अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

जळगाांव शहरातील जजल्हा सामाय ुग्णालयातील सी ी िॅन मशीन
गेले तीन वर्ाापासून बांद असल्याबाबत

(१)

२६३२ (१५-०१-२०१५).

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

सावाजननि आरो्य व िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव शहरातील जजल्हा सामान्य ुग् ालयामये सी्ी कॅन मशीन नोन ते तीन
वर्ाापासन दींन ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सनरह नानुग
ु त मशीन नुग
ु त करण्याकररता को ती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) जजल्हा ुग् ालय जळगाव येथील सी.्ी.कॅन मशीन कालदाय य लाल्याने सनर मशीन
ननलेखखत करण्याची कायावाही जजल्हा शल्य चचककत्सक, जळगाव याींच्या तरावर सुुग ेहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राष्ट्रीय ग्रामीण आरो्य अभभयानाच्या राज्याच्या प्रताववत आराखडयामध्ये
राज्यातील प्राथभमि आरो्य िद्ाबाबत
(२)

२६८२ (१५-०१-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय सावाजननि

आरो्य व िु ु ां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय ग्रामी

ेरो्य अभियानाच्या राज्याच्या प्रताववत ेराखडयामये राज्यातील ३०

प्राथभमक ेरो्य केंद्रे ेख
काय,

७९ ेरो्य उपकेंद्राचे दाींधकाम धरण्यात ेले ेहे , हे खरे ेहे

वव.स. ७५ (2)
(२) असल्यास, वरील प्राथभमक ेरो्य केंद्र व उपकेंद्र को को त्या ठिका ी प्रताववत ेहे त
तसेच ननधी अिावी वरील केंद्रोच कामे सुुग होऊ शकले नाहीत, हे ही खरे ेहे काय,

(३) उपरोक्त, केंद्राना ननधी उपलब्ध न होण्याची कार े काय ेहेत व सनर केंद्राना तातडीने
ननधी उपलब्ध कुगन ने ण्यादादत को ती उपाययोजना केली ेहे व या केंद्राच्या कामाची
सदय:जथती काय ेहे ?
डॉ. दीपि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) मुळ ेराखड्यामये ७९ उपकेंद्राचे दाींधकाम प्रताववत
ेहे . व परु व ी ेराखड्याींमये ३४ प्राथभमक ेरो्य केंद्र ेख

८० ेरो्य उपकेंद्राचे

दाींधकाम प्रतववत ेहे .
(२) हे खरे नाही.

धुळ, जळगाव, नींनरु दार, औरीं गादान, दीड, जालना, नाींनेड, ठहींगोली, गडचचरोली , िा े,

नाभशक, परि ी, अमरावती, दल
ु ढा ा, वाभशम, यवतमाळ, िींडारा, गोंठनया, चींद्रपर येथे
ेरो्य उपकेंद्र प्रताववत ेहेत व िा े, रायगड, रत्नाचगरी, प ,े सोलापर, साींगली,
कोल्हापर, नाभशक, उमानादान, लातर, परि ी, नाींनेड, दुलढा ा, नागपर, िींडारा, गोंठनया,
चींद्रपर, गडचचरोली वधाा येथे प्राथभमक ेरो्य उपकेंद्र प्रतावनत ेहे त.

(३) मींजर ेरो्य उपकेंद्राींना ननधी प्राप्त असन दाींधकाम प्रगतीपथावर ेहे त.
___________
पालघर जजल््यातील खोडाळा प्राथभमि आरो्य िद्ात िु ु ां ब िल्याण शरकिया
िरण्यासाठी आहदवासी महहलाांना ता िळत ठे वण्यात आल्याबाबत

(३)

३२९० (२३-१२-२०१४).

श्री.अभमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :

सावाजननि आरो्य व िु ु ां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर जजल्य यातील खोडाळा प्राथभमक ेरो्य केंद्रात कु्ुींद कल्या

सन्माननीय
शरकिया

करण्यासािी ेठनवासी मठहलाींना नोन ठनवस उपाशीपो्ी ता्कळत िे वण्यात ेले होते, हे खरे
ेहे काय,
(२) असल्यास, ननष ात वैदयकीय अचधकारी, परु े शा सवु वधा ेख

ननयोजनाचा अिाव

असतानाही या भशदीराचे ेयोजन करण्यात ेले, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, या भशदीरासािी नाभशक जजल्य यातन नोन ठनवसानींतर वैदयकीय अचधकारी
े ण्यात ेले ेख

त्याींनी अवघ्या तीन तासाच्या कालावधीत ३४ मठहलाींवर शरकिया

केली, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, यादादत जदादनार अस ाऱयाींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत
ेहे ?
डॉ. दीपि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
ठन. १८.११.२०१४ रोजी ुग्
होता.

व त्याींचे नातेवाईक याींना जेव

व अल्पोपहार परु ववण्यात ेला

वव.स. ७५ (3)
(२) हे खरे नाही.
(३) हे अींशत: खरे ेहे .
ठन. १८.११.२०१४ रोजी सकाळी ८.३० ते ८.४० च्या नरम्यान एक

३८ मठहला ुग् ाींपक
ै ी

वातानुकलीत यींरामये बदघाड तसेच ववनयुत सेवतेतील रु्ी या कार ाींमळ
ु े फक्त सहा मठहला
ुग् ाींची शरकिया करण्यात ेली. उवाररत ३२ मठहला ुग् ाींची ठन. १९.११.२०१४ रोजी कु्ुींद
कल्या

शरकिया करण्यात ेली.

(४) उपसींचालक, िा े मींडळ, िा े याींचे तरावुगन डॉ. न्
ु े , वैदयकीय अचधकारी, प्राथभमक
ेरो्य केंद्र, खोडाळा याींना ठन. ३०/०५/२०१५ रोजी कार े नाखवा नो्ीस ने ण्यात ेली ेहे.
___________
खालापूर तालुक्यातील (जज. रायगड) जाांबुगां ग धरणाचे िाम
गेल्या ३४ वर्ाापासन
ू रखडल्याबाबत

(४)

३५१० (२३-१२-२०१४).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खालापर तालक्
ु यातील (जज. रायगड) जाींदुगीं ग धर ाचे काम गेल्या ३४ वर्ाापासन रखडले
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेकररता ेतापयात सम
ु ारे ३५ को्ी ुगपये खचा लाले ेहे त, हे ही खरे
ेहे काय,

(३) असल्यास, सनरचे धर ाचे काम रखडण्याची कार े काय ेहे त,
(४) असल्यास, सनर धर ाचे काम केव्हापयात पु ा हो े अपेषित त ेहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१८-०६-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही.

खालापर तालुक्यातील (जज.रायगड) जाींदुगीं ग धार ाचे कामासािी वनजमीन िुसींपाननाचे काम
प्रगतीपथावर असन ेजपावेतो यावर ुगपये १३.९४ ल
(३) व (४) सनर धर ाचे दुडीत

इतका खचा लाला ेहे .

ेरात वनजमीन येत असल्याने वनसींवधान कायना १९८०

अन्वये योजना दींन पडली. तद नींतर योजनेस पयाायी वनेत्तर जमीन उमानादान जजल्हयातन
मौजे चचींचपर (ता. पराींडा) येथन प्राप्त लाली ेहे. वनजमीन सींपननासािी केंद्र शासनाचे
ठननाींक १५ डडसेंदर, २०१४ चे परान्वये तत्वत: मींजरु ी भमळाली ेहे . यासािी वनखात्यामये
रक्कम जमा करावयाची ेहे . ही रक्कम अना करण्यासािी महाराषर जलसींधार

महामींडळ,

औरीं गादान याींना कायाकारी अभियींता, लघुभसींचन (जलसींधार ) वविाग, िा े याींनी ठननाींक २४
डडसेंदर, २०१४ रोजी ने यक सानर केले ेहे . या योजनेच्या प्रतावास केंद्र शासनाची ववधीवत

मान्यता प्राप्त होताच काम सुुग कुगन ननधी उपलब्धतेनुसार जन, २०१८ पयंत काम प ा
करण्याचे ननयोजन ेहे .

___________

वव.स. ७५ (4)
नाांदेड जजल््यातील बबलोली येथे उपजजल्हा ुग्णालय मांजूर िरणेबाबत
(५)

३६१९ (२३-१२-२०१४).

श्री.सभ
ु ार् साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय सावाजननि आरो्य

व िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींनेड जजल्य यातील बदलोली या तालुक्याच्या ठिका ी वैदयककय सोयीच्या दृष्ीने ग्रामी

ुग् ालय हे अपरे पडत असल्याने ुग् ाींची होत असलेली गैरसोय ल ात घेवन बदलोली येथे
१०० खा्ाींचे उपजजल्हा ुग् ालय मींजर करण्यादादत शासनाने नन य
ा घेतला ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार को ती कायावाही करण्यात ेली वा येत ेहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) बदलोली, जज.नाींनेड येथील ग्रामी

ुग् ालयाचे उपजजल्हा ुग् ालयात श्रे ीवधान करावयाचा

प्रताव ननकर्ानस
ु ार तपासन सानर करण्यादादत जजल्हा शल्य चचककत्सक, नाींनेड याींना
ेरो्य सेवा सींचालनालयाच्या ठननाींक २७.०१.२०१५ च्या परान्वये कळववण्यात ेले ेहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आमगाव तालुक्यातील (जज.गोंहदया) ुग्णालयाांमध्ये जीवनदायी
(६)

योजनदतगात आधथाि मदत भमळत नसल्याबाबत

४२०० (२३-१२-२०१४).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय सावाजननि आरो्य

व िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ेमगाव

तालुक्यातील

(जज.गोंठनया)

शरकिया केली जाते, हे खरे ेहे काय,

ुग् ालयाींमये

जीवननायी

योजनेंतगात

ृदनय

(२) असल्यास, शासनातफे भमळ ारी ेचथाक मनत सींदींचधत ुग् ालयाींना भमळत नाही, हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, अनेक ृदनयववकाराचे ुग्

अदयापही शरकियेच्या प्रती ेत ेहे त, हे ही खरे

ेहे काय,
(४) असल्यास, यादादत तातडीने ेचथाक मनत ुग् ालयाींना ने ण्यादादत शासनाने को ती
कायावाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१) राज्यात २१ नोव्हें दर, २०१३ पासन जीवननायी ेरो्य
योजना दींन करण्यात ेली असन नवीन राजीव गाींधी जीवननायी ेरो्य योजना सुुग
करण्यात ेली ेहे . या नोन्ही योजनेंतगात गोंठनया जजल्हयातील ेमगाींव तालुक्यातील
एकही ुग् ालय अींगीकृत नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७५ (5)
भांडारा जजल्हा ुग्णालयामध्ये िॅसरवरील उपचार सुववधा
व तज्ञ या दोही बाबी उपलब्ध नसल्याबाबत

(७)

४७९३ (२३-१२-२०१४).

श्री.रामचां् अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय सावाजननि आरो्य

व िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककारोग (कॅन्सर) हा नो्ीफाईड डडसीज (ज्या ेजाराींची खदर शासनाला ने े ेवश्यक
असते असा ेजार) नसल्याने शासन पातळीवर यादादत नरु वथा ठनसन येत ेहे, िींडारा

जजल्हा ुग् ालयामये ेज कॅन्सरवरील उपचार सुववधा व तज्ञ या नोन्ही दादी उपलब्ध
नसल्याचे नननशानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) शासकीय पातळी वुगन ककमान जी जा ीव जागत
ृ ी व्हावयास हवी त्याचाही प्रचींड अिाव
ेहे . जजल्हा पररर्ने च्या अखत्याररत असलेली प्राथभमक ेरो्य केंद्र तर कॅन्सरदादत काहीच
न ता घेताना ठनसत नसल्याचे नननशानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, यादादत को ती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाचे कार

काय ेहे ?

डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. िींडारा जजल्हयात सन २०१३-१४ या
वर्ाात उपजजल्हा/ग्रामी
सींशनयत ुग्

ुग् ालयात ककारोग नननानासािी ववशेर् भशबदरे घेण्यात येऊन १४०

शोधन काढण्यात ेले. त्याींची जजल्हा ुग् ालयात तपास ी करण्यात ेली

असन त्यातील २४ ज ाींना जजल्हा ुग् ालयात केमोथेरपी ने ण्यात ेली ेहे .
ककारोगाच्या जनजागर ा करीता ववववध ुग् ालयात दॅनसा / पो्सा लावण्यात

ेले असन नरवर्ी ववववध कायािमाचे ेयोजन कुगन त्यामये लोकाींना िार् , चलचचर,
माठहतीपरक यादवारे ककारोगाची माठहती ने ण्यात येत.े तसेच राषरीय असींसगाजन्य रोग
ननयींर

कायािमाींतगात ेरो्य सेवक / सेववका माफात

गह
ृ िे्ीदवारे जनजागत
ृ ीचे काया केले

जाते व सींशनयत ुग् ाींना प्राथभमक ेरो्य केंद्र तसेच उपजजल्हा /

जजल्हा ुग् ालयात

सींनिासेवा ने ण्यात येते.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाभशि येथील जजल्हा आरो्य प्रयोगशाळे ला ववभागीय
प्रयोगशाळे चा दजाा दे ण्याबाबतची मागणी
(८)

५९८८ (०६-०४-२०१५).

श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतद्

आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय सावाजननि आरो्य

आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभशक येथील जजल्हा ेरो्य प्रयोगशाळे ला वविागीय प्रयोगशाळे चा नजाा ने ण्याची
लोकप्रनतननधीींनी ठननाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी शासनाकडे माग ी केलेली ेहे , हे खरे
ेहे काय,

वव.स. ७५ (6)
(२) असल्यास, उक्त माग ीदादत शासनामाफात को ती कायावाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,
(३) अदयाप को तीच कायावाही केलेली नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१) होय हे खरे ेहे .
(२) उपसींचालक, राज्य सावाजननक ेरो्य प्रयोगशाळा, पु े याींच्याकडन प्राप्त अहवालाच्या
अनुर्ींगाने सींचालक, ेरो्य सेवा याींचेडन पररप ा प्रताव मागववण्यात ेला ेहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौजे आखतवाडे (ता.पाचोरा, जज.जळगाांव) येथील साठवण बांधारे गेल्या ५-७ वर्ाापासून
नादुग
ु त असल्याने त्यात पाणी साठा होत नसल्याबाबत

(९)

७७५० (०७-०४-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा भशवाजीनगर) : ताराांकित प्रश्न िमाांि

१८६६ ला हदनाांि १० डडसदबर, २०१४ रोजी उत्तरीत झालेल्या सांदभाात
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ेखतवाडे (ता.पाचोरा, जज.जळगाींव) येथील सािव

सन्माननीय

दींधारे गेल्या ५-७ वर्ाापासन

नानुग
ु त असल्याने त्यात पा ी सािा होत नाही, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, सनरच्या नानुग
ु त

असलेल्या दींधाऱयाची नुग
ु ती करण्याकररता वारीं वार

ग्रामथाींनी सींदींचधताींकडे तिार केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या दींधाऱयाींच्या नुग
ु तीकररता शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(४) असल्यास, प्रश्नोक्त ववर्यानर्
ु ींगाने सिागह
ु ार कायावाहीची माहे
ृ ाला ेश्वाभसत केल्यानस
जानेवारी, २०१५ अखेरपयंतची वतुजथती काय,
(५) नसल्यास, ववलींदाची सवासाधार

कार े को ती ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२१-०९-२०१५) : (१) अींशत: खरे ेहे .
मौजे

ेखतवाडे

(ता.पाचोरा,

जज.जळगाींव)

नगरने वळा या गावाच्या भशवमये ४ सािव
याींचेमाफात प ा करण्यात ेलेली ेहे त.

गावच्या

भशवच्या

शेजारी

असलेल्या

दींधाऱयाींची कामे जजल्हा पररर्न, जळगाींव

(२) अशा प्रकारचे ननवेनन ेढळन ेले नाही.
(३), (४) व (५) सन २००९ च्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े ेखतवाडे गावचे भशवेच्या शेजारी असलेल्या
नगरने वळा येथील तीन सािव

दींधारे नानुग
ु त लाले ेहे त. सनर कामाींची

नुग
ु तीची

अींनाजपरके कायाकारी अभियींता, लघु भसींचन वविाग, जजल्हा पररर्न, जळगाींव याींना प्राप्त
लालेली ेहे त. ननधी प्राप्त होताच सनर कामे प ा करण्याचे ननयोजन ेहे.
___________

वव.स. ७५ (7)
पुणे जजल्हयासाठी िद् शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरो्य अभभयानाच्या ननधीबाबत
(१०)

९६७६ (०७-०४-२०१५).

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय सावाजननि

आरो्य आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पु े जजल्हयासािी केंद्र शासनाच्या राषरीय ग्रामी

ेरो्य अभियाना अींतगात ककती ननधी

ठननाींक ३१ माचा, २०१४ अखेर प्राप्त लाला ेहे ,

(२) असल्यास, उक्त ननधी खचा करण्यात ेला ेहे काय,
(३) असल्यास, सनर ननधी ननयोजजत कामाऐवजी इतरर वळवन वा नस
ु -या कामासािी
वापरण्यात ेला ेहे ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१५) : (१) व (२) पु े जजल्य यास राषरीय ग्रामी
अभियानाकरीता ठन. ३१ माचा, २०१४ अखेर एक

ुग. ३५७८.७५ ल

ने ण्यात ेले असन त्यापैकी माचा २०१४ अखेर ुग.२९६८.२६ ल

ेरो्य

अनुनान उपलब्ध कुगन

इतका खचा करण्यात ेलेला

ेहे .
(३) हे खरे नाही.
___________
ग्रामीण भागातील आरो्य सेवा शहरी भागाप्रमाणे दजेदार िरण्याच्या दृष्ट् ीने े े ली मेडीसीने
(११)

१०१२५

(भायखळा) :

सेवा अमरावती जजल््यातील मेळघा ापासून सुुग िरण्याबाबत
(०७-०४-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पा ील

(भशडी),

अॅड.वारीस

पठाण

सन्माननीय सावाजननि आरो्य आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ग्रामी

िागातील ेरो्य सेवा शहरी िागाप्रमा े नजेनार करण्याच्यादृष्ीने

‘्े ली मेडडभसन’ सेवा अमरावती जजल्य यातील मेळघा्ापासन सुुग करण्याचे शासनाच्या
ववचाराधीन असल्याचे माहे डडसेंदर, २०१४ मये वा त्यानरम्यान नननशानास ेले, हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, राज्यशासनाच्या ववचाराधीन असल्याप्रश्नादादत नन य
ा घेवन अींमलदजाव ी
करण्यात ेली काय,
(३) अदयाप, उक्त प्रश्नादादत को ताच नन य
ा लाला नसल्यास ववलींदाची कार े काय ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१५) : (१) व (२) अींशत: खरे ेहे .
अमरावती जजल्य यात सन २००९-१० पासन जजल्हा ुग् ालयात व सन २०११-१२ पासन
मेळघा् पररसरातील उपजजल्हा ुग् ालय, धार ी येथे ्े भलमेडडसीन सेवा कायााजन्वत करण्यात
ेली ेहे . तसेच माहे फेब्रुवारी २०१५ पासन मेळघा्ातील सेमाडोह जज.अमरावती येथन
अत्याधुननक पनतीची ्े भलमेडीसीन सेवा प्रायोचगक तत्वावर सुुग करण्यात ेली ेहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७५ (8)
उमानाबाद जजल््यात जलयुक्त भशवार अभभयान राबववण्याबाबत
(१२)

११०२९ (०६-०४-२०१५).

(मोहोड),

(भशवडी) :

श्री.राणाजगजीतभसांह पा ील (उमानाबाद), श्री.रमेश िदम

श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अजय
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चौधरी

(१) उमानादान जजल्य यात जलयक्
ु त भशवार अभियान माहे जानेवारी, २०१५ पासन रादववण्यात
ये ार असल्याचे जाहीर करण्यात ेले हे , खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सनर अभियानामये को त्या ननकर्ावर जजल्य यातील ककती गावाींचा समावेश
करण्यात ये ार ेहे ,
(३) असल्यास, अभियाींनाची प्रत्य

अींमलदजाव ी कधीपासन करण्यात ेली व करण्यात

ये ार ेहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२२-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे ेहे .
शासननन य
ा
ठन. ५ डडसेंदर, २०१४ अन्वये

राज्यात जलयुक्त भशवार अभियान

रादववण्यात येत ेहे .

(२) जलयुक्त भशवार अभियान अींतगात नषु काळी पररजथती/ ्ीं चाई घोवर्त गाव, ५० पैसे पे ा
कमी

े ेवारी,

्ँ करने

पा ीपरु विा

हो ारे

गाव,

अनत

शोवर्त

(Over

Exploited)

पा लो्तील गाव इत्यानी ननकर्ाच्या ेधारे उमानादान जजल्य यात २१७ गावाींचा जलयुक्त
भशवार अभियानामये समावेश करण्यात ेलेला ेहे .
(३) अभियानाची प्रत्य
ेहे .

अींमलदजाव ी शासननन य
ा ठन. ५ डडसेंदर २०१४ नुसार करण्यात येत
___________

शासनाने ग्रामीण भागातील महहलाांचे आरो्य सुर्षितत व्हावे यािरीता
आशा िायािताा महहलाांची ननवड िेल्याबाबत

(१३)

११३२९ (०६-०४-२०१५).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.चां्दीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय सावाजननि आरो्य आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) शासनाने ग्रामी

िागातील मठहलाींचे ेरो्य सरु षित त व्हावे याकरीता ेशा कायाकताा

मठहलाींची ननवड केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेत मठहलाींना माभसक मानधन भमळत नाही, हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, ेशा कायाकतांमुळे ग्रामी

मठहलाींचे ेयुषयमान उीं चावले ेहे व कु्ुींद

ननयोजनाच्या प्रमा ात वाढ लाली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४)

असल्यास,

कु्ुींद

ननयोजनाकररता

मठहलाींना

े

ा-या

ेशा

कायाकत्यांना

एका

मठहलेकररता १५० ुगपये इतके अत्यल्प मानधन भमळते, हे ही खरे ेहे काय,
(५) असल्यास, ेशा कायाकत्यांना माभसक मानधन, कु्ुींद ननयोजन मोदनला भमळण्याकररता
शासनाने काही कायावाही केली ेहे काय,
(६) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ?
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डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१५) : (१) होय, ेशा वयींसेववका ही सामाजजक कायाकती असन
ेरो्य ववर्यक सेवा तळागाळातील व नद
ा घ्काींपयंत पोहचववण्यासािी नतची ननयुक्ती
ु ल
करण्यात ेलेली ेहे.

(२) ेशा वयींसेववकेस ४८ दादीींपैकी नतने केलेल्या कामावर ेधारीत मोदनला अना करण्यात
येत असन त्याींना माभसक मानधन ने ण्यात येत नाही.
(३) होय, ेशा वयींसेववका व राषरीय ेरो्य अभियानातील ववववध उपिमाींमळ
ु े ेरो्य
सींथामधील

प्रसतीचे

प्रमा

वाढलेले

ेहे.

तसेच

प्रसतीपुवा व

प्रसती

पश्चात

सेवा,

पौगाींडवथेतील ककशोरवयीन मल
ु ीींना सेवा तसेच कु्ीं द कल्या ाच्या सेवा उपलब्ध होत ेहे त.
त्यामुळे ेरो्य ववर्यक दादीींमये मठहला सुरषित त होत ेहे .

(४) व (५) अींशत: खरे ेहे . ेशा वयींसेववकेला कु्ुींदननयोजनासािी प्रत्येक मठहलेमागे
ने ण्यात ये ार ुग.१५० हे मानधन वाजवी असुन ते वेळोवेळी अना करण्यात येते. केंद्र
शासनाच्या मागानशाक सच
े नाही.
ु नाींनस
ु ार अशा वयींसेववकाींना माभसक मानधन अनञ
ु य
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दासगाव व गोंहदया तालि
ु ा िृर्ी अधधिारी गोंहदया याांच्या अधधनथ असलेल्या
मांडळ षितेरातील गावात एिाजत्मि पाणलो

(१४)

१२९९३

व्यवथापन

अांतगात िेलेल्या िामाांमध्ये झालेला गररव्यवहार

(०८-०४-२०१५).

