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अ.क्र. लक्षवेधी सचूना ववभाग 

१ राज्य शासनाच्या नागपूर व ठाणे या प्रादेशशक मनोरुग्णालयातील बाहयरुग्ण शवभागात दररोज २५० च्या वर मनोरुग्ण तपासणीकशरता येत असणे, यातील 
बहुसंख्य रुग्णांवर मशहनोमशहने उपचार करावे लागत असणे, गरीब मनोरुग्णालयांसाठी हे रुग्णालय आशेचा शकरण असणे, त्यातच डॉक्टरांची असलेली 
कमतरता, पयायी उपचारांची असलेली वानवा अशा तु्रटींमुळे रुग्ण सेवा प्रभाशवत झालेली असणे, मनोरुग्णांना शांत करणारे "ओलॅन्झापीन" व "हॅलो 
पेशरडॉल " ही औषधे गेल्या माहे शडसेंबर, २०१६ पासून कोणत्याही प्रादेशशक रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने मनोरुग्णांचे हाल होऊन मनोरुग्ण आक्रमक 
होणे, तसेच शमरगीच्या रुग्णांना शदले जाणारे "इशपटॉइन" औषधांचाही असलेला तुटवडा, त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये शनमाण झालेली गंभीर पशरस्थिती, याबाबत 
शासनाची भूशमका व  शासनाची प्रशतशक्रया. 

साववजशनक आरोग् य 
व कुटंुब कल् याण 

२ राज्यशासनाने ग्रामीण भागातील पाच एकर आतील अल्पभूधारक शेतकरी वगासाठी अपघात शवमा म्हणून (आम आदमी शवमा) योजना सन २००७ पासून 
सुरु केली असणे, सदरहू  योजना गोरगरीब शेतकरी वगापयंत पोहचत नसल्याचे माहे शडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास शनदशवनास आले असणे, आम 
आदमी शवमा योजनेची माशहती सववच अल्पभूधारक शेतक-यांना माशहती व्हावी यासाठी कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेशवका यांच्याकडे 
जबाबदारी शदली असणे,  परंतु यापैकी बहुतांशी कमवचा-यांनी या योजनेची माशहती शेतक-यांना न शदल्याने या योजनेचा फायदा शेतक-यांना होत नसल्याने 
शेतक-यांची होणारी गैरसोय होत असल्याने त्यांच्यामध्ये शनमाण झालेली असंतोषाची भावना लक्षात घेता शासनाने त्वरीत याबाबत करावयाची आवश्यक 
कायववाही तसेच शासनाची प्रशतशक्रया. 

कृषी 

३ तळोजा (शज.रायगड) औद्योशगक वसाहतीतील पलांट नंबर एम ७ गौशसया कोल्ड थटोरेज कंपनीत शद. २९ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या सुमारास तीन कामगारांचा 
पाण्याच्या टाकीत पडून शॉक सर्ककट ने तडफडून मृत्यू झाल्याची ददेुवी घटना घडणे, त्यामुळे कामगारांच्या सुरशक्षततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणे, या 
कंपनी व्यवथिापनाने कामगारांच्या सुरके्षची कोणतीही जबाबदारी न घेतल्याने प्रािशमक तपासात शनष्पन्न होणे, तसेच तेिील कंपनीत वारंवार अपघात होऊन 
यात शनष्पाप कामगारांचा बळी जात असणे, सदर घटना घडल्यानंतरही कंपनी व्यवथिापनाने गुपतता पाळून प्रकरण दडपण्याचा केलेला प्रकार, ज्या कंपन्या 
कामगारांच्या शजवीताशी खेळत आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत कामगारात पसरलेले कमालीचे 
संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाची भूशमका व शासनाची प्रशतशक्रया. 

कामगार 

४ ह्दयशस्त्रशक्रयांमध्ये वापरण्यात येणा-या सेंट, कॅिेटर, बलून्ससारख्या वैद्यकीय सामुग्रीसाठी रुग्णांकडून उत्पादन ककमतीपेक्षा दहापट अशधक ककमत 
आकारली जात असणे, वैधमापन शास्त्र शवभागाने मंुबईतील आठ मोठया रुग्णालयांवर टाकलेल्या छापयातून धक्कादायक वाथतव माहे फेबु्रवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान उघडकीस येणे, दपुपट एमआरपी ककमती आकारलेले थटेंट, कॅिेटर, बलून शडव्हाइस या ह्दयशस्त्रशक्रयांमध्ये वापरण्यात येणा-या 
सामुग्रीचा रुग्णालयांकडून तसेच उत्पादक साखळीकडून ही लूट सुरु असणे, सदरील प्रकार राज्यातील इतर  रुग्णालयांकडून सुरु असणे,  असहाय्य रुग्णांची 
बेसुमार लूट िांबशवण्याबाबत शासनाकडून होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, ह्दयशस्त्रशक्रयेच्या सामुग्रीच्या माध्यमातून गोरगरीब रुग्णांची लूट करणा-या संबंधीत 

अन्न आशण औषध 
प्रशासन 



   2 

रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करुन ह्दयशस्त्रशक्रयेची साधनसामुग्री रुग्णांना राथत भावात उपलब्ध करुन देण्याबाबत करावयाची कायववाही  व  याबाबत 
शासनाची प्रशतशक्रया. 

५ लातूर येिील (शज.लातूर) एम. आय. डी. सी. पशरसरातील शकती ऑईल शमल मधील वेथटेज सेटलेंट टँकची थवच्छता करण्यासाठी उतरलेल्या मजूरांपैकी ९ 
मजूरांचा शद.३० जानेवारी, २०१७ रोजी गुदमरुन झालेला मृत्यू, या घटनेमुळे तेिील पशरसरातील नागरीकांत पसरलेला तीव्र असंतोष, यासंदभात एम. आय. 
डी. सी. पोशलसात कंपनी शवरुध्द तक्रार दाखल करण्यात येणे, मृत्यूमूखी पडलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांनी अद्याप कोणत्याही थवरुपाची मदत कंपनीतफे 
करण्यात न येणे, यासंदभात चौकशी करुन कंपनी शवरुध्द कारवाई करुन मृत्यूमूखी पडलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांना मदत करण्याची होत असलेली 
मागणी, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व  प्रशतशक्रया. 

उद्योग 

६ ठाणे शजल्यातील शभवंडी तालुक्याच्या गोदामपट्टा भागातील दापोडा येिील अकरहत कंपाऊंडमधील देशिया पलाथटीक कंपनीतील मोती कारखान्याला शद. १९ 
फेबु्रवारी, २०१७ रोजी लागलेली शभषण आग, या आगीत कारखान्यातील ४ कामगारांचा झालेला ददैुवी मृत्यु, यात ३ मशहला कामगारांचा असलेला समावेश, 
याकारखान्यात १७ कामगार काम करीत असणे, या कारखान्यात मोती बनशवण्यासाठी रसायनांचा वापर करण्यात येणे, या रसायनांच्या साठ्यास आग 
लागल्याचे समजल्यानंतर कामगारांमध्ये पसरलेले घबराटीचे वातावरण, इतर कामगार कारखान्याच्या बाहेर पडत असताना ४ कामगारांचा होरपळून झालेला 
ददेुवी मृत्यू, कामगारांच्या सुरके्षची काळजी न घेणाऱ्या कंपनीच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्याची तसेच मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांना 
नुकसान भरपाई देण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रशतशक्रया. 

गृह 

७ पुणे शहर व शजल्याचा वेगाने होणारा शवकास शवचारात घेता पुणे शजल्यात आंतरराष्रीय शवमानतळ उभारण्याची असलेली शनतांत आवश्यकता, यासाठी 
गेल्या सुमारे दहा वषापूवीपासून राज्य शासनाकडून सुरु असलेली कायववाही, पुणे शजल्यात उद्योग व्यापार-व्यवसायाची मोठ्या प्रमाणात असलेली उलािाल, 
नवनवीन आंतरराष्रीय कंपन्या पुणे शजल्हयात प्रचंड प्रमाणात करीत असलेली गंुतवणूक, मात्र शवथतार शवकासात आंतरराष्रीय गंुतवणूकीसाठी आंतरराष्रीय 
शवमानतळाअभावी शनमाण झालेली मोठी अडचण, शवकासावर होत असलेला मोठया प्रमाणातील शवपरीत पशरणाम, पुणे शजल्हयात जाथतीत जाथत 
आंतरराष्रीय गंुतवणूक व्हावी व शजल्हयातील व जवळपासच्या भागातील शवकास साधता यावा, यासाठी आंतरराष्रीय शवमानतळ तातडीने उभारण्याची 
गरज, यासाठी राज्य शासनाने पुणे शजल्यातील पुरंदर येिे माहे सपटेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान अठराशे हेक्टर जागा उपलब्ध करण्याचा घेतलेला शनणवय, 
मात्र पुिील कायववाहीस होत असलेला शवलंब, याप्रकरणी तातडीने कायववाही करण्याची गरज व यावर शासनाची प्रशतशक्रया. 

सामान्य प्रशासन 

८ राज्यातील मुलांना सदृि व समृद्ध बनशवण्याच्या द्रषु् टीकोनातून शाळेतील मुलांना मध्यान्हाय शालेय पोषण आहार योजना राबशवण्यात येत असणे, यामुळे 
समाजात आनंदाचे वातावरण असणे, शालेय पोषण आहार योजना शह त्या संबंशधत शाळेकडून कायवस्न्वत करण्यात येत असणे, सदर यंत्रणा कायवस्न्वत करीत 
असताना त्या शाळेतील सवव शशक्षकांना यावरती लक्ष कें शद्रत करावे लागत असणे, शालेय पोषण आहार योजना कायवस्न्वत करण्याचे काम शाळेतील एका 
शशक्षकाकडे देण्यात येत असणे, त्या संबंशधत शशक्षकाला आपला अध्यापनाचा वेळ सोडून त्या योजनेकडे संपूणव लक्ष द्यावे लागत असणे, शालेय पोषण 

शालेय शशक्षण 
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आहार संबशधत आठवाड्यातून दोन वेळा शमकटगचे आयोजन करण्यात येत असणे, त्यामुळे त्या शशक्षकाचे त्यांच्या शवषयाकडे दलुवक्ष होत असणे, या सवांचा 
पशरणाम अध्यापन प्रशक्रयेवर होत असणे, शालेय पोषण आहारासाठी शमळत असलेले मानधन गेल्या दोन तीन मशहन्यापासून शदले गेलेले नसणे, तसेच शालेय 
पोषण आहार योजना शशजवणारे मदतनीस यांचेही मानधन वेळेवर शमळत नाही त्यामुळे त्यांनाही आर्किक समथयेला तोंड द्यावे लागत असणे, शालेय पोषण 
आहाराच्या शवशवध तक्रारी समोर येणे, यातून शाळेवरील मुख्याध्यापक, शशक्षक यांच्यावर कोणतेही कारण नसताना गंभीर गुन्हे नोंद होणे, यातून शशक्षकांना 
प्रचंड अशा मानशसक तणावाला सामोरे जावे लागत असणे, शालेय पोषण आहार योजना हवाबंद डब्यातून ग्रामीण भागातील मुलांना पुरशवणे बाबत 
शासनाकडे वारंवार मागणी करण्यात येत असणे, शालेय पोषण आहार योजना थवतंत्र यंत्रणेमाफव त राबशवणेबाबत शासनाने करावयाचे प्रयत्न व शासनाची 
भूशमका. 

९ महाराष्र राज्यात मनोरूग्णालयाच्या रूग्णांसाठी ठाणे, नागपूर आशण रत्नाशगरी येिे शासशकय रूग्णालय आहेत. या रूग्णालयात वेडसर प्रवृत्तीने व मनोरूग्ण 
असलेल्या व्यक्तींवर उपचाराची सोय आहे. परंतू मनोरूग्ण बरे झाल्यावर कोनीही त्यांना घरे नेण्यास तयार नसणे, यामुळे रूग्णांच्या पुनववसनासाठी नागपूर 
येिे सुदामा शमत्र योजनेला मंजुरी देउनही व शनधी मंजूर होवूनही काम िंड बसत्यात असणे, या ४ ही रूग्णालयाची एकंदर पशरथिीती सारखीच आहे. 
प्रशासनाचा या रूग्णालयातील कमवचारी तिा अशधकारी यांच्यावर कुठलाही वचप नसल्याने मनमानी कारभार सुरू असणे, अशातच नागपूर येिील 
मनोरूग्णालयात दैनंशदत कामाच्या वेळात शासशकय तिा रूग्णालयातील कमवचारी/अशधकारी हे काम सोडुन शासशकय जागेवर रूग्णालयात जुगार खेळतांना 
सापडणे, यात दररोज लाखोचा जुगार होणे, रूग्णालयात रूग्णांच्या नातेवाईकांना प्रवेश न देणे, या शवपरीत असामाशजक तत्वांना प्रवेश देणे, रूग्णांच्या 
देखभालीकडे दलुवक्ष करणे, त्यांचा छळ करणे, जुगार खेळतांना कमवचारी पकडले असतांनाही त्यांच्यावर कायववाही न होणे, दैशनक वृत्तपत्रात जुगार खेळतांनाचे 
छायाशचत्र प्रशसद्ध होणे, यामुळे नागशरकांमध्ये या रूग्णालयाशवषयी सभ्रम शनमाण होणे या अशतमहत्वाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे होत असलेले दलुवक्ष यावर 
शासनाची कायववाही व शासनाची प्रशतशक्रया. 

साववजशनक आरोग् य 
व कुटंुब कल् याण 

१० नागपूर येिील शमहान सेझ प्रकल्पाबाहेरील सुमारे २३० एकर के्षत्रातील जशमन रामदेव बाबा यांच्या पतंजली समूहाला २५ लाख रुपये प्रशत एकर या नाममात्र 
दराने देण्याचा घेण्यात आलेला शनणवय, शमहानमधील जशमनी उद्योजकांना देण्याच्या सध्याच्या शनकषातील काही शनकष बदलून सदर जमीन देण्यात आलेली 
असणे, शमहानमधील रामेदव बाबांच्या पतंजली फूड व हबवल पाकव चे सदर जागेवर मा. कें द्रीय भूपृष्ठ मंत्री यांच्या उपस्थितीत व मा. मुख्यमंत्री यांच्या हथते 
शदनांक १० सपटेंबर,२०१६ रोजी अिवा त्यासुमारास संपन्न झालेले भूमीपूजन, शमहान प्रकल्पाच्या बाहेरील जशमनीचा दर १ कोटी १६ लाख ३२ हजार प्रती 
एकर असा असणे, त्यामुळे २३० एकर जशमनीची ककमत सुमारे २६७ कोटी ५३ लाख ६० हजार एविी असणे, असे असताना रामदेव बाबा यांच्या पतंजली 
समूहाला सवलतीच्या दराने म्हणजेच २५ लाख रुपये प्रती एकर या सवलतीच्या दराने जशमन देण्यात आल्यामुळे शासनाचे सुमारे २०९ कोटी रुपयांचे झालेले 
नुकसान, सदर नुकसान कसे भरुन कािण्यात येणार याचा शवचार झालेला नसणे, यात राज्याचे शहत कशाप्रकारे अपेशक्षत आहे ते शकती कालावधीत पूणव 
करण्यात येणार आहे, हे थपष्ट झालेले नसणे, शद.१० सपटेंबर,२०१६ रोजी सदर जमीन देण्यात आलेली असणे, शासनाच्या अटीनुसार सहा मशहन्यात कामाला 
सुरुवात करुन १८ मशहन्यात उत्पादन सुरु होणे आवश्यक असणे, मात्र त्यादृष्टीनेही कायववाही होत नसल्याचे शदसून येणे, यात राज्याचे अशहत असल्याचे 
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शदसून येत असणे, त्यामुळे शासनाने या सवव बाबी थपष्ट करण्याची व सदरच्या शनयमबाहय कृतीमुळे याबाबत फेरशवचार करण्याची शनतांत गरज व यावर 
शासनाची प्रशतशक्रया. 

११ नवी मंुबई शहर हे माशहती व तंत्रज्ञानाचे आधुशनक शहर अशी ओळख शनमाण होत असताना या शहरात लॉकजग व बोडींगचे थतोम माजले असून प्रत्येक 
शवभागात टपपया टपपयावर असलेल्या लॉकजग मध्ये शदवसािवळया देहशवक्रीचा व्यवसाय चालत असल्याचे माहे शडसेंबर, २०१६ च्या शेवटच्या सपताहात 
उघडकीस येणे, पशरमंडळ एकच्या उपआयुक्त कायालयाभोवतीच मोठ्या संख्येने लॉकजग चालशवले जात असणे, मात्र त्यावर कारवाई संबंशधत प्रशासनाचे 
होत असलेले दलुवक्ष, तसेच काही गावे लॉकजगची कें द्र कबद ू म्हणून बदनाम होत असणे, त्यामध्ये जुहूगाव, नेरुळ, सी.बी.डी., शशरवणे, तुभे, शदघा व 
एम.आय.डी.सी. इत्यादी शठकाणाचा समावेश असणे, यामुळे नवी मंुबई शहरात अनैशतक घटना व गुन्हेगारी प्रवृत्तीमध्ये वाि झालेली असणे, यावर प्रशतबंध 
घालणेबाबत थिाशनक रशहवाशी व लोकप्रशतशनधीकडून वारंवार होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची उपाययोजना 
व  प्रशतशक्रया. 

गृह 

१२ खंबाटा एस्व्हएशन कंपनीच्या सुमारे २७०० कामगारांची सुमारे १०० कोटी रुपयांची िकीत असलेली पगार व इतर देणी, त्यामुळे सदर कंपनीच्या कामगारांवर 
ओिवलेली बेकारीची व उपासमारीची आपत्ती, याबाबत चचा करुन शनणवय घेण्यासाठी मा. कामगार मंत्री यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात संबंशधतांची 
आयोशजत केलेली बैठक, सदर बैठकीतील चचेनुसार पुिील कायववाही करण्यास होणारा अक्षम्य शवलंब, कामगारांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे व नैराश्याचे 
वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने कायववाही करण्याची गरज, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाची कायववाही. 

कामगार 

१३ राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या मागणीसह शवशवध मागण्यांसाठी राज्यभर मूक मोचे शनघालेले असणे, शडसेंबर, २०१६ मध्येही 
नागपूर येिेही शवधान मंडळावर मराठा, कुणबी क्रांती मूक मोचाचे आयोजन केलेले असणे,  या मोचासाठी राज्यभरातून लाखो मराठा समाज बांधवांनी 
सहभाग घेतलेला असणे,  संपूणव राज्यात संवेदनशील बनलेल्या आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहात चचा होऊनही समाज बांधवांचे समाधान झालेले 
नसणे,  सरकारच्या वतीने शदलेल्या उत्तरात आरक्षण व इतर मागण्यांबाबत कोणताही ठोस शनणवय घेतलेला नसणे, त्यामुळे समाजात शनमाण झालेला असंतोष, 
राज्याच्या प्रमुखांना हदगांव आशण धमाबाद येिील प्रचार सभेत या असंतोषाचा सामना करावा लागणे, मा. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुरु असलेल्या 
याशचकेत शासनाकडून दर सुनावणीत वेगवेगळ्या भूशमका घेण्यात आल्याने सुनावणी प्रलंशबत पडणे, शांततेच्या मागाने आंदोलन करुनही सरकार आपल्या 
मागण्यांकडे करीत असलेल्या दलुवक्षामुळे समाजात शनमाण झालेला तीव्र असंतोष व नाराजीचे वातावरण, याबाबत तातडीने शनणवय जाहीर करण्याची 
आवश्यकता याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व शासनाची प्रशतशक्रया. 

सामाशजक न् याय 

१४ मंुबईतील अरबी समुद्रात जागशतक दजाच्या भव्य शशवथमारकाचे मा.पंतप्रधान यांच्या हथते भुमीपुजन करण्यात येणे, अरबी समुद्रातील शशवथमारकाला 
मस्च्छमार बांधवांनी शवरोध दशवशवला असणे, सदरील मस्च्छमार बांधवांचा शवरोध दडपशवण्याचा होत असलेला प्रयत्न,  शशवथमारकाला मस्च्छमार बांधवांनी 
शवरोध का दशवशवला चौकशी करण्यात न येणे, मासेमारीवर पशरणाम होण्याच्या शभतीने अरबी समुद्रात उभारल्या जाणा-या शशव थमारकाला मस्च्छमार संघटना 
तसेच सागरी जैवेशवध्य बाशधत होणार असल्याने पयावरणवादीने शवरोध दशवशवल्याने शशवथमारक उभारण्यात येणारे प्रकल्पाचा मुद्दा हशरत लवादाकडे 
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पाठशवण्यात येणे, हशरत लवादाची परवानगी प्रलंशबत असणे, थमारकाच आराखडयाचे काम मागी लावल्याचा राज्य सरकारने गाजावाजा केला असला तरी 
प्रत्यक्षात सदरील प्रकल्प रखडल्याने शकती शदवसात पुणव करण्यात येणार आहे याबाबत जनमानसात प्रश्न असणे,  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या थमारकाचे 
भूमीपुजन इंद ूशमलमध्ये दोन वषापूवी झाले पण प्रत्यक्षात शतिे कसलेही काम सुरु झाले नसल्याने शशवाजी महाराजांचे थमारक हाेेईल का नाही अशी महाराष्र 
जनतेची शनमाण झालेली भावना शशवथमारकाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ३६०० कोटी खचाची तरतूदी शासनाकडून कोणती थपष्टता व्यक्त करण्यात न 
येणे, जनमानसात शशवथमारक उभारण्याबाबत शाकं्षकता व्यक्त होत असल्याने शशवथमारक उभारण्याबाबत शासनथतरावरुन तातडीने करावयाची कायववाही 
व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

१५ बृहन्मंुबई महानगरपाशलकेत रथत्यांच्या कामांमध्ये सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी 
सशमतीने माहे जानेवारी, २०१७ च्या पशहल्या आठवडयाच्या सुमारास पशहल्या फेरीचा सादर केलेला अहवाल, त्यात रथत्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात 
अशनयशमतता होऊन सुमारे ३५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झालेला असल्याचे नमूद केलेले असणे, आणखी २०० रथत्यांच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे 
उघडकीस आलेले असणे, तसेच बृहन्मंुबई महानगरपाशलकेत सन २०१२ ते २०१६ या कालावधीच्या सुमारास कचरा वाहून नेण्याच्या कामात सुमारे ९०० 
कोटी रुपयांचा घोटाळा झालेला असल्याचे माहे शडसेंबर, २०१६ च्या पशहल्या आठवडयाच्या सुमारास उघडकीस आलेले असणे, याबाबतच्या चौकशीकडे 
होत असलेला शवलंब, त्याचप्रमाणे बृहन्मंुबई महानगरपाशलकेच्या नालेसफाईच्या कामात झालेल्या सुमारे २८० कोटी रुपयांच्या झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
राजीव कुकनूर सशमतीचा अहवाल माहे शडसेंबर, २०१६ च्या पशहल्या आठवड्याच्या सुमारास महापाशलका आयुक्तांना सादर करण्यात आलेला असणे, या 
कोटयावधी रुपयांच्या घोटाळयाप्रकरणी कारवाई करण्याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाची कारवाई. 

