अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

आष्ट्टी, पाटोदा व शशरुर (जि.बीड) तालुक्यातील पाझर व साठवण तलावाांच्या साांडवा व
शभांतीची दरु वस्था झाल्याबाबत

(१)

३८८९४ (२१-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

आष्ी, पा्ोदा व शिरुर (जि.बीड) तालुकयाींत अनेक पाझर आणि साठवि तलावाींची

ननशमिती करण्यात आली असन
ू दे खभाल दरु
ु स्ती अभावी अनेक तलावाींच्या साींडवा आणि
शभींतीची दरु वस्था झाली असल्याचे सन १९७२ पासून ते आतापयंत ननदििनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तलावाींच्या दरु
ु स्तीसाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत तसेच
दरु
स्तीसाठी
कालबध्द
कायि
क्र
म
आखण्याबाबत
िासनाकडून आितागायत कोिती कायिवाही
ु
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, सदर तलावाींच्या दरु
ु स्तीचे कामे ककती कालावधीत सरु
ु होिे अपेक्षित आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (२५-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२), (३) व (४) लघुशसींचन (िलसींधारि) ववभाग, बीड व लघुपा्बींधारे ववभाग, जिल्हा पररषद,

बीड या दोन्ही ववभागाींतगित आष्ी, पा्ोदा व शिरूर या तीनही तालुकयात शमळून ० ते २५०
हे क्र शसींचन िमतेच्या एकुि १५२६ तलावाींपक
ै ी ४११ तलावाींना दरू
ु स्तीची आवश्यकता आहे.

दरू
ै ी ७४ तलावाींची दरू
ु स्ती आवश्यक असलेल्या ४११ तलावाींपक
ु स्ती प्रगतीपथावर आहे . या
तलावाींच्या दरू
ु स्तीची ककीं मत रू.३५९.५३ लि इतकी आहे .

उविररत ३३७ तलावाींच्या दरू
ु स्तीसाठी रू.२७.७७ को्ी ननधीची आवश्यकता असन
ू , सदर

दरू
ु स्ती ननक् भववषयात िलयुकत शिवार अशभयानातून अथवा अन्य योिनेतून ननधी
उपलब्धतेनुसार प्रस्ताववत करण्याचे ननयोिन आहे.

___________

वव.स. ४३२ (2)
राज्यातील नाशशिसह अन्य जिल््यातील पुरातन िाळातील
बारव िलसाठयाांचे सांवधधन िरण्याबाबत

(२)

५७९२५

(१०-०८-२०१६).

श्री.रािाभाऊ

(पराग)

वािे

(शसन्नर) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िासन दषु काळी पररजस्थतीवर मात करण्याकररता पाण्याचे नवनवीन स्रोत िोधात

असताना राज्यातील नाशिकसह अन्य जिल््यातील परु ातन काळातील बारव िलसाठयाींकडे
िासनाचे दल
ि होत आहे , हे खरे आहे काय,
ु ि

(२) असल्यास, अद्यापही मुबलक पािीसाठा उपलब्ध असलेल्या अिा पुरातन काळातील बारव
िलसाठयाींचे सवींधन
ि करण्याकररता िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) ज्ञात पुरातन िलसाठयाींचे सींवधिन करण्याकररता पाहिी करण्यात येऊन पुढील कायिवाही
करण्यात येते.

उस्मानाबाद जिल्हयातील बारवाींचे सींवधिन करण्याकररता पािी ्ीं चाई सन २०१३-१४
अींतगित मुख्यमींरी सहाय्यता ननधीतून महात्मा फुले िलभम
ू ी अशभयानाद्वारे २७ बारवातील व
िुन्या आडातील गाळ काढून २४ गावे व वाड्यातील पािी्ीं चाई काही अींिी दरू करण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात िलयुक्त शशवार योिेनेच्या लोिप्रततनीधी त्याांचा स्थातनि वविास तनधी दे त असले
िामाांमध्ये होत असलेला गैरव्यवहार

(३)

५९९४४

(२४-०८-२०१६).

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव

रे ल्वे) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िलयुकत शिवार योिेनसाठी लोकप्रनतनीधी त्याींचा स्थाननक ववकास ननधी दे त
असले तरी या कामामध्ये मोठया प्रमािात गैरव्यवहार होत असल्याचे ननररिि ऑब्झव्हिर

ररसचि फाऊींडेिन या सींस्थेने आपल्या पहािीत नोंदवले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू गैरव्यवहार ्ाळण्यासाठी लोक सहभागातन
ू होिाऱ्या कामाींना अधधक
प्राधान्य दे ण्याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कायिवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) ऑब्झव्हिर ररसचि फाऊींडेिने िलयुकत शिवार योिनेसींदभाित

ववववध ननरीििे नोंदववताना असा ननषकषि काढलेला आहे की, िलयुकत शिवार अशभयानाचे
यि खरोखरच उल्लेखनीय आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४३२ (3)
भूम (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील नान्निवाडी येथील पाझर
तलाव अततवष्ट्ृ टीमुळे खचल्याबाबत

(४)

६६४४० (१६-१२-२०१६).
श्री.राहुल मोटे
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :

(पराांडा),

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

(१) भम
ू (जि.उस्मानाबाद) तालक
ु यातील नान्निवाडी येथील पाझर तलाव माहे सप््ें बर, २०१६
च्या अखेरीस अनतवषृ ्ी झाल्याने चार फू् खचला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तलाव फु्ण्याचा धोका ननमािि झाल्याने बेदरवाडी, ियवींतनगर या
गावातील हिारो नागररकाींच्या जिवीतास धोका ननमािि झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

पाझर

तलाव

त्वररत

दरु
ु स्त

करण्याबाबत

लोकप्रनतननधी

याींनी

मा.िलसींपदा मींरी याींच्याकडे ददनाींक १८ ऑक्ोबर, २०१६ रोिी लेखी पराद्वारे मागिी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२१-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) जिल्हा पररषद, उस्मानाबाद लघु पा्बींधारे ववभागामाफित नान्निवाडी पाझर

तलावाचे काम सन १९७८-७९ मध्ये पूिि करण्यात आलेले आहे . गत ३० वषाित सदर पाझर
तलावाची एकदाही दरू
ु स्ती झाली नसल्याने कींदभरिी भागात भराव अींित: खचला आहे .
तथावप सदर तलाव फु्ण्याचा कोित्याही प्रकारचा धोका ननमािि झालेला नाही.सदयजस्थतीत

सदर तलावाच्या दरू
ु स्ती कामास सन २०१७-१८ च्या िलयुकत शिवार अशभयान अींतगित
रू.६.०० लि रककमेची प्रिासककय मान्यता व रू.५.६६ लि रककमेची ताींत्ररक मान्यता दे ण्यात

आली असन
ू , तलाव दरू
ु स्तीचे काम सदयजस्थतीत ननववदा प्रकक्रयेत आहे . सदर काम िन
ू ,
२०१८ पयंत पूिि करण्याचे ननयोिन आहे .

___________

नांदाळे ब.ु (ता.जि.धुळे) येथील पुरामुळे वाहून गेलेल्या सांरक्षण शभांतीच्या
िामास तनधी मांिरू िरण्याबाबत
(५)

७४४९९ (१९-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींदाळे ब.ु (ता.जि.धुळे) येथील गावािवळ असलेला एम.आय.्ॅं क मुसळधार पावसाने

फु्ल्याने गावालगत असलेली सींरिि शभींत पुरामुळे वाहून गेली असल्यामळ
ु े सदरील काम
तातडीने होण्यासाठी ननधी मींिूर करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे नोव्हें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान जिल्हाधधकारी याींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३२ (4)
(२) असल्यास, सदर शभींत नव्याने बाींधण्यासाठी सावििननक बाींधकाम ववभाग याींनी अींदािपरक
बनवून जिल्हाधधकारी याींना पूर दरु
ु स्ती ननधी शमळण्याबाबतचे अींदािपरक सादर केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने सदर अींदािपरकास मींिरू ी दे ऊन ननधी उपलब्ध करुन दे िेबाबत
कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) नींदाळे ब.ु ता.जि.धळ
ु े येथील गावािवळ एम.आय.्ँ क नसन
ू
िुना त्रि्ीिकालीन तलाव आहे . सदर तलाव सन २०१६ मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने
फु्ल्यामुळे सदर गावालगत असलेली सींरिि शभींत पुरामुळे वाहून गेली आहे .
(२) व (३) सदर कामाच्या दरू
ु स्तीचे रू.३७.५७ लाख रककमेचे अींदािपरक लघुशसींचन ववभाग,

जिल्हा पररषद, धुळे ववभागामाफित तयार करण्यात आले असन
ू अींदािपरकास प्रिासककय
मान्यता दे ण्यात आली आहे. तसेच कामाची ई- ननववदा कायिवाही पि
ू ि झाली असन
ू कायािरींभ
आदे ि दे ण्यात आले आहे त.

नींदाळे बु. गाव िलयुकत शिवार अशभयान सन २०१७-१८ मध्ये समाववष् असून प्रस्तुत

काम माहे िून, २०१८ पूवी पूिि करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उां बडाध (ता.िारां िा, जि.वाशशम) येथील शसमें ट बांधाऱ्याच्या िामात तनिृष्ट्ट
दिाधचे साहहत्य वापरण्यात आल्याबाबत

(६)

७५५८८ (१९-०४-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उीं बडाि (ता.कारीं िा, जि.वाशिम) येथील उीं घडीबािार, िाींब मागािवरील आमराई पररसरातील
िासकीय ववदहरीिवळ बाींधण्यात येत असलेल्या शसमें ् बींधाऱ्याच्या कामात ननकृष् दिािचे

सादहत्य वापरण्यात आल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदििनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभाित िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्याअनष
ु ींगाने कोिती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४३२ (5)
किनळोस-बागवेवाडी (जि.शसांधुदग
ु )ध येथील ओढयावर बाांधण्यात आलेला
बांधाऱ्याची झालेली दरु वस्था

(७)

८५७२६ (१४-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ककनळोस-बागवेवाडी (जि.शसींधुदग
ु )ि येथील ओढयावर १५ वषािपूवी ५ लाखाींचा ननधी खचि
करुन बाींधण्यात आलेल्या बींधा-याचा एकदाही वापर करण्यात न आल्यामळ
ु े वापराअभावी बींधा-

याची दरु वस्था झाल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदििनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु बींधा-याचा एकदाही वापर न होण्यामागची कारिे काय आहे त,
(३) असल्यास, बींधारा सुरु करण्याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) सन २०१६-१७ मध्ये ककनळोस गावाचा समावेि िलयुकत शिवार योिनेंतगित झालेनींतर
सदर बींधाऱ्याच्या दरू
ु स्तीचे काम हाती घेऊन पूिि करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शशांदी ब.ु व असदपरू (ता.अचलपरू , जि.अमरावती)
गावात पाण्याची टां चाई असल्याबाबत

(८)

८८०४७ (११-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वर्ाध गायिवाड (धारावी),

श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शिींदी ब.ु व असदपूर (ता.अचलपूर, जि.अमरावती) गावात पाण्याची ्ीं चाई असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

भूगभाितील

खोल

गेलेल्या

पाण्याचे

पुनभिरि

करण्यासाठी

िलशिवार

योिनेंतगित तलाव, बींधारे , िेततळे १० बाय १० मी. चे तळयाींना िासनाने मींिूरी दे ऊन सदर
योिनेची त्वरीत अींमलबिाविी करण्याची मागिी स्थाननक रामामस्थाींकडून होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरिी िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येिार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. ४३२ (6)
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
शिींदी ब.ु गावात पािी्ीं चाई आढळून आलेली होती.

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) मौिे शिींदी ब.ु गावाची िलयक
ु त शिवार अशभयान सन २०१५-१६ मध्ये ननवड करण्यात
आली होती. या गावात िलयुकत शिवार अशभयानाींतगित १ नाला खोलीकरिाचे काम, २

साठवि तळी ही कामे पूिि करण्यात आली आहे त. मागेल त्याला िेततळे योिनेंतगित ०३ पार
लाभाथींना कायािरींभ आदे ि दे ण्यात आले आहे त.

