अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धळ
ु े जिल्हयातील धचमठाणे येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राचे
वैद्यिीय अधधिारी मुख्यालयी रहात नसल्याबाबत

(१)

५८२९ (०६-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धुळे

जिल्हयातील

चचमठाणे

येथील

प्राथममक

आरोग्य

केंद्राच्या

दोन्ही

वैद्यकीय

अचधकाऱ्यासह १३ कममचारी मुख्यालयी रहात नसल्याने सम
ु ारे ४१ हिार लोकसींख्येसाठी

असलेले साक्री-मिरपरू व सोनगीर-दोडाई येथन
ू रात्री अपरात्री येणाऱ्या रुग्णाींना वैद्यकीय सेवा
प्राप्त होत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ दरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चचमठाणे प्राथममक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अचधकारी व कममचारी याींनी
मुख्यालयीच राहून काम करावे यासाठी िासन तयाींना काही सुववधा पुरववणार आहे काय,
(३) असल्यास तयाचा तपमिल काय आहे ,
(४) सदर तपमिल उपलब्ध नसल्यास तयामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) सींबींचधत अचधकारी/ कममचारी याींना ननवासस्थान व इतर आवश्यक सुववधा उपलब्ध करुन
दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) प्राथममक आरोग्य केंद्राच्या आवारातच दोन वैद्यकीय अचधकाऱ्याींना ननवासस्थाने उपलब्ध
करुन दे ण्यात आली असून आरोग्य सहायक (पुरुष), आरोग्य सहायक (स्त्री), आरोग्य सेवक,
औषध ननमामण अचधकारी याींनाही ननवासस्थान व अनुषींचगक सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात
आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १३२ (2)
ग्रामीण भागातील एचआयव्हीग्रताांना शहरातून े धे आणता यावीत तसेच शहरात ापचार
घेता यावेत म्हणून गावातन
ू मोतत एसटी प्रवासाची सुववधा ापल्ध िुनन दे ्याचा प्रताव

(२)

६६०८ (१०-०४-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.ुनपेश म्हा्े (मभवांडी पूव)व ,

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )व , श्री.जितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामीण भागातील एचआयव्हीग्रस्ताींना िहरातून औषधे आणता यावीत तसेच िहरात
उपचार घेता यावेत म्हणन
ू गावातन
ू मोतत एस्ी प्रवासाची सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याचा
प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर ननणमय घेण्यात आला आहे काय व तयाची अींमलबिावणी
कधीपासून सुरु होणार आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रस्तावावर गह
ृ (पररवहन) ववभाग, ननयोिन ववभाग व ववतत ववभाग याींच्या
सहमतीची प्रक्रक्रया सुरु आहे.

तद्नींतर सदर प्रस्ताव मा.मींत्रीमींडळासमोर सादर केला िाणार

आहे .

___________
ठाणे येथे नवीन ुनग्णालयासाठी मनोुनग्णालयाची
िागा ममळ्याचया प्रतावाबाबत
(३)

७०५० (०७-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मश्र
ु ीत (िागल) : सन्माननीय
सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथील मसव्हील रुग्णालयामधील अडचणी सोडववण्यासाठी ३०० खा्ाींचे रुग्णालय ५४१
खा्ाींचे करणे तसेच सध्याच्या िागेवर रुग्णालयाचा ववस्तार िय नसल्यामळ
ु े ठाणे
मनोरुग्णालयाच्या िागेवर नवीन

रुग्णालयासाठी

दहा

एकर िागा

ममळण्याचा

प्रस्ताव

िासनस्तरावर प्रलींिबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत प्रश्नी िासनाकडे प्रलींिबत असलेल्या प्रस्तावाचे थोडयात स्वरुप काय
आहे व सदर प्रस्तावावर आतापयत कोणता ननणमय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, उत प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी सरु
ु असलेली कायमवाही अद्याप पण
ू म
झालेली

नसल्यास,

तयाची

सवमसाधारण

कारणे

काय

आहे त

तसेच

गोरगररब

रुग्णाींना

आरोग्यववषयक सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभामत, सदर प्रकरणी आतापयत कोणता
पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. १३२ (3)
डॉ. दीपि सावांत (२५-०२-२०१६) :(१) जिल्हा रुग्णालयाचे ३०० खा्ाींवरुन ५४१ खा्ाींमध्ये
श्रेणीवधमन

करण्याबाबतचा

प्रस्ताव

तसेच

ठाणे

मनोरुगणालयाच्या

िागेवर

नवीन

रुग्णालयासाठी १० एकर िागा ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) ठाणे मनोरुग्णालयातील मोकळ्या िागेतील काही भाग BOT ततवावर खािगी सींस्थाींना
दे ऊन तयाबदल्यात सुपर स्पेिामल्ी रुग्णालये स्थापन करण्यास िासनाने ततवत: मान्यता
ददली आहे .

___________
राज्यातील माता अभवि व बालमत्ृ युचे प्रमाण िमी िर्याबाबत
(४)

७३०१ (१०-०४-२०१५).

आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाच्या आददवासी ववकास ववभागामातमत आददवासी षेतेत्रात सन १९९५ पासून
माता अभमक व बालमतृ युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नव सींजिवनी योिनेद्वारे लाभ घेणाऱ्या

लाभार्थयामधील गेल्या पाच वषामतील लाभाथम माताींची सींख्ये मध्ये प्रचींड प्रमाणात घ् झाली
असून खचम मात्र अचधक झाला असल्याने आरोग्य सींचालकाने याबाबत प्रश्न चचन्ह उपजस्थत
करुन नारािी व्यत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढ्ळून आले
तसेच लाभाथम माताींची सींख्या कमी व खचम िास्त या ततावतीस िबाबदार असणाऱ्या सींबींचधत
अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२४-०२-२०१६) :(१)

हे खरे नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खामगाांव (जि.बुलडाणा) येथील ग्रामीण भागातील प्राथममि
आरोग्य िे्द्रातील र त पदे भर्याबाबत

(५)

८४९० (०७-०४-२०१५).

श्री.आिाश तुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींव (जि.बल
ु डाणा) पररसरात ग्रामीण भागातील ब-याच प्राथममक आरोग्य केंद्रातील
वैद्यकीय अचधकारी याींचे पदे ररत आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. १३२ (4)
(२) असल्यास, सदर पदे ररत असल्यामळ
ु े ग्रामीण भागातील नागरीकाींना िहरी भागातील
रुग्णालयात उपचारासाठी िावे लागते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पदे सरळ सेवा भरतीव्दारे अथवा कींत्रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबत जिल्हा
िल्य चचकीतसक याींना आदे िीत करणार आहे त काय,
(४) असल्यास, प्राथममक आरोग्य केंद्रातील ररत वैद्यकीय अचधकाऱ्याींच्या िागा भरण्याकरीता
िासन काय उपाययोिना करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०२-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे .
खामगाींव तालक
ु ा जि.बल
ु डाणा येथे एकूण ५ प्राथममक आरोग्य केंद्र कायामजन्वत आहे त.

सदर दठकाणी वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ ची १० पदे मींिूर असून ४ स्थायी, २ बींधपत्रीत व २
अस्थायी वैद्यकीय अचधकारी कायमरत आहे त. तसेच एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये २ वैद्यकीय
अचधकाऱ्याींना खामगाींव तालुयात पदस्थापना दे ण्यात आली आहे .
(२) नाही.
येते.

उपलब्ध वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमातमत रुग्णाींना आवश्यक ती वैद्यकीय सेवा परु ववण्यात

(३) व (४) स्वतींत्र ननवड मींडळामातमत वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ररत पदे भरण्याबाबत िादहरात
प्रमसध्द

करण्यात आली आहे . तसेच वैद्यकीय अचधकाऱ्याींच्या ररत पदाींवर कींत्रा्ी पध्दतीने

नेमणक
ु ा दे ण्याबाबतचा ननणमय घेण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िळगाांव जिल््यात सामा्य ुनग्णालय, ापजिल्हा ुनग्णालय व प्राथममि आरोग्य िेंद्र व
ापिेंद्रात वैद्यिीय अधधिारी व िमवचा-याांची अनेि पदे र त असल्याबाबत
(६)

११७६० (०७-०४-२०१५).

(िळगाव शहर) :

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोळे

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल््यात सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथममक आरोग्य केंद्र व
उपकेंद्रात वैद्यकीय अचधकारी व कममचाऱ्याींची अनेक पदे ररत आहे त,
(२) असल्यास,

हे खरे अह काय,

उपजिल्हा रुग्णालय िळगाींव येथे मस्ी स्कॅन मिीन उपलब्ध नाही, रुग्णाींना

वॉडम कमी पडत असून व रुग्णाींलयाच्या पररसरात घाणीचे साम्राज्य असल्यामुळे रोगराई पसरत
असल्याचे ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपजिल्हा रुग्णालयाकररता मस्ी स्कॅन मिीन उपलब्ध होणे कररता वाडम
सींख्या वाढववणे कररता तसेच स्वच्छता सींदभामत िासनाकडून काय उपाययोिना करण्यात
आल्या आहे वा येत आहे ,

(४) अद्यापपयत कोणतीही उपाययोिना करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची सवमसाधारण
कारणे काय आहे त
(५) असल्यास, ररत पदे तातकाळ भरण्याबाबत िासन काय कायमवाही करणार आहे ?

वव.स. १३२ (5)
डॉ. दीपि सावांत (१८-०२-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे .
िळगाव जिल््यामध्ये १ जिल्हा रुग्णालय, ३ उप जिल्हा रुग्णालये व ७७ प्राथममक
आरोग्य केंद्रे कायामजन्वत आहे त. सदर आरोग्य सींस्थाींमध्ये महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा
ग्- अ वगम -१ सींवगामची २१ पदे मींिूर असून ६ पदे भरलेली व १५ पदे ररत आहे त.
वैद्यकीय अचधकारी याींची २३० पदे मींिूर असून १९८ पदे भरलेली व ३२ पदे ररत आहे त.

ग्-क सींवगामची १३२२ पदे मींिूर असून न ११५९ पदे भरलेली व १६३ पदे ररत आहे त. तसेच
ग्-ड सींवगामची ५३८ पदे मींिूर असून ४४० पदे भरलेली व ९८ पदे ररत आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३)

आरोग्य

सींस्थासाठी

ननजश्चत

केलेल्या

यींत्रसामुग्रीच्या

प्रमाणाकानुसार

उप

जिल्हा

रुग्णालयाींसाठी मस्ी स्कॅन मिीन मींिूर नाही. उप जिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवधमन करण्याची
बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे . कींत्रा्ी ततवावरील सताई कामगाराींकडून ननयममतपणे
सातसताई करुन रुग्णालयाचा पररसर स्वच्छ ठे वण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.

(५) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगामची ररत पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबतची
प्रक्रक्रया सुरु आहे . वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ररत पदे भरण्यासाठी िादहरात प्रमसध्द करण्यात
आली असून अिामची छाननी सुरु आहे . तसेच कींत्रा्ी ततवावर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची
ननय
ु ती करण्याचा ननणमय िासनाने घेतला आहे. ग्-क व ग्-ड सींवगामची ररत पदे
भरण्याबाबत जिल्हा स्तरावर कायमवाही सुरु आहे.

