
 
 

महारा ट्र िवधानसभा 
                           मा य लक्षवेधी सूचना 

अ.क्र िवभागाचे  
नाव 

िवषय 

1.   
 

सामािजक याय िवभाग  
 

" अनुसिुचत जाती व इतर मागासवगीर्य, भटक्या िवमकु्त जमाती 
आिण िवशषे मागास समुारे 8 लाख 20 हजार िव या यार्ंना सन 
2015-16 या शैक्षणीक  वषार्तील सामािजक याय िवभागाकडून 
दे यात येणार्या िश यवृ ती पासनू विंचत रािहले अस याचे माहे जनु, 
2016 म ये वा या दर यान िनदशर्नास येणे, िनधीची कमतरता आिण 
िवभागा या अिदका-यामधील िनयोजना या अभाव अशी दो ही कारणे 
यासाठी सांिगतली जात असणे आधी या वषार्तील प्रलिंबत 
िश यवृ तीपोटी ६ लाख ३ हजार ४२२ िव या यार्ंना १४२ कोटी पये 
िवतिरत कर यात येऊन, िविवध महसलू िवभागांचा िवचार केला तर 
सवार्िधक ७१ टक्के वाटप लातूर िवभागाने तर सवार्त कमी ४० टक्के 
वाटप हे  नागपूर िवभागाने केले असणे, उक्त कारणा तव सदरहू 
प्रवगार्तील िव या यार्ंची गरैसोय होत अस याने यां याम ये िनमार्ण 
झालेली असुरिक्षततेची भावना लक्षात घेता शासनाने याबाबत करवयाची 
कायर्वाही तसेच शासनाची प्रितिक्रया"  

2.   
 
 

उजार् िवभाग  
 

महािवतरण कंपनीने रोलॅक्स कंपनीकडून खरेदी केले या  लाखो िमटर 
पैकी 8 लाख िमटर मुबंई, पुणे आिण क याण या तीन झोनम ये 
बसिव यात येणे, यापैकी क याण झोनम ये तीन लाख, भांडूप 
झोनम ये अडीच लाख, पुणे झोनम ये दीड लाख अशाप्रकार 
बसिवले या िमटरम ये सवार्त जा त सदोष िमटर अस याची बाब 
लाखो ग्राहकांनी केले या तक्रारीनंतर व महािवतरणने  माहे जनू, 2016 
म ये वा यादमर यान केले या पाहणीत िनदशर्नास येणे. रोलॅक्स 
प्रा.िल. कंपनी कडून घे यात आले या िमटसर् म ये ठरािवक कालावधी 
व युिनट या न दीनंतर दोष िनमार्ण होत अस याचे उघडकीस येणे, 
ग्राहकांना येणारे वीजचे िबल कमी येऊ लागा यानंतर ग्राहकांनी केले या 
तक्रारी, तरीही ग्राहकांकडून आधी या काही मिह यांची सरासरी काढून 
वसलुी कर यात येणे  क याण झोनम ये स वालाख सदोष िमटर 
बदल यात येणे, भांडूप व पु यात रक्कम जा त वसलु के या प्रकरणी 



 
 

महालेखाकार यांनी महािवतरणाला जबाबदार ठरिवणे, व त िमटर 
खरेदी करा असा लेखा िवभागाने देऊनही खरेदी िवभागाला रोलॅक्स 
कंपनी या िमटरची खरेदी क न अमंलबजावणी के यामुळे 
महािवतरणला लाखो पयांचे झालेले नुकसान, रोलॅक्स कंपनीने यां या 
सॉ टवेअरम ये दोष अस याचे कबुल क न न या सॉ टवेअरसह िमटर 
बदलनू दे याची िदलेली कबुली, रोलॅक्स कंपनीकडून िमटर खरेदी 
कर याचा िनणर्य घेताना कोण याही िनयमाची अमंलबजावणी न करता 
सदर िनणर्य घेऊन 3 ते 4 कोटी जा त रक्कम मजंुर करणार्या 
महािवतरण या सबंंधीत अिधकार्यांिवरोधात कारवाई होत नस यामळेु व 
ग्राहकांची कोणतीही चुक नसतांना यांना होणारा  त्रास यामळेु मुबंई, 
पुणे व क याण िवभागातील लाखो िव युत ग्राहकां या मनात िनमार्ण 
असतंोष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना " 

3.   
ग्रामिवकास िवभाग  

 
 
 

म.ुपो. खडवली, ता.क याण (िज.ठाणे) पिरसरात िज हा पिरषदे या 
आरोग्य िवभागाने केले या पहाणीत दिुषत पाणी िप यामळेु 350 ते 
400 अितसाराची लागण झा याचे अहवाल िद याचे माहे जनू, 2016 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास येणे गटिवकास अिधकारी यांनीही हे 
पाणी िप यास योग्य नस याचे प टपणे सांगणे, जे.जे. ग्णालय, 
शहापूर  शासकीय ग्णालय, फोटीर्स ग्णालय क याण, ीदेवी 
ग्णालय, म यवतीर् ग्णालय अशा िविवध ग्णालयात 60 ते 70 
ग्णांना तातडीने दाखल कर यात येणे, िज हा पिरषद व पंचायत 
सिमती प्रशासनाने भातसा नदीपात्रात िज हा पिरषदे या मा यमातनू 
प्रादेिशक पाणी योजने या खोदले या िवहीरीतून पंपहाऊसने घेतले या 
पा यामधून ही अितसाराची लागण झा याचे उघडकीस येणे, सदर 
पा याचे नमनेू तपासले असता याम ये कॉलीफॉम नावाचा धातु 
आढळून येणे, सदर पाणी िप यायोग्य नस याचे प टपणे अहवालात 
नमदू के याने िज हा पिरषदेने सात ते आठ गावातील पंधरा हजार 
नागिरकांकिरता िप या या पा याचा पुरवठा, हावा हणनू खोद यात 
आले या िवहीरींमधून घे यात येत असले या पा याचे नमनेू तपास या 
आधीच याचा केलेला पुरवठा के याने 10 त े 15 गावांतील 400 ते 
500 नागिरकांना झालेली अितसाराची लागण, यामळेु पा याचे नमनेू 
न तपासता सदर पाणी पंपहाऊसम ये पाठिव याचा िनणर्य घेणार्या 



 
 

सबंंधीत दोषी अिधकार्यांिव द प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न 
के याने क याण तालकु्यातील नागिरकां ये पसरलेला असतंोष, याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 

4.   
 

गहृ िवभाग  

नािशक शहरात िसडकोतील उपद्र नगरा या गणपती मिंदराजवळील 
मदैानात एका युवकाचा अज्ञात मारेकर-यांनी िरवॉ हरने डोक्यात व 
पोटात गोळी झाडून खनू के याची घडलेली घटना, या आधी िद. ८ मे, 
२०१६ रोजी करंजा या गजबजले या म यवतीर् व तीत पोिलस चौकी या 
मागे एका यापा-याची िवटांनी ठेचून ह या के याची घटना घडणे व या 
घटने या दोन िदवस आधी िसडको या चौकात टोळी यु दात एकाची 
ह या करणे, गेले चार मिह यापासनू शहरात २७ खुना या घटना घडणे, 

िवशेषतः शहरातील पंचवटी, िसडको, अबंड, िचचंोळे, सातपुर या भागात 
गोळीबार, वाहन जाळणे, सोन साखळी लटूणे, गुडंिगरी आिण खुना या 
घटनांचे प्रमाण सात याने वाढत असणे, यामळेु शहरातील जनतेत 
िनमार्ण झालेले दहशतीचे व िभतीचे वातावरण, थािनक पोिलस 
अिधका-यांचे सगंनमत अस यामळेुच, शहरात िदवसाढवळया राजरोसपणे 
खुना या घटना घडत असनू गु हेगारांना पकड यात पोलीसांना आलेले 
अपयश शहराची वाढती लोक सखं्या व गु हयांचे वाढते प्रमाण िवचारत 
घेता पोिलस बळ कमी पडत अस यामळेु, कायदा व सु यव थेची 
िनमार्ण झालेली पिरि थती, शहरातील वाढ या गु हेगारीला आळा बसावा 
यासाठी गु हेगारांवर भारतीय दंड सिंहतेखाली कठोर कारवाई कर याची 
आव यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची प्रितिक्रया. 

5.   
 