असदपरू गाव िलयक
ु त शिवार योिनेत समाववष् नसन
ू या गावात मागेल त्याला

िेततळे योिनेंतगित २ पार लाभाथींना कायािरींभ आदे ि दे ण्यात आले असून काम पूिि
करण्याचे ननयोिन केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

आखाडा-बाळापूर (जि.हहांगोली) गाव िलयुक्त शशवार योिनेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत
(९)

८८९९२ (१९-०८-२०१७).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) आखाडा-बाळापूर (जि.दहींगोली) हे गाव िलयुकत शिवार योिनेत समाववष् न केल्यामळ
ु े
तेथील बािार गल्लीला दरवषीप्रमािे परु ाचा धोका ननमािि झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत बाबत िासनाने ननििय घेऊन आराखडा-बाळापूरचा िलयुकत शिवार
योिनेत समाववषठ करुन येथील पुराचा प्रश्न कायमचा ननकाली काढण्यासाठी ओढयाचे
रुीं दीकरि, खोलीकरि व सरळीकरि व बाळापूरवाडी िवळील धोकादायक पुलाची ऊींची
वाढववण्याबाबत कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सन २०१७-१८ मध्ये आखाडा बाळापूर गाव िलयुकत शिवार गाव ननवड ननकषात
येत नसल्यामळ
ु े या गावाची ननवड करण्यात आलेली नाही.

आखाडा बाळापरू गावाची

िलयुकत शिवार अशभयान सन २०१८-१९ या वषाित ननयमानूसार ननवड करिेबाबत योग्य ती
कायिवाही करण्यात येईल.

___________

दे गलरु व बबलोली (जि.नाांदेड) तालक्
ु यातील नदी पुनिीवन वविास
योिनेंतगधत िामाांच्या प्रस्तावाबाबत

(१०)

१००१२० (२६-१२-२०१७).

श्री.सुभार् साबणे (दे गलूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

वव.स. ४३२ (7)

(१)

दे गलुर

व

त्रबलोली

(जि.नाींदेड)

तालुकयातील

नदी

पुनिीवन

ववकास

योिनेंतगित

लोकप्रनतननधीनी सुचववलेल्या कामाचे प्रस्ताव मींिुरीस्तव तात्काळ िासनास सादर करण्याचे
ननदे ि ददनाींक २३ माचि, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास लघशु सींचन (िलसींधारि) ववभाग, नाींदेड
याींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाला आहे काय,
(३) असल्यास, िासनाने याबाबत कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) नदी पुनिीवन कायिक्रमाींतगित प्राप्त प्रस्तावाींना मा.मींरी, मद
ृ व िलसींधारि याींचे
अध्यितेखालील व मा.राज्यमींरी, मद
ु े
ृ व िलसींधारि याींचे सह अध्यितेखालील सशमतीपढ
ठे वून मान्यता दे ण्यात येत.े प्रस्तुत प्रस्ताव सदर सशमतीसमोर पुढील बैठकीत ठे वण्याबाबत
कायिवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दयाधपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील गौरखेडा धरण दरु
ु स्ती व नदीिोड प्रिल्पाबाबत
(११)

१०१५१६ (२६-१२-२०१७).

श्री.रमेश बुांदीले (दयाधपूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दयािपूर (जि.अमरावती) तालक
ु यातील गौरखेड ड्रायझोन पररसरातील धरिाच्या शभतीींला

गळती लागल्याने सदरील प्रकल्पामध्ये पाण्याचा साठा न झाल्याने िेतीकररता शसींचन झाले
नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाची दरु
ु स्ती करण्याची मागिी लोकप्रनतननधीनी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच याच पररसरात ्ोंलफोडी मध्यम प्रकल्पामध्ये पािी येण्याचा ओघ िास्त असून
पािी साठवि िमता कमी असल्याने पावसाळ्यामध्ये पाण्याचा मोठया प्रमािात ववसगि होत

असल्याने णखराळा येथील पल
ु ावरून पािी वाहून िात असल्याने ५ गावाींचा दळिवळिाचा
सींपकि होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या कररता िलयुकत शिवार योिनेअींतगित ्ोंगफोडी प्रकल्पामध्ये येिाऱ्या
नदीचे पािी गौरखेडा प्रकल्पामध्ये आिण्या कररता मागिी केली आहे , हे ही खरे काय
(५)

असल्यास,

िलयक
ु त

राबववण्यात येिार आहे ?

शिवार

योिनेअींतगित

सदरील

नदीिोड

प्रकल्प

कधी

पयंत

वव.स. ४३२ (8)
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे .
(५) कायिकारी अशभयींता, पा्बींधारे प्रकल्प व िलसींपत्ती अन्वेषि ववभाग, अमरावती याींनी
पररसरातील िेतकऱ्याींसमवेत प्रत्यि स्थळ पाहिी केली असता ्ोंगफोडी प्रकल्प असलेली नदी
गौरखेड प्रकल्पाला िोडल्यास िोड कालव्याची लाींबी २ ते २.५ कक.मी.राहील. सदर िोड
कालव्याकररता २१ मी.खोलीचे मऊ व कदठि खडकात खोदकाम आवश्यक असेल व यामधील
महत्तम भाग कदठि खडकातील खोदकामातून राहिार असून अींदािे ३.०० को्ी इतका खचि
अपेक्षित आहे तसेच त्याकररता वन िशमनीची आवश्यकता आहे त्यामुळे सदर काम िलयुकत
शिवार योिनेंतगित व्यवहायि ठरत नाही.

___________
उस्मानाबाद जिल्हा पररर्दे च्या लघु पाटबांधारे ववभागाचे अनेि प्रिल्प नादरु
ु स्त असल्याबाबत
(१२)

१०२४२७ (०२-०१-२०१८).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील शसींचनाखालील िेरात वाढ व्हावी या उद्देिाने मागील दोन
दिकात मोठया प्रमािात लघ,ु मध्यम तसेच पाझर तलाव मोठया प्रमािात उभारण्यात आले

आहे त परीं तु यापैकी बहुताींि तलाव हे दरु
ु स्तीअभावी पावसाळ्यानींतर दोन ते अडीच मदहन्यातच
ररकामे होत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जिल्हा पररषदे च्या लघु पा्बींधारे ववभागाकडे अिा गळकया प्रकल्पाींच्या
दरु
ु स्तीचे सुमारे २६१ प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तलावाींची िासनाने पाहिी केली आहे काय व त्यानुसार तलावाींची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२७-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) अींित: खरे आहे ,
(३) िलयुकत शिवार अशभयान अींतगित जिल्हा पररषद लघु पा्बींधारे ववभागामाफित२४८ तलाव

दरु
ु स्तीसाठी रु.२३२२.४२ लि ननधीची तरतद
ु होऊन ११२ कामे पि
ू ि झाली असन
ु ६६ कामे
प्रगतीत आहे आणि उविरीत ७० कामे ननवीदा स्तरावर आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लातूर जिल््यातील िायधिारी अशभयांता िलसांधारण (लघु शसांचन) ववभागातील
िलयुक्त शशवार योिनेची िामे अपूणध असल्याबाबत

(१३)

१०२६९६ (२६-१२-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) लातूर जिल््यातील कायिकारी अशभयींता िलसींधारि (लघु शसींचन) ववभागातील िलयुकत
शिवार योिनेंतगित मींिूर असलेली सन २०१४ ते २०१६ या कालावधीतील शसमें् बींधारे

बाींधकामाची कामे अद्यापही मोठया प्रमािावर अपि
ू ि असल्याचे व अनेक कामाचा ननधी
अखधचित असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदििनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ववभागाकडे ककती कामे मींिूर असन
ू ककती कामे अद्यापही अपूिि आहे त
व सदर कामामळ
ु े ककती पािीसाठा झाला व कामे अपि
ू ि असल्यामळ
ु े ककती पािीसाठा होऊ
िकला नाही याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले व सदर कामे अपूिि असण्याची व ननधी
अखधचित राहण्याची सविसाधारि कारिे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर कामे तातडीने पूिि करण्याबाबत व अपेक्षित पािीसाठा करून शसींचन
िमता वाढववण्याबाबत िासनास ककती कालावधी लागेल ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२) व (३) िलयुकत शिवार अशभयान सन २०१५-१६ मध्ये ३८४ मींिूर कामापैकी ३७१ कामे
पि
ू ि झाली असन
ू ४ कामे प्रगतीपथावर आहे त व ९ स्थाननक अडचिी व िेतकऱ्याींच्या
ववरोधामुळे कामे रद्द करण्यात आली आहे त. पूिि झालेल्या कामामुळे ४१११.४८ सघमी
पािीसाठा ननमािि झाला आहे .

तसेच सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर १५८ कामापैकी १०३ पूिि झाली असून २४ कामे

प्रगतीपथावर आहे त. उविररत कामापैकी २१ कामे ननववदा प्रककयेत असन
ू १० कामे नाल्याचा
प्रवाह व िेतात रब्बी हीं गामातील वपके असल्यामळ
ु े पि
ू ि होऊ िकली नाहीत. पि
ू ि झालेल्या
कामामुळे ८९४.२४ सघमी पािीसाठा ननमािि झाला आहे.

स्थाननक अडचिी व िेतकऱ्याींच्या ववरोध तसेच

नाल्याचा प्रवाह व िेतात रब्बी

हीं गामातील वपके असल्यामुळे काही कामे पूिि होऊ िकली नाहीत.

(४) सन २०१६-१७ मधील अपि
ू ि कामे पि
ू ि करण्याचे ननयोिन करण्यात आले आहे.
___________

राज्यात मागील चार वर्ाधत ५३ वाघाांचा मत्ृ यू झाल्याचे आढळून आल्याबाबत
(१४)

१०४९१० (०७-०४-२०१८).

अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्रीमती मतनर्ा चौधरी

(दहहसर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाध), श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव), श्री.सांतोर् दानवे

(भोिरदन), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुरेश धानोरिर
(वरोरा), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर),
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी),
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श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ध ,
श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार

हहल), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), श्री. ड मल्लीिािन
ूध रे डडी
(रामटे ि) : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील चार वषाित ५३ वाघाींचा मत्ृ यू झाल्याचे आढळून आले असून त्यामध्ये
मागील

वषाित

२२

वाघाींचे

मत्ृ यू

झाले

त्यातील

१३

वाघाींचा

मत्ृ यू

हा

नैसधगिक

८

वाघाींचा शिकारीमुळे व १ वाघाचा मत्ृ यू अपघातात झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास चौकिीचे ननषकषि
काय आहे त व त्यानस
ु ार कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच िासनाने वाघ सींवध
ि नाच्या िनिागत
ृ ीसाठी कोिकोिते प्रयत्न केले आहे त वा
करण्यात येत आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) राज्यात सन २०१४ मध्ये ६ वाघाींचा, सन २०१५
मध्ये १३ वाघाींचा, सन २०१६ मध्ये १४ वाघाींचा व सन २०१७ मध्ये २२ वाघाींचा मत्ृ यु झाला
आहे .

सन २०१७ मधील २२ वाघाींपैकी १२

वाघाींचा नैसधगिकररत्या, ६ वाघाींचा िेतात

लावलेल्या ववद्युत प्रवाहामुळे, ३ वाघाींचा ववषप्रयोगामुळे
वाहनाच्या धडकेने झालेले आहे.

व एका वाघाचा मत्ृ यु रस्त्यावरील

(२) िेतात लावलेल्या ववद्यत
ु प्रवाहामळ
ु े व ववषप्रयोगामळ
ु े मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडलेल्या वाघाींच्या ७
प्रकरिात चौकिी करण्यात आली असून २९ आरोपीींना अ्क करुन न्यायालयासमोर हिर
करण्यात आले आहे .

वरील ७ प्रकरिाींपैकी २ प्रकरिात आरोपीींववरुध्द चौकिी करुन तक्रार न्यायालयात
न्यायप्रववषठ करण्यात आली आहे. इतर प्रकरिी

आरोंपीववरुध्द चौकिी प्रगतीपथावर असून

चौकिी पि
ु ि होताच तक्रार न्यायालयात न्यायप्रववषठ करण्यात येईल.

(३) राषरीय व्याघ्र सींवधिन प्रनतषठाि (NTCA) याींचक
े डून प्राप्त होिाऱ्या मागिदििक सुचनाींचे
अनुषींगाने

तसेच

िेत्ररय

करण्यात येत आहे त.
•

ननयशमत

गस्तीव्दारे

स्तरावर

वन्यप्राण्याींच्या

वन्यप्राण्याींच्या

हालचालीींचे

सुरिेसाठी

खालीलप्रमािे

सननयींरि करण्यात

उपाययोिना

येते.

याकररता

अत्याधुननक साधनसामुरामी िसे त्रबनतारी सींदेि यींरिा, कॅमेरा रॅ प, िीपीएस, पीडीए याींचा
वापर करण्यात येतो.

• ज्या भागात वाघाचे/ त्रबब्याचे सींघषािची जस्थती ननमािि होते, त्यादठकािी िींगलात न
िाण्याबाबत सावधानतेचा इिारा दििक पोस््सि लावण्यात आलेले आहे त व आवश्यक दठकािी
िलद प्रनतसाद चमू गठीत करण्यात आलेली आहे .