___________

नागोठाणे (जि.रायगड) प्राथममि आरोग्य िेंद्रात बालरोग तज्ञ नसल्याबाबत
(७)

१२५९८ (०६-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (ारण) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागोठाणे िहरासह (जि.रायगड) ववभागात ५७ खेडी व वाडया असन
ू नागोठाणे प्राथममक
आरोग्य केंद्रात बालरोग तज्ञ नसल्याचे माहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या केंद्रात बालरोग तञ उपलब्ध नसण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या केंद्रात तातडीने बालरोग तञाींची ननयुती करण्यासींदभामत कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (१८-०२-२०१६) :(१) व (२) सावमिननक आरोग्य ववभागातीला ववववध आरोग्य
सींस्थाींच्या आकृतीबींधानुसार ग्रामीण रुग्णालय व तयावरील रुग्णालयाींसाठी तञ वैद्यकीय

अचधकाऱ्याींचे पद मींिूर करण्यात आले आहे . तथावप, प्राथममक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रासाठी
तञ वैद्यकीय अचधकाऱ्याचे पद मींिूर नसून येथे एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस. अहमताधारक
वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ननय
ु ती करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १३२ (6)
गोिांू दा (ता.किनवट, जि.नाांदेड) येथील ाप जिल्हा ुनग्णालयात वैद्यिीय
अधधिाऱयाांचया अनुपजथतीमळ
ु े ुनग्णाांची गैरसोय ्ाल्याबाबत

(८)

१२६२० (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गोकींू दा (ता.क्रकनव्,

जि.नाींदेड) येथील उप जिल्हा रुग्णालयात काही वैद्यकीय अचधकारी

ववनापरवानगी ददनाींक ८ नोव्हें बर, २०१४ रोिी वा तयासम
ु ारास गैरहिर होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैद्यकीय अचधकाऱ्याींच्या अभावी उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाींनी रुग्णालयास
कुलूप लावले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, अिाप्रकारे रुग्णाींची हे ळसाींड करणाऱ्या वैद्यकीय अचधकाऱ्याींवर िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०२-२०१६) :(१) व (२) होय.
(३) व (४) ववनापरवानगी गैरहिर असणाऱ्या वैद्यकीय अचधकाऱ्याींचे नोंदणी प्रमाणपत्र का रद्द
करु नये अिी नो्ीस दे ण्यात आली आहे. तसेच मिस्तभींग कारवाई प्रस्ताववत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लातूर जिल््यातील भादा, खरोळा, वोरी येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रातील
वैद्यिीय अधधिारी व िमवचारी याांचया र त पदाांबाबत

(९)

१३३०२

(०८-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव

मभसे

(लातूर

ग्रामीण) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल््यातील भादा, खरोळा, वोरी येथील प्राथममक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय
अचधकारी व कममचारी याींची ररत पदे असल्याने रुग्णाींची मोा या प्रमाणावर गैरसोय होत
असल्याची मादहती ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदिमनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदरील ररत पदे भरण्याबाबत िासनाने काय कायमवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कायमवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १३२ (7)
डॉ. दीपि सावांत (१८-०२-२०१६) :(१) नाही.
लातुर जिल््यातील प्राथममक आरोग्य केंद्र, भादा, खरोळा व वोरी येथे वैद्यकीय

अचधकाऱ्याींची प्रतयेकी २ पदे मींिरू असन
ू सदर पदाींवर स्थायी वैद्यकीय अचधकारी कायमरत
आहे त. तसेच एकूण मिूर ९० पदाींपैकी ८३ पदे भरलेली आहे त.
(२) प्रश्न उद््ावत

नाही.

(३) ग्-क व ग्-ड सींवगामची ७ ररत पदे भरण्याबाबत जिल्हा स्तरावर कायमवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राांिणगाव गणपती (ता.मशुनर) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रातील
(१०)

ननवासी वैद्यिीय अधधिारी गैरहिर असल्याबाबत

१६१७१ (०९-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राींिणगाव गणपती (ता.मिरुर)

येथील प्राथममक आरोग्य केंद्रातील ननवासी वैद्यकीय

अचधकारी गैरहिर असल्याने एका वयोवध्
ृ द िेतकऱ्यास दयदयववकारासींबींधीचे प्राथममक उपचारही
ममळू िकले नसल्याचे माहे तेरुवुवारी, २०१५ मध्ये ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तपासणीकरीता खािगी रुग्णालयाकडे नेण्याकररता रुग्णवादहका उपलब्ध
असूनही दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकिी करण्यात आली वा येत आहे , चौकिी अींती दोषीींवर
िासकीय कामात केलेल्या ददरीं गाई बद्दल कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (१८-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.

प्राथममक आरोग्य केंद्र, राींिणगाव गणपती ता.मिरुर, जि.पुणे येथील रुग्णवादहका

नादरु
ु स्त असल्याने रुग्णास आपतकालीन वैद्यकीस सेवा प्रकल्प (१०८) अींतगमत रुग्णवादहका
उपलब्ध करुन दे ण्यात आली.

(३) सदर प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली असून सींबींचधत अपचारी वैद्यकीय अचधकाऱ्यास
षेतेत्रीय स्तरावरुन कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली असून ववभागीय चौकिीची कायमवाही
प्रगतीत आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात िुष्ट्ठरोगाचया सांख्येत वाह होत असल्याबबत
(११)

१६२६४ (१९-०८-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १३२ (8)
(१) श्रीरामपूर तालुका (जि.अहमदनगर) पेठगाव, माळवडगाव, ्ाकळी भात, उीं दीरगाव, बेलापूर,
ममनगावखैरी या ६ प्राथममक आरोग्य केंद्रात गत सडसेंबर, २०१४ अखेर ७९ सींिनयत कुषठरोगी
राज्याचे आरोग्य सेवा सहसींचालक (कुषठरोग व षेतयरोग)
आहे काय,

याींना आढळून आले

आहे त, हे खरे

(२) असल्यास, अहमदनगर जिल््यातील िामखेड तालुयात तसेच ठाणे, रायगड, मुींबई
गडचचरोली, वधाम, भींडारा, गोंददया, चींद्रपूर जिल््यातील कुषठरोगाींचे प्रमाण िास्त आढळून आले
आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रोगावर पण
म ळ
े काम करणा-या यींत्रणा िासनाने बींद केल्या आहे त, हे खरे
ू व
आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने अचधक चौकिी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तयानुसार रुग्णाींवर उपचार करुन रोगाचे
समळ
उच्च्न करण्याच्या ष्ष्ीने तसेच रुग्णाींचे पन
ू
ु वमसन करण्याच्या ष्ष्ीने िासनाने
कोणती प्रभावी उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०२-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे.
श्रीरामपूर तालुयात माहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये ७९ सींिनयत कुषठरुग्णाींची नोंद झली

होती. तसेच माहे एवप्रल ते सडसेंबर २०१४ दरम्यान एकूण ६१० सींिनयत कुषठरुग्णाींची नोंद
झाली होती. सवम सींिनयताींची तपासणी तज्ञाींमातमत केल्यानींतर तयापैकी ५ नवीन कुषठरुग्ण
आढळून आले व तयाींना मोतत बहुववध औषधोपचाराखाली आणण्यात आले.
(२) अींित: खरे आहे.

अहमदनगर जिल््यातील िामखेड ताल
ु याचे माहे सडसेंबर, २०१४ अखेर ०.४३ व सन

२०१४-१५ मधील माहे माचम, २०१५ अखेर कुषठरोगाचे प्रमाण ०.४८ इतके होते. इतर जिल््याींचे
कुषठरोगाचे प्रमाण :
जिल्हा

२०१२-१३

२०१३-१४

२०१४-१५

ठाणे

१.५९

१.४०

०.७९

रायगड

२.२१

१.६०

१.४९

मींब
ु ई

०.४६

०.३१

०.३२

गडचचरोली

५.१८

३.५४

४.५१

वधाम

१.५४

१.५१

१.८५

भींडारा

३.१८

२.४४

३.८३

गोंददया

१.८८

२.०३

१.९७

चींद्रपरू

४.०६

३.८३

३.३९

(३) हे खरे नाही.
राज्यात या कायमक्रमाचे सवमसाणारण आरोग्य सेवेमध्ये एकित्रकरण झाले आहे .
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(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५)

कुषठरोगाचे

समूळ

उच्चा्न

करण्याच्या

ष्ष्ीने

आरोग्य

मिषेतण

व

िनिागत
ृ ी

कायमक्रमाींतगमत रॅली, प्रश्नमिष
ु ा, वैद्यकीय अचधकारी, खािगी वैद्यकीय व्यावसानयक याींची

कायमिाळा, आरोग्य कममचारी याींची कायमिाळा, मदहला मींडळ सभा, तसेच दिमनीय भागात बॅन,
पोस््र, प्रदिमन,े होडींग्ि, हस्तपित्रका वा्प, मेगातोनद्वारे प्रचार, िालेय आरोग्य तपासणी,
वेळोवेळी सावमिननक आरोग्य सेवेतील अचधकारी व कममचारी याींचे प्रमिषेतण घेऊन, आरोग्य
कममचारी व आिा वकमरमातमत सवेषेतणाद्वारे नवीन सींिनयत कुषठरुग्ण िोधन
वेद्यकीय
ू

अचधकाऱ्याींमातमत रोगननदान करण्यात येऊन बहुववध औषधोपचार मोतत दे ण्यात येतो. (लवकर
ननदान व लवकर उपचार हा एकमेव प्रनतबींधातमक उपाय आहे .)
कुषठरुग्णींचे

पुनवमसन

करण्याच्या

ष्ष्ीने

राज्यातील

२१९

कुषठरोग

सींदभम

सेवा

केंद्राींमातमत गुींतागुींतीच्या कुषठरुग्णाींना उपचार, एम.सी.आर.चप्पल, जस्प्लींट्स, गॉगल्स, सेल्त

केअर क्रक् इतयादी सेवा परु ववल्या िातात. ववकृती प्रनतबींध मिबीरे , ववकृती असलेल्या गरिू व
पात्र रुग्णाींची पन
ु रम चनातमक िस्त्रक्रक्रया करण्यात येते. कृषठरुग्णाींना व तयाींच्या पाल्याींना
व्यावसानयक ष्ष्ीन प्रमिषेतण नामिक येथे दे ण्यात येत.े

___________
सोलापरू जिल्हयातील शहर व ग्रामीण यामधील अांगणवाडया व
शाळाांमधील ववद्यार्थयाांचया आरोग्य तपासणीबाबत

(१२)

१६५६१ (१७-०८-२०१५).

िुमारी प्रिणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर जिल््यातील िहर व ग्रामीण यामधील अींगणवा या व िाळा यामधील

ववद्यार्थयाची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी ५२ पथके नेमण्यात आली असून तयाींना वाहनेही
उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववद्यार्थयाच्या आरोग्य तपासणीमध्ये झालेल्या गोंधळामळ
ु े ८ लाख ७२ हिार
६९९ ववद्यार्थयाची आरोग्य तपासणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिी ननषकषम काय आहे त व तयानस
ु ार कोणती कायमवाही करण्यात आली
आहे वा येत आहे,

(४) अद्यापपयत कायमवाही करण्यात आली नसल्यास, तयाची सवमसाधारण कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०२-२०१६) :(१) व (२) राषरीय बाल स्वास्र्थय कायमक्रमाींतगमत ० ते १८
वयोग्ातील अींगणवाडी व िालेय स्तरावरील बालकाींची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी सन
२०१४-१५ मध्ये सोलापूर जिल््यासाठी एकूण ५२ वैद्यकीय पथकाींची ननयुती करण्यात आली
होती व तयाींना वाहने उपलब्ध करुन दे ण्यात आली होती. सदर पथकाींद्वारे एवप्रल, २०१४ ते

सप््ें बर, २०१४ पयतच्या पदहल्या ्प्प्यात ननजश्चत केलेल्या उदद्दष्ानुसार ३,३४,३३१ पैकी
२,७५,८९६ तर ऑ्ोबर, २०१४ ते माचम २०१५ पयतच्या दस
ु ऱ्या ्प्प्यात ननजश्चत केलेल्या
उदद्दष्ानुसार ३,३४,३३१ पैकी २,७१,४८९ बालकाींची तपासणी करण्यात आली. तयाचप्रमाणे ३९५०
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िाळाींमधून सुक्ष्म कृती आराख यानुसार वषामतून एकदा ननजश्चत उदद्दष्ाींनुसार एकूण ६,१०,४५२

ववद्यार्थयापैकी ५,३९,४६६ ववद्यार्थयाची तपासणी करण्यात आली आहे . सन २०१५-१६ मध्ये
माहे िल
ु ,ै २०१५ अखेर ३९५० अींगणवाडीमधन
ू १,९९,५६७ बालकाींची आणण ८८,०६८ िालेय
ववद्यार्थयाची आरोग्य तपासणी पण
ू म करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अमरावती जिल््यात विवऑडवरमशवाय सुुन असलेले िाम
(१३)

१६८५७ (१४-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अमरावती जिल््यात सध्या िेनतमिवार योिनेअींतगमत प्रिासनाने कामाचा सपा्ा लावला
असुन या अींतगमत भातकुली तालुयातील वलगाींव पेढी नदीच्या काढ मिबुतीकरणाचे काम
पा्बींधारे ववभागाला दे ण्यात आले असन
ू या कामाकररता साडेचार को्ी रुपये प्रिासकीय
मान्यतेनींतर िळगाींवच्या कींरिन कींपनीला वकमऑडमर न काढताच दे ण्यात आले असल्याचे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननयमाप्रमाणे वकमऑडमरमिवाय काम करणे गैर असन
ू सदर कींत्रा्दराने साडेचार
को्ीच्या कामाला सरू
ु वात केली आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करून दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०२-२०१६) :(१) नाही, सदर काम ददनाींक ११/०६/२०१५ च्या कायामरींभ
आदे िा नस
ु ार

मे.एम.एस.कींस्रिन कीं. िळगाव याींना दे ण्यात आले व तयानींतरच प्रतयषेत

कामास सुरुवात करण्यात आली आहे .

