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 (सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.नीिम गोऱ्हे)   

   प.ृ शी. :   शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत असलेले प्रयत्न 

 मु. शी. :                 शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत असलेले 

प्रयत्न या सिषयािर श्री.रामनाथ मोते, डॉ.नीलम गोऱ्ह,े प्रा.असनल सोले, 

ॲड्.असनल परब, सिवश्री सिजय ऊर्व  भाई सगरकर, गोपीसकसन 

बाजोररया, नागो गाणार, रसििंद्र र्ाटक, प्रसिण दरेकर, ससुजतससिंह ठाकूर, 

सगरीश व्यास, प्रशािंत पररचारक, श्रीमती सममता िाघ, डॉ.अपिूव सहरे, 

सि.प.स.यािंचा प्रमताि              

   

                                        

                                                                                                        

                                                                  चचाव पढुे सरुु ....... 

ॲङरामहरी रुपनिर ......... 

 मा.सभापती महोदया, मी काल सशक्षणाच्या प्रमतािासिंदभावत माझ े सिचार मािंडण्यास सरुुिात केली 

आसण दोन चार समसनटािंनी िेळ सिंपला. त्यामळेु मी आज पनु्हा सशक्षणाच्या प्रमतािािर माझ े सिचार 

मािंडण्यास सरुुिात करीत असनू मी माझ े बोलण े १०-१२ समसनटािंत पणूव करणार आह.े सशक्षणाच्या 

सिंदभावत मला र्क्त एकच सािंगाियाचे आह े की, आज आपल्याकडे सशक्षणाची जी प्रचसलत पध्दत 

आह े ती तपासण्याची िळे आली आह े अस े मला िाटत.े आपणही आपल्या राज्यातील मलुािंना 

सशक्षण दते असताेे त्या प्रमाण ेआपल्या दशेात आसण जगामध्ये प्रत्येक दशे आपापल्या सिद्यार्थयाांना 

सशक्षण दते असतात. यासिंदभावत माझ े अस े म्हणण े आह े की, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या दशेातील 

इतर राज्य आसण जगातील इतर दशेामध्ये सशक्षणाच्या ज्या पध्दती आहते त्यासिंदभावत तलुनात्मक 

अभ्यास करुन निीन अभ्यासक्रम ठरसिला पासहज े असे माझ े मत आह े ि त्या प्रमाण े शासनाने 

कायविाही करािी अशी सिनिंती या सनसमत्ताने मी करतो. 

      सभापती महोदय,आपल्याकडे अभ्यासक्रम ठरसितािंना नेहमी चकुीची पध्दती, रेर्रन्स सदल े

जातात ि त्यामळेु गोंधळ सनमावण होत असतो. आपल्या राज्यामध्ये सजल्हापररषदेच्या शाळािंना एक 

अभ्यासक्रम आह े. आता आपल्याकडेच निीनच सीबीसी पॅटनव आला आह.े सीबीसीचा अभ्यासक्रम 

सजल्हापररषदचे्या शाळेपेक्षा खपू िगेळा आह.े जो गरीब माणसू आह,े ज्याकडे पैसे नाहीत अशा 

पालकाच्या पाल्यािंना शासनाचा अभ्यासक्रम आह.े त्यामळेु लोकािंना प्रश्न पडू लागला आह े की, 

सीबीसी उच्च की, शासनाचा अभ्यासक्रम उच्च. िामतसिक पाहता तस ेनसेलही.परिंत ुआता पालकािंना 

आपल्या मलुाला सीबीसी मध्य े सशक्षण समळाि े अस े िाटू लागले आह.े परिंत ु बाकीच्या पाल्यािंना 

िाटते की, आमच्याकडे पैसे नसल्यामळेु माझ्या पाल्याला मी सीबीसीमध्ये टाकू शकत नसल्यामळेु ते 

तोंड बारीक करुन बसतात. त्यामळेु राज्यामध्ये अशा प्रकारची मानससकता होणे  ह े काही बरोबर 

नाही. त्यामळेु आपण सीबीसीच्या तोडीचा अभ्यासक्रम आपण मराठी भाषतेनू सकिं िा आपल्या 

शाळेतनू दऊे शकत नाही काय ? त्यामळेु शासनाने निीन अभ्यासक्रमाची सनसमवती करािी अशी माझी 

या सनसमत्ताने मागणी आह.े  

      सभापती महोदय, आता सिव लोक इिंग्रजी माध्यमािंच्या शाळेकडे चालल े आह.े त्यामळेु 
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शासनाला माझी सिनिंती आह ेकी, सजल्हा पररषदेच्या शाळेमध्ये आपण पसहलीपासनू सेमी इिंग्रजी केले 

आह े परिंत ु सिवच शाळा सेमी इिंग्रजीच्या करण्यात आलेल्या नाहीत. ज े सशक्षक मियिंमरू्तीने काम 

करतात अशा शाळािंमध्ये सेमी इिंग्रजी सरुु झाल ेआह.े ज्या शाळेमध्ये सेमी इिंग्रजी सशकिल ेजात ेअशा 

शाळेतील पटसिंख्येमध्ये िाढ झाली आह.े  आज इिंग्रजी ही जगाची भाषा असनू ती भाषा 

जर  आिश्यक असेल, सतच्याकडे लोकािंचा कल असेल तर आपण सधु्दा नगरपासलका ि 

सजल्हापररषदचे्या शाळेमध्ये इिंग्रजी सरुु केले पासहज े ि त्यानसुार पररपत्रक काढून सनणवय लाग ू केला 

पासहज.े आता जिळ जिळ सजल्हापररषदेच्या ७०-८० टक्के शाळािंमध्ये सेमी इिंग्रजीचा सिषय 

सशकिण्याचा सनणवय घणे्यात आला आह.े परिंत ुया शाळेमध्ये इिंग्रजी सिषय सशकिण्यासाठी त्या दजावच े

सशक्षक नाहीत तसेच त्या दजावचा अभ्यासक्रम नसल्यामळेु या शाळेंकडे त्या प्रमाणात सिद्यार्थयाांची 

सिंख्या िाढत नाही. 

      सभापती महोदय,आमच्या सोलापरू सजल्हयातील माळसशरस तालकु्यात तपुे िमतीमध्ये एक 

शाळा आह.े या सठकाणची िमतीची सिंख्या १५७ असनू या सठकाणच्या शाळेत २७८ सिद्याथी सशक्षण 

घते आहते. इतर गािातील मलेु तपुे िमतीमध्ये सशकण्यासाठी येत असतात. या शाळेला मी भटे सदली 

असनू या शाळेला एका व्यक्तीने १० गुिंठे जागा सदली असनू त्या सठकाणची रचना अशी आह ेकी, १० 

पायऱ्या चढल्या की, दोन िगव लागतात. पनु्हा १० पायऱ्या चढल्या की, दोन िगव लागतात. या 

शाळेच्या आतमध्ये गेल्यानिंतर आपण कॅसलर्ोसनवयामध्ये आह े की, महाबळेश्वर येथे आह े ह े कळत 

नाही. ही शाळा डोंगराळ भागात आह.े या शाळेमध्ये मी सीईओ यािंना घेऊन गलेो त्यािळेेस एका 

सदिसात त्यािंनी या शाळेला २५ लाख रुपये सदले. या शाळेला सीईओ यािंनी सिव ससुिधा उपलब्ध करुन 

सदल्या आहते. त्यामळेु या शाळे प्रमाण ेआपण इतर शाळािंना ससुिधा उपलब्ध करुन सदल्या, ज ेसशक्षक 

जीि ओतनू काम करतात त्यािंना आपण जर बक्षीस सदल ेसकिं िा शाबासकी सदली तर येथील पररसमथती 

बघनू दसुरे सशक्षक सधु्दा चािंगले काम करु शकतील. मी सीईओ यािंना सािंसगतले की, तमु्ही सिव 

सशक्षकािंना प्रसशक्षणासाठी एकत्र बोलिा. या शाळेमध्ये १०-१० सक.मी. अिंतरािरुन पालक आपल्या 

पाल्यािंना मोटरसायकल िरुन आणत असतात. या शाळेमळेु अनेक शाळा आता ओस पडू लागल्या 

आहते.  

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सशक्षणासारख्या महत्िाची चचाव सरु आह े परिंत ु सशक्षण 

सिभागाचे मिंत्री या सठकाणी उपसमथत नाही तसेच कोणतेही मिंत्री महोदय, पॉई िंट सलहून घतेािंना सदसत 

नाही. सशक्षण मिंत्रयािंना बोलािण्याची व्यिमथा करािी ही सिनिंती आह.े  

      श्री.चिंद्रशखेर बािनकुळे (ऊजाव मिंत्री) : सभापती महोदय, मी पॉई िंट सलहून घणे्याचे काम करीत 

आह.े  

      तालिका सभापती : मा.सशक्षणमिंत्रयािंना उपसमथत राहण्याचा सनरोप अगोदरच पाठसिण्यात 

आलेला आह.े सन्माननीय सदमयािंनी आपल्या भाषणाला सरुुिात करािी.  

    ॲड्.रामहरी रुपनिर : सभापती महोदय, आता अशी पररसमथती सनमावण झाली आह े की, ज्या 

शाळािंना मान्यता आह े त्या शाळेमध्ये सिद्याथी नाही ि ज्या शाळािंना मान्यता नाही त्या शाळािंना 

सिद्याथी आहते. परिंत ु शाळा का सरुु ठेिली म्हणनू कारिाई केली जात े त्यामळेु ह े थोडे गझनीच्या 

महम्मदाच्या राजिटीसारखे िाटते. आता नगरपासलकेच्या सनम्म्या शाळा बिंद पडलेल्या आहते. शाळा 

का बिंद पडल्या आहते त्याचेही कारण शोधल ेजात नाही, रान्सर्रही केल्या जात नाहीत, त्या शाळेचे 

अनदुान दसुऱ्या शाळािंनाही सदले जात नाही. लोकािंच्या इच्छेचा प्रश्न असेल तर लोकािंनी आपल ेमलेु 

कोणत्या शाळेत पाठिािी अस े िाटते अशा शाळािंना सरकारने अनदुान सदले पासहज.े सोलापरू, 
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कोल्हापरू येथे नगरपासलकेच्या जिळपास सनम्म्याहून इिंग्रजी माध्यमािंच्या शाळा सरुु असल्यामळेु 

मराठी माध्यमािंच्या शाळा बिंद पडलेल्या आहते. त्यामळेु या सठकाणच्या इिंग्रजी माध्यमािंच्या शाळा 

पासकमतानातील आहते काय ?  

