अ. क्र.
1.

लक्षवेधी
"तारापरू

एमआयडीसी

व

बोईसर

ववभागाचे नाव
पररसरात

गत

15

दिवसापासून सुरु असलेले आगीचे सत्र, बोईसर अवधनगर
येथील

अवैध

भंगार

व्यवसाय

करणाऱ्या

गह
ृ ववभाग

गोडाऊनला

लागलेल्या आगीत आजूबाजूचे 100 गोडाऊन भस्मसात पडणे,
भंगार व्यावसाईक, लोखंडी वस्तू कापण्यासाठी करत असलेला

गॅस कद ग
ं चा वापर, त्यासाठी लागणाऱ्या ऑक्ससजन व गॅस
ससल ंडरचे साठे , त्यांचा झालेला स्फो , आगीची तीव्रता इतकी
होती की, अक्ननशमन िलाचे आठ बंब घ नास्थळी रात्रभर
आग आ ोसयात आणण्याचा प्रयत्न करुनह आग आ ोसयात
न येणे, महसूल ववभागाच्या िल
ल ामुळे शासकीय जागेवर सुरु
ु क्ष
असलेले अवैध भंगाराचे व्यवसायात, भंगार व्यवसाययकांनी

कपडयांची चचंधी, केसमकलने भरलेले ड्रम, लोखंडी पाईप,
स्फो क रासाययनक वस्तू याची बेकायिे शीर साठवण, शॉफ

े सस ाईल्स या कंपनीने अनचधकृतररत्या कोणतीह सुरक्षेची

काळजी न घेता ठे वलेल 20 न एलपीजीची गॅस

ाकी, सिर

ाकीच्या बाजूला असलेला स्फो क व ज्वलनशील पिाथालचा

साठा, असलेल गोडावून, पररणामी आजूबाजूच्या लोकवस्तीला
यनमालण झालेला धोका, याकडे शासनाचे झालेले िल
ल , याबाबत
ु क्ष
करावयाची कायलवाह व शासनाची प्रयतक्रक्रया"
2.

"राज्यात इयत्ता आठवीपयंत पढ
ु च्या वगालत ढकलण्यात
आलेले

ववद्याथी

इयत्ता

नववीत गेल्यानंतर

अनत्ु तीणल

होणे, राज्यातील शाळा, ववद्याथी संख्या, सशक्षक यांची यड
ु ाएस
या प्रणाल कडून करण्यात आलेल्या पहाणीत माहे नोव्हें बर,

2016 मध्ये नवीत अडीच लाख मुले अनुत्तीणल झाल्याची बाब

उघडकीस येणे तर िहावी नंतर लाखो ववद्याथी सशक्षणाच्या
प्रवाहापासून

बाहे र

गेल्याची

माहे नोव्हें बर, 2016 मध्ये

उघडकीस येणे, उच्च सशक्षणापयंत पोहचवणाऱ्या ववद्यार्थयांचे
प्रमाण वाढववण्यासाठी सशक्षण, ववभागाकडून होत असलेल्या

प्रयत्नांना आलेले अपयश, सशक्षणातील वाढत चाललेल्या
गळतीचे

वास्तव्य

यूडाएसच्या

(युयनफाईड

डडस्र स

इन्फॉमेशन ससस् म फॉर एज्यूकेशन) माहे नोव्हें बर, 2016

शालेय सशक्षण
ववभाग

मध्ये प्रससध्ि झालेल्या आकडेवार वरुन स्पष्

होणे, सन

2015-16 या शैक्षणणक वर्ालत िहावीच्या वगालत असलेल्या 17
लाख 27 हजार 559 ववद्यार्थयांपैकी 11 लाख 70 हजर
ववद्यार्थयांना 11 वीच्या वगालत प्रवेश घेणे, 70 हजार 405
ववद्याथी असभयांत्रत्रकी तर 1 लाख 13 हजार ववद्याथी
औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थेत 10 हजार 643 शेतकी पिववका
अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊन सशकत असले तर िोन लाख 39
हजार

ववद्याथी

हे

िहावीला

उत्तीणल

होऊनह त्यांनी

अकरावीला कुठे ह प्रवेश घेतला नसल्याची बाब उघडकीस
येणे,

याप्रकरणी

थांबववण्याकररता

शासनाने

ववशेर्

ववद्यार्थयांची

प्रयत्न करण्याची

गळती

आवश्यकता,

याबाबत करावयाची कायलवाह व शासनाची प्रयतक्रक्रया."
3.

