
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौजे लाखनवाडा व मौजे रोहणा (ता.खामगाव, जज.बुलढाणा) ग्रामीण भागातील प्राथममि 
आरोग्य िें द्रातील व्यकयि य अधधिारी व पररचारिाांच्या ररक्त पदाांबाबत 

(१)  २९१७५ (२१-०१-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य आिण िुुुंांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मौज ेलाखनवाडा व मौज ेरोहणा (ता.खामगाव, जज.बुलढाणा) ग्रामीण भागातील प्राथममक 
आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय अधिकाऱयाींची व पररचारकाींची पदे ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे रिक्त असल्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णाींना शहरात खाजगी 
रुग्णालयात उपचारासाठी यावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासन तात्काळ 
कार्यवाही करणार आहे काय, 
(४) तसेच, ग्रामीण भागातील रुग्णालयास आवश्यक असलेले ऑजक्सजन मसलेंडर, औषि,े 
एन््ी रेबीज लसी इत्यादी साहहत्य नसल्यामळेु रुग्णसेवेवर त्याचा दषुपररणाम होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासन उपरोक्त ओषिे व साहहत्य पुरवठा करणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     मौज ेलाखनवाडा व मौज े रोहणा येथ ेअनुक्रम ेग्रामीण रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य 
कें द्र मींजुर आहे. ग्रामीण रुग्णालय, लाखनवाडा येथे एक वैद्यकीय अधिक्षक, तीन वैद्यकीय 
अधिकारी ग्-अ व सात पररचारीकाींची पदे मींजूर आहेत. यापकैी वैद्यकीय अधिक्षकाचे पद 
ररक्त असून सदर पदाचा काययभार सामान्य रुग्णालय, खामगाव येथील वैद्यकीय 
अधिकाऱयाकड ेसोपववण्यात आला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱयाींच्या तीन पदाींपैकी दोन पदाींवर 
बींिपत्रित वैद्यकीय अधिकारी काययरत असनू एक पद ररक्त आहे.  तर पररचारीकाींची ३ पदे 
भरलेली असून ४ पदे ररक्त आहेत. पररचारीकाींच्या सदर ररक्त पदाींवर सामान्य रुग्णालय, 
शेगाव येथील २ पररचाररका प्रतततनयुक्तीन ेउपलब्ि करुन देण्यात आल्या आहेत. 
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     प्राथममक आरोग्य कें द्र, रोहणा येथे वैद्यकीय अधिका-याींची २ व पररचाररकाींची ८ पदे 
मींजूर असनू सवय पदे भरलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर भागातील आरोग्य सींसथाींमध्ये उपलब्ि असलेल्या अधिकारी/कमयचारी याींच्याकडून 
सवय जनतलेा वेळोवळेी रुग्णसेवा पुरववण्यात येत आहे. 
(३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
     ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ऑजक्सजन मसलेंडर, औषिे, एन््ीरेबीज लसी इत्यादी साहहत्य 
पुरेशा प्रमाणात उपलब्ि असल्यामुळे रुग्णसेवेवर त्याचा दषुपररणाम होत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजे पारव (ता.बसमत, जज.हहांगोली) येथे शासि य जममनीवर जलयुक्त  
मशवार योजनेतून गाव तलावाचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(२)  ३२६८३ (१२-०१-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े पारव (ता.बसमत, जज.हहींगोली) येथ े ग् क्र.२० मध्ये ४.२० आर या शासकीय 
जममनीवर जलयुक्त मशवार योजनेतून गाव तलावाचे बाींिकाम करण्यासाठी सींबींधित 
ग्रामसभेच्या ठरावासहहत लोकप्रतततनिीनी मा.राज्यमींिी जलसींिारण याींना हदनाींक १५ 
ऑक््ोबर, २०१५ अन्वये लेखी तनवेदन हदलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर शासकीय जममनीवर सत्वर तलावाच े बाींिकाम करुन ग्रामसथाींना पाणी 
उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासन काय काययवाही करणार आहे, 
(३) नसल्र्ास, ववलंबाची कािणे कार् आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१३-१०-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) मा.लोकप्रतततनिीींच् या तनवेदनाच् या अनुषींगान ेकाययकारी अमभयींता लसुमसींचन (जलसींिारण), 
ववभाग, हहींगोली याींचेमार्य त मौज ेपारवा मा. वसमत येथील ग् क्र. २० मध् ये ४.२० हेक् ्र 
आर जागेची प्रत् यक्ष पाहणी करण् यात आली आहे. सदर जागा सपा् असून गावतलावाच् या 
कामाकररता तांत्रिकदृष्ट्र्ा र्ोग्र् नसल्र्ाने योग्र् नसल् यान े हदनाींक ३०/०६/२०१६ रोजीच् या 
अहवालाद्वारे कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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जलयुक्त मशवार अमभयान राबववताना येणाऱ्या अडचणीबाबत 

  

(३)  ३३२६६ (२१-०१-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषराचे जलसींिारणाची असींख्य काम ेजस ेलसुमसींचन तलाव, पाझर तलाव, इत्यादीच े
आधथयक मापदींड कोणत्या वषायपासनू लागू झालेले आहेत, 

(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी आवश्यक जममनीचा मोबदला आता ५ प्ीने वाढल्यामुळे व 
गौण खतनज शुल्क रॉयल् ्ी यामध्ये वाढ झाल्यामळेु प्रकल्पाच्या ककमतीत प्रचींड सवरुपात वाढ 
होऊन सिुाररत अींदाजपिके तयार करावी लागली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सुिाररत अींदाजपिके आता आधथयक मापदींडात बसत नसल्यामुळे त्यास 
शासनसतरावर मान्यता होऊ शकत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वरील कारणामळेु आधथयक मापदींडात बसत नसलेल्या परींत ुया कामाींवर खचय 
झालेल्या कामाबाबत शासन भूममका सेणार आहे काय ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०५-१०-२०१६) :(१) सध्या लसु पा्बींधािे योजनासाठी सींपूणय महाराष्टराकरीता 
(कोकण प्रदेश वगळता) जलसींपदा ववभागाचा शासन तनणयय हदनाींक ३०/०४/२०११ नुसार तसेच 
कोंकण ववभागाकरीता जलसींपदा ववभागाचा शासन तनणयय हदनाींक २९/०७/२००९ नुसार मापदींड 
प्रचमलत होते. आता जलसींपदा ववभागाच्या हदनाींक १९/०७/२०१६ च्या शासन 
तनणययान्वये मापदींड सुिाररत करण्यात आलेले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. तथावप, प्रचमलत मापदींडात सुिारणा करण्याबाबतचा शासन 
तनणयय जलसींपदा ववभागामार्य त हदनाींक १९/०७/२०१६ रोजी तनगयममत करण्यात आला असून 
सदर शासन तनणययाच्या अनुषींगान ेकाययवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

जलपुरूष डॉ.राजेंद्र मसांह याांनी िोिणातील पाणी समस्येवर सचूववले्या उपाययोजनाांबाबत 
  

(४)  ३९८८६ (१४-०५-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय जलसांपदा मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जलपुरूष डॉ.राजेंद्र मसींह याींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान सींपूणय कोकणात 
हठकहठकाणी जलयोजना पररषद सेतल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररषदाींच्या माध्यमातून आणण कोकणातील पाण्याचा अभ्यास करून त्याींनी 
कोणत्या उपाययोजना सूचववल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या उपाययोजनाींवर शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. २५४ (4) 

श्री. धगरीष महाजन (१३-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे 
(२) पररषदाींच्या माध्यमातून पाण्याच्या अभ्यासाबाबत सुचववण्यात आलेल्या उपाययोजना 
शासनास अद्याप अप्राप्त आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजे येणेचवांडी (ता.गडहहांग् लज, जज.िो् हापूर) या गावास ननमावण 
 झाले्या पाणी ुंांचाईवर उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(५)  ४५३८६ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाुंील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े येणेचवींडी (ता.गडहहींग्लज, जज.कोल्हापूर) या गावाींस पाणी पुरवठा करणारा पाझर 
तलाव कोरडा पडल् यान े सदर गावात माहे जानेवारी, २०१६ पासून पाण्याची भीषण ी्ंचाई 
तनमायण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पाणी ी्ंचाईबाबत सदर गावाींची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीचे तनष कषय काय आहेत व तद्नुसार सदर गावाची पाणी ी्ंचाई दरू 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२०-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) याबाबत उप अमभयींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपववभाग क्र. ९ गडहहाग् लज, ग्ववकास 
अधिकारी, पींचायत सममती, गडहहग् लज व तहमसलदार, गडहहींग्लज याींनी सींयुक्त पहाणी केलेली 
आहे. 
(३) तपासणी पथकाच्या अहवालास अनसुरुन सहायक जजल्हाधिकारी, गडहहींग्लज याींनी हदनाींक 
१४/३/२०१६ रोजीच े आदेशान्वये मौजे येणेचवींडीच े के्षि हदनाींक १५/३/२०१६ ते हदनाींक 
३१/५/२०१६ या कालाविीकररता पाणी ी्ंचाई के्षि म्हणून सोवषत केले होते. सदर गावाशेजारील 
त्रबरींजे वसती येथे हदनाींक २४/४/२०१६ रोजी नवीन ववींिण ववहहर खोदनू तथेे पुरेसे पाणी 
लागल्यान ेत्यावर हात पंप बसवून गावात पाणीपुरवठा सुरु केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

भरवीर ख.ुता.इगतपुरी (जज.नामशि) येथील उपसा मसांचन योजनाांच्या  
ननववदा प्रकियेला हदलेली स्थधगती रद्द िरण्याबाबत 

  

(६)  ४५४७० (०३-०५-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मसन्नर (जज.नामशक) मतदार सींसातील भरवीर ख.ुता.इगतपुरी येथील उपसा मसींचन 
योजनाींच्या तनववदा प्रकक्रयेला हदलेली तात्पुरती सथधगती उठवून कायायरींभ आदेश देण्याची 
मागणी सथातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक ०५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.जलसींपदा व जलसींिारण राज्यमींिी याींचेकड ेपिाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ४९० हेक््र आहदवासी के्षि मसींचनाखाली आणणाऱया उक्त उपसा मसींचन 
योजनाींच्या तनववदा प्रकक्रयेस हदलेली सथधगती उठववण्याच्या अनुषींगाने शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१२-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे.  
      याप्रकरणी मा.राज्यमींिी (जलसींपदा व जलसींिारण) याींना उदे्दशून मलहहलेले 
मा.वविानसभा सदसय श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे याींचे हदनाींक ९/१२/२०१५ रोजीचे पि प्राप्त 
झाले आहे. 
(२) हदनाींक १४/१/२०१५ रोजी सींपन्न झालेल्या सींचालक मींडळाच्या ४८ व्या बैठकीत महाराषर 
जलसींिारण महामींडळाींतगयत हदनाींक १/४/२०१४ नींतर प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या १२०० 
योजना तसेच हदनाींक १/४/२०१४ पूवी (ववदभय वगळून) प्रशासकीय मान्यता परींत ु प्रत्यक्षात 
के्षिीय काम ेसुरु झाली नाहीत अशा सवय योजनाींबाबत सुध्दा सथधगती देण्यात यावी. जेणेकरुन 
महामींडळाचे आधथयक दातयत्व कमी होऊन मयायहदत करणे शक्य आहे व अशा सवय योजनाींची 
ताींत्रिक व्यवहाययता तपासून, योजना ताींत्रिकदृष्या योग्य/अयोग्य असल्याबाबत, 
महामींडळातगयत पुणे व नागपुर येथे काययरत दोन मुख्य अमभयींते तसेच जलसींपदा ववभागाच्या 
एक मुख्य अमभयींता याींची सममती गठीत करुन अहवाल सादर करावा. सममतीने योजनाींची 
ताींत्रिक व्यवहाययता तपासताींना जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत तनजश्चत केलेले तनकष, 
राज्यातील दषुकाळग्रसत भाग, पाणी ी्ंचाई, योजनेतील त्या भागातील आवश्यकता, योजनेची 
सद्य:जसथती इत्यादी बाबीींचा सवकंष ववचार करुन, अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींचालक 
मींडळाच्या बैठकीत सववसतर चचाय करुन तनणयय सेण्यात येईल असा ठराव मींजुर करण्यात 
आला आहे. सदर सममतीचा अहवाल हदनाींक २८/७/२०१५ रोजी महामींडळाला प्राप्त झाला. 
    हदनाींक २४/९/२०१५ रोजीच्या सींचालक मींडळाच्या ४९ व्या बैठकीत हदनाींक १/४/२०१४ नंति 
प्रशासकीर् मान्र्ता दिलेल्र्ा १२०० र्ोजना तसेच दिनांक १/४/२०१४ पूवी प्रशासकीय मान्यता 
हदलेल्या परींतु प्रत्यक्षात के्षिीय काम ेसुरु झाली नाहीत अशा ११३० जलसींिारण योजनेपकैी 
जलयुक्त मशवार योजने अींतगयत प्रसताववत असलेल्या १०१ योजना वगळून उवयररत योजनाींची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा तनणयय सींचालक मींडळान ेसेतला. भरवीर ख.ु ता. इगतपुरी 
येथील दोन योजनाींचा सथधगती हदलेल्या ११३० योजनाींमध्ये समावेश असनू प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करण्याची काययवाही महामींडळसतरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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साि  तालुक्यातील  ववशेषत: आहदवासी भागातील बऱ्याच पाझर  
तलावाच्या एमआयुँंिची दरुवस्था झा्याबाबत 

