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  (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

 सदस्यािंचा शपथसिधी 

   

                                                       

       ससचि :                                                                                                            

संसिधानाच्या अनचु्छेद १७१(३)(घ) नसुार लोकप्रसतसनधीत्ि असधसनयम, १९५१ च्या 

कलम ७४ अन्िय े महाराष्ट्र सिधानसभा   सदसयांद्वारा सिधानपररषदेिर सनिडून आलेले 

श्री.सिनायकराि तकुाराम मेटे ह े सिधानपररषद सदसय म्हणनू सनिडून आल्याची 

असधसचूना     सदनांक ८ जलैु, २०१६ रोजी राजपत्रात प्रससध्द करण्यात आली आह.े 

        आता संसिधानाच्या अनचु्छेद १८८ अन्िये माननीय सभापती महोदय, निसनिाासचत सदसय 

श्री.सिनायकराि तकुाराम मटेे यांना शपथ दतेील.   

            ( श्री.सिनायक मेटे, सि.प.स. यांनी सदसयत्िाची शपथ घेतली.) 

 -------- 
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  तोंडी उत्तरे 

   

                                           

 पडघा (ता.सभििंडी, सज.ठाणे) येथील सिदु्यत प्रकल्पासाठी जसमनी सिंपासदत 

केलेल्या प्रकल्पग्रस्तािंना नोकरीत सामािून घेण्याबाबत  

     * 21309       श्री. आनिंद ठाकूर      ,श्री. हेमिंत टकले,श्री. ख्िाजा बेग,श्री. 

सकरण पािसकर    : (१) पडघा (ता.सभिंडी, सज.ठाणे) येथील सिद्यतु प्रकल्पासाठी 

जसमनी संपासदत झालेल्या प्रकल्पग्रसतांनी नोकरी समळण्यासाठी माह े मे, 2016 मध्ये िा 

त्यादरम्यान आंदोलन केल ेहोते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रकल्पग्रसतांना जाचक अटी ि सनयम दाखित नोकरीत सामािनू घेण्यास 

कंपनी व्यिसथापन टाळाटाळ करीत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून 

आल ेि तद्छसुार प्रकल्पग्रसतांना नोकरीत सामािनू घेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही 

केली िा करण्यात येत आह,े  

(४) नसल्यास, सिलंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री.मदन येरािार, श्री. चंद्रशेखर बािनकुळे यांच्याकररता : (१) होय, ह े खरे 

आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) शासनाच्या प्रचसलत सनयमानसुार ि कंपनीच्या प्रकल्पग्रसतांकरीता असलेल्या 

धोरणानसुार प्रकल्पग्रसतांना नोकरीत सामािनू घेण्याबाबतची कायािाही महापारेषण 

कंपनीकडून करण्यात येत आह.े 

(४) प्रश ् न उद््  ाित नाही. 

      श्री.आनंद ठाकूर : सभापती महोदय, या प्रश्नाला मोघम सिरुपाच ेलेखी उत्तर सदलेले 

आह.े  या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात कोणती कायािाही केली ह े नमदू केलेले नाही.  काल 

सभिंडी तालकु्यातील मौजे भादाणे,  पडघा, सचंभीपाडा, शेरेकरपाडा ि िांदरे येथील 

स ् थासनक नागररकांकडून १९७७-७८, १९८३-८४, १९९२-९३ या िषाांत २९३.३५ एकर 

जमीन संपासदत करण्यात आली.  त्यािेळी असे सांसगतले होते की, प्रकल्पग्रसतांना 

नोकऱ्या दणे्यात येतील.  त्यानसुार २० प्रकल्पग्रसतांना नोकऱ्या देण्यात आल्या.  परंत ु

त्यानंतर अनेक िेळा सथासनक पातळीिरील संघषा ससमतीन े आंदोलने केली धरणे 
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धरली.  सथासनक आमदारांनी आंदोलन केल्यानंतर सधु्दा अद्यापपयांत प्रकल्पग्रसतांचे प्रश्न 

मागी लागलेले नाहीत.  २५ एसप्रल रोजी आंदोलनकत्याांना महासितरण ि महापारेषण 

कंपनीने सथासनक आमदार, ठाण्याच े पालकमंत्री यांच्यासमोर सांसगतले होते की, ५७ 

प्रकल्पग्रसतांना सेिेत सामािनू घेण्यात येईल.  बहुतेक प्रकल्पग्रसत शैक्षसणकदृष््टया 

सनकषात बसत नाहीत, म्हणनू कंपनीने सांसगतल्यानसुार त्यांनी आयटीआयचे प्रसशक्षण 

घेतले.  पण महापारेषण, महासितरण  कंपनीने आश्वासन देऊन सधु्दा ते पाळलेले 

नाही.  माझा प्रश्न असा आह े की, प्रकल्पग्रसतांना सदलेल्या आश्वासनाची पतूाता सकती 

सदिसांत केली जाईल, ५७ प्रकल्पग्रसतांना कधी कामािर घेतल ेजाईल ? 

      श्री.मदन येरािार : सभापती महोदय, ही गोष्ट खरी आह े की, १९७७ ते १९९१ या 

दरम्यान सिसिध प्रकल्पग्रसतांची जमीन िेळोिेळी संपासदत केलेली होती.  २००० पयांत 

२६ प्रकल्पग्रसतांना नोकरी दणे्यात आललेी आह.े  २००० ते २००८ मध्ये एमईआरसीने 

भरतीिर बंदी घातली होती. त्यानंतर आदरणीय उच्च न्यायालयाच्या आदशेाच्या 

माध्यमातनू सरळ सेिेन े भरती प्रसिया राबसिण्यास नकार सदला होता.  त्यामळेु भरती 

प्रसिया राबसिता आली नाही.  २०११ मध्ये तत्कालीन उप मखु्यमंत्री आदरणीय 

श्री.असजत पिार यांनी सिाांची बैठक घेतली आसण प्रकल्पग्रसतांना सेिेत सामािनू 

घेण्याच्या दृष्टीने काही धोरणात्मक सनणाय घ्यािा म्हणनू त्यांचे कशा पध्दतीन ेअपग्रेडेशन 

करता येईल या दृष्टीन े अनेक प्रकारच्या उपाययोजना केल्या. त्यानसुार प्रकल्पग्रसतांना 

दरमहा २ हजार रुपय े अदा करुन आयटीआयचे प्रसशक्षण सदल.े  या सिा गोष्टींच्या 

अनषंुगाने िारंिार होणारे आंदोलन बघता महामंडळाने केलेल्या निीन धोरणाची मासहती 

घेण्यासाठी माननीय ऊजाा मंत्री श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे यांनी त्यांच्या दालनात बैठक 

घेतली.  सन्माननीय सदसयांनी बोलताना या बाबतचा उल्लेख केला.  जे प्रकल्पग्रसत 

अहाताप्राप्त नाहीत आसण जयांना प्रकल्पग्रसतांच्या दाखल्याच्या आधारे अद्याप 

शासकीय/सनमशासकीय सेिेत सामािनू घेता येत नाही, अशा प्रकल्पग्रसतांना ५ लाख रुपये 

एकरकमी अनदुान दणेे, दोन िषााचे औद्योसगक प्रसशक्षण पणूा करतील अशा 

प्रकल्पग्रसतांसाठी प्रगल्भ कुशल प्रसशक्षण योजना राबसिणे, प्रगल्प कुशल प्रसशसक्षतांना 

सरळ सेिा भरती प्रसियेत ऑनलाईन परीक्षेव्यसतररक्त २५ गणु असतररक्त दणेे अशा प्रकारचे 

अनेक सनणाय आदरणीय मंत्री महोदयांनी घेतले आहते.  सभापती महोदय, येणाऱ्या 

बोडााच्या समटींगमध्ये हा प्रसताि येईल.  मी सन्माननीय सदसयांना सनसित खात्री दतेो की, 

एका मसहन्याच्या काळात संपणूा प्रकल्पग्रसतांचा प्रश्न सनकाली काढण्यासाठी सरकारकडून 

संपणूा प्रयत्न करण्यात येईल. 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मी सिचारु इसच्छतो की, या प्रकल्पग्रसतांना 
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त्यांच्या जसमनीचा मोबदला सदला आह े काय, काही शेतकऱ्यांनी जसमनीचा मोबदला 

घेतला नाही म्हणनू त्यांना निीन धोरणानसुार जसमनीचा मोबदला दणे्याची कायािाही राजय 

सरकारकडून करण्यात येईल काय, तसेच या प्रकल्पांमध्ये सकती शेतकऱ्यांच्या जसमनी 

संपासदत करण्यात आल्या होत्या ?  

       श्री.मदन येरािार : सभापती महोदय, जिळपास ५५ आसण २६ अशा प्रकारे 

जिळजिळ ८१ प्रकल्पग्रसतांच्या जसमनी संपासदत करण्यात आलेल्या होत्या.  या 

प्रकल्पांमध्ये सकती पररिाराच्या सकती जसमनी गेल्या ही व्यापक सिरुपाची मासहती 

आह.े  सध्या या बाबतची अद्ययाित मासहती माझ्याकडे उपलब्ध नाही.  ती मासहती 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात येईल.  मी पनु्हा सांगतो की, या प्रकल्पग्रसतांना सेिेत 

सामािनू घेण्याचा धोरणात्मक सनणाय सनसितपणे घेण्यात येईल. 

-------- 
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 सिंग्रामपूर (सज.बुलडाणा) ि तेल्हारा (सज.अकोला) तालुक्यातील शेतकरी 

ससिंचनाच्या लाभापासून ििंसचत असल्याबाबत  

     * 20591       श्री. अशोक उर्फ  भाई जगताप      ,श्री. सिंजय दत्त,श्री. शरद 

रणसपसे,श्रीमती हुस्नबानू खसलरे्,श्री. रामहरी रुपनिर    : (1) संग्रामपरू 

(सज.बलुडाणा)  ि तेल्हारा (सज.अकोला) तालकु्यातील लाभधारक शेतकऱ्यांसाठी 119 

कुपनसलकेिर रूपये ४ कोटी खचा होऊनही शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ प्राप्त झाला नसनू 

शेतकरी ससंचनाच्या लाभापासनू िंसचत रासहले असल्याचे माह े एसप्रल, 2016 मध्ये िा 

त्यादरम्यान सनदशानास आल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय 

आढळून आल,े तद्छसुार शेतकऱ्यांना ससंचनाचा लाभ समळण्याबाबत शासनान े कोणती 

कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े  

(3) नसल्यास, सिलंबाची कारणे काय आहते ? 

              श्री.सदाभाऊ खोत, श्री. पांडुरंग फंुडकर यांच्याकररता : (१) नाही. 

(२) ि (३) प्रश ् न उद््  ाित नाही. 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, हा प्रश्न गंभीर असताना सधु्दा या प्रश्नाची दखल 

शासनान े घेतलेली नाही.  माननीय कृषी राजयमंत्री ह े चळिळीतील आहते.  हा 

शेतकऱ्यांशी संंंबंसधत प्रश्न आह,े हा कृषी सिभागाशी संबंसधत प्रश्न आह.े  शेतकऱ्यांना 

जया सिसहरी आसण कूपनसलका सदल्या आहते, त्या संदभाातील हा प्रश्न आह.े  संग्रामपरू 

आसण तेल्हारा तालकु्यांतील ११९ कूपनसलकांिर ४ कोटी रुपय ेखचा केल्याचे नमदू केले 

आह.े 

      सभापती : सन्माननीय सदसयांना सांग ू इसच्छतो की, त्यांनी सपेसससफक प्रश्न 

सिचारािा. 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, आपण या प्रश्नाला दणे्यात आलेल ेलेखी उत्तर 

पहािे. 
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      सभापती : होय, एक प्रश्नाला ‘नाही’ आसण दसुऱ्या प्रश्नाला ‘प्रश्न उद्भित नाही’ असे 

लेखी उत्तर सदलेल ेआह.े 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, कूपनसलकांिर ४ कोटी रुपये खचा झालेले 

आहते.  जर ११९ कूपनसलकांिर ४ कोटी रुपय े खचा झाला असेल तर त्या माध्यमातनू 

सकती ससंचन िाढले आसण शेतकऱ्यांना त्याचा काय फायदा झाला, ह ेआम्ही सिचाराियाच े

नाही काय ?  जर शासन सकारात्मक असेल तर शासनाने लेखी उत्तरात नमदू कराियास 

हिे होते की, अमकु खचा केल्यामळेु अमकु इतके ससंचन सकंिा उत्पन्न िाढले 

आह.े  ‘नाम’ सारखी संसथा ८ कोटी रुपयांमध्ये या राजयात मोठे काम करीत 

आह.े    परंत ु राजय सरकार ४ कोटी रुपय े खचा करीत असताना सधु्दा, या प्रश्नाच्या 

बाबतीत थातूरमातरू उत्तर दणे्यात आलेल े आह.े  माननीय राजयमंत्री, आपल्यािर माझा 

िैयसक्तक आक्षेप नाही.  आपण चळिळीतील आहात. 

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

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

  पृ. शी./ मु. शी. :             तोंडी उत्तरे             

   

                                       श्री. भाई जगताप .... 

 माझी सिनंती आह ेकी, हा प्रश्न राखनू ठेिािा. कारण हा प्रश्न िाटतो सततका सोपा 

नाही. आपण याचे उत्तर द्यािे, त्यास माझी काही हरकत नाही. मात्र उत्तर दतेाना 

माहीत नाही, असजबात माहीत नाही, अशा उत्तराला माझी हरकत आह.े 

        श्री. पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, प्रश्न राखनू  ठेिण्याचे कारण 

नाही. त्या सिभागातील िाण प्रकल्पाअतंगात या कुपनसलका घेण्यात आल्या 

होत्या, त्या जलसंपदा सिभागाने केल्या होत्या. त्या कृषी सिभागाने केलेल्या 

नाहीत. कृषी सिभागाचा त्यांच्याशी संबंध नाही तरी सधु्दा त्यांच्यािर सिद्यतु 

आसण इतर बाबी समळून जिळपास १२ कोटी रूपये खचा झाला आह.े ११९ 

कुपनसलकांिर १२ कोटी रूपयांचा खचा झाला आह.े ४ कोटी रूपये 

कुपनसलकांसाठी ि ५.६२ कोटी रूपये सिद्यतुसाठी खचा झाला आह,े त्यामधनू 

२५२६ हके्टर ससंचन के्षत्र सिकससत करण्यात आले होते. या कुपनसलका पाणी 

िाटप संसथांना हणॅ्डओव्हर करण्यात आल्या. त्यांनी यािर सिद्यतु बसिािी म्हणनू 

सिद्यतु मंडळाला सदल्या. २० कुपनसलकांिरील रोसहत्रे चोरीला गलेी. ११९ 

कुपनसलकांिरील रोसहत्र े महासितरण कंपनीत सदनांक १८.०६.२०१२ ला 

हसतांतररत केली. सन २०१३ ते सन २०१५ या  कालािधीत ११९ पैकी ७९ 

कुपनसलकांिरील रोसहत्र े चोरीला गेल्याचे आढळले. महाराष्ट्र सिद्यतु मंडळाने 

सहिरखडे पोलीस ं ा सटेशनमध्य ेतिार दाखल केली. उिाररत ४० कूपनसलकांिर 

८५२ हके्टरपैकी आजसमतीला ४०० हके्टर ओसलत होते. कृषी सिभागाचा याशी 

कोणताही संबंध नाही. जलसंपदा सिभागाने या कुपनसलता केल्या. जलसंपदा 

सिभागाने  िाण प्रकल्पांतगात त्यािर सिद्यतु बससिले आसण त ् यानंतर रोसहत्र े

चोरीला गेली, त्यानंतर  त्या संदभाात सहिरखडे पोलीस सटेशनमध्य े सिद्यतु 

मंडळाने तिार केली. आता तेथे ओसलत ४०० हके्टरपयांत होत आह.े 

      श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, माझा हाच आक्षपे होता. मी 

सरुूिातीला म्हणालो की, माननीय मंत्रयांनी आता सदलेले उत्तर या उत्तराला 

अपेसक्षत नाही का ?  कोणत्या सिभागाचा प्रश्न आह ेहा माझा सिषय नाही. माझा 
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सिषय त्या शेतकऱ्यांच्या ससंचनासाठी झालेला सरकारचा खचा हा आह.े सकतीही 

कालािधी होऊ द्या. सन २०१२ असो िा सन २०१६ असो, आता ह े उत्तर सदले, 

त े छापील उत्तरामध्ये अपेसक्षत होते. सदसय म्हणनू आम्ही प्रश्न दोन ते अडीच 

मसहन्यांपिूी दतेो, त्याच े थातरुमातरू उत्तर येत असेल तर  ते योग्य नाही. माझा 

हाच आक्षपे सत्ताधारी पक्षात होतो तेव्हाही होता आसण सिरोधी पक्षात आहोत 

तेव्हाही आह.े हा प्रमखु प्रश्न तमुच्या सिभागाचा नसेल, ससंचन सिभाग, जलसंपदा 

सिभाग यांचा असेल तरी अशा प्रकारचे उत्तर आम्हाला असभप्रेत होत,े अपेसक्षत 

होते. त्या उत्तरातनू अनेक प्रश्न तयार झाले आहते. त्यामळेु मी सांसगतले होते की, 

हा प्रश्न िरकरणी छोटा सदसला तरी हा छोटा नाही. जलसंपदा सिभागाच्या माननीय 

मंत्रयांनी याबाबत पणूात: उत्तर दऊेन खलुासा करणे आिश्यक आह.े त्यामळेु माझी 

सिनंती आह ेकी, हा प्रश्न राखनू ठेिण्यात यािा. 

      श्री. पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, मी ससिसतर उत्तर सदलेले आह.े 

आजसमतीला तथेे ४०० हके्टरिर ससंचन होत आह.े 

      सभापती : आपण उत्तर सदले असेल, मात्र सन्माननीय सदसयांचे म्हणण े

असे आह ेकी, सदलेल्या छापील उत्तरामध्ये ह ेआले पासहजे होते. 

      श्री. पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, अकोट मतदारसंघाच्या 

आमदारांच्या अध्यक्षतखेाली बैठक झाली. रोसहत्रे चोरीला गेली, ती पनुि 

उभारण्यासाठी, ११९ कूपनसलका सरुू करण्यासाठी त्या बैठकीत सनणाय घेण्यात 

आला. रोसहत्र े बससिल्यानंतर २५२६ हके्टर क्षेत्रास ससंचनाचा लाभ समळणार 

आह.े 

      श्री. सनुील तटकरे : सभापती महोदय, मलूभतू मदु्ङा हाच आह.े सन्माननीय 

सदसय श्री. भाई जगताप यांनी प्रश्न सिचारला आह.े आता जलसंपदा सिभाग की 

कृषी सिभाग याशी हा प्रश्न सनगडीत आह ेहा सन्माननीय सदसयांचा भाग नाही. तो 

कामकाजाचा भाग आह.े आपण उप प्रश्नांना उत्तर दतेाना  नाही, नाही असे उत्तर 

सदले आह.े माननीय मंत्रयांनी तोंडी उत्तरात सिा मासहती सदली आह.े आक्षेप हाच 

आह ेकी, लेखी उत्तरात ही मासहती येण ेअसभप्रते आह.े संयकु्त जबाबदारी आह,े 

नाही तरी आपण ससिसतर मासहती सभागहृात सदली, ती मळू प्रश्नाला उत्तर दतेाना 

लेखी सिरूपात सदली असती तर त्या माध्यमातनू िेगळे प्रश्न उपससथत करता आले 

असते. मासहती सदली, त्या आधारे प्रश्न उपससथत करता आले असते. एिढाच मदु्ङा 

आह े की, आम्हाला उप प्रश्न सिचारण्याची संधी लाभािी म्हणनू हा प्रश्न राखनू 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) B-9 

MSK/AKN/MMP प्रथम श्री. बोडे 12:10 

  

 

ठेिािा. जलसंपदा सिभागाकडे सकंिा आपल्याकडे हा प्रश्न ठेिािा आसण लेखी 

उत्तर द्यािे. उप प्रश्न सिचारण्याचा आमचा िैधासनक असधकार आह,े तो आम्हाला 

समळू द्यािा, एिढीच त्यामध्य ेमाफक अपेक्षा आह.े 

      सभापती : आपल्या प्रश्नाला त्यांचा आक्षपे नाही. 

      श्री. पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, मी ससिसतर उत्तर सदलेले आह.े 

ससिसतर िसतसुसथती सभागहृासमोर आणली आह.े आम्हाला म्हणता आले असत े

की, आमच्या सिभागाचा प्रश्न नाही. प्रश्न सिचारला आह,े त्या पध्दतीने उत्तर सदले 

होते. तमु्ही मतं्रयांना या पध्दतीने सांसगतले, तमु्ही सदशाभलू करता, अमकू करता, 

असे म्हणाला म्हणनू मी उभा रासहलो. 

      श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, मी कधीच तस ेम्हणालो नाही. 

      सभापती : मला सनणायाला येऊ द्याि,े आपण िेळ घालि ू नय.े मी 

सनणायाप्रत आलांे आह.े सन्माननीय सदस ् यांचे असधकार अबासधत ठेिणे ह े

माझे कताव्य आह.े आपल्या ससिसतर उत्तराला कोणी आक्षपे घेत आह ेअसे नाही. 

मळू उत्तराला आक्षेप आह,े त्यामळेु  दादा आपण शासन म्हणनू ठरिािे की, उत्तर 

कोणी द्यायचे आह.े मी प्रश्न राखनू ठेित आह.े 

 ---- 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  तोंडी उत्तरे 

   

                                        

 राज्यातील निीन सजल्हे ि तालुके सनसमफतीबाबत  

     * 19595       श्री. अब्दुल्लाखान दुराफणी      ,श्री. सुसनल तटकरे,श्री. 

अमरससिंह पिंसडत    :  

(1) राजयातील निीन  सजल्ह े ि  तालकु्यांच्या सनसमातीबाबत सनकष सनसित करण्यासाठी 

सथापन करण्यात आलेल्या अप्पर मखु्य ससचि (महसलू) यांच्या अध्यक्षतेखालील 

ससमतीस सदनांक 31 मे, 2016 पयांत मदुतिाढ दणे्यात आली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, अखेरची मदुतिाढ संपषु्टात आलेली असल्याने या ससमतीन े आपला 

अहिाल शासनाकडे सादर केलेला आह ेकाय,  

(3) असल्यास, नासशक सजल्याचे सिभाजन करून मालेगांि सजल्हा सनसमातीबाबत तसेच, 

राजयातील अन्य सजल्ह े ि तालकु्यांच्या सनसमातीबाबत सनकष सनसित करण्याबाबत 

सिभागीय आयकु्त (कोकण) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत ससमतीन े सादर केलेल्या 

अहिालािर सिा सिभागीय आयकु्तांच ेअसभप्राय शासनास प्राप्त झाल ेआह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त असभप्राय-सशफारशींचे सिरुप काय आह े ि तालकुा सिभाजनाचे 

सनकष सनसित करून नसिन तालकुा सनसमातीबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली िा 

करण्यात येत आह,े  

(5) नसल्यास, सिलंबाची कारणे काय आहते ? 

        श्री. संजय राठोड, श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्याकररता : (१),(२),(३) ि (४) शासन 

सनणाय सदनांक २४.०६.२०१४ अन्िय ेसजल्हा सिभाजनाबाबत सनकष सनसित करण्याकरीता 

अप्पर मखु्य ससचि (महसलू) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीस 

सदनांक ०७ जलैु,२०१६ च्या शासन सनणायान्िये अहिाल सादर करण्याकरीता सद.३१ 

जलैु,२०१६ पयांत मदुतिाढ दणे्यात आली आह.े सदर ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 

शासनसतरािर मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेन े सनसित केल्या जाणाऱ्या सनकषानसुार नासशक 

सजल्याच े तसेच अन्य सजल्यांच े सिभाजन / पनुराचनेबाबत प्रकरणपरत्िे उसचत सनणाय 

घेण्याचे योसजल ेआह.े 

      तालकुा सिभाजनाचे सनकष सनसित करण्याबाबत सिभागीय आयकु्त, कोकण यांच्या 

अध्यक्षतेखाली गठीत ससमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला असनू सदर अहिालािर 

सिा सिभागीय आयकु्त यांचेकडून मागसिण्यात आलेले असभप्राय शासनास प्राप्त झाल े
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आहते. त्यानसुार तपासणी करुन तालकुा सिभाजनाच े सनकष सनसित करण्याकामी 

धोरणात्मक सनणाय घेण्याच्या दृष्टीने प्रसताि मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे 

संकसल्पत आह.े 

(5)  प्रश ् न उद््  ाित नाही. 

      श्री. अब्दलु्ला खान दरुााणी : सभापती महोदय, राजयात निीन सजल्ह,े तालकेु यांची 

सनसमाती करण्यासाठी शासनान े सजल्हा सनसमातीच्या संदभाात सनकष ठरसिण्यासाठी अपर 

मखु्य ससचिांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत केली आह.े ससमती मदुतिाढ घेऊन 

सधु्दा शासनास अहिाल सादर करीत नाही. निीन सकती सजल्ह े सनमााण होणार आहते, 

निीन सकती तालकेु सनमााण होणार आहते, त ् या संदभाात सनकष काय आहते, कोणकोणत्या 

सिभागांमध्ये कशाप्रकारे तालकेु होणार आहते याची ससिसतर मासहती माननीय मंत्रयांनी 

आम्हाला सभागहृात द्यािी. 

      श्री. संजय राठोड : सभापती महोदय, राजयात अससतत्िात असलेल्या सजल्यांचे 

सिभाजन, पनुराचना करण्यासंदभाात राजय सतरािर कोणते सनकष सिचारात घ्यािेत याचा 

अ्यास करण्यासाठी असतररक्त मखु्य ससचि, महसलू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती 

नेमली होती, प्रधान ससचि, सनयोजन, प्रधान ससचि, सित्त, प्रधान ससचि, ग्रामसिकास असे 

त्या ससमतीच ेसिरूप होते. सिभागीय आयकु्तांचा सधु्दा यामध्ये प्रामखु्याने समािेश होता. 

या ससमतीची सथापना सदनांक २४ जनू, २०१४ रोजी झाली. २ मसहन्यांचा कालािधी या 

ससमतीला सदला होता. परंत ु २४ जनूनंतर लगेच राजयात सनिडणकुा आल्या आसण 

िेगिेगळ्या कारणांमळेु या ससमतीच े सनकष ठरसिण्याचे कामकाज होऊ शकले नाही. 

त्यामळेु शासनान ेसदनांक ३१.०७.२०१६ पयांत या ससमतीला मदुतिाढ सदली आह.े राजयात 

कशा पध्दतीन े सजल्यांच्या सनसमातीचे सनकष असल े पासहजेत या संदभाातील अहिाल 

ससमती शासनाला दणेार आह.े 

      श्री. अमरनाथ राजरूकर : सभापती महोदय, हा सजल्हा सनसमातीचा प्रश्न आह.े माननीय 

मंत्रयांकडून आम्हाला मासहती पासहजे. सन २००९-१० मध्ये कॅसबनेटमध्ये नांदडेला 

सिभागीय आयकु्तालय होण्यासाठीचा सिषय मंजरू झाला होता. आता सन २०१६ आह.े 

आपले सरकार आल्यानंतर माननीय मखु्यमंत्रयांनी या संदभाात सिभागीय आयकु्तांची दांगट 

ससमती नेमली आह.े ससमतीचा अहिाल येऊन एक िषा झाल.े सनणाय झालेला 

नाही.  सनणाय कधी होणार आह ेयाबाबत थोडक्यात सांगािे. 

      श्री. संजय राठोड : सभापती महोदय, या संदभाात लिकरात लिकर सनणाय घेऊ. 
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      श्री. हमंेत टकले : सभापती महोदय, प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत आिश्यक असलेला 

हा सिषय आह.े आपण २ िषाांचा कालािधी देऊन सधु्दा या ससमतीला पनु्हा पनु्हा 

मदुतिाढ दऊेन सदनांक ३१ जलैु ही अखेरची तारीख सदलेली आह.े सदर बाबतीत जे काही 

सनकष ठरिायचे असतील ते ससमतीकडून आपल्याकडे येतील. मात्र यानंतर या संदभाातील 

शासनाच े िेळापत्रक काय असणार आह,े अहिाल आल्यानंतर मंसत्रमंडळासमोर कोणत्या 

मसहन्यात ठेिण्यात येईल, त्याप्रमाणे कायािाही करण्यासाठी सनसित कालािधी सकती 

लागेल ह ेमाननीय मंत्रयांनी सभागहृाला सांगािे. 

          : 

             या नंतर  श्री. रोझेकर 
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      श्री.संजय राठोड : सभापती महोदय, सदनांक ३१/०७/२९१६ पयांत या ससमतीला मदुतिाढ 

सदलेली आह.े  राजयातील सजल्यांचे सिभाजन आसण पुनराचना या संदभाातील अनेक मागण्या 

शासनाकडे आलेल्या आहते.  या बाबतचा अ्यास करुन ही ससमती शासनाला अहिाल दणेार आह.े 

      सभापती : अहिाल दणे्यासाठी या ससमतीला सनसित करुन दणे्यात आलेली कालमयाादा आसण 

त्यानंतर त्या संदभाातील प्रसताि मसंत्रमडंळासमोर येऊन होणारा सनणाय, ही कायािाही कधीपयांत पणूा 

होणार आह,े असा प्रश्न सन्माननीय सदसयांनी सिचारला आह.े 

      श्री.संजय राठोड : सभापती महोदय, या सिषयाचे सिरुप आसण सिलंबाची कारण ेआपण पासहली 

तर राजयामधनू जिळपास २८ निीन सजल्यांची सनसमाती करािी, अशा प्रकारच्या मागण्या आलेल्या 

आहते.  या सिा गोष्टींचा अ्यास ही ससमती करणार आह.े  ससमतीने सनकष ठरसिल्यानंतर तातडीन े

शासन या संदभाातील सनणाय घेणार आह.े 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, निीन सजल्ह ेआसण तालकेु सनसमातीसंदभाातील मासहती मंत्री 

महोदय सभागहृाला दते आहते.  सन १९९९ मध्ये सन्माननीय श्री.नारायण राण ेह ेमखु्यमतं्री असताना 

त्यानंी काही निीन सजल्ह ेआसण तालकेु सनमााण करण्याचा सनणाय घतेला होता.  निीन सजल्ह ेआसण 

तालकु्यांची सनसमाती करणे आिश्यक आह,े याबद्ङल दमुत नाही.  परंत,ु निीन सजल्यांची सकंिा 

तालकु्यांची सनसमाती केल्यानंतर त्या सठकाणी आिश्यक असणाऱ्या प्रशासकीय इमारती, रुग्णालये, 

पंचायत ससमती कायाालये आसण अन ् य पायाभतू ससुिधा सनमााण करण्याचे काम साचेबध्द पध्दतीन े

झालेले नाही, ही दखेील िसतसुसथती आह.े  जया सठकाणी पाठपरुािा झाला त्या सठकाणी पायाभतू 

ससुिधा सनमााण केल्या गले्या.  त्यामळेु नव्याने सनमााण करण्यात आलेले सजल्ह ेआसण तालकेु यांना 

त्यांच्या दजााप्रमाण ेआिश्यक असणाऱ्या पायाभतू ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याबाबतचा सनणाय शासन 

सिसहत कालािधीत घणेार आह ेका ? 

      श्री.संजय राठोड : सन्माननीय सदसय श्री.सनुील तटकरे यांनी सन्माननीय श्री.नारायण राण ेयांच्या 

मखु्यमतं्री पदाच्या काळात सनमााण झालेल्या निीन सजल्यांचा उल्लेख केला आह.े  सजल्हा 

सनसमातीसाठी तेथील लोकसंख्या सकती असली पासहज.े.... 

      सभापती : निीन सजल्यांची सकंिा तालकु्यांची सनसमाती करण्याबाबतचा प्रश्न या सभागहृात अनेक 

िळेा चचेला आल्याचे माझ्या समरणात आह.े  या सभागहृातील जयेष्ठ सन्माननीय सदसयांच्याही ते 

समरणात असेल.  मी या संदभाात आपल्याला िासशम या निीन सजल्याचे उदाहरण दऊे 

इसच्छतो.  निीन सजल्यांची सनसमाती झाल्यानंतर त्या सठकाणी सजल्हासधकारी कायाालय सकंिा अन ् य 

सोयी-ससुिधा उपलब्ध नव्हत्या आसण तोच खरा प्रश्न आह.े  त्यामळेु यापिूी नव्यान ेसनमााण झालेल्या 

आसण भसिष्ट्यात नव्याने सनमााण होणाऱ्या सजल्यांमध्ये सकंिा तालकु्यांमध्ये आिश्यक शासकीय 

सोयी-ससुिधा सनमााण करण्याबाबत शासन नेमके काय करणार आह े? 

      श्री.संजय राठोड : सभापती महोदय, मागील काळात िासशम आसण पालघर या तालकु्यांची 

सनसमाती झाली.  नव्याने सनमााण झालेल्या सजल्यात आिश्यक पायाभतू ससुिधा सनमााण करण्याच्या 

संदभाात मखु्यमतं्री महोदयांनी मागील काळात एक बैठक घतेली होती.  निीन सजल्यात असधकारी 

िगा आसण अन्य सिा सोयी-ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याच्या संदभाात शासन लिकरात लिकर सनणाय 

घईेल. 

      श्री.मासणकराि ठाकरे : सभापती महोदय, राजयात निीन सजल्ह े सकंिा तालकेु सनमााण 

करण्याबाबत शासनाचा दृष्टीकोन सपष्ट आह.े  सजल्याचा भौगोसलक ि लोकसंख्येचा आकार मोठा 
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असेल तर सिकास करण े अडचणीचे होते आसण त्या मानाने लहान सजल्ह े असतील तर सिकास 

जलदररतीन े होतांे.  हा दृष्टीकोन लक्षात घऊेन निीन सजल्यांची सनसमाती करण्याचा प्रयत्न झाला 

पासहज,े अशा प्रकारचे िातािरण संपणूा राजयात सनमााण झाल ेआह.े  परंत,ु निीन सजल्याची सनसमाती 

करीत असताना त्या सजल्यात समासिष्ट होण्यास काही भागाचा सिरोधही असतो.  पसुद सजल्याच्या 

सनसमातीसंदभाातील चचाा सरुु आह.े  या संदभाात सिाांचाच होकार आह,े सिरोध असण्याचे काही कारण 

नाही.  सदग्रज मतदारसंघ हा यितमाळच्या जिळ आह ेआसण असा भाग जर निीन सजल्यात घणे्याचा 

प्रयत्न झाला तर तेथील लोकांचा सिरोध होण्याचा संभि आह.े  त्यामळेु निीन सजल्याचे सनकष 

ठरसिण्यासाठी शासनाने ससमतीला काही मागादशाक सचूना सदलेल्या असतील.  अशा प्रकारचे सनकष 

ठरिीत असताना त्या भागातील जनतेच्या भािना दखेील लक्षात घतेल्या गेल्या पासहजते ि हा दखेील 

सनकषाचा एक भाग असला पासहज.े  अन्यथा, ससमतीन े सनकष ठरसिलेल े आहते, जनतेचे म्हणण े

ऐकून घणे्याची गरज नाही, अस ेहोता कामा नये.  त्यामळेु जनतेच्या भािना जाणनू घणे्याचा प्रयत्न 

होईल, याचाही समािशे सनकषात असला पासहज.े  तशा प्रकारच्या सचूना शासन ससमतीला दणेार 

आह ेका ? 

      श्री.संजय राठोड : सभापती महोदय, मी सरुुिातीलाच सांसगतले की, सनकष ठरसिण्यासाठी 

ससमतीची सनसमाती झालेली आह.े  सन्माननीय जयेष्ठ सदसय श्री.मासणकराि ठाकरे यानंी केलेल्या 

सचूनेचाही ससमती सिचार करील, अस ेमी सभागहृाला आश्वसत करतो. 

      श्री.सतेज उफा  बंटी डी.पाटील : सभापती महोदय,  मोठे सजल्ह े सकंिा तालकेु यांचे सिभाजन 

करुन निीन सजल्ह े आसण तालकु्यांची सनसमाती करण े िमप्राप्त आह.े  कारण, आज एका तालकु्यात 

२५० पेक्षा जासत गाि े आहते.  शासकीय योजना सकंिा सिकासात्मक कामांसाठी मतदारसंघ हा 

सनकष आह.े  आज एका तालकु्यात सिधानसभचेे चार-चार मतदारसंघ आहते.  त्यामळेु 

मतदारसंघसनहाय तालकु्यांच्या सनसमातीबाबतचा सनकष सनसित करण्यात येईल का ? 

      श्री.संजय राठोड : सभापती महोदय, हा सिषय आसथाक भाराशी सनगसडत आह ेि या सिा गोष्टींचा 

सिचार करुनच ससमती सनकष सनसित करणार आह.े  या ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन 

या संदभाातील सनणाय घईेल. ससमतीन े आपला अहिाल लिकरात लिकर सादर करािा, अशा 

प्रकारच्या सचूना ससमतीला देण्यात येतील. 

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, सन्माननीय श्री.नारायण राण े यांच्या मखु्यमंत्री पदाच्या 

कायाकाळात काही सजल्यांची ि तालकु्यांची सनसमाती झाली आह.े  गले्या १५ िषाात सनमााण झालेल्या 

सजल्यांमध्य ेआसण तालकु्यांमध्ये आिश्यक सोयी-ससुिधा सनमााण झाल्या आहते का, या ससुिधा का 

सनमााण केल्या गले्या नाहीत, या संदभाातील अ्यास दखेील ही ससमती करणार आह ेका ?  तसेच, 

यापिूी सनमााण झालेल्या सजल्यांमध्ये सकंिा तालकु्यांमध्ये सोयी-ससुिधा सनमााण करण्यास प्राधान्य 

दऊेन भसिष्ट्यात नव्याने सनमााण कराियाच्या सजल्यांबाबत आसण तालकु्यांबाबत ससमती अ्यास 

करणार आह ेका ? 

      सभापती : अशा प्रकारचे प्रश्न त्याही काळात तयार झाल े होते आसण त्या अनषुगंाने सनकषही 

ठरसिल ेगले ेहोते.  सजल्हा सकंिा तालकु्यांचे सनकष ठरसिताना मतदारसंघसनहाय तालकु्यांची सनसमाती 

करािी, अशा प्रकारचा सिषय सन्माननीय सदसय श्री.सतजे पाटील यांनी मांडला आह.े  ससमतीने 

सनकष ठरसिल्यानंतर संपणूा राजयातील सन्माननीय सदसयांची सजल्हािार बैठक घऊेन त्यांचे या 

संदभाातील काय म्हणण ेआह,े ह ेऐकून शासनाने पढुील सनणाय घ्यािा. 

 -------------- 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

                                   

 राहूरी (सज.अहमदनगर) येथील महात्मा रु्ले कृषी सिद्यापीठात सशक्षण घेत 

असलेल्या सिद्यार्थयाांचे शैक्षसणक शुल्क मार् करण्याबाबत  

     * 21898       श्रीमती सिद्या चव्हाण      ,श्री. सकरण पािसकर    : (1) राहूरी 

(सज.अहमदनगर) येथील महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठात सशक्षण घेत असलेल्या 

सिद्यार्थयाांनी दषु्ट्काळाच्या पाश्वाभमूीिर  पदिीचे सशक्षण घेणाऱ्या सिद्यार्थयाांच े संपणूा 

शैक्षसणक शलु्क माफ करािे तसेच अन्य मागण्यांबाबत राहुरी येथील कृषी सिद्यापीठासमोर 

सदनांक 5 मे, 2016 रोजी िा त्यासमुारास आंदोलन केले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, आंदोलनकत्याांच्या मागण्या कोणकोणत्या आहते, सदर मागण्यांपैकी 

कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहते ि उिाररत मागण्यांबाबत शासनाने 

कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े  

(3) नसल्यास, सिलंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री. पांडुरंग फंुडकर : (1) श्री.यिुराज पिार, तालकुा अध्यक्ष राष्ट्रिादी सिद्याथी 

कॉग्रेस (राहुरी ता.) यांनी महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठ प्रशासनास सद.29/04/2016 च्या 

पत्रान्िय े राष्ट्रिादी कॉग्रेसच्या ितीन े सद.3/05/2016 रोजी मोचााचे आयोजन करत 

असल्याचे सनिेदन सदले होते. त्यानसुार सद.3/05/2016 रोजी महात्मा फुले कृषी 

सिद्यापीठासमोर आंदोलन केल ेहोते. 

(2) आंदोलनकत्याांच्या मागण्या पढुीलप्रमाणे आहते. 

      कृषी पदिीकेसाठी असलेला लेखी ि प्रॅक्टीकल अ्यासिमासाठी असलेला सितंत्र 

उत्तीणा सनयम रद्ङ करणे, कृषी महासिद्यालयाच्या इ.बी.सी. सकॉलरसशप सिद्यार्थयाांना अदा 

करािी, दषु्ट्काळग्रसत भागातील सिद्याथाांचे शैक्षसणक ि िसतीगहृ शलु्क माफ करािे या 

मागण्या आहते. 

मागण्यांिर करण्यात आलेली कायािाही / िसतसुसथती- 

     महाराष्ट्र कृसष सशक्षण ि संशोधन पररषदचे्या 90 व्या बैठकीत महात्मा फुले कृषी 

सिद्यापीठ, राहुरी अंतगात सनम्नसतर कृषी सशक्षणांतगातच्या कृषी सशक्षण अ्यासिम 

सनयमािलीस मान्यता दणे्यात आलेली आह.े सदरच्या सनयमािलीनसुार 35 टक्के गणुांसह 

सितंत्र उत्तीणा होण्याची अट लाग ूआह.े त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. 
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     सन 2015- 2016 या आसथाक िषाात महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठाला आसथाकदृष्टया 

मागास सिद्यार्थयाांना शैक्षसणक शलु्काच्या 50 टक्के प्रसतपतूीसाठी रु. 17,79,75,217/- 

सितरीत करण्यात आली आह.े सन 2016-17 या आसथाक िषाात रु. 9.60 कोटी इतकी 

तरतदू उपलब्ध असनू त्यापैकी रु 7.68 कोटी सितरीत करण्यात आल ेआहते.  

      50 टक्के पेक्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािातील सिद्यार्थयाांचे परीक्षाशलु्क माफ 

करण्याचा सनणाय राजय शासनाने घेतलेला आह.े 

(3) प्रश ् न उद््  ाित नाही. 

      श्रीमती सिद्या चव्हाण : सभापती महोदय, महाराष्ट्रात गेल्या तीन-चार िषाात सततचा 

दषु्ट्काळ आह े आसण त्या पाश्वाभमूीिर महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठात सशक्षण घेत 

असलेल्या सिद्यार्थयाांचे संपणूा शैक्षसणक शलु्क माफ करण्यासंदभाातील हा प्रश्न आह.े  या 

प्रश्नाला सदलेल्या लेखी उत्तरात अस े नमदू केल े आह े की, ‚श्री.यिुराज पिार, तालकुा 

अध्यक्ष, राष्ट्रिादी सिद्याथी कााँग्रेस (राहुरी तालकुा) यांनी महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठ 

प्रशासनास सदनांक २९/०४/२०१६ च्या पत्रान्िय े राष्ट्रिादी कााँग्रेसच्या ितीन े सदनांक 

३/०५/२०१६ रोजी मोचााच ेआयोजन करत असल्याचे सनिेदन सदल ेहोते.‛   

       सभापती : सन्माननीय सदसयांनी कृपया प्रश्न सिचारािा. 

      श्रीमती सिद्या चव्हाण : सभापती महोदय, उत्तरामध्य े असे सदल े आह े की, ‚रुपय े

१७,७९,७५,२१७/- एिढी रक्कम सितररत करण्यात आली आह े ि सन २०१६-१७ या 

आसथाक िषाात रुपये ९.६० कोटी इतकी तरतदू उपलब्ध असनू त्यापैकी रुपय े७.६८ कोटी 

रुपय े सितरसत करण्यात आल ेआहते.‛  म्हणजे सहज शक्य असताना सधु्दा सिद्यार्थयाांची 

मागणी सरकारने पणूा केलेली नाही.  ह े लोक अनेक िष े हलाखीच्या पररससथतीमध्ये 

आहते.  परंतु, सनधी असताना सधु्दा त्यांना सदलासा दणे्यात आलेला नाही.  ५० 

टक्क्यांपेक्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािातील सिद्यार्थयाांचे परीक्षा शलु्क माफ करण्याचा 

सनणाय शासनान ेघेतला असताना त्या सनणायाची अंमलबजािणी का करण्यात आली नाही 

? 

             या नंतर  श्री. बोरल े
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              श्री.सदाशीि खोत : सभापती महोदय, सन २०११-१२ पासनू ते सन 

२०१४ पयांतची १३,२२,५५,८१०/- रुपय ेही रक्कम अदा करण्यात आलेली आह ेआसण 

माचा, २०१६ अखेर ५,२८,५५,५९३/- रुपय ेअनदुान प्रलंसबत आह.े सन २०१३-१४ चे ६ 

कोटी ४७ लाख रुपये ह े पिूीचे अनदुान प्रलंसबत होते. जे रासहलेले अनदुान आह े ते 

लिकरात लिकर दणे्यात येईल. 

        श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, दषु्ट्काळी भागातील सिद्यार्थयाांचे शैक्षसणक 

शलु्क माफ करण्याबाबतचा हा प्रश्न आह.े राष्ट्रिादी कााँग्रेसच्या सिद्याथी आघाडीन ेसंपणूा 

दषु्ट्काळी भागातील सिद्यार्थयाांचे शैक्षसणक शलु्क पणूापणे माफ व्हािे यासाठी अनेक 

आंदोलने केलेली आहते. आम्ही सित: मखु्यमंत्री महोदयांना सनिेदन सदल ेकी, दषु्ट्काळी 

भागातील सिद्यार्थयाांचे संपणूा शलु्क माफ व्हाियास पासहजे. शासनाने याबाबत आज पयांत 

कोणतीही कायािाही केलेली आह े ? दसुरे म्हणजे, दुष््ट्काळाच्या पाश्वाभसूमिर राजयातील 

दषु्ट्काळग्रसत भागातील सिद्यार्थयाांचे शैक्षसणक शलु्क शासन खरच माफ करणार आह ेकाय 

? आज पयांत फक्त घोषणा केल्या जातात. एकदा दषु्ट्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रचसलत 

सनयमानसुार फक्त परीक्षा फी माफ केली जाते. परंत,ु शैक्षसणक शलु्क सदल े जात नाही. 

आपण आता सन १९७२ च्या दषु्ट्काळापेक्षा भयंकर दषु्ट्काळ बसघतला आह.े दषु्ट्काळी 

भागातील शेतकऱ्यांच्या मलुांच्या संपणूा शैक्षसणक शलु्क माफीबाबत शासन सनणाय घेणार 

आह ेकाय आसण सनणाय घेतल्यास तो सकती सदिसात घेणार आह े? 

        श्री.सदाशीि खोत : ५० टक्क्यापेक्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािातील 

सिद्यार्थयाांच े परीक्षा शलु्क माफ करण्याचा सनणाय राजय शासनान े घेतलेला आह.े परंतु, 

राष्ट्रिादी कााँग्रेस आसण कााँग्रेस पक्षान ेन सदलेले १३ कोटी रुपये सदु्चा आमच्या सरकारने 

सदलेले आहते. 

 (सिरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदसय आपल्या जागेिर उभे राहून एकाच िेळी 

बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, आज माननीय श्री.सदाशीि खोत ह े राजयमंत्री 

म्हणनू उत्तर दते आहते याची त्यांना जाणीि होत आह.े आम्ही कोणता प्रश्न सिचारलेला 

आह े ? ५० टक्क्यापेक्षा कमी आण् ं ोिारी म्हटल्यानंतर तो दषु्ट्काळी भाग होतो. आपण 

राजयातील २४ ते २८ हजार गािे दषु्ट्काळी म्हणनू जाहीर केलेली आहते. आपण दषु्ट्काळी 

भागातील शेतकऱ्यांच्या मलुांची शैक्षसणक फी, शैक्षसणक शलु्क माफ करणार आहात काय, 

असा आम्ही प्रश्न सिचारलेला आह.े परंतु, राजयमंत्री महोदय या प्रश्नाचे उत्तर ऐण्याऐिजी 

सभागहृाची सदशाभलू करीत आहते, ह े बरोबर नाही. आम्ही सदसय म्हणनू दषु्ट्काळी 

भागातील सामान्य शेतकऱ्यांच े प्रश्न सिचारणार अस ू तर त्या प्रश्नाच े उत्तर दणे्याऐिजी 

सभागहृाची सदशाभलू करणे योग्य नाही. आमचा सपेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, दषु्ट्काळी 

भागातील शेतकऱ्यांच्या मलुांची संपणूा िषाभराची शैक्षसणक फी तुम्ही माफ करणार आहात 
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काय आसण केल्यास ती सकती सदिसात करणार आहात ? 

