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 (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

  असधवेशनाचा शभुारंभ ‚वंद ेमातरम‛् या गीताच्या समहू गायनान ेझाला.                    
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  ननयम २८९ अन्वयेच्या सूचनेसंबंधी 

   

                                               श्री.धनंजय 

मुंडे (सवरोधी  पक्षनेते) :  सभापती महोदय, मी सनयम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्तावाची 

सचूना सदलेली आह.े  सभापती महोदय, संपणूण महाराष्ट्राला कासिमा फासणारी व शरमेन े

मान खाली जावी अशी घटना या राज्यात घडली आह.े  अहमदनगर सजल्हयातील कजणत 

तालकु्यातील कोपडी या गावात अत्यंत लांछनास्पद घटना सदनांक १४ जलैु, २०१६ रोजी 

घडली आह.े    एका १५ वषीय अल्पवयीन मलुीवर लैंसगक अत्याचार करुन सतचा खनू 

करण्यात आला आह.े  मी स्वत: या गावात गेलो होतो.  ही घटना घडल्यानंतरचा चौथा 

सदवस होता.  ज्या अमानषुपणे या अल्पवयीन मलुीवर बलात्कार करुन सतचा खनू 

करण्यात आला, अशी घटना या दशेात अन्य सठकाणी घडली असेल असे मला वाटत 

नाही.  सनभणया घटना घडल्यानंतर संपणूण दशे ढविून सनघाला.  दशेातील जनता संतापाने 

रस्त्यावर उतरली होती.  त्यापेक्षाही भयंकर घटना कोपडी गावात घडली आह.े  १५ 

वषीय अल्पवयीन मलुगी आपल्या आजोबाच्या घरी तेल आसण मसाला आणण्यासाठी 

गेली हाेती.  घरी परत जात असताना नराधम आरोपीन े सतच्या पढुयात गाडी उभी करुन 

सतला थांबसवले व जबरदस्तीन ेगाडीत घालनू ओढत शेताच्या बांधावर नेले.  त्या मलुीचे 

हात, पाय तोडण्यात आले, सतची मान कापण्यात आली.  इतकेच नव्ह ेतर सतच्या संपणूण 

शरीराच े एखाद्या कुत्र्याने लचके तोडावेत अशा पध्दतीन े या मलुीच्या शरीराचे लचके 

तोडण्यात आल.े  या घटनेमिेु संपणूण गाव काल अश्र ूगाित होते.  आज काि सोकावतो 

आह.े  कोणीही उठतो आसण अशा प्रकारचे कृत्य करण्यास धजावतो.  कोणाला 

कायद्याचा धाक रासहलेला नाही.  ही १५ वषीय मलुगी सवभागीय पातिीवर कबड्डी 

खेिणारी होती.  कदासचत सतने या खेिात उद्या महाराष्ट्राच ेनेततृ्व केल ेअसते.  त्यामिेु 

महाराष्ट्राची मान ताठ झाली असती.  परंत ु या नराधमांनी त्या मलुीवर बलात्कार करुन 

सतचा सनघृणण खनू केला.                    

           या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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  ननयम २८९ अन्वयेच्या सूचनेसंबंधी 

   

                                        

        श्री.धनंजय मुडें...... 

 आज या गोष्टीची सभागहृात चचाण होत आह.े  या घटनेमिेु संपणूण राज्यात संतापाची लाट सनमाणण 

झाली आह.े  माननीय मखु्यमतं्री व माननीय मतं्री ट्वीट करण्यासाठी तत्परता दाखवतात.  पण सदर 

घटना घडल्यानंतर माननीय मखु्यमतं्र्यांनी आसण माननीय पालक मतं्र्यांनी साधा सनषधे दखेील व्यक्त 

केला नाही.  यात सरकार लक्ष घालत आह ेएवढे म्हणायला दखेील विे नव्हता.  ही आमच्यासाठी 

सदु्धा शरमचेी गोष्ट आह.े  एक मतं्र्यांनी कुठे जाव ेयासंबंधातील ट्वीट दहा समसनटांमध्ये येत.े  पण १५ 

वषीय अल्पवयीन मलुीवर बलात्कार करून खनू झाल्यानंतर  गहृ खात े असणाऱ्या माननीय 

मखु्यमतं्र्यांनी सनषधेाचे एक साधे वाक्य दखेील उच्चारले नाही.  त्यांना एका वाक्यात कायदा व 

सवु्यवस्था अबासधत रासहल अस ेसांगता दखेील आल ेनाही.  ज ेकोणी असतील, मग ते कुठल्याही 

जातीचे असो, धमाणचे असो बलात्कार करणारे असतील अशा नराधमांना सरकार सोडणार नाही अशा 

प्रकारचे ट्वीट दखेील राज्याच्या माननीय मखु्यमतं्र्यांनी केले नाही.   पण तस े ट्वीट त्यांच्याकडून 

आल े नाही.  ज्या मतदार संघात, ज्या सजल्यात ही घटना घडली त्या सजल्याच्या पालक मतं्र्यांनी 

घटना स्थिी न जाण ेह ेकोणाला शोभा दणेारे आह े?  कायदा व सवु्यवस्थेसंबंधी आपली सजम्मदेारी 

आह.े  त्या संवदेनेतनू आपण सरकार चालसवत आहात.  त्या संवदेनेतनू आपण गहृ खात ेचालसवत 

आहात ह ेमहाराष्ट्र बघत आह.े  माझ्याकडून एक गोष्टीची गलेी म्हणनू मी सदलसगरी व्यक्त केली.  पण 

त्या मतं्र्याची पाठराखण करण्यासाठी माननीय मखु्यमतं्र्यांनी त्या क्षणी प्रेस कॉन्फरन्स घऊेन पाठराखण 

केली आह.े   आमचे एवढेच म्हणण ेआह ेकी, आपण या घटनेसंबंधात तेवढीच तत्परता दाखसवली 

असती तर आज राज्यामध्ये जो संताप व्यक्त करण्यात येत आह ेतो सनमाणण झाला नसता. एकच सजल्हा 

नसनू आज, बीड, सोलापरू, उस्मानाबाद सारख े सजल्ह े बंद आहते.  नगर सजल्यामध्ये मोचाण सरुू 

आह.े  ही घटना साधी नाही.  काय करणार आसण काय करणार नाही यासंबंधात सनवदेन करण्यात 

येईल.  सवधान पररषदचेे सभागहृा एकसत्रत येऊन या पढुे अशा नराधमांकडून या पढुे पनु्हा प्रकार घडू 

नय,े अशा प्रकारची सहमंत होऊ नय े म्हणनू कडक उपाययोजना करणके आवश्यक आह.े  पण तस े

होत नाही. त्यामिेु सनयम २८९ अन्वये सचूना सदलेली आह.े  आज त्या सजल्यातील लहान मलुी 

दखेील आसपासच्या शािेत जात नाही.  आजचा चौथा सदवस आह.े  कोणीही शािेत जायला तयार 

होत नाही.  मोलमजरुी करणाऱ्या ज्या मसहला आहते त्या कोणीही शेतात जाण्यास तयार नाही. सदर 

घटना घडल्यानंतर आरोपीला दसुऱ्या सदवशी सकािी अटक करण्यात आली.  पण रेकॉडणला रात्री 

१२.३० वाजता अटक करण्याचे दाखसवण्यात आल ेआह.े  या संपणूण प्रकरणाची गांभीयाणने चौकशी 

होण ेगरजचेे आह.े  दोन सदवस पोसलसांनी बेजबाबदारपणे घरच्यांना दखेील अडचणीत आणण्याचा 

प्रयत्न केला आह.े  जर तक्रार केली तर आपणा सवरोधात तक्रार होईल अशा प्रकारचा दबाव त्या 

पीसडत मलुीच्या आई वसडलांवर केला.  त्यामिेु आज कोणीही दबावापोटी बोलण्यास तयार 

नाही.  ही गभंीर बाब आह.े  त्यामिेु माझी आपल्याला सवनंती आह े की, आजचे सवण कामकाज 

बाजलूा ठेवनू या गभंीर घटनेच्या बाबतीत चचेला परवानगी द्यावी. 
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    सभापती            :                                                सरुूवातीला मी 

म.सव.प.सनयम २८९ अन्वये कोणी सचूना सदली आह ेते मी वाचणार होतो.   

      आज सदनांक १८ जलैु २०१६ रोजी सवणश्री धनंजय मुंडे, सनुील तटकरे, हमंेत टकले, 

श्रीमती सवद्या चव्हाण, सवणश्री जयवंतराव जाधव, सतीश चव्हाण, अमरससंह पंसडत, शरद 

रणसपसे, मासणकराव ठाकरे, जनादणन चांदरूकर, संजय दत्त, भाई जगताप यांनी सकािी 

९.०० वाजता तसेच ॲड्.सनरंजन डावखरे, श्री.नारायण राणे, सव.प.स.यांनी सकािी १०.५५ 

वाजता ‚अहमदनगर सजल्यातील कजणत तालकु्यातील कोपडी गावातील अल्पवयीन 

मलुीवर अत्याचार करून सतची सनघृणणपणे हत्या करण्यात येणे‛ या सवषयाबाबत 

म.सव.प.सनयम २८९ अन्वय ेसचूना सदली आह.े  तसेच याच सवषयावर सन्माननीय सदस्या 

डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयांनी औसचत्याचा मदु्दा दखेील सदलेला आह.े  

      आता सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे यांनी आपले सवचार व्यक्त करावेत.    