  

(७)  ४५५१४ (३०-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साि ) :   सन्माननीय जलसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री तालुक्यातील  ववशेषत: आहदवासी भागात बऱयाच पाझर तलावाच े एमआय्ँक 
नादरुुसत आहेत परींतू सदरचे पाझर तलाव दरुुसत होत नसल्याने या भागात पुरेसा पाऊस 
पडुनही अशा पाझर तलावामध्ये पाणी साठत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच े रु््लेले/नादरुुसत झालेले पाझर तलावाचे बाींिकाम करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१३-१०-२०१६) :(१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) जलयुक् त मशवार अमभयानाींतगयत पाझर तलावाींच् या दरुुस तीची काम े हाती सेण् यात आली 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा जजल्ह्यातील पोलीस ठाणयाांमध् ये महहला व मुलाांिररता असले् या 
 सहाय्य िक्षातील समुपदेशिाांच ेमानधन थकित अस् याबाबत 

  

(८)  ४७७९८ (२०-०५-२०१६).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय महहला व 
बाल विकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जजल् हयातील पोलीस ठाण् याींमध् ये महहला व मुलाींकररता असलेल् या सहाय य कक्षात 
समुपदेशकाींना तनयुक् त करण् यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल् यास, सदर समुपदेशकाींचे मानिन माहे जून, २०१५ पासून अदा करण् यात आलेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल् यास, सदर समुपदेशकाींच्र्ा कु्ूींत्रबयाींवर उपासमारीची वेळ आली असून पोलीस 
ठाण् यातील समुपदेशन प्रकक्रयेवर सुध् दा प्रततकूल पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल् यास, याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-११-२०१६) :(१) बलुढाणा जजल््यातील पोलीस स्ेशनच्या आवरामध्ये 
महहला व मुलाींकररता एकूण ०४ समुपदेशन कें द्र काययरत असनू त्यामध्ये समुपदेशकाींना 
सवींयसेवी सींसथेमार्य त तनयुक्त करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     जजल््र्ातील समुपदेशकाींच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ पयायतचे मानिन अदा करण्यात आले 
आहे व त्यापुढील कालाविीचे मानिन समुपदेशकाींना अदा करण्याबाबत आवश्यक ती काययवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

सह्याद्री व्याघ्र प्रि्पाच्या चाांदोली राष्ट्रीय अभयारण्यात वाघाांच्या अजस्तत्वाबाबत 
  

(९)  ५३७०५ (२४-०८-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.ववलासराव जगताप 
(जत), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या चाींदोली राषरीय अभयारण्यात गत वषी वास आढळून आले 
परींतु चालू वषी पाहणीत वास आढळून आले नसल्यान ेवासाींच्या अजसतत्वाबद्दल प्रश्न तनमायण 
झाल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वशैाख पोणणयमे दरम्यान चाींदोलीच्या जींगलात हदनाींक १५ मे त े२२ मे दरम्यान 
प्राणी गणना झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वासाींच ेअजसतत्व न आढळण्याचे काय कारणे आहेत, 
(४) असल्यास, वासाींची सींख्या वाढवण्यासाठी प्रशासन काय उपाययोजना करीत आहे 
(५) नसल्यास, त्याची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. चाींदोली राषरीय उद्यानात वासाच्या 
अजसतत्वाचे माहे माचय, २०१६ मध्ये अप्रत्यक्ष पुराव े तर लगतच्या रािानगरी अभयारण्यात 
जानेवारी २०१६ ते मे २०१६ ्या दरम्यान अजसतत्वाचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पुराव ेप्राप्त झाले 
आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वासाींची सींख्या वाढववण्याच्या दृष्ीन े खालीलप्रमाण े
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
 व्याघ्र पुनप्रायप्ती काययक्रम (Recovery Program) आणण हदसयकालीन सींतनयींिण 

काययक्रम मींजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहहल्या ्प्प्यात वासाच्या अधिवासाचा 
अभ्यास करणे, अधिवासाची पुनप्रायत्ती (Recovery) आणण तणृभक्षी प्राण्याची सींख्र्ा 
वाढवण्याच्या दृष्ीन ेप्रयत्न करणे. 

 व्याघ्र प्रकल्पाींच्या सभोवती असणा-या गावामध्ये व्याघ्र सींवियनाववषयी समुपदेशन व 
मशक्षण काययक्रम े राबववणे जेणकेरुन व्याघ्र अधिवासाववषयी जनतचे्या मनात आपूलकी 
तनमायण करणे. 
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 कॉरीडॉर व बर्र के्षिामध्ये सींरक्षण काययवाही चाल ू असून गाभा के्षिामध्ये मानवी 

वावरास पूणयपणे तनबयि सालणेत आले आहेत. 
 वनाींवरील अवलींत्रबत्व कमी करणे व मानव वन्यजीव सींसषय कमी करण्यासाठी स्याद्री 

व्याघ्र राखीव के्षिाच्या बर्र के्षिातील गावात डॉ.श्यामाप्रसाद मुखजी जन-वन योजना 
राबवण्यात येत आहे. 

 कुरण ववकास काययक्रम राबववण्यात येत आहेत. त्यामळेु तणृभक्षक प्राण्याींची सींख्या 
वाढून वासाींच ेभक्ष सहजपणे उपलब्ि होईल. 

 व्याघ्र राखीव के्षिात पाणवठयाींची सींख्या वाढववण्यात येऊन त्यात सतत पाणी पुरवठा 
करण्यात येतो. 

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
बेलापूर-उरण रे्वे प्रि्पातील खारिोपर त ेराांजणपाडा दरम्या असलेली तीन किमी जममन 

वन ववभागाची अस्यान ेप्रकल्हप प्रलांबबत असल्हयाबाबत  
  

(१०)  ५३७३१ (२४-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेलापूर-उरण रेल्वे प्रकल्पातील खारकोपर ते राींजणपाडा दरम्यान असलेली तीन ककमी 
जममन वन ववभागाची असल्यान े या प्रकल्पाला अद्यापही मान्र्ता ममळालेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, हा प्रकल्प तातडीने पूणय करण्याकररता वन ववभागाची परवानगी प्राप्त 
करण्याकररता शासनान ेकोणत ेप्रयत्न केले वा करण्यात आले आहे 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाची सद्यःजसथती काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बलेापुर-उरण रेल्वे प्रकल्पातील खारकोपर त े राींजणपाडा दरम्यान असलेल्या तीन 
कक. मी. मध्ये वनके्षि बािीत होत असल्यान ेसदर के्षिात रेल्वे प्रकल्पाच ेकाम करण्यापूवी 
वन (सींवियन) अधितनयम, १९८० अींतगयत वन जमीन मागणीचा प्रसताव दाखल करुन त्यास 
कें द्र शासनाची पूवय परवानगी प्राप्त करुन सेण ेआवश्यक आहे. तथावप, सदर प्रकल्पाबाबत 
कोणत्याही प्रकल्प यींिणेकडून प्रसताव अद्यापपयतं प्राप्त झालेला नाही. सींबींधित प्रकल्प 
यींिणेकडून वनजमीन मागणीचा प्रसताव प्राप्त होताच त्यावर वन (सींवियन) अधितनयम, १९८० 
मिील मागयदशयक सचुनाींनसुार सींसकरण करुन कें द्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात 
येईल. 

___________ 
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अिोला जज्हयातील मशवापूर मशवारात पाच रोहीांचा ववहहरीत पडून मतृ्यू झा्याबाबत 
  

(११)  ५३८६८ (२४-०७-२०१६).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हयातील मशवापूर मशवारा नजीक जींगलातील पाण्याच्या सिोत सींपल्याने माहे 
एवप्रल २०१६ मध्ये पाच रोही तनलगाय पाण्याची भ्कीं ती करीत असताींना ववहहरीत पडून मतृ्य ू
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जींगलातील पाण्याच े नैसधगयक सिोत आ्ल्याने वनववभागाच्या वतीने जींगली 
प्राण्याींकरीता वनववभागाच्या अधिकाऱयाींकडून पाणी उपलब्ि करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, वनववभागाचे सहायक वनपररके्षि अधिकारी श्री.आर.एस. कातखेड े याींचावर 
सदर प्रकरणाच ेजबाबदारी तनजश्चत करून शासनान ेचौकशी केली आहे काय. 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) हदनाींक ०१.०४.२०१६   रोजी मौजे मशवापूर येथील 
खाजगी ग् क्रमाींक ११२ मध्ये खोदकाम होत असलेल्या नवीन ववहीरीत पडून पाच रोहीींचा 
मतृ्यू झाला आहे. सदर स्ना सथळाजवळच कक्ष सी ८५ मध्ये दोन मातीबींि असून त्यामध्ये 
वन्यप्राण्याींना वपण्याकरीता माहे एवप्रल, २०१६ पययत पाणी उपलब्ि होते. 
(२) व (३) जींगल के्षिात वन्यप्राण्याींना वपण्याकरीता पाणी उपलब्ि व्हाव े म्हणून नैसधगयक 
सिोत आ्ल्यावर आवश्यतेनुसार व तनकडीनुसार ्ँकरद्वारे पाणी कृत्रिम पाणवठयात उपलब्ि 
करुन देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये अनिे जांगलामध्ये वाघ, बबबट्या व इतर वन्य जीवाांचा  
उपासमारीने मतृ्यू होत अस्याची घुंना 

  

(१२)  ५३८७२ (२४-०८-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.ववलासराव जगताप 
(जत), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.रुपेश म् हा् े
(मभवांडी पूवव) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये अनके जींगलामध्ये वास, त्रबबट्या व इतर वन्य जीवाींचा उपासमारीने मतृ्य ू
होत असल्याच्या अनके स्ना माहे एवप्रल २०१६ मध्ये तनदशयनास आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, वन्य जीव अन्नाच्या शोिात लोकवसतीमध्ये येत असल्यान े लोकाींच्या जीवाला 
िोका तनमायण झाल्याचेही तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन्य जीव प्राणी वाचवण्यासाठी व सींख्या वाढवण्यासाठी शासन काय 
उपाययोजना करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) वन्यप्राण्याींचा जीव वाचवण्याच्या व त्याींची सींख्या वाढववण्याच्या दृष्ीने खालीलपर्माणे 
उपाययोजना करण्यात येतात. 
 पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मळेसा् व्याघ्र प्रकल्प, ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागणझरा 

व्याघ्र प्रकल्प येथ ेववशेष व्याघ्र सींरक्षण दल तयार करण्यात आलेले आहे. 
 वन्यप्राणी, वास मशकार प्रकरणामध्ये गुन्हेगाराचा छडा लावण्याच्या दृष्ीन ेCall Detail 

Record चा उपयोग केला जात आहे. 
 सथातनक के्षत्रिय कमयचारी व अधिकारी, कर्रते पथक, सींरक्षण पथक याींचेमार्य त तनयममत 

गसतीव्दारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सींतनयींिण करण्र्ात येते, याकरीता सािन सामुग्री 
जसे कॅमेरा रॅप, दतु्रबयण व जीपीएस याींचा वापर करण्यात येतो. 

 सवय व्याघ्र प्रकल्प के्षिात त्रबनातारी सींदेश यींिणा कायायन्वीत असून तात्काळ सींपकायकरीता 
वाहनाींवर वायरलेस सींच बसववण्यात आलेले आहेत. के्षत्रिय कमयचारी व अधिकारी याींना 
वॉकी ्ॉकी सींच पुरववण्यात आलेले आहेत. 

 वन्यप्राणी उन्हाळ्यामध्ये वपण्याच्या शोिात नागरी वसत्याींकड ेकर्रकू नये, त्याींना वनातच 
वपण्याींचे पाणी उपलब्ि व्हावे यासाठी वनतलाव/खोदतळे बाींिणे, कृत्रिम पाणवठे, (मसमें् 
्ाके बाींिणे) इत्यादी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 

 वनाच्या मसमेलगत असलेल्या तोंडी नसलेल्या ववहहरीींना कठड ेकरण्याींत आले आहे. 
 व्याघ्र प्रकल्पाच्या वनके्षिातून गेलेल्या ववद्युत लाईनवर गसत करण्यात येते. 
 अपसाती मतृ्यलूा आळा सालण्यासाठी वाहतुकीच्या रसत्यावर सावयजतनक बाींिकाम ववभाग 

मार्य त गतीरोिक व ववववि हठकाणी वेग मयायदा पालन करण्याच्या सूचना र्लक 
लावण्यात आलेले आहे. 

 लोकाींनी जींगलात जाउुन मानव-वन्यजीव सींसषय होऊ नये म्हणून उपलब्ितेनुसार गावक-
याींना तनसतार दरावर र्ा्े, बाींबू व सरपण उपलब्ि करुन देण्यात येते. 

 ग्रामसथाींचे वनावरील अवलींबत्व कमी व्हावे व मानव वन्यजीव सींसषायला आळा बसावा 
म्हणून ववववि योजनतेून एलपीजी गॅसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. 

 जजल्हा व्र्ाघ्र कक्ष सममतीची स्थापना किण्र्ात आलेली असून त्र्ामध्रे् मानव वन्र्जीव 
संघषायच्र्ा प्रकिणांचा आढावा घेण्र्ात रे्तो. 

