
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भुदरगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील सोनवड-ेशशवडाव हा रस्ता वन  
खात्याच्या परवानगीववना प्रलांितत असल्यातातत 

  

(१)  १०१४५ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आितटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुदरगड (जि.कोल्हापूर) तालकु्यातील सोनवड-ेशिवडाव हा घा् कोल्हापूर व शसींधुदगुग तसेच 
गोवा याींना िोडणारा रस्ता वन खात्याच्या परवानगीववना प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा रस्ता मींिूर झाल्यास कोल्हापूर-गोवा मागागसाठी पयागयी मागग म्हणून 
याचा उपयोग होणार असल्यान े वनववभाग सकारात्मक दृष्या या ववषयावर ननणगय घेईल  
काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०६-२०१६) :(१) व (२) सोनवड-ेशिवडाव घा् रस्ता हा िनहहताचा 
असल्यामळेु सकारात्मक दृष्या ववचार करुन, वन (सींवधगन) अधधननयम, १९८० अींतगगत २५.७६ 
हेक््र वनिशमन वळतीकरणाचा प्रस्ताव हदनाक २८/१०/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये कें द्र 
िासनाच्या मान्यतसेाठी साद केला आहे. 
     सदर प्रकरणी कें द्र िासनान ेहद.२५/०२/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मागववलेली पूरक माहहती 
कें द्र िासनास हद.१९/०५/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये सादर केली आहे. 

___________ 
  

पुसद (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील वनववभागाच्या दलुलक्षामुळे  
पयालवरणाचे अजस्तत्व धोक्यात आल् यातातत 

  

(२)  १३७३५ (०८-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजिवरेड्डी तोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पुसद (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील १ लाख १७ हिार ३४९ हेक््र भौगोशलक के्षत्र 
असलेल्या २१ हिार ५६१ हेक््रवर सागवानासह, धावींडा, पळस, चारोळी, आवळ, िाींभुळ, 
हहरडा, मोह, सालइ, े्ंभुणी, िेहडा, येळा, खैर, आप्ा, ननींि आदी झाड ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िासन ओसाड िागी व माळरानावर वकृ्षारोपणाचा उपक्रम रािवून वनके्षत्र 
वाढववत असताना पुसद पररसरातील वन पररके्षत्रात प्रचींड वकृ्षतोड करुन मोकळ्या िशमनीवर 
िेती करणे सुरु असून वन ववभाग अधधकाऱयाींचे दलुगक्ष करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित सामाजिक कायगकत्याींनी वनपररके्षत्र अधधकाऱयाींकड े तक्रार करुन 
अद्याप पयतं कुढलीही कायगवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रिासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे व कस े? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
     पसुद तालुक्यातील वनिशमनीवर सागवानासह धावडा, पळस, चारोळी, आवळ, िाींभळु, 
हहरडा, मोह, सालइ, े्ंभुणी, िेहडा, येळा, खैर, आप्ा, ननींि इ. प्रिाती आहेत. 
(२) पुसद तालुक्यातील वनिशमनीवर ओसाड िागी मागील तीन वषागत मींिूर कायग 
आयोिननेुसार वनीकरणाची काम ेकरण्यात आलेली आहेत. 
       सन २०१३ ते २०१६ मध्ये एकूण २७५.५४४ हे. वर अनतक्रमण झाले आहेत. 
(३) वषग २०१३ ते २०१६ पयतं नदवदववण्यात आलेले वनगुन्ायाचे एकूण २७५.५४४ वनिशमनीवर 
अनतक्रमण पुणगपणे काढण्यात आलेली आहे. 
(४) अवधै वकृ्षतोडी व वनिशमनीवर अनतक्रमणािाित वनगुन्ायावर आळा घालण्यासाठी 
ननयशमत वनसींरक्षण सींिींधी कामे केली िातात. 

___________ 
  

आांतेगाव तालुक्याच्या (जि.पुणे) पजश्चम आददवासी भागातील शेतिऱयाांच्या  
शेतातील झाडाांची अवैधपणे वकृ्षतोड होत असल्यातातत 

  

(३)  १४३६८ (०८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींिेगाव तालुक्याच्या (जि.पुणे) पजचचम आहदवासी भागातील कळींिई, असाणे अडडवरे 
पररसरातील ितेकऱयाींच्या िेतातील झाड ेअवधैपणे खािगी व्यापारी वन ववभागाच्या नावाखाली 
झाडाींची वकृ्षतोड करीत असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले, 
(३) चौकिीनुसार सींिधधत अधधकारी व व्यापाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कायगवाही केली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाताद िायाललयात िोल्हापूरी तांधाऱयाच्या गेट चोरी तसेच जिल्हा  
पररषदेच्या पाणी पुरवठा योिनेत झालेल्या गैरव्यवहारातातत 

(४)  १८०८० (१४-०८-२०१५).   श्री.अतलु सावे (औरांगाताद पूवल) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाद जिल् हाधधकारी याींच् या कायागलयात हदनाींक ०७ म,े २०१५ रोिी मा.पालकमींत्री 
याींनी घेतलेल् या िैठकधमध् ये कोल् हापूर िींधा-याच् या गे् चोरी प्रकरणासह जिल् हापररषदेच् या पाणी 
पुरवठा योिनात झालेल् या गैर व् यवहारािाित चौकिी करण् याच े आदेि व िलयुक् त शिवार 
योिनेची कामे तात् काळ सुरु व् हावीत यासाठी ननववदा काढण् याचे आदेि मा.पालकमींत्री 
िलसींधारण ववभागाच् या अधधकाऱ याींना हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, चौकिी पुणग झाली आहे काय त् यात काय आढळून आले व दोषीवर आतापयतं 
काय कारवाई करण् यात आली आहे, 
(३) अद्याप चौकिी पुणग करण् यात आली नसल् यास ववलींिाची कारणे काय आहेत व चौकिी 
पुणग होण् यास तकती कालावधी लागणार आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कोल्हापूरी पध्दतीने िींधारे गे् चोरी प्रकरणात यापूवीच सींिींधीत पोशलस स््ेिनमध्ये गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. 
     जिल्हा पररषदेमध्ये भारत ननमागण योिनेअींतगगत एकुण ९२ पणी पुरवठा योिनाींपैकध ५९ 
पाणी पुरवठा योिनींच े मुल्याींकन पाणी पुरवठा सशमतीन े करुन हदल्यामुळे काम पूणग 
करण्यािाितची कायगवाही उप ववभागीय पातळीवर करण्यात येत आहे. उवगररत ३३ योिनाींसाठी 
लेखे दस्तऐवि, मोिमापी पुस्तीका इ. कागदपत्र ेिमा करुन घेणेिाित सींिींधीत ग् ववकास 
अधधकारी व उप अशभयींता याींना मुख्य कायगकारी अधधकारी, औरींगािाद याींच्यामाफग त सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
     िलयुक्त शिवार योिनेअींतगगत मींिुर कामाच् या ई-ननववदा काढण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल् ्यातील तारामती, इांदापरू, दौंड व पुरांदर तालुक् यातील मदृ व  
िलसांधारण िामात िोट्यवधी रुपयाांचा झालेला गैरव्यवहार 

  

(५)  १९२६१ (१७-०९-२०१५).   श्री.तातुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जिल् ायातील िारामती, इींदापूर, दौंड व पुरींदर तालुक् यातील मदृ व िलसींधारण कामात 
को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल् यान ेया कामाची चौकिी करण् याची मागणी हदनाींक ८ म,े 
२०१५ रोिी कृषी आयुक् त पुणे याींच् याकड ेनागररकाींनी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे जिल् ायात मागील दोन वषागपासून गतीमान पाणलो् के्षत्र पाणलो् 
व् यवस्  ापन कायगक्रम सलग समतल चर व ओढा खोलीकरण, शसींमे् िींधारे इत् यादी कामे 
ननकृष ् दिागची झाल् याची तक्रार केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शिरुर तालुक् यातील िलसींधारण ववभागाकडील ी्ंचाईरस्स् त गावामधील अनेक 
कामे मींिूर असूनही मागील दोन वषगपासून ती पूणग करण् यात अलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, शिरुर तालुक् यामध् ये िलसींधारण कायगकारी अशभयींता याींच् यामाफग त सन २०१३-
१४ व सन २०१४-१५ मध् ये केलेली शसमें् िींधा-याींची कामे अपणूग असून अनके काम ेसुरुही 
करण् यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, िासनस् तरावरुन केलेली कायगवाही वा िासनाची प्रनततक्रया ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१६) :(१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     शिरुर तालुक्यात ी्ंचाईरस्स्त गावामध्ये जिल्हाधधकारी, पुणे याींच्याकडून २८ कामाींना 
प्रिासकधय मान्यता प्राप्त झाली असून, वरील कामाींची ननववदा प्रक्रधया पूणग झाली आहे. 
उपरोक्त कामाींपकैध २२ काम े पणूग झाली आहेत व उवगररत ४ काम े प्रगती प ावर आहेत. 
उवगररत २ काम ेरद्द करण्यािाित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
      शिरुर तालुक्यात िलसींधारण कायगकारी अशभयींता याींच्यामाफग त सन २०१३-१४ मध्ये २१ 
कामाींना मींिूर हदली होती, त्यापकैध १६ कामे पूणग झाली असून, ४ कामे प्रगती प ावर आहेत 
व उवगररत एका कामास िेतकऱयाींचा ववरोध असून सदर काम रद्द करण्यािाित प्रस्ताव सादर 
करण्याचे काम प्रगती प ावर आहे. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये एकूण ७ कामाींना मींिूर हदली 
होती. त्यातील ६ काम ेपूणग झाली आहेत. 
(५) तक्रार केलेल्या कामाींची तक्रादारासोित तपासणी करण्यात आलेली आहे. तक्रारदारान ेलेखी 
अिग देऊन सदर तक्रार हह गैरसमिुतीतून केली असल्याचे मान्य केले आहे व तस े लेखी 
कळववले आहे. 

___________ 
  

देऊळगाांव िुां डपाळ (जि.तुलढाणा) येथे शासनाने एिाजत्मि पाणलोट के्षत्र शसांचन  
वविास िायलक्रमाांतगलत प्रस् ताववत िाम ेधनधी अभावी रखडल्यातातत 

(६)  १९७८७ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाींव कुीं डपाळ (जि.िुलढाणा) ये  ेिासनान ेएकाजत्मक पाणलो् के्षत्र शसींचन ववकास 
कायगक्रमाींतगगत प्रस् ताववत काम ेननधी अभावी रखडली असल् याच ेमाहे म,े २०१५ च् या समुारास 
ननदिगनास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदरच् या कामाींना ननधी न शमळण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, या कामाींना तातडीने ननधी उपलब् ध करुन देण् यासींदभागत िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     देऊळगाव कुीं डपाळ हे गाव सन २०१३-१४ मध्ये ववदभग सघन शसींचन ववकास 
कायगक्रमाींतगगत समाववष् करण्यात आले आहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये सदर गावाची िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत ननवड करण्यात 
आली असून सदर गावातील प्रलींबित कामे करण्यासाठी प्रकल्प आराखड्याचे नूतनीकरण करुन 
त्यास मींिूरी घेण्यात आली आहे. 
(२) व (३) िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत देऊळगाव कुीं डपाळ या गावाचा १८६.११ लाख 
रुपयाींचा कृनत आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याअींतगगत ७ शसमें् नाला िाींधासाठी 
रक्कम रु. ५६.५४ लाख व ३९४ हेक््र वरील ढाळीची िाींधिींहदस्तीसाठी रु. ३५.३८ लाख अिा 
एकूण रु. ९१.१९ लाख रकमेच्या कामास मींिूरी प्राप्त झाली असून सदर गावात काम ेसुरु 
करण्यात आली आहेत. 
     उवगररत रक्कम ९४.१९ लाख रु. कामाींचे ननयोिन करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पन् हाळा (जि.िोल् हापूर) येथे िृषी ववभागामाफतल त रातवव यात येणा-या योिनाांची िामे 
िर यासाठव वापर यात येणा-या मशशनचा झालेल् या अपहारातातत. 