      श्री.पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, या सठकाणी..... 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी मंत्री महोदयांना 

प्रश्न सिचारल्यानंतर मंत्री महोदयांनी उत्तर सदल.े परंत,ु मी सांग ू इसच्छतो की, जयािेळी 

दषु्ट्काळी पररससथतीिर सभागहृात चचाा झाली त्यािेळी मखु्यमंत्री महोदयांनी मागील 

असधिेशनात दषु्ट्काळािर झालेल्या खचााची आकडेिारी सांसगतलेली आह.े माननीय 

श्री.फंुडकर साहबे, आपणही ती आकडेिारी ऐकलेली आह ेकी, आम्ही सिद्यार्थयाांच ेएिढे 

शलु्क भरल े आह.े दषु्ट्काळी भागात आसण दषु्ट्काळािर केलेला जो खचा दाखसिण्यात 

आलेला आह े त्यामध्ये परीक्षा शलु्क आसण शैक्षसणक फी माफीच्या आकडेिारीची नोंद 

आह.े ती आकडेिारी सभागहृाच्या पटलािर आह.े मग तमु्ही असे कस ेउत्तर दते आहात ?  

      श्री.पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, शासनान ेदषु्ट्काळात सापडलेल्या सिद्यार्थयाांचे 

शैक्षसणक शलु्क शासन सनणाय सनगासमत करुन माफ केलेले आह.े सन २०१६-१७ या 

आसथाक िषाात शैक्षसणक शलु्काच्या ५० टक्के प्रसतपतूीसाठी ९.६० कोटी रुपयांची तरतदू 

उपलब्ध आह.े त्यापैकी, सदनांक ३०.०५.२०१६ च्या आदशेान्िये ८० टक्याच्या 

मयाादपे्रमाणे त्यापैकी ७.६८ कोटी रुपय ेसितरीत करण्यात आल ेआहते.  

      श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, माझ्या प्रश्नाचे उत्तर आलेले नाही. मी सपेसससफक 

प्रश्न सिचारला होता की, दषु्ट्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या मलुांची संपणूा शैक्षसणक फी 

शासन माफ करणार आह े काय ? ५० टक्के फी नाही. ५० टक्क्याच्या आत आणेिारी 

आली आसण ते गाि दषु्ट्काळग्रसत म्हणनू जाहीर झाल्यानंतर प्रचसलत सनयमानसुार तमु्ही जे 

माफ करणार आहात त्याचा लाभ त्यांना समळणारच आह े? माझा सपेसससफक प्रश्न असा 

आह ेकी, आपण जी २८ हजार गािे दषु्ट्काळी म्हणनू जाहीर केलेली आहते त्या गािातील 

शेतकऱ्यांच्या मलुांची संपणूा शैक्षसणक फी शासन माफ करणार आह ेकाय ? 

      श्री.पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय,  महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठाच्या संदभाात 

लेखी प्रश्न सिचारण्यात आलेला आह.े माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी संपणूा राजयातील प्रश्न 

उपससथत केलेला आह.े हा सपेसससफक प्रश्न असल्यामळेु आम्ही सपेसससफक उत्तर सदलेल े

आह.े आम्ही ही असधक मासहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याचा प्रयत्न करु. 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, माननीय जयेष्ठ नेते या सठकाणी उत्तर दते आहते. 

ते जयेष्ठ नाहीत. कारण, ते उसशरा मंत्री झालेले आहते. आपण सांसगतले की, माननीय 

सिरोधी पक्ष नेत्यांनी जो प्रश्न सिचारला तो संपणूा राजयातील प्रश्न आह े आसण लेखी 

प्रश्नामध्य े फक्त महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठाच्या संदभाात प्रश्न सिचारण्यात आलेला 

आह.े  माननीय श्री.सदाभाऊ खोत ह े स ् िासभमानी संघटनेचे नेते आहते. परंतु, आता ते 

भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री आहते. त्यामळेु आता त्यांच्या उत्तरात थोडा फरक आलेला 

आह.े त्यामळेु शेतकऱ्यांच्या भसुमकेपासनू ते थोडे दरुािले गेले आहते. ते आता भारतीय 

जनता पक्षाच ेसदसय आहते. तारांसकत प्रश्नाला सदलेल्या लेखी उत्तरात असे नमदू केल ेआह े
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की, ‚सन २०१५-१६ या आसथाक िषाात महात्मा फुले कृषी सिद्यापीठाला आसथाकदृष््टया 

मागास सिद्यार्थयाांना शैक्षसणक शलु्काच्या ५० टक्के प्रसतपतूीसाठी रु.१७,७९,७५,२१७/- 

सितरीत करण्यात आली आह.े सन २०१६-१७ या आसथाक िषाात रु.९.६० कोटी इतकी 

तरतदू उपलब्ध असनू त्यापैकी रु.७.६८ कोटी सितरीत करण्यात आल ेआहते.‛  म्हणजे 

सरुुिातीला १७ कोटी रुपये सितरीत केल.े त्यानंतर उपलब्ध तरतदू ९ कोटी रुपये आह े

आसण त्यापैकी ७ कोटी रुपय े सितरीत झालेले आहते. लेखी उत्तरात पढेु असे नमदू केल े

आह ेकी, ‚५० टक्के पेक्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािातील सिद्यार्थयाांचे परीक्षा शलु्क 

माफ करण्याचा सनणाय राजय शासनान े घेतलेला आह.े‛ माझा प्रश्न असा आह े की, या 

सिद्यापीठात ५० टक्क्यापेक्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािातील सिद्यार्थयाांची संख्या 

सकती आह,े त्याची रक्कम सकती आह ेआसण त्या रकमेची सकती सदिसात प्रसतपतूी होणार 

आह े? 

      श्री.पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, याबाबतची मासहती सध्या माझ्याकडे उपलब्ध 

नाही. ती मासहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात येईल. 

       (सिरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदसय आपापल्या जागेिर उभे राहून एकाच िेळी 

बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       सभापती : सन्माननीय सदसयांनी कृपया माझे म्हणणे ऐकून घ्यािे. मंत्री महोदय ७ 

.६८ कोटी रुपय ेकेव्हा सितरीत करण्यात येणार आहते, एिढाच सिषय आह.े आपण त्याच े

उत्तर द्यािे. (...अडथळा....) ९ कोटी रुपय ेरासहलेले आह.े 

      श्री.पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, मी सरुुिातीलाच सांसगतले की, ७.६८ कोटी 

रुपय ेसितरीत करण्यात आल ेआहते.  

      सभापती : १७ कोटी रुपय ेआहते. 

      श्री.पांडुरंग फंुडकर : सभापती महोदय, १७ कोटी रुपय ेसन २०१०-११ ि २०११-१२ 

या िषाातील आहते. (...अडथळा...) सन्माननीय सदसयांनी कृपया माझे उत्तर ऐकून घ्यािे. 

सन २०१५-१६ चे एकूण ५,२८,५५,५९३/- रुपय ेआहते. 

       

              या नंतर  श्री. खच े
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                                        श्री.पांडुरंग फंुडकर..... 

 सभापती महोदय, हा सनधी प्रलंसबत आह,े यासंदभाातील मासहती गोळा करुन तो सनधी तातडीन े

सिद्याथाांना दणे्यात येईल. 

       सभापती : मंत्री महोदयांचा थोडा आकड्यांचा गोंधळ झालेला, त्यामळेु हा प्रश्न मी 

राखनू ठेित असनू यासंदभाातील मासहती घेऊन ती पटलािर ठेिण्यात यािी. 

 --------- 
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    राज्यात शेतकऱयािंना पुरसिण्यात येणाऱया सौर कृषीपिंप खरेदीत गैरव्यिहार 

झाल्याबाबत  

     * 19577       प्रा. जोगेन्द्र किाडे     : (1) शासनान ेगजुरात, आंध्रप्रदशेच्या 

तलुनेत प्रत्येकी एक ते दीड   लाख रुपये असधक दऊेन महागड्या दरान े सौरपंप खरेदी 

केल्याचे माह ेमे, २०१६   मध्ये िा त्यादरम्यान सनदशानास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून 

आल,े 

(3)   असल्यास, महागड्या दरान े शेकडो सौरपंप खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात   

गैरव्यिहार झाला असल्यान े हा खरेदी व्यिहार रद्ङ करुन नव्यान े सनसिदा काढून   अन्य 

कंपनीला काम दणे्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत   आह,े  

(4) नसल्यास, सिलंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री. चदं्रशेखर बािनकुळे, यांच्याकररता श्री.मदन येरािार: (१) होय, ह ेअंशत: 

खरे आह.े   महाराष्ट्रामध्ये पारदशाक सनसिदा प्रसियेव्दारे कमीत कमी दर लािणाऱ्या   

परुिठादाराकडून सौर कृषीपंप खरेदी केलेले आहते. 

(२) गजुरात ि महाराष्ट्र   राजयातील सौर कृषीपंप योजनेचा  अ्यास करुन अहिाल सादर 

करण्याच्या सचूना   महासितरण कंपनीस दणे्यात आल्या होत्या.  सदर अहिालातील 

सनष्ट्कषाानसुार   महाराष्ट्रात महासितरण कंपनीने काढलेल्या सौर कृषी पंपाच्या सनसिदमेध्ये,   

काटेकोर गणुिता ि कायाक्षमता तपासणी, दयेकाच्या रक्कमेसंदभीय अटी   म्हणजेच सौर 

कृषीपंप आसथासपत झाल्यानंतर ६०% रक्कम दणेे, १०% ररटेन्शन   रक्कम ठेिणे, उिाररत 

३०% रक्कम समान हप्त्यांमध्ये ५ िषाात दणेे, ररमोट   मॉसनटरींग यंत्रणा आसण सौर पॅनल 

िॉरंटीसाठी घेण्यात येणारी परफॉमान्स बाँक   गॅरेंटी ५ िषाासाठी कंत्राट रकमेच्या ५% रक्कम 

ि पढुील ५ िषाांसाठी २%   रक्कमेची बाँक गाँरंटी असणे या गोष्टींचा प्रामखु्याने अंतभााि 

असल्यान ेसौर   कृषीपंपाची गणुित्ता, कायाक्षमता ि कायााचा कालािधी यामध्य ेिाढीची   

शाश्वती सदसनू येते. गजुरात राजयात सौर कृषी पंप कायाासन्ित होताच 100%   रक्कम 

समळण्याची तरतदू आह.े  त्यामळेु महाराष्ट्रातील सौर कृषीपंपांच्या   सनसिदा दरांमध्ये 

व्याजदराचा समािेश असल्यान े सौर कृषीपंपांचे दर गजुरात   राजयाच्या तुलनेत जासत 

आहते. 

(३) ह े खरे नाही. महासितरण कंपनीने   संपणूा सनसिदा प्रसिया पारदशाकपणे पणूा केली 

असनू त्यामध्ये कोणताही   गैरव्यिहार झालेला नाही.  सबब, अन्य कंपनीला काम 
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दणे्यासिषयी कायािाही   करण्याचा प्रश ् न उद््  ाित नाही. 

(४) प्रश ् न उद््  ाित नाही. 

      श्री.जोगेंद्र किाडे : सभापती महोदय, सौरऊजाा पंप खरेदी संदभाातील हा प्रश्न आह,े 

राजयातील दषु्ट्काळग्रसत भागातील शेतकऱ्यांसाठी ५३० कोटी रुपये खचा करुन १० हजार 

कृषी पंप खरेदी करण्याची सनसिदा प्रसिया करण्यात आली आह.े ही सनसिदा प्रसिया 

करताना अनेक असनयसमतता ि गैरव्यिहार झाल्याची तिार आह.े गजुरात राजयात तीन 

हॉसापॉिर ि पाच हॉसापॉिर कृषी पंपाची खरेदी करण्यात आली. त्यापेक्षा एक लाख रुपय े

असधक देऊन महाराष्ट्रात कृषी पंपाची खरेदी करण्यात येत आह.े असा आरोप आह,े 

आंध्रप्रदशे राजयाच्या तलुनेत दखेील ह ेदर जासत आहते. या खरेदीचे समथान ऊजाा मंत्रयांनी 

माननीय सभापती ि माननीय अध्यक्ष यांच्या  उपससथतीत केले आहते तसेच दोन्ही 

सभागहृाच ेमाननीय सिरोधी पक्ष नेत्यांच्या उपससथतीत या िाढीचे समथान केले आह.े या 

सौरपंप खरेदीमध्ये झालेली असनयसमतता, गैरव्यिहार ि भ्रष्टाचाराची चौकशी शासन 

करणार आह ेकाय ?   

       श्री.मदन येरािार : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय प्रा.जोगेंद्र किाडे यांनी हा 

प्रश्न उपससथत केला आह,े ही गोष्ट खरी आह,े अशंत: ह ेआम्ही मान्य केल ेआह,े  गजुरात 

आसण महाराष्ट्र राजयातील खरेदीत तफाित आह,े सिदभाातील असत संिेदनशील अशा 

पाच सजल्यात ८ ते १० हजार सौरपंप लािण्यात येत आहते.  हा सिषय मागील काळात 

उपससथत झाला होता. तेव्हा गजुरात ि महाराष्ट्र राजयातील सौर ऊजाा पंप खरेदीच्या 

संदभाातील अ्यास करुन अहिाल सादर  करण्याच्या सचूना महासितरण कंपनीला 

दणे्यात आल्या होत्या. मी मघाशी सांसगतल्याप्रमाणे सिदभाातील पाच सजल्यात ८ हजार 

कृषीपंप बससिण्यात येत आह.े खऱ्या अथाान ेसिदभाातील  यितमाळ, अकोला, बलुढाणा, 

िधाा ि िासशम येथील शेतकऱ्याला क्लॉसलटी प्रॉडक्ट समळाि.े गजुरात ि महाराष्ट्र 

राजयातील खरेदीच्या संदभाात ससमतीने अहिाल सादर केला त्यािेळी त्यात अनेक गोष्टींचा 

अंतभााि करण्यात आलेला आह.े  गजुरात ि महाराष्ट्र राजयात सौरपंप खरेदी करीत 

असताना गजुरात राजयात १०० टक्के पेमेंट दणे्यात येते. सौरपंप खरेदी केल्यािर ५० टक्के 

ि कायाासन्ित केल्यानंतर ५० टक्के पेमेंट करण्यात येते. अशा पध्दतीची सससटीम आह.े 

महाराष्ट्र राजयातील सौरपंपाच्या टेंडरमध्ये अनेक गोष्टींचा अंतभााि करण्यात आला आह.े 

त्यामळेु अनेक दगुाम भागात ह े पंप बससिण्यात येत आह.े त्या सठकाणी जीएसएम यंत्रणा 

कायाासन्ित करण्यात येत आह.े तीन मसहन्यातनू पैस ेदतेांना तो पंप चाल ूआह ेसकंिा नाही ह े

पासहल े जाणार आह,े त्यासाठी त्या कंपनीला मॅनपॉिर लागणार आह,े आत्महत्याग्रसत 

सजल्यांत आठ हजार सौर पंप बससिण्यात येणार आहते. त्या शेतकऱ्यांना क्िॉसलटी प्रॉडक्ट 

समळाि ेया मागील प्रामासणक उद्ङशे आह.े यामध्ये सौरपॅनल िॉरंटी १० िषाापयांतची घेतली 

आह.े त्यातील दोन टक्के रक्कम ही राखनू ठेिण्यात येणार आह.े लाभार्थयाांनी तिार केली 
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तर ४८ तासात तिारीचे सनिारण झाल ेपासहजे. तिार सनिारण झाल ेनाही तर ५०० रुपय े

प्रसतसदन ि त्यानंतर १००० रुपय े प्रसतसदन असा दडं आकारण्यात येत आह.े ५०० 

सौरपंपामागे एक सव्हीस सेंटर, त्याला कॉल सेंटर अटॅच अशा या सिा बाबींचा अंतभााि 

करण्यात आला आह.े ह ेसिा करीत असताना असा उद्ङशे आह ेकी, त्या भागात ह ेसौरपंप 

लािल े गेले पासहजेत ि तेथील १०० टक्के शेतकऱ्यांना न्याय समळाला पासहजे. या सिा 

योजना करताना लागणाऱ्या मॅनपॉिरचा सिचार करािा लागणार आह.े दसुरी बाब अशी 

आह ेकी, महाराष्ट्रात आपण  ६० टक्के पैस ेदते आहोत, तर गजुरात राजयात १०० टक्के 

पैस ेसदल ेजात आहते. 

      सभापती : गजुरात आसण महाराष्ट्रातील सौरपंप खरेदीत फरक आह.े एिढेच 

आपणाला सांगाियाचे आह.े 

      श्री.मदन येरािार : नेट प्रेझेंट व्हलॅ्यचूे कॅल्क्यलेुशन करीत असताना हा फरक अंशत: 

आह ेअसे मला म्हणाियाचे आह.े 

      श्री.सतेज ऊफा  बंटी डी.पाटील : सभापती महोदय, असा प्रश्न सिचारण्यात आला आह े

की, दीड लाख रुपय े भािाने सौरऊजाा पंप खरेदी केलेला आह े काय ?  तर याबाबत 

अंशत: खरे आह ेअसे मंत्री महोदयांनी सांसगतले आह.े यामध्ये माझा सपेसससफक प्रश्न असा 

आह े की, महाराष्ट्रात सौरऊजाा पंप सकती रुपयांना घेतला आह े ि गजुरात राजयातील 

सौरऊजाा पंप सकती रुपयांचा आह.े कें द्र शासनाची सोलर सबससडी यामध्ये अंतभूात आह े

काय  या प्रश्नांची उत्तरे मंत्री महोदय दतेील काय ? 

      श्री.मदत येरािार : सभापती महोदय, गजुरात मधील तीन अश्वशक्तीचा पंप 

२,६७,०००/- रुपयांचा असनू महाराष्ट्रातील सौरपंप रुपय े३,२४,०००/- आह.े यामधील 

तफािर ५७ हजार रुपयांची आह.े पाच अश्वशक्तीचा पंप गजुरात राजयात ३,७९,२००/- 

रुपयांचा असनू महाराष्ट्रातील सौरपंप ५,०१,२००/- रुपयांचा आह.े यामध्ये १,२२,०००/- 

रुपयांचा फरक आह.े मी मघाशी असा उल्लेख केला की नेट प्रेझेंट व्हलॅ्यचूा सिचार करता 

ही तफाित अशंत: आह.े 

-------- 
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 भोसरी (ता.सज.पुणे) येथील महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास महामिंडळाच्या 

िसाहतीतील गट/सव्हे निं.५२ अथिा तत्सम भूमापन क्रमािंकाचे भूखिंड बेकायदेशीर 

खरेदी केल्याबाबत  

     * 20601       श्री. सिंजय दत्त      ,श्री. शरद रणसपसे,श्री. रामहरी 

रुपनिर,श्रीमती हुस्नबानू खसलरे्, श्री.सुसनल तटकरे, श्री.हेमिंत टकले, श्री.असनल 

भोसले, श्री.अमरससिंह पिंसडत, श्री.जयििंतराि जाधि, सि.प.स. सन्द्माननीय 

उद्योगमिंत्राीी पुढील गोसटिंचा खुलासा करतील काय :- 

 (१) महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास महामंडळाच्या भोसरी (ता.सज.पणुे) येथील   औद्योसगक 

िसाहतीतील गट/सव्ह े नं.52 अथिा तत्सम भमुापन िमांकाचे भखंूड   श्रीमती मंदासकनी 

एकनाथराि खडसे ि श्री.सगरीष चौधरी या इसमांनी   अनसधकृतररत्या खरेदी केल्याची बाब 

माह ेएसप्रल ि मे, 2016 मध्ये िा त्यादरम्यान सनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर बेकायदशेीर खरेदी   व्यिहाराची नोंद सनबंधक कायाालयातील 

असधकाऱ्यांनी बेकायदशेीरररत्या   नोंदिनू घेतली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी या   कायाालयातील असधकाऱ्यांना सनलंसबत करुन या संपणूा 

प्रकरणाची सीआयडी माफा त् ं ा चौकशी   करण्याची मागणी लोकप्रसतसनधींनी केली आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून 

आल े ि तद्छसुार गैरव्यिहार करणाऱ्यासिरूध्द कारिाई करण्याबाबत शासनाने केाणती 

कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े  

(५) नसल्यास, सिलंबाची कारणे काय आहते ? 

       श्री. सभुाष दसेाई : (१) होय, सनदशानास आल ेआह ेह ेखरे आह.े 

(२), (३), (४) ि (५) महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास महामंडळाच्या भोसरी, ता.सज.पणुे 

येथील जमीन खरेदी गैरव्यिहारातील न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी शासनान ेमा. उच्च 

न्यायालयातील सनितृ्त न्यायमतूी डी.एस.झोटींग यांची सदनांक २३ जनू, २०१६ च्या 

आदशेान्िये सनयकु्ती केलेली आह.े 

      श्री.संजय दत्त : सभापती महोदय, या सिषयािार सरकारमध्ये गोंधळ उडाल्याचे सचत्र 
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जनतेसमोर आल ेहोते. एका बाजलूा माजी महसलू मंत्री अशी भसूमका घेत होते की, जो 

काही व्यिहार झालेला आह े तो कायदशेीर ि पारदशाक आह.े दसुऱ्या बाजलूा संबंसधत 

खात्याच े उद्योग मंत्री माननीय श्री.सभुाष दसेाई यांनी त्यािेळी कलेल े सटेटमेंट मी िाचनू 

दाखसितो. त्यािेळी त्यांनी असे म्हटल ेहोते की, ‚ही जमीन एमआयडीसीची असनू त्यािर 

४० िषाापिूी प्लॉट पाडून कंपन्यांना दणे्यात आल ेआहते ि त्या कंपन्या सरुु आहते, त्या 

जसमनीच ेभसंूपादन पणूा झाल ेहोते ि भरपाई दणे्याबाबत मळू मालकाचे म्हणणे कायद्याने 

फेटाळून लािले आह.े‛ अशा पररससथतीत माझा सपेससफक प्रश्न आह े की, याबाबत ती 

जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची आह ेकी अन्य आणखी कोणाच्या मालकाची आह,े 

ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असताना अशा प्रकारचा व्यिहार होऊ शकतो 

काय ? जर असा व्यिहार होऊ शकत नसेल  आसण तो व्यिहार बेकायदेशीर असेल तर 

संबंसधतांिर कोणता गनु्हा दाखल करण्यात आला ि काय कारिाई करण्यात आली ? 

      श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, महाराष्ट्र शासनान ेया सिा प्रश्नांचा सिचार करुन 

सदनांक २३ जनू, २०१६ रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा सनणाय घेतला, त्याप्रमाणे 

उच्च न्यायालयाचे सनितृ्त न्यायमतुी श्री.डी.एस.झोटींग यांची सनयकु्ती करण्यात आली आह.े 

या ससमतीला तीन मसहन्यांची मदुत सदली आह.े ही मदुत सप्टेंबरमध्ये संपणार आह,े 

त्यानंतर यासंदभाातील अहिाल येईल, या अहिालािर राजय शासन योग्य ती कारिाई 

करणार आह.े 

               या नंतर  श्री. सांगळे 
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 ता.प्र.ि.२०६०१ .......     

      श्री.शरद रणसपसे : मी आज सकाळी माननीय सभापती यांना भेटलो होतो.  मी सनयम 

७६ अन्िय ेमाननीय सभापती यांच्याकडे पत्र सदले होते. मी त्या पत्राचा येथे उल्लेख करीत 

आह.े  शासन या बाबतीत लपिाछपिी करीत आह.े हा महसलू खात्याचा सिषय नाही. या 

प्रश्नाला तुम्ही छापील सिरुपात  ऐनिेळी उत्तर सदले,  त्यात खाडाखोड केली. अगोदर 

उत्तर आल े नाही असे नमदू करण्यात आल े ि त्यानंतर लेखी उत्तर दणे्यात आल.े 

सन्माननीय सदसयांना असधकार आह.े जया सदिशी जया गटाच ेउत्तर असेल त्याच सदिशी 

त्या गटाच ेउत्तर समळाल ेपासहजे. परंत ुयािर असतिमण झाल ेआह.े सनयम ७६ नसुार माझा 

पॉईटं ऑफ प्रोससजर असा आह े की, या प्रश्नाला न्याय दणे्यासाठी आपण िेळ िाढिनू 

द्यािी. अन्यथा हा प्रश्न प्राधान्याने उद्योग सिभागाच्या गटाच्या िेळी घेण्यात यािा. सभापती 

महोदय, मंत्री महोदयांनी उच्च न्यायालयाच्या सनितृ्त न्यायाधीशांच्या सनयकु्तीबाबत 

सदनाला  मासहती सदली.  परंत ु मंत्री महोदयांकडे कागदपते्र ि एफआयआर उपलब्ध 

आह,े त्यासंबंधी मंत्री महोदय सदनाला उत्तर दऊे शकतात. या संदभाात उच्च न्यायालयाचे 

सनितृ्त न्यायाधीश काय मत दतेील हा भाग िेगळा आह.े एक हके्टर २१ आर जमीन ४० 

िषाांपासनू एमआयडीसीच्या ताब्यात आह.े  ७/१२ उताऱ्यािर एमआयडीसीची मालकी 

दशासिलेली आह.े परंत ुकाही इडंसरीज पिूीपासनू तेथे उ्या आहते. खरेदी खतात जमीन 

खरेदीची सकंमत ३ कोटी ७५ लक्ष रुपये इतकी दशासिलेली आह.े  सन २०१३ च्या 

असधग्रहण कायद्यानसुार सिा मदु्ङ े एफआयआरमध्ये आलेले असल्यामळेु मंत्री महोदयांना 

यासंबंधी सदनाला उत्तर द्यािे लागेल.  न्यायायलीन चौकशीनंतर उत्तर दऊेन चालणार 

नाही. आपल्याकडे सिा रेकॉडा उपलब्ध आह.े  सन २०१३ च्या असधग्रहण कायद्यानसुार 

सदर जसमनीची सकंमत जिळपास ६५ कोटी रुपय े इतकी आह.े या संदभाात जया खडस े

कुटंुबीयांचा उल्लेख झाला आह.े त्यांना जिळपास ६१ कोटी रुपयांचा नफा होत 

आह.े  श्री.हमंेत गािंडे यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केली आह.े त्यांनी अशी 

मागणी केली आह े की, यात राजय सरकारचे मदु्रांक शलु्क आसण कें द्र शासनाच े इन्कम 

टॅक्सच ेनकुसान झाल ेआह.े या संदभाात मनी लॉड्रींगचा व्यिहार झाला असेल तर सोसा 

ऑफ इन्कम दाखसिलेला नाही. यामळेु या प्रकरणी ईडीची सधु्दा चौकशी होऊ शकते. या 

प्रकरणी तिारदाराने सदर चौकशी सीबीआयकडे द्यािी अशी मागणी केली होती. परंतु 

सदर चौकशी सीबीआयकडे िगा का करण्यात आली नाही ? हा कें द्र शासनाच्या इन्कम 

टॅक्स आसण मनी लॉड्रींगचा प्रश्न आह.े यामळेु सदर चौकशी सीबीआयकडे दणेार नसल्यास 

यासंबंधी जी चौकशी ससमती नेमली आह े त्यात इन्कम टॅक्  स आसण एन्फोसामेंट 

डायरेक्टरच्या प्रसतसनधींचा समािेश करणार आहात काय ? 

      श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, सव्ह े िमांक ५२/२अ/२ चे जमीन मालक 

श्री.रसलुभाई उकानी यांनी पणुे येथील सदिाणी न्यायालयात सदिाणी दािा िमांक 
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२०१४/१९७४ दाखल केला. सिशेष भमुी संपादन असधकारी िमांक ९, पणुे यांनी कलम 

३२(१) अन्िय े जाहीर नोटीस सदनांक २६१०७१ ही राजपत्रात सदनांक ११/११/१९७१ 

रोजी प्रससध्द झाली. त्यानसुार सव्ह े िमांक ५२/२अ/२ के्षत्र १ हके्टर २१ आर ह े

शासनाकडे सिसहत सिना बोजा म्हणजे ‚Vested in Government‛  झालेली आह.े 

यानसुार ७/१२ च्या इतर हक्कात फेरफार नोंद २५५७८ सदनांक १३/७/२०१० अन्िये 

महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास महामंडळ संपासदत के्षत्र अशी नोंद झाली आह.े म्हणनू मी 

असा उल्लेख केला होता की, ही जमीन एमआयडीसीची आह े अशी ही पाश्वाभमूी 

आह.े  असे सिा मदु्ङ े असल्यामळेु चौकशी ससमतीची कायाकक्षा आपण लक्षात घेतली 

पासहजे. चौकशी ससमतीची कायाकक्षा अशी राहणार आह े की, प्रश्नाधीन जसमनीची 

भसंूपादन प्रसिया पणूा करण्यात आली होती काय, उक्त जमीन ही एमआयडीसी कायदा 

अथिा महसलू सिषयक सिसहत असधसनयमान्िये हसतांतरणीय अथिा सििीस पात्र होती 

काय ? उक्त जसमनीच्या सििी हसतांतरणीय प्रकरणी Conflict of Interest सनदशानास येत 

आह ेकाय ? तसेच सदर घटनेच्या अनषंुगाने इतर महत्त्िाच्या सशफारशीची सिांकष चौकशी 

या ससमतीकडून करण्यात येणार असल्यामळेु सदर ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 

आपल्याला त्यासंबंधी कोणती कृती करायची ह ेठरसिता येईल.  

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मंत्री महोदय गोल उत्तर का दते आहते ह ेमला 

माहीत नाही. कदासचत माझा  हा हते्िारोप आह ेअसे आपण गहृीत धरािे. सदनात महसलू 

मंत्री उपससथत आहते. तुम्ही आज सकाळी सदलेले उत्तर आह.े यासंबंधी सिा चौकशी सरुु 

राहील. मी सदनाला शासनाने सदलेल े उत्तर िाचनू दाखसितो.   तारांसकत प्रश्नामधील 

पसहला उपप्रश्न असा होता की,  महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास महामंडळाच्या भोसरी, 

ता.सज. पणुे येथील   औद्योसगक िसाहतीतील गट/सव्ह े नं.५२ अथिा तत्सम भमुापिन 

िमांकाचे भखंूड श्रीमती मंदासकनी एकनाथराि खडसे ि श्री.सगरीष चौधरी या इसमांनी 

अनसधकृतररत्या खरेदी केल्याची बाब माह े एसप्रल ि मे, २०१६ मध ् ये सनदशानास आली 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, यािर लेखी उत्तरात होय, सनदशानास आले आह ेह ेखरे आह ेअसे 

नमदू केल ेआह.े  सभापती महोदय, माझ्या मनात सरकारच्या हतेूबद्ङल शंका आह.े आज 

जया पध्दतीन े खडसे यांच्यािरील आरोपांना सक्लनचीट दणे्याचा जो उद्योग सरुु आह,े 

त्याचाच हा एक ड्रामा आह ेअसे मी म्हटल्यास ती असतशयोक्ती होऊ नये. सदनात माननीय 

महसलू मंत्री उपससथत आहते. आपल्या सिभागानेच ह ेखरे आह,े बेकायदशेीर असल्याच े

सांसगतले आह.े माझा सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, हा व्यिहार रद्ङबातल करणार आहात का 

आसण यात जे कोणी दोषी आहते त्यात खोटे असधकारी सधु्दा आहते, त्यांनी खोट्या नोंदी 

केल्या आहते, त्यांच्यासिरुध्द गनु्हा दाखल करणार आहात का ? श्री.एकनाथ खडस ेयांच्या 

कुटंुबींयािर गनु्हा दाखल करणार आहात का ? 

      श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, ह ेसिा प्रश्न चौकशीधीन आहते.... 

       ( सिरोधी पक्षाच ेअनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 
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       श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, तारांसकत प्रश्नामध्ये सदर व्यिहार अनसधकृत 

झाल्याच ेसांसगतलेले आह ेि लेखी उत्तरात सनदशानास आल ेआह ेह ेखरे आह ेअसे नमदू 

केल ेआह.े यामळेु जयांनी अनसधकृत व्यिहार केला, जयांच्या नािान ेतो झाला आसण जया 

सरकारी असधकाऱ्यांनी हा व्यिहार करुन आणला त्या सिाांिर एफआयआर दाखल 

करायला नको का ? त्यात चौकशीचा कोणताही संबंध येत नाही. तारांसकत प्रश्नाच्या 

उत्तरातनू सरकारचा जाणीिपिूाक हतेू लक्षात येत आह.े  मागील दोन प्रकरणांमध्ये त्यांना 

जशी सक्लनचीट सदली तशीच सक्लनचीट या प्रकरणामध्ये त्यांना द्याियाची आह.े  यासाठी 

ह ेसिा काही सरुु आह.े व्यिहार अनसधकृत झाला आह.े त्या संबंधी शासनाने सदर व्यिहार 

अनसधकृत झाला आह े असे सांगािे अन्यथा जयांनी अनसधकृत व्यिहार केला आह े त्या 

सिाांिर एफआयआर दाखल करािा. त्यात जयांच्या नािान े व्यिहार झाला आह े आसण 

जया असधकाऱ्यांनी सदर व्यिहार केला आह े अशा सिाांसिरुध्द एफआयआर दाखल 

करािा.  

      श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयांनी शासनाच्या हतेुबद्ङल शंका 

घेतली आह,े त्यांना तशी शंका घेता येईल.  परंत ुउच्च न्यायालयातील सनितृ्त न्यायाधीश 

चौकशी करणार आहते त्यांच्या हतेबुद्ङल त्यांनी शंका घेऊ नये.  

       ( सिरोधी पक्षाच ेअनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       श्री.धनंजय मुंडे :  अनसधकृतररत्या जमीन खरेदी केली बाब सनदशानास आली 

असल्याच ेलेखी उत्तरात मान्य केल ेआह.े  

      श्री.सभुाष दसेाई :  सदर चौकशीतून जो अहिाल प्राप्त होईल त्यात असधकारी सकंिा 

कमाचारी असोत सकंिा सदर असधकारी सकतीही उच्चपदसथ असोत त्यांच्यािर जे दोष 

सनदशे केल ेजातील त्यांच्यािर सनसितपणे कठोर कारिाई केली जाईल.  

               या नंतर  श्री. भोगले 
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                                      श्री.नारायण राणे : सभापती 

महोदय, या सठकाणी मंत्री महोदयांनी छापील उत्तर सदलेले आह.े  त्यात सपष्ट म्हटल ेआह े

की,  ती जमीन खरेदी केली असनू नािािर चढसिली आह.े  असे असताना तमु्ही जी 

चौकशी नेमली आह े त्यासाठी केलेली मागणी ही िेगळी बाब आह.े  सभागहृात प्रश्न 

उपससथत झाल्यानंतर जे उत्तर दणे्यात आल े आह े त्यात दोष सदसनू येत आह.े  जमीन 

सिकताना ितृ्तपत्रात जासहरात सदली होती तेव्हा एमआयडीसीचे असधकारी काय करीत 

होते?  ही जमीन एमआयडीसीची आह े हा कुठेही उल्लेख केला नाही.  अशी जमीन 

चकुीच्या मागााने हसतांतर होत असताना जया असधकाऱ्यांचा सहभाग होता त्यांच्यािर 

सिभागाने सकंिा सरकारने कारिाई केली पासहजे.  चौकशीचा अहिाल यायला िेळ 

लागेल.  चकुीच्या मागााने जमीन खरेदी झाली असे उत्तर सदल ेअसताना कारिाई त्िररत 

झाली पासहजे, त्यासाठी सिलंब लागता कामा नये.  मंत्री महोदयांनी उत्तर देत असताना 

चौकशी सरुु असल्यामुळे प्रश्न राखनू ठेिािा असे म्हटलेले नाही.  चकू झालेली 

आह.े  एका बाजलूा चकू झाल्याच ेकबलू करीत असताना दसुऱ्या बाजलूा असधकाऱ्यांिर 

कारिाई करायची नाही ह े कस े चालेल?  जे कोणी संबंसधत आहते त्यांच्यािर कारिाई 

झाली पासहजे.  अन्यथा उद्याच्या काळात एमआयडीसीची एक इचंही देखील जमीन 

सशल्लक राहणार नाही. 

         श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, या व्यिहारातील गैरप्रकार सनदशानास आला 

म्हणनूच ही चौकशी नेमली आह.े  त्यानंतर केिळ एिढयािरच प्रसिया पणूा झालेली 

नाही.  तर सनबंधकांकडे खरेदी व्यिहार नोंद झालेला असला तरी ७/१२ िर शासनाने ही 

नािे लािलेली नाहीत.  शेिटी चौकशीतून जे काही सनष्ट्पन्न होईल त्यानंतर सनणाय घेता 

येईल.  तोपयांत हा सिषय सथसगत ठेिला आह.े 

          सभापती  : प्रश्नोत्तराचा तास संपला आह.े  माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांना मी 

सांग ू इसच्छतो की, शासनाने या प्रश्नाला उत्तर सदलेल े आह.े  आपल्याला या प्रकरणी 

िेगळया मागाान ेकायािाही करता येईल. 

                                                                        -------- 

                                    प.ृ शी.  :  लेखी उत्तरे 

                       म.ु शी. : तारांसकत प्रश्नोत्तराची यादी सभागहृासमोर ठेिणे 

                                                 (प्रेस : येथे सोबतची यादी छापािी) 

                                                                         ------                                       
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

 सनयम २८९ अन्द्ियेच्या सूचनेसिंबिंधी 

   

   सभापती            :                                                                   

 आज माझ्याकडे सनयम २८९ अन्िय ेसभागहृाचे सिा कामकाज सथसगत करण्याबाबत तीन 

सचूना प्राप्त झालेल्या आहते. श्री.नारायण राणे, सि.प.स. यांनी ‚शेतकरी आत्महत्या‛ या 

असतशय गंभीर ि तातडीच्या सिषयाबाबत चचाा करण्यासाठी सनयम २८९ अन्िये 

सभागहृाच ेसिा कामकाज सथसगत करुन या असतशय महत्िाच्या सिषयािर चचाा करण्यात 

यािी अशी मागणी केली आह.े 

            सनयम सथसगत करण्यासंदभाात मै.कौल आसण शकधर यांच्या प्रॅसक्टस ॲण्ड 

प्रोससजर ऑफ पालामेंट या ग्रंथात नमदू केल्याप्रमाणे सभागहृाचे सिा कामकाज बाजलूा 

ठेिण्यासाठी सदिसाच्या कामकाजाच्या िमात एखादा सिसशष्ट असा प्रसताि सभागहृासमोर 

असणे आिश्यक आह ेि तो सिचारात घेण्यासाठी सिा कामकाज सथसगत करण्यासंदभाात 

प्रसताि दतेा येईल.  श्री.नारायण राणे यांनी सनयम २८९ अन्िय ेउपससथत केंेलेला सिषय 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी म.सि.प.सनयम ९३ अन्िय े सचूना सदली असनू उक्त 

सचूना मान्य झाल्यास त्यािर चचाा होईल.  सबब, शेतकरी आत्महत्या या सिषयी 

आजच्या सदिसाच्या कामकाज पसत्रकेिर समासिष्ट असलेल्या कोणत्याही 

बाबीसंबंधात  नसल्याने सनयम २८९ च्या उपरोक्त सचूनेस मी अनमुती नाकारीत आह.े 

           माननीय जयेष ् ठ सदसय श्री.नारायण राणे यांनी सनयम ९३ अन्िय ेयाच सिषयािर 

सचूना सदलेेली आह.े  ती सनयमाप्रमाणे लिकरात लिकर घेण्यात येईल.  त्याकररता 

शासनाला उत्तर दणे्यासाठी सकमान दोन सदिसांचा अिधी द्यािा लागतो.  आज सचूना 

िाचल्यानंतर दोन सदिसांनी म्हणजे शिुिार, सदनांक २२ जलैु, २०१६ रोजी चचेला 

घेण्याचा प्रयत्न करु. 

             दसुरी ि सतसरी सचूना सिाश्री धनंजय मुडें, सनुील तटकरे, जयदिे गायकिाड, जयंत 

पाटील, हमेतं टकले, प्रकाश गजसभये, ज.ेसी.चांदरूकर, सि.प.स.यांनी ‚राजयातील नागपरू येथील 

सदक्षाभमूी, दादर येथील चैत्यभमूी, इदं ू समलची जमीन, आंबेडकर भिन ि बधु्दभषूण सप्रंसटंग प्रेस ही 

आबेंडकरी जनतेची श्रध्दासथाने असणे, यापैकी दादर येथील आबेंडकर भिन ि बधु्दभषूण सप्रंसटंग प्रेस 

सदनांक २५ जनू, २०१६ रोजी पाडण्यात येणे, या िासत ूपाडण्याआधी संबंसधतांना कोणत्याही प्रकारची 

सचूना अथिा नोटीसा दणे्यात आलेली नसणे, ही िासत ू धोकादायक असल्याबाबतची कोणतीही 

नोटीस संबंसधत महापासलका कायाालयातनू दणे्यात आलेली नसताना डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर 

भिनाच्या अनसधकृत रसटीकडून ही िासत ूरात्रीच्या अधंारात १०० बाऊंसरची सरुक्षा घेऊन तोडण्यात 

आल्यामळेु राजयातील मागासिगीय ि जनमानसात तीव्र असंतोष पसरलेला असणे, या घटनेच्या 
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सनषधेाथा या िासत ू तोडणाऱ्या संबंसधतांसिरुध्द कारिाई करण्याबाबत राजयात सठकसठकाणी मोचे ि 

धरण-ेआदंोलन जनतेमाफा त करण्यात येणे, संंंबंसधतांसिरुध्द गनु्ह े नोंदिनू कारिाई करण्याबाबत 

मागासिगीय जनतेची होत असलेली मागणी, मागणी मान्य झाल्यास राजयात आदंोलन तीव्र करण्याचा 

मागासिगीय जनतेने घेतलेला सनणाय, या िासत ू तोडणाऱ्या सिरुध्द त्िररत कारिाई करण्याची 

आिश्यकता‛ या असतशय गभंीर ि तातडीच्या सिषयाबाबत चचाा करण्यासाठी सनयम २८९ अन्िये 

सभागहृाच ेसिा कामकाज सथसगत करुन या असतशय महत्िाच्या सिषयािर चचाा करण्यात यािी. 

              सनयम सथसगत करण्यासंदभाात म.ैकौल आसण शकधर यांच्या प्रॅसक्टस   ॲण्ड प्रोससजर 

ऑफ पालामेंट या ग्रंथात नमदू केल्याप्रमाण े सभागहृाचे सिा   कामकाज बाजलूा ठेिण्यासाठी 

सदिसाच्या कामकाजाच्या िमात एखादा सिसशष्ट   असा प्रसताि सभागहृासमोर असण े आिश्यक 

आह ेि तो सिचारात घणे्यासाठी सिा   कामकाज सथसगत करण्यासंदभाात प्रसताि दतेा येईल.   सिाश्री 

धनंजय मुंडे, सनुील तटकरे, जयदिे गायकिाड, जयंत पाटील, हमेतं टकले, प्रकाश गजसभये, 

ज.ेसी.चांदरूकर, सि.प.स.यांनी सनयम २८९ अन्िये उपससथत केलेला सिषय सदनांक १९ जलैु, २०१६ 

या सदिसाच्या कामकाज पसत्रकेिरील बाब िमांक ५ मध्ये म.सि.प.सनयम १०१ अन्िय े लक्षिधेी 

चचेची सचूना असनू त्याद्वारे उक्त सिषयािर ससिसतर चचाा सभागहृात होईल.    हा सिषय माननीय 

सदसयांना लक्षिधेी सचूनेिरील चचेच्या सनसमत्ताने मांडता येईल.  परंत ु या प्रश्नाचे गाभंीया लक्षात 

घऊेन मी एक दोन सदसयांना सनसितपण ेबोलण्याची अनमुती दते आह.े 

             श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, लक्षिेधी सचूनेचा संदभा िेगळा 

आह.े  इम्प्रवू्हमेंट रसटचे बांधकाम तोडले गेल.े  

            श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, या मदु्यािर लक्षिेधी सचूना सदलेली 

आह.े  तोच सिषय पनु्हा या सठकाणी कसा मांडता येईल? 

            सभापती  : मी माननीय सदसयांना दोन समसनटे बोलण्याची संधी सदलेली 

आह.े  लक्षिेधी सचूनेिर सनसितपणे चचाा होणार आह.े  मी रुसलंग सदलेले आह े त्यािर 

तमु्ही हरकत घेऊ शकणार नाही. 

            श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, श्री.रत्नाकर गायकिाड ह े राजयाचे 

मासहती आयकु्त आहते, ते माजी मखु्य ससचि आहते.  त्यांनी आपल्या पदाचा गैरिापर 

करीत बांधकाम तोडले आह.े  त्यामळेु आबेंडकरी जनतेच्या भािनांचा सफोट झाला 

आह.े   

            सभापती : माननीय सदसयांनी मेररटिर बोल ूनये. 

            श्री.कसपल पाटील : हा मदु्ङा िेगळा ि असधक गंभीर आह.े  कारण या प्रकरणी 

जया व्यक्तीशी सनगसडत मदु्ङ े आहते ती व्यक्ती या राजयाची मासहती आयकु्त आह,े माजी 

मखु्य ससचि आहते.  त्यांनी पदाचा गैरिापर केला आह े त्यामळेु असंतोष सनमााण झाला 

आह.े 

            सभापती : आपल्या िक्तव्यािरुन मला असे सदसनू येते की, आपल्या 

बोलण्यात लक्षिेधी सचूनेचा मजकूर बघता आपल्याला अपेसक्षत असलेला मदु्ङा यामध्ये 

नाही.  मजकूर असेल सकंिा नसेल आपल्याला पासहजे तो मदु्ङा असो िा नसो आपल्याला 
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पणूा संरक्षण दऊेन मदु्ङा मांडण्याची अनमुती दते आह.े 

            आजच्या कामकाज पसत्रकेिर अहमदनगर सजल्हयातील अल्पियीन मलुीिर 

झालेल्या बलात्काराच्या संदभाात सनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचाा दाखसिली 

आह.े    त्यामळेु मी या सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  माझी सिा गट नेत्यांना सिनंती 

आह ेकी, आपल्या  पक्षातफे जे चचेमध्ये सहभागी होणार आहते त्यांची नािे पाठिािीत. 

            श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, आज सनयम २८९ अन्िय ेएकूण तीन सचूना 

सदलेल्या आहते.  त्यामध्ये एक सचूना आम्ही दादर येथील आंबेडकर भिन तोडल्याच्या 

संदभाात सदलेली आह.े                               

           या नंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. धनंजय मुंडे            :                                                   

श्री.धनंजय मुंडे..... 

 परमपजूय डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे लाखो अनयुायी आज रसत्यािर आलेले 

आहते.   त्यामळेु सदर सिषय म.सि.प.सनयम २८९ चा कसा होऊ शकतो ह ेमांडण्यासाठी 

परिानगी आपण आम्हाला द्यािी.   

       सभापती : यांसबंधातातील लक्षिेधी सचूना मान्य करण्यात आली 

आह.े  ती  आजच्या कामकाजपसत्रकेमध्ये दाखसिण्यात आली आह.े  एका सदसयाला 

परिानगी सदली तर मग त्या लक्षिेधी सचूनेला काहीही अथा राहणार नाही.   

      श्री.धनंजय मुंडे :  सभापती महोदय, लक्षिेधी सचूनेतील सिषय िेगळा आह.े  सनयम 

२८९ अन्ियेच्या सचूनेिर आमचे सिचार व्यक्त करणे हा आमचा असधकार आह.े  आज 

लक्षिेधी सचूना होईल सकंिा कस े ह े कोणालाही माहीत नाही.  त्यामळेु म.सि.प.सनयम 

२८९ दणे्यात आलेल्या सचूनेिर आम्हाला आमचे म्हणणे मांडण्यास अनमुती 

द्यािी.  आज १ लाख लोक रसत्यािर आलेल े आहते. त्यामळेु माननीय सदसयांना २-२ 

समसनटे बोलण्यास अनमुती द्यािी.   

      सभापती : एक अपिादात्मक बाब म्हणनू मी सन्माननीय सदसयांना २-२ समसनटे 

बोलण्यास अनमुती दते आह.े  

      श्री.धनंजय मुंडे :  सभापती महोदय, सदर सचूनेिर आमच्या पक्षाच्या ितीने 

सन्माननीय सदसय ॲड्.जयदिे गायकिाड यांना बोलण्यास अनमुती द्यािी.   

