
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

आबलोली (ता.गुहागर, जि.रत्नाधगरी) येथील आरोग्य िें द्राला  
ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाा देण्याबाबत 

  

(१)  २८४५८ (२१-०१-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय सावाितनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े आबलोली (ता.गुहागर, जज.रत्नागगरी) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये वर्ााला 
सुमारे ३० हजार रुग्ण तपासले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्ण सींख्या लक्षात घेता सदर आरोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दजाा 
देण्यात यावा अशी स्थाननक लोकप्रनतननधी व जनतेची मागणी  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-१०-२०१६) : (१)हे खरे आहे 
(२) हे खरे आहे 
(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सुरु करणे व कायााजन्वत 
रुग्णालयाच ेशे्रणीवधान करणे यासाठी जोडबहृत आराखडा तयार करयात येत असून आींबलोली 
येथे नवीन ग्रामीण रुग्णालय सरुु करण्याची मागणी जोडबहृत आराखडामध्ये ननकर्ानुसार 
प्रस्ताववत करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िामथ े(जि.रत्नाधगरी) येथील उपजि्हा रुग्णालयात रुग्णाांची होत असलेली गोरसोय 
  

(२) २९४७४ (१६-०१-२०१६). श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), सदानांद 
नारायण चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावाितनि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कामथ े (जज.रत्नागगरी) उपजजल्हा रुग्णालयात सुववधाींचा अवाव  असल्यानन े रुग्णाींची 
गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयाच्या कारवार सधुारण्यासाठी शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायावाही झाली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही 
(२) या रुग्णालयातील वैद्यकीय अगधक्षक हे स्रीरोग तज्ञ आहेत, तसेच या ठठकाणी बालरोग 
तज्ञ व आजस्थरोग तज्ञ उपलब्ध आहेत.  एनएचएम अींतगात सजान, मवर्क व वुलतज्ञ 
उपलब्ध करुन ठदेलेले आहेत, रुग्णालयात ्ेमलमेडीसीन सें्र, ब्लड स््ोअरेज युनन्,क्ष-ककरण 
प्रयोगशाळा तपासणी, दींत तपासणी, आयसी्ीसी अींतगात गरोदर माींताच ेसमुपदेशन करण्यात 
येते. मशवाय कुीं ्ूब कल्याण शस्रकिया मशबीरे इत्यादी सेवा व सुववधा चालू आहेत 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धामि (जि.अमरावती) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्रातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(३)  ४६९९१ (११-०५-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रे्व)े  सन्माननीय सावाितनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामक (जज.अमरावती) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात कमाचाऱयाींची पदे ररक्त असून तथेे 
केवळ एकच वैद्यकीय अगधकारी कायारत असल्यामुळे तेथे येणाऱया रुग्णाींची प्रचींड गैरसोय 
होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे तातडीन े वरुन रुग्णाींना दजेदार आरोग्य 
सुववधा पुरववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणताच ननणाय घेण्यात आला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्राथममक आरोग्य कें द्र धामक येथील वैद्यकीय अगधकारी व कमाचारी याींची सवा पदे 
वरलेली आहेत. फक्त आरोग्य सहाय्यक (मठहला) हे १ पद ररक्त आहे. सदर पद पदोन्नतीन े
वरण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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रत्नाधगरी जि्हा पररषद अांतगात असले्या प्राथममि आरोग्य िें द्र व उपिें द्रातील वोद्यिीय 
अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४)  ८४८१३ (११-०८-२०१७).   श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय सावाितनि आरोग् य व 
िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागगरी जजल्हा पररर्देअींतगात असलेल्या ६७ प्राथममक आरोग्य कें द्र व ३७८ उपकें दे्र 
सद्यःजस्थतीत कायारत आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या प्राथममक आरोग्य कें द्राींसाठी वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ ची ककती पदे 
वरण्यात आली आहेत व ककती पदे अद्यापही ररक्त आहेत, तसेच वरण्यात आलेल्या पदाींपैकी 
ककती वैद्यकीय अगधकारी अद्याप हजर झाले नाहीत, 
(३) असल्यास, ररक्त असलेली पदे ककती कालावधीत वरण्यात येणार आहेत व मींजूर पदाींपकैी 
वरण्यात आलेल्या पदाींवरील न कळववता सेवेत हजर न होणाऱया वैद्यकीय अगधकाऱ याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०८-१०-२०१८) :  (१) हे खरे आहे.  
(२) रत्नागगरी जजल्हयात एकुण ६७ प्राथममक आरोग्य कें द्र व ३७८ उपकें द्र कायााजन्वत आहेत. 
सदर प्राथममक आरोग्य कें द्रासाठी ग्-अ, वैद्यकीय अगधकारी याींची १३१ पदे मींजूर असून 
त्यापैकी ८० पदे वरलेली आहेत व ५१ पदे ररक्त आहेत. वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ च्या 
वरलेल्या ८० पदाींपैकी १४ वैद्यकीय अगधकारी अनगधकृतररत्या गैरहजर आहेत.  
(३) ठदनाींक ०८.०९.२०१७ रोजी वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ सींवगााच्या ३९४ ररक्त पदाींची 
जाठहरात प्रमसध्द करण्यात आली होती. तसचे ठदनाींक ०४.१२.२०१७ व ठद.०५.१२.२०१७ रोजी 
समुपदेशनाचा कायािम आयोजजत करण्यात येऊन रत्नागगरी जजल्हयासाठी एकुण ३ वैद्यकीय 
अगधकारी याींची ननयुक्ती करण्यात आली त्यापैकी दोन वैद्यकीय अगधकारी पदस्थापनेच्या 
ठठकाणी रुज ूझाले आहेत.  
      जजल्हा पररर्द रत्नागगरी याींचेकडून सेवेत हजर न होणा-या वैद्यकीय अगधका-याींना 
हजर होणेबाबत वळेोवेळी कळववण्यात आले आहे. परींत ु अद्यापही सेवेत हजर न झाल्याने 
त्याींची सेवा समाप्तीबाबतची कायावाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
  

राज्याच्या जि्हा रुग्णालयात समुपदेशि व मनोवविार तज्ाांच्या माध्यमातून उपचार व 
मागादशान िरण्याची योिना आखण्याबाबत 

  

(५)  ८८९६३ (१९-०८-२०१७).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय सावाितनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मनोरुग्णाींची सींख्या वेगाने वाढत असून जागनतक आरोग्य सींघ्नेनेही यींदाच ेवर्ा 
‘डडप्रेशन लेट्स ्ॉक’ म्हणून साजरे करण्यासाठी मा.मुख्यमींरी याींच्या उपजस्थतीत ‘चला बोल ू
या, नैराश्य ्ाळू या’ या सींकल्पनेवर तरुणाई व वधृ्दामधील नैराश्यावर उपाय करणाऱया 
व्यापक योजनेचे उद्घा्न ठदनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास करण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी जजल्हा रुग्णालयात समुपदेशक व मनोववकार तज्ञाींच्या माध्यमातून 
उपचार व मागादशान करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मानमसक आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी जजल्हा रुग्णालयात तसेच ठाणे, 
पुणे, नागपूर व रत्नागगरी या चारही मनोरुग्णालयामध्ये पुरेस ेमनोववकार तज्ञ व समुपदेशक 
याींची उपलब्धता नसल्यामुळे में्ल हेल्थ ॲक््चे उल्लींघन होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गेल्या अडीच वर्ाात नऊ हजार शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्यामुळे 
आत्महत्याग्रस्त १४ जजल््यामध्ये शेतकऱयाींनी आत्महत्या करु नये म्हणून त्याींच ेसमुपदेशन 
करण्याची योजना शासनान ेगेल्या वर्ी सुरू केली होती, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यासाठी १४ जजल््यात, जजल्हा रुग्णालयामध्ये प्रत्येकी १० खा्ा ननमााण 
करण्यात आल्या असल्या तरी त्यासाठी पुरेस े डॉक््र, समुदेशक अशा प्रमशक्षक्षत पररचाररका 
याींची ननयुक्ती न करण्यात आल्यामुळे समुपदेशनाच े काम मींदावले आहे, हे ही  खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने केलेल्या चौकशीचे ननषकर्ा काय आहेत त्यानसुार पुरेस े
डॉक््र व प्रमशक्षक्षत पररचाररकाींची ननयुक्त करण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे 
(५) हे खरे नाही. 
(६) मराठवाडा व ववदवाातील ९ जजल्हे व जजल्हा मानमसक आरोग्य कायािमातील ५ जजल्हे 
असे एकूण १४ आत्महत्याग्रस्त जजल्हयामध्ये शतेक-याींना शाश्वत आरोग्य सेवा व समुपदेशन 
सेवा देण्यासाठी शासनाने ऑक््ोबर २०१५ पासून “प्रेरणा प्रकल्प शेतकरी समुपदेशन आरोग्य 
सेवा कायािम ” राबववण्यास सुरुवात केली आहे. 
     आत्महत्या ग्रस्त वागात शतेक-याींचे  समुपदेशन करण्याकरीता एकूण १८८ मानसोपचार 
तज्ञाींची पदे मींजूर असून त्यापकैी १०८ पदे वरण्यात आली आहे. उवारीत २० ररक्त पदे 
वरण्याबाबत महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून नुकत्याच मुलाखती  घेण्यात आल्या असून पदे 
वरण्याची कायावाही सुरु  आहे. सदर प्रकल्पासाठी प्रत्येक जजल्हा रुग्णालयात ५ मठहला व ५ 
पुरुर्ाींसाठी खा्ा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याठठकाणी  मनोववकार तज्ञ, समुपदेशक 
याींच्यामाफा त बाहयरुग्ण व आींतररुग्णाींना समुपदेशानाच्या सेवा व आरोग्य कमाचा-याींमाफा त 
ववववध स्तरावर मानमसक आरोग्य सेवा देण्यात येत आहेत. 
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     प्रेरणा प्रकल्पा अींतगात साधारणत: १००० लोकसींख्येमागे १ आशा कायाकती गाव 
पातळीवर कायारत असून त्याव्दारे सव्हेक्षण करण्यात येऊन सींवाववत जोखमीच ेकु्ूींब ओळखून 
त्याींचे समुपदेशन करण्यात येते. सन २०१५ ते माचा २०१८ अखेर ९२,३५४ व्यक्तीनाीं समुपदेश 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
  
मुांबई उपनगर जि्हयातील वनसदृश्य िममनी ओळखण्यािरीता (Identify) स्थापन िेले्या 

सममतीच्या मशफारसीची अमलबिावणी िरण्याबाबत 
  

(६)  ९६१९७ (२६-१२-२०१७).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर जजल्हयातील वनसदृश्य जममनी ओळखण्याकरीता (Identify) जजल्हागधकारी, 
मुींबई उपनगर जजल्हा, उप वनसींरक्षक, सींजय गाींधी राषरीय उद्यान, बोररवली व जजल्हा 
अगधक्षक, वूमम अमवलेख, मुींबई उपनगर जजल्हा याची सममती स्थापन केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, त्यात कोणत्या 
मशफारशी आहेत, 
(३) असल्यास, मशफारसीची अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-०८-२०१८) : (१) सवोच्च न्यायालयातील यागचका ि. २०२/९५ 
श्री.्ी.एन.गोदावरमन गधरुमलपड ववरुद्ध कें द्रशासन व इतर या प्रकरणी ठदनाींक १२.१२.१९९६ 
रोजी ठदलेल्या आदेशाच्या अनुर्ींगाने मुींबई उपनगर जजल््यातील वनसदृश्य जममनी Identify 
करण्याकररता जजल्हागधकारी मुींबई उपनगर याींच्या अध्यके्षतेखाली सममती स्थापन करण्यात 
आली होती.          
(२), (३) व (४) सदर सममतीने ठदनाींक २९.७.१९९७ रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये 
मुींबई उपनगरातील काींदळवन के्षर १४५८.०० हे.आर व शासकीय के्षर ७६.०० हे.आर असे एकूण 
१५३४.०० हे.आर वनसदृश्य असल्याची मशफारस केली. राज्यातील वनसदृश्य के्षराच्या यादीत 
सदर के्षर अींतवूात करुन ठदनाींक २०.८.१९९७ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयात प्रनतज्ञा पर सादर 
करण्यात आले.  
     तद्नींतर वनसदृश्य के्षराच े पुनववालोकन करताना सदर सममतीने ठदनाींक १६.१०.२००६ 
च्या अहवालात काींदळवन के्षर ६१०६.५९ हे.आर व शासकीय के्षर ७६.०० हे.आर असे एकूण 
६१८२.५९ हे.आर के्षर वनसदृश्य असल्याची मशफारस केली व त्यानुर्ींगान े ठदनाींक २.६.२००८ 
रोजी सुधाररत प्रनतज्ञापर मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. सधुाररत 
प्रनतज्ञापरावर मा.सवोच्च न्यायालयाकडून ननदेश होणेस्तव मा.सवोच्च न्यायालयात शासनाच्या 
वतीने ठदनाींक २८.२.२०११ रोजी इीं्रलॉक्यू्री ॲप्लीकेशन दाखल केलेला आहे.  
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     राज्यातील वनसदृश्य के्षराच्या परररक्षणाच्या दृष्ीन ेशासनाने ठदनाींक १६.१२.२०१५ च्या 
शासन पररपरकान्वये सींबींगधताींना ननदेश देण्यात आलेले आहेत.  
  

