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अ.क्र. लक्षवेधी सचूना ववभाग 

१ नवी म ुंबई येथील कुं त्राटी सफाई कामगाराुंनी दिनाुंक २५ ऑक्टोबर, २०१६ पासून अचानकदरत्या सुंप प कारण्यात येणे आदण त्यापासून नवी 
म ुंबई शहरात अनेक दिकाणी कचऱ्याचे दिग पडलेले असणे, त्यातच सफाई कामगाराुंच्या सुंपास कचरा घुंटागाडी धारकाुंनी सफाई 
कामगाराुंच्या सुंपास सदिय पाठिबा दिल्याने नवी म ुंबईतील सफाईचा प्रश्न जदटल बनलेला असणे, पदरणामी रस्तत्यावरील पथदिवे, पाणी या 
सवांवर पदरणाम होणे, महापादलका प्रशासनाकडे कुं त्राटी सफाई कामगाराुंच्या मागण्या गत तीन वर्षापासून प्रलुंदबत असून कोणतीच 
काययवाही करण्यात न येणे, तसेच महापादलका प्रशासनाने कुं त्राटिारास गत् तीन मदहन्यापासून वेतन न दिल्याने त्याुंच्यात पसरलेला असुंतोर्ष 
व दनराशेचे वातावरण, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

२ म ुंबईस्स्तथत लोखुंड बाजार कळुंबोली येथे स्तथलाुंतर झाला मात्र आदशया खुंडात नाव लौदकक असलेल्या स्तटील माकेट पदरसर अदतिमणाच्या 
भोवऱ्यात अडकला असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात उघडकीस येणे, या दिकाणी भुंगार व्यावसादयक हॉटेल, 
ि कानिार याुंनी गाळे उभारुन राजरोसपणे उलािाल स रु करणे, मात्र दसडकोच्या उिादसन धोरणाम ळे कळुंबोली येथे स्तथलाुंतरीत झालेल्या 
लोखुंड, स्स्तटल बाजाराचा दवकास झालेला नसणे, तसेच जे सामादयक भूखुंड आहेत त्या सवांवर अदतिमणे झालेली असणे, कळुंबोलीतील 
स्तटील माकेटचा दवकास व्हावा व सिर पदरसरातील सामादयक भूखुंडावरील अदतिमणे दनष्कादर्षत करण्याची दनताुंत आवश्यकता, याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

३ राज्यातील प णयत्वास आलेल्या उपसा ठसचन योजनाुंची िेखभाल, ि रुस्तती आदण योजनाुंवरील कमयचाऱ्याुंच्या पगारासािी राज्याच्या 
अथयसुंकल्पातील तरतूि पूणयपणे बुंि करण्याचा दनणयय राज्य शासनाने घेतलेला असणे,  योजनाुंसािीचा सवय खचय शेतकऱ्याुंकडून वसूल 
होणाऱ्या पाणी पट्टीतून करावा,  पाणी वाटप सुंस्तथा स्तथापन करुन व्यवस्तथापन चालदवण्याचे आिेश िेण्यात आलेले असणे,  आता याप िे 
या उपसा ठसचन योजनाुंसािी राज्य शासनाच्या अथयसुंकल्पात तरतूि करण्यात येणार नसल्याचे जाहीर होणे,   मात्र राज्यशासनाच्या लेखी 
या योजना पूणयत्वास गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याुंच्या बाुंधापयंत पाणी गेलेले नसणे,  पदरणामी पाणी पट्टी वस ली आदण या 
योजनाुंवरील वीज बील व्यवस्तथापन िेखभाल ि रुस्ततीचा खचय यात मोिी तफावत असणे,  पदरणामी पाणी पट्टी वस लीचे आव्हान असणे,  जूनी 
िेणी कशातून भागवावयाची याबाबतही शासनाचे स्तपष्ट दनिेश नसणे,  त्याम ळे उपसा ठसचन योजनाुंचे एकिम राज्य शासनाकडून पाटबुंधारे 
महामुंडळाकडे हस्तताुंतरण करण्या ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने करण्याची गरज असणे व िरम्यानच्या काळात शेतकऱ्याुंच्या बाुंधापयंत पाणी 
पोचण्याची योग्य खबरिारी घेण्याची आवश्यकता, याबाबतीत शासनाने करावयाची उपाययोजना व शासनाची भूदमका. 

जलसंधारण 

४ कें द्र शासनाच्या ५०० व १००० रुपयाुंच्या नोटा बुंिीच्या दनणययाचा सवात मोिा फटका ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याुंना सहन करावा लागणे, 
बँकेतून पैसे कािण्याच्या मयािेम ळे  खात्यावर पैसे असूनही शेतकरी होरपळला जात असणे,  ग्रामीण भागातील या महत्वाच्या व्यवसायाचे 

सहकार 
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अथयकारण प णयत: गोिले जाणे, नोटबुंिीच्या दनणययाम ळे राज्यातील स मारे तीस लाख अल्प भूधारक,  िधू उत्पािक शेतकरी या दनणययाम ळे 
अडचणीत येणे, बह ताुंशी ग्रामीण भागातील शेतकरी तसेच नागरीकाुंची खाती दजल्हा मध्यवती सहकारी बँकात असणे, ग्रामीण 
अथयव्यवस्तथेचा कणा असलेल्या राज्यातील दजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाुंना चलनातून बाि झालेल्या १००० आदण ५०० रुपयाुंच्या नोटा 
स्तवीकारण्यास मनाई करण्यात येणे, मात्र १०० रुपयाुंच्या त टवड्याम ळे दजल्हा बँकाही अडचणीत असणे, तसेच या दनणययाम ळे बँक-एटीएमही 
िोन दिवस बुंि असणे, अशा अभूतप वय पदरस्स्तथतीम ळे म ुंबईसह राज्यभरातील बँकाच्या शाखाुंसमोर ि सऱ्या दिवशी उसळलेली गिीम ळे 
दनमाण झालेला तणाव, बँकेसमोर पोहोचलेल्या लोकाुंना प्रचुंड गिी, आरडाओरड आदण धक्काब क्कीला सामोरे जावे लागणे, बँकाुंमधील 
रक्कम सुंपल्याने अनेकाुंना रोजच्या गरजेच्या वस्ततू घेण्यापासून पैसे नसल्याने नाहक त्रास सहन करावा लागण्याची दनमाण झालेली 
पदरस्स्तथती, काळया पैशाला आळा घालण्यासािी ज न्या नोटा रद्द करण्यात आल्याचे साुंदगतले असणे परुंत  या दनणययाम ळे सवयसामान्याुंनाच 
अघोदर्षत तुंगीला सामोरे जावे लागणे, घरखचासािी, लग्नकायासािी, शस्त्रदियेसािी, वैद्यकीय उपचार, दशक्षण आिी बाबींसािी घरी आणून 
िेवलेली रोकड श न्य ठकमतीची िरल्याम ळे अनेकामध्ये दभतींचे व ठचतेचे वातावरण दनमाण झालेले असणे, बँका आदण एटीएममध्ये रक्कम 
कािण्यावर मयािा आणल्याम ळे घरी मोिे कायय असणाऱ्या वा अन्य कामाुंसािी मोिी रक्कम हवी असणाऱ्या नागदरकाुंची झालेली पुंचाईत, 
म ुंबईसह राज्यातील काही व्यापारी, सोन्या-चाुंिीचे व्यापारी, हवाला ऑपरेटसय आदण चलन बिलून िेणारी दवदनमय कें दे्र याुंनी अवघ्या सव्वा 
ठकमती आकारत चिया भावाने सोने दवकून तसचे मागील तारखाुंच्या पावत्या बनवत मोठ्या प्रमाणात पाचशे व हजाराच्या नोटा स्तवीकारुन 
नफेखोरी करुन काळा पैसावाल्याुंचा ज ने चलन सोन्यामध्ये परावतीत करण्याचे झालेले प्रकार, सहकारी बँकावरील दरजवय बँकेचे दनबंध िरू 
करण्यासािी व शेतकऱ्याुंना दिलासा िेण्यासािी तसेच चलनाचा दनमाण झालेला त टवडयाचा प्रश्न सोडदवण्यासािी तातडीने करावयाची 
काययवाही व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतदिया. 

५ सामादजक न्याय दवभागाच्या अखत्यारीतील इमारतींवर वीज अटकाव युंत्रणा बसवणे बाबत दवभागाने दिनाुंक २० ऑगस्तट, २०१५ रोजी 
शासन दनणयय दनगयदमत करणे, सामादजक न्याय दवभागच्या अदधपत्याखालील वसतीगृहे, शासकीय दनवासी शाळा व दवभागीय स्ततरावरील 
आय.टी.आय. इ. इमारतींवर वीज अटकाव युंत्रणा बसावण्यात येणे, यासािी प्रती सुंच रु.२,५५,०००/- एकूण १८१ इमारतींवर 
रु.४,६१,५५,०००/- एवढ्या खचास उपरोक्त शासन दनणययान्वये मान्यता िेण्यात येणे, ही खरेिी महसूल व वन दवभागाच्या ज्या शासन 
दनणययान्वये म्हणजेच ि. डी.एम.य .-२००७/सी.आर.२२८ / डी.एम.-१, दिनाुंक ०९ मे, २००८ अन्वये खरेिी करण्याुंत आली तो शासन 
दनणययच महसूल व वन दवभागाने दनगयदमत केला नसल्याचे मादहती अदधकारात उघड होणे, अशा खरेिीबाबत शासनाचे कसलीही आिेश 
नसताुंना बनावट शासन दनणययाच्या आधारे खरेिीस मुंजूरी िेण्यात येणे, खरेिीबाबत आवश्यक असणाऱ्या प्रदियेचा अवलुंब न करणे, 

सामावजक न् याय 
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सामादजक न्याय दवभागाप्रमाणेच इतर दवभागानेही या बनावट शासन दनणययाचा आधार घेवून कोट्यावधी रुपयाुंची खरेिी केल्याची शक्यता 
असणे, यामध्ये कोट्यावधी रुपयाुंचा अपहार झाल्याची शक्यता असणे, खरेिी प्रकरणी िोर्षी अदधकाऱ्याुंची चौकशी होव न किोर दशक्षा 
होण्याची आवश्यकता, बनावट शासन दनणयय दनगयदमत करणाऱ्या साखळीचा पिाफाश करुन त्याुंच्यावर स िधा किोर कारवाईची असलेली 
गरज, यावर शासनाने करावयाची कारवाई व उपाय योजना. 

६ अन सूदचत जाती उपयोजनेत अन सूदचत जातीच्या लोकसुंख्येच्या प्रमाणात दनधी िेऊन हा दनधी प णयपणे म्हणजेच १०० टक्के खचय होणे 
आवश्यक असल्याची तरतूि असणे,  मात्र प्रत्यक्षात मागील १० व्या, ११ व्या व १२ व्या पुंचवार्षर्षक योजनेतील मागील ३ वर्षाची आकडेवारी 
पादहल्यास अन सूदचत जाती उपयोजनेचा जवळपास १२,००० कोटी दनधी अन सूदचत जाती क ट ुंबाच्या शैक्षदणक, सामादजक, आर्षथक 
दवकासाुंवर खचय करण्यात न येवून तो अखर्षचत रादहलेला असल्याने यातून शासनाचा मागासवगीयाुंबाबतचा दृष्टीकोन दिसून येणे, हा 
अन सूदचत जाती उपयोजनेचा अन शेर्ष दनधी सन २०१६-२०१७ च्या अथयसुंकल्पामध्ये उपलब्ध करुन िेण्याची आवश्यकता,  याबाबत स्तवतुंत्र 
कायद्याची असलेली आवश्यकता अन सूदचत जाती उपयोजनेचा अन शेर्ष दनधी उपलब्ध करुन िेणेबाबत शासनाकडून कोणतीही काययवाही 
करण्यात न येणे, याबाबतीत शासनाने करावयाची उपाययोजना व शासनाची भूदमका. 

सामावजक न् याय 

७ राज्यात अनदधकृत शाळा बुंि करण्याचे आिेश मा.दशक्षणादधकारी याुंनी माहे मे,जून २०१६ मध्ये दिले असून पालकाुंनी आपल्या पाल्यास 
अनदधकृत शाळेत िाखल करु नये अन्यथा दवद्यार्थ्यांच्या न कसानीची शासन जबाबिारी राहणार नाही असे आवाहन करुनही "पनवेलमध्ये 
स्तव.बालाजी कान्हा पाटील हायस्तक ल मोहा, होली स्स्तपरीट इुंस्ग्लश स्तकूल आपटा, रायठझग सन प्री.प्रायमरी स्तकूल कामोिे, स्तव.चाुंग णाबाई 
ज्ञानिेव िाकूर एज्य केशन सोसायटी प्रायमरी स्तकूल उलवा, स्तव.मुंजूला ठत्रबक िाकूर इुंस्ग्लश स्तकूल पाले ब .,स दवद्या दवद्यालय कामोिे 
प्रायमरी इुंस्ग्लश, हभप िामाजी गणपत गोवारी दवद्यालय, कामोिे प्राथदमक इुंस्ग्लश, प्लेजुंट इुंस्ग्लश स्तकूल नेरेपाडा, आनुंिी दिनकर कोळी 
दशक्षण प्रसारक सुंस्तथा, ज्ञानायी सेकुं डरी स्तकूल धामणी, याुंसह अन्य आदि अनदधकृत शाळाुंचा यात समावेश आहे." या अनदधकृत शाळा 
राजरोसपणे स रु असल्याचे उघडकीस येणे, या शाळाुंची सखोल चौकशी करुन दशक्षणादधकाऱ्याुंचे आिेश डावलणाऱ्या शाळा चालकाुंवर 
कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

शालेय वशक्षण 

८ राज्यात गोहत्त्या बुंिी कायिा अस्स्ततत्वात असतानाही मास व्यापाऱ्याुंनी स्तथादनक पोलीसाुंशी सुंगनमत करुन गाय-बैल याुंची कत्तल 
केल्याची घटना दभवुंडी ताल क्यातील पडघ्या जवळील तळवली येथे घडल्याचे दि. २६ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी उघडकीस येणे, तसेच 
तळवली येथे जनावराुंची कत्तल करुन सिर मास दभवुंडी,कल्याण,िाणे (राबोडी,म ुंब्रा) गोवुंडी,म ुंबई आदि दिकाणी नेण्यात येत असल्याची 
मादहती भारतीय गोवुंश रक्षण सुंवधयन पदरर्षिेचे सदचव यतीन जैन, बजरुंग िलाचे दरतेश बाबा िक्कर, वैभव मालािीक, समीर पटेल याुंनी 

पशुसंवधधन 
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पोलीसाुंच्या मितीने घटनास्तथळी छापा टाकून २७ गोवुंशाची व ७०० जनावराुंची कातडी जप्त करणे, याबाबत सखोल चौकशी करुन 
राज्यात गोहत्त्या बुंिी कायिा अस्स्ततत्वात असताना गाई, बैल याुंची कत्तल करणाऱ्याुंवर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

९ महाराष्र-कनाटक सीमा भागात दिनाुंक १ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी मरािी भादर्षकाुंकडून काळा दिवस पाळण्यात येणे, यात हजारोंच्या सुंख्येने 
मरािी जनता सहभागी होणे, मात्र यातल्या प्रम ख ३५ काययकत्यांना पोलीसाुंनी दि. ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अटक करणे, तसेच त रुगाुंत नेऊन 
अमान र्षपणे मारहाण करण्यात येणे, तसेच यापूवीही पोलीसाुंनी एकीकरण सदमतीच्या काययकत्यांना अटक करुन त्याुंचेवर िोन पोलीस 
स्तथानकात ग न्हे िाखल करण्यात येणे, तसेच काळा दिनाच्या फेरीत िाकूरच्या वेशात हातात बनावट एअरगन धरुन घोडयावर स्तवार झालेल्या 
रत्नप्रसाि पवार या तरुणाला बेकायिेशीर शस्त्र बाळगणे, िहशत दनमाण करणे असे ग न्हे माकेट पोलीस िाण्यात िाखल करणे व अन्य ५ 
काययकत्यांवर लालदपवळे ध्वज व पताके कािून सावयजदनक दिकाणी शाुंततेचा भुंग करण्याचा प्रयत्न असे ग न्हे शहापूर पोलीसाुंकडून 
िाखल करण्यात येणे, एकुं िरीत मरािी भादर्षकाुंवर महाराष्र-कनाटक सीमा भागात सीमा वाि असल्याने मरािी भादर्षकाुंवर अन्याय होत 
असल्याने महाराष्र-कनाटक सीमा वाि तातडीने दमटदवण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व 
शासनाची प्रदतदिया. 

गहृ 

१० राज्यातील टोलसुंस्तकृती हद्दपार करण्याची घोर्षणा करीत सते्तवर आलेल्या शासनाने म ुंबई-िाणे शहराला टोलम क्त करण्याची घोर्षणा 
करण्यात येणे, त्यासािी  म ुंबईची पाच दिकाणची प्रवेशद्वारे आदण म ुंबई-प णे द्र तयगती मागय या िोन्ही प्रकल्पाुंची दवत्तीय तसेच कायिेशीर 
व्यवहाययता तपासण्याबरोबरच या दिकाणच्या टोलनाक्याुंवर हलकी वाहने आदण एसटी गाडयाुंना टोलमाफी िेण्याबाबत दशफारशी 
करण्यासािी राज्य सरकारने जून, २०१५ मध्ये सावयजदनक बाुंधकाम दवभागाचे तत्कालीन अप्पर म ख्य सदचव आनुंि क लकणी याुंच्या 
अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञाुंची सदमती स्तथापण्यात येणे, मात्र आनुंि क लकणी हे अहवाल िेण्यापूवी ३१ जानेवारी, २०१६ रोजी शासकीय सेवेतून 
दनवृत्त होणे, त्यानुंतर हा अहवाल िेण्यासािी अप्पर म ख्य सदचव स दमत मदलक याुंची सदमती स्तथापण्यात येणे, सदमतीने एदप्रल, २०१६ मध्ये 
राज्य सरकारला अहवाल सािर करण्यात म ुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच आदण म ुंबई-प णे द्र तगती महामागावरील टोल नाक्याुंमधून हलक्या 
वाहनाुंना सूट द्यायची झाल्यास सरकारवर तब्बल १७ हजार कोटीचा आर्षथक भर पडण्याची शक्यता असणे, दशवाय टोल वस लीचे कुं त्राट 
रद्द करण्याची प्रदियाही न्यायालयीन आदण आर्षथकदृष्टया खूपच अडचणीची िरणारी असणे, त्याम ळे टोलमाफी िेण्याचा दनणयय त तास 
घेऊ नये अशी दशफारस सदमतीने करण्यात येणे, त्याम ळे सहा मदहन्याुंपासून हा अहवाल ध ळखात पडला असून तो स्तवीकारावा की फेटाळावा 
याबाबत शासन दनणयय घेण्यास दवलुंब लावीत असणे, राज्य सरकारची आर्षथक स्स्तथती बेताची असल्याने तसेच कें द्र सरकारसोबत ८०० 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम) 
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दकलोमीटर लाुंबीच्या राज्य मागाचे महामागात रुपाुंतर करण्यात आल्याने टोलमाफीचा प्रश्न लाुंबीवर पडण्याची शक्यता दनमाण 
झाल्याने  जनमानसात तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, राज्यातील लोकाुंना टोलमाफी िेण्याबाबत तातडीने दनणयय 
घेऊन  काययवाही करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतिीया. 
 

११ आदिवासी क पोर्षण आदण बालमृत्य ुंचे राज्यात तीव्र सुंताप व्यक्त होत असतानाच म ुंबईतील मानख िय येथील "ि  दचल्रेन्स एन्ड सोसायटी" 
च्या बालस धारगृहात सप्टेंबर-ऑक्टोबर, २०१६ या िीड मदहन्यात एका मदहलेसह इतर पाच मदतमुंि म लाुंचा मृत्य  झाल्याची धक्कािायक 
बाब न कतीच उघडकीस येणे, या म लाुंच्या दनवासाच्या जागेतील पाण्याची होणारी गळती तसेच गदलच्छ स्तवच्छतागृहाुंम ळे फैलावलेल्या 
आजाराम ळेच या म लाुंचा मृत्य    झाल्याचा आरोप होत असणे, स्तवच्छतागृहे अस्तवच्छ असणे, तसेच या म लाुंचा आहार व और्षधाुंची प्रत्यक्षात 
स मारे तीन हजार रुपयाुंची गरज असताना प्रत्यक्षात शासनाकडून प्रदत म लाुंमागे ९३५ रुपये िेण्याुंत येणे, त्याचप्रमाणे या म लाुंच्या 
आरोग्याच्या तपासणीसािी तज्ञ डॉक्टराुंची दनय क्ती करण्यात आलेली नसणे, अप रा और्षधोपचार व दिसाळ कारभाराुंम ळे ही म ले बळी 
पडल्याची शुंका व्यक्त करणे, या म लाुंच्या मृत्य ची सखोल चौकशी करण्याबाबत सामादजक काययकते तसेच जनतेकडून होत असलेली 
मागणी, याबाबत शासनाची भूदमका व प्रदतदिया. 

मवहला व बाल 
कल्याण 

१२ डोंदबवलीलगत असलेल्या २७ गावाुंची स्तवतुंत्र नगर पदरर्षि करण्यात येईल असे आश्वासन दनवडणूकीच्या काळात मा.म ख्यमुंत्री महोियाुंनी 
२७ गावाुंतील रदहवाशाुंना िेण्यात येणे, या आश्वासनाला एक वर्षय पूणय होत असून अद्याप यादवर्षयी कोणतीही िोस पावले उचलली गेली 
नसल्याने २७ गावाुंतील नागदरक शासनावर नाराज असणे, कल्याण डोंदबवली महापादलकेत २७ गावाुंचा समावेश करुन आि मदहने 
उलटले तरी या गावाुंमधील िैनुंदिन कामकाजाची घडी महापादलकेस नीट बसवता आलेली नसणे, मालमत्ता कराच्या दबलावरुन 
रदहवाशाुंमध्ये सुंभ्रम असणे, मालमत्ता कराचा दबलाुंचा भरणा ग्रामीण भागातील रदहवाशी तयार नसणे, डोंदबवली-कल्याण महापादलकेत 
समावेश केलेल्या २७ गावाुंना आवश्यक ते महापादलकेकडून सोयीस दवधा दमळत नसल्याने स्तवतुंत्र नगर पदरर्षि करण्याची मागणीला जोर 
पकड असणे, शासनाकडून आश्वासन दमळून त्याुंची अुंमलबजावणी करण्यास दवलुंब लावीत असल्याने राज्यशासनाच्या दवरोधात २७ 
गावातील रदहवाुंशाने आिमकतेचा पदवत्रा घेऊन रस्तता रोको, उपोर्षणाचा घेण्यात आलेला दनणयय, राज्यशासनाने डोंदबवली लगत 
असलेल्या २७ गावाुंना स्तवतुंत्र नगरपदरर्षिेचा िजा िेण्याबाबत तातडीने काययवाही करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्यशासनाची 
प्रदतिीया. 

नगर ववकास 
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१३ कें द्र सरकारच्या स्तमाटय दसटी प्रकल्पाुंमध्ये कल्याण-डोंदबवली महानगरपादलकेचा समावेश झाल्याने पादलका प्रशासनाला आकाश िेंगणे 
झाल्यासारखे वाटणे, मात्र येथील नागदरकाुंना अद्यापही म लभूत स दवधा दमळत नसणे, स्तमाटय दसटी प्रकल्पात समावेश होण्याआधीपासून 
कल्याण-डोंदबवली मनपा प्रशासन घनकचरा व्यवस्तथापनाची कोणतीही िोस उपाययोजना करण्यात अपयशी िरल्याने २०१५ मध्ये म ुंबई 
उच्च न्यायालयाने येथील नवीन बाुंधकामाुंवर बुंिी घातलेली असणे, दह बुंिी काही अटी-शतींवर एदप्रल, २०१६ मध्ये उिवण्यात आलेली 
असणे, त्यामध्ये पादलकेच्या योजनाुंचा फेरआिावा घेतल्यावर जर त्या समाधानकारक आिळल्या नाहीत तर पादलकेने दिलेल्या बाुंधकाम 
परवानग्या रद्द करण्यात येतील असे न्यायालयाने स्तपष्ट केलेले असताना, अद्यादप पादलकेने घनकचरा व्यवस्तथापनाची कोणतीही िोस 
काययवाही अथवा आधारवाडी डुंठपग ग्राउुंडची क्षमता सुंपलेली असताना, पयायी कोणतीही व्यवस्तथा केलेली नसणे, याबाबत शासनाने 
करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

१४ दि. २ ऑगस्तट, २०१६ रोजी म ुंबई-गोवा राष्रीय महामागय ि. ६६ वरील महाडजवळ सादवत्री निीवर पूल वाहून झालेल्या ि घयटनेत ५२ 
प्रवाशाुंचा  नाहक बळी गेल्यानुंतर जाग आलेल्या राज्य शासनाने तातडीने राज्यातील प लाुंचे सवेक्षण केले असता, िाणे आदण पालघर 
दजल्यातील नवीन व ज ने अशा ११२ प लाुंपैकी आि दब्रटीशकालीन पूल धोकािायक झाल्याचे दनिशयनास येणे, सिरहू आिही प लावरून 
रात्रुंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाहतूक स रु असल्याने प न्हा महाडसारखी ि घयटना घडून नाहक प्रवाशाुंचे बळी जाण्याची शक्यता असल्याने 
शासनाने सिरहू आिही दब्रटीशकादलन प लाुंच्या प नबांधणीचे काम दवनादवलुंब हाती घेऊन पूणय करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 

१५ राज्यात दवशेर्षतः िदक्षण महाराष्र व कोकणातील पाचही दजल्याुंसह म ुंबई शहरात भटक्या आदण मोकाट क त्रयाुंनी ध माकूळ घातला असून, 
सकाळी मॉदनंग वॉकसािी जाणा-या, शाळकरी दवद्याथी तसेच रात्री कामावरून येणा-या व रात्रपाळीसािी जाणा-या कामगाराुंना मोकाट 
क त्रयाुंनी चावा घेण्याचे दिवसेंदिवस वािीस लागलेले प्रकार, क त्रयाुंच्या चावण्याम ळे काही दनष्पाप बालके, तसेच नागदरकाुंचा झालेला मृत्यू, 
सिरहू मोकाट क त्रयाुंच्या उपद्रवाबाबत सुंबुंदधत युंत्रणेकडे तिारी करुनही त्याबाबत युंत्रणाुंकडून योग्य ती काययवाही होत नसल्याने 
राज्यातील जनतेस नाहक क त्रयाुंच्या िहशतीला सामोरे जाण्याची आलेली पाळी, मोकाट क त्रयाुंना आवर घालण्याच्या दृष्टीने शासनाने 
दवनादवलुंब िोस कालबध्ि काययिम आखून त्याची य द्धपातळीवर अुंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

१६ दि. १८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी राज्यातील दवदवध राज्यस्ततरीय वृत्तपत्राुंमध्ये म ख्यपानाुंवर फामाईझी या ऑनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या और्षधी 
कुं पनीने घरपोच और्षधे िेण्याची जादहरात प्रदसध्ि करून शासकीय पदरपत्रकान सार चलनातील बाि झालेल्या नोटा स्तवीकारून और्षधे 

अन्न आवण औषध 
प्रशासन 
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घरपोच प रदवली जातील अशाप्रकारे रुग्णाुंना प्रलोभने िेण्याचा झालेला प्रकार, या जादहरातीन र्षुंगाने शासनाच्या पदरपत्रकाचा उपयोग करून 
ऑनलाईनचे जाळे राज्यात सवयिरू पसरदवण्याचा केलेला प्रकार, गुंभीर असतानाही शासनाकडून कोणतीही िखल न घेणे, मा. म ुंबई उच्च 
न्यायालयात या दवर्षयासुंबुंदधत िाखल करण्यात आलेल्या जनदहत यादचका ि. १७०/२०१५ मध्ये वेळोवेळी दिलेल्या दनकालामध्ये 
ऑनलाईन और्षध दविी करणा-या कुं पन्या तसेच और्षध प रविा करणारे ि कानिार याुंसह सहभागी असणा-या सवांदवरुध्ि कायिेशीर 
कारवाई करण्याचे स्तपष्ट आिेश िेण्यात आलेले असणे, असे असतानाही शासनाकडून आजदमतीस कोणतीही कारवाई न झाल्याने दि 
महाराष्र स्तटेट केदमस्तट अँड रदगस्तट असोदशएशन ने दि. २० नोव्हेंबर, २०१६ रोजी तिारवजा दनवेिन मा. आय क्त, अन्न व और्षध 
प्रशासनाकडे सािर करून कारवाई करण्याची केलेली मागणी,याबाबत शासनाने केलेली कारवाई, करावयाची काययवाही व शासनाची 
प्रदतदिया. 

 

१७ म ुंबईतील वाुंदे्र बीकेसी येथे दि. १९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी होणा-या या जगप्रदसध्ि दब्रदटश वाद्यवृुंिाच्या 'कोल्ड प्ले' काययिमासािी पययटन 
दवभाग सहआयोजक झाले असून सिरील काययिमासािी बीकेसी मैिान ७५ टक्के इतकी भरघोस भाडेसवलत िेण्याचा दनणयय होऊनही 
सिरील काययिमासािी करमणूक कर माफी िेण्यात येणार असल्याचे माहे ऑक्टोबर-२०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, सिरील काययिमास 
पाच हजार ते पाच लाख रुपयाुंपयंतची दतदकटे आदण बडया कुं पन्या प्रयोजक असतानाही शासकीय सवलती व करमाफी िेण्यामागील 
कारणे काय ? याबाबत प्रश्न दनमाण होणे, सिरील काययिमातून राज्य शासनाच्या दतजोरीत दकती महसूल जमा करण्यात येणार आहे तसेच 
सवयसामान्याुंना माफक िरात दतकीट उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती काययवाही याबाबत स्तपष्टता  करण्यात न येणे, बीकेसीचे भाडे नेमके 
दकती यादवर्षयी आकडेवारी प िे न येणे, मोफत दतकीटाुंवर करमणूक कर नसताना हजारो व लाखो रुपयाुंची दतदकटे खरेिी करणा-याुंना 
करमाफी कशासािी आदण बडया कुं पन्या प्रयोजक असतानाही शासनाकडून सिरील काययिमासािी सवलती कशाला असे प्रश्न उपस्स्तथत 
होणे, जर या सुंस्तथेला सवलती बहाल केल्या तर प्रत्येक स्तवयुंसेवी सुंस्तथाुंना शासकीय, महापादलका, महामुंडळै याुंची मैिाने, सभागृहे 
सवलतीत ठकवा मोफत उपलब्ध व्हावीत, करमणूक करमाफी व्हावी अशी मागणी होत असणे, महसूल दवभाग श ल्क सवलती िेण्यास 
तयार नसतानाही सिरील  'कोल्ड प्ले' या दब्रटीश वाद्यवृुंिाच्या काययिमास भाडे व करसवलती िेण्यामागील राज्यशासनाने आपली भ दमका 
स्तपष्ट करुन, त्यान सार करण्यात आलेली काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

महसलू 
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१८ पालघर दजल्हयातील मोखाडा येथे दिनाुंक २८ ऑगस्तट, २०१६  रोजी सागर वाघ आदण वाडा येथे दिनाुंक ९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी रोशनी 
सवरा या म लाुंचा क पोर्षणाम ळे मृत्यू झाल्याची घटना घडणे, िाणे, पालघर दजल्हयासह राज्यातील १६ आदिवासीबह ल दजल्हयाुंत 
बालमृत्यूच्या प्रमाणात ि प्पट वाि  झाल्याची मादहती उजेडात येणे, मोखाडा येथील घटनेनुंतर मा.आदिवासी मुंत्री महोियाुंच्या वािग्रस्तत 
दवधानानुंतर क पोदर्षत बालके तसेच माताुंच्या योजनाुंचा अुंमलबजावणीमधील गुंभीर तफावती उघडकीस येणे, सन २०१५-१६ मध्ये 
आदिवासी दवभागात कमी वजनाची ६२ हजार तर तीव्र कमी वजनाच्या साडेचार हजार बालकाुंची नोंिणी केली गेली तर एकास्त्मक 
बालदवकास दवभागाची आकडेवारी मध्ये एक लाख ३३ हजार ६४७ बालके कमी वजनाची तर ३२ हजार ८३२ बालके तीव्र कमी वजनाची 
नोंि असल्याची मादहती उजेडात येणे, राज्यातील १६ आदिवासी दजल्हयाुंमधील आदिवासींची सुंख्या स मारे एक कोटी सात लाख असणे, 
आदिवासी लोकसुंख्येदनहाय अथयसुंकल्पात नऊ हजार कोटी रुपयाुंची तरतूि असणे आवश्यक असताना आदिवासींच्या अनेक योजना 
आदिवासी बाुंधवाुंपयंत पोहोचत नसणे, आदिवासी तसेच आश्रमशाळाुंमधील लाखो म लाुंसािीच्या योजनेंचे खरे लाभाथींना लाभ दमळत 
नसून भ्रष्टाचाराम ळे कुं त्राटिार इतर अदधका-याुंना लाभाथींना लाभ दमळत असणे, आदिवासी दजल्हयात प्राथदमक आरोग्य कें द्रावर डॉक्टर 
आहेत तर और्षधे नाहीत आदण और्षधे आहेत तर डॉक्टर बेपत्ता असल्याचे दचत्र समोर येणे, आदिवासी भागात काम करणारे आय वेदिक 
डॉक्टर हे ख-या अथाने सेवेचा कणा असताना कमी वेतनात हुंगामी म्हणून काम करीत असणे, त्याुंना सेवेत समावून घेण्याबाबत शासन 
दवलुंब करीत असणे, एमबीबीएस डॉक्टर आदिवासी भागात काम करण्यास तयार नसणे, आदिवासी, मदहला व बालदवकास, आरोग्य 
दवभागाुंमध्ये कोणताही समन्वय नसल्याने दतन्ही दवभागाचे सदचव एकदत्रपणे काम करत नसल्याम ळे आदिवासींच्या दवकासापासून ते 
गभयवती माताुंना पोर्षण आहार दमळण्यापयंत योजना प्रभावीपणे राबदवण्यात येत नसणे, राज्यशासनाकडून आदिवासी दजल्हयात 
क पोर्षणाम ळे वाित्या बालमृत्यू रोखण्यास येत असलेले अपयश त्याम ळे जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष दनमाण होणे, 
राज्यशासनाने आदिवासी दजल्हयात क पोर्षणाम ळे बालमृत्यू रोखण्यासािी क पोर्षण टास्तक फोसय उभारण्याबाबत  तातडीने काययवाही 
करण्याची आवश्यकता व याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

आविवासी ववकास 

१९ म ुंबईत धोकािायक इमारतींचा आकडा वािला असून तब्बल ७४० इमारती कोसळण्याच्या स्स्तथतीत असल्याची धक्कािायक बाब उजेडात 
आली असणे; त्याम ळे या इमारतीतील हजारो रदहवासी जीव म िीत घेऊन जगत असणे; पावसाळ्यासािीच्या पादलकेने केलेल्या सवेक्षणातून 
गेल्या वर्षी ५४२ इमारती अदतधोकािायक असल्याचे आिळून आले होतेे़ युंिा मात्र हा आकडा वािून तब्बल ७४० वर पोहोचला असणे; 
सी १ श्रेणी म्हणजे अदतधोकािायक इमारतींच्या यािीमध्ये शहरात १४६, पूवय उपनगरात २८६ आदण पस्श्चम उपनगरात ३०८ इमारतींचा 
समावेश असणे; पादलकेच्या मालकीच्या धोकािायक इमारतींमधील वीज व पाणीप रविा खुंदडत करण्यात येत असला तरीही या कारवाईला 

गहृवनमाण 
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रदहवाशाुंकडून तीव्र दवरोध होत असणे; त्याम ळे धोकािायक इमारतींचा प्रश्न युंिाही ‘जैसे थे’ असणे; पादलकेने नोटीस पािवून इमारत 
खाली करण्याचा इशारा रदहवाशाुंना दिल्या नुंतरही रदहवासी अन्यत्र स्तथलाुंतदरत होण्यास तयार नसणे; ज न्या जीणय झालेल्या, मोडकळीस 
आलेल्या इमारती पडून कोणत्याही प्रकारची जीदवत व दवत्तहानी होऊ नये म्हणून त्या पाडण्यावर भर दिला जात असणे; मात्र पाडकाम 
करताना कमयचाऱ्याुंना अनेक समस्तयाुंना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसून येणे; या जीणय झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या 
अदतधोकािायक इमारतींसािी तसेच त्यातील रदहवाशाुंसािी शासनाने महापादलकेच्या सुंगनमताने करावयाची िोस उपायोजना व शासनाची 
प्रदतदिया. 

