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  (सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.नीिम गोऱ्हे ) 

       पृ.शी. :     कोपडी, सज.अहमदनगर येथे एका अल्पवयीन मलुीवर अमानषु 

अत्याचार करुन सतची करण्यात आलेली हत्या 

 मु.शी. :       कोपडी, सज.अहमदनगर येथे एका अल्पवयीन मलुीवर अमानषु 

अत्याचार  करुन सतची करण्यात आलेली हत्या यासंबंधी सववश्री धनंजय मुंडे, 

नारायण राण,े सनुील तटकरे, शरद रणसपस,े हमेंत टकले, मासणकराव ठाकरे, 

सव.प.स. यांनी उपसथथत केलेली अल्पकालीन चचाव 

                                                                                              

                                     (चचाव पढेु सरुु... 

              श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदया, आजच्या सवशेष 

बैठकीमध्ये या अल्पकालीन चचेसह उत्तराचे भाषण झाले पासहज.े    काल 

आम्ही बोललो नव्हतो.  परंत ु काल तस े ठरले होते.  काल मी संसदीय 

कायवमंत्रयांना सांसगतले होते की,  आजच्या सवशेष बैठकीमध्ये ही चचाव उत्तरासह 

पणूव झाली पासहज,े अन्यथा या चचलेा महत्व राहणार नाही.  संसदीय 

कायवमंत्रयांना माझी सवनंती आह ेकी, आजच्या सवशेष बैठकीमध्ये ही अल्पकालीन 

चचाव उत्तरासह पणूव करण्यात यावी. 

              श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदया, काल सभागहृात चचाव 

झाल्याप्रमाणे सवावनमुत े आज सवशेष बैठक घ्यायचे ठरले.  चचसेाठी वेळ 

समळावा, अनेक सदथयांना आपले सवचार मांडावयाचे आहते त्यांना बोलण्यासाठी 

संधी समळावी म्हणनू प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर माननीय मखु्यमंत्रयानी चचेला उत्तर 

द्यावे अशी सभागहृात चचाव झाली.   सगळयांनी ते मान्य केले, परंत ु रेकॉडववर 

आलेले नाही.  पण काल ठरले असल्यामळेु प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर या चचवेरील 

उत्तराचे भाषण व्हावे अशी सवनंती आह.े  हा सभागहृाचा असधकार आह,े आपण 

त्याबाबत ठरवावे. 

             तालिका सभापती  : माननीय सदथय श्री.हमेंत टकले ह ेया चचेवर 

ऑन लेग आहते.    अनेक माननीय सदथयांना आपले सवचार मांडावयाच े

आहते.  वेळेवर चचाव संपली की माननीय मखु्यमंत्रयांचे उत्तराच े भाषण 

ऐकण्याबाबत आपण सगळेच उत्सकू आहोत.  मला सभागहृाला सवचारावयाच े

आह े की, आपण जेव्हा सकाळी सवशेष सत्र घेतो त्यावेळेला सभागहृात 

सरुुवातीला कमी सदथय असतात, नंतर १०.३० सकंवा ११.३० वाजता सदथयांची 
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संख्या वाढत े आसण नंतर त्यांचा बोलण्याचा आग्रह असतो.  आमचे नाव 

यादीमध्य े असल्यामळेु आम्ही बोलणार असे त्यांचे म्हणण े असते.  जे 

माननीय  सदथय सरुुवातीला सकाळी १०.०० वाजता सभागहृात येऊन बसतात 

त्यांची संधी डावलली जाते.  याबद्दल आज सनणवय शक्य नसला तरी मला अस े

वाटते की, आज जे सभागहृात उपसथथत आहते त्यांच्या पक्षाच्या क्रमाने नाव े

घ्यावीत.  नंतर जसजसे माननीय सदथय सभागहृात येतील त्यांची नावे ससचवांनी 

नोंदवनू ठेवावी अशी माझी सवनंती राहील.  त्याप्रमाण े पढुील रोथटर तयार 

करावे.  याबाबत सगळयांनी सहकायव करावे. 

             श्री.हमेंत टकले (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, 

सकाळच्या सवशेष सत्राचे कामकाज सरुु होताना तासलका सभापतीपदी एक 

मसहला सदथय सवराजमान झाल्या आहते याच े मी या सठकाणी समाधान व्यक्त 

करतो.  संसदीय कायवमंत्रयांनी नमनालाच सांसगतले की, वेळ पाळावी.  आपण 

सांसगतले की, उपसथथती फार सचंता करण्यासारखी असते.  आम्हाला वाटते की, 

जे वेळेवर सभागहृात येतात त्यांनी थवत: मन की बात करीत आहोत असे समजनू 

बोलायचे.  जयांना समजायचे ते समजनू घतेील.  जयांना ऐकायचे त ेऐकतील व 

जयांना कृती करायची आह े त े कृती करतील सकंवा करणारही नाही तो प्रश्न 

अलासहदा.  या संपणूव चचमेध्य ेसहभागी होताना हा सवषय जेव्हा सभागहृात येतो 

त्यावेळेला आपला राजकीय असभसनवषे बाजलूा ठेवनू एक माणसू म्हणनू एक 

प्रकारची सखन्नता, सवषण्णता, सवफलता याबद्दलचा हतबलपण् ाााा या सठकाणी 

व्यक्त करायचा अशा पध्दतीची अवथथा सनमावण होते. 

            सभागहृात दोन्ही बाजूंकडून या सवषयावर असतशय तपशीलवार संदभव 

दणे्यात आले.  आषाढी एकादशी नकुतीच झाली.  राजयाच्या ११.५ कोटी 

जनतेच्या वतीने माननीय मखु्यमंत्रयांनी जाऊन सवठ्ठलाला साकडे 

घातले.  येथपयंतची चचाव या सठकाणी झाली.  मला असे वाटते की, या सगळया 

सवषयाचा अभ्यास करताना काही महत्वाच्या जया घोषणा कें द्र व राजय 

सरकारकडून केल्या जातात त्या असतशय चांगल्या असतात.  या २१ व्या 

शतकातील दसुऱ्या दशकामध्य े अनंत काळापासनू चालत आलेला सहसंाचार, 

अत्याचार व स्त्रीची सवटंबना थांबसवण्याच्या उपाययोजनांबद्दल आपण सातत्याने 

चचाव करीत असतो.  बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ही फार चांगली योजना 

आणली.  मोठया प्रमाणात त्या योजनेचा उहापोह केला जातो.  सववच त्या 
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बाबतीत असतशय जागरुकतेने लोकांशी संपकव  करायचा प्रयत्न 

करतात.  आपणही मलुीने मोठे व्हाव,े सशकावे अशा पध्दतीची योजना हाती 

घेतो.   

            सभापती महोदया, आपण तर खडेयापाड्यातील, वथत्यावरच्या मलुींना 

शाळेत जाण्यासाठी शासनामाफव त सायकलही दतेो.  आजची वतृ्तपते्र कोणी 

बसघतली की नाही ह े मला मासहती नाही.  परंत ुआजच्या इसंडयन एक्थपे्रस या 

दसैनकामध्य े आतील पषृ्ठावर या मलुीच्या घराचा फोटो छापलेला आह.े  त्या 

फोटोबाहरे सतची लॉक लावलेली सायकलही दाखसवली आह.े  गतीचे प्रतीक 

असणारी चाकाची सायकल मलुीला प्रगतीवर घेऊन जाणार की नाही? की ती 

सायकल कुलपू बंद करुन ठेवणार आहते हा प्रश्न तमुच्या आमच्यासमोर 

आह.े  मग उसिगनता यतेे तेव्हा सांगावेसे वाटत ेकी, तमु्ही मलुींना सायकल दणे े

बंद करा.  सायकल सदली तर त्या सफरतील, शाळेत जातील, सशकतील, मोठया 

होतील.  अवघड पररसथथती होईल.  योजना बंद करायची का असा प्रश्न 

आपल्याला पडेल.   

            सभापती महोदया, स्त्री भ्रणू हत्या हा एक सवषय गेली काही वष े

सातत्याने चचेत आला आह.े  लोकसंख्येमधील सस्त्रयांच्या संख्येची तफावत या 

सवषयावर आपण बोलतो.  मग स्त्री भ्रणू हत्येसवरुध्द कडक कायदा 

करतो.  सोनोग्राफी मशीन्स जप्त केल्या जातात.  डॉक्टरांवर केसेस दाखल 

होतात.  त्यातनू काय होत?े त्यातील नव्या वाटा फुटतात.  नवे प्रश्न सनमावण 

होतात.  मग आम्ही सवचार करतो, कशासाठी आपण ह े कराव?े  जर स्त्रीला 

जन्मापासनू सतच्या अखरेपयंत या सामासजक सवकृतीला तोंडच द्यायचे असेल तर 

सतला जन्म तरी का यावा? जन्माला यायचे काही कारण नाही.  त्यामळेु भ्रणू 

हत्येसवषयी आपले काय धोरण आह ेयाबाबत सवचार करण्याची आज गरज आह.े 

            सभापती महोदया, आपण सभागहृात अनेकदा ऐकतो.  अनेक सवषय 

चचलेा येतात.  जे सत्तेवर असतात त्यांच्यासाठी त े अडचणीच े

असतात.  माननीय मतं्री श्री.जानकर या सठकाणी बसलेले आहते.  धनगर 

समाजाचे आरक्षण या सवषयानंतर ते मंत्री पदावर आरुढ झाले.  सरकार काय 

करत?े ह ेनक्की काय प्रकरण आह,े आरक्षण दतेा येईल की नाही याचा अभ्यास 

करण्यासाठी टाटा इसन्थटट्यटू ऑफ सोशल सायन्सेस यांच्याबरोबर करार 

करत.े  त्यांनी सगळा इसतहास तपासायचा आह.े  त्यांनी सगळे धागेदोरे शोधनू 
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काढायचे आहते.  सनणवय अगोदरच मासहत असेल तर त्या पध्दतीने संशोधन 

करण्यासाठी या संथथा सनमावण झाल्या का? टाटा इसन्थटट्यटू ऑफ सोशल 

सायन्सेससारख्या संथथा आपल्याला आवश्यक असलेले दसुरे काम करु शकतात 

का? २१ व्या शतकाची बदललेले सामासजक वाथतव या सामासजक संथथांकडून 

अभ्यासले गेले, त्याचा अभ्यास केला गेला.  खडेयापाडयात, वथत्यावर, गावात, 

शहरात जाऊन काय पररसथथती आह ेयाचा अभ्यास केला. 

             या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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    श्री. हमंेत टकले            :                                                   

आजकाल ३-४ वषावच्या मलुीला शाळेत घालण्यात येत.े   आज शहरीकरणाची वाढ झपाट्याने होत 

आह.े   शहरे वाढली पासहजेत अस े सवचार माननीय पंतप्रधानांनी व्यक्त केले आहते.  आता थमाटव 

ससटी करण्यात येत आह.े  थमाटव ससटी मधील  लहान मलुी शाळेच्या बस मधनू जात आहते.  त्या 

आज सरुसक्षत आहते काय ?  3-4 वषांच्या बासलकांवर वासनेपायी अत्याचार करण्यात येत 

आह.े  अशा अत्याचाररत बासलकेला शाळेत पाठवायचे काय असा प्रश्न सतच्या पालकांच्या मनात 

सनमावण झाला तर त्यात पालकांचा दोष काय ?  अस ेकरून दखेील त्या मलुी शाळेत गले्या तर त्या 

शाळेत देखील नराधम असतातच.  शाळेतील सशपाई अस े करू शकतो.  शाळेतील 

थवच्छतागहृामध्य े मलुगी गेल्यावर सतच्यावर अत्याचार करायला तो माग े पढुे पहात नाही.  या 

सवषयाचा माध्यमातनू तेवढ्या परुताच उहापोह केला जातो.  शासन पनु्हा सांगते की, यावर आम्ही 

कडक सनबंध आणणार आहोत.  दोषींवर कारवाई करणार आहोत.  या सगळया गोष्टी आम्ही करणार 

आहोत.  पण या सवव गोष्टी आपण वळे सनघनू गेल्यावर करणार आहात काय ?   ह ेकाय चालल े

आह.े  जन्माला आल्यापासनू सस्त्रला प्रत्येक टप्पयावर या संकटांचा सामना करावाच लागणार आह े

काय, सतच्या जीवाच्या आकांताची होणारी धडपड कधी थांबणार आह.े   

      सभापती महोदय, माझ्या हातामध्ये अमरावती सजल्यातील एक बातमी आह.े पतीच्या 

सनधनानंतर पत्नीला अधंार कोठडीत डांबली.  सतच्या पतीचे अपघाती सनधन झाल े होते.  त्याच्या 

नावावर माहूर येथे १३ एकर शतेजमीन आह.े  त्या शतेीच्या हव्यासापोटी या मसहलेचा छळ होत 

होता.  सतला जवळ जवळ वषवभर सासरच्यांनी अधंार कोठडीत कोंडून ठेवले होते.   जवे्हा सतला 

बाहरे आणल े तेव्हा सतला जवेण दणे्यात आलेले नव्हते.  सतला मारहाण करण्यात आली 

होती.   सतचा केवळ हाडाचा सापळाच सशल्लक रासहला होता ह े वाथतव आह.े  ह े २१ व्या 

शतकातील महाराष्ट्राचे वाथतव आह.े  त्याला कोण सामोरे जाणार आह े ?  आमच्या वळेी काय 

झाल े अस े सांगनू अगंावर धावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आह.े पण मळू प्रश्न आह े सतथेच 

आह.े  आज कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणकू होत नाही.  याला जबाबदार कोण आह े?  कदासचत मी 

आता ज े काही बोलेन ते कोणालाही आवडणार नाही.  आपल्या लोकशाहीने घालनू 

सदलेल्या  सनवडणकुीच्या व्यवथथेतनू सत्तेवर येण्यासाठी छोट्या गावापासनू ते मोठ्या शहरातील 

समाजकंटक प्रवतृ्तींना संरक्षण दणे्याच े काम सववच राजकीय पक्षांकडून केले जात.े  त्यांना पक्षाच े

कवच  सदले जात.े  यातनू तुम्ही-आम्ही कोणीच सटुलेलो नाही.  तेव्हा याचा थोडा अतंमुवख होऊन 

आपण सवचार करणार आहात की नाही.   आपण सववजण त्यांना प्रवशे दतेो.  जवे्हा आम्ही सत्तते 

होतो तेव्हा श्री.आर.आर.पाटील यांच्याकडे गहृ खात ेहोते.  तेव्हा आपण काय बोलत होता तो माझा 

बोलण्याचा सवषय नाही.  श्री.आर.आर.पाटील हा शासनाच्या पलीकडचा चेहरा होता.   तेव्हा 

गावातील छोट्या माणसाला वाटायचे की, श्री.आर.आर.पाटील म्हणज ेआबा माझ्यासाठी काही तरी 

करू शकेल.  एवढा सवश्वास आपली यंत्रणा दणेार आह े काय ?  आज आपण सत्तेवर आलेला 

आहात.  जनतेच्या मनात सरुसक्षततेचा सवश्वास दणे्याची ताकद आज आपल्यामध्ये रासहली आह ेकाय 

याचा सवचार आपण करावा.  मला एकदा श्री.आर.आर.पाटील यांनी सांसगतले होते की, ते एका 

गावामध्ये समारंभाला गले े होते. तेव्हा त्यांचा सत्कार झाला.  आता तर फ्लेक्सचे पेव फुटले 

आह.े  मुबंईमध्य ेआम्हाला एका पक्षाचे बॅनसव एवढे सदसतात की, आम्हाला वाटते की, अरे झाल ेतरी 

काय ?  केवढा मोठा हा माणसू ?  केवढे मोठे त्याचे कायव ?  तो सहमालयाच्या उंचीचा.  कठीण 

आह.े  मला श्री.आर.आर.पाटील यांनी सांसगतले की, थटेजवर मला कोणी तरी गचु्छ सदला.  त्याचा 
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फोटो काढला.  दसुऱ्या सदवशी वतवमानपत्रात बातमी आली की तो माणसू पोसलसांना हवा 

होता.  तोच गहृमतं्रयांचा सत्कार करीत आह.े  तेथनू ते पढुच्या कायवक्रमाला गले.े  आता 

श्री.आर.आर.पाटील यांच्या लक्षात आले होते की, काय होत आह.े  त्यांनी होडीगं्ज 

पासहली.  त्यातील एक चेहरा पासहला.  श्री.आर.आर.पाटील यांनी गाडी थांबवली.  तो कोण आह े

याचा पोसलसांनी शोध घ्यावा अस े सांसगतले.   त्या माणसाचा शोध घेतल्यानंतर तो गनु्हगेार 

सनघाला.  जवे्हा गनु्हगेारांना वाटते की, आपल्याला राजकीय संरक्षण समळणार आह े त्यावळेी ते 

सनभीडपणे सामासजक व्यवथथा तडुवनू टाकतात. तेव्हा ते मसहलांवर अत्याचार करतात.  काळेधंद े

करतात. ते कशालाही मग सोडत नाही.  आपण पावसाची वाट पाहतो तसे राजकीय पक्ष दोन-तीन 

मसहन्यानंतर होणाऱ्या थथासनक थवराजय संथथांच्या सनवडणकुीची वाट पाहत आहते.  तेव्हा वॉडवमध्ये 

कोण दादा आह,े कुठला नेता त्याच्याकडे जाऊ शकेल, त्याला आपल्यामध्ये आणले तर सकती 

मतदारांमध्य े दहशत बसेल, ह े सवव सहशोब आपण मांडतो त्यावळेी ही सवव व्यवथथा समाजासाठी 

केलेली आह े ह े सवसरून जातो. आपल्याकडून समाजाला न्याय समळण्याची अपेक्षा असत.े पण ती 

व्यवथथा सकडलेली असेल, पोखरलेली असेल तर आपण न्याय कसा काय दणेार  ?  हा न्याय तमु्ही 

आम्ही दऊे शकणार नाही. तेव्हा या सवव गोष्टी सोडून द्यायला हव्यात.  आपण ह े सवव कशासाठी 

बोलत असतो.  

      सभापती महोदया, मी मघाशी टाटा इसन्थटटयटूचा उल्लेख केला.  ह े सवव वाथतव मी 

सांगण्यापेक्षा सदनातील मसहला सदथया असधक चांगल्या पद्धतीने मांडू शकतील.  एका संशोधनामध्ये 

अस े सनष्ट्पन्न झाल ेआह ेकी,  मलुींची वयात येण्याची वयोमयावदा खाली चालली आह.े नगरमधील 

मलुीच े वय १३ वषावचे होते.  सतची आई, बहीण, आजी, शाळेतील सशसक्षका या सगळयांनी 

बालपणीच्या आसण एका उंबरठ्यावर प्रवशे करणाऱ्या कोवळया कळयांना वाथतव समजण्यासाठी 

समपुदशेन करण े आवश्यक असत.े  त्या मलुीला तझुी सरुसक्षतता धोक्यात येण्याची पातळी सरुू 

झालेली आह,े थवत:ला सांभाळ असे सांगण्याची वळे आलेली आह.े  त्यांना आपण अशा प्रकारचे 

समपुदशेन करण्याची योजना या शासनाकडे आह ेकाय ?  यासाठी आमची खपू कायवक्षम असणारे 

सशक्षण मतं्री शाळांमध्ये अशा प्रकारचा उपक्रम सरुू करण्यासंबंधात सवचार करणार आह ेकाय ?   या 

सवषयावर खालच्या सभागहृात उत्तर झालेले आह.े आता उरलो उपचाराकररता असा हा चचेचा आसण 

उत्तराचा पररपाक आपण पणूव करीत आहोत. तस ेकरण्यास हरकत नाही. आज मी पेपरमध्ये वाचल ेकी, 

माननीय मखु्यमतं्रयांनी पणु्याच्या मसहला पोलीस आयकु्तांची या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी 

असधकारी म्हणनू नेमणकू केली आह.े  

      तालिका सभापती :  मी सन्माननीय सदथय श्री.हमेतं टकल ेयांना सांग ू इसच्छते की, आपण 

१५ समसनटे बोलत आहात.  आपण जयेष्ठ सदथय आहात.   या चचेवर अजनू १० सन्माननीय 

सदथयांना बोलावयाचे आह.े त्यानंतर माननीय मखु्यमतं्रयांचे उत्तर होणार आह.े   आपण आपल ेभाषण 

आवरत े घ्यावे असे मी म्हणणार नाही.  आपण अन्य सन्माननीय सदथयांचा सवचार करून वेळेची 

मयावदा पाळावी अशी माझी सवनंती आह.े  

      श्री.हमेतं टकले : सभापती महोदया, सवांना यावर बोलावयाचे आह े याची मला कल्पना 

आह.े  मी ज ेसांगतो आह ेत्याचा संदभव वगेळा आह.े  तो आपण जाणनू घ्यावा एवढीच माझी सवनंती 

आह.े  याउपर सदनाची इच्छा असेल तर आपण जया क्षणाला सांगाल त्या क्षणाला मी खाली 

बसण्यास तयार आह.े   माझ्याजवळ बोलण्यासारख ेखपू आह.े  मी एका राजकीय पक्षाचा प्रसतसनधी 

आह े म्हणनू बोलत नाही ह े कृपा करून लक्षात घ्याव.े  सासहत्यात, नाटकात, कल े मध्य े याचा 
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समासजक संदभव येणार आह.े  तेव्हा याचा आपण सवचार करणार आहात की नाही असा माझा सवाल 

आह.े   

                       या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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                                        श्री.हमंेत टकले....... 

आपण लहानपणी ससनेमा बघायला जात होतो तेव्हा पोसलसांबद्दल ससनेमामध्ये सकती वाईट 

पध्दतीन े सचसत्रकरण केल े जात आह े असे वाटायचे परंत ु जेव्हा प्रत्यक्षात अनभुव येतो 

त्यावेळेला ते खोटे नव्हते तर वाथतव होते याची जाणीव होते. आता तशाच पध्दतीने 

पोलीस वागत आहते, तशाच पध्दतीन ेसवव यंत्रणा काम करीत आहते ह े सदसनू आल ेतर 

त्याबद्दल आम्ही काही बोलावयाच े नाही,त्याबद्दल आम्ही आवाज उठवायचा नाही, 

त्याबद्दल अंतमुवख व्हावयाचे नाही, त्याबद्दल प्रत्येकान ेथवत:ला जाब सवचारावयाचा नाही 

? असेच चाल ूअसेल तर सवव काही त्याच्याकडे सपुदूव करुन आपण सनवांत राहावयाच े

असेल तर आपण जरुर तसे करावे. परंत ु मला वाटते की, हा सवषय त्यापेक्षा असधक 

महत्वाचा आह.े या सवषयासाठी कायदे करणे, जरब बससवणे , फाथट रॅक कोटव तयार करणे, 

मदत दणे ेही बाब सवावत महत्वाची आह.े आता ह ेसरकार अशा घटनासंदभावत ५ लाख, ३ 

लाख, ८ लाख रुपय े मदत सदली गेली तसेच काहीही कमी पडू सदले जाणार नाही असे 

सत्ताधारी बाकाकडून सांसगतले गेले.  

      सभापती महोदय, साधारणत: ३०-४० वषावपवूी आमच्या नासशकरोडमध्ये दगंल 

झाली होती. या दगंलीमध्ये काही गरीब लोक मतृ्यमूखुी पडल े होते, त्यांच्यासाठी 

सरकारकडून मदत दणे्यात आली होती. त्या दगंलीनंतर सरकारकडून आलेल्या मदतीचे 

वणवन कसवशे्रष्ठ कुसमुाग्रजांनी त्यांच्या कसवतेमध्ये केल ेहोते ते मी आपल्या मासहतीसाठी 

सादर करीत आह.े 

                                                शासनाची मदत ? 

           ‚ भीक आसलय भीक 

            डोळे पसुनू बये 

            थोडे तरी सशक, 

            तयुासाठी लगुडं आलय, 

            माझ्यासाठी धोतर आलय, 

            भलाईला फुल आलय, 

            पण बये 

            पण त्याच्यासाठी पोटामधली माया  

            थोडी आटली पासहजे 

            मवाल्यांच्या वझ्याखाली 

            लाडकी लेक फुटली पासहजे.‛ 

      सभापती महोदय, ह े ४० वषावपवूीच्या कसवतेमधील वणवन आह.े असे असताना 

आपण कशाच्या गोष्टी करीत आहोत ? आपण कशाबद्दल बोलणार आहोत ? या 

वाथतापासनू पळून जाण्यासाठी ? याला सामोरे न जाता, काही तरी थातूर मातरू कारण दऊेन 

ह े प्रकरण थांबवणार आहोत ? परंत ु यापढेु ह े चालणार नाही. दोन्ही बाजचू्या सदथयांनी 
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याबाबत सवचार करुन यासंदभावत काही तरी मागव काढल्यासशवाय गत्यंतर नाही. नाही तर 

पढुची सपढी तमु्हाला -आम्हाला क्षमा करणार नाही. अनेकांनी सांसगतले की, पंढरपरुच्या 

एकादशीच्या पजेुला ठरल्याप्रमाणे माननीय मखु्यमंत्री जात असतात आसण नेहमी प्रमाणे 

सवठ्ठलाला साकडे घालत असतात. नेहमी प्रमाणे माननीय मखु्यमंत्रयांनी या वषीही 

सवठ्ठलाला साकडे घ् ाााातले की, भरपरू पाऊस पडू द,े बळी राजा सखुी होऊ द.े परंत ु

माननीय मखु्यमंत्रयांनी माझा महाराष्ट्र सरुसक्षत राहू दे, माझ्या महाराष्ट्रात सशकणाऱ्या मलुी 

शाळेत जाऊ दे, त्यांच्यावर अत्याचार होऊ नये,सहसं्त्रप्राण्याप्रमाण ेत्यांच्यावर आघात होऊ 

नये, त्यांच्या शररराचे लचके तोडले जाऊ नये, त्यांची सवटंबना केली जाऊ नये,त्यांना 

समाजातनू बसहष्ट्कृत केल ेजाऊ नये असे साकडे का घातले नाही ? सवठ्ठल हा वेगळा देव 

आह.े सवठ्ठल हा मैसत्रचा दवे आह.े सवठ्ठलाला साकडं घालता येते,त्याच्याकडे मागण ं

घालता येतं,त्याच्याशी भांडता येत.  आपल्या संतांना जेव्हा  एखाद्या प्रश्नाबद्दल तीव्र 

वेदना व्हायची तेव्हा तेव्हा ते सवठ्ठलाशी भांडत असत. मग मला आठवण झाली की, 

आपण वरच्या सभागहृात आहोत. यासभागहृात कधीकाळी गीत रामायणकार 

श्री.ग.सद.माडगळुकर ह ेसधु्दा या सदनाचे सदथय होते. मला असे वाटले की, समजा आज 

या सभागहृात माडगळुकर असते आसण त्यांच्या समोर हा सवषय असता आसण सवांनी 

त्यांना सांसगतले असते की, माननीय मखु्यमंत्री पंढरपरुला जाऊन आल ेआह,े मखु्यमंत्रयांनी 

डोळे समटून सवठ्ठलाच े दशवन घेतले आह.े त्यांना साक्षात्कारही झाला असेल. परंत ु त्यांना 

काय काय सदसल ेअसेल सकंवा काय काय सदसल ेनसेल. त्यांना काय सदसल ेनसेल याचे 

वणवन  श्री. ग.सद.मा. यांनी केलेले आह.े  

            सवठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. 

 या महाराष्ट्राच ेसामासजक वाथतव बघनू सवठ्ठलाच्या पायाखालची वीट थरारली आह.े 

            राऊळीचा घाट सननादली, 

            ज्ञानोबाच्या दारी शहारे सपंपळ, 

ज्ञानोबांचा सपंपळ सधु्दा शहारला. 

            इदं्रायणी जळ खळावली. 

इदं्रायणीच्या पाण्याने सधु्दा खळखळाट केला.  

            उठला ह दंका दहूेच्या वाऱ्यात, 

तकुाराम महाराजांच्या देहूमध्ये उठला ह दंका देहूच्या वाऱ्यात       

तकुा समाधीत चाळवला. 

      सभापती महोदय, संताना सधु्दा अथवथथ करणाऱ्या आजच्या या महाराष्ट्रात जे 

वाथतव सचत्र आह ेत्यापासनू पळून जाण्यात काहीच अथव नाही. यापासनू जे आवश्यक आह े

ते करण्याची आजच्या घडीला असतशय मोठी आवश्यकता आह,े नव्ह ेती काळाची गरज 

आह.े तमु्ही सत्तेवर आहात म्हणनू ती तमुच्या पक्षाची गरज नाही. आम्ही सवरोधक आहोत 

म्हणनू तमुच्यावर टीका करण्याचा हा सवषय नाही.  या सवषयाचा संदभव स्त्रीजात, मानवाचे 
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कल्याण आसण प्रगतीकडे जाणारी वाटचाल आपल्याला करावयाची असेल तर सरुसक्षतता, 

सामासजक सरुसक्षतता सटकवण्यासाठी आपण काय करणार आहात ? बोलघेवडी उत्तरे 

दणे्यापेक्षा आपण यामध्ये सनसित काय बदल घडसवणार आहात. जर आपण सकारात्मक 

पाऊल े उचलली तर तमुच्या या सदडंीमध्ये,तमुच्या पाऊलाबरोबर सवरोधकांची सधु्दा 

पाऊले असतील आसण संबंध महाराष्ट्र आपल्याला संपन्न व  सजुलाम सफुलाम 

करावयाचा आह े . सामासजक जासणवांनी मसहलांच्या सरुसक्षततेच्या दृष्टीनेही संपन्न व्हावा 

अशाच प्रकारची मनोमनी प्राथवना करतो, सदलेल्या वेळेपेक्षा मी असधक बोललो असेल तर 

आपण सवांनी मला क्षमा करावी अशी सवनंती करतो.  धन्यवाद. 

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

-- 
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                                              तालिका 

सभापती : मी आपल्या सवांच्या मासहतीसाठी सांग ूइसच्छते की, वेळेची मयावदा कोणाही 

सदथयांना नाही. या सवषयावर आतापयंत कााँग्रेसचे पक्षाच े सदथय २ तास १० समसनटे 

बोलल ेआहते. १ तास १३ समसनटे राष्ट्रवादी कााँग्रेसचे सदथय बोलल ेआहते. भारतीय 

जनता पक्षाकडून ३३ समसनटे  व माननीय मखु्यमंत्रयांचे भाषण.  सशवसेना पक्षाकडून २३ 

समसनटे बोलले आहते. परुोगामी गटाकडून माननीय श्री. जयंतराव पाटील आता बोलणार 

आहते तसेच त्यांच्याकडून सन्माननीय सदथय श्री. कसपल पाटील यांचे सधु्दा नाव आलेल े

आह.े अजनू १० सन्माननीय सदथय या सवषयावर बोलणार आहते. या १० सन्माननीय 

सदथयांमध्ये सन्माननीय सदथय श्री. प्रकाश गजसभये, श्रीमती सवद्याताई चव्हाण यांचे नाव 

आह.े  या चचेमध्ये अजून १० सदथयांपेक्षा असधक सन्माननीय सदथयांना बोलावयाच े

आह.े जयापक्षाचा वेळ वापरला गेला नाही त्या पक्षासाठी वेळेची थोडी सटू सदली पासहजे 

आसण जयांचा वेळ भरपरू वापरला गेला आह े त्यांनी वेळेची मयावदा पाळावी, अन्यथा ही 

चचाव पणूव होणार नाही. आता सन्माननीय सदथय श्री. जयंत पाटील यांनी चचेला सरुुवात 

करावी.           

           या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. जयंत पाटील            :                                                   

              सभापती महोदया, अहमदनगर सजल्यातील कजवत तालकु्यातील कोपडी गावात 

इयत्ता नववीत सशकणाऱ्या तेरा वषावच्या अल्वयीन मलुीवर अमानुषपण े अत्याचार करुन सतच्या 

शरीराची सवटंबना करुन सनघृवणपण ेहत्या करण्यात आली. या घटनेसंदभावत आम्ही सनयम २८९ अन्वये 

प्रथतावाची सचूना सदली होती. माननीय सभापतींनी त्या सवषयावरील चचाव सनयम ९७ अन्वये घणे्यात 

येईल अस े सांसगतले. त्यानुसार काल माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी या सवषयावरील अल्पकालीन 

चचेची सरुुवात केाेली. मी माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांना धन्यवाद दतेो. त्यांनी ही चचाव राजकारण 

सवरसहत  सकंवा राजकारणातील इतर हवेदेाव े बाजलूा करुन खऱ्या अथावने चचेला सरुुवात केली. 

त्यांनी असतशय चांगले मदु्द ेमांडताना कोणती दक्षता घ्यायला पासहज ेह ेसांसगतले. माननीय सवरोधी पक्ष 

नेत ेथवत: घटनाथथळी गले ेहोते. त्यांनी या सठकाणी तेथील वथतसुथथती सांसगतली.  

      सभापती महोदया, ही चचाव गांभीयावने घ्यायला पासहज.े चचेच्या सनसमत्ताने राजकारण न आणता, 

आरोप प्रत्यारोप न करता ही चचाव व्हावी अशी आपल्या सवाचंी अपेक्षा होती. ही चचाव सरुु असताना 

सदथयांनी जया चचाव केल्या त्याबद्दल मला तीव्र द:ुख होत आह.े कारण जया गांभीयावने चचाव व्हावयास 

पासहज ेहोती, ती न झाल्यामळेु या चचेच ेगांभीयव सनघनू गले ेहोते.  

      सभापती महााेदया, आम्हा सदथयांना वगेवगेळया आयधुांच्या माध्यमातनू सवषय मांडण्याची 

भरपरू संधी आह.े आपण वगेवगेळया सात-आठ आयधुांच्या माध्यमातनू ह ेप्रश्न मांडू शकतो, ह े मी 

मदु्दाम येथे सांग ू इसच्छतो. या चचेकडे संपणूव महाराष्ट्र पाहत आह.े मीसडया पाहत आह.े राजयात 

दोन-तीन  सदवस या सवषयावर चचाव सरुु आह.े   

      सभापती महोदया, माझ ेतीन-चार मदु्द ेआहते. तेथील पोलीस अधीक्षकांनी बरोबर काम केलेले 

नाही. तेथील पोलीस अधीक्षक कोण आहते ह े मला माहीत नाही. ही घटना घडल्यानंतर ते दोन 

सदवसांनी घटनाथथळी गलेे ही असतशय गभंीर बाब आह.े अहमदनगर येथील सशवसेना पक्षाचे उप नेते 

श्री.राठोड यांनी  त्या सठकाणी पोलीस थटेशन असाव ेअशी मागणी केली होती.  तसेच अहमदनगर 

सजल्हापररषदचे्या मसहला अध्यक्षांनी  आहते त्यांनी दखेील माननीय मतं्रयांकडे तेथे नवीन पोलीस 

थटेशन असाव ेअशी मागणी केली होती. परंत ुशासनाकडून सांगण्यात आल ेकी, त्या सठकाणी क्राईम 

रेसशयो कमी असल्यामळेु पोलीस थटेशनची आवश्यकता नाही. जवळपास १५ सक.मी. 

अतंरावर  पोलीस थटेशन आह.े नगर सजल्यामध्ये अनेकवेळा बलात्काराचे आसण अत्याचाराचे प्रकार 

घडलेल ेआहते. सोनई येथे एका दसलत मसहलेवर असा प्रसंग आला होता. त्यावेळी दखेील सभागहृात 

चचाव झाली होती. त्या चचेच्यावळेी जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.सदवाकर रावते या बाजलूा होते, त्यांनी 

असतशय आक्रमकपण ेभाषण केले होते. तेव्हा शासनाकडून सांगण्यात आल ेहोते की, यापढुे पोलीस 

थटेशनमध्ये मसहला पोलीस असधकारी असतील. त्या तक्रार सलहून घतेील. त्या व्यवसथथतररत्या 

तक्रारदारांच ेम्हणण ेऐकून घेईल आसण तक्रारदाराला पणूव संरक्षण कसे दतेा येईल याची काळजी घईेल. 

हा तीन-चार वषावपवूी घडलेला प्रसंग आह.े त्यावेळी झालेल्या चचेच्यावेळी शासनाकडून दणे्यात 

आलेल्या आश्वासनांवर कोणतीही कायववाही झालेली नाही.  

      सभापती महोदया, खरे म्हणज ेआम्हाला कायद्यानसुार या सभागहृात १८० सदवस बोलण्याची 

संधी आह.े परंत ुसभागहृाचे कामकाज  ८० सदवस दखेील होत नाही म्हणनू आम्हाला तेवढे सदवस 

बोलण्याची संधी समळत नाही. या सठकाणी जी चचाव होते त्याची प्रशासनाकडून नोंद घऊेन त्या संदभावत 

काही कायववाही होते की नाही,  ह ेदखेील महत्त्वाचे आह.े  या सठकाणी माननीय सवत्त मंत्री श्री.सधुीर 

मनुगटंीवार उपसथथत आहते.  आपण सत्तमेध्ये असताना अशा गभंीर प्रकरणांबाबत काही तरी बदल 
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झाला पासहज.े  

      सभापती महोदया, कोपडी घटनेतील मखु्य आरोपी राजेंद्र उफव  पप्प ू सशदं े याच्या भावाने सहा 

मसहन्यापवूी गावातील धनंजय समदेृ्ध नावाच्या व्यक्तीचा खनू केला.  मात्र दहशतीमळेु त्याच्यावर 

गनु्हा दाखल झाला नाही. जर त्याचवळेी त्याच्यावर गनु्हा दाखल झाला असता तर कदासचत ही ददुवैी 

घटना घडली नसती. त्या खनुाची चौकशी करण्याची मागणी नगर सजल्यातील सशवसेनेचे उपनेते 

श्री.राठोड यांनी केली आह.े  ती ददुवैी घटना घडल्यानंतर  पोलीस यंत्रणा का हलली नाही ?  त्या 

गावामध्ये त्या कुटंुबाची दहशत आह.े ही बाब माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी देखील सांसगतली. तेथील 

पोलीस यंत्रणा त्या मलुीच्या कुटंुबीयांना सांगत होती की, तमु्ही तक्रार सदली तर त्या तमुच्यावर 

दखेीाेल ते तक्रार दतेील. तवे्हा  सवचार करुन तक्रार करा आसण पोसलसांनी दोन सदवसांनी त्यांची 

तक्रार दाखल करुन घतेली. या प्रकरणाबाबत तेथील पोलीस अधीक्षक जबाबदार आहते.  पोलीस 

अधीक्षकांनी ह ेसवव पासहले पासहज ेहोते. नगरमधनू तेथे जाण्यासाठी एक तास दखेील लागत नाही. मी 

दखेील त्या सठकाणी भटे दऊेन आलो. तेथील पोलीस यंत्रणा कोणाच्या दबावाखाली काम करीत आह े

?  ह े प्रकरण मीसडयाने दखेील उचलले नव्हते. त्या गावातील तरुण एकत्र आल ेआसण त्यांनी या 

घटनेबाबत असंतोष व्यक्त केला त्यावेळी सवव यंत्रणा जागी झाली. त ् या सठकाणी कोणाचे कायवकत े

आहते, सवव पक्षामध्ये गुडं आहते. सवव पक्षांमध्ये सगळे आह ेह ेसवांना मासहती आह.े राजकारणामध्ये 

सवव लागतात ह ेआपणा सवांना माहीत आह े , यामध्ये नवीन काय आह े ? आपण मत मागताना 

सवरोधकाकडे जातो, सवांकडे जातो. ताकाला जाऊन भांडे कशाला लपवावयाचे ? मी कधीच लपवीत 

नाही.  जी वथतसुथथती आह ेती आपण मानली पासहज ेआसण त्यावर गंभीरपण ेचचाव झाली पासहज.े 

कोण बरोबर आह,े कोण मोठे आह ेह ेमला माहीत नाही.  

      सभापती महोदय, काल सभागहृामध्ये एक प्रकार घडला. मी दखेील अनेकवळेा सचडलो 

आह.े  मी माझी जागा कधीच सोडली नाही. जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.सदवाकर रावत ेयांनी मला 

सकतीतरी वेळा जागा सोडायची नाही, जागा सोडून बोलायचे नाही अस े सांगनू जागेवर बससवलेल े

आह.े सभागहृात असे अनेक प्रसंग आल ेपण ते सामासजक होते. काल ही चचाव  होत असताना जो 

प्रकार घडला. मी काल मदु्दाम सभागहृात सांसगतले की, आज भाषण करणार नाही.  माझी भाषण 

करण्याची मन:सथथती नव्हती. काल तशा पद्धतीची चचाव येथ ेव्हावयास नको होती आसण ही काळजी 

माननीय संसदीय कायव मतं्रयांनी घतेली पासहज.े ह े सभागहृ सरुळीत कसे चालेल ही पाहण्याची 

जबाबदारी माननीय संसदीय कायव मतं्रयांची आह.े   

      सभापती महोदया, या चचेच्या सनसमत्ताने माझी मागणी आह ेकी, त्या सठकाणी ताबडतोब पोलीस 

थटेशन झाल ेपासहज.े  त्या सठकाणी त्यांचे एक वेगळया प्रकारचे दहशतीचे वातावरण आह े ते कशा 

पद्धतीने सनवळेल ह े पासहले पासहज.ेत्या कुटंुबाची उच्च पातळीवर चौकशी झाली पासहज.े कोपडी 

गावामध्ये फक्त ३६५ घरे आहते. त्या गावामध्ये ८९५ परुुष तर ८८१ मसहला आहते इतके छोटे ह ेगाव 

आह.े सोनई गावामध्ये जो प्रकार घडल्यानंतर शासनाने आश्वासन सदले होते की, पोलीस थटेशनमध्ये 

तक्रार नोंदसवण्यासाठी आलेल्यांची तक्रार नोंदसवण्यात घणे्यात येईल. पोलीस थटेशनमध्ये सीसीटीव्ही 

कॅमरेे बससवण्यात येतील. त्या पोलीस थटेशनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमरेा बससवण्यात आला होता काय ? 

त्यामध्ये तक्रार घऊेन आलेल्यांची नोंद झालेली आह ेकाय याची दखेील चौकशी झाली पासहज.े ते 

पसहल्यांदा तक्रार नोंदसवण्यासाठी आल ेहोते. परंत ु त्यांची दोन सदवसानंतर तक्रार नोंदसवण्यात आली 

आह ेत्याचे सीसीटीव्ही कॅमऱे्यामध्ये रेकॉडीगं झाल ेकाय याचा खलुासा उत्तरामध्ये सदला पासहज.े  

                               या नंतर  श्री. बोडे 
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                                        श्री.जयंत प्र.पाटील.... 

जेणेकरुन जे जबाबदार आहते, जे जबाबदारीने वागले नाहीत आसण जयांनी पीसडत 

कुटंुबाची तक्रार घेतली नाही त्या पोलीस थटेशनमधील पोलीस सनरीक्षक आसण इतर 

जबाबदार असधकाऱ्यांना ताबडतोब सनलंसबत केल े पासहजे, अशी माझी मागणी 

आह.े  सभापती महोदया, त्या पोलीस थटेशनचे पोलीस असधकारी, पोलीस सनरीक्षक, 

पोलीस उप सनरीक्षक या सवांची चौकशी करुन त्यांना ताबडतोब सनलंसबत केले 

पासहजे.  जर चौकशीनंतर ते सनदोष आढळून आल ेतर त्यांच्यावर कारवाई करु नका.   

      सभापती महोदया, या राजयामध्ये कायदा व सवु्यवथथा ठेवण्यासाठी जया उपाययोजना 

करावयास पासहजे त्यामध्ये पसहली उपाययोजना अशी आह ेकी, सववपथम मसहलांचे संरक्षण 

केल े पासहजे.  या चचेच्या सनसमत्ताने मी अपेक्षा व्यक्त करतो की, या घटनेकडे सरकार 

गांभीयावने बघेल आसण माननीय मखु्यमंत्रयांकडून अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी 

वेगळया प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येतील. 

      सभापती महोदया, आपण मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले मनापासनू 

आभार मानतो व माझे भाषण संपसवतो. 

  ----------- 
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    श्री. सवजय ऊफव  भाई सगरकर                (महाराष्ट्र सवधानसभा सदथयांिारा सनवावसचत)                          

:                                                                सभापती महोदया,  एका असतशय 

गंभीर अशा घटनेवरील चचेच्या अनषंुगाने जे अगोदर भाषण करुन आरोप, प्रत्यारोप करुन 

सनघनू जातात व  ते उववररत चचाव ऐकण्याच्या वेळी सभागहृात उपसथथत नसतात.   

      सभापती महोदया, ही घटना एवढी ददुैवी आसण माणसुकीला लाजवणारी घटना 

आह.े  काल माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे यांनी भाषण केल.े  सन्माननीय 

सदथय श्री.हमंेत टकल ेयांनी सांसगतले की, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांच्या भाषणामळेु ते 

घायाळ झाल.े  परंत ुसन्माननीय सदथय श्री.नारायण राणे यांनी जे भाषण केल ेत्यामळेु मी 

रक्तबंबाळ झालो आह.े  वाथतसवक पाहता हा सवषय काय आह,े भाषण काय आह,े अशा 

पररसथथतीत कोणावर टीका करायची, कोणी काय केल े येथपासनू ते दाऊदपयंत ते 

गेले.  कारण त्यांनाच जाथत मासहती आह.े कोपडी येथे जी ददुवैी घटना घडली त्याचा मी 

प्रथम सनषेध करतो. 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदया, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े 

      श्री.भाई सगरकर : मी सन्माननीय सदथयांना सांगतो की, मी काल आपले आसण 

माननीय राणे साहबेांचे भाषण शांतपण ेऐकल.े 

      श्री.भाई जगताप : मी सन्माननीय सदथयांना सांगतो की, माननीय सभापतींकडे मी 

हरकतीचा मदु्दा मांडण्याची परवानगी मागत आह.े   

      सभापती महोदया, सन्माननीय सदथयांनी जयांचे नाव घेतले ते या सभागहृाच ेसदथय 

आहते.  त्यामळेु जेव्हा आपला मदु्दा येईल तेव्हा तमु्ही त्या बाबतीत वक्तव्य करु 

शकता.  या सभागहृात एका गंभीर सवषयावर चचाव सरुु आह.े  या सवषयाच्या बाबतीत 

माननीय मखु्यमंत्रयांकडून जे उत्तर अपेसक्षत आह ेत्या उत्तरामध्य ेत्यांना जे काही मांडावयाचे 

आह े ते त्यांनी मांडावे. परंत ु सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर ह े जया सन्माननीय 

सदथयांच्या बाबतीत बोलत आहते ते सध्या सभागहृात उपसथथत नाहीत.  एखाद े

सन्माननीय सदथय सभागहृात उपसथथत नसताना त्यांच्या सवषयी वक्तव्य करणे ह ेया वररष्ठ 

सभागहृाच्या प्रथा, परंपरेला धरुन नाही, असा माझा समज आह.े  त्यामळेु ते जेव्हा 

सभागहृात येतील त्यावेळी आपण कोणत्याही आयधुािारे आपली बाज ू मांडली तर ते 

जाथत सयसुक्तक होईल.  एखाद्या सन्माननीय सदथयांच्या अनपुसथथतीमध्ये बोलता कामा 

नये, एवढेच माझे म्हणण ेआह.े  मी सभागहृाच्या प्रथा, परंपरेबाबत बोलत आह.े  तमु्ही 

त्या पाळा सकंवा पाळू नका, हा तमुचा प्रश्न आह.े  आपण हा सवषय कोणत्याही 

आयधुाच्या माध्यमातनू मांडू शकता. माझी हरकत याच गोष्टीला आह ेकी, जे सन्माननीय 

सदथय सभागहृात उपसथथत नाहीत त्यांच्या सवषयी या सभागहृात चचाव होता कामा 

नये.   त्यामळेु मी उपसथथत केलेल्या हरकतीच्या मदु्यावर आपण रुसलंग द्यावे. 

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदथय श्री.भाई जगताप यांनी हरकतीचा मदु्दा 
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मांडला आह.े  आपण सभागहृात अनेक वषांपासनू काम करणारे सदथय आहोत. एखाद्या 

सन्माननीय सदथयांनी सवचार मांडले असतील तर त्यावर वेगळे मत मांडण्याचा अन्य 

सन्माननीय सदथयांना पणूव असधकार आह.े  अगोदर मत व्यक्त केलेले सन्माननीय सदथय 

सभागहृात उपसथथत नसतील सकंवा ते आलेच नसतील आसण त्याच दरम्यान ती चचाव संपनू 

गेली तर बाकीच्या सन्माननीय सदथयांनी काय करावे ?  मला असे वाटते की, सन्माननीय 

सदथय श्री.भाई जगताप आपण उत्कृष्ट वके्त आहात, आपण अनभुवी सदथय 

आहात.  सन्माननीय सदथयांनी कालच्या भाषणाचा संदभव दऊेन बेछूट आरोप केले 

असतील तर त्यावेळी संबंसधत सन्माननीय सदथयांनी उपसथथत असावयास 

पासहजे.  कालच्या भाषणाचा केवळ संदभव सदला तर आपण आपल्या भावना एवढ्या 

हळुवार करु नका. आपण एक कणखर सदथय आहात. 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदया, आपण सदलेल्या सनणवयाचा मी पणूव सन्मान 

करतो.  आपण सध्या पीठासीन असधकारी पदाच्या खचुीवर आहात. माझी सवनंती आह े

की, मी या सभागहृाचे महत्त्व, प्रथा, परंपरा या बाबतीत बोललो.  मी कोणत्याही रेफरन्सने 

बोललो नाही.  सभापती महोदया, आपण सधु्दा या सभागहृाच्या जयेष्ठ सदथया 

आहात.  अशा प्रकारचा सवषय उपसथथत करण्यासाठी आपल्याकडे अनेक आयधु े

आहते.  त्या आयधुांच्या माध्यमातनू सन्माननीय सदथय ह े संबंसधत सन्माननीय सदथय 

उपसथथत असताना मदु्दा उपसथथत करु शकतात.  ही चचाव संपली म्हणजे हा सवषय संपला 

असे नाही. त्यामळेुच माझी हरकत होती. 

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदया, सन्माननीय सदथयांची अडचण झाली आह,े ह े

मी समज ूशकतो.  या सभागहृाच्या जया प्रथा, परंपरा आहते, त्याच्याशी सन्माननीय सदथय 

श्री.जयंत पाटील सहमत होतील.  एवढ्या वषावत काल पसहल्यांदा त्या प्रथा, परंपरांना 

गालबोट लागले आह,े ह े मी सांगतो.  आम्हाला सधु्दा सवरोधी पक्षाची भाषणे ऐकाव 

लागली.  मी अनेक वषांपासनू या सभागहृात काम करीत आह.े मी सवरोधी पक्षाची अनेक 

भाषणे ऐकली आहते.  आम्ही सधु्दा सवरोधी पक्षात होतो.  परंत ु काल माननीय 

मखु्यमंत्रयांना ‘अरे-तरेु’ वर येण्यापयंत या सभागहृात पसहल्यांदा भाषण झाल ेआह,े याची 

आपण नोंद घ्यावी.  मी सन्माननीय सदथय श्री.भाई जगताप यांना सांगतो की, ह ेसभागहृ 

आह,े त्यामळेु आपण खाली बसावे.  आपण त्यांचा राग माझ्यावर काढू नका.  कारण ते 

आल्यापासनू तमुच्या पक्षाच े माजी प्रदशेाध्यक्ष सतसऱ्या आसनावर फेकले गेले 

आहते.  त्यांना भाषणाची सचंताच नाही.  सन्माननीय सदथय श्री.शरद रणसपस े ह े तर 

चेंगरुन बसल ेआहते.   

      श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदया, कालपासनू या सभागहृात एका गंभीर सवषयावर 

चचाव सरुु आह.े  ही चचाव सरुु असताना दोन्ही बाजकूडून अशा प्रकारे व्यसक्तगत सवषय 

उपसथथत करणे ह ेया सवषयाला धरुन होणार नाही.  त्यामळेु माझी सवनंती आह ेकी, आपण 

चेअरवरुन या चचेमध्ये भाग घेणाऱ्या सन्माननीय सदथयांना उद्दशेनू  या सवषयाला धरुन, 
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पढेु अशा प्रकारची गंभीर घटना घडणार नाही अशी चचाव घडवनू 

आणावी.  त्यातनू  काही तरी सनकाल येणे अपेसक्षत आह.े  त्याचीच आम्ही वाट पाहत 

आहोत.  त्यामळेु आपण या सवव सवषयावर पडदा टाकून चचाव पढेु सरुु करावी. 

      तालिका सभापती :  आपली सचूना योग्य आह.े मला वाटते ही चचाव संपेपयंत 

माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी पणूव वेळ सभागहृात थांबनू सवरोधी पक्षाच्या सदथयांवर 

दखेरेख ठेवावी.  तसेच माननीय संसदीय कायव मंत्री श्री.सगरीश बापट यांनी सधु्दा ही चचाव 

पणूव होईपयंत सभागहृात थांबावे, जेणेकरुन ही चचाव सरुळीपणे पार पडू शकेल.  आता 

सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर यांनी आपल ेभाषण पढेु सरुु करावे. 

       श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदया, काल या सठकाणी जया पध्दतीने भाषण केले आसण जी 

अथपष्टता होती....माननीय सवरोधी पक्ष नेत े घटना घडलेल्या गावात थवत: गले े होते.  आपण या 

घटनेची गभंीरता आसण दाहकता मांडली.  आम्ही अस ेम्हटले की, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी या 

घटनेची केवळ दाहकताच नव्ह े तर अशा घटना घडू नयेत म्हणनू काही उपाययोजना सधु्दा 

सचुसवल्या.  परंत ुकाल सभागहृात प्रथमच प्रथा, परंपरा सोडून, सवषय सोडून, अनेक आयधुांचा वापर 

करुन ज ेमदु्द ेमांडावयास पासहज ेहोते ते मांडले नाही.  आज माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांच्या भाषणाला 

दयु्यम थथान समळाले आह ेआसण ज ेभाषण आवश्यक नव्हते त ् या भाषणाला प्रथम थथान समळाले 

आह.े  सभापती महोदया, या सवषयाचे राजकारण करण्याचा मदु्दा नाही. 

                                  या नंतर  श्री. कांबळे 
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    श्री. सवजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                            

मी ह ेपथुतक सलसहलेले आह,े गेल्या १५ वषांत दसलतांवर, मसहलांवर एवढे अन्याय झालेले 

आहते आसण ते करणारे सत्ताधारी पक्षाच ेलोक आहते या संदभावत मी या सभागहृात चचाव 

केलेली आह ेआसण त्यांची नाव ेआहते, ह ेमी सवव सांग ूशकतो. सभापती महोदय, त्यांना 

माहीत आह े की, सदल्लीमध्ये तंदरुीकांड झाल.े तुम्ही एकाने कोणीतरी सांसगतले की, 

तमुच्या गणेश पांडेने काही केल.े तंदरुीकांड झाल.े तो यवुक कााँग्रसेचा अध्यक्ष होता, तो 

गेल्या मसहन्यामध्ये सटूुन आला. गेल्या मसहन्यामध्ये त्याच े तेथे कााँग्रेसतफे जंगी थवागत 

करण्यात आल.े यवुक कााँग्रेसच्या एका मसहलेला तेथे जाळून मारण्यात आल े होते. तो 

तमुच्या पक्षाचा होता. मग तो सगळा पक्ष वाईट आह ेअसे म्हणता येईल का ? येथे उल्लेख 

केला गेला. महाराष्ट्रामध्ये असे प्रसंग झाल ेनाहीत का ?  मी आपले सांगत नाही. येथे 

घटना मांडली गेली. गेल्या २० मसहन्यांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ही पसहलीच घटना, कोणावरही 

अन्याय, अत्याचार झाला नाही, दसलत मसहलांना सववस्त्र केल ेनाही, खैरलांजी झाल ेनाही, 

भोतमांगेवर अत्याचार झाल े नाही, कोठेवाडी झाली नाही. सातपतेु होता, त्याच्या 

बायकोच्या समोर त्याच्यावर अत्याचार केले, ह े सवव अन्याय, अत्याचार मी येथे मांडू 

शकतो, जे तमुच्या १५ वषांच्या राजवटीत झालेले आहते. याचा अथव तमुचे ते होते का, 

तमु्ही त्यांना पासठंबा सदला होता का ? असे आम्ही म्हण ू शकत नाही. पण काल जया 

पध्दतीन े भाषणे झाली की जसे काही तेथे भाजपनेच केले, भाजपच्याच लोकांनी केले, 

अशाप्रकारे मांडून येथे वातावरण गढूळ करण्यात आल,े त्या गोष्टीन ेमी व्यसथत झालो आह.े 

सभापती महोदय, मघाशी आपण भेटला असताना, मी आपले असभनंदन केले की, तमुच े

भाषण चांगले झाल.े होय. खरोखरच या घटनेची एवढी गांसभयवता आह ेकी, आम्ही घायाळ 

झालो. मात्र इकडून भाषणे झाल,े त्या भाषणांनी आम्ही रक्तबंबाळ झालो. माझी 

आपल्याला सवनंती आह.े आम्ही काय करायचे ते पाहू सकंवा अन्य आयधुाचा वापर करू, 

त्यांच्यावर काय कारवाई करायची ते माननीय सभापती ठरवतील. आमची मेजॉररटी आह,े 

आम्ही सांग ूते माननीय सभापतींनी ऐकल ेपासहजे .... मेजॉररटी राहत नाही. त्यांना माहीत 

नाही, ते पसहल्यांदाच बसल े आहते, राष्ट्रवादी कााँग्रेसची सदथय संख्या २६ आह े

आण् सााा त्यांची सदथय संख्या १९ आह,े त्यांची मेजॉररटी असती तर त्यांचे माननीय 

सभापती गेल ेनसते. मेजॉररटीचा गवव, आम्ही सांग ूतेच माननीय सभापतींनी ऐकले पासहजे 

अशा प्रकारे काल जी मांडली झाली त्याचा मी सनषेध करतो. तमुचे बरोबर आह ेकी, आता 

सायकलीवरून मलुी कशा जातील, मग सायकल दणेेच बंद करायचे का ? यवमाळच्या 

शाळेत घटना घडली, केजीला, पसहलीला असलेल्या मलुींवर लैंसगक अत्याचार झाले, ती 

लैंसगक अत्याचार करणाऱ्यांची शाळा कोणाची आह,े त्याच ेकोण आह,े मी येथे नाव घेऊ 

शकतो. मात्र म्हणनू त्या शाळा बंद होणार आहते का ? 

        श्री. हमंेत टकले : सभापती महोदय, माझे भाषण लक् ापवूवक ऐकले असेल, मला 

मान्य आह.े माझ्या भाषणामध्ये सायकलींचा उल्लेख होता, तो उपरोधाने होता, एवढे 
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आपण समजनू घेतले तर त्याचा आपल्याला अथव समजेल. 

       सभापती : सन्माननीय सदथयांनी त्यांचे भाषण पणूव होऊ द्यावे, त्यांचा मदु्दा पणूव 

झाला आसण तरीही अथवबोध झाला नाहीतर गोष्ट वेगळी आह.े  
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    श्री. सवजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                                   

      सभापती महोदय, आपण मांडलेल्या मदु्याला माझा पासठंबा आह.े मी आपले भाषण चकुीच ेआह े

अस े म्हणत् ाा नाही. फक्त मला एवढेच सांगायचे आह े की, आजही सकाळ व एबीपी माझाला 

दाखसवण्यात येत होते की, महाराष्ट्रात लांच्छनाथपद घटना घडली की, सशक्षकाने लैंसगक अत्याचार 

केल.े आता ती शाळा कोणाची होती ? तेथे पालकांचा प्रक्षोप झाला, पालकांच्या तक्रारी दखेील शाळा 

संचालकांनी ऐकून घतेल्या नाहीत, धडुकावनू लावले. पालक रथत्यावर आले, सशक्षकांचीही तीच 

मानससकता आह.े आपण पाहतो की, त्यांचेच नातेवाईक असतात. मी तत्कालीन गहृमतं्री 

आर.आर.पाटील साहबेांचे भाषण आणले आह.े लैसगकं अत्याचार सकंवा बाकीचे ज े गनु्ह े करणारे 

आहते, ते कुटंुबातील आहते, शजेारी आहते. त्यावेळी उिेगाने तत्कालीन गहृमतं्री आर.आर.पाटील 

साहबे म्हणाल े होते की, ह े सववच अन्याय, अत्याचार बंद करायचे झाल े तर मला कदासचत प्रत्येक 

घरात एक पोलीस द्यावा लागले. परुोगामी महाराष्ट्रात, छत्रपती सशवाजी महाराज, शाहू, फुले, डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या महाराष्ट्रात अशाप्रकारची सवकृत मनोवतृ्ती आली आह,े या सवकृत 

मनोवतृ्तीचा तमु्ही आसण आम्ही सनषधे करून, ही कशी नष्ट करता येईल, या सवकृती मनोवतृ्तीसवरूध्द 

आपल्याला सामसुहक लढा कसा उभारता येईल ह ेआपण पासहले पासहज.े आम्ही सत्तते आहोत, तमु्ही 

सवरोधी पक्षात आहात, आपण याचा सवचार केला पासहज.े मात्र याला कसे वळण सदले जात ेते पहा. 

काल कन्हयै्याकुमार व येचरुी आले, ते या गावात गेल ेनाहीत. ते या गावात का गले ेनाहीत ? तमु्ही येथ े

येता, यायलाच पासहज.े आबेंडकर भवन पाडले, त्याचा सनषधे आह.े आपण त्या घटनेच्या संदभावतील 

मोच्यावत येता, मात्र तमु्हाला या गावात जायला वळे समळाला नाही. तमु्ही जाणार नाही. कारण तमु्हाला 

या घटनेचे राजकारण करायचे आह,े मताचे राजकारण करायचे आह.े समाजाचे ध्रवुीकरण करायच े

आह.े तमु्ही म्हटले तेच आह.े कोणत्या जातीचा आह े? काल मला एका पत्रकाराचा व्हॉट्स ॲपवर 

फोन आला की, ह े आपल े लोक नाहीत. एकी नाही, म्हणज े आपल े नाहीत, ह े दसुरेच आहते. 

आपले-तपुले, माझ्या जातीचा, माझ्या समाजाचा असेल आसण जर अघोरी कृत्य करणार असेल तर 

त्याला पण फाशी सदली पासहज,े त्याचीही गय करता कामा नय.े आपल्याला असे करून चालणार आह े

का ? हा कोणत्या समाजाचा, जातीचा आह,े कोणावर अत्याचार झाला, अत्याचार करणारे कोण होते, 

ह ेसनकष ठरवनू जर तमु्ही सामासजक तेढ सनमावण करणार असाल तर ते योग्य नाही. सन्माननीय सदथय 

श्री. भाई जगताप म्हणाले की, बरे झाल,े जातीचा उद्रके झाला नाही. जातीचा उद्रके होताच कामा नय.े 

हा परुााेगामी महाराष्ट्र आह,े जातीचा उद्रके होता कामा नय.े गनु्हगेार तो गनु्हगेार आह.े गनु्हगेाराला 

जात नाही. 

      श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, जातीचा उद्रके झालेला की तमु्ही केलेला. थवत: अस े

सांगायच,े भीम घोषणा करायची की, या सवषयाला धरून बोलले पासहजे, दसुऱ्यांनी केलेल्या 

भाषणांवर आक्षेप घ्यायचा आसण थवत: मात्र सवव गोष्टींचा आढावा घते, दशेाचा आढावा घते भाषण 

करायचे. ध्रवुीकरण अस े मोठ-मोठे शब्द वापरले म्हणज ेआपल े भाषण फार  प्रभावी झाल े अशा 

भ्रमात जर कोणी असेल तर त्यांनी राहू नय.े आपण या सवषयाचे गांभीयव लक्षात ठेवनू बोलले पासहज.े 

आपण त्यांचे भाषण काढावे, ते या सवषयाला धरून सकती बोलले आहते ? दसुरे कोणी जर अस े

बोलले असेल तर ते चकुीचे आह,े चांगले आह ेह ेठरसवण्याची माझी योग्यता नाही. सभापती महोदय, 

आपण ताकीद सदली, सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी सांसगतले की, तमु्ही या सवषयाला धरून बोलाव.े 

राजयात अशाप्रकारे सकत्येक घटना घडलेल्या आहते, जयांमध्ये जातीय उद्रके झाला आह.े परंत ुआपण 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F-22 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 10:50 

  

 

सवांनी या बाबतीत सक्षम राहून त्या समाजाला समजावले आह,े सगळया समाजांना मग 

अल्पसंख्याक असेल, मागासवगीय असेल, सवणव असेल, राजयात अनेक दगंली छोट्या कारणामळेु 

झाल्या आहते. सवांनी त्या संदभावत पढुाकार घऊेन त्या शमसवल्या आहते. त्यामळेु आज जर त्या 

समाजने, कुटंुबान ेपढुाकार घऊेन जर या सवव गोष्टी थांबसवल्या असतील तर त्यांच्या बाबतीत २ वाक्ये 

बोललेली तमु्हाला पचत नाहीत याचे मला मोठे आियव वाटत आह.े राजयामध्ये अजनुही उद्रके आह.े 

      श्री. भाई सगरकर : सन्माननीय सदथयांना काय बोलायचे आह े? तमु्ही सांगा. तमु्हाला मी आव्हान 

दतेो. ....(अडथळा).... तमु्ही सांगा की, तमु्ही केले, तमु्ही उद्रके केला,  तमु्ही एखादी घटना सांगा की, 

ती आम्ही केली. तमु्ही अशी उद्रकेाची घटना सांगा. 

 (सन्माननीय सदथय श्री. प्रवीण दरेकर उभ ेराहून बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.) 

        सभापती : सन्माननीय सदथय श्री. भाई जगताप, आपण कृपया खाली बसाव.े सन्माननीय 

सदथय श्री. भाई सगरकर यांचे भाषण पणूव होऊ द्याव.े सन्माननीय सदथय श्री. प्रवीण दरेकर यांना मी सांग ू

इसच्छत ेकी, हरकतीतनू हरकत आसण नंतर सभागहृ ५-१० समसनटे थथसगत करण्याची वेळ येईल आसण 

सभागहृाचा वळे जाईल. ठीक आह.े आपण बोलाव.े 

      श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी आव्हान केले की, दोन्ही 

बाजूचं्या सन्माननीय सदथयांनी सवषयाचे गांभीयव राखाव.े सन्माननीय  सदथय श्री. भाई सगरकर यांचे 

भाषण सरुू आह.े सन्माननीय सदथय श्री. भाई जगताप बसून कॉमेंट्स करीत आहते, ज ेसभागहृाच्या 

सनयमांना धरून नाही. त्यांनी त्यांचे भाषण काय कराव ेह ेसागं ूनय.े सन्माननीय सदथय श्री. नारायण राणे 

साहबेांनी काय बोलाव ेह ेआम्ही सांग ूशकत नाही. तो असधकार आह.े सन्माननीय सदथय श्री. भाई 

सगरकर यांनी काय बोलाव ेहा त्यांना असधकार नाही. आपण सनदशे द्यावते की, सन्माननीय सदथयांच े

भाषण सरुू असताना मध्य ेकोणी कॉमेंट्स करू नयेत. आपण अस ेकेले तरच सभागहृाचे कामकाज 

नीट चाल ूहोईल. 

      सभापती : सन्माननीय सदथय श्री. भाई सगरकर यांनी भाषण सरुू कराव.े 

                      या नंतर  श्री. रोझेकर 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-23 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

    श्री. सवजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                            

मी दडांचे नाव घेतले नाही.  ती शाळा कोणाची होती ? ती शाळा दडांची होती तर ते 

कोणत्या पक्षाच ेआहते, कोणाचे नेते आहते, त्यांनी काय केले ?  त्यांना अटक झाली. 

(अडथळा....)  ह ेआता मला ददुवैाने सांगावे लागत आह.े  कारण, आपण राजकारण 

करीत आहात.   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी लातरू येथील घटनेचा उल्लेख 

त्यांच्या भाषणात केला आह.े  कााँग्रेसची यतुी होती.  त्यांना कोणी मारले ? मला पक्षीय 

भाष्ट्य यासाठी करावे लागल ेकी, या सठकाणी गणेश पांडेचा उल्लेख झाला, मग दडांचे नाव 

आल े तर वाईट का वाटले ? तो तमुचाच होता ना ?  तंदरुी कांड सदल्लीमध्ये झाल,े 

कााँग्रसेचाच होता ना तो ? लातरूची घटना घडली, एका यवुतीला जाळुन मारले, ती यवुक 

कााँग्रेसचीच होती ना ?  

      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-24 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                            

      श्री.धनंजयजी मुंडे आपण बोला, पण प्रश्न असा आह े की, आपण सन्माननीय 

सदथयांच ेभाषण त्यांना पणूवच करु दते नाही, ह ेयोग्य नाही.  (अडथळा....) तमु्ही सेंसॉर 

आहात का ? धनंजयजी मुंडे तमुचा मदु्दा असेल तर तो तमु्ही मांडा, आपला तो असधकार 

आह.े  पण आता दसुऱ्या वक्त्याच्या भाषणात वथतसुथथती सोडून कोठे आरोप झाले 

आहते, असे तमुचे म्हणणे असेल तर हरकत घेऊ शकता.  अन्यथा, तमु्ही थवत:च्याच 

भाषणाचा वेळ वाया घालवत आहात  ह ेआपण का लक्षात घेत नाही ?  बोला धनंजयजी 

मुंडे.. 

       



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-25 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

      सभापती महोदया, आपल्याला सवनंती आह ेकी, श्री.धनंजय मुंडे ह ेकेवळ एक व्यक्ती 

नाहीत.  मी आपल्याला अत्यंत सवनम्रपणे, आपला आदर राखनू सांग ू इसच्छतो की, 

सन्माननीय श्री.धनंजय मुंडे ह ेकेवळ व्यक्ती नाहीत, या साववभौम सभागहृातील या बाजचूे ते 

आमचे नेते आहते.  त्यांना घटनेने पणूव आदर सदलेला आह.े  (अडथळा......) धनंजय मुंडे, 

धनंजय मुंडे, धनंजय मुंडे, असे त्या तीन वेळा म्हणाल्या.  मी आपल्यावर हते्वारोप करीत 

नाही. आपण रेकॉडव तपासनू बघावा, मी माझे शब्द माग ेघेईन.   

      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-26 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                            

      मी सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांना बोलण्याची परवानगी सदलेली आह.े  परंतु, 

आपल्याला ही चचाव दसुऱ्या सदशेला न्यायची आह ेका ? सवव सन्माननीय सदथयांना आपले 

म्हणणे मांडावयाचे आह,े ह े आपण समजनू घ्या ना.  अशा प्रकारे व्यत्यय आला तर 

सभागहृाचा वेळ जातो.  सवरोधी पक्ष नेते...... 

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-27 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. असनल तटकरे            :                                                आपण तस ेबोलला 

नाही.  आपण रेकॉडव काढून बघा, मी माझे शब्द मागे घेण्यास तयार आह.े    

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-28 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                मी जाहीर 

करते की,........  

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-29 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

      माझी आपल्या माध्यमातनू सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर यांनाही सवनंती आह े

की, या घटनेच े गांभीयव लक्षात घ्यावे. ठीक आह.े  जयावेळी पक्षीय बोलावयाचे असेल 

त्यावेळी आपण जरुर बोल.ू  अद्याप असधवेशन संपण्यासाठी १४ सदवस 

आहते.  वेगवेगळया आयधुाचा वापर करीत आपल्याला आरोप-प्रत्यारोप करण्याची संधी 

सनसितपणे उपलब्ध होईल.  पण या घटनेच े गांभीयव लक्षात घेता त्या चाकोरीत चचाव 

व्हावी, एवढीच आपल्याला सवनंती आह.े  शेवटी आपण बोलाल, आपल्याला तो 

असधकार आह,े असभव्यक्ती थवातंत्रय आह,े त्यामळेु त्याबाबत दमुत असण्याचे काही कारण 

नाही.   

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-30 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. सगरीश बापट            :                                            

      सभापती महोदया, आपण सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांना मघाशीही बोल ूसदल ेआसण 

त्यांचा तो असधकार आह,े त्यांनी बोलावे.  माझी सभागहृाला एकच सवनंती आह े की, 

आता आपण या चचेसाठी जी वेळ ठरसवली होती, त्यामधील केवळ ४० समसनटे रासहली 

आहते.  अद्याप सात ते आठ सन्माननीय सदथयांना बोलावयाचे आह.े  मी सन्माननीय 

सदथय श्री.भाई सगरकर यांनाही सवनंती करीन की, काल कोणता सवषय कोणी, कोठे, कसा 

नेला, ह ेसवव सभागहृानेही पासहल ेआह ेआसण महाराष्ट्रानेही पासहले आह.े  आता आपण 

त्यावर चचाव करायची नाही.  महाराष्ट्रातील लोक करतील.  आज आपले जे मदु्द ेआहते ते 

जर कमी वेळात मांडले तर मला असे वाटते की, ठरलेल ेकामकाज वेळेत होईल.  म्हणनू 

सवव सन्माननीय सदथयांना सवनंती आह े की, त्याचा रेफरन्स न घेता आपले मदु्द े

मांडावेत.  या चचेला सन्माननीय मखु्यमंत्री दपुारी ०१.०० वाजता उत्तर दणेार आहते.  ह े

काल संध्याकाळी ठरले आह.े  (अडथळा....) ते आजच प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर उत्तर 

दणेार आहते.   

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-31 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

       सकाळी १०.०० ते ११.४५ वाजेपयंत अल्पकालीन चचाव पढेु सरुु व मंत्रयांच ेउत्तर 

असे आजच्या कामकाज पसत्रकेत दशवसवण्यात आल ेआह.े 

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-32 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. सगरीश बापट            :                                            

      सकाळी ११.४५ ते १२.०० वाजेपयंत सभागहृाची बैठक थथसगत होईल, त्यानंतर 

प्रश्नोत्तरे होतील आसण दपुारी १.०० वाजेनंतर मखु्यमंत्री महोदय या चचेला उत्तर 

दतेील.  या सभागहृात ह े ठरले.  काल सभापती महोदयांच्या दालनातही बैठक झाली, 

त्यामध्येही ठरले.  आज सकाळी आल्यानंतरही मी संपकव  साधला.  सन्माननीय सदथय 

श्री.जयंत प्र.पाटील ह े देखील उपसथथत होते.  मला असे वाटते की, वेळ कमी 

आह.े  अनेक सन्माननीय सदथयांना बोलावयाचे आह.े  सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते 

आपला हक्क आह,े सभागहृाच ेवातावरण चांगले राहण्याकररता आपण मदत करा.  पण 

अन्य सन्माननीय सदथयांनी मळू मदु्दा धरुन आपली भाषणे करावीत, अशी माझी सवनंती 

आह.े 

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-33 

SRR/AKN/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:00 

  

 

  

    श्री. सवजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                            

      सभापती महोदया, सन्माननीय सदथय श्री.सनुील तटकरे यांना मी धन्यवाद 

दतेो.  परंत,ु काल तमु्ही नव्हता.  कालही या सभागहृाच्या प्रथा, परंपरा सांगण्यात 

आल्या.  परंतु, आपण असे म्हणाला की, राजकीय भाष्ट्य करण्यासाठी इतर आयधुे 

आहते.  आजपयंत गेल्या २० मसहन्यामध्ये तुम्हीही या सठकाणी भाषणे केली 

आहते.  त्यामध्ये कालचे जे राजकीय भाषण झाल,े त्याला मखु्यमंत्री महोदय उत्तर 

दतेीलच.  परंतु, जया पध्दतीन ेकाल भाषण केल ेगेल,े त्यामळेु व्यसथत झालो, असे फक्त 

सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे ह ेम्हणाल.े  मखु्यमंत्री महोदयांना त ुत ु मै मै, 

केल े गेले.  आम्ही सकती द:ुखी आहोत.  तमु्ही नाही पण जयांनी ‘तलुा काय माहीत’, 

अशा प्रकारे जे भाषण केले, खरे तर मुंडेजी वयान ेलहान आहते, त्यांनी अनाह तपणे म्हटले, 

त्यामळेु तमु्ही जर काल व्यसथत झाला असता तर मला आनंद झाला असता.   

      सभापती महोदया, मी अगोदरही सांसगतले की, तमु्ही आसण मी सामासजक क्षेत्रात 

काम करणारे कायवकते आहोत.  जेथे जेथे अन्याय, अत्याचार होतो त्या सठकाणी आपण 

व्यसथत होतो, त्यासवरुध्द नेहमीच सभागहृात आवाज उठवीत असतो. सन्माननीय सवरोधी 

पक्षनेत्यांनी जी वथतसुथथती मांडली, त्यामळेु मी सधु्दा या सठकाणी व्यसथत झालो 

आह.े  परंतु, या सवषयाच ेजे राजकारण केल ेजाते त्यामळेु मी सांसगतले की, कन्हयैा आसण 

तमुच े येचरुी ह े त्या घटनेच्या सठकाणी गेल ेअसते तर त्यांना सामासजक बांसधलकी आह,े 

असे वाटले असते.  परंतु, आपण प्रत्येक सवषयाचे राजकारण करीत आहात आसण या 

सवषयाच ेगांभीयव असताना त्या सवषयाला महत्व दते नाही त्यामळेु मला हा सवषय मांडावा 

लागला आह.े अन्यथा, कन्हयैा आसण येचरुी यांचा काही संबंध नव्हता.   

      सभापती महोदया, काल सवठोबालाही सोडल े नाही.  जया सवठोबावर लक्षावधी 

वारकरी श्रध्दा ठेवतात.  त्याबाबत अन्य आयधुांच्या माध्यमातनू आम्ही जरुर चचाव करु.   