___________ 
  

राज्यात वन्यप्राण्याांचा उपद्रवामळेु वपिाांचे होत असलेले निुसान 
  

(७)  ९६२०४ (२६-१२-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वन्यप्राण्याींचा उपद्रवामुळे शेतकऱयाींच्या शतेातील उ्या धान, गहु, हळद, आदी 
महत्वाच्या वपकाींच ेअतोनात नुकसान होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन्यप्राण्या पासनू होणारे नूकसाना सींदवाात कायमचा बींदोबस्त व्हावा याकरीता 
गावातील शेतकऱयाींनी वन अगधकाऱयाींकड ेबरेचदा अजा करून सुध्दा त्यावर कायावाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन्यप्राण्याच्या उपद्रवामुळे शेतावर काम करण्यास जाणाऱया शतेमजूराींच्या 
जीवाला सुध्दा धोका ननमााण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या वन्याप्राण्याचा उपद्रवामुळे शेतातील वपकाींच ेनुकसान झालेल्या शेतमालकाींना 
वनवववागाकडुन नुकसान वरपाई देण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, न देण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१०-१०-२०१८) : (१) राज्यात वनालगत असलेल्या के्षरामध्ये वन्यप्राणी 
शेतवपकाींचे नुकसान करतात हे खरे आहे. 
(२) शेतवपकाींच े नुकसान करणाऱया वन्यप्राण्याींचा बींदोबस्त करण्याबाबत शेतकऱयाींमाफा त 
मागण्या वारींवार होत असतात. वन्यप्राण्याींपासून शेतवपकाींच े नकुसान कमी करण्याकरीता 
खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.  
• शेतवपकाचे नकुसान झाल्यास अथासहाय्य तत्पातेन देण्याकरीता शासन ननणाय ठदनाींक 
२८.०९.२०१५ अन्वये आगथाक सहाय्यची रक्कम अदा करण्यासाठी अवलींबबण्यात येणाऱया 
पध्दतीमध्ये सधुारणा करण्यात आली आहे.  
• वपक व फळ झाडाींचे नुकसान तात्काळ अदा करण्याकररता सदर ववर्य राज्य सेवा हक्क 
कायद्यामध्ये समाववष् करण्यात आली आहे. 
• शासनामाफा त नुकसान वरपाईची रक्कम अदा करण्याररता BDS मध्ये (-) उणे सुववधा 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
• शेतकऱयाींकडुन मागणी केल्याप्रमाणे वनालगत शेतकऱयाींना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी जन-वन 
योजना, जजल्हा योजना, इको-डवेलपमें् योजना, रयाबल योजना, ्ायगर फाींऊडशेन इत्यादी 
योजनेतुन सौर कुीं पण / तारेच ेकुीं पणासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येत.े 
• स्थाननक के्षबरय कमाचारी व अगधकारी, कफरते पथक, सींरक्षण पथक याींचमेाफा त के्षरात 
ननयममत गस्त करण्यात येते. 
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• वन्यप्राणी वनके्षराच्या बाहेर येवू नये म्हणून वनके्षरात त्याींना वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हाव े
यासाठी वनतलाव / खोदतळे / कृबरम पणवठे (मसमें् ्ाके) तयार करण्यात आले आहेत. 
• शेतवपकाच े नुकसान करणारे ननलगाय व रानडुक्कर या वन्यप्राण्याींना पारध करण्याच्या 
अ्ीींच े सुलवीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार या वन्यप्राण्याींना पारध करण्यासाठी 
तात्काळ कायावाही व्हावी म्हणून परवान ेजारी करण्याच ेअगधकार वनपररके्षर अगधकारी याींना 
प्रदान करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
     तणृवक्षी वन्यप्राणी शेतवपकाच े नुकसान करतात. मार त्याींचेमुळे शेतमजुराींच े जजवाला 
धोका पोहचत नाही.  तथावप वनक्षेरालगत असलेल्या शेतात माींसवक्षी प्राण्याींचा वावर होत 
असल्यान ेत्याींच्याकडून मानवावर हल्ले होण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही. 
(४) सन २०१५-१६ ते सन २०१७-१८ या कालावधी वन्यप्राण्याींनी शेतवपकाींच ेनुकसान केल्यास 
प्रचमलत शासन ननणायातील तरतदूीनुसार सींबींगधत नुकसानग्रस्त शेतकऱयास नुकसान वरपाई 
म्हणून रु. ३,७६५.५५ लक्ष ननधीच ेवा्प कण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात स्वयांसेवी सांस्थािडून नव्याने बालगहृ सुरु िरण्याबाबत 
  

(८)  ९७९९४ (२६-१२-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िो्हापूर उत्तर), श्री.प्रिाश सुव े
(मागाठाणे) : सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयात कें द्र शासनाच्या कायदयाचा आधार घेऊन राज्यात अजस्तत्वात 
असलेल्या बालगहृाींच्या नोंदणीच्या कामासोबत स्वयींसेवी सींस्थाकडून नव्याने बालगहेृ सुरु 
करण्याचा प्रस्तावही दाखल होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०४-१०-२०१८) : (१) बाल न्याय (मुलाींची काळजी व सींरक्षण) २०१५, 
कलम ४१ व कें द्रीय आदशा बाल न्याय (मुलाींची काळजी व सींरक्षण) ननयम २०१६ नुसार 
 काळजी व सींरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाींना ननवासीसेवा पुरवणऱया सींस्थाींकड े नोंदणी 
प्रमाणपर असणे बींधनकारक आहे. मार नवीन बालगहृाींसाठी शासनाने कोणतेही प्रस्ताव 
स्वयींसेवी सींस्थाींकडून मागवलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुखेड (जि.नाांदेड) तालुक्यातील वन ववभागाच्या िममनीवर झालेले अततक्रमण 
  

(९)  ९९६०६ (२६-१२-२०१७).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेड (जज.नाींदेड) तालुक्यातील वन वववागाच्या अनके हेक््र वन जममनीवर अनतिमण 
झालेल्या तिारीच्या अनुर्ींगान े चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याची बाब ठदनाींक ४ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्याlसुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करून अनतिमणास जबाबदार असणाऱ या वन 
अगधकाऱ यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे,  
     नाींदेड जजल््यातील मखुेड वनपररके्षर कायाालयास ठदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी 
मौज े बापशे्वाडी (दामला ताींडा) तालकुा मखुेड येथ े वनजममनीवर अनतिमण होणार 
असल्याची तिार प्राप्त झाली होती.  
     त्यानुर्ींगाने सींबींगधत वनपाल व वनपररके्षर अगधकारी याींनी जायमोक्यावर पाहणी केली. 
त्यामध्ये वनजममनीवर कोणतेही अनतिमण व अनतिमणधारक ठदसून आले नाही. चौकशीत 
तिारदार याींनी वैयजक्तक वादातून तिार केल्याचे समजले व तिार चकुीची असल्याच े
ननदशानास आले आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.        

___________ 
  

मराठवाडा ववभागातील औरांगाबाद व िालना जि्हयातील वन के्षरावर झालेले अततक्रमण 
  

(१०)  १०२१२६ (२६-१२-२०१७).   श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा वववागातील औरींगाबाद व जालना जजल्हयातील पाच हजार हे.आर वन के्षरावर 
अनतिमण झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, शासकीय वन जममनीवर अनतिमण करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (०३-०८-२०१८) : (१) औरींगाबाद व जालना या दोन जजल््यातील एकूण 
४८२४.२९४ हे.आर वनके्षरावर अनतिमण असल्याच ेआढळून आले आहे.  
(२) वनजममनीवरील अवैध अनतिमणे ह्ववण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला 
आहे. त्यानूसार अनतिमण ह्ववण्याची मोहीम राबववण्यात येत आहे, एकूण ४८२४.२९४ हे.आर 
वनक्षेरावर झालेल्या अनतिणापकैी २५७.०० हे.आर वनक्षेरावरील अनतिमण ननषकामसत 
करण्यात आले आहे. 
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(३) वनक्षेराच्या हद्दी पडताळण्यासाठी ववलींब लागणे, वनहक्काचे दाव े अननर्णात असण,े 
न्यायालयात प्रकरणे असणे इत्यादी कारणामुळे ववलींब होत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील स्वयांसेवी बालगहृाांची मान्यता रद्द  िरण्याच्या  
आदेशापूवीचे थकित भोिन नुदानाबाबत 

  

(११)  १०६०१२ (०४-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.हदलीप वळस-ेपाुंील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत 
मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वोभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रािेश ुंोप े
(घनसावांगी), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.मिरांद िाधव-पाुंील (वाई), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलुंण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणािगिीतमसांह पाुंील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती समुन पाुंील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवुं), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाुंील (एरांडोल), श्री.राहुल मोुें (पराांडा) :  सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २१४ स्वयींसेवी बालगहृाींची मान्यतेचे आदेश शासनाने रद्द करण्या पूवी या 
सींस्थाींच ेथककत वोजन अनुदान नाकारले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेली ४ वर् े बालकाींच ेवोजन अनुदान देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुर्ींगाने थककत अनुदान या सींस्थाींना ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े (०४-१०-२०१८) : (१) व (२) शासन ननणाय ठदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ 
अन्वये मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या बालगहृ सींस्थाच ेसन २०१५-१६ आर्ण सन २०१६-१७ 
या वर्ााचे मुल्यननधाारणानुसार देय होणारे अनुदान अदा करण्यात आले आहे. शासन 
ननणायानुसार ठदनाींक  २०१७-१८ या वर्ााचे अनुदान अदा करण्यात आलेले नाही. 
     ठदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन ननणायानुसार  सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या 
ववत्तीय वर्ाासाठी राज्यातील  स्वींयसेवी सींस्थाींच्या बालगहृाींच्या अनुदानाबाबत, 
पुनमुाल्यननधाारण अहवालानुसार कायावाही करण्यात येत आहे.          
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौ.पाडलोस (ता.सावांतवाडी, जि.मसांधुदगुा) या गावात वन्य प्राण्यामळेु झालेले नुिसान 
  