२० सध्या पोदलसाुंसािी राज्यात एक लाखाच्या आसपास सेवादनवासस्तथाने (राज्य ग न्हे अन्वेर्षण दवभागाने जारी केलेल्या २०१४ मधील 
अहवालान सार) उपलब्ध असून त्याुंची स्स्तथती ख राडय़ाुंपेक्षाही वाईट असणे; ही सेवादनवासस्तथाने बाुंधली गेली पण त्याच्या िेखभालीकडे 
कायमचे ि लयक्ष झाले असणे; त्याम ळे या घराुंचीही प नबाधणी करण्याची गरज असणे; राज्य पोलीस िलाचे सध्याचे सुंख्याबळ पादहले असता 
आणखी एक ते िीड लाख सेवादनवासस्तथानाुंची गरज असणे; पोदलसाुंना  मालकी हक्काची घरे दमळावीत यासािी धोरण आखले गेले 
नसणे; पोदलसाुंसािी घरे बाुंधण्याची जबाबिारी असलेल्या महाराष्र पोलीस गृहदनमाण व कल्याण मुंडळाने राज्यातील पोदलसाुंसािी ३४ 
हजार घराुंचा आराखडा तयार केला असणे; प्रत्यक्षात एक लाख घरे बाुंधण्यासािी मोिय़ा प्रमाणात दनधीची आवश्यकता असणे; म ुंबई, 
िाणे, नवी म ुंबई, रायगड, नादशक, प णे, नागपूर आिी प्रम ख शहराुंत पोदलसाुंच्या सेवादनवासस्तथानाुंचा प्रश्न खूपच गुंभीर असणे; ५० 
टक्क्याुंहून अदधक पोदलसाुंसािी सेवादनवासस्तथाने उपलब्ध नसणे; त्याम ळे पोदलसाुंसािीच्या घराुंची कमतरता, लाुंबत चाललेली 
प्रतीक्षायािी, दनधीचा अभाव, सिदनकाुंच्या िेखभालीकडे ि लयक्ष, मालकी हक्काुंच्या घरासािी योजना यासािी शासनाने करावयाची िोस 
उपाययोजना व शासनाची प्रदतदिया. 

गहृ 

२१ महाराष्राच्या खेडोपाडी धावणाऱ्या एस.टी.ला तोट्यातून सावरण्यासािी काही पावले उचलत नसतानाच सावयजदनक प्रवासी वाहत कीत 
खाजगी वाहतूकिाराुंनाही परवानगी िेण्याचा घाट घालून एसटीचा पाय आणखी खोलात घातला असणे; तसे झाल्यास एसटी महामुंडळाचे 
वर्षाला ५०० कोटींचे न कसान होणार असून महाराष्र शासनालाही दवदवध करापोटी दमळणाऱ्या स मारे ४७५ कोटींवर पाणी सोडावे लागणार 
असणे; या महामुंडळाला तोट्यातून सावरण्यासािी राज्य शासनाकडून िोस मित दमळणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने राज्य शासनानेही 
काही पावले उचलण्याची आवश्यकता असणे; एसटी आजही सवयसामान्याुंच्या वाहत कीचे प्रम ख साधन असून एसटीदवर्षयी 
सवयसामान्याुंमध्ये आजही तेविाच दजव्हाळा असणे; एसटी असो ठकवा म ुंबईची बेस्तट सेवा असो. या महामुंडळामाफय त चालदवण्यात येणारे 
अनेक मागय तोट्यात असणे; बडे उद्योजक आदण खाजगी बसवाहतूकिाराुंसािी सावयजदनक पदरवहन के्षत्र मोकळे केल्याम ळे आधीच तोट्यात 

पवरवहन 
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असलेले एसटी महामुंडळ आदण म ुंबईची बेस्तट सेवा याुंचे अस्स्ततत्व सुंप ष्टात येण्याची भीती दनमाण झाली असणे; राज्य पदरवहन महामुंडळ 
प्रवाशाुंच्या स रके्षची पूणय काळजी घेत असून ि िैवाने अपघात झाल्यास प्रवाशाुंना न कसान भरपाई दिली जाते, मागात दबघाड झाल्यास पयायी 
व्यवस्तथा केली जात असणे; मात्र खाजगी मालकाुंकडून कोणतीही स दवधा दिली जात नसणे; खाजगी वाहतूकिार फक्त फायद्याच्या मागावर 
गाड्या चालदवणार असल्याने एसटी महामुंडळाच्या तोट्यात आणखी भर पडणार असणे; त्याम ळे राज्य पदरवहन महामुंडळाच्या एस टी ला 
िोस मित दमळण्यासािी शासनाने करावयाची उपायोजना व शासनाची प्रदतदिया. 

२२ म ुंबईत नदवन गृहदनमाण धोरण शासनाने जादहर केल्याचे माहे सप्टेंबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, म ुंबईसािी नदवन गृहदनमाण 
धोरणात राज्य शासनाकडे परवडणाऱ्या घराुंसािी अद्यादप क िलाही िोस कृती आराखडा नसल्याचे स्तपष्ट होणे, या धोरणात दवकास दनयुंत्रण 
दनयमावलीत स धारणा करण्यासािी  तातडीने पावले उचलण्यात आलेली नसणे, राज्य शासनाने सहावर्षात २२ लाख घराुंची दनर्षमती 
करण्याचे प्रस्ततादवत केले असले तरी परवडणा-या घराची एकही वीट उभारण्यात आली नसणे, राज्यात िीड कोटीपेक्षा अदधक झोपडया 
असून महाराष्र राज्य हे पदहल्या िमाुंकावर असणे परुंतू झोपडपटटी प नवयसनाचा वेग कूमयगतीपेक्षा कमी असणे, त्यातून परवडणा-या घराुंची 
दनर्षमती झालेली नसणे, प िील िोन वर्षात ती होईल असा क िलाही आराखडा प्रादधकरणाकडे गेलेला नसणे, दप्रदमअम आकारून िोन हजार 
चौरस मीटरपयंत प नर्षवकास प्रकल्पाुंना मुंजूरी िेण्याचे धोरणात प्रस्ततावीत असल्याम ळे म्हाडाला दमळणा-या परवडणा-या घराुंचा सािा कमी 
होणार असणे, उपनगरातील ज न्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींना दवकास दनयुंत्रण दनयमावली ३३(७)(अ) लागू करण्याचे प्रस्ततादवत 
असले तरी त्याबाबत िोस योजना नदवन गृहदनमाण धोरणात नसणे, स्तथादनक नागरी प्रादधकरणाुंना दवकास कराुंमध्ये सवलत, प्रकल्पाुंच्या 
मुंजूरीसािी एक दखडकी योजना, म ुंबई-िाणे-नवी म ुंबईतील ज न्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या प नर्षवकासासािी सवलती, म द्राुंत 
श ल्क नोंिणी, श ल्कात सवलत प्रश्न प्रलुंदबत असणे, तसेच इमारत उभारण्यासािी आवश्यक सवय परवानग्या एकाच छत्राखाली दमळाव्यात 
यासािी एक दखडकी उभारण्याची घोर्षणा केली तरी त्याुंची अुंमलबजावणी न झाल्याने दवकासकाुंना परवानग्या दमळण्यास आजही सहा 
मदहन्याुंपेक्षा अदधक कालावधी लागत असणे,नदवन गृहदनमाण धोरण हे दबल्डराुंच्या फायियासािी तयार करण्यात आल्याची चचा असणे, 
जे धोरण प वी अस्स्ततत्वात होते त्यात स धारणा करुन धोरण जादहर करण्यात येणे, या धोरणात सवयसामान्य लोकाुंच्या फायियासािी िोस 
कृती आरखडा नसल्याने त्याुंच्यामध्ये शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष दनमाण होणे, राज्यशासनाने सवासािी घरे उपलब्ध करुन िेण्याचे उद्दीष्ट 
पूणय होण्यासािी तातडीने करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 
 

गहृवनमाण 
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२३ मा. म ख्यमुंत्री तसेच मा. मुंत्री, गृहदनमाण याुंचेकडून दिनाुंक २ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या पुंतनगर, घाटकोपर येथील सभेत महाराष्र राज्याचे 
गृहदनमाण धोरण जाहीर करण्यात येणे,  यामध्ये २००० चौ.मी. पेक्षा कमी के्षत्रफळाच्या भ खुंडाकरीता ३.०० चटईके्षत्र हा अदधम ल्य आधारीत 
दवतरीत करणे,  २०००.०० चौ.मी. के्षत्रफळाच्या क िल्याही भ खुंडावर दमळणारा चटई के्षत्र दनिेशाुंक / प्रोराटा तीन पेक्षा अदधक होत असेल 
तर त्याुंच्याकडून हौठसग स्तटॉक घेणे, तसेच २०००.०० पेक्षा जास्तत के्षत्रफळाचे काही भूखुंड अदधक चटईके्षत्र दनिेशाुंक वापरु शकत नसतील 
तर त्याुंनाही अदधकच्या आधारीत चटईके्षत्र दनिेशाुंक दवतरीत करण्यात येणे, मागील १५ ते ३० वर्षापासून सुंिमण दशदबरात वास्ततव्यास 
असलेल्या म ळ भाडेकरुुं चे आहे त्याच दिकाणी प नवयसन करणे, घ सखोराुंच्या बाबतीत म्हाडाच्या घरे दविीच्या धोरणान सार ठकमत वसूल 
करुन त्याुंना घरे उपलब्ध करुन िेणे, अशा फक्त मोठ्या मोठ्या घोर्षणा करण्यात येणे, परुंत  प्रत्यक्षात काययवाही मात्र काहीच 
नसणे,  शासनाच्या प्रचदलत धोरणान सार कोणतेही धोरण जाहीर करत असताुंना त्याबाबतची नस्तती दवभागाकडून मा. मुंत्री तसेच मा. 
म ख्यमुंत्री महोियाुंकडे मान्यतेकरीता नस्तती पावण्याची प्रथा असताना हे धोरण जाहीर करताुंना गृहदनमाण दवभागाला काहीही कल्पना 
नसल्याचे मादहती अदधकारात उघड होणे, जाहीर सभेत राज्याचे गृहदनमाण धोरण म्हणून मोिी मोिी आश्वासने जनतेला िेणे, दवभागाला 
याबाबत मादहत नसणे, जनतेची दिशाभूल करणे, याबाबतीत शासनाने करावयाची उपाययोजना व शासनाची भूदमका. 

गहृवनमाण 

२४ एम. दवश्वेश्वरय्या इुंडस्तरीयल दरसचय ॲण्ड डेव्हलपमेंट सेंटर (जागदतक व्यापार कें द्र WTC) या नावाने प्रदसध्ि असलेल्या सुंस्तथेने अनेक 
प्रकारच्या अदनयदमतता केल्याचे उघडकीस येणे, त्यामध्ये शासकीय दमळकतीवरील जागा दवना परवाना उपभाडे पट्ट्ट्याने प्रिान करणे, 
शासकीय दमळकतीवरील उपभाडे पट्ट्ट्याने प्रिान केलेल्या दमळकतीच्या के्षत्र १३३२६ चौ.मी. अन र्षुंगाने न्यायालयीन वाि दनमाण करणे, 
सिर न्यायालयीन वािामध्ये महाराष्र शासनाची दमळकत असूनही त्याुंना प्रदिवािी करण्यात न येणे, या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात 
Intervener आवश्यक असताुंनाही शासनाकडून त्याबाबत काहीही उपाययोजना करण्यात न येणे, शासकीय दमळकतीवर दवना परवाना 
बाुंधकाम करणे, शासकीय दमळकतीवर बाुंधण्यात आलेल्या इमारतीमधील गाळे दवनापरवाना भाडेतत्वावर दवदवध वादणस्ज्यक सुंस्तथाुंना 
प्रिान करणे, शासन आिेशान सार सुंस्तथेस होणाऱ्या उत्पन्नामधील शासनास िेय असणारा ५० टक्के दहस्तसा जमा करण्यामध्ये अदनयदमतता 
करणे, दवनापरवाना शासकीय दमळकती वर ८ मोबाईल टॉवर उभारणे, सुंस्तथेच्या आर्षथक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आिळून 
येणे, अदनयदमतता व गैरकारभाराच्या अन र्षुंगाने सुंस्तथेदवरुध्ि National Company Law Tribunal मध्ये िावा करणे आवश्यक असताना 
शासनाच्या वतीने तसे न करण्यात येणे, या सवय गैरव्यवहाराकडे डोळेझाक करणाऱ्या अदधकाऱ्याुंदवरुध्ि कारवाई करण्याची आवश्यकता, 
यामध्ये शासनाचे झालेले कोट्यावधी रुपयाुंचे न कसान, सुंबुंदधताुंची दवशेर्ष तपास पथकाकडून काययवाहीची आवश्यकता, याबाबतीत 
शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

महसलू 
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२५ म ुंबई येथील खुंबाटा एस्व्हएशन प्रा.दल.कुं पनी व्यवस्तथापनातील एच.आर.हेड मॅनेजर आदण सी.एम.ओ. याुंच्या मनमानी कारभाराम ळे आणी 
जी,व्ही,के कुं पनीच्या ि रलयक्षाम ळे ३००० कामगार आदण त्याुंच्या क ट ुं दबयाुंवर आलेली उपासमारीची वेळ, खुंबाटा एस्व्हएशन प्रा.दल. ही 
कुं पनी ५० ते ५५ वर्षापासून दवमानतळावर काययरत असणे, तसेच उत्तम फायद्यात स ध्िा होती. मात्र व्यवस्तथापनाने अचानकपणे कोणतीही 
सूचना न िेता बुंि करणे, मात्र त्याुंच्या ह्कक्काची िेणी त्याुंना िेण्यात आलेली नसणे, याप्रकरणी मा. लोकप्रतीनीधींनी ज लै अदधवेशनात 
लक्षवेधी माुंडली होती सिर, लक्षवेधीच्या अन र्षुंगाने मा.दपिासीन अदधकारी याुंच्या समवेत कामगार मुंत्री, आमिार, प्रधान सदचव (कामगार) 
कुं पनी प्रतीदनधी, प्रािेशीक कामगार आय क्त (कें द्रीय), उप.कामगार आय क्त (राज्य). अदतरीक्त पोदलस आय क्त (कायिा व स व्यवस्तथा), 
कुं पनीचे काही कामगार याुंच्या उपस्स्तथतीत िोन बैिका झाल्या परुंत  अद्याप याबाबत दनणयय झालेला नसणे, कामगार न्यायालयाने 
कामगाराुंच्या हक्काच्या बाजूने दनणयय िेत कुं पनीने लवकरात लवकर कामगाराुंना  थकबाकी िेण्याचे दिलेले आिेश, तरीही कुं पनी 
व्यवस्तथापनाने िखल न घेणे, कुं पनीच्या व्यवस्तथापनातील व्यवस्तथापक प्रशाुंत काकडे व सीएमओ श्री.भरनी क मार याुंनी मनमानी कारभार 
करत कुं पनी आदण कामगाराुंच्या पैशाुंचा केलेला अपहार, याबाबत कुं पनीच्या कामगाराुंनी मा.म ख्यमुंत्री, मा.कामगार मुंत्री याुंच्याकडे 
वारुंवार दनवेिन िेऊन ही कामगाराुंना अद्यापी न्याय न दमळणे, त्याम ळे कामगाराुंत व त्याुंच्यावर अवलुंबून असलेल्या क ट ुं दबयाुंची होत 
असलेली उपासमार, याबाबत तातडीने काययवाही होणे सुंिभात शासनाची भूदमका व प्रदतदिया. 

कामगार 

२६ राज्याच्या िाणे दजल्यातील प वय द्र तगती महामागालगतच्या राष्रीय महामागय ि. ३ जवळील िाणे, पालघर आदण दभवुंडी महानगरपादलका 
के्षत्र तसेच िाणे व पालघर दजल्याच्या पदरदसमेला लाग न असलेल्या नागरी व ग्रामीण पदरके्षत्रातील भागात वसलेले भाुंडार (गोिामे) व 
त्याुंच्या मालकाुंनी तथा कदथत व्यवस्तथापकाुंनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता सरासपणे केलेले उल्लुंघन करणे,  सिर भागात 
दवशेर्षत: सागरी तटवतीय प्रभाग असलेल्या जवळपास २० हजार चौ.मी. पदरके्षत्रातील भाुंडारावर (गोिामाुंवर) तातडीने किोर काययवाही 
करण्याची स्तथादनक जनतेची, लोकप्रदतदनधींची, सेवाभावी सुंस्तथा, पयावरणपे्रमींनी मागणी करणे, सिर मागणीच्या अन र्षुंगाने अद्यापपयंत 
कोणतीही िोस कृती वा काययवाही केलेली नसणे, सिर प्रकाराम ळे स्तथादनक जनतेत दनमाण झालेली दचडीची व सुंतापाची तीव्र भावना 
दनमाण होत असणे,  याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची भूदमका. 

महसलू 

२७ म ुंबई खार येथे दि.२३ ऑगस्तट, २०१६ रोजी हेड कॉन्स्तटेबल दवलास ठशिे याुंनी लायसन्स नसताना दवनाहेल्मेट बाईक चालदवणा-या एका 
पुंधरा वर्षाच्या म लाला दवचारले असता भररस्तत्या लाकडी बाुंबूने डोक्यात प्रहार करुन या मारहाणीत कतयव्यबजावत असताना सिरील 
पोदलसाुंचा मृत्यू झाल्याची घटना घडणे, हेड कॉन्स्तटेबल दवलास ठशिे याुंच्यावरील भ्याड हल्ल्यात त्याुंच्या झालेल्या मृत्यूचे पडसाि राज्यभर 
उमटणे, अदलकडे पोदलसाुंना मारहाण करण्याचे प्रकार वाित असणे, कल्याण मध्ये दि.१५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी गणेश दवसजयनाच्या वेळी 

गहृ 
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अ.क्र. लक्षवेधी सचूना ववभाग 

एका पोदलस अदधकाऱ्याला ब डवून मारण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना घडणे, लालबागच्या राजाच्या गणेश उत्सवाच्या वेळी पोदलस आदण 
काययकत्याुंच्यामध्ये हाणामारी झाल्याचे सीसीदटव्हीम ळे समोर येणे, ध ळे व ठभवडीत पोदलस दशपाई याुंना धक्काब की केल्याची घटना समोर 
येणे, िाणे येथे एका मदहला पोदलस वाहतूक  अदधकाऱ्यावर हात उगारण्यात येणे, पोदलसाुंवर गेल्या काही दिवसाुंपासून होत असलेले हल्ले 
ही गुंभीर बाब असून गेल्या साडेचार वर्षांत राज्यात ४,३५३ पोदलसाुंवर हल्ले झाल्याची मादहती उजेडात येणे, राज्यात पोदलसाुंवर  सन 
२०१२ मध्ये ६५१, सन २०१३ मध्ये ९२८, सन २०१४ मध्ये ९९८, सन २०१५ मध्ये १०८९ सन २०१६ मध्ये ज लै पयंत ६१५ हल्ले केल्याचे 
ग न्हे िाखल असल्याची मादहती उजेडात येणे, म ुंबई सवादधक पोदलसाुंवर हल्ले केल्याचे ग न्हे असल्याचे समोर येणे, वाहतूक पोदलसाुंना 
मारहाण करणे, त्याुंच्या अुंगावर गाडी घालणे, मारहाणीत पोदलसाुंचा मृत्यू होणे या महाराष्र सारख्या प रोगामी राज्यातील या घटना 
धक्कािायक व गुंभीर असणे, या प्रकाराुंना घालण्यासािी राज्य सरकारने पोदलस कमयचारी-अदधकाऱ्याुंना सुंरक्षण िेणारा कायिा करण्याची 
मागणी होत असणे, पोदलसाुंना सुंरक्षण िेण्यासािी तसेच अशा ग न्हेगाराुंना किोर शासन करण्याकदरता शासनाने कायिा करण्याबाबत 
तातडीने करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

२८ कोल्हापूर दजल्हयात पल्सय या कुं पनीने केलेली फसवणूक लक्षात घेवून सेबीने पाऊने िोन वर्षापूवी िेवघेवीचे व्यवहार बुंि केल्याने स मारे 
५५ हजार ग ुंतवणूक िाराुंचे अुंिाजे ६०० कोटी रुपये अडकले असल्याचे माहे सप्टेबर २०१६ िरम्यान दनिशयनास येणे, िामि प्पट रक्कम 
िेण्यासािी टाळाटाळ करणा-या पल्सयवर सेबीने कायिेशीर कारवाई केली असणे, सेबीने पल्सयमधील ग ुंतवणूकिाराुंची फसणूक लक्षात 
घेवून व्यवहार बुंि करण्याचे आिेश दिले असणे, पल्सय मध्ये िेशभरातील ५ ते ६ कोटी ग ुंतवणूकिार असणे, सेबी कडून कोणाताही परवाना 
न घेता साम हीक ग ुंतवणूक योजना राबव न तब्बल ४९ हजार कोटी रुपये ग ुंतवणूकिाराुंकडून जमा केले असणे, कोल्हापूर दजल्हयात अुंिाजे 
५५ हजार ग ुंतवण किाराुंची शेकडो कोटीची ग ुंतवण क केली असणे, म ितप णय झालेल्या िेवींची रक्कम ६०० कोटी इतकी असणे, या िेवी 
सिर कुं पनीकडून दमळूवन िेण्याबाबत िेवीिाराुंना केलेली मागणी परुंत  शासनाने केलेली मागणी, परुंत  शासनाने केलेली अक्षम्य ि लयक्ष 
पदरणामी या िेवीिाराुंत दनमाण झालेला तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना, त्याम ळे शासनाने सिर कुं पनीची मालमत्ता जप्त करुन त्याचा 
दललाव करुन या िेवीिाराुंच्या िेवी परत दमळवून िेण्याबाबत करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतिीया. 

गहृ 

२९ म ुंबई-गोवा महामागावर महाड येथे दिनाुंक ३ ऑगस्तट, २०१६ रोजी सादवत्री निीवरील दब्रटीशकालीन प ल कोसळून झालेल्या ि घयटनेत 
मृत्यूम खी पडलेल्या २६ जणाुंचे मृत्यूिेह सापडले असून १६ जणाुंचा अजूनही िावदिकाण लागलेला नसणे, बेपत्ता व्यक्तींच्या कायिेशीर 
वारसिाराुंना तात्काळ शासदकय मित दमळावी म्हणून बेपत्ता व्यक्तींना मृत घोदर्षत करुन कायिेशी वारसिाराुंना मित िेण्याची आवश्यकता, 
सवाजदनक बाुंधकाम दवभागाच्या अदधका-याुंच्या ि लयक्षाम ळे ही ि घयटना घडल्याचा आरोप दवदधमुंडळात झाल्यानुंतर या उच्च न्यायालयाच्या 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 
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दनवृत्त न्यायाधीशाुंमाफय त चौकशी करण्याची घोर्षणा शासनाने करुनही ि घयटनेस मदहना होऊन ही चौकशीसािी न्यायाधीश दमळत नसल्याने 
ि घयटेची चौकशी लाुंबली असल्याचे माहे सप्टेंबर-२०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, सादवत्री प लाच्या ि घयटनुंतर राज्यातील दशवकालीन, 
दब्रटीशकालीन तब्बल २१०० पूल धोकािायक असल्याची मादहती समोर येणे, यामध्ये १०० प लाुंची तातडीने ि रुस्तती करण्याची गरज असणे, 
प लाुंची स्स्तथती लक्षात घेऊन ि रुस्ततीसह अन्य सवयच कामाुंसािी स्तवतुंत्र दवभाग स्तथापन करण्यात येणार असल्याची घोर्षणा शासनाकडून 
करण्यात येणे, राज्यातील धोकािायक प लाुंच्या ि रुस्तती व बाुंधकामासािी दडसेंबर, २०१६ च्या दहवाळी अदधवेशनात अदधक दनधीची मागणी 
करुन या प्रकरणाबाबत तातडीने काययवाही करण्याची आवश्यकता तसेच सादवत्री निीवरील घटनेबाबत तातडीने चौकशी करुन िोर्षींवर 
कडक कारवाई करण्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

३० म ुंबईत वरळी,नायगाव,दडलाईल रोड आदण दशवडी या पदरसरात बीडीडी चाळी असणे, दब्रटीशाुंनी १९२० मध्ये या चाळींचे बाुंधकाम केले 
असणे, म ुंबईतील सवात ज न्या असलेल्या बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलमेंट दडपाटयमेंट) चाळी सध्या प नवयसनाच्या प्रदतके्षत असणे, बीडीडी चाळी 
अनेक क टूुंब वर्षान वरे्ष राहत असणे, बीडीडी चाळीमध्ये साुंडपाणी समस्तया, अनेक चाळींच्या आतील भागात ठभतीचे, छप्पराुंची ि रावस्तथा 
झालेली असणे, दपण्याच्या पाण्याची समस्तया अश्या अनेक अडचणीला रदहवाशाुंनी तोंड द्यावे लागत असणे, बीडीडी चाळवासीयाुंना 
प नवयसनामध्ये ४०० चौरस फ टावरून थेट ५०० चौरस फ टाची घरे उपलब्ध करुन िेण्याचा शासनाने दनणयय शासनाने घेतल्याचे माहे सप्टेंबर, 
२०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, या दनणययाबाबत रदहवाशी नाखूश असून रदहवाशाुंना ५७५ चौरस फ टाची घरे हवी असणे, तसेच नवी 
स धादरत दनयमावली लागू करुन चाळीवासीयाुंच्या सुंमतीची अट कािून टाकण्यात आल्याबििल बीडीडी चाळीतील रदहवाशाुंकडून नाराजी 
व्यक्त करणे, बीडीडी चाळीच्या प नवयसनाबाबत जे दगरणी कामगाराुंच्या घराुंचे झाले तेच बीडीडी चाळीवासीयाुंबाबत होण्याची दभती व्यक्त 
करण्यात येणे, शासनाने वरळी, नायगाव,दडलाइल रोड आदण दशवडी या पदरसरातील बीडीडी चाळींच्या प नवयसनाचा प्रश्न तातडीने 
सोडदवण्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

गहृवनमाण 

३१ राज्यातील सवादधक गिीच्या मुंदिरापैकी  एक असलेल्या कोल्हापूर येथील अुंबाबाई मुंदिराच्या स रके्षसािी राज्यशासनाकडे  आर्षथक तरत ि 
नसल्याची  गुंभीर बाब नोव्हेबर, २०१६ िरम्यान दनिशयनास येणे, धार्षमक स्तथळे आदण  मुंिीरावर होत असलेले हल्ले पाहता अुंबाबाई 
मुंिीराच्या स रके्षकडे होणारे हे ि लयक्ष भादवकाुंच्या ि ष्टीने धोकािायक असणे, यादशवाय हे तीथयके्षत्र स रदक्षत नसेल तर या मुंिीराचे प्राचीन 
दशल्पकौशल्य स्तथापत्यकला या सह भादवकाुंच्या स रके्षवर प्रश्नदचन्ह दनमाण झालेले असणे, तसेच या दिकाणी कायम स्तवरुपी िशयन मुंडप 
नसणे, प्रवेशद्वारावर बॅग स्तकॅनर नसणे, लॉकर ही अप रे असणे, दवशेर्ष म्हणजे पस्श्चम महाराष्र िेवस्तथान सदमतीला गेल्या पाच वर्षापासून 
अध्यक्ष नसणे, यादिकाणी आवश्यक  स रक्षा व  स दवधा प रदवण्याबाबत येथील जनतेची भादवकाुंची मागणी असताुंनाही शासन करीत 

ववधी व न् याय 
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असलेले अक्षम्य ि लयक्ष पदरणामी येथील जनतेत दनमाण झालेला तीव्र असुंतोर्ष व  दचडीची भावना व त्याम ळे शासनाने सिर सदमतीला 
अध्यक्ष दनय क्त करुन या मुंिीराच्या स रके्षसािी स्तवतुंत्र पोलीस िाणे स दवधा दनमाण करणबाबत करावयाची तातडीची काययवाही व शासनाची 
प्रदतिीया. 

३२ म ुंबईतील ५८ दगरण्यापैकी केवळ ३१ दगरण्याुंच्या जदमनीवर २४ हजार ७०० घरे म्हाडाने बाुंधली असून त्यातील केवळ १६ हजार ९०० घरे 
दगरणी कामगाराुंसािी असल्याचा िावा म्हाडा करीत असले तरी याबाबत दगरणी कामगार सुंघटना समाधानी नसणे, दगरण्याुंची एकूण दकती 
जागा आहे, त्यातील दकती दवकदसत करण्यात आल्या आहेत, दकती करण्यात येणार आहेत आदण दकती दगरणी कामगाराुंना घरे िेण्यात 
येणार आहे याची नेमकी मादहती शासनाकडे उपलब्ध नसणे, दगरणी कामगाराुंच्या प नवयसनाच्या दकत्येक वर्षापासून रखडलेल्या म द्याुंकडे 
शासन गुंभीरपणे घेत नसणे, दगरणी कामगाराुंची सुंख्या १ लाख २८ हजार असून त्यापैकी प्रत्येकाला घरे िेणे शक्य नाही आदण सिदनकाुंसािी 
दनकर्ष लावण्याची जबाबिारी म्हाडाची असल्याचे भूदमका राज्य सरकारने स्तपष्ट केली होती, सरकार आदण म्हाडा एकमेकाुंकडे बोट िाखवत 
जबाबिारी झटकण्याचा आदण आकडेवारी साुंगण्यात टाळाटाळ करीत असणे, त्याम ळे दगरणी कामगाराुंच्या क टूुं दबयाुंमध्ये तसचे 
जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, दगरणी कामगाराुंच्या घराुंचा प्रश्न तातडीने सोडदवण्याबाबत 
करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

गहृवनमाण 

३३ राज्यातील सरकारी सुंकेतस्तथळे अस रदक्षत असून रचना, स सूत्रता याुंबाबतचे दनकर्ष धाब्यावर बसदवल्याचे माहे ऑगस्तट, २०१६ च्या 
स मारास उजेडात येणे, गेल्या काही वर्षात वािलेल्या सायबर हल्लेखोराुंनी सरकारी सुंकेतस्तथळाुंना लक्ष्य करत ती हॅक केल्याचे प्रकार 
घडल्याचे उजेडात येणे, म ुंबई शहरात मोिया प्रमाणात सायबर ग न्हेगाराुंकडून सरकारी, सुंशोधनपर सुंस्तथा याुंची सुंकेतस्तथळे हॅक करुन 
मादहती चोरण्याचे प्रमाण वािू लागले असणे, ग्रामीण व शहरी भागात इुंटरनेटचा वापर जास्तत होत असल्याने त्याचाच पदरणाम म ुंबई शहराचा 
सायबर ग न्हयाुंच्या बाबतीत पदहला नुंबर लागत असणे, म ुंबईमध्ये १२०० पेक्षा जास्तत सायबर ग न्हे नोंिवण्यात येणे, प्रदसध्ि, महत्वाच्या 
व्यक्तींच्या बँक खात्यातून इुंटरनेटच्या सहाय्याने लाखो रुपये पळदवण्याचे प्रकार स रु असणे, सायबर ग न्हयाुंतील ग न्हयाुंची उखल 
लागण्याचे प्रमाण अत्युंत अल्प असणे, सायबर ग न्हे रोखण्यासािी पोदलसाुंकडे आवश्यकती अत्याध दनक साधनसाम ग्री व मन ष्यबळाची 
कमतरता असणे, राज्यात वाित्या सायबर ग न्हयाुंना आळा बसण्यासािी आवश्यकती उपाययोजना करण्याबाबत तातडीने करावयाची 
काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

गहृ 

३४ स्तवामीनाथन आयोगाच्या दशफारशी स्स्तवकारणे शक्य नाही असे कें द्र शासनाकडून सवोच्च न्यायालयाला शपथपत्रावर साुंगण्यात आलेले 
असणे,  दनसगयप्रकोप, सरकारी अनास्तथा आदण बाजार व्यवस्तथेतील त्र टी याम ळे शेतकऱ्याुंनी दपकदवलेल्या कृर्षी मालास हमीभाव िेखील 

पणन 
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न दमळणे,  काुंिा, टोमॅटो याुंची मातीमोल िराने दविी करण्याची पाळी शेतकऱ्याुंवर आलेली असणे, सोयाबीनचे भाव प्रदत क्क्वटल ४३०० 
रुपयाुंवरुन २१०० ते २००० रुपयाुंवर घसरलेले असणे, म गावरील स्तटॉक दलदमटचा दवर्षय असो की सोयाबीनच्या िरातील घसरण असो, 
कृर्षी मुंत्री वा अन्य जबाबिार पिादधकारी असो हे दवर्षय गाुंभीयाने  माुंडत नसणे आदण त्यावर उपाययोजनाही स चदवत नसणे,  ऊस, 
डाळींच्या ठकमती बाबतही शेतकरी व ग्राहकाुंच्या दहताचे दनणयय घेण्यास चालिकल होत असणे, शेतमालास योग्य बाजारभाव व दवतरण 
स दवधा दनमाण करण्यास शासकीय युंत्रणा कमी पडत असणे, हमीभावाने शेतमाल खरेिीची जी शासकीय कें दे्र आहेत ती वेळेवर स रु केली 
हाेेत नसणे, एकुं िरीतच शेतमालाला हमीभाव िेण्याबाबत गाुंभीयाचा अभाव असणे, याबाबत शासनाची भूदमका व शासनाची प्रदतदिया. 