 

सहकार िवभाग 

"मुबंई एअरपोटर् एमलॉईज को.ऑप. के्रडीट सोसायटी िल.न दणी क्रमांक 
MUM/WHE/BNK/(०) ९४१०/०७/०४/२००७ ही सोसायटी सन 2007 
म ये न दणी केलेली असनू सदर सोसायटीचे चेअरमन हे वयघंोषीत 
असणे, सोसयटी थापनेपासनू अ यापपावेतो सोसायटीम ये िनवडण ू
घे यात आलेली नसणे, सोसायटी बाबतची कोणतीही मािहती 
अिधकृतिर या सहायक िनबंधक कायार्लयास पाठिव यात आलेली नसणे, 
सोसायटीकड ेसन 2008 ते 2015 या कालावधीतील सभासदांना वाटप 
कर यात आले या कजार्चा तपिशल नसणे, सोसायटीचे वत:ची रक्कम 
गुतंवुण सोसायटी या नावे आपला उ योग किरत असणे, सदर 
सोसायटीचे ताळेबंद पत्रक (ऑडीट िरपोटर्) नसणे, सोसायटी या 



 
 

कायर्कारणी सभासदां या वािषर्क तथा मािसक सभे या ठरावा या प्रती 
सोसायटीकड े नसणे, सोसायटी या वरील सवर् गरैकारभाराबाबत 
सोसायटीचे सिचव यांनी सकायक िनबंधाकड ेतक्रार केली असता सदर 
सोसायटी या कारभारावर िनिरक्षण ठेव यासाठी पयर्वेक्षक नेम यात 
आले होते, परंतु सोसायटी या चेअरमनने सदर तक्रारींबाबत थिगती 
आणनूही अ यापही यांचा गरैकारभार सु  असणे, सदर प्रकरणी 
शासनाचे होत असलेले दलुर्क्ष, यावर करावयाची कारवाई व ठास 
उपाययोजना." 

6.  

पणन िवभाग 

रा यात कृषीमाला या उ प नात फारशी वाढ न होणे, रा यातील कृषी 
उ प न बाजार सिमती या घाऊक बाजारांम ये भा यांची आवक 
घट याने टोमॅटो, ढोबळी आिण िहर या िमरचीचे दर वाढीव भावाने 
िवकले जात असणे, इतर प्रमखु भा यांचे दरही 30/40 पयां या 
आसपास असणे, घाऊक बाजारात िकलोचे भाव भडी (120), फरसबी 
(80), लॉवर (60), घेवडा(120), कारली(80), िशमला मीरची(120), 
शेवग्याची शग(80), वाटाणा (110) अशा सवर्च भा यांचे दर वाढले 
असणे, महागाईचे झळ सवर्सामा य नागिरकांवर पडत अस याने 
सवर्सामा य नागिरकां या रोज या जेवणातील भा या गायब होणे, 
भा यां या रा यातील वाढते दर रोख याबाबत शासनाला येत असलेले 
अपयश, तुरडाळ, इतर डाळीचे भावात . 200 ने िवकली जात असणे, 
भा या, डा यांचे िदवसिदवस वाढत जाणार्या दर वाढीवर शासन 
कोणतीच उपाययोजना कर यात न आ याने रा यातील नागिरकांम ये 
पसरलेले असतंोषाचे वातारण शासनाने सवर्सामा य जनतेला िदलासा 
दे यासाठी करावयाची कायर्वाही व प्रितिक्रया. 

7.  

उजार् िवभाग  

रा यात महािवतरण वीज कंपनीतफ ये या चार वषार्त वीज ग्राहकांवर 
19 टक्के वीज दरवाढ आकरली जाणार असणे, महािवतरण पुढील  चार 
वषार्तील शु काम ये ट याट याने ही वाढ होणार असणे, शासनाने 

सवर्सामा य ग्राहकांना आिण रा यातून बाहेर जात असले या उ योगांना 
वीज दरवाढीबाबत दे यात आले या आ वासनाम ये भारिनयमन, कमी 
दराने वीजखरेदी, गळती कमी करणार याबरोबर 6 मिह यांत वीजदर 
कमी कर याचे दे यात आलेले आ वासन मा. ऊजार्मतं्री व मा. 
उ योगमतं्री यां या उपि थतीत वीजदर कमी क न, इंधन समायोजन 
आकार प्रित युिनट 25 पैशां या आत क  असे आ वासन दे यात येणे, 



 
 

या सवर् आ वासनांची अमंलबजावणी न करता शासनाने नवा दरवाढीचा 
प्र ताव आणणे महािवतरण कंपनीने साडपेाच टक्के दरवाढीचा प्र ताव 
मांडत रा यातील स वादोन कोटी वीज ग्राहकांची केलेली िदशाभलू या 
वीजदरवाढीमळेु महािवतरण ग्राहकांकडून दरवाढी या पयाने सरासरी 
19 टक्के रक्कम वसलू करणार अस यामळेु नागिरकांम ये पसरलेले 
असतंोषाचे वातारवण शासनाने वीज दर कमी कर याबाबत करावयाची 
कायर्वाही व प्रितक्रीया. 

8.   
 

नगर िवकास 
िवभाग 

मुबंई शहरातील सवर् र ते रहदारी या टीने दु ती के याचा दावा 
मुबंई महानगरपािलकेने केलेला असतानाही आजिमतीस अनेक र यांवर 
ख ड े बुजिव याची प्रिक्रया झालेली नसणे, तसेच सदरहू र यां या 
दु तीकरणासाठी कोटयवधी पये खचर् क न डागडुजी व ख ड े
भर याचे काम केले असता, माहे जनू 2016 या शेवट या 
आठवडयापासनू मुबंई शहर व उपनगरात झाले या पजर् यवृ टीमळेु व 
िनकृ ट दजार् या कामामळेु मुबंई या र यांवर प्रचंड प्रमाणात पु हा 
ख ड े पडणे, इतकेच न हे तर मुबंईतील मेट्रो या खालनू जाणार्या 
घाटकोपर-अधेंरी, साकीनाका ते पि चम द्रतुगतीर् महामागर् या दर यान 
व अधेंरी पूवर् व पि चम जोडणार्या र यांवर तसेच एस ही र यांवर 
जागोजागी पडलेले ख ड,े यामळेु वाहतूक क डीबरोबर या खडयाचा 
सामाना वाहनचालकांना करावा लागत अस याची िनमार्ण झालेली 
पिरि थती, पिरणामत: मुबंईतील सवर्च र यांसह आंतररा ट्रीय 
िवमानतळाकड े जाणार्या या र यांवर प्रचंड वाहतूक क डी झालेली 
असणे, घाटकोपर-अधेंरी या सपंूणर् र ता िसमट क्रॉक्रीटचा बनिव यात 
आला असनू मात्र िविवध कंप याकडून काही कामासाठी हा र ता 
खोद यानंतर तो पूवर्वत कर यासाठी िठकिठकाणी लेवर लॉक 
बसिव यात आलेले  लेवर लॉक उंच-सखल अस याने तसेच 
र यांवरील गटारां या झाकणा या आसपासही ख डयाचे साम्रा य 
िनमार्ण झा याने वाहतुकीची होत असलेली क डी तसेच िवशेषक न 
दचुाकी वारां या अपघात हो या या घडनांम येही िदवसिदवस होत 
असलेली वाढ व याकड े महानगरपािलका प्रशासनाचे होत असलेले 
दलुर्क्ष, सबब मुबंई शहर व उपनगरातील दरूाव था र यांची तातडीने 
दु ती क न सदरहू र ते वाहतुकीस सिु थतीत ठेव या या टीने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची प्रितिक्रया.  



 
 

9.   
 

गहृ िवभाग   
 
 

 

मुबंईतील भायखळा येथील आथर्र रोड तु ं गातील कै यांकडून पैसे घेत 
जात अस याचा आरोप तेथील वै यकीय अिधकार्याने के याचे िदनांक 
21 एिप्रल, 2016 रोजी िनदशर्नास येणे, िदनांक 6 जनू, 2016 रोजी 
ऑथर्र रोड तु गात कै यां या दोन गटांम ये झाले या हाणामारीम ये 
सहा कैदी जखमी झा याची घटना घडणे, िदनांक 16 जनू, 2016 रोजी 
मोक्का गु हयात अटकेत असले या गोपाळ शेट्टी या कै यावर लेडने 
केले या ह यात दोन कैदी जखमी होणे, जनू, 2016 या पंधरवडयात 
झालेली ही दसुरी घटना, रा यातील काही मह वा या तु ं गाम ये 
आथर्र रोड, येरवड,े तळोजा, ठाणे कारागहृ यांचा समावेश असणे, तु ं ग 
मॅ युएलप्रमाणे िशक्षा भोगणार्या कै यां या हातात कोणतीही व तू नस ू
नये असे असताना तु ं गात बाहे न श त्र े येणे मुबंई उपनगरातील 
कुख्यात गुडं हे आथर्र रोड तु ं ग व जवळ या तु ं गात िशक्षा भोगत 
असणे, िविवध गरै यवहारांप्रकरणी इडी या यायालयीन कोठडीत 
असलेले माजी मतं्री आिण पुतणे आथर्र रोड कारागहृात असणे िशवाय 
शीना बोरा ह या प्रकरणातील आरोपी पीटर मखुजीर्ही याच कारागहृात 
अस याने येथील हायपीं या सरुके्षबाबत प्र निच ह िनमार्ण होणे, 
तु ं गातील अिधकारी, कमर्चार्यांना कैदी संगनमत करीत अस याचे 
रा यातील अनेक तु ं गात होत असणे, यामळेु कै यांना आव यक ती 
सोयी-सिुवधा पुरिव या जात असनू हे प्रकार रोख यास तु ं ग प्रशासन 
अपयशी ठरत असणे, तु ं गातील कै यांना श त्र, दा , अमंली 
पदाथार्ं या होणारा पुरवठा रोख यासाठी तसेच तु ं गातील दोषी 
असणार्या अिधकारी, कमर्चार्यांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व प्रितक्रीया. 