(१२)  १०६४०५ (३१-०३-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय वन ेमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.पाडलोस (ता.सावींतवाडी, जज.मसींधुदगुा) गावात वन्य प्राण्याींच्या रासामळेु शतेी, बागायती 
व पाळीव प्राण्याींवर केलेल्या हल्ल्याींमुळे नकुसान होत असल्याचे ननवेदन वन सींरक्षक 
याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाडलोस गावात गव्याींचा व बबबट्याच्या हल्ल्यामळेु शेतीच ेमोठ्या प्रमाणात 
होणारे नुकसान तसेच पाळीव प्राण्याींवरील हल्ले याचा बींदोबस्त करण्यासाठी कोणती 
सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्यात आली आहे व नुकसानग्रस्त शेतकरी, बागायतदार व 
ग्रामस्थाींना नकुसान वरपाई देण्याबाबत काय ननणायात्मक कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) अद्याप तिार ननवेदनाच्या अनुर्ींगान े सुरक्षात्मक कारवाई व नुकसान वरपाई देण्यात 
आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मौज ेपाडलोस गावात सन २०१७-१८ मध्ये वन्यप्राण्याींकडून झालेल्या वपक नुकसानीची ३ 
प्रकरणे ननदशानास आली असून प्रचमलत शासन ननणायातील तरतुदीनुसार सींबींगधताींना रु. 
७८००/- इतके अथासहाय्य अदा करण्यात आले आहे. पशधुन हानीचे एकही प्रकरण ननदशानास 
आलेले नाही. 
     मानव वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात. 
• मानव वन्यप्राणी सींघर्ा रोखण्याच्या दृष्ीन ेवनअगधकारी व कमाचारी याींना प्रमशक्षण देण्यात 
येते. 
• या के्षरातील तज्ज्ञ व्यक्तीींकडून प्रात्यक्षक्षकाींसह मागादशान करण्यात येते. 
• वन्यप्राण्याींना वनक्षेरात वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाययोजना केल्या 
जातात. 
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसडीवर एलपीजी गॅस शेगडी व मसलेंडर 
पुरवठा केला जात आहे. 
• पररके्षरस्तरावर के्षरीय अगधकारी व कमाचारी याींचेमाफा त ननयममत गस्त करण्यात येते 
• ग्रामीण वागात ववववध माध्यमातून जनजागतृी करण्यात येत.े 
• वन्यप्राण्याींचे होणारे सींवाव्य हल्यापासून योग्य ती खबरदारी घेणेच्या अनुर्ींगाने जाहीर 
आवाहनाच्या प्रती ग्रामपींचायत कायाालय तसेच सावाजननक ठठकाणी लावणेत आल्या आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या कादेशीर वारसास, सींबींगधत जखमी 
व्यक्तीस, शेतवपक नुकसानी प्रकरणी सींबींगधत शेतकऱयास तसचे पशुहान हानी प्रकरणी 
सींबींगधत पशधनाच्या मालकास प्रचमलत शासन ननणायान्वये नुकसान वरपाई अदा करण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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माहूर (जि.नाांदेड) तालुक्यातील वन पररके्षरात साग वकृ्षाची झालेली तोड 
  

(१३)  ११०१६५ (३१-०३-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाुंील धचखलीिर (लोहा), श्री.सभुाष साबणे 
(देगलूर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहूर (जज.नाींदेड) तालुक्यातील शखे फरीद (वझरा) येथ े २०० वर्ाापूवीचे वन पररके्षर 
अगधका-याींसह कमाचाऱ याींच्या सींगनमतान े २०० घनमम्र सागवानची तोड करण्यात आल्याच े 
माहे जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन पयाावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासनस्तरावर ‘वकृ्ष लावा वकृ्ष 
जगवा’ ही मोठहम राबववली जात असताींनाही सागवानाची तोड  केली जात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार यास जबाबदार असणाऱया सींबींगधतावर शासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) माहूर जज.नाींदेड येथील सवे ि.६ (सी) व ६(डी) मधील के्षरात शासकीय साग 
वकृ्षाींची तोडीची परवानगी तत्कालीन वकृ्ष अगधकारी याींनी नाकारलेली असताना अनतररक्त 
कायावारात असलेले वनपररके्षर अगधकारी याींनी ठदनाींक १३.१२.२०१७ ला वकृ्षतोडीची परवानगी 
ठदल्याने २०२ साग वकृ्षाींची अवधैररत्या क्ाई झाल्याच ेआढळले आहे. या प्रकरणी वारतीय 
वन अगधननयम, १९२७ अींतगात वनगुन्हे नोदववण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी वनपररके्षर 
अगधकारी व वनपाल याींना ठदनाींक २०.१.२०१८ रोजी ननलींबीत करण्यात आले आहे. तसेच 
त्याींचेववरुध्द पोलीस स््ेशनला गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना ठदल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद जि््यातील ममलि अांबर िालीन उदयानाचे सशुोमभिरण िरण्याबाबत 
  

(१४)  १११६७५ (१८-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मस्लोड), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव 
मध्य) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वववागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या गुलशन महल या शासकीय ननवासस्थानामागील 
ममलक अींबर कालीन उदयानाची १ को्ी ननधीतनू कामे करण्यात येणार आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, येथील १४ एकरपैकी ४ एकर जागेत जैवववववधता उदयान करण्याचा प्रस्तावही 
मागे पडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने ननधीची तरतूद करुन सदर उद्यानाला गतवैवव प्राप्त करुन 
देण्यासोबतच येथे जैवववववधता उदयान उवारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१४-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) जजल्हा ननयोजन सममती औरींगाबाद 
याींनी गुलशन महल येथे ववशेर् सुशोवीकरणाच्या दृष्ीकोनातून ववववध प्रजाती व और्ध 
उपयोगी रोपाींची लागवड करण्याकरीता उपवन सींरक्षक, औरींगाबाद याींना रुपये २१,९२,०००/- 
इतका ननधी उपलब्ध करुन ठदला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौ.एिलहेरा (ता.अांबड, जि.िालना) येथे बबबुंयाने िेलेला ह्ला 
  

(१५)  ११२३०६ (३१-०३-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.एकलहेरा (ता.अींबड, जज.जालना) येथ ेबबब्यान ेएका गाईवर हल्ला केल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१७ च्या नतसऱ या आठवडयात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, काही शेतकऱ याींना हा बबब्या परत अधाा ककलोमी्र अींतरावर असलेल्या उसात 
शेतात गायब झाल्यान ेग्रामस्थाींमध्ये मवतीच े वातावरण ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या बबब्याला वन वववाग प्रशासनाकडून पकडण्यात आले आहे काय 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) मौज े एकलहेरा, ता. अींबड येथ े ठदनाींक 
१७.०१.२०१८ रोजी कालवड बबबट्याच्या हल्ल्यात मतृ्युमखूी पडल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(२) व (३)घ्नास्थळी मौज े एकलहेरा येथे बबब् या वन्यप्राण्याचा शोध घेतला असता 
वन्यप्राण्याींच्या अस्पष् पाऊलखुणा आढळून आला आहेत.  तथावप सदर पररसरात 
वनकमाचाऱयाींनी ठदवस-रार गस् त केली असता बबबट्या आढळून आला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाबळेश्वर (जि.सातारा) मधील लॉडववि पॉइांुंवर पयाुंिाच्या  
चूिीमळेु लागलेली आग 

  

(१६)  ११४४०१ (०४-०४-२०१८).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाबळेश्वर (जज.सातारा) मधील लॉडववक पॉइीं्वर एका पया् कान े केलेल्या धमुपृान 
केल्यानींतर मसगारे्चीं थो्ूक खाली ्ाकल्याने आग वडकल्याचा प्रकार माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पया् काच्या मसगारे्मुळे पे्लेल्या वणव्यामुळे तब्बल पाच ककलोमी्रचा 
पररसर जळून वस्मसात झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींगधतावर कारवाई 
करण्यासह आगी सारख्या दघुा् नाींवर प्रनतबींधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (११-०९-२०१८) : (१) हे, खरे आहे. 
     ठदनाींक १७.१.२०१८ रोजी अज्ञात इसमाच्या ननषकाळजीपणामुळे लॉडववक पॉईं् येथील 
वनास आग लागण्याची घ्ना घडली आहे. 
(२) सदर घ्नेत ३ हे. वनके्षर जळून वनाचे नुकसान झाले आहे. वनकमाचारी व स्थाननकाींच्या 
मदतीने सदर वणवा ववझवल्याने वणवा लवकर आ्ोक्यात आणता आला. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी अज्ञात इसमाववरुध्द वनगुन्हा ि.३/२०१८ ठदनाींक १७.१.२०१८ दाखल 
करण्यात आला असनू वनपाल, महाबळेश्वर याींचेमाफा त सदर वनगुन्हयाची चौकशी केली परींत ू
अद्याप आरोपी ममळून आला नाही. 
     राखीव वनालगत जाळरेर्ा घेण,े जनजागतृी करणे, वनसींरक्षणात लोकसहवाग घेण,े 
वणवा ववझववण्यासाठी फायर ब्लोअरचा वापर करणे इ. प्रनतबींधक उपाययोजना करण्यात 
येतात. 

___________ 
  

सागरेश्वर अभयारण्यात (ता.वाळवा, जि.साांगली) असले्या गावात शेतिऱयाांच्या 
वपिाांचे वन्यप्राण्याांिडून होत असलेले नुिसान 

  

(१७)  ११४४६९ (१९-०४-२०१८).   श्री.ियांत पाुंील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सागरेश्वर अवयारण्यात (ता.वाळवा, जज.साींगली) असलेल्या ताकारी, ववानीनगर, रेठरे 
हरणाक्ष, लबींडमाची इत्यादी गावातील शेतकऱयाींच्या वपकाींचे वन्यप्राण्याींकडून मोठया प्रमाणात 
नुकसान केले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन्यप्राण्याींकडून होत असलेले शेतकऱयाींच्या पीकाींचे नकुसान ्ाळण्यासाठी 
तेथील शेतकऱयाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.वने मींरी तसेच वन वववाग, साींगली 
याींच्याकड ेगेली दोन वर्ाापासून वन हद्दीमध्ये सींरक्षक कुीं पण घालण्याबाबत लेखी मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची लेखी मागणी करुन सुध्दा वन वववाग, साींगली याींच्याकडून 
कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०३-०८-२०१८) : (१) ताकारी, ववानीनगर, रेठरे हरणाक्ष, लबींडमाची 
इत्यादी गावातील शेतकऱयाींच्या वपकाींचे वन्यप्राण्याींनी नकुसान केल्याच्या घ्ना ननदशानास 
आलेल्या नाहीत. 
(२), (३) व (४) सागरेश्वर अवयारण्याच्या हद्दीवरील ज्या ठठकाणी सरींक्षण कुीं पण नाही अथवा 
ना दरुुस्त आहे त्याठठकाणी नवीन सींरक्षण कुीं पण व कुीं पण दरुुस्ती  करणेची कायावाही  
करणेबाबत जजल्हागधकारी व सदस्य सगचव, जजल्हा ननयोजन, साींगली याींनी वववागीय 
वनअगधकारी (वन्यजीव) कोल्हापरू याींना कळववले आहे. त्या अनुर्ींगान े सींरक्षण कुीं पणाच े
अींदापरके तयार करुन देणेबाबत उपअमवयींता सावाजननक बाींधकाम वववाग, उपवववाग पलूस 
याींना वनक्षेरपाल (वन्यजीव), सागरेश्वर याींनी ठदनाींक २१.०२.२०१८ रोजी कळववले असनू 
त्याबाबतचा पाठपुरावा सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान आणण आरे िॉलनीतील बफर झोनमधील आहदवासी  
पाड्डयाचे आरे िॉलनतील इतर िागेत पुनवासन िरण्याबाबत 

  

(१८)  ११७२९३ (३०-०७-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.सुतनल राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरास लागून असलेल्या सींजय गाींधी राषरीय उद्यान आर्ण आरे कॉलनीतील बफर 
झोनमधील सवा आठदवासी पाड्डयाचे  आरे कॉलनतील इतर जागेत पुनवासन करण्याचा ननणाय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे व ककती कालावधीत या ननणायाची  
अींबलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील पार अनतिमक 
व आठदवासी पाड ेयाींच्या पनुवासनाच्या अनुर्ींगाने गठीत उच्च स्तरीय सशक्तता सममतीच्या 
ठदनाींक १६.०३.२०१८ रोजीच्या बठैकीत  सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील पार अनतिमक व 
आठदवासी पाड्याींच ेपुनवासन आरे दगु्ध वसाहतकडून सींपादीत करण्यात आलेल्या मौज ेमरोळ 
मरोशी येथील जममनीवर करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
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(२) व (३) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील आठदवासी पाड्याींच ेव पार अनतिमकाींच ेपुनवासन 
मौजे मरोळ मरोशी येथील जममनीवर करण्याकरीता झोपडपट्टी पुनवासन प्रागधकरणामाफा त 
ननववदासींबींधीत कागदपर ेतयार करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
भोिर (जि.नाांदेड) येथ ेवनखात्याच्या भरारी पथिाचा िारभार सांथगतीने सुरु अस्याबाबत 

  

(१९)  ११७९०६ (३०-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वोकर (जज.नाींदेड) येथ े पाच तालुक्याचा कायावार साींवाळणा-या वनखात्याच्या वरली 
पथकाचा कारवार सींथगतीन े सरुु असल्यान े तेथ े अवैध वकृ्षतोड व सागवान वकृ्षाींची 
अवैधररत्या चोरी होत असल्याच े ठदनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवैध वकृ्षतोड व  सागवान वकृ्षोची होत असलेली चोरी रोखण्यासाठी कफरते 
वनपथक शासनान े नेमले परींतु या पथकाकडुन योग्य ती कायावाही होत नाही तसेच क्ाई 
मशीनवर अवैधररत्या साग व इतरही दमुमाळ मौल्यवान झाडाींची क्ाई होत असुन त्याकड ेवन 
वववागाचे दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आवश्यक ती कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (११-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ठदनाींक १.१.२०१८ ते ठदनाींक ३१.७.२०१८ या कालावधीमध्ये वनपररके्षर अगधकारी, कफरते 
पथक, वोकर याींनी एकूण ३८ गुन्हयाींची नोंद केली असनू त्यामध्ये शासन मापदींडानुसार 
एकूण २७ ननयतक्षेर तपासणी केली आहे. सदर ननयतक्षेर तपासणीत व ववववध ठठकाणी 
्ाकण्यात आलेल्या एकूण ११ धाडीत जप्त करण्यात आलेले सागवान व इतर एकूण १३६० 
नग घ.मी.२१.४६३ आहे. अशा कारवाया वनपररके्षर अगधकारी, कफरते पथक, वोकर याींनी 
केल्या आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

किनवुं (जि.नाांदेड) तालुक्यातील वनके्षरातील वन्यजिवाांना पाण्याची सोय िरण्याबाबत. 
  