३५ "म ुंबईतील फोटय येथील बाँम्बे हाऊसमध्ये टाटा सम हाच्या स रक्षारक्षकाुंनी ‘दमडे डे’ चे ज्येष्ि फोटोग्राफर अत ल काुंबळे, ‘टाइम्स ऑफ इुंदडया’ 
चे शाुंतक मार आदण ‘दहि स्तथान टाइम्स’ चे हरदजत ठसह या वृत्तपत्रकार छायादचत्राकाराुंना मारहाण केल्याचा प्रकार दिनाुंक ४ नोव्हेंबर, 
२०१६ च्यास मारास उजेडात येणे राज्यातील पत्रकाराुंवरील वािते हल्ले, पत्रकाराुंवर खोटे ग न्हे िाखल करुन दहतसुंबुंदधयाुंकडून त्याुंची 
म स्तकटिाबी करण्याचा सातत्याने होत असलेला प्रयत्न आदण ज्येष्ि पत्रकाराुंना पेन्शन िेण्यास शासनाकडून होत असलेली टाळाटाळ 
याम ळे दिनाुंक २ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी पत्रकाराुंतफे राज्यभर मूक मोचा कािण्यात येणे, राज्यात पत्रकाराुंवर हल्ला व धक्काब की करण्याचे 
प्रकार वाित असून मागील काही अदधवेशनात यासुंिभात प्रश्न उपस्स्तथत केला असता पत्रकाराुंवर होणारे हल्ले व त्याुंच्या इतर दवदवध 
मागण्या तातडीने सोडदवण्यात येतील असे आश्वासन शासनाने दिलेले असणे, परुंत  सिर आश्वासनाची अुंमलबजावणी करण्यात 
शासनाला येत असलेले अपयश, पत्रकाराुंना हक्काचे घर दमळावे, सुंरक्षण दमळावे, दवमा योजना लागू करावी अशा दवदवध मागण्या प्रलुंदबत 
असणे, पत्रकार राज्यात जनजागृतीची महत्वाची भूदमका बजावत असताना जीव धोक्यात घालत असणे, त्याुंच्या सुंरक्षणाकडे शासनाचे 
होत असलेले अक्षम्य ि लयक्ष, त्याम ळे पत्रकाराुंमध्ये शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष दनमाण होणे, शासनाने महाराष्रातील पत्रकाराुंना हक्काुंचे 
घर दमळावे, सुंरक्षण दमळावे, दवमा योजना लागू करावी याबाबत तातडीने दनणयय घेऊन पत्रकाराुंच्या समस्तया सोडदवण्यासािी करावयाची 
काययवाही व शासनाची प्रदतदिया." 

गहृ 

३६ सहा मदहन्याुंपूवी ६० ते ८० रुपये प्रदतदकलो असलेल्या चणाडाळीचे िर आता १८० ते २०० रुपये प्रदतदकलो पयंत वािून ग्राहकाुंना दवकली 
जाणे,  तसेच उडीि, तूरडाळही १८० ते २०० रुपये प्रदतदकलो दवकली जाणे, त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याुंकडून होणारी मनमानी व िरवाि, 
चणाडाळीच्या ठकमती मदहनाभरात कमी होतील असा छातीिोक िावा करणाऱ्या सरकारम ळे ऐन दिवाळीत सवयसामान्य जनतेला चणा, 
उडीि डाळींच्या ठकमतीचा भडका सहन करावा लागणे,  या डाळींच्या ठकमती स्स्तथर करण्यासािी राज्य सरकारने डाळ दनयुंत्रण कायद्या 
ऐवजी उपलब्ध असलेल्या जीवनावश्यक वस्ततू कायद्याचा वापर न केल्याने डाळींच्या वािलेल्या ठकमती कमी करणे शक्य न 

अन् न, नागरी परुवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
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होणे,  अप्रत्यक्षपणे शासनाने व्यापारी वगाला सािेबाजी व भाववािी करीता प्रोत्साहन िेणे,  ऐन दिवाळीत सवयसामान्य जनतेत त्याचप्रमाणे 
मदहला वगात पसरलेले कमालीचे सुंतापाचे वातावरण,  याबाबत शासनाची भूदमका व शासनाची प्रदतदिया. 

३७ लातूर दजल्यात यावर्षी बाजारात सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात झालेली आवक, मात्र या मालाचा िजा िरदवण्याचे काम व्यापाऱ्याुंकडूनच 
िरदवले जात असणे, त्याम ळे शेतकऱ्याुंची लूट होत असणे, मालाला नॉन एफ.ए.क्य . िरवून मालास दकमान आधारभूत ठकमतीपेक्षा कमी 
म्हणजे २७७५ पेक्षा कमी भाव िेऊन मालाचे अवमूल्यन करण्याचे काम केले जात असणे, सोयाबीनचे सौिे होण्याच्या वेळीस 
दजल्हादधकाऱ्याुंच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दत्रस्ततरीय सदमतीच्या सिस्तयाुंची उपस्स्तथती आवश्यक असताना ते जाणूनबूजून उपस्स्तथत राहत 
नसल्याची शेतकऱ्याुंनी दजल्हादधकारी, लातूर याुंचेकडे केलेली तिार, याबाबत शेतकऱ्याुंचे होणारे प्रचुंड आर्षथक न कसान, त्याम ळे 
शेतकऱ्याुंमध्ये पसरलेले कमालीचे सुंतापाचे वातावरण,  याबाबत शासनाची भूदमका व शासनाची प्रदतदिया. 

पणन 

३८ म ुंबईतील दवमानतळ पदरसरात इमारती बाुंधकामात उुंचीचे दनबंध असतानाही या पदरसरात इमारत उुंचीचे दनयम धाब्यावर बसवून इमारती 
दवकासकाकडून बाुंधण्यात येत असल्याचे माहे सप्टेंबर-२०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, कें द्रीय उड्डाण मुंत्रालयाकडून दवमानतळ 
पदरसरातील उुंच इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकारला दवचारणा करण्यात येणे, म ुंबईतील िेशाुंतगयत आदण आुंतरराष्रीय 
दवमानतळ पदरसरातील उुंच इमारतींम ळे प्रवासी आदण रदहवाशाुंना भदवष्यात धोका दनमाण होऊ शकतो त्याम ळे म ुंबईतील दवमानतळ 
पदरसरातील उुंची इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत तातडीने  करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 
 

नगर ववकास 

३९ "गेल्या आि मदहन्याुंपासून घाऊक बाजारात काुंिा कमाल आि ते दकमान तीन रुपये दकलोपयंत घसरुनही शासनाने कोणतीही उपाययोजना 
न करणे, िोन मदहन्याुंपूवी शासनाने जादहर केलेले प्रदतदकलोला अवघे एक रुपयाुंचे अन िानही अद्याप शेतकऱ्याुंच्या हाती पडलेले नसणे, 
उन्हाळी काुंिा दविीतून उत्पािन खचयही न दनघाल्याने लागवडीसािी अनेकाुंकडे पैसे नसणे, सटाणा बाजार (दज.नादशक) सदमतीत ि य्यम 
प्रतीच्या काुंद्याला २५ रुपये क्क्वटल अथात २५ पैसे दकलो भाव जाहीर झाल्याम ळे सुंतप्त शेतकऱ्याुंनी सटाणा-मालेगाव रस्तत्यावर काुंिा 
फेकून न कतेच केलेले तीव्र आुंिोलन, मातीमोल भावात खरेिी करताुंना काही काुंिा व्यापाऱ्याुंनी खरेिीला नकार िेणे, व्यापाऱ्याुंच्या मनमानी 
कारभाराचा शेतकऱ्याुंनी केलेला दनरे्षध, काुंद्याचे भाव गडगडण्याची मादलका अद्यापही कायम असून मागील चार ते पाच मदहन्यात ८०० 
ते १००० रुपयाुंच्या िरम्यान असणारे काुंद्याचे भाव मागील काही दिवसात प्रदत क्क्वटलला ४०० रुपयाुंपयंत घसरलेले असणे, त्यातच 
व्यापाऱ्याुंच्या सुंपाम ळे मदहनाभर काुंद्याचे दललाव बुंि असणे,  त्यातच यावर्षी काुंद्याचे झालेले जािा उत्पािन,  सरकारच्या अनास्तथेम ळे 
शेतकऱ्याुंना उत्पािन खचापेक्षाही कमी भाव दमळत असणे, शेतकऱ्याुंचे काुंिे हमी भावाने खरेिी करणे आवश्यक असणे, ज्या काळात 

पणन 
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दनयात करावयाची त्या काळात दनयात न केल्याने ही पदरस्स्तथती ओिवलेली असणे, दजल्हा बँक व सोसायटी कजय िेण्यास तयार नसणे, ही 
दवदचत्र स्स्तथती आदण गडगडलेले भाव, याम ळे दवदहरीचे पाणी असूनही नव्याने लागवड करताना अनेक शेतकऱ्याुंची िमछाक होणे,  याचा 
पदरणाम नव्याने येणारे उत्पािन आदण बाजार भावावर होणे, पाच ते सहा मदहन्याुंपासून काुंद्याचे उत्पािन घेणारा शेतकरी भरडला जात 
असूनही शासनाची त्याुंना मित िेण्याची मानदसकता नसणे, याबाबत काुंिा उत्पािन शेतकऱ्याुंमध्ये पसरलेला कमालीचा सुंताप, याबाबत 
शासनाची भूदमका व शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही." 

४० िाणे दजल्हयातील बारवी धरणाच्या दवस्ततारीकरणचा प्रश्न प्रलुंदबत असल्याने प्रकल्पग्रस्तताुंच्या प नवयसनाचा प्रश्न प्रलुंदबत असल्याचे माहे 
सप्टेंबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, या धरणात ज्या शेतक-याुंच्या जदमनी गेल्या आहेत त्याुंना सन २०१४ च्या बाजारभावान सार 
जदमनीचा मोबिला िेण्याबाबत शासनाने दिरुंगाई करण्यात येत असणे, येथील प्रकल्पग्रस्तताुंची तात्प रती योय करण्यासािी शासनाने सुंिमण 
दशबीर उभारण्याबाबत काययवाही करण्यात येत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तताुंची गैरसोय होत असणे, त्याम ळे बारवी प्रकल्पग्रस्तताुंमध्ये शासनाबाबत 
तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, राज्यशासनाने बारवी धरणातील प्रकल्पग्रस्तताुंचा प्रश्न तातडीने सोडदवण्याबाबत  करावयाची 
काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 
 

पनुवधसन व मित 

४१ शहापूर आदिवासी दवकास प्रकल्पाुंतगयत असलेल्या म रबाड ताल क्यातील (दज.िाणे) माळ आश्रम शाळेतील २३ दवद्यार्थ्यांना अन्नातून 
दवर्षबाधेची दिनाुंक १७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी वा त्या िरम्यान घडलेली घटना, त्याुंच्यावर टोकावडे येथील ग्रामीण रुग्णालयाुंसह दशरोशी 
आरोग्य कें द्रात उपचारािरम्यान झालेली हेळसाुंड, यात १८ म ली व ५ म लाुंचा समावेश असणे, दवर्षबाधेचे कारण अजूनही स्तपष्ट झालेले 
नसून दशळ्या अन्नातून दवर्षबाधा झाल्याचा सुंशय व्यक्त केला जाणे, िरम्यान दिनाुंक १७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी सायुंकाळी दवद्यार्थ्यांना 
दिलेल्या वरणभात, डाुंगर, बटाट्याच्या अन्नातून दवद्यार्थ्यांना पोटात मळमळ होऊ लागल्याने उपचाराथय टोकावडे ग्रामीण रुग्णालयात िाखल 
करण्यात येणे, शासनाच्या आरोग्य तपासणी पथकाकडून या दवद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी केली जात नसल्याचा आरोप पालकाुंकडून 
केला जात असणे, या आश्रमशाळेत गेल्या पाच वर्षापासून अदधदक्षकेची जागा दरक्त असून आदिवासी दवभाग आदिवासी दवद्यार्थ्यांच्या 
जीवाशी खेळत असणे, शाळेचे म ख्याध्यापक व प्रभारी अदधक्षक याुंच्या बेजबाबिारपणाम ळेच अशी घटना घडल्याचा आरोप होणे, या 
घटनेची चौकशी करण्याची पालकाुंनी केलेली मागणी, त्याम ळे पालकाुंमध्ये पसरलेले कमालीचे ठचतेचे वातावरण, याबाबत शासनाची 
भूदमका व प्रदतदिया. 

आविवासी ववकास 
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४२ म ुंबई महापादलकेने नदरमन पॉईट ते मालाड-मावेपयंत पस्श्चम बाजूस सम द्र दकनारपट्टीलगत काही भागात भराव टाकून रस्तता बाुंधणे, काही 
भागात पूल व उन्नत मागय, काही भागात बोगिे याुंचा समावेश असलेल्या ३५.६० दक.मी.लाुंबीचा सम द्रदकनारी म क्त मागय (कोस्तटल रोड) 
बाुंधण्याचा घेण्यात आलेला दनणयय, नदरमन पॉईट ते मालाड मावे पयंत सम द्र दकनारी रस्तता प्रकल्पासािी ताुंदत्रक सल्ल्यासािी दनय क्त 
केलेल्या स्तटूप कन्सल्टुंट या सल्लागार कुं पनीने केलेली भूगभय तपासणी आुंतरराष्रीय मान्यतेन सार केलेली नसल्याने त्याम ळे प न्हा एकिा 
भूगभय तपासणीसािी सल्लागाराुंची दनवड करण्याची वेळ महापादलकेवर आलेली वेळ, सिरील सल्लागार सदमतीवर महापादलकेने केलेला 
कोटयावधी रुपयाुंचा खचय वाया जाणे, कोस्तटल रोड प्रकल्पाम ळे म ुंबईच्या सम द्र दकनाऱ्यावरील ऐदतहादसक स्तथळाुंच्या सौंियाला बाधा येत 
असल्याचा आके्षप घेत हेदरटेज सदमतीने महापादलकेचा हा महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प फेटाळण्यात येणे, म ुंबई सागरी दकनारी रस्तत्यासािी दवदवध 
परवानगींची आवश्यकता असून नौिलाच्यावतीने या दकनारी मागाला परवानगी प्राप्त झालेली असली तरी पयावरण आदण सीआरझेडची 
परवानगी अद्यापही दमळालेली नसणे, सिरील कोस्तटल रोड तयार होण्याप वी करोडो रुपये सल्लागार कुं पनीवर खचय करुनही कोस्तटल रोड 
प्रकल्प उभारण्याबाबत काययवाही होण्यास दवलुंब होत असल्याने जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष दनमाण होणे, राज्यशासनाने 
सिरील महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर प णय करण्याबाबत तातडीने  करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 
 

नगर ववकास 

४३ छत्रपती दशवाजी महाराजाुंचे भव्य स्तमारक आदण दशवसृष्टी मदरन राइव्हजवळ अरबी सम द्रात उभारण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला दनणयय, 
म ुंबईतील अरबी सम द्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती दशवाजी महाराजाुंचे आुंतरराष्रीय स्तमारकासािी आुंतरराष्रीय दनदविा मागदवण्यात 
येणार असल्याचे तसेच शासनाकडून भ दमप जन करण्याचे वारुंवार आश्वासन िेऊनही कोणतीच िोस काययवाही होत नसल्याचे माहे 
ऑक्टोबर-२०१६ च्यािरम्यान दनिशयनास येणे, मासेवारीवर पदरणाम होण्याच्या दभतीने अरबी सम द्रात उभारल्या जाणाऱ्या दशव स्तमारकाला 
मस्च्छमार सुंघटना तसेच सागरी जैवेदवध्य बादधत होणार असल्याने पयावरणवािीने दवरोध िशयदवल्याने दशवस्तमारक उभारण्यात येणारे 
प्रकल्पाचा म ििा हदरत लवािाकडे पािदवण्यात येणे, हदरत लवािाची परवानगी प्रलुंदबत असणे, स्तमारकाच्या आराखडयाचे काम मागी 
लावल्याचा राज्य सरकारने गाजावाजा केला असला तरी प्रत्यक्षात सिरील प्रकल्प रखडल्याने दकती दिवसात प णय करण्यात येणार आहे 
याबाबत जनमानसात प्रश्न असणे, छत्रपतींचे स्तमारक हा राज्यासािी आदण महाराष्र जनतेच्यादृस्ष्टने अदत महत्वाचा असल्याने लवकरात 
लवकर अरबी सम द्रात दशवाजी महाराजाुंचे भव्य स्तमारक उभारण्यासािी  तातडीने शासनाने  करावयाची काययवाही  व याबाबत 
राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

सामान्य प्रशासन 
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४४ गेल्या वर्षयभरात डोंदबवली, लोटे, क रक ुं भ, जळगाव आदि औद्योदगक वसाहतीतील रासायदनक कुं पन्यामध्ये भीर्षण स्तफोट होवून त्यात नाहक 
अनेक कामगाराुंना आपला जीव गमवावा लागण्याची आलेली वेळ, डोंदबवलीतील स्तफोटाम ऴे घातक रसायने ( हॅझडयस केदमकल्स) तयार 
करणा-या स रक्षा युंत्रणेतील फोलपणा उघड होणे तसेच येथील रदहवाश्याुंच्या जीवाला दनमाण झालेला गुंभीर धोका, स रके्षबाबत राज्यातील 
कारखाण्याुंमध्ये कामगाराुंच्या स रके्षबाबत िोस उपाययोजनाुंचा अभाव, फायर व सेफ्टी ऑदडटबाबत मालकाुंची टाळाटाळ आदण राज्य 
शासनाच्या अनास्तथेम ळे कारखान्यातील कामगार जीव म िीत घेव न जगण्याची लिाई लित असल्याचा प्रकार, याम ळे कामगार स रके्षच्या 
अटी आदण शती पूणय केल्यादशवाय नव्या कारखान्याुंना परवाने िेऊ नयेत अशी कामगार सुंघटनाकडून शासनाकडे वारुंवार होत असलेली 
मागणी, कारखान्याचे दनदरक्षण, बॉयलसय, दवज युंत्रणा, युंते्र याुंच्याप तीच मयादित न राहता सरकारी अदधकाऱ्याुंनी भट्टी, हेदवड्य टी मशीन 
याुंचीही तपासणी केली पादहजे, असे एसएमइ चेंबर ऑफ़ इुंदडयाच्या अध्यक्षाुंनी व्यक्त केलेले मत व त्याकडे शासनाचे जाणीवपूवयक झालेले 
व होत असलेले ि लयक्ष, पदरणामत: अशा घातक रसायने तयार करणा-या कारखान्याुंतील काम करणा-या कामगाराुंना नाहक जीव 
गमदवण्याच्या सातत्याने घडत असलेल्या घटनाुंचा गुंभीरपणे दवचार करून दवनादवलुंब िोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, 
याप्रकरणी शासनाने केलेली कारवाई, करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतिया. 

उद्योग 

४५ राज्याची बेताची आर्षथक पदरस्स्तथती आदण त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा राज्याच्या दतजोरीवर पडण्याचा बोजा त्याम ळे शासकीय 
नोकऱ्याुंमध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा शासनाने घेतलेला दनणयय, राज्य शासनाच्या प्रत्येक दवभागातील चत थय श्रेणातील (ड वगय ) २५ 
टक्के पिे रद्द करण्याचा धोरणात्मक दनणयय राज्यशासनाने घेतला असणे, शासदकय नोकऱ्याुंमध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा शासनाने 
घेतलेल्या दनणययान सार सवय दवभागाुंना व कायालयाुंना म ख्य सदचव याुंनी आिेश दिल्याचे माहे सप्टेंबर, २०१६ च्यास मारास दनिशयनास येणे, 
कक्ष अदधकारी, सहाय्यक, दलदपक, दशपाई, वाहनचालक अशी एक ण ७०८२ सरकारी पिे सध्या अस्स्ततत्वात असणे त्यापैकी १२०७ पिे 
दरक्त असणे, दवदवध सरकारी कायालयाुंमध्ये स मारे ९० हजार पिे दरक्त असून ही पिेही टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचे धोरण शासनाने 
अवलुंदबले असणे, नदवन पिदनर्षमतीवर दनबंध घातल्याने राज्यातील दवदवध दवभागाुंमधील कामयचाऱ्याुंचा मोठ्या प्रमाणात कामाचा बोजा 
येत असून शासनाुंच्या कामाुंमध्ये दनणयय व अुंमलबजावणी करण्यात दवलुंब होत असल्याने सवयसामान्य जनतेच्या कामाुंना दवलुंब लागत 
असल्याने जनमानसात तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, राज्यात स दशदक्षत बेरोजगाराुंची सुंख्या दिवसेंदिवस वाित असून 
शासदकय नोकरीबाबत दनबंध घातल्याने तरुणवगय शासदकय नोकरीपासून वुंदचत रहाणार असणे,  राज्यशासनाने शासदकय नोकऱ्याुंमधील 
कपातील दनबंध मागे घेऊन शासदकय दवभागातील दरक्त पिे तातडीने भरण्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची 
प्रदतिीया. 

सामान्य प्रशासन 
(राजवशष्टाचार 
ववषयक बाबी 

वगळून) 
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४६ भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंच्या १२५ व्या जयुंती वर्षादनदमत्त त्याुंच्या जीवनाशी दनगडीत असलेले घटनास्तथळे व महत्वाच्या 
ऐदतहादसक स्तथळाुंना पययटनाचा िजा िेवून या स्तथळाुंचा दवकास करण्याचा शासनाने दनणयय घेतलेले असणे. येवला(दज.नादशक) 
येथे  भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंची ऐदतहादसक "म स्क्तभूमी" असून या दिकाणी भगवान गौतम ब द्ध व बाबासाहेबाुंचे भव्य 
स्तमारक दनमाण करण्यात आलेले असणे, महामानव डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंनी दि.१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथील 
म क्तीभूमीवर धमांतराची घोर्षणा केलेली असणे, त्याम ळे या ऐदतहादसक स्तथळाला म स्क्तभूमी या नावाने सुंबोधण्यात येत असणे,िािरची 
चैत्यभूमी आदण नागप रच्या दिक्षाभूमी प्रमाणेच येवल्याच्या म क्तीभ मीला ऐदतहादसक महत्व असणे, िरवर्षी दि.१३ ऑक्टोबर, दवजयािशमी 
व दि.१४ एदप्रल या दिवशी िेशभरातून बौद्धबाुंधव म क्तीभूमीवर डॉ.बाबासाहेबाुंना वुंिन करण्यासािी येत असणे, तसेच वर्षयभर हजारो 
पययटक आदण बौद्धबाुंधव येथे भेटी िेत असतात. या स्तथळाला डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकराुंचे पिस्तपशय लाभल्याम ळे हे स्तथान अदतमहत्वाचे 
तीथयस्तथळ बनलेले असणे, उपाय क्त समाजकल्याण दवभाग नादशक याुंनी सिर स्तमारक पदरसरात प्रदशक्षण कें द्र, ग्रुंथालय, वाचनालय, 
कमयचारी दनवासस्तथान, सुंरक्षण ठभत, अॅम्पीदथएटर, लॅण्डस्तकेठपग,अदतदथगृह इ.बाुंधकामाुंना प्रशासकीय मान्यतेसािी डॉ.बाबासाहेब 
आुंबेडकर सुंशोधन प्रदशक्षण सुंस्तथा (बाटी),प णे याुंचेकडे अुंिाजपत्रके व आराखड्यावर सदवस्ततर प्रस्तताव सािर केलेला असणे, मात्र बाटी 
व शासनाने अद्यापही सिर प्रस्तताव मुंजूर न केल्याम ळे सवय उपासक व नागदरकाुंमध्ये दनमाण झालेले तीव्र असुंतोर्षाचे वातावरण,  यावर 
शासनामाफय त तातडीने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

सांस् कृवतक कायध 

४७ राज्य सरकारने शहर आदण उपनगरासािी क्लस्तटर धोरण राबदवण्याचे घेतलेला दनणयय, म ुंबईत िाटीवाटीने वसलेल्या ज न्या चाळी, इमारती 
आदण झोपडपटटयाुंचा समहूदवकास (क्लस्तटर) करण्यासािी सरकारने चार एफएसआय सह अनेक सवलती दिल्या असणे, परुंत  असे 
केल्यास म ुंबईतील पायाभूत स दवधाुंवर प्रचुंड ताण येणार असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, म ुंबईमध्ये िाटीवाटीने 
इमारती असणे त्याुंना वीज, पाणी, रस्तते, रेनेज आिी स दवधा िेणे पादलका प्रशासनाला जड जात असणे, अशावेळी चार एफएसआय िेऊन 
टोलेजुंग इमारती उभ्या रदहल्या तर या पायाभूत स दवधा प रदवणे अशक्यप्राय असणे, सध्या म ुंबईला िररोज ४११ िशलक्ष दलटर पाणी लागते 
परुंतू प्रत्यक्षात १५० िशलक्ष तीपट पाणीच प रदवले जात असणे, क्लस्तटर दवकासाने म ुंबईच्या लोकसुंख्येत भर पडण्याची शक्यता असणे, 
त्याम ळे सध्या तरी पाणी प रवण्याची क्षमता नसणे, दवजेच्या बाबतीतही हाच प्रश्न दनमाण होणे, त्याम ळे भदवष्यात क्लस्तटर धोरणाम ळे दनमाण 
होणा-या प्रश्न सोडदवण्यासािी  तातडीने करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

नगर ववकास 

४८ येवला (दज.नादशक) येथे रेशीम पाकय  उभारणेसािी मा.रेशीम सुंचालक नागपूर याुंनी माहे दडसेंबर, २०१४ मध्ये शासनाकडे प्रस्तताव 
पािदवलेला असणे, येवला हे पैिणीचे माहेरघर म्हणून ओळखले जात असून या पदरसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैिणी उद्योग व वस्त्रोद्योग 

वस् रोद्योग 
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असणे,  स्तथादनक कारागीर घरोघरी पैिणी तयार करत असून  पैिणी तयार करण्यासािी लागणारे रेशीमधागा परराज्यातून आयात करावा 
लागत असणे,  या उद्योगासािी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पािन स्तथादनक पातळीवर व्हावे यासािी येवला येथे रेशीम पाकय ची दनताुंत 
आवश्यकता असणे, या दिकाणी शेतकऱ्याुंना  त ती व टसर रेशीम लागवडीसािी प्रोत्साहन िेऊन स धारीत तुंत्रज्ञानाचा प्रसार व प्रचार 
करण्याची आवश्यकता असणे, रेशीम पाकय च्या माध्यमातून शेतकऱ्याुंनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोर्षाला स्तथादनक दिकाणी ख ली 
बाजारपेि तसेच या ख ल्या बाजारपेिेम ळे रेशीम उद्योजकाुंना एकाच दिकाणी रेशीम कोर्ष व स त खरेिी दविी करण्याची स दवधा दनमाण 
होणार असणे, याम ळे राज्यात रेशीम उद्योग मोठ्या प्रमाणात  वािणार असणे, यामध्ये अॅग्री फामयवर स धारीत त ती नसयरी तयार करून वर्षयभर 
त ती लागवडीकरीता रोपाचा प रविा होईल असा काययिम राबदवणे,स धारीत मातृवृक्षाुंची जोपासना करणे, शेतकऱ्याुंना त ती लागवडीचे 
प्रात्यदक्षक व प्रदशक्षण िेणे, कें दद्रय रेशीम मुंडळाने  दवकदसत केलेले तुंत्रज्ञान शेतकऱ्याुंना उपलब्ध व्हावे म्हणून प्रसार व प्रचार काययिम 
राबदवणे, कोर्ष बाजारपेि उभारावी इ. काययिम हाती घेण्याची आवश्यकता असणे, तसेच टसर रेशीम शेतकऱ्याुंना दनयदमत िजेिार व 
आवश्यक त्या प्रमाणात अुंडीप ुंज उत्पािन करून रेशीम उद्योगाचा दवकास करण्याची आवश्यकता असणे ,शेतकऱ्याुंना टसर अुंडीप ुंजचा 
दनयदमत व प रेसा प रविा व्हावा म्हणून मड हाऊसची दनर्षमती करावी लागणार असणे, यासािी मा.सुंचालक (रेशीम) याुंनी 'रेशीम पाकय ' 
उभारणीसािी 'िजेिार टसर अुंडीप ुंज दनर्षमती व टसर गे्रनेजच्या आध दनकीकरणाबाबत शासनास दि.५ दडसेंबर, २०१४ च्या 
पत्रान्वये  सदवस्ततर प्रस्तताव पािदवलेला असणे, मात्र येवला येथे रेशीम पाकय  उभारणेसािी शासनाकडून टाळाटाळ व दिरुंगाई केली जात 
असणे, त्याम ळे येथील स्तथादनक  नागदरकाुंमध्ये दनमाण झालेले सुंतापाचे वातावरण, यावर शासनामाफय त तातडीने करावयाची काययवाही व 
शासनाची प्रदतदिया. 

४९ नागपूर शहराला दवज प रविा करण्याकरीता म.रा.दव.दव. कुं पनीने (स्तपॅन्को) एस.एन.डी.एल. सोबत करार करून सन २०११ पासून शहराला 
वीज पूरविा करण्यात येणे, सिर एन.एन.डी.एल कुं पनीबाबत मोठ्या प्रमाणात ग्राहकाुंच्या तिारी प्राप्त होणे, सिर कुं पनीने २६६ कोटीची 
ग ुंतवणूक केल्याचा िावा केली जाणे, परुंत  वास्ततदवकता ६० कोटीची ग ुंतवण क असल्याचे उघड होणे, त्यातच एस.एन.डी.एल कडून 
नागरीकाुंना दनत्कृष्ि सेवा दिली जात असून वीज दमटर वेगाने दफरत असल्याने ग्राहकाुंचे मोठ्या प्रमाणात तिारी िाखल होणे, सप्टेंबर, 
२०१५ च्या अहवालात एस.एन.डी.एल. ला िोशी िरदवण्यात येणे, याबाबत मा. पालकमुंत्री याुंनी १२ दफडरवरील मीटरची तपासणी करून 
योग्य पध्ितीचे दमटर लावण्याची तुंबी िेवूनही कोणतीही त्यात स धारणा न होणे, त्याम ळे नागपूर शहरात वीज ग्राहकाुंना आर्षथक भ िंड 
सोसावा लागत असणे, परुंत  सिर एस.एन.डी.एल कुं पनीवर कोणतीही काययवाही केली न जाणे, त्यामूळे शहरातील नागरीकाुंमध्ये दनमाण 
झालेला असुंतोर्ष, शासनाचे याकडे होत असलेले ि लयक्ष, शासनाने यावर तातडीने करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

ऊजा 
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५० मरािावाडयातील लातूर, बीड,नाुंिेड,उस्तमानाबाि व दविभातील  दजल्हयात सप्टेंबर व ऑक्टोबर -२०१६ रोजी झालेल्या अदतवृष्टीम ळे 
दजल्हयातील निया-नाल्याुंना प र येऊन या दजल्हयातील धरणातील िरवाजे उघडल्याने शहरात व गावात प राची पदरस्स्तथती दनमाण होऊन 
मोिया प्रमाणात शेतीचे व घराुंचे न कसान होणे, निी नाल्याुंचे पाणी अनेक गावातील घरात दशरल्याम ळे मोिया प्रमाणात घराुंची पडझड 
होणे, तसेच प रपदरस्स्तथतीम ळे अनेक गावातील शेतातील बुंधारे व माती वाह न गेल्याने शेतीचे अतोनात न कसान होणे, या दजल्हयातील 
ग्रामीण रस्तते, शेती रस्तते, प ल, वाहून गेल्याने अनेक गावाुंचा सुंपकय  त टल्याने जनजीवन दवस्तकदळत होणे, अदतवृष्टीने प रामध्ये शेतक-याुंचे 
जनावरे, शेळया-मेंिया वाहून जाणे, शेती दपके पाण्याखाली गेल्याने खरीप दपकाुंचे सुंपूणय न कसान झाल्याने शेतकरी हवादिल होणे, गेल्या 
तीन चार वर्षापासून अल्प पजयन्यमानाम ळे दभर्षण पाणी टुंचाई व ि ष्काळात प णयपणे होरपळेलेल्या मरािवाडयातील दजल्हयातील शेतक-
याुंवर ओला ि ष्काळाची नैसर्षगक आपत्ती येणे, या नैसर्षगक आपत्तीत सापडलेल्या या शेतकरी क टूदबयाुंना मानदसक व आर्षथक आधार 
िेण्यासािी तात्काळ मरािवाडयातील लातूर, बीड, नाुंिेड,उस्तमानाबाि व दविभातील दजल्हयात ओला ि ष्काळ जादहर करुन 
अदतवृष्टीम ळे  न कसान झालेल्याुंना  तातडीने मित िेण्याकरीता करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

पनुवधसन व मित 

५१ प णे येथील िाुंतीज्योती सादवत्रीबाई फ ले याुंच्या स्तमारकातील दशल्पे व ठभत्तीदचते्र गेल्या िोन वर्षापासून दनदविा प्रदियेत अडकून पडल्याने 
सिर स्तमारक दशल्पाअभावी अपूणावस्तथेत असल्याचे दनिशयनास येणे, प णे शहरातील महात्मा फ ले याुंच्या राज्य सुंरदक्षत स्तमारकाशेजारीच 
प णे महानगरपादलकेमाफय त िाुंतीज्योती सादवत्रीबाई फ ले याुंचे स्तमारक तयार होत असणे, या िोन्ही स्तमारकाुंना जोडण्यासािी रस्तता करण्याचे 
प्रस्ततादवत असणे, तेथे राहणाऱ्या रदहवाशाुंचे अन्यत्र प नवयसन करुन रस्तता तयार करण्याची आवश्यकता असणे, त्याचप्रमाणे फ लेवाड्याच्या 
आजूबाजूला राहत असलेल्या काही नागदरकाुंच्या जागा सुंपादित करुन या स्तमारकाच्या दवस्ततारासािी प्रशस्तत जागा उपलब्ध करण्याची 
आवश्यकता असणे, फ ले स्तमारकाच्या आजूबाजूला बेकायिेशीर बाुंधकामे होत असल्याम ळे स्तमारकाच्या हेरीटेज िजाला बाधा पोहचत 
असणे, वर्षयभर राष्रीय नेते व अदतमहत्वाच्या व्यक्ती या स्तमारकाला भेटी िेण्यासािी येत असल्याम ळे येथे वाहत कीसािी प्रशस्तत जागा 
नसल्याने पययटक व नागदरकाुंची गैरसोय होत असणे तसेच अदतमहत्वाच्या व्यक्तींच्या स रके्षबाबत वारुंवार प्रश्न दनमाण होत असणे, या 
महाप रुर्षाुंच्या स्तमारकाुंच्या दवस्ततारासािी नागदरकाुंचे प नवयसन करुन स्तमारकाुंचा दवस्ततार करण्याची लोकप्रतीदनधींनी शासनाकडे मागणी 
केलेली असणे, मात्र याबाबत शासनाकडून काययवाही होत नसल्याने नागदरकाुंमध्ये असुंतोर्षाचे वातावरण दनमाण झालेले असणे, यावर 
शासनामाफय त तातडीने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