• वन्यप्राण्याींसाठी िींगलात पाण्याचे स्रोत (पािवठे , शसमें् प्लग बींधारे , वनतलाव इ.) ननमािि
करण्यात येतात.
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• रामामस्थाींचे वनावरील अवलींबत्व कमी व्हावे व मानव वन्यिीव सींघषािला आळा बसावा
म्हिून डॉ. िामाप्रसाद मुखिी िन वन ववकास योिनेंअतगित गावातील कु्ूींबाना एलपीिी
गॅस पुरवठा करण्यात येत आहे .

• महत्वाच्या दठकािी तपासिी नाके, सींरिि कु्या उभारण्यात आलेले असन
ू वनकमिचारी
रार-ददवस गस्त करतात. तसेच श्वानपथक ननमािि करुन त्याचा उपयोग करण्यात येतो.

• ववद्युत प्रवाहाव्दारे होिाऱ्या शिकारीच्या घ्नाींवर सननयींरि ठे वण्याच्या अनुषींगाने ववद्युत

ववतरि कींपनीच्या स्थाननक अधधकाऱ्याींना सींयुकत सभेत पाचारि करण्यात येत.े तसेच
िेतालगत ववद्यत
ु प्रवाह सोडल्यामळ
ु े ककीं वा ववद्यत
ु प्रवाहाच्या सहाय्याने वन्य प्राण्याींची

शिकार करिाऱ्याींवर वनववभाग व ववद्युत ववभागाचे कायदयानस
ु ार दोषीींवर कठोर कारवाई
करण्यात येईल याबाबत गावागावात सभा घेऊन लोकाींमध्ये िनिागत
ृ ी करण्यात येत.े

• वन्यप्रािी शिकार अथवा वनगुन्हयासींबधी मादहती िलद प्राप्त होण्यासाठी वनववभागाची
हे ल्प लाईन ्ोल कि क्रमाींक १९२६ कायािजन्वत करण्यात आली आहे.
•

प्रत्येक

पािवठयाची

वनमिरु /

वनरिकाींमाफित

पािवठयातील

पाण्याची

व पािवठा

सभोवताल पररसराची ननयशमत तपासिी करण्यात येते.
___________
राज्यात सांरक्षक्षत वन क्षेत्रातन
ू स्वतः हून स्थलाांतरीत होणा-या
िुटुांबाांचे पन
ु वधसन िरण्याबाबत
(१५)

१०५४१४ (३१-०३-२०१८).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.हर्धवधधन सपिाळ (बुलढाणा),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),
श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव िवठे महाांिाळ), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील अभयारण्ये अथवा राषरीय उद्यानातील प्राण्याींच्या सींरििासाठी, सींरक्षित
िेरातील मानवी वस्त्याींच,े सींरक्षित िेरा बाहे र पुनविसन करताना, सींरक्षित वन िेरातून, स्वतः
हून स्थलाींतरीत होिा-या कु्ुींबाींना, िमीनीच्या बािार भावाच्या चार प् मोबदला दे ण्याचा
ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननििय घेतला, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, िासनाच्या उकत ननिियाचे स्वरुप काय आहे , त्यानुसार सदरहू ननिियाची
सींरक्षित िेरात, प्रभावीपिे अींमलबिाविी करण्याच्या दृष्ीने, अद्यापपयंत िासनातफे कोिती
कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार िासनाने आतापयंत राज्यातील ककती अभयारण्ये अथवा राषरीय
उद्यानाच्या सींरक्षित िेरातील, झोपडीधारक कु्ुींबाींना िमीनीची चार प् मोबदला रककम
दे ऊन, वन ववभागाचे ककती सींरक्षित िेर अनतक्रमि मुकत करण्यात आले आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) राज्यातील अभयारण्ये अथवा राषरीय
उद्यानातील गावाींचे सींरक्षित िेराबाहे र पुनव
ि सन करताींना स्थानातरीत होिाऱ्या कु्ूींबाना
त्याींच्या

िशमनीच्या

शिघ्र

शसध्द

गिक

ककीं मतीच्या

चारप्

मोबदला

दे ण्याचा

ननििय

दद.१२.१०.२०१५ रोिीच्या िासन ननिियान्वये घेण्यात आला.
ददनाींक १०.०१.२०१८ रोिीच्या िासन ननिियान्वये राज्यातील अभयारण्ये व राषरीय
उद्यानातील

गावाींचे

पुनव
ि सनासींबींधी

ददनाींक

१२.१०.२०१५

रोिीच्या

िासन

ननिियामध्ये

खालीलप्रमािे दरू
ु स्ती करण्यात आली आहे .

• ददनाींक ०३.११.२०१२ चे िासन ननिियानींतर ज्या गावाींचे / कु्ूींबाचे पन
ु विसन पयािय १ नस
ु ार
झालेले आहे व ज्याींना केवळ रु.१० लि प्रनत कु्ूींब ददलेले आहे . परीं तू त्याींना कोितीही

िेतिमीन ददली नाही व िे कु्ूींब िेतिमीन गेल्यामुळे भूशमहीन झालेले आहे , अिा कु्ूींबाना
त्याच जिल्हयात उपलब्ध असल्यास १ एकरच्या मयािदेत िेतीयोग्य िासकीय िशमन दे ण्यात
येईल.
• ददनाींक ०३.११.२०१२ नस
ु ार पयािय २ ननवडलेल्या कु्ूींबाींना शिघ्र गिक पध्दतीनस
ु ार ननजश्चत
केलेल्या दराच्या १.३ प् मोबदला व िेतीयोग्य िमीन दे ण्याची दरू
ु स्ती करण्यात आली आहे .

• लाभार्थयांना दे य िेतिशमनीची ककीं मत राज्य योिना (२४०६-२२४१) मधून सुध्दा दे य
करण्यात आली आहे .

(३) ददनाींक १२.१०.२०१५ च्या िासन ननिियानस
ु ार मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पातील १४७ व पेंच
व्याघ्र प्रकल्पातील १८४ कु्ूींबाना िशमनीच्या बािारभावाच्या चारप् मोबदला अदा करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई शहरामध्ये मानवी वस्त्याांमध्ये मािडाांचा वावर वाढल्याबाबत
(१६)

१०५६२५ (३१-०३-२०१८).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई िहरामध्ये मानवी वस्त्याींमध्ये माकडाींचा वावर तसेच उपद्रव वाढला असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मुींबईतील सींिय गाींधी राषरीय उद्यान पट्टय
् ातील काही भाग व दक्षिि मुींबईतील
काही भागाींमध्ये माकडाींचा वावर िास्त असल्याचे ननदििनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) त्यामळ
ु े , सदर पररसरातील मनषु य प्राण्यावर माकडाींचे हल्ले होत असल्याचे प्रकार ही
घडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) त्यामुळे, सदर प्रकाराची दखल घेऊन प्रिासन कोिती उपाययोिना करिार आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची काय कारिे आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

माकडाींनी मनुषयावर हल्ला केल्याची तक्रार वन ववभागास प्राप्त झालेली नाही.

(४) माकडाींच्या उपद्रवावर ननयींरि करण्याकरीता खालीलप्रमािे उपाययोिना केल्या िातात:-
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• माकडाींच्या उपद्रवाींसबींधी व इतर तक्रारी नोंदववण्याकरीता वन ववभागाने हॅलो फॉरे स्् (१९२६)
ही हे ल्प लाईन सेवा सुरू करण्यात आली आहे.

• मुींबई वन पररिेर कायािलयात २४/७ तास कायिरत असलेला एक ननयींरि कि स्थापन
करण्यात आला आहे .
• हॅलो

फॉरे स््

व

मुींबई

ननयींरि

कि

दरु ध्वनी

सेवेवर

प्राप्त

तक्रारीींचे

ननवारि

करण्याकरीता िीघ्र बचाव दलाची स्थापना करण्यात आली असन
ू त्याींना वाहन व वपींिरे
उपलब्ध करून दे ण्यात आले आहेत.

• तक्रार प्राप्त होताच तात्काळ घ्नास्थळी िाऊन माकडाींना वपींि-यामध्ये िेरबींद केले िाते
व िेरबींद केलेल्या माकडाींना तात्काळ पिुवैद्यकीय अधधकरी याींचेकडून त्याींची िारीररक
तपासिी करून त्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमािपर घेवून सींबींधधत प्राण्याींना त्याींचे नैसधगिक
अधधवासात मुकत केले िाते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नरव्हाळ व दहयाणण (जि.धळ
ु े ) गावाच्या शशवारात
बबबटयाांनी दोन गरु ाांचा बळी घेतल्याबाबत

(१७)

१०५७०३

(०७-०४-२०१८).

श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे ग्रामीण),

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वर्ाध

गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण),
श्री.हर्धवधधन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) नरव्हाळ व दहयािे (जि.धुळे) गावाच्या शिवारात त्रबब्याचा वावर असून त्याींनी दोन गुरे
बळी घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर ननदििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मागील मदहन्यात चाळीसगाव (जि.िळगाव) तालुकयात वरखेडी पररसरात नरभिक
त्रबब्यामळ
याकडे वनववभाग दल
ि
करीत असल्याचे
ु े नागरीक भयभीत झाले असन
ू
ु ि
ननदििनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरिी त्रबब्यापासून नागरीकाींचे सींरिि करण्याबाबत तसेच हल्ल्यात
मत्ृ यू व नुकसान झालेल्या नुकसानरामस्ताींना कोित्या स्वरुपाची िासनाने मदत केली आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सविसाधारि कारिे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) हे अींिता खरे आहे .

धळ
ु े तालक
ु यातील नरव्हाळ व दहयािे गावाच्या शिवारात त्रबब्याने ददनाींक २५.१२.२०१७

रोिी श्रीमती. ववमल वसींत पवार, रा. दहयािे, ता.धुळे याींची एक पारडी वर हल्ला केल्याचे

ननदििनास आले आहे . प्रस्तत
ु प्रकरिी सींबींधधत व्यकतीस िासन ननिियातील तरतुदीनुसार
रु.१५००/- अथिसहाय्य अदा करण्यात आले आहे .
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(२) हे खरे नाही.
चाळीसगाव वनिेरातील वरखेड,े सायगाव, उीं बरखेड, वपींपळगाव म्हाळसा, दरे गाव,
काकडिे, खामखेडा, तासमवाडी, दे िमुखवाडी, ्ाकरखेडा, वपींपरखेड, माींदि
ु ,े काकडिे या १३
गावातील पररसरात वावर असलेल्या उपद्रवी त्रबब्याचा िोध घेण्याकरीता राज्यातील नाशिक,

बुलढािा, अमरावती, चींद्रपूर, िुन्नर, बोरीवली येथुन त्रबब् बेिुध्द करिारी पथके मागववण्यात
आली होती. तसेच वपींिरे (Trap Cages), कॅमेरा स्रॅ प्स, त्रबबट्यास बेिुध्द करिारी पथके,

गस्त पथके तैनात करण्यात आलेली होती. या कामी १३० वन अधधकारी, कमिचारी तैनात
करण्यात आले होते.
(३) होय,
त्रबब्याचे हल्ल्यात मत
ु ार
ृ झालेल्या व्यकतीींच्या वारसाींना िासन ननिियातील तरतुदीनस

प्रत्येकी रु.८ लि अदा करण्यात आले असुन त्रबबट्याच्या हल्ल्यात िखमी झालेल्या व्यकतीींना
एकुि रककम रु.३.४५ लि अथिसहाय्य अदा करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ताडोबा उद्यानात गेलेल्या गावाांचे पुनवधसन िरण्याबाबत.
(१८)

१०६६०४ (३१-०३-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ताडोबा उद्यानात गेलेल्या गावाींचे पुनविसन करण्याचे काम मागील १७ वषािपासून प्रलींत्रबत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साडेचारिेहून अधधक कु्ुींत्रबयाींना आिही ताडोबा प्रकल्पालगत वास्तव्य करावे
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनष
ु ींगाने ५ ऑगस््, २००० च्या िासन धोरिानुसार बाधधत
गावाींचे पुनविसन लवकरात लवकर करण्याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ददरीं गाईची सविसाधारि कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) राषरीय उद्यान/अभयारण्यातील गावींचे

पूनविसन हे ऐजच्िक आहे . ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाअींतगित अींधारी अभयारण्यातील ६

गावाींपैकी बो्े झरी, िामिी, नवेगाव (रामदे गी) व कोळसा (भाग) या गावाींचे पन
ु विसन
प्रकल्पाबाहे र करण्यात आले आहे . तसेच पळसगाव (शसगींरु) या एका गावाचे पन
ू विसन
करण्याची कायिवाही सुरु आहे .