राज्यातील ववववध भागांमध्ये कुपोर्णामुळे बालकांचा मत्ृ यू

होत असल्याच्या अनेक घ ना यनिशलनास येणे, तसेच राष्र य
कु ु ं ब

कल्याण

वर्ालखाल ल ३६

आरोनय सवेक्षणामध्ये

राज्यातील

महला व बालववकास
ववभाग

पाच

सके मुलांचे वजन व उं ची यनिे शाकांपेक्षा

कमी असल्याची यनिशलनास येणे, त्यातच काह

सरकारने पोर्ण आहार योजना चालू करूनह
यंत्रणेच्या सुस्ततेमुळे

बालकांपयंत

पोहचत

भागामध्ये
सरकार

नसल्याचे

यनिशलनास येणे, अल कडच्या काळामध्ये मुंबई, मानखि
ु ल येथील

बालसध
ु ारगह
ृ ात ि ड मदहन्याच्या कालावधीत ६ अल्पवयीन

बालकांचा मत्ृ यू झाल्याचे यनिशलनास येणे, सिर सध
ु ारगह
ृ ातील
मल
ु ांच्या मत्ृ यच
ू े नेमके कारण स्पष्

न होणे, त्यामळ
ु े

बालकांना कुपोर्णा पासन
ू रोखण्याकररता राज्य शासनाची
पोर्ण

आहार

योजना

अचधक

का े कोर

व प्रभावीपणे

राबवण्याची आवश्यकता तसेच बालकांच्या आरोनय ववर्यक
तपासणी और्धोपचार परु वन
ू राज्यातील बालसध
ु ार गह
ृ ासाठी
सोयीसुववधा पुरववण्याकररता जास्तीत जास्त यनधी उपलब्ध

करुन िे ण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची कायलवाह व
प्रयतक्रक्रया.
4.

`राज्य शासनाने ऑनलाईनद्वारे सातबारा उतारे िे ण्याची
केलेल

घोर्णा,

पंरतु ऑनलाईन

सातबारा

आणण

ई

महसूल ववभाग

फेरफारसाठी आवश्यक असलेल

यंत्रणा कुचकामी ठरत

असल्यामळ
ु े गत सहा मदहन्याच्या कालावधीत यतस-यांिा
तलाठयांना आंिोलन करावे लागणे, शासनाने सरु
ु केलेल्या
ऑनलाईन
नसल्याने

यंत्रणेतील

ब-याच

त्रबघाड

गैरसोयी

अद्याप िरु
ु स्त

होणे,

पररणामी

झालेला

एकीकडे

हस्तसलणखत सातबारा उतारे बंि झाले आणण ऑनलाईनमध्ये
असलेल्या त्रु मुळे त्यावरह िाखले िे ता येत नसणे, अशा
िहु े र

संक ात तलाठी, मंडल अचधकार

तसेच शेतकर

सापडणे, याबाबत शासनाकडे वारं वार दिलेल

यनवेिने, या

संिभालत तत्कासलन महसूल मंत्री यांच्यासोबत दि. २८ व २९.
एवप्रल,

२०१६

रोजीच्या

सुमारास

झालेल्या

बैठकीत

दि.३१.१०.२०१६ पूवी सजांची यनसमलती करण्याचे दिलेले

आश्वासन , या आश्वासनाची अद्यापपयलत न केलेल पूतत
ल ा,
शासनाच्या उिाससनतेबाबत यनमालण झालेले असंतोर्ाचे व
संतापाचे वातावरण, याकररता शासनाने या तांत्रत्रक त्रु

तातडीने िरू करण्याची आवश्यकता याबाबत शासनाने
5.

करावयाची कायलवाह व भूसमका .’’

िगडखाणीतील गोरगररब आणण वंचचत घ कांच्या मुलांसाठी

शैक्षणणक व्यासपीठ ठरलेल्या पार्ाण शाळा शासनाने बंि
केल्याचे माहे नोव्हें बर, 2016 मध्ये उघडकीस येणे, शासनाच्या
या यनणलयामळ
ु े राज्यभरातील पार्ाण शाळांमधील तब्बल तीस
हजार ववद्याथी रस्त्यावर येणे, त्याचबरोबर सशक्षक व
सशक्षकेत्तर कमलचाऱ्यांवर कोळसलेल बेकार ची कुऱ्हाड, वंचचत
घ कातील ववद्याथी सशक्षणाच्या प्रवाहापासन
िरू फेकले
ू

जाण्याची यनमालण झालेल सभती, शासनाच्या या यनणलयाचा
यनर्ेध करण्यासाठी पालकांसह ववद्यार्थयांनी बेमि
ु त धरं णे
आंिालन

करण्याचा दिलेला इशारा, िगडखाण

वारं वार ववस्थावपत
सशक्षणापासून

वंचचत

होत

असल्याने

राहावे

त्यांच्या

लागत असल्याने

कामगार

मुलांना

त्यांच्या

भववतव्याचा यनमालण झालेला सभर्ण प्रश्नाची िखल घेऊन
'संतुलन' या सामाक्जक संस्थेने 1997 मध्ये हवेल (क्ज.पुणे)

