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अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
१ 
 

"मुुंबई ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन मलूयाुंकनामळेु 
अनेक पदववकाुंच े ननकाल रखडले होत े त्यामळेु 
ववद्यार्थयाांच ेशकै्षणिक वर्ष वाया गेले असिे, तसेच 
अनेक ववद्यार्ाांच्या उत्तरपत्रिका व परुवण्या गहाळ 
झालयाचहेी ननदशषनास आले असिे, त्यामळेु 
पनुमुषलयाुंकना मध्ये देखील ववद्यार्थयाांवर अन्याय 
झाला असिे, उत्तरपत्रिका मलूयाुंकनासाठी 
ववद्यापीठामार्ष त नेमलेलया कुं िाटदार कुं पनी सक्षम 
नसलयामळेु उत्तरपत्रिका मलुयाुंकन प्रक्रक्रयेसाठी 
उशीर झाला असिे, व त्यामळेु मोठ्या प्रमािात 
गोंधळ झाला असिे, असा आरोप ववद्यापीठा कडून 
कुं पनीवर करण्यात आला असिे, परुंत ु मलुयाुंकना 
कररता नेमलेलया मेरीट टॅ्रक कुं पनीकडून ववद्यापीठाने 
मनषु्य बळ परुवले नसनू तसेच सुंवादाच्या 
अभावामळेु ननकालाचा अभतूपवूष गोंधळ झाला 
असलयाच ेववद्यापीठावर आरोप केला असिे, त्यामळेु 
एकीकड े ववद्यार्थयाांच े वर्ष वाया गेले असताना 
ववद्यापीठ व कुं पनी परस्पर ववरोधी आरोप करत 
असलयाच े ननदशषनास येिे, त्यामळेु सुंपिूष प्रक्रक्रयेची 
सखोल चौकशी करून दोर्ी कुं पनी अर्वा ववद्यापीठ 
प्रशासन याुंच्यावर कडक कारवाई होण्याची गरज 
असिे, तसेच भववष्यात असा अभतूपवूष गोंधळ होऊ 
नये याकररता प्रशासनाने योग्य त्या उपाययोजना 
करण्याची गरज असिे, याबाबत शासनान े तातडीन े
करावयाची कायषवाही, उपाययोजना व शासनाची 
प्रनतक्रक्रया." 

 
उच्च व तंत्र 

शिक्षण 
ववभाग 
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2 "यवतमाळ जजल्यामध्ये अनतववर्ारी 
कीटकनाशकाच्या र्वारिीमळेु अनेक अलपभधूारक 
शतेकऱयाुंचा मतृ्य ूव ७५० जिाुंना ववर्बाधा झालयाच े
माहे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ननदशषनास येिे, तसेच, 

कीटकनाशकाच्या र्वारिीमध्ये शतेकऱयाुंचा मतृ्य ूव 
ववर्बाधा होण्याची काय कारिे आहेत याबाबत उच्च 
स्तरीय चौकशी करण्याची गरज असिे, तसेच, 

जगभरातून बुंदी घातलेले कीटकनाशक राज्यामध्ये 
अनेक ठठकािी खुलेआम ववक्री केले जात असलयाच े
ननदशषनास येिे, त्यामळेु, प्रशासनातील काही 
अधधकाऱयाुंकडून बुंदी घातलेलया कीटकनाशकाुंच्या 
ववक्रीवर ननबांध आिण्याऐवजी त्याच ेमाकेठटुंग केले 
जात असलयाच े आरोपही झालेले असिे, तसेच, 

चौकशीतून दोर्ी अधधकारी व कुं पन्या समोर आलयास 
त्याुंच्यावर काय कारवाई करिार असिे, तसेच, राज्य 

सरकारच्या पातळीवर जेनरेरक कीटकनाशक 
बनववण्याच्या दृष्टीने ववचार चाल ू असलयाच े ही 
ननदशषनास येिे, याबाबत शासनाने तातडीन े
करावयाची कायषवाही, उपाययोजना व शासनाची 
प्रनतक्रक्रया." 

 
कृवि ववभाग 

 

3 "साुंगली शहर पोलीस ठाण्यामध्ये लटुमार प्रकरिात 
पोलीस कोठडीत असलेलया सुंशनयत अननकेत कोर्ळे 
याचा पोललसाुंनी वापरलेलया र्डष डडग्रीमळेु मतृ्य ू
झालयाच ेस्पष्ट झाले असिे, तसेच, सदरच ेपोललसाुंनी 
केलेले खून प्रकरि दडपण्यासाठी मतृ्य ूदेह आुंबोली 
च्या घाटामध्ये नेऊन जाळून रे्कलयाच ेही ननदशषनास 
येिे, तसेच, अननकेत कोर्ळे याुंना अश्लील धचिीकरि 

गहृ ववभाग 
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व अश्लील सीडी व्यवसायाबाबत माठहती 
लमळालयामळेु त्याची सपुारी देऊन पोलीसामार्ष त खून 
केला असलयाच ेही आरोप होत असिे, तसेच, पोलीस 
ठाण्यातील सीसीटीव्ही रु्टेज दोर्ी पोलीस 
अधधकाऱयाच्या साुंगण्यावरून नष्ट केलयाच े
ननदशषनास येिे, तसेच, पोलीस कोठडी मध्ये 

पोललसाुंच्या मारहािी मध्ये आरोपीचा मतृ्य ूहोण्याच े
राज्यामध्ये प्रमाि वाढत असलयाच ेननदशषनास येिे, 

त्यामळेु, पोलीस दलाची प्रनतमा मलीन झाली असिे, 

त्यामळेु, सदर प्रकरिी मतृ्यमुखुी पडलेलया 
कोर्ळेच्या कुटुुंत्रबयाुंना योग्य न्याय लमळण्याकररता 
दोर्ीुंवर कडक कारवाई होण्याची गरज असिे, 

याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायषवाही, 
उपाययोजना व शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

4 "राज्यात मोठया प्रमािात कपासीच े बोगस 
त्रबयािाुंची ववक्री करून शतेकऱयाुंची र्सविकू 
करण्यात येिे, या बोगस त्रबयािामळेू बोंड अळीच्या 
प्रादभुाषवाने ववदभाषसह राज्यातील ४० लाख 
हेक्टरवरील कापासाच्या पीकाला बसलेला र्टका 
बसिे,  त्यामळेु ववदभाषसह मराठवाडातील शतेकऱयाुंच े

करोडो रुपयाुंच ेनकुसान होिे,  बीटी कॉटन त्रबयािास 
बोंड अळी प्रनतसाद देत नसलयाबाबतचा अहवाल 
नागपरूच्या कें द्रीय कापसू सुंशोधन सुंस्रे्ने डडसेंबर, 

२०१५ मध्ये शासनास अहवाल ठदलेला असताुंना 
सधु्दा या अहवालाकड े शासनाने दलुषक्ष केलयामळेूच 
कृर्ी अधधकाऱयाुंच्या आलशषवादाने बुंदी असलेले आणि 

बोगस त्रबयाुंिाची कृर्ी कें द्राच्या माध्यमातनू मोठया 

कृवि ववभाग 
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प्रमािात ववदभाषसह राज्यात ववक्री करण्यात येिे, बोंड 
अळीचा प्रादभुाषव रोखण्यासाठी शतेकऱयाुंनी केलेलया 
और्ध र्वारिीमळेु यवतमाळ, चुंद्रपरू, गडधचरोली, 
बलुडािा, नागपरू, वधाष, अकोला, अमरावती, भुंडारा या 
जजलहयासह राज्यात ५० पेक्षा अधधक शतेकऱी व 
शतेमजूराुंचा ववर् बाधेमळेु मतृ्य ूहोिे, तर या ववर् 
बाधेमळेू गुंभीर आजारी पडलेलया ४५० च्या वर 
शतेकऱी व शतेमजूराुं दवाखान्यात भरती करण्यात 
येिे,   बोंड अळीच ेहे सुंकट मागील दोन वर्ाषपासनू 
कायम असताना आणि ववर् बाधा होत असताुंना 
सधु्दा शासनाने त्याची दखल न घेिे, कापसाच ेसदोर् 