अींधारी अभयारण्यातील पन
ु विसनास शिल्लक असलेल्या गावाींमध्ये पळसगाव (शसगींरु)-

१४३, कोळसा (भाग)-५२ व रानतळोधी-२०७ असे एकूि ४०२ कु्ुींब सींख्या आहे .
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(४) उप ववभागीय अधधकारी (रािस्व), वरोरा तथा वविेष बींदोबस्त अधधकारी याींच्या ददनाींक
०५ ऑगस््, २००० च्या आदे िानस
ु ार बाधधत गावाींच्या पुनविसनाची प्रकक्रया सुरू आहे .

पळसगाव (शसींगरू) येथील प्रकल्परामस्त कु्ुींत्रबयाींकरीता वरोरा पररिेरातील सालोरी कि

क्र.११ येथे नागरी सोयी-सवु वधा व ननवासस्थानाचे बाींधकाम चालू आहे .

रानतळोधी गावातील कु्ीं त्रबयाींनी वरोरा पररिेरातील सालोरी राखीव कि क्र.१४ बी

येथील िागेची ननवड केली असन
ू पुनविसनाकरीता आवश्यक असलेल्या ३०५ हे क्र िेराचा
वनसींवधिन अधधननयम, १९८० अींतगित वनिेर वळती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत
आहे .
कोळसा

गावात

सद्यजस्थतीत

५२

कु्ूींब

पुनविसन

करण्याकरीता

शिल्लक

त्याींच्याकडून पुनविसनाकरीता लागिा-या पयाियी िागेची ननवड करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

असून

___________

अमरावती जिल््यातील उद्योग व िामगार ववभागा अांतगधत आराधगरणी परवान्याांचे
तनयमबाहय नुतनीिरण िरुन सदरील उद्योग धोिादायि ठरववले असल्याबाबत
(१९)

१०६६२८ (०७-०४-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), डॉ.सांतोर्
टारफे

(िळमनुरी),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.हर्धवधधन

सपिाळ

(बुलढाणा),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपरू ी), प्रा.वर्ाध गायिवाड (धारावी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल््यातील उद्योग व कामगार ववभागा अींतगित चार हिार आराधगरिी

परवान्याींचे ननयमबाहय नत
ु नीकरि करुन सदरील उद्योग धोकादायक ठरववले असल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९८२ पासन
ू आराधगिी परवान्याींची नुतनीकरिासाठी प्रदष
ू ि ननयींरि
मींडळाकडून तपासिी झालेली नसल्यामुळे तपासिीचे प्रनत आराधगरिी तीन हिार रुपये िुल्क
बुडववण्यास वनववभाग िबाबदार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले व त्यानुषींगाने सींबींधधताींवर िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२७-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. तथावप अमरावती (प्रादे शिक)

वनवत्ृ ताींतगित अमरावती जिल्हयामध्ये एकुि १४५ नोंदिीकृत अराधगरण्या असून त्यापैकी १३९
आराधगरिीींचे नुतनीकरि भारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे अधधननयमाींचे अींतगित महाराषर

वन ननयमावली, २०१४ मधील ननयम ५३ (४) अन्वये व प्रिासककय मागिदििक सुचनेनुसार
करण्यात आले आहे . तसेच उविरीत ६ आराधगरिी धारकाींनी ननयमानुसार आवश्यक दस्ताऐवि
सादर न केल्यामळ
ु े सदर ६ आराधगरिीींचे नत
ु नीकरि करण्यात आले नाही.

वव.स. ४३२ (16)
(२) व (३) हे खरे नाही.
आराधगरिी परवान्याचे नत
ु नीकरि वनववभागातफे िासनाद्वारे

वेळोवेळी ननगिशमत

करण्यात येिाऱ्या ननयमाींतगित करण्यात येत.े त्याकरीता लागिारे आवश्यक िुल्क आराधगरिी

धारकाींकडून वसल
ू करण्यात येते. आराधगरिी नत
ु नीकरि करताना प्रदष
ू ि ननयींरि मींडळाकडुन

तपासिीबाबत प्रचशलत ननयमाींमध्ये काही नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामळ
ु े प्रदष
ू ि
ननयींरि मींडळाकडून तपासिी झालेली नसल्यामळ
ु े तपासिीचे प्रनत आराधगरिी तीन हिार
रुपये िुल्क बुडववण्यास वनववभाग िबाबदार आहे , असे म्हििे खरे नाही.

तथावप, याबाबत प्रादे शिक अधधकारी, प्रदष
े डील प्राप्त
ू ि ननयींरि मींडळ, अमरावती याींचक

मादहती नुसार अमरावती जिल्हयातील प्रदष
ु ि ननयींरि मींडळाकडून सींमत्तीपर न घेता सुरू

असलेल्या १३४ आराधगरिीींना कारिे दाखवा नो्ीिी दे ण्यात आलेल्या आहे त. त्यापैकी २३
आराधगरिीींनी अिि सादर केले असुन, उविरीत १११ आराधगरिीींना िल (प्रनतबींध आणि प्रदष
ु ि

ननयींरि) कायदा, १९७४, हवा (प्रनतबींध आणि प्रदष
ु ि ननयींरि) कायदा, १९८१ तसेच ्ाकाऊ
घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळिी ननयम, २०१६ अन्वये ननदे ि दे ण्याचे काम प्रगनतपथावर
असल्याबाबत प्रादे शिक अधधकारी, प्रदष
ू ि ननयींरि मींडळ, अमरावती याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात मागील ५ वर्ाधमध्ये रानटी िानवराच्या हल्यात २१७ नागररि मत्ृ यम
ु ुखी पडल्याबाबत
(२०)

१०७०२८ (३१-०३-२०१८).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील ५ वषािमध्ये िींगली व रान्ी िनावराच्या हल्ल्यात २१७ व्यकती
मत्ृ युमुखी व २१७६ व्यकतीींना गींभीर दख
ु ापत झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदििनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत हल्ल्यामध्ये बहुताींिी लोक िेतात काम करिारे कामगार आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िासनाने व वनववभागाने वन्य िीवाींच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्याकररता
िेतकऱ्याींना व नागररकाींना प्रशििि दे ण्याबाबत कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) राज्यात सन २०१३-१४ ते २०१७-१८ पयंत
वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मनुषय मत्ृ युची २२८, मनुषय अपींगत्वाची २३, मनुषय गींभीर िखमीचेी
८८९ प्रकरिे ननदििनास आली आहे . यामध्ये बहुताींि लोक िेतीमध्ये काम करिारे कामगार
असतात.
(३) वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यापासन
ू बचाव करण्याकररता िेतकऱ्याींना / नागररकाींना खालीलप्रमािे
प्रशििि / िनिागत
ृ ी करण्यात येते.
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१. पररिेर स्तरावर वन्यिीव सप्ताह, िागनतक वनददन, पयािवरि ददन, व्याघ्र ददन
सारखे कायिक्रमाच्या माध्यमातून वनाचे सींरिि व मानव वन्यिीव सींघषि ्ाळिेकरता
गावकरी, िालेय ववद्याथी व िेरीय कमिचारी याींना मागिदििन केले िाते.

२. कॅररडोअर ववकास कायिक्रमाींतगित रॅ क या अिासकीय सींस्थेव्दारे गावामध्ये प्रशििि

घेऊन मानव वन्यिीव सींघषि ्ाळण्याच्या अनुषींगाने गावकरी व िेरीय कमिचारी याींना मानव
वन्यिीव सींघषािची कारिे, सींघषि ्ाळिेसाठी तसेच सींघषािचे वेळेस करावयाची वतििूक याबाबत
प्रशििि दे ण्यात येतात.

३. िींगलालगतचे गावात सभा घेऊन िींगलात अवैधररत्या व एक्े िाऊ नये अिी
ववनींती करण्यात येत.े वन्यप्राण्याींच्या वावर असलेल्या दठकािी स्थाननकाींना िाण्यास मज्िाव
करण्यात येतो.
४. वन्यप्राण्याींपासून

बचाव

करिेसाठी

रामामस्थाींना/िेतकऱ्याींना रामामसभा

भे्ीव्दारे ,

शभींतीपरकाव्दारे , मादहती दे ण्यात येते. तसेच वविेष प्रकरिी दवींडी, प्रत्यि रामामस्थाींिी चचाि,
भे्ीव्दारे , ननसगि सींवधिन प्रशिििाव्दारे मादहती परु ववली िाते.

५. ज्या भागात वाघाचे/त्रबब्याचे अजस्तत्व आहे त्या भागात सावधानतेचा इिारादििक

पोस््सि/मादहती फलक लावण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
श्रीगोंदा व ििधत (जि.अहमदनगर) येथील क्षेत्र माळढोि
अभयारण्यासाठी आरक्षक्षत िरण्याचा तनणधय
(२१)

१०७२३७ (३१-०३-२०१८).

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील

(आांबग
े ाव),

(इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

श्रीगोंदा व किित (जि.अहमदनगर) येथील िेर माळढोक अभयारण्यासाठी राखीव

ठे वण्याचा ननििय िासनाने माहे नोव्हें बर, २०१७ च्या िेव्च्या सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननिियाच्या अनष
ु ींगाने एका रािककय पिामाफित िेर कमी करण्याची
मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरिाबाबत िासनामाफित चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनूसार िासनाने पुढे कोिती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१८) : (१) महाराषर िासनाने ददनाींक ०९ माचि, २०१६

रोिीच्या अधधसूचने अन्वये ३६६.७३ चौ.कक.मी. िेर पुनगिठीत माळढोक पिी अभयारण्य
म्हिन
घोवषत केले आहे.
ू

त्यामध्ये श्रीगोंदा तालक
ु यातील १०४३०.०८ हे क्र व किित

तालुकयातील १४६३९.४१ हे क्र िेराचा समावेि आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) व (४) महाराषर िासनाने ददनाींक

२७.०२.२०१२ च्या अधधसूचने

अन्वये

११२९.२४

चौ.कक.मी. िेर माळढोक पिी अभयारण्य घोवषत केले होते. वन्यिीव (सींरिि) अधधननयम,
१९७२ च्या तरतुदीीं प्रमािे उप ववभागीय अधधकारी, किित याींनी सींबींधधत िेरातील लोकाींच्या
हकक व सवलतीबाबत चौकिी करुन अींनतम आदे ि पाररत केले. त्यानुसार

महाराषर िासनाने

वन्यिीव (सींरिि), अधधननयम १९७२ चे कलम २६(क) मधील पो्कलम-३ व्दारे प्रदान
करण्यात आलेल्या अधधकाराींचा वापर करुन ददनाींक ०९ माचि, २०१७ रोिीच्या अधधसच
ू ने
अन्वये ३६६.७३ चौ.कक.मी. िेर पन
ु गिठीत माळढोक पिी अभयारण्य म्हिन
ू घोवषत केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
परभणी जिल्हयात िलयक्
ु त शशवार योिनेमध्ये मोठया प्रमाणात झालेला गैरव्यवहार
(२२)

१०७६६३

(०७-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परभिी जिल्हयात िलयक
ु त शिवार योिनेमध्ये मोठयाप्रमािात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे

डडसेंबर, २०१७ च्या दस
ु -या आठवडयात ननदििनास आल्याने राज्यात सुरु असलेल्या िलयुकत
शिवार योिनेच्या कामामध्ये अडचिी ननमािि झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरिी चौकिी करुन दोषीबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच सींरक्षित शसचींनाची व्यवस्था मोठया प्रमािावर वाढववण्यासाठी कालबध्द ननयोिन
िलआराखडा तयार करण्याबाबत कोिती उपायोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) िलयुकत शिवार अशभयान अींतगित सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये ननयोिनानूसार
िल आराखडा तयार करण्यात आलेला असून ववववध यींरिेद्वारे कामे करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४३२ (19)
शसल्लोड (जि.औरां गाबाद) तालुक्यात पाणीसाठा वाढववण्यासाठी तसेच भूगभाधतील पाणीपातळी
वाढीसाठी िलयुक्त शशवार योिनेचा िृती आराखडयाबाबत

(२३)
(शशडी),

१०७८२१ (३१-०३-२०१८).
श्री.वविय

वडेट्टीवार

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.अशमत

ववलासराव

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाध गायिवाड
(धारावी), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.हर्धवधधन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण) :
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसल्लोड (जि.औरीं गाबाद) तालक
ु यात पाण्याचा साठा वाढववण्यासाठी तसेच भूगभाितील पािी
वाढीसाठी िलयुकत शिवार योिनेचा कृती आराखडा तयार करण्यात येऊनही सदर योिनेस
ददरीं गाई होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदििनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िलयक
ु त शिवार योिनेचे काम िलदगतीने सरु
ु करण्यासाठी िासनाने कोिती
तातडीची कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अजिांठा (जि.औरां गाबाद) वनक्षेत्रातील वन्यप्राण्याांना पाण्यासाठी बाांधण्यात
आलेले पाणवठे िोरडे असल्याबाबत

(२४)

१०७८३० (३१-०३-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), प्रा.वर्ाध
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी),
श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :
काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अजिींठा (जि.औरीं गाबाद) येथे वन्यप्राण्याींच्या पाण्यासाठी लाखो रुपये खचि करुन बाींधण्यात
आलेले अजिींठा वनिेरातील पािवठे पूिप
ि िे कोरडे असल्याने वन्यप्रािी पाण्यासाठी मानवी
वस्त्याकडे िात असल्याने नागरीकाींमध्ये शभतीचे व धचींतेचे वातावरि ननमािि झाल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३२ (20)
(२) असल्यास, वन्य प्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याची कायमस्वरुपी व्यवस्था होण्यासाठी िासनाने
कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
अजिींठा

वन्यप्राण्याींना

वनपररिेरात

उन्हाळयात

६

पािी

नैसधगिक

पािवठे

उपलब्ध

असुन

करण्याच्या

्ँ करव्दारे पािी ्ाकण्यात येते.

