
अ. क्र. रषलेधी वलबागाच ेनाल 
1. 
 
 

"रुग्णाच्मा उऩचायावाठी लाऩयण्मात मेणाऱ्मा लसततॊची वलक्री 
छाऩीर दयाऩेषा लाढील दयाने केल्माफद्दर भ ॊफईतीर 
रीरालती, पोर्टीज, कोककराफेन अॊफानी, एशळमन शार्टट, ग्रोफर, 

हशयानॊदानी ल वय एच. एन. शॉस्सऩर्टर मा नाभाकीत खाजगी 
रुग्णारमाॊलय ळावनाॊच्मा लैध भाऩनळासर वलबागाकडतन भाशे 
पेब्र लायी २०१७ भध्मे ल त्मादयम्मान कायलाई कयण्मात मेणे. 
लैध भाऩनळासर अधधननमभातीर तयत दीन वाय लसततॊलय 
आमात दायाचे नाल, आमात भहशना ल लऴट, ग्राशक वेला 
क्रभाॊक, वलक्री ककभत, उत्ऩादन भहशना माॊवायख्मा गोषर्टीॊची 
भाहशती छाऩीर सलरुऩात अवणे फॊधनकायक अवताना शी 
त्माची अॊभरफजालणी न शोणे तवेच रुग्णारमात 
उऩचायावाठी लाऩण्मात मेणा-मा फरतन डडव्शाईव, एॊजोग्रापीक 
कॎ थेर्टय, म येर्टीक म योलल्डट, आमली कॎ थेर्टय, गाइड लामय, बे्रधथक 
वककट र्ट, शॎनवॎन ग्रोव्शज, ब्रड करेक्र्टय अळा लसतत लाढील 
दयाने वलकल्माभ ऱे रुग्णाची फेव भाय र र्ट केरी जात 
अवल्माचे ननदळटनाव मेणे, त्माभ ऱे अश्माप्रकाये रुग्णाची र र्ट 
कयणा-मा रुग्णारमाॊलय कायलाई  कयण्माफाफत ळावनाने 
तातडीने कयालमाची कायलाई ल प्रनतकक्रमा." 

 

सार्वजननक आरोग्य 
वर्भाग  

 

2. "भ ॊफई मेथीर जी.र्टी. रुग्णारमाच े अनधधकृत अस्सथव्मॊग 
इम्पराॊर्ट (योऩण) वाभ ग्रीच्मा वलतयकाॊलय अन्न ल औऴध 
प्रळावनाने हदनाॊक ९ त े १० पेब्र लायी, २०१७ योजी र्टाकरेल्मा 
छापमात व भाये ४० राख रुऩमाॊची वलनाऩयलाना लदै्मकीम 
वाभ ग्री जपत कयण्मात मेणे याज्मात अनेक हठकाणी अथोऩेडडक 
इम्पराॊर्टची ननशभटती कयणे ऩयलाने अलदै्म रयत्मा व रु अवतन 
अन्न् ा ल औऴधी प्रळावन वलबागाने शबलॊडी नली भ ॊफई, लवई ल 
इतय हठकाणी र्टाकरेल्मा छापमात कोट्मालधी रुऩमाॊच े
अथोऩेडडक इम्पराॊर्ट जपत कयण्मात मेऊन त्माची व्मापती 
नाॊदेड, नाशळक, ऩ णे, अशभदनगय, मलतभाऱ नागऩतय अभयालती 
ल फीड अळा २२ हठकाणी वलनाऩयलाना वाभ ग्रीची ननशभटती व रु 
अवल्माचे ननदळटनाव मेणे, वदय छापमात अस्सथलगेोऩचाय 
ळसरकक्रमेभध्मे शातऩाम ग डघे जोडण्मावाठी लाऩयल्मा जाणाऱ्मा 

औषधी द्रव्ये वर्भाग 



वाहशत्माफाफत ननभाटण झारेरी ळॊका जी.र्टी. रुग्णारमाकयीता 
इभायतीत वलनाऩयलाना इम्पराॊर्टची खयेदी वलक्रीचा व्मलवाम व रु 
अवतन लरयषर्ट अधधकायी वलरतीच्मा दयात रुग्णाॊना इम्पराॊर्टची 
वलक्री कयणे ळावन कोट्मालधी रुऩमाॊची इम्पराॊर्टची खयेदी कयत 
अवतानाशी अस्सतव्मॊग ळल्मवलळायदा कडतन रुग्णाॊना फाशेरुन 
इम्पराॊर्टची खयेदी कयण्माची वक्ती कयण्मात मेत अवल्माभ ऱे 
रुग्णाॊभध्मे ऩवयरेरे अवॊतोऴाचे लातालयण ऩरयणाभी माची 
चौकळी करुन वॊफॊधधताॊवलरुध्द कडक कायलाई कयण्माफाफत 
ळावनाने कयालमाची कायलाई ल ळावनाची प्रनतक्रीमा.." 

3. "अशभदनगय स्जल्शा वाभान्म रूग्णारमाच्मा कॎ न्र्टीनभध्मे 
फनालर्ट दारू ननशभटतीचा व्मलवाम व रु अवल्माचे हदनाॊक १५ 
पेब्र लायी, २०१७ योजी ननदेळनाव मेणे, स्जल्शा ऩरयऴदेच्मा 
ननलडणतकीतीर उभेदलायाने स्जल्शा वाभान्म रुग्णारमाच्म 
कॎ न्र्टीनभधीर फनालर्ट दारु ऩाॊगयभर मेथीर कामटकत्माांनी 
फनालर्ट दारुचे वेलन केल्माभ ऱे दशा रोकाॊचा झारेरा भतृ्म  
वदय  हठकाणी ऩोरीवाॊनी र्टाकरेल्मा छापमात वलवलध कॊ ऩन्माॊच े
फ च, परास्सर्टक कलय, रयकाम्मा फार्टल्मा, धथनय चॉकरेर्टी प ड 
करय, वॊत्रमाॊच्मा फार्टल्मा अवे फनालर्ट दारु तमाय कयणाये 
वाहशत्म जपत कयणे, गत अनेक लऴाटऩावतन स्जल्शा 
रुग्णारमाच्मा कॎ न्र्टीनभध्मे फनालर्ट दारु तमाय कयण्माचा 
व्मलवाम व रु अवताना लदै्मकीम अधधकायी ल ऩोशरवाॊच्मा 
वॊगनभताने वदय फनालर्ट दारु तमाय कयण्माचा व्मलवाम व रु 
अवल्माभ ऱे नागरयकाॊभध्मे ऩवयरेरे शबतीचे लातालयण 
ऩरयणाभी माची उच्चसतयीम अधधकाऱ्माॊभापट त चौकळी करुन 
वॊफॊधधताॊलय कायलाई कयण्माफाफत ळावनाने कयालमाची कायलाई 
ल प्रनतके्रीमा." 

 

राज्य उत्ऩादन शुल्क   
वलबाग 

4. "ऩ वद स्जल्शा मलतभाऱ मेथीर फेरोया कें द्रात १९ जानेलायी, 
२०१७ योजी भहशराॊवाठी आमोस्जत कयण्मात आरेल्मा क र्ट ॊफ 
ननमोजन ळसरक्रीमा शळफीयात एकत ण १५ भहशराॊलय 
क र्टत ॊफननमोजनाची ळसरकक्रमा कयण्मात मेणे, ळसरकक्रमेदयम्मान 
एका भहशरेच्मा आतडमारा भोठी जखभ लदेना व्शामरा 
रागल्माभतऱे नतरा तातडीने मलतभाऱ मेथीर स्जल्शा 
रूग्णारमात बयती कयण्मात मेणे, ळसरकक्रमा केरेल्मा इतय दोन 

सार्वजननक आरोग्य 
वर्भाग 

 



भहशराॊची ऩोर्टद खीचा राव मेऊन त्माॊची प्रकृती धचॊताजनक 
झाल्माभतऱे त्माॊनाशी स्जल्शा रूग्णारमात बयती कयण्मात मेऊन 
मात एका भहशरेचा उऩचायादयम्मान भतृ्मत झाल्माभतऱे 
रूग्णाॊच्मा नातलेाईकाॊनी फेरोया प्राथशभक आयोग्म केद्रात 
आॊदोरन कयणे, न कतचे ळसरकक्रमचेे प्रशळषण घेऊन आरेल्मा 
लदै्मकीम अधधकाऱ्माच्मा भापट त वदय ळसरकक्रमा कयण्मात 
आल्माने नागरयकाॊभध्मे ऩवयरेरे वॊताऩाच े लातालयण ऩरयणाभी 
मा  प्रकयणाची उच्चसतयीम अधधकाऱ्माभापट त चौकळी करून 
वॊफधधतालय कायलाई कयण्मावाठी ळावनाने कयालमाची कामटलाशी 
ल प्रनतकक्रमा." 

 
5. "शबलॊडी, स्ज.ठाणे मेथीर दाऩोडा गालच्मा शद्दीत अवरेल्मा 

देढीमा परॎसर्टीक कॊ ऩनीत हद.19 पेब्र लायी, 2017 योजी रागरेल्मा 
शबऴण आगीत चाय काभगायाॊचा शोयऩऱतन झारेरा भतृ्मत 
माभध्मे तीन भहशरा काभगायाॊचा वभालेळ अवणे, 

कायखान्मातीर यवामनाॊच्मा वाठ्माव ळॉर्टटवकीर्टभ ऱे आग 
रागल्माने परॎसर्टीकच्मा दाण्माॊनी ऩेर्ट घेतल्माने आगीने यौद्र 
रुऩ धायण कयणे, चायशी फाजतने आगीने कायखाण्माव लेढल्माने 
चाय काभगायाॊना फाशेय ऩडता न मेणे, त्माभ ऱे त्माॊचा आगीत 
शोयऩऱतन भतृ्मत शोणे, वदय कायखान्माॊने काभगायाॊच्मा व यषेची 
काऱजी न घेणे, माफाफत काभगाय आम क्ताॊनी लेऱोलेऱी ऩाशणी 
करुन काभगायाॊच्मा व यषेफाफत कॊ ऩनीरा वालध कयणे 
आलश्मक अवताना, त्माकड े काभगाय वलबागाने केरेरे द रटष, 

ऩरयणाभी मा वॊऩतणट घर्टनेची चौकळी करुन वॊफॊधधताॊलय कायलाई 
कयण्माफाफत   ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची 
प्रनतकक्रमा." 

 

 कामगार वलबाग   

6. " गोयेगाल स्ज.गोंहदमा मेथीर कक्रषणा इॊर्टयनॎळनर ऩस्ब्रक 
सकत र मा आश्रभळाऱेतीर 80 वलद्मार्थमाांना तला हमा त्लचा योग 
झाल्माचे भाशे  पेब्र लायी, 2017 भध्मे ननदळटनाव मेणे, तला शा 
वॊवगटजन्म योग अवल्माने इतय भ राॊनाशी मा योगाची रागण 
शोऊ नमे आणण त्माॊची लदै्मकीम अधधकाऱ्माॊकडतन तऩावणी न 
कयता ळाऱेतीर 285 वलद्मार्थमाांनाशी घयी ऩाठलतन हदल्माने 

वलद्मार्थमाांच्मा ऩारकाॊनाशी योगाची रागण शोणे, उऩचायावलनाची 

आददर्ासी वर्कास      
वर्भाग 

 



वलद्मार्थमाांना घयी ऩाठलतन वलद्मार्थमाांच्मा नालाखारी वॊसथेने 
यकभेचा केरेरा गयैलाऩय, वलद्मार्थमाांलय उऩचाय कयण्माऐलजी 
अॊधश्रध्देच्मा आशायी जाऊन ळाऱेच्मा वॊचारकाॊनी भाॊरीकाकडतन 
ऩतजाऩाठ केल्माने वलद्मार्थमाांवश ऩारकाॊभध्मे ऩवयरेरे शबतीच े
लातालयण ऩरयणाभी मा वॊऩ णट प्रकयणाची चौकळी करून 
वॊफधधतालय कायलाई कयण्माफाफत तवेच वलद्मार्थमाांलय 
औऴधोऩचाय कयण्माफाफत याज्म ळावनाने तातडीने कयालमाची 
कामटलाशी ल ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

7. "याज्मात गत काशी लऴाटत योग ननदानाचा व्मलवाम व रु 
अवतन याज्मात व भाये वशा शजाय अनधधकृत ऩॎथारॉजी 
रॎफ अव न प्रनतहदन १ राखा ऩेषा जासत रुग्ण मा 
फनालर्ट फनालर्ट ऩॎथारॉजी रॎफ भध्मे चाचणी कयीत अवतन 
मा भाध्मभाततन वशा शजाय कोर्टी रुऩमे रॎफभारक 
कभधचत अवल्माच े भाशे पेब्र लायी २०१७ भध्मे ला 
त्मादयम्मान ननदळटनाव मेणे. लैद्मकीम ळासरळ ध्द 
ऩॎथारॉजीच े शळषण न घेतरेल्मा व्मक्तीॊकडतन चाचण्मा 
फेकामदेळीय रॎफोयर्टयीज भध्मे केल्मा जात अवल्माने 
योगाच ेच काच ेननदान ल त्मालय च कीच ेऔऴधे हदल्माभ ऱे 
रुग्णाॊलय भतृ्मत ओढलण्माची ननभाटण झारेरी स्सथती मारा 
प्रनतफॊद घारण्मावाठी भशायाषर अवोशळएळन ऑप 
प्रॎस्क्र्टशवॊग ऩॎथारॉस्जसर्ट ॲण्ड भामक्रोफामोरॉस्जसर्ट अनेक 
लऴाटऩावतन ळावनाकड े तक्राय करुनशी त्माकड े ळावनाने 
केरेरे द रटष रे्टकननशळमन्व भापट त चारवलण्मात जाणाऱ्मा 
फनालर्ट ऩॎथारॉस्ज फॊद कयण्माच ेळावनाने हदनाॊक २४ भे, 
२०१६ योजी काढरेरे आदेळ हदनाॊक २६ भे, २०१६ योजी 
भागे घेणे ऩरयणाभी रुग्णाॊभध्मे ऩवयरेरे शबतीच े
लातालयण वफफ याज्मात व रु अवरेल्मा अनधधकृत 
ऩॎथारॉस्ज रॎफ धायकाॊलय कठोय कायलाई कयण्माची 
आलश्मकता माफाफत ळावनाच ेप्रनतक्रीमा. " 

नगयवलकाव वलबाग 

8. यत्नाधगयी स्जल्शमातीर धचऩऱतण ळशयाच्मा लेगलेगऱमा बागात 
हद  .३० डडवेंफय , २०१६ त े ८ जानेलायी, २०१७ मा कारालधीत 
अलधै तसकयीवाठी व भाये ३७ वोपावेर्टभध्मे कोट्मलधी रुऩमे 

 
गहृ वर्भाग  

 



ककभतीच्मा व भाये १४ र्टन यक्तचॊदन रऩवलण्मात आल्माच े
ननदळटनाव मेणे, त्मावाठी ळशयाजलऱीर शभयजोऱी गालच्मा 
शद्दीत ऩत्रमाची ळडे उबारून यक्तचॊदन रऩलतन वोपावेर्ट 
फनवलण्माचा कायखानाच व रू कयण्मात मेणे, दक्षषणेकडीर 
याज्माॊततन आणण्मात आरेरे शे यक्तचॊदन सथाननकाॊच्मा 
भाध्मभाततन वभ द्राभागे ऩयदेळात ऩाठवलण्मात मेणाय अवल्माचा 
व्मक्त शोत अवरेरा वॊळम, भ ख्म व रधायाच ेनाल वभजतनशी  
लन वलबाग तवेच ऩोरीव तऩाव मॊरणाॊना त्माचा ळोध न 
रागणे, शभयजोऱी मेथे यक्तचॊदन रऩलतन वोपावेर्ट फनवलण्माचा 
कायखाना गत काशी लऴाांऩावतन व रू अवल्माने अन्म याज्माॊततन 
लाशनाॊभधतन एलढमा भोठमा प्रभाणात यक्तचॊदन आणरे जात 
अवताना एकदाशी कायलाई न झाल्माने तऩावणी नाक्माॊलय 
शोणाऱ्मा तऩावणीफाफत ळॊका ननभाटण शोणे, तवेच उयण, 
स्ज.यामगड मेथीर जेएनऩीर्टी फॊदयातीर जडब्ल्म आय कॊ रे्टनय 
गोदाभात फेकामदा यक्त चॊदनाचा वाठा भ रतानी भातीच्मा 
नालाखारी रऩवलण्मात मेणे, कोट्मालधी रुऩमाॊच्मा ककॊभतीच्मा 
यक्त चॊदनाची याजयोवऩणे तसकयी शोत अवताॊनाशी  ऩोरीव ल 
डीआयए वलबागारा यक्त चॊदनाच्मा तसकयीतीर आयोऩीॊना 
ऩकडण्मात मेत अवरेरे अऩमळ, नागरयकाॊभध्मे तसकय तवेच 
लन अधधकायी ल ऩोरीव माॊचे आधथटक वॊगनभत अवल्माचा 
लाढता  वॊळम, ळावनाने अलधै यक्त चॊदनाची तसकयी 
कयण्माॊवलरुध्द तात्काऱ कायलाई कयण्माफाफत ळावनाने 
कयालमाची कायलाई ल प्रनतकक्रमा. 