श्री.गोपालदास

अग्रवाल

(गोंहदया) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नासगाव व गोंठनया तालुका कृर्ी अचधकारी गोंठनया याींच्या अचधनथ असलेल्या मींडळ

ेरातील एक

८८ गावे एकाजत्मक पा लो् व्यवथापन अींतगात िात खाचरे चे काम

रादववयात ेले असन यामये नासगाव मींडळातील ७४ गावे व गोंठनया मींडळातील १३ गावाींचा
समावेश होता या गावाींची ननवड शासनतरावर सन २०१०-११ मये करण्यात ेली परीं तु

थाननक कृर्ी अचधकारी याींच्या ठनरीं गाईमुळे अींमलदजाव ी सन २०१४-१५ मये गावाींतील
पा लो् सभमतीच्या मायमातन करण्यात ेली, परीं तु या कामामये अननयभमतता व

भ्रष्ाचार लाला असल्याचे ठननाींक १ डडसेंदर, २०१४ रोजी वा त्या सम
ु ारास नननशानास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यासींनिाात शासनाने सखोल चौकशी कुगन काय कायावाही केली ेहे वा
करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२३-०६-२०१५) : (१) गोंठनया तालक
ु ा कृवर् अचधकारी गोंठनया याींच्या
अचधनत असलेल्या नोन मींडळ

ेरातील एक

८७ गावे एकाजत्मक पा लो् व्यवथापन

अींतगात िात खाचराचे काम रादववण्यात ेलेले असन यात थाननक कृवर् अचधकारी याींची
अींमलदजाव ी

मये

ठनरीं गाई

लालेली

नाही.

सन

२०१४-१५

मये

गावातील

पा लो्

सभमतीच्या मायमातन कामे करण्यात ेलेली ेहे त. सनर कामे करतेवेळी तिार प्राप्त
लालेली होती.
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(२) सनर तिार प्राप्त अजाानुसार प्राथभमक चौकशी करण्यात ेलेली असन तिारनाराने
केलेली तिार गैरसमजत
ु ीने केल्याचे नननशानास ेलेले ेहे . तसे तिारनाराने लेखी ननवेनन
ठनलेले ेहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सातारा जजल््यासाठी एनआरएचएम अभभयानाच्या योजेनेसाठी ४५ िो ी ुगपयाांचा ननधी
माधगतला असता िेवळ २५ िो ीांचा ननधी दे ण्यात आल्याबाबत
(१५)

१४४७२ (०८-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री.हदपि चव्हाण (फल ण), श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय सावाजननि आरो्य आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जजल्य यासािी एनेरएचएम अभियानाच्या योजनेसािी ४५ को्ी ुगपयाींचा ननधी
माचगतला असता केवळ २५ को्ीींचा ननधी ने ण्यात ेला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कार े काय ेहे त,
(३) तसेच सनर अभियानाच्या योजना रादववताना अडथळा ननमाा

होव नये म्ह न शासनाने

को ती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) अदयाप को तीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१७-०९-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सन २०१४-१५ अींतगात सातारा जजल्य याने एनेरएचएम अींतगात ३६.५२ को्ी ुगपयाींचा
ननधी प्रताववत केला होता. त्यावर केंद्र शासनाच्या कायािमननहाय मींजुरीनुसार सातारा
जजल्य यास २५.६३ को्ी इतका ननधी सन २०१४-१५ करीता उपलब्ध कुगन ने ण्यात ेला होता.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वािोली, शदबवणे, गावडी, भांडारवाडी व बुरांबाळ (ता.शाहूवाडी, जज.िोल्हापूर) येथील
लघुपा बांधारे तलाव (थाननि तर) अपूणा अवथेत असल्याबाबत
(१६)

१४७८९ (०८-०४-२०१५).

श्री.सत्यजीत पा ील-सुगडिर (शाहूवाडी) :
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) वाकोली, शेंदव े, गावडी, िींडारवाडी व दरु ीं दाळ (ता.शाहवाडी, जज.कोल्हापर) येथील
लघुपा्दींधारे तलाव (थाननक तर) अप ा अवथेत ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, वाकोली योजनेचे काम गेली ३ वर्ांपासन प प
ा े दींन ेहे, हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सनर योजनेच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रताव जलसींधार
ेचथाक मापनीं डात दसत नसल्यामळ
ु े प्रलींबदत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

वविागाकडे

वव.स. ७५ (11)
(४) असल्यास, या योजनेला लाग केला जा ारा ेचथाक मापनीं ड हा सन २००९-१० मधील
ककीं मतीनुसार ननजश्चत केलेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(५) असल्यास, सदयःजथतीमये वतींच्या ककीं मतीमये मोयाया प्रमा ावर वाढ लाल्याने
ेचथाक मापनीं डामये वाढ करण्याची गरज ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(६) असल्यास, शासन पु े वविागाला नवीन ेचथाक मापनीं ड लाग करून सनर योजनेच्या
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ने ार ेहे काय ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०२-०९-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.

सनर योजनेचे काम ८०% प ा लाले असन ववमोचकाचे काम ६०% प ा लाले ेहे .
माचा २०१५ अखेर योजनेवर ुग. ४६४.९८ ल

इतका खचा लाला ेहे .

(३) नाही.
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ठन. ३ ऑक््ोदर, २०१२ रोजी ने ण्यात ेलेली ेहे .

(४) नाही.

(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वपांपरी-धचांचवड येथील मोहननगर भागातील राज्य िामगार ववमा योजनेअांतगात चालू (ESIS)
(१७)

रू्णालयातील िमाचाययाांना शासिीय ननवासथान दे ण्याबाबत

१५१६० (०७-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय सावाजननि

आरो्य आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपरी-चचींचवड येथील मोहननगर िागातील राज्य कामगार ववमा योजनेअींतगात चाल
(ESIS) रू् ालयातील कमाचाऱयाकररता पुरेशा शासकीय ननवासथाने उपलब्ध नाहीत, हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, ननवासथानाींचा प्रताव मींजर होऊनही ेजपयान्त ननवासथाने का दाींधण्यात
ेली नाहीत,
(३) असल्यास, ननवासी डॉक््राींची नोन पने मींजर असनही केवळ एकच िरले गेले ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, उक्त दादीींची शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(५) असल्यास, शासनाने यादादत को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०९-२०१५) : (१) होय.

(२) नाही. सन २००९ मये मोहन नगर, पु े येथे ननवासथाने दाींधण्याकरीता केंद्र शासनाच्या
राज्य कामगार ववमा महामींडळास प्रताव सानर केला होता. सनर प्रतावास केंद्र शासनाच्या
राज्य कामगार ववमा महामींडळ याींच्याकडन अदयाप मींजुरी भमळालेली नाही.

ेता, वैदयकीय अचध क, राज्य कामगार ववमा योजना ुग् ालय, मोहन नगर, पु े

याींनी सुधारीत प्रताव सानर केला ेहे .
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(३) नाही.
सनर ुग् ालयाकररता ननवासी डॉक््राींचे एकच पन मींजन असन ते िरण्यात ेले ेहे .
(४) व (५) राज्य कामगार ववमा योजनेच्या “राज्य कायाकारी सभमती” च्या पढ
ु ील दैिकीत
ननवासथान दाींधण्याचा प्रताव सानर करण्यात ये ार ेहे.

(६) राज्य कामगार ववमा महामींडळ, नवी ठनल्ली याींनी प्रताववत केल्यानुसार राज्य कामगार
ववमा

योजना

केंद्र

शासनास

हताींतर

करण्यादादत

नन य
ा

घेतला

होता.

तथापी,

हताींतर ाची कायावाही प्रलींबदत राहील्याने धोर ात्मक नन य
ा होऊ शकला नाही.
___________
माणगाांव (िुडाळ) खो-याांतील हत्तीपिड मोहहमेिररता हत्तीच्या सोयीसुववधाांसाठी वन
ववभागाने ननधीसाठी पाठववलेला प्रताव

(१८)

१६७१३ (१७-०८-२०१५).

प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन प े ल (मुांबादे वी),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मा गाींव (कुडाळ) खो-याींतील हत्तीपकड मोठहमेकररता हत्तीच्या सोयीसुववधाींसािी पुरेसा

ननधी नसल्याने वन वविागाने ननधीसािी पािववलेला प्रताव शासनतरावर प्रलींबदत असल्याचे
एवप्रल, २०१५ नरम्यान नननशानास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सनर प्रताववत माग ी दादत शासनामाफात को ती कायावाही करण्यात ेली
वा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची सवासाधार

कार े काय ेहे त ?

श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) मा गाींव (कुडाळ) खोऱयातील हत्ती पकड मोठहमेकरीता माहे माचा, २०१५ मये केंद्र
परु कृत योजनेअत
ीं गात ुग. ३८.२० ल

व जजल्हा योजनाअींतगात ुग. १८.३५ ल

ननधी उपलब्ध

कुगन ने ण्यात ेलेला ेहे . तसेच सन २०१५-१६ कररता कॅम्पा अींतगात माहे मे. २०१५ मये
ुग. १०.०० ल

व माहे ऑग्, २०१५ मये १५.४४ ल

ननधी उपलब्ध कुगन ने ण्यात ेलेला

ेहे .
(३)

प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाग, साप, अजगर या प्राण्याांचा वय प्राणी तालीिेत समावेश िरणेबाबत

(१९)

१७२७७ (१७-०८-२०१५).

श्री.अभमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) नाग, साप, अजगर या प्राण्याींचा वन्य प्रा ी तालीकेत समावेश कर ेदादतचा प्रताव
शासनाच्या ववचाराधीन ेहे काय,
(२) असल्यास, सपा नीं शामळ
ु े मत
ृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना ेचथाक मनत उपलब्ध कुगन
ने ण्यादादत ववधान सिेत चचाा लाली होती, हे खरे ेहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने काय कायावाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त यादादत शासनाची पष् िभमका काय ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (११-०९-२०१५) : (१) वन्यजीव (सींर
अजगर अनुसुची-I

) अचधननयम, १९७२ मये

मये नाग, नागराज, घो स हे अनस
ु ुची-II मये इतर सवा सपा अनुसुची-

IV मये वन्यप्रा ी म्ह न समाववष् ेहे त.
(२) होय, हे खरे ेहे काय,

(३) व (४) सपा नीं शामळ
ु े मत
ृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या वारसास ेचथाक मनत ने ण्यादादत राज्य
वन्यजीव मींडळाच्या ठन. २०.२.२०१४ रोजीच्या दैिकीत नन य
ा लाला ेहे ेख
प्रतावावर शासन तरावर सींकर

त्यादादतच्या

चाल ेहे .
___________

पण
ु े जजल््यातील प्रामख्
ु याने ज
ु नर आणण भशुगर तालक्
ु यात पाणी व भक्ष्याच्या
शोधात सहा महहयात ९ बबबटयाांचा झालेला मत्ृ यू

(२०)

१८८७४ (१४-०८-२०१५).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस
िडेगाव), श्री.अभमत झनि (ररसोड) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) पु े जजल्य यातील प्रामुख्याने जुन्नर ेख

भशुगर तालुक्यातील देसुमार व ृ तोडीमळ
ु े

जींगलातील पाण्याचे नैसचगाक रोत व ओढे -नाले लुप्त होत असल्याने पा ी व िक्ष्याच्या
शोधात सहा मठहन्यात ९ बददटयाींचा मत्ृ य लाला, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, बददटयासह अन्य वन्य प्राण्याींना पाण्यासािी वनतळी दाींधण्यासािी शासनाने
को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) असल्यास, वन्यप्राण्याींना वनतळी दाींधण्यासािी कोटयावधी ुगपयाींची तरतन करूनही
अदयापही अनेक ठिका ी अशी वनतळी ववकभसत लालेली नाहीत त्यामुळे गेल्या काही वर्ाात
बददटयाचे मानवी वतीत येण्याचे प्रमा

वाढले, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, यादादत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे ?
श्री. सुधीर मन
ु गां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) पु े जजल्य यातील जन्
ु नर वन वविागात डडसेंदर
२०१४ पासन जन २०१५ पयंत जुन्नर तालुक्यात - ५, भशुगर तालुक्यात - ३
तालक्
ु यात - १ अशा एक

तर ेींदेगाव

९ बदद्याींचा मत्ृ य लाला असन त्यापैकी रता अपघातात १,

पाण्यात दुडन ६ व २ बदद्े नैसचगंकररत्या मत
ृ पावलेले ेहे .