१९

कृत्ररम

अनुषींगाने

पािवठे

कृत्ररम

आहे त.

पािवठयाींमध्ये

माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वन्यप्रािी पाण्यासाठी मानवी वस्त्याींकडे येत असल्याने
नागरीकाींमध्ये शभतीचे वातावरि पसरल्याची बाब ननदििनास आली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तुमसर (जि.भांडारा) तालुक्यात गोबरवाही, नािाडोंगरी, लेंडझ
े री, गायमुख,
आांबागड या पररसरातील वनराईमध्ये वनववभागाच्या दहु े री धोरणामळ
ु े
वक्ष
ृ तोडीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत

(२५)

१०८०७४ (०७-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) तुमसर (जि.भींडारा) तालुकयात गोबरवाही, नाकाडोंगरी, लेंडझ
े री, गायमुख, आींबागड या
पररसरातील वनराईमध्ये वनववभागाच्या दहु े री धोरिामुळे वि
ृ तोडीच्या प्रमािात वाढ झाल्याचे
ददनाींक १३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारिे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२७-०५-२०१८) : (१) तुमसर (जि.भींडारा) तालुकयात गोवरवाही,

नाकाडोंगरी, लेंडझ
े री, गायमुख, आींबागड या पररसरात ददनाींक १३.१.२०१८ रोिी वा त्या
दरम्यान वि
ृ तोडीच्या प्रमािात वाढ झाल्याचा प्रकार आढळून आलेला नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्य शासनाने िायिवाडी धरणाच्या िलाशय पररसरात पक्षी अभयारण्यात ’’इिो सेस्नेहटव्ह
झोन’’ लागू िरुन िाचि तनबंध मजच्िमाराांवर लावण्यात आल्याबाबत
(२६)

१०८१७५ (३१-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िायकवाडी धरिाच्या िलािय पररसरात पिी अभयारण्यात ‘इको सेस्नेद्व्ह झोन’ लागू
करुन िाचक ननबंध मजच्िमाराींवर लावण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३२ (21)
(२) असल्यास, या िाचक अ्ीमुळे येथील मजच्िमाराींचे व्यवसाय सींपुष्ात आल्याने उकत
मजच्िमार बेरोिगार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार सदरहू मजच्िमाराींचे
पन
ु विसन करण्याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) केंद्रीय पयािवरि, वन व हवामान बदल, मींरालय,
नवी ददल्ली याींनी ददनाींक १२.०७.२०१७ रोिी िायकवाडी पिी अभयारण्याची पयािवरि

सींवेदनिील िेराची (ESZ) अींनतम अधधसूचना िारी केली आहे . सदर अधधसूचनेनस
ु ार
पयािवरि सींवेदनिील िेरात (ESZ) मासेमारी हा उपक्रम ननयींत्ररत असून प्रनतबींधधत नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उस्मानाबाद जिल््यातील िलयुक्त शशवार योिनेअांतगधत झालेल्या
िामाांचे मुल्यमापन िरणेबाबत

(२७)

१०८२२२ (०४-०४-२०१८).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद जिल््यामध्ये िलयुकत शिवार योिनेअींतगित गेल्या अडीच वषाित कामे पूिि
झालेली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िासन

ननिियाप्रमािे

सदरील

कामाींचे

समवती

यींरिेमाफित मुल्यमापन होिे आवश्यक आहे काय,

मल्
ु यमापन

व

रयस्त

(३) असल्यास, मुल्यमापन करण्यासींबींधी वारीं वार ववनींती करुनही मुल्यमापन न करण्याचे
कारिे काय आहे त,

(४) असल्यास, वेळोवेळी परव्यवहार करुन दे खील मुल्यमापन करण्यास ददरीं गाई करिाऱ्या
अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३)

उस्मानाबाद

जिल्हयात

िलयक
ु त

शिवार

अशभयान

सन

२०१५-१६

मधील

गाव

आराखड्यातील एकूि २१०२५ कामे १०० % पूिि झाली आहे त. या सवि १०० % कामाींची
रयस्थ सींस्थेमाफित तपासिी व समवती मूल्यमापन करण्यात आले आहे .

तसेच सन २०१६-१७ मध्ये गाव आराखड्यातील १६७९५ कामापैकी १६६९५ कामे पूिि

झालेली आहे त. पूिि झालेल्या कामापैकी ७५.८१ % (१२६५६) कामाींची तपासिी रयस्थ

सींस्थाींमाफित करण्यात आली असन
ू ८४.८३% (१४१८३) इतकया कामाींचे समवती मल्
ू याींकन पि
ू ि
करण्यात आले आहे . उविररत कामाींची तपासिी व मूल्याींकनाचे काम सुरू आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४३२ (22)

मौिे िुऱ्हा (ता.ररसोड, जि.वाशशम) येथे एिा वानराला ठार
मारल्याचा जव्हडीओ धचत्रण िेल्याबाबत

(२८)

१०८४३१ (०७-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ु नर),

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) मौिे कुऱ्हा, (ता.ररसोड, जि.वाशिम) येथे काही व्यकतीींनी एका वानराला ननघि
ुि पिे काठीने
बेदम

मारुन

त्याला

झाडाला

ल्कवन
ू

ठार

मारल्याचा

जव्हडीओ

धचरि

करुन

ते

प्रसारमाध्यमाींवर ्ाकल्याची बाब उघड झाल्यानींतर, हे कृत्य करिाऱ्या नतघाींना वन ववभागाने
ताब्यात घेतल्याची बाब ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदििनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकाराबाबत सामान्य िनतेत प्रिोभ ननमािि होऊन हे कृत्य करिाऱ्या पवन

बाींगर व अन्य व्यकतीींववरुध्द वन्यिीव (सींरिि) ककीं वा अन्य कायद्यानुसार तातडीने कारवाई
करण्यात यावी अिी होत असलेली मागिी लिात घेऊन, वन ववभागाने या व्यकतीींववरुध्द
कोित्या कलमाखाली गन्
ु हा नोंदवन
ू त्याींचेववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सदर दोषी व्यकतीींववरुध्द तातडीने कारवाई करण्यात आली नसल्यास,
कारवाईस हे तूत: ववलींब करिाऱ्या वन ववभागाच्या सींबींधीत बेिबाबदार अधधकाऱ्याींववरोधात
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) उपरोकत प्रकरिी आरोपीींववरुध्द भारतीय वन्यिीव (सींरिि) अधधननयम, १९७२ चे
कलम २ (१६), ९, २६ (४), ३९ (१) (ड), ३९ (३) (क) R/W ५१, तसेच भारतीय दीं डसींदहता
१८६० चे कलम ४२८, ४२९ व Prevention of Cruelty to Animals Act–१९६० चे कलम ३,
९ R/W १८ अन्वये गुन्हा नोंदवन
ू ददनाींक १७.१२.२०१७ रोिी श्री.पवन कडुिी बाींगर व इतर
दोघाींना अ्क करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुलुांड (मुांबई) पूवेिडील ियहहांद िॉलनी पररसरातील बाबुवाडी व नानेपाडा भागात
बबबटयाच्या हल्ल्यात ५ व्यक्ती िखमी झाल्याबाबत

(२९)

१०८६२० (३१-०३-२०१८).

श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड),

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),
श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाध गायिवाड
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत झनि (ररसोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी),
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
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श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हर्धवधधन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),
प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपरू ), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपरू ी) :

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मुलुींड (मुींबई) पूवेकडील ियदहींद कॉलनी पररसरातील बाबुवाडी व नानेपाडा भागात पहा्े ५
वा.एका त्रबब्याने ववववध व्यकतीवर व काही घराींमध्ये घुसून केलेल्या हल्ल्यात ५ व्यकती

िखमी झाल्याची बाब ददनाींक १३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदििनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पहा्े पाच ते दप
ु ारी एक या सात ते आठ तासाींत त्रबब्याने केलेल्या हल्ल्यात

ककमान ५ ते ६ नागररक िखमी झाले असून या िखमीींवर ववववध रुग्िालयात केलेले उपचार,

त्याचा वैद्यकीय खचि तसेच नागररकाींच्या घराचे व अन्य वस्तच
ूीं े झालेले नक
ु सान, ही सवि
नुकसान भरपाई व औषधोपचाराचा खचि िासनाने पींचनामे करुन सींबींधीत नागररकाींना ददला
आहे काय,

(३) नसल्यास, केंद्र व राज्य िासनाच्या प्रचशलत नवीन ननयमानस
ु ार सींबींधीत सवि नागररकाींना

नुकसान भरपाई तातडीने मींिूर करुन न दे िाऱ्या वन ववभागाच्या सींबींधीत अधधकाऱ्याींववरुध्द
कोिती कारवाई करण्यात केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) व (२) ठािे वनववभागातील मुलुींड (मुींबई)
पूवेकडील ियदहींद कॉलनी पररसरातील बाबूवाडी व नानेपाडा भागात पहा्े ५ वािता एका
त्रबब्याने ववववध व्यकती व घराींमध्ये घुसून केलेल्या हल्ल्यात ६ व्यकती िखमी झाल्याची

बाब दद. १३ िानेवारी, २०१८ रोिी ननदििनास आली आहे . प्रस्तत
ु प्रकरिी हल्ल्यातील सवि
ककरकोळ िखमी व्यकतीींना िासन ननिियातील तरतद
ु ी नस
ु ार प्रत्येकी रककम रु.१५०००/आधथिक सहाय्य दे ण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे िवठा (ता.सावनेर, जि.नागपूर) येथील खापा
वनपरीक्षेत्रातील अवैध वक्ष
ृ तोड

(३०)

१०८६६२ (०७-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) मौिे कवठा (ता.सावनेर, जि.नागपूर) येथील खापा वनपरीिेरातील, झड
ु पी िींगल, खसरा
नीं. ३२२, आरािी १०० एकरातील झाडे, रोहि, चार, ्ें भि
ुि , धावडा इत्यादी प्रकारच्या झाडाची
कींरा्दारािी

सींगनमत

करून

सहा.

वनसींरिक,

नागपरू

याींच्या

सहकायािने

अधधकारी
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कमिचाऱ्याींनी सम
ु ारे २५०० झाडाची अवैध तोड केल्याचे व सदर प्रकरिी मुख्य सुरधार सहा.

वनसींरिक याींना ननलींत्रबत न करता कननषठ दिािचे सावनेर खापा येथील वनपरीिेर अधधकारी,
सहायक वनपरीिेर अधधकारी व वनपाल याींनाच ननलींत्रबत केल्याने कारवाई सींियास्पद
असल्याची लेखी तक्रार लोकप्रनतननधीनी मा.वने मींरी, अणखल भारतीय परकार सींघ, नागपरु व
प्रधान मुख्य वनसींरिि, नागपुर याींना ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, २५०० झाडाची अवैध तोड केल्याप्रकरिी मुख्य सुरधार सहायक वनसींरिक,
नागपरू याींचेववरूद्ध िासनाने चौकिी केलेली आहे काय व चौकिीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकिीनस
ु ार दोषी अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने २५०० झाडाच्या अवैध तोड

प्रकरिी झालेल्या वनसींपदे च्या नक
ु सान भरपाईची वसुली याींच्या वेतनातून केली आहे काय वा
करण्यात येिार आहे,

(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०५-२०१८) : (१) प्रश्नातील नमूद स्वरुपाची दद.२०.९.२०१७ अन्वये
तक्रार मख्
ु य वनसींरिक (प्रादे शिक) नागपूर याींना प्राप्त झाली आहे .