9. चेंफतय (भ ॊफई) मेथीर वाभास्जक न्माम वलबागाभापट त 
चारवलण्मात मेणा-मा वॊत एकनाथ भ राॊच्मा लवनतगशृात 
वलद्मार्थमाांना देण्मात मेणा-मा आशायात माऩतलीशी ऩार 
वाऩडल्माचे हदनाॊक १२ पेब्र लायी, २०१७ योजी ननदळटनाव मेणे, 
लवनतगशृात देण्मात मेणा-मा जेलणात काचचेे त कड े ल 
गोगरगाम आढऱल्माभ ऱे लवनतगशृातीर १५० वलद्मार्थमाांनी 
लवनतगशृ अधधषकाॊकड े अन्न धान्माचा ऩ यलठा कयणाऱ्मा 
कॊ रार्टदायावलरुध्द तक्रायी करुनशी कोणतीच दखर न घेणे, 

वाभास्जक न्माम वलबागाने कॊ रार्टदायाॊना आरर्टतन ऩारर्टतन 
कॊ रारे्ट देण्माचा गॊबीय आयोऩ चेंफतय मेथीर वलद्मार्थमाांनी कयणे, 

झ यऱ, उॊदयाच्मा रेंड्मा, काचेचे त कड े ल खड ेजेलनात वाऩडत 

 
वाभास्जक न्माम 

वलबाग 



अवल्माने वलद्मार्थमाांनी भा.वाभास्जक न्माम भॊरी माॊचेकड े
तक्राय करुनशी कॊ रार्टदायावलरुध्द कोणतीच कायलाई न शोणे, 
ऩरयणाभी लवनतगशृातीर वलद्मार्थमाांभध्मे ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े
लातालयण, माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल 
प्रनतक्रीमा." 

10. ‘कोढॊला, फ द्र क स्ज.ऩ णे मेथीर, तारफ चौकातीर, अॎव्शेन्म  मा 
गशृवॊकल्ऩ इभायतीतीर ‘फेक्व-एन-केक्व’ मा फेकयीव  
हद. 30 डडवेंफय, 2016 योजी रागरेल्मा बीऴण आगीत 
वशा काभगायाॊचा ग दभरुन झारेरा भतृ्मत, फेकयी 
भारकाच्मा ननषकाऱजीऩणाभ ऱे वदयशत घर्टना घडणे, 

फेकायीवाठी आलश्मक अवरेरा अन्न प्रळावन वलबागाचा 
ऩयलाना फेकायीकड े नवल्माच े ननदळटनाव मेणे, वदय 
प्रकयणी कोंढला ऩोरीवाॊनी तीन बागीदाय भारकालय ग न्शा 
दाखर कयण्मात मेलतनशी, अद्माऩ त्माॊच्मा वलरुध्द 
कोणतीच कायलाई न कयणे, तवेच भतृ काभगायाॊच्मा 
क र्ट ॊबफमाॊना देखीर अद्माऩ कोणतीशी आधथटक भदत 
देण्मात न आल्माने भतृ काभगायाॊच्मा क र्ट ॊबफमाॊभध्मे 
ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े लातालयण, माकड े ळावनाच े झारेरे 
द रटष, माफाफत ळावनान ेतातडीने कयालमाची कामटलाशी ल 
प्रनतकक्रमा.’’ 

गहृ वर्भाग  

अ. क्र. रषलेधी वलबागाच ेनाल 
11. 
 
 

"याज्मातीर फाॊधकाभ ल इतय व्मलवामीकाॊनी  ळावनाचे 
शजायो कोर्टी रुऩमाॊच ेभ द्राॊक ळ ल्क फ डवलरे अवल्माच ेभाशे 
पेब्र लायी २०१७ भध्मे ला त्मादयम्मान ननदळटनाव मेणे, 

वदय प्रकयणी नोंदणी ल भ द्राॊक ळ ल्क वलबागाकडतन 
याज्मबयातीर दोन शजाय प्रकयणाॊची तऩावणी व रु अवतन 

त्माभध्मे नव्लद र्टक्के प्रकयणे फाॊधकाभ व्मालवामीकाॊळी 
वॊफॊधधत अवल्माचे ननदळटनाव मेणे, भ ॊफईतीर एका फड्मा 
फाॊधकाभ व्मालवामीकानी व भाये वशाळ े कोर्टी रुऩमाॊच े
ळ ल्क फ डवलरे अवल्माचशेी ननदळटनाव मेणे, त्माभ ऱे, शजायो 
कोर्टी भ द्राॊक ळ ल्क फ डलणाऱ्मा फाॊधकाभ ल इतय 
व्मालवानमकाॊलय कायलाई करुन फ डीत भ द्राॊक ळ ल्क लव र 

 
महसऱू वर्भाग  

 



कयण्माफाफत ळावनान े कयालमाची कायलाई ल ळावनाची 
प्रनतकक्रमा. 

12. "भयाठलाड्मातीर वशा स्जल्हमातीर ४४ कें द्र भधतन हदनाॊक 
१९ पेब्र लायी, २०१७ अखेय ऩमांत तब्फर ४ राख १९ शजाय 
५४६ स्क्लॊर्टर त रुची कयण्मात आरेरी खयेदी, फीड, राततय, 

उसभानाफाद ल नाॊदेड स्जल्हमात काशी हठकाणी 
फायदान्माची र्टॊचाई तय काशी हठकाणी जागेची कभतयता, 
एकीकड े त यीची आलक अवताना प्रळावनाने ऩतलट तमायी 
म्शणतन ऩोत्माची व्मलसथा न कयणे, ऩरयणाभी खयेदी 
थाॊफवलण्माची आरेरी लेऱ, फीड स्जल्हमातीर चाय 
हठकाणची खयेदी जागा ल ऩोत्माअबाली ठपऩ शोणे, 

उसभानाफाद स्जल्हमातीर उभयगा मेथीर खयेदी जागा ल 
फायदाणा अबाली फॊद अवणे, वोराऩतय स्जल्हमात लेअय 
शाऊवभध्मे ततय वाठवलण्माची आरेरी लेऱ, जारना 
स्जल्हमात शभीदयाने ततय खयेदीवाठी गे्रडयची केरेरी 
भागणी करुनशी न शोणे, उदगीय मेथीर खयेदी कें द्र 
वाठलणतकीवाठी जागा नवल्माने फॊद ठेलाले रागणे, काशी 
हठकाणी शभी बालाऩेषाशी कभी बालाने शोणायी खयेदी 
माफाफत ळावनाच े झारेरे द रटष, माफाफत कयालमाची 
कामटलाशी ल ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

 
ऩणन वलबाग 

 

13. "याषरीम व यषा अशबमानाॊतगटत जारना स्जल्हमात वन 
२०१६-१७ च्मा खयीऩ शॊगाभाकरयता आमवीऩीएच २७४० मा 
वॊकरयत त यीच्मा १४८०० ककरो बफमाण्माच्मा शभनीकीर्टचे 
लार्टऩ भयाठलाड्मातीर ळतेकऱ्माॊना कृऴी वलबागाच्मा 
भाध्मभाततन कयण्मात मेणे, शे शभनीककर्ट ळतेात ऩेयरे 
अवता मा शभनीकीर्ट भधीर त यीच्मा लाणारा प रे 
रागतनशी ळेंगा न रागल्माने ळतेकऱ्माॊच े राखो रूऩमाॊच े
न कवान झाल्माच ेभाशे पेब्रतलायी, २०१७ भध्मे ननदळटनाव 
मेणे, माफाफत ळतेकऱ्माॊनी ३०० च्मा लय तक्रायी ळावनाने 
करुनशी कोणतीच कामटलाशी न शोणे, वततच्मा 
द षकाऱाभ ऱे अगोदयच शलारहदर झारेल्मा ळतेकऱ्माॊना 
आधाय देण्माचे वोडतन फनालर्ट शभननककर्टच े लार्टऩ करून 

कृऴी वलबाग 



ळतेकऱ्माॊची केरेरी पवलणतक , शभननककर्टची ऩेयणी करून 
व ध्दा ळेंगा रागरे नवल्माभ ऱे ळतेकऱ्माॊना अद्माऩशी 
न कवान बयऩाई देण्मात न आल्माने, ळतेकऱ्माॊत ऩवयरेरे 
नतव्र अवॊतोऴाच े लातालयण ऩरयणाभी मा प्रकयणाची 
चौकळी करून फनालर्ट शभननककर्ट लार्टऩ कयणाऱ्मा कायलाई 
कयण्माफाफत ळावनान ेकयालमाची कामटलाशी ल प्रनतकक्रमा. 

14. अभयालती स्जल्शा मेथीर सरी रुग्णारमात गत नऊ 
भहशन्मात ६ शजाय १४४ अबटकाॊचा जन्भ झारा अव न 
प्रवततीदयम्मान माऩैकी १३१ फारकाॊचा भतृ्मत झाल्माच ेभाशे 
जानेलायी, २०१७ भध्मे ला त्मादयम्मान ननदळटनाव मेणे, 
स्जल्शमातीर फश ताॊळ गोयगयीफ भहशरा प्रवततीकरयता 
स्जल्शा सरी रुग्णारमात मेत अव न वलवलध कायणाॊनी 
प्रवततीदयम्मान फारकाॊचा भतृ्मत शोत अवणे, अभयालती 
स्जल्शा रुग्णारमात फश ताॊळी गबटलती भहशराॊना द गटभ 
बागातीर उऩस्जल्शा रुग्णारमे ल प्राथशभक आयोग्म 
कें द्राभधतन येपय कयण्मात मेत अवणे, त्माचभ ऱे 
डपयीनऩमटत मा भहशराॊना आणण्मात मेईऩमांत गबटलती 
भहशराॊची प्रकृती खारालत अवणे, लासतवलक स्जल्शा सरी 
रुग्णारमातीर लॉडाटभध्मे २०० खार्टाॊची वॊख्मा अव न 
दययोज ककभान ३५० भहशरा रुग्ण वलवलध लाडाटत उऩचाय 
घेत अवणे मा रुग्णारमात तीन रुग्णाभागे एक 
ऩरयचारयका अवतन भन षमफऱ ल अदममालत वाधनवाभ ग्री 
अबाली मा फारभतृ्म च ेप्रभाण अधधक अवल्माने नलजात 
भ राॊच्मा ऩारकाॊभध्मे ननभाटण झारेरी अव यक्षषतता 
माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल प्रनतकक्रमा."  

सार्वजननक आरोग्य 
वर्भाग 

 

15. "याज्मात काॊद्माची द पऩर्ट आलक शोऊन भाराचा 
याज्माफाशेय ननऩर्टाया कयण्मात मेत अवरेल्मा अडचणी, 
नोर्टफॊदीभ ऱे ग्राभीण बागातीर ळतेकऱ्माॊना अनेक 
अडचणीॊना वाभोये जाले रागत अवताॊना त्मात काॊद्माचे 
बाल वातत्माने घवयत अवतन उत्ऩादन खचटशी ननघत 
अवल्माने ळतेकयी शलारदीर शोणे, वलक्री केरेल्मा 
काॊद्माच े धनादेळ भहशनो भहशने लर्टत नवल्माभ ऱे 

  
ऩणन वलबाग 



भज याॊची भज यी देण्मावाठी ळतेकऱ्माॊकड े ऩैवे नवणे, 
ऩरयणाभी नयवतर ता.मेलऱा, स्ज.नाशळक मेथीर ळेतकऱ्माने 
ळतेातीर काॊद्माभध्मे वऩक जाऱतन र्टाकल्माच े हदनाॊक १४ 
पेब्र लायी, २०१७ योजी ननदळटनाव मेणे,  वफफ काॊद्माचे 
घवयणाये बाल ननमॊरीत आणण्मावाठी वलवलध वॊघर्टनाॊनी 
ल फाजाय वशभतीॊना उऩाममोजना कयण्माची ळावनाकड े
भागणी करुनशी त्माकड ेळावनाच ेझारेरे द रटष, माफाफत 
ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल प्रनतक्रीमा." 

16. "लाम प्रदतऴणाने घातक ऩातऱी गाठरेल्मा गॎव चेंफय 
फनरेल्मा देळातीर 94 ळशयाॊत याज्मातीर भ ॊफई, नली 
भ ॊफई, उल्शावनगय, फदराऩतय, ऩ णे, नागऩतय, अकोरा, 
अभयालती, औयॊगाफाद, चॊद्रऩतय, जऱगाल, जारना, वाॊगरी, 
कोल्शाऩतय, राततय, नाशळक आणण वोराऩतय मा 17 ळशयाॊचा 
वभालेळ अवतन भशायाषर याज्म  प्रद ऴणात अव्लर क्रभाॊक 
अवल्माच ेकें द्रीम प्रदतऴण ननमरॊण भॊडऱाने  भाशे पेब्र लायी, 
२०१७ भध्मे केरेल्मा वलेषणाततन ननदळटनाव मेणे, 
याज्मातीर वतया ळशयाॊभधीर शलेभध्मे ऩाहर्टटक्म रेर्ट भॎर्टय 
(ऩीएभ10)  मा प्रद वऴत घर्टकाॊच े प्रभाण ननस्श्चत 
ऩातऱीऩेषा फयेच अधधक अवल्माच ेआढऱतन आरे अवणे, 
माशळलाम ऩ णे, फदराऩतय आणण उल्शावनगय मा ळशयाॊभध्मे 
ऩीएभ 10 फयोफयच नामरोजन डाम ऑक्वाइड आदी 
प्रद ऴक घर्टकाची ऩातऱी प्रभाणाऩेषा अधधक अवल्माचशेी 
ननदळटनाव मेणे, मा ळशयातीर शला बीऴण प्रद वऴत 
झाल्माने नागरयकाॊच्मा आयोग्म धोक्मात मेणे,  प्रद ऴण 
ननभतटरनावाठी कोर्टमालधी ननधीची तयततद करुनशी याज्म 
ळावनारा याज्मातीर लाढते प्रद ऴणाकड े शोत अवरेरे 
द रटष, त्माभ ऱे नागरयकाॊभध्मे ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े
लातालयण, ल याज्म ळावनाने ळशयाॊतीर लाढत े प्रद ऴण 
योखण्मावाठी कयालमाची उऩाममोजना ल ळावनाची 
प्रनतकक्रमा"  

ऩयावर्ारण वर्भाग 
 

17. "अधाटऩतय ता, स्ज.नाॊदेड  मेथे भागीर भारेगाॊल मेथे अनेक 
लऴाटऩतलीच राभा कें अय वेंर्टय  भॊजतय कयण्मात मेऊन   मा 

सार्वजननक आरोग्य 



वेंर्टयच े काभ ननधीअबाली काभ भागीर दोन लऴाटऩावतन 
फॊद ऩडरे अवल्माच े भाशे जानेलायी, 2017 योजी ला त्मा 
व भायाव ननदळटनाव मेणे, अधाटऩतय तार क्माततन भशाभागट 
जात अव न काशी कारालधीनॊतय याषरीम भशाभागट जाणाय 
अव न अऩघाताॊच्मा घर्टना लायॊलाय घडत अवतात. 
अऩघातग्रसताॊना उऩचाय शभऱाला मा करयता राभा केअय 
वेंर्टय उक्त हठकाणी भॊजतय कयण्मात मेणे, मा कें द्रालय 
अदमाऩऩमटत ककभाॊन एक कोर्टी खचट झारा अवणे ऩयॊतत 
अज नशी मा कें द्राच्मा काभाकरयता आलश्मक ननधीची 
उऩरब्धता तवेच आलश्मक 14 कभटचायी ल अधधका-माॊची 
आलश्मकता अवताॊनाशी उऩरब्धता न शोणे, मा ऩैकी 
केलऱ दोन लैदमकीम अधधका-माॊची रुजत झारे अवणे, 

वध्म:स्सथतीत अऩ ये कभटचायी, अऩ ये फाॊधकाभ, पननटचय, 

औऴधे, मॊरवाभ ग्रीचा अबाला आहद कभतयताभ ऱे शे राभा 
केअय वेंर्टय धतऱखात ऩडरे अवल्माने अऩघातग्रसताॊना 
तातडीने आयोग्मव वलधा शभऱत नवल्माने त्माॊचा भतृ्म  
शोत अवल्माने अऩघातग्रसताॊच े नातेलाईक तवेच 
आवऩावच्मा ऩरयवयातीर नागरयकाॊभध्मे ननभाटण झारेरी 
धचडीची ल शबतीची बालना रषात घेता ळावनाने त्लयीत 
वदयशत राभा केअय वेंर्टय कामाटस्न्लत कयण्माफाफत 
कयालमाची आलश्मक कामटलाशी तवेच माफाफत ळावनाची 
प्रनतकक्रमा " 

वर्भाग 

18. ''भ .ऩो शळयोंडा, वडकीऩाडा ता. डशाणत, स्ज. ऩारघय मेथीर 
लवतीगशृातीर इमत्ता ऩहशरी ते चौथी मा लगाटभधीर 
व भाये २५ ते ३० वलद्मार्थमाांना  शळळ्मा अन्नाततन वलऴफाधा 
झाल्माभ ऱे त्माॊना रुग्णारमात दाखर कयण्मात आल्माच े
भाशे पेब्र लायी, २०१७ भध्मे ला त्मादयम्मान ननदळटनाव 
मेणे, सानभाता लवतीगशृाभध्मे हदल्मा जाणाऱ्मा शळळ्मा 
अन्नाफाफत ऩारकाॊनी माऩतली ळाऱेच्मा भ ख्माध्माऩक ल 
अन्म ऩदाधधकाऱ्माॊकड े तवेच रोकप्रनतननधीॊकडे लायॊलाय 
तक्रायी करुनशी भ राॊना देण्मात मेणाऱ्मा अन्न ऩदाथाांच्मा 
दजाटभध्मे कोणतीशी व धायणा न शोणे सानभाता लवतीगशृ 

 
आहदलावी वलकाव 

वलबाग  



शे वलनाअन दातीर अवल्माभ ऱे वलद्मार्थमाांना देण्मात 
मेणाऱ्मा व वलधाॊकड े ळावनाच े शोत अवरेरे द रटष, 
ऩरयणाभी वलद्माथी ल ऩारकाॊभध्मे ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े
लातालयण, लवतीगशृातीर  वलद्मार्थमाांना चाॊगल्मा दजाटचे 
अन्न ऩ यवलण्माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल 
प्रनतक्रीमा."  