           या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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                                                     श्री.नारा

यण राणे(सवध् ाााानसभेने सनवडलेले) :आदरणीय सभापती महोदय,महाराष्ट्र 

सवधानपररषद सनयम क्रमांक २८९ अन्वय ेसनकडीच्या व सावणजसनक महत्वाच्या सवषयाकडे 

लक्ष वेधण्यासाठी मी उभा आह.े  

      सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे यांनी जो सवष्ट् ााय या सठकाणी मांडला 

आह ेत्याच ेसमथणन करण्यासाठी मी उभा आह.े आज असधवेशनाचा पसहला सदवस असनू 

नगर येथे घडलेल्या भयावह घटनेबद्दल संपणूण राज्यामध्ये सभतीचे आसण असरुसक्षततेच 

वातावरण पसरलेले आह.े  

      असधवेशनाच्या पसहल्या सदवशी आमचे असे म्हणणे आह े की नगर येथे घडलेली 

घटना असतशय गंभीर असनू हा सवषय असतशय महत्वाचा असल्यामिेु या सवषयाच्या 

संदभाणत सभागहृात प्रथम चचाण होणे असतशय आवश्यक असनू या सवषयाच्या संदभाणत 

सरकारचे म्हणणे काय आह े ह े सभागहृाला आसण सभागहृाच्या माध्यमातनू जनतेला 

समजनू घ्यावयाचे आह.े त्यामिेु या सवषयाच्या संदभाणत सरकार नेमके काय करणार आह ेह े

जाणनू घ् ाोण्यासाठी प्रथम या सभागहृात चचाण होणे असतशय आवश्यक असल्यामिेु 

आज सभागहृापढेु असलेल े सवण कामकाज बाजलूा सारुन महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम 

क्रमांक २८९ अन्वये या सवषयावर चचाण व्हावी असे माझे म्हणणे आह.े  

      सभापती महोदय, ही घटना नगर मध्ये घडली असनू ही घटना कधी घडली, कशी 

घडली याचे वणणन माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी केल े आह.े  राज्याच्या माननीय 

मखु्यमंत्र्यांकडे गहृ सवभाग असनू या सवभागाचे तीन तेरा वाजले आह.े  पंधरा वषाणच्या 

मलुीवर बलात्कार होत असतांना कोणीही मदतीला जात नाही ही फार गंभीर बाब आह.े या 

मलुीवर केवि बलात्कारच झाला नाही तर या मुलीचे हातपाय तोडण्यात आल.े या 

घटनेमध्य ेमलुीचा काही दोष नसतांना सतच्यावर बलात्कार करुन सतचे हातपाय तोडण्यात 

आल.े या सवषयाच्या संदभाणत माननीय मखु्यमंत्री केवि सनवेदन करुन गप्प बसल.े माननीय 

मखु्यमंत्र्यांनी या घटनेच्या संदभाणत केवि सनवेदन केल ेम्हणनू आम्ही गप्प बसावयाचे काय 

? 

 या राज्यात आमच्या आया-बसहणी सरुसक्षत नसतील तर आम्ही कोणाचीही पवाण करणार 

नाही. खरे म्हणजे आमच्या आया बसहणींना सरुसक्षत ठेवण्यासाठी, त्यांच्यासाठी वाटे्टल ते 

करण्यासाठीच आम्ही येथे आलेलो आहोत. माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी या घटनेच्या 

संदभाणत एका आरोपीचा एका मंत्र्यांशी संबंध असल्याचा उल्लेख केलेला आह.े  या 

घटनेच्या संदभाणत दोन तासाच्या अवसधत  मखु्यमंत्र्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसण 

सांसगतले की या घटनेचा काही एक संबंध नाही, ह ेसवण जिुवनू आणले गेल ेआह ेअसा 

उल्लेख केला. ज्या मलुीवर बलात्कार झाला सतच्या आई-वसडलांना, गावकऱ्यांना तसेच 
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राज्यातील जनतेला या घटनेबद्दल मला तीव्र दखु होत असनू सरकारच्या तमुच्या बरोबर 

आह ेह ेका दाखवनू सदल ेनाही ?  सनवेदनात म्हटले आह ेकी सरकार तमुच्या बरोबर असनू 

आसथणक मदत समिेल असे सांसगतले गेल.े या घटनेच्या संदभाणत सरकारी वकील श्री.उज्वल 

सनकम यांना ही केस सदली जाईल असेही सांसगतले गेल.े सरकारी वकील श्री. उज्वल सनकम 

यांनी ऑर्गयूणमेंट करुन संबंसधत गनु्हगेाराला सशक्षा सदली तरी ज्यांची मलुगी गेली त्यांना तमु्ही 

त्यांची मलुगी समिवनू देणार आहात काय ?  या सरकारला भावना आसण संवेदना 

रासहलेल्या नाहीत. खोटे-नाटे काहीही करुन यांना सत्ता पासहजे आह.े या घटनेच्या सठकाणी 

माननीय मखु्यमंत्र्यांना जाण्यासाठी वेि समिाला नाही.  माननीय मखु्यमंत्री सवठोबाच्या 

दशणनाला गेले आसण राज्याच्या सखु समाधानाची आसण कायदा व सवु्यवस्थेचीही 

जबाबदारी सवठोबाच्या चरणी अपणण केली. राज्यातील जनतेला सखुी समाधानी ठेव आसण 

मला माझ्या पदावर वषाण बंगल्यात सखुाने बस ूद.े  

      सभापती महोदय सवण जबाबदारी सवठोबाच्या चरणी ठेवनू चालणार नाही. जर नागपरू 

सरुसक्षत नसेल तर राज्याची सस्थती कशी असेल याचा सवचारच केलेला बरा. त्यामिेु नगर 

येथे घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेवर या सभागहृात चचाण होणे आवश्यक आह.े केवि 

सनवेदन करुन चालणार नाही.  तमु्ही राज्यातील कायदा व सवु्यवस्थेच्या संदभाणत काय 

करणार आहात, कोणते पररवतणन आणणार आहात याची मासहती जनतेला समिण े

आवश्यक आह.े  आपणच सांगता की असधकारी ऐकत नाही. त्यामिेु तमुच्या सनवदनेावर 

सकती सवश्वास ठेवावयाचा हा दखेील प्रश्न आह.े म्हणनू माझी शासनाला सवनंती आह े

की,महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम क्रमांक २८९ अन्वये आज सभागहृापढुील सवण कामकाज 

बाजलूा सारुन या घटनेवर चचाण सरुु करावी. 

                                                                                                  

                                                                                                  

   

                              या नंतर  श्री. सशगम 
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  ननयम २८९ अन्वयेच्या सूचनेसंबंधी 

   

                                                       

श्री.नारायण राणे........ 

 आसण या चचेला सरुुवात करावी असे मला वाटते. यापेक्षा दसुरे महत्वाचे कोणतेही 

कामकाज नाही असे माझे स्पष्ट मत आह.े  

                                                                  ----------- 
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    श्री. अशोक ऊफण  भाई जगताप            :                                                   

     सभापती महोदय, मी सदु्धा म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये सचूना सदलेली आह.े माननीय सवरोधी 

पक्ष नेत ेश्री.धनंजय मुडें, माननीय ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री. नारायण राण ेयांनी या सठकाणी ज्या 

भावना व्यक्त केल्या त्याच्याशी मी सहमत आह े आसण त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचे समथणन 

करण्यासाठी मी  उभा आह.े  

      सभापती महोदय,  हा सवषय सनयम २८९ चा कसा होऊ शकतो असा तांसत्रक मदु्दा सत्ताधारी 

पक्षाकडून उपसस्थत होऊ शकतो.  मी या सठकाणी नम्रपण ेसांग ूइसच्छतो की, सझरो टॉलरन्सची वल्गना 

करणारे माननीय मखु्यमतं्री ज्यांना आपण टेक्नोसॅव्ही म्हणतो. ज्याविेी नावाचा गोंधि झाला ती 

दरुुस्त करण्याची त्यांनी तत्परता दाखसवली. परंतु हीच तत्परता त्यांना घटनास्थिी भटे दणे्याबाबत 

दाखसवली नाही. सदरची घटना ही महाराष्ट्रावर झालेला आघात आह.े आपण परुोगामी महाराष्ट्राचा 

डंका सपटवत असताना राज्यामध्ये अशा घटना घडत आहते.  हा महाराष्ट्राचा लौसकक नाही. अशा 

घटना घडण्याला ह ेसनसष्ट्क्रय सरकार कारणीभतू आह.े या महाराष्ट्राने अनेक घटना पासहलेल्या आहते. 

आपण अनेक घटनांचे साक्षीदार आहोत. परंत ुअशा प्रकारची सहम्मत कोणी दाखसवली नव्हती. सदर 

घटनेपााासनू त्या मलुीच्या आजोबाचे घर ३०० मीटर अतंरावर तर आईवसडलांचे घर २०० मीटर 

अतंरावर होते.  इतक्या कमी अतंरामध्ये त्या मलुीवर बलात्कार होतो आसण नसुता बलात्कार नाही 

सतचा खनू करण्यात आला. ही घटना माणसुकीला कािीमा लावणारी आसण परुोगामी महाराष्ट्राच्या 

प्रसतमलेा डाग लावणारी आह.े या घटनेचा जवेढा सनषधे करता येईल तेवढा तो कमी आह.े या 

घटनेबाबत सरकारची तत्परता सदसली नाही. सरकारला या घटनेचे गांभीयण कुठे आह े? माननीय मतं्री 

त्यासठकाणी गले ेअसता तेथील मसहलांनी त्यांना उत्तर सदले. त्या मसहला  कोणत्या पक्षाच्या आहते, 

कोणत्या जाती-धमाणच्या आहते ह ेमहत्वाचे नसनू त्यांचा तो उद्रके आह.े   गले्या दीड वषाणतील घटना 

तपासल्या तर अशा घटना वारंवार घडल्याचे सदसनू येईल.  

      सभापती महोदय, कोणाला मतं्री पदी ठेवाव,े कोणाला कोणत ेमतं्री पद द्याव ेहा त्यांचा प्रश्न आह.े 

परंत ु शािेतील सवद्याथी सरुसक्षत नसतील, राज्यातील जनता, कामगार सरुसक्षत नसतील तर आम्ही 

कोणाला सवचारायचे ? आम्ही काही आरोप केले सकंवा कायदा आसण सवु्यवस्थेवर चचाण मासगतली 

तर त्याबाबत ताबडतोब असे उत्तर येते, आपण त्यामध्ये तत्परता दाखसवता.  