(२०)  ११७९८० (३०-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ककनव् (जज.नाींदेड) तालुक्यात सवाागधक वनके्षर असुन त्यामध्ये वन्य प्राणी वाघ, बबब्े, 
रोही, ननलगाव, अस्वल, रानडुक्कर, हररण, सस,े मोर अशा वन्य प्रजाती आढळून येतात, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील वनक्षेरात ननमााण होणा-या पाणी ी्ंचाईमुळे या वन्यजीवाींना पाण्यासाठी 
दरूपयात व्कीं ती करावी लागत असल्यामळेू दोन रोहीींचा रेल्वेच्या धडकेत मतृ्य ू झाल्याच े 
ठदनाींक १७ माचा,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, मागील सहा वर्ाापासून नाींदेड जजल्हयात पजान्यमान्य कमी होत असल्यान े 
वन खाते वन्यजजवाींना ककमान पाणी ममळेल एवढेही प्रयत्न वा उपाययोजना करीत नसल्याने  
वन्यजजवाींना प्राण गमवावे लागतात, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदवाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) नाींदेड वन वववागाींतगात असलेल्या तालुक्याींपकैी 
ककनव् तालुक्यात सवाागधक वनके्षर असुन सदर के्षरात वाघा व्यनतरीक्त बबब्, रोही, 
ननलगाय, अस्वल, रानड्डुकर, हररण, ससे, मोर अशा वन्यप्राण्याींच्या प्रजाती आढळून येतात. 
(२) व (३) घो्ी ननयतक्षेर येथे ठदनाींक १६.०३.२०१८ रोजी दोन रोहीचा रेल्वेची धडक 
लागल्यामळेु मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली आहे. 
     मागील सहा वर्ाापासनू नाींदेड जजल््यात पजान्यमान कमी होत असले तरी ककनव् 
तालुक्यात सरासरी इतका पाऊस पडतो. 
     ककनव् तालुक्यातील वनके्षरात वन्यप्राण्याींना वपण्याच ेपाणी उपलब्ध व्हाव ेम्हणून ९४ 
नैसगगाक पाणवठे असून ९१ कृबरम पाणवठ्याींची ननमीती करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
मौि ेभातसई (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील सांरक्षक्षत वनक्षेरामधील अततक्रमण हुंववण्याबाबत 

  

(२१)  ११८०५३ (३०-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हार े (मभवांडी पूवा) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े वातसई (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील सींरक्षक्षत वन सव्हे ि. ९७ ग् नींबर ३१३ 
मधील अनतिमण तात्काळ ह्ववण्याकररता उपवनसींरक्षक, शहापूर वन वववाग, (जज.ठाणे) 
याींनी ठदनाींक २२ माचा,२०१६ रोजी नो्ीस देऊनही  अद्याप कारवाई न केल्यामुळे स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.वन े मींरी याींना ठदनाींक २८ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदन ठदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार उक्त सींरक्षक्षत वनके्षरातील अनतिमण तत्काळ ह्ववण्यासींदवाात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (१५-०९-२०१८) : (१) मौजे वातसई (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
सींरक्षक्षत वन सव्हे ि. ९७ ग् नींबर ३१३ मध्ये मालकी सव्हे नीं. ९६ ग् नीं. ३१० चे मालक 
श्री. सींजय मवशन गोयल याींनी तारेचे कुीं पण ्ाकले असल्याच ेननदशानास आले होते.  
     उप अगधक्षक, वूमम अमवलेख, शहापूर याींच्याकडून ठदनाींक १६.२.२०१६ अन्वये सदर 
जमीनीची मोजणी करुन अनतिमण काढून घेण्याबाबत सींबींगधताींना नो्ीस देण्यात आली होती. 
सदर अनतिमणाच्या अनुर्ींगान ेस्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून ठदनाींक २३.३.२०१८ रोजी मा.मींरी 
(वने) याींच्या कायाालयात ननवेदन प्राप्त झाले आहे.        
(२) व (३) वनपाल, वामसींद याींनी सींबींगधताींना वनजमीनवरील अनतिमण काढण्यासींदवाात 
ठदनाींक १.३.२०१८ रोजी पुन:श्च नो्ीस ठदली होती.  
     त्यानुर्ींगाने श्री.गोयल याींनी ठदनाींक १९.३.२०१८ रोजी वनजममनीवर केलेले कुीं पन काढून 
घेतले आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहवरेिोरडा, गोरेगाांव (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) येथील वन  
ववभागाच्या के्षरात लागले्या आगीमूळे झालेले निुसान 

  

(२२)  ११८९५२ (३१-०७-२०१८).   श्री.वविय औुंी (पारनेर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहवरेकोरडा, गोरेगाींव (ता.पारनेर जज.अहमदनगर )येथील वन वववागाच्या के्षरातील गवतास 
आग लागल्यामुळे वन वववाग के्षरासह २०० एकर खाजगी के्षरावरील गवत जळून नष् 
झाल्याची घ्ना ठदनाींक ४ म,े२०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आगीत शेकडो वन्य जीव मतृ पावले असल्याचहेी ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आग लागल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, आगीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-याींना नुकसान वरपाई देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (११-०९-२०१८) : (१) नामशक वनवतृ्तातील अहमदनगर वनवववागातींगात 
मौजे ठहवरेकोरडा-गोरेगाींव ता.पारनेर जज. अहमदनगर येथील फॉ.ग.नीं.४१९ मध्ये ठदनाींक 
२.५.२०१८ रोजी रारी ९.३० वाजता आग लागल्याची घ्ना वनागधकारी व वनकमाचारी याींना 
कळताच घ्नास्थळी दाखल होऊन आग ववझववण्यात आली. सदर घ्नेचा वनगुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. तसेच सदर घ्नेमध्ये सुमारे १६ हेक््र वनक्षेर जळीत झाल्याचे 
ननदशानास आले आहे.  
(२) सदर घ्नेमध्ये वनके्षरातील गवत व पालापाचोळा जळीत झालेला असून यात वन्यजीव 
मतृ पावल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
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(३) आग खाजगी के्षरामध्ये लागून वनके्षराकड ेपसरत आलेली आहे.  
(४) व (५) सद्य:जस्थतीत आगीमुळे शेतकऱयाींच्या खाजगी के्षरात झालेल्या नुकसानीस वन 
वववागाकडून वरपाई देण्याची तरतूद नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अभयारण्यात बुध्द पौणणामेच्या चांद्र प्रिाशात वन्य प्राण्याांना  
पाहण्यासाठी िादा शु्ि आिारण्यात आ्याबाबत 

  

(२३)  ११९१६० (३१-०७-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अवयारण्यात बुध्द पौर्णामेच्या शीतल चींद्र प्रकाशात वन्य प्राण्याींना 
पाहण्यासाठी ५०० रुपये ऐवजी दीड हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या शुल्क वाढीमुळे अवयारण्यात बुध्द पौर्णामेच्या शीतल चींद्र प्रकाशात वन्य 
प्राण्याींना पाहण्यासाठी वन्यप्रेमीच ेप्रमाण कमी ठदसून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शुल्कवाढ करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू शुल्कवाढ कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) राज्यात ठदनाींक ३०.०४.२०१८ रोजी बौध्द 
पोर्णामेच्या ठदवशी वन्यप्राण्याींच्या सींख्येचा अींदाज घेण्यासाठी सींरक्षीत के्षरात वन्यप्राणी गणना 
करण्यात आली आहे.  सींरक्षक्षत के्षराच े प्रकार, सहवागी होणाऱयाींची सींख्या व सहवागी 
व्यक्तीींना पूरववण्यात आलेले साठहत्य, वोजन या आधारावर राज्यातील खालील ३ व्याघ्र 
प्रकल्प अगधनस्त सींरक्षक्षत के्षराव्यनतरीक्त राज्यात इतर कोणत्याही सींरक्षक्षत के्षरात वन्यप्राणी 
प्रगणेत सहवागी होणाऱयाींकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात आलेले नाही. 
• पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे अगधनस्त सींरक्षक्षत के्षरामध्ये स्थाननक ववद्याथाासाठी रु. ५००/- शुल्क 
आकारण्यात आला होता. तसेच इतर लोकाींसाठी ऑनलाईन पध्दतीने बकुीींग ठेवनू व्याघ्र 
प्रकल्पासाठी रु. १,७००/- (ज्यामध्ये Coffee Table Book, कॅप, जेवण, पाणी, नास्ता 
इत्यादीचा समावेश होता.) व अवयारण्य के्षराकरीता रु. १,२००/- (ज्यामध्ये ्ी श ा्, जेवण, 
नास्ता, वपण्याचे पाणी इत्यादीचा समावेश होता.) ऐवढे शुल्क आकारण्यात आले.  
• मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच ेअगधनस्त सींरक्षक्षत के्षरामध्ये ऑनलाईन पध्दतीन ेबुकीींग ठेवून रु. 
१,५००/- शुल्क (ज्यामध्ये Coffee Table Book, कॅप, जेवण, पाणी, नास्ता इत्यादीचा 
समावेश होता) आकारण्यात आले. 
• सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पामये रु. १,०००/- शुल्क आकारण्यात आलेले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ववववध वागातून येणाऱया प्रगणनकाींना व्याघ्र प्रकल्पाच े ज्ञान व्हावे म्हणून प्रगणेत 
सहवागी होणारे लोकाींना कॉफी ्ेबल बुक, जेवण, पाण्याच ेकॅन, माठहती पुजस्तका व ्ोपी ई. 
साठहत्य देण्यात आल्यामुळे शुल्कात वाढ झालेली आहे. 
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     सदर शुल्काद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम ही व्याघ्र प्रकल्पाच े सींवधान प्रनतषठान माफा त 
हाताळली जाते.  शुल्का मधून वन्यप्राणी प्रगणेत सहवागी होणाऱयाींना पुस्तक, साठहत्य व 
वोजन उपलब्ध करुन ठदले जाते, सदरची रक्कम शासन खजजन्यात राजस्व म्हणून जात 
नसल्यान ेसदर शुल्क कमी करण्याचे प्रस्ताववत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

डोणगाांव (जि.बलुढाणा) पररसरात होणारी अवोध वकृ्षतोड 
  

(२४)  ११९३४४ (३०-०७-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोणगाींव (जज.बुलढाणा) पररसरात अवैध वकृ्षतोडीच ेप्रमाण वाढल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, , 
(३)असल्यास, त्यानुसार डोणगाींव पररसरातील अवैध वकृ्षतोड रोखण्यासह यास जबाबदार 
असणा-या सींबगधताींवर  कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०८-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     बलुढाणा वन वववागातील डोणगाव ता.मेहकर, जज.बुलढाणा हे गाव घा्बोरी 
वनपररके्षरातील इसवी वतुाळ वाडी ननयतके्षरात समाववष् आहे. म े २०१८ मध्ये वाडी 
ननयतके्षरात अवैध वकृ्षतोडीचे २ प्रकरणी वनगुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. तसेच अवैध 
वकृ्षतोडीचे प्रमाण वाढल्याच ेआढळून आले नाही . 
(२) ठदनाींक २५.५.२०१८ रोजी वनगुन्हा नोंदववला असून ३ साग वकृ्षाींची अवैध वकृ्षतोड 
आढळली आहे.  थु्ावरील एकूण ६ नग, ०.१६१ घ.मी. लाकूड जप्त केले आहे. तसेच 
वनगुन्हा ठदनाींक २७.५.२०१८ नुसार ३ साग वकृ्षाींची अवैध वकृ्षतोड आढळली असून   थु्ावरील 
एकूण ६ नग, ०.१९८ घ.मी. जप्त करुन मललावा करीता लाकूड आगार देऊळगाव साकशाा येथ े
वाहतुक केली आहे. 
(३) व (४) के्षबरय अगधकारी/कमाचारी याींना अवैध वकृ्षतोडीवर आळा घालण्याकररता ननयममत 
गस्त करण्याच ेननदेश ठदले आहेत. 
  