त्रबयािे ववकले गेलयान े शतेकऱयाुंवर नगदी पीक 
गमवण्याची पाळी येिे, ववदभाषतील आत्महत् याग्रस्त 
जजलहयातच याचा मोठया प्रमािात र्टका बसिे, 

अगोदरच कजाषच्या खाईत अडकलेलया शतेकऱयाुंना 
पनु्हा लाखो रूपयाुंचा आर्ीक र्टका सहि करावा 
लागण्याने त्याुंच े कुटूुंब उघडयावर पडिे, त्यामळेू 

शतेकऱयाुंना झालेलया नकुसानीच े तातडीने पुंचनामे 
करुन प्रनत हेक्टरी ५० हजार रूपये नकुसानभरपाई 
देण्याची मागिी करण्यात येिे, शतेकऱयाुंच े जीवि 

उध्वस्त करिाऱया या कुं पन्याच्या ववरोधात अघापही 
कोितीही कायषवाही करण्यात येत नसलयामळेू आणि 
शतेकऱयाुंच्या वपकाुंच ेझालेलया नकुसान भरपाईबाबत 

कोितीच कायषवाही होत नसलयामळेू शतेकऱयाुंत 
पसरलेले नतव्र असुंतोर्, धचडीची भावना व सुंतापाच े
वातावरि पररिामी याबाबत राज्य शासनान ेतातडीन े
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करावयाची कायषवाही, उपाययोजना व शासनाची 
प्रनतक्रक्रया." 

5 ''मुुंबई शहरामध्ये व उपनगरात मोठया प्रमािात रेलवे 
स्टेशनाच्या दोन्ही बाजूस तसेच पदपर्ावर 
अनधधकृतपिे रे्रीवाले बसलेले असिे, शाळा, 
महाववद्यालये, प्रार्षना स्र्ळे याठठकािी सधु्दा 
अनधधकृत रे्रीवाले बसलयामळेु पादचा-याुंना ये-जा 
करण्यास खूप मोठया प्रमािात िास सहन करावा 
लागत असिे, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच े
उललुंघन करुन काही रे्रीवाले रस्त्याच्या बाजूला 
क्रकुं वा पदपर्ावरच सराषसपिे खाद्यपदार्ष 
उघडयावरच अनधधकृतपिे लसुंलेडरचा वापर करुन 
बनववत असिे, पदपर्ावर खाद्यपदार्ष बनववत 

असलयामळेु लसुंलेडरचा स्र्ोट होउन अपघात 
होण्याची सुंभावना मोठया प्रमािात असिे, तसेच 
पदपर्ावरुन क्रकुं वा रस्त्यावरुन चालिा-या 
सवषसामान्य नागरीकाुंच्या जीवीताला मोठया प्रमािात 
धोका ननमाषि होव ू शकतो, यामळेु सवषसामान्य 

नागरीकाुंमध्ये पसरलेले लभतीच े वातावरि, मुुंबई 
शहरामध्ये शहर ववक्री धोरिानसुार (Town Vending 

Policy)  रे्रीवाला के्षि तसेच न-रे्रीवाला के्षिाची 
ननलमषती करिे तसेच रठहवासी के्षिामध्ये न-रे्रीवाला 
के्षि करिे, रे्रीवाला के्षिामध्ये परवाना धारक 
रे्रीवालयानाुंच धुंदा करण्याचा ननयम करिे, याबाबत 
शासनान ेतातडीन ेननिषय घेऊन करावयाची कायषवाही 
व शासनाची प्रनतक्रक्रया.'' 

नगर ववकास 

ववभाग 
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अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
6. 
 
 

"प्रत्येक गाुंव व पाड्यातील प्रत्येक घरामध्ये सौभाग्य अलुंकार 
या नावाने पुंतप्रधानाुंनी ववद्युत पुरवठा करण्याची घोर्िा 
केली असली तरी राज्यात 111 गावाुंमध्ये वीज पोहचली नाही, 
हे कटु सत्य असिे, कें द्रसरकारने कोळशाची ननमाषि केलेली 
कृत्रिम टुंचाई, गेलया काही मठहन्याुंपासून राज्याला कोल 
इुंडडया कुं पनीकडून पुरेसा कोळसा उपलब्ध होत नसलयामुळे 
महाननलमषतीच्या प्रकलपाुंना मोठा र्टका बसलयान े
महाननलमषती कडुन साधारिपिे साडसेहा हजार मेगावटॅ वीज 
उपलब्ध होिे अपेक्षक्षत असता त्यात दोन हजार मेगावटॅहून 
अधधक घट    झालयाने महाववतरि कुं पनीला महाननलमषती, 
अदानी कुं पनी, रतन इुंडडया, कें द्रीय प्रकलपाकडून जलववद्यूत 
प्रकलप, उरि प्रकलप व सीपीजीएल आठद ववववध कुं पन्याुंकडुन 
वीज घ्यावी लागिे, परळी औष्िीक ववद्युत कें द्रातून 100 

पेक्षा अधधक मेगावॅट वीज ननलमषतीची क्षमता असतानाही 
आजघडीला केवळ 325 मेगावटॅ वीजननलमषती सुरु असिे, 

तेर्ील कें द्रात आठ सुंचाुंपैकी 5 सुंच पूिषपिे बुंद असिे, 

त्यातील सुंच क्रमाुंत 3 अवसायनात काढिे, पररिामी सुंच क्र. 
3,4 व 5 मधनू प्रत्येकी 210 मेगावटॅ वीज ननलमषती होिे तर 
सुंच क्र. 6 व 7 मधनू प्रत्येकी 250 मेगावटॅ ननलमषती होिे तर 
सुंच क्र. 8 नवीन असुनही तो वारुंवार बदुं पडत असिे आठद 
कारिाुंमुळे राज्याला पुन्हा एकदा भार ननयमनाला सामोरे 
जाण्याची ननमाषि झालेली शक्यता, मुुंबईतील मुलुुंड, भाुंडुप, 

कलयाि, नालशक, नागपूर या शहराुंमध्ये ऑक्टोबर 2017 

पासूनच लोडशडेड ुंग सुरु झालेले असिे, पनवेलचा शहरी भाग, 

कळवा, ठदवा, मुुंब्रा व कलयाि या भागात सुरु असलेले 
लोडशडेड ुंग ववचारात घेता शाळाुंच्या सहामाही पररक्षा सुरु होत 
असतानाच लोडशडेड ुंगच ेउभे ठाकलेले सुंकट, अनेक भागात 
वीज पुरवठा खुंडडत होिार याची अधधकृत माठहतीच ग्राहकाुंना 
उपलब्ध करुन ठदली जात नसलयाने तसेच वीजेवर अवलुंबून 
असलेली कामे रखडत असलयाने लोकाुंमध्ये तीव्र असुंतोर् व 

 
उदयोग, उर्ाा व 
कामगार (उदयोग)  

ववभाग  
 



H:\Computer Branch Scan Lakshvedi\Accept Calling Attention winter 2017 assembly.docx 

 

प्रचुंड सुंताप पसरला असलयाने या प्रकरिी शासनाने तातडीन े
करावयाची कायषवाही, उपाययोजना व शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

7. "उडीद व मुगाच्या ववक्रीसाठी सुरु असलेली ऑनलाईन 

नोंदिी, याबाबत खरेदी कें द्रावरुन शतेकऱयाुंना सुंदेशही 
पाठववले जािे, त्यामूळे सोयाबीनचा कुठेही उललेखच 
नसलयामूळे सोयाबीनची हमीभावाने ववक्री करण्यासाठी कुठेही 
ऑनलाईन नोंदिी होत नसिे, त्यामूळे शतेकऱयाुंना 
सोयाबीनची ववक्री बाजारपेठेत नेवून हमी भावापेक्षा १००० ते 
१५०० रुपये कमी दराने ववक्री करावी लागिे, हमीभावापेक्षा 
कमी दराने खरेदी केली जावू नये, यासाठी शासकीय युंििेन े
व्यापाऱयाुंना ठदलेला इशारा, त्याला व्यापाऱयाुंनी प्रनतसाद न 
देता   हमीभावाप्रमािे भाव  देिे परवडत नाही असे कारि 
दाखवून व्यापाऱयाुंनी सोयाबीनची खरेदी बुंद करिे, ववदभाषसह 
मराठवाड्यातील जजल्यामध्ये ऑनलाईन नोंदिीसाठी 
कोिीही सहभागी न होिे, पररिामी अधधकृत खरेदी कें द्रावर 
सोयाबीनची खरेदी न होिे, न परवडिाऱया ३ हजार ५० रुपये 