 रॅवपड ररसपॉन्स चमूची सथापना करण्यात आलेली असनू त्याींना सवय साहहत्यासह वाहन 
उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. सदर चमूव्दारे सतत गसती करुन मानव वन्यजीव 
सींसषय रोखण्याच ेकायय करण्यात येत आहे. 

 चींद्रपूर, अमरावती व नागपूर येथे Sniffer Dog ठेवण्यात आले असून त्याींचेव्दारे 
तनयममतपणे रेल्वे स्ेशन/बस स्ँड/आठवडी बाजार व सींशसयासपद हठकाणी 
वन्यप्राण्याींच्या अविै व्यापार, वाहतूक याचा शोि सेण्यात येतो. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 
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चांद्रपूर जज्हयातील मसांदेवाही पळसगाांव वनपररके्ष्ातील  
उमा नदीत वाघीणीचा मतृदेह आढळ्याबाबत 

  

(१३)  ५३९७९ (२४-०८-२०१६).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हयातील मसींदेवाही पळसगाींव वनपररके्षिातील उमा नदीच्या पािात माहे एवप्रल 
२०१६ मध्ये वासीण मतृ्यू झाल्याचे झाल्याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, वासीणीचा पाच हदवसापूवी मतृ्य ू झाल्याचा अींदाज मसींदेवाही पळसगाींव 
वनपररके्षिातील अधिकाऱयाींना अींदाज भाकीत केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, पुवय ववदभायतील अभयारण्यामध्ये मागील अनेक महहन्यापासून वासाींची मशकार 
होत आहे, हे खरे आहे काय 
(४) सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून सींबिीत अधिकाऱयाींवर कारवाई केली आहे काय 
(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) चींद्रपूर जजल््यातील ब्रम्हपुरी वन ववभागातील 
मसींदेवाही वन पररके्षिातील नवरगाव उपके्षिामध्ये असलेल्या हुमा नदीच्या पािात (पाण्यात) 
वास मतृावसथेत पडलेला असल्याची बाब हदनाींक ८.४.२०१६ रोजी तनदशयनास आली आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) पशुवैद्यकीय अधिकारी याींनी शवववच्छेदन अहवालात अस े नमूद केले आहे की सदर 
वातसणीचा देह, अवयव कुजलेले असल्यान ेमतृ्यूच्या कारणाबद्दल मत देता येत नाही. सदर 
वातसणीच्या शवातील नमुन ेकाढण्यात आले असून त े परररक्षणासाठी र्ॉरेजन्सक प्रयोगशाळा 
नागपूर व हैदराबाद येथे पाठवण्यात आले आहेत अद्याप तपासणी अहवाल अप्राप्त आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील जांगलात बेसुमार व अननयांब्त वकृ्ष तोड व सतत 
लागणाऱ्या वणव्यामुळे वनसांपदे बरोबर सजीव सषृ्ट्ुंी धोक्यात आ्याबाबत 

  

(१४)  ५४१०० (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), 
अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.ववजय िाळे 
(मशवाजीनगर) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुिागड (जज.रायगड) तालुक्यातील जींगलात बसेुमार व अतनयींत्रित वकृ्षतोड व सतत 
लागणाऱया वणव्यामुळे वनसींपदेबरोबर सजीव सषृ्ी िोक्यात आल्याचे माहे म े२०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन अधिकाऱयाींच्या दलुयक्षामळेु बेकायदेशीरररत्या वकृ्षतोड होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून अधिकारी व बेकायदेशीर ररत्या वकृ्षतोड 
करणाऱया व् यावसातयकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    तथावप, सुिागड वनके्षिात माहे मे, २०१६ मध्ये वकृ्षतोडीच े९ वनगुन्हे व आगीच्या ३ 
स्ना सडल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वरील स्नेपकैी अवैि वकृ्षतोडीच्या एक वनगुन््यात आरोपी आढळून आला आहे. सदर 
आरोपीकडून रु. २०००/- इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

यावल (जज.जळगाांव) अभयारण्यातनू बाबूांची सरावस तस्िरी सुरु अस्याबाबत 
  

(१५)  ५४५९७ (२४-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यावल (जज.जळगाींव) अभयारण्यातून बाबूींची सरायस तसकरी सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वन जममनी बळकावण्यासाठी उन्हाळयाच े कारण पुढे करत तेथे कृत्रिम वणवा 
पे्वत असल्याची तक्रार वन्यजीव सींरक्षण सींसथेच्या पदाधिकाऱ याींनी यावल प्रादेमशक ववभागाच े
वनसींरक्षक अधिकारी याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीनसुार पढेु कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साुेंली-भेडली (जि.ससांधुदरु्ग) येथील ववश्रामर्हृ तसचे  
वनववभागाच्या इमारतीांची झालेली दरुवस्था 

  

(१६)  ५४६४२ (२४-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.ननतेश राण े
(िणिवली) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वन ववभागाच्या वतीन े मागील २५ वषायपूवी उभारण्यात आलेल्या सा्ेली-भेडली येथील 
ववश्रामगहृ तसेच वनववभागाच्या इमारतीींची दरुवसथा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इमारतीींच्या णखडक्या, दरवाजे गायब झालेले आहे त्याींना कोंडवाडयाींच े
सवरूप तनमायण झालेले आहे, पाण्याची ्ाकी, पींप नादरुूसत अवसथेत पडून आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) सदरहू सावयजतनक बाींिकाम ववभागाींतगयत सींपूणय इमारतीींचा नवीन प्रसताव करून पूवीचे 
ववश्रामगहृ नव्या सवरूपात उभारून या ववश्रामगॄहाला नवी झळाळी देण्यात यावी, अशी मागणी 
त्या पररसरातील ग्रामसथाींनी मा.वनेमींिी, मा.पालकमींिी, मसींिुदगुय जजल्हा, उपवन सींरक्षक 
कोल्हापूर, जजल्हाधिकारी, मसींिुदगुय आदीींकड ेमागील ३ वषायपासून सातत्यान ेलेखी तनवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता तनणयय सेतला आहे, 
(५) अद्यापी तनणयय सेतला नसल्यास त्याची सवयसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (१३-१०-२०१६) :(१) सा्ेली भेडली येथील ववश्रामगहृ इमारतीच्या 
बाहेरील बाजू चाींगली असून, सवयींपाक गहृ व मजूर गहृ हे तनकामी झालेले आहे. तसेच 
इमारतीच्या आतील भागाच्या मभींतीस तड ेगेले असून, छप्पर तु्लेले आहे. 
(२) इमारतीच्या णखडक्या, दरवाज ेइत्यादी वसत ूतु्लेल्या असून, खराब झालेल्या आहेत. माि 
णखडक्या, दरवाजे वन ववश्रामागहृातच आहेत. पाण्र्ाची टाकी चागंल्र्ा अवस्थेत आहे. सिि 
दिकाणी मोटािपंप बसवलेला नाही. पंप बसववण्र्ासािी पार्ा तर्ाि किण्र्ात आलेला आहे. 
(३), (४) व (५) ववश्रामगहृाची आवश्यकता असल्यामळेु सन २०१६-१७ च्या आराखडयात 
समावेश करुन, दरुुसतीचे अींदाजपिक तयार करण्याची काययवाही सरुु आहे. 

___________ 
  

ठाणे शहरातील घोडबांदर रस्ता रुां दीिरणाच्या वन जममनीवरील प्रलांबीत प्रि्पाबाबत 
  

(१७)  ५५१७० (२४-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण े शहरातील सोडबींदर रसता रुीं दीकरणामध्ये, सींजय गाींिी राषरीय उद्यानाचा बाधित 
होणारा भाग पातलीपाडा, येथील नेचर पाकय , ह्कुजजनीवाडी रसता, येऊर येथ े आहदवासी 
कल्चरल व आ य् सें्र आणण येऊर येथील रु््हहल रोड आदी वन जममनीवरील गेल्या अनेक 
वषायपासूनचे प्रलींत्रबत प्रकल्प तीन महहन्याींत मागी लावण्याच े आश्वासन मा.मुख्यमींिी 
महोदयाींनी हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे प्रसताव राज्यसतरीय वन्य जीव सींरक्षक मींडळाकड,े त्यानींतर 
राषरीय वन्य जीव सींरक्षक मींडळाकड े अींततम मान्यतेसाठी पाठववणेबाबत माहे जुन २०१६ 
अखेरपयतं शासनातरे् कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे 
(३) तसचे, सदरहू प्रसताव कें द्र सरकारकड,े पाठववला असल्यास सदरहू प्रसतावास, त्वरीत 
अींततम मींजूरी ममळण्याच्या दृष्ीने, राज्य शासनातरे् कें द्र सरकार बरोबर कोणती काययवाही 
करुन प्रयत्न करण्यात आले आहे, 
(४) अद्याप, शासनान ेकाययवाही केली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) हदनाींक १३.०४.२०१६ रोजी मींिी (वन)े याींच्या 
अध्यक्षतेखाली आयोजजत बैठकीत झालेल्या तनणययाच्या अनुषींगाने सदरहू प्रकल्प मागी 
लावण्याच्या सचूना तनगयममत करण्यात आल्या आहेत. 
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(२) व (३) सोडबींदर रसता रुीं दीकरणासाठी वनक्षेि वळतीकरण व पातलीपाडा येथ े वन 
ववभागाच्या जागेवर तनसगय उद्यान ववकमसत करणे तसेच येऊर येथे आहदवासी कल्चरल व 
आ य् सें्र ववकमसत करण्याच्या अनुषींगाने महानगरपामलका, ठाणे याींचकेडून प्राप्त प्रसतावत 
काही िु्ी आढळून आल्यान े सदर िु्ीींची पूतयता करण्याबाबत महानगरपामलका, ठाणे याींना 
कळववण्यात आले आहे. 
     ह्कुजजनीवाडी येथील रसत्याचे दरुुसतीकररता परवानगी देण्यात आली असून सदर 
रसत्याींचे दरुुसतीचे काम महानगरपामलका, ठाण ेयाींचेमार्य त करण्यात आलेले आहे. 
     रु््हहल रोड सींबींिीचा प्रसताव महानगरपामलका, ठाणे याींचकेडून अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखली (जज.बुलडाणा) तालुक्यातील िरवांड, उुद्री लागून असले्या  
वनक्षे्ातील अस्व्याने ह्ला िे्याबाबत 

  

(१८)  ५५३३० (२४-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जज.बुलडाणा) तालुक्यातील करवींड, उुद्री लागून असलेल्या वनके्षिातील असवल्याने 
हल्ला केल्याने लालमसींग पवार या ५८ वषीय शेतकऱयाींचा मतृ्यु झाल्याची स्ना हदनाक १५ मे, 
२०१६ रोजी वा त्यादरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनववभागाच्या अधिकाऱयाींच्या दलुयक्षामळेु हा हल्ला झाल्यान ेयाबाबत चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) तसचे मतृ शेतकऱयाींच्या कु्ूींत्रबयाींना कोणती आधथयक वा अन्य मदत करण्यात आली आहे 
वा त्या शेतकऱयाींच्या वारसाना वन ववभागाच्या नोकरीत सामावून सेण्याबाबत काययवाही 
करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्यामागील सवयसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) हदनाींक २२.०५.२०१६ रोजी मौज ेकरवींड 
येथील वनक्षेिास लागून असलेल् या शेतामध् ये श्री.लालमसींग सवेा पवार, रा करवींड या 
शेतकऱ याींचा अस्वल र्ा वन्र्प्राण्र्ाचं्र्ा हल्ल् र्ात मतृ्र् ूझाला आहे, हे खिे आहे. 
(४)  मतृ शतेकऱ याींच् या कु्ूींत्रबयाींना तात् काळ मदत म् हणून रु. १०,०००/- देण् यात आले असून 
प्रचमलत शासन तनणययातील तरतुदीनुसार सींबींधित मतृ शतेकऱ याींच् या कायदेशीर वारसास 
रु.८,००,००० अदा करण् यात आले आहेत. प्रचमलत शासन तनणययानसुार मतृ व् यक् तीच् या वारसास 
वन ववभागाच् या नोकरीत सामावून सेण् याची तरतुद नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जज्हयातील धाड पररसरातील जांगलामध्ये होत असलेली अव्ध वकृ्षतोड 
  

(१९)  ५५३३९ (२४-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.िुणाल पाुंील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल्हयातील िाड पररसरातील जींगलामध्ये अवैि वकृ्षतोड खुलेआम सुरु असून 
रानमेवा, करवींदे, धचसोर, े्ंभुणी ही मौल्यवान वनसपतीींची झाड े नामशेष होत असल्यान े
जींगलच नष् होण्याच्या मागायवर असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील अवैि वकृ्षतोड रोखण्यासाठी वन ववभागाने कोणती कारवाई 
केली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) िाड पररसरामध्ये माहे मे, २०१६ च्या सुमारास 
रानमेवा, करवींदे, धचसोड, े्ंभुणी सारख्या मौल्यवान झाडाींची तोड तनदशयनास आली नाही. 
    तथावप,बुलडाणा पररके्षिामध्ये माहे म,े २०१६ व जनु, २०१६ मध्ये सडलेल्या सागवानाच्या 
अवैि वकृ्षतोडीच्या वनगुन््याींची माहहती खालीलप्रमाणे आहे :- 