(२) नाही, कायामरींभ आदे िानींतर कामास प्रतयषेत सुरुवात करण्यात आली.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रायगड जिल्हयात सन २०१४-१५ या व ावत ्ालेले ३४२ बालमत्ृ यू आिण ३७ मातामत्ृ यू
(१४)

१९८०६ (१४-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (ारण), श्री.शरददादा सोनावणे (िु्नर),

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम),
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श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इलामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.भािर िाधव
(गह
ु ागर) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल््यात सन २०१४-१५ या वषामत ३४२ बालमतृ यू आणण ३७ मातामतृ यू झाल्याचे
माहे मे, २०१५ वा तयादरम्यान आरोग्य ववभागाने केलेल्या सव्हे षेतणातून ननदिमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावरुन या जिल््यात बालमतृ यू आणण मातामतृ यू रोखण्यासाठीच्या योिनाींना
तारसे यि ममळाले नसल्याचे मसध्द होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचे बालमतृ यू व मातामतृ यू रोखण्याकररता िासन स्तरावरुन कोणती
कायमवाही वा उपाययोिना करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०२-२०१६) :(१) होय, हे अींित: खरे आहे.
सन २०१४-१५ मध्ये एकूण ५३४ बालमतृ यू झालेले असून तयापैकी ४३२ अभमकमतृ यू (० ते

१ वषे) आणण ३३ मातामतृ यू आहे त. हे बालमतृ यू व मातामतृ यू ववववध आिाराींनी झालेले
आहे त.

(२) व (३) बालमतृ यू व मातामतृ यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य ववभागामातमत ववववध
योिनाींची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे .

१. आिारी नवािात बालकाींच्या उपचारासाठी वविेष कषेत (एसएनसीयू)
२. नविात बालकाींसाठी जस्थर कषेताची स्थापना (एनबीएसयू)
३. बालमतृ यू अन्वेषण

४. िींतनािक व िीवनसतव “अ” मोदहम
५. नविात आणण बालकाींतील आिाराींचे एकाजतमक व्यवस्थापन.
६. अभमक व नविात बालकाींच्या स्तनपानाबाबत.
७. ग्राम बाल ववकास केंद्र.
८. १५ आददवासी जिल््यामध्ये पोषण पुनवमसन केंद्रे
९. आयडीसीएत

१०. राषरीय बाल स्वास्र्थय कायमक्रम
११. ननयममत लसीकरण कायमक्रम योिना.
१२. िननी मििु सुरषेता योिना (िेएसएसके) अिा योिनाींचा समावेि आहे .

बालमतृ यू व मातामतृ यू अन्वेषण करुन वैद्यकीय अचधकारी, आरोग्य सहायक व

आरोग्य सेववका याींच्यािी चचाम करुन उपचारातील त्रु्ीींबाबत तञ डॉ्राींकडून मगमदिमन केले

िाते. स्तनदा माता याींची आरोग्य तपासणी करण्यात येते व आिारी बालकाींना, माताींना
सींदभामत सेवा दे ण्यात येते. मातेचे दहमोग्लोबीन, बालकाचा िन्म झाल्यापासनू एक वषामपयत
सवम तपासण्या, लसीकरण व औषधोपचार मोतत दे ण्यात येतात. गरोदर व स्तनदा माताींना
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समुपदे िन दे ण्यात येत,े िेणेकरुन माता व बाल मतृ यूचे प्रमाण कमी होण्यास यि ममळत

असून याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोिनाींमुळे सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५
मध्ये बालमतृ यू (० ते ५ वषम) चे प्रमाण प्रती हिार अनक्र
ु मे ६६७, ५५५ व ५३४ आणण माता

मतृ यूचे प्रमाण प्रती हिार अनुक्रमे ३२, २८ व ३३ पयत आले असून हे प्रमाण आणखी कमी
करण्यासाठी उपाययोिना करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे नेवाळी (ता. िल्याण, जि.ठाणे) येथे प्राथममि आरोग्य िेंद्र सुन
ु िर्याबाबत
(१५)

१९९५७ (१४-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ा

भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे नेवाळी (ता. कल्याण, जि.ठाणे)

येथील प्राथममक आरोग्य केंद्र सन २००७ पासून

बींद असल्यामुळे रूग्णाींना ननळिे येथील प्राथममक आरोग्य केंद्रात उपचाराकररता िावे लागते,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे जिल्हा पररषदे मातमत नेवाळी प्राथममक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याबाबतचा
प्रस्ताव िासनाकडे सन २००७ मध्ये पाठववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्राथममक

आरोग्य

केंद्रास

मींिुरी

ममळण्यास

ददरीं गाई

करणाऱ्या

अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली व करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२४-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
मौिे नेवाळी येथे जिल्हा पररषद ठाणे अींतगमत प्राथममक आरोग्य केंद्र मींिूर नाही. तथावप,

मौिे नेवाळी गाव ननळिे प्राथममक आरोग्य केंद्रास िोडण्यात आलेले आहे हे खरे आहे .

(२) नेवाळी प्राथममक आरोग्य केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव सन २००७ मध्ये िासनास प्राप्त
झालेला

नसून

सन

२०१३

मध्ये

प्राप्त

झाला

होता.

तथावप,

आराख यामध्ये नेवाळीचा समावेि नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

मींिूर

झालेल्या

बह
ृ त

___________

िलयु त मशवार योिनेतील मसमेंट बांधारे व त्याांचे
(१६)

२०८२८ (१४-०८-२०१५).

अवािवी अांदाि प्िाबाबत

श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

सन्माननीय िलसांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलयुत बींधाऱ्यासाठी तयार करण्यात येणारे अींदािपत्रक हे प्रतयषेतात येणाऱ्या खचामपेषेता
दीडप्ीने िास्त रकमेचे केले िाते, हे खरे आहे काय,

वव.स. १३२ (13)

(२) असल्यास, सींबींचधत ठे केदार ही कामे ममळववण्याकररता १५ ते २० ्के कमी दराींने
भरतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याचा अथम ननववदा िास्त क्रकींमतीची तयार केलेली असते, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िलयुत मिवार योिनेतील मसमें् बींधारे व तयाींचे अवािवी अींदाि पत्रक या

अयोग्य कारभाराबाबत ददनाींक ०५ मे, २०१५ रोिी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना
याबाबतचे ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या ननवेदनावर िासनाने काय कायमवाही केली आहे , वा िलय
ु त मिवार
यासारख्या महततवाकाींषेती योिनेत यापुढे कामाचे मुल्यमापन करुन कामाची प्रतयषेत क्रकींमत व

करण्यात येणारे अींदािपत्रक यामधून िासनाच्या ननधीचा योग्य पध्दतीचे ववननयोग होण्यासाठी
िासन कोणती ठोस उपाययोिना करणार आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) नाही.

(२) ४ % ते १७.७८% पयमन्त कमी दराने ननववदा प्राप्त झालेल्या आहे त.
(३) नाही.
(४) होय.
(५) ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने चौकिी करण्यासाठी सींय
ु त सममती गठीत करण्यात आली असन
ू
ननवेदनातील सवम मुद्याींबाबत चौकिी करण्याचे ननदे ि सममतीस दे ण्यात आले आहेत.
___________

िाटोल तालु यातील लघु पाटबांधारे ववभागातील बांधाऱयाांचे िाम ननिृष्ट्ट दिावचे िेल्याबाबत
(१७)

२३९६६ (१७-०८-२०१५).

डॉ.मममलांद माने (नागपरू ात्तर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लघु पा्बींधारे ववभाग का्ोल तालक
ु ा येथील लोकल से्रमध्ये ४५ बींधाऱ्याींचे काम
कोट्यवधी रुपयाने करण्यात येत असल्याने तया कामामध्ये अचधकारी व ठे केदार याींचा
सींगनमताने ननकृष् दिामचे काम केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननकृष् दिामच्या कामामुळे पाझर तलावात पाणी थाींबत नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) िलसींपदा लघु पा्बींधारे ववभागातील गुणननयींत्रक अमभयींतयानी ननकृष् दिामच्या कामाची
चौकिी केली आहे काय व चौकिीअींती काय आढळून आले,
(४) असल्यास, उत प्रकरणात सींबींचधतावर

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) व (२) नाही,

तथावप सदर तलाव पाझर तलाव नसून साठवण बींधारे आहे त. या एकूण ४८ साठवण

बींधाऱ्याींपैकी ३८ साठवण बींधाऱ्याचे काम भौनतक ष्षट्या पूणम झाले आहे . सदर साठवण

वव.स. १३२ (14)
बींधाऱ्याींत लोखींडी पाट्या ्ाकून पाणी साठवण करुन ८३६ हे ्र िेती प्रतयषेत मसींचनाखाली
आलेली आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पु्यातील डॉ.सलीम अली अभयार्यासाठी ननधीची तरतूद िर्याबाबत
(१८)

२४१०० (१२-०८-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर),

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा
िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.भािर

िाधव

श्री.राणािगिीतमसांह

(गुहागर),
पाटील

श्री.अवधूत

तटिरे

(श्रीवधवन),

(ामानाबाद),

श्री.सुरेश

लाड

(ििवत),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनम
ु ांत डोळस
(माळमशरस), श्री.शामराव ऊतव बाळासाहे ब पाटील (िराड ात्तर) :
सन्माननीय वने मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पुण्यातील

डॉ.सलीम

अली

अभयारण्यासाठी

ननधीची

तरतूद

नसणे,

अभयारण्याची

िबाबदारी स्वीकारण्यावरुन महानगरपामलका आणण वन ववभागात एकमत होत नसणे, बेसुमार

वषेत
ु े या दठकाणची िैवववववधता धोयात येण्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ च्या
ृ तोड यामळ
नतस-या आठव यात ननदिमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसराला वेळीच सींरषेतण न ददल्यास हे अभयारण्य नष् होण्याची ियता
ननमामण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तयाबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.

प्रस्तुत दठकाणी कोणतेही अभयारण्य अचधसूचचत करण्यात आलेले नाही. सदर िागा

वन ववभाग क्रकींवा महानगरपमलकेच्या ताब्यात नाही. सदर षेतेत्राचे प्रवेिद्वारािवळ पुणे

महानगरपामलकेचा कचरा डेपो व स्मिानभम
ू ी असल्यामळ
ु े तयादठकाणी सरपणासाठी क्रकरकोळ
झाडे व ताींद्याींची तोड झाली असल्याचे ननदिमनास आले आहे .

(३) उपरोत षेतेत्र वन ववभागाच्या ताब्यात दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव उपवनसींरषेतक, पुणे याींनी
जिल्हाचधकारी, पुणे याींचक
े डे सादर केला आहे . तसेच सदर दठकाणाच्या सींरषेतणाच्या ष्ष्ीने
सद्यजस्थतीत वन ववभागामातमत तेथे एका वनमिूराची ननयुती करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १३२ (15)
मौिे नाांद्रा (ता.पाचोरा, जि.िळगाांव) येथील साठवण बांधारा पा्र तलावाची आतील मभांत व
तॉरे ट मधील िांु भार गल्ली िवळील पा्र तलावाची मभांत मांिूर होणेबाबतचा ठराव
(१९)

२४३८६ (१७-०८-२०१५).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे नाींद्रा (ता.पाचोरा, जि.िळगाींव) येथील साठवण बींधारा पाझर तलावाची आतील मभींत
व तॉरे स्् मधील कींु भार बल्ली िवळील पाझर तलावाची मभींत मींिूर होणेबाबतचा ठराव माहे

सडसेंबर, २०१४ च्या सुमारास ग्रामपींचायतीने पुढील कायमवाहीकरीता सींबींचधत ववभागाकडे
पाठवूनही अद्यापपयत कोणतीच कायमवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े पररसरातील िेतकऱ्याींना अनेक समस्या ननमामण झाल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तलावाची आतील मभींत व तॉरे स्् मधील कींु भार बल्ली िवळील पाझर
तलावाची मभींत बाींधण्यासींदभामत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

नाींद्रा पाझर तलाव व नाींद्रा गाव तलावाींची दरु
ु स्ती करणेबाबत ग्रामपींचायत नाींद्रा याींनी

ददनाींक २९/१२/२०१४ रोिीचे मामसक सभेत ठराव केला आहे .