इतकाही हमीभाव लमळत नसलयामूळे ठद.२३ ऑक्टोबर, २०१७ 
रोजी नेर (जजलहा यवतमाळ) बाजार सलमतीसमोर तसेच 
अमरावती-यवतमाळ मागाषवर शतेकऱयाुंनी मोठया प्रमािात 
रस्ता रोको आुंदोलन करिे, सोयाबीन खरेदी कें द्रावर 
आिताना सोयाबीन नोंद असलेला सात-बारा, एकरी आठ 
जक्वुंटल सोयाबीन, आधारकाडष, पासबुक इत्यादी बाबी 
बुंधनकारक करिे, नारे्डच्या गे्रडरकडून, सोयाबीनची कमी 
गे्रड दाखवून नाकारण्यात येिारी खरेदी, त्यामूळे शेतकऱयाुंना 
मातीमोल भावाने सोयाबीन व्यापाऱयाुंना ववकावा लागत 
असुंताना सुध्दा याकड ेशासनाच ेहोत असलेले अक्षम्य दलुषक्ष 
त्यामूळे  शतेकऱयाुंमध्ये पसरत असलेले नतव्र असुंतोर् व 

सुंतापाच ेवातावरि पररिामी सोयाबीनची खेरेदी हमीभावाने 
करण्याबाबत राज्य शासनाने तातडीने करावयाची कायषवाही, 
उपाययोजना व शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

 
सहकार, पणन व 
वस्त्त्रोद्योग (पणन) 

ववभाग 
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8. "राज्यातील सवष साखर कारखान्याुंना २५५० रुपये एर्आरपी 
देिे बुंधनकारक असिे, तर्ापी सदरहू रु.२५५० या 
रक्कमेमधनूच तोडिी व वाहतूक खचष वजा करण्याच ेधोरि 
असिे, त्याच बरोबर उâसाची ररकव्हरी ही ९.५ गहृीत धरुन 
२५५० हा एर्आरपी ठरववण्यात आला असिे, प्रशासनाने माि 
ही ररकव्हरी प्रत्यक्षात क्रकती आहे हे मोजण्यासाठी शासनाची 
कारखान्याुंवर कायदेशीर नजर ठेविे गरजेच ेअसिे, कारि 

ररकव्हरी वाढिे म्हिजे एर्आरपी वाढिे असे होय, वरील 
दोन्ही गोष्टी म्हिजेच तोडिी व वाहतूक खचष आणि आणि 
उâसाची ररकव्हरी हे त्या साखर कारखान्याुंच्या कक्षेतील 
ववर्य केलयामुळे साखर कारखान्याने याचा गैरर्ायदा घेऊन 
शतेक-याुंची वपळविूक करीत असिे, मुद्दामहून ररकव्हरी कमी 
दाखविे, तसेच जास्तीचे ताडिी व वाहतूक दाखवून उâस 
त्रबलात जास्तीची कपात करिे, हे प्रकार सराषस होत असलयाचे 
ननदशषनास येिे, कन्नड-सोयगाुंव (जज.औरुंगाबाद) मतदार 
सुंघातील बारामती अ ॅग्रो या खासगी साखर कारखान्याने 
केवळ २१०० रुपये प्रती टन उâसाच ेभाव जाठहर केलेले असिे, 

त्यामुळे उâस तोडिी व वाहतूकीचा खचषही शतेक-याुंच्या उâस 
त्रबलातून कपात केला असलयाच ेननदशषनास येिे, शासनाच्या 
या धोरिामुळे शासन शतेक-याुंच्या बाजूने आहे की 
कारखान्याुंच्या असा सुंभ्रम शतेक-याुंच्या मनात ननमाषि होिे, 

त्यामुळे हे सवष प्रकार रोखण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीन े
ननिषय होण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायषवाही व शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

सहकार, पणन व 
वस्त्त्रोद्योग (सहकार) 

ववभाग 

9. "राज्यात गेलया वर्षभरात तब्बल 14,368 बालमतृ्यू झाले 
असून यापैकी 3013 बालमतृ्यू हे अवघ्या एक मठहन्याच्या 
आतील नवजात बालकाुंच ेझालेले असिे, यात नालशक जजलहा 
रुग्िालयात गेलया पाच मठहन्यात 187 बालमतृ्यू झालेले 
असून ऑगस्ट 2017 मध्ये तब्बल 55 बालकाुंच े मतृ्यू 
झालयानुंतरही या मतृ्यूुंची तूलना गोरखपूरच्या 
बालमतृ्यूकाुंडाशी करुन नका असे धक्कादायक ववधान 

सावार्ननक आरोग्य 
व कुटंुब कल्याण 

ववभाग 
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आरोग्यमुंिी याुंनी केलयामुळे जनतेत ननमाषि झालेली 
कमालीची सुंतप्त भावना, या जजलहा रुगिालयात ठािे, 

पालघर पासून रे्ट नुंदरूबार येर्नू आठदवासी भागातील बालके 
उपचारासाठी येत असतात यातील बहुतेक बालके कमी 
वजनाची असून रुग्िालयाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त बालके येरे् 
कायमच दाखल केली जात असिे, नालशक जजलहा 
रुग्िालयात उपचाराअभावी दरमहा 30 बालकाुंच ेहोत असलेले 
मतृ्यू, रुग्िालयाच े प्रश्न सोडववण्यासाठी स्र्ाननक 
लोकप्रनतननधी वारुंवार  मा. आरोग्य मुंत्रयाुंना पि ललहून 
पाठपूरावा करुनही त्याकड ेशासनाच ेझालेले अक्षम्य दलुषक्ष, 

याबबात आरोग्य युंििा पयाषयान े शासन उदासीन असिे, 

याबाबत शासनाची भूलमका व प्रनतक्रक्रया." 
10. राज्यात ३२० रक्तपेढ्या असून त्यापैकी २५५ रक्तपेढ्यामधनू 

वाहनातून रक्तपूरवठा करण्यात येिे, तर्ावप मुुंबई, नवी मुुंबई, 

रायगड, ठािे आदीबरोबरच राज्यातील रक्तपेढ्याुंमध्ये 
रक्ताची टुंचाई ननमाषि झालयाच ेठद.१५ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशषनास येिे, परुंतू रक्त तटुवड्याची 
पररजस्र्ती ही गेलया वर्षभरापासूनच असलयाचे ननदशषनास 
येिे, त्यामुळे रुग्िाुंच्या नातेवाईकाुंना खासगी 
रक्तपेढ्याुंमधनू जादा दराने रक्त ववकत घ्याव े लागिे, 

त्यातच मुुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय आणि 
महापाललकेच्या रक्त पेढ्याुंमधील तब्बल १ हजार ९२ 
युननटस म्हिजे जवळपास ३८२ ललटर रक्त, रक्तपढे्याुंमधील 
अपूऱया व्यवस्र्ापनामुळे व ननयोजनाअभावी वाया गेलयाचहेी 
तत्पूवीच ठद.२० सप्टेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 

ननदशषनास आलेले असिे, शहर-उपनगरात केवळ रेकॉडषच्या 
नावाखाली रक्तदान लशत्रबरे आयोजजत करिे व या 
लशबीराुंमधील दान केलेलया रक्ताची वैधता एकदाच सुंपिे व 
त्यामुळे बऱयाचदा हे रक्त वाया जाण्याच ेप्रकार घडिे, इतकेच 

नव्हेतर राजकीय नते,े सामाजजक सुंस्र्ा वा सुंघटनाुंच्या 
कायषक्रमात मोठ्या प्रमािात रक्तदान लशबीर वा मेळाव े

  
सावार्ननक आरोग्य 
व कुटंुब कल्याण 

ववभाग 
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आयोजजत करिे, परुंतू त्याचा नततकासा वापर न झालयामुळे 
हे रक्त वाया जाण्याच ेप्रमाि मोठ्या प्रमािात असलयाचहेी 
त्याच सुमारास दृष्टीपतीस येिे, मुुंबईतील सेंट जॉजेस, नायर, 

