
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाांदेड येथील शासिीय रुग्णालयात तनवासी डॉक्टरला रुग्णाांच्या  
नातेवाईिाांनी मारहाण िेल्याबाबत 

  

(१)  ५५४५६ (३०-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड येथील सरकारी रुग्णालयात ननवासी डॉक््रला रुग्णाींच्या नातेवाईकाींनी मारहाण 
केल्याचा प्रकार ददनाींक २९ एप्रप्रल, २०१६ रोजी घडला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रुग्णाींच्या नातेवाईकाींकडून सतत होणाऱ्या हल्ल्याींना वैतागलेल्या ननवासी 
डॉक््र सींघ्नेने मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेशस्त्त्रपरवाना देण्याची व डॉक््र सींरक्षण काय्यात 
दरुुस्त्ती करुन हल्लेखोराींना ८ वर्ाापयतं शशके्षची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनान े या प्रकरणाची चौकशी करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली 
तसेच डॉक््राींवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी ननवासी डॉक््राींनी केलेल्या मागणीबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मारहाण करणाऱ्या आरोपीस पोलीसाींमार्ा त तात्काळ अ्क करण्यात आली असून गुरनीं 
१४८/१६ कलम ३५३ भादींप्रव व महाराषर वै्यकीय सेवा अधिननयम, २००० कलम ३ व ४ 
नुसार कायावाही करुन त्याबाबत दोर्ारोपपत्र मा. न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू 
आहे. शासकीय वै्यकीय महाप्रव्यालय व रुग्णालयातील डॉक््राींवर होणारे हल्ले 
रोखण्याकररता वै्यकीय शशक्षण व सींशोिन सींचालनालय आणण सींबींधित अधिषठाींतामार्ा त 
याींच्या स्त्तरावरुन रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्त्थेबाबत आवश्यक उपाययोजना केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
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शासिीय रुग्णालयातील तनवासी डॉक्टराांच्या आरोग्याच्या समस्येबाबत 

  

(२)  ५७९५१ (३०-०८-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय साववजतनि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय रुग्णालयात रुग्णाींची वाढती सींख्या कामाच ेवाढीव तास तर किी किी रुग्णाींच्या 
नातेवाईकाींकडून होणाऱ्या मारहाणीच्या घ्ना यामिनू काही वर्ाात ननवासी डॉक््राींमिील 
ननमााण झालेल्या ताणतणावामुळे चार ते पाच डॉक््राींनी आत्महत्या केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, कामाच ेवाढीव तास व वाढत्या तणावामळेु ४० त े४५ डॉक््राींना ्ी.बी. रोगाची 
लागण झाल्याच ेननदशानास आल्यामुळे डॉक््राींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामाचे वाढीव तास तसेच वाढता ताणतणाव यामळेु ननमााण झालेल्या ननवासी 
डॉक््राींच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत शासन काय उपाययोजना करणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०६-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) ननवासी डॉक््राींच्या कामाचा ताण कमी करण्याच्या अनुर्ींगाने सींस्त्थास्त्तरावर कॉलेज 
कौन्न्सलची बैठक आयोन्जत करुन त्या त्या प्रवभागाच्या प्रवभाग प्रमुखाींमार्ा त ननवासी 
डॉक््राींच्या दैनींददन कामाच ेननयोजन ठरप्रवण्यात येते. 

___________ 
  

मौज ेअच्छाड (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील वन जशमनीवर अततक्रमण िेल्याबाबत 
  

(३)  ६६८६५ (२९-०१-२०१७).   श्री.अशमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे अच्छाड (ता.डहाणू, न्ज.पालघर) येथील सव्हे ि. १०१ मध्ये १३४५ एवढया के्षत्रात 
सींरक्षक्षत वनामध्ये द्मा डींयडया प्रा.शल. कीं पनीने बेकायदेशीरररत्या सन २००८ मध्ये बाींिकाम 
करुन शासकीय वन जशमनीवर अनतिमण करुन  पक्की शेड उभारली असून ४४० मी. लाींबीची 
पक्की शभींत बाींिून सींपूणा वनाच ेके्षत्रावर अनतिमण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींरक्षक्षत वनामध्ये केलेले बकेायदेशीर बाींिकाम तोडण्याचे आदेश उप 
वनसींरक्षक प्रवभाग, डहाणू याींनी ददनाींक १५ रे्ब्रुवारी, २०१२ देऊनही आजतागायत सदरहू 
बाींिकाम तोडण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े सखोल चौकशी करुन अनतिमण करणाऱ् या द्मा डींयडया 
कीं पनीप्रवरुध्द वन के्षत्र कायदयाींतगात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०५-२०१७) :(१) मौजे अच्छाड (ता.डहाणू, न्ज.पालघर) येथील 
वनक्षेत्रातील अनतिमण काढण्याबाबत कायावाही सींबींिी उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेदाखल रर् 
याधचका ि. १०१६१/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी दद. ६ रे्ब्रुवारी, २०१४ रोजी 
शमन् ऑर् ऑडार मध्ये सींरक्षक्षत वन सव्हे ि. १०१ व सींबींधित खाजगी के्षत्राची सींयकु्त 
मोजणी झाली आहे. परींतु अन्य सव्हे िमाींकाची मोजणी अजूनही बाकी असल्याने मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींचेकडून अींनतम आदेश प्राप्त झालेले नाही.  
     सदर बाब शसन्व्हल ॲप्लीकेशन व्दारे मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदशानास आणण्यास 
प्रिान मुख्य वन सींरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराषर राज्य, नागपूर याींना ददनाींक ६.२.२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका प्रलींबबत असल्यान ेआजतागयत 
सदरहू बाींिकाम तोडणे शक्य झाले नाही.  

___________ 
  

सोलापूर जजल््यातील पाझर तलावाच्या बाांधिामासाठी शासनाने  
ताब्यात घेतलेल्या जशमनीचा मोबदला शमळणेबाबत 

  

(४)  ७२००१ (१६-१२-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सोलापूर न्जल््यातील सन १९७२ पासून पाझर तलाव बाींिणेसाठी शेतकऱ्याींच्या   जशमनी 
ताब्यात घेतल्या व दषुकाळी पररन्स्त्थतीत शासनाच्या जलसींिारण व डतर प्रवभागामार्ा त 
बाींिण्यात आलेल्या पाझर तलावाचा मोबदला स्त्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मागणी करूनही 
शेतकऱ्याींना देण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन १९७२ सालापासून शासनाच्या ननरननराळ्या प्रवभागामार्ा त सोलापूर न्जल््यातील 
प्रत्येक तालुक्यामध्ये क्रकती पाझर तलाव बाींिण्यात आलेले आहेत व त्यापकैी प्रत्येक 
तालुक्यातील क्रकती शेतकऱ्याींना पाझर तलावाचा मोबदला ्यावयाचा रादहला आहे व 
आत्तापयतं क्रकती शेतकऱ्याींना पाझर तलावाचा मोबदला शमळाला आहे, 
(३) असल्यास, सवा पाझर तलावाचा मोबदला शेतकऱ्याींना क्रकती ददवसात देण्यात येईल ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२०-०४-२०१७) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) अ) सोलापूर न्जल््यामध्ये लघुशसींचन (जलसींिारण) प्रवभागाकडून ६५८ पाझर 
तलावाींची कामे पुणा करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ५२८ पाझर तलावाींच्या भुसींपादनाची 
कायावाही पुणा होऊन भुसींपदानाचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे. उवाररत १३० पाझर 
तलाबाींची भुसींपादन प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे प्रगतीत आहे - 
१. ६१ भुसींपादन प्रस्त्ताव :- शासनाच्या नवीन िोरणानुसार ननयमीत पध्दतीन/ेखाजगी 

वा्ाघा्ीन ेथे् खरेदी साठी सदर भुसींपादन प्रस्त्ताव सींबींधित न्जल्हाधिकारी व अधिकारी 
याींचेकड ेसादर करण्यात आले आहेत. 
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२. १४ भुसींपादन प्रस्त्ताव :- सींयुक्त मोजणीसाठी उपअिीक्षक, भूमी अशभलेख कायाालय 
माढा याींचेस्त्तरावर आहेत. 

३. ५४ भुसींपादन प्रस्त्ताव :- नवीन भुसींपदान कायदा सन २०१३ नुसार सदर भसुींपादन 
प्रस्त्ताव तयार करण्याचे काम उपप्रवभागाकड ेप्रगतीपथावर आहे. 

४. ०१ भुसींपादन प्रस्त्ताव :- लघ ुपा्बींिारे तलाव मौज ेहळदगेु (जगताप खोरे) ता.बाशी या 
कामाचा समावेश ननयोजन प्रवभाग (रोहयो) अींतगात होतो. याबाबत भूसींपादन अधिननयम 
१८९४, कलम ११ नुसार अनुदान मागणी प्रवभागीय आयुक्त, पुणे प्रवभाग, पुणे याींच्या 
मार्ा त ननयोजन प्रवभाग, महाराषर शासन याींचेकड ेसादर करण्याची कायावाही प्रस्त्ताप्रवत 
आहे. 

     ब) सोलापूर न्जल््यामध्ये न्जल्हा पररर्दे मार्ा त एकुण १२३५ गाव व पाझर तलावाींची 
कामे पुणा करण्यात आली आहेत. त्यापकैी १०६८ तलावाींच्या भुसींपादानाची कायावाही पुणा 
होऊन भुसींपादानाचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे. उवाररत १६७ तलावाींची भुसींपादान 
प्रक्रिया नवीन भसुींपादान कायदा, सन २०१३ नुसार पुढील प्रमाणे प्रगतीपथावर आहे - 
१. ६० भुसींपादन प्रस्त्ताव :- शासनाच्या नवीन िोरणानसुार ननयमीत पध्दतीन े / खाजगी 

वा्ाघा्ीन ेथे् खरेदी साठी सदर भुसींपादान प्रस्त्ताव सींबींधित न्जल्हाधिकारी व अधिकारी 
याींचेकड ेसादर करण्यात आले आहेत. 

२. १०७ भुसींपादन प्रस्त्ताव :- नवीन भसुींपादन िोरणानुसार भसुींपादन प्रस्त्ताव तयार 
करण्याचे काम न्जल्हा पररर्द प्रवभागाकडील उपप्रवभागाकड ेप्रगतीपथावर आहेत. 

     वरील कायावाही पूणा झाल्यानींतर सादर होणाऱ्या भूसींपादन ननिी मागणी प्रस्त्तावावर 
सक्षम प्राधिकाऱ्याींकडून ननिीच्या उपलब्ितेनुसार भुसींपादन मोबदला अदा करण्याबाबत त्वरेन े
पुढील कायावाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

हहांगोली तालुक् यात एिाजत्मि पाणलोट िायवक्रमातांगवत िां त्राटी  
िमवचारी तनयुक् ती मध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(५)  ७२०६० (१६-१२-२०१६).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली तालुक् यात एकान्त्मक पाणलो् कायािमातींगात कीं त्रा्ी कमाचारी ननयुक् ती प्रकरणी 
गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप कमाचाऱ् याींनी केला असुन दोन कमाचाऱ् याींनी आत् म हत् या करण् याचा 
डशारा ददल् यान ेमाहे ऑगस्त् ्, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननयुक् ती करण् याच् या आदेशात गैरप्रकार झाल् यामळेु काही कमाचारी ननयुक् ती 
पासून वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (२५-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) बी.व्ही.जी. डींयडया शल. या मनुषयबळ सेवा पुरवठादार कीं पनीकडून, कीं त्रा्ी कमाचारी घेण्यात 
आले असल्यान,े प्रश्न उ्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्हा पररषदेच्या महहला व बालिल्याण ववभागाअांतगवत िायवरत  
अांगणवाडी सेवविाांचे पाच महहनयाांपासून वेतन थिल्याबाबत 

  

(६)  ७२२८९ (१०-०१-२०१७).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर न्जल्हा पररर्देच्या मदहला व बालकल्याण प्रवभागाअींतगात कायारत अींगणवाडी 
सेप्रवकाींचे पाच मदहन्याींपासून वतेन थकले असल्याच े ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणवाडी सेप्रवकाला वेतन देयकासींबींिीच्या प्रवलींबनाची कारणे कोणती, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व वेतन अदा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१८-०४-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) चींद्रपूर न्जल्हा पररर्देअींतगात एकूण 
१५ प्रकल्प असनू त्यापैकी १४ प्रकल्पातील अींगणवाडी सेप्रवकाींचे मानिन ननयशमत अदा 
करण्यात आलेले असून केवळ बल्लारपूर प्रकल्पातील अींगणवाडी सेप्रवकाींच े मानिन 
अथासींकन्ल्पय प्रवतरण प्रणालीमिील ताींबत्रक बबघाडामळेु उशशरान ेऑक््ोंबर, २०१६ पयतं अदा 
करण्यात आले आहे. स्य:न्स्त्थतीत सवा १५ प्रकल्पाींच ेमाहे यडसेंबर, २०१६ पयतंचे मानिन 
अदा करण्यात आलेले आहे.         

___________ 
  

ववदभव व मराठवाडा येथे शासनाच्या वन जमीनीवर बेिायदेशीर अततक्रमण झाल्याबाबत 
  

(७)  ७२२९२ (०९-०१-२०१७).   श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रवदभा व मराठवाडा येथे शासनाच्या वन जमीनीवर बेकायदेशीर अनतिमण झाल्यान े
महसुल बुडत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०३-२०१७) :(१) माहे सप् े्ंबर, २०१६ अखेर प्रवदभा व मराठवाडा 
येथील २६,४९० हे. आर वनक्षेत्रावर अनतिमण आहे. 
     मात्र उक्त अनतिमणामुळे प्रत्यक्षररत्या शासनाचा महसूल बडुत आहे, हे खरे नाही. 
(२) वन हक्क अधिननयम, २००६ च्या तरतूदीनुसार वैयन्क्तक दाव े प्रलींबबत असताना 
अनतिमण ननषकाशसत करता येत नाही. ज्या अनतिशमत वनजशमनीवर  वन हक्क 
अधिननयम, २००६ अींतगात दावे मान्य करण्यात आले आहे अथवा दावे ननणायासाठी प्रलींबबत 
आहे, अस े के्षत्र वगळून उवाररत वनके्षत्रावरील अनतिमण ननषकाशसत करण्याबाबतची सूचना 
वन अधिकाऱ्याींना देण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

किनगाांवराजा (जज.बुलढाणा) पाांग्री उगले येथील बालिाांना अांगणवाडीत बसण्यासाठी जागा 
नसल्यामळेु पडक्या खोलीत बसाव ेलागत असल्याबाबत 

  

(८)  ७२४७२ (१०-०१-२०१७).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय महहला 
व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्रकनगाींवराजा (न्ज.बुलढाणा) पाींग्री उगले येथील बालकाींना अींगणवाडीत बसण्यासाठी जागा 
नसल्यामळेु पडक्या खोलीत बसावे लागत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१८-०४-२०१७) :(१), (२) व (३) प्रस्त्ततु प्रकरणी बाल प्रवकास प्रकल्प 
अधिकारी, एकान्त्मक बाल प्रवकास सेवा योजना प्रकल्प, शसींदखेडराजा याींनी सादर केलेल्या 
अहवालानसुार क्रकनगाींवराजा (न्ज.बुलढाणा) पाींग्री उगले येथील बालकाींना बसण्यासाठी 
अींगणवाडी कें द्राची स्त्वतींत्र डमारत नसल्यामुळे त्याींचकेरीता न्जल्हा पररर्द शाळेची डमारत 
उपलब्ि करुन देण्यात आलेली असून सदर शाळेच्या डमारतीच े बाींिकाम व्यवन्स्त्थत आहे. 
तसेच क्रकनगाींवराजा (न्ज.बुलढाणा) पाींग्री उगले येथील कें द्राचे बाींिकाम न्जल्हा वाप्रर्ाक 
योजनेमिून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही.         