उपववभागीय अचधकारी जिल्हा पररषद, लघु मसींचन उप ववभाग, भडगाींव याींचे स्तरावरुन

नाींद्रा पाझर तलाव व नाींद्रा गाव तलावाच्या कामाचे सवेषेतण करुन दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक तयार
करण्याचे काम प्रगतीत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
परभणी जिल््यातील जिांतूर शहरातील रामा िेअर सेंटर सुुन िर्याबाबत.
(२०)

२४५४९ (१४-०८-२०१५).

आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल््यातील जिींतूर िहरातील रामा केअर सें्रच्या इमारतीचे बाींधकाम पूणम झाले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इमारतीचे काम पण
ू म झाले परीं तु तेथे आवश्यक असलेली पदे अद्याप भरण्यात
न आल्यामुळे रामा केअर सें्र सरु
ु करण्यत आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ही पदे तवररत भरण्याबाबत तेथील लोकप्रनतननधीींनी मागणी माहे तेरुवुवारी,
२०१५ मध्ये सींचालक आरोग्य मींब
े डे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ई याींचक

(४) असल्यास, यावर िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
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डॉ. दीपि सावांत (०३-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
जिींतूर,

जि.परभणी

येथील

रामा

केअर

युनन्चे

बाींधकाम

दद.१३.०३.२०१३ रोिी आरोग्य ववभागाच्या ताब्यात घेण्यात आलेली आहे .

पूणम

होऊन

इमारत

(२) अींित: खरे आहे.
रामा केअर युनन्, जिींतूर येथील मींिूर १२ पदाींपक
ै ी ७ पदे भरण्यात आली असून ५ पदे

ररत आहे त. तथावप, ग्रामीण रुणालय व रामा केअर युनन्, जिींतूर येथील उपलब्ध वैद्यकीय
अचधकारी व कममचारी याींच्यामातमत अपघातग्रस्त रुग्णाींना ताबडतोब वैद्यकीय सेवा उपलब्ध
करुन दे ण्यात येत.े
(३) हे खरे नाही.
(४) ररत पदे भरण्याबाबतची कायमवाही सुरु आहे.
___________
मौिे पांचाळा (ता.रािरु ा, जि.चांद्रपरू ) येथे लघमु सांचाई िलसांधारण रािरु ा
(२१)

ापववमाग अांतगवत पा्र तलावाचे िाम ननिृष्ट्ट दिावचे ्ाल्याबाबत

२६४१४ (१७-०९-२०१५).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे पींचाळा (ता.रािुरा ,जि.चींद्रपूर) येथे लघुमसींचाई िलसींधारण रािुरा उपववभाग अींतगमत
८० लाख ननधी खचम करुन पाझर तलावाचे

काम करण्यात आले तया कामात वपचचींग दगड

ननकृष् दिामचे असल्याचे माहे सडसेंबर, २०१४ व तया सम
ु ारास ननदम िनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, तलाव वपचीींग कामात ननकृष् दगड वापरुन चाींगला दिाम दाखववण्यासाठी लाल
व काळ्या मातीचा वापर झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाकडून तलाव ननमममती दिामची चौकिी केली आहे काय वा दोषी
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) व (२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मेरगळवाडी (ता.दौंड) येथील वन गट क्र. ४९१ येथे वन ाद्यान
(२२)

आिण वन पयवटन थळ म्हणून वविमसत िरणेबाबत

२८२४४ (२७-१०-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील

(१) मौिे मेरगळवाडी (ता.दौंड) येथील वन ग् क्र. ४९१ येथे वन उद्यान व वन पयम्न स्थळ
म्हणून ववकमसत करण्याबाबत ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.वने मींत्री याींना माहे
िून, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये वन उद्यान व वन पयम्न स्थळ योिनेसाठी िासनाने
क्रकती ननधीची तरतूद केली आहे,

(३) असल्यास, वन उद्यान / वन पयम्न स्थळ म्हणन
ू ववकमसत करणेबाबत िासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) सन २०१५-१६ कररता इको-्ुररझम (राज्य) या योिनेसाठी रु. ३५७०.०० लषेत इतया
ननधीची तरतुद करण्यात आली आहे .

(३) सदर पयम्न स्थळाचा ववकास करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना
दद.१६/०६/२०१५ रोिी प्रधान मख्
ु य वनसींरषेतक (वनबल प्रमुख) व अप्पर प्रधान मुख्य
वनसींरषेतक (अथमसींकल्प, ननयोिन व ववकास) महाराषर राज्य, नागपरू याींना दे ण्यात आल्या
आहे त. सदरहू प्रस्ताव तयार करण्याची कायमवाही उपवनसींरषेतक, पुणे याींचे स्तरावर सुरु आहे.
(४) कायमवाही सुरु असल्याने प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

शाहुवाडी तालु यातील ९ गावाांचा बतर ्ोन मध्ये समावेश िर्याबाबत
(२३)

२९०४३ (१३-०१-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सुनडिर (शाहूवाडी) :
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने

(१) िाहुवाडी तालुयातील ९ गावाींचा स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बतर झोन मध्ये समावेि
केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर गावे वन ववभागाकडून व्याघ्र प्रकल्पाकडे हस्ताींतररत होणार आहे त, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गावाींवर कोणतया िाचक अ्ी लादण्यात येणार आहे त,
(४) असल्यास, िासन या प्रकरणी कोणती कायमवाही करणार आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) उपरोत ९ गावातील षेतेत्र व्यवस्थापनासाठी कोल्हापूर वन्यिीव ववभागाकडे हस्ताींतररत
करण्यात आले आहे .

(३) बतर षेतेत्रामध्ये समाववष् करण्यात आलेल्या उपरोत ९ गावाींपैकी ८ गावाींचे तत
वनषेतेत्र समाववष् करण्यात आले आहे . सदर ८ गावाींवर कोणतयाही अ्ी लादण्याचा प्रश्न
उद््ावत

नाही. तथावप उखळु गावातील षेतेत्रात वन्यिीव सींवधमनाचे सींदभामत वन्यिीव

(सींरषेतण) अचधननयम, १९७२ च्या तरतूदी लागू होत असल्याने तयाप्रमाणे कायमवाही सुरु आहे.

(४) बतर षेतेत्रातील बाींधकामाबाबत स्थाननक सल्लागार सममतीचे सींमतीने ननयमावली करणेची
कायमवाही सरु
ु आहे .

___________

वव.स. १३२ (18)
पेंच व्याघ्र प्रिल्प नागपूर हद्दीत घुसलेल्या व्याघ्र मशिाऱयाांवर िारवाई िर्याबाबत
(२४)

२९१९७ (१३-०१-२०१६).

श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय वने

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर हद्दीत माहे मे २०१३ मध्ये वा तया दरम्यान
घुसल्याबाबतची मादहती मुख्य वन सींरषेतक पेंच व्याघ्र प्रकल्प

व्याघ्र मिकारी

नागपूर याींना दे वूनही तयाबाबत

कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची बाब ननदिमनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास चौकिीचे ननषकषम काय आहे त व तदनस
ु ार सींबींचधताींववरुध्द कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे,

(४) अदयाप कोणतीही कायमवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ामरे ड (जि.यवतमाळ) वनपरक्षे्ातील सागवान तिरीची
नोंद किरिोळ चोरी म्हणन
ू िरीत असल्याबाबत
(२५)

डॉ.सांतो

२९३४० (१३-०१-२०१६).

श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

टारते (िळमनुरी), श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरे ड (जि.यवतमाळ) वनपररषेतेत्रातील सागवान तस्करीची व्याप्ती ददवसागणणक वाढत
असून वन ववभागातील अनेक अचधकारी या तस्करीला क्रकरकोळ चोरी होत असल्याच्या
करीत असल्याबाबत
आहे काय,

नोंदी

माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे

(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणाची िासनाने ररतसर चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींचधताींवर िासनाने काय कारवाई केली
वा करणार आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास तयाची सवमसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०२-२०१६) :

(१) यवतमाळ जिल््यातील पस
म
वपरीं िी
ु द वनववभागात येणाऱ्या उमरखेड पररषेतेत्रातींगत

ननयतषेतेत्राची माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये तपासणी केली असता एकूण २७५ सागवान थ्
ु ,
नुकसानी रु.३,६८,७१९/- आढळून आले आहे . याप्रकरणी वन अचधकारी व कममचारी याींनी
सींगनमत केल्याचे आढळून आलेले नाही.
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(२), (३) व (४) चौकिी करण्यात आली आहे .
चौकिीमध्ये सदरची वषेत
ृ तोड स्थाननक व्यतीींनी केले असल्याचे ननषपन्न झाले आहे.

सदर प्रकरणी एकूण ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली. तयाींच्याववरुध्द न्ययालयात

प्रकरण दाखल करण्यींची कायमवाही सुरु आहे . याप्रकरणी रु.३.४३,९०८/- क्रकींमतीचे सागवान
लाकूड िप्त करण्यात आले आहे. तसेच घराला लागून असलेल्या

स्वरुपात रु.१२,७८७/- इतके आरोपीींकडून वसूल करण्यात आले आहेत.

मालाची नुकसान भरपाई

वनसींरषेतणाच्या कामात ननषकाळिीपणा व दल
म केल्याबद्दल सींबींचधत वनरषेतक, वपरीं िी,
ु षेत

षेतेत्र सहायक कृषणापरू वतळ
ुम व वनपररषेतेत्र अचधकारी (प्रा.), उमरखेड याींना ननलींबीत करण्यात
आले आहे.

___________
सहा राज्याांमध्ये पसरलेला पजश्चम घाट सांरक्षक्षत व सांवधधवत िर्यासाठी पयाववरणदृष्ट्टया
सांवेदनशील क्षे्ाचा नवीन मसुदा तयार िर्याबाबत
(२६)

२९५१२ (१३-०१-२०१६).

(चाांहदवली),
श्री.ियिुमार

श्री.अममन
गोरे

पटे ल

(माण),

श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.नसीम खान

(मुांबादे वी),

श्री.अ्दल
ु

श्री.अममत

सत्तार

ववलासराव

(मसल्लोड),

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

दे शमुख

श्री.सांग्राम

(लातूर

थोपटे

शहर),

(भोर) :

(१) सहा राज्याींमध्ये पसरलेला पजश्चम घा् सींरक्षषेतत व सींवचधमत करण्यासाठी केंद्रीय पयामवरण
व वन ववभागाने पयामवरणष्ष्या सींवेदनिील षेतेत्राचा नवीन मसद
ु ा प्रमसध्द केला असन
ू
तयामध्ये पुणे जिल््यातील ३३७ गावे पयामवरणष्ष्या सींवेदनिील असल्याचे स्पष् करण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत गावाींचा पयामवरणाची हानी होऊ नये यासाठी राज्य िासनाने कोणती
कायमवाही केली वा येत आहे ,
(३) अद्याप, कायमवाही करण्यात आली नसल्यास, तयामागील सवमसाधारण कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) उत ३३७ गावाींपक
ै ी २२५ गावे पजश्चम घा् परर-सींवेदनिील षेतेत्रात समाववष्
करण्याववषयी राज्य स्तरीय सममतीने सादर केलेला अहवाल सादर केला असन
ू सदर अहवाल
राज्य

िासनाने

मान्य

केला

आहे .

सदर

अहवाल

ददनाींक

०७.०९.२०१५

रोिी

पुढील

कायमवाहीसाठी केंद्र िासनास सादर करण्यात आला आहे . तयाअनष
ु ींगाने पुढील कायमवाही केंद्र
िासनामातमत होणे अमभप्रेत आहे .

___________

वव.स. १३२ (20)
नागपूर वन ववभागातील दक्षक्षण ामरे ड वन परक्षे्ात लागवड
िर्यात आलेल्या रोपवनात ्ालेला िोट्यवधीचा गैरव्यवहार

(२७)

२९५६३ (१३-०१-२०१६).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतो

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

टारते (िळमनुरी),

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) नागपूर वन ववभागातील दक्षषेतण उमरे ड वन पररषेतेत्रात लागवड करण्यात आलेल्या

रोपवनात कोट्यवधीचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महाराषर वन सेवाननवतृ त (पेन्िनसम)
असोमसएिनच्यावतीने केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत प्रश्नाची चौकिी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तयानुसार सदरील गैरव्यवहारातील आरोपीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप उत प्रश्नाबाबत कोणतीच कायमवाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०२-२०१६) :(१) होय.