(२) व (३) जुन्नर वन वविागात गत ३ वर्ाात वन ेरात व वन ेरादाहे र वन्यप्राण्यासािी
पाण्याच्या उपलब्धतेसािी जलसींधार ाची कामे हाती घेण्यात ेली ेहे त त्यात ४१ वनतळी

व २९ पा थळाींची ननभमाती करण्यात ेली ेहे . पाण्याच्या नभु िा ामुळे वन्यप्राण्याींचे मत्ृ य

लाल्याच्या घ्ना घडलेल्या नाही. तथावप बददटयाचे वावर मानवी वतीचे जवळील ऊस व
केळीच्या शेतात असल्याचे ननने शन
ा ास ेले ेहे .
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(४) जलसींधार

कायािमाींतगात वनतळी व पा थळाींची ननभमाती करण्यात ेली ेहे . तसेच

दरोदर बददटयाचे वातव्य असलेल्या गावाींमये जनप्रदोधन कर े, बदद्े हल्ल्यापासन
घ्यावयाच्या

न तेदादत

पो्सा,

घडीपरके,

दृक-श्राव्य

मायमाींदवारे

जनजागत
ृ ी

कर ,े

बददटयाचे मानवी वतीत अजतत्वावरील ननयींर सािी दचाव पथकाची थापना करण्यात
ेली ेहे .
___________
मरु बाड िजात (ता.िजात, जज.रायगड) येथील रता ुगां दीिरणाचे िाम
वन ववभागाने जमीन न हदल्यामळ
ु े रखडले असल्याबाबत

(२१)

१९०४३ (१४-०८-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अभमन प े ल (मुांबादे वी), श्री.सुरेश लाड (िजात),
श्री.भािर जाधव (गह
ु ागर), श्री.अवधत
ू त िरे (श्रीवधान) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) मुरदाड कजात (ता.कजात, जज.रायगड) येथील रता ुगीं नीकर ाचे काम वन वविागाने
जमीन न ठनल्यामुळे प्रलींबदत ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सावाजननक दाींधकाम वविागाने ठनड ककलोमी्रच्या रत्यादादतचा प्रताव वन
वविागाकडे ेि मठहन्यापवी पािवनही को तीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, वन वविागाने कायावाही न करण्याची कार े काय,
(४) असल्यास, सनर रता प ा होण्याकररता शासनाने को ती तातडीची कायावाही केली वा
करण्यात येत ेहे ?
श्री. सध
ु ीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) कजात-मुरदाड रत्याचे ुगीं नीकर ाकरीता

ेवश्यक वनजभमन माग ीचा प्रताव, प्रकल्प यींर कडन वन (सींवधान) अचधननयम, १९८०
अींतगात ववठहत केलेल्या मागानशाक सचनाींनस
ु ार अदयाप पयंत वन वविागाकडे प्राप्त लालेला
नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िुडाळ तालुक्यातील वसोली गावातील वन सांञख
े ाली हजारो झाांडाची
तोड िरण्यात आल्याबाबतची तिार

(२२)

१९५१५ (१७-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.वरभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) कुडाळ तालुक्यातील वसोली गावातील वन सींञेखाली सवे नीं ३६ व ६३ मये हजारो
लाींडाची तोड करण्यात ेल्यादादतची तिार

ग्रामथानी सावींतवाडी उपवनसींर क याींच्याकडे

माहे मे, २०१५ मये लेखी ननवेननाव्नारे तिार केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, वसोली गावातील वनसींञेखालील ये ारी लाडे मा गाव खोरे या जैवववववधतेने
सींपन्न असलेल्या खो-यातील असल्याचे ओळखले जाते, हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, वनसींञेत वनेत्तर काम कुग नये असा शासनाचा नीं डक असतानाही खल
ु े ेम
व ृ तोड करण्यात येत असलेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने वन वविागानी काय कायावाही केली व
नोर्ीवर को ती कारवाई करण्यात ेली ेहे त ?

श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) हे खरे ेहे .
(३) वनसींञा

ेरामये वनेतर काम करण्यास मनाई ेहे , हे खरे ेहे . मौजे वसोली,

ता.कुडाळ येथील वनसींञा सवे नीं ३६ ते ६३
नननशानास ेल्याने व ृ

मधील अवैधररत्या ५७६ लोड

तोडल्याचे

अचधकारी तथा वन ेरपाल, कुडाळ याींनी महाराषर व ृ तोड (ववननयम)

अचधननयम, १९६४ अींतगात ेरोपीकडन ुग. २४ हजार इतका नीं ड वसल केला ेहे . तसेच अवैध
व ृ तोडीतील २१८.४६५ घ.मी. जळाव कक्ा वनोपज सरकारजमा केले ेहे .

ववनापरवाना वाहतक केल्याने िारतीय वन अचधननयम, १९२७ अन्वये ५ ेरोपीींकडन

प्रत्येकी ुग. ५ हजार याप्रमा े ुग. २५ हजार वसल करण्यात ेले ेहे त.
___________
भसांधद
ु ग
ु ा जजल््यात हत्तीांिडून झालेले नि
ु सान व जजववतहानी
(२३)

२०३४९ (१४-०८-२०१५).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.वरभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत
पा ील (इलामपूर) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भसींधुनग
ु ा जजल्य यात २००२ मये नाखल लालेल्या हत्तीींकडन मोयायाप्रमा ात नक
ु सान व
जजववतहानी लाल्यामळ
ु े हत्ती पकडण्याची मोठहम ेखण्यात ेल्यानींतर नस
ु ऱयाींना रादववलेली
जींगली हत्ती पकड मोठहम यशवी लाल्यानींतर वन वविागाने हत्तीींना भसींधुनग
ु ा मयेच
प्रभशषित त करण्याचे ननश्चत केले होते, हे खरे ेहे काय,

(२) नस
ु ऱयाींना रादववलेल्या हत्ती पकड मोठहम मये ग ेश, समथा ेख

िीम अशा तीन

हत्तीींना पकडण्यात ेल्यानींतर सनरह हत्ती वन वविागाच्या ताब्यात असताना, ग ेश
हत्तीचा ठननाींक १० एवप्रल, २०१५, समथा हत्तीचा ठननाींक २९ एवप्रल, २०१५ मत्ृ य ओढवलेला
ेहे व िीम हत्तीही जखमामुींळे मर ासन्न अवथेत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, प्रशासकीय पातळीवर नल
ु ा , पुरेशा गाींिीयााचा अिाव व पायातील जखमामळ
ु े
या पकडलेल्या तीन हत्तीपैकी नोघाींचा मत्ृ यु लालेला असल्यामळ
ु े व िीम हा नतसरा हत्ती

मर ासन्न अवथेत असल्याने या प्रकर ी उच्च तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी तेथील
लोकप्रनतननधीनी, उपवन सींर क, मा.वनेमींरी ेनीींकडे माग ी केली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(४) असल्यास, याप्रकर ी सखोल चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय ेढळन ेले व त्यानस
ु ार पढ
ु े को ती कारवाई करण्यात ेली
ेहे ?
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श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे ेहे .

(२) ते (५) कनाा्क राज्यातील हत्ती तञ डॉ. के. एस.उमाशींकर याींच्या मागानशानाखाली
भसींधन
ु ग
ु ा जजल्य यात माहे फेब्रव
ु ारी, २०१५ मये रादववण्यात ेलेल्या माठहमेमये ३ हत्तीींना
पकडन ेींदेरी येथे िॉलमये दींनीत करण्यात येवन ने खिाल करण्यात येत होती.
िॉलमये

दींठनत

करण्यात

ेलेल्या

वन्य

हत्तीना

हत्ती

तञ

याींच्या

मागानशानाखाली यो्य ते खादय व और्धे वेळेवर ने ण्यात येत होते.
सनर तीन

वन्य

हत्तीपैकी

ठननाींक

ृदनयववकाराने (Congestive Cardiac Failure)

१०.०४.२०१५ रोजी

ग ेश

हत्तीचा मत्ृ य

व ठननाींक २९.५.२०१५ रोजी समथा हत्तीचा

मत्ृ य Stress, Septicemia and Respiratory Failure मुळे लाल्याचे पशुवैदयकीय
अचधकारी याींच्या शवववच्छे नन अहवालात नमन करण्यात ेले ेहे .

लोिप्रनतननधीनी, उपवन सींर क, मा.वनेमींरी ेनीकडे सनर प्रकर ी चौकशीची
माग ी केली ेहे . हे खरे ेहे. मा.मींरी (वने) याींनी वररषि पातळीवर चौकशी करण्याचे
ननने श ठनले होते. त्यानुसार शासनाने प्रधान मुख्य वन सींर क (वन्यजीव) याींना चौकशी
करण्याचे ेने श ठनले होते.

प्रधान मुख्य वन सींर क (वन्यजीव) याींनी ठन. ६ जन २०१५ रोजी ेींदेरी येथील

िॉलला िे् ने ऊन सनर प्रकर ाची चौकशी केली ेहे , सनर चौकशीत थाननक पशु वैदयकीय
अचधकारी, वन वविागच्या कमाचाऱयाींकडन हत्तीींची ने खिाल करण्याच्या प्रयत्नात व ल

ने ण्यात कुचराई लाल्याचे ेढळन ेले नाही. तथावप, सनर कामाचा पुवाानुिव नसल्याने िीम
हत्तीची प्रकृती चाींगली असल्याने डॉ. के.एस उमाशींकर व त्याींच्या पथकादरोदर पुढील
प्रभश

ासािी ठननाींक ११.०८.२०१५ रोजी कनाा्क राज्यातील राजीव गाींधी राषरीय उदयान,

हो सर येथील मत्तीगोडा हत्ती कॅम्पमये पािववण्यात ेले ेहे .
___________

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या षितेराअांतगात येणायया ननसगा
(२४)

पररचय िद् यािडे जाणायया रत्याची दरु वथा

२०५१२ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ा , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींजय गाींधी राषरीय उदयानाच्या

ेराअींतगात ये ाऱया ननसगा पररचय केंद्र याकडे जा ाऱया

रत्याची नरु वथा लाल्याने ठ्कजीनीवाडी ्ा्ा पावर हाऊस, मानपाडा या पररसरातील
नागररकाींची गैरसोय होत ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास,

सनरह रता नानुग
ु त असल्याने ननसगा पररचय केंद्रला िे् ने ाऱया पया्क,

अ्यासक व ववदयाथी याींची सींख्या नगण्य लाल्याने शासनाचा महसलात घ् लाली ेहे , हे
ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सनर रता नुग
ु तीदादत थाननक लोकप्रनतननधीींसह नागररकाींनी माग ी केली
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, शासन उपरोक्त प्रकर ी उपाय योजना कर ार ेहे काय ?

वव.स. ७५ (17)
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (२९-०९-२०१५) : (१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही.

ननसगा पररचय केंद्र मानपाडा येथे िे् ने ाऱया पया्क, अ्यासक व ववदयाथी याींच्या
सींख्येत को त्याही प्रकारची घ् लाली नसन मागील ३ वर्ााच्या तुलनेने सनरच्या सींख्येत वाढ
लाली असन शासनाच्या महसलातही वाढ लालेली ेहे.
(३) हे खरे ेहे .
(४) सनरच्या रता हा पवीपासन अजतत्वात ेहे व त्याच्या वापर थाननक

नागरीक

पवीपासन करीत ेहे त. सनर रत्याच्या सततच्या वापरामळ
ु े रत्यावर खड्डे पड /े रता

खराद हो े त्यामळ
ु े सनर रत्याची नयनीय अवथा लाल्याने सनर रत्याच्या नुग
ु तीदादत
तेथील

नागरीकाींनी

केलेल्या

तिारीच्या

अनुर्ींगाने

माहे

ऑक््ोदर

२०१३

मये

िा े

महानगरपाभलकेने सनर रत्याची डागडुजी केली ेहे . सनरचा रता पुन्हा नुग
ु त करण्याच्या
दृष्ीने प्रताव मान्यतेसािी वनवविागास सानर कर ेदादत ेयक्
ु त, िा े महानगरपाभलका
याींना कळववण्यात ेले ेहे.

___________
उपवन सांरषिति नागपूर याांना लाचलच
ु पत प्रनतबांधि ववभागाने अ ि िेल्याबाबत
(२५)

२०८०२ (१७-०८-२०१५).

श्री.ववजय औ ी (पारनेर), श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर प्राने भशक वन वविागाचे उपवनसींर क ठनपक ि् याींच्याकडन लाचलुचपत
प्रनतदींधक वविागाने ठन. २९ मे २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सम
ु ारे १९ लाख २५ हजार ुगपये
हतगत केल्याचे नननशानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, श्री.ि् याींनी वनपाल व वनर क कमाचाऱयाींच्या दनल्यासािी ही रक्कम गोळा
केली होती, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकर ाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकर ात वररष् अचधकाऱयाींचा समावेश ेहे काय,
(५) असल्यास, त्याींच्याववुगन को ती कारवाई केली वा येत ेहे ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१५-०९-२०१५) : (१) हे खरे ेहे .