___________ 
  

सोलापूर येथील मसध्देश्वर वनववहारातील चांदनाच्या झाडाांची अवोधररत्या तोड िे्याबाबत 
  

(२५)  ११९६६१ (३१-०७-२०१८).   श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर येथील मसध्देश्वर वनववहारातील पूणा वाढ न झालेल्या १५ ते२० चींदनाच्या  
वकृ्षाची अवैधररत्या तोड केल्याची घ्ना ठदनाींक ७ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या बाबत पोलीस स््ेशनमध्ये  गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास,त्यानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (११-०९-२०१८) : (१) सोलापूर येथील मसध्देश्वर वनववहारातील १२ 
अपररपक्व  ४० ते ५० स.ेमी. वेढीची चींदन झाडाींची तोड झाल्याच ेननदशानास आले आहे. 
(२) वनरक्षक मसध्देश्वर याींनी ठदनाींक ६.५.२०१८ अन्वये प्रथम वनगुन्हा नोंदववला असनू सदर 
प्रकरणाची चौकशी वन अगधकाऱयामाफा त सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) सदर वनगुन्हा नोंदववला असून तपास वनवववागामाफा त सुरु आहे. 

___________ 
  
भीमाशांिर (ता.खेड, जि.पुणे) अभयारण्यातील वे्होळी गावात दोन भेिराांचा झालेला मतृ्यू. 

  

(२६)  १२०१५४ (३१-०७-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वीमाशींकर (ता.खेड, जज.पुणे) अवयारण्यातील वेल्होळी गावात पाण्याच्या शोधात ववठहरीत 
पडून दोन वेकराींचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना ठदनाींक ०६ म,े२०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवयारण्यातील प्राणी सुरक्षक्षत राहावेत म्हणून वन वववागामाफा त जाळीच े
कुीं पण (कम्पाउीं ड) बाींधणे, पाणी साठ्यासाठी नवीन तळी बाींधणे, वन्य प्राण्याींना ननवारा तयार 
करणे यासाठी  ननधी खचा करूनही पाणी उपलब्ध नसल्यान ेवन्य प्राण्याींचा मतृ्यू होत आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवयारण्यातील प्राणी सुरक्षक्षत रहाव ेम्हणून वन वववागाकडून  मींजूर केलेला 
ननधी खचा होऊनसुध्दा वन्य प्राणी पाण्याववना मतृ्य ू पावतात यास जबाबदार असणाऱया 
अगधकाऱयाींची चौकशी करून त्याच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) ठदनाींक ०६.०५.२०१८ रोजी वेल्होळी गावामध्ये श्री. 
प्रकाश मारुती डोळस याींचे मालकीच्या ३ फु् उींचीचे दगडी कठड ेअसलेल्या ववहरीत पडून २ 
वेकराींचा मतृ्य ूझाला आहे.     
(२) व (३) उपरोक्त घ्नास्थाळापासून ३०० मी्र अींतरावरील ओढ्यात, जवळच कावीचा दरा 
हे पानस्थळ असनू त्यामध्ये उन्हाळ्यामध्ये व वेहळोली गावाजवळील ४ पैकी ३ 
पानस्थाळामध्ये पुरस े पाणी उपलब्ध होत े त्यामुळे केवळ पाण्याच्या शोधात सदर दोन 
वेकराींचा मतृ्य ुववठहरीत पडून झाल्याचे म्हणणे योग्य नाही. 
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     मवमाशींकर अवयरण्य के्षरात १६ नैसगगाक व २७ कृबरम अस े एकूण ४३ पानस्थळ 
आहेत.  तसेच मागील ३ वर्ाांमध्ये १९२ जाळीबींधारे, १८७ चेक डॅम व दोन कृबरम पाणवठे 
तयार करण्यात आले आहे. 
     सन २०१७-१८ मध्ये १३ कृबरम पाणवठे तयार करण्यात आले आहेत. 
     मवमाशींकर अवयारण्यातील वेहळोली गावाींतील ३ ववहीरीना डॉ.शामाप्रसाद मखुजी 
योजनेअींतगात कुीं पण करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिहयात वकृ्षलागवडीसाठी तनधी खचा िरुनही एिही वकृ्ष जिववत न राहह्याबाबत 
  

(२७)  १२०२६१ (३१-०७-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  मागील काही वर्ाातील दषुकाळी पररजस्थतीवर मात करण्यासाठी व पयाावरणाची 
जोपासना करण्याकरीता वकृ्षलागवडीकड ेशासनाचे अगधक लक्ष असतानासुध्दा नाींदेड जजल्हयात 
वकृ्षलागवडीसाठी मागील काही वर्ाात मींजूर ननधीपकैी लाखो रुपये खचा करुनही जजल्हयात एक 
ही वकृ्ष जजववत नसल्याची बाब माहे एवप्रल-म े२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास,उपरोक्त प्रकरणाची शासनान े चौकशी   केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार नाींदेड जजल्हयात वकृ्षलागवडीसाठी लाखो रुपये खचा करुनही वकृ्षाींची 
ननगा न राखणा-या सींबींगधत दोर्ीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (११-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     शासनाने सन २०१६ च्या पावसाळयात २ को्ी वकृ्ष लागवड कायािमाींतगात  नाींदेड 
जजल्हयात  वन वववाग, सामाजजक वनीकरण व वन ववकास महामींडळ, ग्राम पींचायत, इतर 
प्रशासकीय वववाग व लोकसहवागातून एकूण ६,६२,१५६ इतकी  रोपे लागवड करण्यात आली 
आहे. त्यापैकी माहे म े२०१८ अखरे ३,७९,२७२ एवढी ( ५७.२८% ) रोपे जजवींत आहेत. 
     ५० को्ी वकृ्ष लागवड कायािमाींतगात  वर नमूद केलेल्या यींरींणाींमाफा त सन २०१७ च्या 
पावसाळयात नाींदेड जजल्हयात १७,८६,८३४ रोपाींची लागवड करण्यात आलेली आहे. त्यापकैी  
इतर यींरणाींनी लावलेली रोपे वगळून माहे म-े२०१८ अखेर जजवींत रोपाींची सींख्या १२,४३,५९५ 
एवढी (६९.६०%) आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौिा अिनी (ता.नाांदगाव खांडशे्वर, जि.अमरावती) येथील साठवण तलावाच े 
अपूणा िाम पूणा िरण्याबाबत 

  

(२८)  १२०३२७ (२३-०७-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रे्वे) :    सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौजा अजनी (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जज.अमरावती) येथील साठवण तलावाचे काम सन 
२०१६ पासून बींद असून या अपूणा कामाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ठदनाींक २० 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सींबींधीत वववागाला लेखी ननवेदन देऊन ननदशानास 
आणले आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) तसचे, सदर प्रकल्पाच े बुडीत के्षरातील मुख्य नदीवरील अजनी-दठहगाव या रस्त्यावरील 
पूलाचे बाींधकाम अद्याप सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, मौ.अजनी येथील साठवण तलावाचे व अजनी-दठहगाव या रस्त्यावरील पलूाच े
प्रलींबबत काम पूणा करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२७-०९-२०१८) : (१) व (२) होय.  
(३)  धरणाचे साींडव्याचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. तसचे पलुाच्या बाींधकामास कायाारींव 
आदेश देण्यात आलेला आहे. या योजनेची सुधारीत अींदाजपरकानुसार ककीं मत रु.२५.०० को्ी 
पेक्षा अगधक असल्याने राज्यस्तरीय ताींबरक सल्लागार सममती (SLTAC) कडून मींजूरीची 
कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साखरखेडा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील वन्य प्राण्याच्या पाण्याची सोय िरण्याबाबत 
  

(२९)  १२१०७६ (३०-०७-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरखेडा  (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील वन्य प्राण्याींची पाण्यासाठी व्कीं ती सुरु असल्याच े
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात म ेमठहन्यात उन्हाची दाहकता लक्षात घेता वन्य प्राण्याींना वपण्याच्या 
पाण्याची सोय करण्याकरीता  शासनान ेकोणत्या ववशेर् उपाययोजना केल्या  वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) बुलढाणा जजल््यातील मेहकर वनपररके्षरातीत 
बीबी बब्ामधील साखरखेडा गावा लगत कोणतेही वनक्षेर नाही. तसेच माहे म,े २०१८ वा 
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त्यादरम्यान वपण्याच्या पाण्याकरीता वन्यप्राणी व्कीं ती करीत असल्याच े ननदशानास आलेले 
नाही. 
(२) व (३) सद्य:जस्थतीमध्ये बुलढाणा जजल््यातील मेहकर वनपररके्षरात वन्यप्राण्याींना 
उन्हाळ्यात पीण्याचे पाणी उपलब्ध व्हाव े म्हणून आवश्यक तेथे  पानवठ्याची ननममाती 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
प्रादेमशि दक्षता व गुणतनयांरि पथि िायाालयातील िमाचा-याांना वतेन ममळाले नस्याबाबत. 
  

(३०)  १२११७१ (३१-०७-२०१८).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े माहे माचा २०१८ मध्ये लघुमसींचन वववागाच े नाव बदलून मदृ व जलसींधारण 
कायाालयाच े प्रादेमशक दक्षता व गुणननयींरक पथक असे नामाींतर केल्यामुळे जलसींधारण 
वववागाच्या अखत्यारीत काम करणा-या कमाचा-याींची व अगधका-याींची सेवा तेथे वगा करण्यात 
आली परींतु असे करताींना या कमाचारी व अगधका-याींची वेतनाची कोणतीही तरतूद शासनान े
केली नसल्यामळेू या वववागातील कमाचा-याींना  तीन मठहन्याींपासून वेतन  ममळाले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींगधत कमाचा-याींना वेतन ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (३०-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१८ च्या अथासींकजल्पय 
अगधवेशनामध्ये मदृ व जलसींधारण वववागासाठी स्वतींर लेखाशीर्ा उघडण्यात येऊन 
वववागासाठी स्वतींर अथासींकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. सदर अथासींकल्पीय 
तरतुदीमध्ये वेतनासाठीही पुरेशी तरतुद करण्यात आली आहे. तथावप योग्य त्या सूचना देवूनही 
काही कायाालयाींनी बदलण्यात आलेल्या लेखाशीर्ाानुसार आहरण व सींववतरण अगधकारी 
सींकेताींक ममळवून त्याप्रमाणे सेवाथा प्रणालीमध्ये बदलेल्या कायाालयाच्या नावाच्या नोंदी व 
पदनामाींच्या नोंदी करुन  न घेतल्याने त्याींचे वेतन अदा करण्यास अडचण ननमााण झाली 
होती. तथावप आता सवा कायाालयाींनी सींचालक लेखा व कोर्ागारे याींचेकडून आहरण व 
सींववतरण अगधकारी सींकेताींक ममळवून बदलेली कायाालयाची नावे व पदनाम े सेवाथा 
प्रणालीमध्ये समाववषठ केल्याने आता मदृ व जलसींधारण वववागाच्या के्षरीय आस्थापनेवरील 
अगधकारी कमाचारी याींचे वतेन अदा करण्याची कायावाही सींबींधीत कायाालय प्रमुखाींनी पूणा केली 
आहे.   
  