नगर शवकास 

१६ नवी मंुबई आंतरराष्रीय शवमानतळ हा जागशतक सवात मोठा ग्रीनफील्ड शवमानतळ होणार असणे, नवी मंुबईतील प्रलंशबत आंतरराष्रीय शवमानतळ उभारणीचे 
काम जीव्हीके ही कंपनी मंुबई आंतरराष्रीय शवमानतळ (शमआल) यांच्या भागीदारीतून २०१९ पयंत पूणव करण्यात येणार असणे, या शवमानतळ प्रकल्पाला 
पयावरण शवषयक मान्यता घेण्याबाबत, प्रकल्पग्रथतांचे पुनववसन, जशमनीचा भराव ही कामे पुणव होण्यास शवलंब या कारणाथतव सदरील कंपनीने माघार 
घेतल्याचे पुिे आले होते,  प्रथताशवत नवी मंुबई आंतरराष्रीय शवमानतळ हा जागशतक सवात मोठा ग्रीनफील्ड शवमानतळ होणार असणे, मंुबई आंतरराष्रीय 
शवमानतळावरील हवाई वाहतूकीचा ताण कमी करण्यासाठी याची शनर्कमतीची आवश्यकता असणे, मंुबई आंतरराष्रीय  शवमानतळाची प्रशतवषव प्रवासी क्षमता 
४० दशलक्ष पयंत वािण्याची शक्यता असणे, सन २०१३ वषात या के्षत्रातील वाहतुक क्षमता १०० दशलक्ष प्रवासी प्रशतवषव एविी होणार असणे, त्यामुळे ६० 
दशलक्ष क्षमतेच्या नवी मंुबई शवमानतळाची गरज शनमाण  झाली असणे, नवी मंुबई येिे शवमानतळ झाल्यास रोजगार आशण व्यवसायाच्या अनेक संधी 
उपलब्ध होणार असणे, राज्यशासनाने सदरील प्रथताशवत आंतरराष्रीय शवमानतळ उभारण्याबाबत येणा-या अडचणी दरु करुन प्रकल्पाचे कामे लवकरात 
लवकर सुरु करण्याबाबत तातडीने करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

नगर शवकास 

१७ मंुबई, पुणे, नागपूर इत्यादी शहरातील वाहतूकीची समथया सोडशवण्यासाठी अनेक मेरो प्रकल्पांना देण्यात आलेली मान्यता, त्यापैकी काही मेरो प्रकल्पांचे 
मा. पंतप्रधानांच्या हथते शदनांक २४ शडसेंबर, २०१६ रोजी संपन्न झालेले भूशमपूजन, मात्र या प्रकल्पांच्या कामांसाठी लागणारा शनधी, प्रकल्पांची कामे सुरु 

इतर कोणत्याही 
मंत्रयांना शववशक्षतपणे 
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करण्याचा व त्यांच्या पूणवत्वाचा कालावधी, आराखडे याबाबत संशदग्धता शदसून येणे, पुणे मेरो प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आल्यानंतर व मा. पंतप्रधानांच्या 
हथते त्याचे भूमीपूजन झाल्यानंतर राष्रीय हशरत न्यायाशधकरणाने कामांना शदलेली थिशगती, इतर काही प्रकल्पांबाबतही शासकीय यंत्रणांकडून घेण्यात येत 
असलेले आके्षप, यातून प्रशासकीय यंत्रणांकडून झालेला शनष्काळजीपणा, असे आके्षप शनमाण झाल्यास प्रकल्पांच्या कामांमध्ये अडिळा शनमाण होण्याची 
असलेली शक्यता, त्यामुळे याबाबत त्वरीत आिावा घेऊन सवव प्रकल्पांमध्ये काही तु्रटी असल्यास त्या दरू करण्याची आवश्यकता, प्रकल्पशनहाय लागणारा 
शनधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार, प्रकल्पांचे आराखडे, कामाचा कालावधी इत्यादी बाबींची थपष्टता करण्याची गरज व यावर शासनाची प्रशतशक्रया. 

नेमून न शदलेले 
शवषय 

१८ पालघर शजल्हयासह राज्यातील १६ आशदवासीबहुल शजल्हयात बालमृत्यूच्या प्रमाणात दपुपट वाि झाल्याची माशहती उजेडात येणे, मोखाडा येिील घटनेनंतर 
मा.आशदवासी मंत्री महोदयांच्या वादग्रथत शवधानानंतर कुपोशषत बालके तसेच मातांच्या योजनांचा अंमलबजावणीमधील गंभीर तफावती उघडकीस येणे, 
आशदवासी लोकसंख्येशनहाय अिवसंकल्पात नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असणे आवश्यक असताना आशदवासींच्या अनेक योजना आशदवासी 
बांधवांपयंत पोहोचत नसणे, आशदवासी तसेच आश्रमशाळांमधील लाखो मुलांसाठीच्या योजनेंचे खरे लाभािींना लाभ शमळत नसून भ्रष्टाचारामुळे कंत्राटदार 
इतर अशधका-यांना लाभािींना लाभ शमळत असणे, आशदवासी शजल्हयात प्रािशमक आरोग्य कें द्रावर डॉक्टर आहेत तर औषधे नाहीत आशण औषधे आहेत 
तर डॉक्टर बेपत्ता असल्याचे शचत्र समोर येणे, आशदवासी भागात काम करणारे आयुवेशदक डॉक्टर हे ख-या अिाने सेवेचा कणा असताना कमी वेतनात 
हंगामी म्हणून काम करीत असणे, त्यांना सेवे समावून घेण्याबाबत शासन शवलंब करीत असणे, एमबीबीएस डॉक्टर आशदवासी भागात काम करण्यास तयार 
नसणे, आशदवासी, मशहला व बालशवकास, आरोग्य शवभागांच्या कोणताही समन्वय नसल्याने शतन्ही शवभागाचे सशचव एकशत्रपणे काम करत नसल्यामुळे 
आशदवासींच्या शवकासापासून ते गभववती मातांना पोषण आहार शमळण्यापयंत योजना प्रभावीपणे राबशवण्यात येत नसणे, राज्यशासनाकडून आशदवासी 
शजल्हयात कुपोषणामुळे वाित्या बालमृत्यू रोखण्यास येत असलेले अपयश त्यामुळे जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असंतोष शनमाण होणे, राज्यशासनाने 
आशदवासी शजल्हयात कुपोषणामुळे बालमृत्यू रोखण्यासाठी कुपोषण टाथक फोसव उभारण्याबाबत  तातडीने कायववाही करण्याची आवश्यकता व याबाबत 
राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 

१९ राज्यशासनाने महत्वाकांक्षी थमाटव शसटी शहरांच्या शतसऱ्या यादीत ठाणे आशण कल्याण-डोंशबवली शहरांचा समावेश करण्यात येणे,  राज्यशासनाने केलेल्या 
थमाटव शसटी शहरांच्या प्रकल्पांच्या शवकासाच्या केलेल्या घोषणांनुसार सदरील प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झालेली नसणे, थमाटव शसटी उभारणा-या 
कामांना गती न शमळण्याबाबत शासनाकडून कुठेलेली थपष्ट व्यक्त होत नसणे, थमाटव शसटीत शनवड झालेल्या कल्याण-डोंशबवलीत पाच वषात दोन हजार 
३२ कोटीची शवकासकामे केली जाणार असून राज्यातील थमाटव शसटीसाठी अमेशरकेतील जगप्रशसध्द ओरॅकेल कंपनीशी सामंजथय करार केला जाणार असणे, 
कल्याण-डोंशबवली शहरात थमाटव शसटीच्या माध्यमातून कल्याण-डोंशबवलीमधील मोठी संख्या असलेल्या जुन्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्कवकास करण्याची 
गरज असणे, आधारवाडी डंस्म्पग ग्राऊंड प्रश्न तीव्र असून कल्याण-डोंशबवली रेल्वे थिानकांची वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, रथते सुधारणा, जल-
मल:शनथसारण, कचरा प्रकल्प, मोठया रथत्यांची झालेली दरुदशी वािती वाहतूक कोंडी, कंपनीच्या प्रदषुणांमुळे नागशरकांचे आरोग्य धोक्यात येणे, झोपडपट्टी 

नगर शवकास 
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सुधारणा, आपत्ती व्यवथिापनेचा प्रश्न, प्रदषुण शनमूवलन आदी अनेक प्रश्न थमाटव शसटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून तातडीने सोडशवण्याची आवश्यकता, 
राज्यशासनातफे कल्याण-डोंशबवली येिे थमाटव शसटी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाची तातडीने करावयाची कायववाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

२० मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेनसाठी सुमारे ९८ हजार कोटी रुपयांचा खचव येणार असून राज्याला २४ हजार कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागणार असणे, 
मंुबई-अहमदाबाद महत्वाकांक्षी बुलेट रेनसाठी  मुख्य थिानक म्हणून वांदे्र-कुला संकुलातील ४० हजार चौरस मीटर जागा देण्याचे राज्यशासनाने शनस्श्चत 
केले असणे,  सदरील महत्वाकांक्षी बुलेट रेन प्रकल्पात राज्यात बुलेट रेनचे के्षत्र ३३ टक्के असून ७७ टक्के गुजरातमध्ये असल्याने गुजरात राज्याला 
सवाशधक लाभ होणार असल्याने  समान खचव उभारण्याबाबत राज्यातनू होत असलेला शवरोध, याकरीता मंुबई-नागपूर बुलेट रेनसाठी कें द्र सरकार मान्यता 
द्यावी अशी राज्य शासनाने करण्यात आलेली मागणी, मंुबई-अहमदाबात बुलेट रेन प्रकल्पाचा आराखडा शनस्श्चत होत नसणे, या महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु 
होण्या आधी अनेक अडचणी येत असल्याने सदरील प्रकल्प पुणव होण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणे, जनमानसात सदरील प्रकल्प सुरु होणार की नाही याबाबत 
प्रश्न शनमाण होणे, त्यामुळे राज्यशासनाने मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्पाबाबत आपली भुशमका थपष्ट करुन याबाबत करावयाची कायववाही व याबाबत 
राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.   

नगर शवकास 

२१ मंुबई-नागपूर या समृध्दी हायवेत २७ गावांतील हजारो हेक्टर जमीन लॅण्ड पुकलग अंतगवत संपाशदत केला जाणार असणे, समृध्दी हायवेला शहापूर तालुक्यातील 
शेतक-यांनी तीव्र शवरोध केला असून  या शवरोधात थिापन झालेल्या संघषव सशमतीवर वनखात्याची जमीन मोजणीच्या कामात मज्जाव केल्याप्रकरणी 
पोशलसांनी या संघषव सशमतीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणे, समृध्दी हायवेत शेतक-यांचा शवरोध लक्षात घेता संघषव सशमतीबरोबर मा.मुख्यमंत्री सोबत  झालेल्या 
बैठकीत शेतक-यांना शवश्वासात घेऊनच या हायवेची शनर्कमती केली जाणार असल्याचे महाराष्र रथते शवकास महामंडळाच्या     अशधका-यांना सूचना करुनही 
या सुचनेला संबंशधत अशधकारी बगल देत असणे, मंुबई-नागपूर या समृध्दी हायवे प्रकरणातील पोशलस बळाचा वापर करुन शेतक-यांवर केलेल्या खोटया 
गुन्हे दाखल करीत असणे, समृध्दी महामागावरील शेतक-यांच्या बळजबरीने घेत असलेल्या जशमनीबाबत शेतक-यांमध्ये शासनाबाबत तीव्र असंतोष व 
शचडीची भावना शनमाण होणे, मंुबई-नागपूर या समृध्दी महामागाच्या प्रकल्पामध्ये शेतक-यांवर होत असलेल्या अन्यायबाबत तातडीने करावयाची कायववाही 
व  याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

 

२२ कें द्र शासनाने चलनबंदीचा शनणवय घेतल्यामुळे राज्यातील मुद्रांक शुल्कातून शमळणाऱ्या महसूली उत्पन्नात सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा फटका शासनाला 
बसलेला असणे, त्यामुळे राज्याच्या शवकासकामावर होत असलेला शवपरीत पशरणाम, जानेवारी २०१६ पयंत राज्याच्या मुद्रांक शूल्काचा महसूल १७ हजार 
१४४ कोटी रुपये असणे, आता या वषी जानेवारी २०१७ अखेर राज्याचा महसूल १६ हजार २५४ कोटी रुपये खाली घसरणे, याचा मोठा फटका बांधकाम 
व अन्य उद्योगांना बसला असून बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आलेला असणे, या चलनबंदीमुळे जागांच्या व घरांच्या ककमतीतही घट होऊन घरखरेदीचे 
व्यवहार मंदावले असणे, मुद्रांक शूल्क हा राज्य शासनाच्या महसूलाचा आशण उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असून चलनबंदीमुळे हा स्त्रोत ५० शदवस बंद राहील्यामुळे 
व अद्यापही हे व्यवहार गतीमान न झाल्यामुळे राज्याच्या मुद्रांक शूल्क महसूलात प्रचंड प्रमाणात घट होणे, यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची शनतांत 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व शासनाची प्रशतशक्रया. 

महसूल 
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२३ कल्याण-डोंशबवली महानगरपाशलकेतून २७ गावे वगळण्याबाबत राज्य शासनाने कोकण शवभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यास सांशगतले असल्याचे 
माहे जाने.२०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, कोकण शवभाग आयुक्तांनी २७ गावे महापाशलकेतून वगळण्यात यावी अशी शशफारस शासनाला केलेली असणे, 
डोंशबवलीलगत असलेल्या २७ गावांची थवतंत्र नगर पशरषद करण्यात येईल असे आश्वासन शनवडणूकीच्या काळात मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी २७ गावांतील 
रशहवाशांना देण्यात येणे, या आश्वासनाला एक वषव पूणव होत असून अद्याप याशवषयी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने २७ गावांतील नागशरक 
शासनावर नाराज असणे, यासंदभात शडसेंबर-२०१६ च्या शहवाळी अशधवेशनात थिाशनक लोकप्रशतशनधी यांनी प्रश्न शवचारला असता या प्रश्नाला उत्तर देताना 
नगरशवकास राज्यमंत्री महोदयांनी कायदेशीर प्रशक्रया पूणव झाल्यानंतर नोटीकेशन कािून त्यावर हरकती व सूचना मागशवण्यात येऊन त्याप्रमाणे शनणवय घेण्यात 
येईल असे आश्वासन देण्यात येणे, कल्याण-डोंशबवली महापाशलकेतून २७ गावे वगळण्याबाबत राज्य सरकारने कोकण शवभागीय आयुक्तांना अहवाल 
सादर करण्यास सांगणे, त्यानुसार कोकण शवभाग आयुक्तांनी महापाशलकेतून वगण्यात यावी अशी शशफारस केली असून राज्य शासनाकडे सदरील प्रश्न 
प्रलंशबत असणे, शासन या संदभात शनणवय घेण्यास टाळाटाळ करीत असणे,  या गावांमधील दैनंशदन कामकाजाची घडी महापाशलकेस नीट बसवता आलेली 
नसणे, मालमत्ता कराच्या शबलावरुन रशहवाशांमध्ये संभ्रम असणे, मालमत्ता कराचा शबलांचा भरणा ग्रामीण भागातील रशहवाशी तयार नसणे,  डोंशबवली-
कल्याण महापाशलकेत समावेश केलेल्या २७ गावांना आवश्यकते महापाशलकेकडून सोयीसुशवधा शमळत नसल्याने थवतंत्र नगर पशरषद करण्याची मागणीला 
जोर पकड असणे, शासनाकडून आश्वासन शमळून त्यांची अंमलबजावणी करण्यास शवलंब लावीत असल्याने राज्यशासनाच्या शवरोधात २७ गावातील 
रशहवांशाने आक्रमकतेचा पशवत्रा घेऊन रथता रोको, उपोषणाचा घेण्यात आलेला शनणवय, राज्यशासनाने डोंशबवली लगत असलेल्या २७ गावांना थवतंत्र 
नगरपशरषदेचा दजा देण्याबाबत तातडीने  कायववाही करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

नगर शवकास 

२४ मंुबईतील आरे कॉलनीत मंुबई मेरो-थ्री च्या कार डेपोचा एकमेव प्रकल्प उभा राहणार असणे, सदरील कार डोपो उभारणा-या मंुबई मेरो रेल कॉपोरेशनने 
डेपोबरोबरच त्याच जागेवर टोलेजंग शनवासी टॉवसव आशण व्यावसाशयक संकुले उभी करण्यासाठी  राज्य सरकारकडे ३ एफएसआयची मागणी करण्यात 
येणे, मंुबई मेरो रेल कॉपोरेशनने तीन एफएसआयची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यावर हरकती आशण सुचना मागशवण्यात येणे, आरेचा भूखंड 
शबल्डरांच्या घशात घालून मंुबईकरांचा एकमेव ऑस्क्सजन म्हणून ओळखलेल्या जागेवरच डाका टाकण्याचा मेरो रेल कॉपोरेशनचा डाव असल्याचे उघड 
होणे, राज्य सरकारने मंुबई मेरो रेल कापोरेशन ची तीन एफएसआयची मागणी मागणी मंजूर झाल्यास शबल्डरांचा त्याचा फायदा होणार असल्याने शासनाच्या 
या शनणवयाबाबत जनमानसात पसरलेला तीव्र असंतोष व शचडीची भावना, राज्यशासनाने आरेचा भूखंड शबल्डरांच्या घासात घालू नये याबाबत तातडीने 
करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

नगर शवकास 

२५ राज्यात यावेळी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणे, तुरीचा हमीभाव ५ हजार ५० रुपये असताना शेतकऱ्यांना ४ हजार १०० रुपये प्रशत क्क्वटलने तुर 
शवकावी लागत असणे, हमी भावापेक्षा कमी भावाने तुरीची शवशक्रकरावी लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्किक नुकसान, याचा मोठा फटका 
राज्यात  शजल्यातील शेतकऱ्यांना बसत असून राज्यात  बाजारपेठेत दररोज तुरीची आवक वाित असून शेतकऱ्यांना दोन-दोन शदवस शासशकय खरेदी 
कें द्रावर िांबून सूध्दा शेतकऱ्यांकडून तुर खरेदी करण्याऐवजी खाजगी व्यापाऱ्यांकडून तुर खरेदी करण्यात येत असणे, यामुळे तेिील शेतकऱ्यांत पसरलेला 

कृषी 



   9 

तीव्र असंतोष, हमी भावानूसार शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्याबाबत व खाजगी व्यापाऱ्यांकडून तूर खरेदी न करता शेतकऱ्यांकडूनच आधी तूर खरेदी 
करण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रशतशक्रया. 

२६  
मंुबईसह राज्यात शकमान सात हजार बेकायदा पॅिलॅब असून त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका शनमाण होत आहे हे सरकारच्या वारंवार शनदशवनास आणूनही 
बोगस पॅिलॅबवर कोणती कारवाई करण्यात न येणे, प्रत्येक लॅबमध्य पॅिॉलॉशजथटची शनयुक्ती करणे कायद्याने बंधनकारक असणे, परंतू राज्यात अनेक 
शठकाणी केवळ शडपलॉमाधरक टेस्क्नशशयनची शनयुक्ती करुन पॅिॉलॉजी लॅब सुरु असणे, अनेक लॅबमध्ये टेस्क्नशशयनच वैद्यशकय चाचण्यांचे अहवाल तयार 
करुन त्यावर पॅिॉलॉशजथटच्या सहया करीत असणे,राज्यात अशा शकमान सात हजार पॅिॉलॉजी लॅब असल्याची तक्रार महाराष्र असोशसएशन ऑफ पॅ्रस्क्टकसग 
पॅिॉलॉशजथट ऍ़ड मायक्रोबायलॉशजथट संघटनेकडे असणे, मान्यताप्रापत पॅिॉलॉजीथटची शनयुक्ती न करता केवळ टेस्क्नशशयनच्या जोरावर पॅिलॅब चालवण्यास 
बंद घालणारे पत्रक राज्य सरकारने २४ मे २०१६ रोजी जारी केले परंतू दोन शदवसांनी सरकारनेच या पत्रकाला स्थिशगती देण्यात येणे, राज्य शासनाने बेकायदा 
लॅबपॅिला शदलेल्या अभयामुळे सववसामान्य जनमानसात पसरलेला तीव्र असंतोष व शचडीची भावना, राज्यशासनाने राज्यात सुरु असलेल्या बेकायदा 
लॅबपॅिवर बंदी घालण्यासाठी तातडीने करावयाची कायववाही व याबाबत राज्य शासनाची प्रशतशक्रया.  

वैद्यकीय शशक्षण 

२७ मंुबईत वरळी, नायगाव, शडलाईल रोड आशण शशवडी या पशरसरात बीडीडी चाळी असणे, शब्रटीशांनी १९२० मध्ये या चाळींचे बांधकाम केले असणे, मंुबईतील 
सवात जुन्या असलेल्या बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलमेंट शडपाटवमेंट) चाळी सध्या पुनववसनाच्या प्रशतके्षत असणे, बीडीडी चाळी अनेक कुटंूब वषानुवषे राहत असणे, 
बीडीडी चाळीमध्ये सांडपाणी समथया, अनेक चाळींच्या आतील भागात कभतीचे, छपपरांची दरुावथिा झालेली असणे, शपण्याच्या पाण्याची समथया अश्या 
अनेक अडचणीला रशहवाशांनी तोंड द्यावे लागत असणे, बीडीडी चाळीवासीयांना पुनववसनामध्ये ४०० चौरस फुटावरून िेट ५०० चौरस फुटाची घरे उपलब्ध 
करुन देण्याचा शासनाने शनणवय शासनाने घेतल्याचे माहे सपटेंबर-२०१६ च्यासुमारास उजेडात येणे, या शनणवयाबाबत रशहवाशी नाखूश असून रशहवाशांना ५७५ 
चौरस फुटाची घरे हवी असणे, तसेच नवी सुधाशरत शनयमावली लागू करुन चाळीवासीयांच्या संमतीची अट कािून टाकण्यात आल्याबद्दल बीडीडी चाळीतील 
रशहवाशांकडून नाराजी व्यक्त करणे, बीडीडी चाळीच्या पुनववसनाबाबत जे शगरणी कामगारांच्या घरांचे झाले तेच बीडीडी चाळीवासीयांबाबत होण्याची शभती 
व्यक्त करण्यात येणे,  शासनाने वरळी, नायगाव,शडलाइल रोड आशण शशवडी या पशरसरातील बीडीडी चाळींच्या पुनववसनाचा प्रश्न तातडीने सोडशवण्याबाबत 
करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.   

