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अ. क्र. लक्षवेधी ववभागाच ेनाव 
1.  प्रभादेवी  (म ुंबई) येथील ब्ल्यू मोंड या गगनच ुंबी इमारतीला 

३२ व्या आणि ३३ व्या मज्यावर भीषि आग लागली 
अस्याच ेन कतेच उघडकीस येिे, परुंत  अग्ननशमन दलाकडे 
३३व्या मज्यावर पोहचण्यासाठी एवढी मोठी शशडीच नसिे, 
तसेच इमारतीमधील सवव रहहवाशाुंना ४८ तासाहून अधधक 
काळ बाहेर राहावे लागिे, त्याम ळे, म ुंबई महापाशलका 
क्षेत्रामध्ये एकीकड ेगगनच ुंबी इमारती उभ्या राहत असिे, 
परुंत  तेवढ्या क्षमतेची अग्ननशामक युंत्रिा उपलब्लध नसिे, 
त्याम ळे, अग्ननशामक दलाला अशा मोठ्या इमारतीुंना 
लागले्या आगी ववझवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत 
असून त्यातून मोठी जीववतहानी होण्याचा धोका असिे, 
तसेच, कमला शमल कुं पाऊुं ड मध्ये लागले्या आगीच्या 
प्रकरिा नुंतर महापाशलकेने कडक कारवाई ची मोहीम हाती 
घेतली असिे, त्याम ळे, म ुंबई महापाशलका क्षेत्रातील 
अग्ननशामक युंत्रिा देखील अत्याध ननक व सवव स ववधाुंनी 
सज्ज अशी असण्याची गरज असिे, याबाबत शासनान े
तातडीने करावयाची कायववाही  व उपाययोजना. 

 
नगरविकास विभाग  

 

2.  ’’राज्यातील शतेक-याुंनी शतेात्या भाज्या आणि द ध 
उत्पादकाुंनी हजारो शलटर द ध रस्तत्यावर ओतून १० हदवसाुंच्या 
’’गाव बुंद’’ आुंदोलनास हदनाुंक ०१ जून, २०१८ पासून केलेली 
स रुवात, शतेक-याुंना सुंपूिव कजवमाफी, शतेीमालाला ककमान 

हमी भाव आणि दरमहा ननग्चचत उत्पन्नाची खात्री 
याबरोबरच द ध सुंघावरील बरखास्ततीची कारवाई तसेच द ध 
वाढीचा दराबाबत शासनाने काुंही महहन्याप वी घेतले्या 
ननिवयाची अमुंलबाविी करण्यात होिारे द लवक्ष, राज्यात द ध 
भ कटीचा त डवडा, तसेच कनावटक शासनाप्रमािे द धाना प्रनत 
शलटर ५ रुपये प्रमाि राज्य शासनाने अन दान द्यावे या 
मागिी मान्य व्हाव्यात यासाठी शतेक-याुंनी स रु केलेले 
आुंदोलन, सदर आुंदोनलाम ळे भाज्या आणि द ध याुंच्या 
त टवड्याम ळे हदवसेंहदवस वाढिारी महागाई, तसेच लहान 

 
दगु्धविकास विभाग 
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म लाुंना द धापासून वुंधचत रहावे लागत अस्याने नागरीकाुंत 
पसरलेला तीव्र असुंतोष, शतेक-याुंच्या रास्तत मागण्याुंबाबत 

ननिवय घेण्याबाबत शासनाने करावायाची कायववाही व 
प्रनतकक्रया.’’ 

3.  "नागपूर येथील अक्षय अननल बबुंड रा.धचतार ओळी इतवारी, 
सागर गुंगाधर सहस्तत्रब धे ल बीनीनगर जरीपटका, स्तनेहल 
प्रकाश मोटघरे रा.भीम चौक जरीपटका हे अक्षय बबुंडच्या चार 
शमत्रासह अुंबाझरी पररसरात असले्या के्रझी कॅसल 
वॉटरपाकव मध्ये हदुंनाक २० मे २०१८ रोजी गेले असता कृबत्रम 
लाटाव्दारे तयार करण्यात आले्या वॉटरपाकव मध्ये सदर 
सातही ववद्यार्थयावसह ईतर काही नागररक पाण्याचा आनुंद 
घेत असतानाच  सातही ववद्याथी आणि एक महहला 
वॉटरपाकव मध्ये ब डत अस्याच ेहदसून येताच आरडाओरड स रू 
होिे,  त्या हठकािी असले्या के्रझी कॅसल वॉटरपाकव च्या 
कमवचाऱयाुंसह व्यवस्तथापनास तातडीने वॉटरपाकव  बुंद 
करण्याची नागररकाुंनी केलेली ववनुंती करिे, नागररकाुंच्या 
ववनुंतीकड े व्यवस्तथापनाुंनी केलेले द लवक्ष वॉटरपाकव  स रू 
ठेव्याने अक्षय अननल बब ुंड, सागर गुंगाधर सहस्तत्रब धे या 
दोन ह शार ववद्यार्थयाांचा वॉटरपाकव मध्ये ब डून मतृ्यू होिे, तर 
स्तनेहल प्रकाश मोटघरे ही गुंभीर जखमी झा्याने नतला 
खाजगी रूनिालयात भरती करण्यात आले असून चार 
ववद्याथी आणि एक महहलेला वाचववण्यात नागररकाुंना यश 
आलेले त्या हठकािी उपग्स्तथत असलेले कमवचारी, स रक्षा 
रक्षक आणि बाऊुं सर याुंनी बघ्याची भ शमका घेऊन क ठशलही 
मदत केली नस्यामूळेच सदर ववद्यार्थयाांचा मतृ्यू होिे, सदर 
घटना घडण्याप वी नतथे उपग्स्तथत असले्या दोन गाडव याुंनी 
एका जोडप्याला ब डण्यापासून वाचववण्यात आ्याची माहहती 
उघडकीस येिे, असे असताुंनाही व्यवस्तथापनाने पैशाच्या 
हव्यासापोटी सदर वॉटरपाकव  स रूच ठेव्याने दोन ननरपराध 
ह शार ववद्यार्थयाांचा बळी जािे,  या गुंभीर घटनेची तक्रार 
पालकाुंनी बजाजनगर पोलीस ठाण्यात करिे, बजाजनगर 

गहृ ववभाग 
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पोलीसाुंनी तपास स रू केले असता, दोन ह शार ववद्यार्थयाांचा 
जीव घेिाऱया वॉटर पाकव  के्रझी कॅसल येथील सीसीटीव्ही 
कॅमेऱयातून अपघाताच ेफ टेज नष्ट करण्यात आ्याची बाब 
उघडकीस येिे, डीव्हीआरची तपासिी केली असता त्यात 
गे्या चार महहन्याच ेफ टेज गायब अस्याची धक्कादायक 
माहहती पोलीसाुंच्या ननदेशनास येिे, सदर के्रझी कॅसल वॉटर 
पाकव  हे ह्दीराम फ ड इुंटरनॅशनल शल.कुं पनीच्या मालकीचे 
असून ही जागा नागपूर स धार प्रन्यासने के्रझी कॅसल वॉटर 
पाकव साठी शलजवर हदलेली असिे, नागप र स धार प्रन्यास न े
शलज रद करून सदर जागा मेट्रो करीता देवून के्रझी कॅसल 
वॉटर पाकव  बुंद करण्याची नोटीस देण्यात येिे, मात्र या 
नोटीशीकड ेव्यवस्तथापकानी द लवक्ष करून के्रझी कॅसल वॉटर 
पाकव  स रूच ठेविे, अस ेअसुंतानाही ह्दीराम फ ड इुंटरनॅशनल 
शल.कुं पनीच्या सुंचालकानी मात्र के्रझी कॅसल वॉटर पाकव  बुंद 
के्यास आमच े २०० कोटी रूपयाुंच े न कसान होिार 
अस्याने २०० कोटी रूपयाुंची आधथवक न कसान भरपाई 
देण्याची मागिी नागप र स धार प्रन्यास कड ेकरिार, परुंत ू
दोन ववद्यार्थयाांचा बळी घेिाऱया के्रझी कॅसल वॉटर पाकव च े
व्यवस्तथापन आणि ह्दीराम फ ड इुंटरनॅशनल शल.कुं पनीच्या 
सुंचालकावर कोितीच कायववाही करण्यात आलेली 
नस्यामूळे नागररकाुंत पसरलेला असुंतोष पररिामी के्रझी 
कॅसल वॉटर पाकव च े व्यवस्तथापन, कमवचारी आणि ह्दीराम 
फ ड इुंटरनॅशनल शल.कुं पनीच्या सुंचालकावर मन ष्यवधाचा 
ग न्हा दाखल करून तात्काळ फौजदारी कायववाही करण्याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व प्रनतकक्रया" 