19. " राततय स्जल्शमातीर ककती ॲग्रोरे्टक कॊ ऩनीच्मा शौदात 
गाऱ काढण्मावाठी उतयरेरे आठ काभगायाॊवश एका 
ठेकेदायाचा गाऱात फ डतन ग दभरुन भतृ्मत झाल्मा प्रकयणी 
भीर भारक, वॊचारक इ. वलयोधात एभआमडीवी ऩोरीव 
ठाण्मात वदोऴ भन षमलधाचा ग न्शा दाखर कयण्मात 
आल्माच े भाशे पेब्र लायी, २०१७ भध्मे ला त्मादयम्मान 
ननदळटनाव मेणे, राततय एभआमडीवीभध्मे वदय ककती 
ॲग्रोरे्टक शी भीर अवतन भऱी शभश्रीत र्टाकालत ऩाणी 
वाठलरे जाणाऱ्मा र्टाकीची सलच्छता कयताना वदय 
द घटर्टना घडणे, वॊफॊधीत कॊ ऩनीने काभगायाॊच्मा 
व यक्षषतेकयीता कोणतीशी उऩाममोजना केरी नवल्माचे 
तऩावात ननषऩन्न शोऊनशी तीची नोंद शेत त: ऩोरीव 
ऩॊचनाम्मात कयण्मात न मेणे, लीव प र्ट खोरीच्मा दोन 
र्टाक्माॊना आलश्मक त्मा ऩामऱ्मा ठेलणे तवेच गाऱ फाशेय 
काढण्माकयीता वलशळषठ मॊरणेचा लाऩय कयणे फॊधनकायक 
अवतानाशी त्माची अॊभरफजालणी कयण्मात न मेणे, 

ऩमाटलयण तवेच काभगाय वलबागाने कॊ ऩनीतीर 
काभगायाॊच्मा व यक्षषततेफाफत वॊफॊधीत कॊ ऩनीन े मोग्म ती 
उऩाममोजना केरी आशे ककॊ ला नाशी माची दयभशा ऩाशणी 
करुन तळी यस्जसर्टय भध्मे नोंद केरी नवल्माचशेी 
ननदळटनाव मेणे, त्माभ ऱे काभगाय ल भतृ काभगायाॊच्मा 
नातेलाईकाॊभध्मे ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े लातालयण, माफाफत 
ळावनाने तातडीने कयालमाची कामटलाशी ल उऩाममोजना" 

 
काभगाय वलबाग 

20. ‘कोढॊला, फ द्र क स्ज.ऩ णे मेथीर, तारफ चौकातीर, अॎव्शेन्म  मा 
गशृवॊकल्ऩ इभायतीतीर ‘फेक्व-एन-केक्व’ मा फेकयीव  
हद. 30 डडवेंफय, 2016 योजी रागरेल्मा बीऴण आगीत 

गहृ वर्भाग  



वशा काभगायाॊचा ग दभरुन झारेरा भतृ्मत, फेकयी 
भारकाच्मा ननषकाऱजीऩणाभ ऱे वदयशत घर्टना घडणे, 

फेकायीवाठी आलश्मक अवरेरा अन्न प्रळावन वलबागाचा 
ऩयलाना फेकायीकड े नवल्माच े ननदळटनाव मेणे, वदय 
प्रकयणी कोंढला ऩोरीवाॊनी तीन बागीदाय भारकालय ग न्शा 
दाखर कयण्मात मेलतनशी, अद्माऩ त्माॊच्मा वलरुध्द 
कोणतीच कायलाई न कयणे, तवेच भतृ काभगायाॊच्मा 
क र्ट ॊबफमाॊना देखीर अद्माऩ कोणतीशी आधथटक भदत 
देण्मात न आल्माने भतृ काभगायाॊच्मा क र्ट ॊबफमाॊभध्मे 
ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े लातालयण, माकड े ळावनाच े झारेरे 
द रटष, माफाफत ळावनान ेतातडीने कयालमाची कामटलाशी ल 
प्रनतकक्रमा.’’ 

21. यत्नाधगयी स्जल्शमातीर धचऩऱतण ळशयाच्मा लेगलेगऱमा बागात 
हद  .३० डडवेंफय , २०१६ त े ८ जानेलायी, २०१७ मा कारालधीत 
अलधै तसकयीवाठी व भाये ३७ वोपावेर्टभध्मे कोट्मलधी रुऩमे 
ककभतीच्मा व भाये १४ र्टन यक्तचॊदन रऩवलण्मात आल्माच े
ननदळटनाव मेणे, त्मावाठी ळशयाजलऱीर शभयजोऱी गालच्मा 
शद्दीत ऩत्रमाची ळडे उबारून यक्तचॊदन रऩलतन वोपावेर्ट 
फनवलण्माचा कायखानाच व रू कयण्मात मेणे, दक्षषणेकडीर 
याज्माॊततन आणण्मात आरेरे शे यक्तचॊदन सथाननकाॊच्मा 
भाध्मभाततन वभ द्राभागे ऩयदेळात ऩाठवलण्मात मेणाय अवल्माचा 
व्मक्त शोत अवरेरा वॊळम, भ ख्म व रधायाच ेनाल वभजतनशी  
लन वलबाग तवेच ऩोरीव तऩाव मॊरणाॊना त्माचा ळोध न 
रागणे, शभयजोऱी मेथे यक्तचॊदन रऩलतन वोपावेर्ट फनवलण्माचा 
कायखाना गत काशी लऴाांऩावतन व रू अवल्माने अन्म याज्माॊततन 
लाशनाॊभधतन एलढमा भोठमा प्रभाणात यक्तचॊदन आणरे जात 
अवताना एकदाशी कायलाई न झाल्माने तऩावणी नाक्माॊलय 
शोणाऱ्मा तऩावणीफाफत ळॊका ननभाटण शोणे, तवेच उयण, 
स्ज.यामगड मेथीर जेएनऩीर्टी फॊदयातीर जडब्ल्म आय कॊ रे्टनय 
गोदाभात फेकामदा यक्त चॊदनाचा वाठा भ रतानी भातीच्मा 
नालाखारी रऩवलण्मात मेणे, कोट्मालधी रुऩमाॊच्मा ककॊभतीच्मा 
यक्त चॊदनाची याजयोवऩणे तसकयी शोत अवताॊनाशी  ऩोरीव ल 
डीआयए वलबागारा यक्त चॊदनाच्मा तसकयीतीर आयोऩीॊना 

गशृ वलबाग 



ऩकडण्मात मेत अवरेरे अऩमळ, नागरयकाॊभध्मे तसकय तवेच 
लन अधधकायी ल ऩोरीव माॊचे आधथटक वॊगनभत अवल्माचा 
लाढता  वॊळम, ळावनाने अलधै यक्त चॊदनाची तसकयी 
कयण्माॊवलरुध्द तात्काऱ कायलाई कयण्माफाफत ळावनाने 
कयालमाची कायलाई ल प्रनतकक्रमा. 

22. "भ ॊफई ळशय ल उऩनगयात भ ॊफई भशानगयऩाशरकेच्मा लषृ 
प्राधधकयणाकडतन झाडाॊच ेवॊयषण कयण्माऐलजी दय भहशना 
ककभान ५०० झाडाॊच्मा कत्तरीरा देण्मात आरेरी 
ऩयलानगी, ऩरयणाभी भ ॊफई ळशय ल उऩनगयातीर 
ऩमाटलयणाचा शोणाया ऱ्शाव, नाशतय गाल (भ ॊफई) ऩस्श्चभ 
बागात भे.वऩयॎभर रयअल्र्टी मा फाॊधकाभ कॊ ऩनीव 
इभायतीॊच्मा फाॊधकाभावाठी २३८ झाड े कत्तर कयणे ल 
ऩ नयोऩीत कयण्माव भशानगयऩाशरकेच्मा लषृ प्राधधकयणाने 
हदरेरी ऩयलानगी, वदय झाडाॊभध्मे अळोक, वऩॊऩऱ, जॊगरी 
चयेी, अॊफा, खजतय, नायऱ, वतफाबतऱ, धचॊच, चापा, कडीशरॊफ, 

आलऱ, फोय ल उॊफय आदी झाडाॊचा वभोलळ अवणे, वदय 
झाडाॊची कत्तर ल ऩ नयोऩीत कयण्माव ऩयलानगी देताॊना 
भशानगयऩाशरकेच्मा लषृ प्राधधकयणाकडतन झाड े
काऩण्माच्मा फदल्मात ३० हदलवात नलीन झाड ेरालण्माचे 
प्रनतसाऩर वलकावकाकडतन घेण्मात मेत अवताॊनाशी 
व्मालवानमकाॊने ऩ नयोऩीत ल नलीन झाड ेरालण्माव शोणाये 
अषम्म द रटष, झाड ेकाऩण्माव लषृ प्राधधकयणातीर वषभ 
अधधकायी आणण बफल्डय ल वलकावक माॊच्मात आधथटक 
देलान-घेलान भोठ्मा प्रभाणात शोत अवल्माचा 
जनभानवात ल सथाननक रोकप्रनतननधीॊभध्मे दार्ट वॊळम, 

त्माॊनी तक्रायी करुनशी लषृ प्राधधकयणाकडतन कोणतीच 
दखर घेण्मात मेत नवल्माने नागरयकाॊभध्मे ऩवयरेरे 
अवॊतोऴाच े लातालयण लषृप्रेभी जनतेत ल 
रोकप्रनतननधीॊभध्मे लाढता तीव्र अवॊतोऴ, माप्रकयणी 
भशाऩाशरकेच्मा लषृ प्राधधकयणातीर अधधकाऱ्माॊची चौकळी 
करुन त्माॊच्मालय कठोय कायलाई कयण्माची आलश्मकता, 
तवेच भे.वऩयॎभर रयअल्र्टी मा कॊ ऩनीव झाड े काऩण्माची 

 
नगयवलकाव वलबाग 



देण्मात आरेरी ऩयलानगी यद्द कयण्माफाफत ळावनाने 
कयालमाची कामटलाशी ल प्रनतक्रीमा.  

23. ’हदला येल्ले सथानक ऩरयवयात येल्ले रुऱालय रोखॊड ठेलतन 
अऩघात घर्टवलण्माचा प्रमत्न केल्माच ेहदनाॊक २४/०१/२०१७ 
योजी ननदळटनाव मेणे, तद्नॊतय कऱॊफोरी आणण ऩनलेर 
जेएनऩीर्टी भागाटलय हद.२५/०१/२०१७ योजी अवाच अऩघात 
घडवलण्माचा प्रकाय उघडकीव मेणे, हदला येल्लेसथानक 
घर्टनेनॊतय एर्टीएव, एनआमए मा मॊरणेकडतन तऩाव व रु 
अवताॊनाच हदला-ऩनलेर भागाटलय स्जरोर्टीनच्मा काॊड्मा 
वाऩडणे, हदला ते ऩनलेर मा येल्लेभागट ऩरयवयात 
घातऩाताच्मा लाढत्मा घर्टना, येल्ले ऩोरीवाॊना एर्टीएव, 

एनआमए माॊच्मा तऩावाततन अद्माऩ ग न्शेगायाॊना 
ऩकडण्मात आरेरे अऩमळ, ऩरयणाभी येल्लेने प्रलाव 
कयणाऱ्मा ल त्मा ऩरयवयात याशणाऱ्मा नागरयकाॊभध्मे 
ऩवयरेरे शबतीच े ल धचॊतेच े लातालयण, ळावनाने तातडीन े
माप्रकयणी ठोव कायलाई ल येल्ले ऩरयवय व यक्षषत 
ठेलण्माफाफत कयालमाची उऩाममोजना, ळावनाची 
प्रनतकक्रमा.’’ 

 
गशृ वलबाग 

24. "तऱोजा औद्मोधगक ऩरयवयातीर कायखाने वलघातक ल 
वलऴायी जरलामत प्रदतऴण कयीत अवल्माने मा ऩरयवयातीर 
नागरयकाॊच्मा आयोग्माव धोका ननभाटण झाल्माची फाफ 
भाशे पेब्र लायी, २०१७ भध्मे ननदळटनाव मेणे, माफाफत 
सथाननक ग्राभसथाॊनी मा ऩरयवयातीर प्रदतऴणाफाफत 
कायलाई कयण्माफाफत भशायाषर प्रदतऴण ननमॊरण भॊडऱाने 
प्रदतऴणकायी कायखान्मालय कोणती कायलाई न कयणे, 

घोर्टगाल ल घोर्टचाररा रागतन अवरेल्मा शवध्दीवलनामक 
मा भस्च्छ कायखान्मातीर वलघातक वलऴायी जर लाम  
प्रदतऴणाभ ऱे मा कॊ ऩनीच्मा ऩरयवयातीर घोर्ट, घोर्टचार, 

बोईऩाडा, देलीचा ऩाडा, तोडये, ऩेधय, नालड े कॉरनी, तऱोजा 
पेज १ ल तोंडये गालातीर नागरयकाॊना आजायाची झारेरी 
रागण, घोर्ट ल कावाडी नदीच्मा ऩारात वोडण्मात मेणाऱ्मा 
कॊ ऩनीतीर वलघातक ल वलऴायी ऩाण्माभ ऱे नदीतीर भावऱी 

 
ऩमाटलयण वलबाग 



नषर्ट शोऊन, ळतेीच ेशोत अवरेरे न कवान ऩरयणाभी तेथीर 
ऩायॊऩारयक भस्च्छभाय ल ळतेकयी माॊच्मालय आरेरी 
उऩावभायीची लेऱ, माफाफत भा.वलयोधी ऩषनेता वलधानवबा 
माॊनी हद. २० पेब्र लायी, २०१७ योजी भा.ऩमाटलयण भॊरी माॊना 
वॊफॊधधत कॊ ऩनीलय कायलाई कयण्माची ऩराद्लाये भागणी 
करुनशी माकड ेळावनाने केरेरे द रटष, ऩरयणाभी सथाननक 
नागरयकाॊभध्मे ऩवयरेरे अवॊतोऴाच े लातालयण, माफाफत 
ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

 

अ. क्र. रषलेधी वलबागाच ेनाल 
25. 
 
