींननी  गत दोननी वषाात भस ींचननीासाठी 
ऑननीलाईननी अिा करुननी शते साठी खरेदी करण् ात आलले् ा साहहत् ाच  दे कास 
पवूा सींमत  भमळववण् ासाठी कृष  का ााल ात सादर केले असनूनीही आिभमत स 
अननीदुाननीाच  रक्कम िमा करण् ात आली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, तषुार, हठबक व सकू्ष्म भसींचननी  ोिनेनीचा लाभ घेर्ाऱ ा 
शतेकऱ ाींननीा थकीत परूक अननीदुाननी त्वरीत भमळण् ासाठी शासननीानेनी कोर्त  
का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) व (२) सननी २०२१-२२ पासनूनी राज् ात ल अल्प व अत् ल्प 
भ-ूधारक शतेकऱ ाींननीा प्रधाननीमींत्र  कृवष भस ींचननी  ोिननीा व मखु् मींत्र  शाश्वत कृवष 
भस ींचननी  ोिनेनीच् ा माध् मातनूनी सकू्ष् म भसींचननीाकररता ८०% अननीदुाननी व इतर 
शतेकऱ ाींननीा (५ हेक््रच् ा म ाादेत)  ७५ % अननीदुाननी देण् ात  ेत आहे. 
      सननी २०१९-२० व २०२०-२१ मध् े एकूर् २,८५,०२१ लाभार्थ ांननीा 
प्रधाननीमींत्र  कृवष भस ींचननी  ेािनेनीचे अननीदुाननी अदा करण् ात आल े आहे. सननी 
२०१९-२० व २०२०-२१ मध् े प्रधाननीमींत्र  कृवष भस ींचननी  ोिनेनीचे परूक अननीदुाननी 
मखु् मींत्र  शाश्वत कृवष भस ींचननी  ोिनेनीमधूननी देण् ाकररता हदननीाींक २५ ऑगस््, 
२०२१ रोि च् ा शासननी नननीर्ा ान्व े Dedicated Micro Irrigation Fund 
 ोिननीेंतगात किा घेण् ाचा शासननीानेनी नननीर्ा  घेतलेला आहे. 
(३) DMIF  ोिनेनीचा कालावध  माचा २०२१ अखेर सींपषु्ात आला असनूनी  ा 
 ोिनेनीस मदुतवाढ देण् ाचे कें द्र शासननीाच् ा ववचाराध ननी आहे.कें द्र शासननीानेनी  ा 
 ोिनेनीस मदुतवाढ हदल् ाननीींतर ननीाबाडाकडूननी किा घेऊननी सदर प्रलींबबत परूक 
अननीदुाननीाच  रक्कम शतेक- ाींननीा अदा करण् ाचा शासननीानेनी नननीर्ा  घेतलेला 
आहे.        
     माग ल २ वषाात सकू्ष्म भसींचननीासाठी एकूर् ९,७७,५४४ अिा प्राप्त झाल े
होत.े त् ापकैी आवश् क कागदपत्र े सादर केलले् ा २,८७,२९२ शतेकऱ ाींननीा 
पवूासींमत  देण् ात आली होत  त् ापकैी २,८७,१९९ शतेकऱ ाींननी  सकू्ष्म भसींचननी सींच 
खरेदी करुननी कागदपत्र े सादर केली होत .  ापकैी २,८५,०२१ लाभार्थ ांननीा 
रु.६६९.३० को्ी अननीदुाननी अदा करण् ात आलेले आहे. उवाररत लाभार्थ ांननीा 
अननीदुाननी ववतरर्ाच  का ावाही सरुू आहे. 
(४) DMIF नननीध स कें द्र शासननीानेनी मदुतवाढ हदल् ाननीींतर ननीाबाडाकडूननी किा घेऊननी 
सननी २०१९-२० त े२०२०-२१ मध ल लाभार्थ ांननीा परूक अननीदुाननीाच  रक्कम अदा 
करण् ाचा शासननीानेनी नननीर्ा  घेतलेला आहे. 
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(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
----------------- 