4.  "मालाड (प), म ुंबई येथील शलुंक रोडवरील, डड-माटव समोर, 
म ुंबई मेट्रो-2 अुंतगवत प लाच े काम स रु असताना, प लाचा 
लोखुंडी साुंगाडा कोसळ्याची ग रुवार, हदनाुंक 17.05.2018 
रोजी घटना घडिे, सकाळी व सुंध्याकाळी वदवळीच्या वेळी 
शलुंकरोड पररसरात, मोठया प्रमािात वाहतूक कोंडी होत 
असिे, ज्या हठकािी साुंगडा कोसळला त्याच्या समोरच बस 

नगरविकास विभाग  
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थाुंबा असून, तेथे प्रवासाुंच्या प्रनतक्षेत एका राुंगेत अनेक ररक्षा 
उभ्या असिे, द पारची वेळ अस्याम ळे, स दैवाने या द घवटनेत 
कोितीही जीववत हानी न होिे, यापूवी म ुंबई मेट्रो-7 च ेकाम 
स रु असले्या गोरेगाव चकेनाका येथे, मेट्रो प लाचा खाुंब 
कोसळून एक कामगार जखमी झा्याची घटना घडिे, 
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून म ुंबईत, सद्या मेट्रो-2 ‘अ, 
म ुंबई मेट्रो-2 ‘ब  या प्रक्पाुंची कामे जोरात स रु असून, 
ककमान 50 टक्के काम पावसाळयापूवी पूिव करण्याच ेउद्दीष्ट 
असिे, परुंत ू वारुंवार द घवटना होत असतानाही, स रक्षेच्या 
दृष्टीने, योनय ती उपाय योजना करिेबाबत एमएमआरडीए 
तसेच कुं त्राटदार कुं पनीकडून द लवक्ष करण्यात येत अस्याने, 
मोठी द घवटना होण्याची शक्यता नाकारता न येिे, अशलकडचे 
उत्तर प्रदेशामधील, वारािसी येथे भरहदवसा द पारी उड्डाि 
प लाच ेकाम चालू असताना, प ल कोसळून 18 जि धचरडून 
मरि पाव्याची भीषि द घवटना घडली अस्याने, सध्या 
म ुंबईत अनेक प्रक्पाुंची कामे स रु अस्याने, यात न सुंभाव्य 
द घवटना टाळण्यासाठी, शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही 
व प्रनतकक्रया." 

5.  नागपूर शहरातील ग न्हेगारीचा आलेख प न्हा उुंचावत असनू 
पोलीस युंत्रिा शहरात आहे की नाही अशी शुंका उपग्स्तथत 
केला जात असिे, हदनाुंक २४ व २५ जून, २०१८ या दोन 
हदवसात चार ख नाुंच्या घटनाुंनी शहर हादरले असताुंनाच 
हदुंनाक २६ जून, २०१८ रोजी प न्हा एक ख नाची घटना 
घडलेली असिे, धगटीखदान पररसरातील क ख्यात ग डुं क लदीप 
ऊफव  वपन्न  पाुंड ेयाच्यावर टोळी य ध्दातून हदनाुंक २६ जून, 
२०१८ रोजी द पारी दोन द चाकीवर आले्या चार जिाुंनी पाच 
राऊडुं गोळी झाडून हत्या करण्यात येिे,  मॉडलशमल 
पररसरातील हन मान मुंहदराजवळ राहिारे नीरज पाळेचवर 
ववुंचरूकर याुंनी आईला घराबाहेर काढले म्हिून सख्या 
भावाची हत्या करिे, जागनाथ ब धवारी येथे हदनाुंक २२ जून, 

  
गहृ विभाग 
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२०१८ रोजी राजू रामभाऊ आमदे याने त्याच्याच भावाची 
हत्या के्याची घटना उघडकीस येिे, एका तीस वषीय 
अनोळखी तरूिीची हत्या करून नतचा मतृ्यदेह एमआयडीसी 
पररसरातील नागलवाडी शशवारात तरोटयाच्या झ डपात फेक न 
हद्याची घटना हदनाुंक २४ जून, २०१८ रेाजी उघडकीस येिे, 
वडीलोपाजीत मालमत्तेवरून नागपूर शहरातील एका राजकीय 
पदाधधकाऱयासह त्याच्या क टूबातील पाच लोकाुंची हत्या 
करण्यात येिे, हदनाुंक २७ एवप्रल, २०१८ रोजी २४ तासात 
शहरात दोन वेगवेगळया घटनेत दोन व्यक्तीुंच े खनू 
झा्याची घटना उघडकीस येिे, दिन ांक ३ ते ५ मे, २०१८ 
च्या स मारास शहरात तीन वेगवेगळया घटनेत तीन व्यक्तीुंच े
खनू झा्याची घटना उघडकीस येिे, दिन ांक ३१ एवप्रल, २०१८ 
रोजी नुंदनवन पररसरातील पेट्रोलपुंप येथे एकाची हत्या करून 
१३ लाख रूपये ल ट्याची घटना उघडकीस येिे, या घटनेसह 
नागपूर शहरात मागील पाच महहन्यापासून वारुंवार ख नाच्या 
घटना डघडकीस येत अस्यामूळे शहरात कायदा व 
स व्यवस्तथेचा उडालेला बोजवारा, वारुंवार होत असले्या 
हत्येमूळे नागररकाुंच्या स रक्षेचा ननमावि झालेला प्रचन, 
त्यामूळे नागररकाुंत पसरलेले असुंतोष पररिामी याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व प्रनतकक्रया." 

6.  "गत वषीच्या हुंगामात त रीच ेमोठे उत्पादन झाले असिे, 
राज्यातील गोदामे पूिवपिे भरलेली असिे, त्यात यावषीच्या 
त रीची व हरभऱयाची पडलेली भर, गोदामाुंच्या व बारदाना 
अभावी खरेदीची प्रकक्रया धधम्या गतीने होिे, बारदान नाही, 
गोदाम नाही, या कारिास्ततव बह ताुंश हदवस खरेदी कें दे्र बुंद 
राहिे, दिन ांक १५ मे, २०१८ रोजी त रीची व हदनाुंक ११ जून, 
२०१८ रोजी हरभऱयाची खरेदी कें दे्र बुंद करिे, हमीभावान े
खरेदी करताना ऑनलाईन नोंदिीची टाकण्यात आलेली अट, 
अनेक अडचिीवर मात करीत राज्यातील ७ लाख ७५ हजार 
६९९ तूर व हरभरा उत्पादक शतेकऱयाुंनी ऑनलाईन केलेली 
नोंदिी, यापैकी तीन महहन्याुंत केवळ ३ लाख ६५ हजार १५ 