  

(७)  २१८४६ (०६-०८-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन् हाळा (जि.कोल् हापूर) ये  े कृषी ववभागामाफग त रािववण् यात येणा-या योिनाींची काम े
करण् यासाठी नदवदणीकृत मशिनचा वापर करण् यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पन् हाळा तालुक् यामध् ये एकाही नदवदणीकृत मशिनद्वारे काम न करता खािगी 
मशिनद्वारे काम करुन देयके काढण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कोल् हापूर कृषी ववभागाकड ेनदवद झालेल् या मशिनरीची कोणतीही कागदपत्र ेउदा. 
RCTC तकीं वा ववमा इत् यादी उपलब् ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणाची सखोल चौकिी करुन दोषी अधधका-याींवर िासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर कृषी ववभागाकड े नदवद झालेल्या मशिनरीची नदवद झालेल्या मशिनरीची 
कागदपत्र े उदा. आर्ीसी तकीं वा ववमा इत्यादी उपलब्ध आहेत. त्यानुसार सन २०१३-१४ व 
२०१४-१५ मध्ये कागदपत्राींची छाननी करुन पायाभतू दराप्रमाणे कामे करण्यास त्यार असलेल्या 
सन २०१३-१४ मधील एकूण ६७ व सन २०१४-१५ मधील एकूण ९३ यींत्र धारकाींची ननवड 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
धानोरा-लोणी (ता.आष्ट्टी,जि.तीड) या प्रमखु जिल्हा मागालची मोठ्या प्रमाणावर झालेली दरुवस्था 
  

(८)  २७७८६ (१७-०८-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सावलिधनि 
ताांधिाम (सावलिधनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धानोरा-लोणी (ता.आष्ी, जि.िीड) या प्रमुख जिल्हा मागागची दरुवस् ा झाली असल्यान े
सद्यजस् तीत स् ाननक रस्ामस् ाींनी मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रमखु जिल्हा मागागच्या दरुुस्तीसाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यािाित िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) होय, अींित: खरे आहे. 
     सदर रस्त्याच्या एकूण ४५.२० तकमी लाींिीपैकध ५ तकमी लाींिीमध्ये रस्ता खराि झाला 
आहे. 
(२) व (३) खराि रस्ता लाींिीपैकध २ तक.मी.लाींिी ही कुीं ्ेफळ साठवण तलावाच्या िुडीत के्षत्रात 
िात,े उवगररत ३ तक.मी. लाींिीतील रस्त्याच्या दरुुस्तीिाित ननधी ननकषाच्या अनुषींगाने काम 
हाती घेण्यात येईल. 

___________ 
  

शासनाच्या िलयुक्त शशवार योिनेच्या िाचि अटीतातत 
  

(९)  २९९७५ (१२-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांतादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफेत (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाच्या िलयुक्त शिवार योिनेच्या अ्ी िाचक असल्याने अनेक गावाींना त्यात 
सहभागी होता आले नसल्याचे प्रनतपादन मा.िलसींपदा राज्यमींत्री याींनी केले असल्याचे माहे 
सप् े्ंिर, २०१५ दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या योिनेचा अ्यास करुन या योिनेतील िाचक अ्ी दरू करण्यािाित 
िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायगवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

फतलटण (जि.सातारा) तालुक्यातील पाझर तलावाांची दरुुस्ती िरयातातत 
  

(१०)  ३०५१३ (१२-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांतादेवी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फल्ण (जि.सातारा) तालुक्यात पजचचम भागात १९७२ मध्ये लोकाींच्या हाताला काम 
शमळाव ेम्हणून पाझर तलावाींची मोठ्या प्रमाणात काम ेझाली परींतु काळ्या मातीचा अभाव व 
मातीवर रोशलींग न तफरववल्यामुळे पाझर तलाव भरतात, परींतु गळती होऊन ते महहन्याभरात 
ररकामे होऊन कोरड े पडतात, तेव्हा पाझर तलाव दरुुस्ती करण्याची मागणी होत असल्याच े
माहे सप् े्ंिर, २०१५ दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाींची दरुुस्ती करण्यािाित िासनाने कोणती कायगवाही कली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     कें द्र िासन पुरस्कृत दरुुस्ती नतुनीकरण व िलपनुगभरण योिनेंतगगत फल्ण 
तालुक्यातील ४५ पाझर तलावाींच े प्रस्ताव मींिुरीसाठी सादर करण्यात आले होत.े परींतु सदर 
प्रस्ताव कें द्र िासनाच्या नवीन मागगदिगक सुचनेनुसार पाझर तलावाचे पाणी साठवण के्षत्र ५ 
हेक््र पेक्षा िास्त असाव ेया मानकामध्ये िसत नसल्यामळेु त्याींना अद्याप मींिुरी शमळालेली 
नाही. 
     लघुपा्िींधारे ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा अींतगगत ९० पाझर तलावाींचा समाविे होते. 
यापैकध ३९ पाझर तलावाींची कामे सन १९७२ त े १९८० पयतं रोिगार हमी योिनींतगगत 
करण्यात आलेली आहे. या कामाींपैकध काही पाझर तलावाींचे तळातून व मुळ नाल्याच े
भागामधुन काही प्रमाणात गळती आहे. रस्ामपींचायतीींनी केलेल्या मागणीनुसार उपरोक्त पकैध 
०७ कामाींची रु.२५.०० लक्ष तकीं मतीची दरुुस्ती जिल्हा पररषद ससे मधुन करण्यात आलेली 
आहे. 
     िलयुक्त शिवार अशभयानामध्ये समावेि असलेल्या २३ गावाींमधुन १५ पाझर तलाव 
दरुुस्तीची मागणी आलेली आहे. त्यापैकध रु.६३.८६ लक्ष तकीं मतीच्या ०९ कामाींना मींिुरी 
शमळालेली असून त्याींची कामे प्रगती प ावर आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेअांतवडी (ता.िराड, जि.सातारा) येथील लघुपाटतांधारे तलावाच े 
िाम ववशेष तात म्हणून िरयाच्या मागणीतातत 

  

(११)  ३०५८२ (१२-०१-२०१६).   श्री.शामराव ऊफतल  ताळासाहेत पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे अींतवडी (ता.कराड, जि.सातारा) ये ील लघुपा्िींधारे तलावाचे कामास अींदािपत्रकास 
मान् यता घेवून सदर लघुपा्िींधारे तलावाचे काम वविेष िाि म्हणून करण्याची मागणी 
मा.िलसींपदा व िलसींधारण मींत्री याींचेकड ेस् ाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २१ ऑगस््, 
२०१५ रोिी व तत्पूवी अनेकवेळा केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनान ेआतापयतं कोणती कायगवाही केली व 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) लघ ु पा्िींधारे तलाव अींतवाडी, ता.कराड, जि.सातारा या योिनेच्या कामाची ननववदा 
प्रतक्रया सुरु करण्यात आली होती. त ावप, महाराषर िलसींधारण महामींडळाच े हदनाींक 
१४/१०/२०१४ चे पत्रान्वये योिनेच्या पुढील कामािाित कायगवाही स् धगत करण्यात आली आहे. 
तसेच हदनाींक २४/९/२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्या सींचालक मींडळाच्या ४९ व्या िैठकधत हदनाींक 
१/४/२०१४ नींतर प्रिासकधय मान्यता हदलेल्या ११३० िलसींधारण योिनाींपकैध िलयुक्त शिवार 
अींतगगत प्रस्ताववत असलेल्या १०१ योिना वगळून उवगररत योिनाींची प्रिासकधय मान्यता रद्द 
करण्याचा ननणगय सींचालक मींडळाने घेतला आहे. त्यामुळे लघ ु पा्िींधारे तलाव, अींतवाडी 
योिना रद्द करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
शशरुर (ता.अनांतपाळ,जि.लातूर) थरेगाव येथील पाझर तलाव-३ साठव शासनान ेसन २००२ पूवी 

सांपाददत िेलेल्या िशमनीची शेतिऱयाांना अत्यल्प निुसान भरपाई ददल्यातातत 
(१२)  ३२४६३ (२२-०१-२०१६).   श्री.तसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शिरुर अनींतपाळ तालुक्यातील (जि.लातूर)  ेरगाव ये ील पाझर तलाव-३ साठी िासनान े
सन २००२ पूवी सींपाहदत केलेल्या िशमनीची िासनाने अत्यल्प नुकसान भरपाई हदल्यान े
सदरहू िेतकऱयाींनी िासनाच्या नुकसान  भरपाईच्या ववरोधात न्यायालयात वाढीव नुकसान 
भरपाईसाठी दावा केल्यानींतर मुींिई उच्च न्यायालयाच्या औरींगािाद खींडपीठान े २ वषागपूवी 
सदरहू िेतकऱयाींच्या िािूने ननकाल देवून त्या िेतकऱयाींना वाढीव नुकसान भरपाई देण्यात 
यावी, अस े आदेि िासनाला हदलेले असतानाही, आिशमतीस पाझर तलाव क्र. ३ साठी 
सींपाहदत केलेल्या १४ एकर िशमनीची नुकसान भरपाई आिशमतीस िासनाने हदलेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) सींिींधधत िेतकऱयाींनी जिल्हाधधकारी, लातूर, तहशसलदार, शिरुर अनींतपाळ, कायगकारी 
अशभयींता िलसींपदा ववभाग, लातरू आदीींकड ेमागील सुमारे दीड त ेदोन वषागपासून पाठपुरावा 
केलेला असतानाही सदरहू िेतकऱयाींना सींपाहदत केलेल्या िशमनीची उच्च न्यायालयाच्या 
ननकालानसुार वाढीव नुकसान भरपाई देण्यास ववलींि होण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) सदरहू िेतकऱयाींच्या मुींिई उच्च न्यायालयान े हदलेल्या आदेिानुषींगाने ववनाववलींि वाढीव 
नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्ीन ेिासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) होय, अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी सींिींधधत भूधारकाींनी मा.हदवाणी न्यायालयाच े ववरुध्द मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ औरींगािाद याींचेकड ेदाखल केलेल्या प्र म अपीलावर मा.उच्च न्यायालय, 
खींडपीठ औरींगािाद न्यायालयान े वाढीव मोिदला देण्याचा ननणगय हदनाींक १६/८/२०१३ रोिी 
हदला होता. त्या अनुषींगाने कायगकारी अशभयींता, लघु शसींचन (िलसींधारण) ववभाग, लातूर याींनी 
हदनाींक २७/११/२०१५ अन्वये मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ, औरींगािाद ये े अपील दाखल केले 
आहे. अद्याप ननणगय प्रलींबित आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोले तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) िाळेवाडी (िाांभळे) व तदगी (खखळपाट)  
येथील तलावाांचे िाम अपूणालवस्थते असल्यातातत 

(१३)  ३३०३३ (१२-०१-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग तरोरा (शहापूर), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोले तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) काळेवाडी (िाींभळे) व िदगी (खखळपा्) ये ील 
साठवण तलावाींना दोन वषागपूवी मान्यता देवूनही अद्याप ननधी न हदल्याने साठवण तलावाच े
काम करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर दोन्ही साठवण तलावासाठी ननधी उभारुन साठवण तलावाच े काम 
तातडीन ेकरणेिाित िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) महामींडळातील स् धगत करण्यात आलेल्या २३३० योिनाींमध्ये सदर योिनाींचा 
समावेि असुन महामींडळाच्या ननणगयानुसार या योिनाींची प्रिासकधय मान्यता रद्द करणेिाित 
कायगवाही सुरु आहे. 

