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अ.क्र. लक्षवेधी सचूना ववभाग 
१ मुुंबईतील अरबी समुद्रात जागततक दजाच्या भव्य तिवस्मारकाचे मा.पुंतप्रधान याुंच्या हस्ते भुमीपुजन करण्यात येणे, अरबी समुद्रातील तिवस्मारकाला 

मच्च्िमार बाुंधवाुंनी तवरोध दिशतवला असणे, स्मारकाच्या आराखडयाचे काम मागी लावल्याचा राज्य सरकारने गाजावाजा केला असला तरी प्रत्यक्षात 
सदरील प्रकल्प रखडल्याने तकती तदवसात पुणश करण्यात येणार आहे याबाबत जनमानसात प्रश्न असणे, डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंच्या स्मारकाचे 
भूमीपुजन इुंद ूतमलमध्ये दोन वर्षापूवी झाले पण प्रत्यक्षात ततथे कसलेही काम सुरु झाले नसल्याने तिवाजी महाराजाुंचे स्मारक होता होईल की नाही अिी 
महाराष्ट्र जनतेच्या मनात भावना तनमाण होणे, तिवस्मारकाच्या महत्वाकाुंक्षी प्रकल्पासाठी ३६०० कोटी रुपये खचाची तरतूदी िासनाकडून कोणती स्पष्ट्टता 
व्यक्त करण्यात न येणे, जनमानसात तिवस्मारक उभारण्याबाबत साक्षुंकता व्यक्त होत असल्याने तिवस्मारक उभारण्याबाबत िासनस्तरावरुन तातडीने 
करावयाची कायशवाही व याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया.  

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम वगळून) 

२ मुुंबई-गोवा महामागाची ऐन पावसाळयात चाळण झाली असून येथील प्रवािाुंना जीव मुठीत धरुन प्रवास करावा लागत असल्याचे माहे जुलै, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान तनदिशनास येणे, सन २०१० च्या अखेरीस सुरु झालेल्या या महामागाचे चौपदरीकरणाचे काम ६ वरे्ष उलटूनही अद्याप पूणश झाले नसणे, ६ 
वर्षात २ ठेकेदार बदलून गेले असतानाही या महामागाच्या कामाला गती न येणे, या रस्त्याुंना अनेक खडे्ड पडून त्यातील खडी, रेती बाहेर येवून ती रस्त्यावर 
सवशत्र पसरली असणे या महामागावरील पनवेल-नागोठणे हा रस्ता म्हणजे मृत्युचा सापळा बनला असणे, पळस्पे, िीरडोण या गावाुंच्या हद्दीत महामागावरील 
दोन्ही बाजूला मोठ-मोठे कुं टेनर आतण रान्सपोटशच्या गाडया पाकश  केल्या असणे, या सवश बाबींमुळे अपघाताुंचे प्रमाण येथे वाढलेले असतानाही िासन याकडे 
करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी या महामागावर प्रवास करताना जनतेमध्ये पसरलेले तीव्र असुंतोर्षाचे वातावरण यामुळे िासनाने या रस्त्याची 
तातडीने दरुुस्ती करुन या महामागाच्या कामाला गती देण्याबाबत करावयाची तातडीची दरुुस्ती व िासनाची प्रतततक्रया. 

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम वगळून) 

३ मुुंबईत पावसाच्या आगमनाबरोबर साथीच्या आजाराुंचा फैलाव झाला असून जानेवारी, २०१७ ते मे, २०१७ मतहन्यापयंत स्वाईन फ्लल्यू, मलेतरया, लेप्टो व 
डेंग्यूची रुग्णसुंख्या वाढणे, सध्या मुुंबईत सवातधक ८८६ गॅस्रोच्या रुग्णाुंची नोंद होणे, यातिवाय मलेतरयाचे ४४२ आतण कातवळीचे ९८ रूग्ण आढळून 
येणे जून, २०१७ च्या िेवटच्या आठवडयापयंत लेप्टोची रुग्ण सुंख्या २० पयंत पोहचणे, एतडस इतजप्ती या डासाुंमुळे पसरणाऱ्या डेंग्युसदृष्ट्य रुग्णसुंख्या 
जून मतहन्याच्या िेवटच्या आठवडयापयंत २४९ पोहचून ३१ रुग्णाुंना डेंग्यूची लागण होणे, सदर आजाराुंची रुग्ण सुंख्या तदवसेंतदवस वाढत असतानाही 
याकडे िासन करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी येथील जनतेत पसरलेले तीव्र असुंतोर्षाचे वातावरण यामुळे िासनाने या आजाराुंना आळा 
घालण्याबाबत करावयाची तातडीची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

४ मुुंबई अुंमली पदाथांच्या तवळख्यात अडकलेली असून स्वस्तात तमळणाऱ्या आतण जास्त निा आणणाऱ्या नवीन झोलटाईम या धोकादायक अुंमली 
पदाथांची तस्करी सद्या मुुंबईत मोठया प्रमाणात होत असल्याचे उघड होणे, अुंमली ड्रग्ज पाठोपाठ आता तस्कराुंच्या माध्यमातून केटामाईन, इन्फेटामाईन, 
इफेड्रीन, कोतिगा, बीगा, रौमा इत्यादी इुंमली पदाथश निेबाजाुंना पुरतवले जाणे, तसेच झोलटाईम चे सेवन पाटयांमध्ये मोठया प्रमाणात होत असून या तस्करी 
प्रकरणी तदनाुंक ९ जुलै, २०१७ रोजी वा त्या दरम्यान माहीममधून कें द्रीय अुंमली पदाथश तवरोधी पथकाने एकाला अटक करणे, एमडी या अमली पदाथाची 
अततिय मोठया प्रमाणात तस्करी होणे, अतभनेत्री कृततका चौधरी हीची हत्या एमडी या अुंमली पदाथाच्या वादातून पेिाच्या देवाण घेवाण होणे, मुुंबईमध्ये 
अुंमली पदाथांचे सेवन व खरेदी तवक्रीची प्रकरणे उघडकीस येत असताना मुुंबईतील पोलीस तवभाग याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, याबाबत राज्य 

गहृ 
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िासनाने तातडीने चौकिी करुन मुुंबईतील अुंमली पदाथांची होत असलेली तस्करी रोखण्यासाठी करावयाची तातडीची कारवाई व याबाबत िासनाची 
प्रतततक्रया. 

५ नागपूर येथील कळमेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्यीतील वेणा जलाियात नागपूरमधील ११ तवद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी बोट उलटून त्यातील सात तवद्याथी 
मृत्यूमुखी पडल्याची घटना तदनाुंक ९ जुलै, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास उघड होणे, त्यामुळे राज्यातील जलवाहतूक करणाऱ्या सवशसामान्य जनतेत पसरलेले 
तीव्र सुंतापाची लाट, याबाबत राज्य िासनाने जलवाहतुकीचे कडक तनयम आखून देऊन त्याची काटेकोरपणे अुंमलबजावणी करण्यासाठी तेथील सुरक्षा 
युंत्रणा सुसज्ज करण्यासाठी करावयाची कायशवाही व याबाबत िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

६ हजारो गुुंतवणूकदाराुंना कोट्यावधींचा गुंडा घालणाऱ्या ठाणे तजल्यातील बदलापूरच्या सागर इन्व्हेस्टमेंट फसवणूक प्रकरणाच्या चौकिीत काही ठोस समोर 
येत नसल्याने नैराश्य आलेल्या सुदिशन पराुंजपे या गुुंतवणूकदाराचा तदनाुंक ११ जुलै, २०१७ रोजी मृत्यु होणे, श्री. पराुंजपे याुंनी आयुष्ट्याची कमाई सागर 
इन्व्हेस्टमेंट मध्ये गुुंतवली मात्र कुं पनी बुडाल्याने त्याुंना नैराश्य येणे, सागर इन्व्हेस्टमेंटच्या फसवणुकीमुळे अनेक जेष्ट्ठ नागतरक अुंथरुणाला तखळले असून 
और्षधे घेण्या इतकेही पैसे नसल्याने त्याुंचे हाल सुरु असून या फसवणुकीच्या प्रकरणाच्या चौकिीत कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याने 
गुुंतवणूकदाराुंमध्ये तनमाण झालेली सुंतापाची व असुंतोर्षाची भावना, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी करुन सदर कुं पनीतील सुंबुंधीतावर कारवाई करुन 
फसवणूक झालेल्या गुुंतवणूकदाराुंची रक्कम परत तमळावी यासाठी कायशवाही करण्याची आवश्यकता व याबाबत िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

७ ठाणे तजल्यातील तभवुंडी िहरातील ग्रामीण भागात असलेल्या िेकडो गोदामामध्ये बेकायदेिीर रासायतनक द्रव्याची मोठया प्रमाणात साठवणूक केली जात 
असल्याने येथील नागरीकाुंच्या जीवाला धोका तनमाण झाला असल्याचे माहे जुलै, २०१७ दरम्यान तनदिशनास येणे या गोदामात रासायतनक द्रव्याुंची 
साठवणूक करताना सुरतक्षततेची योग्य काळजी  घेतली जात नसणे, यामुळे गोदामाुंना वारुंवार आगी लागण्याच्या घटना घडत असणे, गेल्या वर्षशभराचा 
तवचार केल्यास तभवुंडीच्या गोदाम पट्टयात रासायतनक द्रव्याचा साठा व अन्य साधन सामुग्रीच्या सुमारे ७१८ गोदामाुंना  आगी लागलेल्या असतानाही िासन 
याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी येथील जनतेत तनमाण झालेले तीव्र असुंतोर्षाचे वातावरण म्हणून िासनाने या गोदामाुंवर तत्काळ कारवाई 
करुन येथील रासायतनक गोदामे बुंद करण्याबाबत करावयाची तातडीची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

अन् न व नागरी 
पटरवठा आवण 
ग्राहक सांरक्षण 

८ मौजे डेरवण (ता. डेरवण, तज. रत्नातगरी) येथील बी.के.एल वालावलकर ग्रामीण वैद्यतकय महातवद्यालयाची फी ४,००,००९ रुपयावरुन ७,२५,००० रुपये 
वाढवणे, या अवास्तव फी वाढी तवरोधात पालकाुंनी माननीय वैद्यतकय तिक्षण मुंत्री आतण िुल्क तनयमन प्रातधकरण याुंच्याकडे तक्रारी करणे, मेतडकल 
कौच्न्सल ऑफ इुंतडयाच्या मानाुंकाप्रमाणे १३७ पूणश वेळ तिक्षकाुंची या कॉलेजमध्ये आवश्यकता असणे, परुंतु सदर कॉलेजने फी वाढीसाठी तदलेल्या 
प्रस्तावात २५५ पूणश वेळ तिक्षक असल्याचे दाखतवले असणे, परुंतु वास्तवात फक्त ४१ तिक्षक कायम स्वरुपात असणे, ५६ तिक्षक हे फक्त कॉलेजच्या 
मेतडकल कौच्न्सल ऑफ इुंतडयाच्या इन्स्पेक्िनच्या तदविीच हजर राहत असणे, या प्रत्येकाला चार ते पाच लाख रुपये देण्यात येणे, हे सवश तिक्षक 
कॉलेजपासून दरू राहत असणे, तफ वाढीसाठी अिी असत्य मातहती कॉलेजने देणे, याचा सवश तपिील तिक्षण व्यापारीकरण तवरोधी मुंचाने सन्माननीय 
मुख्यमुंत्रयाुंना तदनाुंक ११ जुलै २०१७ रोजी तदलेला असणे, या आरोपाुंची चौकिी महाराष्ट्र सी.आय.डी माफश त करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत 
िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रततक्रीया. 

वैद्यकीय विक्षण 



3 
 

९ पुणे िहरात कच-याचा गुंभीर झालेला प्रश्न, पुणे िहरातील कचरा टाकण्यास ऊरुळी देवाची आतण फुरसुुंगी गावातील ग्रामस्थाुंचा असलेला तीव्र तवरोध, 
हा प्रश्न सुटावा यासाठी माहे एतप्रल-मे, २०१७ च्या सुमारास ग्रामस्थाुंनी/नागरीकाुंनी सुमारे २३ तदवस केलेले आुंदोलन, यावर उपाययोजना करता यावी 
यासाठी तदनाुंक ७ मे, २०१७ रोजी अथवा त्यासुमारास मा.मुख्यमुंत्री याुंनी सुंबुंतधत ग्रामस्थ/नागरीक, लोकप्रतततनधी आतण पुणे महानगरपातलकेचे 
पदातधकारी/अतधकारी याुंची आयोतजलेली सुंयुक्त बैठक, सदर बैठकीत पुणे िहराच्या कचरा प्रश्नाुंबाबत एका मतहन्यात सवंकर्ष आराखडा करण्याचा 
आतण ऊरुळी देवाची, तसेच फुरसुुंगी गावातील प्रकल्पग्रस्ताुंना महानगरपातलकेच्या सेवेत तविेर्ष बाब म्हणून कायमस्वरुपी सामावून घेण्याचा घेण्यात 
आलेला तनणशय, मात्र त्यानुसार पुढील कायशवाही करण्याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, सदर बैठकीतील तनणशयानुसार कायशवाही होत नसल्यामुळे 
ग्रामस्थाुंमध्ये तनमाण झालेली सुंतापाची भावना, तातडीने कायशवाही न झाल्यास त्याुंनी पुन्हा आुंदोलन करण्याचा घेतलेला तनणशय, तसे झाल्यास पुणे 
िहरातील कच-याचा पुन्हा तनमाण होणारा गुंभीर प्रश्न, यात िासनाने त्वरीत लक्ष घालून बैठकीतील तनणशयानुसार कायशवाही करण्याची आवश्यकता, यावर 
िासनाची प्रतततक्रया व करावयाची कायशवाही. 

नगर ववकास 

१० लोकसुंख्येच्या आधारावर राज्यातील १८ तजल्हयाुंचे तवभाजन करुन नवीन २२ तजल्हे तनर्ममतीचा प्रस्ताव राज्यिासनापुढे ऑगस्ट, २०१५ मध्ये येणे, यावर 
तनणशय घेण्यासाठी मुख्य सतचवाुंच्या अध्यक्षतेखाली अथश, महसूल, तनयोजन तवभगाचे सतचव आतण तवभागाय आयुक्तासह राजतकय पक्षाुंच्या नेत्याुंचा 
समावेि असलेली सतमती गठीत करण्यात येणे, या सतमतीचा अहवाल चार मतहन्यात येणे अपेतक्षत असताुंना राज्यिासनाने गेल्या दीड वर्षापासून तो प्राप्त 
झाला नसल्याचे माहे जुन, २०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, तवदभातील बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती, चुंद्रपूर व गडतचरोलीसह राज्यातील एकूण १८ 
तजल्हयाुंच्या तवभाजनाचा प्रस्ताव असणे, राज्यात १९८८ नुंतर १० तजल्हयाुंची तनर्ममती करण्यात येणे सध्या ३६ तजल्हे ३५५ तालुके असणे मात्र सध्या 
अच्स्तत्वात असलेले तजल्हे काही तालुक्याुंची तठकाणे भौगोतलकदृष्ट्टया गैरसोयीचे असल्याने जनतेच्या मागणीनुसार तजल्हा, तालुका तनर्ममतीची मागणी 
करण्यात येणे, राज्यात २२ तजल्हे तनर्ममती करण्याचा प्रस्ताव सतमतीच्या अहवालात अडकली असल्याने राज्यातील नतवन २२ तजल्हयाुंची तनर्ममती अडकली 
असल्याने जनमानसात तीव्र असुंतोर्ष तनमाण होणे, राज्यिासनाने नतवन २२ तजल्हयाुंची तनर्ममतीबाबत तातडीने करावयाची कायशवाही   व याबाबत 
राज्यिासनाची प्रतततक्रया. 

महसलू 

११ मुुंबई तवद्यापीठाच्या २०१७ या िैक्षतणक वर्षात घेतलेल्या सुमारे ४७७ पतरक्षाुंच्या २२ लाख उत्त्रपतत्रकाुंची तपासणी ऑनलाईन करण्याचा तदनाुंक २८ 
एतप्रल,२०१७ रोजी घेतलेला तनणशय, त्यानुसार  “मेतरट रॅक” या कुं पनीची तनवड करुन त्याुंचेकडे सदर उत्तरपतत्रका तपासणीचे सोपतवलेले काम, त्यास दोन 
मतहन्याुंपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानुंतरही पदवी पतरक्षाुंचे तनकाल जातहर झालेले नसणे, महाराष्ट्र तवद्यापीठ कायद्यानुसार पतरक्षाुंचे तनकाल पतरक्षा 
झाल्यापासून ४५ तदवसाुंच्या आत जातहर करणे बुंधनकारक असणे, मात्र ४५ तदवस उलटल्यानुंतरही ४७७ पतरक्षाुंपैकी तब्बल ४२६ पतरक्षाचे तनकाल 
जातहर करणे बाकी असणे, यात कला तवज्ञान व वातणज्य िाखाुंच्या तृतीय वर्षांचे तसेच तवधी अिा सवशच महत्त्वाच्या पतरक्षाुंच्या तनकालाुंचा असलेला 
समावेि, वेळेवर तनकाल न लागल्याने अनेकाुंच्या पुढील अभ्यासक्रमाुंच्या प्रवेिाचे वेळापत्रक कोलमडलेले असणे, पतरणामी त्याुंच्या आयुष्ट्यातील एक 
महत्त्वाचे वर्षश वाया जाण्याची तनमाण झालेली िक्यता, पतरणामी तवद्याथी व पालकाुंमध्ये तनमाण झालेले चचतेचे व असुंतोर्षाचे वातावरण, पतरक्षा घेणे हे 
तवद्यापीठाुंचे महत्त्वाचे काम असणे, त्यात हेळसाुंड म्हणजे गुणवते्तिी प्रतारणा असणे, मुुंबई तवद्यापीठ याबाबत गुंभीर नसल्याचे तदसून येत असणे, या 
गुंभीर प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी मा. राज्यपाल महोदयाुंनी मुुंबई तवद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने तदनाुंक ४ जुलै, २०१७ रोजीच्या दरम्यान तवद्यापीठाचे 

उच् च व ांं् 
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कुलगुरु, पतरक्षा तनयुंत्रक इत्यादींची बैठक आयोतजत करुन या सुंदभात त्वरीत कायशवाही करण्याचे तदलेले आदेि, हा गुंभीर प्रकार घडलेला असताना 
िासनाचे त्याकडे झालेले अक्षम्य दलुशक्ष, यावर िासनाची प्रतततक्रया व तातडीने करावयाची कायशवाही. 

१२ राज्यातील िेतकऱ्याुंची सुंपूणश कजशमाफी व्हावी व त्याुंचा सात-बारा कोरा व्हावा यासाठी राज्यातील िेतक-याुंनी तदनाुंक १ जून, २०१७ ते तदनाुंक ११ जून, 
२०१७ च्या सुमारापयंत राज्यात बुंद पुकारुन केलेले राज्यव्यापी आुंदोलन, तसेच राजकीय पक्षाुंनी या मागणीसाठी केलेले राज्यव्यापी आुंदोलन, त्यात 
लोकप्रतततनधींचा असलेला समावेि, त्यानुंतर तदनाुंक ३ जून, ११ जून, २४ जून, २०१७ रोजीच्या सुमारास कजशमाफी सुंदभात घेतलेले तनणशय, त्यानुंतर 
तदनाुंक ५ जुलै, २०१७ रोजीच्या सुमारास िासनाने कजशमाफीसाठीची ित्रपती तिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना राबतवण्याचा घेतलेला तनणशय, मात्र 
या चारही तनणशयात सुसूत्रता नसून त्यात आलेली तवसुंगती, कजशमाफीसाठी कठोर व व्यापक तनकर्ष, अटी, िथी घालण्यात आलेल्या असणे, सरकारची 
आकडेवारी व अन्य मुद्याुंबाबत गोंधळाची तनमाण झालेली च्स्थती, सात-बारा कसा कोरा होणार, नवीन कजश कधी तमळणार याबाबत िासनाने केलेल्या 
घोर्षणा व त्याबाबत तनगशतमत करण्यात आलेले आदेि यात मोठयाप्रमाणात असलेली तफावत, िासनाच्या दाव्यानुसार कजशमाफीचा फायदा ८९ लाख 
िेतक-याुंना होणार असून ४० लाख िेतक-याुंचा सात-बारा कोरा होणार असणे, कें द्र सरकारने कृर्षी तज्ञ डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन याुंच्या आयोगाने केलेल्या 
तिफारिीची अुंमलबजावणी करण्यात िासनाकडून होत असलेली टाळाटाळ, िासनाने ९० लाख िेतकऱ्याुंची सुंपूणश कजशमाफी करण्यासाठी ३४ हजार 
कोटी रुपयाची केलेली तरतूद तवचारात घेता ती अगदीच तुटपुुंजी असणे, खरीप हुंगामासाठी दहा हजार रुपये तातडीने देण्याचा िासनाचा तनयोजना अभावी 
काढलेला तनणशयाला जोवर कजशमाफी होत नाही चकवा कजाचे पुनगशठन होत नाही तोवर िेतक-याुंना कजश द्यावचे असे राष्ट्रीयीकृत बँका, तजल्हा बँक व 
व्यापारी बँकाुंनी िेतक-याुंना कजश देण्यास असमथशता दाखतवणे, कजशमाफी करताुंना व्यक्ती हा तनकर्ष न लावता कुटुुंब हा तनकर्ष लावल्याने प्रत्यक्षात कमी 
िेतकऱ्याुंनाच याचा लाभ तमळणार असणे, कजशमाफीतून वगश ३ च्या कमशचाऱ्याुंना वगळण्याबाबत सातत्याने मागणी करुनही त्याचा समावेि न केल्याने 
सैन्य दलात देिासाठी लढणाऱ्या राज्यातील वगश ३ च्या दोन ते अडीच लाख सैतनकाुंनाही या योजनेचा लाभ तमळणार नसणे, मात्र प्रत्यक्षात ८९ लाख नव्हे 
तर १५ लाख िेतक-याुंची कजशमाफी होणार असल्याचे तवतवध पुराव्याुंवरुन स्पष्ट्ट होत असणे, सरसकट कजशमाफीची मागणी असताना अनेक िेतक-याुंना 
कजशमाफीतून वगळलेले असणे, िासनाचे सदरचे आदेि तदिाभूल करणारे व िेतक-याुंची फसवणूक करणारे असल्याचे तदसून येत असणे, त्यामुळे 
तत्त्वत: अटी, िती, तनकर्ष इत्यादी िब्दजुंजाळात िेतक-याुंना न फसतवता राज्यात सरसकट कजशमाफी देण्याचा सुधारीत तनणशय घेण्याची आवश्यकता, 
िासनाने घोर्षणा केल्याप्रमाणे िेतक-याुंनी घेतलेले पीक कजश आतण कृर्षीपूरक कजश सरसकट माफ करण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाची प्रतततक्रया 
व करावयाची कायशवाही. 

सहकार 

१३ राज्यिासनाद्वारे राबतवण्यात येणा-या मुुंबई-नागपूर ७१० तक.मी. समृध्दी महामागासाठी िेतक-याुंच्या िेतजमीन, फळबागायती अतधग्रहण येणार असून 
उक्त  समृध्दी महामागासाठी  बागायती, फळबागायती जतमनी देण्यास होणारा िेतक-याुंचा प्रुंचड तवरोध मोडून काढण्यासाठी राज्यिासन पोलीस बळाचा 
वापर करीत असणे,  कल्याण तालुक्यातील फळेगाव येथे समृध्दी महामागासाठी तवरोध करणा-या  १६ िेतकऱ्याुंवर गुन्हे दाखल करणे, राज्यात ठाणे, 
नातिक, अहमदनगर, औरुंगाबाद सह १० तजल्हयातील ५० पेक्षा अतधक गावाुंमधून समृध्दी महामागासाठी िेतक-याुंकडून होत असलेला तवरोध लक्षात 
घेता या मागाबाबत राज्य िासनाने दडपिाहीने जतमनी घेणार नाही अिी आपली भुतमका जातहर केलेली असतना ती भुतमका डावलून िेतक-याुंच्या जतमनी 
दडपिाहीने  ताब्यात घेण्याचा प्रकार सुरु असणे, मुुंबई-नागपूर या समृध्दी हायवेत २७ गावाुंतील हजारो हेक्टर जमीन लॅण्ड पुचलग अुंतगशत सुंपातदत केला 
जाणार असणे, समृध्दी हायवेला िहापूर तालुक्यातील िेतक-याुंनी तीव्र तवरोध केला असून  या तवरोधात स्थापन झालेल्या सुंघर्षश सतमतीवर वनखात्याची 

साववजवनक 
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जमीन मोजणीच्या कामात मज्जाव केल्याप्रकरणी पोतलसाुंनी या सुंघर्षश सतमतीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणे, समृध्दी हायवेत िेतक-याुंचा तवरोध लक्षात 
घेता सुंघर्षश सतमतीबरोबर मा.मुख्यमुंत्री सोबत  झालेल्या बैठकीत िेतक-याुंना तवश्वासात घेऊनच या हायवेची तनर्ममती केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र 
रस्ते तवकास महामुंडळाच्या अतधका-याुंना सूचना करुनही या सुचनेला सुंबुंतधत अतधकारी बगल देत असणे, मुुंबई-नागपूर या समृध्दी हायवे प्रकरणातील 
पोतलस बळाचा वापर करुन िेतक-याुंवर केलेल्या खोट्या गुन्हे दाखल करीत असणे, मुुंबई-नागपूर समृध्दी महामागासाठी एकूण तकती जतमनींचे भूसुंपादन 
करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे तकती गावकरी/िेतकरी बातधत होणर आहेत व त्याुंना किाप्रकारे मोबदला देण्यात येणार आहे व त्याुंचे किाप्रकारे 
पुनवशसन करण्यात येणार आहे  याबाबत राज्यिासनाची  भुतमका स्पष्ट्ट न होणे, त्यामुळे िेतक-याुंमध्ये िासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष व तचडीची भावना 
तनमाण होणे, मुुंबई-नागपूर या समृध्दी महामागाच्या प्रकल्पामध्ये   िेतकऱ्याुंवर होत असलेल्या अन्यायबाबत तातडीने करावयाची कायशवाही व  याबाबत 
राज्यिासनाची प्रततक्रीया.  