पणन विभाग 
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शतेकऱयाुंची तूर व हरभऱयाची हमी भावाने करण्यात आलेली 
खरेदी, उववरनत ४ लाख १० हजार ६८४ शतेकऱयाुंची तूर-
हरभऱयाची खरेदी न होिे, खरेदीची प्रकक्रया थाुंब्यानुंतर 
शासनाने ऑनलाईन नोंदिी केले्या शतेकऱयाुंना एक हजार 
रुपये अन दान देण्याचे जाहीर करिे, खरेदी कें द्रावर 
शासनाकडून एका शतेकऱयाची दररोज २५ ग्क्वुंटल तूर ककुं वा 
हरभऱयाची होिारी खरेदी, या अन दानासाठी प्रनत हेक्टर दहा 
ग्क्वुंटल असे दोन हेक्टर पयांतच तूर ककुं वा हरभरा खरेदी 
करण्याची घातलेली अट,  या मयावदेपेक्षा जास्तत तूर असले्या 
व जास्ततची शतेी असिाऱया शतेकऱयाुंना बसलेला आधथवक 
फटका, ऑनलाईन नोंदिी केले्या शतेकऱयाुंना एसएमएस 
पाठवून माल खरेदी कें द्रावर आिावयास लाविे, तथावप, 
बारदाना व गोदामाअभावी या कारिास्ततव परत पाठवविे, 
तसेच एसएमएस पाठवून तूर व हरभरा खरेदी कें द्रावर न 
आिले्याुंना १००० रुपयाच्या अन दानासाठी अपात्र 
ठरववण्याच ेआदेश हदनाुंक १९ जून, २०१८ रोजी देण्यात येिे, 
पररिामी हजारो शतेकरी अन दानापासून वुंधचत राहण्याची 
ननमावि झालेली शभती, त्यामूळे शतेकऱयाुंमध्ये पसरलेला 
असुंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही  व 
उपाययोजना." 

7.  "राज्यातील अध्यावह नही अधधक खाद्य व्यावसानयक 
ववनापरवाना व्यवसाय करीत अस्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ 
च्या स मारास ननदशवनास येिे, परवाना आणि नोंदिीशशवाय 
स रु असले्या या व्यावसानयकाुंवर कोितीही कारवाई केली 
जात नसिे, अनेक खाद्य व्यावसानयकाुंच्या कागदपत्राुंची 
पडताळिी न करताच त्याुंना परवाने जारी के्याचा ठपका 
महालेखापालाुंनी अन्न व औषध प्रशासनावर ठेविे, १६०० 
प्रकरिाुंपैकी १०५७ प्रकरिात आवचयक दस्ततऐवज सादर 
करण्यात आले नसतानाही अन्न व औषध प्रशासनाकडून 
खाद्य व्यावसानयकाुंना परवाने देण्यात आलेले असिे, 
राज्यात १६.८६ लाख खाद्य व्यावसानयकाुंपैकी फक्त ९.४३ 

    िैद्यकीय शिक्षण ि 
औषधी द्रव्ये (औषधी द्रव्ये)   

विभाग 
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लाख खाद्य व्यावसानयकाुंनी माहे जून, २०१६ पयांत नोंदिी 
केलेली असिे, उववररत ७.४३ लाख खाद्य व्यावसानयक नोंदिी 
आणि परवान्याशशवाय व्यवसाय करीत अस्याचे 
महालेखापालाुंनी आप्या अहवालात म्हट्याचे ननदशवनास 
येिे, नोंदिी आणि परवान्याच्या नूतनीकरिासाठी अजव केला 
नसता, तर असे परवाने म दतबाह्य ठरले जात असिे, अशा 
व्यावसानयकाुंनी त्याुंचा व्यवसाय प न्हा स रु करण्यासाठी 
नव्याने अजव करुन  नोंदिी परवाना घेिे आवचयक असिे, 
ववनापरवाना स रु असले्या खाद्य ववके्रत्याुंवर शासनान े
कारवाई करण्याची आवचयकता त्याम ळे यासुंदभावत शासनान े
करावयाच्या उपाययोजना व प्रनतकक्रया." 

8.  "ता.खामगाव, ग्ज. ब लडािा, वपुंपळगाव राजा येथील भारतीय 
स्तटेट बँकेच्या शाखेत कजवमाफी व पीककजव मागण्यासाठी 
गेले्या भागवत कननराम बघे या शतेकऱयाला बँक 
व्यवस्तथापकाने अपमानास्तपद वागिूक देऊन बँकच्या बाहेर 
हाकलून देिे, हा अपमान सहन न झा्याने भागवत कननराम 
बघे या शतेकऱयान े ववषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या 
करिे, हहवराख दव येथील रहहवासी असलेले भागवत कननराम 
बघे या शतेकऱयाकड े स्तटेट बँकेच े हदड लाख रूपयाुंच ेकजव 
असिे, शासनाने हदले्या कजवमाफीच्या यादीत त्याुंच ेनाव 
समाववष्ट असिे, असे असताुंना स ध्दा कजव मागिाऱया 
शतेकऱयाला बँकेतील अधधकाऱयाुंनी अपमानास्तपद वागिूक 
देऊन बँकेतून हाकलून हद्याने शतेकऱयास आत्महत्या 
करावी लाग्याची घटना हदुंनाक २४ जून, २०१८ ला 
ननदेशनास येिे, असे असताुंनाही सदर बँक व्यवस्तथापकावर 
फौजदारी कारवाई न होिे,  मलकापूर, ग्ज. ब लडािा दाताळा 
येथील सेंट्रल बँक ऑफ इुंडडयाचा व्यवस्तथापक राजेश हहवस े
याुंने पीककजव काढण्यासाठी आले्या शतेकऱयाच्या पत्नीच्या 
मोबाईलवर फोन करून कजव मुंजूर करण्याच्या बद्यात 
शरीरस खाची मागिी करिे आणि ती मागिी प िव 
करण्यासाठी बँकेच्या शशपायाने नतच्यावर दडपि टाकिे, या 

 
    गहृ विभाग  
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गुंभीर घटनेची तक्रार मलकापूर ग्रामीि पोलीस ठाण्यात 
दाखल करण्यात आ्यानुंतर स ध्दा अघापही बँक 
व्यवस्तथापकास पोलीसाुंनी अटक न करिे, तसेच बँकेच्या 
वररष्ठ अधधकाऱयाकडून स ध्दा कोितीच कायवावही न करिे, 
या दोन्ही गुंभीर घटना उघडकीस येऊन स ध्दा शासनान े
कोितीच दखल न घेत्यामूळे आणि सुंबधधतावर फौजदारी 
कारवाई व अटक करण्यात आलेली नस्यामूळे राज्यातील 
हजारो शतेकऱयाुंमध्ये पसरत असलेला असुंतोष पररिामी या 
गुंभीर प्रकरिाची तातडीने चौकशी करून सुंबधधत 
अधधकाऱयाुंवर फौजदारी कारवाई करण्याची होत असलेली 
मागिी याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना." 

9.  "म ुंबईत सन 2014 त े सन 2016 या तीन वषावच्या 
कालावधीत, 16 ते 25 वयोगटातील स मारे 32 हजार 598 जि 
बेपत्ता झा्याचा हदनाुंक 22.05.2018 रोजी उघडकीस 
आलेला धक्कादायक प्रकार, बेपत्ता  झाले्या व्यक्तीमध्ये 
प रुषाुंपेक्षा महहलाुंची सुंख्या अधधक असून तीन वषावत  बेपत्ता 
झाले्या महहलाुंच्या सुंख्या 16 हजार 533 इतकी असिे, 
हरविा-याुंची सुंख्या वाढत असताना, द सरीकड ेत्याुंना शोध न 
काढण्याचे प्रमाि कमी होत असिे, म ुंबई शहरात शालेय 
म लाुंच्या अपहरिात अशलकडचे झालेली धचुंताजनक वाढ 
आणि त्यानुंतर आता महहलाुंच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमािात 
लक्षिीय वाढ झा्याने, म ुंबईतील जनतेमध्ये महहला व 
म लाुंच्या स रक्षेबाबत धचुंता व्यक्त करण्यात येिे, म ुंबई 
शहरात वाढत्या ग न्हेगारीवर ननयुंत्रि आिण्यासाठी 
सीसीटीव्ही बसववण्यात आले असतानाही, महहला व म लाुंच्या 
गायब होण्याच्या प्रकारात वाढ झा्याने, पोलीसाुंच्या 
कतवव्यदक्षतेबाबत, ननमावि झालेले सुंशयाचे वातावरि, 
म ुंबईतील नागरीकाुंना स रक्षा प्रदान करिेबाबत आणि 
भयम क्त वातावरि ननमावि करण्यासाठी, राज्य शासनान े

गहृ ववभाग 
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हस्ततक्षेप करुन, स स्तत पोशलस युंत्रिेला सतवक करण्यासाठी 
कठोर उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने, तातडीने करावयाची 
कायववाही व प्रनतकक्रया." 