(२), (३) व (४) माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये नागपूर वनववभागातील खापा वनपररिेरात मौिे

कवठा अींतगित सव्हे क्र.३२२ मध्ये भारतीय वन अधधननयम, १९२७ कलम ४ अींतगित
अधधसुधचत िेरात (मुळत: झड
ु पी िींगल िेर) अवैध वि
ृ तोड झाल्याबाबतचे प्रकरि ननदििनास
आले होते. त्याअनुषींगाने माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये केलेल्या चौकिीनुसार २५०० झाडाींची अवैध

वि
ृ तोड झाली नसून ६७६ वि
ृ ाींची अवैध तोड झाल्याचे ननदििनास आले. श्री.ववनायक एस

उमाळे , सहाय्यक वनसींरिक हे सध्या उपववभागीय वन अधधकारी म्हिून कायिरत आहे त. या
प्रकरिी श्री.ववनायक एस उमाळे , सहाय्यक वनसींरिक याींचा या वि
ृ तोडीबाबत प्रत्यि ककीं वा

अप्रत्यि सहभाग असल्याचे ननदििनास आले नसून त्याींनी उकत अवैध वि
ृ तोड प्रकरिी

चौकिी करुन एकूि ८ इसमाींना अ्क करुन मा.न्यायालयात प्रस्तुत केले आहे. या प्रकरिी
सींबींधधत वनपररिेर अधधकारी, खापा याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असून त्याींचेववरुध्द
शिस्तभींग ववषयक कारवाई सरु
ु करण्यात आली आहे . प्रकरिातील सींबींधधत

२ वनरिक व १

वनमिूर याींनी वनसींरििाकडे दल
ि केल्याचे ननदििनास आल्यामुळे त्याींना ननलींत्रबत करुन
ु ि
त्याींचेववरुध्द शिस्तभींग ववषयक कारवाई सुरु करण्यात येत आहे.
___________

पाटण (जि.सातारा) तालक्
ु यातील स्याद्री व्यार प प्रिल्पात अनधधिृत उभारलेल्या पवनचक्िी
व ररसोटध याांचेिडून वसूल िरण्यात आलेल्या दां डाच्या रक्िमेच्या ववनीयोगाबाबत

(३१)

१०८७७८ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) पा्ि (जि.सातारा) तालुकयातील स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कायििेरात अनाधधकृत

उभारण्यात आलेल्या पवनचककी व ररसो्ि याींचेकडून दीं ड स्वरुपातील बहूताींिी रककम वसल
ू
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करण्यात आली आहे तर अिुनही सदरच्या दीं डाची थोडीफार रककम वसूल करिे बाकी आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दीं डाव्यनतररकतही पा्ि तालुकयातील पवनचककी कींपन्या व ररसो्ि

मालकाींकडून स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने काही रककमा वसल
ू केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास वसल
ू केलेल्या दीं डाच्या रककमेचा ववनीयोग करताना काही मागिदििक तत्वे
तयार करण्यात आली असून या मागिदििक तत्वानुसारच सदरच्या रककमेचा या प्रकल्पाने
ववनीयोग केला आहे वा कसे याचा थोडकयात सववस्तर तपिील काय आहे ,

(४) असल्यास, या स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात अनधधकृत असिारी ९ ररसो्ि तसेच २१५
पवनचककी ्या व्यनतरीकत नव्याने घडलेली बाींधकाम तसेच उभारलेल्या पवनचककया
याींच्याकडून या प्रकल्पाने दीं ड वसल
ू केला आहे काय,

(५) नसल्यास पुवीच्या दीं डातील रककम वसल
ू करण्यात तसेच नव्याने बाींधण्यात आलेल्या

बाींधकामाचे व पवनचककयाकडून दीं ड वसूल करिेबाबत राज्य िासनाने कोिता ननििय घेतला
आहे त्याचे थोडकयात स्वरुप काय आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०५-२०१८) : (१) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे िाप्रमािे व केंद्रीय
सिकतता सशमती याींचे शिफारिीनस
ु ार कोयना अभयारण्यातील ववववध पवन चककया, ररसॉ्ि चे

प्रकल्प यींरिाींना नकत वतिमान मुल्य (N.P.V.) ची रककम स्याद्री व्याघ्र राखीव िेराचे
व्याघ्र सींवधिन प्रनतषठािकडे िमा करावयाची आहे . सद्यजस्थतीत ६० पैकी ५२ प्रकल्प यींरिाींनी
रु.२९.५५ को्ी पैकी रु.२८.१० को्ी इतकी रककम स्याद्री व्याघ्र सींवधिन प्रनतषठािकडे िमा
केलेली आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदे िाप्रमािे व केंद्रीय सिकतता सशमती याींचे शिफारिीनुसार
नकत वतिमान मुल्य (N.P.V.) ची रककम स्याद्री व्याघ्र राखीव िेराचे व्याघ्र सींवधिन
प्रनतषठािकडे िमा करुन, स्याद्री व्याघ्र राखीव िेराचे सींवधिन, सींरिि व मानव-वन्यिीव
सींघषि कमी करण्यासाठी त्याचा ववननयोग करण्यात येत आहे .
(४) सहयाद्री व्याघ्र राखीव िेराींतगित कोयना अभयारण्यात अनधधकृत २०६ पवन चककया व ९
ररसॉ्ि च्या बाींधकामाव्यनतररकत नव्याने पवन चककया / ररसॉ्ि उभारण्यात आलेले नाही.

तथावप, नव्याने ननवासी बाींधकामे करण्यात आली आहे . सदर बाींधकामाबाबत सींबींधधताींवर गुन्हे
दाखल करण्यात आले आहे.

(५) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे िाप्रमािे व केंद्रीय सिकतता सशमती याींचे शिफारिीनस
ु ार
नकत वतिमान मुल्य (N.P.V.) न भरिाऱ्या पवनचककया व ररसॉ्ि बींद करण्यात आले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४३२ (26)

साांगली जिल्हयातील िलयुक्त शशवार अशभयानाांतगधत िामाांबाबत
(३२)

१०८९९१ (०७-०४-२०१८).

(तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
काय :-

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्रीमती सुमन पाटील

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) साींगली जिल्हयात ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ३१ डडसेंबर, २०१७ पयंत िलयक
ु त शिवार
अशभयानाींतगित ककती कामे हाती घेण्यात आली होती,

(२) असल्यास, त्यापैकी िलयुकत शिवार योिनेची ककती कामे पूिि करण्यात आली आहे त,
(३) असल्यास, त्यावर आतापयंत ककती खचि करण्यात आला आहे ,

(४) असल्यास, िलयुकत शिवार अशभयानाींतगित जिल्हयात ककती हे क्र िेर शसींचनाखाली
आले आहे ?

प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) साींगली जिल्हयात दद.०१ िानेवारी, २०१७ ते ३१ डडसेंबर,
२०१७ पयंत िलयुकत शिवार अींतगित ५०१८ कामे हाती घेण्यात आली होती.

(२) िलयक
ु त शिवार योिनेची या कालावधीत एकूि ४६३३ कामे पि
ू ि झाली आहे त.
(३) आतापयंत रू.८२.४० को्ी खचि करण्यात आला आहे .

(४) िलयुकत शिवार अशभयान अींतगित झालेल्या कामाींमळ
ु े अींदािे ९३६०.२९ हे क्र िेर
शसींचनाखाली आले आहे .

___________
घाटबोरी (ता.मेहिर, जि.बुलढाणा) वनपररक्षेत्रातील वन ववभागाच्या तनांबा बबट मधील मळी
शशवारात बबबळया, रोही मत
ृ अवस्थेत आढळल्याबाबत

(३३)

१०९४९२ (३१-०३-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्बोरी (ता.मेहकर, जि.बुलढािा) वनपररिेरातील वन ववभागाच्या ननींबा त्रब् मधील मळी

शिवारात ग् नीं.१०५ मधील िेतात ददनाींक १६ िल
ु ,ै २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास त्रबबळया,

रोही मत
ु असलेली चौकिी पि
ू ि
ृ अवस्थेत आढळल्याप्रकरिी वररषठ अधधकाऱ्याींमाफित सरु
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोिती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

ददनाींक १६.०७.२०१७ रोिी ननींबा त्रब्ातील मळी शिवारात त्रबब् व रोही मत
ृ अवस्थेत

आढळून आले. त्रबब् व रोही याींचा मत्ृ यू मळी शिवाराच्या नाल्यातील पाण्यामध्ये ववद्युत

वव.स. ४३२ (27)
प्रवाह सोडल्यामुळे झाला आहे . प्रस्तुत प्रकरिी श्री.सुरेि प्रल्हाद लोखींडे व श्री.ककिोर आश्रु

गाढवे या दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असुन सदर प्रकरि न्यायप्रववषठ करण्यात
आले आहे.

(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

लोणार (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील दे ऊळगाव िांु डपाळ शशवारात एिा शेतिऱ्याांच्या
िनावराांवर बबबटयाने हल्ला िरुन ठार िेल्याची घटना

(३४)

१०९४९९ (०७-०४-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोिार (जि.बल
ु ढािा) तालक
ु यातील दे ऊळगाव कींु डपाळ शिवारात एका िेतकऱ्याींच्या
िनावराींवर त्रबबट्याने हल्ला करुन ठार केल्याची घ्ना ददनाींक १३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरिाची चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार िेतकऱ्याींच्या कु्ूींत्रबयाींना नुकसान भरपाई दे ण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) श्री.श्रीराम ववषिु उरदख
ु े, रा.दे ऊगाव कींु डपाळ
याींच्या मालकीचे पाळीव प्राण्यावर ददनाींक १३.०१.२०१८ रोिी त्रबब् या वन्यप्राण्याने हल्ला
करुन ठार केल्याची घ्ना ननदििनास आली आहे .
(२) व (३) उपरोकत प्रकरिी सींबधीं धत व्यकतीस प्रचशलत िासन ननिियातील तरतद
ु ीनस
ु ार रु.
१५,०००/- नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

इगतपरू ी (जि.नाशशि) तालक्
ु यातील नाांदगाव-अस्वली येथे रस्त्याांवरुन िाणाऱ्या प्रवाश्याांवर
बबबटयाने हल्ला िेल्याबाबत

(३५)

१०९५२७ (०७-०४-२०१८).

श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाध गायिवाड
(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे
(पांढरपूर), श्री.हर्धवधधन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय वने मांत्री

इगतपूरी (जि.नाशिक) तालक
ु याच्या पूवि भागात अस्वली स््े िन पररसरात नाींदगाव-

अस्वली रस्त्यावरुन प्रवास करिाऱ्या ज्ञानेश्वर िमदाडे व ककसन िमदडे, रा.आवळी,

(ता.इगतपूरी) याींच्यावर त्रबब्याने हल्ला केल्याचे ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास ननदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३२ (28)
(२) असल्यास, या पररसरात त्रबब्याींच्या हल्ल्यामुळे रामामस्थाींमध्ये शभतीचे वातावरि ननमािि
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्रबब्े पकडण्याबाबत व नुकसानरामस्ताींना भरपाई दे ण्याबाबत िासनाने कोिती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) ददनाींक ०७.०१.२०१८ रोिी मौिे नाींदगाव शिवारात

असलेल्या दारिा नददवरील पल
ु ािवळून श्री. ज्ञानेश्वर िमदाडे व श्री. ककसन िमदाडे मो्र
सायकलने िात असताना रस्ता ओलाींडण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या त्रबबट्यासोबत

धडक

झाली असल्याचे ननदििनास आले आहे . धडक बसताच सदर त्रबब् रस्ता ओलाींडून िींगलात
ननघून गेला. धडक बसल्याने सदर दोन्ही व्यकती खाली पडल्यामळ
ु े ककरकोळ िखमी झालेले
आहे त.