५२ मालेगाव - बागलाण (दज.नादशक) ताल क्यात वाळ  तस्तकराुंकडून दगरणा व मोसम निीत न मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरटी वाहतूक स रु 
असल्याचे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये दनिशयनास येणे, अमयाि वाळू उपसाम ळे निीपात्रात मोि मोिे खडे्ड पडणे, त्याम ळे गतकालावधीत 
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निीपात्रातील खड्डड्याुंमध्ये पडून अनेकाुंचा मृत्य  होणे, वाळूच्या चोरट्या वाहत कीकडे महस ल प्रशासनाकडून डोळे झाक केली जाणे, 
नद्याुंच्या पात्रातून वाळूची तस्तकरी करणे, हा ग न्हा वैयक्तीक स्तवरुपाचा नस न ते सावयजदनक स व्यवस्तथेस मारक िरणारे ि ष्कृत्य असल्याचा 
दनवाळा मा.म ुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रदवष्ि यादचकेप्रकरणी िेणे, नामप र (ता.बागलाण) येदथल मोसम निी पात्रातील प लाच्या 
पायर्थ्याशी प्रचुंड वाळ  उपसा झाल्याम ळे मोसम निीवरील प लाचा पाया तब्बल ४ ते ५ फ ट उघडा पडणे, त्याम ळे सिरील प लास कधीही 
दभर्षण हानी पोहचण्याची शक्यता असणे, रात्रीच्या वेळेस वाळ  चोरट्याुंकडून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा होत असल्याने अनेक दिकाणी 
दगरणा व मोसम निीपात्रात वाळ च दशल्लक नसणे, फक्त िगड गोटेच दृष्टीस पडणे, याम ळे पदरसरातील दवहीरींनी तळ गािणे, 
जदमनीची  पाण्याची पातळी खालावणे, वाळ  मादफयाुंवर कडक कारवाई करण्याची नामप र (ता.बागलाण) येदथल सवयपक्षीय दशष्टमुंडळाने 
दनवेिनाद्वारे तहदसलिाराुंकडे मागणी केल्याचे दिनाुंक २२ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्यास मारास दनिशयनास येणे, प्रशासनाकडून वाळू 
चोराुंदवरुध्ि किोर कारवाई केली जात नसल्याचा जनतेचा आरोप असणे, म ुंबई आग्रा महामागावरूनही क्षमतेपेक्षा दकती तरी अदधक 
प्रमाणात सरास वाळूची वाहत क स रु असणे, सततची पाणी टुंचाई व पयावरणाची होत असलेली हानी दवचारात घेता, दगरणा-मोसम निी 
पात्रातून होणारा बेकायिेदशर वाळ  उपसा थाुंबदवण्याची आवश्यकता, शासनाचे याकडे झालेले ि लयक्ष, याम ळे जनता व शेतकऱ्याुंमध्ये 
व्यक्त केली जाणारी नाराजी व असुंतोर्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

५३ पोदलसाुंसािी एक लाख घरे शासनाकडून बाुंधणार असल्याची घोर्षणा माहे ऑक्टोबर, २०१६ च्या स मारास करण्यात येणे, लाखा घराुंची 
घोर्षणा झाली तरी ३४ हजार घराुंचाच आराखडा तयार असणे, उवयदरत ६६ हजार घरे कशी उभारणार याबाबतची मादहती शासनाकडे 
उपलब्ध नसणे, पोदलसाुंचे गृहदनमाण प्रकल्प राबदवण्यासािी काही वर्षापूवी महासुंचालक िजाच्या अदधकाऱ्याचे पि तयार करण्यात येणे, 
परुंत  या पिावर दनय क्ती म्हणजे ि य्यम िजाची दनय क्ती हे पोलीस सेवेत मानले जात असणे, पोदलसाुंसािी गृहदनमाण प्रकल्प 
राबदवण्यासािी  या अदधका-याकडे कोणतीचे युंत्रणा नसणे, पोदलसाुंच्या घराुंचा प्रश्न जदटल असणे, अनेक दिकाणी राहत असलेल्या 
पोदलसाुंच्या घराुंची वाताहात झाली असून वारुंवार घराुंची डागड जी करावी लागत असणे, डागड जीसािी पोदलसाुंना प्रदतक्षा करावी लागत 
असणे, ि रुस्ततीकरीता दजल्हा पातळीवर दनधी उपलब्ध नसणे, राज्यातील पोदलसाुंनी हक्काुंच्या घरासािी शासकीय कजय दमळण्याबाबत 
स मारे आि हजार अजय शासनाकडे पडून असल्याची मादहती माहे ऑक्टोबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, पोदलस गृहदनमाण आदण 
कल्याण मुंडळाने सिरील कजे मुंजूर करण्यासािी शासनाकडे १६०० कोटी रुपये मादगतले असणे, रक्कम व्याजासह शासनाला परत 
दमळणार असल्याने तसेच सवय पोदलसाुंना हक्काचे घरक ल दवकत घेता येणार असल्याने पोदलसाुंच्या घरासािी शासकीय कजय िेण्याबाबत 
शासनस्ततरावरुन कोणतीच काययवाही होत नसणे, शासनाने पोदलसाुंसािी एक लाख घरे बाुंधून िेण्याच्या केलेल्या घोर्षणान सार घरे बाुंधून 
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िेण्यासािी आवश्यक तो दनधी शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने खासगीकरणाच्या नावाखाली पोदलसाुंचे भूखुंड दबल्डराुंना िेण्याचा डाव 
असल्याचे पोदलसाुंमध्ये चचा असणे, पोदलसाुंच्या हक्काच्या घराुंच्या प्रश्नाुंकडे शासनाकडून होत असलेले अक्ष्यम ि लयक्ष त्याम ळे 
शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, राज्यशासनाने पोदलसाुंच्या घराुंचा प्रश्न तातडीने सोडदवण्याबाबत करावयाची 
काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

५४ राज्यात वर्षयभराप वी स रु केलेल्या तलाठ्याुंच्या ऑनलाइन नोंिींचा बोजवारा वाजला असून जदमनीची खरेिी-दविी, सात-बाराचा उतारा, 
फेरफार अशा व्यवहाराुंच्या नोंिी वर्षयभर रखडल्याची मादहती माहे ऑक्टोबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, रखडलेल्या नोंिीवर योग्य 
उपाय योजना करण्याऐवजी राज्यात तलािी नोंिींचे काम दजल्हादनहाय सम आदण दवर्षम तारखाुंना होणार असल्याचे वेळापत्रक शासनाकडून 
लागू करण्यात येणे, सम तारखेला अहमिनगर, म ुंबई उपनगर, िाणे, रायगड, रत्नादगरी, वादशम, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, ब लिाणा, 
नागपूर, वधा, गडदचरोली, भुंडारा, चुंद्रपूर, लातूर, उस्तमानाबाि, नाुंिेड, औरुंगाबाि, ठहगोली, जालना, बीड आदण परभणी तर दवर्षम तारखाुंना 
कोल्हापूर, प णे, साुंगली, सोलापूर, सातारा, ठसध िगूय, पालघर, नुंि रबार, ध ळे, नादशक, जळगाव आदण गोंदिया या दजल्यात करण्यात येणे, 
वर्षयभराप वी तलािी कायालयाकडील सवय प्रकारच्या हस्ततदलदखत नोंिी वर्षयभराप वी बुंि करण्यात येणे, त्यासािी सुंगणकीकरण आदण 
ऑनलाइन व्यवहाराुंची सक्ती करण्यात येणे, मात्र त्यासािी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली सुंगणकीय युंत्रणा क चकामी असून यातील 
त्र टींम ळे तलािी कायालयाकडील सवयच प्रकरच्या नोंिींची कामे वर्षयभरापासून रखडलेले असणे, राज्यात अशा कोटयावधी नोंिी प्रलुंदबत 
असणे, ग्रामीण भागात म ळात कनेस्क्टस्व्हटीचे दमळत नसणे, दमळाली तरी त्याचा वेग अदतशय कमी असणे, ऑनलाइन नोंिीसािी लॉदगन 
लाच दकमान तासभर लागत असणे, कमाल वेळेला मयािाच नसणे, सुंगणकावरील एका ऑनलाइन नोंिीला दकमान काही तास लागत 
असणे, राज्यातील ३५ दजल्हयाुंपैकी २३ दजल्हयाुंतील तलाियाुंनी सम तारखेला आदण १२ दजल्हयातील तलाियाुंनी दवर्षम तारखेलाच 
नोंिीचे काम करावे असा फतवा म ळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत, त्याम ळे तलाियाुंच्या नोंिीची कामे खोळुंबी असणे, राज्यशासनाने 
ऑनलाईन म ळे रखडलेल्या तलाठ्याुंच्या नोंिीची कामे स रळीत दमळण्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

महसलू 

५५ म ुंबई कफपरेड येथील मेकर टॉवर या रदहवाशी इमारतीच्या २० मजल्यास अचानकदरत्या दि. १८ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी वा त्यास मारास 
आग लागणे, या प्रकरणी तातडीने अस्ग्नशमन िलाला मादहती िेण्यात येणे, आगीची मादहती दमळताच अस्ग्नशमन िलाच्या आि गाडया 
घटनास्तथळी िाखल होणे, मात्र अस्ग्नशमन िलाच्या गाडया घटनास्तथळी पोहचेपयंत आग मोठ्या प्रमाणात पसरल्याने सिर इमारतीतील 
सव्हंट क्वॉटसयमध्ये राहणाऱ्या िोन सेवकाुंना आगीतून बाहेर कािण्यात अस्ग्नशमन िलाला अपयश आल्याने िोन सेवकाुंचा आगीत मृत्य  
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होणे, सिर नैसर्षगक आगीत मृत्य  झालेल्या मृताुंच्या क ट ुं दबयाुंना आर्षथक मित िेण्याची आवश्यकता, याबाबत  शासनाने केलेली वा 
करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

५६ म ुंबई, िाणे, मीरारोड, नालासोपारा, वाशी, पनवेल, पेण आदि दिकाणी ४०० हून अदधक बोगस कॉलसेंटर स रु असून या कॉलसेंटरच्या 
माध्यमातून अमेदरकेसह इतर िेशातील नागरीकाुंची टॅक्स दडफॉल्टर, ऑनलाईन लॉटरी अशा दवदवध कारणाच्या नावाखाली सरास 
फसवणूक स रु असल्याची मादहती ख द्द अमेदरकन ितूावासाने िाणे आय क्तालय, िाणे ग्रामीण आदण िाणे पोलीसाुंना माहे ऑक्टोबर, 
२०१६ मध्ये िेण्यात येणे, तसेच मीरारोड येथील बोगस कॉलसेंटर प्रकरणी िाणे ग न्हे शाखेच्या वदरष्ि पोलीस अदधकाऱ्याुंनी न कतीच 
म ुंबईस्स्तथत अमेदरका ितूावासाला भेट िेऊन फसवणूक झालेल्या नागरीकाुंची मादहती घेण्यात येणे, म ुंबई आदण िाणे दजल्हयातून बोगस 
कॉलसेंटर मधून होणाऱ्या फसवण कीबाबत तातडीने मादहती घेऊन सिर बोगस कॉलसेंटरवर तातडीने कडक कारवाई करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

गहृ 

५७ नादशक दजल्हयातील त्रयुंबकेश्वर ताल क्यातील तळेगाव येथे पाच वर्षाच्या दचम रडीवर बलात्काराच्या प्रयत्न झाल्याचा धक्कािायक प्रकार 
दि. ८ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी उघडीस येणे, या घटनेचे तीव्र पडसाि उमटल्याने सुंतप्त जमावाने नादशक-त्रयुंबकेश्वरसह म ुंबई-आग्रा 
महामागावर दिकदिकाणी रास्तता रोको आुंिोलन करुन िगडफेक, जाळपोळीच्या घटना घडणे, अहमिनगर दजल्हयातील कोपडी येथील 
अल्पवयीन म लीवरील अत्याचारादवरोधात  राज्यभरात दनरे्षधाचे सत्र स रु असतानाच त्रयुंबकेश्वर ताल क्यातील तळेगाव येथे पाच वर्षाच्या 
म लीवर बलात्कारचा करण्यात आलेल्या प्रकराम ळे राज्यात वारुंवार घडत असलेल्या बलात्काराच्या घटना रोखण्यास शासनाला येत 
असलेले अपयश त्याम ळे राज्यातील कायिा व स व्यवस्तथेचा गुंभीर प्रश्न दनमाण होत असणे, सिरील बलात्काराच्या घटनेतील आरोपीवर 
शासनाला कारवाई करण्यास होत असलेला दवलुंब त्याम ळे जनमानसात तीव्र प्रदतिीया उमटून जाळपोळ, िगडफेकीचे घडत असलेले 
प्रकार शासनाने सिरील प्रकरणाची गुंभीरपणे िखल घेऊन जलिगतीने न्यायालयीन प्रिीया करुन आरोपींवर कडक कारवाई करुन राज्यात 
वािते बलात्काराचे प्रकार रोखण्यासािी करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

गहृ 

५८ कल्याण-डोंदबवली मनपा के्षत्रात समादवष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावाुंत एम.आय.डी.सी. तफे ३५ एम.एल.डी. पाणीप रविा केला जात 
असणे, महापादलकेत गावे समादवष्ट झाल्यानुंतर मात्र पाणीप रवठ्याचा प्रश्न गुंभीर झालेला असणे, उन्हाळ्यात पाणीकपात असताना १७ 
ते १८ एम.एल.डी. पाणीप रविा होत असणे, मात्र आता म बलक पाउस होऊनही ग्रामीण भागाुंत पाणी समस्तया कायम असणे, याबाबत 
महापादलका आदण एम.आय.डी.सी. एकमेकाुंकडे बोट िाखवत असल्याने सप्टेंबर मदहन्यात स्तथादनक लोकप्रदतदनधींनी मा. जलसुंपिा 
मुंत्रयाुंची प्रत्यक्ष भेट घेवून कल्याण-डोंदबवली मनपातील २७ गावाुंच्या पाणी समस्तयेबाबत नागदरकाुंच्या अडचणी माुंडून पाणीसािा वािवून 
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िेण्याची दवनुंती केली असता, मा.जलसुंपिा मुंत्रयाुंनी वािीव पाणीसाठ्याचे आिेश एम.आय.डी.सी. ला िेऊनही अद्याप त्याची 
अुंमलबजावणी न होणे, तब्बल िोन मदहन्याुंपासून एम.आय.डी. सी. ने जलसुंपिा मुंत्रयाुंच्या आिेशाना वाटाण्याचा अक्षता लावलेल्या असणे, 
त्याम ळे २७ गावाुंतील नागदरकाुंची पाण्यासािी वणवण करून होत असलेले प्रचुंड हाल, त्याम ळे नागदरकाुंमध्ये पसरलेले प्रचुंड असुंतोर्षाचे 
वातावरण, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही, केलेली कारवाई व शासनाची प्रदतदिया. 

५९ राज्यातील दवनाअन िादनत शाळाुंना प्रचदलत दनयमानूसार अन िान िेण्यात यावे अशी सुंस्तथाचालक, दशक्षकाुंची मागणी असताना शासनाने 
सरसकट २० टक्के अन िान िेण्याचा दनणयय शासनाने माहे सप्टेंबर, २०१६ मध्ये घेण्यात येणे, दशक्षक राज्यात माहे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये 
दिकदिकाणी आुंिोलन करीत असताना याचाच एक भाग म्हणून ऑक्टोबर २०१६ मध्ये औरुंगाबाि येथे आयोदजत करण्यात आलेल्या 
मुंत्रीमुंडळाच्या बैिकीवर मोचा आयोदजत करणे, मोचे करणाऱ्या दशक्षकाुंचे दनवेिन घेण्यास मा. म ख्यमुंत्री अथवा दशक्षण मुंत्री याुंनी दनवेिन 
घेण्यास स्तवत: यावे, असा आग्रह धरीत बैिकीच्या दिकाणी आुंिोलक दशक्षकाुंनी घ सण्याचा प्रयत्न केला असता आुंिोलनकत्या दशक्षकाुंवर 
पोदलसाुंनी केलेल्या लािी हल्लात २१ दशक्षक जखमी होणे, पदरणामी दशक्षकाुंत दनमाण झालेला असुंतोर्ष व दनरारे्षची भावना, याबाबत 
राज्यभरातील दवनाअन िानीत शाळाुंना तातडीने प्रचदलत दनयमान सार अन िान िेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करण्यात येत असलेली काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

शालेय वशक्षण 

६० कें दे्र हवाईमागय जोडण्यासािी दवमान कुं पन्याुंना आर्षथक बळ िेण्याची उडान  योजना कें द्र सरकारने जाहीर करणे, ज हू दवमानतळाच्या 
दवस्तताराला असलेल्या मयािा आदण म ुंबई दवमानतळावर सकाळ व सुंध्याकाळच्या मोक्याच्या वेळी धावपट्टीचे स्तलॉट्ट्स दमळण्याची कोंडी 
याम ळे म ुंबईत येणारे उद्योजक, अदधकारी, प्रवाशाुंना राज्य अुंतगयत प्रवास करणे त्रासिायक िरत असणे, ज हू दवमानतळाच्या धावपटटीचा 
सध्या पूणय क्षमतेने वापर होत नसणे, सहा आसनी दवमाने उतरू शकतात मात्रा आधीच आखून असणाऱ्या या धावपट्टीला अदतिमणाुंम ळे 
तीन-चार प्रवाशी असतील तरच वैमादनक लँदडगसािी जोखीम घेत असणे,  ज हू दवमानतळाचा वापर पूणय क्षमतेने वापर करण्याची 
आवश्यकता असून ३० आसनी दवमानाुंनी म ुंबई ते कराड (सातारा) ठकवा ऍे़म्बी व्हेली, हडपसर यासारखी काही दिकाने जोडली जाऊ 
शकतात, तसेच म ुंबई ते नाुंिेड, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, भावनगर, िीव, रत्नादगरी,तसेच औरुंगाबाि ते नागपूर, ओझर ते नागपूर, 
ओझर ते अहमिाबाि, ओझर ते स रत, जळगाव ते भोपाळ या प्रािेशीक सेवाुंना उडान योजनेअुंतगयत प्रदतसाि दमळू शकते, राज्यशासनाने 
महाराष्रात प्रािेदशक स्ततरावर दवमानसेवेला प्रोत्साहन िेण्यासािी उडान योजना अुंतगयत ज हू दवमानतळ तसेच राज्यातील इतर दवमानतळ 
प णय क्षमतेने वापरण्याकरीता करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 
 

सामान्य प्रशासन 
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६१ नागपूर येथील मोरभवन येथील जागा राज्य पदरवहण मुंडळाची (एस.टी) असून सिर जागा एन.एम.सी ला िेण्याची मागणी बरेच वर्षांपासून 
केल्या जाणे, सिर मोरभवनची जागा महानगरपादलकेला दमळाल्यास दस.टी.बस (स्तटार बस) चालदवण्यास स दवधाजनक होणे, परुंत  
एस.टी.च्या मालकी ताब्यात असल्याने महानगरपादलकेला दवकास करण्यास अडचण दनमाण होणे, याबाबत राज्य पदरवहन मुंडळ व 
महानगरपालीका अदधकाऱ्याुंसोबत वारुंवार जागेसुंबधी बैिका होवूनही त्यावर तोडगा न दनघणे, त्यामूळे जनदहत यादचका ि. ५७/२०१० 
मधील आिेशान सार मा. म ख्य सदचव याुंच्या अध्यक्षतेखाली सदमती दनय क्त करण्याुंत येणे, याबाबत ज लै, २०१५ च्या अदधवेशनात प्रश्र 
उपस्स्तथत केले असता त्यावर मा.म ख्यमुंत्री महोिय याुंनी दिलेल्या उत्तरात दि. १२ जून, २०१५ च्या अदधस चनेन सार मोरभवन येथील जागा 
शहर बस सेवेकरीता आरदक्षत करण्यात आली आहे व त्याचा ताबा घेण्यासािी आय क्त नागपूर महानगरपादलका याुंनी दि. ८ ज लै, २०१५ 
ला म.रा.प. महामुंडळ याुंना पत्र सािर करूनही सिर जागा महानगरपादलकेला हस्तताुंतरण न होणे, त्याम ळे शहरातील वाहत कीच्या समस्तयाुंना 
तोंड ियावे लागणे, त्याम ळे सिर जागा स्तटार बस करीता महानगरपादलकेच्या ताब्यात िेण्याची आवश्यकता, शासनाने यावर तातडीने 
करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

पवरवहन 

६२ राज्यात ि ध उत्पािक कुं पन्या जवळपास खेडयाुंमधील शेतकऱ्याुंकडून िररोज िधू गोळा करतात मात्र ते ताजे ि ध ग्राहकाुंकडे पोहचेपयंत 
त्याचुं दवर्षात रुपाुंतर झालेले असते, ि धात दडटजंट पावडर, य दरया, स्तकीम्ड िधू पावडर, कॉस्तटीक सोडा, ग्ल कोज, पाुंिरा रुंग, दरफाइुंड तेल, 
मीि, स्तटाचय असे दवदवध घटक समादवष्ट करुन अनेक समाजकुं टक थेट लोकाुंच्या जीवाशी खेळ खेळीत असणे, दडटजंट पावडर, मीि व 
ग्ल कोजसारख्या घटकाुंम ळे ि धात िाटपणा येतो तर टाचयम ळे िधू नासण्यास प्रदतबुंध होतो त्याम ळे सवयसामान्य ग्राहकाुंना भेसळय क्त िधू 
केवळ बघून ओळखता येत नसणे, पोलीस व अन्न व और्षध प्रशासनाच्या पथकाने वेळोवेळी छापे घातल्याने आतापयंत ि ध भेसळीचे असे 
अनेक प्रकार उघडकीस आणले परुंतू तरीही या प्रश्नी सरकारकडून िोस कारवाई होत नसणे, ि ध भेसळीचे प्रकार म ुंबई व छोटया शहरामध्ये 
सरास स रु असणे, भेसळय क्त िधू प रवणे म्हणजे ग्राहकाुंवर हळूहळू दवर्षप्रयोग केल्यासारखे प्रकार असणे, ि धात भेसळ करुन काही 
टोळयाुंचे समाजकुं टक नागदरकाुंच्या दजवाशी खेळत असल्याने ि धात भेसळ करणा-या समाजकुं टकाुंवर किोर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

अन्न आवण औषध 
प्रशासन 

६३ राज्यातील एकूण नागपूर, वधा, अमरावती, वादशम, ब लिाणा, जालना, औरुंगाबाि, नादशक,नगर आदण िाणे या िहा दजल्हयातून  जाणाऱ्या 
म ुंबई-नागपूर समृध्िी कम्य दनकेशन एक्स्तपे्रसवेसािी शेतकऱ्याुंच्या परुंपरागत जदमनींचे सुंपािन करण्याचे काम स रु करण्यात येणे, िाणे 
दजल्हयातील शहापूर ताल क्यातील शेतकऱ्याुंनी या प्रकल्पासािी जदमनी िेण्यास स्तपष्ट नकार िेत मोिया प्रमाणात दवरोध केल्याचे माहे 
सप्टेंबर-२०१६ च्या स मारास उजेडात येणे,  म ुंबई-नागपूर टोलम क्त प्रवास िेणाऱ्या समृध्ि महामागय योजनेला शहापूर, दभवुंडी येथील 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 
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गावकऱ्याुंनी दवरोध करण्यात येणे, सम ध्ि महामागय योजना इतर प्रकल्पाप्रमाणे शेतकरी दवस्तथादपत होण्याची शक्यता असणे, शासनाने 
कोणत्याही प्रकारची मादहती िेण्याऐवजी थेट जदमनींचे सुंपािन प्रदिया स रु केल्याम ळे शेतकऱ्याुंमध्ये नाराजी असणे, प्रस्तथादपत झालेल्या 
शेतकऱ्याुंना कोणताही मोबिला दमळत नसल्याने शासनाकडून बळजबरीने जदमनी सुंपािनेच्या प्रदियेला राज्यातील सिरील योजनेमध्ये 
जाणाऱ्या शेतक-याुंचा जदमनी िेण्यास शेतकरी दवरोध करीत असल्याने सिरील समृध्िी म ुंबई-नागपूर ७१२ दकलोमीटरचा आि पिरी 
रस्तत्याचा महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प रखडण्याचा प्रश्न दनमाण होणे, राज्यशासनाने  समृध्िी महामागाबाबत तातडीने आवश्यक ती काययवाही 
करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

६४ नादशक दजल्यातील भारम, सैय्यि ठपप्री, दखडीसािे, भ लेगाव सह राज्यातील अनेक नवीन आरोग्य सुंस्तथाुंची बाुंधकामे माहे ऑगस्तट, २०१६ 
मध्ये पूणय होवूनही शासनाच्या ि लयक्षाम ळे या इमारती धूळ खात पडून असणे, केवळ पिाुंचा आकृदतबुंध प्रलुंदबत असल्याम ळे कोट्यावधी 
रुपयाुंच्या इमारती दवनावापर पडून असल्याचे दनिशयनास येणे, येथील पिाुंचा आकृदतबुंध मुंजूर करण्यासािी म ख्य काययकारी अदधकारी 
दजल्हा पदरर्षि याुंनी पािवलेले प्रस्तताव आरोग्य सेवा सुंचालनालय व शासनाकडे गेल्या अनेक मदहन्याुंपासून प्रलुंदबत असणे, १०० टक्के 
बाुंधकाम पूणय झालेल्या या इमारतीमध्ये नवीन आरोग्य सुंस्तथा लवकरात लवकर कायान्वीत करण्यासािी स्तथादनक लोकप्रदतदनधींनी माहे 
फेब्र वारी, २०१६  आदण  माहे सप्टेंबर, २०१६ मध्ये तसेच यापूवी वेळोवेळी मागणी करूनही सिर आरोग्य सुंस्तथा अध्याप कायास्न्वत झालेल्या 
नसणे ,त्याम ळे या भागातील नागदरकाुंना आरोग्य सेवेपासून वुंदचत राहावे लागत असणे, पदरणामी नागदरकाुंमध्ये दनमाण झालेले असुंतोर्षाचे 
व दचडीचे वातावरण, यावर शासनामाफय त तातडीने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

सावधजवनक आरोग् य 
आवण कुटंुब 

कल्याण 

६५ नादशक दजल्यातील पस्श्चमवादहनी नद्याुंचे ग जरातमध्ये व अरबीसम द्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून हे पाणी गोिावरी खोऱ्यात 
वळदवण्यासािी जलसुंपिा दवभागाने ऊध्वय गोिावरी प्रकल्पाअुंतगयत हाती घेतलेली १७ प्रवाही वळण योजनाुंची तसेच िरसवाडी पोहोच 
कालवा इ. कामे माहे आक्टोंबर २०१४   पासून तृतीय स धादरत प्रशासकीय मान्यतेअभावी बुंि पडलेली असणे , ठसचन दवर्षयक चौकशी 
सदमतीच्या अहवालान सार सिर प्रकल्पाची सखोलता तपासणी व फेररचना होण्यासािी राज्यस्ततरीय ताुंदत्रक सल्लागार सदमतीने तपासणी 
करण्याचे शासनाने आिेश दिलेले असल्याम ळे राज्यस्ततरीय ताुंदत्रक सल्लागार सदमतीने सखोल तपासणी करुन दि १४ दडसेंबर २०१५ रोजी 
शासनास सदवस्ततर अहवाल पािदवलेला असणे, शासनाने ऊध्वय गोिावरी प्रकल्पाच्या तृतीय स धादरत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय 
मान्यता िेण्याची आवश्यकता असणे , प णेगाव कालव्याच्या दकमी १ ते २५ मधील वािीव दवसगान सार दवस्ततारीकरणाचे काम अपूणय 
असणे , तसेच िरसवाडी पोहोच कालवा दकमी ४१ ते ८८ चे काम अपूणय असणे , सिर प्रकल्पातील िरसवाडी ते डोंगरगाव पोहोच 
कालव्याची अपूणय कामे तातडीने पूणय करणे आवश्यक असणे , या योजनेतील दकरकोळ कामे अपूणय असल्याम ळे स मारे ७०६ ि.ल.घ.फ ट 

जलसंपिा 
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पाणी पस्श्चमेकडे सम द्रात व ग जरात मध्ये वाहून जात असणे , मात्र स धादरत प्रशासकीय मान्यता िेण्यासािी शासनाकडून दिरुंगाई व 
टाळाटाळ केली जात असणे, त्याम ळे नादशक दजल्यातील अवर्षयणप्रवण के्षत्रातील शेतकऱ्याुंमध्ये दनमाण झालेले प्रचुंड असुंतोर्षाचे 
वातावरण, सिर रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूणय करुन ठसचनासािी पाणी उपलब्ध करुन िेण्याची शेतकऱ्याुंकडून होत असलेली 
मागणी,  यावर शासनामाफय त तातडीने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

६६ गत तीन वर्षात ३७० जणाुंचा एक्सपे्रस हायवेवर मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याने म ुंबई-प णे एक्सपे्रस हायवे मृत्यूचा सापळा बनला असणे, 
म ुंबई-प णे द्र तगती मागावर अपघाताुंची मादलका स रु असून अपघाती मृत्यूचा दवर्षय प न्हा एकिा ऐरणीवर येणे, ८४ टक्के अपघात मानवी 
च काुंम ळे तर  २० टक्के अपघात पायाभूत स दवधाुंच्या अभावाम ळे होत असल्याचे सवेक्षणातून स्तपष्ट होणे, एक्सपे्रस-वे ची िेखभाल करणारे 
घटक आदण राज्य सरकार टोलवस लीवर डोळा िेवून असल्याने प्रवाशाुंची स रक्षा धोक्यात येणे, एक्सपे्रस हायवेवरील अपघातग्रस्तताुंसािी 
बाुंधण्यात येणारे रामा सेंटर कागिावरच असणे, यामागावरील पोदलस िाण्यातील वाहने कालबाहय झाल्याने पोदलसाुंना गस्तत घालण्यासािी 
तसेच अपघातस्तथळी जाण्यासािी कसरत करावी लागत असणे, वारुंवार शासनाकडे प्रश्न उपस्स्तथत करुन शासनाकडून उपाययोजना 
करण्याचे आश्वासन दमळूनही म ुंबई-प णे द्र तगती महामागावरील अपघात रोखण्यास शासनाला आलेले अपयश, त्याम ळे जनमानसात 
शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, शासनाने कागिोपत्री उपाययोजना न करता िोस पावले उचलून एक्सपे्रस- 
वेवरील अपघात रोखण्यासािी उपाययोजना करण्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतिीया. 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 

६७ राज्यातील तब्बल ४०० धरणे अस रदक्षत असल्याचा अहवाल महाराष्र अदभयाुंदत्रकी सुंशोधन सुंस्तथा (मेरी) याुंनी राज्य सरकारला सािर 
केल्याचे दिनाुंक ३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी दनिशयनास येणे, मेरीने राज्यातील ३१०२ धरणाुंचे केलेल्या मान्सूनपूवय पदरक्षणात सिरील बाब 
दनिशयनास येणे, मेरीच्या प्रस्तत त अहवालाम ळे सिरील ४०० धरणाुंच्या स रदक्षततेवर प्रश्न दचन्ह दनमाण होणे, सिरील धरणाुंच्या दिकाणी 
दकरकोळ ते गुंभीर स्तवरुपाच्या ि रूस्तत्या करण्याची दनकडीची गरज असणे, त्यान र्षुंगाने ४०० धरणाुंच्या दिकाणी तात्काळ ि रूस्तत्या 
करण्याची दशफारस मेरीने शासनास करणे, प णे शहरास पाणी प रविा करणाऱ्या टेमघर धरणाच्या ठभतीतून मोठ्याप्रमाणात पाणी गळती 
स रु झाल्याने धरण स रदक्षततेचा दवर्षय प िे येणे, यावर्षीच्या मान्सूनमध्ये राज्यभरात चाुंगला पाऊस झाल्याने धरणात पाण्याचा मोिा सािा 
होणे, त्याम ळे या धरणातील स रदक्षतता हा दवर्षय महत्वाचा असणे, या पाश्वयभ मीवर मेरीचा अहवाल अदतशय महत्वाचा असणे, आदण 
त्याची शासनाने तातडीने िखल घेण्याची आवश्यकता, याकडे होत असलेले ि लयक्ष याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व 
शासनाची प्रदतदिया. 