(२) सदर प्रकरणी ववभागीय वन अचधकारी (दषेतता) याींच्या अध्यषेततेखाली चौकिी सममती
नेमून सखोल चौकिी करण्यात आली.

(३) चौकिी सममतीने सदर रोपवनाच्या कामामध्ये अननयममतता झाल्याचा अहवाल सादर
केलेला आहे. यामध्ये सकृत दिमनी िबाबदार असलेल्या अचधकारी/कममचारी याींचे ववरुध्द
मिस्तभींगाची कारवाई करण्यात येत आहे. सद्य:जस्थतीत िबाबदार वनषेतेत्रपाल-१, वनपाल-२,
वनरषेतक-१ याींना ननलींबीत करण्यात आले आहे . तसेच दोषी ८ अचधकारी/कममचारी याींच्याववरुध्द

दद. २४.१२.२०१५ रोिी बेला पोलीस स््े िन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर
गुन््याचा तपास चालू आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नामशि जिल््यातील िळवण वनपरक्षे्ामधील मोिभनगी वनपरमळातील ाबरे बन येथील
नग्या डोंगरासह परसरात सागाचया वक्ष
ृ ाांची तोड िुनन तिरी िर्यात येत असल्याबाबत
(२८)

३०२१० (१३-०१-२०१६).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.आमसत शेख (मालेगाांव

मध्य), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे
पजश्चम) :

(भोर), श्री.अलम शेख (मालाड

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामिक जिल््यातील कळवण वनपररषेतेत्रामधील मोकभींनगी वनपररमींळातील उबरे बन
येथील नगण्या डोंगरासह पररसरात मोा या प्रमाणात सागाच्या वषेत
ृ ाींची तोड करुन तस्करी
करण्यात येत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. १३२ (21)
(२) असल्यास, येथील साग वषेत
ृ ाची अनचधकृत तोड व तस्करी रोखण्याबाबत िासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कायमवाही केली नसल्यास होणार ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०२-२०१६) :(१) कळवण वनषेतेत्रातील उीं बरबेन कषेत २६५ मध्ये

िींगल भागाची पाहणी करीत असता आरोपी िळाऊ सरपन साग बड
ु २ तोडताींना ददसून आले.

याबाबत ददनाींक २५.८.२०१५ अन्वये वनगुन्हा िारी केला आहे . तयाींचेववरुध्द भारतीय वन
अचधननयम १९२७ अन्वये कायमवाही करण्यात आली आहे .

(२) व (३) वनषेतेत्रातील अचधकारी व वनकममचारी आपआपल्या कायमषेतेत्रातील ननयममतपणे गस्त
करुन ननयतषेतेत्राची तपासणी करतात. अवैध वषेत
ृ तोड आढळल्यास तातकाळ कायमवाही केली
िाते.

वनसींरषेतणासाठी पव
ु म भाग नामिक वनववभागात सहायक वनसींरषेतण (सींरषेतण व

अनतक्रमण ननमल
ुम न) वणी व सुरगाणा याींचे पथक कायमरत असून तयाींना गस्तीसाठी
स्वतींत्रररतया वाहन पुरववण्यात आलेले आहे.

वनसींरषेतणासाठी पुवम भाग नामिक मध्ये अचधकारी/कममचारी याींना िस्त्रात्र पुरवठा

करण्यात आलेले आहे त.
अवैध

वषेत
ृ तोडीसाठी

अनतसींवेदनिील

ननयतषेतेत्राचे

ननयतषेतेत्रावर सींरषेतणासाठी वविेष लषेत केंद्रीत केले िाते.

वगमकरण

करण्यात

येऊन

या

स्थाननक ग्रामस्थाींना िींगल तोडीपासून परावतृ त करणेसाठी ववववध योिनेअींतगमत

वनीकरण, िलसींधारण इ. कामे हाती घेऊन रोिगार उपलब्ध करुन ददलेला आहे .
___________

पजश्चम घाट परसरातून िोिण तसेच दक्षक्षण महाराष्ट्रातील ८७९ गावे वगळ्याबाबत
(२९)

३०६७५

(१३-०१-२०१६).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.ियांत पाटील (इलामपरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीत (िागल) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पजश्चम घा् पररसरातन
ू कोकण तसेच दक्षषेतण महाराषरातील

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील
८७९ गावे वगळण्यात यावी

अिी मितारस केंद्र िासनाला केली िाणार असल्याचा ननणमय मा.वनेमींत्री याींनी ददनाींक ८
सप््ें बर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी घेतलेल्या ननणमयाचे थोडयात स्वरुप
काय आहे व तयानस
ु ार पुढे कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) उत प्रश्नी अद्याप कोणतीही कायमवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची सवमसाधारण कारणे
काय आहे त तसेच सदर प्रकरणी िेकडो गावाींच्या समस्याींचा ववचार करता सदर प्रकरणी
लवकरात लवकर कायमवाही करण्यासींदभामत आतापयत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात
येत आहे ?

वव.स. १३२ (22)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) डॉ. कस्तुरीरीं गन ्याींच्या अध्यषेततेखालील उच्चस्तररय कायमग्ाने पजश्चम घा् परर-

सींवेदनिील षेतेत्र घोवषत करण्याबाबत केंद्र िासनास अहवाल सादर केला आहे , तयात
महाराषरातील २१३३ गावाींचा समावेि. तथावप राज्य स्तरीय सममतीच्या अहवालाच्या अनुषींगाने
महाराषर िासनाने तत २० % पेषेता िास्त नैसचगमक भूप्रदे ि असलेली १२५४ गावे पजश्चम
घा् परर-सींवेदनमिल षेतेत्रात समाववष् करण्याबाबत केंद्र िासनास प्रस्ताववत केले आहे .
(३) राज्य स्तरीय सममतीने सादर केलेला अहवाल ददनाींक

०७.०९.२०१५ रोिी पुढील

कायमवाहीसाठी केंद्र िासनास सादर करण्यात आला आहे . तयाअनष
ु ींगाने पढ
ु ील कायमवाही केंद्र
िासनामातमत होणे अमभप्रेत आहे .

___________
बल
ु हाणा जिल््यात ज्ञानगांगा, अांबावरवा अभयार्य आिण लोणार सरोवर
येथील वनक्षे्ात बेिायदे शीर रत्या वक्ष
ृ ाांची तोड होत असल्याबाबत

(३०)

३१९९७ (१३-०१-२०१६).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यात ञानगींगा, अींबावरवा अभयारण्य आणण लोणार सरोवर येथील वनषेतेत्रात
बेकायदे िीर ररतया वषेत
ृ ाींची तोड होत असल्याचे माहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान
ननदिमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या पाच मदहन्यात ५९ प्रकरणी वन ववभागात दप्तरी नोंदववण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या बेकायदा वषेत
तोडीसींदभामत आतापयत क्रकती िणाींना अ्क केली व
ृ
तयाींचेवर कोणतया कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे ,

(४) तसेच ही बेकायदा वषेत
ृ तोड थाींबववण्याकररता कोणती वविेष उपाययोिना केली आहे वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) माहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये ञानगींगा व अींबाबरावा

अभयारण्यात अवैध वषेत
ृ तोडीचे एकूण ५ वनगुन्हे नोंदववण्यात आले आहे. तथावप लोणार
सरोवर येथे अवैध वषेत
ृ तोडीचे कोणतेही प्रकरणी ननदिमनास आलेले नाही.

(२) माहे ऑगस््, २०१५ ते सडसेंबर, २०१५ या कालावधीत अवैध वषेत
ृ तोडीचे एकूण १७ वनगुन्हे
नोंदववण्यात आले आहे .

(३) अवैध वषेत
ृ तोडी सींदभामत एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. सदर आरोपीवर
भारतीय वन अचधननयम १९२७ चे कलम ६१, २६(१) (डी) (एत) व वन्यिीव (सींरषेतण)
अचधननयम, १९७२ कलम २७, २९,३१ नस
ु ार कायमवाही करण्यात आली आहे.

(४) अवैध वषेत
ृ तोडीवर ननयींत्रण आणण्याच्या ष्ष्ीने खालील उपाययोिना करण्यात येतात.


वन कममचाऱ्याींमातमत अभयारण्यषेतेत्रात ननयमीत व प्रभावीपणे गस्त केली िाते.



मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाकरीता वविेष व्याघ्र सींरषेतण दल मींिूर करण्यात आले आहे .

वव.स. १३२ (23)



अभयारण्य षेतेत्रातील ननयतषेतेत्राची ननयममत तपासणी करण्यात येत.े



मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पातील वनकममचाऱ्याींना वनसींरषेतणाच्या ष्ष्ीने गस्त घालण्यासाठी
वाहने पूरववण्यात आली आहे त.





१९-वपस्तुल, ३२-पींप एिन गन, वन कममचाऱ्याींना पूरववण्यात आल्या आहे त.
अभयारण्य षेतेत्रात ७५ सींरषेतण कु्ी उभारण्यात आलेल्या आहे त.

प्रकल्प षेतेत्रात ३१ तपासणी नाके असून तयाद्वारे ननयममत वाहन तपासणी करण्यात
येते.



वनसींरषेतणासाठी लोकाींना सहभाग वाढववणेकरीता ३९ ग्रामपररसर ववकास योिना
स्थापन करण्यात आल्या आहे त.



गुप्त मादहती पुरववण्याबाबत खबऱ्याींला बषेतीस दे ण्यासाठी गुप्त सेवा ननधीची तरतूद
करण्यात आली आहे .



ननररषेतण मनोरे उभारण्यात आले असून तयावर ननयममत वनकममचारी तैनात असतात.
___________

चांद्रपूर जिल््यातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाचया बतर्ोन लगत दग
ु ावपूर
डीप ए टे शन नावाने सुन
ु होणाऱया िोळसा खाणीबाबत

(३१)

३२४८५ (१३-०१-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल््यातील ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बतरझोन लगत दग
ु ामपूर डीप

एस््े िन नावाने कोळसा खाण सुरु होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ च्या नतसऱ्या
आठव यात आढळून आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर खाणीमुळे वाघासोबत इतर वन्यप्राण्याचा अचधवास धोयात येणार आहे
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभामत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले आहे व तयानुषींगाने बतर झोन लगतच्या
पररसरात उत खाणीला परवानगी नाकारण्यासींदभामत व वन्यप्राण्याींच्या अचधवासला धोका
ननमामण होणार नाही यासाठी कोणती कायमवाही करण्यात आली आहे ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) दग
ु ामपरू डीप एस्ैंिन नावाच्या

कोळसा खाणीच्या १२१.५८ हे वनषेतेत्राचा वनेततर वापर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषींगाने सदर
षेतेत्रालगत वन्यप्राण्याींच्या अचधवास असल्याने तयाबाबत भारतीय वन्यिीव सींस्था, दे हरादन
ू
याींच्याकडून Study Report मागववण्यात आला होता. केंद्र िासनाने ददनाींक १६.१२.२०१५

रोिीच्या आदे िान्वये दग
ु ामपूर डीप एस्ें िन नावाच्या कोळसा खाणीच्या १२१.५८ हे वनषेतेत्राचे
वनेततर वापर करण्यासाठी काही अ्ी व ितमच्या अधीन राहून ततवत: मान्यता प्रदान केली
आहे . सदर अ्ी व ितममध्ये भारतीय वन्यिीव सींस्थेने सुचववलेल्या उपिमन योिनाींची

वव.स. १३२ (24)
अींमलबिावणी करणे तसेच वाघ व इतर वन्यिीवाींच्या सींरषेतण व सींवधमनासाठी प्रकल्प
रकमेच्या २ ्के रकम व्याघ्र सींवधमन प्रनतषठानाकडे िमा करणे ्या अ्ीींचा समावेि आहे.
__________
िोल्हापूर जिल््यातील चांदगड, गडहहांग्लि व आिरा परसरात पा्याअभावी
व्य प्रा्याांनी गावातील वपिाांचे मोठया प्रमाणात नुिसान िेल्याबाबत

(३२)

३२५५५ (१३-०१-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

वने मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील चींदगड, गडदहींग्लि व आिरा पररसरात पाण्याअभावी वन्य

प्राण्याींनी गावाच्या ददिेने येऊन वपकाींचे मोा या प्रमाणात नक
ु सान केल्याचे माहे ऑगस््,
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास आले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रकरणी िासनामातमत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषम काय आहे त व तद् नस
ु ार नुकसानग्रस्त िेतकऱ्याींना आचथमक
मदत दे णेबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) कोल्हापूर जिल््यातील आिरा,
गडदहींग्लि व चींदगड पररसरात पाण्याची उपलब्धता नसल्याने पाण्याअभावी वन्य प्राण्याींनी

गावाच्या ददिेने येऊन वपकाींचे मोा या प्रमाणात नक
ु सान केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
वा तयादरम्यान ननदिमनास आलेले नाही.