तालुसयातील वाघोल गावी सुरु केलेल शाळा, सिर शाळे स

शालेय सशक्षण
ववभाग

कायमस्वरुपी मान्यता िे ण्यासाठी सन 2012 मध्ये सशक्षण
सचचवांच्या अध्यक्षतेखाल यनयस
ु त केलेल्या ससमतांची चार
वर्ालच्या कालावधीत एकह

बैठक न होता शाळा बंि

करण्याचा यनणलय घेऊन त्याबाबतचा अहवाल सािर केल्याने,
याप्रकरणी सशक्षण ववभागाने कोणतीह खातरजमा न करता,
शाळा बंि करण्याचा घेतलेला यनणलय, पररणामी 30 हजार
ववद्याथी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्, याबाबत
करावयाची कायलवाह व शासनाची प्रयतक्रक्रया."
6.

"राज्य शासनाने कृर्ी ववभागाच्या संशोधन व ववस्तार
कायालशी

यनगडीत

असणाऱ्या 26 योजना

बंि

करण्यात

कृवर् ववभाग

आल्याची बाब नोव्हें बर, 2016 मध्ये यनिशलनास येणे, राज्य व
क्जल्हा पातळीवर समान असणाऱ्या योजना रद्द करुन त्या
अन्य कृर्ी योजनांमध्ये समाववष्
करण्यात

आल्याचे

शासनाने

करुन योजना कमी

स्पष्

त्याबाबतची शासनाची भूसमका स्पष्

केले असले

तर

नसणे, केंद्र शासनाने

या अगोिरच राज्याला ववववध कृर्ी योजनातंगत
ल
दिल्या
जाणाऱ्या यनधीमध्ये 13 हजार को
आलेल

रुपयांची करण्यात

कपात, नॅशनल हॉ ीकल्चर समशन (एनएचएम)

अंतगलत राबववण्यात येणाऱ्या वैयक्सतक लाभासाठीच्या योजना
अपुऱ्या यनधीअभावी बंि करणे, त्याप्रकारे राज्य शासनानेह

कृर्ी ववकासाच्या योजना बंि करण्याची स्वीकारलेल भसू मका,
कृर्ी संशोधन व ववस्तार हा कृर्ी ववकासाचा मुख्य पाया

असताना, त्याद्वारे राबववल्या जाणाऱ्या योजना, या कृर्ी
ववकासाला

बळक

िे णाऱ्या

असल्याने

त्याद्वारे

कृर्ी

क्षेत्रामध्ये घडून येणाऱ्या शाश्वत प्रगतीला या योजना बंि
केल्यामळ
ु े बसणार

णखळ, पररणामी कृर्ी क्षेत्राचे होणारे

नक
ल , याबाबत शासनाने
ु सान, याकडे शासनाचे होणारे िल
ु क्ष
करावयाची कायलवाह व शासनाची प्रयतक्रक्रया."
7.

ता.खामगाव, (क्ज.बुलढाणा) पाळा येथील स्वयनबाजी कोकरे

आदिवासी आश्रमशाळे त अत्याचार होत असल्याची बातमी
आइल-वडडलांना सांचगतल्यानंतर दि.3 नोव्हें बर, 2016 रोजी
सिरहू

आश्रमशाळे तील

अल्पवयीन

मुल ंवर

सामुदहक

आदिवासी ववकास
ववभाग

अत्याचार वारं वार केले जात असल्याची खळबळजनक घ ना
समोर

येणे, यापव
ू ी

असल्याच्या

ववद्याथींनीनी

लैचगंक

तक्रार

मख्
ु याध्यापकांच्या

सिरहू
यनिशलनांस आणन
ू

शोर्ण होत

आश्रमशाळे तील
दिले

असता

मख्
ु याध्यापकांनी िखल न घेणे, मख्
ु य संशयीत इत्तसु संह
पवार यांनी सिरहू ववद्याथींनीवर ववववध प्रकारे िहशत
यनमालण करून अमानुर्ररत्या लैचगंक शोर्ण केल्याचेह

उघडकीस येणे, सिरहू आश्रमशाळे तील कमलचाऱ्यांनी सामुदहक
अत्याचार सरालसपणे होत असताना घेतलेल बघ्याची भूसमका
यामुळे

आश्रमशाळे त

सशकणाऱ्या

गोरगर ब

समाजातील

ववद्याथींनीच्या सुरक्षतेची यनमालण झालेल गंभीर समस्या,
यापूवीह यवतमाळ येथील यवतमाळ पक्ब्लक स्कूल मध्येह

काह मदहन्यांपूवी अशाप्रकारे घडना घ ल्यानंतरह शासनाने
कोणतेह ठोस कारवाइल न करणे,
एक