      सभापती महोदय, अगोदर लोक सिंख्या कमी होती. आता ही सिंख्या १ अब्ज ४४ कोटी झाली 

आह ेत्यामळेु त्या प्रमाणात शाळािंची सिंख्या सधु्दा िाढली पासहज.े आश्रमशाळेत ज ेसिद्याथी सशक्षण 

घते आहते ते सिद्याथी कोणाचे आहते ? समाजकल्याण सिभागाचे आहते म्हणनू ? सिद्यार्थयाांकडे 

बघण्याचा दृसिकोन बदलण्याची आिश्यकता आह.े आसदिासींच्या शाळािंना तर ३-३ िष ेअनदुानच 

सदले जात नाही.  शासनाने ज े काही सदलेले आह े ते सनटनेटके सरुु आह े की नाही यासिंदभावत 

ससिंहािलोकन करण्याची गरज आह.े शासनाने ज्या शाळा सनमावण केल्या, ज्या शाळािंना सशष्ट्यितृ्ती 

सदल्या, ज्यािंना अनदुासनत शाळा म्हणनू मान्यता सदल्या त्या शाळा नीट सरुु आहते की, नाहीत ह ेसधु्दा 

बघण्याची सनतािंत आिश्यकता आह ेतसेच या शाळािंचा दजाव सधु्दा बसघतला जाण ेआिश्यक आह.े  

      सभापती महोदय, आपल्या शाळेिर आपला अिंकुश कमी झाला आह े ही िमतसुमथती आह.े 

आम्ही लहान असताना शाळेचे व्हरेरसर्केशन्स, इन्सपेक्शन नेहमी होत असे. साहबे येणार असल्यामळेु 

सशक्षक सािंगायच े उद्या शाळेत येतािंना कपडे चािंगले घालनू या. त्यामळेु इन्सपेक्शनच्या िळेी एकच 

असलेली खाकी चड्डी तीच धऊुन घालािी लागत अस.े त्यािळेेस सिव नीटनेटके असायचे. आता 

तेव्हा सारख े इन्सपेक्शनच होत नव्हते. त्यामळेु आता कसेही िागले तरी चालते, काहीही केले तरी 

चालत.े काल परिाच्या ससनेमामध्ये पालकाला सािंगायला सशक्षक जातात तर पालकच सशक्षकाला 

सािंगतो की, शहाणपणा करु नका, त्याचा िाढसदिस असल्यामळेु िाढसदिसासनसमत्त िगवणी गोळा 

करा.आता कोणीही शाळेत जाऊन मामतरला दम दतेो, कोणीही ममुकटात मारतो. त्यामळेु आपल्या 

सशक्षणात आता धाक कमी झाला आह.े मी अस ेका िागतो, मी अस ेका बोलतो, मी कपडे अस ेका 

घालतो याकडे कोणीही लक्ष दते नाही. त्यािेळच्या प्राथसमक सशक्षणाचा र्ार मोठा पररणाम होत असे. 

मी या गोिीचा बारीक अभ्यास केला तेव्हा मला अस े सदसनू आल े की, माझ्या िागण्या बोलण्यात 

सगळे ज े काही आह े ते माझ्या सशक्षकाचे आह.े त्यािेळी सशक्षकाएिढा मोठा माणसू मला कोणीच 

माहीत नव्हता. त्यामळेु सशक्षक जस े िागतात तसेच िागण्याचा सिद्याथी प्रयत्न करीत असतात. 

सशक्षकािंनी बोलण्याची जी पध्दत सशकिली त्याच पध्दतीने मी आज दखेील बोलतो. आता कोणी 

मला सािंसगतले की, तमु्ही आता आमदार झाल ेआहात त्यामळेु आपल्या बोलण्यामध्ये काही सधुारणा 

करा. परिंत ुतस ेहोणार नाही. प्राथसमक शाळेमध्ये ज ेकाही सशक्षण समळाल ेहोते त्या प्रमाणचे माणसू पढुे 

िागत असतो, बोलतो असतो. निंतर त्यामध्ये बदल होत नसतो.  

                                 या निंतर  श्री. सशगम 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी 

होत असलेले प्रयत्नचचाव पढेु सरुु...... 

   

   श्री. रामहरी रुपनिर            :                                                   

माझी ती बोली भाषा ठरली म्हणनू त्याचा तो पररणाम आह.े राज्यातील ५० टक्के जनता प्राथसमक 

सशक्षणािर आयषु्ट्याचा शिेट करते. कोण सातिीपयांत सशकले, कोण सहािीपयांत सशकले, कोणी 

दहािीपयांत सशकले, पण त्यािंच्यािर त्या िळेेच्या सशक्षणाचा प्रभाि आह.े त्या गािातील सशक्षण 

पद्धतीचा प्रभाि आह.े तेव्हा सिव पद्धतीमध्ये समानता आली पासहज.े सिव पद्धती साधकबाधक चािंगली 

असली पासहज.े जगातील टॉपची व्यिमथा असली पासहज ेअस ेमी म्हणणार नाही.  राज्याला मिातिंत्रय 

समळून ६०-६५ िष ेझालेली आहते. आपण सशक्षणपद्धतीमध्ये बदल करीत आहोत. परिंत ुया बारीक 

बारीक गोिींकडे कोणी पाहत नाहीत. तेव्हा कोणाचे काय म्हणण े आह े याकडे र्ार लक्ष दऊे 

नय.े  राज्यातील सिव भागािंत एकच सशक्षण पद्धती असली पासहज.े त्यािंच्यामध्ये एक िाक्यता असली 

पासहज.े  

      सभापती महोदया, सिव शाळािंना िळेेिर अनदुान समळाल े पासहज.े तसेच सिद्यार्थयाांना िळेेिर 

सशष्ट्यितृ्ती समळाली पासहज.े एकदा अनदुान द्यायचे ठरल्यानिंतर मोचाव काढल्यािरच अनदुान का द्यायचे 

?  अनदुान दणे्यासाठी बजटेमध्ये तरतदू केल्यानिंतरही ते का सदले जात नाही ? ह े अनदुान माचव 

मसहन्यात सदले जाते. ते जनू मसहन्यात का दणे्यात येत  नाही ?  परिंत ुदफ्तर सदरिंगाई होत असल्यामळेु 

सशक्षण क्षेत्रािर त्याचा सिपररत पररणाम होतो. त्यामळे सिद्यार्थयाांना ज्या गोिी िळेेिर समळाियास 

पासहज े त्या समळत नाहीत. त्यासाठी शासनाने उपाययोजना करुन एक आराखडा तयार केला पासहज े

अस ेमाझ ेमत आह.े  

      सभापती महोदया, सिाांना समान सिंधी समळाली पासहज.े लोकशाही राज्य असेल आसण 

कल्याणकारी राज्याची सिंकल्पना राज्य सरकार राबिीत असेल तर सिाांना समान सिंधी समळाियास 

पासहज.े मी गरीब आह.े मी कुठेही भ्रिाचार करु नय ेह ेतत्त्िज्ञान एका बाजलूा आसण माझ्याकडे पैसे 

नसतील तर मी माझ्या मलुाला चािंगली सिंधी उपलब्ध करुन दऊे शकत नाही. पण असेही काही लोक 

आहते ज ेअसजबात भ्रिाचार करीत नाही. मग त्यािंच्या मलुािंनी कसे    सशकायचे ? श्रीमिंताच्या मलुाला 

ज ेसशक्षण समळत ेतेच सशक्षण गरीबािंच्या मलुािंला समळेल अशी हमी शासनाने सदलेली आह.े त्याप्रमाण े

ते समळाल ेपासहज.े  

      सभापती महोदया, शालेय सशक्षण पोषण आहाराच्या बाबतीत बरेच बोलले जात.े त्याबाबतीत 

काही घटना घडल्यािर त्यािर चचाव होते. अशा घटनेस अनेक लोक जबाबदार असतात. अनेक 

लोकािंसाठी चाललेली ही योजना असल्यामळेु त्यात अस ेहोण ेमिाभासिक आह.े तेव्हा त्याबाबतीत 

दखेील लक्ष दणे्याची गरज आह.े  

      सभापती महोदया, आपण् े ा सदलेल्या िळेेमध्ये मला बोलल ेपासहज.े आपण घिंटी िाजसिण्याच्या 

आत खाली बसल े पासहज.े मी येथे आपल्या माध्यमातनू मािंडलेले सिचार शासनापयांत पोहोचािते 

म्हणनू बोललो . आपण मला बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल आपल ेआभार माननू माझ ेभाषण पणूव 

करतो.  

                                                                        ---------------   
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    श्री. कसपल पाटील                (सशक्षक)                          

:                                                              सभापती महोदया, आपण मला 

बोलण्यासाठी पाच-दहा समसनटे जास ् त द्यािीत अशी माझी आपणास सिनिंती आह.े  

     तालिका सभापती (डॉ.नीिम गोऱ्हे) : माझी सन्माननीय सदमयािंना सिनिंती आह ेकी, त्यािंनी 

१० समसनटािंमध्य ेआपले सिचार व्यक्त करुन िळेेची मयावदा पाळािी. कारण अजनू अनेक सन्माननीय 

सदमयािंना बोलाियाचे आह.े  

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, दोन िषावनिंतर सभागहृात सशक्षणािर चचाव उपसमथत 

झालेली आह,े तेव्हा आपण मला थोडा िळे जामत द्यािा अशी सिनिंती आह.े  

     सभापती महोदया, सत्तारुढ पक्षातील ज्येष्ठ सन्माननीय सदमय श्री. रामनाथ मोत,े प्रा.असनल सोले, 

श्री.ना.गो.गाणार, डॉ.अपिूव सहरे, श्री.प्रशािंत पररचारक ि इतर सदमयािंनी सनयम २६० अन्िये 

प्रमतािाच्या माध्यमातनू माननीय सशक्षण मिंत्री आसण राज्य सरकार यािंचे असभनिंदन करण्यासाठी जो 

प्रमताि मािंडलेला आह े त्याबद्दल त्या सिव सदमयािंना धन्यिाद सदले पासहजते. कारण 

आम्हाला  सशक्षणाच्या प्रश्नािर चचाव करण्याची सिंधी दोन िषावनिंतर प्रथमच समळत आह.े  