 

"याज्मातीर वामणझॊग, लावऩांग ल प्रोवेशवॊग उद्मोगारा 
भ ल्मालधीत कय बयण्माच्मा नोर्टीवा काढण्मात मेणे, 

लासतवलक वामणझॊग उद्मोजकाॊनी व्शॎर्ट कामदा अस्सतत्लात 
मेण्माऩ ली ल आल्मानॊतय शी भ ल्मालधीत कय गोऱा केरेरा 
नवणे, त्माभ ऱे अळा लव र न केरेरा कय अचानकऩणे 
बयणेचा नोर्टीव फजालण्मात आल्माभ ऱे वामणझॊग उद्मोग 
आधथटक वॊकर्टात वाऩडतन शा उद्मोग ल त्मालय आधायीत 
मॊरभागउद्मोग फॊद ऩडतन ५० राख काभगाय फेकाय 
शोण्माची ळक्मता ननभाटण शोणे, ताशभऱनाडत  याज्माने ल 
इतयशी याज्माॊनी मा उद्मोगालय कय आकयणी केरेरी 
नवणे, त्माभ ऱे इतय याज्माॊच्मा त रणेत सऩधाटत्भक 
दृषर्टमा भशायाषरातीर वामणझॊग उद्मोग भागे ऩडणे, 
भशायाषर याज्माने हद. ०१/०४/२०१६ ऩावतन शी कय 
आकयणी यट्ठ कयणे, तथावऩ त्माऩ लीच्मा वललादीत 
कारालधीतीर कय लव रीचा प्रश्न कामभ 
अवणे,  याज्मातीर वामणझॊग उद्मोजकाॊची भा. अथटभॊरी 
माॊच्मा वभलेत ४ लेऱा फैठक शोणे, फैठकीत वदयचा 
प्रसताल भॊरी भॊडऱावभोय आणतन भान्मता घेण्माच े
आश्लावन देण्मात मेणे, तथावऩ शा प्रसताल गेल्मा ३ 
लऴाांऩावतन भॊरी भॊडऱाच्मा वलचायाथट प्ररॊबफत अवणे, 
त्माभ ऱे मा प्रसतालारा भान्मता देलतन वामणझॊग, लावऩांग ल 

 
र्स्त्रौद्योग वर्भाग  

 



प्रोवेशवॊग उद्मोगाचा व्शॎर्ट कय षभावऩत करून हदरावा 
देणेफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल उऩाममोजना." 

26. "याज्मातीर वलटच षेरातीर काभगायाॊवाठी सलतॊर 
कल्माणकायी मोजना याफवलणाये भॊडऱ सथाऩन 
कयण्माऐलजी वलटच अवॊघर्टीत षेरातीर काभगायाॊवाठी 
एकच कल्माणकायी भॊडऱ सथाऩन कयण्माची फाफ 
ळावनाच्मा वलचायाधीन अवणे, त्माभध्मे मॊरभाग काभगाय, 

ळतेभजतय, ऩरकाय ल लतृ्तऩर वलके्रत,े रयषाचारक, 

रकचारक, लाशनचारक आदी घर्टकाॊचा वभालेळ अवणे, मा 
वलट वॊफॊधधत घर्टकाॊच्मा उत्ऩन्नालय वेव रालतन उत्ऩन्नाच े
वाधन ननभाटण कयणे व ध्दा ळावनाच्मा वलचायाधीन 
अवणे, वदय घर्टकाॊच े उत्ऩन्न कभी अवल्माभ ऱे त्माॊना 
ननलतृ्तीलेतन, बवलषमननलाटश ननधी, आयोग्म व वलधा, वलभा 
मावायख्मा कोणत्माशी कल्माणकायी मोजनाॊचा राब 
शभऱत नवणे, ऩरयणाभी शे घर्टक आधथटकदृषर्टमा अप्रगत 
याशतन वाभास्जक वलऴभता ननभाटण शोणे, माफाफात भा. 
अथटभॊरी माॊच्माकड े हद.२०/४/२०१६ योजी झारेल्मा फैठकीत 
याज्मातीर वलटच षरेातीर काभगाॊयावाठी एकच 
क्माणकायी भॊडऱ सथाऩन कयण्माची ननणटम घेण्मात मेणे, 

तथावऩ माफाफत अद्माऩ कोणताशी ठोव ननणटम अथला 
प्रसताल तमाय न शोणे, त्माभ ऱे वदयच ेकल्माणकायी भॊडऱ 
सथाऩण कयण्माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल 
उऩाममोजना." 

 
अन्न नागरी ऩुरर्ठा 
आणण ग्राहक संरऺण   

 

27. "कल्माण-डोंबफलरी भशाऩाशरकेच्मा घनकचया 
व्मलसथाऩनाचा प्रश्न अनेक लऴाटऩावतन येंगाऱत अवल्माच े
आढऱतन आरे अवणे, भशाऩाशरका षेरातीर कचऱ्माचे 
वॊकरन, लाशततक आणण वलल्शेलार्ट माफाफत याज्म वयकायने 
व लणट जमॊती नागोयोत्थान मोजनेंतगटत तब्फर ४४ कोर्टीचे 
वलळऴे अन दान देण्माचे भान्म करून माभध्मे मोजनेत 
वशबागी शोण्मावाठी भशाऩाशरकेरा अधाट हशसवा बयाला 
रागणे, त्मान वाय भशाऩाशरकेने कल्माण ऩस्श्चभ 
वलबागातीर उॊफड ेगालातीर व भाये १० शेक्र्टय षेरात व भाये 

नगरवर्कास वलबाग 



उलटरयत २७ कोर्टी खचट करून प्रकल्ऩ (कॊ ऩोसर्ट खत आणण 
लीजननशभटती) याफवलणे भार वदय प्रकल्ऩ ऩतणटत्लाव नेण्माव 
प्रळावनाने र्टाऱार्टाऱ कयणे, त्माच दयम्मान तत्कारीन 
वयकायने भ ॊफई प्रादेशळक वलकाव प्राधधकयणाच्मा अॊतगटत 
मेणाऱ्मा भशाऩाशरकाॊच्मा घनकचऱ्माच्मा वलघर्टनावाठी 
तऱोजा मेथे वलघर्टन प्रकल्ऩ याफवलण्माच े ननश्चीत कयणे, 
ऩयॊत  वदय प्रकल्ऩाव वशबागी शोण्माव ऩाशरकेने ळावनाव 
नकाय देणे, भशाऩाशरका प्रळावनाच्मा द राटषभ ऱे वदय 
उॊफड े मेथीर प्रकल्ऩाच े २७ कोर्टी लामा जाणे, वदय उॊफड े
मेथे प्रकल्ऩ याफवलण्मावाठी ऩ न्शा व भाये ६० कोर्टीचा प्रारूऩ 
वलकाव आयाखडा फनलतन तो ळावनाकड े अन दानावाठी 
ऩाशरकेने ऩाठवलणे, वदय ऩाठवलरेल्मा आयाखडालय 
ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल माफाफत ळावनाची 
प्रनतकक्रमा"  

28. वाताया स्जल्हमातीर खर्टाल मा द षकाऱी तार क्मात 
भामणी अफटन फॉकेतीर चअेयभेन ल इतय वॊचारकाॊनी 
वॊगनभताने आऩल्मा ऩदाचा गैयलाऩय करुन वॊसथेभध्मे 
केरेरी अननमशभतता, कें द्र वयकायच्मा नोर्टफॊदीच्मा 
ननणटमानॊतय वॊगणकाभध्मे पेयपाय करुन फॉकाॊना व ट्टी 
अवरेल्मा हदलळी केरेरा कोट्मालधी रुऩमाॊचा गैयव्मलशाय, 
रयझव्शट फॉकेच्मा तऩावणीनॊतय भोठ्मा प्रभाणात एनऩीए 
झाल्माभ ऱे फॉक वलशरनीकयणाफाफत तगादा रालल्मालय 
एकत ण दोन कोर्टी चोलीव राख रुऩमाॊच ेकजट ल त्मालयीर 
व भाये आठ कोर्टी रुऩमाॊच ेव्माज याईर्ट ऑप कयणे, याईर्ट 
ऑप करुनशी प्रत्मषात वदय कजटदायाची लवतरी केरी 
जाते ककॊ ला नाशी माफाफत ळशाननळा शोण्माची गयज, 
वशकाय कामद्मान वाय ल रयझव्शट फॉकेच्मा ननमभान वाय 
फॉकेच ेवॊचारक ल त्माॊच्मा नातेलाईकाॊना फॉकेततन कजट घेता 
मेत नवरे तयी भामणी अफटन फॉकेच े खाते अवरेल्मा 
आम.वी.आम.वी.आम फॉकेततन ल स्जल्शा भध्मलती फॉकेततन 
वॊचारक भॊडऱाच्मा लैमस्क्तक खात्मात ऩैवे 
नवतानादेखीर आय.र्टी.जी.एव. करुन राखो रुऩमाॊच ेकजट 

सहकार वर्भाग 
 



घेण्मात मेणे, फॉकेच्मा वाताया ळाख्मेभध्मे वबावद ल 
वॊचारकाॊना आधायात ठेलतन व भाय १ कोर्टी ३२ राख 
रुऩमाॊचा गैयव्मलशाय केल्माची फाफ भाशे पेब्र लायी, २०१७ 
योजीच्मा द वऱ्मा आठलड्मात ला त्मा दयम्मान उघडकीव 
मेणे, म्शवलड मेथीर बतक्रभाॊक ११४१/१ चा नलीन 
बतक्रभाॊक ११४१/१/१/११ तायण घेऊन व भाये वत्तय राख 
रुऩमे कजट देणे, वदय कजट भॊजतय कयण्माऩतली माच 
बतखॊडालय कयाड अफांन फॉकेच े ल अन्म वलत्तीम वॊसथाॊचे 
कजट अवताना त्माॊच े ना-शयकत दाखरे न घेता केरेरा 
आधथटक गैयव्मलशाय, फॉकेची इभायत ल भामणी लडतज 
म्शवलड मेथीर ळाखेत केरेरे पनीचयची र्टेंडय प्रोवेव न 
कयता शेड ऑपीवच्मा न तणीकयणावाठी व भाये १ कोर्टी 
रुऩमाॊचा खचट कयणे, माफाफत वॊफॊधधत रेखा ऩरयषकाॊने 
द रटष करुन खयेदी व्मलशायालय आषेऩ न नोंदवलल्माने 
वबावदाॊभध्मे ऩवयरेरा तीव्र अवॊतोऴ, मा आधथटक 
गैयव्मलशायाफाफत ळावनाकडतन वखोर चौकळी ल कामटलाशी 
कयण्माची वबावद ल खातेदायाॊकडतन शोत अवरेरी 
भागणी, ळावनाने मालय कोणतीच कामटलाशी न केल्माभ ऱे 
वबावद ल खातेदाय भामणी अफटन फॉक, भामणी, 
ता.खर्टाल, स्ज. वाताया मेथे हदनाॊक २० भाचट, २०१७ ऩावतन 
उऩोऴण तथा धयणे आॊदोरन कयण्माचा हदरेरा इळाया, 
माफाफत ळावनाने त्लयीत कयालमाची कामटलाशी, 
उऩाममोजना ल ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

29. गोंहदमा मेथीर  बफयवी वलभानतऱ वलसतायीकयण ल त्मा 
हठकाणी नॎळनर फ्राइॊग रेननॊग इस्न्सर्टर्टमतर्ट सथाऩन 
कयण्माकरयता ४०७.४१ शे.आय. ळावकीम जभीन बायतीम 
वलभानऩत्तन प्राधधकयणारा शसताॊतरयत कयण्मात मेणे, 
भशायाषर प्रकल्ऩफाधधत व्मक्तीॊच ेऩ नटलवन अधधननमभातीर 
तयत दीन वाय हदनाॊक ४ ज रै, २०१३ योजी ननटगशभत 
झारेल्मा नवलन अधधवतचनेप्रभाणे फाधधत ऩरयभॊडऱाभध्मे 
भौजा बफयवी, णझरशभरी, काभठा, ऩयवलाडा, खानतमा, भागटया 
ल बाद र्टोरा मा गालाॊचा वभालेळ कयण्मात मेणे, ळावकीम 

  
मदत र् ऩुनर्वसन 

वलबाग 



जशभनी व्मनतरयक्त ळावनाकडतन १४२.०८ शे.आय.खाजगी 
जभीन वॊऩादीत कयण्मात मेऊन बायतीम वलभानऩत्तन 
प्राधधकयणाव देण्मात मेणे, वॊऩाहदत जभीनीभधीर एकत ण 
४४ घये व ध्दा वॊऩाहदत कयण्मात मेणे, वदयशत 
प्रकल्ऩावॊदबाटत भशायाषर ऩ नटलवन प्राधधकयणाच्मा हदनाॊक 
१९६/२०१३ योजी झारेल्मा १५ व्मा फैठकीत भॊजतय 
झारेल्मा ऩ नटलवन मोजनेन वाय अद्माऩऩालेतो कोणतीशी 
कामटलाशी न शोणे, बायतीम वलभानऩत्तन प्राधधकयण, बफयवी 
वलभानतऱ, गोंहदमा माॊनी भॊजतय मोजनेन वाय 
प्रकल्ऩग्रसतननशाम देम यक्कभ ऩरयगणणत करुन ऩ नटलवन 
आयाखडा हदनाॊक १०/०२/२०१५ योजी स्जल्शाधधकायी, 
गोंहदमाभापट त ळावनाव वादय कयणे, वदयशत ऩ नटलवन 
आयाखडा अद्माऩशी भॊजतयी करयता ळावनसतयालय प्ररॊबफत 
अवणे, मा अन ऴॊगाने वदयशत प्रकल्ऩग्रसताच े ऩ नटलवन ल 
प्रकल्ऩफाधधताॊना मोग्म ल ऩरयऩतणट न कवान बयऩाई 
देण्माफाफत ळावनाने तातडीने कयालमाची कामटलाशी ल 
उऩाममोजना. 

30. राततय ल उसभानाफाद स्जल्हमात ३० वपर्टेंफय १९९३ योजी 
झारेल्मा प्ररमॊकायी बतकॊ ऩात भोठ्मा प्रभाणात जीवलत ल 
वलत्त शानी शोणे,अनेक गाले उधलसत शोणे,अनेक गालाॊची 
ऩडझड शोणे, औवा, ननरॊगा, राततय, येणाऩतय 
तार क्मातीर  जलऱऩाव वलटच गालातीर घयाॊना तड े
जाणे,अनेक घये याशण्माव धोकादामक शोणे, ळावनान े
त्मालेऱी ऩतणट उधलसत झारेल्माच गालाॊच े ऩ नलटवन 
कयणे,अॊळत; ऩडझड झारेल्मा घयाॊना द रुसतीवाठी 
६२०००/रुऩमे ल तड ेगेरेल्मा घयाॊना ३५५००/ ल १७५००/ रु. 
अळी त र्टऩ ॊजी भदत देणे, वदय भदत बतकॊ ऩानॊतय 
जलऱऩाव लऴाटनॊतयच शभऱणे, बतकॊ ऩाभ ऱे तड े
गेल्माने,जीलाच्मा बीतीऩोर्टी नागरयकाॊनी आऩरी भतऱ घये 
वोडतन गालठाणात,गामयानात तवेच गालाजलऱीर इतय 
ळतेकऱ्माॊच्मा खाजगी भारकीच्मा जशभनीत त्माॊच्मा तोंडी 
वॊभतीन ेल फॉ ॊड लयीर कयायालय वलकत घेऊन घये फाॊधतन 

मदत र् ऩुनर्वसन 
वर्भाग 

 



याशणे,तेंव्शाऩावतन त े आजतागामत वदय फाॊधरेल्मा 
घयाॊच्मा जागा हमा भ ऱ भारकाॊच्मा नालेच तवेच 
ळावनाच्मा नालेच  अवणे,वदय घयाॊचा ग्राभऩॊचामतीच्मा ८ 
रा नोद नवणे, अनेक जागा बोगलाट्मात अवणे ऩयॊत  
भारकीशाक्कात जागा नवल्माने,ल ग्राभऩॊचामतीच्मा ८ लय 
नोद नवल्माने,वदय राबाथी शे प्रधानभॊरी आलाव मोजना 
ग्राभीण ,इॊहदया आलाव घयक र मोजना वाठी ऩार 
अवतानाशी ल त्माॊची नाले वदय मोजनेच्मा मादीत 
अवतानाशी त्माॊच्मा भारकी शक्कात वदय जागा 
ग्राभऩॊचामतीच्मा ८ लय नोद नवल्माने हमा राबार्थमाांना 
घय शभऱत नवणे  तवेच वदय राबार्थमाांना फॉकेचे कजटशी 
शभऱत नाशी.तवेच इतय ळावकीम मोजनेच्मा राबाऩावतन 
हश नागरयक लॊधचत अवणे, वदय राबार्थमाांना ळावनच्मा 
भ रबतत व वलधा उदा: यसते लीज ऩाणी आदी व वलधा 
ळावनाकडतन हदरी जात अवणे,ऩयॊत  ऩतलीऩावतन अवरेरा 
ताफा ग्राहम धरून ल त्माॊच्माकडतन वलशळषर्ट कभी दॊडात्भक 
भ द्राॊक ळ ल्क  नोदणी कपव आकारून ताफा ननमशभत 
कयण्माफाफत ल त्माॊना भारकी देण्माफाफत 
ळावनसतयालरून आजतागामत कोणतीशी कामटलाशी न 
शोणे,वदय राबाथी  वदय प्ररमॊकायी बतकॊ ऩाभ ऱे वलसथावऩत 
झारेरी घये ननमाभाक र कयण्मावाठी  तवेच घयक र 
मोजनेचा तवेच फॉकेच े कजाटवाठी प्रसताल भॊजतय 
शोण्माकरयता ल वलवलध  ळावकीम राब शभऱण्मावाठी हश 
घये वलळऴे फाफ म्शणतन नोदणी कपव बरून ननमशभत 
कयण्माची मा नागरयकाॊची वतत भागणी अवतानाशी मा 
फाफत वकायात्भक कामटलाशी न शोणे 
ऩरयणाभी  नागरयकाॊत क र्ट ॊफाच्मा व यषेवलऴमी  ननभाटण 
झारेरी बीती ल ळावनावलरुद्ध तीव्र वॊताऩाची बालना ल 
चीड ननभाटण शोणे,.वदय प्ररमॊकायी बतकॊ ऩाभ ऱे ननभाटण 
झारेरी घये नोदणी कपव बरून बोगलाट्माततन 
भाराकीशाकात नोदणी कयण्माफाफत ळावनाने तातडीन े
कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची प्रनतकक्रमा. 