___________ 
  

भांडारा जजल््यातील अांगणवाड्यात शौचालयाचे बाांधिाम िरणेबाबत 
  

(९)  ७२८९८ (१०-०१-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर), श्री.ववजय रहाांगडाले 
(ततरोडा) : सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) भींडारा न्जल््यात हजारावर अींगणवाडी कें द्र असून बहुताींश अींगणवाड्या एकान्त्मक 
बालप्रवकास प्रकल्पाच्या स्त्वत:च्या मालकीच्या डमारतीत असून तर काही भाड्याच्या डमारतीत 
सुरु असुन बहुतेक अींगणवाडी कें द्रात शौचालये नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास. शौचालये नसल्याने त्या अींगणवाडी कें द्रातील बालके माहे जलुै, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान आजारी पडल्याची बाब ननदशानास आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) :(१) भींडारा न्जल्हयातील एकूण १३०५ अींगणवाडी कें द्राींपैकी 
११९२ कें द्र प्रकल्पाच्या स्त्वत:च्या डमारतीत असून ७८ कें द्र भाडयाच्या डमारतीमध्ये सुरु आहेत. 
१३०५ कें द्राींपैकी ११८२ कें द्राींमध्ये शौचालये उपलब्ि आहेत.          
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर एिाजत्मि पाणलोट वविास योजनेअांतगवत जजल््यात 
झालेल्या िामाांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(१०)  ७३४११ (१६-१२-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर एकान्त्मक पाणलो् प्रवकास योजनअेींतगात न्जल््यात झालेल्या कामाींमध्ये 
गैरव्यवहार झाल्याच ेनुकतेच माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेतींगात करण्यात आलेली काम ेनेमलेल्या ठेकेदाराींनी चुकीच्या दठकाणी 
करण्यात आली असून माती व शसमें् बींिारा कामात ननम्म ेपैस ेखचा केल्याचेही ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू गैरव्यवहार कृप्रर् प्रवभागातील अधिकाऱ्याींच्या सींगनमतान े झाल्याचेही 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) त्नुसार दोर्ीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, नसल्यास, प्रवलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२५-०५-२०१७) :(१) नाही, जून २०१६ मध्ये वतृ्तपत्रात बातमी आली आहे. 
(२) एकान्त्मक पाणलो् प्रवकास योजनेंतगात, एका शसमें् नालाबाींिाच े बाींिकाम, नेमलेल्या 
ठेकेदारान ेचुकीच्या दठकाणी केल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(३) नाही. 
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(४) व (५) सदर प्रकरणी न्जल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींच्या आदेशान्वये नमेलेल्या चौकशी 
सशमतीमार्ा त मदृ व जलसींिारण कामाींची चौकशी करण्यात आली आहे. 
     अननयशमततेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी / कमाचारी व स्त्वयींसेवी सींस्त्था याींना 
कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

बीड जजल््यात सन २०१६-१७ मध्ये शासनान ेतनधावररत िेलेले  
वकृ्ष लागवडीच ेउहिष्ट्ट पूणव िरण्याबाबत 

  

(११)  ७३६८५ (०९-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड न्जल््यात सन २०१६-१७ मध्ये शासनान ेक्रकती वकृ्ष लागवडीचे उदिष् ननिााररत केले 
आहे, 

(२) असल्यास, सदर वकृ्ष लागवडीचे उदिष् पूणा करण्याबाबत शासनाकडून कोणत्या 
उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०४-२०१७) :(१) बीड न्जल्हयात सन २०१६-१७ मध्ये २४.६३ लक्ष 
वकृ्ष लागवडीच ेउिीष् शासनाने ननिााररत केले आहे. 
(२) वकृ्ष लागवडीच ेउिीष् पूणा करण्यासाठी ननरननराळया योजनेंतगात सन २०१६-१७ मध्ये वन 
प्रवभाग व सामान्जक वनीकरण प्रवभाग याींचेमार्ा त वकृ्ष लागवडीच ेकाम पूणा करण्यात आले 
आहे. तसेच २ को्ी वकृ्ष लागवड कायािमाींतगात ददनाींक १ जुल,ै २०१६ रोजी वकृ्ष लागवड 
कायािम हाती घेऊन शासनाचे प्रवभाग, शाळा व अशासकीय सींस्त्था तसेच लोकसहभागातून वकृ्ष 
लागवडीचे उिीष् पूणा करण्यात आले आहे. 
     बीड न्जल्हयात सन २०१६-१७ मध्ये एकूण २८.६७ लक्ष रोपाींची लागवड साध्य करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उ्् ावत नाही.  

___________ 
  

खडिवासला (ता.हवेली, जज.पुणे) शसांहगड, पानशेत, वारजे भागातील ववस्तीणव जांगलात  
वनय प्राण्याांची बेसुमार शशिार, तस्िरी व वकृ्षतोड होत असल्याबाबत 

  

(१२)  ७४३९७ (१७-०४-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला (ता.हवेली, न्ज.पुणे) शसींहगड, पानशेत, वारजे भागातील प्रवस्त्तीणा जींगलात 
गेल्या चार त े पाच मदहन्याींत वन्य प्राण्याींची बेसुमार शशकार, तस्त्करी व वकृ्षतोड सुरु 
असल्याच ेमाहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शसींहगड पायथ्याचे खानापूर येथील बब्र्ीश राजव् काळातील वनपररके्षत्र 
कायाालय पुण्यामध्ये स्त्थलाींतर झाल्याने दोनशे क्रकमी अींतरातील शसींहगड पासून रायगड 
न्जल््याच्या हिीमध्ये असलेल्या जींगलात सुरक्षा व्यवस्त्था नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले वा त्यानुर्ींगान ेकोणती कायावाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     पूणे वनप्रवभागाअींतगात वन्य प्राण्याींची बेसमुार शशकार, तस्त्करी, व वकृ्षतोड सुरु 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले नाही. तथापी माहे 
जानेवारी २०१७ मध्ये भींबुडाा वनपररके्षत्रात वारज ेयेथ ेवन्यप्राण्यासींबींिी दोन वनगुन्हे नोंदवले 
असून त्यात दोन नर धचतळ भ्क्या कुत्रयाींच्या हल्ल्यात मतृ्य ूझालेले आहेत. 
(२) पूणे वनप्रवभागाची पुनराचना हेऊन ती ददनाींक ०१.०९.२०१६ पासून अींमलात आलेली आहे.  
सदर पुनराचना तालुकाननहाय आहे. हवेली तालुक्याच ेमुख्यालय पुणे येथ ेअसल्यान े शसींहगड 
पररसराचे मुख्यालय भाींबुडाा (पुणे) येथे कायारत आहे. रायगड न्जल्हाचे के्षत्र पुणे वनवतृ्ताच्या 
कायाकके्षत येत नाही.   तथापी रायगड न्जल्हातील अशलबाग वनप्रवभागातील खालापूर 
वनके्षत्रात पररमींडळ खोपोली व उम्ब्रा व सुिागड वनके्षत्रातील पररमींडळ कळींब, घो्वड,े 
नागशेत, पाच्छापूर, व कजात पूवा वनपररके्षत्रातील पररमींडळ ढाक, खाींडस व खाींडपे याींच्या हिी 
पुणे वनप्रवभागाला लागुन असनू जींगल सींरक्षणाकामी वनपाल कळींब, घो्वड,े नागशेत, 
पाच्छापूर, उम्ब्रा, खोपोली, ढाक, खाींडस व खाींडप े व सदर वनपाल याींच्या अधिपत्याखाली 
वनरक्षक कायारत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्राण्याची शशकार, तस्त्करी व वकृ्षतोड होउ नये 
म्हणून सुरक्षा व्यवस्त्था आहे.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

उां रदवाडी (ता.िागल, जज.िोल्हापूर) येथे गव्या रानरेड्याांनी िेलेल्या  
शेतीची नुिसानभरपाई न शमळाल्याबाबत 

  

(१३)  ७४४४७ (१७-०४-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उीं रदवाडी (ता.कागल, न्ज.कोल्हापूर) येथे गव्या रानरेड्याींनी तेथील शेतकऱ्याींच े३० त े३५ 
एकर शेतीत लागत आणण खेडवा उसाचे नुकसान माहे यडसेंबर, २०१६ व जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तेथील शेतकऱ्याींनी वन प्रवभाग, कोल्हापूर याींच्याकड े ननवेदना्वारे 
लेखी तिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार नुकसानग्रस्त्त शेतकऱ्याींना नकुसानभरपाई देण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) मौज े उीं रदवाडी, ता. कागल येथ े ददनाींक 
१५.०१.२०१७ रोजी गवा या वन्यप्राण्याींनी २ शेतकऱ्याींच्या ५ गुींठे शेतीतील अींदाजे रु. २,४००/- 
डतक्या रक्कमेच्या शेतप्रपकाचे नकुसान केल्याचे ननदशानास आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 
(४) सींबींधित नुकसानग्रस्त्त शेतकऱ्यानी अथासहाय्य शमळणेबाबत अजा सादर केलेला नाही. 
त्यामुळे अथासहाय्य देण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणात शसांधुदगूव जजल्हयात वनयप्राण्याांिडून हल्ल्याचे प्रमाण वाढले असल्याबाबत 
  

(१४)  ७४६९३ (१७-०४-२०१७).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात शसींिुदगूा न्जल्हयात वन्यप्राण्याींकडुन हल्ल्याच े प्रमाण वाढले असल्याच े माहे 
जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्ी ५० च्या दरम्यान वन्यप्राणी हल्ल्याचे प्रकार घडतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर न्जल्यात वन्यप्राणी मानव सींघर्ााच्या दृष्ीने हा गींभीर प्रकार असनू 
भप्रवषयात याचा पयाावरणाच्या सींतुलनावरही पररणाम होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीअींती वन्यप्राण्याचे हल्ले 
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१७) :(१) शसींिुदगूा न्जल््यात सन २०१६-१७ मध्ये मानव 
वन्यप्राणी सींघर्ाात मनुषय जखमीच्या ५ घ्ना ननदशानास आल्या असून प्रचशलत शासन 
ननणायाच्या तरतूदीनुसार सींबींधिता नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु. ६.१८ लक्ष अदा करण्यात 
आली आहे.   
(२) व (३) हे खरे नाही.      
(४) व (५) मानव वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात. 
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• मानव वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्याच्या दृष्ीन ेवनअधिकारी व कमाचारी याींना प्रशशक्षण देण्यात 
येते. 
• या के्षत्रातील तज्ञ व्यक्तीींकडून प्रात्यक्षक्षकाींसह मागादशान करण्यात येते. 
• काही के्षत्रात वनहिीींवर वन्यप्राणी प्रनतबींिक चर खोदण्यात आले आहेत, तसेच सौर कुीं पण 
तयार घालण्यात आले आहे. 
• Rescue Team तयार करण्यात आली आहे. 
• वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्रात प्रपण्याच े पाणी उपलब्ि करुन देण्यासाठी उपाययोजना केल्या 
जातात. 
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीन े सबशसडीवर एलपीजी गॅस शेगडी व शसलेंडर 
पुरवठा केला जात आहे. 
• पररके्षत्रस्त्तरावर के्षत्रीय अधिकारी व कमाचारी याींचेमार्ा त ननयशमत गस्त्त करण्यात येत.े 

___________ 
  

अहमदनगर जजल्हयातील औरांगाबाद रोडवरील वनववभागाच्या  
िायावलय पररसरातील चांदनाची झाड ेतोडल्याबाबत 

  

(१५)  ७४८५३ (१७-०४-२०१७).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर न्जल्हयातील औरींगाबाद रोडवरील वनप्रवभागाच्या कायाालय पररसरात १० ते 
१२ जणाींनी रात्रपाळीला असलेल्या वन कमाचाऱ् याींच्या मानेवर सुरा व करवत ठेवून ४ चींदनाची 
झाड ेतोडून नेल्याची माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वन अधिकाऱ् याींकडून सदर प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तिार नोंदप्रवण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वनप्रवभागातून याआिी ही चींदनाची झाड ेचोरीला गेलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय चौकशीअींती चींदनाच्या झाडाची चोरी 
करणाऱ् याींवर तसेच त्याींना मदत करणाऱ् या वनप्रवभागाच्या अधिकारी व कमाचाऱ् याींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीवार (२२-०५-२०१७) :(१) ददनाींक १.१.२०१७ रोजी पहा्ेच्या दरम्यान १० त े
१२ डसमाींनी शभींगार रोपवा्ीकेच्या बाहेरच्या गे् शजेारील शभरशभऱ्या गे् मिून आत प्रवेश 
केला. त्यापकैी ३ ते ४ डसमाींनी रात्रपाळी सींरक्षण करणाऱ्या ३ वनमजुराींना लाकडी दाींडके व 
करवतीचा िाक दाखवून गप्प बसण्याची िमकी ददली व डतर ७ त े८ डसमाींनी चींदनाची २ 
झाड ेतोडून नेली. 
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(२) अवैि वकृ्षतोड व चोरीबाबत वनके्षत्रपाल, अहमदनगर याींनी सदर प्रकरणी प्रथम ररपो ा् रेंज 
गुन्हा ि.सी-७ ददनाींक १.१.२०१७ नोंदप्रवला असून याबाबत ददनाींक ५.१.२०१७ रोजी शभींगार 
कॅम्प पोलीस स्त््ेशनच ेस्त््ेशन डायरीला नोंद करण्यात आली आहे. 
(३) याआिी ३ वेळा चींदन झाड ेचोरीची घ्ना घडली असून त्यामध्ये ४ झाड ेचोरीस गेली 
आहेत. या तीनही घ्ना बाबत वनगुन्हे नोंदप्रवणेत आले असनू सदर तीनही गुन्हयातील 
आरोपीचा तपास चाल ूआहे. 
(४) व (५) चींदन झाडाच्या चोरीबाबत वन प्रवभागाच्या वतीने वनगुन्हे नोंदप्रवण्यात आले 
आहेत. त्याबाबत वन प्रवभागाचे वतीने चौकशी सुरु असनू आरोपीींचा शोि घेण्याच ेकाम सुरु 
आहे. याकामी वनप्रवभागाचे अधिकारी व कमाचारी याींनी चींदन चोरास मदत केल्याच ेननदशानास 
आलेले नाही म्हणून त्याींचेवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