___________ 
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आळते (ता.हातिणांगले, जि.िो्हापूर) येथील डोंगरावर होत असलेली अवोध वकृ्षतोड 
  

(३१)  १२१२१८ (३०-०७-२०१८).   डॉ.सुजित ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आळत े(ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापूर) येथील डोंगरावर अवधै वकृ्षतोड होत असल्याच ेमाहे 
माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, आळत ेयेथील अवधै वकृ्षतोड रोखण्यासह यास जबाबदार असणा-या सींबगधत   
दोर्ीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (११-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर वनवववागातील करवीर वनपररके्षरातील मौजे आळत े (ता.हातकणींगले, 
जज.कोल्हापूर) येथील डोंगरावर माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अवैध वकृ्षतोडीची  
घ्ना ननदशानास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मसांधुदगुा जि््यातील सावांतवाडी दोडामागा िॉररडॉरमध्ये  
होत असलेली अवोद्य वकृ्षतोड 

  

(३२)  १२१२२४ (०१-०८-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.भरतशेठ गोगावले 
(महाड) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसधुदगुा जजल्हयातील काींही वागात मा.उच्च न्यायालयान े तसेच जजल्हागधकारी मसींधुदगुा 
याींनी वकृ्ष तोड बींदी घातली असतना सन २०१७-१८ मध्ये मौज ेफणसवड ेयेथ ेखाजगी व वन 
वववागाच्या के्षरात वकृ्षतोड केली,श्री सींठदप गावड ेव इतर याींनी सव्हे नींबर ९,१२,१६,२३ व ३४ 
या सव्हे नींबरमध्ये वकृ्षतोड केली असल्याबाबत कस्तुरीमगृ फाऊीं डशेनचे अध्यक्ष श्री अनुपम 
काींबळी याींनी तिार  केली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच आवाज फाउीं डशेन, मुींबई याींनी दाखल केलेल्या मा.मुींबई हायको्ाात दाखल केलेल्या 
जनठहत यागचका १७९/२०१२ (जुना ४०९५/२०११) मधील एवप्रल २०१२ च्या ननणायानुसार 
सावींतवाडी दोडामागा कॉररडॉर मधील २५ गावाींमध्ये वकृ्षतोडीला बींदी घातलेली आहे अस े
असतानाही सदर २५ गावामधील वकृ्षतोडीबाबत सावींतवाडी वनवववागाकडून सौम्यधोरण 
राबववले जात असून श्री.जयींत बरेगार याींनी अवमान यागचका दाखल होण्याच्या दृष्ीन ेठद.१५ 
मे २०१८ रोजी मा.वनमींरी, सगचव महसूल व वनवववाग (वने), प्रधान मुख्य वनसींरक्षक 
(नागपूर, मुख्य वनसींरक्षक (प्रादेमशक) कोल्हापूर याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय  व त्यानुसार सदर ठठकाणी वकृ्षतोड 
करणाऱया दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१७-०९-२०१८) : (१) मौ.फणसवड े येथे सवे ि. ९,१२,१६,२३ व ३४ 
मध्ये कोणत्याही प्रकारची वकृ्षतोड ननदशानास आलेली नाही. तथावप, सवे ि.११, १७, २० व ६० 
या के्षरातील काही वागात वकृ्षतोड झालेली आहे. चौकशीमध्ये सदरची तोड ग्रामस्थाींनी केली 
असून श्री.सींठदप गावड ेयाींनी तोड केल्याच ेकोणतेही पुराव ेसकृतदशानी समोर आलेले नाहीत. 
(२) व (३) बींदी असलेल्या २५ गावाींतील वकृ्षतोडीबाबत वनवववागामाफा त कायद्यातींगात उगचत 
कायावाही तातडीने केली जाते. श्री.जयींत बरेगार याींनी अवमान यागचका दाखल करण्याच्या 
दृष्ीने ठदनाींक १५.५.२०१८ रोजी अजा केलेला नसून तो अजा ठदनाींक १४.५.२०१८ रोजी दाखल 
केलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मशरोळ (जि.िो्हापूर) तालुक्यातील िाही गावात होत असलेली वकृ्षतोड 
  

(३३)  १२१३१३ (३१-०७-२०१८).   श्री.उ्हास पाुंील (मशरोळ) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशरोळ (जज.कोल्हापूर) तालकु्यातील काही गावात अवैधरीत्या वकृ्ष तोडून त्याचे लाकूड 
वखारी व औद्योगगक कारखान्यामध्ये जळणासाठी वापरले जात असल्याची बाब माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ,शासनाच्या शतको्ी योजना व ववववध योजनाींतगात वकृ्षलागवड करण्यात 
आलेल्या जागी आजही केवळ खडड ेठदसत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०८-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर वनवववागामाफा त सन २०१६ मध्ये ६.४४ लक्ष रोपे लावण्यात आली होती. 
त्यापैकी जजवींत रोपे ५.५८ लक्ष असून जजवींत रोपाींची ्क्केवारी ८६.६६ % इतकी आहे. 
     सन २०१७ मध्ये ४.५१ लक्ष रोप ेलावण्यात आली होती. त्यापैकी जजवींत रोप े४.३५ लक्ष 
असून त्याची ्क्केवारी ९६.३७ % इतकी आहे.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मशांदाळवाडी (ताांडा) (ता.औसा, जि.लातूर) येथील पाझर तलाव िामास मांिुरी देण्याबाबत 
  

(३४)  १२१३६९ (२३-०७-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (मशडी), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :  सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मशींदाळवाडी (ताींडा) (ता.औसा, जज.लातूर) येथील पाझर तलाव कामाच्या मींजुरीसाठी 
मा.जलसींधारण मींरी याींच्या ननदेशानुसार व लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
ठदनाींक ३० नोव्हेबर,२०१७ रोजी ठदलेल्या ननवेदनानुसार उपवववागीय अगधकारी, मदृ व 
जलसींधारण, उपवववाग औसा याींनी सदरच ेअींदाजपरक व नकाश ेमान्यतेसाठी ठद.१२ म,े२०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास जजल्हा जलसींधारण अगधकारी,मदृ व जलसींधारण वववाग, लातूर 
याींच्याकड ेसादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,उक्त ननवेदनानुसार सदर कामास ववशेर् बाब म्हणून मींजुरी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०१-१०-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) प्रस्ताववत पाझर तलावाच्या प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाची ककीं मत रु.२८१.०९ लक्ष एवढी 
असल्यान ेप्रचमलत आगथाक मापदींडात बसत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तनफाड (जि.नामशि) तालुक्यातील िलयुक्त मशवार अमभयाना अांतगात 
बाांधण्यात आलेले बांधारे फोड्याबाबत 

  

(३५)  १२१४४८ (३१-०७-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रानवड, नाींदडूी, उगाव आर्ण खेड े(ता.ननफाड, जज.नामशक) येथ ेपाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी 
जलयुक्त मशवार अमवयान अींतगात बाींधण्यात आलेले बींधारे पालखडे पा्बींधारे उपवववागातील 
अगधका-याींनी फोडल्याची गींवीर बाब माहे म े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबबधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मराठवाडयामध्ये िलयुक्त मशवार योिनेअांतगात असलेली प्रलांबबत िाम े
  

(३६)  १२१५७५ (२३-०७-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मस्लोड), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपरूी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपुें 
(भोर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयामध्ये जलयुक्त मशवार योजन ेअींतगात करण्यात येणा-या कामासाठी को्यावधी 
रुपये खचा करण्यात येऊनही अद्याप पयात सुमारे ८६६ गावे जलयुक्त होण्याच्या प्रनतके्षत 
असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ८६६ गावात जलयुक्त मशवाराच ेकाम त्वरीत सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२४-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.     
(२) जलयुक्त मशवार अमवयान सन २०१६-१७ अींतगात ननवडलेल्या गावात ठद.१०/८/२०१८ अखेर 
१५१८ गावापैकी १४७८ गाव े१०० %, ४० गावे ८० % जलपररपूणा झालेली आहेत.   
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वनववभाग, सामाजिि वनीिरण, वन्यिीव ववभाग याांच्या दप्तरी नामांिूर  
प्रमाणिाांची वसुली प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(३७)  १२१६२० (३०-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५१ वनवववाग, ३४सामाजजक वनीकरण, १८ वन्यजीव वववाग याींच्या दप्तरी 
को्यावधी रुपयाींची कायमस्वरुपी नामींजूर प्रमाणकाींची वसुली प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरमयान ननदशानास आले , हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, वनवववागात नामींजूर आर्ण कायमस्वरुपी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रमाणकाींत 
मोठया प्रमाणात वाढ झाल्यामळेु को्यावधी रुपयाींच्या ननधीची वसलुी प्रलींबबत असून वारताच े
ननयरींक व महालेखापरीक्षक याींनी त्याींच्या अहवालात ही रक्कम वसलू करण्याची बाब 
ननदशानास आणली, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकड ेवन वववागाच्या अगधका-याींनी केलेल्या दलुाक्षपणामुळे ननधीची गैरवापर 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, या अनुर्ींगाने शसनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०१-१०-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात ५१ वनवववाग, ३४ सामाजजक वनीकरण, १८ वन्यजीव वववाग याींच्या दप्तरी 
कोट्यावधी रुपयाींची कायमस्वरुपी नामींजूर प्रमाणकाींची वसलुी प्रलींबबत असल्याची बाब माहे 
म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली नसनू, वेळोवेळी लेखापररक्षणात ननदशानास 
आली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     वन वववागात अींदाज े रु.१.६४ को्ी रक्कमेच ेतात्पुरत्या स्वरुपात नामींजूर प्रमाणके व 
अींदाजे रु.१.३४ को्ी रक्कमेचे कायमस्वरुपी नामींजूर प्रमाणके अस ेएकूण अींदाज ेरु.२.९८ को्ी 
रक्कमेचे प्रमाणके नामींजूर आहेत. त्यापैंकी रु.३९,२७,१८९ इतकी रक्कम सींबींगधताकडून 
आतापयांत वसुल करण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) हे अींशत: खरे आहे. 
     ज्या प्रकरणात ननधीचा गैरवापर झाल्याच े ननदशानास आले ककीं वा खो्े प्रमाणके तयार 
केल्याच े ननदशानास आले त्या प्रकरणात सींबींगधताींची वववागीय चौकशी करण्यात येते. काही 
प्रकरणात वववागीय चौकशी सुरु आहे. ज्या ठठकाणी मापदींडानूसार कामे झालेली नाहीत अस े
चौकशी अींती आढळून आले आहे तसेच अनतरीक्त ककीं वा ननयमबा्य खचा झाला आहे, अशा 
प्रकरणात प्रमाणके कायमस्वरुपी नामींजूर करण्यात येवून सींबींगधत वनपररके्षर अगधकारी 
याींच्याकडून नामींजूर प्रमाणकाींची रक्कम वसूल करण्याची कायावाही करण्यात येते. 
(६) नामींजूर प्रमाणकासींदवाात ननणाय घेण्याच्या प्रककयेत अींतवुात असलेली चौकशी/पडताळणी 
करणे व अनुर्ींगीक बाब इत्यादी मध्ये लागणारा वळे ववचारात घेता ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

ढवळापूर (ता.पारमशवनी, जि.नागपूर) येथे वाघाच्या अवशेष प्रिरणी अुंि  
िरण्यात आले्या पोिी एिा व्यक्तीचा झालेला मतृ्य ू

  