___________ 
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शसांदखेड रािा (जि.तलुडाणा) येथील धाांदरवाडी, दत्तापूर शशवारामधील 
पाझर तलावाचे िाम प्रलांितत असल्यातातत 

(१४)  ३४२७५ (१२-०१-२०१६).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसींदखेड रािा (जि.िुलडाणा) ये ील धाींदरवाडी, दींत्तापूर शिवारामधील पाझर तलावाचे  
काम मोिमाप होऊन अद्यापी मींिूरी अभावी प्रलींबित असल्याच ेनुकतेच माहे सप् े्ंिर, २०१५ 
मध्ये ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त शिवारात कोरडवाहू िेती असल्यामुळे उत्पन्न फारच कमी असून िरेचस े
िेतकरी अल्पभूधारक, असल्यामळेु उपजिववका भागवणे फारच कठीण होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पाझर तलाव तयार झाल्यास सींपूणग िेती िागायती होईल, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पाझर तलावाचे काम हाती घेण्याकररता लाभधारक िेतकऱयाींनी 
सींिींधधताींकड ेववनींती अिग करुनही अद्यापी कोणती कायगवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू पाझर तलावाचे काम तात्काळ हाती घेण्यािाित िासन स्तरावर काय 
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हा पाझर तलाव झाल्यास त्यापासून ३२ हेक््र िेतीला अप्रत्यक्ष शसींचनाचा लाभ होईल. 
(४), (५) व (६) या तलावाच ेकामासाठी एकूण ८.११ हेक््र िशमन िाधधत होणार आहे. ही 
िेती ग् नीं.८१ व ग् नीं. १२२ मधील असून या िेतीच े मालकाींनी िशमन देण्यास नकार 
हदलेला आहे. त्यामध्ये पुढील कायगवाही करण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

वदे धरण (ता.िुडाळ, जि.शसांधुदगुल) िशमनी भुसांपादनातातत 
(१५)  ३५२३४ (१२-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वदे धरण (ता.कुडाळ, जि.शसींधुदगुग) िशमनी भुसींपादनािाितच्या िशमनीच्या उता-यावार 
मुळ खातेदार िेतकरी व इतर हक्कात वन ेअिी नदवद करण्यात आल्यासींदभागतील हदनाींक २६ 
माचग, २०१५ रोिी राज्यमींत्री िलसींधारण याींच्यासमवेत झालेल्या िठैकधत उक्त िशमन ही मुळ 
खातेदाराची असल्याच ेस्पष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यासींदभागत स् ाननक लोकप्रनतननधधनी उपववभागीय अधधकारी याींच्यासमवेत माहे 
सप् े्ंिर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान िैठक घेऊन सदर प्रकरणी वन ववभागाने सदरहू िशमन 
िेतक-याींची असल्याचे मान्य करुन तसा अहवाल िासनास सादर करण्यािाित िैठकधत ननणगय 
घेण्यात आला होता हेही खरे आहे काय, त्यानुसार अहवाल िासनास सादर करण्यात आला 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानुसार उक्त िलसींधारण ववभागाच्या मखु्य अशभयींत्याींनी उप वन सींरक्षण 
वन ववभाग सावींतवाडी याींच्याकड े २५०.७५ लक्ष रुपये वगग केलेले रक्कम पनुचच िलसींधारण 
ववभागाकड ेवगग करण्यािाित िासन स्तरावर काय कायगवाही करण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, सदर रक्कम िलसींधारण ववभागाकड े वगग करुन ती मुळ खातेदार िेतकरी 
याींना देण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे, व सदर रक्कम तकती कालावधीमध्ये िेतक-याींना 
देण्याचे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     मा.राज्यमींत्री (िलसींधारण) योच े िैठकधच्या अनुषींगान े स् ाननक लोकप्रनतननधीची उप 
ववभागीय अधधकारी, कुडाळ याींचे अध्यक्षतेखाली हदनाींक १२/१०/२०१५ रोिी िैठक झाली 
त्यावेळी इतर अधधकारात  वने या सदराखाली असलेल्या मळू खातेदाराींना द्यावयाच्या 
मोिदल्या सींदभागत चचाग झाली. यावेळी सदर वनसींज्ञा असलेल्या िशमनीच े हस्ताींतर 
करणेकररता उपवनसींरक्षक, वन ववभाग सावींतवाडी याींचेकड े भरणा केलेली ने् प्रेझें् व्हॅल्य ू
(NPV) ची रक्कम रुपये २५०.७५ लक्ष जिल्हाधधकारी, शसींधुदगूग याींचेकड े हस्ताींतर करणेच्या 
तसेच यािाित आवचयक कायगवाही करणेच्या सूचना हदल्या. त्यानुसार उपवन सींरक्षक, वन 
ववभाग सावींतवाडी याींनी मखु्य वनसींरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर याींचेकड ेमागगदिगन माधगतले 
आहे. त्यामुळे यापुढील कायगवाही वन ववभागाकडून सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपळूण तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) लघु शसांचन प्रिल्पाांच्या 
िामाांची फेतर धनववदा प्रकक्रया सरुू िरयातातत 

  

(१६)  ३७८९४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) मुींढे तफे सावड,े कापरे, गाींरस्ई, गणेिपूर, ररक््ोली- 
नतवडी या लघ ु शसींचन प्रकल्पाींची पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या व रीतसर 
प्रिासकधय मान्यता झालेल्या कामाींच्या ननववदा रद्द करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्ायातील शसींचनाचा अनिुेष व डदवगरी भागातील उन्हाळी हींगामात 
वपण्याच्या व िेतीसाठी पाण्याची तीव्र ी्ंचाई असल्याने सदर प्रकल्पाींची कामे सुरू होण्याच्या 
दृष्ीने फेर ननववदा प्रतक्रया सुरू करण्यािाित स् ाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३१ िानेवारी, 
२०१५ रोिी मा.िलसींधारण मींत्री याींना ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुषींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषर िलसींधारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाची हदनाींक २४ सप् े्ंिर, २०१५ रोिी 
आयोजित करण्यात आलेल्या ४९ व्य िैठकधमध्ये २९ योिनाींची प्रिासकधय मान्यता रद्द 
करण्यात आली. सदर २९ योिनाींमध्ये मुींढे तफे सावड,े कापरे, गाींरस्ई, गणेिपूर, ररक््ोली-
नतवडी या योिनाींचा समाविे आहे. त्यामळेु या योिनाींची ननववदा प्रतक्रयेची कायगवाही करणेचा 
प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात जिल्हापररषदेमाफतल त ताांधयात आलेल्या िोल्हापूरी तांधाऱयावर फतायतरच्या पाटया 
तदलून लािडी किां वा लोखांडी पाटया तसववयासांदभालत 

  

(१७)  ३८३८५ (१२-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जिल्हापररषदेमाफग त िाींधण्यात आलेल्या कोल्हापूरी िींधाऱयावर फायिरच्या पा्या 
िसववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) सदरच्या पा्या या फायिरच्या असल्याने या पा्या चोरीला िाण्याचे प्रमाण वाढत 
असल्यान ेपाण्याची गळतीही होत असल्याचे पाणीही वाया िाते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पा्या िदलनू लाकडी तकीं वा लोखींडी पा्या िसववण्यासींदभागत िासनान े
ननणगय घेतला आहे काय, 
(४) अद्याप ननणगय झाला नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) ठाण,े नाशिक व औरींगािाद मींडळाींतगगत काही कामाींवर 
कोल्हापूरी िींधाऱयावर फायिरच्या पा्या िसववण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
    कोल्हापूरी जिल्ायातील एका कोल्हापूरी पध्दतीच्या िींधाऱयातून गळती आढळून आली 
असून तात्पुरती उपाययोिना करुन गळती  ाींिववण्यात आली आहे. 
(३) कोल्हापूरी पध्दतीच् या िींधाऱयासाठी लोखींडी ननडल्सचा वापर होत आला असल्याने लोखींडी 
ननडल्सच्या वापरावर प्रनतिींध नसल्यािाित िासन पत्र क्र. सींतकणग-२०१४/प्र.क्र.१०९/िल-१, 
हदनाींक २६ फेब्रुवारी, २०१५ अनुसार कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल् ्यातील ताशीटािळी तालुक् यातील तहीरखेड व महागाव वपांिर 
 शशवारातील िोल् हापूरी तांधारा अपुणालवस्थेत असल्यातातत 

(१८)  ३८७४९ (१२-०१-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुधत लिापूर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जिल् ायातील िािी्ाकळी तालुक् यातील िहीरखेड व महागाव वपींिर शिवारातील 
कोल् हापूरी िींधारा (जिल् हा पररषद ववभाग) तकमान ८ वषागपासून अपणुग आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, जिल् हा पररषद मान् यता असताना काम अपूणग असल् याचे कारण काय आहे 
(३) असल्यास, या िींधाऱयाचे काम पूणग करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
कण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     उप अशभयींता, लघु शसींचन उपववभाग जिल्हा पररषद, िाशिग् ाकळी याींचकेडून कोल्हापूरी 
पध्दतीचा िींधारा िहहरखेड-४, तालुका िाशिग् ाकळी जिल्हा अकोला या योिनेच ेकाम हदनाींक 
१० िानेवारी, २०११ रोिी पूणग करण्यात आले आहे. तसेच कोल्हापरूी पध्दतीचा िींधारा वडगाींव 
वपींिर, तालुका िाशिग् ाकळी योिनेचे काम हदनाींक २८ डडसेंिर, २०१० रोिी पूणग झालेले असून 
पाणीसाठा ननमागण झाला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

शाहुवाडी तालुक्यातील (जि.िोल्हापूर) नाांदगाव येथील िांगलात  
रािरोस वकृ्षतोड होत असलेतातत 

(१९)  ३९९५६ (०७-०५-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदगाव (ता. िाहूवाडी, जि.कोल्हापूर) ये ील िींगलात रािरोस वकृ्षतोड होत आहे,  हे खरे 
आहे काय 

(२) असल्यास,  एकधकड ेिासन लाखो रुपये खचग करून हररत क्राींती घडावी यासाठी प्रयत्न 
करीत आहे परींतु िींगलाींना प्ाींगणाचे स्वरूप प्राप्त होत आहे, हे खरे आहे काय 
(३) असल्यास,  वकृ्षतोडीची माहहती वनववभागाला व िासनाला अवगत आहे, हे ही खरे आहे 
(४) असल्यास,  सदर होणाऱया वकृ्षतोडीला ििािदार असणाऱया सींिींधधत अधधकाऱयाींवर िासन 
कोणती कारवाई करणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वनपाल, वन रक्षिाांना शस्त्र पुरववयातातत 
  