हजार

रूपयांत समळणारे

िरु ावस्था असूनह तीन

अनुकुल

अहवाल

आणण

असहाय्यतेमुळेच येथे राहणार मुले,मुल हे िष्ु चक्र सशक्षणाचे
नसून

शोर्णाचेच

असल्याची

पररक्स्थती

खामगाव

आश्रमशाळे त घडलेल्या लैचगंक शोर्णानंतर शासनाने तातडीने
सिरहू आश्रमशाळे ची मान्यता रद्द केल्यामुळे व त्या शाळे तील
ववद्याथ्र्याचे अद्याप समायोजन करण्यात आलेले नसल्याने
388 ववद्याथ्र्यांचे शैक्षणणक भववत्वय धोसयात येण्याची
यनमालण झालेल पररक्स्थती, शासनाने याप्रकरणी त्वर त ठोस
यनणलय घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची
कायलवाह व शासनाची प्रयतक्रक्रया ”
8.

प्रािे शीक मनोरूनणालय, नागपरू येथे २० मनोरूनणांचा मत्ृ यू

सावलजयनक आरोनय

प्रशासनाकडून रूनणांना योनय उपचार न समळणे, रूनणांचे

ववभाग

झाल्याचे

नक
ु तेच

यनिशलनास

येणे

मनोरूनणालय

हातपाय बांधन
ू सामान्य रूनणांचा कक्षामध्ये रूनणांना ठे वले
जात

असणे, आवश्यक

असणाऱ्या और्धीचा

तु वडा

रूनणालयात असणे, या संिभालने रूनणांच्या नातेवाईकांनी
वैद्यक्रकय अचधक्षक, मनोरूनणालय, नागपूर यांच्याकडे केलेल
तक्रार, चतूथल

श्रेणी कमलचार

रूनणांना

मारपी

कर त

व कंु ु ब कल्याण

असल्याचा यनमालण झालेल्या संशय, मनोरूनणालय, नागपरू
श्री. मनोहर आहूजा यांच्या संशयस्पि मत्ृ यू च्या प्रकरणी
आरोनय ववभागाच्या सहा. संचालक यांनी गंभीर िखल घेतल

असणे, मत
ृ काचा शर रावर जखमा असल्याचे शवववच्छे िन
अहवालात नमि
ु असणे, मंगळवार दि. २५ ऑस ोंबर २०१६
रोजी

मत्ृ यू

झालेल्या

मनोरूनणांचा

तहससलिार अभावी

शवववच्छे िन प्रक्रक्रया गुरूवार दि. २७ ऑस ों. २०१६ ला करणे,
राज्यातील पूवल वविभालत असलेले एकमेव मनोरूनणालयाची

झालेल अंत्यत त्रबक अवस्था, तसेच और्धी तु वडा असणे,
कमलचार

बेजवाबिारपणाने

कमलचाऱ्यांचे
अक्षम्य

मनोरूनणालय

िल
ल , त्यामुळे
ु क्ष

वागत

असणे,

प्रशासनाकडुन

मनोरूनणांचा

अचधकार ,

होत

असलेले

नातेवाईकामध्ये

पसरलेले असंतोर्ाचे वातावरण याबाबत शासनाने करावयाची
कायलवाह व प्रयतक्रीया.
9.

मानखि
ु ल , मुंबई येथील ि चचल्ड्रेन्स एड सोसाय

च्या मदहला व बालववकास

शासकीय बालगह
ृ ात एका मदहलेसह इतर पाच गयतमंि
मुलांचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे ऑस ोबर, 2016 मध्ये व त्या

िरम्यान यनिल शनास येणे, मानखि
ु ल येथील चचल्ड्रेन्स एड
सोसाय च्या

गयतमंि

बालगह
ृ ात

गत

िड

मदहन्यात

झालेल्या गयतमंि मुलांच्या मत्ृ यूला मदहला व बालकल्याण
ववभागाची अनास्था कारणीभत
असणे,
ू

मंब
ु ई सारख्या

शहरातील गतीमंि बालकांच्या वसतीगहृ ाची अस्वस्था भीर्ण
असन
ू या मल
ु ांना कोठडीत ठे वल्यासारखे चचत्रा असणे, या

मल
ु ांना और्धांची मोठ्या प्रमाणात गरज असताना त्यांना
शासनाकडून परु े शी और्धे परु वल
मल
ु ांच्या

आरोनयांची

तपासणी

जात नसणे, गयतमंि

बीएएमएस

डॉस रांकडून

करण्यात येत असणे, गयतमंि मल
ु ांसाठी तज्ञ डॉस रांची

यनयुसती करण्यात आलेल नसणे, कमलचार वगल अपुरा असून

मुलांची पररक्स्थती भयावह असणे, शासनाकडून अत्यंत अल्प
यनधी ि चचल्ड्रेन्स एड सोसाय

िे ण्यात येत असणे,

राज्यशासनाने या गंभीर प्रश्नांबाबत तातडीने करावयाची
कायलवाह व याबाबत राज्यशासनाची प्रयतक्रीया.