(३८)  १२१७४४ (३०-०७-२०१८).   श्री.डड म्लीिािूान रेड्डी (रामुेंि) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढवळापूर (ता.पारमशवनी, जज.नागपूर) येथे वाघाच्या अवशेर् प्रकरणी वन वववागाकडून  
अ्क करुन मतृ पावलेले श्री.महादेव चैतराम उईके याींनी वाघाची मशकार केली असल्याचा 
दावा वनवववागाच्या अगधका-याींनी केलेला असनू या प्रकरणी १७ जणाींना अ्क करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी महादेव उईके याींचा मतृ्य ूझाला असून त्याींच ेमतृ्यूच ेकारण काय 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या वन अगधका-यावर कारवाई 
करण्याबाबत व मतृ व्यक्तीच्या कु्ुींबास शासनाकडून आगथाक मदत देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगात वाघाच े
अवशेर् ममळाल्यासींबींधात वनगुन््य िमाींक ६७/१, ठदनाींक २६.०६.२०१७ नोंदववण्यात आला 
असून प्रस्तूत प्रकरणी एकुण १७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली होती. त्यामध्ये महादेव 
चैतराम उईके याींचा समावेश होता.  ठदनाींक १८.०८.२०१७ रोजी त ेपहा्े वनकोठडीतुन पळून 
गेले. तदनींतर ठदनाींक २६.०८.२०१७ रोजी धवलापुर-नरहर रस्त्यावर त्याींचा मतृदेह पोमलसाींना 
आढळून आला.  महादेव चैतराम उईके याींच्या मतृ्युचे प्रकरणी पारमशवनी पोमलसाींमाफा त तपास 
करण्यात येत आहे. 
(४) सदर प्रकरणी आरोपीच्या ड्यु्ीवर तनैात असलेल्या ववशेर् व्याघ्र सींरक्षण दलातील ३ 
वनननरीक्षकाींना ननलींबबत करण्यात आले होते.मतृ आरोपीच्या कुीं ्ूबबयाींना वनवववागाकडून 
कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िलयुक्त मशवार योिनेअांतगात उस्मानाबाद जि््यातील गावाांची तनवड न झा्याबाबत 
  

(३९)  १२२२२२ (२३-०७-२०१८).   श्री.राहुल मोुें (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूणा राज्य सन २०१९ पयांत पाणी ी्ंचाईमुक्त करण्याचा ननधाार राज्य शासनान े केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शेव्च्या ्प्प्यात मशल्लक राठहलेल्या उस्मानाबाद जजल्हयातील 
सवाच १५१ गावाींची जलयुक्त मशवारमध्ये ननवड करणे आवश्यक असताना जजल्हयातील केवळ 
८१ गावाची ननवड करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे जजल्हयातील उवाररत ७० गावाींना जलयकु्त मशवार योजन े पासनू  
वींगचत रहावे लागले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ऊस्मानाबाद जजल््यातील उवाररत ७० गावाची ननवड जलयुक्त मशवार योजने 
साठी करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२४-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ते (५) जलयुक्त मशवार अमवयानाींतगात उस्मानाबाद जजल्हयातील ७३७ गावाींपकैी सन 
२०१५-१६ ते सन २०१७-१८ पयांत ५८६ गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे. उवाररत १५१ 
गावापैकी ७८ गावाची ननवड सन २०१८-१९ अींतगात करण्यात आलेली आहे. तसेच १५१ पकैी 
उवाररत ७३ गावामधील ५७ गावाींचा समावेश शासन ननणाय ठद.१७/१/२०१८ अन्वये नानाजी 
देशमुख कृवर् सींजीवनी प्रकल्प, (PoCRA) या प्रकल्पामध्ये करण्यात आलेला असून उवाररत 
१६ गावाींचे पाणलो् के्षर इतर गावाींमध्ये समाववषठ असल्याने व सदरचे पाणलो् पूणा 
झाल्याने सदर गावाींचा समावशे जलयुक्त मशवार अमवयान सन २०१८-१९ मध्ये करण्यात 
आलेला नाही.  

___________ 
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सांिय गाांधी राष्ट्रीय उदयानातील वनिममनीवर होत असलेले अततक्रमण 

  

(४०)  १२२४५७ (३१-०७-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बोररवली (मुींबई) येथील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील वनजममनीवर होत असलेले 
अनतिमण हे वन अगधकारी याींच्या सींगनमताने होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील वन वववागातील अगधका-याची तथेे २२ वर् ेसेवा झाली तरी 
बदली होत नसल्याची बाब ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मा.वन े मींरी याींनी चौकशीच े आदेश माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ठदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार शासनाने सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील वनजममनीवर होत 
असलेले अनतिमण रोखण्यासह सदर अनतिमणास जबाबदार असण्या-या सींबगधतावर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानात सोयी-सुववधाांच्या 
अभावी पयाुंिाांची होणारी गोरसोय 

  

(४१)  १२२९८४ (३०-०७-२०१८).   श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील शौचालय बींद असणे, खेळणी व आसन े
तु्लेल्या अवस्थेत असणे, बो्ीींग बींद अवस्थेत असल्यामुळे पया् काींची गैरसोय होत  
असल्याची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू राषरीय उद्यानाची गैरसोय दरू करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१७-११-२०१८) : (१), (२) व (३) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील 
कृषणगगरी वनपररके्षरामधील पया् काींसाठी अजस्तत्वात असलेले स्वच्छालय हे सुजस्थतीमध्ये 
आहे. ते कधीही बींद ठेवण्यात आलेले नाही. स्वच्छालयामध्ये ककरकोळ स्वरुपाची दरुुस्ती 
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असल्यास त्याची तातडीने दरुुस्तीचे काम े व ननयमीतपणे साफसफाई करण्यात येते. बो्ीींग 
साधारणपणे म ेमठहन्याच्या शेव्च्या आठवडयामध्ये तलावामधील पाणी कमी झाल्यान ेव पुढे 
पावसाळयाचा मोसम सुरु होत असल्यान ेपया् काींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून प्रत्येक वर्ी 
मे मठहन्याचा शेव्चा आठवडा ते ऑक््ोबर मठहन्याच्या ववजयादशमी पयांत बींद ठेवण्यात 
येते. ववजयादशमी नींतर बो्ीींग सुववधा पया् ींकाींसाठी सुरु करण्यात येत.े  तसेच माहे म ेसन 
२०१८ मध्ये सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील कृषणगगरी उपवन वनपररके्षरातील 
बालोद्यानातील खेळणी व आसणे पया् काींच्या वापरामळेु नादरुुस्त होतात. त्याची वेळीच 
दरुुस्ती करण्यात येत.े 

___________ 
 

दयाापूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील िलयकु्त मशवार योिनेअांतगात  
असले्या प्रलांबबत िामाांबाबत 

  

(४२)  १२३०९२ (२३-०७-२०१८).   श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापूर (जज.अमरावती) तालकु्यातील सन २०१८-२०१९ या वर्ााकरीता जलयुक्त मशवार 
योजन ेअींतगात मींजूर काम ेकीं रा्दाराींनी ववठहत कालावधीत म्हणजे पावसाळ्यापूवी पूणा न 
केल्यान ेप्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम े ववववध वववागाींनी ननयोजन पूवाक ववठहत कालावधीत पूणा केली 
असती तर तेथील गावाींना व शेतक-याींना फायदा झाला आसता, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या कामाकरीता ककती ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, दयाापूर तालूक्यातील जलयुक्त मशवाराची प्रलींबबत काम ेपुणा करण्यासह सदर 
कामे प्रलींबबत ठेवणा-या अगधका-यावर कारवाई व कीं रा्दाराींना काळया यादीत ्ाकण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
      कृर्ी व पदमु वववाग शासन ननणाय ठद.१७/१/२०१८ अन्वये जागनतक बँक सहाय्यीत 
नानाजी देशमुख कृवर् सींजीवनी प्रकल्प, (PoCRA) मध्ये दयाापूर तालुक्यातील सवा गावाींची 
ननवड करण्यात आलेली असल्याने जलयुक्त मशवार अमवयान सन २०१८-१९ अींतगात या 
तालुक्यातील एकाही गावाची ननवड करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु, जलयुक्त मशवार 
अमवयानाींतगात कामे प्रस्ताववत नसून प्रलींबबत सुद्धा नाहीत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
___________ 

 
 



वव.स. ४८९ (32) 

मौि ेवरखेड (ता.ततवसा, जि.अमरावती) येथील पूल व िो्हापूरी बांधाराची  
दरुुस्तीिरीता तनधी मांिूर िरणेबाबत 

  

(४३)  १२३४९५ (३१-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रे्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेवरखेड (ता.नतवसा, जज.अमरावती) येथील पलू व कोल्हापूरी बींधाराची दरुुस्तीकरीता 
जलयुक्त मशवार योजनेंतगात ननधी मींजूर करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी  
जजल्हागधकारी, अमरावती याींना ठदनाींक १५ म,े२०१८ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पर ठदले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधा-याच्या दरुुस्तीकरीता ननधी मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा कारण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
प्रा. राम मशांदे (०४-१०-२०१८) :  (१) हे खरे आहे.  
(२) मौजे वरखेड, ता.नतवसा, जज.अमरावती येथील पूल व कोल्हापूरी बींधाराची दरुुस्तीच्या 
कामाकरीता जजल्हा वावर्ाक योजना (सवासाधारण) जलयुक्त मशवार अमवयानाींतगात राबवायच्या 
ववववध योजनावरील खचााकररता केलेल्या तरतुदीींतगात ठदनाींक ६/६/२०१८ च्या आदेशान्वये 
रू.२२,६५,००० रक्कमेच्या अींदाजपरकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
कामाची ई-ननववदा कायावाही पूणा झाली असून कायाारींव आदेश देण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

परभणी जि््यात वन ववभागाने िेलेली पशुगणना 
  

(४४)  १२३५१५ (३१-०७-२०१८).   डॉ.राहूल पाुंील (परभणी) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परवणी जजल््यात वन वववागाने बुध्द पोर्णामेच्या रारी पशुगणना केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, परवणी जजल््यात पशूच ेप्रमाण जास्त असूनही या पशुगणनेत केवळ ३७६ 
पशू असल्याची नोंद करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) व (२) वन वववागामाफा त वनक्षेरात असलेल्या 
पानस्थळावर वन्यप्राण्याींची प्रगणना बौध्द पोर्णामेच्यावळेी केली जात.े  सन २०१८ मध्ये 
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ठदनाींक ३०.०४.२०१८ ते ०१.०५.२०१८ या कालावधीत परवणी जजल््यात असलेल्या वनक्षेरामध्ये 
वन्यप्राण्याींची प्रगणना झाली असून त्यामध्ये एकूण ३८९ वन्यप्राणी नोंद झाली आहे.  
जजल््यामध्ये वनके्षरा व्यतीरीक्त के्षरात सुध्दा वन्यप्राणी आढळून येतात त्यामुळे 
जजल््यामध्ये फक्त ३७६ वन्यप्राणी असल्याच ेननषकर्ा काढणे सींयकु्त होणार नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाल (ता.रावेर, जि.िळगाव) येथील दादासाहेब चौधरी वन प्रमशक्षण िें द्रािड े 
िाणा-या पलुाची दरुुस्ती िरणेबाबत 

  

(४५)  १२३८५१ (३०-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाल (ता.रावेर, जज.जळगाव) येथील वनवववागातील दादासाहेब चौधरी वन प्रमशक्षण 
कें द्राकड ेजाणारा पूल सन-२०१२ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेू वाहून गेला  आहे, हे खरे आहे 
काय. 
(२) असल्यास, सदर पूल वाहून गेल्यामळेु त्याठठकाणी ववद्याथ्यायाांना तसचे नागररकाींना 
गैरसोयीना सामोरे जाव ेलागत असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाची दरुुस्ती करणेसाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०८-१०-२०१८) : (१) दादासाहेब चौधरी वन प्रमशक्षण सींस्था, पाल या 
प्रमशक्षण सींस्थेकड ेजाणारा पुल सुकी नदीवर बाींधलेला असून, सदर पुल हा सन २०१२ मध्ये 
झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे तु्लेला नसून, सन १९९२ मध्ये  आलेल्या पुरामुळे तु्लेला आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) पाल गाींव ते दादासाहेब चौधरी वन प्रमशक्षण सींस्था दरम्यान पुलाची दरुुस्ती / 
नववन पुल बाींधकाम करण्यासाठी उप वववागीय अमवयींता, जजल्हा पररर्द बाींधकाम वववाग, 
रावेर याींना पराद्वारे ववनींती केलेली असून, अींदाजपरकास मींजूरी घेणे व पुल बाींधकामासाठी 
पाठपुरावा चालू आहे. 