(२०)  ३९९९२ (११-०३-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील ४० वन ववभागामध्ये २० पेक्षा अधधक वन पररके्षत्रात अवैध सागवान तस्कर, 
अनतक्रमण आखण वाघ बिि्याींची शिकार करणाऱया सिस्त्र ्ोळ्यानी धुमाकूळ घातला असून, 
प्रत्यक्ष िींगलाच ेसींरक्षण करणाऱया, वनपाल वन रक्षकाींना कोणत्याही प्रकारची िस्त्र े देण्यात 
आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ववस्तीणग िींगल आखण पिुपक्षाींच े सींरक्षण करता न येणे, तसेच तस्कराींनी 
वेढलेल्या िींगलात वन कमगचाऱयाींवर वारींवार होणारे हल्ले याींच्यापासून वन कमगचाऱयाींच ेसींरक्षण 
या िािी कठीण झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन कमगचाऱयाींना िस्त्र ेदेण्याची मागणी वनपाल, वनरक्षण सींघ्नेने अनेकवळेा 
िासनाकड ेकरुनही त्याकड ेदलुगक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) वनअधधकारी/कमगचारी याींना ९ एमएमच्या ७२० वपस्तुल व एसएलआर राफफल ५१४ 
स्वसींरक्षणा ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

___________ 
  

राधानगरी अभयरयात भिेर या दशुमलळ प्रिातीच्या  
वन्यिीवाची शशिार िेल्यातातत 

(२१)  ४००३४ (०७-०५-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर जिल्ायातील राधानगरी अभयारण्यात भेकर या दशुमगळ प्रिातीच्या वन्यिीवाची 
शिकार केल्याची धक्कादायक िाि माहे िानेवारी २०१६ च्या दसुऱया आठवडयात ननदिगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, वनववभाग व वन्यिीव ववभाग याींच्या अींतगगत वादातून हे शिकारीची प्रकरण 
दडपण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदर शिकाऱयाींना वनववभाग व वन्यिीव ववभागाच्या कमगचारी सहभागी 
असल्याच ेतपासात उघड झाले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, सदर तपासामध्ये कोणती माहहती ननषपन्न झाली व त्याअनुषींगान े कोणती 
कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०९-०६-२०१६) :(१) भाींडण,े राधानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) ये े 
भेकराची शिकार केल्याच ेआढळून आले नाही त ावप हदनाींक ११.११.२०१५ रोिी दहा लाकाींनी  
ववना परवाना िींदकू व काडतसुाींसह अभयारण्य के्षत्रात अपप्रवेि करुन ववस्तव ननमागण केल्याच े
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये ननदिगनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) भाींडण,े राधानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) ये  े भेकराची चोर्ी शिकार केल्याच े
आढळून आले नाही त ावप दहा लोकाींनी ववना परवाना िींदकू व काडतुसाींसह अभयारण्य के्षत्रात 
अपप्रवेि करुन, ववस्तव ननमागण केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये ननदिगनास आले आहे. 
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ाया प्रकरणी १० िणाींना अ्क करण्यात आले आहे. ाया प्रकरणी १० िणाींना अ्क करण्यात 
आली होती. अ्क करण्यात आलेल्या व्यक्तीमध्ये जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींचे 
कायागलयातील एक कमगचारी व कायगकारी अशभयींता, दधुगींगा कालवे ववभाग  क्र. १ कोल्हापूर 
याींचे कायागलयातील एक अिा दोन व्यक्तीींचा समावेि आहे. 
       उपरोक्त २ कमगचाऱयाींपैकध एका व्यक्तीस सेवतेून ननलींिीत करण्यात आले असून एका 
कमगचाऱयाींच्या गैरवतगनािाित त्याींच्याववरुध्द खात्याींतगगत चौकिी करण्यात येत आहे. 
       तसेच सदर प्रकरणी दोन वन कमगचाऱयाींनाही ननलींबित करण्यात आले आहे व एका 
वनअधधकाऱयाींववरुध्द ननलींिनाची कारवाई प्रस्ताववत आहे. 
       अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीींना मा.न्यायलयाने िशमनावर सोडले आहे. उक्त 
आरोपीींववरुध्द न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

रत्नाधगरी जिल््यात वकृ्षतोडीत झालेल्या वाढीतातत 
  

(२२)  ४०२१८ (०७-०५-२०१६).   अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्रीमती मधनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय वन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्ायात मोठया प्रमाणात वकृ्षाींची वकृ्षतोड होत असून २०१५ या वषागत सुमारे 
९,७०३ वकृ्षाींची ववना परवाना वकृ्षतोड करण्यात आलेल्या २८१ िणाींवर वन ववभागान ेकारवाई 
करुन त्याींच्याकडून ४ लाख १४ हिार ६५० रुपये दींड गोळा करण्यात आल्याच ेमाहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिा प्रकारची अवैधपणे िींगलातील झाडाींची वकृ्षतोड रोखण्यासाठी वन 
ववभागामाफग त कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) रत्नाधगरी जिल्ायात सन २०१५ मध्ये खािगी 
मालकध के्षत्रात एकूण २५१ प्रकरणात महाराषर वकृ्षतोड अधधननयम, १९६४ अींतगगत १२,१९५ 
अनुसूधचत झाडाींची वकृ्ष अधधकारी याींनी परवानगी न घेता तोड करण्यात आल्याचे ननदिगनास 
आले आहे. या प्रकरणी चौकिी करण्यात येऊन खािगी मालकध के्षत्रातील मनाई प्रिातीच ेवकृ्ष 
ववनापरवाना तोडल्यािाित २५१ प्रकरणात दोषी आढळलेल्या ६९९ व्यक्तीींवर दींडात्मक कारवाई 
करण्यात येऊन रु.६,१९,२५० इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. 
(२) रत्नाधगरी जिल्ायामध्ये भौगोशलक के्षत्राच्या ०.८४% एवढे िासकधय वनक्षेत्र आहे. उवगररत 
के्षत्र हे खािगी मालकधच े आहे. मालकध के्षत्रातील वकृ्षतोड ननयींबत्रत करण्यासाठी 
वनाधधकारी/कमगचारी त्याींच े कायगके्षत्रात ननयशमतपण े गस्त घालतात. तसचे कायद्यातील 
तरतुदीनुसार गुन्हे प्रकरणी आवचयक ती कायगवाही करण्यात येते. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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हररत लवादाच्या धनणलयान ेटाळांता प्रिल्प अडचणीत आल्यातातत 
  

(२३)  ४०२३१ (०७-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय हररत लवाद वनसींज्ञखेालील के्षत्र ववकासात्मक प्रकल्पासाठी वळते करण्याअगोदर 
हररत लवादाची परवानगी घेण्याच ेआदेि माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात 
आल्यामुळे ्ाळींिा धरणप्रकल्पासमोर मोठी अडचण ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने अधधक चौकिी केली आहे काय 
(३) असल्यास चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरु 
करण्याच्या दृष्ीने िासनान ेकोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वनिल 
प्रमुख), महाराषर राज्य, नागपूर याींनी ्ाळींिा प्रकल्पाकररता वन (सींवधगन) अधधननयम, १९८० 
अींतगगत ६२३.३१८ हे वनिशमन वळतीकरणाचा प्रस्ताव नामींिूरीच्या शिफारिीसह 
हद.१६/०७/२०१३ रोिीचे पत्रान्वये राज्य िासनास सादर केला होता .त ावप ्ाळींिा प्रकल्पाच े
वनक्षेत्र पजचचम घा्ातील अत्यींत सींवदेनिील के्षत्र असून, त्याचा पयागवरण सींवेदनिील 
के्षत्रामध्ये समावेि आहे, सदर प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर पयागवरणाचा ऱहास होणार 
असल्यान े सदरचा प्रस्ताव कें द्र िासनास शिफारस न करण्याचा ननणगय हद. २३/०१/२०१४ 
रोिीच ेपत्रान्वये घेतला आहे. 
     मा.हररत न्यायाधधकरण पजचचम झोन, पुणे याींचा ननणगय हद. ०३/१२/२०१५ ला झाला 
आहे. 
     िलसींपदा ववभागाने सदर प्रस्तावािाित पुनववगचार करण्यािाित ववनींती केली आहे. त्यात 
अनुसरुन मा.मींत्री (वने) याींच ेअध्यक्षतेखाली मा.मींत्री (िलसींपदा) याींचे उपजस् तीत वन ववभाग 
व िलसींपदा ववभागातील सींिींधधत अधधकारी याींची सींयुक्त िैठक घेण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वन ववभागाची व्याघ्र िक्ष (Tiger Cell) ची तैठि झाली नसल्या तातत 
  

(२४)  ४०२७२ (०७-०५-२०१६).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हयात मागील ५ महहन्यापासून सोलापुर जिल्हा वन ववभागाची व्याघ्र कक्ष 
(Tiger Cell) ची िैठक झाली नसल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच, सदरील व्याघ्र सशमती िागरूक नसल्याने सोलापूर िहरात व जिल्ायात वन 
गुन्ायाचे प्रमाण वाढल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
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(३) असल्यास, सदर िैठक घेण्या सींिींधी कोणती कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे तसेच िेििािदार अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली अ वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     पोलीस अधधक्षक, सोलापूर याींच ेकायागलयात हदनाींक ०४/०२/२०१६ रोि साींयकाळी ५.०० 
वािता सोलापूर जिल्हा व्याघ्र कक्ष (Tiger Cell) ची िठैक आयोजित करण्यात आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दगुल सावांगी (ता. िळमनूरी, जि.दहांगोली) येथे वन ववभागाच्या अधधिाऱयाांनी  
ववनापरवाना तोडलेले सागवान व वकृ्षतोड मशीन िप्त िेल्यातातत 

  

(२५)  ४१३४४ (०७-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफेत (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांतादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती धनमलला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दगुग सावींगी (ता.कळमनूरी, जि.हहींगोली) ये  े वन ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी ववनापरवाना 
तोडलेले सागवान व वकृ्षतोड मिीन हदनाींक २८ ऑक््ोिर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास िप्त 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणतीच कारवाई केली नसल्याने दोषीींववरुध्द गुन्हा नदवदववण्यात 
यावा अिी मागणी हदनाींक ५ नोव्हेंिर २०१५ रोिी ववभागीय वन अधधकाऱयाींकड े करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित सखोल चौकिी करुन सींिींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्यामागील सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी हदनाींक ५/११/२०१५ रोिी लेखी तक्रार ववभागीय वन अधधकाऱयाींकड ेकरण्यात 
आली होती. त ावप, तत्पूवीच हदनाींक २८/१०/२०१५ रोिी सदर प्रकरणी दोषीींववरुध्द वनगुन्हा 
नदवदववण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रकरणातील आरोपीववरुध्द भारतीय वन अधधननयम, १९२७ अन्वये तसेच महाराषर 
वन ननयमावली च ेकलम ३१ अन्वये गुन्हा नदवदवून आरोपीींकडून रु.५,०००/- इतका दींड वसूल 
करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
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राज् यात सुमारे २ लाख २४ हिार हेक् टर वन िशमनीवर अधतक्रमण झाल्यातातत 
(२६)  ४२०१४ (०७-०५-२०१६).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.अमीन पटेल (मुांतादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफेत 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सुमारे २ लाख २४ हिार हेक् ्र वन िशमनीवर अनतक्रमण झालेले असल् याच े
िासनाच्या ननदिगनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून 
आले आहे, 
(३) तद्नुसार कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे अ वा येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०७-२०१६) :(१) २०१५-१६ अखेरच्या अशभलेख प्रमाणे सुमारे ५९ 
हिार हेक््र वन िशमन अनतक्रमण खाली असल्याची नदवद आहे. यामध्ये वन हक्क 
कायद्याखाली प्रलींबित वैयजक्तक दाव्यातील के्षत्राचा ही समावेि आहे. 
(२) व (३) महाराषर िमीन महसलू सींहहता, १९६६ चे कलम ५३, ५४ व ५४ (अ) अनुसार प्राप्त 
जिल्हाधधकारी याींच े अधधकार वापरुन वन ववभागामाफग त प्राधधकृत अधधकारी याींचेद्वारे 
अनतक्रमण ह्ववण्याची पुढील कायगवाही करण्यात येते. मात्र ज्या प्रकरणात वनहक्क 
कायद्याखाली दावा प्रलींबित आहे अिा प्रकरणात सदर दाव्याींिाित अींनतम ननणगय होईपयतं 
अनतक्रमण होऊ नये म्हणून के्षत्रीय कमगचाऱयाींमाफग त ननयशमत गस्त करण्यात येत असून 
अनतक्रमण आढळून आल्यास त्वरीत ह्ववण्यािाित व चौकिीअींती प्रकरण न्यायप्रववषठ 
करण्यािाित कायगवाही करण्यात येते. तसेच वळेोवेळी पोलीस ववभागाची मदत घेवनू 
अनतक्रमण ननमुगलन करण्यात येत.े 