      सभापती :  ठीक आह.े   
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    अॅड. जयदिे गायकिाड            :                                                  सभापती 

महोदय, गंभीर अशा एका महत्त्िाच्या सिषयािर बोलण्यासाठी आपण मला परिानगी 

सदल्याबद्ङल धन्यिाद.  सदनांक २५ जनू रोजी दादर येथील आंबेडकर भिन पाडण्यात 

आल.े  ही जी कृती आह ेती असतशय गंभीर आसण धक्कादायक आह.े  डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी या दशेामध्ये योगदान सदल ेआह.े  त्यांनी जी प्रॉपटी सनमााण केली होती ती 

सिा प्रॉपटी रसटला सदली होती.  गरीब जनतेच्या सिकासासाठी सेंटर त्यांना काढाियाचे 

होते.  त्यानसुारच आंबेडकर भिन सनमााण करण्यात आल े होती.  १९४० साली 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी सित:चा कारखाना सिकून........           
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    सभापती            :                                          सदर सिषय सनयम २८९ च्या 

सनकषात कसा बसतो एिढ्यािरच आपण बोलािे.    
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    अॅड. जयदिे गायकिाड            :                                          ह े बांधकाम 

पाडण्यामध्य ेश्री.रत्नाकर गायकिाड यांचा हात आह.े  तेिढेच याला महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री 

श्री.दिेेंद्र फडणिीस ह े देखील जबाबदार आहते.  महाराष्ट्र राजयाच्या मखु्यमंत्रयांनी 

श्री.रत्नाकर गायकिाड यांच्या सांगण्यािरून ह ेबांधकाम पांडलेले आह.े   त्यांनी तेथे १७ 

मजली इमारत बांधण्याचा प्रसताि सदलेला आह.े  त्याच े भसूमपजून दखेील उरकण्यात 

आलेले आह.े  सदर भसूमपजून ह े त्या जागेिर झाल े नाही.  येथे जगा िेगळे भसूमपजून 

करण्यात आल ेअसनू महाराष्ट्र शासन ६० कोटी रूपये दणेार आह.े  त्यामळेु यास महाराष्ट्र 

राजयाच े मखु्यमंत्री श्री.देिेंद्र फडणिीस ह े देखील जबाबदार आहते.  ही इमारत 

पाडण्यामध्य े मुंबई महानगरपासलका देखील जबाबदार आह.े  मुंबई महानगरपासलकेन े

३७४ अन्िय ेनोटीस सदलेली आह.े  ती नोटीस देखील बेकायदशेीर आह.े    
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    सभापती            :                                          सन्माननीय सदसयांनी मेरीटिर 

बोलािे.    
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    अॅड. जयदिे गायकिाड            :                                            

सभापती महोदय, ही इमारत पाडल्यामळेु आंबेडकरी जनतेमध्ये, सिा परुोगामी लोकांमध्ये 

प्रचंड असिसथता सनमााण झाली आह.े  प्रत्येक सजल्यामध्ये मोचे, आंदोलने झाली 

आहते.  या सिाांची मागणी आह े की, असे का झाले, असे होता कामा नये.  तेव्हा या 

प्रकरणाशी जे जे संबंसधत आहते त्यांच्यािर कारिाई झाली पासहजे म्हणनू सनयम २८९ 

अन्िय ेहा सिषय घ्यािा अशी माझी सिनंती आह.े  
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    श्री. जनादान चांदरूकर            :                                            

      सभापती महोदय, आज मुंबईमध्ये डॉ.बाबासाहबे आंबडेकरांच्या अनयुायांमाफा त 

तसेच सनरसनराळ्या राजकीय पक्षांमाफा त प्रचंड मोठा मोचाा आयोसजत करण्यात आला 

आह.े  संपणूा राजयात, दशेात जनतेच्या भािना दखुसिणारा हा प्रश्न आह.े  हा प्रश्न अत्यंत 

गंभीर आह.े  यामळेु महाराष्ट्रातील कायदा ि सवु्यिसथा सबघडण्याची शक्यता 

आह.े  त्यामळेु या प्रश्नािर चचाा करणे आिश्यक अंाह.े  यात २-३ महत्त्िाच्या गोष्टी 

आहते.  मुंबईतील दादर येथील पररसर महाराष्ट्र शासनान े हरेरटेज म्हणनू घोसषत केला 

आह.े  येथील जया जया हरेसटज इमारती आहते त्यात डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या 

रसटच्या इमारतीचा दखेील समािेश आह.े  हरेरटेज इमारतीचे कोणतेही बांधकाम माननीय 

मखु्यमंत्रयांनी परिानगी सदल्या सशिाय तोडता येत नाही.  अशा पररससथतीत ह े

बांधकाम...... 
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    सभापती            :                                                माझी सन्माननीय सदसयांना 

सिनंती आह े की, त्यांनी थोडक्यात बोलाि.े  त्यांनी मेरीटिर बोल ू नये. या 

सिषयासंबंधातील लक्षिेधी सचूना आपण सिीकारली असनू ती आजच्या कामकाज 

पसत्रकेमध्ये दाखसिण्यात आली आह.े    
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    श्री. जनादान चांदरूकर            :                                                   

      सभापती महोदय, डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांचा प्रेस होता.  डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांची मकू 

नायक ि प्रबदु्च भारत ही ितामानपत्रे छापली जात होती.  दसलत, पददसलत तसेच परुोगामी लोकांची 

ती अत्यंत सजव्हाळ्याची जागा आह.े  अशी जागा कोणा एकाच्या प्रयत्नाने तोडता येणार नाही.  ह े

सिा करण्यामाग ेकोणती तरी शक्ती उभी असली पासहज.े  ती शक्ती कोणती आह ेयाचा पदााफाश केला 

पासहज.े  या सिााला महाराष्ट्र शासन जबाबदार आह ेअशी लोकांची भािना आह.े  त्यामळेु यामध्ये 

जो काही गरैप्रकार झाला आह,े हरेरटेज िासत ू पाडण्याचा प्रकार झाला आह े तो करेक्ट करण्याची 

आिश्यकता आह.े  यासंबंधात काही िाद असतील तर त्यासंबंधी माननीय मखु्यमतं्रयांनी संबंसधतांना 

एकसत्रत बसिून चचाा करािी.  तसेच जयांच्यािर कायदेशीर करण े आिश्यक आह े त्यांच्यािर 

कायदशेीर कारिाई करण्यात यांािी.  

              



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) H-44 

BGO/AKN/KTG प्रथम श्री. भोगले 13:10 

  

 

  

    सभापती            :                                                ठीक आह.े    
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    श्री. सिजय ऊफा  भाई सगरकर            :                                                सभापती 

महोदय,  आज लक्षिेधी सचूना असल्यामळेु मी सरुूिातीला काही बोललो नाही.    
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    सभापती            :                                                मी सन्माननीय सदसयांना सांग ू

इसच्छतो की, माझा सनणाय मी सदलेला आह.े   
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    श्री. सिजय ऊफा  भाई सगरकर            :                                            

      सभापती महोदय, काही तरी गैरसमज होत आह.े   

      सभापती : आपण सथगन प्रसतािािर बोलत आहात ह ेलक्षात ठेिािे.   

      श्री.जयंत पाटील : सभापती महोदय, सथगन प्रसतािािर सत्ताधारी पक्षातील 

सन्माननीय सदसयांना बोलता येते काय ?  आपल्याला सनयमाप्रमाणे कामकाज कराियाच े

आह.े   

      सभापती : माझी सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर यांना सिनंती आह ेकी, त्यांनी 

माझा हरकतीचा मदु्ङा आह ेअसे म्हणािे.  

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, माझी सभागहृाला सिनंती आह ेकी, या सिषयािर 

राजकारण करू नये. हा सामासजक सिषय आह.े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचा पररिार 

आसण समाज असा हा सिषय आह.े  

      सभापती :  आपला सिषय माझ्या लक्षात आला आह.े मी या सिषयाला सनसित 

न्याय दईेन.   
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    प्रा. जोगेन्द्र किाडे            :                                            

      सभापती महोदय, सदर सिषय सनयम २८९ अन्ियेच्या सनकषात कसा बसतो ह े मी 

सांगण्याचा प्रयत्न करणार आह.े  संपणूा महाराष्ट्रातीलच नव्ह े तर दशेातील आसण 

जगातील जनतेच्या भािनेचा हा प्रश्न आह.े  दादर येथील डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे 

आंबेडकर भिन आसण सपं्रटींग प्रेस पहाटे ३.०० िाजता चोरा सारखी पाडण्यात 

आली.  तेथे आता १७ मजल्याचा टॉिर उभा करण्यात येणार आह.े  त्या जागेचे 

भसूमपजून महाराष्ट्र राजयाचे मखु्यमंत्री यांच्या हसते झाल्याच े दखेील सांसगतले जात 

आह.े   त्यामळेु ह े बांधकाम पाडण्यामध्ये राजय सरकारचे समथान होते काय ? यास 

मखु्यमंत्रयांचा पाठींबा होता काय ?   एिढे मोठे सिा काम मासहती आयकु्त म्हणनू रासहलेले, 

राजयाच्या मखु्य ससचि पदी रासहलेले आहते त्यांनी केलेले आह.े  त्यांनी आपल्या 

असधकार पदाचा दरुूपयोग केलेला आह.े कोणत्या तरी शक्तीच्या आशीिाादाने जाणनूबजुनू 

आंबेडकरी चळिळीचेच नव्ह े तर सशिबा, शाहू, फुले यांच्या सिचारांचे कें द्र असलेले 

आंबेडकर कें द्र ि सपं्रटींग प्रेस तोडण्यात आली आह.े  हा सिषय अंत्यंत संिेदनशील 

आह.े   त्यामळेु हा सिषय सनयम २८९ अन्ियेच्या सनकषात बसणारा आह.े  आज मोचाा 

सनघालेला असला तरी आमच्या पक्षाचा दखेील २७ तारखेला मोचाा आह.े   तेव्हा आपण 

या प्रकरणात न्याय द्यािा अशी आमची सिनंती आह.े   हा अत्यंत संिेदनशील असा हा 

सिषय आह.े ही गंभीर घटना आह.े  त्यामळेु यासंबंधी न्याय द्यािा अशी आमची अपेक्षा 

आह.े  
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    श्री. प्रकाश गजसभये            :                                                        सभापती 

महोदय, आपण डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांची १२५ िी जयंती राजयात आसण 

दशेात  साजरी करीत आहोत.  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी उल्लेखनीय काया केल ेआह.े 

बदु्चभषूण सपं्रटीग प्रेस  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी सित: चालसिली आह.े             

           या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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               प्रकाश गजसभए ......... 

 आंबेडकर भिन तोडल्यामळेु संपणूा राजयभर मोचे सनघत आहते, संपणूा राजयभर माननीय 

मखु्यमंत्रयांच े तसेच श्री. रत्नाकर गायकिाड यांचे  पतुळे जाळण्यात येत आहते.  या 

घटनेमळेु जनतेमध्ये प्रक्षोभाच ेिातािरण आह.े आंबेडकर भिनाच्या बाबतीत शासनाकडून 

कोणता सनणाय घेतला जाणार आह े याची जनता िाट पाहत आह ेि त्याच ेउत्तर शासनाला 

िमप्राप्त आह.े  आंबेडकर भिन तोडण्यात आल्यामळेु आज सदिसभराच ेसंपणूा कामकाज 

बाजलूा सारुन सनयम २८९ चचेचा सरुुिात करािी ि आंबेडकर अनयुायींना न्याय द्यािा 

अशी माझी या सनसमत्ताने आपणास सिनंती आह.े  

      श्री.हररससंग राठोड : सभापती महोदय, आंबेडकर भिन पाडल्यामळेु लाखो आंबेडकर 

अनयुायी आसण डॉ.बाबा साहबेांना मानणारे रसत्यािर आलेल े आहते. योगायोगान े मी 

आंबेडकर भिनामध्ये १० िष े काम केलेले आह.े त्या सठकाणच्या टेबलाला,खचु्याांना 

तसेच  मसशन्सला मी हात लािायचो तेव्हा माझ्या अंगािर काटे यायच.े हा सिषय 

आमच्या भािनाशी संबंसधत आह.े रात्रांी ३.०० िाजता आंबेडकर भिन उध्िसत 

केल्यामळेु डॉ.बाबासाहबेांच्या अनयुांयाच्या भािना दखुािल्या गेल्या आहते. त्या सठकाणी 

तमु्ही १७ माळयाची इमारत बांधली तर बांधली तर आमचा त्याला सिरोध राहणार नाही. 

परंत ुया सिषयाच्या संदभाात तमुच्या मनातला हते ूचांगला नाही. तुम्हाला कोठे तरी सभती 

आह.े त्यामळेु या सिषयाच्या संदभाात महाराष्ट्र सिधानपररषद सनयम  २८९ अन्िये चचाा 

झाली पासहजे. हा सिषय देशातील करोडो जनतेच्या मनात धगधगत आह.े धन्यिाद 

      श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, आपण महाराष्ट्र सिधानपररषदचेच्या सनयम २८९ 

िर आम्हा सिाांना बोलण्याची संधी सदल्याबद्ङल मी प्रथमत: आपले आभार मानतो. आपण 

या गोष्टीच े गांभीया ओळखनू तसेच सभागहृाच्या भािना ओळखनू आम्हा सिाांना या 

सिषयाच्या संदभाात सिचार मांडण्याची संधी समळाली त्याबद्ङल आपले पनु्हा एका आभार 

मानतो.  

      सभापती महोदय, हा सिषय सनयम २८९ चा कसा होतो ह ेसिा सन्माननीय सदसयांनी 

या सठकाणी सांसगतले आह.े आंबेडकरिादी सिचाराच्या, शाहू,फुले ि आंबेडकरांना 

मानणारे जे काही लोक आहते त्यांना आंबेडकर भिन पाडल्यामळेु अतीि द:ुख झाल े

आह.े  त्यामळेु सनयम २८९ िर असधक न बोलता जयािेळी या सिषयाच्या संदभाात 

लक्षिेधी सचूना येईल त्यािेळेला माननीय मखु्यमंत्री महोदयांनी तसेच सदनाच्या नेत्यांनी 

पढुाकार घेऊन दोन्ही बाजचू्या प्रसतसनधींना बोलािनू हा सिषय सांमजसयाने समटिण्याची 

गरज आह ेि त्यादृष्टीने माननीय मखु्यमंत्रयांनी तसेच सभागहृाच्या नेत्यांनी पढुाकार घेऊन 

हा सिषय सांमजसयाने सोडिािा एिढी सिनंती करतो. हा सिषय सनयम २८९ चा मान्य 

केल्यास मी आपले आणखीन एकदा आभार मानायला उभा राहील एिढे मी या सनसमत्तान े

सांग ूइसच्छतो.धन्यिाद. 
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      सभापती : या सिषयाच्या संदभाातील सनयम २८९ चा प्रसताि मी नाकारलेला आह.े 

सन्माननीय सदसया डॉ. गोऱ्ह े यांना मी आश्वाससत करु इसच्छतो की, या सिषयाच्या 

संदभाातील लक्षिेधी सचूना घेण्यात येईल एिढे मी या सनसमतन ेसांग ूइसच्छतो.या सिषयाचे 

गांभीया लक्षात घेऊन माननीय मखु्यमंत्री या सिषयाच्या संदभाात सभागहृात उपससथत कस े

राहतील यासंदभाात  सभागहृाच्या नेत्यांनी काळजी घेतली तर या सिषयाला जासत गांभीया 

येईल. 

      श्री. सिनोद तािडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. हररससंग राठोड यांनी 

मघाशी बोलतांना ‚अंगािर काटे येत होते‛ असा जो उल्लेख केला त्याऐिजी ‚रोमांच‛ 

येत होते असा उल्लेख कराियास पासहजे होता.  

      सभापती : ठीक आह े ही बाब मी तपासनू घेतो. माननीय मखु्यमंत्री लक्षिेधी 

सचूनेच्या िेळेस उपससथत रासहले तर या सिषयाला गांभीया येईल एिढेच मला या सनसमत्ताने 

म्हणाियाचे आह.े                                          
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   पृ. शी./ मु. शी. :  औसचत्याचा मदु्ङा 

   

                                     सभापती : आता औसचत्याचा 

मदु्ङा घेण्यात येईल. 
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    श्री. हमंेत टकले            

:                                                                      सभापती महोदय, माझा 

औसचत्याचा मदु्ङा आह.ेमी औसचत्याचा मदु्ङा मांडत असताना माननीय शालेय सशक्षण 

मंत्रांी श्री. सिनोद तािडे यांनी सभागहृात उपससथत रासहले तर बरे होईल. ‚ररओ सद 

जेसनररओ (ब्रासझल) येथे आंतरराष्ट्रीय ऑसलसम्पक सपधेचे आयोजन ४ ते २२ ऑगसट, 

२०१६ मध्ये करण्यात आल ेआह.े ऑलसम्पकच्या इसतहासात प्रथमच भारतीय िीडा पटंूचे 

१०० हून असधक खेळाडंूच े पथक सहभागी होणार आह.े आपल्या सगळयांसाठी ही 

असभमानाची गोष्ट आह.े या १०० जणांच्या चममूध्ये महाराष्ट्रातनू ६ खेळाडंुची सनिड 

झाली आह.े यामध्ये श्री.नरससंग पंचम यादि,लसलता सशिाजी बाबर,कसिता राऊत,प्राथाना 

ठोंबरे, दत्त ूभोकनळ आसण दिेेंद्र सनुील िासल्मकी या सहा िीडापटंूचा समािेश आह.े या 

सहा जणांमध्ये दिेेंद्र सनुील िासल्मकी सोडून इतर पाच जण महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून 

आलेले आहते. ह ेखेळाडू सोलापरू,सातारा, नासशकचे आहते. कसिता राऊत ही आसदिासी 

भागातील आह.े दत्त ूभोकनळ हा रोईगंच्या सपधेत भाग घेत असनू तो नासशक सजल्हयातील 

चांदिड तालकु्यातील असनू त्याच्या गािात नदी नाही, हा भाग दषु्ट्काळी असनू या 

सठकाणचा हा मलुगा सैन्य दलातील अंाह.े या चम ूबरोबर आपल्या िीडापटंूच ेमनोबल 

िाढिण्यासाठी त्यांच्या बरोबर जे प्रसशक्षक जाणार आहते त्यामध्ये डॉ.सभष्ट्मराज बाम 

यांचाही समािेश असनू या सिाांना आपण शभेुच्छा आसण सन्मान देण्याची गरज आह.े 

त्याच बरोबर   दत्त ूभोकनळच्या बाबतीत मी सन्माननीय िीडा मंत्रयांना सांग ूइसच्छतो की, 

ऑलसम्पक सपधेची तयारी करण्यासाठी अमेररकेत प्रसशक्षण घेत असनू कालच त्याने 

अमेररकेच्या सपधेमध्ये रौप्य पदक समळसिल े आह.े परंत ु त्याला तेथे राहण्याचा आसण 

जेिणाचा खचा परिडत नसल्यामळेु तो एका गजुराथी कुटंुबामध्ये राहत आह.े त्यामळेु 

शासनान े यासंदभाात ताबडतोब दखल घ्यािी एिढी सिनंती आह.े दत्त ू भोकनळच्या 

बाबतीत जी काही ताकद लागणार असेल ती ताकद राजय शासनाने उभी करािी ि 

सभागहृाच्या भािना ऑलसम्पक सिरांपयांत पोहचाव्यात अशी सिनंती मी औसचत्याच्या 

मदु्याद्वारे करीत आह.े 

      सभापती : सन्माननीय सदसय श्री. हमंेत टकले यांनी उसचत औसचत्य या सठकाणी 

मांडले आह.े या सिषयाच्या संदभाात सिा सन्माननीय सदसयांच्या मनात ही भािना येणे 

अपेसक्षत आह.े आपले खेळाडू ब्रासझल येथे गेले आहते. लसलता बाबर ही मलुगी सातारा 

येथील आह.े या मलुीच ेआई-िडील शेतमजरू आहते. या मलुीला आमच्या सजल्हयातनू 

आसथाक मदत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आह.े अमेररकेत जो खेळाडू प्रसशक्षण 

घेत आह े त्याला पैस े कमी पडत आहते. त्यामळेु या सिषयाच्या संदभाात सभागहृाच्या 

नेत्यांनी ऑलसम्पक सपधेमध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील िीडा पटंूना सिषेष आसथाक 

मदत दणे्याचा शासनाने प्रयत्न करािा. आपल्या िीडापटंूूना आपल्या सिाांच्या शभेुच्छा 
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तसेच शासनातफेही शभेुच्या द्याव्यात. 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, ऑसलसम्पक सपधेसाठी महाराष्ट्रातील काही 

िीडा पटंूची सनिड झाली आह.े यामध्ये लसलता बाबर ही प्रॅक्टीससाठी जे बटु िापरते ते 

बटु प्रॅक्टीसमध्ये एक मसहन्यात खराब होत असतात ि त्या प्रत्येक बटुाची सकंमत ४० हजार 

रुपय ेआह.े ही बाब िषाभरापिूी लक्षात घेऊन जया जया िीडापटंूची ऑलसम्पक सपधेसाठी 

सनिड झाली आह े त्यांच्यासाठी आपण तेव्हापासनू सिशेष आसथाक प्रािधान सरुु केल े

आह.े त्यामळेु ऑसलसम्पकला जे जे िीडा पटू जाणार आहते त्यांच्या गरजे प्रमाणे १० 

लाख, १५ लाख रुपय े त्यांच्या सासहत्यासाठी दणे्यास सरुुिात केली आह.े पसहल्यांदाच 

आसलसम्पकच्या पिूा तयारीसाठी पैस े सदल ेहोते, बजेटमध्ये सधु्दा यासंदभाात नोंद घेण्यात 

आली होती.                    

           या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. सिनोद तािडे            :                                            

आपण पणूापणे ती काळजी घेत   आहोत. महाराष्ट्रातील ऑसलसम्पकसाठी जाणारे खेळाडू 

भारतासाठी काही ना काही   पदक घेऊन येतील असा मला सिश्वास आह ेआसण त्यासाठी 

आपण त्या सिा खेळाडंुना शभेुच्छा   देऊ या.   
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    सभापती            :                                                   

मला ससूचत करािेसे िाटले म्हणनू मी बोललो. आपण ऑसलसम्पकच्या पिूातयारीसाठी खळेाडंुना 

सनधी सदला ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आह.े परंत ु ह े खळेाडू त्या सठकाणी जातील तेथे त्यांना 

आहारापासनू अन्य कोणत्याही गोष्टी कमी पडू नयेत याची आपण काळजी घ्यािी, अशी माझी 

आपणास सचूना आह.े  

      आता दपुारचे १ िाजनू ३० समसनटे झालेली आहते. आपण काल ठरसिल्याप्रमाण े आपणास 

सनयम ९७ अन्िये चचाा अडीच तासाची चचाा करायची आह.े  आता सभागहृाची बैठक मध्यंतरासाठी 

सथसगत होईल आसण दपुारी २.०१ िाजता पनु: भरेल.   

                                                           (दपुारी १.३१ ते २.०१ मध्यंतर ) 

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

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

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

 (मध्यिंतरानिंतर)सभागृहात िायर्ाय आसण सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रके्षपण 

करण्याची व्यिस्था कायफरत नसल्याबाबत पॉई िंट ऑर् इन्द्र्मेशन 

   

   श्री. धनंजय मुंडे            :                                                               श्री.धनंजय 

मुंडे :  सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ इन्फमेशन आह.े  गेल्या दोन-तीन 

असधिेशनापासनू या सभागहृामध्ये िायफायची व्यिसथा करण्यात आलेली होती. परंत ुया 

असधिेशनाचा हा दसुरा सदिस असताना सधु्दा अजनूही िायफायची व्यिसथा बंद 

आह.े  तसेच सभागहृाच्या कामकाजाच ेथेट प्रक्षेपण करण्यासाठी जे आऊटपटु सदल ेजाते 

ते सधु्दा बंद आह.े  माझी या माध्यमातनू सिनंती आह े की, आपण ही व्यिसथा पिूाित 

करण्याच्या दृष्टीने संबंसधतांना आदशे द्यािेत.                    
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                सभागृहात िायर्ाय आसण सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रके्षपण 

करण्याची व्यिस्था कायफरत नसल्याबाबत पॉई िंट ऑर् इन्द्र्मेशन             

   

    सभापती            :                                                      मी सन्माननीय 

सिरोधी पक्ष नेत्यांच्या सनदशानास आणनू दतेो की, मी सभापती पदाचा कायाभार 

सिीकारल्यानंतर सिसधमंडळात िायफाय आसण पेपरलेसची कन्सेप्ट राबसिण्याचे 

जाहीर केले होते.  आपण पॉईटं ऑफ इन्फमेशनच्या माध्यमातनू हा सिषय उपससथत 

केला आह.े सभागहृाचे कामकाज संपल्यानंतर सिसधमंडळाचा सेिक िगा कागदपते्र 

गोळ करीत असतांे. खरोखरच पेपरलेस कामकाज करण्याची माझी सित:ची इच्छा 

आह.े  तसेच दसुरी बाब अशी की, िायफाय ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याच्या 

फाईलिर माझी सही झालेली आह.े त्यामळेु उद्यापासनू िायफायची ससुिधा सरुु 

होईल. त्यामळेु आता माननीय सिरोधी पक्ष नेत्यांनी सनयम ९७ अन्िये सदलेल्या 

अल्पकालीन चचेला सरुुिात करािी. 
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   प.ृ शी. :                         कोपडी, सज.अहमदनगर येथे एका अल्पियीन मलुीिर 

अमानषु अत्याचार करुन सतची करण्यात आलेली हत्या                         

 मु. शी. :                                                                         कोपडी, 

सज.अहमदनगर येथे एका अल्पियीन मलुीिर अमानषु अत्याचार करुन 

सतची करण्यात आलेली हत्या, या संबंधी सिाश्री धनंजय मुंडे, नारायण 

राणे, सनुील तटकरे, शरद रणसपसे, हमंेत टकले,  मासणकराि ठाकरे, 

श्रीमती सिद्या चव्हाण, प्रा.जोगेंद्र किाडे, सिाश्री संसदप बाजोररया, सतेज 

ऊफा  बंटी पाटील, ॲड. सनरंजन डािखरे, सिाश्री संजय दत्त, अमरससंह 

पंसडत, प्रा.जनादान चांदरुकर, जयिंतराि जाधि, ॲङ हुसनबान ूखसलफे, 

सिाश्री असनल भोसले, ॲङ रामहरी रुपनिर, सिाश्री ससतश चव्हाण, 

रामराि िडकुते, नरेंद्र पाटील, प्रकाश गजसभये, ख्िाजा बेग, सििम 

काळे, जगन्नाथ सशंदे, अब्दलु्ला खान दरुााणी, सकरण पािसकर, आनंद 

ठाकूर, ॲड. राहुल नािेकर, सिाश्री असनल तटकरे, प्रभाकर घागे, ॲङ 

जयदिे गायकिाड, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, सि.प.स. यांनी 

उपससथत केलेली अल्पकालीन चचाा                                                           

   

   सभापती            :                                                       या अल्पकालीन 

चचेसंबंधी औपचाररक प्रसताि मांडता येणार नाही. सचूना दणेारे सन्माननीय सदसय 

श्री.धनंजय मुंडे ह ेआपली सचूना िाचतील आसण त्यानंतर भाषण करतील.           
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    श्री. धनंजय मुंडे            

:                                                                                           

      सभापती महोदय, मी म.सि.प. सनयम ९७ अन्िय ेआपल्या अनमुतीने पढुील सिषयािर 

अल्पकालीन चचाा उपससथत करतो. 

       ‚राजयातील मसहला ि अल्पियीन मलुींिर िाढते अत्याचार, सामसूहक बलात्कार, 

सिनयभंगाच्या िाढलेल्या घटना, बलात्कार करुन हत्या करण्याच्या घटनांमध्ये झालेली 

िाढ, कजात (सजल्हा अहमदनगर) तालकु्यातील कोपडी येथील नििीत सशकणाऱ्या तेरा 

िषााच्या अल्पियीन मलुीिर अमानषुपणे अत्याचार करुन ि सतच्या शररराची सिटंबना 

करुन सनघृाणपणे हत्या करण्यात येणे, या घटनेनंतर तिार नोंदिनू घेण्यास सिलंब होणे, या 

अमानिीय घटनेमळेु छत्रपती सशिाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज आसण 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची इभ्रत जगाच्या िेसशिर टांगण्यात येणे, 

राजयाच्या नािलौसककाला कासळमा फासणाऱ्या या घटनेमळेु संपणूा राजयात संतापाची लाट 

सनमााण होणे, राजयात बंद, रासता रोको आंदोलनाद्वारे नागररकांनी आपला रोष प्रकट करणे 

तसेच सामासजक सलोखा ि कायदा सवु्यिसथेची पररससथती गंभीर होण्याची शक्यता 

सनमााण होणे, पीसडतेच्या कुटंुबास अद्यापही मदत न समळणे, सिा आरोपींना अटक करण्यात 

झालेली पोसलसांची सदरंगाई ि त्यांना येत असलेल े अपयश, राजयात अनेक भागात 

सिशेषत: सपंपरी, मुंबई, नागपरू इत्यादी अनेक सठकाणी मसहला ि अल्पियीन मलुींिर 

झालेल्या अत्याचाराच्या घटना त्यामळेु संपणूा राजयात सनमााण झालेला तीव्र संताप, 

पालकांमध्ये सनमााण झालेली दहशत ि भीतीचे िातािरण, मसहला ि अल्पियीन मलुींच्या 

सरुसक्षततेचा सनमााण झालेला प्रश्न, यािर गनु्हगेांरािर जरब बसिण्यासाठी शासनाने तातडीन े

कराियाची कठोर कारिाई ि शासनाची भसूमका.‛ 

       सभापती महोदय, सिधानपररषद सनयम ९७ अन्िय े असतशय द:ुखद, गंभीर आसण 

क्लेशदायक घटनेच्या संदभाात मी ही चचाा उपससथत करण्यासाठी उभा आह.े 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ ऑडार आह.े  अत्यंत 

संिेदनशील आसण घणृासपद घडलेल्या घटनेच्या संदभाात सभागहृात चचाा सरुु 

आह.े  सदरहू चचेिर माननीय सिरोधी पक्ष नेते बोलत आहते.  या सभागहृामध्ये माननीय 

गहृ राजयमंत्री आसण माननीय सभागहृ नेते उपससथत आहते.  परंत ु या सठकाणी मात्र 

असधकाऱ्यांची िाणिा आह.े  संबंसधत सिभागाचे असधकारी मात्र गॅलररमध्ये उपससथत 

नाहीत.  ही अनपुससथती सरकारच्या एकंदरीत कामकाजािर प्रकाशझोत टाकणारी ददुिैी 

बाब आह.े  मला या चचेचे भांडिल कराियाचे नाही सकंिा हा प्रश्न राजकीय कराियाचा 

नाही.  या सभागहृातील चचेच्या माध्यमातनू राजयातील साडे अकरा कोटी जनतेला 

आश्वासक पध्दतीचा मेसेज  द्याियाचा आह.े  जयांच्या माध्यमातनू लोकशाहीच्या 

चौकटीत सिा गोष्टींची अंमलबजािणी करुन धोरण ठरसितो त्यांची अनासथा ही सततकीच 
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घणृासपद आह,े एिढेच या सनसमत्तान ेसनदशानास आणनू दतेो. 

      श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, या अल्पकालीन चचेिर बोलत असताना 

माझ्यासमोर असतशय क्लेशदायक प्रसंग आलेला आह.े  अनासदकालापासनू या परुोगामी 

महाराष्ट्रात स्त्रीयांना आपण मातेचा आसण दिेीचा दजाा सदलेला आह.े  छत्रपती सशिाजी 

महाराजांच्या या महाराष्ट्रात दबुालआया बसहणींिर जहासगरी समजत बलात्कार करणाऱ्या 

रांझेगािच्या पाटलांचे हातपाय तोडण्याचा सनणाय छत्रपती सशिाजी महाराजांनी घेतला 

होता.  तो आदशा आपल्या  राजयाला आह.े  लटुीमध्ये एका सभेुदाराने भेट म्हणनू सनू 

आणली तर त्या सनेुला आपली माता समजायचे अशी सशकिण छत्रपती सशिाजी 

महाराजांनी आपल्याला घालनू सदलेली आह.े 

       सभापती महोदय, जया घटनेच्या बाबतीत आपण चचाा करीत आहोत ती 

असतशय  ददुिैी घटना आह.े  यापिूी सधु्दा या राजयात अशा प्रकारच्या घटना 

घडल्या असतील, दशेात सधु्दा अशा घटना घडल्या असतील. परंत ु नगर 

सजल्याच्या कजात तालकु्यातील कांपेडी या गािात जी घटना घडली त्या 

बाबतीत असे म्हणािे लागेल की, सकतीही पाषाणरृदयी, सनदायी रृदयाचा माणसू 

असला तरी त्याच्या रृदयाला पाझर फुटल्यासशिाय राहणार नाही, इतकी ही िाईट 

घटना आह.े कोपडी यथेे एका अल्पियीन मलुीिर बलात्कार करुन सतचा खनू 

करण्यात आला आह.े  सभापती महोदय, या राजयाला अनेक आदशा आहते. 

महात्मा फुले यांचा स्त्री सशक्षणाचा, स्त्री चळिळीचा आदशा आपल्या राजयासमोर 

आह.े  आताच्या काळात समाजकारणात आसण राजकारणात स्त्रीयांनी सधु्दा 

परुुषांच्या बरोबरीने त्यांच्या खांद्याला खांदा लािनू काम केले पासहज,े त्यांना 

सधु्दा आरक्षण सदले पासहज,े ही भसूमका आदरणीय श्री.पिार साहबेांनी 

घेतली.  तो आदशा सधु्दा या महाराष्ट्रासमोर आह.े  त्याचाच भाग म्हणनू आज 

२१ व्या शतकात आपण पाहतो की, समाजकारण असो, राजकारण असो, कला 

असो, िीडा असो, प्रत्येक क्षेत्रात परुुषांच्या बरोबरीला नव्ह े तर परुुषांच्या एक 

पाऊल पढेु आज आमच्या भसगनी काम करताना आपण सिाजण पाहतो.  परंत ु

मागच्या काही काळात आसण परिाच्या घटनेमळेु आज आमच्या भसगनीच्या 

तोंडातनू टाहो ऐकाियास समळतो.  त्यांचे म्हणण ेआह ेकी, आम्हाला आरक्षण 

नसले तरी  चालेल, पण आम्हाला संरक्षण द्या.  महोदय, कोपडी येथे जी घटना 

घडली ती असतशय भयंकर आह.े  त्या घटनेचा आज प्रत्येक जण दजुोरा 

दतेो.  कोपडीची घटना कशी घडली ?  सदल्लीमध्ये सनभाया बलात्कार ि हत ् या 

प्रकरण जसे घडल,े तशाच पध्दतीने कोपडी येथे बलात्कार आसण 
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हत्याच े प्रकरण घडले आह.े   मी तर म्हणेन की, सनभायाच्या बलात्कार आसण 

हत्याकांडाच्या प्रकरणापेक्षा असतशय भयंकर बलात्कार आसण हत्याकांडाच े

प्रकरण कोपडी येथील घटनेच्या माध्यमातनू आपल्यासमोर येत आह.े 

        सभापती महोदय, अहमदनगर सजल्यात कोपडी ह े१५०० लोकिसतीच े

छोटेस ेगाि आह.े  बधुिार, सदनांक १३ जलैु, २०१६ रोजी सायंकाळी त्या गािात 

जी घटना घडली ती घटना संपणूा राजयाला नव्ह े तर संपणूा दशेाला हादरिनू 

सोडणारी घटना आह.े  इयत्ता नििीमध्ये सशकणारी मलुगी जमेतेम १५ िषाांची 

होती.  सशक्षणासोबत सिभागीय पातळीिर कबड्डीपटू्ट म्हणनू नािलौसकक 

समळसिलेली मलुगी आपल्या आजोबांच्या घरी मसाला आसण अंडी आणायला 

गेली होती.  ती परत यते असताना चार नराधमांनी सतची सायकल अडिनू सतच े

हात पकडून सतला फरफटत शेतीच्या बांधाच्या चारेमध्य ेनेले आसण त्या सठकाणी 

सतच्यािर अमानषु बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला.  सभापती महोदय, ती 

मलुगी सधु्दा सततकीच खबंीर होती.  ती कबडीपटू्ट असल्यामळेु त्या मलुीने 

शेिटपयांत त्या चार नराधमांचा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न  हाणनू पाडण्याचा 

प्रयत्न केला.  त्यातच त्या मलुीचे दोन हात मोडल,े त्यातच सतचे दोन पाय 

मोडले.  या चार नराधमांनी सतच्यािर बलात्कार कधी केला ? जयािळेी  सतच े

नरडे पकडून सतला बेशधु्द केले,  ती बेशधु्द झाली होती की, मतृ झाली होती ह े

आजही सांगता येत नाही.  कदासचत पोसटमाटेम करणारे डॉक्टरच ह े सांग ू

शकतील.  माझे मत अस ेआह ेकी,  त्या चार नराधमांनी सतचा जीि गेल्यानंतर 

सतच्यािर बलात्कार केला. 

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

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

 सभागृहात िायर्ाय आसण सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रके्षपण करण्याची 

व्यिस्था कायफरत नसल्याबाबत पॉई िंड ऑर् इन्द्र्मेशन 

   

                                       श्री. धनंजय मुंडे .... 

 अशी घटना कधीही घडली नाही. सबंध शरीराचे लचके तोडले. ओठापासनू .... डोक्याचे केस 

उपटल.े एखाद्या सपसाळलेल्या कुत्रयाने लचके तोडािते अशा पध्दतीने या ४ नराधमांनी  सबंध शरीराचे 

लचके तोडले. एिढेच नाही तर त्या चारीत जीि गलेा म्हणनू परत २०० फुटांिर जाऊन मलेेल्या या 

अल्पियीन मलुीिर त्यांनी बलात्कार केला. ही घटना एिढ्यापरुतीच घडली नाही. त्या ४ नराधमांची 

इतकी मजल झाली की, त्या मायमाऊली, लहान मलुीच्या िगेिगेळ्या सठकाणािर माती, दगड .... 

सभापती महोदय, ह ेसहन होत नाही. कदासचत त्या प्रसंगी, ती घटना घडल्यानंतर, माझ्या सारख्याला 

सकंिा कोणत्याही संिदेनशील माणसाला असा हरामखोर नराधम समोर सापडला तर त्याच्या नरडीचा 

घोट घतेल्यासशिाय कमी करणार नाही, एिढी ही भयंकर घटना आह.े या ४ गनु्हगेारांच्या बाबतीतील 

अगोदरची पाश्वाभमूी असतशय गभंीर आह.े सन २०१५ मध्ये याच कुटंुबातील एका धनराज नािाच्या 

व्यक्तीचा खनू झाला. या घटनेत ज े आरोपी आहते त्या याच कुटंुबातील लोकांनी या मलुीच्या 

कुटंुबातील व्यक्तीचा खनू केला. ते प्रकरण दडपनू टाकले. आकससमक मतृ्य ू झाल्याचे दाखसिल.े ते 

प्रकरण समटल.े अगोदरच गनु्हगेारी प्रितृ्तीच े ह े लोक पनु्हा गनु्हगेारी करायला ससुाट झाल.े १३ 

तारखलेा हा गनु्हा घडला आह.े मी असतशय जबाबदारीपिूाक बोलत आह.े मी त्या घटनेच्या सठकाणी 

जाऊन आलो आह.े मी सबंध कुंुटंुबाशी चचाा केली. त्या गािातीलच नाही तर इतर गािांतील 

लोकांशी सधु्दा चचाा केली. मी पोसलसांच्या सोबत दखेील चचाा केली. ती घटना १३ तारखलेा 

संध्याकाळी पािण ेसात ते सातच्या दरम्यान घडली असेल. घटना घडल्यानंतर जयािेळी सफयााद सदली 

गलेी, त्यािेळी ती सफयााद नोंदिनू घणे्यास पोसलसांनी २ सदिसांचा िळे लािला. मी यापढुे जाऊन 

सांगतो की, सरुूिातीला जयािळेी या घटनेच्या बाबतीत पोसलसांना मासहती सदली, सफयााद दणे्यासाठी 

कुटंुबातील लोक पढुे येत असताना, तेथील पोलीस असधकाऱ्याने सांसगतले की, सफयााद दते आहात, 

सिचार करून द्या, उद्या तमुच्यािर सधु्दा िॉस कम्प्लेंट होऊ शकत.े सभापती महोदय, ह ेकाय चालल े

आह े? एका सनभाया बलात्कार ि हत्या प्रकरणानंतर या  दशेाने सपु्रीम कोटााच्या मागादशानाखाली एक 

कायदा तयार केला, त्या कायद्याचे पालन आपलेच राजय नाही तर सबंध दशे करीत आह.े कोणत्याही 

मलुीचा, मसहलेचा पोलीस सटेशनला साधा अजा आला आसण तो सिनयभगंाचा असेल तर  तत्काळ 

नोंद घ्यािी, एफआयआर नोंदिािा आसण त्याचा तपास त्या क्षणापासनू सरुू करािा असे सांसगतले 

आह.े आज ते पीसडत आसण महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला सिचारीत आह े की, पोसलसांनी 

एफआयआर नोंदिनू घेण्यासाठी दोन सदिसांचा उसशर का लािला आसण त्यासाठी काय कारण होते ? 

सभापती महोदय, खरोखर त्या कुंुटंुबाला जाऊन तमु्ही सिचारणार आहात का ? माननीय राजयमतं्री 

श्री. दीपक केसरकर साहबे तथेे गले ेहोत,े मात्र ते कुटंुबाला सिचारू शकल ेनाहीत. तो प्रसंग िगेळा 

होता. कधी तरी जाऊन एकदा सिचारा नाही तर त्यांना येथे बोलािनू येथे सिचारा की, पोलीस त्यांना 

म्हणाल ेहोते की, सफयााद दणे्याच्या अगोदर तमु्ही सिचारपिूाक सफयााद द्या, नाही तर तुमच्यािर सधु्दा 
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िॉस कम्प्लेंट होईल. सभापती महोदय, अस ेझाल ेतर कोण सहमंत करणार आह े? आज एकीकडे बेटी 

बचाओ, बेटी पढाओ असा आपण प्रचार, प्रसार करीत आहोत आसण दसुरीकडे मात्र अशा पध्दतीने 

गनु्ह ेघडत आहते. त्या गनु्यांची नोंद घणे्यासाठी पोसलसांना समोरून दबाि येतो ह ेगभंीर आह.े काल 

सभागहृात सनिदेन करताना आम्ही ऐकल ेआह ेकी, राजयाच्या माननीय मखु्यमतं्रयांनी सांसगतले की, ३ 

आरोपी लगचे पकडले. सभापती महोदय, मी जबाबदारीपूिाक सांगतो की, सतन्हीपैकी एकही आरोपी 

पोसलसांनी पकडला नाही. पसहला आरोपी सजतेंद्र सशदं े याला लोकांनी पोसलसांच्या ताब्यात सदले, 

पोसलसांनी पकडलेले नाही. मात्र येथे पोसलसांची सततुी केली जात आह.े एफआयआर नोंदिायला २ 

सदिसांचा िळे लािला नसता तर कदासचत पोसलसांची सततुी केलेली आम्ही समज ूशकलो असतो, 

पोसलसांनी सित: २४ तासांच्या आत सिा आरोपींना अटक केले असत े तर आम्ही समज ू शकलो 

असतो. मात्र आजही ४ आरोपींपैकी एकाही आरोपीला अटक होत नाही, या संदभाात सिचारणा केली 

तर पोलीस सांगत आहते की, त्यांच्या सिरोधात साक्षीदार समळत नाहीत. साक्षीदार समळत नसल्यामळेु 

आम्ही त्या आरोपींना अटक करू शकत नाही. सभापती  महोदय, ददुिैी घटना घडली आह.े आपल्या 

घरातील, कुटंुबातील ती मलुगी असती आसण सचंध्या फाडाव्यात अस ेसतच्या शरीराचे लचके तोडले 

असत े तर तमु्ही-आम्ही काय केले असत.े सभागहृात उभ े राहून बोलताना सधु्दा अशा घटना 

झाल्यानंतर लाज िाटते. आपण कुठे आहोत आसण खरोखर पोसलसांचा धाक अशा नराधमांना रासहला 

आह ेका ? गलेी २-३ सदिस सबंध राजयभर आदंोलन झाल.े पसहल्यांदा अगोदर फक्त तालकु्यापरुते 

आदंोलन झाल ेहोते, नंतर सजल्यापरुते आदंोलन झाले, पनु्हा या घटनेचा प्रचार प्रसार झाला. माध्यमे 

कुठे होती ह ेमाहीत नाही. या घटनेच्या बाबतीत माध्यमांना माहीत असनू सधु्दा माध्यमांनी बातम्या का 

सदल्या नाहीत, ही घटना त्यांना गभंीर िाटली नाही का ? दसुरीकडे मात्र एखादा सपक्चर येण्याअगोदर 

सलमान खानने उठाि ेआसण बलात्काराच्या बाबतीत एखाद ेचकुीचे िाक्य म्हणाि ेतर माध्यमांकडून 

लगचे ब्रेसकंग न्यजू सदली जाते. मात्र एिढी मोठी घटना होऊन सधु्दा याची ब्रेसकंग न्यजू झाली नाही. 

कारण या १५ िषाांच्या आमच्या लहान भसगनीला सलमान खान एिढे महत्त्ि नव्हते. सतने काय चकू 

केली होती, सतचे अस े काय पाप होते की, सतला एिढी मोठी सशक्षा समळाली ? घटनेनंतर सिा 

िातािरण पेटले, सदुिैाने सकंिा ददुिैाने म्हणा, त्या भागाच्या लोकप्रसतसनधीचे गहृ राजयमतं्री पद  ८ 

सदिस अगोदर गलेे आसण माननीय मतं्री श्री. दीपक केसरकर साहबेांकडे आल.े त्यांचा मतदारसंघ 

आह.े राजयाचे गहृ खात े कताव्यदक्ष आसण संिदेनशील माननीय मखु्यमतं्रयाकडे आह.े ग्रामीण गहृ 

राजयमतं्री पद माननीय श्री. दीपक केसरकर साहबेांकडे आह ेतर शहर गहृ राजयमतं्री पद माननीय डॉ. 

रणसजत पाटील यांच्याकडे आह.े पालकमतं्री पद माननीय जलसंधारण मतं्रयांकडे आह.े असे असताना, 

एिढी मोठी घटना घडली, मात्र यापैकी कोणीही त्या बाबतीत एक अिाक्ष्क्क्षरसधु्दा काढल े नाही. 

माननीय  मतं्रयांचे सोडून द्या, तेथील सजल्हासधकारी आसण पोलीस अधीक्षक सधु्दा ही घटना 

घडल्यानंतर २ सदिसांनी तेथे गले.े ही शतेकऱ्याची मलुगी होती, ही घटना मुंबईत झाली 

नाही,  सदल्लीसारख्या सठकाणी झाली नाही, एका कजात तालकु्यात कोपडीसारख्या दीड हजार 

लोकसंख्या असलेल्या गािात झाली म्हणनू अस े कल े का, ती मलुगी, मलुगी नाही का, ती मलुगी 

गरीब कुटंुबातील आह,े त्याचे महत्त ् ि कोणाला नसणार म्हणनू अस ेकेले का ? 

                      या नंतर  श्री. रोझेकर 

 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) M-65 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 14:20 

  

 

    श्री. धनंजय मुंडे            :                                            

दोन-तीन सदिस मंत्रयांचे सटेटमेंट आल ेनाही.  त्या सठकाणी आसण अन्यत्र आंदोलन सरुु 

झाल.े  त्या नंतर सधु्दा मंत्रयांना आसण मखु्यमंत्रयांना िाटले की, ऑल इज िेल, सिा काही 

ठीक आह.े  ही महत्िाची घटना नाही, या घटनेच ेकाही गांभीया नाही ?  परंतु, कुणीही या 

संदभाात एक शब्द दखेील काढला नाही.  त्यानंतर पािसाळी असधिेशन सरुु होण्याच्या 

पिूासंध्येला सिरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एक पत्रकार पररषद घेतली आसण त्यामध्ये चकुुन एका 

गनु्हगेाराच ेनाि आसण त्याच नािाच्या एका व्यक्तीचा आसण तेथील पालकमंत्री महोदयांचा 

फोटो, जो सोशल मीसडयािर सफरत होता, त्याचा उल्लेख करुन मी आरोप केला.  त्यानंतर 

मात्र राजयाच्या माननीय मुख्यमंत्रयांची तत्परता बघा.  या गंभीर घटनेच्या बाबतीत तमु्हाला 

काही िाटल े नाही.  अरे, शेतकऱ्याच्या लहान, अल्पियीन मलुीिर बलात्कार झाला 

आह,े आपण कमीत कमी ट्िीटरिर तरी ‚इनफ इज इनफ‛, असे म्हण ू शकला 

असता.  मखु्यमंत्री महोदय परदशेात जात असताना त्यांचे ससचि श्री.प्रिीण परदशेी 

यांच्याकडे परदशेात जाण्याची कागदपते्र नसल्यामळेु सिमान खोळंबनू रासहले होते, याची 

आपल्या सिाांनाच आठिण असेल.  त्यािेळीही आपण मखु्यमंत्री महोदयांची तत्परता 

बसघतली होती.  त्यांनी परदशेातनू सांसगतले की, ‚इनफ इज इनफ.‛  परंतु, या घटनेनंतर 

अशा गनु्हगेारांच्या बाबतीत त्यांनी सकमान ट्िीटरिरुन ‚इनफ इज इनफ‛, अशी प्रसतसिया 

सदली असती तर आम्हाला आसण राजयातील सिाांनाच असे िाटले असते की, मखु्यमंत्री 

संिेदनशील आहते.  त्यािेळी त्यांची संिेदना कोठे होती ? मात्र एका मंत्री महोदयांिर मी 

आरोप केले, ते चकुुन झाल ेहोते आसण त्याबाबत मी खेदही व्यक्त केला होता.  पण त्या 

मंत्री महोदयांची बाज ू घेण्यासाठी एका तासाच्या आत मखु्यमंत्री महोदय पढेु सरसािले 

आसण फोटोत दाखसिण्यात आलेला व्यक्ती आरोपी नाही, तो िेगळा व्यक्ती आह,े 

गनु्हगेाराचा फोटो हा आह,े सन्माननीय मंत्री श्री.राम सशंद े यांच्या समिेत फोटोत सदसत 

असलेली व्यक्ती िेगळी आह,े असा खलुासा त्यांनी केला.   या घटनेनंतर माननीय गहृ 

मंत्री तथा मखु्यमंत्रयांनी त्या द:ुखी आसण पीसडत कुटंुबाबाबत अशाच प्रकारची तत्परता 

दाखसिली असती तर या राजयाच्या जनतेला ह े सरकार संिेदनशील आह,े राजयाच े

मखु्यमंत्री संिेदनशील आहते, ह ेकळले असते.  काही काळानंतर राजयाच ेगहृ राजयमंत्री 

महोदय त्या सठकाणी असंतोषाला सामोरे गेले. त्यािेळी लोकांमधील असंतोष खपू मोठा 

होता.  त्याच े कारण हचे होते की, आज तमु्ही येऊन संिेदना दाखिीत आहात, त्याचा 

काही उपयोग नाही, घटना घडल्याघडल्या संिेदना दाखसिली असती तर महाराष्ट्राची 

जनता समज ूशकली असती.  जयाप्रमाणे आपल्या मंसत्रमंडळातील एका मंत्रयांिर आरोप 

झाल्यानंतर आपण तत्परतेन ेपढेु आला त्याप्रमाणे या घटनेनंतर आपण पढेु आला नाही.   

