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"भायखळा, मुंबई येथील आथर्र रोड कारगहृामधील 

वॉडर्न मंजुळा गो�वदं शटेये यांना दोन अंडी व पाच 

पावांचा �हशबे लागत नसल्यामळेु कारागहृ अ�ध�क 

आ�ण म�हला पोल�स कमर्चा-यांनी त्यांना दोन 
टप्प्यात मारहाण तसेच ल��गक अत्याचार 
केल्यामळेु त्यांचा मतृ्य ुझाल्याच ेमाहे जनू,२०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान �नदशर्नास येणे, �तच्या 
गळया भोवती साडीचा फास लावनू बॅरेक क्र.१ 
मधनू बॅरेक क्र.५ पय�त �ववस्त्र अवस्थेत सवर् 
कैद्यांसमोर लाठया काठयांनी केलेल� मारहाण, 
�तला वाच�वण्यासाठ� काह� म�हला कैद� गेले असता 
तुमचहे� असेच हाल करण्यात येईल अशी धमक� 
कारागहृ अ�ध�क आ�ण म�हला पोल�स कमर्चा-यांनी 
देणे, या कारागहृातील इतर म�हला कैद्यांसह काह� 
म�हला पोल�स अ�धकार� व कमर्चा-यांवरह� व�रष्ठ 

अ�धका-यांकडून ल�गीक अत्याचार होत असल्याचहे� 
�नदर्शनास येणे, या संपणूर् प्रकारामळेु म�हला 
कैद्यांमध्ये पसरलेले �भतीच े वातारण, त्यामळेु 
मंजुळा शटेये यांच्या मतृ्यचुी चौकशी करुन 
संबं�धत दोषी अ�धकार्यांवर तातडीने कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाह� व 
प्र�त�क्रया." 

 
गहृ �वभाग 

 

2 "नागपरू िजल्ह्यातील १० पकै� ८ मलुाचंा 
कळमेश्वर जवळील वेणा जलाशयात बडूुन मतृ्य ु
झाल्याची �द. ९ जूल,ै २०१७ रोजी घडलेल� घटना, 
मलुानंी नावेमध्ये मौजमस्ती तसेच सेल्फ� व 

 
गहृ �वभाग 

 



िव्हडीओ शटु�ंग कर�त असतांना नावेच े संतुलन 
�बघडल्याने जलाशयाच े पाणी नावेमध्ये �शरुन 
नाव बडुणे, तसेच मुंबईतील जूहू, गोराई, वरळी, 
दादर, �गरगाव चौपाट�, आक्सा, मढ, म�रन 
लाईन्ससह पावसाळयात समदु्राच्या लाटांची मजा 
लटुण्यासाठ� पयर्टकाचंी गद� समदु्र �कनार्यावर 
वाढत असणे, �वलेपाल� येथील दोन �वद्याथ्या�चा 
जुहू येथील समदु्र �कनार� लाटेचा अंदाज न 
आल्यामळेु झालेला मतृ्यु, तसेच म�रन लाईन्स 
येथे सेल्फ� घेताना एका �वदया�थ�नीचा बडूुन 
झालेला मतृ्यु, मुंबईतील समदु्र �कनारे,चौपाटयांवर 
नो सेल्फ� झोन म्हणून घोषीत करुन तसेच 
पोल�स व जीवर�काकंडून पयर्टकांना वारंवार 
धोक्याच्या सचूना देऊनह� त्याकड े पयर्टकांनी 
केलेले दलुर्�, त्यामळेु अशा प्रकारच्या घटना 
रोखण्यासाठ� शासनाने करावयाची कायर्वाह� व 
प्र�तक्र�या." 

3 " माळीण (ता.आंबेगाव िज.पणेु) या गावामध्ये 
�दनाकं ३० जुल,ै २०१४ रोजी ड�गरकडा कोसळून 
झालेल्या दघुर्टनेत १५१ जणांचा झालेला मतृ्य,ु 
तद्नंतर राज्य शासनाने माळीण गावापासनू 
जवळच आमड ेगावाच्या हद्दीत तेथील नाग�रकांच े
पनुवर्सन करुन माहे ए�प्रल, २०१७ मध्ये सवर् 
स�ुवधांनी सज्ज असलेल्या पनुवर्�सत माळीण 
गावाच ेमा.मखु्यमंत्री यांच्या हस्ते लोकापर्ण करणे, 

महसलू व वन 
(मदत व 

पनुवर्सन) �वभाग 



नवीन बांधलेल्या घरांच्या �भतंीना तड े जाऊन 

रस्त्याला पडलेल्या भेगा, ड्रनेेजलाईन उखडून 

साडंपाणी वाहणार� गटारे तुंबनू ग्रामस्थांच्या 
आरोग्यास �नमार्ण झालेला गंभीर धोका, घरांच्या 
�भतंी बरोबरच शाळेच्या मागील मातीचा भराव वाहून 

गेल्याने शाळेला �नमार्ण झालेला धोका, माळीण 
गावाच े पनुवर्सन होऊन अवघे चार म�हने झाले 
नाह�त तोच येथे झालेल्या कामाच्या दजार्बाबत 
प्रश्न�चन्ह �नमार्ण झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये 
पसरलेले �भतीच े वातावरण, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाह� व प्र�तक्र�या."  

4 "परभणी िजल्ह्यातील आंध्रा बँक, यकुो बँक 
यनुायटेड बँक ऑफ इं�डया, बँक ऑफ इं�डया, 
�सडंीकेट बँक या पाच राष्ट्र�यकृत बँका व रत्नाकर 
बँक या खाजगी बँकेच्या अ�धका-यांशी संगनमत 
करून गंगाखेड शगुर अॅण्ड एनज� �ल. 
कारखान्याच्या संचलक मंडळाने हजारो शतेक-
यांच्या नावावर तब्बल ३२८ कोट�ंच ेकजर् उचलेले 
असल्याच ेमाहे जुल ै२०१७ मध्ये �नदशर्नास येणे, 
त्यामळेु या शतेक-यानंा दसु-या कोणत्याह� बँकांच े
कजर् �मळत नसणे, तसेच सदर कजर् देताना या 
कजर्दारांनाकडून �रझवर् बँकेच्या �नयमानसुार 
केवायसीची पतूर्ता केलेल� नसनू गंगाखेड शगुर ने 
परुवलेल्या कागदपत्राचं्या आधारेच कजर् �दलेल� 
असणे, या एकाह� प्रकरणात २० टक्के मािजर्न 
मनी घेतल� गेलेल� नसनू कजर्दारांने कोणत्याह� 
प्रकारचा कजर् मागणी अजर् �दलेला नसणे, तसेच 

सहकार पणन व 
व्स्त्रौद्योग 

(सहकार) �वभाग 



कजर् �दल्यावर ते आधी खातेदार शतेक-यांच्या 
बचत खात्यात जमा केले गेले व त्यानंतर तत्काळ 
खातेदाराच्या परवानगी �शवाय गंगाखेड शगुरच्या 
खात्यात वळत े केले, त्यामळेु अशाप्रकारे परभणी 
िजल्ह्यातील हजारो शतेक-यांची खोट� कागदपत्र े
सादर करून त्यांची फसवणकू करण्याच्या गंगाखेड 
शगुर व एनज� �ल. या खारखान्याच्या 
संचालकांवर तसेच संबं�धत बँकांच्या अ�धका-यांवर 
फौजदार� कारवाई करण्यासाठ� व फसवणूक 
झालेल्या शतेक-यांना न्याय �मळवनू देण्यासाठ� 
शासनाने करावयाची कायर्वाह� व उपाययोजना." 