जलसंपिा 
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६८ बृहन्म ुंबई महापादलका िरवर्षी अुंिाजे रु.१०० करोड म ुंबईतील रस्तत्याुंवर खचय करीत असून कमी िजाचे सादहत्य वापरणे, दनयमाुंवलीचे 
तुंतोतुंत पालन न करणे, रस्तत्यातील िेकेिाराुंमधील अदनयदमतता अशा अनेक कारणाुंम ळे सिर कामात रु.१५० करोड पेक्षा जास्तत रक्कमेचा 
गैरव्यवहार झाल्याचे  बाब उजेडात येणे, बृहन्म ुंबई महापादलका िरवर्षी रस्तत्याुंवर स मारे करोड रुपेय खचय करीत असणे, सन २०१५-१६ 
िम्यान   झालेल्या रस्तत्याुंच्या कामाुंमध्ये मालाड दरझवयर रोड (P-वाडय), खडकपाडा रोड, ग रु गोठविठसग रोड (K-वाडय) वासरी दहल रोड (पी-
िदक्षण ), जयचुंि कारवा रोड ( पी- िदक्षण) इत्यािी रस्तते चाचणीमध्ये कमी िजाचे  सादहत्य वापरुन बनदवले असल्याचे दनिशयनास येणे, या 
दनकृष्ट िजाच्या कामाुंमध्ये आर.पी.एस.इुंफ्राप्रोजेक्टस, आर.के. मधानी व महावीर इुंन्फ्रास्तरक्सर इत्यािी कुं पन्या िोर्षी असल्याचे आिळून 
येणे, अद्याप िोनशे रस्तत्याुंची  चाचणी  पदरक्षा बाकी असणे, सिर कामाुंमध्ये अदतशय कमी िाजाचे  सादहत्य वापरणे, दनयमावलीचे 
तुंतोतुंत  पालन न करणे, रस्तत्याच्या कामाुंच्या िेकेवाटपातील अदनयदमतता याद्वारे स मारे रु. १५० करोड पेक्षा जास्तत रक्केचा गैरव्यवहार 
झाल्याचे आिळून येणे, यात पादलकेचे अनेक अदधकारी ग ुंतलेले असणे, याम ळ म ुंबईकराुंमध्ये पसरलेली दचडीची व असुंतोर्षाची भावना, 
राज्यशासनाने या दवरोधी करावयाची किोर कारवाई  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

नगर ववकास 

६९ खामगाव (दज.ब लिाणा) ताल क्यातील पाळा येथील स्तव.ठनबाजी कोकरे आदिवासी आश्रम शाळेत अल्पवयीन म लीवर साम दहक अत्याचार 
करुन लैठगक शोर्षण केल्याची घटना दि. २ नोव्हेंबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, सिरील दपडीत म लींने तिार केल्यानुंतर या शाळेतील 
दशपाई आदण कमयचा-याुंनी अत्याचार केल्याचे प िे येणे, या प्रकरणी १२ जणाुंना अटक करण्यात येणे, एका म लीच्या तिारीनुंतर अनेक 
म ली प िे आल्या असून एक मोिी अत्याचाराची घटना प िे येण्याची शक्यता असणे, हा प्रकार फार पूवीपासून चालू असून आदण शाळेचे 
कमयचारीच नराधम दनघाल्याने पालकाुंमध्ये सुंताप व्यक्त होत असणे, या प्रकरणी दकमान २५ म ली अत्याचाराला बळी पडल्या असाव्यात 
अशी शुंका व्यक्त करण्यात येणे, ब लिाणा दजल्हयातील बलात्कार प्रकरण उघडकीस आल्यानुंतर राज्यातील सवयच आश्रमशाळाुंमधील 
आदिवासी म लींच्या स रके्षचा प्रश्न ऐरणीवर येणे, राज्य सरकार शासकीय व खासगी आश्रमशाळाुंवर वर्षाला स मारे १२०० कोटी रुपये खचय 
करते तरीही आदिवासी म लींची स रक्षा वा-यावरच सोडून िेण्यात येणे, राज्यातील ५२५ आश्रमशाळाुंमधील मदहला अधीक्षकपिे दरक्त 
असल्याची खळबळजनक बाब उजेडात येणे, आश्रमशाळाुंमध्ये दशकणा-या आदिवासी म ला-म लींच्या दशक्षणाबििल व त्याुंच्या 
स रके्षबििल आदिवासी दवभाग फारसे गाुंभीयाने लक्ष िेत नसल्याचे सिरील घटनेनुंतर दनिशयनास येणे, सिरील धक्कािायक घटनेम ळे 
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील दशकत असलेल्या म लींच्या स रदक्षतेचा प्रश्न दनमाण होणे, राज्यशासनाने सिरील गुंभीर प्रश्नाुंची 
तातडीने चौकशी करुन आरोपींवर कडक कारवाई तसेच आदिवासी म लींच्या स रके्षतबाबत काययवाही करण्याची आवश्यकता  व याबाबत 
राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

आविवासी ववकास 
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७० शासनाने राज्यात केलेल्या ऑनलाईन सुंचमान्यतेप्रमाणे राज्यातील सवयच शाळा-महादवद्यालयात दशक्षकेतर कमयचारी मोठ्या सुंख्येने 
अदतदरक्त िरणे, दशक्षकेतर कमयचारी अदतदरक्त िरदवणारा आदण प्रत्येक माध्यदमक, उच्च माध्यदमक दवद्यालयात अनेक शैक्षदणक अडचणी 
व गैरसोयी दनमाण करणारा दिनाुंकः २३ ऑक्टोबर, २०१३ चा स धादरत दशक्षकेतर कमयचारी आकृतीबुंध रद्द करावा, यामागणीसािी राज्यात 
दवदवध दशक्षक-दशक्षकेतर सुंघटनाुंच्यावतीने सातत्याने प्रखर आुंिोलन करण्याुंत येणे, िैनुंदिन शैक्षदणक काययिम बादधत होवून दवदवध 
अडचणी दनमाण करणाऱ्या या स धादरत आकृतीबुंधाचा फेरदवचार करण्यासािी शासनाने उक्त आकृतीबुंधात स धारणा करण्यासािी 
मा.आय क्त (दशक्षण) याुंचे अध्यक्षतेखाली सदमती गिीत करणे, सदमतीने शासनास अहवाल सािर करणे, या अहवालाचे अन र्षुंगाने 
दशक्षकेतर कमयचारी पि दनधारण, दवद्याथी सुंख्या आदण पिाुंची आवश्यकता याबाबत सदमतीने केलेल्या दशफारशीबरह कूम काययवाही स रु 
असणे, दिनाुंक २१ ज लै, २०१६ रोजी महाराष्र दवधान पदरर्षिेत उपस्स्तथत ताराुंदकत प्रश्नाचे लेखी उत्तरात मा.शालेय दशक्षण मुंत्री महोियाुंनी 
प्रस्तत त दवचारादधन प्रस्ततावावरील काययवाहीबाबतची मादहती िेणे, तरी तरत िीतील ि रूस्तती वा बिलाबाबत अद्याप अुंतीम दनणयय न 
होणे,  िरम्यान, शासनाने सद्यस्स्तथतीत काययरत दशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याुंची अपडेट मादहती सप्टेंबर, २०१६ मध्ये मागदवणे, अनेक शाळाुंमध्ये 
दशक्षकेतर कमयचाऱ्याुंच्या जागा दरक्त असल्याचे दनिशयनास येणे, अन्यायकारक असलेला सन २०१३ चा स धादरत दशक्षकेतर आकृतीबुंध 
तातडीने रद्द करणेबाबत दवदवध सुंघटनाुंकडून सातत्याने मागणी केली जाणे, शासनाने शैक्षदणक गैरसोयी दनमाण करणारा स धादरत 
दशक्षकेतर आकृतीबुंध त्वरीत रद्द करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

शालेय वशक्षण 

७१ राज्यातील दवशेर्षतः म ुंबई येथील हजारो पॅथॉलॉजी लॅब बोगस पॅथॉलॉजीस्तट चालदवत असल्याचे दनिशयनास आले असून ज्या पॅथॉलॉजी 
लॅबची महाराष्र वैद्यकीय पदरर्षिेकडे नोंिणी झालेली नाही व म ुंबईतील ज्या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये पिव्य त्तर दशक्षण घेतलेले डॉक्टर नाहीत, 
अशा लॅबवर कारवाई करण्याचे आश्वासन मा.वैद्यकीय दशक्षण मुंत्री याुंनी िेऊनही कोणतीच कारवाई झालेली नसल्याचे माहे जून, २०१६ 
मध्ये दनिशयनास येणे, महाराष्र दवधान पदरर्षिेच्या २०१६ मधील दतसऱ्या, अदधवेशनात ताराुंदकत प्रश्न िमाुंक : १९६१८ चे दिनाुंक : २१ 
ज लै, २०१६ रोजी दिलेल्या लेखी उत्तरात मा.वैद्यकीय दशक्षण मुंत्री याुंनी याप्रश्नी तज्ञाुंची सदमती गिीत करण्याुंत आल्याचे दवशि करणे व 
तज्ञाुंचा अहवाल प्राप्त झाल्यानुंतर यथायोग्य कारवाई करण्याचे स्तपष्ट करणे, तरी राज्यात अद्यापही असुंख्य बोगस पॅथॉलॉजीस्तटकडून 
रुग्णाुंच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार सवयत्र व सरास स रु असणे, बोगस पॅथॉलॉजीस्तट व बोगस लॅब चालकाुंदवरुध्ि तात्काळ कारवाई 
करण्याची गरज, याकडे होत असलेले ि लयक्ष, जनतेत असलेली नाराजी, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची 
प्रदतदिया. 

वैद्यकीय वशक्षण 
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७२ दशक्षण हक्क कायद्यान सार िरदवण्यात आलेल्या सुंचमान्यतेम ळे राज्यातील हजारो दशक्षक अदतदरक्त िरत असताुंनाच कला दशक्षकाुंची 
पिेही धोक्यात आल्याचे दिनाुंक  ३० ऑक्टोबर, २०१६ रोजी प्रदसध्ि मादहतीतून दनिशयनास येणे, राज्यातील इ.५ वी ते इ.१० वीच्या वगातील 
दचत्रकला दवर्षयाचा प णयवेळ काययभार उपलब्ध असतानाही दशक्षणादधकारी कायालयाकडून ५०० हून अदधक कला दशक्षकाुंना अदतदरक्त 
िरदवण्यात येत असल्याची तिार म ख्याध्यापक व दशक्षक सुंघटनाुंकडून करण्यात येणे, या कारवाईम ळे राज्यातील माध्यदमक शाळातील 
दवद्यार्थ्यांना दचत्रकला दशकवायचे तरी कसे, असा प्रश्न  उपस्स्तथत होणे, कला दशक्षकाुंना इतर दवर्षयाचे अध्यापन करणेस भाग पाडले जात 
असल्याची तिार केली जाणे, शासनाने या धोरणाचा तात्काळ प नर्षवचार करावा, अशी सावयदत्रक मागणी असणे, कला दशक्षकाुंना अदतदरक्त 
िरवून त्याुंचेवर अन्याय न करता ही पिे कायम िेवणेबाबत शासनाने तात्काळ दनणयय घेण्याची गरज, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

शालेय वशक्षण 

७३ राज्यात गेल्या १० ते १५ वर्षापासून अनेक दजल्हयामधील दज.प. अुंतगयत दशक्षकाुंचे आुंतरदजल्हा बिली प्रकरण त्यात पती-पत्नी एकत्रीकरण 
प्रस्तताव प्रलुंदबत असणे, त्यामूळे राज्यातील २०,००० पेक्षा जास्तत दशक्षक आुंतरदजल्हा बिली पासून वुंदचत राहणे, राज्यातील अनेक दज.प. 
मध्ये दवदशष्ट सुंवगातील जागा दरक्त असूनही त्या भरल्या जात नसल्यामूळे दकत्येक दशक्षकाुंना ५ ते १० वरे्ष होवूनही २०० ते ३०० दक.दम. 
अुंतरावर कूटूुंबापासून वेगळे राहून नोकरी करावे लागत असणे, त्याम ळे कौटूुंदबक समस्तयाचा सामना करावे लागणे, त्याबाबत दशक्षक 
आुंतरदजल्हा बिली सुंघटनेच्या वतीने वाुंरवार शासनाच्या दनिशयनास व दनवेिन िेवूनही समस्तया स टल्या न जाणे, त्याम ळे काययरत दशक्षक 
कमयचाऱ् यावर होत असलेला अन्याय, शासनाने आुंतर दजल्हा बिली सुंबधात दशक्षकाुंना न्याय िेण्याची आवश्यकता, शासनाचे याकडे होत 
असलेले ि लयक्ष, शासनाने यावर तातडीने करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

ग्रामववकास 

७४ म ुंबईतील महालक्ष्मी जवळील रेसकोसय मैिान रॉयल वेस्तटनय इुंदडया टफय  क्लब या कुं पनीला ९९ वर्षाच्या लीजवर दिला असणे, त्याुंचा लीज 
करार दिनाुंक ३१ मे, २०१६ सुंप ष्टात येणे, महापौर याुंनी रेसकासयवर थीम पाकय  उभारण्यासािी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येणे, 
रेसकोसय भूखुंड महापादलकेने ताब्यात घेण्याची मागणी करण्यात येणे, म ुंबई हे आुंतराष्रीय िजाचे शहर असल्याने  या शहरात 
िेशदविेशातून  पययटक येत असल्याने या शहरात जागदतक िजाचे उद्यान होण्याची गरज असणे त्याम ळे घोडयाुंच्या शययतीसािी वापरण्यात 
येणारा सिरील भूखुंड महापादलकेने त्वरीत ताब्यात घेऊन आुंतराष्रीय िजाचे उद्यान दनमाण करण्याची मागणी होत असणे, या जागेवर 
पाकय  उभारण्याच्या महापौराुंच्या पत्रासह अहवाल राज्य शासनाकडे प्रलुंदबत असणे, रेसकासयची ७५ टक्के जमीन शासनाची असणे, 
शासनाची मुंजूरी दमळणे आवश्यक असणे, सिरील कुं पनीवर नव्याने लीज करार करायचा ठकवा थीम पाकय  उभारण्याचा प्रश्न शासन 

नगर ववकास 
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िरबारी प्रलुंदबत असणे, राज्य शासनाने त्वरीत रेसकासय जदमनीबाबत दनणयय घेऊन  करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची 
प्रदतिीया. 

७५ सावयजदनक बाुंधकाम दवभागातील (पी.डब्ल्य .डी.) अदधकाऱ्याुंसमवेत सुंगनमत करून बनावट स्तटॅम्प पेपरद्वारे प्रचुंड प्रमाणात म द्राुंक 
गैरव्यवहार झाल्याचे दिनाुंक २५ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्यास मारास दनिशयनास येणे, अदधकारी व कुं त्राटिाराुंकडून सुंगनमताने 
कोट्यावधीचा गैरव्यवहार होत असल्याच्या आरोपाम ळे सतत चचेत राहणारे सावयजदनक बाुंधकाम दवभाग (P.W.D.) मध्ये प नश्चे हा नदवन 
‘‘म द्राुंक गैरव्यवहार’’ उघडकीस आल्याने प्रचुंड खळबळ दनमाण होणे, ई-दनदविाुंसािी कुं त्राटिाराुंना म द्राुंक (स्तटॅम्प पेपर) दलखीत शपथपत्र 
सािर करावे लागणे अदनवायय असणे, मात्र या शपथपत्रासािी काही कुं त्राटिाराुंनी वेगवेगळ्या कामासािी एकच स्तटॅम्प पेपर वापरल्याचे 
धक्कािायक प रावे एका वृत्तपत्रीय  सम हाच्या हाती येणे, एकच स्तटॅम्प पेपर सरास अनेक दिकाणी वापरून गैरवापर करणाऱ्या 
कुं त्राटिारादवरोधात ‘‘आपले सरकार’’ सुंकेत स्तथळावर दिनाुंक ३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी तिार िाखल होऊन अडीच मदहने उलटूनही अद्याप 
या दवरोधात कोणतीही कारवाई न झाल्याचे दनिशयनास येणे, या प्रकरणी शासनाने तात्काळ िखल घेऊन कारवाई करण्याची गरज, याकडे 
शासनाचे झालेले अक्षम्य ि लयक्ष, त्याम ळे जनतेत असलेली तीव्र नाराजी, शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची कारवाई व शासनाची 
प्रदतदिया. 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 

७६ म ुंबईतील अुंधेरी भागातील आुंबोली पदरसरात एका दववादहत मदहलेवर दि.१.११.२०१६ रोजी सामूदहक बलात्कार केल्याची घटना घडणे, 
सिरील घटना ताजी असतानाच एका गदतमुंि म लीचे अपहरण करुन बलात्कार करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना मालाड मावे 
पदरसरात दि. ३.११.२०१६ रोजी घडणे, मावे पदरसरातील अनेक लॉज आदण कॉटेजमध्ये अश्लील चाळे चालत असल्याची स्तथादनकाुंनी 
तिार करण्यात येणे, या तिारीवरुन  या म लीला कॉटेजमध्ये आि दिवस कोंडल्याची बाब उघड होणे, अहमिनगर दजल्हयातील कोपडी 
ताल क्यात झालेल्या अल्पवयीन म लींवर बलात्काराची तीव्र पडसात राज्य उमटत असतानाही म ुंबई शहरात सामूदहक बलात्काराच्या घटनेत 
वाि होत असून मदहला व अल्ववयीन म लींवर अस रदक्षतेची भावना दनमाण होणे, राज्यात मदहलाुंवर होणा-या अत्याचाराुंच्या प्रकरणात 
दिवसेंदिवस वाि होत असून शासनाकडून मदहलाुंवरील अत्याचार रोखण्यासािी कोणतेच िोस पावले उचलेली जात नसणे, त्याम ळे 
नागदरकाुंमध्ये तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, राज्यशासनाने सिरील घटनेची सखोल चौकशी करुन बलात्कार करणाऱ्या 
नराधमाुंना कडक दशक्षा करण्याची आवश्यकता तसेच राज्यात वािते मदहलाुंवर अत्याचार रोखण्यासािी िोस उपाययोजना करण्याची 
आवश्यकता  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

गहृ 



35 
 

अ.क्र. लक्षवेधी सचूना ववभाग 

७७ म ुंबईतील वाुंदे्र प वय येथील बहेरामपाडयातील झोपडीवजा तीन मजली बेकायिा इमारत कोसळून ६ जणाुंचा मृत्यू झाल्याची घटना माहे 
ऑक्टोबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, सिरील घटनेनुंतर शहरातील दवदवध दिकाणी असणाऱ्या १४ फ टाुंहून जास्तत उुंचीच्या 
झोपडयाुंचा प्रश्न ऐरणीवर येणे, म ुंबईत १४ फ टाुंपेक्षा जास्तत उुंचीच्या झोपडया बाुंधण्यास परवानगी नसणे, मात्र हा दनयम धाब्यावर बसदवत 
शहरात अनेक दिकाणी जास्तत उुंचीच्या झोपडया उभारण्यात आल्या असणे, अशा दनयमबाहय उभ्या रादहलेल्या झोपडयाुंची यािी तयार 
करण्याचे आिेश आय क्ताुंनी दिलेले असणे, सिरील घटनेनुंतर आय क्ताुंनी बेकायिा बाुंधकाम करण्या-या झोपडयाुंवर कारवाई करण्याचे 
आिेश िेण्यात येणे परुंतू स्तथादनक लोकाुंकडून तीव्र दवरोध झाल्याने सिरील आिेश मागे घेण्यात येणे, सिरील झोपडयाुंमध्ये अनेक 
धोकािायक व्यवसाय स रु असून लोकाुंच्या दजवीताशी खेळणार प्रकार स रु असणे, राज्यशासनाने  शहरातील १४ फ टाुंहून जास्तत उुंचीच्या 
झोपडयाुंवर कारवाई करण्याबाबतची आपली भ दमका स्तपष्ट करुन  करावायाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

नगर ववकास 

७८ म ुंबईतील २१६ उद्यान,मनोरुंजन मैिान, खेळाची मैिाने, उपवने जी ित्तक तत्वावर व ९ उद्योजकाुंना जी काळजीवाहू तत्वावर सुंस्तथाुंना 
दिलेली असणे, ती महापादलकेने स्तवत:च्या ताब्यात घेऊन या सवय जागाुंचा दवकास व पदररक्षण महापादलकेने स्तवत:च करावे तसेच सवय 
२१६ अदधक ९ उद्याने, मनोरुंजन मैिाने, खेळाची मैिाने, उपवनाुंमध्ये सवय म ुंबईकराुंना दवनाम ल्य प्रवेश िेण्यात यावा व या जागाुंचा व्यापारी 
तत्वावर उपयोग करण्यात येऊ नये अशी मागणी होत असणे, मोकळया भूखुंडाचा व्यापारीकरणाच्या प्रश्नाबाबतची शासनाने आपली 
भ दमका स्तपष्ट करुन  करावायाची काययवाही  व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतिीया. 

नगर ववकास 

७९ मरािवाडयात जून ते सप्टेंबर २०१६ या चार मदहन्याुंत ३४२ शेतकऱ्याुंनी आत्महत्या केल्याची धक्कािायक मादहती माहे नाव्हेंबर-२०१६ 
च्यास मारास उजेडात येणे, बीड-९३,नाुंिेड-५८,उस्तमानाबाि-५८, औरुंगाबाि-४०, लातूर-३२, परभणी-२९, जालना-२०, ठहगोली-१२ 
शेतकऱ्याुंनी आत्महत्या केल्याचे उजेडात येणे, युंिा चाुंगला पाऊस पडून शेतकऱ्याुंनी मृत्यूला कवटाळत असल्याने शासनाचा नाकरतेपणा 
प िे येणे, मरािवाडयात युंिा चाुंगला पाऊस होऊन अनेक दिकाणी अदतवृष्टीम ळे शेतीचे मोिे न कसान होणे, अदतवृष्टी आदण प राम ळे 
जवळपास १५ लाख हेक्टर जदमनीवरील दपकाुंचे न कसान झाल्याचा प्राथदमक अुंिाज असणे, या आर्षथक न कसानाम ळे शेतकऱ्याुंनी 
आत्महत्या केल्याचे प िे येणे, ि ष्काळाच्या सुंकटाने दपचून गेलेल्या शेतकऱ्याुंना राज्य सरकारने कृर्षी कजाचे प नगयिन, खते, बी-दबयाुंनची 
उपलब्धता, शेतीला १२ तास दवज प रविा, पुंतप्रधान पीक दवमा योजने शेतकऱ्याुंना समावेश आदि उपायोजना करण्याबाबत शासनाकडून 
होत असलेला दवलुंब त्याम ळे शेतक-याुंनी केलेल्या आत्महत्या राज्य शासनाने मरािवाडयातील शेतक-याुंच्या आत्महत्या रोखण्यासािी 
आपली भ दमका स्तपष्ट करुन करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

कृषी 
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८० राज्यातील स दक्षदशत बेरोजगार य वकाुंना रोजगार उपलब्ध होण्याकरीता शासनाने पुंतप्रधान रोजगार दनर्षमती काययिमाअुंतगयत 
(पीएमएजीपी)औद्योगीक प्रकल्पासािी २५ लाखापयंत व व्यवसाय प्रकल्पासािी १० लाखापयंत कजय दिले जात असणे, ही योजना लागू 
करण्यासािी खािी आदण ग्रामीण उद्योग आयोगाची नोडल एजन्सी म्हणून दनय क्ती करण्यात आली असणे, त्यात शहरी दवभागास १५ 
टक्के सबसीडी व दवरे्षश घटकासािी २५ टक्के सबदसडी दिली जाणे, त्यातच राज्यात स धारीत दबज भाुंडवल योजना दजल्हा उद्योग केन्द्रातफे 
राबदवण्यात येत असून नागपूर, वधा, गोंदिया, जालना व नाुंिेड येथील दजल्हा उद्योग कें न्द्राने सन २०११ ते २०१६ िरम्यान मुंजूरीसािी 
पािदवलेल्या अजापैकी मोजक्याच स दशक्षीत बेकाराुंना कजय प्रकरण मुंजूर करणे, त्याची टक्केवारी जवळपास सरासरी ३० ते ३५ टक्के 
असणे, त्यातच स दशक्षीत बेरोजगार य वकानी कजय घेतले त्या लाभार्थ्यांना व्याजाचा लाभ स ध्िा दमळाला नसल्याचे दिसून येणे, त्यामूळे 
शासनाने योजना राबवूनही त्याचा योग्य फायिा बेरोजगार य वकाना न दमळणे, त्याम ळे बेरोजगाराची सुंख्या वाित जाणे, त्याम ळे सिर 
योजनेची अुंमलबजावणी योग्य दरतीने होण्याची आवश्यकता, या योजनेतील सवलतीचा लाभ बेरोजगार य वकाुंना वेळेत व त्वरीत 
दमळण्याची दनताुंत गरज व बेरोजगार य वकामध्ये पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष, शासनाचे याकडे होत असलेले ि लयक्ष, यावर शासनाने तातडीने 
करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

कौशल्य ववकास व 
उद्योजकता 

८१ नागपूर महानगरपादलका हद्दीत एम्पे्रस माेॅलमध्ये पीव्हीआर दचत्रपटगृह व २५० पेक्षा जास्तत छोटया मोिया शोरूम उभारल्या जाणे, सिर 
एम्पे्रस मॉल इमारतीचे बाुंधकाम अवैद्य असल्याचे दिसून येणे, मॉल इमारतीच्या बाुंधकामाच्या नकाशात बेसमेंटमध्ये पाकींग िाखदवण्यात 
येणे, परुंत  पादकंग न करता त्यात गोडावून व एसी प्लाुंन्टचे बाुंधकाम केले जाणे, वास्ततदवकता शासनाच्या दिनाुंक २० ज लै, २००७ च्या 
दनयमा न सार नमूि अटीन सार अदभन्यासाचे के्षत्रफळ ५ हेक्टर पेक्षा अदधक असल्यास अदभन्यासात २५ टक्के जागा स दवधा के्षत्रासािी 
सोडणे आवश्यक असताना दनयम न पाळता सुंपूणय भूखुंडावर इमारतीचे बाुंधकाम करण्यात आलेले असणे, व त्याबाबत महानगरपादलकेची 
कोणतीही परवानगी न घेता अवैद्य बाुंधकाम करण्यात येणे, त्याम ळे माेॅल मध्ये येणाऱ्या ग्राहकाुंकडून पादकंगचे मोिया प्रमाणात अवैद्य 
वस ली स रू असणे, त्यातच महानगरपादलकेच्या अग्नीशामक दवभागाने एम्पे्रस मॉलला अस रक्षीत घोर्षीत करणे, याबाबत सप्टेंबर, २०१६ 
ला नोटीस िेण्यात येणे, त्याम ळे या सुंपूणय प्रकाराची चौकशी करून अवैद्य बाुंधकाम व पाकींग अवैद्य वस ली त्वरीत थाुंबदवण्याची 
आवश्यकता, शासनाचे याकडे होत असलेले ि लयक्ष, शासनाने यावर तातडीने करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

नगर ववकास 

८२ हागणिारी म क्तीसािी शौचालयाुंना सरकारकडून अन िान दिले जात असले तरी राज्यात अद्यापही ४३ लाख ३६ हजार क टूुंबाुंकडे शौचालये 
नसल्याचे उघडकीस येणे, राज्यात महानगरपादलका, शहरे, ताल का आदण बाजारपेिा असलेल्या गावाुंमध्ये शौचालये असणे, परुंतू ग्रामीण 
भागातील अदधकाअदधक रदहवाशी शौचासािी मोकळया जागेचा वापर करीत असणे, त्याम ळे स्तवच्छ अदभयानाचा राज्यात अुंमलबजावणी 

ग्रामववकास 
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करण्यास अपयशी िरत असणे, महागाईच्या काळात शौचालयासािी शासनाकडून दमळत असलेला अन िान त टप ुंज असून त्यात वाि 
करण्याची आवश्यकता असणे, शौचालय नसलेल्या क टूुंबापयंत शौचालय बाुंधण्यास पे्रदरत करण्याबाबत प्रबोधनात्मक काययिम व 
दवद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून शौचालयादवर्षयी जनजागृती करण्याची आवश्यकता असणे, मनरेगा योजनेतून शौचालय बाुंधण्यासािी मुंजूरी िेणे 
आवश्यकता असणे, सुंपूणय महाराष्र हागणिारीम क्त करण्यासािी राज्य शासनाने िोस पावले उचलून आवश्यकती तातडीने करावयाची 
काययवाही  व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतिीया. 

८३ कल्याण ( दज.िाणे ) येथील दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीच्या छताचा स्तलॅब कोसळून शोभना प्रजापती (६० वरे्ष) या मदहला दि. १९ 
ऑक्टोबर, २०१६ रोजी न्यायालयीन कामकाजासािी कल्याण कोटात आलेल्या असता जखमी झालेल्या असणे, सिरहू इमारत १९७५ 
साली बाुंधलेली असून या इमारतीची वेळोवेळी िेखभाल ि रुस्तती व डागड जी करण्यात न आल्याने दह घटना घडलेली असणे, स मारे ५ 
वर्षांपूवीही अशाच प्रकारे इमारतीचा स्तलॅब कोसळून अॅड. प्रवीण सावुंत जखमी झालेले असतान वदकलाुंनी कामबुंि आुंिोलन केल्याने 
इमारत ि रुस्ततीचे आश्वासन िेण्यात आले होते, मात्र अशा घटना वारुंवार घडत असल्याने कोटात येणारे अशील व वदकलाुंसह कमयचारी 
वगामध्येही ठचतेचे वातावरण दनमाण झाले असून, सावयजदनक बाुंधकाम उपदवभाग कल्याण याुंच्याकडून अनेकिा शहरातील शासकीय 
कायालये व सिदनकाुंच्या िेखभाल ि रुस्ततीचे प्रस्तताव सािर करूनही त्यासािी उदचत प्रदतसाि अथवा दनधीची आवश्यक ती उपलब्धता 
शासनाकडून करून न दिल्याने दह कामे प्रलुंदबत असल्याने, कल्याण शहरातील शासकीय कायालयातील कमयचारी व सिदनकाुंतील 
रदहवाशाुंच्या जीदवतास धोका दनमाण झालेला असताना, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 

८४ लोकप्रदतदनधींच्या माध्यमातून गावाचा दवकास व्हावा, या दृस्ष्टने प्रत्येक गावाचा दवकास व्हावा या दृष्टीने प्रत्येक आमिाराने एक गाव 
ित्तक घ्यावे ही योजना राज्य सरकारने स रु केली परुंतू रत्नादगरी दजल्हयातील पाच लोकप्रदतदनधी पैकी केवळ िोन लोकप्रदतदनधी याुंनी 
योजनेसािी आिशय ग्राम योजनेतुंगयत गावाुंची दनवड केल्याचे दनिशयनास येणे, दहच पदरस्स्तथती राज्यातील इतर दजल्हयात दिसून आल्याने 
आिशय ग्राम योजनेंतगयत गावाुंचा दवकास करणे या योजनेचा बेजारा उडणे,  शासनाने केलेल्या घोर्षणाुंची पूतयता करण्यासािी अपयशी िरत 
असल्याने खासगी कुं पन्याुंचा आधार घेत आपल्या योजना पूणय करण्याची योजना नाम ष्कीली शासनावर येणे, िेशातील बडया कुं पन्या टाटा, 
मठहद्रा, दरलायन्स तसेच खासगी बँका आिींच्या सहभागातून खेडयाुंचा दवकास करण्याची महत्वप णय बैिक घेण्यात येणे, ग्रामीण महाराष्राचा 

ग्रामववकास 
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बडया कुं पन्याकडून दवकास करण्याच्या योजनेची अुंमलबजावणी होता दिसून न येणे, राज्यशासनाने ग्रामीण भागातील खेडयाुंचा दवकास 
करण्याबाबत तातडीने पावले उचलून आवश्यकती तातडीने करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

८५ म ुंबईतील काळाचौकी येथील िहशतवािी पथकाने दि.२७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी केलेल्या कारवाईत म ुंबई-अहमिनगर रस्तत्यावर 
सादतवलीनजीक दनजयन जागेतील सावयजदनक बाुंधकाम दवभागाच्या एका पडक्या इमारतीमध्ये आरडीएक्सचा १४ ते १५ दकलोचा सािा 
दवदवध दिकाणी प रुन िेवल्याचे सापडणे तसेच िहशतवािदवरोधी पथकाच्या ताब्यातील आरोपीकडून दमळालेल्या मादहतीच्या आधारे 
गोपदनयतेने व दनयोजन पध्ितीने ही मोदहम राबदवण्यात येणे, सिर आरडीएक्स छोटया पादकटात आिळून आली असली तरी काही पादकटे 
उघडलेली असल्याने बाँम्ब बनदवण्याचे काम स रु असल्याचा येत असलेला सुंशय, याबाबत शासनाने केलेली वा करण्यात येत असलेली 
काययवाही व शासनाची  प्रदतदिया. 

गहृ 

८६ म ुंबईत िफनभूमीसािी जागेची मोिी कमतरता असणे, राज्य सरकार व महापादलकेकडे या समस्तयेवर तोडगा कािण्यासािी कोणतेच धोरण 
अस्स्ततत्वात नसणे, म ुंबईत २०० िफनभ मी आदण स्तमशानभूमी असणे, त्यातील ६४ िफनभूमी आदण स्तमशानभूमी महापादलकेच्या 
अखत्यादरत असणे, त्यात ४३ स्तमशानभूमी, आि दिश्चन धमीयाुंच्या िफनभूमी आदण १३ कब्रस्ततानाुंचा समावेश असणे, या िफनभूमीही 
अत्युंत भरल्या असून िेह प रण्यासािी जागाच नसणे, त्याम ळे सुंबुंदधत समाजातील नागदरकाुंची अत्युंत गैरसोय होत असणे, या िफनभूमीची 
अवस्तर्थ्या अत्युंत वाईट असणे, स्तमशानभूमी आदण िफनभूमीची िेखभाल, ि रुस्तती व अद्ययावत करण्यासािी सरकारने व महापादलकेकडून 
कोणतीच पावले उचलेली जात नसणे, त्याम ळे सुंबुंदधत समाजामध्ये शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना दनमाण होणे, 
राज्यशासनाने िफनभूमीसािी जागेच्या कमतरतेचा प्रश्न तातडीने सोडदवण्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत राज्यशासनाची 
प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

८७ राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाुंमधील दवद्यार्थ्यांना वेळेत बूट न दमळाल्याम ळे तीन मदहने अनवाणी पायपीट करावी लागणे, एका 
कुं पनीला दिलेले कुं त्राट रिि करुन आदिवासी दवकास दवभागाने ि स-या कुं पनीकडून बूट खरेिी करणे, याघोळात दवद्याथी बूटापासून वुंदचत 
राहणे, राज्यातील सवयच शाळा जूनमध्ये स रु होत असणे, आश्रमशाळाुंमधील आदिवासी दवद्यार्थ्यांना गणवेश, वहया, प स्ततके दमळणे 
अपेदक्षत असणे, मात्र आश्रमशाळाुंमधील दवद्यार्थ्यांना लागणा-या वस्ततूुंची वेळेत कधीच खरेिी होत नसणे, पावसाळा सुंपल्यावर रेनकोट 
खरेिी करणे, दहवाळा सुंपल्यावर स्तवेटर दवकत घेतले जाणे, यावर दवदधमुंडळात अनेकिा चचा होऊन आदिवासी दवभागाकडून खरेिी घोळ 
स रुच असणे, राज्यशासनाने गणवेश, वहया, रेनकोट, स्तवेटर, बूट खरेिीबाबत घोळ आदण घोटाळा झाल्याचे उजेडात आल्याने याबाबत 
आपली भ दमका स्तपष्ट करुन करावयाची काययवाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रदतिीया. 