      सभापती महोदय, मला या सठकाणी काही गोष्टींचा मदु्दाम उल्लेख करावयाचा आह.े   माझा 

वयैसक्तक कोणावर लाभलोभ नाही. परंत ुयामध्ये काही प्रसार माध्यम ेआहते. आज महाराष्ट्राची प्रसतमा 

घसरत चालली आह.े आपण मागील तीन सदवसांतील सवण वासहन्यांवरील बातम्या पहाव्यात.  ही 

घटना कशापद्धतीने बाजलूा सारता येईल असाच प्रयत्न सकत्येकविेेला सदसला. आपण सनभणया प्रकरण 

आठवाव.े त्या घटनेने संपणूण दशे पेटून उठला होता. परुोगामी महाराष्ट्राच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी आसण 

मीसडयाने ही बातमी सकतीवेिा दाखसवली ?  अन्यथा पावसामध्ये एखाद्या मतं्री महोदयांचा पाय 

घसरला तर ती बातमी आपणास सदवसभर पहावयास समित.े माननीय मखु्यमतं्री कसे हसले, त्यांनी 

सवठ्ठलाकडे कसे साकडे घातल े अशा बातम्या सदवसभर पहावयास समितात. परंत ु मागील तीन 

सदवसांत काय पासहले हा प्रश्न आह.े अशाप्रकारचा गनु्हा करण्याची सहम्मत होत े कशी ? या 

प्रकरणातील मखु्य आरोपीच्या भावाने त्याच गावामध्ये काही सदवसांपवूी एक मडणर केला 

अशाप्रकारची आमची मासहती आह.े  

                       या नंतर  श्री. बोडे 
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  ननयम २८९ अन्वयेच्या सूचनेसंबंधी 

   

   श्री. अशोक ऊफण  भाई जगताप                (स्थासनक प्रासधकारी संस्थांद्वारा सनवाणसचत)                          

:                                            

        मी कोणाचे नाव यासाठी घेत नाही की, पनु्हा त्यातनू काही तरी टेक्नीकल गोष्टी 

सनमाणण होतील, असे या सठकाणी सांसगतले जाईल. माझी सवनंती आह ेकी, हा सवषय सनयम 

२८९ चा कसा होतो ह ेसांगण्यापेक्षा, या परुोगामी महाराष्ट्रात अशी घटना घडण्यापेक्षा दसुरे 

ददुवै काय अस ूशकते ?  आम्हा सवाांना शरमेन ेमान खाली घालायला लावणारी ही घटना 

आह.े या घटनेची तातडी, यामध्ये सरकारचा असलेला सहभाग, सरकारची असलेली 

जबाबदारी या सवण गोष्टी सनयम २८९ च्या सनयमात चपखल बसत आहते.   माझी सवनंती 

आह े की, सभागहृाचे संपणूण कामकाज बाजलूा ठेवनू, या घटनेच्या बाबतीत चचाण होणे 

आवश्यक आह.े  राज्यातील कायदा व सवु्यवस्थेची आसण प्रामखु्याने या घटनेच्या 

बाबतीत चचाण होणे आवश्यक आह.े  आम्हाला आसण महाराष्ट्रातील जनतेला 

महाराष्ट्राच्या माननीय मखु्यमंत्री व गहृ मंत्री महोदयांकडून उत्तर अपेसक्षत आह.े  माननीय 

मखु्यमंत्री नेहमी सांगतात की, गहृ मंत्री पदाचा भार त्यांच्या मजबतू खांद्यावर आह.े 

महोदय, तो खांदा मजबतू  कसा आह े? आमचे खांद ेखाली उतरले आहते, गररबांच ेखांद े

खाली उतरल ेआहते. त्यांना खांदा द्यााायला माणसू उरला नाही.  म्हणनू या सवषयावर 

चचाण होणे आवश्यक आह,े अशी मी सवनंती करतो. 
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    सभापती            :                                                        या घटनेचे गांभीयण 

लक्षात घेऊन मी सन्माननीय सदस्यांना आपले सवचार मांडण्याची संधी दणेार 

आह.े  त्यामिेु कोणीही बोलण्यासाठी घाई करता कामा नये.           
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    श्री. कसपल पाटील                (सशक्षक)                          :                                                           

              सभापती महोदय,  माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी सनयम २८९ 

अन्वय े मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनेला समथणन दणे्यासाठी मी उभा 

आह.े  छत्रपती सशवरायांनी रांझेगावच्या पाटलाचे हातपाय तोडले होते. तसेच 

जेव्हा सैसनक कल्याणच्या सभुेदारांची सनू घेऊन आल े तेव्हा ‘अशीच आमची 

आई असत’े असे म्हणत सशवरायांनी सन्मानाने सतची पाठवणी केली.  त्या 

सशवरायांच्या महाराष्ट्रामध्य ेइतकी दमुाणनवी आसण शरमजनक घटना घडावी याची 

आज लाज वाटते.   या सभागहृाला सधु्दा  अत्यंत लज्जास्पद पध्दतीने त्याची 

दखल घ्यावी लागत आह.े  आज सगळ्या महाराष्ट्राची मान शरमनेे खाली जावी 

इतकी ही मोठी घटना आह.े  १५ वषीय अल्पवयीन मलुीवर ज्या पध्दतीने 

अत्याचार झाल,े सतचे हातपाय तोडून सतच्या नको त्या भागात माती आसण काचा 

टाकण्यात आल्या.  या घटनेने क्रौयाणची पररसीमा गाठली आह.े प्रश्न असा आह े

की, या घटनेची दखल ह े राज्य सरकार कस ेघते आह े? ज्या गावात ही घटना 

घडली, ज्या सजल्यात ही घटना घडली, त्या सजल्याच्या पालकमतं्र्यांना तथेे 

पोहचायला चार सदवस लागले. आपल्याकडील गहृ खाते गेल्यामिेु आता 

आपली जबाबदारी नाही असे समजनू राज्याचे माननीय पालकमंत्री वागत 

असतील तर या घटनेचे गांभीयण वाढते. आपल्या जविपास, हाकेच्या अतंरावरील 

गावामध्य े एका अल ् पवयीन मलुीवर बलात्कार होतो, सतच्यावर कू्रर अत्याचार 

होतो, संपणूण गाव भयभीत होत,े  आजबूाजचू्या मलुी शािेत जायला नकार 

दतेात, अशा पररसस्थतीत त्या सठकाणी जाऊन त्यांना धीर दणे्याची आवश्यकता 

होती. परंत ु तसे घडले नाही, म्हणनू त्याची दखल घेणे आवश्यक आह.े अशा 

प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात होता कामा नयेत, परंत ु त्या घटना ददुवैाने घडत 

आहते. अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या यंत्रणेवर जरब 

बससवणार की नाही ? ती जरब का नाही, ती जरब का ढासिली याचे उत्तर या 

सभागहृाला समिाले पासहज.े हा प्रश्न केवि सरकारचा सकंवा सवरोधी पक्षाचा 

आह,े असे मी मानत नाही.  हा प्रश्न आपल्या सवाांचा आह.े त्यामिेु कायद्यामध्य े

आसण यंत्रणेमध्ये काय दरुुस्ती केली पासहज,े या बाबतची चचाण या सभागहृात 

झाली पासहजे. तरच त्या मलुीला काही तरी न्याय समिेल. तसेच ज्या 

असंख्य  मलुी भयभीत झालेल्या आहते त्यांना सकमान सवश्वास वाटेल की, 
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आम्ही शािेत सरुसक्षत जाऊ, आम्ही हसतमखुाने बागडू शकू. त्यांना हा सवश्वास 

दणे्याची जबाबदारी या सभागहृावर आह.े त्यामिेु या सवषयावर सभागहृामध्ये 

तातडीने चचाण झाली पासहज,े एवढीच मी सवनंती करतो. 
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    श्री. शरद रणसपस े                (महाराष्ट्र सवधानसभा सदस्यांद्वारा सनवाणसचत)                          

:                                            

              सभापती महोदय, माझी फक्त एक सचूना आह.े  या सठकाणी जे मदु्द े

मांडले गेले त्याची मी पनुरावतृ्ती करणार नाही.  माननीय श्री.धनंजय मुंडे आसण माननीय 

श्री.नारायण राणे साहबे या सवषयावर बोलले आहते.  या सरकारची या घटनेप्रती 

संवेदनशीलता कशी नाही याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजची कामकाजपसत्रका 

होय.  कारण आजची कामकाजपसत्रका पासहली तर आजच्या कामकाजपसत्रकेत सदुवैाने 

कोणताही शोक प्रस्ताव नाही.  एका अल्पवयीन मलुीवर बलात्कार झाल्यानंतर सतचा मतृ्य ू

झाला आह.े असे असताना माननीय संसदीय कायण मंत्र्यांनी उभे राहून, प्रथम त ् या मलुीला 

श्रध्दांजली अपणण करु या, एवढी संवेदनशीलता दाखसवणे आवश्यक होते. माझी सवनंती 

आह ेकी, या सवषयावरील चचाण झाल्यानंतर एक समसनट का होईना त्या मलुीप्रती श्रध्दांजली 

अपणण करावी. 

                      या नंतर  श्री. कांबिे 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापनसंह नाईक-ननंबाळकर)              

   

 ननयम २८९ अन्वयेच्या सूचनेसंबंधी 

   

   श्री. शरद रणसपस े           :                                                  आपण अस ेअनेक 

वेिा केल ेआह.े सभागहृाचे सदस्य नसताना सधु्दा सवशेष बाब म्हणनू आपण या पध्दतीन े

कायणवाही केलेली आह.े माझी सवनंती आह ेकी, आपण याचा स्वीकार करावा. 
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण            :                                                           

      सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रस्तावाची सचूना मांडली आह.े हा 

सवषय असतशय गंभीर आह.े मसहलांवर अत्याचार होत आहते. आपल्याला या घटना महत्त्वाच्या वाटू 

नयेत याचे मला खरोखर आश्चयण वाटते. या सवषयावर  चचाण झालीच पासहज.े १३ तारखलेा घटना 

घडली, १४, १५, १६ अस े३ सदवस पोलीस काय करीत हाते ? माननीय मखु्यमतं्र्यांचे कालचे स्टेटमेंट 

शॉसकंग होते. काल ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील क्राईम रेट कमी होत आह.े वाहन बेसशस्तपणे 

चालसवणाऱ्या गनु्हगेारांच्या संदभाणतील क्राईम रेट त्यांना कमी वाटत असेल. मलुींवरील, मसहलांवरील 

बलात्कार, त्यांची छेडछाड आसण त्यातनू त्यांनी केलेल्या आत्महत्या, मलुींवर, मसहलांवर होणारे 

अत्याचार अस े भयंकर गनु्ह े रोज घडत आहते. काल पणु्यातही एका मलुीवर सामसुहक बलात्कार 

झाला. मात्र माननीय मखु्यमंत्री म्हणत आहते की, क्राईम रेट कमी होत आह.े महाराष्ट्रातील संपणूण 

पोलीस दलाला, डीजींना याचे गांभीयण नाही ह ेमी माझ्या अनभुवावरून सांग ूशकत.े मागच्या वषी एक 

घटना घडली, नेरिला २ मलुी बंगल्यात राहत होत्या, त्यांच्या बंगल्यात घसुनू ३०-३२ जणांनी त्यांना 

मारहाण केली. मी त्या मलुींची माननीय मखु्यमतं्र्यांशी  भटे घालनू सदली. सभापती महोदय, त्या 

गुडंांना तडीपार  केाेलेले असताना आजपयांत ते गुंड तडीपार झालेले नाहीत. माननीय मखु्यमतं्र्यांना 

ही गोष्ट वारंवार लक्षात आणनू सदली. स्वत: श्री. सदसक्षत, डीजी यांना भटेायला गेल.े ते म्हणाल ेकी, 

आम्ही ८ सदवसांच्या आत याचा बंदोबस्त करू. मात्र स्थासनक पोलीस ही तक्रार गांभीयाणने घते नाहीत. 