१४ नाुंदेड तजल्हयात तालुका उमरी मौजे कारला येथे सोमवार तदनाुंक १२ जून, २०१७ रोजी तर जालना तजल्हयात तालुका घनसावली मौज खडकवाडी येथे 
दोन अिा एकुण ७ मतहला आतण वधा तजल्हयात तीन पुरुर्षाचा वीज पडुन मृत्यु होणे, राज्यात मान्सुन पुवश वतलव पाऊसात आतण मान्सुन पावसात वीज 
पडुन अनेकाुंचा मृत्यु होणे. वीज पडुन मृत्यु होऊ नये याकतरता सुंरक्षण कसे करावे याुंची मातहती नसणे अिी मातहती ग्रातमण भागातील कानाकोपऱ्यातील 
गावकऱ्याुंना देणे आवश्यक असणे, अिी मातहती देऊन पडणाऱ्या तवजेपासुन सुंरक्षण कसे करावयाचे यासाठी ठरातवक काळाने पुन्हापुन्हा गावकऱ्याुंना 
जागृत करण्याचे कतशव्य िासन कतरत नसेणे, िाळा कॉलेजमधील तवद्यार्थ्याना सुंरक्षणा साठी काय करावयाचे याुंची मातहती देऊन त्याुंच्या पालकाना जागृत 
करण्याला पे्रतरत करण्याची आवश्यकता स्थातनक स्वराुंज्य सुंस्थाचे सदस्य तसेच कमशचारी याुंनी सुंरक्षणाचा सुंदेि प्रत्येक नागतरकाुंपयशत पोहचतवण्याचे 
आवश्यकता वीज पडुन मोठया प्रमाणात मृत्यु होणाऱ्या लोंकाना वाचतवण्याची आवश्यकता वीज पडुन मृत्यु होण्याच्या चभतीमुळे नागतरकाुंच्या मध्ये 
तविेर्षत: ग्रातमण जनतेमध्ये वाढलेली चचता आतण तनमाण झालेला असुंतोर्ष िासनाने करावयाची कायशवाही आतण योजना आतण प्रतततक्रया. 

पयावरण 

१५ मुुंबई जवळच कल्याण येथील नेवाळी तवमानतळासाठी सरकारने जबरदस्तीने जतमनी सुंपातदत केल्याच्या तवरोधात नाका पतरसरकार िेतक-याुंनी उग्र 
आुंदोलन करुन सरकारने जबरदस्तीने नेवाळी तवमानतळासाठी जतमनी सुंपातदत केल्याच्या तवरोधात िेतक-याुंनी डोंतबवली-बदलापूर पाईपलाईन 
मागावरील वाहतूक रोखून पोतलसाुंची वाहने पेटवून, पोतलसाुंनी केलेल्या गोळीबारात ११ आुंदोलक व ५ पोलीस जखमी झाल्याची तद.२१.६.२०१७ रोजी 
घटना घडणे, कल्याण येथील नेवाळीजवळील तवमानतळाच्या जागेचा प्रश्न तचघळला असणे, दसु-या महायुध्दाच्या वेळी सैतनकाुंना ने-आण करण्यासाठी 
आतण मालवाहू तवमाने उतरवण्यासाठी तिटीिाुंनी नेवाळी येथे तवमानतळ सुरु केले होते. या तवमानतळासाठी तिटीिाुंनी त्यावेळी िेतक-याुंकडून जतमनी 
सुंपातदत केल्या होत्या परुंतू काही वर्षांनी त्या जतमनी िेतक-याुंच्या ताब्यात आल्या होत्या परुंतू या जतमनी नौदलाकडे हस्ताुंतरीत करण्यात आल्याचे गेल्या 
वर्षी तजल्हातधका-याुंनी सदरील जतमनी नौदलाने ताब्यात घेण्यास सुरुवात करणे, आपल्याच मालकीच्या िेतजतमनींवर पेरणी करण्यास मज्जाव केल्याने 
िेतकरी सुंतप्त होणे, त्यामुळे िेतक-याुंनी उग्र रुप धारण करुन पोलीसाुंच्या गाडया पेटवून, रस्ता रोखून, आुंदोलन केल्याने या पतरसरातील कायदा व 
सुव्यवस्था तबघडणे, राज्यिासनाने याप्रकरणी तातडीने कायशवाही करुन नेवाळी तवमानतळातील िेतक-याुंचा प्रश्न तातडीने सोडतवण्याबाबत करावयाची 
कायशवाही व याबाबत राज्यिासनाची प्रतततक्रया. 

महसलू 

१६ मुुंबई िहरातील तवक्रोळी हनुमान नगर येथील झोपडपट्टी पुनवशसन योजनाअुंतगशत (एसआरए) प्रकल्पात मोठयाप्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची मातहती 
सामातजक मातहती अतधकार कायशकतेकडून उघड होणे, प्रकल्प उभारण्याऱ्यामे-औुंकार, मे.तहरानुंदानी या दोन बडया तवकासकाुंकडून झालेला सदर 

गहृवनमाण 
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गैरव्यवहार दडपण्यासाठी सामातजक कायशकते याुंच्याबरोबर ११ कोटींचा सौदा केल्याची बाब तनदिशनास येणे, यातील ४० लाखाुंची रक्कम त्याुंना देण्यात 
आल्याचे सामतजक कायशकत्याुंनी पत्रकार पतरर्षद घेऊन जातहर करणे, सदर सुंपूणश प्रकरणाचे झालेले स्टींग ऑपरेिन दरूतचत्रवातहनीद्वारे प्रसातरत होणे, 
पतरणामी झोपडपट्टी पुनवशसन योजनाुंमध्ये मोठया प्रमाणात होत असलेला गैरव्यवहाराचे वास्तव तचत्र लोकाुंसमोर स्पष्ट्टपणे येणे, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 
गोरगरीबाुंना चाुंगली घरे प्राप्त व्हावीत या उदे्दिाने सुरु केलेल्या या योजनेत तवकासक व अतधकारी सुंगनमताने मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार करत असणे, 
तनयमाुंना हरताळ फासून योजनाुंमध्ये मोठया प्रमाणात अतनयतमतता वाढत असल्याचे समोर येणे, यातून सवशसामान्याुंमध्ये तीव्र सुंतापाची व नाराजीची 
भावना असणे, िासनाने याबाबत दखल घेऊन चौकिी करुन झोपडपट्टी पुनवशसन योजनाुंतगशत होणारा गैरव्यवहार थाुंबतवण्यासाठी कडक उपाययोजना 
करुन दोर्षींवर कडक कारवाई करणे सुंदभात िासनाने तातडीने करावयाची वा केलेली उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया. 

१७ मुुंबईतील भायखळा येथील कारागृहात वॉडशन असलेल्या मुंजुळा िेटये या आरोपी मतहलेची हत्त्या माहे जुलै, २०१७ च्या पतहल्या सप्ताहात घडल्याची 
उघडकीस येणे, अनेक वर्षापासून येथे मतहला आरोपींवर लैचगक अत्याचार होत असल्याची दाट िक्यता असणे, तसेच मुंजुळा िेटयेवरील लैतगक 
अत्याचारात लाठीचा वापर झाल्याची तक्रार असून जेल अतधक्षकाुंसह पोतलसाुंनी कारागृहातील वीजपुरवठा खुंडीत करुन मुंजुळा िेटये याुंना मारहाण 
केल्याची साक्ष इुंद्राणी मुखजी या आरोपीकडून देण्यात येणे, तसेच तेथील वैदयकीय तज्ञाुंनी एन.व्ही.आर.मधून सी.सी.टीव्ही कॅमेराचे तचत्रण तमळतवले 
असून या तचत्रणात जेलर मतनर्षा पोखरकर व एकूण सहा आरोपी मतहला पोतलस मुंजुळा िेटये तहला मारहाण करताना तदसत असणे व कारागृहातील पुरावे 
नष्ट्ट करण्यासाठी देखील मालमते्तची नासधुस करण्यात येणे, मुंजुळा िेटयेच्या तिके्षचा कालावधी काही तदवसातच पूणश होणार असल्याने ततची सुटका 
होणार होती, मात्र भायखळा कारागृहातील लैचगक िोर्षणाचे अनेक धोगेदोरे मुंजुळा िेटयेला मातहत असल्याने सुत्रधाराुंनी ततची हत्त्या करण्याचा तनणशय 
घेण्यात आल्याची मातहती जनमानसात पसरलेली असणे, या प्रकरणाची राज्यभरातील लोकप्रतततनधीकडून सी.आय.डी.चौकिी करण्याची होत असलेली 
मागणी, याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

१८ मुुंबईतील सँडहस्टश रोड या हाबशर रेल्वेस्थानकाजवळील हँकाँक पूल पाडण्यात आल्याने या पुलाखाली अद्यापपयंत १८ जणाुंचा मृत्यु रेल्वेक्रॉचसगमुळे 
झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ च्या िेवटच्या सप्ताहात उघडकीस येणे, सदर पूल पाडून तदड वरे्ष झाले असून देखील यापुलाचे पुनशबाुंधकाम मुुंबई 
महापातलका व रेल्वे प्रिासनाने सुंयुक्तपणे सुरु केलेला नसणे, सुंबुंतधत मागावर अनेक िाळा व बाजारपेठा असल्याने स्थातनक लोकाुंना ये-जा करण्यास 
पयाय नसल्याने वेळेचा अपव्यय होत असणे, तसेच त्यातठकाणी असलेल्या "फझलानी हायस्कुलची" त्या जागेवर मक्तेदारी वाढत असून िाळेच्या बस 
पातकंगसाठी मुजोरी करणे, त्यामुळे स्थातनक रतहवािाुंना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने तेथील नागरीकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोर्ष व तचडीची 
भावना आतण सदर हॅकाँक पुलाचे पुनशबाुंधकाम तातडीने सुरु करण्याची लोकप्रतततनधीकडून होत असलेली मागणी, याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची 
कायशवाही वा उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया. 

नगर ववकास 

१९ मुुंबईतील नालेसफाई व रस्ते कामाुंप्रमाणे कचरा वाहतुकीत मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार सुरु असणे, मागील पाच वर्षात कचरा वाहतूकीत तब्बल एक 
हजार कोटी रुपयाुंचा घोटाळा झालेला असणे, या गैरव्यवहाराचा  वतरष्ट््  अतधका-याुंमाफश त चौकिी करुन दोर्षी कुं त्राटदार व  अतधका-याुंवर फौजदारी गुन्हे 
दाखल करुन कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी, कचरा उचलण्यात मागील अनेक वर्षापासून ठरातवक कुं त्राटदाराला कुं त्राट देण्यात येत असणे, 
डम्पींग ग्राऊुं डपयंत तकती कचरा वाहून नेला जातो याची नोंद  पातलकेकडे नसणे, अनेकदा दोन टन कच-याच्या जागी एक टन कचरा वाहून नेला जातो 
मात्र तबल घेताना दोन टन कच-याचे घेण्यात येत असणे, एक लाख लोकसुंख्येमागे एक कुं त्राटदार असणे आवश्यक असणे मात्र मुुंबईत २८ लाख 

नगर ववकास 
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लोकसुंख्येमागे एक कुं त्राटदार नेमला जातो, एकाच कुं त्राटदाराला कचरा वाहतूकीस कुं त्राट देण्यात येणे, कचरा उचलण्याप्रकरणी होत असलेल्या घोटाळाची 
सखोल चौकिी करुन तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता व याबाबत राज्यिासनाची  प्रततक्रीया. 

२० मुुंबईतील बोरीवली येथील देवीपाडा येथे झोपडपट्टी पुनशतवकास प्रातधकरणाने  मेससश सद्गुरु एन्टरप्रायजेसच्या तवकासकाुंला ९ इमारती बाुंधण्याची मुंजुरी 
देण्यात येऊन ९ इमारतीपैंकी तवकासकाने ८ इमारती बाुंधून पूणश करणे, त्यापैंकी इमारत क्र.१ ते ४ या इमारती झोपडपट्टीधारकाुंसाठी असून इमारत क्र.५ ते 
८ खुल्या तवक्रीसाठी तवकासकाने बाुंधलेल्या असणे, इमारत क्र.७ चसधुदगूश एस.आर.ए सह.गृहतनमाण सुंस्था ही तवकासक असहकार तत्वावर नोंदणीकृत 
केलेली असून या सुंस्थेत १५० मध्यमवगीय सभासद वास्तव्यास असणे, या इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असून इमारत क्र.८ सद्गुरु 
तमलेतमयन टॉवर सहकारी गृहतनमाण सुंस्था या सुंस्थेला तवकासकाुंच्या असहकायामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र अद्यापही देण्याुंत न येणे, इमारत क्र.७ व ८ 
यामध्ये असणारी जागा उद्यानासाठी आरतक्षत ठेवण्यात आलेली असून अद्यापही तवकासकाने जाणुनबुजून यातठकाणी उद्यान बाुंधलेले नसणे, आता या 
मोकळया व राखीव असलेल्या तठकाणी तवकासक प्रकल्पबातधताुंसाठी महानगरपातलकेस देय असलेल्या जागेवर स्वतुंत्र इमारत बाुंधण्याचा प्रयत्न करीत 
असल्याची बाब नुकतीच उघडकीस येणे, त्यामुळे तेथील रतहवाश्याुंत पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष,  यासवश प्रकरणाची चौकिी करण्याची होत असलेली 
मागणी, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृवनमाण 

२१ " राज्यात अनेक दधुशर आजाराुंवर उपचार घेण्याकरीता देिभरातून अनेक रुग्ण येत असणे, मात्र हयाुंना तदली जाणाुंरी और्षधे दजेदार आहे का हे 
तपासण्याकरीता सक्षम युंत्रणा अच्स्तत्वात नसल्याचे धक्कादायक तचत्र असणे, राज्यातील ११ कोटी जनतेची और्षध सुरक्षा ही फक्त १०० और्षध 
तनरीक्षकाुंच्या भरविावर अवलुंबून असणे अ ते गट ड या चार सुंवगासाठी ११७६ पदे मुंजूर असणे, त्यातील तब्बल ४०७ पदे, और्षध तनरीक्षकाुंच्या १६१ 
मुंजूर पदापैकी ६० आतण अन्न सुरक्षा अतधकाऱ्याुंच्या २६५ मुंजूर पदाुंतील ८७ पदे तरक्त असल्याने जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणारा हा तवभागच 
आय.सी.यु.मध्ये असल्याचे तचत्र असल्याने और्षधे व अन्न दजेदार आहे का हे तपासण्यासाठी सक्षम युंत्रणा अच्स्तत्वात नसणे, जनतेच्या आरोग्यािी तनगडीत 
गुंभीर प्रश्नी िासनाचे होत असलेले दलुशक्ष, याबाबत जनतेत तनमाण झालेली तीव्र सुंतापाची भावना, पतरणामी िासनाने तातडीने करावयाची वा केलेली 
उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया.”     

अन्न व औषध 
प्रिासन 

२२ झोपडपट्टी पुनवशसन प्रातधकरणाचे मुख्य कायशकारी अतधकारी तवश्वास पाटील याुंनी तनवृत्तीच्या पाच तदवसाआधी  झोपू च्या ४५० फाइली तनकाली 
काढल्याची धक्कादायक बाब जुलै, २०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे,  तवलेपाले येथील एका वास्तुरचनाकाराच्या माफश त या सवश फाइली तनकालात 
काढण्याची मातहती उजेडात येणे, नोंदणीवहीत फाइलींची जावक तारीख ३० जून असली तरी त्यावर मागील २३ व २४ तारीख टाकून स्वाक्षरी करण्याचा 
प्रकार घडणे, सदरील प्रकारामध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे िक्यता तनमाण होणे, झोपडपट्टी पुनवशसन प्रातधकारणचे मुख्य कायशकारी अतधका-
याुंनी तनवृत्तीच्या पाच तदवसाच्या आधी ४५० तनकाली काढल्या तनणशयाची चौकिी करुन तातडीने या प्रकरणी कारवाई करण्याबाबत करावयाची कायशवाही 
व याबाबत राज्यिासनाची प्रतततक्रया. 

गहृवनमाण 

२३ राज्यातील कुपोर्षण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास िासन अपयिी ठरत असणे, िासनाकडून कुपोर्षणाच्या मुळ प्रश्नाला हात न घालता 
आतापयंत केवळ वरवरच्या उपाययोजना करण्यात येणे, यातून कुपोर्षणाच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकार असुंवेदनिील असल्याचे तदसून येणे, आतदवासी 
कुटूुंबातील मुलाुंच्या कुपोर्षणाला सरकारची अनास्था जबाबदार असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने िासनावर तािेरे ओढले असणे, मुबुंईत कुपोर्षणामुळे 
बालमृत्यू होत असल्याने मुुंबईत अिी पतरच्स्थती असले तर राज्यातील दगुशम भागात काय पतरच्स्थती असेल असा प्रश्न तनमाण होणे, कुपोर्षण रोखण्यासाठी 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 
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िासनाकडून मोठया प्रमाणात तनधी उपलब्ध देऊनही कुपोर्षणाचा प्रश्न सोडतवण्यास राज्यिासनाला येत असलेले अपयि, सदरील तनधी कुठे जातो हाही 
प्रश्न उपच्स्थत केला जात असणे, कुपोर्षण रोखण्यासाठी अतधकरी व कमशचा-याुंची तनयुक्ती करण्याबाबत िासन उदातसन असल्याचे तदसून येणे, 
कुपोर्षणाचा गुंभीर प्रश्न सोडतवण्यास िासन कोणताचा बदल करीत नसणे, िासनाबाबत जनमानसात तीव्र असुंतोर्ष व तचडीची भावना तनमाण होणे, 
राज्यिासनाने कुपोर्षणाुंचा गुंभीर प्रश्न सोडतवण्याबात तातडीने करावयाची ठोस कायशवाही  व याबाबत राज्य िासनाची प्रतततक्रया. 
 

२४ मुुंबई महापातलकेने नतरमन पॉईट ते मालाड-मावेपयंत पच्श्चम बाजूस समुद्र तकनारपटटीलगत काही भागात भराव टाकून रस्ता बाुंधणे, काही भागात पूल 
व उन्नत मागश, काही भागात बोगदे याुंचा समावेि असलेलया ३५.६० तक.मी.लाुंबीचा समुद्रतकनारी मुक्त मागश (कोस्टल रोड) बाुंधण्याचा घेण्यात आलेला 
तनणशय, नतरमन पॉईट ते मालाड मावे पयंत समुद्र तकनारी रस्ता प्रकल्पासाठी ताुंतत्रक सल्ल्यासाठी तनयुक्त केलेल्या स्टूप कन्सल्टुंट या सल्लागार कुं पनीने 
केलेली भूगभश तपासणी आुंतरराष्ट्रीय मान्यतेनुसार केलेली नसल्याने त्यामुळे पुन्हा एकदा भूगभश तपासणीसाठी सल्लागाराुंची तनवड करण्याची वेळ 
महापातलकेवर आलेली वेळ, सदरील सल्लागार सतमतीवर महापातलकेने केलेला कोटयावधी रुपयाुंचा खचश वाया जाणे, कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मुुंबईच्या 
समुद्र तकना-यावरील ऐततहातसक स्थळाुंच्या सौदयाला बाधा येत असल्याचा आके्षप घेत हेतरटेज सतमतीने महापातलकेचा हा महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प फेटाळण्यात 
येणे, मुुंबई सागरी तकनारी रस्त्यासाठी तवतवध परवानगींची आवश्यकता असून नौदलाच्यावतीने या तकनारी मागाला परवानगी प्राप्त झालेली असलीतरी 
पयावरण आतण सीआरझेडची परवानगी अद्यापही तमळालेली नसणे, सदरील कोस्टल रोड तयार होण्यापुवी करोडो रुपये सल्लागार कुं पनीवर खचश करुनही 
कोस्टल रोड प्रकल्प उभारण्याबाबत कायशवाही होण्यास तवलुंब होत असल्याने जनमानसात िासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष तनमाण होणे, राज्यािासनाने सदरील 
महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर पुणश करण्याबाबत तातडीने  करावयाची कायशवाही  व याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया.  

नगर ववकास 

२५ म्हैसाळ तजल्हा साुंगली येथे भ्रण हत्येचे प्रकरण उघडकीस येऊन चार मतहने उलटले तरी सदर प्रकरणी अद्याप दोर्षींवर कसलीही कारवाई करण्यात आलेली 
नसणे, पोलीसाुंनी या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या भ्रण अविेर्षाच्या डी.एन.ए. चाचणीत पाच भ्रण मुलींचे असल्याचे स्पष्ट्ट होणे, सदर प्रकरणाच्या 
चौकिीसाठी िासनाने चौकिी सतमती नेमुनही अद्यापही सदर सतमतीचा अहवाल सादर न होणे,  आरोग्य तवभागाच्या हलगजीपणामुळेच सदर प्रकरण 
घडणे, बेकायदा चलगतनदान, गभशपात रोखण्याच्या मोतहमेत ३ हजार पेक्षा जास्त तठकाणी या कायद्याचे उल्लुंघन करण्यात आल्याची गुंभीर बाब तनदिशनास 
येणे, साुंगली तजल्यात डॉ.बाबासाहेब तखद्रापुरे हे अनेक वर्षांपासुन बेकायदा गभशपात करीत असतानाही आरोग्य युंत्रणेने त्याकडे दलुशक्ष केल्याचे स्पष्ट्ट होणे, 
राज्यात बेकायदा चलगतनदान, गभशपात करणाऱ्या कें द्रावर कोणतीही कारवाई केली जात नसणे, राज्यातील अनेक दवाखान्याुंनी बॉम्बे नतसंग होम ॲक्ट 
नुसार नोंदणी केलेली नसणे, महाराष्ट्र प्रदरु्षण तनयुंत्रण मुंडळाच्या जैव व वैद्यकीय कचऱ्याचे तनयमानुसार सुंकलन केले जात नसल्याची गुंभीर बाबही 
तनदिशनास येणे, या गुंभीर बाबींची दखल घेऊन कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने करावयाची कारवाई व भुतमका. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

२६ तदनाुंक २५ मे, २०१७ रोजी मा.मुख्यमुंत्री प्रवास करीत असलेल्या हेतलकॉप्टरला तनलुंगा, तज.लातूर येथील तिवाजी तवद्यालयाच्या मैदानाजवळ झालेला 
मोठा अपघात, या अपघातातून मा.मुख्यमुंत्री व इतर सहाजण बचावले असले तरी हॅतलकॉप्टर सुच्स्थतीत आहे काय, उतरण्याचे तठकाण सुरतक्षत आहे काय, 
हॅतलपॅडची तनगराणी राखण्यात येते काय, इत्यादी अनेक बाबींचा तवचार होणे आवश्यक असणे, यामध्ये असलेल्या अनेक तु्रटी, यात अतधक दक्षता घेण्याची 
गरज, तसेच त्वरीत चौकिी करुन कारवाई करण्याची आवश्यकता, तदनाुंक ७ जुलै, २०१७ रोजी पुन्हा अतलबाग येथे मा.मुख्यमुंत्री याुंच्या हॅतलकॉप्टरला 
झालेला अपघात, यावरुन मा. मुख्यमुंत्री याुंच्या सुरके्षचा तनमाण झालेला प्रश्न, त्याचीही चौकिी करण्याची गरज, यातनतमत्ताने तनमाण झालेल्या प्रश्नाुंमध्ये 

सामान्य प्रिासन 
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राज्य िासनाने अततमहत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आतण तफनमेकॅतनका या वादग्रस्त असलेल्या कपुंनीचे हॅतलकॉप्टर भाडयाने घेतलेले 
असणे, त्याचा फेरतवचार करण्याची आवश्यकता, तवमानसेवेद्वारे महाराष्ट्राच्या तवकासाला चालना देण्यासाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र एअरपोटश 
डेव्हलपमेंट कुं पनीद्वारे महत्त्वाची तवमानतळ उभी रातहलेले नसून कुं पनीकडे दीघशकालीन धोरण नसल्याचा ठपका कॅग ने ठेवलेला असणे, त्यामुळे िासनाने 
१६८८ कोटी कोटी रुपये खचश करुनही तवमाने उडू िकलेली नसणे, याबाबींचाही तवचार करण्याची आवश्यकता व हॅतलकॉप्टर अपघातासह या सवश बाबींवर 
िासनाची प्रतततक्रया. 

२७ आुंबेगाव तालुक्यातील (तज.पुणे) माळीण या गावाुंमध्ये ३० जुलै,२०१४ रोजी डोंगरकडा कोसळून सुंपूणश गाव गाडले गेलेले असणे, या दघुशटनेत १५१ 
जणाुंचा मृत्यु झालेला असणे, त्यानुंतर राज्य िासनाने माळीण गावापासून जवळच आमडे गावाच्या हद्दीत त्याुंचे पुनवशसन केलेले असणे, गेल्या एतप्रल, 
२०१७ मध्ये सवश सुतवधाुंनी सज्ज असलेल्या पुनवशतसत माळीण गावाचे मा.मुख्यमुंत्री याुंच्या हस्ते लोकापशण केलेले असणे, जून मतहन्यात पडलेल्या सुंततधार 
पावसामुळे तठकतठकाणी भराव खचल्याने राहत्या घराुंच्या चभतींना मोठया प्रमाणात तडे गेलेले असणे, तर रस्ते खचणे तेथील अुंगणवाडी जवळील मोठी 
चभत कोसळल्याने िाळेला धोका तनमाण झालेला असणे, माळीण गावाचे पुनवशसन होऊन अवघे चार मतहने झाले नाहीत तोच येथे झालेल्या कामाच्या 
दजाबाबत प्रश्नतचन्ह तनमाण झालेले असणे, पुनवशसनाचे काम तनकृष्ट्ट झाल्याने पुन्हा एखादा धोका तनमाण झाल्याने ग्रामस्थाुंमध्ये कमालीचे तभतीचे 
वातावरण तनमाण होणे, याबाबत िासनाची प्रतततक्रया व करावयाची तातडीची कायशवाही. 