(२) व (३) हे खरे नाही.
उपरोकत प्रकरिी दोन्ही िखमी व्यकतीींना उपरचारासाठी जिल्हा रुग्िालय, नाशिक येथे
दाखल करण्यात आलेले असून त्याींनी कोित्याही नुकसान भरपाईची मागिी केलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर जिल्हयातील िलयुक्त शशवार योिनेंतगंत शसमेंट
बांधाऱ्याच्या िामाांसाठी िेलेली तनधीची मागणी

(३६)

११०५३१ (०४-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्हयातील िलयक
ु त शिवार योिनेंतगंत सन २०१६-२०१७ मध्ये िलसींधारि
ववभागाने शसमें् बींधाऱ्याच्या कामाींसाठी १२ को्ी ९६ लाख रुपयाींची मागिी जिल्हाधधकारी,
सोलापूर याींचक
े डे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत कामासाठी ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, त्यामागील सविसाधारि कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) मद
ृ व िलसींधारि ववभाग िासन ननििय दद.७/६/२०१७ नूसार सोलापूर जिल्हयातील
िलयुकत शिवार अशभयानाकररता रू.२५.१७ को्ी ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
त्यानूसार जिल्हास्तरावरून सन २०१६-१७ मधील पूिि झालेल्या व प्रगतीपथावरील कामाींची

दे यके अदा करण्यासाठी कायिकारी अशभयींता, लघु शसींचन (िलसींधारि) ववभाग, सोलापरू याींना
रू.१३.१० को्ी ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४३२ (29)
पैनगांगा (जि.यवतमाळ) अभयारण्यातील रस्त्यासाठी तनधी शमळणेबाबत
(३७)

११०५४५ (१०-०४-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पैनगींगा (जि.यवतमाळ) अभयारण्यातील रस्त्यासाठी वविेष बाब म्हिून ननधी शमळिेबाबत

ददनाींक ८ ऑगस््, २०१७ रोिी सधचव (वने) याींच्या अध्यितेखाली झालेल्या बैठकीत
कोिकोित्या बाबीसींदभाित चचाि करण्यात आली आहे ,
(२) असल्यास, या बैठकीत कोिकोिते ननििय घेण्यात आले आहे,
(३) असल्यास, त्याींचे थोडकयात स्वरुप काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) पैनगींगा अभयारण्यातील नागररकाींना

तालुकयाच्या दठकािी येण्यासाठी रस्त्याची सोय नसल्यामळ
ु े नागररकाींना तसेच रुग्िाींना
तालुकयाला उपचारासाठी येण्यासाठी अभयारण्यातील अजस्तत्वात असलेल्या रस्त्याींची दरू
ु स्ती व

या कामाकररता ननधी शमळिेबाबत ददनाींक ८ ऑगस््, २०१७ रोिी सधचव (वने) याींच्या
अध्यितेखाली बैठकीत चचाि करण्यात आली.
पैनगींगा

अभयारण्यामध्ये

अजस्तत्वात

असलेल्या

डाींबरी

रस्त्याचे

डाींबरीकरि

हे

सावििननक बाींधकाम ववभागामाफित करण्यात येत असल्यामळ
ु े सावििननक बाींधकाम ववभागाने
अभयारण्यातील अजस्तत्वात असलेल्या डाींबरी रस्त्याचे दरू
ु स्ती/डाींबरीकरि तसेच कच्चा
रस्त्याींची दरू
ु स्ती करण्याबाबत ववदहत प्रपरात प्रस्ताव तयार करुन ववभागीय वन अधधकारी
(वन्यिीव), पाींढरकवडा याींचेकडे सादर करिे. तसेच ववभागीय वन अधधकारी (वन्यिीव),
पाींढरकवडा याींनी उकत प्रकरिी अजस्तत्वात असलेल्या रस्ता दरू
ु स्तीचे प्रस्तावाबाबत ववदहत

मुदतीत प्रस्ताव मान्यतेबाबत ननयमानुसार कायिवाही करण्याचे ननदे ि दे ण्यात आले. पैनगींगा
अ्यारण्यातील रस्त्याचे दरू
ु स्तीकररता लागिारा ननधीच्या अनष
ु ींगाने सावििननक बाींधकाम
ववभागाला त्याींचे अथिसींकल्पामध्ये तरतूद करण्याचे ननदे ि दे ण्यात आले.
___________

नाांदेड जिल्हयातील तामसा िांगलातील कफरत्या भरारी पथिाबाबत
(३८)

११०५४६ (३१-०३-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड जिल्हयातील तामसा िींगलातील राखीव वनाचे रिि व्हावे, अवैधररत्या होिारी
िींगलतोड थाींबवून लाकूड तस्कराींवर आळा बसावा, वन खात्याच्या ववनापरवानगीने चालू
असलेल्या लाकडाच्या गैरव्यवहार थाींबवण्यासाठी वन खात्याला एक ववशिष् कफरत्या भरारी
पथकाची िोड दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोकत कफरते भरारी पथकाने गेल्या दोन वषाित एकही कारवाई केली
नसल्याचे नुकतेच माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदििनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. ४३२ (30)
(३) असल्यास, वन खात्याने कफरते भरारी पथकाची ननशमिती करण्यामागची कारिे काय आहे त
तसेच याबाबत िासनाने पाहिी करुन चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) तदनुसार िासन स्तरावर कोिती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

तामसा वनिेरात कफरते पथक, भोकर याींनी मागील २ वषाित केलेल्या कारवाईचा
तपशिल खालीलप्रमािे आहे .
अ.क्र.

वषि

नोंदवलेली वनगुन्हे

वि
ृ तोड

ककीं मत (रु.)

१

२०१६-१७

७/२०१६

२

२०१६-१७

२०/२०१६

०.४५८

२२

१६५४

०.२५६

१०

७७४

३

२०१७-१८

४

२०१७-१८

२५/२०१७

०.६९२

२४

१४८२

२३/२०१७

०.८१३

२३

२७९१

(गुन्हा क्रमाींक)

चोर्ी तु् उघडकीस
आलेल्या बड
ु ाच्या

आधारे अींदािे घनमी्र

सींख्या

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िलयुक्त शशवार योिनेतांगत
ध मातीच्या िामासाठी मिूर उपलब्ध होत नसल्याने शासनाने
िलसमध्
ु िेल्याबाबत
ृ दी यांत्रसामग्री व्याि अथधसहाय योिना सरु

(३९)

११०६९१

(०४-०४-२०१८).

डॉ.सुजित

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िलयुकत शिवार योिनेतींगत
ि मातीच्या कामासाठी मिूर उपलब्ध होत नसल्याने िासनाने

िलसमध्
ृ दी यींरसामरामी व्याि अथिसहाय योिना माहे िानेवारी, २०१८ पासून सुरु केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेअींतगित कोिकोित्या सींस्थाना किि उपलब्ध करुन दे ण्यात ये िार
आहे ,
(३) असल्यास, कोल्हापूर जिल्हयात या योिनेअत
ीं गित ककती अिि दाखल झाले व ककती
सींस्थाींना किि उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे ?

प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२) सदर योिनेंतगित िासनाकडून किि उपलब्ध करून दे ण्यात येिार नसन
ू पार अििदाराींना
ववत्तीय सींस्थेने उत्खनन यींरसामराम
ु ी खरे दी करीता किि मींिूर केल्यास या किािवरील कमाल

व्याि परतावा रू.५.९० लाख िासनाद्वारे उपलब्ध करून दे ण्यात येिार आहे . मद
ृ व
िलसींधारि ववभाग िासन ननििय दद.२/१/२०१८ अन्वये खालील घ्काींना योिनेप्रमािे

वव.स. ४३२ (31)
किािवरील व्यािाचा लाभ मींिूर करण्यात येिार आहे : १) सुशििीत बेरोिगार, २) िेतकरी
उत्पादक, ३) बेरोिगाराींची सहकारी सींस्था, ४) नोंदिीकृत ग्िेती व ५) ववववध कायिकारी
सहकारी सींस्था.

(३) कोल्हापरू जिल्हयात सदर योिनेंतगित एकूि २७३ अिि प्राप्त झाले आहे त. प्राप्त अिांवर
िासन ननिियानूसार ववत्तीय सींस्थाकडून मींिूर करण्यात आलेल्या अिांचे कागदपराींची िाननी
सुरू आहे .

___________
औरां गाबाद जिल्हयातील िायगाव पररसरातील धनगरपट्टी

(४०)

शशवारात बबबटयाच्या हल्ल्यात शेळयाांचा झालेला मत्ृ यू

११०७२० (१०-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील कायगाव पररसरातील धनगरपट्टी शिवारात एका त्रबब्याच्या
हल्ल्यात ३ िेळया मत
ृ झाल्याची घ्ना ददनाींक २५ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
ननदििनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वनववभागाच्या दल
ि ामुळे रामामस्थाींमध्ये भीतीचे वातावरि ननमािि झाले आहे ,
ु ि
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने सदर त्रबब्याला पकडण्यासोबतच त्याच्या हल्ल्यात मत
ृ पावलेल्या

पिध
ु नाच्या मालकाींना तातडीने नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत कोिती कायिवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) वैिापूर वनिेराींतगित वाडगाव ता. गींगापुर
पररसरात ददनाींक १४.११.२०१७ रोिी श्री. कादर रज्िाक पठाि याींच्या मालकीच्या दोन िेळ्या
व एक बोकड, तडस या वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात ठार झाल्याचे ननदििनास आले आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

उपरोकत प्रकरिामध्ये सींबींधधत नुकसान रामस्त व्यकतीस प्रचशलत िासन ननिियातील

तरतद
ू ीनस
ु ार रु. १५,०००/- नक
ु सान भरपाई अदा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राळे गाांव (जि.यवतमाळ) तालुक्यात नरभक्षि वाघाांनी ९ व्यक्तीांचा बळी घेतल्याबाबत
(४१)

११२५९७ (१०-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

वव.स. ४३२ (32)
(१) राळे गाींव (जि.यवतमाळ) तालुकयातील १८ गावामध्ये िवळपास वषिभरापासुन नरभिक

वाघाने ९ व्यकतीींचा बळी घेतल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
ननदििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नरभिक वाघाला िेरबींद करण्यासाठी िासनाने कोिती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

राळे गाव तालक
ु यातील पाींढरकवडा प्रादे शिक वन ववभाग व वन ववकास महामींडाळाच्या

कायििेरामध्ये माहे िून, २०१६ ते ९ डडसेंबर, २०१७ पयंत ९ व्यकतीींचा वाघाच्या हल्ल्यात

मत्ृ यू झालेला आहे. सदर सवि प्रकरिातील मत
व्यकतीच्या वारसाींना प्रचशलत िासन
ृ
ननिियानुसार रु.८ लि अथिसहाय्य अदा करण्यात आलेले आहे .

(२) नरभिक वाघाला िेरबींद करण्यासाठी पढ
ु ीलप्रमािे कायिवाही करण्यात येत आहे .

१. नरभिक वाघाला िेरबींद करण्याकररता वन्यिीव तज्ञ, पिुवैज्ञककय अधधकारी, वविेष

व्याघ्र सींरिि दल व वन ववभागाचे अधधकारी/कमिचारी याींची वविेष कृती दल गठीत करण्यात
आले आहे.

२. यवतमाळ व मोहदा पररिेरातील एफडीसीएम शल. चे िींगल िेरामध्ये वाघाचा वावर
असलेल्या

भागात रॅ प कॅमेरे, रॅ प केि लावण्यात आले आहे .

३. मौिा सरा्ी, लोिी, बोरा्ी, व सावरखेडा या सींवेदनशिल गावामधून रामामस्थाींच्या

मदतीने वाघाची हालचाली ची मादहती घेिे व वाघाची हालचाली द्पिे व त्याप्रमािे अधधकारी
व

कमिचारी

याींना

वाघाच्या

हालचालीची

मादहती

पुरवविे

तसेच

वनिेर

आणि

िेती

शसमेलगतच्या प्रभावतीत िेरात गस्त करण्यात येत आहे .