जुननर (जज.पुणे) येथील वन ववभागातील मानव बबबट्या सांघषावबाबत 
  

(१६)  ७५३८४ (१७-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुननर) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जुन्नर (न्ज.पुणे) येथील वन प्रवभागातील मानव बबब्या सींघर्ााच्या अनुर्ींगान ेमा. वनमेींत्री 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सवा सींबींधिताींची एक बैठक ददनाींक ३ म े२०१६ रोजी मुींबडातील सहयाद्री 
अनतथीगहृामध्ये सींपन्न झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बैठकीत जुन्नर येथील नावाजलेल्या व यापूवी १९९९ ते २००३ 
दरम्यानच्या तीव्र मानव बबब्या सींघर्ाात यशस्त्वीपणे मागा काढण्यासाठी वन प्रवभागास सींपूणा 
सहाय्य केलेल्या श्री. शशवछत्रपती महाप्रव्यालय, जुन्नर याींचेकडून वन प्रवभागान ेमागप्रवलेला 
प्रस्त्ताव मींजूर करून वन प्रवभागास त्याप्रमाणे ननदेश देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बैठकीत घेतलेल्या ननणायानुर्ींगान ेअ्यापी ननिी उपलब्ि करून देण्यात 
आलेला नसल्यामळेु स्त्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ७ जून २०१६ रोजी मा. वनमेींत्री याींना 
ननवेदन सादर करून जुन्नर वन प्रवभागास त्वरीत ननिी उपलब्ि करून देण्याची मागणी 
केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीनुर्ींगाने शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रस्त्तावात बबबटयाींच ेअनुवींशशक िमबध्दता आणण बारकोडीींग करणे, रेडीओ कॉलरीींग, 
सननयींत्रण व जनजागतृी डत्यादी कामे प्रस्त्तावीत आहे. सदर प्रस्त्तावाचे सींस्त्करण प्रिान मुख्य 
वनसींरक्षक (वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपूर याींचे स्त्तरावर सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
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भातसा पाटबांधारे प्रिल्पाांतगवत ममुरी धरणासाठीच्या वनजशमनीबाबत 
  

(१७)  ७५६८६ (१७-०४-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भातसा पा्बींिारे प्रकल्पाींतगात मुमरी िरणाच्या वन जमीन वनेतर कामास देण्यासाठी कें द्र 
शासनाच्या वन व पयाावरण मींत्रालयाची मींजूरी शमळाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यास महाराषर शासनाच्या वन व महसलू प्रवभागाने वन प्रवभागास सदर के्षत्र 
जलसींपदा प्रवभागास देण्यासाठी आदेशशत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वनजशमन तातडीन े वन प्रवभागान े जलसींपदा प्रवभागास हस्त्ताींतरीत 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०५-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
कें द्र शासनान ेदद.०२/०३/२००९ रोजीच्या पत्रान्वये काही अ्ीींच्या अिीन राहून तत्वत: मान्यता 
व दद.०२/०५/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये अींनतम मान्यता ददली आहे. त्यास अनुसरुन महाराषर 
शासनाने दद.१९/०५/२०१४ रोजीच्या औपचाररक आदेशान्वये वनजशमन वळतीकरणास मींजूरी 
प्रदान केली आहे. 
(३) मुमरी िरण प्रकल्पाींतगात बाधित होणाऱ्या वनके्षत्रातील वकृ्षननषकासनाची कामे सुरु असून, 
सदर कामे पूणा होताच सदर वनके्षत्र प्रकल्पाचे कामाकररता जलसींपदा प्रवभागास हस्त्ताींतरीत 
करण्याची कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

सुरगाणा (जज.नाशशि) तालुक्यातील ठाणापाडा, बोरगाव, हतगड पररसरामध्ये  
मोठया प्रमाणात वकृ्षतोड होत असल्याबाबत 

  

(१८)  ७६७३० (१८-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुरगाणा (न्ज.नाशशक) तालुक्यातील ठाणापाडा, बोरगाव, हतगड या पररसरामध्ये मोठया 
प्रमाणात वकृ्ष तोड होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या वकृ्ष तोडीमुळे जींगल सींपत्ती नष् होत असताींना देखील वन प्रवभागाच े
दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास वकृ्षतोडीस जबाबदार असलेल्या सींबधित वनप्रवभागाच्या अधिका-याींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०५-२०१७) :(१) सुरगाणा (न्ज.नाशशक) तालुक्यातील ठाणापाडा, 
बोरगाव, हतगड या पररसरामध्ये मोठया प्रमाणात वकृ्षतोड होत असल्याची बाब माहे जानेवारी 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

इगतपुरी (जज.नाशशि) तालुक्यातील वनववभागाअांतगवत जलयुक्त शशवार योजनेची  
िाम ेअपात्र असलेल्या सांस्थाांना देण्यात आल्याबाबत 

  

(१९)  ७६७३१ (१७-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डगतपुरी (न्ज.नाशशक) तालुक्यातील वनप्रवभागाअींतगात जलयुक्त् ा शशवार योजनेची काम ेही 
ननप्रवदा प्रक्रिया पारदशाक न राबप्रवता पात्र सींस्त्थेऐवजी अपात्र सींस्त्थाींना देण्यात आल्याची बाब 
माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची तिार वनप्रवभाग तसेच मा. वने मींत्री याींचेकड ेकरण्यात आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तिारीनुसार अपात्र सींस्त्थाींना ही कामे देण्यात आली काय याची सखोल 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व याप्रकरणी सींबधित दोर्ीींवर कारवाई करण्यात 
आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     मात्र सदर बाब दद.२८.१२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ननदशानास आली आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
       याबाबत तुळजाभवनी मजूर व बाींिकाम सहकारी सींस्त्था मयाा., खैरगाींव याींनी 
जलयुक्त शशवार अशभयान कामातील ननप्रवदा प्रिीयेतील अपारदशाकतेबाबत पत्र मा.मींत्री (वने) 
याींच्याकड े तिार केली आहे.या तिारीबाबत उपवनसींरक्षक, पन्श्चम भाग नाशशक याींनी 
दद.१७.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये सदर सींस्त्थेस यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अननयशमतता झालेली 
नाही असे सप्रवस्त्तर  कळप्रवले आहे. 
(३) व (४)  तुळजाभवानी मजुर बाींिकाम सहकारी सींस्त्था, खैरगाींव या सींस्त्थेच्या तिारीच्या 
अनुर्ींगाने कायाालयीन सशमती सदस्त्याींनी त्याींच्या तिारीचे ननराकरण करुन त्याींना ननप्रवदेची 
दस्त्ताऐवज े समक्ष दाखवनू ई-ननप्रवदा प्रिीयेबाबत सवा सींस्त्थाींनी ननयशमतपणे कर भरल्याबाबत 
खातरजमा केली. त्यानूसार सवाातकमी दरान े ननप्रवदा भरणाऱ्या हरीजन कामगार सहकारी 
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सींस्त् थेला सदरचे काम ददल्याचे स्त्पष् केले. तसेच नाशशक वनप्रवभागाने गठीत सशमतीमार्ा त 
सवा कागदपत्राची शहाननशा केलेली असून ताींबत्रक मुल्याींकनामध्ये कोणत्याही मजूर सहकारी 
सींस्त्थेवर अन्याय केलेला नाही. 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  
ताडोबा व्याघ्र प्रिल्पाच्या िोर भागात तनयमबाहय पध्दतीन ेडाांबरी रस्ता तयार िेल्याबाबत 

  

(२०)  ७७६२८ (१९-०४-२०१७).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय वन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर भागात कोणत्याही प्रकारच ेबाींिकाम करण्यास मनाई असताना 
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात मात्र या ननयमाचा भींग करून कोअर भागात ननयमबा्य पद्धतीन े
डाींबरी रस्त्ता तयार करण्यात आल्याची बाब माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण सदर प्रकरणात ननयमबा्य 
कृती करणाऱ्या सींबधित अधिकाऱ्याींवर शासनाकडून कोणती कारवाई  करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) सव्हे ऑर् डींयडया्वारे तयार करण्यात 
आलेल्या १९८० पूवीच्या ्ोपोशश्मध्ये ज े रस्त्ते दाखप्रवलेले आहे व त्या रस्त्त्याचे जे प्रकार 
दाखप्रवले आहे अशा रस्त्त्यामध्ये अन्स्त्तत्वात असलेल्या रुीं दीमध्ये दरुूस्त्ती व मजबुतीकरण 
करण्याकरीता वन सींविान अधिननयम १९८० अींतगात कें द्र शासनाच्या पूवा परवानगीची गरज 
नाही. तसेच सींरक्षक्षत के्षत्रातील रस्त्त्याींसाठी राषरीय वन्यजीव मींडळाच्या परवानगीची 
आवश्यकता नाही. 
     ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर भागातील मोहली ते ताडोबा हा २०.०० क्रकमी डाींबरी 
रस्त्ता पूवीपासून अन्स्त्तत्वात आहे. सदर रस्त्ता दरुूस्त्तीच े कामात कोणत्याही ननयमाींच े क्रकीं वा 
वनसींविान अधिननयम १९८० अींतगात तरतुदीींचे उल्लींघन करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपसाननी (ता.पनहाळा, जज.िोल्हापरू) येथील वनपाल व वनरक्षि  
तनवासस्थान बाांधिामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२१)  ७७८७२ (१७-०४-२०१७).   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रपसान्नी (ता.पन्हाळा, न्ज.कोल्हापूर) येथील वनपाल व वनरक्षक ननवासस्त्थान बाींिकाम 
गैरव्यवहार प्रकरणी वनरक्षक, वनपाल व तत्काशलन रेंजर याींची प्रवभागीय चौकशी करण्याच े
आदेश कोल्हापूरचे उपवनसींरक्षक याींनी माहे यडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी पूणा झाली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबधित दोर्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) एका वनरक्षकावर दोर्ारोप बजावण्यात आले आहेत. 
तसेच एक वनके्षत्रपाल व एक वनपाल याींच्याप्रवरूध्द दोर्ारोप बजावण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(२) अद्द्याप चौकशी पूणा झालेली नाही. 
(३) व (४) चौकशीची कायावाही पूणा झालेली नसल्याने दोर्ीींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

जजनसी (ता.रावेर, जज.जळगाव) येथे वन ववभागाच्या जशमनीवर  
वन पयवटन िें द्र सुरु िरण्याच्या मागणीबाबत 

  

(२२)  ७७९८३ (१८-०४-२०१७).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न्जन्सी (ता.रावेर, न्ज.जळगाव) येथे वन प्रवभागाच्या जशमनीवर वन पया् न कें द्र सुरु 
करण्यासाठी ददनाींक ४ जुल,ै २०१६ रोजी पत्रा्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार शासनान ेयावर अ्याप कोणतीही कायावाही केलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०५-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) न्जन्सी (ता.रावेर, न्ज.जळगाव) या स्त्थळाचा पया् न प्रवकास आराखडा तयार 
करण्यासाठी उपवनसींरक्षक यावल याींनी प्रत्यक्ष मौका पाहणी केली असता ज्या के्षत्रावर पया् न 
प्रवकासाची काम े घ्यावयाची आहेत ते ४७४.३१ हे. वनके्षत्र स्यन्स्त्थतीत महसूल प्रवभागाच्या 
ताब्यात आहे. सदरहू के्षत्र वन प्रवभागाच्या ताब्यात घेण्याच्या अनुर्ींगाने पाठपुरावा करण्यात 
येत आहे. उवाररत जागेवर ९२ दावेदाराींचे व डतर ३५ लोकाींचे अनतिमण आढळून आले आहे. 
वनपररके्षत्र अधिकारी रावेर याींनी सदर अनतिमण काढण्याची कायावाही सुरु केली असता सवा 
ग्रामस्त्थाींनी त्यास प्रवरोि केल्यामुळे सींबींधित दावेदाराींना ददवाणी प्रिीया कलम ८० अींतगात 
नो्ीस देण्यात आली आहे. 
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     वरील वस्त्तुन्स्त्थती प्रवचारात घेता सदर के्षत्रावर स्यन्स्त्थतीत वन पया् न कें द्र प्रवकशसत 
करणे शक्य होणार नाही. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 

  
अहमदनगर जजल््यातील अिोले व सांगमनेर तालुक्यात   

२१ हून अधधि बबबट्याांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 
  

(२३)  ७८०२० (१९-०४-२०१७).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर न्जल््यातील अकोले व सींगमनेर तालुक्यात २१ हून अधिक बबबटयाींचा मतृ्य ू
झाल्याचे माहे यडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार वन्यप्राण्याींच्या मतृ्यूला आळा 
घालण्यासाठी शासनामार्ा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) अहमदनगर न्जल््यातील अकोले व 
सींगमनेर या तालुक्यात माहे जानवेारी, २०१६ ते यडसेंबर, २०१६ या कालाविीत नैसधगाकररत्या-
७, प्रवदहरीत पडून-५, अपघातान-े५ व आपसातील झुींजीत-५ असे एकूण २२ बबबटयाींचा मतृ्य ू
झाला आहे. 
     वन्यप्राण्याींचे होणारे मतृ्यू रोखण्याच्या दृष्ीने के्षबत्रयस्त्तरावर खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात येतात. 
• वन्यप्राण्याींचे रस्त्ता अपघातात मतृ्यू होऊ नये म्हणुन रस्त्त्याचे बाजुला, महत्वाच्या वळणावर 
साविानतेचे र्लक लावणेत आलेले आहे. 
• बबब् प्रवण के्षत्रातील गावात घडीपबत्रका वा्प करून सावाजननक दठकाणी जनजागतृीसाठी 
पोस्त््सा लावण्यात आले आहेत. 
• महसूल प्रवभाग स्त्तरावर अपर प्रवशेर् पोलीस महाननरीक्षक व न्जल्हा स्त्तरावर पोलीस 
अधिक्षक हे अध्यक्ष असलेले व्याघ्र कक्षाींची ननशमाती करण्यात आली असून त्यामध्ये वन / 
वन्यजीव प्रवभाग, प्रव्यतृ प्रवभाग, रेल्वे पोलीस, ड. सदस्त्य आहेत. 
• व्याघ्र कक्षाच्या सभेमध्ये व्याघ्र सींरक्षणाबाबत समन्वयाने कायावाही करण्यात येत असते. 
• जींगलामध्ये आवश्यक त्या दठकाणी ननरीक्षण मनोरे उभारण्यात आले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सननयींत्रण ठेवण्याकरीता कॅमेरा रॅप, जीपीएसचा वापर केला 
जातो. 
• सींरक्षक्षत के्षत्रातील नैसधगाक पाणवठे, कृबत्रम पाणवठ्याची वनकमाचाऱ्यामार्ा त ननयशमत 
तपासणी करण्यात येत.े 
• शशकाऱ्याबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकशलत करण्यात येत.े 
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• सींगमनेर उपवनप्रवभागात २ रेस्त्क्यु पथके ननमााण करण्याींत आलेले असुन पथकातील 
कमाचा-याींना प्रवशेर् प्रशशक्षण देण्याींत आलेले आहे. 
• सदर पथकातील सदस्त्याींना वन्यप्राण्यास बेशुध्द करण्याकररता प्रवशेर् रॅन्क्यलुायणझींग गन 
तसेच वन्यप्राण्याींची ओळख प्प्रवण्याकररता कॅमेरा रप डत्यादद सादहत्य उपलब्ि करुन 
देण्याींत आलेले आहे. 
• ऊस शेतीमध्ये अधिवास करणाऱ्या बबबटयाींबाबत जनजागतृी अशभयान राबप्रवण्यात आले 
आहे. 
• वनके्षत्रावर प्रवप्रवि योजनतेुन उपलब्ि अनुदानातून वनतळे /वनबींिारे /शसमें् बींिारे/ पाणवठे 
ड काम ेकरण्यात येतात.      
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल्हयातील िाटोल तालकु्यामधील िोंढाळी वन परीके्षत्रात  
सागाच्या झाडाांची अवैध तोड िरण्यात आल् याबाबत 