      सभापती महोदय, आपण िकील आहात, मी अधािट िकील आह ेआसण मखु्यमंत्री 

महोदय पणूा िकील आहते.  इसंडयन एव्हीडन्स ॲक्टअंतगात आरोपीची ओळखपरेड पणूा 

होत नाही तोपयांत त्या आरोपीचा फोटो प्रससध्द करता येत नाही, दाखसिता येत 
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नाही.  मात्र, या घटनेच्या संदभाात आपल्या मंत्रयांची बाज ू घ्याियाची आह,े मंत्रयांना 

िाचिायच े आह े म्हणनू इसंडयन एव्हीडन्स ॲक्टकडे दलुाक्ष करुन गनु्हगेाराचा फोटो 

दाखसिण्यात आला.  ही एिढी मोठी चकू आह े की, उद्या जया िेळी राजयाच्या 

मखु्यमंत्रयांनी सांसगतल्याप्रमाणे फासट रॅक कोटाात ही केस चालेल त्यािेळी याचा फायदा 

आरोपीला होऊ शकतो.  राजयाच्या मखु्यमंत्रयांनी एका मंत्रयाची बाज ू घेण्यासाठी 

दाखसिलेल्या गनु्हगेाराच्या फोटोमळेु आरोपीला फायदा होऊ शकतो,  ह ेआमच्यासारख्या 

अधािट िसकलाला कळते आसण तमु्हाला कळत नाही ? 

      सभापती महोदय, संिेदनशील मखु्यमंत्री महोदय सिरोधी पक्षात असताना त्यांनी 

केलेली भाषणे आम्ही ऐकली आहते.  त्यांची भाषणे एिढी संिेदनशील असायची की, 

एका क्षणी अंगािर शहारे येत असत.  आम्ही त्यांच्या सोबत काम केलेले आह ेआसण ते 

सकती पोटतीसडकीने बोलतात, याची आम्हाला जाणीि आह.े  कालही त्यांचे भाषण 

ऐकल.े  आपणही सिाांनी ऐकल े असेल.  कल्याण-डोंसबिली महानगरपासलकेच्या 

सनिडणकुीतील भाषणे देखील आपण ऐकली आहते.  ‚िाघाच्या जबड्यात घालनूी हात 

मोसजतो दात जात ही आमुची, पहा चाळुनी पाने पाने अमचुी इसतहासाची.‛ तमु्ही िाघाच्या 

जबड्यात हात घालनू दात मोजण्याची ताकद ठेिता मग या घटनेच्या बाबतीत आरोपींचे 

हात पकडण्याची सहमंत दाखिायची होती, त्यािेळी आम्ही आपल्याला मानले 

असते.  बोलणे सोपे आह.े  जयािेळी आपण एका पदािर बसतो, तेही गहृ मंत्री म्हणनू 

कारभार करतो त्यािेळी तमुच्या पदाची संपणूा पोलीस खात्यात आसण समाजात एक 

आदरयकु्त दहशत असली पासहजे.  आपल्या मंत्रयाची बाज ू घेण्यासाठी मखु्यमंत्री 

महोदयांनी जेिढी तत्परता दाखसिली तेिढी या घटनेच्या बाबतीत दाखसिली असती तर 

आज संपणूा राजयात जे कलसुषत िातािरण तयार झाले आह े ते झाल े नसते आसण यास 

सरकारमधील मंडळी जबाबदार आहते.  खरे तर फोटो दाखसिण्याची काही गरज 

नव्हती.  राजयाच्या मखु्यमंत्रयांिर माध्यमांचा आसण संपणूा राजयातील जनतेचा सिश्वास 

आह.े  त्यांनी एिढे जरी म्हटले असते की, तो फोटो गनु्हगेाराचा नाही, तो आरोपी नाही, 

जो आरोपी आह,ेतो िेगळा आह,े त्यामळेु आरोपाचा आसण याचा काही संबंध नाही तरी 

राजयाच्या जनतेने आसण माध्यमांनी आपल्यािर सिश्वास ठेिला असता.  परंत,ु आपल्या 

एका चकुीमळेु कदासचत उद्या कोटाात केस सरुु झाल्यानंतर अडचण येऊ शकते.   

      सभापती महोदय, सरुुिातीच्या काळात जया जया िेळी सभागहृात कायदा ि 

सवु्यिसथेिर चचाा झाली त्यािेळी राजयाच्या मखु्यमंत्रयांनी आकड्यांची तोडमोड करुन 

कन्व्हीक्शन रेट कसा िाढला आह ेयाची मासहती सदली होती.  पण एक गोष्ट लक्षात घ्यािी 

की, राजयात कायदा ि सवु्यिसथा रासहलेली नाही.  माननीय सभागहृ नेते श्री.चंद्रकांत दादा 

पाटील साहबे आपण आता या खचुीिर बसल्यानंतर कदासचत ह े मान्य करणार 

नाही.  मात्र, खासगीत भेटल्यानंतर म्हणाल की, ह े खरे आह.े  या अगोदर सधु्दा या 

सभागहृात अशा काही घटनांच्या संदभाात चचाा झालेली आह.े  मंत्रालयाच्या नाकाखाली 
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जिळच्याच पोलीस सटेशनमध्ये करोडो रुपयांचा एम.डी.ड्रगचा साठा सापडला 

होता.  त्याही सिषयािर चचाा झाली.  आज मी पनु्हा हा सिषय काढला आह.े  कारण, 

ड्रग सापडल्यानंतर संबंसधत पोसलसांना सनलंसबत केल ेगेले आसण त्यानंतर मात्र लॅबमधनू 

ररपोटा आला की, ते ड्रग नसनू िेगळेच एक केसमकल आह े आसण त्याचा ड्रगशी काही 

संबंध नाही.  असा जर पोसलसांचा कारभार असेल आसण तमु्ही त्या खात्याच ेमंत्री असाल 

तर राजयाच्या जनतेन ेआपल्यािर सिश्वास कसा ठेिायचा ?   

      सभापती महोदय, एक घटना मनाला असतशय िेदना दणेारी आह.े  हा माणसुकीचा 

आसण तमुच्यातील एकूणच संिेदनशीलतेचा सिषय आह.े  तमु्ही जया मतदारसंघाचे 

लोकप्रसतसनधी आहात त्या मतदारसंघात एखादी घटना घडते आसण ती घडल्यानंतर 

लोकप्रसतसनधी म्हणनू २८८ पैकी १ सोडले तर २८७ लोकप्रसतसनधी चोिीस तासाच्या आत 

त्या घटनेच्या सठकाणी सांत्िन करण्यासाठी जातात.  मात्र, या भागाचे लोकप्रसतसनधी, जे 

कॅसबनेट मंत्री आहते, जे मुंबईमध्ये होते, दसुरीकडे कोठेही गेले नव्हते, पण मुंबईत बसनू 

मखु्यमंत्री महोदयांनी सदलेले मंत्री पद आसण खाते घ्यािे की, जनतेच्या मनातील 

मखु्यमंत्रयांच े ऐकािे, या द्वीधा मनससथतीत मुंबईतच बसले होते. पण पीसडत कुटंुबाला 

भेटायला गेले नाहीत. 

              या नंतर  श्री. बोरले 
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    श्री. धनंजय मुंडे            :                                                   

दादा याबाबत तमु्ही प्रश्न सिचारणार नाही काय ? तमु्ही सससनयर मतं्री आहात. परंत,ु जयािळेी तमु्ही 

म्हाळगी प्रबोसधनीमध्ये सचंतन करण्यासाठी एकत्र याल त्यािेळी तमु्ही त्या लोकप्रसतसनधीला सिचाराि े

की, एिढी मोठी भयंकर घटना घडल्यानंतर सदु्चा तमु्ही ४८ तासात त्या कुटंुबाला भटेण्यासाठी का 

गलेा नाहीत ? लोकांच्या मनात याचा राग आह.े या सठकाणी सांसगतले जाते की, आम्ही त्यांना एिढी 

मदत दऊे, ॲङसनकम साहबेांची िकील म्हणनू सनयकु्ती करु, ही केस फासट रॅक कोटाात लढसिली 

जाईल. परंत,ु मला त्या मलुीच्या आईन े काय सांसगतले ? जयािळेी मी तेथे गलेांे त्यािळेी सतचा 

माझ्यािर दखेील संताप होता. कारण, सतच्या पेाटच्या मलुीचा मतृ्य ूझाला होता आसण सतच्या मलुीचा 

िगेळ्या दघुाटनेत मतृ्य ू झालेला नव्हता तर ४ नराधमांनी सतचा बलात्कार करुन सतच्या शरीराचे 

सचथडे-सचथडे करुन सतचा मतृ्य ू केला होता. त्या मलुीची आई मला म्हणाली की, आम्हाला काही 

नको. परंत,ु माझ्या मलुीबरोबर ज ेघडले, कदासचत तमु्हाला सदु्चा मलुगी असेल. तमुच्या कोणाच्या 

मलुीबरोबर असे काही घडू नय ेअस ेकाही तरी कराि ेआसण अस ेसांगनू ती रडायला लागली. दोन 

सदिसापासनू रात्री झोपताना त्या मलुीच्या आईचे रडण ेमाझ्या कानािर येत आह.े मी थोडा भािसनक 

आह.े ह े आम्हाला सहन होत नाही. मग सरकारला कसे सहन होते ? माननीय श्री.केसरकर साहबे 

आपण कशासाठी खचुीिर बसला आहात ? एिढी भयंकर घटना घडल्यानंतर देखील तुम्हाला चौथा 

आरोपी सापडत नसेल तर काय म्हणनू तमु्ही सत्तते बसला आहात आसण कशासाठी तुम्ही पद घते 

आहात, याचा सिचार सदु्चा यणेाऱ्या काळात व्हाियास पासहज.े  

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेआता सभागहृात उपससथत नाहीत. त्यांनी 

काल औसचत्याचा मदु्ङा मांडताना बीड येथील घटनेचा संदभा दऊेन एक सिषय उपससथत केला. बीड 

तालकु्यातील अंभोरा येथे अशीच घटना घडली होती. त्या घटनेच्या बाबतीत असाच सनणाय झाला 

होता. ती केस फासट रॅक कोटाात चालिनू लिकरात लिकर केसचा सनकाल लागले. ती घटना घडून 

आता ६ िष ेझालेली आहते. ती केस फासट रॅक कोटाात सरुु आह.े सन २०१० मध्य ेती घटना घडली 

होती. परंत,ु अद्याप त्या केसचा सनकाल लागलेला नाही. ह ेफासट रॅक कोटा आह ेकाय आसण आपण 

त्याबाबत सनणाय घतेला म्हणज ेआपली जबाबदारी संपते काय ? ह ेअस ेचालणार नाही. आपण फासट 

रॅक कोटाात ही केस लढसिण्याची घोषणा केली. त्या मलुीच्या कुटंुबाला मखु्यमतं्री सनधीतून ५ लाख 

रुपये आसण २ लाख रुपये मदत समळेल. ती मलुगी कोणत्या जातीची आह,े तो गनु्हगेार कोणत्या 

जातीचा आह ेहा सिषय नाही. परंत,ु उद्या कोणत्याही नराधमाच्या मनात असे कृत्य करण्याचा सिचार 

आला नाही पासहजे, अस ेकाही तरी करण ेआिश्यक आह.े नाही तर आमच्या सारख े सकती आले, 

सकती गलेे, या सभागहृात सकती तरी कायद ेझाले, परंत ुत्याची अमंलबजािणीच होत नसेल तर ते योग्य 

नाही. सिाांना मलुी आहते. आपण सिाांनी याचा सिचार करण े आिश्यक आह.े मी त्या गािात 

गले्यानंतर जिळपास ३-४ हजार लोक एकत्र आल ेआसण त्यातील ३ लोकांनी मला बाजलूा केले. 

त ् यांनी मला सांसगतले की, साहबे आपण आम्हाला संरक्षण दणेार असाल तर या घटनेबाबत आम्हाला 

आणखी काही बोलाियाचे आह.े मी त्यांना सिचारले की, तमु्ही या घटनेबाबत काही बोलला नाही 

काय, तमु्ही पोलीस असधकाऱ्यांना काही सांसगतले नाही काय ? त्यांनी सांसगतले की, आमचा येथील 

पोलीस असधकाऱ्यांिर सिश्वास नाही. तेथील जनतेची ही भािना असेल तर उद्या या घटनेच्या तपासात 

जया गोष्टी समळाियास पासहजेत त्या कशा समळणार आहते ? आज त्या भागातील कोणतीही मलुगी 

शाळेत जात नाही, कोणतीही मसहला शतेामध्ये कामासाठी जात नाही. कोणतीही मसहला सतचा पती 

शतेात गेला असेल तर भाकरी घऊेन शेतात जात नाही, एिढे दहशतीचे िातािरण त्या सठकाणी आह.े 
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एिढी भयंकर घटना घडल्यानंतर राजयाच्या मखु्यमतं्रयांनी त्या सठकाणी भटे द्यायला जाऊ नय,े 

फोनिरुन त्या कुटंुबाचे सांत्िन दखेील करु नये ?  भटे घणे्यास अडचण असेल तर आम्ही ते समज ू

शकू, परंत ु अशी कोणती अडचण आह े ? मखु्यमतं्री महोदय १४ तारखेला पंढरपरुला होते. पंढरपरू 

येथनू ते गाि जिळ होते. २ तासात ते तेथे जाऊन येऊ शकल ेअसत.े परंत,ु ते तेथे गले ेनाहीत. मला 

अस ेिाटले की, ते दसुऱ्या सदिशी तेथे जातील सकंिा सतसऱ्या सदिशी जातील. परंत,ु ते मातोश्रीिर 

मजेिाणीसाठी गलेे. म्हणज ेससंह िाघाच्या घरी जेिायला गेला. त्यासाठी तमुच्याकडे िळे आह.े परंत,ु 

त्या कुटंुबाचे सांत्िन करण्यासाठी िळे नाही. दादा आज तमुच्याकडे आम्ही कोणत्या अपेक्षेने बघाि े? 

पिूी जया घटना घडल्या त्यातील काही संदभा मी सभागहृात दणेार आह.े तमु्हाला कोणता नैसतक 

असधकार आह े ? तमुच्या पक्षाच्या मुबंई यिुा मोचााच्या अध्यक्षाने यिुा मोचााच्या एका मसहला 

पदासधकाऱ्याचा सिनयभगं केला. त्या मसहलेने तिार केली. परंत,ु तमु्ही फक्त त्याला पक्षातनू 

काढण्याची सहम्मत दाखसिली. तमु्ही त्याच्यािर कारिाई केली नाही. अद्याप त्याला अटक करण्यात 

आलेली नाही. मग तमुच्याकडून कोणती अपेक्षा करािी ? जर तमुच्या पक्षातील मसहला पदासधकारी 

तमुच्या पक्षातील पदासधकाऱ्याकडून सरुसक्षत नसेल तर आम्ही आमच्या आई, बसहणींच्या सरुके्षची 

अपेक्षा तमुच्याकडून काय करािी, असा प्रश्न आमच्या मनात आह.े हा प्रश्न फक्त माझ्या एकट्याच्या 

मनात नाही तर हा प्रश्न संपणूा राजयातील जनतेच्या मनात आह.े आपण याचा सिचार करायला पासहज.े 

आपण याचा सिचार करािा. आपल्या पक्षाकडे १५ िषाानंतर सत्ता आलेली आह.े ती सत्ता जायला 

िळे लागणार नाही. शिेटी ही महाराष्ट्रातील जनता आह.े 

      सभापती महोदय, आपण जया सठकाणी बसलो आहोत तेथनू जिळच मतं्रालय आह.े माननीय 

आरोग्य मतं्रयांच्या पी.ए. सिरुद्च एका मसहला डॉक्टरने तिार केली नाही ? त्या मसहलेने तिार केली. 

परंत,ु त्याला सनलंसबत करण्यासाठी सदु्चा तमु्ही ८ सदिस लािले.  तो माळी तुमचा जािई आह ेकाय ? 

अद्याप त्याला अटक झालेली नाही. त्या मसहला डॉक्टरिर एिढी िाईट िळे आलेली आह ेकी, त्या 

पी.ए.िर कोणतीही कारिाई न झाल्यामळेु त्या मसहला डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, 

आपली जीिन यात्रा संपसिण्याचा प्रयत्न केला. जनाची नाही तर मनाची तरी िाटू द्यािी. एका मसहला 

डॉक्टरने तिार सदली, पत्रकार पररषद घऊेन उसद्वग्न होऊन सांसगतले. त्या मसहला डॉक्टरने तमुच्या 

सिाांच्या हातापाया पडून सांसगतले की, त्या पी.ए.ने माझ्यािर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केलेला 

आह.े तरी तमु्ही त्या माळीचे काही िाकडे करु शकला नाही, ही तमुची कायदा आसण सवु्यिसथा आह े

काय ? दादा थोडी जरी नैसतकता असेल तर या सिा गोष्टी आपण गांभीयााने घ्याव्यात. आपण आम्हा 

सिाांना कायदा हातात घ्यायला लाि ूनका. तमु्हाला कायदा आसण सवु्यिसथा सांभाळता येत नसेल तर 

कायदा आसण सवु्यिसथा सांभाळण्याची जबाबदारी जनतेला घ्यािी लागले. खरे तर त्या गािातील 

आसण आजबुाजचू्या पररसरातील जनतेचे आभार मानाियास पासहजते. एिढी भयंकर घटना 

घडल्यानंतर त्या मलुीचा अंत्यसिधी झाल्यानंतर त्यांनी सामासजक सलोखा ठेिला. त्या संपणूा 

जनतेसमोर नतमसतक व्हाियास पासहज.े दादा थोडी जरी सठणगी पडली असती तर संपणूा महाराष्ट्र 

पेटला असता. परंत,ु त्या लोकांनी संयम ठेिला. त्या लोकांचे आभार मानाियास पासहजेत, पोसलसांचे 

नाहीत, कायदा ि सवु्यिसथा नाही. त्यांच्या पोटच्या मलुीचा मतृ्य ूझाला तरी तेथील जनतेने ब्र शब्द 

काढला नाही सकंिा कोणत्याही प्रकारचा उद्रके केला नाही. 

      सभापती महोदय, परिा मुबंईतील सायन रेल्ि े सथानकािर एका गलादलु्ल्याने मसहलेिर चाकू 

हल्ला केला. अकोला सजल्यातील सहिरखेड येथे एका मसहलेिर ५ लोकांनी बलात्कार केला.  

  ( सभापतीस्थानी तासलका सभापती श्री.रामनाथ मोते )  
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    श्री. धनंजय मुंडे            :                                                   

परभणी सजल्यातील पाथरी शले ू रसत्यािर एका गभािती मसहलेिर सामसुहक बलात्काराची घटना 

झालेली आह.े एिढेच नाही तर माननीय मखु्यमतं्री नागपरू शहरातनू येतात, त्या नागपरू शहरात मसहला 

सरुसक्षत नाहीत, नागपरू येथे सडसेंबर मसहन्यात झालेल्या असधिशेनात कायदा ि सुव्यिसथा या 

सिषयािर चचाा झाली होती त्यािळेी मखु्यमतं्री महोदयांनी नागपरू शहरातील मसहलांच्या सरुके्षचा प्रश्न 

ऐरणीिर असताना त्यािेळी उत्तरात अशी मासहती सदली होती की,  एकट्या नागपरू शहरात 

बलात्काराच्या ४४ गनु्यांची नोंद ऑक्टोबर २०१५ पयांत झाली आह.े  त्याचप्रमाण े २३ हत्या 

झाल्याची नोंद झालेली आह.े नागपरू शहरात लटूमारीचे प्रकार ११४ झाल ेअसल्याची नोंद झाल्याची 

मासहती मखु्यमंत्री महोदयांनी सदली होती. मखु्यमतं्री सित: गहृमतं्री आहते, यासंदभाातील यादी 

माझ्याकडे आह,े या सिा गनु्याचं्या संदभाात शासनाने सिचार करण्याची आिश्यकता आह.े अशा 

प्रकारे कायदा ि सवु्यिसथा असेल तर या राजयाच ेकल्याणच होईल. सभापती महोदयांना माझी सिनंती 

आह े की, मतं्री महोदय उत्तरात सांगतील की, आता कन्व्हने्शन रेट िाढला आह,े गनु्ह े कमी झाल े

आहते, गनु्यांचे आकडे आपणाला िाचनू दाखसिले तर आपण म्हणाला की, या राजयात काय चालल े

आह,े मलुी ि मसहलांिर झालेल्या अत्याचाराचा तपशील मी आपणाला िाचनू दाखसितो. २०१४ 

मध्य ेबलात्काराच्या ३४३८ घटना नोंदसिल्या आहते, सन २०१५ मध्य े४१४४ घटना बलात्काराच्या 

नोंदसिल्या आहते, जनू २०१६ पयांत  २०६९ घटना बलात्काराच्या नोंदसिल्या आहते. अशी 

मसहलांची इभं्रत या राजयात आह.े ही इभ्रत सरकार म्हणनू तमुच्या हातात आह ेती सकती सरुसक्षत आह े

ते आपण पहाि.े मसहलांच्या अपहरणाच्या घटना सन २०१४ मध्य े२४५७ झाल्या आहते, सन २०१५ 

मध्य े ५०९६,  जनू २०१६ अखरे २८८५ घटना घडल्या आहते. सिनयभगंाच्या घटना सन २०१४ 

मध्य े१०००१ झाल्या आहते, सन २०१५ मध्ये ११७१६ घटना नोंद झाल्या आहते. जनू २०१६ अखरे 

५५२१ घटनांची नोंद झाली आह.े ह ेसिा सििम ह ेसरकार पार करणार आह.े शासन ि तमुच ेपोलीस 

काय करीत आह े? हा सिषय असतशय गभंीर आह,े या सिा प्रश्नांची उत्तरे मतं्री महोदयांकडून अपेसक्षत 

आहते, या राजयात छेडछाडीच्या प्रकारात खपू मोठ्या प्रमाणात  िाढ झालेली आह.े 

      सभापती महोदय, प्रजा नािाची  एक एनजीओ संसथा आह,े   गले्या अनेक िषाापासून ही संसथा 

मसहलांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत सव्ह े करीत आह.े यािषी या संसथेने जो ररपोटा सदला आह,े त्या 

ररपोटानसुार मुबंईची मासहती देण्यात आलेली आह.े Normal citizen survey, 2015... of 22850 

household 31% of Mumbaikar believe   that their locality is not secure for 

Women, Children and Senior   Citizen.  अशा प्रकारची कायदा ि सवु्यिसथा मुबंईची 

आह,े या संसथेचा आधार घऊेन मी ह ेसांगत आह,े आपण म्हणाला की, आपण कोणत्याही संसथेचा 

आधार घऊेन बोलत आहोत, परंत ुतस ेनसनू मागील १५ िषााच्या काळात आपण दखेील या प्रजा 

संसथेन े सदलेल्या आकडेिारीचा आधार घऊेन सभागहृात मासहती सदलेली आह.े या अहिालात 

आणखी एक गभंीर सिषय सदलेला आह,े अशा मसहलांच्या संदभाात ज ेअत्याचार घडतात, फासट रॅक 

कोटाात ही प्रकरण ेजातात, ‚have the Prosecutor presented their case well‛ या कारणासाठी 

सिा गनु्हगेार मसहलांच्या प्रकरणातनू सटुतात, अस ेया ररपोटामध्य ेनमदू केले आह.े  आपल ेसिसधमडंळ 

जया भागात आह े त्या भागातील सव्हके्षणाच्या ररपोटानसुार या भागातील जिळपास ४१ टक्के 

मसहलांच े म्हणण ेअसे आह ेकी, मुबंई आमच्यासाठी सरुसक्षत नाही. अशा प्रकारे मसहला ि मलुींची 

भािना असेल तर  सरकार खरोखर सत्तचे येऊन त्यांची इजजत जपत आह े काय ?  याचा दखेील 

सिचार करण्याची गरज आह.े एका बाजलूा सिा गोष्टींची चचाा होत आह,े कालपासनू असधिशेन सरुु 
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आह,े १३ तारखलेा कजातमधील कोपडी येथे बलात्काराची घटना घडली आह.े या सिषयाची चचाा 

असधिशेनात सरुु असताना काल सांगोला तालकु्यातील लाटेिाडी येथे मतीमदं तरुण मलुीिर 

बलात्कार झाला आह.े यासंदभाातील अनेक कायद े राजयात असताना  पोसलसांकडून या कायद्यांची 

अमंलबजािणी होत नाही. म्हणनू अशा घटना नेहमी घडतात. याबाबत शासन काय करणार आह.े 

पनु्हा अशी घटना घडणार नाही, यासाठी राजय शासन कोणती कठोर उपाययोजना करणार आह,े जया 

नराधमान े एका अल्पियीन मलुीिर बलात्कार करुन सतच्या शरीराचे तकुडे केले अशी घटना या 

महाराष्ट्रात पनु्हा घडता कामा नय,े यासाठी राजय शासन महाराष्ट्रातील जनतेला काय आश्वासन दणेार 

आह.े यासंदभाातील उत्तराची अपेक्षा आम्हा सिाांना आह.े या चचेच्या सनसमत्ताने मतं्री महोदय ि गहृ 

सिभाग काय उपाययोजना करणार आह,े याचे उत्तर आम्हाला अपेसक्षत आह.े अशा घटना महाराष्ट्रात 

घडत असताना आपण सथापन केलेले दासमनी पथक काय करीत आह.े दासमनी पथकाची कधी तरी 

बैठक घतेली आह े काय ?  अस े गनु्ह े नोंद होऊन आपणाकडे येतात त्यािेळी असे गनु्ह े कमी 

करण्यासाठी आपण काय केल ेपासहज,े याचा कधी सिचार केला आह ेकाय, प्रसतसाद मोबाईल ॲप 

तयार करण्यात आल ेतरी दखेील संकटात सापडलेल्या मसहलांना प्रसतसाद समळत नाही. ह ेॲप फक्त 

जासहरात करण्यासाठी काढण्यात आल े आह े काय ? प्रत्यक्षात याचा काहीही फायदा होत नाही, 

मसहलासांठी हले्पलाईन टोल फ्री िमांक आह े त्याचा िापर सकती झाला याची मासहती उत्तरात 

अपेसक्षत आह.े अशा टोलफ्री हले्पलाईनिर सकती अत्याचाररत मसहलांचे फोन आल े ि सकती 

मसहलांना मदत करण्यात आली. याचे उत्तर आम्हाला समळायला पासहज.े सिनयभगंाच्या गनु्यात २४ 

तासाच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदशे असताना काही प्रकरणात सात आठ मसहन े तर 

काही प्रकरणात दोन िष े गनु्ह े दाखल करण्यासाठी लागतात. याचा दखेील सिचार होण्याची 

आिश्यकता आह.े  

      सभापती महोदय, २७ सिशषे न्यायालयाची सथापना करण्यात आली असनू अशा गनु्यातील 

सकती आरोपींना सशक्षा सदली आह.े याची मासहती दखेील  उत्तरात अपेसक्षत आह.े प्रलंसबत खटले 

सनकाली काढण्यासाठी २२ जलद गती न्यायालयाकडून सकती गनु्हगेारांना सशक्षा होणार आह.े याची 

मासहती सदली पासहज.े जर जलद गती न्यायालयात ६ िष ेएखाद ेप्रकरण चालत असेल तर ते खरेच 

जलद गती न्यायालय आह ेकाय ?  याचे दखेील उत्तर अपेसक्षत आह.े अशा अनेक गोष्टी आहते, त्या 

मी मांडण्याचा प्रयत्न केला आह.े मी थोडा भािसनक झालो कारण घटना तशी होती. त्याबाबत 

कोणाचे मन दखुले असेल तर मी क्षमा मागतो. याबाबत माझी अपेक्षा एिढीच आह ेकी, ज ेप्रकरण 

कजातमध्ये झाल े असे प्रकरण पनु्हा महाराष्ट्रात कोठेही होता कामा नय.े जर अशी प्रकरण े िारंिार 

सरकारच्या ि पोसलसांच्या दलुाक्षामळेु होत असतील तर राजयातील जनता कायदा हातात 

घतेल्यासशिाय राहणार नाही. उद्या आमच्या मायलेसकंची इजजत इभ्रत सांभाळण्यासाठी आम्ही कायदा 

हातात घ्यािा काय ? म्हणनू सरकारने आता तरी जाग े व्हाि ेि महाराष्ट्रातील जनतेला ठाम सिश्वास 

द्यािा. ह ेसभागहृ सिा सरकार सोबत आह,े याच्या अगोदर दखेील आम्ही चांगल्या गोष्टींसाठी तमुच्या 

सोबत होतो, परंत ुसरकारला खबंीर तर व्हािचे लागले. तमु्ही गहृमतं्री म्हणनू सनबार आहात, सनबार हा 

शब्द गािाकडील आह.े 

                      या नंतर  श्री. सांगळे 
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                                श्री.धनंजय मुंडे..... 

 त्यांना सनबार व्हािे लागेल ि तसे दाखिािे लागेल. कोणीतरी असे म्हटले आह े की, 

घोड्यािरची मांड समजण,े  सरकार चालिणे याचा अथा घोड्यािर आरुढ होण्यासारखे 

आह.े  घोड्यािर आरुढ झाल्यानंतर त्या घोड्याची मांड समजली की, त्याला जसे पासहजे 

तसा  तो चालतो. घोड्यािर बसणा-याला उपयोग नाही. त्यान ेघोड्याचा लगाम ओढला 

सकंिा ओढला नाही तरी काही उपयोग नाही. मला असे िाटते की, गहृ खात्याला मांड 

कळाली नाही. माझी आपल्याला हात जोडून सिनंती आह.े  आपल्यात ती ताकद आह,े 

कतृात्ि आह.े पंरतु नेमके कोठे चकुत आह,े अशा घटना का घडत आहते, आज आपल्या 

संिेदना कोठे मेल्या आहते ? १५ िष े त्या संिेदना प्रत्येक असधिेशनात जाग्या होत्या. 

खचुीिर बसल्यानंतर त्या संिेदना कोठे मेल्या आहते ? दादा, राजयाची जनता आपल्याला 

याबाबतीत सिचारत आह.े आपल्यामध्ये खरी सहमंत आह.े सरकार चालसिण्याची 

तमुच्यामध्ये ताकद असल्यास माझी आपल्याकडून अशी अपेक्षा आह ेकी, ४ मसहन्यांच्या 

आत सदर प्रकरण जलदगती न्यायालयाद्वारे सनकाली काढािे ि त्या नराधमांना रसत्यािर 

फाशी दणे्याचे काम करािे. जेणेकरुन भसिष्ट्यात अशा घटना घडणार नाहीत. परंत ु अशा 

घटना घडत आहते. आज एक अल्पियीन आपल्यातील बहीण या ४ नराधमांची बळी 

ठरली आह.े भसिष्ट्यात आपल्या मायलेकांची इभ्रत् ं ा आपल्या हातात आह.े त्यांची इभ्रत 

चांगली राहील अशी मी सिनंती करतो ि याच सठकाणी थांबतो.  

      ------------ 
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                                     तासलका सभापती : आता 

सन्माननीय सदसय श्री.प्रिीण दरेकर यांनी भाषणाला सरुुिात करािी.  

 ( सिरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

      श्री.धनंजय मुंडे : आम्ही माननीय सभापतींच्या सिनंतीला मान दऊेन सदर चचाा सरुु 

केली. सिरोधी पक्षनेते बोलल्यानंतर कााँग्रेस पक्षाच्या सन्माननीय सदसयांना सदर चचेिर 

बोलण्याची संधी समळाली पासहजे.  

       तासलका सभापती : मी चेअरिर येण्यापिूी यासंंंबंधी माननीय सभापतींना 

सिचारल े होते.  त्यानसुार सिरोधी पक्षानंतर मी सत्ताधारी पक्षातील सन्माननीय सदसयांना 

बोलण्याची संधी सदली होती. परंत ु आपण सांसगतल्याप्रमाणे माझी काही हरकत 

नाही.  अत्यंत गंभीर सिषयािर सदनात चचाा सरुु आह.े  

 ( सत्ताधारी पक्षाचे काही सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       श्री.भाई सगरकर : माननीय सिरोधी पक्षनेते यांनी ५५ समसनटे भाषण केल ेआह.े  

      श्री.नारायण राणे : सदनाला चचेची िेळ िाढसिण्याचा  असधकार आह.े  आपण 

िेळेची सचंता करु नये.  

      तासलका सभापती : आता सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे यांनी भाषणाला 

सरुुिात करािी.    
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      श्री.नारायण राणे ( सिधानसभेन े सनिडलेल े) : सभापती महोदय, सभागहृाचे सिरोधी 

पक्षनेते माननीय श्री.धनंजय मुंडे यांनी सिधानपररषद सनयम िमांक ९७ अन्िय ेसदनात जी 

चचाा उपससथत केली त्यात सहभागी होण्यासाठी मी या सठकाणी उभा आह.े  माननीय 

सिरोधी पक्षनेते यांनी चचेत भाग घेत असताना असतशय िासतििादी सचत्रा उत्तमररत्या 

सदनासमोर ठेिले आह.े माननीय सिरोधी पक्षनेते बोलण्यासाठी उभे रासहल्यानंतर मला असे 

िाटत होते की,  महाराष्ट्रातील असतशय संिेदनशील सिषय सदनात चचेला घेतल्यानंतर 

अशा महत्त्िाच्या, सािाजसनक सनकडीच्या चचेच्या िेळी माननीय मखु्यमंत्री सदनात 

उपससथत राहतील, राजयाचे पोलीस असधकारी, राजयाचे डीजी सदनात असतील.  

      श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सनुील तटकरे यांनी 

सदनात हा सिषय उपससथत केला होता त्यािेळी दपुारी २.०० िाजता सदनात संबंसधत 

असधकारी कक्षात कोणी उपससथत नव्हते. ही बाब मला मान्य आह.े त्यानंतर नगर सजल्याचे 

एसपी श्री.बाळासाहबे पाटील, सह ससचि आबा पाटील असे सिा असधकारी सदनात 

उपससथत आहते. 

       ( सिरोधी पक्षाच ेकाही सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

       श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, सदनाच्या काही सनयम, प्रथा ि परंपरा आहते. 

माननीय सिरोधी पक्षनेता बोलण्यासाठी सदनात उभे राहतात, त्यािेळी  माननीय मखु्यमंत्री, 

राजयाचे डीजी ि  प्रमखु असधकारी सदनात उपससथत असतात.  

      श्री.चंद्रकांत पाटील : फक्त एक समसनट उशीर झाला आह.े त्यानंतर सिा असधकारी येथे 

आल ेआहते.  खालच्या सदनात याच सिषयािर चचाा सरुु आह.े  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, माझी आपल्याला सिनंती आह ेकी, असधकारी 

आल्यानंतर सभागहृाचे कामकाज सरुु करण्याची आपण निीन प्रथा सरुु करु या.  

      श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, खालील सदनात याच सिषयािर चचाा सरुु 

आह.े माननीय मखु्यमंत्री तेथे उपससथत आहते. मी तसेच माननीय राजयमंत्री सदनात 

उपससथत आहोत.  

       श्रीमती सिद्या चव्हाण : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्ङा आह.े अत्यंत 

संिेदनशील सिषयािर सदनात चचाा सरुु असल्यामळेु राजयाच्या डीजींनी सदनात उपससथत 

रासहले पासहजे. डीजींना या घटनेच े कांेणतेही गांभीया नाही. संपणूा महाराष्ट्रात तसेच 

ग्रामीण भागात मलुींच्या छेडछाड होत आहते, त्यांच्यािर बलात्कार होत आहते. यामळेु 

आमच्या भािना डीजींना समजणे अत्यािश्यक आह.े  त्यांना कोणतीही महत्त्िाच े कामे 

नाहीत. आपण त्यांना येथे बोलिािे.  

       तासलका सभापती : ठीक आह.े  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, आपण सन्माननीय सदसयांच्या भािनेची नोंद 
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घ्यािी.  

      तासलका सभापती : मी आपल्या सचूनेची नोंद घेतली आह.े  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे यांनी 

मांडलेला सिषय हा छत्रपती सशिाजी महाराज, परमपजुय बाबासाहबे आंबेडकर तसेच शाहु, 

फुले यांच्या महाराष्ट्राला मान खाली झकुिायला लािणारा आह.े ही घटना असतशय 

लासजरिाणी आह.े अशा भयािह घटनेला सरकार गांभीयााने घेत नाही. ही चचाा, ती चचाा 

घ्या. सरकारन ेसित:हून सांसगतले पासहजे होते की, या सिषयी चचाा घ्या. आपण सदनात जे 

सिषय मांडाल त्यासंबंधी भसिष्ट्यात आम्ही अशी उपाययोजना करतो की, महाराष्ट्रात अशा 

प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत असा कायदा राबि.ू  माननीय मखु्यमंत्रयांनी असा उल्लेख 

केला असता तर आपल्यामध्ये काही कतृात्ि अंाह,े ताकद आह ेअसे आम्ही मान्य केले 

असते. परंतु २० मसहन्यांच्या काळात आम्हाला अस ेकाही सदसल ेनाही. ही घटना नगर 

सजल्यात घडली आह.े ही घटना महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या अंगािर शहारे आणणारी 

आह.े  या घटनेमळेु आया-बसहणींमध्ये भीतीचे िातािरण सनमााण झाल ेआह.े परंत ुयाची 

संिेदना राजयातील मखु्यमंत्रयांना नसािी. नििीत सशकणारी ही सचमरुडी मलुगी होती. २०० 

मीटरिर भरिसतीत सतच े घर होते. अशा पररससथतीत त्या मलुीचा अमानषु खनु होतो. 

बोलता येणार नाही, सांगता येणार नाही, शब्द उच्चारता येणार नाही अशा प्रकारचे 

अत्याचार  छत्रपती सशिाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात होत आहते. इतके सदिस होऊनही 

या प्रकरणी कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही.  माननीय मखु्यमंत्री तेथे गेले नाहीत, 

जात नाहीत. त्या आरोपींनी घेतला तो जीि नव्हता का ?  

       

              या नंतर  श्री. भोगले 
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                                        मखु्यमंत्री जेिायला जाऊ 

शकतात, मखु्यमंत्री पंढरपरूला जाऊन सिठ्ठलाची पजूा करु शकतात, सदल्लीला जाऊ 

शकतात मग नगर सजल्हा दरू आह े का, पासकसतानच्या पलीकडे आह े का? जया 

मखु्यमंत्रयांकडे कायदा ि सवु्यिसथेची जबाबदारी आह ेतेच एकदा सिधानसभा सभागहृात 

माझ्या उजव्या बाजलूा बसत असताना तत्कालीन मखु्यमंत्री सि.सिलासराि दशेमखुांना 

उद्ङशेनू म्हणाल े होते की, या राजयात बलात्कार होत आहते, खनू होत आहते तशा 

आत्महत्याही होत आहते.  या आत्महत्या नसनू ह े खनू आहते.  मखु्यमंत्रयांिर कलम 

३०२ खाली गनु्हा नोंदसिला पासहजे.  सनष्ट्काळजीपणा, बेजबाबदारपणामळेु महाराष्ट्रातील 

कायदा ि सवु्यसथेचा बोजिारा उडाला आह.े  त्याला या राजयाचे मखु्यमंत्री जबाबदार 

आहते. 

            सभापती महोदय, नगर सजल्हयात जी घटना घडली त्याची जबाबदारी 

मखु्यमंत्रयांिर टाकून उद्या गनु्हा दाखल करािा का याचे उत्तर त्यांनी सभागहृाला 

द्यािे.  मखु्यमंत्री कोणालाही होता येते.  जयाच्या पक्षाला बहुमत समळेल त्या पक्षाचा 

सदसय मखु्यमंत्री होतो.  परंत ु मखु्यमंत्री पद हाताळणे, राजयाच्या ११.५ कोटी जनतेला 

सरुसक्षतता दणेे, त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आह.े    ती पार 

पाडली जाते का?  अंाज राजयात नगर सजल्हयातील बलात्काराच्या घटनेमळेु सिात्र 

संतापाच े िातािरण सनमााण झाल े आह.े  गािोगािी आंदोलने होत आहते, रासता रोको 

केला जात आह.े  एिढे होऊनही दखल घेतली जात नाही.  सकाळी सभागहृ सरुु 

होण्यापिूी आय.जी.कडून सब्रसफंग होंेते ना? तरी मखु्यमंत्रयांना नगरला जाऊन यािे असे 

िाटले नाही? याचा अथा अशा घटनेची दखल घ्यायची नाही असा होतो.  ह ेमहाराष्ट्रात 

चालणार नाही. 

             सभापती महोदय, माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी आरोपीच्या नािाचा उल्लेख 

केला.  अमकु आरोपी आहते अस ेसांसगतले.  मखु्यमतं्रयांनी तत्परतेने पत्रकार पररषद घऊेन सांसगतले 

की, हा बघा, हा तो नाही.  हा तो नाही ह ेसांगण्याची काय गरज होती?  चौकशी पणूा होऊ सदली 

असती तर कोण आरोपी आहते ह े पोसलसांनीच जाहीर केल े असत.े  आरोपींिर चाजाशीट दाखल 

झाली असती.  तमु्हाला िसकली करायला कोणी सांसगतले? इसव्हडन्स ॲक्टप्रमाण े कोणीही सांग ू

शकतो.  माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी सांसगतल्या त्यापेक्षा भयानक गोष्टी आहते.  दरूदशान 

िासहन्यांिर, ितृ्तपत्रात सिा सठकाणी फोटो प्रससध ् द झाल.े  ओळख परेड का केली जाते? उद्या 

आरोपीला कोटााकडून जामीन सदला जाईल.  इसव्हडन्स ॲक्टचे महत्ि काय आह?े आरोपींना बरुखा 

घालनू का आणल े जाते?  ओळख परेडच्या िेळी अगोदरच कोणी पासहलेल े नसाि े हा हते ू

असतो.  उद्या जामीन मजंरू झाला तर केसचे काय होणार आह?े  एिढा सनष्ट्काळजीपणा राजयाच े

मखु्यमतं्री करु शकतात.  मग त्यांचे दोन-दोन प्रधान ससचि काय करीत होते.  या महाराष्ट्राला तीन 

मखु्यमतं्री लाभल ेआहते.  दोघांबाबत मी आज मासहती देणार आह.े  सतसऱ्याबाबत सिषय उपससथत 

झाल्यानंतर मासहती दणेार आह.े  पसहले मखु्यमतं्री श्री.दिेेंद्र फडणिीस आहते.  यांचे काम सभागहृात 

भाषण करणे, सभागहृाबाहरे भाषण करणे, उद्घाटन करण,े सदल्लीला जाणे, फाईलची यादी आणण ेिगरेै 
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काम े त्यांना करािी लागतात.  महाराष्ट्राचे दसुरे मखु्यमतं्री श्री.प्रिीण परदशेी आहते.  सगळया 

कामात होल ॲण्ड सोल आहते.  त्यांची कापाांेरेट कायाालये मुबंई पणु्याला सरुु झाली 

आहते.  सगळे लोक सतकडे जायला लागल.े   त्या कायाालयांमध्ये कोण जातो, काय चालत ेयाची 

सिा मासहती मला आह.े   तमु्ही त्या व्यक्तीला एिढे महत्ि दतेा? ८ मसहन्यात बदली होते.  पोससटंग 

केल ेत्याला बदलता.  उचलले आसण पासहज ेसतकडे बदलल.े  बदल्यांबाबत सनयम आह ेकी नाही? 

तीन िषे, पाच िष े कायाकाळ पणूा झाल्यानंतर बदली केली जाते.  परंत ु सनयम पाळायचे 

नाहीत.  कोणीही बदली करायची, कोणीही सिषय हाताळायचा.  ह े राजय चालसिताना राजयाच्या 

तत्कालीन मखु्यमतं्री सि.शकंरराि चव्हाण यांनी ससचिालयाचे नामांतर ‘मंत्रालय’ अस े

केल.े  त्यामाग ेत्यांची दरूदृष्टी होती.  आज या राजयाचा कारभार परदशेी चालसित आहते.  आम्ही 

सिदशेी आहोत म्हणनू आम्हाला अशा घटनांमळेु िदेना होत आहते.   

          राजयाच्या प्रशासनािर राजयकत्याांचा धाक असािा लागतो.  पोलीस प्रशासनािर धाक 

असािा लागतो.  आज पोलीस खात्याचे काय झाल े आह?े माझ े त्या खात्याशी फार जनूे संबंध 

आहते.  मी मळूचा मुबंईकर असल्यामळेु आज त्या खात्याची यंत्रणा कशी काम करीत आह ेह ेमी 

पहात आह.े  कोणाला धाक रासहलेला नाही.  कोणी काही सिचारत नाही.  अनेक असधकारी सबल्डर 

झाल े आहते, हॉटेल मालक झाल े आहते.  सगळीकडे आनंदीआनंद आह.े  बलात्कार, खनू, 

मारामाऱ्या, अनेक प्रकारचे गनु्ह े घडत आहते.  अनेक प्रकारच्या अनैसतक कारिाया उघडपण े होत 

आहते.  परंत ु त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही.  आपल्याला सांभाळून घेणारे आहते.  एखाद्या 

असधकाऱ्याचे सनलंबन झाल ेकी सहा मसहन्यानंतर तो पनु्हा सेिते येतो, त्याला चांगली पोससटंग सदली 

जात.े  माझ्याकडे याची यादी आह.े  अाँटी करप्शन ब्यरूोने पकडायचे, सनलंसबल करायचे आसण सहा 

मसहन्यात पनु्हा कामािर घ्यायचे.  योग्य व्यिहार झाला की कुठे पासहज ेत्या सठकाणी पोससटंग सदली 

जात ेह ेसध्या परदशेी काम चालल ेआह.े    अशा ससथतीत गणुित्तेिर पढुे येणाऱ्या असधकाऱ्यांनी कुठे 

जायचे, कतृात्ििान असधकाऱ्यांनी कुठे जायचे? अस े असधकारी बाजलूा फेकले जातात.  सगळया 

सिभागांमध्य ेपरदशेीच्या मनात पसंत पडेल त्याला योग्य पोससटंग समळत.े  त्यांचे उप मखु्यमतं्री आहते 

दराडे.  त्यांचे तर आणखी भयानक आह.े  ते पण मी सांगणार आह.े  आता कोणाला सोडणार 

नाही.  २० मसहन्यांच्या काळात तमु्ही सिरोधी पक्षाला जी िागणकू सदली ती िागणकू लोकशाहीला 

शोभणारी नव्हती.  तमु्ही मागील २० मसहन्यात जो कारभार केला तो महाराष्ट्राच्या संसदीय परंपरेला 

शोभा दणेारा नाही.  एकटे मखु्यमतं्री गले ेअसत ेतरी त्या कुटंुबाचे द:ुख पसु ूशकल ेनसत,े कमी करु 

शकल े नसत.े  परंत ु तमु्हाला त्या घटनेचे महत्ि िाटल े नाही.  मसंत्रमडंळातील सकतीतरी मतं्री रात्री 

३.०० िाजण्याच्या आत घरी येत नाहीत, ते कुठे असतात? एका सदिशी ते सतकडे गले ेअसत ेतर काय 

कमी झाल ेअसते? 