10.   
वन िवभाग   

 
 

 

सजंय गांधी रा ट्रीय उ यानासह ठाणे, शहापुर तसेच रायगड येथील 
रोहा पिरसरातील दाट जगंलाम ये गे या तीन मिह यांपासनू वणवे 
पट या या घटना सात याने घडत अस याचे माहे जनू, 2016 म ये वा 
या दर यान िनदशर्नास येणे, मबुई, ठाणे पिरसरातील जगंलांना 
लागणार्या आगींमधून सशंयाचा येत अस याचे तक्रारी पयार्वरण तसेच 
व यपे्रमीमधून सात याने के या जात असणे, रा यातील ठरावीक 
वनके्षत्रात  आगी या घटना मो या प्रमाणात घडत असणे,  ठाणे, 
रायगड, शहापुर, अिलबाग, रोहासह मेळघाट, ताडोबा अधंारी याघ्र 
प्रक प, नािशक व यजी वन क्षते्रात आग लाग याचे प्रमाण िचतंाजनक 



 
 

असणे, ठाणे येथील येऊर या जगंलात माहे फेब्रुवारी ते जनू या मोठया 
प्रमाणात मानविनिमर्त वणवे लावले जात अस या या तक्रारी पयार्वरण 
सं थेने  क न, दा भट्टी उभार यासाठी जंगल पिरसरात वणवे पेटवले 
जात अस याचे िनदशर्नास रा यातील जगंलाम ये वारंवार लागणारे 
वणवे रोख याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
प्रितिक्रया.  

11.   
औषधी द्र ये िवभाग 

बुलढाणा िज हयात अशु द पाणी िवक्रीचा यवसाय िदवसिदवस वाढत 
असतानाही याकड े  अ न व औषध प्रशासन दलुर्क्ष करीत अस याचे 
माहे जनू, 2016 म ये वा या दर यान िनदशर्नास येणे, अ प आिथर्क 
गुतंवणकू क न अनेकांनी पाणी प्रक प उभारले असनू यास 
बीआयएसची मा यता नसणे, तसेच अ न व औषध प्रशासन िवभागाची 
परवानगी नसनू िवक्रीसाठी पॅिकंग केले या जारवर कोणताही उ लेख, 
लेबल लाव यात येत नसणे, लँटम ये पाणी तपासणीसाठी प्रयोगशाळा 
नसणे, केवळ टीडीएल मीटर लावलेले असणे, पॅकेज िड्रकींगसाठी 
वापर यात येणारे पारदशर्क जार फुड गे्रड आहेत की नाही याचा कुठेही 
उ लेख नसणे, वॉटर पॅकेिजगंची प्रिक्रया बीआयएस या िनकषांप्रमाणे 
नसनू अनेक िठकाणी व छता नसणे, िमनरल वॉटर या नावाखाली 
दररोज लाखो पयांची पाणीिवक्री क न नागिरकां या आरोग्याशी खेळ 
सु  असतानाही शासन करत असलेले दलुर्क्ष, पिरणामी येथील 
जनमानसात िनमार्ण झालेला असतंोष यामळेु येथील या पाणी 
उ योगांची चौकशी क न यां यावर करावयाची तातडीची कायर्वाही व 
शासनाची प्रितिक्रया.  

12.   
नगरिवकास िवभाग  

"मुबंईतील अधेंरी (प) येथील जहूु ग लीतील औषधां या दकुानात िद. 
30.6.2016. ला शॉटसिकमळेु लागले या आगीत 9 जणांचा  मृ य ू
होणे, मुबंईत दरवषीर् चार ते पाच हजार आगी या घटना घडत असनू 
बहुतांश घटना या शॉटर्सिकर् टमळेु घडत अस याने िनदशर्नास येणे. 
िगरगाव चौपाटीवर मेक इन महारा ट्र या यासपीठाला लागलेली आग, 
काळबादेवीत तीन अग्नीशमन अिधकार्यांचा  झालला मृ यू, मेट्रो 
हाऊसला लागलेली आग, िवघुतपुरावठयासाठी वापर या जाणार्या कमी 
दजार्चे साधनसामगु्री, जु या िव युतवािह या, ऑटो वीचचा अभाव, 
उघडयावर मोठया प्रमाणात कर यात आलेली वायरींग, फायर इंिजनचा 
अभाव, िनयिमतपणे िव युतवािह यांचे परीक्षण कर याबाबत पािलका व 



 
 

अिग्नशयमन दलाकडून होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, शहरातील ९० 
टक्के आग शॉटर्सिकर् टमळेु लागते मात्र तरीही शासनाकडून याबाबत 
जनजागतृीबाबतचा अभाव, मुबंईतील वाढ या आगीं या घटना 
रोख याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व प्रितिक्रया." 

13.   
पयार्वरण 

"ठाणे िज यातील क याण-ड िबवली, अबंरनाथ पिरसरातील 
प्रदषुणाम ये मोठया प्रमाणात वाढ होत असणे, पिरसरातील प्रदषुणाचा 
त्रास येथील रिहवाशांना नेहमीच सहन करावा लागत असणे, प्रदषुण 
िनयतं्रण मडंळ येथील प्रदषुणासदंभार्त दलुर्क्ष करीत असणे, ड िबवली व 
अबंरनाथ औ योिगक क्षेत्रातील 142 रासायनीक कंप यांना माहे जलु,ै 
2016 या दसुर्या आठवडयात बंद कर या या नोटीसा देऊनही मडंळाने 
कोणतीच कारवाई न करणे िदले या असणे, वेळोवेळी पाठपुरावा क न 
आव यक सधुारण क न घे याऐवजी कंप या बंद कर यात येत असणे, 
यामळेु सदर या कंप या बंद होऊन समुारे 25 हजार कमर्चार्यां या 
उदरिनवार्हाचा िनमार्ण झालेला प्र न, कॉमन ट्रीटमट लांट उभार याची 
जबाबदारी एमआयडीसी प्रशासनाची असतांना सदरची जबाबदारी कंपनी 
यव थापनावर टाक यात आलेली असणे, सदर प्रकरणी आव यक 
कायर्वाही कर याची लोकप्रितिनधी, कंपनी यव थापन, कामगार व 
सामािजक सघंटनांनी मा.मखु्यमतं्री व प्रदषुण िनयतं्रण िवभागाकड े िद. 
11 जलु,ै 2016 रोजी तसेच  अिलकडील काळात वारंवार मागणी क न 
यांचे होत असलेले दलुर्क्ष याकड े पिरणामी वाढ या प्रदषुणामळेु 
नागरीकांम ये तर कंप या बंद होत अस याने कामगारांचा 
उदरिनवार्हाचा गभंीर प्र न िनमार्ण झा याने हजारो कामगारांम ये 
पसरलेला ती  असतंोष, याचबरोबर येथील हजारो कामगारां या 
िहताचेही सरंक्षण कर यासाठी आव यक कायर्वाही कर यासदंभार्त 
प्रशासनाचे हेतुपुर कर दलुर्क्ष होत अस याने, सदर गभंीर प्रकरणी 
शासनाने वेळीच ह तक्षेप क न वरीत उपाययोजना कर याची 
आव यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व प्रितिक्रया." 

14.   