31. "याज्म ळावनाने सरीभ्र ण शत्मा योखण्मावाठी अनेक कामदे ल 
उऩाममोजना केरे अवताॊनाशी ओझय (स्ज.नाशळक) मेथीर 
डॉ.फऱीयाभ शळेंदे मा शोभीओऩॎथीक ऩदली अवरेल्मा डॉक्र्टय 
माॊने एका भहशरेचा फेकामदा गबटऩात केल्माच े हदनाॊक १ 
भाचट, २०१७ योजी ननदळटनाव मेणे, वदय गबटऩात कयताॊना 
बतरतस, वजटन उऩरब्ध नवल्माने वदय भहशरेच्मा गबट 
वऩळलीरा गॊबीय द खाऩत झाल्मान े तीरा ऩ न्शा कधीशी 
भाततृ्लाची वॊधी न शभऱण्माची ननभाटण झारेरी ळक्मता, 
डॉ.शळॊदे माॊच्माकड े शोभीओऩॎथीची ऩदली अवताॊनाशी 
ॲरोऩॎथीन वाय रुग्णाॊलय उऩचाय कयीत अवल्माच े ननदळटनाव 
मेणे, तवेच म्शैवाऱ (ता.शभयज, स्ज.वाॊगरी) मेथीर 
शोभीओऩॎथी ऩदली अवरेल्मा डॉ.फाफावाशेफ णखद्राऩ ये माॊच्मा 
बायती रुग्णारमात एका भहशरेचा अलैध गबटऩात केल्माभ ऱे 
भतृ्म  झाल्माच ेहदनाॊक ६ भाचट, २०१७ योजी ननदळटनाव मेणे, 
माच रुग्णारमात फेकामदेळीय गबटऩात करुन १९ गबट 
परासर्टीकच्मा वऩळलीत ओढमाजलऱ दपन कयण्मात आल्माच े
आढऱतन मेणे, डॉ.णखद्राऩ ये सरीयोगतस नवताॊनाशी भहशराॊची 
फेकामदा गबटऩात कयीत अवल्माचेशी ननदळटवनाव मेणे, वदय 
प्रकयणी ऩोरीव ठाण्मात ग न्शा दाखर शोताच वॊफॊधीत 
डॉक्र्टय पयाय शोणे, ऩरयणाभी वलटवाभान्म नागरयकाॊभध्मे 
ऩवयरेर े अवॊतोऴाच े लातालयण, वफफ मा वलट प्रकयणाॊची 
चौकळी करुन वॊफॊधधत डॉक्र्टयाॊवलरुध्द तातडीन े कायलाई 
कयण्माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची 
प्रनतक्रीमा.'' 

सार्वजननक आरोग्य 
वर्भाग 

32. "ऩ णे ळशयाच्मा वऩण्माच्मा ऩाणीऩ यलठा मोजनेवाठी अल्ऩ 
प्रभाणात ननमोजन कयण्मात आरे अवणे, ऩयॊत  ऩ णे ळशयाच्मा 
लाढत्मा वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा गयजेभ ऱे मा प्रकल्ऩातीर ऩ णे 
ळशयाचा ऩाणीलाऩय लाढत गेरा ल त्माप्रभाणे र्टपमार्टपमाने ऩ णे 
भनऩा ल जरवॊऩदा वलबागाभध्मे कयाय शोत जाणे. लाऩयल्मा 
गेरेल्मा ऩाण्माच्मा ६.५ र्टीएभवी ऩेषा जासत लाऩयरेरे 
ऩाण्माच्मा वाॊडऩाण्मालय प्रकक्रमा करून भ ठा उजला कारव्मात 
देण्माचे फॊधन ऩ णे भशानगयऩाशरकेलय अवणे, त्मावाठी वाॊडऩाणी 
प्रकक्रमा कें द्र भ ॊढला मेथे ननभाटण शोऊनशी अजतन तो प्रकल्ऩ ऩतणट 

 
 जऱसंऩदा वर्भाग  



षभतनेे कामाटस्न्लत झाररेा नवणे, त्माभ ऱे ऩ ण्माचा लाऩय 
लाढतन ळतेीव ऩाण्माची कभतयता जाणलत आशे. खडकलावरा 
कारला त ेऩ णे ळशय ऩाणीऩ यलठा मोजना शा ऩाणी ऩ यलठा काशी 
प्रभाणात फॊद नऱीततन केरा जातो, ऩयॊत  भ ठा उजला 
कारव्माततनशी काशी प्रभाणात ऩाणी मा वऩण्माच्मा ऩाणीऩ यलठा 
मोजनेवाठी घेतरे जात.े त्माभ ऱे वदय कारला ककत्मेक लऴट फॊद 
ठेलणे ळक्म झारेरे नाशी त्माभ ऱे त्माची गेरी ककत्मेक लऴट 
द रुसती कयणे ळक्म झारेरे नवणे, त्माभ ऱे मा बागात प्रचॊड 
ऩाणी गऱती वदय कारव्माततन शोत े ल प्रचॊड ऩाणीनाळ मा 
बागाभध्मे शोतो. मा ऩाणीगऱती भ ऱे आवऩावच्मा जशभनी 
भोठ्मा प्रभाणालय षायऩड शोत अवतन ळतेकऱ्माचे न कवान शोणे, 

त्माभ ऱे ऩ णे ळशयावाठी प्रसतावलत अवणाऱ्मा ल काभ अऩतणट 
अवणाऱ्मा द वऱ्मा फॊद नऱीचे काभ त्लरयत ऩतणट शोणे आलश्मक 
आशे खडकलावरा जरवॊऩदा वलबागाच्मा अधधकृत 
आकडलेायीन वाय भ ठा उजला कारव्माततन ७०% ऩाणी शे 
गऱतीभ ऱे लामा जात े ल ळतेात प्रत्मषात ३०% चा ऩाणीच 
ऩोशोचत े त्माभ ऱे वदय कारव्माचे असतायीकन तवेच वलतयीकाॊच े
त्लरयत द रुसती ल न तनीकयण शोणे आलश्मक अवणे, ज ना भ ठा 
कारला (फेफी कॎ नॉर) भधतन देखीर भोठ्मा प्रभाणलय ऩाणी 
गऱती शोत अवल्माभ ऱे त्माच्मा देखीर असतयीकयणाची 
आलश्मकता अवणे, तवेच दौंड तार क्मातीर कोल्शाऩतय ऩद्धतीच े
फॊधाये नाद रुसत झाल्माने त्माचे द रुसती कयणे, तवेच नलीन फगे 
फवलण्माची अवरेरी आलश्मकता, माफाफत भा. रोकप्रनतननधीॊची 
लायॊलाय केरेरी भागणी मालय कोणतीशी उऩमोजना न शोणे, 

माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल उऩाममोजना." 

33. "ठाणे ऩोरीवाॊनी फनालर्ट कागदऩराॊच्मा आधाये शवभ काडट 
घोर्टाऱा वलक्री कयणा-मा र्टोऱीव अर्टक करुन, शवभ काडट 
घोर्टऱा उघडकीव आणणे, मा र्टोऱीतीर नतघाॊना हद. 
07.02.2017 योजी अर्टक करुन त्माॊचे कडतन 3 शजाय 248 
अॎस्क्र्टव्श शवभ काडट जपत कयणे, मा आधी जानेलायीत ठाणे 
ग न्शे अन्लेऴण वलबागाच्मा शबलॊडी ऩथकाने र्टोऱीच्मा वात 
जणाॊना अर्टक करुन, त्माॊचेकडतन 11 शजाय 345 शवभ काडट 
फनालर्ट आधाय काडटच्मा 9,400 छामाॊककत प्रनत आणण दोन 
वॊगणक जपत कयण्मात मेणे, माभ ऱे ठाणे वश नली भ ॊफई, 

 
गशृ वलबाग 



ऩनलेर भ ॊफईवश वॊऩतणट याज्मात फनालर्ट कागद ऩराच्मा आधाये 
शवभकडट काढतन त्माचा गयैलाऩय केल्माच े ननदळटनाव मेणे, 
फोगव शवभकाडटचा गयैलाऩय शोलतन, देळाच्मा व यक्षषततवे ननभाटण 
झारेरा गॊबीय धोका, माकड ेझारेरे ळावनाच ेअषम्म द रटष, 
माफाफत ळावनाने तातडीने कयालमाची कामटलाशी ल प्रनतकक्रमा.’’ 
 

34. "वावलरीफाई प रे ऩ णे वलद्माऩीठात ऩी.एच.डी. ऩदली 
शभऱवलण्मावाठी एकच ळोधननफॊध ऩाच-वशा जणाॊनी शभऱतन 
शरहशणे, वदयशत ननफॊध वगऱमाॊनी आऩाऩल्मा 
ऩी.एच.डी.प्रफॊधावाठी उतयलतन काढणे, बागीदायीततन अभ्माव 
फनालाच्मा   गयैप्रकायाकड े वलद्माऩीठाने डोऱे झाक करुन 
भान्मता देण्माचा ऩी.एच.डी.चा नला भ्रषर्टाचाय भाशे जानेलायी, 
2017 भध्मे उघडकीव मेणे, ऩी.एच.डी. शभऱवलण्मावाठी ककभान 
दोन ळोधननफॊध नाभाॊककत आणण भान्मताप्रापत ळोधऩबरकेत 
प्रशवध्द शोणे आलश्मक अवणे भार एकशी ळोधननफॊध प्रशवध्द 
झारेरा नवतानाशी अनेक वलद्माथाटना वलद्माऩीठाकडतन ऩीएचडी 
देण्मात मेणे, वलद्माऩीठ अन दान आमोगाने ऩीएचडी देण्मावाठी 
ठयलतन हदरेरे ननकऴ ऩ णे वलद्माऩीठाकडतन ऩाऱरे जात नवणे, 
भार ताॊबरक फाफीॊच्मा ऩरीकड े जाऊन प्रफॊधातीर वॊळोधन 
आणण ळषैणणक भ द्माॊफाफत अवरेल्मा र र्टीफाफतशी 
वलद्माऩीठाकडतन द रटऺ म कयण्मात मेत अवल्माच ेवभोय मेणे, 
ऩीएचडीरा प्रलेळ घेण्माऩावतन त ेप्रत्मष ऩदली शभऱेऩमांत ऩ णे 
वलद्माऩीठातीर भ्रषर्टाचाय आणण गयैप्रकाय व रु अवणे, माभ ऱे 
शोतकरु, श ळाय वलद्मार्थमाांच्मा करयअयलयती माचा ऩरयणाभ शोणे, 
शे गॊबीय प्रकयण दडऩर े जाऊ नमे मावाठी ळावनाने 
ऩायदळटकतनेे चौकळी कयालमाची आलश्मकता, तवेच मा 
प्रकयणात वशबागी अवरेल्मा वलद्माथी, शळषक ल 
वलद्माऩीठातीर अधधकायी ल कभटचायी माॊच्मालय कठोय कायलाई 
शोण्मावाठी ळावनाने तातडीने ननणटम घेण्माची आलश्मकता ला 
प्रनतकक्रमा."  

उच्च र् तंरशशऺण 
वर्भाग  

35. "भशायाषर याज्म प्रद ऴण ननमॊरण भॊडऱाने भ ज यीऩेषा जादा 
गाऱऩ कयणा-मा वाखय कायखान्माॊच्मा कन्वेंर्ट र्टत  ऑऩयेर्ट 
(वाखय कायखाना व रु ठेलणेची भॊजतयी) यद्द करुन पौजदायी 
ग न्शे दाखर केरे अवणे, माशळलाम व भाये २५ ते ५० 

ऩयावर्रण वर्भाग 



राखाॊची फॉक गॎयॊर्टी घेतरी अवणे, वाखय कायखाना 
उबायणी लेऱी ल व रु कयतेलेऱी प्रद ऴण ननमॊरण भॊडऱाची 
ननमभान वाय गाऱऩषभतपे्रभाणे भॊजतयी घेतरी जात अवणे, 
बौगोशरक ऩरयस्सथती, रेफय मॊरणा इत्मादी घर्टकाॊचा 
वलचाय करुन षभता लाऩय कभी जासत १० र्टक्के गशृीत 
धरुन वॊऩतणट भशळनयी रालरी जात अवणे, वाखय 
कायखान्माची प्रोवेव व रु झारेनॊतय प्रनतहदन गाऱऩ 
षभता ऩतणट शोणेच्मा उदे्दळाने भशळनयी देखबार ऩाशतन १० 
र्टक्के जादाने क्रळीॊग येर्ट रालरा जात अवणे, प्रद ऴण 
ननमॊरण भॊडऱाच्मा ननमभान वाय जादा गाऱऩ झारेव वदय 
हदलळी प्रद ऴणाचा रोड जादा शोणे, तथाऩी वाखय 
कायखाना उबायतेलेऱी ज्माप्रभाणे कभी जासतीची १० र्टक्के 
प्रभाणे भशळनयी फववलरी जाते त्माचा वलचाय करुन 
प्रद ऴण ननमॊरणाची रालरेरी भशळनयी देखीर 10  ते २० 
र्टक्के जादाची फवलरी अवणे, माभ ऱे कभी जासत 
प्रभाणात १० ते २० र्टक्के प्रद ऴण जादा झारे तयी 
ननमभान वाय प्रद ऴण ननमॊबरत केरे जात अवणे, प्रद ऴण 
ननमॊरण भॊडऱाच्मा ननमभान वाय लाढील गाऱऩावाठी नलीन 
भॊजतयी घेणेव काशीच शयकती नाशीत तथाऩी मा वॊऩतणट 
भॊजतयी ळावन सतयालयती घेणेवाठी कभीत कभी दोन 
लऴाटचा कारालधी रागत अवणे, वध्मा जे वाखय कायखाने 
अस्सतत्लाव अवतन व रु आशेत ल त्माॊना गाऱऩ षभता 
लाढलण्माची गयज आशे अळा वाखय कायखान्माॊना प्रद ऴण 
ननमॊरण भॊडऱाच्मा रागणा-मा वलवलध भॊजतयीवाठी 
रागणाया कारालधी कभी कयण्माची आलश्मकता. माफाफत 
ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची प्रनतकक्रमा    

36. "याज्माभधीर जलऱजलऱ २९ स्जल्शमातीर वलट भशायाषर 
याज्म कृऴी ल ग्राभीण वलकाव फॉका (ब वलकाव फॉका) 
अलवामानाभध्मे काढल्मा अवणे, वदय फॉकाॊची वलटच्मा 
वलट प्रॉऩर्टी याज्म ळावनाने आऩल्मा ताब्मात घेतरी 
अवणे, प्रॉऩर्टी ताब्मात घेण्मारा याज्माभध्मे कोठेशी वलयोध 
झारा नवणे, वध्माच्मा फाजायबालाने वदय प्रॉऩर्टीची 

 
सहकार वर्भाग 



ककॊ भत जलऱ जलऱ २०००  कोर्टी इतकी शोत अवणे, 
फॉकेच्मा वलट प्रॉऩर्टी मा ळतेक-माॊच्मा अवणे, वशकायभॊरी 
ल ळावनाने फॉक अलवामानभध्मे काढरेनॊतय फॉकेच्मा 
कभटचा-माॊची देणी देणे, तवेच ळतेक-माॊची वलट कजे भाप 
कयण्माफाफतच ेआश्लावन हदरे अवणे, याज्मातीर फॉकेच्मा 
वलट कभटचा-माॊच ेदेणे जलऱ जलऱ २५० कोर्टी रुऩमे इतके 
अवणे, ल ळतेक-माॊची कजे २५० कोर्टी इतकी अवणे, 
वध्मा कोल्शाऩतय स्जल्शमाभध्मे ळतेक-माॊच े ७/१२ 
शररालभध्मे काढण्माची प्रकक्रमा वशकाय खात्माभापट त व रु 
अवणे, माभतऱे ब वलकाव फॉक कभटचायी ल कजटदाय ळतेकयी 
माॊचभेध्मे ऩयवयरेरा तीव्र अवॊतोऴ ल धचडीची बालना. 
माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची 
प्रनतकक्रमा."    