            सभापती महोदय, राजयामध्ये कायदा ि सवु्यिसथा सशल्लक रासहलेली नाही.  याला 

राजयाचे मखु्यमतं्री कारणीभतू आहते.  खरे म्हणज ेगहृखातेच त्यांना कळलेले नाही.  आम्ही सनयम 

९३ अन्िये चचाा घणे्याची मागणी केली, परंत ुशासनाने सनयम ९७ अन्िये चचाा मान्य केली.  दोन्ही 

सनयम एकच आहते अस े सांगण्यात आल.े  अडीच तासाची चचाा मान्य केली.  चचाा मागण्याचा 

असधकार सिरोधी पक्षाचा आह.े  आम्ही काय मागाि े ह े सनयमाच्या पसुसतकेत नमदू केले 

आह.े  भारतीय राजय घटनेने तो आम्हाला असधकार सदला आह.े  आम्ही जया आयधुाचा िापर 

करुन, सनयमाचा िापर करुन चचाा मागतो ती मान्य करािी लागत.े  ही आयधुे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या 

सहतासाठी, प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी, सरुसक्षततेसाठी आहते.    माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी सिनंती 
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केली.  आम्ही सिनंती करणार नाही.  त्यांना जनतेचे संरक्षण करािचे लागले.  संरक्षण करणार नसाल 

तर राजीनामा दऊेन बाजलूा व्हा.  अन्य राजयाशी महाराष्ट्राची तलुना केली जाते.  अन्य राजयांच्या 

मानान े महाराष्ट्रात सकती गनु्ह े घडले याची ससिसतर मासहती सदली गलेी.  माझ्याकडे दखेील ती 

मासहती उपलब्ध आह.े  िषाभरात मसहलांिरील अत्याचाराचे २० हजार गनु्ह ेघडल.े 

                       या नंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                   

      सब्रटनमध्ये परिा मतदान झाल.े  पंतप्रधानांच्या मता सिरूद्च सनणाय लागला त्यामळेु त्यांनी 

राजीनामा सदला.  िषाभरात २० हजार मसहलांिर अत्याचार झाल े आहते.  सरकारला १०० सदिस 

पणूा झाल े म्हणनू त्यानंी ताजमध्ये सेसलब्रेशन केले.  आम्ही ह े करू, ते करू अस े या शासनाने 

सांसगतले.  पण एक तरी आश्वासन पणूा केले आह े काय ?  मुबंई ते नागपरू हायि े केला 

जाईल.  त्यासाठी दरिषी ५०० कोटी रूपये दणे्यात येतील असे शासनातफे सांगण्यात 

आल.े   त्यामळेु आता पयांत कुठल्या रसत्याच्या कामापयांत ५०० कोटी रूपये पोहोचले आह े ते 

सांगाि.े  आपण फक्त घोषणा केली आह.े   

      नकुत्याच झालेल्या आषाढीला माननीय मखु्यमतं्री सिाकाही हाँडओव्हर करून आल े आहते. 

त्यांनी सिठ्ठलाला साकडे घातल ेकी, ह ेसिठ्ठला महाराष्ट्राला सजुलाम, सफुलाम कर.  अस ेजर असेल 

तर शासनकत े म्हणनू आपण काय करायला बसल े आहात ?  सिठ्ठलान े कराि े अशी या शासनाची 

अपेक्षा असेल तर शासकते म्हणनू आपण काय करणार आहात ?  आपण अच्छे सदन आणणार होता 

त्याचे काय झाल े?  आपण महागाई कमी करणार होता, त्याचे काय झाले ? आता ते निीन घोषणा 

करतील की, सिठ्ठलाकडे पोहाचसिण्याचे काम करतो.  सरकारने लोकांना काय पासहजे, काय द्यायला 

हि े ह े पासहले पासहज.े  लोकांचे जीिनमान सधुारण्यासाठी प्रयत्न केले पासहजते.  त्याचा दरिषी 

आढािा घतेला पासहज.े   मके इन इसंडया चे काय झाले ?  काहीही न करता घोषणा करून, लोकांची 

फसिणकू करून आपण सत्तेिर आला आहात.  यािर माननीय मखु्यमतं्री उत्तर दतेील की, गले्या १५ 

िषाात अमकु एक झाल.े  १५ िषाात आपण ह े केले.  आपण सत्तेिर येऊन दोन िषा झाली 

आहते.  पण गले्या दोन िषाात आपण अस ेकोणते सदि ेलािले आहते ?   गले्या दोन िषाात आपला 

जीडीपी िाढला आह ेकाय, अत्याचाराचे प्रमाण कमी झाल,े  कुपोसषत बालकांची संख्या कमी झाली 

काय ?  नक्की काय झाल ेआह े?  शतेकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाल ेआह ेकाय ?  अस े

काहीही झालेले नाही.  नसुत्या घोषणा करून, भाषणबाजी करून काहीही होत नाही.  आज 

राजयातील कायदा ि सवु्यिसथा कशी सधुारणार आहात ?  आपण कोणते सनणाय घणेार आहात, 

कोणत े धोरण आखणार आहात, सशसत कशी आणणार आहात ?  आपण सशसत आण ू शकणार 

आहात काय ?  आज गुंड कोण आहते ?  ह े सिा करणारे असतरेकी आहते काय ?  माझ्याकडे 

नागपरूची संपणूा सहसरी आह.े  ती मला पत्रकारांनीच पाठसिली आह.े  मखु्यमतं्रयांच्या घराच्या 

बाजलूाच खनू होतो.  श्री.सनतीन गडकरी यांच्या मवे्हणाच्या घरी चोरी होते.  आयकु्त कायाालयाच्या 

बाजलूा खनू होतो.  नागपरू येथे खनू, माऱ्यामाऱ्या, बलात्कार झाले तेिढे महाराष्ट्रात झाल े

नाहीत.   आपण नागपरू सांभाळू शकत नाही तर मग महाराष्ट्र काय सांभाळणार आहात 

?  नागपरूमध्य े गनु्ह े करणारे कोण आहते याची मासहती आपणच आम्हाला द्यािी.  ससुमत ठाकूर 

आज आतमध्ये गेला आह.े  जिेढे म्हणनू गुडं आहते ते आज बीजपेीचे पदासधकारी झाल े आहते. 

महाराष्ट्रात २०१४ ते आजसमतीपयांत दलाल, गुडं सिाजण भाजपचे पदासधकारी आहते.  श्री.मनु्ना 

यादि हा महामडंळाचा अध्यक्ष झाला. त्याच्यािर २६ गनु्ह ेआहते.  उद्या दाऊद बोलला की, मी परत 

मुबंईत येतो..... तो येईल.... सरेंेंंडर होईल.... बाहरे आला की, बी.ज.ेपी.मध्य ेप्रिशे करेल.  तो 

मसंत्रमंडळामध्य े केव्हाही येईल.  ही  पररससथती पण यऊे शकत.े  कारण त्यांना सित:ची खचुी 

सांभाळून ठेिायची आह.े जनता, लोक, सहकारी यांच्याशी काहीही दणेेघणे े नाही.  या शासनाला 

काहीही पडलेल ेनाही.  जनता कशी जगत आह,े ती सरुसक्षत आह ेसकंिा नाही याच ेकाहीही पडलेल े

नाही.  दसुऱ्याच्या घरची मलुगी जयाप्रकारे मारली गलेी त्याच्या िदेना व्हाियास पासहज ेहोत्या.  त्या 
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कुटंुबाला द:ुखातनू बाहरे काढण्यासाठी, सािरण्यासाठी काही तरी करायला पासहज ेहोते. तस ेआपण 

काही केले आह ेकाय ?  त्यापेक्षा भयािह माननीय सिरोधी पक्ष नेत ेश्री.धनंजय मुंडे यांनी सांसगतले 

आह.े त्या मलुीच्या पालकांना पोलीस सांगतात की, त्यांच्यािर केस होईल.   पोसलसांना कायदा लाग ू

आह.े त्यांच्या मलुीचा खनू झाला सकंिा सतच्यािर बलात्कार झाला तर तिार केली म्हणनू िॉस 

कम्प्लेंट घणे्यात येईल काय ?   पण या मलुीच्या पालकांच्या बाबतीत िगेळा न्याय लािण्याचा प्रयत्न 

करण्यात येत आह.े  नॅशनल ब्यरुो ऑफ िाईमच्या िबेसाईटिर सन २०१४ पयांतच्या गनु्याची 

मासहती आह.े  त्यानंतरची मासहतीच नाही.  कदासचत पोसलसांना तोंडी सचूना गेल्या असल्यामळेु 

तिारी घणे्यातच येत नाही.  साध्या कागदािर पोलीस काही तरी सलसहतात, माणसू बाहरे गले्यािर 

तोच कागद कचऱ्याच्या टोपलीत टाकून दणे्यात येतो.   आता मखु्यमंत्री सांगतील की, आम्ही 

गनु्यांची संख्या कमी केली.   आपण गनु्हा नोंदसिला नाही तर त्याची नोंद कशी काय होईल ?  मी 

आपल्याला एकच उदाहरण सांगणार आह.े  तो दखेील एक मोठा गनु्हाच आह.े  मतं्रालयात 

श्री.गजानन पाटील यांना ३० कोटी रूपयांची लाच घतेाना पकडल्यामळेु मतं्रयांना जाि े लागले.  तो 

िगेळा सिषय आह.े  त्याला ते भ्रष्टाचार िगरेै काही म्हणत नाही.  कााँग्रेस भ्रष्टाचारी आह ेअस ेम्हटले 

जात.े  आज महाराष्ट्रात सदिसा ढिळया इकडून सतकडे सपशव्या जात असल्याचे आम्ही 

पाहतो.  त्यात समठाई असत े काय ?  त्यात दसुरे काय असत े ते माहीत नाही.  परुिणी मागण्यांिर 

चचाा होईल तेव्हा कुठे काय चालल ेआह,े केसबनमध्ये काय चालल ेआह,े बंगल्यामध्ये काय चालले 

आह े या संबंधातील सगळी तपशीलिार मासहती दणेार आह.े  सिरोधकांना आत टाकत असताना 

सत्ततेील सकती आत जातील ते आपण पहाि.े  यासाठी निीन तरंुूग बांधाि े लागले.  श्री.गजानन 

पाटील यांना एका जमीन व्यििहारात ३० कोटी रूपयांची लाच घतेाना पोसलसांनी पकडले.   या 

श्री.गजानन पाटील यांच े श्री.एकनाथ खडस ेयांच्याशी संबंध होते.  श्री.गजानन पाटील यांना ॲन्टी 

करप्शनच्या असधकाऱ्यांनी पकडल.े  काय कतृाव्य ि धाडस आह े ते पहाि.े त्यांना मतं्रालयातच 

पकडण्यात आल.े  श्री.माररया साहबेांची बदली होण्यापिूी ताज हॉटेलमध्ये दहा कोटी रूपय े

पकडण्यात आल े होते.  मला नाि मासहत आह.े  सकती बॅगा होत्या ह े मासहत आह.े  त्याचे फुटेज 

माझ्याकडे आह.े कतृात्ििान पोलीस असल्यामळेु त्या माणसािर केस का दाखल करण्यात आली 

नाही.  पण तस े काही घडले नाही. ताज हॉटेलमध्ये ज े काही घडले त्यासंबंधात केस दाखल करण े

आिश्यक होते.  आयकु्तांची बदली ज े कारण सांसगतले त्या कारणािरून झालेली नाही.  अनेक 

कारण े आहते.  ती मला चांगली मासहती आह.े  गनु्ह े न नोंदसिता संबंसधतांना सोडण्यात येत 

आह.े  ह ेजासत काळ चालणार नाही.  प्रक्षोभ आता जिळ आला आह.े  नगरच्या मलुीिर अमानषु 

अत्याचार केल्यामळेु लोक प्रचंड प्रमाणात पेटून उठली आहते.  आज जळगािमध्ये काय पररससथती 

आह.े जळगाि, नागपरूमधील गुडं कोणत्या पक्षात आहते ?   याचा राजय सरकारने माग ेजसा सव्ह े

केला होता तसा करािा. कोणत्या पक्षामध्ये गुंडांनी आश्रय घतेला आह ेह ेपासहले तर आज भा.ज.प.या 

पक्षामध्ये आश्रय घतेल्याचे सदसनू येईल. कोणी बोल ू नय,े आमदारांनी तिार करू नय े म्हणनू ईडी, 

आय.टी.यांची चौकशी लाि ू सकंिा गुडं लांािण्यात येईल अस े सांगण्यात येत.े   आज गुडंांची 

सतसरी कॅटेसगरी आली आह.े  आज सत्ताधारी पक्षाकडून बंदोबसत लािण्यात येत आह.े  अशाने सत्ता 

सटकत नाही.  मी भा.ज.प.हा शब्द मदु्ङामहून उच्चारत आह.े मी लहानपणी चेंबरूमये िाढलो. मी 

श्री.हश ुअडिाणी यांच्या सिभागात िाढलो.  एक सजजन व्यक्तीमत्ि राजकारणातील आदशा म्हणनू 

आम्ही त्यांच्याकडे पहात होतो.   त्यािळेी मी सशिसेनेमध्ये होतो. अस ेसद्गगहृसथ मी पासहले नाहीत. 

हातामासाचे समाजसेिक होते. सकाळी ८.०० ते कायाालयात येत होते.   
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                       या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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        श्री.नारायण राणे..... 

मी डॉ.मजुमूदार यांना पासहले आह.े त्यानंतर मी प्रमोद महाजन यांना पासहल े आह.े ते 

आमच्या चेम्बरू येथे राहत होते. त्यांची बधु्दीमत्ता,हुषारी,लोकांशी िागण्याची पध्दत मी 

फार जिळून पासहली आह.े  तसेच मी माननीय िाजपेयी साहबेांना पासहले आह.े त्यांचे 

सिचार,आचार, सजजनपणा काय असतो ते मी फार जिळून पासहले आह.े त्यांच्या कामाची 

पध्दत पासहली आह.े माननीय श्रीमती सषुमा सिराज यांना मी मखु्यमंत्री असताना फार 

जिळून पासहल े आह.े तेव्हाचे बीजेपीचे नेते, त्यांचे आचार,सिचार आसण बौसध्दकता मी 

फार जिळून पासहली आह.े परंत ु आताच्या बीजेपीमध्ये तेव्हांचे आचार,सिचार सदसत 

नाही.  आता सगळीच षडयंत्री,सडुाचे राजकारण,सिरोधकांना संपिायचे, आपणच सत्ता 

सटकिायची आसण जनतेला फक्त ितामानपत्रात जासहराती द्याियाच्या, उद्योगपतींनी मीसडया 

सिकत घ्याियाचा, त्यांना खषू ठेिायचे आसण आपण मात्र ्कायमसिरुपी सत्तमध्ये राहायच े

हा निीन फॉम्यूाला त्यांनी मनाने जरी काढलाअसला तरी समाजाने तो ससिकारलेला नाही 

आसण आम्ही सिरोधकांनी दखेील तो मान्य केलेला नाही, आम्ही त्यांना तसे करु दणेार 

नाही. याची त्यांना जाणीि आह ेकी, नाही ह ेमला मासहती नाही. त्यािेळेला माननीय श्री. 

चंद्रकांत पाटील यांच्या सारख्या व्यक्तींचा पक्ष म्हणनू आम्ही ओळखत होतो ि त्या दृष्टीने 

आम्ही बीपेजीकडे बघत होतो. आता अशी माणसे क्िसचत रासहली आहते ि त्यामळेुच 

अशा माणसांना आमच्या समोर आणनू बसिल ेआह.े माणसे कोणती ठेिायची हा आमचा 

प्रश्न नाही.  

      सभापती महोदय, महाराष्ट्रातील ११.५ कोटी जनतेला आसण आमच्या 

आया-बसहणींना सरुसक्षत ठेिा. आमच्या आया-बसहणंींकडे िाकड्या नजरेने पाहण्याची 

कोणाची सहमंत होणार नाही यासंदभाात तमु्ही कायदा ि सवु्यिसथाकशी ठेिणार आहात ह े

शासनान े या सठकाणी सांगण्याची आिश्यकता आह.े परंतु तमु्ही ह े केले, तमु्ही ते केले, 

तमुच्या िेळेस तमु्ही ह े केल,े आमच्या िेळेस आम्ही ह े केल ेअसे सांगनू चालणार नाही. 

कालपासनू असधिेशन सरुु झाल े आह.े मी महसलू मंत्री असतानाची एक 

बातमी  कालच्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये छापनू आली. त्यांना िाटल े की, ही बातमी 

आल्यामळेु नारायण राण सभागहृात सिषय काढणार नाही. अहो, खरे म्हणजे या लोकांनी 

नारायण राणेंना अजनू कोणी ओळखलेलेच नाही. खरे म्हणजे तमु्ही अशा बातम्या रोज 

ितामानपत्रातून छापनू आणा. या बातम्या श्री.परदशेी सोडून दणेार कोण ? श्री.परदशेी 

सोलापरूला कलेक्टर असल्यापासनू आजसमतीपयांत पणु-ेमुंबई येथे जी काही दकुाने सरुु 

आहते त्यासंदभाात माझ्या इतकी मासहती कोणाकडेही नाही ह ेमी त्यांना सांसगतले होते. हा 

सिषय सपु्रीम कोटााचा असनू तो िन सिभागाचा आह.े मी सलगल सडपाटामेंटकडून मासहती 

घेऊनच कामे केलेली आहते. काय होईल ते होऊद.े तमु्हाला अटक कराियाची असेल तर 

खशुाल करा. माननीय मखु्यमंत्रयांचे सप्रसन्सपल सेिेटरी आहते, सिाांना अटक करा, माझी 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) S-84 

SGJ/AKN/KTG प्रथम श्री. ओटिणकेर 15:20 

  

 

सिाांसाठी तयारी आह.े माझे कोणीही तोंड बंद ूकरु शकत नाही. नारायण राणेचे तोंड अशा 

धमक्यांनी बंद होणार नाही. माझ्यासाठी महाराष्ट्राच्या सिा पत्रकारांना बोलािण्यात आले, 

त्यांना सकतीचे पाकीटे दणे्यात आली होती त्याची सधु्दा माझ्याकडे मासहती आह.े मी 

मंत्रालयात बरीच िष ेसत्ता केलेली असल्यामळेु आमची त्यांच्याशी मन ेजळुली आहते. 

त्यामळेु प्रत्येक माणसू मला फोन करुन सांगतो की, साहबे  ही फाईल मला काढाियास 

सांसगतली, सहा सदिसांनी मी ही फाईल काढून सदली,मग ड्राफ्टींग करण्यात 

आल,ेपत्रकारांना बोलािल े परंत ु तो पत्रकार दखेील आमच्या कोकणातील 

रत्नासगरीचा  होता.  

                                                (सभापतीस्थानी तासलका सभापती 

ॲङसनरिंजन डािखरे )  

मग ही फाईल संपादकाकडे नेऊन सदली. ही बातमी पसहल्या पानािर लािा,१९ तारखेच्या 

ितामानपत्रांात आतल्या पानािर लािा. अरे राणे अशा बातम्यांची दखल घेत नाही. 

राजकारण ह े सिच्छ मनाने केल े पासहजे. सत्ताधारी आसण सिरोधी पक्ष ह े लोकशाहीमध्ये 

एका नाण्याच्या दोन बाज ूआहते. खरे म्हणजे मखु्यमंत्रयांनी अशा बाबतीत भाग घ्याियास 

नको. परिा आमच्या सिरोधी पक्ष नेत्यांना शभेुच्छा दणे्यात आल्या की, तमु्ही फार चांगले 

काम करीत असल्यामळेु तुम्ही तेथेच राहा. सिरोधी पक्ष नेते तरुण आहते. खरे म्हणजे तमु्ही 

सांसगतले पासहजे होते की, त ुप्रगती अशीच कर. आम्ही काही तमुची खचुी लगेच खेचनू 

घेणार नाही. खरे म्हणजे मखु्यमंत्रयांनी सडसग्नटी पाळली पासहजे.  माननीय श्री.यशिंतराि 

चव्हाण, श्री.िसंतदादा पाटील, श्री.िसंतराि नाईक तसेच श्री. सधुाकरराि नाईक यांनी 

राजयाची कायदा ि सवु्यिसथा फार चांगली ठेिली होती. श्री.सधुाकरराि नाईकांनी 

भाईसगरी आसण दादा सगरी मोडून काढली होती. यामध्ये माननीय पिार साहबेांनी सधु्दा खपू 

चांगले काम केलेले होते. त्यामळेु त्यांच्यासारखे काम आपण सधु्दा करुन दाखिा. रात्री 

बेरात्री शहरात सकंिा खेडयातनू स्त्री जात असेल तर सतच्या केसाला धक्का लागणार नाही 

अशा प्रकरची कायदा ि सवु्यिसथा कधी सनमााण केली जाणार आह े ह े सभागहृाच्या 

नेत्यांनी येथे सांगण्याची आिश्यकता आह.े या सठकाणी माननीय चंद्रकांत पाटील साहबेांनी 

यासंदभाात काही सांसगतले तर मी त्यांच्या शब्दािर सिश्वास ठेिीन परंत ु तमुच्या बाजलूा 

बसणाऱ ् यांिर मी सिश्वास ठेिणार नाही. मी या सभागहृात नसताना दखेील तमुची दोन दोन 

तासाची भाषणे िाचलेली आहते. त्यामळेु तमुची भाषणे लोक कसे ऐकतात याचे आिया 

िाटले. 

      सभापती महोदय, राजयातील गनु्यांची मासहती लोकांना समळािी म्हणनू नॅशनल ब्यरूो 

ऑफ िाईमच्या िेबसाईटिर मासहती आह.े यामध्ये सन २०१४ मधील गनु्हयांची मासहती 

आह.े परंत ु त्यानंतर ही मासहती सदली गेली नाही. त्यामळेु ही मासहती जनतेला का सदली 

जात नाही याची मासहती मंत्री महोदयांच्या उत्तरात आली पासहजे. गनु्हयांची संख्या िाढते 

आह ेही मासहती जनतेला समळू नये म्हणनू ती सदली जात नाही. माझ्याकडे सन २०१४ मध्य े
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गनु्हयांची आकडेिारी आह.े त्यामध्ये भाजप शाससत राजयामध्ये ९.६ टक्क्याने गनु्हगेारीचे 

प्रमाण िाढले आह.े महाराष्ट्रात २ लक्ष ४९ हजार ८३४ इतक्या गनु्हयांची नोंद झालेली 

आह.े याचाच अथा दशेाच्या एकूण गनु्हयामध्ये महाराष्ट्रात गनु्हगेारीचे प्रमाण ८.८ टक्के 

आह.े जीडीपी ग्रोथची जशी हरेाफेरी सरुु आह ेतशी गनु्हयांच्या संख्येची हरेाफेरी चालली 

आह.े मसहला सिरोधी गनु्हयांमध्ये १० टक्के िाढ झाली आह.े याची नोंद घ्यािी ि 

त्यासंदभाात आपण कोणती उपाययोजना करणार आहात त्यांची मासहती सभागहृाला सांगणे 

आिश्यक आह ेअसे मला िाटते.  

      सभापती महोदय, खात्यांमध्ये बदल्यांच्या संदभाात जे काही चालले आह ेत्यासंदभाात 

आजच्या ितामानपत्रात एक बातमी छापनू आलेली आह.े राजय उत्पादन शलु्क 

सिभागातील श्री.एम.एम.साबळे यांचे सनधन होऊन ३ िषा झाली आहते. परंत ु ३ 

जलैु,२०१६ रोजी जया बदल्या झाल्या आहते त्यामध्ये ३ िषाापिूी सनधन झालेल्या साबळे 

यांची निीन सठकाणी पोसटींग दाखिली गेली आह.े  इदं्र दरबारी पाठसिलेला माणसू दिेेंद्र 

दरबारी कसा काय आला ? यािरुन या सरकाचा कारभार कशा प्रकारे सरुु आह ेह ेसदसनू 

येते. या मयत व्यक्तीची आम्हाला सिा मासहती समळू शकते तर ती मासहती राजयसरकारकडे 

कशी काय नाही ? मयत साबळे यांच्या पत्नीन ेअनकंुपा तत्िार नोकरी समळािी म्हणनू ३ 

िषाापासनू अजा केला आह ेपरंत ुतरी सधु्दा सतला नोकरी समळू शकली नाही. या सरकारचे 

प्रशासकीय कामकाज सकती धक्कादायक आह ेह ेसदसनू येते. यासंदभाात शासन सांगेल की, 

ह ेचकूुन झाल.े कणकिली येथे दरोडे का घालता ? ह ेसधुाररत नाि आह.े मी या सठकाणी 

जे काही मदु्ङ ेउपससथत केले आह ेत्याला उत्तर कोण देणार आह े? 

      (एक सन्माननीय सदसय खाली बसनू) :  सन्माननीय मंत्री श्री.दीपक केसरकर उत्तर 

दणेार आह.े 

      श्री.नारायण राणे : ते जर उत्तर दणेार असतील तर आम्ही येथेच थांबतो आसण घरी 

जातो. खरे म्हणजे ही सिरोधी पक्षाची चेष्टा चालिली आह.े ते आमच्या ससंधदुगुाातील 

असनू ते फार सजजन सद्गहृसथ आहते. त्यांच्याकडे नव्यान ेखाते आलेल ेआह.े ते गुंडांचा 

बंदोबसत फार चांगल्या प्रकारे करतात त्यांनी आतापयांत एकाही गुंडाला हात लािलेला 

नाही. मी त्यांच्या कतुात्िािर फार काही बोल ूशकतो. परंतु आम्हाला त्यांच्याकडून उत्तर 

ऐकायच े नाही. खरे म्हणजे या चचेला कॅसबनेट मंत्रयाने उत्तर सदल े पासहजे. सभागहृाच्या 

नेत्यांनी उत्तर सदले तर आम्ही ते ऐकू.  

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, जयािेळेला सिरोधी पक्ष नेते भाषणाला ऊभे 

रासहले होते त्यािेळेला माननीय मखु्यमंत्रयांनी या चचेला उत्तर सदल ेपासहजे असे माननीय 

श्री.नारायण राणे यांनी सांसगतले होते. त्यािेळेला सभागहृाच्या नेत्यांनी असे सांसगतले होते 

की, खालच्या सभागहृात दखेील या सिषयािर चचाा सरुु आह े ि ते खरेही होते. परंतु 

इतक्या महत्िाच्या चचेला माननीय राजयमंत्री उत्तर देणार असेल तर तमु्ही सिरोधकांची थट्टा 

करीत आहात असाच त्याचा अथा होईल.  
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                       या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. अशोक ऊफा  भाई जगताप            :                                                   

एिढेच नव्हतेर त ् या मलुीिर आसण सतच्या कुटुंुंंबीयांिर जो अन्याय आसण अत्याचार झालेला 

आह ेतशाप्रकारचा गनु्हा आपण येथे करीत आहात अशा  सभागहृाच्या भािना होतील. या चचेला 

उत्तर माननीय  मखु्यमतं्रयांनी द्याि ेकी सभागहृाच्या नेत्यांनी द्याि ेयाचा प्रथम खलुासा होण ेआिश्यक 

आह.े आमचा कोणािर असिश्वास नाही. त्यांनी सामसुहक जबाबदारी घ्यािी. सभागहृात एका 

महत्त्िाच्या सिषयािर चचाा सरुु असताना त्या चचेंेच े उत्तर माननीय राजयमतं्री दते असतील तर ते 

आम्हाला असजबात मजंरू नाही. तेव्हा या चचेच ेउत्तर कोण दणेार याचा प्रथम खलुासा झाला पासहज.े 

त्यानंतर आम्ही चचेस सरुुिात करु.  
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    श्री. मासणकराि ठाकरे            :                                                   

      सभापती महोदय, राजयामध्ये अत्यंत भयंकर अशी घटना घडली आह े आसण त्या सिषयािर 

सभागहृात चचाा सरुु आह.े या चचे इतका दसुरा महत ् त्िाचा सिषय नाही. या चचेमध्ये माननीय सिरोधी 

पक्ष नेत े आसण इतर सन्माननीय नेत्यांनी भाग घतेला, त्यांची भाषण े सुरु आहते. या चचेला उत्तर 

सभागहृाच े नेत े दणेार असतील तर त्यांनी जरुर द्याि.े अन्यथा माननीय मखु्यमतं्री यांचेसशिाय अन्य 

कोणीही  मतं्री उत्तर दते असतील तर ते आम्ही कदासप मान्य करणार नाही.  एका महत्त्िाच्या 

सिषयािर चचाा सरुु आह.े या घटनेची तीव्रता शासनास कळत नसेल आसण कसेतरी उत्तर दऊेन शासन 

प्रश्न समटसिण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ते योग्य नाही. ही चचाा सरकराने गांभीयााने घेतली पासहज.े 

तेव्हा या चचेचे उत्तर कोण दणेार आह ेयाचा खलुासा सभागहृाच्या नेत्यांनी केला पासहज.े  
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    श्री. चंद्रकांत पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, सभागहृात असतशय संिदेनशील सिषयािर चचाा सरुु आह.े जयेष्ठ सन्माननीय 

सदसय श्री.नारायण राण ेअसतशय खोलात जाऊन चचाा करीत आहते. सिधानसभा सभागहृात दखेील 

याच सिषयािर चचाा सरुु आह े आसण माननीय मखु्यमतं्री तेथे उपससथत आहते. येथील चचाा 

संपताना  काय खालच्या सभागहृाची काय पररससथती आह ेते आपण पाहू. (अडथळा). 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                        सभापती 

महोदय, माननीय मंत्रयांना खाली बसनू बोल ू नय.े त्यांना बोलायचे असेल तर उभे राहून 

बोलािे.            
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AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

    श्री. चंद्रकांत पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, या चचेसाठी अडीच तास िळे सदलेला आह.े त्यातील जिळपास दोन तास 

संपले आहते. तेव्हा आपण आणखी िेळ न घालसिता जयेष्ठ सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राण ेयांनी 

त्यांच्या भाषणास सरुुिात करािी अशी मी त्यांना सिनंती करतो.   आपल्या सिाांची भाषण े संपता 

संपता आपण सनणाय घेऊ.  

             



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-92 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

    श्री. जयंत पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, आम्ही सनयम २८९ अन्िये सूचना सदली त्यािळेी आपण ही सचूना 

अल्पकालीन चचेत रुपांतररत केली. या सिषयािर सिा सन्माननीय सदसय आपल े सिचार मांडणार ह े

असभप्रेत होते. तेव्हा आपण या चचेसाठी िळेेचे बंधन घाल ू नय.े ही चचाा उद्यापयांत चालली तरी 

चालेल. राजयाच्या दृष्टीकोनातनू हा अत्यंत महत्िाचा सिषय आह.े या चचेला अडीच तासाचे बंधन 

नाही अशाप्रकारचा सनणाय माननीय सभापतींनी सदलेला आह,े ह े आपणास दखेील माहीत आह.े  

             



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-93 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

    श्री. चंद्रकांत पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, या चचेसाठी सकती िळे द्यािा हा सनणाय माननीय सभापतींचा आह.े त्यामध्ये 

मी हसतक्षेप करीत नाही.  माननीय सभापतींनी या चचेसाठी अडीज तास चचेऐिजी पंचिीस तास 

चचाा घ्यािी माझ् ं ो काही म्हणण ेनाही. माझ ेएिढेच म्हणण ेआह ेकी, माननीय श्री.नारायण राण ेयांनी 

त्यांच ेभाषण पढु ेसरुु ठेिाि.े आपणच सांगत आहात की, ही चचाा खपू िळे चालेल. तेव्हा आपल्या 

सिाांची भाषण ेसंपताना खालच्या सभागहृाची काय ससथती आह ेह ेपाहू. तेव्हा माझी माननीय सदसय 

श्री.नारायण राण ेयांना सिनंती आह ेकी, त्यांनी त्यांचे भाषण पढुे सरुु कराि.े  

             



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-94 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

    श्री. ससुनल तटकरे            :                                                        सभापती 

महोदय, या चचेच्या बाबतीत सभागहृाच्या नेत्यांकडून पंचिीस  तास चचाा  अशाप्रकारचे 

शब्द येणे असभप्रेत नाही. (अडथळा)           

  



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-95 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

    श्री. नारायण राणे            :                                                   

      सभापती महोदय, आपण माननीय मंत्री श्री.सगरीष महाजन यांना बोलण्यासाठी परिानगी सदली 

काय ?  सभागहृाचे नेत े ि माननीय मतं्री श्री.चंद्रकांत पाटील बोलत असताना त्यांना बोलता येणार 

नाही.  सभागहृात एकाच िेळी दोन मतं्री महोदयांना बोलता येणार नाही.  तेव्हा आपण त्यांना समज 

द्यािी.  

              

             



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-96 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

                                (सत्ताधारी ि सिरोधी पक्षातील अनेक 

सन्माननीय सदसय जागेिर उभे राहून एकाचिेळी बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.)  

  



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-97 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

    श्री. धनंजय मुंडे            :                                                        सभापती महोदय, 

दादा आपल्याकडून आसण सत्ताधारी बाकाकडून हीच अपेक्षा आह.े जया पदधतीन े

अल्पियीन मलुीिर बलात्कार झाला आसण त्या संदभाातील चचाा सरुु असताना सत्ताधारी 

बाकाकडून अशा पद्चतीचे शब्द यािेत या पलीकडे राजयाच ेददुिे नाही. ह ेसरकार गंभीर 

नाही म्हणनू असे प्रकार घडणार असे आम्ही म्हणत होतो.            

  



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) T-98 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:30 

  

 

  

                                      तासलका सभापती (ॲङ सनरंजन 

डािखरे) : सभागहृाची बैठक मी १०समसनटांकररता सथसगत करीत आह.े  

              

                         (सभागहृाची बैठक दपुारी ३.३६ ते ३.४६ िाजेपयांत सथसगत झाली.)  

           या नंतर  श्री. बोडे 

 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) U-99 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री. सशगम 15:40 

  

 

                                  

 (स्थसगतीनिंतर)  

     



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) U-100 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री. सशगम 15:40 

  

 

  

                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

                                 

  ( सभापतीस्थानी माननीय सभापती )   

     



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) U-101 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री. सशगम 15:40 

  

 

  

    सभापती            :                                                सभागहृामध्ये जो प्रसंग 

घडला त्यािेळी मी माझ्या दालनात होतो.  सभागहृात काय घडले ह े मला कळाले 

आह.े  मी सधु्दा या बाबतची मासहती घेतली आह.े  आपल्या सिाांना कल्पना आह ेकी, ह े

िररष्ठांचे सभागहृ आह.े महाराष्ट्रातील जनतेन े आपल्या सिाांकडून काही अपेक्षा नेहमीच 

व्यक्त केलेल्या आहते.  त्यामळेु आताच ेआपल ेसभागहृ त्यास अपिाद आह ेअसे मला 

िाटत नाही.  जे काही घडल ेअसेल ते कोणाच्या चकुीमळेु घडल ेयािर चचाा करता कामा 

नये.   या सभागहृामध्ये असतशय महत्त्िाच्या आसण संिेदनशील सिषयािर चचाा होत 

आह.े  सभागहृाची एक मागणी माझ्या कानािर आली की, या चचेच्या िेळी माननीय 

मखु्यमंत्रयांनी सभागहृात उपससथत राहून या चचेला उत्तर द्यािे.  मी तसा सनरोप माननीय 

मखु्यमंत्रयांना पाठसित आह.े  त्यामळेु मला िाटते आता आपण या चचेला सरुुिात 

करािी.  

  



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) U-102 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री. सशगम 15:40 

  

 

  

    श्री. नारायण राणे            :                                                सभापती महोदय, 

असतशय संिेदनशील अशा सिषयािर सभागहृात चचाा सरुु होती आसण माझे भाषण सरुु 

होते.  सभापती महोदय, आपण म्हटल्याप्रमाणे ह े िररष्ठांचे सभागहृ आह.े  ह े सभागहृ 

सनयम, प्रथा, परंपरेनसुार चालल ेपासहजे.  कोणी कधी बोलािे, कोणी बसनू बोलािे, कोणी 

उभे राहून बोलािे या बाबतीत सभागहृाचे सनयम आहते.  माझे म्हणणे एिढेच आह ेकी, 

एकाच िेळी एका मंत्री महोदयांनी खाली बसनू आसण दसुऱ्या मंत्री महोदयांनी उभे राहून 

बोल ूनये सकंिा असे चालता कामा नये.  तसेच जे िके्त बोलत असतील त्यांचे म्हणे प्रथम 

ऐकून घेतले पासहजे आसण त्यानंतर त्यािर उत्तर सदल े पासहजे.  आमची मागणी एिढीच 

होती की, माननीय सिरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे ह े बोलण्यासाठी उभे रासहले तेव्हा 

प्रथेप्रमाणे माननीय मखु्यमंत्री आसण िररष ् ठ असधकाऱ्यांनी सभागहृात उपससथत असणे 

आिश्यक होते.  ह े या सभागहृाच े कन्व्हेंशन आह.े  त्यामळेु यात चकुीचे काय आह े

?  दोन्ही सभागहृामध्ये एकाच सिषयािर चचाा सरुु असेल तर आपण मंत्री महोदय सकंिा 

मखु्यमंत्री महोदयांची ॲडजसटमेंट करतो.  पण आम्हाला या महत्त्िाच्या सिषयािर 

माननीय मखु्यमंत्रयांचे उत्तर ऐकाियाच े आह.े  कारण त्यांचे उत्तर ह े पढुील कारिाई 

संबंधीच ेआह.े आम्हाला त्यांच्याकडून आकडेिारी घ्याियाची नाही.  १५ िषाात अमकु 

इतके गनु्ह ेघडले,  दरोडे पडल,े खनू झाल ेआसण गेल्या २ िषााच्या काळात या घटनांमध्ये 

अमकु इतकी घट झाली, अशा प्रकारचे उत्तर आम्हाला या चचेच्या माध्यमातनू नको 

आह.े  अहमदनगर सजल्यातील कोपडी येथे घडलेली अमानषु अत्याचाराची घटना पनु्हा 

या महाराष्ट्रात घडता कामा नये म्हणनू आम्ही अमकु गोष्टी करणार आहोत आसण 

उद्यापासनू त्याची अंमलबजािणी करणार आहोत, ह े सांसगतले पासहजे. या राजयातील 

कोणत्याही मसहलेच्या केसाला धक्का लागणार नाही अशी कायदा ि सवु्यिसथा 

राबसिण्यात येईल ह े आम्हाला माननीय मखु्यमंत्रयांच्या तोंडून ऐकाियाचे आह.े  यात 

चकुीच ेकाय आह े? या सनसमत्ताने मी सांग ूइसच्छतो की, परुुषाथा त्या मलुीला िाचसिण्यात 

दाखिा. आमच्याकडे दाखसिता कामा नये, आम्ही काही चाल ूदणेार नाही.  माझे म्हणणे 

एिढेच आह ेकी, जे काही कामकाज कराियाचे असेल ते सनयमान ेहोऊ द्या.  

           या नंतर  श्री. कांबळे 

 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) V-103 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 15:50 

  

 

                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापससिंह नाईक-सनिंबाळकर)              

   

                                                       

श्री. नारायण् ं ा राणे .... 

 सभागहृाच े कामकाज सनयमाने होऊ द्याि े अशी माझी इच्छा आह.े मी सांगत होतो की, पोलीस 

खात्यामध्ये काय चालले आह,े यांच्या प्रशासनामध्ये काय चालल े आह,े कोणत्या असधकाऱ्यांच्या 

कशा पोससटंग होतात. सनलंसबत केलेले, भ्रष्ट असधकारी आहते. माझ्याकडे २-३ प्रकरण ेआहते. ठाणे 

येथे सनरीक्षक पदािर श्री. राजेंद्र सशरसाट असताना, त्यांनी एका मसहलेचा सिनयभगं केला, ते सनलंसबत 

झाले, पढुील कारिाई टाळण्यासाठी त्यांनी ५० लाख रूपयांचे आसथाक प्रलोभन दाखसिले, सदर 

मसहलेने सदर रकमसेाठी १५ लाख रूपये घतेाना त्यांना रंगेहाथ पकडुनही सदले. त्यांच्यािर गभंीर गनु्ह े

आहते अशी नोंद आह े आसण अस े असताना सधु्दा प्रधान ससचि, श्री. राजशे कुमार यांनी त्यांच े

सिनयभगं प्रकरण, सनलंबन आदशे, लाचलचुपत सिभागाची कारिाई ह ेजाणीिपिूाक दलुासक्षत करून २ 

जलैु रोजी पनुसथाासपत करून त्यांची परत सोयीच्या पदसथापनेिर पणु ेयेथे महत्त्िाच्या जागी पोससटंग 

झाली. आता आपण् ं ा सांगा की, कसे प्रशासन राहील, बाकीचे असधकारी सबचारे काय करतील ? 

माझ्याजिळ दसुरे एक प्रकरण आह.े रत्नासगरी येथील अधीक्षक श्री. सिजय सचंचाळकर यांना ५ लाख 

रूपये दतेाना रंगहेाथ पकडले आसण त्यांच्यािर खटला दाखल झाल्यानंतर १७ ऑगसट रोजी त्यांना 

सनयमानसुार अकायाक्षम पदािर म्हणज े चंद्रपरू सजल्हा येथे पाठसिण्यात आले, पदसथापना करण्यात 

आली. सामान्य प्रशासन सिभागाच्या शासन सनणायानुसार अकायाकारी पदािर ठेिण े आिश्यक 

असताना आसण बदलीस पात्र नसताना सधु्दा आताच २ जलैु रोजी त्यांची बदली चंद्रपरूहून 

कोल्हापरूला, त्यांनी मासगतलेल्या पदािर, कायाकारी पदािर दणे्यात आली आसण ह े सिा आदशे 

माननीय मखु्यमतं्रयांच्या सहीचे आहते. मालाड येथील मालिणी येथे सिषारी दारू सपऊन १०४ जण 

मतृ्यूमखूी पडल.े सदर घटनेच्या संदभाात सिसधमडंळात झालेल्या चचेनसुार संचालक, दक्षता 

अमंलबजािणी या पदािर भापोसे दजााचा असधकारी सनयकु्त करण्याचा सनणाय झाला, त्यानसुार 

नोव्हेंबर, २०१५ रोजी बी.जी.शखेर यांना सनयकु्त करण्यात आल.े प्रधान ससचि, राजशे कुमार यांनी 

अत्यंत त्िररत सदनांक १ जलैु रोजी शखेर यांची सेिा त्यांच्या मळू सिभागात प्रत्यािसतात करून त्यांच्या 

जागी एस.एम.चव्हाण यांना सदनांक २, ... २०१६ रोजी संचालक पदािर माननीय मखु्यमतं्रयांच्या 

सहीने आणण्यात आल.े अशाप्रकारे जर कारभार होणार असेल तर सिच्छ कारभार, पारदशाक कारभार 

कसा असेल, सकती करप्ट, भ्रष्टाचारी असधकारी यांना पोससटंग दते आहात ?  

      सभापती महोदय, माझ्याकडे अजनू एक सचपळूणच्या असधकाऱ्याचे प्रकरण आह.े श्री. मकेश्वर 

यांच्यािर अनेक गनु्ह ेआहते. ते सचपळूण पोलीस सटेशनला इनचाजा आहते. महेंद्र मोसहते यांच्यािर 

अत्याचार. सतन े सिनयभगं करण्यासिरूध्द  एसप्रल, २००० ला तिार सदली. आता सतच्यािरच परत 

केस टाकली आह.े सतन े त्यांच्यािर सिनयभंग करतात म्हणनू तिार केली. आता सतच्यािरच 

पोसलसांनी सतकडे केस केली आह.े या श्री. मकेश्वरांिर अनेक केसेस आहते, या मकेश्वरांिर काय 

कारिाई करणार आहात ह ेउत्तरात समजल ेपासहज.े त्यांच्यािर अनेक गनु्ह ेअसताना, त्यांनी सचपळूण 

सारख्या महत्त्िाच्या सठकाणी कोकणात का यािे, अशा गणुी असधकाऱ्यांना सिदभााकडे त्िररत न्यािे 

असेही या माध्यमातनू मला सांगािसेे िाटते. ....(अडथळा).... फक्त नागपरू .... बाकीच्या सठकाणी 
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नाही. सन्माननीय सिरोधी पक्षनेत ेश्री. धनंजय मुडें यांनी अहमदनगर सजल्यातील नििीतील मलुीिर 

अत्याचार झाल,े सतच्यािर बलात्कार करून सतचे अियि तोडले याबाबत सांसगतले. ह े धाडस 

राजकीय आश्रय असल्यासशिाय होत नाही. मी सांसगतले की, आजच्या घडीला महाराष्ट्रात सिा गुडं 

कोणत्या पक्षात असतील तर ते भाजपमध्ये आहते. मग माननीय मखु्यमतं्री महाराष्ट्राला सिश्वास 

कोणत्या आधारे दणेार आहते, कशाच्या आधारािर दणेार आहते ? नागपरू, जळगाि घ्या, मी त्या 

संदभाात यादी दतेो की, ह ेगुडं कुठे होते, पद कोणत ेहोते, आता कोणत्या पदािर गले ेआहते, कशा 

पदािर गले ेआहते. सन्माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री. धनंजय मुडें यांनी एका मलुीबद्ङल सांसगतले की, 

सतच्यािर अत्याचार केले, तिार घतेली नाही. सभापती महोदय, माझ्याकडे एक मासहती आह ेकी, या 

मसंत्रमंडळातील एका माननीय कॅसबनेट मत्रयांकडे क्लास-िन लेडी असधकारी गले्या, त्यांच्याशी ते 

माननीय मंत्री िागल्यानंतर त्या लेडी असधकारी एका दसुऱ्या माननीय मतं्रयांकडे गेल्या आसण म्हणाल्या 

की, बघा, असे-असे आह,े मी परत सतकडे जाणार नाही. पण तमु्ही याचा बंदोबसत करा. 

मसंत्रमंडळातील माननीय मतं्री मसहलांिर अत्याचार करीत आहते, मग गुडं करतील नाही तर कोण 

करतील ? आता प्रत्येक माननीय मतं्रयांच्या केसबनच्या बाहरे पोलीस ठेिा, आत थोडे ठेिा आसण बाहरे 

थोडे ठेिा. ही िळे महाराष्ट्रािर आली आह,े अच्छे सदिस सोडा, तमुची सत्ता आल्यािर मसहलांचे बरेु 

सदिस सरुू झाल ेआहते. सिासामान्य नागररकांचे बरेु सदिस सरुू झाल ेआहते. ....(अडथळा).... मी 

त्या माननीय मतं्रयांचे नािच सांगने. सभापती महोदय, आमच्या या प्रसतािाला आपलाही पासठंबा 

असला पासहज.े सरकारला तमु्ही सांगा. उत्तर द्याल ते करणार आहात का ? जमले ते सांगा, क्षमता 

असेल ते सांगा, कुित असेल तरच सांगा. आतापयांत तमु्ही उगाच आश्वासने सदली. आश्वासन नको, 

कृती हिी आह.े महाराष्ट्राच्या जनतेला सरुसक्षतता हिी आह,े कायदा ि सवु्यिसथेची भीती गुडंांना 

हिी. आमच्या मसहलांच्या अंगाला हात लािण्याची त्यांची सहमंत यापढुे होता कामा नय ेअशी काही 

आपण उपाययोजना करणार असाल तर तस ेउत्तर द्याि.े माननीय मखु्यमतं्रयांनी त्या संदभाात उत्तर द्याि े

अशी आमची अपेक्षा आह.े सभापती महोदय, मला आपण बोलण्यास परेुसा िळे सदला,  त्याबद्ङल 

मी आपल ेआभार मानतो.  धन्यिाद ! 

 ---- 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

मी सनयम ९७ अन्िय े मांडलेल्या अल्पकालीन चचेत भाग घेण्यासाठी उभा आह.े 

सिधानपररषदते आजचा माझा पसहला सदिस आह.े ददुिैी घटनेच्या चचेत भाग घेण्याचे 

ददुिै माझ्यािर आल े आह.े महाराष्ट्रातील सिा जनतेच्या भािनांशी केिळ सिरोधी पक्ष 

नाही तर सरकारी पक्षातील आम्ही सिा लोक सहमत आहोत, सरकारही त्याशी सहमत 

आह.े सन्माननीय सिरोधी पक्षनेते      श्री. धनंजय मुंडे यांचे मी सरुूिातीपासनू शेिटपयांतचे 

भाषण ऐकल.े मी सन्माननीय सदसय श्री. नारायण राणे यांचे भाषणही पसहल्यापासनू 

शेिटपयांत ऐकले. आजच्या चचेच्या अनषंुगाने बलात्कार, सिनयभंग, छेडछाड अशा 

िेगिेगळ्या प्रकरणांचा पदााफाश करणारी भाषणे मी ऐकली. मी प्रत्येक िाक्य, मदु्ङा 

डोळ्यात साचिनू ऐकत होतो. सन्माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री. धनंजय मुंडे यांनी अत्यंत 

पोटसतडकीने, संिेदनशीलतेने पणूा भाषणात घटनेच ेिणान केल.े घटनेची तीव्रता, भीषणता 

भािसनक सिरूपात सभागहृात मांडण्याचे काम केल.े साडे अकरा कोटी जनता या 

सभागहृाकडे पाहत आह,े असे सन्माननीय सिरोधी पक्षनेते ि सन्माननीय सदसय श्री. 