गृहशनमाण 

२८ राज्यात सते्तवर येण्यापुवी राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न प्रलंशबत 
असणे, धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसणे, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत मागील दीड वषापासून राज्य सरकार वेळकािूपणाचे धोरण 
अवलंशबत असणे, राजमाता अशहल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती पाश्ववभुमीवर धनगर समाज आरक्षणाबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी आरक्षणाबाबत तातडीने 
शनणवय घेण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतू याबाबत शासनाकडून कोणती आश्वासनाची पुतवता करण्यात न आल्याने धनगर समाजाकडून 

सामाशजक न् याय 
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वारंवार होत असलेले धरणे, आंदोलने यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवथिेचा शनमाण झालेल प्रश्न, याकशरता राज्यशासनाने धनगर समाजाचा प्रलंशबत 
असलेला आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर  तातडीने सोडशवण्याबाबत करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

२९  मंुबईतील ५८ शगरण्यापैकी केवळ ३१ शगरण्यांच्या जशमनीवर २४ हजार ७०० घरे म्हाडाने बांधली असून त्यातील कवेळ १६ हजार ९०० घरे शगरणी 
कामगारांसाठी असल्याचा दावा म्हाडा करीत असले तरी याबाबत शगरणी कामगार संघटना समाधानी नसणे, शगरण्यांची एकूण शकती जागा आहे, त्यातील 
शकती शवकशसत करण्यात आल्या आहेत, शकती करण्यात येणार आहेत आशण शकती शगरणी कामगारांना घरे देण्यात येणार आहे याची नेमकी माशहती 
शासनाकडे उपलब्ध नसणे, शगरणी कामगारांच्या पुनववसनाच्या शकत्येक वषापासून रखडलेल्या मुदयाकडे शासन गंभीरपणे घेत नसणे, शगरणी कामगारांची 
संख्या १ लाख २८ हजार असून त्यापैकी प्रत्येकाला घरे देणे शक्य नाही आशण सदशनकांसाठी शनकष लावण्यची जबाबदारी म्हाडाची असल्याचे भूशमका राज्य 
सरकारने थपष्ट केली होती, सरकार आशण म्हाडा एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकण्याचा आशण आकडेवारी सांगण्यात टाळाटाळ करीत असणे, 
त्यामुळे शगरणी कामगारांच्या कुटंूशबयांमध्ये तसचे जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असंतोष व शचडीची भावना शनमाण होणत, शगरणी कामगारांच्या घरांचा 
प्रश्न तातडीने सोडशवण्याबाबत करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

गृहशनमाण 

३० मंुबई महापाशलकेने नशरमन पॉईट ते मालाड-मावेपयंत पस्श्चम बाजूस समुद्र शकनारपटटीलगत काही भागात भराव टाकून रथता बांधणे, काही भागात पूल व 
उन्नत मागव, काही भागात बोगदे यांचा समावेश असलेलया ३५.६० शक.मी.लांबीचा समुद्रशकनारी मुक्त मागव (कोथटल रोड) बांधण्याचा घेण्यात आलेला 
शनणवय, नशरमन पॉईट ते मालाड मावे पयंत समुद्र शकनारी रथता प्रकल्पासाठी तांशत्रक सल्ल्यासाठी शनयुक्त केलेल्या थटूप कन्सल्टंट या सल्लागार कंपनीने 
केलेली भूगभव तपासणी आतंरराष्रीय मान्यतेनुसार केलेली नसल्याने त्यामुळे पुन्हा एकदा भूगभव तपासणीसाठी सल्लागारांची शनवड करण्याची वेळ 
महापाशलकेवर आलेली वेळ, सदरील सल्लागार सशमतीवर महापाशलकेने केलेला कोटयावधी रुपयांचा खचव वाया जाणे, कोथटल रोड प्रकल्पामुळे मंुबईच्या 
समुद्र शकना-यावरील ऐशतहाशसक थिळांच्या सौदयाला बाधा येत असल्याचा आके्षप घेत हेशरटेज सशमतीने महापाशलकेचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प फेटाळण्यात 
येणे, मंुबई सागरी शकनारी रथत्यासाठी शवशवध परवानगींची आवश्यकता असून नौदलाच्यावतीने या शकनारी मागाला परवानगी प्रापत झालेली असलीतरी 
पयावरण आशण सीआरझेडची परवानगी अद्यापही शमळालेली नसणे, सदरील कोथटल रोड तयार होण्यापुवी करोडो रुपये सल्लागार कंपनीवर खचव करुनही 
कोथटल रोड प्रकल्प उभारण्याबाबत कायववाही होण्यास शवलंब होत असल्याने जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असंतोष शनमाण होणे, राज्याशासनाने सदरील 
महत्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर पुणव करण्याबाबत तातडीने  करावयाची कायववाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

नगर शवकास 

३१ मंुबईतील वांदे्र येिील लीलावती, मुलंूड येिील फोटीस, अंधेरीचे कोशकलाबेन अंबानी, परळचे ग्लोबल, पवईमधील शहरानंदानी आशण शगरगावातील सर 
एच.एन.रुग्णालय वैद्यकीय उपकारणांवरील छापील ककमतीपेक्षा अशधक ककमत रुग्णांकडून उकळून रुग्णांची शपळवणूक करीत असल्याची बाब उजेडात 
येणे, राज्यशासनाने जसलोक, ब्रीच कॅन्डी, बॉम्बे हॉस्थपटल, शललावती, हरशकसनदास, नानावटी, कहदजुा अशा अनेक खाजगी धमादाय हॉस्थपटलला ना 
माफक दरात जागा शदलेली असणे, त्याबदल्यात त्यांच्यावर घालण्यात आलेल्या अटीनुसार गशरब रुग्णांना सवलतीच्या दरात आरोग्य सुशवधा पुरशवण्याची 
त्यांच्यावर जबाबदारी असणे, सदरील धमादाय हॉस्थपटल बदल  वारंवार तक्रारी येऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात न येणे,   शनयमानुसार  सदर हॉस्थपटलांना 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 
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एकूण खाटांच्या ( बेडच्या)  २० टक्के बेड गशरब रुग्णांसाठी आरशक्षत ठेवणे, थवत दरात औषधे उपलब्ध करणे  बंधनकारक  असणे, परंतू सदर रुग्णालये 
शनयम तोडून कागदोपत्री  पुरावे न ठेवून आरशक्षत बेडची सुशवधा इतर रुग्णांना पुरशवत असणे, यामध्ये कागदोपत्री  खोटा शरपोटव करत असल्याने आिळून 
येणे. मा. मुख्यमंत्रयांनी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार रोखण्याच्या दृस्ष्टने रुग्णांच्या रेशन काडव तसेच दाशरद्ररेषेखाली  असल्याचा पुरावा ऑनलाईन तपासण्याचे 
सॉफटवेअर तयार करण्याचे संबंशधत सुचना शदल्या असणे, त्याच्याकडेही सदर रुग्णालयाने कानाडोळा करीत असणे, यामुळे शासन शनणवय जारी करुन 
देखील सदर रुग्णालयाचे शासनास दाद देत नसल्याचे आिळून आल्याने  राज्यातील रुग्णांमध्ये व जनमानसात पसरलेली शचडीची व असंतोषाची भावना, 
याकशरता राज्यशासनाने धमादाय रुग्णालयाकडून गशरब रुग्णांची होत असलेली फसवणूक रोखण्याबाबत व सदरील रुग्णालयाचा गैरव्यवहाराबाबत तातडीने 
करावयाची कायववाही  व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

३२ राज्यात दधु उत्पादक कंपन्या जवळपास खेडयांमधील शेतक-यांकडून दररोज दधू गोळा करतात मात्र ते ताजे दधु ग्राहकांकडे पोहचेपयंत त्याचं शवषात रुपांतर 
झालेले असते, दधुात शडटजंट पावडर, युशरया, थकीम्ड दधू पावडर, कॉथटीक सोडा, ग्लुकोज, पांिरा रंग, शरफाइंड तेल, मीठ, थटाचव असे शवशवध घटक 
समाशवष्ट करुन अनेक समाजकंटक िेट लोकांच्या जीवाशी खेळ खेळीत असणे, शडटजंट पावडर, मीठ व ग्लुकोजसारख्या घटकांमुळे दधुात दाटपणा येतो 
तर टाचवमुळे दधू नासण्यास प्रशतबंध होतो त्यामुळे सववसामान्य ग्राहकांना भेसळयुक्त दधू केवळ बघून ओळखता येत नसणे, पोलीस व अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या पिकाने वेळोवेळी छापे घातल्याने आतापयंत दधु भेसळीचे असे अनेक प्रकार उघडकीस आणले परंतू तरीही या प्रश्नी सरकारकडून ठोस 
कारवाई होत नसणे, दधु भेसळीचे प्रकार मंुबई व छोटया शहरामध्ये सरास सुरु असणे, भेसळयुक्त दधू पुरवणे म्हणजे ग्राहकांवर हळूहळू शवषप्रयोग 
केल्यासारखे प्रकार असणे, दधुात भेसळ करुन काही टोळयांचे समाजकंटक नागशरकांच्या शजवाशी खेळत असल्याने दधुात भेसळ करणा-या समाजकंटकांवर 
कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही   व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

अन्न आशण औषध 
प्रशासन 

३३ मंुबई शहरात २६ लाख ९५ हजार ४३५ वाहने रथत्यावर धावत असल्याची नोंद असणे, मंुबई तील वाहन नोंदणीत शदवसेंशदवस वाि होत असणे, वाित्या 
वाहनसंख्येवर शनयंत्रण नसल्याने  मंुबई शहराला वाहतूककोंडी आशण पाशकंगसारख्या  गंभीर समथयेला तोंड द्यावे लागत असणे, पाशकंगसाठी सरकारी, 
खासगी कायालयाबरोबरच सोसायटयांमध्येही जागा शशल्लक न राशहल्याने रथत्यावरील पाशकंगमध्ये प्रचंड वाि होत असणे, सन २०१५ मध्ये नो पाशकंग 
झोनमध्ये कारवाई केलेल्या वाहनांची संख्या जवळपास ७ लाख ११ हजार ११३ अशी असणे, कारवाई पाहता पाशकंगचा मुददा शकती महत्वाचा आहे ते शदसून 
येणे, पोशलसांकडून अनशधकृत पाशकंगवर सातत्याने कारवाई करुन पाशकंगची समथया जैसे िे पशरस्थितीत असणे, शदवसेंशदवस मंुबई ,उपनगर, ठाणे शहरातील 
पाशकंगच्या समथया जठील होत असल्याने वाहतुक कोंडीमुळे नागशरकांना त्रास सहन करावा लागत असणे, राज्यशासनाने मंुबई तील पाशकंग समथया 
सोडशवण्यासाठी धोरण आखून पाशकंग समथया सोडशवण्याकरीता  करावयाची कायववाही व या बाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

पशरवहन 

३४ नागपूर येिील सुपर थपेशालीटी हाेॅथपीटलची शनमाण झालेली दयशनय अवथिा, सदर हाेॅथपीटल करीता सुरक्षा चैकी असून ती बंद स्थितीत असून त्याचे 
शखडक्या व दरवाजे तुटलेले असणे, त्यातच हाेॅथपीटल आवारात व समोर मोठया प्रमाणात कच-यांचे शिगारे शदसून येणे, रूग्णाकरीता वापरलेला कालबाहय 
शसरीज व औषधी ही अथिाव्यथत पशरसरात फेकली जाणे, सुरके्षच्या दृष्टीने वापरण्यात येणारे अस्ग्नशामक उपकरणे कालबाहय स्थितीत असणे, 

वैद्यकीय शशक्षण 
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रूग्णालयाच्या आजूबाजूला झूडपी कच-याने व्यापत असणे, त्यामूळे रूग्णालयात अथवच्छता शनमाण झाल्याने त्याचा पशरणाम रूग्णावर होणे, त्यामूळे सदर 
पशरसरात थवच्छता आणण्याची आवश्यकता, शासनाचे याकडे होत असलेले दलुवक्ष,  शासनाने यावर त्वरीत करावयाची कारवाई व उपाययोजना. 

३५ मंुबईतील दादर येिील इंद ूशमलच्या जागेवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या थमारकाचे भूशमपूजन होऊन दोन वषव उलटून गेली तरी अजून शमलची जमीन 
राज्य सरकारच्या ताब्यात आली नसणे, इंद ूशमलच्या जमीनच्या हथतांतरणचा प्रश्न प्रलंशबत असणे, सदरील जमीन राज्य शासनाच्या ताब्यात नसल्याने या 
जमीनीवर कोणतेच बांधकाम व इतर कामे होणार नसणे, राज्यशासनाने सदरील जागा ताब्यात न घेता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतराष्रीय 
थमारकासाठी इंद ूशमल येिे भुशमपजून केल्याच्या घटनेमुळे आंबेडकर प्रमी जनता व सववसामन्य जनतेची शदशाभूल करणारी असल्याने राज्यशासनाबाबत 
तीव्र असंतोष व शचडीची भावना शनमाण होणे, राज्यशासनाने इंद ू शमलची जागा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराच्या थमारकासाठी ताब्यात घेऊन प्रथताशवत 
आंतरराष्रीय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे थमारक उभारण्यासाठी करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

सामाशजक न् याय 

३६ शरलायन्स कंपनीच्या दहेज (गुजरात) ते नागोठणे (रायगड, महाराष्र) या इिेन वायूवहन प्रकल्पाच्या पाईपलाईनचे काम वेगाने सुरु असणे मात्र महाराष्र 
राज्यातील थिाशनक शेतक-यांच्या शवरोधाला न जुमानता पोशलसांच्या बळाचा वापर करुन शेतक-यांच्या जशमनीतून पाईपलाईन टाकली जात असल्याचा 
आरोप शेतक-यांनी केला असणे, दहेज ते नागोठणे अशा साडेचारशे शकमी लांबीची इिेन गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम शरलायन्स कंपनीकडून सुरु असणे, 
यातील प्रकल्पग्रथत शेतक-यांना अद्याप पुरेसा मोबदला शमळाला नसल्याची तक्रार शेतक-यांची असणे, या पाईपलाईन कामाच्या चौकशीसाठी 
शभवंडी,कल्याण,वाडा येिील शेतकरी शरलायन्स कपंनीच्या संबंशधत अशधका-यांकडे गेले असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येणे, ओझली, रेवती 
येिील शेतकरी जशमनीचा मोबदला मागण्यासाठी संबंशधत अशधका-यांकडे गेला असता शटटवाळा पोलीस ठाण्याचे अशधका-यांनी शेतक-यांवर कारवाई 
करण्याची धमकी शदल्याचा आरोप   शेतक-यांकडून करण्यात येणे, राज्य शासनाने याप्रकरणी तातडीने चौकशीकडून शरलायन्स कंपनीच्या मनमानी 
कारभाराबाबत या कंपनीवर तातडीने कारवाई करुन शेतक-यांना जशमनीचा योग्यतो मोबदला देण्याबाबत कायववाही करण्याची आवश्यकता व याबाबत 
राज्यशासनाची प्रशतशक्रया 

गृह 

३७    मंुबईतील मेरो -३ प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीबाबत, तोडण्यात येत असलेल्या झाडांची यादी बनशवताना त्या झाडाचे वय, झाडाचा प्रकार, बंुध्याचा घेर इत्यादींची 
माशहती चुकीची असून जाणीवपूववक फेरफार केल्याचे शदसून येणे, मेरोचा आराखडयाप्रमाणे ५ हजार झाडे तोडण्यात येणार असून काही शदवसांत १०० हून 
अशधक झाडे तोडण्यात येणे, या व़क्षतोडीला उच्च न्यायालयाने कडाडून शवरोध केला असून मंूबईला महत्वाकांक्षी मेरो प्रकल्प रखडणार असल्याने 
सववसाधारण जनतेमध्ये पसरलेली नाराजीची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने चौकशी करुन यावर उपाययोजना करण्याची शनतांत आवश्यकता व 
याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

पयावरण 

३८ भारतात आयात केली जाणारी औषधे,प्रसाधने ककवा त्यांच्या कच्च्या मालाच्या नमुन्यांची चाचणी करण्यासाठी अशधकृत मानल्या गेलेल्या प्रयोगशाळेत पात्र 
शास्त्रज्ञद्वारे अनुपस्थितीत तोतया शास्त्रज्ञद्वारे चाचण्या केल्या जात असून चाचणीशशवाय प्रमाणपते्रही तयार केली जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या 
(एफडीए)  यांनी मंुबईतील गोरेगावमधील पॅरा लॅब प्रा.शल. या प्रयोगशाळेत छापयात सदरील प्रकार उघडल्याचे माहे फेबु्रवारी-२०१७ च्यासुमारास उजेडात 

अन्न आशण औषध 
प्रशासन 
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येणे, शवमानतळ तसेच गोदीमध्ये समुद्रमागे येणारा आयात माल ककवा हवाई वा समुद्रमागे शनयात होणारा माल यांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्याचे काम 
काही खासगी प्रयोगशाळांकडे शदले जात असणे, त्याचप्रमाणे बाहेरच्या काही उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांची चाचणी करुन घेण्याची सोयही उपलब्ध केली 
जात असणे, त्यासाठी त्यांना कें द्र सरकार व राज्य सरकार यांची मान्यता असेत, मंुबईत दररोज लक्षावधी औषधे-प्रसाधने यांची शवक्री, शवतरण होत असते 
काही उत्पादक खासगी प्रयोगशाळांमधून आपल्या उत्पादनांची तसेच कच्च्या मालाची तपासणी करुन घेत असल्याने सदरील प्रकारामुळे अशा 
प्रयोगशाळांमध्येच चाचणी,शवश्लेषणात शंकाथपद प्रकार आिळल्याने सववसामान्य जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न शनमाण होणे, खाजगी प्रयोगशाळेतून 
एफडीएच्या महत्वाच्या अटी धाब्यावर बसशवल्या जात असल्याने राज्यशासनाने  या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता  व याबाबत 
राज्यशासनाची प्रशतशक्रया 

३९  रेल्वे मागावर अडिळा आणून घातपात करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे शनदशवनास आले असून फेबु्रवारी, २०१७ च्या पशहल्या आठवडयाच्या 
दरम्यान पनवेल-शदवा रेल्वे मागावर लोखंडी तुकडा ठेवण्यात आल्याची उघडकीस आलेली घटना,दसुऱ्या शदवशी पनवेल-जेएनपीटी चा मागावर कोपरजवळ 
शवजेचा खांब टाकण्यात येणे, तर त्यानंतरचा शदवा-पनवेल मागावर नावडे आशण कळंबोली रेल्वे थिानकांदरम्यान रेल्वे रुळांवर शजलेटीनच्या कांडया आिळून 
येणे, परंतु असे प्रकार करणाऱ्या आरोपींना अद्याही अटक करण्यात न येणे, त्यामुळे थिाशनक जनतेत पसरलेले तीव्र असंतोषाची भावना, याबाबत शासनाने 
तातडीने सखोल चौकशी करुन करावयाची तातडीची कायववाही व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया 

गृह 

४०    मंुबईतील जी.टी. रुग्णालयात बेकायदा अस्थिव्यंग इम्पलांट (रोपण) सामग्रीच्या धंदयाची व्यापती संपूणव राज्यात पसरलेली असून नांदेड, नाशशक, पुणे, 
अहमदनगर, यवतमाळ, बीड इत्यादी शजल्यातही हा घोटाळा उघडकीस येणे, गँ्रट रोड येिील एका शवतरकाकडे तब्बल ४० लाखांची शवनापरवाना वैद्यक 
सामग्री जपत करण्यात येणे, त्यामुळे अस्थिव्यंगोपचार, शस्त्रशक्रयामध्ये हात, पाय, गुडघे व हात जोडणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सामुग्रीच्या दजाबाबत व या 
रुग्नांना शमळणाऱ्या सेवेबाबत शंका शनमाण झालेली असून जनतेत पसरलेली तीव्र असंतोषाची व नाराजीची भावना, याबाबत राज्य शासनाने सखोल चौकशी 
करुन याप्रकरणी दोषींवर कठोर थवरुपाची कारवाई करण्याची शनतांत आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

साववजशनक आरोग् य 
व कुटंुब कल् याण 

४१ नागपूर येिे प्रगत शैक्षणीक महाराष्र कायवक्रम अंतगवत बी.आर.एम मंुडले या शाळेत कायवशाळा आयोजीत केली असता सदर कायवशाळेत नागपूर, गोशदया 
व भंडारा शजल्यातील शशक्षण शवभागाचे केन्द्र प्रमुखापासून ते शशक्षणाशधकारी पयंत शशक्षण शवभागाच्या अशधका-यांना कायवशाळेत आमंशत्रत केले असता 
सदर कायवशाळेला मागवदशवनासाठी राज्याचे शशक्षण शवभागाचे प्रधान सशचव यांनी मागवदशवन करताना प्रािशमक वगामध्ये शशकणाऱ्या मुलांना भागाकार कसा 
करावा हे कळत नाही, हीच मुले पुिे शालांत पशरके्षला बसतात आशण दहावीत त्यांचा ८० टक्के शनकाल लागतो हे कसे काय शक्य आहे? बाेेडाचा शनकाल 
हा खोटा असल्याची टीका कायवशाळेत केली जाणे, राज्याच्या शशक्षण शवभागाच्या एका उच्चपद अशधका-यांनेच बोडाच्या शनकालावर एकप्रकारे शंका शनमाण 
केल्याने प्रश्नशचन्ह शनमाण होणे, त्यातच शशक्षकांच्या शशक्षण पध्दतीवर शटका करणे, त्यामुळे शशक्षकाचे मनोबल खचशवल्या जाणे, त्यामुळे शशक्षकामध्ये व 
शवद्यार्थ्यांमध्ये याबाबत पसरलेला असंतोष, शासनाने यावर तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोजना.                        