37. कोल्शाऩतय ,वाॊगरी,वाताया,वोराऩतय,यत्नाधगयी ल शवॊध द गट मा 
वशा स्जल्शमाकरयता कोल्शाऩतय मेथे भ ॊफई उच्च 
न्मामारमाच े खॊडऩीठाची गेल्मा ३० लऴाटऩावतन शोत 
अवरेरी भागणी, भ ॊफई उच्च न्मामारमाच े खॊडऩीठ 
सथाऩन व्शाले माकरयता लायॊलाय ननलेदने, आॊदोरने 
कयâनशी अदमाऩशी ळावन सतयालय कोणतीच कामटलाशी 
शोत नवल्मान े लककराॊनी १ डडवेंफय,२०१६ ऩावतन व रु  
केरेरे राषणणक वाखऱी उऩोऴण,माॊवदबाटत कें द्र  
वयकायने जवलॊत शवॊग आमोग नेभरा त्मा आमोगान े
खॊडऩीठ सथाऩनेकरयता जे ननकऴ हदरे त्मा ननकऴात 
कोल्शाऩतय तॊतोतॊत फवत अवणे, उक्त खॊडऩीठाकरयता 
कोल्शाऩतयात हद .२९/०८/२०१३ ते २९/१०/२०१३ दयम्मान 
वरग ५५ हदलव न्मामारमीन काभकाजालय फहशषकाय 
र्टाकण्मात आरा तवेच वन २०१५ भध्मे लककराॊनी 
आत्भदशन आॊदोरनाचा केरेरा प्रमत्न, डडवेंफय,२०१६ त े
आजऩमटत व रु  अवरेरे वाखऱी उऩोऴण, आहदकड े
ळावनाच ेजाणीलऩतलटक शोत अवरेरे द रटष, उऩयोक्त वशा 
स्जल्शमातीर १ कोर्टी ७५ राख जनतेची ल १७ शजाय 
लककराॊच्मा भागणीकड ेळावन र्टाऱार्टाऱ करयत अवल्माने 

 
वर्धी र् न्याय 

वर्भाग 



उच्च न्मामारमात प्ररॊबफत खर्टल्माॊची वॊख्मेत शोत 
अवरेरी लाढ, वद्मस्सथतीभध्मे व भाये ६२ शजाय ऩेषा 
प्ररॊबफत खर्टरे अवणे, वदय खॊडऩीठ तात्काऱ 
शोण्माकरयता वशा स्जल्शमातीर रोकप्रनतननधधॊनी नागऩतय 
मेथीर हशलाऱी अधधलेश्नाभध्मे भा.भ ख्मभॊत्रमाॊना बेर्टतन 
भ ॊफई उच्च न्मामारमाच े खॊडऩीठ ,कोल्शाऩतय मेथे व्शाले 
केरेल्मा भागणीनॊतय भा.भ ख्मभॊत्रमाॊनी व्माऩक फैठक 
घेण्माची हदरेरी ग्लाशी, अदमाऩी खॊडऩीठाफाफत ठोव 
ननणटम घेण्माव ळावन अऩमळी ठयणे, ऩरयणाभी राखो 
नागरयक/लककराॊभध्मे ळावनप्रती ननभाटण झारेरी धचडीची 
बालना, माफाफत ळावनाने वत्लय ननणटम घेलतन भ ॊफई उच्च 
न्मामारमाच े खॊडऩीठ,कोल्शाऩतय मेथे कयण्माफाफतची 
कामटलाशी ळावन सतयालय कयण्माची आलश्मकता, माफाफत 
ळावनाची प्रनतककमा ल बतशभका .’’ 

38. ऩस्श्चभ भशायाषर देलसथान वशभती शे वॊसथान काऱातीर 
कोल्शाऩतय, वाॊगरी ल वालॊतलाडी मा ३ वॊसथानातीर ३ 
शजाय देलसथानाच्मा ननमॊरणावाठी याज्मळावनाने ननभाटण 
कयण्मात मेणे, वॊसथान काऱाततन बब्रर्टीळ काऱात ल 
त्मानॊतय भशायाषर ळावनाकडतन ऩस्श्चभ भशायाषर देलसथान 
वशभतीच्मा लतीन ेमा देलसथानच्मा देखबारीवाठी ऩतलाटऩाय 
व रु  अवरेरे अॊदाजे ३५ शजाय एकय जशभन ल वाडतेीन 
ळक्तीवऩठाॊऩैकी एक अवरेल्मा कोल्शाऩतय भधीर व प्रशवध्द 
भशारऺभी भॊहदय ( अॊफाफाई ) देलसथान मा वलाटची 
देखबार द यâसतीच ेकाभ ऩ.भ. देलसथान वशभती लऴाटन लऴे 
कयीत अवणे, तत्काशरन काऱाभध्मे मा भॊहदयाच्मा 
काभकाजाचे ननमोजन शे धभाटदाम आम क्त , कोल्शाऩतय 
माॊचकेड े नोंदणी केरेल्मा रसर्ट अ ॎक्र्ट प्रभाणे व रु अवणे, 
गेरी अनेक लऴे मा देलसथान वशभतीच े रेखाऩरयषण 
झारेरे नवतन ळावनाच े ऩतणट ननमॊरण नवल्माने रसर्टच्मा 
वलश्लसताॊच्मा काभकाजालय ळावनाच े ननमॊरण नवणे, 
शजायो एकय जशभनीचा खॊड लवतर शोत नवणे, १०० 
एकयशतन अधधक जशभनीची फेकामदेळीय वलक्री देलसथान 

 
वर्धी र् न्याय  

वर्भाग 



रसर्टने केरी अवतन ज्मा उदे्दळावाठी जशभनी वलक्री केरेल्मा 
आशेत ते उदे्दळच वपर न शोणे, देलसथान वशभतीच्मा 
अखत्मारयत अवणा-मा जशभनी व यक्षषत ठेलण्माच्मा 
दृषर्टीने ल बवलषमाभध्मे जशभनीच े मोग्म ननमोजन 
कयण्मावाठी भशायाषर ळावनाने शळडी वॊसथान, ऩॊढयऩतय 
देलसथानच्मा धतीलय सलतॊर कामदा तमाय केरा त्माच 
धतीलय ऩ.भ.देलसथान वशभतीच्मा काभकाजाचे मोग्म 
ननमॊरण ल ननमोजनावाठी सलतॊर कामदा तमाय कयण्माची 
आलश्मकता, तवेच ऩ.भ.देलसथान वशभतीच्मा लतीने ज्मा 
उदे्दळाने जशभनीची वलक्री कयण्मात आल्मा त्माॊच े उद्दीषर्ट 
वाध्म झारे नाशी अळा जशभनी ळावनाने ताब्मात 
घ्माव्मात, त्माचफयोफय ऩ.भ.देलसथान वशभतीच्मा 
काभकाजाफाफत व यâ अवरेल्मा वीआमडी चा तऩाव 
तात्काऱ ल लेऱेत ऩतणट शोउâन फेकामदेळीय ल ननमभफाशम 
काभ कयणा-मा मॊरणेलय ग न्शे दाखर कयण्माची ननताॊत 
आलश्मकता, मावॊदबाटत ळावनाने केरेरी ला कयालमाची 
कामटलाशी, माफाफत ळावनाची प्रनतकक्रमा ल बतशभका . ’’  

 

अ. क्र. रषलेधी वलबागाच ेनाल 
39. 
 
 

"ऩ णे ळशयाच्मा १९८७ च्मा वलकाव आयाखड्माची भागीर 
३० लऴाटत २५ र्टक्के व द्धा अॊभरफजालणी न शोणे, त्माभ ऱे 
ऩ णे ळशयातीर नागरयक अनेक नागयी व वलधाॊऩावतन लॊधचत 
यशाणे, यसते, क्रीडाॊगणे, शॉस्सऩर्टर, ळाऱा, वलयॊग ऱा कें द्र, 
भहशरा ल ऩ रुऴाॊची ळौचारमे, उद्माने, कचया प्रकल्ऩ इ. 
ची व वलधा माॊऩावतन नागरयक लॊधचत यशाणे, ळावनाने ऩ णे 
ळशयाचा वलकाव आयाखडा ताब्मात घेणे, ल त्लरयत ऩ णे 
ळशयावाठी नलीन आयाखडा भॊजतय करून देणे, कें द्र ल 
याज्म वयकायकडतन वलवलध मोजनाॊवाठी अन दान प्रापत 
शोणे, मा  मोजनाॊच्मा  अॊभरफजालणीत  शोणायी हदयॊगाई 
ल मा अन ऴॊगाने २०१० भध्मे तत्कारीन याज्म वयकायन े
भशानगयऩाशरका ल नगयऩाशरकावाठी काढरेरा अध्मादेळ, 

 

नगरवर्कास वर्भाग  



मा अध्मादेळाची  अॊभरफजालणी गेरी वशा लऴे न शोणे, 
बतवॊऩादन, अन दान अॊभरफजालणी ल वलकाव 
आयाखड्माची अॊभरफजालणी माभ ऱे शोत अवरेरी 
हदयॊगाई, ऩ णेकय नागरयक माॊच्मा शोत अवरेरी अव वलधा 
त्माभ ऱे ऩवयरेरा अवॊतोऴ मालय ळावनाने कयालमाच े
उऩाम, अॊभरफजालणी ल कामटलाशी." 

 
40. "शव ॊध दतगट ल यत्नाधगयी स्जल्हमात गेल्मा लऴाटऩावतन 'भाकड ताऩ' 

(केएपडी) मा योगाॊचा भोठ्मा प्रभाणात प्राद बाटल शोणे, गतलऴी 
मा योगाचे १२५ रुग्ण आढऱतन मेऊन त्माऩकैी ७ जणाॊचा द देली 
भतृ्मत शोणे, तवेच माशी लऴी शव ॊध दतगट स्जल्हमातीर भौ.फाॊदा 
वर्टभर्टलाडी ल डड ॊगणे मा गालात ३३ रुग्ण आढऱतन मेणे ल 
त्माऩकैी भाशे जानेलायी, २०१७ ऩावतन त े भाशे भाचट, २०१७ मा 
कारालधीत ५ जणाॊचा द देली भतृ्मत झाल्माचे हद. ६ भाचट, २०१७ 

योजी ला त्माव भायाव ननदळटनाव मेणे, त्मानॊतय माप्रकयणी 
भा.वालटजननक आयोग्म भॊरी माॊनी योगाचे प्राद बाटवलत गालाॊना 
धालती बेर्ट देऊन केरेरी ऩाशणी, तय स्जल्हमाचे भा.ऩारकभॊरी 
माॊनी स्जल्शा ननमोजनाभधतन रुऩमे ११ कोर्टीचा ननधी याखतन 
ठेलणे ऩयॊतत भतृ व्मक्तीच्मा लायवाव अद्माऩ काशीशी आधथटक 
भदत न कयणे, त्माभ ऱे वलट स्जल्शालाशवम ग्राभसथाॊभध्मे 
ननभाटण झारेरे अवॊतोऴाच े लातालयण ल उदाशवनतचेी बालना, 
ऩरयणाभी वदय भाकडताऩ योग योखण्मावाठी उऩाममोजना कयणे 
ल भतृ व्मक्तीॊच्मा लायवाव ककभान ५ राख रुऩमे तयी 
बयऩाईऩोर्टी देण्माची गालकऱ्माॊनी केरेरी भागणी ल त्माकरयता 
स्जल्शासतयीम अधधकाऱ्माॊना घारण्मात आरेरे घेयाल, त्माभ ऱे 
माप्रकयणी ळावनाने तातडीने कामटलाशी कयण्माची आलश्मकता 
ल माफाफत ळावनाची बतशभका" 
 

 
सार्वजननक 

आरोग्य  वर्भाग  

41. ''ऩ णे स्जल्शमातीर शलेरी तार क्मात फश ताॊळ लनषेरात 
अनतक्रभणाच ेप्रभाण याज्माच्मा त रनेत वलाटधधक अवणे, 

प्रभ ख्माने ऩाचगाल ऩलटती, लायज,े फालधन मावश जलऱऩाव 
वलटच लनषेरे, रे्टकडमा अनतक्रभणाॊनी फाॊधधत झाल्मा 
अवणे, भौजे ऩाचगाल ऩलटती, ता. शलेरी, स्ज. ऩ णे पॉयेसर्ट 

 
 

र्न वर्भाग 



व.न. १ ल १४० मा लनषेरातशी अनधधकृतऩणे अनतक्रभण 
झारे अवतन मा लनषेराच े भोजणी कयण्मावाठी 
लनवलबागाची सलत्ची भोजणी मॊरणा अस्सतत्लात 
अवताना ल बायतीम लन अधधननमभ, १९२७ करभ ७२ मा 
कामद्मान्लमे लन वलबागाव अधधकाय अवताना भोजणी 
बतशभ अशबरेख, ऩ णे मा कामाटरमाकड े राखो रुऩमे बरुन 
ळावनाच्मा ऩैवाचा अऩव्मम झारा अवणे,  दय 

अनतक्रभणाची फाफ शी लनवलबागाव भान्म अवताना 
देखीर लन वलबागाने वॊफॊधधत फाॊधकाभ व्मलवानमकाॊलय 
कायलाई न कयणे, तत्कारीन भशवतर भॊरी माॊना बायतीम 

लन अधधननमभ, १९२७ मा कामद्माॊतगटत वदय 
अनतक्रभणाच्मा कायलाईव सथधगती देण्माच े अधधकाय 
नवताना देखीर वदय सथधगतीच्मा च कीच्मा आदेळाच्मा 
वभथटनाथट वॊफॊधधत अधधका-माॊनी अनतक्रभण धायकाॊलय 
कामदेळीय कायलाई न कयणे, तवेच भौजे. ऩ णे 
स्जल्हमातीर तार का शलरेी भौजे फ केगाल लन वव्शे नॊ. 
(गर्ट नॊ. २०) मा लनषेराभधीर 3.67 शेेेक्र्टय  षेराभध्मे 
एका व्मलवानमकाॊने लन कभटचा-माॊच्मा भदतीने लषृायोऩन 
केरेल्मा नलीन लनषेरात अनधधकायाने प्रलेळ करुन 
लषृायोऩनाच े षेर नषर्ट करुन त्माहठकाणी ताय 
पेस्न्वॊग  कॊ ऩाऊॊ ड, यसता, लॉचभेन केबफन, फाॊधकाभ अळा 
सलरुऩाचे अनतक्रभणे करुन लनखननजाॊचे भोठे न कवान 
केरे अवणे, वदयच ेभौजे फ केगाल लन वव्शे नॊ. (गर्ट नॊ. 
२०) लनषेर ३.६७ शेक्र्टय मा वॊऩतणट षेराभध्मे अनतक्रभण 
झारेरे अवणे, ऩयॊत , अनतक्रभण धायकाॊलय ऩ णे लन वलबाग 
अधधकायी अऩमळी ठयत अवणे, वॊफॊधधत व्मलवानमकाॊनी 
लनवलबागाच्मा ननमभाॊच े उल्रॊघन करुन अनधधकायाने 
लनषेरात प्रलेळ केरा अवल्माच े तऩावात ननषऩन झारे 
अवताना पक्त कागदोऩरी कायलाई शोणे, वशाय्मक लन 
वॊयषक, ऩ णे ल भा. अपऩय आम क्त, ऩ णे माॊच्मा 
ननकाराभधतन सऩषर्ट शोत अवणे, ऩयॊत , वॊफॊधधत 
व्मलवानमकाफयोफय लन अधधका-माॊच्मा वॊगनभताने लन 



अधधका-माॊकडतन व्मलवानमकालय कायलाई शोत नवणे, 

लनवलबाग, ऩ णे माॊच्माकडतन कायलाई शोत नवणे, मा वलट 
फाफीॊलरुन ऩ णे मेथीर लन अधधका-माॊच े लनषेरालय 
अनतक्रभण कयणाये फाॊधकाभ व्मलवानमक, कॊ रार्टदाय माॊच्मा 
वॊगनभताभ ऱे वदय अनतक्रभणाॊना अबम शभऱत अवणे, 

लयीर वलट फाफीॊचा वलचाय कयता स्ज. ऩ णे, ता. शलेरी 
लनषेरालय झारेरे, शोत अवरेरे अनतक्रभण माकड े
लनवलबागाच े शोत अवरेरे द रटष, माफाफत ळावनाने 
कयालमाची कामटलाशी.'' 
 