(२) व (३) लाचलचपत प्रनतदींधक वविागादवारे केलेल्या तपास ीमये श्री.ि् याींच्याकडन
जप्त केलेल्या रकमेचा रोत पष् कुग न शकल्याने सनर रक्कम अपसींपना गह
ृ ीत धरून

श्री.ि् याींच्याववुगन लाचलचपत प्रनतदींधक कायना १९८८ अन्वये गन्
ु हा नाखल करण्यात ेला
ेहे . श्री. ि् याींना सेवेतन ननलींबदत करण्यात ेले असन सनर प्रकर ी चौकशी सुुग ेहे.
(४) प्रथमनशानी अशाप्रकारे दाद ेढळन ेलेली नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७५ (18)
सातगाांव (ता.पाचोरा, जज.जळगाव) डोंगरी भशवारातील एिा शेतात
िाम िरणा-या दोन महहलाांवर रानडुिराने िेलेला हल्ला
(२६)

२१६९१ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातगाींव (ता.पाचोरा, जज.जळगाव) डोंगरी भशवारातील एका शेतात काम कर ा-या नोन

मठहलाींवर रानडुकराने

ठननाींक १३ मे, २०१५ रोजी हल्ला केल्याची घ्ना नननशानास ेली

ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, पाचोरा येथे प्राथभमक उपचार केल्यानींतर पढ
ु ील उपचारासािी जळगाव येथे
न्यावे लागले, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्त दाद १ व २ नुसार चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,

(४) असल्यास, जखमीींना तातडीने शासनाच्या ननकर्ानुसार ेचथाक मनत ने ण्यात ेली ेहे
काय,

(५) नसल्यास, ेचथाक मनत भमळण्यास हो ा-या ठनरीं गाईची सवासाधार

कार े काय

ेहे त ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१५-०९-२०१५) : (१) व (२) हे खरे ेहे .

(३), (४) व (५) रानडुकराच्या हल्ल्यात जखमी लालेल्या नोन्ही मठहलाींना शासन नन य
ा ातील
तरतनीनुसार ेचथाक मनत म्ह न प्रत्येकी ुग.१५,०००/- प्रमा े एक

ुग.३०,०००/- अना

करण्यात ेले ेहे त.

___________
खडी ववभागातील घनदा

जांगलात वनिमाचारी व िांरा दार याांच्या

सांगनमताने होत असलेली चोर ी लािूडतोड
(२७)

२१८१२ (१४-०८-२०१५).

श्री.नरद ् पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडी वविागातील घनना् जींगलात वनकमाचारी व कींरा्नार याींच्या सींगनमताने चोर्ी
लाकडतोड होत ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे और्धी वनपती नष् होण्याच्या मागाावर असन त्यामुळे ेठनवासीींना
व व

कफरावे लागत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, खडीत ननसगााचा लहरीप ा पावसाचा अननयभमतप ा देसुमार जींगलतोडे व
जींगलाींना लाग ारे व वे यामळ
ु े या िागातील नभु माळ वन और्धी ठनवसेंठनवस कमी होत
चालली ेहे , हे ही खरे ेहे,

(४) असल्यास, यावर शासन काही िोस उपाययोजना कर ार ेहे काय ?

वव.स. ७५ (19)
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (०९-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) िा े जजल्य यातील शहापर वनवविागातील खडी वन ेरात और्धी वनपती नष् होण्याच्या
मागाावर असन त्यामळ
ु े ेठनवासीींना व व

कफरावे लागत असल्याची दाद नननशानास ेलेली

नाही.

(३) हे खरे नाही.
(४) अवैध व ृ तोडीवर ेळा घालण्यासािी खालीलप्रमा े उपाययोजना करण्यात येतात.


सींवेननभशल/अनतसींवेननभशल ननयत ेराींची ननयभमतप े तपास ी कर े.



वनोपज तपास ी नाक्याींवर तसेच रत्याने सींशयापनररत्या जा ारी वाहने अडवन
त्याींची लडती घे .े



वनगुन्हा नोंनववल्यानींतर त्यादादत समरी रायल्च्या तरतुनीनस
ु ार न्यायालयाचे ल
वेधन तात्काळ कारवाई कर ेस ववनींती कर े.



रारग्रत घाल ,े अचानक धाडी घाल ,े नाकादींनी कर ,े खदऱयाींकडन दातमी काढन
त्यानुसार धाडी घाल े.



ग्रामी ाींच्या सहिागातन वन व्यवथापन या कायािमाींववर्यी थाननक जनतेस महत्व
ववर्न कुगन त्याव्नारे जनजागत
ृ ी कर े.



वनवविागात थापन करण्यात ेलेल्या वनसींर

सभमत्याींचा वनसींर

ाचे कामात

सकिय सहिाग कुगन घे े.
___________
पहाळा - जोनतबा वनषितेरामध्ये दम
ु ीळ प्राणी, पषिती व राष्ट्रीय
पशु पषिती याांची रामरोसपणे भशिार िेल्याबाबत

(२८)

२१८४३ (१७-०८-२०१५).

श्री.सत्यजीत पा ील-सुगडिर (शाहूवाडी) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने

(१) पन्हाळा - जोनतदा वन ेरामये नम
ु ीळ प्रा ी, प ी व राषरीय पशु प ी याींची राजरोसप े
भशकार केली जाते, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, भशकार केलेल्या प्राण्याींची राजरोस वविी होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, भशकार कार ारी ्ोळी मयप्रने श मधन सनर ठिका ी वातव्यास ेली ेहे,
हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, सनर लोकाींच्या वातव्यासींनिाात को तीही नोंन ग्रामपींचायत अथवा सींदींचधत
पोलीस िण्याकडे नाही, हे खरे ेहे काय,
(५) असल्यास, पशु - पक्ष्याींची व वन्य प्राण्याींची राजरोस हत्या हात असताना या

ेरातील

वन अचधका-याींनी सींदींचधताच्यावर को ती कारवाई केली ेहे ,

(६) नसल्यास, शासन सींदींचधत अचधका-याींवर व भशका-याींच्यावर को ती कायावाही कर ार
ेहे ?

वव.स. ७५ (20)
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यशासनाच्या अखत्याररतील वनववभागाच्या जांगलाला गत चार वर्ाात
दीड लाख हे क् र जांगल आगीमुळे नष्ट्
(२९)

२२०६५ (१४-०८-२०१५).

झाल्याबाबत

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपरू पव
ू )ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे

(नागपरू द्षितण),

श्री.नानाजी शामिुळे (चां्पूर) : सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यशासनाच्या अखत्याररतील वनवविागाच्या जींगलाला गत चार वर्ाात नीड लाख हे क््र
जींगल ेगीमुळे नष् लाले असल्याचे

माहे एवप्रल, २०१५ च्या तीस-या ेिवड्यात ेढळन

ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सनर ेगीमळ
ु े जवळपास एक को्ी वनसींपत्तीचे नक
ु सान लाले ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, जींगलाला ेग लागल्यास यावर ननयींर

े ण्यासािी को ती उपाययोजना

करण्यात ेली वा येत ेहे ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) सन २०१२ते २०१५ या कालावधीतील जळालेल्या
वन ेराच्या वर्ाननहाय तपशील पढ
ु ीलप्रमा े ेहे :वर्ा

ेगीच्या घ्ना जळालेले वन ेर
हे क््र

नुकसान

% जळालले

(लाख ुग.) एक

ेर

वन ेराच्या
तुलनेत

२०१२

४७४३

७१४८१.६२

३४.०३

१.१५

२०१३

२९२८

२१०६४.५४

१९.६८

०.३४

२०१४

२६८३

१६८३८.७९

२५.३४

०.२७

२०१५

१६८६

१०२६३.७८

१७.११

०.१७

सन २०१२ च्या तल
े ात सरासरी ७ प्ीने घ्
ु नेत सन २०१५ मये जळालेल्या वन र

लाली ेहे .

(२) ेगीमुळे मागील ४ वर्ाात सरासरी प्रनतदर्ी ३०.०० लाख इतके नुकसान लाले ेहे . सन
२०१५ मधील ेगीमुळे लालेले नक
ु सान जवळपास १७.०० लाख इतके ेहे .

(३) वन ेरास ेग लागल्याचे नननशानास येताच थाननक गावकऱयाच्या/वनसींर

सभमत्याींचे

सहाय्याने ेग ववलववण्यात येते. तसेच यासींनिाात गन्
ु हा नोंनवन ेरोपीचा त्वररत शोध
लावण्याचा प्रयत्न केला जातो.

___________

वव.स. ७५ (21)
चां्पूर जजल््यातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाचा दजाा सुधारण्याच्या
व पररपूणा वविास िरण्यायया वविास आराखड्याबाबत

(३०)

२२१८१ (१४-०८-२०१५).

श्री.नानाजी शामिुळे (चां्पूर) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपर जजल्य यातील ताडोदा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा नजाा सुधारण्यासािी व पररप ा
ववकास करण्यासािी ववकास ेराखडा तयार करून शासनाकडे सानर करण्याचे ननने श
मा.वनमींरी याींनी मुख्य वनसींर क याींना ठनल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या नस
ु ऱया ेिवड्यात
नननशानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सनर ववकास ेराखडा तयार करून शासनाकडे सानर करण्यात ेला ेहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त ववकास ेराखड्या अनुर्ींगाने ताडोदा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा नजाा

सुधारण्यासािी व पररप ा ववकास करण्याच्या दृष्ीने को ती कायावाही करण्यात ेली वा येत
ेहे ?

श्री. सुधीर मुनगां ीवार (२९-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे ेहे .

(२) व (३) ताडोदा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा नजाा सध
ु ारण्यासािी दफर

ेरातील ५० गावाींमये

जन वन ववकास योजना रादववण्यात येत ेहे . तसेच ेींतरराषरीय नजााच्या ननसगा पया्न
सुववधा उपलब्ध कुगन ने ण्याच्या दृष्ीने मुख्य वनसींर क व
व्याघ्र

प्रकल्प

याींच्यामाफात,

ताडोदा

अींधारी

व्याघ्र

प्रकल्प

ेरसींचालक, ताडोदा-अींधारी
याींच्यामाफात

सल्लागार

ननयुक्तीकररता Request for Proposal काढण्यात येत असन सल्लागाराींमाफात Detailed
Project Report दनवव े अपेषित त ेहे .

___________
चां्पूर ववभागातील प्रदर्
ु ण िमी िरण्यासाठी सभोवतालचे वनषितेरात (चां्पूर-घु्घुस-ताडाळी या
भागात) िृबरमररत्या लागवड िेलेल्या रोपाांबाबत

(३१)

२२१८४ (१७-०८-२०१५).

श्री.नानाजी शामिुळे (चां्पूर) :

सन्माननीय वने मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपर वविागातील प्रनर्
ु

कमी करण्यासािी चींद्रपर वन वविागाअींतगात असलेल्या चींद्रपर

सिोवतालचे वन ेरात (चींद्रपर-घु्घुस-ताडाळी या िागात) मागील ५ वर्ाात सन २००९ ते
२०१३-१४ या वर्ाात ३९४.२४ हे क््र

ेरामये ४१६१६४ रोपे कृबरमररत्या लागवड करण्यात

ेली असल्याचे तसेच वविागीय व्यवथापक, पजश्चम चाींना वनप्रकल्प, चींद्रपर याींच्यामाफात
खा ीकमाातील डींप्पीींग

ेरात सन २००९ ते २०१३ या वर्ाात ३९०.१४१ हे क््र

ेरामये

१०३६५९२ रोपे कृबरमररत्या लागवड करण्यात ेली असल्याचे लेखी उत्तर मा.वने मींरी याींनी
ठननाींक २४ फेब्रुवारी, २०१४ चे ि. कपास-२०१३/प्र.ि.३४२/फ-२ अन्वये थाननक लोकप्रनतननधी
चींद्रपर याींना कळववले ेहे, हे खरे ेहे काय,

वव.स. ७५ (22)
(२) असल्यास, सनर कृबरमररत्या लागवड केलेल्या रोपाींवर साधार

ककती ननधी खचा करण्यात

ेला ेहे ,

(३) असल्यास, चींद्रपर-घ्ु घस
ु -ताडाळी या िागात मागील ५ वर्ाात लागवड केलेल्या रोपाींची
सया जथती काय ेहे ?