शालेय शशक्षण 
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४२ मंुबईतील कांशदवली पुवव येिे ठाकूर कॉम्पलेक्स मधून वाहणाऱ्या पोयसर नदीच्या पात्रामध्येच बांधकाम सुरु असल्याचा माहे फेबु्रवारी, २०१७ च्या दसुऱ्या 
आठवडयाच्या सुमारास उघडकीस आलेला प्रकार, ठाकूर कॉम्पलेक्स येिील शतरुपती टॉवरच्या मागच्या बाजूने पोयसर नदीचा प्रवाह जात असून त्याशठकाणी 
कभती तोडण्याचे आशण शतिे काँक्रीटीकरण करण्याचे सुरु असलेले काम, नदी पात्रात बांधकामाची परवानगी नसताना नदीच्या कभतीचे काँक्रीटीकरण 
करण्यासोबतच नदीच्या तळाचेही काँक्रीटीकरण केले जात असल्याने नदीपात्रात झालेल्या या बांधकामामुळे पाणी शझरपायला जागाच उरणार नसल्यामुळे 
पशरणामी िोडया पावसातही पाणी पात्राबाहेर येऊन थिाशनकांना मोठ्या समथयांना सामोरे जावे लागणार असून पयावरणाचीही हानी होणार असल्याने या 
प्रकरणी सखोल चौकशी करुन कठोर कारवाई करण्याची शनतांत आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

नगर शवकास 

४३ मंुबईतील महालक्ष्मी रेसकासवच्या भूखंडाचे नूतनीकरण रखडले असल्याची बाब उजेडात येणे, बृहन्मंुबई महानगरपाशलकेमाफव त भुभाग क्र. १ जे, महालक्ष्मी 
पलॅट्स मालमत्ता हा सुमारे ८,५५,१९८.७८ चौ.मीटर (१०,२२,८०६ चौ.वार) आकारमानाचा भूभाग शदनांक ०१.०६.१९१४ ते ३१.०५.२०१३ या ९९ वषाच्या 
कालावधीकरीता अश्वशयवती आशण त्यानुषंगाने येणा-या बाबीच्या वापराकशरता मे.रॉयल वेथटनव इंशडया टफव  क्लब शल. यांना मक्त्याने देण्यात येणे, सदर 
मक्ता करार शदनांक ३१.५.२०१३ रोजी संपुष्टात येणे, सदरील क्लबला मक्तात असलेली जागा ही ७० टक्के राज्य शासनाच्या मालकी असुन उववशरत ३० 
टक्के भुभाग महानगरपाशलकेच्या मालकी असणे, बृहन्मंुबई महानगरपाशलकेच्या गटनेत्यांच्या शदनांक १५ मे, २०१३ च्या शवषय क्र.५ अन्वयेच्या ठरावान्वये 
रेसकोसव असलेली जागा ही मंुबई शहराच्या महत्वाच्या शठकाणी आहे म्हणून त्याशठकाणी आंतरराष्रीय दजाचे  िीम पाकव  शवकशसत करण्याची आवश्यकता 
असल्याबाबतचा ठराव मंजुर करण्यात येणे, मंुबईचे महापौर यांनी आयुक्त, बृहन्मंुबई महानगपाशलका यांना पाठशवलेल्या शदनांक १५.४.२०१३ च्या पत्रान्वये 
या भुभागाच्या मक्त्याचे पुनश्च नुतनीकरण न करता सदर भुखंडावर आंतरराष्रीय दजाचे िीम पाकव  शवकशसत  करावे जेणे करुन मंुबापुरीच्या सौंदयात भर 
पडेल आशण मंुबई शहर आरोग्याच्या दृस्ष्टने सुदृि राहील याकशरता सदर भुखंडावर आंतरराष्रीय दजाचे उद्यान शवकशसत करण्याची शवनंती करण्यात येणे, 
राज्य शासनाने त्वरीत रेसकासव जशमनीबाबत शनणवय घेऊन करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

नगर शवकास 

४४ कसधुदगुव शजल्यात दोडामागव, सावंतवाडी भागात माकड तापाचा मोठया प्रमाणात प्रादभुाव होऊन माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये या तापाने दोघांचा झालेला मृत्यू, 
व आतापयंत शजल्यात ५० पेक्षा जाथत रुग्ण माकडतापाने  ग्रथत असल्याचे आिळून येणे, या तापाच्या शनयंत्रणासाठी प्रशासनाकडून होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, त्यामुळे थिाशनक नागशरकांना व पयवटकात पसरलेले तीव्र भीतीचे व कचतेचे वातावरण याबाबत शासनाने तातडीने या आजारावर शनयंत्रण 
शमळशवण्यासाठी करावयाची उपाययोजना व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

साववजशनक आरोग् य 
व कुटंुब कल् याण 

४५ ठाणे व कल्याण तालुक्यातील मंुबई शवद्यापीठाच्या उपकें द्र उभारुन दोन वषव उलटल्यानंतरही अद्याप प्रशासकीय शवभाग सुरु झालेला नसणे, ज्या उदे्दशाने 
मंुबई शवद्यापीठाने सदरील दोन उपकें द्र सुरु करण्यात आली त्याचा या शजल्हयातील शवद्यार्थ्यांना फायदा होत नसल्याचे समोर येणे, महापाशलकेने सदरील 
उपकें द्रासाठी एक रुपया नाममात्र आकारुन जागा देणे, १७ ऑगथट, २०१० रोजी या उपकें द्राचे बांधकामाला सुरुवात करण्यात येऊन इमारतीचे बांधकाम 
पुणव झाल्यानंतर शैक्षशणक सुशवधांसह शवद्यापीठाची इमारत शवद्यार्थ्यांच्या शैक्षशणक सुशवधांसाठी सज्ज होईल अशी शवद्यार्थ्यांची अपेक्षा होती मात्र तसे घडले 
नसून मंुबई शवद्यापीठ आशण उपकें द्रामध्ये कोणताही समन्वय नसणे, या उपकें द्राचा फायदा ठाणे व कल्याण आजूबाजूला असलेलया शवद्यार्थ्यांना होत नसणे, 
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ठाणे शजल्हयात मंुबई शवद्यापीठाचे दोन उपकें द्र उभारुनही शवद्यापीठाच्या कारभारचे शवकें द्रीकरण होऊ शकलेले नसणे, त्यामुळे शवद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षशणक 
गरजांसाठी आशण त्यातून उद्भवणा-या समथयांसाठी अजूनही मंुबईला फे-या माराव्या लागत असणे, ठाणे व कल्याण  तालुक्यातील मंुबई शवद्यापीठाच्या 
दोन्ही उपकें द्र पुणवपणे सुरु करण्याबाबत शासनथतरावरुन कायववाही करण्याची आवश्यकता तसेच सदरील उपकें द्र सुरु करण्यास शदरंगाई करणा-या संबंशधत 
अशधका-यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

४६ मंुबई वाहतूक पोलीस शवभागात कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार होत असून प्रत्येक गुन्हयांसाठी वाहतूक पोशलसांचे दर ठरलेले आहे असा गौपयथफोट वाहतूक 
पोलीस हेडकॉन्थटेबल सुनील टोके यांनी करण्यात येणे, वाहतूक शनयंत्रण शाखेत सुरु असलेल्या गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करुन योग्य ती 
कारवाई करावी यासाठी गेल्या तीन वषापासून वशरष्ठ अशधका-यांकडे सातत्याने पुराव्याशनशी पाठपुरावा करीत असणे, भ्रष्टाचारात सामील होण्यास नकार 
शदल्यास वशरष्ठ अशधका-यांकडून छळ होतो असा ही आरोप सुनील टोके यांनी करणे, मंुबई वाहतूक पोलीस हेडकॉन्थटेबल सुनील टोके यांनी केलेल्या 
आरोपांची शासनाने दखल घेऊन याप्रकरणी सखोल चौकशी करुन  त्यानुसार वाहतूक पोशलसांमधील दोषी असणा-या पोशलसांवर कोणती कारवाई केली 
तसेच वाहतूक पोशलसांमधील होत असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तातडीने करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया.  

गृह 

४७ देशात कृषी व्यवसायनंतर वस्त्रोउद्योग हा सवात मोठा व्यवसाय असून देशातील एकूण वस्त्रोद्योग व्यवसायापैकी ५० टक्के व्यवसाय एकटया महाराष्र राज्यात 
असणे, या व्यवसायातून राज्यातील सुमारे ८० लक्ष लोकांना रोजगार शमळतो तसेच या व्यवसायापासून शासनाला मोठया प्रमाणात आर्किक उत्पन्न शमळत 
असणे, राज्यातील कभवडी, मालेगांव , इंचलकरंजी, सोलापूर,धुळे, कामठी नागपूर व कराड येिे पॉवरलुम सेंटर असणे, या शहरातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय 
वस्त्रोद्योग असून शासनाचे आयात-शनयात धोरणामुळे या व्यवसायावर मंदीचे सावट येणे, शासनाच्या आयात शनयात  धोरणामुळे या व्यवसायातील मालाचा 
दर स्थिर व शनस्श्चत रहात नसणे म्हणून  सदर व्यवसायातील पॉवरलुल मालकांना मोठे नुकसान सोसावे लागत असल्याने सदरील बंद होत असणे, पशरणामी 
पॉवरलूम के्षत्रात काम करणा-या लाखो  कामगारांवर बेरोजगारीमुळे होत असलेली उपासमारी, या उद्योगाच्या शवशवध समथयांकडे राज्य शासनाचे होत 
असलेले दलुवक्ष त्यामुळे शासनाबाबत शनमाण   झालेला तीव्र असंतोष, राज्यशासनाने याबाबत धोरणात्मक शनणवय घेऊन पॉवरलूम व्यवसायावरील आलेले 
संकट दरु करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता  व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

वथ त्रोद्योग 

४८ मंुबई मधील मध्य रेल्वेमागावर डीसी-एसी शवदु्यत प्रवाहाचे पशरवतवन करण्यात अडिळा असलेला सॅण्डहथटव रोड थिानकातील हँकॉक पूल गेल्या वषी १० 
जानेवारी रोजी शवशेष ब्लॉक घेऊन पाडण्यात येणे, पण त्या जागी नवीन पूल बांधण्याचे काम मंुबई महानगरपाशलकेला एका वषात सुरु करता आलेले नसणे, 
गेल्या वषवभरात सॅण्डहथटव रोड रेल्वेमागावर थिानक पशरसरात रेल्वे रुळ ओलांडताना १८ जणांचा मृत्यू होऊनही पाशलकेला जाग आलेली नसणे, सॅण्डहथटव 
रोड थिानक पशरसरात रेल्वे लोहमागव पोशलसांच्या माशहतीनुसार १८ जणांचा मृत्यू बहुतांश हे हँकॉक पुलाच्या शठकाणीच झालेले असल्याने  हा पूल 
बांधण्यासाठीची अत्यंत शनकड लक्षात येत असणे, महापाशलकेने सदरील पुल बांधण्याची जबाबदारी उचलेली असून परंतू एक वषव होऊन सदरील पुल 
बांधण्याबाबत पाशलका प्रशासनाकडून कोणती कायववाही होता शदसत नसल्याने सववसामन्य नागशरकांचा अजून शकती नाहक बळी शदला जाणार असल्याचा 
सवाल केला जात असणे, १८ बळींनतरही सॅण्डहथटव रोड थिानकातील हँकॉक पूल अधांतरीत असल्याने जनमानसात शासनाबाबत तीव्र असंतोष व शचडीची 
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भावना शनमाण होणे, राज्यशासनाने याप्रकरणी दखल घेऊन सॅण्डहथटव रोड रेल्वेमागावर थिानकात नव्या पुलाची उभारणी करण्याबाबत तातडीने करावयाची 
कायववाही व  याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

४९ सातत्याने होणारे नुकसान आशण गडगडलेले भाव यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने वैतागलेल्या नाशशक शजल्हयातील येवला तालुक्यातील नगरसूल येिली 
एका शेतक-याने पाच एकरमधील शपकलेल्या कांदा शेताला आग लावून   शेतक-यांनी शासनाच्या शवरोधात शनषेध दशवशवल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१७ 
च्यासुमारास उजेडात येणे, लासलगाव बाजारात कांद्याच्या भावात घसरण सुरु असून क्क्वटलमागे ४५० रुपयांपयंत भाव खाली येणे, नोटाबंदीमुळे 
उत्पादकांना याची अगोदरच झळ सोसावी लागत असणे, रेल्वे वॅगन उपलब्ध होत नसल्याने कांद्याला उठाव शमळत नसणे, उथमानाबाद शजल्हयातील एका 
शेतक-यांनी हमीभाव खरेदी कें द्रावर तुर शवकून थवत:च्या कष्टाचे पैसे सरकार देत नसणे, व्यापा-यांना शवकली असती तर शललाव होऊन २४ तासात पैसे 
शमळाले असते परंतू सरकारला तरू डाळ शवकून फसलो असल्याची भावना शेतक-याच्या मनात शनमाण होणे, सरकारी कें द्रामध्ये तूर शवकणा-या अध्याहून 
अशधक शेतक-यांना पैसे शमळालेले नसणे, शपक शपकूनदेखील वेळेवर पैसे शमळत नसल्याने शेतकरी वैतागलेले असणे, यंदा पाऊस चांगला झाल्याने कांदा 
व तुरडाळ यांची आवक वािली असून शेतक-यांना शेतीला शासनाकडून योग्य हमीभाव देत नसणे, शेतक-यांच्या शपकांना हमीभाव देण्याबाबत शासनाचे 
उदाशसन धोरण राबशवत असल्याने शेतकरी आपले कष्टाची कमाईचे शपकलेले शेताला आग लावून शासनाच्या शवरोधात शनषेध व्यक्त करीत असणे, राज्य 
सरकारच्या सदरील उदासीन धोरणामुळे ग्रामीण भागातून शासनाबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येणे, राज्यशासनाने ग्रामीण भागातील शेतक-यांना 
शदलासा देण्याबाबत कांदा, तूर डाळ शेतीला जाथतीतजाथत हमीभाव देण्याबाबत तातडीने करावयाची कायववाही व  याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

कृषी 

५० ठाणे मनपा सेवेअंतगवत महानगरपाशलकेस जवळपास एक हजार बसेसची आवश्यकता असणे, तिाशप सद्यस्थितीत ४७० बसेस असून केवळ १३० बसेसच 
सुस्थितीत असून उववशरत बसेस दरुुथतीअभावी बंद असल्याचे शदनांक २३ शडसेंबर, २०१६ रोजी शनदशवनास येणे, बंद पडलेल्या बसेससाठी लागणाऱ्या साधन 
सामुग्री खरेदी प्रशक्रयेत होणारे आर्किक घोटाळे, अवाजवी खचव, व JNNURM अंतगवत प्रापत झालेल्या बसेस जुन्या मॉडेलचे असल्याचे शनदशवनास येणे,  तसेच 
सदर बसेसमध्ये वापरलेले टायसव व बॅटऱ्या या दोन-एक वषे जुन्या असून त्यावर सन २०१५  हे वषव नमूद करण्यात आल्याचे पशरवहन सशमती सदथयांना 
केलेल्या तपासअंती शदनांक १५ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी शनदशवनास येणे, इतकेच नव्हेतर नवी मंुबई महानगरपाशलकेसाठी पशरवहन सेवेचा ठेका घेणाऱ्या 
ठेकेदाराने शमडी बसेसकशरता रुपये ३७/- प्रशत शकमी तर थटँडडव बसेसचा दर रुपये ४७/- प्रशत शकमी आहे परंतु ठाणे मनपातील पशरवहन सेवेच्या ठेकेदाराने 
शमडी बसेसकशरता रुपये ५२/- व थटँडडव बसकशरता ६६/- प्रशत शकमी असा दर शदल्याचे आिळून येणे, त्यामुळे ठाणे मनपा प्रशत शदन रुपये ५.४७ लाख सदर 
ठेकेदारास अशधक द्यावे लागून सदर कामाचार ठेका १० वषाचा असल्याने १० वषात रुपये २०० कोटी अशधक सदर ठेकेदारास द्यावे लागणार असल्याने, तरी 
सकृतदशवनी याप्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचे माहे फेबु्रवारी २०१७ मध्ये शनदशवनास येणे, याशशवाय पशरवहन सेवेतील कमवचाऱ्यांची िशकत देणी देखील 
प्रलंशबत असणे, त्यामुळे यासंदभात लाचलुचपत प्रशतबंधक शवभागामाफव त चौकशी करण्याबाबत महाराष्र लेबर एकता युशनयनकडून तसेच ठाणे येिील 
सामाशजक कायवकते व प्रवासी संघटनांकडून गेल्या अनेक वषापासून ते आजतागायत वारंवार मागणी करण्यात येणे, तिाशप त्याकडे शासनाकडून 
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जाशणवपूववक करण्यात येणारे दलुवक्ष,   पशरणामी ठाणेवाशसय व सववसामान्य प्रवासी जनतेमध्ये शनमाण झालेले असंतोषाचे वातावरण, सबब, याप्रकरणी 
शासनाने चौकशी करुन संबंशधत दोषींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता व त्याबाबत शासनाची भूशमका. 

५१ मंुबईचे आद्य शशल्पकार जगन्नाि ऊफव  नाना शंकर शेठ यांच्या थमारकाचे भूशमपूजन शदनांक ३ ऑगथट, २०१५ रोजल वडाळा येिे करण्यात येऊनही दीड 
वषात या थमारकाबाबत कोणतीच कायववाही करण्यात आली नसल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१७ च्या दरम्यान शनदशवनास येणे, या थमारकासाठी अंदाजे २५ 
कोटी आवश्यकता असताना राज्य शासनाने व मंुबई महापाशलकेने एका रुपयाची तरतूद न केल्याने शनधीअभावी या थमारकाचे काम रखडलेले असणे, राज्य 
शासनाने शनवडणुकीच्या आश्वासन देऊनही दीड वषात काळात आश्वासनाची पूतवता करण्यात न आल्याने मंुबईच्या जनतेमध्ये परसरलेली तीव्र असंतोषाची 
व नाराजीची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने शनधीची तरतूद करुन नाना शंकरशेठ यांचे थमारकाचे काम त्वरीत पूणव करण्याची शनतांत आवश्यकता 
याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

सांथ कृशतक कायव 

५२ शभवंडी-शनजामपूर महानगरपाशलका सभागृहाचे नेते मनोज म्हाते्र यांच्यावर गोळीबार करीत तलवार, कोयत्याने हात-पाय तोडून त्यांची शनघृण हत्या केल्याची 
घटना शद. १५.२.२०१७ रोजी घडणे, मनोज म्हाते्र हे ओसवालवाडी येिील त्यांच्या घरी जात असताना  इमारतीच्या आवारात दबा धरुन बसलेल्या सात-आठ 
मारेक-यांने बेछुट गोळीबार करीत तलावर, कोत्याने त्यांच्यावर असंख्य वार करुन पसार झाले, रक्ताच्या िारोळयात कोसळलेल्या म्हाते्र यांना तातडीने 
ठाण्याच्या ज्युशपटर रुगणालयात हलशवण्यात आले मात्र उपचारापूवी मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी घोशषत केले, या हत्येचा िरार सीसीटीव्हीत कैद होणे, सदरील 
घटनेमुळे शभवंडी पशरसरातील जनतेमध्ये शभतीचे व कचतेचे वातावरण शनमाण होणे, सदरील घटनेतील आरोपींना अटक करण्यात न आल्याने नागशरकांनी 
शभवंडीमध्ये रथता रोखो करुन शासनाच्या शवरुध्द शनषेध व्यक्त करण्यात येणे, राज्यशासनाने सदरील घटनेची सखोल चौकशी करुन तातडीने या प्रकरणातील 
आरोपींवर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया 

गृह 

५३ राज्यात सातबाराच्या नोंदीसाठी तांशत्रक पाठबळाचा अभाव आशण कमवचाऱ्यांना पुरेसे तांशत्रक ज्ञान नसल्याने सातबाराच्या ऑनलाईन नोंदी रखडल्या असणे, 
व बहुतांशी तलाठयांना ही यंत्रणा हाताळतानाही अनेक अडचणी येत असणे, संपूणव  राज्यातून एकाच वेळी तलाठी लॉग इन करीत असल्याने सव्हवरवर ताण 
येऊ लागल्याने ही यंत्रणा कोलमडणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या प्रत्येक कामासाठी सातबाराच्या अद्ययावत उताऱ्याची गरज भासते, तो तात्काळ शमळत 
नसल्याने त्यांची अडचण येत असणे, ६ मशहन्यांपासून अनेक प्रथताव प्रलंशबत असणे, जशमनी खरेदी शवक्रीला ऑनलाईन सातबारा शमळत नसल्याने खरेदीची 
शवक्री नोंद होत नसल्याने शासनाला त्यांचे रुपयांचा महसूल जमवून देण्याच्या खरेदीत -शवक्री होत नसणे व सवव सामान्य जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे 
जावे लागत असल्याने जनतेत पसरलेली तीव्र असंतोषाची भावना व याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करुन सातबारासाठी असलेली ऑनलाईन प्रशक्रया 
त्वरीत सुधारण्यासाठी करावयाची कायववाही व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

महसूल 

५४ शासनाकडून १९१३ साली ९९ वषाच्या कराराने ऋशषकेश मफतलाल यांच्या मफतलाल इंडथरीजने अटी व शतीवर घेतलेला भायखळा मंुबई येिील भूखंड, 
या कंपनीने शबल्डसव शबल्डकॉन एलएलपी ला २०११ साली ६०५ कोटी रूपयांना हथतांतरीत केल्यानंतर शासनाच्या संमती शशवाय भूखंडाच्या शवकासाचे हक्क 
परथपर अन्य व्यक्ती वा संथिेला शवकल्याबद्दल १५/१०/२०१२ साली शजल्हाशधकारी यांनी मफतलाल इंडथरीला ४५४ कोटी रूपये शासनाला देणेबाबत 

महसूल 
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पाठशवलेली नोटीस, अद्यापी शासनाच्या नोटीशीची कोणतीही दखल सदर कंपनीने न घेणे, मफतलाल कंपनीने महाराष्र जमीन महसूल संहीतेच्या २९५ व्या 
कलमाचा केलेला भंग, त्यामुळे बाजारभावाप्रमाणे भाडे आशण मुद्रांक शुल्क घेण्याचा सरकारला असलेला अशधकार, त्याला अनुसरून शजल्हाशधकारी यांनी 
शबल्डसव शबल्डकॉनला मफतलाल इंडथरी ४५४ कोटी रूपये शासनाला अदा करेपयंत त्यांचा या भूखंडावर हक्क राहणार नाही अशी नोटीस पाठशवल्याचे 
नोव्हेंबर २०१६ च्या दसुर् या आठवड्यात वा त्या सुमारास उघडकीस येणे, थप्रींग ऍण्ड स्व्हक्व्हग कंपनी सध्याची मफतलाल या कंपनीने या भूखंडापैकी काही 
भाग राणीच्या बागेच्या शवथतारासाठी शदल्यानंतर शासनाने लीजचे नुतनीकरण करणे, त्या नुतणीकरणाच्या वेळेस सदर कंपनीला घालण्यात आलेल्या व 
त्यांनी मान्य केलेल्या अटींची पुतवता न करता भागधारकांची शदशाभूल करून मफतलाल कंपनीने शबल्डसव शबल्डकॉनला अनशधकृतशरत्या जशमनीचे  केलेले 
हथतांतरण, मफतलाल इंडथरीने शासनाच्या भूखंडाच्या व्यवहारातून नफा शमळशवला असून अनअन्डव इन्कम शासनाच्या शतजोरीत न भरता त्याचा केलेला 
दरुूप्रयोग व गैरव्यवहार, सदर भूखंडाचे हथतांतरण करताना वा त्याच्या दथतऐवजाची नोंदणी करून योग्य तो कर भरताना शासनाच्या दथतऐवज नोंदणी 
अशधकार् यांनी त्याकडे केलेले अक्षम्य दलुवक्ष, यामुळे या हथतांतरणास कोणत्याही प्रकारची संमती न देता संबंधीत कंपनीकडून त्यांना नोटीशीद्वारे ठोठशवलेला 
दंड वा अदा करण्यास सांशगतलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी व गेली तीन-चार वषे सदर कंपनी शासनाच्या आदेशाकडे हेतूतः दलूवक्ष करीत असून सुध्दा 
शासन संबंशधत कंपनी शवरूध्द कारवाई करीत नसल्यामुळे शनमाण झालेली तीव्र चीड व संताप, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना. 