      सभापती महोदया, काय सिलक्षण योगायोग आह.े मी योगायोग मानत नाही. कारण योगायोगाने 

कोणतीही घटना घडत नसते. जी काही घटना घडत े ती सनसित कायवकारणभािाने घडत.े दोन्ही 

सभागहृात एकाच िळेेला एकाच सिषयािरील प्रमताि आसण तो देखील िेलािंटी, सिराम, 

अधवसिरामाचा दखेील र्रक नसलेला  प्रमताि आलेला आह े आसण हा प्रमताि दखेील माननीय 

सशक्षणमिंत्रयािंच्या िाढसदिशी मािंडण्यात आलेला आह.े माननीय सशक्षण मिंत्री काल सभागहृात आले 

असत ेतर मी त्यािंचे सनसित असभनिंदन केले असत.े मी पनु्हा त्यािंना सबलेटेड हपॅी बथवडे करतो. आपण 

माझ्या भािना त्यािंच्यापयांत पोहोचािाव्यात. ते आमचे चळिळीतील जनु े समत्र आहते. मला 

त्यािंच्याबद्दल व्यसक्तगत प्रेम आसण मनेह आह े आसण तो कमी होण्याचे कारण नाही. मी  कधीही 

त्यािंच्याबद्दल व्यसक्तगत चकार शब्द काढत नाही. धोरणात्मक मदु्दा आह े तेथे बोलतो. आपल्या 

माननीय सशक्षण मिंत्रयािंचे कौशल्य आसण कसब सिलक्षण आह.े काल सन्माननीय सदमय श्री.सनुील 

तटकरे यािंनी माननीय मिंत्री श्री.सिनोद तािडे त्यािंच्याकडून कौशल्य सिकास खात ेका काढून घणे्यात 

आल े असा प्रश्न सिचारला होता.  दोन्ही सभागहृात आपल्या असभनिंदनाचा प्रमताि  आपल्या 

िाढसदिशी िलेािंटी, कॉमा, अधवसिरामाचा र्रक न करता आणण्याचे सिलक्षण कसब त्यािंनी दाखसिले 

आह,े त्याबद्दल माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी त्यािंच्याकडे पनु्हा कौशल्य सिकासाचा पणूव कायवभार सदला 

पासहज.े  िाढसदिसाच्या सनसमत्ताने त्यािंचे असभनिंदन करताना मी माननीय मखु्यमिंत्रयािंना सिनिंती करतो 

की, त्यािंना याहून असधक जबाबदारी सदली तर त्याबाबतीत पनु्हा असभनिंदन करण्याची सिंधी समळू 

शकेल. कारण आता त्यािंचे ह ेकाम झालेले आह.े ते दसुरीकडे समळाल ेअसते तर असधक बरे झाल े

असत.े  

      सभापती महोदया, या प्रमतािामध्ये सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोत ेआसण अन्य सदमयािंनी 

ज्या कारणािंसाठी शासनाचे आसण  माननीय सशक्षणमिंत्रयािंचे असभनिंदन केलेले आह े त्यातील सिावत 

महत्त्िाचाि मदु्दा असा आह े की, प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्राचा कायवक्रम या सरकारने राबसिला 

आह,े  त्यास यश समळत आह ेआसण सजल्हा पररषदेच्या शाळा प्रगत करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत 

आह.े  
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      सभापती महोदया,काल सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोत े यािंनी शालेय सशक्षण सिभागाचे 

ससचि श्री.निंदकुमार यािंचे दखेील कौतकु केले. या प्रगतीबद्दल ते कौतकुास पात्र आहते. दादा, काय 

प्रगती आह े ? माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी सिद्याथी कें द्रीत सनणवय घतेल े त्याबद्दल मी त्यािंचे असभनिंदन 

करतो. परिंत ु माननीय सशक्षणमिंत्री सशक्षण सिभाग चालिीत नसनू राज्याचे सशक्षण ससचि चालिीत 

आहते. आम्ही त्यािंना काही मसेेज पाठसिला तर त्यािंना त्यामध्ये काही मिारमय नसत.े ‚मला मेसेज 

पाठि ूनका, मला मिारमय नाही‛ असा उलटा मसेेज आम्हाला येतो. मी तो मसेेज माननीय सिंसदीय 

कायव मिंत्री आसण दादािंना दखेील पाठसितो. उलट आपण मला असभनिंदनाचे मसेेज पाठसिता. माननीय 

मखु्यमिंत्रयािंनी मला दोन-तीन िळेा कौतकुाच े मसेेज पाठसिले. परिंत ु राज्याच्या सशक्षण सिभागाच्या 

ससचिािंना आमच्याशी बोलण्यासाठी िळे नाही. सशक्षकािंच्या सिंघटना त्यािंना भटेण्यासाठी गले्यािर 

ज्या उद्दामपण े उत्तर देतात ती त्यािंची सभ्यता असेल, पण ह े राज्य कोणाचे आह े ? ह े राज्य आपले 

आह.े माननीय सशक्षणमिंत्री श्री.सिनोद तािडे यािंना प्रत्यक्ष भटेतो त्यािळेी ते अस ेकधी िागत नाहीत. 

आमचा सिरोध असतो, भािंडण असते, पण ते  सभ्यतेन ेिागतात. आम्ही र्ोन केल्यािर ताबडतोब 

प्रसतसक्रया दतेात. मतभदेाचा भाग िगेळा आह.े परिंत ु राज्याचे सशक्षण सिभागाचे ससचि एका ज्येष्ठ 

सशक्षक नेत्याशी माझ्यासमोर ज्या पद्धतीने िागले ते योग्य नाही. मी त्यािंना त्याचिळेी ही पद्धत बरोबर 

नाही अस ेसािंसगतले.  

                                 या निंतर  श्री. बोडे 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी 

होत असलेले प्रयत्नचचाव पढेु सरुु...... 

   

                                  

श्री.कसपल पाटील..... 

सशक्षण ससचिािंनी िेळ सदल्यानिंतर त्या िेळी सिंबिंसधत ज्येष्ठ नेते गेल्यानिंतर सधु्दा ज्या प्रकारे 

सशक्षण ससचि िागतात आसण ज्या मनमानी पध्दतीन े कारभार करतात ते योग्य 

नाही.  सशक्षण सिभागाने सिावत मोठा चकुीचा सनणवय घेतल्यामळेु मी पसहल्या सदिशी 

तोंडाला पट्टी बािंधनू आलो होतो. सशक्षण ससचिािंनी पणु्यामध्ये सिव सशक्षणासधकाऱ्यािंची 

बैठक घेतली. त्या बैठकीत त्यािंनी कस े िागायचे, काय करायचे या बाबतचे आदशे 

उपसमथत असधकाऱ्यािंना सदल.े तेव्हापासनू आम्ही सशक्षणासधकारी, मिंत्रालयीन असधकारी 

यािंच्याकडे भेटायला गेल्यानिंतर ते सािंगतात की, तमु्हाला जे काही सािंगायचे असेल ते 

लिकर सािंगा आसण पटकन सनघनू जा.  तमुच्यासोबत बोलत असताना ‘ते’ बघतील.  मी 

त्यािंना म्हटले कोण बघतील ? मी त्यािंना सािंसगतले की, मी तमु्हाला भेटल्यामुळे तमुच्यािर 

कारिाई होणार नाही, तमु्ही काळजी करु नका. महोदय, सशक्षण ससचिािंची असधकाऱ्यािंमध्ये 

प्रचिंड दहशत आह,े  असधकाऱ्यािंना त्यािंची भीती आह.े पिूी सशक्षणासधकाऱ्यािंपासनू 

मिंत्रालयीन असधकारी आमच्याशी मोकळेपणाने बोलायचे, आमचे म्हणणे समजनू घ्यायच.े 

एखादी धोरणात्मक बाब असेल तर िरच्या असधकाऱ्यािंना सािंगतो असे सािंगायचे सकिं िा 

तािंसत्रक बाब असेल तर आम्हाला  सल्ला द्यायचे सकिं िा समजनू सािंगायचे.  परिंत ु ते 

असधकारी आज आमच्याशी बोलायला तयार नाहीत. इतकी प्रचिंड दहशत सशक्षण 

ससचिाची आह.े  िामतसिक पाहता राज्याचा सशक्षण ससचि हा सिंिेदनशील असाियास 

पासहजे.  त्याच ेकान आसण डोळे उघडे असाियास पासहजेत.  परिंत ुआज ते एका पाठोपाठ 

एक सनणवय घेत आहते.  मला िाटत नाही की, त्यािंनी माननीय सशक्षण मिंत्री सकिं िा मखु्यमिंत्री 

महोदयािंना सिचारुन असे  सनणवय घेतले असतील. सरकार कोणाचेही असो, आपले 

िैचाररक मतभेद असतील, परिंत ु आलेले सरकार ह े सिंसिधानाला बािंधील असते. 