अ.क्र. महहना वनगुन्हे सींख्या सागवान वकृ्ष सींख्या स.मी. नुकसानी ककीं मत 
१ मे, २०१६ १ १४ ०.२८२ १३१२२ 
२ जून, २०१६ १ ९ ०.१२६ ५८८३ 

(२) अवैि वकृ्षतोडीला पायबींद सालण्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या आहेत :- 
 वनक्षेिात के्षिीय कमयचाऱयाींमार्य त तनयममतपणे गसत सालण्यात येते. 
 तनयममतपणे त्रब् तपासणीचा काययक्रम राबववला जातो. 
 अवैि वकृ्षतोड रोखण्यासाठी सींयुक्त वनव्यवसथापन सममतीची मदत सेतली जाते. 
(३) ववलींबाचा प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मस्लोड अांजजठा (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील वन पररके्षत्रात वन ववभागाने वन्यजीवाांसाठी 
तयार िेलेले पाणवठे वनववभागाच्या अक्षम्य दलुवक्षामळेु िोरड ेपड्यान े

  

(२०)  ५६०३८ (२४-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मस्लोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाुंील (धळेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसल्लोड अींजजठा (जज.औरींगाबाद) तालकु्यातील वन पररके्षिात वन ववभागान े
वन्यजीवाींसाठी तयार केलेले पाणवठे वनववभागाच्या अक्षम्य दलुयक्षामुळे कोरड े पडल्यान े
वन्यप्राणाींना पाण्याववना रहाव े लागत असल्याचे माहे म-े२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील प्रकरणी चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली तसेच 
मसल्लोड येथील वन पररके्षिातील वन्यप्राण्यासाठी पाण्याची सोय करण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच काययवाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) वन्यप्राण्याींना वपण्याच्या पाणी उपलब्ि व्हाव े म्हणून मसल्लोड वनपररके्षिात ६ 
नैसधगयक बारमाही तर २ कृत्रिम पाणवठे आहेत. तसेच अजजींठा वनपररके्षिात पूवीचे १५ तर 
सन २०१५-१६ मध्ये नवीन ४ पाणवठे तयार करण्यात आले आहेत. सदर कृत्रिम 
पाणवठयामध्ये माहे मे, २०१६ मध्ये आवश्यकतेनुसार ्ँकिद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जज् ह्यातील िो् हार वन्य पररसरात उपासमारीने 
 एिा बबबुंयाची मतृ्य ुझा्याची घुंना 

  

(२१)  ५६१६८ (२४-०८-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :  सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल् ्यातील कोल् हार वन्य पररसरात उपासमारीने एका त्रबब्याींचे मतृ्यु 
झाल्याची स्ना असताना आणखी एका त्रबबट्याींचा मतृदेह या पररसरात आढळल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१६ मध्रे् वा त्र्ाििम्र्ान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील स्नचेी चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार वन्यप्राण्याची ददेुवीररत्या 
उपासमारीने मतृ्यु होऊ नये याकरीता कोणती उपाययोजना केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) व (२) अहमदनगर वनववभागातील कोपरगाव 
वनक्षेिातील कोल्हार, ता. राहाता येथ े माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये एका त्रबबट्याच्या शव 
ववच्छेदन अहवालात मतृ्यूचे सींभाव्य कारण उपासमारी व त्यामळेु रक्तामभसरण बींद होऊन 
िक्क्याने मतृ्यू असे नमूद केले आहे. माि दसुऱया त्रबबट्याच्या शव ववच्छेदन अहवालत 
मतृ्यूचे सींभाव्य कारण यकृताचा ववकार असे नमूद केले आहे. 
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(३) सदर पररसरात जींगल के्षि नसल्याने सामान्यत: त्रबबट्याचे भक्ष्य कुिी, डुकरे, शेळया व 
इतर जनावरे असतात. त्यामळेु त्याींच्या भक्षाबद्दल उपाययोजना करणे अपेक्षक्षत नाही. तथावप 
सथातनक जनतेत जनजागतृी तनमायण करण्यात येऊन सथातनकाींच्या मदतीन े वन्यप्राण्याींना 
वपण्याच्या पाण्याची सुवविा करुन देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जज्ह्यातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रि्पात तीन वाघाांचा झालेला मतृ्य ु
  

(२२)  ५६५३१ (२४-०८-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.मिरांद जाधव-पाुंील (वाई), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभ्व वपचड (अिोले), श्री.जयांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश 
लाड (िजवत) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यातील ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्पात एवप्रल व म,े २०१६ च्या दरम्यान तीन 
वासाींचा मतृ्यु झाल्याचे शासनाच्या तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मतृ वासाींची वन ववभागान ेचौकशी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, वासाींचा मतृ्यु होऊ नये म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्पात माहे एवप्रल, २०१६ 
व मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान १ वासाींचा मतृ्य झाल्याचे तनदशयनास आले आहे. 
(२) व (३) सदर मतृ वासाच े सवय अवयव शाबूत असल्यान े मशकारीसाठी वासाची हत्या 
झाल्याचे तनषपन्न होत नाही. सदर वासाचा ववसेरा पूणयपणे सडलेला होता तथावप ववषबािा 
तपासणीसाठी ववसेरा न्याय वैद्यकीय शाळेत पाठववला असता सदर वासाचा मतृ्यू ववषबािमेुळे 
झाला नसल्याच ेअहवालात नमूद करण्यात आले आहे 
(४) वासाींचे मतृ्यू होऊ नये म्हणून खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात. 
 पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मळेसा् व्याघ्र प्रकल्प, ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागणझरा 

व्याघ्र प्रकल्प येथ ेववशेष व्याघ्र सरींक्षण दल तयार करण्यात आलेले आहे. 
 वन्यप्राणी, वास मशकार प्रकरणामध्ये गुन्हेगाराचा छडा लावण्याच्या दृष्ीन ेCall Detail 

Record चा उपयोग केला जात आहे. 
 सथातनक के्षत्रिय कमयचारी व अधिकारी, कर्रते पथक, सींरक्षण पथक याींचेमार्य त तनयममत 

गसतीद्वारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीचे सींतनयिण करण्याींत येते, याकररता सािन सामुग्री 
जसे कॅमेरा रॅप, दतु्रबयण व जीपीएस याींचा वापर करण्याींत येतो. 

 सवय व्याघ्र प्रकल्प के्षिात त्रबनतारी सींदेश यींिणा कायायन्वीत असनू तात्काळ सींपकायकरीता 
वाहनाींवर वायरलेस सींच बसववण्यात आलेले आहेत. के्षत्रिय कमयचारी व अधिकारी याींना 
वॉकी ्ॉकी सींच पुरववण्यात आलेले आहेत. 
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 वन्यप्राणी उन्हाळ्यामध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या शोिात नागरी वसत्याींकड े कर्रकू नये, 
त्याींना वनातच वपण्याचे पाणी उपलब्ि व्हावे यासाठी वनतलाव/खोदतळे बाींिणे, कृत्रिम 
पाणवठे, (मसमें् ्ाके बाींिणे) इत्यादी उपाययोजना करण्याींत आलेल्या आहेत 

 वनाच्या मसमेलगत असलेल्या तोंडी नसलेल्या ववहहरीना कठड ेकरण्याींत आले आहे. 
 व्याघ्र प्रकल्पाच्या वनके्षिातून गेलेल्या ववदयुत लाईनवर गसत करण्याींत आले आहे. 
 अपसाती मतृ्यलूा आळा सालण्यासाठी वाहतुकीच्या रसत्यावर सावयजतनक बाींिकाम ववभाग 

मार्य त गतीरोिक व ववववि हठकाणी वेग मयायदा पालन करण्याच्या सुचना र्लक 
लावण्याींत आलेले आहे. 

 लोकाींनी जींगलात जाऊन मानव-वन्यजीव सींसषय होऊन नये म्हणून उपलब्ितेनुसार 
गावकऱयाींना तनसतार दरावर र्ा्े, बाींबू व सरपण उपलब्ि करुन देण्याींत येत.े 

 ग्रामसथाींचे वनावरील अवलींबत्व कमी व्हावे व मानव वन्यजीव सींसषायला आळा बसावा 
म्हणून ववववि योजनतेून एलपीजी गँसचा पुरवठा करण्याींत आला आहे. 

 जजल्हा व्याघ्र कक्ष सममतीची सथापना करण्याींत आलेली असून त्यामध्ये मानव वन्यजीव 
सींसषायच्या प्रकरणाींचा आढावा सेण्यात येतो. 

 रॅवपड ररसपॉन्स चमूची सथापना करण्याींत आलेली असनू त्याींना सवय साहहत्यासह वाहन 
उपलब्ि करुन देण्याींत आले आहेत. सदर चमूद्वारे सतत गसती करुन मानव वन्यजीव 
सींसषय रोखण्याच ेकायय करण्याींत येत आहे. 

 चींद्रपूर, अमरावती व नागपूर येथे Sniffer Dog ठेवण्यात आले असून त्याींचेद्वारे 
तनयममतपणे रेल्वे स्ेशन/बसस्ँड/आठवडी बाजार व सींशयासपद हठकाणी वन्यप्राण्याींच्या 
अवैि व्यापार, वाहतूक याचा शोि सेण्यात येतो. 

___________ 
  

राधानगरी तालुक्यातील (जज.िो्हापूर) िसबा वाळव ेपाझर तलावाची झालेली दरुवस्था 
  

(२३)  ५६९०५ (२४-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजवत) :   सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािानगरी तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) कसबा वाळवे पाझर तलावाची दरुवसथा झाल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाची शासनामार्य त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े तनषकषय काय आहेत व तदनसुार सदर पाझर तलावाची लवकरात 
लवकर दरुुसती करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०३-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन् उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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मौजे मांगरुळ (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथे बबबट्याच्या ह््यात महहलेचा झालेला मतृ्य ु
(२४)  ५७४६५ (२४-०८-२०१६).   श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.व्भव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.शामराव 
ऊफव  बाळासाहेब पाुंील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जयांत पाुंील 
(इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय वन े
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मींगरुळ (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथ े त्रबबट्याच्या केलेल्या हल्ल्यात महहला ठार 
झाल्याची स्ना हदनाींक १६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास सडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर स्नेची शासनामार्य त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार त्रबबट्याच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या 
महहलच्या कु्ुींत्रबयाींना शासनान ेकोणती आधथयक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच मदत केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) व (२) हदनाींक १६.०४.२०१६ रोजी सकाळी ९.०० 
वाजता सौ. सगुणाबाई दादाभाऊ खराड,े वय वरष् ५५ रा. मींगरुळ, ता. जुन्नर या शेतात 
जनावराींसाठी गवत काढण्यासाठी गेल्या असता त्रबबट्यान े केलेल्या हल्ल्यात त्याींचा मतृ्यू 
झाला आहे. 
(३) प्रचामलत शासन तनणययातील तरतूदीनुसार मतृ व्यक्तीच्या कायदेशीर वारस, त्याींच ेपतीस 
रक्कम रु. ८,००,०००/- अदा करण्यात आलेले आहेत 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िो्हापूर जिल्ह्यातील धच्ी ननसगव पयवुंन प्रस्तावाला मांजूरी व ननधी देण्याबाबत 
  

(२५)  ५७६२३ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय वने 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल्हा वावषयक योजना २०१६-१७ मिून धचिी तनसगय पयय् न प्रसतावाला मींजूरी व 
तनिी देण्याची मागणी सथातनक लोकप्रतततनिी याींनी मा.पालक मींिी याींचकेड ेमाहे माचय, २०१६ 
च्या पहहल्या सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदरहू तनसगय पयय् न सथळाचा ववकास करण्यासाठी वन ववभागामार्य त आराखडा तयार 
करण्यात आला असून सदरहू आराखडा कोल्हापुर जजल्हा पयय् न ववकास आराखडयामध्ये 
समाववष् करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्यातील वन्यप्राण्याांचा उपद्रवामळेु शेतिऱ्याांच्या वपिाांच ेअतोनात नुिसान होत अस्याबाबत 
  

(२६)  ५७८४१ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वन्यप्राण्याींचा उपद्रवामुळे शेतकऱयाींच्या शेतातील उभ्या िान, गहू, हळद, आदी 
महत्वाच्या वपकाींच े अतोनात नकुसान होत असल्याबाबतची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वन्यप्राण्याींचा कायमचा बींदोबसत व्हावा याकरीता गावातील शेतकऱयाींनी वन 
अधिकाऱयाींकड ेबरेचदा अजय करुन सुध्दा त्यावर काययवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या वन्यप्राण्याच्या उपद्रवामुळे शेतावर काम करण्यास जाणाऱया शेतमजुराींच्या 
जीवाला सुध्दा िोका तनमायण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या वन्यप्राण्याचा उपद्रवामुळे शेतातील वपकाींच ेनकुसान होणाऱया शेतमालकाींना 
वन ववभागाकडून नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, न देण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (३०-११-२०१६) :(१) राज् यात वन् यप्राण् याींच् या उपद्रवामुळे माहे मे, २०१६ 
मध् ये शेतवपकाींचे नकुसान झाल् याची १७३३ प्रकरणे तनदशयनास आली आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रचमलत शासन तनणययातील तरतुदीनुसार माहे म,े २०१६ मध् ये वन् यप्राण् याींच् या उपद्रवामुळे 
शेतवपकाींचे नुकसान झालेल् या १७३३ प्रकरणामध् ये सींबींधित नकुसानग्रस त शेतकऱ यास नकुसान 
भरपाईपो्ी रु. ८५.४८ लक्ष अदा करण् यात आलेले आहेत. 
(५) प्रशन् उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जज्ह्यातील िोंढाली वनपररके्ष्ातील िचार सावांगा जाम नदीिाठाच्या पररसरातील 
अव्ध सागवान झाडाांची वकृ्षतोड िरण्यात आ्याबाबत 