५५ कोकण शवभागीय आयुक्त यांनी मनोर-वाडा-शभवंडी रथत्याचे ठेकेदार सुशप्रम इन्राथरक्चर यांनी ७ लाख ५० हजार ब्रास गौण खशनजाच्या थवाशमत्व धनाची 
२९ कोटी इतकी रक्कम शासनाला न देता त्याचा अपहार केल्याबाबतच्या तक्रारीची पूणव चौकशी करून सदर कंपनी दोषी आिळल्याने कंपनी व 
ठेकेदारांकडून पाचपटीच्या दंडासह रक्कम वसूल करावी असे पत्र पालघर व ठाणे शजल्हाशधकारी यांना ऑगथट २०१६ मध्ये पाठवूनही अद्यापी या कंपनीने 
वा ठेकेदाराने मुळ रक्कमेसह दंडाचा भरणा शासनाकडे केला नसल्याची बाब उघडकीस येणे, सुशप्रम इन्राथरक्चर या कंपनीने ७ लाख ५० हजार ब्रास गौण 
खशनजाचे उत्खनन करेपयंत त्याकडे  दलुवक्ष करणार् या संबंशधत अशधकार् याशवरूध्द कोणतीही कारवाई करण्यात न येणे, तसेच सदर सुशप्रम इन्राथरक्चर 
कंपनीने दरमहा गौण खशनजाच्या थवामीत्व धनाची रक्कम शासनाला जमा करणे अपेशक्षत असतानाही, सदर कंपनीने ती न केल्याने शासनाच्या महसूल 
बुडशवण्याची या कंपनीची तयारी असल्याचे उघडकीस येणे, कोकण शवभागीय आयुक्तांनी केेेलेल्या  चौकशीमध्ये सदर कंपनी दोषी आिळुन 
येऊनही  त्यांचेशवरोधात पाचपटीच्या दंडासह रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देऊनही अद्यापी त्याची कायववाही न झाल्यामुळे महसूल व शजल्हाशधकारी 
कायालयातील अशधकार् यांचे व या कंपनीचे आर्किक शहतसंबंध असल्यामुळे हे दोघेही संगनमताने शासलाचा महसूल हेतूतः बुडशवत असल्याचे उघडकीस 
येऊनही त्यांचेशवराधात कारवाई करण्यात न आल्याने ठाणे शजल्यातील कोट्यावधी जनतेच्या मनात शनमाण झालेली तीव्र चीड व संताप, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोजना. 

महसूल 

५६ शमरा-भाईंदर येिील बांधकाम व्यवसाशयक श्यामसंुदर अग्रवाल व मुरलीधर अग्रवाल यांचेशवरोधात ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात शमनल गांधी यांनी केलेल्या 
तक्रारीनुसार शासनाच्या कमाल जमीन कायदा अंतगवत जमीनीच बनावट कागदपते्र तयार करून त्याद्वारे शासनाची १० ते १२ कोटी रूपयांची फसवणूक 
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केल्याप्रकरणी ठाणे पोलीसाचं्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने श्यामसंुदर अग्रवाल व मुरलीधर अग्रवाल यांना अटक केल्याची बाब उघडकीस येणे, या प्रकरणी 
ठोण शजल्हाशधकारी कायालयातील काही अशधकार् यांच्या मदतीने यूएलसीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून शमरा-भाईंदर म.न.पा. कडून बेकायदेशीरशरत्या 
बांधकाम परवानगी शमळशवणे, शजल्हाशधकारी कायालय व म.न.पा.तील अशधकार् यांनी या प्रमाणपत्राची  सत्यता वेळीच न तपासल्याने तसेच वाथतृशवशारद  व 
शासकीय अशधकार् यांनी या शवकासकाला बेकायदेशीर कागदपते्र तयार करण्यास केलेले सहकायव, तरीही त्यांचेशवरोधात पोलीसांनी कोणतीच कारवाई न 
करता फक्त शवकासकावर कारवाई केल्यामुळे पोलीसांच्या भूशमकेबद्दल शनमाण झालेली शंका, जपत केलेल्या कागदपत्रांबद्दल श्यामसंुदर अग्रवाल व 
मुरलीधर अग्रवाल हे पोलीस तपासात सहकायव करीत नसतानाही त्यांचेशवरूध्द तसेच संबंशधत दोषी शासकीय व वाथतूशवशारद यांचेशवरूध्द कोणतीच ठोस 
कायववाही करण्यात न आल्यामुळे एकूणच या कायववाहीबद्दल जनतेच्या मनात शनमाण झालेला संभ्रम, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर शमळशवलेला 
जागेचा ताबा ठाणे शजल्हाशधकारी यांनी तातडीने घेण्याबाबत कारवाईस शवलंब होत असल्याने नागशरकांच्या मनात शनमाण झालेली तीव्र चीड व संताप, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोजना. 

५७ शप्रस्व्हलेज इंडथरीज शल.मु.पो.लोणंद, ता.खंडाळा, शज.सातारा या कंपनीने पॅकेज थकीम ऑफ इंसेन्टीव २००७ च्या अंतगवत चुकीची माशहती देऊन कें द्र व राज्य 
शासनाची कोट्यावधी रूपयांची फसवणूक केल्याची बाब उघडकीस येणे, राज्य शासनाने सदर थकीम राज्यातील उद्योग वािीकरता आणणे, 
पी.एस.आय.१७०७/(सी.आर-५०)/इंशडया-८ नुसार अनुक्रमांक ३,२ मधील शदलेल्या माशहती व संदभानुसार व अटीशती अंतगवत मोठे उद्योग हे शवक्रीकर 
रकमेच्या १०० टक्के सुटीसाठी पात्र असणे, या योजनेद्वारे सदर कंपनीने शासन शनयम व अटीची पुतवता न करता शदशाभूल करणारी खोटी माशहती देऊन या 
योजनेचे अनेक लाभ घेतल्याचे उघडकीस येणे, शप्रस्व्हलेज इंडथरीज शल. यांची एक बे्रव्हरी व एक धान्य आधारीत आसवणी असे दोन वेगवेगळे प्रकल्प 
वेगवेगळ्या पलॉट वर असून त्यांचे कम्पाऊंडसुध्दा वेगळे असणे, सन-२०१३-१४ च्या कें द्र शासनाच्या कंपनी लॉ बोडव एमसीए २१ वर या प्रकल्पाची गंुतवणूक 
२०४.२३ कोटी इतकी असणे, सदर कंपनीमध्ये शनयमानुसार ५०० कामगार कामावर नसणे, ईत्यादी अनेक प्रकारे राज्य व कें द्र शासनाच्या शनयमांचे उल्लंघन 
करून शासनास चुकीच व खोटी माशहती देऊन शमळणार् या १०० टक्के शवक्रीवर परतावाचा फायदा सदर कंपनी घेत असणे, शमळणारा फायदा  शवदेशी दारू 
उत्पादक कंपन्या असलेल्या घटकांना पास करून कामगार व शेतकर् यांना शनयमाप्रमाणे मोबदला देण्यात न येणे, सरकारच्या आधाशरत शकमतीनुसार 
शेतकर् यांना भाव न देता त्यांची ही कंपनी करीत असलेली आर्किक फसवणूक, या कंपनीने पॅकेज थकीम ऑफ इंन्सेंन्टीव २००७ अंतगवत शासनाची फसवणूक 
करून आत्तापयंत बेकायदेशीरपणे कोट्यावधी रूपयांचा नफा कमशवल्याचे उघडकीस येऊनही, शासनाने त्यांचेशवरोधात कोणतीच कारवाई न केल्याने 
औद्योशगक के्षत्रात शासनाच्या या नाकतेपणाबद्दल शनमाण झालेली तीव्र चीड व संपात, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोजना 

उद्योग 

५८ राज्यातील छोटया ४८ बंदरांच्या सुरक्षा व्यवथिेकडे होत असलेले दलुवक्ष, दहशतवाद्यांकडून या मागाचा भशवष्यात वापर केला जाण्याची असलेली शक्यता, 
सदर ४८ छोटया बंदरांची सुरक्षा व्यवथिा महाराष्र मेरीटाईम मंडळाकडे असणे, या छोटया बंदरांचा अशतरेक्यांकडून वापर होण्याची शक्यता असल्याचा 
अहवाल गुपतचर यंत्रणेने शदलेला असतानाही या बंदरांच्या सुरक्षा व्यवथिेकडे आवश्यक ते लक्ष पुरशवण्यात आलेले नसणे, याशशवाय ४४१ लॅक्ण्डग पॉईंटची 
पोलीस, नौदल आशण तटरक्षक दलाने संयुक्त पहाणी केली असता या शठकाणी तात्काळ सीसीटीव्ही, िमवल कॅमेरा बसशवणे आवश्यक असल्याचे शदसून 

गृह 
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आलेले असणे, तसेच १२८ लँकडग पॉईंटही सुरके्षशवना असल्याचे त्यांना शदसून आलेले असणे, याबाबत संबंशधत यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून पशरणामकारक 
उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असतानाही त्याकडे होत असलेले दलुवक्ष, यामुळे शनमाण होणारी गंभीर पशरस्थिती, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व 
करावयाची कायववाही.  

५९ कल्याण - डोंशबवली शहराच्या सेक्टर-१ च्या मंजूर शवकास योजनेमध्ये स.नं १ शह.नं १ पै.के्षत्र १०५२४.२२ चौ.मी के्षत्र आ.क २०  कम्युशनटी सेंेंटर कशरता 
आरशक्षत असणे, उक्त चौरस शमटर के्षत्रापैकी ५२६२.११ चौ.मी के्षत्र संबंशधत जशमन मालक महानगरपाशलकेस शवनामुल्य हथतांतशरत करणार असल्याने 
उववशरत के्षत्र ५२६२.११ चौ.मी के्षत्र कलम ५० अन्वये आरक्षणातून वगळण्याचा ठराव पाशरत होणे, ५२६२.११  चौ.मी के्षत्र महानगरपाशलकेच्या नावे 
असल्याबाबत ७/१२ मध्ये नमुद असणे, उक्त आरक्षण वगळण्यात आलेल्या ५२६२.११ चौ.मी के्षत्रावर सन १९८० च्या मंजूर शवकास योजनेमधील आ.क. 
२० कम्युशनटी सेंटर, व सन २००५ च्या मंजूर शवकास योजनेनुसार आ.क. २७ आटव गॅलरी व म्युशझयम आरशक्षत असून सदर आरक्षण बांधा, वापरा व 
हथतांतशरत करा या तत्वावर शवकशसत करण्यास  महानगरपाशलकेच्या सभेने मंजूर देउâन भूखंड शवकशसत करण्याकशरता मे.धनश्री डेव्हलपसव यांच्याबरोबर 
करारनामा करणे, उक्त डेव्हलपसवला शद.२६/०५/२००९ रोजी महापाशलकेने आयओडी प्रदान करणे, कल्याण-डोंशबवली  महानगरपाशलकेने सदर भूखंेंडाचा 
बांधा, वापरा व हथतांतशरत करा या तत्वावर शवकास करावयाचा असल्याने सदर आरशक्षत जागेवर आटव गॅलरी अशधक दकुान कें द असा वापर प्रथताशवत 
असल्याने सदर प्रथताव शासन मान्यतेकशरता पाठशवण्यात येणे, शवकासकाने शद २८/५/२०१५ रोजी शासनास पत्रव्यवहार करुन आ.क.२० कॅम्युशनटी सेंटर 
याकशरता आटव गॅलरी व दकुान कें द्र असा वापर प्रथताशवत करâन महानगरपाशलकेने असलेल्या अशधकारात १५ टक्के चटई के्षत्र शनदेशांक शदला असणे व 
उववशरत ८५ टक्के चटई के्षत्र शनदेशांक वापरण्याचा प्रथताव महानगरपाशलकेने शासनाकडे शद २/६/२०१२ रोजी सादर केलेला असल्याने उपरोक्त राशहलेला 
चटई के्षत्र शनदेशांक देण्यात यावा ची केलेली मागणी, शद.३/९/२००५ रोजी मंेंजूर झालेल्या सेक्टर-१ च्या मंजूर शवकास योजनेमध्ये आ.क.२० आटव गॅलरी 
व म्युशझयम हे आरक्षण स नं १/१ पै मौ.कल्याण या जशमनीवर प्रथताशवत असतांना मंजूर शवकास शनयंत्रण शनयमावलीतील शवशनयम ६९( ेाेा) मधील 
तरतुदीनुसार आटव गॅलरी अशधक दकुान कें द्र हा वापर करण्याकशरता महानगरपाशलकेने शासनाची माशगतलेली परवानगी, तसेच शवकासकांने ८५ टक्के चटई 
के्षत्र शनदेशांक वापरण्यास शासनाकडे माशगतलेली परवानगी, महानगरपाशेलकेने आटव गॅलरी व म्युशझयम आरक्ष्ण असतांना दकुान कें द आरक्षण प्रथताशवत 
करतेवेळी एमआरटीपी अ ॅक्ट १९६६ च्या कलम ३७ (१) ची अंमलबजावणी न करणे, आ.क २० आटव गॅलरी व म्युशझयम  या आरक्षणात आटव गॅलरीसह 
प्रथताशवत केलेला दकुान कें द्रर हा वापर मुळ आरशक्षत वापराशी सुसगंत थवरâपाचा नसल्याने याबाबत सखोल चौकशी करण्याची शनतांत आवश्यकता,  उक्त 
आरक्षणाची चौकशी करâन शाेासनाची शदशाभूल करणा-या संबंशधत दोषी व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्याची शनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाची 
प्रशतशकया व भूशमका . 

नगर शवकास 

६० राज्यातील कुपोषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास शासन अपयशी ठरत असणे, शासनाकडून कुपोषणाच्या मुळ प्रश्नाला हात न घालता 
आतापयंत केवळ वरवरच्या उपाययोजना करण्यात येणे, यातून कुपोषणाच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकार असंवेदनशील असल्याचे शदसून येणे, आशदवासी 
कुटंूबातील मुलांच्या कुपोषणाला सरकारची अनाथिा जबाबदार असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने शासनावर ताशेरे ओिले असणे, मंुबईत कुपोषणामुळे 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 
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बालमृत्यू होत असल्याने मंुबईत अशी पशरस्थिती असले तर राज्यातील दगुवम भागात काय पशरस्थिती असेल असा प्रश्न शनमाण होणे, कुपोषण रोखण्यासाठी 
शासनाकडून मोठया प्रमाणात शनधी उपलब्ध देऊनही कुपोषणाचा प्रश्न सोडशवण्यास राज्यशासनाला येत असलेले अपयश, सदरील शनधी कुठे जातो हाही 
प्रश्न उपस्थित केला जात असणे, कुपोषण रोखण्यासाठी अशधकरी व कमवचा-यांची शनयुक्ती करण्याबाबत शासन उदाशसन असल्याचे शदसून येणे, कुपोषणाचा 
गंभीर प्रश्न सोडशवण्यास शासन कोणताचा बदल करीत नसणे, शासनाबाबत जनमानसात तीव्र असंतोष व शचडीची भावना शनमाण होणे, राज्यशासनाने 
कुपोषणांचा गंभीर प्रश्न सोडशवण्याबात तातडीने करावयाची ठोस कायववाही  व याबाबत राज्य शासनाची प्रशतशक्रया.    

६१ पुणे-सोलापूर राष्रीय महामागावरील कामे अशतशय शनकृष्ट दजाची झालेली असणे, अनेक शठकाणी खराब झालेल्या रथत्यांमुळे वाहतुकीवर होत असलेला 
शवपशरत पशरणाम, अनेकवेळा झालेले अपघात, अशलकडे शद.२१ जानेवारी,२०१७ च्या सुमारास या महामागावर इंदापूर जवळ सरडेवाडी टोलनाक्याच्या 
अशलकडे हॉटेल राऊतजवळ लक्झरी बस उलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात चार जणांचा झालेला मृत्यू, अनेकजण गंभीरशरत्या जखमी झालेले 
असणे, या मागावरील अनेक कामे अपूणव असतानाही तेिे टोल आकारला जात असणे, या सवव बाबींची त्वरीत चौकशी करुन कारवाई करण्याची 
आवश्यकता, अपघातातील मृत व्यक्तींच्या कुटंूशबयांना व जखमी व्यक्तींना मदत देण्याची गरज, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाची कारवाई. 

साववजशनक 
बांधकाम 

(साववजशनक उपक्रम 
वगळून) 

६२ गडशचरोली येिील (शज. गडशचरोली) साळवे नशसंग महाशवद्यालयाच्या संथिापक हे तेिील शवद्यािीनींशी नेहमीच गैरवतवणूक करतात असा त्यांच्यावर गंभीर 
आरोप करत त्यांच्याशवरुध्द कारवाई करावी, अशी मागणी बी.एथसी नसींग प्रिम वषाच्या शवद्यािीनींनी शद. १९ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
पत्रपशरषदेत करणे, यासंदभातील शनवेदन तेिील शवद्यािींनींनी शजल्हाशधकारी, गडशचरोली व संबंधीत पोशलस अशधकाऱ्यांना देणे, बी.एथसी नशसंग शद्वतीय 
वषाचा शनकाल लागून १२ शवद्यािीनींपैकी ६ शवद्यािीनींना शून्य गूण देऊन अनुत्तीणव करण्यात येणे तर ६ शवद्यािीनींचा शनकाल हेतुपूथकर रोखून ठेवण्यात 
येणे, वसतीगृहात देण्यात येणारे अन्न शनकृष्ठ दजाचे असून इतर सोयी सुशवधा सूध्दा शवद्यािीनींना पुरशवण्यात न येणे, त्यामुळे अन्य कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्यात 
यावा, अशी मागणी करुन शवद्यािीनींनी संथिा चालकाशवरुध्द कारवाई करण्याची केलेली मागणी, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व 
शासनाची प्रशतशक्रया. 

वैद्यकीय शशक्षण 

६३ पालघर शजल्याच्या डहाणू तालुक्यातील शजल्हापशरषदेच्या शशलोंडा प्रािशमक शाळेतील ३१ शवद्यार्थ्यांना शदनांक ११ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी सकाळच्या 
नाथत्यातून झालेली शवषबाधा, त्यांची प्रकृती कचताजनक असणे, या प्रकाराची  माशहती मुख्याद्यापकांनी थिाशनक शशक्षण शवभागाला शदलेली असतानाही 
याबाबत लक्ष घालण्यास झालेली शदरंगाई, या घटनेचे गांभीयव लक्षात घेऊन उपाययोजना व शवद्यािी व शवद्यार्थ्यांच्या पालकांना मदत करण्याची आवश्यकता 
असतानाही, डहाणू पंचायत सशमती, पालघर शजल्हापशरषद शजल्हा शशक्षण अशधकाऱ्यांचे याकडे झालेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
करावयाची कायववाही व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

ग्रामशवकास 

६४ रत्नाशगरी, सातारा, सांगली आशण कोल्हापूर या चार शजल्हयांतील १८० गावांचा समावेश असलेल्या सयाद्री व्याघ्र प्रकल्पाची शनर्कमती होऊन आठ वषे 
उलटली असली तर गेल्या काही वषात शवशवध कारणांनी २८ शबबटयांच्या मृत्यू झाल्याची माशहती उघड होणे, यामुळे वन्य जीवांचा संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा 

वने 
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ऐरणीवर आला असून वन शवभागाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने कायववाही करण्याची शनतांत आवश्यकता व 
याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया 

६५ नागपूर सुपर थपेशाशलटी हॉस्थपटलमधील रक्तपेिी २४ तास सुरु ठेवण्याच्या शनणवयाच्या अंमलबजावणीला मशहना उलटत नाही तोच डागडुजीच्या नावाखाली 
ही रक्तपेिी बंद करण्यात आली असल्याची बाब माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये उघडकीस आलेली असणे, सुपर थपेशाशलटी रुग्णालयात हृदय, पोटाचे शवकास, 
मेंद ूआशण मूत्रकपड प्रत्यारोपणासारख्या जोखमीच्या शस्त्रशक्रयांमध्ये वाि झालेली असणे, रुग्णांच्या आवश्यकतेला लक्षात घेता या रुग्णालयातील रक्तपेिी 
२४ तास सुरु ठेवण्यात शनदेश वैद्यकीय शशक्षणमंत्री महोदयांनी शदलेले असूनही रुग्णालय प्रशासनाने डागडुजीच्या नावाखाली रक्तपेिी बंद केलेली असणे, 
सुपर थपेशाशलटी रुग्णालयाला रोज शकमान आठ ते दहा रक्त शपशव्यांची गरज असणे, रक्तपेिी बंद ठेवल्याने रक्ताअभावी अनेक रुग्ण तसेच त्यांच्या 
नातेवाईकांना नाहक त्रास सहन करावा लागणे, पशरणामी त्यांच्यात पसरलेला थवरुपाचा असंतोष व संतापाचे वातावरण, सुपर थपेशाशलटी रुग्णालयातील 
रक्तपेिी तात्काळ सुरु करण्याकशरता शासनाने करावयाची कायववाही व याबाबतची शासनाची भूशमका.असल्याची बाब माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये उघडकीस 
आलेली असणे, सुपर थपेशाशलटी रुग्णालयात हृदय, पोटाचे शवकास, मेंद ूआशण मूत्रकपड प्रत्यारोपणासारख्या जोखमीच्या शस्त्रशक्रयांमध्ये वाि झालेली असणे, 
रुग्णांच्या आवश्यकतेला लक्षात घेता या रुग्णालयातील रक्तपेिी २४ तास सुरु ठेवण्यात शनदेश वैद्यकीय शशक्षणमंत्री महोदयांनी शदलेले असूनही रुग्णालय 
प्रशासनाने डागडुजीच्या नावाखाली रक्तपेिी बंद केलेली असणे, सुपर थपेशाशलटी रुग्णालयाला रोज शकमान आठ ते दहा रक्त शपशव्यांची गरज असणे, 
रक्तपेिी बंद ठेवल्याने रक्ताअभावी अनेक रुग्ण तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना नाहक त्रास सहन करावा लागणे, पशरणामी त्यांच्यात पसरलेला थवरुपाचा 
असंतोष व संतापाचे वातावरण, सुपर थपेशाशलटी रुग्णालयातील रक्तपेिी तात्काळ सुरु करण्याकशरता शासनाने करावयाची कायववाही व याबाबतची 
शासनाची भूशमका. 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 

६६ अंबड (नाशशक) पोशलस थटेशन येिे नेमणुकीस असलेले पोशलस हवालदार भाऊसाहेब यशवंत सोनवणे यांनी ते ऑन ड्युटी असतांना पोशलस थटेशन मधील 
नशवन बॅरेकमध्ये शदनांक : १ ऑगथट, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास गळफास घेऊन आत्महत्या करणे, नाशशक महानगरात व पोशलस शवभागात त्यामुळे प्रचंड 
खळबळ उडणे, श्री.सोनवणे यांनी अंबड पोलीस ठाण्याचे पोशलस शनशरक्षक यांचे जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा संशय मृताचे शमत्र पशरवार नातेवाईक 
व कुटंूशबयांनी व्यक्त करणे, मृत सोनवणे यांनी शवशवध ऍिॅलेशटक्स थपधांमध्ये नाशशक पोशलसांच्यावतीने प्रशतशनधीत्व केलेले असणे, उत्तम शक्रकेटपटू, 
शखलाडूवृत्ती, सुथवभावी आशण आयुष्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवणारे श्री.सोनवणे हे आत्महत्या करणे शक्यच नाही, असा ठाम शवश्वास नातेवाईक 
कुटंूशबय व शमत्र पशरवाराने दशवशवणे व त्यांचे मृत्युबाबत घातपाताचा संशय व्यक्त करणे, श्री.सोनवणे यांनी मृत्युपूवव शलहलेल्या शचठ्ठीत साहेबांचे नांवाचा 
उल्लेख असणे, त्यामुळे  कै.सोनवणे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी वशरष्ठ शवभागामाफव त तपास करण्याची संबंशधतांकडून मागणी केली जाणे, घटना होऊन  सात 
मशहन्याचा मोठा कालावधी झालेपश्चात अद्याप चौकशी/तपास न होणे वा चौकशीचे शनष्कषव संबंशधतांचे नातेवाईक, जनतेसमोर आले नसल्याचे सांगण्यात 
येऊन याशवषयी नाराजी व्यक्त केली जाणे, त्यामुळे या संशयाथपद मृत्यु/आत्महत्याप्रकरणी तात्काळ सखोल चौकशी करण्याची गरज, याबाबत शासनाने 
केलेली कारवाई व शासनाची प्रशतशक्रया. 