  

(२४)  ७८४९० (१५-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) का्ोल (न्ज.नागपूर) तालुक्यातील कोंढाळी वन परीके्षत्रात २०० च्या वर सागाच्या झाडाींची 
बेकायदेशीरररत्या वकृ्षतोड करण्यात आल्याच े माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या सागाच्या वकृ्षतोडीला वन परीके्षत्र अधिकाऱ् याींनी परवानगी ददली असनु 
त्याची घ्नास्त्थळी जाउन पाहणी न करता अवैि तोड एका खाजगी कीं त्रा्दाराींकडुन करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या वनपरीके्षत्र अधिका-याींनी खसरा ि १५४ वरील वन प्रवभागाच्या जींगलाची 
पाहणी न करता खसरा ि १५५/३ शेजारी वन प्रवभागाच ेकोणतेही जींगल नसल्याचे रीतसर 
प्रमाणपत्र ददले असनु त्याींचा र्ायदा घेउन सींबींिीत ठेकेदाराींनी सागाच्या झाडाची अवैि तोड 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी परवानगी देणाऱ् या वन परीके्षत्र अधिकारी वन कमाचाऱ् याींना 
सींबींिीत ठेकेदाराींच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करून त्याींच्यावर कारवाई करण्यात आली 
आहे 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) नागपूर वनवतृ्तातील कोंढाळी वनपररके्षत्रात साग 
झाडाींची अवैि वकृ्षतोड झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशानास आले. 
(२) वनपररके्षत्र अधिकारी, कोंढाळी याींनी त्याींचेकडील ददनाींक १६.१२.२०१६ चे आदेशान्वये 
महाराषर वकृ्ष तोडीबाबत (प्रवननयमन) १९६४ मिील तरतुदीनुसार श्री.प्रप्रवण वासुदेव मुन्ने याींना 
साग प्रजातीच े ३३८ वकृ्ष तोडण्याबाबत परवानगी प्रदान केली होती. तथाप्रप, उक्त वकृ्षाींपकैी 
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सागाची १३४ वकृ्ष लगत असलेले सींरक्षक्षत वन भूमापन ि.१५४ मिील होते. वनरक्षक, वनपाल 
व वनपररके्षत्र अधिकारी, कोंढाळी याींनी प्रकरणी योग्य काळजी घेतली नसल्यान े सींरक्षीत 
वनक्षेत्रातील उक्त १३४ वकृ्षाींची तोड झाली असल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(३) वकृ्ष तोडीची परवानगी ददलेले खाजगी भूमापन ि.१५५/३ च्या लागूनच सींरक्षक्षत वन 
भूमापन ि.१५४ आहे व त्यातील झाड े १३४ हे सुध्दा वकृ्ष तोडीत परवानगीत अींतभूात आहे. 
याची शहाननशा वनसव्हेक्षक, सींबींधित वनरक्षक, वनपाल व वनपररके्षत्र अधिकारी, कोंढाळी 
याींनी केली नसल्यान ेझाडाींची अविै तोड झाली आहे, ही वस्त्तुन्स्त्थती आहे. 
(४) प्रस्त्तुत प्रकरणी योग्य काळजी घेतली नसल्यान ेसींबींधित वनपररके्षत्र अधिकारी, वनपाल, 
वनरक्षक व वनसव्हेक्षक या शासकीय कमाचाऱ्याींना ननलींबीत करण्यात आले असून 
त्याींचेप्रवरुध्द शशस्त्तभींग प्रवर्यक कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल्हयातील देवपायली-बाळापूर पररसरात मोठया प्रमाणात  
वाघ व बबबटयाांचा वावर असल्याबाबत 

(२५)  ७८७३३ (१७-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली न्जल्हयातील देवपायली-बाळापूर पररसरात मोठया प्रमाणात वाघ व बबब्याींचा 
वावर असल्याच ेनुकतेच माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वाघ व बबब्याींच्या वावरामुळे शेतकऱ्याींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार शासन स्त्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे,          
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) चींद्रपूर न्जल््यातील ब्रम्हपूरी 
वनप्रवभागातील तळोिी पररके्षत्रातील देवपायली-बाळापुर पररसरात माहे जानेवरी, २०१७ मध्ये 
ददनाींक ०१.०१.२०१७ रोजी बबबटयान े शेळीवर हल्ला करुन ठार केल्याची घ्ना ननदशानास 
आली आहे.  त्या अनुर्ींगान ेसदर पररसरात बबबटयाचा वावर असल्याचे ननदशानास आले आहे. 
     सदर पशिुन हानी प्रकरणात प्रचशलत शासन ननणायातील तरतूदीच्या अनुर्ींगान ेसींबींधित 
नुकसानग्रस्त्त व्यक्तीस रु. ३,३७५/- डतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
(४) मानव-वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्याच्या अनुर्ींगान े के्षबत्रय स्त्तरावर उपययोजना करण्यात 
येतात. 
• कॉररडोअर प्रवकास कायािमाींतगात TRACT या अशासकीय सींस्त्थे्वारे गावामध्ये प्रशशक्षण 
घेऊन मानव–वन्यप्राणी सींघर्ा हाताळ्याींच्या अनुर्ींगाने गावकरी व के्षत्रीय कमाचाऱ्याींना प्रशशक्षण 
देण्यात येत.े 
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• वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्रात प्रपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन देण्याच्या अनुर्ींगाने वनके्षत्रात कृबत्रम 
पाणवठे, वनतळी, वन बींिाऱ्याची ननशमाती करण्यात येऊन त्यात पाणी उपब्ि करुन देण्यात 
येते. 
• मानव–वन्यप्राणी सींघर्ा हाताळ्याींच्या अनुर्ींगान ेवनकमाचारी / अधिकारी याींना वन्यप्राण्याींना 
बेशुध्द (Tranquilize) करण्याचे प्रशशक्षण देण्यात येत.े 
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबशसडीवर एलपीजी गॅस शेगडी व शसलेंडर 
पुरवठा केला जात आहे. 
• पररके्षत्रस्त्तरावर के्षत्रीय अधिकारी व कमाचारी याींचेमार्ा त ननयशमत गस्त्त करण्यात येत.े 
• ननयशमत गस्त्ती्वारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीच ेसींननयींत्रण करण्यात येत.े 
• ग्रामीण भागात प्रवप्रवि माध्यमातून जनजागतृी करण्यात येत.े 
• वन्यप्राण्याींचे होणारे सींभाव्य हल्यापासून योग्य ती खबरदारी घेणे व जींगलात न जाण्याबाबत 
साविानातेचा डशारा दशाक पोस्त््सा लावणेत आले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या कादेशीर वारसास, सींबींधित जखमी 
व्यक्तीस, शेतप्रपक नुकसानी प्रकरणी सींबींधित शेतकऱ्यास तसचे पशुहान हानी प्रकरणी 
सींबींधित पशिनाच्या मालकास प्रचशलत शासन ननणायान्वये नुकसान भरपाई अदा करण्यात 
येते. 
• आवश्यकता भासल्यास वन्यजीव सींरक्षण (अधिननयम), १९७२ च्या ननयमाींतील तरतूदीच्या 
अनुर्ींगाने उपद्रवग्रस्त्त वन्यप्राण्याला पकडण्यासाठी प्रपींजरे लावण्यात येतात. 
• ब्रम्हपूरी वन प्रवभागामध्ये १८३ सींयुक्त वनव्यवस्त्थापन सशमत्याींची स्त्थापना करण्यात आली 
असून अवश्यक त्या वेळी त्याींची मदत घेण्याींत येत.े 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

वन पररके्षत्रातील गावालगत वावर असणा-या मोिाट व रानटी िुत्रयाांमुळे वनय प्राण्याांना  
"िेनाईन डडस्टेंपर" या व्हायरल आजाराची लागण होण्याची शक्यता 

(२६)  ७८७४१ (१५-०४-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वन पररके्षत्रातील गावालगत वावर असणाऱ् या मोका् व रान्ी कुत्रयाींमुळे वन्य प्राण्याच्या 
जीवाला िोका ननमााण होऊन "केनाईन यडस्त् े्ंपर" या व्हायरल आजाराची लागण होण्याची 
शक्यता ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वन्य प्राण्याींना व्हायरल आजारापासनू वाचप्रवण्याकररता शासनाने कोणत्या 
प्रनतबींिात्मक उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबतची स्यःन्स्त्थती काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०५-२०१७) :(१) व (२) वन पररके्षत्रातील गावालगत वावर असणाऱ् या 
मोका् व रान्ी कुत्रयाींमुळे वन्य प्राण्याच्या जीवाला िोका ननमााण होऊन "केनाईन यडस्त् े्ंपर" 
या व्हायरल आजाराची लागण झाल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
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    तथाप्रप, राषरीय व्याघ्र सींविान प्राधिकरण (NTCA) याींनी ददनाींक १८.०६.२०१३ रोजी जारी 
केलेल्या मागादशाक सूचनान्वये महाराषर राज्यातील सवा प्रादेशशक व वन्यजीव प्रवभागाींना 
"केनाईन यडस्त् े्ंपर" या व्हायरल आजारापासून वन्यप्राण्याींना वाचप्रवण्याकरीता आवश्यक त्या 
प्रनतबींिात्मक उपाययोजना करणेबाबत यापूवीच सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच जेरबींद 
करण्यात आलेल्या वाघ व बबब्े तसेच मतृ वन्यप्राण्याींच्या पोस्त््मा ा्म करतेवळेी "केनाईन 
यडस्त् े्ंपर" या आजाराची चाचणी करण्याचे ननदेश देखील देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

जामडी लोधीटोला (जज.गोंहदया) गावातील जनतेला  
रोजगार शमळण्यासाठी िाम ेसुरू िरण्याबाबत 

  

(२७)  ७९१०४ (१७-०४-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जामडी लोिी्ोला (न्ज.गोंददया) गावातील जनतेला वनप्रवकास महामींडळ (एर्.डी.सी.एम) 
मार्ा त वनपररके्षत्रात रोजगार ननशमातीची काम ेशमळण्यासाठी स्त्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.वन े
मींत्री व न्जल्हाधिकारी (गोंददया) याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी रोजगाराची काम ेसरुू करण्यास ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ चे 
महाराषर शासनाच े राजपत्रानुसार नागझीरा-नवेगाींव व्याघ्र प्रकल्पाच्या बर्रझोन घोप्रर्त 
झाल्यामुळे शासनाकडून कामाला मींजूरी शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) दद. ७ सप् े्ंबर २०१६ च्या अधिसुचननेुसार गोंददया वन प्रकल्प प्रवभागातील  
१०३८०.५५ हे. वनक्षेत्र नागझीरा-नवेगाव व्याघ्र्य प्रकल्पाचे बर्र के्षत्र म्हणून घोप्रर्त करण्यात 
आले आहे. सदर के्षत्रात  मींजूर  व्यवस्त्थापन आराखड्यानसुार प्रवकास कामे करण्यास कें द्र 
शासनाने काही अ्ी व शतीच्या अधिन राहून  मींजूरी प्रदान केली  आहे. त्यास 
अनुसरुन प्रिान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), नागपूर याींनी दद. २०/४/२०१७ रोजी झालेल्या 
सभेत एन्ीसीए (National Tiger Conservation Authority) च्या सुचनाींचे पालन 
करण्याच्या अ्ीवर सदर बर्र के्षत्रामध्ये रोपवन, प्रवरळणीकरण व बाींबू ननषकासनाची काम े
करण्यास परवानगी ददलेली आहे. त्यानुसार सदर के्षत्रात प्रवकास कामे सुरु करण्याची कायावाही 
चालू असून त्यानसुार स्त्थाननक लोकाींना रोजगार उपलब्ि करुन देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद जजल्हयातील शसल्लोड तालुक्यात वन ववभागात जनावरे  
वपिाांचे नुिसान िरत असल्याबाबत 

  

(२८)  ७९४८२ (१५-०४-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद न्जल्हयातील शसल्लोड तालुक्यात वन प्रवभागात जींगली जनावराींची सींख्या 
वाढल्याने वनप्रवभागाच्या जवळील शेतात ही जनावरे प्रपकाींच े नुकसान करतात तसेच 
शेतकऱ् याींच्या न्जप्रवताला िोका ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने उपाय म्हणून वन प्रवभागातील जशमनीींना कुीं पण कराव े
क्रकीं वा ज्या शेतक-याींच्या जशमनी वनप्रवभागाला लागून आहे अशा शेतकऱ् याींना वाप्रर्ाक भरपाई 
्यावी, याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अ्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) औरींगाबाद न्जल््यातील शसल्लोड 
तालुक्यात सन २०१६-१७ मध्ये वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मनुषय जखमीची २० प्रकरणे, 
शेतप्रपक हानीची ५० प्रकरणे तर पशुिन हानीची २० प्रकरणे झाल्याचे ननदशानास आली असून 
प्रचशलत शासन ननणायातील तरतूदीनुसार जखमी व्यक्तीस रु. १.२४ लक्ष, सींबींधित प्रपक 
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यानाीं रु. १.३५ लक्ष तर सींबींधित पशिुन नुकसानग्रस्त्त व्यक्तीस रु. 
१.२५ लक्ष रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
     शसल्लोड तालुक्यातील वनके्षत्र हे प्रवखूरलेल्या स्त्वरुपात आहे. त्यामुळे सींपूणा वनके्षत्रास 
सौर कुीं पण करणे योग्य होणार नाही.  
     वन्यप्राण्याींपासून शेतप्रपकाींचे नकुसान होऊ नये म्हणून डॉ. रुद्राददत्य याींनी करुन 
दाखप्रवलेल्या प्रवप्रवि प्रात्यक्षक्षकामिून शमरचीच्या िुर प्रयोगाच ेप्रात्यक्षक्षक जींगलालगत प्रवप्रवि 
दठकाणी करण्यात आलेली आहेत. स्त्थाननक जनतेमध्ये वन्यजीवा बिल जनजागतृी करण्यात 
येते. तसेच वन्यप्राण्याींपासून शतेप्रपकाींचे नुकसान ्ाळण्यासाठी के्षबत्रय स्त्तरावर वेगवेगळे 
उपिम राबप्रवण्यात येतात. 