४. सींवेदिील िेरामध्ये वविेष पथके तयार करण्यात आली असन
ू त्याींच्यामाफित ददवस

रार गस्त करण्यात येते. तसेच सदर वाघाींना िेरबींद करण्याकरीता हत्तीची मदतसुध्दा घेण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हटटवी (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) शहरात बबबटयाचा आऊटलेटमध्ये मत
ृ दे ह
आढळल्याप्रिरणी नेमलेल्या वन ववभागाच्या चौिशी पथिाचा अहवाल

(४२)

११२७४६ (३१-०३-२०१८).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) द््वी िहरात (ता.लोिार, जि.बल
ु ढािा) दोन वषे वयाच्या त्रबब्याचा आऊ्ले्मध्ये

ददनाींक २० िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मत
ृ दे ह आढळल्याप्रकरिी नेमलेल्या वन
ववभागाच्या चौकिी पथकाने अहवाल िासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अहवालात काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, अहवालानस
ु ार कोिती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) ददनाींक १९.०७.२०१७ रोिी बल
ु ढािा

वनववभागाींतगित मेहकर वनपररिेरातील खािगी सवे क्र.४३४ मध्ये द््वी धरिाच्या उिव्या
कालव्यात असलेल्या ववहीरीमध्ये १ त्रबब्ा मत
ृ अवस्थेत आढळून आला आहे .
प्रस्तुत

प्रकरिी

वनगुन्हा

नोंदववण्यात

आला

असन
ू

िवववच्िे दन

अहवालानुसार

त्रबबट्याचा मत्ृ यु िेन हॅमरे िने झाला आहे . त्रबबट्याचे आवश्यक अींग (व्हीसेरा) पढ
ु ील

तपासाकररता उपसींचालक, प्रादे शिक न्यायसहाय्यक वैज्ञाननक प्रयोगिाळा, औरीं गाबाद येथे
पाठववण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सूलतानपूर (जि.बुलढाणा) पररसरात िलयुक्त शशवार योिनेअांतगधत सुरु
असलेल्या दोन बांधाऱ्याांची िामे गैरप्रिार झाल्याने बांद असल्याबाबत

(४३)

११२९०३ (१०-०४-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सल
ीं गित सुरु असलेल्या दोन
ू तानपूर (जि.बल
ु ढािा) पररसरात िलयुकत शिवार योिनेअत
बींधा-याींची

कामे

गैरप्रकार

झाल्याच्या

कारिाने

माहे

िानेवारी,

२०१८

मध्ये

वा

त्या

दरम्यान बींद पाडली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
प्रा. राम शशांदे (२८-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२)

याबाबत

तत्काशलन

कायिकारी

अशभयींता,

जि.प.शसींचन

ववभाग,

बुलढािा

याींनी

तक्रारदारासमवेत बींधाऱ्याींची पाहिी केलेली आहे. त्यानूसार सदर कामे अींदािपरकाप्रमािे योग्य
असून त्यादठकािी गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोरपना (जि.चांद्रपूर) तालुक्यात आहदवासी बहुल शेतिऱ्याांचे िांगली प्राण्यामुळे
शेतीचे नुिसान झाल्याने शेतिऱ्याांना भरपाई दे ण्याबाबत
(४४)

११३०१९ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील
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(१) कोरपना तालक
ु ा (जि.चींद्रपूर) आददवासी बहुल असून बहुताींि आददवासी िेतकरी गोरगरीब
असून िींगलाच्या पायर्थयािी िेती असल्यामुळे येथे िींगली प्राण्यामुळे िेतीचे नक
ु सान होत
असल्याने िेतीच्या नक
ु सानीचे पैसे त्वररत दे ण्याची मागिी स्थाननक पदाधधकारी याींनी

मा.मख्
ु यमींरी, मा.वने मींरी याींच्याकडे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी
ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार िासनाने आतापयित कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) कोरपना तालुकयात िून, २०१७ ते एवप्रल, २०१८ या कालावधीत वन्यप्राण्याींव्दारे िेतपीक

नुकसानीच्या ६४४ प्रकरिे ननदििनास आली असन
ू प्रचशलत िासन ननिियातील तरतुदीनुसार
सींबींधधताींना रु. १९.४५,२९६ /- इतके अथिसहाय्य अदा करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद जिल्हयात िलयक्
ु त शशवार योिनेच्या िामात झालेला गैरव्यवहार
(४५)

११३५२३

(१०-०४-२०१८).

श्री.अतल
ु

सावे

(औरां गाबाद

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव
ू )ध :

सन्माननीय

(१) औरीं गाबाद जिल््यात सन २०१६–१७ मध्ये िलयुकत शिवार योिनेतून ननवडलेल्या
गावातील दरु
ु स्तीचे कामाींचे ३ लाख रुपये कमी करून सहकारी सींस्थाींना ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर १५० कामाींचे २०० तुकडे करून १९० कामे मिूर सहकारी सींस्थाना व १०
कामे सुशिक्षित बेरोिगार अशभयींत्याींना दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये दरू
ु स्ती आणि शसमें् बींधाऱ्याींसाठी २५ को्ी ४१ लाख
रुपये पूिि झालेल्या कामासाठी वापरण्यासाठी आदे ि असताना सदर रुपये सन २०१५ -१६
मध्ये केलेल्या कामासाठी वापरण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय त्यानस
ु ार दोषीींवर कारवाई
करण्याबाबत कोिती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
िलयुकत शिवार आराखडा सन २०१६-१७ अींतगित २११ दरू
ु स्ती कामाींना प्रिासककय

मान्यता शमळाली असून त्यापैकी ३२ कामे ई-ननववदा पद्धतीने झाली आहे त. २११ कामापैकी ६
कामे दरु
ु स्ती मळ
ु े रद्द केली असन
ू १० कामे सशु िक्षित बेरोिगार अशभयींत्याींना दे ण्यात आली
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आहे त. उविररत १६३ कामे जिल्हा उप ननबींधक याींचे शिफारिीनस
ू ार मिुर सहकारी सींस्थेस
दे ण्यात आली आहे त.

(३) अींित: खरे आहे.
िलयक
ु त शिवार अशभयान सन २०१६-१७ मध्ये िासनाने उपलब्ध करून ददलेल्या

रू.२५.४१ को्ी ननधीमधून रू.९.६३ को्ी ननधी िलयुकत शिवार अशभयान सन २०१५-१६ साठी
ननवडण्यात आलेल्या गावातील कामाींसाठी खचि केलेला आहे .

(४) प्रस्तुत प्रकरिी मा.लोकप्रनतननधी याींचे तक्रारीच्या अनुषींगाने मुख्य अशभयींता, लघुशसींचन
(िलसींधारि) पि
ु े याींना चौकिी करून अहवाल सादर करिेबाबत कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सातारा जिल्हयात िलयुक्त शशवार योिनेंतगधत शसमेंट बांधाऱ्याची
िामे तनिृष्ट्ट दिाधचे िेल्याबाबत

(४६)

११३७४४ (१०-०४-२०१८).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
प्रा.वर्ाध गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सातारा जिल्हयात ठे केदार व अधधकारी हे सींगनमताने आधथिक गैरव्यवहार करीत
असल्याने कृषी ववभागाकडून िलयक
ु त शिवार योिनेंतगित करावयाची शसमें् बींधाऱ्याची कामे
ननकृष् दिािची होत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, िावळी (जि.सातारा) तालुकयात गेल्यावषी पदहल्याच पावसात ननकृष् काम

झालेले शसमें् बींधारे वाहून गेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िासनाने सींपूिि सातारा जिल्हयातील िलयुकत शिवार योिनेअींतगित बाींधण्यात
येिाऱ्या शसमें् बींधा-याींचे स्रकचरल ऑडड् करुन दोषी ठे केदार व सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर
कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शशवरे (ता.पारोळा, जि.िळगाांव) येथे जिल्हा पररर्दे च्या शसांचन ववभागाांतगधत
िलयक्
ु त शशवार योिनें तगधत शसमेंट नाला बाांधण्याबाबत
(४७)

११३९२४ (०४-०४-२०१८).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) शिवरे (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) येथे जिल्हा पररषदे च्या शसींचन ववभागाींतगित िलयुकत
शिवार योिनें तगित शसमें् नाला बाींध मींिूर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नाला बाींधाचे कामासींदभाित िेतकऱ्याने सींबधीं धताकडे तक्रार विा अिि
केलेले असतानाही नालाबाींधाचे काम न करताही रु.७ लाख रुपये सींबींधधत कींरा्दाराला
सींगनमताने अदा करण्यात आलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार दोषी असिाऱ्या अधधकारी व
कींरा्दारावर िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२८-०५-२०१८) : (१) ते (४) शिवरे गावात िलयक
ु त शिवार अशभयानाींतगित

पाझर तलाव दरू
ु स्तीचे काम मींिूर करण्यात आले असून झालेल्या कामाचेच दे यक अदा
करण्यात आलेले आहे . झालेल्या कामामध्ये कोिताही गैरव्यवहार आढळून आलेला नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
किनवट (जि.नाांदेड) तालक्
ु यात सागवानाची अवैधररत्या तोड होत असल्याबाबत
(४८)

११४००६ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभ
ु ार् साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) धचखली ब.ु (ता.ककनव्, जि.नाींदेड) येथे नाींदेड वनववभागाने िापा ्ाकून सागवानाचे
लाकूड, फननिचर इत्यादी रुपये ५० लाखाींचा माल िप्त केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदििनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाकूड तस्करीसाठी आळा घालण्यासाठी गेलेल्या वन ववभागाच्या पथकावरही
सागवान तस्कराींकडून हल्ले करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अवैधररत्या सागवानाची तोड व लाकडाची तस्करी कायमस्वरुपी रोखण्यासह
दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२७-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

नाींदेड वनववभागातील धचखली ब.ु (ता.ककनव्, जि.नाींदेड) येथे ददनाींक १.२.२०१८ रोिी

वनववभागाने ्ाकलेल्या िाप्यामध्ये पकडण्यात आलेला माल धचराि सागी माल ४८.६३३८
घनमी्र व गोल माल १३.२७६ असा एकूि ६१.९१२८ घनमी्र सागी माल पकडण्यात आलेला
आहे . सदर मालाची ककीं मत रु.२२,७०,२१७/- इतकी आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) सदरहू प्रकरिी २५ आरोपी ववरुध्द भारतीय वन अधधननयम, १९२७ अन्वये गुन्हे
नोंद करण्यात आले आहे . चौकिी प्रगती पथावर आहे .

वव.स. ४३२ (37)
अवैध सागवानाची तोड व तस्करी रोखण्यासाठी नेहमी िींगलगस्त करण्यात येते. कफरते
पथक व स्राईक फोसि याींचेद्वारे गस्त करुन तोडीवर ननयींरि केले िाते. ननयशमत त्रब्
ननरीिि केले िाते. सींयुकत वन व्यवस्थापन सशमतीची मदत घेतली िाते. खबऱ्याकडून
दे खील मादहती घेण्यात येत.े आवश्यकतेनस
ु ार पोलीस व महसल
ू ववभागाची मदत घेतली िाते.
___________

साांगली जिल्हयातील सागरे श्वर वन्यिीव अभयारण्यात प्रशासनाच्या दल
ध ामुळे लागलेल्या
ु क्ष
(४९)

आगीत शेिडो एिर वनक्षेत्राचे झालेले नि
ु सान

११४७७६ (०९-०४-२०१८).

पजश्चम) :

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयातील सागरे श्वर वन्यिीव अभयारण्यात प्रिासनाच्या दल
ि ामुळे लागलेल्या
ु ि

आगीत िेकडो एकर वनिेराचे नक
ु सान झाले असल्याचे ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ननदििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आगीची व्याप्ती मोठी असूनही तेथे अदयाप वनववभागाच्या वररषठ
अधधका-याींनी भे् ददलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने या आगीची चौकिी करुन सींबींधधत दोषी अधधकारी व कमिचारी
याींच्यावर कोिती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) दद.२८ डडसेंबर २०१७ रोिी सागरे श्वर
अभयारण्यातील ताकाहरी कडील बािूकडे आग लागल्याचे ननदििनास आले आहे. सदरची आग
लागल्याची घ्ना गस्ती करण्या-या वन कमिचा-याींच्या ननदििनास आल्यावर त्याींनी त्वरीत
स्थाननक नागरीकाींच्या मदतीने आग ववझवली. सदर आगीत ५ हे क्र िेर िळीत झाली
असन
ू रु.५००/- इतकी नक
ु सानी झाली आहे . सदर आगीच्या घ्नेबाबत चौकिी केली असता
सदरची आग ही अभयारण्य िेरातून िािा-या ववद्युत वादहनी इलेकरीक पोल वरील िा्ि
सकी्मळ
ु े लागल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भरतपूर (जि.नाशशि) अशी ओळख असलेल्या नाांदरू मध्यमेश्वर या
पररसराला ’’रामसार’’ चा दिाध दे ण्याबाबत

(५०)

११५२७३ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषरातील

भरतपरू

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

(जि.नाशिक)

अिी

ओळख

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

असलेल्या

नाींदरू मध्यमेश्वर

या

पररसराला ’’रामसार’’चा दिाि दे ण्याचा ननििय अप्पर प्रधान मुख्य वनसींरिक, मुींबई याींनी
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३२ (38)
(२) असल्यास, नाींदरू मध्यमेश्वरच्या रुपाने राज्यातील पदहले ’’रामसार’’ (पािथळ) होिार आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ’’रामसार’’ (पािथळ) चा दिाि नाींदरू मध्यमेश्वरला दे ण्याच्या अनुषींगाने अींनतम
ननिियात्मक कायिवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषर िासन, महसूल व वन

ववभाग पर क्र. डब्ल्युएलपी-१०.१७/प्र.क्र.२६३/फ-१, दद. १७/११/२०१७ अन्वये नाींदरु मध्यमेश्वर
िलािय

िेर

“रामसार”

(पािथळ) घोवषत

करण्याकरीता

प्रस्ताव

पढ
ु ील

कायिवाहीसाठी

पयािवरि, वने व वातावरि बदल, मींरालय, नवी ददल्ली याींना पाठववण्यात आला आहे .
___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________

मुद्रणपूवध सवध प्रकिया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