      सभापती महोदया, सवरोधी पक्षाला सन्माननीय मखु्यमंत्रयांनी संधीच ठेवलेली 

नाही.  कारण, ते एवढे संवेदनाशील आहते की, आपण मागणी करण्यापवूीच या घटनेची 

सीआयडीमाफव त चौकशी, कुटंुबीयांना मदत, आरोपींना पकडण्याबाबत दाखसवलेली 

तत्परता, फाथट रॅक कोटवमाफव त खटला चालसवण्याबाबतची भसूमका, या सवव गोष्टी त्यांनी 

अगोदरच जाहीर केल्या आहते.   

      सभापती महोदया, काल आपण जे भाषण केल े आह,े त्याबाबत मी सहमत 

आह.े  अनेक गनु्यांच्या केसेस फाथट रॅक कोटावत गेल्या आहते.  परंतु, त्या केसेसचे पढेु 

काय झाले, या केसेसचा पढेु सनणवय काय झाला, त्या गनु्हगेारांना सशक्षा समळाली का, असे 

कुठे सदसत नाही.  म्हणनू एवढा जो भयंकर गनु्हा घडला आह,े त्याबाबत फाथट रॅक 

कोटावव्दारे खटला चालवावा आसण तीन ते सहा मसहन्यांची मदुत दऊेन या गनु्यातील 

दोषींना फासावर लटकवा,  अशी याव्दारे मी मागणी करतो आसण माझे भाषण संपसवतो. 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                            

      यानंतर पक्षीय क्रमानसुार मी सन्माननीय सदथयांची नावे पकुारणार आह.े  परंतु, 

त्यामध्ये मसहला सदथयांना प्राधान्य द्यावे, असे मला वाटते.  इतरांचीही नावे येणार 

आहते.  आता सन्माननीय सदथया ॲङ.ह थनबान ूखसलफे यांनी आपले भाषण सरुु करावे. 
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    श्रीमती ह थनबान ूखसलफे            :                                                सभापती 

महोदया, महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम ९७ अन्वय ेअल्पकालीन चचेमध्ये भाग घेण्यासाठी 

मी उभी आह.े 

       सभापती महोदया, प्रत्येक असधवेशनात मसहलांवरील अत्याचाराबाबत चचाव होत 

असते व त्यामध्ये सरकारकडून सवसवध आश्वासने सदली जातात.  परंतु, त्याची नेमकी 

अंमलबजावणी काय झाली आह,े याची मासहती आम्हाला समळत नाही. 

      सभापती महोदया,  या गोष्टीचा खेद आसण संताप वाटतो की, सदवसेंसदवस मसहलांवर 

होणाऱ्या अत्याचारासंबंधी समाज आसण शासनाची संवेदनशीलता संपत चालली 

आह.े  कोपडी येथील घटनेवर कालपासनू सभागहृात चचाव सरुु आह,े संपणूव सभागहृ या 

घटनेने व्यसथत झालेले आह.े  या घटनेच ेमी पनु्हा वणवन करणार नाही.  कारण, तो प्रसंग 

अंगावर शहारा आणणारा आसण अमानषु आह.े 

              या नंतर  श्री. बोरले 
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    श्रीमती ह थनबान ूखसलफे            :                                            

त्यामळेु मी त्याचा उल्लेख करीत नाही. परंतु, एवढी भयंकर घटना घडून दखेील २ सदवस 

एफआयआर दाखल करुन घेण्यात आला नाही. संबंसधत पोसलसांवर कोणती कारवाई 

करण्यात आली, याबाबत आम्हाला आज पयंत काहीही सांगण्यात आलेले नाही. 

मखु्यमंत्री महोदयांनी याबाबत उत्तर द्यावे, अशी माझी मागणी आह.े  पोलीस कसमशनरांनी 

त्या सठकाणी जाऊन चौकशी करावी, असे काल सांगण्यात आल.े मग पोलीस कसमशनर २ 

सदवस काय करीत होते ? आपण या सठकाणी कायद े करतो. परंतु, जयांनी कायद्याची 

अंमलबजावणी करावयास पासहजे त्या पोसलसांवर शासनाचा कोणताही अंकुश रासहलेला 

नाही. अनेक गनु्ह े घडतात. परंतु, पोलीस एफआयआर दाखल करण्यासाठी जाणाऱ्या 

लोकांना सपटाळून लावतात. येथे गनु्हा दाखल होणार नाही असे सांगनू त्यांची अवहलेना 

केली जाते. जयेष्ठ सन्माननीय सदथया श्रीमती शोभाताई फडणवीस आता या सभागहृाच्या 

सदथया नाहीत. मी नागपरू असधवेशनाच्या वेळी त्यांना सवचारल ेहोते की, चंदपरू येथील 

एका मसहलेने ७ सदवस अत्याचार सहन करुन दखेील सतला पोलीस थटेशनमध्ये डांबनू 

ठेवण्यात आल ेहोते. ती मसहला पोलीस थटेशनमध्ये गेली होती. परंतु, त्या मसहलेला दखेील 

तेथे ४ सदवस फेऱ्या माराव्या लागल्या होत्या. शेवटी, ती मसहला असधवेशनाच्या वेळी 

आम्हाला येऊन भेटली. जर असे प्रकार घडत असतील तर कायद े कशासाठी आहते, 

योजना कशासाठी आहते ? नागपरू असधवेशनाच्या वेळी सवधानसभेत तारांसकत प्रश्नाला 

मखु्यमंत्री महोदयांनी थवत: उत्तर सदल ेहोते की, मुंबईमध्ये ९ मसहन्यात ६६० अपहरणाच्या 

केसेस, ३१६ बलात्काराच्या घटना घडलेल्या आहते. म्हणजे प्रत्येक सदवशी मुंबई शहरात 

३ अपहरण व २ बलात्काराच्या घटना घडतात आसण त्याचा रेश्यो यावेळी वाढलेला आह.े 

तरी दखेील मखु्यमंत्री महोदय याची कोणतीही दखल घेत नाहीत. मग मखु्यमंत्री महोदयांनी 

गहृमंत्री पद थवत:कडे का ठेवावे, ह ेमला कळत नाही. सनव्वळ भ्रष्टाचारी मंत्रयांना, आपल्या 

कायवकत्यांना सक्लन सचट दणे्यासाठी त्यांनी गहृमंत्री पद थवत:कडे ठेवलेाे आह ेकाय ? 

त्यांनी ताबडतोब गमंृत्री पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मी मागणी करते. 

      सभापती महोदया, मखु्यमंत्री नागपरू शहराला थमाटव ससटी करावयास सनघाल ेआहते. 

परंत,ु मागील दीड, दोन वषावपासनू नागपरू शहरात मोठ्या प्रमाणावर गनु्ह े घडत आहते. 

त्यामळेु थमाटव ससटी बनसवणाऱ्या मखु्यमंत्रयांनी सववप्रथम नागपरू शहराला सेफ ससटी बनवावे 

आसण त्यानंतरच नागपरू शहर थमाटव ससटी बनवावे. मखु्यमंत्री महोदयांच्या घरा शेजारी, 

कायावलया शेजारी त्यांचे कायवकते खनू, दरोडे, बलात्कार करतात आसण तरीही मखु्यमंत्री 

गहृमंत्री पद थवत:कडे कस ेठेवतात.... 

      श्री.सगरीशचंद्र व्यास : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ ऑडवर आह.े सन्माननीय 

सदथयांकडे एखादा जरी परुावा असला तरी त्यांनी तो सभागहृाला सादर करावा. मखु्यमंत्री 

महोदयांच्या घरा जवळ कोणत्याही कायवकत्यावने खनू केलेला नाही. मी नागपरू येथेच 

राहतो. कोठेही अशी घटना घडलेली नाही. त्यांनी येथे बसनू असे सांगण्याचे काही कारण 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H-38 

GRB/AKN/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 11:10 

  

 

नाही. त्यांच्याकडे परुावा असेल तर त्यांनी तो सभागहृाला सादर करावा. अन्यथा अशी 

बदनामी करु नये, अशी माझी आपल्या माध्यमातनू त्यांना सवनंती आह.े 

      तालिका सभापती (डॉ.नीिम गोऱ्हे) : मखु्यमंत्री महोदय या सवव गोष्टींची दखल 

घेतील. 

      ॲङह थनबान ूखसलफे : सभापती महोदया, चोरी, दरोडा, खनू, तरुुाुांगातनू पळून 

जाणे, खंडणी, अपहरण, अत्याचार अशी नागपरू शहरातील सकती प्रकरणे सांगावयाची ? 

आम्ही तुम्हाला एक जंत्री तयार करुन द्यावी काय ? ती जंत्री मला दणे्याचीही आवश्यकता 

नाही. तमु्ही पोलीस थटेशनमध्ये जावे. तमु्हाला तेथनू संपणूव मासहती समळेल आसण पोलीस 

थटेशनमध्ये जाऊन दखेील पोलीस आमदारांना मासहती दते नसतील तर संबंसधत पोलीस 

असधकाऱ्यांवर कारवाई करावी.  

      सभापती महोदय, काल एका सन्माननीय सदथयांनी पणुे, सपंपरी-सचंचवड शहराचा 

उल्लेख केला. तेथे चांगल्या योजना राबसवल्या जातात, असे त्यांनी सांसगतले. ठीक आह.े 

परंत,ु पणुे आसण सपंपरी-सचंचवड शहरामध्ये फेब्रवुारी मसहन्यात २४ बलात्काराच्या तक्रारी 

दाखल झालेल्या आहते. आपण त्याबाबत काय करणार आहात ? याचे उत्तर कोण दणेार 

आह े? बलात्काराच्या केसेसमध्ये जया आरोपींना अटक केली जाते, गनु्ह ेशासबत होतात 

त्याच ेप्रमाण फक्त २७ टक्के आह.े मग बलात्काराच्या केसेस दाखल करण्यासाठी मसहला 

पढेु कशा काय येतील ? फक्त २७ टक्के मसहलांना न्याय समळतो आसण इतर मसहलांची 

अवहलेना होते. आपल्या शासनाकडून जर अशा प्रकारे कारभार चालत असेल तर ते 

मसहलांच्या सरुसक्षततेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्यामळेु आम्हाला सचंता वाटते.  

      सभापती महोदया, मी ठाणे शहरातील एका घटनेचा उल्लेख करणार आह.े मी इतर 

घटनांसवषयी बोलत नाही. परंत,ु , मागील एका वषावत सनव्वळ कंुटणखान्यातून १४५ मलुी 

आसण १४ अल्पवयीन मुलींची सटुका करण्यात आली आसण ५ ॲससड हल्ल्यातील फक्त 

एकाच व्यक्तीला अटक करण्यात आलेली आह,े अशी मसहती समोर आलेली आह.े हा 

काय प्रकार आह े ? पोसलसांचा तपास व्यवसथथत का होत नाही ? माझा रोष पोसलस 

सवभागावर आह.े कारण, आपण जे कायद े करतो, जया योजना तयार करतो त्याची 

अंमलबजावणी त्यांच्याकडून जया प्रमाणे व्हावयास पासहजे ती होत नाही.  

      सभापती महोदया, मी मागील एका वषावत राजयातील काही सजल्हापररषदांना, 

महानगरपासलकांना भेट सदलेली आह.े त्यांना सवशाखा कसमटी काय आह े याची मासहती 

नाही असे आम्हाला आढळून आल ेआह.े आपल्याला आजच एक बातमी समळालेली 

आह.े शासनान े शासकीय कायावलयात मसहलांवर जे लैंसगक अत्याचार होतात त्यासाठी 

सवशाखा कसमटी थथापन करण्याचे आदशे सदलेले आहते. परंतु, सजल्हा पातळीवर त्याचा 

वापर झालेला नाही. म्हणनू सजल्हा व तालकुा थतरावर सवशाखा ससमत्या तातडीने थथापन 

कराव्यात, असे मला वाटते. मसहलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी जे कायद े

केलेले आहते ते फक्त पथुतकातच रासहलेल े आहते. त्याची मासहती मसहलांपयंत 
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पोहोचलेली नाही. त्यामळेु माझी अशी सवनंती आह ेकी, मसहलांसवषयीचे जे कायद ेआहते, 

मसहलांच ेजे हक्क आहते त्याची मासहती शालेय अभ्यासक्रमात दणे्यात यावी. आपल्याला 

बाजलूा बसणाऱ्या सवद्याथीनीसाठी हा कायदा आह,े ही मासहती आह,े सतच्यासाठी ह ेधोरण 

आह ेआसण ते आपल्या आईसाठी, बसहणीसाठी आह े ह े जयावेळी त्या मलुाला कळेल 

त्यावेळी त्याचा चांगला पररणाम होईल. म्हणनू ह े सवव कायद े शालेय अभ्यासक्रमात 

तातडीन ेअंतभूवत करण्यात यावेत, अशी माझी सवनंती आह.े  

      सभापती महोदया, राजयात मसहलांचा गभव दखेील सरुसक्षत नाही. आईच्या गभावपासनू 

२.५ वषावची सचमकुली खेळणारी मलुगी असो सकंवा ७-८ वषावची मलुगी असो. सध्या 

सतला सशक्षकांपासनू दखेील भय सनमावण झालेले आह.े शाळेत सशक्षण घेणारी मलुगी असो, 

कॉलेजमध्ये जाणारी मलुगी असो, नोकरी करणारी स्त्री असो सकंवा ५०-६० वषाववरील 

जयेष्ठ नागररक मसहला असो. आज या राजयात एकही मसहला सरुसक्षत रासहलेली नाही. 

मसहलांना सरुसक्षत ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या योजना शासनाकडून आखल्या जात 

नाहीत. सनभवया योजना, सकुन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ या सवव योजनांचा 

काहीही उपयोग होत नाही. या योजना फक्त प्रससद्धीसाठी, जासहरातींसाठी  आहते. या 

योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. मी सभागहृाला मदु्दाम सांग ू इसच्छते की, सशवाजी 

सवद्यापीठामध्ये या वषावपासनू सनभवय कन्या असभयान सरुु करण्यात आल े आह.े 

सवद्यापीठातफे दीड लाख मलुींना कराडे, जयडुो, सवसवध कायद,े धोरण याबाबत प्रसशक्षण 

सदल ेजाते. त्यांना अशा कायद्याची मासहती दऊेन इतर सठकाणी मागवदशवन करण्याची संधी 

उपलब्ध करुन सदली जाते. अशा प्रकारच्या काही योजना सकंवा एखाद ेअसभयान शासनान े

सरुु करावे. अन्याय अशाच प्रकारे शासनाचा कारभार सरुु रासहला तर मसहलांवरील गनु्यांचे 

प्रमाण वाढेल आसण शासनाचे अपयश सदवसेंसदवस मसहलांसाठी घातक ठरेल, एवढे सांगनू 

मी माझे भाषण संपसवते. 

 ----------- 
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण            :                                                सभापती महोदया, 

माननीय सवरोधी पक्षनेते व इतर सन्माननीय सदथयांनी म.सव.प. सनयम ९७ अन्वय े जी 

अल्पकालीन चचाव उपसथथत केलेली आह ेत्यावर माझे सवचार मांडण्यासाठी मी उभी आह.े  

      सभापती महोदया, सभागहृात काल पासनू अत्यंत गंभीर सवषयावर चचाव सरुु आह.े 

सभागहृात मसहलांच्या अत्याचारावरील सवषयावर चचाव सरुु असताना सभागहृात ३-४ 

मसहला असताना त्यांना बोलण्याची संधी समळत नाही, याचा मला खेद वाटतो. मसहला 

सदथयांना ५ समसनटे बोलण्याची संधी सदली जाते. मी फक्त १०-१५ समसनटे बोलणार आह.े 

कारण, मला कायमच वेळेचे भान असते. सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर यांनी २०-२५ 

समसनटे भाषण केले. मला बोलण्यासाठी थोडा वेळ समळावा, अशी माझी अपेक्षा आह.े मी 

राजकारणावर एकही शब्द बोलणार नाही. 

             या नंतर  श्री. खच े
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण            :                                                   

  (सभापती स्थानी तालिका सभापती ॲड लनरंजन डावखरे)       

         ही घटना घडली त्यावर आपण सनयम ९७ अन्वय ेचचाव करीत आहोत, त्यासंदभावत मला 

काही सचूना करावयाच्या आहते, यापढु ेअत्याचार होऊ नय ेम्हणनू पढुील काळात काही उपाययोजना 

कशा करता येतील यासंदभावत मी सांगणार आह,े त्यामळेु मला सभागहृातील सन्माननीय सदथयांनी 

सडथटबव करु नय ेअशी मी सवनंती करते. 

        सभापती महोदया, आपणाला मासहती आह ेकी, अहमदनगर सजल्यातील कोपडी येथे अत्यंद 

ददुवैी, अमानवी, कृ्रर पाशवी व पशलुाही लाजवेल अशी घटना घडली आह,े या घटनेला सकतीही 

सवशेषण ेलावली तरी ती कमी पडतील. या घटनेमळेु डोक्यातील संताप व मनातील चीड कमी होतच 

नाही. मी बसहणाबाई यांनी सलसहलेल्या दोन ओळी सांगते, ‘अरे माणसा माणसा कधी होशील माणसू’ 

म्हणजचे त्याच वळेी बसहणाबाई यांनी सांसगतले होते की, माणसा पशसुारखा वाग ूनको, माणसासारखा 

वाग. पण अजनूही आपण पशपुेक्षाही हीन वागतो आह,े समाजात कृ्रर कृत्य करीत आहोत, त्यामळेु या 

माणसाला खरोखर माणसू कसे म्हणायचे असा प्रश्न आजही आम्हा मसहलांना पडला आह.े त्या 

आईचा आक्रोश टीव्हीवर बसघतला आह,े तेव्हा माझ्या डोळयात पाणी तरळून गलेे, त्यावळेी आमच्या 

तळ पायातील आग मथतकात गलेी आह.े अशा प्रकारे एका सनष्ट्पाप मलुीला  एकटे गाठून सतच्यावर 

अत्याचार केला, ती मलुगी कबड्डी पटू्ट होती, त्या मलुीने सकती व कसा सवरोध केला असेल याची 

कल्पना करवत नाही, एका वळेी तीन ते चार परुुष दारु सपऊन एकट्या मलुीवर हल्ला करतात, 

आमच्या समोर या, आम्ही मसहला त्यांना हटंरने फोडून काढू, परंत ुते घाबरट आहते, सभत्र ेआहते, दारु 

प्यायले आहते, व्यसनाधीन आहते, अस ेकृत्य ते सनचपण ेकरीत आहते, म्हणनू सहमंत असेल तर समोर 

या, अस ेमला म्हणावसेे वाटते. एकटे दकुटे सावज गाठाव ेतस ेतमु्ही आम्हाला गाठू नका. अस ेकृ्रर 

कृत्य यापवूी खरैलांजी, जवखेडा, खडाव येथे घडले आह.े सदल्ली येथील सनभवया प्रकरणा नंतर जो उद्रके 

झाला त्यावेळी संपणूव दशेातील तरूण व तरुणी रथत्यावर उतरल ेहोते. त्यांनी आता ह ेबस करा, आता 

आम्ही ह ेसहन करणार नाही, अस ेसांसगतले होते, त्यानंतर वमाव कसमशन सनयकु्त करण्यात आल ेहोते, 

त्या कसमशनकडे ८० हजार तक्रारी व सचूना आल्या होत्या. त्या ८० हजार सचूनांनंतर नवीन कायदा 

करण्याची गरज होती, अनेक वळेा सांसगतले जात ेकी, कायद ेकडक करा. कायद ेकडक आहते परंत ु

कायद्यांची अमंलबजावणी करणारे पोलीस दल सक्षम असायला पासहज.े ददुवैाने पोलीस दल सक्षम 

नाही. म्हणनू अत्याचार फार मोठ्या प्रमाणात होताना सदसत आहते, मला मखु्यमतं्री महोदयांना प्रश्न 

सवचारावयाचा आह ेकारण त्यांच्याकडे कायदा व सुव्यवथथा हा सवषय आह,े १३ तारखेला ही घटना 

घडली, त्यानंतर १४,१५ व १६ अशा चार सदवसात इतक्या गभंीर घटनेची चौकशी करण्यात आली 

नाही. ह े खरे असेल तर तातडीन े संबंसधत असधकाऱ्यांना सथपेंड केले पासहज.े ह े असधवशेन तीन 

आठवडे चालणार आह,े आता क्षणाचाही सवलंब न करता जया असधकाऱ्यांना या गनु्यांचे गांभीयव 

वाटत नसेल, त्यांना सथपेंड करा, बदली करुन काही उपयोग होणार नाही, अशी मागणी मी करीत 

आह.े १३ ते १६ या दरम्यान पोसलसांनी नीट चौकशी केली सकंवा नाही यासंदभावत आम्हाला समसनटा 

समसनटांचा सहशोब सदला पासहज.े पोसलसांनी या कालावधीत काय केले व काय केल ेनाही, कोठे ते 

कमी पडल ेआहते, पोलीस थटेशनने काय कारवाई केली यासंदभावतील समसनटा समसनटांचा सहशोब 

आम्हाला पासहज.े गावातील लोकांनी व मलुीच्या भावाने गनु्हगेारांना पकडून सदले आह,े पोसलसांनी 

काय केले, या वळेेत पोलीस काय करीत होते, पोलीस दल सथुत झाल ेअसेल तर मसहला कशा काय 

सरुसक्षत राहतील ? या सवव बाबींचा सहशोब या सभागहृाला पासहज.े सोशल समडीया, गावकरी व 
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संघटना रथत्यावर उतरल्या, ही घटना टीव्हीवर महाराष्ट्राने पासहल्यानंतर पोलीस दल, शासन प्रशासन 

व मतं्री जाग ेझाल ेव जो तो त्या सठकाणी जायला लागल.े मला ददुवैाने सांगावसेे वाटते की, ही घटना 

इतकी गंभीर असनूही पंढरपरू येथे पांडुरंगाच्या दशवनाला मखु्यमतं्री गेल ेहोते, परंत ुया सठकाणी ते जाऊ 

शकल े नाहीत, याबाबत आम्हा मसहलांना खपू द:ुख होत आह,े अशी दघुवटना घडल्यानंतर त्या 

घरातील लोकांना संपणूव महाराष्ट्र आमच्या पाठीशी उभा आह,े ही जाणीव होण्यासाठी मखु्यमतं्री 

महोदयांनी त्या सठकाणी जायला पासहज.े हा बेजबाबदारपणा, बेपरवाई, सथुत प्रशासन फक्त एवढेच 

नाही तर ही घटना सकती सहजतेने घतेली जाते, याचे मला खपु द:ुख होत आह.े  

      मखु्यमतं्री महोदयांनी सभागहृात अशा थाटात  सनवदेन केले की, मी सवरोधकांची तोंडे बंद केली. 

सनवदेनाचा कागद कोण्यातरी त्यांच्या पीएने सदला असेल तो त्यांनी वाचनू दाखसवला. आमची तोंडे 

कदासचत तमु्ही बंद करु शकाल पण महाराष्ट्रातील लोकांची तोंडे आता बंद करता यणेार नाहीत. 

जयाप्रमाण ेलोक सदल्ली येथे रथत्यावर उतरले होते, सदल्ली ते कन्याकुमारीपयंत लोकांच्या रोष होता, 

तसा रोष आता महाराष्ट्रात बघायला समळत आह.े तमु्ही कोणाची फसवणकू करीत आहात, थवत:ची 

की लोकांची पंरत ु नकुसान मात्र आमच्या मसहलांचे होत आह े ह ेकधी सवसरु नका, आमच्या मलुी 

आज सरुसक्षत नाहीत, सकती सदवस आम्ही आमच्या इजजतीच्या व इभ्रतीच्या सचंधळया उडतांना 

बघायचे.  प्रत्येक स्त्रीला सतचे शील सप्रय असते ,खपू महत्वाचे असत.े ते खपू अनमोल असते, 

त्याबाबत जो खेळ होतो तो खेळ ताबडतोब थांबवा. कायदा व सवु्यवथथा तमुच्याकडे आह,े गहृ खात े

तमु्ही थवत:जवळ ठेवण्याचा अट्टाहास का करीत आहात. ११ कोटी जनतेचा महाराष्ट्र आह,े यामध्ये 

खनू, अत्याचार, चोऱ्या, दरोडे, सायबर क्राईम अस ेगनु्ह ेहााेत आहते, आता गनु्यांचे प्रकार वाढले 

आहते, भरुट्या चोऱ्या चैन खचेण,े पासकट मारी अस ेसवव छोटे मोठे गनु्ह ेवाढत जाणार आहते, ह ेगनु्ह े

का वाढत आहते, याच्या मळुाशी आपण कधी जाणार आहोत काय ? याचे कारण महागाई व 

उपासमारी वाढली आह,े बेरोजगारी वाढली आह,े घरी टीव्हीवर अत्यंत असिल घोणरेडे ससनेमांची 

गाणी, ससररअल यातनू मलुांना काय सशकायला समळत आह,े शाळेतनू मलेु घरी गले ेकी, आईवडील 

घरात नसतात, पवूी एक काळ असा होता की, एकत्र कुटंुब व्यवथथा होती, आजी, आजोबा, मामा, 

मामी,  काका, काकी सववजण घरात होते, ते मलुांना सांभाळत होते, त्यांच्यावर चांगले संथकार करीत 

होते, त्यांच्या संगोपनाची काळजी कुटंुबातील प्रत्येक माणसू घते होता. आज काय अवथथा आह,े मलेु 

घरी गले्यावर टीव्हीवरील कोणतेही चॅनेल बघा, मोबाईल बघा, संगणकावर बघा, इटंरनेट बघा यावर 

इतकी असिलता वाढली आह,े त्यामळेु बाल वयात मलुांवर अत्यंत घाणरेडे संथकार होतात, त्यांना 

त्यांचा अथवही कळत नाही. अनेक बलात्काराच्या गनु्यांमध्ये आज मायनर मलेु आहते, यामध्ये १३ ते 

१५ वषावची मलेु लहान मलुींवर अत्याचार करीत आहते, यासाठी आपली सवव सोसायटी जबाबदार 

आहोत, जया ससनेमाचे आपण फार कौतकु करतो, जया कलाकारांना आपण मोठे अवॉडव दतेो, त्या 

ससनेमांची व त्या कलाकारांची समाजा प्रती काही जबाबदारी नाही काय ? सहदंी ससनेम ेसकती असिल 

व घाणरेडे आहते, आपण बातम्या पाहत असलो तरी एखाद्या चॅनेलवर लावणी नतृ्यांगणाचे कौतकु 

करतो. ते लोक काय अगंसवके्षप करुन नाचतात. महाराष्ट्र व संपणूव दशेाला आपण कोठे घऊेन जाणार 

आहोत, सहदंी ससनेमा व त्यांची गाणी असिल आहते, ॲटम सााँग यामळेु ही सवव सपढी बरबाद होत 

आह,े जया बालमनावर चांगले संथकार व्हायला पासहज,े तस े न होता काही तरी घाणरेडे आकषवण 

सनमावण होते, त्याची सशकार ती उघडी नागडी नाचणारी सहरोईन होत नाही, एखादी झोपडपट्टीतील गरीब 

मलुगी जी शाळेत जात असते अशा मलुीचा वापर केला जातो, याबाबत आपण कधी तरी सवचार 

करणार आहोत काय ? एका बाजलूा उपासमारी व बेराजगारी वाढली आह,े व्यसनासधनता वाढली 
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आह,े तरुण मलेु दारु सपतात व जगुार खेळतात, त्यामळेु या सवकृसतला कोठे तरी आळा घातला पासहजे, 

यामळेु समाजात सवकृती वाढत आह,े अनेक बलात्काराच्या केसेसमध्ये ही मलेु कशी ओढली जात 

आह,े आपण आरोप करतो, राजकारण करतो, यवतमाळ येथील शाळेत जो प्रकार घडला तो सनषधेायव 

आह,े उदया आपल्या घरातील मलुान े कोणत्या मलुीवर बलात्कार केला तर आपली मान शरमेने 

खाली जाणार आह,े आईवसडलांना मासहती नाही की, आपली मलेु बाहरे काय करीत आहते, ह ेप्रकार 

भयंकर आहते, ही सवव गनु्हगेारी रोखण्यासाठी २४ तास संपणूव वळे कणखर गहृमतं्रयांची आश्यकता 

आह,े याचा सवचार मखु्यमतं्री महोदयांनी करण ेआवश्यक आह,े ती वळे येऊन ठेपली आह.े 

                      या नंतर  श्री. सांगळे 
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श्रीमती  सवद्या चव्हाण.... 

ती वेळ येऊन ठेपली आह.े आज प्रत्येक सजल्यात तालकुासनहाय असलेल्या पोलीस 

यंत्रणेला तमु्ही सजग केल े पासहजे. आज पोलीस थटेशनवरील दृश्य पासहल्यास असे 

आढळून येते की, तेथे लहान मोठ्या गनु्हगेारांना पकडून आणले जाते. त्यात कोणी 

काहीतरी बांधकाम केल ेअसते, एखाद्या मलुाने त्याच्या आई-वसडलांना सशव्या सदलेल्या 

आहते अशा लोकांना तेथे पकडून आणले जाते.  परंत ुआज अनेक मोठमोठे गनु्ह ेघडत 

आहते त्याकडे लक्ष दणेे अत्यावश्यक आह.े परंत ु तसे घडत नाही. मी माननीय 

मखु्यमंत्रयांना सांग ू इसच्छते की, एखादा रांगडा, कणखर व तत्काळ सनणवय घेणारा तसेच 

पोलीस दलावर जरब असणारा एखादा आमदार शोधनू काढावा व त्यांच्याकडे गहृ खाते 

द्यावे. ही खरी गरज आह.े तमु्ही १० ते १५ समसनटांच्या काळात कसमशनर, डी.जी. सकंवा 

होम सेके्रटरी यांच्याकडून सब्रसफंग घेऊन होणार नाही. यासाठी पणूवपणे वेळ दणेारा माणसू 

पासहजे व तो सशथतीन ेकडक असला पासहजे. मला आज सांगावेसे वाटते की, सन २००० 

साली ६० ते ७० हजार झोपडपट्टयांवर बलुडोझर चालल े होते, त्याबाबत हायकोटावचे 

आदशे होते. तेथे एसआरपीच्या लोकांना बससवले होते. २ ते ३ वषे तेथे एसआरपी बसली 

होती. एसआरपीचे लोक दारु सेवन करुन मलुींच्या खोड्या काढायचे. मी तेथे गेल्यानंतर 

तेथील मलुींनी मला सांसगतले की, एसआरपीचे लोक आमच्या खोड्या काढत आहते. मी 

त्यानंतर एसआरपीच्या लोकांना दम सदला की, तमु्ही मलुींच्या खोड्या का काढत आहते ? 

त्यावेळी तेथील एसआरपी माझ्या अंगावर आला. त्याने दारु सेवन केल्यामळेु मला दारुचा 

वास आला. मी लगेच होम समसनथटर यांना फोन केला. त्यावेळी श्री.छगन भजुबळ साहबे 

गहृ मंत्री होते. तेव्हा मी राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षात नव्हती, जनता दलात काम करायची. या 

घटनेला जवळपास १० ते १५ वष ेझाली असावीत.  त्यावेळी श्री.छगन भजुबळ साहबेांनी 

एसआरपीच्या हडेला माझ्या घरी पाठसवल.े त्यांनी मला सवचारल ेकी, ते लोक कोण होते, 

ताई तमु्ही आम्हाला सांगावे. त्यानंतर तातडीन ेसंबंसधत लोकांना सनलंसबत करण्यात आल.े 

अशाप्रकारे तातडीन ेकडक कारवाई करावी. माझे असे म्हणणे आह ेकी, गहृ सवभागाकररता 

सशथत असलेला कडक माणसू असावा व त्यान ेतातडीने कारवाई केली पासहजे. जेणेकरुन 

मसहला व मलुींना सरुसक्षत वाटले पासहजे. परंत ुतसे कधी वाटत नाही. तुम्ही सांगत आहात 

की, क्राईम रेट कमी झाला आह.े परंत ुक्राईम रेट कोणत्याही प्रकारे कमी झालेला नाही 

उलट तो वाढत आह.े रथत्यावरुन जाणाऱ्या मसहलेकडे याबाबत सवचारणा केल्यास ती 

सधु्दा सांगेन की, आज मला सरुसक्षत वाटत नाही. सरकार तमुचे की आमचे आह ेहा प्रश्न 

नाही. मलुी, मसहला असरुसक्षत आहते, आम्हाला याची खपू भीती वाटत आह.े काल मी 

टीव्हीवर पासहले, तेथील सवव शाळकरी मलुींनी गावातनू मोचाव काढला व असे सांसगतले 

की, आमचे आई-वडील आम्हाला शाळेत पाठसवण्यास तयार नाहीत. आम्हाला सरुसक्षत 

वाटत नाही. यामळेु तमु्ही आम्हाला क्राईम रेट दाखव ूनका. लोकांना आज सरुसक्षत वाटत 
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नसल्यामळेु तमु्ही ह े सवव थांबसवले पासहजे. गावकरी रोज रथत्यावर उतरत आहते, सववत्र 

भीतीचे वातावरण सनमावण झाल ेआह.े या सवव गोष्टींचा सवचार केल्यास पोलीस दलाला 

चांगला डीजी द्यावा. सेवासनवतृ्तीला आलेल्या ५५ ते ५८ वषांच्या असधकाऱ्यांना तमु्ही 

इतके महत्त्वाच ेखाते दते आहात. अशा लोकांकडे मोठा अनभुव असतो. या लोकांचा तमु्ही 

जरुर सल्ला घ्यावा. परंत ुपोलीस दलात अनेक चांगले लोक कायवरत आहते. तेथे तरणेबांड 

लोकांना तसेच काही करण्याची सहमंत असलेल्या लोकांकडे कसमशनर सकंवा डीजीची 

सनयकु्ती दऊेन बघावे. पोलीस दलात भ्रष्टाचारी व वाईट लोक आहते त्याप्रमाणे चांगले 

लोक सधु्दा कायवरत आहते. आपण चांगल्या लोकांना शोधनू काढावे मी यासाठी आपली 

मदत करीन.  अशा लोकांना पोलीस दलात सनयकु्त करावे. तसेच चांगल्या तरुण, तडफदार 

तसेच उमेदीने काम करणाऱ्या व गुंडावर जरब बससवणाऱ्या लोकांकडे ह े खाते द्यावे. 

मसहला व मलुींच्या छेडछाडीची प्रकरणे कमी होण्यासाठी चांगले पोलीस असधकारी द्यावेत 

अशी माझी मागणी आह.े मी माझा एक अनभुव सदनाला सांगते. श्रीरामपरू येथे दोन 

अडीच वषांपवूी एका दसलत मसहलेवर अत्याचार झाला होता. रेल्वे थटेशनच्या येथे 

फेरीवाले असतात. लोकांनी गुंडसगरीने तलवारीचा धाक दाखवनू एका मसहलेला पळवनू 

नेले.  मी त्यावेळी तेथे गेल ेहोते. श्रीमती ससुनता ठाकरे-साळंुके श्रीरामपरूच्या सडव्हीजनल 

ॲसडशनल एसपी होत्या. आम्ही सववजण पोलीस थटेशनला गेलो व यासंबंधी त्यांना जाब 

सवचारला की, दसलत मसहलेवर अत्याचार करुन सतला पळून नेल े आह.े यावर त्यांनी 

आम्हाला सांसगतले की, आमच्याकडे यासंबंधी कोणीही तक्रार सदलेली नाही. यामळेु 

आम्ही काय करु ? कारण तो मलुगा मायनर होता. त्याच ेवडील घाबरल्यामळेु तक्रार करीत 

नव्हते. त्याच्या बायकोवर अत्याचार झाल ेहोते. आम्ही त्या माणसाला समजनू सांसगतले 

की, आम्ही मसहला असनू घाबरत नाही, तमु्ही का घाबरत आहात व त्याचा दहा समसनटे 

ब्रेनवॉश केला. यानंतर त्यांनी तक्रार सदली. त्यानंतर सदर मसहला पोलीस असधकाऱ्यांनी 

दोन तासांच्या आत त्या गुंडाना पकडून आणले. तसेच सवव मसहलांना बाहरे काढून मला 

सांसगतले की, ताई तमु्ही येथेच थांबा.  सदर मसहला पोलीस असधकाऱ्यासमवेत आणखी 

एक सब ऑसडवनेट लेडी पोलीस ऑसफसर होती. त्या दोघींनी समळून त्या गुंडांना पट्टयाने 

हातावर सटासट मारल.े त्यानंतर गनु्हगेारांनी गनु्हा कबलु केला व गावात कशाप्रकारे दहशत 

पसरसवतो याबाबत सांसगतले. अशाप्रकारे चांगले पोलीस असधकारी कायवरत असल्यास 

सनसितपणे फरक पडू शकतो.... 

      तालिका सभापती : माझी आपल्याला सवनंती आह ेकी, दपुारी ११.४५ वाजेपयंत 

सदनाची सवशेष बैठक आह.े  अनेक सन्माननीय सदथयांना यासंबंधी आपले सवचार व्यक्त 

करायचे आहते. यामळेु आपण आपले म्हणणे थोडक्यात मांडावे.  

      श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, मी माझे भाषण दोन समसनटांमध्ये पणूव करते. 

मी महत्त्वाच े मदु्द े मांडत आह.े पोलीस दलाला कशाप्रकारे सक्षम करावे त्याबाबत मी 

सदनाला मासहती दते आह.े कोल्हापरूला एक मसहला पोलीस असधकारी कायवरत होती. 
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तेथील कॉलेजमध्ये मलुींची छेडछाड केली जात होती. सदर मसहला पोलीस असधकारी 

ससव्हील डे्रसवर कॉलेजमध्ये जायची व तेथील टोळक्या मलुांना समज द्यायची. त्यामळेु 

कोल्हापरू येथील कॉलेजजवळ होणारी मलुींची छेडछाड पणूवपणे बंद झाली होती. 

अशाप्रकारे आपण ठरसवल्यास नक्की सवव काही होऊ शकते. श्रीमती अंजुषा चौगलेु 

नावाची सामासजक कायवकताव असलेली मसहला Women Empowerment and Self 

Defence संबंधी प्रोग्राम दते आह.े अशा मसहलांचा पोलीस दलामध्ये समावेश करुन 

घेण्याची गरज आह.े पोलीस दलात अनेक मसहला काम करीत आहते. आम्हाला त्याचा 

खरोखर असभमान आह.े पवार साहबेांनी आम्हा मसहलांना सक्षम केलेल े आह.े अनेक 

क्षेत्रात मसहला कायवरत आहते. अशाप्रकारे मसहलांना अनभुव असताना व त्यांची प्रगती 

होत असताना माझ्याकडे आरबीआय नवी मुंबई येथील मसहला कमवचाऱ्यांनी 

माझ्याकडे  एक पत्र पाठसवल ेआह.े त्यात त्यांनी असे नमदू केले आह े की, आमच्या 

येथील एपीआय श्री.कोथलीकर सवव मसहलांना त्रास दतेो. तसेच असतशय अिीलपणे रेथट 

रुममध्ये कपडे काढून बसतो. यामळेु एखाद ेसेक्स कॅडंल झाल्यास त्याला आम्ही जबाबदार 

राहणार नाही. आम्ही एसीपी सकरण पाटील यांना यासंबंधी ररपोसटंग केलेल ेआह.े  परंत ुहा 

असधकारी कोणाचेही ऐकत नाही. आमच्यासवरुध्द खोट्या तक्रारी करतो व असे सांगतो 

की, बाँक सरुके्षसाठी मी कडक भसूमका घेतो म्हणनू सदर मसहला माझ्यासवरुध्द तक्रारी 

करतात. सीबीडी पोलीस ठाणे येथील पीआय श्रीमती बनसोडे मॅडम यांनी सधु्दा आमच्या 

तक्रारीची दखल घेतली नाही. तसेच एपीआय श्री.कोथलीकर, महशे शेटे व प्रमोद पाटील 

असे ह ेसतघे जण सवव  मसहला कमवचाऱ्यांना त्रास दते आहते. आज पोलीस दलात अनेक 

मलुी काम करीत आहते. त्यांना थवत:ला सरुसक्षत वाटत नसल्यास ते इतर मसहलांना कस े

संरक्षण दणेार आहते ? अशा प्रकारे शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या अनेक मसहला 

भसगनींना असे अनभुव येत आहते. यातनू काहीतरी मागव काढला पासहजे. ८५ टक्के 

बलात्कार, अत्याचार ओळखीच्या, नात्याच्या सठकाणी तसेच बॉस म्हणनू काम करणारे 

सकंवा शाळेतील सशक्षक यांच्याकडून होत आहते. आपली बदनामी होईल सकंवा आपल्या 

समत्रासवरुध्द आपण तक्रार कशी करायची असा सवचार केला जातो.  परंत ुअसा सवचार न 

करता सवांनी पढेु आल े पासहजे. सतीची प्रथा बंद करण्यापासनू अनेक चांगले कायदे 

मसहलांसाठी आहते. परंत ुचांगल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा 

सक्षम करण्यासाठी माननीय मखु्यमंत्रयांनी गहृ खाते सक्षम व्यक्ती असलेल्या दसुऱ्याकडे 

द्यावे. सभापती महोदय, वेळ कमी असल्यामळेु वेळेअभावी याच सठकाणी मी माझे भाषण 

थांबसवते.  

  --------- 

         श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, आम्ही काल यासाठी मागणी करीत होतो 

की, आम्हाला बोलण्याची संधी द्यावी. परंत ुआज सन्माननीय सदथयांना भाषणासाठी कमी 

वेळ समळणार आह.े मला असे वाटते की, यासाठी आपण प्रश्नोत्तराचा तास थथसगत करावा 
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जेणेकरुन सवव सन्माननीय सदथयांना बोलण्याची संधी समळू शकेल.  

      तालिका सभापती : आता सन्माननीय सदथय श्री.कसपल पाटील यांनी आपल्या 

भाषणाला सरुुवात करावी.  

                  या नंतर  श्री. भोगले 
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                            श्री.कसपल पाटील (मुंबई सवभाग सशक्षक) : सभापती 

महोदय, खैरलांजीची घटना कोणाच्या राजयात घडली आसण कोपडी व यवतमाळ येथील 

घटना कोणाच्या राजयात घडली हा चचेचा सवषय नाही.  स्त्रीच्या सनातन वेदनेचा प्रश्न 

आह.े  सभापती महोदय, महाभारतात द्रौपदीला पणाला लावले गेले.  असहल्येला सशळा 

होऊन राहावे लागले.  सीतेला असग्नपरीक्षा द्यावी लागली.  या सतघींच्या वाटेला जे आल े

नाही इतके द:ुथवप्न कोपडीचं्या त्या सनभवयाच्या वाटेला आल.े  स्त्रीत्वाचे भान जया वयात 

येते आसण थवप्नामध्ये कळया फुलत असतात अशा वेळेला त्या कळयांना कुथकरुन टाकावे 

अशा पध्दतीने सतच्या शरीराच े लचके तोडण्यात आल.े  वासनांध, परुूषी सत्तेच्या 

सवकृतीची पररसीमा कोपडीच्या घटनेमध्ये गाठली गेली.  क्रौयव, वासनांधता, सनदवयता या 

प्रकाराचा सतथे गाँगरेप झाला.  इतकी दमूावनवी घटना महाराष्ट्रात कधी घडली नव्हती.  मी 

काल तसा उल्लेख केला होता.  राजयाच्या पाटलाच े हातपाय छत्रपतींनी तोडल े

होते.  कल्याणच्या सभेुदाराच्या सनेूची मातेसमान मानत सन्मानपवूवक पाठवणी केली, त्या 

महाराष्ट्रात इतकी वाईट घटना घडली याची शरम वाटते.  महाराष्ट्रातील कोपडीपयंतच्या 

बलात्काराच्या संख्येची आकडेवारी २०७२ आह,े  मलुी आसण मसहलांचे खनू ३३१ 

झाल,े २२ सदोष मनषु्ट्यवधासह ३५३ आकडेवारी आह.े  अपहरणाची संख्या २८८७ 

असनू २०१४ च्या तलुनेत ही आकडेवारी कमी आह े ही गोष्ट खरी आह.े  परंत ु ही 

आकडेवारी इथेच सथजली पासहजे.  आकडेवारी कमी झाली म्हणनू पाठ थोपटून घेणार 

असाल तर कोपडीसारख्या घटना पनु्हा पनु्हा घडत राहतील याचा इशारा या घटनेने सदला 

आह.े  महाराष्ट्रात ही सवकृती ठेचनू काढायची असेल, हा दवू्यववहार थांबवायचा असेल 

तर शासनाला आसण सभागहृाला सवचारपवूवक पावल े उचलावी लागतील.  कोपडीच्या 

घटनेचा ददूवैी असा उल्लेख केला गेला.  अशा घटनेमध्य े काही गढू  ददूवै आह ेअसे 

आपण गसृहत धरतो तेव्हा बलात्कार करणाऱ्याची, अत्याचार करणाऱ्याची सटुका होत 

असते.  कोणी दवै या घटना घडसवत नाही.  या दमूावनवी घटना आहते.  मनषु्ट्याने 

घडवलेल्या घटना आहते.  त्यामळेु त्यांच्याशी डील करण्याची पध्दत त्या पध्दतीने 

असली पासहजे.  दवैावर सोडले तर बलात्काराचे, अत्याचाराचे गनु्ह े कमी कस े

होतील?  ती सटुका त्यांना दतेा कामा नये. दसक्षण नगरमध्ये आसण बाजचू्या 

मराठवाड्याच्या भागात क्राईम रेट राजयात सवावसधक आह.े  गेल्या काही वषावतील या 

घटना पासहल्या तर या घटना या भागात जाथत घडतात.  याचा शोध राजय सरकारने 

घेण्याची आवश्यकता आह.े  या वयातील या भागातील मुली सगळयात जाथत आहते, 

त्या बळी पडत आहते.  या भागात ३० टक्क्याहून असधक मलुींची लग्ने लहान वयात 

होतात.  ते चकुीचे आह.े  पण ती का होणार नाहीत? अशा घटना घडतात तेव्हा 

आईबापाला वाटते की, मलुीने दसुऱ्याच्या नजरेला पडण्याअगोदर सतला उजवनू 

टाकावे.  म्हणनू लग्न लावले जाते.  आज मराठवाडयात सगळयात जाथत ऊसतोड मजरू 
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आहते.  त्यात सगळया वगावच ेलोक आहते.  भटक्या वगावतील, मराठा समाजातील मजरू 

आहते.  या सगळया समाजामध्ये बालसववाहाची संख्या जाथत आह.े  शाळांमधील 

मलुींच ेड्रॉपआऊट या भागात जाथत आह.े  बाळंतपणे पालावर होतात.  हॉसथपटलमध्ये 

होत नाही.  ती संख्या या भागामध्ये जाथत आह.े  या सगळयाचा संबंध कोपडीच्या 

घटनेशी आह.े  या बद्दलची उपाययोजना सचुसवत असताना मी कोणत्याही मदु्यांची 

पनुरावतृ्ती करणार नाही.  माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी ससवथतरपणे मांडणी केली 

आह.े  या भागामध्ये नेमके काय करण्याची आवश्यकता आह?े कथतरुबा गांधी सवद्यालय े

राजयात ४३ सठकाणी सरुु केली आहते.   या भागातील शाळांमधील  ड्रॉपआऊट आसण 

बालसववाहाची संख्या सवचारात घेता कथतुरबा गांधी कन्या सवद्यालय या भागात तातडीन े

मोठया प्रमाणात सरुु करण्याची आवश्यकता आह.े मी कोएजयकेुशनचा परुथकताव 

आह.े  पण आई बाप आपल्या मलुींना शाळेत पाठवावयास तयार नाहीत. 

               तालिका सभापती (ॲङसनरंजन डावखरे) : सभागहृाच्या कामकाजाची 

वेळ सकाळी ११.५० पयंत वाढसवण्यात येत आह.े 

             श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, माझी सवनंती आह ेआसण अस े

अनेकदा झालेले आह.े  एखाद्या महत्वाच्या सवषयावर सवशेष बैठकीमध्ये चचाव 

सरुु असेल तर सभागहृाची वेळ वाढसवण्यात आली आह.े  प्रश्नोत्तराच्या तासाची 

वेळ पढेु ढकलण्यात आलेली आह.े 

            तालिका सभापती  : माननीय सदथय श्री.कसपल पाटील यांनी 

आपले भाषण सरुु करावे. 

            श्री.प्रकाश गजसभय े : आम्ही काल सायंकाळी या प्रथतावावर 

बोलण्याची संधी समळावी म्हणनू सवनंती केली होती.  माननीय सदथय श्री.जयंत 

पाटील यांनी सांसगतले की, आम्हाला घरी जायचे आह.े  काल रात्री उसशरापयतं 

बसनू चचाव पणूव करता आली असती.  आता ५ समसनटांनी वेळ वाढवनू सकती 

सदथयांना बोलण्याची संधी समळणार आह?े 

            तालिका सभापती  : माननीय सदथय श्री.कसपल पाटील यांनी 

भाषणाला सरुुवात करावी.  तोपयंत माननीय सभापती यांच्याकडून सनदशे घेतल े

जातील. 

            श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, या भागात कथतरुबा गांधी 

सवद्यालय े तातडीने उघडण्याची आवश्यकता आह.े  शाळेमध्ये सधु्दा ५० टक्के 

मसहला सशसक्षका असल्या पासहजेत ही माझी या सनसमत्ताने मागणी आह.े  राजय 

सरकारला सांग ू इसच्छतो की, बलात्काराच्या जेव्हा घटना घडतात तवे्हा त्याची 

सरुुवात छेडछाडीपासनू होते.  ९० टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये बलात्कार 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) K-50 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. सांगळे 11:40 

  

 

सकंवा अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींनी सकंवा आरोपींनी त्या आधी असे प्रकार 

केलेले असतात.  त्यामळेु त्यांना सतथे रोखले जात नाही म्हणनू त्या पढुची पायरी 

गाठतात.   छेडछाडीपासनू सरुुवात होते.  छेडछाडीपासनू महाराष्ट्रात प्रचंड 

संख्येने चौथा क्रमांक लागतो. या छेडछाडीच्या संदभावत तामीळनाडू राजयाने 

कठोर कायदा केला आह.े  तसा कायदा आपल्या राजयात करण्याची 

आवश्यकता आह.े  त्याबद्दलचे आश्वासन माननीय मखु्यमंत्रयांनी उत्तराच्या 

भाषणात द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. 

            सभापती महोदय, या मलुींची सरुसक्षतता पौगंडावथथेत सकंवा 

अल्पवयीन मलुी सगळयात जाथत आहते त्यांच्या सरुसक्षततेसाठी मसहला सरकारी 

कमवचाऱ्यांच्या संदभावत सवशाखा ससमती आह े त्या  पध्दतीने सनभवया ससमती 

गावोगावी गठीत कराव्या लागतील.  पणूवपण े मलुींच्या सरुसक्षततेसाठी राजयात 

सनभवया ससमत्या प्लॅन करण्याची आवश्यकता आह.े  आपल्या राजयात ग्राम 

सशक्षण ससमती आह.े  ग्राम सशक्षण ससमतीवर सवावसधक जबाबदारी सदली, त्या 

ससमतीला जबाबदार ठरसवले तर मलुी जेव्हा घरातनू सनघतात, शाळेत जातात 

तेव्हा रथत्यावर सरुसक्षत नसतात.  शाळेत सरुसक्षत नसतात.  घरात परत येताना 

सरुसक्षत नसतात.  कोपडीची घटना घडल्यानंतर जगदबंा हायथकूलमध्ये ३०० 

सशकत होत्या, आता हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या मलुी शाळेत जात 

आहते.  बह संख्य मलुी शाळेत जात नाहीत.  अशा सठकाणी सजथे शाळा दरू 

आहते, मलुींना पाठसवण्याची अडचण आह े तेथे आपल्याला ही गोष्ट सनमावण 

करावी लागले.  या मलुींच्या हातामध्ये सकंवा सकमान त्यांच्या बॅगमेध्य े सशट्टी 

ठेवण्याची आवश्यकता आह.े  अशी घटना घडली तर आवाज दाबला 

जातो.  पेजरचे बटण त्यांच्या हाती असले तरी फरक पडू शकतो.  सशट्टी सदली 

आसण ग्राम सशक्षण ससमतीवर जबाबदारी सोपसवली तर त्यांना सरुसक्षतता समळू 

शकत.े  महाराष्ट्रामध्य े जे पोलीस पाटील आहते त्यापैकी ५० टक्के मसहला 

पोलीस पाटील असल्या पासहजेत.  तस े केले तर तत्काळ दखल घेतली 

जाईल.  ब-याचदा परुुषांकडून याबद्दलची दखल घेतली जात नाही.  मसहला 

पोलीस पाटील असेल तर त्याची दखल लगचे घतेली जाते.  सकमान पोलीस 

थटेशनपयंत नेण्याची व्यवथथा होऊ शकतो.  सनभवया ससमती सनमावण करण्याची 

सचूना केली आह.े  त्या ससमतीमध्ये अंगणवाडी सेसवका असावी, मसहला 

पोलीस असावी.  त्या गावामध्य े पंचायत ससमतीमध्य े सनवडून आलेली मसहला 
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सदथय असेल सतचा या ससमतीमध्ये समावशे केला तर ती ससमती असधक 

इफेसक्टव्ह होईल, प्रभावी होईल असे मला सचुवावयाचे आह.े 

                               या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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                                                      तालि

का सभापती (ॲड्.लनरंजन डावखरे) : सभागहृाच्या कामकाजाची वेळ पाच 

समसनटांकररता वाढसवण्यात येत आह.े  

      श्री.कसपल पाटील :  आज कन्व्हीक्शन रेट ८ टक्के आह.े त्यासंबंधात आढावा 

घेण्याची आवश्यकता आह.े तेव्हा त्या दृष्टीने सधुारणा करता येईल. कन्व्हीक्शन रेट कमी 

होण्याच ेमखु्य कारण वकील असतो.  आपण मेररट प्रमाणे वकील सनवडतो.  परंतु, एपीपी 

सनवडताना आपण राजकीय नेमणकुा करतो.  त्या नेमणकुा राजकीय न करता मेररट वर 

केल्या तर त्यात काही प्रमाणात सधुारणा होऊ शकते.  त्याचा कन्व्हीक्शन रेट 

वाढसवण्यामध्ये उपयोग होऊ शकेल.  हा जेंडर इक्वासलटीचा प्रश्न आह.े  हा स्त्री-परुूष 

समानतेचा प्रश्न आह.े  मळुात आपल्याकडे स्त्री ही दयु्यम असते अशी मानससकता 

आह.े  स्त्री ही उपभोगाची वथत ूआह ेआसण सतला झाकून ठेवल ेपासहजे, सतचीच काही तरी 

चकू आह,े सतने काही तरी केल े असेल असे आपण मानतो.   त्यातनू आपण अनेक 

घटनांना समथवन दते असतो. परवा इसंडया टुडेच्या चॅनेलवर श्रीमती सासनया समझाव यांची 

मलुाखत श्री.राजीदीप सरदसेाई यांनी घेतली.  श्री.राजदीप सरदसेाई ह े थवत: स्त्रीवादी 

भसूमकेच ेआहते.  त्यांनी सतला एक प्रश्न असा सवचारला की, त्यामळेु श्रीमती सासनया 

समझाव दखेील सचडल्या.  श्री.राजदीप सरदसेाई त्यांना असे म्हणाल े की, आपण खेळाच े

सवोच्च सशखर गाठलेल ेआह ेतेव्हा सेटलडाऊन कधी होणार आहात ?  त्यावेळी श्रीमती 

सासनया समझाव सचडल्या.  त्या म्हणाल्या की, हा प्रश्न आपण एखाद्या परुूष खेळाडूला 

सवचाराल काय की, खेळून झाले, आता मलेु बाळे कधी होणार, संसाराला कधी लागणार 

?  हा प्रश्न आपण कधीच परुूष खेळाडूला सवचारत नाही.  मात्र स्त्री खेळाडूला, 

कलाकाराला सवचारण्यात येतो.  हा प्रश्न सवचारल्यानंतर श्री.राजदीप सरदसेाई यांनी त्यांची 

लगेच माफी मासगतली.  त्यांना त्यांची चकू उमगली होती. आपल्या सवांचाच हा प्रश्न 

आह.े आज आपण सववजण सस्त्रयांकडे दयु्यम भावनेन ेबघतो.   त्यामळेु सववकाही अडचणी 

या घरातूनच सरुू होतात.   

      सभापती महोदय, धोका जसा बाहरे असतो तसा तो घरात दखेील असतो.  घरात 

वसडलांपासनू भावंडापयंत, सास ू पासनू सासऱ्यापयंत सवांपासनू मलुीला धोका 

असतो.  एवढी अडचण घरात असते.   कोकणात काही मसहला गाणे म्हणतात.  ते गाण े

सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर यांना माहीत असेल. त्या गाणे असे म्हणतात, राम का 

म्हण ू मी राम नाही सीतेच्या मोलाचा.  राम हा मयावदा परुूषोत्तम आह.े  त्या 

परुूषोत्तमाची  मयावदा आमच्या मसहलांनी सांसगतली आह.े  तेव्हा त्या बायका म्हणतात 

की, राम नाही सीतेच्या मोलाचा.  सीतेला सतच े मोल कायद्याने  समळू शकत नाही तो 

पयंत कोपडीच्या घटना या पढेु पढेु घडत राहणार आहते.  तेव्हा या घटना रोखण्यासाठी 

नव्या सरकारन े सकमान न्याय द्यावा आसण कायद्यानसुार वेगवेगळया ससमत्या सनमावण 

कराव्यात अशी सवनंती करतो आसण थांबतो.  धन्यवाद.                      
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    श्री. सवनायकराव मेटे            :                                                   

                      सभापती महोदय, आपण मला बोलण्यास संधी सदल्याबद्दल आपल े

मन:पवूवक आभार.  सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत ेश्री.धनंजय मुडें यांनी जी अल्पकालीन चचाव उपसथथत 

केली आह ेत्यावर माझ ेमत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े कोपडी येथ े१३ तारखलेा रात्री जी घटना 

घडली आह ेती माणसुकीला काळीमा फासणारी आह.े त्याचे वणवन व भयानकता अनेक सन्माननीय 

सदथयांनी येथे व्यक्त केली आह.े  त्यासंबंधी सभागहृाने सचंता व काळजी व्यक्त केली आह.े या 

घटनेचा संताप होऊन संपणूव महाराष्ट्रात आगडोंब उसळल्याचे दखेील आपण पासहलेल े

आह.े  महाराष्ट्रातील अनेक सजल्यांमध्ये मोचे सनघाले, आदंोलने झाली.   या घटनेतील अमानषुता 

भयानक होती. त्याचे वणवन शब्दात करण े शक्य नाही.  ही घटना का घडली या पासनू समाचार 

घणे्याचे ठरसवल े तर त्यात बराच वळे जाईल.  यावर मला बोलता येईल. पण त्यावर मी जाणार 

नाही.  त्यामळेु मी येथे मोजक्या गोष्टी आपल्या सनदशवनास आणणार आह.े  १३ तारखचे्या रात्री 

७.००, ८.०० वाजता ही घटना घडली.  या मलुीची पररसथथती पासहल्यानंतर जाथत संताप उमटलेला 

अााह.े   

      तालिका सभापती : सभागहृाची वळे पाच समसनटांकररता वाढसवण्यात येत आह.े  

      श्री.सवनायकराव मटेे : सभापती महोदय, १३ तारखलेा रात्री ७.००, ८.०० वाजता घटना घडली. 

जया नराधमान ेह ेअमानषु कृत्य केले आह ेते थरकाप उडसवणारे अस ेआह.े  त्याचा संताप गावातील 

व आजबूाजचू्या गावातील लोकांना आल्याचे सदसनू येत.े  सदर घटना घडल्यानंतर पोलीस ठाण्याला 

कळसवण्यात आल.े तेव्हा तेथील पोलीस सनरीक्षक श्री.राजकुमार ससाण े यांनी चांगली कतवबगारी 

बजावयास पासहज े होती.  त्यांनी कतवव्यात कसरू केली नसती सकंवा अपशब्द वापरल े नसत े तर 

पढुच्या अनेक गोष्टी टळल्या असत्या.  श्री.राजकुमार ससाण ेयांनी सरळ सरळ सांसगतले की, तमु्हाला 

काय करायच े असेल ते कराव.े यामध्य े काहीही होऊ शकणार नाही. अस े  त्यांनी 

बेजबाबदारपणाचे  वक्तव्य केले आह.े  अत्यंत चकुीची आसण सनषधाहव गोष्ट श्री.राजकुमार ससाण े

यांनी केली आह.े  

      तालिका सभापती : मी सन्माननीय सदथयांना सांग ूइसच्छतो की, या चचेवर अनेक सन्माननीय 

सदथयांना दखेील बोलावयाचे आह.े  

      श्री.सवनायकराव मटेे : त्यांनी चांगल्या पद्धतीने ही पररसथथती हाताळली असती तर ताबडतोब 

सगळया आरोपींना अटक झाली असती.  त्यामळेु पढुच ेसवव प्रकार टळल ेअसते.  पण त्यांनी तस े

काहीच केले नाही. त्यामळेु माझी पसहली मागणी अशी आह े की, या आरोपींससहत श्री.राजकुमार 

ससाण ेयांच्यावर कारवाई केली पासहज.े  श्री.ससाण ेयांची फक्त मखु्यालयात बदली करण्यात आली 

आह.े  ह ेकाम पोलीस अधीक्षक यांनी चांगल्या प्रकारे केली आह.े अशाने त्यांचा गनु्हा थांबत नाही. 

तेव्हा श्री.ससाण े यांना सनलंसबत करून त्यांनी या प्रकरणी सनष्ट्क्रीयता दाखसवल्याबद्दल सह आरोपी 

करण ेआवश्यक आह.े  त्यांनी मन असतशय कोरडे ठेवनू तमु्हाला काय करायच ेआह ेते कराव ेअशा 

प्रकारची मग्ररुीची भाषा वापरली आह ेती कशातनू आलेली आह.े  तेथील डी.वाय.एस.पी श्री.लगाडे 

यांनी मात्र चांगले काम केलेले आह.े घटना घडल्यानंतर ते दोन तासातच तेथे पोहोचल े

आहते.  त्यानंतर त्यांनी संगळया गोष्टी हातामध्ये घतेल्या आहते. सदर घटना घडल्यानंतर दसुऱ्या 

सदवशी सकाळी आरोपींना अटक करण्यात आली आह.े  ददुवै या गोष्टीचे वाटते की, दोन सदवसानंतर 

तक्रार नोंदसवण्यात आली असे ज ेकाही सांगण्यात आल ेतस ेकाहीही झालेले नाही.  मी थवत: तेथे 
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जाऊन आलो आह.े  मी त्या कुटंुबाला भटेलो.  असतशय वाईट अवथथा झाली आह.े मलुीच्या 

आईला सलाईन लावण्यात आल े होते. सतचे वडील कजवत येथील रूग्णालयात दाखल झाले 

होते.  त्यामळेु इतर लोक त्यांना आधार दते होते. असतशय वाईट अवथथा त्या कुटुसबयांची झाली 

आह.े त्यामळेु त्यांचे द:ुख सहन करण ेफारच कठीण आह.े  त्या कुटंुबाला भटेण्याकररता मी गलेो 

होतो.  आम्ही सशवसंग्रामच्यावतीने त्यांना थोडीफार आसथवक मदत केली आह.े  अन्य गोष्टी दखेील 

आमही केल्या.  पण त्यातनू काहीही होत नाही.  मी जवे्हा मासहती घतेली तेव्हा गनु्हा हा त्याच 

सदवशी रात्री १.०० वाजता दाखल झाल्याचे मला सांगण्यात आल ेआसण दसुऱ्या सदवशी सकाळी 

९.०० वाजता पसहल्याआरोपीला श्रीगोंदा येथनू अटक करण्यात आली.  दसुरा आरोपी हा १५ 

तारखलेा नातेवाईकांकडे गलेा होता.  १६ तारखलेा सतसऱ्या आरोसपला पणु्यातनू अटक करण्यात 

आली.  

                                         या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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                श्री.सवनायक मेटे ..... 

संपणूव महाराष्ट्रात या घटनेच े तीव्र पडसाद उमटलेले असताना या आरोसपंना जयांनी 

आश्रय  सदला त्यामध्ये नातेवाईक असतील सकंवा अन्य कोणी असतील त्यांनी या 

आरोपींना जाणीवपवूवक आश्रय सदलेला असल्यामुळे त्यांना सधु्दा यामध्ये सह आरोपी 

करणे गरजेचे आह.े या माणसांनी असतशय कू्रर पध्दतीन ेकृत्य केलेले ह ेमासहती असताना 

सधु्दा त्यांना आश्रय सदला गेला आह.े  

      तालिका सभापती :सभ् ाााागहृाचे कामकाज मी १० समसनटांसाठी वाढसवत आह.े  

      श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, ह ेकृत्य करणारे जेवढे दोषी आहते तेवढेच या 

आरोपींना आश्रय दणेारे सधु्दा दोषी आहते. त्यामळेु पणुे, श्रीगोंदा सकंवा इतर गावातील 

नातेवाईकांनी सकंवा अन्य कोणी या आरोपींना आश्रय सदलेला आह े त्यांना सधु्दा सह 

आरोपी करणे गरजेचे आह ेअशी माझी या सनसमत्ताने मागणी आह.े 

      सभापती महोदय, या घटनेच्या संदभावत मी अजनू एक दोन गोष्टी सांग ू इसच्छतो. या 

सवषयाच्या संदभावत मी माननीय मखु्यमंत्री महोदयांना सधु्दा बोललो असनू त्यांनी 

यासंदभावत चांगले सनणवय घेतले आहते. या घटनेमध्य े चवथा आरोपी आह े सकंवा नाही 

याबद्दल बाहरे बरीच चचाव सरुु आह.े त्यामळेु चवथ्या आरोपीला पकडण्यासाठी 

पकडलेल्या तीन आरोपींची नाको टेथट होणे गरजेचे आह.े ही जशी महत्वाची गोष्ट आह े

तशीच दसुरी महत्वाची गोष्ट अशी आह ेकी, कजवत येथे एक पोलीस थटेशन आह ेव दसुरे 

पोलीस थटेशन श्रीगोंदा येथे आह.े या दोन पोलीस थटेशन्समध्ये जवळपास 

२५-३०  सक.मी.चे अंतर आह.े परंत ु मधील पट्टयामध्य े पोलीस थटेशन तर सोडा परंतु 

साध् ाााी पोलीस चौकी सधु्दा तेथे नाही.  त्यामळेु या सठकाणच्या जनतेन ेपोलीस थटेशन 

होत नसेल तर सकमान पोलीचौकी तरी सनमावण केली जावी अशी मागणी केलेली आह े

त्यामळेु या मागणीचा सवचार व्हावा अशी सवनंती आह.े  

      सभापती महोदय, या सवषयाच्या संदभावत सभागहृात आसण सभागहृाच्या बाहरे बरीच 

चचाव सरुु आह.े  काही सठकाणी तर या घटेनेला जातीय रंग दणे्याचे सधु्दा काम केल ेजात 

आह.े परवा मी तर या घटनेच्या संदभावत या घटनेला जातीयवादी रंग सदला जाऊ नये असे 

जनतेला आवाहन देखील केल ेआह.े या घटनेला जातीयवादी रंग सदला जाऊ नय ेयासाठी 

आपल्यापैकी घटनेच्या सठकाणी काही सन्माननीय सदथयांनी गेल ेपासहजे. मागील काळात 

नगरमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडल्या होत्या त्यावेळेस मी थवत: त्या सठकाणी गेलो 

होतो. तो गनु्हा कोणत्या समाजाच्या माणसांनी केला हा भाग महत्वाचा नाही तर घटना 

करणारी प्रवतृ्ती वाइट असते. या प्रवतृ्तींना जात ,धमव नसतो. परंत ुअशा घटना होतात तेव्हा 

आपण सवांनी त्या घटनेला जातीयवादी रंग सदला जाणार नाही याची काळजी घेतली 

पासहजे. परंत ु मागील काळात जवखेडयाला अशी घटना घडली तेव्हा सववणांनी ह े कृत्य 

केल ेआह ेअसे बोलल ेगेल.े परंत ु ही घटना सवणांनी केली नाही .यासाठी मोच े दखेील 
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काढल ेगेले होते. त्यावेळी मराठा समाजाच्या संघटनांनी दखेील मोचे देखील काढले होते. 

अशा घटना जात करीत नसते तर या घटना एखादी व्यक्ती करीत असते. परंत ुआज मात्र 

नेमके उलटे होत आह.े आमचे आजही तेच म्हणणे आह ेआसण उद्या दखेील आमचे तेच 

म्हणणे राहणार आह.े खरे म्हणजे ही वाईट प्रवतृ्ती ठेचणे आवश्यक आह,े ही प्रवतृ्ती नष्ट 

होणे गरजेचे आह.े मग या प्रवतृी कोपडी मध्ये घडल्या असतील सकंवा यवतमाळमध्य े

घडल्या असतील. यवतमाळमध्ये तर सशक्षकाने पाचवीमधील ......... 

           श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, वेळ वाढसवण्याचा आपला असधकार 

असल्यामळेु त्याबाबतीत मला काही म्हणावयाचे नाही. परंत ुमला असे वाटते की, आता 

प्रश्नााेत्तराचा तास सरुु करावयाचा असनू त्यानंतर या चचेला माननीय मखु्यमंत्री 

महोदयांचा ररप्लाय होणार आह.े त्यामळेु वेळेचे बंधन आपण सवांनी पाळल ेपासहजे अशी 

माझी आपल्या वतीन ेसभागहृाला सवनंती आह.े  

      सभापती महोदय, आता ही चचाव आपण येथेच थांबवावी अशी सवनंती आह.े या 

चचेला माननीय मखु्यमंत्री ररप्लाय दणेार आह.े या चचेचा सवषय गंभीर असल्यामळेु अजनू 

१० सन्माननीय सदथयांचा आपले सवचार मांडावयाचे आहते ह े मला मान्य आह.े परंत ु

आपल्याला कोठे तरी वेळेचे बंधन घालावेच लागते. त्यामळेु त्या प्रमाणे बंधनू घालावे, 

आता सभागहृाला ५ समसनटांचा ब्रेक द्यावा आसण त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सरुु करावा 

अशी सवनंती आह.े  

      श्री.सवनायक मेटे :सभापती महोदय, मी माझे भाषण एक समसनटात पणूव करतो. परंतु 

माझी सन्माननीय संसदीय कायवमंत्रयांना सवनंती आह ेकी, आम्ही गेल्या २०-२२ वषावपासनू 

सदनाच े सदथय आहोत. त्यामळेु कोणत्या पक्षाला सकती वेळ बोल ू द्यावयाचे सकंवा 

कोणत्या सदथयांना सकती वेळ बोल ूद्यावयाचे ह ेठरल ेगेले पासहजे. सरुुवातीच्या सदथयांना 

एक एक तास बोल ूद्यावयाचे आसण नंतरच्या सदथयांना दोन दोन समसनटे बोल ूद्यावयाच ेहा 

काही न्याय होऊ शकत नाही. त्यामळेु सवावना समान वेळ वाटून सदला जावा अशी माझी या 

सनसमत्तान ेआपल्याला सवनंती आह.े  

      तालिका सभापती : सभागहृाची सवशेष बैठक आता थथसगत होत आह.े सभागहृाची 

सनयसमत बैठक दपुारी १२.१५ वाजता पनु्हा सरुु होईल. 

                                (सभागहृाची बैठक दपुारी १२.०५ ते १२.१५ वाजेपयंत 

थथसगत झाली.) 

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

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

   (स्थलगतीनंतर )तोंडी उत्तरे             

   

   सभापती            :                                          आता प्रश्नोत्तरे घेण्यात येतील.   
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  तोंडी उत्तरे 

   

   श्री. नारायण राणे            :                                                सभापती महोदय, मी 

सनयम २८९ अन्वये सचूना सदलेली आह.े   
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    सभापती            :                                                           

मी सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांना सांग ूइसच्छतो की, आपण सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूना 

प्रश्नेात्तराच्या तासानंतर घतेो.  
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    श्री. नारायण राणे            :                                                        सभापती 

महोदय, आपण  सनयम २८९ अन्वयेची सचूना प्रशे्नात्तरानंतर कशी घेणार ?            
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    सभापती            :                                                        मी सन्माननीय 

सदथयांना सांग ू इसच्छतो की, येथे काही प्रथा परंपरा ठरलेल्या आहते त्याप्रमाणे मी 

आपणास सांसगतले.            
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  तोंडी उत्तरे  

   

   श्री. नारायण राणे            :                                            

                      सभापती महोदय, माझे एवढेच म्हणणे आह े की, मी 

उपसथथत केलेल्या सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेवर काहीही सनणवय द्या. परंतु मदु्दा असा 

आह े की, सनयम २८९ हा, सनयम थथसगत करण्यासंदभावतील आह.े  प्रशे्नात्तराचा तास 

थथसगत करुन आम्ही सदलेला सवषय चचेला घ्यावा असा म्हणनू सनयम २८९ आह.े आपण 

प्रशे्नात्तराच्या तासानंतर तो सवषय घेणार असाल तर तो सनयम २८९ राहत नाही. म्हणनू माझे 

म्हणणे आह ेकी मंत्रयांच्या भ्रष्टाचारा हा प्रश्न आह ेआसण तो असतमहत्त्वाचा आह.े   
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    सभापती            :                                                           

      मी सन्माननीय सदथयांना सांग ूइसच्छतो की, आपल ेम्हणण ेतांसत्रकदृष्टया आसण व्यावहाररकदृष्टया 

बरोबर असले तरी आपण काल अशी मागणी केली होती की, अल्पकालीन चचेस माननीय 

मखु्यमतं्रयांनी उत्तर द्याव.े आपण मागणी केल्याप्रमाण ेमी माननीय मखु्यमतं्रयांना संदशे पाठसवला.मला 

संदशेाच ेउत्तर समळाले. आपण मला भटेल्यानंतर हहेी सांसगतले की, आपण माननीय मखु्यमतं्रयांच्या 

उत्तरासहीत वळे द्या. माननीय मखु्यमतं्रयांनी संदशे पाठसवला की, दपुारी १२.०० ते १.०० या वळेेत 

प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये ते येणार आहते. सनयम २८९ हा सनयम थथसगतीचा आह.े आपण सदलेल्या 

सनयम २८९ वर माझा सनणवय पासहले असेल तर मी तो सवषय वाचनू सचूना नाकारु शकतो.  
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    श्री. नारायण राणे            :                                                   

      सभापती महोदय, आम्हाला सनयम २८९ पेक्षा आम्ही जो प्रथताव सदलेला आह ेतो महत्त्वाचा 

आह.े  त्या प्रथतावरील चचाव आताच पासहज ेअस े नाही. आपण त्यावरील चचाव अन्य वळेेला दतेो 

अस ेसांसगतले तरी माझी काही हरकत नाही. मी त्यावरील चचाव आताच मागत नाही. आताच सनयम 

२८९ चा सवषय घ्यावा अस ेमी म्हणत आह.े पण त्यावर केव्हा ना चचाव होण ेआवश्यक आह,े एवढेच 

माझ ेम्हणण ेआह.े  
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    श्री. सगरीश बापट            :                                                   

              सभापती महोदय, आज सरकार कोणाचे आह े हा मदु्दा महत्त्वाचा नाही. दोन्ही 

सभागहृाच्या काही प्रथा आसण परंपरा आहते. ह ेवररष्ठ सभागहृ आह.े आपण या सठकाणी प्रश्नेात्तराचा 

तास घतेो अशी प्रथा आह.े एखादा सवषय त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचा असेल तर त्यावेळी योग्य तो सनणवय 

सभागहृ घतेे आसण आपण त्यामध्ये मागवदशवन करीत असतात.  कालच आजच्या सभागहृाच े

कामकाज आपल्या आसण सभागहृाच्या संमतीने ठरले आह.े  त्याप्रमाण ेप्रथम प्रश्नोत्तरे होतील आसण 

त्यानंतर माननीय मखु्यमतं्री अल्पकालीन चचेला उत्तर दतेील. त्यामळेु माननीय सदथय श्री.नारायण राण े

यांना वगेवगेळया आयधुांच्या माध्यमातनू वगेवगेळे प्रश्न उपसथथत करावयाचे असतील तर त्यांना करु 

द्यावते. त्यांनी काय कराव े हा त्यांचा हक्क आह.े मी त्या बाबतीत बोलणार नाही. माझी आपणास 

सवनंती आह े की,  आपण प्रश्नोत्तराचा तास सरुु करावा. त्यानंतर माननीय मखु्यमंत्री अल्पकालीन 

चचेवरील उत्तर दतेील. सन्माननीय सदथयांचे काही सवषय असतील तर आपण आपल्या असधकारात 

सनणवय घ्यावा.  
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    श्री. जयंत पाटील            :                                                   

              सभापती महोदय, आपण सभापती होण्यापवूी या सभागहृातील गट नेत्यांची एक 

बैठक झाली होती. खालच्या सभागहृात प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर थथगन प्रथतावाच्या सचूना 

घणे्यात येतात. तत्कालीन माननीय सभापती व सवद्यमान सन्माननीय सदथय श्री.सशवाजीराव दशेमखु 

यांनी आम्हाला सवनंती केली की, तेव्हापासनू ही प्रथा सरुु आह.े सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण े

यांना ही गोष्ट माहीत नाही. सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांनी आता जो मदु्दा मांडला होता तोच 

मदु्दा मी त्यावळेी मांडून या गोष्टीला सवरोध केला होता, परंत ुसवव गटनेत्यांनी त्यास मान्यता सदल्यामळेु 

मला सवरोध माग ेघ्यावा लागला होता.  सभागहृातील सनणवय एकमखुाने घतेले पासहजते. परंत ु सनयम 

२८९ वरील सचूना इतक्या येऊ लागल्या की, त्यामध्ये दोन दोन तास खचव होऊ लागल े म्हणनू 

त्यावळेी तसा सनणवय घणे्यात आला. हा सनणवय मागील आठ-दहा वषावपवूी घेतलेला आह.े  
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    श्री. नारायण राणे            :                                            

              सभापती महोदय, मी सभागहृाचा वेळ घेत नाही. आपल्याकडे सनयमाचे 

पथुतक आह े त्यामध्ये वेगवेगळया आयधुांचे सनयम सदलेले आहते. ते सनयम पथुतकापरुते 

मयावसदत ठेवायला नाहीत. मी सनयम २८९ ची सचूना सदल्यावर आपण त्यावर काही सनणवय 

दऊे शकता. आपण माझी सचूना नाकारुन पढुचे कामकाज घेतल्यास ते मला मान्य आह.े 

पण सनयमानसुार सचूना मांडणे माझे काम आह.े या सठकाणी राजयातील जनतेचा सहताचा 

सवषय मांडणे माझे काम आह.े आपण सांसगतल्यानंतर नंतर मी गप्प बसलो.  पण तो सवषय 

चचेला येणे आवश्यक आह.े  

             



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N-69 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 12:10 

  

 

  

    सभापती            :                                          ठीक आह.े   

           या नंतर  श्री. बोडे 
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 नवी मंुबईतीि भूमालियांनी लसडकोचे कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड 

बळकालवल्याबाबत  

     * 21310       अॅड. राहुि नावेकर      ,श्री. आनंद ठाकूर,श्री. ख्वाजा बेग    

: (१) नवी मुंबईतील ससडकोच्या मालकीचे एाेरोली सेक्टर-9 (ई) व कोपरखैरणे 

सेक्टर-99 या दोन भखंूडाची बनावट कागदपते्र बनवनू त्यावर इमारती उभारून त्यातील 

सदसनका लाखो रुपयांना सवकल्याची बाब माह ेजून, 2016 मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशवनास 

आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषींवर कोणती कारवाई केली 

वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल ् यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

               डॉ.रणसजत पाटील, श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्याकररता : (१) व (२) कोपरखैरणे 

नोड मध्ये सेक्टर 99 असथतत्वात नाही. तथासप, ऐरोली सेक्टर- 9  ई येथील भखंूड क्रमांक 

7 च्या वाटपाबाबत महामंडळाच ेबनावट दथताऐवज तसेच, सत्रपक्षीय करारनाम्याबाबतची 

बनावट कागदपते्र तयार करुन त्या अनषंुगाने नवी मुंबई  महानगरपासलकेकडून बांधकाम 

परवाना घेण्यात आल्याच े सदसनू आल्याने मे. शभु होम डेव्हलपसवचे मालक व इतर एक 

यांच े सवरुध्द सी.बी.डी. बेलापरू, नवी मुंबई येथे गनु्हा क्रमांक I 72/2016, सदनांक 

31.05.2016 रोजी दाखल करण्यात आला आह.े 

(३) प्रश ् न उदभ्् ावत नाही. 