मदं व पटनववसन 

२८ राज्यातील तजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथतमक आरोग्य कें द्रात श्वान दुंिाच्या लसीचा मोठयाप्रमाणात तुटवडा असल्याची बाब नुकतीच 
उघडकीस येणे, सन २०१६-१७ मध्ये आरोग्य तवभागाने कें द्रीय स्तरावर श्वान दुंिावरील लसीची खरेदी न केल्यामुळे ही पतरच्स्थती उद्भवल्याची 
धक्कादायक बाब नुकतीच उघडकीस येणे, सध्या स्थातनक पातळीवर ही लस १३७ रुपये प्रततवायल या दराने िासनाकडून खरेदी करण्यात येत असून 
भारत बायोटेक ही कुं पनी हीच लस १२६ रुपये प्रततवायल दराने देण्यास तयार असताना सुध्दा ही लस त्या कुं पनीकडून घेण्यात न येणे, त्यामुळे िासनाचे 
होत असलेले लाखो रुपयाुंचे नुकसान, राज्यात सुमारे अडीच लाख व्यक्तींना कुते्र चावले असल्याच्या घटना घडत असताुंना त्यासाठी १२ लाख वायल 
दरवर्षी खरेदी करण्यात येत असणे, परुंतु स्थातनक पातळीवर प्रततवायल १३७ रुपये दराने खरेदी करण्यात येत असून िासनाचे नुकसान टाळण्यासाठी 
तनतवदा मागवून या लसीची खरेदी करण्याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

२९ तदनाुंक १४ एतप्रल ते १७ एतप्रल,२०१७ या कालवधीच्या सुमारास आमदार तनवास नागपूर येथील खोलीत एका अल्पवयीन मुलीवर सतत चार तदवस 
सामुदातयक बलात्कार झाल्याची घडलेली गुंभीर घटना, याबाबत तातडीने चौकिी करुन कारवाई करण्याची गरज, आमदार तनवासाच्या सदर खोलीचा 
वापर तनयमबाहय पध्दतीने करण्यात आलेला असणे, लोकप्रतततनधींच्या वास्तव्यासाठी असलेल्या आमदार तनवासात अिी घटना घडल्यामुळे जनमानसात 
उमटलेल्या तीव्र स्वरुपाच्या प्रतततक्रया, राज्यात तनमाण झालेली सुंतापाची भावना, आमदार तनवास व्यवस्थापनाच्या वतरष्ट्ठ अतधका-याुंचे बेजबाबदार 
स्वरुपाचे असलेले वतशन, त्याुंच्याकडून कतशव्यात करण्यात आलेली अक्षम्य कसूर याबाबत सखोल चौकिी करण्याची आवश्यकता, लोकप्रतततनधींच्या 
वास्तव्यासाठी असलेल्या आमदार तनवासाचा अिाप्रकारे वापर होऊ नये, यासाठी िासनाने तविेर्ष दक्षता घेण्याची आवश्यकता, यात िासनाचे होत 
असलेले दलुशक्ष, यावर िासनाची प्रतततक्रया व करावयाची कारवाई. 
 

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम) 
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३० पुणे येथे आुंतरराष्ट्रीय तवमानतळ उभारण्यासाठी जागेची तनवड करण्यासाठी राज्य िासन व भारतीय तवमान प्रातधकरण याुंचेमाफश त तदनाुंक ११ सप्टेंबर, 
२०१६ रोजी पुणे तजल्हयातील तवतवध तठकाणच्या जागाुंची पाहाणी करुन पुरुंदर येथील तठकाण तवमानतळासाठी योग्यअसल्याचे नोंदतवलेले मत, 
त्याबाबतचा अहवाल राज्य िासनास सादर केलेला असणे, यासाठी तनतवदा प्रतक्रया पूणश करणे आतण “Detailed Techno Econodic Feasibility 
Study” बाबतच्या कावाहीसाठी उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सुंचालक, महाराष्ट्र तवमानतळ तवकास कुं पनी याुंच्या अध्यक्षतेखाली ताुंतत्रक सल्लागार 
सतमती नेमण्यात आलेली असणे, या सतमतीत तसडको, भारतीय तवमानपत्तन प्रातधकरण, तमहान इुंतडया तल. व महाराष्ट्र तवमानतळ तवकास कुं पनी याुंचे 
प्रतततनधी असणे, सदर सतमतीच्या अहवालनुसार पुढील कायशवाही करण्याचा घेण्यात आलेला तनणशय, मात्र सतमतीचा अहवाल सादर होण्यास होत असलेला 
तवलुंब, पतरणामी पुढील कायशवाहीवर होणारा पतरणाम, पुणे तजल्हयातील पुरुंदर हे १४ तजल्हयाुंचे मध्यवती तठकाण असल्यामुळे तेथे सुमारे दीड लाख 
रोजगार उपलब्ध होऊन अनेक पायाभूत सुतवधाुंच्या माध्यमातून तवकासाचे महत्वपूणश काम होणार असणे, त्यामुळे राज्याच्या तवकासास हा तवमानतळ 
मोठया प्रमाणात सहाय्यभूत ठरणारा असणे, या सवश बाबीं तवचारात घेता तनधीच्या उपलब्धतेसह आवश्यक ती कायशवाही प्राधान्याने करण्याची गरज व 
यावर िासनाची प्रतततक्रया. 

सामान्य प्रिासन 

३१ ह्दयिस्त्रतक्रयाुंमध्ये वापरण्यात येणा-या सेंट, कॅथेटर, बलून्ससारख्या वैद्यकीय सामुग्रीसाठी  रुग्णाुंकडून उत्पादन चकमतीपेक्षा दहापट अतधक चकमत 
आकारली जात असणे, वैधमापन िास्त्र तवभागाने मुुंबईतील आठ मोठया रुग्णालयाुंवर टाकलेल्या िाप्प्यातून धक्कादायक वास्तव माहे मे-२०१७ 
च्यासुमारास उजेडात येणे, दपु्पट एमआरपी चकमती आकारलेले स्टेंट, कॅथेटर, बलून तडव्हाइस या ह्दयिस्त्रतक्रयाुंमध्ये वापरण्यात येणा-या सामुग्रीचा 
रुग्णालयाुंकडून तसेच उत्पादक साखळीकडून ही लूट सुरु असणे, सदरील प्रकार राज्यातील इतर  रुग्णालयाुंकडून सुरु असणे,  असहाय्य रुग्णाुंची बेसुमार 
लूट थाुंबतवण्याबाबत िासनाकडून होत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, ह्दयिस्त्रतक्रयेच्या सामुग्रीच्या माध्यमातून गोरगरीब रुग्णाुंनाचे होत असलेले लूट करणा-
या सुंबुंधीत रुग्णालयाुंवर तातडीने कारवाई करुन ह्दयिस्त्रतक्रयेची साधनसामुग्री रुग्णाुंना रास्त भावात उपलब्ध करुन देण्याबाबत करावयाची 
कायशवाही  व  याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

३२ नागपूर येथील िासतकय वैद्यतकय महातवद्यालय व रूग्णालय (मेडीकल) येथील बाहय रूग्ण तवभागात वेळेत डाॅॅक्टर उपलब्ध राहत नसल्यामुळे रूग्णाुंना 
राुंगेत डाॅॅक्टराुंची वाट पाहण्याची येत असलेली पाळी, डाॅॅक्टराुंची रूग्णालयात येण्याची वेळ ८.३० असताुंना सुध्दा १०.०० वाजूनही डाॅॅक्टर उपलब्ध 
होत नसल्याने रूग्णामध्ये तनमाण झालेला सुंताप, त्यामुळे रुग्णाुंनी डाॅॅक्टराुंच्या कॅबीनला कूलूप लावण्याची होत असलेली रूग्णाची मागणी, याबाबत 
वारुंवार वतरष्ट्ठाकडे तक्रारी दाखल करूनही त्यावर न होणारी कायशवाही, त्यामूळे रूग्णानाचे होत असलेले हाल, आरोग्य तवभागाचे याकडे होत असलेले 
दलुशक्ष, िासनाने याुंची गुंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता, त्यामुळे रूग्णामध्ये तनमाण झालेली सुंतापाची लाट, िासनाने याबाबत तातडीने करावयाची 
कायशवाही व उपाययोजना 

वैद्यकीय विक्षण 

३३ मुरबाड तालुक्यातील (तज.ठाणे) येथील आतदवासी आश्रमिाळाुंना आठ मतहन्याुंपासून िासनाने धान्य पाठतवले नसल्यामुळे येथील तवदयार्थ्यांवर 
उपासमारीची वेळ आली असल्याचे माहे माचश, २०१७ दरम्यान तनदिशनास येणे, आतदवासी मुलाुंना राहण्याची व मोफत तिक्षण देणारी वसतीगृहे सरळगाव, 
मुरबाड तळेगाव, तसरोिी येथे असणे, येथील तवदयाथी वाच्ल्हवरेतील तीन आश्रमिाळात तिक्षण घेत असणे, या आश्रमिाळाुंना मतहन्याला २७० क्क्वटल 
ताुंदळु व १५० क्क्वटल गहू सवलतीच्या दरात तमळत असणे, मात्र िासनाने येथे आठ मतहन्यापासून धान्य पुरवठा बुंद केला असणे त्यामुळे येथील आतदवासी 
मुलाुंनी िाळा सोडून पालकाुंसोबत जुंगलात रानमेवा गोळा करणे, मासेमारी करणे सुरु केले असणे, यामुळे या मुलाुंचे िैक्षतणक भतवत्य धोक्यात आले 

आवदवासी ववकास 
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असतानाही िासन करीत असलले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी या मुलाुंच्या पालकाुंत पसरलेला असुंतोर्ष म्हणून िासनाने सदर आश्रमिाळाुंना तनयतमत व 
सुरतळत धान्यपुरवठा करण्याबाबत करावयाची तातडीची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

३४ िासनाच्या आतदवासी तवकास तवभागातील अतधका-याुंनी लाभार्थ्यांना वाटण्यात येणा-या गायी, म् हिी,िेळया याुंचया वाटपात कोट्यावधी रुपयाुंचा 
भ्रष्ट्टाचार केला असल्याचे माहे मे, २०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, इतकेच नव्हे तर नाुंगर,बैलगाडी, ताडपत्री, भाजणीचे उपकरण, मळणीचे युंत्र तडतजटल 
कॅमेरा अिा तवतवध सातहत्याुंच्या योजनाुंतही प्रत्यक्ष लाभाथींना त्याुंचे वाटप न करता कोट्यावधी रुपयाुंचा अपहार त्याुंनी केला असल्याचे एम.जी.गायकवाड 
चौकिी सतमतीच्या अहवालातून उघडकीस आले असतानाही िासन करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी जनतेत पसरलेले असुंतोर्षाचे वातावरण 
त्यामुळे िासनाने या अहवालानूसार अपहार करणा-या सबुंतधताुंवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत तातडीने करावयाची कायशवाही  व याबाबत 
राज्यिासनाची प्रततक्रीया. 

आवदवासी ववकास 

३५ राज्यातील काही और्षध के्षत्रातील कुं पन्याचे तवके्रते अच्स्थव्युंग िस्त्रक्रीयेत वापरण्यात येणा-या इम्प्लाण्टच्या मूळ चकमतीवर ३० ते ४० टक्के दर आकारुन 
रुग्णाुंची खुलेआम लूट करीत असल्याचे माहे जुलै-२०१७ च्यासुमारास उजेडात येणे, बदलत्या जीवनिैलीमुळे अच्स्थव्युंगाच्या िस्त्रतक्रया सरास होत असणे 
तसेच या िस्त्रतक्रया सवशसामान्याुंच्या आवाक्याबाहेर असणे, फॅ्रक्चर झाल्यावर पारुंपातरक प्लास्टरऐवजी नट-बोल्ट चकवा प्लेंट लावल्या जात असणे,त्याुंच्या 
पॅचकगवर एमआरपी नमूद केलेले नसल्याने भारतीय बनावटीच्या कृतत्रम साुंधे चकवा खुब्याच्या मूळ चकमतीपेक्षा ३० ते ४० टक्के जादा चकमत आकारुन 
रुग्णाुंची लुट सुरु असणे तसेच सध्या बनावट इम्प्लाण्टचा व्यवसाय तेजीत असणे, हे इम्प्लाण्ट बनावट आहे की अस्सल ते तपासण्याची सोय डॉक्टाराुंकडे 
नसणे बनावट इम्प्लाण्टबाबत अनेक डॉक्टर अनतभज्ञ असणे त्यामुळे इम्प्लाण्टचा दजा व चकमतीवर तनयुंत्रण ठेवणारी युंत्रणा नसल्याने या बाबींकडे 
िासनाकडून होत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष त्यामुळे जनमानसात पसरलेला असुंतोर्ष व चचतेचे वातावरण, त्यामुळे इम्प्लाण्टचा दजा व चकमतीवर तनयुंत्रण 
आणण्याबाबत करावयाची तातडीची कायशवाही  व याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया 

अन्न व औषध 
प्रिासन 

३६ ॅाअन्न आतण और्षधे प्रिासनाच्या मुुंबई, औरुंगाबाद आतण नागपुर येथे तीन लॅबोरॅटरी असणे, और्षधे आतण अन्न प्रिासनाच्या तनतरक्षकाुंनी घेतलेली सॅम्पल 
टेस्टींग करुन त्याचा तनकाल १४ तदवसाुंत देण्याचे लॅबोरेटरीवर बुंधनकारक असणे, या ततन्ही लॅबोरेटरीमध्ये एकुण ५२ ताुंतत्रक आतण प्रिासकीय जागा 
नोव्हेंबर २०१६ अखेर तरक्त असल्याची मातहती अतधकाराुंतुन तद. १८ एतप्रल २०१७ चकवा त्या दरम्यान तनदिशनास येणे. या तरक्त पदामुळे मुुंबई लॅबोरेटरीमध्ये 
नोव्हेंबर २०१६ अखेर और्षधाुंच्या ९५८ आतण अन्नाुंच्या ११३४ सॅम्पलची टेस्टींग प्रलुंतबत असणे, तर औरुंगाबाद २१३ आतण नागपुर मध्ये ६० सॅम्पलची 
टेस्टींग असणे. या सॅम्पलच्या टेस्टींगचा प्रलचबत काळ ३ ते ४ मतहने इतका असणे या सॅम्पल टेस्टींगच्या प्रलुंतबत कालावतधमध्ये सदोर्ष और्षधे आतण 
भेसळयुक्त अन्न व फळे भाज्याुंना रुंग लावत असणे, सफरचुंदाना मेण लावुन चकाकी आणणे, गाजराुंना लाल रुंग लावत असणे, दधुी, अुंळबी व इतर 
भाुंज्यान लवकर वाढीचे इुंजेकिन देते असणे, हॉटेला तील पदाथात, हातगाडयावरील चायनीज पदाथात रुंग भेसळ करीत असणे, जे आरोग्याला घातक 
असणे, याुंचा वापर ग्राहकाुंकडुन होणे. महाराष्ट्राुंत वाढलेले तिक्षणाुंचे प्रमाण आतण त्यामुळे जागृकता वाढणे. महाराष्ट्र आतण महाराष्ट्र बाहेरुन और्षधे 
आतण अन्न मोठया प्रमाणात येणे, नागतरकाुंच्या सुरतक्षत आरोग्यासाठी त्याुंच्या मोठया सुंख्येने सॅम्पलची तत्काळ टेस्टींग करण्याची िासनाची जबाबदारी 
परुंतु और्षधे आतण अन्न और्षधे प्रिासनाुंच्या ततन्ही लॅबोरेटरीमध्ये असलेल्या तरक्त पदामुळे आरोग्याुंची सुरतक्षतता धोक्यात असल्याची नागरींकाची भावना 
त्यामुळे तनमाण झालेली तीव्र चचता, याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

अन्न व औषध 
प्रिासन 
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३७ थॅलेसेतमया रोगाचा सामना करणा-या रुग्णाुंच्या सुंखेत तदवसेंतदवस वाढ होत असून, यामध्ये बालरुग्णाुंचे प्रमाण सवातधक असणे, ठरातवक कालावधीत 
ब्लड रान्सतमिन, चाचण्या अिी उपचार पध्दती असणा-या या रुग्णाुंच्या और्षधाुंच्या कोसशमध्ये खुंड पडल्यास या रुग्णाुंच्या यकृताला सूज येण्याची भीती 
असल्याने त्याुंना डेतफ्रजेट आतण डेतसरॉक्स ही  और्षधे तनयतमत देणे  गरजेचे असणे, मात्र तह और्षधे सवशसामान्य दकुानात अततिय महागडी तमळत 
असल्याने गोर-गरीब रुग्णाुंची होत असलेली परवड , आठ मतहन्याुंपुवी ठाणे येथील तसव्हील रुग्णालयातील और्षधाुंचा साठा सुंपल्याने रुग्णाुंच्या पालकाुंना 
अन्य सेन्टसशचा आधार घ्यावा लागत असणे मात्र आजतमतीस राज्यातील सवशच रुग्णालयात हा साठा उपलब्ध नसणे,  आरोग्य तवभागाकडे वारुंवार  चौकिी 
केली असता टेंडर प्रतक्रया पूणश न झाल्याने हा  साठा पोहचतवण्यात आला नसल्याचे मागील आठ  मतहन्याुंपासून साुंगण्यात येत असणे, याबाबत 
लोकप्रतततनधींनी सुंबुंतधत मुंत्री व आरोग्य सुंचालकाुंिी वारुंवार सुंपकश  साधण्यात आलेला असताना त्यास योग्य प्रततसाद न तमळणे, यामुळे याप्रकरणातील 
आरोग्य तवभागाच्या प्रिासकीय कारभाराचा भोंगळपणा स्पष्ट्ट होत असने, साधारणपणे ज्या अत्यावश्यक गोष्ट्टी आहेत त्याची पूवश तजवीज करून ठेवणे 
गरजेचे असणे चकवा त्याबाबत काही धोरणात्मक तनणशय घेऊन रुग्णाुंना कोणत्याही पतरच्स्थतीत अत्यावश्यक और्षधे तमळण्यात खुंड पडणार नाही याची 
काळजी घेणे गरजेचे असताना याबाबीकडे सुंबुंतधताुंनी जाणीवपूवशक दीघश काळ दलुशक्ष केलेले असल्याने, ठाणे तजल्यासह राज्यातील हजारो  रुग्णाुंना व 
त्याुंच्या नातेवाईकाुंना मागील आठ  मतहन्याुंपासून अनेक अडचणी व सुंकटाुंचा सामना करावा लागत असल्याने, थॅलेसेतमयाग्रस्त रुग्णाुंना रोजचा और्षधाचा 
डोस न तमळाल्यास त्याुंना होणारा त्रास व त्याचा त्याुंच्या िरीरावर होणारा परीणाम  याची आरोग्य तवभागाला जाणीव असतानाही त्याबाबत योग्य ती 
उपायायोजना करण्यात अपयिी ठरलेल्या राज्याच्या आरोग्य तवभागातील सुंबुंतधत दोर्षींची सखोल चौकिी होऊन रुग्णाुंच्या जीतवतािी खेळणारावर 
तातडीने कठोर  कारवाई करून  थॅलेसेतमया रुग्णाुंना लागणारा पुरेसा और्षधासाठा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता, याबाबत सरकाराने 
करावयाची कायशवाही, केलेली कारवाई व सरकारची भूतमका.  

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

३८ राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार सन २०१७ मध्ये मतहला तवनयभुंगाच्या व बलात्काराच्या घटनाुंमध्ये महाराष्ट्र राज्य पतहल्या क्रमाुंकावर असल्याचे जुलै-
२०१७ च्यासुमारास तनदिशनास येणे, राज्यात मतहलाुंवरील अन्याय व अत्याचाराचच्या घटना वाढत असणे, दररोज प्रसारमाध्यमातून मतहलाुंवरील 
अत्याचाराच्या  घटना समोर येणे, यातिवाय मतहलाुंवरची अत्याचाराची प्रकरणे न्यायालयात मोठया प्रमाणावर प्रलुंतबत असणे, राज्यातील मतहलाुंच्या 
सुरके्षचा प्रश्न गुंभीर झाला असताना िासन करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी मतहलाुंमध्ये पसरलेले तभतीचे व चचतेचे वातावरण, यामुळे िासनाने 
राज्यातील मतहलाुंच्या सुरके्षबाबत करावयाची तातडीचे उपाययोजना  व याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया 

गहृ 

३९ कमी इुंधन देऊन ग्राहकाुंची फसवणूक करणाऱ्या अनेक पेरोल पुंप चालकाुंचे तपतळ ठाणे पोतलसाुंनी मे व जून, २०१७ मध्ये उघड केलेलुं असल्याने, पेरोल 
पुंप चालकाुंकडून ग्राहकाुंची फसवणूक होत असल्याच्या घटनेला आता प्रत्यक्ष दजुोरा तमळालेला असणे, त्यामुळे ठाणे तजल्यासह राज्यातील सवशच पेरोल 
पुंपाुंची तपासणी करण्याची तनमाण झालेली गरज, याबाबत िासनाकडून कठोर पावले उचलण्याची सवशसामान्य जनतेची अपेक्षा, िासनाकडून 
मात्र  याबाबत फारसी उत्सुकता दाखवण्यात आलेली नसणे, त्यामुळे िासनाच्या या कृतीबद्दल  सवशसामान्य नागतरकाुंमध्ये तनमाण झालेले सुंतापाचे 
वातावरण, सबब राज्यातील सवशच पेरोल पुंपाुंची स्वतुंत्र युंत्रणेमाफश त तपासणी करून तनयमबाय पेरोल पुंप चालकाुंवर कारवाई होण्याची आवश्यकता, 
त्याचप्रमाणे सवशसामान्य जनतेची फसवणूक करून केलेली लुट तवनातवलुंब वसूल करून ती िासनाच्या कोर्षागारात जमा करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
िासनाने करावयाची कायशवाही, केलेली कारवाई व िासनाची प्रतततक्रया. 

अन् न व नागरी 
पटरवठा आवण 
ग्राहक सांरक्षण 
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४० परभणी तजल्हयात बँकािी सुंगनमत करुन हजारो िेतक-याुंच्या नावे कजश उचलण्याचा प्रकार 'गुंगाखेड िुगर अँड एनजी' च्या रत्नागर गुटटे याुंनी केलाचा 
प्रकार माहे जुलै-२०१७ च्या पतहला आठवडयात उजेडात येणे, या प्रकरणाबाबत गुंगाखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणे,  तब्बल आठ ते दहा 
हजार िेतक-याुंच्या नावे ३२८ कोटी रुपये उचलून फसवणूक व अपहार केल्याचे उजेडात येणे, त्यामुळे आठ ते दहा हजार िेतकरी अडचणीत येणे, आुंध्रा 
बँकेकडून ३९.१७ कोटी, युनायअेट बँक ऑफ इुंतदया ७६.३२ कोटी, बँक ऑफ इुंतडया ७७.५९ कोटी, चसडीकेट बँक ४७.२७ कोटी, युको बँक ४७.७८ 
कोटी, रत्नाकर बँक ४०.२० कोटी अिी एकूण ३२८ रुपयाुंचे व्यवहार गुंगाखेड िुगसशच्या माध्यमातून करण्यात येणे, हजारो िेतक-याुंच्या नावार कजश 
तदल्याचे व ते परस्पर गुंगाखेड िुगर अँड एनजी कारखान्याच्या नावावर वळते करुन घेण्यात येणे, रत्नाकर गुटटे याुंनी उचललेल्या कजाची अनेक िेतक-
याुंना कल्पनाही नसणे, सदरील फसवणूकीचा प्रकार मोठा गुंभीर असून या प्रकरणाची सखोल चौकिी करुन सदरील कजशघोटाळाची वसूली 
करुन  आवश्यक ती कारवाई तातडीने करण्याची आवश्यकता व िासनाची प्रतततक्रया.  

गहृ 

४१ मुुंबई िहरातील िीव रुग्णालयात सुमारे ३ हजार खाटा असून, येथे वर्षाकाठी जवळपास २० लाख रुग्ण  ‘बायरुग्ण तवभागात’ उपचार साठी येत असणे 
तर ८५ हजार रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत असतात.वर्षाकाठी सुमारे ९० हजार िस्त्रतक्रया होणा-या या रुग्णालयाच्या इमारतीची देखरेख व दरुुस्ती वेळेवर 
होणे गरजेचे असताना, पातलका प्रिासनाकडून याबाबत अक्षम्य दलुशक्ष होत असल्याची बाब जून, २०१७ च्या िेवटच्या आठवड्यात उघडकीस आलेली 
असणे,या रुग्णालयाच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तावास चार वर्षापूवी मान्यता तमळाली असताना व दोन वर्षापूवी तनतवदा काढण्यात आलेली असताना, एजन्सी 
नेमण्याचा मुहूतश न तमळाल्याने या रुग्णालयाच्या रक्तपेढीला आजतमतीस टेकू लावून कामा करणा-या अतधकारी कमशचा-याुंवर जीव मुठीत धरून कतशव्य 
बजावण्याची आलेली पाळी, पातलका प्रिासनाच्या तदरुंगाईमुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणावर गळती होण्याची भीती रुग्णालयाच्या 
डॉक्टराुंकडून व्यक्त केली जात असणे, हजारो रुग्णाुंचा आधार असलेल्या रुग्णालयाच्या देखभाल दरुुस्तीबाबत पातलका प्रिासनाकडून जाणीवपूवशक 
करण्यात येत असलेल्या तदरुंगाईची तातडीने सखोल चौकिी होण्याची आवश्यकता असून, सुंबुंतधत दोर्षींवर कठोर कारवाई करतानाच डॉक्टर, कमशचा-
याुंसह  रुग्णाुंना तवनातवलुंब सुरुतक्षत सेवा तमळण्याची आवश्यकता,  याप्रकरणी िासनाने तवनातवलुंब करावयाची कायशवाही, केलेली कारवाई व िासनाची 
प्रतततक्रया. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

४२ अुंबरनाथ (तज. ठाणे ) येथील तचखलोली धरणात जून २०१७ मध्ये घातक केतमकलच्या गोण्या टाकल्याची धक्कादायक बाब  उघडकीस आलेली 
असतानाच, जुलै, २०१७ च्या पतहल्या आठवड्यात जीआयपी धरण के्षत्रात केतमकल कचरा तसेच कुं पन्याुंतून तनघणा-या अन्य कच-याचा मोठा साठा 
टाकण्यात आल्याचे उघडकीस आलेले असणे, त्यामुळे रेल्वेच्या या धरण के्षत्रातून तमसळला जाणा-या केतमकल कचऱ्यामुळे रेल नीर च्या सुरके्षबाबत 
प्रश्नतचन्ह  उपच्स्थत झालेले असणे, त्यामुळे हजारो नागतरकाुंच्या  आरोग्याचा प्रश्न तनमाण झाल्याने, अुंबरनाथ तालुक्यातील धरणाुंची व त्यातील पाणी 
साठ्याची सुरक्षा धोक्यात आलेली असणे, याप्रकरणी िासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी  िासनाने तवनातवलुंब 
करावयाची कायशवाही, केलेली कारवाई व िासनाची प्रतततक्रया. 