5 "अकरावी प्रवेशप्र�क्रया राब�वण्यार्या नाएसा 
कंपनीच्या �नष्काळजीपणामळेु प्रवेशाची याद� 
पाहण्यासाठ� मुंबईसह राज्यातील अनेक �ठकाणी 
�वद्याथ्या�ना �द. १० जुल,ै २०१७ रोजीची रात्र 
जागून काढावी लागणे, सायंकाळी पाच वाजता 
जाह�र होणार� याद�, मुंबईत मध्यरात्र उलटून 
गेल्यानंतर रात्रौ एक वाजता जाह�र करणे, रात्रौ 
याद� जाह�र झाल्यानंतर मंगळवार� �द. ११ जुल,ै 
२०१७ रोजी सकाळपासनूच �वद्याथ्या�नी 
महा�वद्यालयात जाऊन प्रवेश घेण्यासाठ� 
लावलेल्या रांगा, अकरावी ऑनलाईन प्रवेश 
प्र�क्रयेतील ग�धळ टाळण्यासाठ�, यावष� राज्य 
शासनाने नोयडा नाएसा या कंपनीची केलेल� 
�नयकु्ती, सदर कंपनीकड े मुंबईसह राज्यातील 
इतर िजल्ह्यांची अकरावी प्रवेशांची सोप�वण्यात 

 
शालेय �श�ण 

�वभाग 



आलेल� जबाबदार�, तथा�प न�दणी प्र�क्रयेपासनूच 
अकरावी प्रवेश प्र�क्रयेचा सरुु असलेला ग�धळ, 
त्यामळेु प�हल्या गणुवत्ता याद�कड ेसवर् पालकांच े
व �वद्याथ्या�च े लागलेले ल�, तथा�प कंपनीने 
याद� अपलोड करण्यास वेळीच सरुुवात न केल्याने 
संध्याकाळी पाच वाजता जाह�र होणार� याद�, 
मध्यान्ह रात्रौ जाह�र करणे, याद� जाह�र होऊनह� 
त्याबाबतच ेमॅसेज �वद्याथ्या�ना न �मळणे, अनेक 
ता�ंत्रक अडचणीमळेु मुंबईतील प्रवेशप्र�क्रया एका 
�दवसासाठ� खंडीत करावी लागणे, प�रणामी 
प्रवेशाच े वेळापत्रक कोलमडणे, �द.१० जुल,ै रोजी 
सायंकाळी पाच वाजल्यापासनू संकेतस्थळ बंद 
असल्याने जागा वाटप याद� पाहण्यासाठ� 
�वद्याथ� व पालकानंा प्र�त�ा करावी लागणे, 
प�रणामी पालकांमध्ये �नमार्ण झालेला तीव्र 
असंतोष, प्रवेश प्र�क्रया राब�वणार्या कंपनीच्या 
अनाग�द� कारभारामळेु लोकांना झालेला नाहक 
त्रास, याकड े शासनाच े झालेले दलुर्�, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायर्वाह� व प्र�त�क्रया." 

6 " राज्यात वस्त-ुसेवाकर लाग ूझाल्यानंतर वाढलेले 
कर आ�ण या करआकारणीतील जाचक अट�ंमळेु 
ठाणे िजल्ह्यातील �भवंडी आ�ण कोल्हापरू 
िजल्ह्यातील इचलकरंजी शहरातील वस्त्रोद्योगापढेु 
गंभीर संकट उभे राहणे, कापडावर लावण्यात 

आलेलया ५ टक्के वस्तू सेवा करा �वरोधात कापड 

वस्त्रोद्योग 
�वभाग 



व्यवसायीकांनी न�द�वलेला �नषधे, कापड उत्पादक 
यंत्रमागधारकांनी उत्पादन घट�वले असनू जीएसट� 
कर प्रणाल�तील �नयमपध्दती व अट�ंच्या �नषधेाथर् 
�द.१८ जुल,ै२०१७ पासनु लाखो पॉवरलमु कारखाने 
काह� कालावधीसाठ� बंद करण्यात आलेले असणे, 
यामळेु पंधरा ते वीस लाख कामगारांना 
रोजगारापासनु वं�चत रहावे लागत असनू 
कोट्यावधी रुपयांची आ�थर्क उलाढाल पणूर्पणे 
थंडावलेल� असणे, वाढत्या करामळेु कोणी कापड 
�वकत घेण्यास तयार नसल्याने �वकलेला 
कापडाचा साठा वाढत चालल्याने �वनकरांनी 
थांब�वलेले उत्पादन ह�च प�रिस्थती राज्याच े
मॅचसे्टर म्हणून ओळख असलेल्या इंचलकरंजी 
(िज.कोल्हापरू) या �ठकाणी असणे, शहरातील 
कापड उत्पादक, यंत्रमाग धारकांनी उत्पादन घट�वले 
तर दसुर�कड े उत्पाद�त कापडांची खरेद� पाच 
�दवस बंद करण्याचा �नणर्य कापड व्यापार्यांनी 
घेतल्याने दररोज १५० कोट� रु. कापड खरेद� ठप्प 

होणे, सदर गंभीर प्रकरणी आवश्यक कायर्वाह� 
करण्यास होत असलेल� �दरंगाई त्यामळेु 
त्यांच्यामध्ये पसरलेला असंतोष, शासनाने 
याप्रकरणी वेळीच हस्त�ेप करुन अडचणींत 
असलेल्या व कोट्यावधी नागर�कांची उपिजवीका 
अवलंबनु असणा-या पॉवरलमु उद्योगाच े संर�ण 
करण्यासाठ� यधु्दस्तरावर उपाययोजना 
करण्याबाबत करावयाची कायर्वाह� व प्र�तक्र�या. 

7 "�वलंबाने दाखल झालेल्या मान्सनुच्या पावसाने कृ�ष व पदमु 



दडी मारल्यामळेु राज्यात दबुार पेरणीच े �नमार्ण 
झालेले संकट, राज्यात जुलचै्या मध्यापय�त समुारे 

४० टक्के �ेत्रावर झालेल्या पेरण्या, पावसाने ओढ 
�दल्याने वाया जाण्याचा �नमार्ण झालेला धोका, 
प�रणामी राज्यातील �चतंातूर झालेला शतेकर� 
मराठवाड्यातील अनेक तालकु्यात �पके न 
आल्याने, परभणी, िजंतूर, गंगाखेड तालकु्यात दबुार 
पेरणी�शवाय शतेकर्यांपढेु पयार्य नसणे, 

मराठवाड्यात ८० टक्के पेरण्या झाल्याची 
शासनाकड े न�द असणे, उवर्�रत २० टक्क्यांच्या 
�ठकाणी न झालेल्या पेरण्या आ�ण पाऊस न 
झाल्याने खुंटलेल� �पकांची वाढ, �वदभार्तह� 
पावसाअभावी ठप्प झालेल्या पेरण्या, अमरावती 
�वभागात ५० टक्के �ेत्रात लागवड होऊनह� दबुार 
पेरणीच े �नमार्ण झालेले संकट कायम असणे, 

नागपरू �वभागात केवळ १० टक्केच झालेल्या 
पेरण्या, पिश्चम महाराष्ट्रात सोलापरूमध्ये ६४ टक्के, 