___________ 
 

राज्यात मेंढी चराईसाठव उपलब्ध असलेल्या व नसलेल्या वनववभागाच्या  
के्षत्रातातत अभ्यास िरयासाठव स्थापन िेलेल्या सशमतीतातत 

(२७)  ४२३६७ (०७-०५-२०१६).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), डॉ.सांतोष टारफेत 
(िळमनुरी), प्रा.वषाल गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांतादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मेंढी चराईसाठी उपलब्ध असलेल्या व नसलेल्या वनववभागाच्या के्षत्रािाित 
अ्यास करण्यासाठी िासनान े एक सशमती हदनाींक २५ सप् े्ंिर, २०१५ रोिी स् ापन केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीचा अहवाल माहे डडसेंिर, २०१५ अखरे पूणग होईल अस ेआचवासन 
राज्याच ेवनमींत्री महोदयाींनी हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने प्रचन क्रमाींक दोन िाितचा अहवाल िाहहर केला आहे काय, त्या 
अहवालाचे स्वरुप किाप्रकारच ेआहे, 
(४) अद्याप, िासनाने वरील प्रकरणाींची चौकिी केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय  
आहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) हदनाींक ०२.०९.२०१५ रोिीच्या िासन 
ननणगयान्वये राज्यात मेंढी चराईसाठी उपलब्ध असलेल्या व नसलेल्या वनववभागाच्या 
के्षत्रािाित अ्यास करण्यासाठी िासनाने एक सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
सशमतीने आपला अहवाल प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन िल प्रमुख), महाराषर राज्य, नागपूर 
याींचे माफग त हदनाींक २८.०४.२०१६ रोिी िासनास सादर केला आहे. सदर अहवालाचे िासन 
स्तरावर सींस्करण चाल ूआहे. सशमतीचा अहवाल िाहीर करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांतईसह राज् यात ववववध दठिाणी शासि य व खािगी रु णालयातील डॉक्टराांवर रुणाच्या 
नातेवाईि व इतर िाही समाििां टिािडून िीवघेणे हल्ले होत असल्यातातत 

(२८)  ४२४१० (०३-०३-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफेत (िळमनुरी), प्रा.वषाल गायिवाड (धारावी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांतादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती धनमलला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय सावलिधनि आरो य आखण िुटुांत िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईसह राज् यात ववववध हठकाणी िासकधय व खािगी रुग् णालयातील ड्क््राींवर रुग्णाच्या 
नातेवाईक व इतर काही समािकीं ्काकडून िीवघेणे हल्ले होत असल्याची अनतिय गींभीर िाि 
असूनही ड्क््राींना कोणतेही सींरक्षण देण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ड्क््राींवरील होत असलेले हल्ले त्वरीत  ाींिववण्यािाित तसेच त्याींना सींरक्षण 
देण्यािाित िासनान ेकोणती तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
महाराषर वैद्यकधय सेवा-व्यजक्त आखण वैद्यकधय सेवा सींस् ा (हहींसक कृत्ये व मालमत्तचेी 
हानी तकीं वा नुकसान याींना प्रनतिींध) अधधननयम, २०१० अींतगगत ड्क््सग व ननमवैद्यकधय 
कमगचारी याींना सींरक्षण देण्यात आलेले आहे. 
(२) वैद्यकधय सेवा व्यजक्त व वैद्यकधय सेवा सींस् ा याींची सुरक्षक्षतता व रक्षण यावर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी िासन ननणगय हद.२३.०८.२०१३ अन्वये प्रत्येक जिल्ायासाठी जिल्हाधधकारी याींचे 
अध्यक्षतेखाली सुरक्षा सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर येथील राधानगरी अभयारयातील भाांडणे येथे भेिराची चोरटी शशिार िेल्यातातत 
  

(२९)  ४२७१७ (०७-०५-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अशमन पटेल 
(मुांतादेवी), प्रा.वषाल गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफेत 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर ये ील राधानगरी अभयारण्यातील भाींडण े ये  े भकेराची चोर्ी शिकार 
केल्याप्रकरणी ९ िणाींना अ्क केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी अ्क करण्यात आलेल्याींवर िासनान े फौिदारी गुन्हे दाखल 
करण्यािाित कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायगवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) भाींडण,े राधानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) ये े 
भेकराची चोर्ी शिकार केल्याच ेआढळून आले नाही त ावप दहा लोकाींनी ववना परवाना िींदकू 
व काडतुसाींसह अभयारण्य के्षत्रात अपप्रवेि करुन, ववस्तव ननमागण केल्याच े माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये ननदिगनास आले आहे. ाया प्रकरणी १० िणाींना अ्क करण्यात आली होती. 
(२) अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीींना मा.न्यायालयान े िाशमनावर सोडण्यात आले आहे. 
उक्त आरोपीींववरुध्द न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

शासि य अधधिारी व िमलचारी भरतीवर तांदी घालयाच्या धनणलयातातत 
 

(३०)  ४३३०५ (१७-०५-२०१६).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििलत), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग तरोरा (शहापूर), 
श्री.शामराव ऊफतल  ताळासाहेत पाटील (िराड उत्तर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यापुढे िासकधय अधधकारी व कमगचारी याींची पदे भरण्यािाित तसचे ररक्त 
पदाच्या भरतीवर िींदी घालण्याचा ननणगय िासनान े हदनाींक 3 िून, 2015 रोिी वा 
त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात िासकधय अधधकारी व कमगचारी याींची तकती पदे ररक्त आहेत, 
(३) असल्यास, िासनान े यापुढे पदे न भरण्याचा ननणगय घेतल्यामुळे कायगरत असलेल्या 
अधधकारी व कमगचारी याींच्यावर कामाचा अनतररक्त ताण पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननणगयाचा फेरववचार करण्यािाित िासनाची भूशमका काय आहे ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०७-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे. 
     राज्य िासनाच्या ववत्त ववभागाच्या हद. ०२/०६/२०१५ च्या िासन ननणगयान्वये नवीन 
पदननशमगती ननिधं  घालण्यात आला आहे. मात्र हे िींधन शसडको, MMRDA, PMRDA, NIT, 
NMRCL, MMRCL, PMRCL यासारख्या आध गक सक्षम स्वायत्त सींस् ाींना तसेच कें द्र 
पुरस्कृत (ज्या आस् ापनाींच ेपगार कें द्र िासनाच्या अनुदानातून होतात) सींस् ाींना लागू नाही. 
तसेच सदर िासन ननणगयातील पररच्छेद क्र. ३ (क) मध्ये नमदू केलेल्या शिक्षण, पोलीस 
क्न्स््ेिल, रस्ाम सेवक, तलाठी, आरोग्य पररचाररका, पिुधन परीवेक्षक, मत्स्य व्यवसाय 
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ववभागाने तालकुा स्तरावरील अधधकारी, वन रक्षक, कृषी सहायक, पा्िींधारे ववभागाचेकननषठ 
अशभयींता या सवींगागतील एकूण ररक्त पदाींपकैध  ७५ ्क्के पयतं पदे भरण्यास मुभा देण्यात 
आला होती. त्यामध्ये हद. १५/०१/२०१६ च्या िासन ननणगयान्वये सुधारणा करण्यात आली 
असून आता उपरोक्त सींवगागतील एकूण ररक्त पदाींपैकध ५० ्क्के पयतं पदे भरण्यास मुभा 
देण्यात आली आहे. 
     तसेच उपरोत (क) मध्ये नमूद केलेल्या सींवगागव्यनतररक्त इतर सींवगागतील सरळ सेवेच्या 
को्यातील ररक्त असणज्ञऱया पदाींपैकध ५०% तकीं वा एकूण सींवगागच्या ४% यापकैध ि े कमी 
असेल इतकध पदेभरण्यास मींिूरी हदलेली आहे. उवगररत पदे भरण्यासाठी अपर मखु्य सधचव 
(सेवा), सामान्य प्रिासन ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्यात आली आहे. 
(२) राज्यातील िासकधय कायागलये व जिल्हा पररषद कायागलयातील अधधकारी व कमगचारी याींची 
हद. ३१/१२/२०१५ अखेर एकूण ररक्त पदे १४५२७४ एवढी असून, त्याची ्क्केवारी एकूण मींिूर 
पदाच्या १४% एवढी आहे. 
(३) व (४) पदभरतीसींिींधात वळेोवेळी आढावा घेऊन धोरण ठरववण्यात येत.े खचागतील 
का्कसरीच्या अनुषींगान ेननिधं घातले आहेत.  त ावप, प्रचनातील भाग १ मध्ये नमूद केलेली 
वस्तुजस् ती ववचारात घेता पदभरतीवर पूणगपणे िींदी घालण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

चांदगड (जि.िोल्हापूर) येथील किळव पररसरात िांगली हत्तीांनी मानवी  
वस्तीत शशरुन घराांच ेव शतेीच ेमोठया प्रमाणात िेलेले निुसान 

  

(३१)  ४३३४३ (०७-०५-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफत (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.शामराव ऊफतल  ताळासाहेत पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) ये ील तकळव पररसरात िींगली हत्तीींनी मानवी वस्तीत शिरुन 
घराींचे व िेतीचे मोठया प्रमाणात माहे िानेवारी २०१६ मध्ये नकुसान केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित रस्ामस्  ाींनी वन ववभाग कोल्हापूर याींच्याकड े त्याच दरम्यान तक्रारी 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित िासनान ेकोणती तातडीची कायगवाही केली आहे, 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
       तकळव नावाच ेगाव चींदगड तालकुयात व वनपररके्षत्रात नाही. 
(२) व (३) माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये मौिे हेरे, उमगाींव, वपींळणी व भोगली पररसरात 
वन्यहत्तीच े वास्तव्य होत.े सदर पररसरात वन्यहत्तीींनी िेतवपकाींचे नुकसान केल्याची ८३ 
प्रकरणे ननदिगनास आली असून प्रचशलत िासन ननणगयातील तरतूदीींच्या अनुषींगान े
नुकसानरस्स्त िेतकऱयास नुकसान भरपाई म्हणून रु.२,४१,९४२/- इतके आध गक सहाय्य अदा 
करण्यात आले आहे. 
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    वन्यहत्तीींकडून होणारा उपद्रव रोखण्याच्या दृष्ीने आवचयक त्या उपाययोिना 
करण्यािाित मौिे हेरे, ता.चींदगड ये ील  रस्ामस् ाींनी हदनाींक ११.०२.२०१६ रोिी ननवेदन हदले 
आहे. त्या अनुषींगाने हदनाींक १६.०२.२०१६ रोिी उपववभागीय अधधकारी त ा सहाय्यक 
जिल्हाधधकारी, गडहहींग्लि याींचे कायागलयात वन ववभागातील अधधकारी, उपववभागीय अधधकारी 
त ा सहाय्यक जिल्हाधधकारी, गडहहींग्लि व स् ाननक रस्ामस्  याींची सींयुक्त िैठक घेण्यात 
आली आहे. 
     वनववभागामाफग त आवचयक त्या सवग उपाययोिना तातडीने रािववणच े अनुषींगान े
सकारात्मक कायगवाही करण्यात येत असलेिाित रस्ामस् ाींना अवगत करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