तमु्ही मलुींवर बलात्कार झाल्यावर ह े सवण करणार आहात का ? माननीय मखु्यमतं्री म्हणतात की, 

क्राईम रेट कमी झाला आह.े माननीय मखु्यमतं्र्यांना ह े खाते सांभािता येत नाही, त्यांनी ह े खात े

तातडीन े दसुऱ्या कोणाकडे तरी द्याव.े ते राज्याच े माननीय मखु्यमतं्री आहते. त्यांना कायदा व 

सवु्यवस्था सांभािण्यासाठी विे नाही ह ेया दोन वषाांत ससध्द झाल ेआह.े हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा 

आह.े मसहलांवरील अत्याचार, मलुींवरील बलात्कार ह े इतके सोपेपणाने घऊे नका. या प्रस्तावाच्या 

सचूनेवर चचाण झाली पासहज ेअशी माझी सभागहृात आग्रहाची मागणी आह.े धन्यवाद ! 
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    श्री. जनादणन चांदरूकर            :                                                   

      सभापती महोदय, आदरणीय सवरोधी पक्षनेते, सन्माननीय सदस्य श्री. नारायण राण े तसेच 

बाकीच्या इतर सन्माननीय सदस्यांनी सवषय मांडला असनू हा सवषय अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आह,े ह े

संपणूण सभागहृाला मान्य आह.े सनयमामध्ये तरतदू आह,े ती मी आपल्याला वाचनू दाखसवतो. ‚....the 

motion is carried and the rule in question shall be suspended.‛ त्यामिेु ते सडस्कशन 

सरुू केले पासहज.े सभागहृातील सवरोधी पक्षाच्या बाजचू्या सवण सन्माननीय सदस्यांच ेम्हणण ेआह ेकी, 

आता हा मोशन कॅररड आऊट झाला पासहज.े सत्ताधारी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांचेही म्हणण े

असेच असले पासहज े की, हा मोशन कॅररड आऊट झाला पासहज,े त्यांचा सवरोध असेल तर, you 

have liberty to proceed. या सवषयावर त ् यांचा आम्हाला पासठंबा असेल, हा मोशन कॅररड आऊट 

झाला पासहज े असे त ् यांचे म्हणण े असेल तर सभागहृापढुील बाकीचे सवण कामकाज बाजलूा ठेवनू 

महाराष्ट्राला कािीमा फासणाऱ्या या सवषयावर आज आसण आता चचाण झाली पासहज,े ह े मी 

सनयमाच्या तरतदुीनुसार आपल्यासमोर सादर करीत आह.े आम्ही हा मोशन सनयम २८९ अन्वये सदला 

आह.े सनयमामध्ये त ् याचा उल्लेख आह.े माझ्याकडे मराठी प्रत नाही म्हणनू मी इगं्रजीमध्य े वाचल े

आह.े सभागहृाला ह े समजले आह.े संपणूण सभागहृाचे यावर एकमत असेल तर ठीकच आह.े मात्र 

एकमत नसेल तर तसे सांगाव.े 
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  औनचत्याचा मुद्दा 

   

   सभापती            :                                                   

                              सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्ह ेयांनी औसचत्याच्या 

मदु्याच्या संदभाणत सचूना सदली आह.े आता सभागहृात सनयम २८९ वर चचाण सरुू आह.े आपण 

सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्या असल्यामिेु आपल्याला सनयम २८९ वर बोलता येणार नाही. 

                                                 या नंतर  श्री. रोझेकर 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 
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 औनचत्याचा मुद्दा 

   

                                                

 खरे पाहता, आता हा मदु्दा आपल्याला मांडता येणार नाही.  तथासप, मी या संदभाणतील उल्लेख 

केलेला आह.े   एकंदरीत गांभीयण लक्षात घऊेन आपण औसचत्याच्या मदु्याच्या माध्यमातनू थोडेस े

बोलाव.े 
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      सभापती महोदय, एक मसहला सन्माननीय सदस्या म्हणनू त्यांचे या घटनेसंदभाणतील म्हणण ेऐकून 

घणे्यास काही हरकत नसावी. 
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                                      एकंदरीत गांभीयण लक्षात घेऊन 

औसचत्त्याच्या मदु्याच्या माध्यमातनू आपण थोडेसे बोलावे.  
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                           

      सभापती महोदय, मी आपली आसण सभागहृाची मन:पवूणक आभारी आह.े  माझ्या हतेबूद्दल 

कोणतीही शंका न घतेा मसहलांच्या प्रश्नाचे औसचत्य जास्त आह,े ह े आपण लक्षात घतेले 

आह.े  सभापती महोदय, एक महत्वाचा भाग असा आह े की, या मलुीच्या आईने काल मला असे 

सांसगतले की, ‚एकूण चार आरोपी आहते व तस े आम्ही पसहल्याच सदवशी पोसलसांना सांसगतले 

होते.  परंत,ु एफ.आय.आर.मध्ये चार आरोपींचा उल्लेख आलेला नाही.‛  पोसलसांनी तीन आरोपींना 

पकडले आह,े ही दखेील वस्तसुस्थती आह.े  परंत,ु  हा भदे का झाला ?  प्रत्यक्षात चार आरोपी 

आहते, अस ेसफयाणदीने सांसगतल्यानंतर गनु्याच्या नोंदीत मात्र तस ेआलेले नाही.   

      सभापती महोदय, दु्रतगती न्यायालयाची मागणी करण्यात आली आह े व सन्माननीय 

मखु्यमतं्र्यांनी ती मान्यही केली आह.े  परंत,ु या सनसमत्ताने मला सांसगतले पासहज ेकी, सन २०१० मध्ये 

बीड सजल्यातील अंभोरे येथे घडलेल्या सामसुहक बलात्काराच्या घटनेचा सनकाल आज सन २०१६ 

पयांत लागलेला नाही.  माझ ेऔसचत्य यासाठीही आह ेकी, जातीय सवद्वशेातनू आज प्रत्येक सठकाणी 

सामासजक माध्यमांमध्ये वगेवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न उपसस्थत केले जात आहते.  त्यामधील अनेक प्रश्न 

खरे आहते, अनेक प्रश्नात वेगवगेिी भाष्ट्ये आहते.  प्रश्न असा आह े की, मसहलांच्या प्रश्नाबाबत 

समाजामध्ये जातीय धवृीकरण  होत असेल तर तो एका पक्षाचा प्रश्न नाही तर संपणूण महाराष्ट्राचा 

आह,े अस े मला वाटते.  शवेटचा मदु्दा असा आह े की, सनसवणवाद कृतीच्या संदभाणत  आपण 

आतापयांत ज्या कृती केल्या आहते, आम्ही सवरोधी पक्षात असताना त्या सरकारने केल्या, आज 

आम्ही सत्तारुढ पक्षात असताना ह े सरकार अनेक सनणणय घते आह.े  परंत,ु त्याची अमंलबजावणी 

सकती होत आह,े याचा आढावा घतेला गलेा तर या गुंड लोकांची दबंगसगरी थांब ूशकेल आसण या 

दृष्टीकोनातनू मी ह ेऔसचत्य मांडत आह.े  धन्यवाद. 
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  ननयम २८९ अन्वयेच्या सूचनेसंबंधी 

   

                                        

      सभापती महोदय, मी सवधानपररषदते नव्याने आलो आह.े  परंत,ु हा सवषय सनयम २८९ चा कसा 

होतो, यावर सभागहृात चचाण सरुु असताना औसचत्याचा मदु्दा कसा मांडला जाऊ शकतो, ह े मला 

कित नाही.  दसुरा मदु्दा हा आह ेकी, आम्ही या संदभाणत बोलत असताना जातीचा उल्लेख केलेला 

नाही.  कारण, गनु्हगेाराला जात नसते, ह ेसवाांना माहीत आह.े  हा सवषय सनयम २८९ चा कसा होतो 

आह,े ह े सभागहृात मांडले जात असताना आसण अद्याप सनयम ९३ अन्वये चचाण मजंरू झालेली 

नसताना सन्माननीय सदस्यांना औसचत्याचा मदु्दा मांडण्याची परवानगी दणे्यात आली आह.े  यामिेु 

कामकाज करीत असताना एका आयधुाचे दसुऱ्या आयधुावर असतक्रमण होत आह ेआसण ते होऊ नय,े 

या अपेक्षेने मी हस्तक्षेप केला आह.े 
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      सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राण ेयांना मी सांग ूइसच्छतो की, आपल्याला आठवत असेल तर 

मी सन्माननीय सदस्यांना परवानगी दते असताना हचे बोललो होतो.  आपणही अशी सचूना केली 

की, एक मसहला सदस्या म्हणनू मसहलांच्या प्रश्नावर त्यांना बोलण्याची संधी दणे्यास काही हरकत 

नाही.  माझ्या मते सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्या म्हणनू त्यांना सनयम २८९ वर बोलता येणार नाही. 