पयावरण 

४३ नवी मुुंबई मधील खारघर येथे तद. ३१ माचश, २०१७ रोजी डीएनए वृत्तपत्राचे पत्रकार सुधीर सूयशवुंिी याुंच्यावर अज्ञान व्यक्तींकडून हॉकी व लोखुंडी रॉडने 
हल्ला करुन गुंभीर जखमी केल्याची घडना घडणे, गेल्या काही तदवसात पत्रकार आतण च्व्हडीओ जनशतलस्ट याुंच्यावर हल्ले आतण धमक्या देण्याच्या घटना 
मोठया प्रमाणावर वाढल्या असणे, झी चोवीस तासचे सुंपादक डॉ.उदय तनरगुडकर, पत्रकार सुंजय तगरी, तवनोद यादव, सुंतदप भारती, स्वाती नाईक, सुधीर 
सुयशवुंिी याुंच्या बाबतीत या घटना घडल्या असणे, सुयशवुंिी, नाईक, भरती आतण तगरी याुंच्यावर तर जीवघेणा हल्ला करण्यात येणे, तट.व्ही. जनशतलस्ट 

सामान्य प्रिासन 
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असोतसएिन या सवश घटनाुंचा तीव्र िब्दात  तनरे्षध व्यक्त करणे, सुंबुंतधताुंवर कठोर कारवाई करावी अिी मागणीही सरकारकडे करण्यात येणे,  माध्यमाुंचा 
प्रभाव वाढत असताना पत्रकाराुंना त्याुंच्या अतभव्यच्क्त स्वातुंत्रयानुसार काम करुन न देणे हे लोकिाहीला घातक ठरणार असणे, लोकिाही अतधक 
सक्षमपणे राबवली जावी याची जबाबदारी सरकारची असणे, म्हणूनच पत्रकाराुंना सरुंक्षण देणारा कायदा लवकरात लवकर आणून लोकिाहीचा चौथा 
स्तुंभ अतधक मजबूत करावी  अिी अपेक्षा सरकार कडून करण्यात यावी अिी पत्रकाराुंची मागणी असणे, पत्रकाराुंवर वारुंवार हल्ले होत आहेत हे गुंभीर 
बाब असणे, पत्रकाराुंवरील हल्ल्याुंच्या पाश्वशभूमीवर त्याुंना तविेर्ष सुंरक्षण तमळावे आतण त्याकतरता कायदा करण्याची खूप वर्षापासूनची मागणी असणे, 
सन २०१६ या तहवाळी अतधवेिनामध्ये पत्रकाराुंना सरुंक्षण देणे, पेन्िन देणे, घराुंचा प्रश्न सोडतवण्याबाबत प्रश्न उपच्स्थत केला  असता मा.मुख्यमुंत्री 
महोदयाुंनी पत्रकाुंरावरील होणारे हल्ले रोखण्याबाबत कायदात तरतूद करण्यात येईल, पेन्िन आतण घराुंचा पश्न तातडीने सोडतवण्यात येईल असे 
आश्वासन तदले होते परुंतू तदलेल्या आश्वासनाची अुंमलबजावणी करण्यात न येणे, पत्रकाराुंना हक्काुंचे घर तमळावे, सुंरक्षण तमळावे, पेन्िन सुरु करावी 
असा अनेक मागण्या प्रलुंतबत असणे, पत्रकाराुंवर हल्ले करण्याच्या घटनेत वाढ होत आहे परुंतू त्याुंच्या सुरके्षतेबाबत िासनाकडून कोणतीच कायशवाही 
करण्यात येत नसणे, राज्यातील पत्रकाराुंच्या तवतवध प्रश्न सोडतवण्यासाठी िासनाकडून अक्षम्य दलुशक्ष करीत असल्याने िासनाबाबत तीव्र असुंतोर्ष व 
तचडीची भावना तनमाण होणे, पत्रकार हे लोकिाहीचा चवथा स्तुंभ असल्यामुळे  सरकारने वेळोवेळी पत्रकाराुंसाठी कायदा आणू असे आश्वासन तदलेल्याची 
तातडीने अुंमलबजावणी करण्यासाठी करावयाची कायशवाही व याबाबत राज्य िासनाची प्रततक्रीया. 

४४ सातारा तजल्हयातील ता.पाटण येथील मचहद धरणाच्या साुंडव्याकडील बाजूचे चभतीचे दगड तनसटल्याने या धरणाची दरुावस्था झाल्याने तेथील जवळच्या 
गावाुंतील नागरीकाुंमध्ये धरण फुटण्याची तभती तनमाण झालेली असणे, तसेच सदर धरण फुटल्यास मोठया प्रमाणात तजवीतहानी व िेतीचे नुकसान होण्याची 
दाट िक्यता असणे, पावसाळयात पाण्याचा दाब जास्त प्रमाणात असल्याने पावसाळयातच धरण फुटण्याचा जास्त धोका असणे, तकत्येक वरे्ष धरणातील 
गाळ न काढल्याने पाण्याची साठवण क्षमता कमी झालेली असणे, तसेच या धरणासाठी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने येथे कुणीही सहजपणे ये-जा 
करीत असणे, पाटबुंधारे तवभागाच्या अतधकाऱ्याुंनी धरणाच्या वस्तुच्स्थतीची पाहणी करुन कृष्ट्णाखोरे महामुंडळाकडे धरणाच्या मजबुतीकरणासाठी ६५ 
लाख रुपयाुंचा प्रस्ताव पाठवूनही अद्याप पयंत महामुंडळाने याकडे अक्षम्य दलुशक्ष केलेले असणे, सदर बाब सावशजतनक महत्वाची असल्याने याबाबत 
िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

जलसांपदा 

४५ राज्य िासनाने रोकडरतहत अथशव्यवस्था (Cashless Economy) केिलेस व्यवहाराुंमध्ये रोख रक्कम वापर न करता चेक्स,के्रतडट व डेतबट काडश, इुंटरनेट 
बँतकग,पेमेंट बॅक्स, मोबाईल वॉलेटस आतदतडतजटल माध्यमाुंद्वार व्यवहार करणा-या धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचा घेण्यात आलेला तनणशय, राज्यात सायबर 
गुन्हयाुंचा आलेख तदवसेंतदवस वाढत असून गेल्या तीन वर्षात राज्यात ५८६१ सायबर गुन्हे दाखल झालेले असलेली नोंद व त्याला प्रततबुंध घालण्यासाठी 
सायबर सुरके्षसाठी राज्य िासनाकडून ८३७ कोटी रुपये खचाचा प्रकल्प राबतवण्याचा माहे एतप्रल-२०१७ च्यासुमारास घेण्यात आलेला तनणशय,  राज्यात 
तदवसेंतदवस सायबर गुन्हयाुंमध्ये वाढ होत असून या गुन्हयाुंचा तपास कमी प्रमाणात होत असल्याने राज्यिासनाने केिलस धोरणामुळे सायबर सुरक्षतेचा 
प्रश्न ऐरणीवर येणे, मुुंबई िहरात मोठया प्रमाणात सायबर गुन्हेगाराुंकडून सरकारी, सुंिोधनपर सुंस्था याुंची सुंकेतस्थळे हॅक करुन मातहती चोरण्याचे प्रमाण 
वाढू लागले असणे, ग्रामीण व िहरी भागात इुंटरनेटचा वापर जास्त होत असल्याने त्याचाच पतरणाम मुुंबई िहराचा सायबर गुन्हयाुंच्या बाबतीत पतहला 
नुंबर लागत असणे, मुुंबईमध्ये १२०० पेक्षा जास्त सायबर गुन्हे नोंदवण्यात येणे, प्रतसध्द, महत्वाच्या व्यक्तींच्या बँक खात्यातून इुंटरनेटच्या सहाय्याने लाखो 
रुपये पळतवण्याचे प्रकार सुरु असणे, सायबर गुन्हयाुंतील गुन्हयाुंची उखल लागण्याचे प्रमाण अत्युंत अल्प असणे, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी पोतलसाुंकडे 

गहृ 
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आवश्यकती अत्याधुतनक साधनसामुग्री व मनुष्ट्यबळाची कमतरता असणे, राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हयाुंला आळा बसण्यासाठी आवश्यकती 
अत्याधुतनक युंत्रणा व मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच सायबर गुन्हे घडलेल्याबाबत िोध व तिक्षा देण्यासुंबुंधी िासनस्तरावरुन आवश्यकती 
उपाययोजना करण्याबाबत तातडीने करावयाची कायशवाही व याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया.  

४६ कोल्हापूरच्या अुंबाबाईच्या मुंतदरातील पुजारी व भातवकाुंचे वाद तवकोपाला गेले असणे, कोल्हापूरच्या पालकमुंत्री याुंच्या उपच्स्थतीतच अुंबाबाई मुंतदरातील 
पुजारी अतजत ठाणेकर याुंना तद. २२.६.२०१७ रोजी बेदम मारहाण करण्यात येणे, कोल्हापूर अुंबाबाई देवीची पुजा करणा-या पुजकाुंतवरोधात भातवकाुंबरोबर 
वाद सुरु असणे, २ वर्षापूवी देवीच्या मुतीवर रासायतनक सुंवधशन प्रतक्रया करण्यात आली पण तरीही मूतीवर पाुंढरे डाग तदसणे, काही तदवसापुवी देवीची 
घागरा चोळी नेसून पुजा करण्यात आली त्यामुळे कोल्हापूरकाराुंमध्ये सुंतापची लाट उसणे, सुंबुंतधत श्रीपुजकाुंवर गुन्हे दाखल करा अिी मागणी करण्यात 
येणे, अुंबाबाईच्या साडयाुंमध्ये भ्रष्ट्टाचार होत असल्याचा आरोप अुंबाबाईच्या सेवा करणा-या श्रीपूजकाुंवर केला जात असणे, मुंतदराभोवती असलेल्या 
दकुानाुंमधून आलेल्या ओटयामधल्या साडयाुंमध्ये खाबूतगरी होत असल्याचा आरोप असणे, श्रीपुजकाुंवर मुंतदरातल्या सुंपत्तीबाबत गैरव्यवहराचा आरोप, 
देवीचे दातगने, रक्कम याुंचा तहिेब सादर न करणे, असे अनेक आरोप कोल्हापूरच्या अुंबाबाईच्या मुंतदरातील श्रीपुजकाुंवर होत असणे, श्रीपुजकाुंना त्वरीत 
हटतवण्याची मागणी भातवकाुंकडून करण्यात येत असणे, सदरील वाद वाढल्याने या भागात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तनमाण होणे, राज्यिासनाने 
कोल्हापूरच्या मुंतदरातील पुजारी आतण भातवकाुंचा वाद तमटतवण्याबाबत तातडीने करावयाची कायशवाही व याबाबत राज्यिासनाची प्रतततक्रया. 

ववधी व न् याय 

४७ राज्यातील वनके्षत्रात वाढ व्हावी म्हणून राज्याचे वनखाते कोटी-कोटींची वृक्षलागवड मोहीम राबतवत असताना पयावरणवाद्याुंच्या तवरोधाला डावलून गोंतदया 
तजल्हयातील वनके्षत्रातील १४१ हेक्टर अतततरक्त वनजमीन अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकल्पासाठी देण्यास कें द्राने तत्वत: मान्यता तदली असणे, राखेवरील 
सुंिोधन कें द्र सुरु करण्यासाठी अदानी उद्योग समूहाला गोंतदया वनतवभागाने प्रकल्प पतरसरातील लागून असलेली वनतवभागाची १४१.९९ हेक्टर जमीन 
देण्यास तत्वत: मुंजूरी देण्यात येणे, कोणत्या तनकर्षावर वनजमीन देण्यात आले स्पष्ट्ट करण्यात न येणे, अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकल्पासाठी अतततरक्त 
वन जमीन देणे ही गुंभीरबाब असणे, तालुक्यात पूवीच वनजतमनीचे के्षत्र कमी असणे यातिवाय त्यालगतच आुंबेनाला प्रकल्प प्रस्तातवत असणे, अिातच 
वनजतमनी खासगी उद्योगासाठी देणे चुकीचे असल्याने जनमानसात तीव्र असुंतोर्ष व तचडीची भावना तनमाण होणे, राज्यिासनाने प्रस्तातवत प्रकल्पामुळे 
पयावरणाला धोका असल्याने अदानी खाजगी प्रकल्पासाठी १४१ हेक्टर वनजमीन देण्याबाबत परवानगी देऊ नये याकरीता तातडीने करावयाची 
कायशवाही  व याबाबत राज्यिासनाची प्रतततक्रया. 

वने 

४८ पावसाळयापूवी पुणे िहरातील नाल्याुंच्या सफाईची कामे करण्यासाठी सुमारे १०३ कोटी रुपये खचाच्या तनतवदाुंना पुणे महानगरपातलकेने तदलेली मान्यता, 
त्यानुसार नालेसफाईची कामे झाल्याचे दिशतवण्याची झालेली कृती, माहे जून,२०१७ पासून पडलेल्या पावसात िहरातील अनेक रस्त्याुंवर मोठया प्रमाणात 
पाणी साचून नाल्याुंना पूर आल्यासारखी झालेली अवस्था, या कामाुंमध्ये मोठया प्रमाणात अतनयतमतता व गैरव्यवहार झाल्याच्या पुणे महानगरपातलकेकडे 
नागीरकाुंनी व लोकप्रतततनधींनी केलेल्या अनेक तक्रारी, याबाबत प्रत्यक्ष पाहाणी करुन अहवाल देण्यासाठी पुंधरा अतधका-याुंची करण्यात आलेली नेमणूक, 
त्याुंनी चौकिी अहवाल तदनाुंक १६ जूनप,२०१७ रोजीच्या सुमारास मा. महापौर याुंना सादर केलेला असणे, त्यात नाले सफाईची कामे योग्य पध्दतीने झाली 
आहेत, अिी तदिाभूल करणारी मातहती असणे, प्रत्यक्षात नालेसफाई समाधानकारक झालेली नसून त्यात अनेक प्रकारच्या अतनयतमतता व गैरव्यवहार 
झालेले असल्याचे स्पष्ट्ट होणे, सदर अहवालावर तवचार करण्यासाठी मा. महापौर याुंनी आयोतजत केलेल्या बैठकीतही अतनयतमतता झालयाचे स्पष्ट्टपणे 
तदसून आल्यामुळे सदर अहवाल फेटाळण्यात आलेला असणे, त्यानुसार चौकिी करुन दोर्षींतवरुध्द कारवाई करण्याची आवश्यकता, मात्र चौकिीस होत 
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असलेला तवलुंब, पतरणामी दोर्षी व्यक्तींना तमळत असलेले सरुंक्षण, पुणे िहरातील रस्त्याुंवर सध्याच्या पावसाळयात मोठया प्रमाणात पाणी साचून नाल्याुंना 
पूर येत असल्यामुळे नागरीकाुंना होत असलेला त्रास, जनतेला होणारा त्रास दरू व्हावा यासाठी व दोर्षींतवरुध्द कारवाई करण्यासाठी िासनस्तरावरुन पुणे 
महानगरपातलकेला आदेि देण्याची गरज, यावर िासनाची प्रतततक्रया व करावयाची कायशवाही.  

४९ कें द्र िासनाने सन २०१५ मध्ये देिातील तवतवध िहराुंमध्ये महत्त्वाच्या अनेक पायाभूत सुतवधा तनमाण करण्यासाठी स्माटश तसटी अतभयान राबतवण्याचा 
जातहर केलेला तनणशय, सदर स्माटश तसटी योजनेत पुणे िहराची माहे जानेवारी,२०१६ मध्ये झालेली तनवड, त्यानुसार पुणे स्माटश तसटी डेव्हलपमेंट कापोरेिन 
कुं पनीची करण्यात आलेली स्थापना, मात्र सदर कुं पनीची कुं पनी कायद्याखाली नोंदणी झाल्यामुळे ही कुं पनी सरकारी कुं पनी न राहाता ती खाजगी कुं पनी 
म्हणून कायशरत असणे, कुं पनीने पुणे महानगरपातलकेच्या समन्वयातून पुणे  िहरात तवतवध योजनाुंची अुंमलबजावणी करणे अपेतक्षत असताना वर्षशभराचा 
कालावधी लोटल्यानुंतरही दोन-तीन योजनाुंतिवाय अन्य योजनाुंची कामे सुरु झालेली नसणे, त्यामुळे तवतहत कालावधीत कामे पूणश करणे अिक्य 
असल्याची तदसत असलेली च्स्थती, त्यामुळे योजनेवर होणारा  तवपरीत पतरणाम, सदर कपुंनीची खाजगी कुं पनी म्हणून नोंदणी झाल्यामुळे या स्माटश तसटीच्या 
कुं पनीला िासकीय दजा देता येणार नाही आतण त्यास िासकीय फायदेही देता येणार नाहीत असा कॅग ने घेतलेला आके्षप, कॅगच्या या आके्षपामुळे पुणे 
महानगरपातलकेला तीन हजार कोटी रुपयाुंच्या उलाढालींवर ९०० कोटी रुपयाुंचा कर भरावा लागण्याची तनमाण झालेली तभती, तसेच झाल्यास िहरातील 
नागरी सुतवधाुंवर होणारा पतरणाम, पतरणामी नागरीकाुंना अनेक समस्याुंना सामोरे जावे लागण्याचा तनमाण झालेला धोका, या एकुं दर प्रकरणी राज्य िासनाने 
तातडीने लक्ष घालून तनमाण झालेले प्रश्न सोडतवण्याची आवश्यकता, यावर िासनाची प्रतततक्रया व करावयाची कायशवाही. 

नगर ववकास 

५० देिभरात वस्तू आतण सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला आतण पातलकेला आपला जकार कर बुंद करावा लागणे, मुुंबई महानगरपातलका देिातील सवात 
श्रीमुंत आतण िोटया राज्या इतका अथशसुंकल्प असलेली महापातलका, जीएसटी लागू झाल्यामुळे जकातीपोटी पातलकेला गेल्या आर्मथक वर्षामध्ये सात 
हजार कोटी रुपयाुंहून अतधक उत्पन्न तमळणार मोठे उत्पन्न बुंद होणे, त्यामुळे पातलकेला नागरी सुतवधा आतण आस्थापना खचश भागतवणाचा प्रश्न तनमाण 
होणे, जकात कर बुंद झाला आतण त्यामागोमाग अनेक प्रश्न ऐरणीवर येणे, मुुंबईची सुरतक्षततेकतरता पूवी जकातीच्या तनतमत्ताने मुुंबईच्या वेिीवर असलेल्या 
जकात नाक्याुंवर मालवाहू वाहनाुंची तपासणी होत होती ती बुंद झाल्याने व मालवाहू वाहनाुंची तपासणी थुंडावल्याने वाहनाुंतून घातपात घडतवण्याच दृष्ट्टीने 
स्फोटकाुंचा साठा मुुंबईमध्ये सहजतरत्या आणू िकते त्यामुळे दहितीचे वातावरण तनमाण होणे, जकात नाक्यावर काम करणा-या कमशचा-याुंच्या अस्थापनेचा 
प्रश्न तनमाण होणे, मुुंबईसह वेिीवरील पाच मोठया आतण रेल्वे, मुुंबई पोटश रस्ट, तवमानतळ आदी तवतवध तठकाणी असलेल्या ६५ जकात नाक्याुंच्या 
तरकामी   झालेल्या जागेचा प्रश्न, जकात बुंद झाल्याने राज्यातील पातलकेला तनमाण झालेला महसूलीचा प्रश्न तातडीने  सोडतवण्याबाबत करावयाची 
कायशवाही व याबाबत राज्यिासनाची प्रतततक्रया. 

नगर ववकास 

५१ पुणे िहरातील २४ तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी २ हजार २६४ कोटी रुपयाुंचे कजशरोखे पुढील पाच वर्षात उभारण्याचा माहे जून,२०१७ मध्ये घेण्यात 
आलेला तनणशय, त्यातील पतहल्या टप्प्यतील २०० कोटी रुपये चकतीच्या कजशरोख्याुंच्या नोंदणीचा जून,२०१७ च्या िेवटच्या आठवडयाच्या सुमारास मुुंबईत 
सुंपन्न झालेला कायशक्रम, कजश रोख्याुंपोटी पुणे महानगरपातलकेला ७.५९ टक्के दराने व्याज अदा करावे लागणार असणे, कजश आतण मुद्दलाची रक्कम दहा 
वर्षात फेडायची असणे, महानगरपातलकेने कजश काढून ही योजना राबतवण्याचे ठरतवण्यात आलेले असणे, त्यामुळे महानगरपातलकेवर मोठया प्रमाणात 
पडणारा आर्मथक ताण, पतरणामी इतर नागरी सुतवधाुंवर होणारा तवपरीत पतरणाम, नागरीकाुंवर नागरी सुतवधाुंपासून वुंतचत राहण्याची ओढवणारी आपत्ती, 
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यावर उपाययोजना म्हणून या योजनेसाठी कें द्र िासनाकडून व राज्य िासनाकडून अथशसहाय्य उपलब्ध करण्याची तनताुंत गरज, यावर िासनाची प्रतततक्रया 
व करावयाची उपाययोजना. 

५२ मुुंबई-पुणे द्रतुगती महामागावर गत अतधवेिनाुंनतर तदनाुंक १५ एतप्रल,२०१७, तदनाुंक १९ एतप्रल, २०१७, तदनाुंक ७ मे, २०१७ व तदनाुंक ३ जून,२०१७ रोजी 
झालेले भीर्षण अपघात, त्यात १३ हून जास्त प्रवािाुंचे झालेले मृत्यू, अपघातात अनेक प्रवासी जखमी झालेले असणे, मोठया प्रमाणात वारुंवार होत असलेली 
वाहतुकीची कोंडी, जून, २०१६ मध्ये पनवेल येथे झालेल्या भीर्षण अपघाताुंतर मा.मुख्यमुंत्री याुंनी जून,२०१६ मध्ये आयोतजत केलेल्या बैठकीत मुुंबई-पुणे 
द्रतुगती मागावर इुंटेतलजुंट रॉतफक मॉतनटरींग तसच्स्टम बसतवण्यासह तवतवध उपाययोजना करण्याची केलेली घोर्षणा, त्याबरोबर सुंपूणश मागावर बायफे्रन 
रोप बसतवणे, ओझडे येथील रामा केअर सेंटर तातडीने सुरु करणे इत्यादीबाबत सुंदर बैठकीत घेण्यात आलेले तनणशय, मात्र त्यानुसार करावयाची कायशवाही 
अद्यापही दृष्ट्टीपथात तदसत नसणे, गेल्या वर्षशभरात एक्स्पे्रस-वे वर घाट पतरसरात उड्डाणपूल आतण भुयारी मागासह आठ पदरी रस्त करण्याच्या कामास 
देण्यात आलेली मुंजूरी, मात्र याबाबतही काहीच कायशवाही झालेली नसणे, या महामागावर अनेक धोकादायक तठकाणे असून तेथे दरडी कोसळून मोठे 
अपघात होण्याची तभती असतानाही त्याकडे होत असेले दलुशक्ष, वाढते अपघात व वाहतूक कोंडी तनयुंत्रणात आणण्यासाठी ५६ तठकाणी हाईट बॅतरअर 
योजना राबतवण्याची सुरु करण्यात आलेली कायशवाही, मात्र  सदर योजना अुंमलात आणताना तनमाण होणा-या अडचणी तसेच ताुंतत्रक बाबींचा अभ्यास 
करण्यात आलेला नसल्यामुळे योजना यिस्वी न होता त्यावर झालेला लाखो रुपयाुंचा खचश वाया गेलेला असणे, या सगळया प्रकाराुंवरुन एक्स्पे्रस-वे कडे 
अक्षम्य दलुशक्ष होत असल्याचे स्पष्ट्टपणे तदसून येत असणे, यामुळे मुुंबई-पुणे द्रतुगती महामागावर अपघाताुंची मातलका सुरुच असून ती यापुढेही सुरु 
रहाण्याचा तनमाण झालेला धोका, वाहतुकीचीही कोंडी सतत होण्याची तनमाण झालेली च्स्थती, पतरणामी या महामागावर जीतवत व तवत्त हानी होण्याची 
असलेली िक्यता, त्यामुळे प्रवािाुंमध्ये तनमाण झालेले तभतीचे, असुरतक्षततेचे व सुंतापाचे वातावरण, यात तातडीने लक्ष घालण्याची गरज व यावर 
िासनाची प्रतततक्रया व करावयाच्या उपाययोजना. 

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम) 

५३ राज्यातील िासकीय व अनुदातनत आश्रमिाळाुंना तिकणाऱ्या मुलाुंना पुरेिा आरोग्याचा, आहाराच्या तसेच तिक्षणाच्या सुतवधा तमळत नसल्याने गेल्या ३ 
वर्षात या आश्रम िाळाुंमध्ये दरवर्षी सरासरी १५० तवद्यार्थ्यांचा मृत्यु झाला असल्याचे माहे फेिुवारी, २०१७ दरम्यान तनदिशनास येणे, राज्यात एकूण ५२९ 
िासकीय तर ५५६ आश्रमिाळा असणे, या आश्रम िाळाुंत ४, ४५, ४५२ तवद्याथी तिकत असणे, यामध्ये मुलींची सुंख्या सुमारे २ लाख असणे, सन 
२००१ ते २०१६ या कालावधीत येथे एकूण १०७७ आतदवासी तवद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे िासनानेच नेमलेल्या डॉ.सुभार्ष साळुुं खे सतमतीच्या 
अहवालातून उघड झाले असताना व मा.राज्यपालाुंनी सदर मृत्यु रोखण्याचे आदेि तदले असतानाही याकडे िासनाने केलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी 
आतदवासी समाजात पसरलेले तीव्र असुंतोर्षाचे वातावरण यामुळे िासनाने सदर आश्रमिाळाुंतील मुलाुंना सुतवधा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच त्याुंचे मृत्यु 
रोखण्याबाबत करावयाची तातडीची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

आवदवासी ववकास 

५४ राज्यातील आतदवासी तीव्र कुपोतर्षत बालकाुंना कुपोर्षणातून बाहेर काढण्यासाठी िासनाने ईझा नट पेस्ट पातकट देण्याचा प्रस्ताव आणला असल्याचे माहे 
जून, २०१७ दरम्यान तनदिशनास येणे, हा प्रस्ताव म्हणजे मुलाुंपेक्षा कुं त्राट कुं पन्याचे पोर्षण करण्याचा िासनाचा डाव असल्याचा गुंभीर आरोप सामातजक 
सुंस्था/सुंघटना करीत असणे, यामुळे सरकारी तनधीची उधळपट्टी होणार असणे, आहार तज्ञाुंच्या मतानुसार या पेस्टचा कुपोतर्षत मुलाुंना फारसा उपयोग 
होणार नसणे, उलट हे पेस्ट त्याुंच्या आरोग्यासाठी घातक ठरणारे असणे सामातजक सुंस्थाुंच्या पोर्षण आहार गटाने केलेलया अभ्यासानुसार टीएचआर 
खाण्याचे प्रमाण हे केवळ ५ टक्के असणे उवशतरत ९५ टक्के टीएचआर हा फेकून तदला जात असणे चकव जनावरापुढे टाकला जात असल्याचे समोर आले 

मवहला व 
बालववकास 
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असतानाही िासन याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी आतदवासी समाजात पसरलेले तीव्र असुंतोर्षाचे वातावरण म्हणून िासनाने बुंद केलेली 
ग्राम बाल तवकास कें दे्र पुन्हा सुरु करुन बचत गटाुंमाफश त कुपोतर्षत मुलाुंना ताजा व सकस आहार देण्याबाबत करावयाची तातडीची कायशवाही व िासनाची 
प्रतततक्रया. 
 