राज्यात वन्य प्रायाांपासून वपिाच,े फतळझाडाांच ेनुिसान झाल्यास  
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देयाचा शासनाचा धनणलय 

(३२)  ४३७४७ (०७-०५-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग तरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििलत), श्री.हसन मुश्रीफत (िागल), श्री.मिरांद 
िाधव-पाटील (वाई), श्री.शामराव ऊफतल  ताळासाहेत पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी खझरवाळ 
(ददांडोरी), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांतेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), डॉ.सतीश 
(अणासाहेत) पाटील (एरांडोल), श्री.किसन िथोरे (मुरताड), श्री.सांिय िेळिर (ठाण)े, श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (तागलाण), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हषलवधलन सपिाळ (तुलढाणा) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वन्य प्राण्याींपासून वपकाच,े फळझाडाींचे नुकसान झाल्यास त्या िेतकऱयाींना 
नुकसान भरपाई देण्याचा ननणगय िासनान े हदनाींक १ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार िासनान ेआतापयगत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
       वन्यप्राण्यामुळे वपकाींच,े फळझाडाींच े नुकसान झाल्यास सींिींधधत िेतकऱयास नुकसान 
भरपाई देण्याचा ननणगय प्र मत: सन २००४ साली घेण्यात आला आहे. त्यानसुार हदनाींक 
३.०८.२००४ रोिी िासन ननणगय ननगगशमत करण्यात आला आहे. तद्नींतर िासनामाफग त 
नुकसान भरपाईच्या रकमेत वळेोवळेी वाढ करण्यात आली आहे. 
(२) सद्यजस् तीत प्रचशलत िासन ननणगयान्वये सींिींधधत नुकसानरस्स्त िेतकऱयास नकुसान 
भरपाई देण्यात येत.े 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात व्याघ्र प्रिल्प आखण अभ्यारयात एनटीसीएने तयार  
िेलेले जिप्सीचे धनिष पाळले िात नसल्यातातत 

(३३)  ४३७९२ (०७-०५-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात व्याघ्र प्रकल्प आखण अभयारण्यात एन्ीसीएन े तयार केलेले जिप्सीच े ननकष 
पाळले िात नसल्याच ेमाहे िानवेारी २०१६ मध्ये वा दरम्यान ननदिगनास आली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच दक्षक्षण अतिकेत िींगलात भ्रमींती करण्यासाठी जिप्सीींची उींची िास्त असनू त्या 
पयग् काींच्या दृष्ीकोनातून केल्या आहेत मात्र महाराषरात उींच जिप्सी नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रचन भाग (१) व (२) िाित िासनामाफग त चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार महाराषर राषरीय व्याघ्र सींरक्षण 
प्राधधकरणाने लावलेले ननकष पाळणेिाित तसेच जिप्सीची उींची वाढववणेिाित िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     एन्ीसीएकडून व्याघ्र प्रकल्पािाित िारी केलेल्या मागगदिगन सूचनाींमध्ये जिप्सीच े
ववशिष् ननकष ननजचचत करण्यात आलेले नाहीत. वाहनाींची सींख्या, त्यातील अींतर यािाित 
काही ननकष तयार केलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     दक्षक्षण आतिका व भारतातील वनाचे, वन्यप्राण्याच े प्रकार यात शभन्नता असल्यान े
आतिकेत असलेले ननकष भारतात/महाराषरात लागू करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील तानसा अभयारय तेलनाला येथे भुयाराच े
व ववदहरीचे अनधधिृतररत्या िाम सुरु िेल्यातातत 

(३४)  ४४६९५ (०७-०५-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभवांडी पूवल) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण ेजिल्ायातील तानसा अभयारण्य िलेनाला ये े मे. प्रनतभा कीं पनीन ेकोणतेही परवाने 
न घेता र्यल््ी न घेता िाींधकाम साहहत्याचा साठा करुन भुयाराच े व ववहहरीचे 
अनधधकृतररत्या काम सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अनधधकृत कामािाित िहापूर ये ील तत्कालीन लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक 
१० एवप्रल, २०१३ रोिीच्या पत्रान्वये व त्यानींतर अनेकवळेा मा.वनमींत्री व सधचव, वन ववभाग 
तसेच िहापूर ये ील वन ववभागाचे अधधकारी याींचकेड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय चौकिीत काय आढळून आले 
आहे व तद्नुसार सुरु असलेले काम तात्काळ िींद करण्यािाित तसेच सींिींधधत प्रकरणातील 
दोषी कीं पनी, ठेकेदार व याकड ेदलुगक्ष करणाऱया अधधकाऱयाींवर कोणती कडक कारवाई करण्यात 
आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत व या प्रकरणािािची सद्य:जस् ती काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     सदर िाि ही वन के्षत्रावरील नसल्याने वन ववभागाच्या अखत्यारीतील नाही. 
(२) श्री.कुीं दन पा्ील, अध्यक्ष, पयागवरण ववभाग वाडा तालकुा, क्रेस्स कशम्ी याींनी हदनाींक 
२५/०४/२०१२ रोिी तत्कालीन मा.मींत्री (वन)े याींना अि आियाच ेननवेदन हदले आहे. 
(३) व (४) प्रकरणी चौकिी करण्यात आली त ावप ही िाि ववभागाच्या अखत्यारीतील 
नसल्यान ेवन ववभागाकडून कारवाईचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुां देवाडी ते सायाळे (ता.शसन्नर, जि.नाशशि) वळण योिनाांच्या 
 धनववदा प्रकक्रयेवरील स्थधगती रद्द िरयातातत 

  

(३५)  ४५४६६ (२४-०१-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसन्नर ववधानसभा मतदार सींघातील कुीं देवाडी त े सायाळे वळण योिनाींच्या ननववदा 
प्रतक्रयेवरील स् धगती उठववण्याची मागणी स् ाननक लोकप्रनतननधी हदनाींक २५ नोव्हेंिर, २०१५ 
रोिी वा त्या सुमारास मा.रस्ामववकास व िलसींधारण मींत्री याींचकेड ेलेखी पत्राद्वारे केली होती, 
हे खरे आहे का, 
(२) असल्यास, िासन मींिूरी शमळून देखील िलसींधारण मींडळान ेयोिनेच्या ननववदा प्रतक्रयेस 
हदलेल्या तात्पुरत्या स् धगती उठववण्यािाित िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) िासन ननणगय क्र. मिम-२०१५/प्र.क्र.६६/िल-३ हदनाींक ८/५/२०१५ अन्वये स् ापन करण्यात 
आलेल्या बत्रसदसीय सशमतीच्या अहवालावर हदनाींक २४/९/२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्या सींचालक 
मींडळाच्या ४९ व्या िैठकधत महाराषर िलसींधारण महामींडळामाफग त हदनाींक १/०४/२०१४ नींतर 
प्रिासकधय मान्यता हदलेल्या (१२०० योिना) तसेच हदनाींक १/४/२०१४ पूवी (ववदभग वगळून) 
प्रिासकधय मान्यता हदलेल्या (११३० योिना) परींतु के्षबत्रय काम ेसरुु झाली नाहीत अिा एकूण 
२३३० स् धगती हदलेल्या योिनाींपकैध िलयुक्त शिवार अींतगगत येणाऱया १०१ योिनाींची (तकीं मत 
रुपये ५९.०० को्ी) कामे ननधी उपलब्धतेनुसार हाती घेण्यास सींचालक मींडळाने मान्यता हदली 
आखण उवगररत स् धगती हदलेल्या योिनाींची प्रिासकधय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव सींचालक 
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मींडळान े पाररत केला आहे. त्यास अनुसरुन, उपरोक्त योिनेचा स् धगती हदलेल्या ११३० 
योिनाींमध्ये कुीं देवाडी त े सायाळे वळण योिनचेा समावेि असनू प्रिासकधय मान्यता रद्द 
करण्यािाितची कायगवाही महामींडळ स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शवागारातील डॉक्टर व िामगाराांना आवश्यि सुववधा उपलब्ध िरून देयातातत 
  

(३६)  ४५९१४ (१४-०३-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवल), श्री.सुधनल राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फतातपेिर (चेंतूर), श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय 
सावलिधनि आरो य आखण िुटुांत िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील िवागारातील ड्क््र व कामगाराींना आवचयक त्या सवग सुववधा लवकरात 
लवकर उपलब्ध करून देणार असल्याचे माहे डडसेंिर २०१५ मध्ये ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय 

(२) असल्यास, यापूवी िवागारामध्ये मतृदेहाची होणारी हेळसाींड आखण कामगाराींच्या 
अडचणीिाित अनके प्रचन उपजस् त झाले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवग अत्याधुननक सोयीसुववधाींमध्ये नमेक्या कोणकोणत्या सुववधा उपलब्ध 
करुन हदल्या िाणार आहेत, 
(४) तसेच या अत्याधुननक सोयीसुववधा राज्यातील सवग िवागारात उपलब्ध करुन हदल्या 
िाणार आहेत काय, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे 
(२) मुींिईतील चार प्रमखु िवागाराींमधील समस्येिाित यापूवी प्रचन उपजस् त झाला होता. 
(३) राज्यातील सावगिननक आरोग्य ववभागाच्या अखत्यारीत िासकधय रूग्णालयातील 
िवागाराींच ेआधुननकधकरण, मनुषयिळ व यींत्रसामुरस्ी इत्यादी िळक्ीकरणाचा प्रस्ताव िासनास 
प्राप्त झाला असून िासनस्तरावर कायगवाही सुरू आहे. िवागारातील ड्क््र व कमगचारी वगग 
याींना ननयशमत आरोग्य तपासणी व लसीकरण, धुलाई भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता इ. सुववधा 
उपलब्ध आहेत. 
(४) होय. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राधानगरी तालुक् यातील (जि.िोल् हापूर) िाळम्माववाडी धरण के्षत्रातील पररसरात  
राखीव असलेल्या िांगलामध्ये शशरुन शशिारीच्या हेतनूे कफतरणाऱया िाही  