नगरिवकास िवभाग 
 
 

"जानेवारी ते जनू, 2016 या कालावधीत मुबंई महानगरपािलका क्षेत्रातील 
ग्णांची ले टो-कावीळीची सखं्या 797 अस याची झालेली न द, यापैकी 
एका ग्णाचा झालेला मृ य,ू याच कालावधीत जानेवारी ते जनू, 2016 

या कालावधीत िवषम वरा या ग्णांची सखं्या 712 अस याची न द, 

डग्यूचे 154 ग्ण आढळून आले असनू, मलेिरयाचे ग्ण 2102 असून, 



 
 

अितसाराचे 5 हजार 94 ग्ण क याण ड िबवली पिरसरात साथी या 
रोगाने घातलेले थैमान 1 जानेवारी ते 30 जनू पयर्ंत पािलके या आरोग्य 
िवभागाने केले या पाहणीत 1852 ग्ण आढळून आ याने 
लोकां याम ये िनमार्ण झालेली िभती, खबरदारीची उपाययोजना तसेच 
उपचाराची सिुवधा औषध पुरवठा याबाबत शासनाने कोणतीही 
उपाययोजना न करणे, पावसाचे िदवस अस याने ग्णां या सखं्येत वाढ 
हो याची शक्यता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची प्रितिक्रया." 

15.   गहृ (पिरवहन) 
 

 

 “ रा यातील प्र येक वाहनधारकाला ‘वाहन न दणी प्रमाणपत्र’ (आरसी) 
उपल ध क न दे याची जबाबदारी रा या या पिरवहन िवभागाची 
असताना नागपूर शहर वगळता रा यभरात कुठेच सदरहू प्रमाणपत्र 
जानेवारी 2016 पासनू िदले जात नस याची अिलकडचे उघडकीस 
आलेली बाब, या ग धळामळेु रा यात 5 लाखांवर वाहने सदरहू 
कागादपत्रांिवनाच र यांवर धावत अस याचे धक्कादायक वा तव व 
याकड े शासनाचे जाणीवपूवर्क झालेले दलुर्स व बेपवार्इर्, पिरणामत: 
वाहन न दणी प्रमाणपत्रा िवना रा यात सु  असले या 5 लाखांहून 
अिधक वाहनांचा प्रवास पिरणामत: जनतेत िनमार्ण झालेले सतंापाचे 
वातावरण, सबब रा यातील प्र येक वाहनधारकाला िवनािवलबं 
वाहनन दणी प्रमाणपत्र दे या या दॄ टीने ठोस कारवाइर् कर याची 
आव यकता, याप्रकरणी शासनाने केलेली कारवाइर्, करावयाची कायर्वाही 
व शासनाची प्रितिक्रया ”  

16.   
नगरिवकास  

"रा यातील नगरपािलका आिण महानगरपािलका क्षेत्र आिण या 
भोवताल या 30 िक.मी. अतंरावरील शाळातील 1 ते 8 वी या िव याथीर्-
िव याथीर्नींना म या ह भोजन योजनेअतंगर्त पोषण आहार पुरिव याचे 
काम सन 2016-17 पासनू सट्रल िकचन प दतीने कर याचा शालेय 
िशक्षण िवभागाने िद.2 फेब्रुवारी, 2016 रोजी घेतलेला िनणर्य, सदर 
िनणर्य कद्र शासना या शालेय पोषण आहार िनयमावली 2015 अतंगर्त 
घे यात येणे, सदर िनणर्याची अमंलबजावणी झज्ञ यास स या कायर्रत 
असलेले 1 लाख 54 हजार मिहला कामगारांवर कोसळणारी बेकारीची 
कुर्हाड, सट्रल िकचन योजना र  कर यासाठी िद.18 एिप्रल, 2016 

मतं्रालयावर केलेले धरणे आंदोलन यानंतर या िनणर्यािवरोधात मिहला 
कामगारांनी िद. 23 मे,  2016 पासनू सु  केलेले आंदोलन, सट्रल 



 
 

िकचन या मा यमातून पोषण आहार पुरिव यासाठी एका सट्रल 
िकचनम ये 10 ते 25 हजार िव या यार्ंचे बनिव यात येणारे जेवण, 

यामळेु या या गणुव तेवर होणारा पिरणाम, जेवण बनिव यानंतर 
िव या यार्पयर्ंत पोहच याला 8 ते 9 तासांचा लागणारा अवधी 20 ते 25 

िक.मी. ची वाहतूक, पिरणामी िव या यार्ंना िशळे अ न खावे लागणारे 
अस याने यांचे धोक्यात आलेले आरोग्य, वेदांत, अक्षययात्रा, नंदी 
फाऊंडशेन, इ कॉन सारख्या ब या काप रेट एनजीओ ना हे को यावधी 
पयांचे ठेके दे याचा सु  असलेला आटािपटा, याबाबत मा.िशक्षण मतं्री 
यां याशी िद. 4 मे, 2016 रोजी सघंटने या पदािधकार्यांनी केलेली चचार् 
िन फळ ठरणे, याकड े शासनाचे झालेले दलुर्क्ष, याबाबत करावयाची 
कायर्वाही व शासनाची प्रितिक्रया." 

17.  सावर्जिनक आरोग्य  "14 जनू हा जागितक 'रक्तदाता िदन' पाळ यात येत असताना, या 
िदवशी िठकिठकाणी आयोिजत कर यात येणारी रक्तदान िशबीरे, हजारो 
बाट या सकंिलत कर यात येणारे रक्त, तथािप रक्त सकं्रमणातून 
एचआय ही ची बाधा हो यात महारा ट्राचा ितसरा क्रमांक असणे, 

ऑक्टोबर, 2014 ते माचर्, 2016 या कालावधीत रा यात 276 जणांना 
एचआय ही ची बाधा झा याची बाब 15 जनू, 2016 म ये िनदशर्नास 
येणे, रक्त सकं्रमणातून हेपेटायटीस बी व सी, सी.सी.ली.प., मलेिरया 
यांची लागणे होणे, रक्त दा याला िद या जाणार्या फॉमर्वर रक्तदा याने 
भरलेली चुकीची मािहती, पिरणामी रक्तसकं्रमणाचा धोका िनमार्ण होणे, 

रक्तदा याला एचआय हीची बाधा होऊन दोन ते तीन मिह यापयर्ंतचा 
काळात रक्त चाचणी केली तरी यातून काही िन प न न होणे, फोथर् 
जनरेशन एलायझा टे टमळेु, तीन आठव यात चाचणीत िन प न होणे, 

तथािप य ू िक्लक ॲिसक टे टींग (नॅट) म ये एका आठव यात 
एचआय ही या ससंगार्चे िनदान करता येणे, नॅट चाचणीमळेु एचआय ही, 
हेपेटायटीस बी व सी या तीन ससंगार्चे लवकरच होणारे िनदान, तथािप 
नॅट चाचणीमळेु रक्ताची िकंमत सरासरी एक हजार पयांनी वाढणे, 

चाचणीचे िकट महाग अस यामुळे सरुिक्षत रक्तासाठी नॅट या 
चाचणीसाठी शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची प्रितिक्रया." 

18.   

उ योग िवभाग 
"रा यातील िपपंरी-िचचंवड, धुळे जळगांव येथील औ योिगक िवकास 
महामडंळा या (एमआयडीसी) 1200 हेक्टर जिमनीपैकी 60 % खुले 



 
 

क्षेत्र हणनू मोकळी जागा आिण 5% जागा सिुवधा क्षेत्रासाठी आरिक्षत 
ठेवणे बंधनकारक असणे या आरिक्षत क्षेत्रावर उ याने, खेळाचे मदैाने व 
सां कृतीक भवन आदी सिुवधा उपल ध क न देणे आव यक असतांनाही 
या सवर् बाबींकड ेिपपंरी िचचंवड औ योिगक िवकास महामडंळाकडून पूणर् 
पणे दलूर्क्ष कर यात आ यामळेु जनतेम ये पसरलेला ती  असतंोष, ही 
आरक्षणे िवकसीत कर यासाठी 64 भखूंड िपपंरी-िचचंपड 
महानगरपािलकेकड े ह तांतरीत क न वगर् कर यात येणे, या 64 
भखूंडापैकी 70 % भखूंडावर अितक्रमण क न हे भखूंड बळकाव यात 
येणे, सिुवधा क्षेत्रांसाठी राखीव 150 एकर जिमनीचे 404 भखूंड तयार 
क न याचे पर तर अनिधकृतिर या केलेली िवक्री, या जिमनी या 
एकूण क्षेत्रापैकी केवळ 4 लाख 48 हजार 76 चौरस िमटर इतक्या 
क्षेत्राचीच मािहती (रेकॉडर्) औ योिगक िवकास महामडंळाकड े हे उपल ध 
असनू 112 भखूंडाची कोण याही प्रकारची मािहती उपल ध नसणे, 
िचचंवड येथील माहेन नगर भागातील उ यानासाठी आरिक्षत भखूंडावर 
बांधलेले बहूमजली हॉटेल, एका भखूंडावर कारखा याचे आरक्षण 
असतांनाही तेथे सु  केलेले आंतररा ट्रीय महािव यालय, प्रक  प 
ग्र तां या नावाखाली भूखंड नावावर क न को यावधी पयांचा केलेला 
भ्र टाचार, या सवर् बेकायदेशीर पणे केले या प्रकरणांची सखोल चौकशी 
क न सगंनमताने यात सहभागी असले या महापािलका व औ योिगक 
िवकास महामडंळा या अिधकार्यांवर गु हे दाखल कर याची मा. 
मखु्यमं यांकड े िद. 23 जनू, 2016 रोजी वा या समुारास सामािजक 
कायर्क यार्ंनी केलेली मागणी, तसेच अहमदनगर येथील महारा ट्र 
औ योिगक िवकास महामडंळा या सिुवधाके्षत्रासाठी या 104 भखूंडाची 
अनिधकृतपणे पर पर िवक्री िद. 15 जनू, 2016 रोजी या 
यायालया या आदेशाने पु हा महारा ट्र औ योिगक िवकास 
महामडंळा या ता यात घेत या या धतीर्वर िपपंरी-िचचंवड येथील भखूंड 
पु हा महारा ट्र औ योिगक िवकास महामडंळाकडून ता यात घे याची 
होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना." 