सिंसिधानातील तरतदुींचे पालन करण्याच े बिंधन त्यािंच ् यािर असते.  कारण आपण तशी 

शपथ घेतलेली असते.  अल्पसिंख्याक शाळािंमधील असतररक्त सशक्षकािंचे पगार ताबडतोब 

थािंबसिण्याच े आदशे सशक्षण ससचिािंनी सदल.े  त्यािंचे म्हणणे आह े की, अल्पसिंख्याक 

शाळािंतील सशक्षकािंना कलम ३० (१) अन्िय ेसिंरक्षण आह.े या सशक्षकािंना सिंरक्षण पासहजे 

असेल तर आम्ही त्यािंना पगार दणेार नाही, असे त्यािंचे म्हणणे आह.े त्यािंनी बोलसिलेल्या 

असधकाऱ्यािंच्या बैठकीमध्ये अशा प्रकारची भाषा िापरली गेली आसण लगेच शासन सनणवय 

सनगवसमत करण्यात आला. अल्पसिंख्याक सशक्षण सिंमथा म्हणजे मसुमलम, सििन, बौध्द, 

सशख, इसाई, जैन, गजुराथी, मारिाडी, ससिंधी,  सहिंदी, ऊदूव, तामीळ, कन्नड, तेलग ू या 

समाजाच्या सिंमथा होय. ज्यािेळी मुिंबई राज्य होते त्या त्यािेळी जे बाजलूा भाग होते त्या 
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सिव भासषक सिंमथािंच्या काही मराठी शाळा आहते आसण काही समाजाच्या त्या त्या 

भाषेच्या शाळा आहते. त ् यािंचे या राज्यात योगदान नाही का, ते या दशेाचे, राज्याचे 

नागररक नाहीत ? भारतीय सिंसिधानाने त्यािंना सिंरक्षण सदल े आह.े असे असताना 

अल्पसिंख्याक शाळािंतील सशक्षकािंचे पगार ताबडतोब बिंद करा, असे म्हणण्याची सशक्षण 

ससचिािंची सहिंमत कशी होते ?  एिढेच नव्ह ेतर ते म्हणतात की, या सशक्षकािंचे समायोजन 

झाल्यानिंतर त्यािंना थकबाकी सधु्दा समळणार नाही. म्हणजे त्या सशक्षकािंची सेिा खिंसडत 

होणार आह.े माननीय श्री.सगरीश बापट साहबे, इिंग्रजी शाळािंमध्ये पट उत्तम 

आह.े  मुिंबईमध्ये १५० कॉन्व्हेंट शाळा आहते सकिं िा इिंग्रजी माध्यमािंच्या शाळा आहते. या 

शाळा सििन समशनरींमार्व त चालसिल्या जातात. ममुलीम समाजाच्या सशक्षण सिंमथा 

५०-६० आहते, गजुराथी समाजाच्या सिसिध माध्यमािंच्या १००-२०० सिंमथा आहते, ससिंधी 

समाजाच्या ५०-६० सिंमथा आहते. या सिंमथािंचा काय गनु्हा आह े? या सिंमथािंमध्ये पटसिंख्या 

उत्तम आह.े परिंत ु शासनाच े पटसिंख्या मान्यतेचे निीन सनकष आलेले आहते, त्या 

सनकषानसुार  जे असतररक्त झाल ेत्यािंना बाहरे काढले जाते आसण िरुन सािंसगतले जाते की, 

तमु्ही निीन सनकषात बसत नाहीत.  मी या सिषयािर निंतर ससिमतरपणे बोलेन. 

      सभापती महोदया, घटनेच े१४ िे कलम ह ेसमान न्यायाच ेआह.े राईट टु इक्िॅसलटीचा 

असधकार प्रत्येकाला आह.े त्यामळेु तमु्हाला सिसिध समाजाच्या सशक्षण सिंमथािंमध्ये र्रक 

करता येणार नाही. इिंग्रजी माध्यमािंच्या शाळािंमध्ये सहिंद ूसशक्षक असतात, मराठी शाळािंमध्ये 

इतर धमावच े सशक्षक असतात. तमु्ही त्यािंच्यामध्ये र्रक कसा करणार आसण का म्हणनू 

करणार ? दशेाच्या सिंसिधानाने दशेातील प्रत्येक नागररकाला समान असधकार सदलेला 

आह.े कोणामध्ये सलिंग, भाषा, प्रािंत, धमव, जात यामध्ये  भेदभाि केला जात नाही.  या 

आधारािर भेदभाि करण्याबाबतचा जी.आर. जर सशक्षण ससचि काढत असतील तर त्या 

सशक्षण ससचिाला ताबडतोब तेथून हाकलल े पासहजे. दशेाच्या घटनेशी द्रोह करणारा 

असधकारी तेथे कसा काय राहू शकतो ? घटनेशी द्रोह करणाऱ्या असधकाऱ्याला महाराष्ट्रात 

जागा नाही आसण ससचि पदािरही जागा असता कामा नये.   

      सभापती महोदया, काल सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी सशक्षण सिभागात 

करण्यात आलेल्या कामािंचे असभनिंदन केल.े  मी म्हणतो आम्ही का म्हणनू असभनिंदन 

करािे ? चािंगल्या कामाचे आम्ही जरुर असभनिंदन करु.  सिद्यार्थयाांचे ओझे उच्च 

न्यायालयाच्या आदशेािरुन का होईना कमी केल.े माननीय मिंत्री मित: न्यायालयात 

गेले.  मी सधु्दा त्यािंचे असभनिंदन करण्यासाठी गेलो होतो. मिच्छता राबसिण्याची योजना 

माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी राबसिली. मी आमिंत्रण नसताना सधु्दा झाडू मारण्याच्या 

कायवक्रमाला गेलो होतो.  खरे म्हणजे असा उपक्रम राबसित असताना त्या त्या 

सिभागातील सन्माननीय सदमयािंना आमिंत्रण द्याियास पासहजे होते. माननीय मखु्यमिंत्री 

आसण माननीय सशक्षण मिंत्री आपल्या सिभागातील शाळािंमध्ये आल्यामळेु मी मित: तेथे 

जाऊन त्यािंचे मिागत केल े आसण हातात झाडू घेऊन काम केले. हा कायवक्रम माननीय 
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पिंतप्रधानािंचा असल्यामळेु मी त्याला काही सिरोध केला नाही. हा आपल्या सिाांचा 

कायवक्रम आह.े आम्ही मित:हून तेथे गेलो. परिंत ु आपण या राज्यातील सिंपणूव सशक्षण 

व्यिमथा मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहात. यामध्ये राज्यातील जनतेचा काय गनु्हा 

आह े? या राज्यातील गररबािंनी सशकायचे नाही काय, दबुळ्या िगावतील मलुािंनी सशकायचे 

नाही काय ? आपण त्यािंना मोडून काढायच े ठरसिल े आह.े एका सजल्यामध्ये बोगस 

सिद्याथी आढळले म्हणनू सिाांना चोर ठरिायचे काय ?  माझ्यासमोर सशक्षण ससचि 

सिंमथािंना चोर बोलल.े असे म्हणण्याची त्यािंची सहिंमत कशी होते ?  कमविीर डॉ.भाऊराि 

पाटील यािंच्यापासनू ते डॉ.साळुिंखे पयांत, डॉ.पिंजाबराि दशेमखु यािंच्यापासनू डॉ.गाडग े

महाराजािंच्या नािे असिंख्य सिंमथा आहते. ही चोर मिंडळी आह े काय ? दशेात एकमेि 

महाराष्ट्र आसण काही प्रमाणात गजुरात राज्य असे आह ेकी, या सठकाणी खाजगी सिंमथािंनी 

मित: पढेु येऊन सशक्षणाचा भार उचलला आसण सरकारचा भार कमी केला. या सिंमथािंना 

आसण त्या शाळािंतील सशक्षकािंना चोर म्हणता, त्या शाळािंतील मखु्याध्यापकािंना कामचकुार 

बोलता ? मला िाईट या गोिीचे िाटले की, या सभागहृात माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी धमकी 

सदली की, मखु्याध्यापक आसण सशक्षकािंना मी जेलमध्ये टाकीन. ,एिढेच नव्ह े तर 

सदल्लीमध्ये जाऊन सािंसगतले की, मी कसपल पाटलािंनाही जेलमध्ये टाकीन.  मी गेल्या ११ 

मसहन्यािंपासनू िाट पाहत आहते की, ते मला कधी जेलमध्ये टाकणार. जर त्यािंची सहिंमत 

असेल तर त्यािंनी मला जेलमध्य ेटाकून बघािे. पण काही झाल ेतरी आम्ही चकुीचे करु 

दणेार नाही.  

      सन्माननीय सदमय श्री.ना.गो.गाणार आपण सिना अनदुासनत सिंमथािंसाठीसातत्याने 

प्रामासणकपण ेभािंडत आहात. सन्माननीय श्री.मोते साहबे सधु्दा भािंडतात. या बाबतीत मी 

शिंका घेणार नाही.  परिंतु २० टक्के अनदुानासाठी आपण सरकारचे असभनिंदन करीत 

आहात. या सभागहृात माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी काय सािंसगतले होते ? मला सन्माननीय 

सदमय सिवश्री श्रीकािंत देशपािंडे आसण दत्तात्रय साििंत म्हणाले की, माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी 

सािंसगतले की, यासाठी बजेटमध्ये तरतदू आह,े परिंत ुती कुठे सदसत नाही. माननीय सशक्षण 

मिंत्रयािंनी प्रसतसक्रया सदली की, कसपल पाटलािंना बजेट कळत नाही. मी म्हटले मला बजेट 

कळत नसेल, तमु्ही माझ्यासोबत सित्त सिभागाच्या ससचिािंकडे चला. त्यािेळी त्यािंना 

लक्षात आले की, या कामासाठी बजेटमध्ये तरतदू नव्हती. ही बाब सनदशवनास आल्यानिंतर 

मिंसत्रमिंडळापढेु प्रमताि गेला. परिंत ु त्यास अजनूही मिंजरुी समळाली नाही. र्क्त तत्ित: 

सािंगण्यात आल ेकी, प्रमताि सादर करा. अजून प्रमताि सधु्दा सादर झाला नाही.  अशा 

िेळी सशक्षण सिभाग काय करीत आह े ? परिंत ु याचा अकारण दोष सरकारला सदला 

जातो,  यातनू सिनाकारण सरकारची बदनामी होते.  माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी प्रचसलत 

धोरणानसुार अनदुान दणे्यात येईल असे दोन िेळा आश्वासन सदल े होते. प्रचसलत 

धोरणानसुार म्हणजे ठरासिक िष ेपणूव झाल्यानिंतर प्रती िषी २० टक्के प्रमाणे ५ िषावपयांत 

१०० टक्के अनदुान दणे्यात येणार होते.  परिंत ु१०० टक्के अनदुान ज्या िषी समळायला 
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पासहजे होते ते िषव उलटून पाच िष ेझाली तरी अनदुान समळत नाही. अशा सिंमथािंना सधु्दा 

आपण र्क्त २० टक्के अनदुान दणेार आहात.  परिंतु या बाबतीत अजनूही सनणवय झालेला 

नाही. कारण त्यासाठी मिंसत्रमिंडळाची मिंजरुी लागणार आह.े मिंसत्रमिंडळाच्या मिंजरुीसशिाय 

सित्त सिभाग त्याला मिंजरुी दणेार नाही. सित्त सिभागाने मिंजरुी सदल्यासशिाय अथवसिंकल्पात 

त्याच ेप्रसतसबिंब पडणार नाही.    निंतर सािंसगतले की, ही तरतदू परुिणी मागण्यािंमध्ये येईल. 