10.  "वैद्यकीय पदव्य त्तर अभ्यासक्रमासाठी वैद्यकीय शशक्षि 
सुंचालनालयाने प्रवेश देऊनही प्रत्यक्षात खासगी सुंस्तथाुंकडून 
प्रवेश नाकारण्यात येत अस्याच े माहे एवप्रल २०१८ च्या 
स मारास ननदशवनास येिे. श ्क ननयमन प्राधधकरिाने 
ननग्चचत केलेले श ्क महाववद्यालयाुंना मान्य नसिे. 
'आम्ही साुंगू तेवढे श ्क भरा नाहीतर प्रवेश घेऊ नका' अशी 
भूशमका महाववद्यालयाुंनी घेतलेली असिे. 
महाववद्यालयाुंकडून करण्यात येिारी अडविूक आणि 
वैद्यकीय शशक्षि सुंचालनालयाची मवाळ भूशमका याम ळे 
ववद्यार्थयाांच ेवषव वाया जाण्याची ननमावि झालेली  शक्यता, 
अवघ्या दोन हजार जागाुंसाठी अत्युंत च रशीतनू प्रवेश 
शमळण्यासाठी ववद्याथी अतोनात मेहनत करीत असून 
खासगी महाववद्यालयाुंमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आ्याने 
त्याुंचा झालेला भ्रमननरास सदरील ववद्यार्थयाांनी 
डीएमईआरकड े आपले म्हििे माुंडिे, परुंत  डीएमईआर 
प्रशासनानेदेखील याप्रकरिी हात झटक्याने ववद्यार्थयाांमध्ये 
नाराजीचे वातावरि ननमावि होिे. या प्रचनी खासगी मेडडकल 
कॉलेजाुंनी आमच्या मागण्या शासन मान्य करीत नस्याने 
ववद्यार्थयाांना प्रवेश न देण्याच्या ननिवयावर ठाम अस्याच े
त्याुंच े म्हििे असिे. त्याम ळे यासुंदभावत शासनान े
करावयाची उपाययोजना व प्रनतकक्रया." 

िैद्यकीय शिक्षण 
विभाग  

11.  "पनवेल (ग्ज. रायगड) रसायनी पररसरातील कारखान्यावर, 
व्यवसानयक महसूल म क्त वाताव सुंचालनालयाच्या  
अधधक-याुंनी हदनाुंक 14 जून 2018 रोजी टाकले्या धाडीत, 
308 ककलो केटामाईन, ओपीयम व हशीश अस ेएकूि 40 
कोटीचे अुंमली पदाथव जप्त करण्यात येऊन, 11 जिाुंना अटक 
करण्यात येिे, सदरहू प्रकरिाची चौकशी केली असता, सदरहू 
आरोपी दर पाच हदवसाुंत 15 ते 20 ककला केटामाईन तयार 

गहृ विभाग 
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करीत असून, महहन्याला स मारे 25 कोटी रुपयाच्या 
केटामाईनच ेउत्पादन करीत अस्याची धक्कादायक माहहती 
ननदशवनास येिे, सदरहू उत्पादन केलेले केटामाईन महाराष्ट्र, 
गोवा, पुंजाब, ग जरात तसेच श्रीलुंका, मोझाुंबबक, बिटन, 
कॅनडा, मलेशशया, नेपाळ, ऑस्तटे्रशलया आदी देशात पाठवून 
तस्तकरी करीत असिे, सदरहू प्रकरिी दोन अुंगडीया 
व्यवसानयक डडआरआयच्या रडारवर असतानाही, अद्याप या 
प्रकरिातील म ख्य स त्रधारासह आरोपीुंना अटक 
करण्याबाबत, शासनाकडून होत असलेली हदरुंगाई, पररिामी 
महाराष्ट्र व देशातील अनेक राज्यात केटामाईन्स हे अुंमली 
पदाथव पाठववण्यात येत अस्याने, देशाच ेभववतव्य असलेली 
भावी तरुि वपढी वाममागावला जावून त्याुंच ेआय ष्य  उद्ध्वस्तत 
होत असिे, याकड ेशासनाच े झालेले द लवक्ष, याबाबत शासनान े
तातडीने करावयाची कायववाही व प्रनतकक्रया." 

12.  "राज्यात हदनाुंक 26 मे, 2018 रोजी जाहीर झाले्या 
सीबीएसईसीच्या ननकालात 90 टक्केपेक्षा ग ि शमळिा-या 
ववद्यार्थयाांच ेप्रमाि स मारे 5 टक्क्याुंनी वाढले असून, तर 95 
टक्के शमळवविा-या ववद्यार्थयाांची सुंख्या 3 टक्क्याुंन े
वाढ्याने, ‘सेल फायनान्स’ प्रवेश शमळवताना राज्य 
मुंडळाच्या ववद्यार्थयाांना, सीबीएसईसीच्या 90 टक्के माकव स 
शमळाले्या ववद्यार्थयाांशी स्तपधाव करावी लागिार असिे, 
त्यातच गेले 5 वषावमध्ये 12 वीची परीक्षा देिा-या 
ववद्यार्थयाांच्या सुंख्या मोठया प्रमािात वाढत असिे, 
सीबीएसईसी शाळाुंमध्ये ग ि शमळण्याच े प्रमाि जास्तत 
अस्याने, या ववद्यार्थ याांना चाुंग्या महाववद्यालयात, 
चाुंग्या अभ्यासक्रमासाठी सहज प्रवेश उपलब्लध होिे, परुंत ू
राज्य मुंडळातील ववद्यार्थ याांना शैक्षणिक ग िवत्ता व चाुंगले 
मावक्स असतानाही, कें द्रीय बोडावच्या शाळेशी नाहक स्तपधाव 
करावी लागत असून प्रवेशासाठी चाुंग्या महाववद्यालयाुंना 
म कावे लागले, पररिामी महाराष्ट्र राज्यातील स्तथाननक 

िालेय शिक्षण 
विभाग 
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भूशमप त्र असले्या ववद्यार्थयाांना, महाववद्यालयीन 
प्रवेशामध्ये कमी ग िाअभावी डावलण्यात येऊन, कें द्रीय 
बोडावच्या शाळेतील ववद्यार्थयाांना, महाववद्यालयामध्ये सहज 
प्रवेश उपलब्लध होत असिे, याम ळे राज्यातील ववद्यार्थयाांवर 
झालेला अन्याय, या सुंदभावत अकरावी प्रमािेच पदवीच्या 
प्रथम वषावसाठीही ग िसमानता स त्र वापरुन, महाववद्यालयीन 
प्रवेश देण्याची ननताुंत आवच यकता, याकड ेशासनाच ेझालेले 
द लवक्ष, याबाबत शासनान े तातडीने करावयाची कायववाही व 
प्रनतकक्रया." 