42. "नागऩतय ळशयातीर प्रादेशळक भनोरुग्णारमात नागऩतय 
स्जल्हमावश, वलदबट, भध्मप्रदेळ, छत्तीवगढ याज्माततन 
शजायोंच्मालय भनोरुग्ण ननमशभत उऩचायाकरयता मेत 
अवणे, मा भशत्लाच्मा भनोरुग्णारमात हदलवेंहदलव लाढत 
अवरेरी भनोरुग्णाॊची वॊख्मा रषात घेता त्माकरयता 
कामटयत अवरेरे लैद्मकीम अधधकायी, भानवोऩचाय तस, 

डॉक्र्टय, ऩरयचारयका, अरे्टन्डॊर्ट, तॊरस, रुभ फॉम ल चत थट शे्रणी 
कभटचाऱ्माॊच्मा तोकड्मा वॊख्मेभ ऱे कामटयत कभटचाऱ्माॊलय 
काभाचा अनतरयक्त ताण ऩडत अवणे, मा भॊज य रयक्त 
ऩदाॊना फयेच लऴट शोऊनशी अद्माऩऩमांत भॊज यी शभऱारी 
नवणे, तवेच भनोरुग्णारमाच्मा काभाकरयता ळावनाचा 
ननधी अऩ या ऩडत अवणे, अनेकदा आलश्मक भशत्लाच्मा 
औऴधाॊच्मा वाठ्मात त र्टलडा ननभाटण झाल्माच ेहदवतन मेत 
अवणे, तवेच मा भनोरुग्ण् ाेारमात उऩचायाकरयता बयती 
अवरेल्मा रुग्णाॊना कभटचायी ल अधधकायी अवभ्म लागणतक 
देत अवल्माफाफत घर्टना ननत्मेची फाफ ठयत अवणे, तवेच 
भागीर वात भाहशण्मात 21 भनोरुग्णाॊनी वलवलध कायणाॊनी 
रुग्णारमात उऩचायादयम्मान गऱपाव रालतन, गऱा दाफतन, 

इतयर कायणाॊनी भतृ्म  ऩालल्माच्मा घर्टना उघडकीव मेत 
अवणे, त्माॊच्मा भतृ्म च ेताळयेे तेथीर प्रळावनालय ओढलरे 
अवतन त्माफाफतच े लतृ्त लतृ्तऩराच्मा भाध्मभाततन 
झऱकण्मात आरेरे अवणे, त्माभ ऱे  अळा काभच कायऩणा 

 
 

सार्वजननक 
आरोग्य  वर्भाग  



ल अवभ्म लागणतक देणाऱ्मा लैद्मकीम अधधकायी, 
ऩरयचारयका, अर्टेंन्डॊर्ट तवेच अन्म कभटचायी वॊळमाच्मा 
बोलऱ्मात वाऩडण्मात आरेरे अवणे, अळा दोऴी 
कभटचाऱ्माॊच्मा काभाच्मा चौकळीच ेआदेळ देऊन त्माॊच्मालय 
वालटजननक आयोग्म वलबागाच्मा प्रळावनाद्लाये कडक 
कामदेळीय कामटलाशी कयण्माची आलश्मकता, तवेच 
रुग्णाॊच्मा जीलाळी खेऱणाऱ्मा लैद्मकीम अधधकाऱ्माॊना 
त्लयीत ननरॊबफत कयण्माची गयज, तवेच भनोरुग्णारमाच्मा 
प्रळावन ल याज्माच्मा आयोग्म वलबागाद्लाये 
भनोरुग्णारमातीर अनेक लऴाटऩावतनची आलश्मक भॊजतय 
रयक्त ऩदे तातडीने बयण्माची गयज, माकड े ळावनाच े
झारेरे अषम्म द रटष त्मालय ळावनाने तातडीची 
कयालमाची कामटलाशी, ळावनाची प्रनतकक्रमा ल ठोव 
उऩाममोजना." 

43. ध ऱे स्जल्शमातीर वाक्री तार क्मातीर ळलेडीऩाडा मेथीर 
२२ लऴीम  एका आहदलावी भ रीलय हद. २३ पेब्र लायी 
२०१७ योजी ला त्मा व भायाव वशा नयाधभाॊनी केरेरा 
वाभ शीक फरात्काय, मा घर्टनेची नोंद हद. २६ पेब्र लायी, 
२०१७ योजी सथाननक ऩोरीव सरे्टळनभध्मे कयण्मात 
मेणे, मा वऩडीताॊची ऩरयस्सथती अत्मॊत गयीफीची अवतन 
वऩडीत भ रगी आजी आजोफाॊफयोफय याशत अवतन मा 
घणृासऩद प्रकायाभ ऱे मा क र्ट ॊफातीर कोणशी भोरभज यी 
जात नवल्माने त्माॊच्मा क र्ट ॊफालय आरेरी उऩावभायीची 
ऩाऱी, माफाफत आहदलावी वलवलध वॊघर्टनेने दोन त ेतीन 
आॊदोरने करुनशी मा आयोऩीॊना अर्टक  कयण्माव 
ळावनाकडतन शोत अवरेरी हदयॊगाई, त्माभ ऱे माबागात 
ऩवयरेरे तीव्र अवॊतोऴाची ल नायाजीची बालना, माफाफत 
ळावनाने तातडीने चौकळी करुन  मा प्रकयणातीर 
आयोऩीॊना त्लयीत अर्टक करुन कठोय सलरुऩाची कायलाई 
कयण्माची आलश्मकता, तवेच वऩडीत भ रीरा ल त्मा 
क र्ट ॊफारा तात्काऱ भदत शभऱाली मावाठी 
ळावनाने  भदत शभऱण्मावाठी कयालमाची कामटलाशी ल 

 
 

गहृ वर्भाग 



माफाफत ळावनाची प्रनतकक्रमा.  
44. "याज्मात वलदबट, भयाठलाड्मावश वोराऩतय, राततय, 

उसभानाफाद, फीड, ऩयबणी, नाॊदेड आणण हशॊगोरी, नागऩतय, 

चॊद्रऩतय मा वात स्जल्हमात अलकाऱी ल गायऩीर्ट ऩालवान े
हद. १५ भाचट, २०१७ योजी घातरेरे थभैान, अलकाऱी 
ऩालवाभ ऱे यब्फीच्मा शॊगाभातीर वऩके काऩणीलय आरेरी 
अवताना गायवऩर्टीभ ऱे ळतेकऱ्माॊच्मा शाता-तोंडाळी आरेरा 
घाव हशयालतन घेतरा अवतन, अलकाऱी ऩालवाने गशत, शयबया, 
ज्लायी ल इतय वऩकाॊच ेतवेच द्राष, केऱी ल डाऱीॊफ फागाॊच े
झारेरे प्रचॊड न कवान, भयाठलाड्मात ज्लायीच े कोठाय 
अवरेरा ऩयाॊडा ल उसभानाफाद तार क्मात ज्लायीचा 
वलाटधधक ऩेया झारा अवतन वदय ऩालवाने न कवानीच्मा 
अडककत्मात वाऩडरेरा ळतेकयी, अलकाऱी ऩालवाफयोफय 
गायवऩर्टीचाशी फवरेरा तडाखा त्माभ ऱे ज्लायी काऱलॊडतन 
जाण्माची ननभाटण झारेरी बीती, मालऴी यब्फीच े चाॊगरे 
उत्ऩन्न ऩदयात ऩडण्माची अऩेषा अवताना ळेतकऱ्माॊना 
असभानी वॊकर्टाने ऩ न्शा एकदा आधथटक वॊकर्टाच्मा खाईत 
रोर्टणे, तीन लऴाटऩावतन वरग गायऩीर्टीचा तडाखा फवत 
अवल्माने आता कृऴी वलबागारा आरेरी जाग, त्मानॊतय 
एवएभएवद्लाये तवेच लतृ्तऩराद्लाये लातालयण फदराची 
भाहशती हदरी जाणे, अलकाऱी ऩालवाची ळक्मता ळतेकयी 
लगाटततन व्मक्ती केरी जात अवताना स्जल्शा प्रळावन, 

शलाभान खाते अथला कृऴी वलबागाकडतन ळतेकऱ्माॊना 
माफाफतची कोणतीशी ऩतलटवतचना देण्मात न मेणे, ककभान 
दोन हदलव अगोदय वतचना शभऱारी अवतीतय, खऱग्मालय 
ऩडरेरी ज्लायी लाचवलता आरी अवती, धचॊताततय झारेरा 
ळतेकयी, त्माच े अलकाऱी ऩालवाने झारेल्मा न कवानीच े
तातडीन े ऩॊचनाभे करुन न कवान बयऩाई देणे आलश्मक 
अवणे, अवे ळतेकऱ्माॊच ेम्शणणे माकड ेवॊफॊधधत वलबागानी 
केरेरे अषम्म द रटष, ऩरयणाभी ळतेकऱ्माॊना फवरेरा 
आधथटक पर्टका, माफाफत कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची 
प्रनतकक्रमा." 

 
 

मदत र् ऩनुर्वसन 
वर्भाग 



45. "शभयचीऩाडा अॊफयनाथ (स्ज.ठाणे) मेथीर डोंगयाऱ बागात 
हद. १६ भाचट, २०१७ योजी ला त्मादयम्मान आगीच्मा 
लणव्माभ ऱे झारेल्मा शबऴण सपोर्टाभ ऱे शभयचीऩाडा, 
जालवई, धचॊचऩाडा, कभराकय नगय, थोऩीऩाडा, 
कोशोजगाल मा ऩरयवयात ल त्मारगतच्मा गालाॊभध्मे 
जशभनीरा फवरेरे शादये ल अनेक इभायतीभधीर घयाॊच्मा 
काचा प र्टतन घयाॊना तड े जाऊन राखो रुऩमाॊचे झारेरे 
न कवान, तेथीर डोंगयाभध्मे स्जरेर्टीन ल अन्म सपोर्टके 
चोरुन रऩलतन ठेलण्मात आरी अवल्माचा व्मक्त कयण्मात 
मेत अवरेरा वॊळम, इतकेच नव्शेतय वदयचा सपोर्ट 
स्जरेर्टीनभ ऱे की अन्म फॉम्फवदृऺम लसततभ ऱे झारेरा 
तऩाव अद्माऩशी न रागणे, त्माभ ऱे मा ऩरयवयातीर 
नागरयकाॊभध्मे ऩवयरेरे बीतीच े लातालयण, माफत 
ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

 
 

गहृ वर्भाग 

46. "डाशऱॊफ ल वलवलध बाजीऩारा वऩकाॊभध्मे  नेशभीच 
आढऱणाऱ्मा वतर कृभी मा ककडीने (रुर्ट नॉर्ट ननभॎर्टोड) 
नगय स्जल्हमातीर ऩेरु फागाॊलय आक्रभण केल्माची फाफ  
भाशे  भाचट, २०१७ भध्मे ननदळटनाव मेणे, ऩेरुचा ऩट्टा म्शणतन 
याज्मात प्रशवध्द अवरेल्मा अशभदनगय स्जल्हमातीर 
याशाता तार क्मात मा वतरकृभीचा ८० र्टक्क्माशतन अधधक 
प्राद बाटल झारा अवतन, याशतयी ल कोऩयगाल बागातीर 
ऩेरुच्मा फागाॊचशेी मा वतरकृभीने न कवान केल्माचे 
वॊळोधनालरुन ननदळटनाव मेणे, नगय स्जल्हमातीर याशाता, 
वाक यी, फाबऱेश्लय, रोकगाल, कोऱणेलाडी, शळॊगणाऩतय, 

धयणगाल मा हठकाणी वलाटधधक प्राद बाटल शोणे, अलऴटण, 

फेबयलळाच े दय, लाढता उत्ऩादन खचट अळा प्रनतकत र 
ऩरयस्सथतीरा तोंड देत इथरा ऩेरु उत्ऩादक ग णलत्ताऩतणट 
ऩेरुच े उत्ऩादन घेत अवताना, त्मारा नलीन वभसमाॊना 
द्माले रागरेरे तोंड, वलाटधधक याशाता तार क्मात 
वतरकृभीचा ८० र्टक्क्माॊऩमांत झारेरा प्राद बाटल, ऩेरु 
फागामतदायाॊच ेझारेरे न कवान, माप्रकयणी तातडीने चौकळी 
करुन फागामतदायाॊना अथटवशाय्म देण्माची आलश्मकता, 

 
 

पऱोत्ऩादन 
वर्भाग 



माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल उऩाममोजना"  
47. "याज्मातीर अनेक स्जल्हमातीर बतजर ऩाणी ऩातऱीत घर्ट 

शोणे, चाॊगल्मा प्रभाणात ऩाउव ऩडतनशी अनेक हठकाणी भाचट 
भहशन्मात वऩण्माच्मा ऩाण्माची र्टॊचाई ननभाटण शोणे,ग्राभीण 
बागातीर ऩतणट झारेल्मा वऩण्माच्मा ऩाण्माचा अनेक 
मोजना नाद रुसत तवेच फॊद अवणे, अनेक तार क्मात 
वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा मोजना शाती घेणे गयजेच े अवणे, 

याषरीम ग्राभीण ऩेमजर मोजनेभधीर नलीन काभे शाती 
घेण्माव सथधगती अवणे, भ ख्मभॊरी ग्राभीण ऩेमजर 
मोजनेभधतन याज्मातीर व भाये १००० मोजनाॊचा आयाखडा 
भॊजतय अवणे, हशलाऱी अधधलेळन,२०१६ नागऩतय मेथे याषरीम 
ग्राभीण ऩेमजर मोजनेभधीर प्रळावकीम भॊज यी 
शभऱारेल्मा मोजना र्टपपमा र्टपपमाने व रु कयण्माफाफत 
वॊफॊधधत खात्माच्मा भॊरी भशोदमाॊनी आश्लावन हदरेरे 
अवणे, वद्म ऩरयस्सथतीत ऩाणी मोजना शाती घेण्मावाठी 
सथाननक वलकाव ननधी तवेच डोंगयी वलकाव ननधी 
व्मनतरयक्त कोणताशी ननधी उऩरब्ध नवणे, गेल्मा २ लऴाट 
ऩावतन स्जल्शा ननमोजन वशभतीततन एकशी वऩण्माच्मा 
ऩाण्माची मोजना शाती घेतरेरी नवणे, अनेक 
ग्राभऩॊचामतीच्मा ऩाणी मोजना ऩतणटऩणे ननकाभी झारेल्मा 
अवणे, वदय मोजना नव्माने द रुसत कयण्माची आलश्मकता 
अवणे, ऩरयणाभी याज्मातीर अनेक तार के वलळऴे करून 
डोंगयी तार क्मात ननभाटण झारेरी ऩाणी र्टॊचाई, 

ग्राभऩॊचामतीची अवणायी बफकर्ट आधथटक ऩरयस्सथती 
त्माभ ऱे ग्राभीण बागातीर जनता ल रोकप्रनतननधी 
माॊच्माभध्मे अवणायी वॊताऩाची बालना, वऩण्माच्मा 
ऩाण्माचा मोजनाॊचा प्रश्न तातडीने भागी रालण्माची 
आलश्मकता, माफाफत ळावनाची प्रनतकक्रमा ल बतशभका." 
 