कामा आणि व्ही.एन.देसाई या रक्तपेढ्याुंची परवान्याुंची 
वैधता माहे डडसेंबर, २०१७ अखेरीस सुंपिे तर परवान े
नुतनीकरिाच्या प्रक्रक्रयेत असिाऱया सर जे.जे.रुग्िालय, वाुंदे्र 
भाभा आणि टाटा रुग्िालयाुंच्या रक्तपेढ्याुंच े वेळेत 

नुतनीकरि न झालयास, या रक्तपेढ्याुंचा परवाना रद्द 
होण्याची शक्यता, एकीकड े रक्तपेढ्याुंमध्ये रक्त सुंक्रमि 
अधधकाऱयाुंची असलेली वानवा तर, दसुरीकडे खासगी 
रक्तपेढ्याुंवर शासनाच े ननयुंिि नसिे, त्यामुळे रुग्िाुंच्या 
नातेवाईकाुंना जास्त दराने रक्त घ्यावे लागिे, या सवष 
बाबीुंकड े राज्य रक्त सुंक्रमि सलमतीच े झालेले दलुषक्ष, व 
हतबलता याबाबत शासनाने अधधक चौकशी करुन 
रक्तपेढ्याुंमधील वा आयोजजत केलेलया रक्तदान 
लशबीराुंमधील गोळा झालेलया रक्तसुंकलनाबाबत व रकतदर 
ननजश्चत करण्याबाबत धोरिात्मक कायषवाही करण्याची 
आवश्यकता व त्याबाबत शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

 

अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
11. "ठािे-बेलापूर औदयोधगक वसाहतीमधील कारखान्यातून 

दररोज रसायनलमश्रीत दवुर्त पािी रािीच्यावेळी पररसरातील 
कोपरखरैिे, तुभे, जुईनगर, नेरूळ  नालयाुंमध्ये सोडण्यात येिे, 

त्यासाठी त्याुंनी कारखान्यापासून नालयापयांत टाकलेलया 
पाईप्स, त्यामुळे सुंपूिष पररसरात दगुांधी पसरून तेर्ील 

नागररकाुंच ेआरोग्य धोक्यात येिे, अनेकाुंना दम लागिे, डोळे 
चरुचरुिे, घशाच े व त्वचचे े जडलेले ववकार, याबाबत 
नागररकाुंनी प्रदरू्ि ननयुंिि मुंडळाकड े तक्रारी करूनही 
मुंडळाच े त्याकड े होत असलेले दलुषक्ष, रासायननक दवुर्त 

पाण्याबरोबरच कारखान्यातून प्रचुंड प्रमािात धरू सोडण्यात 
येत असलयाने त्याचाही पररिाम नागररकाुंच्या आरोग्यावर 

 

पयाावरण ववभाग  
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होत असिे, तसेच घराुंच्या छतावर आणि झाडाुंच्या पानावर 
काबषनच ेसाचलेले र्र, रासायननक लमश्रीत दवुर्त पाण्यावर 

शास्िोक्त पद्धतीन े प्रक्रक्रया करिे ननयमानुसार बुंधनकारक 
असताुंना कारखाना व्यवस्र्ापनाकडून ननयमाुंची होत 
असलेली पायमलली, कारखान्यातून दवुर्त पािी सोडण्यात 
येिाऱया नालयाुंची व पाविे येर्ील ईसीटीपीची स्र्ाननक 

लोकप्रनतननधीनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये केलेली पाहिी, 
नागररकाुंच्या जीवनाशी खेळिाऱया कारखान्याुंवर कठोर 
कारवाई करण्याची नागररकाुंची होत असलेली मागिी, 
याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीनी मा. मुंिी महोदयाुंना 
ठदलेले ननवेदन, याबाबत नागररकाुंनी तीव्र आुंदोलन छेडण्याचा 
घेतलेला ननिषय, याबाबत तातडीन े कायषवाही करण्याची 
आवश्यकता व शासनाची भूलमका." 

12. "जागतीक बाजारात दधुाच्या भुकटीच े दर कोसळिे, गेलया 
ववर्षच्या तुलनेत दधुाच्या भुकटीच ेदर अध्र्यापयांत खाली येिे, 

तसेच सध्या पुष्ठकाळ असलयाने दधुाच े उत्पादन वाढिे, 

राज्य शासनाने जाठहर केलेलया २७ रुपये प्रनत ललटर दधुाच्या 
दरानुसार गाईच ेदधू खरेदी करिे सहकारी दधू सुंघाुंना शक्य 
नसिे, आणि कमी दराने दधू ववकत घेतलयाबद्दल 
दगु्धववकास ववभागाने कमी दर देिाNया सुंघावर 
बरखास्तीच्या कारवाईच्या नोटीसा बजाविे, पररिामी दधू 

सुंघामध्ये ननमाषि झालेले असुंतोर्ाच ेवातावरि, त्यामुळे दधू 
महासुंघाने ठद.०१ डडसेंबर, २०१७ पासून गाईच्या दधूाची खरेदी 
बुंद करण्यात येत असलयाचा शासनाला ठदलेला इशारा, 
याप्रकरिी राज्याच्या दगु्धववकास मुंिी याुंच्यासमवेत 
राज्यतील सहकारी दधू सुंघाच्या प्रनतननधीुंच्या नुकत्याच 

झालेलया बैठकीत त्वररत ननिषय न घेता याबाबत सववस्तर 
अभ्यास करण्यासाठी पदमु ववभागाच े सधचव याुंच्या 
अध्यक्षतेखाली सलमती नेमून याबाबत अभ्यास करण्याची 
भूलमका घेतलयाने होिाNया ववलुंबाबाबत दधू महासुंघाने दधू 
खरेदी बुंद आुंदोलन मागे घेण्याची शासनाने केलेली ववनुंती 
धडुकावून लाविे, त्यामुळे राज्यातील जनतेला गाईच े दधू 

कृिी व पदमु 
(दगु्धववकास) ववभाग 
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लमळिार नसलयाने त्याुंच्यातही ननमाषि झालेली 
असुरक्षक्षततेची व असुंतोर्ाची वाढती भावना, याप्रकरिी 
शासनाने तात्काळ ननिषय घेण्याची आवश्यकता.’’ 

13. "ववदभाषसह राज्यात डेंग्यचुा ताप वाढला असून आतापयांत 
ववदभाषसह राज्यात डेंग्यचु े 3 हजार 500 पेक्षा जास्त रुग्ि 

आढळून आलेले असिे, त्यापैकी या रोगाची लागन झालेलया 
१०० च्यावर नागररकाुंचा मतृ्यू झालयाच ेमाहे नोव्हेंबर 2017 

च्यासुमारास ननदशषनास येिे, ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर मठहन्यात 
ववदभाषत १५०० च्यावर मुुंबईत 9431 च्यावर तापामुळे 

र्िर्िले असून  त्यापैकी २५36 जिाुंना डेंग्युसदृश्य तापाची 
लक्षिे आढळून आली असिे, स्वाइन र्लुमुळे ववदभाषसह 
राज्यात २५ जिाुंचा मतृ्यू  झालेला असिे,  ताप, 

लेप्टो,मलेररया,स्वाइन र्लुमुळे ५० च्यावर जिाुंना जीव 
गमवाला लागला असिे,  चुंद्रपूर, गडधचरोली, वधाष, नागपूर या 
जजलहयासह ववदभाषसह राज्यात दरवर्ी पावसाळात ववववध 
सार्ीुंच े रोग रै्लावत असलयामूळे  अनेकाुंना आपला जीव 

गमवावा लागत असिे,  परुंतू शासनाला या सार्ीच आजाराुंना 
प्रनतबुंध व ननयुंिि लमळववण्यात दरवर्ी अपयश येत असिे, 

राज्यातील शासकीय आरोग्य युंििेवर करोडो रूपये खचष 
करण्यात येत असताुंना सधु्दा आरोग्य ववभागाच ेयाकड ेदलुषक्ष 
होत असिे, राज्यात डेंग्युच्या तापामुळे  वाढत 
चालेलया  रुग्िाुंच्या सुंख्येमुळे नागररकाुंत पसरत 
असलेले  लभतीच े व धचुंतेच े वातावरि आणि नतव्र असुंतोर् 
पररिामी ववदभाषसह राज्यात होिा-या ववववध सार्ीुंच े

आजाराुंना प्रनतबुंध व ननयुंिि लमळववण्यासाठी कायमस्वरूपी 
योजना राबववण्यासाठी राज्य शासनाने  तातडीन ेकरावयाची 
कायषवाही, उपाययोजना व  राज्यशासनाची प्रनतक्रीया." 