नारायण राणे साहबे म्हणाले. मात्र संपणूा भाषणात सरकारन े नेमके काय केल े पासहजे 

याबद्ङलच े असे एकही िाक्य मला सदसल े नाही. भाषणात आिमकपणा होता. भािना 

मांडण्याचा प्रयत्न झाला. 

              या नंतर  श्री. रोझेकर 
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आसण त्यािळेी सरकारची सालटी काढली, सरकारची लक्तरे काढली, सरकारचे िाभाडे काढल,े 

सरकारचे तीन-तेरा िाजसिले, अशा प्रकारच्या हडेलाईन नक्की झाल्या असतील.  पण नेमका कायदा 

काय आह,े घटनेच्या अनुषंगाने कायदा बरोबर आह े का, कायदा बरोबर असेल तर त्याची 

अमंलबजािणी बरोबर होत आह े का, अस े काहीही त्यांच्या भाषणात आलेले नाही.  कायद्यामध्ये 

काही बदल अपेसक्षत आहते का, कायदा आसण यंत्रणा यामध्ये काही दोष आहते का, ते दरुुसत केले 

पासहजते का, हा दोष आह,े ही ससससटम आह,े ह ेचकुीच ेहोत आह,े सरकारने त्यामध्ये दरुुसती केली 

पासहज,े कायद्यातील ह े कलम गनु्हगेारांिर िचक बससिण्यामध्ये कमी पडत आह,े अशा प्रकारच्या 

सचूना अपेसक्षत होत्या.  त्यामळेु या भाषणांकडे बघत असताना केिळ राजकीय असभसनिशेापोटी 

केलेली भाषण े आहते की काय, अशा प्रकारचा समज माझ्यासारख्या कायाकत्यााच्या मनात सनमााण 

झाला आह.े  सिरोधी पक्षाच्या सन्माननीय नेत्यांनी आरोप केले, काही आक्षेप घतेले.  परंत,ु त्यांनी 

या घटनेच्या संदभाात कोणतीही मागणी केलेली नाही सकंिा काही मागादशाक सचूनाही सरकारला 

केल्या नाहीत.   
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    श्री. नारायण राणे            :                                                सभापती महोदय, 

माझा हरकतीचा मदु्ङा आह.े  
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                                   

      सभापती महोदय, या सभागहृात सिाांसाठी सनयम सारख ेआहते.  त्यामळेु आमच्या भाषणातही 

त्यांना व्यत्यय आणता येणार नाही.  त्यांनीही आमचे ऐकून घतेल ेपासहज.े 
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    सभापती            :                                                सन्माननीय सदसयांनी 

हरकतीचा मदु्ङा उपससथत केला आह ेआसण तो ऐकून घेतला पासहजे.  
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    श्री. नारायण राणे            :                                                   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयांना आपण या प्रसतािािर बोलण्याची परिानगी सदलेली 

आह.े  परंत,ु ते जर आमला सरकारतफे उत्तर दणेार असतील तर तस े सन्माननीय सभागहृ नेत्यांनी 

सांगाि,े आमची काही हरकत नाही.  खरे तर सन्माननीय सदसयांनी प्रसतािािर बोलाियाचे 

असत.े  त्यांनी प्रसतािािर जरुर बोलाि.े  सभागहृाचे काही सनयम आहते आसण ते त्यांनी बसघतले 

पासहजते.  आपण आम्हाला मासहती द्यािी.  पण त्यांनी जर चाजा घतेला असेल तर चचेला उत्तर 

द्याि.े 
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    श्री. धनंजय मुंडे            :                                                   

      सभापती महोदय, हा सिषय असतशय गभंीर आह.े  या गभंीर सिषयािर दोन्ही बाजचू्या 

सदसयांकडून चचाा होत आह.े  ह े सिाभासिक आह े की, एखादी घटना घडल्यानंतर सिरोधी पक्षाच े

आसण सत्तारुढ पक्षाचे सन्माननीय सदसय घटनेचे िणान सभागहृात करतात, त्या घटनेच्या बाबतीत 

प्रशासकीय यंत्रणकेडून घडलेल्या चकुा, मतं्री महोदयांकडून घडलेल्या चकुा, या सभागहृात मांडल्या 

जातात.  अशी अनेक उदाहरण ेआपण या सभागहृाच्या बाबतीत बसघतली आहते.  हा सिषय दोन्ही 

बाजकूडून गांभीयााने घेतला पासहज े आसण तसा तो आम्ही घतेलेलाही आह.े  माझी आपल्या 

माध्यमातनू सत्तारुढ पक्षाला सिनंती आह े की, हा सिषय असतशय गंभीर आह.े  तमुच्या पैकी फक्त 

सन्माननीय गहृ राजयमतं्री श्री.दीपक केसरकर ह ेघटनासथळी जाऊन आल ेआहते, मी जाऊन आलो 

आह,े सन्माननीय सदसय श्री.सिनायक मटेेही जाऊन आल े आहते, अन्य कुणीही तेथे गलेेले 

नाहीत.  मी सित: त्या मलुीच्या आईशी बोललो आह.े  माझी एिढीच सिनंती आह ेकी, सिाांनीच हा 

सिषय गांभीयााने घ्यािा.  आमचे अस े कोठेही म्हणण े नाही की, तमु्हाला गांभीया नाही.  पण 

खरोखरच गांभीया असेल तर या चचेतनू ते सदसले पासहज.े 
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      मी जयािेळी चेअरिर आलो त्यािेळीच सांसगतले होते की, हा सिषय असतशय 

गांभीयााने घेण्यासारखा आह.े  त्यामळेु शांतपणे आपण सिाांचेच सिचार ऐकून घेऊ आसण 

या चचेला सरकारकडून सकारात्मक उत्तर घेऊ. 

      आता सन्माननीय सदसय श्री.प्रिीण दरेकर यांनी आपले भाषण पढेु सरुु करािे. 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                                   

      सभापती महोदय, सरुुिातीलाच सांसगतले की, या सिषयाबाबतचे गांभीया आसण संिदेना 

आम्हाला सधु्दा आहते.  शिेटी या सभागहृात चचाा होत असताना महाराष्ट्रातील जनता या 

सभागहृात काय होत आह,े याकडे लक्ष ठेऊन आह.े  जयाप्रमाण े आपण लोकप्रसतसनधी म्हणनू 

सभागहृाबाहरेील भािना सभागहृात मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतो त्याप्रमाणचे सभागहृाकडेही 

जनता बघत असत.े  आज जनतेला कोणत्याही सिषयामध्ये राजकारण करण्याचा िीट आलेला 

आह.े  काल याच सिषयािरील ‘आयबीएन लोकमत’ या िासहनीिरील सडबेट मी ऐकत होतांे.  या 

सडबेटमध्ये सप्रयदसशानी सहगं ेनािाची एक तरुण सामासजक कायाकती दखेील सहभागी होती.  सतन ेया 

कायािमात सदलेल्या प्रसतसिया आपल्यासारख्या राजकारण्यांच्या डोळ्यात अजंन घालणाऱ्या आहते. 

त्या कोणत्याही पक्षाच्या कायाकत्याा नाहीत. समाजातील काही लोक प्रसतसिया दते असतात, 

सामासजक कायाकते प्रसतसिया दते असतात, नाना पाटेकर सारख े ॲक्टर प्रसतसिया दते 

असतात.  त्याचेही प्रसतसबंब येथे उमटल े पासहज े आसण त्याचाही सिचार सभागहृाने केला 

पासहज.े  त्या सडबेटमध्ये श्रीमती सहगं यांनी अस े सांसगतले की, ‚प्रेसच्या माध्यमातनू या प्रकरणािर 

पोळी भाजण्याचे काम सरुु आह.े या घटनेकडे असतशय संयमाने बघ् ं ाण्याची आसण त्यािर 

उपाययोजना करण्याची आिश्यकता आह.े  मेंद ू शाबूत ठेऊन या घटनेकडे आपण पासहले 

पासहज.े‛  सभापती महोदय, मी याचा उल्लेख यासाठी करीत आह े की, मी सभागहृातील काही 

भाषणांच ेअिलोकन केले आसण ती यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी सभागहृात केलेली आहते.   

      सभापती महोदय, तत्कालीन गहृ राजयमतं्री श्री.अरुण मेहता यांच्या भाषणाचा संदभा मी 

आपल्याला दणेार आह.े  शिेटी सिरोधी पक्षात असताना सत्तारुढ पक्षािर आरोप केल े जातात, 

सत्तारुढ पक्षाकडून त्याचे खडंन केले जात.े  सत्तारुढ पक्षाकडून आम्ही बोलत असतो आसण सिरोधी 

पक्षाकडून आपण बोलत असता.  उल्हासनगरमध्ये एक अशीच घटना घडली होती.  त्यािळेी 

घडलेल्या १३ खनुाची यादी असलेल ेफलक भारतीय जनता पक्षाने लािले होते.  त्यानंतर सभागहृात 

झालेल्या चचेला उत्तर दते असताना तत्कालीन गहृ राजयमतं्री श्री.अरुण महेता यांनी केलेल्या 

भाषणाचा उतारा मी आपल्याला िाचनू दाखसितो.  ते अस े म्हणाल ेकी, ‚भारतीय जनता पक्षाच्या 

कायाकत्याांनी उल्हासनगरमध्ये झालेल्या १३ खनुांच्या बाबतीत जी पत्रके लािली होती, ज े फलक 

लािले होते, त्यातनू त्यांनी जनतचे्या भािना भडकसिण्याचा प्रयत्न केला होता, परंत,ु त्याला 

पोसलसांनी चोख उत्तर सदलेल े आह.े  अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पक्षाने १३ खनुांची यादी 

प्रदसशात करण्याच्या माध्यमातून राजकीय भांडिल करण्याचा प्रयत्न केला, ह ेअत्यंत सनषेधाहा, अत्यंत 

ददुिैी आसण माणसुकीला काळीमा फासणारे कृत्य आह.े‛  तत्कालीन सन्माननीय गहृ राजयमतं्री 

श्री.अरुण महेता आपल्या भाषणात पढु ेअस ेम्हणतात की, ‚राजकारण्यांना सधु्दा मन आह,े माणसुकी 

आह.े त्यामळेु झालेल्या घटनांबाबत तीव्र द:ुख व्यक्त करीत असताना त्याचे राजकीय भांडिल 

करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या ितृ्तीचा दखेील आम्ही सनषधे करतो.  जया संसगता पाटील या सनष्ट्पाप 

कोिळ्या मलुीची सनघणृ हत्या झाली त्याचे राजकीय भांडिल भारतीय जनता पक्षाने केले ते राजकीय 

संसहता न पाळणारे, राजकीय सिचारांना सतलांजली देणारे अस ेहोते.‛  असे तत्कालीन गहृ राजयमतं्री 

महोदयांचे िक्तव्य  आह.े   

      सभापती महोदय, सरकारने या संदभाात नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या 

पासहजते.  राजयाच्या मखु्यमतं्रयांिर िगेिगेळ्या प्रकारचे आरोप केले गलेे.  परंत,ु मला सांगाियास 
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असभमान िाटतो की, मखु्यमतं्री महोदयांनी फासट रॅक्ट कोटाात हा खटला चालसिला जाईल, 

कुटंुबीयांना ५ लक्ष रुपयांची मदत मखु्यमतं्री सनधीतनू केली जाईल, मनोधैया योजनेतनू मदत केली 

जाईल, कुटंुबीयांना संरक्षण सदले जाईल,  सरकार संपणूापण ेत्यांच्या पाठीशी उभ ेराहील, अस ेजाहीर 

केल ेनसत ेतर याच सभागहृात तशा मागण्या झाल्या असत्या.  त्यांच्या कुटंुबीयांना १० लक्ष रुपये, 

२० लक्ष रुपये समळाले पासहजते, अशा मागण्या झाल्या असत्या.  परंत,ु कुणीही मागणी करण्यापिूी 

मखु्यमतं्री महोदयांनी ही मदत जाहीर केली आह.े  हा एक संिदेनशीलतेचा नमनुा आह.े  एका 

बाजलूा आपण भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी करीत आहोत, सन्मानाच्या गोष्टी करीत आहोत.  पण त्याच िळेी 

मी या सठकाणी असभमानाने सांगने की, राजयातील जनतेच्या मनात मखु्यमतं्रयांसिषयी असतशय चांगली 

प्रसतमा सनमााण झाली आह.े 

                      या नंतर  श्री. बोरले 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

        सनसितपण ेही  ददुिैी घटना आह.े कोणी त्या घटनेच ेसमथान करण्याचे काही कारण 

नाही. परंतु, या सनसमत्ताने मखु्यमंत्रयांना कोंडीत पकडता येते काय, अशा प्रकारचा ददुैिी 

प्रयत्न या सठकाणी झाला. कोणत्या उपाययोजना केल्या पासहजेत ? (...अडथळा...) आपण 

सदु्चा बसनू बोल ूनये. तमुच्यासाठी जो सनयम आह ेतोच सनयम आम्हाला सदु्चा लाग ूआह.े 

सभागहृातील सिाच सन्माननीय सदसयांसाठी तो सनयम लाग ूआह.े त्यामळेु त्यांनी दखेील 

बसनू बोलणे संयसुक्तक नाही. आपण सिाांनी पक्षाच्या पलीकडे जाऊन या सिषयाकडे 

बसघतल े पासहजे. आज पणुे महानगरपासलकेची सत्ता राष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाकडे अंाह.े 

त्या सठकाणी सनभाया पथकाचा प्रयोग करण्यात आलेला आह.े सनभाया पथक काय करते ? 

सनभाया पथकामध्ये १३-१३ मसहलांचे दोन ग्रपु आहते. त्यांना प्रसशक्षण सदल ेजाते. सनभाया 

पथकाला पोसलसांकडून संरक्षण सदल ेजाते. सनभाया पथक झोपडपट्टीमध्ये जाते, टेकड्यांिर 

जाऊन कोणत्या सठकाणी मसहलांच्या छेडछाडीचे सपॉट्स आहते, कोणत्या सठकाणी असे 

प्रकार घडू शकतात याचे आकलन करुन उपाययोजना करणाऱ्या सनभाया पथकाची पणुे 

महानगरपासलकन ेसथापना केलेली आह.े अशा प्रकारच्या उत्सफुता गोष्टी अशा संकटाच्या 

िेळी, आघाताच्या िेळी या सभागहृाच्या माध्यमातून पढेु येणे आिश्यक आहते.  

        सभापती महोदय, परिा लोकसभेत मसहला ि बाल कल्याण सिभागाच्या 

सिषयािर बोलताना माननीय मंत्री श्रीमती मनेका गांधी यांनी मोबाईल पॅनीक बटनची 

योजना सांसगतली. शेिटी, सदल्ली येथील सरकार असो सकंिा राजयातील सरकार असो. 

दोन्ही सठकाणी भारतीय जनता पक्षाच े सरकार सत्तेिर आह.े त्यांनी सासगतल े की, कें द्र 

सरकार खाजगी मोबाईल कंपन्या, सरकारी मोबाईल कंपन्या यांच्या बरोबर करार करणार 

आह े आसण जे जनेु मोबाईल आहते त्यामध्ये ती यंत्रणा सिकससत करुन त्याचा निीन 

मोबाईलमध्य े अंतभााि करण्यात येणार आह.े एखाद्या मसहलेिर संकट आले आसण त्या 

मसहलेने ते पॅनीक बटन दाबल ेतर संबंसधत यंत्रणांनंचा उपयोग होणार आह,े अशा प्रकारची 

योजना त्या सठकाणी सिकससत करण्यात आली आह.े या अनषंुगाने जया भयानक घटना 

घडजलेल्या आहते त्याबाबत कठोर उपाययोजना झाल्याच पासहजेत. अशा प्रकारच्या 

घटना होता कामा नयेत या यासिषयी काळजी घेकतलीच पासहजे, या सिषयी दमुत 

असण्याचे काही कारण नाही. परंत,ु नैसतकतेच्या गप्पा कोणी माराियाच्या ? बेटी बचाओ, 

बेटी पढाओ हचे असभयान काय अशा प्रकारचे िक्तव्य मसहला राष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाच्या 

अध्यक्षा श्रीमती सचत्रा िाघ यांनी केल ेहोते. मखु्यमंत्रयांना नैसतकता आह ेकाय, सनसतमत्ता 

आह ेकाय, त्यांनी राजीनामा सदला पासहजे, असे त्यांनी सांसगतले. श्रीमती सचत्रा िाघ यांच्या 

पतीला ४ लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले गेले. मग त्यांनी नैसतकतेच्या गोष्टी कराव्यात 

काय ?  

       श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय,  

 (सिरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदसय आपापल्या जागेिर उभ ेराहून एकाच िळेी बोलण्याचा 
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प्रयत्न करतात.) 

       श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, यामध्ये काय चकुीचे आह े? नैसतकतेच्या गोष्टी 

करण्यासाठी आपल्याकडे सनसतमत्ता असािी लागते. 

      सभापती : ह े बरोबर नाही. त्या सभागहृाच्या सदसया नाहीत. सन्माननीय सदसय 

श्री.प्रसिण दरेकर यांनी आपले भाषण पढेु सरुु करािे. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, माझे म्हणणे चकुीच ेअसेल तर.... 

     सभापती : मी ह ेतपासनू घेईन आसण रेकॉडािरुन काढून टाकीन. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, ह ेचकुीचे आह ेकाय आसण चकुीचे असेल तर 

मला तसे सांगािे. मी माझे शब्द मागे घेतो. 

      सभापती : मी ह ेरेकॉडािरुन काढून टाकणार आह.े 

      श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, सभागहृाच्या काही प्रथा, परंपरा आहते. श्रीमती 

सचत्राताई िाघ मसहला राष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा आहते. त्या या सभागहृाच्या 

सदसया नाहीत.  एका अल्पियीन मलुीच्या बलात्कार आसण हत्येच्या प्रकरणाबाबत 

आम्ही सभागहृात गंभीरपण े चचाा करीत आहोत. आम्ही बोलताना कोणािर व्यसक्तगत 

आरोप केल े नाहीत. या घटनेच्या संदभाात सरकारकडून, मखु्यमंत्री महोदयांकडून सकंिा 

मंत्रयांकडून झाल्या त ् या चकुा..... 

       सभापती : माननीय सिरोधी पक्षनेते आपण एक समसनट थांबािे. मी मघाशीच माझा 

सनणाय सदलेला आह.े या सभागहृाच्या काही प्रथा, परंपरा आहते. मला एिढेच सांगाियाचे 

आह ेकी, जे या सभागहृाचे सदसय नाहीत त्यांच्या नािाचा उल्लेख सन्माननीय सदसयांनी 

करु नये. आपल्याला जे काही बोलाियाचे आह े ते आपण बोलािे. आपले भाषण सरुु 

असताना कोणीही अडथळा सनमााण करणार नाही. आपण फक्त प्रथा, परंपरा पाळाव्यात, 

एिढेच माझे म्हणणे आह.े  

       श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, आपण जे सांसगतले ते बरोबर आह ेकी, जे या 

सभागहृाच े सदसय नाहीत त्यांच्या नािाचा उल्लेख करु नये. चकू असेल तर ती आपण 

दरुुसत करु सकंिा हा संकेत पाळू. संबंसधत सन्माननीय सदसय दखेील हा संकेत पाळतील. 

परंत,ु आजच्या सदिसाच्या कामकाजात भाग घेताना अनेक सन्माननीय सदसयांनी जे या 

सभागहृाच े सदसय नाहीत त्यांच्या नािाचा उल्लेख केलेला आह.े तेही आपल्याला 

रेकॉडािरुन काढािे लागतील. आपण तेही रेकॉडािरुन काढािे. 

       सभापती :  ठीक आह,े आपल्यािर पक्षान ेही जबाबदारी सोपसिली आह ेकाय ? 

(...अडथळा...) मी आपल्या सिषयी बोलत नाही. 

      श्री.सगरीश बापट : माझ्यािर जबाबदारी सोपसिली आह.े 

      सभापती : आपल्यािर जबाबदारी सोपसिली आह.े मी मागील बाकािर बसलेल्या 

सदसयांना बोलत आह.े आता सन्माननीय सदसय श्री.प्रसिण दरेकर यांनी आपले भाषण पढेु 

सरुु करािे. 
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       श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी अत्यंत गांभीयााने ही चचाा 

सरुु केली. परंत,ु आता या चचेतील गांभीया सनघनू जात आह,े अस े मला िाटते. मी या सिषयािर 

बोलणार नाही, असे मी ठरसिल ेआह.े माननीय सिरोधी पक्षनेत्यांनी ही चचाा जया उंचीिर नेली होती ती 

उंची गलेी, अस े मला िाटते. ही चचाा गांभीयााने झाली पासहजे, एिढीच माझी सिनंती आह.े ११.५ 

कोटी जनता सभागहृात काय होत आह ेयाकडे लक्ष लािनू आह ेआसण या चचेच्या सनसमत्ताने याची 

जाणीि रासहली पासहजे, एिढीच माझी सिनंती आह.े 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.जयंत प्र.पाटील यांच्या मदु्याशी मी 

सहमत आह.े या सिषयी संिेदनशील चचाा झाली आसण नंतर जो प्रकार झाला तो प्रकार आपणही 

बसघतला आह.े 

      सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.प्रसिण दरेकर साहबे आपण मदु्यािर बोलाि.े       

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय,  बलात्कार, सिनयभगं या सिषयािर भाषण ेहोत असताना 

राजकीय सहशोब चकुते करण्याचे काम सदु्चा सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राण े साहबेांनी केले. 

राजयाच्या मखु्यमतं्रयांनी कशा पद्चतीने पोसटींग सदल्या, कलंसकत लोकांना कशा पद्चतीने पोसटींग 

सदल्या याबाबत सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राण ेसाहबेांनी सांसगतले. मी अत्यंत आत्मसिश्वासाने 

सांगतो की, मखु्यमतं्रयांसिषयी राजयातील जनतेला सिश्वास आह.े राजयातील जनतेच्या मनात 

मखु्यमतं्रयांसिषयी चांगली प्रसतमा आह.े अगोदरच्या राजयकत्याांनी बदल्यांच्या संदभाात काय केले, 

काय झाल ेयाचा पाढा मी िाचणार नाही. बदल्याचे काय रेट होते, काय झाले, याचाही मी उल्लेख 

करणार नाही. परंत,ु मखु्यमंत्री महोदयांनी बदली करण्यासाठी कोणाकडून ५ लाख रुपये, १० लाख 

रुपये सकंिा १ कोटी रुपये घतेल्याचे कोणी सांसगतले तर मी माझ्या सिधान पररषद सदसयत्िाचा 

राजीनामा दईेन. राजयातील सिासामान्य जनतेच्या मनामध्ये मखु्यमतं्री महोदयांसिषयी एिढी प्रसतमा, 

एिढा आत्मसिश्वास आह.े आरोप करण ेसोपे असत.े (...अडथळा...) सभापती महोदय, आपण मला 

संरक्षण द्याि े नाही तर मी खाली बसतो. सत्ताधारी पक्षाचे सन्माननीय सदसय सिरोधी पक्षातील 

सन्माननीय सदसयांची भाषणे शांतपण े ऐकून घते असतील तर आम्ही बोलत असताना आपणही 

आमची भाषण ेशांतपण ेऐकून घतेली पासहजेत. दसुऱ्याचे दखेील ऐकायला सशकले पासहज.े 

      सभापती : आपण मदु्यािर बोलाि.े 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, मी मदु्यािरच बोलत आह.े परंतु, समोरच्या बाकािरील 

सदसय मला सडसटबा करतात.  (...अडथळा...) सन्माननीय सदसयांनी थोडे मोठ्या आिाजात बोलाि.े  

      सभापती : आपण सतकडे का बघता ? आपण माझ्याकडे बघनू बोलाि.े 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय माझ े भाषण सरुु असताना मध्येच 

बोलतात. सभापती महोदय आपण सनणाय दतेाना दोन्ही बाजनूे समान न्याय सदला पासहज.े  

      सभापती : मी समान न्याय दते नाही, अस ेआपल ेम्हणण ेआह ेकाय ? आपल्याला अस ेकसे 

म्हणता येईल. 

 ( सिरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय आपापल्या जागेिर उभ ेराहून एकाच िळेी बोलण्याचा 

प्रयत्न करतात.) 

       श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, त्यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली की, जस ेसमोरचे सन्माननीय 

सदसय बोलताना समान न्याय आह,े तेही बोलतात, आपल्याकडून नाही. परंत,ु इकडे अन्याय होऊ नय े

म्हणनू समान न्याय द्यािा.  

 ( सिरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय आपापल्या जागेिर उभ ेराहून एकाच िळेी बोलण्याचा 
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प्रयत्न करतात.) 

       श्री.सगरीश बापट : आपण सित:िर कशासाठी घतेा ? ते आपल्या सिषयी काहीही बोलले 

नाहीत. ह ेसंरक्षण आह ेकाय ?  

      सभापती : सन्माननीय सदसयांनी कृपया खाली बसािे. ह ेबरोबर नाही.  

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय,..... 

      सभापती : मी उभा रासहल्यानंतर सन्माननीय सदसयांनी खाली बसल े पासहज.े आपण 

सिधानसभचेे सदसय होता. सन्माननीय सदसय श्री.जयंत प्र.पाटील साहबेांनी सांसगतले ती िसतसुसथती 

आह ेकी, तमु्ही या चचेची पातळी खाली नेत असाल ते बरोबर नाही. आपल्याला त्यांच्याकडे बघनू 

बोलण्याची काय आिश्यकता आह.े मी आपल्याला तीन िेळा सांसगतले की, आपण त्यांच्याकडे लक्ष 

दऊे नका. आपण माझ्याकडे बघनू बोलाि.े जासत सडसटबा झाल ेतर मी येथे आह.े 

               या नंतर  श्री. खच े
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

सभापती महोद, मी माझा शब्द मागे घेतो, परंतु सन्माननीय श्री.नारायण राणे यांनी 

बदल्यांच्या सिषयी मखु्यमंत्रयांना सांसगतले परंत ुया सभागहृाच्या माध्यमातनू मला सांगायचे 

आह े की, मखु्यमंत्री महोदयांनी आता बदल्यांचे सिकें द्रीकरण केले आह.े अगोदर बदली 

करण्याच ेअसधकार मखु्यमंत्री ि गहृमंत्री महोदयांकडे होते, िेगिेगळ्या खात्यांचे असधकार 

मंत्री महोदयांकडे होते, त्या सिा असधकाराचे सिकें द्रीकरण करुन यामध्ये पारदशाकता 

आणण्याचा प्रयत्न मखु्यमंत्री महोदयांनी केला आह.े ही बाब आपणाला कोणालाही 

नाकारता येणार नाही. या सठकाणी बलात्कार ि खनू झाला असा सिषय आह,े त्यानसुार 

राजयातील कायदा ि सवु्यिसथेिर सिाांसगन चचाा होत अंाह,े ही चचाा होत असताना 

कायदा कडक झाला पासहजे, कायद्याची कठोर अंमलबजािणी झाली पासहजे ि गनु्हगेारांना 

सशक्षा झाली पासहजे. त्याचिेळी राजयात सामासजक प्रबोधन करण्याची गरज आह.े कायदा 

ि सवु्यिसथेच्या संदभाात त्यांच्याच पक्षाचे सन्माननीय सदसय श्री.सदलीप िळस-ेपाटील 

साहबेांच ेमी एक उदाहरण दतेो. ६ एसप्रल, १९९० च्या असधिेशनात ते बोलताना म्हणाले 

होते, त्यािेळी त्यांनी उदाहरण सदल ेहोते, एका स्त्रीने काही पाप केले म्हणनू समाजातील ि 

गािातील लोकांनी त्या सस्त्रला सशक्षा केली पासहजे अशा प्रकारची भसूमका घेऊन त्या 

सस्त्रला चौकात आणले ि त्या सठकाणी तीला दगडाने ठेचनू मारण्याचा सनणाय घेतला. 

सदुिैाने त्या सठकाणी भगिान बधु्द आले ि त्यांनी सांसगतले की, येथे असलेल्या प्रत्येक 

माणसाने सित:कडे बघािे आसण जो माणसू पापी नाही, त्यानेच फक्त त्या सस्त्रला दगड 

मारािा.  त्यानंतर तेथे अशी पररससथती सनमााण झाली की, तेथे असलेल्या माणसांपैकी 

एकही माणसू सशल्लक रासहला नाही. त्या सठकाणची सिा माणसे सनघनू गेली. 

        सभापती महोदय, महाराष्ट्रात कायदा ि सवु्यसथेचा प्रश्न सनमााण झाला आह,े 

त्यामळेु या प्रश्नाच्या बाबतीत प्रत्येक माणसाने सिचार करण्याची गरज आह,े असे िक्त्यव्य 

सन्माननीय सदसय श्री.सदलीप िळसे-पाटील यांचे होते.  एका बाजलूा कायदा कडक झाला 

पासहजे, त्याच िेळी समाजात प्रबोधन करण्याची आिश्यकता आह.े असा प्रयत्न व्हायला 

पासहजे असे या प्रसतािात नमदू केल ेआह.े खास करुन पणुे, मुंबई, नागपरू, सपंपरी-सचंचिड 

या सठकाणी  मोठ्या प्रमाणात अशा घटना घडत आहते, नागपरू शहराच्या संदभाात अनेक 

िक्त्यांनी आरोप केल े आहते, नागपरू शहरात गुंडसगरी िाढत आह,े नागपरू शहरातील 

पोलीस यंत्रणेचा आढािा घेतला तर तेथे अनेक चांगल्या योजना राबसिण्यात आल्या 

आहते,  तेथे दक्षता पथक आह,े समसडयाची िेगळी टीम करण्यात आली आह,े या 

माध्यमातनू तेथे समाज प्रबोधन करण्यात येत आह.े ...(अडथळा).... सरकारची चांगली 

बाज ू पढेु आली तर आपली हरकत कशासाठी आह.े  मंत्री महोदय आपणाला अपेसक्षत 

उत्तर दतेील. 

      सभापती : आपण माझ्याकडे पाहून बोलािे, आपण त्यांच्याकडे बघ ूनका. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, समोरुन कोणी बोलत असताना आमच्या 
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सिभािाप्रमाणे आमचे लक्ष सतकडे जाते. नागपरू शहरात समाज प्रबोधन केले जात आह.े 

त्याचप्रमाणे तेथील गनु्हगेारांिर िचक बससिण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आह.े कायदा ि 

सवु्यिसथा राखण्यासाठी मुंबई शहरात सीसीटीव्ही बससिण्यात आल े आहते. मुंबई 

शहरातील कायदा  ि सवु्यिसथा रसातळाला गेली असे मानण्याचे कारण नाही. मी पनु्हा 

कन्व्हके्शन रेट सांसगतला तर समोरुन बोलले जाईल की, तमु्ही उत्तर दते आहात काय ? 

माझ्याकडे यासंदभाातील आकडेिारी आह,े मी काही आकडेिारी मघाशी सांसगतली आह.े 

सन २०१४-२०१५ मध्य ेबलात्काराच्या घटना १७६ होत्या, आता त्या १३ िर आल्या 

आहते, अपहरणाची प्रकरणे १०६ होती ती २०१६ मध्ये २१ पयांत खाली आली आहते. 

सिनयभंगाची प्रकरणे ४३९ होती ती ७५ िर आली आहते, अशा प्रकारे गनु्हगेारीचा 

आलेख कमी होत आह.े 

      श्री.सतेज ऊफा  बंटी डी पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय आकडेिारी 

सभागहृात सांगत आहते त्यामळेु ती आकडेिारी बरोबर आह ेकाय ते त्यांनी सांगािे. कारण 

मघाशी सन्माननीय सिरोधी पक्ष नेत्यांनी आकडेिारी सांसगतली आह,े आमच्याकडे ि 

सन्माननीय श्री.नारायण राणे यांच्याकडे आकडेिारी आह.े सन्माननीय सदसय जी 

आकडेिारी सांगत आहते ती बरोबर आह ेकाय ते त्यांनी सांगािे. माननीय मंत्री श्री.दीपक 

केसरकर यांनी ही आकडेिारी बरोबर आह ेकाय ते सांगािे कारण फाईल त्यांच्याकडे आह.े 

      सभापती : मंत्री महोदयांनी हा मदु्ङा आपल्या उत्तरात घ्यािा ि आकडेिारी सांगािी. 

      ॲड राहूल नािेकर : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सिधानपररषद सनयम इगं्रजी कॉपी 

पान िमांक १२ रुल िमांक ३१ मध्ये असे नमदू केल ेआह ेकी, The Rule 31 of the 

Maharashtra Legislative Council   Rules provides for ‚Interruption of 

Member Speaking‛.  It is stated that ‚If, while a member is speaking, 

another member desires to make an   explanation or to ask an 

explanation or information from the member   speaking, he shall rise 

in his seat.‛ म्हणजेच हा आमचा असधकार आह,े  मला आपणाला एिढेच सांगाियाचे 

आह ेकी, जी मासहती या सभागहृात सदली गेली ती चकुीची आह,े महाराष्ट्र शासनान ेबरोबर 

मासहती  ‚Economic Survey of Maharashtra 2015-2016‛ मध्ये सदलेली आह.े 

ती मी रुल ३१ खाली िाचनू दाखि ू इसच्छतो. २०१३ मध्ये रेप केसेस ३०६३ होत्या, 

२०१५ च्या सडसेंबर पयांत रेप केसेस ४१७६ होत्या. त्याचप्रमाणे सकडनॅसपंग आसण 

ॲब्डक्शनच्या केसेस  सन २०१३ मध्य े१८७४ होत्या, सन २०१५ मध्य े४८६४ होत्या, 

त्याचप्रमाणे आपण पासहले तर मलुांमधील सकडनॅसपंग आसण ॲब्डक्शन सन २०१३ मध्ये 

१६९८ कसेस होत्या, सन २०१५ मध्ये ६५७६ केंेसेस होत्या. चाईल्ड रेप सन २०१३ 

मध्ये १५४६ होता, सन २०१५ मध्ये १९८८ होता,  ही शासनाकडील मासहती आह.े 

त्यामळेु आपण कृपया सभागहृात चकुीची मासहती दऊे नये. 

      सभापती : मी दोन्हीकडील आकडेिारी व्यिससथत तपासनू घेऊन जी आकडेिारी 
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करेक्ट  आह ेतेिढी रेकॉडािर ठेितो. 

      श्री.जयिंतराि जाधि : सभापती महोदय, मी आपणाला नम्रपणे सिनंती करतो की, 

आज जी चचाा सरुु आह ेती एका ददुिैी ि अल्पियीन मलुीिर झालेला बलात्कार ि तीचा 

खनू यािर होणे अपेसक्षत आह.े एका बाजलूा आपण िररष्ठ सभागहृ म्हणतो ि या मळू 

मदु्यािरुन आपण भरकटत जात असनू नको त्या सिषयािर चचाा करीत आहोत. सभापती 

महोदय, मी आपणाला असतशय कळकळीची सिनंती करतो आपण सनदशे द्यािेत की, या 

मदु्यांच्या व्यसतररक्त सभागहृात चचाा होऊ देऊ नका. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, या सठकाणी झालेली अगोदरची भाषणे दखेील 

तपासली पासहजेत. मी प्रसतािाच्या बाहरे जाऊन बोलत नाही. माझ्याकडे जी आकडेिारी 

उपलब्ध आह े त्याचा मी संदभा दते आह ेचकुीचे असेल तर आपण ते तपासािे. सकाळ 

ितामानपत्रात श्री.असनल सािळे यांनी एक आसटाकल सलसहले आह े त्यामध्ये  ही मासहती 

सदलेली आह.े काही चकुीचे असेल तर मी मागे घेतो, शेिटी आपण संदभा दते असताना 

ितामानपत्र ि सरकारकडील कागदपते्र यािरुन मासहती घेत असतो. 

      डॉ.सनलम गोऱ्ह े : सन्माननीय सदसय नॅशनल िाईम रेकॉडािरुन मासहती देत आहते, 

त्यामळेु त्यांची मासहती योग्य असािी. 

      सभापती : मी सिा मासहती तपासनू घेतो. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, माननीय मखु्यमंत्री महोदयांनी याबाबीकडे लक्ष 

घातले आह,े मी सिरोधी पक्षाच्या भसूमकेशी सहमत आह,े आणखी काही कडक कायद े

करणे आिश्यक आह,े त्या कुटंुबाला मदत झाली आह,े परंत ु अशा प्रकारची घटना 

यापुं ुढे होणार नाही  अशा प्रकारचा धाक राजयाचे मखु्यमंत्री सनमााण करतील. मखु्यमंत्री 

महोदयांचा जरब आह ेसकंिा नाही, 

               या नंतर  श्री. सांगळे 
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श्री.प्रिीण दरेकर.... 

ते येणाऱ्या काळात सनसितपणे गनु्हगेारांना सदसल्यासशिाय राहणार नाही असा मी 

आत्मसिश्वास व्यक्त करतो. सभापती महोदय, आपण मला या चचेत सहभागी होण्याची ि 

बोलण्याची संधी सदली याबद्ङल मी आपले आभार मानतो, कृतज्ञता व्यक्त करतो ि याच 

सठकाणी थांबतो, धन्यिाद. 

 जय सहदं ! जय महाराष्ट्र  

                                                ------------ 
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      सभापती : मी सदनाच्या सनदशानास आणनू दतेो की, दपुारी २.०० पासनू या 

सिषयािर सदनात चचाा सरुु आह.े सत्ताधारी पक्षाकडून ७ सन्माननीय सदसयांपैकी फक्त एक 

सन्माननीय सदसयांनी भाषण केल े आह.े  राष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाकडून माननीय सिरोधी 

पक्षनेते यांच े भाषण झाले आह.े  इसंडयन नॅशनल कााँग्रेस पक्षाकडून सन्माननीय सदसय 

श्री.नारायण राणे यांच े भाषण झाल े आह.े अशाप्रकारे प्रत्येक पक्षाकडील एक-एक 

सन्माननीय सदसयांनी भाषण केलेले आह.े आता दपुारचे साडेचार िाजले 

आहते.  एकंदरीत सिचार केल्यास सत्ताधारी पक्षाचे ६ सन्माननीय सदसय, राष्ट्रिादी 

कााँग्रेसकडील ८ सन्माननीय सदसय  तसेच कााँग्रेस पक्षातील ११ सन्माननीय सदसयांना 

भाषणे करायची आहते. तसेच सन्माननीय सदसय सिाश्री जयंत प्र.पाटील आसण कसपल 

पाटील यांची सधु्दा भाषणे रासहली आहते. अद्याप लक्षिेधी सचूना रासहलेल्या आहते. 

आपल्याला सिा सन्माननीय सदसयांची भाषणे पणूा करायची असल्यास सिाांना सदनात 

शेिटपयांत थांबािे लागेल. अन्यथा गटनेत्यांनी या चचेच्या संदभाात आपापल्या पक्षातील 

सन्माननीय सदसयांची संख्या कमी करता आल्यास तसे मला १५ समसनटांमध्ये सांगािे. 

जेणेकरुन मला यासंबंधी सनणाय घेता येईल.  
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  ( सभापतीस्थानी माननीय तासलका सभापती श्री.रामनाथ मोते )  

        श्री.भाई जगताप (मुंबई सथासनक प्रासधकारी संसथा ) : सभापती महोदय, माननीय 

सिरोधी पक्षनेते यांनी सनयम ९७ अन्िये  सदनात नगर सजल्यात घडलेल्या अत्यंत भीषण 

घटनेसंबंधी चचाा उपससथत केली आह.े त्यािर माझे सिचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा 

आह.े चचेला सरुुिात करण्यापिूी माझी सिनंती आह ेकी, दोन ते अडीच तासांमध्ये जया 

घटना घडल्या त्या सिा बाजलूा ठेऊन या घटनेंेकडे आपण सिाांनी आपले लक्ष कें द्रीत 

केल.े प्रत्येक सन्माननीय सदसयांनी आपल्या भाषणात या घटनेच्या बाबतीत िक्तव्य करीत 

असताना तसेच सरकारच्या अकायाक्षमतेसिषयी बोलत असताना या घटनेशी सनगडीत 

काही घटना सकंिा प्रसंग सांसगतल्यास ते िािगे होऊ नयेत. आम्ही सधु्दा खालचे सभागहृ 

पासहल ेआह.े या सदनात माझी दसुरी टमा आह.े सभापती महोदय, आपल्या सनदशानाखाली 

ि मागादशानाखाली सदनात कामकाज चालते. मला अनेकिेळा असे जाणिते की, मी 

खालच्या सदनाचा सधु्दा सदसय असल्यामळेु मी ह े मदु्ङाम सांगत आह.े येथे प्रत्येकाचा 

िेगिेगळा रोल आह.े आपण मंत्रयांची उत्तरे द्याियास लागलो तर या घटनेच्या बाबतीत 

आम्ही सकती गंभीर आहोत याबाबतीत प्रश्नसचन्ह सनमााण होते. मला िैयसक्तक कोणाच्याही 

गणुदोषािर बोट ठेिण्याची आिश्यकता नाही ि तो माझा हते ू सधु्दा नाही. परंत ु या 

घटनेबाबत बोलत असताना त्या घटनेसंबंधी इतरांनी कांेणते िक्तव्य केले याचा संदभा दते 

असताना या घटनेसंबंधीची संिेदना आसण नेहमी तथाकसथत डायलॉग मारला जातो. तसेच 

आम्ही संिेदनशील आहोत, आम्ही सनतीमत्ता ठेऊन या सिा गोष्टी करीत आहोत असा 

दािा नेहमी  केला जातो त्यािर एक प्रश्नसचन्ह सनमााण झाल े आह.े माझी माननीय 

मखु्यमंत्री, सदनाच ेनेते आसण आपल्या सिाांना सिनंती आह ेकी, या घटनेचा येथे उल्लेख 

करीत असताना आम्ही एखादी गोष्ट आपल्या सनदशानास आणनू सदल्यास आम्ही हते्िारोप 

करतो असा त्याचा अथा होतो का ? इतकी भयानक घटना घडून सधु्दा पोसलसांनी दोन 

सदिस त्यासंबंधी नोंद करु नये याबाबतीत सिरोधी पक्ष सकंिा सिरोधी बाकािरुन कोणी 

बोलल्यास ते हते्िारोप आहते का ? परुोगामी महाराष्ट्राला, तमु्हाला ि आम्हाला 

लाजिणारी तसेच शरमेने मान खाली घालायला लािणारी घटना घडते. महाराष्ट्राचा 

पोलीस आपण सक्षम समजतो. आम्ही त्यांच्यासाठी गौरिान े बोलतो, काही सठकाणी 

बोलल े पासहजे. काही सठकाणी त्यांनी चांगली कामे केली आहते. राजयाच्या पोसलसांचा 

प्रमखु असेल त्यांची यासंबंधी जबाबदारी नाही का ? सदर गनु्याची नोंद करण्यासाठी ४८ 

तास लागतात तरी सधु्दा आम्ही सिरोधी बाकािरुन बोलायचे नाही. तसेच आम्ही 

बोलल्यास आम्ही सरकारच्या सिरोधात बोलत आहोत, कोणाच्या िैयसक्तक बाबतीत 

बोलत आहोत, माननीय मखु्यमंत्रयांच्या बाबतीत बोलत आहोत. कारण ते सित: राजयाच े

गहृमंत्री सधु्दा आहते. आम्ही ह े पसहल्यांदा बोलत आह े असे नाही. त्यांनी सिा 
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मंसत्रमंडळाचा पोटाफोसलयो सांभाळला आह.े त्यांनी सरुुिातीलाच असे सांसगतले होते की, 

‚Minimum Government Maximum Governance‛  ते आम्हाला सदसत आह,े 

याबद्ङल कोणाचेही दमुत असण्याचे कारण नाही. आम्ही व्यसक्तगत कोणाला लक्ष्क्य करतो 

असे नाही. कायदा ि सवु्यिसथेच्या बाबतीत आम्ही सिरोधक काय म्हणतो यापेक्षा जे 

पीसडत आहते ते काय म्हणत आहते, सिासामान्य जनतेमध्ये याबाबतीत कशी चचाा सरुु 

आह े याचा आपण कानोसा घेतल्यास ि त्यासंबंधी येथे बोलत असताना सदर सिषय 

मांडल्यानंतर राजकीय हतेुने आम्ही बोलत आहोत, ह े कोणत्या अथाान े घेतल े जाते ? 

अशाप्रकारे खरोखर कोण संिेदनशील आह े याबाबत खरी संिेदना समजते. ती संिेदना 

असली पासहजे असे माझे मत आह.े राजकीयदृष््टया आपण एकमेकांिर हते्िारोप करु सकंिा 

आपापली बाज ूमांडू. परंतु  राजयात असतशय भंयकर राजयात घडली आह.े त्यासंबंधी येथे 

बोलत असताना काही केसेसचा उल्लेख झाल्यास तो हते्िारोप होतो का ? मागील भाषणे 

बघताना सकंिा त्यांचा संदभा दतेाना आम्ही कोणाला अडिल ेनाही, ह ेसिाभासिक आह.े 

आम्ही सधु्दा २० ते २५ िषाांपिूी ंसन्माननीय सदसयांनी केलेली भाषणे िाचतो ि त्यातनू 

काही सशकण्याचा प्रयत्न करतो. परंत ु काहीतरी ठरिनू आल्यासारखे करायचे आसण या 

उच्च ि सिोच्च सदनाचे पासित्रय तमु्ही ि आम्ही सिाजण डागाळत आहोत का, याचा 

सिचार माझ्यासह आपण सिाांनी करण्याची आिश्यकता आह.े आपण सदर सिचार करा 

सकंिा केला नाही तरी मला तो सिचार करणे आिश्यक िाटते. सदनाच्या परंपरा तसेच 

सदनात जयांनी सहभाग घेतला आह ेते आम्ही पासहल ेआह.े सिषयाच्या संदभाात घणाघाती 

केलेली भाषणे आम्ही िाचली आहते.  परंत ुअशा पध्दतीन ेररॲक्ट केलेले सकंिा आरेला 

कारे करणे ही भाषा कोणत्या पठडीत बसते ह े मला माहीत नाही. माझी माननीय 

मखु्यमंत्रयांना मदु्ङाम सिनंती आह.े मी ‚मदु्ङाम‛ या शब्दाचा उल्लेख यासाठी केला की,  

               या नंतर  श्री. भोगले 
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मखु्यमतं्री उच्चसशसक्षत आहते.  त्यांची या महाराष्ट्रामध्ये िगेळी प्रसतमा आह.े  ती जपण्याचा ते 

आटोकाट प्रयत्न करीत आहते.  आजचा जो सिषय नसल्यामळेु त्याबाबत मी फारसे बोलणार 

नाही.  असधिशेनाच्या काळात िगेिगेळया आयधुाच्या माध्यमातनू आम्ही राजयात काय चालल े

आह ेत्याबाबत बोल.ू  तरी सुध्दा त्यांचा िाक् चतरुपणा, भाषिेरचे प्रभतु्ि, शब्दच्छल दीड दोन िष े

आम्ही पहात आहोत.  एखाद्या सिषयाची चचाा झाल्यानंतर त्याची गोळाबेरीज करुन उत्तर दते 

असताना आपल्याला अिगत असलेल्या शलैीचा ते िापर करतात आसण असतशय चांगल्याप्रकारे ते 

एखाद्या सिषयाची बोळिण करतात हा आतापयांतचा आमचा अनभुि आह.े    

            सभापती महोदय, या सभागहृात अदृश्य असलेल्या लोकांना असे िाटते की, मखु्यमतं्री खपू 

छान बोलले.  मराठी भाषिेरचे त्यांचे प्रभतु्ि चांगले आहचे.  छान बोलले, सकती बोलले यापेक्षा 

शब्दच्छल न करता या गभंीर सिषयाबाबत आम्हाला उत्तर अपेसक्षत आह.े  सिरोधी पक्षनेत्यांनी 

त्यांच्या भाषणात शिेटी आम्हाला काय अपेसक्षत आह े ह े सांसगतले आह.े  त्यािेळी मखु्यमतं्री 

सभागहृात नव्हते.  नंतर ते म्हणतील ह े सिचारले नाही, ते सिचारले नाही.  या क्षणाला सधु्दा ते 

सभागहृात हजर नाहीत.  मला पनु्हा एकदा तो हते्िारोप करायचा नाही.  जवे्हा एक बोट तमु्ही 

दसुऱ्याकडे दाखसिण्याचा प्रयत्न करता त्यािेळेला तीन बोटे तमु्हाला सिचारत असतात.  ती आमची 

सरकारकडून अपेक्षा आह.े  पोसलसांनी जाणीिपिूाक केलेले अक्षम्य दलुाक्ष, त्या कुटंुबाला सदलेली 

धमकीिजा ताकीद, यामळेु आजही ते कुटंुब धाकामध्ये िािरत आह.े  या सगळया बाबी सरकार 

कशाप्रकारे हाताळणार आह ेयाचे उत्तर आम्हाला हि ेआह.े  महाराष्ट्राची जनता या चचेकडे पहात 

आह.े  ही चचाा नेहमीप्रमाण े होणारी चचाा हांेईल.  उत्तराच्या िेळेला सत्ताधारी पक्षाकडून बाके 

िाजसिली जातील.  गले्या २० मसहन्यातील अनभुि पासहल्यानंतर ह े आम्हाला पाठ झाल े

आह.े   पिूी सधु्दा कायदा ि सवु्यिसथेच्या प्रश्नािर चचाा झाली.  शतेकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत अनेकदा 

चचाा झाली.  त्यािेळच्या घोषणा, आिशे आम्ही पासहला आह.े  खोदा पहाड़ सनकला चहुा, ह े

डायलॉग मखु्यमतं्रयांच्या तोंडी.  त्याचा रेफरन्स आज न दतेा भसिष्ट्यात दऊे.  त्यांच्याकडून आम्हाला 

अपेक्षा आह े की, पोसलसांबाबत काय करणार आहात? एस.पी. ि डी.जी.बाबत काय करणार 

आहात.  दररोज सकाळी तुम्हाला सब्रसफंग केले जात.े  आम्ही समज ू शकतो की, महाराष्ट्राच े

मखु्यमतं्री या नात्याने ते पंढरपरूला सिठ्ठलाच्या दशानाला गले े होते.  परंत ु या गोष्टींच े महत्ि लक्षात 

घतेा तमुच्या संिदेना कुठे गले्या होत्या? भाषणामध्ये संिदेना दाखसिता, िदेना दाखसिता.  दसुऱ्यांना 

सशकसित असता.  तमु्ही कशाप्रकारे चकुीच े िागत आहात ह े दाखसिण्याचा प्रयत्न करता.  आज 

सित: कसे िागत आहात याचे सधु्दा उत्तर या सठकाणी सदले पासहज.े 

            सभापती महोदय, महाराष्ट्राच्या जनतेने एक गोष्ट समोर आणली आह.े  केिळ सिरोधक 

म्हणतात असे नव्ह ेतर महाराष्ट्रातील जनता म्हणते की आम्ही सरुसक्षत नाही.   सिसधमडंळ सभागहृ 

जया शहरात आह े त्या शहरातील ४१ टक्के मसहला कमाचारी म्हणतात की आम्हाला सरुसक्षततेची 

भीती िाटते.  प्रजा या एनजीओन े केला सव्ह े आह.े  जया संसथेचा आधार तमु्ही सिरोधी पक्षात 

असताना िारंिार घतेला.  आम्हाला नेहमीप्रमाण ेआकडेिारी सांसगतली.  आम्ही त्याप्रमाण ेपािले 

उचलली.  सिरोधी पक्षनेते सांगतात ते आम्ही मान्य करीत होतो.  सदसय जरी सांगत असले तरी 

आम्ही ते सत्य माननू त्यािर कायािाही करीत होतो.  आज याच प्रजा संसथेचा सव्ह े सांगतो.  हा 

माझा सव्ह ेनाही.  संिदेनांबाबत आम्हाला मखु्यमतं्रयांकडून ियैसक्तकररत्या ह ेअपेसक्षत नव्हते.    