एकंदरीत भावना लक्षात घेऊन मी त्यांना परवानगी सदली आह.े   परंत,ु This will be an 

exception.  It will not be a precedent. 
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    श्री. चंद्रकांत पाटील              (महसलू   मंत्री )                         :                                                           

      सभापती महोदय, अहमदनगर सजल्यामध्ये घडलेली घटना संपणूण महाराष्ट्राच्या समाजमनाला 

हादरवणारी घटना आह.े  सरकार संवदेनशील आह,े यात शकंाच नाही.  तथासप, या सवषयावर 

सभागहृात चचाण झाली पासहज.े  सरकारने  तत्परतेने ज े करावयास हव े ते सवण केलेले आह.े  या 

प्रकरणी तीन गनु्हगेारांना अटकही करण्यात आली आह.े  फास्ट रॅक कोटाणत खटला चालसवण्याच्याही 

सचूना सदलेल्या आहते.  कुटंुबाच्या आसण गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार श्री.उज्ज्वल सनकम 

यांच्यासारख्या चांगल्या सरकारी वसकलांकडे ही केस दणे्यासंदभाणत त्यांना सवनंती करण्यात येत 

आह.े  कुटंुबीयांना जी मदत करावी लागत े तीही करीत आहोत.  सरकारने या सवण गोष्टी तत्परतेने 

केलेल्या आहते.  तरीही ही घटना महाराष्ट्राला हादरवणारी आह,े अशा घटना वारंवार घडू नयेत, 

यासाठी सन्माननीय सदस्यांच्या काही सचूना असतील तर त्यांचा भसवष्ट्यात सनसश्चतच उपयोग होईल. 

सरकार या सवषयावर चचाण करण्यास तयार आह.े   

      सभापती महोदय, आपण सन्माननीय सवरोधी पक्षनेते, गटनेते यांच्या बरोबर बैठक घऊेन चचेची 

विे ठरवावी.  त्या चचेअतंी सरकारने आतापयांत काय केले आह,े ह े सरकारतफे सांसगतले जाईल 

आसण सन्माननीय सदस्यांच्या ज्या सचूना येतील त्या सचूनांचे सरकार सनसश्चतपण ेपालन करील. 

                               या नंतर  श्री. बोरले 
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      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, २८९ का नको, हा सवषय २८९ च्या सनकषात 

बसत नाही काय, ही महत्वाची बाब नाही काय ? आपण मला सांगावे की, हा सवषय सनयम 

२८९  च्या सनकषात बसत नाही काय ? कोणती प्रसक्रया केली म्हणजे उद्या चचाण नको, 

कोणते मागणदशणन करा आसण मागणदशणन करण्यासाठी शािा काढलेली आह े काय ? 

सभापती महोदय, मी आपल्याला सांग ूइसच्छतो की, अन्यथा चचाण घ्यावी का यासाठी हा 

प्रस्ताव मतास टाकावा लागेल. कारण, प्रश्न असा आह ेकी, ही सभागहृाची प्रॉपटी झालेली 

आह.े हा २८९ चा सवषय सभागहृाची प्रॉपटी झालेली असल्यामिेु....  

        सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे साहबे आपण एक समसनट थांबावे. 

आपण माझे म्हणणे ऐकून घ्यावे.   

        श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, या सवषयावर आज चचाण होईल, उद्या होईल 

सकंवा नंतर होईल. परंत,ु ही स्थगन प्रस्तावाची सचूना फेटािता येणार नाही, एवढा हा 

महत्वाचा सवषय  आह.े   

      सभापती : त्यांनी चचाण फेटािण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सन्माननीय सदस्य 

प्रा.जनादणन चांदरूकर यांनी सनयम २८९ च्या प्रस्तावावर बोलताना तांसत्रक मदु्दा उपसस्थत 

केलेला आह.े आपण दसुरा तांसत्रक मदु्दा लक्षातच घेत नाही. आपण एवढ्या वषाणच्या 

अनभुवातून बघतो आहोत की, ज्या सन्माननीय सदस्यांनी म.सव.प. सनयम २८९ ची सचूना 

सदलेली आह े त्यांना तो सवषय सनयम २८९ चा कसा होतो ह े पटवनू दणे्यासाठी मी 

बोलण्याची परवानगी सदली होती. तथासप, हा सवषय २८९ चा होतो सकंवा नाही सकंबहुना 

सभागहृापढुील संपणूण कामकाज बाजलूा ठेऊन या सवषयावर सभागहृात चचाण घ्यावी सकंवा 

नाही यासंबंधी सनणणय घेण्याचा सवणस्वी असधकार पीठासीन असधकारी म्हणनू मला आह.े   

      श्री.नारायण राणे : होय.  

      सभापती : त्यामिेु आपली जी मागणी आह े की, हा प्रस्ताव अगोदरच संमतीला 

टाकावा, मतास टाकावा, ह े चकुीचे होईल असे मला वाटते. हा माझा सनणणय आह े असे 

समजावे. त्यामिेु त्यांनी त्यांची बाज ू मांडलेली आह.े आपणही आपली बाजू मांडलेली 

आह.े आता मी अशा पद्धतीने सनणणयावर येणार आह ेकी, तांसत्रक दृष््टया आपण या सवणच 

सवषयाचा सवचार केला तर आजच्या कामकाज पसत्रकेत अध्यादशे सभागहृाच्या पटलावर 

ठेवणे, सन २०१६-२०१७ च्या परुवणी मागण्या सादर करणे, सवधेयकांना राज्यपालांची 

असधसंमती समिाली असल्याचे जाहीर करणे, तासलका सभापती नामसनदसेशत करणे या 

व्यसतररक्त कोणतेही कामकाज आजच्या सदवसाच्या कामकाजात समासवष्ट नाही.  

      म.सव.प. सनयम २८९ अन्वय े सन्माननीय सवरोधी पक्षनेते आसण अन्य जविपास ९ 

सन्माननीय सदस्यांनी आजचे सभागहृापढुील सवणच कामकाज बाजूला सारुन या सवषयावर 

चचाण घेण्यात यावी, असा प्रस्ताव सदलेला आह.े  

      तथासप, म.सव.प. सनयम २८९ अन्वय ेप्रस्ताव सवचारात घेताना असे सवषय कामकाज 
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पसत्रकेवर असणे आवश्यक आहते. तथासप, हा सवषय कामकाज पसत्रकेवर नसल्यामिेु मला 

सनयमाप्रमाणे सचूना नाकारावी लागेल. 

      अहमदनगर येथे घडलेली घटना आपल्या सवाांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर, क्लेशदायक 

आसण धोक्याची असल्यामिेु माझे असे स्पष्ट मत आह ेकी, या सवषयी सभागहृात चचाण 

सदु्धा होणे अत्यंत आवश्यक आह.े माझे कतणव्य म्हणनू मी ही सनयम २८९ ची सचूना 

नाकारली असली तरी माझी शासनाला सचूना राहील की, आपण आजच्या आज माझ्या 

दालनात सन्माननीय गटनेत्यांची बैठक घेऊ आसण शक्यतो आपण उद्याच कोणत्या ना 

कोणत्या माध्यमातनू ही चचाण घडवनू आण.ू  

 ( सवरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेिी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, मी अगोदरच सांसगतले आह ेकी, सरकार 

चचेला तयार आह.े त्यामुिे आपल्या उपसस्थतीत सन्माननीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन या 

चचेसाठी सदवस आसण वेि सनसश्चत करावी. सरकार या सवषयावर चचाण करण्यास तयार 

आह.े 

      श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, या सवषयावर आज चचाण व्हावी अशी सभागहृाची 

मागणी आह.े सभापती महोदय, आपण या सठकाणी सनणणय सदला त्या सनणणयाप्रमाणे या 

सवषयावर सभागहृात आज चचाण होणार आह े का उद्या होणार आह े याबाबतचा सनणणय 

आजच सवाांनी समिून घेणे आवश्यक आह.े हा सनयम २८९ चा सवषय कसा होतो ह ेआम्ही 

सांसगतले आह.े त्याबाबत आपण सनणणय सदला की, होतो. आपण याबाबत सनणणय केला.  

 ( सवरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेिी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय,..... 

      सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप आपण माननीय सभागहृ नेत्यांचे 

म्हणणे ऐकून घ्यावे. 

      श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, मी अगोदरच सांसगतले की, सरकार चचेला 

तयार आह.े हा सवषय असतशय संवेदनशील आह े आसण या सवषयावर सवाांकडून सचूना 

येणे आवश्यक आह.े त्यामुिे आपल्या उपसस्थतीत सन्माननीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन या 

चचेसाठी तारीख आसण वेि सनसश्चत करावी. उद्या चचाण घेतली तरी आमची हरकत नाही.  

      सभापती : यावर सनणणय घेण्यासाठी मी सभागहृाची बैठक १० समसनटांसाठी स्थसगत 

करतो.  

 ( सभागहृाची बैठक दपुारी १२.३९ वाजता १० समसनटांसाठी स्थसगत झाली.) 

----------- 

             

             या नंतर  श्री. खच े

 



18/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I-28 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 12:50 

  

 

                                                                 

 (स्थनितनीनंतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

         सभापती :  सवण सन्माननीय सदस्यांच्या भावना मी लक्षात घतेल्या  आहते, माझ्या 

सनणणयाप्रमाण ेसवण गट नेत्यांची बैठक आताच माझ्या दालनात झाली व त्यामध्ये सवांकष चचाण झाली 

आह.े उद्या प्रश्नोत्तरांचा तास संपल्यानंतर अल्पसचूनेच्या माध्यमातनू  हा सवषय आपण चचेला घणेार 

आहोत, सनयम ९७ अन्वये अल्पकालीन चचाण अडीच तास घणे्यात येईल. आपली हरकत नसेल तर 

मला  स्वत:ला असे वाटते व माझ े स्वत:च े मत अस े आह े की, फक्त एका घटनेवर बोलण्यापेक्षा 

कायदा व सवु्यवस्थेवर आपण बोलावे, हा सवषय तमु्ही हायलाईट करा, त्या सवषयाबाबतचे सोल्यशुन 

तमु्ही सरकारकडे मागा, ...(अडथिा)... सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राण े साहबे मी आता 

कोणताही सनणणय घते नाही, तमुच्याकडून जसा प्रस्ताव येईल त्या प्रस्तावावर चचाण होईल. आता 

आपण पढुील कामकाज घेऊ या. 

                                                                                  ------------ 
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      डॉ.रणसजत पाटील (नगरसवकास राज्यमतं्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०१६ चा अध्यादशे क्रमांक ९ महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती व औद्योसगक नगरी (सधुारणा) 

अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

       सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

 -------- 

         डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक ११ महाराष्ट्र महानगर प्रदशे सवकास प्रासधकरण अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

       सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे आपणाला बोलायचे आह ेकाय ? 