___________ 
  

नागभीड (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील उश्राळमेंढा पररसरातील उसराळा या तलावाजवळ 
गावाला लागून असलेल्या पररसरात पटे्टदार वाघान े६ जनावरे मारल्याच्या घटनेबाबत 

  

(२९)  ७९८५६ (१९-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागभीड (न्ज.गडधचरोली) तालुक्यातील उश्राळमेंढा पररसरातील उसराळा या तलावाजवळ 
गावाला लागून असलेल्या पररसरात पटे्टदार वाघान े६ जनावरे मारल्याची घ्ना नुकतीच माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तात्काळ वाघाचा बींदोबस्त्त करावा अशी मागणी उश्राळमेंढा येथील ग्रामस्त्थाींनी 
शासनाकड ेकेली आहे हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासन स्त्तरावर तात्काळ कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) न्जल्हा चींद्रपूर, नागशभड तालुक्यातील उश्राळा मेंढा 
पररसरातील उसराळा तलावाजवळ ददनाींक १६.०१.२०१७ रोजी १-गाय, ददनाींक ३१.०१.२०१७ रोजी 
१-गाईचा गोरा वाघाच्या हल्यात ठार झाल्याच्या घ्ना ननदशानास आलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मानव-वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्याच्या अनुर्ींगाने के्षबत्रय स्त्तरावर उपाययोजना करण्यात 
येतात. 
• कॉररडोअर प्रवकास कायािमाींतगात TRACT या अशासकीय सींस्त्थे्वारे गावामध्ये प्रशशक्षण 
घेऊन मानव – वन्यप्राणी सींघर्ा हाताळ्याींच्या अनुर्ींगान े गावकरी व के्षत्रीय कमाचाऱ्याींना 
प्रशशक्षण देण्यात येत.े 
• वन्यप्राण्याींना वनके्षत्रात प्रपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन देण्याच्या अनुर्ींगाने वनके्षत्रात कृबत्रम 
पाणवठे, वनतळी, वन बींिाऱ्याची ननशमाती करण्यात येऊन त्यात पाणी उपलब्ि करुन देण्यात 
येते. 
• मानव–वन्यप्राणी सींघर्ा हाताळ्याींच्या अनुर्ींगान ेवनकमाचारी / अधिकारी याींना वन्यप्राण्याींना 
बेशुध्द (Tranquilize) करण्याचे प्रशशक्षण देण्यात येत.े 
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबशसडीवर एलपीजी गॅस शेगडी व शसलेंडर 
पुरवठा केला जात आहे. 
• पररके्षत्रस्त्तरावर के्षत्रीय अधिकारी व कमाचारी याींचेमार्ा त ननयशमत गस्त्त करण्यात येत.े 
• ननयशमत गस्त्ती्वारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीच ेसींननयींत्रण करण्यात येत.े 
• ग्रामीण भागात प्रवप्रवि माध्यमातून जनजागतृी करण्यात येत.े 
• वन्यप्राण्याींचे होणारे सींभाव्य हल्यापासून योग्य ती खबरदारी घेणे व जींगलात न जाण्याबाबत 
साविानातेचा डशारा दशाक पोस्त््सा लावणेत आले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या कादेशीर वारसास, सींबींधित जखमी 
व्यक्तीस, शेतप्रपक नुकसानी प्रकरणी सींबींधित शेतकऱ्यास तसचे पशुहान हानी प्रकरणी 
सींबींधित पशिनाच्या मालकास प्रचशलत शासन ननणायान्वये नुकसान भरपाई अदा करण्यात 
येते. 
• आवश्यकता भासल्यास वन्यजीव सींरक्षण (अधिननयम), १९७२ च्या ननयमाींतील तरतूदीच्या 
अनुर्ींगाने उपद्रवग्रस्त्त वन्यप्राण्याला पकडण्यासाठी प्रपींजरे लावण्यात येतात. 
• ब्रम्हपूरी वन प्रवभागामध्ये १८३ सींयुक्त वनव्यवस्त्थापन सशमत्याींची स्त्थापना करण्यात आली 
असून अवश्यक त्या वेळी त्याींची मदत घेण्याींत येत.े 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही.  

___________ 
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घोट (ता.चामोशी, जज.गडधचरोली) येथे िें द्र शासनाच्या मानव वविास मांत्रालयामाफव त  
जवाहर नवोदय ववदयालयाची स्थापना िरण्याबाबत 

(३०)  ७९८८४ (२०-०४-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घो् (ता.चामोशी, न्ज.गडधचरोली) येथे कें द्र शासनाच्या मानव प्रवकास मींत्रालयामार्ा त 
जवाहर नवोदय प्रवदयालयाची स्त्थापना करण्यात येवून नप्रवन डमारतीचे जागेसाठी राज्य 
शासनाने ५ वर्ांपासून १ को्ी ३३ लक्ष रक्कमेचा भरणा करून अदयापही जागा मींजूर न 
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, मागील ५ वर्ांपासून जागा मींजूर न झाल्यान े सदर प्रवदयालयातील भौनतक 
सुप्रविाींची पूताता झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग (१) बाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     प्राचाया, जवाहर नवोदय प्रव्यालय, घो्, गडधचरोली याींनी पयाायी वनीकरण, दींडात्मक 
पयाायी वनीकरण व नक्त वतामान मूल्याची म्हणून रुपये १,३३,७९,६६४/- डतकी रक्कम सदर 
प्रस्त्तावास कें द्र शासनाची तत्वत: मान्यता शमळण्यापूवी ददनाींक ०३/०८/२०११ रोजी कें द्र 
शासनाच्या कॅम्पा खात्यामध्ये भरली आहे. 
(२) सदर प्रस्त्तावास वन (सींविान) अधिननयम, १९८० च्या तरतुदी लागू होत असल्यान ेकें द्र 
शासनाची पूवा परवानगी घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनान े सदर प्रस्त्ताव ददनाींक 
१२/१०/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये आवश्यक खलुाश्यासह कें द्र शासनास सादर करुन प्रस्त्तावास 
मान्यता देण्याची प्रवनींती केली आहे. 
(३) व (४) कें द्र शासनान े ददनाींक ०६/१२/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये काही त्रु्ी उपन्स्त्थत केल्या 
असून सदर मुद्द्याींचा पूताता अहवाल प्रकल्प यींत्रणेने अ्यापही सादर केलेला नाही.  

___________ 
  

पाचोरा भडगाांव (जज.जळगाांव) तालुक्यातील अवैध वकृ्षतोड थाांबववण्याबाबत 
  

(३१)  ८०१५४ (१५-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  पाचोरा भडगावतरे् (न्ज.जळगाव) धगरणा तापी जनप्रवकास पयाावरण सींस्त्थेन े मोठ्या 
प्रमाणावर होणारी अवैि वकृ्षतोड थाींबवनू त्याींच े जतन करण्याबाबत मा.वनेमींत्री याींना माहे 
आक््ोंबर, २०१६ मध्ये ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) िुळे वनवतृ्तामध्ये जळगाव, िुळे, नींदरूबार, यावल व मेवासी असे एकूण ५ प्रादेशशक वन 
प्रवभाग असनु िुळे वनवतृ्ताच ेकायाके्षत्र जळगाींव, िुळे व नींदरुबार या तीन न्जल्हयात आहे. 
यापैकी जळगाव न्जल्हयातील तीन  तालुक्यातील के्षत्र आददवासी बहूल के्षत्रात येते. तर उवारीत 
बारा तालुक्यातील के्षत्र गैर आददवासी के्षत्र आहे. िळेु वनवतृ्तातील चाींगल्या प्रतीच ेजींगल हे 
आददवासी बहूल के्षत्रात असून गैर आददवासी के्षत्रातील वने ही कमी घनतेची  असून सदर 
के्षत्रामध्ये होणारी वकृ्षतोड ही अत्यल्प आहे व सािारणपणे सरपणाकरीता केली जाते. 
     आददवासी वनके्षत्रावर अनतिमण करण्याकरीता सामुदहकररत्या प्रयत्न करण्यात आले 
आहेत. त्यामळेु वकृ्षतोडीच्या प्रमाणात काहीअींशी वाढ झाली होती. तसेच वनकमाचाऱ्याींवरही 
हल्ले करण्याच्या घ्नाींमध्येही वाढ झाली.  
     िुळे वनवतृ्तामध्ये एक राज्य राखीव दलाची तुकडी ठेवण्यात आली आहे. तसेच के्षबत्रय 
कमाचाऱ्याींना एसएलआर रायर्ल व प्रपस्त््ुल देण्यात आलेल्या आहेत. याशशवाय वनवतृ्तामध्ये 
४ गस्त्ती पथक असून त्याींचा उपयोग ननयशमत गस्त्ती व वनसींरक्षण करीता केला जातो. 
गावात सींयुक्त वनव्यवस्त्थापन सशमत्याींचे सहकाया प्राप्त करुन घेऊन त्याींचे सदस्त्यासोबत 
गस्त्तीचा कायािम राबप्रवला जातो. वनसींविान व वनसींरक्षण कामात उत्कृष् काम करणाऱ्या 
सशमत्याींना पुरस्त्कार देण्यात येतो. सरपणाकरीता वनावरील अवलींबन कमी व्हावे या दृष्ीने 
वनाशेजारील गावामिील कु्ुींबाना सवलतीच् या दरात एलपीजी गॅस कनेक्शन व गॅस शसलेंडरचा 
पुरवठा करण्यात येतो. तसेच ग्रीन आमीचे सदस्त्याचे नोंदणीच ेकाम सुध्दा सुरु करण्यात आले 
आहेत. याशशवाय वकृ्षतोडीबाबत मादहती शमळण्याकरीता हॅलो र्ॉरेस्त्् दरुध्वनी २४ तास १९२६ 
कायाान्न्वत आहे. तसेच मागील ५ वर्ाामध्ये ३ को्ी ८१ लाख रोपाींची लागवड केली असनु 
त्याींची जोपासना करण्याकररता जनतमेध्ये मोठया प्रमाणावर जनजागतृी ननमााण करुन 
सींगोपनामध्ये लोकाींचा सहभाग प्राप्त करुन घेण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

सेनगाव (जज.हहांगोली) तालुक्यातील शलांगदरी व बरडा गायरान  
जशमनीवर वकृ्षतोड िरुन झालेले अततक्रमण 

  

(३२)  ८०२४९ (१८-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेनगाव (न्ज.दहींगोली) तालुक्यातील शलींगदरी व बरडा या पररसरातील दोनशे एकर गायरान 
जशमनीवर सराासपणे वकृ्षतोड करुन सदर जागेवर मोठया प्रमाणात अनतिमण करण्यात 
आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास,  त्यानुसार या प्रकरणातील वकृ्षतोड करणाऱ् या तसेच अनतिमण करणाऱ् या 
प्रवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     सेनगाव (न्ज.दहींगोली) तालकु्यातील शलींगदरी व बरडा येथ ेमोठया प्रमाणात गायरान के्षत्र 
असून सदर गायरान के्षत्राच ेसींरक्षण व देखरेख महसूल प्रवभागातरे् केली जात.े तसेच मौ.बरडा 
येथे वनजमीन नाही. मौ.शलींगदरी येथे ८७.५५ हेक््र वनजमीन असून अवनत प्रकाराच ेवनक्षेत्र 
आहे. सदर के्षत्रामध्ये वकृ्षतोड व अनतिमण करण्यात आलेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयातील वनक्षेत्रात िेवळ ६ बबबटयाांचा वावर असल्याबाबत 
  

(३३)  ८०७२६ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड न्जल्हयात सुमारे १ लाख हेक््र वन के्षत्रात केवळ ६ बबब्याींचा सींचार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र व राज्य शासन प्रवप्रवि प्रजातीच्या वाघाींची सींख्या वाढप्रवण्याकररता प्रवप्रवि 
उपाययोजना करीत असून नाींदेड न्जल्हयातील वन के्षत्रात याबाबतच्या कोणत्याच उपाययोजना 
करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्जल्हयातील वन के्षत्रात वाघाींची सींख्या वाढप्रवण्याकररता शासनान े कोणती 
प्रवशेर् उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१)  नाींदेड न्जल््याींच्या ११२६०२.८२२ हे. वनक्षेत्र आहे. 
या न्जल््यात स्यन्स्त्थतीत १५ व त्यापैक्षा जास्त्त बबबटयाींचा वावर असल्याचे ननदशानास आले 
आहे.   
(२)  व (३) नाींदेड न्जल््यातील वन्यप्राण्याींच्या सींख्येत वाढ होण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमाण े
उपयायोजना करण्यात येत आहेत. 
• वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्रातच प्रपण्याच्या पाण्याची व्यवस्त्था करण्याच्या दृष्ीन ेनैसधगाक तलाव / 
पाणवठे याींच े व्यतीररक्त कृबत्रम पाणवठे-४८, वनतळी-३१ व मातीनालाबाींि-६३ डत्यादीची 
ननशमाती करण्यात आली आहे. 
• वनालगतच्या गावाींमध्ये वन्यप्राण्याींबाबत जनजागतृी करण्यात येते. 
• वन्यप्राण्याींनी नकुसान केल्यास प्रचशलत शासन ननणायानुसार तात्काळ नुकसन भरपाई अदा 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 
  

___________ 
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चांद्रपूर जजल्हयातील अजयपूर वनके्षत्राच्या वन अधधिारी व िमवचाऱयाांवर झालेल्या हल्याबाबत 
  