ववभाग

10.

"ठाणे क्जल््यासाठी स्थापन झालेल्या वसई उपप्रािे सशक
(RTO) पररवहन कायाललयाची हद्द भाईंिर ते तलासर पयंत

गह
ृ (पररवहन)
ववभाग

असणे. परं तू वाडा, ववक्रमगड, जव्हार, मोखाडा व तलासर

हे संपण
ल : आदिवासी बहुल असलेल्या तालस
ु त
ु यांना ठाणे
पररहवन कायाललयाशी संलनन ठे वल्याने त्यांचा त्रास कमी
झालेला नसुन उल

या आदिवासी भागातील जनतेवर

अन्याय होत असल्याची यनमालण झालेल

भावना. वाडा,

ववक्रमगड, जव्हार, मोखाडा व तलासर ते ठाणे हे 150 ते
200 क्रक.मी. चे अंतर पार करुन ठाणे येथील पररवहन
कायाललयात

जाऊन

आवश्यक त्या कागिपत्रांची पुतत
ल ा

करण्यासाठी अनेक त्रासिायक अडचणींना सामोरे जावे लागत

असून त्यांना आचथलक भुिंड सोसावा लागत असणे, या
आदिवासी बहुल तालुसयातील सोयीसाठी या तालुसयांचा
संबंध ववरार पररवहन कायाललयाशी संलनन केल्यास पररवहन
कायाललयातील कामे करण्यास खप
ु सोईचे होईल तसेच ववरार
उपप्रािे सशक

पररवहन

कायाललये

हे

मुंबई-अहमिाबाि

महामागाललगत असल्याने येथे येणे-जाणे खप
ु सोईचे होईल
याबाबत स्थायनक लोकप्रयतयनधींनी वाडा, ववक्रमगड, जव्हार,

मोखाडा व तलासर हे 5 संपुण्रत: आदिवासी तालक
ु े ववरार
उपप्रोिसशक पररवहन कायाललयास जोडण्याबाबतची मागणी
दि. 1/8/2011 व 15/05/2015 रोजीच्या यनवेिनाद्वारे मा.
पररवहन मंत्री व शासनाकडे पाठपुरावा करुनह या मागणीकडे
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य िल
ल जनतेत पसरलेले यतव्र
ु क्ष
असंतोर् याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाह व प्रयतक्रीया.
"
11.

राज्यातील नागपरू , वधाल, अमरावती, वासशम, बल
ु ढाणा,

सावलजयनक बांधकाम

क्जल््यातून जाणाऱ्या मुंबई – नागपूर समध्
ृ ि कम्युयनकेशन

ववभाग

जालना, औरं गाबाि, नासशक नगर आणण ठाणे या िहा
एससप्रेसवेसाठी शेतकऱ्यांच्या परं परागत जसमनीचे संपािन

करण्याचे काम सुरु करण्यात येणे, ठाणे क्जल््यातील शहापूर
तालुसयातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जसमनी िे ण्यास
स्पष्

नकार िे त मोठ्या प्रमाणात ववरोध केल्याचे माहे

(उपक्रम वगळून)

सप् ें बर, 2016 च्यासम
ु ारास यनिशलनास येणे, मंब
ु ई-नागपरू
ोलमस
ु त प्रवास िे णाऱ्या समध्
ृ ि महामागल योजनेला शहापरू ,

सभवंडी

येथील

प्रकल्पाप्रमाणेचे

गावकऱ्यांनी
समध्
ृ ि

केलेला

महामागल

ववस्थावपत होण्याची यनमालण झालेल
कोणत्याह

ववरोध

योजनेत

इतर

शेतकर

शसयता, शासनाने

प्रकारची मादहती िे ण्याऐवजी थे

जसमनींचे

संपािन प्रक्रक्रया सुरु केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला
असंतोर्,

ववस्थावपत

झालेल्या

शेतकऱ्यांना

कोणत्याह

मोबिला समळत नसल्याने शासनाकडून बळजबर ने जसमनी
संपािनेच्या

प्रक्रक्रयेला

राज्यातील

सिर ल

योजनेमध्ये

जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जसमनी िे ण्यास शेतकर
कर त

असल्याने

सिर ल

क्रकलोमी रची आठ पिर

समध्
ृ ि

ववरोध

मुंबई-नागपूर
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रस्त्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प

रखडण्याचा प्रश्न यनमालण होणे, राज्यशासनाने समध्
ृ ि
महामागालबाबत करावयाची कायलवाह व प्रयतक्रीया.
12.