आम्ही परुिणी मागण्या बसघतल्या आहते.  परिंत ुतेथे सधु्दा तरतदू नाही.  माननीय सशक्षण 

मिंत्रयािंची प्रत्येक िेळी तत्काळ अप्रसतम प्रेस नोट सनघत असते. कुठे काही खल झाला की, 

त्यािंच्या प्रेस नोटमध्ये उल्लेख असतो की, ‘कसपल पाटलािंची नौटिंकी’, ‘कसपल पाटलािंना 

उद्योग नाही’.  अशा प्रकारचा एक ना एक शेरा असतो.  आपल्याला खोटे िाटत 

असल्यास मी आपल्याला या प्रेस नोट दतेो.  िामतसिक पाहता यामध्ये माझा काय सिंबिंध 

असतो ? सभागहृात आसण सभागहृाबाहरे बोलणे ह े माझे काम आह.े  त्यािंनी शासन 

सनणवयामध्ये नमदू केल े आह े की, १६३ कोटी ३५ लाख १८ हजार ६०० रुपय े एिढे 

आिश्यक अनदुान आह े आसण ते आम्ही सदलेल े आह,े असे मागच्या बजेटमध्ये 

सािंसगतले.  त्यानिंतर २० टक्क्याबाबत कॅसबनेटमध्ये सनणवय घेतल्याचे सािंसगतल.े १५-१६ 

िष े झाल्यानिंतर १०० रुपय े पगार समळणे गरजेचे असताना जर २० रुपय े पगार समळत 

असेल तर त्यामध्ये काय भागणार आह े ? लोक उपाशीपोटी रासहले. मागच्या सरकारन े

आम्हाला छळले, त्रास सदला.  आम्हाला िाटल े होते की, या सरकारमळेु आम्हाला 

‘अच्छे सदन’ येतील.  कारण  माननीय श्री.चिंद्रकािंतदादा पाटील, त्यािेळी तुम्ही आमच्या 

बाजनेू बोलत होता.  माननीय सशक्षण मिंत्री ह े सिरोधी पक्षात असताना आमच्या बाजून 

बोलत होते.  त्यामळेु आम्हाला िाटले होते की, २०-४० टक्के अनदुान लगेच सरुु 

होईल.  परिंत ु अजनूपयांत ह े अनदुान सरुु झालेले नाही. या परुिणी मागण्यािंमध्ये सधु्दा 

यासाठी तरतदू नाही.  आम्हाला महाराष्ट्रातनू असिंख्य र्ोन येतात. आमच्याकडे सिवजण 

सिचारणा करतात की, २० टक्के अनदुानाचे काही तरी पहा, जी.आर. सनघाला काय, पगार 

कधी सरुु होईल ? माननीय सशक्षण मिंत्री सािंगतात की, ह े काम झाल े आह.े  मी सिचारु 

इसच्छतो की, त्यािंचे पगार कधी सरुु होतील ? लोक काकुळतीला येऊन सिचारणा 

करतात.  त्यािंची पररसमथती बघनू आम्हाला कधी कधी रडू येते.  कधी कधी इररटेड 

व्हायला होते. १६ िषाांपासनू ही सशक्षक मिंडळी उपाशी आह.े  त्यािंना कुटुिंब आह.े  ते 

नोकरीत कसेही लागले असतील, पण ते आजही मलुािंना सशकसितात.  त्यािंना पगार 

द्यायला नको काय ? हजारो सशक्षकािंना पगार नाही. उपाशीपोटी त्यािंचे कुटुिंब कस े राहत 

असेल.  उपाशीपोटी सशक्षकािंच्या खािंद्यािरुन सशक्षणाचा गाढा चाल ू शकणार 

नाही.  त्यामळेु माननीय सभागहृाच्या नेत्यािंनी यामध्ये हमतक्षेप करुन माननीय मुख्यमिंत्रयािंना 

सनरोप द्यािा. जर त्यािंना अडचणी   असतील तर त्या सािंगनू अमकु िेळेला अमकु करतो ह े

सािंगा, सकमान खोटे तरी   बोल ू नका.  सनणवय झालेला नसताना सधु्दा सनणवय झाल्याच े

सािंसगतले जाते. 
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                        या निंतर  श्री. कािंबळे 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी 

होत असलेले प्रयत्नचचाव पढेु सरुु...... 

   

                               श्री. कसपल पाटील .... 

 पण सािंगायच ेकेले. परत म्हणतात की, कसपल पाटील, दत्तात्रय साििंत यािंना बजेट कळत 

नाही. पण बजेट िाचा. उद्दाम भाषा. आम्हाला बजेट कळते. त्या बजेटमध्ये पत्ता नाही. मग 

कशासाठी ह े करता ? लोक पेन्शन मागत आहते, तो त्यािंचा असधकार नाही का, त्यािंना 

पेन्शन का द्यायचे नाही ? जे काही द्यायचे आह ेते सरुू करा आसण सािंगा. िषाांनिुषे सनणवय 

घ्यायचा. सन २००५ निंतर आलेल्यािंबाबत पेन्शनचा जो काही तमुचा सनणवय असेल तो 

जाहीर करा आसण अिंमलात आणा. माणसे िषाांनिुषे थािंबत आहते. माणसे सनितृ्तीला 

आली तरी त्याचा पत्ता नाही. सन २००५ निंतर ज्यािंच्या नेमणकुा होतात त्यािंच्याही 

पेन्शनचा पत्ता नाही. कायद्यान ेअसधकार आह ेतोही दते नाही, सनणवयामळेु ज्यािंचे रद्दबातल 

झाल ेत्यािंनाही कधी समळणार  आह,े तरी आम्ही सरकारचे असभनिंदन करायचे का, आम्ही 

सरकारचे असभनिंदन का करायचे ? सशक्षणसेिकािंच्या बाबत सशक्षण ससचिािंनी सिंच मान्यता 

होण्याच्या अगोदर एक एक जीआर काढला की, सशक्षणसेिकािंना आधी ताबडतोब काढून 

टाका. सशक्षणसेिक हा शब्द मी िापरता कामा नये. टीचर ऑन प्रोबेशन म्हणजे जे 

पयविेक्षाधीन सशक्षक आहते, त्यािंना अत्यिंत िाईट शब्दाने सशक्षणसेिक या नािान ेसहणसिले 

जाते. त्यािंच्या नोकऱ्या ताबडतोब काढा असे सािंगतात.  कायदा असे सािंगतो की, ३ िष े

पणूव झाल्यानिंतर त्यािंना सेिेत कायम केल ेपासहजे. ज्यािंची ३ िष ेपणूव झाली, त्यािंना तमु्ही 

कायम करीत नाही आसण ज्यािंची ३ िष ेपणूव झालेली नाहीत त्यािंना तमु्ही बाहरेचा रमता 

दाखसिला आह.े पद ेआहते, गरज आह,े सिंच मान्यतेतसधु्दा पद आह ेतरी सधु्दा बाहरेचा 

रमता दाखसिला आह.े आपण ह े कायद्याच्या सिरोधात करीत आहात. मनमानी कारभार 

सरुू आह.े मला िाटत नाही की, माननीय सशक्षण मिंत्री मित: ह े पाहत असतील. पण 

सशक्षण ससचि सािंगतील ते, बरोबर चालले आह.े असतररक्त सशक्षक कस े झाले ? २८ 

ऑगमटचा जीआर आह.े आपण दोन समसनटे हा िेळ समजनू घ्यािा. २८ ऑगमटचा 

जीआर काय आह ेह ेअनेकािंना लक्षात येत नाही. २८ ऑगमटचा जीआर आल्यापासनू सिव 

शाळािंचा जीि टािंगणीला लागला आह.े हा र्क्त सशक्षकािंचा प्रश्न नाही. मी र्क्त सशक्षकािंचे 

आह े म्हणनू बोलत नाही. या राज्यातील १ लाख शाळािंतील २ कोटी मलुािंच्या बाजनेू 

बोलत आह.े २८ ऑगमटचा जीआर असे सािंगतो की, यापढेु मराठी, सहिंदी, इिंग्रजी भाषा 

सिषयािंना र्क्त एक सशक्षक राहील आसण सिंमकृत असेल तर साडे तीन सिषयािंना एक 

सशक्षक राहील. ऊदूव शाळेमध्ये ऊदूव, मराठी, इिंग्रजी राहील. ऊदूव शाळेचे तसेच आह.े मी 

मराठी शाळेचे सािंसगतले. इिंग्रजी शाळेमध्ये पनु्हा उलटे आह.े ज्या सिंमकृतबद्दल दशेाच्या 

माननीय पिंतप्रधानािंनी सनणवय घेतला, ती सिंमकृत तमुच्या सशक्षण ससचिािंनी एका समसनटात 

हद्दपार करून टाकली. नेमायचे नाही असे सािंसगतले आसण आम्ही कुठे केले, असे सािंगत 
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आहते. आपले सशक्षण ससचि िाटत आहते. आपण जीआर नीट िाचा म्हणजे लक्षात 

येईल. इतक्या सर्ाईन े कत्तल चाल ू केली आह े की, माणसाचा जीि गेला तरी कळतही 

नाही. इतकी सर्ाईने कत्तल सरुू आह.े ३ भाषा १ सशक्षक, ते कस ेसशकसिणार ? ही पदिी 

कोणत्या सिद्यापीठात समळते की, मराठी, सहिंदी, इिंग्रजी या तीनही भाषा सिषय एका 

सशक्षकान े सशकसिले पासहजेत, तेही नििी, दहािीला करीत आहात की, जेथनू पढुचे 

आयषु्ट्य ठरणार आह,े कररअर ठरणार आह.े आपण त्यासाठी एक सशक्षक दतेा ? आपण 

२८ ऑगमटचा जीआर िाचािा. त्यामध्ये दसुरी तरतदू आह े की, गसणत ि सायन्स या 

सिषयािंना एक सशक्षक. तुमच्या काळात तमु्ही सशकलात, मी माझ्या काळात सशकलो, 

सन्माननीय सदमय श्री. हमेिंत टकले साहबे, आपण् े ा आपल्या काळात सशकलात, एकच 

सशक्षक होता ? मी अरूण सरािंना सिचारले, तमु्ही सिसटश काळात सशकलात, ते मला 

म्हणाल े की, सिसटश काळात सधु्दा गसणत आसण सिज्ञान यािंना िेगळे सशक्षक असायचे. 