कोल्हापरू मध्ये ८० टक्के तर सातारा िजल्ह्यात 
७५ टक्क्यापय�त पेरण्या झाल्या असल्यातर� 
पावसाने ओढ �दल्याने धोक्यात आलेल्या पेरण्या, 
कोकणातील भात शतेीलाह� पावसाच्या 
लहर�पणाचा बसलेला फटका, उत्तर महाराष्ट्रातह� 
ना�शक, धळेु, जळगावमध्ये सलग चौथ्यावष� 
दषु्काळ िस्थती �नमार्ण झाल� असनू, पावसाने दडी 
मारल्याने �पक करपण्यास झालेल� सरुुवात, 

(कृ�ष) �वभाग 



�पकांची खुंटलेल� वाढ, उत्पादन घटण्याची �नमार्ण 
झालेल� �भती, वाया गेलेले बी-�बयाणे, �न�वष्ठा, 
दबुार पेरणीसाठ� पनु्हा नव्याने करावी लागणार� 
सरुुवात, याबाबत मा.�वरोधी प�नेता �वधानसभा 
यांनी �द.१७ जुल,ै २०१७ रोजी मा.कृषी मंत्री यांना 
पत्र पाठवनू दबुार पेरणी क�रता शतेकर्यांना मदत 
करण्याबाबत केलेल� �वनंती, याप्रकरणी शासनाने 
तातडीने करावयाची उपाययोजना व प्र�त�क्रया." 

8 "मुंबई उपनगरे, ठाणे, कल्याण, ड��बवल�, अंबरनाथ, 

बदलापरू, उल्हासनगर या �ठकाणच्या �र�ा 
चालकांची सरुु असलेल� मनमानी, कापरूबावडी, 
ठाणे येथे �र�ावाल्याकडून �वनयभंगापासनू बचाव 
करण्यासाठ� एका तरुणीने �र�ातून मारलेल� उडी, 
तसेच �र�ात बसलेल्या दोन मलु�ंनी �र�ाचालकाने 
अश्ल�ल हावभाव केल्याने घाबरुन मारलेल� उडी, 
जवळच े भाड े नाकारणे, प्रवाशासोबत उध्दट वतर्न 
करणे, मनमानी भाड े आकारणे, अशाप्रकारे 
वेगवेगळ्या मागार्नी �र�ाचालकांची सरुु असलेल� 
मनमानीचा त्रास प्रवाशांना �वशषेत: म�हला 
प्रवाशांना बसत असनू त ् यावर वाहतकू शाखा तसेच 
पोल�स यंत्रणेच ेकोणतेह� �नयंत्रण नसणे, प�रणामी 
सवर्सामान्य प्रवाशामंध्ये पसरलेला असंतोष, 

याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाह� व 
प्र�त�क्रया " 

 
प�रवहन �वभाग 

9 "मुंबईसह राज्यात साथीच्या आजारांच े एकूण 
१७९० रुग्ण आढळून येणे, त्यातच स्वाईन 

 
सावर्ज�नक 



पल्यचु्या रुग्णातंह� ल�णीय वाढ होत असनू माहे 

जुन, २०१७ मध्ये तब्बल ३१३ जणांना स्वाईन 
पल्यचूी झालेल� बाधा, उपचाराथर् दवाखाने, 

पा�लका, सरकार� रुग्णालये तसेच खाजगी 
रुग्णालयात रुग्णांची वाढलेल� गद�, वातावरणातील 
बदलामळेु स्वाईन पल्यचु्या रुग्णांची संख्याह� 
मोठया प्रमाणत वाढत चाललेल� असतांना 
दसूर�कड ेद�ुषत पाण्यामळेु गॅस्ट्रोची वाढलेल� साथ, 

माहे जून, २०१७ मध्ये मुंबईत मले�रयाच े ४४२, 

लेप्टोच,े २० ड�ग्य ू ३१ एच १ एच १ (स्वाईन 
पल्य)ू ३१३, गॅस्ट्रो, ८८६ तर हेपेटाय�टसच े ९८ 
रुग्ण आढळून येणे, मुंबईसह राज्यात अन्य 
�ठकाणी स्वाईन पल्यचूा तसेच �व�वधी साथीच्या 
प्रादभुार्व वाढत असनू त्याकड े प्रशासनाच े होत 
असलेले दलुर्�, प�रणामी वाढत चाललेल्या 
साथीच्या  आजारांवर प्र�तबंधात्मक उपाययोजना 
करण्यासाठ� शासनाने करावयाची कायर्वाह� व 
उपाययोजना." 

आरोग्य व कुटंुब 
कल्याण �वभाग 

10 "मुंबई �वद़यापीठ ३१ जूल,ै २०१७ �नकालाची 
डडेलाईन पाळणार असे सांगत असणे, परंतु 
अजूनह� अनेक �वषयांच े मॉडरेशनच झाले 
नसल्याने �नकालाला उशीर होणार असे 
प्राध्यापकांच े म्हणणे असणे, इंजी�नअर�गच्या 
उत्तरप�त्रका ऑनलाईन पध्दतीने तपासल्या 
जातात त्याचप्रमाणे �वदयापीठाच्या सवर् पर��ांच्या 

उच्च व 
तंत्र�श�ण 
�वभाग 



उत्तरप�त्रका ऑनलाईन तपासल्या जातील असा 
�नणर्य कुलगुरू यांनी घेतांना प्राध्यापकांशी चचार् न 
करणे, ऑनलाईन तपासणीला लागणा-या वेळेमळेु 
लाखो �वदयाथ्या�च ेहोत असलेले नकुसान, याबाबत 
मा. राज्यपालांनी कुलगुरंूना तात्काळ �नकाल 
लावण्याच े आदेश देवनूह� त्याची न झालेल� 
अंमलबजावणी, अनेक अभ्यासक्रमाच े मॉडरेशनच 
सरुू झालेले नसल्यामळेु लाखो उत्तरप�त्रकांच े
मलु्यांकन करण्यासाठ� कमीत कमी २० �दवस 
लागणार असल्यामळेु ३१ जूल,ै २०१७ च्या 
मदुतीपवू� हे पेपर तपासण्याची शक्यता फारच 
कमी असल्याच ेप्राध्यापकांनी स्पष्ट केलेले असणे, 

प�रणामी �वद्याथ्या�ना पढु�ल वगार्त प्रवेश घेण्यास 
�नमार्ण झालेल्या अडचणी प�रणामी त्यांच्यामध्ये 
पसरलेला असंतोष ल�ात घेता मुंबई 
�वदयापीठाचा �नकाल लवकरात लवकर 

लावण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायर्वाह� व प्र�त�क्रया." 