नागरीिाांना वन ववभागाच्या िमलचाऱयाांनी ताब्यात घेतल्यातातत 
(३७)  ४६२५३ (०७-०५-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राधानगरी तालुक् यातील (जि.कोल् हापूर)  काळम्माववाडी धरण के्षत्रातील पररसरात राखीव 
असलेल्या िींगलामध्ये शिरुन शिकारीच्या हेतून े तफरणाऱया काही नागरीकाींना वन ववभागाच्या 
कमगचाऱयाींनी माहे डडसेंिर, २०१५ च्या िेव्च्या आठवड्यात ताब्यात घेतले होते, हे खरेआहे 
काय, 
(२) तसेच चौकिी करत असताींना कोणतीही कायदेिीर कारवाई न करता त्याींच्यािी सींगनमत 
करुन दीड लाख रुपये घेतले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) चौकिीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सींिींधधत दोषी कमगचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हदनाींक ११.११.२०१५ रोिी राधानगरी अभयारण्य 
(जि.कोल्हापूर) भाींडणे ये  े दहा लोकाींनी अनधधकृतररत्या शिकारीच्या उद्देिान े ववना परवाना 
िींदकू व काडतुसाींसह अभयारण्य के्षत्रात अपप्रवेि करुन, ववस्तव ननमागण करणे, अनधधकृत 
वास्तव्य करणे व अनधधकृत िाींधकाम व शिकारीचा प्रयत्न केल्याच े माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये ननदिगनास आल्यान ेाया प्रकरणी १० िणाींना अ्क करण्यात आली होती. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणात चौकिी केली असता वनगुन्हा न नदवदववता आरोपीकडून रक्कम 
रु.१.०० लाख स्वीकारुन आरोपीस सोडून हदल्याच े २ वनपाल व १ मिूर याींनी हदलेल्या 
ििािानसुार ननदिगनास आले आहे. 
(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणात साशमल असलेल्या जिल्हाधधकारी कोल्हापूर कायागलयातील एका 
कमगचाऱयास ननलींबित करण्यात आले असून उप ववभागीय अधधकारी, दधुगींगा उिवा कालवा 
कायागलयातील एका कमगचाऱयाींववरुध्द ववभागीय चौकिी चालू आहे ाया प्रकरणात वनगुन्हा 
नदवदववण्यात आला असून न्यायालयात दोषीववरुध्द दोषारोप पत्र सादर करण्याची कायगवाही सुरु 
आहे. उपरोक्त गुन्हे प्रकरणी अनधधकृतररत्या तडिोड करणाऱया दोन वनपालाींना ननलींबित 
करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणातील एका सहाय्यक वनसींरक्षकाींच्या ननलींिन प्रस्तावावर 
िासनस्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल्हयात गवा रेडयाांचा उपद्रव्य वाढल्यातातत 
  

(३८)  ४६७८० (०७-०५-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.हसन मुश्रीफत (िागल) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील पन्हाळा तालुक्यातील धामणी खोऱयातील चौके, मानिे्, गारीवड,े 
िावेली, िमी व तसेच गगनिावडा तालुक्यातील गावाींमध्ये माहे नोव्हेंिर व डडसेंिर, २०१५ 
मध्ये मोठ्या प्रमाणात गवा रेड्याींचा उपद्रव वाढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररसरातील िेतीमध्ये वावरणाऱया गव्याींच्या कळपान ेनव्यान ेलागवड ऊसाच े
व पीकाींच ेप्रचींड प्रमाणात नुकसान केल्याचे वनववभागाचे ननदिगनास आणण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 



वव.स. १६८ (27) 

(३) असल्यास, गवा रेड्याींचा िेतीतील उपद्रव कमी करण्याकरीता वन ववभागाने िींगलामध्ये 
वनतळी िाींधण,े गव्याींचा चारा असणाऱया ववशिष् िािूींची लागवड करणे तकीं वा डदवगर 
पायथ्यािी चर खोदणे असे उपाय वन ववभागाने केले आहेत का तकीं वा करण्यात येणार आहेत 
काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) राधानगरी तालुक्यातील चौक व मानिे् 
तसेच गगनिावडा तालुक्यातील गारववड,े िावेली व िगी गावामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये 
गव्याींपासून वपकाींचे नकुसान झाल्याच्या घ्ना ननदिगनास आलेल्या नाहीत. त ावप, 
गगनिावडा तालुक्यातील मौि ेिालेवाडी पैकध गो्मवाडी ये े गव्याींच्या उपद्रवामुळे िेतीवपकाींच े
नुकसान झाल्याची ३ प्रकरणे ननदिगनास आली असून उक्त प्रकरणी सींिींधधत नकुसानरस्स्त 
िेतकऱयास रु.१५,८५२/- इतकध नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे. 
(३) गवा या वन्यप्राण्याींपासनू वनके्षत्रसलगत असलेल्या के्षत्रामधील उपद्रव रोखण्याच्या दृष्ीने 
वनतळी िाींधणे, वन्यप्राणी प्रनतिींधक चर खोदण,े िलस्त्रोत िळक्ीकरण करणे इत्यादी काम े
करण्यात आली आहेत. 

___________ 
 

राज्यातील िाही खासगी रक्त पेढ्या शासनाचे धनयम डावलनू रक् तातील साखरेची 
 मात्र िमी असलेल् या रक् तदात् याचे रक् त घेत असल् यातातत 

  
(३९)  ४८०९६  (११-०५-२०१६)  श्री. सांिय पुराम (आमगाव), श्री. गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवल), श्री. शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ. सतीश (अणासाहेत) पाटील (एरांडोल) 
सन्माननीय सावलिधनि आरो य आखण िुटुांत िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील काही खासगी रक्त पेढ्या िासनाच े ननयम डावलनू रक् तातील साखरेची मात्र 
कमी असलेल् या रक् तदात् याचे रक् त घेत असल् याने सन २०१६ मध् ये ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िासनान ेचौकिी करुन  यावर आळा घालण् यासाठी कोणती कारवाई करण् यात 
आली आहे, 
(३) नसल् यास, ननयमाच ेउल् लींघन करणा-याींवर कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ.दीपि साांवत (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     रक्त दात्याकडुन रक्त घेताना Transfusion Medicine Technical Mannual मधील 
मागगदिगक तत्वाच ेपालन करण्यात येते. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
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(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
  

आखवणे (ता. वैभववाडी, जि.शसांधुदगुल) गावातील देवस्थानाच्या िमीनीत  
असलेली किां मती झाड ेवन अधधिाऱयाांनी वविल्यातातत 

  

(४०)  ४८१६२ (११-०३-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आखवणे (ता. वैभववाडी, जि.शसींधुदगुग) गावातील देवस् ानाच्या िमीनीत असलेली २५ त े
३० लाख रुपये तकीं मतीची झाड े शललावात फक्त ६ लाख रुपये तकमतीत चुकधची पध्दत 
अवलींिून वन अधधकाऱयाींनी ववकल्या प्रकरणी रस्ामस् ाींनी वैभववाडी पींचायत सशमतीमध्ये 
हदनाींक २८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास झालेल्या वविेष माहहती सभेत ननवेदन 
देऊन तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगान े वन  ववभागाच्या अधधकाऱयाींची चौकिी उप वन 
सींरक्षक याींच्याकडून करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने कायगवाहीची सद्य:जस् ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (२९-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) पींचायत सशमती वैभववाडी माशसक 
सभा हदनाींक २९.१.२०१६ च्या सभेत सदर ववषयासींिींधीच्या ठरावात वन अधधकारी याींचा 
उल्लेख नाही. तसेच सदरची झाड ेवन अधधकाऱयाींनी ववकलेली नाहीत. त्यामुळे उपवनसींरक्षक 
याींचेकडून चौकिी करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यात अनसुूधचत वकृ्षाांची अधधिाऱयाांच्या सांगनमतान ेतोड होत असल्यातातत 
  

(४१)  ४८८६३ (१३-०३-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (धतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अशमन पटेल (मुांतादेवी), डॉ.सांतोष टारफेत (िळमनुरी) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ायात अनुसूधचत वकृ्षाींच्या यादीत असलेल्या आींिा, सागवान, वड, वपींपळ इ. 
वकृ्षाींची अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने तोड होत असल्याचे माहे नोव्हेंिर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत िासनाने चौकिी करुन अनुसूधचत यादीतील वकृ्षतोड करणाऱयाींवर 
कारवाई करण्यासोितच ये ील दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणताच ननणगय घेण्यात आला नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा, ििलत, िामखेड (जि.अहमदनगर) येथील पक्षी अभयरयासाठव राखीव असलेल्या 
अभयारयात चर खोदनू वन्य िीवाचा अधधवास सांपुष्ट्टात आणल्यातातत 

  

(४२)  ४८९२७ (०७-०५-२०१६).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगदवदा, किगत, िामखेड (जि.अहमदनगर) ये ील माळढोक पक्षासाठी राखीव असलेल्या 
अभयारण्यात चर खोदनू वन्य िीवाचा अधधवास सींपुष्ात आणण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढळून आले व तद्नुसार वन्य प्राण्याींचा अधधवास सींपुष्ात 
आणणाऱया अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) अभयारण्य के्षत्रात मदृ व िलसींधारणाच्या 
कामासाठी चर खणण्यात आले आहेत त ावप त्यामुळे वन्यिीवाींचा अधधवास सींपुष्ात आलेला 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नद्या िोड प्रिल्पास असलेला ववरोध 
  

(४३)  ४९६१५ (३०-०४-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), डॉ.सांतोष टारफेत (िळमनरुी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्र ), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
अॅड.यशोमती ठािूर (धतवसा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवल) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिातील नद्या एकमेकाींिी िोडल्यास कोणताही ववकास होणार नाही उल् देिाचे तुकड े
होतील त्यापेक्षा नदीसोित लोकचळवळ उभारुन या िीवन वाहहन् याींचे आयुषय वाढावे असे 
स्पष् प्रनतपादन रॅमन मॅगसेस आखण िलके्षत्रातील नोिेल पुरस्कार प्राप्त ड्.रािेंद्र शसींह याींनी 
हद. १९ िानेवारी, २०१६ रोिी केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नदी/ओढ/नाला मधील गाळ काढण,े सरळीकरण व खोलीकरण करणे ही काम े
लोकसहभागातून करुन नदी/ओढा/नाला पुनिीवन करण्यास ज्या गावातील रहहवािाींनी पुढाकार 
घेऊन लोकवगगणी/श्रमदानाद्वारे मोठ्या प्रमाणात योगदान हदले आहे तकीं वा देत आहेत, अिा 
गावाींमध्ये घेण्यात आलेल्या नदी /ओढा/नाला पुनिीवन कायगक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी 
अशभसरणाच्या माध्यमातून नदी पुनिीवन कायगक्रम रािववण्यास िासन ननणगय हद.८ डडसेंिर, 
२०१५ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
     नदी पनुिीवन कायगक्रमात नद्याींची ननवड करण्याींसाठी सवग जिल्हाधधकाऱयाींना 
सादरीकरण करण्याच े आवाहन करण्यात आले. त्यानसुार आतापयतं १६ जिल्ायातील १३९ 
नदी/नाल्याींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून त्याअींतगगत साखळी शसमें् नाला 
िाींधासाठी रु.१२२०३.३२ लक्ष ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरांदी ख.ेता. (ता.भोर, जि.पुणे) येथे एि गाभण असलेल्या शेळीवर िततट्याने  
अचानि हल्ला चढवून शेळी िागीच मतृ झाल्यातातत 

  