  

(२७)  ५८०८२ (२४-०८-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवव) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल््यातील कोंढाली वनपररके्षिातील कचार सावींगा जाम नदीकाठाच्या 
पररसरातील राजसव खात्यातील तसेच शेतकऱयाींची परवानगी न सेता अविै सागवान झाडाींची 
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वकृ्षतोड करण्यात आली असल्याबाबतची तक्रार दक्षता पथकाचे ववभागीय वनधिकारी 
के.एर्.डोंगरे याींच्याकड ेमाहे जनु, २०१६ च्या पहहल्या आठवड्यात करण्यात आली असल्याचे 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगान ेअविैररत्या वकृ्षतोड करणाऱयाींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२१-१०-२०१६) :(१) श्री.इसमाईलखान सत्तारखाीं पठाण मु. पो. कचारी 
सावींग, ता.का्ोल, जज.नागपुर याींनी हदनाींक २.५.२०१६ रोजी तक्रार उपवनसींरक्षक नागपुर 
याींच्याकड ेकेलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशीमध्ये परवानगीत क्ाई केलेल्या नालामध्ये अवैि क्ाईच्या नाल 
ममसळून पामसगं करणे व नदी पािातील वकृ्षाला क्ाईची परवानगी देणे या अतनयममतता 
आढळल्या असून याबाबत िोषी अधिकारी/कमयचारी याींचेववरुध्द काययवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

नागपूर, मळेघाुं व्याघ्र प्रि्पात वाघाांवर ववषप्रयोग होत अस्याबाबत 
  

(२८)  ५८२९८ (२४-०८-२०१६).   श्री.मभमराव तापि र (खडिवासला), श्री.वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवव), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.ववलासराव 
जगताप (जत), श्री. सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर, मेळसा् व्याघ्र प्रकल्पात वासाींवर ववषप्रयोग होत असल्याच ेमाहे म े२०१६ मध्ये 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय 
 (२) असल्यास, सदर भागातील गावकरी सुद्धा वनववभागावर प्रचींड नाराज असल्याने रागाच े
पययवसानातून हा प्रकार सडला असावा असा सींशय व्यक्त करण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय 
(४) असल्यास, वासाींची सींख्या वाढववण्यासाठी शासन काय प्रयत्न करत आहे 
(५) नसल्यास, ववलंबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मेळसा् व् याघ्र प्रकल् पातील पचींबा 
तनयतक्षेिात हद.२२.०५.२०१६ रोजी १ (नर) वास व वैरा् तनयतक्षिेात हद.२७.५.२०१६ रोजी १ 
(मादी) वास मतृावस थेत आढळून आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रथमदशयनी दोन् ही वासाींचे मतृ् यु नैसधगयकररत् या झाल् याचे तनदशयनास आले आहे. सदर दोन् ही 
वासाींच् या न् यायवदै्तयकय तपासणी अहवाल प्राप् त झाल् यानींतरच मतृ् यूचे कारण तनजश्चत कळू 
शकेल.  
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(४) वासाींची सींख् या वाढववण् याच् या दृष ्ीने खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण् यात येत आहेत. 
* पेंच व् याघ्र प्रकल् प, मळेसा् व् याघ्र प्रकल् प, ताडोबा-अींिारी व् याघ्र प्रकल् प, नवेगाव-नागणझरा 
व् याघ्र प्रकल् प येथ ेववशषे व्र्ाघ्र सरींक्षण दल तयार करण् यात आलेले आहे. 
* वन् यप्राणी, वास मशकार प्रकरणामध् ये गुन् हेगाराचा छडा लावण् याच् या दृष ्ीने Call Detail 
Record चा उपयोग केला जात आहे. 
* स थातनक के्षत्रिय कमयचारी व अधिकारी, कर्रते पथक, सींरक्षण पथक याींचेमार्य त तनयममत 
गस तीद्वारे वन् यप्राण् याींच् या हालचालीींचे सींतनयींिण करण् याींत येते, याकररता सािन सामुग्री जस े
कॅमेरा रॅप, दतु्रबयण व जीपीएस याींचा वापर करण् याींत येतो. 
* सवय व् याघ्र प्रकल् प के्षिात त्रबनतारी सींदेश यींिणा कायायन् वीत असून तात् काळ सींपकायकरीता 
वाहनाींवर वायरलेस सींच बसववण् याींत आलले आहेत. के्षत्रिय कमयचारी व अधिकारी याींना वॉकी 
्ॉकी सींच पुरववण् याींत आलेले आहेत. 
* वन् यप्राणी उन् हाळ्यामध् ये वपण् याच् या पाण् याच् या शोिात नागरी वस त् याींकड ेकर्रकू नये, त् याींना 
वनातच वपण् याचे पाणी उपलब्ध व् हावे यासाठी वनतलाव/खोततळे बाींिणे, कृत्रिम पाणवठे, 
(मसमें् ्ाके बाींिणे) इतयादी उपययोजना करण् याींत आलेल् या आहेत. 
* वनाच् या मसमेलगत असलेल् या तोंडी नसलेल् या ववहहिींना कठड ेकरण् याींत आले आहे. 
* व् याघ्र प्रकल् पाच् या वनक्षिेातनु गेलेल् या ववद्युत लाईनवर गस त करण् याींत येते. 
* अपसाती मतृ् युला आळा सालण् यासाठी वाहतुकीच् या रस त् यावर सावयजतनक बाींिकाम ववभाग 
मार्य त गतीरोिक व ववधि हठकाणी वेग मयायदा पालन करण् याच् या सुचना र्लक लावण् याींत 
आलेले आहे. 
* लोकाींनी जींगलात जाऊन मानव-वन् यजीव सींसषय होऊन नये म् हणुन उपलब् ितेनुसार 
गावकऱ याींना तनसतार दरावर र्ा्े, बाींबू व सरपण उपलब् ि करुन देण्र्ात येत.े 
*ग्रामस थाींचे वनावरील अवलींबत् व कमी व् हावे व मानव वन् यजीव सींसषायला आळा बसावा म् हणून 
ववववि योजनेतून एलपीजी गॅसचा पुरवठा करण् यात आला आहे. 
* जजल् हा व् याघ्र कक्ष सममतीची स्थापना करण् याींत आलेली असून त् यामध् ये मानव वन् यजीव 
सींसषायच् या प्रकरणाींचा आढावा सेण् यात येतो. 
* रॅवपड ररस पॉन् स चमूची स्थापना किण्र्ात आलेली असून त् याींना सवय साहहत् यासह वाहन 
उपलब् ि करुन देण् याींत आले आहेत. सद चमूद्वारे सतत गस ती करुन मानव वन् यजीव सींसषय 
रोखण् याच ेकायय करण् याींत येत आहे. 
* चींद्रपूर, अमरावती व नागपरू येथे Sniffer Dog िेवणय्ात आले असून त् याींचेद्वारे 
तनयममतपणे रेल् वे स ्ेशन /बस स ्ँड /आठवडी बाजार व सींशयास पद हठकाणी वन् यप्राण् याींच् या 
अवैि व् यापार, वाहतूक याचा शोि सेण् यात येतो. 
(५) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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पाचोरा (जज.जळगाव) शहरात रानडूिराांच्या ह््यात ह््लाग्रस्त व्यक्तीना  
तसेच मतृाांच्या नातेवाईिाांना तातडीने मदत ममळणेबाबत 

(२९)  ५८४२७ (२४-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा (जज.जळगाव) शहरात हदनाींक १ जून, २०१६ रोजीच्या सुमारास रानडूकराींच्या 
हल्ल्यात ३ वषायच्या बालकाींसह चार जण जखमी झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ्ल्लाग्रसत व्यक्तीना तसेच मतृाींच्या नातेवाईकाींना कोणती तातडीने आधथयक 
वा वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे काय, 

(३) अद्याप कोणतीच मदत हदली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     माि हदनाींक १७.०३.२०१६ रोजी पाचोरा तालुक् यातील मौज ेसातगाव डोंगरी येथील कुणाल 
एकनाथ सोनवणे, वय ३ वषय हा शेतात खेळत असताना रानडुक् कराच् या हल् ल् यात ककरकोळ 
जखमी झाला असल् यान े जखमी बालकाचे पालकास रु. १५,०००/- नुकसान भरपाई अदा 
करण् यात आली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्लोबल वाममिंग व पयाववरणाचा असमतोल यावर मात  
िरण्यासाठी री िेडीुं अमभनव सांि्पनेबाबत 

(३०)  ५८६५८ (२४-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्लोबल वाममगं व पयायवरणाचा असमतोल यावर मात करण्यासाठी झाड े लागवडीसाठी 
पुढाकार सेणाऱया लोकाींना योग्य आणण आधथयक मोबदला ममळवनू देणेकरीता री क्रीडे्  हह 
अमभनव सींकल्पना शासनान ेमाींडली असून याकररता ५ जणाची सममती नमेली आहे, हे खरे 
आहे काय 

(२) असल्यास, या सममतीत शासकीय अधिकारी याींच्या व्यततररक्त अन्य सदर ववषयाचा गाढा 
अभ्यास असणाऱया व्यक्तीचा सदर सममतीत अींतभायव केला जाणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलंबाची कािणे कार् आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) वकृ्षाींच े सींरक्षण व सींगोपन सवच्छेन े करण्यासाठी राज्यात वकृ्ष गुण (री के्रडी्) या 
सींकल्पनेची अींमलबजावणी करण्याच्या अनुषींगान े सवकंष प्रसताव तयार करण्यासाठी ५ 
सदसयाींची सममती गठीत करण्यात आली असनू यामध्ये वकृ्ष गुण सींकल्पना प्रुसतुत करणारे 
अशासकीय सदसय श्री.तसनीम अहमद (तनवतृ्त प्रिान मुख्य वनसींरक्षक) याींची तनयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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गडदावणे व बोररपाडा (ता.त्र्यांबकेश्िर, जज.नामशि) या लघुपाुंबांधारे  
योजनेच्या अपूणव िामाबाबत 

  

(३१)  ५८७७९ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडदावणे व बोररपाडा (ता.त्र्र्ंबकेश्वि, जज.नामशक) या लसुपा्बींिारे योजनेचे काम बींद 
असल्याच ेमाहे म े२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना तनिीअभावी बींद पडली आहे काय, 
(३) असल्यास, योजनेस तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत तसचे योजनेच े काम तात्काळ 
उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     गडदावण े व बोरीपाडा (ता.त्र्यींबकेश्वर, जज.नामशक) या लसुपा्बींिारे योजनाींना 
जलसींिारण महामींडळामार्य त प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असनू तनववदा 
काययवाही सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 
(२) सदर योजनेची तनववदा काययवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) जलसींिारण ववभागाचा शासन तनणयय हदनाींक ८/५/२०१५ अन्वये सथापन करण्यात आलेल्या 
त्रिसदसयीय सममतीच्या अहवालावर हदनाींक २४/९/२०१५ रोजी सींपन्न झालेल्या महाराषर 
जलसींिारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या ४९ व्या बैठकीतील ववषय क्र. ८ अन्वये 
महाराषर जलसींिारण महामींडळामार्य त हदनाींक १/४/२०१४ नींतर प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या 
(१२०० योजना) तसच े हदनाींक १/४/२०१४ पूवी (ववदभय वगळून) प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या 
(११३० योजना) परींतु प्रत्यक्षात के्षिीय काम े सुरु झाली नाहीत अशा एकूण २३३० सथधगती 
हदलेल्या योजनाींपकैी हदनाींक १/४/२०१४ पूवी प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या ११३० योजनाींपकैी 
जलयुक्त मशवार अींतगयत येणाऱ या १०१ योजनाींची (ककीं मत रुपये ५९.०० को्ी) काम े तनिी 
उपलब्ितेनुसार हाती सेण्यास सींचालक मींडळान ेमान्यता हदली आणण उवयररत सथधगती हदलेल्या 
योजनाींची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव सींचालक मींडळान ेमान्यता रद्द करण्याचा 
ठराव सींचालक मींडळान ेपाररत केला आहे. त्यास अनुसरुन, उपरोक्त ०२ योजनाींचा सथधगती 
हदलेल्या ११३० योजनाींमध्ये समावेश आहे. 