___________ 
  

मेळघाुं (ता.धचखलदरा) येथील पशुपालिाांवर दांड आिार्याबाबत 
  

(४६)  १२३९२६ (३१-०७-२०१८).   श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाुं) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (ता.गचखलदरा) येथील दोन पशुपालक हे अको्-हररसाल मागााने त्याच्या गावाकड े
५० म्हैशीींना घेऊन परत येत असताना त्याींना बलेकुीं डजवळ उपवनसींरक्षक आर्ण वनपाल 
याींनी २० हजार रुपयाींचा दींड आकारल्याची बाब माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, तथेे म्हशीींना पाणी पाजण्यास देखील मनाई केल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पशुपालकाींवर दींड आकारणा-या सींबगधत वन अगधकारी याींची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार दोर्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.   
      मळेघा् व्याघ्र प्रकल्पाअींतगात येणाऱया गुगामल वन्यजीव वववागात ठदनाींक 
२८.०५.२०१८ रोजी श्री. गोंडुजी सोनुजी शेळके, रा.सावऱया व श्री. चींद्रवान सुखदेव येवले, रा. 
सावऱया याींनी ८८ गुराींसह गचखलदरा व्याघ्र पररके्षरातील खोंगडा वतुाळातील धोंद्रीआम 
ननयतक्षेर येथील अनतसींवेदनशील के्षरात बबनापरवानगीन े प्रवेश केल्याने वन्यजीव सरींक्षण 
अगधननयम, १९७२ व वारतीय वन अगधननयमातील तरतूदीनसुार वनगुन्हा नोंदवुन आरोपीींकडून 
रु. २०,०६४/- इतकी नकुसान वरपाई वसूल करण्यात आली आहे. 
(२) मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल वन्यजीव वववागाअींतगात श्री. गोंडुजी सोनुजी शेळके 
व श्री. चींद्रवान सुखदेव येवले याींनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गावा के्षरात (अनतसींवेदनशील) के्षरात 
वन्यप्राणी अगधवासात वन्यप्राण्याींकरीता बाींधण्यात आलेल्या पाणवठ्यामध्ये ८८ गुरे घेवनू गेले 
असता त्याींना पाणी पीण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तथावप बेलकुीं ड येथील वन 
ववश्रामगहृ येथ ेउपलब्ध असलेल्या सौरऊजाा पींपाद्वारे गुराींना पाणी पाजण्याची मुवा देवून सवा 
गुराींना पाणी पाजण्यात आले होते. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जि्हयातील िलयुक्त मशवार योिनेअांतगात मांिूर िरण्यात 
 आले्या िामाची सद्यजस्धती 

  

(४७)  १२४०४० (२३-०७-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयासाठी सन २०१७ - २०१८ या वर्ााकरीता जलयकु्त मशवार योजनेसाठी ननधी 
मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७-१८ या वर्ााकररता मींजूर करण्यात आलेल्या ननधीमधून ककती कामे 
पुणा झाली व काम ेककती अपुणा आहेत, 
(३) असल्यास, अपूणा कामे ककती कालावधीत पूणा करण्याच ेअपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) सन २०१७-१८ मधील ११११ काम ेपूणा झाली असून ५४५ काम ेअपूणा आहेत. 
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(३) व (४) शासन पर ठद.१०/८/२०१८ अन्वये जलयुक्त मशवार अमवयान सन २०१७-१८ मधील 
अूपणा कामे पूणा करण्यासाठी डडसेंबर, २०१८ अखेर मुदवाढ देण्यात आली आहे. त्यानसूार 
अपूणा कामे पूणा करण्याचे ननयोजन आहे.   

___________ 
  

गोरवाडा (जि.नागपूर) येथील िांगलातील सुरक्षा मभांतीची उांची वाढववण्याबाबत. 
  

(४८)  १२४४६७ (३०-०७-२०१८).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरवाडा (जज.नागपूर) येथील जींगलातील नववन बाींधलेल्या सरुक्षा मवींतीची उींची ५ त े ६ 
फु् पयांतच असल्यामुळे वन्यप्राणी जींगलाच्या बाहेर पडत असल्यान ेत्याचा धोका वन्यप्राणी व 
मानवी वस्त्याींना होत असल्याबाबातची बाब माहे मे २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जींगलाच्या सरुक्षा मवींतीची उींची कमी असल्यामुळे त्या परीसरातील वन्य 
प्राण्याची मशकार व इतर असामाजजक काया मोठया प्रमाणात वाढलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वन्यजीव व मानवी वस्तीतील नागरीकाींना होणारा धोका लक्षात घेता 
नवननममात सुरक्षा मवींतीची उींची वाढववण्याकरीता ननधीची तरतुद करण्यात येणार आहे काय , 
(४) नसल्यास, त्याची  कारणे काय  आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) कें द्रीय गचडडयाघर प्रागधकरणाच े
मागादशाक तत्वानूसार सींरक्षक मवींतीची ऊीं ची २ मी असण े गरजेच े आहे. त्यामुळे प्रत्येक 
ठठकाणी मवींतीची ऊीं ची २ मी. आहे. सन २०१२-१३ पयात गोरेवाडा प्रकल्पाचे सवोवताल मवींत 
नव्हती. नव्याने मवींत झाल्यामुळे असामाजजक तत्वाींच्या अवैध प्रवेशावर तसचे वन्यप्राण्याींच े
वनाबाहेर पडण्यावर ननयींरण आले आहे. २ मी. ऊीं च मवतीमळेु बबब् या वन्यप्राण्याींच े
जींगलाबाहेर जाणे थाींबववणे शक्य नाही. त्यामळेु लाव्हा, दावा, माहुरझरी या वागात 
मवींतीलगतचे के्षरात रारी बबब्ाींचा वावर असल्याच े ननदशानास आले आहे. तथावप कुठलीही 
मानव वन्यप्राणी सींघर्ााची घ्ना घडलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वाघ-बबबट्या व सागरी िीवाांच्या सांरक्षणासाठी िरावयाच्या उपाययोिना 
  

(४९)  १२५००७ (३०-०७-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
रािा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वनजीव सींरक्षण कायद्याअींतगात प्रथम शे्रणीमधील वाघ-बबबट्या सारख्या प्राण्याींच्या 
सुरके्षबाबत राज्यात अनेक सींवधान प्रकल्प सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याच शे्रणीमध्ये समावेश असलेल्या सागरी जीवाींच्या सींरक्षणाबाबत शासनाच्या 
वन आर्ण मत्स्य व्यवसाय वववागाने दलुाक्ष केले असून गेल्या काही वर्ाामध्ये या जीवाींच्या 
सींरक्षणासाठी सींबींगधत वववागाकडून कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार वाघ-बबबट्या सारख्या 
प्राण्याींच्या व सागरी जीवाींच्या सींरक्षणाबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वाघ-बबबट्या सारख्या प्राण्याींच्या व  सागरी जीवाींच्या सींरक्षणाकरीता के्षबरय स्तरावर 
खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
• ननयममत गस्तीव्दारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींच े सननयींरण करण्यात येते. याकररता 
अत्याधुननक साधनसामुग्री जसे बबनतारी सींदेश यींरणा, कॅमेरा रॅप, जीपीएस, पीडीए याींचा 
वापर करण्यात येतो.  
• ज्या वागात वाघाचे/ बबब्याचे सींघर्ााची जस्थती ननमााण होते, त्याठठकाणी जींगलात न 
जाण्याबाबत सावधानतेचा इशारा दशाक पोस््सा लावण्यात आलेले आहेत व आवश्यक ठठकाणी 
जलद प्रनतसाद चम ुगठीत करण्यात आलेली आहे. 
• वन्यप्राण्याींसाठी जींगलात पाण्याचे स्रोत (पाणवठे, मसमें् प्लग बींधारे, वनतलाव इ.) ननमााण 
करण्यात येतात. 
• ग्रामस्थाींचे वनावरील अवलींबत्व कमी व्हावे व मानव वन्यजीव सींघर्ााला आळा बसावा 
म्हणून डॉ. शामाप्रसाद मुखजी जन वन ववकास योजनेंअतगात गावातील कु्ूींबाना एलपीजी 
गॅस पुरवठा करण्यात येत आहे.  
• महत्वाच्या ठठकाणी तपासणी नाके, सींरक्षण कु्या उवारण्यात आलेले असून वनकमाचारी 
रार-ठदवस गस्त करतात. तसेच श्वानपथक ननमााण करुन त्याचा उपयोग करण्यात येतो.  
• वन्यप्राणी मशकार अथवा वनगुन्हयासींबधी माठहती जलद प्राप्त होण्यासाठी वनवववागाची 
हेल्प लाईन ्ोल कि िमाींक १९२६ कायााजन्वत करण्यात आली आहे. 
• त्ीय के्षरातील काींदळवनाच े व सोबतच सागरी वन् यजीवाींच े सींरक्षण करण् या करीता सन 
२०१२ मध् ये काींदळवन कक्षाची ननममाती करण् यात आलेली आहे. 
• काींदळवन कक्षाींतगात मुींबई, वन मुींबई, ठाणे आर्ण ममरा वइींदर के्षरातील काींदळवनाच े
प्रवावीपणे सींरक्षण व सींवधान करण् या करीता सन २०१३ मुींबई काींदळवन सींधारण घ्काची 
ननममाती करण् यात आलेली आहे. 
• मसींधुदगुा प्रकल् पाींतगात Olive Redly कासवाींच् या सींवधानासाठी सरकारी कमाचारी, स् थाननक 
आर्ण लोकाींच् या मदतीने काया केले गेले. 
• काींदळवन कक्षाने वळेास आर्ण आींजले या गावाींमध् ये स् थाननक लोकाींच् या मदतीने कासवाींची 
व त् याींच् या घर्याींचे सींवधान करण् यात आले. 
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• UNDP प्रकल् पाींतगात समुद्र प्रवाळ, पानमाींजर, समुद्री साप, देवमासा, डॉल् फीन तसेच समुद्री 
कासव ेयाींच ेसींवधान व सींरक्षण करण् याकरीता कायािम हाती घेतलेले आहेत. 
• सागरी जैवववववधता व जीवसषृ ्ी या सींदवाातील माठहती कीं द्र ऐरोली येथ ेउवारण् यात आलेले 
आहे. सदर माठहती कें द्राचा माध् यमातुन लोकाींना सागरी जीवसषृ ्ी महत् व व त् याची 
आवश् यकता याबद्दल माठहती देऊन जनजागतृी करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तुांगारेश्वर पवातावर लागणा-या वणव्यामुळे तथेील वन्यिीव,  
वनसांपदेस तनमााण झालेला धोिा 

(५०)  १२५५५८ (३०-०७-२०१८).   श्री.उन्मेश पाुंील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पावसाळी पया् नक्षेर आर्ण महामशवरारोत्सवासाठी प्रमसद्ध असलेल्या तुींगारेश्वर पवातावर 
लागणा-या वारींवार वणव्यामूळे तथेील वन्यजीव, वनसींपदेस धोका ननमााण झाल्याची बाब माहे 
एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार तुींगारेश्वर पवातावर लागणारे वणवे आ्ोक्यात आणण्याबाबत व 
वन्यजीवाींना वाचववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येणार आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) तुींगारेश्वर अवयारण्यामध्ये वारींवार 
लागणाऱया वनवणव्यामळेु तेथील वन्यजीव, वनसींपदेस धोका ननमााण झाला असल्याची बाब 
खरी नाही. तथावप, माहे फेब्रुवारी ते माचा दरम्यान आगीच्या ३ घ्ना घडल्या असनू त्यामध्य 
६.५० के्षर जळीत झाले आहे. 
      सदरची आग ही जममनीवरील पालापाचोळा आर्ण गवत याींना लागत असल्यामळेु 
झाडापयात पोहचवत नसून त्यामळेु वकृ्ष प्रजातीचे नकुसान झालेले नाही. 
(३) व (४)  आगीच्या ननयींरण कामी आवश्यक  मनुषषयबळ उपलब्ध करुन ठदले आहेत. 
ववववध ठठकाणी आग प्रनतबींधक जाळरेर्ा आगीचा मोसम सुरु होण्यापूवी घेण्यात येतात. 
वनवणवे आ्ोक्यात आणण्याकरीता अशासकीय सींस्थाचा सहवाग घेण्यात येतो. जवळपासच्या 
नागररकाींना याबाबत लोकमशक्षण देऊन जनजागतृी करण्यात येत.े 

___________ 
  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  __________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