तथावप वन्यप्राण्याींनी िेतवपकाींचे नुकसान केलेल्या १०२ प्रकरणात प्रचमलत िासन

ननणमयान्वये नक
ु सानग्रस्त िेतकऱ्याींना िेतवपकाींच्या नुकसानीपो्ी रु. ४,२९,५८९/- इतकी
रकम नुकसान भरपाई म्हणून माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये अदा करण्यात आली आहे .
___________

ेरां गाबाद जिल्हयातील रे ल्वे टे शनचया पाकिवगमधील वक्ष
ृ तोडीमुळे
्ालेल्या ननष्ट्पाप पक्षाांचया मत्ृ यब
ू ाबत

(३३)

३३२१६ (१३-०१-२०१६).

श्री.अ्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील रे ल्वे स््े िनच्या पाक्रकमगमधील वषेत
ृ तोडीमुळे झालेल्या ननषपाप
पषेताींच्या मतृ यूप्रकरणी वन ववभागाने वन्य िीव अचधननयमानुसार गन्
ु हा दाखल केला असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. १३२ (25)
(२) असल्यास, वषेत
ृ तोड अणण पक्ष्याींच्या मतृ यूस िबाबदार असणाऱ्या सींबींचधताींवर िासनाने
काय कायमवाही केली

वा करणार आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास तयाची सवमसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) वन्यिीव (सींरषेतण) अचधननयम, १९७२ चे कलम ९ अन्वये सदर प्रकरणी ४
आरोपीववरुध्द

गन्
ु हा

नोंदववण्यात

आला

आहे.

तयापैकी

तीन

आरोपीींना

अ्क

करुन

न्यायालयात हिर केले असता तयाींना न्यायालयाने एमसीआर मींिूर केला आहे . चौर्थया
आरोपीने तरार राहून अ्कपूवम िाममन घेतला आहे . सींबींचधताींववरुध्द मा. न्यायालयात ददनाींक
२५.०१.२०१६ रोिी तक्रारपत्र (Complaint) दाखल करण्यात आले आहे .
___________
म्है समाळ दौलताबाद (ता.खुलताबाद, जि.ेरां गाबाद) येथील वन ववभागात
वनसममतीचया नावाखाली पयवटिाांची होणारी लुट थाांबवव्याबाबत

(३४)

३३२१९ (१३-०१-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

श्री.अ्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
ु

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म्है समाळ दौलताबाद (ता.खल
ु ताबाद, जि.औरीं गाबाद) येथे वन ववभागात लाखो रुपये खचम
करुन येणाऱ्या पयम्काींसाठी खेळणी सादहतय उद्यानासह तारा कींपाऊींड व िेड लावन
ू तयार

केले परीं तु या दठकाणी सुववधा उपलब्ध नसल्याने पयम्काींची वनसममतीकडून लु् होत
असल्याचे माहे मे, २०१५ दरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील वनसममतीच्या नावाखाली पयम्काींची होणारी लु् थाींबववण्याबाबत
िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कायमवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

म्है समाळ व दौलताबाद येथील उद्यानात पयम्काींच्या सोईच्या ष्ष्ीकोणातन
ू पॅगोडा

बाींधणे, एमएस अींरुवेला बाींधणे, ननररषेतण मनोरा उभारणे, पेव्हर ब्लॉक बसववणे, वनउद्यानात
लहान मुलाींसाठी खेळणी बसववणे इ. कामे करण्यात आली असून ्या सुववधा कायामन्वीत
आहे त.

पयम्काींसाठी वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. उपहारगह
ृ तसेच मदहला व पुरुषाींसाठी

वेगवेगळे स्वच्छतागह
ृ कायामजन्वत आहे . सींयुत वन व्यवस्थापन सममतीकडून प्रनत व्यती
ननयमानस
ु ार िल्
ु क आकारण्यात येत असन
ू , प्राप्त रकम हे सममतीचे ववकास ननधी

खातयामध्ये िमा करण्यात येत.े वन सममतीच्या नावाखाली पयम्काींची लु् होत असल्याची
कोणतीही तक्रार मे, २०१५ ररम्यान प्राप्त झालेली नाही.

वव.स. १३२ (26)
(२) व (३) सींयुत वनव्यवस्थापन सममतीच्या नावाखाली पयम्काींची लु् होते असे आढळून
आलेले नाही. तयामुळे कायमवाहीचा प्रश्न उपजस्थत होत नाही.
___________

राज्यात वाघाांचे सांरक्षण आिण थलाांतराबाबत वन ववभाग ादासीन असल्याबाबत
(३५)

३३४३७ (१३-०१-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाघाींचे सींरषेतण आणण स्थलाींतराबाबत वन ववभाग उदासीन असल्याचे माहे िल
ु ,ै
२०१५ दरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवेगाव नागणझरा व्याघ्र प्रकल्पात २ वषामत ५ वाघाींनी केलेले स्थलाींतर
स्वयींमसेवी कायमकतयाच्या सतकमतेमुळे लषेतात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने व्याघ्र सुरषेता आणण स्थलाींतर याबाबत काही उपाययोिना केल्या
आहे त काय,

(४) अद्याप कायमवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.

वाघाींची तयाींचे षेतेत्राकररता व इतर नैसचगमक बाबी करीता स्थलाींतर होणे हा एक

ननसगमक्रम आहे . तयानुसार सन २०१२ पासून नवेगाींव-नागणझरा व्याघ्र प्रकल्पातन
ू ५ वाघ
स्थलाींतरीत झाले आहे त.
(३)

वाघाींच्या

सुरक्षषेतततेच्या

अनुषींगाने

नवेगाव-नागणझरा

व्याघ्र

प्रकल्पात

खालीलप्रमाणे

उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त.




प्रकल्प षेतेत्राकरीता वविेष व्याघ्र सींरषेतण दल मींिूर करण्यात आले आहे .
महतवाच्या दठकाणी ५६ सींरषेतण कुट्या उभारण्यात आल्या आहे त.
सींरषेतण कुट्याींवर २४ तास वनकममचारी तैनात असतात.



२४ तास िबनतारी सींदेि यींत्रणा कायमरत आहे.



१७ बेसस््े िन व ५६ वॉकी्ॉकीचा उपयोग करुन सींदेि दे वाणघेवाणीचे िाळे ननमामण
करण्यात आले आहे .



वन सींरषेतणाची कामे करताींना अचधकारी/वन कममचाऱ्याींना स्वयीं सींरषेतणाच्याष्ष्ीने ८
वपस्तोल उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले आहे त.



१-अचधकारी व ६ वनकममचाऱ्याींना गोळीबार उिळणी प्रमिषेतण जिल्हा पोलीस अचधषेतक,
गोंददया याींचम
े ातमत दे ण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १३२ (27)
पाठगाव (ता.भुदरगड, जि.िोल्हापरू ) येथील नवीन पाणी योिनेतील
पाईप लाईनचे खोदिाम वन खात्याचया हद्दीतून िेल्याबाबत

(३६)

३४४४० (२१-१२-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाठगाव (ता.भद
ु रगड,जि.कोल्हापरू ) येथील ग्रामपींचायतीने नवीन पाणी परु वठा योिनेतील
पाईप लाईनचे खोदकाम वन खातयाच्या हद्दीतून केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामपींचायत पाठगाव याींनी पाईप लाईन खोदकाम करताना वन खातयाची
परवानगी न घेतल्यामुळे प्रादे मिक वन सींरषेतक, कोल्हापूर याींनी वन खातयाचे ४ कममचारी व
अचधकारी याींचे ननलींबन केले, हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, गावाच्या गरिेनस
ु ार आपवादातमक जस्थतीत पाईप लाईन वन खातयाच्या
हद्दीतून िात असल्यास िासनाने वन कायद्यामध्ये

मिचथलता आणण्याबाबत कोणती

कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सध
ु ीर

मन
ु गांटीवार

(०१-०३-२०१६)

:(१)

व

(२)

ग्रामपींचायत

पा्गाींव,

ता.भद
ु रगड

जि.कोल्हापूर याींनी कडगाींव वनषेतेत्राींतगमत वनषेतेत्रामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनेंमातमत
पाईप लाईनचे काम वन खातयाची परवानगी न घेता केले आहे . सदर प्रकरणी कतमव्यामध्ये

कसूर केल्यामळ
ु े वन खातयाचे ४ कममचारी व अचधकारी याींचे ननलींबन केले असून, तयाींची
ववभागीय चोकिी चालू आहे .

(३) केंद्र िासनाने दद. १३/०२/२०१४ रोिीच्या मागमदिमक सच
ू नेनुसार वन (सींवधमन) अचधननयम,

१९८० अींतगमत काही अ्ीींच्या अधीन राहून िासकीय यींत्रणेद्वारे केल्या िाणाऱ्या वपण्याच्या
पाण्याच्या पुरवठा व पाण्याच्या पाईपलाईनसाठी १ हे ्र पयत वनिममन वळती करण्याचे
अचधकार राज्य िासनाला ददले आहे त. तयामुळे प्रकल्प यींत्रणेने वन (सींवधमन) अचधननयम,
१९८० मधील तरतुदीनस
ु ार प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ििवत (जि.अहमदनगर) येथील माळहोि पक्षी अभयार्यातील खािगी
(३७)

क्षे्ातील िममनीची खरे दी ववक्री िर्याचया ननणवयाबाबत

३४४८० (१३-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

किमत (जि.अहमदनगर) येथील माळढोक पषेती, अभयारण्यातील खािगी षेतेत्रातील

िममनीची खरे दी ववक्री करण्याचा ननणमय िासनाने माहे िल
ु ,ै २०१५ च्या पदहल्या आठव यात
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयानुसार आतापयत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १३२ (28)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२) व (३) माळढोक अभयारण्याच्या पन
ु रम चनेस राषरीय वन्यिीव मींडळाच्या स्थायी सममतीने
मान्यता ददली असन
ीं ाने सध
ू तया अनष
ु ग
ु ारीत अचधसच
ू ना िारी करण्याची कायमवाही िासन
स्तरावर चालू आहे . पुनरम चचत अभयारण्यात तत ४८०.२९ हे ्र खािगी षेतेत्राचा समावेि

असून तयाच्या सींपादनाची कायमवाही झालेली आहे. सदर अचधसूचना िारी झाल्यावर खािगी
िममनीववषयक बाबीींवर वन्यिीव (सींरषेतण) अचधननयमाच्या तरतूदी आकृष् होणार नाहीत.
___________
टाळां बा िेरवडे (ता.िुडाळ, जि.मसांधुदग
ु )व येथे मोठे पाटबांधारे
प्रिल्पाचे िाम व वन िममनी सांपाहदत िर्याबाबत

(३८)

३४६०५ (१३-०१-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाळीं बा केरवडे (ता.कुडाळ, जि.मसींधद
ु ग
ु )म येथे मोा या पा्बींधारे प्रकल्पाचे कामास केंद्रीय
िल आयोगाची व वन िममनी सींपाददत करण्याकररता वन ववभागाने राज्य िासनास आपला
अहवाल सादर केला आहे काय,
(२) असल्यास, उत अहवालातील मितारिी काय आहे त, तदनुसार उत प्रकल्पास प्रतयषेतात
केव्हापासन
ू सरु वात होणार आहे ,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्प सुरू न होण्यामागची कारणे काय आहेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१६) :(१) व (२) प्रधान मुख्य वनसींरषेतक (वनबल प्रमुख),

महाराषर राज्य, नागपूर याींनी ्ाळीं बा प्रकल्पाकररता वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० अींतगमत
६२३.३१८ हे . वनिममन वळतीकरणाचा प्रस्ताव नामींिरू ीच्या मितारिीसह दद.१६/०७/२०१३
रोिीचे पत्रान्वये राज्य िासनास सादर केला होता. तथावप, ्ाळीं बा प्रकल्पाचे वनषेतेत्र पजश्चम
घा्ातील अतयींत सींवेदनिील षेतेत्र असन
ू , तयाचा पयामवरण सींवेदनिील षेतेत्रामध्ये समावेि आहे .