गृह 
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६७ सांडपाणी सोडताना कोणत्याही प्रकारची प्रक्रीया न केल्याने उल्हास नदी प्रदशूषत झाल्याचा ठपका ठेवत कल्याण-डोंशबवली महानगरपाशलका, उल्हासनगर 
महानगरपाशलका, कुळगाव-बदलापूर नगरपाशलका यांसह महाराष्र औद्योशगक शवकास महामंडळ आशण प्रदषूण शनयंत्रण मंडळ यांना दोषी ठरशवत 
सामुदाशयकशरत्या १०० कोटी रुपयांचा दंड हशरत लवादाने ठोठावलेला असणे, संबंशधतांनी दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्यापूवीच व आवश्यक त्या 
उपाययोजना करण्यापूवीच मुख्य सशचवांनी शासनामाफव त माहे शडसेंबर, २०१६ च्या शेवटच्या आठवडयाच्या सुमारास सादर केलेले प्रशतज्ञापत्र, त्यामुळे दोषी 
ठरशवलेल्या यंत्रणांना हशरत लवादाकडून शमळालेला शदलासा, मुख्य सशचवांनी सादर केलेल्या प्रशतज्ञापत्रामुळे याप्रकरणातील दोषींना शमळत असलेले संरक्षण, 
पशरणामी उल्हास नदीसहअन्य नद्यांतील प्रदषूण करणा-यांवर वचक न राहण्याची शनमाण झालेली शक्यता, त्यामुळे मुख्य सशचवांनी प्रशतज्ञापत्र सादर 
करण्याची कारणे थपष्ट होण्याची गरज, उल्हास नदी प्रदशूषत झाल्यामुळे त्याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज, तसेच राज्यात इतर शठकाणी नद्या प्रदशूषत 
होऊ नयेत यासाठी दक्षता घेण्याची आवश्यकता व यावर शासनाची प्रशतशक्रया. 

पयावरण 

६८ पुण्यातील साशवत्रीबाई फुले पुणे शवद्यापीठाच्या आवारात अभाशवप आशण थटुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडीया 'एसएफआय' या संघटनांच्या कायवकत्यांत जोरदार 
हाणामारी झाल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, आेैपशरचारक यांच्या सैशनकांशवषयक वक्तव्याच्या शनषेधावरुन सदरील वाद शनमाण 
होणे, औरंगाबाद मध्ये पंधरा शदवसापूवी असाच प्रकार घडला होता तेिील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा शवदयापीठात पं.दीनद्याळ उपाध्याय यांच्या 
पुण्यशतिी शनशमत्ताने आयोशजत कायवक्रमावरुन बहुजन व भाजपायुमो यांच्यात शनमाण झालेल्या वादाचे रुपांतर तोडफोड आशण मारामारी झाल्याचा प्रकार 
घडणे, राज्यातील शवदयापीठ व कॉलेज मध्ये शवदयािी दोन संघटनेत हाणामारीचे प्रकारात वाि होणे, राज्यशासनाला शवदयािांच्या होणा-या जोरदार हाणामारी 
रोखण्यास व उपाययोजना करण्यास येत असलेले अपयश, राज्यशासनाने सदरील गंभीर प्रश्न सोडशवण्याबात तातडीने करावयाची ठोस कायववाही व याबाबत 
राज्य शासनाची प्रशतशक्रया. 

उच् च व तंत्र शशक्षण 

६९ मराठी भाषा आशण भाषेशी संबंशधत सवव शवभाग एकाच छताखाली आणण्यासाठी मराठी भाषा भवन उभारण्याबाबत चचा आशण घोषणा होणे परंतू अदयाप 
मराठी भाषा भवनाची एकही वीट रचली गेलेली नसल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, मराठी भाषा भवनात राज्य शासनाचे भाषा 
संचालनालय, राज्य  मराठी शवकास संथिा, महाराष्र राज्य साशहत्य संथकृती मंडळ, महाराष्र राज्य शवश्वकोश शनर्कमती मंडळ आदी सवव शवभाग घोषणेनुसार 
एकत्र काम करणार होते मात्र अद्यापही हे सवव शवभाग एका छताखाली आले नसून वेगवेगळया शठकाणीच काम करत असल्याचे उजेडात येणे, मराठी भाषा 
भवन उभारण्याच्या घोषणेला मुहूतव कधी शमळणार हा प्रश्न जनमानसात शनमाण होणे, राज्य शासनाकडून मराठी भाषा भवन उभारण्याबाबत अंमलबजावणी 
करण्यास होत आलेले अक्ष्यम दलुवक्ष त्यामुळे मराठी भाशषकांमध्ये शासनाबाबत शनमाण झालेला तीव्र असंतोष व शचडीची भावना, राज्य शासनाने मराठी 
भाषा उभारणीबाबत तातडीने करावयाची कायववाही व याबाबत राज्यशासनाची प्रशतशक्रया. 

मराठी भाषा 

७० शभवंडी शहर महापाशलकेच्या थिाशनक संथिा कर (एलबीटी) वसुली शवभागामध्ये गेल्या तीन वषात सुमारे दीड हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे माहे फेबु्रवारी, 
२०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, राज्य शासनाने जकात बंद केल्यानंतर २० मे, २०१३ पासून शभवंडी महापाशलकेत एलबीटी वसुली प्रणाली सुरु करण्यात 
येणे, कभवडी शहरातील ११ हजार ७२० व्यापाऱ्यांचे सव्हेक्षण करुन त्यांना एलबीटी कर भरण्याचे आवाहन करण्योत आले होते, मात्र शहरातील बहुसंख्य 

नगर शवकास 
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कर बुडव्या व्यापा-यांनी पाशलका प्रशासनाच्या प्रमुख अशधकाऱ्यांना हाताशी धरुन शदशाभूल करणारी माशहती देऊन एलबीटी उत्पन्नाची आकडेवारी कमी 
देणे, त्यामुळे जानेवारी, २०१७ मध्ये ७५ लाख अशी अत्यंत कमी एलबीटीची वसुली होणे, वसुलीची आकडेवारी संशयाथपद असल्याचे आयुक्तांच्या 
शनदशवनास आले असता चौकशी अंती तीन वषात सुमारे दीड हजार कोटींचा एलबीटीमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येणे, पाशलकेच्या 
अशधका-यांनी कमी प्रमाणात करवसूली केल्याचे उघड होणे, राज्यशासनाने शभवंडी महापाशलकेच्या एलबीटी शवभागात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी सखोल 
चौकशी करुन करचुकव्या व्यापारांशवरोध करवसूल करुन या प्रकरणांतील दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता  व याबाबत राज्यशासनाची 
प्रशतशक्रया.  

७१ मंुबई-पुणे द्रतुगती मागावर खोपोली जवळच्या आडोशी गावाजवळ शद. २७ शडसेंबर, २०१६ रोजी चार वाहनांची धडक लागून झालेल्या भीषण अपघातात 
चार जणांचा झालेला मृत्यू, सहा जण गंभीरशरत्या जखमी झालेले असणे, या मागावर अनेक शठकाणी सुरु करण्यात आलेली कामे अपूणावथिेत असणे, या 
मागावर यापूवी अनेक अपघात होऊन झालेली जीशवत हानी, अपूरी व अकायवक्षम असलेली शनयंत्रण व्यवथिा, अपघात झाल्यास अपघातग्रथतांना वेळीच 
मदत पुरशवण्याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, अनेक शठकाणे अपघात होण्यासारखी असताना त्यांची पाहाणी करुन देखभाल दरुुथती करण्याची 
आवश्यकता असतानाही त्याकडेही होत असलेले दलुवक्ष, त्यामुळे भशवष्यात आणखी अपघात होऊन जीशवत हानी होण्यासारखी शनमाण झालेली स्थिती, 
याबाबत त्वरीत आिावा घेण्याची व अपघातात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटंूशबयांना तसेच जखमी व्यक्तींनी मदत देण्याची गरज, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व 
करावयाची कायववाही. 

साववजशनक 
बांधकाम 

(साववजशनक उपक्रम 
वगळून) 

७२ नशवन कायद्यांचे प्रारुप तयार करणे, अस्थतत्वात असलेल्या कायद्यात, शनयमात बदल करणे, गृह शवभागासारख्या अत्यंत महत्तवाच्या व संवेदनशील 
शवभागाच्या कायद्यासंदभातही सदर कायववाही करणे इत्यादी कामे खाजगी शवधी कंपन्यांकडून करुन घेण्याचा शदनांक १९ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या दरम्यान 
शासनाने घेतलेला शनणवय, त्यासाठी तीन कंपन्यांना मान्यता देऊन त्यांच्याबरोबर करण्यात आलेले करार, काही शवषय अशतशय महत्वाचे, संवेदनशील व 
गोपनीय थवरुपाचे असल्यामुळे सदरचा शनणवय गोपशयतेचा भंग करणारा, संवेदनशील शवषयाबाबत शवपरीत पशरणाम करणारा ठरण्याची शक्यता, सदर तीन 
कंपन्यांवर शासन शनयमांची बंधने नसल्यामुळे त्यांची शासनाशी बांशधलकी नसल्याची शनमाण झालेली शभती, शासनाचे शवशवध शवभाग व शवशेष करुन 
शासनाचा शवधी व न्याय शवभाग यासंदभात राज्याच्या शनर्कमतीपासूनच सक्षम असताना असा शनणवय घेणे उशचत नसणे, शासन यंत्रणेवर यामुळे अशवश्वास 
दाखशवल्यासारखे होणे, त्यामुळे त्यांचे खच्चीकरण होत असल्यासारखी स्थिती शदसून येत असणे, या शनणवयामुळे शासकीय अशधकारी/कमवचारी यांच्यात 
पसरेलेले संभ्रमावथिेचे वातावरण, त्यामुळे या अनावश्यक असलेल्या खाजगीकरणाच्या शनणवयाची थपष्टता जाशहर करण्याची आवश्यकता व यावर 
शासनाची प्रशतशक्रया. 

शवधी व न् याय 

७३ सायन-पनवेल महामागाजवळ कोपरा गावानशजक उड्डाणपुलाजवळ मोठ्या प्रमाणात आधारकाडव, शाळा सोडल्याचा दाखला, आमदारांचे शशफारस पत्र आदी 
महत्वाच्या कागदपत्रांचा खच पडल्याची बाब माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये उघडकीस आलेला असणे, ठाणे, मंुबई, नवी मंुबई येिील नागशरकांच्या कागदपत्रांचा 

गृह 
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त्यात समावेश असणे, एनपीएचटी या शासकीय कागदपते्र वाहून नेणाऱ्या एजन्सीच्या बेजबाबदारपणामुळे अशतमहत्वाची कागदपते्र महामागावर पडणे, या 
कागदपत्रांचा दरुुपयोग होऊ शकत असल्याने या हलगजीपणा करणाऱ्या कंपनीशवरुध्द जनमानसात शनमाण झालेला असंतोष व संतापाचे वातावरण, 
हलगजीपणा करणाऱ्या या कंपनीला शदलेले शासकीय कंत्राट त्वरीत रद्द करुन शदलेल्या रक्कमांची तातडीने वसूली करण्याबाबत शासनाने करावयाची 
कायववाही व याबाबतची शासनाची भूशमका. 

७४ कृष्णा खो-यातील महाराष्राच्या वाटयाला आलेल्या अशतशरक्त ८१ टीएमसी पाण्यावर महाराष्राचाच हक्क असल्याचा शनणवय मा. सवोच्च न्यायालयाने 
शदनांक ९ जानेवारी, २०१७ च्या सुमारास शदलेला असणे, या शनणवयामुळे राज्याच्या ६६६ दशलक्ष घनफूट इतक्या पाणी शहश्श्यात आता कोणीही वाटेकरी 
असणार नाही, हे ही थपष्ट झालेले असणे, कृष्णा खो-यातील सदरचे पाणी अडशवण्याची कायववाही तातडीने करण्याची शनतांत गरज, यासाठी लागणारा सुमारे 
१५ ते २० हजार कोटी रुपयांचा शनधी तातडीने उपलब्ध करण्याची आवश्यकता, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाची उपाययोजना. 

जलसंपदा 

७५ साववजशनक आरोग्य शवभागाने केलेल्या २९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत गैरव्यवहार झालेला असणे, या गैरव्यवहारा प्रकणी शनलंशबत करण्यात आलेल्या 
अशधका-यांशवरुध्द दोषारोप शनस्श्चत न करताच चौकशी पूणव केल्याचे व यासंदभातील टेंडर पध्दतीचे उल्लंघन झाल्याचे यासंदभात चौकशी करण्यासाठी 
नेमलेल्या अशतशरक्त मुख्य सशचव डॉ. भगवान सहाय यांच्या चौकशी सशमतीने आपल्या चौकशी अहवालात नमूद केलेले असणे, याकडे शासनाने दलुवक्ष 
करुन दोषी अशधका-यांना शदलेले संरक्षण, तद्नंतर माहे शडसेंबर, २०१६ च्या दसु-या आठवडयाच्या सुमारास सदरच्या २९७ कोटी रुपये ककमतीच्या औषध 
खरेदीत गैरव्यवहार झाला असल्याचे शासनाने मान्य केलेले असणे, त्यानुसार त्वरीत कारवाई करण्याची आवश्यकता असतानाही शासनाकडून उशचत 
कारवाई होत नसल्याचे शदसून येणे, पशरणामी शासन दोषींना पाठीशी घालीत असल्याचे शदसून येणे,याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाची कारवाई. 

 

७६ आशदवासी शवकास महामंडळातील नोकर भरती प्रशक्रयेत सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी लोकप्रशतशनधींनी मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे 
केलेल्या तक्रारी, त्याअनुषंगाने सुरु करण्यात आलेल्या चौकशीस होत असलेली अक्षम्य शदरंगाई, यासंदभात मा. उच्च न्यायालयाने एका जनशहत याशचकेच्या 
सुनावणीच्या वेळी शदनांक २० जानेवारी, २०१७ रोजीच्या दरम्यान मा. आशदवासी शवकास मंत्री, आशदवासी शवकास शवभागाचे सशचव, सहकार आयुक्त 
इत्यादींना बजावलेली नोटीस, याचे गांभीयव लक्षात घेऊन सदर गैरव्यवहार प्रकरणी तातडीने चौकशी करुन दोषींशवरुध्द कारवाई करण्याची आवश्यकता 
असतानाही चौकशी धीम्या गतीनेच सुरु असणे, यावरुन गैरव्यवहार करणा-यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचेच शदसून येत असणे, यावर शासनाची 
प्रशतशक्रया व करावयाची कायववाही. 

आशदवासी शवकास 

७७ सोलापूर येिील तंत्रशनकेतन बंद करु नका या मागणीसाठी मेसेज पाठशवणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना िेट मेसेज िांबले नाहीत तर सोलापूर पॉशलटेस्क्नक बंद करेन 
अशी धमकी देत पोलीसांत देईन अशी भाषा शवद्यार्थ्यांसोबत उच्च व तंत्रशशक्षण मंत्रीमहोदयानी केली असल्याचा बाब माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये उघडकीस 
आलेली असणे, सोलापूर पॉशलटेस्क्नक बंद करण्याच्या बातमीमुळे या महाशवद्यालयात शशक्षण घेणाऱ्या ६०० शवद्यार्थ्यांचा भशवतव्याचा प्रश्न शनमाण झाल्याने 
त्यांनी हे पॉशलटेस्क्नक बंद करु नये असे मॅजेस उच्च व तंत्रशशक्षण मंत्रयांना पाठशवणे, उक्त्त शवद्यार्थ्यांना धीर देण्याऐवजी उच् च व तंत्रशशक्षण मंत्री महोदयांनी 
शवद्यार्थ्यांना धमकावले व पोलीसांत देण्याची भाषा करणे व लेखी माफी माग असे सांशगतलेले असणे, पशरणामी मा.मंत्री महोदयांच्या अशा वागण्याने 

उच् च व तंत्र शशक्षण 
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जनमानसात त्यांच्याशवषयी शनमाण झालेला तीव्र थवरुपाचा असंतोष व संतापाची भावना, सोलापूर येिील पॉशलटेस्क्नक बंद न करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायववाही व याबाबतची शासनाची भूशमका. 

७८ नाशशक येिे मंुबई आग्रा महामागावर शदनांक २२ शडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास धुळ्याहून येणाऱ्या तीन मोटारीमधून तब्बल १ कोटी ३५ लाख रुपयाच्या 
जुन्या चलनातील बनावट नोटा तसेच लाखो रुपयांच्या जुन्या चलनातील खऱ्या नोटा पोशलसांनी जपत करणे, या बनावट नोटांचे प्रकरणी संशशयतांमध्ये एका 
मोठ्या राजकीय नेत्याचे समिवक, श्री.छबु नागरे यांस अटक करण्यांत येणे, बनावट नोटा प्रकरणामुळे नाशशक शजल्यात प्रचंड खळबळ उडणे, या बनावट 
नोटाप्रकरणी श्री.नागरे यांचेसह ११ जणांना शहर पोशलसांनी अटक करणे, बनावट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पदाफाश केलेनंतर याप्रकरणाचे धागेदोरे पुणे, 
शसन्नर, मंुबई, ठाणे, नवी मंुबईपयंत व्यापक थवरुपात पसरलेले असल्याचे पोशलस कारवाईत समजून येणे, या टोळीशवरुध्द आडगांव पोशलस ठाणे, नाशशक 
येिे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणे, पोशलसांनी तपासादरम्यान बनावट नोटा छापण्याचे साशहत्य हथतगत करणे, या गंभीर गुन्याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली 
असल्याने याप्रकरणी उच्चथतरीय यंत्रणेमाफव त सखोल व कठोर चौकशी व्हावी, अशी जनतेकडून मागणी केली जाणे, बनावट नोटा छापल्याप्रकरणी अटकेत 
असलेल्या श्री.नागरे यांच्या पत्नीवर शदनांक १३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास नाशशक येिील भद्रकाली पोशलस थटेशन येिे खंडणीचा गुन्हा दाखल 
केला जाणे, बनावट नोटा व छपाईची सामग्री पोशलसांच्या हाती लागल्याने बनावटशगरीच्या टोळीचा हा धंदा जुनाच असल्याचा संशय व्यक्त केला जाणे, या 
टोळीच्या पदाफाशनंतर याचे लोन कुठपयंत पोचले आहे, याचा पोशलसांनी सखोल छडा लावावा, अशी मागणी जनतेकडून केली जाणे, बनावट नोटांचा 
पुरवठा केव्हा व कोणकोणास करण्यांत आला, याचा शोध घेण्यांत यावा, अशीही जनतेकडून आग्रही मागणी केली जाणे, शासनाने एकंदरीत प्रकरणाचे 
गांभीयव व व्यापती शवचारात घेऊन सी.बी.आय.माफव त उच्चथतरीय चौकशी करण्याचा शनणवय तात्काळ घ्यावा, असाही सववसामान्य जनतेत आग्रह असणे, 
यानुषंगाने शासनाकडून तातडीच्या कायववाहीची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व शासनाची प्रशतशक्रया. 

गृह 

७९ कसधुदगुव शजल्यातील बांदा तालुक्यामधील कडगणे धनगरवाडी गावात शदनांक १६ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी लागलेल्या पाचशे एकरातील आंबा, काजू बाग व 
अन्य झाडे वणव्यात बेशचराख होणे, या आगीत काही घरे, गोठे व ९५ च्या आसपास जनावरे भथमसात झाले असणे, यात ग्रामथिांचे कोटयावधी रुपयांचे 
नुकसान झालेले असणे, या पशरसरात दरवषी बागायतींना आग लागण्याचे प्रकार घडत असतानाही याकडे शासनाचे होत असलेले दलुवक्ष, याबाबत शासनाने 
चौकशी करुन, या आगींमध्ये नुकसान झालेल्या नुकसानग्रथतांना त्वरीतआर्किक वा अन्य थवरुपाची मदत करण्याची आवश्यकता व याबाबत शासनाची 
प्रशतशक्रया. 

वने 

८० मंुबई – पुणे एक्सपे्रस-वेच्या लगत असलेल्या महाराष्र शवकास रथते महामंडळाच्या मालकीच्या सुमारे आठ सुशवधा भूखंडांच्या वाटपामध्ये व शनशवदा 
प्रशक्रयेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळे शासनाचे २००० कोटी रुपयांपेक्षा जाथत रकमेचे झालेले नुकसान, सहा शवशवध कंपन्यांनी सुशवधा भूखंडांसाठी शदलेल्या 
२००० कोटी रुपयांच्या मंडळासाठी फायदेशीर शनशवदा २०१५ सालामध्ये साधार कारणाशवना रद्द करण्याचा झालेला प्रकार. दसुरीकडे केवळ १० कोटी  ४१ 
लाख रुपयांमध्ये ९.५० हेक्टर चे दोन भूखंड रक टर्कमनसकरीता ३० वषाच्या मुदतीने शनवेशदच्या अटी पायदळी तुडवून ठेकेदाराच्या नावे वगव करण्याचा 
झालेला गैरप्रकार, रक टर्कमनससाठी वाटप केलेल्या के्षत्रापेक्षा अशधक के्षत्राचा वाटप ठेकेदाराकडून होत असल्याचा  व अनामत रक्कमा मुदत संपल्यानंतरही 

साववजशनक 
बांधकाम 

(साववजशनक 
उपक्रम) 
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जमा केल्या  नसल्याकडे महामंडळाकडून झालेला कानाडोळा, शासनाच्या शवशवध थतरांवर तक्रारी केल्यानंतरही आशण महालेखापालांनी आके्षप घेऊनही 
याप्रकरणी ठोस कठोर कारवाई करण्याकडे शासनाकडून होत असलेले दलुवक्ष, याबाबत राज्यशासनाने करावयाची कारवाई  व शासनाची प्रशतशक्रया. 