            सभापती महोदय, सिरोधी पक्षात असताना सिषयाचे गांभीया सभागहृात हुबेहूब उभ े
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करण्याची मखु्यमतं्रयांची िगेळी धाटणी तमु्ही आम्ही पासहली आह.े  इतकी संिेदना त्यांच्या 

िागण्यातनू, बोलण्यातनू, दहेबोलीतनू अनेक िष ेआम्ही पासहली आह.े  आज त्या दहेबोलीला काय 

झाले?  आज कुठे गलेी ती संिदेना? फक्त फोनद्वारे सधु्दा त्या कुटंुबाशी बोलता आल े नाही? 

राजयाच्या प्रमखुाला तेथील िातािरणाची भीती िाटते.  त्यामळेु ते जर त्या सठकाणी जाणार नसतील 

तर आम्ही कोणाला सिचारायचे? जर आम्ही सिचारले की, का गलेा नाहीत तर तमु्ही आरोप करणार 

की अस े म्हणतात.  यामध्ये कोणता आरोप येतो? एक गोष्ट ददुिैाने म्हणािीशी िाटते की, ते अस े

म्हणाल ेकी, मला असभमानाने सांगािसेे िाटते.  यात कसला असभमान? ५ लाख रुपये सरकारने सदले 

ही असभमानासपद गोष्ट आह े का? एका छोट्या मलुीच्या शरीराचे सपसाळलेल्या कुत्रयाप्रमाण े लचके 

तोडले जातात, सतचा मडुदा पाडला जातो आसण सरकारने ५ लाख रुपये सदले याचा तमु्हाला असभमान 

िाटतो.  लाच िाटायला पासहज.े  कोणत्या प्रकारची आम्ही सरकारकडून अपेक्षा करायची? अमकु 

रक्कम सदली ही जर तमुच्या आमच्या महाराष्ट्राची प्रथा परंपरा असेल तर आम्हाला लाज 

िाटते.   महाराष्ट्राची जनता ह े खपिनू घणेार नाही.  तमुचा एक क्षण सधु्दा त्या कुटंुबाला जासत 

सदलासा दणेारा ठरला असता.  या सठकाणी भाषण करीत असताना आणखी एका गोष्टीचा रेफरन्स 

सदला गलेा.  अधासत्य का बोलले जात ेह ेआम्हाला कळत नाही.  कें द्रीय मतं्री श्रीमती मनेका गांधी 

यांच े २०१५ मध्य े लोकसभते केलेल्या भाषणाचे उदाहरण त्यांनी सदले. ‚Maharashtra tops in 

rape cases and assault cases.‛  हा त्याचा मथळा आह.े  ‚Smt. Menaka Gandhi,   

Hon’ble Union Minister of Women and Child Development told the Lok Sabha   

that the number of cases registered for rape and assault of women with   intent 

to outrage modesty has shown increasing trend.  The highest   number of such 

cases were in Maharashtra i.e. 13827.‛  पढुे त्यांनी   अस े सांसगतले आह े की, ‚Rape 

cases registered across Maharashtra increase   by 21%.‛.  This is in regard with 

the year 2015. ह े त्यांचे भाषण आह.े  मी तमु्हाला आरसा दाखसितो.  श्रीमती मनेका गांधी या 

कें द्रीय मसंत्रमडंळात मसहला ि बालकल्याण मतं्री आहते.  त्यांनी महाराष्ट्रात काय होते ह ेसांसगतले.   

                               या नंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. अशोक ऊफा  भाई जगताप            :                                                           

मी त्याच्या पढुेचे िाचत नाही.  कारण मला राजकारण करायचे नाही.  १५ िषाापिूी काय झाल े

त्याची आकडेिारी मी देणार नाही. श्रीमती मनेका गांधी यांचा उल्लेख आपण केला होता.   त्यामळेु 

त्यांच ेसचत्र मी आपल्या समोर उभ ेकेले.  त्यांनी राजयाचे खरे सचत्र संसदते मांडले होते. ते आपणास 

येथे सांसगतले.  आम्ही सित:ला कोत्या राजकारणापयांतच मयाासदत ठेिणार आहोत काय ? त्यािळेी 

कोण होते, आता कोण आह े त्यािळेी सकती अत्याचार झाले, आता सकती झाल े यािरच आपण 

धन्यता मानणार आहात काय असा प्रश्न तमु्हा आम्हा सिाांना आह.े  प्रत्येक घटनेमध्ये मसहलेला 

प्रताररत करण्यात आल े आह.े त्यासंबंधी आम्ही बोललो तर आततायीपणा करतो असा आरोप 

करण्यात येतो.  आता संदभा दते असताना सन्माननीय सदसयांनी राष्ट्रिादी कााँग्रेसच्या मसहला 

पदासधकारीचा उल्लेख केला.  त्यांच्या पतीने काय केले ह ेकायदा पाहून घईेल.  पतीने केले तरी त्या 

मसहलेचे नाि बदनाम करण्यात येत आह.े  नगरमध्ये जी घटना घडली त्यासंबंधी मखु्यमतं्रयांच्या 

संिदेना काय आहते एिढे सिचारून चकू केली काय ?  त्यांच्या पतीचे ज े काही प्रकरण आह े ते 

आपण पाहून घ्याि.े  कारण कायदा ि सवु्यिसथा आपल्या हातामध्ये आह.े त्यांचे ज ेकाही करायच े

आह े ते आपण कराि.े  पण त्या मसहलेने मखु्यमतं्रयांना सिचारलेला प्रश्न अयोग्य कसा काय अस ू

शकतो.   आपल्याला समाजाला नक्की काय द्यायचे आह.े  या माध्यमातनू कोणता संदशे द्यायचा 

आह ेहा प्रश्न यातनू सनमााण होतो.  जवे्हा पक्षीय असभसनिेष येतो तेव्हा अनेक गोष्टी घडतात.  मला 

आपल्याला एक गोष्ट नम्रपण ेसांगांाियाची आह ेकी, जो कोणी गनु्हगेार असेल त्याला सशक्षा ही 

झालीच पासहज.े  मग तो कुठल्या पक्षाचा आह ेह ेआम्ही कधी पासहलेल ेनाही सकंिा ते पाहू नय ेअस े

संकेत सनदान या सभागहृाचे तरी आहते. या सिाांचे सिशे्लषण करीत असताना आपण काय पाहतो 

?  अमकुने ह े केले, तमकुने ह े केले.  येथे एका िासहनीचा संदभा दणे्यात आला.  मी दखेील एका 

िासहनीचा संदभा दतेो.  कारण त्या िासहनीिर मी सित: होतो.  त्या िासहनीिर मसहला आयोगाच्या 

प्रमखु होत्या.  सिा शासकीय मडंळे सिायत्त आहते.  मडंळ ह ेकुठल्या पाटीचे अस ूशकत नाही ही 

िसतसुसथती आह.े  मसहला आयोगाच्या अध्यक्ष सांगत होत्या की, चार बोटे तमुच्याकडे आहते.  

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, मसहला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या पतीचे नाि घतेल े तर 

सन्माननीय सदसयांना िदेना झाल्या.  येथे दाऊदचे नाि घतेले गले.े  श्री.गणशे पांडे , श्री.मनु्ना ससंग ह े

या सदनाचे सदसय नाही तरी  त्याचे नाि घतेल े गले.े  त्यािेळी त्यांची संसहता कुठे गलेी 

होती.  दाऊद बीजपेीमध्ये आला तर त्याला मतं्री करण्यात येईल अस ेबोलले गले ेतेव्हा आपणाला 

िदेना झाल्या नाहीत काय ?  श्रीमती सचत्रा िाघ यांच्या पतीचे नाि घतेल्यानंतर आपण असिसथ 

झालात.  आम्ही आपले सिचार शांतपणाने ऐकल ेआहते.  दाऊद हा या सदनाचा सदसय आह ेकाय 

?  दाऊद भारतात आला की, त्याला भाजपाचा मतं्री करण्यात येईल अस ेआपण म्हणत आहात.   

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयांना आपले मन मोकळे करू 

द्याि.े  त्यांच्या शरीरािर कसलाही पररणाम होऊ नय े अशी माझी इच्छा आह.े  ते लिकरच मतं्री 

होतील.  आम्ही त्या गोष्टीचे समथान करीत नाही.  दाऊद ही मसहला नव्ह.े   

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, दाऊद हा दशेद्रोही आह.े  

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मी या गोष्टीचा उल्लेख केला नाही. मी फक्त एकाच गोष्टीचा 

उल्लेख केला आह.े श्रीमती सचत्राताई िाघ यांच्या पतीने काही केले असेल तर त्यांच्यािर कारिाई 

करािी अस ेम्हटले आह.े पण आपण त्या मसहलचे नाि घतेले आह.े त्यामळेु मी त्या प्रितृ्तीिर आसण 

संिदेनेिर बोलत आह.े पढिलेल्या असधकाऱ्यांनी सक्लन सचट सदली तरी सदु्चा दाऊद बरोबर झालेल्या 
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संभाषणातनू आपण कधीही सटुणार नाही. आम्ही शिेट पयांत जाऊ.  जया काही गप्पा झाल्या त्या 

काही चहापाण्यासाठी झाल्या नाहीत.  कराची येथनू इकडे चहा येऊ शकत नाही.  तो माझा सिषय 

नाही.तो सिषय माझ्यािर लाद ूनका.  जया िळेी भािना बोलल्या गेल्या त्यािळेीच आपण आपल ेमत 

व्यक्त करायला पासहज ेहोते. नव्ह ेतशी मला अपेक्षा होती.   या गनु्याच्या बाबतीत बोलत असताना 

चौर्थया आरोपीसंबंधात बोलल े गले.े  यासंंंबंधी पोसलसांचे लगडे कारण अस े आह े की, कोणीही 

साक्ष दणे्यासाठी येत नाही. पररससथतीजन्य परुािा असेल तर संबंसधतांना अटक करण्यात येत े ह े

कायदाच सांगतो. या घटनेमळेु महाराष्ट्रातील िातािरण गढूळ झाल े आह.े  पररससथतीजन्य परुािा 

चौर्थया आरोपीकडे बोट दाखित असेल तर  त्याला अटक का करण्यात येत नाही.  मालेगाि 

प्रकरणात पकडण्यात आलेल्या सनरपराध लोकांची सटुका कोटााने सात िषााने केली.   त्यामळेु एखाद्या 

आरोपीला चकुीने अटक केली असती तर काय सबघडले असत.े   जवे्हा संशयाची सुई आरोपीच्या 

भोिती सफरत ेत्यािळेी त्याच्यािर कोणाचा िरदहसत आह ेह ेपासहले पासहज.े पोलीस एका आरोपीच े

श्रेय घते आह.े त्याला पोसलसांनी पकडले नसनू त्याच्या घरच्यांनी आणनू सदलेल ेआह.े  ह ेआरोपी 

आतंरराष्ट्रीय नसनू त्या गािातीलच आहते.  सिाांना माहीत असलेली ही मलेु आहते. पोसलसांना 

दखेील माहीत आह.े  या मलुांनी एका व्यक्तीला टेरेसिरून फेकून सदल्यामळेु ती व्यक्ती मतृ पािली 

होती. हा गनु्हा रफादफा केला आह.े  ही सिा घटना पोसलसांना माहीत आह.े  त्यामळेु चौर्थया 

आरोपीसाठी पोसलसांची िगेळी भसूमका का आह े असा माझा या सनसमत्ताने सिाल आह.े  आम्ही 

आज पोसलसांचे गोडि े गायल े आह.े  मी दखेील पोसलसांचाच मलुगा आह.े मी त्या िदीची पैदास 

आह.े  आजचे आसण िीस िषाापिूीच े पोलीस पासहले तर त्यात नक्की फरक जाणितो. आताच्या 

पोसलसांबद्ङल असभमानाने बोलाि ेअसे प्रसंग फार कमी येत आहते.  चांगले पोलीस नाहीत अस ेमी 

म्हटलेले नाही. आजच्या पोलीस दलामध्ये काय चालल ेआह े?   

                                या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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                                              श्री.भाई जगताप 

..... 

या सठकाणी सन्माननीय श्री. राणे साहबेांनी काही उदाहरणे सदली आहते. बार पोसलसांचे, 

दकुानदारी पोसलसांची यासंदभाातील सगळी मासहती त्यांच्याकडे आह.े  त्यामळेु पोलीस 

खात्यािर प्रश्नसचन्ह सनमााण होत नाही काय हा माझा सिाल आह.े मग अशा पोसलसांच्या 

बाबतीत आम्ही बोलत असनू तर आम्ही काही सचूिले नाही, तमु्ही केिळ राजकीय भाषणे 

केली असा आरोप सिरोधी पक्षािर केला जातो. जी भाषणे तुम्ही रेफर केली आहते अशी 

१०० भाषणे मी येथे बसलेल्या नेत्यांची रेफर करु शकतो, अगदी दादांसह. माननीय 

चंद्रकांत पाटील यांची भाषणे सधु्दा माझ्याकडे आहते ि आम्ही सधु्दा ती रेफर करु शकतो. 

परंत ु आम्ही ही भाषणे रेफर करणार नाही. खरे म्हणजे सरकारच्या चकुा दाखिनू दणेे ह े

सिरोधी पक्षाच े कामच आह.े सरकारला ताळयािर ठेिण्यासाठी सिा गोष्टीिर सभागहृात 

चचाा झाली पासहजे. महाराष्ट्रामधील प्रगतीचा प्रश्न असेल,कायदा ि सवु्यिसथेचा प्रश्न 

असेल सकंिा कोणताही प्रश्न असेल तर त्याबाबतीत सभागहृात सिांकष चचाा झाली पासहजे. 

आम्ही सत्तेमध्ये होतो तेव्हा आम्ही यासंदभाात आपल्यािर कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. 

त्यािेळेस माननीय श्री. सिनोद तािडे या सभागहृाचे सिरोधी पक्ष नेते होते त्यािेळसही 

आम्ही आक्षेप घेतला नव्हता. आम्ही माननीय गडकरी साहबेांिर सधु्दा आक्षेप घेतला 

नव्हता. आज फार गंभीर सिषयािर चचाा सरुु आह ेया चचेला उत्तरे काय समळणार आहते 

याची आम्हाला आता अधी मासहती समळाली आह.े  

      सभापती महोदय, िाईम रेट, बलात्कार,कन्व्हीक्शच्या रेटची मासहती समळाली आह.े 

तमुची सिा मासहती ऐकूण ऐकूण आमचे आसण महाराष्ट्राचेही कान सिटल े आहते. 

महाराष्ट्राचा आरसा आज तमु्हाला पाहाियाला समळतो आह.े आम्ही आज जे काही 

बोलतो आह ेते महाराष्ट्रातील ११.५ कोटी जनतेला काय िाटते ते आम्ही येथे मांडण्याचा 

प्रयत्न करीत आहोत. महाराष्ट्रातील जनता राजयाच्या मखु्यमंत्रयांना टाहो फोडून सिचारते 

आह.े संिेदनसशल, संिेदनसशल गोष्ट करणाऱ्यांना माझा प्रश्न आह े की, कोपडी येथील 

घटना असतशय गंभीर आह.े खरे म्हणजे कोपडी येथील जनतेचे कौतकुच केल ेपासहजे. खरे 

म्हणजे या घटनेला जातीय सिरुप सदल े गेले नाही. घटनेच्या सठकाणी जेिढे नेते गेले 

त्यातील एकाने जरी आग लािण्याचा प्रयत्न केला असता तर आज महाराष्ट्र पेटला असता 

ही िसतसुसथती आह.े एिढया गंभीर प्रश्नाची राजयाच्या मखु्यमंत्रयांना जाण नाही. असे 

असतानाही तमु्ही संिेदनाच्या गोष्टी करता ? आम्हाला संिेदना दाखिता ? म्हणजे महाराष्ट्र 

पेटला की, मग त्या सठकाणी तमु्ही प्रमखु म्हणनू जाियाचे ह ेतमु्हाला असभप्रेत आह ेकाय 

?  खरे म्हणजे राजयाचा प्रमखु म्हणनू माननीय मखु्यमंत्रयांनी त्या सठकाणी गेल ेपासहजे ह े

आम्हाला असभप्रेत असेल तर ते चकू आह े काय ? आम्ही त्यांच्यािर राजकीय आरोप 

करीत आहोत काय ?  या घटनेच्या संदभाात आम्ही राजकीय आरोप केल े तर त्यातनू 

आम्हाला काय हाससल होणार आह े ?  जनतेन े तमु्हाला पाच िषाासाठी सत्तेिर बसिले 
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आह.े जनतेन े तमु्हाला सत्तेिर कतुात्ि करण्यासाठी बससिल े आह.े तमु्हाला खचु्याा गरम 

करण्यासाठी ि डॉयलॉग बाजी करण्यासाठी सत्तेिर बसिलेले नाही, आह े त्या प्रश्नाला 

बगल दणे्यासाठी बसिलेल ेनाही. खरे म्हणजे तमु्हाला जनतेन ेउत्तर शोधण्यासाठी बसिले 

आह.े कायदा सवु्यिसथा सकंिा इतर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी जनतेन ेतुम्हाला बसिले 

आह.े यासंदभाात आम्ही मखु्यमंत्रयांकडून नाही तर कोणाकडून अपेक्षा कराियाच्या 

?  राजयाच्या गहृमंत्रयांकडून आम्ही अपेक्षा कराियाच्या नाहीत ? आम्ही सांसगतले होते 

की, माननीय श्री.चंद्रकांत पाटील यांना गहृमंत्री बनिा. आता जे माननीय मखु्यमत्रयांची 

बाज ूसांगत होते त्यांना गहृमंत्री बनिा. तमु्ही सकती पोटा फोसलओ सांभाळता हा आमचा 

सिषय नाही. कोणाकडे सकती सिभाग आहते हा आमचा सिषय नाही. परंतु जया सिभागाचा 

संबंध सिा सामान्यांशी आह,े गररबाशी,लहान मलुांशी आहते, मसहलांशी आहते,िधृ्दांशी 

आहते या ११.५ कोटी जनतेच्या सरेुके्षशी आह.े त्यामळेु राजयातील ११.५ कोटी जनतेशी 

सखलिाड करु नका.  तमु्हाला तमुचा सिभाग चांगल्या प्रकारे चालसिता येत नसेल तर तो 

सिभाग तमुच्या सहकायााकडे द्या.  परंत ुआम्हाला कोणी तरी जबाबदार माणसू द्या. आम्ही 

जबाबदार म्हणनू तमु्हाला पकडत अस ूतर तमु्ही लगेच सांगणार, आमचे ह ेसिच्छ प्रसतमेचे 

आहते म्हणनू त्यांना सगळे खाते सदल ेह ेसांगण्याचा तर तमु्ही प्रयत्न करीत नाही ना ?  खरे 

म्हणजे तमु्ही सिच्छ प्रसतमेचेच राहा. सिच्छ प्रसतमेचे असनू दखेील सधु्दा ताज हॉटेलमधनू 

१० कोटी रुपये कसे गेले याची मासहती या सठकाणी दणे्यात आली आह.े त्याचे उत्तर काय 

येणार आह े ह े मला मासहती नाही. परंत ु अशा संदभाात माझ्याकडे काही गोष्टी आहते. 

त्यामळेु कोणाची प्रसतमा काय आह े या खोलात मी काही जाणार नाही. परंतु तरी सधु्दा 

माझे िैयसक्तक मत त्यांच्याबद्ङल चांगले आह.े सभागहृांच्या नेत्यांचा आम्हाला चांगला 

आदर आह.े दादांनी एखाद्या खात्याची जबाबदारी घेतली तर त्या खात्याच ेउत्तर दासयत्ि 

सधु्दा तमु्हालाच सांभाळािे लागेल, आसण या बाबतीत आम्ही काही सिचारल े तर 

आमच्या मखु्यमंत्रयांिर आरोप करता,राजकीय िक्तव्ये करतो असे आपण कस ेकाय म्हण ू

शकता ? आम्हाला काही सिचाराियाच े असेल तर काल शपथ घेतलेल्या राजयमंत्रयांना 

सिचाराियाचे ?   माननीय श्री. दीपक केसरकर यांनी काही सदिसापिूी सांसगतले होते की, 

मला संरक्षण समळत नाही. परंत ुआता काय पररससथती आह ेह ेमला मासहती नाही.  

      सभापती महोदय, नगर सजल्हयातील राजेगाि येथे भाजपाच्या एका सरपंचाला ३१ 

माचा, २०१५ रोजी एका ४५ िषााच्या मसहलेन ेधासमाक कायािमाचा सहशेब मासगतल्यािर 

या सरपंचाने सतच्या मलुाला बाजचू्या घरामध्ये बांधनू ठेिनू या मसहलेिर सतघांनी पाशिी 

बलात्कार केला होता. या घटनेच ेआरोपी पकडल ेगेले म्हणजे तमु्ही आमच्यािर मेहरबानी 

केली आह ेकाय ?  तमु्ही महाराष्ट्र कोठे नेऊन ठेिला आह े?  अशा प्रकारच्या माझ्याकडे 

१० घटना आहते. या सठकाणी मी हते्िारोप करीत नाही.  या १० घटना बलात्काराच्या 

आसण छोट्या मलुींच्या छेडछाडीच्या आहते ि  या घटनेमध्ये काही कायाकत्याांचा 

समािेश आह.े तरी सधु्दा मला हा सिषय भाजप, कााँग्रेस, सशिसेना असा कराियाचा 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) CC-132 

SGJ/AKN/KTG प्रथम श्री. ओटिणकेर 17:00 

  

 

कराियाचा नाही. खरे म्हणजे या प्रितृ्तीला ठेचण्याची आिश्यकता आह.े ही प्रितृ्ती का 

बळाित चालली ह े जासत महत्िाचे आह.े यासंदभाात एकंदर ३५ कायद े आहते. सनभाया 

प्रकरणामळेु दशे हळहळला ि रसत्यािर आला ि त्यानंतर कायदा करण्यात आला. हा 

कायदा आज सधु्दा अससतत्िात आह े तरी ही सधु्दा कोपडीची घटना घडलीच. 

तेव्हापासनू आजपयांत महाराष्ट्रात जिळपास ४० ते ५० घटना घडलेल्या आहते. कायदा 

आह ेपरंत ुअसधक सक्षम केला पासहजे ह ेमी मान्य करतो. परंत ुकायद्याचा िचक ठेिणारे 

४८ तासानंतरही गंभीर गोष्टीची दखल घेत नाही. कायद्याचा िचक ठेिणाऱ्याकडून ह े

अपेसक्षत आह े परंत ु ते चिथा आरोपी पकडण्यासाठी आमच्याकडे परुािा नाही असे 

सांगतात त्यामळेु यापेक्षा ददुिैाची गोष्ट या परुोगामी महाराष्ट्रात कोणती अस ू शकते. 

यासंदभाात आम्ही काही बोललो तर आम्ही राजकीय बोललो ? या सिषयाच्या संदभाात 

आम्ही मखु्यमंत्रयांना सिाल केला तर आम्ही राजकीय सिाल सिचारला ? या सिषयाकडे 

राजकीय दृष्टीन े पाहता कामा नये.  खरे म्हणजे यामध्ये समाजाची मानससकता खरोखर 

बदलली असनू त्याची काही कारणे आहते. सद्याच ेसिश्व इटंरनेटमळेु खेडेगािासारख ेझाले 

आह.े त्यामळेु या सिषयािर आपण सिाांनी एकत्र बसनू सिचार करण्याची आिश्यकता 

आह ेअसा माझा प्रश्न राहील. एका रात्रीत, एका सदिसात सिा प्रश्नांची उत्तरे समळतील यािर 

माझा सिश्वास नाही.            

           या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. अशोक ऊफा  भाई जगताप                (सथासनक प्रासधकारी संसथांद्वारा सनिाासचत)                          

:                                                                   

आम्हाला कोणा व्यक्तीबददल काही नाही  ही सािाजसनक जबाबदारी आह े यात िाद नाही. या 

चचेकडे इतकी गंभीर चचाा सरुु आह ेत्याकडे महाराष्ट्र डोळे लािनू बसला आह.े खालच्या सभागहृात 

दखेील याच सिषयािर चचाा सरुु आह ेह ेआम्हाला दखेील माहीत आह.े  तेथे माननीय मखु्यमतं्रयांचे 

उत्तर होऊ द्याि.े मी आपणास सांग ूइसच्छतो की, यापिूी  आम्ही शतेकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सकंिा अन्य 

महत्िांच्या प्रश्नांबाबत सथगन प्रसतािाची सचूना सदली असता त्या सचूना िगेळ्या आयधुामध्ये 

रुपांतररत करुन त्यािर चचाा केलेली आह.े परंत ुअशा चचाांिर राजयाच्या प्रमखुांनी उत्तर सदलेल ेआह.े 

तेव्हा या चचेचे उत्तर राजयाच्या प्रमखुांनी द्याि ेअशी आम्ही अपेक्षा करणे चकुीच ेआह ेकाय ? दादा, 

आम्ही आपल्याकडून अपेक्षा केली ह ेआमचे चकुले काय ? राजयातील जनतेला मी तुमच्या पाठीशी 

ठामपण े उभा आह े असे राजयाच्या  प्रमखुापेक्षा कोण सांग ू सांगतो ?  म्हणनू आमचा आग्रह आह े

की, या चचेच ेउत्तर माननीय मखु्यमतं्रयांनी द्याि.े  

      सभापती महोदय, आपण काही महत्िाच्या प्रथा आसण परंपरा सरुु केलेल्या आहते त्या प्रथा 

आसण परंपरा इतर राजयांनी सिीकारलेल्या आहते.  तेव्हा माझी सभागहृाच्या नेत्यांना सिनंती आह ेकी, 

या चचेसाठी सकतीही िळे लागला तरी सन्माननीय सदसयांना त्यांची मते मांडण्याची संधी सदली 

पासहज.े आपण अशा अनेक सिषयांिर सात-आठ तास चचाा केलेल्या आहते. जयेष ् ठ सन्माननीय 

सदसय श्री.एकनाथराि खडस ेह े सिधानसभते सिरोधी पक्षात असताना त्यांनी एका सिधेयकािर चौदा 

तास भाषण केल ेहोते ह े आपणास आठित असेल. आम्ही त्यािेळी आक्षेप घतेला नाही. तो त्यांचा 

असधकार होता. तेव्हा आपण दखेील या चचेसाठी अडीच तासाची मयाादा लाि ूनय ेअस ेमला िाटते. 

ती गरीब कुटुंुंंबातील मलुगी जर आपल्या कुटंुबातील असेल तर काय होईल ह ेन सांगणचे बरे 

आह.े  राजयाचा प्रमखु  आपणास आश्वाससत करीत आह ेअस ेत्या गररबाला िाटू द्याि.े  घडलेला 

घटना िाईट,  ददुिैी ि  भयानक आह े. राजयाचा प्रमखु म्हणनू मी जनतेच्या पाठीशी आह ेही भािना 

आम्ही व्यक्त केली तर ते चकुीचे आह ेकाय ? 

      सभापती महोदय, आपण नैसतकतेच्या गोष्टी करतो. नैसतकता हा शब्द बोथट झाला आह.े कोणी 

नैसतकता सशकिाियाची  ?  आम्ही काही नािाससहत दाखले सदले तर आपणास चालणार नाही 

कारण माझा अनुभि सिसशष्ट पक्षापरुता आसण कायाकत्याांपरुता मयाासदत नाही. ही एक प्रितृ्ती आह.े ती 

सिा पक्षांमध्ये आह,े त्यांनी आम्ही सिा साधसंुत आहोत अस ेसमजण्याचे काही कारण नाही. ही प्रितृ्ती 

सदिसेंेंंसदिस बळाित चालली आह.े धीट होत चालली आह.े जयांनी या प्रितृ्तीला थांबसिले 

पासहज ेआसण िळे आली तर ठेचल ेपासहज ेतीच यंत्रणा सक्षम नाही. त्याबाबत आम्ही काही बोलत 

अस ूतर आपण आम्हाला माफ कराि,े परंत ुते बोलण ेआिश्यक आह.े 

      सभापती महोदय, कोपडी  ह े गाि सटकली इतके असेल परंत ु त्या सठकाणी घडलेल्या घटनेचे 

लोण राजयातील सहा सजल्यांत पसरले.  आपण साधा सिचार करािा, जर या घटनेला जातीय िळण 

लागले असत े तर तमु्ही आम्ही ही पररससथती कशी हाताळली असती ? तस े होऊ नये म्हणनू चार 

सदिसांमध्य े प्रयत्न कोणी केल े त्यामध्ये माननीय सिरोधी पक्ष नेत े असतील, त्या सठकाणी भटे 

दणे्यासाठी गलेेले कोणत्याही पक्षातील नेत े असतील, आम्ही दखेील अपील केले होते.  आम्ही 

सांसगतले की, गनु्हगेाराला जात, धमा लाि ू नका. गनु्हगेार हा गनु्हगेार आह.े िेळ आली तर यंत्रणनेे 

गनु्हगेाराला ताब्यात न घतेा त्याला ठेचला पासहज ेअशी आम्हाला यंत्रणकेडून अपेक्षा आह.े आपण 

मागील काळात दखेील अशाप्रकारची कारिाई केलेली आह.े 
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      सभापती महोदय, सामासजक सलोखा राखण्याचे काम त्या कुटुंुंंबाने केलेले आह.े त्या 

कुटंुबान ेआकांडतांडि केला नाही. त्या मलुीची आई ढसाढसा रडून सांगत होती की, माझ्या मलुीचा 

पणूा दहे मला पाहता येत नाही,माझ्या मलुीचे लचके तोडलेल ेआहते.  मला बाकीच्या गोष्टी सांगता 

येत नाही. आम्ही िारंिार त्या गोष्टीचा उल्लेख केला तर त्यास गांभीया राहणार नाही. परंत ु त्याची 

गभंीरता यंत्रणनेे सकती घतेली, असा आम्ही प्रश्न सिचारतो त्यािळेी आम्ही राजकीय बोलतो असा 

कोणी आरोप करीत असेल तर कृपया तसा करु नय.े जात्यात नसलेल्या लोकांनी लक्षात घ्याि ेकी ते 

सपुात आहते. फार लांब नाहीत.  

      सभापती महोदय, ह ेलोण असेच िाढत रासहले  आसण पोलीस सिभागामध्ये बेसफकीरी आली, 

कोण काय करतय, मी कोणाला जाऊन तरी पटिने,  अशी प्रितृ्ती असलेल ेअसधकारी असतील तर 

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने असतशय िाईट सदिस असेल अस ेमला िाटते. तेव्हा तेथील पोलीस अधीक्षक , 

राजयाचे डी.जी. यांना जबाबदार धरुन त्यांच्यािर कोणती कारिाई करणार आहात ? राजयात कायदा 

आसण सवु्यिसथा कशी राखणार आहात ?  आज सिासामान्यांच्या मनामध्ये भीती नसनू दहशत 

बसली आह े, ही दहशत कशी काढणार आहात याबाबतचे मागादशान आसण तसा उल्लेख उत्तरामध्ये 

आला पासहज.े 

      सभापती महोदय, राजयाच्या दोन्ही सभागहृामध्ये अशा घटनांिर इतका िेळ बोलाि े लागते 

आसण या गभंीर घटनेची दखल तेिढ्या गभंीरपण ेशासकीय यंत्रणा घते नाही याचा मी मनापासनू सनषधे 

व्यक्त करतो. 

      सभापती महोदय, समाजाचे प्रबोधन असेल तर आपण काही शॉट टमा उपाययोजना करतो आसण 

काही लॉगटमा उपाययोजना करतो. समाजाच्या मानससकतेबाबत सिाांनी अतंमुाख होऊन सिचार केला 

पासहज े ह े मान्य आह.े परंत ु आपणास काही बाबतीत तत्कालीक सनणाय घणे े आिश्यक आह.े या 

घटनेतील नराधमांना जरब बसेल आसण दसुरे  आम्ही काही करुन सटूु शकतो, पोलीस आमचे काही 

करु शकत नाही असा जयांचा मनसबुा आह े तो  उदध््िसत करण्याचे काम यंत्रणनेे केलेच पासहज े

अशाप्रकारचा आग्रह मी व्यक्त करतो आसण महाराष्ट्रातील जनतेच्या , सिरोधी बाकािरील सदसयांच्या 

आसण सतकडच्या बाकािरील सदसयांच्या दखेील तशाच भािना असतील. काही िळेेला आपली 

लॉयल्टी दाखिाियाला पासहज,े पण ती कधी दाखिािी, सकती दाखिािी याला सदु्चा मयाादा आहते. 

तमु्हाला त्या लखलाभ आहते. परंत ुआपल्या लॉयल्टीच्या जीिािर कोणत्या सचमकुलीचा जीि जात 

असेल आसण त्याचे कोणी भलामण करीत असेल तर ते जराही सहन केले जाणार नाही. आपण पसहले 

कतृात्ि करा, कताव्य करा आसण आम्हाला सांगा की, तमु्ही चकुीच ेसांगत आहात, चकुीच े सिचारत 

आहात.  आपण योग्य पद्चतीने िागलात तर आम्ही आपल े आभार व्यक्त करु. परंत ु आज 

महाराष्ट्रातील कायदा आसण सवु्यिसथेची पररससथती असतशय िाईट आसण दयनीय झालेली आह.े 

आता आम्ही उत्तर प्रदशे आसण सबहार राजयाचे नाि घते नाही. कारण तेच बोलायला लागल ेआहते 

की,‛ दखेों, महाराष्ट्र में क्या हो गया ह ै? ‚ अस ेसिा उलट सरुु आह.े मी यापेक्षा जासत काही सांगत 

नाही. आम्हाला राजयाच्या प्रमखुांकडून, राजयाच्या गहृ मतं्रयांकडून  या सिा गोष्टींचा बंदोबसत 

करण्यासाठी काय करता येईल याचे मागादशान आसण सिचार त्यांच्या उत्तरातनू समळाले पासहजे, अशी 

अपेक्षा मी व्यक्त करतो आसण आपण मला बोलण्याची संधी सदली त्याबद्ङल आपल े आभार मानून 

माझ ेभाषण पणूा करतो. जय सहदं ! जय महाराष्ट्र !  

                                                                  ---------- 
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                      श्री.दीपक केसरकर :  सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदसय श्री.भाई जगताप यांनी माझ्या बाबतील ‚मला सरंक्षण नाही‛ असा 

काहीतरी  उल्लेख केला. पण असा काही प्रकार झालेला नाही, चकुीचे रेकॉडािर येऊ नय े

म्हणनू मी सांगत आह.े  

        सभापती महोदय, दसुरी बाब अशी मी संसदीय काया पद्चतीिर सिश्वास ठेिणारा आह.े जर या 

चचेचे उत्तर माननीय मखु्यमंत्री यांचेकडून पासहज े होते तर आज सकाळी गटनेत्यांची बैठक झाली 

त्यािळेी दोन्ही सभागहृासाठी िगेिगेळी िेळ करुन घ्याियास पासहज े होती.  हा अत्यंत गभंीर प्रश्न 

आह.े  

                               या नंतर  श्री. बोडे 
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                                        श्री.दीपक केसरकर.... 

आमचे सिाांच ेएकमत आह ेकी, यािर कुठे तरी उपाययोजना झाली पासहजे.   मी  सित: 

या चचेच्या नोटस ् घेत आह.े कारण  माननीय मखु्यमंत्रयांना अनेक व्याप 

असतात.  माननीय मखु्यमंत्री आसण मला सधु्दा एकच मलुगी आह.े  त्यामळेु मलुीच े

द:ुख आसण मलुगा गेल्यानंतरच ेद:ुख काय असते ह ेमला माहीत आह.े  मी सन्माननीय 

सदसयांना सांगतो की, कृपया आपण मी बोलत असताना मध्ये बोल ू नये.  कारण तमु्ही 

बोलत असताना मी बोललो नाही.  मी फक्त दोन समसनटात माझा खलुासा करणार 

आह.े  रेकॉडािर चकुीचे येता कामा नये ह े सनदशानास आणनू दणे्याचा माझा असधकार 

आह.े मी  राजयाचा सित्त राजयमंत्री असताना अनेकदा सभागहृात अथासंकल्पािरील 

चचेला उत्तरे सदलेली आहते.  त्यामळेु राजयमंत्री म्हणनू उत्तर दतेाना आसण कारिाई 

करताना मी कुठेही कमी पडणार नाही.  आपली भािना राजयाच्या प्रमखुांनी उत्तर द्यािे 

अशी आह.े माननीय मखु्यमंत्री ह ेसंिेदनशील आहते.  त्यामळेु ते नक्की या चचेला उत्तर 

दतेील.   परंत ुमी सनदशानास आणनू दतेो की, असे सिषय जया िेळी चचेला येतात त्यािेळी 

गट नेत्यांच्या बैठकीच्या िेळी उत्तराच्या बाबतीत सनयोजन कराियास पासहजे.  नाही तर 

जनतेमध्ये िेगळा मेसेज जाईल की, राजयाचे मखु्यमंत्री इतक्या महत्त्िाच्या सिषयािर उत्तर 

दणे्यासाठी सभागहृात उपससथत नव्हते. आज एकाच सदिशी दोन्ही सभागहृामध्ये एकाच 

सिषयािर चचाा घेण्यात आली. 

      सभापती महोदय, ही घटना घडल्यानंतर मी मतृ मलुीच्या आईशी बोललो.  सतच्या 

िसडलांशी सधु्दा बोललो. त्या मलुीचा भाऊ मला मदु्ङाम बोलिायला आला.  त्यांना 

सदलासा दणे्यासाठी आसण त्यांच्या द:ुखात सहभागी होण्यासाठी मी तेथे गेलो होतो.  मी 

त्या सठकाणी कोणतेही राजकारण करण्यासाठी गेलो नव्हतो.  आपण श्रीमती सचत्राताईनंा 

सधु्दा सिचारािे. मी मदु्ङाम जाऊन त्या कुटंुबाला भेटलो. या सठकाणी भाषण करताना 

सन्माननीय सदसयांनी मी त्या सठकाणी गेलो होतो, या बाबतचा उल्लेख चार िेळा 

केला.  सभापती महोदय, मी दौऱ्यािरुन महाराष्ट्रात परतल्यापासनू एस.पी. यांच्या 

संपकाात होतो.  महोदय, या सठकाणी माझा जो उल्लेख झाला तेिढ्यापरुते मी बोलत 

आह.े  मी त्या सठकाणी गेल्यानंतर तेथे अनेकजण उपससथत होते.  या सठकाणी श्रीमती 

सचत्राताईबंद्ङल उल्लेख झाला.  माझ्याबद्ङल जो उल्लेख झाला त्याबद्ङल मला बोलण्याचा 

पणूा असधकार आह.े  मी बोलताना कोणाचेही नाि घेतलेल ेनाही सकंिा कोणािर आरोपही 

केला नाही.  मी गहृ सिभागाचा राजयमंत्री आह.े  मी या सिषयी जबाबदारीन ेबोलत असनू, 

भाषणाच्या नोंदी सधु्दा घेत आह.े  मी पनु्हा एकदा सांगतो की, माझा जो उल्लेख झाला 

तेिढ्यापरुते बोलण्याचा मला जरुर असधकार आह.े  सन्माननीय सदसय श्री.भाई जगताप, 

आपण बोलत असताना मी आपल्यामध्ये बोललो नाही. कारण ती माझी संसकृती आह.े 

मला आपल्यासिषयी काही बोलायच ेनाही. मी या चचेला उत्तर दते नाही.  मी घटनेच्या 

सठकाणी भेट सदल्याबाबत जे सांसगतले गेले तेिढ्यापरुतेच मी सांगत आह.े  मी दौऱ्यािरुन 
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महाराष्ट्रात परतल्यानंतर त्या गािी गेलो.  एकाच िेळी दोन पालकमंत्री तेथे गेले तर 

पोसलसांच्या तपासामध्ये कुठे तरी कमीपणा येतो.  त्या सजल्याचे माननीय पालकमंत्री 

अगोदरच्या सदिशी गेल्यामळेु मी दसुऱ्या सदिशी तेथे गेलो.  या घटनेच्या बाबतीत 

राजयातील जनतेच्या आसण सभागहृातील सन्माननीय सदसयांच्या तीव्र भािना 

आहते.  राजयाचा गहृ राजयमंत्री म्हणनू मी सनसितपणे या प्रकरणात लक्ष घालणार आह े

आसण मी त्या कुटंुबाच्या बरोबर आह.े या चचेला माननीय मखु्यमंत्री उत्तर दतेील, एिढेच 

मला सांगायच ेआह.े 
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    श्री. अशोक ऊफा  भाई जगताप            :                                            सभापती 

महोदय, मी माझ्या भाषणात नाि घेतल ेनव्हते.  सकाळ   ितामानपत्रात जो उल्लेख केला 

त्याचा मी रेफरंस सदला.  सकाळ ितामानपत्र   जसे असते तसेच सामना ितामानपत्र 

अंाह.े  माननीय श्री.दीपक केसरकर आपण गहृ   राजयमंत्री झाल्यानंतरचे मी बोललो 

नाही.  तमु्ही गहृ राजयमंत्री   होण्यापिूीचे मी सांसगतले होते.   माझ्या मासहतीनसुार आपण 

ससंधदुगुा   सजल्याचे पालकमंत्री आहात.  सामना ितामानपत्रात नमदू करण्यात आल े

होते    की, त्यांना पोलीस बंदोबसत समळत नाही.  ह े सामना ितामानपत्रामध्ये म्हणज े

सामान्यांच्या मनातील   नाद, सननादामध्ये नमदू केल े होते.  सकाळ आसण सामना या 

दसैनकांमध्ये काय आले,   एिढेच मी सांसगतले होते. 

      श्री.दीपक केसरकर : सभापती महोदय, ससंधदुगुा सजल्यात जाण्यासाठी गोिा सकंिा 

बेळगाि ह े दोन एयरपोटा आहते.  दोन राजयामध्ये सरुके्षच्या संदभाात अजनूपयांत सनणाय 

झालेला नाही.  त्यामळेु त्या सठकाणी संरक्षण परुि ूशकत नाही.  महाराष्ट्रात सरुक्षा कमी 

पडते असे मी कुठेही म्हटलेले नाही.  मी गहृ राजयमंत्री म्हणनू सतेू्र सिीकारल्यानंतर 

ससंधदुगुा सजल्यात जे मंत्री येतील त्यांना गोिा एयरपोटा येथनू ससंधदुगुा येथे येईपयांत सरुक्षा 

दणे्यात येईल असे सांसगतले होते.  त्यामळेु या बाबीचा त्या सिषयाशी संबंध नाही.  हा 

मदु्ङा एका मलुीिर झालेल्या अत्याचाराबाबतचा आह.े  या घटनेतील गनु्हगेाराला सशक्षा 

दऊेन पीसडत कुटंुबीयांना न्याय द्यायचा आह.े  त्यासाठी तमु्ही मला काहीही करायला 

सांगा, ते करण्याची माझी तयारी आह.े  
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                सभापती 

महोदय, सनयम ९७ अन्िये उपससथत करण्यात आलेल्या अल्पकालीन चचेिर माझे सिचार 

व्यक्त करण्यासाठी मी उभी आह.े 

      सभापती महोदय, या सभागहृात मसहलांिर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणांिर 

अनेक चचाा झालेल्या आहते.  त्या चचेंच्या बाबतीत मी मदु्ङाम नमदू करु इसच्छते की, बीड 

सजल्यातील काठोडा, नगर सजल्यातील कोठेिाडी, परभणी येथील सिद्या दशेमुख प्रकरण, 

त्याच बरोबर संभाजीनगर येथील काही प्रकरणांमध्ये  आरोपींना सशक्षा सधु्दा झालेल्या 

आहते.  बऱ्याच िेळा समाजामध्ये प्रश्न सिचारल ेजातात की, सभागहृात अशा सिषयांच्या 

बाबतीत चचाा होते, आमदार अनेक बाबी बोलतात, परंत ुत्या चचेतून खरोखरच कोणाला 

न्याय समळतो काय, हा प्रश्न समाजातील अनेक घटक सिचारतांना सदसतात.  म्हणनू 

दोन-तीन-चार िष ेया प्रकरणांच्या प्रलंसबत प्रसियेनंतर अनेक प्रकरणात आरोपींना सशक्षा 

झालेली आह,े ह ेमला मदु्ङाम येथे नमदू कराियाचे आह.े 

      सभापती महोदय,  जया सिासामान्य लोकांना पोलीस संरक्षण नाही, जयांना पोलीस 

सटेशनची पायरी चढण्याची भीती िाटते, असे लोक सभागहृातील चचेचे पररणाम पाहत 

असतात.  पाथडी येथील घटना घडल्यानंतर भयग्रसतता सकंिा अफिांचे साम्राजय 

पसरल ् याच े सदसनू येते.  या घटनेमध्य े पीसडत मलुीच्या कुटंुबीयांशी मी दरूध्िनीिरुन 

तपशीलिार बोलले आह.े  सशिसेना पक्षाचे सथासनक पदासधकारीच नव्ह ेतर सिा पक्षीय 

लोक पसहल्या सदिसापासनू, पोसट माटेमपासनू ते सिा आंदोलनामध्ये एकत्र होते.  त्या 

सठकाणी सथासनक पातळीिर राजकीय िादसििाद नाही.  प्रत्येकाची हीच इच्छा आह ेकी, 

१५ िषााच्या महाराष्ट्राच्या लेकीिर बलात्कार करुन सतची सनघृाण हत्या करण्यात 

आल्यामळेु आरोपीला कठोर सशक्षा झाली पासहजे.  या घटन ेप्रकरणी १६७ (२०१६) या 

िमांकाच्या गनु्यामध्ये कलम ३०२, ३७६ (अ),  बालकांचे लैंसगक अत्याचारापासनू 

संरक्षण कायदा कलम ४, भारतीय दडं सिधान ३७६ (ड) ि बालकांचे लैंसगक 

अत्याचारापासनू संरक्षण कायदा कलम-६ ही अजामीनपात्र कलमे लािण्यात आली 

आहते.   