___________ 
  

सायन-पनवेल महामागववरील िामोठे शहरातून मुांबइविड ेजाणारा अपणूाववस्थेत  
असले्या जोडरस्त्यामुळे वाहतिु ची िोंडी होत असल्हयाबाबत 

(३२)  ५८८२६ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), 
अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय वने मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सायन-पनवेल महामागायवरील कामोठे शहरातून मुींबइयकड ेजाणारा रसता अपूणायवसथेत असनू 
या जोडरसत्यामळेु वाहतुकीची कोंडी होवून लाखो मल्र इींिन वाया जात असल्याच ेमाहे जून 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उक्त जोडरसता वन ववभागाच्या हद्दीतून जात असल्यामुळे रसत्याच्या 
रूीं दीकरणासाठी वन ववभागाची मान्यता असणे जरूरी आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त जोडरसत्याच ेकाम पूणय करण्यासाठी वारींवार मागणी व तक्रार करून सदु्धा 
महामागायशी सींबींिीत सावयजतनक बाींिकाम ववभाग व वन ववभाग याींच्याकडून कोणतीच 
काययवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी मखु्य वनसींचालक, प्रादेमशक ववभाग, ठाणे याींच्याकड ेजोडरसता 
पूणय होण्याच्या दषॄ्ीन े चचाय करण्यासाठी बैठकीची वारींवार मागणी करून सुद्धा दलुयक्ष होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, शासनाने चौकशी करून अपूणय अवसथते असलेल्या जोडरसत्याच ेकाम तातडीने 
पूणय होण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करीत आहे 
(६) असल्यास, काययवाहीचे थोडक्यात सवरूप काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) सायन पनवेल महामागायचे रुीं दीकरणाचे 
मौजे कळींबोली यैथील भागात सींरक्षक्षत वनक्षेिाचा तसेच काही भागात काींदळवन के्षिाचा 
समावेश आहे. वनक्षेिाचा वापर वनेत्तर प्रयोजनासाठी करावयाचा झाल्यास त्यास वन 
(सींवियन) अधितनयम, १९८० अींतगयत कें द्र शासनाची पूवय परवानगी सेणे बींिनकारक आहे. 
त्याकरीता वनक्षेि वळतीकरणाचा प्रसताव सावयजतनक बाींिकाम ववभागाकडून वन ववभागाकड े
िाखल किण्र्ात आला होता. तथावप, प्रस्ताव वन (संवधयन) अधधननर्म, १९८० मधील 
मागयिशयक सूचनानंुसाि परिपूणय नसल्र्ान े तसेच िुटींची पूतयता किण्र्ासािी प्रकल्प र्ंिणेस 
पित किण्र्ात आला आहे. प्रस्तावातील वनक्षेि ननजश्चत किण्र्ासािी सावयजननक बाधंकाम 
ववभागाकड ेप्रस्ताव प्रलंत्रबत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     सायन-पनवेल महामागायवरील कामोठे शहरातून मुंबईकड ेजाणारा अपूणायवसथेत असलेला 
जोडरसत्याबाबत चचाय करण्याकररता बैठक सेण्याबाबत मा.आमदार श्री.प्रशाींत ठाकूर याींनी 
सूचीत केल्यानुसार, मुख्य वनसींरक्षक (प्रा.) ठाणे याींनी हदनाींक १६/०६/२०१६ रोजी सवय 
सींबींधिताींसमवेत बैठक आयोजजत केली होती. सदर बैठकीमध्ये प्रकल्प यींिणेकडून वनजममन 
मागणीचा पररपूणय प्रसताव दाखल होत नसल्यान ेसदर प्रकल्पाच ेकामास ववलींब होत असल्याच े
तनदशयनास आणण्यात आले आहे. 
(५) व (६) सदर रसत्याबाबत वन जममन मागणीचा पररपूणय प्रसताव प्राप्त होताच वन 
(सींवियन) अधितनयम, १९८० मिील मागयदशयक सूचनाींनुसार वन ववभागाकडून तात्काळ 
काययवाही करुन प्रसताव कें द्र शासनाचे मींजूरीसाठी सादर करण्यात येईल. 
  

___________ 
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माथेरान (नेरळ) च ेप्रवेशयकवार असले्या दस्तुरी येथील जांगलातील  
वनसांपती घोडयाच्या मलमू्ामुळे नष्ट्ुं होत अस्याची तिार 

(३३)  ५८८७२ (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (नेरळ) च ेप्रवेशद्वार असलेल्या दसतुरी येथील जींगलातील वनसींपत्ती सोडयाच्या 
मलमूिामळेु नष् होत असल्याची तक्रार वनववभागाकड े एका वषायपासून नागररक करीत 
असल्याच ेहदनाींक २९ एवप्रल २०१६ दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास बऱयाच वषायपासनू माथेरान पररसरातील सोडवेाले आपल्या उदरतनवायहासाठी 
दसतुरी येथ ेसोड ेआणत व सींध्याकाळी परत गावी नेत असत परींतु गेल्या काही महहन्यापासून 
सोड ेदसतुरी येथील जींगलातच बाींित असल्याच ेननिशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास सोडवेाल्याच्या उदरतनवायह आणण पयायवरण व जींगल रक्षण यासाठी शासनान े
कोणती कार्यवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१२-१३ मध्ये या सोडवेाल्याींववरुध्द २ वनगुन्हे जारी करुन दींडनीय काययवाही 
करण्यात आली आहे. त्यानींतर अशा स्ना तनदशयनास आलेल्या नाहीत. 
(३) पयायवरण व जींगल रक्षण यासाठी सदर के्षिासमोर लोखींडी तारेचे कुीं पण व रेमलींगचे काम 
करुन सेतले आहे. सदर के्षिामध्ये २ को्ी वकृ्ष लागवड काययक्रमाअींतगयत ५०० झाड े लावनू 
सेतली आहेत. तसेच वनसींरक्षणाच्या पुरेपुर उपाययोजना करण्यात येत आहे. 
वनकमयचाऱयाींमार्य त हदवसा व रािी गसत सातली जाते. 

___________ 
  

ववदभावत गे्या दोन महहन्यात १० वाघाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(३४)  ५९५४८ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबुंिर (राधानगरी), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) : सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभायत गत दोन महहन्यात १० वासाींचा मतृ्य ूझाल्याने कें द्र शासनाच्या व्याघ्र सींरक्षण 
दलाच्या कामाबाबत प्रश्नधचन्ह तनमायण झाल्याचे हदनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, व्याघ्र सींरक्षणासाठी ्ायगर प्रो्ेक्शन र्ोसय सथापन करुनही वासाींच्या 
मतृ्यूबाबत कोणत्याही उपायोजना केल्या जात नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     ववदभायत मागील २ महहन्यामध्ये २ नर, २ माद्या, १ नर बछडा अशा एकूण ५ वासाींचा 
मतृ्यू झाला आहे. तथावप ्यातला एकही मतृ्य ूमशकारीमुळे झालेला नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) ववदभायतील पाचही व्याघ्र प्रकल्पात ४ ववशेष व्याघ्र दलाींची (STPF) सथापना करण्यात 
आली आहे. सदर व्याघ्र दलाकडून तनयममतपणे गसत केली जात आहे. तसेच वासाींच्या मतृ्यूच े
प्रमाण रोखण्यासाठी व त्याींच्या सींरक्षणाच्यादृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात. 
 सवय व्याघ्र प्रकल्प के्षिात वायरलेस यींिणा कायायजन्वत करण्यात आली आहे. 
 जींगलामध्ये आवश्यक त्या हठकाणी तनरीक्षण मनोरे उभारण्यात आल आहे. 
 सींरक्षक्षत के्षिातील नैसधगयक पाणवठे, कृत्रिम पाणवठयाची वनकमयचा-याींमार्य त तनयममत 

तपासणी करण्यात येत.े 
 मशका-याबाबत गोपतनयररत्या माहहती सींकमलत करण्यात येत.े 
 वनसींरक्षणात लोकाींचा सहभाग वाढवा म्हणून वनालगत असलेल्या गावाींमध्ये ग्रामसथाींची 

वनसींरक्षण सममतीची सथापना करण्यात आली असून त्याींची सींरक्षणाींच्या कामात मदत 
सेण्यात येते. 

 अमरावती, चींद्रपूर व नागपूर येथे Sniffer Dog ठेवण्यात आले असून त्याींचेव्दारे 
तनयममतपणे रेल्वे स्ेशन/बस स्ँड/आठवडी बाजार व सींशयासपद हठकाणी वन्यप्राणयाींच्या 
अवैि व्यापार, वाहतूक याचा शोि सेण्यात येतो. 

 वनके्षिाींमिून जाणा-या ववद्युत लाईनवर तनयममतपणे गसत करण्यात येते. तसेच ववद्युत 
ववभागातील अधिकारी व कमयचारी याींचेशी तनयममतपण ेसींपकय  ठेवला जातो व सींबींधित 
सबस्ेशनचे काययके्षिात ववद्यतुप्रवाह खींडीत झाल्यास त्याींची माहहती सेवनू 
ववद्युतप्रवाहाव्दारे वन्यप्राण्याींच्या मशकारीचा प्रयत्न झाला ककीं वा कस े याची शहातनशा 
करण्यात येते. 

 वनकमयचा-याींमार्य त वनक्षेिात राि/हदवस तनयममतपणे तसेच पावसाळी ववशेष गसत 
सालण्यात येत.े 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  

मागील दोन वषावत राज्यात १९ वाघ व ८१ बबबट्याांचा मतृ्यु झा्याची माहहती 
  

(३५)  ५९६१० (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), 
श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.राजेंद्र 
नजरधने (उमरखेड), डॉ.सांजय िुुें (जळगाव जामोद), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाुंील (मशडी), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.राज ुतोडसाम (अणी), श्री. सधुाकर देशमखु (नार्पूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.राज पुरोहहत 
(िुलाबा) : सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील दोन वषायत राज्यात १९ वास व ८१ त्रबबट्याींचा मतृ्यु झाल्याची िक्कादायक 
माहहती माहे म,े २०१६ मध्ये तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातील १६ त्रबबट्याींचा बळी हा मशकाऱयाींनी सेतला असून उवयररत त्रबबट्याींच े
मतृ्यु हे त े पाण्याच्या शोिात असताना, वाहनाच्या िडक बसल्याने व आकजसमक झाल्याच े
तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. २५४ (28) 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार वासाींच्या व त्रबबट्याींच्या मतृ्युस कारणीभूत असणाऱयाींवर कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) सन २०१४ त े सन २०१५ या 
कालाविीत राज्यात नैसधगयकररत्या-१६, अपसातान-े२ व वन्यजीव (सींरक्षण) अधितनयम, १९७२ 
अींतगयत कलम ११ अींतगयत हदलेल्या परवानगीनुसार पारि करण्यात आलेला १ असे एकूण १९ 
वासाींचा व नैसधगयकररत्या-६२, अपसातान-े५४ व मशकारीमळेु १५ असे एकूण १३१ त्रबबट्याचा 
मतृ्यू झाला आहे. 
(४) वासाींचा मतृ्य ूमशकारीमुळे झालेला नसल्यान ेकारवाईचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उदगीर (जज.लातुर) वनववभागाचे ववभागीय िायावलय मांजुरी बाबत 
  

(३६)  ५९७९५ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उिगीर (जज.लातूर) येथे ववभागीय कायायलय मींजुरीसाठी लोकप्रतततनिीींनी माहे माचय, २०१५ 
मध्रे् वा त्र्ादरम्यान मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनववभागाच्या कायायलय मींजुरीसाठी शासनान ेकोणती उपाय योजना केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या यावर प्रततकक्रया काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) होर्. औरींगाबाद वनवतृ् तात उस मानाबाद 
वनववभाग हा उस मानाबाद व लातूर अशा दोन जजल् ्यात ववभागाला असून या ववभागाचे 
वनक्षेि केवळ ९०.३० चौ.कक.मी. आहे व ते ववखुरलेले आहे. तसचे यापूवी लातूर 
मुख् यालयासाठी सहायक वनसींरक्षकाींचे १ पद स थलाींतरीत सुध् दा करण् यात आलेले आहे. अशा 
पररजसथतीत उदगीर, जजल् हा लातरू येथे स वतींि नवीन उपववभाग सुरु करण् याची आवश् यकता 
नाही. याबाबत सींबींधित लोकप्रतततनिी याींना हद.२६.०२.२०१५ रोजीच् या पिान् वये वस तजूसथती 
कळववलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील मावळ तालुक्यातील मशरोता पवननगर वडगाव  
िामशेत येथील वनववभागाचा जागेवर झालेले अनतिमण 

  

(३७)  ५९९१३ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपुें (भोर) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वव.स. २५४ (29) 

(१) पुणे येथील मावळ तालुक्यातील मशरोता पवननगर वडगाव कामशेत येथील वनववभागाचा 
जागेवर अततक्रमण करून माती व मुरूमसाठी बकेायदा डोंगर पोखरण्यात येत असल्याचे माहे 
मे २०१६ दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनान े चौकशी करून येथील गौणखतनजासाठी डोंगर 
पोखरणाऱयावर कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०६-१०-२०१६) :(१) पुणे वन ववभागाच्या मावळ तालुक्यातील मशरोता, 
पवनानगर, वडगाव व कामशेत येथील वन ववभागाच्या जागेवर अततक्रमण करुन माती व 
मुरमासाठी बेकायदा डोंगर पोखरण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१६ वा त्या दरम्यान 
तनदशयनास आले नाही. 
     तथावप, मावळ तालुक्यातील पवनानगर जवळील मौज ेपानसोली येथील वनके्षिात रसता 
केल्याप्रकरणी हदनाींक २५.५.२०१६ रोजी वनगुन्हा नोंदववलेला आहे. 
(२) उपरोक्त चार हठकाणी अशा प्रकारची स्ना सडलेली नसल्यामळेु चौकशीचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. तथावप, मौज ेपानसोली येथे सडलेल्या गुन््या प्रकरणी चौकशी व पुढील काययवाही चालू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुनववमसत िेले्या िोयना प्रि्पग्रस्ताांना जममनीवरुन ननष्ट्िामसत  
िरण्यासाठी दबाव ुंाि्याचे ननदशवनास आ्याबाबत 