(३४)  ८११७३ (१९-०४-२०१७).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर न्जल्हयातील अजयपूर जवळील वनके्षत्राच्या हददीतून सुरू असलेली रेती तस्त्करी 
रोखण्यासाठी ददनाींक ६ रे्ब्रुवारी २०१७ रोजी रात्री गस्त्तीवर असलेल्या वन अधिकारी व पाच 
कमाचाऱ्याींना दोन रक व एक ्ॅक््र रेती भरून येत असल्याचे ददसताच वन अधिकाऱ्याींनी 
तीनही रेतीच्या गाडया थाींबप्रवल्या असता मागून आलेल्या एक वाहनातील पाच त े सहा 
व्यक्तीींनी वन अधिकाऱ्याींची प्रपस्त्तूल घेऊन सवांना जबर मारहाण केली असल्याची मादहती 
ददनाींक ७ रे्ब्रुवारी २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची तिार सींबधित पोलीस ठाण्यात वन अधिकाऱ्याींनी केली 
असता अ्यापही आरोपीींना अ्क करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सवा आरोपीींना तातडीने अ्क करून त्याींच्यावर कारवाई करण्याच े
ननवेदन वन कमाचारी व अधिकारी सींघ्नेने मा. वने मींत्री याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी शासनान ेउच्चस्त्तररय अधिकाऱ्याींमार्ा त चौकशी केली आहे 
काय व त्याचा तपशशल काय आहे, 
(५) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     क्रर्याादी राजन तलमले, सहाय्यक वनसींरक्षक (सींरक्षण पथक) याींच ेतिारीवरुन पोलीस 
स्त््ेशन रामनगर चींद्रपूर येथे अपराि िमाींक ३१५/२०१७ दद.०७.०२.२०१७ नुसार कलम 
३९५,३९७,३५३,३३३,५०६,३६३,३४१ भाींदप्रव सह कलम ७ क्रिशमनल अमेंडमेंड ॲक््, सह कलम ३ 
सावाजननक सींपत्तीस हानी प्रनतबींि अधिननयम अन्वये गुन्हा नोंद करण्याींत आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     कारण सदर गुन््यात सहभागी असलेल्या सवा नऊ (०९) आरोपीींना पोलीस प्रवभागाकडून 
अ्क करण्याींत आलेली असून, त्याींचे स्त्तरावर चौकशी सुरु आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
      सदर प्रकरणी आरोपीना तातडीन े अ्क करणेसींबिात वन कमाचारी व अधिकारी 
सींघ्नेने मा. मींत्री (वने) याींना ननवेदने ददलेले आहेत. 
(४) पोलीस स्त््ेशन रामनगर येथ ेकायदेशीर ररत्या गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू, अ्क 
करण्यात आलेल्या आरोपी प्रवरुध्द दोर्ारोपपत्र दाखल करण्याकरीता मा.पोलीस अधिक्षक, 
चींद्रपूर याींची परवानगी प्राप्त होताच अ्क केलेल्या आरोपी प्रवरुध्द न्यायालयात दोर्ारोपपात्र 
दाखल करण्याची कायावाही करण्यात येत असल्याचे सहा.पोलीस ननररक्षक, रामनगर पोलीस 
स्त््ेशन चींद्रपूर याींनी कळप्रवले आहे. 
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(५) क्रर्याादी राजन तलमले याींच ेतिारीवरुन पो.स्त््े. 
     रामनगर अपराि ि.३१५/२०१७ दद.०७.०२.२०१७ नुसार कलम ३९५, ३९७, ३५३, ३३३, 
५०६, ३६३, ३४१ भाींदप्रव सह कलम ७ क्रिशमनल अमेंडमेंड ॲक््, सह कलम ३ सावाजननक 
सींपत्तीस हानी प्रनतबींि अधिननयम अन्वये गुन्हा ददनाींक ०७.०२.२०१७ चे १३.०३ वा.नोंद 
करण्यात आला. 
(६) प्रवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल्हयात सहा वषावत २८ बबबटयाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(३५)  ८१२६३ (१८-०४-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी न्जल्हयात गत सहा वर्ांमध्ये २८ बबब्याींचा प्रवप्रवि कारणाींनी मतृ्यू झाला, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बबब्याींचे मतृ्य ूरोखण्यासाठी शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीवार (१२-०५-२०१७) :(१) रत्नाधगरी न्जल््यात सन २०११-१२ ते सन २०१६-
१७ या कालाविीत प्रवप्रवि कारणाींमुळे एकूण ५४ बबबटयाींचा मतृ्यू झाला आहे. 
(२) व (३) बबब् व डतर वन्यप्राण्याींच े होणारे मतृ्य ू रोखण्याच्या दृष्ीन े के्षबत्रयस्त्तरावर 
खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण्यात येतात. 
• वन्यप्राण्याींचे रस्त्ता अपघातात मतृ्यू होऊ नये म्हणुन रस्त्त्याचे बाजुला, महत्वाच्या वळणावर 
साविानतेचे र्लक लावणेत आलेले आहे. 
• बबब् प्रवण के्षत्रातील गावात घडीपबत्रका वा्प करून सावाजननक दठकाणी पोस्त््सा लावण्यात 
आले आहेत. 
• जींगलामध्ये आवश्यक त्या दठकाणी ननरीक्षण मनोरे उभारण्यात आले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सननयींत्रण ठेवण्याकरीता कॅमेरा रॅप, जीपीएसचा वापर केला 
जातो. 
• सींरक्षक्षत के्षत्रातील नैसधगाक पाणवठे, कृबत्रम पाणवठ्याची वनकमाचाऱ्यामार्ा त ननयशमत 
तपासणी करण्यात येत.े 
• शशकाऱ्याबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकशलत करण्यात येत.े 
• वनके्षत्रावर प्रवप्रवि योजनतेुन उपलब्ि अनुदानातून वनतळे /वनबींिारे /शसमें् बींिारे/ पाणवठे 
ड काम ेकरण्यात येतात. 

___________ 
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भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील पजश्चम भागातील डोंगरात वणवा पेटववल्याने हजारो एिर गवत, 
झाडझेडुपे व तनष्ट्पाप वनयप्राणी जळून नष्ट्ट होत असल्याबाबत 

  

(३६)  ८१२८५ (१५-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (न्ज.पुणे) तालुक्यातील पन्श्चम भागातील डोंगरात दर उन्हाळयात वणवा पे्प्रवल्याने 
हजारो एकर गवत, झाडझेडुपे त्याचबरोबर ननषपाप वन्यप्राणी जळून नष् होत असल्याच े
ददनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनप्रवभागाच्या वतीने ग्रामीण भागात वनसींरक्षक सशमत्या स्त्थापन करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सशमत्या प्रभावीपणे काम करीत नसल्याने जनजागतृी होत नाही हे 
लक्षात घेता याबाबत शासन प्रभावी उपाययोजना करणार वा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०५-२०१७) :(१) भोर उप प्रवभागाच्या ताब्यात एकूण ३८,८९३ हे. 
वनके्षत्र असून गेल्या वर्ाात ७९ वणव्याच्या घ्ना घडलेल्या असून त् यामध्ये एकूण २५६.७५ हे. 
वनके्षत्र जळाले आहे हे प्रमाण एकूण वनके्षत्राच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     भोर उप प्रवभागातींगात एकूण २८६ वनसींरक्षण सशमत्या स्त्थापन करण्यात आल्या आहेत. 
(३) वनक्षेत्रात आग लागल्यानींतर वनप्रवभागातील कमाचारी व वनसींरक्षण सशमती मिील 
सदस्त्याींच्या सींयुक्त सहभागातून लागलेली आग तात्काळ आ्ोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले 
जातात. तसेच सशमत्याींमिील सदस्त्य व के्षबत्रय कमाचारी याींचेमार्ा त जनजागतृी्वारे आगीच्या 
घ्नेवर ननयींत्रण ठेवले जाते. हॅलो र्ॉरेस्त्् १९२६ हा ्ोल फ्री िमाींक सुरु केल्याने 
ग्रामस्त्थाकडून मादहती प्राप्त होताच त्या आिारे तात्काळ घ्ना स्त्थळी पोहचून आगीवर 
ननयींत्रण शमळवणे शक्य जाते. तसेच जागोजागी आग प्रनतबींिक पथक नेमण्यात आले आहे. 
तसेच आग प्रनतबींिक जाळपटे्ट घेण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्नच उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल््यातील जांगलाांमध्ये वणव्याांच्या घटनाांबाबत 
  

(३७)  ८१४०२ (१७-०४-२०१७).   श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड न्जल्रातील जींगलाींमध्ये ९६ दठकाणी वणवे लागून सुमारे ६१३ हेक््र के्षत्राला माहे 
एप्रप्रल २०१६ ते यडसेंबर २०१६ मध्ये नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वणव्याींमुळे नैसधगाक सािनसींपत्तीच्या हानी बरोबरच जींगलातील प्राणी-
पक्षाींचे अन्स्त्तत्व िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आददवासी वाड्याींतील घरे वणव्याच्या आगीत भस्त्मसात झाली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) ठाणे वनवतृ् तातील रायगड न्जल् हयात अशलबाग व 
रोहा वनप्रवभाग येतात. सदर वनप्रवभागाींमध् ये माहे एप्रप्रल २०१६ ते यडसेंबर २०१६ मध् ये 
जींगलात १६२ दठकाणी वणवे लागले असून १०५४.०२ हेक् ्र वनक्षेत्र जळीत झाले व वनसींपदेच े
रु.१.१९९ लाखाचे नकुसान झालेले आहे. 
(२) रायगड न्जल् हयातील अशलबाग व रोहा वनप्रवभागातील के्षत्रामध् ये वणव् यामुळे नैसधगाक 
सािनसींपत् तीच् या हानी बरोबरच जींगलातील प्राणी-पक्षाींचे प्रवशेर्तः ground nesting birds 
च् या अधिवासास िोका पोहोचतो, हे खरे आहे. परींत ुत् याींचे अन्स्त्तत् व िोक् यात आले नाही.   
(३) रायगड न्जल् हयातील अशलबाग व रोहा वनप्रवभागातील के्षत्रामध् ये  वणव् यामुळे आददवासी 
वाडयाींतील घरे आगीत भस्त् मसात झाल् याच् या घ्ना ननदशानास आलेल् या नाहीत. 
(४) व (५) वनवणवा ननयींत्रण कृती आराखडा तयार करण् यात आला आहे. त् याअनुर्ींगान े 
कायावाही  करण् यात येते. रे्ब्रुवारी पूवी जाळरेर्ा काम े पूणा केली आहेत. अग् नीरक्षक/ 
स्त् थाननकाींचे पथकाचे मदतीने वणवा ननदशानास येताच प्रवझप्रवण् यात येतो. सवा उप वनसींरक्षक  
याींच ेभ्रमणध् वनी िमाींक Forest Survey of India मध् ये  रन्जस्त््र  आहेत. त् याींचेकडून 
प्राप् त सींदेशानुसार तात् काळ वणवणवा ननयींत्रणासाठी कायावाही करण् यात येत.े प्रत् येक वन 
प्रवभागात ननयींत्रण कक्ष कायाान्न्वत आहेत. हॅलो र्ॉरेस्त् ् हेल् पलाईन ि.१९२६ वर प्राप् त 
वनवणव् याच् या सींदेशाव् दारे तात् काळ कायावाही करण् यात येते. ठाणे वनवतृ् तातील ४ अधिकारी 
याींनी चींद्रपूर येथे वनवणवा ननयींत्रण कायाशाळेत सहभागी होऊन प्रवशेर् प्रशशक्षण घेतले आहे. 
त्याींचेकडून या वनवतृ् तातील सहा वनप्रवभागातील सवा के्षत्रीय कमाचाऱ्याींना वनवणवा ननयींत्रणा 
बाबत प्रवशेर् प्रशशक्षण ददलेले  आहे. चाल ूवर्ी  ४२ नग र्ायर ब् लोअर याींचा पूरवठा केला 
आहे. त् याचा वापर वनवणवा प्रवझप्रवण् यासाठी प्रभावीपण े करण् यात  येतो. सवा  वनपररके्षत्र  
स्त् तरावर वाहने उपलब् ि असून त् याचा वनवणवा ननयींत्रणासाठी व गस्त् तीसाठी प्रािान् यान ेवापर 
करण् यात येत आहे. ठाणे वनवतृ् तात १५२८ सींयुक् त वनव् यवस्त् थापन सशमत् या कायारत असून 
वनवणवा ननयींत्रणासाठी त् याींचा सहभाग घेण् यात येतो. नागररकाींमध् ये वनवणव् याबाबत 
जनजागतृी करण् यात येते. आग प्रवझप्रवण् याकरीता र्ायर बब्र, र्ायर रॅक ड. सादहत् याचा 
के्षत्रीय कमाचाऱ्याींना पुरवठा करण् यात आलेला आहे.   

___________ 
  

हहांगणघाट व समुद्रपूर (जज.वधाव) तालुक्यात वन ववभागालगत जांगली  
श्र्वापदाचा वाढता त्रासामुळे मुनष्ट्य हानी होत असल् याबाबत 

  

(३८)  ८१४५८ (१७-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगणघा् व समुद्रपूर (न्ज.विाा) तालुक्यात बराचशा भाग हा वन प्रवभागालगत असून 
त्यामुळे जींगली श्र्वापदाचा वाढता त्रासामळेु मनुषय हानी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जींगली प्राण्याींचा उपद्रव रोखण्यासाठी शासनाकडून कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) विाा न्जल््यातील दहींगणघा् व समुद्रपूर 
तालुक्यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये मानव वन्यप्राणी सींघर्ाात मनुषय जखमीच्या ९ घ्ना 
ननदशानास आल्या असून प्रचशलत शासन ननणायाच्या तरतूदीनसुार सींबींधिती जखमी व्यक्तीस 
नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे.   
(२) मानव-वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्याच्या अनुर्ींगान े के्षबत्रय स्त्तरावर उपययोजना करण्यात 
येतात. 
• वन्यप्राण्याींना वनके्षत्रात प्रपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन देण्याच्या अनुर्ींगाने वनके्षत्रात कृबत्रम 
पाणवठे, वनतळी, वन बींिाऱ्याची ननशमाती करण्यात येऊन त्यात पाणी उपब्ि करुन देण्यात 
येते. 
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबशसडीवर एलपीजी गॅस शेगडी व शसलेंडर 
पुरवठा केला जात आहे. 
• पररके्षत्रस्त्तरावर के्षत्रीय अधिकारी व कमाचारी याींचेमार्ा त ननयशमत गस्त्त करण्यात येत.े 
• ननयशमत गस्त्ती्वारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीच ेसींननयींत्रण करण्यात येत.े 
• ग्रामीण भागात प्रवप्रवि माध्यमातून जनजागतृी करण्यात येत.े 
• वन्यप्राण्याींचे होणारे सींभाव्य हल्यापासून योग्य ती खबरदारी घेणे व जींगलात न जाण्याबाबत 
साविानातेचा डशारा दशाक पोस्त््सा लावणेत आले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या कादेशीर वारसास, सींबींधित जखमी 
व्यक्तीस, शेतप्रपक नुकसानी प्रकरणी सींबींधित शेतकऱ्यास तसचे पशुहान हानी प्रकरणी 
सींबींधित पशिनाच्या मालकास प्रचशलत शासन ननणायान्वये नुकसान भरपाई अदा करण्यात 
येते. 
• आवश्यकता भासल्यास वन्यजीव सींरक्षण (अधिननयम), १९७२ च्या ननयमाींतील तरतूदीच्या 
अनुर्ींगाने उपद्रवग्रस्त्त वन्यप्राण्याला पकडण्यासाठी प्रपींजरे लावण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