माननीय मिंत्री श्री. सगरीश बापट साहबे आपल्याही काळात िेगळे सशक्षक होते ना ? आता 

गसणत आसण सिज्ञान एक सशक्षक सशकि ूशकेल का ? ते सशकि ूशकणार नाहीत. तेिढा 

िेळ दऊे शकणार नाही. आपली मलेु मपधाव परीक्षा, नीट, आयआयटीजीमध्ये मागे पडत 

आहते. आपण घातलेल्या घोळाला सरकार जबाबदार आहचे. आपण तो सनमतरला 

त्याबद्दल मी तमुचे आभार मानतो. पण मलेु त्यामध्ये कशी पास होणार ? गसणत ि सायन्स 

यािंना एक सशक्षक आह.े ७ ऑक्टोबरच्या जीआरमध्ये काय तरतदू आह ेते पहा. कला ि 

क्रीडा सशक्षकािंची गरज नाही. राज्याच ेनिे क्रीडा धोरण आपण ठरि ूमागत आहात आसण 

कला ि क्रीडा सशक्षक यापढेु ५० रूपये रोजािर नेमायचे आहते. ....(अडथळा).... तासािर 

नेमायच े आहते. पण सकती तास असतात ? हजार मलेु असेल तेथे रु्ल टाईम सशक्षक 

लागतो. कला, क्रीडा, सिंगीत आपल्याला नको का ? प.ुल.दशेपािंडे असे म्हणायचे की, 

सशक्षण रोजीरोटी दईेल, पण जगायच े कस े ह े सािंगण्यासाठी कला, क्रीडा, सिंगीत यािंची 

आिश्यकता आह.े तमु्ही पणु्यातील आहात, प.ुल. यािंचे चाहते आहात. आपण यासाठी 

आिंदोलन केले, आपण त्या काळात सिद्यार्थयाांची लढाई लढत होतो. आपण िेगळ्या 

सिंघटनािंत अस,ू पण काही समान प्रश्नािंिर आपण िारिंिार लढाई करीत आलो आहोत. तमु्ही 

त्यािंना बाद केले आह.े ह े सिव करून ते सिव बाद आहते. कारण तेथे नॉन सटसचिंग मटार् 

नाही. गेली १० िषे नॉन सटसचिंग मटार् नाही. झाडू मारायलाही सशपाई नाही. आपल्याला 

सशक्षणेतर सेिक नको  का ? आपण एक धोरण ठरिा, सकती ठेिायचे सकमान धोरण ठरिा 

आसण लगेच करा. मागच्या सरकारन े आम्हाला त्रास सदला. मिच्छ भारतामध्ये तो तर 

सिावत महत्त्िाचा भाग आह.े मी माननीय मखु्यमिंत्री ि माननीय सशक्षण मिंत्री यािंनी झाडू 

मारला त्यािेळी गेलो. मी आज आलो. पण रोज शाळेत झाडू मारायला सशपाई तर पासहजे. 

मी खरोखर त्यासाठी आलो. आपल्याला मागण्या मािंडण्याची ही सिंधी असते. पण र्ोटो 

काढल े की, आमचे काम सिंपले. मी गणुित्तेबद्दल बोलत होतो. मी २८ ऑगमटच्या 

जीआरबाबत बोलत होतो. सिषयािंना सशक्षक नको का ? आरटीई म्हणजे राईट टू एज्यकेूशन 
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सािंगते की, सहािी ते आठिी या इयत्तािंसाठी सिषयसनहाय सशक्षक असला पासहजे. तमु्ही 

सिषयसनहाय सशक्षक काढला. मी पनु्हा सशक्षण ससचि काय म्हणाल ेते सािंगतो. ते म्हणाल े

की, कुठे आहते सिषयाच े सशक्षक, ही तरतदू आपल्याकडे नाही. इतके बेमालमूपणे खोटे 

बोलणारा सशक्षण ससचि आह.े आमचे सन्माननीय सशक्षण ससचि असे आहते. ते म्हणतात, 

सिषयाचा सशक्षक कुठे आह े ? आपल्याकडे याची तरतदूच नाही. मी म्हटले की, 

आरटीईमध्ये तरतदू आह,े सिषयाला सशक्षक सदला पासहजे. नििी, दहािी इयत्त्यािंना 

सिषयाचा सशक्षक नको का, आपली मलेु कशी पढेु जातील ? नीटमधील गोंधळ तमु्ही 

सनमतरला ह ेठीक आह.े पण मलेु पास कशी होणार ? मी आता सशष्ट्यितृ्तीबद्दल बोलणार 

अेाह.े 

      तालिका सभापती : मी सन्माननीय सदमय श्री. कसपल पाटील यािंना सािंग ूइसच्छते 

की, आपण भाषण सरुू करून २३ समसनटे झाली आहते. आपण सकाळी १० िाजनू १३ 

समसनटािंनी भाषण करण्यास उभे रासहला आहात. 

      श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, मला ५ समसनटे लागतील तेिढी द्यािीत. 

      तालिका सभापती : आपण २०-२५ समसनटे म्हणालात, आता २५ समसनटे झाली 

आहते. 

      श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, ररप्लाय दपुारनिंतर आह.े माननीय मिंत्री येऊ 

शकणार नाहीत. सिधानसभेत चचाव सरुू आह.े चचाव खाली िाढली आह.े आपले तर 

सभागहृ सशक्षणासाठी जामत आह.े  डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर यािंनी अनकेािंचा सिरोध 

पत्करून सिधानपररषदमेध्ये सशक्षक आमदार असल े पासहजेत याची तरतदू करायला 

लािली आसण त्यािंना पासठिंबा दणेारे र्क्त पिंजाबराि देशमखु होते. सशक्षक कशासाठी असा 

सगळ्यािंचा सिरोध होता. बाबासाहबे म्हणाल ेकी, आपण निीन सपढी घडसितो. 

      तालिका सभापती : अजनू १० सन्माननीय सदमयािंना भाषण् े ो करायची आहते, 

त्यामध्ये सशक्षक आमदार दखेील आहते, त्यािंना दखेील त्यािंच्या क्षेत्रातील बोलायचे आह.े 

माझी आपल्याला सिनिंती आह.े 

      श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, माझा दािा नाही की, र्क्त सशक्षक 

आमदारािंनीच या सिषयािर बोलल ेपासहजे. सकमान त्यािंना जेव्हा सिंधी समळते तेव्हा सकमान 

सिंधी समळाली पासहजे. मी लगेच सिंपसितो. माझा मदु्दा भरकटला तर आपण थािंबिा. 

      सभापती महोदय, मी गणुित्तेबाबत बोलत होतो. सशष्ट्यितृ्ती पररक्षेचा अभ्यासक्रम 

काल जाहीर झाला, त्यातनू सायन्स आसण समाजशास्त्र ह े दोन्ही सिषय बाद केल.े र्क्त 

मराठी, इिंग्रजी, गसणताची परीक्षा होईल. सशष्ट्यितृ्ती परीक्षा सिाांत महत्त्िाेीच आह.े पिूी 

ती चौथी ि सातिीला होती, ती तशीच ठेिली पासहजे. कारण पाचिीला एक िषव तरी गॅप 

समळतो, परत दरुूमती करून पढेु जाण्यासाठी तो गॅप समळतो. सातिीची पररक्षा झाली की 

आठिीला त्यािंना नीट करून पढेु पाठसिता येईल, त्यासाठी एक िषव समळते. पण त्यातील 

सायन्स आसण समाजशास्त्र सिषय काढून टाकले. आयआयटीजी, नीट यािंना सायन्स 
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आिश्यक आह.े पढुच्या सगळ्या पररक्षािंसाठी सायन्स आिश्यक आह.े तुम्ही या हुशार 

मलुािंना, पढुची तयारी करायला बसतात त्यािंना सशष्ट्यितृ्तीतून काढणार का, आपण 

समाजशास्त्र काढले तर यपुीएससी, एमपीएससीच्या पररक्षािंना मलेु कशी बसणार ? सिव 

अभ्यासक्रम त्यािर आधाररत असतो. तुम्ही तो सिषय काढून टाकला. काल सशष्ट्यितृ्ती 

पररक्षािंमध्ये घोळ घातला. सशक्षण ससचि इतके सिद्वान, ह ेकशामळेु झाल े ते मी तमु्हाला 

सािंगतो. आपल्याकडे अभ्यास मिंडळ असतात. अभ्यासक्रम ठरसिणारी सल्लागार मिंडळे 

असतात. आपण आल्यानिंतर सगळी अभ्यासक्रम मिंडळे बाद करून टाकली, बरखामत 

करून टाकली. आपण अजनू कोणी नेमलेल ेनाही. आपण ते का नेमले नाही ? ठीक आह.े 

मागच्या सरकारने नेमलेल े तमु्हाला आिडत नसतील. कोतापल्ली तुम्हाला आिडत 

नाहीत. मात्र ते कोणत्या पक्षाच ेआहते ? सिद्वान मिंडळी आहते. डॉ. अ.ह.साळुिंखे तमु्हाला 

आिडत नाहीत, ते कोणत्या पक्षाच ेआहते ? डॉ. जयससिंग पिार - इसतहासा सिषयामध्य े

त्यािंच्यासशिाय आणखी कोण मोठे आह े? ते आपल्या कोल्हापरूचे आहते. तमु्ही त्यािंना 

काढून टाकले. आपण तेही सोडा. डॉ. जयिंत नारळीकर, मिंगलाताई नारळरीकर, यािंनाही 

तमु्ही काढून टाकले. मिंगलाताई नारळीकर या र्ार ख्यातनाम गसणती आहते. आपल्याला 

मिंगला नारळीकरािंचा का त्रास होत आह,े जयिंत नारळीकरािंचा का त्रास होत आह.े पषु्ट्पक 

सिमान परुाणात कधी नव्हते असे ते जोरात सािंगतात म्हणनू नारळीकरही नकोत. ते तर 

सबचारे कोणत्या पक्षाचे आहते, ते सायिंसटमट माणसू आहते.  

              या निंतर  श्री. रोझेकर 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी 

होत असलेले प्रयत्नचचाव पढेु सरुु...... 