13.  चुंद्रपूर ग्ज्हयात दारुबुंदीची अुंमलबजाविी 1 एवप्रल, 2015 
पासून स रु झाली असिे, परांतु मागील 3 वषावत चोरटी दारु 
गाळप ववक्री  होत असिे, त्याम ळे येथे दारुबुंदी   फसवी 
अस्याची पररग्स्तथती दारुबुंदी असले्या चुंद्रपूर, वधाव व 
गडधचरोली ग्ज्हयातून हदसून येिे,  या दारूबुंदी ग्ज्हयात 
ववषारी दारू वप्याने अनेक ननरपराध नागररकाुंचा मतृ्यू होिे, 
दारूबुंदी असले्या ग्ज्हयातील पोलीस ववभागाच्या 
आकडवेारीन सार वषावकाठी करोडो रूपयाुंची अवैध दारू 
पकड् याच े हदसून येत अस्याने या तीनही ग्ज्हयात 
पोलीसाुंच्या आशशववादाने अवैध दारू ववक्रीचा महापूर स रू 
अस्याने नागररक मात्र भरडला जात असिे, या अवैध दारू 
ववक्रीमूळे मोठया प्रमािात सामान्य मािसाच ेजीवन उध्वस्तत 
होत असिे, हजारो बेराजगार, ववद्याथी या धुंदात उतर्यान े
त्याुंच ेजीवन उध्वस्तत होिे, त्यामूळे राज्य शासनाने दारूबुंदी 
केलेली योजनाच फसवी अस्याच ेधचत्र हदसत अस्यामूळे 
नागररकाुंत पसरत असलेला असुंतोष पररिामी  या दारूबुंदी 
ग्ज्हयात दारूची ववक्री होिारच नाही अशी भ शमका शासनान े
घेिे, अन्यथा दारूबुंदी उठवून प न्हा दारू ववक्री स रू 
करण्यासाठी शासनाने तातडीन े करावयाची कायववाही व 
प्रनतक्रीया." 

गहृ (राज्य उत्पादन 
िुल्क) विभाग 
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14.  "कें द्र सरकारच्या अपुंग व्यक्ती हक्क कायदा 2016 मधील, 
अपुंगत्वाच्या 21 प्रकारामध्ये अपुंगत्वाच े प्रमाि ननग्चचत 
करुन, तसेच प्रमािपत्र अपुंग व्यक्तीला देण्याच े आदेश 
ननगवशमत केला असतानाही, महाराष्ट्र राज्यात त्याची पूिवपिे 
अुंमलबजािी होत नस्याच ेननदशवनास येिे, याम ळे हजारो 
अपुंगाुंना, अुंपगत्वाच े प्रमािपत्र न शमळा्याने, त्यापासून 
शमळिा-या अत्यावचयक लाभापासून वुंधचत रहाव े लागिे, 
शकेडो अपुंगाुंनी प्रमािपत्रासाठी, मा. म ख्यमुंत्री कायावलय, सेवा 
हमी कायदा तसेच माहहती अधधकाराखाली ववचारािा 
करुनाही, अद्याप अपुंगाुंना, अपुंगत्वाच े प्रमािपत्र 
शासनाकडून उपलब्लध न होिे, कें द्रीय अपुंग क्याि मुंडळाने, 
माहे जानेवारी 2018 मध्ये आरोनय ववभागाला सवव प्रकारच े
अपुंग प्रमािपत्र ेदेण्याबाबत ननदेश देऊनही, अद्याप आरोनय 
ववभागाच्या माध्यमातून, ‘एसएडीएम’ या सुंगिक 
प्रिालीच्या माध्यमातून केवळ 6 प्रकाराच्या अपुंगत्वाबाबत 
प्रमािपत्र देण्यात येत असिे, या व्यनतररक्त अन्य 15 
प्रकारची अपुंगत्वाच े प्रमािपत्र अद्यापही देण्यात येत 
नस्याने, प्रमािपत्राअभावी अपुंगाुंच ेप्रचुंड हाल होिे, सदर 
गुंभीर बाब शासनाच्या ननदशवनास वारुंवार आिूनही, अद्याप 
यावर कोितीच कायववाही करण्यात न येिे, याम ळे राज्यातील 
गरजू अपुंगावर झालेला अन्याय, याकड े शासनाच े झालेले 
द लवक्ष, याबाबत शासनान े तातडीने करावयाची कायववाही व 
प्रनतकक्रया." 

सािवजननक आरोग्य 
विभाग 

15.  ‘‘वाुंदे्र-वरळी (म ुंबई) सागरी सेतूजवळील सम द्रात उभे असलेले 

‘आकव  डके बार’ हे तरुंगते हॉटेल श क्रवार, हदनाुंक 25.05.2018 

रोजी खडकाला धडक्याने पािी शशरुन ब डा्याची घटना 
घडिे, सदरहू तुंरगत्या हॉटेलला परवानगी देण्याचा अधधकार  
महाराष्ट्र सागरी मुंडळाला (मेररटाईम बोडावला) नसतानाही गेले  

3 वषावपासून सम द्रात तरुंगत्या हॉटेलला बेकायदा परवानगी 
देऊन  मेररटाईम बोडव महसूल जमा करीत अस्याचा 

पयवटन विभाग 
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धक्कादायक प्रकार उघडकीस येिे, तसेच तरुंगत्या हॉटेलच्या 
व्यवसायाच्या नफात 11 टक्के भागीदारी एमटीडीसीची 
असतानाही गेले 3 वषावपासून कोित्याही प्रकराचा नफा या 
तरुंगत्या हॉटेलच्या मालकाने एमटीडीसीला हदला नस्याची 
बाब उघड होिे, सदरहू प्रकरिात छोटया बोटीने खोल सम द्रात 
असले्या तरुंगत्या हॉटेलमध्ये हजारो नागरीक जात 
अस्याने त्याुंच्या स रक्षेबाबत कोितीही उपाययोजना तसेच 
काळजी घेण्यात आली नस्याची गुंभीर बाब ननदशवनास येिे, 

तसेच एखादी द घवटना घड्यास मदत कायव करिारी 
कोितीही युंत्रिा उपलब्लध नस्याम ळे हॉटेलमध्ये जािा-या 
ग्राहकाच्या जीववताला ननमावि झालेला धोका, याकड ेशासनाच े 
झालेले द लवक्ष, सदर प्रकरिाची सखोल चौकशी करुन शासनान े
तातडीने करावयाची कायववाही व प्रनतकक्रया.’’ 

16.  “वडाळा (म ुंबई) लॉडव इस्तटेट बब्डीुंग अॅटॉपहहल येथील दोस्तती 
ववकासकाने बाुंधले्या इमारतीच्या वाहन तळाची शभुंत 
ववकासकाने केले्या ननकृष्ट दजावच े काम व इमारतीच्या 
बाजूला स रु असले्या कामाच्या खोदकामाम ळे पडून 
इमारतीजवळ मोठा खड्डा झालेला असिे, त टलेली शभुंत व 
खचलेले वाहन तळ यासाठी ववकासकाने केलेले ननकृष्ट दजावचे 
काम हदनाुंक २५ जून, २०१८ रोजी वा त्यास मारास ननदशवनास 
येिे, दोन हदवस सतत पडिारा पाउस व एका इमारतीच्या 
बाजूलाच द सरी इमारत बाुंधण्यासाठी खोदण्यात आलेला 
खड्डा याम ळे जमीन खचनू वहाने खड्ड्यामध्ये पडिे, सदर 
इमारत धोकादायक झा्याम ळे रहहवाचयाुंना  इमारत ररकामी 
करण्याच े ननदेश देण्यात येिे, सदर प्रकरिाम ळे त्वररत 