सावार्ननक आरोग्य 
व कुटंुब कल्याण 

(सावार्ननक आरोग्य) 
ववभाग 

14. "डोंत्रबवली (जज.ठािे) येर्ील एमआयडीसीच्या रे्ज-२ मधील 
ॲलयूर्ीन कुं पनीत झालेलया एअर कॉम्प्रेसरच्या ठद.२० 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी सकाळ ९ वाजता झालेला शक्तीशाली 
स्र्ोट, अपघातातील जखमी कामगाराचा एक पाय पूिषत: 
ननकामी होिे, कॉम्प्रेसरचा स्र्ोटाची इतकी दाहकता होती की, 

 

उद्योग, उर्ाा व 
कामगार (उद्योग) 

ववभाग 
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कॉम्प्रेसरच ेभाग बाहेर पडून इतस्त: पडिे, एअर कॉम्प्रेसरची 
हवा पास न झालयाने हवेचा ननमाषि झालेला प्रचुंड दाब, 

त्यामुळे स्र्ोट झालयाने पोलीस सूिाुंनी साुंगिे, 

कामगाराुंकडून कुं पनी व्यवस्र्ापनाला वारुंवार देखभाल व 
दरुुस्ती करण्याबाबत साुंगण्यात येऊनही कुं पनी 
व्यवस्र्ापनाने त्याकड े केलेले दलुषक्ष, पररिामी कारखान्यात 
झालेला स्र्ोट, स्र्ोटाची लभर्िता इतकी होती की, तीन त े
चार क्रक.मी. अुंतरापयांत बसलेले हादरे, कारखान्यातील दोन 
मशीन ६० रु्टावर रे्कली जािे, कानठळ्या बसिाचा 
आवाजाने घाबरलेले नागररक सैरावैरा पळत सुटिे, यापूवीही 
१६ मे, २०१६ रोजी डोंत्रबवलीच्याच प्रोबेस कुं पनीमध्ये 
बॉयलरच्या स्र्ोटामुळे घडलेली भयुंकर दघुषटना, सदर घटनेत 
६ ठार तर, १६० लोक गुंभीर जखमी झाले, तर, अनेक 
इमारतीुंची झालेले नुकसान, व्यवस्र्ापनाच्या 
ननष्काळजीपिामुळे कारखान्यामध्ये वारुंवार होिारे अपघात, 

याकड े प्रशासनाच े झालेले अक्षम्य दलुषक्ष, याप्रकरिी 
करावयाची कायषवाही व शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

 

अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
15. 
 
 

"उन्हाळ्यात जादा तापमान, पावसाची अननयलमतता आणि 
रोगाुंचा प्रादभुाषव यात सुंत्रयाचा आुंत्रबया बहार ववदभाषतील 
शतेकऱयाुंच्या हातातून गेलयाच े माहे नोव्हेंबर, २०१७ च्या 
शवेटच्या आठवड्यात ननदशषनास येिे, त्यातच यावर्ी 
र्ळगळतीमुळे मोठ्या प्रमािावर सुंत्रयाच े उत्पादन घटिे, 

मूलयवधषनाचा आणि प्रक्रक्रयेचा अभाव, दराुंमधील घसरि, 

सुंशोधनाकड ेझालेले दलुषक्ष, त्यामुळे ववदभाषतील सुंिा उत्पादक 
शतेकरी सुंकटात सापडिे, डड ुंक्या, कोळशीचा प्रादभुाषव, नैसधगषक 
आपत्त्तीचा ववळखा, घटत चाललेली भूजल पातळी, 
लसुंचनाच्या मयाषदा, प्रक्रक्रया उद्योगाुंची वािवा, ननिाषत शुन्य 
धोरि, सदोर् र्ळपीक ववमा अशी अनेक कारिे सुंिा 
Nहासासाठी जबाबदार असिे, कें द्र शासनाने २००६ मध्ये 

कृवि व पदमु 
(फलोत्पादन) ववभाग 
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ववदभाषतील सुंिा उत्पादकाुंसाठी ’’टेक्नॉलॉजी लमशन ऑन 

लसट्रस’’ हा उपक्रम सुरु करण्यात येिे, तर्ापी त्याची प्रभावी 
अुंमलबजाविी न झालयाने सुंिा उत्पादनास उतरती कळा 
येिे, सन १९८५ मध्ये नागपूर येरे् सुंिी सुंशोधन कें द्राची 
स्र्ापना करण्यात येिे, त्यानुंतर राष्ट्रीय ललुंबूवगीय र्ळ 
सुंशोधन कें द्र म्हिून या सुंस्रे्ला बढती देण्यात येिे, र्ळाुंची 
उत्पादकता वाढविे, नवी रोपे ननमाषि करिे, जैवववववधता 
साुंभाळिे, क्रकटक व रोगाुंच्या प्रादभुाषव रोखिे ही जबाबदारी 
या कें द्रावर येिे, तर्ापी या कें द्राच्या उपयोजजतेबद्् दल आता 
प्रश्न धचन्ह उपजस्र्त केले जात असून या कें ्ुंद्रात यासुंदभाषत 
सुंपूिष अपयश आलयाच े ननदशषनास येिे, ववदभाषतील सुंिी 
प्रक्रक्रया उद्योगाच्या मयाषदा आता उघड झालया असून एकही 
उद्योग जस्र्रस्र्ावर  न होिे, राष्ट्रीय र्लोत्पादन 
अलभयानास सुंिी उत्पादन वाढीसाठी ववववध उपाययोजना 
राबवूनही राज्यातील सुंिी उत्पादनात समाधानकारक वाढ न 
होिे, सुंत्रयासाठी सवषकर् धोरि अद्याप आखले न गेलयान े
पररजस्र्ती हाताबाहेर जािे, त्यामुळे यासवष बाबी ववचारात 
घेवून सुंत्रयासाठी सवषकर् धोरि आखनू प्रभावी उपाययोजना 
करण्याची आवश्यकता, यासाठी शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायषवाही, यासुंदभाषत शासनाची नेमकी भूलमका व 
प्रनतक्रक्रया.’’ 

16. ‘‘मुुंबईतील, गोरेगाव (पूवष), एस. व्ही. रोड येर्ील, रॉयल स्मोक 
या बेकायदा सुरु असलेलया, हुक्का पालषर मध्ये, जोगेश्वरीच्या 
शुंकरवाडी येरे् राहिा-या मयुरची ननघुषि हत्या माहे 
ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या सुमारास करण्यात येिे, या घटनेमुळे 
सुंपूिष गोरेगाव पररसरात दहशतीच ेवातावरि ननमाषि होिे, 

गोरेगाव पोललस ठाण्याच्या हद्दतील मोतीलाल नगर, ललुंक रोड, 

एस. व्ही. रोड, जवाहर नगर मोजो त्रब्रस्टो एन कॅरे्, कसबा, 
इन्सोमाननया, केओस, रॉयल गाडषन, ववनोदा बार, काुंचा बार 
आदी ठठकािी अनेक हुक्का पालषर सावषजननक आरोग्य 
ववभागाची परवानगी नसतानाही, पोलीसाुंच्या आलशवाषदाने 

गहृ ववभाग 
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बेकायदा सराषस सुरु असिे, या ठठकािी रािभर चालिा-या 
अनेक बेकायदेशीर हुक्का पालषर व बारमुळे गुन्हेगारी 
कारवायामध्ये प्रचुंड वाढ होऊन या पररसरात कायदा व 
सुव्यवस्रे्चा गुंभीर प्रश्नक ननमाषि होिे, वारुंवार होिा-या 
गुन्हेगारी कारवायाुंच्या घटनामुळे स्र्ाननक जनता िस्त होिे, 

येर्ील अवैध हुक्का पालषर व अन्य धुंदे त्वरीत बुंद 
करण्याच्या मागिीसाठी, लोकप्रनतननधीुंनी पोलीस उपायुक्त 
व पोलीस ठाण्यास लेखी ननवेदन देऊनही, अद्याप यावर 
शासनाकडून कोितीच कायषवाही करण्यात न येिे, याकड े
झालेले व होत असलेले शासनाच े दलुषक्ष, याबाबत शासनान े
तातडीने करावयाची कायषवाही व प्रनतक्रक्रया.’’ 