किनवट (जज.नाांदेड) तालुक्यात सागवानाची अवैधररत्या तोड होत असल्याबाबत 
  

(३९)  ८१६७६ (१७-०४-२०१७).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्रकनव् (न्ज.नाींदेड) तालुक्यात सागवानाची स्त्थाननक वनाधिकाऱ् याींच्या सींगनमताने मोठया 
प्रमाणात अवैिररत्या तोड होत असल्याची बाब माहे जानेवारी २०१७ च्या दसु-या सप्ताहात 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) व (२) क्रकनव् तालुक्यातील झेंडीगुडा ननयतके्षत्रात 
अवैि वकृ्षतोडीची एक घ्ना माहे जानेवारी २०१७ मध्ये ननदशानास आली. तथाप्रप सदर घ्ना 
स्त्थाननक वनअधिकारी याींचे सींगनमतान ेघडली हे खरे नाही.  सदर घ्नेत ९ साग वकृ्षाींची 
तोड झाली असुन सदर वनगुन्हयात ३ सायकली, २ करवत व ९ साग नग  (घ.मी. ०.६१०) 
जप्त करण्यात आले व वनगुन्हा िमाींक २/२०१७ ददनाींक २४.१.२०१७ जारी करण्यात आला 
असुन प्रकरणात २ आरोपीींना अ्क केली.  त्याींना ददनाींक ३०.१.२०१७ पयतं वनकोठडीत 
ठेवण्यात आले. व ददनाींक १३.२.२०१७ पयतं पोशलस कोठडी ददलेली होती. 
     सदर घ्नेत आरोपीींशी झालेल्या झ्ाप्ीत वनकमाचाऱ्याींना दखुापत केल्याप्रकरणी 
क्रकनव् पोलीसाींनी भा.द.प्रव.चे कलम ३९५, ३५३, ३३२, ३३६, ३३७, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४ 
व ५०६ अन्वये गुन्हा ि.२१/२०१७ ददनाींक २.४.१.२०१७ गुन्हा जारी केला आहे. ददनाींक 
१५.३.२०१७ रोजी क्रकनव् पोशलसाींनी ४ र्रार आरोपीपैकी ३ आरोपीना पकडून ददनाींक 
१८.३.२०१७ रोजी मा. न्यायालय क्रकनव् याींच्याकड े हजर केले.  त्याींना १४ ददवसाींची 
न्यायालयीन कोठडी मींजूर केली ददनाींक १८.३.२०१७ रोजी अजा करुन सदर आरोपीना ददनाींक 
२०.३.२०१७ रोजी वन प्रवभागाच्या ताब्यात घेवून ददनाींक २१.३.२०१७ व ददनाींक २२.३.२०१७ 
रोजी अविै वकृ्षतोडीच्या घ्नास्त्थळी घेवून गेले असता त्याींनी अवैि वकृ्षतोड केल्याचा गुन्हा 
मान्य केला आहे.  ददनाींक २२.३.२०१७ रोजी ३ आरोपीींना मा.न्यायालयासमोर हजर केले 
असता ददनाींक ३१.३.२०१७ पयतं न्यायालयीन कोठडी मींजूर केली त्यानींतर न्जल्हा कारागहृ 
नाींदेड येथे दाखल केले. सदर गुन्हयातील ६ आरोपीपैकी आजपयात ५ आरोपीना अ्क करुन 
तपास करण्यात आला असून १ आरोपी त्या गावातील नसल्याची खात्री प्ली आहे. प्रकरणी 
पोलीस स्त््ेशन क्रकनव्कडून मा. न्यायालयात दोर्ारोप दाखल करण्याबाबत अपर पोशलस 
अधिक्षक, भोकर याींच्याकड े प्रकरण पाठप्रवले आहे. मींजूरी शमळताच दोर्ारोपपत्र दाखल 
करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

वन ववभागान ेमाजी सैतनि व अनुिां प तत्वावरील तनयुक्त िमवचाऱयाचे  
आयिर फॉमव नांबर १६ रि िेल्याबाबत 

  

(४०)  ८१७४१ (१७-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.राजेंद्र नजरधन े
(उमरखेड) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वन प्रवभागाने माजी सैननक व अनुकीं प तत्वावरील ननयुक्त कमाचाऱ्याचे आयकर र्ॉमा 
नींबर १६ रि केल्याच ेमाहे जानेवारी २०१७ च्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे सींबधित कमाचाऱ्याींचा २० को्ीचा आयकर बडुाला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे चौकशीनसुार कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०५-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     गडधचरोली वनवतृ्त वगळता डतर वनवतृ्तात माजी सैननक व अनुकीं पा तत्त्वावरील 
ननयुक्त कमाचाऱ्याचे आयकर र्ॉमा नींबर १६ रि केल्याचे ननदशानास आले नाही. 
तथाप्रप गडधचरोली वनवतृ्ताींतगात येणारे वनरक्षक, वाहतूक व प्रवपणन, बल्लारशाह प्रवभागात 
ननयुक्त कमाचाऱ्याींच े आयकर र्ॉमा नीं. १६ रि केल्याची बाब जानेवारी २०१७ दरम्यान 
ननदशानास आली. 
(२) हे खरे नाही. 
     वाहतूक व प्रवपणन प्रवभागात एकूण ८४ पदाींपकैी १० कमाचारी अनुकीं पा तत्वावर कायारत 
आहेत. त्यापकैी २ कमाचाऱ्याींना त्याींना शमळणारे कुीं ्ुींब ननवतृ्ती वेतन व वेतन याींच ेएकबत्रत 
रकमेवर आयकर देय होत असल्याने त्याींना पूवी जारी केलेले र्ॉमा नीं.१६ रि करुन त्याींना 
सुिारीत र्ॉमा नीं.१६ जारी करण्यात आले आहे. तसेच सुिारीत र्ॉमा नीं.१६ प्रमाणे त्याींचेकड े
थकीत असलेल्या आयकराची रक्कम रु.७११८ चा भरणा त्याींनी केलेला आहे. 
     तसेच वाहतूक व प्रवपणन प्रवभागाींतगात ३ माजी सैननक कमाचाऱ्याींचे बाबतीत माजी 
सैननक हे ज्या आहरण व सींप्रवतरण अधिकारी याींच ेअधिनस्त्त कायारत आहेत त्याींना माजी 
सैननकाींच्या ननवतृ्तीवेतनाच्या तपशील व ते कायारत पदावर घेत असलेल्या वेतनाचा तपशील 
सामाईक करुन र्ॉमा नीं. १६ जारी करण्याबाबत सूचना वनसींरक्षक, वाहतूक व प्रवपणन, 
बल्लारशाह याींनी ददलेल्या आहेत.या कमाचाऱ्याींच े बाबतीत एकबत्रत वेतन व भरणा केलेला 
आयकर याचा तपशील उपलब्ि होताच सींबींधित आहरण व सींप्रवतरण अधिकारी याींचे स्त्तरावर 
र्ॉमा नीं.१६ सुिारीत करणेबाबत आवश्यकतेनुसार कायावाही करण्यात येईल. 
     तुताास तरी शासनाचा महसलू बुडाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. 
(३) वरील कमाचाऱ्याकडून आयकर वसूलीबाबत शासन स्त्तरावरुन कुठल्याही बाबतीत चौकशी 
केली नसून चौकशी करण्याचे ननदेश सुध्दा प्राप्त झालेले नाहीत. तथाप्रप सींबींधिताकडून 
आयकर वसूलीची कायावाही वनसींरक्षक, वाहतूक व प्रवपणन, बल्लारशाह याींचेकडून करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

नवीन नागिझरा व िोिा (जज.भांडारा) अभयारण्यालगत गावाशजेारी  
सौरिुां पण लावण्याच्या प्रस्तावास मानयता शमळणेबाबत 

  

(४१)  ८१८०० (१८-०४-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवीन नागणझरा व कोका (न्ज.भींडारा) अभयारण्यालगत गावाशेजारी सौरकुीं पणासाठी ४० 
लक्ष रुपयाींचा प्रस्त्ताव वन्यजीव प्रवभागाकडून न्जल्हा ननयोजन सशमतीकड े दोन वर्ाापुवी 
पाठप्रवण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,     
(२) असल्यास, या पररसरात वन्यप्राण्याींचा शेतशशवाराींमध्ये वावर वाढला असनू नागररक व 
शेतकऱ्याींच्या जीवाला िोका ननमााण झाला असल्यामुळे कोका वन्यजीव अभयारण्याला 
सौरकुीं पण लावण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे, कोका अभयारण्याचे सीमलेा लागून 
असलेल्या पररसरात शेतप्रपकाच े वन्यप्राण्याींपासून नकुसान ्ाळण्यासाठी तसेच वन्यप्राण्याींचे 
सींरक्षणाथा अभयारण्याच े १२.०० क्रक.मी. सीमेवर सौर कुीं पण (Solar fencing) करण्याकररता 
वनसींरक्षक (वन्यजीव), गोंददया याींचे कायाालयाकडून रु.४२.५० लक्ष रक्कमेचा प्रस्त्ताव ददनाींक 
८.०७.२०१४ चे पत्रानुसार सादर करण्यात आला होता, तथापी न्जल्हाधिकारी, भींडारा याींच े
कायाालयाकडून सदर प्रस्त्तावास मींजूरी प्राप्त झाली नाही. 
(२) व (३) डॉ. श्यामाप्रसाद मखुजी जन-वन प्रवकास योजना अींतगात ग्राम पररन्स्त्थतीक्रक 
प्रवकास सशमती मार्ा त काही प्रमाणात सौर कुीं पणाची कामे घेण्यात आली असून, नवीन 
नागणझरा अभयारण्याींतगात ३७ शेतक-याींना व कोका अभयारण्याींतगात ११३ शेतक-याींना सौर 
कुपणाचा लाभ देण्यात आला आहे. तसचे सौर कुीं पणाच ेकाम सुरू असुन, ४० गावाींसाठी सौर 
कुपणाकररता रु ९७.८४ लक्ष ननिी प्रवतरीत करण्यात आला आहे.       

___________ 
  

गोंहदया जजल््यातील नागिझरा अभयारण्याच्या आरक्षणाची  
सुववधा सािोली येथे सुरु िरण्याबाबत 

  

(४२)  ८१८०२ (१८-०४-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागणझरा अभयारण्य गोंददया न्जल््यात असले तरी वनप्रवभागाचे के्षत्रीय कायाालय साकोली 
(न्ज.भींडारा) येथ ेअसून अभयारण्यात जाण्यासाठी पया् काींना साकोली येथनूच जाव ेलागत,े हे 
खरे आहे काय,     

(२) असल्यास, नागणझरा अभयारण्यातील आरक्षणाच े कायाालय साकोली येथून ६० क्रक.मी. 
गोंददया व १०० क्रक.मी. वरील नागपूर येथे असल्यान े दोन्ही कायाालय पया् काींच्या दृष्ीन े
साकोली पासून र्ार अींतरावर असल्यामुळे आरक्षणाची सुप्रविा साकोली येथे सुरु करण्याची 
मागणी पया् क व वन्यजीव प्रमेीींकडून करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये व 
त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,     
(३) असल्यास, नागणझरा अभयारण्याच्या आरक्षणाची सुप्रविा साकोली येथ े सुरु करण्याच े
ननदेश शासन देणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



प्रव.स. ३०४ (35) 

  
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     नागणझरा अभयारण्यास भे्  देण्याकरीता राषरीय महामागा िमाींक ६ वरुन येणाऱ्या 
पया् काींना साकोली मागे प्रप्ेझरी या प्रवेश्वाराने जोणे सोयीच ेआहे.  तसेच तूमसर, नतरोडा, 
गोंददया व डतर मागाान े येणाऱ्या पया् काींसाठी मींगेझरी व चोरखमारा प्रवेश्वाराची व्यवस्त्था 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     नागणझरा अभयारण्यास भे्  देण्याऱ्या पया् काींकरीता www.mahaecotourism.gov.in 
या सींकेतस्त्थळावर आरक्षणची सुप्रविा ऑन लाईन्वारे सुरु आहे.  तसेच ऑर् लाईन / स्त्पॉ् 
बुकीींग सुध्दा अभयारण्याच्या नतनही प्रवेश्वाराींवर उपलब्ि करुन देण्यात येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे तसेच रायगड जजल्हयात वनववभागात अपुऱया साधनाांमुळे  
ववववध अडचणी तनमावण होत असल्याबाबत 

  

(४३)  ८२०२२ (१८-०४-२०१७).   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे तसेच रायगड न्जल्हयात वनप्रवभागात वन्य प्राण्याींना पकडण्यासाठी असुप्रविा आणण  
और्िोपचारासाठीही पुरेशी और्ि ेउपलब्ि नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास प्राण्याींच्या और्िोपचारासाठी डॉक््सा तसेच कमाचाऱ्याींचाही तु्वडा आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जींगलात लागलेल्या वणव्याींमुळे वनसींपदेची हानी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७) :(१) व (२)  वनप्रवभागाकड े वन्यप्राणी पकडणेसाठी 
रेस्त्क्यू द्म व रेस्त्क्य ूव्हॅन उपलब्ि असून, प्राप्त पररन्स्त्थतीनुसार वन्यजीव घ्क याींच ेमार्ा त 
स्त्थाननक एन.जी.ओ. चे सदस्त्य याींच्या सहाय्यान े वेळीच तिारीच े ननवारण करण्यात येते.  
वन्यप्राणी जखमी असल्यास एस.पी.सी.ए प्राणी रुग्णालय, ठाणे, ठाणे महानगरपाशलका याींच े
अधिनस्त्त असलेल्या प्राणी रुग्णालयात, व सींजय गाींिी राषरीय उ्यान, बोरीवली याींचकेड े
नेऊन और्िोपचार करण्याची कायावाही करण्यात येते. 
(३) व (४)  हे खरे नाही, वनक्षेत्रात लागलेले वनवणव े तात्काळ प्रवझप्रवण्यात येऊन, 
वनसींपदेची हानी ्ाळण्यात येते. वनवणव्याबाबत मादहती शमळण्याकररता हॅलो र्ॉरेस्त्् 
दरुध्वनी २४ तास १९२६ कायाान्न्वत आहे. त्याकररता वनपररके्षत्र कायाालयाींना ४२ र्ायर ब्लोअर 
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मशीनचा पुरवठा करण्यात आला असून, जींगलात लागलेल्या वनवणव्याींवर प्रनतबींि करण्याच े
दृष्ीकोनातून र्ायर द्म व र्ायर वॉचर, गस्त्त वाहने, डत्यादी माध्यमाव्दारे वनवणवा लागू 
नये म्हणून उपाययोजना  राबप्रवण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  
वाशशम जजल्हयातील मालेगाांव तालुक्यातील पाांग्राबांदी ल.पा.योजनेसाठी आवश्यि असणाऱया 