      ॲङराह ल नावेकर : सभापती महोदय, ससडकोमाफव त नवी मुंबई शहराची सनसमवती होत 

असताना त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर जसमनी संपासदत करण्यात आल्या.  त्या सठकाणी 

जसमनी संपासदत करीत असताना जे लोक त्या सठकाणी राहत होते त्यांचे पनुववसन 

करण्याााठी शासनाने साडेबारा टक्के योजना राबवनू त्यांना साडेबारा टक्के प्रमाणे भखंूड 

सवतररत केल.े  ह े भखंूड सवतररत केल्यानंतर कोपरखैरणे सेक्टर-११,  प्लॉट नं.११४ 

आसण एरोली सेक्टर-९ ई, प्लॉट क्र.७ ह े प्लॉट ससडकोने कधीही साडेबारा टक्के 

योजनेखाली सवतररत केले नव्हते.  काही मंडळींनी या प्लॉटची बनावट कागदपते्र तयार 

केली.  या प्लॉटचे खोटे अलॉटमेंट लेटर, सप्लीमेंरी सडडस ्तयार केली.  जया लोकांनी 

बनावट कागदपते्र बनवनू ह े प्लॉट बळकासवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी नवीन मुंबई 

महानगरपासलकेच्या सबल्डींग प्रपोजल सडपाटवमेंटमध्ये खोटी कागदपते्र सादर करुन इमारत 

बांधकामाच्या परवानग्या प्राप्त केल्या.   त्यानंतर त्यांनी इमारत बांधली आसण त्या 
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इमारतीतील फ्लॅटस ् लोकांना सवकल.े  यामध्ये शासनाच े करोडो रुपयांचे नकुसान 

झाल.े  त्याच बरोबर सामान्य माणसाचा जयांचा कोणताही कसरू नव्हता त्यांचे लाखो, 

करोडो रुपयांचे नकुसान झाल ेआह.े  

       सभापती महोदय, या सनसमत्तान ेमाझे तीन थपेसससफक प्रश्न आहते.  ह ेप्लॉटस ्पचेस 

प्लॉटस ्नव्हते.  ते अलॉटेड प्लॉटस ्होते. ह ेअलॉटेड प्लॉटस ्असल्यामळेु ससडकोने जया 

प्लॉटसच ेअलॉटमेंट झाले आह े त्याची यादी नवी मुंबई महानगरपासलकेकडे सदली होती 

काय, जर अशा याद्या सदल्या असतील तर नवी मुंबई महानगरपासलकेच्या असधकाऱ्यांनी 

अशा अन-अलॉटेड प्लॉटस ् वर डेव्हलपमेंटची परवानगी कशी सदली, तसेच जे प्लॉटस ्

अन-अलॉटेड आहते त्यांचे प्रोटेक्शन करण्यासाठी ससडकोने काय कारवाई केली आह े? 

सभापती महोदय, ते प्लॉटस ्प्रोटेक्टेड असते, त्यावर योग्य प्रकारे बोडव लावल े असते, 

कम्पाऊंड असते सकंवा ससक्यरुरटी अरेाेांजमेंट असती तर कदासचत हा प्रकार घडला 

नसता.  माझा शेवटचा प्रश्न असा आह े की, या प्रकरणी नेमका कोणावर एफआयआर 

दाखल केला आह े ?  तसेच जे असधकारी यामध्ये सहभागी आहते त्यांच्यावर काय 

कारवाई केली आह,े त्यांची सवभागीय चौकशी करण्यात आली आह ेसकंवा कसे, या बाबत 

लेखी उत्तरात कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.  

       डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी ससडकोच्या अलॉटमेंट 

प्लॉटस ् बद्दलचा प्रश्न उपसथथत केला आह.े  एरोली सेक्टर-९, ई, क्रमांक-७ हा भखंूड 

पीएपी साठी साडेबारा टक्के योजनेतून सवतररत झाला होता.  मदु्दलात भखंूड हथतांतरणाचे 

पत्र तसेच ससमांकनाचे पत्र, बांधकाम मदुतवाढ आसण त्याच्या सवलंबाचे जे देयक असते 

त्या माफीच ेपत्र नवी मुंबई महानगरपासलकेला खोट्या सया करुन सदलेले आह ेह ेसनष्ट्पन्न 

झाल े आह.े  या आधारे नवी मुंबई महानगरपासलकेने इमारत बांधकामाची परवानगी 

सदली.  त्यानंतर त्या सठकाणी बांधकाम झाले.  त्या बांधकामावर नोव्हेंबर, २०१५ मध्य े

सनष्ट्कासनाची कारवाई झाली आह.े त्यानंतर जे या प्रकरणात दोषी होते त्यांच्यावर 

एफआयआर दाखल झाला.  मालक, डेव्हलपसव आसण महापासलका यांच्यामध्ये रायपाटी 

अाँग्रीमेंट झालेल ेअसेल. परंत ुया व्यसतररक्त जया असधकाऱ्यांवर ही जबाबदारी होती त्यांनी 

चार-पाच मसहन्यात ह े बांधकाम सनमावणाधीन होत असताना, त्याकडे कथटोसडयन म्हणनू 

बघावयास पासहजे होते की, ह े सरुसक्षत आह ेकी नाही. त्यामळेु  डेव्हलपमेंट ऑसफसर, 

अससथटंट डेव्हलपमेंट ऑसफसर, सव्हअेर, हडे सव्हअेर या सवांची चौकशी सरुु केली 

आह.े  त्यांच्यावर एफआयआर लॉन्च केला आह.े 

      श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, लेखी उत्तरात ‚बनावट दथताऐवज तसेच, 

सत्रपक्षीय करारनाम्याबाबतची बानवट कागदपते्र तयार करुन त्या अनषंुगाने नवी मुंबई 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O-72 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री. सशगम 12:20 

  

 

महानगरपासलकेकडून बांधकाम परवाना घेण्यात आल्याचे सदसनू आल्याने....‛ असे नमदू 

केल ेआह.े  मी सवचारु इसच्छतो की, सदरहू बनावट परवाना रद्द करण्यात आला आह े

काय, नसल्यास, सदर परवाना तातडीन ेरद्द करणार काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सध्या ह ेप्रकरण न्यायप्रसवष्ट आह.े  तसेच जो 

बांधकाम परवाना सदलेला होता तो रद्द करण्यात आलेला आह.े 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, शभु होम डेव्हलपसव या कंपनीचे मालक कोण 

आहते, या कंपनीचे सकती मालक आहते, नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेमध्ये सदरहू 

डेव्हलपसवच े इतर भागात सकती सठकाणी बांधकाम सरुु आह े ?  बोगस कागदपते्र तयार 

करुन त्यांनी गैरव्यवहार केला आह.े त्यामळेु त्यांचे चाल ूबांधकाम आसण आता घेतलेले 

अन्य प्लॉट जप्त करुन त्याची सधु्दा उच्च पातळीवर चौकशी करण्याचा सवचार शासन 

करेल काय ? 

      श्री.रणसजत पाटील :  सभापती महोदय, ससडको, श्री.वसंत ठाकूर आसण शभु होम 

डेव्हलपसव यांच्यामध्ये रायपाटी एमओय ु झाला आह.े  तसेच शभु होम डेव्हलपसवच्या 

मालकाच ेनाव पटलावर ठेवण्यात येईल.  

       श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी जया कंपनीच्या 

मालकावर एफआयआर नोंदसवला आह ेत्यांचे नाव सवचारल ेआह.े  आपण एफआयआर 

नेमका कोणावर नोंदसवला आह े?  

       डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, शभु होम डेव्हलपसव चे मालक श्री.ईश्वर 

पाटील यांच्यासवरुध्द पसहला एफआयआर सदनांक ३१/०५/२०१६ रोजी दाखल केला 

आह.े   माझ्याकडे जी मासहती आह ेत्यावरुन मी उत्तर सदलेल ेआह.े तसेच अशी एकूण ६ 

प्रकरणे समोर आलेली आह.ेत यातील दोन-तीन प्रकरणात तीच तीच नाव े पढेु आलेली 

आहते.  त्यामळेु ससडकोच्या  सव्हजीलन्स आयपीएस असधकाऱ्यांना काल सनदशे सदले 

आहते की, या सवव प्रकरणांची सखोल चौकशी करुन जे प्रकरण सरुु आह ेत्या प्रकरणाच्या 

खोलात जाऊन, सवव प्रकरणांचे ऑसडट व सवेक्षण करुन त्यांचा आढावा घेऊन सवांवर 

कठोर कारवाई करावी. 

      श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, सोमवार, सदनांक १८ जलैु, २०१६ रोजी नवीन 

मुंबईच्या थथासनक गावकरी,रसहवाशांनी नवी मुंबई बंद केली होती. सबल्डर लॉबी सकंवा 
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महानगरपासलकेचे असधकारी अनसधकृत इमारत उभी होईपयंत काही करीत नाही.  इमारत 

उभी रासहल्यानंतर आसण त्या सठकाणी लोक राहण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना नोटीस 

दतेात.  जया कालावधीत ही इमारत उभी रासहली त्या काळात कायवरत असणारे आयकु्त 

तसेच अनसधकृत बांधकाम सवभागाच्या असधकाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी व्यवसथथत पार 

पाडली नाही म्हणनू त्यांच्यावर गनु्ह ेदाखल करुन  व त्यांना अटक करुन त्या रसहवाशांना 

न्याय समळवनू दणे्यात येईल काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, मी अगोदरच सांसगतले आह े की, या 

प्रकरणी  मे-२०१६ मध्ये संबंसधतांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आह.े  हा 

गनु्हा चौकशी थतरावर आह.े  संबंसधतांनी कागदपते्र सादर केल्यामळेु आयकु्त, 

महानगरपासलका यांनी बांधकाम परवाना सदला होता.  परंत ुनंतर सनष्ट्पन्न झाल ेकी, ही सवव 

कागदपते्र खोटी आहते.  त्यामळेु संबंसधतांवर एफआयआर दाखल केला. 

                                         या नंतर  श्री. कांबळे 
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                                        ता.प्र.क्र.२१३१०.... 

       श्री. संदीप बाजोररया : सभापती महोदय, आदरणीय जयेष्ठ सदथय श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी 

सवचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर सदलेले नाही. शभु होम डेव्हलपसवचे अजनू सकती प्लॉट्स आहते, सकती 

बाधंकाम चाल ूआहते, ते बांधकाम, प्लॉट जप्त करणार का, त्यांच्यावर कारवाई करणार का या प्रश्नांची 

माननीय मतं्रयांकडून उत्तरे समळालेली नाहीत. 

      डॉ. रणसजत पाटील : सभापती महोदय, शभु होम डेव्हलपसवचे अजनू तेथे सनमावणाधीन असणारे 

.... कारण आता सध्या मासहती अशी आह ेकी, ठाण्यामध्ये साधारणत: सन २०१३ नंतर कोणतेही 

ॲलॉटमेंट झालेले नाही. शभु होम डेव्हलपसवच्या सनमावणाधीन असणाऱ्या सगळयांची पणूव, सखोल 

चौकशी करून, सगळया कागदपत्रांची चौकशी करून, लक्षात येत असेल की, त्यामध्ये अशीच खोटी 

कागदपत्रे सादर केलेली असतील तर, त्यांना सधु्दा थटॉप ऑडवर सदल्या जातील. 

      श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, एफआयआर दाखल झाला, अशा सवव गोष्टी सांगत 

असताना, आपण एक गोष्ट आणखी मान्य केली आह.े कारण यापवूी ते सनष्ट्काससत झाल ेहोते असे 

आपण आपल्या उत्तरात सांसगतले आह.े सवव प्रश्नांचा रोख सतकडे आह.े आम्ही असधकाऱ्यांचा आसण 

त्यांचा समळून असलेल्या नेक्ससच्या संदभावत बोलत आहोत. एफआयआर शभु होम डेव्हलपवर आह.े 

साडे बारा टक्क्यांचा प्लॉट ॲलॉट केला आह,े याबाबत ससडकोने कॉपोरेशनला जर कळसवल ेआह े

तर, त्यांचे प्रकरण पासच कस ेहोते, अस ेजर झाल ेतर, कोणीही ताकदवान १० सठकाणी अस ेपास 

करून घईेल आसण इमारती बांधेल, तोपयंत आपण गप्प बसणार आहोत का, ससडकोचे, कॉपोरेशनचे 

याला मान्यता दणेारे असधकारी यांचा कनीव्हन्स, नेक्सस आपल्याला सदसत आह.े त्यामळेु त्यांच्यावर 

कारवाई एफआयआर दाखल केला त्याप्रमाणे होईल. आपण या असधकाऱ्यांचे काय करणार आहात ? 

ह े एक प्रकरण नाही, अशी अनेक प्रकरण ेआहते. आपल्या सनदशवनास आल ेआह े की, चकुीच्या 

पध्दतीने ही बांधकाम े झाली आहते. ससडकोच्या आसण कॉपोरेशनच ् या जया असधकाऱ्यांनी या 

बांधकामांना पसमवशन सदली, त्यांच्यावर कारवाई कधी करणार आहात ? 

      डॉ. रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी पसहला प्रश्न असा सवचारला की, 

ससडकोन ेयाच्या याद्या महापासलकेला द्यायला पासहज ेहोत्या, त्या जर सदलेल्या नसतील .... कारण 

अशा प्रकारची कोणतीही मासहती नाही की, अशा याद्या तेथे जातात. दसुरी गोष्ट सवचारली की, ह े

कनीव्हन्स आह.े ससडकोचे व महापासलकेचे असधकारी यांच्यामध्ये हा डाऊट यामळेु नाही. बनावट 

सयांची खोटी कागदपत्र ेजर महापासलकेकडे जात असतील तर मी थवत: सवचारणा करेन की, आपण 

जर अशाप्रकारची एखादी पसमवशन दते आहोत तर यामध्ये सफडबॅक घते आहोत का, खरोखर प्लॉट 

कागदपते्र तमुची आहते का, ही ॲलॉटमेंटची कागदपत्रे आपल्याकडून इश्य ू झालेली आहते का ? 

आतापयंत अशा पध्दतीचा फॉलो-अप ससडकोकडून घतेला जात नव्हता. पण आता आपण हा 

प्रोससजरल पाटव करीत आहोत की, ससडकोकडून जर ॲलााॅटमेंट होत असेल तर .... तेथे २ 

ॲथोररटीज आहते, एक बांधकामाची पसमवशन दतेे आसण दसुरी ॲलॉटमेंट करते. सभापती महोदय, 

अशा सठकाणी सकमान असा एसओपी असला पासहज ेकी, इकडून ॲलॉटमेंट झाले की नाही ह ेपाहील, 

ह े पडताळून पहायची महापासलकेची सधु्दा जबाबदारी आह.े ह े दणे्याच्या आधी महापासलकेने 

व्हरेरफाय केले पासहज ेकी, ॲलॉटमेंटची कागदपत्रे ससडकोकडून आली आहते का, ह ेफेक आहते का, 

खरी आहते की खोटी आहते, यासाठी इन्थरक्शन्थ ा सदली गलेी आहते. 

      श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, साडे बारा टक्क्यांचे ह े प्लॉट आहते. ससडकोने जयांच्या 

जागा ॲक्वॉयर केल्या, त्यांना त्याच्या बदल्यात सदलेल ेह ेप्लॉट आहते. ह ेकोणीतरी सोसायटीने खरेदी 
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केलेले ससडकोकरणाचे प्लॉट नाहीत, म्हणनू साडे बारा टक्क्  यांच्या प्लॉटची मासहती ही असलीच 

पासहज.े कारण सरकारने त्यांच्या जागा ॲक्वॉयर केल्या, त्याबद्दल सदलेला हा मोबदला आह.े त्यामळेु 

त्याची मासहती ससडकोने कॉपोरेशनला दणे ेक्रमप्राप्त आहचे असा माझा समज आह.े मी म्हणनू नेक्सस 

व कनीव्हन्सबाबत बोलत आह.े तेथे अस ेअनेक प्रकार घडत आहते. साडे बारा टक्  क्यांच्या जागा 

समळाल्या आहते, जयांच्यामध्य े धमक आह,े ते सतकडे जाऊन सवचारतात. मात्र अनेक प्लॉट अस े

आहते, ज ् यावर अशा अनेक इमारती बांधल्या आहते. सवावत ददुवैाच े म्हणज े फ्लॅट खरेदीकार कुठे 

जाणार आहते, त्यांचा सवावत मोठा प्रश्न आह.े 

      सभापती : बरोबर आह.े 

      श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, आपण हा कनीव्हन्स जोपयंत उदध््वथत करीत नाही तोपयंत 

त्या असधकाऱ्यांना जबाबदार पकडून कायववाही करावी. एखाद्या कॉपोरेटरचे झाल तर आपण बोलतो. 

आपण त्या असधकाऱ्यांवर कारवाई करणार का हा माझा प्रश्न आह.े 

      डॉ. रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय जयेष्ठ सदथयांनी प्रश्न सवचारला की, ससडकोच े

असधकारी .... जया लोकांनी ही यादी सदली सकंवा .... कॉपोरेशनचे असधकारी जयांच्याकडे या याद्या 

आहते, पण त्यांनी पडताळून न पाहता अशा पसमवशन्स सदलेल्या असतील तर त्यांच्यावर सुध्दा चौकशी 

करून कारवाई करू. 

      सभापती : ठीक आह.े 

 ---- 
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 कळमनूरी  नगरपररषदेिा लनयोजन लवभागातीि कममचाऱ्यांच्या लनष्काळजीपणामुळे अनुदान 

प्राप्त न झाल्याबाबत  

     * 22289       श्री. अमरनाथ राजूरकर     : (१)  कळमनरूी (सज. सहगंोली) 

नगरपररषदेला नागरी दसलतेतर वथत्यांमध्ये सधुारणा करण्याकररता व महाराष्ट्र सवुणवजयंती 

नगरोत्थान महाअसभयान योजनेंतगवत प्राप्त होणारे सव्वा दोन कोटीचे अनदुान सनयोजन 

सवभागातील कमवचारी यांच्या सनष्ट्काळजीपणामळेु सदनांक 31 माचव, २०१९ ला 

बी.डी.एस.टाकल ेगेलेल ेनाही, त्यामळेु शहरातील सवकासकामांकररता समळणारा सनधी प्राप्त 

होऊ शकला नसल्याचे माह ेएसप्रल, 2016 मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशवनास आल ेआह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन  सनयोजन सवभागातील कमवचाऱ्यांवर 

कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

        डॉ. रणसजत पाटील, श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्याकररता : १) व २) 

     •  नागरी दसलतेतर वथती सधुारणा योजना  व महाराष्ट्र सवुणवजयंती  नगरोत्थान 

महाअसभयान (सजल्हाथतर) या सजल्हाथतर योजना आहते.  

•  सन 2015-16 मध्ये सहगंोली सजल्यास नागरी दसलतेतर वथती सधुारणा योजना व 

महाराष्ट्र सवुणवजयंती  नगरोत्थान महाअसभयान (सजल्हाथतर) या दोन योजनांखाली प्रत्येकी 

रु.200 लक्ष इतकी तरतदू उपलब्ध होती. 

 •  पनुसववसनयोजनानंतर नागरी दसलतेतर वथती सधुारणा योजनेसाठी रु.170 लक्ष  तर 

महाराष्ट्र सवुणवजयंती  नगरोत्थान महाअसभयान (सजल्हाथतर)    या योजनेसाठी रु.150 

लक्ष इतकी तरतदू उपलब्ध झाली. 

 •  नागरी दसलतेतर वथती सधुारणा योजनेसाठी उपलब्ध रु.170 लक्षचा संपणूव सनधी 

सजल्हासधकारी कायावलयाकडून आहररत करण्यात आला. सदर सनधीचे वाटप  करण्यात 

आल ेअसनू त्यापैकी कळमनरूी नगरपररषदसे रु. 26.52 लक्षच ेवाटप करण्यात आल ेआह.े  

•  महाराष्ट्र सवुणवजयंती  नगरोत्थान महाअसभयान (सजल्हाथतर) या योजनेसाठी उपलब्ध 

रु.150 लक्षपैकी रु.98.88 लक्ष इतका सनधी सजल्हासधकारी कायावलयाकडून आहररत 

करण्यात आला. त्यापैकी कळमनरूी नगरपररषदसे रु.38.972 लक्षचे वाटप करण्यात आल.े  

•  महाराष्ट्र सवुणवजयंती  नगरोत्थान महाअसभयान (सजल्हाथतर) या 

योजनेखालील  उववररत रु.51.12 लक्ष सनधी सद.31.3.2016 रोजी बी.डी.एस.प्रणालीव्दारे 

आहररत करताना तांसत्रक अडचणीमळेु आहररत होऊ शकला नाही .  

•  सजल्हासधकारी, सहगंोली यांच्या अहवालानसुार तांसत्रक अडचणीमळेु सनधी आहररत व 
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सवतररत झाला नसल्यामळेु त्यास कोणीही वैयसक्तक जबाबदार नाही. 

(३) प्रश ् न उदभ्् ावत नाही. 

      श्री. अमरनाथ राजूरकर : सभापती महोदय, सहगंोली सजल्यातील कळमनरूी 

नगरपररषदचे्या सनयोजन सवभागाच्या हलगजीपणामुळे कळमनरूी नगरपररषदचेा सनधी प्राप्त 

झाल्यानंतर परत गेला. माझे या संदभावत ३ प्रश्न आहते. आपल्या उत्तराला माझा आक्षेप 

आह.े कळमनरूी नगरपररषद सनधी सवतरणासंदभावत सजल्हासधकारी, सहगंोली यांच्याकडून 

मोघम उत्तर दणे्यात आल ेआह.े एकदा सांसगतले की, ३१ माचवला पणूव सनधी सवतररत 

करण्यात आला. दसुऱ्यांदा असे सांगण्यात आल ेकी, काही तांसत्रक अडचणीमुळे ५१ लक्ष 

रूपयांचा सनधी सवतररत करण्यास सवलंब झाला. अशी सारवासारव केली आह.े नेमकी 

कोणती तांसत्रक अडचण आह े याबाबत कोणताही खलुासा करण्यात आलेला नाही. 

थथासनक लोकप्रसतसनधींनी सजल्हासधकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती, त्या अनषंुगाने 

संबंसधतांवर कोणती कारवाई करण्यात आली याचा खलुासा करावा. 

      डॉ. रणसजत पाटील : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सवुणवजयंती नगरोत्थान 

महाअसभयान जे सजल्हा थतरावर राबसवल ेजाते यासाठी आसण सजल्हा थतरावरून करण्यात 

येणाऱ्या दसलतेतर वथती सधुारणा यासाठी सनधी सदला जातो, या संदभावतील हा प्रश्न आह.े 

सदर बाबतीत जो सनधी आहररत करण्यात आला होता, त्यापैकी काही सनधी अखसचवत 

रासहला होता. ५१ लाख रूपये सवुणव जयंती नगरोत्थानचा सनधी असतो, तो अखसचवत 

रासहला. ३१ तारखेला बीडीएसवरून ऑनलाईन मासहती द्यावी लागते, मात्र  त्यामध्य े

तांसत्रक सबघाड असा झाला होता की, साधारणत: ४ वाजता सव्हवर डाऊन झाले, त्यामळेु ती 

मासहती अपलोड करता आली नाही, नाही तर त्याचे सनयोजन सधु्दा झ् ााााल ेहोते, २१ 

लाख रूपये वाटायचे रासहले हााेते, त्याचे सधु्दा सनयोजन झाल े होते. सजल्हासधकारी, 

सहगंोली यांच्या अहवालानसुार ही तांसत्रक अडचण आह.े त्यांना असे वाटल ेकी, दरवषी 

बीडीएसवर प्रणाली चाल ूराहते, ती प्रणाली ३१ माचवला साधारणत: अकरा, साडे अकरा, 

बारा वाजेपयंत चाल ू राहते. पण यावषी ती ४ वाजताच बंद झाली. त्यामळेु ते अपलोड 

करायचे रासहल.े सदर बाबतीत अजनू मासहती घेतली असता असे समजले की, यावषी 

अनेक म्हणजे ७, ८, १० सजल्यांमध्ये असे घडलेले आह,े त ् यानंतर आम्ही थवत: 

पाठपरुावा करीत आहोत की, त्यांना हा सनधी परत कसा दतेा येईल. 

       श्री. सनुील तटकरे : सभापती महोदय, सहगंोली सजल्यात दसलत वथती सधुारणा 

आसण सवुणव जयंती नगरोत्थान असभयान यामध्ये प्रत्येकी २ कोटी रूपयांची तरतूद होती. ही 

तरतदू आदल्या वषीच होत असते. दसुऱ्या वषी माननीय पालक मंत्रयाच्या 
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अध्यक्षतेखालच्या ससमतीन ेत्याच ेसवतरण करायचे असते, सनयोजन करायचे असते. मात्रा 

याऐवजी २ कोटी रूपयांची तरतदू होती, त्यामध्ये पनुसववलोकन, पनुसववसनयोजन करण्यात 

आल े दसलत वथतीचा सनधी २ कोटी रूपयांवरून १.७० कोटी रूपयांवर आणण्यात 

आला. नगरोत्थान असभयानामधील दोन कोटी रूपयांची तरतदू दीड कोटी रूपये करण्यात 

आली. नगरपासलकांना समळणारा सनधी कमी असतो, म्हणनू सजल्हाथतरीय अशा 

पध्दतीच्या सनधीची उपलब्धता करण्याचा सनणवय त्यावेळच्या सरकारने घेतला. सजल्हा 

सनयोजन मंडळामाफव त अशा पध्दतीच्या सनधीची उपलब्धता होते. उपलब्ध असलेला 

दसलत वथतीचा सनधी या योजनेंतगवत १७० लाख रूपयांचा करण्यात आला. त्यातनू २६ 

लाख रूपये कळमनरूी नगरपररषदेला समळाल ेआसण इतर नगरपासलकांनाही दणे्याचा सनणवय 

झाला. सरकार हा समळणारा सनधी योग्य वेळेला सवतररत करण्याची भसूमका यापढेु घेईल का 

? माननीय पालकमंत्रयांकडून बैठक बोलासवण्यामध्ये सवलंब झाला  की त्यांनी बैठक 

घेतल्यानंतर सधु्दा सजल्हा सनयोजन असधकाऱ्यांकडून सकंवा सजल्हासधकाऱ्यांकडून 

प्रथतावाला मान्यता दणे्यासाठी सवलंब झाला याबद्दलचे उत्तर येथे असणे असभप्रेत आह.े 

आपण बीडीएस प्रणालीवर ह े३१ माचवलाच करतो. हा सनधी ३१ माचवच्या अगोदरच सदला 

पासहजे. आपण सवरोधी बाजलूा होता, त्यावेळी ३१ माचव असे बोलत सतत बदनामाची 

भसूमका त्या कालावधीत घेतली होती. सनधी ४-६ मसहने अगोदर त्या नगरपासलकेला सकंवा 

यांना सवतररत करण्यात आला  तर बरे होईल. माझा प्रश्न महत्त्वाचा आह.े 

              या नंतर  श्री. रोझेकर 
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                                        ता.प्र.क्र.22289 पढेु 

सरुु............. 

श्री.ससुनल दत्ताते्रय तटकरे 

 अखसचवक   सनधी राहणार नाही.  मतं्री महोदयांनी सांसगतले की, आम्ही सवचार करु.  हा   सवव 

सजल्यांवर होणारा अन्याय आह.े यापढुे बीडीएस प्रणालीवरुन सवतररत करण्यात   येणारा सनधी 

जाथतीत जाथत जानेवारी पयंत सवतररत करणार का ?  तसेच, इतर   सजल्यांमध्ये अखसचवत रासहलेला 

सनधी त्या सजल्यांना पनु्हा उलपब्ध करुन   दणे्यात येईल का ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, हा सवलंब झालेला आह ेआसण जो सनधी कमी झालेला 

आह.े  आपण म्हणता की,  नगरपररषदांना   कमी सनधी समळतो. ही गोष्ट सत्य आह ेकी, गले्या वषी 

जलयकु्त सशवार योजनेबाबत   अशा सचूना दणे्यात आल्या होत्या की, सजल्हा सनयोजन ससमतीचा 

काही सनधी   जलयकु्त सशवार योजनेसाठी खचव करावा.  त्यानंतर ररॲप्रोसप्रएशनमध्ये २००   लक्ष 

रुपयांपैकी १५० लक्ष रुपये आसण नगरउत्थानमध्ये सहगंोली   नगरपररषदलेा ५९ लक्ष रुपये............ 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती   महोदय, माझी मतं्री महोदयांच्या उत्तराला हरकत आह.े  वषवभर 

शासनाकडून   सातत्याने अस ेसांगण्यात आल ेकी, जलयकु्त सशवार योजनेसाठी १ हजार कोटी   रुपये 

उपलब्ध करुन दणे्यात आल ेआहते.  मात्र, आता मतं्री महोदय अस े सांगत   आहते की, सजल्हा 

सनयोजन ससमतीमाफव त इतर योजनांना कात्री लावनू जलयकु्त सशवार   योजनेसाठी सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्यात आला आह.े  ह ेएक प्रकारे सदशाभलू   करणारे आसण फसवणकू करणारे आह.े  सजल्यांना 

समळणारा सनयतव्यय अगोदरच्या   वषी सनसित केला जातो.  छोट्या गटामाफव त तशा प्रकारच्या 

सनधीचे नक्की होते व राजय पातळीवर मान्यता दणे्यात येत.े    सनयोजन, पनुसववलोकन करण ेआम्ही 

समज ू शकतो.  परंत,ु सनयसमत   योजनांचे पनुसववलोकन करण्यापेक्षा राजय सरकारने त्यांच्या 

महत्वाकांक्षी जलयकु्त सशवार प्रकल्पासाठी  थटेट पलुमधनू सनधी उपलब्ध करुन दणे े   गरजचेे होते. 

त्यामळेु या नगरपासलकांना पनु्हा सनधी दणे्याची तजवीज करण्यात येईल काय ? 

      सभापती : डीपीडीसीसाठी नवनवीन सथकम्स येत आहते.    त्यामध्ये आपण ह े जल 

असभयानही टाकलेले आह.े त्याला सनधीची तरतदू करताना सजल्हा सनयोजनाच्या इतर   योजनांना कट 

लावलेला आह.े  त्या संदभावत सन्माननीय सदथयांची हरकत आह.े    या योजनेसाठी वगेळा सनधी 

द्या आसण डीपीसीचा सनधी तसाच ठेवावा. 

        डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सजशेन फॉर ॲक्शन.  आपण अनेक गोष्टींसाठी   

म्हणज े कौशल्य सवकासासाठी सधु्दा सदलेले आह.े  ररॲप्रोसप्रएशनचे असधकार डीपीसीला 

असतात.  त्यामळे कोठे बचत करावी व   कोणत्या योजनेसाठी द्यावी, ह ेत्यांना ठरवता येते. 

      श्री.सनुील   तटकरे : सभापती महोदय, दसलत वथतीचा सनधी सनधावररत आह.े  त्याचे   

पनुसववलोकन अन्य योजनांसाठी कसे करता येईल ?  ते करीत असताना तशा प्रकारे   दसलत वथतीमध्ये 

जलयकु्त सशवार असभयानाअंतगवत काम केले आह ेका, ह ेसधु्दा थपष्ट केले पासहज.े तस ेकरता येणार 

नाही.  या   सठकाणी दसलत वथती अतंगवत म्हटले आह.े  पनुसववलोकन करीत असताना २ कोटी   

रुपयांचा सनधी १ कोटी ७० लक्ष रुपयांवर आणण्यात आला आह,े असे लेखी उत्तरात   म्हटल े

आह.े  मी सवचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांसगतले की, जलयकु्त सशवारसाठी   पनुसववलोकन 

करण्यासाठी करण्यात आल े होते आसण या योजनेचा सनधी सतकडे वगव   करण्यात आला.  दसलत 

वथतीसाठी सनधावररत सनधी आह,े तो घटनात्मक आह,े तो   वळसवता येतो का ? 

      सभापती : मतं्री महोदयांनी सचूना लक्षात घऊेन सजेशन फॉर ॲक्शन, अस ेम्हटले आह.े 
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      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, हा दसलतेतरचा प्रश्न आह.े दसलत वथतीचा नाही.   

        श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, दसलतेतर वथती असेल तर तसा उल्लेख   करण्याची 

आवश्यकता नाही.  मी अथव मतं्री आसण नगरसवकास राजयमतं्री म्हणनू   काम केलेले आह.े  दसलतेतर 

वथती असा उल्लेख केला जात नाही.  त्यामळेु   मतं्री महोदयांनी उत्तरामध्ये सधुारणा करावी.  आपण 

प्रश्न वाचावा. 

        सभापती : दसलत, दसलतेतर हा वाद येथ ेउपसथथत झाला असला तरी येथे सवषय हाच   आह े

की, नगरोत्थान योजना सजल्यातनू चालली आह.े  त्यामध्ये अशी अट   घालण्यात आली आह ेकी, 

भसंूपादनाची अगोदर पैसे द्यावेत.  एका सजल्यात   ११-११ नगरपररषदा असतात.  यासाठी केवळ २ 

ते ४ कोटी रुपये समळतात.    भसंूपादनासाठी सनधी दणे्याच ेबंधन घातल ेतर या योजनेला काही अथव 

राहणार   नाही.  त्यामळेु या दोन्ही गोष्टी तपासनू धोरणात्मक सनणवय घणे्याची वळे   आली तरी 

शासनाने तो घ्यावा.  

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

           

                



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-81 

SRR/AKN/KTG प्रथम श्री. कांबळे 12:40 

  

 

  

                                            

 वांदे्र (पवुम), मंुबई येथीि स्कायवॉकखािी अनलधकृतपणे करण्यात आिेिी 

बांधकामे लनष्कालसत करणेबाबत  

     * 19565       श्री. नरेंद्र पाटीि      ,श्री. सुलनि तटकरे,श्री. हेमंत टकिे,श्री. 

लकरण पावसकर,श्री. जयवंतराव जाधव,श्री. संलदप बाजोररया,श्री. अलनि 

भोसिे,श्री. अमरलसंह पंलडत    :  

 (१) वांद्र े (पवूव), मुबंई येथील थकायवॉकखाली अनसधकृतपण ेमोठ्या प्रमाणात बांधकाम ेकरण्यात 

आली आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी करून सदर बांधकाम े सनष्ट्काससत करणबेाबत कोणती  

कायववाही केली वा करण्यात येत आह,े 

 (३) नसल ् यास, सवलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

       डॉ.रणसजत पाटील, श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्याकररता : (1) वांद्रे (पवूव) मुंबई येथील 

थकायवॉकखाली पदपथावर तात्परुत्या थवरुपातील झोपड्या, थटॉल्स इत्यादी आढळून 

आल ेआहते. 

(2) वांद्रे (पवूव) मुंबई येथील थकायवॉकखालील जमीन ही पसिम रेल्वे प्रशासनाच्या 

मालकीची आह.े त्यावरील कारवाई करणे ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आह.े 

        सदर जागेवरील अनसधकृत बांधकाम सनष्ट्काससत करण्यासाठी पसिम रेल्वे 

प्रशासनामाफव त मागणी केल्यास लागणारे मनषु्ट्यबळ व यंत्रसामगु्री बहृन्मुंबई 

महानगरपासलकेमाफव त परुसवण्यात येते. 

        तथासप, अनंत काणेकर मागव, वांद्रे (पवूव) येथील सदर थकायवॉक खालील अनसधकृत 

बांधकामे पदपथावर असल्यान े महापासलकेमाफव त सद.०१.०२.२०१६, ०५.०५.२०१६ व 

०६.०६.२०१६ रोजी सनष्ट्काससत करण्यात आलेली आहते. 

(3) प्रश्न उदभ्् ावत नाही. 

      श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात असे नमदू केल ेआह ेकी, 

‚वांद्र (पवूव), मुंबई येथील थकायवॉकखालील जमीन ही पसिम रेल्वे प्रशासनाच्या 

मालकीची आह.े  त्यावरील कारवाई करणे ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी 

आह.े‛  महानगरपासलकेने रमझानच्या मसहन्यामध्ये काही झोपड्या तोडल्या आहते.  या 

झोपड्या कोणत्या असधकारात तोडल्या आहते ?  ही जागा रेल्वे रॅकपासनू १० ते २० 

फुटच आह.े  या सठकाणी थकॉय वॉक बांधण्यात आला आह े तो १ ते २ सकलो मीटर 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-82 

SRR/AKN/KTG प्रथम श्री. कांबळे 12:40 

  

 

महापासलकेच्या हद्दीमधनू बनसवलेला आह.े  या सठकाणी अनसधकृत झोपड्या उभ्या 

रासहल्या आहते. त्या महापासलकेच्या माध्यमातनू तोडणार आहात का ?  लेखी उत्तरात 

म्हटल्याप्रमाणे रेल्वेअंतगवत प्रश्न असेल तर कें द्रामध्ये आपल्याच पक्षाच े सरकार आह.े 

त्यामळेु संबंसधत रेल्वे खात्याला कळवनू त्या सठकाणी असलेल्या अनसधकृत झोपड्या 

तोडणार आहात का ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सदरचा थकॉयवॉक ११९७ मीटरचा 

आह.े  यामध्ये रेल्वेची ३०५ मीटर, महापासलकेची २८४ मीटर, साववजसनक बांधकाम 

सवभागाचे ३२६ मीटर आसण एसआरअे व ओएनजीसी यांची २८० मीटर जागा व्यापलेली 

आह.े  जी जागा महापासलकेची आह े त्या जागेवरील असतक्रमणे महापासलकेकडून 

सनष्ट्कासशत केली जातात.  जी जागा रेल्वेची आह े त्या जागेवरील असतक्रमणे 

हटसवण्याबाबत रेल्वेकडून महापासलकेकडे मागणी आल्यानंतर त्यांना मनषु्ट्यबळ व 

यंत्रासामगु्री परुसवले जाते व असतक्रमणे सनष्ट्काससत केली जातात.  ही गोष्ट सत्य आह ेकी, 

महापासलकेाेने सन २०१६ मध्ये त्यांच्या जागेवरील असतक्रमणे फेब्रवुारी, मे, जनू, जलैु 

मध्ये पणूवपणे सनष्ट्काससत केली आहते.  रेल्वेच्या जागेवरील असतक्रमणे सन २०१५ मध्य े

त्यांच्या मागणीवरुन मनषु्ट्यबळ परुवनू सनष्ट्काससत केलेली आहते.  वेळोवेळी रेल्वे 

प्रशासनाकडून पत्र आल्यानंतर महापासलकेमाफव त मनषु्ट्यबळ व यंत्रासामगु्री परुसवली जाते. 

      श्री.सकरण पावसकर : सभापती महोदय, या सठकाणी असे सदले आह ेकी, गायकवाड 

नावाच ेआयकु्त आहते त्यांनी सलसहल ेआह ेकी, १४ फुटाच्या वर असलेल्या म्हणनू ५ 

मजल्यांच्याही झोपड्या आहते.  तीन मजली, पाच मजली झोपड्या असल्याचे फोटो 

आहते.  त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आपण जी कारणे सांगत आहात त्यानसुार रेल्वे 

असधकारी आसण महापासलका तसेच रेल्वे असधकारी आसण शासन यांच्या बैठका 

होतात.  खऱ्या अथावने, शासनाला साफसफाई करावयाची असेल तर त्या सठकाणी मेंढ्या, 

बकऱ्या, गाड्या याही रथत्यावर पाकव  केल्या जातात. अशा रथत्यावर ठोस कारवाई करणार 

आहात का ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी सांसगतल्याप्रमाणे त्या 

सठकाणी चार-चार मजली झोपड्या झालेल्या आहते, ही सत्य पररसथथती आह.े  यापवूी 

गरीब नगरला आग लागली होती व ती मंडळी येथे आललेी आह.े  यापढेु समन्वयान ेरेल्वे, 

ओएनजीसी, थथासनक प्रासधकरण, राजय सरकार, कें द्र सरकार यांची बैठक घेऊन सनष्ट्कासन 

करावयाचे असेल तर करु. 
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      श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, हा रेल्वेचा प्लॉट आह.े  मुंबईमध्ये खपू 

मोठ्या प्रमाणावर पासकंगचा प्रश्न आह.े  अनेक सठकाणी पलुाखाली पासकंग केल े

जाते.  उच्च न्यायालयान े असे आदशे सदलेले आहते की, पलुाखाली पासकंग 

काढावे.  परंत,ु अद्याप ते काढलेले नाही.   

          

             या नंतर  श्री. बोरल े
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण            :                                                           

ता.प्र.क्र.19565...... 

परंत,ु ते अद्याप काढलेले नाही. कारण, मुबंई शहरात सरुसक्षततेचा प्रश्न फार महत्वाचा आह.े माझा प्रश्न 

असा आह ेकी, तेथे रेल्वचेा मोठा प्लॉट आह.े ती जागा रेल्वलेा नको असेल तर आपण ती जागा 

पासकंगसाठी घणे्याचा प्रयत्न करावा. आपण उत्तर द्याल की, पे ॲन्ड पाकव  रद्द कराव ेअस े कोटावचे 

आदशे आहते. मग लोकांनी पासकंग कोठे करावयाच े ? आपण गाड्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर 

परवानगी दतेो. रथत्याच्या दतुफाव पासकंग केले जात.े महानगरपासलका पासकंगची काहीही व्यवथथा करु 

शकत नाही. आपल्याला उड्डाण पलुांच्या खाली असलेल े पासकंग काढावयाचे असेल तर रेल्वचेे 

सकंवा इतर सठकाणी ज ेकाही प्लॉट्स असतील ते प्लॉट्स आपण घेतल ेआसण त्या जागेवर पासकंगची 

व्यवथथा करुन पलुाखालील जागते गाडवन वगरेै केले तर शहराचे सशुोसभकरण देखील होईल. म्हणनू 

आपण अशी काही योजना करणार आहात काय ? 

       डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, हा तारांसकत प्रश्न थकायवॉक खाली होत असलेल्या 

अनसधकृत बांधकाम आसण असतक्रमणाबाबतचा आह े आसण पढुील तारांसकत प्रश्न उड्डाण 

पलुाखालील बांधकामाबाबतचा आह.े सन्माननीय सदथया श्रीमती सवद्या चव्हाण यांनी उड्डाण 

पलुाखाली होत असलेल्या पासकंग बाबत प्रश्न उपसथथत केलेला आह.े उड्डाण पलुाखाली कोठे 

पासकंग होत असेल आसण ते चकुीच्या पद्धतीने होत असेल तर त्याची मासहती घतेली जाईल आसण 

कारवाई केली जाईल. 

 ---------- 
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 मंुबईत लवलवध लठकाणच्या उड्डाणपुिांखािी अवैध पालकिं ग  होत असल्याबाबत  

     * 20694       श्री. अशोक उिम  भाई जगताप      ,श्री. संजय दत्त,श्री. शरद 

रणलपसे,श्री. रामहरी रुपनवर,श्रीमती हुस्नबानू खलििे    : (1) मुंबईतील  सर जे.जे. 

उड्डाणपलु, लालबाग, डॉ.बाबासाहबे उड्डाणपलु, सायन सकव ल, वाडी बंदर फ्री वे 

उड्डाणपलु, चेंबरू आरसीएफ जवळील उड्डाणपलु आसण सवजय लॉन वाशीनाका येथील 

उड्डाणपलु इत्यादी सवसवध सठकाणच्या उड्डाणपलुांखाली मोठ्या प्रमाणात अवैध पासकंग 

केली जात असनू याकडे वाहतकु पोलीस दलुवक्ष करीत असल्याच ेमाह ेएसप्रल, 2016 मध्य े

वा त्यादरम्यान सनदशवनास आल ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने अवैध पासकंग करणाऱ्यांवर तसेच दलुवक्ष 

करणाऱ्या संबंसधत वाहतकू पोसलसांवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(3) नसल ् यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री. दवेेंद्र फडणवीस : (1) व (2) ह ेखरे नाही.  

     तथासप, मुंबई शहरातील सर जे. जे. उड्डाणपलू, लालबाग उड्डाणपलू आसण सवजय 

लॉन उड्डाणपलूाखाली अवैधररत्या पाकव  केलेल्या 998 वाहनांवर मोटार वाहन 

कायद्यांतगवत कारवाई करण्यात आली आह.े उड्डाणपलूाखाली अवैधररत्या पाकव  केलेल्या 

वाहनांवर वाहतकू पोलीसांकडून वेळोवेळी कारवाई केली जात असल्यामुळे वाहतकू 

पोलीसांवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद ् भवत नाही. 

(3) प्रश ् न उदभ्् ावत नाही. 

        श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथया श्रीमती सवद्या चव्हाण 

यांनी जे सांसगतले ते बरोबर आह.े हा तारांसकत प्रश्न पासकंगबाबत आह.े मुंबई शहराची 

सरुक्षा आसण सवव पलुांच्या सरुसक्षततेच्या दृष्टीने पलुाखाली पासकंग होऊ नय े यासाठी 

हायकोटावने काही सनदशे सदलेले आहते. आपण जे.जे. उड्डाण पलू आसण सवजय लॉन 

उड्डाण पलुाखाली अवैधररत्या पाकव  केलेल्या ९९८ वाहनांवर कारवाई केलेली आह,े ह े

बरोबर आह.े परंतु, आपण मुंबई शहरातील अनेक भागामध्ये जातो. आपल्याला अनेक 

सठकाणी वाहने पाकव  केलेली सदसतात. तारांसकत प्रश्न उपसथथत झाल्यानंतर फक्त त्या 

प्रश्नाला उत्तर द्यायचे, आकडेवारी सांगावयाची एवढ्या परुते मयावसदत न राहता त्याचे 

गांभीयव रॅसफक पोसलसांना आलेले आह ेकाय, हा महत्वाचा प्रश्न आह.े रॅसफक पोसलसांना 

त्यांच े गांभीयव असेल तर मग सब्रजखाली राहणारे सभकारी असतील सकंवा अवैधररत्या 
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पलुाखाली राहणारी माणसे असतील. आज तेथे काय सचत्र आह,े ह े मी सांगण्याची 

आवश्यकता नाही. ह े सचत्र आपण दररोज बघतो. म्हणनू ह े उत्तर मला थातरुमातरू 

असल्याच े वाटते. थातुरमातरू हा शब्द चांगला नाही. कारण, आपण याबाबत कारवाई 

केलेली आह.े एखाद्या पोसलसावर जाणीवपवूवक कारवाई व्हावी, असा माझा उद्दशे नाही. 

तेथील पासकंगची व्यवथथा हटसवणे, पासकंगची पयावयी व्यवथथा करणे आसण प्रत्येक 

पलुाखाली राहणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत योग्य ती कायववाही करुन आपण पलुाखाली 

साफसफाई  करणार आहात काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय,  हायकोटावने श्री.शौकत बेग सगरी यांच्या 

पीआयएल संदभावत सदनांक ८ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी डायरेक्शन्स सदलेल्या आहते. 

त्यामध्ये पसहल ेडायरेक्शन पे ॲन्ड पाकव  पणूवपणे थटॉप करावे, असे आह.े दसुरे डायरेक्शन 

असे आह े की, जर शासनाला वाटत असेल की यामध्ये आपण इटेंररयम ररसलसफ दऊे 

शकतो, ससक्यरुरटी पॉईटं बाबत शासनाला काही सांगावयाच े असेल तर सांगावे. सतसरे 

म्हणजे, अनसधकृतपणे पासकंग होत असेल तर राजय शासनान ेआवश्यक ती कारवाई करुन 

पोसलसांमाफव त ते बंद करावे. याबाबत शासनाकडून अगोदरच पत्रव्यवहार झालेला आह े

आसण सरुक्षा यंत्रणांसमवेत बैठकही झालेली आह.े न्यायालय याबाबत ससररयस होते. सवव 

उड्डाण पलुाखाली शेवटच्या बाजलूा जो सत्रकोण असतो तेथे डेबरीज ठेवलेले असते. 

तसेच, त्या सठकाणी सयूव प्रकाश कमी असतो आसण पलुाखाली जे पासकंग होते त्यामळेु 

ऑप्सेट्स तयार होतात, त्यामळेु रॅसफकला दखेील त्रास होतो. सवव ससक्यरुरटी ऑसडट करुन 

याबाबतीत नॉम्सव तयार करुन सी.सी.टी.व्ही., लायसटंग, छोटी पोलीस चौकी आसण 

कॉन्थटन्ट सव्हएेलन्स बाबत बैठक झालेली आह.े या हद्दीत साधारणत: ८५ उड्डाण पलू 

आहते. यामध्ये एमएमआरडीएचे १४, एमएसआरडीसीचे ५५ आसण एमसीजीएमचे १६ 

उड्डाण पलू ओहत. ही मोठी यादी आह.े सव्हसजबल पोसलससंग करण्यासाठी मनषु्ट्यबळ 

दखेील लागेल. आपण आता पयंत २८३८ वाहनांवर कारवाई केलेली आह.े आपण यावषी 

सदु्धा ९९८ वाहनांवर कारवाई केलेली आह.े आपण त्यासाठी शासकीय आसण 

सनमशासकीय असे एकूण १४३ पोसलसांचे मनषु्ट्यबळ या कामासाठी उपलब्ध करुन सदले 

आह.े  सन्मानीय सदथयांनी थातरुमातूर असा उल्लेख केलेला आह.े परंतु, त्या पद्धतीने 

नव्ह े तर आमचा मनसबुा असा आह े की, त्यावर कायम थवरुपी सोल्यशुन काढावयाचे 

असेल तर फक्त पोसलससंग करुन होणार नाही तर बॅररकेसडंग करणे, चैन्स लावणे इत्यादी 

गोष्टीबाबत डायरेक्शन्स सदल्या गेलेल्या आहते.  

      आसकव .अनंत गाडगीळ : सभापती महोदय, उड्डाण पलुाखाली अवैधररत्या पाकव  

केलेल्या वाहनांवर वाहतूक पोसलसांकडून सातत्यान े कारवाई केली जाते, असे लेखी 
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उत्तरात नमदू केले आह.े मंत्री महोदयांना माझे आवाहन आह ेकी, आपण याच क्षणी दादार 

टीटी येथील सब्रज खाली जाऊन पाहणी करु या. तेथे असधकृतररत्या मुंबई-पणुे टॅक्सी 

ससव्हवस दणेाऱ्या लोकांना जागा सदली गेली आह.े अनसधकृतररत्या मुंबई-पणुे टॅक्सी 

ससव्हवसचा सबझनेस करणारे लोक दमदाटी करुन पणु्यातील लोकांना तेथे पासकंग करु दते 

नाहीत. पे ॲन्ड पाकव  रद्द करावे असे कोटावच े डायरेसक्टव्हज आहते, असे उत्तरात म्हटले 

आह.े माझ्या मासहती प्रमाणे महानगरपासलकेने नकुतेच पणुे टॅक्सी असोससएशनकडून १ 

लाख रुपये असधकृत पासकंगचे घेतलेले आहते. सतसरे म्हणजे, अनसधकृतररत्या जया गाड्या 

मुंबई-पणु े ससव्हवस दतेात त्या गाड्या सनवतृ्त पोलीस असधकाऱ्यांच्या मालकीच्या 

असल्यामळेु रॅसफक पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करीत नाहीत. शासन या संदभावत कोणती 

कारवाई करणार आह े?  

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, त्या गाड्या सनवतृ्त पोलीस असधकाऱ्यांच्या 

असतील तर त्याची मासहती घेऊन सनसितपणे अशा पद्धतीच ेकाही होणार नाही याबाबत 

सचूना सदल्या जातील. आपण सांसगतले की, दादर येथील उड्डाण पलुाखाली असधकृतपणे 

ह ेसवव चालते. पे ॲन्ड पाकव  रद्द करावे, अशा कोटावच्या डायरेक्शन्स आहते. परंतु, अद्याप 

त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. पे ॲन्ड पाकव चे जे कॉन्रॅक्ट सदलेले आहते ते 

कॉन्रॅक्ट जसे  संपतात तेथे आपण पनु्हा पे ॲन्ड पाकव चे कॉन्रॅक्ट एक्थटेंड करुन दते नाही. 

आता खपू कमी जागेवर पे ॲन्ड पाकव  रासहले आहते. आता पनु्हा पे ॲन्ड पाकव साठी 

एक्थटेंशन दऊे नये, अशा आम्ही सचूना सदलेल्या आहते.   

       श्री.प्रसवण दरेकर : सभापती महोदय, माझे दोन थपेसससफक प्रश्न आहते. मुंबई शहरात 

पासकंगबाबत कारवाई केली जाते. परंतु, महानगरपासलकेतील वररष्ठ असधकारी आसण 

पासकंग मासफया यांचे रॅकेट आह.े आपण अनेक सठकाणी पासकंग बंद केले, त्यांच्यावर 

ॲक्शन दखेील घेतली. मी मंत्री महोदयांकडे अनेक नावे दईेन. आज मुंबई शहरात 

बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संथथा, बचत गट पासकंगच्या ठेक्यांची मागणी करीत आहते. 

मासफयांच ेकाही असधकाऱ्यांबरोबर रॅकेट असल्यामळेु आपण त्यांची चौकशी करुन योग्य 

ती मासहती घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार आहात काय ? माझा दसुरा प्रश्न असा आह े

की, काल सभागहृात कोपडी येथील बलात्काराच्या घटनेबाबत गंभीर चचाव झाली. 

बलात्काराची मळू थथाने कोठे आहते तर बोररवली, कांसदवली हायवेला बसेसची मोठ्या 

प्रमाणावर पासकंग होते. त्या सठकाणी कोणत्याही प्रकारची सरुक्षा नाही. रात्री तेथे बसेसमध्ये 

अनेक अनैसतक धंद ेचालतात. माझी गहृ राजयमंत्री म्हणनू आपल्याकडे मागणी आह ेकी, 

आपण याची ताबडतोब चौकशी करावी.  त्या सठकाणी रथत्यावर बसनू खलेुआम अनैसतक 

धंद,े व्यवसाय चालतात. त्याची चौकशी करुन एकतर तेथील पासकंग बंद करावे सकंवा ते 

पासकंग सनयमात बसवनू द्यायच े असेल तर आपण त्या सठकाणी सरुके्षची, संरक्षणाची 
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काळजी घेणारी पोलीस यंत्रणा उभारणार आहात ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी जे रॅकेट चालते म्हणजे 

महानगरपासलकेच्या अखररत्यातील उड्डाण पलुांखाली असणारे पासकंग आसण 

महानगरपासलका व पासकंगचे ठेके या संदभावतील जे रॅकेट आह े त ् याबाबत सन्माननीय 

सदथयांकडे एखाद े प्रकरण असेल तर त्यांनी ते माझ्याकडे द्यावे. आपण त्याची सखोल 

चौकशी करु. तसेच, काही थपॉट्स असे आहते की त्या सठकाणी पासकंग केल्यानंतर तेथे 

अवैध धंद ेआसण अन्य गोष्टी सदु्धा चालतात, असेही त्यांनी सांसगतले. त्या सठकाणी सरुक्षा 

आसण संरक्षणाचा प्रश्न सनमावण होतो. असे लोकेशन्स आयडेंसटफाय करुन त्याची यादी 

आली तर आपण सनसितपणे सपन पॉईटं करुन तेथे असधकचे मनषु्ट्यबळ दऊेन त्यांचे सरुक्षा 

आसण संरक्षण करु. 

        

                    या नंतर  श्री. खच े
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ता.प्र.क्र.20694....      

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, पासकंगच्या संदभावत आम्ही सभागहृात प्रश्न उपसथथत 

करतो. मागील काळात सात ते आठ वळेा मी हा प्रश्न उपसथथत केला होता. या भागात पासकंग मासफया 

सरुु झाल े आहते, मतं्रालयाच्या समोर दखेील आमच्याकडून गाडी पाकव  करण्यासाठी पैसे घतेल े

जातात, मतं्री महोदयांनी मागच्या वळेी सजशेन फॉर ॲक्शन अस ेउत्ता सदले होते. परंत ुमतं्री महोदय 

ॲक्शन घेत नाहीत, कोटावकडून ॲक्शन घेतल्यानंतर मतं्री महोदय ॲक्शन घतेात, आम्हाला वाटते 

सभागहृ कोटावपेक्षाही मोठे आह,े कोटावकडून सचूना आल्यावर सरकार कारवाई करते. आम्ही 

कायदमेडंळात प्रश्न मांडतो, त्यावळेी आम्ही मागणी करतो व  मतं्री हो म्हणनू सांगातात, परंत ुकोटावन े

आदशे सदल्यावर त्या कामाला सरकारकडून गती सदली जात,े  सभागहृात सदथय म्हणनू आम्ही जी 

मागणी करतो, ज ेप्रश्न मांडतो, त्याची दखल हायकोटावत जाऊन आम्हाला घ्यावी लागत असेल तर 

आम्ही प्रत्येक वळेी हायकोटावत जाऊ. त्यामळेु या पररसरात व उड्डाण पलुाच्या खाली जी पासकंग 

आह े ती असधवशेन संपण्यापवूी व पढुील आठवडा सरुु होण्यापवूी बंद करण्यात यईेल काय ? 

आपणाकडे असधकार आहते, आपणाकडे सवव यंत्रणा आह,े मखु्यमतं्री महोदय ही कायववाही आपण 

लगचे करु शकता. 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, महानगरपासलकेची प ेॲण्ड पाकव  पॉसलसी आली होती, 

त्यामध्ये ‘ए’ वॉडावतील काही लोकांनी सचूना व तक्रारी केलेल्या आहते, त्यासंदभावतील बैठक माझ्या 

दालनात घणे्यात आली होती. संपणूव महानगरपासलका क्षेत्रात व या पररसरातील पासकंगबाबत 

सन्माननीय जयेष्ठ सदथयांना जो अनभुव आलेला आह े त्यासंदभावत सनसितपण े डायरेक्शन दणे्यात 

येतील. या भागासाठी एक यसुनफॉमव पॉसलसी तयार करण्याबाबत कायववाही करण्यात येईल. 

      श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, मतं्री महोदयांनी अस ेसांसगतले की, सरुके्षच्या कारणाथतव 

त्या सठकाणी पासकंग करु नय ेअस ेसनदशे न्यायालयाने सदले आहते, त्याचप्रमाण ेसरुके्षच्या कारणाथतव 

इतर सठकाणी अनसधकृत बांधकाम ेहोऊ नयेत. याबाबत मतं्री महोदयांना माझा प्रश्न आह ेकी, आपण 

मोटारी व कारन ेजाणाऱ्या लोकांच्या पासकंगचा सवचार करतो. पासकंगची व्यवथथा केली पासहज,े करु 

नय ेअस ेमी म्हणत नाही. पायी चालणारे पादचारी व रथता क्रास करणारे जयेष्ठ नागररक यांच्यासाठी 

मुबंईत आता जागाच रासहली नाही. यासाठी मुंबई शहराचा बहृतआराखडा तयार करुन  जथेे जथेे 

शक्य असेल तेथे तेथे पायी चालणाऱ्या पादचाऱ्यांसाठी व जयेष्ठ नागररकांसाठी सोई ससुवधा करण्यात 

येतील काय ? जयाप्रमाण ेथकायवॉक आहते, त्याप्रमाण ेवॉक ऑन ग्राऊंड  करण्यासाठी सरकार काही 

योजना करेल काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री. शरद रणसपसे यांनी पादचारी व 

थथासनक जयेष्ठ नागररकांसाठी डेसलकेटेड पाकव  हवते व त्यांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत प्रश्न सवचारला 

आह.े यासाठी बहृतआराखड्यात सनितपण ेकायववाही करण्यात येईल. यापढुे जाऊन काही सठकाणी 

सायकलसाठी डेसलकेटेड लाईन असतात त्याबाबत दखेील सवचार करण्यात येत आह.े 

 ---------- 
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 अंबरनाथ (लज.ठाणे) येथीि औद्योलगक प्रलशक्षण संस्थेतीि असुलवधांमुळे 

लवद्यार्थयािंची गैरसोय होत असल्याबाबत  

     * 19364       अॅड. लनरंजन डावखरे     : (१) ठाणे सजल्यातील औद्योसगक 

संथथातील अपऱु्या ससुवधा/त्रटुी दरू करुन पायाभतू ससुवधा परुसवण्यात आल्या असल्याच े

मा.मखु्यमंत्री महोदयांनी सवधानसभा तारांसकत प्रश्न क्र.43383 ला सदनांक 22 माचव, 2016 

रोजी वा त्या समुारास सदलेल्या उत्तरामध्य ेआश्वाससत केल ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

  (२) असल्यास, अंबरनाथ (सज.ठाणे) येथे सन 1963 मधील औद्योसगक प्रसशक्षण 

संथथेत समुारे सदड हजार सवद्याथी सशक्षण घेत असनू तेथील प्रसाधनगहृाची दरुवथथा झाली 

असल्याचे, जनुाट यंत्रसामुग्री, तसेच सपण्याच्या पाण्याची दखेील गैरसोय होत असल्याचे, 

तसेच सवद्याथ्यांच्या सनवासासाठी बांधण्यात आलेल्या वसतीगहृाचे काम दखेील अद्यापी 

पणूव  झाल ेनसल्याचे, सदनांक ७ मे, २०१६ रोजी वा त्या समुारास सनदशवनास आल ेआह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

  (३) तसेच सदर संथथेचा पररसर थवच्छ ठेवण्यासाठी केवळ दोनच सफाई कमवचारी व 

एकही सरुक्षा रक्षक सनयकु्त केल ेनसल्याचेही त्याच समुारास सनदशवनास आल ेआह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

  (४) असल्यास, प्रसशक्षण संथथेतील गैरसोयीबाबत थथासनक मा.लोकप्रसतसनधी तसेच 

अन्य राजकीय पक्षाचे पदासधकारी  यांनी औद्योसगक प्रसशक्षण संथथेच्या प्राचायांशी भेट 

घेवनू, संथथेतील गैरसोयी दरू करण्याबाबतचे सनवेदन संथथेचे प्राचायव तसेच मा.उच्च व तंत्र 

सशक्षण मंत्री, प्रधान ससचव, उच्च व तंत्र सशक्षण सवभाग, यांचेकडे सदनांक ७ मे, २०१६ 

रोजी वा त्या समुारास सदल े असनू सनवेदनाच्या अनषंुगाने कोणती कायववाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

  (५) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री. संभाजी सनलंगेकर-पाटील : (1) व (2) होय. 

      अंबरनाथ येथील औद्योसगक प्रसशक्षण संथथेच्या प्रसाधनगहृ दरुुथतीसाठी साववजसनक 

बांधकाम सवभागाकडून प्राप्त झालेला प्रथताव सजल्हा व्यवसाय सशक्षण् ाा व प्रसशक्षण 

असधकारी ठाणे कायावलयाने सदनांक 04.07.2016 रोजी प्रादसेशक कायावलयास मान्यतेथतव 

सादर केला आह.े दरम्यान MIDC अंबरनाथ यांनी आठवड्यातनू तीन सदवस पाणी कपात 

केल्यामळेु सपण्याचे पाणी व प्रसाधनगहृाच्या थवच्छतेवर पररणाम झाला होता. जनुाट 

यंत्रसामग्रीच्या सठकाणी नवीन यंत्रसामग्री खरेदीची प्रसक्रया संचालनालयाकडून सरुु 
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झाल्यावर यंत्रसामग्रीसाठी सनधी उपलब्ध करण्यात येईल. 

(3) ह ेखरे नाही. 

     सदर संथथेमध्ये 02 सफाई कामगार व 06 सरुक्षा रक्षक कंत्राटी तत्वावर नेमलेल े

असनू, वसतीगहृासाठी 01 सफाई कामगार व 03 सरुक्षारक्षकांचे पद सनमावण करण्याची 

कायववाही सरुु आह.े 

(4) शासनाकडे सादर केलेल्या सनवेदनाच्या अनषंुगाने संथथेच्या प्राचायावन े प्रसाधनगहृ 

दरुुथतीचा प्रथताव सादर केला आह.े नवीन यंत्रसामग्री खरेदीबाबतची कायववाही 

संचालनालयाच्या थतरावर सरुु असनू, सपण्याच े पाणी मबुलकररत्या उपलब्ध करण्यात 

आल ेआह.े संथथेतील 44 सवद्याथी बांधकाम पणूव झालेल्या वसतीगहृांचा लाभ घेत आहते. 

तसेच, वसतीगहृातील सफाई कमवचारी व सरुक्षा रक्षक यांचे पद सनमावण करण्याची 

कायववाही सरुु आह.े 

(5) प्रश्न उदभ्् ावत नाही. 

      श्री.ससुनल तटकरे : सभापती महोदय, हा प्रश्न औद्योसगक प्रसशक्षण संथथेच्या संदभावत 

सवचारण्यात आलेला आह,े मात्र कौशल्य सवकास मंत्रााी उत्तर दते आहते.  यापवूी 

आम्हाला अशी मासहती होती की, तंत्रसशक्षण सवभागाच्या अखत्याररत आयटीआय येत 

होत्या. त्यामळेु श्री.सवनोद तावडे यांच्यावर मखु्यमंत्री महोदय सकती अन्याय करीत आहते, 

त्यांच्याकडील वैद्यकीय सशक्षण खाते काढल े पनु्हा त्यांच्याकडील आयटीआय काढून 

घेतले आह.े आता कौशल्य सवकास खाते सनमावण केल ेआह.े सशक्षण सवभागाला तंत्रसशक्षण 

व आणखी कोणते सवभाग जोडल ेआहते, याची मासहती आम्हाला समळाली तर पनु्हा प्रश्न 

उपसथथत करण्याची वेळ येणार नाही. 

       श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, असलकडील काळात सन्माननीय सदथय 

श्री.ससुनल तटकरे यांचे कामाकडे लक्ष कमी झाल े आह.े आयटीआय कें द्र सरकारच्या 

अखत्याररत आहते, कें द्र सरकारन ेकौशल्य सवकास ह ेखाते सनमावण केल ेत्याच वेळी कें द्र 

सरकारन े दशेातील सवव आयटीआय कौशल्य सवकास सवभागाच्या अखत्याररत सदल े

आहते. तेव्हा पासनू आयटीआय ह ेकौशल्य सवकास सवभागाकडे आह.े 

       ॲड सनरंजन डावखरे : सभापती महोदय, मघाशी सन्माननीय सदथय श्री.जयंत 

पाटील यांनी सांसगतले की, ह ेसभागहृ साववभौम आह,े याबाबत सनसितपणे डाऊट आह,े या 

प्रश्नाच ेउत्तर पासहल्यावर असधकाऱ्यांचे धाडस सनसितपणे मानले पासहजे, माननीय मखु्यमंत्री 

महोदयांनी सभागहृात सवधानसभेच्या २८८ आमदारांना २२ माचव रोजी आश्वाससत केले 

होते की, या संदभावत कायववाही करण्यास एक मसहन्याचा कालावधी लागेल.  त्या 

कालावधीच्या आत यासंदभावतील दरुुथती केली जाईल. मंत्री महोदयांनी सदलेल्या लेखी 
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उत्तरात असे नमदू केल े आह े की, ‚अंबरनाथ येथील औद्योसगक प्रसशक्षण संथथेच्या 

प्रसाधनगहृ दरुुथतीसाठी साववजसन क बांधकाम सवभागाकडून प्राप्त झालेला प्रथताव सजल्हा 

व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण असधकारी ठाणे कायावलयाने सदनांक 4/7/2016 रोजी 

प्रादसेशक कायावलयास मान्यतेथतव सादर केला आह.े‛ यासंदभावतील प्रश्न बॅलेटला 

टाकल ् यानंतर हा प्रथताव पाठसवण्यात आलेला आह.े त्यामळेु संबंसधत असधकाऱ्यांवर 

आपण कारवाई करणार काय ? आमदारांना मखु्यमंत्री महोदयांनी आश्वाससत केल्यानंतर 

असधकारी त्यांच्या कामात सदरंगाई करीत आहते ही बाब योग्य नाही. उत्तरात आणखी असे 

नमदू केल ेआह ेकी,  ४४ सवद्याथ्यावपेक्षा तेथे जाथत सवद्याथी आहते, अशा सवद्याथ्यांना 

हाल सहन करावे लागत असतील तर यासंदभावत योग्य व ताबडतोब कारवाई होईल काय ? 

उत्तरात असे दखेील नमदू केल े आह े की, जनुाट यंत्रसामग्रीच्या सठकाणी नवीन 

यंत्रसामग्रीची प्रसक्रया संचालनालयाकडून सरुु झाल्यावर सामग्री सनधी उपलब्ध करण्यात 

येईल. या उत्तरात सभागहृातील आमदारांना गसृहत धरण्यात आल ेआह.े यासंदभावतील 

गांभीयव लक्षात घेऊन संबंसधत असधकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल काय ? 

       श्री.संभाजी पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय ॲड सनरंजन डावखरे 

यांनी हा प्रश्न सवचारला आह,े त्यानसुार आयटीआयकडे हा प्रथताव सादर करण्यात आला 

आह.े यासाठी लागणारा सनधी डीपीसीच्या माध्यमातनू उपलब्ध करण्याची प्रसक्रया सरुु 

आह.े यासंदभावतील प्रथताव पढेु पाठसवण्यात आला आह.े सन्माननीय सदथयांनी जयावेळी 

हा प्रश्न सवचारला, त्यावेळी दषु्ट्काळी पररसथथती होती व एमआयडीसीच्या माध्यमातनू त्या 

सठकाणी तीन सदवस पाण्याची कपात करण्यात येत होती, पाणी कपातीमळेु तेथे अडचण 

सनमावण झाली होती, त्यामळेु हा प्रश्न सनमावण झाला आह.े यासंदभावत आता मासहती घेतली 

तर तेथील यंत्रसामग्री व दरुुथतीसाठी मागणी करण्यात आली होती त्यासंदभावतील प्रथताव 

सादर करण्यात आलेला आह.े 

       श्री.हमंेत टकले : सभापती महोदय, कौशल्य सवकास खात्याचा कदासचत हा पसहला 

प्रश्न सवचारण्यात आलेला असेल, यामध्ये दोन गोष्टी आहते, या खात्याची व्याप्ती व या 

खात्याकडून अपेसक्षत असलेल ेकाम गणुात्मकदृष्टया चांगले व्हावे, हा सरकारचा प्रयत्न 

असला पासहजे. यामध्ये जनुाट यंत्रसामग्रीचा उल्लेख करण्यात आलेला आह,े प्रत्येक 

आयटीआयमध्ये जी यंत्रसामग्री आह े व बदलत्या औद्योसगक वातावरणात नवीन रेड 

सशकसवणे आवश्यक आह,े यासाठी नवीन यंत्रसामग्री व नवीन रेड घेण्यासंदभावत काय 

सनयोजन करण्यात आल ेआह.े यामध्ये दोन भाग आहते, मशीनरी हा टेसक्नकल कॉम्पोनंट 

आह,े दसुरा भाग इन्फ्राथरक्चरचा आह,े ह ेदोन्ही कॉम्पोनंटची सवभागणी कशी केली आह,े 

नव्या रेडसाठी नवीन यंत्रसामग्री आणण्यासाठी आपण काय प्रयत्न केल ेआहते ? 

       श्री.संभाजी पाटील : सभापती महोदय, एखाद्या मशीनरीचा आपण लाईफ थपॅन 
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पाहतो व त्या मशीनरीच्या कामाचा वापर तासाप्रमाणे पासहला जातो. आयटीआयमध्ये जी 

मशीनरी उपलब्ध आह,े त्या मशीनरीच्या लाईफ थपॅनप्रमाणे आपणाला त्या वापरता येतात. 

या मशीनरी आपणाला उपलब्ध नाहीत, त्यामळेु आपण त्यांची मागणी केलेली आह,े तशा 

प्रकारची मागणी सादर करण्यात आली आह.े 

              या नंतर  श्री. सांगळे 
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         ता.प्र.क्र. १९३६४.... 

        श्री.धनंजय मुंडे : अंबरनाथ येथील औद्योसगक प्रसशक्षण संथथेसंबंधी सदर तारांसकत 

प्रश्न आह.े यासंबंधी माननीय मंत्रयांनी उत्तर सदल ेआह.े कौशल्य सवकासासंबंधी दशेाचे 

प्रधानमंत्री असतशय गंभीर असल्याचे थपष्ट होते. माझा थपेसससफक प्रश्न आह ेकी, राजयात 

एकूण सकती आयटीआय कॉलेजेस आहते व त्यात सकती सवद्याथी दरवषी प्रवेश घेतात ? 

तसेच संपणूव आयटीआय कॉलेजेसमध्ये रेड डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक असलेली 

यंत्रसामगु्री उपलब्ध आह ेका ? 

       श्री.संभाजी पाटील-सनलंगेकर :  राजयात शासनाच्या वतीन े जवळपास ४१७ 

आयटीआय कॉलेजेस चालसवली जातात. खाजगी संथथेच्या माध्यमातनू जवळपास ४४५ 

आयटीआय कॉलेजेस आहते. त्यात सशक्षण घेणाऱ्या सवद्याथ्यांची संख्या जवळपास १ 

लाख ३२ हजार इतकी आह.े यावषी आयटीआय कॉलेजकररता सवद्याथ्यांकडून अजव 

मागसवण्यात आल ेती संख्या जवळपास साडेतीन लाखापयंत आह.े  

      श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, मखु्यमंत्रयांनी असे सांसगतले की, माननीय 

पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी साहबेांनी सवशेष लक्ष घालनू नवीन खाते सनमावण केल.े माननीय 

मखु्यमंत्रयांनी माचव मसहन्यात खालच्या सदनात उत्तर सदल ेहोते की, आम्ही तातडीने याची 

दरुुथती करतो. माननीय मखु्यमंत्रयांनी उत्तर सदल्यानंतर सधु्दा असधकारी झोपा काढतात. 