      सभापती महोदय, बलात्कार आसण लैंसगक अत्याचाराबद्ङल आपण जयािेळी चचाा 

करतो त्यािेळी मी सांग ू इसच्छते की, बलात्कार सिरोधी कायद्यात जसटीस िमाा ससमतीन े

सदलेल्या अहिालानंतर खपू चांगले बदल झालेले आहते.  त्या बदलामध्ये लैंसगक छळ या 

बाबीचा सधु्दा समािेश झालेला आह.े  त्याच बरोबर प्रत्येक प्रकरणात इन कॅमेरा रायल 

होते, प्रत्येक प्रकरणात फासट रॅक कोटा असतेच, प्रत्येक प्रकरणात डीएनए टेसट करािी, 

अशा जसटीस िमाा ससमतीच्या सचूना आहते.  या प्रकरणी सधु्दा डीएनए टेसट झाली 

आह.े  फॉरेसन्सक लॅबच्या अहिालासाठी मलुीचे आसण आरोपींचे कपडे ि इतर बाबी 

पाठसिल्या आहते.  मी ही संपणूा घटना समजनू घेतल्यानंतर पोलीस महासंचालकांनी इतर 
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अनेक प्रकरणांच्या बाबतीत सांसगतले की, डीएनए टेसटचा ररपोटा आला तर आरोपी ससध्द 

होणे ह ेएक मसहन्याच्या आत सधु्दा होऊ शकते.   

      सभापती महोदय,  निी मुंबई येथे ९ िषीय मलुीिर ५५ िषी इसमान ेबलात्कार केला 

होता.  त्याला ६ मसहन्याच्या आत ठाण्याच्या न्यायालयात सशक्षा झालेली आह.े  तेथील 

पोलीस सनरीक्षकाने मला फोन करुन सांसगतले की, पोसलसांिर खपू टीका होते. परंत ु या 

प्रकरणात सहा मसहन्याच्या आत गनु्हा सनकाली सनघाला आह.े  सभापती महोदय, मला 

असे िाटते की, फासट रॅक कोटा ह े नािापरुते असता कामा नय.े  या प्रकरणात आमची 

सरकारकडून अपेक्षा आह ेकी, या प्रकरणाचा सनकाल फासट रॅक कोटाात तीन मसहन्याच्या 

आत लागला पासहजे. 

      सभापती महोदय, या सनसमत्ताने मी एक सचूना करणार आह.े  कदासचत ती काही 

लोकांना मान्य होणार नाही.  बलात्काऱ्याला फाशी असािी की नसािी, या बाबतीत 

अनेकांची िेगिेगळी मते होती. जसटीम िमाा ससमतीने असे नमदू केल े आह े की, जया 

घटनेमध्य ेदमुीळातील दमुीळ प्रकारचा बलात्कार केला असेल त्याच प्रकरणात फाशीची 

सशक्षा होऊ शकेल.  

           या नंतर  श्री. कांबळे 
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                                        डॉ. नीलम गो-ह े.... 

 मला अस े िाटते की, जससटस िमाा कसमटीने तो सिचार केला नाही. मात्र राजय शासनाने याबद्ङल 

सिचार करािा. मला अस ेसचुिायचे आह ेकी, फाशीची सशक्षा तर योग्य राहीलच, त्या दृष्टीकोनातनू 

आपण सशफारस कळिािी. मी यापिूीही सभागहृात बोलल ेआह.े आपण सारख ेबोलतो की, जरब 

कशान ेबसेल, गुडंसगरी कशाने थांबेल. मी हळुहळू या मतापयांत आल ेआह ेकी, ज ेनराधम अस ेगनु्ह े

करतात, त्यांच्यासाठी कॅसरेशन म्हणज े सलंग सिच्छेदन सशक्षेची तरतदू करायला हिी. इतर अनेक 

दशेांमध्य ेतशी सशक्षा आह ेआसण त्याच्याबद्ङल जरूर सिचार करािा असे मला िाटते, त्याचे कारण 

अस े आह.े चंदीगढमध्ये असे झाल े की, आरोपी बाहरे आल े आसण ३ िषाांनी त्यांनी त्याच पीसडत 

मलुीिर  बलात्कार केला. मी अस े म्हणने की, या सगळ्या सिषयांिर केिळ कोणाला कायमचे 

जायबंदी करायचा प्रश्न नाही, पण ती स्त्री आयषु्ट्यातनू उठली आह,े सतचे आयषु्ट्य दगािलेल ेआह.े जया 

मलुी त्यातनू जगतात, तगतात, त्यांच ेआयषु्ट्य कशा पध्दतीने हांेते ह ेमी सित: अनेक िळेा पासहलेल े

आह.े आज आपण सधु्दा मलुींचे पालक आहोत. त्यामळेु या संदभाात सिचार करण्याची िळे आलेली 

आह.े दृतगती न्यायालय कधी जाहीर झाल ेह ेपासहले पासहज.े राजय शासनाच्या ितीन ेजे उत्तर येईल, 

त्यामध्ये आमची या संदभाात अपेक्षा असणार आह.े गेल्या १० िषाांत अनेक घटना घडल्या. सभागहृात 

माननीय सिाश्री. चंद्रकांत दादा होते, भाई जगताप होते, सिधानपररषदते १० िषाांपासनू असणारे अनेक 

जयेष्ठ सदसय आहते. माननीय सिाश्री. पांडुरंग फंुडकर साहबे, हमेतं टकल े ह े देखील होते. 

सिधानसभतेही या सिषयािर चचाा झाल्या आहते. १० िषाांत अनेक िळेा या संदभाात फासट रॅकची 

घोषणा झाली. आमचे सरकार येऊन तर २ िष े झाल े आहते, मात्र यापिूीसधु्दा अनेक िळेा फासट 

रॅकच्या घोषणा झाल्या. घोषणा झाली की, आपण गहृीत धरतो की आता न्याय समळणार. माझी अशी 

सचूना आह े की, आमच्या पटलािर मसहन्यात, २ मसहन्यांत, ६ मसहन्यांत प्रत्येक फासट रॅक कधी 

जाहीर झाल े ते समजाि.े आता आपण परळीची डॉ. मुडें यांची केस घ्यािी, ती स्त्री भ्रणू हत्येच्या 

संदभाातील केस होती. ती केस फासट रॅकमध्ये आह.े पण अजनुही सुरू आह ेसदर बाबतीत काहीच 

झालेले नाही. त्यामध्ये दोन-अडीच िष ेजात आहते. गनु्हा कधी घडला, फासट रॅकची घोषणा कधी 

झाली, फासट रॅक प्रत ् यक्षात कधी अमलात आल ेआसण आज त्या प्रकरणाची सद्य:ससथती काय आह,े 

ह े जर आपण पहायला लागलो तर आपल्याला या केसेसिर एक असधिशेन घ्याि े लागले अशी 

पररससथती आह.े मी एका केसचा उल्लेख केला, त्यािळेी काही सन्माननीय सदसयांनी आक्षेप घतेला. 

बीड सजल्यामध्ये अभंोरा येथे सैन्यामध्ये असणाऱ ् या एका मसहला असधकाऱ्यािर सामसुहक बलात्कार 

झाला होता, तो गनु्हा नंबर मोक्  का सपेशल केस २/१०, अंभोरा पोलीस सटेशन, बीड असा आह.े मी 

मदु्ङाम रेफरन्स नंबर दते आह.े सभागहृ सरुू होते, माचा असधिशेनाच्या सुरूिातीलाच ही केस समोर 

आली, तेव्हापासनू आज सन २०१६ पयांत दखेील त्या केसचा सनकाल लागलेला नाही. या मसहला 

असधकाऱ्याच्या १८-१९ िषाांच्या मलुाच्या मनािर, आपल्या आईिर बलात्कार झाला ह ेऐकून इतका 

मानससक पररणाम झाला की, त्याला शिेटी उपचार द्याि ेलागल.े एखाद्या मसहलेला टीबी झाला सकंिा 

मनक्याचा आजार झाला सकंिा हाटा ॲटॅक आला तर सगळ्या मसेडकल एक्सपेन्सेसमध्ये सतला सटु्टी 

समळू शकत े सकंिा सतला त्यासाठी भरपाई समळू शकते. परंत ु आजही आपल्या देशात सैन्यात 

असणाऱ्या मसहलेिर, शासकीय नोकरीत असणाऱ्या मसहलेिर बलात्कार झाला सकंिा सतच्यािर 

लैसगकं, शारीररक सहसंाचार झाला तर मसेडकलच्या सनयमांमध्ये ते बसत नाही. मी सित: माननीय 

संरक्षण मंत्री श्री. मनोहर परराकर यांना भटेले. मला ह ेमदु्ङाम सांसगतले पासहज.े मला येथे केिळ कोणाचे 

समथान करण्यासाठी समथान करण्याची आिश्यकता नाही. श्री. परराकरांनी त्या आमी ऑसफसला 
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कळसिले, त्यानंतर एक्सपेन्सेस जरी समळाले नाहीत तरी या मसहलेला लाईट ड्यटूी समळण्याच्या 

संदभाात त्यांनी प्रयत्न केले. सित: कें द्र सरकारकडे गले.े माननीय कें द्रीय मतं्री श्री. राजनाथ ससंह 

यांच्याकडून मला पत्र आल ेकी, तमुचा प्रसताि महत्त्िाचा आह.े माझी राजय शासनाला सिनंती राहील 

की, आपण सधु्दा ददुिैाने राजय शासनाच्या सेित असणाऱ ् या एखाद्या मसहलेला अशा प्रसंगाला सामोरे 

जाि े लागले तर मसेडकलच्या सिा सनकषांमध्ये सेक्च्यअुल ॲसॉल्ट आसण बलात्कार ह े इन्क्लडू 

करण्यासंदभाात आपण जरूर सशफारस करािी आसण त्यांुनसार पािले उचलािीत. मला टीकेसाठी 

टीका आसजबात करायची नाही आसण त्याचा कोणी गरैफायदाही घऊे नय.े कारण िगेिगेळ्या 

िषाांतील अनेक घटना माझ्याकडे आहते. कोल्हापरूला सदनांक २७ जनू ,२०१६ ला फुलेिाडी, 

बोंद्रनेगर येथे पल्लिी बोडेकर ही असतशय गरीब घरातील एक मलुगी घरकाम करीत होती. 

कोल्हापरूमधील काही गािगुंडांनी सतचा छळ केल्यामळेु सतने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली 

आह.े तसेच बबीता शेंडे हीन े नागपरू येथे सदनांक २० म,े २०१६ रोजी गुडंांच्या छळाला कंटाळून 

आत्महत्या करण्याची घटना समोर आली आह.े महशे सत्तरु हा जन्मठेपेचा आरोपी, रामटेकमधील 

कांद्री गािामध्ये सदनांक २३ म,े २०१६ ला एका १४ िषीय मलुीिर असतप्रसंगाचा त्यान ेप्रयत्न केला, 

नकार सदला म्हणनू मलुीच्या गळ्यािर िार केले, त्यामध्ये सतची दोन बोटे कापली गलेी आहते. ही 

सत्य ससथती आह,े नंतर सिा आरोपी पकडले गले े आहते. सदनांक २० एसप्रल, २०१६ ला 

एमआयडीसीमध्ये एका मलुीला कारमध्ये टाकून सतच्यािर सामसुहक बलात्काराची घटना घडली आह.े 

सरकार प्रसतबंधात्मक कारिाई काय करणार आह े याकडे सिाांचे लक्ष लागले आह.े मसचुी िाडी, 

सजल्हा सांगली, सदनांक ०८.०५.२०१६ च्या समुाराला शाळेमध्ये आसण कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मलुीने 

छेडछाडीला कंटाळून शाळा, कॉलेज सोडण्याची िेळ आली आह ेअशा प्रकारची बातमी सनदशानास 

आली. मी आज मासहती घेतली. मला या गोष्टीचे मनसिी समाधान िाटते की, इसलामपरूमधील 

केआरटी कॉलेजमध्ये ३० मलुी, इसलामपरू हायसकूलमधील ९ मलुी, नानासाहबे महाडीक 

कॉलेजमधील ५ मलुी आण् संंा भारती सिद्यापीठ, पलसू येथील २ मलुी याप्रमाण े मसचुी 

िाडीमधील सिा मलुी परत कॉलेजमध्ये जायला लागलेल्या आहते. मी आपल्या सनदशानास ह ेआणनू 

दऊे इसच्छते. पोसलसांचे लक्ष टाकण,े समाजाची दखल यामळेु लोकांचा आत्मसिश्वास िाढू शकतो. 

त्यामळेु ही चचाा एका सकारात्मक दृष्टीने नेण्याच्या दृष्टहीकोनातनू सरकारच्या उत्तरात काही मदु्ङे 

येतील. गले्या २-३ िषाांमध्ये तपासामध्ये आशचेा सकरण सदसत आह,े त्यामध्ये इन कॅमेरा रायल ह े

मला फार महत्त्िाचे िाटते. पाथडीतील घटनेमध्ये अत्याचार झाल,े त्या लैंसगक अत्याचाराचे िणान 

सकती तपशीलिार सिाांनी सोशल मीसडयािर करायचे याबद्ङल सित: आत्मसचंतन केले पासहज ेअसे 

मला िाटते. मी नागपरू असधिशेनात खरैलांजीच्या घटनेच्या संदभाात सधु्दा बोलले होत.े सनघणृपण े

अत्याचार झाला, त्याचे िणान आमचे सहकारी गांभीया दाखसिण्यासाठी करीत आहते. पण 

सिधानसभेच्या कायाितृ्तात तेच, सिधानपररषदचे्या कायाितृ्तात तेच आह.े लैंसगक अत्याचारातनू ज े

सनसनाटीपण समाजात तयार होते, त्यािर आपण सकती िळे चिीचिाण करीत रहायचे, त्याऐिजी 

आरोपींना सशक्षा होण्याच्या दृष्टीकोनातनू आपल्या चचेचा रोख असला पासहज.े राजयात १०४१ 

पोलीस सटेशन आसण ६३८ पोलीस कायाालये येथे िाईम ॲण्ड सिसमनल रॅसकंग नेटिका  ससससटम 

(सीसीटीएनएस) संगणकीकरण करून प्रत्येक सतरािर एफआयआरिर दखेरेखीची ससससटम सरुूिात 

झाली आह.े पणु्यामध्ये पोलीस आयकु्त श्रीमती रश्मी शकु्ला यांनी आधी पोससलसांच्या सिच्छतेची 

मोसहम हाती घतेली. व्यसनी पोलीस, मटका खळेणारे पोलीस यांना पसहल्यांदा त्यांनी घरी पाठसिल.े 

काही लोक जसमनीच्या व्यिहारांमध्ये कोणाचे तरी हसतक बननू काम करीत आहते, त्यासाठी मांडिली 
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करण्यासाठी पोलीस असधकारी बैठका बोलिायचे, त्यािर सधु्दा पणु्याच्या पोलीस आयकु्तांनी बंदी 

घातली. हा एक चांगला प्रघात आह.े पणु्याच ेग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक यांनी असा कायािम केला, 

जयामध्ये चोरीला गलेेला मदु्ङमेाल सिा लोकांना परत दणे्यात आला. सिाच पोलीस असधकारी व्यसनी 

झाल ेआहते, चकुीचे आहते ही भसूमका योग ् य िाटत नाही. अमचा सिानभुि आह.े सरकार काय उत्तर 

दणेार आह ेते त्यांच्याकडून येईल. मला सपष्ट सदसत आह ेकी, कलम ३७६ मध्ये, पोक्सो मध्य ेबदल 

झाला. कामाच्या सठकाणी होणारे लैंसगक शोषण यासारख्या कायद्यांमधील बदलमांमळेु आज फरक 

पडत आह.े 

                      या नंतर  श्री. रोझेकर 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                            

मुंबईमध्ये ५७ िायसीस सेंटसा सरुु होणार आहते.  बलात्कारीत सकंिा पीसडत मलुींिर 

खाजगी रुग्णालयांनी उपचार केल े पासहजेत, अशा प्रकारचे सनदशे कोटााने सदलेले 

आहते.  परंतु, कोणत्याही खाजगी रुग्णालयांमध्ये शक्यतो या पीसडतांना घेतले जात 

नाही.  म्हणनू सदनांक २९ एसप्रल, २०१६ ला पीसडतांच्या उपचाराची असधसचूना का 

नाही, अशी सिचारणा कोटााने केली आह.े   

      सभापती महोदय, पोलीस मॅन्यअुल आसण गनु्हा अन्िेषणाच्या पध्दती या संदभाात 

माजी न्यायमतुी चंद्रशेखर धमाासधकारी आसण १० आमदारांची एक ससमती गठीत करण्यात 

आली आह.े त्यामध्ये माजी सन्माननीय सदसया श्रीमती शोभाताई फडणिीस, आताच्या 

सन्माननीय मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, श्रीमती रश्मी करंदीकर, टाटा इसन्सटट्यटुच े सोशल 

िका र श्री.सिजय राघिन यांचा समािेश आह.े  आम्हाला सरकारने असे उत्तर सदल े की, 

‚१४० उपाययोजनांची आम्ही अंमलबजािणी केली आह.े‛  पण माझ्या मते या 

अंमलबजािणीचा आढािा घेणे गरजेचे आह.े  कारण, खरोखरच तळागाळापयांत ते 

पोहोचल े आह े का, याबाबत थोडीशी शंका िाटते. पल्लिी बोडेकर, बबीता शेंडे यांचा 

उल्लेख मी केला आह.े  औरंगाबादला श्रतुी कुलकणी या मलुीची हत्या झाली.  सतच्या 

बसहणीचे मला पत्र आल ेकी, आम्हाला अजनूही फासट रॅक कोटा समळालेले नाही.  ही सन 

२०१५ मधील घटना आह.े  यासारख्या घटनांचा आढािा गहृ आसण सिधी ि न्याय 

सिभागाने घेतला पासहजे.   

      सभापती महोदय, आज पाथडी येथील घटनेच्या संदभाात चचाा सरुु आह.े  मला येथे 

सांसगतले पासहजे की, लहान बाळे गभााशयात असताना ते माततृ्ि उधार घेऊन त्याच्या 

सििीचे रॅकेट हडपसरमध्ये उघडकीस आल े आह.े  जयेष्ठ नागररकांिरील हल्ले, सायबर 

िाईम, अयोग्य आसण बॅन झालेल्या औषधांची ऑनलाईन सििी, यासारख्याही घटना 

घडत आहते. या सिभागाचे सन्माननीय मंत्री श्री.सगरीष बापट यांनी यािर बंधन आणले 

आह ेआसण अनेक केसेस केलेल्या आहते. परंतु, या संदभाातील कायापध्दती सिकससत होणे 

अत्यंत आिश्यक आह.े   

      सभापती महोदय, आम्ही सभागहृात सातत्यान ेसिचारणा करायचो की, गनु्यांचे प्रमाण 

का िाढत आह े?  अगोदरचे सरकार असताना सधु्दा ह ेसमोर आल ेआह ेकी, सनभायाची 

घटना घडल ् यानंतर भारतामध्ये मसहलांनी तिारी नोंदसिण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी िाढले 

आह.े  कारण, जाग्रतुी झाली, लोकांच े धाडस िाढले, लोक तिारी नोंदसिण्यासाठी पढेु 

येऊ लागले.  मात्र, पाथडीच्या घटनेत असे सदसते की, तिार येणार नाही, अशा पध्दतीनेच 

सतचा खनू करण्यात आला.  मी जिळ जिळ २५ ते ३० िष ेया क्षेत्रांात काम करीत 

आह.े  मी असा अनभुि घेते की, अमकु एका जातीमधील कौटंुबीक सहसंाचाराचा प्रश्न 

आला तर बाकीचा समाज म्हणतो की, तो त्यांच्या जातीचा प्रश्न आह,े आमच्याकडे असे 

काही होत नाही.  दसुरीकडे असे घडल ेतर दसुरे लोक तसे बोलतात.  काही िेळा उच्चभ्र ु
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समाजातील मलुगी असेल तर ते आम्हाला म्हणतात की, या कुटंुबाबाबत तमु्ही का 

आंदोलन करता ?  म्हणजे समाजातील घटकांची अशी पध्दत आह े की, तमु्ही फक्त 

ठरासिक समाजातील अत्याचारांबाबत बोला, बाकीच्यांबद्ङल काही बोल ूनका.  आता हा 

रेण्ड बदलत चालला आह.े  जया समाजातील मलुीिर अत्याचार होतो, तोच समाज फक्त 

रसत्यािर येऊन आंदोलन करतो.  मला असे िाट्ते की, राजषी शाहू महाराज, महात्मा 

फुले, सशिाजी महाराज, बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आपण नाि घेतो पण दसुऱ्या 

जातीतील मलुीच्या अत्याचाराच े द:ुख सतसऱ्या जातीतील लोकांना िाटत नाही, ही 

महाराष्ट्रातील समाज प्रबोधनाची फार मोठी शोकांसतका आह.े  त्यामध्ये पनु्हा िेगिेगळ्या 

पध्दतीन े गैरसमज पसरसिण्यासाठी जेव्हा सामासजक माध्यमांचा उपयेाग केला जातो 

त्यािेळी खरोखर काळजी िाटते की, सामासजक माध्यमे जाग्रतुीतील समत्र आहते. पण या 

सामासजक माध्यमांिर सधु्दा लक्ष ठेिण्याची िेळ आलेली आह.े  या बाबत मी सरकारकडे 

मागणी करते की, अशा  द:ुखदायक घटना घडल्यािर त्याबाबतीत गैरसमज पसरसिणाऱ्या, 

त्या मलुीबद्ङल उलटसलुट मासहती दणेाऱ्या  अफिा पसरसिल्या जात असतील तर 

पोसलसांनी मळुापयांत जाऊन या अफिांचे प्रसारण थांबसिले पासहजे ि त्याची सनतांत 

आिश्यकता आह,े याकडे मला सरकारचे लक्ष िेधािेस ेिाटते.   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे यांनी भाषण करीत असताना 

बरेचसे उल्लेख केल े आहते.  त्यामध्ये त्यांनी  मंत्री महोदयांबाबत उल्लेख केला 

आह.े  माझी आपल्याला सिनंती राहील की, मखु्यमंत्रयांकडे सकंिा आपल्याला जी व्यक्ती 

योग्य िाटेल त्यांच्याकडे ही मासहती आपण जरुर द्यािी.  कारण, राजयातील एक मसहला 

कायाकती म्हणनू मला सांगािेसे िाटते की, सभागहृामध्ये आपण आरोप करता आसण 

त्याचा परुािा नसेल तर प्रत्येकच मंत्रयाकडे लोक संशयाने बघतील आसण माजी 

मंत्रयांकडेही संशयाने पाहू शकतील.  म्हणनू मला असे िाटते की, जो काही तपसशल 

त्यामधील असेल तो आपल्याला योग्य िाटेल त्या व्यक्तीकडे जरुर द्यािा  कारण, या 

सरकारमधील सन्माननीय मखु्यमंत्री श्री.दिेेंद्र फडणिीस यांची जी भाषणे मी ऐकेते, फक्त 

भाषणांचा प्रश्न नाही, परंत,ु आम्ही सनिेदन सदल ेकी, दोन ते तीन सदिसात ॲक्नॉलेजमेंट येते 

आसण ताबडतोब त्या सठकाणचे पोलीस आम्हाला कामाला लागलेल े सदसतात.  म्हणनू 

मला या सठकाणी सांगाियाचे आह ेकी, आपली चचाा होत असताना पणूा सनराशा होईल, 

आपल्याला न्याय समळणारच नाही, अशी भािना लोकांच्या मनात सनमााण होऊ नये. 

कोल्हापरूच्या पल्लिीने सकंिा बबीतान े छळाला कंटाळून आत्महत्या केली तसे होऊ 

नये.  म्हणनू लोकांचा आत्मसिश्वास िाढसिणे, ही आपण सत्तारुढ पक्षाच े असो सकंिा 

सिरोधी पक्षाच ेअसो, आपल्यािर आमदार म्हणनू टाकलेली जबाबदारी आह.े  

      सभापती महोदय,  सहा िषााच्या मलुीिर सायन पररसरात िडाळा, अाँटॉप सहलमध्य े

एका नराधमाने बलात्कार केला आसण त्यानंतर सतला दोन शस्त्रसिया कराव्या 

लागल्या.  कारण, एक िेगळ्या प्रकारची िुरता त्या व्यक्तीने केली होती.  नंतर ती मलुगी 
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बरी झाली.  त्या मलुीने मला फोन केला.  सनरंजन असहरे नािाचा कायाकताा त्या भागात 

आह,े त्याने सतला फोन लािनू सदला.  त्या मलुीला मी सिचारल ेकी, ‚बेटा अब आपको 

कैसे लगता ह.ै‛  तेव्हा सतने मला सांसगतले की, ‚मैं पढना चाहती हुाँ, मै अभी ठीक हुाँ, 

अच्छे सपन े सदखाई दतेे ह.ै‛  मला असे िाटते की, अशा पध्दतीने पीसडत व्यक्तींना 

जगण्याचा असधकार समळेल, यासाठी जयािेळी समाज खरोखरच एकिटेल, त्यािेळी या 

प्रकारच्या घटना रोखल्या जातील.   

      सभापती महोदय, परुुष िगा आसण यिुक यांचे सधु्दा मोठ्या प्रमाणािर प्रबोधन करुन 

त्यांच्यामधील िाईट प्रितृ्ती बदलली गेली पासहजे.  गेल्या िषी १५ ऑगसटला बोलताना 

माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी असा प्रश्न सिचारला होता की, ‚तमु्ही कधी आपल्या 

घरच्या लालना सिचारता का, की बेटा त ुआज काय करुन आला आहसे ?‛  आपण सिा 

गोष्टी मलुींना सांगतो, पण आपले मलुगे जे काही कृत्य करीत असतात त्याबाबत 

त्यांच्यामध्ये सधुारणा करण्यासाठी एखादा मोठ्या प्रमाणातील प्रबोधनाचा कायािम 

आजच्या घटनेने असिसथ असलेल्या यिुा पीढीने हाती घेतली पासहजे.  त्याचबरोबर 

जयांच्यािर तडीपारीच्या नोटीसा आहते, त्या सजल्हासधकारी सतरािर तपासनू घेतल्या 

गेल ् या पासहजेत.  जेणेकरुन अशा प्रकारची दबंगसगरी करण्यापासनू त्यांना रोखणारे कोणी 

तरी आह,े या प्रकारची भसूमका सरकारकडून घेतली जाईल, अशी आमची सरकारकडून 

अपेक्षा आह.े या सिा तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन या मलुीला न्याय समळण्यासाठी तीन 

मसहन्याच्या आत कृती होईल आसण सतला प्रत्यक्ष न्याय समळेल, त्या व्यक्तीला फाशीची 

सशक्षा होईल, अशा प्रकारची पािल े सरकारने उचलािीत, अशी मी अपेक्षा 

ठेिते.  धन्यिाद.  जय महाराष्ट्र.   
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    श्री. सगरीश बापट                (मिंत्री)                          :                                            

      सभापती महोदय, मघाशी अशी चचाा झाली की, पक्षाच्या गटनेत्यांनी या चचेत भाग 

घेणाऱ्या सदसयांची नािे कमी करािीत.  सत्तारुढ पक्षाकडून आता फक्त सन्माननीय सदसय 

श्री.भाई सगरकर ह े बोलतील.  सिरोधी पक्षाकडूनही नािे कमी केली तर सिाांना न्याय 

समळेल आसण ही चचाा मयाासदत िेळेत पणूा होईल. 
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    प्रा. जोगेन्द्र किाडे            :                                            

      सभापती महोदय, सनयम २८९ कन्व्हटा करुन सनयम ९७ अन्िये सरुु असलेल्या 

अल्पकालीन चचेत भाग घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

       सभापती महोदय, संपणूा महाराष्ट्राची मान खाली घालणारी घटना नगर सजल्यातील 

कजात तालकु्यातील कोपडी गािात घडलेली आह.े   

               या नंतर  श्री. बोरले 
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    प्रा. जोगेन्द्र किाडे            :                                            

९-१० िषााची एक मलुगी अत्यंत िुर, अत्यंत भयानक आसण अत्यंत सिकृत अशा 

प्रितृ्तीला बळी पडली. माजी मखु्यमंत्री, जयेष्ठ सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे साहबे, 

माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे साहबे आसण आमचे इतरही सहकारी या संदभाात 

बोलेले, त्यािरुन या प्रकरणाची भीषणता, या प्रकरणाचे कौया सकती आह,े ह े आपल्या 

लक्षात आलेले आह.े आपण इकडे असो सकंिा सतकडे असो, आपल्या सिाांची तीच 

भािना आह.े शेिटी, प्रश्न राजयातील मसहलांच्या सरुसक्षततेचा आह.े माननीय सिरोधी 

पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे साहबेांनी सांसगतले की, ते जयािेळी सनभायाच्या आईची भेट 

घेण्यासाठी गेले त्यािेळी त्या मलुीच्या आईन े पैशांची मागणी केली नाही, जसमनीची 

मागणी केली नाही. माझ्या मलुी बरोबर जे घडल े ते राजयातील इतर मलुी बरोबर घडता 

कामा नये, असे सतचे छोटे मागणे होते. मखु्यमंत्री महोदयांनी सिठ्ठलाच्या चरणी एिढे जरी 

मागणे मासगतल ेअसते तर आम्हाला बरे िाटले असते. हा  राजकारण करण्याचा सिषय 

नाही. आपण सांसगतले की, तमु्ही १५ िष ेराजकारण केल,े तमु्ही १५ िष ेसत्तेमध्ये होता, 

तमुच्या पक्षाच े सरकार सत्तेिर असताना इतक्या बलात्काराच्या घटना घडल्या, इतक्या 

चोरीच्या घटना घडल्या, इतक्या चैन सनॅसचंगच्या घटना घडल्या आहते. आम्ही मागील २ 

िषाापासनू सत्तेिर आहोत. परंत,ु त्यांच्या पापाची उजळणी करुन आपली पाप े धतुा येत 

नाहीत. सचखलान े सचखल कधी धतुा येत नाही. सचखल सिच्छ करण्यासाठी सिच्छ 

पाण्याचाच िापर करािा लागतो. एक किी असे म्हणतो की, कल की हर बात भलू जाते 

हों, क्या क्या हालात भलू जाते हों, हमारी औकात पछुने िालों खदु की औकात भलू जाते 

हों. सिरोधी पक्षात असताना आपण हचे तर करीत होतो. आज आपण सतकडे आहात याचा 

आम्हाला आनंद आह.े उद्या आम्ही सतकडे जाऊ त्यािेळी तमु्हाला आनंद होईल. प्रश्न 

जागा बदलण्याचा नाही. प्रश्न मानससकता बदलण्याचा आह.े सत्तेमध्ये कोण आह ेआसण 

कोण नाही, हा महत्िाचा भाग नाही. परंतु, सत्तेमध्ये असताना राजयाची मान ताठ कशी 

होईल, राजयाची शान कशी िाढेल ह ेबघणे सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांचे कताव्य आह.े  

      सभापती महोदय, कोपडी गािामध्ये जी घटना घडली त्या घटनेतील आरोपींना 

पकडण्यासाठी पोसलसांना ३ सदिस लागले. पोसलसांना आरोपींना पकडण्यासाठी ३ 

सदिसाचा अिधी का लागतो ? एिढी भयानक घटना घडल्यानंतर एफआयआर दाखल 

करण्यासाठी मागे पढेु का बसघतल ेजाते ?  

      श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, माननीय गहृ राजयमंत्री (शहरी) सकंिा माननीय 

गहृ राजयमंत्री (ग्रामीण) यांच्यापैकी कोणीही सभागहृात उपससथत नाहीत.  

      तासलका सभापती (श्री.रामनाथ मोते) : माननीय सभागहृ नेते सभागहृात उपससथत 

आहते. ते आपल्या मदु्यांची नोंद घेत आहते. 

      प्रा.जोगेंद्र किाडे : सभापती महोदय, या प्रकरणामध्ये पोलीस सिभागाने जी तत्परता 

दाखिाियास पासहजे होती ती दाखसिण्यात आली नाही. या प्रकरणातील ३ आरोपींना 
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पकडण्यात आल ेआह.े परंत,ु १ आरोपी अद्याप सापडलेला नाही. पोलीस सिभागाने या 

गोष्टीची दखल घेणे अत्यंत आिश्यक आह.े सन्माननीय सदसय श्री.हमंेत टकल ेसाहबे, नगर 

सजल्याला काय झालेले आह,े ह ेमला समजत नाही. नेिासा तालकु्यातील सोनई येथे ३ 

लोकांच े तकुडे करुन ते बोअरिेलमध्ये टाकल े जातात. नगर सजल्यातील जामखेड 

तालकु्यातील खडाा गािामध्ये १२ िषााच्या सनतीन आगे नािाच्या मलुाला झाडाला 

अडकिनू ठार केले जाते. आपल्याला जिखेडा येथील प्रकरणाची मासहती आह.े तत्पतूी 

खैरलांजी येथे घडलेल्या प्रकरणाची देखील आपल्याला मासहती आह.े गरीब समाजािर 

अन्याय, अत्यार, जलुमू, बलात्कार झाला, मग तो आमचा बहुजन समाज असेल, दसलत 

समाज असेल, आसदिासी समाज असेल सकंिा हातािर आणनू पानािर खाणारा गोरगरीब 

कष्टकरी समाज असेल. जयािेळी त्यांच्यािर अशा प्रकारचे प्रसंग येतात त्यािेळी पोलीस 

खाते त्यांच्यािरील अत्याचाराची दखल घेत नाही. म्हणनू अत्याचाराची प्रितृ्ती िाढत जाते, 

ह ेआपण लक्षात घेतल ेपासहजे.  

      सभापती महोदय, मी सभागहृाचा जासत िेळ घेणार नाही. माननीय श्री.राणे साहबे, 

माननीय श्री.मुंडे साहबे, सन्माननीय सदसय श्री.भाई जगताप यांनी असतशय ससिसतर अशा 

प्रकारची भसूमका येथे मांडलेली आह ेआसण इतरही सन्माननीय सदसय या सिषयी आपली 

भसूमका मांडणार आहते. मी सांग ूइसच्छतो की, प्रत्येक पोलीस सटेशनमध्ये मसहला पोलीस 

कायारत आहते. मसहलांिर कोणत्याही प्रकारचा गनु्हा असेल तर मसहलांना सायंकाळी 

पोलीस सटेशनमध्ये बोलाि ू नये, अशा प्रकारचा सनयम आह.े परंत,ु रात्री ९-१० िाजता 

कोणते ना कोणते सनसमत्त करुन, कोणत्या ना कोणत्या गनु्हाच्या संदभाात मसहलांना पोलीस 

सटेशनमध्ये बोलासिले जाते आसण पोलीस सटेशनमध्ये त्यांच्याशी गैरव्यिहार केला जातो. 

म्हणनू सायंकाळ झाल्यानंतर मसहलांना कोणत्याही सनसमत्ताने पोलीस सटेशनमध्ये बोलासिले 

जाऊ नये असा सनयम असताना दखेील मसहलांना सायंकाळ झाल्यानंतर पोलीस 

सटेशनमध्ये नेले जाते. मसहलांना अटक कराियाची असेल तर मसहला पोसलसांचाच िापर 

केला पासहजे. शासन आसण प्रशासनाने मसहलांिरील अत्याचाराच्या संदभाात तत्परता 

दाखसिली पासहजे. कोपडी येथे घडलेली घटना अत्यंत संिेदनशील आह.े या घटनेमळेु 

संपणूा महाराष्ट्रातील जनता असिसथ झालेली आह,े बेचैन झालेली आह.े आमच्या काही 

सन्माननीय समत्रांनी सांसगतले की, अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कोणतीही जात नसते, 

कोणताही धमा नसतो. सिकृत मनोितृ्तीच्या लोकांची सिकृती कशी दरू करता येईल ? आपण 

कायद्याबाबत बोललो.  या संदभाात कायद ेसकती कडक करता येतील, जन्मठेप, फाशीची 

सशक्षा आहचे. परंतु, अशा प्रकारच्या प्रितृ्तीला धाक बससिण्यासाठी, अशा प्रकारच्या 

दषु ् प्रितृ्तीमध्ये भीती सनमााण करण्यासाठी अशा प्रकारचे आरोपी असतील तर त्यांना भर 

चौकात जीिंत जाळण्याची सशक्षा सदली पासहजे. कोटा त्यांना फाशीची सशक्षा दणेारच आह.े 

अशा प्रकारच्या गनु्हगेारांना फाशीिर लटकसिण्याऐिजी त्यांच्यामध्ये दहशत सनमााण 

करण्यासाठी, धाक बससिण्यासाठी त्यांना जनतेसमोर जीिंत जाळण्याची सशक्षा सदली 



19/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) HH-151 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 17:50 

  

 

पासहजे, अशी माझी मागणी आह.े  

               या नंतर  श्री. खच े
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    प्रा. जोगेन्द्र किाडे            :                                                   

फासट रॅक कोटाचा उल्लेख सन्माननीय सिरोधी पक्ष नेत्यांनी केलेला आह,े नाि फासट रॅक कोटा आसण 

काम चालत ेमात्र दहा िष े‚नाि सोनबूाई आसण हाती कथळाचा िाळा,‛ अशा प्रकारची पररससथती 

आह,े  फासट रॅक कोटा  सनमााण करताना माझी मखु्यमतं्री महोदयांकडे मागणी आह ेकी, यासंदभाात 

टाईम बाऊंड कायािम ठरसिला पासहज.े दोन सकंिा तीन मसहन्यात फासट रॅक कोटामधील केसचा 

सनकाला लागला पासहज.े जो आरोपी असेल त्याला कठोर सशक्षा झाली पासहज.े फासट रॅक कोटाात 

दहा िष े केस चालली तर त्याला अथा राहणार नाही. याबाबत शासनाने  दखल घ्यािी अशी माझी 

सिनंती आह.े ह े होत असताना सिशेष न्यायालयाची सथापना करण्यात आली आह,े एका सजल्यात 

शक्य नसेल तर दोन सजल्यातून एक फासट रॅक कोटा तयार करण्यात याि.े अशा प्रकारच्या गनु्यांचा 

सनकाल लिकरात लिकर लागले ि आरोपींना तातडीन े सशक्षा करता येईल अशा प्रकारची तरतदू 

फासट रॅक कोटााच्या माध्यमातनू करायला पासहज.े कोपडी येथील प्रकरणाचा काय पररणाम झाला ते 

मी आपणाला सांगतो, सकाळी मी सभागहृात येत असताना लॉबीत मला काही पत्रकार भटेले, त्यांनी 

मला सांसगतले की, कोपडी गािाच्या आजबूाजलूा असलेल्या ३०० गािातील मलुींनी शाळेत जाणे 

बंद केले आह.े ही पत्रकारांकडील मासहती आह.े या प्रकारामळेु  त्या भागात दहशत, सभती, िृरता 

सनमााण झाली आह,े त्या भागातील मलुांच्या आई िसडलांना अस े िाटत आह े की, मी माझ्या 

मलुीला  शाळेत पाठसिले तर ती सखुरुप परत येईल सकंिा नाही. तेथील मलुींनी यामळेु धसका घतेला 

आह,े त्यामळेु आजबूाजचू्या मलुींनी शाळेत जाण े बंद केले आह.े ही दहशत ि सभती दरू करण्याच े

काम आपणा सिाांना  कराियाचे आह.े शासन म्हणनू आपली जासत जबाबदारी आह.े आपण या 

प्रोसेसमध्ये सहभागी व्हाि े ि महाराष्ट्राला आश्वसत कराि े की, या पढु े अशा प्रकारचे अत्याचार ि 

जलुमू मसहलांिर झाले तर कायद्यात दरुुसती करुन आरोसपंना भर रसत्यात सजितं जाळण्याची सशक्षा 

दणे्याचे काम आमचे सरकार करेल अशी घोषणा आपण केली तर अशा प्रकरणाला आळा बसेल. 

लातों के  भतू बातों से नहीं मानते, शिेटी असा इलाज केल्यासशिाय पयााय नाही. जिेढा रोग मोठा 

तेिढे त्याचे औषध जालीम द्याियाचे असत.े शाळांमध्ये दखेील याबाबत सांसकृसतक सशक्षण सदले 

पासहज.े शाळेत सिद्यार्थयाांिर संसकार झाल े पासहजते. लहान मलुींनी सिसंरक्षण कसे कराि े याबाबत 

मासहती सदली पासहज.े मलुी ि मसहलांच्या संरक्षणाच्या संदभाात जया गोष्टी शक्य होतील त्या करण्याचा 

प्रयत्न शासनाने केला तर मी सरकारला दोष दणेार नाही. शासनाकडून  लोकांची अपेक्षा असते, 

सन्माननीय सदसयांनी सांसगतले की, मखु्यमतं्री महोदय भोजनसाठी मातोश्रीिर गेल ेहोते, ठीक आह,े 

भोजन तर केलेच पासहज,े समत्रत्ि जपलेच पासहज,े भोजनासाठी जसा आपण िळे काढला तसा िळे 

त्या ददुिैी मलुीच्या पररिाला भटेण्यासाठी काढला असता तर महाराष्ट्रातील जनतेला बरे िाटले 

असत.े बघा आमचा मखु्यमतं्री सकती संिदेनशील आह,े  उसशरा का होईना आले, तत्कालीन 

मखु्यमतं्री महोदय एक मसहन्यानंतर जिखेडा येथील पररिाराला भटेण्यासाठी गले े होते, उसशरा का 

होईना त्या गािात जाऊन त्या पररिाराचे सांत्िन करुन संपणूा लोकांना आश्वसत केले पासहज.े  आता 

झाल े ते झाल े परंत ु या पढु े छत्रपती सशिाजी महाराज, बाबासाहबे आबेंडकर, जयोसतबा फुले, शाहू 

महाराजांच्या महाराष्ट्रात असा प्रकार कोणी करण्याचा प्रयत्न केला तर अशा नराधमांना कठोर सशक्षा 

न्यायालयाने दयािी. अशी कठोर भसूमका मखु्यमतं्री महोदयांनी घ्यािी अशी माझी अपेक्षा आह,े मला 

बोलण्याची संधी सदली त्याबाबत मी सभापती महोदयांचे आभार  मानतो ि माझ े भाषण संपसितो. 

धन्यिाद. 

 ------ 
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       श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, आता ६ िाजनू गले ेआहते, त्यामळेु सभागहृाचे 

कामकाज थांबसिले पासहज.े 

      श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, आता जया सन्माननीय सदसयांना बोलायचे आह ेत्यांनी 

बोलाि ेि उद्या ररप्लाय होणार आह.े िळे कमी करुन आपण ॲडजसेट करु. 

      तासलका सभापती : सन्माननीय सभापती महोदयांनी सांसगतले आह ेकी, आपल्या आजच्या 

कामकाजाची िळे सात िाजपेयांत आह,े तोपयांत त्यांचा सनणाय येईल. सभागहृाची सनयसमत िळे सात 

पयांत आह.े 

      श्री.कसपल पाटील : सन्माननीय सदसय श्री.हमेतं टकल ेसाहबेांना ऑनलेग ठेिा. उिाररत त्यांचे 

भाषण उद्या घणे्यात याि.े आम्ही ११ िाजता येतो, आपण दखेील ११ िाजता येतात. आपण सतत 

काम करतो आता दखेील उद्याच्या कामकाजाची तयारी कराियाची आह.े 

      तासलका सभापती : माननीय सभापती यांचे सनदशे येतील त्याप्रमाण ेमी कायािाही करतो. 

       श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, आपण नेहमी सभागहृाचे कामकाज सहा िाजता संपसितो. 

गले्या एक ते दोन िषाापासनू मी पाहत आह.े माझी सिनंती अशी आह ेकी, आज गरुुपोसणामा आह,े 

काही कायािम आहते, आसण म्हणनू या संदभाातील चचाा उद्या कमी िळेात घणे्यात येईल. तमु्ही 

आमचे म्हणण ेसमजनू घ्यािे, तमु्ही समजनू घेत नाही मग तुमच ेराजयमतं्री सभागहृात गोंधळ घालतात. 

      तासलका सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.शरद रणसपसे  सभापतींचे सनदशे आहते १२ ते 

सायंकाळी ७ पयांत कामकाज कराियाचे आह.े मी आपल ेम्हणण ेऐकून घेतले आह.े सन्माननीय 

सदसय श्री.हमेतं टकले यांनी भाषणाला सरुुिात करािी, मी पाच समसनटांत सभापती महोदयांकडून 

सनरोप घतेो. 

      श्री.नारायण राण े: माननीय सभापती महोदयांनी सभागहृातील पररससथती पाहून सनदशे दणे े

आिश्यक आह.े कोणतेही सनदशे आम्हाला १०० टक्के बंधनकारक नाहीत, असेल तर आपण सनयम 

सांगािा. मी मान्य करतो ि खाली बसतो. अस ेचालणार नाही आपण फक्त एक बाज ूऐकून घ्याल ि 

सनणाय द्याल ह ेबरोबर नाही, गरुुपोसणामा हा िषाातनू एक सदिस येतो, सनयसमत कामकाज सहा िाजता 

संपसिण्यात येते, सभापती महोदयांनी सनदशे सदले म्हणनू काय झाल,े बाकी सिा सन्माननीय सदसय घरी 

गले ेआहते, कोण आह ेसभागहृात सकती सन्माननीय सदसय आहते. 

       तासलका सभापती  : सभागहृाचा सेन्स सिचारात घऊेनच आपण कामकाज करतो. 

      श्री.नारायण राण े: आपण सभागहृाचा सेन ् स घ्यािा आमची आता काम करण्याची इच्छा नाही. 

आता कोणाचाही सभागहृात बसण्याचा मडु नाही. 

      तासलका सभापती : सभागहृाचे कामकाज आता आपण सिाांच्या संमतीने थांबिाियाचे आह े

काय ? 

      श्री.हमेतं टकले :  सभापती महोदय, मी पाच समसनटे बोलनू ऑनलेग राहतो, नंतर  आपण 

सभागहृाच ेकामकाज थांबिाि.े 

      श्री.सगरीश बापट : ह ेमान्य आह ेकी, आज गरुुपोसणामचेा सदिस आह,े या सिषयाची चचाा आपण 

दपूार पासनू सरुु केली आह.े अनेक सन्माननीय सदसय बोलल,े बोलण्याबाबत आमची काही अडचण 

नाही. एक तर िळेेत ही चचाा ॲडजसेट करािी कारण मखु्यमतं्री महोदय यािर उत्तर दणेार आहते, 

उद्याचा अजेंडा िगेळा आह,े या सिषयािर भाषण करु नय ेया मताचा मी नाही परंत ुिळेेचे बंधन 

आपणाला पाळाि ेलागले. परत यामध्ये उद्या दोन तीन तास जातील. जया सन्माननीय सदसयांना आता 

बोलायचे आह ेत्यांना बोल ूद्याि,े आम्ही बसलो आहोत. 
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                        या नंतर  श्री. सांगळे 
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      श्री.नारायण राण े :  आम्ही आता सदनात बसण्यास तयार नाही. असे असल्यास आपण उद्या 

आमच्याकडून सहकायााची अपेक्षा करु नय.े आम्ही सिा जण सांगत आहोत की, आज सण आह.े परंतु 

आपण आमचे म्हणण ेऐकत नाही. ही बाब आम्हाला मान्य नाही.  

      श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय,  माझी आपल्याला सिनंती आह ेकी, प्रथम सन्माननीय 

सदसय श्री.हमेतं टकले यांना भाषण सरुु करण्यास सांगाि.े त्यानंतर आपण यासंंंबंधी  सनरोप 

पाठिािा.  

      तासलका सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.हमेतं टकल े यांनी भाषणाला सरुुिात करािी. 

त्यानंतर मी यासंंंबंधी सनणाय घतेो. मी सन्माननीय सदसयांना सांग ूइसच्छतो की, आपल्या सिाांना या 

संदभाात बोलण्याची संधी समळणार आह.े  
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       श्री.हमंेत टकले ( सिधानसभेन ेसनिडलेले ) : सभापती महोदय, आज एका अत्यंत 

महत्त्िाच्या सिषयािर   सदनात चचाा सरुु आह.े  सिाश्री धनंजय मुंडे, नारायण राणे ि 

आम्ही   सिाांनी काल सथगन प्रसतािाची सचूना सदली होती.  

      तासलका सभापती :   सन्माननीय सदसय श्री.हमंेत टकले ऑन लेग राहतील. 

सदनातील सिा सन्माननीय   सदसयांच्या भािना लक्षात घेऊन सभागहृाची बैठक आता 

सथसगत होऊन उद्या   बधुिार, सदनांक २० जलैु, २०१६ रोजी सकाळी १०.०० िाजता पनु: 

भरेल. सकाळी   १०.०० ते दपुारी ११.४५ िाजेपयांत सिशेष बैठक होईल. सदर बैठकीत या   

प्रसतािािर चचाा होईल. त्यानंतर दपुारी १२.०० िाजता सभागहृाची सनयसमत   बैठक भरेल. 

 ( सभागहृाची बैठक सायंकाळी ६ िाजनू १३ समसनटांनी बधुिार, सदनांक २० जलैु, २०१६ 

रोजीच्या सकाळी १०.०० िाजेपयांत सथसगत झाली.) 

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

     