८१ शदनांक ७ जानेवारी, २०१७ रोजी शज.सांगली .ता. पलूस माळवाडी येिील अल्पवयीन मुलीवर सामूशहक अत्याचार करुन खून केल्याची घडलेली घटना, 
तसेच शदनांक २९/१/२०१७ रोजी कहजवडीच्या इन्फोशसस आयटी कंपनीत सॉफ्टवेअर अशभयंता म्हणून काम करणा-या रशसला राजू ओपी ( वय २५, 
रा.कहजवडी ) या तरुणीचा कंपनीमध्येच गळा आवळून खून झाल्याची घटना, तर पुणे शहरात हडपसर येिील शशवपाकव  येिे शदनांक १८/०१/२०१७ रोजी रात्री 
घरगुती समथया पत्नीने फेसबुकावर टाकल्यामुळे संतपत पतीने पत्नीची हत्या केल्याची घटना,२३ शडसेंबर,२०१६ मध्ये अंतरा दास या संगणक अशभयंता 
तरुणीचा हल्लेखोराने भोसकून खून झाल्याची घटना, राज्यभरात कोपडी ( शज.अहमदनगर ) प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले असतांनाच, उपरोक्त घटना 
घडत गेल्यामुळे सववत्र संतापाचे पसरलेले वातावरण, राज्यात उपरोक्त घटनेचे उमटलेले तीव्र पडसाद लक्षात घेऊन स्त्री आधार कें द्र संथिेच्या अध्यक्षा, यांनी 
शदनांक, २७/१२/२०१६, शद.८/१/२०१७ ,१६/१/२०१७ रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांना पत्रव्यवहार करुन उपरोक्त खून, बलात्कार प्रकरणातील आरोपीवर 
पोथको कायद्याअंतगवत कडक कारवाई करण्याची तसेच सदर घटनेची चौकशी संवेदनशील पध्दतीने होण्यासाठी वशरष्ठ मशहला पोलीस अशधका-यांची नेमणूक 
करण्याची केलेली मागणी,  पुणे शहरात कहजवडी, खराडी, हा पशरसर तसेच तळवडे हा पुण्यातील ग्रामीण भागात मशहती–तंत्रज्ञान के्षत्रातील कंपन्यांची संख्या 
मोठी असल्याने नोकरीशनशमत्त परप्रांतीय मशहला, मुली मोठया संख्येने पुण्यातील वेगवेगळया भागामध्ये थिाशयक होणे, सदरहू कंपन्यामध्ये रात्री उशशरापयवत 
काम करणा-या मशहलांवर होणारे अत्याचार, खून यांचे प्रमाणात देखील झालेली वाि, त्यामंुळे आय टी के्षत्रात काम करणा-या मशहलांच्या सुरशक्षतेचा प्रश्न 
ऐरणीवर असणे, यासंदभात देखील स्त्री आधार कें द्र संथिेच्या अध्यक्षा यांनी शदनांक ३०/१/२०१७ रोजी पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे, यांच्याकडे पत्रव्यवहार 
करुनही अद्यापी कोणतीच ठोस कायववाही न होणे, उपरोक्त सववच घटनांची सखोल चौकशी करुन आरोपीवर कडक कारवाई करण्याची शनतांत आवश्यकता, 
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासनाची प्रशतशकया व भूशमका. 

गृह 

८२ पुणे शजल्हयातील फुलवडे आशण मावळमधील वडेश्वर येिील मुलींच्या आश्रमशाळांमधील शवद्यािीनींशी असभ्य वतववणूक तर जुन्नर मधील कोळेवाडीतील 
आश्रमशाळेत मुली धोकादायक इमारतीत राहत असल्याचे शजल्हा प्रशासनाने नेमलेल्या तपासणी पिकाच्या माहे जानेवारी, २०१७ च्या सुमारास केलेल्या 
तपासणी अहवाल आिळून येणे, सदरचा अहवाल आशदवासी शवकास शवभागाकडे सादर करण्यात येणे, राज्यभरातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये शवद्याथ्र्याचे 
शोषण होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत असणे, तसेच आश्रमशाळांतील शवद्याथ्र्यासाठीचे ११ कोटींचे टुिपेथट कंत्राट खरेदी सशमतीने शनयम धाब्यावर 
बसवत परथपर अपात्र ठरवलेल्या कंपनीला शदल्या प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री यांना शद.११.१.२०१७ रोजीच्या सुमारास लोकप्रशतशनधीनी लेखी शनवेदन देण्यात 
येणे, याबाबत शासनाने अद्यापही चौकशी न केल्यामुळे सववसामान्य जनतेत शनमाण झालेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने केलेली व 
करावयाची कायववाही, याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया व भूशमका. 

आशदवासी शवकास 

८३ त्सुनामी लाटा शकनाऱ्यावर रोखणे, माश्यांच्या पुनवउत्पादनासाठी आवश्यक असणे, तसेच हवेचे प्रदषुण कमी करण्याचे काम करण्यासाठी कांदळवनांची 
आवश्यकता असणे, मात्र मंुब्रा, शदवा, घोडबंदर, मीरा भाईदर, नवी मंुबई येिील कांदळवने शबल्डर आशण वाळु माशफयानी नष्ठ करणे, शभवंडी आशण ठाणे 

नगर शवकास 
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तालुक्यातील १६०० हेक्टर ५० शमटर अंतरावर कुठलेही बांधकाम करण्याला उच्च न्यायालयाने मनाई केलेली असणे, तरी ठाणे महानगर पाशलकेच्या 
के्षत्रातकनशकया नगर, शतवारी कॉलेज रोड, शशवनेरी नगर या पशरसरात बांधकाम सुरु असणे. कांदवळन नष्ट करणाऱ्या सुमारे ६२ जणावर गुन्हे दाखल होणे, 
मात्र कांदवळन नष्ट करण्याचा गुन्हा करण्याना शभती नसणे, याबद्दल शासनाची अक्षम्य उदाशसनता, नागशरकांच्या मध्ये तीव्र शचड असणे, शासनाने करावयाची 
उपाययोजना आशण प्रशतशक्रया. 

८४ मालेगांव (शज.नाशशक) येिे अवैधशरत्या गोवंश जनावरे आणली जात असल्याच्या तक्रारीवरून शदनांक  १३ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास गोरक्षकांनी 
वाहन अडशवणे, तद्नंतर शदनांक १४ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी जमावाने येवून काही जणांच्या टोळक्याने गोरक्षकावर नागरी वथतीत जीवघेणा हल्ला चिशवणे, 
त्यात गंभीर जखमी होणे, आशण त्याची प्रशतशक्रया उमटून शदनांक १५ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी मालेगांवी कडकडीत बंद पाळला जाणे, अनपेशक्षतशरत्या घडलेल्या 
या घटनांमुळे मालेगांव शहरात तणावाचे वातावरण शनमाण होणे, जनतेत मोठ्या प्रमाणात घबराट पसरणे, थिाशनक पोशलस प्रशासनास, कायदा व सुव्यवथिेची 
पशरस्थिती हाताळतांना अत्यल्प संख्येने असलेले पोशलस कमवचारी, अशधकारी व राज्य राखीव दलाच्या जवानांच्या पुरेशा बंदोबथताअभावी पशरस्थिती 
हाताळतांना मोठी कसरत करावी लागणे, संवेदनशशल मालेगांव शहरात कोणत्याही शुल्लक घटनेनंतर पुणे, धुळे, नागपुर, दौंड, अमरावती, औरंगाबाद येिून 
राज्य राखीव दलाच्या जवानांना पाचारण करावे लागणे, तणावाचे पशरस्थितीत अपुऱ्या पोशलस संख्या बळामुळे त्वरीत कारवाई करणेस शवलंब होणे, त्यामुळे 
पशरस्थिती शचघळणे, हाताबाहेर जाणे, यापुवीही अशांततेच्या कालावधीत या बाबींचा पुनः पुनः प्रत्यय येणे, व शजवीत शवत्ताचे मोठे नुकसान होणे, अपुऱ्या 
संख्येने असलेल्या पोशलस कमवचाऱ्यांमुळे गोवंश हत्या बंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यांत थिाशनक पोशलसांना अपयश येत असल्याचे सांशगतले 
जाणे, या पाश्ववभुमीवर मालेगांवी थवतंत्र पोशलस आयुक्तालय व राज्य राखीव दलाची थवतंत्र कंपनी आशण नवीन आठ पोशलस ठाणी मंजुर करण्याची तसेच 
पोशलस कमवचारी, अशधकारी यांची संख्या वािशवण्याची शनतांत आवश्यकता, याबाबत जनता व लोकप्रशतशनधींकडून सातत्याने मागणी केली जाणे, तसेच 
मालेगांव (शज.नाशशक) येिे पोशलस आयुक्तालय थिापन करणेबाबत तारांशकत प्रश्न क्रमांक  १४६०० (शद.३० माचव, २०१६) व फेर तारांशकत प्रश्न क्रमांक 
१९७२१ (शद.२० जुलै, २०१६) अन्वये लोकप्रशतशनधींनी शासनाचे लक्ष वेधणे, यावर लेखी उत्तरात मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी ‘‘मालेगांव (शज.नाशशक) येिे 
पोशलस आयुक्तालय थिापन करणेबाबतचा फेरप्रथताव शासनास प्रापत झालेला नाही’’, असे उत्तर देणे, मालेगांव येशिल तणावपूणव पशरस्थितीच्या 
पाश्ववभुमीवर शदनांक १७ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास नाशशक ग्रामीणचे शजल्हा पोशलस प्रमुखांनी पोशलस आयुक्तालयासह नवीन आठ पोशलस 
ठाण्याचा प्रथताव शासनास पाठशवण्यांत आला असून शासन आदेशानुसार सुधाशरत प्रथताव तयार करण्यांत येत असल्याचे सुतोवाच करणे, मालेगांव पोशलस 
आयुक्तालय कायान्वयीत झाल्यास, पोशलस बळाच्या संख्येत वाि होऊन, सातत्याने बाहेरून पोशलस बंदोबथत मागशवण्याची वेळ प्रशासनावर येणार नाही, 
याबाबी शवचारात घेता याप्रश्नी तात्काळ शनणवय होणेची आवश्यकता, तरी शासनाचे याकडे अक्षम्य दलुवक्ष होणे, शासनाने उक्त मागणी तात्काळ मंजुर 
करण्याची आवश्यकता व शासनाची प्रशतशक्रया. 

गृह 

८५ राज्यातील साखर कारखान्यांना मूलभूत सुशवधा संमती (इन्राथरक्चर क्लीअरन्स) प्रलंशबत असल्यामुळे महाराष्र राज्य शवतरण कंपनी 
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरेदी करार (पॉवर परचेस ऍशग्रमेंट) करण्यास अडचण येणे, पॉवर परचेस ऍशग्रमेंट शकमान २ हजार मेगा 

उद्योग 
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वॉटसाठी  संमती शमळणे आवश्यक असणे, ज्या कारखान्याकडे सहवीज शनर्कमती प्रकल्प आहेत त्या कारखान्यांना शेतकऱ्याना एफ.आर.पी.देणे सोइवथकर 
होणे, परंतु ज्या कारखान्यांकडे सहवीज शनर्कमती प्रकल्प नाही आहेत अशा कारखान्यांना शेतकऱ्यांना  एफ.आर.पी. देण्यास अडचणी शनमाण होत 
असल्यामुळे  ते साखर कारखाने आर्किक संकटात सापडणे, ज्या कारखान्यांकडे सहवीज शनर्कमती प्रकल्प नाहीत त्यांना सहवीज शनर्कमती प्रकल्पात समाशवष्ट 
करून घेतल्यास त्यांच्यावर येणारे आर्किक संकट दरू होऊन त्या साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी.देणे सोइवथकर होणे, या सबब अडचणीत 
असलेल्या साखर कारखान्यांना व शेतकऱ्यांना न्याय शमळणेसाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना वा केलेली कायववाही. 

८६ मालेगांव (शज.नाशशक) येिे साववजशनक बांधकाम शवभागात नोकरी लाऊन देण्याचे आशमष दाखवून बनावट पी.डब्ल्यु.डी. वेब मॅनेजमेंट कंपनी थिापन केली 
जाणे, खोटी शनयुक्ती पते्र देऊन १२० बेरोजगार तरूणांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक करण्यात येणे, याप्रकरणातील मुख्य संशशयतांकडून २ कोटी ८६ 
लाख रुपयांची मालमत्ता, शदनांक २८ ऑगथट, २०१६ रोजी जपत केली जाणे, बेरोजगार तरूणांना शदलेल्या शनयकु्ती पत्रावरील साववजशनक बांधकाम खात्याचे 
शशक्के व वशरष्ठ शासकीय अशधकाऱ्यांच्या थवाक्षऱ्या बनावट असल्याचे शसध्द होणे, दरम्यान साववजशनक बांधकाम शवभागाचे तत्काशलन सशचवांच्या 
थवाक्षरीचे नमुने तपासण्यासाठी पाठशवण्यात येणे, मा.मुख्य अशभयंता, साववजशनक बांधकाम प्रादेशशक शवभाग, नाशशक यांच्या अध्यक्षतेखाली शनयुक्त चौकशी 
सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर करणे, महाराष्र शवधान पशरषदेत शदनांक ३१ माचव, २०१६ रोजी उपस्थित तारांशकत प्रश्न क्रमांक  १४६६८ च्या 
लेखी उत्तरात मा.साववजशनक बांधकाम मंत्री महोदयांनी ‘‘चौकशी सशमतीचा अहवाल शासनास प्रापत झाला असून यामध्ये श्री.भुषण शेवाळे यांनी महाराष्र 
शासन व साववजशनक बांधकाम शवभाग यांचे नावाचा दरुूपयोग करून थवतःच्या आर्किक फायद्यासाठी पी.डब्ल्यु.डी. वेब कंपनी थिापन केली व उमेदवारांना 
सरकारी नोकरीचे आशमष दाखवून त्यांची फसवणुक केली असल्याचे नमुद करणे, या अत्यंत गंभीर अशा प्रकरणी सी.आय.डी./सी.बी.आय.माफव त सखोल 
चौकशीची व पाळेमुळे कािण्याची मागणी केली जाणे, या प्रकरणात कोण-कोण दोषी आहेत, ते उघड व्हावे, अशीही साववशत्रक मागणी केली जाणे, शासनाने 
याप्रकरणी वशरष्ठ थतरावरून चौकशी करण्याची आवश्यकता, तरी, याकडे शासनाचे झालेले दलुवक्ष, याबाबत शासनाने केलेली कायववाही व शासनाची 
प्रशतशक्रया. 

साववजशनक 
बांधकाम 

(साववजशनक उपक्रम 
वगळून) 

८७ देशभरातील ६६ हजार ६६३ लोकवथत्यांमधून पुरशवल्या जाणाऱ्या शपण्याच्या पाण्यामध्ये आसेशनक आशण फ्ल्युराईडस् हे घातक शवषारी घटक असल्याचे 
शनदशवनास आल्याची माशहती शदनांक  ७ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास प्रशसध्द होणे, सवाशधक दशुषत पाणी असलेल्या राज्यात महाराष्राचा समावेश 
नसणे, तरी राज्यातील अनेक प्रमुख व लहान मोठ्या नद्यांचे पाणी प्रदशुषत असणे, सांडपाणी, जनावरांचे रक्त व मांस शमश्रीत पाणी, रासायशनक प्रशक्रया 
केलेले पाणी, शवषारी रंग द्रव्ये असलेले पाणी नदीपात्रात शमसळत असल्याच्या पयावरण पे्रमी नागशरकांच्या तक्रारी असणे, मालेगांव (शज.नाशशक) येिील 
मोसम नदीपात्र सवाशधक प्रदशुषत असणे, रक्त मांस शमश्रीत पाणी, रंग व रासायशनक केमीकल शमश्रीत पाणी पात्रात येत असल्याने व हे पाणी पुिे शगरणा 
धरणात जात असल्याने मोसम नदी पात्राचे प्रदषुण िांबशवण्याची मालेगांवकरांकडून वारंवार मागणी केली जाणे, मोसम नदीचे प्रदषुण रोखण्याकडे थिाशनक 
प्रशासनाचे दलुवक्ष होणे, गतकालावधीत शगरणा धरणातील पाण्यात मानवी शरीरास अपायकारक ठरणारी घटक द्रव्ये आिळून आल्याच्या तक्रारी 
नागरीकांकडून केल्या जाणे, दरम्यान ग्रामीण भागातील जनतेला शपण्याचे शुध्द पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी पाणी तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांच्या 

पाणीपुरवठा आशण 
थवच्छता 
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बळकटीकरणाचा शनणवय राज्य सरकारकडून घेतला जाणे, यानुषंगाने राज्यातील २३ शजल्यांत पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा बांधकामास शासनाने 
मंजुरी देणे, त्यामध्ये नाशशक शवभागातील जळगांव, नंदरुबार व अहमदनगर या तीन शजल्याचा समावेश असणे, त्यासाठी प्रािशमक टपपयात ७ कोटी २२ 
लाखांचा शनधीही उपलब्ध करून  देणे, तत्राप, उपक्रमात सहभागाची संधी न शमळाल्याने नाशशक शजल्यातील प्रथताशवत पाणी तपासणी प्रयोगशाळा इमारतीचे 
बांधकाम पुन्हा रेंगाळले असल्याचे शदनांक : ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास शनदशवनास येणे, राज्यात शठकशठकाणी अशुध्द पाणी शपण्यात आल्याने 
होणाऱ्या आजारांत मोठी वाि झालेली असणे, याला आळा घालण्यासाठी पाणी पुरवठा व थवच्छता शवभागामाफव त व्यापक उपाययोजनांचे शनयोजन केले 
जाणे, तरी, ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलस्त्रोतांचे रासायशनक  व जैशवक गुणवत्ता तपासणी करण्याच्या आवश्यकतेत वाि झालेली असणे, 
यापाश्ववभुमीवर तसेच मालेगांव (शज.नाशशक) सारख्या शठकाणी मोसम नदीतील भीषण प्रदषूण शवचारात घेता नाशशक शजल्याचाही शासनाच्या प्रयोगशाळा 
बळकटीकरणाच्या धोरणांतगवत समावेश होण्याची शनकड, शासनाने याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रशतशक्रया. 

८८ परळी वैद्यनाि येिील वैद्यनाि नागरी सहकारी बँकेत सुमारे २०० कोटी रुपयांचा आर्किक गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आलेले असणे, बँकेचे चेअरमन 
व संचालक यांनी सन २०१२-१३ ते सन २०१६ या कालावधीत बेकायदेशीर कजववाटप केल्यामुळे सदरचा घोटाळा झाल्याचेही उघडकीस आलेले असणे, 
एविया दीघव काळापासून हा गैरव्यवहार झालेला असतानाही त्याबाबतच्या चौकशीकडे झालेले जाणीवपूववक दलुवक्ष, बँकेच्या राज्यातील ४४ शाखांमधील 
खातेदार व ४० हजारांपेक्षा जाथत असलेल्या सभासदांवर ओिवलेली आपत्ती, सदर प्रकरणी चौकशी होऊन दोषींशवरुध्द कारवाई होत नसल्यामुळे दोषींना 
शमळत असलेले संरक्षण, यात शासनाने तातडीने लक्ष घालून बँकेचे खातेदार व सभासद यांना शदलासा देण्याची आवश्यकता, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व 
करावयाची कारवाई.”                                         

सहकार 

८९ पुणे शहराच्या पूवव भागासाठी ३८० कोटी १६ लाख रुपये खचाची भामा आसखेड पाणी पुरवठा योजना राबशवण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला शनणवय, सदर 
योजनेचे काम जानेवारी,२०१४ मध्ये सुरु केलेले असणे, योजनेचे काम जून,२०१६ पयंत पूणव करण्याचा कालावधी शनस्श्चत केलेला असणे, मात्र अद्यापही 
काम अपूणावथिेत असणे, सुमारे तीन वषापूवी कें द्र शासनाने जेएनएनयूआरएम योजनेंतगवत २५८ कोटी रुपयांचा मंजूर केलेला शनधी, त्यापैंकी १०६ कोटी 
रुपयांचा शनधी प्रत्यक्षात पुणे महानगरपाशलकेला कें द्र शानाने शदलेला असणे, उववशरत शनधी शमळणे कामाच्या पूतवतेवर अवलंबून असणे, शवशशष्ट कालावधीत 
योजनेचे काम पूणव न झाल्यास शनधी शमळण्यात उद्भवणा-या अडचणी, पशरणामी योजनेवर होणारा पशरणाम, ऑक्टोबर, २०१५ पासून वषवभर योजनेचे काम 
बंद असणे, आता माचव, २०१७ अखेरपयंत कामे पूणव करण्यासाठी शदलेली वािीव मुदत या मुदतीतही काम पूणव होणे अशक्य असणे, योजनेच काम 
रखडल्यामुळे आता १०० कोटी रुपयांचा भूदंड सोसावा लागण्याचा शनमाण झालेला प्रश्न, पुणे शहराच्या पूवव भागातील पाणी पुरवठयाचा असलेला गंभीर 
प्रश्न व योजनेची कामे पूणव करण्यात शनमाण झालेल्या अडचणी शवचारात घेता शासनाने यात त्वरीत लक्ष घालण्याची आवश्यकता, त्याकडे शासनाचे होत 
असलेले जाणीवपूववक दलुवक्ष, यात दाखशवण्यात येत असलेली अनाथिा, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाची उपाययोजना.                                    

नगर शवकास 

९० वसई येिील औद्योशगक वसाहतीमधील एका कारखान्यात अंगणवाडी पोषण आहाराच्या पाकीटावरील तारखा बदलल्या जात असल्याचा माहे 
जानेवारी,२०१७ च्या  दसु-या आठवडयाच्या सुमारास उघडकीस आलेला प्रकार, त्यावेळी मुदतबाहय आशण शवना तारखेची हजारो पाशकटेही आिळून 

मशहला व बाल 
कल्याण 
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आलेली असणे, पोशलसांनी हा माल जपत करुन अन्न व औषध प्रशासनाकडे तपासासाठी पाठशवलेला असणे, मशहला व बालशवकास शवभागामाफव त 
कुपोषणावर मात करण्यासाठी राबशवण्यात येत असलेल्या योजनेंतगवतचा सदर पोषण आहार असल्याचेही उघडकीस आलेले असणे, शडसेंबर,२०१६ ची 
मुदत संपलेली पाशकटे टेम्पोने गोदामाबाहेर नेण्यात येत असल्याचे तसेच पाकीटांवरील तारखा पुसण्याच्या शिनरच्या बाटल्या व तारखेचा थटॅम्प इत्यादी 
साशहत्य आिळलेले असणे, असेच प्रकार अन्य शठकाणीही घडण्याची शक्यता, या प्रकारांवर शनयंत्रण ठेवण्याचे काम शासनाचे म्हणजेच मशहला व 
बालशवकास शवभागाचे असतानाही त्यांचेकडून होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पशरणामी लाभािी बालकांच्या आरोग्यावर होणारा पशरणाम, त्यांचे आरोग्य 
धोक्यात येण्याची शक्यता, यावर शासनाची प्रशतशक्रया व करावयाच्या उपाययोजना.  