19.  सहकार िवभाग "रा य शासनाने दोन वषार्तील पीक कजार्चे पुनगर्टन क न याज 
सवलत दे याचा िनणर्य घेणे, याबाबतचा िनणर्य होऊनही 40 टक्के 
बँकांनी िवदभर् आिण मराठवा यातील केवळ 2 टक्के शेतकर्यांना 



 
 

पुनगर्ठण सवलती या लाभ रा ट्रीयकृत बँकांनी प्र येक िज यात 
आढावा बैठका, मेळावे घेऊन माहे एिप्रल मिह यापासनू कजर्वाटप सु  
करणे बाबत जाहीर घोषणा करणे परंतू िद. 10 जलु,ै 2016 पयर्ंत 
िवदभर् आिण मराठवा यातील अ मह याग्र त िज यात केवळ 40 
टक्के पीक कजर्वाटप होणे, गत मिह यात शासनाने सपंूणर् पीक कजार्चे 
पुनगर्ठन क न पाच वािषर्क ह याम ये याज सवलत दे याचा 
घेतलेला िनणर्य, सवर् पात्र शेतकर्यांना नवीन पीक कजर् दे याचे आदेश 
सवर् बँकांना िद.22 मे, 2016 रोजी देऊनही रा ट्रीयकृत बँकांनी 
अ यापयर्ंत 40 टक्केच शेतकर्यांना िपक कजार्चे पुनगर्ठन क न लाभ 
देणे, बहुसखं्य शेतकर्यांकडून बळजबरीने वािषर्क ह ते भ न घेणे व 
नवीन पीक कजर् िदले जाणे, बँकांचे अिधकार िरझवर् बँके या आदेशाची 
आिण रा य सरकार या सचुनांचे उ लघंन करीत असनू, 60 टक्के 
शेतकर्यांना कजार्पासनू वंिचत देऊनही याकड े शासनाचे होत असलेले 
दलुर्क्ष यामळेु शेतकर्यांम ये पसरलेला ती  असतंोष याबाबत शासनाने 
करावयाची उपाययोजना व प्रितक्रीया." 

20.  गह िवभाग "रा याम ये मुबंई महानगर व पिरसर नागपुर, पुणे येथे त णांम ये 
ड्रग घे याचे प्रमाण वाढणे, ड्रग्ज या वापरामळेु त ण िपढी उ व त 
हो याची शक्यता असणे, हेरोईन, कोकीन व गांजा, चरस, मेफेड्रॉन, 
मॅ ड्रके्स, मेथ ॲफटमाईन इ यादी अमली पदाथर् त णांम ये प्रचिलत 
असणे, िद. 9 माचर् , 2015 ला मिरन ड्राई ह पोिलस ठा यातील 
कायर्रत हवालदाराकड े 110 िकलो मेटािफत MF पावडर सापडणे, 
यानंतर अनेक पोिलस अिधकार्यांचा MD पावडर त करी म ये 
समावेश अस याने अटक होणे, सन 2016 म येच सोलापूर 
िज यातील ए हॉन साय ससेस िल. कंपनीम ये ठाणे गु हे शाखे या 
पथकाने 23 टन ॲफॉिड्रनचा साठा ज त करणे, या ॲफॅिड्रन या 
सा यापासनु मेथ ॲ फटामाईन िनमार्ण हो याचे शक्यता असणे, 
ॲफॅिड्रन या सा याची िकंमत समुारे 2000 कोटी . असणे, या 
प्रकरणातील 10 आरोपींना अटक केली असणे, परंतु या 10 आरोपी 
यितिरक्त मह वाचे 7 आरोपी अजुनही फरार असणे, याम ये िकशोर 
राठोड, प्राख्यात ड्रग्ज मािफया िवकी गो वाती, अिभनतै्री ममता 
कुलकणीर्, सिुशल कुमार, डॉ.अ दलु व याचे     दोन साथीदार 
इ यादींची नावे असणे, यापैकी डॉ.अ दलुा याला ॲफॅिड्रनपासनु मेथ हा 



 
 

पदाथर् बनिव याचे ज्ञान असणे, आजही महािव यालया या पिरसरात, 
समदु्र िठकाणी व इतर पिरसरात अमली पदाथार्ची िवक्री होत असणे, 
त ण पीढीला वाचिव याकरीता असले या त ण-त णींचा शोध घेवून 
यांचेवर मानिसक उपचाराची कर याची आव यकता, शाळा व 
महािव यालयामिधल अमली पदाथार्मळेु होणारे दु पिरणामाची जािणव 
िव या यार्ंना क न दे याची आव यकता, रा यातील युवा िपढीला 
अमली पदा यार्ं या िवळख्यापासनु वाचिव याकरीता शासनाने यु द 
तरावर योजना राबिव यासाठी तातडीने करावयाची कारवाई व 
शासनाची प्रितक्रीया." 

21.  गहृ िवभाग यवतमाळ िज यातील पि लक कुल या शाळेत 4 अ पवयीन मलुींवर 
लिगक अ याचार झा याचे िद. 30 जनू, 2016 रोजी िनदशर्नास येणे, 
यामळेु तेथील िव याथीर्  व पालकांम ये पसरलेला ती  असतंोष, 
सबंंिधत िशक्षकांिव द कारवाई कर याबाबत तेथील नागरीकांनी 
आंदोलने क न सु दा पोलीसांची याकड े केलेले दलुर्क्ष, िद. 3 जलु,ै 
2016 रोजी तेथील नागरीक सबंंिधत िशक्षकांना अटक कर यासाठी 
आंदोलकांवर आयोजन केले असता  आंदोलन करणार्या जमावावर 
पोलीसांनी केलेला लाठीह ला तसेच हवेत केलेला गोळीबार, यामळेु 
यवतमाळ शहरात कायदा व सु यव थेचा गभंीर प्र न िनमार्ण झाला 
असनू सबंंिधत िशक्षकांना वरीत अटक क न यांचेिव द कारवाई 
कर याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कारवाई व शासनाची 
प्रितिक्रया." 

22.   
सावर्जिनक बांधकाम 
(सावर्जिनक उपक्रम ) 
िवभाग 

मुबंई-पुणे द्रतुगती महामागार्वर पनवेल जवळ भीषण अपघातात 17 
जण ठार आिण 45 जण जखमी झा याचे  िदनांक 5 जनू, 2016 
रोजी  िनदशर्नास येणे, भरधाव बसची या महामागार्वर उ या असले या 
ि व ट आिण इनो हा कारला जोरदार धडक बसनू ती बस महामागार् या 
सरंक्षक कठडा तोडून 25 फूट खोल ख डयात जाऊन पडणे, या 
अपघातातील मतृाम ये 10 मिहला, 6 पु ष व एका सहा मिह या या 
बािलकेचा समावेश असणे, मुबंई-पुणे द्रतुगती महामागर् मृ यूचा महामागर् 
बनत अस याने या महामागार्वरील होत असले या अपघातातून 
िनदशर्नास येणे, बांधकामात नवेनवे तंत्रज्ञान येत असतानाही या 
महामागार्वर होणारे अपघात टाळ यास शासनास आलेले अपयश, 
यामळेु सामा य नागिरकांत पसरलेले असतंोषाचे वातावरण, उपरोक्त 



 
 

अपघाताची तातडीने चौकशी क न मतृ पावले या व जखमी झाले या 
यक्तीं या वारसांना आिथर्क मदत दे याची आव यकता, तसेच या 
महामागार्वर वारंवार होत असलेले अपघात रोख यासाठी तातडीने 
उपाययोजना कर याची आव यकता, यासदंभार्त शासनाने करावयाची 
कायर्वाही, याबाबत शासनाची भिूमका व प्रितिक्रया.  