17. "नवी मुुंबईतील जुईनगर पररसरातील बँक ऑर् बडोदावर 
ठद.१३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वा त्यादरम्यान घालण्यात आलेला 
दरोडा, दरोडखेोराुंनी बँके शजेारील रूम भाडतेत्वावर घेऊन 
अनतशय ननयोजन पद्धतीने त्या गळ्यानमधनू रे्ट बँकेपयांत 

भुयारी मागष खोदिे, बँकेतील २३६ लॉ ुंकसष पैकी ३० लॉ ुंकसष 
तोडून त्यातील सोने, चाुंदी असा कोट्यावधी रुपयाुंचा क्रकुं मती 
ऐवज लुंपास करिे, नागररक सुरक्षक्षतेसाठी आपले सोने व 
इतर ऐवज बँकेतील लॉ ुंकसषमध्ये ठेवीत असिे, परुंत ुलॉ ुंकसष 
तोडून त्यातील क्रकुं मती ऐवज दरोडखेोराुंनी लुंपास केला 
असलयाने क्रकुं मती ऐवज कूठे ठेवायचा असा ननमाषि झालेला 
गुंभीर प्रश्न, दरोडखेोर भुयार खोदेपयांत पोललसाुंना त्याचा 
सुगावा न लागिे, याबाबत सवषच स्तराुंमधनू आचयष व्यक्त 
होत असिे, या घटनेची सुंपूिष राज्यात उमटलेले प्रनतसाद, 

दरोडखेोराुंना पकडण्याच्यादृष्टीने व असे प्रकार होऊ नये 
म्हिून पोललसाुंकडून करण्यात आलेली वा करण्यात येत 
असलेली कायषवाही व शासनाची भूलमका." 

गहृ ववभाग, 

18. "औरुंगाबाद येर्ील छाविी पररसरात ठद.१२.११.२०१७ पासून 
दवूर्त पािीपुरवठ्यामुळे गॅस्ट्रोच े २००० रुग्ि रुग्िालयात 
दाखल होिे, मनपा, आरोग्य ववभाग, जजलहा पररर्देच्या 
पर्काने पाहिी केलयानुंतर पुंप हाऊस स्वच्छ असलयाचा शरेा 

सावार्ननक आरोग्य 
व कुटंुब कल्याण 

(सावार्ननक आरोग्य) 
ववभाग 
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ठदला असतानाही दवुर्त पािीपुरवठा होिे, त्यामुळे गॅस्ट्रोन े
नागररक िस्त असिे, सुंडास, उलटी, मळमळ, पोटदखुी मुळे 
सामान्य रुग्िालयात रुग्िाुंची प्रचुंड गदी असिे, ३० खाटाुंची 
व्यवस्र्ा असलेलया रुग्िालयात शकेडो रुग्ि भरती होिे, 

छाविी पररसराला रेलवे भागातून ज्या ठठकािाहून 
पािीपुरवठा होतो ती जलवाठहनी ४० वर्े जुनी असिे, भूमीगत 
जलवाठहनी असलयाने ती गुंजलेली असिे, यामुळेही दवुर्त 

पािीपुरवठा होत असलयाची शक्यता ननमाषि होिे, शासनान े
तातडीन ेही पाईपलाईन दरुुस्त अर्वा नवीन टाकण्याबाबत 
करावयाची कायषवाही व उपाययोजना, यावर शासनाची 
प्रनतक्रक्रया." 

 

अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
19. 
 
 

   "मुुंबई महानगर प्रादेलशक ववकास प्राधधकरिाच्या (MMRDA) 

वतीने चालवण्यात येिाऱया मोनोरेल च्या डब्ब्याुंना पहाटे 
अचानक आग लागलयामुळे डब्बा सुंपूिष जाळून खाक 
झालयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ननदशषनास येिे, त्यामुळे 

सदरची आग लागलयानुंतर अद्याप पयांत मोनोरेल चाल ू
झाली नसलयाच े ननदशषनास येिे, मोनोरेलच्या डब्ब्याुंना व 
इुंजजनाला वारुंवार आग लागण्याच े प्रकार होत असलयामुळे 
प्रवाशाुंच्या सुरक्षक्षततेचा ननमाषि झालेला प्रश्न, डब्ब्याुंना आग 
लागलया नुंतर अद्यापपयांत मोनोरेल चालू झाली नसलयान े
मोनोरेल प्रशासनाकड ेआपातकालीन ववभाग कायषरत नाही का 
याबाबत गुंभीर प्रश्न ननमाषि झाला असिे, याबाबत शासनान े

तातडीन े करावयाची कायषवाही, उपाययोजना व शासनाची 
प्रनतक्रक्रया." 

नगरववकास 
ववभाग 

20. "देवनार, मुुंबई येर्ील सुंजय गाुंधी नगर मधील रठहवाशी प्रदीप 
जाधवचा र्ुंडी, ताप आलयाने झाकीर हुसेन नगर येर्ील, 

आलम जक्लनीकमध्ये दाखल केले असता शहबाज लसजध्दकी 
या बनावट डॉक्टरने, चकुीचे इुंजेक् शन ठदलयामुळे त्याचा 
ठदनाुंक 10 नोव्हेंबर, 2017 रोजी झालेला मतृ्यू, सदरहू 

वैद्यकीय शिक्षण 
व औिधी द्रव्ये  

(वैद्यकीय शिक्षण) 
ववभाग 
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डॉक्टरने, आझमगढ येर्ील बीयूएमएस डॉक्टर असलेलया 
भावाच्या पदवीचा गैरवापर करुन, देवनार मुुंबई येरे् गत तीन 
वर्ाषपासून अनधधकृत वैद्यकीय व्यवसाय करीत असिे, तसेच 
ठदनाुंक 24 नोव्हेंबर, 2017 रोजी, ठटळकनगर, नेहरुनगर, 

गोवुंडी पररसरात, जक्लनीक मधनू अनधधकृत आयुषवेठदक 
वैद्यकीय व्यवसाय करिा-या, नतघा बनावट डॉक्टराुंच्या 
व्यवसायावर पररमुंडळ-६ च्या पोलीस अधधका-याुंनी केलेली 
कारवाई, यामुळे मानखदुष, गोवुंडी सह मुुंबईतील अनके भागात, 

बनावट डॉक्टर अनधधकृत वैद्यकीय व्यवसाय करीत 
असलयाने सवषसामान्य नागरीकाुंच्या जजवीतास ननमाषि 
झालेला धोका, मुुंबईसह सुंपूिष राज्यात बनावट उपचार करिा-
या डॉक्टराुंचा शोध घेऊन त्याुंच े ववरुध्द कठोर कारवाई 

करण्याकरीता, शासनान े करावयाची कायषवाही व 
उपाययोजना." 

21. "पुिे जजलहयातील ननरा-भीमा नदीजोड प्रकलपाच्या तावशी 
व डाळज या 24 क्रकलोमीटर अुंतराच्या सहा टप्प्यात शाफ्ट 
खोदनू बोगद्याची खोदकाम सुरु असताना याठठकािी 
जलमनीपासून सुमारे 100 रू्टावर 300 कामगार खोदकाम करीत 
असताना ठद. 20 नोव्हेंबर, 2017 रोजी के्रन तटुलयाने 8 

मजुराुंचा झालेला मतृ्यु, याबाबत ठेकेदाराुंकडून तसेच 
शासनाकडून कोित्याही प्रकारची सुरक्षा न ठेवलयान ेझालेला 
मोठा अपघात होऊनही मतृाुंच्या कुटुुंत्रबयाुंना ठेकेदार व 

शासनाकडून अद्यापी अर्षसाहय न लमळिे, त्यामुळे मतृाुंच्या 
नातेवाईक याुंच्यामध्ये पसरलेला असुंतोर्, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायषवाही व प्रनतक्रक्रया." 

र्लसंपदा  
ववभाग 

 

अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
22. 
 