पुणे

बेंगलोर

राष्र य

महामागालवर ल

सातारा

ते

पुणे

िरम्यानच्या महामागालच्या सहा पिर करणाचे काम अयतशय
संथगतीने व यनकृष्

िजालचे होत असून सिर काम

करण्याऱ्या ररलायन्य या कंपनीने अनेक यनयमांचे उल्लंघन

केल्याने या कंपनी ववरोधात तातडीने कारवाई करण्याची
मागणी पण
ु े ववभागात आयोक्जत केलेल्या बैठकीत, स्थायनक
लोकप्रयतयनधीं यांनी केंद्र य भप
े डे दि.
ू ष्ृ ठ वाहतक
ू मंत्री यांचक
17 ऑगस् , 2016 रोजी वा त्या सम
ु ारास केल्यानंतरह

अद्यापी या कंपनी ववरोधात कोणतीच कारवाई करण्यात न
येणे, या महामागालवरुन िररोज प्रवासकरणाऱ्या शेकडो
वाहनचालक व प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे
लागत असणे, सिर बैठकीमध्ये केंद्र य भप
ू ष्ृ ठ वाहतक
ू मंत्री
यांनी राज्य शासनाच्या संबंधीत मंत्री व अचधकाऱ्यांना
संबंधीत कंपनी ववरोधात तातडीने कारवाई करुन नो स
िे ण्याबाबत स्पष्

यनिे श िे ऊनह अद्यापी संबंधीत कंपनी

ववरोधात कोणतीच कारवाई न होणे, सिर कंपनीद्वारे गत
4-5 वर्ालपासून या रस्त्याच्या सहा पिर करणाचे काम सुरु

सावलजयनक बांधकाम
(उपक्रम वगळून)
ववभाग

असताना रोज लाखो प्रवाशांची गैरसोय होत असतानाह ,
कंपनीकडून जािा िराने होत असलेल

ोल वसल
ु , यामळ
ु े

जनतेच्याच पैशातन
ू सिर कंपनी ववकासाचे काम कर त
असल्याने

यां

कंपनीने

राज्य

शासनाबरोबर

केलेल्या

करारातील असंख्य अ ंचा भंग करुनह होत असलेले िल
ल
ु क्ष

पररणामी महामागालवरुन प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशी व
वाहनचालकांच्या मनात यनमालण झालेला तीव्र असंतोर्,
याबाबत

शासनाने

तातडीने

करावयाची

कायलवाह

व

उपाययोजना."
13.

"शहापूर आदिवासी ववकास प्रकलपाअंतगलत असलेल्या मुरबाड
तालुसयातील

(क्ज.ठाणे)

माळ

आश्रमशाळे तील

23

ववद्यार्थयांना अन्नातून ववर्बाधा झाल्याची दि. 17 ऑस ो.
2016 रोजी घडलेल घ ना, ववद्यार्थयांना

ोकावडे येथील

ग्रामीण रुनणालयांसह सशरोशी आरोनय केंद्रात उपचारासाठी
िाखल करण्यात आले असून यात 18 मुल व 5 मुलांचा
समावेश असणे, ववर्बाधेचे कारण अजूनह स्पष्

झालेले

नसून सशळया अन्नातून ववर्बाधा झाल्याचा यनमालण झालेला
संशय दि. 17 ऑस ो. 2016 रोजी सायंकाळी ववद्यार्थयांना
दिलेल्या

वरणभात,

डांगर,

ब ा याच्या

अन्नातूर

ववद्यार्थयांना पो ात मळमळ होऊ लागल्याने उपचाराथल
ोकावडे

ग्रामीण

रुनणालयात

िाखल

करण्यात

येणे,

शासनाच्या आरोनय तपासणी पथकाकडून या ववद्यार्थयांच्या
आरोनयाची

तपासणी

केल

जात

नसल्याच्या

आरोप

पालकांकडून केला जात असणे , या आश्रमशाळे त गत पाच
वर्ालपासन
ू

अचधक्षक्षकेची

मख्
ु याध्यापक

व

जागा

प्रभार

ररसत

असणे,

अचधक्षक

शाळे चे

यांच्या

बेजबाबिारपाणामुळेच अशी घ ना घडल्याचा आरोप होणे,
या घ नेची चौकशी करण्याची पालकांनी केलेल मागणी,

त्यामुळे पालकांमध्ये पसरलेले चचंतेचे वातावरण, याबाबत
शासनाने करवयाची कायलवाह तसेच शासनाची प्रयतक्रक्रया"

आदिवासी ववकास
ववभाग

14.