त्यानंतर पनु्हा प्रश्न लावल्यानंतर सदनांक ४ जलैु, २०१६ रोजी सदर प्रथताव करण्यात 

आला. अशाप्रकारे माननीय मखु्यमंत्रयांनी आदशे देऊन सधु्दा संांबंसधत असधकारी काम 

करीत नसल्यास त्यांच्यासवरुध्द आपण कोणती कारवाई करणार आहात ? तसेच माननीय 

मखु्यमंत्रयांनी सदनात उत्तर दऊेन सधु्दा बांधकामाचा प्रथताव संमत का करण्यात आला 

नाही ? सदर असधकाऱ्यांसवरुध्द कोणती कारवाई करणार आहात ? दसुरा सवषय पद सनमावण 

करण्यासंबंधी आह.े आपण कधी पद ेसनमावण करणार आहात ? सदर प्रथताव आपल्याकडे 

आला आह े का ? मंत्री महोदय नवीन असल्यामळेु आपल्याला यासंबंधी मासहती 

घ्यावयाची आह.े यंत्रसामगु्री खराब झाल्यामळेु नवीन यंत्रसामगु्रीचा प्रथताव सदला आह.े 

सदर प्रथतावाला कधी मान्यता दणेार आहात ? 

      श्री.संभाजी पाटील-सनलंगेकर : सभापती महोदय, आयटीआयच्या दरुुथतीचा प्रथताव 

आलेला असनू तो फॉरवडव केलेला आह.े सन्माननीय सदथयांनी थटाफसंबंधी प्रश्न सवचारला 

होता. आपल्याकडे तसा थटाफ उपलब्ध आह.े तसेच या संदभावत उशीर का झाला यासंबंधी 

सन्माननीय सदथयांनी प्रश्न सवचारला आह.े सदर मासहती माझ्याकडे सध्या उपलब्ध नाही. 

ती मासहती उपलब्ध झाल्यानंतर सदनाच्या पटलावर ठेवली जाईल. 

      सभापती : यासंबंधी उसचत कायववाही करावी. 

 -------------   
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 भांडुप (मंुबई) येथीि महापालिकेच्या लनयोलजत सुपर स्पेशालिटी रुग्णािय 

उभारण्यास  लदरंगाई होत असल्याबाबत  

     * 20366       श्री. अमररशभाई पटेि      ,श्री. संजय दत्त,श्री. रामहरी 

रुपनवर    : (१) भांडुप (मुंबई) येथील सोनापरू पररसरात महापासलकेच्या सनयोसजत सपुर 

थपेशासलटी रुग्णालय उभारण्याचे काम अद्यापही सरुु न झाल्यान ेरुग्णालयाच्या दोन लाख 

चौरस फूट जागेपैकी  80 हजार चौरस फूट जागा सवकासकाला परत   करण्याची वेळ 

आली असल्याचे माह ेएसप्रल, 2016 मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशवनास आले आह,े   ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी महापासलकेचे असतररक्त आयकु्त व असधकाऱ्  यांनी जाणीवपवूवक 

सदरंगाई करत सदर भखंूड रुणवाल गीन या सवकासकाला सदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल ् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून संबंसधतांवर कोणती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते  ? 

               डॉ.रणसजत पाटील, श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्याकररता : (1) मौजे नाहूर येथील 

औद्योसगक के्षत्रातील भखंूडावर सनयोसजत सपुर थपेशासलटी रुग्णालय उभारण्यासाठी 

सल्लागाराची सनयकु्ती करण्यात आली असनू सदर भखंूडाच े ससमांकन करणे व आराखडे 

बनसवण्याच ेकाम सल्लागारामाफव त सरुु आह.े  

        सदर भखंूडावर सवकास सनयंत्रण सनयमावली ५७(४) (क) अन्वय े सनवासी वापर 

अनजेु्ञय करताना १८७६५.३० चौ.मी.चा ससुवधा भखंूड बहृन्मुंबई महानगरपासलकेस 

‚सवकास हथतांतरण हक्काच्या‛ मोबदल्यात उपलब्ध झाला होता. 

        तद्नतंर सवकासकानी सदर जसमनीवरील रथत्याच ेक्षेत्रफळ उपरोक्त ससुवधा भखंूडामध्ये 

समायोसजत करुन ८२०९.३० चौ.मी.क्षेत्रफळ परत समळण्याकररता मा.उच्च न्यायालय, 

मुंबई येथे यासचका क्र.१८८५/२०१४ दाखल केली होती. सदर यासचकेवर मा.उच्च 

न्यायालय,  मुंबई यांनी सद.२९.१०.२०१५ रोजीच्या आदशेान्वये सवकासकाची सवनंती 

मान्य केली. 

         सदर आदशेास मुंबई महानगरपासलकेमाफव त मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान 

यासचका क्र.४६/२०१६ दाखल करण्यात आली होती. तथासप मा.सवोच्च न्यायालयाने, 

मा.उच्च न्यायालयाचा सनणवय कायम ठेवनु सदर यासचका सद.११.०१.२०१६ रोजी खारीज 

केली. 
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        मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुार पढुील कायववाही करण्यात येत आह.े 

(2) ह ेखरे नाही. 

(3) व (4) प्रश्न उदभ्् ावत नाही. 

      प्रा.जनादवन चांदरूकर : महानगरपासलकेला ८० हजार चौरस फूट जागा सवकासकाला 

परत करण्यासंबंधी प्रश्न आह.े सवकासकाला जागा परत करणे कायदशेीरदृष्टया योग्य आह े

का ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : हा प्रश्न असा आह ेकी, तेथे सपुर थपेशासलटी हॉसथपटल बांधायचे 

आह.े परंत ुत्या हॉसथपटलचे बांधकाम होत नाही. तसेच त्यापैकी सवकासकाला काही जागा 

परत करायची आह.े याचे कारण असे आह े की, हायकोटावन े सांसगतलेले आह े त्यानंतर 

सवोच्च न्यायालयाने सधु्दा अपहले्ड केलेले आह.े सदर प्लॉट सदला नाही तर कोटावचा 

अवमान होईल. परंत ुतेथे सपुर थपेशासलटी हॉसथपटल सनमावण झाल ेपासहजे असा प्रश्न आह.े 

यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात आल ेआहते. 

      सभापती : प्रश्नोत्तराचा तास संपला आह.े  

       श्री.हररससंग राठोड : माझा असतशय महत्त्वाचा प्रश्न आह.े  फार मोठी घटना घडली 

आह.े  

       सभापती : आपण आज सदवसभरात सदर प्रश्न दसुऱ्या आयधुाच्या मदतीने 

उपसथथत करावा.  

--------------- 
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   प.ृ शी. :              कोपडी, सज.अहमदनगर येथे एका अल्पवयीन मलुीवर अमानषु 

अत्याचार करुन सतची करण्यात आलेली हत्या             

 मु. शी. :   कोपडी, सज.अहमदनगर येथे एका अल्पवयीन मलुीवर अमानषु 

अत्याचार करुन सतची करण्यात आलेली हत्या यासंबंधी सववश्री धनंजय 

मुंडे, नारायण राणे, सनुील तटकरे, शरद रणसपसे, हमंेत टकले, 

मासणकराव ठाकरे, सव.प.स. यांनी उपसथथत केलेली अल्पकालीन चचाव  

   

                                                                    

                                                                                                              

                             ( चचाव पढेु सरुु ..... 

       श्री.दवेेंद्र फडणवीस ( मखु्यमंत्री ) :  सभापती महोदय, महाराष्ट्र सवधानपररषद 

सनयम ९७ अन्वये माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी जो प्रथताव मांडला त्यावर सन्माननीय 

सदथय सववश्री नारायणराव राणे, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, डॉ.नीलम गोऱ्ह,े  प्रा.जोगेंद्र 

कवाडे सववश्री हमंेत टकले, जयंत प्र.पाटील, भाई सगरकर, ॲङ ह थनबान ूखसलफे, श्रीमती 

सवद्या चव्हाण, सववश्री कसपल पाटील, सवनायकराव मेटे यांनी आपापले सवचार व्यक्त केलेले 

आहते. नगर सजल्यात कजवत तालकु्यातील कोपडी सशवार येथे जी घटना घडली ती 

खरोखर असतशय गंभीर असनू माणसुकीला कासळमा लावणारी आह.े यामळेु सदर घटनचेा 

जेवढा सनषेध करु तेवढा कमी आह.े  १५ वषांची एक अल्पवीयन मलुगी सदनांक 

१३/७/२०१६ रोजी १८.४५ ते १९.४५ च्या दरम्यान सतच्या आजोबांकडून मसाला घेऊन 

घरी जात असताना नराधमांनी सतला अडसवल े व सतच्यावर अत्यंत अमानषु प्रकारचा 

अत्याचार केला व त्यानंतर सतचा खनु करण्यात आला. जनावराला लाजवेल अशाप्रकारचे 

कृत्य जयावेळी मानव करतात त्यावेळी खरोखर माणसुकीसमोर एक प्रश्नसचन्ह उभे राहते. 

तसेच प्रश्नसचन्ह या घटनेमध्ये दखेील उभे रासहले आह.े या संदभावत आरोपी बाबलुाल सशंदे, 

वय २७ वष,े दसुरा आरोपी संतोष गोरख भवाळ, वय ३० वष,े राहणार कोपडी, तालकुा 

कजवत, सजल्हा अहमदनगर व सतसरा आरोपी सनतीन गोपीनाथ भलमेु, वय २६ वष,े राहणार 

कोपडी, तालकुा कजवत, सजल्हा अहमदनगर या तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. या 

गनु्याचा तपास अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांच्या प्रत्यक्ष पयववेक्षणाखाली 

पोलीस सनरीक्षक, थथासनक गनु्ह े शाखा, अहमदनगर यांच्याकडे वगव करण्यात आला. 

माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी असे सांसगतले  की, या संपणूव घटनेत पोसलसांनी सदरंगाई 

केली. परंत ुही वथतुसथथती नाही. सदर घटना सदनांक १३ जलैु, २०१६ रोजी साधारणपणे 

सव्वासातच्या दरम्यान घडली. सदर घटना घडली त्यासंबंधी पोसलसांना जो सनरोप 

समळाला, फोन आला.  

                      या नंतर  श्री. भोगले 
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                                                श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस : 

 ९.४४ च्या दरम्यान आसण १०.१५ वाजता पोलीस तेथे हजर होते.  म्हणज े३१ समसनटात पोलीस 

हजर झाल ेहोते.   आता आपण या राजयासाठी सीसीटीएनएसची ससथटीम तयार केली आह.े   त्या 

ससथटीममध्ये आपण हाताने मासहती भरीत नाही.   या ससथटीममध्ये जयावळेी फथटव इन्फॉमेशन येत ेत्या 

वळेेला लॉगईन केले जात.े  लॉगईन टायसमगं असतो.  नंतर त्यात काही बदल केले, नंतर काही 

चकुीची वळे घातली आसण नंतर लॉक केले अस ेकरता येत नाही.  ३१ समसनटात पोलीस त्या सठकाणी 

हजर झाल्यानंतर तेथील सगळा पंचनामा करण्यात आला.  आपल्याला कल्पना आह े की, या 

सगळया गोष्टीला वळे लागतो.  पंचनामा करुन त्याच सदवशी मध्यरात्री १.१० वाजता गनु्हा दाखल 

करण्यात आला.  गनु्हाही उसशरा दाखल झाला अस े सबलकूल नाही.  तत्काळ तो गनु्हा दाखल 

करण्यात आला.  पनु्हा सीसीटीएनएस ससथटीमवर गनु्हा आह,े  त्याचे लॉगईन टायसमगं 

आह.े  पसहल्या आरोपीला अटक झाली, जयाचे नाव सजतेंद्र उफव  बाबुलाल सशदंे, वय २७ वष ेआह,े 

त्याला १४ तारखेला मध्यरात्री १२.१० वाजता अटक करण्यात आली.  हहेी या सठकाणी सांसगतले 

पासहज े की, त्याला पकडून आणल्यानंतर त्या सठकाणी पसहल्यांदा सगळी प्रोसेस केली जात े याची 

आपल्याला कल्पना आह.े  प्रोसेस केल्यानंतर गनु्हा दाखल केला जातो.  त्यामळेु त्याला 

पकडण्याचा कालावधी ९ तासानंतरचा आह.े  ८ ते ९ तासात त्याला अटक केली.  त्यानंतरचा 

कालावधी म्हणज े जवे्हा गनु्हा दाखल होतो त्यावेळचे टायसमगं ह े मध्यरात्री १२.१० वाजताचे 

आह.े    दसुरा आरोपी १६ तारखलेा रात्री ११.१७ वाजता आसण सतसरा आरोपी १७ तारखलेा 

सकाळी ८.२० वाजता पकडण्यात आला.  या तीनही आरोपींना अटक करण्यात आली आह.े   

            सभापती महोदय, ही घटना अत्यंत ददुवैी आह,े याबद्दल काही शकंा नाही.  पण चौथा 

आरोपी असल्याचा संदभव माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी सदला.  अशा प्रकारे सातत्यान ेसांसगतले जाते 

की, सवजय सशदं ेहा चौथा आरोपी आह.े  सवजय सशदं ेयाची चौकशी सरुु आह.े  तो आरोपी असेल 

तर त्याला या गनु्हयात गोवायला कोणतीही अडचण नाही.  तो कोणाचाही सगा, संबंधी सकंवा 

नातेवाईक नाही, त्याला प्रोटेक्ट करण्याचे कारण नाही. तेवढा  भक्कम परुावा प्राप्त झाला नाही तर मळू 

केसवर त्याचा मोठा पररणाम होतो.  तरी दखेील याची चौकशी सनसितपण े या सठकाणी सरुु 

आह.े  त्याच्यावर जी कारवाई करण्याची आवश्यकता आह ेती केली जाईल.    

            सभापती महोदय, या प्रकरणी श्री.उजजवल सनकम सारख े वकील नेमनू त्यांच्या सल्ल्याने 

काम चालल ेआह.े  या चौथ्या आरोपीच्या संदभावत असेही सांगण्यात आल े की, त्याला वळेीच 

अटक केली असती तर ह े घडले नसत.े  धनराज सदु्रीक याच्या केसमध्ये हा जो चौथा आरोपी 

आह.े  हा आरोपी आह.े  पण त्या सठकाणी मडवर ऐवजी आकसथमक मतृ्य ू दाखसवण्यात आला 

आह.े  त्यामळेु हा सटुला.  मखु्यत: धनराज जयवतं सदु्रीक, वय ३५ वषे, राहणार कोपडी, ता.कजवत 

हा जगन्नाथ हॉसथपटल बारामती, पणु ेयेथे मयत झाल्यानंतर खबर दणेारा डॉ.सवकास लोणकर यांच्या 

खबरीवरुन गनु्हा नोंदसवण्यात आला.  मयताच्या प्रेतावर डॉ.पाटील, सससव्हल हॉसथपटल बारामती 

यांनी शवसवच्छेदन केल.े  शवसवच्छेदन अहवालात त्यांनी मयतास रृदयसवकाराचा झटका आल्याने 

मतृ्य ू झाल्याचे नमदू केल ेआह.े  त्यानंतर बारामती शहर पोलीस ठाण्यात अकथमात मतृ्य ू रसजथटर 

सीआरपीसी १७४ प्रमाण े दाखल होऊन पढुील तपासकामी प्राप्त झाल्याने प्रकरण अहमदनगर येथे 

रान्सफर करण्यात आल.े  सदर अकथमात मतृ्य ू चौकशीमध्ये मयताचे नातेवाईक आसण प्रत्यक्ष 

साक्षीदार यांच्याकडे सवचारपसू केली असता त्यांनी सांसगतले की, मयत यांचे समत्र शांतीलाल 
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कांतीलाल सशदंे, राहणार कोपडी, ता.कजवत,  सवकास परशरुाम सशदं े यांच्यासह घरावरील छतावर 

झोपण्याकररता गलेे होते. त्यानंतर  पहाटेच्या पवूी  ४.३० वाजता मयत छतावरुन पडून जखमी 

अवथथेत बेशधु्द पडलेला असल्याचे सदसल्याने त्याला उपचाराकररता बारामती हॉसथपटल येथे नेल े

असता सकाळी ९.३० वाजता त्यांना मयत घोसषत करण्यात आल.े  त्यांच्या मतृ्यबूद्दल नातेवाईक 

सकंवा समत्रांनी कोणताही संशय व्यक्त न केल्याने  शवसवच्छेदन अहवालात रृदयकसवकाराचा झटका 

आल्याने अकथमात मतृ्य ूअशी नोंद करण्यात आली.  सदर अकथमात मतृ्यूच्या तपासामध्ये मयताचा 

खनू झाल्याचे सनदशवनास आल े नाही.  तरी दखेील शंकेला वाव राहू नये म्हणनू या घटनेची पनु्हा 

एकदा सीआयडी माफव त चौकशी केली जाईल.  ही वथतसुथथती खरी आह ेका, सवजय सशदं ेयामध्ये 

आह े का, हा खरेच आकसथमक मतृ्य ूआह े का? या संदभावतील सगळी चौकशी सनसितपण े केली 

जाईल. 

            सभापती महोदय, ही गोष्ट खरी आह ेकी, जयाचा मतृ्य ूझाला तो कोणत्याही मदतीने आपण 

परत आण ू शकत नाही.  एखाद्या व्यक्तीला सकतीही मदत केली तरी ती तोकडी आह.े  पैसा हा 

एखाद्याच्या मतृ्यलूा ररप्लेस करु शकत नाही.  राजय सरकारने तातडीन े दोन योजनांमधनू १० लाख 

रुपयांचा सनधी त्यांच्याकडे सदलेला आह.े  त्यासोबत ही संपणूव केस वळेेत पणूव झाली पासहज ेयादृष्टीने 

फॉरेसन्सकच्या टीम तयार केलेल्या आहते.  संपणूव फॉरेसन्सक एव्हीडन्सेस गोळा केलेले 

आह.े  इरेफ्यटेुबल अशा प्रकारे फॉरेसन्सक एव्हीडन्सेस आपल्याला प्राप्त होत आह.े  राजय सरकारच्या 

वतीन ेसनसितपण ेआम्ही ह ेप्रयत्न करीत आहोत की, तत्काळ ही केस फाथट रॅक कोटावत जावी.  मी 

थवत: श्री.उजजवल सनकम यांना सवनंती केली.  त्यांनी सरकारचे वकील म्हणनू या केसमध्ये उपसथथत 

रहाव ेआसण त्यांनी केस चालवावी.  त्यांनी त्याकररता होकार सदला आह.े   

            सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी सांसगतले की, ४ मसहन्यात या केसचा 

सनकाल लागला पासहज.े  खरे म्हणज ेमी हहेी तपासल ेकी, आपल्याला एखादा असा कायदा करता 

येईल का, जणेकेरुन अशा प्रकारच्या केसमध्ये सनसित कालावधीत सनकाल लागावा.  त्यामध्ये सपु्रीम 

कोटावने काही आदशे सदल्यामळेु असा कायदा करता येत नाही.  यापवूी ससंधदुगुव सजल्हयातील एका 

प्रकरणात आसण मालवणी येथील प्रकरणात दोन ते अडीच मसहन्यात फाथट रॅक कोटावच्या माध्यमातनू 

सनकाल लागला आह.े  ससंधदुगुव सजल्हयातील प्रकरणात दीड मसहन्यात सनकाल आलेला 

आह.े  आपला प्रयत्न असा आह े की, फुलप्रफू केस तत्काळ तयार व्हावी.  यामध्ये इरेफ्यटेुबल 

एव्हीडन्सेस आपल्याकडे आहते.  सवशेषत: अशा केसमध्ये जो फॉरेसन्सक एव्हीडन्सेस असतो तो 

अत्यंत महत्वाचा असतो.  त्या फॉरेसन्सक एव्हीडन्सेसच्या माध्यमातनू डेसडकेटेड टीम त्यावर काम 

करीत आह.े   मला सवश्वास आह ेकी, चार ते पाच सदवसात या संदभावतील सगळे परीक्षण आपण पणूव 

करु.  त्यानंतर चाजवशीट आपण कोटावमध्य ेदाखल करु.  या प्रकरणात आपण पॉथको कायदा लावला 

आह.े  पॉथको कोटावमध्ये ही केस चालेल.  पॉथको कोटावला थपेशल कोटावचा दजाव आह.े  त्यासोबत 

आपण हाही प्रयत्न करीत आहोत की, या पॉथको कोटावला फाथट रॅक कोटावच े डेससग्नेशन दणेार 

आहोत.   त्या संदभावत कायववाही केली जाईल.  त्यामळेु पॉथको जलदगती न्यायालयात ही केस 

चालसवण्याचा सनसितपण ेमानस आह.े   

            सभापती महोदय, या सनसमत्ताने राजयात खपू मोठया प्रमाणात बलात्काराची संख्या वाढत 

आह,े मसहलांवरील अत्याचार वाढत आहते अशा प्रकारचे मदु्द े या सठकाणी मांडण्यात आल.े  खरे 

म्हणज े माझ े नेहमी असे मत असत े की, संख्येच्या  सकंवा आकडेवारीच्या माध्यमातनू गनु्हयांच्या 

संदभावत बोलण ेह ेअसंवदेनशील आह.े 
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                               या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस            :                                                   

तमुच्या काळात एवढे झाल,े आमच्या काळात एवढे झाले, तमु्ही कमी केले, आम्ही वाढसवल ेअस े

म्हणता कामा नय.े  घडलेले गनु्ह ेह ेगभंीरच असतात.  एक जरी गनु्हा घडला तर त्यासंबंधी आपली 

तेवढीच संवदेनशीलता असली पासहज.े  सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत,े सन्माननीय सदथय श्री.नारायण 

राण ेतसेच अन्य अनेक सन्माननीय सदथयांनी अनेक प्रश्न येथे उपसथथत केलेले आहते.  खरे म्हणजे 

सनभवयाची केस झाल्यानंतर आपण बलात्काराच्या संज्ञचेी व्याख्या वाढसवली.  दशेामध्ये नवीन कायदा 

बनसवण्यात आला.  यापवूी आपण छेडछाड या संज्ञमेध्य ेअशा प्रकारचे गनु्ह ेनोंदवनू घते होतो.  पण 

आता आपण त्याच्या वरच्या ग्रेडमध्ये गनु्ह े नोंदसवण्यास सरुूवात केली आह.े ३७६ या कलमाची 

आपण व्याप्ती वाढसवली आह.े  या कलमातील जी अ,ब, क, ड अशा प्रकारची पोट कलम ेआहते 

त्यात आपण असतशय कठोर तरतदू करून कडक असा कायदा तयार केला आह.े   सन २०१२ नंतर 

संपणूव दशेामध्ये मसहलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढल्याचे सदसनू येत आह.े  कारण गनु्यांची नोंद 

वाढलेली आह.े  ह े मी नाही तर माजी गहृ मतं्री श्री.आर.आर.पाटील यांनी या सभागहृामध्ये सन 

२०१४ मध्य ेचचेमध्ये सांसगतले होते.  त्यांनी एक असतशय महत्त्वाचा मदु्दा मांडला होता.  तो आपण 

सवांनी समजनू घतेला पासहज.े  सकसपंग सबलो द कापेट असा इगं्रजीमध्य ेवाक्यप्रचार आह.े   त्यातनू 

कधीच कोणत्याही गोष्टी बाहरे येऊ शकत नाही.  कें द्र व सवव राजय सरकारने २०१३ मध्ये सफ्र फ्लो 

ऑफ कम्प्लेंटस असे एक तत्त्व थवीकारले.  मसहलांच्या संदभावतील आलेल्या तक्रारी आधी 

नोंदवायच्या आसण चौकशी करायची अस ेधोरण थवीकारल्यामळेु गनु्यांची संख्या वाढायला लागली 

आह.े आपल्या राजयात सन २०१२ नंतर गनु्यांची संख्या वाढली आह.े  बालकांच्या आसण 

मसहलांच्या सवरूद्ध घडलेल्या घटनेसंबंधात गनु्ह े दाखल करण ् यासाठी समाजाचे प्रेशर 

असत.े  घरच्यांच े प्रेशर असत.े  आपल्या घराची, समाजाची बदनामी होईल अशा प्रकारचे प्रेशर 

असत.े तेव्हा कायद्यात सलुभता आणनू प्रेशर दरू झाल े पासहज ेअशा प्रकारचा प्रयत्न येथे करण्यात 

आला आह.े बलात्काराच्या गनु्यातील आलेख आपण बसघतला तर अस े सदसनू येईल की, 

ओळखीच्या लोकांकडून गनु्ह ेघडल्याचे प्रमाण जाथत आह.े  मी आपल्या मासहतीसाठी ओळखीच्या 

व अनोळखी लोकांकडून झालेल्या गनु्यांचे प्रमाण सनदशवनास आणनू दते आह.े  सन २०१३ 

मध्य े ओळखीच्या आरोपीचे प्रमाण ९३.४३ टक्के होते,  तर अनोळखी आरोपीचे प्रमाण ६.५७ 

टक्के होते. सन २०१४ मध्य े९५ टक्के ओळखीचे व ५ टक्के अनोळखी आरोपीचे प्रमाण होते.  सन 

२०१५ ओळखीचे ९६ टक्के आसण अनोळखी आरोपीचे ४ टक्केप्रमाण होते.  सन २०१६ मध्ये 

ओळखीच्या आरोपीचे प्रमाण ९६.७३ व अनोळखी आरोपीचे प्रमाण ३.२७ टक्के होते.  याचा अथव 

असा आह ेकी, ही व्याप्ती वाढसवल्यामळेु आता समाजात जागतृी सनमावण झाली आह.े  यापवूी अशा 

प्रकारचे गनु्ह ेघडत होते.  पण समाज सकंवा कुटंुबाच्या प्रेशरमध्ये नोंद होत नव्हती.   ते गनु्ह ेआता 

नोंद होत आहते ह ेयातनू थपष्ट होत आह.े  जनू २०१५ व जनू २०१६ अखरे पयंतची आपण तलुना 

केली तर ह े प्रमाण वजा १२२ टक्के एवढे आह.े गनु्हा उघडकीस येण्याचे प्रमाण असधक ४३ टक्के 

इतके आह.े  याने मी खपू समाधानी आह ेअस े नाही.   पण ह े सवव माग े चालल ेआह ेअस े सचत्र 

सवरोधी पक्षाने मांडले आह े ते वथतसुथथतीला धरून नाही.  सवावत महत्वाचे अपराधससद्धचा दर 

आह.े  पवूी मसहलांच्या अत्याचारासंबंधातील अपराधससद्धीचा दर खपू खाली गलेा होता.  त्यासाठी 

अनेक कारण े आह.े  आजही हा दर थटेट ॲव्हरेजच्या खाली आह.े  पण मसहलांच्या 

बलात्कारसंबंधातील गनु्हा ससद्धतेचा दर आपण २१ टक्क्यांपयंत नेलेला आह.े  पवूी ही टक्केवारी ६ 

ते ७ टक्क्यांपयंत खाली गलेी होती.   सध्या सलव्ह इन ररलेशनसशप नावाचा प्रकार सरुू झाला 
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आह.े  मसहलेने तक्रार केल्यानंतर नव्या कायद्यानसुार तो बलात्कार ठरतो.  पण अनेक प्रकरणात पनु्हा 

त्यांच ेसंबंध व्यवसथथत होतात.  ती केस परत घतेली जात.े  अशा दखेील आपल्याला काही केसेस 

सदसत आहते.  यात अपराधससद्धतेचा दर कमी आह.े  पण गणुात्मक वाढ झाली असनू तो दर आपण 

२१ टक्क्यांपयंत नेऊन ठेवलेला आह.े  त्यामळेु राजयातील मसहलांवरील अत्याचार व बलात्काराच्या 

प्रमाणात वाढ झाली आह े ह े पणूवपण े वथतसुथथतीला धरून नाही.  आपण येथे २० हजार गनु्हयांचा 

उल्लेख केला आह.े  पण आपण त्याची तुलना आधीच्या काळात केली तर अस े सदसनू येईल की, 

यामध्ये ६.५६ टक्क्यांनी घट झाली आह.े   बलात्काराच्या प्रमाणात ५.५७ टक्क्यांनी घट झाली आह.े 

बलात्काराचा प्रयत्न करण ेयात ७.३ टक्के घट आह.े  जबरी चोरी यात ४८ टक्के घट आह.े  गभंीर 

दखुपात यात ५७ टक्के घट आह.े  ह डंाबळी यात ३.०७ टक्के घट आह.े  सवनंयभगं यात ३.४७ टक्के 

घट आह.े  ह डंा प्रसतबंधक कायद्याच्या अतंगवत २५.८१ टक्के इतकी घट आह.े   आपल्याला फक्त 

मसहलांच ेअपहरणाचे प्रयत्न या एका संज्ञमेध्ये १८ टक्के वाढ झाल्याचे सवशेषत्वाने सदसत आह.े  ही 

वाढ असण्याचे कारण काय आह े ?  बचपन बचाव सवरूद्ध कें द्र सरकार या प्रकरणात सवोच्च 

न्यायालयाने सनणवय सदला आह ेकी, १८ वषाव खालील मलुी हरसवल्याची नोंद घ्यायची नाही तर ती 

अपहरण केल्याची नोंद घ्यावी.  यापवूी आपण हरसवल्याची नोंद घते होतो. आता हरसवल्याची नोंद 

घतेा येत नाही.  अपहरण झाल ेअशा प्रकारचीच नोंद आपल्याला घ्यावी लागत.े  या संदभावत  कें द्र 

शासनाने ऑपरेशन मथुकान सुरू केले.  ते आपल्या राजयात यशथवी झालेले आह.े  हरसवलेली मलेु 

आसण मलुी आपण अपहरण या वगववारीत समासवष्ट केली आहते.   त्यांना शोधनू त्यांच्या घरी 

पाठसवण्याचे काम राजय सरकारने एका वषावत केले आह.े  त्यासंदभावतील आकडेवारी माझ्याकडे 

आह.े  या संदभावत काही सरुके्षच्या उपाययोजना आपण केलेल्या आहते.   दासमनी पथकाचे काय 

झाल े अशा प्रकारची सवचारणा माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी केली आह.े  आपण दासमनी पथक 

आपण सनमावण केलेले आह.े त्याची व्याप्ती आता आपण वाढसवत आहोत.  दशेात आपल्या राजयात 

मसहला पोलीस जाथत असल्या तरी एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्या कमी आहते.   त्यामळेु त्याचे 

सडप्लॉयमेंट ह ेइक्वल राहील.  दासमनी पथक आपण सरुू केलेले आह.े  

      प्रसतसाद ह ेमोबाईल ॲप आपण सरुू केलेले आह.े   मसहलांनी ते मोठ्या प्रमाणावर डाऊनलोड 

केलेले आह.े त्यातील पॅसनक बटन दाबल्यनंतर थेट जीपीएसच्या माध्यमातनू नसजकच्या पोलीस 

ठाण्याच्या पोलीस व्हनॅला ती सचूना जात.े  या ॲपच्या माध्यमातनू जीओ लोकेशन जात.े  त्यामळेु 

प्रत्यक्षात कुठे घटना घडत आह ेसकंवा मसहला अडचणीत आह ेयाची थेट मासहती समळत असल्यामळेु 

पोलीस थेट पोहच ूशकतात.   

                                                                                                                                   

             

                       या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस ...... 

आतापयंत जवळपवास पन्नास हजार मसहलांनी ह ेसॉफ्टवेअर डाऊनलोड केल ेआह ेपरंत ु

एवढया कमी प्रमाणात डाऊनलोडन े हा प्रश्न सटुणार नाही. त्यामळेु मोठया प्रमाणात ह े

सॉफ्टवेअर आपल्याला डाऊनलोड करुन द्यावे लागणार आह.े यासोबतच मसहलांसाठी 

टोलसफ्रच्या १०३ आसण १०९१ या क्रमांकाच्या दोन लाईन्स सरुु करण्यात आल्या आहते. 

माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी सवचारल ेआह ेकी, सवनयभंगाच्या केसेसमध्ये दोषोरोपपत्र २४ 

तासाच्या आत कोठे दाखल करण्यात आल ेआह े? यासंदभावत मी आपणास सांग ूइसच्छतो 

की, ससंधदुगुव, पणु,ेपणुे-ग्रामीण, यवतमाळ,सोलापरू,मुंबई, मुंबई रेल्वे या पोलीस घटकांनी 

२४ तासाच्या आत सवनयभंगाच्या संदभावतील चाजवसशट दाखल केले असनू या गनु्हयांमध्ये 

कन्व्हीक्शन दखेील समळवलेले आह.े यासोबतच आपण अन्य काही उपाययोजना दखेील 

केलेल्या आहते. सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी फाथट रॅक कोटावच्या संदभावत सवचारणा 

केली होती त्यांना मी सांग ू इसच्छतो की, मसहलांवरील अत्याचारावरील प्रकरणे सनकाली 

काढण्यासाठी २७ सवशेष न्यायालये आसण २२ सवशेष न्यायालये थथासपत केलेली असनू ही 

सवव न्यायालय े कायावसन्वत असनू या न्यायालयांमध्ये कायववाही  दखेील सरुु आह.े 

दशेामध्ये दीड मसहन्याच्या आत सनकाल लागण्याची केस फक्त आपल्या महाराष्ट्रातच 

सदसनू आली आह.े  

      सभापती महोदय, सोनसाखळीच्या चोरीच्या गनु्हयांतील सशक्षेमध्ये आपण वाढ केली 

आह.े यासंदभावतील कायदा या असधवेशनात येणार आह.े आतापयंत तो J.M.F.C. होता 

आता तो Trial by Session Court होणार आह.े मसहला व मलुींच्या अनैसतक व्यापारास 

प्रसतबंध करण्याकररता अनैसतक मानवी वाहतकू प्रसतबंध समन्वय कक्षाची थथापना दखेील 

करण्यात आली आह.े प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये एका असधकाऱ्याला बालकल्याण 

असधकारी म्हणनू नामसनदसेशत करण्यात आल े आह.े यामध्ये जी काही वेगवेगळया 

प्रकारची कायववाही सरुु आह े ती सांगनू मी सभागहृाचा वेळ घेणार नाही. परंतु राजय 

सरकारच्या वतीन े यासंदभावत सातत्तयान े कायववाही सरुु आह े एवढेच मला या सनसमत्ताने 

सांगावयाच ेआह.े  

      सभापती महोदय, कोपडीच्या घटनेमध्ये जे काही आरोपी आहते त्या आरोपींच्या 

संदभावत तातडीन े कायववाही करुन राजयसरकार न्यायालयाकडे फासशशीचीच मागणी 

करणार आह.े  मला सवश्वास आह ेकी, जया प्रकारचे एव्हीडन्सेस आपण जमा केल ेआहते 

त्या एव्हीडन्सेसच्या आधारे न्यायालय सनसितपणे आपले म्हणणे मान्य करेल व असतशय 

कमी कालावधीत या नराधमांना आपण फासशची सशक्षा दऊे शकू.  

      या सवषयाच्या संदभावत माननीय सवरोधी पक्ष नेते आसण माननीय श्री.नारायण राणे 

साहबेांनी काही मदु्द े उपसथथत केल ेआहते. आरोपीचा फोटो दाखवल्याचा मदु्दा माननीय 

सवरोधी पक्ष नेत्यांनी या सठकाणी उपसथथत केला होता. खरे म्हणजे सवरोधी पक्ष नेत्यांनी 
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हाच प्रश्न थवत:ला सवचारला पासहजे असे मला वाटते. पसहली गोष्ट अशी आह ेकी, आपण 

तरुण आहात,उत्तम काम करीत आहात  परंत ु एका जबाबदार सवरोधी पक्ष नेत्यान े

कोणत्याही प्रकारचे व्हरेीसफकेशन न करता एखाद्या मंत्रयाचे अशा प्रकारे सचरहरण करणे ह े

काही बरोबर नाही. शेवटी अशामळेु माणसे सजवनातनू उठत असतात. इतक्या भयाणक 

आरोपी सोबत मंत्रयांचा फोटो दाखवणे ह े काही बरोबर नाही. हा फोटो जेव्हा आपण 

इसंडकेट केला,आता आपण जे तत्व सांसगतले त्या तत्वाची तेव्हा पायमल्ली झाली नाही 

काय ?  आपल्या सदुवैाने हा फोटो चकुीचा सनघाला. परंत ुहा फोटो आपण इसंडकेट केला 

होता. त्यानंतर मी जो फोटो दाखवला तो  वतवमानपत्रात जो फोटो छापनू आला होता तो 

दाखवला होता. वाटले तर आपण तो फोटो चेक करावा. ओळख परेड हा जो सवषय आह े

त्यामध्ये Evidence Act चा सेक्शन ९ मध्ये त्याची तत्व े सदलेली आहते. परंत ुओळख 

परेड हा Standalone Evidence नाही. जयावेळी तमुच्याकडे इतर Irrefutable 

Evidence नाही. यामध्ये Irrefutable Evidence  आहते. त्यामळेु ओळख परेड याला 

महत्व नाही परंत ु त्याच्या पसलकडे जाऊन मी सांग ू इसच्छतो की, मला तमुच्यावर आरोप 

करावयाचा नाही. आपण घटनेच्या सठकाणी गेला होता तसेच अनेक लोक त्या सठकाणी 

गेले होते. पॉथको कायद्याच्या अंतगवत जे व्हीक्टीम्स आहते ते व्हीक्टीम्स कोठे राहतात ह े

आयडेन्टी फाय करता येते. पॉथको कायदा लाग ूअसताना जाता येत नाही. त्यांच्या घरी 

गेलो तर ती आपली चकू नसते परंत ुआपल्या बरोबर कॅमेरे सधु्दा येत असतात व शटुींग 

घेत असतात. यासंदभावतील मासासहती मलाही आताच समळत आह.े मी काही सववज्ञ नाही. 

परंत ु आपण दखेील ह े लक्षात ठेवावे. जयावेळेस मी पोसलसांना सांसगतले की, पीसडत 

कुटंुबाच्या घरी मला जावयाचे आह े त्यावेळी पोसलसांनी सांसगतले की, त्या पीसडत 

कुटंुबाला आपण अन्य सठकाणी भेटल ेपासहजे असे कायदा सांगतो, अन्यथा चाजेस फे्रम 

झाल्यानंतर त्यांना तेथे भेटल े पासहजे. आता हा सवषय सवांनाच समजलेला असल्यामळेु 

आता त्यामध्ये काही प्रश्न येणार नाही.  

      सभापती महोदय, मखु्यमंत्री असंवेदनसशल असल्यामळेु ते घटनेच्या सठकाणी गेले 

नाहीत असा आरोप माझ्यावर करण्यात आला आह े. त्या सठकाणी गेल्याने संवेदनसशल व 

न गेल्यावर असंवेदनसशल आह ेअसे आपल्याला म्हणता येणार आह ेकाय ?  

           सभापती महोदय, आपल्याला मासहती आह े की, नागपरू येथे 1995 साली 

लाठीचाजव होऊन व इतर कारणामळेु ११५ गोवारी जनतेचा मतृ्य ू झाला होता. परंत ु

त्यावेळेस तेव्हाचे मखु्यमंत्री तेथे भेटावयास गेले नव्हते तसेच हॉसथपटलमध्ये सधु्दा 

भेटावयास गेल ेनव्हते. याचा अथव ते असंवेदनसशल होत नाहीत. त्यावेळची पररसथथती काय 

असते, पोलीस आपल्याला काय सांगतात यावरच त्याचा सनणवय करावयाचा असतो.   

      सभापती महोदय, आपण घाई घाईने कोपडी येथे धावनू गेलात परंत ु तेवढया घाईने 

यवतमाळ येथे धावनू गेला नाहीत. यवतमाळ येथे १७ बासलकांवर लैंसगक अत्याचार झाला 

होता. त्यामळेु मी आपल्या हतेवूर शंका घ्यावी काय ? मी असे म्हण ूकी, सवरोधी पक्ष 
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नेत्यांना येथे राजकारण सदसले म्हणनू तेथे गेले आसण जेथे अडचणीचे होते तेथे गेले नाहीत. 

मला वाटते आपण कशाला एकमेकांच्या हतेूवर शंका घ्यावयाची ? तमु्ही तमुचे काम 

करीत आहात, मी माझे काम करीत आह.े ही घटना घडल्यापासनू मी सातत्याने 

पोसलसांच्या संपकावत आह.े या घटनेवर माझे बारीक लक्ष आह.े फॉरेन्सीकच्या सटम्स तयार 

झाल्या पासहजेत. मला याची कल्पना आह ेकी, फॉरेन्सीक लॅबमध्ये अनेकवेळा कन्जेशन 

असते व आज आलेली गोष्ट सात सदवसांनी पासहल ेजाते यावर मी थवत: लक्ष ठेवनू आह.े 

D.G., Forensic आसण Director, Forensic या दोघांनी मी सांसगतले आह े की, 

यासाठी थपेशल सटम कॉन्थटीटयटू करा. खरे म्हणजे या एव्हीडन्सच्या भरोवशावरच आपण 

या गनु्हगेारांना फाशी दऊे शकू. या सवषयाच्या संदभावत ताबडतोब ॲङ उजवल सनकल 

साहबेांशी देखील बोललो आह.े लॉ अाँड जयसूडसशअरीच्या माफव त फाथट रॅक कोटावचा 

प्रथताव तयार केला.  घटनेच्या सठकाणी मंत्री महोदय श्री. राम सशंद े साहबे तेथे गेले 

होते.  आपण घटनेच्या सठकाणी गेला होता त्या सदवशी गहृ राजयमंत्री सधु्दा गेले होते. ही 

गोष्ट खरी आह ेकी, लोकांचा प्रक्षोभ मोठा आह.े हा प्रक्षोभ शांत करण्याची जबाबदारी 

आपल्या सवांची आह.े आपल्यापैकी प्रत्येकाने म्हटल ेआह ेकी, या घटनेला जातीय वळण 

दणेे योग्य नाही. आरोपी हा कोणत्याही जातीचा नसतो, आरापी हा आरोपी असतो. त्यामळेु 

आपण सवांनी समळून थोडा संयम पाळला पासहजे  

      सभापती महोदय, माननीय श्री. नारायण राणे साहबेांनी यासंदभावत मोठे राजकीय   

भाषण केल.े पषु्ट्कळ सदवसांनी सवरोधी पक्षाच्या भसुमकेत राणे साहबे आल.े खरे   म्हणजे 

माननीय राण ेसाहबे आपण एक गोष्ट सवसरल ेआहात. मी रेकॉडव काढून   बसघतले आह.े 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल ३०२ चा गनु्हा दाखल करा ही मागणी मी   नाही तर तमु्ही 

केली होती. आम्ही तमुच्याकडून खपू गोष्टी सशकलो आहोत.   तमु्ही आमचे नेते होता. 

माननीय राणे साहबे जे म्हणायचे तीच गोष्ट आम्ही   लावनू धरायचो. त्यांच्या मागे खरे 

म्हणजे आम्हीच होतो. आपण सांसगतले की,   महाराष्ट्राला ३ मखु्यमंत्री वगैरे 

वगैरे.....साहबे मी एकच मुख्यमंत्री   आह.े काळजी करु नका. मी सक्षम मखु्यमंत्री आह.े ३ 

ची सवय तमु्हाला असेल. एक   रसव इकडे तर एक रसव सतकडे परंत ुआपल्याला तसे लागत 

नाही. मखु्यमंत्री   म्हणनू मी सक्षम आह.े  

      सभापती महोदय, माननीय श्री. नारायण राणे साहबेांनी यासंदभावत मोठे राजकीय 

भाषण केल ेआह.े पषु्ट्कळ सदवसांनी सवरोधी पक्षाच्या भसुमकेत राणे साहबे आल.े खरे 

म्हणजे माननीय राणे साहबे आपण एक गोष्ट सवसरल ेआहात. मी रेकॉडव काढून बसघतले 

आह.े शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल ३०२ चा गनु्हा दाखल करा ही मागणी मी नाही तर 

तमु्ही केली होती. आम्ही तमुच्याकडून खपू गोष्टी सशकलो आहोत. तुम्ही आमचे नेते होता. 

माननीय राणे साहबे जे म्हणायचे तीच गोष्ट आम्ही लावनू धरायचो. त्यांच्या मागे खरे 

म्हणजे आम्हीच होतो. आपण सांसगतले की, महाराष्ट्राला ३ मखु्यमंत्री वगैरे वगैरे.....साहबे 

मी एकच मखु्यमंत्री आह.े काळजी करु नका. मी सक्षम मखु्यमंत्री आह.े ३ ची सवय 
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तमु्हाला असेल. एक रसव इकडे तर एक रसव सतकडे. परंतु आपल्याला तसे लागत नाही. 

मखु्यमंत्री म्हणनू मी सक्षम आह.े  

                       या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस            :                                                    

               सभापती महोदय, या चचेच्या सनसमत्ताने जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राणे 

यांनी सांसगतले की, मला गहृ खात ेकळत नाही. ते खरे आह.े मला आपल्या इतका गहृ खात्याचा 

अनभुव नाही. आपणास दोन्हीकडचा अनभुव आह.े आपणास गहृ खात्याचा खालपासनू वरपयंत ४० 

वषावचा अनुभव आह.े  मी कालपरवा आलेलााे आह,े मला काय अनुभव आह े ?  मी एवढेच 

सांगतो की, मला गहृ खात्याचा सकती अनभुव आह े ह ेआकडे बोलतील, माझ ेकाम बोलेल. माझ े

मलू्यमापन करण्याकररता राजयातील जनता आह.े आपण त्याची काळजी करु नका. ते माझ े योग्य 

मलू्यमापन करतील.  भाजप हा गुडंाचा पक्ष, अस ेकोण सांगत आह े आसण ते कोणी सांगाव े? भाजप 

गुडंाचा पक्ष, ह ेआियव आह.े रमशे गााेवकेरांचे काय झाल,े अकुंश राणेंचे काय झाल े? आसण तमु्ही 

सांगायच े भाजप गुडंांचा पक्ष  आह े ? आपण मनु्ना यादवच्या संदभावत उल्लेख केला. त्यांच्यावर 

राजकीय आदंोलनासशवाय दसुरे कोणतेही गनु्ह ेनाहीत.  

      सभापती महोदय, ससंधदुगुव सजल्यात कोणावर कोणते गनु्ह ेआहते ह े जर सांसगतले तर पाटीज 

ऑफ सक्रसमनल कोण आहते ह ेआपल्या सनसितपण ेलक्षात येऊ शकत.े  पण मी त्या खोलात जात 

नाही. आपणास यापढुे अनेक गोष्टी करावयाच्या आहते. त्या संदभावत मी फार काही बोलत नाही. 

सावतंवाडी येथे क्राईम नं ९/२०१६ १३७, १३५, १४३,१४७ त्यानंतर ११/२०१६ - १४३, 

१४७,१४८,१४९, ३५३, ३३२, ३३६, ४४७, ४४८ सक्रसमनल लॉ अमेंडमेंड ॲक्ट १९३२ पढुची 

सलथट मी वाचत नाही. मी एक डायलॉग ऐकला होता ‚ जो कांच के घरों में रहते हैं, व ेदसुरों के घरों में 

पत्थर नहीं फें का करते.‛   

      सभापती महोदय, जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण े यांनी एनसीआरबीचा उल्लेख 

करताना सांसगतले की, सन २०१४ चा ररपोटव उपलब्ध नाही, तो ररपोटव लपसवण्यात आला. सन्माननीय 

सदथय श्री.नारायण राण े ह े मखु्यमतं्री होते. मी त्यांना सांग ू इसच्छतााे की,  सन २०१४ चा ररपोटव 

२०१५ च्या ऑगथट मसहन्यात प्रकासशत होतो.  सन २०१५ चा ररपोटव २०१६ च्या ऑगथट मसहन्यात 

प्रकासशत होतो. आपण पढुील वषावतील सहा मसहन्यांचे आकडे घऊेन ररपोटव प्रकासशत करतो. सन 

२०१४ चा ररपोटव आम्हीच प्रकासशत केला. तो मागील सरकारने प्रकासशत केला नाही. सन २०१५ चा 

ररपोटव दखेील आम्हीच प्रकासशत करणार आहोत. पढुच्या मसहन्यात त्याची तारीख देखील ठरलेली 

आह.े एनसीआरबीचा ररपोटव सीआयडी सवभाग प्रकासशत करते आसण त्याची पणूव तयारी झालेली 

आह.े तो ररपोटव लपवायचा कशाला ?  समजा एखाद्या बाबतीत गनु्ह ेवाढले असतील तर ते लपवनू 

काही फायदा आह ेकाय ?  जर गनु्ह ेवाढले असतील तर त्यावर उपाययोजना करुन गनु्ह ेकमी केले 

पासहजते. त्याकररताच हा ररपोटव आह.े त्यामळेु आपण काळजी करु नय.े सडसेंबरच्या असधवशेनामध्ये 

आपणास भाषण करण्याकररता सन २०१५ चा एनसीआरबीचा ररपोटव आपल्या हातामध्ये सनसितपण े

असेल.  

      सभापती महोदय, जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांनी सांसगतले की, आम्ही सडूाच े

राजकारण करीत आहोत. आम्ही ई.डी.लावत आहोत, कोणत्या तरी चौकशी लावत आहोत. 

आम्हास  कोणावरही चौकशी कशी लावता येईल ?  माझ े तर अस े म्हणणे आह े की, 

आपल्यासारख्या सजजन, सत्शील, प्रामासणक व्यक्तीने काही घाबरण्याचे कारण नाही. आपण का 

घाबरणार ? आपण तस ेकोणाला घाबरत नाही. आम्ही आपणास इतके वष ेओळखतो. आपण कधी 

कोणाला घाबरलात ?  त्यामळेु असा काही सवषयच नाही. आपण सांसगतले की, कुठलीतरी 

चौकशीची बातमी श्री.परदशेी यांनी सदली. त्याकररता परदशेी कशाला पासहजते,  आपल्याकडे दशेी 
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कमी आहते काय ? आमच्याकडे त्यांची आवश्यकताच नाही. आपल्या पक्षातील एकातरी 

व्यक्तीबद्दल आपण कधीतरी चांगले बोलला आहात काय ? श्री.सवलासराव दशेमखु यांच्याबद्दल काय 

बोललात ते माझ्याजवळ आह.े श्री.अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल काय बोललात ते माझ्याजवळ आह.े 

आमच्या सवदभावतील सजजन गहृथथ श्री.मासणकराव ठाकरे यांच्याबद्दल काय बोललात ते माझ्याजवळ 

आह.े  श्री.पथृ्वीराज चव्हाण यांना जाता जाता एक वषावपवूी काय बोललात ते माझ्याकडे आह.े ह ेसवव 

माझ्याकडे असताना बातम्या छापनू आणायला श्री.परदशेी यांची मला आवश्यकता नाही.  हचे परेुसे 

आह.े   

      सभापती महोदय, जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेह ेअत्यंत ह शार नेत ेआहते याबद्दल 

आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही. पण आपला असा इसतहास आह ेकी, आपण रागात आलात 

की काही बोलता. पण ते गांभीयावने घ्यायचे नसते. सन २००८ मध्ये श्री.अशोक चव्हाण मखु्यमतं्री 

झाल ेतेव्हा आपण म्हणाला होता की, कााँग्रेसचे नेत ेदशे सवकत आहते.  श्री.अहमद पटेल ह ेकााँग्रेसचे 

चांगले नेत े आहते यांच्याबद्दल म्हटले होते की, ते  सवलासराव  दशेमखुांसोबत महाराष्ट्र सवकत 

आहते. आपण त्याच काळात  श्रीमती सोसनया गांधी यांच्यावर माझा सवश्वास रासहलेला नाही अस े

सांसगतले. आपण श्री.अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल काय काय बोललात ह े येथे सांगण े योग्य नाही. 

अशा अनेक गोष्टी आहते. त्यामळेु आपण प्रत्येकवेळी बोलता ते सवव गांभीयावने घतेल े पासहज ेअस े

नाही कारण नंतर आपले मत बदलत.े त्यानंतर तीन मसहन्यात तेच श्री.अशोक चव्हाण चांगले होतात. 

आपण या सठकाणी  बातमी छापनू आणली अस ेसांसगतले. महाराष्ट्र टाईम्स या वतवमानपत्राशी माझे 

काही दणे ेघणे ेनाही. ते वतवमानपत्र आमच्या सवचारांचे नाही. पण त्या वतृ्तपत्रास पेाैशांचे पासकट दऊेन 

आसण संपादकांवर दबाव आणनू बातम्या छापनू येतात. आपणही वतृ्तपत्र चालसवता. वतृ्तपत्र 

थवातंत्रयाबद्दल जाथत सजग रासहले पासहज.े  

      सभापती महोदय, एका केसच्या संदभावत उल्लेख झाला. तेव्हा कें द्रात आपल्या पक्षाचे सरकार 

होते आसण राजयात दखेील आपल े सरकार होते. त्यावळेी सवोच्च न्यायालयाने एम्पॉवर ससमती 

थथापन केली. ती सवोच्च न्यायालयाची ससमती आह.े  ती छोटी ससमती नाही. त्या ससमतीन ेअसे 

म्हटले की, ‚The facts and circumstances on the present case clearly highlights that 

the Revenue Minister, Maharashtra took the decision to overule Forest Secretary 

and Revenue Secretary not for a bonafide reason or authority but to favour private 

builders. ‚ मी सप्लीमने्टरी ररपोटवमध्ये जात नाही. त्या ससमतीन ेगनु्हा दाखल करा अस ेसांसगतले 

होते.  त्यावेळचे मखु्यमतं्री श्री.पथृ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे ती फाईल गेली. त्यांनी तो गनु्हा दाखल 

केला नाही. आम्हाला सत्तवेर येऊन दोन वष े झाली. आम्ही जर सवन्डेक्टीव्ह असतो तर तो ररपोटव 

आमच्या हातामध्ये होता. आम्ही एका सदवसात तो ररपोटव पाठवनू सदला असता. परंत ुआम्ही तस ेकेले 

नाही. आम्ही सवसध व न्याय सवभागास सांसगतल ेकी, ह ेव्हरेरफाय करा, व्हटे करा, जी काही वथतसुथथती 

आह ेती फाईलवर आणा. त्या संदभावत आम्ही योग्य तो सनणवय घऊे. आपण सवषय उपसथथत केला 

म्हणनू सांग ूइसच्छतो की, ह ेराजय सरकार कोणावरही सवन्डेक्टीव्ह कारवाई कधीच करणार नाही.  

                               या नंतर  श्री. बोडे 
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                                                श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस.... 

लोकशाहीमध्ये सत्तारुढ पक्ष आसण सवरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके 

आहते. ती चाके असताना कोणाला तरी दाबनू, कोणावर केसेस टाकून ही लोकशाही 

आम्ही एकतफी घेऊन जाऊ असे थवप्न मी कधीच बघत नाही.  जयावेळी आमच्या 

मंत्रयांवर आपण आरोप करता त्यावेळी त्या आरोपांची वथतसुथथती कधी तरी जाणनू घेतली 

पासहजे.  आपण आरोप केल्यानंतर आम्ही वथतसुथथती मांडू.  आमचे मंत्री गनु्हगेार ठरले 

तर एक समसनट सधु्दा त्यांना  ठेवणार नाही.  परंत ुया पलीकडे जाऊन सांगतो की, केवळ 

साप-साप म्हणनू जर काठीन ेझोडपण्याचा प्रयत्न कराल तर एकही मंत्री राजीनामा दणेार 

नाही. 

      सभापती महोदय, मला गेल्या २० मसहन्यांपासनू आपण या सभागहृात पाहत 

आहात.  मी कधीही राजकीय भाषण करीत नाही.  राजकीय भाषण दणे्याची मला सवय 

नाही.  मी मदु्याचे तेवढेच बोलत असतो.  पण जर या सभागहृात राजकीय भाषणे झाली 

आसण त्याला उत्तर सदल ेनाही तर, त्या भाषणातील गोष्टी लोकांना खऱ्याच वाटतात.   

      माननीय श्री.नारायण राणे साहबे आपण राजय उत्पादन शलु्क सवभागातील 

बदल्यांबाबत एक असतशय महत्त ् वाचा मदु्दा उपसथथत केला. या सवभागाच्या एथटॅसब्लशमेंट 

बोडावने केलेल्या केलेल्या बदल्यांमध्ये एका मतृ व्यक्तीची बदली करण्यात 

आली,  दोन-तीन जण सनलंसबत होऊन पनु्हा सेवेत परत आले आहते, असे आपण 

सांसगतले.  महोदय, या बदल्यांची मी मासहती घेतली.  सपु्रीम कोटावच्या सनणवयानसुार त्या 

सवभागात १२ मसहन्यांपेक्षा जाथत काळ सनलंसबत ठेवता येत नाही.  त्या सवभागात 

असधकाऱ्यांची एक ससमती आह.े ती ससमती अशा प्रकरणांचा ररव्य ू घेऊन सनलंसबत 

केलेल्या लोकांना परत घेते.  मी सनदशवनास आणनू दतेो की, या सवभागामध्ये नॉन 

एसक्झक्यटुीव्ह पोथट नाही. या सवभागात सवव पोथट एसक्झक्यटुीव्ह आहते.  माननीय 

श्री.राणे साहबे, ही वथतसुथथती असताना सधु्दा आपल्यासारख्या जयेष्ठ आसण अनभुवी 

सदथयांनी हा मदु्दा मांडला असल्यामळेु एथटॅसब्लशमेंट बोडावचा प्रथताव सनयमानसुार होता 

की नाही, त्यामध्ये काही असनयसमतता होती काय, याची चौकशी मखु्य ससचव करतील 

अशी मी घोषणा करतो. 

      सन्माननीय श्री.नारायण राणे साहबे, आपण एका मसहला असधकाऱ्याच्या संदभावत 

बोलला.  आपल्याकडून अशी अपेक्षा आह ेकी, असे जर खरेच घडले असेल तर आपण 

तातडीन े ते नजरेस आणनू द्यावयास पासहजे होते.  आपण काल या सभागहृात या 

घटनेसवषयी बोलला.  मी सवचारु इसच्छतो की, आपणास या घटना राजकारणासाठी 

ठेवायच्या आहते काय ? आपण अशा प्रकारचे वक्तव्य केल्यामळेु सवव मंत्री संशयाच्या 

भोवऱ्यात आहते.  सववजण एकमेकांना सवचारतात की, तमुच्याकडे हा प्रकार घडला आह े

काय ? आपल्या दशेान ेबोफोसव तोफा का सवकत घेतल्या होत्या,  ह ेआपल्याला माहीत 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Y-111 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री. सशगम 14:00 

  

 

आह ेकाय ? कारण बोफोसव आसण इतर तोफांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक होता. बोफोसव 

तोफांच े समथवन करताना सांगण्यात आल े होते की, बोफोसव तोफा या शटू ॲण्ड थकूट 

पध्दतीच्या असतात.  म्हणजे शटू केल ेकी, जागा बदलायची आसण आपल्यावर गोळा 

येऊ द्यायचा नाही. परंत ुसवरोधी पक्षाने सध्या जी शटू ॲण्ड थकूट पध ् दत सरुु केली आह ेती 

योग्य नाही.  आपण आरोप-प्रत्यारोप करुन दोन सदवस वतवमानपत्रात बातम्या छापनू 

आणाल. परंत ु त्या आरोपांना आम्ही जोरात उत्तर दऊे.  आम्ही सधु्दा त्या सवरोधात 

आमची वथतसुथथती जोरात मांडू.  आपण ह ेलक्षात घ्यावे की, जे इकडे आह े ते सतकडे 

आह ेआसण जे सतकडे आह े ते इकडे आह.े  आम्ही सधु्दा सवव गोष्टी बाहरे काढू.  मी 

आपल्याला दम दतेो असे नाही. कारण माझा तसा थवभावच नाही. मी कसा शांत आसण 

संयमी आह ेह ेआपल्याला माहीत आह.े  मी शांत आसण संयमी असल्याबाबत माननीय 

श्री.नारायण राणे साहबे नेहमी माझे कौतकु करीत होते.  आम्ही दोघांनी सवरोधी पक्षात 

असताना एकत्र काम केल ेआह.े   

      सभापती महोदय, या सवव गोष्टी मला बोलण्याची गरज पडली नसती तर असधक 

चांगले झाल ेअसते.  शेवटी काही चचाव राजकीय असभसनवेषाच्या पलीकडे जाऊन करणे 

महत्त्वाच े असते.  राजयामध्य े एवढी गंभीर घटना घडलेली असताना, राजयासमोर आज 

दफुळी माजेल की काय, असा प्रश्न सनमावण झालेला असताना दोन्ही सभागहृाच्या 

माध्यमातनू एकमताने संकेत गेला पासहजे की, ‘होय’ आम्ही तमुच्या पाठीशी 

आहोत.  खरोखरच घडलेली घटना ददुैवी आह.े  पण या घटनेतील जे नराधम आहते 

त्यांना कोणत्याही पररसथथतीत सोडणार नाही.  त्या नराधमांना फाशी सदल्यासशवाय राजय 

सरकार सकंवा सवसधमंडळ मागे हटणार नाही, अशा प्रकारचा संकेत या चचेच्या माध्यमातनू 

जावा, एवढीच सवनंती करतो व माझे भाषण संपसवतो. 

      सभापती : अल्पकालीन चचाव आता संपली आह.े 

 ---------- 
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  लनयम २८९ अन्वये लदिेल्या सूचनेसबंंधी 

   

                                             सभापती : आज 

बधुवार, सदनांक २० जुलै, २०१६ रोजी सन्माननीय सदथय सववश्री शरद रणसपसे, 

मासणकराव ठाकरे, भाई जगताप, प्रा.जनादवन चांदरूकर, आसकव .अनंत गाडगीळ, ॲङरामहरी 

रुपनवर, ॲङह थनबान ूखसलफे यांनी सकाळी १०.१० वाजता म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये 

प्रश्नोत्तराचा तास थथसगत करुन राजयातील मंत्रयांच्या भ्रष्टाचाराची आसण घोटाळयांची 

सवसवध प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात उजेडात आल्यामळेु जनमाणसात शासनाबद्दल तीव्र 

असंतोष व संतापाची भावना सनमावण हााेणे, या सवषयाच्या बाबतीत म.सव.प. सनयम २८९ 

अन्वय े सचूना सदली आह.े  महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम थथसगत 

करणे या संबंधीचा सनयम 289 हा आह.े कोणत्याही सदथयास माननीय सभापतींच्या 

अनमुतीने कोणताही सनयम थथसगत करण्यासंदभावत सचूना दतेा येईल. यावरुन असे सदसनू 

येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकंवा इतर सगळे कामकाज थथसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकंवा असा एखादा सवसशष्ट प्रथताव सभागहृासमोर असणे 

आवश्यक आह.े परंत ु उक्त सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नाही. तसेच 

सन्माननीय सदथयांनी सदर सचूनेत मांडलेले मदु्द े ह े आरोपात्मक थवरुपाच े आहते.  ह े

सनसितच सभागहृाच्या प्रथा, परंपरेला धरुन नाही.  त्यामळेु सदर सचूना मी नाकारीत आह.े  

      तथासप, या सवषयावर एकाच सन्माननीय सदथयानी केवळ दोन समसनटे 

बोलावे.  कृपया त्यांनी आरोपात्मक बोल ूनय.े  

      सन्माननीय सदथय श्री.भाई जगताप मी आपणास सांग ूइसच्छतो की, आपण आपल्या 

पक्षांतगवत सनणवय घ्यावा की, तमुच्या पक्षातफे कोण कोणत्या सवषयावर बोलणार आह.े 

मला वाटते गट नेत्यांचे जे कतवव्य आह ेते त्यांना पार पाडू द्यावे. त्यानसुार गट नेते असलेले 

श्री.शरद रणसपस ेयांनी आपले म्हणणे दोन समसनटात मांडावे.  

      श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, काल या सभागहृात ता.प्र.क्र.२०६०१ चचेला 

आला होता.  तो प्रश्न उद्योग सवभागाचा होता.   

       सभापती : सन्माननीय सदथय मी आपल्याला कोणत्या सवषयावर बोलण्याची संधी 

सदली आसण आपण कोणत्या सवषयावर बोलत आहात ?  ह ेबरोबर नाही.  मी कालच्या 

प्रकरणी थपष्ट सनणवय सदलेला आह.े  आपण सनयम २८९ अन्वय े सदलेल्या सचूनेवर 

बोलावे.  मी सदलेल्या सनणवयावर बोलणार असाल तर अवघड होईल.  कालच्या 

सवषयावर बोलला तर ते रेकॉडववर येणार नाही.  त्यामळेु आपण फक्त सनयम २८९ अन्वये 

सदलेल्या सचूनेवर बोलाव.े 

      श्री.शरद रणसपस े : सभापती महोदय, कालचा सवषय महत्त्वाचा असताना सधु्दा 

आम्हाला बोलण्याची संधी समळाली नाही.  मी सनयम ७६ अन्वय ेआपल्याला पत्र सदल े
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होते की, हा सवषय असतशय गंभीर आह.े  राजयात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत 

आह.े  कालच्या प्रकरणाव्यसतररक्त माझ्याकडे महसलू सवभागाच्या अनेक फाईल्स 

आहते.  मी परुावा म्हणनू सवव कागदपते्र देऊ शकतो.  टीएचआरमध्ये घोटाळा झालेला 

आह.े  औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढल े आहते.  टीएचआरच े टेंडर 

थांबसवले नाही तर १२ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असता.  ह ेमाझे नव्ह ेतर उच्च 

न्यायालयाच े मत आह.े  या नंतर सधु्दा भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहरे सनघाली 

आहते.  कोणी जमीन लाटली आह,े कोण गोत्यात आल,े अशी अनेक प्रकरणे आहते.           

           या नंतर  श्री. कांबळे 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z-114 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 14:10 

  

 

                                                       

 श्री. शरद रणसपस े.... 

       सभापती महोदय, आम्ही सकती मंत्रयांचे सांगायचे ? ही सवव प्रकरणे राजयाच्या दृष्टीने 

असतशय महत्त्वाची आहते. आपण जरी सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रथतावाची सचूना 

नाकारली असली तरी आपला मान, सन्मान ठेवणे ह े आमचे कतवव्य आह.े आम्ही 

त्याबाबत काहीही म्हणत नाही. आपला तो असधकारी आह.े पण कोणत्या ना कोणत्या 

सनयमान्वय े सभागहृात या सवषयावर चचाव झाली पासहजे. भ्रष्ट मंत्री आहते, जयांच्यावर 

आरोप ससध्द झाल ेआहते, कोटावन ेआरोप केल ेआहते, अशा सन्माननीय सदथयांना सधु्दा 

या मंसत्रमंडळात थथान दणे्यात आल ेआह.े माझी सवनंती अशी आह े की, सनयम २८९ 

अन्वये प्रथतावाची सचूना जरी नाकारली असली तरी, या सवव सन्माननीय सदथयांना 

असधकार प्राप्त झाल ेआहते, त्यान्वय ेभ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर आम्हाला चचाव करण्याची 

संधी आसण संरक्षण आपण द्यावे. 

       सभापती : आपण ही बाब उसचत आयधुाच्या माध्यमातनू मांडावी. 

       श्री. नारायण राणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री. शरद रणसपस ेसाहबे 

सवषय मांडत होते  की, राजयात कोटावच्या, वतृ्तपत्रांच्या, चॅनेलच्या माध्यमातनू सांगण्यात 

येणारा महाराष्ट्र शासनातील मंत्रयांचा भ्रष्टाचार हा सनत्यसनयमाचा सवषय झालेला आह.े 

आताच माननीय मखु्यमंत्री म्हणाल ेकी, एका जरी मंत्रयांवर कोणता डाग लागला तर आम्ही 

त्यांना एक क्षण ठेवणार नाही. ठीक आह.े चौकशी लावा, यापवूी चौकशी नेमल्या आहते. 

चौकशी लावा. २-४ मंत्रयांची चौकशी लावा, जे तमु्हाला वाटतील त्या मंत्रयांची चौकशी 

लावा, चौकशी होऊ द्या, मग ती सनवतृ्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून लावावी सकंवा 

असधकाऱ्सांच्या माध्यमातून लावावी. आपण चौकशी लावावी. पण ह ेसांगण्यासाठी थांबव ू

नका. आपण् ाा म्हणता की, आरोप करू नयेत. मग आम्ही कोणत्या भाषेत बोलावे ह े

कोणीतरी सत्तारूढ पक्षातील लोकांनी सलहून द्यावे. असे बोलावे, आरोप करायचे नाहीत 

असे सांगावे. आरोप वतृ्तपत्रांत आलेले चालतात, कोटावतनू आलेल े चालतात, फक्त 

सन्माननीय सदथयांनी बोलायच े नाही की काय ? ३ आठवड्यांचे, २ आठवड्यांच े

असधवेशन आह,े यात ह ेसवव सवषय बसवायचे. आमचे म्हणणे आह ेकी, यावर चचाव होऊ 

द्यावी, त्या चचेनंतर काही करा सकंवा करू नका हा तुमचा प्रश्न आह.े आता सनयम ९७ चा 

सवषय झाला. शेवटी त्या चचेच्या अंती आम्हाला हचे हवे होते की, आपण कशी कायदा व 

सवु्यवथथा राखणार आहात, आम्हाला ते ऐकायचे होते. कें द्र सरकार, राजय सरकार 

भ्रष्टाचारमकु्त करायला सनघाले आह.े भाजपा भ्रष्टाचारमकु्त करायला सनघाले आह.े भ्रष्टाचार 

येथे अस ूनये, त्यांच्यात अस ूनये ही आमची प्रामासणक इच्छा आह.े पण असे सचत्र काही 

सदसत नाही. सन्माननीय सदथयांनी एका खात्याची बॅगभर कागदपते्र आणली आहते, 

प्रदशवन भरली जात आहते. सवश्वास आह ेका ? आम्ही म्हणालो की, भाजपात असे आह े

तर तमु्ही म्हणता की, राणे असे कसे म्हणाल े? रोज वतृ्तपत्र म्हणत आहते, यादी येत आह.े 
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एकदा दधू का दधू , पाण का पाणी होऊ द्या. त्यामळेु चचाव हवी आह.े मला आपल्याला 

सवनंती करायची आह े की, आम्ही सनयम २८९ अन्वये प्रथतावाची सचूना सदली आसण 

सांसगतले की, हा सवषय घ्या. सनयम २८९ चा प्रश्न नाही, कारण आता प्रश्नोत्तराचा तास 

संपला आह.े सवरोधी पक्षाच्या सवव सन्माननीय सदथयांना या सवषयावर बोलता यावे म्हणनू 

आपणच आम्हाला मदत करावी, अशी माझी सवनंती आह.े 

          सभापती : ठीक आह.े मी या सवषयावरील सनयम २८९ अन्वयेची सचूना 

आधीच नाकारली आह.े आपण दसुऱ्या कोणत्याही उसचत आयधुाचा वापर करून, हा प्रश्न 

जर आपल्याला गंभीर वाटत असेल तर उपसथथत करावा. मी आपल्या पाठीमागे आह,े मी 

१०० टक्के मदत उभी करीन. कारण मलाही कळते. 

       श्री. धनंजय मुडें : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस ् य सववश्री. शरद रणसपसे व नारायण राणे 

साहबेांनी सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रथतावाची सचूना सदली होती. सदनात १७-१८ मसहन्यांत अनेक 

मतं्रयांच्या सवभागाच्या घोटाळयांच्या बाबतीत परुाव्यासनशी चचाव झाली. सवसधमडंळात त्यासंबंधीचे 

सवव परुाव ेआम्ही सदले. एवढ े परुाव े सदल्यानंतर सधु्दा साप म्हणनू हाणत अस ूतर अस ेयोग्य नाही. 

आम्ही या सदनात दधू का दधू, पाणी का पाणी केले आह.े प्रथतावाच्या सनसमत्ताने मागणीआह.े १७ 

मसहन्यांत काही मतं्रयांचे घोटोळे समोर आलेच, पण नंतरच्या काळात सधु्दा काही मतं्रयांना शपथसवधी 

सदला, सन्माननीय सदथयांना मतं्री म्हणनू घतेले, त्यांच्यासंबंधी सधु्दा वतवमानपत्रांमध्ये अनेक 

परुाव्यासनशी गोष्टी पढु ेआल्या आहते.  त्यामळेु हा सनयम २८९ चा प्रथताव आह.े आता कोणतेही 

कामकाज थथसगत करण्याचा सवषय नाही. आपण हा सवषय या सनयमाच्या माध्यमातनू चचेला घ्यावा 

अशी सवनंती मी करीत आह.े 

       सभापती : आज सदनांक २० जलैु, २०१६ रोजी सववश्री. धनंजय मुडें, सनुील तटकरे, हमेतं 

टकल,े सव.प.स. यांनी सकाळी १०.५९ वाजता म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये प्रश्नोत्तराचा तास थथसगत 

करून, राजय शासनाच्या सेवतेील कमवचाऱ्यांच्या मागील एक वषावपासनू सनयमबायररत्या होत 

असलेल्या बदल्या या सवषयी चचाव घ्यावी अशी सचूना सदली आह.े महाराष्ट्र सवधानपररषद 

सनयमांतील एखादा सनयम थथसगत करण े या संबंधीचा सनयम 289 हा आह.े कोणत्याही सदथयास 

माननीय सभापतींच्या अनमुतीन ेकोणताही सनयम थथसगत करण्यासंदभावत सचूना दतेा यईेल. यावरुन 

अस ेसदसनू येत ेकी, प्रश्नोत्तराचा तास सकंवा इतर सगळे कामकाज थथसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात अस ेकाम सकंवा असा एखादा सवसशष्ट प्रथताव सभागहृासमोर असण ेआवश्यक 

आह.े सदर सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मला सदर सचूना तांसत्रकदृष््टया 

नाकारावी लागत  आह.े 

 ---- 

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z-116 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 14:10 

  

 

  

                कागदपते्र सभागृहासमोर ठेवणे              

   

                                 

      श्री. रसवंद्र वायकर (उच्च व तंत्रसशक्षण राजयमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा सवद्यापीठ, औरंगाबाद यांचे सन 

२०१४-२०१५ या वषांच ेवसषवक लेखे सभागहृासमोर ठेवतो. 

       सभापती : वासषवक लेखे सभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआहते. 

 ---- 
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                लनयम 93 अन्वये सूचना             

   

                                        

       सभापती : माझ्याकडे सदनांक १९ जलैु, २०१६ व सदनांक २० जलैु, २०१६ रोजी सनयम ९३ 

अन्वये जया सचूना प्राप ् त झाल्या होत्या, त्या संदभावतील माझ ेसनणवय ससचव वाचनू दाखवतील. 

       ससचव : सदनांक १९ जलैु, २०१६ रोजीच्या सचूना 

      सन्माननीय सदथय श्री. नारायण राण े यांनी ‚सन २०१६ च्या तलुनेत शेतकऱ्यांच्या 

आत्महत्यांच्या प्रमाणात १६ टक्क्यांनी झालेली वाढ ‚ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली 

आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर 

शासनाने सनवदेन कराव.े 

        यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. संजय दत्त यांनी ‚मुबंईतील पवई येथील सहरानंदानी 

रूग्णालयात ५० लाख रूपयांच्या मोबदल्यात मतू्रसपंड सवकल े जात असल्याचा प्रकार सदनांक 

१४.०७.२०१६ रोजी उघडकीस येण े‚ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली आह.े तो सनयम 

93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनुमती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने सनवदेन 

कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. हमेतं टकले यांनी ‚राजय शासनाने औषध खरेदी महामडंळ 

थथापन करण्याचा सनणवय घतेला असनू या महामडंळाकडून सकमान ५५० कोटी रूपयांची खरेदी 

औषधे, उपकरणांससहत दरवषी खरेदी करण ेअपेसक्षत् ाा असनू याबाबत सनणवय घऊेन महामडंळाचे 

कामकाज सुरू कराव े‚ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सूचना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सवषय 

होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथया श्रीमती सवद्या चव्हाण यांनी ‚ पारससक बोगद्याच्या डोंगरमाथ्यावर 

असलेली झोपडपट्टी त्वररत सनष्ट्काससत करण्याबाबत ‚ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली 

आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर 

शासनाने सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी ‚सदनांक १३ जलैु, २०१६ वा त्या 

समुारास पावसामळेु शेंदवड, डांगसशरवाळेक, सपंपळवाडा, चोरवड येथील वन सवभागाचे ५ तर कृषी 

सवभागाचा १ बंधारा वाहून जाण‛े या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा 

सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय सववश्री धनंजय मुडें, अमरससंह पंसडत, सवक्रम काळे, सतीश चव्हाण 

यांनी ‚नागपरू येथील असहल्याबाई होळकर आश्रमशाळेत बातमीसाठी गेलेल्या पत्रकार व कॅमरेामनला 

संथथेच्या अध्यक्ष व कमवचाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात येण‛े या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना 

सदली आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या 

सवषयावर शासनाने सनवदेन कराव.े 

       सदनांक २० जलैु, २०१६ च्या सचूना 

      सन्माननीय सदथय डॉ. सधुीर तांबे यांनी ‚ राजयातील इतर मागास प्रवगावसाठी सशष्ट्यवतृ्ती 

असलेली उन्नत वगव (नॉन सक्रसमलेअर) ची मयावदा ६ लक्ष रूपयांपयंत वाढसवण्याची आवश्यकता‛ या 
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सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. सवक्रम काळे यांनी ‚घाटनांद्रा (ता.ससल्लााेड, सज.औरंगाबाद) 

येथील गपु्तेश्वर मसंदर पररसरातनू वाहणाऱ्या सगरीजा नदीवर पलू उभारण्याची होत असलेली मागणी ‚ 

या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. सतीश चव्हाण यांनी ‚इटंरनॅशनल कनव्हेंशन सेंटर औरंगाबाद 

येथेच थथापन करून मराठवाड्यातील उद्योगांना चालना दणे्याबाबत‛ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये 

सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या 

सवषयावर शासनाने सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. संदीप बाजोररया यांनी ‚म.ेररधा कन्थरक्शन, पाचपावली रोड, 

नागपरू येथील ससटी सव्ह ेनंबर ११८/४८१, घर नं.९०४, कंुभारपरूा जगन्नाथ बधुवारी माग ेया जागवेर 

अनवर उल हक ससद्दीकी, शब्बीर फकरूद्दीन अली इत्यादींनी बेकायदशेीर बांधकाम करण े व 

न्यायालयाने आदशे दऊेनही कायववाही न होण‛े या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली आह.े तो 

सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनुमती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने 

सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. भाई जगताप यांनी ‚ठाण ेयेथील एका रूग्णालयात उपचारासाठी 

आलेल्या २९ वषीय मसहलेवर डॉक्टरने बलात्कार केल्याची घटना मुबं्र्यात सदनांक १८ जलैु, २०१६ 

रोजी उघडकीस येणे‛ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत 

नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनाने सनवदेन कराव.े 

       यानंतर सन्माननीय सदथय श्री. मासणकराव ठाकरे यांनी ‚पॉवरलमू क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो 

कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याने पॉवरलमू धारकांनी आझाद मदैान, मुबंई येथे सद.२० जलैु, 

२०१६ रोजी धरण ेआदंोलन करण्याचा सदलेला इशारा‛ या सवषयावर सनयम 93 अन्वये सचूना सदली 

आह.े तो सनयम 93 चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर 

शासनाने सनवदेन कराव.े 

       सभापती : आता आपण मध्यंतर घेऊ या. आता बराच वेळ झाला आह.े   

           या नंतर  श्री. रोझेकर 
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    सभापती            :                                                सभागहृाची बैठक आता 

मध्यंतरासाठी थथसगत होत आह.े 

  (दपुारी २.२० ते ३.०० वाजेपयंत मध्यंतर) 

              या नंतर  श्री. बोरले 
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  ( मध्यंतरानंतर )( सभापतीस्थानी तालिका सभापती ॲङलनरंजन डावखरे 

)लनमय ९३ अन्वये सचूना                                                                   (चचाम 

पुढे सुरु......             