23.  ग्रामिवकास िवभाग "पुणे िज यातील समुारे साडचेार हजार अंगणवाडयांतील मलुांना शालेय 
पोषण आहारात दा साठी वापर यात येणारा गूळ िद याचे माहे जनू, 
2016 म ये िज हा पिरषदे या थायी सिमती या बैठकीत िज हा 
पिरषद सद यांने िनदशर्नास आणनू देणे, सदर गळुाची चव एका 
सद याने चाख यानंतर डोक्यात झटका बस याचे तर मिहला सद यांने 
तरतरी आ याचे िनदशर्नास आणनू देणे सदर गळुा या वाटपास  मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी यांनी थिगती देऊनही शालेय पोषण आहारात सदर 
गळुाचे वाटप करणार्या अिधकार्यांवर अ याप कोणतीच कारवाई केली 
नस याने अगंणवाडयात जाणार्या लहान मलुां या पालकांत मलुां या 
सरुके्षबाबत िनमार्ण झालेला गभंीर प्र न, याबाबत सदर गळुाचे वाटप 
कर यास जबाबदार असणार्या अिधकार्यांवर कारवाई कर याची 
आव यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
प्रितिक्रया." 

24.  आिदवासी िवकास 
िवभाग 

"रा यातील समुारे 544 शासकीय आिदवासी आ मशाळेमधील समुारे 
स वा दोन लाख िव या यार्ंना रेनकोट खरेदी कर याबाबतचा प्र ताव 
माहे मे,2016 म ये शासनाने तयार करणे, िनिवदा अिंतम ट यात 
असताना िद. 16 जनू, 2016 रोजी शासनाने रेनकोटचा पुरवठा वेळेत 
होणार नस याचे कारण देत मखु्या यापकांनाच 3 लाख पयांपयर्ंतचे 
रेनकोट खरेदी कर याचे आदेश देणे, पुरवठा िहतासाठी हा िनणर्य 
घेत याचे यक्त होत असलेला सशंय, पावसाळा सु  होऊनसु दा 
अ यापही आ मशाळेतील िव या यार्ंना रेनकोट पुरिव यात आले 
नस यामळेु िव या यार्ं या पालकांत पसरलेला ती  असतंोष, यावर 
शासनाने करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रितिक्रया." 

25.  अ न व नागरी पुरवठा 
िवभाग  

 

पुणे शहरातील नागिरकांना व त धा य दकुानातून िवतिरत कर यात 
येणारे समुारे शंभर पोती गहू आिण प नास गो या तांदळु औधं (पुणे) 
येथील दगड खाणीत एका ट पोमधून टाक यात आ याचे िनदशर्नास 
येणे नागिरकांनी िद. ११ जनू, २०१६ रोजी वा यासमुारास उघडकीस 



 
 

येणे, याबाबत थािनक अ नधा य िवतरण िवभागा या अिधकार्यांना 
कळवूनही यां याकडून कोणतीही कारवाई न होणे, दगड खाणीत 
फेकले या पो यावर शासनाने िशक्के अस याचे आढळून आ याने 
सबंंिधत व त धा य दकुान चालकांवर कारवाई कर याची होत 
असलेली मागणी, याबाबत मा. अ न व नागरी पुरवठा मतं्री यां याही ही 
बाब िनदशर्नास आणली असता कोणतीच कारवाई न होणे, यामळेु 
जनतेम ये पसरलेले असतंोषाचे वातावरण, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व प्रितिक्रया. 

26.  पणन िवभाग   
 

"रा यात कांदा उ पादक शेतकर्यां या सम यांम ये िदवसिदवस वाढ 
होत अस याने रा यातील िविवध िठकाणी आंदोलने  सु  अस याचे माहे 
जलु,ै 2016 म ये वा या दर यान िनदशर्नास येणे, कां याचे भाव 
सतत घसरत अस याने उ पादन खचर्ही िनघत नस याने शेतकरी 
आिथर्क अडचणीत सापडलेला असणे, कां याला योग्य भाव िमळत 
नस याने कांदा उ पादक शेतकरी कजर्बाजारी झालेला अस याने 
आ मह या कर या या घटना वाढत असणे. रा यातील  अनेक िठकाणी 
महामागार्वर कांदा फेकुन रा ता रोको आंदोलन केली जात असणे, 
कां याला हमीभाव देऊन कांदा उ पादक शेतकर्यां या सम या 
सोडिव यासाठी रा यातील लोकप्रितिनधी, सामािजक सघंटनांनी 
मा.मखु्यमतं्री यांचेकड े िद. 05 जलुै, 2016 रोजी व त नंतर वांरवार 
मागणी क नही कोणतीच कायर्वाही न होणे पिरणामी रा यातील कांदा 
उ पादक शेतकर्यांम ये पसरलेला असतंोष, एकीकड े कां याला भाव 
िमळत नसणे याचबरोबर कांदा साठवणकुीसाठी अ याधुिनक सिुवधा 
शेतकर्यांकड े उपल ध नस याने यांचेकडील कांदा सडत असणे, सदर 
प्रकरणी शासनाने वेळीच ह तक्षेप क न कां याला हमीभाव दे यासाठी 
वरीत उपयाययोजना कर याची िनतांत आव यकता, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व प्रितिक्रया." 

27.    पयार्वरण ''र नािगरी िज हयातील लोटे (ता. खेड) औदयोिगक वसाहतीम ये 
प्रदषूणाची सम या अ यंत गंभीर बनलेली असणे, पावसाळया या 
िदवसात कारखानदारांकडून अ यंत घातक, दिूषत रासायिनक 
साडंपाणी उघडयावर सोड यात येत अस यामुळे हे सांडपाणी 
नदीपात्रात िमसळून दाभोळ खाडी व जगबुडी नदीपात्रातील मासे 



 
 

मोठया प्रमाणात मतृ झा या या घटना माहे जून-जलैु  2016 

म ये त बल चारवेळा उघडकीस येणे, औदयोिगक वसाहतीतील 
साडंपाणी वाहून नेणारे चबर ओ हर लो झा याने सदर रासायिनक 
पाणी याय याने जनावरे दगाव याची घटना घडणे, पिरणामी 
हजारो म छीमार समाजाचे उदरिनवार्हाचे मा यम संपु टात आलेले 
असणे, सतत मतृ माशांचा खच पडत अस याने दगुर्ंधी पस न 
खाडीपट्टयातील लोकव तीम ये आरोग्याचा िनमार्ण झालेला गंभीर 
प्र न, दसुरीकड े िद. 27 जून 2016 रोजी घरडा केिमकल प्रा. िल. 
या कंपनीत झालेला प्रचडं फोट, यामुळे संपूणर् औदयोिगक 
वसाहतीसह पिरसरातील गावांम ये धरुाचा लोळ पस न 
नागिरकानंा झालेला त्रास, िद. 6 जुलै 2016 रोजी एस.आर.गु्रप 
इंिडयन आ◌ॅिक्सलेट या ंकंपनीम ये मोठया प्रमाणात वायू गळती 
होवून पिरसरातील रिहवाशानंा डोळयांची जळजळ व वसनाचा 
त्रास झा याने वैदयकीय उपचारांसाठी करावी लागलेली धावपळ, 

एकूणच आग, फोट, रासायिनक सांडपाणी उघडयावर सोड यात 
येणे अशा घटनामं ये वाढ होवूनही शासना या संबंिधत 
िवभागा या अिधकार्याकंडून सोयी करिर या दलुर्क्ष कर यात येणे, 

ठोस कारवाईऐवजी कारवाईचा केवळ िदखावा केला जात असणे, या 
प्रकारामुळे रिहवाशी व नागिरकां या िजिवताचा िनमार्ण झालेला 
प्र न, यामुळे नागिरकांम ये पसरलेली ती  असंतोषाची भावना, 
यक्त होत असलेला संताप ही बाब िवचारात घेता प्रदषूण व 
दघुर्टनांना जबाबदार असले या दोषींवर ता काळ कारवाई 
कर याची आव यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना आिण शासनाची प्रितिक्रया.'' 