   

   श्री. कसपल पाटील            :                                            

नारळीकर मॅडम सपु्रससध्द गसणतज्ज्ञ आहते.  भाभा सिंमथेचे श्री.सिुमण्यम ् कोणत्याही 

पक्षाच ेनाहीत, सकशोर दडप कोणत्याही पक्षाचे नाहीत, र्क्त आपल्या अभ्यासाला िाहून 

घेतलेल्या या व्यक्ती आहते.  पण त्यािंना आपण काढून टाकल.े   मी एक िमतसुमथती 

सािंसगतली तर आपल्याला राग येईल.  पण ते सािंगण े गरजेचे आह.े   माझा रामभाऊ 

म्हाळगी प्रबोसधनीिर राग नाही.  पण तमु्ही या प्रबोसधनीत या क्षेत्राेातील तज्ज्ञ मिंडळी 

तरी नेमा.  आपण सिव अभ्यासक्रम सतकडेच तयार करीत आहात ना  ?  एका व्यक्तीच्या 

हातात सिव काम सदलेले आह.े  त्यािंना काही मासहती नाही, र्क्त तमु्हाला खषु करण्यासाठी 

सतकडे दतेात आसण भलताच कारभार चालला आह.े  माझा काही आक्षेप नाही.  पण 

अभ्यास मिंडळातील जी तज्ज्ञ आसण मोठी मिंडळी होती त्यािंना तुम्ही का हाकलले, 

अपमासनत करुन कशासाठी काढल े?  

      सभापती महोदया,  इिंग्रजी माध्यमाच्या अनदुासनत शाळािंची सिंख्या मोठी 

आह.े  सिद्याथी सिंख्येमळेु सशक्षकािंचे कोणतेही पद िाढल ेतरी त्या पदाला मिंजरुी दऊे नका, 

असे सािंगनू सिव पद े रद्द करुन टाकली आहते.   त्या सठकाणी सिद्याथी सशकत नाहीत 

?  आता आमच्या सहकारी सन्माननीय सदमय ॲङ. रामहरी रुपनिर यािंनी सािंसगतले की, 

आपली महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील, बहुजन समाजातील मलेु पढेु जायची असतील 

तर सिव शाळा बायसलिंग्िल केल्या पासहजेत.  त्यािंना उत्तम इिंग्रजी, गसणत, सिज्ञान आले 

पासहजे.  सिव शाळा सीबीएससीच्या धतीिर बायसलिंग्िल कराव्यात.  तसे केल े तर 

आपली मराठी सधु्दा सटकेल आसण त्या सठकाणी ज्या बोडावच्या इतर शाळा आहते त्या 

शाळािंमध्ये मराठी सक्तीचे करािे.  म्हणजे त्याही मलुािंना मराठी सशकता येईल.  ह ेदोन्ही 

सनणवय करायला हिेत. पण ते रासहले बाजलूा आसण यािंचे िेगळेच सरुु आह.े 

      सभापती महोदया, आपल्या माननीय सशक्षण ससचिािंचा कारभार कसा आह े तो 

पहा.  पणु्याच्या बैठकीत त्यािंनी सािंसगतले की, ‚राज्यातील रात्रशाळा टप्प्याटप्प्याने बिंद 

कराियाच्या आहते, त्यािंची काही गरज नाही.‛   त्यािंनी ह ेसमुपि शब्दात सािंसगतले आह े

आसण माझ्याकडे ते रेकॉडव केलेले आह.े  रात्रशाळा बिंद करायची त्यािंची काय 

सहिंमत  ?  या राज्यातील सिावत गरीब मलेु तेथे सशकतात, नोकरी करणारी मलेु सशकतात, 

सदिसभर राबतात, आपले कुटुेू िेंब पोसतात, गािाला पैस े पाठितात आसण रात्री 

दोन-तीन तास सशकण्याचा प्रयत्न करतात.  अशा लोकािंना सशक्षण दणे्याची व्यिमथा बिंद 

करायची का ?  त्यािंचे म्हणणे असे आह े की, ‚आम्ही आता ओपन मकूल सरुु करणार 

आहोत.‛  कसले ओपन मकूल ?  जेथे सभिंती नाहीत, त्या नसल्या तरी चालतील, पण 

सशक्षकही नाहीत, पमुतके नाहीत आसण ओपन सशकायचे ? आपण ज्या प्रमाणे बारािी निंतर 
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सडमटन्स एज्यकेुशनच्या माध्यमातनू सशकतो तसे सशकायच.े  पण मकुसलिंगला सिावत जामत 

महत्ि आह ेआसण अशा मकुसलिंगच्या ियात रात्रशाळा बिंद करण्याची भाषा उघडपणे केली 

जाते, त्याच े समथवन केल े जाते.  सकमान मिंत्री महोदयािंनी तरी  समथवन तरी करु 

नये.  सन्माननीय श्री.सगरीष बापट ह े सिंसदीय कायव मिंत्री आहते, त्यािंना जाणीि 

आह.े  आपल्या राज्याचे सामासजक न्याय राज्यमिंत्री श्री.सदलीप कािंबळे ह ेसधु्दा रात्रशाळेत 

सशकले आहते.  सन्माननीय श्री.नारायण राणे आसण श्री.सशिंद ेसाहबेही रात्रशाळेत सशकले 

आहते.  आमच्या भाई िंना रात्रशाळेची जाणीि आह.े  रात्रशाळा नको का ?  रात्रशाळा 

बिंद का   करायच्या ?  एकापाठोपाठ या पध्दतीन ेसनणवय घेतले जात आहते. 

      सभापती महोदया, एका गोिीसाठी मात्र शासनाचे मी जरुर असभनिंदन करीन.   

      तालिका सभापती (डॉ.नीिम गोऱ्हे) : सन्माननीय सदमयािंना मी सािंग ूइसच्छते की, 

आपले भाषण सरुु होऊन ३० समसनटे झाली आहते.   

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, एका गोिीसाठी मी मखु्यमिंत्री महोदयािंचे जरुर 

असभनिंदन करणार आह े आसण  त्यािंच्या सिंिेदनसशलतेला दादही दणेार आह.े   ऐन 

सदिाळीत आमच्या माननीय सशक्षण ससचिािंनी, माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी पणूव इिंग्रजीतील 

एक ड्राफ्ट पॉसलसी तयार केली आसण २८००० गािािंमध्ये भाऊसबजेला तो ड्राफ्ट 

पाठसिला.   दसुऱ्या सदिशी २८००० पैकी २५२०८ गािािंनी त्याला ररमपॉन्स सदला आसण 

ही र्ार सुिंदर योजना आह.े, ती ताबडतोब मिंजरू करा, अशा सचूना सदल्या.   त्या यािंनी 

अपलोड केल्या आसण कें द्र सरकारला पाठसिल्या.  मलाही तो ड्राफ्ट िाचण्यासाठी दोन 

सदिस लागले.  कारण, त्याच ेइिंग्रजी एिढे अघात होते की,  मला सडक्शनरीच घेऊन बसिे 

लागले.   मी त्या सिंदभावत मखु्यमिंत्री महोदयािंना एक मेल पाठसिला आसण दसुऱ्याच 

सदिशी त्यािंनी मला र्ोन केला.  त्या ड्राफ्टमध्ये काय सलसहल े होते ?  ‚Abolish the 

S.C., S.T. categories and Children with special needs.‛   याचा अथव असा 

आह े की, अपिंग मलेु,  मकुबधीर मलेु यािंना सशक्षणातनू सिंपिनू टाका.   असा ड्राफ्ट 

आमच्या सशक्षण ससचिािंनी सदला.  दसुऱ्या सदिशी मखु्यमिंत्री महोदयािंचा दरूध्िनी 

आल्यानिंतर मी त्यािंना सिनिंती केली की, ‚हा ड्राफ्ट सिड्रॉ करािा.  ते मला म्हणाल ेकी, 

‚सिड्रॉ करीत नाही, तो ठेिण्याच्याच लायकीचा नाही, त्यामळेु मकॅ्रप करतो.‛  त्यािंनी 

असतशय चािंगला शब्द िापरला आसण ड्राफ्ट मकॅ्रप करुन टाकला.  अहो, त्या सशक्षण 

ससचिािंनाच मकॅ्रप करुन टाका ना.  ते मिंत्रालयात बसतात आसण असल्या पॉसलसी 

आणतात.  अशा पॉसलसी आणणारे जे लोक आहते त्यािंच्यामळेुच तमुची बदनामी 

होते.  बहुजनािंचे सशक्षण तमु्ही सिंकटात आणल े आह.े   पण मी मखु्यमिंत्री 

महोदयािंच्या  सिंिेदनसशलतेबद्दल त्यािंचे असभनिंदन करतो.   

      सभापती महोदया, ज्या प्रश्नाचा उल्लेख ॲङ रामहरी रुपनिर यािंनी केला त्या 

सिद्यापीठ कायद्याबद्दल मी बोलणार नाही.  कारण त्या सिंदभावत सिंयकु्त ससमती गठीत 

करण्यात आली आह े आसण मी त्या ससमतीचा सदमय आह.े  मी त्यािर बोलणे प्रशमत 
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ठरणार नाही.  पण या प्रमतािात खाजगीकरण आसण व्यापारीकरणाला उघडउघड सिंमती 

सदली आह ेआसण तशी मागणीही केली आह ेम्हणनू मी त्याला सिरोध करतो.  आह ेत्या 

शाळा भरपरू आहते, त्या सशक्त करा, मोठ्या करा, चािंगल्या करा.  पण नव्या सेल्र् 

र्ायनान्स मकुलला....(अडथळा..)  यामध्ये र्क्त ‘र्ायनान्स’ शब्द िापरलेला 

नाही.  ५००० सदल्या आहते आणखी ५००० येऊ घातल्या आहते.  त्यािंना परिानगी 

द्या.  ‘बहृत आराखडा’ असा शब्दप्रयोग या प्रमतािाच्या ड्राफ्टमध्य े आह.े  मी 

प्रमतािातील उल्लेख करीत आह,े आपल्याबद्दल  व्यसक्तगत बोलत नाही.   

      श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदया, या प्रमतािामध्ये पसहले नाि माझे 

आह.े  सन्माननीय सदमयािंनी मियिंअथवसहाय्याचा सिषय काढला आह.े  प्रमतािामध्ये 

मियिंअथवसहाय्याचा सिषयच नाही.  मी माझ्या भाषणात दखेील प्रकषावन े ह े मािंडले आह े

की, ज्या बहृत आराखड्यामध्ये आपण शाळा दणे्याचे मान्य केले आह े त्या शाळा द्या 

आसण तो सिषय निीन मान्यतेच्या अनषुिंगाने आलेला आह.े  सेल्र् र्ायनान्सचे समथवन 

आम्ही केलेल ेनाही आसण करणारही नाही.  त्यामळेु सन्माननीय सदमयािंनी ते िक्तव्य मागे 

घ्यािे. 