५५ राज्य सरकार आतण आरोग्ययुंत्रणा कुपोर्षणाच्या उच्याटनासाठी पाघलर तजल्यासह राज्यात सक्षमपणे काम करीत असल्याचा दावा करण्यात येत असला 
तरी पालघरमधील तवक्रमगड, जव्हार, वाडा आतण मोखाडा या आतदवासी तालुक्याुंमध्ये तीव्र कुपोर्षणग्रस्त (मॅम) आतण अतततीव्र कुपोर्षणग्रस्त (सॅम) 
मुलाुंचे प्रमाण सवातधक असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये टास्क फोसशच्याच अहवालात समोर येणे, जागततक आरोग्य सुंघटना आतण युतनसेफ याुंच्या 
तनदेिकाुंनुसार मॅम आतण सॅममुळे िुन्य ते पाच वयोगटातील बालकाुंना म़त्युचा धोका १० पट अतधक असणे, गेल्यावर्षी पालघर तजल्यात सवातधक 
बालम़त्युुंची नोंद जुलै, ऑगस्ट आतण सप्टेंबर, २०१७ मध्ये झालेला असताना वर्षशभरात यासाठी कोणतीही ठोस मोहीम राबतवण्यात येत नसल्याने व राज्य 
िासन याकडे गाुंतभयाने लक्ष घालीत नसल्यामुळे कुपोर्षणाचे प्रमाण तदवसेंतदवस वाढत असून मोठया प्रमाणात बाल्रतत्यूही होत असल्याने कुपोर्षणग्रस्त 
भागातील सवशसामान्य जनतेत पसरलेले तभतीचे व चचतेचे वातावरण, याबाबत राज्य िासनाने तातडीने लक्ष घालून राज्यातील बालम़त्यु व कुपोर्षण 
रोखण्यासाठी प्रभावी युंत्रणा उभी करण्याची तनताुंत आवश्यकता व याबाबत िासनाची प्रतततक्रया. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

५६ िहापूर तालुक्यातील (तज.ठाणे) टाकीपठार प्राथतमक आरोग्य कें द्रात डॉक्टर व एकही आरोग्य कमशचारी हजर नसल्याने अलका महेि मेंगाळ ही आतदवासी 
गरोदर मतहला उपचारातवना प्रसूत होण्याचा प्रसुंग घडल्याची  धक्कादायक बाब माहे जून, २०१७ दरम्यान तनदिशनास येणे, या प्राथतमक आरोग्य कें द्रात 
डॉक्टर व एकही कमशचारी नसल्यामुळे , गरोदर मतहला, चवच,ू सपशदुंि झालेल्या रुग्णाुंचे होत असलेली मोठी गैरसोय, वेळेवर उपचार तमळत नसल्याने 
अनेकदा रुग्ण दगावणे, त्यामुळे ढाढरे येथील आतदवासी मतहला सरपुंचानी आुंदोलनाचा इिारा तदला असतानाही िासन करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, 
िासनाने सदर प्राथतमक आरोग्य कें द्रात पूणश वेळ वैद्यकीय अतधकारी व कमशचारी तनयुक्त करण्याबाबत करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

५७ नातिक तजल्यात तिटीिकालीन व ज्या पुलाुंचा सुरके्षचा कालावधी सुंपला आहे, अिा धोकादायक पुलाुंची सुंख्या अतधक असणे, नातिक येतथल कन्नमवार 
(च्व्हक्टोतरया), लोहनेर ठेंगोडा, ता.बागलाण (तज.नातिक) येतथल तगरणा, सायखेडा, ता.तनफाड (तज.नातिक) येतथल गोदावरी नदीवरील पुल, घोटी-तसन्नर 
मागावरील देवळेगाुंवाजवळील दारणा नदीवरील पुल, ओझर येतथल बानगुंगा नदीवरील पुल इत्यादी अनेक पुलाुंची अवस्था अत्युंत वाईट असणे, यापैकी 
असलेल्या अनेक पुलाुंवर ते वाहतुकीस धोकादायक असल्याने सुंबुंतधत तवभागाने प्रवेि वर्मजत व सावधानतेचे फलक लावलेले असणे, याउपर कमजोर 
व धोकादायक पुलाुंवरून सरास अवजड वाहतुक तबनभोबाट सुरु असणे, घोटी-तसन्नर मागावरील दारणा नदीवरील गेल्या अनेक वर्षापासून धोकादायक 
असलेल्या पुलाचा वापर सुरु असणे, यापुलासाठी सहा मतहन्यापुवी केलेली लाखोची डागडुजी कुचकामी ठरणे, डागडुजीचे कामावर ४७ लाख रुपयाुंचा 
खचश करण्यात येवूनही हे काम अधशवटच असल्याचे तदनाुंक : ७ जुलै, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, दरम्यान वाहतुकीस धोकादायक 
असलेल्या व दोन वेळा स्रक्चरल ऑडीट झालेल्या दारणा नदीवरील कमकुवत पुलास तदनाुंक : १४ जुलै, २०१७ रोजी रात्रीच्या सुमारास दरुूस्तीचे 
प्रस्तातवत काम सुरु होण्यापुवीच मध्यभागी मोठे भगदाड पडणे, तद्नुंतर या धोकेदायक पुलावरील वाहतुक बुंद केली जाणे, दरम्यान तजल्यातील जुन्या 
आतण धोकादायक असलेल्या पुलाुंचे देखभाल दरुूस्तीसाठी सदरील पुलावरून अवजड वाहतुक बुंद केल्याचे तनदिशनास येणे,  त्यात दारणा नदीवरील दोन 
पुल, गोदावरील एक पुल, पाुंधण नदीवरील एक पुल आतण दोन नाले याुंचा समावेि असणे, तरी, अद्यापही या धोकादायक व कमजोर पुलाुंवरून अन्य 

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम वगळून) 
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वाहतुक सुरुच असणे, दरम्यान, तजल्यातील कमकुवत पुलाुंची मातहती सावशजतनक बाुंधकाम तवभागाने तब्बल वर्षशभरानुंतरही तजल्हा प्रिासनास सादर न 
करणे, त्यामुळे मा.तजल्हातधकारी, नातिक याुंनी प्रस्तुत तवभागास अल्टीमेटम तदल्याचे तदनाुंक : ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, महाड 
येतथल पुल दघुशटनेच्या पाश्वशभुमीवर सवशच जुन्या पुलाुंचे स्रक्चरल ऑडीट पुणश करून धोकादायक व कमजोर पुलाुंवरील सवशच प्रकारची वाहतुक बुंद 
करणेसुंदभात मा.मुख्यमुंत्री महोदयाुंनी तदनाुंक : ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मुुंबई येथे आढावा बैठकीत आदेि देणे, सामातजक सुंस्था व 
कायशकत्यांकडूनही याबाबतची मागणी केली जाणे, तरी सुंबुंतधत तवभागाचे याकडे दलुशक्ष होणे, यामुळे जनतेत नाराजी व सुंतापाची भावना असणे, याबाबत 
िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

५८ मालेगाुंव (तज.नातिक) िहर हद्दीलगत व तालुक्यात तगरणा नदी पात्रातून अनतधकृत - बेकायदा होणारा अमयाद वाळूचा उपसा रोखण्याकतरता मालेगाुंव 
तालुक्यात गौण खतनजाचे अवैध उत्खनन / वाहतुकीस प्रततबुंध करण्यासाठी मुंडळ तनहाय १० भरारी पथकाुंची नेमणुक केलेली असणे, तरीही सरास अवैध 
वाळू उपसा होत असल्याचे तनदिशनास येणे, मागील सहा मतहन्यात या पथकाुंनी वाळू चोराुंतवरुध्द केवळ १० कारवाया केल्या असल्याचे तदनाुंक  १२ जुलै, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, तगरणा नदी पात्रातून तदवसा ढवळ्या हजारो िास वाळूचा उपसा सुरु असल्याचेही तनदिशनास येणे, चुंदनपुरी 
तिवारात (ता.मालेगाुंव, तज.नातिक) तदनाुंक ८ एतप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या रॅक्टर रॉलीने ऍपेतरक्षाला धडक तदल्याने 
झालेल्या अपघातात तरक्षातील एका १४ वर्षाच्या िाळकरी तवद्यार्थ्याचा मृत्यु होणे, तगरणा नदी पात्रात वाळू उपसामुळे मोठ-मोठे खडे्ड पडून पात्राच्या खोलीत 
वाढ होवून पाण्याचा अुंदाज न आल्याने मागील कालावधीत अनेक तरूणाुंचा पाण्यात बुडून मृत्यू होणे, वाळू चोरीमुळे िासनाच्या मोठ्या महसूलाचे 
नुकसान होणे, तगरणा पुलाजवळून दररोज अनेक बैलगाड्याुंमधून वाळू सरास वाहून नेली जात असल्याचे तदसून येणे, वाळू चोरीला आळा घालण्यासाठी 
स्थातनक महसूल प्रिासनाकडून कठोर, सक्तीची व ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे वाळू चोर तनढावणे व वाळूची खुलेआम तवक्री होत असल्याचे तदसून 
येणे, या पाश्वशभुमीवर िासनाने तात्काळ कठोर, प्रततबुंधात्मक कारवाई करण्याची आवश्यकता. 

महसलू 

५९ मुुंबई वाुंदे्र टर्ममनस जवळील मुुंबईला पाणीपुरवठा करणारी ७२ इुंच व्यासाची जलवातहनी फुटल्याने सदर पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर घराच्या समोर खेळत 
असलेली लहान बतहण भाुंवडे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन त्याुंचा मृत्यु होणे, तसेच पाण्याचा प्रवाह मोठा असल्याने बेहराम पाडयातील झोपडीत पाणी 
तिरुन मोठया प्रमाणात झोपडीधारकाुंचे नुकसान होणे, अचानकतरत्या नैसर्मगक कारणाने जलवातहनी फुटून बेहराम पाडयातील झोपडीधारकाुंचे मोठया 
प्रमाणात नुकसान होणे, याबाबत मुुंबई बाुंद्रा टर्ममनस येथील फुटलेल्या जलवातहनीमुळे झोपडीधारकाुंचे नुकसान झाल्याबाबत चौकिी करुन 
झोपडीधारकाुंना आर्मथक मदत देण्याची तसेच सदर जलवातहनी फुटून पाण्याच्या प्रवाहात वाहून मृत झालेल्या बालकाुंच्या कुटुुंतबयाुंना आर्मथक मदत 
देण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने केलेली वा करण्याुंत येत असलेली कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

नगर ववकास 

६० मुुंबई व पतरसरात 'तिफू सन-कृती' च्या तवळख्यात तरुण-तरुणी गुरफटत असल्याची धक्कादायक बाब तनदिशनास येणे,  तिफू सन-कृती या नावाने 
सुंकेतस्थळ उपलब्ध असणे,  त्यावर लैंतगक बाबी तवर्षयक आके्षपाहश मातहती देण्यात येणे,  माहे एतप्रल, २०१७ मध्ये समाज तवघातक तिफू सन-कृती चा 
प्रसार करणारा बोगस डॉक्टर सुतनल कुलकणी याला मुुंबई गुन्हा िाखेने अटक करणे,  तिफू सन-कृती सुंस्कृतीच्या माध्यमातून वेश्या व्यवसाय व अुंमली 
पदाथश तस्करीची प्रकरणे समोर येणे,  या प्रकरणी गुंभीरपणे तपास होत नसल्याचा यातचकेवर मा. उच्च न्यायालयाने पोतलसाुंवर तािेरे ओढून अनेक सूचना 
करणे, पोलीस तपासात समोर आलेली मातहती धक्कादायक असल्याची तटप्पणी मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणीच्या सुनावणीच्या वेळी करणे,  या 
धक्कादायक बाबी पोलीस तपासात उघड झाल्या आहेत त्याचा गाुंतभयाने तपास करण्याची गरज असल्याचेही मा. उच्च न्यायालयाने साुंगणे,  हे प्रकरण 

गहृ 
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अततिय गुंभीरपणे घेवून या प्रकरणाचा मुळािी जाण्याची गरज असणे,  याबाबत नागतरकाुंमध्ये वाढलेली चीड व सुंतापाची लाट,   याबाबत िासनाने 
तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना. 

६१ नभुक्र ६२९ (भाग) वाुंदे्र च्व्हलेज, खेरवाडी वाुंदे्र (पूवश) येथील झोपडपट्टी पुनवशसन योजने अुंतगशत कनातकया पॅतरस या तवकासकाकडून तवकसीत करण्यात 
येत असलेल्या महाराष्ट्र नगर को ऑ.हौ.सोसायटी अुंतगशत सागरी हद्द तनयुंत्रण कायद्याचे उल्लुंघन करुन तवकासकाने बाुंधकाम केल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१७ वा त्या सुमारास उघडकीस येणे,  या योजनेत तमठी नदीची रुुं दी कमी करुन तवकासकाने बाुंधकाम केलेले असल्याने अततवृष्ट्टी झाल्यास वाकोला 
नाला व मीठी नदी पतरसरातील झोपड्याुंना धोका तनमाण झालेला असणे,  तवक्री इमारतीचे बाुंधकाम करताना सी.आर.झेड. तनयमाचे झालेले 
उल्लुंघन,  अनतधकृतपणे करण्यात आलेली झाडाुंची कत्तल मा. लोक आयुक्ताुंकडे करण्यात आलेली तक्रार,  त्यानुर्षुंगाने कायशवाही करणेबाबत 
एस.आर.ए. ला तदलेले तनदेि नाल्याची रुुं दी कमी केल्याचे, इमारतीचे बाुंधकाम सी.आर.झेङ के्षत्रात झाल्याचे एस.आर.ए. च्या तपासात तनष्ट्पन्न 
होणे,  यामध्ये पयावरण कायद्याचे उल्लुंघन, सुंबुंधीत तवभागाकडून कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलेले बाुंधकाम,  अिाप्रकारचे अततक्रमण 
२६.७.२००५ सारखी पुरपतरच्स्थती तनमाण करणारे  तसेच पतरसरातील नागरीकाुंच्या तजतवतास धोका तनमाण होण्याची िक्यता असणे,  नदीच्या दोन्ही 
बाजूुंनी १२० मीटर चे अुंतर ठेवणे,  तनयमानुसार बुंधनकारक असणे,  या पतरसरातील काुंदळवणाची तवकासकाने कत्तल केलेली असणे,  या सवश बाबी 
तवचारात घेवून एस.आर.ए. कडून काम थाुंबतवण्याबाबत नोटीस पाठतवण्यात येणे,  यातवरुध्द न्यायालयात जावून तवकासकाने २ आठवड्याची स्थतगती 
तमळवणे,  यानुंतर तवकासकातवरुध्द कोणतीही कायशवाही करण्यात न येणे,  यामध्ये िासनाने हस्तके्षप करुन प्रकल्प थाुंबतवण्याची 
आवश्यकता,  नागरीकाुंच्या तजतवतास तनमाण झालेला धोका,  िासनाने याबाबत करावयाची कारवाई व उपाययोजना. 

गहृवनमाण 

६२ राज्यातील आतदवासी आश्रम िाळाुंमधील पावणे दोन लाख तवद्यार्थ्यांसाठी सन २०१६-१७ या वर्षासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या रेणकोट मध्ये कोट्यावधी 
रुपयाुंचा भ्रष्ट्टाचार झाला असल्याची गुंभीर बाब माहे जुलै, २०१७ मध्ये वा त्या सुमारास उघडकीस येणे,  ५४१ आश्रम िाळाुंमधील पावणे दोन लाख 
तवद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या रेनकोटच्या चकमती प्रकल्पतनहाय वेगवेगळ्या असणे,  या चकमतींमध्ये तब्बल प्रत्येकी ३५० रुपये इतकी तफावत 
आढळून येणे,  नातिकच्या कळवण या दगुशम तालुक्यात एका रेनकोटची चकमत १७९ रुपये ठरवून त्याप्रमाणे पुरवठा झाला असताुंना नातिक प्रकल्पात 
तोच रेणकोट ४९७ रुपयाुंना खरेदी करण्यात येणे,  अनेक प्रकल्पतनहाय याच्या चकमती ४८० ते ४९९ रुपयाुंपयंत असणे,   मे. हुसेन रेडसश, मे. सुपर 
प्लास्टीक कॉपोरेिन मे. लकी प्लास्टीक, मुुंबई या कुं पन्याुंकडून ३ कोटी रुपयाुंचे रेणकोट प्रचुंड दर देऊन खरेदी करुन भ्रष्ट्टाचार करणे,  कळवण प्रकल्पात 
१९ हजार तवद्यार्थ्यांना ३५ लाखात पुरवठा झाला असताुंना नातिक प्रकल्पात १७ हजार तवद्यार्थ्यांसाठी ८५ लाख रुपयाुंचा खचश येणे,  राज्यभरातील २९ ही 
प्रकल्प कायालयाुंमध्ये पुरवठ्यात अिीच तफावत आढळून येणे,  सदर रेणकोट नमुण्याुंची तपासणीही फामातसटीकल प्रॉडक्ट तपासणीसाठी म्हणजे 
और्षधाुंची तपासणी करणाऱ्या पॅरालॅब प्रा.तल. या कुं पनीकडून करण्यात येणे,  गुणवत्ता नसताुंनाही लॅबने रेनकोट प्रमातणत करणे,  सदर खरेदी ही आयुक्त 
कायालय, मुंत्रालय स्तरावर झालेली असल्याने यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट्टाचार झाला असणे,  या रेनकोट खरेदीची स्वतुंत्रपणे चौकिी करुन दोर्षींवर 
तनलुंबनाची कारवाई करण्याची आवश्यकता,  खरेदीतील तफावती ही चौकिी सवात कमी दराने झालेल्या खरेदीप्रमाणे सवश खरेदी प्रतक्रया करणे,  जादा 
अदा करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्याची आवश्यकता व या सुंपुणश प्रकरणाची लाचलुचपत प्रततबुंधक तवभागामाफश त चौकिी करण्याची तनत्ताुंत 
गरज,   याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व भुतमका. 

आवदवासी ववकास 
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६३ न.भु.क्र. १७७८, १७७४, १७७५ भायखळा तवभाग येथील भुखुंडावर मे. फेबसश कन्स्रक्िन या तवकासकाकडून तव.तन.तन. ३३(७) खाली पुनर्मवकास 
योजना राबवण्यात येत असणे,  सदर भुखुंड हा भायखळा कारागृहानतजक असल्याने या भुखुंडावरील पुनर्मवकासाकरीता कारागृह प्रिासनाचे व या सुंदभात 
नेमण्यात आलेल्या स्थायी सल्लागार सतमतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणे,  परुंतु या भुखुंडावरील भुखुंड क्र. १७७४ वरील प्रस्ताव हा 
४.१२.२०१३ रोजी दाखल करण्यात आला असताुंनाही व यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असताुंनाही तवकासकाने कसलीही परवानगी न 
घेता गृह तवभागाच्या आदेिास बगल देवून न.भु.क्र. १७७४ चा भुखुंडावर पुनर्मवकास केलेला असणे,  या बाबी न तपासता महानगर पातलकेकडून I.O.D.  व 
C.C. तनगशतमत करण्यात आल्याने सुंबुंतधत अतधकाऱ्याुंच्या चौकिीची असलेली आवश्यकता,  मुंजूर आराखड्यात तकमान १,००० चौ.फु. चे मनोरुंजन 
उद्यानाची तरतूद असताुंना तवकासकाकडून याकरीता फक्त १०० चौ.फु. जागा सोडण्यात येणे,  मुंजूर आराखड्यातील तरतूदीप्रमाणे बाुंधकाम न करण्यात 
येणे,  अत्यावश्यक असलेल्या जागेवर बाुंधकाम करुन तवक्री करण्यात येणे,  तवकासकाकडून तनयमातील तरतुदींचा भुंग करण्यात येणे,  महानगर 
पातलकेतील अतधकाऱ्याुंनी याकडे जाणीवपूवशक केलेले दलुशक्ष,  यामध्ये िासनाचे व रतहवािाुंचे झालेले नुकसान,  तवकासकावर व सुंबुंतधत महानगर 
पातलका अतधकारी तसेच वास्तुरचनाकार याुंचेवर कारवाई करण्याची आवश्यकता,  याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना. 

नगर ववकास 

६४ कोणत्याही तवभागाचे कुं त्राट हे तनतवदा काढूनच देण्याबाबतचा स्पष्ट्ट िासन तनणशय असताुंना सुध्दा सामातजक न्याय तवभागाुंतगशत येणाऱ्या अनुसूतचत 
जातीच्या तवद्यार्थ्यांची वसतीगृहे तनवासी िाळा आतण सामातजक न्याय भवनाची  साफसफाई, माळीकाम, सुरक्षा आतण वीज देखभालीचे िुंभर कोटी 
रुपयाहून अतधकचे कुं त्राट कोणतीही तनतवदा न काढता देण्यात येणे,  सन २०१३ मध्ये सदर कुं पन्याुंची तनयुक्ती ३ वर्षाकरीता करण्यात येणे,  तेव्हाच्या 
िासन तनणशयामध्ये बाय स्त्रोताव्दारे करावयाचा कामाचा कालावधी ३ वर्षाचा तनच्श्चत केलेला असणे,  कुं पनीचे काम समाधानकारक वाटल्यासच िासनाची 
मान्यता घेवून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची तरतूद मूळ िासन तनणशयात असणे,  सदर कुं त्राटदार कुं पन्याुंच्या कामाबाबत अक्षम्य तु्रटी असल्याचे तवभागाला 
कळवून सुंबुंतधताुंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याबाबत तवद्यमान मुंत्री, सामातजक न्याय याुंचेकडून सुतचत करण्यात येणे,  कुं त्राटदाराची मुदत सप्टेंबर, 
२०१७ मध्ये सुंपणार असल्याचे मातहती असताुंना सुध्दा नतवन तनतवदा काढण्याची प्रतक्रया सुरुवात करण्याबाबतची नस्ती तवभागाकडून सादर करण्यात 
येवूनही एतप्रल, २०१७ पयंत मुंत्री, सामातजक न्याय याुंचे कायालयात नस्ती प्रलुंतबत ठेवणे,  ज्या मुंत्री महोदयाुंनी सदर कुं पनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी 
केली,  कुं पनीच्या कामातील तु्रटीबाबत गुंभीर मुदे्द तवभागाकडे उपच्स्थत केले त्याच मुंत्री महोदयाुंनी सदर कुं पनीला तनतवदा प्रतक्रया पुणश होईपयंत मुदतवाढ 
देण्याचे आदेि पारीत करणे,  यामध्ये तनच्श्चतपणे गैरव्यवहार झाल्याची िक्यता असणे,  याबाबत तविेर्ष चौकिी नेमण्याची आवश्यकता,  याबाबत 
िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना. 