   

   श्री. कसपल पाटील            :                                                                सभापती 

महोदय, मघाशी म.सव.प. सनयम ९३ अन्वये सचुनांसंबंधीचे आपल ेसनणवय ससचवांनी वाचनू 

दाखसवल.े परंत,ु माझी सनयम ९३ ची सचूना घ्यावयाची रासहलेली आह.े   

      तालिका सभापती : ठीक आह.े सनयम ९३ अन्वयेच्या सचूने संदभावतील माझा 

सनणवय ससचव वाचनू दाखवतील.  

       सलचव : सन्माननीय सदथय श्री.कसपल पाटील यांनी ‚अल्पसंख्याक असतररक्त 

सशक्षकांच े पगार बंद करण्यात आलेले आहते ते पनु्हा सरुु करण्याबाबत‛ या सवषयावर 

सनयम ९३ अन्वये सचूना सदलेली आह.े तो सवषय सनयम ९३ चा होत नसल्यान ेमी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

 --------- 
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                              औलचत्याचा मुद्दा                          

   

   श्री. जयंत पाटील            :                                            

                      तालिका सभापती : सन्माननीय सदथय श्री.जयंत 

प्र.पाटील यांनी औसचत्याचा मदु्दा मांडण्याची परवानगी मासगतलेली आह.े त्यांनी आपला 

औसचत्याचा मदु्दा मांडावा. 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

      सभापती महोदय, एमएमआरडीए क्षेत्रााातील ऑटो ररक्षांवर पररवहन खाते अन्याय 

करीत आह.े  सहा आसनी ऑटो ररक्षा परवान्यांवर बदली वाहन म्हणनू चार चाकी 

वाहनाकररता ९८० सीसी क्षमतेची असलेली अट ७० सीसी क्षमतेपयंत सशथील केल्याने 

जेणेकरुन चालकांना व प्रवाशांना सोयीथकर असलेल्या टाटा मॅसजक व मसहदं्रा मॅक्सोमो 

यासारखी वाहन ेवापरता येतील.  

      इलेक्रॉसनक मीटर प्रसक्रयेत होणारा दडं सशथील करुन अभय योजना राबसवण्यात 

यावी, योग्यता प्रमाणपत्राचे नतूनीकरण, डी.ए.दडं, मीटर दडं यासारख्या दडंाची रक्कम 

कमी करुन अभय योजना लाग ूकरावी, असतररक्त वाढलेला इन्शरुन्स सप्रसमयम कमी करावा. 

      नवीनच सनमावण होत असलेल्या पनवेल महानगरपासलका क्षेत्रात ६ आसनी ऑटो 

ररक्षाचे थांबे असधकृत करण्यात यावेत. सवना परवाना अवैध प्रवासी वाहतकुीवर कारवाई 

करण्यात यावी. शासनाने या प्रलंसबत मागण्यांवर योग्य तो सनणवय घेऊन समनीडोअर 

संघटनेच ेचालक-मालक यांना न्याय द्यावा, अशी माझी या औसचत्याच्या मदु्यािारे मागणी 

आह.े 

      सभापती महोदय, मी मघाशी माननीय सभापतींच्या दालनात जाऊन त्यांची भेट 

घेतली व त्यांना सवनंती केली की, हा प्रश्न गंभीर आह.े आज आझाद मैदानावर हजारो ररक्षा 

चालक धरणे आंदोलन करीत आहते. शासनाने याबाबत भाष्ट्य करावे आसण आपल्या 

दालनात तातडीन े बैठक बोलवावी. आपण नजीकच्या काळात बैठक बोलाव,ू असे मला 

माननीय सभापतींनी सांसगतले आह.े ही बैठक लवकरात लवकर बोलासवण्यात यावी, अशी 

माझी आपल्याला सवनंती आह.े  

      तालिका सभापती : ठीक आह,े बैठक बोलासवण्यात येईल. 

   ------------ 
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   प.ृ शी. :   मुंबई शहरातील कचरा व डंसपंग ग्राऊंडचा गंभीर प्रश्न सनमावण झालेला 

असणे  

 मु. शी. :   मुंबई शहरातील कचरा व डंसपंग ग्राऊंडचा गंभीर प्रश्न सनमावण झालेला 

असणे यासंबंधी सववश्री धनंजय मुंडे, अमरससंह पंसडत, नरेंद्र पाटील, 

सतीश चव्हाण, अब्दलु्ला खान दरुावणी, सनुील तटकरे, हमंेत टकले, 

सव.प.स यांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

   

                                        

    श्री.धनंजय मुडें (सवरोधी पक्षनेता) : सभापती महोदय, मी सनयम 101 अन्वये पढुील तातडीच्या व 

साववजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय मखु्यमतं्रयांचे लक्ष वधे ू इसच्छतो 

आसण त्याबाबत त्यांनी सनवदेन कराव,े अशी सवनंती करतो. 

      ‚मुबंईतील कचरा व डंसपंग ग्राऊंडचा गभंीर प्रश्न सनमावण झालेला असणे, शहरातील कचऱ्यांची 

सवल्हवेाट लावल्या जाणाऱ्या डंसपंग ग्राऊंडची क्षमता संपत चालली असणे, मा.न्यायालयाच्या 

आदशेानंतर कांजरूमागवच्या डंसपंग ग्राऊंडचा मागव  खलुा होणार असताना नवीन सवकास आराखड्यात 

डंसपंग ग्राऊंडचे आरक्षण ठेवलेले नसणे, मलुुंड आसण कांजरूमागव येथे त्यावर सनवासी आसण कमसशवयल 

बांधकामाच े आरक्षण ठेवल्याचे सनदशवनास येणे, मलुुंड व दवेनारच्या डंसपंग ग्राऊंडवर कचरा 

टाकण्यास जागाच सशल्लक नसल्याने मुंबई महानगरपासलकेने सनयकु्त केलेल्या कंत्राटदारांना २५ 

वषांच्या कालावधीसाठी सवलतीच्या दरात पयावयी जागा दणे्याचा प्रथताव मुबंई महानगरपासलकेने 

नगरसवकास सवभागाकडे सदनांक ३० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास पाठसवणे, राजयातील ४० 

वगव (एक) शहरांमध्ये कचऱ्याची सवल्हवेाट लावण्याबाबतच्या प्रश्नाने असतशय उग्र थवरूप धारण 

केलेले असणे, डंसपंग ग्राऊंडचा प्रश्न सातत्यान ेभडेसावत असणे, मुबंईतील एकही भाग असा नाही की 

त्यासठकाणी नागरी वथत्या नाही, त्यामळेु त्या त्या भागात डंसपंग ग्राऊंडला नागररकांचा होत असलेला 

सवरोध, त्याच पद्धतीने ठाणे, रायगड, पणु,े नागपरू व राजयाच्या इतर शहरी भागातही कचऱ ् याची 

सवल्हवेाट  लावण्याचा सनमावण झालेला गंभीर  प्रश्न, सी.आर.झडे. च्या असधसनयमामळेु 

समदु्रसकनाऱ्यालगत डंसपंग ग्राऊंडचे प्रकल्प उभ े करण े शक्य होत नसणे, तसेच प्रदषूण सनयंत्रण 

मडंळाकडून कचऱ्याची सवल्हवेाट  लावण्यासाठी योग्य ती अनमुती सदली जात नसल्याने कचऱ ् याच्या 

प्रश्नांची सोडवणकू होण्यास  सवसवध अडचणी सनमावण होण े व त्यामळेु प्रदषुणात वाढ होऊन 

पयाववरणाचा ऱ्हास होत असणे, तसेच डंसपंग ग्राऊंडच्या नजीकच्या पररसरातील रसहवाशांच्या 

आरोग्यावर होणा-या दषु्ट्पररणामामळेु तेथील रसहवाशामधं्ये पसरत असलेला तीव्र असंतोष, त्यामळेु 

मुबंईतील कचऱ्याची सवल्हवेाट लावल्या जाणा-या डंसपंग ग्राऊंडचा प्रश्न तातडीन े सोडसवण्यासाठी 

शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व प्रसतसक्रया.‛  

     डॉ.रणसजत पाटील (नगरसवकास राजयमतं्री ) : सभापती महोदय, लक्षवधेी सचूनेसंबंधीच्या 

सनवदेनाच्या प्रती सन्माननीय सदथयांना आधीच सवतररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनवदेन आपल्या 

अनमुतीन ेसभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

     तालिका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

                        सनवदेन 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-123 

GRB/AKN/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 15:00 

  

 

                 ( प्रेस : येथ ेसोबतचे सनवदेन छापाव े) 
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      श्री.धनंजय मुडें : सभापती महोदय, मुबंई ही आपल्या दशेाची आसथवक राजधानी आह,े याची 

आपणा सवांनाच कल्पना आह.े मुबंई शहरातील कचरा व डंसपंग ग्राऊंडचा गभंीर प्रश्न मागील अनेक 

वषावपासनू जसाच्या तसा आह.े मुबंई महानगरपासलकेने सन २००५ मध्य ेग्रीन गोल्ड एनजी प्रायव्हटे 

सलसमटेड कंपनीला प्रायोसगक तत्वावर दवेनार येथील २ हजार मरेीक टन कचऱ्यावर जैव शास्त्रीक 

प्रसक्रया करण्यास परवानगी सदली होती. आता २०१६ साल सरुु आह.े परंत,ु अद्याप मुबंईतील डंसपंग 

ग्राऊंड आसण कचऱ्याच्या प्रश्नासंबंधी काहीही सनणवय झालेला नाही. या संदभावत माझ ेतीन थपेसससपक 

प्रश्न आहते. मुबंई महानगरपासलकेतफे कंत्राटदारांना कचऱ्याची सवल्हवेाट लावण्याचे कंत्राट दणे्यापवूी 

एनजीओ माफव त कचऱ्याचे वसगवकरण करण्यात येत होते, ह ेखरे आह ेकाय ? सद्य:सथथतीत दवेनार व 

मलुुंड येथील डंसपंग ग्राऊंडवर प्रसक्रया न केलेला कचरा टाकल्यामळेु नागररकांच्या आरोग्याचा प्रश्न 

सनमावण झालेला आह ेह ेखरे आह ेकाय ? शासन तळोजा येथील मलुुंड (पवूव), ऐरोली सब्रज येथील 

जागा डंसपंग ग्राऊंडसाठी घणेार आह.े परंत,ु त्यासाठी थथासनकांचा तीव्र सवरोध आह.े त्यामळेु 

महानगरपासलकेने सकंवा शासनाने दसुरी पयावयी जागा शोधलेली आह ेकाय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी तळोजा येथील शेवटचा प्रश्न 

सवचारला आह.े आपण तळोजा अक्रोली येथे साधारणत: ५२ हके्टर जागा माकव  केलेली आह.े 

त्यातील ३२.७७ हके्टर शासकीय जागा आह े आसण १२.७ हके्टर जमीन खाजगी आह.े 

महानगरपासलका यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या समळसवण्यासाठी  कायववाही करीत आह.े परंतु, 

तेथ ेलेसीचा काही प्रश्न सनमावण झालेला आह,े ह ेखरे आह.े म्हणनू त्यासाठी सदु्धा प्रयत्न करण्यात येत 

आह.े ती १२.७७ हके्टर जागा आह.े जया जागवेर वाद नाही ती ५२ हके्टर जागा आह ेआसण ती जागा 

आपल्या जवळ आह.े जया सठकाणी प्रॉब्लेम सनमावण झालेले आहते त्यावर सोल्युशन काढण ेसरुु आह.े 

दवेनार येथील डंसपंग ग्राऊंडवर प्रसक्रया न करता कचरा डम्प केला जातो, असा प्रश्न आपण उपसथथत 

केलेला आह.े आपल्याला तेथे जलैु, २०१७ पयंत दररोज ३ हजार मरेीक टन कचरा टाकण्यासाठी 

परवानगी समळालेली आह.े ते सॅच्यरेुट झालेल ेआह.े ते शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करावयाचे आह.े आपण 

टाटा कंपनीला वथेट टू एनजी यासाठी कंत्राट सदु्धा सदलेल ेआह.े त्याचा डीपीआर सदु्धा झालेला आह े

आसण टेंडर सप्रप्रेशन प्रोग्रेसमध्ये आह.े  

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, नवीन सरकार सत्तवेर येऊन आता २० मसहने झालेले 

आहते. आपण मुबंईतील कचरा आसण डंसपंग ग्राऊंड बद्दल अनेक वेळा हचे उत्तर दते आहात. माझी 

सवनंती आह ेकी, दवेनार येथे सदु्धा हाच प्रॉब्लेम आह.े आपण मागील दोन असधवशेनांमध्ये दवेनार 

येथील डंसपंग ग्राऊंडबाबत चचाव केलेली आह.े अजनूही तेथे आग लावली जात.े मग नगर सवकास 

सवभाग याबाबत प्लॅसनंग करते सकंवा नाही ? याचे कधी तरी प्लॅसनंग करावयास पासहज ेसकंवा नाही, का 

आपण हीच उत्तरे दणेार आहात की, आपण १०० सकलो समटरवर, ५० सकलो समटरवर अंतरावर डंसपंग 

ग्राऊंड नेणार आहोत ? तळोजा आसण दवेनार येथे दोन डंसपंग ग्राऊंड आहते. माझी सवनंती आह ेकी, 

राजय शासन यासाठी संपणूव सनयोजन आसण प्लॅसनंग करुन, जागा आयडेंसटफाय करुन मुबंई शहरातील 

कचऱ्याची सवल्हवेाट लावण्यासाठी सववश्रतु अस ेधोरण ठरसवणार आहात काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, मी जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.जयंत प्र.पाटील यांना सांग ू

इसच्छतो की, शासनाचा याबाबत रोड मपॅ तयार झालेला आह.े ही गोष्ट सत्य आह ेकी, दवेनार असेल, 

मलुुंड असेल सकंवा कांजरू असेल. परंत,ु मुबंई सारख्या मेगा ससटीमध्ये दररोज ९.५ हजार टन कचरा 
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तयार होतो आसण त्यामळेु ह ेएक आवाहन दखेील आह.े आपण मागील काही वषांचा मागोवा घेतला 

तर आपण सॅच ् यरेुट होण्याच ेकारण ह ेआह ेकी, आपण पढुील सव्हजन न ठेवता, होरायझन न ठेवता 

आता पयंत ते करीत आलो आहोत. आता आपण रोड मपॅ तयार केलेला आह.े मलुुंड येथे जी 

के्षपणभमूी आह ेती आपल्याला बंद करावयाची आह.े त्या सठकाणी ५५ ते ६० लाख टन कचरा एका 

माऊंटन सारखा तयार झालेला आह.े त्यासाठी एन्झाईनची ररॲक्शन करुन त्या खालचा भराव कसा 

कमी करता येईल, क्रथट कसे कमी करता येईल यासाठी शास्त्रााेक्त पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 

आपण ते काम हाती घेतलेले आह.े यासाठी ही सदु्धा अडचण येत ेकी, सीआरझडेचे नोसटफकेशन 

आसण सीआरझेड-३ मध्य ेआपल्याला ती परवानगी समळत.े परंत,ु सीआरझेड-१ मध्य े असेल तर 

आपल्याला कें द्र शासन, एमसीझडेएमए यांच्या बरोबर पत्रव्यवहार करावा लागतो. ह े सवव करीत 

असताना आपल्याला अनेक अडचणी देखील येतात. आपण कांजरू येथे ३.५ हजार प्रोसेससंग बायो 

ररॲक्टर लॅन्डसफल लावलेले आहते आसण तो प्लॅटं सरुु आह.े तेथे ३.५ हजार टनावर प्रसक्रया 

करण्याचा प्लाँट सरुु आह.े आपण १ हजार टनाच ेकम्पोथट तेथ े सनमावण करीत आहोत. आपल्याला 

पढुील काळात आणखी १ हजार टनासाठी सीआर-३ च्या, एमसीझडेएमएच्या, मी ह ेकांजरू येथील 

मासहती दते आह.े आपण दवेनार, मलुुंड आसण कांजरू येथील रोड मपॅ सन २०१७ च्या अखरे पयंत 

आपण सतन्ही जागवेर शास्त्रोक्त पद्धतीने एकतर कचरा घऊेन जाताना १०० टक्के कॅरी करावयास 

पासहज े याबाबतचे सनयोजन, त्यानंतर  त्याचे सेसग्रगशेन ॲट सोसव करण्याबाबतचे सनयोजन, ओल्या 

कचऱ्यावर  प्रोसेससंग म्हणजे त्याचे कम्पोथट करुन त्यातून गसॅ करण.े पुण े येथे आपण हा प्रयोग 

केलेला आह.े तेथे टबावईन सदु्धा लावलेल ेआहते.  

                                  या नंतर  श्री. खचे 
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                                                डॉ.रणसजत 

पाटील.... 

      सभापती महोदय, याबाबत आपण मोठ्या प्रमाणात यशथवी झालो आह,े पणु ेशहराचे सांगायचे 

झाल ेतर तेथे जो कचरा सनमावण होतो त्यावर प्रसक्रया करण्याबाबत आपण बऱ्यापैकी यश समळसवले 

आह.े पणु े येथे १७०० मरेीक टन कचरा तयार होतो त्यापैकी जवळपास १००० म.ेटन कचऱ्याच े

सवकें द्रीकरण करुन कंपोथट करण,े वमी कल्चर करण.े 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय,  माझी हरकत आह.े याबाबत पयाववरण खात्याने 

परवानगी सदली आह े   काय ? पयाववरण खात्याची परवानगी असेल तर त्यावर दखेील आमचा 

आक्षेप आह,े मुबंईपासनू कमीत कमी तमु्ही कचरा टाकण्यासाठी ५० सकलोमीटर दरू जाव.े पढुील २५ 

वषावत ह ेशहर सकती वाढणार याचे सनयोजन करण्यात आल ेआह ेकाय ? माझ ेअस ेम्हणण ेआह ेकी, 

मुबंई शहरापासनू हा कचरा १०० सकलोमीटर अतंरावर गलेा पासहज.े त्याला लागणारा वाहतकुीच्या 

खचावचे आपण सनयोजन केले पासहज.े तमु्ही मलुुंडमध्ये कचरा टाकत असाल तर मलुुंड देखील मुंबईत 

आह,े त्यापसलकडे ठाण ेशहर आह,े ठाण ेशहरात कचरा आणनू चालेल काय ?  माझे अस े म्हणणे 

आह ेकी, मुबंई  शहरापासनू कमीत कमी १०० सकलोमीटर लांब अतंरावर कचरा टाकला पासहज,े 

पढुील १० ते १५ वषावत मुबंई ५० ते ६० सकलोमीटर अतंरावर वाढणार आह.े त्यामळेु या कचऱ्याच े

सनयोजन १०० सकलोमीटर अंतरावर करणार आह ेकाय ?  त्याचप्रमाण े पयाववरण व सीआरझडेची 

तमु्ही दबाव आणनू परवानगी घतेली आह,े  ते चकुीचे आह,े ही बाब पयाववरणाच्या नॉम्समध्ये बसत 

नाही, मलुुंड येथे कचरा डेपो करण्यास आमचा सवरोध आह,े १०० सकलोमीटर अतंरावरील अशी जागा 

शोधा की, ती फॉरेथटच्या जवळ असेल, याबाबत मी अनेक वळेा शासनाला सांसगतले आह,े तेव्हा 

मतं्री महोदय,सजशेन फॉर ॲक्शन अस ेम्हणतात, हा कचरा मुबंईपासनू १०० सकलोमीटर व फॉरेथटच्या 

जवळ नेण्याचे सनयोजन राजय शासन करणार आह ेकाय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, ही गोष्ट सत्य आह,े की, आयलॅण्ड ससटीमध्ये हा प्रश्न 

सनमावण झाला आह,े याबाबत असा प्रश्न सवचारण्यात आला की, पयाववरणाची परवानगी समळाली आह े

काय ?  मी आधीच सांसगतले आह ेकी, सीआर-१ सीआर-२ व सीआरझेड. 

      श्री.जयंत प्र.पाटील: सभापती महोदय,  मतं्री महोदयांना मी मध्येच थांबसवतो, सीआरझडे व 

पयाववरण ह े दोन्ही सवषय वगेळे आहते, ह े एक असले तरी दोन्ही ऑथॉररटी वगेवगेळया आहते, 

सीआरझडेची परवानगी समळेल परंत ु पयाववरणाची परवानगी समळणार नाही, हा प्रश्न राजकारणाच्या 

पसलकडील आह,े ही आपणा सवांची समथया आह,े तळोजा ह े मुबंईत आह,े आमच्या रायगड 

सजल्यात आह.े त्यामळेु तळोजा येथे दखेील कचरा डेपो करता येणार नाही. यापढु ेआपणाला जाव े

लागले, मी सवरोधी पक्ष नेत्यांना सवनंती करतो की, सभापती महोदयांनी त्यांच्या दालनात यासंदभावत 

बेठक घ्यावी.  आम्हालव व गट नेत्यांना आसण काही जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.भाई 

जगताप  यांना या बैठकीला बोलवा, मुबंईत ते काम करतात, यासंदभावतील सनयोजन शासनाने कराव,े 

ही लक्षवधेी सचूना मांडल्यानंतर प्रश्न सटुला पासहजे, आता लक्षवधेी सचूनेवर सन्मानीय सदथय 

श्री.भाई जगताप बोलत असतील तर त्यांना बोल ूद्यावे, परंत ुयासंदभावत सभापती महोदयांच्या दालनात 

व्यापक चचाव व्हावी अशी माझी सवनंती आह.े 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, ह ेएक चॅलेंज ाा आह ेव ते  सवांसाठी आह ेह ेमला मान्य 

आह,े आयलॅन्ड ससटीचा हा प्रश्न आह,े परंत ुया संदभावत ज ेसनयोजन झाल ेते मला सांगायला पासहज.े 

ही गोष्ट बरोबर आह ेकी, एमसीझडेएमए यासोबत सोशल लेबल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथोररटीचे व 
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एमपीसीबीची परवानगी घ्यावी लागत.े अशा सवव परवानग्या आपण घतेल्या आहते, या तीन जागांवर 

आता नसुते डंसम्पंग करुन प्रश्न सटुणार नाही, या कचऱ्यावर जोपयंत प्रसक्रया करणार नाही, नवीन 

टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण करणार नाही, तोपयवत त्याच जागवेर कचऱ्याचे ररसायकल होणार नाही. 

यासशवाय आपण ह ेचॅलेंज फेस करु शकणार नाही. १०० सकलोमीटरच्या बाहरे आपण गलेो तरी हा 

प्रश्न केव्हा ना केव्हा तरी  येणार आह,े कारण पनु्हा कोठे जाऊन कचरा टाकावा हा प्रश्न सनमावण होणार 

आह.े या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त् ा पध्दतीन ेप्रसक्रया करुन त्याची सवल्हवेाट लावणार नाही तोपयवत त्यावर 

मागव सनघणार नाही, मला सांगण्यास आनंद होतो की, कांजरू मागव येथे ३००० म.ेटन कचऱ्यावर 

शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रसक्रया करण्यात येत आह.े १००० म.ेटन कचतऱ ् यावर प्रसक्रया करुन खत सनसमवतीचा 

प्रकल्प उभारण्याचे काम सरुु आह.े सदर प्रकल्प जानेवारी २०१७ पासनू सरुु होण ेअपेसक्षत आह.े 

कांजरू मागव येथे उपलब्ध असलेल्या 52.45 हके्टर सी.आर.झडे ३ मधील क्षेत्रााावर प्रकल्प 

उभारण्याकररता व परवानगी दणे्याकररता एमसीझेडएमएकडे सवनंती करण्यात आली आह.े ही सवनंती 

मान्य झाल्यास येत्या वषवभरात १००० म.ेटन वाढीव कचऱ्यावर प्रसक्रया करण्यासाठी यंत्रणा 

उभारण्यात येणार आह.े हा सवषय त्यांच्या सचूीवर नाही म्हणनू यासाठी एक बैठक कें द्रीय मतं्री 

यांच्यासोबत झाली आह.े यासंदभावतील परवानग्या लवकर समळायला पासहज े म्हणनू कचऱ्याच्या 

सवषय, सवषय सचूीवर घेतला आह.े 

      प्रा.जनादवन चांदकूर : सभापती महोदय, मतं्री महोदय, पॉईटेंड उत्तर दणे्याऐवजी भाषण दते आहते, 

त्यांनी ररप्लाय पॉईटेंड सदला पासहज.े इतके सवव सांगनू सभागहृाचा वळे कशासाठी घणे्यात येत आह.े 

      श्री.धनंजय मुडें : सभापती महोदय, मतं्री महोदयांनी या सठकाणी ज ेसांसगतले आह ेयासंदभावत 

मला एक थपेसससफक प्रश्न सवचारायचा आह े की, डंसम्पंग ग्राऊंड येथे वथेट टू एनजी प्रकल्प 

राबसवण्याकररता टाटा कन्सलटंन्सी इसंजसनअर यांची सल्लागार म्हणनू सनयकु्ती करण्यात आली आह.े 

तसेच ठाण ेव नागपरू महानगरपासलका येथे वथेट टू एनजी प्रकल्प मजंरू करण्यात आला असनू भारतात 

यशथवी ररत्या सरुु असलेला एक तरी वथेट टू एनजी प्रकल्प आह ेकाय ? सभापती महोदय ग्रीन बोल्ड 

एनजी यांनी २१०० म.ेटन कचरा ३० सदवसात प्रसक्रया करुन वास व मच्छररसहत खत उत्पासदत करुन 

दाखसवल ेहोते, सदर प्रसक्रयेत कचऱ्याच ेआकारमान ५० ते ६० टक्के कमी झाल ेआह.े अस ेप्रमाणपत्र 

बीएमसीन े सदले आह.े अशी कमी खचावची पध्दत का वापरण्यात येत नाही, या प्रश्नाचं े उत्तर मतं्री 

महोदय दतेील काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, दवेनार येथे टाटाला वथेट टू एनजीचा डीपीआर झाला 

आह े त्याची टेंडर प्रोसेस आता कायावसन्वत आह,े सदल्ली व जबलपरू येथे वथेट टू एनजी प्रकल्प 

कायावसन्वत आहते, त्याचा दखेील अभ्यास करण्यात आलेला आह.े वथेट  टू एजजीचा प्रकल्प पणु े

येथे तात्परुत्या थवरुपात कायावसन्वत करण्यात आलेला आह.े त्या प्रकल्पाला पासहज े तस ेयश आल े

नाही, हा एक प्रयत्न झालेला आह,े कचऱ्यावर प्रसक्रया करण्याचा सवव बाजनू सवचार  सरुु आह,े शवेटी 

आपणाला रान्झशेन आसण मटेापॉवर प्रोसेसमधनू जाव े लागले, ह े एक सवांसाठी चॅलेंज आह,े 

कोणतेही काम करुनच पहावयाचे नाही, अस ेहोणार नाही, ज ेप्रोजके्ट सरुु केले त्यामध्ये जे  यश आले 

व ज ेयश आल ेनाही ते आत्मसात करुन पढुे गलेो पासहज.े 

      श्री.हमेतं टकले : सभापती महोदय, मुबंईतील कचरा व डसम्पंग ग्राऊंड ही गभंीर समथया सनमावण 

झाली आह,े यामध्ये सदवसेंसदवस कचऱ्याच े प्रमाण वाढत जाणार आह,े जया डसम्पंग साईड आहते, 

त्यांची मयावदा संपत जाणार आह,े त्यासाठी नवीन साईड समळसवण ेअवघड आह,े इतर काही सठकाणी 

वथेट टू एनजी असे प्रयत्न सरुु आह,े परंत ुहा कचरा जथेे सनमावण होतो, त ् या भागात काही तरी पयावयी 
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व्यवथथा करावी, समजा तुमच्या प्रसक्रयेत सरुुवातीला प्रथम सेकंडरी अशा काही प्रसक्रया 

असतील  तर अशा काही प्रसक्रया करुन मने डसम्पंग वर येणारा कचरा तेथे येण्या अगोदर एक ते दोन 

टप्प्यातील काम करता आल ेतर या सठकाणी जो लोड येतो, तो कमी करण्याची शक्यता सनमावण होते, 

तशा पध्दतीने मुबंईच्या वगेवगेळया भागात आपण प्रयत्न करावा. अशा प्रकारचा प्रयोग करुन 

पाहण्याची आपल्या खात्याची योजना आह ेकाय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, ही गोष्ट सत्य आह ेकी, ओला कचरा असेल तर तो वगेळा 

करुनच टाकला पासहजे, पणु े येथे प्रकल्प सरुु केलेला आह,े कचऱ्याच्या सोसववर  सेग्रीकेशन करुन 

सकुा व ओला कचरा वगेळा करुन पढु ेपाठसवला जातो, जेणकेरुन ही बाब सोसववरच आपणाला करता 

येईल. या वषावत शासनाने सवसवध टेक्नॉलॉजीचे पथुतक छापनू प्रत्येक नगरपासलकेला  गाईड लाईन्स 

सदलेल्या आहते. 

                                या नंतर  श्री. सांगळे 
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        डॉ.रणसजत पाटील .... 

नगरपासलकेचा आकार सवचारात घेऊन टेक्नालॉजीचा वापर कशाप्रकारे करता येईल 

याकररता शासनाने त्यांना पथुतक छापनू गाईडलाईन्स सदलेल्या आहते. तसेच टेक्नालॉजीचा 

वापर करुन सखुा कचऱ्याचे ररसायकल करता येईल का, याबाबत सवव नगरपासलकांची 

कायवशाळा घेऊन हणॅ्डबकू दणे्यात आल ेआह.े 

      श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, मुंबईच्या दृष्टीने हा असतशय गंभीर सवषय असनू 

तो नागपरू, पणुे तसेच सवव खेड्यांमध्ये हा प्रश्न सनमावण झाला आह.े  सवक्रोळी सकंवा मलुुंड 

असो तेथे मोठ्या प्रमाणात दगंुधी, त्वचेच े रोग, मच्छर यांच्या संदभावत शास्त्रोक्त पध्दतीन े

कायववाही करुन सधु्दा त्या सरुु आहते. भसवष्ट्यात कचऱ्याची सवल्हवेाट लावण्यासाठी 

मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा सनमावण करीत आहोत. त्यात या सवव गोष्टींचा समवेश असणे 

अत्यावश्यक आह.े  माझा मंत्री महोदयांना थपेसससफक प्रश्न आह ेकी, अशा प्रकारची हमी 

दणे्यासाठी या सवव गोष्टी संबंसधतांकडे नेऊन शासनाकडून तशी काळजी घेतली जाणार 

आह े का ?  मुंबईत सध्या काही इमारतींमध्ये चांगल्या प्रकारची कायववाही केली जात 

आह.े बोररवली येथील सगरीष एकसव नावाची इमारत आह.े त्यांनी थवत: एक खड्डा तयार 

करुन तेथे सदर इमारतीमधील सवव ओला व सखुा कचरा एकसत्रत करुन खत सनमावण करीत 

आहते. अशा प्रकारची मोहीम मुंबईत सरुु केली व त्या मॉडेल केसचा सवचार करुन 

त्याकररता एक बैठक घ्यावी अशी माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह.े मुंबई, पणुे, 

नागपरूमधील लोण लहान तालकु्यांमधील शहरांमध्ये पोहचत आह.े तेथे नगरपासलकेन े

डसम्पंग ग्राऊंडसाठी जागा सनसित केली आह.े रायगड सजल्यातील महाड तालकु्यात 

यासंबंधीचा प्रश्न वषावनवुषे प्रलंसबत आह.े याकररता माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह ेकी, 

नगरपासलका आसण शासन यांची संयकु्त बैठक घेऊन तेथील डसम्पंग ग्राऊंडचा प्रश्न सनकाली 

लावावा.  

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी तेथेल्या तेथे कमी 

खचावत कचऱ्यावर प्रसक्रया करुन सवव कचऱ्याची सवल्हवेाट लावण्याबाबत सदनाला 

उदाहरण सांसगतले आह.े अशाप्रकारच्या बेथट प्रॅसक्टसेस राजयात नव्हतेर दशेात कोठेही 

असोत त्यासाठी आमच्याकडील असधकाऱ्यांची सटम सधु्दा तेथे पाठसवत असतो. त्यानंतर 

त्यांना आलेले अनभुव संकसलत करुन शेअर केल ेजातात व वकव शॉप सधु्दा घेत असतो. 

तसेच जेथे कचरा सनमावण होईल तेथे तो डम्प झालेला आह.े तेथे लेअर बाय लेअर एन्झाइम 

वेथट सलसक्वड सडकम्पोझीशनसाठी प्रयोग सरुु केला आह.े सलचेड फमव झाल्यानंतर थथासनक 

पातळीवर खबरदारी घ्यावी लागते की, आजबूाजचू्या पाणी स्त्रोतात प्रदषूण होणार नाही. 

या गोष्टीचा सवचार करुन पढेु पावल ेटाकावी लागतात. सभापती महोदय, आपण सदलेल्या 

सचूनेनसुार सन्माननीय सदथयांनी सांसगतल्याप्रमाणे तेथे कशा प्रकारची प्रॅक्टीस केली जाते 

ती आत्मसात करुन सोबत घेऊ या.  
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      श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, थोड्या वेळापवूी सन्माननीय सदथय श्री.भाई 

जगताप यांनी मागणी केली होती. या सवषयावर सदनात पणूव चचाव होईल असे मला वाटत 

नाही. यासंबंधी माननीय सभापती यांच्याकडे एक बैठक घ्यावी. मी सदर बैठकीला थवत: 

हजर राहीन.  

      श्री.भाई जगताप : माझा एक मदु्दा आह.े आपल्याकडे काही उदाहरणे आली आहते. 

त्यात जबलपरूचे एक उदाहरण सदल ेआह.े तेथील लोकसंख्या ५ लाखापेक्षा कमी आह.े 

पणु्याची लोकसंख्या ४० ते ४५ लाख आह.े परंत ु तेथे आपण यशथवी झालेलो नाहीत. 

आता आम्ही १ कोटी ४५ लाखापयंत पोहोचलो आहोत. यामळेु याकडे बघण्याचा 

आपल्या सवांचा दृष्टीकोन वेगळा असला पासहजे. आयएएस असधसकाऱ्यांना थवप्न पडल े

आहते का, शेवटी ती माणसे आहते. याबाबतीत ससवथतर चचाव होणे आवश्यक आह.े 

पणु्यामध्ये जी यंत्रणा लावली ती यशथवी झाली नाही. अशा प्रकारे तेवढ्या 

लोकसंख्येकररता ती यंत्रणा यशथवी होत नाही. अशा पररसथथतीत १ कोटी ३० लाख 

लोकसंख्येला ती यंत्रणा यशथवी होऊ शकणार नाही. कारण कचरा हा कचराच आह.े ही 

बाब सवचारात घेता याकररता फक्त बैठक नव्हतेर योग्यररत्या कायववाही करणे अत्यावश्यक 

आह.े आपल्याकडे सीआरझेड तसेच पयाववरणाच्या अनेक अडचणी आहते. या सवव 

गोष्टींवर मात करण्यासाठी काय करता येईल यासाठी सवंकष बैठक घ्यावी. सदर बैठकीला 

असधकाऱ्यांना सधु्दा उपसथथत राहू द्यावे. असधकाऱ्यांनी काही जाद ूकरावी अशी आमची 

अपेक्षा नाही. परंत ुत्यांनी सकारात्मक कायववाही करणे आवश्यक आह.े जयांनी जबलपरूचे 

उदाहरण पढेु केले आह.े ते योग्य नाही. तेथे दोन ते अडीच लाख लोकसंख्या आह.े 

अशाप्रकारे उदाहरणे देऊन आमचे आयवॉश करु नय.े याकररता प्रामासणकपणे पढुाकार 

घेऊन एक बैठक घेऊन यासंांबंधी रोडमॅप तयार करणे अत्यावश्यक आह.े  

      तालिका सभापती : सदनात २५ समसनटांपासनू सदर लक्षवेधी सचूनेवर चचाव सरुु 

आह.े लक्षवेधी सचूनेची व्याप्ती आसण सदनातील सवव सन्माननीय सदथयांच्या भावना 

लक्षात घेता माननीय मखु्यमंत्रयांनी या संदभावत माननीय सभापती यांच्या दालनात एक 

बैठक घेण्याबाबत सांसगतले आह.े मी सदनाला सवचारु इसच्छतो की, ही बैठक या 

असधवेशन कालावधीच्या घ्यावयाची का ? 

      अनेक सन्माननीय सदथय : होय. 

      तालिका सभापती : या असधवेशन काळात सदर बैठक घेऊन यासंदभावत लवकरात 

लवकर योग्य ती कायववाही करावी.  

      डॉ.रणसजत पाटील : होय. 

  ---------------------- 
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   प.ृ शी. :   मुंबई येथील आंबेडकर भवन अचानकपणे पाडल्यामळेु कायदा व 

सवु्यवथथेची पररसथथती सनमावण होणे 

 मु. शी. :    मुंबई येथील आंबेडकर भवन अचानकपणे पाडल्यामळेु कायदा व 

सवु्यवथथेची   पररसथथती सनमावण होणे यासंबंधी डॉ.(श्रीमती) नीलम 

गोऱ्ह,े सववश्री असनल   भोसले, नरेंद्र पाटील, अॅड. जयदवे गायकवाड, 

सववश्री. संसदप बाजोररया,   धनंजय मुंडे, ससतश चव्हाण, अमरससंह 

पंसडत, सनुील तटकरे, अब्दलु्ला खान दरुावणी,   संजय दत्त, सकरण 

पावसकर, हमंेत टकले, अॅड. राह ल नावेकर, श्रीमती सवद्या   चव्हाण, 

अॅड. सनरंजन डावखरे, सववश्री जनादवन चांदरूकर, भाई जगताप, आनंद 

ठाकूर, प्रकाश गजसभये, कसपल पाटील, ख्वाजा बेग, सव.प.स.  यांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

   

                                        

     डॉ.नीलम गोऱ्ह े  ( सवधानसभनेे सनवडलेल्या ) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्वये 

पढुील तातडीच्या व साववजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय मखु्यमतं्रयांचे 

लक्ष वधे ूइसच्छते आसण त्याबाबत त्यांनी सनवदेन करावे, अशी सवनंती करते. 

    ‚डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांच े दादर, मुबंई येथील आबेंडकर भवनाचे बांधकाम पररक्षण 

केल्यानंतर मुंबई महानगरपासलकेने या भवनाचा पसिमकेडील भाग कमकुवत झाल्याने सदरील भाग 

तोडण्याबाबत सदलेली नोटीस, सदरची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर या भवनातील डॉ. बाबासाहबे 

आबेंडकर याचंी हथतसलसखते, अन्य दथतऐवज व त्यावळेच्या काही वथत ू या सरुसक्षत सठकाणी 

ठेवण्यात न येणे, या इमारतीचे वीज, पाणी कनेक्शन तोडण्यात येणे, तसेच या वाथतचूा भाग मुबंई 

महानगरपासलका तसेच मुबंई पोसलस यांच्या उपसथथतीत तोडण्याची आवश्यकता असतांनाही ही वाथत ू

सदनांक २५  जनू, २०१६ रोजी पहाटे द पीपल्स इपं्रवु्हमेंट रथटिारे एकाएकी पाडण्यात येण,े यामळेु या 

ऐसतहाससक वाथतमूधील डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या महत्वाच्या हथतसलसखतांची व अन्य 

वथतूंची झालेली ददुवशा, या प्रकरणी भोईवाडा पोसलस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात येणे, आबेंडकर 

भवन पाडून त्या सठकाणी १७ मजली टॉवर उभारण्याचा मनंसबुा असणे, आबेंडकर भवन पाडण्यात 

आल्याच्या सनषधेाथव आंबेडकर भवनपासनू दादर टीटीपयवत आबेंडकरी अनयुायांनी काढलेला मोचाव, 

या मोचावला सहसंक वळण लागनू कायवकत्यांनी आजबुाजचुी दकुाने बंद न करणाऱ्या दकुानांची केलेली 

तोडफोड, सदरची इमारत पाडतांना सनयमांचे उल्लंघन केल्याबाबत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची 

आवश्यकता, या प्रकरणी श्री.रत्नाकर गायकवाड यांना अटक करणबेाबत होत असलेली मागणी, 

याबाबत शासनाने तातडीने केलेली व करावयाची कायववाही व शासनाची प्रसतसक्रया.‛                 ‚ 

    डॉ.रणसजत पाटील  ( नगरसवकास राजयमतं्री ) : सभापती महोदय, लक्षवधेी सचूनेसंबंधीच्या 

सनवदेनाच्या प्रती सन्माननीय सदथयांना आधीच सवतररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनवदेन आपल्या 

अनमुतीन ेसभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

    तालिका सभापती : सनवदेन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 
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                          सनवदेन 

                       ( पे्रस : येथे सोबतचे सनवदेन छापाव े) 

                              ---------- 
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              डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, संपणूव महाराष्ट्राचे नव्हतेर भारताचे 

लक्ष या सवषयाकडे लागलेल ेआह.े अशा अत्यंत जवलंत सवषयासंबंधी ही लक्षवेधी सचूना 

आह.े सदनांक २५ जनू, २०१६ रेाजी अत्यंत द:ुखदायक व संतापजनक घटना घडली आह.े 

या संदभावत् ाा श्रीकांत गवारे, योगेश वराडे, दारससंग सोझरे, अभय बोंबले, डॉ.राजेंद्र सशंद,े 

सवजय रणसपस ेव अन्य ४०० ते ५०० लोकांनी मध्यरात्री डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर भवन 

आसण त्यालगत असलेल्या बधु्दभषूण सप्रसटंग प्रेसची संपणूव जमीन बलुडोझर लाऊन 

जमीनदोथत केली. त्यात डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे १९४० पासनू तेथे जो दथतऐवज 

प्रकासशत केला जात होता त्यासंबंधीची कागदपते्र व त्या काळातील सप्रसटंग मशीन 

उदघ्वथत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर जया खचु्यांवर बसत होते 

त्या वेड्यावाकड्या पररसथथतीत पडलेल्या असल्याचे आम्ही पासहल.े या लक्षवेधी 

सचूनेमधील सवषयाची मासहती सवांना आह.े परंत ु त्यात महत्त्वाच े ३ प्रश्न आहते.  या 

लक्षवेधी सचूनेला शासनाने असतशय ससवथतर उत्तर सदल े आह े याबद्दल मी अशंत: 

समाधानी आह.े परंत ु १९७४ साली बांधकामाला परवानगी सदली त्यावेळी मुंबई 

महानगरपासलकेने  सप्रसटंग प्रेस तशीच ठेवण्यास सांसगतले होते. १९८२ साली परवागनी 

सदली होती. परंत ु नकाशानसुार बांधकाम न झाल्यामळेु पणूवत्वाचा दाखला सदला नव्हता. 

तेव्हा सधु्दा सप्रसटंग प्रेस तशीच ठेऊन आंबेडकर भवनमधील दरुुथतीसंबंधी मुंबई 

महानगरपासलकेने परवानगी सदली होती. सवशेषत:  सदनांक ११/१२/२००२ रोजी 

माध्यसमक शाळेचे जे आरक्षण होते, त्यावेळच्या रथटन ेअसे सांसगतले होते की, साववजसनक 

सभागहृ आसण संथथेकररता सदर आरक्षण पासहजे, ते सधु्दा बीएमसीने सदले होते. तसेच 

सदनांक १३/४/२०१६ रााेजी सधुाररत नकाशे व आयओडी सदली होती. परंत ु त्यात ८ 

अटी होत्या. त्यात  मालक, कब्जेधारक सकंवा भाडेकरु असतील सकंवा कोणाचे बकु 

थटॉल असतील त्यांना पयावयी जागा सदल्या पासहजेत. तसेच पाणी आसण वीज कनेक्शन 

तोडले पासहजे. त्याचप्रमाणे फेजवाईज कशाप्रकारे बांधकाम केले जाणार आह े यासंबंधी 

संपणूव टप्पासनहाय आराखडा सदला पासहजे. परंत ु त्यांनी या ३ अटींची पतूवता केली नाही. 

माननीय मखु्यमंत्री सदनात उपसथथत आहते. पाण्यासंबंधी मुंबई महापौरांनी जयावेळी बैठक 

घेतली त्यावेळी मी सदर बैठकीला उपसथथत होते. त्यावेळी पाणी सवभागाने इम्प्रवु्हमेंट 

रथटच्या लोकांना असे कळसवल ेहोते की, आम्ही पाणी तोडण्याची परवानगी दणेार नाही. 

कारण तमु्ही मालक, कब्जेधारक व भाडेकरंुची कोणती पयावयी व्यवथथा केलेली आह े

याबाबत आम्हाला काही कळसवलेले नाही. तरीही त्यांनी ते तोडण्याचे कृत्य केलेले आह.े 

त्या आरोपींमध्ये राजयाचे मासहती असधकार आयकु्त यांचे नाव सातत्यान े तक्रारींमध्ये 

नोंदसवण्यात आल ेआह.े श्री.रत्नाकर गायकवाड यांनी थवत:च्या पदाचा दरुुपयोग करुन 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या बधु्दभषूण सप्रसटंग प्रेसवर त्यांची थवत:ची मालकी नसताना 
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आपण त्यात असे म्हण ूशकतो की, जयासंबंधी काही सलगल केसेस सरुु आहते.  

                       या नंतर  श्री. भोगले 
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                                        डॉ.नीलम गोऱ्ह.े...... 

अशा वेळेला बेकायदशेीरपणे बांधकाम तोडण्याचे कृत्य केल ेआह.े  जे गनु्हगेारी थवरुपाचे 

कृत्य आह.े  म्हणनू रत्नाकर गायकवाड यांना मासहती असधकार आयकु्त पदावरुन हलसवणे 

आवश्यक आह.े  त्यांना त्या पदावरुन हलसवण्यात येईल का? ४०० ते ५०० आरोपी 

आहते.  जयांनी बधु्दभषूण सपं्रसटंग प्रेसच े बांधकाम तोडले त्यांच्यावर आपण आश्वासन 

सदल्याप्रमाणे कारवाई झालेली नाही सकंवा त्यांना अटक झालेली नाही.   मी नम्रतेन े

सभागहृात मांडू इसच्छते की, बधु्दभषूण सपं्रसटंग प्रेसबाबत प्रॉपटी टॅक्स आसण  प्रेसकररता 

महापासलकेची परवानगी आह.े  प्रश्न असा आह े की, १७ मजल्याची इमारत बांधण्यास 

परवानगी नसताना इम्प्रवू्हमेंट रथट आसण रत्नाकर गायकवाड ह ेजासहरात करीत आहते की, 

आम्हाला मान्यता समळाली आह.े  महापासलकेचे म्हणणे आह ेकी, ग्राऊंड असधक पसहला 

व दसुरा मजला बांधण्यासाठी आयओडी सदली होती ती नाकारली आह.े  या दृष्टीकोनातनू 

बधु्दभषूण सपं्रसटंग प्रेसच ेजतन व्हावे म्हणनू सरकार कोणती पावल ेउचलणार आह ेआसण 

बेकायदशेीर कृत्य करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करुन सदशाभलू करणाऱ्या लोकांकडून 

चकुीची मासहती प्रसतृ होऊ नये म्हणनू माननीय मखु्यमंत्री ठोस सनणवय घेतील आसण 

मघाशी प्रभावी भाषण केले तसा प्रभावी सनणवय घेऊन जनतेला न्याय दणेार का? 

             श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर भवनाच्या 

संदभावत जे काही मदु्द ेमाननीय सदथया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयांनी उपसथथत केल ेआहते त्यातील 

सवव वथतसुथथती त्यांनी या सठकाणी मांडली आह.े  मखु्यत: डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 

ही जागा थवत:च्या पैशातून घेतली आसण ती रथटला सदली.  असे सांगतात की, तो रथट 

चालला पासहजे म्हणनू या सपं्रसटंग प्रेसचे पैस े देखील त्या रथटला सदल े जायचे.  त्यांची 

थवत:ची अशी इच्छा होती आसण त्यांनी ती बोलनू दाखसवली होती की, या सठकाणी मोठी 

वाथत ू समाजाच्या सवकासाकररता तयार झाली पासहजे.  त्यांच्या महापररसनवावणानंतर जे 

तत्कालीन रथटी आहते त्यांनी या संदभावतील सगळी कायववाही सरुु केली 

आह.े  सनवेदनामध्ये त्याबाबत १९७४, १९८२ मधील वेगवेगळी ससवथतर मासहती सदली 

आह.े  ददुवैाने मध्यंतरीच्या काळात आपल्या सवकास आराखड्यामध्ये त्या जागेवर 

सेकंडरी थकूलचे ररझव्हशेन पडल.े  त्यामळेु २००२ ला सगळी तयारी झाल्यानंतर दखेील 

नकाशा मंजरू करण्याच्या संदभावत काही अडचण सनमावण झाली.  तत्कालीन मखु्यमंत्री 

श्री.पथृ्वीराज चव्हाण यांनीही हा सवषय पढेु आला तेव्हा तत्काळ यासाठी सनधी उपलब्ध 

करुन दऊे अशा प्रकारचे आश्वासन सदल.े  त्या सठकाणी सेकंडरी थकूलचे ररझव्हशेन 

असल्यामळेु त्याही काळात कायववाही होऊ शकली नाही. 

            सभापती महोदय, २०१५ मध्ये तेथील सेकंडरी थकूलचे ररझव्हशेन काढण्यात 

आल ेआसण त्या सठकाणी डेससग्नेशन ररझव्हशेन करण्यात आल े त्यानसुार जे शेड्यलु्ड 

सकंवा पीआर काडववरील रथटी आहते त्यांनी तशा प्रकारचे नकाश े सादर 

केल.े  महापासलकेन े त्यांच्या पध्दतीने त्याची आयओडी सदली जाते ती सदली.  पण ही 
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वथतसुथथती आह े की, आयओडी दतेाना महापासलकेने तेथील टेनन्ट सकंवा कब्जेदार जे 

आहते त्यांना सवश्वासात घेऊनच पढुील कायववाही करावी लागेल असे थपष्टपणे सांसगतले 

हाेते.  येथपयंतची सवव कायववाही सनयमानसुार झाली.  सगळया गोष्टीसाठी ॲप्लीकेशन 

सदले, सनयमानसुार सवव झाल.े  त्यानंतर डायलॅसपलेटेड अशा प्रकारचा एक अजव 

महापासलकेला दणे्यात आला.  महापासलकेन े पनु्हा त्यांच्या पध्दतीनसुार एक थरक्चरल 

ऑसडटर नेमले.  त्यांनी सव्ह े करुन डायलॅसपलेटेड आह े असा ररपोटव सदला.  दसुरे 

थरक्चरल ऑसडटर नेमले, त्या थरक्चरल ऑसडटरने डायलॅसपलेटेड आह ेअशा प्रकारचा 

अहवाल सदला.  त्या अहवालावर आधाररत महापासलकेन े३० सदवसात ह ेथरक्चर तोडावे 

अशा प्रकारची नोटीस देखील सदली.  ह े सगळे होत असताना जर ३० सदवसाच्या 

नोटीसवर मालकाला सकंवा रथटीला कारवाई करावयाची असेल तर त्यांनी महापासलकेला 

कळसवल े पासहजे.  पोलीस सवभागाला कळसवले पासहजे.  फायर सब्रगेड सवभागाला 

कळसवल े पासहजे.  त्या सवांच्या उपसथथतीत त्यांनी ही कारवाई केली पासहजे.  ददुवैाने 

असे घडल ेनाही.  मध्यरात्रााी महापासलकेला न सांगता, पोसलसांची मदत न घेता ३०० ते 

४०० लोक आणनू त्या सठकाणचे बांधकाम तोडायाला सरुुवात झाली.  त्यामध्ये 

बधु्दभषूण सपं्रसटंग प्रेसची एक सभंत तोडण्यात आली.  दसुरी आंबेडकर भवनची इमारत 

आह े सतचा दशवनी भाग तोडण्यात आला.  काही कायावलयाचा भाग तोडण्यात 

आला.  मग मोठा प्रक्षोभ सनमावण झाला.  त्या माध्यमातनू पढुील काम झालेले 

नाही.  त्यानंतर श्री.आनंदराज आंबेडकर पोलीस ठाण्यात आल.े  मी थवत: त्यांच्याशी 

बोललो.  आम्ही पोसलसांना सांसगतले की, तमु्ही या संदभावत तत्काळ केस रसजथटर 

करा.  त्यांनी केस रसजथटर केली.  ह ेकरीत असताना माननीय श्री.रत्नाकर गायकवाड ह े

संवैधासनक पदावर आहते.  मखु्य मासहती आयकु्त पद संवैधासनक पद आह.े  त्या पदाच्या 

संदभावत कोणतीही थेट कारवाई राजय सरकार करु शकत नाही.  माननीय राजयपालांच्या 

माध्यमातनू ती करावी लागते.  म्हणनू मी श्री.आनंदराज आंबेडकर यांना सवनंती 

केली.  आम्ही या संदभावत चौकशी करुन जो प्राथसमक अहवाल आह े तो माननीय 

राजयपालांकडे पाठव.ू  दरम्यानच्या काळात जयांच्याकडून एफआयआर नोंदसवला ते सवव 

लोक कोटावत गेले.  त्यांनी कोटावतून ॲड इटंररम बेल घेतली, ती २२ तारखेपयंत 

आह.े  २२ तारखेला राजय सरकारच्या वतीन ेत्या बेलला अपोझ केले जाणार आह.े  यात 

श्री. रत्नाकर गायकवाड यांनी सहभाग घेतला तो सकतपत आह,े काय आह ेयावर आधाररत 

फॅक्च्यअुल ररपोटव आम्ही माननीय राजयपालांना पाठव.ू  त्यांची अपॉईटंमेंट ॲथॉररटी 

राजयपाल आहते.  श्री.रामानंद सतवारी ह े मासहती आयकु्त होते.  त्यांचा आदशव इमारत 

प्रकरणात सहभाग असल्याचे सदसनू आल्यानंतर त्यांच्यासवरुध्द गनु्हा दाखल झाला, त्यांना 

अटक झाली, त्या कारणाकररता सवव कारवाई माननीय राजयपालांना करावी 

लागली.  त्यामळेु या संदभावतील अहवाल माननीय राजयपालांकडे पाठव.ू  २२ तारखेला 

या संदभावत कोटावतील बेलला राजय सरकार अपोझ करणार आह.े  सगळया फॅक्ट 
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कोटावच्या सनदशवनास आणनू दणेार आहाेत.  काही प्रोसीजर करावयास पासहजे होती आसण 

काही प्रोसीजर करण्यात आली आह.े  मला वाटते, त्या आधारे सनसितपणे राजय सरकार 

कारवाई करेल. 

            ॲङजयदवे गायकवाड : सभापती महोदय, माननीय मखु्यमंत्रयांनी ससवथतर 

सनवेदन सदलेले असल ेतरी आंबेडकर भवन पाडण्याच्या मागे मध्यंतरीच्या काळात आम्ही 

मासहती असधकारान्वये जी मासहती समळसवली त्यातनू कलम ३५४ ची नोटीस 

महापासलकेाेने सदली ह े योग्य नाही असे सदसनू येते.  मळुात असतशय चकुीची मासहती 

आह.े  थरक्चरल इसंजसनअर यांनी ती वाथत ू मोडकळीस आलेली आह ेअसे म्हटल्याच े

आम्हाला प्राप्त झालेल्या मासहतीमध्ये आढळून आलेले नाही.  ती मासहती चकुीची आह े

असे मला वाटते.  माननीय मखु्यमंत्रयांनी थवत: त्या जागेवर जाऊन भमुीपजून केल ेत्यामळेु 

आंबेडकरी जनतेमध्ये प्रचंड सनराशा आसण संताप सनमावण झाला आह.े  माननीय 

मखु्यमंत्रयांनी अशी घोषणा केली कशी? त्या रथटीच्या संदभावत वाद आह.े  धमावदाय 

आयकु्तांकडे पवूीच्या रथटींपैकी काही लोकांनी सध्याच्या रथटीसवरुध्द दाखल केलेली केस 

प्रलंसबत आह.े  ते रथटी कायदशेीरररत्या पद धारण करतात का? माननीय मखु्यमंत्री 

भमुीपजून करतात याबद्दल आंबेडकरी जनतेमध्ये नाराजी सनमावण झाली आह,े ह े मी 

आपल्या सनदशवनास आण ूइसच्छतो. 

                      या नंतर  श्री. ओटवणेकर 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF-138 

BGO/AKN/MMP प्रथम श्री. भोगले 15:40 

  

 

    अॅड. जयदवे गायकवाड            :                                            

तेव्हा या संदभावत माननीय मखु्यमंत्रयांनी खलुासा करावा.  अशा प्रकारे भसूमपजून करणे 

योग्य होते काय, नसल्यास त्यासंबंधी माननीय मखु्यमंत्रयांनी सदलसगरी व्यक्त केली 

पासहजे.  दसुरे असे की, महानगरपासलकेने कारवाई केली आह.े महानगरपासलकेने असतशय 

चकुीच्या गोष्टी केलेल्या आहते. तेव्हा संबंसधतांसवरूद्ध कोणती कारवाई करण्यात येणार 

आह ेयासंबंधी माननीय मुख्यमंत्रयांनी खलुासा करावा.   
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस                (मुख्यमंत्री)                          

:                                                        सभापती महोदय, एखादा कायवक्रम थवीकारत 

असताना मखु्यमंत्री कायावलय त्यास मान्यता आह ेसकंवा नाही, कागदपते्र बरोबर आहते की 

नाही  ह े पाहते. माझ्याकडे महानगरपासलकेचे पी.आर.काडव आह.े  या पी.आर.मध्ये 

श्री.गवारे, श्री.वाघ, श्री.गायकवाड अशा प्रकारची नावे आहते.  तसेच शेड्यलु्ड-१ मध्य े

दखेील तीच नावे आहते.            
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    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            

:                                                        सभापती महोदय, जी काही वथतसुथथती आह े

ती समोर आली पासहजे.  आपण म्हणत आहात ते बरोबर आह.े एखादी वादग्रथत जागा 

असेल तर तेथे राजयाच्या प्रमखुाने जावे काय हा खरा प्रश्न आह.े त्यांची नाव ेअसली तरी हा 

वाद चॅररटी कसमशनरकडे प्रलंसबत आहते.             
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस                (मुख्यमंत्री)                          :                                                   

              सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदथय श्री.भाई जगताप यांना सवचारू इसच्छतो 

की,  आज मटॅर ऑफ फॅक्ट काय आह े?  शड्ेयुल्ड १ आसण प्रॉपटी काडववर कोण आह ेएवढेच मटॅर 

ऑफ फॅक्ट आह.े   ती मासहती मी आपल्याला सांसगतलेली आह.े  यापवूीच्या मखु्यमतं्रयांकडे दखेील 

ह े गले े होते. या लोकांनीच त्यांच्याकडे ॲप्लीकेशन केले होते.   यासंबंधातील रेकॉडव सन्माननीय 

सदथय श्री.भाई सगरकर यांच्याकडे दखेील आह.े  ते दखेील या संबंधातील मासहती दऊे 

शकतील.  मागच्या माननीय मखु्यमतं्रयांनी १० कोटी रूपये सदले होते.   त्यावळेी दखेील हचे सववजण 

होते.  सवव काही झाल्यानंतर मला श्री.प्रकाश आबेंडकरांनी फोन केला.  ते थवत: माझ्याशी 

बोलले.  त्यांनी मला सांसगतले की, या संदभावत अशा प्रकारचा वाद आह.े  आपल्याला कोणीही 

ब्रीसफंग केलेले नाही.  त्यांची माझी भटे ठरली.  सोमवारी ते आसण मी भटेणार होतो.  तो पयंत 

आपण कोणतेही कारवाई करू नय े अस े त्यांनी मला सांसगतले. त्याप्रमाण े मी पोसलसांना आसण 

नगरसवकास सवभागाला कोणतेही कारवाई करू नय ेअशा प्रकारच्या सचूना सदल्या.  ददुवैाने सोमवारी 

त्यांची भटे होऊ शकली नाही.  त्यांच्याशी माझा पी.ए.पनु्हा बोलला आसण कारवाई थांबण्याच्या 

सचूना सदल्यामळेु तातडीने भटेण्याची आवश्यकता नाही अस े त्यांनी सांसगतल्यामळेु पढुील 

आठवड्यात भटेण्याचे सनसित करण्यात आल.े दरम्यानच्या काळात  २-३ सदवस गले्यानंतर सदर 

घटना ही रात्रीच्या वेळी घडली.  त्यामळेु ही जी केलेली कारवाई आह ेती असधकृत नाही. ही चकुीची 

कारवाई आह.े तेव्हा या संदभावत मुंबई महानगरपासलकेचे ज े असधकारी आहते त्यांचीही चौकशी 

करण्याचे आदशे सदलेले आहते.  सदर बांधकाम ह ेमोडकळीस आल ेहोते सकंवा कसे याची त्यांनी 

शहासनशा केली आह ेकी नाही ह ेपाहण्यास सांगण्यात आल ेआह.े  त्यांनी पाठसवलेली नोटीस योग्य 

होती सकंवा कशी ह ेदखेील पाहण्याचे आदशे दणे्यात आलेल ेआहते.  
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    अॅड. जयदवे गायकवाड            :                                                           

      सभापती महोदय,  प्रॉपटी काडाववर जयांची नाव ेआहते तेच ओनर आहते असा समज शासनाचा 

झालेला आह.े   आपल्याला श्री.प्रकाश आबेंडेकर यांनी दखेील सदर मालमत्ता वादातीत असल्याचे 

सांसगतले आह.े  डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर यांच्या संकल्पनेशी संबंसधत अशी ही वाथत ूआह.े  ही 

वाथत ू गले्या ४०-५०वषावपासनू उभी होती.   तेथे आबेंडकरी चळवळीचा वावर आह.े   असे 

असताना आपण तेथे गेला आसण ६० कोटी रूपये दणे्याची घोषणा केली. तेव्हा आपला सनणवय हा 

राजकीय होता असा संशय लोकांना आला.  दसलत, आबेंडकर चळवळीतील लोकांना खषु 

करण्यासाठी सनणवय घणे्यात आला असा लोकांचा समज झाला.   याला दसुरी बाज ूदखेील होती.  येथे 

श्री.प्रकाश आबेंडकरांचे पझेशन दखेील आह.े तेथे चळवळीचे कायावलय आह.े  तेथे सामासजक, 

राजकीय पक्षांची कायावलये दखेील आहते.  रथटींनी ती वाथत ू पाडण्याचा प्रयत्न केला आह.े ही 

असतशय गभंीर गोष्ट आह.े  काल जवळ जवळ ५०-६० हजार लोक भर पावसात चार ते पाच तास 

उभ ेराहून सनषधे व्यक्त करीत होते.  त्यामळेु यासंबंधात आपण सदलसगरी व्यक्त केली पासहज ेअस ेमाझे 

थवत:चे मत आह.े  
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस                (मुख्यमंत्री)                          

:                                                                सभापती महोदय,  मला सदलसगरी 

व्यक्त करण्यास कोणतीही अडचण नाही.  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या संदभावत एखादी 

कोणतीही घटना घडली तर सदलसगरी काय पाया पडून माफी मागेन.  त्यासाठी कोणतीही 

अडचण नाही. त्याने माझा कोणत्याही प्रकारे कमीपणा होणार नाही.   पण आपण एक 

गोष्ट समजनू घेतली पासहजे.  आपण माझ्यावर आरोप करीत आहात.  सरकारने 

प्रो-ॲक्टीव्ह भसूमका घेतल्या नंतर आपण असे म्हणत असाल तर आपणच राजकारण करत 

आहात असे मला नाईलाजान े म्हणावे लागेल.  हा राजकारणाचा सवषय नाही.  मला 

श्री.प्रकाश आंबेडकरांनी सांसगतले की यामध्ये वाद आह ेत्या क्षणीच मी राज ् य सरकारच्या 

वतीने पोसलसांना आसण नगर सवकास सवभागाला सांसगतले की, यामध्ये कुठलीही कारवाई 

करू नये.  सदर घटना घडल्यानंतर मी सदवसभर श्री.आनंदराज आंबेडकर यांच्याशी चचाव 

केली.  मी त्यांच्या संपकावत होतो.  त्यांनी सांसगतले की, जो पयंत गनु्हा दाखल होणार 

नाही तो पयंत आम्ही हटणार नाही.  मी तातडीने गनु्हा दाखल करण्यास सांसगतले, 

कारवाई करण्यास सांसगतले. तेव्हा याच े आपण गांभीयव समजनू घेतले पासहजे.  या 

सवषयावर राजकारण करून काहीही होणार नाही. ही घटना घडलेली आह.े या घटनेतनू 

आपल्याला करेक्टीव्ह काय करता येईल याचा सवचार करण्याची आवश्यकता आह.े                      
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    श्री. जनादवन चांदरूकर            

:                                                                सभापती महोदय,  माननीय 

मखु्यमंत्रयांनी या सभागहृामध्ये डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या चळवळीसंबंधात आदर 

व्यक्त केल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आह.े  काल मुंबईमध्ये प्रचंड मोठा असा मोचाव 

सनघाला होता. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह े आयडॉल आहते. त्यांच्याकडे केवळ 

महाराष्ट्रच नव्ह े तर संपणूव दशे आयकॉन म्हणनू बघत आह.े  कालच्या मोच्यावमध्ये 

सववपक्षीय लोक सहभागी झाल े होते.  आता येथे जी मासहती दणे्यात आली ती लोकांना 

माहीत नाही सकंवा असा खलुासा या पवूी कधी वतवमानपत्रात छापनू आला 

नव्हता.    त्यामळेु लोकांना असा समज झालेला आह ेकी, माननीय मखु्यमंत्री साहबेांनी 

तत्कालीन मखु्य ससचव श्री.रत्नाकर गायकवाड यांना फेव्हर करण्याची भसूमका घेतली 

आह.े   आपण तशी भसूमका घेणार नाहीत याची मला कल्पना आह.े  श्री.रामानंद सतवारी 

यांच्याकडे दखेील संसवधासनक पद असताना त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना अटक 

करण्यात आली होती.  त्या वेगाने श्री.रत्नाकर गायकवाड यांच्या सवरोधात कारवाई होत 

नाही, त्यास माननीय मुख्यमंत्रयांचा पाठींबा आह े असा लोकांचा गैरसमज झालेला 

आह.े  ह ेमाझे म्हणणे नाही. पण लोकांमध्ये तसा गैरसमज पसरलेला आह.े तेथे वाद आह े

ह े आपल्याला समजल्यानंतर पढुील कारवाई करण्यासाठी आपण थथसगती सदलेली 

आह.े  यासंबंधातआपण श्री.आनंदराज आंबेडकर यांच्याशी चचाव केलेली आह.े  ही फार 

चांगली गोष्ट आह.े  आज महाराष्ट्रामध्ये आंबेडकर भवना वरून असंतोष सनमावण झाला 

आह.े   आपल्या लेखी उत्तरामध्ये आह ेकी, महानगरपासलका सकंवा सरकारचे प्रसतसनधी 

सकंवा योग्य त्या ऑथॉररटीच े प्रसतसनधी न पाठसवल्यामळेु ही घटना घडली आह.े  ही 

क्रीसमनल घटना आह.े ह े सवव आपल्या उत्तरामध्ये आल े आह.े त्यामळेु आपण 

एफआयआर नोंदसवला आह.े  श्री.प्रकाश आंबेडकर ह ेपनु्हा ३० तारखेला मोचाव काढणार 

आहते.  त्यामळेु महाराष्ट्रात पनु्हा एकदा असंतोषाचे वातावरण पसरसवण्यास मदत होणार 

आह.े                     

           या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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        ॲङजनादवन चांदरूकर ....... 

आबेंडकर भवनाची २५ तारखचे्या पवूी जी थटेटथको  होती ती मने्टेन करण्यासंबंधी सकंवा जो भाग 

डॅमजे झाला आह ेतो भाग जयाने डॅमजे केला आह ेतो सरकारच्या आदशेा प्रमाण ेररथटोअर करण्याचा 

शासन प्रयत्न करणार आह ेकाय ? अस ेजर झाल ेतर ३० तारखनेंतर जो संघषव होणार आह ेतो टळू 

शकेल व महाराष्ट्र शासनाची आबेंडकर चळवळीच्या सनसमत्ताने पॉसझटीव्ह भसूमका आह ेह ेजनतेला 

कळून येईल.  आबेंडकर भवनाच्या संदभावत सडथप्यटू आह े ह ेआपण मान्य केले आह.े या रथटला 

हरेरटेजचा दजाव नसला तरी दादर मध्य ेहरेरटेजचा दजाव काही इमारतींना समळाला आह.े त्यामळेु आपण 

अशा प्रकारची कायववाही कराल काय असा माझा प्रश्न आह.े  

      श्री.दवेेंद्र फडणवीस :सन्माननीय सदथयांनी असतशय चांगल्या प्रकारची सचूना सदलेली 

असल्यामळेु राजयशासन सनसितपण ेह ेकरेल.  

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, मी सदनांक १७ तारखलेा या सठकाणी गेलो होतो. माझ्या 

बरोबर सन्माननीय सदथय श्री. आसशष शलेार सधु्दा होते तसेच त्या सठकाणी श्री.आनंदराज आबेंडकर 

सधु्दा होते. या सठकाणी एकंदर दोन इमारती आहते. बधु्दभषुण सप्रंटींग प्रेस ही डॉ.बाबासाहबे 

आबेंडकरांनी सरुु केली होती. आबेंडकर भवनाची एक वेगळी जागा आह.े  आम्ही श्री.आनंदराज 

आबेंडकरांशी बोलल्यानंतर आम्ही माननीय मखु्यमतं्रयांशीही चचाव केली होती. महानगर पासलकेने 

३५४ ची जी नोटीस सदली तसेच सी-१ कॅटेगरीज सदली त्याची तपासणी बरोबर झाली आह ेकाय ? 

तपासणी करतांना या दोन्ही इमारतींना ते सदले की, फक्त आबेंडकर भवनाला सदले ? बधु्द भषुण सप्रंटींग 

प्रेस ही हरेरटेजमध्ये आह.े डॉ.बाबासाहबेांचे वाथतव्य या सठकाणी होते. आबेंडकर भवन पाडत 

असताना बधु्द भषुण सप्रंटींग प्रसेची सधु्दा सभतं पाडली गलेी ह ेसनषधेाहव आह.े आबेंडकर भवन पाडत 

असताना बधु्द भषुण सप्रंटींग प्रेसचेही नकुसान झाल ेआह.े ही घटना सद.१४ एसप्रल,२०१६ रोजीची 

आह े व त्यानंतरच्या या घटना आहते. यामध्ये राजकारणाचा भाग नसला तरी माजी मखु्यमतं्री 

श्री.पथृ्वीराज चव्हाण साहबेांनी या रथटला १० कोटी रुपये मजंरू केले होते. यामध्ये याच शासनाने सवव 

काही केले आह,ेया शासनाने ह ेपाडले आह ेहा जो काही गरैसमज आह ेतो दरू झाला पासहज.े यामध्ये 

या शासनाचा काही एक भाग नाही. त्यामळेु माझी माननीय सभापती महोदयांच्या माफव त सवनंती आह े

की, महानगरपासलकेच्या असधकाऱ्यांनी हरेरटेज जागलेा सी-१ चा दजाव दऊेन पाडण्याची कारवाई केली 

त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार काय ? 

      श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, मळुामध्ये जी ३५४ ची नोटीस दणे्यात आली होती ती 

भवनाच्या इमारतीला दणे्यात आली होती, ती प्रेसला दणे्यात आली नव्हती. त्यामळेु प्रेसला हात 

लावण्याचा काही एक संबंध नव्हता. ही नोटीस बरोबर आह ेअसा जरी सवचार केला तरी सधु्दा बधु्द 

भषुण सप्रंटींग प्रेसला हात लावण्याचे काही एक कारण नव्हते. त्यामळेु ३५४ ची नोटीस योग्य प्रकारे 

दणे्यात आली होती की, अयोग्य पध्दतीने दणे्यात आली होती ह ेसधु्दा तपासण्यात येईल.  

      श्री.कसपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमतं्रयांनी असतशय प्रामासणकपण ेआसण सकारात्मकपण ेउत्तर 

सदल्यामळेु आम्ही त्यांचे थवागत करतो. या सनवदेनामध्ये प्रशासनाने केलेल्या चकुाही दरुुथत झाल्या 

असनू माननीय मखु्यमतं्रयांच्या सनवदेनानंतर एक गभंीर बाब समोर आली आह े की, श्री.रत्नाकर 

गायकवाड यांनी प्रशासनाला,शासनाला आसण लोकांना फसवनू बाबासाहबेांचा ऐसतहाससक वारसा 

असलेल्या बधु्द भषुण सप्रंटींग प्रेसलाही धक्का सदलेला आह.े त्यांची गमुी इतकी, मजुोरडेपणा इतका 

की, इलेक्रॅासनक्स मीसडयासमोर ते सांगतात की, ‚ह ेमी केलेले आह‛े. आबेंडकरी चळवळीचे ज ेकें द्र 
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होते त्याला त्यांनी गुंडांचा अड्डा मानले.  श्री. रत्नाकार गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्याचा 

माझा प्रश्न आह.े लक्षवधेीच्या उत्तरात अस ेम्हटले आह ेकी, आरोपींना ततुव अतंररम अटकपवूव जामीन 

समळाला आह े त्यामध्ये श्री.रत्नाकर गायकवाड यांचे नाव आह े काय, नसल्यास त्यांच्या बद्दल 

अटकेची कारवाई तातडीन ेकरण्याची आवश्यकता आह.े मखु्यमतं्री महोदयांनी या सवषयाच्या संदभावत 

जी कारवाई सरुु केली आह ेत्याचे मी थवागत करतो. यामध्ये श्री. रत्नाकर गायकवाड यांनी माननीय 

मखु्यमतं्री महोदयांची,शासनाची तसेच महानगर पासलकेची फसवणकू केली आह.े त्यांनी 

बाबासाहबेांचा ऐसतहाससक वारसा उध्वथत करण्याचा प्रयत्न केल्यामळेु लोकांमध्ये प्रचडं असंतोष 

सनमावण झाला, कायदा व व्यवथथेचा प्रश्न सनमावण झाला, दगंल सदृष्ट्य पररसथथती सनमावण झाली त्यामळेु 

श्री.रत्नाकर गायकवाड यांच्या सवरुध्द  कठोर कारवाई केली पासहज े तसेच त्यांना त्यांच्या पदावरुन 

तातडीन े दरू केले पासहज े तसेच त्यांना अटक झाली पासहज े तरच आबेंडकरवादी जनतेचा असंतोष 

थांबेल. माननीय मखु्यंमतं्रयांबद्दल आसण शासनाबद्दल लोकांच्या मनात शकंा नाही. शासनाने ज ेसनवदेन 

केलेले आह ेत्यावरुन ह ेसवव थपष्ट झाल ेआह.े मी सांसगतल्या प्रमाण ेकारवाई झाली तर हा सवव प्रश्न सटूु 

शकेल. आबेंडकर भवन ह ेबाबासाहबेांचा वारसा आह.े आता ही हरेरटेज नाही. परंत ुबाबासाहबेांचा 

वारसा आह ेह ेराजयाला सांगता येईल आसण संरसक्षत करता येईल. माननीय श्री. प्रकाश आबेंडकरांना 

ज ेअपेसक्षत आह ेतसेच कालच्या मोचावला ज े हजारो लोक आल ेहोते त्यांना ज ेअपेसक्षत आह ेतो 

हरेरटेज आपण जाहीर करणार आहात काय ? 