श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) होय.

(२) सनर कृबरमररत्या लागवड केलेल्या रोपाींवर चींद्रपर वन वविागास सन २००९ ते २०१३ या
कालावधीत ुग ५३.५० लाख व वविागीय

व्यवथापक, पजश्चम चाींना वनप्रकल्प, चींद्रपर याींनी

सन २००९ ते माचा, २०१५ पयंत ुग. १०८.३७ लाख इतका ननधी खचा करण्यात ेला.
(३) चींद्रपर वन वविागाअींतगात मागील ५ वर्ाात लागवड केलेल्या रोपाींची सदय:जथती उत्तम
असन जजवींत रोपाींची सरासरी ्क्केवारी ८९.७५%

ेहे . तसेच वविागीय व्यवथापक, पजश्चम

चाींना वनप्रकल्प, चींद्रपर अींतगात करारनाम्याच्या अ्ीनस
ु ार ८०% जजवींत रोपे सींदींचधत
एजन्सीला हताींतरीत करावयाचे असतात. अशा रोपाींची सदय:जथती उत्तम ेहे.
___________
वढोदा पररषितेरातील वाघीणीचा झालेला मत्ृ यू
(३२)

२३००७ (१७-०८-२०१५).

श्री.चां्िाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वढोना परर ेरात माहे माचा, २०१५ च्या अखेरीस ेजारी वाघी ीचा मत्ृ य लाला, हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, हा मत्ृ य थाननक वनवविागाच्या हलगजीप ामळ
ु े लाला, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या अचधकाऱयाींची चौकशी सुुग असन त्यात त्याला ननरापराध नाखववण्याचे
प्रयत्न सुुग ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, या अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्यासािी शासन तातडीने नन य
ा घे ार ेहे
काय, असल्यास केव्हा ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१९-०९-२०१५) : (१) वडोना परर ेरात डोलारखेडा पररमींडळ येथे ठननाींक
०१.०४.२०१५ रोजी १ वानघ
(२) व (३) हे खरे नाही.

मत
ृ ाव्यथेत ेढळन ेली ेहे .

शवववच्छे नन अहवालात सनर वानघ ीचे वय १५ ते १६ वर्ा नमन करण्यात ेले ेहे.
मत
ृ वानघ ीचा जव्हसेरा न्यायवैदयकीय प्रयोगशाळे त तपास ीसािी पािववण्यात ेला असता
त्यात ववर् नसल्याचे त्याींचे अहवालात नमन करण्यात ेले ेहे . सनर वानघ ीचे वयोमान
दघता नतचा मत्ृ य नैसचगाक असावा असा प्रथमनशानी अींनाज ेहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७५ (23)
मौजे भुसे (ता.ननफाड, जज.नाभशि) या गावी बबबटयाने िेलेल्या
हल्ल्यात चार वर्ीय बालिाचा झालेला मत्ृ यु

(३३)

२३१४० (१४-०८-२०१५).

श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मौजे िुसे (ता.ननफाड, जज.नाभशक) या गावी ठननाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी रारी
बददटयाने केलेल्या हल्ल्यात चार वर्ीय दालकाचा मत्ृ यु लाला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केलेली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळन ेलेले
ेहे ,
(३) असल्यास, बददटयाच्या हल्ल्यात मत
ृ पावलेल्या दालकाच्या कु्ुींबदयाींना ेचथाक मनत
भमळ ेदादत शासनाने को ती कायावाही केली वा करीत ेहे ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गां ीवार (११-०९-२०१५) : (१) व (२) ठननाींक १७.०४.२०१५ रोजी मौजे िुस,े

ता.ननफाड येथील पो्े वती येथे कु.ग ेश मनन पो्े वय वर्े ४ याच्यावर त्याच्या राहत्या
घराच्या अींग ात खेळत असताना बददटयाने हल्ला कुगन िार केले हे खरे ेहे .

(३) प्रचभलत शासन नन य
ा ानुसार मत
ृ मुलाच्या कायने शीर वारसास ुग. ८ लाख ेचथाक मनत
अना करण्यात ेली ेहे.

___________
जातेगाांव (ता.नाांदगाांव, जज.नाभशि) येथील अनतप्राचीन वपनािेश्वर मांहदर पररसराचा
वनपया न योजनेत समावेश िुगन वविास िरणेबाबत
(३४)

२३१४६ (१४-०८-२०१५).

श्री.जजतद् आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) जातेगाींव (ता.नाींनगाींव, जज.नाभशक) येथील अनतप्राचीन वपनाकेश्वर मींठनर पररसराचा
वनपया्न योजनेत समावेश कुगन ववकास कर ेदादतची माग ी लेखी ननवेननादवारे ठननाींक ८
एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास नाींनगाींव मतनार सींघातील लोकप्रनतननधीींनी मा.मींरी वने
याींच्याकडे केलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास उपरोक्त माग ीदादत शासनाने को ती कायावाही केलेली ेहे वा करीत ेहे ,
(३) अदयाप कायावाही केली नसल्यास ववलींदनाची कार े काय ेहे त ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे ेहे .

(२) शासनाचे पया्न धोर ानस
ु ार सनरह पररसरातील पया्न कामाींचा ेराखडा तयार
करण्याचे काम प्रगतीपथावर ेहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७५ (24)
साांगली जजल््यातील चाांदोली अभयारण्यामुळे ववथापीत झालेल्या मौजे-झोळां बी गावातील
(३५)

ग्रामथाांना प्रत्येिी १ गुांठा जमीन दे ण्याच्या मागणीबाबत

२३५५६ (१४-०८-२०१५).

श्री.भशवाजीराव नाईि (भशराळा) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल्य यातील चाींनोली अियारण्यामुळे मौजे लोळीं दी (ेष्ा-पोख ी)

गावातील

ववथावपत लालेल्या ग्रामथाींनी त्याींना वन खात्याच्या ेष्ा येथील पडीक जभमनीतन
प्रत्येकी एका गुींिा जभमन ने ण्यात यावी म्ह न जजल्हाचधकारी, साींगली याींच्याकडे सम

व

लेखी ननवेननाव्नारे माग ी केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सींदींचधत ग्रामथ मागील १५ वर्े ही माग ी करीत असनही जजल्हाचधका-याींनी
यादादतील सदींचधत ग्रामथाींशी दैिक घेवन त्याींच्या माग ीदादत को ताही ववचार अदयाप
केलेला नाही, पयाायाने तेथील ग्रामथाींमये प्रचींड असींतोर् पसरला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, यादादतीत शासनाकडन को ती कायावाही केली ेहे वा करण्यात यत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (२९-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ेष्ा येथील जमीन महसल खात्याचे ताब्यात असल्याने सनरची जमीन महसल
वविागाकडन वन वविागाचे ताब्यात घेण्याची कायावाही सुुग ेहे. सनर जमीन वन वविागाकडे
वगा करण्यात ेल्यावर चाींनोली अियारण्याचे पुनवासनासािी उपलब्ध कुगन ने ण्याच्या
अनुर्ींगाने ेवश्यक ती पुढील कायावाही करण्यात येईल
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे शहरातील पया न थळ ्हणन
ू प्रभसध्द असलेल्या पवातीवर वनाांची, प्रामुख्याने
(३६)

चांदनाच्या झाडाांची राजरोसपणे तोड होत असल्याबाबत

२३७०४ (१७-०८-२०१५).

श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय वने

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु े शहरातील पया्न थळ म्ह न प्रभसन असलेल्या पवातीवर वनाींची, प्रामुख्याने
चींननाच्या लाडाींची राजरोसप े तोड होत असल्याचे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ेरो्यनायी पवात म्ह न रोज शेकडो पु ेकर पवातीवर जात येत असतात

परीं तु या ठिका ी होत असलेल्या वनाींची तोडीमुळे िववषयात पयाावर ाची हानी होत असन
प्रशासनाचे नल
ु ा

होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळन ेले
व तननर्
ु ींगाने सनर व ृ तोड थाींदववण्यादादत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ?

वव.स. ७५ (25)
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१४-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) पाचगाव पवाती येथे माहे एवप्रल, २०१४ ते अदयापपयंत व ृ तोडीच्या ४ घ्ना
घडलेल्या ेहे त. त्यात एक

११ व ृ ाींची तोड लाली ेहे . त्यापैकी एका घ्नेत चींननाच्या

चार दुडाींची अवैध तोड लाल्याचे
ेला ेहे .

नननशानास ेले असन सींदींचधत मुद्देमाल जप्त करण्यात

पाचगाव पवाती येथे नागरी सींयुक्त वनव्यवथापन कायािम रादवन अवैध व ृ तोडीस

प्रनतदींध करण्यासािी प्रयत्न करण्यात येत ेहे.

___________
मुक्ताइानगर, चोपडा व यावल (जज. जळगाांव) तालुियातील वन जभमनीतून भमळणारी
वनसांपत्ती चा वनमाकफयाांनी अपहार िेल्याबाबत

(३७)

२४२७१ (१७-०८-२०१५).

श्री.चां्िाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय वने मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुक्ताइानगर, चोपडा व यावल (जज. जळगाींव) तालुक्यातील वन जभमनीतन भमळ ारी
वनसींपत्ती चा वनमाकफयाींनी अपहार केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, नुकतेच एस.सी.नी. ने एक ्न ओल्या डडींकाच्या देकायने शीरररत्या तकरी
कर ा-याींना ताब्यात घेतले, हे खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, जींगलातील लाडाींवर अघोरी प्रयोग कुगन अनतररक्त डडींक भमळववण्यासािी
प्रयत्न केल्याने नोघाींना अ्क करण्यात ेले, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, यादादत थाननक वन अचधकारी व वन कमाचारी ते तकरी रोखण्यास असमथा
िरले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(५) असल्यास, वन सींपत्ती तकरी रोख ेदादत व नोर्ी कमाचा-याींवर शासन को ती कायावाही
कर ार ेहे ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (२९-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) माहे एवप्रल, २०१५ मये मुक्ताईनगर वन ेरात तापी ननीच्या पुलावर थाननक
गुन्हे शाखा, जळगाव याींनी एक ्न ओल्या डडींकाची देकायने शीरररत्या वाहतक करता असताना

नोन ेरोपीींना ताब्यात घेतले असन माल जप्त केला ेहे . थाननक गन्
ु हे शाखेने ेरोपीींना
वनवविागाच्या ताब्यात ठनले ेहे . त्यानुसार ेरोपीववींुगन ेरोपपर नाखल करण्यात येऊन
िुसावळ न्यायालयात ठननाींक २३.०६.२०१५ रोजी केस नाखल करण्यात ेली ेहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७५ (26)
राज्यातील तत
ृ ीय पांथीयाांच्या वविासासाठी महामांडळ थापन िरण्याबाबत
(३८)

२४५३६ (३०-०७-२०१५).

प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय महहला व बाल

िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राज्यातील तत
ृ ीय पींथीयाींच्या ववकासासािी राज्य शासनाने जाठहर केलेल्या
मठहला धोर ाच्या अनर्
ा घेण्यात ेलेला ेहे , हे खरे
ु ींगाने महामींडळ थापन करण्याचा नन य
ेहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार महामींडळाची थापना करण्यात ेली ेहे काय, असल्यास केव्हा व
त्याची रचना व कायाक ा कशाप्रकारे करण्यात ेलेल्या ेहे त,

(३) नसल्यास ववलींदाची कार े काय ेहेत व सनर महामींडळ साधार तः ककती कालावधीत
थापन करण्यात ये ार ेहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०९-२०१५) : (१) अींशत: खरे ेहे . ठननाींक २८.८.२०१४ रोजी लालेल्या

मींबरमींडळ दैिकीमधील नन य
ा ाच्या अनुर्ींगाने राज्यातील तत
ृ ीयपींथीयाींच्या कल्या ासािी व
त्याींच्या हक्काींचे सींर

करण्याच्या उद्देशाने तत
ृ ीयपींथी हक्काींचे सींर

ेख

कल्या

मींडळ

थापन कर ेदादत ठननाींक ०६.०९.२०१४ रोजी शासन नन य
ा ननगाभमत करण्यात ेला ेहे .
(२) सनर मींडळाची सींथा नोंन ी अचधननयम १८६० अन्वये नोंन ी करण्याचे ेख

सींथेची

नोंन ी करण्यासािी ेवश्यक असलेल्या ककमान सात शासकीय सनयाींचे भमळन कायाकारी
मींडळाची रचना ेख

सींथेच्या उद्देशासह सींथेच्या मेमोरँडम ऑफ असोभशएशन ेख

ननयमावलीचा मसन
ु ा ववधी व न्याय वविागाच्या मान्यतेसािी सानर करण्यात ेला ेहे .
ववधी व न्याय वविागच्या मान्यतेनींतर सनर मींडळाच्या नोंन ीदादत पुढील कायावाही करण्यात
येईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बागलाण (जज.नाभशि) येथील जांगल सांपत्ती नामशेर् होण्याच्या मागाावर असल्याबाबत
(३९)

२४६१२ (१४-०८-२०१५).