11 "राज्यातील िजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व 
प्राथ�मक आरोग्य क� द्रात श्वान दंशाच्या लसीचा 
मोठयाप्रमाणात तुटवडा असल्याची बाब नकुतीच 
उघडक�स येणे, सन २०१६-१७ मध्ये आरोग्य 
�वभागाने क� द्र�य स्तरावर श्वान दंशावर�ल लसीची 
खरेद� न केल्यामळेु ह� प�रिस्थती उद्भवल्याची 
धक्कादायक बाब नकुतीच उघडक�स येणे, सध्या 

सावर्ज�नक 
आरोग्य व कुटंुग 
कल्याण �वभाग 



स्था�नक पातळीवर ह� लस १३७ रुपये प्र�तवायल 
या दराने शासनाकडून खरेद� करण्यात येत असनू 
भारत बायोटेक ह� कंपनी ह�च लस १२६ रुपये 
प्र�तवायल दराने देण्यास तयार असताना सधु्दा ह� 
लस त्या कंपनीकडून घेण्यात न येणे, त्यामळेु 
शासनाच े होत असलेले लाखो रुपयांच े नकुसान, 
राज्यात समुारे अडीच लाख व्यक्तींना कुत्र ेचावले 
असल्याच्या घटना घडत असतांना त्यासाठ� १२ 
लाख वायल दरवष� खरेद� करण्यात येत असणे, 
परंतु स्था�नक पातळीवर प्र�तवायल १३७ रुपये 
दराने खरेद� करण्यात येत असनू शासनाच े
नकुसान टाळण्यासाठ� �न�वदा मागवनू या लसीची 
खरेद� करण्याबाबत शासनाने केलेल� वा 
करावयाची उपाययोजना." 

12 "कल्याण (िज.ठाणे) येथील नेवाळी, �चचंवल�, 
खोणी, भाल, द्वारल�, वसार, मनोरा, �तसगांव, 
आ�डवल�, वडवल�,  धामटन या गावातील 
शतेक-यांची समुारे १६८४ एकर जमीन नौदलाने 
�वमानतळासाठ� संपाद�त करणे, ज�मनीच्या 
सातबार्यावर शतेकर्यांची नावे असनू ह� जागा 
संर�ण �वभागाने भाडतेत्वार घेतल्याची 
कागदपत्र े शतेकर्याकंड े असणे, सदर ज�मनीवर 
संर�ण �वभागाने अद्यापपय�त कोणतीच 
कायर्वाह� केल� नसल्याने ह� ज�मन परत 
�मळावी यासाठ� शतेकर्यांनी क� द्र शासनाच्या 
संबं�धत �वभागाकड े तसेच शासनाकड े वारंवार 

 
सामान्य प्रशासन 

�वभाग 



पत्रव्यवहार करुनह� कोणतीच कायर्वाह� न करणे, 
सदर ज�मनीवर भमूा�फयांनी व �वकासकांनी 
अन�धकृतपणे इमारती व चाळी बांधनू �वकणे, 
नौदलाने ज�मनीवर होणार� अ�तक्रमणे 
रोखण्यासाठ� संपा�दत केलेल्या ज�मनी भोवती 
संर�क �भतं टाकण्याच े काम सरुु केल्याने 
त्याच्या �नषधेातर् शतेकर्यांनी केलेल्या 
आंदोलनावर पोल�सांनी लाठ�मार करुन  
पॅलेटनगचा वापर केल्याने अनेक शतेकर� जखमी 
होणे, प�रणामी शतेकर्यांमध्ये पसरलेला असंतोष 
याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाह� व 
प्र�तक्र�या." 

13 "राज्यभरातील �व�वध पेट्रोलपंपावर सरुू असलेल्या 
पेट्रोलचोर�ची चौकशी कर�त असतांना ठाणे 
पो�लसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने या प्रकरणाचा 
सतू्रधार प्रकाश नलुकर याला माहे जुल,ै २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केलेल� अटक, 
पेट्रोलपंपावर�ल “�डस्पेिन्संग य�ुनट” मध्ये 
इलेट्रा�नक्स �चप्सच्या सहायाने पेट्रोल चोर� होत 
असल्याच े �नदशर्नास येणे, पेट्रोलपंपाच्या 
“�डस्पेिन्सग य�ुनट”च्या सॉफटवेअरमध्ये फेरफार 
करण्यासाठ� लागणा-या “इलेट्रा�नक्स ्  �चप्स” 
चीनमधनू आयात करुन �चप्समध्ये नवीन प्रोग्राम 
लोड करुन आरोपीने चीन, अबधुाबी आ�ण द��ण 
आ�फ्रकेतह� �वक्र� केल्याची केल्याची मा�हती ठाणे 
पो�लस आयकु्त यांनी पत्रकार पर�षदेमध्ये �दल� 

 
गहृ �वभाग 



असणे, महाराष्ट्र आ�ण उत्तर प्रदेशसह इतर 
राज्यांमध्येह� हा गैरव्यवहार होत असल्याची 
शक्यता पो�लस आयकु्त यांनी वतर्�वणे, 
वधैमापनशास्त्र �वभागासह पेट्रो�लयम कंपन्यांच े
कमर्चार�ह� सदर घोटाळयात असण्याची शक्यता 
असनू पंपांना �डस्पेिन्संग य�ुनटचा परुवठा 
करणारेह� यामध्ये सहभागी असण्याची शक्यता 
असणे, राज्यातील १६ िजल्हयांमधील एकुण ९६ 
पेट्रोलपंपांची आतापय�त तपासणी करण्यात आल� 
असनू यापकै� ५६ पंपांवर पेट्रोलचोर� होत 
असल्याच ेआढळून आले असनू अत्तापय�त एकुण 
२३ जणांना अटक करण्यात आल� असणे, सदर 
गैरप्रकारामळेु सामान्य नाग�रकांच े मोठया 
प्रमाणात आ�थर्क नकुसान झाल्यामळेु 
त्यांच्यामध्ये पसरलेला असंतोष,  याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कारवाई व याबाबत 
शासनाची प्र�त�क्रया. 

14 "मुंबई शहर हे आंतरराष्ट्र�य दजार्च े शहर असनू 
मोठया प्रमाणात आंतरराष्ट्र�य पयर्टक येत 
असतांना शहरातील रस्त्यांची झालेल� दय�नय 
अवस्था, सन २००४ ते २००१२-१३ या कालावधीत 
मुंबई महापा�लकेच्या अथर्संकल्पामध्ये शहरातील 
रस्त्यांसाठ� १४ हजार २९२ कोट� रुपयांची तरतूद 
केल� असता फक्त ५ हजार ३०६ कोट� रुपयेच 
रस्त्यांवर खचर् केलेला असणे, दरवष�च्या 
पावसाळयामध्ये मुंबई शहरातील रस्त्यांवर मोठया 
प्रमाणात खड्ड े पडत असल्यामळेु होत असलेल� 

 
नगर �वकास 

�वभाग 



वाहतकू क�डी, वाहनाचं े नकुसान होत असनू 
वाहनचालकांना पाठ�चा व मानेचा त्रास होण्याच्या 
प्रमाणात ल�णीय वाढ होणे, मुंबई शहरामध्ये 
वषर्भर घरगुती गॅस पाईप लाईन, वीज लाईन 
तसेच मोबाईल ४ जी च्या लाईन टाकण्यासाठ� 
रस्त्यांच ेखोदकाम केले जातात परंतु सदर लाईन्स ्
टाकुन झाल्यावर �नयमांप्रमाणे परत रस्त्यांच े
पनुर्दरुुस्ती करण्यात न येणे, मुंबई शहरामध्ये 
यटु�ल�ट� कॉर�डोर नसणे, शहरातील रस्त्यांची 
व्याप्ती मोठया प्रमाणात असल्यामळेु सदर 
रस्त्यांच्या �न�मत�साठ� मोठया कंपन्यांचा सहभाग 
नसणे, तसेच मुंबईतील रस्त्याच्या कामामध्ये 
मोठया प्रमाणात घोटाळा झाल्याच े�नष्पन्न ्होणे, 
सदर गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत मा. 
महापौर यांनी महापा�लका आयकु्त यांना �नवेदन 
देणे, रस्त्याच ेकाम करणा-या ठेकेदारांना काळया 
याद�त टाकणे, काठया याद�त टाकलेल्या 
ठेकेदारांना पनु्हा मोठया प्रमाणात महापा�लकेच े
मोठया रकमेच ेठेके देणे, ठेकेदारांच्या कमर्चा-यांना 
पो�लसांनी अटक करणे, तसेच महापा�लकेच्या 
लेखापर��कांनाह� अटक करणे, सदर �वषयामध्ये 
शासनाने मध्यस्थी करून मुंबई शहराला चागंले 
आंतरराष्ट्र�य दजार्च े रस्त े �मळण्याबाबत राज्य 
शासनाने करावयाची कारवाई व याबाबत शासनाची 
प्र�त�क्रया."  