      श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय,बधु्द भषुण सप्रंटींग प्रेसचा भाग हरेरटेजमध्ये घणे्याकररता 

महानगरपासलकेला ससूचत केले जाईल. आपण श्री.रत्नाकर गायकवाड यांच्या संदभावत ज े सांसगतले 

आह े त्यासंदभावत मी सांग ू इसच्छतो की, त्यांना अटक करावयाची असेल तर त्यासाठी सधु्दा 

आपल्याला परवानगी घ्यावी लागत.ेत्यामळेु यासंदभावत त्यांचा सहभाग सकती आह े यासंदभावत 

आपल्याला पोसलसांचा ररपोटव पाठवावा लागत असतो. ही थटेज ॲड इटेंररयमच्या २२ तारखनेंतर 

येईल.परंत ुआता आमच्याकडे जी मासहती आह ेत्या मासहतीच्या आधारे ररपोटव तयार करुन तो माननीय 

राजयपाल महोदयांकडे पाठव.ू 

      श्री.हमेतं टकले : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री. कसपल पाटील यांनी जो प्रश्न सवचारला 

त्याचाच एक भाग म्हणनू मला माननीय मखु्यमतं्रयांना असे सवचारावयाचे आह ेकी, राजयाचे मखु्य 

मासहती आयकु्तांची नेमणकू माननीय राजयपाल महोदयांकडून होत असत.े परंत ुत्यांना ज ेकाम कराव े

लागत े त्या कामकाजावर सनयंत्रण ठेवण्याचे असधकार तरी राजयशासनाकडे असले पासहजते. तसे 

असधकार राजय शासनाकडे असतील तर जस ेआपण इतर असधकाऱ्यांच्या बद्दल जवे्हा अशी घटना 

घडत े तेव्हा त्यांच्याकडे असलेले काम तात्परुत्या थवरुपात त्यांना थांबवावयास सांगतो. तो 

चाजव  टेक्नीकली त्यांच्याकडून बाजलूा घ्यावयास सांगतो. तसेच ही चौकशी होईपयंत त्यांना त्या 

कामापासनू असलप्त राहावयास सांगतो.  अशा पध्दतीची बाब आपल्याला या केसमध्ये करता येऊ 

शकता येत ेकाय ? 

      श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, या सवषयाच्या संदभावत मी आपल्याला दोन उदाहरण े

सांगतो. एक श्री.सतवारी यांचे उदाहरण आह ेव दसुरे औरंगाबादचे मासहती आयकु्त श्री.दशेपांडे यांचे 

आह.े श्री.दशेपांडे ह ेमळुच ेपीडब्ल्यडूी सवभागाचे होते परंतु त्यांच्यावर. इररगेशनचा जो काही थकॅम्प 

झाला त्यावेळेस त्यांच्यावर ठपका आला होता तरी सधु्दा त्यांना आपल्याला काढता आल े नाही. 

आपल्याला त्यासाठी माननीय राजयपाल महोदयांकडेच जाव े लागले. मासहतीच्या असधकाराचा 

कायदा तयार करताना ह ेकायावलय इतके इन्डीपेन्डन्स केले आह ेकी, आपल्याला त्यांना चाजव दतेा येत 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG-147 

SGJ/AKN/MMP प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:50 

  

 

नाही, चाजव काढता येत नाही, डायरेक्टीव्हज ्सधु्दा दतेा येत नाहीत. परंत ुआपल्याला ही सवव बाब 

माननीय राजयपाल महोदयांकडे पाठसवता येत ेव त्यानसुार कारवाई करता येते.  

      श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, खऱ्या अथावने...... 

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदथयांनी कृपया केवळ प्रश्न सवचारावा. माननीय मखु्यमतं्री 

आपल े जवळचे समत्र आह.े ते आपल े सडअर फ्रें ड असल्यामळेु आपण केवळ प्रश्न सवचारला तरी 

आपल्याला प्रश्नाचे उत्तर समळेल. 

      श्री.प्रकाश गजसभये : महोदय, ह ेसभापती महोदयांना न शोभणारे वक्तव्य आह.े  

      श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, तमु्ही माझ ेसमत्र नाही तर शत्र ुआहते काय ? 

      तालिका सभापती : सदर बाब रेकॉडववरुन काढून टाकण्यात येईल. 

      श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांनी दादर येथे सप्रंटींग प्रेस सरुु 

करण्याच्या अगोदर बसहष्ट्कृत भारत तसेच मकुनायक ह ेदोन वतवमानपत्र जया सप्रटींग प्रेसमध्ये सरुु केल े

होते त्याला इसतहास आह.े २९ वषावचे असताना डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर परेदशातनू परत येऊन 

चळवळ उभी केली होती. 

                                         या नंतर  श्री. सशगम 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-148 
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    श्री. प्रकाश गजसभये            :                                                           

त्यानंतर सहदं ूआसण मसुथलमांच्या दगंलीमध्ये  मोराची वाडी, नायगाव क्रॉस लेन येथील प्रेस बेसचराख 

झाली. त्यानंतर प्रबधु्द भारत प्रेस झाली आसण खऱ्या अथावने डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांचे सवचार 

लोकांपयंत पोहोचले व  एक इसतहास सनमावण झाला. यावर रथटचा असधकार आह े अस े

डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांनी कुठेही म्हटलेले नाही.  

      सभापती महोदय, माननीय मखु्यमतं्री यांचेकडे महानगरपासलकेचे पत्र आल्यामळेु त्यांनी 

भमूीपजून केलेले असेल.  ती वाथत ू सडलॅपीडेटेड असल्याचे प्रमाणपत्र समळाल्यामळेु ती कारवाई 

झाली. सशवसेना आसण भाजप यांच्यापेाैकी कोणाची बाज ू सत्य आह े याबाबतचा संभ्रम माननीय 

मखु्यमतं्रयांनी समटसवण ेगरजचेे आह.े काल जो मोचाव आला होता त्या मोचावत आम्ही दखेील जाऊन 

आलो. सन्माननीय सदथया डॉ.नीलम गोऱ्ह े दखेील जाऊन आल्या. सन्माननीय सदथय ॲङजयदवे 

गायकवाड ह ेदखेील आमच्यासोबत होते. तेव्हा माननीय मखु्यमतं्रयांनी हा संभ्रम समटवावा.  माननीय 

मखु्यमतं्रयांनी त्यांच्या जवळच्या ससचवांची एक ससमती थथापन करुन नेमका काय प्रकार आह े

याबाबतची मासहती आठ सदवसांत त्यांच्याकडून घ्यावी आसण ती मासहती जनतेपयंत पोहोचवावी. ह े

सरकार डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर आसण त्यांच्या पररवारासोबत आह ेअशी भसूमका राजयाला कळली 

पासहज.े या वाथतचु्या संदभावत जो काही खचव येत असेल त्याबाबत बाळासाहबेांशी चचाव करावी व मी 

अगोदर सांसगतल्याप्रमाण ेजो संभ्रम आह ेतो समटसवणार काय ?  

                      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-149 
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस            :                                                           

              सभापती महोदय, आमचे  समत्र सन्माननीय सदथय श्री.प्रकाश गजसभये ह े

साधारणत: राजकीय प्रश्न सवचारत नाहीत. इतक्या महत्त्वाच्या सवषयावर ते राजकीय प्रश्न कशाला 

सवचारत आहते.  यामध्ये सशवसेना पक्ष नाही. भाजप नाही. मुबंई महानगरपासलकेमध्ये सशवसेना 

पक्षाची सत्ता आह ेआसण आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत.  मी सन्माननीय सदथयांना सांग ूइसच्छतो की, 

ह ेसवव महापौर ठरसवत नाहीत तर  या सवव गोष्टी असधकाऱ्याचं्या थतरावर होत असतात. तेव्हा आपण 

संभ्रम ठेव ूनय.े या संदभावतील सवव  वथतसुथथती मी समोर आणलेली आह.े  आपली इच्छा असेल तर 

आणखी खोलात जाऊन ती आणली जाईल.  

                               



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-150 
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    श्री. प्रकाश गजसभय े           

:                                                                सभापती महोदय, आपण तेथे 

ससचवांना  पाठवावे.                     

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-151 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

    श्री. दवेेंद्र फडणवीस            :                                                सभापती महोदय, 

ठीक आह.े   

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-152 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                                   

              सभापती महोदय, माझा पॉईन ् ट ऑफ इन्फमशेन आह.े  या सठकाणी सन्माननीय 

सदथय श्री. प्रकाश गजसभये यांनी जो उल्लखे केला तो बरोबर आह.े  १९२८ मध्य ेकामाठीपरुा येथ े

जातीय दगंल झाली त्यानंतर १९३० मध्य ेडॉ.बाबासाहबे आबेंडकर यांनी थवत:चे पैसे दऊेन ती जागा 

घतेली आसण १९३८ साली प्रेस सरुु केली. डॉ.बाबासाहबेांनी थवत:च्या पैशातनू ही सवव प्रॉपटी केली. 

नंतर त्यांनी ती रथटच्या नावावर केली. त्या रथटचा वाद अजनूही लवादाकडे आह.े ही जागा 

कोणत्याही सरकारने त्यांना सदलेली नाही. ही थवातंत्रय पवूीची जागा आह,े त्यांनी थवत:च्या पैशातनू 

घतेलेली आह.े सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर यांनी ह े येथ े सांगावयास पासहज े होते. 

डॉ.बाबासाहबेांनी थवत:च्या पैशातनू हा रथट उभा केला. समाजाच्या प्रबोधनासाठी त्याचा उपयोग 

व्हावा यासाठी ती जागा असपवत केली होती. तेव्हा तमुची, आमची, जगाची ही हरेरटेज वाथत ूसरुसक्षत 

ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला पासहज ेएवढेच मला सांगावयाचे आह.े  

                      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-153 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

    श्री. नारायण राणे            :                                                   

              सभापती महोदय, सदनामध्ये एका महत्त्वाच्या लक्षवधेी सचूनेवर चचाव सरुु आह.े 

परमपजूय डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर यांची सशवाजी पाकव  येथील ‚आबंेडकर भवन‛ ही वाथत ू सदनांक 

२५ रोजी पाडण्यात आली. त्यामळेु डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या अनयुायींमध्ये काही वातावरण 

सनमावण झाल ेआह ेआसण काल त्यांनी मोचाव दखेील काढला होता. या सठकाणी बरीच चचाव झाली 

आसण माननीय मखु्यमतं्रयांनी उत्तरेही सदलेली आहते. माझी आपल्यािारे माननीय मखु्यमतं्रयांना सवनंती 

आह ेकी, कारवाई, आदंोलन सकंवा राजकारण सनमावण होण्यापेक्षा परमपजूय डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर 

यांच्या वाथतचु ेपासवत्रय राखल ेजाव.े त्यासंबंधी वाद होऊन अनयुायींमध्ये अजनू तीव्र पडसाद उमटू 

नयेत म्हणनू दोन्ही बाजचू्या नेत्यांना बोलावावे,  सनयम व कारवाई बाजलूा ठेवावी. त्यांना सांगाव ेकी, 

यामध्ये आपण समटे करु या. डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांची वाथत ूराहण्यासाठी आपण सवांनी प्रयत्न 

केल ेपासहजते. त्या दृष्टीकोनातून माननीय मखु्यमतं्रयांनी मध्यथथी करावी आसण ज ेकाही चालल ेआह े

ते येथेच थांबवाव.े अन्यथा चचाव, आदंोलने, कारवाई , कोटवकचेऱ्याला शवेट नाही. तेव्हा माननीय 

मखु्यंत्रयांनी यामध्ये समटे करुन दोघांना लवकर बोलावनू त्यांच्याशी प्रथम चचाव करावी. पसहल्या 

चचेमध्ये काही मागव सनघलेच अस ेनाही. आपण दसुऱ्यांदा-सतसऱ्यांदा चचाव करावी. पण चचाव झाली 

पासहज ेआसण ती राजयाच्या दृष्टीने सहताची आह ेअस ेमला वाटते.  

                      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-154 
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    श्री. दवेेंद्र फडणवीस            :                                                   

              सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण े यांनी असतशय महत्त्वाची 

सचूना केलेली आह.े तसा प्रयत्न जरुर करण्यात येईल. सवरोधी पक्षातील काही जयेष्ठ नेत,े आमच्या 

बाजचू ेकाही जयेष्ठ नेत ेअस ेएकसत्रत त्यांना अपील करुन एक बैठक घणे्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. 

प्रेसचे बांधकाम करण्याची राजय सरकारची तयारी आह.े श्री.प्रकाश आबेंडकर यांचाही प्लान नको 

आसण श्री.आनंदराज आंबेडकर यांचाही प्लान नको, सरकारच्या वतीन े ते बांधण्यात येईल. शवेटी 

आपणास डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच े थवप्न पणूव करायच ेआह.े त्यासाठी सरकार पणूव पैसा खचव 

करण्यास काही अडचण नाही. सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण े यांनी असतशय चांगली सचूना 

मांडलेली आह.े आपण सवव समळून जरुर तसा प्रयत्न करु.  

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

                      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-155 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

   प.ृ शी. :              पंढरपरू येथे परेुशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे             

 मु. शी. :              पंढरपरू येथे परेुशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे या 

संबंधी श्री.सधुाकर पररचारक, सव.प.स. यांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना                  

   

   श्री. प्रशांत पररचारक                (थथासनक प्रासधकारी संथथांिारा सनवावसचत)                          

:                                                   

      सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्वये  पढुील तातडीच्या व साववजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

आपल्या अनुमतीने सन्माननीय साववजसनक आरोग्य आसण कुटंुब कल्याण मतं्रयांचे लक्ष वधे ूइसच्छतो 

आसण त्याबाबत त्यांनी सनवदेन कराव,े अशी सवनंती करतो.        

         ’’राजयातील सोलापरू सजल्हयात असलेल्या पंढरपरू येथील महाराष्ट्राच्या आराध्य 

दवैताकडे प्रसतसदनी सकमान 1 लाख भासवक येत असनूही व मळुात पंढरपरूची लोकसंख्या 1 लाख 

असताना या सजल्हयात परेुशी आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे, पंढरपरूला असलेल्या कॉटेज रुग्णालयात 

मध्यंतरी 200 खाटांची घोषणा झाली असतानाच व त्याबाबतचा शासन सनणवय सनघाला असतानाही 

अद्याप त्यावर कायववाही न होण,े सदर रुग्णालयातील फीसजसशअन व आथो डॉक्टरांची पद ेदीघवकाळ 

ररक्त असणे, या सजल्हयालगतच्या महा  मागाववर रााॅमा सेंटर नसल्याने अपघात झाल्यास 

अपघातग्रथतांना पणु ेसकंवा सोलापरूला पाठसवल्यासशवाय पयावय नसणे, या रुग्णालयातील डॉक्टरांांना 

असधक मानधन दवेनू व कॉटेज रुग्णालयाचा दजाव वाढवनू तेथील रुग्णांना असधक चांगली आरोग्यसेवा 

उपलब्ध करुन दणे्याची आवश्यकता, सोलापरू सजल्हयात इतर सजल्हा रुग्णालयांमध्ये आय बाँकेची 

ससुवधा सनमावण करण्याची आवश्यकता व पंढरपरू तीथवक्षेत्री मोठया प्रमाणावर येणा-या भासवकांना 

चांगल्या प्रतीची व तात्काळ आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन दणे्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 

करावयाची कायववाही व उपाययोजना.’’ 

   



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-156 
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   पृ. शी./ मु. शी. :                              

   

   डॉ. दीपक सावंत              (सावमजलनक आरोग ् य आलण कुटंुब कल्याण    )                         

:                                                सभापती महोदय, लक्षवेधी सचूनेसंबंधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदथयांना आधीच सवतररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन 

आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो.   

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-157 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

   प.ृ शी. :               

 मु. शी. :   सोलापरू सजल्यातील पंढरपरू येथे लाखो भासवक भेट दते असताना त्या 

सठकाणी परेुशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे या संबंधी 

श्री.सधुाकर पररचारक, सव.प.स. यांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना  

   

                                       तालिका सभापती 

(ॲड.लनरंजन डावखरे)  : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े            

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-158 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

   प.ृ शी. :   सोलापरू सजल्यातील पंढरपरू येथे लाखो भासवक भेट दते असताना त्या 

सठकाणी परेुशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे  

 मु. शी. :                               

   

                                                                           

                                  सनवेदन  

                                                             (प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन 

छापावे )  

  



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-159 

AJIT/AKN/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 16:00 

  

 

  

   प.ृ शी. :               

 मु. शी. :                               

   

   श्री. प्रशांत पररचारक            :                                                सभापती महोदय, 

आपणा सवांना माहीत आह ेकी, पंढरपरू ह ेमहाराष्ट्राचे आराध्य दवैत आह.े पंढरपरू येथे 

वषवभरात साधारणत: एक कोटी भासवक येत असतात. त्यांच्या आरोग्याच्याबाबतीत शासन 

आपल्या परीन े प्रयत्न करते. पंढरपरू येथे येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी (अडथळा)  आपण 

माझी लक्षवेधी सचूना पकुारलेली आह ेआसण मी त्यावर बााेलण्यासाठी उभा आह.े 

आपण मला संरक्षण द्यावे.   

           या नंतर  श्री. बोडे 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II-160 
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                                        श्री.प्रशांत पररचारक.... 

शासन म्हणनू आपण खपू काही करीत असतो.  पंढरपरू येथे येणाऱ्या १ कोटीपेक्षा जाथत 

भासवकांना चांगल्या वैद्यकीय ससुवधा समळाव्यात म्हणनू पंढरपरू येथील रुग्णालयाला उप 

सजल्हा रुग्णालयाचा दजाव सदला गेला. त्यानसुार सदनांक १७ जानेवारी, २०१३ रोजी तेथील 

रुग्णालयाच े शे्रणीवधवन करुन ते १०० खाटांवरुन २०० खाटांच ेकरण्याचा सनणवय घेण्यात 

आला.  परंत ुसाडेतीन वषे होऊनही या संदभावत कायववाही पणूव झाली नाही.  या सनसमत्ताने 

मी थपेसससफक प्रश्न सवचारतो की, सदरहू रुग्णालयात १०० खाटांच ेरुपांतर २०० खाटांमध्ये 

कधी होणार आह े? 

 (सवरोधी पक्षाच ेअनेक सन्माननीय सदथय एकाच वेळी बोलतात.) 

       तालिका सभापती : मी सन्माननीय सदथयांच्या सनदशवनास आणनू दतेो की, 

अगोदरच्या लक्षवेधी सचूनेवर अध्याव तासापेक्षा जाथत वेळ चचाव झाली आह.े  त्या 

लक्षवेधी सचूनेवर प्रश्न सवचारण्यासाठी सवव सन्माननीय सदथयांना संधी सदली 

आह.े  त्यामळेु कृपया सवांनी खाली बसावे. 

      श्री.प्रशांत पररचारक : सभापती महोदय, मी थपेसससफक सवचारतो की, उक्त उप सजल्हा 

रुग्णालयाच ेशे्रणीवधवन कधी पणूव होणार आह े?  सभापती महोदय, उक्त रुग्णालयात वगव-२ 

ची १४ पद े मंजरू असनू त्यापैकी केवळ ८ पद े भरली अााहते व ६ पद े ररक्त 

आहते.  वगव-३ ची ५ पद ेमंजरू असनू ४ पद ेररक्त आहते. तसेच वगव-४ ची २५ पद ेमंजरू 

असनू त्यातील १५ पद े ररक्त आहते.  मी थपेसससफक प्रश्न सवचारतो की, उक्त ररक्त पद े

कधीपयंत भरण्यात येणार आहते ?  आपल्याला डॉक्टसव उपलब्ध होत नाहीत म्हणनू 

आयपीएचसी अंतगवत कंत्राटी पध्दतीन ेडॉक्टरांची नेमणकू केली जाते.  परंत ु ते एक-दोन 

मसहन ेयेतात आसण त्यानंतर येत नाहीत.  त्यामळेु या संदभावत शासन धोरणात्मक सनणवय 

घेईल काय ? तसेच.... 

      तालिका सभापती : मी सन्माननीय सदथयांना सांग ूइसच्छतो की, आपण थपेसससफक 

प्रश्न सवचारावा. 

      श्री.प्रशांत पररचारक : सभापती महोदय, पंढरपरू येथील रुग्णालयात आयसीय ु सरुु 

केल ेआह,े परंत ु तेथे सफजीसशयन नसल्यामळेु ते कायवरत नाही.  त्यामळेु त्या सठकाणी 

सफजीसशयनची सनयकु्ती कधी करण्यात येणार आह े? तसेच पंढरपरू येथे अनेक वषांपासनू 

आय-बाँकेची मागणी आह.े  त्यामळेु मी सवचारु इसच्छतो की, पंढरपरू येथे आय-बाँक सरुु 

करण्यात येईल काय ? 

      प्रा.जोगेंद्र कवाडे : सभापती महोदय, आपण मला अगोदरच्या लक्षवेधी सचूनेवर 

बोलण्याची संधी न सदल्यामळेु मी सभात्याग करतो. 

 (सन्माननीय सदथय प्रा.जोगेंद्र कवाडे सभात्याग करतात.) 

       डॉ.दीपक सावंत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी पंढरपरू रुग्णालयाच्या 

बाबतीत अनेक प्रश्न उपसथथत केल ेआहते. सववप्रथम सदनांक ७ जलैु, २००४ रोजी पंढरपरू 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II-161 
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येथे १०० खाटांच्या रुग्णालयाला मंजरुी सदली होती. त्यानंतर  सदनांक १७ जानेवारी, 

२०१३ रोजी तेथे २०० खाटांच े रुग्णालय मंजूर करण्यात आले, ही वथतसुथथती 

आह.े  २०१३ मध्ये सदरहू रुग्णालयाच्या जया कामांसाठी मंजरुी समळाली आह े त्याच े

अंदाजपत्रक येत्या तीन मसहन्यात पणूव करुन व त्यास प्रशासकीय मान्यता दऊेन त्या 

कामांसाठी येणाऱ्या अथवसंकल्पामध्ये तरतदू करावी लागेल.  कारण आपल्याला या 

प्रोसेसमधनू जावे लागेल.   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी सांसगतले की, त्या रुग्णालयात १४ पद ेमंजरू 

असनू ९ पद ेभरली आहते व उववररत पद ेररक्त आहते. मी सांग ूइसच्छतो की, त्या सठकाणी 

बालरोग तजज्ञ, स्त्री रोग तजज्ञ आसण असथथरोग तजज्ञ आजच्या घडीला कायावन्वीत 

आहते.  सन्माननीय सदथयांनी सांसगतले की, त्या सठकाणी सजवन उपलब्ध नाही.  परंत ु

माझ्या मासहतीनसुार त्या सठकाणी डॉ.सनुील पाटील ह े सजवन उपलब्ध आहते.  माझे 

चकुीच े असल्यास त्यांनी दरुुथत करावे. तसेच तेथे शरीरसवकृती शास्त्रज्ञ आसण 

रेसडऑलॉसजथट उपलब्ध आहते.  त्या रुग्णालयात सफजीसशयन नाही ह ेखरे आह.े  केवळ 

पंढरपरू येथेच नाही तर संपणूव महाराष्ट्रात सववत्र सफजीसशयनची थोडीफार कमतरता आह,े ह े

मी मान्य करतो.  परंत ु सफजीसशयन, ॲनेथथेससथट, ॲप्थेमॉलीजीथट या तीन पदांची 

जाहीरात येत्या ८-१० सदवसांत काढण्यात येईल.  येणाऱ्या दोन मसहन्यात ही सवव पदे 

भरली जातील.  आय-बाँकेच्या ई-न्यकु्लेशनसाठी टीम उपलब्ध आह.े ऑप्थॅलसमक 

ऑफीसर आहते, मात्र आय बॉलच्या थटोरेजची गरज सोलापरू मेडीकल कॉलेजशी 

बोलनू  त्यांचे सप्रझव्हशेन करण्यासाठी  परवानगी सदली आह.े  वैद्यकीय सशक्षण 

सवभागाने सधु्दा त्याला मान्यता सदली आह.े  मी सांग ूइसच्छतो की, या भागात लवकरात 

लवकर पद ेभरण्याची जी प्रसक्रया आह ेती होईल.  तसेच त्या सठकाणी दोन डायसलसीस 

मशीन दखेील ससध्दी सवनायक रथटकडून सदल्या जातील. 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मला सभागहृाच्या नेत्यांकडून उत्तर अपेसक्षत 

आह.े नासशक येथील कंुभमेळयाच्या सनसमत्ताने माननीय पंतप्रधान व माननीय मखु्यमंत्री 

यांच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा सनधी येतो.  पंढरपरू येथील सवठ्ठलाचे दवैत ह ेखऱ्या 

अथावन े कष्टकरी आसण शेतकऱ्यांचे दवैत आह.े  महाराष्ट्रातनू आसण आजबूाजचू्या 

राजयातून अनेक भासवक आसण प्रामखु्याने शेतकरी दींडीच्या माध्यमातनू पंढरपरूला पायी 

चालत येत असतात.  आम्ही टी.व्ही. वर अनेक वेळा बघतो की, पंढरपरूला लाखो लोक 

येत असतात.  परंत ु त्या सठकाणी डे्रनजेची व्यवथथा नाही.  तेच पाणी लोक तीथव म्हणनू 

सपतात.  सन्माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील साहबे, आपले सदल्लीमध्ये वजन 

आह.े  त्या वजनाचा उपयोग करुन आपण पंढरपरूचा पररपणूव सवकास केला 

पासहजे.  तसेच तेथे अद्ययावत रुग्णालय आसण अद्ययावत सोयी ससुवधा उपलब्ध करुन 

दणे्यासाठी एक-दोन हजार कोटी रुपयांची सवशेष योजना दोन-तीन टप्प्यात राबवावयास 

पासहजे. जेणेकरुन त्या सठकाणी येणाऱ्या भासवकांना गटारगंगेत आलो असे वाटता कामा 
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नये.  त्या भासवकांना एकसत्रतपणे सवव ससुवधा तेथे समळाल्या पासहजेत.  त्यामळेु मी जया 

बाबी सांसगतल्या त्याच ेसनयोजन राजय सरकार करणार काय ? 

      डॉ.दीपक सावंत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांच्या भावना माननीय 

मखु्यमंत्रयांकडे पोहचसवल्या जातील. 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : महोदय, सभागहृाचे नेते या सठकाणी उपसथथत आहते.  त्यामळेु 

त्यांनी उत्तर सदल ेपासहजे. 

      ॲङराह ल नावेकर : सभापती महोदय, ही लक्षवेधी सचूना पंढरपरूच्या संदभावत 

असली तरी, मी मुंबईतील रुग्णालयाच्या बाबतीत प्रश्न सवचारु इसच्छतो.  यापवूी सधु्दा 

अशाच प्रकारची लक्षवेधी सचूना सभागहृात उपसथथत झाली होती.  मुंबईमध्ये मुंबई 

महापासलकेची चार मोठी आसण जे.जे. सारखी इतरही अनेक रुग्णालये आहते.  या 

रुग्णालयांमध्ये संपणूव राजयातनू आसण दशेातनू जाथतीत जाथत रुग्ण येऊन उपचार घेतात. 

त्यामळेु त्या रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ताण पडतो.  या रुग्णालयांमध्ये इन्टन्सव 

डॉक्टर कमी प्रमाणात उपलब ् ध करुन सदल ेजातात.  मागच्या वेळी सधु्दा मागणी करण्यात 

आली होती की, मुंबई महापासलकेच्या प्रामखु्याने चार रुग्णालयांमध्ये जाथतीत जाथत 

पॅरामेसडकल आसण मेसडकल थटाफ उपलब्ध करुन द्यावा.  त्यावेळी माननीय मंत्रयांनी असे 

सांसगतले होते की, लवकरात लवकर या संदभावत व्यवथथा करुन दणे्यात येईल. परंत ुअजनू 

कायववाही झाली नाही.  तसेच दसुरी बाब अशी की,  जे.जे. समहू रुग्णालयात 

व्हेंटीलेटरची खपू कमतरता आह,े ह ेखरे आह ेकाय, असेल तर या बाबतीत शासन काय 

कायववाही करणार आह े? 

      डॉ.दीपक सावंत : सभापती महोदय, मुंबईतील सवव रुग्णालये नगरसवकास सवभाग 

आसण वैद्यकीय सशक्षण सवभागाच्या अंतगवत येतात. त्यामळेु सन्माननीय सदथयांनी जे 

सनदशवनास आणनू सदल ेआह ेते वैद्यकीय सशक्षण सवभागाला सांसगतले जाईल.  डॉक्टरांची 

पद ेभरण्याची प्रसक्रया वैद्यकीय सशक्षण सवभागाच्या माध्यमातनू करण्यात येत असल्यामळेु, 

त्यांना तशा प्रकारच्या सचूना दणे्यात येतील. 

      डॉ.दत्तात्रय सावंत :  सभापती महोदय, पंढरपरू ह े भौगोसलकदृष््टया सोलापरू 

सजल्याच्या कें द्रथथानी आह.े जवळजवळ ८ तालकु्यांचा संपकव  पंढरपरूलाच होतो.  पंढरपरू 

तालकु्यात ४ साखर कारखाने आहते. त्यामळेु ऊस तोडणी कामगार वषावतील ८ मसहने 

पंढरपरू तालकु्यात असतात.  या गोरगरीब लोकांच्या उपचाराच्या दृष्टीने सदरहू उप सजल्हा 

रुग्णालय ह े अत्यंत महत्त्वाचे आह.े  परंत ु त्या रुग्णालयातील सवव डॉक्टसव एकाचवेळी 

राजीनामा दतेात, काही मसहन े त्या सठकाणी एकही डॉक्टर  नसतााे, अशी तेथील 

पररसथथती होती. माननीय मंत्रयांनी उत्तर दतेाना सांसगतले की, त्या सठकाणी ८ डॉक्टर 

उपलब्ध आहते.  परंत ुत्या सठकाणी भलूतजज्ञच नाही.  त्यामळेु तेथे कोणतीही शस्त्रसक्रया 

होऊ शकत नाही. ससझरची शस्त्रासक्रया सधु्दा त्या सठकाणी होऊ शकत नाही.  त्या 

गोरगरीब माता-भसगनींना  १०० सक.मी. अंतरावर असलेल्या सोलापरू येथील सजल्हा 
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सामान्य रुग ् णालयात पाठवावे लागते.  यामळेु केवळ रुग्णांचे हालच होत नाहीत तर अनेक 

रुग्ण दगावल ेसधु्दा आहते.  मी सवचारु इसच्छतो की, आपण त्या रुग्णालयामध्ये तत्काळ 

भलूतजज्ञ उपलब्ध करुन देणार काय ? 

                              या नंतर  श्री. कांबळे 
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    श्री. दत्तात्रय सावंत            :                                            

सोलापरूला बनव केअर सेंटर आह.े पंढरपरू ह े साधारणत: ४-५ तालकु्यांच्या अलीकडे 

असल्यामळेु तेथे बनव केअर सेंटरची अत्यंत आवश्यकता आह.े सन्माननीय सदथय श्री. 

प्रशांत पररचारक साहबेांनी सांसगतले त्या पध्दतीने आय बाँकेचीही आवश्यकता आह.े 

कारण लोकसंख्येच्या दृष्टीन ेदाट असणारा असा हा पंढरपरू तालकुा आह.े तेथे दशेभरातून 

वारकरी येतात, त्या वारकऱ्यांसाठी आसण दाट लोकसंख्येच्या या तालकु्यासाठी आपण या 

दोन ससुवधा तत्काळ मंजरू करून कायववाही करणार का ? 

         डॉ. दीपक सावतं : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदथयांनी सवचारलेल्या दोन प्रश्नांपैकी 

दसुऱ्या प्रश्नाचे उत्तर पसहल्यांदा दतेो. सोलापरू सजल्यामध्ये वदै्यकीय महासवद्यालय आह े आसण 

त्यांच्याकडे एक आय बाँक आह.े तसेच अकलूज उप सजल्हा रूग्णालय येथे एक आय बाँक मजंरू झाली 

आह.े आपण सजल्यामध्ये साधारणपण े३ खाजगी आय बाँकांना परवानगी सदलेली आह.े सन्माननीय 

सदथय श्री. प्रशांत पररचारक साहबेांची मागणी होती. आय बॉल्स काढल्यानंतर इन्यसुक्लकेशन 

केल्यानंतर त्यांच्या थटोरेजची समथया आपल्यासमोर होती. त्याचे थटोरेज कुठे कराव ेयाची आम्हाला 

अडचण होती. वदै्यकीय महासवद्यालयाची परवानगी घऊेन तेथे थटोरेज करण्याचे आपण आता 

प्रथतासवत केले आह,े त्याला वदै्यकीय महासवद्यालयाचे डीन व डायरेक्टर, मसेडकल एजयुकेशन यांनी 

परवानगी दखेील सदली आह.े त्याप्रमाण ेआता आय बाँकेचे काम तेथे व्यवसथथतपण ेसरुू होईल. कारण 

नसुते आय बॉल्स काढून फायदा नाही, त्याचे थटोरेज व्यवसथथत होण ेआवश्यक आह.े तसेच आपण 

अनॅथथेसटकची मागणी केली आह.े एनएचएमधनू आयपीएचएस असतो, त्यामधनू आपण एक 

अनॅथथेसटक सदलेला आह.े सगळया डॉक्टरांनी राजीनाम े सदले. त्यामागील सगळी राजकीय आसण 

बाकीची पाश्ववभमूी, खाजगी डॉक्टरांच े राजकारण आपल्या सवांना, तेथील आमदारांना माहीत आह े

आसण त्यामळेु ते राजीनाम ेसदल ेगले.े सजल्हा रूग ् णालय सकंवा उप सजल्हा रूग्णालय चांगले चालल ेतर 

त्यांची खाजगी प्रॅसक्टस कमी होते ह ेमी थपष्टपण ेसभागहृात सांगतो. 

       ॲङ रामहरी रूपनवर : सभापती महोदय, पंढरपरूच्या बाबतीत हा प्रश्न तर आहचे. सन्माननीय 

सदथयानंी मांडलेली सचूना चांगली आह.े पण आपण या संदभावत एक गोष्ट लक्षात घेतली पासहज ेकी, 

पंढरपरूला येणारा फ्लो आळंदी व दहूे हून जातो. ५ लाख लोक मसहनाभर चालत असतील आसण 

जया-जया गावात त्यांचा मकु्काम होतो,  त्यांच्यावर सकती ताण येतो याचा कोणीही सववचार करीत 

नाही. आमचे नातेपतेु गाव आह.े तेथे ५ लाख लोक एक सदवसासाठी राहत असतील तर काय 

म्हणायचे ? त्या गावाची लोकसंख्या २० हजार आह ेआसण तेथे एका रात्री ५ लाख लोक राहतात. ह े

लोक गले्यानंतर मसहनाभर त्या गावाच्या घरपट्टीचे उत्पन्न, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न झाडायलाच जात,े 

इतकी तेथे अथवच ् छता हााेते. मात्र शासन त्या प्रमाणात पैसे दते नाही. आमचे म्हणण ेअसे आह ेकी, 

आरोग्य सवभागाने सुसवधा सदल्या पासहजते नाहीतर प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २५ लाख रूपये पालखी 

गले्यानंतर थवच्छता करण्यासाठी सदले पासहजते. माझ े दसुरे म्हणण ेअस ेआह ेकी, जथेे उप ग्रामीण 

रूग्णालय आह ेतेथे, म्हणज ेनातेपतेु, फलटण येथे ते आह,े त्या पालखी मागाववर आह,े ३० टक्के सधु्दा 

तमुचा थटाफ नाही. फक्त उपलब्धता आह.े आमच्याकडील ही मासहती तमुच्या रेकॉडवची  आह.े 

आम्ही ३० टक्के म्हणत आहोत. मात्र तमुच्या सवभागाचे म्हणण ेआह ेकी, ५० टक्के डॉक्टर व थटाफ 

कमी आह.े शासनाचे अस ेम्हणण ेआह,े आमचे नाही. रथत्याला वारकरी आजारी पडतात, त्यांना कुठे 

न्यायचे ? प्रत्येक वळेी नातेपतेु येथील दवाखान्यात नेल ेकी सांसगतले जाते की, आमच्याकडे औषध 
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नाही, आमच्याकडे थटाफ नाही. मग त्या वारकऱ्यांना कुठे न्यायच े ? माझ े म्हणण ेअसे आह े की, 

पंढरपरूला दवाखाना अद्ययावत पासहजचे. पण् ाा पंढरपरूच्या मागाववर, या पालखी मागाववर जी-जी गाव े

येतात, तेथील दवाखाने ससुजज करून तेथे डॉक्टरांची व औषधांची सोय सरकार करणार आह ेका ? 

जया गावांतनू पालखी जाते, त्या गावांत आरोग्याच्या सुसवधांकररता सरकार सनधीची उपलब्धता 

करण्यासाठी प्रत्येक गावाला २५ लाख रूपयांची व्यवथथा तरी सकमान करणार का ? 

      डॉ. दीपक सावतं : सभापती महोदय, साधारणपण ेदरवषी पालखीच्या सरुूवातीला एक बैठक 

घतेली जाते, थटाफ कमी असला तरी दखेील बाकीच्या भागांतनू हा थटाफ त्या काळापरुता पलु केला 

जातो, तेथे डॉक्टरांची उपलब्धता असत.े १०८ च्या ॲम्ब्यलुन्सची ससव्हवस दखेील तेथे अराऊंड दी 

क्लॉक सरुू असते. मी आपल्याला फोटोग्राफ दाखसवतो. १०८ क्रमांकाच्या ॲम्ब्यलुन्सिारे दखेील 

व्यवथथा केली जाते. आपल्या नातेपतेु गावाचेच फोटो दाखसवतो, तेथे लोक लाईन लावनू उपचार 

घ् ाोत आहते. ह ेमी आपल्याला मासहतीसाठी सांगत आह.े या भागात पालखीबरोबर एक टपाल खात े

असत े तस े आरोगय पथकही या पालखीबरोबर चालत असत ेआसण त्यांची काळजी घते असत.े 

आताच मला मासहती सदली आह े की, शासनाने यावषी पालखीचा मकु्काम असलेल्या प्रत्येक 

ग्रामपंचायतीला ४ लाख रूपये सदले आहते. पवूी एक लाख रूपयेच दते होते. या शासनाने ४ लाख 

रूपये सदले आहते याचे आपण असभनंदन केले पासहज.े 

      श्री. हमेतं टकले : सभापती महोदय, सबंध महाराष्ट्राच्या श्रध्दचेे थथान असणारे पंढरपरू ह ेसठकाण 

आह.े आपल्याला मासहती आह े की, आषाढी-कासतवकी एकादशीला लोक तेथे येतात, वषवभर 

दशवनासाठीही या पसवत्र सठकाणी लोक येत असतात. आपण ही सगळी योजना आरोग्याच्या दृष्टीने 

आरोग्य मतं्री म्हणनू येथे सांसगतल्या. अशा महत्त्वाच्या पसवत्र सठकाणी आपल्याला जर चांगल्या 

आरोग्य ससुवधा उपलब्ध करायच्या असतील तर आपण इतर सठकाणी जो पीपीपीचा म्हणज ेपसब्लक 

प्रायव्हटे पासटवससपेशनचा प्रयोग करता त्याप्रमाण ेआपण काही कॉपोरेट्संना सवनंती करू शकणार नाही 

का ? ईश्वराच्या सेवसेाठी अनेक लोक पढुे येण्याची शक्यता आह.े पंढरपरूला ससध्दीसवनायकाने 

डायलेससस यसुनट द्याव े हा काही तरी वगेळाच प्रकार मला वाचताना वाटला. येथील आरोग्य सेवा 

संपणूवपण ेआदशव करायची असेल आसण अशा पध्दतीचे असपल जर सरकारने केले तर त्यामध्ये अनेक 

लोक सहभागी होऊ शकतील, नाहीतर तेथे प्रायव्हटे प्रॅसक्टश्नसव वसेस गव्हनवमेंट फॅसससलटी असा कायम 

वाद सरुू राहील. आपण ह ेकरताना आपल्या हातात सवावत महत्त्वाची गोष्ट अशी राहते की, आपण 

आपल्या फॅसससलटीचा दजाव उंचावत नेण ेआसण लोकांना सवश्वास दणे ेकी, येथे आल्यावर तमु्हाला सवव 

ससुवधा समळू शकत आहते आसण त्याही अल्प दरात सकंवा असतशय कमी सेवा मलू्य लावनू सदल्या 

जात आहते. अशापध्दतीचा प्रयोग करण्यासाठी पंढरपरू ह ेअसतशय योग्य सठकाण आह.े आपण या 

प्रथतावाचा सवचार गांभीयावने कराल का ? 

      डॉ. दीपक सावतं : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी केलेली सचूना थवागताहव आह.े मी 

त्यांच ेअसभनंदन करतो. आपण ज ेसांगत आहोत, त्याचे फ्लोसटंग पॉप्यलेुशन ह े मखु्य कारण आह.े 

पंढरपरूला अनेक लोक येतात. पंढरपरू शहराची सकंवा आजबुाजचू्या खड्ेयांची लोकसंख्या जरी कमी 

असली तरी फ्लोसटंग पॉप्यलेुशनमळेु ही लोकसंख्या वाढत असते, लोक आजारी पडत असतात. 

त्यामळेु याबाबत आपण कालबध्द योजना करू या आसण जर अशाप्रकारे सीएसआरमधनू सकवा 

पसब्लक प्रायव्हटे पाटवनरशीपमधनू आपल्याला काही हॉसथपटल चालसवण्यासाठी द्यावी लागली तरी 

दखेील शासन अशाप्रकारचा महत्वकांक्षी सनणवय घणे्यासाठी तयार आह.े तसा एमओय ू दखेील 

आमच्याकडे सध्या तयार होत आह.े पंढरपरूच नाही तर इतर तीथवक्षेत्राच्या बाबतीत दखेील 
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अशाप्रकारचे काम आपण हाती घऊे शकतो. 

      श्री. प्रशांत पररचारक : सभापती महोदय, आता सन्माननीय सदथय श्री. दत्तात्रय सावतं व माननीय 

मतं्रयांनी या संदभावत सांसगतले आह.े मी आपल्याला सोलापरूला सकती केसेस रेफर केल्या या 

संदभावतील जानेवारी ते जनू या ६ मसहन्यांतील आकडेवारी सांगतो, गायसनक १६४, मसेडसीन १८१, 

सजवरी ११४, पेसडॲसरकच्या १२ अशाप्रकारे केसेस रेफर केल्या आहते. डॉक्टर असत ेतर सोलापरूला 

एवढ्या केसेस पाठसवण्याचे कारण नव्हते. आपण म्हणाला की, डॉक्टर आहते, पण त्या ७-८ 

डॉक्टरांपैकी ४ गायसनक आहते, १ सफसजसशअन आह.े मसेडसीनचा असेल सकंवा इतर असतील ही 

महत्त्वाची पद ेअसनू ती आपण लवकरात लवकर भरण्याचे आश्वासन सदले आह.े मी एवढेच सांग ू

इसच्छतो की, प्रशासकीय मान्यता गरजचेी आह.े आपण प्रशासकीय मान्यता येणाऱ्या ३ मसहन्यांत 

२०० कॉटला दणेार का ? आता सन्माननीय सदथय श्री. हमेतं टकल ेयांनी या सवषयाला तोंड फोडले. 

पीपीपी मॉडेलवर लायन्स क्लब, रोटरी क्लब सारख्या संथथा पढुे येऊन आय बाँक काढण्यासंबंधीची 

भसूमका घणेार असतील तर त्या पाठीमाग ेशासन उभ ेराहणार का ? आय बाँकबाबत सनसितपण ेआपण 

सनणवय केला तर त्याचा फायदा सववसामान्य माणसाला होणार आह.े 

      डॉ. दीपक सावतं : सभापती महोदय, मी अगोदरच सांसगतले आह ेकी, पीपीपी मॉडेलवर जर 

कोणी तयार होत असेल तर सनसितपण े राजय शासन सकारात्मक भसूमका घऊेन काम करण्यासाठी 

तयार आह.े मी आपल्याला सांसगतले आह ेकी, ३ मसहन्यांच्या आत अदंाजपत्रकाचे काम पणूव करू 

आसण प्रशासकीय मान्यता घेऊन बजटेसाठी आपल्या २०० बेडचे हॉसथपटल प्रथतासवत करू. मी ह े

ठामपण ेसांगतो. 
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  माननीय शािेय लशक्षण मंत्री श्री. लवनोद तावडे यांचे वाढलदवसालप्रत्यथम 

अलभष्टलचंतन   

        तालिका सभापती : सवधानपररषदचेे माजी सन्माननीय सदथय व 

सवद्यमान माननीय मंत्री  श्री. सवनोद तावडे साहबेांचा आज वाढसदवस आह,े 

सवांच्या वतीने त्यांचे असभष्टसचंतन करण्यात येत आह.े 

                               या नंतर  श्री. रोझेकर 
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   प.ृ शी. :              ससंधदुगुव येथील सी-वल्डव प्रकल्पाच्या उभारणीत होत असलेली 

सदरंगाई             

 मु. शी. :                 ससंधदुगुव येथील सी-वल्डव प्रकल्पाच्या उभारणीत होत 

असलेली सदरंगाई संबंध श्री.नारायण राणे, सव.प.स.यांनी सदलेेली 

लक्षवेधी सचूना             

   

   श्री. नारायण राणे            :                                                                   

     सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व साववजसनक महत्वाच्या बाबीकडे 

आपल्या अनमुतीने सन्माननीय पयवटन मतं्रयांचे लक्ष वधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवदेन 

कराव,े अशी सवनंती करतो. 

    ‚ससंधदुगुवचा चेहरामोहरा बदलणा-या व थथासनकांना मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन 

दणे्याची क्षमता असलेल्या जागसतक दजावच्या सी - वल्डव  प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १३९० एकरचा 

आराखडा कमी करुन हा प्रकल्प ३९० एकर जागते वससवण्याचा शासनाने घेतलेला सनणवय, असाच 

प्रकल्प शजेारील गोवा राजयात उभारण्याचा प्रयत्न होत असनू त्यासाठी कें द्र शासनाने गोव्यातील केपे 

येथे ९०० कोटींच्या अनदुानाला मजंरूी सदल ् याची प्रससध ् द झालेली मासहती,  ससंधदुगुवमधील सी वल्डव 

प्रकल्प उभारणीसाठी राजय  शासनाकडून गोवा राजयाच्या फायद्यासाठी सदरंगाई होत असल ् याची 

ससंधदुगुववाससयांमध ् ये पसरलेली भावना,  राजयातील पयवटनदृष्टया महत्वाचा प्रकल्प शजेारील राजयात 

जात असल्याने व थथासनकांचा रोजगार सहरावनू घतेला जात असल्याने सववसामान्य जनतेत पसरलेली 

असंतोषाची भावना, याबाबत राजय शासनाने धोरणात्मक सनणवय घऊेन राजय शासनाचा सी-वल्डव 

प्रकल्प इतर राजयात जाऊ नय े यासाठी व या प्रकल्पाच्या कामाला गती दणे्यासाठी करावयाची 

कायववाही व याबाबत शासनाची प्रसतसक्रया.‛ 

      श्री.जयकुमार रावल (पयवटन मतं्री) : सभापती महोदय, लक्षवधेी सचूनेसंबंधीच्या सनवदेनाच्या 

प्रती सन्माननीय सदथयांना आधीच सवतररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनवदेन आपल्या अनमुतीने 

सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

      सभापती : सनवदेन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

 सनवदेन 

(प्रेस : येथे सोबतचे सनवदेन छापाव.े) 
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    श्री. जयकुमार रावल              (पयमटन   मंत्री )                         

:                                                        सभापती   महोदय, सनवेदनामध्य ेसधुारणा 

आह.े  सबंद ु क्रमांक २ मध्ये ‚कें द्र शासनाने   गोव्यातील केपे येथे ९०० कोटीच्या 

अनदुानाला मंजरुी सदल्याबाबत राजय   शासनाकडे मासहती उपलब्ध नाही,‛ असा उल्लेख 

करण्यात आला आह.े  तथासप, आजच   सकाळी त्यांचा ई-मेल आलेला आह ेआसण 

त्यांनी त्यामध्ये असे म्हटले आह ेकी,   ‚We are not aware of any such project 

that has been sanctioned for Goa   by the Government of India.‛  कृपया 

सभागहृाने या सधुारणेची नोंद घ्यावी. 

         श्री.नारायण राण े: सभापती महोदय, ससंधदुगुव सजल्यातील मालवणमध्ये   होणाऱ्या सी-वल्डव 

प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन संपासदत करण्याची कायववाही   कधी सरुु झाली आह,े त्याची तारीख 

काय आह,े संपादनासाठी सकती कालावधी   दणे्यात आला आह ेआसण प्रत्यक्ष कामास कधी सरुुवात 

होणार आह े? 

        श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांनी   असतशय 

महत्वाचा प्रश्न उपसथथत केला आह.े  खरे तर सन १९७७ मध्ये   ससंधदुगुव सजल्हा पयवटन सजल्हा म्हणनू 

घोसषत झाला.  परंत,ु नंतरच्या   काळात फार काही होऊ शकल े नाही.  सी-वल्डव या प्रकल्पाला 

आता ‘समदु्र   सवश्व’ अस ेनाव दणे्यात आले आह.े  यापवूी हा प्रकल्प १३०० एकरमध्ये   करण्याचे 

योसजल े होते.  परंत,ु सातत्याने भसंुपादनाला होत असलेला सवरोध,   त्यामधनू सनमावण होणारी 

कायदा व सवु्यवथथेची पररसथथती आसण तोंडवली व   वायंगणी या ग्राम पंचायतींचा असलेला सवरोध 

या पाश्ववभमूीवर मखु्यमतं्री   महोदयांना सन २०१५ च्या जानेवारी मसहन्यात सादरीकरण करण्यात आले 

आसण वरील   पाश्ववभमूी लक्षात घऊेन अन्य दशेांमध्ये अशा प्रकारचा प्रकल्प सकती   जागमेध्ये 

झालेला आह,े याची मासहती मागसवण्यात आली होती.  सवभागाने   सल्लागारांच्या सहाय्याने हॉलंड, 

हााँगकााँग आसण ऑथरेसलया या दशेातील अशा   प्रकल्पांची मासहती घतेली असता हा प्रकल्प २५० ते 

३०० एकरमध्ये होऊ शकतो व   त्या दशेामध्ये झालेला आह,े अशी मासहती समोर आली 

आह.े  त्यानसुार   ससंधदुगुव सजल्यातील ‘समदु्र सवश्व’ हा प्रकल्पही ३०० ते ३५० एकरमध्ये   करावा, 

अशा प्रकारचा सनणवय घणे्यात आला आह.े  परवाच १८ तारखेला,   असधवशेनाच्या पसहल्या 

सदवशी, खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करण्यासंबंधीचा   सनणवय शासनाने घतेला आह े व या 

संदभावतील प्रसक्रया सरुु झाली आह.े  ही   जवळपास १०० सदवसांची प्रसक्रया आह े व त्यानसुार 

सजल्हासधकाऱ्यांना   कळसवण्यात आल ेआह.े 

      श्री.नारायण राण े : सभापती महोदय, सन्माननीय   मतं्री नवीन आहते व माझ े समत्रही 

आहते.  म्हणनू मी त्यांना नेमके प्रश्न   सवचारल े होते.  ससंधदुगुव सजल्याच्या दृष्टीने आसण एकूणच 

कोकणाच्या   दृष्टीने हा प्रकल्प असतशय महत्वाचा आह.े  परंत,ु हा प्रकल्प रेंगाळला   आह.े  या 

प्रकल्पाला सवरोध करणारेही आहते.  परंत,ु त्या सठकाणी सवरोध   करणाऱ्यांच्या जसमनी नाहीत, ते 

त्यांची जमीन १० ते १२ वषावपवूी सवकून   मोकळे झाल ेआहते.  काही तरी समळेल, या आशनेे ते 

सवरोध करीत आहते.  मात्र,   प्रत्यक्षात सवरोध नाही.   

      सभापती महोदय, हा प्रकल्प ३०० ते ३५०   एकरमध्ये होऊ शकतो, तस ेप्रकल्प जगात आहते, 

अशी मासहती मतं्री महोदयांनी   सदली आह.े  ठीक आह.े  परंत,ु या प्रकल्पाच्या बाजलूा बाकीचाही 
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भाग आह.े    ३९० एकर मध्ये अन्य काही योजनाही सदली होत्या आसण त्या योजना या प्रकल्पाला   

उपयोगी आसण आवश्यक आहते.  माझ ेकाही म्हणण ेनाही.  हा प्रकल्प ३९०   एकरमध्ये झाला तर 

चांगलेच आह.े  परंत,ु जागसतक दजावचा प्रकल्प होईल, अशा   प्रकारचा प्रकल्प करण्यासाठी जमीन 

संपादनासाठी सकती कालावधी सदला आह,े   कधीपासनू जमीन संपादनास सरुुवात झाली आह,े 

त्याची तारीख काय आह े ?  तीन ते   सहा मसहन्यात भसंूपादन करुन सनसवदा मागवनू काम सरुु 

कराव.े  सवरोध कधी होत   नाही ?  नेहमीच सवरोध होतो.  पण अशा प्रकल्पांना सवरोध करण्याचे 

कारण काय   आह े ?  आमच्या सजल्याला गहृ खात े समळाल े आह े आसण ते त्या सजल्याचे   

पालकमतं्री दखेील आहते.  त्यामळेु आम्हाला या प्रकल्पाची सचंता नाही.  जागा   संपादनाचे काम 

सरुु कराव ेआसण प्रकल्प सरुु करावा, एवढीच आमची इच्छा आह.े    या प्रकल्पासाठी आम्ही १०० 

कोटी रुपये जमा केले होते.  यापेक्षा असधकचा   लागणारा सनधी शासनाकडून सदला जाईल, ठरासवक 

कालावधीत भसंूपादन होईल आसण तीन   वषावत प्रकल्प सुरु होईल, एवढे आश्वासन मतं्री महोदयांनी 

द्याव.े   

        श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, या मसहन्याच्या १८ तारखेला थेट जमीन   खरेदीचा 

सनणवय घणे्यात आला आह.े  जमीन खरेदी करण्यासाठी १२० कोटी रुपये   उपलब्ध 

आहते.  त्यामधील ९० लक्ष रुपये जॉईटं मजेरमेंटसाठी   सजल्हासधकाऱ्यांकडे सदलेले 

आहते.  एमटीडीसीकडून येत्या १५ सदवसात प्रथताव   सजल्हासधकाऱ्यांकडे जाईल आसण ९० 

सदवसांच्या आत खरेदी सरुु करण्याचा आसण ही   प्रसक्रया पणूव करण्याचा शासनाचा सवचार आह.े 

      श्री.नारायण राण े :   सभापती महोदय, मतं्री महोदयांनी थपष्ट उत्तर सदले पासहज.े सवचार केला   

जाईल, अस ेउत्तर असता कामा नय.े  ९० सदवसात ही सवव प्रसक्रया पणूव होईल,   अस ेउत्तर त्यांनी 

द्याव.े 

      श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, सजेशन फॉर ॲक्शन. 

        श्री.सकरण पावसकर : सभापती महोदय, हा कोकणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा   प्रकल्प 

आह.े  सन्माननीय मतं्रयांनी आसण सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण े   यांनी सदलेल्या मासहतीपेक्षा 

असधकची मासहती मी या प्रकल्पाबाबत दऊे   इसच्छतो.  ‘सी-वल्डव’ ह े नाव बदलनू ‘समदु्र सवश्व’ 

ठेवल्याने काही बदल   होणार नाही.  केवळ योजनांची नावे बदलनू तीच योजना आणली, अस ेहोऊ 

नय.े    ससंधदुगुव हा पयवटन सजल्हा घोसषत झाला.  त्यानंतर या प्रकल्पासाठी   लागणारी जमीन 

संपादन करण्यासाठी २५० कोटी रुपये मजंरू करण्यात आल.े    त्यापैकी १०० कोटी रुपयांची 

रक्कमही समळसवण्यात आली.  तत्कालीन माननीय   पयवटन मतं्री श्री.छगन भजुबळ यांनी सन २०१२ 

मध्य ेप्रकल्पाच्या मजंरुीची   घोषणा केली.  तोंडी उत्तरामध्ये आपण अस ेसांसगतले आह ेकी, ‚जगात   

ऑथरेसलया, हााँगकााँग, अमरेरका येथेही अस ेप्रकल्प झाल ेआहते.‛  आज मात्र   सनवदेनामध्ये अशी 

मासहती दणे्यात आली आह ेकी, ‚जगातील सी-वल्डव   प्रकल्पांपैकी अमेररकेतील ऑरलाँडो येथील 

प्रकल्प सवावत मोठा असनू तो २५० ते   ३०० एकरात आह.े‛  मी सधु्दा ऑरलाँडोला जाऊन आलो 

आह.े  सडजनीलॅण्डमळेु   ऑरलाँडोला महत्व आले आह.े   

     सभापती महोदय, यापवूी या प्रकल्पासाठी   १३०० एकर जागा संपादनाचा प्रथताव होता.  ही 

जागा केवळ त्या प्रकल्पासाठी   नव्हती.  या प्रकल्पामध्य ेॲक्वरेरयम उभारण्यात येणार होते.  ९ 

सकलो मीटर   लांबीच्या ॲके्रसलक टाँकमध्ये खोल समदु्रातील महाकाय मास ेपहाता येतील,  अशी   

व्यवथथा होती.  ॲम्यझुमेंट पाकव  होता, मत्थयालय होते, कलाग्राम होते,   सी-प्लेनची व्यवथथा 

होती.  आपण समदु्र सवश्व सनमावण केल्यानंतर त्याला   इतरही जागा लागले.  कारण, आजही 
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कोकणामध्ये तशा प्रकारची मोठी हॉटेल्स   नाहीत.  आपल्याकडून पयवटक जातील, उद्या प्रकल्पाच े

आकषवण सनमावण झाल्यास   हॉसलवडू आसण बॉलीवडुमधील लोक शसुटंगसाठी जातील.  पण तेथे 

चांगली हॉटेल्स   दखेील नाहीत.  त्या हॉटेलची व्यवथथा व्हावी आसण अन्य ससुवधा व्हाव्यात,   

यासाठी या प्रकल्पाच्या आजबुाजलुा आपल्याला सवव पायाभतू ससुवधा द्याव्या   लागतील.  या 

ससुवधा दणे्यासाठी मागील सरकारने १३९० एकर जागलेा मजंरुी सदली   होती.  आता सरकारने हा 

प्रकल्प ४१७ एकर मध्य ेआणला आह.े  आपण या प्रकल्पाचा   बोनसाय केला आह.े 

  

                      या नंतर  श्री. बोरले 
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    श्री. सकरण पावसकर            :                                                           

                परंत,ु त्याच्या आजबुाजलूा इन्फ्राथरक्चर डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याकडे जागा नसेल. 

या प्रकल्पाला मजंरुी समळालेली आह.े आपल्याला जागा संपासदत करण्यासाठी शभंर कोटी रुपये प्राप्त 

झालेले आह.े आपण हा प्रकल्प आणखी सकती छोटा करणार आहात ? कारण, यामध्ये जाथत 

कालावधी गलेा तर तमु्ही नंतर एखाद े छोटे मत्थयालय दाख् ाावाल आसण त्यातनू रोजगार सनमावण 

होणार नाही. पयवटनाच्या माध्यमातनू रोजगार सनसमवती व्हावी यासाठी ससंधदुगुव सजल्यात हा प्रकल्प 

आणला होता. हा प्रकल्प आणण्यासाठी माननीय श्री.राण ेसाहबेांनी महेनत घेतली यामध्ये दमुत नाही. 

परंत,ु आताचे काही लोक त्याचे राजकारण करीत आहते. हा सवश्वव्यापी प्रकल्प व्हावा यासाठी सन 

२०१० पासनू कोकणातील लोक यासाठी प्रयत्न करीत आहते. आता २०१६ मध्य ेआपण एखाद ेछोटे 

मत्थयालय आणाल ? खरोखर आपल्याला सदलेली जागा संपासदत करणार ह े सांगणारी जी एजन्सी 

आह,े आपण उत्तरामध्ये नमदू केलेले आह ेकी, सायन्स अाँड टेक्नॉलॉजी पाकव , पणु े या प्रकल्पाचा 

सधुाररत आराखडा तयार करीत आह.े पवुीचा आराखडा कोणी तयार केला होता, ह ेमतं्री महोदयांनी 

सांगाव.े हा १३९० एकरचा आराखडा इन्फ्राथरक्चरसाठी होता, तो संपणूव चकुीचा होता काय ? आपण 

जया सधुारणा आसण इन्फ्राथरक्चर करणार आहात ते आपण ४१७ एकरमध्ये कसे करणार आहात ? 

गोव्यात असाच एक प्रकल्प येत आह े आसण गोव्यामध्ये तो प्रकल्प आला सकंवा त्यांनी कें द्र 

शासनाकडून फंड आणला तर त्याचा इफेक्ट नक्कीच ससंधदुगुव सजल्यावर होणार आह.े त्यासाठी 

दखेील आपण कोणती तरतदू करणार आहात ? 

      श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री.सकरण पावथकर ह ेअनभुवी सदथय 

आहते. त्यांना बरीच मासहती आह.े सायन्स अाँड टेक्नॉलीजी कंपनीने हा १३०० एकरचा प्रोजके्ट तयार 

केला होता. सायन्स अाँड टेक्नॉलॉजी कंपनी आज सदु्धा कन्सल्टंट आह.े १३०० एकरमध्ये जो प्रकल्प 

होता त्यामध्ये हॉटेल्स अाँड रेथटॉरंट ९९५ एकरवर होते. ओसशयसनक ॲम्यझुमेंट पाकव  ३०० एकरमध्ये 

आह ेआसण त्याला अलाईड असलेल्या गोष्टींसाठी आणखी १०० एकर जागा आह.े म्हणज े हॉटेल 

अाँड रेथटॉरंटसाठी दखेील १०० एकर जागा ठेवली आह.े आपण सन २००९ मध्य ेयाचा सवचार करुन 

ही संकल्पना तयार केली. मागील ५-६ वषावत प्रकल्प का होऊ शकला नाही, असा आपण प्रश्न 

उपसथथत केलेला आह.े कारण, तो प्रकल्प अवाढव्य ठेवला आसण त्या माध्यमातनू पनु्हा सवरोध होण,े 

जमीन न समळणे, अनेक अडचणी येण ेअशा गोष्टी होतात. आपल्याला ससंधदुगुव आसण कोकणातील 

पयवटनाचा सवकास करावयाचा असेल तर मळू प्रकल्प होण ेगरजचेे आह.े मळू प्रकल्प ३५० ते ४५० 

एकरवर आह.े त्या प्रकल्पाला गती दणे्यासाठी ह े ठरसवण्यात आल े आसण लवकरात लवकर तो 

एक्ससपटेड कसा होईल यासाठी प्रयत्न केला जाईल. सकंबह ना माझा असा मानस आह े की, सवव 

लोकांनी, सवव राजकीय पक्ष आसण लोकप्रसतसनधींनी एकत्र येऊन यासाठी प्रयत्न केला तरच ह ेशक्य 

होईल. वायघणी येथील ग्रामपंचायतीचे परवा पत्र आलेले आह.े त्यांनी ग्रामसभमेध्ये ठराव केलेला 

आह ेकी, आपण हा प्रकल्प इतरत्र घऊेन जावा, या प्रकल्पासाठी आमचा सवरोध आह.े जोपयंत आपण 

सवव लोक एकत्र येऊन लोकांची समजतू घालत नाही तोपयंत प्रकल्प सरुु करण ेथोडे अवघड आह.े 

      श्री.प्रसवण दरेकर : सभापती महोदय, पयवटनाच्या माध्यमातनू ससंधाुुदगुव सजल्याच्याच नव्ह ेतर 

कोकणाच्या दृष्टीने आसथवक सवकासाला चालना दणेारा हा प्रकल्प आह.े माननीय पयवटन मतं्री 

महोदयांनी सांसगतले की, सायन्स अाँड टेसक्नॉलॉजी पाकव , पणु े यांनी १३९० एकरवर या प्रकल्पाचा 

सधुाररत आराखडा तयार केलेला आह.े परंतु, माझा प्रश्न असा आह ेकी, ४१७ एकराचा सधुाररत 

आराखडा केव्हा पयंत तयार होणार आह े? आपण त्याचा सनसित कालावधी सभागहृाला सांगावा, 
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अशी माझी अपेक्षा आह.े दसुरे म्हणज,े ससंधदुगुव आसण कोकणातील लोकांचे या प्रकल्पाकडे लक्ष 

लागलेले आह.े कारण, या प्रकल्पामळेु कोणातील रोजगाराला चालना समळणार आह,े कोकणात 

मोठ्या प्रमाणावर पयवटक येतील आसण कोकणाचा आसथवक सवकास होईल याकररता हा प्रकल्प होण े

अत्यंत महत्वाचा आह.े  लक्षवधेी सचूनेच्या सनवदेनात नमदू केलेले आह ेकी, ‚थथासनक नागररकांचा 

कौशल्य सवकास करुन त्यांचा या प्रकल्पात समावशे करण्याचे प्रथतासवत आह.े‛ मी मतं्री महोदयांना 

सांग ू इसच्छतो की, आपण प्रकल्प पणूव झाल्यानंतर कौशल्य सवकास कराल तर त्यासाठी आणखी 

कालावधी जाईल. म्हणनू आपण सायमल टेसनसली दसुऱ्या बाजलूा कौशल्य सवकासाचे कें द्र तयार 

कराव.े म्हणज े प्रकल ् पाचे भसंूपादन करणे, सधुाररत आराखडा तयार करण े आसण तो प्रकल्प 

कायावसन्वत होईपयंत तेथील थथासनक नागररकांना जो कौशल्य सवकास द्यावयाचा आह े त्यासाठी 

आपण त्या सठकाणी ताबडतोब कौशल्य सवकास कें द्र सरुु कराव.े कारण, दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 

त्या सठकाणी कौशल्य सवकससत होऊन त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग आपल्याला प्रकल्पामध्ये करता 

येईल. त्या माध्यमातनू थथासनकांना रोजगार समळेल आसण आसथवक चालना समळेल. म्हणनू आपण तेथे 

कौशल्य सवकास कें द्र सरुु कराव,े अशी माझी पयवटन मतं्रयांकडे मागणी आह.े 

      श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, थथासनकांना रोजगार समळावा आसण कौशल्य सवकास 

व्हावा ह ेमाननीय पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी साहबेांचे धोरणच आह.े म्हणनू या प्रोजके्टमध्ये तशा प्रकारचे 

इन्कॉपोरेशन केले आह.े कौशल्य सवकासासाठी सदु्धा एक कें द्र या प्रोजके्टबरोबर सरुु करण्यात येईल.  

      श्री.नारायण राण े : सभापती महोदय, खरे म्हणज ेहा सवषय खपू लांबसवला जात आह.े संबंसधत 

मतं्री महोदयांनी जागेवर येऊन हा प्रोजके्ट समजनू घ्यावा, अस े माझ े मत आह.े सन्माननीय सदथय 

श्री.सकरण पावसकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर दतेांना त्यांनी जागसंेबंधी सांसगतले की, पणु्याच्या कंपनीने 

सांसगतले, पवूी इतकी जागा होती, आता एवढी जागा आह.े मळुात म्हणज ेहा प्रोजके्ट त्यांनीच तयार 

केलेला आह.े ३९० एकर जागा का लागणार आह े? जागसतक पातळीवर या प्रोजके्टचा दजाव कसा 

असणार आह,े ह ेडोळयासमोर ठेऊन आम्ही ह ेप्रेझेंटेशन दोन-तीन वेळा बसघतले. ग्रामपंचायतीमधील 

एक-दोन लोक सवरोध करतात. त्यामळेु पत्र येणारच आह.े राजयात मोठे प्रकल्प झालेले आहते. त्या 

सवव प्रकल्पांना सवरोधच झाला होता. त्यामळेु प्रकल्प पणूव होण्याचे थांबले नाही. म्हणनू मला अस े

वाटते की, आपण या वादात जाऊ नय.े आपण ह ेसमजनू घ्याव.े कोणी तरी सांगतो म्हणनू नाही तर 

आपण जागवेर जाऊन पाहणी करावी. तेथे काहीही नाही आसण या प्रकल्पामळेु कोकणात मोठ्या 

प्रमाणावर रोजगार सनमावण होणार आह.े जयावळेी प्रकल्प सरुु होईल त्यावळेी थथासनक मलुांना नोकऱ्या 

समळाल्या पासहजेत. म्हणनू कौशल्य सवकास कें द्र एक-दोन वषव अगोदर सरुु व्हावयास पासहज.े हा 

प्रकल्प १३९० एकरचा आह.े तेथे जागा आह.े काही मोजक्याच लोकांनी जसमनी सवकलेल्या आहते. 

९० हजार रुपये एकर प्रमाण ेजसमनी सवकल्या आसण आता सरकारचा जसमनीचा एकरी दर १० लाख 

रुपयांच्या आसपास आह.े म्हणनू ते आदंोलन ेकरीत आहते. आपण राजकारण समजनू घ्याव ेआसण ह े

करणारे कोण आहते, ते सत्तमेधीलच आहते. सवरोधक कोणी नाही. आपण त्यांना बोलावनू समजनू 

सांगाव.े हा प्रोजके्ट चांगला आह ेआसण गोव्यात प्राजके्ट होत असेल तर एवढ्या जवळ प्रोजके्ट होऊ 

नय.े सतकडे सडथने लॅन्ड आणाव.े येथे सी वल्डव आह ेतर सतकडे सडथने लॅन्ड कराव.े परंतु, हा प्रोजके्ट 

महत्वाचा आह.े यामध्ये कोणतेही राजकारण आण ूनय.े मागील ५ वषावत सवव प्रयत्न झालेले आहते. 

भसंुपादनासाठी १०० कोटी रुपये सदु्धा सदलेले आहते. मी कोणतेही राजकारण न करता साधा सोपा 

प्रश्न सवचारला होता. मी भाषण सदु्धा केले नाही. हा प्रकल्प केव्हा सरुु होईल यामध्ये मला थवारथय 

आह.े मला इतर राजकारणात थवारथय नाही. आपण जागा संपासदत करुन हा प्रोजके्ट सरुु करावा आसण 
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तेवढ्या कालावधीत उववररत जागा घ्यावी. आपण डोळयासमोर ३९० एकरचे उसद्दष्ट ठेवावचे आसण 

जवेढी जागा समळते तेवढी घ्यावी. त्यानंतर काय होते ते आपण नंतर बघ.ू हा प्रकल्प रखडव ू नय.े 

आपण ससंधदुगुव सजल्यात येऊन मालवणी जेवण करा आसण या प्रोजके्टचा सवचार करावा, अशी माझी 

सवनंती आह.े  

      श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, मी माननीय श्री.राण े साहबेांना सांग ू इसच्छतो की, या 

प्राजके्टबद्दल सरकार सकारात्मक आह.े मी पयवटन खात्याच्या मतं्री पदाची जबाबदारी थवीकारल्यानंतर 

यासाठी मी दखेील सकारात्मक आह ेआसण आपल्याला समशन मोडवर ह ेकाम करावयाचे आह.े हा 

प्रकल्प मला पणूव करता आला तर माझ्या आयषु्ट्यातील हा खपू मोठा प्रकल्प होईल, असे मला वाटते. 

म्हणनू त्या गतीने काम सरुु आह.े माझी एवढीच सवनंती आह े की, मी मतं्री पदाची जबाबदारी 

थवीकारली आसण काही तरी सांगाव ेकी, १०० सदवसाच्या आत करु. परंतु, एखादी तांसत्रक अडचण 

आली आसण ही जी प्रसक्रया आह ेत्याबाबत मी असधवेशनाच्या पसहल्याच सदवशी थेट पद्धतीन ेजमीन 

खरेदी करण्याचा सनणवय घतेला आह.े 

                                                         या नंतर  श्री. खचे 
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    श्री. जयकुमार रावल            :                                                   

        त्या संदभावत सवभागाला कळसवल े व सवभाग तसा प्रथताव तयार करीत आह,े मी सवभागाला 

सवचारले की, हा प्रथताव सजल्हासधकारी यांच्याकडे केव्हा पोहचेल, त्यांनी सवनंती केली की, आम्हाला 

१० ते १२ सदवस द्यावेत, मी त्यांना सांसगतले की, मी तमु्हाला १५ सदवस दतेो. थेट खरेदी संदभावतील 

प्रथताव १५ सदवसात सजल्हासधकारी यांच्याकडे पोहचेल. त्यानंतर ही प्रसक्रया सजल्हासधकारी यांनी 

करावयाची आह.े जॉईटं मेजरमेंटसाठी सजल्हासधकारी यांना ४५ सदवसांचा कालावधी लागणार आह,े 

त्यानंतर थपॉट सफक्सेशनसाठी पाच सदवस लागणार आहते, अशा प्रकारची प्रसक्रया करण्यासाठी एकूण 

९० सदवसांचा कालावधी लागणार आह,े सन्माननीय सदथय बोलतात ते योग्य आह,े माझी भसूमका 

अशी आह ेकी, याची व्याप्ती वाढसवली तर सवव करायला जाऊ व काहीच होणार नाही, त्यामळेु जी 

काम ेआह े ती अगोदर सरुु करु या. मला सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण े यांनी चागंली सचूना 

केलेली आह,े मी अजनू कोकण पासहले नाही म्हणनू मी तेथे येतो सजल्हासधकारी यांच्यासोबत आपण 

सवव लोकप्रसतसनधी चचाव करु या. सवव लोकांची इच्छा आह ेकी, हा प्रकल्प झाला पासहजे, आपण सवव 

समळून हा प्रकल्प पणूव करु या. या कामाला लवकरात लवकर शासनाकडून गती दणे्यात येईल. 

        ॲड राहूल नावकेर : सभापती महोदय, एवढा मोठा प्रोजके्ट करण्यात येतो त्यावळेी त्याची 

व्हायब सासलटी व सफसजसबलीटीचा अभ्यास करतो, अशा मोठ्या प्रोजके्टला कनेसक्टव्हीटी असण े

अत्यंत आवश्यक असते, या प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खचव करणार आहोत, मोठ्या संख्येने तेथे 

जागा घणे्यात येणार आह,े या सठकाणी कनेसक्टव्हीटीचा शासनाचा काय प्लॅन आह,े यासंदभावतील 

मासहती सभागहृाला सदली तर चांगले होईल. 

      श्री.जयकुमार रावल : सभापती महोदय, यासंदभावतील मासहती मी पटलावर ठेवतो. 

      श्री.नारायण राण े: सभापती महोदय, सी-वल्डव प्रकल्पापवूी त्या सठकाणी सवमानतळाचे काम सरुु 

केल ेआह,े सवमानतळाचे काम पणूव होत आह,े हायवपेासनू हा प्रकल्प जवळपास ४० ते ४५ समसनटांवर 

आह,े सवमानतळापासनू ह ेअतंर ४५ ते ५० समसनटांवर आह,े कणकवली रेल्व ेथटेशन पासनू हा प्रोजके्ट 

५० समसनटाच्या अतंरावर आह,े कुडाळपासनू ३० ते ३५ सकलोमीटर अतंरावर आह,े एक तासापेक्षा 

जाथत अतंर कोणत्याही कनेसक्टव्हीटीचे नाही. तेथे सवव सोई आहते, समदु्र बाजनूे जात आह,े बोटीने 

गलेााे तर तेथे ५०० मीटरच्या आत  बोट पोचते. त्यामळेु हा प्राजके्ट व्हायबल आह,े अशा 

प्रोजके्टच्या व्हायसबलीटीपेक्षा हा प्रकल्प टुररझमसाठी महत्वाचा आह,े आज जगात टुररझमचा 

व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढत आह ेत्यामळेु या प्रोजके्टमधनू राजयाला व दशेाला महसलू समळेल. 

यातनू फॉरेन्स करंन्सी समळेल असा दृष्टीकोन ठेऊन प्रोजके्ट आणलेला आह.े 

      श्री.सकरण पावसकर : सभापती महोदय, मतं्री महोदय, नवीन असले तरी त्यांचा हते ूखपू चांगला 

आह,े त्यामळेु मी मतं्री महोदयांचे आभार मानतो. त्यांच ेमन व हते ूथवच्छ आह,े व्यक्ती चांगली आह ेते 

माझ े समत्र आहते, परंत ुआपण आजबूाजूंच्या पासनू सांभाळ करावा. जमीन संपादन करताना काही 

लोक होते व तेच लोक भाषण ेअगोदर करीत होती, आता कदासचत ते खासदार झाल ेआहते, तेच 

लोक तेथे जाऊन भाषण ेकरीत होते. हा प्रकल्प होऊ दऊे नका, या प्रकल्पासाठी जाथत जागा लागले, 

काही लोक या प्रकल्पाचे राजकारण करीत आहते. ह ेमाझ ेदखेील गाव आह,े या प्रकल्पासाठी अगोदर 

१३००  एकर जागा लागणार होती आता फक्त हा प्रोजके्ट ४०० एकर जागते होत आह,े आम्ही 

तमुच्या जागा वाचसवल्या आहते, एकेकाळी त्यांनीच त्या भागात जाऊन भाषण ेकेली आहते, आता 

बेस सेव्हींग म्हणनू त्यांना दसुरा चेहरा दाखवा लागतो आह.े अशा राजकारणात या मोठ्या प्रकल्पाच े

नकुसान होऊ नय.े हा प्रकल्प कोकणापरुता मयावसदत नसून महाराष्ट्रासाठी तो मोठा प्रकल्प होणार 
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आह.े याबाबत नकुसान होऊ नय,े आपला हते ू थवच्छ आह,े आपण काम करु इसच्छत आहात, 

आपल्या बरोबर पालकमतं्री आहते, यामध्ये कोणतेही राजकारण होऊ नये यासाठी लागणारी मदत 

आम्ही आपणास करण्यास तयार आहोत, हा प्रकल्प लवकर येऊ द्यावा व त्याची सरुुवात होऊ द्यावी. 