28.    मिहला व बाल 
िवकास 

शासनाने कुपोषणाला आळा घाल यासाठी मो या प्रमाणात अनेक 
योजना आखले या असतांना पालघर िज यातील ज हार, मोखाडा, 
िवक्रमगड तालुक्यांना मागील अनेक वषार्पासून ग्रासलेले असणे, 

तसेच कुपोषण िनमुर्लनासाठी सरकार दरबारी सकस आहारा या 
योजना राबिव यात येणे, मात्र या कागदावरच राहत असणे, 



 
 

जािहरातीसाठी लाखो पये खचर् होत असतांना पालघर 
िज यातील ज हार, मोखाडा, िवक्रमगड, वाडा, वसई, डहाण,ू 

तलासरी, पालघर तालुक्यातील नो हबर २०१५ अखेर कुपोषणाचा 
आकडा ६५१८ वर पोहोचलेला असणे, याम ये ती  कुपोिषत ५३८५ 
तर अितती  ११३३ असणे, तर एिप्रल ते नो हबर २०१५ 
अखेरपयर्ंत ४६७ बालकांची न द झालेली असणे, ज हार तालुक्यात 
आतापयर्ंत जवळपास ९ मिह यात ५२ बालमृ युची न द झालेली 
असणे, या भीषण पिरि थतीचे कोण याही शासकीय यंत्रणेला 
सोयसुतक नस याची बाब समोर येणे, पालघर िज यात 
कुपोषणामाफर् त योजना पूणर्क्षमतेने राबिव याची िनतांत 
आव यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची प्रितिक्रया. 

29.  गहृ िवभाग    सुळेवाडी ता. माळिशरस, िज.सोलापूर येथील ॲङ नामदेव क्रॉडीबा 
सोलनकर यांची राजकीय पूवर्वैम यातून िद. 23 जनू, 2016 रोजी 
िपलीव गावाजवळ कर यांत आलेली िनघुर्ण ह या, या घटनेपूवीर् 
सकाळी 7.30 या सुमारास गावात िकरकोळ कारणाव न 
ी.सोलनकर कुटंुबांतील यक्तीचंा वाद होणे, संबंिधत घटनेमुळे 

गावात अशांतता पसरणे, थािनक लोकप्रितिनधींनी संबंधीत 
घटनेची मािहती उपिवभागीय पोिलस अिधकारी अकलुज व पोलीस 
िनिरक्षक माळिशरस यानंा गावात कायदा व सु यव था 
राख या या टीने पोलीस कुमक पाठिव याबाबत भ्रमण वनीव न 
सांगणे, पोिलसांना पूवर्सूचना देऊन यांची गंभीर दखल घ्यावी असे 
सांगूनसु दा पािलसांना याकड ेकेलेले दलुर्क्ष, या घटनेमुळे तेथील 
नागिरकांत पसरलेले िभतीचे वातावरण, याप्रकरणी सखोल चौकशी 
कर याबाबत होत असलेली मागणी, यावर शासनाने केलेली 
कारवाई वा उपाययोजना व शासनाची प्रितक्रीया." 

30.  उ योग िवभाग ड िबवली औ योिगक वसाहतीतील प्रो-बेस एंटरप्रायझसे या केिमकल 
कंपनीम ये िद.26 मे, 2016 रोजी झाले या फोटाम ये 12 मतृ, 200 
हून अिधक जखमी आिण समुारे 260 मालम तांचे झालेले नुकसान 



 
 

जखमींवर िविवध खासगी ग्णालयात उपचार चाल ू असणे, मा. 
मखु्यमं यांनी जखमी झाले या यक्तीं या उपचारांचा सपंूणर् खचर् व 
आव यक ती सवर् मदत शासनातफ कर यात येईल असे घोिषत 
क नसु दा अनेक पीिडतांना मदत न िमळा याचे िनदशर्नास येणे तसेच 
यांना मदत िमळाली आहे ती अ यंत अ य प असनू खासगी 
ग्णालयांकडून अिधक पै यांची मागणी कर यात येत अस याने बािधत 
नागिरकांम ये पसरलेला असतंोष याबाबतीत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व प्रितक्रीया. 

31.  उ च व ततं्र िशक्षण 
िवभाग 

"मुबंई िव यापीठात अिभयांत्रीकी शाखेतील उ तरपित्रकांमधील न 
सोडिवले या प्र नांची उ तरे िलिह याकिरता 15 ते 20 हजार पये 
घेऊन या उ तरपित्रका ट्राँग म मधून काढून िव या यार्ं या घरपोच 
क न पु हा या ट्राँग मम ये ठेव यात येत अस याचा गभंीर प्रकार 
उघडकीस येणे, माहे एिप्रल मे 2016 या मिह यात पोिलसांनी केले या 
तपासणीत मॅथेमॅटीक्स, इंिजिनयिरगं, मॅकेिनकल व अ य िवषयां या 
एकूण 92 उ तरपित्रका ह तगत कर यात येऊन कजर्त, खारघर, 
ऐरोली, कामोठे येथील कद्रावर पिरक्षा िदले या िव या यार्ं या या 
उ तरपित्रका अस याचे तपासात िन प न होणे, हे सवर् रॅकेट मोठया 
प्रमाणात कायर्रत असणे, नवी मुबंईतील 20 कॉलेज मधील 80 पेक्षा 
जा त िव या यार्ंचा या रॅकेटम ये सहभाग असनूही कमी 
िव या यार्ंिवरोधात पोिलस प्रशासनाने कारवाई के याने पोिलसां या 
कारवाईब ल व तपासा या हेतुब ल िनमार्ण झालेला सशंय मुबंई 
िव यापीठातील होत असलेले गरैप्रकार या िवरोधात मुबंई िव यापीठ 
प्रशासनाकड ेवारंवार लेखी तक्रारी क नही िव यापीठ प्रशासनाने याकड े
केलेले दलुर्क्ष, यामळेु उ तरपित्रका प्रकरणी अटक केले या यक्तींची 
सखं्या कमी अस यामळेु िव यापीठात िशक्षण घेणार्या लाखो व यां या 
पालकां या मनात िनमार्ण झालेला असतंोष, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व प्रितिक्रया." 

32.  गहृ िवभाग  
 

"मंुबईतील दादर येथील आंबंडकर भवन पाडणार्या पीप स 
इं प्रमे ट ट्र ट या पदािधकार्यांिव द कारवाई कर यासाठी िद. 
२९.६.२०१६ रोजी घाटकोपरयेथील रमाबाई कॉलनी, वरळीसिहत 
मंुबईतील दिलत व यांम ये बंद पाळ यात येणे, आंबेडकर भवन, 



 
 

बु दभूषण िप्रटंींग िप्रटंींग पे्रस, भारतीय बौ द महासभा, 
िरपि लकन सेना याचंी कायार्लये, आंबेडकरी सािह यांचे िवक्री कद्र 
पाडणे, मंुबईि थत दादर येथील आंबेडकर भवनची जागा शडेयुल 
का ट इ पु्र हमट ट्र ट या मा यमातून बळकव याची बनावट 
धमार्दाय सं थांनी आखणे धमार्दाय आयुक्तानंी पाड यास मा यता 
िदलेली नसताना ही आंबेडकर भवनची वा तू पाड यात येणे, 
आंबेडकर भवन पाडून या िठकाणी 17 मजली टॉवर उभार याचा 
उ ेश असणे, सदरील इमारत पाडणार्यांवर भोईवाडा पोलीस 
ठा यात गु हा दाखल कर यात येऊन अटक कर यात आले 
नस याने रा यभरातील आंबेडकर जनतेम ये पसरलेला असंतोष, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व  प्रितक्रीया" 

33.  मिहला व बाल 
िवकास िवभाग  

 

चबुर (मंुबई) पूवर् पिरसरातील क तुरबा मिहला वसतीगहृातून 16 
ते 17 मिहलांनी रात्री 9 ते 10  या दर यान प्रसाधन गहृाची 
िखडकी तोडून पलायन के याचे " िद. 4 जूलै, 2016 रोजी वा 
या सुमारास  उघडकीस येणे, तेथील सुरक्षारक्षाकासमोर सदर 
मिहला पळून जात असतांनासु दा, सुधारगहृा या सुरक्षारक्षकाने 
यांना न अडिवणे, चबूर येथील क तुरबा सुधारगहृात तसेच 
मानखुदर् येथील नवजीवन मिहला सुधारगहृात गत 3 ते 4 वषार्त 
अनेकवेळा मिहला पळून जा या या घटना घडत असूनही संबंिधत 
अिधकार्यानंी याकड ेकेलेले दलुर्क्ष, सदर मिहला पलायन करणार 
आहेत अशी मािहती 8 िदवसापूंवीर्च तेथील विर ठ अिधकार्यानंा 
िमळुनही यांनी सदर मािहतीकड े दलुर्क्ष 20 ते 25 िदवसांपूवीर् 
सदर सुधारगहृात आणले या 37 मिहलांपैकी एक मिहला 8 
िदवसांपूवीर्च पळून जा यात यश वी होणे, या 16 मिहला पळून 
गे याचा गु हा चबूर पोलीस ठा यात न दिव यात आला असूनही, 
या मिहलाचंा शोध घे यास पोलीसांना आलेले अपयश, याच 
सुधारगहृात पळून जा यात अयश वी झाले या एका मिहलेने 
गळफास लावून आ मह या कर याचा केलेला प्रय न, वे या 
यवसायात मिहलांना बळजबरीने ढकलणारे दलाल, मंुबई व 