(३८)  ५९९७० (२४-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा तालकु् यात (जज.पालसर) पडसा वनपररके्षिामध्ये कुसापूर या गावी पुनयवमसत केलेल्या 
कोयना प्रकल्पग्रसताना तेथील वनक्षेिपाल प्रकल्पग्रसत गेल्या ४० वषांपासून कसत असलेल्या 
जममनीवरुन तनषकामसत करण्यासाठी दबाव ्ाकीत आहेत ही बाब मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधित प्रकल्पग्रसताींनी लोकप्रतततनिीमार्य त व वैयजक्तकररत्या 
या अन्यायाववरुद्ध वररषठाींकड े तक्रारी करुनही अद्यापी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रसताींना न्याय देण्याबाबत तसेच सींबींधितींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलडाणा जज् ह्यातील अभयारण् यातील वन् य प्राण् याांच् या अपघाती मतृ् यूबाबत 
  

(३९)  ६००९८ (२४-०८-२०१६).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा जजल् ्यात सन २०१५-१६ मध् ये सहा त्रबबट्या वास, दोन अस्वल, एक तडस व 
१२ रोहीींचा अपसाती मतृ् य ूझाल् याची बाब माहे, जून २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय चौकशी मध् ये काय तनष पन् न 
झाले 
(३) असल्यास, वन् य प्राण् याींचे अपसाती मतृ् य ू ्ाळण् याच् या अनुषींगाने शासन अभयारण्यातील 
मागायवर दोन्ही बाजून ेकुीं पन सालनु उड्डाणपुल उभारण्याची उपाययोजना करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, कोणत् या उपाययोजना शासनाच्या ववचाराधिन आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१)  हे खरे नाही. 
     बुलढाणा जजल् हयात सन २०१५-१६ मध् ये रस ता अपसातामध् ये २ रोही व १ धचकंािा हरीण 
अशा एकूण ३ वन् यप्राण् याींच् या मतृ् यू झाला आहे. 
(२) उपरोक्त ३ स्नाींपैकी १ प्रकरणामध् ये वाहन चालकाने तनष काळजीपण ेवाहन चालववल् याने 
वाहन चालकास दींड आकारण् यात आला आहे व उवयररत २ प्रकरणामध् ये अञातात आरोपीववरुध् द 
वन् यगुन् हे जारी करण् यात आले आहेत. 
(३) वन् य प्राण् याींच ेअपसाती मतृ् य ू्ाळण् याच् या दृष ्ीन ेअभयारण् यातील मागायवर दोन् ही बाजून े
कुीं पण सालून उड्डाणपूल उभारण् याची कोणतीही उपाययोजना प्रस ताववत नाही. 
(४) सदर अपसात ्ाळण् याच् या दृष ्ीने ञातानगींगा अभयारण् यातनू जाणाऱ या मागायवरील वाहतकु 
रािी १०.०० त ेसकाळी ५.०० वाजपेयतं बींदी सालण् यात आली आहे. अभयारण् यातून जाणाऱ या 
रस त् याींवर वाहन ेहळू चालवावी तसेच वन् यजीवाींच ेसींरक्षण करा अशा आशयाच ेर्लक लावनू 
जनजागतृी करण् यात येते, हठकहठकाणी रस त् यावर गतीरोिक तयार करण् यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
वधाव जज्हयातील हहांगणघाुं व समुद्रपूर तालुक्यातील ताडोबा अभयरण्याला लागून असले्या 

गावाांमध्ये पटे्टदार वाघ, बबबुंयाांच्या ह्लयामुळे शेति-याांचे प्राण व शेत जमीनीच ेमोठया 
प्रमाणात नुिसान होत अस्याबाबत 

  

(४०)  ६०२२१ (२४-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं) :   सन्माननीय वन े मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विाय जजल्हयातील हहींगणसा् व समुद्रपूर तालुक्यातील ताडोबा अभर्रण्याला लागून 
असलेल्या खुसायपार, हहवरा, धगरड, मींगरुळ, मोहगाींव, मशवनर्ळ, ताडगाींव, तावी, रासा, 
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िामनगाींव, मसल्ली, दसोडा, आमडी, खके-या गावाींमध्ये प््ेदार वास, त्रबब्याींच्या हल्लयामुळे 
शेतक-याींच ेप्राण व शेत जमीनीच ेमोठया प्रमाणात नकुसान होत असल्याच े तनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हहींगणसा् व समुद्रपूर तालुक्यातील ताडोबा अभर्रण्याला लागून असलेल्या 
वन जममनी व शेत जमीनच े हहसि प्राण्यापासून सींरक्षण ममळण्याकरीता या पररसरात 
शासनाकडून कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदर भागात उपाययोजना न करण्यामागील कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) खुसायपार, हहवरा, धगरड, मींगरुळ, 
मोहगाव, मशवनर्ळ, ताडगाव, तावी, रासा, िामणगाव, मसल्ली दसोडा, आमडी, खके-या या 
गावाींचा वसाय वनववभागातील समुद्रपूर वनपररके्षिात समावेश होतो. 
    समुद्रपूर वनपररके्षिात सन २०१६-१७ (जुल,ै २०१६ अखेर) मध्ये वन्यप्राण्याींव्दारे 
शेतवपकाींच्या नकुसानीची १३ व पशुिनहानीचे १ अशी एकूण १४ प्रकरणे तनदशयनास आली 
असून प्रचमलत शासन तनणययान्वये सींबींधितास नुकसान भरपाईपो्ी रु.१,३५,९५०/- अदा 
करण्यात आले आहेत. 
     उन्हाळ्याच्या हदवसात वन्यप्राणी जींगलके्षिाचे बाहेर पडू नये व मानव वन्यप्राणी सींसषय 
होऊ नये म्हणून खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 
 विाय वनववभागाचे जींगल के्षिात १३४ कृत्रिम/नैसधगयक पाणवठे असून त्यातील १६ 

हठकाणी सौर पींप बसवण्यात आले आहेत. 
 आमगाव खडकी व बोर कोका्े येथे वनके्षिात प्रायोधगक तत्वावर सौर कुीं पण 

बसववण्यात आले आहे. 
  

___________ 

  
खामगाांव मतदार सांघातील वन पररके्ष्ात इिो ुुंररझम अांतगवत ननधी ममळणेबाबत. 

  

(४१)  ६०५३३ (२४-०८-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव मतदार सींसातील ञातानगींगा वन पररके्षिातील नक्षि बन, बोथा येथे इको ्ुररझम 
अींतगयत ववकास करण्यासाठी सथातनक  लोकप्रतततनिीींना तनिी ममळणेबाबत मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वन पररके्षिात बलुढाणा जजल्हा पररसरात एकही वन पयय् न के्षि नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, खामगाींव तालुक्यातील नक्षिबन बोथा  पररसरात इको ्ुररझम साठी तनिी 
मींजूर करण्यात येणार आहे काय ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) होय, 
     खामगाींव मतदार सींसातील ञातानगींगा वन पररके्षिातील नक्षिबन, बोथा येथे इको ्ुररझम 
अींतगयत ववकास करण्यासाठी मा.ॲड. आकाश पाींडुरींग रु्ीं डकर, वविानसभा सदसय (खामगाव) 
याींनी खामगाींव मतदार सींसातील वनपररके्षिात इको ्ुररझम मध्ये तनिी ममळणेबाबत मागणी 
केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      बुलढाणा जजल््यात वनपयय् न / इको ्ुररझम या योजनअेींतगयत सलैानी वनपयय् न, 
काळापाणी रोपवा्ीका, देळप रोपवा्ीका, मोहेगाव ही वनपयय् न सथळे आहेत. 
(३) बोथा येथील नक्षिबनासाठी सन २००९-१० ते २०११-१२ या कालाविीत रु.१९.३५ लक्षची 
ववकास काम े इको ्ुररझम अींतगयत करण्यात आली आहेत. सन २०१६-१७ मध् ये बोथा 
पररसरात इको ्ुररझम साठी तनिी प्रसताववत नाही. तथावप ञातानगींगा अभर्ारण्यात तनसगय 
पयय् न ववकासाकररता सन २०१५-१६ साठी २४.०० लक्ष व सन २०१६-१७ कररता रु.१२.२० लक्ष 
इतका तनिी मींजूर करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

मेळघाुं व्याघ्र प्रि्पा अांतगवत (ता.धचखलदारा, जज.अमरावती) आहदवासी गावातील 
प्रि्पग्रस्ताांच्या अनुदानामध्ये लाखो रुपयाांचा झालेला ग्रव्यवहार 

  

(४२)  ६०८२१ (२४-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.ववनायिराव जाधव-पाुंील (अहमदपूर) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळसा् व्याघ्र प्रकल्पाअींतगयत तालुका धचखलदरा जजल्हा अमरावती येथील आहदवासी 
गावातील प्रकल्पग्रसताींच्या अनुदानामध्ये लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करणारे डीएर्ओ श्री.वमाय 
आणण कमयचारी श्री.राठोड याींचेववरुद्ध कारवाई होणेबाबत सथातनक लोकप्रततनिी याींनी हदनाींक ८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी आणण हदनाींक ११ मे, २०१६ रोजी समरणपि देवून मागणी केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने गुल्लारसा्, केलपानी, सोमाठाना-खुदय, िारगड, बारुखेडा, आमोना या 
गावामिील आहदवासी गावातील प्रकल्पग्रसताींच्या अनुदान ववतरणात झालेल्या अतनयममता 
आणण गैरव्यवहाराबाबत दोषी अधिकाऱयाींवि कोणती कारवाई केली आहे, 
(३) तसचे सदर प्रकरणी दोषी अधिकाऱयाींच्या वेतनातून वसूल करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. सदर ववषयाबाबत अचलपूर 
वविानसभा सदस य याींनी हदनाींक ०८.१२.२०१५ रोजीच् या पिान्वये आणण दिनांक ११.०५.२०१६ 
रोजीच् या स मरणापिान् वये श्री.वमाय, डी.एर्.ओ. आणण कमयचारी श्री.राठोड याींचयाववरुध् द कारवाई 
होणेबाबत मागणी केली आहे. 
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(२), (३) व (४) मौज ेिारगडच ेसन २०११-१२ मध् ये बारुखेडा सन २०१०-११ व २०११-१२ मध् ये 
आमोना सन २०१०-११ मध् ये गुल् लरसा्चे सन २०१२-१३ मध् ये केलपानी सन २०१४-१५ मध् ये 
आणण सोमठाणा-खुदय सन २०१३-१४ मध् ये पुनवयसन करण् यात आलेले आहे. 
     मौज े िारगड, बारुखेडा व आमोना या गावाींच े पुनवयसन हे श्री. यु. य.ु वमाय हे 
उपवनसींरक्षक, अको् वन् यजीव ववभाग या पदावर हदनाींक १४.०२.२०१३ रोजी रुजू होण् यापूवीच े
आहे. श्री. य.ु यु. वमाय हे उपवनसींरक्षक, अको् वन् यजीव ववभाग या पदावर रुजू झाल् यानींतर 
गुल् लरसा् केलपानी व सोमठाणा खुदय या गावाींच े पुनवयसन करण् यात आले आहे. सदर 
गावाींच् या पनुवयसन प्रकक्रयेतील अनुदान ववतरणात कोणतीही अतनयममतता आणण भ्रष ्ाचार 
झाला नसल् याच ेचौकशीत तनष पन् न झाले आहे. 