(चाांदवड) :

(१) दागला

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(जज.नाभशक) येथील जींगल सींपत्ती नामशेर् होण्याच्या मागाावर असल्याची दाद

माहे मे २०१५ मये नननशानास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, या जींगल सींपत्ती केवळ वनअचधका-याींच्याच नल
ु ा ामुळे नामशेर् होत ेहे
याची शासनास माठहती ेहे काय,

(३) असल्यास, यास जदादनार असलेल्या वनअचधका-याींवर कारवाई करण्यात ेली ेहे काय,
(४) असल्यास, व ृ
काय ?

लागवड व सींवधानासािी शासन अचधक िोस उपाय योजना कर ार ेहे

वव.स. ७५ (27)
श्री. सुधीर मन
ु गां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) ता.दागला

जज.नाभशक मधील स्ा ा व

ताहारादान वनपरर ेरात जानेवारी, २०१४ ते जुल,ै २०१५ पयंत एक
लालेली ेहे . त्यामये एक

१२२ व ृ ाींची अवैध तोड

ुग.१,२३,२६१ ुग चे नक
ु सान लाले असन जप्त मालाची ककीं मत

ुग. २४,५५७ इतकी ेहे . सनर तालुक्यातील जींगलसींपत्ती नष् होण्याच्या मागाावर असल्याची
दाद खरी ेहे.

(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) वक्ष्
ु ीलप्रमा े उपाययोजना करण्यात येतात.
ृ ा लागवड व सींवधानासािी पढ


शासकीय जभमनीवर लागवड केलेल्या व ृ ाींची जोपासना करण्याकररता लागवड
सींर



मजराची नेम क केली जाते.

सींदींचधत गावातील सींयुक्त वनव्यवथापन सभमतीमाफात तसेच गावकऱयाींच्या मनतीने
रोपवनाचे सींर



ेरावर

केले जाते.

वन अचधकारी/कमाचारी वनसींवधानासािी ननयभमतप े गत घालतात.
___________
भसांदेवाही (जज.चां्पूर) येथे वपसाळलेल्या वानराने हल्ला िुगन
एिा व्यक्तीला जखमी िेल्याबाबत

(४०)

२४७३० (०४-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) भसींनेवाही (जज.चींद्रपर) येथे ठननाींक ४ जन, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास वपसाळलेल्या
वानराने हल्ला कुगन एका व्यक्तीला जखमी केले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सनरचे वपसाळलेले वानर पकडण्याकररता वन वविागाकडे तिार केली ेहे , हे
ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, हे वानर पकडण्याकररता को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) तसेच जखमीग्रताींना को ती तातडीची मनत ठनली वा ने ण्यात येत ेहे ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे .

(३) तिार प्राप्त होताच भसींनेवाही परर ेरातील वन अचधकारी / कमाचारी,

रॅवपड ररपॉन्स

युनन् तसेच पशुवैदयकीय अचधकारी याींनी वपसाळलेल्या वानरास रॅ जन्क्वलाईज कुगन पकडले.

(४) प्रचभलत शासन नन य
ा ात वानराने हल्ला कुगन जखमी केल्यास ेचथाक सहाय्य ने ण्याची
तरतन नाही त्यामुळे ेचथाक सहाय्य ने ण्यात ेलेले नाही.
___________

वव.स. ७५ (28)
वयजीवाच्या सांरषितणाथा पयाायी मागााने वाहतुि िरणेबाबत
(४१)

२५३३२ (०४-०८-२०१५).

श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दुलढा ा जजल्य यातील ञानगींगा अियारण्यातन जा ाऱया चाींनवड-परतवाडा या राज्य
महामागाामुळे अपघातात बददटया व अन्य वन्यजीव िार लाल्याच्या घ्ना घडल्या ेहे त, हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, वन्यजीवाींच्या सींर

ाथा सनर मागा दींन कुगन पयाायी मागााने वाहतक

करण्यादादतचा प्रताव शासनाच्या ववचाराचधन ेहे, हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, नवीन वाहतुकीचा मागा व त्यासािी ेवश्यक तरतन ननजश्चत करण्यात ेली
ेहे काय,

(४) नसल्यास वन्यजीवाींच्या सरीं

ासािी शासन को त्या उपाययोजना हाती घे ार ेहे ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गां ीवार (१५-०९-२०१५) : (१) ञानगींगा अियारण्यातन जा ाऱया दल
ु ढा ावरवींड-दोथा-खामगाव या राज्यमागा िमाींक २४ वरील वाहनाींच्या अपघाताने वन्यप्राण्याींच्या
मत्ृ यच्या घ्ना घडत असतात हे खरे ेहे .

(२), (३) व (४) जजल्हानीं डाचधकारी, दुलढा ा याींच्या ठननाींक १६.७.२०१५ च्या ेने शान्वये
वन्यजीवाींच्या सींर

ाथा

राज्यमागा िमाींक २४ वरील वाहतक रारी १०.०० ते सकाळी ५.००

वाजेपयंत दींन करण्यात ेली असन पयाायी मागााची व्यवथा करण्यात ेली ेहे .
___________
राष्ट्रीय वनषितेर ननयमावलीनुसार प्रत्येि राज्यात ३३
महाराष्ट्रात िेवळ १९.४३

(४२)

२५५२६ (१७-०८-२०१५).

क्िे वनषितेर बांधनिारि असताना,

क्िे वनषितेर भशल्लि राहहल्याबाबत

श्रीमती माधरु ी भमसाळ (पवाती), श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव

शेरी), श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश ह ळे िर (हडपसर), श्री.ववजय िाळे

(भशवाजीनगर), श्री.सभमर मेघे (हहांगणा), श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा
ु
खोपडे (नागपूर पूव)ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर द्षितण),
श्री.गल
ु ाबराव पा ील (जळगाव ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राषरीय वन ेर ननयमावलीनस
ु ार प्रत्येक राज्यात ३३ ्क्के वन ेर दींधनकारक असताना,
महाराषरात केवळ १९.४३ ्क्के वन ेर भशल्लक राठहले असल्याची दाद माहे एवप्रल, २०१५
च्या नतस-या ेिवड्यात नननशानास ेली, हे खरे ेहे काय,
(२) तसेच महाराषरात ८ हजार ७२० ककलोभम्र घनना् जींगल असन, त्यातील २० हजार ७७०
ककलोमी्र हे ववरळ तर २१ हजार १४२ ककलोभम्र हे राखीव वन ेर असन, त्यापैकी
वन ेरातील री कव्हर वगळल्यास सया केवळ १६ ्क्के वन ेर उरले ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३) असल्यास, त्यादादत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) अदयाप को तीच कायावाही केली नसल्यास ववलींदाची कार े काय ेहे त ?

वव.स. ७५ (29)
श्री. सध
ु ीर मुनगां ीवार (२९-०९-२०१५) : (१) व (२) राषरीय वन धोर
िौगोभलक

ेराच्या तत
ृ ीयाींश

महाराषरात १९.९४%

१९८८ नुसार ने शातील

ेर व वच्
ृ छाननाखाली असावे असे उठद्दष् ेहे . सया

ेर वच्
ृ छाननाखाली ेहे . त्यापैकी १६.४५% वन ेर ेहे .

(३) व (४) राज्यातील वन व व ृ ेच्छानन वाढववण्यासािी पुढील उपाययोजना केल्या जातात.



ननयमीतप े व ृ
शतको्ी व ृ

रोप ाची कामे केली जातात.

लागवड कायािमामये नरवर्ी व ृ ारोप ाचे उठद्दष् िरवन ठनले जाते.

अवनत वनाींचे पन
ु वानीकर ासािीच्या योजना रादववल्या जातात.


२० कलमी कायािम, योजना व योजनेत्तर व ृ
योजनातींगत
ा वृ



रोपवने, मनरे गा अश ववववध

लागवड कायािम रादववले जातात.

सनर योजना वन व सामाजजक वनीकर

वन वविाग महामींडळ, ग्रामववकास वविाग,

कृर्ी व फलोत्पानन वविाग इ. वविागाींकडन रादववली जाते.


तसेच अनेक अशासकीय सींथा ने खील ननयमीतप े व ृ रोप

करीत ेहे त.

___________

आजारा तालुक्यात (जज.िोल्हापूर) वनौर्धी पािा उभारण्याबाबत
(४३)

२५७०० (१७-०८-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतद् आव्हाड

(मांरा 
ु ा िळवा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ेजारा तालुक्यात (जज.कोल्हापर) वनौर्धी पाका उिारण्याची दाद शासनाच्या ववचाराधीन
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने ेतापयंत को ती कायावाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) अदयाप को तीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?

श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१६-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. सन २०१५-१६ च्या वावर्ाक
योजनेमये ेजरा तालुक्यात (जज.कोल्हापर), वनौर्धी पाका उिारण्याची दाद शासनाच्या
ववचाराधीन नाही.

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बीड जजल््यात रानडुक्िर व हरीण या सारख्या वयप्राण्याच्या उप्वामुळे
वपिाांचे व शेतीचे मोठे नि
ु सान होत असल्याबाबत

(४४)

२५७७७ (०४-०८-२०१५).

राजा) :

श्री.अजन
े र (भसांदखेड
ुा खोतिर (जालना), डॉ.शभशिाांत खेडि

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दीड जजल्य यात रानडुक्कर व हरी

या सारख्या वन्यप्राण्याच्या उपद्रवामुळे वपकाींचे व

शेतीचे मोिे नुकसान होत असल्याच्या तिारी शेतकरी करीत ेहे त, हे खरे ेहे काय,

वव.स. ७५ (30)
(२) असल्यास, िारतीय ककसान सींघाचे महामींरी याींनी यादादत ठननाींक १६ मे, २०१५ रोजी
प्रधान मुख्य वनसींर क याींच्याकडे यादादत तिार केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, कोशीकीय एींव अजन्वक जीव ववञान केंद्र, है द्रादान याींनी ठननाींक १५ मे, २०१४
अन्वये दीड जजल्य यात पीक नक
ु सान कर ारे प्रा ी रानडुक्कर नसन पाळीव डुक्कर असल्याचे
नमन केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, वन वविागाने उक्त सींथेकडे ठनलेल्या जैववक नमुन्याींचे फेर सव्हे

करण्याचे ेने श मा.मींरी वने याींनी ठनल्यानुसार शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(५) दीड जजल्य यातील रानडुक्कराींकडन शेतकऱयाींवर हो ाऱया हल्ल्यातील जखमीींना मनत
ने ण्यासािी शासन को ती कायावाही कर ार ेहे ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गां ीवार (१९-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे ेहे .

(४) व (५) गेवराई तालुक्यातील ४ गावाींचे शेतातील डुक्कराींचे रक्त, माींसाचे नमने
फेरतपास ीकरता है द्रादान येथील कोशककय सींथेस पािववले असता सनर डुक्कर हे रानडुक्कर
असल्याचे ठननाींक २४.०६.२०१५ च्या अहवालात नमन केले ेहे. रानडुक्कराींच्या हल्ल्यात

व्यक्ती जखमी / मत
ृ पावल्यास ककीं वा रानडुक्कराने शेतीवपकाींचे नुकसान केल्यास प्रचभलत
शासन नन य
ा ानस
ु ार ेचथाक नक
ु सान िरपाई अना करण्यात येत ेहे .
___________

वन पररषितेर अधधिारी (ता.महागाांव, जज.यवतमाळ) याांच्यामाफात
जलसांवधानाच्या िामात झालेला गररव्यवहार
(४५)

२५७९९ (०४-०८-२०१५).