 
 

ऩाणीऩुरर्ठा 
वर्भाग 

48. " ठाणे भशाऩाशरका षेरातीर भ ॊब्रा,कऱला, नौऩाडा, कोऩयी, 
लागऱे इसरे्टर्ट, श्रीनगय, ककवननगय, रोकभान्मनगय इ. 
बागातीर शजायो इभायती वद्मस्सथतीत भोडकऱीव 

 
नगयवलकाव 



आरेल्मा अवणे, वदय इभायतीॊभध्मे लासतव्माव अवरेल्मा 
राखो नागयीकाॊच्मा व यक्षषततेचा गॊबीय प्रश्न ननभाटण 
झारेरा अवणे, भ ॊब्रा कऱला, ककवननगय इ. हठकाणच्मा 
इभायती कोवऱतन आत्ताऩमांत अनेक नागयीकाॊचा भतृ्मत 
झारेरे अवणे, धोकादामक अलसथेत अवरेल्मा 
इभायतीॊऩैकी ळकेडो इभायती अनतधोकादामक स्सथतीत 
अवणे, मा इभायतीॊभधीर यहशलाळाॊच ेऩ नलटवन कयण्मावाठी 
धोकादामक इभायतीॊच्मा ऩ नफाांधणीकरयता अनतरयक्त 
एपएवआम भॊज य करुन क्रसर्टय मोजना याफवलण्माव 
हदयॊगाई केरी जात अवणे, वदय प्रकयणी तातडीन े
उऩाममोजना कयण्माची सथाननक रोकप्रनतननधीॊ ल 
नागयीकाॊनी भा. भ ख्मभॊरी, भा. आम क्त, ठाणे भशाऩाशरका 
माॊचकेड ेहद. 09 भाचट, 2017 योजी तवेच अशरकडीर काऱात 
लायॊलाय भागणी केरेरी अवतानाशी, वदय गॊबीय प्रकयणी 
आलश्मक कामटलाशी कयण्माव शोत अवरेरी हदयॊगाई, 

र्टाऱार्टाऱ, माकड े ळावनाच े शोत अवरेरे अषम्म द रटष, 

ऩरयणाभी ऩरयवयातीर नागयीकाॊभध्मे ऩवयरेरा तीव्र 
अवॊतोऴ, वॊताऩ तवेच धचडीची बालना, लासतव्माव 
अवरेल्मा इभायती भोडकऱीव आल्माने नागयीकाॊच्मा 
स्जवलताव धोका ननभाटण झारेरा अवल्माने त्माॊच्माभध्मे 
धचॊतेच े लातालयण ऩवयरेरे अवणे, भशाऩाशरका षेरातीर 
धोकादामक इभायतीॊच्मा ऩ नफाांधणीवाठी क्रसर्टय मोजनेची 
अॊभरफजालणी कयण्माची ननताॊत आलश्मकता, मावॊदबाटत 
प्रळावनाच े शेततऩतयसऩय दतरटष शोत अवल्माने वदय गॊबीय 
प्रकयणी ळावनाने तातडीने कयालमाची कामटलाशी ल 
उऩाममोजना आणण ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

 

वलबाग 

49. अॊफयनाथ नगयऩरयऴद शद्दीतीर षेरावाठी ळावनाने भ ॊफई 
भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयणारा वलळऴे ननमोजन 
प्राधधकयण म्शणतन नेभणतक केरेरी अवणे, त्माअन ऴॊगान े
वदयच े षेरावाठी हद.२५/७/२००५ योजी वलकाव ननमॊरण 

ननमभालरीन वाय नकाळा भॊजतय करून त्माव 

 

नगयवलकाव 
वलबाग 



हद.११/०८/२००८ योजी भॊज यी देऊन हद.१/०९/२००८ 
योजीऩावतन अभॊरात आणरेरा अवणे,  वदय वलकाव 
मोजनेत ळशयातीर ज्मा गालठाणाच्मा शद्दीत नकाळाभध्मेच 
ननळ्मा यॊगाने ठऱकरयत्मा दळटवलरेल्मा आशेत अळा 
अॊफयनाथ नगयऩरयऴदशद्दीतीर जाॊशबलरी ठाकत यऩाडा, 
पणशवऩाडा, धचखरोरी, ठाकत यलाडी,  कानवईगाल 
ऩतलट,  ख ॊर्टलरी ऩाडा, शाल्माचा ऩाडा, लाॊद्राऩाडा, भोरयलरी ऩाडा 
(ऩ.), अॊफयनाथ ऩाडा,  अॊफयनाथ गाल,  ऩारेगाल वदय 

गालाॊच्मा शद्दी कामभ कयण्मात मेणे,  ऩयॊत  वदयच्मा 
गालाॊना गालठाण अवे वॊफोधधत कयण्मात आरे नवल्मान े
१.५ चर्टई षेराचा पामदा गालकऱ्माॊना शभऱत नवणे, 

वदयच्मा लसत्माॊभध्मे यहशलाश्माॊच े भोठ्मा प्रभाणालय 
न कवान शोत अवल्माची तक्रायी सथाननक नागरयकाॊकडतन 
मेत अवणे, वदय प्रकयणी सथाननक रोकप्रनतननधीनी 
भा.भ ख्मभॊरी तवेच भा.नगयवलकाव याज्मभॊरी माॊना 
ननलेदनाद्लाये वदय गालाॊना गालठाणचा दजाट 
शभऱण्माकरयता भागणी कयणे,  ऩयॊत  वदय भागणीच्मा 
अन ऴॊगाने वॊफधधताॊकडतन अद्माऩ कोणतीशी कामटलाशी 
कयण्मात न मेणे, वदय गालाॊना गालठाणाचा दजाट प्रापत 
झाल्माव मा हठकाणाच्मा यहशलाश्माॊना १.५ चर्टई षेर 
ननदेळाॊक शभऱत ळकत न माहठकाणी वलकाव ल त्माॊच े
ऩ नलटवन कयण्माव अॊफयनाथ नगयऩरयऴदेव अडचणी 
मेणाय नवणे, तवेच गालठाणच्मा लाढील रोकवॊख्मेचा 
वलचाय कयता अस्ग्नळभन मॊरणा, यसते, गर्टाये ल इतय 
बौनतक व वलधा ऩ यवलण्मात अडचणी मेणाय ननभाटण शोणे , 

वदय गालाॊना गालठाणा भध्मे वभावलषठ करून वदय 
वलकाव आयाखड्माभध्मे गालठाण अवे नभतद कयण्मावाठी 
ल वदय षेरात गालठाण अवरेल्मा ननळ्मा यॊगान े
दळटवलण्मावाठी ळावनाने तातडीन े मोग्म ती कामटलाशी 
कयण्माची आलश्मकता, माफाफत ळावनान े केरेरी ला 
कयालमाची कामटलाशी, ळावनाची प्रनतकक्रमा ला बतशभका. 



50. "हशॊगोणी, नेलावे, स्ज.अशभदनगय मेथीर प्राथशभक ळाऱेत 
इमत्ता ३ यी ल ४ थी भध्मे शळकणाऱ्मा ९ वलद्माथीनीॊचे 
वन ६ भहशन्माॊऩावतन तथेीर एक शळषक रैंधगक ळोऴण 
कयीत अवल्माच े हद. २१/०२/२०१७ योजी ला त्माव भायाव 
ननदळटनाव मेणे, वदय शळषकाने ळाऱेतीर वलवलध 

खोल्माॊभध्मे भ रीॊचे रैंधगक ळोऴण कयीत अवल्माची 
तक्राय केल्माव नाऩाव कयण्माची तवेच ळाऱेततन काढतन 
र्टाकण्माची ल भायशाण कयण्माची हदरेरी धभकी, एका 
वलद्माथीनीने राव अवहम झाल्माने आई-लडडराॊना 
घडरेरा प्रकाय वाॊधगतल्माने नतच्मा ऩारकाॊनी वॊफॊधीत 
ऩोशरव सथानकात तक्राय  दाखर केल्माभ ऱे शा प्रकाय 
उघडकीव मेणे, त्माभ ऱे तेथीर नागयीकाॊत ऩवयरेरे 
अवॊतोऴाच े लातालयण मावॊदबाटत चौकळी करुन वॊफॊधधत 
शळषकावलयोधात कायलाई कयण्माची शोत अवरेरी भागणी, 
माफाफत ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल ळावनाची 
प्रनतकक्रमा. 

 
 
 

गहृ वर्भाग 

51.   
 
 

"नाशळक स्जल्मात हद. २६/०२/२०१७ योजी नाशळक मेथे 
शळषमलतृ्ती ऩयीषेच्मा लेऱी एका कें द्रातीर भयाठी 
भाध्मभाच्मा १०८ वलद्मार्थमाांना इॊग्रजी भाध्मभाच्मा 
प्रश्नऩबरका शभऱाल्माभ ऱे भ रे भयाठी 
भाध्मभाची  अवल्माभ ऱे त्माना इॊग्रजी  प्रश्न ऩबरका 
वोडलणे ळक्म झारे नाशी त्माभ ऱे ऩयीषा देलत न ळकणे 
,वॊतपत ऩारकाॊनी आॊदोरनाचा ऩवलरा घेऊन 
शळषणाधधकामाांना घेयाल घारणे, वलद्मार्थमाांचे न कवान 
झाल्माभ ऱे ऩारक ल वलद्मार्थमाांनी ऩ न्शा ऩयीषा 
घेण्माची भागणी कयीत आॊदोरन कयणे, माकड े
ळावनाचे शोत अवरेरे अषम्म द रटष त्माभ ऱे वलद्माथी 
ल ऩारकाॊभध्मे ननभाटण झारेरा तीव्र अवॊतोऴ मालय 
ळावनाने तातडीने कयालमाची कामटलाशी ल प्रनतकक्रमा." 

 
ळारेम शळषण 

वलबाग 

52. "वॊऩतणट याज्मात भशायाषर याज्म भाध्मशभक ल उच्च 
भाध्मशभक शळषण भॊडऱाकडतन हद. २८  पेब्र लायी, २०१७ 

कृऴी वलबाग 



ऩावतन व रु कयण्मात आरेल्मा फायालीच्मा ऩरयषेचा ऩेऩय 
व रुॊ  शोण्माऩतलीच तो प्रत्मेक हदलळी व्शॉर्टवॲऩलय 
व्शामयर शोण्माच ेवर अद्माऩी व रुच अवणे, हद. ६ भाचट, 
२०१६ योजी ११.०० लाजता ऩरयषा व रु शोण्मा अगोदय 
तब्फर २५ शभननर्टाॊऩतली म्शणजेच १०.४० शभनीर्टाॊनी शा 
ऩेऩय व्शॉर्टवॲऩलय व्शामयर झारेरा अवणे, वलद्मार्थमाांना 
ऩेऩय लाचण्मावाठी देण्मात आरा अवतानाच शी घर्टना 
घडल्माच े ऩ न्शा एकदा वभोय आरेरे अवणे, इॊग्रजी, 
गाणणत,एवऩी आणण भयाठी मा वलऴमाच े ऩेऩय भ ॊफई 
ऩरयवयात व्शॉर्टवॲऩलय व्शामयर झाल्माच े वभोय मेणे, 

माफाफत भॊडऱाच्मा भ ॊफई वलबागीम कामाटरमाकडतन 
तथावऩ ळावनाकडतन कोणतीच दखर घेतरी न जाणे, 

त्माभ ऱे वलद्माथी ल ऩारकाॊभध्मे ऩवयरेरे कभारीच ेल 
धचॊतेच े लातालयण, माफाफत ळावनाची बतशभका ल 
ळावनाची प्रनतकक्रमा". 

53. "जऱगाॊल स्जल्शमातीर ताभवलाडी ता.ऩायोऱा, स्ज.जऱगाॊल 
ल ऩरयवयात गत ् लऴी हद. ५ भ,े २०१६ योजी लादऱी 
लाऱ्मावश गायऩीर्ट शोलतन शरॊफावश अनेक पऱफागाॊच े
भोठमा प्रभाणात न कवान शोणे, तावभलाडी मेथीर तराठी, 
कृवऴ वशाय्मक माॊनी ऩॊचनाभे करुन १०६.९२ शेक्र्टय षेराचे 
न कवान झारे अवतन त्मा न कवानीत १४५ ळतेकऱ्माॊचा 
वशबाग अवणे, तद्नॊतय वदय ळतेकऱ्माॊच ेफॎक खाते फॉक 
माची नोंद कयण्मात मेणे, तथावऩ अद्माऩ न कवान बयऩाई 
न शभऱणे, त्माभ ऱे वदयीर गालातीर ग्राभसथाॊनी ळावनाचा 
ननऴेध कयण्मावाठी हद. १६ पेब्र लायी, २०१६ योजीच्मा 
भतदानालय फहशषकाय कयणे तवेच स्जल्शाधधकायी माॊनी 
भध्मसथी करुन रेखी आश्लावन हदल्मानॊतयच भतदान 
प्रकक्रमा शोणे, ऩयॊत  तात्कारीन कृवऴ भॊरी, स्जल्शाधधकायी 
माॊना ई भेरद्लाये भाहशती ऩाठलतनशी ळावनाभापट त 

अद्माऩऩमांत कोणतीच कामटलाशी कयण्मात न मेणे, 

ऩरयणाभी न कवानग्रसत ळतेकऱ्माॊभध्मे ळावनाप्रती ननभाटण 
झारेरे वॊताऩाच े ल ननयाळचे े लातालयण, माफाफत 

 
 

कृऴी वलबाग 



न कवानग्रसत ळतेकऱ्माॊना न कवानीची भदत देणेफाफत, 

ळावनाने केरेरी ला कयण्मात मेत अवरेरी कामटलाशी ल 
ळावनाची प्रनतकक्रमा." 

54. ठाणे भशाऩाशरकेच्मा भ ॊब्रा प्रबाग वशभती कामटषेरातीर 
नागयीकाॊना नेशभीच ऩाणीर्टॊचाईरा वाभोये जाले रागत 
अवणे, ऩरयवयातीर लाढते नागयीकयण ल त्मा प्रभाणात 
रोकवॊख्माशी हदलवेंहदलव लाढत अवताॊना मेथीर 
नागयीकाॊना भ फरक प्रभाणात ऩाणीऩ यलठा केरा जात 
नवल्माने त्माॊना रावदामक अडचणीॊना वाभोये जाल े
रागत अवणे, भ ॊब्रा, कौवा, हदला ऩरयवयातीर नागयीकाॊनी 
भाचट,2017 च्मा ऩहशल्मा आठलड्माऩाव न आॊदोरने व रु 
केरेरी अवणे, कृबरभ ऩाणीर्टॊचाईभ ऱे मेथीर नागयीकाॊभध्मे 
शलारहदर लातालयण अवणे, यारी-अऩयारी, लेऱी-अलेऱी 
ऩाणीऩ यलठा शोत अवल्माने भहशरा, अफारलधृ्दाॊच े प्रचॊड 
शार शोत अवणे, आऩरा जील धोक्मात घार न ऩाण्मावाठी 
येल्ले रुऱ ओराॊडाला रागत अवणे, माऩ ली अनेकाॊचा भतृ्म  
झारेरा अवणे, मेथीर नागयीकाॊच्मा ऩाण्माचा प्रश्न 
वोडवलण्मावाठी रोकप्रनतननधीॊनी भा.भ ख्मभॊरी, भा.आम क्त, 
ठाणे भशाऩाशरका माॊचकेड े अशरकडीर काऱात लायॊलाय 
भागणी केरेरी अवताॊनाशी ऩाण्माची वभसमा वोडवलल्माव 
शेत ऩ यसऩय द रटष केरे जात अवतन आलश्मक  उऩाममोजना 
केरी जात नवल्माने ऩरयवयातीर नागयीकाॊभध्मे ऩवयरेरा 
तीव्र अवॊतोऴ, वॊताऩ तवेच धचडीची बालना, वध्मा व रु 
अवरेल्मा अथटवॊकल्ऩीम अधधलेळनकाऱात तीव्र आॊदोरन 
कयण्मात मेणाय अवणे, मेथीर नागयीकाॊच्मा ऩाण्माचा 
कामभसलरुऩी प्रश्न वोडवलण्मावाठी वदय प्रकयणी ळावनाने 
तातडीने कयालमाची कामटलाशी ल उऩाममोजना आणण 
ळावनाची प्रनतकक्रमा. 
 

 
 

नगयवलकाव 
वलबाग 

55. "कें द्रीम प्रद ऴण ननमॊरण भॊडऱाने २९ याज्मे ल ६ 
कें द्रळावीत प्रदेळातीर नद्माॊच्मा केरेल्मा वलेषणात 

 
ऩयावर्रण वर्भाग 



नद्माॊच े बवलतव्म धोक्मात अवल्माच े नभतद कयणे, 
वलेषण शे नद्माॊभधीर अवणाऱ्मा प्राणलाम च्मा 
ग णलत्तेन वाय  कें हद्रम प्रद ऴण ननमॊरण भॊडऱाने माची 
क्रभलायी रालणे, माभध्मे याज्मातीर प्राभ ख्माने ४९ 
नद्माॊचा वभालेळ अवणे, माभध्मे लेणा, लैनगॊगा, 
गोदालयी, बीभा, कृषणा, उल्शाव, क ॊ डशरक, ताऩी, धगयणा, 
ऩॊचगॊगा, नीया, चॊद्रबागा, शभठी, कोमना, अॊफा, इॊद्रामणी, 
ऩ णाट, वावलरी, अळा अनेक नद्माॊचा १ त े ५ मा 
लगटलायीभध्मे वभालेळ अवणे, ३० शभरीग्राभ मा प्रभाणे 
लगट १, २० ते ३० शभरीग्रॎभ लगट २ तय १० ते २० 
शभरीग्रॎभ लगट ३ अळा ऩद्धतीने लगटलायी कयणे, याज्मातीर 
४६ भोठ्मा ळशयाॊऩैकी ३५ ळशये अगदी नदीजलऱ 
अवल्माभ ऱे, नदीभधीर प्रद ऴणाभ ऱे नागयीकाॊच्मा 
आयोग्मालय झारेरा वलऩयीत ऩरयणाभ.मालय उऩाममोजना 
म्शणतन याज्मातीर नद्माॊच े ळ ध्दीकयण कयण्मावाठी 
ळावनाने कयालमाची कामटलाशी ल उऩाममोजना." 

 