___________ 
  

मारेगाांव वनपरीके्ष्ातील अनतिमण के्ष्ावर िरण्यात आले्या िामामध्ये अननयमीतेबाबत 
  

(४३)  ६१७०३ (२४-०८-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मारेगाींव (ता.वणी) वनपरीके्षिातील अततक्रमण के्षिावर करण्यात आलेल्या कायायची तनवीदा 
प्रक्रीया राबववली नसल्यान े हदनाींक  ५ मे २०१६ रोजी त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, अततक्रमण के्षिातील गावामध्ये ग्राम पंचार्त कायायलयाला दर पिक लावण े
आवश्यक असताींना कोणतेही दर पिक लावले नाही. अततक्रमण के्षिात सेतलेल्या रोपवनात 
खडडयाचा दराबाबत कामावर उपजसथत असणा-या मजुराींना दरपिकानुसार मजुरी हदली नाही, 
हे खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सींबधित अधिकारी याींनी अततक्रमण के्षिात केलेल्या कामामध्ये अतनयमीतता 
आढळल्यास काययवाही करणार काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) व (२) नाही. 
      पाींढरकवडा वन ववभागातील मािेगाींव वन पररके्षिामिील अततक्रमण ह्ववल् यानींतर सन 
२०१५-१६ या आधथयक वषायत रोपवनाकररता समतल चर व खड्ड ेखोदण् याची कामे वनक्षेिालगत 
असलेल् या गावातील मजुराींकडून करण् यात आली. रोपवन कामाव् यततररक् त इतर कामाींची 
तनववदा प्रकक्रया राबववली जात.े रोपवनाच् या कामाींसाठी तनववदा प्रकक्रया राबववली जात नाही. 
यास तव रोपवनाच् या कामासाठी ववभागीय स तरावरुन दरपिके मींजुर केली व पुवय पावसाळी 
कामाींच् या अनुषींगाने खड्ड े खोदण्र्ाच् या दराबाबत मजुराींना अवगत करुन तद्नींतर 
अींदाजपिकाप्रमाणे मींजुर असलेल् या दिानुसार मजुरी देवून खड्ड े खोदण् याची काम े करुन 
सेण् यात आली. त् यानुसार सन २०१६ च् या पावसाळ्यात रोपाींची लागवड यशस वीररत् या करण् यात 
आली असून सद्यःजसथतीत लागवड केलेली सवय रोप ेजजवींत आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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िरगव (ता.पाथरी, जज.चांद्रपूर) येथील तेंद ूपत्ता गोळा िरण्यासाठी  
गेले्या एिा महहलेवर रानडुिरान ेिेलेला ह्ला 

(४४)  ६२५४८ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करगव (ता.पाथरी, जज.चींद्रपूर) येथील तेंद ूपत्ता गोळा करण्यासाठी गेलेल्या एका महहलेवर 
रानडुकरान ेहदनाींक १६ म,े २०१६ रोजी वा त्यासमुारास हल्ला केला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या हल्ल्यातील ही महहला गींभीर जखमी झाली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या जखमीग्रसत महहलेला कोणत्या प्रकारची तातडीची मदत हदली वा देण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) व (२) सावली पररके्षिातील तनयतक्षेि पाथरीमिील 
आकापुर येथे हदनाींक ०१.०५.२०१६ रोजी सौ. तनरींजना आदाराव वलादे या तेंद ू पत्ता गोळा 
करण्यासाठी गेल्या असता रानडुक्कराच्या हल्ल् यात ककरकोळ जखमी झाल्या आहेत. 
(३) सदर महहलेने शासकीय रुग्णालयात उपचार सेतला असून प्रचमलत शासन तनणययाच्या 
तरतुदीनुसार औषिोपचाराचा खचय रु. २,१४०/- एवढी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

चांद्रपूर जज्हयात शासि य िायावलयाांतगवत िकृ्ष लार्िडीत होत असलेला रै्रव्यिहार  
  

(४५)  ६२७४१ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हयात शासकीय कायायलयाींतगयत प्रत्येक वषीच्या पावसाळ्यात को्यविी रुपये 
खचय लाखो वकृ्षाींची लागवड करण्यात येत ेपरींतु त्याींची नोंद कागदोपिी नसल्यान ेपुन्हा त्यात 
खड्डयात पुन्हा झाड े लावण्यात येऊन गैरव्यवहार होत असल्याच े माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) अद्याप चौकशीनुसार काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     चींद्रपूर वनवतृ् ताअींतगयत प्रत् येक वषीच् या पावसाळ्यात वकृ्षाींची लागवड करण् यात येत 
असून त् याींची नोंद कागदोपिी करण् यात आलेली आहे. सन २०१२ मध् ये ३६.३५ लाख रोपे, सन 
२०१३ मध् ये ३३.६६ लाख रोपे, सन २०१४ मध् ये ३०.०६ लाख रोप ेव सन २०१५ मध् ये ३५.७१ 
लाख रोपे लावण् यात आली असनू माहे मे, २०१६ अखेर जजवींत रोपाींची सरासरी ्क् केवारी 
अनुक्रम े७५%, ७५.७९%, ८२.४९% व ८३.७१% इतकी आहे. तसचे सन २०१६ मध् ये ३३.९१ 
लाख रोपे लावण् यात आली आहेत. त् यामध् ये १ जलूै, २०१६ रोजीच् या २ को्ी वकृ्षलागवड 
काययक्रमाींतगयत १४.१० लक्ष रोपाींचा समावशे आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौजे आदगाांव (ता.श्रीवधवन) या वन ववभागाच्या राखीव जागेतून रस्ता िाढ्याबाबत 
  

(४६)  ६२८७६ (२४-०८-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय वन े मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे आदगाींव (ता.श्रीवियन) ग.नीं १५२/३ के्षिामध्ये जाण्याकररता एका ववकासकाने मौज े
आदगाींव जुना स.नीं ४७/० ग् नींबर १५३/० या वन ववभागाच्या राखीव जागेतून रसता 
काढल्याच ेनुकतेच माहे जून ,२०१६ मध्ये तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन जममनीतून रसता असनू सदर रसता कागदोपिी नमुद नसल्याचेही 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रसता वन ववभागाच्या राखीव जागेतून काढला असल्यामुळे उक्त रसता 
काढून ्ाकण्यात यावा यासींदभायत सथातनक लोकप्रतततनधिींनी वविानसभेमध्ये ववववि 
आयुिाींद्वारे शासनाचे लक्ष वेिूनही अदयाप कोणतीच काययवाही झालेली नाही हेही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करुन दोषी ववकासकाींवर शासन 
सतरावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे तसचे उक्त राखीव जागेतून काढण्यात आलेला 
रसता काढून ्ाकण्याबाबत काय काययवाही करण्यात आली वा येत आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०६-१०-२०१६) :(१) मौजे आदगाींव ता. श्रीवियन ग.नीं. १५३/० चा जूना 
सव्हे नींबर ४३/० असून त्याचा जनूा सवे नीं ४७/० शी सींबींि नाही. सदर ग् नीं. १५३/० हे के्षि 
अवगीकृत वन असून या जागेतून ग् नीं. १५२/३ या खाजगी के्षिामध्ये जाण्याकररता 
कोणत्याही ववकासकाने रसता काढण्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास 
आलेले नाही. 
(२) मौज ेआदगाींव येथील वन सव्हे नींबर ४३ (ग् नीं १५३) कीं पा य्में् क्रमाींक ७१० च्या के्षिाची 
पाहणी करण्यात आली असून त्या भागात ३३० मम्र लाींबीचा एक पूवीचा (८ रु्् रुीं दीचा) 
जूना पायवा् आहे रसत्यावर मोठमोठे दगड असून त्या रसत्यावर चारचाकी वाहन िाव ूशकत 
नाही. 
(३) प्रकरणी वररषठ वन अधिकाऱयाींनी कुपतोडीच्या कामासाठी सन १९७८ ते १९८० दरम्यान 
वनखात्याने तात्पुरते जागेची पाहणी केली असून रसता तयार केलेला होता. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळवण व देवळा तालुक्यातील (जज.नामशि) माांगबारी घाुं ते वपळिोस चौरांगनाथ कि्ला, 
चाचेर, पाांढरीपाडा या डोंगरराांगेवर वनववभागाच्या हद्दीत मशिारी ुंोळीिडून  

प्राण्याांची मशिार िेली जात अस्याबाबत 
  

(४७)  ६३९५४ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय वन ेमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळवण व देवळा तालुक्यातील (जज.नामशक) माींगबारी सा् ते वपळकोस चौरींगनाथ 
ककल्ला, चाचेर, पाींढरीपाडा या डोंगरराींगेवर वनववभागाच्या हद्दीत मशकारी ्ोळीकडून प्राण्याींची 
मशकार केली जात असल्याच ेमाहे जून, २०१६ दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, देवळा वनववभागाच्या हद्दीत कुऱहाडबींदी असतानाही माींगबारी सा्ाच्या जींगलात 
चुलीच्या सरपणासाठी झाडाींची वकृ्षतोड केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील वन्यजीवाींची मशकार करणाऱया ्ोळ्याींना प्रततबींि सालनू जींगलातील 
झाड ेव पशुपक्ष्याींना अभय देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सींयुक् त वन व् यवस थापन सममती तसेच के्षत्रिर् अधिकारी / कमयचारी याींचेमार्य त जींगल 
सींरक्षण तसेच वन् यजीव सींरक्षणाची कामे करण् यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

झरी तालुक् यातील (जज.यवतमाळ) पवनार जांगलात  
पटे्टदार वाघीणीचा मतृ् यू झा् या प्रिरणाबाबत 

  

(४८)  ६३९७० (२४-०८-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाव) :   सन्माननीय वने मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झरी तालुक् यातील (जज.यवतमाळ) पवनार जींगलात पटे्टदार वासीणीचा मतृ् य ू झाल् या 
प्रकरणी ग्रामस थाींनी वन ववभाग कायायलयाला सेरावा सातला व जमावाने दगडरे्क केल् याची 
स्ना माहे माचय, २०१६ च् या ततसऱ या आठवड्यात तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या जमावाला िोखण् यासाठी वन ववभागान ेहवेत गोळीबार केला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच े तनष कषय काय आहेत व त् यानसुार वासाणीच् या मतृ् यूस कारणीभूत 
असणाऱ या सींबींधिताींवर कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) व (२) होय हे खरे आहे. सदर प्रकरणातील 
सींशतयताींना सोडववण्यासाठी ग्रामसथाींनी वन पररके्षि कायायलयास सेराव सातला होता. जमावास 
पाींगववण्यासाठी वन पररके्षि अधिकारी याींना हवेत गोळीबार केला. 
(३) व (४) श्री.शींकर सींभाजी कुले व श्री. प्रववण शींकर कुले रा.वपल्की वाढोणा, ता.वणी, 
जज.यवतमाळ याींनी शेतात ववद्युत प्रवाह लावला होता. त्या ववद्युत प्रवाहाचे िक्यान े
वाधिणीचा मतृ्य ूझाल्याच ेतनषपन्न झाले आहे. 
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     प्रसतुत प्रकरणी उक्त दोन्ही सींशतयताींना न्यायदींडाधिकारी प्रथम शे्रणी न्यायालय, झरी 
येथे हजर करुन एर्सीआर सेण्यात आला आहे. सदर प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्याची 
काययवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

झरी तालुक् यातील (जज.यवतमाळ) खडिडोह येथील जांगलात वाघाच् या  
ह् ् यात तीन गायी मतृ झाल्हयाबाबत 

  

(४९)  ६३९७२ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाव) :   सन्माननीय वने मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झरी तालुक् यातील (जज.यवतमाळ) खडकडोह येथील जींगलात वासाच् या हल् ल् यात तीन गायी 
ठार झाल् या असल् याची माहहती माहे जून, २०१६ च् या दसुऱ या आठवड्यात तनदशयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू स्नेमळेु पुन् हा ग्रामस थाींमध् ये दहशत तनमायण झाली असून वन 
ववभागाने या वासाींचा ताबडतोब बींदोस त करण् याची मागणी ग्रामस थाींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू गायीींवरील हल् ल् यानींतर गायीींच्या मालकास शासनाकडून आधथयक मदत 
देण् यात आली आहे काय, 
(४) तसेच सदरहू पररसरातील वासाींच् या बींदोबस त करण् याबाबत वन ववभाग काय काययवाही 
करीत आहे वा करणार आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच काययवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उपरोक्त स्नेच्या अनुषींगाने स्नासथळी जमा झालेल्या ग्रामसथाींनी वासाचा बींदोसत 
करण्याची मागणी केली आहे. 
(३) प्रचमलत शासन तनणययाच्या तरतुदीनुसार वासाच्या हल्यात पशुिनाची हानी झालेल्या 
मालकास नुकसान भरपाई म्हणून रु.३०,०००/- अदा करण्यात आली आहे. 
(४) वासाचा उपद्रव जाणवणा-या गावात गावकरी व वन कमयचारी ्याींची सींयुक्त गसत पथके 
तयार करून ग्रसत सातली सालण्यात येत आहे. कॅमेरा रॅपव्दारे वासाींचे हालचालीचे तनरीक्षण 
करुन त्याींच्या वासतव्याबाबत तसेच मानव-वन्यप्राणी सींसषय ्ाळण्याच्या दृष्ीने घ्यावयाच्या 
खबरदारीबाबत ग्रामसथाींना अवगत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे जज्हा - मावळ तालुक्यातील आांदर मावळ व नाणे मावळ पररसरातील  
घनदाुं वन के्ष्ातील वन्य जीवाांचे अजस्तत्व धोक्यात आ्याबाबत 

(५०)  ६४४२२ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय वन े मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हा - मावळ तालुक्यातील आींदर मावळ व नाणे मावळ पररसरातील सनदा् वन 
के्षिातील पवनचक्क्या व वाढता मानवी हसतके्षप यामुळे वन्य जीवाींच ेअजसतत्व िोक्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या भागात ववींड वल्डय कीं पनीने वीज तनममयतीसाठी पवनचक्की उभारण्यासाठी 
स्याद्रीच्या लाखो वकृ्षाींची वकृ्षतोड केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, पवन चक्की असणाऱया हठकाणी वकृ्ष लागवड केलेली नाही तसेच वन के्षिात 
वनवा लागून वन्य जीवाींचा मतृ्यू होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वन्यजीवाींचे रक्षण करण्याकररता शासनाचे वतीने कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाच्या हदनाक १०.१२.२००९ रोजीच्या आदेशान्वये म.ेइनरकॉन इींडडया मलमम्ेड, 
पुणे या कीं पनीच्या पवनचक्की प्रकल्पाकरीता मींजूर वनके्षिातील १४,२८४ वकृ्ष तोडीस अ्ी व 
शतीच्या अिीन राहून मींजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
     वकृ्षतोडीच्या अनुषींगान े प्रकल्प यींिणेकडून आींदर मावळ वनके्षिात १,००,९२३ औषिी 
वनसपतीच्या रोपाींची लागवड करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