 

    "चुंद्रपूर जजलहयातील वेकोली माजरीच्या जुना कुनाडा खलुया 
कोळसा खािीत सूमारे अध्याष क्रकमीचा मातीचा ठढगारा 
ठदुंनाक १ डडसेंबर, २०१७ रोजी कोसळलयाने सहा कामगार 
गुंभीर जखमी होऊन तीन कामगाराुंची प्रकृती धचुंताजनक 

उद्योग, उर्ाा व 
कामगार (कामगार) 

ववभाग 
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असिे, ठढगारा हळूहळू कोसळलयाने रािपाळीत काम करीत 
असलेले सुमारे ८० कामगार र्ोडक्यात बचाविे, या 
ठढगाऱयाखाली आठ वोलवो ठटप्पर, दोन डिल मशीन, चार पीसी 
मशीन दबलेली असिे, जुना कुनाडा खािीचे ओव्हरबडषन 
ररमुव्हलचा ठेका धनसार इुंजजननयररुंग प्रायव्हेट लललमटेडला 
ठदलेला असिे परुंतू या कुं पनीने माईन प्लॅनचे उललघुंन करून 
काम करीत असिे, या घटनेमूळे कामगामध्ये पसरलेले 
लभतीच ेवातावरि पररिामी कामगाराुंनी वेकोली आणि कपुंनी 
अधधकाऱयाुंना घेराव घालनू केलेले आुंदोलन, चार ठदवसापुवी 
या खािीमधील वरच्या पठहलया व दसुऱया बेंचला तडा गेलया 
असलयाची माठहती वेकोली व घनसार कुं पनीच्या प्रशासनाला 
देण्यात आलेली असताुंनाही कामगाराुंना त्या ठठकािी 
कामाला पाठववण्यात येिे, वेकोलीच े अधधकारी व घनसार 
कुं पनीच े अधधकारी याुंच्या सुंगनमतानेच कामगाराुंची 
वपळविूक करण्यात येत असून त्याुंच्या सुरक्षतेकड ेकोितीही 
उपाययोजना केलेली नसलयामूळेच सदर घटना घडून 
कामगार जखमी होिे, यापुवी सुध्दा माजरी वेकोली क्षेिातील 
तेलवासा खलुया कोळसा खािीत ठदुंनाक २५ नोव्हेंबर, २०१७ 
रोजी ठढगारा कोसळून डोजर ऑपरेटरचा मतृ्यू झाला असून 
अवघ्या सात ठदवसातच ही दसुरी घटना घडलयाने कामगारात 
पसरत असलेले असुंतोर् याप्रकरिी वेकोली आणि खाजगी 
कपुंन्याचे अधधकारी याुंच्या ववरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा 
दाखल करून उच्च स्तररय चौकशी करण्याबाबत शासनान े
तातडीने करावयाची कायषवाही व शासनाची प्रनतक्रक्रया." 

23. "राज्य शासनाच्या आठ ववभागामार्ष त 
मागासवगीय  ववद्यार्थयाषना देण्यात येिा-या लशष्यवतृ्तीचा 
लाभ युंदयाच्या वर्ी 55 लाख ववदयार्थयाांपैकी एकालाही न 
लमळिे, ववद्यार्थयाांच्या रे्ट खात्यात रक्कम जमा 
करण्यासाठी महा डीबीटी पोटषल सुरु करण्यात येऊनही एकाही 
पैशाची लशष्यवतृ्ती अद्याप ववदयार्थयाांना लमळाली नसलयाच े
माहे नोव्हेंबर, 2017 च्या दरम्यान उघडकीस येिे, राजक्रकय 
लाभ, आठदवासी ववकास, इतर मागास वगष, अलपसुंख्याक, 

 

सामाजर्क न्याय व 
ववििे सहाय्य 

  (सामाजर्क न्याय) 
ववभाग 
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शालेय  लशक्षि, उच्च व तुंिलशक्षि, कृर्ी, वैद्यकीय लशक्षि 
अशा आठ ववभागाुंमार्ष त जवळपास 55 लाख ववद्यार्थयाषना 
लशष्यवतृ्ती ठदली जात असून, या लशष्यवतृ्ती दरवर्ष माहे 
जुलैपासून लाभार्थयाांच्या खात्यात जमा होत असिे, परुंतू या 
वर्ी माहे नोव्हेंबर उलटून गेला असूनही, लशष्यवतृ्तीची 
रक्कम लाभार्थयाांना लमळालेली नसलयाने लाखो 
ववदयार्थयाांमध्ये पसरलेला असुंतोर्, याबाबत शासनान े
तातडीने चौकशी करुन लशष्यवतृ्तीची रक्कम ववदद्यार्थयाषच्या 
खात्यात त्वरीत जमा करण्यासाठी शासनाने करावयाची 
कायषवाही व उपाययोजना." 

24. "ववदेशातून तस्करी करून भारतात आिलेली सुपारी सलर्र 
डायऑक्साइडच्या भट्टीत भाजुन ती ववकण्याचा अनधधकृत 
व्यवसायात नागपूरातमधील ७०० च्या वर व्यापारी गुुंतले 
असलयाच े ननदशषनास येिे, सुंपूिष व्यापार कच्या स्वरूपात 
चालत असून, शासनाच्या मोठया प्रमािात महसलु बुडत 
असून, अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाच ेयाकड ेहोत असलेले 
दलुषक्ष, नागपूर शहरातील तीन सुपारी भाजिाऱया 
कारखान्यातुन ववर्ारी धुर सोडण्यात येऊन, ननवासी घराुंचा 
सुपारी व्यापाऱयाुंना गोदाम म्हिून वापरकरीत असून त्यास 

अग्नीशमन ववभागी परवानगीही घेण्यात न येिे, सडलेली 
सुपारी सलर्र डायऑक्साईड च्या भट्टीत भाजलयाने अनेक 
नागरीकाुंना मुखाचा ककष रोग होण्याची शुंका ननमाषि होिे, 

मुख ककष रोगाच ेसवाांधधक रूग्ि नागपूर शहरामध्ये ननदशषनास 
आले असिे, शासनाने सदर प्रकरिी करावयाची कायषवाही व 
उपाययोजना." 

वैद्यककय शिक्षण  
व औिधी द्रव्ये 
(औिधी द्रव्ये) 

ववभाग 

 

अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
25. 
 
 

"राज्य शासनान ेगुटखा उत्पादन आणि ववक्रीवर बुंदी आिली 
असताुंनाही राज्यात गटुखा सहजररत्या उपलब्ध होत 
असलयाच े माहे नोव्हेंबर-2017 मध्ये वा त्यादरम्यान  
ननदशषनास येिे, काही ठदवसापुवी साुंताकु्रझ, एस.व्ही. रोड, 

वैद्यककय शिक्षण  
व औिधी द्रव्ये 

ववभाग 
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ररझवी पाकष  सोसायटीमधील दोन गाळ्याुंमध्ये गुटख्याचा 
मोठा साठा सापडिे, गुटख्याची अवैध ववक्री राज्यात 
पसरलेले असून अन्न व और्ध प्रशासन व पोलीसाुंच ेत्याकड े
दलुषक्ष होत असलयामुळे शासनाची गुटखाबुंदी केवळ 
कागदावरच असलयाचे स्पष्ट होिे, राज्यात गुटखा आणि पान 
मसालयाच े उत्पादन, ववक्री, साठविूक आणि वाहतूकीवर 
कायद्याने बुंदी घालण्यात येऊनही शहरात व गावाुंमध्ये 

आजही अनेक पान टप-याुंवर लपूनछपून गुटखा ववकला जात 
असलयामुळे नागररकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोर्, पररिामी 
राज्यात अवैधररत्या सुरु असलेलया गुटखा ववक्रीवर प्रनतबुंद 
आिण्यासाठी शासनाने करावयाची कायषवाही व उपययोजना." 