९१ नाशशक शहर हद्दीत जानेवारी, २०१६ ते सपटेंबर, २०१६ या नऊ मशहन्याच्या कालावधीतच अपघाताच्या एकुण ७८६ घटना घडल्याचे शदनांक : ४ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास प्रशसध्द माशहतीवरून शनदशवनास येणे, या अपघातात जीवघेण्या व गंभीर अपघातांची संख्या ३३३ इतकी असणे, रथते अपघातात 
१४७ व्यक्तींना आपल्या प्राणांस मुकावे लागणे, अनेकांना गंभीर दखुापत होणे, जानेवारी ते एशप्रल, २०१६ या कालावधीतील एकूण ३९३ अपघातांपैकी 
तब्बल ९४ घटनांमध्ये अपघातास कारणीभुत असलेले वाहन चालक घटना थिळावरून फरार झाल्याचे समोर येणे, अपघाताच्या घटनेनंतर पळून जाणे (शहट 
ऍण्ड रन) कायद्याने गुन्हा असणे, शहट ऍण्ड रनच्या बऱ्याच केसेस पादचारी व्यक्तीच्यासंबंधी ककवा रात्रीच्या वेळेस झालेल्या असणे, अशा घटनांमध्ये जखमी 
व्यक्तीस वेळीच उपचार न शमळाल्याने मृत्युमुखी पडण्याची शक्यता अशधक प्रमाणात असणे, शहट ऍण्ड रनच्या घटना नाशशक महानगरात सातत्याने घडणे, 
यासंख्येत वाि होणे, हे प्रकार रोखण्यासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे उपयोगी ठरणे, मात्र, कसहथि कंुभमेळादरम्यान नाशशक शहरात शठकशठकाणी बसशवण्यात 
आलेले सी.सी.टी.व्ही. कािून घेण्यात येणे, शहट ऍण्ड रनचे प्रकार सववत्रच वाित असल्याने शासनाने कठोर प्रशतबंधात्मक उपाय त्वरीत अंमलात आणण्याची 
गरज, शासनाने दचुाकी चाशवणाऱ्यांसाठी १८ वषे पुणव वयाची मयादा शनस्श्चत केलेली असणे, पण गेल्या काही कालावधीपासून शठकशठकाणी अल्पवयीन 
मुले सरास दचुाकी चालवत असल्याचे शनदशवनास येणे, या अल्पवयीन मुलांकडूनच त्यांच्या दचुाकी ‘धुम थटाईल’ ने पळशवल्या जात असल्याने गंभीर 
थवरुपाचे अपघातात सातत्याने वाि होणे, या अल्पवयीन मुला-मुलींकडे मोपेडबरोबरच शगअरच्या दचुाकी सरासपणे पालकांनी सुपूदव केलेली असणे, त्यामुळे 
अपघातांची संख्या वािणे, शहरात शवशवध कॉलेज रथत्यांवर व अन्य मागावरही तरूणांकडून सुसाट वेगाने दचुाकी चालशवण्याचे प्रकारात मोठी वाि होणे, 
अशनयंशत्रत वेग आशण दचुाकीवर असतांना मोबाईल सुरु ठेवणे, शचत्र - शवशचत्र हावभाव - कसरती करणे, यामुळेही अपघातात आशण शहट ऍण्ड रनच्या 
प्रकारात वाि झाल्याचे शदसून येणे, ज्येष्ठ नागशरक व शवशेषतः कॉलेज तरूणींना या रोड रोमीओ मवाली, टवाळखोर दचुाकी मोटार सायकलथवारांचा सववत्रच 
मोठा व असय जाच असणे, थिाशनक पोशलस प्रशासनाचे याकडे दलुवक्ष होणे, याप्रकारामुळे अनेक जेष्ठ नागशरक सववसाधारण मशहला व पुरूष तसेच मुला-
मुलींना कायमचे जायबंदी व्हावे लागत असल्याने या ‘धुम थटाईल’ थटंटबाजीस कठोर कारवाईद्वारे तात्काळ रोखण्याची आवश्यकता, तसेच अल्पवयीन 
मुलांकडे दचुाकी नको याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची गरज, थिाशनक शवभागांचे याकडे झालेले दलुवक्ष, शासनाने याबाबत केलेली वा करावयाची 
कारवाई, शासनाचे धोरण व शासनाची प्रशतशक्रया. 

पशरवहन 
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९२  उच्च शशक्षणाचे प्रमुख कें द्र म्हणून नवी मंुबइवचा देशभर नाव लौशकक असणे, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शवद्यािी येिे शशक्षणासाठी येणे, परंतु ज्यांच्या 
जशमनीवर या संथिा उभ्या राशहल्या त्या प्रकल्पग्रथतांच्या मुलांना मात्र उच्च शशक्षणाच्या फारसा लाभ न होणे, वैद्यकीय, अशभयांशत्रकी व इतर शाखामध्ये पाच 
टक्के जागाही आरशक्षत ठेवल्या जात नसल्याने नागशरकांमध्ये असंतोष शनमाण होणे, शसडकोने नवी मंुबइवची उभारणी करताना शैक्षशणक सुशवधांवर शवशेष 
लक्ष शदलेले असणे, प्रत्येक नोडमर्थ्ये प्रािशमक ते उच्च शशक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे, देशातील नामांशकत शशक्षण संथिांच्या शाखा या पशरसरामध्ये 
सुरू असणे, एज्युकेशन हब म्हणून शहराला नावलौशकक प्रापत झाला असणे, नवी मंुबइव महानगरपाशलका, पनवेल व उरण पशरसरातील शसडको के्षत्रामध्ये 
तब्बल ५३९ शैक्षशणक संकुल असणे, यामधून जवळपास ३ लाख शवद्यािी शशक्षण घेत असणे, उच्च शशक्षण देणाऱ्या १२४ शैक्षशणक संथिा असून त्यामध्ये 
जवळपास १ लाख ४१ हजार ४८८ शवद्यािी शशक्षण घेत असणे, वैद्यकीय, अशभयांशत्रकी, फॅशन शडझायकनग, व्यवथिापनशास्त्र, औषधशनमाण शास्त्र या 
शाखांमध्ये प्रवेश शमळशवण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील शवद्यार्थ्यांमध्ये थपधा सुरू असणे, या महाशवद्यालयामध्ये प्रवेश शमळवून देण्यासाठी दलालांचाही 
सुळसुळाट झालेला पाहावयास शमळणे, प्रवेशासाठी लाखो रूपये घेउन शवद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याच्याही अनेक घटना घडल्या असणे, देशातील व 
राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांची मुलेही शशक्षणासाठी नवी मंुबइवला प्राधान्य देत असणे, परंतु ज्या प्रकल्पग्रथतांच्या जशमनीवर या शैक्षशणक संथिा उभ्या 
आहेत त्या भूशमपूत्रांच्या मुलांना मात्र या संथिांमध्ये सहज प्रवेश शमळत नसल्याने उच्च शशक्षणापासून त्यांना वंशचत ठेवले जात असणे, सबब याबाबत शासनाने 
केलेली कायववाही व करावयाची उपाययोजना. 

नगर शवकास 

९३ मंुबईतील पाशलकेच्या नायर रुग्णालयात डोळया संबंशधत शस्त्रशक्रया शवभागात छतातून पाणीगळती सुरु असलयाचे शद.११.२.२०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
शनदशवनस आलेले असणे, या शवभागात पलॉथटर तुटलेल्या स्थितीत असून ब-याच शदवसापासून ही समथया असणे, या रुग्णालयात डोळयांवर उपचार 
करण्यासाठी येणा-यया रुग्णांची संख्याही मोठी असणे, परंतू यामुळे त्यांच्यावर शस्त्रशक्रया करण्यात अडचणी येत असणे, तसेच शेडयूलमध्ये असलेल्या 
शस्त्रशक्रयांचा तारखाही पुिे िकलण्यात येत असणे, याचा रुग्णांना नाहक त्रास हात असणे, डोळयांची शस्त्रशक्रया  झालेल्या रुग्णांना कुठल्याही प्रकारचा संसगव 
होऊ नये याकशरता रुग्णालयात शवशेष काळजी घेणे गरजेचे असतानाही शासन याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष पशरणामी येिील रुग्णांत व त्यांच्या 
नातेवाईकांत शनमाण झालेली तीव्र असंतोष व नाराजीची भावना त्यामुळे शासनाने या शस्त्रशक्रयागृहाची तातडीने दरुुथती करण्याबाबत करावयाची कारवाई 
व शासनाची प्रशतशक्रया  

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 

९४ राज्यात गेल्या १० मशहन्यात १२ हजार नवीन कुष्ठरुग्णांची नोदं करण्यात आली असून यात मंुबईतील ५०० रुग्णांचा समावेश असल्याचे शद.५.२.२०१७ रोजी 
वा त्या दरम्यान शनदशवनास आलेले असणे, सन २०१५-१६ या वषात् राज्यात १३ टक्के रुग्णाची नोंद  झालेली असणे, याच कालावधीत मंुबई ५८६ कुष्ठरुग्ण 
आिळून आले असून यात ६८ लहान मुलांचा समावेश असणे, कुष्ठरोगाचा हा शवषाणू राज्यातील १६ शजल्हयांमध्ये पसरला असणे, आरोग्य शवभागाने 
शदलेल्या माशहतीनुसार आता १० हजार लोकांमध्ये ९७ लोकांना कुष्ठरोगाची लागण होत असल्याचे समोर आलेले असणे, राज्यासह मंुबईत कुष्ठरोगांच्या 
वाित्या संख्येबाबत तज्ञांद्वारे कचता व्यक्त होत असतानाही शासन करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष पशरणामी जनमानसात शासनाप्रती शनमाण झालेली तीव्र 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 
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अंसतोष व शचडीची भावना त्यामुळे शासनाने शनधीची तरतूद करुन कुष्ठरोगाबाबत जागृतीसाठी शशबीरे आयोजीत करण्यासोबतच या रोगाच्या वाित्या 
प्रसाराला आळा घालण्याबाबत करावयाची तातडीची कारवाई व शासनाची प्रशतशक्रया. 

९५  
मंुबईसह रायगड शकनारपट्टीच्या भागात राहणा-या नागशरकांना उपचारासाठी अनेकदा मंुबईत यावे लागते हे लक्षात घेऊन त्यांचा वेळ वाचावा या हेतूने 
प्रायोशगक तत्वावर सागरी रुग्णवाशहका सुरु करण्याचा महाराष्् सागरी मंडळाचा प्रथताव असल्याचे शद.२३.१.२०१७ रोजी वा त्या सुमारास शनदशवनास आलेले 
असणे, या प्रथतावानुसार वांदे्र व मांडवा येिे या रुग्णवाशहका तैनात करण्यात येणार असून त्यामुळे अदययावत तंत्रज्ञान असलेली उपकरणे, साशहत्ये तसेच 
तज्ञ डॉक्टरही असतील, काही वषापूवी साववजशनक आरोग्य शवभागाने दगुवम भागातील खाडीशकना-यावशरल नागशरकांसाठी बोट रुग्णवाशहका सुरु केली 
असणे, डॉक्टर  त्या बोटीतून त्या भागात जाऊन नागशरकांवर उपचार करीत असणे, त्याला चांगला प्रशतसादही शमळालेला असणे त्याच धतीवर सागरी 
रुग्णवाशहका सुरु करण्याचा प्रथताव सागरी मंडळाने तयार केलेला असणे, परंतू या प्रथतावास मंजूरी देण्याबाबत सागर करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष 
पशरणामी येिील जनमानसात शासनाप्रती शनमाण झालेला तीव्र असंतोष व शचडीची भावना त्यामुळे शासनाने जनहीत लक्षात घेऊन सदर प्रथतावाला तातडीने 
मंजूरी देण्याबाबत करावयाची तातडीची कायववाही व शासनाची प्रशतशक्रया. 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 

९६ िॅलेसेशमया रोगाचा सामना करणा-या रुग्णांच्या संखेत शदवसेंशदवस वाि होत असून, यामध्ये बालरुग्णांचे प्रमाण सवाशधक असणे, ठराशवक कालावधीत ब्लड 
रान्सशमशन, चाचण्या अशी उपचार पध्दती असणा-या या रुग्णांच्या औषधांच्या कोसवमध्ये खंड पडल्यास या रुग्णांच्या यकृताला सूज येण्याची भीती असल्याने 
त्यांना डेशरजेट आशण डेशसरॉक्स ही  औषधे शनयशमत देणे  गरजेचे असणे, मात्र शह औषधे सववसामान्य दकुानात न शमळता फक्त सरकारी रुग्णालयातच 
शमळत असणे, दोन मशहन्यांपुवी ठाणे येिील शसव्हील रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपल्याने रुग्णांच्या पालकांना अन्य सेन्टसवचा आधार घ्यावा लागत 
असताना आरोग्य भवनातून  त्यावेळी हा साठा थिाशनक रुग्णालयांना अल्प प्रमाणात पोहचशवण्यात आलेला असल्याने तो लगेच संपून गेल्याने आता पुन्हा 
मागील एक मशहन्यापासून या औषधांचा साठा संपुष्टात आलेला असून, आरोग्य शवभागाकडे वारंवार  चौकशी केली असता टेंडर न शनघाल्याने साठा 
पोहचशवण्यात आला नसल्याचे कारणे देण्यात आलेले असणे, यामुळे याप्रकरणातील आरोग्य शवभागाच्या प्रशासकीय कारभाराचा भोंगळपणा यातून थपष्ट 
होत असून, साधारणपणे ज्या अत्यावश्यक गोष्टी आहेत त्याची पूवव तजवीज करून ठेवणे गरजेचे असणे ककवा त्याबाबत काही धोरणात्मक शनणवय घेऊन 
रुग्णांना कोणत्याही पशरस्थिती अत्यावश्यक औषधे शमळण्यात खंड पडणार नाही याची काळाजी घेणे गरजेचे असताना याबाबीकडे संबंशधतांनी जाणीवपूववक 
दलुवक्ष केलेले असल्याने, ठाणे शजल्यातील ६०० रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना मागील दोन ते तीन मशहन्यांपासून अनेक अडचणी व संकटांचा सामना 
करावा लागत असल्याने, िॅलेसेशमयाग्रथत रुग्णांना रोजचा औषधाचा डोस न शमळाल्यास त्यांना होणारा त्रास व त्याचा त्यांच्या शरीरावर परनाम याची जाणीव 
असतानाही त्याबाबत योग्य ती उपायायोजना करण्यात अपयशी ठरलेल्या ठाणे शसव्हील रुग्णालय व आरोग्य शवभागातील संबंशधत दोषींची सखोल चौकशी 
होऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच िॅलेसेशमया रुग्णांना लागणारा औषधासाठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देऊन रुग्णांना आवश्यक 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 
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त्यावेळी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ठोस कायववाही करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही, केलेली कारवाई व शासनाची 
भूशमका. 

९७ राष्रीय आरोग्य अशभयान सन २०१७ मध्ये कायमथवरूपी बंद होत असल्याने राज्यातील सुमारे ६० हजार कमवचारी व अशधकाऱ्यांना नोकरीस मुकावे लागणार 
असणे, राज्य शासनाने सुरू केलेल्या राष्रीय आरोग्य अशभयानाचे राज्यात आरोग्याचे काम चांगले झालेले असणे, अशभयान कायमथवरूपी बंद होत 
असल्याने हजारो कंत्राटी कमवचारी व अशधकारी यांच्या कुटंुबांना आर्किक संकटाला सामोरे जाणेसाठी भाग पडणे, याबाबत शद.१३ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये 
कंत्राटी कमवचारी व अशधकाऱ्यांनी एक शदवसाचे कामबंद आंदोलन करणे, सबब याबाबत शासनाने केलेली कायववाही व करावयाची उपाययोजना. 

साववजशनक आरोग् य 
आशण कुटंुब 

कल्याण 

९८ नभुक्र ६२९ (भाग) वांदे्र स्व्हलेज, खेरवाडी वांदे्र (पूवव) येिील झोपडपट्टी पुनववसन योजने अंतगवत कनाशकया पॅशरस या शवकासकाकडून शवकसीत करण्यात 
येत असलेल्या महाराष्र नगर को ऑ.हौ.सोसायटी अंतगवत सागरी हद्द शनयंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करुन शवकासकाने बांधकाम केल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१७ वा त्या सुमारास उघडकीस येणे,  या योजनेत शमठी नदीची रंुदी कमी करुन शवकासकाने बांधकाम केलेले असल्याने अशतवृष्टी झाल्यास वाकोला 
नाला व मीठी नदी पशरसरातील झोपड्यांना धोका शनमाण झालेला असणे,  शवक्री इमारतीचे बांधकाम करताना सी.आर.झेड. शनयमाचे झालेले 
उल्लंघन,  अनशधकृतपणे करण्यात आलेली झाडांची कत्तल मा. लोक आयुक्तांकडे करण्यात आलेली तक्रार,  त्यानुषंगाने कायववाही करणेबाबत एस.आर.ए. 
ला शदलेले शनदेश नाल्याची रंुदी कमी केल्याचे, इमारतीचे बांधकाम सी.आर.झेङ के्षत्रात झाल्याचे एस.आर.ए. च्या तपासात शनष्पन्न होणे,  यामध्ये पयावरण 
कायद्याचे उल्लंघन, संबंधीत शवभागाकडून कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलेले बांधकाम,  अशाप्रकारचे अशतक्रमण २६.७.२००५ सारखी 
पुरपशरस्थिती शनमाण करणारे  तसेच पशरसरातील नागरीकांच्या शजशवतास धोका शनमाण होण्याची शक्यता असणे,  नदीच्या दोन्ही बाजंूनी १२० मीटर चे अंतर 
ठेवणे,  शनयमानुसार बंधनकारक असणे,  या पशरसरातील कांदळवणाची शवकासकाने कत्तल केलेली असणे,  या सवव बाबी शवचारात घेवून एस.आर.ए. कडून 
काम िांबशवण्याबाबत नोटीस पाठशवण्यात येणे,  याशवरुध्द न्यायालयात जावून शवकासकाने २ आठवड्याची थिशगती शमळवणे,  यानंतर तीन मशहन्याचा 
कालावधी उलटूनही शवकासकाशवरुध्द कोणतीही कायववाही करण्यात न येणे,  यामध्ये शासनाने हथतके्षप करुन प्रकल्प िांबशवण्याची 
आवश्यकता,  नागरीकांच्या शजशवतास शनमाण झालेला धोका,  शासनाने याबाबत करावयाची कारवाई व उपाययोजना. 

गृहशनमाण 

९९ कसधुदगूव शजल्हयातील मालवण-देवगड या सागरी महामागावरील सावव.बांधकाम शवभागाच्या मालवण येिील कोळंब पुलाच्या शपलसवना मोठया प्रमाणात तडे 
गेल्याने अवजड वाहतुकीस धोकादायक बनलेला असणे ७ मशहन्यापूवी महाड येिे साशवत्री नदीवरील पूल वाहून शजवीतहानी झाल्याची घडलेली गंभीर 
घटना, या पुलावरुन एस.टी.ची वाहतूक व इतर वाहनाची सतत चालू असलेली रहदारी, त्यामुळे प्रवाश्यांच्या शजवीताला शनमाण झालेला धोका, सदर पुल 
दरुुथत करण्याबाबत शासनाकडून कोणतीच अद्यापी कायववाही न होणे, त्यामुळे जनमानसात पसरलेले कमालीचे संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाची 
भूशमका व  करावयाची तातडीची कायववाही वा  प्रशतशक्रया. 

साववजशनक 
बांधकाम 

(साववजशनक उपक्रम 
वगळून) 

१०० सातारा शजल्यातील रशहमतपूर ता. कोरेगांव येिील एका सेवा शनवृत्त सुभेदारास मंजूर करण्यात आलेल्या भुखंडाची कागदपते्र संबंशधत शवभागात उपलब्ध 
नसल्याचे बेजबाबदार उत्तर माहे फेबु्रवारी, २०१७ वा त्या सुमारास माशहती अशधकारात प्रापत होणे,  शजल्हाशधकारी सातारा यांचे शदनांक १२.८.१९६८ तसेच 

महसूल 
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नगर भुमापन कायालय यांचे शदनांक २०.९.१९६८ च्या पत्रान्वये रशववार पेठ सी टी सव्हे क्रमांक १६६ अ/१, सातारा येिील भूखंड मंजूर करण्यात येणे,  सदर 
पत्रान्वये त्यांना त्या भूखंडाची ककमत म्हणून रुपये ३६४७/- कोषागारामध्ये भरण्याचे आदेश देण्यात येणे,  त्यानुषंगाने त्यांनी शदनांक ११.१०.१९६८ रोजी 
भुखंडाचा मोबदला म्हणून रुपये ३६४७/- कोषागारात चलनाने भरणा करणे,  सदर चलनाची प्रत जोडून भुखंडाचा ताबा शमळणेकरीता नगर भुमापन 
अशधकारी यांचेकडे अजव सादर करण्यात येणे,  संबंशधत सुभेदार यांनी भारतीय सेवा दलात एकूण ३४ वषे सेवा बजावलेली असणे,  भूखंड मंजूर होऊनही व 
त्या बाबतची ककमत चलनाने कोषागारात भरुनही अद्यापही भुखंडाचा ताबा न शमळणे,  अजवदाराचे वय १०० वषव असणे,  याबाबत त्यांना झालेला व होणारा 
मनथताप,  सेवाशनवृत्त सुभेदारास त्यांच्या वयोमानाचा शवचार करुन मंजूर झालेला भूखंड शवतरीत करण्याची शनतांत आवश्यकता,  याबाबतचा संपूणव 
दथतऐवज संबंशधताकडे उपलब्ध असणे,  याबाबत शासनाने करावयाची त्वरीत उपाययोजना व याबाबत शासनाची भूशमका. 

१०१ मंुबईतील नामांशकत वैद्यकीय महाशवद्यालयांमध्ये अनुसूशचत जमातीच्या नावाने खोटी जात प्रमाणपते्र बनवून राखीव जागांवर डल्ला मारण्याचे रॅकेट गेल्या 
अनेक वषांपासून कायवरत असल्याचे पोशलसांच्या तपासात उघड झाले असणे; केवळ वैद्यकीयच नव्हे तर एम बी ए, अशभयांशत्रकी अशा अनेक व्यवसाशयक 
अभ्यासक्रमांमध्ये हजारो शवद्यार्थ्यांनी खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रत्येकी २० ते २५ लाखापयंत पैसे देऊन प्रवेश घेतले असणे; महाराष्रात उथमानाबाद, 
नंदरुबार आदी शजल्यातील जात पडताळणी सशमत्यांच्या बनावट सही शशक्क्यांच्या द्वारे शह खोटी प्रमाणपते्र आजवर बनवून देणे; त्यामुळे गरीब व गरजू 
शवद्यार्थ्यांचे नुकासान होणे; सदर शवद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारावर इतर शवद्यार्थ्यांना प्रवेश शमळवून 
देणाऱ्या समाजकंटकावर शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची प्रशतशक्रया. 

वैद्यकीय शशक्षण 

१०२ गडशचरोली शजल्यातील धानोरा तालुक्यातील शचचोडा या गावातील मनोहर आटला व रमेश या दोघा गावकऱ्यांची नक्षलवाद्यांनी शद. १० जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास केलेली शनघुवण हत्या, हे दोन्ही गावकरी पोलीस खबरी असल्याच्या संशयातून या गावकऱ्यांची हत्या झाल्याचा पोशलसांना असलेला 
संशय, यापूवी सुध्दा याच शठकाणी सुमारे १२ लोकांची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या, त्यामुळे तेिील नागरीकांत पसरलेले शभतीचे वातावरण, नक्षलवाद्यांचा 
बंदोबथत करण्यात पोशलसांना पयायाने शासनाला आलेले अपयश, नक्षलवाद्यांचा त्वरीत बंदोबथत करणेबाबत व हत्या करणाऱ्या नक्षलवाद्यांवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची  प्रशतशक्रया. 

गृह 

१०३ ठाणे शजल्यातील भाईंदर येिील आझादनगर भागातील एका ४ वषीय बाशलकेचे अपहरण करुन शतच्यावर बलात्कार करुन शतची हत्या केल्याची घटना शद. 
१५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासूमारास उघडकीस येणे, शपडीत बाशलकेला ९ जानेवारी, २०१७ रोजी रात्री ८.०० वाजता चॉकलेट देण्याचे आशमष दाखवून 
४ आरोपींनी शतच्यावर बलात्कार करुन हत्या केल्याने तेिील नागरीकांत शवशेषत: लहान मुलींमध्ये पसरलेले शभतीचे वातावरण, आरोपींना तात्काळ अटक 
करुन संबंधीत आरोपींशवरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची  प्रशतशक्रया. 

गृह 