" गत आठ मदहन्यांपासन
ू घाऊक बाजारात कांिा कमाल
आठ ते क्रकमान

तीन रुपये क्रकलोपयंत घसरुनह शासनाने

कोणतीच उपयाययोजना न करणे, िोन मदहन्यापव
ु ी शासनाने

सहकार, पणन व
वस्त्रोद्योग (पणन)
ववभाग

जादहर केलेले प्रयतक्रकलोला अवघे एक रुपयांचे अनि
ु ानह

अद्याप शेतकऱ्यांच्या हाती पडलेले नसणे, उन्हाळी कांिा
ववक्रीतून उत्पािन खचलह न यनघाल्याने खर प व खर पाच्या
लागवाडीसाठी अनेकांकडे पैसे नसणे, क्जल्हा बँक व सोसाय

कजल िे ण्यास तयार नसणे, यामुळे ववदहर त पाणी असूनह

नव्याने लागवड करताना अनेक शेतकऱ्यांची िमछाक होणे,
याचे पररणाम नव्याने येणारे उत्पािन आणण बाजार भावावर
होणे, पाच ते सहा मदहन्यांपासून कांद्याचे उत्पािन घेणारा
शेतकर

िे ण्याची

भरडला जात असूनह
मानससकता

शासनाची त्यांना मित

नसणे,

याबाबत

कांिा

उत्पािन

शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला कमाल चा संताप, याबाबत शासनाने
करावयाची कायलवाह व
15.

प्रयतक्रीया"

" क्जल्हाचधकार , जळगाव यांनी आधार नोिं णी मोदहमे

समाक्जक न्याय व

िरम्यान जळगाव क्जल््यातील यनवासी आश्रमशाळांच्या ववशेर् सहाय्य ववभाग
हजेर प ावर ल हजारो ववद्यार्थयांची नोंिणी बनाव
अन्य

राज्यातील

रदहवाशांचे

नावे

करुन

समळणाऱ्या अनुिानातील 65 ते 70 को

तसेच

शासनाकडून

रुपयांचा अपहार

संस्थाचालकांनी केल्याचे यनिल शनास येणे, सिर अपहार
झाल्याची कबल
ु दिल्याचे उघडकीस येणे, अनुिायनत यनवासी
आश्रमशांळाच्या

हजेर

प ावर

असलेल्या

ववद्यार्थयांपैकी 8177 पेक्षा जास्त नावे बनाव

25,922

सापडल्याचा

लेखी अहवाल जळगाव क्जल्हा प्रशासनाने शासनाला सािर
करुनह तसेच मा. क्जल्हाचधकार यांनी सिर घ नेमध्ये तर्थय
आढळल्याचे

कबल
ु

संस्थाचालकांववरोधात
केल्यामुळे

जनतेमध्ये

करुनह

अद्यापी

शासनाने

कोणतीह

पसरलेला

संबंचधत

कारवाई

असंतोर्,

न

प्राथसमक

सवेक्षणामध्ये सरकार अनुिान प्राप्त 559 शाळांमधील 30
ते 40

सके ववद्याथी बोगस असल्याचे उघ्डकीस येऊनह

या गंभीर प्रकाराची िखल अद्यापी शासनाने न घेतल्यान,

शासनाच्या हे तब
ु द्दल यनमालण झालेला असंतोर्, याबाबत
शासनाने करावयाची कायलवाह व प्रयतक्रक्रया."
16.

" नवी मुबई
ं खारघर सेस र 10 मधील, 'पुवाल डे-केअर प्ले
स्कुल'

या

पाळणाघरात,

मुलांशी

यनगा

राखण्यासाठी

गह
ृ ववभाग

ठे वलेल्या, अफसाना शेख या आयाने, 10 मदहन्याच्या
बाळाला अमानुर्पणे मारहाण केल्याचे दि. 21.11.2016
रोजी उघडकीस येणे, आई-वडील िोघेह

नोकर

कर त

असल्यामुळे, सिर बाळाला पाळणाघरात ठे वण्यात येत

असणे, सिर प्रकरण सीसीद व्ह द्वारे यनिल शनास आल्यावर,
बाळाच्या आईने दि. 23.11.2016 रोजी खारघर पोल स
ठाण्यात तक्रार िाखल करण्यात येऊनह , पोल सांनी आरोपी
ववरुद्ध ठोस कारवाई न करणे, वपडीत बाळास उपचारासाठी
नवी मुबंईतील दहरानंिनी फो ीस रुनणालयात िाखल केले

असता, फ्रॅसचर असल्याचे आढळून येणे, सिर पाळणाघरात
इतर बाळांबरोबर िे खील असाच प्रकार होण्याची शसयता

असणे, यामुळे पाळण्याघरांमध्ये मुलांच्या संगोपणाबाबत
यनमालण झालेल

अववष्वासाची भावना, पररणामी मुलांना

पाळणाघरात ठे ऊन नोकर करणाऱ्या पालकांमध्ये यनमालण
झालेले

चचंतेचे वातावरण, राज्यातील सवल पाळणाघरांमध्ये

बाळांची यनगा, संगोपन व सुरक्षा उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
राज्य शासनाने प्ले स्कुलबाबत धोरण बनवन
ू त्याची त्वर त
अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, िे णाऱ्या पाळणाघराची

नोंिणी करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे झालेले
17.