      श्री.प्रसवण दरेकर : सभापती महोदय, मतं्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक उत्तर सदले त्याबाबत मी 

त्यांच े आभार व्यक्त करतो. कोकणाच्या दृष्टीने पयवटन खात े अत्यंत महत्वाचे आह.े पयवटनाच्या 

माध्यमातनू कोकणाचा सवकास व्हावा अशी आमची अपेक्षा आह,े कोकणात सागरी सकनारा मोठ्या 

प्रमाणात आह,े अशा वळेी पयवटकांचा पसारा वाढल्यानंतर त्यांच्या सरुके्षची उपाययोजना करण ेअत्यंत 

महत्वाचे आह,े याबाबत काय करण्यात येणार आह,े आपण नवीन मंत्री आहात त्यामळेु पयवटनाबाबत 

आपल्या मनात काही संकल्पना व योजना आहते काय त्यातनू कोकणाला आपण वाव द्यावा अशी 

अपेक्षा आह,े अशा प्रकारच्या काही योजना आपण कोकणासाठी कायावसन्वत करणार आहात काय ? 

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांनी सांसगतल्याप्रमाणे 

हा प्रकल्प करावा. त्या प्रकल्पाची व्याप्ती १३०० एकर जागेच ठरली आह,े तेवढाच तो करावा तरच तो 

इटंरनॅशनल होऊ शकेल. यामध्ये फेज-१ फेज-२ व फेज-३ अस े करीत रहावे, त्या सठकाणी 

कनेसक्टव्हीटी आह,े आता तारकली व मालवण येथे पयवटक गोव्यावरुन येतात, असा मोठा प्रोजके्ट 

झाला तर तो इटंरनॅशनल होईल. सन्माननीय सदथय श्री.सकरण पावसकर यांनी जी सचूना केली हा 

प्रोजके्ट मोठा करावा, फेज-१, फेज-२ या प्रमाण ेहा प्रोजके्ट कायावसन्वत करावा. सरुुवात ४१७ एकरावर 

करावी व याची व्याप्ती मोठी ठेवावी अशी माझी सचूना आह.े 

      श्री.जयकुमार रावल : सन्माननीय सदथय श्री.प्रसवण दरेकर यांनी एक महत्वाचा प्रश्न सवचारला 

आह,े कोकणाच्या पयवटना संदभावत २९३ ची थवतंत्र चचाव दखेील घेता येईल. थवदशे दशवन या कें द्र 

सरकारच्या सनधीतनू ८२ कोटी रुपये समळाले आहते, जाथतीत जाथत १०० कोटी रुपये एका 

प्रोजके्टसाठी समळू शकतात. १८ कोटीच्या काही बाबी आपल्या मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत. 

त्यासाठी पनु्हा १८ कोटी रुपयांची मागणी कें द्र शासनाकडे करण्यात येणार आह,े सवजयदगुव, दवेगड, 

समडबाव,तारकली, तोंडवली, सनवती सकल्ला, सागरेश्वर, सशरोडा, मोचीमार या सवव गावांचा ८२ कोटी 

रुपयांच्या प्रकल्पात समावशे आह,े या सठकाणी काम े सरुु करण्यात येत आह,े यासाठी १२ कोटी 

रुपयांचा पसहला हप्ता दणे्यात येत आह,े त्यांनी सरुके्ष संदभावत सवचारणा केली होती, हा एक जवलंत प्रश्न 

आह,े बीच सेफ्टी संदभावत रायगड, रत्नासगरी व ससंधदुगुव सजल्यातील २५ व्यसकं्तना फ्लाईगं गाडवचे 

प्रसशक्षण दणे्यास मजंरुी सदलेली आह.े बीच सेफ्टी संदभावत आवश्यक साधनसामगु्री लाईव्ह जकेॅट, 

वॉच टॉवर, सचव लाईट, मगेा फोन, धोक्याची सचूना दणेारे सायरन अशा सवव गोष्टी ससंधदुगुावतील ११ 

बीच व रत्नासगरी मधील ९ बीच व रायगड सजल्यातील २४ बीचेससाठी मंजरू करण्यात आल्या 

आहते, ही सवव कायववाही लवकरात लवकर करण्यात येईल. 

 -------- 

   औसचत्याचा मदु्दा 

       तालिका सभापती : सन्माननीय सदथय ॲड सनरंजन डावखरे यांनी औसचत्याचा मदु्दा मांडावा. 

        ॲड सनरंजन डावखरे : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा असा आह ेकी, पावसाळी 

असधवशेनासाठी सवधानभवनाच्या भारतीय थटेट बाँक व मतं्रालयासमोरील प्रवशे िाराजवळ उभारलेला 

तंब ू खपू छोटा आह,े आता पावसाचे प्रमाण जाथत असल्याने कतवव्य बजावत असलेले पोलीस 

कमवचारी व सरुक्षा रक्षकांना तेथे काम करण्याची अडचण सनमावण झालेली आह.े सवधानसभा व 

सवधानपररषद सदथय तसेच मतं्रालयातील असधकारी कमवचारी व कायवकते यांच्या सरुके्षची जबाबदारी 
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त्यांच्यावर असल्याने त्यांना योग्य सोई ससुवधा दणे े महत्वाचे आह,े त्यासाठी प्रवशेिाराजवळ 

उभारलेल्या मंडपाची साईज वाढसवण्यात यावी. तसेच त्यांनाइतर सोई ससुवधा परुसवण्यात याव्यात, 

अशी मागणी मी औसचत्याच्या मदु्यािारे करीत आह,े यासंदभावतील दखल आपण घ्याल अशी मी 

सवनंती करतो. 

       माननीय सभापती महोदयांनी वायफाय संदभावत काल सचूना सदली होती आज दखेील वायफाय 

सरुु झालेले नाही, असधकारी व पत्रकार यासंदभावतील तक्रार करीत आहते, यासंदभावत सनदेश सभापती 

यांनी सदले होते आता आपण दखेील सनदशे िावते अशी मी सवनंती करतो. 

 ------- 
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  लवशेष उल्िेखाच्या सचूना. 

   

                                             तासलका सभापती : 

आता सवशेष उल्लेखाच्या सचूना घेण्यात येतील. 

       ॲड सनरंजन डावखरे (कोकण सवभाग पदवीधर): सभापती महोदय,  मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

      सभापती महोदय, पालघर   सजल्याच्या सनसमवतीला दोन वषे पणूव झाल ेआहते, या 

सजल्हयासाठी   थवतंत्र क्रीडा सवभाग थथापन न केल्यामळेु पालघर सजल्यातील क्रीडा   

सवभागाचे कामकाज ठाणे सजल्यातनू करण्यात येत आह.े त्यामळेु शालेय थतरावर   

होणाऱ्या शासनाच्या सवसवध थपधाव आयोसजत करणे, सवसवध प्रकारच्या शासन   थतरावरील 

सवलतींचा पाठपरुावा करणे, तसेच खेळाडंूची सनवड करणे यासाठी   सशक्षकांना अडचणी 

सनमावण होत असल्याने जनू २०१६ मध्ये सनदशवनास आल े आह,े   त्यामळेु पालघर 

सजल्यासाठी थवतंत्र क्रीडा सवभाग, तातडीन ेसरुु करावा   अशी मागणी पालघर तालकुा 

शाररररक सशक्षण संघटनेचे अध्यक्ष व पदासधकारी यांनी   मे २०१६ व त्यापवूी दखेील 

सनवेदनािारे सजल्हासधकारी पालघर, क्रीडा   आयकु्त पणुे व क्रीडा मंत्री महाराष्ट्र राजय 

यांच्याकडे सादर केली आह.े  

                      या नंतर  श्री. सांगळे 
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                                ॲङ सनरंजन डावखरे.... 

 इतकेच नाहीतर पालघर सजल्यासाठी यावषी थवतंत्र सजल्हा क्रीडा सवभाग सरुु न झाल्यास 

सशक्षक संघटनेकडून आंदोलन करण्याचा जाहीर मनोदय व्यक्त करण्यात आला आह.े 

पररणामी मागील २ वषांपासनू क्रीडा सवभागाच्या सवसवध योजना व आवश्यक सनधी 

पालघर सजल्याला क्रीडा सवभागासाठी थवतंत्र कायावलय नसल्यामळेु उपलब्ध होऊ शकला 

नाही. यामळेु पालघर व त्याचबरोबर ठाणे सजल्यातील सवव सशक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी 

व्यक्त होत आह.े पररणामी पालघर सजल्यासाठी थवतंत्र क्रीडा सवभाग सरुु करण्यात यावा 

अशी मागणी मी सवशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून शासनाकडे करीत आह.े  

 ----------- 
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                                      श्री.जयंत प्र.पाटील ( सवधानसभेने 

सनवडलेले ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना 

मांडतो. 

       असलबाग, सजल्हा रायगड तालकु्यातील थळ व नवगाव या गावातील मच्छीमार 

नौका मच्छीमारीसाठी रात्री व सदवसा थळ खाडीतून ये जा करीत असलेल्या मागाववर 

आरसीएफ थळ कंपनीने सांडपाण्याचा पाईप थळ खाडीच्या चॅनलमधनू समदु्रात सोडलेला 

आह.े  

      खाडीची धपू होऊन सदरचा पाईप नादरुुथत होऊन पाण्यावर आला आह.े मच्छीमारी 

नौका त्याच मागावन ेये जा करीत असल्याने त्या पाईपला आदळून मच्छीमार नौकांचे मोठ्या 

प्रमाणात नकुसान होत आह.े झालेल्या नकुसानीबाबत आरसीएफ कंपनी दलुवक्ष करीत 

असनू कोणत्याही प्रकारची नकुसान भरपाई नौका मालकांना दते नाही. याबाबत 

सजल्हासधकारी, रायगड-असलबाग कायावलयाकडून कंपनीला वारंवार आदशे दणे्यात 

आलेले आहते.  

      मच्छीमार नौकांचे नकुसान होऊ नये म्हणनू खाडीचा सव्ह े व प्लॅन एथटीमेट तयार 

करुन संबंसधतांना कळसवल ेहोते. मात्र सांडपाण्याचा पाईप नवीन टाकण्याकडे आरसीएफ 

कंपनी थळ याकडे जाणनुबजुनू दलुवक्ष करीत आह.े तसेच कंपनीच्या कंपाऊंडमधील 

असलेल्या माँग्रोजच्या झाडांवर भराव टाकून ती नष्ट करण्याचे काम आरसीएफ कंपनीकडून 

सरुु आह.े याबाबत प्रशासन कोणतीही दखल घेत नाही. सबब शासनाने या गंभीर 

प्रकरणाची दखल घ्यावी म्हणनू मी हा सवशेष उल्लेख उपसथथत करीत आह.े  

 --------------  
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      श्री.समतेश भांगसडया (वधाव-चंद्रपरू-गडसचरोली थथासनक प्रासधकारी संथथा )  : 

सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

        चंद्रपरू सजल्यातील सचमरू तालकुा हा चंद्रपरू सजल्यातील सवावत मोठा कोरडवाहू 

शेती असलेला तालकुा आह.े तालकुा थतरावर लघसुसंचन सवभागांतगवत ४ तलाव व ७ 

मामा तलाव अशा एकूण ११ तलावांची दखेरेख करण्याची जबाबदारी आह.े या लघ ु

पाटबंधारे सवभागात कालवा सनरीक्षक मसहला कमवचारी असल्यामळेु थथापत्य असभयांसत्रकी 

सहायकाला कालवा सनरीक्षकाची सधु्दा नेहमी जबाबदारी पार पाडावी लागत आह.े सदर 

कायावलयातील अपऱु्या कमवचाऱ्यांमळेु कामाचा ताण प्रचंड वाढलेला असनू पयावयान े

त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना होत आह.े वेळोवेळी शेतीला पाणी परुवठा करण्याच्या वेळी या 

सवव बाबींचा शेतकऱ्यांना सधु्दा त्रााास होतो. सचमूर उपसवभागात कमवचाऱ्यांच्या संख्येत 

तातडीन े वाढ करुन शेतकऱ्यांना ऐन हगंामात होणारा त्रास कमी करण्याची सनतांत 

आवश्यकता आह.े याबाबत शासन थतरावर सकारात्मक कृती करण्याची सनतांत गरज 

आह.े याबाबत शासनाने तातडीन ेकायववाही करावी अशी मी सवनंती करतो.  

 ----------- 

      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN-182 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 17:00 

  

 

  

                                              श्री.प्रकाश गजसभय े

(नामसनयकु्त ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना 

मांडतो. 

       महाराष्ट्र राजय ह ेमराठी भासषकांचे राजय असनू संपणूव राजयकारभार मराठी भाषते चालत असून 

शासनाची वगेवगेळी भसूमका असणे, महाराष्ट्रात मराठी भाषचेे थवतंत्र सवद्यापीठ थथापन करण्याची 

मागणी थवातंत्रय प्राप्तीच्या अगोदरपासनू म्हणज े१९३३ पासनू एकमखुी होत असणे, परंत ुआजपयंत 

सदर मागणी मान्य झालेली नाही. यामळेु सवदभावतील सासहसत्यक, प्राचायव, सशक्षक व सवव सामान्य 

नागररकांना यासवषयी खंत वाटण,े सववप्रथम थवतंत्र मराठी सवद्यापीठ नागपरू येथे शासनाने मजंरू कराव े

ही मागणी दत्ता वामन पोतदार, राम शवेाळकर, वामन सनंबाळकर अशा अनेक मान्यवरांनी केलेली 

असण.े या थोर मान्यवरांच्या मागणीला सरकारने केराची टोपली दाखसवली आह.े महाराष्ट्र सरकारन े

अनेक सवद्यापीठे सनमावण केलेली असण.े परंत ुनवीन थवतंत्र मराठी सवद्यापीठ नागपरू येथे तयार झालेले 

नाही. काही सदवसांपवूी पणु े येथे असखल भारतीय मराठी सासहत्य संमलेनासनसमत्त या मागणीचा 

पनुसववचार करण्यात आला होता. मराठी सवद्यापीठाच्या मागणीला मान्यता सदली नसल्यामळेु मराठी 

भाषचेा दजाव खालावलेला असण.े काही सदवसांपवूी थोर सासहसत्यक डॉ.श्रीपाल सबनीस यांनी सधु्दा 

ही मागणी माननीय मखु्यमतं्रयांकडे केलेली असण.े यावर सरकारने त्वरीत पावले उचलनू थवतंत्र मराठी 

सवद्यापीठ नागपरू येथे थथापन करण्यास मंजरुी दणे्यात यावी अशी मागणी मी या सवशेष उल्लेखािारे 

शासनास करीत आह.े    

             



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN-183 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 17:00 

  

 

  

                                         

      ( सभापतीस्थानी तालिका सभापती ॲङलनरंजन डावखरे )   

       श्री.हररससंग राठोड (सवधानसभनेे सनवडलेले ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पढुील 

सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

      कें द शासनाने वाघांच्या संरक्षणासाठी सवदभावतील पाचही व्याघ्र प्रकल्पांना व्याघ्र संरक्षण दल ( 

टायगर प्रोटेक्शन फोसव) थथापन करुनही म,े २०१६ वा त्या समुारास १० वाघांचा मतृ्य ूहोण.े मेळघाट 

व्याघ्र प्रकल्पात ३, पेंच व्याघ्र प्रकल्पात २, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात ३ तरे नवगेाव बांध नागझीरा येथे 

प्रत्येकी एक दल तयार करण्यात येण.े सवदभावतील भकूबळी सकंवा नैससगवकररत्या १० वाघांचा मतृ्यू 

होण.े यामधील संरक्षण दलातील सरुक्षा रक्षकाला एकही वाघ सनदशवनास आला नसण.े यामळेु सरुक्षा 

रक्षकांची सनयकु्ती ही व्याघ्र संरक्षणासाठी आह े की मौजमजा करण्यासाठी आह े अशी चचाव व्याघ्र 

प्रकल्पात सरुु असण.े व्याघ्र प्रकल्पाअतंगवत येणाऱ्या पररसरात वन्यप्राण्यांच्या पायी मागोवा घेणे, 

सशकाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष दणे.े वाघांचे सकु्म सनयोजन करणे, सशकार सदसताच शटू ॲण्ड साईट 

अशा जबाबदाऱ्या या दलाकंडून अपेसक्षत असताना व्याघ्र संरक्षण दलातील सरुक्षा रक्षक केवळ 

कागदोपत्रीच कतवव्य बजावताना सदसत असण.े पररणामी व्याघ्र प्रकल्पातील होणारे वाघांचे मतृ्य ू

रोखण्याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करुन कायववाही करण्याबाबत मी हा सवषशे उल्लेख उपसथथत 

करीत आह.े 

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

               



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN-184 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 17:00 

  

 

  

                                       श्रीमती सथमता वाघ 

(सवधानसभेन े सनवडलेल्या ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सवशेष 

उल्लेखाची सचूना मांडते. 

       जळगाव सजल्हा पररषदअंतगवत येणाऱ्या आरोग्य कें द्रामध्ये रेबीज व सपवदशं तसेच 

इतर औषधांचा तटुवडा असणे. पावसाळयाच े सदवस असनू सधु्दा  तेथे रेबीज व सपवदशं 

सारख्या फक्त २ ते ३ लस उपलब्ध असणे. कागदोपत्री सजल्यात रेबीज लस सशल्लक 

आहते असे असधकाऱ्यांनी सचत्र सनमावण केलेले असणे. तसेच या आरोग्य कें द्रात सलाईन 

दखेील उपलब्ध नसणे यामुळे गरीब रुग्नांना खाजगी रुग्णालयातनू  महागडे उपचार  घ्यावे 

लागणे. याबाबत तातडीन े उपाययोजना करुन सवव औषधांची उपलब्धता आरोग्य 

कें द्राकडून करुन घ्यावी अशी सशफारस मी या सवशेष उल्लेखािारे करीत आह.े  

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

      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN-185 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 17:00 

  

 

  

                                       श्री.जगन्नाथ सशंद े (नामसनयकु्त) 

: सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

       ठाणे सजल्यातील कल्याण-डोंसबवली मनपा पररवहन सेवा आसण ठाणे मनपा 

पररवहन सेवा डबघाईला आल्या असनू त्या नागररकांना सेवा दणे्यात पणूवपणे अपयशी 

ठरल्या आहते. त्याचप्रमाणे या पररवहन सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवसवध घोटाळे झाल े

असल्यामळेु कंुपनच शेत खात असल्याची पररसथथती सनमावण झाली आह.े अनेकवेळा 

शासनाकडून आलेल्या सनधीचा योग्य वापर केला जात नसल्याच ेसनदशवनास आलेले आह.े 

यामळेु या सवव पररवहन सेवा बरखाथत करुन शासनान ेठाणे सजल्यासाठी थवतंत्र प्रासधकरण 

थथापन करुन नागररकांना चांगली सेवा उपलब्ध करुन द्यावी अशी सशफारस मी या सवशेष 

उल्लेखािारे करीत आह.े  

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

      



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN-186 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 17:00 

  

 

  

                                       श्री.सकरण पावसकर 

(सवधानसभेन े सनवडलेले ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सवशेष 

उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

       मुंबई, ठाणे शहरात पावसाळयाच्या हवामान बदलांमळेु दसूषत पाणी, कचरा, घाण, 

रथत्यांवरील खड्डे, अनेक सठकाणी साचलेले पाणी, भरलेले नाले इत्यादीमळेु तसेच 

महानगरपासलकांच्या थवच्छता व आरोग्य सवभागाच्या दलुवक्षामळेु साक्षीच्या आजारांचे 

प्रमाण वाढले आह.े मी दोन सदवसांतल मुंबईतील रुग्णांची संख्या मदु्दाम सदनाला सांगत 

आह.े त्यात मलेररयाचे १८, संशसयत डेंग्यचुे १६, लेप्टोचे २३, गॅथरोच े ७१ आसण 

टायफाईडचे १७ केसेस आल्या आहते. मागील २ सदवसांमध्ये इतक्या केसेस रसजथटर 

झ् ााााल्यानंतरही सायन रुग्णालयात १८ वष े वयाच्या तरुणाचा डेंग्यमुळेु मतृ्य ू झाला 

आह.े  मोठ्या प्रमाणात साथीचे रोग पसरत असल्यामळेु नागररकांच्या आरोाेग्याच्या 

प्रश्नाकडे महापासलकांचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पररणामी साथीच्या रोगाचा फैलाव 

रोखण्यासाठी महानगरपासलकांकडून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आह.े 

याबाबतीत महानगरपासलकांना तातडीन े सनदशे व्हावेत अशी सशफारस मी या सवशेष 

उल्लेखािारे शासनाला करीत आह.े  

 ----------- 

               या नंतर  श्री. भोगले 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OO-187 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. सांगळे 17:10 

  

 

                                                    श्री.सवक्रम 

काळे (औरंगाबाद सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमतीन े पढुील 

सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

             मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरामध्ये औरंगाबाद घाटी 

रुग्णालय आह.े  या रुग्णालयात स्त्री रोग प्रसतूी सवभागात साधारणपणे दररोज ८० ते ९० 

मसहलांची प्रसतूी होत असते.  ही संख्या सदवसेंसदवस वाढत आह.े  परंत ुतेथे संख्या वाढत 

असताना तेथे कोणत्याही सोयी ससुवधा उपलब्ध नसल्यामळेु अनेक मातांना खाटा उपलब्ध 

नसल्यामळेु जसमनीवर अंथरुण टाकून उपचार घ्यावे लागत आहते.  या रुग्णालयाची ही 

दयनीय अवथथा झालेली आह.े    मराठवाड्यात सवावत मोठया असलेल्या या रुग्णालयाचे 

महत्व म्हणजे उत्तर महाराष्ट्र आसण जळगाव सजल्हयाला लागनू हा भाग असल्यामळेु 

मोठया प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्रातनू रुग्ण येतात.  या रुग्णालयात खाटांची कमतरता आह,े 

काचा फुटल्या आहते, बाथरुममध्ये पाण्याचा प्रश्न सनमावण झाला आह.े  त्या सठकाणी 

गटुखा खाऊन, पान खाऊन सपचकारी मारणाऱ्यांनी सभंती रंगसवल्या आहते.  त्यामळेु या 

रुग्णालयाची दरुवथथा झाली आह.े  तेथे तातडीन ेसोयी ससुवधा परुसवण्यात याव्यात अशी 

मी या सवशेष उल्लेखािारे सचूना करीत आह.े 

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

             



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OO-188 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. सांगळे 17:10 

  

 

  

                                                            

श्री.हमंेत टकले (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

                        सभापती महोदय, नासशक सजल्हयातील चांदवड तालकु्याचे सैन्य 

दलात कायवरत असलेले, श्री. दत्त ू भोकनळ यांचे रोईगं थपधेत अमेररकेत सवुणव पदक 

समळसवलेल े असणे, येत्या ऑसलसम्पक थपधेत त्यांची सनवड झालेली असणे, तो 

ऑसलसम्पक थपधेच्या दृष्टीन ेअमेररकेत सरावाचे सशक्षण घेत असनू त्याला खचव परवडत 

नसल्यामळेु एका भारतीय गजुराती कुटंुबाकडे तो रहात आह.े  २०१५ मध्य े सबसजंगमध्ये 

झालेल्या आसशयाई रोईगं थपधेत त्याने रौप्य पदक समळसवल े होते.  महाराष्ट्र शासनाने 

त्याला आवश्यक असलेल े आसथवक पाठबळ द्यावे अशी सशफारस मी या सवशेष 

उल्लेखािारे शासनास करीत आह.े 

                                                                        ------------                    
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     श्री.दत्तात्रय सावंत (पणुे सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना मांडतो. 

                   सभापती महोदय, भारतीय राजय घटनेच्या कलम ३०(१) अन्वये मलूभतू 

असधकार प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्याक संथथांच्या माध्यमातनू दशेभरात आसण राजयात 

अनेक सशक्षण संथथा चालसवण्यात येणे, असतररक्त कमवचाऱ्यांबाबत शालेय सशक्षण व क्रीडा 

सवभागाच्या वतीन ेसदनांक १३ जलैु, २०१३ रोजी शासन सनणवय होणे, त्यातील अनकु्रमांक 

७ मध्ये असतररक्त ठरलेल्या कमवचाऱ्यांचे समायोजन होईपयंत सवना काम सवना वेतन लाग ू

करण्याचे धोरण ठरणे, पररणामी राजयभरातील अल्पसंख्याक संथथांच्या शाळांमधील 

सशक्षक व सशक्षकेतर कमवचाऱ्यांच्या समायोजन प्रसक्रयेवर प्रश्नसचन्ह सनमावण होणे,  घटनेस 

अनसुरुन समळालेल्या हक्कान्वये सरुु असलेल्या अल्पसंख्याक सशक्षण संथथेतील अध्यापन 

प्रसक्रयेस धक्का पोहोचणे, पररणामी असतररक्त सशक्षक कमवचाऱ्यांमध्ये शााासनाप्रती 

असंतोष सनमावण होणे, तरी ह ेधोरण तत्काळ मागे घेऊन असतररक्त समायोजन प्रसक्रया गतीने 

व्हावी व असतररक्त कमवचाऱ्यांच े समायोजन करावे याबाबत मी सवशेष उल्लेखािारे 

शासनाला ससूचत करीत आह.े 

                  तालिका सभापती (ॲङसनरंजन डावखरे) : हा मदु्दा माननीय सदथय 

श्री.कसपल पाटील यांनीही मांडला होता. 

                                                                  ------------ 
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                                                 पॉईटं ऑि इन्िमेशनसंबंधी 

         श्री.नारायण राण े: सभापती महोदय, आज सकाळी सभागहृात येण्यासाठी सवसधमडंळामध्ये 

प्रवशे करीत असताना एका अनोळखी व्यक्तीने माझ्या हातात ह ेसनवदेन सदले, ते सनवदेन मी आपल्या 

अनमुतीन ेमदु्दा वाचनू दाखसवतो.  कालच मी या सदनामध्ये भाषण करीत असताना राजयाच्या दसुऱ्या 

मखु्यमतं्रयांबद्दलचा उल्लेख केला होता.  त्याचा या सनवदेनाशी संबंध सदसनू येतो.  सनवदेन दणेारी 

व्यक्ती माझ्या पररचयाची नव्हती.  ह े सनवदेन पणु े टीपीमधील असधकाऱ्यांनी सननावी सदलेल े

आह.े  मी ते वाचनू दाखसवतो, आपण मला अनुमती द्यावी. 

                              सवषय : पणु ेडीपी मधील प्रचंड अफरातफर व फेरफार 

            मी टाऊन प्लॅसनंग कायावलयात काम करतो आसण माझ े एक जवळचे समत्र 

पीएमआरडीएमध्ये काम करीत आहते.   आपल्याबरोबर असलेल े जवळचे संबंध आसण ऑसफसर 

लोकांशी असलेले संबंध वापरुन ससथटीमचा गरैवापर करुन थवत:चा फायदा करुन घते असलेल े

पणु्याच े असवनाश भोसले, गरैव्यवहार पाहून आम्ही अत्यंत अथवथथ झालो.  असवनाश भोसलेंना 

इतके फेवर का सदले जात ेअसे मी कोप सरांना सवचारले असता ते म्हणाल ेकी, मखु्यमतं्रयांनी डायरेक्ट 

सचूना सदल्या आहते की, पणु ेडीपी मध्य ेअसवनाश भााेसलेंच्या अपेक्षा इच्छा पणूव करा.  त्यांना ज े

हव े ते पास करुन अमंलबजावणी करा.  पणु ेडीपी कररता मी कोप सरांबरोबर बरेचदा एबीआयएल 

म्हणज ेअसवनाश भोसले ऑसफसमध्ये गलेो आह.े  पणु ेकसमशनर कुणाल कुमार यांच्याबरोबर चचेला 

उपसथथत होतो.   असे सदसनू येाेते की, कुणाल कुमार पणु े डीपीचे ररपोसटंग असवनाश भोसलेंना 

करतात आसण त्यांनी त्यांचे ऑसफस एबीआयएलमध्येच हलसवलेल ेआह.े   श्री.महशे झगडे सर पण 

या समसटंगला येत असतात.  झगडे आसण कुणाल कपरू सरांना भटेायचे असेल तर आता सबल्डर लोक 

एबीआयलला लाच दतेात ते आम्ही पासहलेल े आह.े  असवनाश भोसले, त्यांचे सपुर बॉस 

असल्यासारख ेवागत असतात आसण  सबल्डर लोकांना त्यांच्या कॅसबनमध्ये बोलावनू  डीपी आसण 

पीएमआरडीए प्लॅनमध्ये त्यांना हव ेतस ेचेंजसे करुन घते असतात.  अस ेसदसेल की, लवकरच सगळी 

डीपी आसण पीएमआरडीए ऑसफस एबीआयएलमध्येच सरुु होणार आह.े  आम्हाला ऑसफसशयल 

फाईल घेऊन एबीआयएल ऑसफसमध्ये बोलावण्यात येत े आसण असवनाश भोसल े ज े ज े चेंजसे 

मागतील सकंवा सांगतील ते कराव ेलागत.े  महशे झगडे आसण कुणाल कुमार असवनाश भोसल ेज ेज े

सांगतील त्याला हो असेच म्हणतात आसण आम्हाला म्हणाल े की, ह े अस े सीएमचे आदशे 

आहते.  जर काही फारच मोठा बदल सकंवा फेरफार करायचा असेल तर ते श्री.प्रवीण परदशेी सरांना 

फोन करतात आसण मग परदशेी ज ेम्हणतील ते फायनल होते.  अशाप्रकारे त्यांनी पणु ेडीपीमध्ये खपू 

मोठे चेंजसे केलेले, जयामळेु असवनाश भोसलेंचा शकेडो कोटीचा फायदा होणार आह.े   

                  तालिका सभापती (ॲङसनरंजन डावखरे) :  सदथय जवे्हा कागदपत्राचा आधार 

घऊेन बोलतात तेव्हा त्यांना जबाबदारी थवीकारावी लागते, एवढी सचूना मी आपल्याला देत आह.े 

                  श्री.नारायण राण े : आता मी ज े बोलतो ती जबाबदारी मी थवीकारली.  मला जे 

सनवदेन प्राप्त झाल ेते वाचनू दाखसवल.े  मी आपली परवानगी घतेली.  नाही तर आपण नाही म्हणनू 

सांगाव.े 

                  श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, माननीय जयेष्ठ सदथय श्री.नारायण राण े यांनी 

सनवदेन वाचनू दाखसवले.  आपण त्यांना परवानगी सदली, त्याबदृल हरकत नाही.  सवषय असा आह े
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की, माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांना थवत:ला काही म्हणावयाचे असेल तर तो त्यांना असधकार 

आह,े प्रत्येक सदथयाला तो असधकार असतो.  माननीय सदथयांनी सननावी सनवदेन अनोळखी 

माणसाने माझ्या हाती सदले अस े सांसगतले.  सरकारी कामाचा माझ्यापेक्षा त्यांना जाथत अनभुव 

आह.े  जयांच्याकडे सननावी तक्रार येत ेसतची दखल शासन दरबारी घतेली जात नाही. जयांना कोणाला 

सांगायच े असेल त्यांनी नावासनशी तक्रार करावी.  आपण ह े वाचलेले सनवदेन रेकॉडववर आणले 

आह.े  या सनवदेनात माननीय मखु्यमतं्री, पीएमआरडीए, पणु े सवभागीय आयकु्त यांच्यावर आरोप 

केलेले आहते.  नकाशा बदलला जातो असा उल्लेख केला आह.े  असधकाऱ्यांवर आरोप केल े

आहते.  ह ेसरकारी असधकारी आहते.  या सनवदेनाबद्दल माननीय सदथय श्री.नारायण राण ेयांना काय 

म्हणायचे आह ेते त्यांनी मांडाव.े  सरकारकडून योग्य वेळी या संदभावत उत्तर सदले जाईल सकंवा द्याव े

लागले.   सतसऱ्या व्यक्तीचा आपण रेफरन्स सदला.  उद्या आपण ज ेकाही म्हटले त्यामध्ये माझ ेकाही 

नव्हत,े मला ज ेसननावी सनवदेन प्राप्त झाल ेते मी वाचनू दाखसवले अस ेम्हणाल.  पण रेफरन्स द्यायचा 

असेल तर तो द्यावा.  सनवदेन जयांनी सलसहल े ते म्हणतात मी थवत: सरकारी असधकारी 

आह.े  सरकारी असधकारी सरकारकडे सनवदेन न दतेा आपल्याला दते असतील तरी हरकत 

नाही.  न्याय समळवण्याकररता सदले असेल, परंत ु आपण त्या सननावी माणसाच्या नावाने सनवदेन 

रेकॉडववर आणत आहात.   

            तालिका सभापती  : जवे्हा सदथय कागदपत्रांचा आधार घऊेन बोलतात तेव्हा त्यांना 

जबाबदारी थवीकारावी लागत ेही सचूना मी सदली आह.े 

            ॲङराह ल नावकेर : सभापती महोदय, माननीय सदथय श्री.नारायण राण े यांनी जो पॉईटं 

ऑफ इन्फमशेनचा मदु्दा उपसथथत केला आह,े त्या अतंगवत सभागहृाला मासहती समळण े हा आमचा 

असधकार आह.े  सनयम ३१ अतंगवत ते बोल ूशकतात.  पॉईटं ऑफ इन्फमेशन आह.े  

                 श्री.नारायण राण े : मी हरकतीचा मदु्दा उपसथथत केलेला नाही.  औसचत्याचा मदु्दा 

मांडलेला नाही.  मी पॉईटं ऑफ इन्फमेशनसंबंधाने बोलत आह.े  मला ज े सनवदेन प्राप्त झाल े ते मी 

आपल्याकडे दणेार आह.े  आपण माननीय मखु्यमतं्रयांना द्यायचे आह.े  तेच मी म्हणणार आह.े  पण 

आपण म्हणायला संधी सदली नाही. 

   

                               या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                                सभापती 

महोदय, मला समळालेली मासहती मी आपल्या सनदशवनास आणत आह.े  ती खरी आह े

सकंवा नाही ह ेआपण पहाव.े   यात एका सवभागाचा संबंध आह.े   तो सवभाग माननीय 

मखु्यमंत्रयाच्या अखत्याररत आह.े  श्री.प्रवीण परदेशी या गणुी असधकाऱ्याचे त्यात नाव 

आह.े  तेव्हा माझ्याकडे जी काही कागदपते्र आहते ती आपणास दते असनू ती माननीय 

मखु्यमंत्रयांकडे पोहोचवावी एवढीच माझी अपेक्षा आह.े  

 ......... 
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                                      तालिका सभापती 

(ॲड्.लनरंजन डावखरे) :  आता म.सव.प.सनयम २६० अन्वयेच्या प्रथतावावरील चचाव 

घेण्यात येईल.  सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोते यांनी चचेला सरुूवात करावी.    
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   प.ृ शी. :              शासनाकडून राजयाच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत असलेले प्रयत्न             

 मु. शी. :                               शासनाकडून राजयाच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत 

असलेले प्रयत्न या सवषयावर श्री.रामनाथ मोते, डॉ.नीलम गोऱ्ह,े 

प्रा.असनल सोले, ॲड्.असनल परब, सववश्री सवजय ऊफव  भाई सगरकर, 

गोपीसकसन बाजोररया, नागो गाणार, रसवंद्र फाटक, प्रसवण दरेकर, 

ससुजतससंह ठाकूर, सगरीश व्यास, प्रशांत पररचारक, श्रीमती सथमता वाघ, 

डॉ.अपवूव सहरे, सव.प.स.यांचा प्रथताव                          

   

   श्री. रामनाथ मोते            :                                                   

               सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पढुील प्रथताव मांडतो  :-  

      ‚राजय शकै्षसणक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर रहाव े म्हणनू शासनाने राबसवलेल्या प्रगत शकै्षसणक 

महाराष्ट्राचा कायवक्रम व त्याला समळणारे यश, ग्रामीण भागामध्ये सवनामलु्य सशक्षण दणेाऱ्या सजल्हा 

पररषद शाळा प्रगत करण्यासाठी शासन करीत असलेले प्रयत्न, त्याकररता भरसवण्यात येणारी शकै्षसणक 

चचावसत्रे, सशक्षकांचे प्रसशक्षण इत्यादीमळेु इगं्रजी माध्यमाच्या शाळा सोडून सजल्हा पररषद मराठी 

शाळांमध्य े प्रवशे घेणाऱ्या सवद्याथ्यांची वाढती संख्या, शासनाच्या चांगल्या शकै्षसणक धोरणांचा 

पररणाम म्हणनू इ.10 वीच्या पररक्षेचा वाढता सनकाल व त्यामळेु इयत्ता 11 वीच्या प्रवशेासाठी सनमावण 

झालेली वाढती चरुस, त्यांचाच पररणाम म्हणज े सवद्याथी पालकांमध्ये असणारी अथवथथता व त्या 

अडचणीत भर म्हणज ेप्रवशे प्रसक्रयेसाठी आवश्यक असणारा असधवास दाखला, उत्पन्नाचा दाखला 

व जातीचा दाखला समळसवण्यासाठी सवद्याथ्यांना तहससलदार कायावलयात माराव े लागणारे हलेपाटे, 

कें द्र शासनाच्या धोरणानसुार संबंसधत दाखले सवद्याथ्यांना शाळेत सनकालासोबत दणे्याची 

आवश्यकता, इयत्ता 11 वी व 12 वी ची फेरपररक्षा घवेनू सवद्याथ्यांचे वाचलेले वषव, इयत्ता 10 वी 

उत्तीणव न झालेल्या सवद्याथ्यांना कौशल्य सवकासासाठी प्रवशे दणे्याबाबत घतेलेल्या सनणवयाने लाखो 

सवद्याथी व पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असणे, परंत ु त्याच वळेेस खाजगी संथथा चालक 

ऑफलाईन प्रवशे दऊेन लाखो रुपयांचा गरैव्यवहार कररत असल्याची बाब सनदशवनास येणे, अनदुानास 

पात्र ठरलेल्या शाळांना अनदुान दणे्याची बाब तातडीन ेसवचारात घणे्याची आवश्यकता, नवीन शाळा / 

महासवद्यालयांना मान्यता दणे्याबाबत तातडीने सकारात्मक सनणवय घणे्याची आवश्यकता, 

असभयांसत्रकी, व्यवथथापन महासवद्यालयात सशक्षक व सशक्षकेत्तर कमवचाऱ्यांच्या जागा ररकाम्या असणे, 

नवीन सवद्यापीठ कायदा त्वरीत अमंलात येण ेया व इतर मागण्या तातडीन ेसोडसवण्याची आवश्यकता 

व याबाबत शासनाने तातडीन ेकरावयाची कायववाही व उपाययोजना सवचारात घणे्यात यावी.‛ 

      श्री.सतीश चव्हाण :  सभापती महोदय, या प्रथतावाला उत्तर कोण दणेार आह.े संबंसधत 

सवभागाचे माननीय मतं्री आता सभागहृात उपसथथत नाही.  

      श्री.रवींद्र वायकर :  सभापती महोदय, सदर सवषयावर सवधान सभमेध्ये दखेील चचाव सरुू 

आह.े  त्यामळेु माननीय मतं्री सवधान सभचे्या सभागहृात उपसथथत आहते.  

      श्री.सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत े यांनी असतशय 

तळमळीने सनयम २६० अन्वये जो असभनंदनाचा प्रथताव मांडला आह ेतो ऐकण्यासाठी माननीय मतं्री 

उपसथथत असत े तर त्यास असधक न्याय समळेल.  सभागहृाचे नेत े श्री.चंद्रकांत पाटील ह े दखेील 
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पदवीधर मतदार संघाचे नेततृ्व करीत आह.े  तेव्हा त्यांनी दखेील अन्याय करू नय ेअस ेमला वाटते.   

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, जयेष्ठ सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत ेयानंी जयांच्या 

असभनंदनाचा ठराव मांडला आह ेते माननीय मतं्री आता सभागहृात उपसथथत नाही.  

      श्री.रामनाथ मोत े : सभापती महोदय, याला माझी हरकत आह.े  मी येथे शकै्षसणक 

धोरणासंबंधातील ठराव मांडलेला आह.े मी असभनंदनाचा कोणताही ठराव मांडलेला नाही.  अस े

बोलण े योग्य नाही.  हा असभनंदनाचा प्रथताव नाही.  आजच्या कामकाज पसत्रकेतील दशवसवण्यात 

आलेला प्रथताव आपण नीट वाचावा.  मी संपणूव प्रथताव वाचला आह.े  हा असभनंदनाचा प्रथताव 

नाही.   ज ेआमच्या मनात नाही ते आपण कृपा करून आमच्या मनात टाकू नय.े  ज ेआह ेते मांडलेले 

आह.े  माझ्या भाषणातनू हा प्रथताव असभनंदनाचा आह ेसकंवा नाही ह ेकळेल. मी येथे काही समथया 

दखेील मांडणार आह.े  

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत े म्हणाले की, हा 

असभनंदनाचा प्रथताव नाही.  हा प्रथताव मी वाचला आह.े   यात शासनाचे असभनंदन आह.े  ते 

थवीकारण्यासाठी त्या सवभागाचे प्रमखु माननीय सशक्षण मतं्री ह ेयेथे उपसथथत असत ेतर त्यांना त्याचा 

थवीकार करता आला असता एवढेच मी म्हणालो आह.े  त्यात लागण्यासारख ेकाय आह े?   

      श्री.रामनाथ मोत े : ज ेचांगले आह े त्याला चांगले म्हणाव ेअशी आमची संथकृती आह.े  जया 

अडचणी आहते त्या समोर मांडल्या पासहजते.   तेव्हा असभनंदन हा शब्द आपण वापरू नय.े  हा 

असभनंदनाचा ठराव नसनू सनयम २६० अन्वयेचा प्रथताव आह.े  

      तालिका सभापती : माझी सन्माननीय सदथयांना सवनंती आह ेकी, त्यांनी माझ्याकडे बघनू 

बोलाव.े  सदर प्रथतावाची सचूना माननीय सभापतींनी थवीकारली आह.े  त्यामळेु यावर कोणीही 

हरकत घऊे शकत नाही. सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत ेयांनी भाषणास सरुूवात करावी.  

      श्री.रवींद्र वायकर : सभापती महोदय, संबंसधत सवभागाचे मतं्री नाही असा मदु्दा उपसथथत करण्यात 

आला होता.  सवधान सभचे्या सभागहृात दखेील याच सवषयावर चचाव सरुू आह.े त्यामळेु माननीय 

मतं्री श्री.सवनोद तावडे ह ेसवधान सभेच्या सभागहृात आहते.  तेव्हा या चचेचे सवव मदु्द ेमी सलहून घेणार 

आह.े  त्यानसुार आपल्याला उद्या उत्तर सदले जाईल.  

      श्री.रामनाथ मोत े: सभापती महोदय, सशक्षण क्षेत्रााातील वगेवगेळया बाबीसंबंधातील काही मदु्द े

मांडण्यासाठी मी हा प्रथताव मांडलेला आह.े  मी आताच उल्लेख केला आह ेकी, ज ेचांगले आह े

त्याला चांगले म्हटले पासहज.े  जया त्रटुी आहते त्या शासनाच्या सनदशवनास आणल्या 

पासहजते.  आमच्या जया समथया आहते त्या सदनाच्या माफव त शासना पयंत पोहोचसवण्याचा प्रयत्न 

केला पासहज.े   त्यासाठी आमची तळमळ, धडपड असत.े  त्यामळेु ज ेचांगले आह े त्याला आम्ही 

चांगलेच म्हणणार.  जयामध्ये त्रटुी आहते त्या आम्ही शासनाच्या सनदशवनास आणणार आहोत.   

      सभापती महोदय, शासनाने धोरणात्मक सनणवय घतेला आह.े सवद्याथ्यांचा शकै्षसणक सवकास 

व्हावा, सवद्याथ्यांच्या शकै्षसणक गणुवत्तमेध्ये वाढ व्हावी यासाठी यापवूीच्या शासनाने आसण 

आताच्याही शासनाने वगेवगेळया प्रकारचे उपक्रम हाती घतेल े आहते.  सन २००९ मध्य े कें द्र 

शासनाचा राईट टु एजयकेुशन ॲक्ट आला.  त्याची अंमलबजावणी या राजयात सन २०१० पासनू 

सरुू झाली.  त्या अनुषगंान े बदलत्या पररसथथतीनसुार शासनाची ध्येय धोरण े बदलली 

पासहजते.  काही नासवन्यपणूव गोष्टी या क्षेत्रात आणण ेगरजेचे आह.े  त्या दृष्टीकोनातनू काही उपक्रम 

सकंवा योजना राजय शासनाने सरुू केलेल्या आहते. प्रगत शकै्षसणक कायवक्रम हा राजय शासनाचा 

थत्यतु्य उपक्रम आह.े  मी त्याची पनु्हा एकदा पनुरावतृ्ती करीत आह.े  महाराष्ट्र राजयाचे सशक्षण 
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ससचव आदरणीय श्री.नंदकुमार यांचे राजयातील सवद्याथ्यांच्या गणुवत्तावाढीसाठी वेगवेगळे उपक्रम 

राबसवल ेपासहजेत ह ेएकमवे ध्येय आह.े  प्रगत शकै्षसणक कायवक्रम हा चांगला आह.े  त्यात काही त्रटुी 

असल्या तरी सधुारणलेा वाव आह.े  आज ना उद्या आपल्या सवांच्या सचूनेनसुार नक्की बदल घडून 

येऊ शकेल.  आता आपल्याला असधक काम सनसितपण ेकरता येऊ शकेल.  तेव्हा प्रगत शकै्षसणक 

कायवक्रमाचे आपण सवांनी थवागत केले पासहज.े  एक चांगली योजना राजय शासनाने सरुू केलेली 

आह.े  

      सभापती महोदय, ही योजना राजयामध्ये चांगल्या पद्धतीने सरुू आह.े  त्याचे यश आमच्या 

सनदशवनास येत आह.े ही योजना केवळ शासनाची आह ेअसे म्हणता येणार नाही.  यात महाराष्ट्रातील 

माझ्या सशक्षकांचे  योगदान खपू मोठे असनू त्यांचा सहभाग दखेील मोलाचा आह.े   

                                या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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                श्री.रामनाथ मोत.े..... 

परंत ु सशक्षण के्षत्रामध्ये एका बाजलूा सवद्याथ्यांच्या गणुवत्ता सवकासासाठी,सवद्याथ्यांच्या शकै्षसणक 

प्रगतीसाठी तसेच राजयाच्या शकै्षसणक प्रगतीसाठी आम्ही प्रयत्न करीत असताना या योजना राबसवणारे 

आमचे ज े सशक्षक आहते त्यांच्यासाठी शासनाने काही सवसशष्ट बाबतीमध्ये दखल घणे्याची 

आवश्यकता आह.े सशक्षकांची यामध्ये काम करण्याची इच्छा आह.े ९९ टक्के सशक्षक ह े समसपवत 

भावनेन े काम करणारे आहते,थवत:ला झोकून काम करणारे आहते, शासकीय योजनेला सहकायव 

करणारे आमचे सशक्षक आहते. परंत ु कें द्र शासनाचा राईट टू एजयकेूशनचा कायदा राजयामध्य े

आल्यानंतर पसहली ते आठवी पयंतचे ज े सशक्षक आहते त्यांना शकै्षसणक कामाव्यसतररक्त अन्य 

कोणतेही काम दऊे नय ेअस ेसपु्रीम कोटावच,े राजय शासनाचे इतकेच नव्ह ेतर ती आरटीई मध्य ेतरतदू 

आह.े या उपक्रमाला यश समळवनू दणे्यासाठी तमु्ही आमच्या सशक्षकांकडून अपेक्षा करीत आहात व 

त्या प्रमाण ेआमचे सशक्षक प्रामासणकपण ेकाम दखेील करीत आहते. परंत ुआमच्या सशक्षकांना तमु्ही 

शाळेमध्ये काम करु दते नाहीत ही आमची दरुावथथा आह.े  काल माझ्याकडे ठाण ेयेथील सवजयानंद 

प्राथसमक शाळेचे चार सशक्षक आल े होते. या शाळेमध्ये केवळ चार सशक्षक आह.े या चार 

सशक्षकांपैकी तीन सशक्षकांना बीएलओच्या ऑडवर आल्या. सशक्षकांनी सांसगतले की, आमचे एकंदर 

चार वगव असनू चार सशक्षक अााहोत त्यामळेु आम्ही बीएलओच्या कामाकररता शाळा सोडून जाऊ 

शकत नाही. परंत ुसंबंसधत असधकाऱ्याने या तीन सशक्षकांवर आज गनु्हा दाखल केलेला आह.े आम्ही 

बीएलओचे काम नाकारीत नाही. परंत ु या कामासाठी राजयामध्ये हजारो सशक्षक असतररक्त असनू 

त्यांच्याकडून ही काम ेकरुन घ्यावी. नाही तरी तमु्ही त्यांना वतेन दतेच आहात. परंत ुआमच्या या 

सशक्षकांना त्यांच्या दनैंसदन कामापासनू बाजलूा काढून त्यांना सबएलओचे काम द्यावयाचे आसण त्यांनी 

ह े काम केले नाही तर त्या सशक्षकांवर फौजदारी गनु्हा दाखल करण े ही अत्यंत गंभीर बाब असनू 

याबाबत शासनाने गंभीर दखल घणे्याची आवश्यकता आह.े  

      सभापती महोदय, सशक्षक आपल ेकाम करीत असताना सशक्षकांनाही घटनेने थवातंत्रय सदलेले 

आह.े आम्हाला बोलण्याचे, सलखाणाचे,मत व्यक्त करण्याचे थवातंत्रय आह.े  आमच्या सशक्षकांचे 

असभव्यक्ती थवातंत्रय तमु्ही काढून घणेार आहात काय ?  

      सभापती महोदय, मागच्या मसहन्यात नगरच्या एका सशक्षकान ेशासकीय धोरणावर सटकासटपणी 

केली होती. त्यान े सटकासटपणीही केली नाही .त्यान े फक्त आपल े मत व्यक्त केले होते. परंत ु त्या 

सशक्षकाला तातडीने सनलंसबत करण्यात आल.े यासंदभावत मी आपल्या राजयाच्या सशक्षण ससचवांच्या 

सनदशवनास ही बाब आणनू सदली परंत ुअद्यापही यासंदभावत कोणतीही कायववाही झानलेली नाही. हा 

सशक्षक अजनूही सनलंसबत आह.े या सशक्षकान ेएवढेच म्हटले होते की, ‚सवद्याथी संख्या कमी झाली 

तरी शाळा कृपा करुन बंद करु नका, गोगररबांच्या मलुांना सशक्षण घऊे द्या.‛ अशा प्रकारचे मत या 

सशक्षकान ेप्रदसशवत केले ते मत शासकीय धोरणाच्या सवरुध्द असेल परंतु त्याचे ज ेमत आह ेते मत त्याने 

मांडले तर त्याच्यावर अशा प्रकारचा गनु्हा दाखल होण े योग्य नाही. त्यामळेु घटनेने सशक्षकांना जे 

थवातंत्रय सदले आह ेते सशक्षकांना समळण्याची आवश्यकता आह.े  

      सभापती महोदय, सशक्षक सशक्षण क्षेत्रात समसपवत भावनेन ेकाम करीत असताना एका बाजलूा 

त्याला पगार समळाला नाही तरी तो काम करतो आह,े वगेवेगळया उपक्रमामध्ये आम्ही सहभागी होतो 

आह.े परंत ु सशक्षकांना एक तारखलेा पगार सदला जाईल असे शासनाने आश्वासन सदलेले आह.े एक 

तारखलेा वतेन समळाले नाही तर जो असधकारी यामध्ये जबाबदार असेल त्याच्यावर कारवाई 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ-198 

SGJ/AKN/MMP प्रथम श्री. ओटवणकेर 17:30 

  

 

करण्याची सकंवा सवभागीय चौकशी सरुु करण्याचे सनदसेषत केलेले असताना आजही अनेक शाळेतील 

सशक्षकांच ेपगार एक तारखलेा कधीही होत नाही. एक वळेेस आम्ही प्लॅनच्या शाळेचे समज ूशकतो 

की त्यांच्यामध्ये काही अडचण असत.े परंत ुप्लॅनच्या, नॉन प्लॅनच्या शाळेतील सशक्षकांचे २-२,३-३ 

मसहन ेपगार न होण ेही अत्यंत गभंीर बाब आह.े  

      सभापती महोदय, राजय शासनाने प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्र उपक्रम सरुु केला आह.े यामधनू मला 

अस े जाणवले आह े की, आज आपल्या मलुांना मातभृाषेतनू सशक्षण दणे्याची आवश्यकता आह.े 

मराठी माध्यमांच्या शाळांकडे येणाऱ्या सवद्याथ्यांची संख्या आज कमी कमी होत चालली आह.े 

मागच्या दोन तीन वषावत आम्हाला असा अनुभव आला आह ेकी,  पालकाला अस ेवाटते की, माझा 

मलुगा फाड फाड इगं्रजी बोल ूशकला पासहज.े त्यामळेु आमच्या मराठी माध्यमाच्या मखु्याध्यापकांनी 

आसण सशक्षकांनी ‚सथपसकंग इगं्रजीचे‛ क्लासेस सरुु केले. त्यानंतर पालकांना अस ेवाटू लागले की, अरे 

माझा मलुगा आता इगं्रजी मध्ये बोल ूशकतो, इगं्रजीमध्ये संभाषण करु शकतो. त्यामळेु आता इगं्रजी 

माध्यमाकडे जाणाऱ्या सवद्याथ्यांचा कल थोडा कमी झाला आह.े आजही अनेक तालकु्यांमध्ये इगं्रजी 

माध्यमांच्या शाळेत गलेेले सवद्याथी आज पनु्हा आमच्या सजल्हापररषदचे्या, नगरपासलकेच्या तसेच 

महानगरपासलकेच्या शाळेमध्ये येत आहते. मला अस ेवाटते प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्राच्या धोरणामळेु 

ह ेशक्य झाल ेआह.े सवद्याथ्यांची संख्या वाढण्यासाठी आम्ही तसेच आमचे सशक्षकही प्रयत्न करीत 

आहते. आता सवद्याथ्यांच्या उपसथथतीमध्येही वाढ झाली आह.े अशा प्रकारचे ज ेउपक्रम आहते जया 

उपक्रमांमळेु आमचा सवद्याथी, पालक मातभृाषतेनू सशक्षण घणे्यासाठी पढुे येत आह.े या उपक्रमांना 

प्रेरणा आसण प्रोत्साहन दणे्यासाठी त्यासाठी सकतीही खचव झाल ेतरी त्याचा सवचार न करता शासनाने 

त्यासाठी सवशेष ससुवधा दणे्याची आवश्यकता आह.े  

      सभापती महोदय, राजय शासनाने १०-१२ च्या फेर परीक्षेचा सनणवय घेतला तो असतशय चांगला 

आह.े यासंदभावत पालकांनी आसण सवद्याथ्यांनी समाधान व्यक्त केले आह.े फेर परीके्षमळेु सवद्याथ्यांच े

वषव वाया जात नाही तसेच त्यांना पनु्हा एकदा परीक्षेस बसण्याची संधी समळते. मागच्या वषी अनेक 

सवद्याथी पनु्हा परीक्षेला बसल ेहोते, नापास झालेले सवद्याथी सधु्दा परीक्षेला बसल ेहोते त्यातील अनेक 

सवद्याथी पासही झाले. फेर परीके्षमळेु या सवद्याथ्यांचे वषव वाया गले े नाही. फेर परीक्षेच्या संदभावत 

शासनाने जो सनणवय घतेलेला आह ेतो असतशय चांगला आह.े हा सनणवय जरी थततु्य असला तरी सधु्दा 

दररोज वतवमानपत्रात बातम्या येत आहते की, ११ वीच्या सवद्याथ्यांचा प्रचंड गोंधळ सरुु आह.े 

शासनाच्या सकंवा संबंसधत असधकाऱ्यांच्या सकंवा कोटावच्या आदशेानसुार ११ वी चे प्रवशे ह े

ऑनलाईनच झाले पासहज.े आजही या बातम्या वतवमानपत्रात व टीव्हीवर सधु्दा येत आहते. मुबंई 

सवभागात आजही हजारो जागा ररक्त असनू अनेक सवद्याथ्यांनी प्रवशे घतेलेला नाही. एका बाजलूा 

सवद्याथ्यांना प्रवशे समळालेला नाही, तर दसुऱ्या बाजलूा जागा ररक्त आहते. शासनाचे म्हणण ेआह ेकी, 

आम्ही ऑफ लाईन प्रवेश घेऊ दणेार नाही. यासंदभावत वथतसुथथती अशी आह ेकी, सवद्याथ्यावला जरी 

प्रवशे समळाला असला तरी त्या सवद्याथ्यावला समळालेला प्रवशे त्याच्या सोयीचा आह े काय ? 

कजवतच्या सवद्याथ्यावला मुबंईच्या शाळेत प्रवशे समळाला, कदासचत त्याच ेपसेंटेज कमी असेल, जाथत 

असेल. कजवतच्या मलुाला त्याच्या जवळपासच्या शाळेत प्रवशे समळाला तर ते त्याच्या दृष्टीने असधक 

चांगले होईल. त्यामळेु सवद्याथ्यांना त्यांच्या सोयीच्या महासवद्यालयामध्ये सकंवा जयसुनयर कॉलेजमध्ये 

प्रवशे समळण ेआवश्यक आह.े ऑफलाईन,ऑनलाईनचा हा जो गोंध सातत्याने सरुु आह ेत्यासंदभावत 

शासन कोणत ेधोरण थवीकारणार आह े? सवव सवद्याथ्यांना प्रवशे समळणार आह ेकाय ? अनेक शाळांनी 

सकंवा अनेक कसनष्ठ महासवद्यालयांनी ज ेकाही ऑनलाईन प्रवशे सदलेल ेआहते याबाबत त्यांना एका 
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बाजलूा अशी सभती आह ेकी, आम्हाला ऑनलाईन प्रवशे समळाल ेनाहीत आसण आम्ही जर ऑफ 

लाईन प्रवशे सदले नाही तर आमचे वगव बंद पडतील की, काय ? त्यामळेु यासंदभावतील जबाबदारी 

शासन घेणार आह ेकाय की,तमुची जवेढे मजंरू वगव आहते तेवढे सवद्याथी आम्ही तमु्हाला दणे्यास 

तयार आहोत. शासनाकडून या शाळांना सवद्याथी समळाले नाही तर तकुडया बंद पडतील व त्या 

सशक्षकांची पनु्हा एकदा तमुच्यावरच जबाबदारी येईल. यामळेु सशक्षक असतररक्त होतील. त्यामळेु 

ऑफलाईन आसण ऑनलाईनचा गोंधळ केव्हा तरी संपुष्टात आणण े आवश्यक आह.े जयसुनअर 

कॉलेजसे वाचल ेपासहजते, शाळा वाचल्या पासहजते. माझ ेसगळयात महत्वाचे म्हणण ेअसे आह ेकी, 

सवद्याथ्यांना त्यांच्या सोयीच्या सठकाणी प्रवशे समळाला पासहज.े  

                                         या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. रामनाथ मोते            :                                            

                त्या सवद्याथ्यांना दखेील सोयीच्या सठकाणी प्रवेश समळाला पासहजे तर अन्यथा 

त्याच े सशक्षण संपनू तो सशक्षण क्षेत्राााच्या बाहरे जाऊ शकतो. तेव्हा याची योग्य त्या 

पद्धतीने दखल घेण्याची आवश्यकता आह.े  

        सभापती महोदया, या वषी शासनाने कल चाचणी सरुु केली ही एक चांगली बाब 

आह.े  सकाळीच हा सवषय चचेला आला होता. एक लाख सव्वालाखाच्या आसपास आयटीआयला 

येणारे प्रवशे यावषी तीन लाखापयंत आले  म्हणज े सतपटीने वाढले. तीन लाखापेक्षा असधक 

सवद्याथ्यांनी आयटीआय प्रवेशासाठी अजव केले. त्यातील एक-ततृीयांश सवद्याथ्यांना आपण प्रवशे दऊे 

शकतो. तीन लाख सवद्याथ्यांना प्रवशे दऊे शकणार नाही याचा सदु्धा सवचार करण्याची आवश्यकता 

आह.े  

      सभापती महोदया, राजयातील काही कायम सवनाअनुदासनत शाळा अनदुासनत झाल्या. त्यांचा 

‚कायम‛ हा शब्द काढून टाकण्यात आला. त्या शाळांचे मलू्यांकन होऊन शासनाकडे प्रथताव आल.े 

शासनाने ‚कायम‛ शब्द काढलेल्या शाळांच्या मलू्यांकन प्रथतावाची छाननी करुन काही शाळा घोसषत 

केल्या. मग अनदुानाचा सवषय आला. अनदुान दणे्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात आदंोलन झाल्यानंतर 

शासनाने मागील मसहन्यात  १६३ कोटी २५ लाख रुपये अनदुान दणे्याची घोषणा केली. मसंत्रमडंळात 

तसा सनणवय झाला. परंत ु शासनाने सशक्षकांनी फसवणकू केली की काय अशी शंका सनमावण 

झाली.  शासनाने जी घोषणा केली  (अडथळा ).. 

      तालिका सभापती (डॉ.नीिम गोऱ्हे)  : सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत ेह े संवदेनशील 

सदथय आहते. कृपया आपण त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आण ूनका.  

      श्री.रामनाथ मोत े : सभापती महोदया, शासनाने १६३ कोटी २५ लाख रुपये मजंरू केले त्यास 

जवळपास दोन मसहन े होतील. आम्हाला वाटले होते की, परुवणी मागण्यांमध्ये ही तरतूद करण्यात 

येईल. काल सभागहृात परुवणी मागण्या सादर झाल्या. परंत ु परुवणी मागण्यांमध्ये कोणतीही तरतदू 

करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु सशक्षकांच्या मनात संभ्रम सनमावण झाला. शासनाने घोषणा केली, 

आम्हाला आश्वासन सदले त्याप्रमाणे  सकमान २० टक्के तरी अनदुान द्याव.े सकमान त्यांना सनयमानसुार 

सकंवा वयोमानानसुार टप्पा अनदुान समळण ेअपेसक्षत होते, ते दखेील समळाले नाही. आतापयंत काहीच 

समळत नव्हते तेव्हा २० टक्के समळत असतील तर २० टक्के, त्यामळेु दोन-पाच हजार रुपये समळतील. 

पण ते जाहीर करुनही न देण े ह ेकाही बरोबर नाही. तेव्हा शासनाने जी काही घोषणा केलेली आह,े 

त्याची पतूवता करण्याची आवश्यकता आह.े  

      सभापती महोदय, शासनाने नवीन शाळांच्या बाबतीत सवके्षण केलेले आह.े कोणत्या सठकाणी 

मराठी माध्यमांच्या शाळांची गरज आह ेअशी सठकाण ेशोधनू त्याचा बहृत आराखडा तयार केला. 

एक-दोन-पाच सकलोमीटर अतंराची मयावदा सांभाळून सकंवा ते सवव सनकष लावनू जया जया सठकाणी 

मराठी  शाळा सरुु करण े आवश्यक आह,े याचा माथटर प्लान शासनाने जाहीर केला. मी मराठी 

माध्यमाच्या शाळेबाबत सांगत आह,े इगं्रजी माध्यमाच्या शाळेबद्दल नाही. त्यानसुार सन २०१४ मध्य े

अनेक संथथांनी बहृत आराखड्यच्या सठकाणी शाळा सरुु करण्यासाठी अजव केले. ते प्रथताव 

शासनाकडे प्रलंसबत आहते.  बहृत आराखड्यास आज ना उद्या मान्यता समळेल म्हणनू अनेक 

संथथांनी त्या सठकाणी शाळा दखेील सरुु केलेल्या आहते. शासनाने जाहीर केलेल्या बहृत 

आराखड्याच्या सठकाणी जर शाळा सरुु असतील सकंवा तसे प्रथताव आल ेअसतील तर जयांचे प्रथताव 
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मरेीटमध्ये आहते त्यांचा गणुदान तक्ता आपल्याकडे आलेला आह े त्या शाळांना मरेीटनुसार मान्यता 

सदली पासहज.े  

      सभापती महोदया, या सठकाणी नवीन सवद्यापीठ कायद्याचा सवषय अनेकवेळा चचेला आला. 

बाहरे दखेील त्याची चचाव झाली. तो कायदा अद्याप आलेला नाही. त्याबाबत लवकरात लवकर 

सवचार होण्याची आवश्यकता आह ेअशी माझी सवनंती आह.े  

      सभापती महोदया, दोन सदवसांपवूी शासनाने एक आदशे जाहीर केला. तो अन्यायकारक आह े

अस ेमी म्हणणार नाही परंत ुतो सनयमबाय आह ेअस ेमी म्हणने. या आदशेामळेु सशक्षण क्षेत्रात आसण 

सशक्षकांमध्य े प्रचंड असंतोष सनमावण झाला आह.े शासनाने तो आदशे अल्पसंख्याक शाळांसाठी 

काढला आह.े परंत ु तो आदशे  तो अल्पसंख्याक शाळांसाठी लाग ूआह ेका, सववसामान्य शाळांना 

लाग ूनाही काय ? हा आदशे सनयमबाय आह ेअस ेमी सांगत आह ेकारण महाराष्ट्रामध्ये १९७७ चा 

कायदा लाग ूआह.े सन १९८१ ची सनयमावली लाग ूआह.े त्या सनयमावलीमध्ये थपष्ट तरतदू आह ेकी, 

एखादा सशक्षक सनयमाप्रमाण ेअसतररक्त झाल्यास त्यास सेवेत सामावनू घणे्याची जबाबदारी शासनाची 

आह.े त्या सशक्षकाचा असतररक्त झालेल्या सदनांकापासनू त्याचे समायोजन होईपयंतचा पगार आपणास 

बंद करता येत नाही. तसेच त्या सशक्षकास शाळेतनू कायवमकु्त दखेील करता येत नाही. म्हणज े त्या 

सशक्षकास कायवमकु्त करायचे नाही आसण पगार दखेील बंद करायचा नाही, अशी तरतदू कायद्यामध्ये 

आह.े या सवसधमडंळाने तसा कायदा केलेला आह.े आपण ‚नो वकव  नो पे‛चा संदभव दते आहात तो 

कोणासाठी आह े? एखादी शाळा मध्येच बंद पडली सकंवा शासनाने शाळेची मान्यता काढून घतेली 

सकंवा संथथेने थवत:हून शाळा बंद केली अशा शाळांतील असतररक्त झालेल्या सशक्षकांना  आपणास 

वटेींग सलथटमध्ये घ्याव ेलागत.े जसजशा जागा ररक्त होतील तस ेत्यांचे समायोजन कराव ेलागत.े त्यांना 

पगार दणे्याची हमी कायद्यामध्ये नाही, शासन दते नाही आसण कोटावचे तसे आदशे आहते. परंत ुज े

सशक्षक कायम थवरुपी आहते सकंवा ज ेसवद्याथी संख्येच्या आधारे सकंवा शासनाने सनकष बदलल्यामळेु 

असतररक्त होत असतील तर अशा सशक्षकांचा पगार आपणास बंद करता येणार नाही. तेव्हा  शासनाने 

‚नो वकव  नो प‛े चा काढलेला आदशे अन्यायकारक आह े. आता आपण तो आदशे अल्पसंख्याक 

शाळांना लाग ूकेलेला आह.े भसवष्ट्यात तो सवव शाळांसाठी लाग ूकरणार. तेव्हा हा आदशे तातडीन ेरद्द 

करण्यात यावा.  

      सभापती महोदया, सशक्षणक्षेत्रामध्ये जया काही त्रटुी आहते त्या दखेील सांसगतल्या पासहजते. 

मागील दहा वषावपासनू शाळांमध्ये एकाही सलसपकाची, सशपायाची सनयकु्ती झालेली नाही. मागील 

दहा-बारा वषावपासनू हा गोंधळ सरुु आह.े आम्ही नवीन आकृतीबंध आणत आहोत अस ेसांगण्यात 

आल.े शासनाने नवीन आकृतीबंध आणायचा त्यास सवरोध झाला की तो रद्द करुन त्यावर ससमती 

नेमायची आसण नंतर त्या ससमतीचा सनणवय बाजलूा ठेवायचा. अस ेप्रकार मागील दहा-बारा वषावपासनू 

सरुु आहते. आज काही शाळांतील सलसपक सनवतृ्त झाल ेआहते. एका शाळेतील सवव कमवचारी सनवतृ्त 

झाले, एक सलसपक होता तो दखेील शाळा सोडून गले्यामळेु ऑफीसचे काम करायचा सलसपक नाही. 

त्या शाळेमध्ये घटंा वाजवायला सशपाई नाही. इतर काम ेकरण्यास सशपाई नाही. शासनाचे म्हणण ेआह े

की, आपणास शाळा चालवावयाची आह े तर मग आमचा आकृतीबंध जाहीर होईल तेव्हा होईल 

तोपयंत संथथेने थवत: कमवचाऱ्याची सनयकु्ती करुन त्यास पगार दऊेन त्याच्याकडून काम करुन घ्याव.े ही 

गोष्ट बरााेबर नाही. शासनास आज ना उद्या आकृतीबंध जाहीर करावा लागणार आह.े शासनाने दोन 

वषावपवूी घोषणा केली होती. त्यानंतर ससमती गठीत झाली. त्या ससमतीचा अहवाल येऊन एक वषव 

झाल े तरी काही कायववाही झाली नाही. आपणास काही कायववाही करावयाची नव्हती तर  ससमती 
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कशासाठी गठीत केली असा प्रश्न आमच्या मनात सनमावण होतो. शासनाने  ससमतीन ेसदलेला अहवाल 

फेटाळावा सकंवा मान्य तरी करावा. शासनाने काहीतरी सनणवय घणेे आवश्यक आह.े सशक्षणक्षेत्रामध्ये 

सशक्षकेतर कमवचारी, ग्रंथपाल, लॅब अससथटंट ह े असल्यासशवाय शाळा चाल ू शकत नाही. तेव्हा 

याबाबत गांभीयावने सवचार करुन शासनास जो काही सनणवय घ्यावयाचा आह े तो घ्यावा, परंतु 

आकृतीबंधाचा सनणवय तातडीने मागी लावााावा अशी सवनंती आह.े  

      सभापती महोदया, शासनाने संच मान्यतेच ेनवीन सनकष आणल.े या राजयामध्ये हजारो सशक्षक 

असतररक्त होत आहते. सशक्षण सेवक तर नोकऱ्या गमावनू बसल ेआहते. काही जाचक अटींमळेु 

सशक्षक असतररक्त होत आहते. आम्ही आरटीईचे सनयम समज ूशकतो. इयत्ता पसहली ते पाचवी आसण 

सहावी ते आठवीपयंत आरटीईच्या सनकषानसुार काही बदल केले असतील,  पण आपण ज ेकाही 

बदल केले त्याचा सवपररत पररणाम सशक्षण क्षेत्रावर नक्की होत आह.े असतररक्त सशक्षक हा सवषय 

शासनाला डोकेदखुी होणार आह.े यामध्ये प्रचंड त्रास आसण घोळ होणार आह.े तेव्हा त्याबाबतीत 

वळेीच सवचार करण्याची आवश्यकता आह.े  

                               या नंतर  श्री. बोडे 
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                                        श्री.रामनाथ मोते.... 

       सभापती महोदया, नेहमी असे म्हटल े जाते की, सशक्षण क्षेत्रात आम्हाला प्रगती 

करावयाची आह,े आम्हाला सशक्षण क्षेत्रात गणुवत्ता वाढवावयाची आह.े  परंत ुही गणुवत्ता 

वाढसवत असताना सवावत प्रथम माझ्या सशक्षकांना प्रसशक्षण समळाले पासहजे. 

आज  सशक्षकांना जे प्रसशक्षण सदल े जाते त्याचा दजाव आपण तपासावा.  आज आपण 

खरोखरच सशक्षकांना दजेदार आसण गणुवत्तापणूव प्रसशक्षण दतेो काय ?  आमच्या 

सशक्षकांचा प्रसशक्षण घेण्यास असजबात नकार नाही.  प्रसशक्षणाच्या बाबतीत सशक्षकांची 

सकारात्मक भसूमका आह.े  परंत ुसध्या सशक्षकांना केवळ टीक माकव  करण्यापरुते प्रसशक्षण 

सदल े जाते.  वाथतसवक पाहता बदलत्या पररसथथतीनसुार गणुवत्ता सवकास आसण प्रगत 

शैक्षसणक महाराष्ट्रासाठी जे प्रसशक्षण सदल े जाते त्यामध्ये सातत्य ठेवत आहात काय, 

बदललत ् या पररसथथतीनसुार त्या प्रसशक्षणाच्या अभ्यासक्रमात आपण बदल केला आह े

काय ? महोदय या प्रसशक्षणात सातत्य आसण  व्यापकता येण्याची सनतांत आवश्यक 

आह.े  त्यामळेु यासाठी आपण काय करणार आहात, ह ेया प्रथतावावरील उत्तराच्या वेळी 

सांसगतले पासहजे.  

        सभापती महोदया,  प्रगत शैक्षसणक महाराष्ट्राचा सवचार करीत 

असताना,  शाळांची गणुवत्ता वाढसवण्याचा सवचार करीत असताना दसुऱ्या बाजलूा 

सडजीटल शाळा ही योजना आणली आह.े  प्रत्येक शाळा सडजीटल झाली पासहजे, या 

दृष्टीने ही योजना आणली आह.े  प्रत्येक शाळेत आधसुनक तंत्राज्ञानाचा उपयोग करुन 

सवद्याथ्यांना सशक्षण समळाल ेपासहजे ह ेशासनाचे धोरण असल ेतरी थथासनक पातळीवर काय 

पररसथथती आह े ह े दखेील बसघतले पासहजे.  सभापती महोदया, माझ्या ठाणे सजल्यात 

जवळजवळ ६१२ शाळांची वीज जोडणी बंद करण्यात आली.  अशा पररसथथतीत 

डीजीटल शाळेची संकल्पना कशी असथतत्वात येणार, मलुांना सडजीटल सशक्षण कस े

समळणार ?  सभापती महोदय, ठाणे सजल्यात ॲक्टीसव्हटी बेस लसनंग (एबीएल)  ही 

नवीन संकल्पना सरुु केली आह.े  या संकल्पनेवर ८-९ कोटी रुपय े खचव केला 

आह.े  सवभागाचे ससचव श्री.नंदकुमार साहबे, आपण महाराष्ट्रात खपू सफरत 

आहते.  आपण वेगवेगळया सठकाणी जात आहात. मला या बाबत सशक्षकांकडून सवव 

मासहती समळते.  आपण ठाण्यामध्ये जया जया शाळांना एबीएलचे सासहत्य सदल े त्याची 

काय सथथती आह ेते पहावे.   मी सवचारु इसच्छतो की, खरोखरच त्या सासहत्याचा उपयोग 

झाला काय ? सभापती महोदया, ते सासहत्य धळू खात पडल े आह.े  कोणाला काही 

मासहतीच नाही. वाथतसवक पाहता सवद्याथ्यांची गणुवत्ता वाढसवण्यासाठी हा खचव केला 

आह.े  खरोखरच या उपक्रमाचा उपयोग झाला आह े काय ? सभापती महोदय, या 

उपक्रमाचा उपयोग आसण वापर होण्याची सनतांत आवश्यकता आह.े 

        श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोते जे 

मांडत आहते सकंवा बोलत आहते त्यावर मी आक्षेप घेत नाही.  त्यांनी हा प्रथताव 
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मांडल्यामळेु त्यांना बोलण्याचा असधकार आह.े  या प्रथतावावर बोलताना ते शासनाच्या 

चांगल्या कामाचे कौतकु करीत आहते. तसेच राजयाच े सशक्षण ससचव श्री.नंदकुमार यांचे 

सधु्दा ते कौतकु करीत आहते, या बद्दलही माझा आक्षेप नाही. परंत ु ते वारंवार सवभागाच े

ससचव श्री.नंदकुमार यांच्याकडे बघनू त्यांचा उल्लेख करीत आहते.  मळुात सभागहृातील 

असधकारी मंडळी ही अदृश्य समजली जातात. आपण सरकारला उद्दशेनू बोलत असतो, 

ससचवांना उद्दशेनू बोलत नसतो.  परंत ु सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोते ह े ससचवांना 

उद्दशेनू बोलत आहते.  सरुुवातीला मला वाटल ेकी, ते चकूुन तसे बोलल ेअसतील.  परंतु 

त्यांनी ससचवांकडे बघनू सतसऱ्यांदा त्यांचे कौतकु केल.े त्यांना ससचवांचे कौतकु करायचे 

असेल तर त्यांनी मंत्रालयात जाऊन जरुर करावे.  या सठकाणी कौतुक करता कामा नये. 

       श्री.रामनाथ मोते : मी सन्माननीय सदथयांना सांग ू इसच्छतो की, मी सभापती 

महोदयांकडे बघनू बोलत आह.े  योगायोगाने मी कोपऱ्यात आह ेआसण सवभागाचे ससचव 

असधकारी गॅलरीमध्ये समोरच बसलेल े आहते. त्यामळेु ते नजरेसमोर येत 

आहते.   सभापती महोदया, मी आपल्याकडे बघनू बोलत आह.े त्यांच्याकडे बघनू बोलत 

नाही. 