सामावजक न् याय 

६५ रत्नातगरी तजल्हयातील खेड, दापेाली आतण मुंडणगड तालुक्यात हाती घेण्यात आलेल्या जलयुक्त तिवार योजनेतील ५५८ कामाुंमध्ये १० कोटी रूपयाुंचा 
भ्रष्ट्टाचार झाल्याची मा. मुख्यमुंञ्याकडे अतलकडेच करण्यात आलेली लेखी तक्रार, सदरहू तक्रारीनुर्षुंगाने मा. मुख्यमुंञ्यानी जून २०१७ च्या पतहल्या 
आठवडयात रत्नातगरी येथील एससीबी कायालयाला तदलेले आदेि, सदरहू भ्रष्ट्टाचाराची चौकिी करून सुंबुंतधत दोर्षीतवरोधात कारवाइश करण्यास होत 
असलेली तदरुंगाइश  तसेच भ्रष्ट्टचार करणा-या दोर्षींना पातठिी घालण्याचा होत असलेला प्रकार, सदरहू तालुक्यातील िेतक-याुंमध्ये िासनाच्या भूतमकेबाबत 
तनमाण झालेले सुंियाचे वातावरण, याप्रकरणी तवनातवलुंब सखोल चौकिी होवून सुंबुंतधत दोर्षीतवरोधात ठोस कारवाइश करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी 
िासनाने केलेली कारवाइश, करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 



22 
 

६६ वाडा हे पालघर तजल्याचे मध्यवती तठकाण असल्याने तजल्याच्या सवश भागाुंतील रुग्ण उपचारासाठी वाडा ग्रामीण रुग्णालयात  येत असणे, पावसाळ्यात 
प्रतततदन ३०० ते ३५० बायरुग्ण तर ३० ते ४० आुंतररुग्णाुंची तपासणी करून उपचार केले जात असणे, त्यातच रात्यावरील अपघाताुंसह इतर घटनाुंचे १० 
ते १५ रुग्ण येत असून, सपशदुंि, चवचूदुंि  सारख्या रुग्णाुंच्या सुंख्येत तदवसेंतदवस वाढ होत असताना, मतहन्याला ९० ते १०० प्रसूती होत असणे, मात्र 
स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ञाुंची या तठकाणी कमतरता असल्याने गुुंतागुुंतीच्या प्रसूतीसाठी मतहलाुंना अनकेदा मुुंबई, ठाणे येथे पाठवण्यात येत असणे, 
रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक हे पद मागील दोन वर्षापासून तरक्त असून दोन वैद्यकीय अतधका-याुंची पदेही दोन वर्षांपासून तरक्त असल्याने एकाच 
अतधका-यावर कामाचा सातत्याने ताण येत असणे, मा. आरोग्य मुंत्रयाुंच्या पाहणीवेळी नागरीम्व सामातजक कायशकत्यांनी रुग्णालयातील तरक्त पदाुंची तातडी 
लक्षात आणून तदलेली असतानाही वाडा रुग्णालयातील असुतवधा व तरक्त पदाुंची समस्या दरू करण्यात िासनास आलेले अपयि,त्यामुळे  नागतरकाुंमध्ये 
पसरलेले सुंतापाचे वातावरण, सबब वाडा रुग्णालयातील गरीब व दगुशम भागातील रुग्णाुंना चाुंगल्या  आरोग्य सुतवधा तमळण्यासाठी िासनाने तातडीने 
करावयाची ठोस कायशवाही, केलेली कारवाई व िासनाची प्रतततक्रया. 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 

६७ कल्याण-डोंतबवली महानगरपातलकाुंतगशत असलेली कल्याण िहरातील वाहतूक कोंडी कमी व्हावी म्हणून अवजड वाहनाुंसाठी गोंतवदवाडी बायपास रस्ता 
बनतवण्याचा प्रस्ताव २००१ मध्ये मुंजूर झाल्यानुंतर पत्रीपूल ते दगुाडी तकल्ला असा १०० फूट रूुं द व सुमारे दीड तकलोमीटर लाुंबीचा रस्ता तयार करण्यासाठी 
तब्बल ७४७ कुुं टूुंबाची घरे तोडण्यात आलेली असतानाही  आजतमतीस तब्बल १६ वरे्ष होवूनही १४६ कुुं टूुं तबयाुंना बीएसयुपीची सदतनका  तमळालेलीच 
नसणे त्यातच कल्याण-डोंतबवली महानगर प्रिासनाने तवस्तापीताचे पुनवशसन करताना मूळ लाभार्थ्यांना  वगळून ५५ जणाुंना बीएसयुपीची घरे तदल्याचा 
धक्कादायक प्रकार उघडकीस येणे, बायोमेतरक सव्हे न करताच बीएसयुपीच्या यादीमध्ये बोगस नावे घुसवून केलेला गैरव्यवहार व गैरप्रकार, या प्रश्नाुंवरून 
तद. २० जून २०१७ रोजी महापातलकेच्या सवशसाधारण सभेत काही नगरसेवकाुंनी वाचा फोडल्यानुंतर महापौराुंनी या सुंपूणश प्रकरणाची सखोल चौकिी 
करून सुंबुंतधताुंतवरोधात ठोस कारवाइश तसेच बातधत झालेल्या उवशतरत सवश १४६ कुटूुंतबयाुंना तातडीने घरे देण्यासाठी १ मतहन्याुंच्या आत पुनवशसन धोरण 
ठरतवण्याबाबत तदलेले आदेि, अद्यापी या प्रकरणी चौकिी होवून सुंबुंतधत दोर्षीतवरोधात कारवाइश करण्यास होत असलेली तदरुंगाइश व टाळाटाळ, यामुळे 
तवस्तापीत झालेल्या कुटूुंतबयाुंमध्ये तनमाण झालेले सुंतापाचे वातावरण,िासनाने याप्रकरणी तवनातवलुंब ठोस कारवाइश करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी 
िासनाने केलेली कारवाइश, करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

नगर ववकास 

६८ वसई-तवरार या एका राजकीय पक्षाचे तजल्हा अध्यक्ष श्री.सुभार्ष वसुंतराव साटम याुंनी खोटे व बनावट दस्तऐवज बनवून मयत पत्नी श्रीमती सुवणा सुभार्ष 
साटम याुंचे तद. २८/४/२०१३ रोजी मयत झाली असता, मयत पत्नीच्या जागी दसुरी पत्नी उभी करुन रामभाऊ म्हाळुंगी सहकारी पतसुंस्थेत खोटेदस्तऐवज 
दाखवून लाखो रुपयाुंचा केलेला गैरव्यवहार तसेच एकाच पत्नीचे दोनवेळा मृत्युचा दाखल बेकायदेिीरपणे नोंदतवणे, त्याचप्रमाणे वसई-३ चे रतजस्रार याुंनी 
मौजे आचोळे येथील सव्हे क्र. १४६ या तमळकतीतवरुध्द अुंतबका अपाटशमेंट या इमारतीतील गाळा क्र. ९ हा त्याुंची पत्नी सुवणा साटम याुंच्या नावे असलेला 
गाळा रामभाऊ म्हाळुंगी सहकारी पतसुंस्थेला भाडेतत्वावर देऊन त्याबाबत िासकीय बाजारमुल्य कमी दाखवून मुद्राुंकिुल्क वाचतवण्यासाठी गैरमागाने 
सहकायश करणे, त्यामुळे िासनाचे झालेले प्रचुंड आर्मथक नुकसान, तसेच खोटे व बनावट मृत्यु प्रमाणपत्र तयार करणारे वसई-तवरार िहर 
महानगरपातलकमेचे अतधकारी यामध्ये सहभागी असणे, याबाबत गैरकारभारा प्रकरणी रतजस्रार तसेच महानगरपातलकेचे अतधकारी याुंचीही चौकिी 
होण्याची तनताुंत आवश्यकता,  याबाबत िासनाची भूतमका व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 
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६९ महाड तालुक्यातील (तज.रायगड) दाभोळ,वराठी, गोमेंडी, कोकरे, टोळ, दासगाुंव, काफीळा बुंदर, ताडवाडी, बौध्दवाडी या सातवत्री नदीच्या भागामध्ये 
अनतधकृतपणे सेक्िन पुंपाद्वारे वाळूचा बेकायदेिीर उपसा वाळूमातफयाुंच्या माध्यमातून मोठयाप्रमाणात राजरोसपणे होत असणे, सक्िन पुंपाला मा.उच्च 
न्यायालयाची बुंदी असताना तसेच हातपाटीची परवानगी असताना स्थातनक महसूल प्रिासनाच्या आतिवादाने सक्िन पुंपाद्वारे वाळू उपसा चालू असणे, 
सक्िन पुंपामुळे िेतकऱ्याुंची आजूबाजूची िेतीही मोठया प्रमाणात उध्दवस्त होत असणे, तसेच काढलेला रेजगा रस्त्याच्याकडेला टाकल्यामुळे सतत 
वाहनाुंना अपघात होत असणे, वाळू उपसामुळे िासनाचे करोडो रुपयाुंचे होत असलेले प्रचुंड नुकसान, याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीनी तसेच तेथील 
जनतेनी वारुंवार स्थातनक तजल्हा प्रिासनाकडे तक्रारी करुनही कोणतीच दखल वा कारवाई न करणे, त्यामुळे जनमाणसाुंत पसरलेले कमालीचे सुंतापाचे 
वातावरण, याबाबत िासनाची भूतमका व िासनाची प्रतततक्रया. 

महसलू 

७० रायगड तजल्हयातील मुरुड-जुंतजरा नगरपतरर्षदेत सन २०११ पासून अनेक गैरप्रकार व िासकीय तनधीचा होत असलेला अपहार न केलेल्या कामाुंची बीले 
अदा करण्यात आलेली बाब नुकतीच उघडकीस येणे, रस्ते कामामध्ये तनयमाप्रमाणे खोदाई न करता ९०० ते ९५० रक खडी-माती काढल्याचे दाखवून 
यावर एकुं दर २८ लाखाुंपेक्षा जास्त रक्कम काम न करता उचलण्यात येणे, एम.बी. वर मुख्यातधकारी याुंची स्वाक्षरी नसताना देखील तबले अदा करण्यात 
आलेली असणे, तसेच एम.बी. पुच्स्तकेमधील मापाुंमध्ये अतनयतमतता स्पष्ट्ट तदसत असणे, नळपाईप लाईनचे काम जीवन प्रातधकरण याुंचेमाफश त झालेले 
असताना व त्याुंचे पैसे जीवन प्रातधकरणाने तदले असतानाही, नगरपतरर्षदेमाफश त १७ लाखाुंचे बील काढण्यात आलेले असणे, दसुरी गुंभीर बाब म्हणजे 
साडेतीन तक.मी. पाईपलाईन व तडझेलपुंप सुच्स्थतीत असतानाही ते भुंगारात तवकण्यात येणे, त्यामुळे िासकीय तनधीचा करोडो रुपयाुंचा अपहार होणे, 
याबाबत तेथील नगरसेवकाुंनी िासनस्तरावर तक्रारी करुनसुध्दा अद्यापी कोणतीच कारवाई न होणे, त्यामुळे जनमानसात पसरलेले कमालीचे सुंतापाचे 
वातावरण, याबाबत िासनाची भूतमका व िासनाची प्रतततक्रया. 
 

नगर ववकास 

७१ उल्हासनगर ( तज. ठाणे) िहराच्या मध्यवती भागातून वाहणाऱ्या वालधुनी नदीपात्रात रतववार तद. २५ जून, रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास लालचक्की 
पतरसरात हवेतून अचानक तवर्षारी दपश येउ लागल्याने नागतरकाुंना श्वासोच्िवास घेण्यास त्रास होऊ लागला, थोड्याच वेळात हा तवर्षारी वायू हवेत पसरून 
उल्हासनगरातील सुभार्ष टेकडी, रामनगर, तहराघाट, ओटी सेक्िन, फस्टश गेट, स्रताट अिोक नगर या पतरसरातील नागतरकाुंना त्याचा त्रास जाणवू लागल्याने 
नागतरकाुंना उलट्या, डोकेदखुी, मळमळणे असे त्रास जाणवू  लागले तर अनेक गरोदर मतहलाुंचे चेहरे लालबुुंद होणे अिा प्रकारामुळे पतरसरात भीतीचे 
वातावरण पसरल्याने या भागातील जागरूक नागतरकाुंनी तत्काळ तवठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानुंतर पोलीस व उल्हासनगर 
महानगरपातलकेच्या आपत्कालीन पथकाचे कमशचारी याुंनी वालधुनी नदी पात्राची पाहणी केली असता त्यावेळी नदीपात्रात पाुंढ-या रुंगाचा फेस व तनळसर 
रुंगाचे केतमकल पाण्यासोबत वाहत येत असल्याचे स्पष्ट्ट तदसून येणे मात्र कालाुंतराने पावसाचा जोर वाढल्याने वायूची तीव्रता कमी होऊन नागतरकाुंना 
तदलास तमळाला असला तरी या नदीपात्रात तवर्षारी द्रव्य तमसळले असल्याचे स्पष्ट्ट झालेले असल्याने व यापूवीही असे प्रकार अनेकदा घडलेले असल्याने 
नागतरकाुंच्या आरोग्याचा तवचार करता, या प्रकरणाची गुंभीर दखल घेउन रासायतनक द्रव्ये नदीपात्रात सोडणा-याुंचा िोध घेऊन या  दोर्षींतवरोधात  िासनाने 
तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी िासनाने केलेली कारवाइश, करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

७२ मुुंबई तवमानतळाजवळ उुंचीची मयादा ओलाुंडून कोणत्याही एन.ओ.सी तवना तवकासकाुंकडून अनतधकृत बाुंधकाम केलेले असणे, सदर प्रकरणात 
वास्तूतविारद श्री. तेजस िहा मेससश स्केअसश कन्सुंल्टट हे वास्तूतविारद असलेल्या बहूताुंि इमारती या भारतीय तवमानतळ प्रातधकरणाने तदलेल्या उुंची 

नगर ववकास 
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पेक्षा जास्त असणे, वास्तूतविारद श्री.तेजि िहा याुंचा परवाना  महानगरपातलकेकडून रद्द केलेला असणे, परुंतू श्री.तेजस िहा वास्तूतविारद असलेल्या 
प्रकल्पाुंच्या तवकासकाुंनी तवमानतळ प्रातधकरणाने तदलेल्या उुंची पेक्षा जास्त बाुंधकाम केलेल्या या तवकासुंकाुंवर महानगरपातलकेतील इमारत प्रस्ताव 
तवभाग व वॉडातील इमारत बाुंधकाम तवभाग याुंच्या कडून कोणतीही कारवाई केलेली नसणे, तसेच या प्रकरणात महानगरपातलकेतील दोर्षी अतभयुंत्यावर 
देखील महानगरपातलकेडून कायशवाही करण्यास तदरुंगाई केली जात असणे,   यामुळे नागरीकाुंमध्ये तीव्र असुंतोर्ष मात्र त्याकडे िासनाचे झालेले अक्षम्य 
दलुशक्ष, याबाबत िासनाने करावयाची कारवाई व प्रतततक्रया. 

७३ भारतात तरझव्हश बँकेने बुंदी घातलेल्या तबट क्वाईन या व्हशचुअल करन्सीची खरेदी तवक्री करून त्याद्वारे नातिक येथे मल्टीलेव्हल माकेचटग करून नागतरकाुंना 
भतवष्ट्यात मोठ्या रकमेचा परतावा देण्याचे अतमर्ष दाखतवणाऱ्या सहा जणाुंच्या टोळीचा नातिक सायबर पोतलसाुंनी पदाफाि करत सहा जणाुंना जेरबुंद 
केल्याचे तदनाुंक २० मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, यामुळे फसवणुकीचा मोठा गोरखधुंदा समोर येणे, याचलनाचे मुळात अच्स्तत्वच 
नसणे, मात्र, इुंटरनेटवर त्याचा पैसा म्हणून वापर केला जाणे, भारतात या चलनावर बुंदी असून त्याचा वापर प्रततबुंतधत असणे, याउपर बुंदी असलेल्या 
चलनाबाबत व्यवहार होत असल्याची मातहती नातिक सायबर पोतलसाुंना तमळणे, त्यानुसार पोतलसाुंनी मुुंबई हायवे आग्रा महामागावरील एक हॉटेलजवळ 
िापा मारून तबट क्वाईनद्वारे फसवणुक करणाऱ्या सहा लोकाुंना जलद कारवाई करत अटक करणे, भारतात तबट क्वाईन चलनास कायदेतिर मान्यता 
नसल्याने देिातील हा पतहलाच गुन्हा नातिकमध्ये दाखल झाल्याचे साुंतगतले जाणे, ऑनलाईन व्यवहारामध्ये परदेिी नागतरकाुंकडून अवैध व्यवसाय-
व्यवहारात तबट क्वाईनचा वापर केला जाणे, समाज तवघातक प्रवृत्ती व घटनाुंना यातुन चालना तमळणे आतण व्यापक सामातजक हानी होण्याची सुंभावना 
असणे, म्हणून पोतलसाुंनी यासवश प्रकाराची सखोल व कठोर चौकिी करून या फसवणुकीच्या गोरख धुंद्याची राज्य व देिाुंतगशत पाळेमुळे खणून काढण्याची 
गरज आतण कटात सहभागी झालेल्याुंचा िोध घेवून कारवाई करण्याची आवश्यकता यागुन्याची मोठी असलेली व्याप्ती तवचारात घेता िासनाने सखोल 
चौकिी व तात्काळ कारवाई करावी, म्हणून केली जाणारी मागणी, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

७४ राज्यात मागील ५ वर्षात वीजेचे दरात जवळजवळ दपु्पट वाढ झाल्याचे तदनाुंक : ४ जुलै, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, सवशसामान्य वीज 
ग्राहकाुंना वीज तबलाच्या वाढीव ओझ्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील आर्मथक तोतर्षसीचा सामना करावा लागणे, वीज दराुंबरोबर मीटर िुल्कही दपु्पट केल्याचे 
तनदिशनास येणे, यासोबतच तवदु्यत िुल्कामध्ये एक टक्का वाढ करणे, यासवांचा पतरणाम वीज तबलावर होणे, वाढीव वीज तबलामुळे सवशसामान्य वीज 
ग्राहक पुरते हैराण होणे, वेळोवेळी झालेल्या वीज दर वाढीचा बोजा वीज ग्राहकाुंच्या वीज तबलावर पडणे, मे, २०१७ मध्ये झालेल्या वीज तबल वाढीमुळे 
सवशसामान्य वीज ग्राहकाुंना मोठा आर्मथक फटका बसणे, महातवतरणने तवदु्यत तनयामक आयोगाच्या आदेिानुसार बहुवार्मर्षक वीज दर लागू करणे, तरी, 
इुंधन समायोजन आकारामुळे वीज ग्राहकाुंच्या वीज तबलात सरसकट २० टक्क्याुंची वाढ होणे, वीज दर वाढीचा हा अतततरक्त बोजा िासनाने कमी करून 
वीज ग्राहकाुंना तदलासा देण्याची गरज, िासनाकडून घरगुती ग्राहकाुंकडून १६ टक्के दराने तर व्यावसातयक ग्राहकाुंकडून २१ टक्के दराने तवदु्यत िुल्क 
वसुल केले जाणे, हे िुल्क एकूण वीज तबलावर वसुल केले जाणे, मे, २०१७ च्या वीज तबलात २ टक्के तवदु्यत दर तसेच १८ टक्के इुंधन अतधभार िुल्क 
लावण्यात आल्याने तवदु्यत िुल्कात वाढ होणे, पतरणामी वीज ग्राहकाुंच्या वीज तबलाुंवरील एकतत्रत भार २३ टक्क्याुंपयंत वाढणे, दरम्यान, राज्यातील 
खाजगी अनुदातनत िाळा - महातवद्यालयाुंना व्यावसातयक ऐवजी घरगुती दराने वीज तबलाची आकारणी करण्याची मागणी केली जाणे, वीज दरात सवलत 
देवून ग्राहकाुंना तदलासा देण्याची गरज, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

ऊजा 
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७५ नातिक तजल्यात, तवतवध सुंरतक्षत वन सुंवधशन के्षत्रात हरीण, काळतवट, मोर व अन्य वन्य प्राण्याुंच्या अनतधकृततरत्या तिकारीच्या घटनात वाढ होणे, जून व 
जुलै, २०१७ या मतहन्यात दोन वेगवेगळ्या घटनात हरण व काळतवटाुंची तिकार करताुंना तीन सुंितयताुंना ग्रामस्थाुंनी पकडून वन तवभागाच्या ताब्यात 
तदल्याचे उघडकीस येणे, नाुंदगाुंव तालुक्यातील जामदरी तिवारात हरणाची तिकार करण्यासाठी आलेल्या दोघा सुंितयताुंना स्थातनक ग्रामस्थाुंनी तद. ८ 
जुलै, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पकडणे, तर येवला तालुक्यातील राजापूर वन हद्दीतील कोळम येथे तद.१० जुन, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ममदापूर 
वन के्षत्रात तदवसाढवळ्या बुंदकुीच्या सहाय्याने नरकाळवीटाची तिकार केल्याचा प्रकार घडणे, नरकाळवीटला पोटात बुंदकूीची गोळी लागल्याने जागीच 
गतप्राण होणे, तिकारीला प्रततबुंध करणाऱ्या स्थातनक मेंढपाळ तरुणाुंवर तिकाऱ्याुंनी बुंदकु रोखणे व पाचपैकी चौघाुंनी गाडीतून पलायन करणे, तरी मोठ्या 
तिताफीने जीव धोक्यात घालून एकास स्थातनक तरुणाुंनी पकडून ताब्यात घेणे, नातिक तजल्यात सुंरतक्षत वन सुंवधशन के्षत्रात वन्य प्राण्याुंचे तिकारीच्या 
घटना वाढूनही वनतवभागाचे त्याकडे दलुशक्ष होणे, तजल्यात वनसुंवधशत के्षत्रात हतरण, काळवीट, मोर व तत्सम वन्य प्राण्याुंची सुंख्या मोठी असणे, मोठे 
माळरान असल्याने वन्य प्राण्याुंनी पाणी तपण्यासाठी येणे, रात्री-अपरात्री या प्राण्याुंची तिकार होणे, तिकारीसाठी सचश लाईट, बुंदकुीचा वापर तिकाऱ्याुंकडून 
होणे, या पाश्वशभुमीवर वनतवभाग व पोतलसाुंनी रात्रीची गस्त वाढवावी, अिी मागणी वन्य पे्रमींकडून केली जाणे, खात्याचा वचक नसल्यानेच तिकारीच्या 
प्रमाणात वाढ होणे, िासनाने याप्रकरणी गाुंभीयशपुवशक लक्ष देऊन वन्य जीवाुंचे सुंरक्षण करण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची 
कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

वने 

७६ सटाणा (तज.नातिक) तालुक्यात डाळींब तपकावर तेल्या रोगाने थैमान घातल्याचे तदनाुंक ५ जुलै, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, हजारो हेक्टर 
वरील डाळींब बागा या रोगाच्या प्रादभुावामुळे नष्ट्ट होण्याची बागायतदार िेतकऱ्यात तभती व्यक्त केली जाणे, तयार तपकाुंवर तेल्या रोगाचे आक्रमण 
झाल्याने होणाऱ्या हानीचे प्रमाण खुपच मोठे असल्याची िक्यता िेतकऱ्याुंनी व्यक्त करणे, तेल्या रोगाच्या या थैमानामुळे बागायतदार िेतकऱ्याुंमध्ये 
नैराश्याचे वातावरण पसरणे, कोणत्याही िेत मालाला भाव तमळत नसताुंना हमीभाव देणारे व्यापारी तपक म्हणून अनेक िेतकऱ्याुंनी डाळींबाची नव्याने 
लागवड केलेली असणे, तेल्या रोगाला तात्काळ अटकाव करण्याकतरता प्रततबुंधक और्षधासह सत्वर उपाययोजना करण्याची मागणी होणे, तेल्या रोगाच्या 
प्रादभुावाचा प्रसार डाळींबाबरोबरच िेवगा, पपई, आुंबा आतद तपकाुंवरही होऊ लागल्याने िेतकऱ्यात चचतेचे वातावरण तनमाण होणे, िासनाने तातडीने 
दखल घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही, उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया. 

कृषी 

७७ मौजे आुंतबवली ता.अुंधेरी येथील सव्हे नुं.१४२ अ नभूक्र. ८३३ पै. मालती वसुंत हाटे रस्ट याुंना नाममात्र १ रुपया वार्मर्षक भुईभाडे आकारुन िासनामाफश त 
तदलेली असणे, सदर सुंस्था चालकाुंनी मूळ एक अतधक अतततरक्त चार असे एकूण पाच चटई के्षत्र तनदेिाुंक वापरुन रुग्णालयाचे इमारतीचे बाुंधकाम 
केलेले असणे, सदर सुंस्थेस अणर्मजत रक्कम  १७४.८७ कोटी रुपये भरण्यास तजल्हातधकारी मुुंबई उपनगर याुंनी आदेि पारीत केलेले असणे, सदर 
अणर्मजत रक्कम वसूल करण्यास िासनाकडून तदरुंगाई केली जात असणे,सदर रुग्णालयाचे बाुंधकाम करताना महानगरपातलकेने मुंजूर केलेल्या नकािा 
व्यतततरक्त मोठ्या प्रमाणात अनतधकृत बाुंधकाम केलेले असणे,  यामुळे नागरीकाुंमध्ये तीव्र असुंतोर्ष मात्र त्याकडे िासनाचे झालेले अक्षम्य दलुशक्ष, याबाबत 
िासनाने करावयाची कारवाई व प्रतततक्रया. 

नगर ववकास 

७८ कोट्यावधी रुपये घेऊन वतरष्ट्ठ पोलीस अतधकाऱ्याुंच्या बदल्या करुन देणाऱ्या रॅकेटचा मुुंबईच्या स्थातनक गुन्हे िाखेने माहे जून, २०१७ मध्ये पदाफाि 
करणे,  सोलापूरचे पोलीस उपायुक्त नामदेव चव्हाण याुंच्या तक्रारीवरुन स्थातनक गुन्हे िाखेच्या अतधकाऱ्याुंनी मुुंबईच्या हॉटेल सहारा स्टार येथे धाड 
टाकल्यानुंतर या रॅकेटचा पदा फाि होणे,  या धाडीत रॅकेटमध्ये समावेि असलेल्याुंना अटक होणे,  त्याुंच्याकडून कोट्यावधी रुपयाुंची रक्कम, महत्वाच्या 

गहृ 
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नोंदी सापडून येणे,  या टोळीने आत्तापयंत अनेक पोलीस अतधकाऱ्याुंच्या बदल्याुंमध्ये हस्तके्षप करुन पैिाच्या बदल्यात तनयमबाय बदल्या केलेल्या 
असणे,  सदर रॅकेटमध्ये पोलीस आयुक्त कायालय, पोलीस महासुंचालक कायालय, मुंत्रालयातील वतरष्ट्ठ अतधकाऱ्याुंचा समावेि असणे,  या टोळीचा 
प्रमुख तवद्यासागर तहरमुखे हा गृहराज्यमुंत्रयाुंच्या कायालयात एक वर्षापासून कायशरत असणे,  त्याच्याकडे अनेक महत्वाच्या नोंदी असणे,  या रॅकेटमध्ये 
आयुक्त, महासुंचालक व मुंत्रालयातील उच्च पदस्थ अतधकाऱ्याुंचा समावेि असल्याने पोलीसाुंवर या प्रकरणाचा तपास करताुंना दबाव असणे,  या 
दबावापोटी सदर प्रकरणी योग्य चौकिी होण्याची िक्यता नसणे,  त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास मा. उच्च न्यायालयाच्या तवद्यमान न्यायमुती चकवा तनवृत्त 
न्यायमुतींच्या अध्यक्षतेखाली तविेर्ष पथक स्थापन करुन करण्याची आवश्यकता, यासुंदभात िासनाची भूतमका व करावयाची कायशवाही. 

७९ वाुंदे्र (पूवश ) येथील िासकीय वसाहतीची झालेली दयनीय अवस्था, िासकीय वसाहतीमध्ये एकूण ३७० इमारती असून त्याुंचे सरासरी आयुशमान ४५ ते ५० 
वर्षाचे असणे, या िासकीय वसाहतीमधील ३७० पैकी ३६ इमारतीचे पुनशबाुंधणीचे काम सन २०१४-१५ या अथशसुंकल्पात समातवष्ट्ट असून त्याची अुंदातजत 
चकमत रु १००.८४ कोटी इतकी असून तसेच उवशतरत ३३४ इमारतींची अुंतगशत व बाहय सुंरचनात्मक व नुतनीकरणाच्या दृच्ष्ट्टने कामे हाती घेण्यात येणार 
असून त्याकतरता सन २०१३-१४ या तवत्तीय वर्षात रु ३४.०४ कोटीची कामे करण्यात आल्याचे माहे माहे माचश - एतप्रल,२०१७ मध्ये तवधानपतरर्षदेत 
उपच्स्थत केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताुंना मा.सावशजतनक बाुंधकाम मुंत्री महोंदयानी तदलेल्या लेखी उत्तरावरुन स्पष्ट्ट होणे, परुंतु प्रत्यक्षात २५ 
इमारतींचेही कामे सुरु असून अत्युंत तधम्म्यागतीने सुरु असणे, तर काही इमारतीची कामे अधशवट अवस्थेत असणे,  मा.सावशजतनक बाुंधकाम मुंत्रयाुंनी 
प्रत् यक्षात सदर वसाहतीची पाहणी करुनही अदयापी कोणतीच ठोस कायशवाही झालेली नसणे, ठेकेदाराुंना वेळेत देयके तमळत नसल्याने इमारतीच्या उवशतरत 
कामाुंकतरता सातहत्य आणण्यास होत असलेला तवलुंब,.वसाहतीची दयनीय अवस्था असतानाही इमारतीच्या दरुुस्तीकडे सबुंतधत अतधका-याुंकडून 
जाणीवपूवशक दलुशक्ष होणे,  वसाहतीतील इमारतीचे टप्प्याने दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात येत असणे, दरवर्षी हीच प्रतक्रया िासनाकडून होत असल्याने 
िासतकय कमशचा-याुंमध्ये पसरलेले नाराजी वातावरण, उक्त इमारती अततिय दयनीय अवस्था झालेली असल्यामुळे त्या पाडून इमारतीच्या पुनशबाुंधणीचे 
काम हाती घेण्याची तनताुंत आवश्यकता,याकडे िासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, पतरणामी िासकीय कमशचा-याुंमध्ये पसरलेले असुंतोर्षाचे व सुंतापाचे 
वातावरण, याबाबत िासनाने गाुंभीयाने लक्ष घालून युध्दपातळीवर तनणशय घेण्याची तनताुंत आवश्यकता, याबाबत िासनाची प्रतततक्रया व भूतमका. 