रायगड जजल्हयातील मच्छीमार सांस्त्थाांना १०० टक्िे  
डडझले परतािा शमळण्याबाबत 

(३४) *  ४०८३२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननिा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०५२६ ला 
हदनाांि ५ माचच, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीननी   
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल १६० मजच्छमार सहकारी सींस्थामध ल ९६४६  ाींबत्रकी ननीौकाींननीा 
शासननीाकडूननी मींिूर करण् ात  ेत असलेल् ा डडझेल कोट् ामध ल खचााच् ा 
परताव् ाच  १८६ को्ी थकीत रक्कम मजच्छमाराींननीा उपलब्ध करुननी हदली 
ननीसल् ाचे नननीदशाननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर सननी २०१७  ा कालावध पासनूनी डडझेल परताव् ाच  रक्कम 
िवळपास ४८ को्ी रुप ाींपके्षा िास्त असताननीा रा गड जिल्ह ात ल मच्छीमार 
सींस्थाींननीा फक्त २ को्ी रूप े ववतरीत करण् ात आल े तसेच शासननीानेनी 
सननी २०२०-२१  ा कालावध त मींिूर केलेल् ा ६० को्ी रुप ाींपकैी १८ को्ी रुप े 
नननीध  माहे ननीोव्हेंबर, २०२१ मध् े वा त् ा दरम् ाननी मजच्छमार सींस्थाींननीा अदा 
केला, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, रा गड जिल्ह ात ल मच्छीमार सींस्थाींननी  डडझेल परताव् ाच  
प्रकररे् सहाय् क मत्स्  व् वसा  अधधकारी  ाींच् ाकड े सादर करूननी बराच 
कालावध  होवनूनीसदु्धा डडझले परतावा ननी भमळल् ामळेु तसेच नननीसगा वादळ, 
कोरोननीा सींक्, तौक्त् े वादळ  ा सवा सींक्ाींमळेु मजच्छमाराींचे प्रचींड आधथाक 
ननीकुसाननी झाल ेअसनूनी मजच्छमाराींननीा ननीकुसाननी भरपाई तसेच १०० ्क्के डडझेल 
परतावा भमळण् ाबाबत शासननीानेनी कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. अस्त्लम शखे : (१) डडझले तलेावरील ववक्रीकराच  प्रनतपतुी  ोिननीेंतगात सननी 
२०२१-२०२२ (हदननीाींक ३१ िानेनीवारी, २०२२ अखेर) प तं सात सागरी जिल्् ात ल 
१७० मजच्छमार सहकारी सींस्थाींच ेरु. २५३.९७ को्ी इतक् ा रक्कमेच ेप्रस्ताव 
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जिल्हा का ााल ाकड ेनननीध  अभाव  प्रलींबबत आहेत.  
(२) हे खरे ननीाही.  
      सदर  ोिनेनी अींतगात सननी २०१७-१८ पासनूनी माहे िानेनीवारी २०२२ अखेर 
रा गड जिल्् ास रु. ७२.०१ को्ी इतका नननीध  ववतरीत करण् ात आला आहे, 
त् ाचा  तपभशल खालील प्रमारे् आहे.  

अ.क्र. 
 

वषा 
 

सींस्था सींख् ा एकूर् ववतरीत प्रनतपतुी 
रक्कम (को्ीत) 

१ २०१७-१८ ४३ १८.८६ 
२ २०१८-१९ ४४ ११.५० 
३ २०१९-२० ४६ १८.२५ 
४ २०२०-२१ ४४ १२.३० 
५ २०२१-२२ ४२ ११.१० 
 एकूर्  ७२.०१ 

 