15 "देशभरात वस्त ूआ�ण सेवा कर (जीएसट�) लाग ू
झाला आ�ण पा�लकेला आपला जकार कर बंद 

नगर�वकास 
�वभाग 



करावा लागणे, मुंबई महानगरपा�लका देशातील 
सवार्त श्रीमंत आ�ण छोटया राज्या इतका 
अथर्संकल्प असलेल� महापा�लका, जीएसट� लाग ू
झाल्यामळेु जकातीपोट� पा�लकेला गेल्या आ�थर्क 
वषार्मध्ये सात हजार कोट� रुपयांहून अ�धक 
उत्पन्न �मळणार मोठे उत्पन्न बंद होणे, त्यामळेु 
पा�लकेला नागर� स�ुवधा आ�ण आस्थापना खचर् 
भाग�वणाचा प्रश्न �नमार्ण होणे, जकात कर बंद 
झाला आ�ण त्यामागोमाग अने प्रश्न ऐरणीवर 
येणे, मुंबईची सरु��तता पवू� जकातीच्या 
�न�मत्ताने मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या जकात 
नाक्यांवर मालवाहू वाहनांची तपासणी होत होती 
बंद झाल्याने व मालवाहू वाहनांची तपासणी 
थंडावल्याने वाहनातंून घातपात घड�वण्याच दृष्ट�ने 
स्फोटकांचा साठा मुंबईमध्ये सहज�रत्या आण ू
शकते त्यामळेु दहशतीच ेवातावरण �नमार्ण होणे, 
जकात नाक्यावर काम करणा-या कमर्चा-यांच्या 
अस्थापनेचा प्रश्न �नमार्ण होणे, मुंबईसह 
वेशीवर�ल पाच मोठया आ�ण रेल्वे, मुंबई पोटर् 
ट्रस्ट, �वमानतळ आद� �व�वध �ठकाणी असलेल्या 
६५ जकात नाक्यांच्या �रकामी झालेल्या जागेचा 
प्रश्न, जकात बंद झाल्याने राज्यातील पा�लकेला 
�नमार्ण झालेला महसलू�चा प्रश्न 
तातडीने  सोड�वण्याबाबत करावयाची कायर्वाह� व 
याबाबत राज्यशासनाची प्र�त�क्रया." 



16 "मुंबई आ�ण उपनगरात जाणारा सवर् प्रकारचा 
माल यापवू� एपीएमसीच्या �नयमनात असणे, 
मात्र सरकारने अनेक मालांवर�ल �नयमन हटवनू 
थेट पणनच्या अंतगर्त एपीएमसी माक� टला 
डावलनू सदरचा माल मुंबईत नेण्यास परवान 
देण्यात येणे, अशी परवानगी देत असतांना 
एपीएमसीची कोट्यावधी रुपयांची बाजार फ� बंद 
करुन बाजार फ�ऐवजी व्यापा-यांकडून सेवा शलु्क 
वसलू करण्याचीह� परवानगी एपीएमसीला देण्यात 
आलेल� असणे, पणन महासंचालकांनी तसेच 
आदेशह� प्रशासनाला �दलेले असणे मात्र सदर 
व्यापा-यांकडून मागील तीन वषा�पासनूच े शलु्क 
आकारण्यासाठ� चालढकल केलेल� असल्याने 
एपीएमसीचा समुारे २०० कोट� रुपयांचा महसलू 
बडुालेला असल्याची गंभीर मा�हती जुल,ै२०१७ च्या 
दसु-या आठवड्यात उघडक�स आलेल� असणे, 
भाजीपाला आ�ण फळ माक� टमध्ये अन�धकृत 
व्यापार सरुु असनु कोणताह� परवाना नसलेले 
व्यापार� माक� टमध्ये राजरोसपणे व्यापार कर�त 
असणे, एपीएमसीमध्ये होणा-या मालांची आवक 
�नम्यालाने लपवल� जात असल्याने प्रशासनाला 
जोरदार आ�थर्क फटका बसत असणे, 
एपीएमसीच्या पाचह� माक� टवर सध्या प्रशासनाच े
कोणतेह� �नयंत्रण रा�हलेले नसल्याच े �नदशर्नास 
आलेले असणे, त्यामळेु एपीएमसीची आ�थर्क 

सहकार, 
पणन व 

वस्त्रोद्योग 
(पणन) 
�वभाग 



िस्थती हालाखीची झालेल� असणे, पढु�ल काळात 
कमर्चा-यांच े वेतनह� होणे त्रासदायक होणार 
असणे, येथील व्यापार� व प्रशासनातील सबं�धत 
अ�धकार�/कमर्चार� यांच्या संगनमताने सरुु 
असलेला प्रचंड आ�थर्क गरैव्यवहार, त्यास 
व�रष्ठांच े�मळत असलेले गैरवाजवी संर�ण, सदर 
गंभीर प्रकरणी आवश्यक कायर्वाह� करण्यास होत 
असलेल� �दरंगाई, टाळाटाळ, याकड ेशासनाच ेहोत 
असलेले अ�म्य दलुर्�, प�रणामी येथील कमर्चा-
यांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, संताप तसेच 
�चडीची भावना, एपीएमसीतील अनाग�द� 
कारभाराचा फटका कमर्चा-यांना सोसावा लागणार 
असतांना प्रशासनाकडून आवश्यक कायर्वाह� 
करण्यास टाळाटाळ केल� जात असल्याने 
त्यांचमेध्ये �नमार्ण झालेले �चतंेच ेतथा हवाल�दल 
वातावरण, कोट्यावधी रुपयांचा महसलु बडुत 
असतांनाह� आवश्यक उपाययोजना केल� जात 
नसणे, त्यामळेु पढु�ल काळात सदरचा प्रश्न 
अ�धकच गंभीर बनण्याची शक्यता �नमार्ण 
झालेल� असतांनाह� यधु्दपातळीवर कायर्वाह� 
करण्यास प्रशासनाच े हेतुपरुस्पर दलुर्� होत 
असल्याने, सदर गंभीर प्रकरणी उच्चस्तर�य 
सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्यासाठ� 
शासनाने याप्रकरणी वेळीच हस्त�ेप करुन 
यासंदभार्त यधु्दस्तरावर उपाययोजना करण्याची 



�नतातं आवश्यकता, सदर गंभीर प्रकरणी शासनाने 
तातडीने करावयाची कायर्वाह� व उपाययोजना 
आ�ण शासनाची प्र�त�क्रया." 