स्तथलाुंतर करण्याबाबत आले्या आदेशाम ळे रहहवाचयाुंत 
ननमावि झालेली समस्तया, ववकासकाने झाले्या प्रकाराबद्दल 
स्तवतःची जवाबदारी टाळिे, सदर घटनेबाबत लोकाुंमध्ये 
पसरलेला असुंतोष, याबाबत शासनाने सबुंधधत अधधकारी व 
कमवचारी याुंचावर करावयाची कारवाई व उपाययोजना ” 

नगरविकास विभाग 

17.  "बालभारतीने दहावीच्या भूगोलाच्या नकाशात अनके च का 
के्याने ववद्यार्थयाांना च कीची माहहती शमळिार अस्याच े

िालेय शिक्षण 
विभाग 



D:\Accept Calling Attention1.docx 

नुकतेच ननदशवनास येिे, तसेच दहावीच्या इुंग्रजी माध्यमाच्या 
ववज्ञानाच्या प स्ततकात शब्लदाुंच्या (स्तपेशलुंग) आणि 
सुंक्पनाुंच्या माुंडिीत अनेक च का झाले्या असिे, भूगोल 
शशकववताना आवचयक असलेला वपकाुंचा नकाशा उद्योगाुंचा 
नकाशा प स्ततकातून हद्दपार केलेला असिे, एका देशाचा पूिव 
भूगोल माहहती झा्याशशवाय दोन देशाुंचा त लनात्मक 
अभ्यास शशकवविे, देशातील हररत पट्टयाुंची त लना करिाऱया 
नकाशामध्ये तसेच पावसाच े प्रमाि दाखववताना च का 
झाले्या असिे, इुंग्रजी माध्यमाच्या ववज्ञानाच्या प स्ततकात 

प्रजनन सुंस्तथेची माहहती देतानाही अनेक च का झाले्या 
असिे, शालेय प स्ततकात प्रजनन सुंस्तथेचा केलेला समावेश 
स्तवागताहव असला तरी प स्ततकननशमवती करताना शलहहलेला 
मजकूर तज्ज्ञाुंकडून तपासून घेिे आवचयक असिे, 
नीटसारख्या परीक्षा देताना शमळाले्या सदरील च कीच्या 
माहहतीम ळे ववद्यार्थयाांच ेन कसान होण्याची ननमावि झालेली 
शक्यता, त्याम ळे ववद्यार्थयाांना योनय माहहती शमळावी 
यासाठी सदरील प स्ततकामध्ये झाले्या च का द रुस्तती 
करण्यासाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना व प्रनतकक्रया." 

18.  ‘‘भायखळा (म ुंबई) येथील जे.जे. रुनिालयात  वॉडव क्र. 11 

मध्ये शस्तत्रकक्रयेसाठी दाखल केले्या झायराबी या महहलेचा 
मतृ्यू झा्याच्या घटनेम ळे सुंतापले्या नातेवाईकाुंनी हदनाुंक 
18 मे, 2018 रोजी सायुंकळी ६.४५ वाजता डॉक्टरावर ह्ला 
के्याची घडलेली घटना, ह््याच्यावेळी तेथे एकही स रक्षा 
रक्षक उपग्स्तथत नस्याम ळे झाले्या मारहािीत डॉ.अनतश 
पारेख याुंच्या डोळयाखालील हाड फॅ्रक्चर होऊन त्यासोबत  
डॉ. शालमली धमावधधकारी आणि पररचारीका याही जखमी 
होिे, या घटनेच्या ननषेधाथव रुनिालयातील 400 ननवासी 
डॉक्टराुंनी माडव या ननवासी डॉक्टराुंच्या सुंघटनेच्या 
माध्यमातून कामबुंद आुंदोलन स रु करण्यात येिे, त्यास 
पररचारीकाुंनीही पाहठुंबा हद्याने रुनिालयातील रुनिाुंची 
औषधोपचार व सेवे अभावी गैरसोय होऊन त्याुंच्या आरोनयास 

सािवजननक आरोग्य 
विभाग 
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ननमावि झालेला धोका, गेले काही वषावत उपचार करताना रुनि 
दगाव्याने डॉक्टराुंवर होिा-या ह््याच्या घटनेमध्ये 
सातत्याने होत असलेली वाढ, सदरहू आुंदोलनास म ुंबईतील 
सववच रुनिालयातील डॉक्टराुंनी पाहठुंबा व्यक्त करुन 

आुंदोलनामध्ये सहभागी होिे, याम ळे जे.जे. रुनिालयासह 
म ुंबईतील सववच रुनिालयातील रुनिाुंची झालेली प्रचुंड 
गैरसोय, रुनिालयामध्ये प रेषा प्रमािात स रक्षा व्यवस्तथा 
नस्याने अनेकवेळा नातेवाईकाुंच्या च कीम ळे रुनि 
दगावण्यास कारिीभूत ठरत असतानाही नातेवाईकाुंच्या 
रोषाला डॉक्टराुंना जबाबदार धरण्यात येत असिे, याम ळे 

डॉक्टराुंच्या जीववतास ननमावि झालेला धोका, पररिामी 
राज्यातील सववच रुनिालयातील आरोनय व्यवस्तथा धोक्यात 
आली अस्याने सदर प्रकरिाची शासनाने गुंभीर दखल घेऊन 

तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोजना.’’ 
19.  “राज्यामध्ये ऑहटग्स्तटक ह्या ग ुंताग ुंतीच्या आजाराने त्रस्तत 

असले्या म लाुंची हदवसेंहदवस वाढत असलेली सुंख्या, 
प्रशासनाच्या द लवक्षपिाम ळे या म लाुंच्या जीवनासुंदभावत 
ननमावि झालेला प्रचन ऑहटग्स्तटक म लाुंच्या सवाांधगि 
ववकासासाठी प्रशासनाकड ेकोितीही युंत्रिा कायावग्न्वत नसिे, 

स्तवतःच्याच जगात हरवनू जािा-या स्तवमननता म लाुंमध्ये 
ऑहटझम हा ग ुंताग ुंतीचा आजार वाढीस लागलेला असून 
गे्या काही वषाांमध्ये याच े प्रमाि वाढलेले अस्याची 
धचुंताजनक पररग्स्तथती, सन-1985 मध्ये अडीच हजाराुंत एक 
असे प्रमाि असिे प ढे दहा वषाांनी पाचश ेम लाुंत एक तर 
सन-2001 मध्ये अडीचश ेम लाुंमध्ये एक, सन-2004 मध्ये 166 

म लाुंमध्ये एक, सन-2009 मध्ये 110 म लाुंमध्ये एक आणि 
सद्यग्स्तथतीत शुंभरच्या आत म लाुंमध्ये एक, आणि 
म ुंबईसारख्या शहराुंमध्येतर 68 म लाुंमध्ये एक इतके प्रमाि 
आढळले अस्याची धक्कादायक माहहती माहे ज न, 2018 

च्या शवेटच्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान उघडकीस येिे, 

ग्ज्हा रुनिालयाुंच्या पातळीवर त्याुंना गनतमुंद ककुं वा 

सािवजननक आरोग्य 
विभाग 
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मनतमुंद म्हिूनच दाखले हदले जात असून गनतमुंद आणि 
मनतमुंद हे वेगवेगळ्या ग्स्तथती असून अशा म लाुंना वेगवेगळे 
स्तवतुंत्र दाखले देण्याची आवचयकता ननमावि झालेली असिे, 

अशा रुनिाुंवर उपचार करण्याची कोितीही युंत्रिा ग्ज्हा 
प्रशासनाबरोबरच राज्य शासनाकडहेी नसिे, अशा म लाुंना 
स्तवतुंत्र दाखले देऊन त्याुंचेकररता स्तवतुंत्र शाळा, मागवदशवन कें दे 
स रु करण्यासाठी आवचयक उपाययोजना करण्याची 
लोकप्रनतननधी, सामाग्जक सुंघटनाुंनी मा.म ख्यमुंत्री, 
मा.साववजननक आरोनय मुंत्री तसेच आरोनय ववभागाकड े
हदनाुंक 25 जून,2018 रोजी तसेच अशलकडील काळात वारुंवार 
मागण्या करुनही याकड े शासनाच े होत असलेले द लवक्ष, 

पररिामी राज्यातील नागरीकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोष, 

प्रशासनाच्या द लवक्षपिाम ळे सदरची पररग्स्तथती अधधकच 
बबकट होिे, याबाबत राज्यातील मोठ्या शहराुंबरोबरच ग्ज्हा 
पातळीवर ऑहटग्स्तटक म लाुंसाठी ववशषे युंत्रिा तयार करुन 
त्याुंच्या प ढील वाटचालीकररता लवकरात लवकर आवचयक 
उपाययोजना करण्याची ननताुंत आवचयकता, सदर गुंभीर 
प्रकरिी वेळीच हस्ततक्षेप करुन शासनाने तातडीने करावयाची 
कायववाही व उपाययोजना.” 