सदर प्रकल्पामळ
ु े मोा या प्रमाणावर पयामवरणाचा ऱ्हास होणार असल्याने सदरचा प्रस्ताव केंद्र
िासनास मितारस न करण्याचा ननणमय दद.२३/०१/२०१४ रोिीचे पत्रान्वये घेतला आहे.

िलसींपदा ववभागाने सदर प्रस्तावाबाबत पुनववमचार करण्याबाबत ववनींती केली आहे .

तयास अनुसरुन मा.मींत्री (वने) याींचे अध्यषेततेखाली मा.मींत्री (िलसींपदा) याींचे उपजस्थतीत वन

ववभाग व िलसींपदा ववभागातील सींबींचधत अचधकारी याींची सींयुत बैठक घेण्याचे प्रस्ताववत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे धनोडी (ता.वुनड, जि.अमरावती) येथील वनाद्यानाचया
(३९)

िामाचा दिाव ननिृष्ट्ट असल्याबाबत

३४९०४ (१३-०१-२०१६).

(मुांबादे वी) :

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १३२ (29)
(१) मौिे धनोडी (ता.वरुड, जि.अमरावती) येथील साडेबारा एकर िममनीवर आकषमक
वनउद्यान साकारत असून सदरहू वनउद्यानाच्या कींु पण मभींतीचे बाींधकाम पूणम झाले असून या
वनउद्यानाच्या कामाचा दिाम ननकृष् असल्याची तक्रार आर.्ी.आय कायमकते श्री.हे मींत दे िमख
ु
याींनी सींबींचधताींकडे केल्याचे माहे , ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिमनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर बाींधकामाचे कुठलेही मोिमाप न करता तसेच मोिमाप पुस्तीकेत न

नोंदववता दे यके प्रदान करण्यात आले व असा अहवाल उपवन अमभयींता, अमरावती वनवतृ त
याींनी उपवनसींरषेतक, अमरावती याींना पाठववला आहे तरी िासन तवरीत चौकिी करुन
आवश्यक कायमवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) मौिे धनोडी (ता.वरुड, जिल्हा अमरावती) येथील
वनषेतेत्रावर उभारण्यात येत असलेल्या ननसगम पयम्न कामाअींतगमत चेनमलींग तेजन्सींगचे काम

ववदहत मापदीं डनुसार झाले नसल्याबाबत श्री. हे मींत दे िमख
ु , वरुड याींनी ददनाींक ३१/१२/२०१४
रोिी अमरावती वनववभागाकडे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे.

(२) सदरहू तक्रारीच्या अनुषींगाने उपवन अमभयींता, अमरावती याींनी सदर कामाची पाहणी केली
असन
ू , तयाींनी सादर केलेल्या अहवालानस
ु ार सींबींचधत कींत्रा्दाराने चेनमलींग तेजन्सींगचे काम
तसेच या कामासाठीचे सादहतय ववदहत मापदीं डानुसार वापरले नसल्याचे ननदिमनास आले आहे .

प्रतयषेत झालेल्या कामाचे मोिमापानुसार उत कींत्रा्दारास रकम अदा करण्यात आली

असून, अमरावती वनवतृ तापूरता सदर कींत्रा्दारास काळ्या यादीत ्ाकण्याची कायमवाही
करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सेलू तालु यातील (जि.वधाव) बोर व्याघ्र प्रिल्पातील वानघणीचे दोन बछडे बेपत्ता असल्याबाबत
(४०)

३५१६३ (१३-०१-२०१६).

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी

(१) वधाम जिल्हयातील सेलू ताल
ु यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पातील कॅ्ररना नामे वानघणीच्या
आठ मदहन्याींच्या चार बछडयाींपैकी दोन बछडे गत एका मदहन्यापासून वनववभागाच्या

अचधकारी व कममचा-याींना ददसले नाहीत परीं तु व्याघ्र प्रकल्पाचे अचधकारी वानघणीसोबत तीन
बछडे असल्याचे साींगत असल्याचे

माहे सप््ें बर २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिमनास आले

आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, सदर दोन बछडयाींची मिकार झाली की अन्य कारणाने तयाींचा मुतयु झाला

अिी मभती वतमवली िात आहे परीं तु व्याघ्र प्रकल्पाचे अचधकारी मात्र तो बछडा िींगलातच
इतरत्र हरववला असावा असा अींदाि लावून वेळ मारुन नेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १३२ (30)
(३) असल्यास, दीड वषामपूवम राममींदीर पररसरात पयम्काींना ननयममत दिमन दे णारा वयस्क वाघ

एकाएकी गायब झालेल्या वाघाचे मिका-याकडून वा िेतक-याींनी िेताच्या कींु पणात लावलेल्या
वीि तारातील जिवींत ववद्यत
ु प्रवाहाने ठार झाला असावा अिी दा् ियता वतमवली गेली
होती, व्याघ्र गणनेतही तो वाघ कधीच ददसला नाही तरी कायमचा गायब झालेला वाघ व्याघ्र

प्रकल्पाच्या अचधका-याींना ददसला होता असा दावा कररत ते प्रकरण दडपले गेले होते, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िासनातते व्याघ्र प्रकल्पासाठी को्यवधी रुपयाींचा खचम होत असूनही
वाघाींच्याच सरु षेतेचा मद्द
ु ा ऐरणीवर येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची वररषठ पातळीवरुन चौकिी करुन दोषी अचधका-याींवर िासनाने
कोणती कडक कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, याबाबत ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

डाांगराव (ता.दे वरी) येथील नवेगाव नाग्ीरा वपांताबर टोला गेट व्याघ्र राखीव
(४१)

क्षे् येथे सुववधा नसल्यामळ
ु े पयवटिाांची सांख्या िमी ्ाल्याबाबत

३५४०८ (१३-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.सांिय परु ाम (आमगाव) :

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील

डाींगराव (ता.दे वरी) येथील नवेगाव नागझीरा वपींताबर ्ोला गे् व्याघ्र राखीव षेतेत्र येथील

पयम्नस्थळी पाण्याची सोय नसन
ू रस्तयाींना ख डे असल्यामुळे येथे पयम्काींची भे् दे ण्याची
सींख्या कमी झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयामुळे तेथील पयम्नावर अवलींबून असलेलेल युवकाींना रोिगाराींची सींधी
ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) असल्यास, तयाचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

डोंगरगाींव . ता. दे वरी येथील नवेगाींव-नागणझरा वपताींबर्ोला गे् व्याघ्र राखीव षेतेत्र येथील

पयम्न स्थळी वपण्याच्या पाण्याची सोय आहे . तसेच सन २०१५-१६ जिल्हा वावषमक योिनाींतगमत
सदर पयम्न स्थळी ववींधन ववहीर खोदणे व सोलर सबममसबल पींप बसववणे प्रस्ताववत आहे .
तसेच डोंगरगाींव वनपररषेतेत्राअींतगमत ५१.५० क्रक.मी. रस्तयावर मुरुम ्ाकून रस्तादरु
ु स्तीचे काम
प्रस्ताववत आहे .

(२) स्थाननक युवकाींना रोिगाराची सींधी म्हणून वपींताबर्ोला गे्वर पयम्काींना क्रतरतीवर
नेण्यासाठी ९ युवकाींना गाईडची कामे दे ण्यात आलेली आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १३२ (31)
पुणे जिल््यात ननसगव ननवावचन िेंद्र ाभाुनन त्यात सतन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी
प्रिाती ठे व्याची बाब शासनाचया ववचाराधीन असल्याबाबत

(४२)

३५४२१ (१३-०१-२०१६).

श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती), श्री.मभमराव तापिीर

(खडिवासला), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.िगदीश
मुळीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल््यात ननसगम ननवामचन केंद्र उभारुन तयात सस्तन प्राणी, पषेती, सरप्णारे प्राणी
प्रिाती ठे वण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन बाबीवरील िासनाचा ववचार पण
ू म झाला आहे काय,

(३) असल्यास, तयानुसार िासनाने आतापयत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रावेर (जि.िळगाांव) येथील सातपड
ु ा पववत येथे मोठया प्रमाणात होत असलेली अवैध वक्ष
ृ तोड
(४३)

३६०८१ (१३-०१-२०१६).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) रावेर (जि.िळगाींव) येथील सातपुडा पवमत येथे मोठया प्रमाणात अवैध वषेत
ृ तोड झाली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास अवैध वषेत
ृ तोड करणा-याींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) सदर पररसरात वषेत
ृ लागवड करण्यासाठी िासानाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२) रावेर (जि.िळगाव) येथील सातपुडा पवमत येथे मोा या प्रमाणात अवैध वषेत
ृ तोड झालेली
नसल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) व (४) पाल वनषेतेत्रात सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या दोन वषामत ममळून एकूण ८०.२८ हे

षेतेत्रावर वषेत
ृ लागवड करण्यात आली आहे. तसेच ५० हे . षेतेत्रावर सलग समतल चर घेऊन
तयावर गवताची पेरणी करण्यात आलेली आहे .

___________

वव.स. १३२ (32)
नागपुर शहरातील सेममनरी हहल्स येथे वन िोठडी सुुन िरणेबाबत
(४४)

३६२८९ (१३-०१-२०१६).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर ात्तर) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर िहर सेममनार दहल्स येथील वन ववभागाची वन कोठडी मागील एक वषामपासून
अद्ययावत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन आरोपीींना सींबींचधत पोलीस स््े िनच्या कोठडीत ठे वले िात आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, वन कोठडी तातडीने सुरु करण्याकररता िासनाची योिना आहे काय,

(४) असल्यास, लाखो रुपये खचम करुन वन ववभागाने वन कोठडी सेममनार दहल्स नागपूर येथे
तयार आहे तया कोठडीचा उपयोग िासन करणार आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) नागपूर िहर मसमेनरी दहल्स येथील वन
ववभागाच्या वन कोठडीचे बाींधकाम पूणम झाले आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) िासन योिनेनुसार वन गुन््यात पकडण्यात आलेल्या आरोपीींना ताब्यात
ठे वण्याकररता वनवतृ त स्तरावर वन कोठडी उभारण्यात आलेली आहे . सदरहू वन कोठडीचा
वापर िासन करणार आहे .

(५) सदरहू वन कोठडीच्या ववद्यत
ु परु वठा कामासाठी सावमिननक बाींधकाम ववभाग नागपरू
याींचेकडे आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असन
ू , ववद्युत पुरवठा तातडीने सुरु
करण्यासाठी तयाींच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .

___________

मौिे रातळ (ता.िाफ्राबाद, जि.िालना) येथील थाननि शेतिऱयाांचे रोही िातीचया
व्यप्रा्यामळ
ु े शेतीवपिाचे नुिसान होत असल्याबाबत
(४५)

३६६७१ (१३-०१-२०१६).

श्री.सांतो

दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

मौिे रास्तळ (ता.िाफ्राबाद, जि.िालना) येथील स्थाननक िेतकऱ्याींनी रोही िातीच्या

वन्यप्राण्यामळ
ु े िेतीवपकाचे नक
ु सान होत असल्याबाबतच्या तक्रारी माहे िुन व िुलै २०१५
मध्ये वा तयादरम्यान वनषेतेत्र परररषेतण अचधकारी िालना याींना ददल्या आहे त, हे खरे आहे
काय
(२) असल्यास, प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने वन ववभागाकडून कोणती कायमवाही करण्यात आली
वा करण्यात येत आहे ,

उत प्रकरणी रोही िनावराींमुळे िेतीवपकाींचे नुकसान झालेल्या

िेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत िासनाची भुममका काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. १३२ (33)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२) वन्यप्राण्याींद्वारे िेतवपकाींचे नुकसान झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर तातकाळ प्रचमलत
िासन ननणमयान्वये कायमवाही करण्यात येऊन सींबींनघत नक
ु सानग्रस्त िेतकऱ्याींस नक
ु सान
भरपाई अदा करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे गणेवाडी (ता.पाटण, जि.सातारा) येथील वनखात्याचया हद्दीतन
ू
(४६)

रता िर्यास वन खात्याची परवानगी ममळ्याबाबत

३६८४८ (१३-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे

गणेवाडी

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

(ता.पा्ण,

जि.सातारा) यादठकाणी

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

िाण्यास

मौिे

ठोमसे

येथील

वनखातयाच्या सव्हे नीं ५५० मध्ये वनहद्द असल्याने या गाींवास िाण्यास रस्तयाचे काम करता
येत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत गावातील वनखातयाच्या हद्दीतून रस्ता करण्यास वन खातयाची परवानगी
ममळावी याकरीता सींबींचधत गावाींतील ग्रामस्थाींनी प्रस्ताव सादर करुन राज्य िासनाकडे मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िासनाच्या वनववभागाने या प्रस्तावास मान्यता दे वून सदरचा रस्ता पुणम
करण्याकररता परवानगी ददली आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने परवानगी दे णेबाबत कोणता ननणमय घेतला आहे ,

अद्यापही ननणमय

घेतला नसल्यास ननणमय न घेण्याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) वनिममनीतून रस्तयाच्या

बाींधकामासाठी वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० अींतगमत ररतसर प्रस्ताव पाठवून केंद्र
िासनाच्या पूवम परवानगीने रस्तयाचे बाींधकामासाठी तरतूद आहे . अथवा रस्तयासाठी १.०० हे .
पेषेता कमी वन िमीनीची मागणी असल्यास तयाकररता अनस
ु चू चत िमाती व इतर पारीं पाररक

वन ननवासी (वनहकाची मान्यता) अचधननयम, २००६ व २००८ नुसार प्रस्ताव सादर करुन पूवम
परवानगीने घेता येते.