      श्री.नारायण राण े : सभापती महोदय,  सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सदर अध्यादशे सदनासमोर 

ठेवला आह,े याबाबत माझा हरकतीचा मदुदा आह,े या अध्यादशेात अस ेनमदू केले आह ेकी, ‚अशा 

प्रासधकरणास एक तर स्वत: सकंवा अन्य प्रासधकरणामाफण त सकंवा असभकरणामाफण त, या महानगर 

प्रदशेाच्या अथवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या सवकासाकररता  पररयोजना तयार करण.े‛ 

       सभापती महोदय, माझ्याकडे घटनेचे पसु्तक आह,े मी आपले लक्ष घटनेच्या अनचु्छेद २४३ 

(ब) कडे वधेतो, यामध्ये नगरपासलकांच्या शक्ती, प्रासधकार आसण जबाबदाऱ्या सदलेल्या आहते. सन 

१९९३ मध्य े ७४ वी घटना  दरुुस्ती झाली. ७४ व्या घटना दरुुस्तीनसुार स्थासनक स्वराज्य संस्थांना 

असधकचे असधकार दणे्यात आल.े त्या स्थासनक स्वराज्य संस्थांमध्ये महानगरपासलका व 

नगरपासलकांना असधकचे असधकार दऊेन त्यांना मजबतू करण्यात आल.े यामध्ये प्रासधकरणास 

सोपसवण्याची तरतदू प्रस्तासवत आह.े दशेाच्या संसवधानात तरतदू करुन स्थासनक स्वराज्य संस्थांच े

कतणव्य सनसश्चत करण्यात आल े आह,े तेच काम प्रादसेशक सवकास प्रासधकरणास दणे्याचा अध्यादशे 

शासनाने काढला आह,े हा आपल्या राज्यघटनेचा भंग आह,े ७४ वी घटना दरुुस्ती झाल्यानंतर 

वगेवगेिया नगरपासलका, महानगरपासलका अशा स्थासनक स्वराज्य संस्थांना असधकार सदल्यानंतर ह े

नवीन दकुान कशासाठी व कोणासाठी काढण्यात येत आह.े याबाबत असधकारी काय करीत आहते, 

त्यांनी घटना वाचली नाही काय ? त्यांनी अनचु्छेद २४३ (ब) वाचला नाही काय ? घटनेने असधकार 

सदले असताना असे प्रासधकरण स्थापन करण्याअगोदर महानगरपासलका व नगरपासलका जी कामे 

करतात तीच काम े सदर प्रासधकरण करणार आह.े अशाच प्रकारचे सवधेयक काही वषाणपवूी 

एमएमआरडीए स्थापन करण्याबाबत सभागहृात मांडण्यात आल े होते. ते माग े घतेल े होते ही बाब 

आपणाला मासहती आह,े संसदीय मतं्री तेथे होते, त्यांना मासहती आह.े हा अध्यादशे त्यांनी आता माग े

घ्यावा, यामध्ये राज्य घटनेचा भगं होत आह,े या अध्यादेशात सधुारणा करावी व काही करावयाचे 

असेल तर परत अध्यादशे आणावा. १९९३ मध्ये ज ेअसधकार  महानगरपासलका व नगरपासलकांना 

दणे्यात आल े आहते, तो असधकार काढून घणे्यासाठी व कोणाला तरी प्रासधकरणाचे अध्यक्ष 

करण्यासाठी जसा नागपरूचा यादव आह ेतसा एखादा यादव यादीत असेल. बरेच गणुी माणस ेआहते, 

काही गणुी माणसे डोियासमोर असतील तर त्यांना घटनेत बसवाव ेआसण आणाव.े 

               या नंतर  श्री. सांगिे 
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श्री.नारायण राण.े... 

 सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े आपण यासंबंधी रुसलंग द्याव.े मतं्री महोदयांनी  येथे जो 

अध्यादशे मांडलेला आह,े तो त्यांना मांडता येणार नाही. यामिेु त्यांनी तो माग े घ्यावा. अन्यथा हा 

राज्यघटनेचा भगं आह.े  

      श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, हा अध्यादशे मिुात काय आह े?अध्यादशे माग ेघणे्याची 

ही स्टेज नाही. ज्याविेी ही स्टेज येईल त्यावेिी सन्माननीय सदस्यांना यासंबंधी बोलता येईल. पवूी 

आपल्या सरकारने प्रासधकरण तयार करण्यासंबंधी कायदा तयार केला. त्या कायद्यात आता एवढेच 

पररवतणन करीत आहोत की, ज्याप्रमाण ेएमएमआरडीएला मखु्यमतं्री अध्यक्ष असतो त्याप्रमाण ेआता 

सवण प्रासधकरणांकररता मखु्यमतं्री यांना अध्यक्ष करीत अााहोत.  याचे कारण आपल्याला माहीत 

आह.े नगरसवकास सवभागात सवण प्रासधकरणांच्या संदभाणत सातत्यान ेकाम सरुु असत.े एमएमआरडीएचे 

काम ज्या वगेाने होते त्या वगेाने इतर संस्थांची काम े होत नाहीत. मिुात यात कोठेही 

महानगरपासलकेच्या कायणक्षेत्रावर आपल्याला असधक्षेप करण्याचा सवषय नाही. महानगरपासलकेच्या 

क्षेत्राबाहरेील क्षेत्राचे सनयोजन करण्याकररता जस े पणु्यात पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात पणु े

महानगरपासलकचे ज े क्षेत्र आह,े नागपरूमध्ये नागपरू मरेो ररजनचे क्षेत्र नागपरूच्या बाहरे आह,े 

अशाप्रकारे ज्यांना ही बाब लाग ू होईल सकंवा नंतर ती लाग ू करु त्यांच्याकररता ह े आह.े यामिेु 

राज्यघटनेचा कोणताही भगं होत नाही. अशाप्रकारचा कायदा सकंवा अध्यादशे तयार करीत असताना 

तो  सवधी व न्याय सवभागाकडे जातो.  सवधी व न्याय सवभाग ते तपासनू ते संसवधासनक आह ेकी नाही 

या संदभाणत सनणणय घतेे. त्यानंतर ते राज्यपालांकडे जात.े राज्यपालांकडे पनु्हा तीच प्रोससे होते. ते 

कायदशेीर आह ेकी नाही याबाबत राज्यपालांकडे पनु्हा ते वटे केले जात.े तसेच ते कायदशेीर आह े

अस े राज्यपालांना वाटले तरच अध्यादशे प्रख्यासपत केला जातो. या पलीकडे माननीय श्री.नारायण 

राण ेयांचे काही आक्षेप असल्यास त्यांनी ते सवधेयकाच्या चचेच्या विेी जरुर मांडावते.  

      सभापती : ठीक आह.े 

      श्री.नारायण राण े : सभापती महोदय, मी हरकतीचा मदु्दा मांडला आह.े त्यावर आपण रुसलंग न 

दतेा ठीक आह ेअसे म्हणणे  कसे होईल ?  

      सभापती : मी यांना ठीक आह ेअस ेम्हटले आह.े सवाांना ठीक आह ेअस ेम्हटलेले नाही. मला 

यासंबंधी रुसलंग द्यावयाचे आह.े 

      श्री.नारायण राण े:  सभापती महोदय, राज्यघटनेबद्दल सवण तज््ांकडून जाऊन आल ेआह.े चकू 

होत नाही का ?  सभापती महोदय, अनचु्छेद २४३ (ब) चा भगं होत आह.े अध्यादशेान्वये सबल 

आणलेल े आह.े त्यात असे नमदू आह े की, महानगरपासलकेला कोणतेही काम करायचे असो, 

त्यासंबंधी  प्रासधकरणाचे अध्यक्ष सकंवा चेअरमनसमवते चचाण केल्यासशवाय महानगरपासलका ते काम 

करीत नाहीत.  सदर काम करण्यासाठी दोघांची एकसत्रत बैठक होण े अत्यावश्यक आह.े सभापती 

महोदय, आपण संपणूण सबल वाचाव.े त्यानंतर आपल्याला अस े वाटल्यास ह े कायद्यात आह,े त्यात 

घटनेचा कोणताही भगं होत नाही. त्याबाबत माझ े काही म्हणण े नाही. परंत ु या संदभाणत मला असे 

सनदशणनास आल ेआह ेकी, राज्यघटनेचा भगं होत आह.े यामिेु ह ेसवण करीत असताना आपण सदनात 

जी शपथ घतेो त्याचाच आपण भंग करीत आहोत.  राज्यघटनेनसुार आपण सवण सनयम केलेले असनू 

त्यानसुार आपण कामकाज करीत असतो.  आपण ह े सवण तपासनू पहाव े व उद्या सदनात पनु्हा 

आणाव.े  
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      सभापती : ठीक आह.े 

       श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राण े साहबेांनी जे 

मदु्य े मांडलेले आहते ते सवधेयकाच्या चचेच्या वेिी मांडण्याचे मदु्द े आहते. सन्माननीय सदस्य 

श्री.नारायण राण े यांनी ज्या घटनेचा उल्लेख केला त्या कॉसन्स्टट्यशून ऑफ इसंडयाच्या पान नं. 

१८४  अनचु्छेद २१३   ‚Legislative power of the Governor‛.  त्यानसुार अध्यादशे 

झाल्यानंतर   ‚....shall be laid before the Legislative Assembly of the 

State.‛  असे  या अनचु्छेदात नमदू केलेले आह.े  सदर अध्यादशे योर्गय आह े की नाही याची 

आपण नंतर चचाण करु. यामिेु सदर अध्यादशे मांडण्यासशवाय पयाणय नाही असे घटना सांगते.  यामिेु 

आज सदर अध्यादशे मांडू द्यावा. सदर अध्यादशे मांडण े हचे घटनेचे पालन ठरेल. सदर अध्यादशे 

मांडल्यानंतर तो योर्गय आह े सकंवा नाही यासंबंधी ज्याविेी यासंबंधी चचाण होईल त्याविेी त्यांनी 

आपल ेम्हणण ेमांडाव.े अन्यथा राज्यघटनेचे ज ेपासवत्र आह ेतेच आपण तोडू.  

                       या नंतर  श्री. भोगले 
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                     श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, जो अध्यादशे सभागहृासमोर 

मांडण्यात आला आह े त्या अध्यादशेाचा आसण सवधेयकाचा सवषय हा एकच 

आह.े    तमु्ही पसहल्यांदा चकू केली आह,े तीच चकू पनु्हा का करीत आहात?  मी 

मांडलेला मदु्दा तपासनू उद्या हा अध्यादशे मांडण्यात यावा.  तपासणी करण्यास हरकत 

नसावी.  आम्ही सांग ूतेच सनयम योर्गय आहते असे होत नाही.  आपण योर्गय ते मत जाणनू 

घ्यावे.  आमची त्याला हरकत नाही. 