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम) 

८० राज्यातील कतनष्ट्ठ महातवद्यालयीन पातळीवर स्वतुंत्र प्रिासन नसल्याने अनेक िैक्षतणक अडचणी व गैरसोयींचा कतनष्ट्ठ महातवद्यालय व तवद्यार्थ्यांना 
सामना करावा लागणे, िासनाकडून सतमतीची स्थापना केली जाणे, यासाठी अभ्यास गटाची तिफारस असून देखील या तवभागाच्या स्थापनेकडे िासनाचे 
दलुशक्ष होणे, स्वतुंत्र तवभागाच्या स्थापनेच्या मागणीसाठी कतनष्ट्ठ महातवद्यालयीन तिक्षकाुंच्या सुंघटनाुंकडून गेल्या ३१ वर्षापासून लढा सुरु असणे, िासनाने 
वतरष्ट्ठ महातवद्यालयास सुंलग्न कतनष्ट्ठ महातवद्यालयाुंना माध्यतमक िाळा सुंतहता लागू करणे, मात्र स्वतुंत्र तवभागाचा प्रश्न प्रलुंतबतच असणे, स्वतुंत्र 
तवभागाची स्थापना व कतनष्ट्ठ महातवद्यालयीन तिक्षक-तिक्षकेतराुंच्या अन्य मागण्याुंप्रश्नी सत्वर तनणशय व्हावा, अिी मागणी असणे,  राज्यात २ मे, २०१२ 
नुंतर कतनष्ट्ठ महातवद्यालयात तिक्षक भरतीवर िासनाने बुंदी घातलेली असणे, तरी गत साडेचार वर्षात कतनष्ट्ठ महातवद्यालयात, सेवातनवृत्ती, अकाली 
तनधन, स्वेच्िातनवृत्ती इत्यादी तवतवध कारणाुंनी मोठ्या सुंख्येने तिक्षकाुंची पदे तरक्त असणे, या तरक्त पदाुंवर तिक्षक भरतीसुंबुंधी िासन स्तरावरून 
धोरणात्मक तनणशय होत नाही, तोपयंत तवद्यार्थ्यांचे िैक्षतणक तहत तवचारात घेता, कतनष्ट्ठ महातवद्यालयातील तरक्त पदाुंवर तातसका तत्वाुंवर तिक्षकाुंची 
तनयुक्ती करणे व त्याुंना वेतन मानधन मुंजुर करणेबाबत सुंबुंतधत कतनष्ट्ठ महातवद्यालय व तिक्षक सुंघटनाुंकडून मागणी करण्याुंत येणे तसेच कें द्राप्रमाणे 
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ऑनलाईन सुंचमान्यतेतील तु्रटी दरु कराव्यात, सन २००३ ते सन २०१० च्या सवश वाढीव पदाुंना वेतन सुरु करावे, 

िालेय विक्षण 
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वैद्यकीय खचासाठी ‘कॅिलेस’ पध्दत सुरु करावी, चार वेळा मुल्याुंकन करूनही ज्या कतनष्ट्ठ महातवद्यालयाुंना अनुदान तमळालेले नाही, त्याुंना त्वरीत 
अनुदान द्यावे, मातहती तुंत्रज्ञान तवर्षय अनुदानात समातवष्ट्ट करावा, या व गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलुंतबत कतनष्ट्ठ महातवद्यालयीन तिक्षकाुंच्या तवतवध 
मागण्याुंसाठी तिक्षकाुंनी वेळोवेळी आुंदोलन करणे, गेल्या वर्षीही मुुंबई आझाद मैदान येथे यामागण्याुंसाठी आुंदोलन केले जाणे, तरी, तनणशय न होणे, 
िासनाने कतनष्ट्ठ महातवद्यालयीन तिक्षकाुंच्या मागण्याुंप्रश्नी तात्काळ कायशवाही करून तनणशय घेण्याची आवश्यकता, िासनाचे प्रतदघश काळ याकडे झालेले 
दलुशक्ष, त्यामुळे तिक्षकाुंत असलेले नाराजीचे वातावरण, याबाबत िासनाने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

८१ मालेगाुंव (तज.नातिक) येथे िहरातील स्टेट बँक चौकात तदनाुंक २० जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पोतलसाुंच्या तविेर्ष पथकाने चलनातून बाद झालेल्या 
पाचिे रुपयाच्या ८३ लाख रूपयाुंच्या जुन्या नोटा जप्त करणे, याप्रकरणी सहा सुंितयताुंना ताब्यात घेतले जाणे, ठरातवक टक्केवारी घेऊन नोटा बदलून 
देणारी टोळी कायशरत असल्याचा पोतलसाुंनी सुंिय व्यक्त करणे, याएकूण प्रकरणी सखोल चौकिीची जनतेकडून मागणी केली जाणे, नागतरकाुंकडील 
जुन्या नोटा बदलून देण्याची तवहीत कायदेतिर मुदत सुंपुष्ट्टात येऊनही तठकतठकाणी मोठ्या रकमेच्या चलनातून बाद झालेल्या जुन्या नोटा तमळून येणे, 
त्यामुळे नेमक्या या नोटा कुठून येतात व त्याुंचा तवतनयोग किा पध्दतीने होतो, या टोळीचे काय मनसुबे आहेत, याबद्दल जनतेत आश्चयश व्यक्त केले जाणे 
राज्यात देखील तठकतठकाणी अिाच पध्दतीने चलनातून बाद झालेल्या नोटा तमळून येणे, िासनाने एकूणच याप्रकाराचा िडा लावावा, अिी मागणी 
करण्याुंत येणे , याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कारवाई व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

८२ मुुंबईतील सायन - पनवेल महामागाच्या देखभाल दरुुस्तीच्या कामाची जबाबदारी सायन-पनवेल टोल्वेस या कुं पनीकडे असताुंनाही सदर कुं पनीने दरुुस्तीचे 
काम योग्य न केल्याने या महामागावर झालेल्या एका अपघातात दोघाुंचा मृत्यु होण्याची घटना माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या सुमारास घडणे,  सदर 
महामागावरील टोलमधून लहान वाहनाुंना सुट तदल्याने िासनाने कुं पनीला १०३ कोटी रुपयाुंची नुकसान भरपाई, तवलुंबापोटी तवलुंब िुल्क देत असताुंनाही 
कुं पनीने देखभाल दरुुस्तीचे काम योग्य पध्दतीने न करणे,  त्यामुळे िासनाने स्वतुंत्र तनतवदा काढून रस्त्याच्या देखभालीसाठी मागील ३ वर्षात ६ कोटी व या 
वर्षी पुन्हा ३ कोटी रुपयाुंचा खचश करणे,  जबाबदारी असलेल्या कुं पनीने दरुुस्तीचे काम योग्य न केल्याने होणारे अपघात व त्यातून होणारे नागरीकाुंचे होणारे 
मृत्यु,  या मृत्युस जबाबदार धरुन कुं पनीच्या सुंचालकाुंतवरुध्द कारवाई करण्याची आवश्यकता,  सदर रस्त्यावरील अवजड वाहनाुंची तविेर्ष पथक व 
तुंत्रज्ञानाव्दारे मोजणी करुन कुं पनीस देण्यात येत असलेल्या भरपाईचा फेर आढावा घेण्याची, सदर रस्त्यावर मागील ३ वर्षात देखभाल दरुुस्तीसाठी झालेल्या 
खचाची कुं पनीच्या नुकसान भरपाईतून वसूली करण्याची लोकप्रतततनधींनी केलेली मागणी, देखभाल दरुुस्तीस हलगजीपणा केल्यामुळे कराराचा भुंग होत 
असल्याने कुं पनीचा करार रद्द करण्याची आवश्यकता,  कुं पनीच्या धोरणामुळे िासनाचे होणारे नुकसान व जनतेची होणारी तजतवत व तवत्त हाणी 
टाळण्यासाठी कुं पनीवर तात्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता,  याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना. 

साववजवनक 
बाांधकाम 

(साववजवनक 
उपक्रम) 

८३ मैते्रय कुं पनी पाठोपाठ मैते्रय सुवणशतसध्दी कुं पनीनेही नातिक तजल्यात अनेक गुुंतवणुकदाराुंची कोट्यावधीची फसवणुक केल्याचे तदनाुंक : ७ जुलै, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास तनदिशनास येणे, गुुंतवणुकीची मुदत सुंपूनही पैसे तमळत नसल्याने गुुंतवणुकदाराुंनी नातिक पोतलस आयुक्तालयात धाव घेऊन 
कारवाईसाठी आुंदोलन करणे, मैते्रय सुवणशतसध्दी कुं पनीने नातिक महानगरासह, मालेगाुंव, कळवण, देवळा, सटाणा, इगतपुरी व नातिक तजल्यात 
तठकतठकाणी कायालये सुरु करणे, मैते्रय कुं पनीचे कायालय होते, त्याचतठकाणी मैते्रय सुवणशतसध्दी या नावाने नातिक रोड येथे सदरील कुं पनीने कामकाज 
सुरु केल्याचे तनदिशनास येणे, सुंबुंतधताुंनी तजल्यात दलाल-एजुंटाच्या माध्यमातुन गुुंतवणुकदाराुंना गुुंतवलेली रक्कम व व्याजाच्या रकमेच्या मोबदल्यात 
सोने देण्याचे आतमर्ष दाखतवणे, गतवर्षी मैते्रय कुं पनीतवरुध्द पोतलस कारवाई होणे, तरीही ‘‘मैते्रय सुवणशतसध्दी’’ या नाम साधम्यश असलेल्या कुं पनीने तवतवध 

गहृ 
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तठकाणी गुुंतवणुकदाराुंची फसवणुक करणे, फक्त सटाणा (तज.नातिक) तालुक्यातील ५९४ ठेवीदाराुंची ३ कोटी रुपयाुंची सन २०१३ ते २०१६ या 
कालावधीत फसवणुक झाल्याची तक्रार सटाणा पोतलसात केली जाणे, या कुं पनीच्या गुन्याची व्याप्ती महाराष्ट्रात इतरत्र असल्याची मातहती उजेडात येणे, 
तरी कुं पनीचे अतधकारी व कमशचाऱ्याुंनी गुुंतवणूकीतील पैिासह पोबारा केल्याचे उघडकीस येणे, तवतवध गुुंतवणुकीतुन चाुंगला मोबदला तमळेल, या अपेके्षने 
गरीब, कष्ट्टकरी नोकरदाराुंनी ठेवीच्या माध्यमातून गुुंतवणुक करणे, मात्र मुदत सुंपल्यानुंतर ठेवीदाराुंना कुं पनीच्या कायालयाकडे सुंपकश  साधला असता ते 
बुंद झाल्याचे लक्षात येणे, आकर्षशक परताव्याचे आतमर्ष दाखवून भाबड्या गोरगरीब, सवशसामान्याुंची फसवणुक करणाऱ्या गुुंतवणुक कुं पन्याुंचे नातिक 
तजल्यात पेव फुटलेले असताुंनाही पोतलस प्रिासनाकडून या फसव्या कुं पन्याुंतवरुध्द वेळीच कारवाई न होणे, त्यामुळे जनतेची कोट्यावधीची फसवणुक 
होणे, जनतेत यामुळे प्रचुंड सुंताप व नाराजीचे वातावरण असणे, पोतलसाुंनी तात्काळ मैते्रय सुवणशतसध्दीच्या गुन्हेगाराुंचा िोध घेऊन त्याुंचेतवरुध्द कारवाई 
करण्याची मागणी केली जाणे, तरी अद्याप कुठलीही कारवाई न होणे, याबाबत िासनाने तातडीने  कायशवाही करण्याची आवश्यकता व िासनाची प्रतततक्रया. 

८४ मुुंबई - पुण्यानुंतर नातिक महानगराचे औद्योतगक, व्यावसातयक, कृतर्ष, अथश, िैक्षतणक व तत्सम के्षत्रातील वाढते महत्व तवचारात घेता सुवणश तत्रकोणातील 
महत्वाचे व झपाट्याने तवकतसत झालेले व होत असलेले महानगराचे तठकाण म्हणून नातिक येथून प्रवािी तवमान वाहतुक सेवा लवकरात लवकर सुरू 
होण्याची आवश्यकता असणे, तरी मागील अनेक वर्षापासून नातिककर तवमान सेवेच्या प्रततके्षत असणे, नातिक-ओझर येतथल तवमानतळावर 
अतियाखुंडातील सवात मोठी असलेली धावपट्टी, सवश सोयीसुतवधाुंनी युक्त असलेले पॅसेंजर टर्ममनल, व प्रिस्त इमारत तयार असून देखील यातवमान 
तळावरून एक सुध्दा प्रवािी तवमानसेवा सुरु नसणे, तवमान सेवा सुरु करण्यासाठी एच.ए.एल.कडे सवश ताुंतत्रक मान्यता असणे, तवमानतळासाठी लागणऱ्या 
सवश सोयीसुतवधा उपलब्ध असूनही नातिक येथून प्रवािी तवमान वाहतुक सेवा सुरु होत नसल्यामुळे नातिककराची मोठी गैरसोय होणे, त्याुंच्यात तीव्र 
नाराजी असणे, नातिक ओझर येथून तवमान सेवा सुरु झाल्यास नातिकसह अहमदनगर, जळगाुंव, धुळे व नुंदरुबार तजल्यास होणारा फायदा तसेच मुुंबई 
तवमानतळाचा पातकंग समस्येचा कमी होणारा ताण व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी आर्मथक बचत, इत्यादी बाबी तवचारात घेता, नातिक येथून प्रवािी 
तवमान वाहतुक सेवा सत्वर सुरु करण्याची गरज - आवश्यकता, याबाबत िासनाने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

इंर कोणत्याही 
मांत्रयाांना 

ववववक्षंपणे नेमनू 
न वदलेले ववषय 

८५ माहे मे २०१७ मध्ये मेळघाटातील सुंरतक्षत वने आतण अततसुंरतक्षत व्याघ्र प्रकल्पाच्या दोन हजार पाचिे हेक्टर जुंगलामध्ये वणवा भडकल्याने जुंगल बेतचराख 
झाले असणे, मेळघाटचे जुंगल वन आतण व्याघ्र अिा दोन भागात असून पूवश आतण पच्श्चम मेळघाट वनतवभाग सुंरतक्षत तर तसपना , गुगामल आतण अकोट 
वन्यजीव तवभागाचे जुंगल अततसुंरतक्षत असणे, आग तवझवण्यासाठी बीटतनहाय वनमजूर नेमले असले तरी आतदवासींकडून तवतवध कारणाुंसाठी आगी 
लावण्यात येत असल्याची बाब पुढे आली असणे, तद.१५ फेिुवारी ते तद.१२ एतप्रल या दोन मतहन्यात तसपना वन्यजीव तवभागातील ८६९ हेक्टर तर गुगामल 
वन्यजीव तवभागाचे ६५० हेक्टर जुंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले असणे,प्रादेतिक वनतवभागाच्या पूवश मेळघाट वनतवभागाचे ६८८.४४ हेक्टर आतण 
पच्श्चम मेळघाट वनतवभागाचे सवात कमी २३० हेक्टर जुंगल जळाल्याची नोंद असणे, ६० तदवसाुंत एकूण २५०० हेक्टर जुंगलाची राखराुंगोळी झाली 
असणे, दोन मतहन्यापासून मेळघाटच्या जुंगलात दररोज कुठे ना कुठे आगी लागत असल्याने सरपटणा-या  प्राण्याुंसह ससे , रानडुक्कर , हरीण , साुंबर 
आदी वन्यप्राणी व वन्यपिु होरपळले असणे, यावर िासनाने केलेली वा करण्यात येत असलेली उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया .  

वने 

८६ देिभरात पोतलओ तनमुलशनासाठी सातत्याने मोतहम राबतवण्यात येणे, अत्युंत सुक्ष्म मोतहम राबतवल्याने देिभरात पोतलओचे तनमुलशन झाल्याचे तदसून येणे, 
त्याची जागततकस्तरावर नोंदही घेतली जाणे, तरी, मालेगाुंव (तज.नातिक) िहरात मात्र, पोतलओ तवरोधातील लढाई अद्याप पुणशपणे न सुंपणे, चुकीचे समज 
व प्रथामुळे िहरातील पुवश भागातील अनेक कुटूुंबाकडून बालकाुंना पोतलओ डोस देण्यास नकार तदला जाणे, याचा पतरणाम पल्स पोतलओ मोतहमेवर होणे, 

साववजवनक 
आरोग् य व कट ुंटांब 

कल् याण 
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यामुळेच तदनाुंक : २ जुलै, २०१७ रोजी मालेगाुंव महानगरपातलकेच्यावतीने राबतवण्यात आलेल्या तविेर्ष पल्स पोतलओ मोतहमेत मोठा तनरूत्साह तदसून 
येणे, पतरणामी, तदनाुंक : २ जुलै, २०१७ रोजीच्या तविेर्ष अतभयानात केवळ ४१ टक्के बालकाुंना पोतलओ डोस देण्यास आरोग्य युंत्रणेला यि येणे, या 
तविेर्ष मोतहमेत १ लाख २५ हजार ७२५ बालकाुंना पोतलओ डोस तमळणे अपेतक्षत असताुंना, प्रत्यक्षात मात्र, ५२ हजार ५६८ बालकाुंपयंतच हे डोस पोहचणे, 
त्यामुळे आरोग्य युंत्रणेसमोर पोतलओ तनमुलशनाचे आव्हान उभे राहणे, यामोतहमेत मालेगाुंव (तज.नातिक) िहर तपिाडीवर गेल्याचे स्पष्ट्ट होणे, पोतलओ 
तनमुलशनाुंतगशत पोतलओ लसीकरणाच्या तविेर्ष मोतहमेसाठी मोठ्या प्रमाणावर तनयोजन करूनही मोतहमेचे उतद्दष्ट्ट तनम्म्यापेक्षा कमी असणे, पोतलओ 
लसीकरणाबाबत मालेगाुंवातील जनतेत असलेले गैरसमज दरु करण्याच्या अनुर्षुंगाने तविेर्ष प्रयत्नाुंची आवश्यकता, सामातजक स्तरावरून त्यासाठी केली 
जाणारी आग्रही मागणी, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

८७ सातवत्रीबाई फुले पुणे तवद्यापीठाच्या एसवायबीएच्या प्रश्नपतत्रकेत मराठी भारे्षचे पाणीपत झाल्याचे प्रश्नपतत्रकेत तदसून आले असणे, मराठी भार्षा ही वळवावी 
तिी वळते असे म्हटले जात असले तरी ततचा ठेका घेऊन ठेवलेल्या तवद्यापीठाच्या प्रश्नपतत्रकेतच अक्षम्य अिा चुका होणार असतील तर मराठीजनाुंनी 
कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचे असा सवाल उपच्स्थत होत असणे, प्रश्नपतत्रकेत अक्षम्य चुका असून सोपे व प्रचतलत िब्द देखील अिुद्ध असणे, अत्युंत सोपे 
आतण प्रचतलत िब्द चुकल्याचे तनदिशनास येणे, पातनपत ऐवजी 'पाणीपत' पानतावणे ऐवजी पानतापणे असे बरेचसे िब्द चुकीचे वापरण्यात आले असणे, 
सातवत्रीबाई फुले पुणे तवद्यापीठाच्या तवतवध तवर्षयाुंच्या लेखी परीक्षा  सध्या घेतल्या जात असणे, एस.वाय बी.ए ची मराठी तवर्षयाची प्रश्नपतत्रका पातहली 
असता मराठी भारे्षचे 'पातनपत' झाल्याचे तदसून आले असणे, साराुंि लेखनाच्या उताऱ्यात मन:पूवशक ऐवजी 'मन:पून',अफाट ऐवजी 'अकाट' पातनपतऐवजी 
'पाणीपत', पानतावणे ऐवजी 'पानतापणे', दरूदृष्ट्टीऐवजी 'दरुदृष्ट्ट्या', नैराश्यऐवजी 'नेराश्य' व्यवहारऐवजी 'व्यावाहार' अिा 'नवीन' िब्दाुंची मेजवानी 
तवद्यापीठाच्या मराठी तवभागाने तवद्यार्थ्यांना तदली असणे, यातिवाय आवश्यक तेथे तवरामतचन्हाुंचा वापर प्रश्नपतत्रकेत करण्यात आला  नसल्याचेही तदसून 
आले असणे, याच तवर्षयाच्या बतहगशत तवद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या दसुऱ्या प्रश्नपतत्रकेतही अिाच काही चुका झाल्याचे तदसून आले असणे, वीसऐवजी 
'बीस',न्यूयॉकश ऐवजी 'न्यूयाकश ' अिा चुका झाल्या असणे,तवद्यापीठाुंमध्ये तज्ञ व्यक्ती असूनही प्रश्नपतत्रकेत चूक झाल्यामुळे तवद्याथी व पालकाुंमध्ये सुंभ्रम व 
तचडीची भावना तनमाण झाली असणे, सदर गुंभीर प्रकरणी जबाबदारी तनच्श्चत करुन कायशवाही करण्यासाठी िासनाची प्रतततक्रया . 

उच् च व ांं् 
विक्षण 

८८ बाुंधकाम व घरेलू कामगाराुंची नोंदणी करून त्याुंना कल्याणकारी योजनाुंचा लाभ देण्यासाठी सवश तजल्याुंसाठी स्वतुंत्र मनुष्ट्यबळाची नेमणुक करून 
तजल्हास्तरावर कायालये तनमाण करण्यासाठी लोकप्रतततनधींनी िासनाकडे मागणी केलेली असणे, मात्र दसुरीकडे बाुंधकाम कामगार कल्याण मुंडळाकडे 
४००० कोटींहून अतधक  रुपयाुंचा तनधी तनयोजनाच्या अभावामुळे पडून असल्याचे तनदिशनास येणे, घरेलु कामगाराुंच्या अनेक मागण्याुंसाठी मुुंबईतील 
घरेलु कामगार मतहलाुंनी आपल्या प्रलुंतबत मागण्याुंकरीता तदनाुंक १६ जून, २०१७ रोजी जागततक घरेलु कामगार तदनातनतमत्त मुक मोचा काढणे, तसेच 
दतहसर तवभागात केतकीपाडा, रावळपाडा, दामुनगर, भीमनगर, यातठकाणी घरकाम करणा-या मतहलाुंची सुंख्या मोठया प्रमाणात असणे, राज्यात सुमारे 
वीस लाख बाुंधकाम कामगार असूनही िासनामाफश त त्यातील केवळ तीन लाख पन्नास हजार  कामगाराुंचीच नोंदणी पुणश झालेली  असणे,नोंदी असलेल्या 
कामगाराुंच्या पाच टक्क्याुंपेक्षाही कमी लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ तमळालेला असणे,कामगाराुंची नोंदणी करण्यासाठी व त्याुंना कल्याणकारी योजनाुंचा 
लाभ देण्यासाठी सवश तजल्याुंसाठी स्वतुंत्र मनुष्ट्यबळाची नेमणुक करून तजल्हास्तर कायालये तनमाण करण्याची आवश्यकता,बाुंधकाम कामगाराुंच्या 
कल्याणाबाबत राज्य िासन उदातसन असल्याचे तदसुन येत असल्यामुळे राज्यातील असुंघतटत के्षत्रातील कामगाराुंमध्ये तनमाण झालेला प्रचुंड 
असुंतोर्ष,त्यामुळे िासनाने बाुंधकाम कामगार कल्याण मुंडळाकडील योजनाुंची प्रभावीपणे अुंमलबजावणी करण्याची गरज असणे, तसेच उपलब्ध 

कामगार 
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तनधीमधून कामगाराुंच्या पाल्याुंसाठी िैक्षतणक सुतवधा,वैद्यकीय मदत,कामगाराुंचे कौिल्य तवकतसत करण्यासाठी तवभागीयस्तरावर  कौिल्य 
तवकास  अॅकेडमी,तनवास व्यवस्था,बोनस व तनवृत्तीवेतन इ.नवीन कल्याणकारी योजना राबतवण्यासाठी तातडीने कायशवाही करण्याची आवश्यकता, यावर 
िासनाने केलेली वा करण्यात येत असलेली उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया. 

८९ जैतापूर प्रकल्प हद्दपार होणारच अिी राज्याच्या पयावरण मुंत्रयाुंनी भूतमका घेतलेली असल्याने सदर प्रकल्पाबाबत राज्य िासनाची भूतमका स्पष्ट्ट नसल्याने 
या प्रकल्पाच्या भतवतव्याबाबत प्रश्न तनमाण झालेला असणे , राज्याच्या नव्हे तर देिाच्या तवकासाला चालना देणाऱ्या अणुउजा प्रकल्पाबाबत राज्य 
सरकारमध्येच मतभेद असल्यामुळे या प्रकल्पाबाबत प्रश्नतचन्ह तनमाण झालेले असणे , अणुउजा तनर्ममती करून देिात उजा तनर्ममतीबाबत महाराष्ट्र राज्य 
हे तवकासाचे पाऊल टाकत असताुंना सरकारमधील घटकपक्षाच्या तवरोधामुळे या प्रकल्पाबाबत सुंभ्रम तनमाण होणे , वास्ततवक सदर प्रकल्पास कें द्र व 
राज्य सरकारची मुंजुरी असून हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी कें द्र िासन आग्रही असणे , जागततक पातळीवरील या महत्त्वाकाुंक्षी प्रकल्पासुंदभात िासनाच्या 
दटुप्पी भूतमकेमुळे जनतेमध्ये पसरलेली तीव्र सुंभ्रमाची भावना , त्यामुळे जैतापूर अणुउजा प्रकल्पाबाबत राज्य िासनाने नेमकी भूतमका स्पष्ट्ट करून 
प्रकल्पाला गती देण्याची आवश्यकता व  याबाबत िासनाची प्रतततक्रया. 