20.  “राज्यामध्ये जेष्ठ नागरीकाुंच े मोठया प्रमािात हाल होत 
अस्याच ेमाहे जून, २०१८ च्या स मारास ननदशवनास येिे, 

म लाुंनी घरातील वघृ्दाुंच ेसुंगोपन करण्यासुंदभावतील कायदा 
अद्यापही कागदावरच असिे, ७० टक्के वधृ्द मुंडळी म ले व 
स नाुंकडून होिारी छळविूक सहन करत हतबलतेने जीवन 
जगत असिे, लातूरमध्ये वधृ्द आई-वडडलाुंवर म लान े
नारळाच्या पाण्यातून ववष प्रयोग के्याने त्यात वडडलाुंचा 
मतृ्य  होिे, याम ळेच वधृ्द नागरीकाुंच्या स रक्षेचा वधृ्दाुंना 
आधार देिारा कायदा सन २००७ मध्ये अग्स्ततत्वात येिे, सदर 
कायद्यातुंगवत जेष्ठ नागरीकाुंना पा्याुंकडून ननवावहखचव 
देण्याची तरतूद असिे, प्रत्येक ग्ज्हयातील उपववभागासाठी 
न्यायाधधकरि स्तथापण्यात आले असिे, पालकाुंचा साुंभाळ न 
के्यास ३ महहन्याुंपयांत त ुंरुगवास ककुं वा ५० हजार रुपयाुंच्या 

सामाजजक न्याय 
विभाग 
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दुंडाची तरत दही कायद्यात असिे, अस ेअसतानाही ७० टक्के 
वधृ्द म ले ककुं वा स नाुंकडून होिारा अपमान आणि छळ सहन 
करीत असिे, तसेच जेष्ठ नागरीक एकटेच घरात अस्याचे 
प्रमािही मोठया प्रमािात असिे, म ुंबईमध्ये वाुंदे्र येथे वधृ्द 
दाुंपत्याचा खनू मोलकरीि व नतच्या पतीने के्याच े
ननदशवनास येिे, अशी अनेक प्रकारची प्रकरिे उघडककस येिे, 

जेष्ठ नागरीकाुंची स रक्षा व वधृ्द पालकाुंचा साुंभाळ 
करण्याबाबत शासनाने तातडीने ननिवय घेऊन करावयाची 
कायववाही व प्रनतकक्रया.'' 

21.  '' राज्यात गत ४ वषावमध्ये ३२ वाघाुंच ेमतृ्य  झाले अस्याच े
माहे जून २०१८ च्या स मारास ननदशवनास आलेले असिे, याुंची 
गुंभीर दखल घेत राज्याच्या प्रधान म ख्य वनसुंरक्षकाुंना 
(वन्यजीव ववभाग) शासनाने याबाबत केलेली चौकशी, मतृ्य  
झाले्या ३२ पैकी २३ वाघाुंचा नैसधगवक मतृ्य  होिे, ८ वाघ 
शशकारीम ळे, तर १ वाघ अपघातात ठार झालेला असिे, ननधी 
असूनही बेकफककरी आणि ननष्काळजीपिाच्या कारिाम ळे 
वनववभागाला वाघ साुंभाळता येत नस्याच े प न्हा एकदा 
स्तपष्ट झालेले असिे, पेंच व्याघ्र प्रक्पाअुंतगवत येिाऱया 
कोशलतमाराजवळ पेंच नदीत २४ फेि वारीला एक वाघ 
मतृावस्तथेत आढळला असिे, परुंत  सदर वाघ हा तीन 
हदवसाअगोदरच मतृ झाला असिे, २५ फेि वारीला धचमूर 

वनपररक्षेत्रातील भान्स ली वन बीटमध्ये एका वाघाचा 
उपचाराअभावी मतृ्य  झालेला असिे, गोरेवाडा येथील 
वन्यप्रािी बचाव कें द्रात एका “ली” नावाच्या वानघनीला 
“साहेबराव” या वाघाुंपासून वप्ले झाली असिे, परुंत  
प्राणिसुंग्रहातील वानघिीच े वप्ले साुंभाळ करण्याची पध्दत 
वेगळी असिे, मात्र गोरेवाडा प्रशासनाला ही बाब समजली 
नस्याम ळे अवघ्या २४ तासाुंत वानघिीच्या स दृढ वपलाुंचा 
जीव गेलेला असिे, सदर वानघि वप्लाुंना जन्म देिार आहे 
ही बाब माहीत असताुंना स ध्दा तज्ज्ञाुंची मदत घेण्याची 
तत्परता प्रशासनाने दाखववली नसिे, तसेच २६ फेि वारीला 
िम्हपूरी वनववभागाच्या तळोधी वनपररक्षेत्रातील गुंगासागर 

िन विभाग 
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हेटी बबटात आढळले्या दोन महीन्याच्या वाघाच्या 
बछडयाचा चुंद्रपूर येथील वन्यजीव उपचार कें द्रात मतृ्य  
झालेला आईपासून या बछडयाला नागपूर येथे उपचारासाठी 
आिण्यात येिार होत ेपरुंत  याबाबतही वनववभागाने ननिवय 
घेण्यास केलेली हदरुंगाई याम ळे व्याघ्र प्रेमीमध्ये ननमावि 
झालेली सुंतापाची भावना, सदर वाघाुंच्या मतृ्य स जबाबदार 
असिाऱया वनववभागाच्या कमवचारी व अधधकाऱयाुंवर कारवाई 

करण्याबाबत शासनाने तातडीन े ननिवय घेऊन करावयाची 
कायववाही व प्रनतकक्रया.'' 

22.  पावसाळ्यात म ुंबईत झाड ेकोसळण्याच ेप्रकार स रूच असून 
हदनाुंक २४/०६/२०१८ रोजी म ुंबईतील मेट्रो शसनेमाजवळील 
महात्मा गाुंधी मागव येथे आझाद मैदानाला लागून असलेले 
झाड कोसळून एका ज्येष्ठ नागररकाचा झालेला मतृ्य,ू म ुंबईत 

आजशमतीस एकूि २९ लाख ७५ हजार २८३ झाड े असून 
त्यापैकी शासकीय जशमनीवर ११ लाख २५ हजार १८२ झाड,े 

रस्तते, फूटपाथवर १ लाख ८५ हजार ३३३, उद्याने व 

बधगचाुंमध्ये १ लाख १ हजार ६७ आणि खाजगी जशमनीवर 
१५ लाख ६३ हजार ७०१ झाड ेअसिे, म ुंबईकराुंच्या स रक्षेसाठी 
म ुंबई महानगरपाशलकेने केले्या माहे फेि वारी २०१८ पासून 
केले्या सवेक्षिान सार पाशलकेची जबाबदारी असले्या  
१ लाख २२ हजार झाडाुंपैकी ८८ हजार आणि खाजगी 
जागेवरील ४ हजार झाडाुंच्या फाुंद्याुंची छाटिी करण्याची 
ननताुंत गरज असिे, हदनाुंक १ जून,२०१८ रोजी पयांत 
पाशलकेने आप्या ८८ हजार झाडाुंची छाटिी केलेली असिे, 

