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१३ व्या विधानसभेचे शेिटचे अवधिेशन- जनू/जलैु, २०१९ 
अवधिेशनाच्या अखेरच्या वििशी मा.अध्यक्ष महोियाांनी 

विधानसभेत व्यक्त केलेल्या भािना... 
 

 विधानसभेतील सिव सन्माननीय सदस्य... आपणा सिांना माझा  

सस्नेह नमस्कार! आपणा सिांना कल्पना आहे की, आज केिळ या 

अवधिेशनातीलच कामकाजाचा अखेरचा वदिस नाही तर                          

सन २०१४ ते २०१९ या कालािधीसाठी गठीत झालेल्या                                 

१३ व्या विधानसभेच्या अवधिेशन कालािधीचा शेिटचा वदिस आहे. 

१३ िी विधानसभा गठीत झाल्यािर आपण सिांनी माझी                                

१२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विधानसभेच्या अध्यक्षपदी वबनविरोध वनिड 

केली. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष या पदाला अनुभि संपन्न आवण 

अभ्यासू नेतृत्िाची परंपरा लाभलेली आहे. 

 माझ्या सारख्या एका शेतकरी कुटंुबात जन्मलेल्या आवण पुढे शेती 

हाच व्यिसाय करायचा असे ठरिलेल्या शाळकरी विद्यार्थ्याचा 

शाळेत असल्यापासून राष्ट्रीय स्ियंसेिक संघाशी संबंध आला. 

राष्ट्रभक्तीच्या विचाराने पे्रवरत होऊन मी गािपातळीपासून संघटनेत 

अनेक िरे्ष विविध पदांिर काम केले. १९७२ च्या दषु्ट्काळात राष्ट्रीय 
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स्ियंसेिक संघाच्या दषु्ट्काळ वनिारण सवमतीचा मी औरंगाबाद 

वजल्हा कायविाह होतो. १९७५ ला आणीबाणीच्या विरोधात 

सत्याग्रहींना एकत्र करुन दर आठिडयाला एक सत्याग्रहींची तुकडी 

सत्याग्रह करेल यादृष्ट्टीने वनयोजन करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे 

होती. तो काळ अवतशय भीतीदायक िातािरणाचा, दडपशाहीचा, 

अशांतता आवण अस्िस्थतेचा होता, मात्र माझी ध्येयवनष्ट्ठा विचलीत 

झाली नाही. याउलट, अशा संकटांचा तीव्र विरोध करायलाच हिा 

असे रोजच्या रोज िाटत होते ज्यामुळे पुढील काळातही 

लोकवहतासाठी संघर्षव करीत राहण्याचे बळ वमळाले. त्या िेळच्या 

राजकीय प्रिाहाच्या विरुध्द िाटचाल करण्याचे धोरण आवण 

राष्ट्रभक्तीचा विचार लोक स्िीकारतील असा मनात विश्िास 

असल्याने तो पुढे नेण्यासाठी मी सिवस्िी प्रयत्न करीत रावहलो.  

 १३ व्या विधानसभेच्या कामकाजाचे संचालन करीत असतांना दोन्ही 

बाजंूना योग्य संधी आवण न्याय देण्याचा मी प्रामावणक प्रयत्न केला. 

बऱ्याचदा िेळेअभािी अनेकांना संधी देता आली नाही. त्यामुळे काही 

िेळा दोन्हीकडचे सन्माननीय सदस्य माझ्यािर नाराज व्हायचे. पण ही 

नाराजी तेिढया िेळेपुरतीच मयावदत राहीली हा त्या सन्माननीय 
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सदस्यांच्या मनाचा मोठेपणा मी मानतो. सिांचे उत्तम सहकायव लाभले 

याचे समाधान आहे. ही आपली १३ िी विधानसभा काही महत्िाच्या 

िैवशष्ट्टयपूणव घटनांची साक्षीदार ठरली. पाच िर्षात तीन विरोधी 

पक्षनेते या विधानसभेने बवघतले. त्यापैकी पवहल्या दोघांनी मुख्य 

प्रिाहात सामील होणे पसंत केले. विधानसभा गठीत झाल्यानंतर 

पवहल्या अवधिेशनात मा.श्री.एकनाथजी शशदे हे विरोधी पक्षनेते पदी 

होते. नंतर वशिसेना पक्षाने भाजपाशी युती करण्याचा वनणवय 

घेतल्यािर ते मंत्री झाले. १३ व्या विधानसभेच्या या अखेरच्या 

अवधिेशनात मा.श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील हे विरोधी पक्षनेते पदाचा 

त्याग करुन भाजपात प्रिेशकते झाले आवण ते आता गृहवनमाण 

मंत्रीपदाचा कायवभार सांभाळत आहेत. मा.श्री.विजयराि िडेट्टीिार हे, 

या अखेरच्या अवधिेशनात वतसरे विरोधी पक्षनेते ठरले आहेत. या 

सरकारचे दोन मंत्रीमंडळ विस्तार विधानभिन प्रांगण आवण मध्यित  

सभागृह विधान भिन येथे झाले. उपराजधानी नागपूर म्हंटले की 

वहिाळी अवधिेशन आपल्या डोळयासमोर येते. मात्र १३ व्या 

विधानसभेने जुलै २०१८ मध्ये पािसाळी अवधिेशन नागपूर मध्ये 

घेतले. या अगोदर अशा प्रकारची फक्त तीन पािसाळी अवधिेशने 
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नागपूरात झाली आहेत. प्रचंड पािसामुळे एक वदिस सभागृहाचे 

कामकाज स्थवगत करािे लागले. हा प्रसंग आपणा सिांच्या विशेर्ष 

आठिणीत रावहल. 