            सभापती : ठीक आह.े   मी माझे मत सांगतो.  आपण जर सवधानपररषदचेा 

सनयम १५४ बसघतला तर अध्यादशे आपल्याला सभागहृाच्या पटलावर ठेवावयाचा 

आह.े  मेररटवर ह े कॉसन्स्टट्यशूनल आह े की नाही हा सवषय आज आपल्यासमोर येत 

नाही.  या अध्यादशेाचे कायद्यात रुपांतर होईल तेव्हा  आपण म्हण ू शकाल की 

कॉसन्स्टट्यशूनल, एक्स्रा कॉसन्स्टट्यशूनल आह ेकी नाही.  त्यामिेु हा अध्यादशे पटलावर 

ठेवावा.  तथासप, मखु्यमंत्री महोदयांना मी सांग ूइसच्छतो की, माननीय सदस्य श्री.नारायण 

राण े ह े ज्येष्ठ असल्याने त्यांनी जो मदु्दा उपसस्थत केला आह े तो आपण तपासनू घेऊन 

सनवेदन करावे. 

         श्री.दवेेंद्र फडणवीस : ठीक आह.े 

         सभापती : अध्यादशे सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आह.े 

                                                                        ---------                                      
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                                                 डॉ.रणसजत 

पाटील (नगरसवकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा 

अध्यादशे क्रमांक १२ - महाराष्ट्र महानगरपासलका (सधुारणा) अध्यादेश, २०१६ 

सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

        सभापती : अध्यादशे सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आह.े 

                                                                                   --------------           
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                                        श्री.रवींद्र वायकर (उच्च व 

तंत्रसशक्षण राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक १४- महाराष्ट्र सवद्यापीठ (सधुारणा) अध्यादशे, २०१६ सभागहृाच्या पटलावर 

ठेवतो. 

        सभापती : अध्यादशे सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आह.े 

                                                                              --------------  
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                                         श्री.दादाजी भसेु (ग्रामसवकास 

राज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक 

१०- महाराष्ट्र सजल्हा पररषद व पंचायत ससमती (सधुारणा) अध्यादशे, २०१६ सभागहृाच्या 

पटलावर ठेवतो. 

         श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय,  माझा पॉईटं ऑफ ऑडणर आह.े  सजल्हा 

पररषदचे्या संदभाणतील अध्यादशे मंत्री महोदयांनी सभागहृाच्या पटलावर ठेवला 

आह.े  मागील वेिेस आपण बैठक बोलावली होती, त्यावेिी आसण काल झालेल्या 

चचेनंतर सजल्हा पररषदा, पंचायत ससमत्या व नगरपासलकांच्या सनवडणकुांच्या संदभाणत 

आपण एक नवीन सवधेयक आणण्याच े मान्य केले आह.े  त्याला हा अध्यादशे जोडून 

घ्यावा सकंवा उद्या ते सवधेयक मांडण्यात यावे.  त्या कायद्याचा पपणज सडसफट होण्याची 

प्रसक्रया सरुु आह.े  सजल्हा पररषदा, पंचायत ससमत्या आसण नगरपासलकांच्या 

सनवडणकुांच्या वेिी हात वर करुन मतदान केल े जाते.  कोणी कोणाला मतदान केले 

त्याची नोंद इसतवतृ्तात आसण सव्हसडओ रेकॉसडांगमध्ये होत असते.  कोण सदस्य कोणत्या 

पक्षाच्या सचन्हावर सनवडून आला याची मासहती सनवडणकू संपल्यानंतर सवसहत कालावधीत 

सजल्हासधकाऱ्यांकडे सदली जाते.  अशा वेिेला सदस्य सनरहणता कायद्याखाली स्षट बाब 

असताना त्यामध्ये होणारा सवलंब टािायचा असेल तर सदह्तेनेू पक्षांतर सवरोधी कायद्याच े

सबल तयार करुन ते तातडीन ेसभागहृात आणावे अशी सवनंती आह.े 

           श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, या संदभाणत काल दखेील आपली चचाण 

झाली.  आम्ही तातडीन े ते सवधेयक तयार करावयास सांसगतले आह.े  त्याची प्रोसेस 

करावी लागेल.  परंत ुया असधवेशनात सनसश्चत आण.ू 

           सभापती : लोकल सेल्फ गव्हमेंटच्या सवण संस्थांचा समावेश असावा अशी 

सवाांची मागणी आह.े 

            श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सवधेयक या सभागहृात आले 

पासहजे.  असधकारी वगण गैरफायदा घेतो.  रायगड सजल्हयात अडीच वष ेहोऊनही अद्याप 

सनकाल सदलेेला नाही.   पनु्हा सहा वष े सनवडणकू लढसवता येणार नाही असे चचेमध्ये 

ठरले आह,े त्याची मदु्दाम आठवण करुन दतेो.  पक्षांतर बंदी कायद्यांतगणत दोषी ठरल्यास ६ 

वष े सनवडणकू लढसवण्यास आमदारांना बंदी लाग ू केलेली आह.े  ही तरतूद सजल्हा 

पररषदेला लाग ूकेली पासहजे अशी माझी मागणी आह.े   

            सभापती  : अध्यादशे सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आह.े 

                                                                                    ------------  

           या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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                                      श्री.सवजय सशवतारे (जलसंपदा 

राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक 

१३-महाराष्ट्र जलसंपत्ती सनयमन प्रासधकरण (सधुारणा) अध्यादशे २०१६ सभागहृासमोर 

ठेवतो.  

      सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े    

 ...... 

        श्री.गलुाबराव पाटील (सहकार राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक ६ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सधुारणा व पढेु 

चाल ूठेवणे) अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो.   

      सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े   

 ...... 

        श्री.गलुाबराव पाटील (सहकार राज्यमंत्री) : सभापती महोदय,  मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक ७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सधुारणा व 

दसुऱ्यांदा पढेु चाल ूठेवणे) अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतील.   

      सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े  

 ...... 

        श्री.सदाभाऊ खोत (पणन राज्यमंत्री) :  सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक ८ - महाराष्ट्र कृसष उत्पन्न व पणन (सवकास व सवसनयमन) 

(सधुारणा व दसुऱ्यांदा पढेु चाल ूठेवणे) अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो.  

      सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े  

..... 

       श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा 

अध्यादशे क्रमांक १५ - महाराष्ट्र कृसष उत्पन्न पणन (सवकास व सवसनयमन) (सधुारणा) 

अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो.   

      सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े   

 ..... 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  सन २०१६-२०१७ कररता खचाणच े परूक 

सववरणपत्र सादर करणे 

   

                                     श्री.दीपक केसरकर (सवत्त 

राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६-२०१७ कररता खचाणच े

परूक सववरणपत्र सभागहृाला सादर करीत आह ेआसण तसे करीत असताना मी आपल्या 

सनदशणनास आण ू इसच्छतो की, भारतीय संसवधानाच्या अनचु्छेद २०५ आसण २०३ (३) 

मधील तरतदुीस अनलुक्षनू समिालेल्या असधकारानसुार महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी सन 

२०१६-२०१७ च्या खचाणच्या परूक सववरणपत्रावर चचाण करण्याकररता सभागहृाला 

सशफारस केली आह.े   

       सभापती : सन २०१६-२०१७ मधील खचाणचे परूक सववरणपत्र सभागहृाला सादर 

झाल ेआह.े    
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   पृ. शी./ मु. शी. :  सवधेयकांना संमती असधसंमती  

   

   सभापती            :                                                दोन्ही सभागहृांनी संमत 

केलेल्या सवधेयकांना राज्यपालांची असधसंमती समिाल्यासंबंधीची यादी ससचव वाचनू 

दाखवतील.    
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   पृ. शी./ मु. शी. :  सवधेयकांना संमती असधसंमती 

   

  सनचव            :                                       खालील सवधेयकांना राज्यपालांची 

असधसंमती समिाली आह े:- 

 (१)      सन २०१६ च ेसवधानसभा सवधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र जमीन महसलू संसहता 

(सधुारणा) सवधेयक, २०१६ 

 (२)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ६ - महाराष्ट्र सावणजसनक 

सवश्वस्तव्यवस्था (सधुारणा) सवधेयक, २०१६  

 (३)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ८ - महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडि 

(सधुारणा) सवधेयक, २०१६ 

 (४)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ९ - महाराष्ट्र (परुवणी) सवसनयोजन 

सवधेयक, २०१६ 

 (५)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक १० - महाराष्ट्र सवसनयोजन 

(लेखानदुान) सवधेयक, २०१६ 

 (६)      सन २०१६ च े सवधानसभा सवधेयक क्रमांक १४ - महाराष्टङ जमीन महसलू 

संसहता (दसुरी सधुारणा) सवधेयक            २०१६ 

 (७)      सन २०१६ च े सवधानसभा सवधेयक क्रमांक १५ - महाराष्ट्र मदु्रांक (सधुारणा) 

सवधेयक, २०१६ 

 (८)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र सवसनयोजन सवधेयक, 

२०१६ 

 (९)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र कर सवषयक कायद े

(कर बससवणे, सधुारणा व                  सवसधग्रायीकरण) असधसनयम, २०१६ 

 (१०)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक १९ - महाराष्ट्र सववासदत 

थकबाकी तडजोड सवधेयक, २०१६ 

 (११)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र कुिवसहवाट व 

शेतजमीन, हदैराबाद कुिवसहवाट  

            शेतजमीन आसण महाराष्ट्र कुिवसहवाट व शेतजमीन (सवदभण प्रवेश) (दसुरी 

सधुारणा) सवधेयक, २०१६ 

 (१२)      सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र सजल्हा पररषद व 

पंचायत ससमती (सधुारणा)                   सवधेयक, २०१६ 

 (१३)      सन २०१५ च ेसवधान पररषद सवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगहृ े

आसण मद्यमान कक्ष (बार             रूम) यामध्ये अश्लील नतृ्यांवर प्रसतबंध 

घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणाऱ्या) मसहलांच्या प्रसतषे्ठचे  
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            संरक्षण करण्याबाबत सवधेयक, २०१६ 

 (१४)      सन २०१५ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र महानगरपासलका 

आसण महाराष्ट्र नगर पररषदा,  

            नगर पंचायती व औद्योसगक नगरी (चौथी सधुारणा) सवधेयक, २०१५.            
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   पृ. शी./ मु. शी. :  सभापती तासलका नामसनदसेशत करणे  

   

   सभापती            :                                                मी महाराष्ट्र सवधान पररषद 

सनयमातील सनयम ८ (१) अन्वय े खालील सभासदांना सभापती तासलकेवर नामसनदसेशत 

करतो :-  

(१)      डॉ.नीलम गोऱ्ह े

(२)      प्रा.जे.सी.चांदरूकर 

(३)      ॲड्.सनरंजन डावखरे 

(४)      श्री.रामनाथ मोते 

  ....... 