17 "महाराष्ट्र, गोवा, कनार्टक व केरळ या चार 
राज्यांमधनु जाणा-या मुंबई-गोवा महामागार्वर�ल 
पनवेल त े पेण पय�तची िस्थती अत्यंत �बकट 
झालेल� असणे, जागोजागी केलेल्या खोदकामांमळेु 
रोड अरंुद झालेला असनू सकाळ संध्याकाळी 
मोठ्या प्रमाणात वाहतुकक�डी �नमार्ण होत असणे, 
सवर्च �ठकाणी मोठे खड्ड ेपडलेले असणे, पावसाच े
पाणी साचल्याने खड्ड्यांचा अंदाज येत नसनू 
वाहने अ�रश: आदळत असणे, खड्ड्यांमळेु 
वारंवार छोटे-मोठे अपघात होत असनु रोडवर 
अपघात होण्याची शक्यता असलेल्या �ठकाणी 
सचूना फलक �लह�ण्यात आलेले नसणे, परावतर्क 
पट्टय्ा, बोडर् व इतर उपाययोजना केलेल्या 
नसल्याने महामागार्ला लाग ू असलेल्या गावांनाह� 
याचा मोठा फटका बसलेला असणे, रोडलगतच्या 
नाल्यांमध्ये माती साचल� असनू वाहने 
अडकण्याची �भती �नमार्ण झालेल� असणे, 
अहोरात्र काम चाल ु असलेल्या �ठकाणी सचूना 
फलक नसल्याने वाहनचालकांना त्रासदायक 
अडचणींना सामोरे जावे लागत असणे, अपघात 
टाळण्यासाठ� तारेवरची कसरत करावी लागत 
असतांना सरु��तत�ेवषयी उपाययोजना केलेल्या 

सावर्ज�नक 
बाधंकाम 
�वभाग 

 



नसल्याच े जुल,ै २०१७ च्या �तस-या आठवड्यात 
�नदशर्नास आलेले असणे, आसपासच्या गावातील 
नागर�कांना ये-जा करण्यास अडथळा �नमार्ण 
झालेला असणे, त्यांच्या सरु��ततेचा गंभीर प्रश्न 
�नमार्ण झालेला असणे, सदरची समस्या 
सोड�वण्यासाठ� आवश्यक उपाययोजना करण्याची 
लोकप्र�त�नधी, सामािजक संघटनांनी मा.मखु्यमंत्री, 
मा.सावर्ज�नक बांधकाम मंत्री यांचकेड े �द. १५ 
जुल,ै २०१७ रोजी तसेच अ�ल कडील काळात 
वारंवार मागण्या केलेल्या असणे, सदर गंभीर 
प्रकरणी आवश्यक कायर्वाह� करण्यास होत 
असलेल� �दरंगाई, टाळाटाळ, याकड ेशासनाच ेहोत 
असलेले अ�म्य दलुर्�, प�रणामी प�रसरातील 
नागर�कांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, संताप 
तसेच �चडीची भावना, प्रशासनाकडून आवश्यक 
कायर्वाह� करण्यास टाळाटाळ केल� जात असल्याने 
त्यांचमेध्ये �नमार्ण झालेले �चतंेच ेतथा हवाल�दल 
वातावरण, या महामागार्वर सरु��ततेच्या 
उपाययोजना केलेल्या नसल्याने प�रसरातील 
नागर�क व वाहनचालकांच्या िजवीताचा गंभीर 
प्रश्न �नमार्ण झालेला असणे, सदर महामागार्वर 
मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असतांनाह� 
आवश्यक उपाययोजना केल� जात नसणे, त्यामळेु 
पढु�ल काळात सदरचा प्रश्न अ�धकच गंभीर 
बनण्याची शक्यता �नमार्ण झालेल� असतांनाह� 



यधु्दपातळीवर कायर्वाह� करण्यास प्रशासनाच े
हेतुपरुस्पर दलुर्� होत असल्याने, शासनाने 
याप्रकरणी वेळीच हस्त�ेप करुन यासंदभार्त 
यधु्दस्तरावर उपाययोजना करण्याची �नतांत 
आवश्यकता, सदर गंभीर प्रकरणी शासनाने 
तातडीने करावयाची कायर्वाह� व उपाययोजना 
आ�ण शासनाची प्र�त�क्रया." 

18 "राज्यात, नागपरू-कोराडी वीज क� द्रातील, चार 
संचाच्या ऑनलाईन �ललावामध्ये, कोटयावधी 
रुपयाचा आ�थर्क घोटाळा झाल्याच े �नदशर्नास 
येणे, वीज क� द्रातील संचाची बाजार भावाची �कंमत 
२५० कोट� असताना, महाजनकोच े तत्काल�न 
अध्य� व संचालकांनी, ६०:६० कोट�त �वक्र� 
करुन, राज्य शासनाच ेकोटयावधी रुपयाच ेआ�थर्क 
नकुसान करणे, �मनरल् स अॅण्ड स्ट�ल टे्रडीगं 
कॉप�रेशनने, १०० कोट� मालमत्ता व उलाढाल�ची 
अट इतर कुठल्याह� �ललावासाठ� ठेवल� नसताना, 
केवळ महाजनकोसाठ� सदरहू कंपनीने ठेवल्यामळेु, 
�नमार्ण झालेले संशयाच ेवातावरण, यामळेु आधीच 
आ�थर्कदृष्टया तोटयात असलेल्या महाजनकोच,े 
प्रचंड प्रमाणात आ�थर्क नकुसान होणे, याकड े
झालेले शासनाच ेअ�म्य दलुर्�, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायर्वाह� व प्र�त�क्रया." 

उद्योग, उजार् 
व कामगार 

(उजार्) �वभाग 

19 "राज्यातील सरकार� व खासगी रुग्णालयात, मोती वदै्य�कय �श�ण 



�बदं ू शस्त्र�क्रयेसाठ� वापरल्या जाणा-या 
इन्ट्राओक्यलुर लेन्सची मळु �कंमतीच्या २० पट 
जादा �वक्र� �कंमत आकारुन रुग्णांची मोठया 
प्रमाणात आ�थर्क लटू करण्यात येत असल्याचा 
गंभीर प्रकार नकुताच �नदशर्नास येणे, अन्न व 
औषध �वभागाच्या गपु्तचर अ�धका-यांनी तपासणी 
करुन �द.०८.०६.२०१७ रोजी, शासनास अहवाल 
सादर केलेल्या अहवालाद्वारे सदर गंभीर प्रकार 
उघड होणे, बलनू आ�ण गाइ�डगं कॅथेटर व 
तत्सम सामगु्री मळु �कंमती पे�ा समुारे ५५० 
टक्क्यापय�त जादा शलु्क आकारुन रुग्णांची प्रचंड 
प्रमाणात आ�थर्क फसवणूक करणे, लेन्सची �वक्र� 
�कंमत मळुात कमी असताना, मोती�बदं ू
शस्त्र�क्रयेनंतर वापरलेल्या लेन्सच्या कमाल 
�करकोळ �कंमतीचा लेबल लावण्यात येणे, 
लेन्सच्या माध्यमातनू उत्पादक �वतरक आ�ण 
पयार्याने रुग्णालयाकडून होत असलेल� आ�थर्क 
लटू रोखण्यासाठ�, शासनाने बलनू आ�ण गाइ�डगं 
कॅथेटर व इतर सामगु्रीचा अत्यावश्यक औषधांच्या 
राष्ट्र�य याद�त त्वर�त समावेश करण्याची 
जनतकेडून होत असलेल� मागणी, याकड ेझालेले 
शासनाच े अ�म्य दलुर्�, प�रणामी राज्यातील 
जनतेत �नमार्ण झालेले तीव्र संतापाच े व �चतंेच े
वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायर्वाह� व प्र�त�क्रया." 