 १३ व्या विधानसभेच्या कालािधीतच १७ व्या लोकसभेसाठी 

वनिडणूक झाली आवण पंतप्रधान मा.श्री.नरेंद्रजी मोदी यांच्यािर 

राज्यातील आवण देशातील जनतेने पुन्हा विश्िास दाखित त्यांना 

लोकसेिेची आणखी एक संधी वदली.  

 या पाच िर्षात विधानमंडळाच्या विविध अवधिेशन काळात 

सन्माननीय विवधमंडळ सदस्यांसाठी विधानमंडळात अनेकविध 

कायवक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. निवनिावचत सदस्यांसाठी २ 

वदिसीय संसदीय िगव, स्िीय सहाय्यकांसाठी कायवशाळा, बदलत्या 

हिामानाच्या समस्येसंदभात पयािरण संिधवनासाठी पवरसंिाद, कृर्षी 

समस्या आवण विकासासंदभात तज्ांचे व्याख्यान, मराठी भार्षा वदनाचे 

आयोजन आवण मराठी अवभमान गीताचे सामुवहक गायन, 

विधानपवरर्षदेचे माजी सभापती आवण माजी राज्यपाल वदिंगत 

श्री.रा.सू.गिई यांच्या स्मृतीगं्रथाची वनर्ममती आवण प्रकाशन हे उपक्रम 

िैवशष्ट्टयपूणव ठरले. वदिंगत कृवर्ष मंत्री आवण विधान पवरर्षदेचे माजी 
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विरोधी पक्षनेते, माजी लोकसभा सदस्य                                     

श्री.भाऊसाहेब तथा पांडुरंगजी फंुडकर यांचा स्मृवतगं्रथ देखील 

पूणवत्िाच्या मागािर असून त्याचा प्रकाशन समारंभ आपण लिकरच 

आयोवजत करीत आहोत.  

 आपणा सिांच्या सहकायाने आवण योगदानामुळे तेराव्या 

विधानसभेचा हा कायवकाल जनसामान्यांच्या अनेक प्रश्नांना न्याय 

देणारा आवण जनसामान्यांना वदलासा देण्यासाठी मंजूर केले गेलेले 

अनेक कायदे, घेतलेले लोकवहताचे वनणवय यादृष्ट्टीने महत्िाचा ठरला.  

संमत लोकवहताच्या कायद्यांची संख्या मोठी आहे. ज्यापैकी अनेक 

कायदे ऐवतहावसक ठरणारे आहेत. या विधानसभेत आपण मराठा 

आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. या कायद्याचा मसुदा अवतशय 

काळजीपूिवक तयार करण्यात आलेला आहे. काहींचा त्यास प्रचंड 

विरोध असून सुध्दा तो न्यायालयात वटकला आवण वटकणार आहे 

याचे मला मनस्िी समाधान आहे. वशक्षणाचे सािवत्रीकरण आवण 

राज्याच्या शैक्षवणक उन्नतीच्या दृष्ट्टीने सन २०१४ ते २०१९ या काळात 

स्ियं अथवसहाय्य्यत विद्यापीठांची संख्या १८ ने िाढून २० झाली आहे. 
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तसेच डॉ.होमी भाभा क्लस्टर विद्यापीठ नव्याने स्थापीत करण्यात 

आलेले आहे ही बाब मला उल्लेखनीय िाटते.  

 मंुबईतील सन्माननीय सदस्यांची वनिास व्यिस्था योग्य असणे 

आिश्यक आहे. मनोरा आमदार वनिासात िास्तव्य असणाऱ्या 

सन्माननीय सदस्यांकडून केल्या गेलेल्या तक्रारी आवण वनिास 

कक्षातील छताचा भाग पडल्याच्या घटना, त्यानंतरचा इमारत 

धोकादायक असल्याचा संरचनात्मक तपासणी अहिाल यानुसार येथे 

पुनबांधणीचा वनणवय घेण्यात आला आहे. वनिासी कक्षांसाठी िाढीि 

चटई के्षत्राची मागणी पूणव करणारे आवण मुबलक वनिासी कक्ष संख्या 

असलेले सुसज्ज निीन मनोरा आमदार वनिास सन २०२२ पयंत 

आपल्या सेिेसाठी तयार असेल.  

  ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या १४ व्या विधानसभा वनिडणुकीसाठी 

मी आपणा सिांना मन:पूिवक शुभेच्छा देतो. जनताजनादवन ही 

लोकशाहीतली फार मोठी शक्ती आहे. जनतेच्या आशीिादाने 

आपल्यापैकी अनेकजण येथे पुन्हा येतील अथिा न येतील पण 

समाजकारणासाठी मात्र यापुढेही सभागृहात शकिा सभागृहाबाहेर 

आपण कायवरत राहूया. िरुणराजाने यंदा कृपादृष्ट्टी दाखिािी आवण 
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वशिारं जलयुक्त करािी अशी प्राथवना करुन मी आपणा सिांना                     

१४ व्या विधानसभेत परतीचे वनमंत्रण िजा शुभेच्छा देतो.  

अस ूआम्ही सखुाने पत्थर पायातील 

मांविर उभविणे हेच आमचेु शील 
 

 जीिनात याच अपेके्षने कामाला सुरुिात केली आवण जनतेने, 

माझ्या पक्षाने, लोकशाहीच्या या महामंवदरातील                                                    

सिव पक्षीय २८८ सन्माननीय सदस्यांनी, सिव पक्षाच्या नेत्यांनी तसेच 

मुख्यमंत्री मा.श्री.देिेंद्रजी फडणिीस यांनी मला कळसापयंत जाण्याची 

संधी वदली त्याबद्दल या सिांच्याप्रवत मी आभार व्यक्त करतो आवण 

येथेच थांबतो, धन्यिाद. 

जय हहि ,  
  जय महाराष्ट्र... 

 