      श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदया, सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोते यांनी एवढा 

कळवळा करुन सरकारच्या असभनंदनाचा प्रथताव आणलेला आह.े  पण सवभागाचे मंत्री 

महोदय सभागहृात उपसथथत नाहीत. मला वाटते मंत्री महोदयांना सभागहृात बोलवायला 

पासहजे. सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोते ह े मंत्रयांच्या बाबतीत सकती तरी प्रेम ओकत 

आहते. परंत ु ते ऐकण्यासाठी मंत्री महोदय सभागहृात नसल्यामळेु त्यांना सभागहृात 

येण्यासवषयीचा सनरोप पाठवावा. 

      श्री.रामनाथ मोते : मी सन्माननीय सदथयांना सांग ू इसच्छतो की, मला जे काही 

बोलायच ेआह े ते मी सभापती महोदयांकडे पाहून बोलणार आह.े  मी मंत्री महोदयांकडे 

पाहून बोलणार नाही.  

      तालिका सभापती :  सन्माननीय सदथय श्री.कसपल पाटील यांनी सन्माननीय सदथय 

श्री.रामनाथ मोते ह े बोलताना ससचवांचा उल्लेख करु शकतात, परंत ु त ् यांनी गॅलरीत 

बसलेल्या ससचवांकडे बघनू बोल ू नये,  अशी हरकत घेतली.   सन्माननीय सदथय 

श्री.रामनाथ मोते असे म्हणाले की, मी सरकारच्या त्रटुी दाखसवत आहते. आपण सवांनी ह े

ऐकल ेआह.े सन्माननीय सदथय श्री.सवक्रम काळे यांना सांग ू इसच्छते की, या प्रथतावावर 

आपले सधु्दा अभ्यासपणूव भाषण होणार आह.े आपल्याला सधु्दा संधी समळेल. त्यामळेु 

आता सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोते यांनी आपल ेभाषण पढेु सरुु करावे. 

      श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदया, सशक्षक मंडळी प्रसशक्षण घेण्यास तयार 

आह.े  परंत ु ते प्रसशक्षण दजेदार असावयास पासहजे.  सध्या जे प्रसशक्षण सदल े जाते 

त्यामध्ये बदल होण्याची सनतांत आवश्यकता आह.े  त्यामळेु शासन दजेदार प्रसशक्षण 

दणे्यासाठी काही करणार आह ेकी नाही ? सभापती महोदया, मी सरुुवातीलाच सांसगतले 
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की, या प्रसशक्षणामध्ये सातत्य आसण व्यापकता येण्याची आवश्यकता आह.े  सशक्षकांना 

सजतक्या वेळा आसण सजतक्या सदवसांचे प्रसशक्षण द्याल, त्याची सशक्षकांना दैनंसदन 

अध्यापनात  मदत होणार आह.े त्यामळेु शासनाने या दृसष्टकोनातनू सवचार करण्याची 

आवश्यकता आह.े 

      सभापती महोदया, आजही २५ टक्के प्रवेशाबाबतचा घोळ सरुुच आह.े आरटीई 

कायद्यांतगवत सनमावण झालेला हा घोळ कधी संपणार आह े ?  या २५ टक्के प्रवेशाच्या 

बाबतीत दररोज वतवमानपत्रांमध्ये बातम्या येत आहते. अनेक संथथा चालक या प्रवेशाच्या 

सवरोधात सवोच्च न्यायालयात गेलेले आहते.  सातत्यान े न्यायालयीन प्रकरणे सरुु 

आहते.  राजय सरकारने या राजयात आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी सरुु करुन ६ वष े

झाली आहते. परंत ुअजनूपयंत २५ टक्के प्रवेशाचा घोळ संपत नाही.   या प्रवेशाचे सनकष 

ठरत नाहीत.  यामध्ये सातत्याने गोंधळ होत आह.े  त्यामळेु आरटीई कायद्यानसुार २५ 

टक्के प्रवेशाचा प्रश्न कायमथवरुपी सोडसवला पासहजे. 

      सभापती महोदया, राजय शासनान े सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षेबाबत एक धोरणात्मक सनणवय 

घेतला आह.े  पवूी इयत्ता चौथी आसण इयत्ता सातवीमध्य े सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षा होत 

होती.  परंत ुआता शासनान ेत्यामध्य ेथोडासा बदल केला आह.े  त्या बदलानसुार आता 

इयत्ता पाचवी आसण इयत्ता आठवीमध्ये सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षा होणार आह.े  मागच्या वषी 

सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षा झालीच नाही.   नवीन बदलानसुार सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 

काल नेटवर अपलोड झाल्याच ेआम्हाला बघायला समळाल.े  आता सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षेचा 

पॅटनव आसण अभ्यासक्रम बदलला आह.े  सशवाय या परीक्षेच्या प्रश्नपसत्रकेाेचे थवरुप 

सधु्दा बदलणार आह.े  सवद्याथ्यांच्या दृष्टीन े सशष्ट्यवतृ्ती हा खपू महत्त्वाचा सवषय 

आह.े  त्यामळेु शासनान े बदललेल्या पॅटनवप्रमाणे सशक्षकांना प्रसशक्षण दणे्याची 

आवश्यकता आह.े  तसेच नवीन सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षा पध्दतीची मासहती सवद्याथ्यांना दणे्याची 

आवश्यकता आह.े  सवावत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षेमध्ये अनेक 

गणुवत्ताधारक सवद्याथी उत्तीणव होतात. परंत ु त्यांना केवळ ७५ रुपय ेआसण १०० रुपय े

सशष्ट्यवतृ्ती समळते आसण ती सधु्दा वेळेवर समळत नाही.  सशष्ट्यवतृ्ती परीक्षा उत्तीणव 

झाल्यानंतर दोन वषांनी सशष्ट्यवतृ्तीची रक्कम समळते.  वाथतसवक पाहता सशष्ट्यवतृ्तीची 

रक्कम जनू मसहन्यात सदली पासहजे.  कारण जनू मसहन्यात सटुी असल्यामळेु सवद्याथी 

त्यांना आवश्यक असलेल े शैक्षसणक सासहत्य उदाहरणाथव वया, पथुतके, रेनकोट सकंवा 

अन्य शैक्षसणक उपक्रमसवषयक वथत ू खरेदी करु शकतील.  परंत ु सवद्याथ्यांना 

सशष्ट्यवतृ्तीच्या माध्यमातून अल्पशी  रक्कम दणे्यात येत आह.े  त्यामध्ये वाढ केली जात 

नाही आसण जी रक्कम समळते ती सधु्दा वेळेवर समळत नाही.  त्यामळेु सशष्ट्यवतृ्तीची रक्कम 

वेळेवर समळावयास पासहजे. तसेच सशष्ट्यवतृ्तीच्या बदलत्या पध्दतीनसुार सशक्षकाना 

तातडीन े प्रसशक्षण दणे्याची आवश्यकता आह.े  या बाबतीत शासनाने सनणवय घेण े

आवश्यक आह.े 
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      सभापती महोदया, एसएससी बोडावच्या प्रश्नपसत्रकेचे थवरुप शासनाने बदलले 

आह.े  सवद्याथ्यांची घोकंपट्टी कमी करायची असे शासनाचे म्हणणे आह.े  त्यामळेु या 

वषी इयत्ता दहावीच्या परीक्षेसाठी भाषा सवषयासाठी कृती पसत्रका तयार केली आह.े  ती 

कृती पसत्रका पाहून आपल्या थवत:च्या बधु्दीमत्तेचा वापर करुनच त्या प्रश्नाची उत्तरे सलहता 

येतील.  ही योजना सकती यशथवी होईल, या बदलाचे काय बरे-वाईट पररणाम होतील ह े

परीक्षा झाल्यानंतरच सनदशवनास येईल.  परंत ु परीक्षा पध्दत, कृती पसत्रका आसण 

मलू्यमापनाच्या पध्दतीत जो बदल केला तो सवद्याथी आसण सशक्षकांपयंत वेळेत पोहचणे 

आवश्यक आह.े  आम्ही या बाबत एसएससी बोडावकडे सवचारणा केली.  त्यांनी सांसगतले 

की, या संदभावतील प्रसशक्षण आयोसजत करणार आहोत.  मी सवचारु इसच्छतो की, ह े

प्रसशक्षण कधी आयोसजत करणार आहात ?  माझी सवनंती आह ेकी, शासनाने लवकरात 

लवकर ह े प्रसशक्षण आयोसजत करावे. तसेच या बदलाबाबतची मासहती सवद्याथी आसण 

सशक्षकांना सधु्दा वेळेत सदली पासहजे.  

      सभापती महोदया, शेवटचा मदु्दा मांडून मी माझे भाषण संपसवणार आह.े 

    

           या नंतर  श्री. कांबळे 
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    श्री. रामनाथ मोते            :                                            

                आमचा सशक्षक या क्षेत्रात समसपवत भावनेने काम करीत आह.े त्याला पगार 

वेळेवर समळो सकंवा ना समळो तरी सधु्दा तो आपल्या दनंैसदन अध्यापनाकडे दलुवक्ष करीत 

नाही. प्रसतकूल पररसथथतीमध्ये सधु्दा तो आपल ेकतवव्य सोडत नाही. थवत:च ् या कामाला 

पणूवपण ेन्याय दणे्याचा प्रयत्न करीत आह.े राजयात २/३ गोष्टी महत्त्वाच्या आहते, जयामळेु 

प्रचंड प्रमाणात माझ्या सशक्षकांची मानहाणी होत आह.े आज जवळजवळ १३०० पेक्षा 

असधक सशक्षकांची प्रकरणे पती-पत्नी एकसत्रकरणाच्या कारणासाठी प्रलंसबत आहते. ७, ८, 

१० वष ेसेवा झाली आह ेतरी ते वेगवेगळया सठकाणी काम करीत आहते. फक्त सटु्टीमध्ये 

पती-पत्नी एकमेकांना भेटत आहते. त्यांनी असे सकती सदवस बाजलूा रहायचे, आपण सकती 

सदवस त्यांना त्यांच्या मलुाबाळांपासनू थवतंत्र ठेवणार आहात ? अनेक वेळा हा सवषय 

सभागहृामध्ये आला आह.े तमु्ही त्या सशक्षकांना पती-पत्नी एकसत्रकरणांतगवत एकत्र आण ू

शकत नसाल सकंवा काही तांसत्रक अडचणी सनमावण होत असतील, काही अटी सकंवा 

अडचणी येत असतील तर त्या दरू करण्याचे काम शासनाचेच आह.े आपण त्यामध्ये बदल 

करा, अटी सशसथल करा. सशक्षण क्षेत्रात ह ेसशक्षक समसपवत भावनेने काम करीत आहते, त्या 

सशक्षकांना आपण समाधानाने काम करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दणेार नाही का हा 

एक महत्त्वाचा प्रश्न आह,े आपण त्याचा सवचार करावा. 

       श्री. मासणकराव ठाकरे : सभापती महोदय, संध्याकाळचे सहा वाजले आहते, आपले 

ठरले असेल तर, त्याप्रमाणे आपल्याला सभागहृाचे कामकाज थांबवावे लागेल. 

      तालिका सभापती : माझ्या मासहतीप्रमाणे सभागहृाची वेळ संध्याकाळी सात 

वाजेपयंत आह.े माननीय सभापतींनी सांसगतले आह.े तसेच सवधानपररषदचे्या सनयमांच्या 

पसुथतकेतील सनदशेानसुार सभागहृाची वेळ संध्याकाळी सात वाजेपयंत प्रथतासवत आह.े 

      श्री. मासणकराव ठाकरे : सभापती महोदय, सभागहृाला या संदभावत समजले पासहजे. 

  (अनेक सन्माननीय सदथय एकाच वळेी बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.) 

       तालिका सभापती : आपल्याला या संदभावत समजले तोपयंत सन्माननीय सदथयांना भाषण 

करू द्याव.े इतर सन्माननीय सदथयांना दखेील भाषण ेकरायची आहते. आपण सभागहृ थथसगत करायच े

का ? सभागहृाच्या वेळेसंदभावतील सनयम उप ससचव वचनू दाखवतील. 

        उप ससचव : महाराष्ट्र सवधानसभा सनयमांतील सनयम क्रमांक ५६ मध्ये असलेल्या 

तरतदुीनसुार, महाराष्ट्र सवधानपररषदचे्या सनयमांतील सनयम ४ अन्वये द्यावयाच्या सचूनांच्या बाबतीत 

माननीय सभापती खालील सनदशे दते आहते. 

      सोमवार ते शकु्रवार या सवव सदवशी सभागहृाची बैठकीची सनयसमत वळे दपुारी बारा ते सायंकाळी 

सात वाजपेयंत असेल. 

      श्री. कसपल पाटील : थपशेल बैठक असेल तर काय करायचे ? 

      उप ससचव : त्या संदभावत् ाा सदलेल ेनाही. सनयसमत बैठकीच्या संदभावत् ाा सदले आह.े 

       श्री. रामनाथ मोत े : सभापती महोदय, मी आता शवेटचा मदु्दा मांडत आह.े सशक्षण के्षत्रात 

आम्ही सववजण समसपवत भावनेने काम करीत असताना, वगेवगेळे काम करीत असताना, थवत:ला 
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झोकून दऊेन सवद्याथ्यांसाठी प्रयत्न करीत असताना, त ् यांच्या गणुवत्ता वाढीसाठी वगेवेगळया प्रकारचे 

उपक्रम राबसवत असताना असे चालल ेआह.े 

  (अनेक सन्माननीय सदथय एकाच वळेी बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.) 

        तालिका सभापती : सभागहृाला माझी सवनंती आह.े सन्माननीय सदथयांना संरक्षण दणे्याची 

वळे आली आह,े त्यांना त्यांचे भाषण पणूव करू द्याव.े आपण कृपया शांत रहाव.े 

        श्री. रामनाथ मोत े: सभापती महोदय, माझा शेवटचा मदु्दा असा होता की, आम्ही इतके चांगले 

काम करताना, प्रसतकूल पररसथथतीमध्ये काम करताना शासकीय असधकाऱ्यांकडून या संदभावत दखल 

घतेली जात ेका, सशक्षकांचा मान, सन्मान ठेवला जातो का, आपल्याला त ् याचे उत्तर पासहले असेल तर 

ते ‚आसजबात नाही‛ अस े द्याव े लागेल. तक्रारी करूनसुध्दा शासकीय असधकारी जर दखल घते 

नसतील तर ही गंभीर बाब आह.े भडंारा सजल्यात काही सशक्षक आहते, ते सजल्याच्या सीईओकंडे 

त्यांचा  प्रश्न घऊेन गेल े होते. ते अत्यंत प्रेमाने, आपलुकीने आदराने सजल्याच्या सीईओशंी बोलत 

होते. माझ्याकडे त्यांच्या बोलण्याचे रेकॉसडंग आह,े सशक्षकांचे सनवदेन आह.े मात्र त्या सशक्षकांना 

अत्यंत घाणरेड्या म्हणज े रथत्यावरच्या एखाद्या माणसान े सशवीगाळ करावी त्या पध्दतीने बोलण्यात 

आल.े सभागहृामध्ये ते शब्द मी वापरू शकत नाही. हलकट, नालायक, हरामखोर अशा प्रकारचे शब्द 

वापरले. ....(अडथळा).... सभागहृात उच्चारण्यासारखा शब्द नाही तो मी अजनू उच्चारलेला नाही. 

उच्चारू शकतो म्हणनू मी सांसगतले आह.े अशाप्रकारचे शब्द त्या सशक्षकांना वापरून अक्षरश: 

कायावलयातनू हाकलनू सदले. भडंारा सजल्याचे सनंबाळकर नावाचे मखु्य कायवकारी असधकारी आहते. 

अशापध्दतीने आमच्या सशक्षकांचा अवमान, अपमान होत असेल, चांगले काम करूनही काहीही होत 

नसेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आह.े मी पनु्हा एकदा आमच्या सवव सशक्षकांच्या वतीने या संदभावत 

शासनाला सवनंती करतो. आम्ही चांगल्या उपक्रमांमध्ये बरोबर आहोत. परंत ु सशक्षकांच्या सशक्षण 

क्षेत्रातील आसण सवशेषत: सवद्याथ्यांच्या  समथयांकडे शासनाने लक्ष द्याव ेअशाप्रकारची मी सवनंती 

करतो आसण थांबतो. धन्यवाद ! 

  प्रथताव प्रथततु झाला. 

                                   या नंतर  श्री. रोझेकर 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                                   

       या चचेसाठी सन्माननीय सदथयांची नाव ेमी वाचनू दाखसवते.  सत्तारुढ पक्षाकडून सन्माननीय 

सदथय श्री.नागो गाणार, प्रा.असनल सोले, सववश्री.अपवूव सहरे, प्रवीण दरेकर, भाई सगरकर, राष्ट्रवादी 

कााँग्रेस पक्षाकडून सववश्री सवक्रम काळे, ससतश चव्हाण, ॲङ.सनरंजन डावखरे, सववश्री हमेतं टकले, 

प्रकाश गजसभये, कााँग्रेस पक्षाकडून श्री.नारायण राणे, ॲङ.रामहरी रुपनवर, परुोगामी गटाकडून 

सववश्री.कसपल पाटील, दत्तात्रय सावतं, सशवसेनेकडून ॲङ.नीलम गोऱ्ह ेअशी नाव ेआलेली आहते. 

सभागहृाची वेळ ७ वाजपेयंत आह.े  मी सन्माननीय सदथयांना सवनंती करणार आह ेकी, वेळेची मयावदा 

प्रत्येकाने पाळावी.  साधारणपण े कमाल १५ समसनटात त्यांनी आपल े मदु्द े मांडावते.  (अडथळा...) 

सन्माननीय सदथय श्री.सवक्रम काळे आपल्याला जर वळेेची मयावदा पाळावयाची नसले, आपल्या 

सवांना असे वाटत असेल की, खपू प्रश्न आहते, जवलंत प्रश्न आहते, सवव सन्माननीय सदथय जयावळेी 

बोलण्याची पवरवानगी मागत असतात त्यावेळी जवलंत प्रश्न असतो.  परंतु, सवधानपररषदमेध्ये 

आपल्या प्रथतावावर मतं्री महोदयांकडून उत्तर सधु्दा ऐकावयाचे आह.े  त्यामळेु शक्य तेवढी वळेेची 

मयावदा पाळावी.  सायंकाळी ७ वाजता कामकाज संपवायचे आह.े  तमुची इच्छा असेल की, असधक 

वळे हवा आह,े भरपरू बोलावयाचे आह े तर आपण सभापती महोदयांना तशी सवनंती करु.  पण 

वळेेची मयावदा पाळण ेतमु्हाला मान्य नसेल तर तमु्ही पासहज ेतेवढा वळे सववजण बोल ूशकता आसण 

मग  मतं्री महोदय त्यांच्या योग्य वळेी येऊन उत्तर दतेील सकंवा वळे वाढवनू द्यावी लागले.   

      आता सन्माननीय सदथय श्री.सवक्रम काळे यांनी आपले भाषण सरुु कराव.े 
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    श्री. सवक्रम काळे            :                                                   

      सभापती महोदय, माझी आपल्याला सवनंती आह े की, सनयम २६० अन्वये आज सशक्षणाचा 

प्रथताव चचेला आला आह.े  हा महत्वाचा प्रथताव आह.े  सभागहृाची वेळ सायंकाळी ७.०० 

वाजपेयंत आह.े  त्या वेळेत हा प्रथताव संपवावा, असा आपल्या म्हणण्याचा अथव सदसतो.  परंत,ु ते 

चकुीच े होईल.  आपण वळे वाढवनू घ्यावी आसण आवश्यकता असेल तर उद्या सवशषे बैठकीत 

उववररत सन्माननीय सदथय बोलतील.  कारण, आता सायंकाळचे ६ वाजनू १५ समसनटे झाली आहते 

आसण आपण सांसगतलेल्या वळेेनसुार फक्त ४५ समसनटांचा कालावधी सशल्लक रासहला 

आह.े  त्यामळेु आपल्याला सवनंती आह ेकी, सभागहृाची वेळ वाढवनू घ्यावी. 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े            :                                                ठीक 

आह.े  आपण वेळ वाढवनू माग ूशकतो.  परंत,ु वेळ वाढवनू घेतल्यामळेु वेळेची मयावदा 

पाळून बोलावयाचे नाही, असे होत नाही.  आता सन्माननीय सदथयांनी आपले भाषण पढेु 

सरुु करावे.  
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    श्री. सवक्रम काळे            :                                                   

      सभापती महोदय, आमचे परमथनेही, सच्चे थनेही, सप्रय समत्र आसण कोकण सवभागाच्या 

सशक्षकांच ेप्रसतसनधीत्व करणारे सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत ेयांनी सनयम २६० अन्वये सदलेल्या 

प्रथतावावर माझ ेसवचार मांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

       सभापती महोदय, सन्माननीय सदथयांनी कदासचत हा प्रथताव मागील असधवशेनात आणला 

असता तर आमच्या समत्राचे सतकीट कापल ेगलेे नसत ेआसण त्यामळेु मला मनापासनू आनंद झाला 

असता.  वळे सनघनू गलेेली असताना सधु्दा त्यांनी प्रयत्न करुन सरकारचे आसण मतं्री महोदयांचे 

असभनंदन करण्यासाठी हा प्रथताव आणलेला आह.े  सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर ह ेआपल्या 

बाजलूा आहते, ते योग्य वळेी आपल्या कानात  काही तरी संदशे दतेील.  परंतु, अजनूही वळे गलेेली 

नाही, सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर पनुसववचार करतील, अशी अपेक्षा या प्रथतावाच्या सनसमत्ताने 

मी ठेवतो.   

       सभापती महोदय, सशक्षणाच्या बाबतीत एका अथावने शासनाचे, मतं्री महोदयांची असभनंदन 

करणारा जो प्रथताव सन्माननीय सदथय श्री.रामनाथ मोत ेयानंी आणलेला आह ेतो कसा अयोग्य आह,े 

ह ेसांगण्यासाठी मी उभा आह.े 

      सभापती महोदय, दशेात आसण राजयात सशक्षण हाच सवकासाचा पाया आह,े अस े म्हटले 

जात.े  जया महामानव डॉ.बाबासाहबे आबेंडकरांची १२५ वी जयंती आपण दशेभरात उत्साहात 

साजरी केली ते असे सांगनू गले े आहते की, ‚सशक्षण ह े वासघणीचे दधू आह,े जो सपणार तो 

गरुगरुल्यासशवाय राहणार नाही.‛  हा संदशे या महामानवाने आपल्याला सदला.  संत गाडग ेबाबांनी 

अस े म्हटले आह ेकी, ‚बाबानों तमु्ही गरीब असाल, सशक्षण दणे्याची तमुची ऐपत नसले, पण गरज 

पडली तर आपल्यासमोरील जवेणाचे ताट सवका आसण त्या पैशातनू लेकरांना सशक्षण दणे्याचे काम 

करा.‛  महात्मा जोसतबा फुले यांनी सांसगतले की, ‚सवद्यसेवना मती गलेी, मती सवना गती गलेी, गती 

सवना नीती गलेी, नीतीसवना शदु्र खचले, एवढे अनथव कुणी केले, तर एका सवद्यनेे केले.‛ परंत,ु आज 

राजयातील सशक्षणाची काय अवथथा आह े ?  सशक्षण ह े खऱ्या अथावने सदशा दणे्याचे काम करीत 

असत.े  ‚Education is Power‛, असेही म्हटले जात.े  सशक्षण हीच ऊजाव आह,े सशक्षण ही शक्ती 

आह.े  आज जया पध्दतीन े ग्रामीण भागात सायंकाळी आपण जवेणासाठी बसतो आसण अचानक 

लाईट जातात, त्यावेळी आपली मलुगी आपल्याला सांगते की, ‚थांबा, लाईट येऊ द्या, मग आपण 

जऊे.‛  एवढे महत्व आज ऊजलेा आल ेआह ेआसण तेवढेच महत्व सशक्षणालाही आह.े  ग्रामीण 

भागातील माझी माय पोटाला सचमटा काढून मलुाला सशक्षणासाठी पैसे पाठसवण्याचे काम 

करते.  आपली लेकरे सशकली पासहजते, मोठी झाली पासहजते, त्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी 

लागली पासहजे, म्हातारपणी ते आधाराची काठी झाली पासहजते, यासाठी त्याला सशक्षण दणे्याचे काम 

ती माय करीत असत.े  पण आज जी अपेक्षा राजय सरकारकडून आह,े ती लोप पावत चालली 

आह.े  ही भीती वाटते आह ेकी, सरकार बह जनांचे सशक्षण मोडीत काढण्याचे काम करीत आह ेकी 

काय ?  कारण, सरकारची धोरण ेपासहली तर २० मसहन्यांच्या कालावधीत त्या धोरणांची वाटचाल 

त्याच पध्दतीने आह.े   

      सभापती महोदय, एकूण महसलुी सवत्तीय खचावपैकी एक पंचमांश खचव सशक्षण सवभागावर केला 

जातो.  एकेकाळी ज्ञानवतं, प्रज्ञावतं, श्रीमतं असलेल्या या दशेामध्ये ददुवैाने सशक्षण नासहसे होते आह े

की काय, बह जनांचे सशक्षण नासहसे होते आह ेकी काय, अशी सचंता आज वाटत आह.े म्हणनू या 
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सठकाणी अस ेम्हणावसेे वाटते की, ‚सशक्षण घणे्यासाठी समाजाची धडपड कसोसशने आह,े सशक्षण घेण े

म्हणज ेवासघणीचे दधू सपण ेआह,े‛ मधली ओळ मी वाचत नाही, कारण सशक्षण मंत्री महोदयांचा आज 

वाढसदवस आह.े  पढुील ओळ अशी आह ेकी, ‚सशक्षण घेता घतेा येथे सामान्यांच ेसजण ेफाटले आह,े 

सामान्यांच ेसजण ेफाटले आह.े‛  

                      या नंतर  श्री. बोरले 
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    श्री. सवक्रम काळे            :                                                   

        सन्माननीय सदथय श्री.भाई सगरकर यांना सदु्धा अस ेवाटते. परंत,ु आपल्याला तसे बोलता येत 

नाही, ही तमुची अडचण आह.े या दोन वाक्यांमध्ये खपू मोठा अथव सामावलेला आह ेआसण तो जर 

कोणी आणलेला असेल तर तो या सरकारने आणलेला आह.े आज प्राथसमक सशक्षण, माध्यसमक 

सशक्षण, उच्च माध्यसमक सशक्षण, सववसाधारण सशक्षण, महाराष्ट्र माध्यसमक आसण उच्च माध्यसमक 

सशक्षण मडंळ, महाराष्ट्र राजय परीक्षा पररषद, क्रीडा व यवुक कल्याण सवभाग, प्रौढ सशक्षणाचा समावशे 

शालेय सशक्षणामध्ये होतो. जयावळेी ह े खात े माननीय श्री.सवनोद तावडे साहबेांकडे आल े त्यावळेी 

आम्हाला सदु्धा आनंद झाला. आमचे सरकार सत्तेवर असताना सकंवा त्याही पवूी एकाच सशक्षण 

मतं्रयाकडे ही सवव खाती नव्हती. माननीय श्री.सदवाकर रावत ेसाहबे आपणही ह ेबसघतल ेअसेल. शालेय 

सशक्षण सवभाग, उच्च व तंत्र सशक्षण सवभाग, वदै्यकीय सशक्षण सवभाग या सवव सवभागांसाठी वगेवगेळे 

मतं्री होते. परंतु, आता ही सवव खाती माननीय श्री.सवनोद तावडे साहबेांकडे ओहत. शालेय सशक्षण 

सवभाग त्यांच्याकडेच आह.े उच्च व तंत्र सशक्षण सवभाग त्यांच्याकडेच आह.े वदै्यकीय सशक्षण सवभाग 

दखेील त्यांच्याकडेच आह.े (...अडथळा...) आता ह े खात े माननीय श्री.सगरीष महाजन यांच्याकडे 

दणे्यात आल ेआह.े कौशल्य सवकास ह ेनवीन खात ेआह,े तेही त्यांच्याकडेच आह.े (...अडथळा...) 

आता ह े खात े मखु्यमतं्री महोदयांकडे आह.े माननीय श्री.रवींद्र वायकर साहबेांकडे सकमान शालेय 

सशक्षण राजयमतं्री पद दतेील अस ेआम्हाला वाटले होते. परंत,ु त्यांच्याकडे ते खात ेसदलेल ेनाही. उच्च 

व तंत्र सशक्षण सवभागातील थोडासा भाग त्यांच्याकडे सदलेला आह.े त्यांच्याकडे शालेय सशक्षण 

राजयमतं्री पदाची जबाबदारी सदली असती तर मतं्री महोदयांवरील सकमान अधाव भार कमी झाला 

असता. परंत,ु त्यांच्याकडे शालेय सशक्षण राजयमतं्री पद सदले गले े नाही. ही सवव खाती मतं्री 

महोदयांकडेच आहते. आता चांगला कारभार होईल, नवीन धोरण ेजाहीर होतील, सशक्षण पद्धतीमध्ये 

आमलूाग्र बदल होईल, अस ेआम्हाला वाटले होते आसण तमु्हाला दखेील तशी अपेक्षा होती. परंत,ु 

तमुची दखेील ही अपेक्षा फोल ठरलेली आह.े तमु्हाला ते व्यक्त करता आलेले नाही.  

      सभापती महोदय, शासनाने मागील २० मसहन्यांच्या कालावधीत सशक्षण सवभागाच्या माध्यमातनू 

सवसवध सनणवय घऊेन गोंधळाची पररसथथती सनमावण केलेली आह.े शासन सनणवय काढल्यानंतर त्याचे 

शदु्धीपत्रक काढण्यात आल ेआह.े असा एकही शासन सनणवय नाही की त्याचे शदु्धीपत्रक काढलेले 

नाही. या मसहन्यात दखेील दोन-तीन शासन सनणवय सनघाले. त्याच्या माग े सदु्धा शदु्धीपत्रक आहचे. 

म्हणज ेअशा पद्धतीने शासन सनणवय काढावयाचा आसण गोंधळ सनमावण करावयाचा अस ेप्रकार सशक्षण 

सवभागाच्या माध्यमातनू सरुु आहते.  सशक्षण सवभागाच्या माध्यमातनू ज े गोंधळ सनमावण करण्याचे 

काम होत आह ेते आपण केव्हा थांबसवणार आहात, असा प्रश्न मी या सनसमत्ताने मतं्री महोदयांना सवचारु 

इसच्छतो. शालेय सशक्षण सवभागामाफव त सवद्याथी सहताच्या योजना, सशक्षक सहताच्या योजना, संथथा 

चालकांच्या सहताच्या योजना राबसवल्या जातात   काय ? सशक्षण सवभागाने कधी याचा आढावा 

घतेलेला आह ेकाय ? मतं्री महोदयांनी याचा आढावा घतेलेला आह ेकाय आसण त्यांनी याचा आढावा 

घतेला असेल तर तसे थपष्टपणे सांगाव,े अशी मी या सनसमत्ताने सवनंती करतो. 

  ( सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.रामनाथ मोते )  

       सभापती महोदय, प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्र कायवक्रम, असा उल्लेख आपण प्रथतावामध्ये 

केलेला आह.े महाराष्ट्र कायवक्रमाच्या अगोदर प्रगत शब्द आह.े आम्हाला सदु्धा बरे वाटले की, 

सशक्षणामध्ये काही तरी नवीन होत आह.े सरकार ज ेनवीन कायवक्रम जाहीर करीत आह ेत ् याकडे आपण 

डोळे लावनू बसलो होतो. परंत,ु प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्र या योजनेचा कशा पद्धतीने बोजवारा 
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उडालेला आह े ह े आपण आता पयंत बसघतल े आह.े त्याचे कोणतेही सनयोजन नाही, त्यासाठी 

कोणतीही साधने नाहीत, शासनाने त्यासाठी अथवसंकल्पात कोणतीही तरतदू केलेली नाही. आपण 

सदु्धा अथवसंकल्प वाचलेला आह.े आम्ही सदु्धा अथवसंकल्प वाचलेला आह.े शासनाने प्रगत शकै्षसणक 

महाराष्ट्रासाठी  वगेळी तरतदू केलेली आह ेकाय आसण केली असेल तर सकती केली, ह ेदखेील मंत्री 

महोदयांनी सांगाव.े त्यासाठी कोणतीही तरतदू केलेली नाही. आपण कायवक्रम आखला आसण 

सशक्षकांनी तो कायवक्रम राबवावा अस ेसांसगतले. यामध्ये आमचे सशक्षक माग ेरासहलेल नाहीत ह ेतमु्ही 

सदु्धा कबलू केले आसण मी सदु्धा कबलू करतो. शासनाने घोषणा केल्यानंतर आमच्या सशक्षकांनी 

त्यासाठी पढुाकार घतेला. सशक्षकांनी थवत:च्या वतेनातील पैसे खचव केले. यासाठी राजयातील 

सशक्षकांच ेखरोखर असभनंदन केले पासहज.े त्यांनी थवत:च्या संसारातील काही पैसे बाजलूा काढल े

आसण त्यातनू शैक्षसणक साधने खरेदी केली. त्यांनी अनेक शाळा सडसजटल केल्या. त्यासाठी लोकांचा 

सहभाग समळसवला, लोकांना सवनंती केली. त्यांनी शासनाच्या अनदुानाची वाट बसघतली नाही. आज 

अनेक शाळा सडजीटल झालेल्या आहते, नव्ह ेअनेक शाळांनी आयएसओ प्रमाणपत्र समळसवले आह.े 

ह े कोणाचे श्रेय आह े ?  ह ेआमच्या सशक्षकांचे श्रेय आह.े ह े कोणत्या असधकाऱ्यांच े श्रेय नाही. 

असधकारी योजना तयार करतात, शासन सनणवय काढतात. परंत,ु खऱ्या अथावने त्याची अमंलबजावणी 

करावयाची असेल तर त्यासाठी सशक्षकांचा सहभाग पासहज.े तो सहभाग दाखसवण्याचे काम माझ्या 

बहाद्दर सशक्षकांनी केलेले आह.े परंत,ु खऱ्या अथावने आपल्याला प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्र करावयाचा 

असेल तर यासाठी शासनाने काही अशंी आसथवक तरतदू करावयास पासहज ेहोती. शासनाने त्यासाठी 

आसथवक तरतदू केलेली नाही. आज अनेक सजल्हा पररषदेच्या शाळा मोडकळीस आलेल्या आहते. 

आज त्या सठकाणी संगणकाची व्यवथथा नाही आसण संगणकाची व्यवथथा असेल तर सवजचेी व्यवथथा 

नाही. खऱ्या अथावने राजयात सजल्हा पररषदेच्या शाळांच्या माध्यमातनू प्राथसमक सशक्षण सदले जात.े 

माध्यसमक सशक्षण् ाा खाजगी संथथांच्या माध्यमातनू सदले जात.े आपण सशक्षणाचा पाया म्हणनू 

प्राथसमक सशक्षणाकडे पाहतो. परंत,ु त्याकडेच सरकार दलुवक्ष करीत आह,े ही अत्यंत खदेाची बाब 

आह.े खऱ्या अथावने आपल्याला प्रगत महाराष्ट्र कायवक्रम पुढे न्यावयाचा असेल तर शासनाने यासाठी 

वगेळी तरतदू करावी. शासनाने ह े अनदुान दतेाना कोणताही भदेभाव करु नय.े  मग त्या सजल्हा 

पररषदचे्या शाळा असो सकंवा इतर शाळा असोत. आम्ही नगरपररषदचे्या शाळांनाच  मदत करु, 

त्यांनाच अनदुान दऊे असा दजुाभाव न करता राजयातील सवव प्राथसमक शाळा, उच्च प्राथसमक 

शाळांना ह े अनदुान द्याव.े प्रगत महाराष्ट्रामध्ये शाळांनी असधक गतीन े सहभाग नोंदवावा आसण 

असधकासधक शकै्षसणक सवकास व्हावा या दृष्टीने शासनाने पावले उचलासवत, अशी मी या सनसमत्ताने 

सवनंती करतो.  

      सभापती महोदय, शासनाने याचाच भाग म्हणनू कल चाचणी सरुु केली. सशक्षण क्षेत्रात नवीन 

बदल केले पासहजते या सवचाराचे आम्ही दखेील आहोत. परंत,ु कोणतीही योजना राबसवण्यासाठी जी 

पवूव तयारी करावी लागते, त्यासाठी ज ेसासहत्य लागते, ते सासहत्य आपल्याकडे उपलब्ध आह ेसकंवा 

नाही, ह े दखेील बसघतले पासहज.े फक्त मनषु्ट्यबळ उपलब्ध असनू चालत नाही. आपण ऑन लाईन 

पद्धतीने कल चाचणी घतेली. ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळेत वीज आह ेकाय ? त्या सठकाणी वीज 

असेल तर संगणक आह ेकाय, संगणक असेल तर नेट आह ेकाय आसण नेट असेल तर ते चालत ेकाय, 

या सवव बाबी न तपासता आपण ऑन लाईन कल चाचणी घतेली. या सवव अडचणींवर मात करुन 

आमच्या सशक्षकांनी त्यामध्ये सहभाग नोंदसवला, सवद्याथ्यांना प्रवतृ्त केले आसण एवढेच नव्ह े तर 

आमच्या सशक्षकांच्या सहकायावमळेु राजयातील १५,६२,२४८ सवद्याथ्यांनी कल चाचणी दणे्याचे काम 
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केल.े सवद्याथ्यांनी फक्त चाचणीच सदली नाही तर त्या चाचणीचा ररझल्ट दखेील अत्यंत समाधानकारक 

आह.े १५ लाख सवद्याथ्यांपैकी १४,३४,१४३ सवद्याथी या चाचणीमध्ये उत्तीणव झालेले आहते. आपण 

ही कल चाचणी का घतेली ? सवद्याथ्यावचा कल कोणत्या सवषयाकडे आह,े सवद्याथी कोणत्या 

सवषयामध्य े प्रासवण्य समळव ू शकतो सकंवा त्याला कोणत्या सवषयाची जाथत गोडी आह,े ह े जाणनू 

घणे्यासाठी आपण कल चाचणी घतेली. त्या दृष्टीने पालकांनी सवद्याथ्यांना मागवदशवन कराव ेआसण 

त्याला सदशा दणे्याचे काम कराव ेया उद्दशेाने आपण ही कल चाचणी घतेलेली आह.े आपला उद्दशे 

चांगला आह,े त्याबद्दल आम्ही शकंा घते नाही. परंत,ु ही योजना राबसवण्यासाठी जी पवूव तयारी 

आवश्यक होती, जी सामगु्री आवश्यक होती ती सामगु्री आपल्याकडे उपलब्ध नसताना आपण ही 

योजना राबसवत आहोत. त्यामळेु ह ेचकुीचे आह ेअस ेमला वाटते. आपण सवद्याथ्यांना कल चाचणीच े

गणुपत्रक सदले, त्याबद्दल मी आपल ेअसभनंदन करतो. त्या गणुपसत्रकेवर सशक्षण् ाा मंत्री महोदयांचा 

फोटो छापलेला आह.े सशक्षण मतं्री महोदयांचा फोटो छापण े चकुीचे आह,े अस े मी म्हणत नाही. 

‚इयत्ता दहावीची परीक्षा, गणुपसत्रकेमाग ेछापला सशक्षण मतं्रयांचा फोटो, सशक्षण के्षत्रातनू चौफेर सटका,‛ 

अशी बातमी वचतवमानपत्रात छापनू आली होती. मी सशक्षक प्रसतसनधी आह.े मी आपल ेअसभनंदन 

करतो. सशक्षण मतं्री महोदयांचा फोटो छापण े वावग े नाही. त्या सवभागाचे मतं्री असल्यामळेु त्यावर 

त्यांचा फोटो असला पासहज.े  

                                 या नंतर  श्री. खचे 
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    श्री. सवक्रम काळे            :                                                                   

सकमान १० वी व १२ वी पास झाल्यावर ज ेप्रमाणपत्र दणे्यात येतात त्यावर सशक्षणमतं्री महोदयांचा 

फोटो छापला असता तर ते प्रमाणपत्र फे्रम करुन प्रत्येक घरा घरात लावले असत.े सन्माननीय सदथय 

श्री. भाई सगरकर मी चांगली सचूना करीत आह,े तमु्ही माझ े भाषण ऐकत आहात ना ?  मतं्री 

महोदयांचा फोटो आता चकुीच्या सठकाणी छापला आह े ते मी सांगत आह,े १० वी व १२ वी च्या 

प्रमाणपत्रावर फोटो छापा असा मी सल्ला दते आह.े आपले सशक्षण मतं्री कोण आहते, ह ेराजयातील 

सवद्याथ्यांना समजण े चकुीचे नाही, असा फोटो असायला पासहज े याबाबत आमचे दमूत नाही. 

वतवमानपत्रात जी बातमी छापनू आली ती मी वाचनू दाखसवली आह.े  मतं्री महोदयांना खषू 

करण्यासाठी असधकाऱ्यांनी फोटो छापण्याचा प्रकार केला काय ह ेमला मासहती नाही. १० वी आसण 

१२ वी च्या सवद्यांथ्यांना जया गणुपसत्रका समळतात, त्यावर मतं्री महोदयांचा फोटो छापण ेआवश्यक 

होते. १० वी आसण १२ वी हा असतशय महत्वाचा शकै्षसणक धोरणाचा टप्पा आह,े यामध्ये आपणाला 

सनद समळते, त्या सनदवेर  सशक्षण मतं्रयांचा फोटो असता तर ती सनद आपण फे्रम करुन घरात 

लावतो, आपण व मी सधु्दा सनद घरात लावली आह,े  या राजयात दरवषी १० वी आसण १२ 

वीचे  लाखो सवद्यांथी उत्तीणव होतात. आम्ही असा सल्ला दतेो की, येणाऱ्या वषावपासनू दणे्यात 

येणाऱ्या सनदवेर माननीय सशक्षण मतं्री महोदयांचा फोटो असावा. आता कल चाचणी झालेली आह.े 

      मतं्री महोदयांनी अशी घोषणा केली आह े की, दप्तराचे ओझ े कमी करायचे आह,े ही अत्यंत 

थवागताहव घोषणा आह,े आम्हाला न्यायालयाने सांसगतले की, दप्तराचे ओझ ेकमी करा. मतं्री महोदय 

तराज ूपारडे घऊेन  शाळेत सफरु लागले आहते, अस ेफोटो वतवमानपत्रात येऊ लागले आहते. ते फोटो 

आम्ही पासहले आहते, दप्तराच ेओझ ेकमी करा इथपयंत हा सवषय ठीक होता. याबाबत शासन सनणवय 

कसा काढला आह,े सभापती महोदय, आपणाला दखेील या जीआर मळेु आियव वाटले की, असा 

शासन सनणवय आपल्या शासनाने कसा काढला. दप्तराचे ओझ ेजाथत झाल ेतर मखु्याध्यापक व संबंसधत 

शाळोच्या संथथा चालकांवर कारवाई करण्यात येईल. सभापती महोदय, आपण दखेील सशक्षक म्हणनू 

काम केले आह,े मी दखेील सशक्षक  म्हणनू काम करीत आह,े दप्तराचे ओझ ेजाथत झाल ेतर दप्तरात 

काय आणले, दप्तरात काय सामान ठेवले,  एका वगावत ५० सवद्याथी असतात, या ५० सवद्याथ्यांचे दप्तर 

मखु्याध्यापक बघ ूशकतील काय ? दप्तराशी संथथा चालकाचंा काय संबंध आह.े न्यायालयाचा सनणवय 

कारवाई करा असा नव्हता. शासनाने हाथयाथपद जीआर काढला आह,े सशक्षण सवभागाने कसा जीआर 

काढला यावर लोक हस ूलागले आहते. त्यामळेु दप्तराचे ओझ ेकमी झाले आह ेकाय, दप्तराचे ओझ े

कमी करायचे असेल तर अभ्यासक्रमात आमलुाग्र बदल कराव ेलागतील, अभ्यासक्रमात बदल झाला 

तर आपोआप ओझ ेकमी होईल. पथुतके कमी झाली तर गहृपाठाच्या वया कमी होतील. वया व 

पथुतके कमी झाली तर आपोआप दप्तराच े ओझ े कमी होईल. प्रत्येक शाळेत पाण्याची व्यवथथा 

करण्यासाठी शासनाने अनदुान सदले तर पाण्याच्या बाटलीचे ओझ ेकमी करता येईल. पयावयी दप्तराचे 

ओझ ेकमी होईल. अशा योजना सरकारला आणाव्या लागतील, अशा पध्दतीचे धोरण राबसवताना 

सरकार सदसत नाही. दप्तराचे ओझ े कमी करण्यासाठी सरकार आणखी काय सधुारणा करीत आह े

याबाबत दखेील मासहती दणे ेअपेसक्षत आह.े 

      सभापती  महोदय, मुबंई व पणु े या दोन शहरात दरवषी ११ वीच्या प्रवशेाची डोकेदखुी 

सरकारसमोर सनमावण झालेली आह.े यामध्ये न्यायालयाला हथतक्षेप करावा लागला आह,े न्यायालयाने 

सांसगतले की, ह े सवव प्रवशे ऑनलाईन करा. आता ऑनलाईन प्रवशे झाले आहते, कालपयंत मी 

मासहती घतेली, प्रवशेाची चौथी फेरी झाली तरी अजनूही प्रवशे झाल ेनाहीत, ही बाब तमुच्या दखेील 
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कानावर आली आह ेतमु्ही दखेील या शहराचे प्रसतसनसधत्व करीत आहात, येथे आपल्या शजेारी उप 

संचालक कायावलय आह,े तेथे हजारो पालक आल ेहोते, तेथे असधकाऱ्यांना घरेाव घालण्यात आला 

होता, त्यांना सवचारले की, आमच्या मलुांच्या प्रवेशाचे काय आह.े ही बातमी सवव वतवमानपत्रानी 

छापली होती, ११ वी प्रवशेाच्या गोंधळामळेु असधकारी भांबावले आहते, पालकांचा उद्रके झाला 

आह,े न्यायालयाने शासनाला सांगनू दखेील  प्रवशेाचा गोंधळ दरू होत नसल्यामळेु आज पालकांना 

११ वीच्या प्रवशेासाठी त्रास सहन करावा लागत आह.े याबाबत असधकारी पालकांना असे उत्तर दतेात 

की, या तक्रारी दरू करण्यासाठी आम्ही शासनाकडे प्रथताव पाठसवत आहोत. या तक्रारी शासन दरू 

करणार आह ेकाय ? या संदभावत आपणाला सनणवय घ्यावा लागणार आह,े अस ेअनेक जवलंत प्रश्न 

आहते, हा सवषय पालक व लाखो सवद्याथ्यांशी सनगडीत आह,े त्याबाबत तातडीन ेसनणवय करण ेगरजचेे 

आह.े शकै्षसणक सत्र सरुु होऊन आता एक मसहना झालेला आह,े मुबंई व पणु ेयेथील ११ वी प्रवशेाचा 

सवषय तातडीने सोडसवण ेगरजचेे आह,े हा सवषय सोडसवण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली 

आह.े याबाबत सरकारने मासहती दणे ेअपेसक्षत आह.े 

      सभापती महोदय, मागील काळात सीईटीचा गोंधळ झाला ह ेआपण पासहले आह,े १० वी आसण 

१२ वी चा महत्वाचा टप्पा पार केल्यावर पढुील प्रवशे घ्यावयाचे असतात. शासनाने जो  जीआर 

काढला त्यानसुार आपण दखेील व्यसथत झाला आहात, १० वी व १२ वी चा टप्पा पार केल्यावर 

इसंजसनअरींग व मसेडकलचे प्रवशे येतात, त्यानसुार सवद्याथ्यांच्या कररअरची सदशा ठरसवली जात.े 

इसंजसनअरींग व मसेडकल सीईटीच्या घोळामळेु या राजयातील सवव पालक होरपडले आहते. सवव 

पालकांच्या मनात हीच सचंता होती की, माझ्या पाल्यांचे काय भसवष्ट्य आह,े माझ्या पाल्यांचे काय 

होणार, शासनाच्या सवरोधात सीईटीच्या बाबतीत अत्यंत कडवट प्रसतक्रीया पालकांकडून आल्या 

आहते, हा प्रश्न एक दसुऱ्याचा नसनू तो लाखो सवद्याथ्यांचा प्रश्न आह.े राजयात व कें द्रात आपल्या 

पक्षाचे सरकार आह,े तरी दखेील आपण सवद्याथी सहताचा सनणवय घऊे शकला नाहीत. या सवषयात 

कोटावकडून हथतक्षेप करावा लागला. या सनसमत्ताने माझा प्रश्न आह ेकी, इसंजसनअरींगच्या प्रवशेासाठी 

पवूीप्रमाण ेसीईटी असणार की, जईेईची परीक्षा होणार आह ेयामध्ये थपष्टता होणार नाही. याबाबत मतं्री 

महोदयांनी थपष्ट धोरण जाहीर कराव ेअशी माझी सवनंती आह.े आरटीईचा कायदा लाग ूकरण्यासाठी 

मतं्री महोदयांनी ससचवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत केली आह,े  यामध्ये सशक्षण संचालक 

होते, या ससमतीन े १० एसप्रल २०१५ रोजी अहवाल सदलेला आह,े त्या अहवालानसुार राजयातील 

सवांकडून हरकती व सचूना मागसवल्या आहते, सशक्षण तजज्ञ व सशक्षक लोकप्रसतसनधी यांनी हरकती 

सादर केल्या आहते,  सवधानपररषदचे्या सवव सशक्षक आमदार महोदयांनी हरकती नोंदसवल्या आहते, 

आरटीईचा कायदा आणण्यास आमचा सवरोध नाही, या कायद्यात जया तरतदूी आहते त्या अत्यंत 

घातक आहते, या राजयात शाहू, फुले, आबेंडकर यांचे सवचार पढुे नेण्याचे काम आघाडी सरकारने 

सातत्यान ेकेले आहते, आघाडी सरकारच्या काळात सनणवय घतेला की, सवद्याथ्यांची संख्या कमी होत 

असताना त्यांचा पट कमी होत आह,े शाळांची संख्या वाढत चालली आह,े ग्रामीण भागातील 

सवद्याथ्यांची पटसंख्या २० वर आली तरी वगव तकुडी कमी होणार नाही, शहरी भागातील शाळेतील 

पटसंख्या २५ वर आली तरी दखेील वगव तकुडी बंद होणार नाही.  असा क्रांतीकारक सनणवय आघाडी 

शासनाच्या काळात घेतला गलेा होता. त्यामळेु तुमच्या दखेील मतदार संघातील अनेक तकुड्या 

यामळेु सटकून रासहल्या आहते, त्यामळेु सवद्याथ्यांना तेथे सशक्षण घतेा आले, त्यामळेु तेथील सशक्षकांची 

नोकरी अबासधत रासहली आह.े 

      सभापती महोदय, ह ेसरकार आल्यावर हा सनणवय मोडीत काढण्याचे काम पसहल्यांदा करण्यात 
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आल ेआह.े २० व २५ पटसंख्येचा सनणवय या सरकारने कोणताही सवचार न करता मोडीत काढला 

आह.े यामळेु आपणाला दखेील वदेना झाल्या, आपणाला दखेील रात्रभर झोप आली नाही की, असा 

सनणवय माझ्या श् ाााासनाने कसा घतेला आह,े मी या सरकारमध्ये राहू का नको, अस े दखेील 

आपणाला वाटले, परंत ुआपल्याला इलाज नव्हता. या सनणवयाबाबत आम्ही हरकती घेतल्यावर हा 

सनणवय रद्द करावा असे आम्ही सरकारला सांसगतले यासंदभावतील जीआर आपण काढू नका. आम्ही 

पोटसतडकीने सांसगतले की, आपण अस े करु नका, आपणाला आरटीईनसुार कायववाही करायची 

असेल तर ती जरुर करावी. आज या राजयात सशक्षणाची रचना कशी आह,े ग्रामीण भागात इयत्ता 

पसहले ते चौथी सजल्हापररषदचेी शाळा आह ेसकंवा काही सठकाणी इयत्ता पसहले ते पाचवी पयंत सजल्हा 

पररषदचेी शाळा आह,े त्याच गावात पाचवी ते दहावी खाजगी संथथेची शाळा आह ेसकंवा इयत्ता पसहले 

ते सातवी सजल्हा पररषदचेी शाळा असेल, त्याच गावात आठवी ते दहावी खाजगी संथथेची शाळा 

आह,े म्हणज े त्या गावात इयत्ता पसहले ते दहावी सशक्षणाची गरज पणूव करण्याची गरज या शासनान े

खाजगी संथथांना सदली आह.े परंत ु या सरकारने अस े सांसगतले की आम्हाला पसहले ते चौथीच्या 

प्राथसमक शाळा यापढुे ठेवायच्या नाहीत, पसहले ते पाचवी शाााळा करायच्या आहते, इयता पसहले ते 

सातवीच्या ऐवजी आम्हाला सहावी ते आठवी शाळा करायची आह,े 

                                        या नंतर  श्री. सांगळे 
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                                श्री.सवक्रम काळे .... 

 आसण   नववी ते दहावी माध्यसमक शाळा तसेच अकरावी ते बारावी उच्च माध्यसमक शाळा   

करण्याचे ठरसवल.े आम्ही शासनाला सवनंती केली की, तमु्ही अस ेतकुडे करु नका.   आपल्याला ही 

गोष्ट चांगली सदसेल परंत ुत्या रचनेत बदल करता येणार नाही.   तसेच प्रॅसक्टकली ही बाब आपल्याला 

करण ेशक्य नाही. तमु्हाला यासंबंधी   कायववाही करावयाची असल्यास जया गावात सजल्हा पररषदचेी 

इयत्ता पसहली ते   चौथी शाळा आह,े त्या गावात खाजगी संथथेचा इयत्ता पाचवीचा वगव काढावा आसण   

सजल्हा पररषदेच्या शाळेला तो जोडावा. जणेकेरुन तेथे पसहली ते पाचवी होऊ   शकेल. तसेच जया 

गावात सजल्हा पररषदचेी इयत्ता पासहली ते सहावीपयंत शाळा   आह ेतेथे सातवीचा वगव जोडावा आसण 

तो आठवी ते दहावीच्या वगावला जोडावा.   अशाप्रकारे तथेे पसहली ते पाचवीची शाळा होईल तसेच 

खाजगी संथथेची सहावी ते   दहावीची शाळा होईल. अशाप्रकारे दोन्हीकडे पाच वगव होतील. यामळेु 

दोन्हीकडे   पाच तकुड्या राहतील, दोन्हींचा कायवभार समान राहील. जणेकेरुन कोणताही   सशक्षक 

असतररक्त होणार नाही, सवद्याथ्यांची पळापळ होणार नाही. अशाप्रकारे   आपण सवांनी समळून 

शासनाला चांगले सजशेन सदल े होते. परंत ु या सरकारने   ठरसवल ेआह ेकी, आमचे बह मत आह.े 

आम्ही सत्तते आहोत. सभापती महोदय, हा   सवरोधकांचा प्रथताव असला तरी तो सवद्याथी व सशक्षण 

सहताचा होता. आम्ही   सदर प्रथताव मांडण्याचे काम केल े होते. परंत ु सदर प्रथताव बाजलूा ठेऊन   

सरकारने सनणवय घऊेन जीआर काढण्याचे काम केले. त्या जीआरनसुार पाचवीकररता   ३० पट, सहावी 

ते आठवीकररता ३५ पट आसण नववी व दहावीकररता ४० पट पासहज.े   सभापती महोदय, इयत्ता 

पासहली ते आठवीकररता आरटीई कायदा लाग ूआह.े आम्हाला   ही बाब मान्य आह.े परंत ु नववी 

आसण दहावीकररता आरटीईचा कायदा लाग ू नसताना   इयत्ता नववी आसण दहावीकररता ४० ची 

पटसंख्या का केली ? यामळेु गोंधळाची   पररसथथती सनमावण झाली आह.े सदनांक २० ऑगथट रोजी 

संच मान्यतेचा जीआर   काढण्यात आला. तो काळाकुट्ट जीआर माग ेघणे्यासंबंधी आम्ही सातत्यान े  

प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही तसेच संथथा चालक संघटना, सशक्षक संघटना,   महाराष्ट्र राजय 

सशक्षक संघटना वारंवार मतं्री महोदयांना सनवदेने दते   आहते. परंत ुसरकार कोणाचेही म्हणण ेऐकण्यास 

तयार नाही. यामळेु आम्हाला   शवेटी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.... 
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   प.ृ शी. :   तरूदाळीच ेवाढलेल ेभाव कमी करणे 

 मु. शी. :   तरूदाळीच ेवाढलेल ेभाव कमी करणे यासंबंधी माननीय अन्न व नागरी 

परुवठा मंत्रयांचे सनवेदन 

   

                                 

      श्री.सगरीश बापट ( अन्न व नागरी परुवठा मंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम ४६ अन्वय ेपढुील सनवेदन करतो.  

                      ( पे्रस : येथे सोबत जोडलेले सनवेदन छापावे.) 

 ----------- 
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   प.ृ शी. :              शासनाकडून राजयाच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत असलेले प्रयत्न              

 मु. शी. :                 शासनाकडून राजयाच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत असलेले 

प्रयत्न या सवषयावर श्री.रामनाथ मोते, डॉ.नीलम गोऱ्ह,े प्रा.असनल सोले, 

ॲङअसनल परब, सववश्री सवजय उफव  भाई सगरकर, गोपीसकसन 

बाजोररया, नागो गाणार, रवींद्र फाटक, प्रवीण दरेकर, ससुजतससंह ठाकूर, 

सगरीश व्यास, प्रशांत पररचारक, श्रीमती सथमता वाघ, डॉ.अपवूव सहरे, 

सव.प.स. यांचा प्रथताव              

   

   डॉ. अपवूव सहरे            :                                                   

 ( चचाव पढुे सरुु......)  

  सभापती महोदय, माझी आपल्याला सवनंती आह ेकी, या प्रथतावावर चचाव करण्यासाठी पक्षसनहाय 

वळे ठरवनू द्यावा. 

      श्री.ससतश चव्हाण : सशक्षणाच्या सवषयावर आम्हाला सदनात कधी तरी बोलण्याची संधी समळत.े 

सभापती महोदय, आपणही सशक्षक आहात. यामळेु सन्माननीय सदथयांना बोलण्याकररता वळेेची 

मयावदा घालावयास नको.  

      श्री.भाई सगरकर : प्रत्येक सशक्षक प्रसतसनधीला बोलण्यासाठी वळे सदल्यास त्यानंतर मतं्री 

महोदयांच्या उत्तरासाठी असलेला वेळ या सवव गोष्टीचा सवचार करुन आपण सवांना बोलण्याची संधी 

समळावी याकररता आपण प्रत्येक सन्माननीय सदथयांना वळेेचे बंधन ठरवनू सदले पासहज.े  

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदथय् ा श्री.सवक्रम काळे यांनी भाषणाचा समारोप करावा.  

      श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, २० ऑगथट, २०१५ चा संच मान्यतेचा जीआर मागे 

घणे्याकररता आम्ही शासनाकडे वळेोवेळी सनवदेने सदली. तसेच सदनांक ९ व १० सडसेंबर रोजी शाळा 

बंद आदंोलन करुन राजयातील सवव शाळा बंद ठेऊन आम्ही सनषधे व्यक्त केला होता. २ सदवस शाळा 

बंद होत्या. परंत ुसरकारने यासंबंधी कोणताही सवचार केला नाही. याचा अथवसरकार  सनगरगट्ट पध्दतीने 

वागत आह.े यामळेु आम्हाला नाईलाजाथतव न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. परंत ुददुवैाने आमच्या 

सवरुध्द न्यायालयाचा सनकाल लागला. शासनाने शाळा, सवद्याथी तसेच सशक्षकांचे सहत लक्षात घतेा 

सदनांक २० ऑगथट, २०१५ रोजीच्या शासन सनणवयात बदल करण ेगरजचेे आह.े इयत्ता नववी आसण 

दहावीकररता आरटीई कायदा लाग ू नसताना त्याकररता ४० पट सवद्याथी संख्या ठेवली आह.े ह े

असतशय चकुीचे आह.े राजयात कोटावच्या सनणवयामळेु संच मान्यता झाली नव्हती. परंत ुआज ती संच 

मान्यता आता सरुु झाली आह.े सभापती महोदय, आपल्या नव्हतेर माझ्या सवभागात तसेच संपणूव 

महाराष्ट्रात जवळपास १० ते १५ हजार सशक्षक असतररक्त होत आहते. या सशक्षकांच ेसमायोजन कसे 

होणार ? त्यांच ेनंतर समायोजन होईल. परंत ुत्याबरोबर आमच्या डोक्यावर असलेले एक संकट सदसत 

आह.े  ह ेसरकार कशा पध्दतीने वाटचाल करीत आह ेते मी आपल्याला सांगतो.  एसप्रल मसहन्यात 

सामासजक न्याय सवभागाने ‚नो वकव  नो प‛े असा शासन सनणवय काढला. राजयात असा कायदा आह े

की, एखादा कायम असलेला सशक्षक असतररक्त झाला तरी त्याचे वतेन सरुु ठेऊन त्याचे समायोजन 

कराव.े परंत ु शासनाकडून त्या कायद्याची पायमल्ली करण्याचे काम केले जात आह.े सदर शासन 

सनणवय घतेा येणार नाही यासाठी आम्ही ताबडतोब मतं्री महोदयांकडे गलेो आसण सदर शासन सनणवय 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) XX-223 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 18:40 

  

 

माग ेघणे्याची सवनंती केली. सदर सनणवय पाहून शालेय सशक्षण सवभागाने सदनांक १३ जलैु, २०१६ रोजी 

अल्पसंख्यांक शाळासंांबंधी सनणवय घतेला. माझ े मथुलीम गजुराथी, सहदंी भासषक बांधव आहते 

त्यांच्या सवद्याथी आसण सशक्षकांवर अन्याय करण्याच ेकाम सरकार करीत आह.े आम्ही याचा सनषधे 

करीत आहोत. हा शासन सनणवय तातडीन े माग े घणे्याची गरज आह.े या जीआरप्रमाण े आमच्या 

सववसाधारण शाळांसाठी जीआर येणार का ? अशी भीती आमच्या मनात सनमावण झाली आह.े राजयात 

सवद्याथी संख्येमळेु असतररक्त सशक्षक होत आहते. एखादी शाळा सवद्याथी संख्येअभावी बंद होत 

असल्यास तेथील सशक्षकांच्या बाबतीत न्यायालयाने सनणवय सदला आह.े  याउलट एखाद्या शाळेत 

सवद्याथ्यांची संख्या असताना सधु्दा तेथील सशक्षक असतररक्त होत असल्यास त्यात त्यांचा काही दोष 

नाही. त्यांची २०-२० वष ेसेवा झाली आह.े परंत ुआज त्यांचे कुटंुब उघडयावर येत आह.े... 

      तालिका सभापती : आपल ेभाषण सरुु होऊन ४५ समसनटे झाली आहते. मी आपल्याला संधी 

सदली आह.े आता सन्माननीय सदथय ॲङरामहरी रुपनवर यांनी आपल्या भाषणाला सरुुवात करावी.  

      श्री.हमेतं टकल े : सभापती महोदय, आपण सन्माननीय सदथयांना ॲब्रप्टली 

थांबसवण्याऐवजी  त्यांच्या भाषणाचा समारोप करण्यासाठी आणखी २ ते ३ समसनटे  बोलण्याची संधी 

द्यावी. 

      तालिका सभापती : मी ४-५ वळेा भाषण थांबसवण्याबाबत बेल वाजसवली होती. आता 

सन्माननीय सदथयांनी २ समसनटांत त्यांचे भाषण संपवाव.े  

      श्री.सवक्रम काळे :  सभापती महोदय, ज ेआपल्या मनात आह.े परंत ुते आपल्याला बोलता येत 

नाही, मी त्यासंबंधी येथे बोलत आह.े कायम शाळा, सवनानदुासनत शाळा व त्यांच्या तरतदुींसंबंधी काय 

झाले,  यासंबंधी आपण मोचाव काढला व बंद पाळला. मी आसण सन्माननीय सदथय श्री.ससतश 

चव्हाण एक सदवस उपोषणाला बसलो होतो. आम्ही त्या सदवशी पाणी सधु्दा घतेल े नाही. आम्ही 

औरंगाबाद तसेच लातरू  सवभागीय उप संचालक कायावलयासमोर दोन सदवस उपोषण केले.  परंत ु

सरकारला  घाम आला नाही, पाझर फुटला नाही. ही अत्यंत खदेाची बाब आह.े शासनाने आमच्या 

तोंडाला पाने पसुली आसण सनणवय घतेला की, २० टक्क्याने आम्ही दणेार. अशाप्रकारे शासनाने आमच े

धोरण मोडीत काढले.  

                      या नंतर  श्री. भोगले 
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   श्री.लवक्रम काळे            :                                 

२० टक्के आम्ही दणेार, आमचे धोरण मोडीत काढले.  आमचे धोरण असे होते की, 

पसहल्या वषी २० टक्के, दसुऱ्या वषी ४० टक्के, सतसऱ्या वषी ६० टक्के, चौथ्या वषी ८० 

टक्के आसण पाचव्या वषी १०० टक्के अनदुान दणे्यात येणार होते.  आम्हाला वाटले होते 

की, ह ेशासन नवीन पॅटनव करणार आह.े  त्या अंतगवत एकाच वेळी १०० टक्के अनदुान 

दणे्याचा सनणवय घेतला जाईल.  तो सनणवय न होता आमचे धोरण मोडीत काढून ८० टक्के 

अनदुानावर आलेल्या शाळांना २० टक्के वेतन अनदुान समळणार आह.े   त्या शाळांना 

आज वेतनासाठी तरतदू झाली आह े का?  काल जया परुवणी मागण्या सादर करण्यात 

आल्या त्यामध्ये कुठेही तरतदू केल्याचे सदसनू आल े नाही.  ती तरतदू झाली आह े की 

नाही? आज सशक्षक हवालसदल झाल ेआहते.  सरकारन ेसनणवय घेऊनही २० टक्के दखेील 

तरतदू झालेली नाही.  म्हणनू या सवनाअनदुासनत शाळांबाबत तरतदू कधी होणार ह ेथपष्ट 

केल ेपासहजे.  माननीय मंत्री श्री.सवनोद तावडे यांचा आज वाढसदवस आह.े  आम्ही टाहो 

फोडून सवनंती करीत आहोत, सकती तरतदू सदली जाईल ह ेसांगावे एवढे बोलनू माझे भाषण 

पणूव करतो. 

                                                                        --------- 

     



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) YY-225 

SGB/AKN/KTG प्रथम श्री. सांगळे 18:50 

  

 

  

                                            ॲङरामहरी रुपनवर 

(नामसनयकु्त) : सभापती महोदय, सशक्षणाच्या सवषयावर जो प्रथताव मांडण्यात आला आह े

त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  कोणत्याही मदु्याची पनुरावतृ्ती न करता मी काही मदु्द े

मांडणार आह.े  आज सजल्हा पररषदचे्या शाळांमध्ये पालक आपल्या मलुांना पाठसवण्यास 

तयार नाहीत ही वथतुसथथती आह.े  इगं्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मलुांना पाठसवल ेजाते, 

तेथील भरमसाठ फी भरण्यास पालक तयार आहते.  मात्र मोफत सशक्षण उपलब्ध 

असताना त्याचा लाभ घ्यायला तयार नाही.   

            सभापती महोदय, पंचायती राज ससमतीच्या माध्यमातनू आम्हाला सजल्हा 

पररषदचे्या अनेक शाळा तपासण्याचा योग आला.  त्यावेळी असे सदसनू आल े की, 

सशक्षक मखु्यालयी रहात नाहीत.  पती पत्नी एकाच सठकाणी रहावयास पासहजेत असा 

सनयम असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही.  आमच्या तालकु्यात मेडगे गाव 

आह.े  तेथे तपेु वथतीमध्ये एक सजल्हा पररषदचेी मराठी माध्यमाची शाळा आह.े  ती 

शाळा बघण्यासाठी मी थवत: सजल्हा पररषदचे्या सीईओ श्री.डोंगरे यांना घेऊन गेलो 

होतो.  त्या वथतीची लोकसंख्या १५७ असताना शाळेतील मलुांची संख्या २६७ इतकी 

आह.े  त्या शाळेला आतापयंत ३५ बसक्षस े समळाली आहते.   पसनशमेंट म्हणनू 

सवदभावतील सशक्षकांची तेथे नेमणकू केलेली आह.े  ५ गावे ओलांडून मलेु त्या शाळेत 

येतात.  असे उदाहरण महाराष्ट्रात कुठेही सदसनू येत नाही.   म्हणनू मी सीईओनंा घेऊन 

त्या शाळेची पाहणी केली.  सजल्हयातील अनेक सशक्षकांना ह े उदाहरण 

दाखसवल.े  तेथील सशक्षक चांगल्याप्रकारे सशकसवतात म्हणनू आजबूाजूची ४ गावे 

ओलांडून मलेु त्या शाळेत येतात.  शाळेन ेदशवनी भागात बोडव लावला आह ेकी, शाळेत 

कोणालाही प्रवेश समळणार नाही, जागा फूल झाल्या आहते.  पालकांनी इगं्रजी 

माध्यमाच्या शाळेतील आपल्या मलुांना काढून त्या शाळेत प्रवेश घेतला गेला आह.े  हा 

चमत्कार का घडला? मेररटवर शाळा चालसवली तर मराठी शाळेत सधु्दा मलुांना 

पाठसवण्यास पालक तयार आहते.  मी सजल्हा पररषद शाळेत असताना सधु्दा तपासणीची 

मोहीम घेतली हाेती.  आम्ही तपासणीसाठी जायचो तेथे वेगळेच प्रकार सदसनू 

यायच.े  त्यामळेु ग्रामथथ थवत:हून शाळांना कुलपू लावायचे.  सशक्षकांना शाळेत येऊ 

द्यायच े नाहीत.  चांगल्या सशक्षकांचे कौतकु झाल े पासहजे.  चांगल्या सशक्षकांना बसक्षस 

सदल े पासहजे.  जे अयोग्य आहते त्यांना बाजलूा काढल े पासहजे.  मराठी माध्यमाच्या 

शाळेत आपल्या मलुांना सशकवावे असे सगळयाच पालकांना वाटते.  परंत ु मराठी 

माध्यमाच्या सजल्हा पररषदतेील शाळेत सशकणाऱ्या मलुांना वाचता येत नाही हा त्यांचा 

आक्षेप आह.े  मी अनेक पालकांना याबद्दल सवचारणा केली असता त्यांचे असे म्हणणे 

होते की, आमच्या मलुांना सजल्हा पररषदचे्या शाळेत योग्य प्रकारे सशकसवल ेजात नाही, 

सशक्षकांना काही येत नाही म्हणनू आम्ही इगं्रजी माध्यमाच्या शाळेत मलुांना प्रवेश 
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घेतो.  तपेु वथतीतील शाळेला एका सदवसात सीईओ यांनी १५ लाख रुपये मंजरू केल े

आसण शाळा नव्याने बांधनू सदली, सभागहृ बांधनू सदल.े  अशी गणुवान शाळा असेल तर 

त्या सठकाणी सोयी ससुवधा सदल्या पासहजेत.  सजल्हयातील सगळया सशक्षकांना त्या 

शाळेत नेऊन वथतुसथथती दाखसवण्यात आली.   

            सभापती महोदय, सीबीएसईचा अभ्यासक्रम हा एक गहन प्रश्न 

आह.े  महाराष्ट्राच्या इसतहासात छत्रपती सशवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुाराम 

यांचा समावेश असायचा.  आताच्या इसतहासात ते सदसत नाही.  जगातील संतांचा 

इसतहास सशकसवला जातो.  ते बाड घेऊन मलेु सशकतात.  त्यामळेु लोकांना वाटते की, 

संगणक जया शाळेत आहते अशा शाळांमध्ये आपल्या मलुांना पाठसवल े पासहजे.  तेथे 

त्यांना लगेच ज्ञान समळेल अशी त्यांना अााशा असते.  ग्रामीण भागातील  शाळेमध्ये 

अवघ े दोन संगणक असतात.  त्यावर सकती मलुांना सशकण्याची संधी समळते हा एक 

संशोधनाचा सवषय आह.े  आज आमदार सनधीतनू सधु्दा शाळांना संगणक सदले 

जातात.  शाळांना जरुर संगणक उपलब्ध करुन सदल े पासहजेत, चांगले डेथक सदल े

पासहजेत,  पाण्याची ससुवधा उपलब्ध असली पासहजे.   इन्फ्राथरक्चर उपलब्ध असले 

पासहजे.  सववच शाळांमध्ये एकाच प्रकारचे थटॅण्डडव असले पासहजे. 

                  सभापती महोदय, आम्ही जया काळात सशक्षण घेतले त्यावेळी कापडात 

भाकर बांधनू घेऊन जायचो, वथतीवरील एखाद्या घराच्या दारात बसनू खात होतो.  पाणी 

सपण्यासाठी कोणाच्या तरी दारात बसायचो.  आता तसे रासहलेले नाही.  आता मलुांना 

पोषण आहार सदला जातो.  त्या आहाराचा दजाव चांगला असला पासहजे.  त्यात खडे, 

माती असता कामा नये.  राजयात समाजकल्याण सवभागाच्या अंतगवत पसहली ते चौथीच्या 

जया शाळा आहते तेथे योग्य प्रकारच्या ससुवधा उपलब्ध नाहीत ही वथतसुथथती 

आह.े  सावत्र आईच्या लेकरांप्रमाणे त्याना वागणकू सदली जाते.  भटक्या सवमकु्तांची मलेु 

समाजकल्याण सवभागाच्या शाळेत सशकतात.  सजल्हा पररषदचे्या शाळांना सगळया 

ससुवधा सदल्या जातात, परंत ु समाजकल्याण सवभागाच्या शाळांमध्ये ससुवधा नाहीत.  ह े

असे का घडते? व्यवसाय सशक्षण, आश्रमशाळांमधील सशक्षण, आसदवासी 

आश्रमशाळांमधील सशक्षण यामध्ये साववसत्रकीकरण असले पासहजे.  आज काय पररसथथती 

आह?े त्यांना अनदुान सदल े जात नाही.  दोन-दोन वष े सशक्षकांना वेतन समळत 

नाही.  सजल्हा पररषद शाळांमधील सशक्षकांना वेळेवर वेतन समळते.  आश्रमशाळांतील 

सशक्षकांना वेाेळेवर वेतन समळत नाही.  मागासवगीय मलुांना सशष्ट्यवतृ्ती समळत 

नाही.   शासनाचे या संदभावतील धोरण सववमान्य असल ेपासहजे.   

            सभापती महोदय, शासनान ेआयटीआय सरुु केली.  शासनाच्या आयटीआय 

संथथांना सवव ससुवधा समळतात.  त्यामळेु तेथे मलेु येतात.  परंत ु जया भागात शासनाला 

आयटीआय सरुु करणे शक्य झालेले नाही अशा भागात खाजगी संथथांनी आयटीआय सरुु 

केली आहते.  मी थवत: आयटीआय सरुु केलेाे आह.े  ते सजल्हयात पसहल्या क्रमांकावर 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) YY-227 

SGB/AKN/KTG प्रथम श्री. सांगळे 18:50 

  

 

आह.े  सफटर, टनवर चांगल्याप्रकारे पास होतात.  कंपन्यांची मागणी आह े की, तमुच्या 

आयटीआयमधनू पढुील वषी बाहरे पडणाऱ्या यशथवी मलुांना आमच्या कंपनीत आम्ही 

नााेकरी दऊे.  त्याकररता थटायपेंड द्यायची त्यांची तयारी आह.े  आमच्या आयटीआय 

मधनू बाहरे पडणारी मलेु समळावीत म्हणनू कंपन्या एक वषव अगोदरच मागणी 

नोंदसवतात.  अशा सठकाणी शासन काहीही ससुवधा दते नाही.  थकू्रसटनी मात्र ५० प्रकारे 

केली जाते.  केवळ टींब समळाला नाही म्हणनू नापास.  कौशल्य सवकास सवभागाकडे 

आयटीआयची जबाबदारी सोपसवण्यात आली आह.े  आम्हालाही समजत नाही आसण 

सवभागाला देखील कळत नाही.  आयटीआय म्हणजे काय, कौशल्य सवकास म्हणजे काय 

आम्हाला मासहती नाही.  नवीन धोरण येईपयंत काही नाही.  धोरणामध्ये गोंधळ सनमावण 

झाला आह.े 

               या नंतर  श्री. ओटवणेकर 

 



20/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) ZZ-228 

BGO प्रथम श्री. भोगले 19:00 

  

 

                                                      तालि

का सभापती (श्री.रामनाथ मोते) : सन्माननीय सदथय ॲड्.रामहरी रूपनवर ह ेपायावर 

उभे (ऑन लेग) राहतील.   सभागहृाची बैठक आता थथसगत होत आह.े गरुूवार, सदनांक 

२१ जलैु २०१६ रोजी, सकाळी १०.०० ते ११.३० या वेळेत सवशषे बैठक घेण्यात 

येईल.  या सवशेष बैठकीत म.सव.प.सनयम २६० अन्वय े आजच्या सशक्षणाच्या 

प्रथतावावरील उववररत चचाव व मंत्रयांच े उत्तर घेण्यात येईल.  सभागहृाची सनयसमत बैठक 

दपुारी १२.०० वाजता पनु्हा भरेल. धन्यवाद.  

        (सभागहृाची बैठक सायंकाळी ७.०० वाजता, गरुूवार, सदनांक २१ जलैु २०१६ रोजीच्या 

सकाळी १०.०० वाज ेपयंत थथसगत झाली.) 

  ........... 

                            

   