आविवासी ववकास 
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८८ राज्यात स मारे ५०० हून अदधक आश्रमशाळा असून या शाळाुंमध्ये लाखो दवद्याथी दशक्षण घेत असणे, दवद्यार्थ्यांची आश्रमशाळाुंमध्येच 
दनवासाची व्यवस्तथा असणे, या आश्रमशाळाुंमध्ये साप व ठवचूचा वावर असू नये म्हणून आश्रमशाळाुंकडून कोणत्याच उपाययोजना केल्या 
जात नसणे, मात्र बऱ्याचिा दवद्यार्थ्यांच्या रुंकमध्ये वा ठभतीच्या फटींमध्ये साप तसेच ठवचू लपून बसतात. हे दवद्याथी रात्री जदमनीवर गाद्या 
अुंथरुण झोपलेले असतानाच ते िुंश करतात, बऱ्याचिा झोपेत सपयिुंश झाल्याचे दवद्यार्थ्यांच्या लक्षाुंत न आल्याने ऐनवेळी तातडीने 
त्याुंच्यावर उपचार करणे दजकरीचे िरणे, तसेच त्याुंचे मृत्य  होणे, हे सपयिुंशाचे प्रमाण जवळपास िहा ते बारा टक्के असून सपयिुंशाम ळे मृत्य  
पावण्याचे प्रमाण जवळपास ५ टक्के इतके मोिे असणे, त्याम ळे आदिवासी दवद्यार्थ्यांच्या व पालकाुंमध्ये पसरलेले ठचतेचे व घबराटीचे 
वातावरण, याबाबत शासनाची भूदमका व करावयाची तातडीची  काययवाही. 

आविवासी ववकास 

८९ म ुंबईतील िािर येथील इुंि ूदमलच्या जागेवर डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंच्या स्तमारकाचे भूदमपूजन होऊन एक वर्षय उलटून गेली तरी अजून 
दमलची जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात आली नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ च्यास मारास उजेडात येणे, इुंि ू दमलच्या जमीनच्या 
हस्तताुंतरणाचा प्रश्न प्रलुंदबत असणे, सिरील जमीन राज्य शासनाच्या ताब्यात नसल्याने या जमीनीवर कोणतेच बाुंधकाम व इतर कामे 
होणार नसणे, राज्य शासनाने सिरील जागा ताब्यात न घेता डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंच्या आुंतराष्रीय स्तमारकासािी इुंि ू दमल येथे 
भ दमपजून केल्याच्या घटनेम ळे आुंबेडकर पे्रमी जनता व सवयसामान्य जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याने राज्य शासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष 
व दचडीची भावना दनमाण होणे, राज्य शासनाने इुंि ूदमलची जागा डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकराच्या स्तमारकासािी ताब्यात घेऊन डॉ.बाबासाहेब 
आुंबेडकराुंचे प्रस्ततादवत आुंतरराष्रीय  स्तमारक उभारण्यासािी करावयाची काययवाही व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतदिया. 

सामावजक न् याय 

९० उस्तमानाबाि दजल्हयातील उमरगा येथील लोकमुंगल मल्टीस्तटेट सुंस्तथेच्या गाडीत ९१ लाख ५० हजाराुंची रोकड दनवडणूक दवभागाच्या भरारी 
पथकाने  पकडल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ च्यािरम्यान दनिशयनास येणे, मरािवाडयातील काही नगरपादलका आदण नगरपुंचायतींच्या 
दनवडणूका स रु असून त्यादनदमत्ताने दनवडणूक आयोगाची पथके गस्ततीवर असताना सिरील कारवाई करण्यात येणे, सिरील घटनेम ळे 
राज्याचे सहकार मुंत्री अडचणीत येणे, याप वी लोकमुंगल या सुंस्तथेने ग ुंतवणूकिाराुंचे ७२ कोटी रुपये ब डदवल्याप्रकरणी शासनाने स्क्लन 
दचट िेण्यात येणे, उस्तमानाबाि येथील दजल्हादधकाऱ्याुंनी याबाबत स्तपष्टीकरण मादगतले असता पकडली गेलेली रक्कम लोकमुंगलच्या 
कमयचाऱ्याुंची आहे तर ि सऱ्या दिवशी ही रक्कम ऊसतोड कामगाराुंच्या पगारासािी आहे असे वेगवेगळे ख लासे केल्याने या प्रकरणी 
अदनयदमतता असल्याचे उजेडात येणे, राज्य शासनाने सिरील  प्रकरणी कारवाई करण्याची दनताुंत आवश्यकता व याबाबत राज्य शासनाची 
प्रदतिीया. 

गहृ 



40 
 

अ.क्र. लक्षवेधी सचूना ववभाग 

९१ नागपूर पूवय येथील एका बारमध्ये स्तथादनक लोकप्रदतदनधी याुंच्या म लाुंने घातलेल्या ध माकूळमध्ये श भम महाकाळकर या तरुणाचा मृत्यू 
झाल्याची घटना दि. २१ नोव्हेंबर, २०१६ च्या स मारास घडणे, सिरील घडलेल्या घटनेनुंतर नागपूर पूवय मध्ये जनतेमध्ये दभतीचे व ठचतेचे 
वातावरण दनमाण होणे, सिरील घटना ही गुंभीर असून राज्य शासनाने सिरील घटनेची चौकशी करुन तातडीने या प्रकरणातील आरोपींवर 
कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता  व याबाबत राज्य शासनाची प्रदतिीया. 

गहृ 

९२ '' दनफाड ताल क्यातील (दज. नादशक) गोिानगर येथे आई-वदडल शेतकरी असल्याने त्याुंच्या सोबत त्याचा म लगा शेतात माहे सप्टेंबर २०१६ 
मध्ये गेला असता सायुंकाळी ५.३० वाजता दबबट्याने उचलून उसाच्या शेतात नेले, शेतात असलेल्या लोकाुंनी म लास दबबट्याच्या 
तावडीतून सोडदवण्यासािी आरडाओरड केली तथादप सिर बालकास दबबट्याच्या तावडीतून सोडदवण्यास यशस्तवी न होणे, सरतेशेवटी 
दबबट्याचा माग कािला असता म लगा मृत अवस्तथेत सापडणे, दबबट्याच्या हल्ल्यात एका दचम कल्याचा जीव गेल्याम ळे पदरसरातील 
नागरीकामध्ये हळहळ होत असून नागरीकाुंत पसरलेले दभतीचे वातावरण, याबाबत सिर दबबट्याचा तातडीने बुंिोबस्तत करण्याची तसेच 
मृत म लाच्या क टूुं दबयाुंना आर्षथक मित करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने केलेली वा करण्यात येत असलेली काययवाही 
व शासनाची प्रदतदिया." 

वने 

९३ राज्यात शाळा स रु होवून चार मदहन्याुंचा कालावधी होवून महाराष्र राज्य परीक्षा पदरर्षि, प णे याुंचेमाफय त घेण्यात येणाऱ्या दशष्यवृत्तीची 
इुंग्रजी प स्ततके बाजारात आलेली नसणे, तसेच दशष्यवृत्तीची इुंग्रजी प स्ततके बाजारात केव्हा येणार याची दनस्श्चत मादहती कोणीही िेऊ शकत 
नसणे, पदरणामी राज्यभरातील दवद्यार्थ्यांना दशष्यवृत्तीच्या अभ्यासाची दनमाण झालेली ठचता, दशष्यवृत्तीची इुंग्रजी प स्ततके तातडीने बाजारात 
दविीसािी यावीत व दवद्यार्थ्यांना दशष्यवृत्तीच्या परीके्षचा अभ्यास करण्यास प रेसा वेळ दमळावा म्हणून शासनाने केलेली वा करण्यात येत 
असलेली काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

शालेय वशक्षण 

९४ म ुंबई-अहमिाबाि महामागावरील अपघातावर दनयुंत्रण िेवण्यासािी चारोटी येथे महामागय पोदलसाची टॅपची नेमणूक करण्यात आलेली 
असणे, मात्र वाहत कीचे दनयम ख ुंटीवर टाुंगून वाहन चालकाुंचा मनमानीपणा आदण महामागाच्या िेखभाल ि रुस्तती आदण वाहन चालकाुंच्या 
स रदक्षत प्रवासाची हमी िेणाऱ्या िेकेिार कुं पन्याचा बेजबाबिार कारभाराम ळे महामागावरील अपघाताच्या घटना थाुंबवण्यास तयार नसणे, 
वाहन चालकाुंच्या च काुंकडे दनष्पाप वाहतूकिाराुंचे बळी जात असणे, ओव्हरलोड बेफाम हाकणारी वाहने, रस्तत्यावरील खडे्ड, अधयवट 
स्स्तथतीत पडलेली रस्तत्याची कामे धोकािायक वळणावर सुंरक्षक किडयाुंचा अभाव, तसेच महामागावर महत्वाच्या दिकाणी सूचना 
पालनाुंचा अभाव, वाहक नशापाणी करीत वाहने चालदवणे, रस्तत्याच्या कडील साईडपट्टीचा अभाव, रस्तत्याच्या बाजूला धोकािायक स्स्तथती 
वाहने उभी करणे, फ्लॉयओवर ब्रीजची अधयवट असलेली कामे आदि कामाुंच्या अडथळ्याुंम ळे वाहत कीच्या दनयमाुंचे पालन होत नसल्याने 
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महामागावरील अपघाताच्या प्रमाणात अदलकडे मोिया प्रमाणात झालेली वाि, महामागावर अपघात घडल्यास रुग्णाुंवर तातडीने उपचार 
पोहचदवण्यासािी अत्याध दनक सोयीस दवधा असलेली रुग्णालये नसल्याने अपघातग्रस्तताुंच्या उपचाराची अवस्तथा रामभरोसे कारभाराने 
चालदवली जात असणे, महामागालगत आसपास उपचाराची सोय नसल्याने केवळ म ुंबई अथवा ग जरातला नेण्याचे सल्ले डॉक्टर िेणे, 
महामागावर अपघात झाल्यास सरासपणे १२५ दक.मी.चे अुंतर पार करुन जखमीला जे.जे.अथवा के.ई.एम,भगवती रुग्णालयाुंत तर ग जरात 
राज्यातील हदरया, वापी हॉस्स्तपटलमध्ये िाखल करावे लागणे, म ुंबई,अहमिाबाि महामागावर हॉस्स्तपटल बाुंधण्याची गेल्या दकत्येक 
वर्षापासूनची होत असलेली मागणी, याबाबत डहाणू येथे रॉमा सेंटर उभारण्यात झालेला शासनाचा दनणयय, अद्यापी कोणतीच काययवाही 
झालेली नसणे, त्याम ळे जनमानसात पसरलेले कमालीचे सुंतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाची भूदमका व करावयाची तातडीची 
काययवाही. 

९५ कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका हद्दीतील मौजे कल्याण-ता.कल्याण, दज.िाणे येथील स नुं.२४३ दस.स.नुं ३३८८  मध्ये एकूण के्षत्रफळ 
३१६४.०१ चौ.मी अुंतगयत १. आरक्षण क १३४ गाडयन, २. आरक्षण ि. १३३ लायब्ररी, ३. आरक्षण िमाुंक १३२ प्राथदमक स्तक ल  व ४. 
नाल्याखालील आरक्षण िेण्यात आलेले असणे, सिर आरक्षण िेताना कल्याण डोंदबवली महानगरपादलका, कल्याण याुंनी 
जा.क.कडोमपा/इस्तटेट/म का /४६२ दिनाुंक २३/०७/२००८ रोजी ताबा पावती बनदवली त्याचवेळी दिनाुंक २३/०७/२००८ रोजी 
जा.क.कडोमपा /इस्तटेट/म का ४६२ ची ि सरी ताबा पावती तयार करुन त्यामध्ये आरक्षण िमाुंक १३३ लायब्ररी, के्षत्रफळ ६७५.६३ चौ.मी 
वगळून के्षत्रफळ २४८८.३८ चौ.मी िाखदवण्यात येणे, सिर वाचनालय आरक्षणाबाबतचा टीडीआर वापरण्यात आलेला भूखुंड 
महापादलकेच्या मालकीचा होणे, सिर महापादलकेच्या मालकीच्या भूखुंडावर नवीन इमारत बाुंधण्याची परवानगी दवकासकाला 
महापादलकेकडून िेण्यात येणे,उपरोक्त िोन्ही ताबा पावत्या एकाच दिवशी एकाच तारखेला कािण्यात येऊन हेत परस्तपर आरक्षण िमाुंक 
१३३ लायब्ररी वगळण्यात येणे, वगळण्यात आलेल्या आरक्षण १३३ वर दवकासक मेससय श्री साई डेव्हलोपसय तफे भागीिार श्री प्रफ ल एम 
शाह याुंनी इमारती उभ्या करणे, सिर इमारती उभ्या करताना टीडीआर चा वापर करण्यात येणे, आरक्षण जागेवर इमारती उभ्या करताना 
दवकास हक्क हस्तताुंतरण प्रमाणपत्र बनदवणे बुंधनकारक असतानाही त्यास बगल िेऊन व शासनाची दिशाभूल करुन डीआरसी बनदवण्यात 
न येणे, तसेच दवकास आराखडयात िशयदवण्यात आलेला रस्तत्याुंचे आरक्षणावर पादकंग करण्यात येणे, १५८८३ चौ.मी बाुंधकाम के्षत्राच्या 
१५ टक्के आरक्षणात खेळाुंचे मैिान असणे बुंधनकारक असतानाही िेवण्यात आलेले नसणे, यासुंिभातील ि सऱ्यािा ताबा पावती करताना 
कल्याण-डोंदबवली महापादलकेने मा.महासभेची पूवयमुंजूरी न घेता कायद्याचे केलेले उल्लुंघन, दवकासकाुंस दकती टीडीआर प्रत्यक्षात मुंजूर 
करण्यात आला आहे याबाबतही नोंि नसणे, उपरोक्त चारही आरक्षणाचे ज्या प्रयोजनासािी आरक्षण करण्यात आले होते त्यामध्येही 

नगर ववकास 
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सुंबुंदधत दवकासकाने केलेला महाघोटाळा, दवशेर्ष म्हणजे दवकास हक्क हस्तताुंतरण घेतल्यानुंतर दवकासकाुंने उपरोक्त आरक्षण क १३३ 
वगळून ताबा पावती घेतल्याम ळे सध्यस्स्तथतील आरक्षण क १३३ वर झालेले बाुंधकाम सुंपूणयत: अनदधकृत िरत असतानाही याकडे सुंबुंदधत 
दवभागाचे जाणीवपूवयक होत असलेले ि लयक्ष, आरक्षण वगळण्याबाबत अदधकारी व दवकासक याुंच्यामध्ये आर्षथक गैरव्यवहार झाल्याची 
दनमाण झालेली िाट शक्यता, शासनाच्या दनयमाची पायमल्ली करुन झालेल्या  महाघोटाळयाुंची सखोल चौकशी होण्याची दनताुंत 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने गाुंभीयाने लक्ष घालून सिर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन वापरण्यात आलेला टीडीआर तात्काळ रिि 
करुन अनदधकृतपणे झालेल्या इमारतीच्या बाुंधकाम परवानगी रद्द करणे तसेच यास जबाबिार असणा-या िोर्षी व्यक्तीवर फौजिारी कारवाई 
करण्याची दनताुंत आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रदतदकया व भूदमका. 
 

९६ कल्याण (प ) दवभागातील गोठविवाडी बायपास रस्तत्याचे कामाम ळे बादधत होणाऱ्या गोठ्याची तात्प रती सोय 
करण्यासािी कल्याण-डोंदबवली महानगरपादलकेने तात्प रत्या शेडचे बाुंधकाम केल्याचे न कतेच माहे मे,२०१६ मध्ये वा 
त्या स मारास उघडकीस येणे, उक्त गोठविवाडी बायपास रस्तता ख ला करण्यासािी बादधत झालेल्या गोियाुंची तात्प रती 
सोय करण्यासािी रस्तत्याच्या मधोमध गोियासािी तात्प रती शेड बाुंधण्यासािी कल्याण –डोंदबवली महापादलकेच्या 
नगररचना दवभागाची मुंजूरी घेण्यात आलेली नसणे, तसेच बाुंधण्यात आलेल्या गोियाची जागा ही सीआरझेड मध्ये 
येत असल्याम ळे मेरीटाईम बोडाची मुंजूरी घेण्यात आलेली नसणे, सिर बाुंधकाम करताना प्राम ख्याने सर्षवस रोडचा 
दवचार केला गेला नाही तरीिेखील या रोडचा टोल वस ल केला जात असणे, उक्त तात्प रत्या गोियाच्या शेड बाुंधकामास 
रु ३९.६३ लक्ष इतका खचय आला असून सिरहू खचाकदरता दनदविा प्रदिया अवलुंदबण्यात न येणे, सिरहू जागा 
सीआरझेड के्षत्रात येत असताना त्याकदरता नगररचना तसेच मेदरटाईम बोडाची परवानगी न घेता अनदधकृतपणे 
बाुंधकाम केलेल्या गोियाच्या तात्प रत्या शेडच्या बाुंधकामाबाबत शासनाने सखोल चौकशी करण्याची दनताुंत 
आवश्यकता, तसेच यास जबाबिार असणा-या िोर्षी व्यक्तींवर शासन स्ततरावर किोर कारवाई करण्याची आवश्यकता, 
याबाबत शासनाची प्रदतदिया व भूदमका. 

नगर ववकास 
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९७ म्हाडा अुंतगयत असलेल्या ५६ वसाहतीचे बाुंधकाम स मारे ४० ते ५० वर्षापूवीचे असून त्यामध्ये अनेक इमारतीचा समावेश असणे, सिरहू 
इमारती अत्य ुंत जीणयवस्तथेत व कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या स्स्तथतीत असणे, त्याम ळे सातत्याने म्हाडाच्या वसाहतीमध्ये अपघात होत 
असणे, उक्त इमारतीच्या ि रुस्तती व िेखभालीसािी म्हाडा दवभागाकडून जाणीवपूवयक होत असलेले ि लयक्ष, उपरोक्त म्हाडा अुंतगयत 
असलेल्या इमारतीमध्ये बह ताुंश अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न्न गटातील लोक असल्याम ळे वसाहतीचा प नर्षवकास करणे 
सिदनकाधारकाुंना शक्य न होणे, रदहवाश्याुंना अत्युंत जीणयवस्तथेत असलेल्या व कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या स्स्तथतीत असलेल्या 
इमारतीमध्ये राहण्याची आलेली वेळ, दवशेर्ष म्हणजे मा.म ख्यमुंत्रयाुंनी गृहदनमाण धोरणाची घोर्षणा जाहीर काययकमात केली परुंत  
आजदमतीपययत नदवन गृहदनमाण धोरणाची अुंमलबजावणी झालेली नसणे, यास्ततव म्हाडा रदहवाश्याुंमध्ये पसरलेले नाराजीचे वातावरण, व 
असुंतोर्षाची भावना, शासनाने नदवन गृहदनमाण धोरणाची अुंमलबजावणी करावयाची दनताुंत आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रदतदकया 
व भूदमका 

गहृवनमाण 

९८ राज्यात भारतीय पदरचया पदरर्षिेकडून िर तीन वर्षानी नर्षसग स्तक लची तपासणी करण्यात येणे, यादशवाय प्रथमवर्षय प्रवेशासािी िरवर्षी 
न तनीकरण करावे लागत असणे, नवीन शैक्षदणक सत्रासािी ही प्रदिया स रु करण्यात येणे, यादृष्टीने आवश्यक ती तपासणी पदरर्षिेकडून 
करण्यात आली असता यात काही नर्षसग स्तक लने दनकर्षय पूणय केले नसल्याचे आिळून येणे, पदरणामी दि. २९ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी 
राज्यातील स मारे ७७ नर्षसग स्तक लची पदरर्षिेने मान्यता रद्द करण्यात येणे, पदरणामी स मारे १५४० दवद्यार्थ्यांना नदसंग प्रवेशापासून वुंदचत 
राहण्याची आलेली पाळी याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रदतदिया. 

वैद्यकीय वशक्षण 

९९ वाुंदे्र (पूवय) येथील शासकीय वसाहतीची झालेली ियनीय अवस्तथा, सन २०१६ मध्ये िोन वेळा छताचे प्लास्तटर कोसळण्याच्या घडलेल्या 
घटना, तसेच इमारत िमाुंक एक मधील धोकिायक घराची ि रुस्तती स रु असताना स्तवयुंपाकघरातील छत कोसळले, शासकीय वसाहतीमध्ये 
एकूण ३७० इमारती असून त्याुंचे सरासरी आय यमान ४५ ते ५० वर्षाचे असणे, या शासकीय वसाहतीमधील ३७० पैकी ३६ इमारतीचे 
प नयबाुंधणीचे काम सन २०१४-१५ या अथयसुंकल्पात समादवष्ट असून त्याची अुंिादजत ठकमत रु १००.८४ कोटी इतकी असून तसेच उवयदरत 
३३४ इमारतींची अुंतगयत व बाहय सुंरचनात्मक व न तनीकरणाच्या दृस्ष्टने कामे हाती घेण्यात येणार असून त्याकदरता सन २०१३-१४ या 
दवत्तीय वर्षात रु ३४.०४ कोटीची कामे करण्यात आल्याचे माहे जून,२०१४ मध्ये दवधानपदरर्षिेत उपस्स्तथत केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर 
िेताना मा.सावय.बाुंधकाम मुंत्री महोंियानी दिलेल्या लेखी उत्तरावरुन स्तपष्ट होणे, परुंत  प्रत्यक्षात २५ इमारतींचेही कामे स रु असून अत्युंत 
दधम्म्यागतीने होत असल्याचे प्रथमिशयनी दनिशयनास येणे, तर काही इमारतीची कामे अधयवट अवस्तथेत असणे, मा.सावयजदनक बाुंधकाम 
मुंत्रयाुंनी प्रत्यक्षात सिर वसाहतीची पाहणी करुनही अियापी कोणतीच िोस काययवाही न होणे, िेकेिाराुंना वेळेत िेयके दमळत नसल्याने 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 
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इमारतीच्या उवयदरत कामाुंकदरता सादहत्य आणण्यास होत असलेला दवलुंब, वसाहतीची ियनीय अवस्तथा असताुंनाही इमारतीच्या ि रुस्ततीकडे 
सबुंदधत अदधका-याुंकडून जाणीवपूवयक ि लयक्ष होणे,  वसाहतीतील इमारतीचे टप्प्याने ि रुस्ततीचे काम हाती घेण्यात येत असणे, िरवर्षी हीच 
प्रदिया शासनाकडून करण्यात येत असणे, त्याम ळे या इमारती अदतशय जीणय अवस्त थेत झालेल्या असल्याम ळे त्या पाडून प नयबाुंधणीचे काम 
हाती घेण्याची दनताुंत आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य ि लयक्ष, पदरणामी शासकीय कमयचाऱ्याुंमध्ये पसरलेले असुंतोर्षाचे 
व सुंतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने गाुंभीयाने लक्ष घालून य ध्िपातळीवर दनणयय घेण्याची दनताुंत आवश्यकता, याबाबत शासनाची 
प्रदतदिया व भूदमका. 

१०० िाणे शहरातील वागळे इस्तटेट भागातील दकसननगर पदरसरात राहणाऱ्या साडेचार वर्षीय बादलकेस घराच्या िारास बाहेरुन कडी लावून 
बादलकेची आई बाजाररहाट करण्यासािी गेल्याची सुंधी साधून शेजारी राहणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणाने सिर बादलकेस स्तवत:च्या घरातील 
पोटमाळयावर नेऊन दि. १० ऑक्टोबर, २०१६ रोजी वा त्यास मारास अत्याचार करण्यात येणे, बादलकेच्या ओरडण्याच्या आवाजाम ळे 
शेजाऱ्याुंनी घटनास्तथळी धाव घेऊन अत्याचार करणाऱ्या दशवाजी धाडवे या २४ वर्षीय नराधमादवरुध्ि श्रीनगर पोलीस स्तटेशनमध्ये ग न्हा 
िाखल करण्यात येणे, सिर घटनेची चौकशी करुन अत्याचार करणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

गहृ 

१०१ मौजे शेळगाुंव (ता.सोनपेि,दज.परभणी) येथे दि.२७ ऑक्टोबर,२०१६ रोजी पाच वर्षीय म लगी घरात एकटी खेळत असताना ती अचानक 
गायब झाल्याने दतच्या आजोबाुंनी सोनपेि पोलीस स्तटेशनमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी दतचे अपहरण केल्याची दफयाि करण्यात येणे, म लीचा शोध 
घेत असताना पोदलसाुंना दि.३१ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी गावातील शाळेजवळील दवदहरीत म लीचा मृतिहे आिळणे, मृतिेह पोत्यात बाुंधून 
दवदहरीत टाकणे, पोदलसाुंनी िोन जणाुंना चौकशीसािी ताब्यात घेणे, सिर घटनेत पाच वर्षीय म लींवर अत्याचार करुन खून करणाऱ्या 
नराधमाची सखोल चौकशी करुन कडक कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने केलेली वा करण्याुंत येत असलेली 
काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

गहृ 

१०२ राज्यामध्ये दिनाुंक ०४ फेब्र वारी ते १० मे, २०१३ या कालावधीत वदरष्ि महादवद्यालयीन व दवद्यापीिीय प्राध्यापकाुंनी / अदधव्याख्यात्याुंनी 
आपल्या प्रलुंदबत मागण्याुंकदरता परीक्षा व शैक्षदणक कामावर बदहष्कार आुंिोलन स रु करणे, मा. म ुंबई उच्च न्यायालयासमोर दिनाुंक १० 
मे, २०१३ रोजी सन २०१२ च्या यादचका िमाुंक (L) १३२६ मधील घडामोडीनुंतर / काययवाहीनुंतर आुंिोलन मागे घेण्यात येणे, परीक्षा 
बदहष्काराम ळे िेण्यात आलेल्या कारणे िाखवा नोटीसेस मागे घेण्याचे मा. उच्च न्यायालयाने राज्यातील सवय दवद्यापीिाुंना आिेश िेण्यात 
येणे, त्यान सार राज्यातील सवय प्राध्यापकाुंनी परीके्षमध्ये सुंपूणय सहभाग घेवून त्या परीक्षा यशस्तवी करण्यात येणे, अशी महादवद्यालयीन कामे 

उच् च व तंर वशक्षण 
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करून स द्धा त्या प्राध्यापकाुंना कोणतीही कारणे िाखवा नोटीस न िेता, प्राध्यापकाुंचे म्हणणे ऐकून न घेता राज्यातील सवय प्राध्यापकाुंचे ७२ 
दिवसाुंचे पगार / वेतन रोखून शासनाने एकतफी कारवाई करणे, वास्ततदवक राज्यातील सवय प्राध्यापकाुंनी ७२ दिवस सेवा दिल्या 
असल्याबाबत त्या त्या दवद्यापीिाच्या मा. क लग रू व उपक लसदचव याुंनी शासनाला प्राध्यापकाुंनी / अदधव्याख्यात्याुंनी परीक्षा व शैक्षदणक 
कामे केली असल्याबाबत कळवूनस द्धा शासनाद्वारे त्याुंना वेतन न िेण्यात आल्याम ळे राज्यातील सवय प्राध्यापकाुंमध्ये शैक्षदणक कामे 
करूनस द्धा वेतन न दमळाल्याने शासनाप्रती पसरलेला प्रचुंड असुंतोर्ष त्यावर शासनाने तात्काळ करावयाची काययवाही व शासनाची 
प्रदतदिया. 

१०३ राज्यात दवशेर्षत: दविभात कापूस, सोयाबीन नुंतर दविभातले ि सरे पीक ज्वारी ही दपके कािणीच्या हुंगामात माहे सप्टेंबर िरम्यान आलेल्या 
परतीच्या पावसाम ळे ज्वारी दपकाुंवर दवपदरत पदरणाम होऊन ती काळी पडणे, तसेच सोयाबीन आदण ज्वारी दपकाुंचा िर दनत्याने घसरत 
चालल्याने शेतकऱ्याुंचे होत असलेली आर्षथक हानी, ज्वारीचा रुंग काळा पडल्याम ळे तसेच सोयाबीनचा रुंग दहरवा ताुंबडा झाल्याम ळे 
शेतकऱ्याुंना कमी भावात दवकावे लागणे, शेतकऱ्याुंना उत्पािना एविा खचय स ध्िा न दमळणे, त्याम ळे त्याुंच्यात पसरलेले ठचतेचे वातावरण, 
याबाबत सव्हे करुन मित िेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करण्याुंत येत असलेली काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

कृषी 

१०४ यवतमाळ दजल्हयाच्या मारेगाुंव ताल क्यातील ठशधी गावातील आिवडी बाजारासािी गेलेल्या एका २९ वर्षीय दवधवा आदिवासी मदहला 
रात्रीच्या स मारास दरक्षाने घरी येत असताना या मदहलेला दरक्षा चालकाने दतच्या घरी न नेता ठसधी गावातील शेताकडे घेऊन जाणे, त्यानुंतर 
दरक्षा चालकाुंने इतर ७ ते ८ जणाुंना मोबाईलवरुन बोलून दतला जबरिस्ततीने िारु पाजून दतच्यावर ८ जणाुंनी दि.१६ ऑक्टो.२०१६ रोजी 
आळीपाळीने केलेला पाशवी बलात्कार, या अत्याचारात सिर आदिवासी मदहला रात्रभर बेश ध्ि अवस्तथेत शेतातच पडून असणे, या प्रकाराने 
घाबरलेल्या मदहलेने ि सऱ्या दिवशी सायुंकाळी नातेवाईकाुंबरोबर मारेगाव पोदलसाुंत दिलेली तिार, याबाबत अद्यापी ग न्हेगाराुंना अटक न 
होणे, त्याम ळे जनमानसात दवशेर्षत: आदिवासी जनतेत पसरलेले कमालीचे दभतीचे वातावरण, याबाबत शासनाची भूदमका व प्रदतदिया. 

गहृ 

१०५ राज्यात सावकाराुंनी उच्छाि माुंडलेला असताना आदण प्रदतदिन भरमसाि व्याजिर आकारुन शेतकऱ्याुंचा जाच स रु असताना त्याुंच्यावर 
शासनाचे कोणतेही दनयुंत्रण नसल्याची बाब माहे ऑगस्तट, २०१६ मध्ये ि सऱ्या आिवड्यात वा त्यास मारास उघडकीस येणे, ज लमी 
सावकारीला आळा घालण्याच्या केवळ वल्गना शासन करीत असून सावकारी प्रदतबुंधक कायिा केवळ कागिावरच रादहलेला असणे, 
परवानाधारक स मारे २२०० आदण बेकायिा सावकारी करीत असलेले हजारो सावकार शेतकरी व गदरबाुंची लूट करीत असणे, 
परवानाधारक सावकाराुंनी दकती कजयवाटप कोणत्या िराने केले, त्यापैकी दकती शेतकऱ्याुंनी व गरजूुंनी दकती रक्कम भरली आदण 
थकबाकी दकती आहे आिी दवदत्तय ताळेबुंि सावकाराुंकडून सरकारकडे सहामाही ठकवा वार्षर्षक म ितीत सािर केलेला नसणे, याबाबत 

सहकार 
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शासनाकडून कोणती काययप्रणाली राज्यात घालून दिली नसल्याचे सहकार दवभागानेच मान्य केलेले असणे, त्याम ळे सावकारी प्रदतबुंधक 
कायद्याची अुंमलबजावणीच सरकारी युंत्रणेने केलेली नसणे, सावकारीच्या जाचाम ळे अनेक शेतकऱ्याुंना तसेच गरजूुंना आत्महत्या 
करण्याची वेळ येणे, सावकाराकडून वेिदबगारीप्रमाणे राबवून घेतले जाणे अथवा कजाच्या १०० पटीहून अदधक व्याजवसूली करुनही तारण 
मालमत्ता म क्त केली न जाणे, कजयिाराुंचा शादरदरक व मानदसक छळ करणे, शेतकऱ्याुंना अथवा गरजूुंना सावकाराडून बेिम मारहाण ठकवा 
मोिे फौजिारी ग न्हे घडल्यावर पोलीसाुंकडून फौजिारी िुंडसुंदहतेन सार ग न्हा िाखल करण्यात येणे, पदरणामी शेतकऱ्याुंमध्ये अथवा 
गरजूुंमध्ये या ज लमी सावकाराुंदवरुध्ि दनमाण झालेले दचडीचे व सुंतप्ततेचे वातावरण, सावकारी प्रदतबुंधक कायिा ि बयल िरत असल्याने 
सावकार मोकाट व सरकार म काट अशी जनमानसात दनमाण झालेली भावना, ज लमी सावकारीला आळा बसण्याकदरता सावकारी 
प्रदतबुंधक कायद्याची काटेकोरपणे अुंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व याबाबतची शासनाची भूदमका. 

१०६ कोल्हापूर दजल्हयातील राधानगरी, भ िगड, आजरा, शाह वाडी, पन्हाळा, चुंिगड गगनवावडा या ताल क्याुंमध्ये डोंगराळ भागात अनेक 
वर्षापासून धनगर समाज राहत असून यापैकी एका राधानगरी ताल क्यातील १० गावातील १९ धनगरवाडयात ४३० क टूुंबात २३०० धनगर 
मदहला व प रुर्ष राहत असणे, हा समाज डोंगराळ भागात रहात असल्याचे वनखात्याच्या जाचक अटीम ळे त्याुंना वीज, पाणी, रस्तते, 
अुंगणवाडया इ. शासन स दवधा दमळत नसणे,  शासनाने येथील धनगर समाजास शासन स दवधा दमळाव्यात यासािी वसुंतराव नाईक ताुंडा 
/ वस्तती स धार योजनेत समावेश करावा ठकवा त्यातील तरत िीप्रमाणे धनगरवाडा स धार योजना स रु करुन लोकसुंख्येच्या प्रमाणातील िरडोई 
खचाची अट दशथील करुन दजल्हास्ततरावर योजना मुंजूरीचे अदधकार दिले नसल्याम ळे व याप्रश्नाुंकडे ि लयक्ष होत असल्याने वनपदरके्षत्रात 
राहणारा धनगर समाज आजही अनेक स खसोयींपासून वुंदचत असल्याने या समाजातील लोकाुंमध्ये शासनाबाबत पसरलेली तीव्र 
असुंतोर्षाची भावना, याबाबत शासनाने तातडीने  काययवाही करण्याची दनताुंत आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रदतदिया. 