िल
ल , याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाह व प्रयतक्रक्रया.
ु क्ष
ता.वसई (क्ज.पालघर) सातवल

गावात सुमारे 15 क्रकलो

आरडीएसस स्फो कांचा साठा मुंबईच्या िहशतवाि ववरोधी

पथकाने, दि. 27.11.2016 रोजी जप्त करण्यात येणे, सिरहू
स्फो काचा साठा सापडल्यामुळे, मुंबईसह राज्यात सभतीचे व
सुरक्षक्षततेचे वातावरण यनमालण होणे, तसेच तारापूर अणुऊजाल

प्रकल्प व अयतरे सयांच्या रडारवर असलेल्या, मुंबई शहरास

यनमालण झालेला गंभीर धोका, सिरहू पालघर तालुसयात,
राष्र य महामागाललगत आदिवासी व खासगी जमीनीवर

गह
ृ ववभाग

मोठया प्रमाणात होत असलेला गैरव्यवहार स्थायनक सरकार
यंत्रणेच्या संगनमताने अद्यापह सरु
ु असणे, यामळ
ु े येथील

गोिामांचा घातपाती कारवायांसाठी वापर करण्यासाठी शसयता
असणे, याकडे झालेले शासनाचे िल
ल , यामळ
ु क्ष
ु े

मंब
ु ईसह

राज्यातील जनतेत यनमालण झालेले असरु क्षक्षततेचे वातावरण,
याबाबत

शासनाने

तातडीने

करावयाची

कायलवाह

व

प्रयतक्रक्रया.
18.

" मुंबई ठाणे, मीरारोड, नालासोपारा, वाशी, पनवेल, पेणे
आदि दठकाणी 400 हून अचधक बोगस कॉलसें र सुरु असून
या कॉलसें रच्या माध्यमातून अमेररकेसह इतर िे शातील

गह
ृ ववभाग

नागर कांची ॅ सस डडफॉल् र, ऑनलाईन लॉ र अशा ववववध
कारणाच्या नावाखाल

सरालस फसवणूक सुरु असल्याची

मादहती खद्द
ु अमेररकन ित
ू वासाने ठाणे आयुसतालय, ठाणे
ग्रामीण आणण ठाणे पोल सांना माहे ऑस ोबर, 2016 मध्ये

िे ण्यात येणे, तसेच मीरारोड येथील बोगस कॉलसें र प्रकरणी
ठाणे गुन्हे शाखेच्या वररष्ठ पोल स अचधकाऱ्यांनी नुकतीच
मुंबईक्स्थत

अमेररका

ित
ू वासाला

भे

िे ऊन

फसवणूक

झालेल्या नागर कांची मादहती घेण्यात येणे, मुंबई आणण ठाणे

क्जल््यातून बोगस कॉलसें र मधन
ू होणाऱ्या फसवणूकीबाबत
तातडीने मादहती घेऊन सिर बोगस कॉलसें रवर तातडीने

कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने
करावयाची कायलवाह व शासनाची प्रयतक्रक्रया"
19.

"राज्यातील खाजगी ववना अनि
ु ायनत, अनि
ु ायनत शासकीय,
महानगरपासलका, क्जल्हापररर्िांच्या शाळामध्ये सशक्षकांची

यनयुसती करताना मान्यता दिलेल्या 35 हजार सशक्षकांची
मान्यता संशयास्पि असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, 2016

च्या सुमारास उघडकीस येणे, यातील 25 हजार खाजगी
ववनाअनुिानीत तर 10 हजार शासकीय, क्जल्हा पररर्िा व
महानगरपासलकांच्या सशक्षकांची मान्यता िे ण्यात आलेल्या

प्रकरणांचा समावेश असणे, सिरची भरती करताना दिलेल्या
जादहरातीस ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, त्रबंिन
ु ामावल त

अनेक त्रट्
ु या असणे, या सवल प्रकरणात सशक्षण ववभागातील

शालेय सशक्षण
ववभाग

अचधकाऱ्यांच्या संगनमताने व आचथलक िे वानघेवान मधन
ू च
यनयमबा्य मान्यता िे ण्यात आलेल असणे, या प्रकरणी
िे ण्यात आलेल्या सवल स्तरावर ल मान्यतेची सखोल चौकशी
करुन

संबंचधतांवर

असतांनासध्
ु िा

फौजिार

शासनाचे

होत

कारवाई
असलेले

करणे
िल
ल ,
ु क्ष

आवश्यक
त्यामळ
ु े

नागररकांत पसरत असलेला असंतोर् पररणामी याप्रकरणी
तातडीने चौकशी करुन संबंचधतांवर कारवाई करण्याची
आवश्यकता व शासनाची भुसमका."