व औषधी द्रव्ये 
(औषधी द्रव्ये) 

�वभाग 



20 "अमरावती येथील डॉ पंजाबराव देशमखु 
वदै्याक�य महा�वद्यालय व रूग्णालय, त े �दनाकं 
२८ मे २०१७ रोजी पजूा घरड ेयांची मलुगी, �शल्पा 
�हरूळकर यांचा मलुगा, माधरु� कावरे यांचा 
मलुगा, आफर�न बानो अब्दलु राजीक यांचा 
मलुगा याप्रमाणे चार बालकांना नवजात �शश ू
बालक अ�तद�ता �वभाग (न्य ू नेटल इन्स��टव्ह 
केअर य�ूनट) मध्ये दाखल करण्यात येणे, या 
रूग्णालयात एनआयसीयचूी जबाबदार� सांभळणा-
या डॉक्टरेने �प्रिस्क्रप्शनवर �दलेल्या कॅिल्शयम 
ग्लकुोनेट च्या इंजक्यान ऐवजी प�रचार�केनी सवर् 
�शशनुा ंपोटॅ�शयम क्लोराईडच ेइंजेक्शन �दल्यामळेु 
चारह� बालकांचा झालेला मतृ्य,ू चारह� बालकांचा 
एकाच वेळेस मतृ्य ू झाल्यामळेू रूग्णाचं्या 
नातेवाईकांनी संबंधीतांवर तातडीने कारवाई 
करण्याची केलेल� मागणी, तातडीने या सवर् 
प्रकरणाची चौकशी करण्यात आल� असता 
चकु�च्या इंजेक्शनमळेू चारह� बालकांचा मतृ्य ू
झाल्याच े उघडक�स आल्यानंतर सधु्दा अद्यापह� 
दोषींवर कोणतीह� कारवाई करण्यात आलेल� 
नसल्यामळेू नाग�रकातं पसरलेला असंतोष, 
�चडीची भावना या सवर् गंभीर प्रकरणाची उच्च 
स्तर�य अ�धका-यांमाफर् तीने चौकशी करून संब�धत 
दोषी व्यक्तीवर फौजदार� गुन्हा दाखल 
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाह� व 

वदै्यक�य �श�ण 
�वभाग 



प्र�त�क्रया." 

21 "उल्हासनगर, िज. ठाणे, येथील वालधनुी 
नद�मध्ये िजन्स तयार करणार्या कारखान्यानंी 
�वषार� द्रव्ये सोडल्याने �वषार� वाय ुहवेत पसरुन 
सभुाष टेकडी, रामनगर,�हरघाट,ओट� सेक्शन,फस्ट 
गेट, सम्राट अशोक नगर, येथील शकेडो लोकांना 
वायबुाधा होऊन उलट्या, डोकेदखुी, मळमळ, 
इत्याद� त्रास होत असल्यामळेु नाग�रकांनी 
�वठ्ठलवाडी पोल�स ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याच े
माहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान �नदशर्नास 
येणे, िजन्स कपड्यांवर रासायनीक प्र�कया न 
करता �वषार� सांडपाणी नद�त सोडले जाणे, तसेच 
उल्हासनगर गावातून वाहणार्या वालधनुी नद� 
पात्रात शहरातील व पर राज्यातील �वषार� 
रसायनांच े टँकर आणले जाऊन ती सोडले जात 
असल्याच ेअनेक प्रकार यापवू� उघडक�स येणे, २८ 
नोव्ह�बर, २०१४ रोजी अशाचप्रकारे टँकरद्वारे 
�वषार� के�मकल सोडल्याने ६०० नागर�कांना 
वायबुाधा होणे, प्रदषुण �नयंत्रण मंडळाने हे प्रकार 
टाळण्याकरता अनेक भंगार �वके्रत े व िजन्स 
कारखान्यानंा नोट�सा देऊन कारखाने �सल 
करुनह� वालधनुी नद�त रासायनीक पाणी व 
रसायने सोडण्याच्या वारंवार घडत असलेल्या 
घटना, या �वरोधात पो�लसांकड े परुाव्यासह 
मा�हती देऊनह� पो�लसांनी त्याकड े केलेले दलुर्�, 
प�रणामी नागर�कामंध्ये पसरलेला असंतोष, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाह� व 

पयार्वरण 
�वभाग 

 



प्र�त�क्रया.'' 
22 "सामािजक न्याय �वभागामाफर् त राज्यातील 

साडसेात लाख �वद्याथ्या�ना देण्यात येणार� 
ऑनलाईन �शष्यवतृ्ती गत २ ते ३ म�हने बंद 
पडल्याने �वद्याथ्या�ना सदर �शष्यवतृ्ती �मळाल� 
नसल्याच े माहे जुल,ै२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
�नदशर्नास येणे, एकाच कंत्राटदाराला कोट्यावधी 
रुपयांच ेकाम गत पाच वषार्त देण्यात येणे, सदर 
कंपनीने गत पाच वषार्त कंत्राटापोट� १५० ते २०० 
कोट� रुपये शासनाकडून घेऊनह� आवश्यक ती 
सेवा उपलब्ध करुन �दल� नसतांनाह� �वभागाने 
कोणतीच दखल न घेणे, माहे ए�प्रल मध्ये या 
कंपनीचा कालावधी संपल्यानंतर शासनाला पढु�ल 
कामकाज सरुळीतपणे चाल�वण्याकरता आवश्यक 
तो आयपी ॲड्रसे व सोसर् कोड देणे आवश्यक 
असतानाह� हेतुत: करप्ट  कोड कंपनीने �दल्याची 
या �वभागातील अ�धकार्यांनी तक्रार� करुनह� या 
कंपनी �वरोधात पोल�साकंड े कोणतीह� तक्रार वा 
एफआयआर दाखल करण्यात न आल्याने 
राज्यातील लाखो �वद्याथ� व त्यांच्या पालकांमध्ये 
�नमार्ण झालेला असंतोष, कोट्यावधी रुपयांच े
मानधन घेउन फसवणूक करणार्या कंपनीवर 
कडक कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाह� व प्र�त�क्रया.'' 