               या नंतर  श्री. जनु्नरे 

 



18/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M-42 

SGJ/AKN/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 13:10 

  

 

                                              सभापती : 

सन्माननीय मसहला व बाल सवकास सवभागाच्या मंत्र्यांना सनवेदन करावयाचे असनू ते त्यांनी 

करावे. 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  घरपोच आहार योजनेबाबत माननीय मसहला 

व बाल सवकास सवभागाच्या राज्य मंत्र्यांचे 

सनवेदन. 

   

                                     श्रीमती सवद्या ठाकूर ( मसहला व 

बाल सवकास राज्यमंत्री) :सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम ४६ अन्वये 

पढुील सनवेदन करते :- 

                              (प्रेस: येथे सोबत जोडलेल ेसनवेदन छापावे.) 

                                                      -----  
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                         पृ.शी./मु.शी. : औनचत्याचे मुदे्द 

      सभापती :सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी औसचत्याचा मदु्दा मांडण्याची 

परवानगी मासगतलेली आह.ेत्यांनी आपला औसचत्याचा मदु्दा मांडावा. 

        श्री.कसपल पाटील :सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े औसचत्याचा 

मदु्दा मांडण्याची संधी सदल्याबद्दल मी आपला आभारी आह.े राज्यातील सशक्षकांची 

नागरीक म्हणनू असलेल्या घटनात्मक असधकारांची सरकारकडून गिचेपी होते आह.े  

      सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. कसपल पाटील यांनी तोंडावर लावलेली कािी 

सफत प्रथम काढून टाकावी. 

      श्री.कसपल पाटील : शासनाचा सनषेध म्हणनू मी कािी सफत लावली अााह.े या 

सभागहृात सन्माननीय सदस्यांना जे स्वातंत्र्य आह,े राज्यातील नागरीकांना जे स्वातंत्र्य आह े

ते अबासधत राखण्याचे आपण आश्वासन सदल ेअसल्यामिेु मी आपल्या आदेशान ेकािी 

सफत काढतो आह.े  

      सभागहृाची प्रथा परंपरा पाितो. परंतु या सठकाणी सभागहृाचे ज्येष्ठ मंत्री खाली बसनू 

बोलतात ते सभागहृाच्या सनयमाला आसण प्रथा परंपरेला धरुन नाही एवढे मी नम्रपण े

सांगतो. 

            सभापती : धन्यवाद  

      श्री.कसपल पाटील : राज्यात गेल्या काही सदवसापासनू सशक्षण सवभागाच े एका 

पाठोपाठ जीआर सनघत असनू त्यामिेु राज्याची व्यवस्था मोडकिीस आली आह.े परंतु 

आता त्यावर कडी करत सशक्षकांनी बोलायचे नाही, तक्रार करावयाची नाही, वतणमानपत्रात 

सलहावयाच ेनाही इतकेच नाही तर सावणजसनक सठकाणी सवचार मांडावयाचे नाही. हाताची 

घडी तोंडावर  बोट अशा प्रकारच े आदशे शासनातील असधकारी परस्पर काढत 

आहते.संसवधानाचे अनचु्छेद १९ द्वारे असभव्यक्ती स्वातंत्र्याच े जे असधकार प्राप्त झाल े

आहते त्याची ही उघ् ााड उघड गिचेपी आह.े त्यामिेु ह ेआदशे ताबडतोबीने मागे घेतले 

पासहजेत. घटना नासशक येथील असली तरी राज्यात सवण सठकाणी आदशे काढल े जात 

आहते. पणुे येथे माननीय ससचवांनी सभेमध्ये ज्या पध्दतीच्या सचूना सदल्या त्यानंतर आदशे 

सनघाल.े 

    माननीय ससचव सशक्षणमंत्र्यांची सदशाभलू करीत आहते. अल्पसंख्यांक सशक्षण 

संस्थांना संसवधानातील ३०(१) नसुार संरक्षण देण्यात आल े आह.े  ते संरक्षण दते 

असताना संस्थेमध्ये नेमणकूा करण्याचा असधकार त्यांना  दणे्यात आला. परंत ु हा 

असधकार दते असताना त्यात जी तरतदूअंतभूणत केली ती कलमाच्या सवरोधातील आह.े           

           या नंतर  श्री. सशगम 
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                                        श्री.कसपल पाटील...... 

 त्या कलमाच्या सवरोधात ही तरतदू आह.े  राज्यामध्ये जाणीवपवूणक चकुीच्या पद्धतीने  असतररक्त 

सशक्षक केले जात आहते. अल्पसंख्याक सशक्षण संस्थातील सशक्षकांचे पगार सदले जाऊ नयेत, ते 

ताबडतोब थांबसवण्यात यावेत.  अशाप्रकारचा भदेभाव सरकारला करता येत नाही.  ‚नो वकण , नो 

पेमेंट‛अशा पद्धतीने शासनाला सनणणय घतेा येत नाही. संसवधानातील अनचु्छेद १४ हा समानतेच्या 

असधकारासंबंधीचा आह.े त्यानसुार सवाांना समान असधकार असले पासहजते.  तेव्हा सदनांक १३ जलैु 

रोजी काढण्यात आलेला जी.आर. हा अनचु्छेद १४ चा उघड उघड भंग करणारा आह.े त्यामिेु तो 

जी.आर. रोखला पासहज.े राज्यातील शीख, बौद्ध, मसुस्लम आसण अन्य भासषकांच्या संस्थातील 

सशक्षकांच ेपगार ताबडतोब थांबवावते, अस ेआदशे सदले जात आहते. ससचव घटनेच्या सवरोधात कसा 

काय सनणणय घऊे शकतात असा जाब त्यांना सवचारला पासहज.े  हा अत्यंत महत्त्वाचा मदु्दा असनू  जर 

राज्य घटनेचे उघड उघड उल्लंघन होत असेल आसण ससचव तस ेपरस्पर करीत असतील तर सरकारने 

त्यांची भसूमका सांसगतली पासहज.े  

      सभापती महोदय, दसुरा मदु्दा असा आह े की, मुबंईतील पोटणच्या संदभाणत तत्कालीन ससचव 

श्रीमती शवणरी गोखले आसण संजय कुमार यांनी सदलेल्या आदशेाच्या कायणवाहीची चौकशी करण्याच े

आदशे सवद्यमान ससचव सजल्हासधकाऱ्यांना दतेात. त्यावर सजल्हासधकाऱ्यांनी ते माझ्या असधकारात 

नाही अस े त्यांनी सांसगतल्यानंतरही त्यांना चौकशी करण्यास सांगण्यात येत आह.े ह े सरकार सवण 

बाजुनंी घटनात्मक तरतदुींची उघड उघड पायमल्ली करीत आह.े सरकारचा ससचवांना पासठंबा आह े

काय सकंवा कसे याचा खलुासा सभागहृात झाला पासहज.े  

      सभापती : शासनाने याची नोंद घ्यावी.  

                                                                        ---------- 
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    श्री. नरेंद्र पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, मी औसचत्याच्या मदु्याच्या माध्यमातनू सभागहृाचे लक्ष एका महत्त्वाच्या 

मदु्याकडे वधेीत आह.े  

      मुबंई शहराच्या नसजक नवी मुबंई शहर वसले आह.े आज  तेथील सवण रसहवाशी, ग्रामस्थ, 

वगेवगेळ्या उद्योगधंद्यामध्ये काम करणाऱ्या  कामगार वगाणनी मोठ्या प्रमाणात बंद पकुारलेला आह.े 

नवी मुबंईतील पसहला रसहवाशी हा आग्री आसण कोिी समाज आह.े त्या समाजान े त्या कािी 

गरजपेाटी घरे बांधली आहते, ती घरे तोडण्याचा सनणणय नवी मुबंई महानगरपासलकचे नवीन आयकु्त 

श्री.तकुाराम मुढं े यांनी घतेला आह.े   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती सवद्या चव्हाण यांनी सदघा येथील बांधकामाच्या 

संदभाणत सभागहृाचे लक्ष वधेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविेी माननीय मतं्री डॉ.रणसजत पाटील यांनी 

त्या संदभाणत आश्वासन सदल्यानंतरही बांधकाम तोडण्याचे थांबसवण्यात आले नाही. त्या  सठकाणी भर 

पावसाळ्यात असतक्रमण तोडण्याचे काम सरुु आह.े   सवण पक्षांनी त्यामध्ये राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्ष, 

कॉग्रेस, सशवसेना व भाजपा व सवण जातीधमाणतील लोकांनी नवी मुबंई बंदची हाक सदलेली आह.े  सन 

२०१३ पयणत बांधलेल्या घरांना स्टे ऑडणर सदलेली आह.े तशी स्टे ऑडणर सन २०१६ पयांत बांधलेल्या 

बांधकामांना दखेील द्यावी अशी माझी सवनंती आह.े  पावसािा संपेपयांत तेथील बांधकाम तोडू नय े

या संदभाणत सभागहृ नेत ेमाननीय श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी सनवदेन कराव ेतसेच या संदभाणत सवण पक्षीय 

ससमती स्थापन करावी अशी त्यांना सवनंत आह.े तसेच ज्या ग्रामस्थांनी आपली जमीन सदली त्या 

जसमनीवर नवी मुबंई शहर उभ ेआह,े त्यांना पणूणपण ेसंरक्षण द्याव ेअशी माझी सभागहृाला सवनंती आह.े  

      सभापती :  शासनाने नोंद घ्यावी.  

      श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, होय.  
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    सभापती            :                                                        सभागहृाची बैठक 

आता स्थसगत होत आह.े सभागहृाची बैठक मंगिवार, सदनांक १९ जलैु, २०१६ रोजी 

दपुारी १२.०० वाजता पनु: भरेल.  

 (सभागहृाची बैठक दपुारी १ वाजनू १९ समसनटांनी मंगिवार, सदनांक १९ जलैु,२०१६ 

रोजीच्या दपुारी १२.०० वाजेपयांत स्थसगत झाली) 

                                                                  --------------------           

   