वने 

१०७ राज्यातील नवजात अभयके १ ते ६ वयोगटातील बालके आदण स्ततनिा  माताुंच्या पोर्षणासािी दनयोजन बद्ध धोरण आखण्याचे दवद्यमान 
सरकारने सते्तवर येताच िरवून म ख्य सदचवाुंच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती सदमतीही स्तथापण्यात येणे, य दनसेफ सारख्या आुंतरराष्रीय सुंस्तथा 
आदण आरोग्य के्षत्रात काम करणाऱ्या काही मान्यवर दबगर शासकीय सुंस्तथाच्या सहकायाने पोर्षण आराखडा तयार करण्यात येणे, तब्बल 
मागील िीड वर्षापासून सावयजदनक आरोग्य दवभागाकडे मुंज रीसािी पडून असणे, पदरणामत: गेल्या एदप्रल २०१६ ते ऑगस्तट २०१६ या 
जेमतेस ५ मदहन्याुंत राज्यात स मारे आि हजार नवजात अभयके िगवण्याच्या घडलेल्या घटना, ६ वर्षापयंतच्या १७०० बालकाुंनी, २३४ 
माताुंनीही या कालावधीत अखेरचा श्वास घेतलेला असणे, अजूनही बालमृत्यूच्या घटना सातत्याने घडत असतानाही आरोग्य दवभागाकडे 
पोर्षण धोरणासुंिभातील प्रस्ततावास मुंज री िेण्यास होत असलेली दिरुंगाई, याम ळे नाहक अदिवासी नवजात अभयके आदण दशश  आदण 

सावधजवनक आरोग् य 
आवण कुटंुब 

कल्याण 
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मातामृत्य चे घडत असलेले प्रकार, शासनाने सिरहू पोर्षण धोरणाच्या प्रस्ततावास दवनादवलुंब मुंज री िेवून त्याची य द्धपातळीवर 
अुंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी शासनाने केलेली कारवाई, करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

१०८ राज्य सरकारच्या मदहला व बालकल्याण दवभागाकडे कोट्यावधी रुपयाुंची आर्षथक तरतूि असताना राज्यातील बालस धारगृहाुंची अवस्तथा 
भयावह असल्याची बाब माहे सप्टेंबर, २०१६ मध्ये उघडकीस येणे, बालस धारगृहात पालकाुंची छत्रछाया गमावलेली म लुं असतात, पालक 
नसलेली, िेहदविय करणारी, बालमजूरीत अडकलेली, लैंदगक तसेच शादररीक आदण मानदसक अत्याचाराला बळी पडलेली, दवकलाुंग, 
भीक मागणारी, नैसर्षगक व मानवदनर्षमत आपत्तीमध्ये अडकलेल्या म लाुंचे प्रमाण सातत्याने वाित असणे,  याच म लाुंप्रमाणे शादररीकदृष्ट्या 
दवकलाुंग, मदतमुंि असलेल्या म लाुंचािेदखल समावेश असणे, म ळात दवकलाुंग, मदतमुंि म ले ही शादररीक, मानदसक, बौस्ध्िकदृष्ट्या 
दवकदसत झालेली नसणे, दवकलाुंग व मदतमुंि म लाुंच्या दवशेर्ष गरजा असताुंना त्याुंना सम पिेश, वैद्यकीय काळजी, सुंरक्षणाची अदधक 
गरज असताुंनाही त्याुंना सवयसाधारण म लाुंप्रमाणे वागणूक दिली जात असल्याने जनमानसात दनमाण झालेली सुंतापाची व दचडीची भावना, 
शासनाने दवकलाुंग व मदतमुंि म लाुंकदरता स्तवतुंत्र व्यवस्तथा करण्याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना व याबाबतची शासनाची 
भूदमका. 

मवहला व बाल 
कल्याण 

१०९ दविभातील ब्रम्हप री, चुंद्रपूर तसेच दवदवध ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टराुंनी ि कानिारी स रु केली असून रुग्णाच्या जीवाशी खेळ स रु केला 
असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये उघडकीस आलेली असणे, िहावी बारावी पयंत दशक्षण घेऊन प्रदशदक्षत डॉक्टराुंकडे कुं पाऊुं डरचे 
म्हणून काम केल्यानुंतर थोड्या फार और्षधाुंची मादहती असताुंना स्तवत:ला डॉक्टर समजून वैद्यकीय दशक्षणादवना ग्रामीण जनतेच्या दनरक्षर, 
अज्ञानाचा फायिा घेत उपचार करुन िेत असणे, रात्री-अपरात्री  ग्रामीण भागात प्रदशदक्षत व नामवुंत डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने आजार 
कोणताही असो बोगस डॉक्टराुंना बोलावून उपचार करावा लागणे, ग्रामीण जनतेची बोगस डॉक्टराुंकडून आर्षथक लूट होत असणे, बोगस 
डॉक्टराुंच्या च कीच्या दनिानाम ळे अनेक रुग्णाुंना आपले प्राणही गमवावे लागणे, पदरणामी ग्रामीण जनतेत शासनादवरोधात दनमाण झालेले 
असुंतोर्षाचे व सुंतापाचे वातावरण,  बोगस डॉक्टराुंना आळा घालून प्राथदमक उपकें द्रात स ज्ञ  प्रदशदक्षत डॉक्टराुंची नेमणूक करावी व रात्री-
अपरात्री रुग्णाुंना उपचार दमळावेत, याकदरता शासनाने करावयाची उपाययोजना व याबाबतची शासनाची भूदमका. 

सावधजवनक आरोग् य 
आवण कुटंुब 

कल्याण 

११० सेंट जॉजय रुग्णालयात दसटी स्तकॅन व एमआरआय मदशन नसल्याने जखमींना भायखळ्याच्या जे.जे. रुग्णालय ठकवा जी.टी.रुग्णालयात 
न्यावे लागत असून या चाचण्याुंसािी व त्यानुंतर प िील उपचाराुंसािी दवलुंब होऊन असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये उघडकीस 
आलेली असणे, चाचण्या केल्यानुंतर प िील उपचार उदशराने होत असल्याने अनेक रुग्णाुंच्या जीवीतास धोका दनमाण झालेला असणे, 

वैद्यकीय वशक्षण 
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दसटी स्तकॅन व एमआरआय मदशन नसल्याने चाचण्याुंकदरता अनेक रुग्ण अन्य रुणालयात जात असताना मयत झालेल्या असणे, सेंट 
जॉजयमध्ये केवळ रेल्वेतील जखमींसािी नव्हे तर िदक्षण म ुंबईला असलेल्या भदवष्यातील िहशतवािी कारवायाुंचा धोका लक्षात घेऊन 
तातडीने दसटी स्तकॅन व एमआरआयची स दवधा उपलब्ध व्हावे अशी स्तथादनक नागदरकाुंकडून होत असलेली मागणी, दसटी स्तकॅन व 
एमआरआय मदशन उपलब्ध झाल्यास रुग्णास तातडीने वैद्यकीय उपचार दमळतील याकदरता शासनाने तातडीने दसटी स्तकॅन व 
एमआरआयची मदशन खरेिी करुन उक्त मदशन रुग्णालयास उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही व 
याबाबतची शासनाची भूदमका. 

१११ "अकोला दशवणी दवमानतळाच्या धावपट्टीचे दवस्ततारीकरणाकदरता दिनाुंक २३ मे, २०१६ रोजी डॉ.पुंजाबराव िेशम ख कृर्षी दवद्यापीि याुंच्या 
६०.६८ हेक्टर जदमनीचा ताबा दजल्हादधकाऱ्याुंनी घेतलेला असणे, दवमानतळ दवस्ततारीकरणाकदरता सुंपािीत करावयाच्या ३४.०६ हे.आर 
खाजगी जमीनीवरील शेती के्षत्र,अकृर्षक के्षते्र, ग ुंिेवारी के्षत्र, पक्की घरे, कच्ची घरे याुंचे म ल्याुंकन मागदवण्यात येणे, खाजगी जदमनीचे 
भूसुंपािनाला अुंिाजे १०९ कोटी रुपयाुंच्या दनधीची तरतूि आवश्यक असणे, पस्श्चम दविभाच्या व अकोला शहराच्या जलि 
औद्योदगकरणाच्या दृष्टीने अकोला येथे दवमानतळ होणे अत्युंत गरजेचे असणे, याकदरता खाजगी जदमनीचे भूसुंपािन करणे व लागणाऱ्या 
इतर खचाकदरता अुंिाजे १०९ कोटी रुपयाुंची असलेली आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य ि लयक्ष, सिर दवमानतळाच्या 
धावपट्टीचे दवस्ततारीकरणाचे काम तातडीने पूणात्वास नेण्याकदरता १०९ कोटी रुपयाुंचा दनधी तातडीने उपलब्ध करुन िेण्याची दनताुंत 
आवश्यकता, याबाबत शासन स्ततरावर करावयाची काययवाही, शासनाची प्रदतदिया व भूदमका." 

नगर ववकास 

११२ म ुंबई महानगरपादलकेमध्ये अुंिाजे ६००० मागासवगीय समाजाचे कामगार घनकचरा व्यवस्तथापन दवभागात काययरत असणे, राज्य शासनाने 
दि. २५/०२/२०१५ रोजी जादहर केलेले दकमान वेतन िर म ुंबई म.न.पा.च्या सवय कामगाराुंना लागू असणे, राज्य शासनाने जादहर केल्याप्रमाणे 
म ुंबई म.न.पा. च्या दवदवध अदधकाऱ्याुंच्या मुंजूरीने प्रम ख कामगार अदधकारी याुंनी दि. ११ माचय, २०१६ रोजी पदरपत्रक ि.प्रकाअ/१७/ 
२०१५-२०१६ जादहर केले या पदरपत्रकान सार म ुंबई म.न.पा. च्या दवदवध खाते/दवभाग/रुग्णालयात काम करणाऱ्या कामगाराुंना राज्य 
सरकारने जादहर केलेल्या दकमान वेतन िराप्रमाणे वेतन दमळत आहे. परुंत  या पदरपत्रकात घनकचरा व्यवस्तथापन दवभागाच्या मागासवगीय 
कामगाराुंना मात्र जाणीवपूवयक वगळण्यात आलेले असणे, त्याुंना त्याुंची थकीत बाकी व स धारीत वेतनान सार वेतन न दमळाल्याने घनकचरा 
दवभागातील मागासवगीय कामगाराुंची अुंिाजे अडीच लाख रुपये प्रत्येकी रक्कम म ुंबई म.न.पा. िेणे असणे, अशीच पदरस्स्तथती िाणे, नवी 
म ुंबई, नादशक व इतर महानगरपादलकाुंमध्ये असणे, शासनाकडून जाणीवपूवयक मागासवगीय कामगाराुंवर होणाऱ्या या अन्यायादवरोधात 
नागरीकाुंमध्ये दचडीची व सुंतापाची भावना दनमाण झालेली असणे, इतर कामगाराुंप्रमाणे घनकचरा व्यवस्तथापन दवभागातील मागासवगीय 

नगर ववकास 
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कामगाराुंनाही त्याुंच्या हक्काचे वेतन व थकबाकी दमळण्याची व त्याुंनाही समान अदधकार िेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली 
वा करावयाची काययवाही व  शासनाची प्रदतदिया. 

११३ वेल्हे ताल क्यात (दज.प णे) समाजकल्याण दवभागाकडून मागासवगीय समाजासािी दवदवध योजना राबदवल्या गेलेल्या असणे, सन २०१५-
१६ या वर्षात अनेक योजना मागासवगीयाुंसािी १०० टक्के अन िानावर राबदवल्या गेल्या असणे, यशवुंत घरक ल योजना, घरपट्टी,ताडपत्री, 
फॉल दपको मशीन, क ट्टी मशीन आदि योजना राबदवल्या गेलेल्या असणे, परुंत  या योजनेत भ्रष्टाचार झाला असून लाभार्थ्यांना अनेक 
कागिपत्राुंबरोबर उत्पन्नाचे िाखले, ग्रामसभेचा िराव १०० रुपयाुंचे म द्राुंक हमीपत्र िेणे गरजेचे असते परुंत  यास म ख्य कागिपते्र न घेताच 
प्रकरणे घेण्यात आलेली असणे, तर एकाच क ट ुंबाुंतील िोन व्यक्तींना लाभ दिला असल्याचे दनिशयनास येणे, तर काही प्रकरणाुंवर बोगस 
सहया आिळल्या असून इतर मागासवगीय लाभार्थ्यांच्या नावाुंवर ि सऱ्याच व्यक्तींने लाभ घेतला असल्याचे दनिशयनास येणे, याबाबत 
मागासवगीय समाजात पसरलेले कमालीचे सुंतापाचे वातावरण, मागासवगीय समाजाच्या दवदवध योजनाुंमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्याुंची 
चौकशी करुन त्याुंच्यावर किोर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाची भूदमका व  प्रदतदिया. 

सामावजक न् याय 

११४ नादशक दजल्यातील इगतपूरी व नादशक ताल क्यातील अनेक गावाुंतील बौध्ि वस्तत्याुंना दि. ८ ऑक्टोबर, २०१६ पासून गावच्या काही 
समाजकुं टकाुंनी लक्ष केले असून बौध्ि नागरीकाुंवर करण्यात आलेले दजवघेणे हल्ले, दि. ९ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी इगतपूरी ताल क्यातील 
सेवगेडाुंग या गावात समाजकुं टकाुंनी बौध्ि वस्ततीवर हल्ला करणे, त्यात स मारे ३० ते ३५ व्यक्ती गुंभीर जखमी होणे, असाच प्रकार नाुंिडूी, 
घोटी, खुंबाळे, आुंबेगोळा या गावाुंमध्ये घडला असून मदहला, वृध्ि याुंना करण्यात आलेली बेिम मारहाण, त्यात एका वृध्िेचा डोळा कािून 
घेण्यात आल्याची धक्कािायक बाब उघडकीस येणे, असाच हल्ला साुंजेगाुंव येथे घडला असून तेथील श्रीमती नक शाबाई सोनावणे या ७० 
वर्षीय वयाच्या वृध्िेचा डोळा फोडण्यात येणे, दि. ११ ऑक्टोबर, २०१६  रोजी सातपूर येथील धम्मचि रॅलीवर करण्यात आलेला सशस्त्र 
हल्ला, या हल्ल्यात गाुंग डे व काुंबळे या बौध्ि तरुणाुंचा मृत्यू झाला अस न २ तरुण गुंभीर जखमी असणे, दि. १२ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी 
नादशक रोड येथील क बेर सोसायटी नालुंिा सोसायटी इत्यािी बौध्िबह ल वस्तत्याुंमध्ये सशस्त्र समाजकुं टकाुंनी घरात घ सून तेथील स्त्रीया, वृध्ि 
व्यक्ती व तरुणाुंना करण्यात आलेली बेिम मारहाण, तेथील नगरसेवक याुंना पोदलसाुंनी मारहाण करुन पोदलस िाण्यात घेऊन जाणे, बौध्ि 
वस्ततीतील व इतर दिकाणचे बौध्ि दवहार डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर व गौतम ब ध्िाुंचे प तळ्याुंची करण्यात आलेली तोडफोड, 
समाजकुं टकाुंनी व पोदलसाुंनी केलेल्या हल्ल्याची व यात २ बौध्ि तरुणाुंचा झालेल्या मृत्यूची चौकशी करुन सुंबुंधीताुंदवरुध्ि काययवाही 
करण्याबाबत सामादजक सुंघटनाुंनी दि. १३ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी मा. म ख्यमुंत्रयाुंना लेखी तिार िेऊनसूध्िा अद्यापही सुंबुंधीताुंदवरुध्ि 

गहृ 
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काययवाही न झाल्याम ळे मागासवगीय समाजात पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष, आरोपींदवरुध्ि त्वरीत कारवाई करणेबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रदतदिया. 

११५ पाळा (खामगाुंव, दज.ब लिाणा) येथील आदिवासी दवकास दवभागाच्या आश्रमशाळेतील ९० दवद्यार्थ्यांनी त्याुंच्या पालकाुंसह गाव सोडल्याची 
धक्कािायक बाब उघडकीस येणे, सिर आश्रमशाळेतील दवद्याथींनींवर अत्याचार झाल्याने येथील शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आल्याचे 
उघडकीस येणे, ३८८ पैकी ९० गावाुंमध्ये दवद्याथी व पालक गायब असणे, सुंरपुंचाकडून लेखी मादहती घेतली असता दवद्याथी व पालक 
त्याुंच्या मूळ गावी नसल्याची धक्कािायक मादहती उघडकीस येणे, याबाबत तेथील नागदरकाुंमध्ये पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष व दभतीची 
भावना, शासनाने याप्रकरणी तातडीने तपास करुन त्यावर करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

आविवासी ववकास 

११६ मौजे वाकळघर (ता. श्रीवधयन, दज. रायगड) ग्रामपुंचायत हद्दीतील रदहवाशाुंना दपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वारुंवार  भेडसावत असणे, 
लोकप्रदतदनधींच्या स्तथादनक दवकास दनधी काययिमातून बसदवण्यात आलेली बोअरवेल नाि रुस्तत स्स्तथतीत असणे, बोअरवेल ि रुस्ततीसािी 
स्तथादनक नागरीकाुंनी गटदवकास अदधकारी, पुंचायत सदमती श्रीवधयन तसेच ग्रामपुंचायत कायालयाकडे जून २०१६ पासून वारुंवार तिार 
करुनही सिर बोअरवेल िेखभाल ि रुस्तती करण्याकडे वाकळघर ग्रामपुंचायतकडून होत असलेली टाळाटाळ व अक्षम्य ि लयक्ष, पदरणामी 
स्तथादनक नागरीकाुंमध्ये शासनाप्रती दनमाण झालेली तीव्र चीड, सुंतापाची भावना, उन्हाळ्यामध्ये वाकळघर गावात प न्हा दपण्याच्या पाण्याची 
तीव्र टुंचाई भासणार असून रदहवाशाुंना पाण्यासािी वणवण भटकावे लागणार असल्याने सिर बोअरवेल ग्रामपुंचायतीच्या िरावानूसार 
ग्रामपुंचायतीमाफय त तात्काळ ि रुस्तत करुन ग्रामस्तथाुंच्या दपण्याचा पाण्याचा प्रश्न तात्काळ सोडदवण्याची गरज, यावर शासनाने तातडीने 
करावयाची काययवाही व उपाययोजना. 

पाणीपरुवठा आवण 
स्वच्छता 

११७ सन २०१२ मध्ये आदिवासी दवभागाकडून अनेक वस्ततूुंच्या खरेिीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने ना.उच्च न्यायालयाने सेवादनवॄत्त 
न्यायादधश एम.जी.गायकवाड याुंच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सदमती नेमण्याचे राज्य सरकारला आिेश िेणे, मा.उच्च न्यायालयाचे 
आिेशान सार राज्य शासनाने दि.१५ एदप्रल २०१४ मध्ये सदमती गिीत करण्यात येणे, या सदमतीने चौकशी अहवाल ६ मदहन्याचे आत राज्य 
सरकारला िेण्याची दशफारस करणे, मात्र सदमती गिीत होउन िीड वर्षांचा कालावधी होउन िेखील सदमतीने अद्यापपयंत चौकशी अहवाल 
न िेणे, सदमती गिीत झाल्यापासून सदमतीवर स मारे १ कोटी १२ लाखापेक्षा अदधक खचय होणे, माहे जानेवारी, २०१६ पयंत अहवाल 
सदमतीमाफय त सािर न होणे, याबाबत शासनाने केलेली काययवाही व करावयाची उपाययोजना. 

आविवासी ववकास 
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११८ तलािी समाजाची व महसूल मुंडळाची प नरयचना ७/१२ सुंगणकीकरण व ई फेरफार मधील अडचणी ( सॉफ्टवेअर ि रुस्तती सव्हयरचा स्तपीड 
नेट कनेक्टीस्व्हटी) यासुंिभात अडचणी असून त्या सोडवाव्यात तलािी व मुंडल अदधकारी याुंना पायाभूत प्रदशक्षण िेणे, अवैध गौण खदनज 
वस ली कामातून तलािी सुंवगास वगळण्यात यावे, तलािी व मुंडल अदधकारी कायालय बाुंधून िेणे, मुंडल अदधकारी याुंना कायालयीन 
भाडे मुंजूर करणे महसूल खात्यात पिोन्नतीसािी दद्वस्ततरीय पद्धतीचा अवलुंब करणे, सरळ सेवेची २५ टक्के पिे खात्याुंतगयत कमयचा-यांसािी 
राखून िेवणे व आदि दवदवध प्रलुंदबत असलेल्या मागण्या, सिरहू मागण्याबाबत सातत्त्याने पािप रावा  करूनही त्याकडे शासनाचे झालेले 
व होत असलेले ि लयक्ष, पदरणामत: िाणे व ठसध ि गय  दजल्यातील तलािी व मुंडल अदधकाऱ्याुंनी आपल्या दवदवध मागण्यासािी तहसीलिार, 
कल्याण व कणकवली  याुंच्या कायालयासमोर स रु केले धरणे आुंिोलन छेडून लक्ष वेधले असताना याबाबत शासनाने िखल न घेतल्यास 
१० नोव्हेंबर २०१६ रोजी अदतदरक्त कारभाराच्या चाव्या तहसीलिाराुंकडे जमा करून त्याचदिवशी राज्यातील सवय तलािी व मुंडल अदधकारी 
याुंच्याकडे असणाऱ्या डीएससी तहसीलिारकडे जमा करण्यात येणार असल्याचा दिलेला गुंभीर इशारा, तसेच १६ नोव्हेंबर, २०१६ पयंत 
मागण्या मान्य न झाल्यास १६ नोव्हेंबर २०१६ पासून तलािी मुंडल अदधकारी व तलािी सुंवगातील कारकून बेम ित साम दहक रजेवर जाणार 
असल्याचाही दिलेला इशारा, त्याकडे शासनाचे जाणीवपूवयक होत असलेले ि लयक्ष, सबब तलािी व मुंडल अदधकाऱ्याुंचा न्याय 
मागण्याबाबत दवनादवलुंब िोस दनणयय घेवून त्याची तातडीने अुंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी शासनाने केलेली कारवाई, 
करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

महसलू 

११९ राज्यातील १६ दजल्यातील आदिवासी भागात पावसाळ्यात दपण्याचे स्तवच्छपाणी दमळत  नसल्याने कॉलरा, अदतसार आिी रोगाुंचे वािते 
प्रमाण ऑक्टोबर मध्ये तसेच मे मदहन्यात उन्हाळ्याम ळे ि दर्षत पाण्याम ळे अदतसाराची लागण होवून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बालकाुंचे 
होत असलेले मृत्यू, एकास्त्मक बालदवकास सेवा योजनेच्या आय क्त दवदनता ठसघल याुंनी ४ सुंजीवनीची ‘ओआरएस’ची खरेिी 
करण्याबाबत ज लै २०१६ मध्ये व तद्प वी मागील िीड वर्षापासून प्रधान सदचव मदहला व बालदवकास दवभाग याुंचेकडे प्रस्तताव पािवून 
खरेिी करण्याची केलेली मागणी, सिरहू मागणीबाबत शासनाकडून मुंज री िेण्यास जाणीवपूवयक झालेली व होत असलेली दिरुंगाई, राज्यात 
९७ हजार बालके कमी वजनाची ठकवा अत्युंत कमी वजनाची असून एकट्या पालघर दजल्यामध्ये ६०० बालमृत्यू झाल्यानुंतरही 
अुंगणवाड्यासािी ओआरएसची खरेिी करण्यात आलेली नसणे, एकास्त्मक बालदवकास सेवा योजनेतुंगयत ५५३ ग्रामीण व आदिवासी 
प्रकल्पामध्ये ६ मदहने ते ६ वर्षापयंत ५९ लाख ४५ हजार बालके असून गभयवती व स्ततनिा माताुंची सुंख्या ११ लाख १३ हजार १३७ एविी 
ऑक्टोंबर २०१६ अखेर असलेली सुंख्या एकूण ९३ हजार अुंगणवाड्या व दमनी अुंगणवाड्यासािी ३६ लाख ५७ हजार ५४१ ओआरएस 
सॅसेटची आवश्यकता असून त्यासािी अवघे ६ कोटी ७० लाख रुपये खचय अपेदक्षत असतानाही तसेच अुंगणवाड्यामध्ये ओआरएस 

मवहला व बाल 
कल्याण 
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उपलब्ध करून िेण्याचे स स्तपष्ट धोरण कें द्र शासनाने आखले असले तरीही शासनाकडून ओआरएसची खरेिी करण्यास होत असलेली 
टाळाटाळ, त्याम ळे राज्यातील आदिवासी बालमृत्य त दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने सिरहू प्रकरणी शासनाने गाुंभीयाने 
दवचार करून राज्यातील २४ दजल्यामधील अुंगणवाड्याुंना दवनादवलुंब ओआरएस सॅसेट उपलब्ध करून िेण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी 
शासनाने केलेली कारवाई, करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

१२० राज्यातील सम द्र दकनाऱ्याुंवर स रक्षारक्षक िेवावेत, कोिे सायरन लावावेत व क िे जाळी लावावी या सुंबुंधीची मादहती राज्य शासनाला 
नसल्याचे एका जनदहत यादचकेद्वारे दनिशयनास येणे, या जनदहत याचीकेवर मुंगळवार दि.२३ ऑगस्तट, २०१६ रोजी स नावणी झाली असता 
मा.म ुंबइय उच्च न्यायालयाच्या खुंडपीिाने ताशेरे ओिलून सम द्रावरील स रके्षबाबतची सवय कामे ३ मदहन्यात पूणय करू अशी हमी दि.६ सप्टेंबर, 
२०१६ पयंत िेण्यात आिेश िेणे, पालघर दजल्हयात तीन सम द्रदकनाऱ्याुंवर जाळया लावण्यासािी व राज्यात ३१ दकनाऱ्याुंवर सायरन 
लावण्यासािी मुंजूर झालेल्या दनधीतून कोणतेही काम झालेले नसणे, याम ळे शासनाने शासनाच्या आिेशाची पायमल्ली करून कतयव्यभुंग 
केल्याचेही मा.म ुंबइय उच्च न्यायालयाचे खुंडपीिाने म्हटले आहे, सबब याबाबत शासनाने केलेली काययवाही व करावयाची उपाययोजना. 

बंिरे 

१२१ राज्यातील ग्रामीण भागातील खेळाड ुंना अद्ययावत सोइयस दवधा दमळाव्यात यासािी राज्य शासनाच्या िीडा दवभागाने प्रत्येक ताल क्यात एक 
िीडा सुंक ल बाुंधण्याचा दनणयय घेण्यात येणे, रायगड दजल्हयातील १५ ताल क्याुंपैकी केवळ ४ ताल क्याुंमध्ये िीडा सुंक ले उभारण्यात 
आली असून ७ ताल क्यातील िीडा सुंक लन उभारणीचे काम अपूणय असणे, तसेच ४ ताल क्याुंमध्ये अद्यापपयंत िीडा सुंक लासािी जागेची 
दनमाण झालेली समस्तया न स टणे, यावरून रायगड दजल्हयात मात्र या दनणययाची सुंथगतीने अुंमलबजावणी स रू असल्याचे दिसून येत 
असणे, तसेच ताल का िीडा सुंक लनात २०० मीटर शययतीसािी धावपट्टी, बॅडठमटन हॉल, कबड्डी, खो - खो, बास्तकेटबॉल याुंसह दवदवध 
प्रकारच्या मैिानाुंची दनर्षमतीसािी अनेक अडचणी दनमाण होणे, िीडा सुंक लनासािी ताल क्याच्या दिकाणी उपलब्ध असलेल्या जागेचे 
हस्तताुंतरण करण्याची प्रदिया दकचकट बनल्या असल्याम ळे अनेक दिकाणी शासनाने दनधी िेउनही कामे न होणे, सबब िीडा सुंक लने 
लवकरात लवकर व्हावे यासािी खेळाडूुंची तसेच िीडा पे्रमीकाुंची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने केलेली काययवाही व 
करावयाची उपाययोजना. 
 

क्रीडा 

१२२ राज्यात सवात मोिे तीथयके्षत्र म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या पुंिरीनगरीत वर्षयभर भादवकाुंची वियळ स रु असणे, त्यात काहीजण वृध्िाुंना तसेच 
ि बयल व्यक्तींना याते्रच्या दनदमत्ताने घेऊन येवून तेथेच सोडून जात असल्याचे दनिशयनास येणे, दिवसाला एक तरी बेवारस व्यक्ती आिळून 
येत असल्याने पुंिरीतील बेवारस मृताुंची चौकशी व त्याुंच्या अुंत्यदवधी करीता शहर पोलीस िाण्यात एक स्तवतुंत्र पोलीस दशपाई नेमलेला 

नगर ववकास 
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असणे, एका बेवारस मृत व्यक्तींचा अुंत्यदवधीचा खचय ७०० ते ८०० रुपये असणे, पुंिरीत बेवारस मृताुंच्या अुंत्यदवधीसािी प्रशासनाकडून 
कोणतीच आर्षथक तरत ि उपलब्ध नसणे, अशा प्रकारे पुंिरीत मृत होणाऱ्या बेवारस व्यक्तींच्या अुंत्यदवधीकदरता दवनाम ल्य दवद्य त वादहनी 
उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने तसेच बेवारस मृताुंच्या अुंत्यदवधीचा खचय उचलण्याच्या दृष्टीने दनधी उपलब्ध करण्याबाबत शासन, पुंिरपूर 
नगरपादलका प्रशासन व सवय स्तथादनक ग्रामपुंचायतींनी युंत्रणा राबदवण्याची आवश्यकता, यावर शासनाने करावयाची काययवाही व 
उपाययोजना. 
 
 

१२३ राज्यातील अशासकीय शाळाुंमध्ये मागील १६ ते १७ वर्षापासून १०६७ अधयवेळ ग्रुंथपाल अधयवेतनी पगारावर काम करावे लागत असणे, 
वास्ततदवक सिर अधयवेळ ग्रुंथपालाुंना पूणयवेळ ग्रुंथपालाप्रमाणेच सवय कामे असताुंना व तसा अदभप्राय या दशक्षण सुंचालकाुंनी दिलेला असून 
िेखील वर्षान वरे्ष राज्यातील १०६७ अधयवेळ ग्रुंथपालाुंवर अन्याय होत असल्याने त्याुंच्यात व त्याुंच्या क ट ुं दबयात पसरलेली नाराजीची 
भावना, मा. शालेय दशक्षणमुंत्री याुंना दिनाुंक ८ नोव्हेंबर २०१३ व त्या अगोिर अनेकवेळा दनवेिन, पत्रव्यवहार करूनही स द्धा अद्याप 
याबाबत कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्याने याबाबत त्वरीत दनणयय घेवून उक्त अधयवेळ ग्रुंथपालाुंना त्वरीत पूणयवेळ करण्यासािी 
करावयाची काययवाही व याबाबत शासनाची प्रदतदिया. 

शालेय वशक्षण 

१२४ कल्याण आदण दभवुंडी या िोन्ही ताल क्याुंना जोडणाऱ्या काळू निीवरील ८०० मीटर लाुंबीचा दब्रटीशकालीन पािचारी लोखुंडी पूल जीणय 
झाल्याम ळे दिनाुंक १ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्या स मारास कोसळल्याची घडलेली ि घयटना, सिर पूल कोसळल्याम ळे कल्याण व दभवुंडी 
या िोन्ही ताल क्यातील ग्रामस्तथाुंची होत असलेली अदतशय गैरसोय, तसेच पयायी मागय उपलब्ध नसल्याम ळे दनिान तात्प रती बोट सेवा स रु 
करावी, अशी त्याच पदरसरातील ग्रामस्तथ व स्तथादनक लोकप्रदतदनधी, राजकीय पक्ष सुंघटनेच्या प्रदतदनधींनी शासनाकडे केलेली मागणी, 
इतकेच नव्हेतर सिरची बोट सेवा स रु करण्याकदरता ८ लाखाचा दनधी िेण्याचे त्याुंनी जाहीर केल्याचे दनिशयनास येणे, वास्ततदवकत: 
आुंबवली-नाुंिकर गावाुंना जोडणाऱ्या दब्रटीशकालीन पत्री लोखुंडी पािचारी प लाम ळे कल्याण ताल क्यातील तसेच दभवुंडी ताल क्यातील 
आसपासच्या गावातील ग्रामस्तथाुंना, दवद्यार्थ्यांना, िगू्धदविेते, शेतकरी, नोकरिार याुंना ये-जा करणे सोयीचे असणे, परुंत  प ल कोसळल्याम ळे 
ग्रामस्तथाुंना अन्य ि रच्या दिकाणी वळसा घालून प्रवास करावा लागत असल्याने ते अदतशय वेळकािूपणा व खर्षचक िरणे, पदरणामी 
आुंदबवली-नाुंिकर गावाुंना जोडणारा लोखुंडी पूल जीणय झाला असल्याने सिरहू प लाच्या ि रुस्तती व नवीन प लाच्या बाुंधकामाच्या मुंज रीसािी 
सुंबुंदधत दवभागाकडे स्तथादनक लोकप्रदतदनधी व उपसरपुंच, नाुंिकर ग्रामपुंचायत ता.दभवुंडी(दज.िाणे) याुंनी सुंबुंदधत अदधकाऱ्याुंकडे वारुंवार 

सावधजवनक बांधकाम 
(सावधजवनक उपक्रम 

वगळून) 
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पत्रव्यवहार करुनही त्याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य ि लयक्ष, इतकेच नव्हेतर तेथील लोकप्रदतदनधी व ग्रामस्तथ याुंनी माहे नोव्हेंबर 
२०१६ मध्ये म ख्यमुंत्री महोियाुंची मुंत्रालयात भेट घेवून तसे दनवेिन सािर केले असता, म ख्यमुंत्रयाुंनी त्याबाबत सकारात्मक दनणयय घेण्याचे 
दिलेले आश्वासन, परुंत  प िे काहीच काययवाही न होणे, त्याम ळे त्या पदरसरातील ग्रामस्तथाुंमध्ये दनमाण झालेला तीव्र असुंतोर्ष, त्याम ळे 
आुंदबवली-नाुंिकर पदरसरात तात्प रत्या स्तवरुपात बोट सेवा स रु करण्याची तसेच कोसळलेल्या प लाच्या जागी नवीन पूल बाुंधण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही व उपाययोजना व शासनाची भ दमका. 

१२५ राज्यात ९७,४६२ अुंगणवाडयाुंमध्ये स मारे िोन लाख अुंगणवाडी सेदवका व मितनीस तर १०,९०१ अुंगणवाड्याुंमधून िहा हजार अुंगणवाडी 
सेवा काम करीत असून दमनी अुंगणवाडीमधील सेदवकाुंना ३००० रुपये, अुंगणवाडी सेदवकाुंना िरमहा रुपये ५००० व मितदनसाुंना रुपये 
अडीच हजार इतके मानधन िेण्यात येणे, या अुंगणवाडी सेदवकाुंना गेल्या तीन मदहन्याुंपासून वेतनच अिा करण्यात आले नसल्याचे दिनाुंक 
१ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्यास मारास दनिशयनास येणे, तसेच मा.म ख्यमुंत्री महोियाुंनी अुंगणवाडी सेदवकाुंचे वेतन तीन दिवसात अिा 
करण्यात यावे असे आिेश दिल्याचेही त्याचस मारास दनिशयनास येणे, तथादप असे असतानाही अद्याप अुंगणवाडी सेदवकाुंना वेतन अिा 
करण्यात न येणे, इतकेच नव्हेतर भाऊबीज म्हणून िेणात येणारे १००० रुपये िेण्यात न येणे, अुंगणवाडी सेदवका व मितदनस याुंना त्याुंच्या 
कामाव्यदतदरक्त ग्रामदवकासाची कामे, स्तवच्छता अदभयान, हगणिारी म क्तीची मोदहम राबदवणे आिी बारा प्रकारची अदतदरक्त कामे करावी 
लागत असल्याने  त्याुंना िेण्यात येणारे मानधन त टप ुंजे असल्याने सिर मानधनात वाि करण्यात यावी तसेच ते दनयदमत िेण्यात यावे अशी 
मागणी महाराष्र राज्य आुंगणवाडी कमयचारी सुंघटनेच्या प्रदतदनधींनी लेखी दनवेिनाद्वारे मा.म ख्यमुंत्री महोियाुंना करुनही त्याकडे 
शासनाकडून कोणतीही काययवाही न होणे, त्याम ळे राज्यातील स मारे िोन लाख अुंगणवाडी सेदवका व मितदनस याुंच्यामध्ये असुंतोर्षाचे 
वातावरण दनमाण होणे, पदरणामी अुंगणवाडी सेदवका व मितदनस याुंच्या प्रलुंदबत वेतन, दिवाळी भाऊबीज भेट तसेच त्याुंच्या मानधनात 
वाि करण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही. 