ऊजा 

९० जेनेतरक और्षधाुंची सक्ती रुग्णाुंच्या  जीवािी खेळणे ठरेल असे माहे मे २०१७ मध्ये काही तज्ञाुंनी तनदिशनास आणून तदल्यामुळे जेनेतरक और्षधाुंच्याबाबत 
नागतरकाुंमध्ये प्रचुंड सुंभ्रम तनमाण झालेला असणे,जेनेतरक और्षधाुंचा दजा वेळोवेळी तपासला गेला नाही तर ही और्षधे रुग्णाुंच्या जीवावर बेतणार 
असणे,सवश और्षधाुंची तपासणी करण्याची एफडीएची क्षमता नसणे, देिातील काही राज्याुंमध्ये लघुउद्योगात और्षधाुंची तनर्ममती होत असल्याने महाराष्ट्रात 
येणारी सवश और्षधे तपासून त्याुंचा दजा तनयुंत्रणात ठेवणे अिक्य असणे,अिावेळी जेनेतरक और्षधाुंच्या नावाने राज्यात नकली व तनष्ट्कृष्ट्ट दजाचे और्षधे 
तवतरीत होत असल्यामुळे रुग्णाुंच्या जीवाला तनमाण झालेला धोका, यावर िासनाने  तातडीने करावयाची उपाययोजना व िासनाची प्रतततक्रया.  

अन्न व औषध 
प्रिासन 

९१ महाराष्ट्रातील प्राणतहता , गोदावरी  व पैनगुंगा या नद्याुंवरील तुमडीहेटी , मेतडगट्टा आतण चनाखा–कोटा असे तीन बुंधारे बाुंधण्यासाठी महाराष्ट्र आतण 
तेलुंगणा याुंच्यात माहे ऑगष्ट्ट, २०१६ मध्ये सामुंजस्य करार झालेला असणे, महाराष्ट्र-तेलुंगाणा कराराने तनम्न पैनगुंगा प्रकल्पाबाबत प्रश्नतचन्ह तनमाण 
झालेले असणे, तनम्न पैनगुंगा धरणाचे  ८८ टक्के पाणी महाराष्ट्राला आतण १२ टक्के पाणी तेलुंगणाला तमळणार असणे, मात्र महाराष्ट्र तेलुंगणा सामुंजस्य 
करारामुळे तनम्न पैनगुंगाचे स्वप्न साकार होणे अिक्य असल्याची स्थातनक लोकप्रतततनधींची भावना असणे, गोदावरी पाणी तुंटा लवादानुसार प्रस्थावीत 
धरण स्थळापयंतचे पैनगुंगा नदीचे सुंपूणश पाणी महाराष्ट्र राज्याचे आुंतरराष्ट्रीय प्रकल्प बाुंधून वापरायचे असणे, त्यानुसार ११६४ दलघमी (४१ टी.एम.सी.) 
पाणी वापरावयास तमळणार असणे,त्या कतरता सध्या प्रस्थातवत केलेले धरणस्थळ भोगोतलक व अतभयाुंतत्रकी दृठ्या योग्य स्थळ असून केवळ २ तकमी 
लाुंबीचे धरण या तठकाणी बाुंधण्यामुळे उपरोक्त पाणी वापर िक्य होणार असणे, या आुंतरराष्ट्रीय बहुउदे्दिीय प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या यवतमाळ व चुंद्रपूर 
तसेच तेलगाुंना राज्याच्या आतदलाबाद तजल्यातील मागासवगीय व नक्षलग्रस्त के्षत्रास चसचनाचा लाभ होणार असणे, या करारानुंतर गडतचरोली तजल्यात 
तीव्र प्रतततक्रया उमटलेल्या असणे, राज्य िासनाने गडतचरोली तजल्याचे तहत लक्षात न घेता एकतफी तनणशय घेतल्याचा लोकप्रतततनधींचा आरोप असणे, 
महाराष्ट्र आतण तेलुंगणा या दोन राज्याुंमध्ये झालेल्या चसचन कराराला जलसुंपदा राज्यमुंत्री याुंनी आके्षप घेतला असणे, कृष्ट्णा खोऱ्यातील ८१ टीएमसी 
पाणी महाराष्ट्राने घेण्यावर आके्षप नोंदवत तेलुंगणा सरकारने यापूवीच मा.सवोच्च न्यायालयात यातचका दाखल केलेली असणे , जोपयंत हा आके्षप मागे 
घेतला जात नाही तोपयंत गोदावरी पाणीवाटप करार करू नये अिी मागणी राज्याचे जलसुंपदा राज्यमुंत्री याुंनी केलेली असणे, मात्र तरीही  महाराष्ट्र तेलुंगणा 
आुंतरराज्य मुंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तुमडीहेटी , मेतडगट्टा आतण चनाखा –कोटा बॅरेज या तीन बॅरेजचे काम सुरु करण्यासाठी दोन्ही राज्याुंमध्ये 
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सामुंजस्य करार करण्यात आले असणे, मा.मुख्यमुं-याुंनी करार करताुंना महाराष्ट्राच्या तहताच्या मुद्याुंकडे दलुशक्ष केल्यामुळे तेलुंगणाचे नाक दाबण्याची सुंधी 
गमावल्याची टीकाही जलसुंपदा राज्यमुंत्री याुंनी  केलेली असणे, त्यामुळे येथील स्थातनक नागतरकाुंमध्ये तनमाण झालेले प्रचुंड सुंतापाचे वातावरण, यावर 
िासनामाफश त तातडीने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

९२ तद १९ जून, २०१७ रोजी सुंतगता तवलास मोकळ रा. तसन्नर तज.नातिक या मतहलेची राहत्या घरात हत्या केल्याचे तनदिशनास आले असणे, स्व.सुंतगता तवलास 
मोकळ याुंचे भाऊ श्री जनादशन दत्तात्रय खुंडीझोड हे तसन्नर पोलीस स्टेिनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले असता पोतलसाुंनी आत्महत्येचा गुन्हा दाखल 
करण्याचा प्रयत्न केला असणे, सदर प्रकरणामध्ये पोतलसाुंनी खुनाचे पुरावे नष्ट्ट करुन आरोपींना मदत केल्याबाबत खुंडीझोड याुंची तक्रार असणे, मयत 
मतहलेचे तिक्षक पती  श्री.तवलास िुंकर मोकळ , श्री चुंद्रभागा िुंकर मोकळ (सासू) आतण श्री.रचवद्र वामन भालेराव (पतीचे मामा) या ततघाुंनी सुंगनमताने 
तीक्ष्ण हत्याराुंनी हा खून केल्याबाबत नातेवाईकाुंची तक्रार केलेली असणे,  सदर घटनेमुळे तसन्नर तालुक्यामध्ये मतहलाुंसाठी भीती तनमाण झालेली असणे, 
त्यामुळे आरोपींना कठोरात कठोर तिक्षा होणे आवश्यक असणे, मात्र तसन्नर पोतलसाुंकडून आरोपींना सहकायश केले जात असणे, त्यामुळे या सुंपूणश घटनेची 
सी. आय. डी. माफश त चौकिी करणेची मागणी असणे, यावर िासनामाफश त करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

९३ मुुंबई पातलकेने िहरातील ६१७ धोकादायक इमारतीची यादी जातहर करणे, यात कुला तवभागात सवातधक १११ इमारती असून यात खासगीसह महापातलका 
व राज्य िासनाच्या इमारतींचा समावेि असणे, पावसाळयापूवी धोकादायक इमारतींसह दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्याुंना बजावण्यात 
आलेल्या नोतटसा, खासगी इमारतीमधील रतहवािी इमारत तरकामी करण्यास तयार नसणे, धोकादायक इमारतीतील रतहवाश्याुंची पयायी व्यवस्था तात्काळ 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व याबाबत िासनाची प्रतततकया व भूतमका. 
 

नगर ववकास 

९४ नातिक सुंदभश सेवा रुग्णालयातील मूत्रचपड प्रत्यारोपण तवभाग कागदोपत्रीच चालू असणे,मुत्रचपड प्रत्यारोपणासाठी मान्यता तमळालेली असूनही यासाठी 
आवश्यक नेफ्रॉलॉतजस्ट, तुंत्रज्ञ, आवश्यक मनुष्ट्यबळ आतण युंत्रसामुग्रीची पूतशता झालेली नसणे,डायलीसीससाठी दरतदविी २० रुपयाुंची प्रतीक्षा यादी 
असणे, तीन सत्रात डायलीसीस करण्यासाठी रुग्णालयास १० डायलीसीस युंत्र व डायलीसीस खुच्यांची तसेच आवश्यक मनुष्ट्यबळाची तनकड 
असणे,देखभाल दरुुस्तीसाठी तनधीची तरतूद नसल्यामुळे रुग्णालयातील वातानुकीलीत युंत्रणा व तलफ्लट वर्षशभरापासून बुंद असल्यामुळे सदर रुग्णालय 
मृत्यूिय्येवर असणे, अमरावतीच्या सुंदभशसेवा रूग्णालयाप्रमाणे  नातिक सुंदभश सेवा रुग्णालयामध्ये प्लास्टीक सजशरी, न्युरोलॉजी आतण पेतडयातरकसह इ. 
तवकाराुंवरील तवभाग सुरु करण्यासाठी येथे दोन मजले वाढवून २०० बेडचा प्रस्ताव िासनाकडे प्रलुंतबत असणे, रुग्णालयातील युंत्रणा व देखभाल 
दरुुस्तीच्या समस्येबरोबरच मुंजुर आकृतीबुंधाप्रमाणे ३६७ पदाुंपैकी ९२ पदे तरक्त असल्यामुळे रुग्णाुंचे प्रचुंड हाल सुरु असणे, असाध्य व दधुशर आजाराुंच्या 
तनदान व उपचाराुंसाठी सवशसामान्याुंच्या दृष्ट्टीने सुंजीवनी ठरलेल्या नातिकच्या तवभागीय सुंदभशसेवा रुग्णालयात महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य वीमा 
योजनेअुंतगशत उपचारासाठी रुग्णाुंना तीन - तीन मतहन्याुंची प्रततक्षा करावी लागत असल्याचे तनदिशनास येणे, या रुग्णालयातील अतततविेर्षोपचार 
तज्ञ,वैद्यकीय अतधकारी, पतरचातरका इत्यादी िेकडो पदे तरक्त असणे, तसेच सुधातरत आकृतीबुंधाचा प्रस्ताव िासनस्तरावर प्रलुंतबत असणे, येथील कामाचा 
व्याप लक्षात घेता आकृतीबुंधाव्यतततरक्त अतततरक्त स्वरुपात वैद्यकीय व िुश्रुर्षा सुंवगातील पतरचातरकाुंची पदे नव्याने तनमाण करून सदर पदे भरण्याबाबत 
तवभागीय उपसुंचालकाुंनी िासनाकडे पाठतवलेला प्रस्ताव प्रलुंतबत असणे,वाढत्या रुग्णसुंख्येमुळे या रुग्णालयाचे २०० बेडमध्ये रुपाुंतर करण्याचा प्रस्ताव 
असणे, सदर तवभागीय सुंदभशसेवा रुग्णालयामध्ये िासकीय वैद्यकीय पदव्युत्तर महातवद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या लालतफतीत अडकलेला 
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असणे, त्यामुळे सवशसामान्य नागतरकाुंमध्ये तनमाण झालेले असुंतोर्षाचे वातावरण व तचडीची भावना, याबाबत िासनामाफश त तातडीने करावयाची कायशवाही 
व िासनाची प्रतततक्रया. 

९५ राज्यातील तवमुक्त जाती , भटक्या जमाती व इतर मागासवगातील अतभयाुंतत्रकीसह तुंत्रतिक्षण सुंचालनालयाच्या अखत्यारीतील महातवद्यालयाुंमध्ये 
तिकणाऱ्या सुमारे सव्वा दोन लाख तवद्यार्थ्यांना िासनाकडून दरवर्षी िैक्षतणक िुल्क प्रततपूती देणे आवश्यक असणे, मात्र सदर तिष्ट्यवृत्ती /िैक्षतणक िुल्क 
प्रतीपुतीच्या अुंमलबजावणीत वर्षानुवरे्ष तदरुंगाई केली जात असणे, पुरेिा अनुदानामुळे अतभयाुंतत्रकी महातवद्यालयातील तवद्यार्थ्यांचे सन २०१५-१६ चे 
अुंितः आतण सन २०१६-१७ चे सुंपूणश िुल्क अद्याप प्रलुंतबत असणे, तवद्यार्थ्यांचे िैक्षतणक िुल्क प्रततपूती प्रलुंतबत असल्यामुळे अतभयाुंतत्रकी तिक्षणाचा 
दजा घसरला जाणे, िासनाकडून अथशसुंकल्पामध्ये िैक्षतणक िुल्क प्रततपूतीसाठी पुरेिी तरतूद केली जात नसणे,तसेच तरतूद केलेल्या तनधीचा सुद्धा 
युंत्रणाुंच्या तदरुंगाईमुळे तवतनयोग न केला जाणे, सदर योजनेतील तदरुंगाईबाबत िासनाने सखोल चौकिी करुन सुंबतधताुंवर जबाबदारी तनच्श्चत करण्याची 
आवश्यकता असणे, प्रलुंतबत िुल्काुंमुळे तवद्याथी व पालकाुंमध्ये असुंतोर्षाचे वातावरण तनमाण झालेले असणे, यावर िासनाने तातडीने कायशवाही 
करण्याची आवश्यकता व िासनाची प्रतततक्रया. 
 

सामावजक न् याय 

९६ राज्य पोलीस दलाच्या िस्र िाखेतील सुमारे ९० टक्के िास्राुंचे आयुमान सुंपलेले असल्याची धक्कादायक मातहती तनदिशनास येणे, ही िसे्र पुन्हा 
कतशव्यासाठी वापरायची असतील तर “इलेक्रीकल – मॅकेतनकल अतस. इुंतजतनअर ऑफ स्मॉल आमशस” या दजाच्या तज्ञाुंकडून प्रमातणत करणे आवश्यक 
असणे, मात्र सन १९९६ पासून लाखो िसे्र प्रमातणत झालेली नसणे, मुुंबईवर २६/११ चा दहितवादी हल्ला झाल्यानुंतर पोलीस दलाकडे असलेली िसे्र व 
त्याुंच्या गुणवते्तचा प्रश्न ऐरणीवर येणे, त्यानुंतर केवळ पोलीस दल आधुतनकीकरणाच्या चचा होणे, मात्र पोतलसाुंच्या िस्रसाठ्याच्या गुणवते्तत फरक 
पडलेला नसणे, यावर   िासनाने तातडीने कायशवाही करण्याची आवश्यकता व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

९७ नुंदरूबार तजल् हयातील तळोदा येथे तद.४ जुलै, २०१७ रोजी झालेल्या अततवृष्ट्टीमुळे पूणश तालुक्यासह िहराला मोठा तडाखा बसला असून या अततवृष्ट्टीत 
पिुधनासह मालमते्तची मोठी हानी होणे, तळोदा तालुक्यात नैसर्मगक आपत्तीने कहर करणे, त्यामुळे हजारो कुटूुंतबय रस्त्यावर आले असून अनेकाुंचे रस्त 
वाहून जाणे, खडी नदीला पूर आल्याने पतरसरातील नालेही ओसुंडून वाहत असणे, सद्गव्हाण पुलाचे बाुंधकाम सुरु असल्याने पाणी वर आल्यामुळे नुंदरूबार 
िहराकडे जाणारे मागश बुंद होणे, दरम्यान खडी नदी पुराचे पाणी तळोदा िहरातील वसाहतींमध्ये तिरल्याने घराुंची पडझड होऊन अनेक जण जखमी होणे, 
या अततवृष्ट्टीत कापूस, पपई, ऊस अिी अनेक तपके पाण्यात वाहून गेल्याने िेतीचे मोठे नुकसान होणे, तसेच सरदार सरोवर प्रकल्प बातधताुंची पुनवशसन 
केलेली वसाहतही अततवृष्ट्टीमुळे पूणशपणे पाण्यात जाणे, त्यामुळे तळोदा तालुक्यातील िेकडो कुटूुंबे नेस्तनाबूत झाली असून या अततवृष्ट्टीत नुकसान 
झालेल्या कुटूुंबाना आर्मथक व अन्य स्वरुपाची मदत त्वरीत देऊन या बातधत झालेल्या कुटूुंबाचे पुनवशसन करण्यासाठी करावयाची कायशवाही व याबाबत 
िासनाची प्रतततक्रया. 

मदं व पटनववसन 

९८ राज्यातील सामातजक न्याय तवभागाअुंतगशत कायशरत असलेल्या िासकीय वसतीगृहाुंतील तवद्यार्थ्यांना आुंघोळीसाठी गरम पाणी तमळणे या उदे्दिाने 
सन  २०११-१२  मध्ये ७३३ सोलर वॉटर तहटर बसतवण्यात आलेले असणे,सदर सोलर वॉटर तहटरच्या तसेच बायोमेरीक युंत्रणा बसतवणाऱ्या 
पुरवठादाराुंकडून अटी - ितीप्रमाणे कायशवाही न केली जाणे,सदर सुंयत्र तनष्ट्कृष्ट्ट सातहत्याचे असल्याने राज्यात बहुताुंि तठकाणी मतहना दोन मतहन्यातच ते 
नादरुुस्त झालेले असणे, रश्मी इुंडस्रीज बुंगलोर या पुरवठादारास माहे जानेवारी २०१६ मध्ये फक्त कारणे दाखवा नोटीस तदलेली असणे, मात्र 
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पुरवठादाराुंकडून कारवाई करण्याकतरता जाणूनबुजून टाळाटाळ केली जात असणे, सदर सयुंत्र तनकृष्ट्ट सातहत्याचे असल्याने राज्यात बहुताुंि तठकाणी 
मतहना दोन मतहन्यातच ते नादरुुस्त झालेले असणे, या सुंयुंत्राुंची पुरवठ्याच्या तदनाुंकापासून पाच वरे्ष मोफत देखभाल दरुुस्ती करणे बुंधनकारक असताुंनाही 
पुरवठादार व प्रिासनाच्या दलुशक्षामुळे व हलगजीपणामुळे ५० टक्क्याहून अतधक आश्रमिाळाुंमधील सोलर वॉटर तहटर अनेक वर्षांपासून बुंद च्स्थतीत 
असणे, केवळ प्रिासनाच्या बेतफकीर कारभारामुळे कोट्यावधी रुपयाुंचा खचश करूनही ऐन थुंडीत तवद्यार्थ्यांवर गार पाण्याने आुंघोळ करण्याची वेळ येणे, 
त्यामुळे तनष्ट्कृष्ट्ट वॉटर तहटर बसतवणाऱ्या तसेच देखभाल दरुुस्ती न करणाऱ्या ठेकेदाराुंवर तसेच अटीितींचे उल्लुंघन करूनही पुरवठादारकाुंचे देयके 
अदा करणाऱ्या अतधकाऱ्याुंवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, िासकीय आश्रमिाळा व वसतीगृहामधील नादरुुस्त वॉटर तहटर व बायोमेतरक युंत्रणा 
कायान्वीत करण्यासाठी िासनामाफश त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता,मात्र याबाबत िासनाकडून कोणतीही कायशवाही केली जात नसल्यामुळे 
तवद्याथी व कुटुुंतबयाुंमध्ये तनमाण झालेले सुंतापाचे वातावरण, यावर   िासनाने तातडीने केलेली  वा करण्यात येत असलेली कायशवाही व िासनाची 
प्रतततक्रया. 

९९ सन २०१२ च्या तदल्लीतील तनभशया बलात्कार व हत्याकाुंडाच्या घटनेनुंतर तत्कालीन गृहमुंत्रयाुंनी देिभरात मतहलाुंसाठी मतहलाुंनी चालवलेली पोलीस ठाणी 
सुरु करण्याची घोर्षणा केलेली असणे, मात्र याची अुंमलबजावणी करण्यात पुरोगामी महाराष्ट्र अपयिी ठरले असणे, देिभरात एकूण ५३५ मतहलाुंसाठीची 
पोलीस ठाणी असताुंना महाराष्ट्रात असे एकही ठाणे  सुरु झाले नसणे , स्वतुंत्र मतहला पोलीस ठाणे नसलेल्या २९ पैकी िोट्या राज्यात मोठ्या महाराष्ट्राचा 
समावेि असणे , तदल्लीतील २०१२ मधील तनभशया घटनेनुंतरच खास मतहलाुंची पोलीस ठाणी सुरु करण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली असणे, तत्कालीन 
कें द्रीय गृहमुंत्री याुंनी सवश राज्याुंना अॅडव्हायजरी जारी करुन एका तजल्यात तकमान एक स्वतुंत्र मतहला पोलीस ठाणे सुरु करण्याची सूचना केलेली असणे 
, तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्यात मतहला व बालकाुंसाठी खास डेस्क सुरु करण्याची सूचना करण्यात आली असणे, मात्र महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकही मतहला 
पोलीस ठाणे सुरु झालेले नसणे, याबाबत  िासनामाफश त तातडीने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रतततक्रया. 

गहृ 

१०० अनु.जाती, अनु.जमाती , इमाव , अल्पसुंख्याुंक तसेच भटक्या तवमुक्त समाजाला  स्वयुंरोजगारासाठी तसेच उच्च तिक्षणासाठी अथशसहाय्य उपलब्ध करून 
देण्याच्या उदे्दिाने महात्मा फुले मागासवगीय तवकास महामुंडळ , महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय तवत्त व तवकास महामुंडळ , लोकिाहीर आण्णाभाऊ 
साठे आर्मथक तवकास महामुंडळ , स्व.वसुंतराव नाईक तवमुक्त जाती व भटक्या जमाती महामुंडळ , अल्पसुंख्याुंक आर्मथक तवकास महामुंडळ तसेच सुंत 
रोतहदास चामोद्योग तवकास महामुंडळ तसेच इतर आर्मथक महामुंडळामधील योजना ठप्प झाल्यामुळे लाभाथी युवकाुंना वर्षानुवरे्ष प्रतीक्षा करावी लागत 
असणे , गरीब घटकातील बेरोजगाराुंना सुलभ व्याजदराने अथशसहाय्य तमळवून देणाऱ्या या महामुंडळाुंची अवस्था अत्युंत हालाखीची झालेली असणे, पुरेिा 
अनुदानाची तरतूद व अपुऱ्या भागभाुंडवलामुळे  लाभाच्या सवश योजना ठप्प झालेल्या असणे, केवळ तनधी अभावी या महामुंडळामाफश त सध्या कोणत्याही 
योजना राबतवल्या जात नसणे, गेल्या वर्षशभरापासून बुंद पडलेल्या योजना पूवशवत सुरु करण्यासाठी या महामुंडळाना भरीव तनधी उपलब्ध करून 
देण्याकतरता  िासनाने  तातडीने करावयाची कायशवाही व िासनाची प्रततक्रीया 

ववत् ं  

१०१ खोटे प्रततज्ञापत्र व कागदपत्राद्वारे गृहतनमाण सोसायटीची स्थापना करâन िासन व म्हाडाची सुमारे ४० कोटीची फसवणूक केल्याप्रकरणी चें ुॅंबूर येथील 
तटळकनगर पोतलस ठाण्यात सोसायटीच्या माजी पदातधका-यासह सहा जणाुंतवरुध्द गुन्हे दाखल होणे, यामध्ये एका सहायक पोतलस आयुक्त, माजी पोलीस 
तनतरक्षक , आतण प्रत्येकी दोन हवालदार व बाुंधकाम व्यावसातयकाुंचा समोवि असणे, िासन व म्हाडाच्या २० टक्के घराुंची परस्पर तवकी करâन अपहार 
करणे, खोटे कागदपते्र तयार करâन िासन व म्हाडाची फसवणूक करण्याच्या प्रकरणात तदवसेंतदवस होत असलेली वाढ, उपरोक्त प्रकरणी दोर्षी असणा-

गहृवनमाण 
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या कडक कारवाई होण्याची तनताुंत आवश्यकता, याकडे िासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, याबाबत िासनाने तातडीने सखोल चौकिी करुन िासन 
स्तरावर करावयाची कायशवाही , व याबाबत िासनाची प्रतततकया व भूतमका . 

१०२ मीरा-भाईदर िहरासाठी सुरक्षा केलेल्या सुमारे ४९५ कोटी रâपयाुंच्या भुयारी गटार योजनेतील पाईप पुरवठयातील देयकाुंमध्ये घोटाळा झाल्याचे नुकतेच 
माहे जून,२०१७ मध्ये उघडकीस येणे, नागतरकाुंना मुलभूत सुतवधा प्राप्त व्हावी यासाठी महापातॅलकेतफे भुयारी गटार योजनेचे काम गेल्या पाच वर्षापूवी 
सुरक्षा होणे, सदर कामाचा ठेका मे.सुभार्ष प्रोजेक्ट अ ॅड माकेतटग कुं पनीला देण्यात येणे, सदर कामामध्ये  ९०० तम मी पाईपप्रकरणीही देयक कमाुंक ४५ 
मध्ये सुमारे २० लाख ३० हजार ९३४ रुपयाुंची हेराफेरी झाल्याचे तनदिशनास येणे, याकडे िासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष, सदर प्रकरणी सखोल 
चौकिी होण्याची तनताुंत आवश्यकता, यात दोर्षी असणा-या व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्याची तनताुंत आवश्यकता, याबाबत िासनाने करावयाची 
कायशवाही  व िासनाची भूतमका . 

नगर ववकास 

१०३ राज्याच्या तिक्षण आयुक्ताुंकडून लागू करण्यात आलेल्या तनणशयामुळे पतहली ते आठवीच्या तवर्षयावर तातसकाुंच्या तनयोजनात कला व तक्रडा तिक्षकाुंच्या 
तातसका कमी केल्या असल्याचे माहे मे-२०१७ दरम्यान तनदिशनास येणे, तिक्षण आयुक्ताुंनी अचानक २८ एतप्रल, २०१७ रोजी पतरपत्रक काढून तवर्षयवार 
तातसका वाटपात अनावश्यक बदल केला असणे, त्यानुसार कला व तक्रडा तिक्षकाुंचा भाराुंि ८ टक्कयाऐवजी ४ टक्के करुन आवडयाला चार 
तातसकाुंऐवजी अवघ्या २ तातसका तदल्या असणे, ही बाब तक्रडा व कला तवर्षयावर अन्याय करणारी असणे, िासनाच्या या तनणशयातवरोधात या तिक्षकाुंनी 
आुंदोलने केली असतानाही िासन करीत असलेले अक्षम्य दलुशक्ष पतरणामी या तिक्षकाुंत पसरलेले असुंतोर्षाचे वातावरण त्यामुळे िासनाने पूवी प्रमाणेच 
कला व तक्रडा तिक्षकाुंना आठवडयाला चार तातसका देण्याबाबत करावयाची कायशवाही  व याबाबत राज्यिासनाची प्रततक्रीया. 

िालेय विक्षण 
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