(४४)  ४९८३९ (०७-०५-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करींदी खे.िा. (ता.भोर, जि.पणेु) ये  ेदहा पींधरा िेळ्याींचा कळप डदवगरामध्ये चरत असताना 
त्यातील एक गाभण असलेल्या िळेीवर बिि्याने अचानक हल्ला चढवून त्यात िेळी िागीच 
मतृ झाली, त्यामुळे िेळ्याींच्या मालकाींचे मोठे नुकसान झाले असून पररसरामध्ये भीतीच े
वातावरण पसरले असल्याची खळिळिनक घ्ना हदनाींक ७ डडसेंिर, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मतृ िळेी मालकाच्या झालेल्या नुकसानीिाित वनववभागान ेतकती नकुसान 
भरपाई हदली व बिि्याला पकडण्याकामी काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) हदनाींक ०४.१२.२०१५ रोिी मौि े करींदी ख.ेिा., 
ता.भोर, जि.पुणे ये ील श्री.प्रकाि मारुती सािळे याींच्या मालकधची िेळी बिि्याच्या हल्ल्यात 
मतृ पावली आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी प्रचशलत िासन ननणगयाच्या तरतूदीनसुार सींिींधधत नुकसानरस्स्त व्यक्तीस 
रु. ३,०००/- नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे. सदर घ्नेमुळे पररसरामध्ये घिरा् 
ननमागण होऊ नये यासाठी भोर उप वनववभाग व सींरक्षण सशमतीमाफग त गस्त घालण्यात आली. 
पररजस् ती ननयींत्रणात असल्यान े व मानव-वन्यप्राणी सींघषग  ननमागण न  झाल्याने वपींिरे 
लावण्याची आवचयकता भासली नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शसल्लोड तालुक्यात (जि.औरांगाताद) िोल्हापूरी तांधाऱयाांना दरवािे तसववयातातत 
(४५)  ५१०५३ (११-०३-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांतादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (धतवसा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) शसल्लोड तालुक्यात (जि.औरींगािाद) कोल्हापूरी िींधाऱयाींना दरवाि े िसवले नसल्यान े
पाणीसाठा झाला नाही पररणामी िेतीच े सींरक्षक्षत पाणी वाहून गेल् याने ये ील िेतकऱ याींना 
शसींचन करणे िक्य झाले नसल्याचे माहे डडसेंिर, २०१५ दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ये ील िेतकऱ याींना शसींचनाचा लाभ शमळवून देण्यासाठी ये ील कोल्हापूरी 
िींधाऱयाींना तातडीन ेदरवाि ेिसववण्यािाित िासनान ेकोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कायगवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०३-२०१६) :(१) होय. 
    शसल्लोड, तालुक्यातील जिल्हा पररषदेकडील १४३ पूणग कोल्हापूरी पध्दतीचे िींधाऱयाींपकैध 
८५  कोल्हापूरी पध्दतीच ेिींधाऱयाींमध्ये गे् ्ाकण्यात आले होते. ५८ कोल्हापूर पध्दतीच ेिींधारे 
नादरुूस्त असनू १७ व १८ सप् े्ंिर, २०१५ च्या अनतवजृष्मध्ये कोल्हापूरी पध्दतीच ेिींधाऱयाींच े
िाि ु भराव वाहून गेल्यामळेु १८ कोल्हापूरी पध्दतीच े िींधाऱयाींमध्ये पाणी साठा होऊ िकला 
नाही. 
(२) उपलब्ध दरवाि ेिसवून पाणी अडववण्यात आलेले आहे. पूणग क्षमतेने पाणीसाठा होण्याच्या 
दृष्ीने आवचयक नववन दरवािे िनववणे व दरुूस्तीची अींदािपत्रके मींिुरीची कायगवाही 
प्रगतीप ावर आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िननी शशशु सुरक्षा योिनेअांतगलत प्रसुती व नविात शशशुांना सेवा शमळयातातत 
(४६)  ५१५३६ (२९-०३-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सावलिधनि 
आरो य आखण िुटुांत िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िननी शििु सुरक्षा योिनेतींगगत प्रसुती व नविात शििनुा सेवा देण्याची शिफारस राषरीय 
मानवाधधकार आयोगाने हदनाींक ७ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास िासनास केली 
असल्याची िाि ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शिफारसीची तात्काळ अींमलििावणी करण्यािाित िासनाकडून 
आिशमतीस कोणती ठोस कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०६-०४-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे. 
हदनाींक ६ ते ७ िानेवारी, २०१६ रोिी राषरीय मानवाधधकार आयोगाने आयोजित केलेल्या 
सुनावणीत नविात शििुींना देण्यात येणाऱया सेवा िाित चचाग करण्यात आली होती. त ावप, 
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राषरीय मानवाधधकार आयोगाकडून यासींदभागत कोणतीही शिफारस अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

भोिरदन (जि.िालना) तालुक्यातील धावडा पररसरातील िांगलात  
मोठयाप्रमाणावर होणाऱया अवैध वकृ्षतोडीतातत 

  

(४७)  ५१९२८ (०७-०५-२०१६).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोकरदन (जि.िालना) तालुक्यातील धावडा पररसरातील िींगलात मोठयाप्रमाणावर 
अवैधवकृ्ष तोड होत असल्याने िींगलाचे अजस्तत्व धोक्यात आल्याचे नुकतेच िानेवारी २०१६ 
अींतीम आठवडयात ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दहा वषागपासून वकृ्ष लागवडीवर मोठयाप्रमाणावर खचग करण्यात येवूनही 
झाडाींच्या सींख्येत मोठया प्रमाणावर घ् झाली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणात अवैध वकृ्षतोड करणाऱयाींच्या मोठी ्ोळी सदर ववभागात 
कायगरत असून यािाित वारींवार तक्रारी ववभागाकड े देण्यात आलेल्या आहेत हेही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, अवैध वकृ्षतोड करणाऱयाीं ्ोळीींना प्रनतिींध करण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्यापपयतं कायगवाही न करण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदरील वनके्षत्रात अवधै वकृ्षतोड करणाऱयाींच्या ्ोळ्या सक्रधय असल्याच ेननदश्रनास आलेले 
नाही. 
(४) अवैध वकृ्षतोड होऊ नये म्हणून के्षत्रीय कमगचाऱयाींकडून गस्त घालण्यात येते. तसेच अवैध 
वाहतुकधस प्रनतिींध करण्यासाठी वाहनाींची आकजस्मक तपासणी करण्यात येत.े तफरत े
प कामाफग तही गस्त घालण्यात येते. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जिल््यातील धारणी तालुक्यातील मळेघाट मधील ितरोटी या गावामधील अांगणवाडी 
िें द्रामध्ये मुलाांच्या िेवणामध्ये अळ्या आढळून आल्यातातत 

  

(४८)  ५२१५२ (३०-०४-२०१६).   श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मळेघाट) :   सन्माननीय मदहला व 
ताल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती जिल्ायातील धारणी तालुक्यातील मळेघा् मधील बिरो्ी या गावामधील 
अींगणवाडी कें द्रामध्ये मलुाींच्या िेवणामध्ये अळ्या आढळून आल्याचे उपसरपींचाींनी पाहहले 
असल्याच ेननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय व चौकिीत काय आढळून 
आले आहे, 
(३) असल्यास, यािाितीत दोषी आढळलेल्याींवर िासनान े कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, होणाऱया हदरींगाईची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) उपसरपींच बिरो्ी याींच्या तक्रारीच्या अनुषींगान ेसदर प्रकरणाची चौकिी करण्यात 
आली. सदर चौकिी शििववलेल्या अन्नात अळ्या आढळून आल्या नाही. तर िुन्या शिल्लक 
असलेल्या कच्च्या आहाराच्या साठ्यात (वा्ाणा) भुींग व नछद्र असल्याच े हदसून आले. परींत ु
शिल्लक साठ्यातील आहाराचा उपयोग मुलाींना खाऊ घालण्याकररता करण्यात आलेला नाही. 
सदर प्रकरणाच्या हदविी अींगणवाडी सेववका रिेवर होती. त्यामुळे उपसरपींच बिरो्ी याींनी 
अिा भुींग लागलेला आहार शििवण्यावर मनाई केली व शिल्लक साठा पींचनामा करुन त्याची 
ववल्हेवा् लावण्यात आली. अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना यापुढे असा प्रकार होणार 
नाही यािाित सक्त ताकधद व सचूना देण्यात आल्या. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जिल््यातील मेळघाट मतदार सांघामधील माहूताच्या 
पत्नीचा न्यायासाठव सुरु असलेला सांघषल 

(४९)  ५२१५३ (०७-०५-२०१६).   श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ायातील मळेघा् मतदार सींघामधील वन ववभागाच्या भोला या हतीने १५ 
माचग २०१५ रोिी सुरेंद्रशसींग सेंगर या माहूता ला हत्तीन े २ वेळा उचलून फेकुन हदल्यामुळे 
त्याचा मतृ्यू झालेला असून,माहुताच्या पत्नीचा १० वषागपासून न्यायासाठी सींघषग सुरु आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित िासनाकडून काय कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय व दोषी अधधकाऱयाींवर काय कायगवाही करण्यात आली ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     हदनाींक १५.०३.२००५ रोिी भोलाप्रसाद ाया हत्तीन े २ वेळा उचलून फेकून हदल्यामुळे 
माहूत म्हणून काम करणारे मिूर श्री.सुरेंद्रशसग सेंगर याींचा मतृ्यू झाला आहे. 
     सदर व्यजक्तच्या दोन पत्नी होत्या, त्याींनी वारसदार सींदभागत न्यायलयीन प्रकरण दाखल 
केले होते. सदर प्रकरणाचा ननकाल ऑगस््, २०१४ मध्ये लागला आहे. सन २००५ च्या 
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प्रचशलत िासन ननणगयातील तरतूदीच्या अनुषींगान े नुकसान भरपाई देण्यासाठी मतृक 
व्यक्तीच्या कायदेिीर वारसास आवचयक कागदपत्राींची मागणी करण्यात आली आहे. सदरहू 
आवचयक त्या कागदपत्राींची अद्याप पूतगता न झाल्याने आध गक सहाय्य देता आलेले नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सािोली तालुक्यातील (जि.भांडारा) प्रलांितत असलेला शभमलिसा लघु पाटतांधारे प्रिल्प 
  

(५०)  ५२४६१ (११-०३-२०१६).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.िृष्ट्णा गित े(आरमोरी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकोली तालुक्यातील (जि.भींडारा) २५ वषागपासून प्रलींबित असलेला शभमलकसा लघ ु
पा्िींधारे प्रकल्पाच ेकाम ११६.०३ हे वनके्षत्रातील वकृ्षतोड आखण शसमाींकना अभावी सींिींधधत 
अधधकाऱयाींच्या हदरींगाईमुळे प्रलींबित होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र िासनाच्या अ्ीींची पतुगता करुन तातडीने वनके्षत्रातील वकृ्षतोड व 
शसमाींकनाचा प्रचन सोडववण्यासाठी िासन राज्यस्तरावरुन ठोस प्रयत्न करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पािी सींिींधीत काय कायगवाही करण्यात आली आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) साकोली तालकु्यातील (जि.भींडारा) 
शभमलकसा लघु पा्िींधारे प्रकल्पासाठी ११६.०३ हे वनक्षेत्र वळते करणास कें द्र िासनान े
हद.१७/०७/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये काही अ्ीच्या अधीन राहून अींनतम मान्यता प्रदान केली 
आहे. त्यातील अ् क्र.५ नुसार प्रस्तावातील के्षत्र हे नवेगाव-नागखझरा-नवीन नागखझरा राषरीय 
उद्यानाच्या पयागवरण सींवेदनिील के्षत्रात येत असल्याने वकृ्षतोड करण्यापूवी मा.राषरीय हररत 
न्यायाधधकरण (NGT) ची मींिरूी घेणे क्रमप्राप्त असल्याचे उपवनसींरक्षक, भींडारा याींनी 
पा्िींधारे ववभाग (प्रकल्प यींत्रणेस) कळववले आहे. 
तसेच अ् क्र. ३, ५ व १७ मध्ये िदल करणे आवचयक असल्यान ेसदर िदल करण्यािाित 
कें द्र िासनास हदनाींक १७/०१/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांतई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
िासकधय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई. 