बुडीत के्षत्र वन जशमनीच्या प्रस्तावास प्राधानयतनेे मानयता देणेबाबत 
  

(४४)  ८२११६ (१५-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (न्ज.वाशशम) तालुक्यातील पाींग्राबींदी लघु पा्बींिारे योजनेच्या बुडीत के्षत्रात वन 
जशमनीची काही जागा या योजनेत जात असून सदर वनजशमनीचा प्रस्त्ताव मान्यतअेभावी सदर 
लघु पा्बींिारे योजनेच ेकाम ३ वर्ाापासुन बींद आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जलसींपदा प्रवभागाकडून वन जशमनीचा प्रस्त्ताव कें द्रस्त्थ ्अधिकारी (वने) नागपुर 
याींच्याकड ेमान्यतेसाठी पाठवला असुन अदयापही तो मान्यतेसाठी प्रलींबीत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या वन जशमनीच्या प्रस्त्तावास प्राध्यान्यान ेमान्यता ्यावी यासाठी स्त्थाननक 
लोकप्रनतनीिीने ददनाींक २८ जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाव्दारे मागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०५-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     वन (सींविान) अधिननयम, १९८० अींतगात वाशशम न्जल््यातील पाींग्राबींदी ल.पा. 
योजनेच्या बाींिकामाकरीता एकूण १९.०५ हेक््र वनजशमन वळतीकरणाचा अपर प्रिान मखु्य 
वनसींरक्षक व कें द्रस्त्थ अधिकारी, महाराषर राज्य, नागपूर याींच्या ददनाींक १७/०१/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्त्ताव राज्य शासनान े ददनाींक २७/०२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कें द्र 
शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे. तसचे सदर प्रस्त्तावासींबींिी कें द्र शासनान े ददनाींक 
०४/०४/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये उपन्स्त्थत केलेल्या त्रु्ीींचा पूताता अहवाल देखील अपर प्रिान 
मुख्य वनसींरक्षक व कें द्रस्त्थ अधिकारी, महाराषर राज्य, नागपूर याींनी ददनाींक १३/०४/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनास सादर केला आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर प्रस्त्ताव राज्य शासनाने ददनाींक २७/०२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये शशर्ारसीींसह 
कें द्र शासनास सादर केला आहे. कें द्र शासन स्त्तरावरुन प्रस्त्तावास मान्यता देण्याची कायावाही 
सुरु आहे. 

___________ 
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पुणे जजल्हयातील भीमाशांिर अभयारण्यामधील झाडाांची तोड होत असल्याबाबत 
  

(४५)  ८३२४५ (२०-०४-२०१७).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे न्जल्हयातील आींबेगाव तालुक्याच्या पन्श्चम आददवासी दगुाम भागातील भीमाशींकर 
अभयारण्यामिील झाडाींची मोठया प्रमाणात वकृ्षतोड होत असल्यान ेयाबाबत चौकशी करण्याची 
मागणी नागरीकाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, त्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३)असल्यास, त्यानसुार याप्रकरणी काय उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
   पुणे न्जल्हयातील खेड, आींबेगाव तसेच ठाणे न्जल्हयातील मुरबाड या तालुक्यातील राखीव 
वनक्षेत्र शभमाशींकर अभयारण्यासाठी शासनाने ददनाींक १६.९.१९८५ च्या अधिसचूनेप्रमाणे एकूण 
१३०.७८ चौ.क्रक.मी. वनके्षत्र अधिसूधचत केले आहे. अभयारण्यासाठी अधिसूधचत के्षत्रामध्ये 
कोणत्याही प्रकारच्या झाडाींची तोड/ वकृ्षतोड होत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेसोनई (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) येथील शनैश्वर आरा धगरणी अनधधिृतररत्या व 
बनावट िागदपत्राांच्या आधारे सुरु असल्याबाबत 

  

(४६)  ८३३१२ (१५-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेसोनई (ता.नेवासा, न्ज.अहमदनगर)  येथील शनैश्वर सा शमल (आरा धगरणी) गेल्या 
३७ वर्ाापासून बेकायदेशीर पणे सुरु असनू सदर धगरणीस १९७८ साली परवाना शमळाला नींतर 
वेळोवेळी झालेल्या नुतनीकरणात बनाव् कागदपत्र ेसादर करण्यात आली असे ननदशानास आले 
असून सदर शमलच्या जागा मालकीच ेबनाव् ना हरकत पत्र जोडले आहे.प्रत्यक्षात सदर जागा 
मात्र ग्राम पींचायतीची असून सदर शमलला ना हरकत प्रमाणपत्र ददलेले नाही असा खुलासा 
केला आहे सदर जागेचा ७/१२ चा उतारही या कागद पत्रात नाही. यासरख्या अनेक तिारी 
सदर शनैश्वर शमल बाबत आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या शमल बाबत सींपूणा चौकशी ननषपक्षपणे करण्यात यावी अशी प्रवनींती 
उपवनसींरक्षक नगर प्रवभाग याींनी वनसींरक्षक, नाशशक याींना केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) तिारीनुसार उपवनसींरक्षक, अहमदनगर याींचे स्त्तरावर चौकशी करुन आराधगरणी बींद 
करणेत आली आहे. 
(५) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गेल्या वषवभरात जांगलाला लागलेल्या आगी मळेु ३४ हजार हेक्टर 
जशमनीची हानी झाल्याबाबत 

(४७)  ८३५९१ (१५-०४-२०१७).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वन प्रवभागात गेल्या  वर्ाभरात ४ हजार ३९७ आगीच्या घ्ना घडल्या त्यात 
३४ हजार ४७९  हेक््र वनक्षेत्र जळाल्याचे ननदशानास आले जींगलात प्रवप्रवि कारणाींनी आगी 
लागतात काही वेळेस जींगलाच्या आजूबाजचूे लोक आग लावून वनरक्षक येई पयतं पळून 
जातात.वन प्रवभागाकड े ३७८ र्ायर ब्लोअर असून वनरक्षकाकड े ५४२ स्त्मा ा्  र्ोन देखील 
देण्यात आलेले आहेत. तरी देखील सदर आगीचे प्रमाण कमी होत नाही याकामी आज ू
बाजूच्या नागररकाींना लोकशशक्षण देऊन जागतृी करणे आवश्यक असून सदर काम वन 
प्रवभागाकडून प्रभावीपण ेहोत नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्नुसार शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०५-२०१७) :(१) सन २०१६ मध्ये ४६४१ आगीच्या घ्ना घडलेल्या 
आहेत व त्यात ३५,८३८.९४ हेक््र एवढे वनक्षेत्र जळाले आहे. वनप्रवभागाकड े ६३३ र्ायर 
ब्लोअर असून के्षबत्रय कमाचाऱ्याींना ८६०२ स्त्मा ा् र्ोन पुरप्रवण्यात आलेले आहेत. जींगलात 
प्रवप्रवि कारणाींनी आगी लागत असतात. आगीच्या घ्ना घडल्यावर वनके्षत्र जळीताच ेनुकसान 
कमी होण्यासाठी वनप्रवभाग  प्रयत्नशील असतो.  तसेच जींगलाच ेमानवी जीवनातील महत्व 
प्वून देण्याकरीता जनजागतृी, जाहीरात ई ्वारे प्रशसध्दी करण्यात येत.े तसेच वनपररके्षत्र 
अधिकारी ग्रामसभा घेतात. शभींती पत्रके धचक्वून आगीमुळे होणारे नुकसान प्वून साींगतात. 
स्त्थाननक नागररकाींना लोकशशक्षण देऊन जनजागतृी करण्यात येत.े  त्यामुळे वनवणवा वेळेच्या 
वेळी ननयींत्रण होत असल्यामळेु आगीचे प्रमाण कमी झालेले नाही असे म्हणणे वस्त्तुन्स्त्थतीस 
अनुसरुन ठरत नाही.      
(२) व (३) के्षबत्रय अधिकारी त्याींचे काया के्षत्रात घडणाऱ्या आगीच्या घ्ना सींबींिाने वनगुन्हे 
नोंदप्रवतात. त्यानुरुप प्रवदहत कायापध्दतीनुसार कायावाही केली जाते. प्रकरणी शासन स्त्तरावरुन 
देखील अहवाल/आढावा घेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
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जळगाव जजल्हयातील चाळीसगाव तालुक्यात वनय जीवाांच ेरक्षण िरण्याबाबत 

  

(४८)  ८३७९६ (१८-०४-२०१७).   श्री.उनमेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव न्जल्हयातील चाळीसगाव तालुक्यात वन के्षत्रात लागलेल्या आगीवर ननयींत्रण 
व वन्य जीवाींचे रक्षण करण्यासाठी वनप्रवभागातरे् १२ हजार हेक््र के्षत्राींपैकी तब्बल ८ हजार 
हेक््रवर जाळरेर्ा घेण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या तालुक्यात जवळपास १० माती व शसमें् बींिा-याींची काम मींजुर करण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींजुर करण्यात आलेली कामे सुरु करण्यात आली आहेत काय, 
(४) असल्यास, सदर कामे क्रकती कालाविीत पूणा होणार आहेत, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही. जळगाव वनप्रवभागाच े एकूण 
८३७५५.४८ हे. वनके्षत्र आहे. चाळीसगाव तालुक्यात गौताळा औरम घा् अभयारण्यातींगात 
६३५५.१९ हे. वनके्षत्र असून जळगाव प्रादेशशक वन प्रवभागातींगात ६७६२.५८ हे. वनके्षत्र असून 
महसूल के्षत्रालगत व रस्त्ता दतुर्ाा ८०.७६ क्रक.मी. के्षत्र यात जाळरेर्ा घेण्यात आल्या आहेत. 
(२) चाळीसगाव तालुक्यातील, चाळीसगाव वनपररके्षत्रात ३ मातीबाींिाची व २ शसमें् बाींिाची 
काम ेमींजूर आहेत. 
(३) होय ३ माती बींिाऱ्याची काम ेपूणा करण्यात आली आहे. 
(४) उवारीत २ शसमें् बींिाऱ्याची काम ेम-े२०१७ अखेर पूणा करण्यात येणार आहेत. 
(५) प्रवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

िजवत-भीमाशांिर (जज.रायगड) रा.मा.क्र ५४ या रस्त्याची िामाची तनववदा मांजूर  
असूनही NGT च्या मानयतेअभावी िाम बांद असलेबाबत 

  

(४९)  ८३९०४ (१९-०४-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजात-भीमाशींकर रा.मा.ि. ५४ या रस्त्त्याच्या कामाची ननप्रवदा शासन ननणाय ि. रा.मा 
१००५/सीआर (७७२)/पी-३ मींत्रालय ददनाींक २१ रे्ब्रुवारी, २००५ नुसार मान्यता शमळाली असूनही 
काही अींशी काम सुरु करून बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्त्याला वन खात्यान े अींशत: मान्यता देऊनही राषरीय हररत 
न्यायाधिकरण (NGT) च्या मान्यतेअभावी काम पूणा होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय मुींबई खींडपीठ नागपूर /राषरीय हररत न्यायाधिकरण 
(NGT) याींची मान्यता घेण्यासाठी शासन स्त्तरावरून अ्यापपयतं काय कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) कें द्र शासनान े ददनाींक २६/०९/२०१३ 
रोजीच्या पत्रान्वये कोधथींबे त े राज्य महामागा ि.५४ वरील रायगड न्जल्हा हिीपयतं या 
भीमाशींकर घा् रस्त्त्यास १०.६८२४ हेक््र वनजशमन वळती करण्यास अींनतम मान्यता प्रदान 
केली आहे. सदर रस्त्त्यामध्ये समाप्रवष् असलेली वनजशमन ही शभमाशींकर अभयारण्यापासून 
१० क्रक.मी. च्या आत असल्याने मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठाने दद.२७/०४/२००५ 
अन्वये ददलेल्या आदेशानुसार मा.राषरीय हररत न्यायाधिकरण, पन्श्चम के्षत्र, पुणे याींची 
मान्यता घेणे आवश्यक आहे.  
     कायाकारी अशभयींता, सावाजननक बाींिकाम प्रवभाग, पनवेल याींनी मा.राषरीय हररत 
न्यायाधिकरण, पन्श्चम के्षत्र, पुणे येथ ेअजा ि.१५/२०१७ दाखल केले आहे. स्य:न्स्त्थतीत सदर 
प्रकरण मा.राषरीय हररत न्यायाधिकरणाकड ेन्यायप्रप्रवष् आहे. 
(४) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रतापगडच्या (जज. सातारा) पायथ्याशी वन ववभागाच्या अखत्याररत  
असलेल्या जशमनीवर अततक्रमण झाल्याबाबत 

  

(५०)  ८४६२९ (१९-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रतापगडच्या पायथ्याशी असलेल्या अर्जल खानाच्या कबरी भोवती वन प्रवभागाच्या 
अखत्याररत असलेल्या जमीनीवर अनतिमण झाले असल्याने ती तातडीन े ह्वण्याचे आदेश 
मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास शासनाच्या वन 
प्रवभागाला ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनतिमण ेतातडीन ेह्प्रवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत व 
ती अनतिमणे ह्वली आहेत काय, 
(३) सदरहू अनतिमणे अ्यापही ह्वली नसल्यास होणाऱ्या प्रवलींबाची कारणे काय आहेत व 
याबाबतची स्यःन्स्त्थती काय आहे? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०५-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी अवमान याधचका 
ि.२६७/२०१० (मूळ याधचका ि.१४१/२००७) प्रकरणी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वनक्षेत्रावर 
असलेले अनाधिकृत बाींिकाम ह्प्रवण्याचे अनुर्ींगाने केलेल्या कायावाहीची सप्रवस्त्तर मादहती 
मा.न्यायालयात सादर करण्याच ेआदेश ददलेले आहेत.   
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(२) व (३) प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वनके्षत्रावर असलेली अनाधिकृत बाींिकामे न्जल्हाधिकारी, 
सातारा, पोशलस अिीक्षक, सातारा व उप वनसींरक्षक, सातारा याींनी सींयुक्तपणे कायावाही करुन 
ह्प्रवण्यासींदभाात मा.मींत्री (वने) याींचे अध्यक्षतेखाली दद.३०/०३/२०१७ रोजी आयोन्जत  बैठकीत 
ननदेश ददले होते. तथाप्रप, मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली याींनी एसएलपी ि.९६५४/२०१७ 
मध्ये मा.उच्च न्यायालयात दाखल अवमान याधचकेच्या अनुर्ींगान ेसुरु असलेल्या कायावाहीस 
दद.२७/०३/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये स्त्थधगती ददली आहे. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