श्री.राजद् नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपिम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१३ ते २०१६ जुन पयंत वन परर ेर अचधकारी (ता.महागाींव, जज.यवतमाळ)
याींच्यामाफात जलसींवधानाच्या नगडीदाींध, भसमें्नाला दाींध, मातीनाला दाींध पा ीसािव
महागाव तालक्
ु यत सींदींधीत कामे फार मोयाया प्रमा ात लाल्याची नाखवन प्रत्य

तलाव

कामे न

करताच करोडो ुगपयाींची बदले उचलण्यात ेली ेहे त, या दादतची उच्च तरीय चौकशी
कुगन सींदींधीत नोर्ी अचधका-याींवर शासन कायने शीर कायावाही कर ार ेहे काय,
(२) असल्यास, कामे कर ा-या सींदींधीत अचधका-याींने महागाव तालुक्यतील कामे न करताच
लाखो ुगपयाींची बदले काढली ेहेत, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, त्यात काय ेढळन ेले,
तननुर्ींगाने सींदींचधत नोर्ीींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कार े काय ेहे त ?

वव.स. ७५ (31)
श्री. एिनाथ भशांदे (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. जजल्हा वावर्ाक योजनेअींतगात प्राप्त
अनुनानातन महागाींव प्राने भशक वन
माफात बद् क

ेराअींतगात सींयुक्त वनव्यवथापनक सभमती,

करीं जखेड

िमाींक ४६० व ४६१ मये ररतसर अींनाजपरक तयार कुगन व ेवश्यक त्या

मान्यता घेऊन एवप्रल, २०१५ या कालावधीत नोन मातीनालादाींध दाींधण्यात ेले. सनर
कामाकरीता ुगपये १,१८,६००/- अनुनान उपलब्ध लाले होते. सनर अनुनानातन मातीनाला
दाींधकाम पररप ा करण्यात ेली असन सनर कामे प्रत्य

ठिका ी यो्य जथतीत ेढळन

ेलेली ेहे त. सनर कामावर काम केलेल्या रोहयो कामगाराींची मजरी त्याींच्या दँक
खात्यामये परपर जमा होते.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जजल््यातील आहदवासीांच्या सागवान वविीची मोठी लू
(४६)

२५९३७

(मुांबादे वी) :
(१)

नाींनेड

(१७-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

िेली जात असल्याबाबत

(नायगाांव),

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

जजल्य यातील

ेठनवासीींच्या

शेतातील

सागवान

ववकायचे

श्री.अभमन

प ेल

लाल्यास

त्यास

वनखात्याची मींजरी घेऊन वन वविाग याची व ृ तोड कुगन ेपल्या वन उपडेपोमये नेऊन
भललाव करतो ेख

ेलेली ककीं मत त्या ेठनवासी लािाथयांला ठनली जाते. परीं तु सदयजथती

मार या िागात ननयमानुसार न करता ककनव्च्या एका लाकडाच्या गुत्तेनारामाफात ही
सागवान व ृ तोड कुगन ते डेपोला न ने ता परपर जवरलाच्या शासकीय ेश्रम शाळे समोर

ेठनवासीींच्या सागवान वविीची मोिी ल् केली जात असल्याचे ठननाींक २७ मे, २०१५ रोजी वा
त्या सम
ु ारास नननशानास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२)

तसेच,

मा.राज्यपाल

हे

जवारला

गावाला

िे्

ने ण्यास

येण्याअगोनरच

त्याींच्या

तयारीननभमत्त दनाव् कामे सुुग करत असल्याचे नननशानास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, यादादतची शासनाने चौकशी केली ेहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी नोर्ी ेढळन ये ा-या सींदींचधताींवर शासनाने काय कायावाही
केली ेहे वा करण्यात ये ार ेहे ,
(५) अदयाप, को तीच कायावाही करण्यात ेली नसल्यास त्याची सवासाधार

कार े काय

ेहे त ?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) महाराषर लाडे तोड (ननयमन) अचधननयम १९६४
सध
ु ार ा १९८९ चे कलम ३ (१) द अन्वये अनस
ु चचत िोग्वनाराचे

ेरातील लाडे तोड े व

अनुसचचत िोगव्नाराींचे लाडाींची वविी अचधननयम १९६९ कलम ६ (४) मधील सुधार ा १९९६
नुसार ेठनवासी िोगव्नाराींना लाडे तोड व वविी कुगन लािथयांना लाि ठनला जातो, हे खरे
ेहे .

वव.स. ७५ (32)
तथावप, नाींनेड जजल्य यात वरील ननयमाींचे पालन न करता लाकडाच्या गुत्तेनारामाफात

सागवान क्ाई कुगन ते डेपोला न े ता परपर वविी केली जात असल्याचे ठननाींक २७ मे,
२०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास नननशानास ेलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पांढरपरू तालक्
ू यातील खडी लाांड्याांनी िेलेल्या हल्यात ११ शेळ्या व
१ जसी िालवडीचा मत्ृ यु झाल्याबाबत

(४७)

२५९५७ (१७-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अभमन प े ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपर तालक्यातील खडी येथे ठननाींक ५ जन, २०१५ रोजी शेतातील शेळया व कालवडीवर
शुिवारी पहा्े २.०० वाजण्याच्या सुमारास अचानक ४ ते ५ लाींड्याींनी हल्ला केल्याने सम
ु ारे
११ शेळया व १ जसी कालवडीचा मत्ृ यु लालेला ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, गरीद शेतकऱयाींच्या उनरननवााहाचे साधन प प
ा े उवत लालेले असल्यामळ
ु े
शासनाने त्याींना ेचथाक मनत ने ण्यादादत को ती कायावाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(३) अदयाप, को तीही कायावाही केली नसल्यास ववलींदाची कार े काय ेहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गां ीवार (१९-०९-२०१५) : (१) व (२) ठननाींक ५.०६.२०१५ रोजी पींढरपर
तालुक्यातील मौजे खडी येथे श्रीमती लता भशवाजी खताळ, रा.खडी, ता.पींढरपर याींच्या
मालकीच्या ७ शेळ्या, १ दोकड व १ जसी कालवड लाींड्याने िार केल्या ेहे त. ठननाींक

०२.०९.२०१५ रोजी सींदींचधतास प्रचभलत शासन नन य
ा ान्वये ुग. २४,०००/- इतकी नक
ु सान
िरपाई अना करण्यात ेली ेहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िनड-वासडी (जज.औरां गाबाद) रत्यावरील खाांडीत प्रादे भशि वन ववभागाने सहा वर्ाापूवी
(४८)

बाांधलेली तपासणी नाक्याची इमारत वापराववना पडून असल्याबाबत

२६१०२ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (परठण) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कन्नड-वासडी (जज.औरीं गादान) रत्यावरील खाींडीत प्राने भशक वन वविागाने सहा वर्ाापवी
दाींधलेली तपास ी नाक्याची इमारत वापराववना पडन ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, कन्नड ते वासडी रता वन्यजीव वविागाच्या गौताळा अियारण्यातन व
प्राने भशक वन वविागाच्या जींगलातन जात असन वन्यप्रा ी भशकार, सागवान, चींनन व इतर
लाकड तकरी, वन और्धी तकरी, गौ खननज, गारगो्ी, रीं गीत नगड, मुुगम, वाळ चोरी होत
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

वव.स. ७५ (33)
(३) असल्यास, या घ्नाींवर ेळा घालण्याकरीता सनरचा तपास ी नाका दाींधला असताींना या
इमारतीचा वापर अदयापपयंत न करण्याची कार े काय ेहे त,
(४) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीनस
ु ार पढ
ु े को ती कारवाई
केली वा करण्यात येत ेहे ?

श्री. सध
ु ीर मुनगां ीवार (१८-०९-२०१५) : (१) सनर इमारत कन्नड वासडी रत्यावर असलेल्या

खाींडीमये सन २००७-०८ या ेचथाक वर्ाामये तपास ी नाका म्ह न दाींधण्यात ेली ेहे .
ही इमारत कन्नड ते वपशोर या रत्यापासन १२ कक.मी. अींतरावर ेहे . सनर इमारतीचा
उपयोग वन सींर
(२) हे खरे नाही.

कु्ी (Forest Protection Hut) म्ह न करण्यात येत ेहे.

(३) सनर तपास ी नाक्याची इमारत वनसींर
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

कु्ी म्ह न वापरात ेहे .

___________
श्रीषितेर पा मादे वी (ता.चाळीसगाव, जज.जळगाांव) येथे जखमी व आजरी वया प्राणी पषिताांवर
(४९)

उपचार िरण्यासाठी आधार िद् उभारण्याच्या प्रतावाबाबत

२६२७७ (१७-०८-२०१५).

श्री.उमेश पा ील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय वने मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्री ेर पा्माने वी (ता.चाळीसगाव, जज.जळगाींव) येथे जळगावसह धुळे, नींनरदार नाभशक

जजल्य यातील जखमी व ेजरी वन्य प्रा ी प ाींवर उपचार करण्यासािी ेधार केंद्र उिारण्यात
यावे अशी माग ी ववववध सींघ्नाींनी व नागररकाींनी वारीं वार मा.मुख्यमींरी व मा.वने मींरी
याींचेकडे केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, चाळीसगाव येथे सनरह ेधार केंद्र उिारण्याचा प्रताव शासनाच्या ववचाराधीन
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, या प्रतावावर शासनाने नन य
ा घेतला ेहे काय असल्यास, त्याअनुर्ींगाने पुढे
को ती तातडीने कायावाही केली ेहे ,

(४) अदयापही यासींनिाात नन य
ा घेतला नसल्यास, ववलींदनाची कार े काय ेहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगां ीवार (११-०९-२०१५) : (१) व (२) अशा प्रकारचे माग ी प्राप्त लाल्याचे

ेढळन येत नाही. चाळीसगाींव येथे ेधार केंद्र उिारण्यादादतचा प्रताव शासनाच्या
ववचाराधीन नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७५ (34)
भसांधुदग
ु ा जजल््यात आरो्य तपासणीत ृददयरोग असलेल्या
तब्बल ८

(५०) २६८४४ (१७-०८-२०१५).

क्िे मुलाांचे प्रमाण आढळल्याबाबत

श्री.वरभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावाजननि आरो्य

आणण िु ु ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भसींधुनग
ु ा जजल्य यात जजल्हा सावाजननक ेरो्य अचधका-याींनी नक
ु त्याच केलेल्या ेरो्य
तपास ीत ृदनयरोग असलेल्या तब्दल ८ ्क्के मुलाींचे प्रमा

ेढळले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ृदनयरोग जडलेल्या मुलाींवर यो्य ते और्धोपचार व और्धे उपलब्ध व्हावीत
यासािी जजल्हा ुग् ालयामये काय उपाययोजना करण्यात ेली ेहे वा कायावाहीची
सदयःजथती काय ेहे ,
(३) असल्यास, अदयाप उपाययोजना वा कायावाही सुुग लाली नसल्यास ववलींदाची कार े काय
ेहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२३-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
सन २०१५-२०१६ (जुल,ै २०१५ अखेर) ० ते १८ वयोग्ातील मुलाींच्या तपास ी नरम्यान
ृदनयग्रत ेढळन ेलेल्या मल
ु ाींचे प्रमा

हे ८ ्क्के नसन ०.०८ ्क्के इतके ेहे .

(२) जजल्हा ुग् ालय, ओरोस व रे डकर हॉजप्ल, रे डी याींचे सींयुक्त ववदयमान मालव

व रे डी

येथे राषरीय दाल वाथय कायािमाींतगात कायारत असलेल्या पथकाने सींनभिात केलेल्या १५०
मुलाींची २ डी इको तपास ी करण्यात ेली. त्यापैकी ४६ मल
ु े ृदनयग्रत ेढळन ेली
असन, त्यानुसार १५ मुलाींच्या ृदनय शरकिया जुल,ै २०१५ अखेर करण्यात ेल्या ेहे त.

उवाररत ३१ मल
ु ाींपैकी ३ मुलाींच्या पालकाींनी शरकिया करण्यास नकार ठनला असल्याने त्याींना
समुपने शन करण्यात येत ेहे . ३ मुलाींची शरकिया जोखमीची असन ही मुले शरकियेसािी

अपार िरववण्यात ेली ेहे त. २५ मल
ु ाींच्या ृदनय शरकियेसािी काडीॲक सजान कडन
तपास ी कुगन शरकियेसािी तारीख घेण्याचे काम चाल ेहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मयवती मुद्र ालय, मुींदई.