मवहला व बाल 
कल्याण 

१२६ िाणे येथील दसव्हील रुग्णालयात शवदवच्छेिनाच्या (पोस्तटमाटयमची) मदहन्याला स मारे २०० ते ३०० केसेस होऊन वर्षाला जवळपास ४००० 
पोस्तटमाटयमच्या केसेस येत असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून ते आजतागायत दनिशयनास येणे, तथादप शवदवच्छेिन केल्यानुंतर सध्याच्या 
एका खोलीरुपी कक्ष शवागारामध्ये फक्त १२ मृतिेहच िेवण्याची क्षमता असल्याम ळे मयत रुग्णाुंच्या नातेवाईकाुंना पोस्तटमाटयमसािी अन्य 
शासकीय वा महापादलकारुग्णालयात जावे लागणे, त्याबाबत मृताुंच्या नातेवाईकाुंकडून वारुंवार तिारी करण्यात येत असल्याचेही 
दनिशयनास येणे, पदरणामी, िाणे दसव्हील रुग्णालयात नवीन आध दनक शीत शवागारासह शवदवच्छेिन कें द्र स रु करण्याबाबत, दजल्हा शल्य 

सावधजवनक आरोग् य 
आवण कुटंुब 

कल्याण 
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दचदकत्सक दवठ्ठल सायन्ना (सामान्य) रुग्णालय िाणे याुंचेकडून दि.१६ जून, २०१६ रोजी वा त्यास मारास दजल्हादधकारी िाणे, पोलीस 
आय क्त, िाणे व पोलीस शल्य दचदकत्सक, पोलीस रुग्णालय, नागपाडा (म ुंबई) तसेच सुंचालक,आरोग्य सेवा, व प्रधान सदचव, सावयजदनक 
आरोग्य दवभाग  याुंना प्रस्तताव सािर करुनही अद्याप त्याबाबत काहीच काययवाही न होणे,  पदरणामी िाणे दजल्यातील सवय जनतेमध्ये दनमाण 
झालेले असुंतोर्षाचे वातावरण व नैराश्येची भावना, सबब, िाणे येथील दवठ्ठल सायन्ना (दसव्हील) रुग्णालयात नवीन अत्याध दनक शवागार 
व शवदवच्छेिन कें द्र (पोस्तटमाटयम सेंटर) उभारण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही, त्याबाबत शासनाची भूदमका व सद्यस्स्तथती. 

१२७ गेवराई दज.बीड शहरातील सुंजय नगर, अचानकनगर, सािे नगरसह अदतिमदनत भागात वास्ततव्यास असणाऱ्या स मारे २००० झोपडपट्टी 
धारकाुंच्या हक्काचा पी.टी.आर. चा प्रश्न गुंभीर होणे, अदतिमदनत भागातील क ट ुंबाुंना म लभूत नागरी स दवधाुंपासून वुंदचत राहावे लागणे, 
सन १९८० पासून अदतिमणधारक नगर पदरर्षिेकडे भ ईभाडे आदण इतर कर भरत असतानाही त्याुंना पादलकेकडून दि.१ जानेवारी, १९९५ 
पूवीचे रदहवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र िेण्यास अक्षम्य टाळाटाळ करण्यात येणे, दि.४/४/२००२ च्या शासन दनणययाप्रमाणे अदतिमण 
धारकाचे अदतिमण दनयमाक ल करण्याच्या मागणीसािी झोपडपट्टी धारकाुंनी वारुंवार तीव्र आुंिोलन करणे, शासनाने नेमलेल्या दवदवध 
सदमत्याुंनी जबाबिारीने दवदहत म ितीत कोणतीही काययवाही न करणे, नगर पादलकेने रदहवाशाुंच्या भ ईभाडे व इतर कराच्या रकमेत मोिा 
अपहार करणे, अनेक पात्र झोपडपट्टी धारकाुंनी योग्य प्रस्तताव आदण प रावे सिर करुनही त्याुंचा प्रस्तताव  पादलकेने प िील काययवाहीस्ततव न 
पािदवल्याने झोपडपट्टी धारकाुंवर मोिा अन्याय होणे, शासन दनणययातील तरत िीप्रमाणे अदतिमण धारकाुंचे अदतिमण दनयमाक ल करणे 
सुंिभात शासनाकडून होत असलेल्या अक्षम्य दवलुंबाम ळे झोपडपट्टी धारकामध्ये पसरलेला शासनदवरोधी तीव्र असुंतोर्ष, याबाबत शासनाने 
करावयाची तातडीची काययवाही, उपाययोजना व प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

१२८ मैत्रः वायू (कृष्णा) प्रा.दल., ठबि ूवायू (उजा) प्रा.दल. या उजा दनर्षमती के्षत्रातील कुं पन्याुंनी राज्यभरात दवदवध दिकाणी शासनाचा कोट्यावधी 
रुपयाुंचा म द्राुंक श ल्क ब डदवणे, नोंिणी महादनरीक्षक, प णे याुंच्याकडे लोकप्रदतदनधी याुंनी केलेल्या तिारीनुंतर या कुं पन्याुंनी स मारे रु.६९ 
कोटी चा म द्राुंक श ल्क बेकायिेशीर मागाने ब डदवल्याचे दसद्ध होणे, वारुंवार तिारी करुनही प्रकरणातील िोर्षी अदधकारी, कमयचारी याुंचे 
दवरुध्ि कोणतीही कारवाई न होणे, सुंबदधत कुं पनीकडून ब डदवलेल्या म द्राुंक प्रकरणी वस लीची कारवाई करण्यास अक्षम्य दवलुंब होणे, 
तिारिाराने मागणी करूनही प्रकरणातील काययवाहीची मादहती िेण्यास टाळाटाळ करणे, सिर कुं पन्याुंना शासनाच्या उजा दवभागाकडून 
अिा करण्यात येणाऱ्या रकमेतून त्या कुं पन्याुंनी ब डदवलेल्या म द्राुंकाची वस ली करण्याची मागणी होवूनही याबाबत सुंशयास्तपि रीतीने 
जाणीवपूवयक कोणतीही कारवाई न होणे, शासनाचे कोट्यावधी रुपयाुंचे न कसान आदण फसवणूक करणाऱ्याुंदवरुद्ध अदधकाऱ्याच्या 

महसलू 
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सुंगणमताम ळे  कारवाई न होणे, याम ळे शासनाचे कोट्यावधी रुपयाुंचे न कसान होणे, या गुंभीर प्रकरणी शासनाने करावयाची तातडीची 
काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

१२९ मरािवाड्यात दवशेर्षतः बीड दजह्कल्यात राष्रीय महामागय, रेल्वे, ठसचन प्रकल्प आिी कामासािी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याुंची जमीन 
सुंपादित करण्यात येणे, या भागात सलग चार वर्षय भीर्षण ि ष्काळ आदण तीव्र टुंचाई पदरस्स्तथती दनमाण होणे, ि ष्काळी पदरस्स्तथतीत शेतकयांना 
सुंपादित जदमनीचा मावेजा वाटप करण्यास मोिा दवलुंब करणे, महामागय रुुं िीकरण कामासािी भू सुंपािन मावेजा वाटप प्रकरणात मोिा 
भ्रष्टाचार होणे,शेतकयांना वेिीस धरून त्याुंच्या कडून सक्तीने लाच घेणे, याम ळे स मारे रु.१०० कोटीहून अदधक रकमेच्या मावेजा वाटपास 
अक्षम्य दिरुंगाई आदण हलगजीपणा होणे, ठसचन प्रकल्पासािी सुंपादित जदमनीच्या मावेजाची थकीत रक्कम रु.१५८०.७० कोटी उपलब्ध 
करण्याचा प्रस्तताव गोिावरी मरािवाडा ठसचन दवकास महामुंडळ याुंनी शासनास वारुंवार पािदवणे, शासनाकडून सुंपादित जदमनीचा मावेजा 
वाटप करण्यासािी कोणतीही िोस उपाययोजना करण्यात न येणे, अनेक शेतकऱ्याुंवर याम ळे उपासमारीची वेळ येणे, शेतकऱ्याुंनी मावेजा 
वाटपासािी तीव्र आुंिोलन छेडणे, या मागणीकडे शासनाने केलेले अक्षम्य ि लयक्ष याम ळे सुंबदधत शेतकऱ्याुंमध्ये पसरलेला शासन दवरोधी 
तीव्र असुंतोर्ष, याप्रकरणी शासनाने करावयाची तातडीची काययवाही व उपाययोजना. 

महसलू 

१३० "नवी म ुंबई, खारघर सेक्टर १० मधील “प वा डे-केअर अँड प्ले स्तकूल” या पाळणाघरात, म लाुंची दनगा राखण्यासािी िेवलेल्या, अफसाना 
शेख या आयाने, १० मदहन्याुंच्या बाळाला अमान र्षपणे मारहाण केल्याचा धक्कािायक प्रकार दिनाुंक २१ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी उघडकीस 
येणे, आई-वडील िोघेही नोकरी करीत असल्याम ळे, सिर बाळाला पाळणाघरात िेवण्यात येत असणे, सिर प्रकरण सीसीटीव्हीद्वारे 
दनिशयनास आल्यावर, बाळाच्या आईने दिनाुंक २३ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी खारघर पोलीस िाण्यात तिार िाखल करण्यात येऊनही 
पोलीसाुंनी आरोपी दवरुध्ि िोस कारवाई न करणे, दपदडत बाळास उपचारासािी, नवी म ुंबईतील दहरानुंिानी फोटीस रुग्णालयात िाखल केले 
असता फॅ्रक्चर असल्याचे आिळून येणे, सिर पाळणाघरात इतर बाळाुंबरोबर  िेखील असाच प्रकार घडण्याची शक्यता असणे, याम ळे 
पाळणाघरात बाळाुंच्या स रदक्षततेबाबत दनमाण झालेले प्रश्नदचन्ह, याम ळे म ुंबईसह राज्यातील, पाळणाघराुंमध्ये म लाुंच्या सुंगोपनाबाबत 
दनमाण झालेली अदवश्वासाची भावना, पदरणामी म लाुंना पाळणाघरात िेऊन नोकरी करणाऱ् या पालकाुंमध्ये दनमाण झालेले ठचतेचे 
वातावरण, राज्यातील सवय पाळणाघराुंमध्ये बाळाची दनगा, सुंगोपन व स रक्षा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत राज्य शासनाने प्ले स्तकूलबाबत, 
धोरण बनवून त्याची त्वदरत अुंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, पाळणाघराुंची नोंिणी करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे 
झालेले अक्षम्य ि लयक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही, उपाययोजना व प्रदतदिया." 

गहृ 
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१३१ राज्यात परभणी येथील बालस धारगृहातील १३ वर्षाच्या म लीवर न कतीच बलात्काराची घटना घडल्याम ळे, 
बालस धारगहृातील म लींची स रदक्षतता व सुंरक्षणाबाबत, प्रश्न दचन्ह दनमाण होणे, राज्यातील अनेक बालस धारग हासािी, 
राज्य शासन िरवर्षी कोट्यावधीची रुपयाची तरत ि करुन खचय करीत असतानाही, सिर बालस धारगृहाची स्स्तथती अत्युंत 
ियनीय असल्याची, गुंभीर बाब राज्य शासनाच्या दनिशयनास आणून बालस धारगृहाची स रक्षा, स्तवच्छता आदण स दवधा 
प रदवणेबाबत, मा. उच्च न्यायालयाने  राज्य शासनाकडे ठचता व्यक्त करणे, अनेक बालगहृात अनाथ बालकाुंना अत्युंत 
ियनीय स्स्तथतीत िेवण्यात येऊन त्याुंना वाईट प्रकारची वागणूक िेण्यात येत असणे, याम ळे बालस धारगृहातील म लाुंची, 
प्रचुंड प्रमाणात गैरसोय व अस दवधा अद्यापही होत असल्याने, बालस धारगृहाचे म ळ उदद्दष्ट साध्य न होणे, बह ताुंश 
बालस धारगहृात दवशेर्ष: मदहला, म ली याुंच्या स रदक्षततेबाबत, सक्षम उपाय योजना करण्याकडे, याकडे झालेले शासनाचे 
अक्षम्य ि लयक्ष, पदरणामी जनतेत दनमाण झालेला तीव्र असुंतोर्ष व ठचतेचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
काययवाही व प्रदतदिया. 

गहृ 

१३२ "नागपूर येथील दमहान सेझ प्रकल्पाची स मारे २३० एकर जदमन रामिेव बाबा याुंच्या पतुंजली समूहाला २५ लाख रुपये प्रती हेक्टर या 
नाममात्र िराने िेण्याचा घेण्यात आलेला दनणयय, दमहानमधील जदमनी उद्योजकाुंना िेण्याच्या सध्याच्या दनकर्षातील काही दनकर्ष बिलून 
सिर जमीन िेण्यात आलेली असणे, दमहान मधील रामिेव बाबाुंच्या पतुंजली फूड व हबयल पाकय चे सिर जागेवर मा.कें द्रीय भूपृष्ि मुंत्री 
याुंच्या उपस्स्तथतीत व मा.म ख्यमुंत्री याुंच्या हस्तते दिनाुंक १० सप्टेंबर, २०१६ रोजी अथवा त्या स मारास सुंपन्न झालेले भूदमप जन, दमहान मधील 
जदमनींची ठकमत स मारे एक कोटी रुपये प्रती हेक्टर असताुंना रामिेव बाबा याुंच्या पतुंजली सम हाला सवलतीच्या िराने म्हणजेच २५ लाख 
रुपये प्रती हेक्टर िराने िेण्यात आल्याम ळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयाुंचे झालेले न कसान, सिर न कसान कसे भरुन कािण्यात येणार याचा 
दवचार झालेला नसणे, यात राज्याचे दहत कशा प्रकारे अपेदक्षत आहे व ते दकती कालावधीत पूणय करण्यात येणार आहे हे स्तपष्ट झालेले 
नसणे, यात राज्याचे अदहत असल्याचे दिसून येत असणे, त्याम ळे शासनाने या सवय बाबी स्तपष्ट करण्याची दनताुंत गरज व यावर शासनाची 
प्रदतदिया." 

सामान्य प्रशासन 

१३३ सोलापूर उस्तमानाबाि इत्यािी दिकाणी काययके्षत्र असलेल्या लोकमुंगल ॲग्रो कुं पनीने साखर उद्योक उभारणीसािी स मारे ४ हजार ७५१ 
शेतकरी ग ुंतवणूकिाराुंकडून स मारे ७४ कोटी ८२ लाख रुपयाुंचे भागभाुंडवल दनयमबाय पध्ितीने जमा केल्याप्रकरणी सेबीने माहे ऑगस्तट, 
२०१६ च्या स मारास कुं पनीच्या १२ सुंचालकाुंना बाजावलेल्या नोटीसा, सिर रक्कम शेतकऱ्याुंना सव्याज परत करण्याचे सेबीने आिेश 

सहकार 
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दिलेले असल्याचे शासनाच्या दनिशयनास आलेले असणे, सिर प्रकरणी शेतकऱ्याुंची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झालेली असल्याम ळे राज्य 
शासनाने चौकशी करुन कारवाई करण्याची आवश्यकता असतानाही शासनाकडून त्याकडे होत असलेले जाणीवपूवयक ि लयक्ष, पदरणामी 
शेतकऱ्याुंवर ओिवलेली आपत्ती िरू न होणे, िोर्षी सुंचालकाुंनी यािी घोदर्षत करुन त्याुंचेदवरुध्ि कारवाई करण्याची गरज, त्याकडेही 
शासनाचे होत असलेले ि लयक्ष, यात त्वरीत लक्ष घालून शेतकऱ्याुंना दिलासा िेण्याची आवश्यकता व यावर शासनाची प्रदतदिया. 

१३४ म ुंबईतील पवई येथील दहरानुंिानी रुग्णालयातील दकडनी प्रत्यारोपण गैरव्यवहार प्रकरणात मोिे रॅकेट काययरत असल्याचे माहे ज लै, २०१६ 
च्या स मारास उघडकीस आलेले असणे, राज्याचा इतर भागातील रुग्णालयाुंमध्येही अशाप्रकारे मूत्रठपड गैरव्यवहार होऊन रुग्णाुंची 
फसवणूक होत असल्याचा मोिया प्रमाणात व्यक्त होत असलेला सुंशय, दहरानुंिानी रुग्णालयासह इतर रुग्णालयातील सुंशदयत 
गैरप्रकाराुंची व्याप्ती फार मोिी असल्याचे दिसून येणे, सिर प्रकरणे उघडकीस आल्यानुंतर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असतानाही 
कारवाई करण्यात शासनाकडून होत असलेली दिरुंगाई, यात सखोल चौकशी करुन ग न्हेगाराुंवर कारवाई करण्याची व यासुंिभात स स्तपष्ट 
धोरण आखण्याची तसेच सुंबुंदधत दिकाणी जबाबिाऱ्या दनस्श्चत करण्याची काययवाही दवचारात घेता शासनाने केलेली कारवाई व 
उपाययोजना याबाबत शासनाची प्रदतदिया. 

वैद्यकीय वशक्षण 

१३५ प णे दजल्यात आुंतरराष्रीय दवमानतळ उभारण्याचे प्रस्ततादवत असणे, गेल्या स मारे िहा वर्षाप वीपासून अनेकवेळा प णे दजल्यात जागाुंची 
करण्यात आलेली पाहणी व सवेक्षण, प णे दजल्यात उद्योग, व्यापार-व्यवसायाची मोठ्या प्रमाणात असलेली उलािाल, नवनवीन 
आुंतरराष्रीय कुं पन्या प णे दजल्यात प्रचुंड प्रमाणात करीत असलेली ग ुंतवणूक, मात्र या दवस्ततार दवकासात आुंतरराष्रीय ग ुंतवणूकीसािी 
आुंतरराष्रीय दवमानतळाअभावी दनमाण झालेली मोिी अडचण, सिर दवमानतळाअभावी दवकासावर होत असलेला मोठ्या प्रमाणातील 
दवपरीत पदरणाम, प णे दजल्यात जास्ततीत जास्तत आुंतरराष्रीय ग ुंतवणूक व्हावी व दवकासासािी ते सहाय्यभूत िरावे यासािी प णे दजल्यात 
आुंतरराष्रीय दवमानतळासािी जागा दनस्श्चत करुन प िील काययवाही तातडीने करावयाची आवश्यकता, शासनाने करावयाची काययवाही व 
शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 

१३६ म ुंबईतील क ला-कसाईवाडा या प लाचे काम गेल्या तीन वर्षापासून महानगरपादलकेच्या कुं त्राटिाराुंकडून अधयवट स्स्तथतीत िेवण्यात आले 
असून येथे पूलाच्या लोखुंडी सळ्या बाहेर आल्याने अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे माहे सप्टेंबर, २०१६ िरम्यान दनिशयनास आले 
असणे, उक्त अधयवट स्स्तथतीतील प लाम ळे नाहक नागदरकाुंना त्रास सहन करावा लाग न त्याुंची गैरसोय होत असल्याने त्याुंच्यामध्ये दनमाण 
झालेली दचडीची भावना लक्षात घेता शासनाने चौकशी करून अशा प्रकारे अधयवट काम सोडणाऱ्या कुं त्राटिाराुंवर ग न्हा िाखल 
करण्याबाबत करावयाची आवश्यक ती काययवाही व याबबात शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 
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१३७ अमरावतील दजल्यातील दतवसा मतिार सुंघातील भालसी, ता. भातक ली येथील मूळची रदहवासी असलेल्या माध री सोळुं के पोलीस हेड 
कॉुं न्स्तटेबल, वरळी पोलीस म ख्यालय येथे कतयव्यावर असताना अचानक बेपता झाल्या त्यानुंतर दतच्या बदहणीने पोदलस िाण्यात दिनाुंक १५ 
ऑगस्तट, २०१६ रोजी वा त्यास मारास बदहण बेपत्ता असल्याची तिार िेण्याकरीता गेली असता सुंबुंदधत ड्य टीवर असलेल्या पोलीसाुंनी 
तिार घेण्यास नकार िेणे, त्यानुंतर रात्री १८.२० ला दरपोटय िाखल करणे, त्यानुंतर पोलीस तपासात त्याचा मृतिेह िाण्याअुंतगयत सम द्राच्या 
खडीत आिळून येणे, सिरील मृतिेहाच्या अवस्तथेवरुन अदतशय दनिययीपणे खून केल्याचे स्तपष्ट होणे, दनिययी आरोपीवर किोर कारवाई 
व्हावी यासािी स्तथादनक लोकप्रदतदनधींनी माहे, २२ ऑगस्तट, २०१६ रोजी दजल्हा पोलीस अदधक्षक, अमरावती (ग्रामीण) तसेच पोलीस 
आय क् त रेल्वे, अमरावती (ग्रामीण) याुंना लेखी दनवेिन दिले असणे, तसेच सिरील हत्ये प्रकरणी सत्य शोधून कािण्यासािी आदिवासी 
हक्क पदरर्षि, आदिवासी पारधी सुंघटनेतफे सी.आय.डी. चौकशीची मागणी केली असणे, परुंतू अद्यापपययत कोणतीच काययवाही करण्यात 
न येणे, याम ळे येथील जनसामान्यामध्ये पसरलेले तीव्र असुंतार्षाचे व दचडीचे वातावरण, पदरणामी पोलीस युंत्रणेवरील दवश्वास उडणे, 
याम ळे कायिा व स व् यवस्तथा दिवसेंदिवस िासळत जाऊन ती धोक्यात येणे, सबब शासनाने तातडीने सुंबुंदधत आरोपीस पकडण्यात येऊन 
त्याचेवर कडक कारवाई करण्याबाबत तसेच तिार दलह न घेण्यास टाळाटाळ करण्याऱ्या सुंबुंदधत पोदलसाुंवर कारवाई करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रदतदिया. 

गहृ 

१३८ औुंरगाबाि येथील झालर के्षत्रातील २६ गावाुंसािी दवकास आराखडा एक मदहन्यात मुंजूर करण्यात येईल या घोर्षणेला वर्षय उलटून गेले तरी 
अद्याप हा आराखडा कागिावरच असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०१६ िरम्यान दनिशयनास येणे, सातारा आदण िेवळाई ही गावे झालर के्षत्रातून 
वगळून त्याुंचा समावेश महापादलका के्षत्रात करण्यात आलेला असणे, उवयदरत २६ गावाुंचा दवकास आराखडा तयार करण्याची एक वर्षांपूवी 
घोर्षणा केलेली असणे, परुंतू वर्षयभराच्या काळात फक्त नागदरकाुंचे आके्षप घेण्याचे काम झालेले असणे, िरम्यानच्या काळात दसडकोने 
झालर के्षत्रासािी दवकास आराखडा करण्याच्या कामातून माघार घेतलेली असणे, त्याम ळे शहरालगतच्या पदरसराचा सध्या अदनयुंदत्रत 
पध्ितीने दवकास होत असणे, सातारा-िेवळाई ही त्याची िोन प्रम ख उिाहरणे असणे, या भागातील शेकडो बेकायिा घराुंचा प्रश्न, अद्याप 
प्रलुंदबत असणे, बाळापूर, स ुंिरवाडी, सावुंगी इ. पदरसरात अनयुंत्रीतपणे दनवासी सुंक लाची उभारणी स रू असणे, भदवष्यकाळात या 
भागातील वाहतूक, रेनेज, रस्तते, मैिाने इ.प्रश्न दनमाण होण्याची दभती केराईच्या पिादधकाऱ्याुंकडून व्यक्त होत असतानाही शासन करीत 
असलेले अक्षम्य ि लयक्ष, पदरणामी येथील जनमानसात दनमाण झालेला तीव्र असुंतोर्ष व दचडीची भावना, त्याम ळे शासनाने सिर २६ गावाुंचा 
दवकास आराखडा तयार करण्याबाबत करावयाची तातडीची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

नगर ववकास 
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१३९ िेशाची राजधानी असलेल्या म ुंबई सारख्या शहरामध्ये मातामृत्यूचे प्रमाणे वािल्याची मादहती म ुंबई महानगरपादलकेने सन २०१५-१६ च्या 
न कत्याच प्रदसध्ि झालेल्या पयावरण सद्य:स्स्तथती अहवालातून न कतेच शासनाच्या दनिशयनास आणलेले असणे, म ुंबई शहरातील सावयजदनक 
रुग्णालयाुंमध्ये वर्षय २०१३ मध्ये ८९ हजार ४५३, २०१४ मध्ये ९३ हजार २५४ आदण २०१५ मध्ये ९४ हजार ७०६ मातामृत्यूची नोंि झालेली 
असणे, माता मृत्यूचे प्रमाण म ुंबई शहरात सन २०१३-१४ मध्ये १.५९ टक्के होते त्यात वाि होऊन सन २०१५-२०१६ मध्ये १.७९ टक्के 
मातामृत्यू िगावल्याची आकडेवारी पाहता हे मृत्यू िाणे, दमरा-भाईिर, वसई, दवरार, पनवेल, कल्याण-डोंदबवली व दभवुंडी या दिकाणच्या 
आरोक्य कें द्रामध्ये प रेशा आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्याने तेथील गभयवती मदहला शेवटच्या टप्प्यात ग्रामीण व शहरी भागातील गभयवती 
दस्त्रया म ुंबईतील सावयजदनक रुग्णालयाुंकडे धाव घेऊन रुग्णसेवेचा भार वाहणाऱ्या म ुंबईतील रुग्णालयाुंना आरोग्य सेवा िेता येत 
नसल्याम ळे तसेच जननी स रक्षा माता बालक सुंगोपन, गरोिर मदहलाुंसािी अमृत आहार योजना आिी सारख्या योजनाुंचा लाभ या मदहलाुंना 
दमळत नसल्याचे सन २०१३-१४ तेेे २०१५-१६ या काळात म ुंबई सारख्या शहरामध्ये आकडेवाडी पाहाता दिवसेंिदवस मातामृत्यूुंचे प्रमाण 
वाटत जात असणे, या मातामृत्यूुंमध्ये आर्षथक व सामादजकद्ष्टय ि बयल घटकातील मदहलाुंसह मध्यमवगीय मदहलाुंचा समावेश असणे, 
राज्यातील सुंपूणय आरोग्य सेवा कोलमडल्याने माताुंच्या मृत्यूच्या प्रमाणात वाि होत जाणे, याबाबत समथयन या सुंस्तथेने दिनाुंक १५ ऑक्टोबर, 
२०१६ रोजी मा.मुंत्री सावयजदनक आरोग्य तसेच सुंचालक आरोग्य सेवा याुंना एक दनवेिन सािर करून ही बाब दनिशयनास आणून िेणे, 
याबाबत कोणतीही काययवाही न होणे, पदरणामी सवयसामान्य जनतेने व दवशेर्षत: मदहला वगाच्या मनात दनमाण झालेले भीतीची व सुंतापाचे 
वातावरण याबाबत शासनाने ग्रामीण भागातील तसेच म ुंबई लगतच्या भागात आरोग्य कें द्र अदधक सक्षम करण्याची गरज, याबाबत शासनाने 
तातडीने केलेली वा करावयाची काययवाही व शासनाची प्रदतदिया. 

मवहला व बाल 
कल्याण 

१४० राष्रीय नागरी आरोग्य दमशन (एनय एचएम) या योजनेसािी कें द्र शासनाने दिलेल्या दनधीतून राज्याच्या सावयजदनक आरोग्य दवभागाने माहे 
एदप्रल, २०१६ मध्ये केलेल्या और्षध खरेिीत व वाटपात स मारे २९७ कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाल्याची बाब उघडकीस येणे, सिर खरेिी 
केलेली और्षधे ही आवश्यक िजाची नसून ती उपयोगात न येता वाया जातील अशा रीतीने त्याचे वाटप दवदवध महापादलका व नगरपादलका 
याुंना मुंजूरी दवना, गरजेपेक्षा जास्तत और्षधाुंचे वाटप मनमानी पध्ितीने करणे, और्षध खरेिी करताना कोणतीही मादहती आधी गोळा केली 
गेली नसल्याम ळे या वारेमाप और्षध खरेिीत अदनयदमतता झाल्याचा दनष्कर्षय प्रथम िशयनी उच्च न्यायालयाने नोंिदवलेले असणे, या और्षध 
खरेिीत भ्रष्ट मागाचा अवलुंब केल्याची सखोल चौकशी होऊन सुंबुंदधताुंवर योग्य कारवाई होण्याबाबत सामादजक सुंस्तथेने मा. म ख्यमुंत्री 
याुंना दनवेिन िेऊनही अद्याप कोणतीही काययवाही न होणे, पदरणामी स्तथादनक जनतेच्या मनात शासनाबद्दल दनमाण झालेली तीव्र सुंतापाची 
भावना, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची काययवाही आदण शासनाची प्रदतदिया. 

सावधजवनक आरोग् य 
आवण कुटंुब 

कल्याण 
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१४१ राज्यातील मस्च्छमाराुंना मस्च्छमार बोटीसािी शासनाकडून फेब्र वारी ते माचय २० टक्के, एदप्रल ते मे २० टक्के, ऑगस्तट ते ऑक्टोबर ३० 
टक्के, नोव्हेंबर ते जानेवारी ३० टक्के आदण जून- ज लै वगळून एकूण रु. ३५, ७००/- इतक्या रकमेचा दडझेल कोटा प रदवण्यात येणे, सिर 
दडझेल कोटा िोन मदहन्याचाच प रदवण्यात येत असून तो कोटा वेळेतच न दमळणे, त्याम ळे मस्च्छमाराुंचे होत असलेले आर्षथक न कसान, 
मस्च्छमार बोटींना दडझेल वार्षर्षक कोटा एकत्र दमळण्यासािी मस्च्छमार बाुंधवाुंकडून शासनाकडे वारुंवार होत असलेली मागणी, याकडे 
शासनाने केलेले अक्षम्य ि लयक्ष, पदरणामी मस्च्छमार बाुंधवाुंमध्ये शासनाबद्दल दनमाण झालेली तीव्र चीड, सुंतापाची भावना, मस्च्छमार 
बोटींना वार्षर्षक दडझेल कोटा तात्काळ स रू करण्याची गरज, यावर शासनाने करावयाची काययवाही वा उपाययोजना. 

मत्सस्यववकास 

१४२ "कें द्रीय मुंत्रीमुंडळाद्वारे न कताच व्यावसादयक “सरोगसी” वर बुंिी आणणारा कायद्याचा मस िा मुंज र करण्यात येणे, सिरहू कायियाम ळे 
सरोगसीचा बाजार काही अुंश कमी होईल, परुंत  या सरोगसीमध्ये व्यवहादरक बाबीसोबत काही नैदतकतेचे बुंधन असणेही आवश्यक असणे, 
राज्यातही सरोगसीसािी गभाशय भाडयाने िेणाऱ्या मदहला या दवशेर्षत: म ुंबईतील मानख िय, मालवणी, धारावी, नवी म ुंबई, पनवेल येथील 
कानाकोपऱ्यात असणे, नऊ मदहन्याुंसािी हा भाडोत्री गभय वािवला की त्यातून िोन ते तीन लाख रुपयाुंचा मोबिला दमळणे परुंत  या 
प्रदियेमध्ये बीजाचे फलनीकरण करताना ज ळ ठकवा दतळ झालुं तरी पैसे एकाच बाळाचे दमळणे, मात्र गभय रुजवण्यापूवी तीन-चार मदहने 
वैद्यदकय उपचार स रु होऊन त्या उपचारा िरम्यान या मदहलेला पौस्ष्टक आहाराची गरज असणे, परुंत  आधीच आर्षथक चणचण असलेल्या, 
स्तवत:ची तीन-चार बाळुंतपण झालेल्या या मदहलाुंना पौस्ष्टक आहार दमळत नसणे, या व्यवसायातील मध्यस्तथाुंनी टक्केवारी वािवून दतला 
दमळालेल्या पैशातही दहस्तसा घेणे, मग त्या त टप ुंज्या मोबिल्यातून या प्रदियेतून जाणाऱ्या मदहलाुंच्या शरीरावर होणारे प्रदतक ल पदरणाम 
तसेच त्याुंचे वजन वािणे, हातापायातून म ुंग्या येणे, थायरॉइडसारख्या व्याधी, तसेच सतत मूड जाणे, दनराश वाटणे, असे शादररीक-मानदसक 
आजाराुंना समोरे जावे लागणे, याकदरता शासनाने अशा सरोगसी मदहलाुंची प िील शारीरीक व मानदसक काळजी घेण्याकदरता टास्तक फोसय 
नेमण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने कें द्र सरकारशी सदवस्ततर चचा करुन या कायद्यात योग्य ते बिल करण्याची दनताुंत आवश्यकता, 
याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची काययवाही, याबाबत शासनाची प्रदतदिया व भूदमका." 

मवहला व बाल 
कल्याण 

१४३ दिनाुंक ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी येरवडा (दज.प णे) येथील मदहला व बालदवकास दवभागाच्या बालदनदरक्षण गृहामध्ये लैंदगक अत्याचार 
झाल्याची घटना उघडकीस येणे, दजल्हा मदहला व बालकल्याण अदधकाऱ्याुंना या प्रकरणाची मादहती दपदडताुंनी िेऊनही कोणतीही काययवाही 
न होणे, या पूवीिेखील अशाच प्रकारच्या अनेक घटना सिर बालदनदरक्षक गृहामध्ये झाल्याचे तिारी बालहक्क काययकत्यांनी सुंबुंदधत 
अदधकाऱ्याुंकडे तिारी करणे, सिर अत्याचाराबाबत पोदलसाुंत तिार िेऊनही पोदलसाुंनी तिारीकडे ि लयक्ष करणे, याकदरता सिर गुंभीर 

मवहला व बाल 
कल्याण 
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घटनेची तातडीने चौकशी करुन सुंबुंदधतादवरुध्ि कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य ि लयक्ष, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही व याबाबत शासनाची प्रदतदिया व भूदमका. 
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