      सननी २०२०-२१ मध् े रु. ५९.९९ को्ी इतका नननीध  सवा सागरी जिल्् ाींननीा 
ववतरीत करण् ास आला असनूनी, त् ापकैी रा गड जिल्् ास रु.१२.३० को्ी 
इतका नननीध  ववतरीत करण् ात आला. 
(३) नननीसगा चक्रीवादळात बाधधत झालेल् ा मजच्छमाराींसाठी शासननीानेनी हदननीाींक २४ 
िूननी, २०२० अन्व े, ववशषे बाब म्हर्ूननी वाढीव अथासहाय्  मींिूर केल ेआहे. 
त् ाननीसुार रा गड व रत्ननीाधगरी जिल्् ात ल बाध त मजच्छमाराींननीा महसलू 
ववभागाकडूननी रुप े १३६.७० लक्ष वा्प करण् ात आल ेआहे. त् ामध् े रा गड 
जिल्् ासाठी रु. ९३.१६ लक्षचा समावेश आहे. 
                                               (रुप े लक्ष) 

जिल्हा क् ार व महा 
वादळ 

नननीसगा वादळ 
 

तौक्त ेवादळ एकूर् 

रा गड ९२९.९७ ९३.१६ ५६.५१ १०७९.६४ 
 

     कोरोननीा महामारीच् ा पाश्वाभमु वर सननी २०२०-२१ व सननी २०२१-२२ मध् े 
मासेमारीवर वा मासे ववक्रीवर कोर्ाताही पररर्ाम होऊ ननी े  ास्तव 
शतेमालाच् ा अननीषुींगानेनी  ोग्  त  सु्  देण् ात आली होत .  
  तसेच डडझले तलेावरील ववक्रीकराच  प्रनतपतुी  ोिननीेंतगात सननी २०२१-२२  ा 
वषााकररता  अथासींकजल्पत नननीध  रु.६० को्ी नननीध  ववतररत करण् ात आला 
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असनूनी  हहवाळ  अधधवेशननीामध् े परुक मागर् द्वारे  मींिूर  रु.५० को्ी नननीध  
ववतररत करण् ाच् ा अननीषुींगानेनी  ववभागाकडूननी  का ावाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
िोरोनाची लस न घेताही िोविन ॲपिरुन प्रमाणपत्र बनिून  

देणाऱ् या व्यक्तीांना अटि िेल्याबाबत 
 (३५) *  ३८५८४   श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे् पजश्चम), िॅप्टन 
आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.समाधान 
अिताड े(पांढरपरू), श्री.राजु (बाबा) जयिांतराि आिळे (हातिणांगल)े, श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी)  :  सन्माननीननी   गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) कोरोननीाच  लस ननी घेताही कोववननी ॲपवरुननी प्रमार्पत्र बननीवनूनी देर्ाऱ  ा दोघाींननीा 
मुींबई गनु्हे शाखेननीे गोरेगाव  ेथूननी माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी 
अ्क केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त प्रकरर्   ा दोघाींननी  तब्बल ७५ पेक्षा अधधक लोकाींननीा 
अशाच प्रकारच  प्रमार्पत्र ेहदली असल् ाच ेतसेच  ासींदभाात मुींबई पोभलसाींननी  
महहननीाभरात चौथ  कारवाई केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाात राज् ात ल सवा बोगस प्रमार्पत्रधारक व प्रमार्पत्र 
त ार करुननी देर्ाऱ  ा दोष ींननीा अ्क करुननी कारवाई करण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोर्त  का ावाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१)  हो . 
(२) सदर प्रकरर्ात गोरेगाव पोलीस ठारे्, मुींबई ग.ुर.क्र. २१/२०२२, कलम ४२०, 
४६५, ४६८, ४७१, २७०, ३४ भा.द.वव., सह कलम २, ३, ४ साथ च ेरोग अधधनननी म 
अन्व े हदननीाींक १८/०१/२०२२ रोि  गनु्हा दाखल करण् ात आला असनूनी सदर 
गनु्ह ाच् ा तपासादरम् ाननी आरोप ींननी  १० त े१२ इसमाींननीा कोरोननीाच  लस ननी 
घेताही कोववननी अॅपवरुननी खो्ी प्रमार्पत्र ेहदल् ाबद्दलच  माहहत  भमळाली आहे. 
    तसेच अशाप्रकारे बननीाव् प्रमार्पत्र ेहदल् ानेनी मुींबईत आर्ख  पाच हठकार्  
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गनु्हे दाखल करण् ात आल ेआहेत. 
(३) बोगस प्रमार्पत्र देर्ाऱ ाींववरूध्द राज् ामध् े मुींबई व् नतररक्त एकूर् ९ गनु्हे 
दाखल करण् ात आल ेअसनूनी तपास करूननी पढुील का ावाही करण् ात  ेत आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
 