 
 

रा यातील देहिवक्रीचा यवसाय चालिवणारे दलाल यां यशी या 
सुधारगहृा या अिधकार्यानंी केले या आिथर्क हातिमळवणीमुळे 
मानखुदर् व चबूर येथील सुधारगहृातून मिहलांचे पलायनाचे वांरवार 
घडणारे प्रकार, सुधारगहृाची संरक्षण िभतं बांध या या कामास 
होत असलेला िवलंब यामुळे मिहलां या पळून जा या या प्रकारात 
िदवसिदवस वाढ होत होणे, शासनाने चालिवलेले मिहलाचें 
सुधारगहृ नसून अिधकार्यां या पं्रचड भ्र टाचारामुळे व दलालांधी 
होत असले या सहकायार्मुळे मिहला पळून जात अस याचा 
जनते या मनात िनमार्ण झालेला असंतोष, याप्रकरणी शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची प्रितिक्रया ” 

34.  नगरिवकास िवभाग  
 

मंुबईतील बफार्चे गोळे, ऊसाचा रस िवके्रते, युस सटर, ल सी, 
ताक िवके्रते आदी फेरीवा याकडील महापािलके या आरोग्य 
िवभागाने केले या तपासणीत बफार् या ९२ टक्के नमु यांम ये 
आिण फेरीवा यांकडील पा या या २६ टक्के नमु यात ई कोलाय 
जीवाण ूआढळून आ याचे, माहे मे २०१६ म ये िनदशर्नास येणे, 

शहरात दमट हवामानात घामा या धारा वाहत अस याने िदलासा 
िमळ यासाठी, मोठया प्रमाणात लहान मुले,शालेय,महािव यालयीन 
िव याथीर् आिण नागरीक, बफार्ंचे गोळे व थंड पेये सेवन करीत 
असणे, याम ये ई कोलाय जीवाणु अस याचे आढळून आ यामुळे 
नागरीकांना याचा प्रादुर्भाव होऊन जलुाब, अितसार, व अ य 
आजारांची मोठया प्रमाणात लागण झाली अस याने, शहरातील 
नागरीकां या आरोग्यास िनमार्ण झालेला गंभीर धोका, मंुबईत 
पुरवठा कर यात येत असले या सुमारे ९९ टक्के बफर्  हा ठाणे, नवी 
मंुबई पिरसरातील कारखा यामधून पाठिव यात येत असणे,  परंतु 
सदर बफार्ची तपासणी कर यासाठी शासन अथवा मंुबई 
महापािलकेची कोणती यत्रणंा अि त वात नसणे, यामुळे 
मंुबईकरां या आरोग्यास िनमार्ण झालेला गंभीर धोका,  याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व प्रितिक्रया. 

35.  सहकार िवभाग रा यातील सहकारी के्षत्रातील एकूण १४९ सहकारी सूत 



 
 

िगर यांपैकी केवळ ६६ सूत िगर या कायर्रत असणे,  तोटयातील 
सूत िगर यांची संख्या ५४ असून िविवध कारणामुंळे १६ िगर या 
बंद अव थेत अस यामुळे शासनाला त बल ३२३ कोटी पयाचंा 
तोटा होत अस याची मािहती िदनांक ७.४.२०१६ रोजी वा या 
सुमारास उघडकीस येणे, मंजूर प्रक प अहवालानुसार वभाग 
भाडंवल व िव तीय सं थांकडून कजर् उभारणी न के याने ६ सूत 
िगर या बंद असून जुनाट यंत्रसामुग्रीमुळे वधर्न क्षमता कमी होऊन 
७ िगर यावंर टाळे लावून दोन िगर या कजार्ची वसूली होऊ न 
शक याने बँकांनी ता यात घेणे, तसेच २६ सूतिगर या अवसायनात 
काढ यात येणे, सहकारी सूत िगर याचंा तोटा कमी कर यासाठी 
खचार्वर िनयंत्रण आणणे, सौर ऊजसाठी शासनाने अनुदान िद यास 
सूत िगर यांचा खचर् आटोक्यात ये याची शक्यता वतर्िव यात 
येणे, िगर यांसाठी लागणारे सूत यापार्यांकडून खरेदी न करता 
थेट सीसीआयकडून के यास आिथर्क बाज ू भक्कम होऊन 
आधिुनकीकरणातूनही खचर् कमी हो याची शक्यता, िगर यांची 
आिथर्क पिरि थती सुि थतीत होऊन कामगारां या िहता या 
टीने याबाबत प्रभावी उपाययोजना कर याची िनतातं 

आव यकता व याबाबत शासनाची प्रितिक्रया." 
36.  शालेय िशक्षण 

िवभाग 
"मंुबई उ च यायालया या आदेशानुसार शासनामाफर् त अकरावीची 
संपूणर् प्रवेश प्रक्रीया ऑनलाईन प दतीने राबिव याचे काम मंुबइ 
िवभागीय िशक्षण उपसंचालक कायार्लय राबिवत असणे, मात्र 
ऑनलाईनमधील क्रांती त्रटुीमुळे हजारो िव या यार्ंना प्रवेशापासून 
वंिचत रहावे लागणे, िव याथीर् आिण पालकाकंडून पसंतीक्रम अजर् 
भरतांना झाले या काही शु लक चुकाचंा फटका िव या यार्ंना 
अयु यभरासाठी सहन करावा लागणे, एकाच अजार्म ये एकूण 35 
महािव यायांची मािहती भरतांना पालक आिण िव या यार्ंम ये 
सक्षम िनमार्ण होणे, शाळा हाव थापनेकडूनही पुरेशी मािहती न 
िमळा याने काही िव या यार्ंकडूनही अजर् भरताना चकुीची मािहती 
भरली जाणे, तसेच अजर् भरतांना प्रथम एमएमआरडीए के्षत्रातील 



 
 

महािव यालये िनवडावयाची अस याने ठा यातील िव या यार्ंना 
मंुबई येथील महािव यालयात तर, मंुबई येथील िव या यार्ंना 
दिहसर, वसई येथील महािव यालयात प्रवेश िदले गे याने पालक 
व िव याथीर् िचतेंत असणे, आवडते महािव यालय िमळावे हणनू 
वषर्भर अ यास करायचा, मात्र सोयीसुिवधाचंी वानवा असलेले व 
घरापासून दरूचे असलेले महािव यालयात प्रवेश िमळत असेल तर 
चांगले गुण िमळवून फायदा काय, असा संत त प्र न पालकाकंडून 
उपि थत करणे, संपूणर् एमएमआरडीए के्षत्रातील महािव यालयां य 
पसंतीकम िनवड याची अट िशिथन क न, मोजक्याच आिण 
िव याथीर् रहात असले या महापािलका के्षत्रातीनच 
महािव यालयांची नावे िनवड याचा पयार्य शासनाने उपल ध क न 
देणे गरजेचे असणे, उ च यायालया या आदेशाचे उ लेखन क न 
िरक्त रािहले या जागेवर कमी िशक्षण सं था चालक व 
महािव यालये ऑफलाईन या नावाखाली प्रवेश देऊन गोरगरीब 
िव य यार्ंकडून देणगी व पात लाखो पये  घेत अस याचे 
िनदशर्नास मात्र िशक्षण िवभागाने काढले या पिरपत्रकानुसार 
ऑफलाईनचे प्रवेश बेकायदेशीर असून हे प्रवेश ग्रा य धर यात 
येणार नस याचे जािहर के यामुळे िव या यार्ंचे शैक्षिणक भिव य 
धोक्यात येणे, अशा िशक्षण सं थाचालक व महािव यालयांवर 
कडक करावाई हो याची आव यकता, जे िव याथीर् प्रवेशापासून दरू 
रािहले आहेत अशा िव या यार्ंना ते हरात असले या महापािलका 
के्षत्रातील महािव यालयांम ये प्रवेश िमळावून दे याची गरज, 
शासनाचे िशक्षण िवभागाचे उपसंचालक दररोज काही ना काही 
वक्त ये क न पालक व िव या यार्ं या ग धळात भर घालत 
असणे, सदर या ग धळाचे वातावरण दरू कर याकिरता िवक्षण 
उपसंचालक, पालक व िव याथीर् संघटना यां यासमवेत वरीत 
चचार् क न सदरची िकचकट प्रवेश प्रिक्रया सुलभिर या कशी होऊ 
शकेल यासंदभार्त िनणर्य घे याची आव यकता, याबाबत शासनाची 
प्रितक्रीया व भूिमका. " 