26. "राज्यात पीसीपीएनडीटी कायदयाअुंतगषत 74 सोनोग्रार्ी 
कें द्रानी नोंदिीच केलेली नसलयाच ेमाहे डडसेंबर, 2017 मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशषनास येिे, देशामध्ये या कायदयाच े
उललुंघन करुन राजरोसपिे सोनोग्रार्ी कें दे्र सुरु ठेवण्याच्या 
एकूि 294 तक्रारीपैकी सवाषधधक 74 तक्रारी महाराष्ट्रातील 
असिे, या बेकायदा सोनोग्रार्ी कें द्रावर गभषललुंग ननदान केले 
जािे, बेकायदेलशर सुरू असलेलया या सोनोग्रार्ी कें द्रामूळे 
अनेक मठहलाुंचा मतृ्य होिे, वुंशाचा ठदवा म्हिजे मुलगा हवा 
म्हिून मुलीुंना गभाषतच मारले जात असलयाचे प्रकार वारुंवार 
घडत असुंतानासुध्दा शासनाच ेहोत असलेले दलुषक्ष, डॉ.तुर्ार 
पाटील याुंच्या सातपूर येर्ील एमएचबी कॉलनीमधील 
शकुुं तला डायगोन्स्टीक सेंटर कडून इनोव्हा गाडीत अवैध 
सोनोग्रार्ी सुरु असलयाच े ननदशषनास येिे, या सेंटरची 
जजल्यातील त्रयुंबकेश्वर तसेच ग्रामीि भागात वाहनातनू 
अवैध गभषललुंग ननदान करण्याच े प्रकार सुरु असून 
त्याुंच्याववरुध्द जजलहा शासकीय रुग्िालयाच े जजलहा 
धचक्रकत्सक याुंनी कोितीच कारवाई न करिे त्यामूळे  जनतेत 
पसरलेला असुंतोर् व शासनाने राज्यातील बेकायदा 
सोनोग्रार्ी कें द्रावर तातडीने करावयाची कारवाई व प्रनतक्रक्रया." 

सावार्ननक आरोग्य 
व कुटंुब कल्याण 

(सावार्ननक आरोग्य) 
ववभाग 

27. "रायगड जजलहयातील शाळाुंना ताुंदळू वगळता पोर्ि 
आहाराच े साठहत्य क्रकुं वा त्यासाठी लागिारा ननधी पुरववला 

ग्रामववकास व 
र्लसंधारण  
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नसलयाच ेमाहे नोव्हेंबर, 2017 मध्ये ननदशषनास येिे, जजलहा 
पररर्देच्या प्रार्लमक शाळाुंमधील लशक्षकाुंनी स्वत:च्या 
णखशातील तब्बल 2 कोटी 18 लाख रुपयाुंचा खचष करुन पोर्ि 
आहार पुरववलयाच ेउघडकीस येिे, गत पाच वर्ाषत ननधीचा 
एक पैसाही न लमळालयाने लशक्षकाुंवरच आधर्षक कुपोर्िाची 
आलेली  वेळ, रायगड जजलहा पररर्देच्या प्रार्लमक शाळेत 1 

लाख 09 हजार ववद्यार्ी लशक्षि घेत असून, या ववद्यार्थयाांना 
शासनाच्या पोर्ि आहार योजनेअुंतगषत शाळेत णखचडी 
देण्यात येिे, परुंतु अनेकदा हे धान्य ठेकेदारामार्ष त शाळाुंना 
वेळेवर पुरववले जात नसिे, चालु शैक्षणिक वर्ाषपासून 
आत्तापयांत म्हिजेच माहे जून त ेमाहे ऑक्टोबर अखेरपयांत 
रायगड जजलहा पररर्देच्या एकाही शाळेला पोर्ि आहारामध्ये 
ताुंदळू वगळता अन्य कोित्याही बाबीुंचा पुरवठा करण्यात 
न येिे, भाज्या, कडधान्य खरेदीसाठी पैसे उपलब्ध न झालयाने 
पाच मठहन्याुंत 2 कोटी 18 लाख रुपये इतका खचाषची देयके 
लशक्षकाुंनी शासनास सादर करुनही त्याची अद्यापही प्रनतपुती 
न होिे, आपलया णखशातनू करुन शासनाला तसेच स्र्ाननक 
पुरवठादाराुंना देयके वेळेवर लमळत नसलयाने त्याुंनीही बुंद 
केलेला पुरवठा, यामुळे सुंपूिष रायगड जजलहयातील जजलहा 
पररर्दातील प्रार्लमक शाळेत लशक्षि घेिाऱया ववद्यार्थयाांना 
णखचडी वेळेत लमळत नसलयाने ववद्यार्थयाांच्या व त्याुंच्या 
पालकाुंच्या मनात ननमाषि झालेला असुंतोर् याबाबत शासनान े
तातडीन ेकरावयाची कायषवाही व प्रनतक्रक्रया.'' 

(ग्रामववकास) ववभाग 

28. "मठहलाुंमध्ये सध्या सव्हाषयकल कॅन्सर झपाट्याने पसरत 
असून. ११ ते २० वर्ष या वयोगटातील मुलीुंना शक्य 
तो  सव्हाषयकल कॅन्सर होण्याची शक्यता असिे, सव्हाषयकल 
कॅन्सरला प्रनतबुंध करण्यासाठी लस उपलब्ध असून, वरील 
वयोगटातील मुलीुंना काही ठराववक अुंतराने ३ लसी ठदलयास 
या आजारावर प्रनतबुंध होऊ शकतो, परुंतु एका लसीची क्रकुं मत 
रुपये ३ हजार असून ३ लसी घेण्यासाठी ९ हजार रुपये खचष 
करावा लागत असलयामुळे सवषसामान्य, गरीब कुटुुंबाुंना हा 
खचष परवडिारा नसिे. सव्हाषयकल कॅन्सरमुळे दरवर्ी 

सावार्ननक आरोग्य 
व कुटंुब कल्याण 

(सावार्ननक आरोग्य) 
ववभाग 
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सरासरी २ लाख ६५ हजार, ६७२ मठहलाुंचा होत असलेला 
मतृ्यू या सव्हाषयकल कॅन्सरसाठी Gardasil आणि Cervarix 
या दोन लसी बनववण्याऱया Glax Smith आणि Merck या 
कुं पन्यानी राज्य शासनाच्या सवष सवलती घेिे, यापूवी 
मुुंबईसह राज्यामध्ये हॅपटेाटस बी या रोगावर प्रनतबुंद 
आिण्यासाठी सवलतीच्या दरात लसी उपलब्ध करून देण्यात 

येिे. राज्य शासनान ेराज्यातील ववववध ठठकािी जनतेच्या 
आरोग्यासाठी महापाललका, नगरपररर्दा, जजलहापररर्दा व 
वेगवेगळ्या समाजजक सुंस्र्ा याुंच्या माध्यमातून आरोग्य 
लशत्रबराच ेआयोजन केले जात असिे, मा. पुंतप्रधान याुंच्या 
बेटी बचाव बेटी पढाव या योजनेअुंतगषत राज्यभर मठहलाुंमध्ये 
सव्हाषयकल कॅन्सरबाबत जनजागतृी करून, सव्हाषयकल 
कॅन्सरची लस सवलतीच्या दरात मठहलाुंना उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने करावयाची कायषवाही व उपाययोजना." 

29. "नशा आिण्यासाठी ताडीमध्ये घातक केलमकलचा वापर 
करुन ताडी ववक्री करिाऱया सातारा, पुिे, लभवुंडी, कलयाि, 
अुंबरनार्, काुंठदवली, लमरा-भाईंदर इत्यादी शहरात 
ठठकठठकािी धाडी टाकून ९ व्यक्तीुंना माहे ऑक्टोबर-
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये उत्पादन शुलक ववभागाच्या 
अधधकाऱयाुंनी केलेली अटक, यासुंदभाषमधील २ आरोपी 
अद्यापही र्रार असिे, सदरहू धाडीत ३० लाखापेक्षा जास्त 
माल जप्त करण्यात येिे, ठदवसेंठदवस ववर्ारी ताडी ववक्रीच े
प्रमाि राज्यात मोठ्या प्रमािात आढळून येिे, ववर्ारी 
ताडीमुळे ननरपराध नागररकाुंच ेआयुष्य व आरोग्य धोक्यात 
येिे, अटक करण्यात आलेलया व्यजक्तवर कडक कारवाई 
करण्याची आवश्यकता, तसेच घातक केलमकलचा वापर 
करुन ताडी ववक्री करण्याचा धुंदा रोखण्यासाठी 
कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायषवाही व उपाययोजना." 

गहृ  
ववभाग 

 

 