----------------- 
पुणे शहरात अिृविि िराच्या आिारणीची चिुीची  

बबले देण्यात आल्याबाबत 
 (३६) *  ४२२२७   श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :  सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१) परेु् शहर उपववभाग   का ााल ानेनी सननी १९९६  ा कालावध पासनूनी 
आताप तं अकृवषक कर भरण् ाचे आदेश शहरात ल सहकारी गहृनननीमाार् सींस्था 
तसेच वाणर्ज्  व औद् ोधगक वापर करर्ाऱ ाींननीा हदले, मात्र तहस लदार 
का ााल  आणर् तलाठी का ााल   ाींच् ाकड ेएननी. ए. कर भरल् ाच  अद्  ावत 
माहहत  ननीसल् ानेनी अनेनीक सोसा ट् ा आणर् घरमालकाींननीा हदलेली कराच  बबल े
चुकीच  असल् ाचे माहे िानेनीवारी, २०२२ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशाननीास आल,े 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर उरळ  काींचननी  ेथ ल एका घरमालकास एक लाख ब् ान्ननीव 
हिार रूप ाींचे बबल देण् ात आल ेत् ाींच ेक्षते्रफळ समुारे ९०० चौ.म . असताननीा, 
समुारे ७१ हिार २०० चौ.म . क्षेत्रफळ असल् ाच ेदाखवनूनी त् ावर एक लाख 
ब् ान्ननीव हिार कराच  आकारर्  करण् ात आली आहे, हे ही खरे आहे का ,  
(३) असल् ास,  ाप्रकरर्  सींबींधधत घरमालकानेनी  ापवूी वेळोवेळ  आलेल् ा 
कराींचा भरर्ा तलाठी का ााल ाकड े केला असनूनीही िास्त कर आकारण् ात 
आल् ानेनी हवेली तहस लदार का ााल ाकडूननी आलेल् ा  ादीवरूननी बबल त ार 
करण् ात आल् ाच  माहहत  त् ाींननीा तलाठी का ााल ाकडूननी देण् ात आल् ानेनी त ननी 
घरमालकाींच् ा ननीाव े७१ हिार २०० चौरस म ्र हेच क्षते्र भलहहण् ात  ेऊननी ग् 
क्रमाींकाच् ा ननीोंदीतही चुका असल् ाचे स्पष् झाल ेआहे, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, सदर परेु् शहरात अनेनीकाींननी  एकत्र  ेऊननी िभमननी  खरेदी केल् ा 
आहेत, त् ा िभमननी ला एननी. ए. कर आकारर्  करताननीा सींपरू्ा क्षेत्रफळाचे एकत्र 
बबल त ार करूननी त् ा रकमेच  बबल ेसातबारा उताऱ ावर ननीाव असलेल् ा प्रत् ेक 
घरमालकाला वेगवेगळ  देण् ात आल् ामळेु काही हठकार्  नतप्प् त ेपाचप् 
एननी. ए. कराच  आकारर्  झाल् ास काही तक्रारी िम ननी मालकाींननी  केल् ा आहेत, 
हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास,  ा सींपरू्ा गरैव् वहारासबींध  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का  
चौकश त का  आढळूननी आल ेव त् ाननीषुींगानेनी कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात 
 ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) जिल्हाधधकारी, परेु्  ाींच् ा हदननीाींक २७/१२/२००१ 
रोि च् ा रािपत्राद्वारे अकृवषक आकारर् चे दर नननीजश्चत करण् ात आल ेहोत.े 
सदर अकृवषक आकारर् च् ा वसलुीस शासननीाच् ा  हदननीाींक १९/०९/२००६ व 
२६/०४/२०१० रोि च् ा पत्रान्व े स्थधगत  देण् ात आली होत . तद्ननीींतर महाराषर 
अधधनननी म क्रमाींक ५४/२०१७ अन्व े महाराषर िम ननी महसलू सींहहता, १९६६ 
कलम ११३ मध् े अकृवषक आकारर् च् ा प्रमार्दरामध् े सधुारर्ा करण् ात 
आली.  तसेच शासननीाकडूननी हदननीाींक ०५/०२/२०१८ रोि च् ा शासननी पररपत्रकान्व े 
सधुाररत हदशानननीदेश देण् ात आल े होत.े सदर शासननी पररपत्रकामध ल 
हदशा-नननीदेशाननीसुार जिल्हाधधकारी, परेु्  ाींच् ाकडूननी हदननीाींक २९/०१/२०२१ 
रोि च् ा रािपत्राननीसुार अकृवषक आकारर् चे दर सधुाररत करण् ात आलेले 
आहेत. 
   सद् जस्थत त परेु् शहरात ल िम ननी चे ७/१२ बींद झालेले असनुनी सींबींधधत 
मालमत्ताधारकाींकडूननी  ापवूी शासननी िमा केलेल् ा अकृवषक कराच् ा 
पावत् ाींच् ा आधारे गा.ननी. ८-ब अद्  ावत करुननी मालमत्तापत्रक व सध् ाचा 
वापर ववचारात घेऊननी त् ाअननीषुींगानेनी सधुाररत अकृवषक आकारर् च् ा ननीोह्सा 
सींबींधधत मालमत्ता धारकाींननीा बिावनूनी वसलुीच  का ावाही जिल्हाधधकारी स्तरावर 
सरुु आहे. 
(२) व (३) हे अशींतः खरे आहे. मौि ेउरुळ काींचननी, ता. हवेली, जि.परेु्  ेथ ल 
अकृवषक आकारर्  मागर्  ननीो्ीस ही अींतगात लेखा पररक्षर् पथकानेनी सननी 
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२०१३-१४ त े२०१५-१६  ा कालावध त ल केलेल् ा लखेापररक्षर्ात ल उपजस्थत 
केलेल् ा पररच्छेदाच् ा अननीषुींगानेनी देण् ात आलेली आहे. सदर पररच्छेदामध् े 
लेखापररक्षर् पथकाकडूननी अननीावधाननीानेनी चुकीचे क्षेत्र ननीमदू केल ेआहे. त् ाननीसुार 
सदरच  बाब तहभसल का ााल , हवेली  ाींचेमाफा त अींतगात लेखा पररक्षर् 
पथकाच् ा नननीदशाननीास आर्नूनी देरे्त आलेली आहे. 
(४) हे खरे ननीाही, परेु् शहरात अनेनीकाींननी  एकत्र  ेऊननी िभमननी  खरेदी केल् ा आहेत. 
अशा िभमननी ींचा अकृवषक कर आकारर्  करताननीा सींपरू्ा क्षेत्रफळाचे एकत्र मागर्  
ननीो्ीस त ार करुननी त् ा रकमेच  ननीो्ीस सातबारा उताऱ ावर ननीाव असलेल् ा 
प्रत् ेक घरमालकाला वेगवेगळ  ननी देता एकबत्रत एकच बबल देण् ात आलेले आहे. 
त् ामळेु अश  बाब ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
 

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