मा.श्री.िुभूराि दे साई, ववधानसभा सदस्य याींनी सदर रस्तयाचे बाींधकामासाठी परवानगी

दे ण्याबाबत ववनींती केली आहे. ग्रामस्थाकडून परवानगी ममळणेसाठीचा प्रस्ताव अद्याप सादर
झालेला नाही.

वनषेतेत्रपाल, पा्ण याींनी ददनाींक ०२/०६/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये सदरचा रस्ता ज्या
यींत्रणेकडून करण्याचे प्रस्ताववत आहे . तया यींत्रणेमातमत अनुसूचचत िमाती व इतर पारीं पाररक

वन ननवासी (वनहकाची मान्यता) अचधननयम, २००६ व २००८ नुसार प्रस्ताव ववदहत मागे

सादर करण्याबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत ठोमसे याींना कळववले आहे . तथावप, प्रस्ताव
अद्यापही अप्राप्त आहे .
___________

वव.स. १३२ (34)
यवतमाळ जिल््यातील सावळी सदोबा येथील घनदाट िांगलात
परप व सागवान वक्ष
ृ ाांची िेलेली वक्ष
ृ तोड
(४७)

३६८४९ (१३-०१-२०१६).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) यवतमाळ जिल््यातील सावळी सदोबा येथील घनदा् िींगलात तब्बल १५० पररपव
सागवान वषेत
ृ ाींची वषेत
ृ तोड करुन मराठवा यात ददनाींक १२ ऑ्ोबर, २०१५ रोिी पाठववले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वनववभागाने माहुर वनपररषेतेत्रात काही ददवसाींपुवम धाड घातली होती, हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उत प्रकरणी सखोल चौकिी करुन अवैध वषेत
ृ तोड करणा-याींना अ्क करुन
तयाींच्यावर कायमवाही करण्यात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०२-२०१६) :(१) यवतमाळ जिल््यातील सवळी सदोबा येथील
घनदा् िींगलात १५० पररपव
१२.१०.२०१५

रोिी

नेल्याची

सागवान वषेत
ृ ाींची

घ्ना

घडल्याने

वषेत
ृ तोड करुन

ननदिमनास

आले

मराठव यात ददनाींक

नाही.

तथावप,

ददनाींक

१८.१०.२०१५ रोिी माहूर वनपररषेतेत्रातील वडसा, पडसा व गोकुळ (गोंडेगाव) या गावात धाडी
्ाकण्यात आल्या.
(२), (३) व (४) सदर धाडीमध्ये ३ आरोपी व १३१ नग माल िप्त करण्यात आला. चौकिी
मध्ये आणखी ४ आरोपीींची नावे ननषपन्न झाल्यामुळे ददनाींक २९.१०.२०१५ रोिी मौिा राणी
धानोरा येथील ४ आरोपीींना पकडून तयाींना न्यायालयामध्ये हिर करण्यात आले. अिा प्रकारे
एकूण ७ आरोपीींवर कायमवाही करण्यात आलेली आहे.

___________

भोिरदन (जि.िालना) तालु यातील हसनाबाद परसरात अवैध वक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत
(४८)

३९२१६ (१३-०१-२०१६).

श्री.सांतो

दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) भोकरदन (जि.िालना) तालुयातील हसनाबाद पररसरात मोठयाप्रमाण अवैध वषेत
ृ तोड होत
असल्याचे

माहे नोव्हें बर २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात वा तयासुमारास ननदिमनास आले

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद व मसल्लोड पररसरातील ठे केदार पररसरात येवन
ू अवैध वषेत
ृ तोड
करीत असल्याच्या तक्रारी स्थाननक ग्रामस्थाींनी सींबींधीत वनववभागाकडे अनेकवेळा करण्यात
येवूनही अद्यापपयत कोणतीही कायमवाही झालेली नाही हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
तयानुसार िासनाने पुढे कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. १३२ (35)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) तक्रारी प्राप्त झालेल्या नसल्याने चौकिीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ताजम्हणी ते सणसवाडी परसरात दरव ी गाडी खाली धचरडून
हिारो व्य प्रा्याचा मत्ृ यू होत असल्याबाबत

(४९)

३९४१७ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तग्यस
ुम न महाववद्यालयाच्या (पुणे) पयामवरण िाखेत मिकणाऱ्या ववद्यार्थयाने, ताजम्हणी

घा्ातील (पण
ु े) वन्य प्राण्याींचे अपघात, याबाबत गेले वषमभर केलेल्या सवेषेतणात ताजम्हणी ते
सणसवाडी, या २१ क्रकमी च्या पररसरात दरवषम गाडी खाली चचरडून हिारो वन्य प्राण्याचा
मतृ यू होत असल्याचे ननदिमनास आले आहे. हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अपघातामध्ये दम
ु मळ िातीच्या सापासह, िेकरु, रानमाींिर व सवमचधक
सरप्णाऱ्या प्राण्याचे मतृ यू झाले असून, यामध्ये सापाचे प्रमाण िास्त आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने अचधक चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकषम काय आहे त व तयानुसार वन्यप्राण्याींचे अपघाती मतृ यू
रोखण्याच्या ष्ष्ीने तयाींचे सींरषेतण करण्याच्या ष्ष्ीने, कोणती प्रभावी उपाययोिना केली आहे
वा करण्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) तग्यस
ुम न महाववद्यालयाच्या (पुणे) पयामवरण िाखेत
मिकरणाऱ्या अननि सुरेि परदे िी या ववद्यार्थयाने, ताजम्हणी घा्ातील (पुणे) वन्य प्राण्याींचे

अपघात याबाबत गेले वषमभर केलेल्या सवेषेतणात ताजम्हणी ते सणसवाडी, या २१ क्रक.मी. च्या
पररसरात २१७ सापाींचा अपघाती मतृ यू झाल्याबाबत ननरीषेतण नोंदववले आहे .

(२) प्रस्तुत ननरीषेतण अहवालाचे अवलोकन करता सदर अ्यास सरप्णाऱ्या प्राण्याींबाबत
असून मत
ृ प्राण्याींमध्ये सवमच साप असल्याचे ननदिमनास आले आहे .

(३) व (४) सदर वन्यप्राण्याींचे मतृ यू पावसाळ्यात व मुख्यतवे रात्रीच्या वेळी झाल्याचे आढळून

आले आहे त. ताजम्हणी घा्पररसरात वन्यप्राण्याींच अपघाती मतृ यू रोखण्याच्या ष्ष्ीने तसेच
सींरषेतणाच्या ष्ष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहे त.


ताजम्हणी घा्ात वनकममचाऱ्याींकडून ननयममत गस्त घालण्यात येत.े



घा् मागामवर वन्यिीवाींची मादहती दे णारे मादहती तलक लावण्यात आलेले आहे त.



घा् रस्तयात वाहनाींची वेगमयामदा पाळावी तयासाठी तेथे रबरी स्पीड रुवेकर बसववणे
प्रस्ताववत आहे .



वाहनाींनी वेगमयामदा पाळवी यासाठी सूचना तलक लावण्याची कायमवाही सुरु आहे.
___________

वव.स. १३२ (36)
राज्यातील ताडोबा, पेंच, मेळघाट, नागि्रा व स्याद्री या
व्याघ्र प्रिल्पातील ५० वाघाांचया मशिारीबाबत
(५०)

३९४२८ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेंच, ताडोबा, मेळघा् आदी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघाींच्या मिकार प्रकरणाींचा तपास दोन
वषामपूवम सीबीआयकडे सोपववण्यात आल्यानींतर याप्रकरणी अ्केत असलेले मध्यप्रदे िातील

क्नी भागातील, वाघ तस्काराींची चौकिी माहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान केली असता,
तयाींनी ताडोबा, पेंच, मेळघा्, नागणझरा व स्याद्री या व्याघ्र प्रकल्पातील ५० वाघाींची मिकार
केल्याचे ननदिमनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी व्याघ्र प्रकल्पाच्या षेतेत्रात कायमरत असलेली एनिीओचा सींबींध असून
तयाींचे ददल्ली कनेिन असल्याचेही ननदिमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी अचधक चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तयानुसार याप्रकरणी सींबींचधताींवर कोणती
कारवाई केली आहे व मिकाऱ्याींना प्रनतबींध करण्याच्या ष्ष्ीने कोणती प्रनतबींधातमक कायमवाही
केली आहे वा करण्यात येणार आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

(४) िासन व एन.्ी.सी. ए. याींचे कडुन प्राप्त होणाऱ्या सच
ु ना व मागमदिमन सच
ु नाचे अनष
ु ींगाने
वन्यप्राण्याींची अवैध मिकार होऊ नये व सींरषेतणात ष्ष्ीकोनातून खालीलप्रमाणे उपाययोिना
केलेल्या आहे त.


व्याघ्र प्रकल्प षेतेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायामजन्वत आहे .



िींगलात आवश्यक तया दठकाणी सींरषेतण मनोरे उभारलेले आहे त.



सींपण
ू म सींरक्षषेतत षेतेत्रात सींरषेतण कु्याींची उभारणी केली असन
ू , या दठकाणी २४ तास
वनकममचारी तैनात असतात.



पेंच व ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात Special Tiger Protection Force (STPF) तैनात
करण्यासाठी िासनाने नुकतीच मान्यता प्रदान केलेली आहे . तसेच नवेगाव-नागणझरा व
मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पात STPF तैनात करण्यासाठी िासनाने नक
ु तीच मान्यता प्रदान
केलेली आहे .



तयाअनुषींगाने पुढील कायमवाही सुरु आहे .

वनकममचाऱ्याींकडून सींरक्षषेतत षेतेत्रात ननयममतपणे पायी ग्रस्त घालण्याींत येते तसेच
वाहनाद्वारे गस्त घालण्याींत येते याचबरोबर पावसाळ्यात आवश्यक तया दठकाणी मािी

सैननकाींद्वारे गस्त करण्याींत येत.े वनकममचाऱ्याींना वपस्तुल, रायतलासारख्या िस्त्राींचा

परु वठा केलेला आहे . तसेच एखाद्या घ्नेचा िलद गतीने पाठपरु ावा करण्यासाठी
वाहनाची सुववधा उपलब्ध करण्याींत आली आहे.


वनषेतेत्रामध्ये

पाणस्थळाींची

व

पाणस्थळाकडे

येणाऱ्या

वन्यप्राण्याींच्या

पायवा्ाींची

ननयमीतपणे तपासणी करण्यात येते व वररषठ अचधकाऱ्याींद्वारे ननयमीतपणे सींननयींत्रण
करण्यात येते.

वव.स. १३२ (37)


आवश्यक तया दठकाणी तपासणी नाके उभारण्यात आले असुन तयाद्वारे वाहनाींची नेहमी
तपासणी करण्यात येत.े



चींद्रपरू व नागपरू येथे Sniffer Dog ठे वण्यात आले. तयाचेद्वारे ननयमीतपणे रे ल्वे

स््े िन /बस स््ॅ ण्ड बािार व सींियास्पद दठकाणी वन्यप्राण्याींचे अवयवाचे अवैध व्यापार,
वाहतूक याचा िोध घेण्यात येतो.


वन्यप्राणी वविेषत: वाघाचे हालचालीींचा मागोवा घेण्याकरीता तयाींच्या िाण्यायेण्याच्या
सींभावीत रस्तयावर, पाणस्थळाींिवळ ननयमीतपणे कॅमेरारॅ प लावण्यात येतात.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवतम मुद्रणालय, मुींबई.