परुंत  खासगी हद्दीतील नोटीस हदले्या केवळ ३ हजार 
झाडाुंची आजतागायत छाटिी झाली अस्याची धक्कादायक 
बाब न कतीच उघडकीस येिे, त्याम ळे सद्यग्स्तथतीत तेथील 

नागररकाुंच्या ग्जववतास ननमावि झालेला धोका, 
महापाशलकेकडून धोकादायक झाडाुंच्या फाुंद्या छाटण्यासाठी 
ववशषे मोहीम राबववली जात असताना, खासगी हद्दीतील 

जागाुंवरील झाडाुंच्या फाुंद्या छाटण्यास होत असलेली 
हदरुंगाई, पररिामी झाड े कोसळून मोठ्या प्रमािावर होत 

नगरविकास विभाग 
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असलेली जीववत आणि ववत्त हानी, हदनाुंक १ जून २०१८ 
पासून आजतागायत झाड ेपड्याच्या पाशलका क्षेत्रात ४६, तर 
खासगी क्षेत्रात १५३ घटना घडले्या असिे, फाुंद्या 
कोसळण्याच्या पाशलका क्षेत्रात १८२ आणि खासगी क्षेत्रात ३५२ 
घटना घडले्या असिे, त्याम ळे भववष्यात झाड ेकोसळून 
होिारी जीववत व ववत्त हानी टाळण्यासाठी म ुंबईतील खासगी 
क्षेत्रातील धोकादायक झाडाुंची तातडीने छाटिी 
करण्यासाठी शासनाने हाती घ्यावयाची उपाययोजना व 
प्रनतकक्रया.   

23.  "कें द्र व राज्य शासनान े"डडग्जटल इुंडडया" ची योजना आखली 
असली तरी राज्यातील 13 हजार 844 शाळाुंमध्ये अद्यापपयांत 
वीजच पोचली नसून तब्लबल 44 हजार 330 शाळातील 
ववद्यार्थयाांना सुंगिक म्हिजे काय याचा गुंधही नस्याची 
धक्कादायक बाब न कतीच  उघडकीस येिे, "य ननफाइड 
डडग्स्तट्रक्ट इन्फॉमेशन शसग्स्तटम फॉर एज्य केशन "या सुंस्तथेने 
हदले्या अहवालातील वास्ततव्याम ळे राज्याच्या शालेय 
शशक्षि ववभागात खळबळ उडिे, युंदाच्या वषावत वीज 
नसले्या शाळाुंची आिखी 742 ने भर पड्याची 
माहहती  "य ननफाइड डडग्स्तट्रक्ट इन्फॉमेशन शसग्स्तटम फॉर 
एज्य केशन" या सुंस्तथेच्या अहवालातून हदसून येिे, दरम्यान 
कोट्यवधी रुपये खच वनही हजारो ववद्याथी सुंगिक 
शशक्षिापासून वुंधचत राहह्याने नागरीकाुंत ववशषेत: 
ववद्यार्थयाांमध्ये पसरलेले असुंतोषाच े वातावरि, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व प्रनतकक्रया” 

िालेय शिक्षण 
विभाग 

24.  म ुंबईतील पोलीस कमवचाऱयाुंच्या वसाहती मोडकळीस 
आ्याच्या तक्रारीुंत हदवसेहदवस होत असलेली वाढ, 

तरीदेखील म ुंबईतील पोलीस कमवचाऱयाुंच्या वसाहतीुंची 
देखभाल-द रुस्तती केली जात अस्याबाबत प्रशासनाकडून 
वारुंवार साुंगण्यात येिे, वरळी (म ुंबई) येथील चाळ क्रमाुंक २८ 
या पोलीस वसाहतीतील साववजननक स्तवच्छतागहृाचा स्तलॅब 
कोसळून वुंदना कदम हह गहृहिी जखमी झा्याची न कतेच 

गहृ विभाग 
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हदनाुंक २६/०६/२०१८ रोजी घडलेली घटना, सदर घटनेम ळे या 
वसाहतीुंच्या देखभाल – द रुस्ततीबाबत प्रशासनाकडून करण्यात 
येत असलेला दावा फोल ठरिे, पोलीस वसाहतीत राहिाऱया 
पोशलसाुंच्या दरमहा वेतनातून ३० टक्के इतकी रक्कम 
घरभाड्यापोटी शासनाकडून कापण्यात येिे, तरीदेखील या 
वसाहतीुंत म लभूत सोयी- स ववधाुंचा असलेला अभाव, 

म ुंबईतील बह ताुंश पोलीस वसाहती ग्जुंिव झा्या अस्याने 
मोडकळीस आले्या असिे, सदर वसाहतीतून पोलीस 
कमवचारी जीव म ठीत घेवनू वास्ततव्य करीत असिे, तरीदेखील 
शासनाकडून या वसाहतीुंच्या देखभाल – द रुस्ततीसाठी प रेसा 
ननधी उपलब्लध करून देण्यात येत नस्याने पोलीस बाुंधवाुंत 
आणि त्याुंच्या क ट ुंबबयाुंत पसरलेली नाराजीची भावना, 
त्याम ळे म ुंबईतील पोलीस कमवचाऱयाुंच्या वसाहतीुंच्या 
देखभाल –द रुस्ततीचा कालबद्ध कायवक्रम हाती घेण्याबाबत, 

तसेच मोडकळीस आले्या वसाहतीुंच्या प नवववकासाबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

25.  "वाकडी (ता.जामनेर, ग्ज.जळगावुं) येथील मराठी 
शाळेजवळील किव फाट्यावर हदनाुंक १० जून, २०१८ रोजी 
सकाळी १०.०० वाजता अ्पवयीन म ले सविावच्या ववहीररत 
पोहण्यास गे्या कारिास्ततव ववहहरीच्या मालकाने व 
शशक्षकाुंनी सदर म लाुंना ननन करुन शतेातील खोलीत पट्यान े
बेदम मारहाि करिे, मारहािीनुंतर त्या पररसरातून दोन्ही 
म लाुंची  नननधधुंड काढण्यात येिे, या मारहािीबाबत क िाला 
साुंधगत्यास त्याुंना जीवे मारण्याची हदलेली धमकी देण्यात 
आ्यामूळे त्या म लाुंनी कोठेही वाच्यता केलेली नसिे, या 
गुंभीर घटनेमूळे घाबरले्या म लाुंनी पोलीसाुंकडहेी तक्रार 
केलेली नसिे, मात्र या प्रकरिात मारहािीची ग्व्हडडओ 
व्हायरल झा्याने सदर घटना उघडकीस येिे, त्याम ळे वपडीत 
म लाच्या आईने पोलीसात तक्रार दाखल करिे,  ब धवार, 
हदनाुंक १३ जून, २०१८ रोजी पोलीसाुंत केलेली तक्रार मागे 
घेण्यासाठी वपडीताुंना सबुंधधताकडून दबाव टाकण्यात येिे, 
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एवढी मोठी घटना उघडकीस येऊन स ध्दा राज्य शासनाच े
होत असलेले द लवक्ष. त्यामूळे राज्यात अनेक हठकािी या 
घटनेबाबत ननमावि झालेला सुंताप तरी स ध्दा याबाबत 
सुंबधधताुंवर कोितीच कारवाई होत नस्यामूळे नागररकाुंत 
पसरत असलेला असुंतोष पररिामी या गुंभीर प्रकरिी 
सुंबुंधधत आरोपीुंना कठोरात कठोर शशक्षा होण्याची होत 
असलेली मागिी याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायववाही व प्रनतकक्रया." 

 