सामािजक न्याय 
�वभाग 

23 "राज्यातील ठाणे, मुंबई, पणेु, इत्याद� भागात नगर�वकास 



�वशषेत: रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये, माक� ट, 
देवस्थाने, प्रमखु रस्त ेइत्याद� �ठकाणी अन�धकृत 
फेर�वाल्यांची वाढलेल� संख्या, या फेर�वाल्यांवर 
कारवाई करताना ठाण्यातील वाघळे इस्टेट, 
ड��बवल� पवु�कडचा प�रसर इत्याद� भागात 
अ�तक्रमण �वरोधी �वभागाने कारवाई करताना 
फेर�वाल्यांनी म.न.पा. कमर्चार� व अ�धकार� यांना 
मारहाण केल्याच े माहे जुल ै २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान �नदशर्नास येणे, मुंबईतील फोटर् व 
कुलाब्यातील एम.जी. रोडवर परवानाधारक ३९३ 
फेर�वाले असतांना प्रत्य�ात ४५० ते ५०० 
फेर�वाल्यांनी त्या �ठकाणी सरुु केलेला व्यवसाय, 
तसेच कुलाब्यातील कॉजवे रोड, एस.िव्ह.एस रोड, 
मारुती ट�पल फुटपाथ, कुलाबा पोल�स स्टेशन 
समोर�ल फुटपाथ, आर.बी.आय. न्य ु �बल्डींग 
येथील फुटपाथ इत्याद� अनेक �ठकाणी प्रत्य�ात 
९० जणांना तात्परुत े व कायमस्वरुपी परवाना 
असतानाह� त्या �ठकाणी शकेडो अन�धकृत 
�वके्रत्यांनी सरुु केलेल� �वक्र�, त्याच प्रमाणे 
िजपीओ फोटर् िस्ट्रट येथे १६ अ�धकृत लायसन्स 
धारक तसेच स�ट  जॉजर् स्ट्र�ट वर�ल ३९ अ�धकृत 
परवाना धारक वगळता शकेडो अन�धकृत 
फेर�वाल्यांनी हे सवर् रहदार�च े रस्त े वापरुन सरुु 
केलेला गैरवापर, मुंबईतील मनपाच्या ए वॉडार्त 
बेकायदेशीर फेरवाले व स्टॉलवाल्यांच े प्रमाण 
वाढुनह� म.न.पा. प्रशासनाच ेत्याकड ेहोत असलेले 
अ�म्य दलुर्�, मनपातील तसेच कुलाबा पोल�स 

�वभाग 



स्टेशनमधील अ�धकार्यांना फेर�वाल्याकंडून दरमहा 
�मळणारा लाखो रुपयांचा हप्ता, यामळेु 
फेर�वाल्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहाराकड े होणारे 
अ�म्य दलुर्�, अ�तक्रमण �वरोधी पथकाला परेुसे 
पोल�स संर�ण �मळत नसल्याने भ�वष्यात 
बेकायदेशीर फेर�वाल्यां�वरोधात कारवाई करण्याची 
�नमार्ण झालेल� �भती, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची कायर्वाह� व प्र�त�क्रया '' 

24 “मुंबईला जोडणा-या पवूर् द्रतुगती महामागार्वर�ल 
ठाणे व मलुुंड दरम्यान रेल्वे रुळावर उभारण्यात 
आलेल्या पलुाच्या स्लॅबच े �सम�ट �नखळलेले 
असनू सदरचा पलू धोकादायक िस्थतीत असल्याच े
माहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान �नदशर्नास 
येणे, मुंबई आ�ण ठाणे शहरासह राज्यातील इतर 
भाग आ�ण गजुरात, मध्यप्रदेश व इतर 
परराज्यांना जोडणारा कोपर� पलु अत्यंत महत्वाचा 
असनू वाहनसंख्येचा �वचार केल्यास या प�रसरात 
वाहतकु�ची गंभीर समस्या �नमार्ण झालेल� असणे, 
मुंबईहून येणारा व जाणारा पवूर् द्रतुगती महामागर् 
८ पदर� असतांना कोपर� पलु मात्र चारच पदर� 
असनू या पलुावरुन दररोज �कमान एक लाख 
वाहने ये-जा करत असनु पलुाच्या खालनु लाखो 
प्रवाशांना घेऊन हजारो रेल्वे लोकलची वाहतुक सरुु 
असणे, महाड येथील सा�वत्री नद�वर�ल पलु 
कोसळुन झालेल्या अपघाताचा �वचार करता 
कोपर� येथील पलू रेल्वे रुळावर कोसळल्यास 
गंभीर प�रिस्थती �नमार्ण होण्याची शक्यता 

सावर्ज�नक 
बाधंकाम 
�वभाग 



असतांना प्रशासनाच े होत असलेले दलुर्�, सदर 
पलुाच े रंुद�करण व पनुबा�धणी तातडीने 
करण्याबाबत लोकप्र�त�नधी, सामािजक संघटनांनी 
मा.मखु्यमंत्री, मा.सावर्ज�नक बांधकाममंत्री यांचकेड े
मागण्या, शासनाच ेहोत असलेले दलुर्�, प�रणामी 
लाखो वाहनचालकांबरोबरच नागर�कांमध्ये 
पसरलेला असंतोष, सदर प्रकरणी शासनाने 
तातडीने करावयाची कायर्वाह� व उपाययोजना 
आ�ण शासनाची प्र�त�क्रया.” 

25 "पणु्याच्या �वश्रांतवाडी येथील सामािजक न्याय व 
�वशषे सहाय्य �वभागाच्या शासक�य 
वस�तगहृातील उपहार गहृ �द.०१ जुल,ै २०१७ 
पासनू बंद असल्याने वस�तगहृातील ५०० 
�वद्याथ्या�वर उपाशी राहण्याची आलेल� वेळ, या 
उपहार गहृात �मळणारे �नकृष्ट दजार्च े जेवण, 
तसेच �पण्याच्या पाण्यात अळ्या आढळून 
आल्याने या दषुीत याबाबत �वद्याथ्या�नी 
वसतीगहृ व्यवस्थापनाकड ेवारंवार तक्रार� करुनह� 
त्याची दखल घेण्यात येत नसल्याने �वद्या�यांनी 
ताटे वाजवनू सरुु केलेले बेमदुत आंदोलन, 
शासनाने या सवर् प्रकरणाची चौकशी करुन 
संबं�धतांवर तातडीने करावयाची कायर्वाह� व 
प्र�त�क्रया."  

सामािजक 
न्याय व 

�वशषे सहाय्य 
�वभाग 

26 "म्हाडाच्या झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रा�धकरणाच ेमखु्य 
कायर्कार� अ�धकार� यांनी �नवतृ्तीच्या पाचं �दवस 
अगोदर झोपडपट्टी पनुवर्सनाची ४५० प्रकरणे 
�नकालात काढल्याने �नवतृ्त कायर्कार� अ�धकार� 

गहृ�नमार्ण 
�वभाग 



यांच्या गतीमान कारभाराबाबत �नमार्ण झालेले 
संशयाच े वातावरण, झोपडपट्टी पनुवर्सनातील 
पनु�वर्कासाच्या कामात प्रती चौरस फूट १२५ रुपये 
इतका दर �दल्या�शवाय कुठलाह� मखु्य कायर्कार� 
अ�धकार� औपचार�क�रत्या प्रकरण मान्य कर�त 
नाह� हा दर �दल्यानंतरच याप्रकरणातील 
�वकासकांच े प्रस्ताव मान्य होतात,त्याच प्रमाणे 
याप्रकरणात सह� करण्यासाठ� प्रा�धकरणाच्या उप 
अ�भयंता, सहाय्यक अ�भयंता, उप मखु्य 
अ�भयंता, मखु्य अ�भयंता त े �वशषे 
कायर्अ�धकार�, मखु्य अ�धकार� यांच े प्रत्येक 
टप्प्यावर मंजरू�साठ� �वकासकाकंडून घेण्यात 
येणारे वेगवेगळे दर, सदर प्रा�धकरणाच्या ४५० 
मंजूर करण्यात असलेल्या प्रकरणाची शासनाने 
तात्काळ पारदशर्क चौकशी करुन भ्रष्टाचार�, 
जबाबदार अ�धका-यां�वरुध्द कठोर कारवाई 
करण्याची आवश्यकता वा याबाबत शासनाची ठोस 
भ�ूमका." 

 