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी 

केलेल्या खलुाशाबद्दल मी त्यािंना धन्यिाद दतेो.  पण मी शासनाबद्दल बोलत आह.े   

       तालिका सभापती : सन्माननीय सदमय श्री.कसपल पाटील यािंना मी सािंग ूइसच्छते 

की, आपले भाषण सरुु होऊन ३३ समसनटे झाली आहते.  माझी आपल्याला सिनिंती आह े

की, अन्य सन्माननीय सदमयािंनाही बोलाियाचे आह.े  आपण दोन समसनटे, दोन समसनटे 

करीत १३ समसनटे बोलला आहात.  तमुची इच्छा असेल तर आणखी आपल्याला १२ 

समसनटे दतेे.  म्हणजे ४५ समसनटािंचा तास आपण पणूव करु.  पनु्हा पनु्हा आपल्याला 

थािंबसिण्याची िेळ माझ्यािर आपण आण ूनये.   

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, मी त्या अगोदर सिंपसितो.  ३५ समसनटािंच्या 

सपररयडमध्ये सिंपसितो.  मी ५ समसनटात सिंपसितो.  आपण तर सामासजक चळिळीतून 

आलेल्या आहात.   

      तालिका सभापती : पण मी सन:पक्षपाती असली पासहजे. 

      श्री.कसपल पाटील : हो, आपण सन:पक्षपातीच आहात.  म्हणनू मला आणखी ३ 

समसनटे द्यािीत.  आता कशा आपण छान हसला.   

      सभापती महोदया, खाजगीकरण, व्यापारीकरण आपण बिंद करणार की नाही, असा 

माझा सिाल आह.े  ते ताबडतोब बिंद झाल ेपासहजे.  शालेय सशक्षणात  आपण मागील 

दाराने खाजगीकरण आसण व्यापारीकरण आणणार असाल, अनदुासनत सशक्षण व्यिमथा 

मोसडत काढणार असाल तर ते चालणार नाही.  राज्यातील सिव सशक्षण व्यिमथा मोसडत 

काढण्याचा जो घाट घातला गेला आह े त्याला आम्ही प्राणपणाने सिरोध करु.  कारण, 

गरीब मलुािंना सशक्षण देण्याचे आसण येथपयांत आणण्याच े काम या व्यिमथेन े केल े
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आह.े  त्यािंना िेतनतेर अनदुान द्या.  १२६३ सशक्षकािंना बोगस नेमणकुा असल्याच्या 

कारणािरुन यापिूीच्या सशक्षण आयकु्तािंनी नोसटसा सदलेल्या आहते. त्यािंना मखु्यमिंत्री 

महोदयािंनी आता हटसिल ेआह.े  त्याबाबत मखु्यमिंत्रयािंचे मी आभार मानतो.  त्यािंची सडग्री 

बोगस नव्हती,  कागदपते्र बोगस नव्हती,  सनयमान े केलेल्या नेमणकुा होत्या, अल्पसिंख्य 

सशक्षण सिंमथािंनी केलेल्या नेमणकुा होत्या, मुिंबईतील सशक्षण सिंमथािंनी केलेल्या नेमणकुा 

होत्या.  जे बोगस आहते त्यािंच्यािर कारिाई करीत नाही.  मात्र यािंना नोसटसा सदल्या 

आहते आसण त्या अजनू माग ेघेतलेल्या नाहीत.  त्यािंचे पगार बिंद केल ेआहते.  प्लॅनच्या 

सशक्षकािंना अद्याप पगार नाही.  ह े काय चालल े आह े ? त्यािंना सदलेल्या नोसटसा आपण 

घेणार की नाही ?  

      सभापती महोदया, सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी बीएलओ च्या कामाच्या 

सिंदभावत उल्लेख केला आह.े  त्यािंना कशासाठी कामे लाित आहात ? मी आपल्याशी 

सहमत आह.े  त्यािंनी जर ही कामे केली नाही तर त्यािंना जेलमध्ये जाण्याची िेळ येईल. 

त्यािंना जेलमध्य े पाठसिण्याची सहिंमत कशी होते ? एका बाजूला आ.टी.सािंगते की, तमु्ही 

शाळेत सशकिा  आसण दसुरीकडे तमु्ही सािंगणार की, आम्ही तुम्हाला जेलमध्ये पाठि.ू   

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदमयािंची कृपया खाली बसािे.  आता 

सन्माननीय सदमय श्री.नागो गाणार यािंनी आपल ेभाषण सरुु करािे.  

      श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदया, िेळेअभािी मी माझे भाषण पणूव करतो. 

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

                   या निंतर  श्री. बोरले 
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    श्री. नागो गाणार            :                                            

              सभापती महोदया, सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते ि इतर 

सन्माननीय सदमयािंनी म.सि.प. सनयम २६० अन्िय ेजो प्रमताि मािंडलेला आह ेत्यािर मला 

बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यिाद दतेो.  

      सभापती महोदया, हा प्रमताि मािंडणाऱ्या सदमयािंपैकी मी मित: एक सदमय आह.े 

या प्रमतािाबाबत बोलताना असे सािंगण्यात आल ेहोते की, हा शासनाच्या असभनिंदनाचा 

प्रमताि आह.े खरे म्हणजे या प्रमतािामध्य ेकोठेही धन्यिाद, असभनिंदन या शब्दाचा उल्लेख 

नाही. जाणीिपिूवक या प्रमतािाला िेगळे िळण दणे्याचे काम काही लोक करीत आहते. 

त्यािंनी ते करु नये, अशी मी सिवप्रथम त्यािंना सिनिंती करु इसच्छतो. सशक्षण क्षेत्राबाबत चचाव 

व्हािी, सशक्षण क्षेत्रात आिश्यक त्या सधुारणा व्हाव्यात आसण राज्यातील समाज योग्य 

प्रकारे घडािा या हतेनेू हा प्रमताि आम्ही मािंडलेला आह ेआसण याच दृिीने या प्रमतािािर 

चचाव व्हािी, अशी मी अपेक्षा बाळगतो. प्रगत शैक्षसणक महाराष्ट्र कायवक्रम राज्यात, दशेात 

राबसिला जात आह.े आज पयांत सशक्षण क्षेत्रात अनेक प्रयोग करण्यात आल,े अनेक 

प्रकारच ेकायवक्रम राबसिण्यात आल.े परिंत,ु ते कायवक्रम योग्य प्रकारे राबसिल ेगेले नाहीत, 

यशमिी झाल े नाहीत, ही शोकािंसतका सशक्षण क्षेत्राची आह.े हा कायवक्रम यशमिी व्हािा 

याकररता सशक्षकािंचा सहभाग घेतला गेला पासहजे. सशक्षकािंच्या सहभागासशिाय सशक्षण 

व्यिमथा योग्य प्रकारे चालचू शकत नाही, ही िमतुसमथती मान्य केली पासहजे. परिंतु, आज 

सशक्षकािंची काय अिमथा आह ेयाचे अिलोकन केल ेतर सशक्षक म्हणनू मी सािंग ूइसच्छतो 

की, सशक्षक घरी असताना त्याच ेब्लड प्रेशर मोजािे आसण तो शाळेत आल्यानिंतर त्याचे 

ब्लड प्रेशर मोजाि.े घरातनू सनघताना सामान्य ब्लड प्रेशर असलेला सशक्षक जेव्हा 

शाळेच्या पररसरामध्ये येतो त्यािेळी त्याचे ब्लड प्रेशर िाढते. शाळेत आल्यानिंतर त्याच्या 

ब्लड प्रेशरमध्ये िाढ होते. म्हणनू सशक्षणाची गणुित्ता घटते, ह ेसत्य आपण समजनू घेतले 

पासहजे. सशक्षकािंचा रक्तदाब शाळेत आल्यानिंतर का िाढतो ? आपल्याला सशक्षणाची 

गणुित्ता िाढिाियाची असेल तर सशक्षकािंचा रक्तदाब सामान्य राहील, अशी व्यिमथा 

आणली गेली पासहजे. या दृिीने मी काही मदु्द ेमािंडू इसच्छतो. सशक्षकािंच्या सनयकु्तीपासनू हा 

प्रश्न सरुु होतो. खाजगी व्यिमथापकािंिर आमचे सनयिंत्रण नाही. त्यािंना आम्ही आपल्या 

धोरणामध्ये काम करण्यासाठी बाध्य करु शकत नाही, त्यािंच्यािर अिंकूश ठेि ूशकत नाही, 

ही दरुिमथा आह.े महाराष्ट्र सािवजसनक सिश्वमत कायद्याच्या अिंतगवत नोंदणीबद्ध असलेल्या 

सिंमथा, त्यामध्ये असलेले िाद आसण काम करणारे असधकारी यािंची साठगाठ आह.े आमच े

असधकारी ममतिाल झालेल ेआहते, ही गोि खरी आह.े ते भ्रिाचार करण्यात कोठेही मागे 

पडत नाहीत आसण भ्रिाचार केल्यािर आमचे कोणी काहीही सबघडि ू शकत नाही हा 

इसतहास आह.े हा इसतहास बदलाियाचा असेल तर आम्हाला सशक्षणासधकाऱ्यािंपासनू 

सशक्षण ससचिािंपयांत सिव असधकाऱ्यािंना तासकद द्यािी लागेल की, आज पयांत जे चालले ते 

यापढेु चालणार नाही. तमुची गमुी आम्ही खपिनू घेणार नाही. आम्ही जे ठरि ू ते धोरण 
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तमु्हाला प्रामासणकपणे राबिािे लागेल, नाही तर तमु्हाला घरी जािे लागेल. त्यािंना घरी 

पाठसिल ेपासहजे.  

      सभापती महोदया, सदनािंक २ मे २०१२ च्या शासन सनणवयान्िये सशक्षकािंच्या 

नेमणकुीिर बिंदी होती, ना हरकत प्रमाणपत्र दणे्यािर बिंदी होती. परिंतु, हजारो सशक्षकािंच्या 

सनयकु्त्या झाल्या.  सशक्षकािंच्या सनयकु्तीिर बिंदी असताना प्रत्येक सनयकु्तीमध्ये १५ ते २० 

लाख रुपय ेघेतल ेगेले आसण बिंदी नसताना दखेील २० ते २५ लाख रुपय ेघेतले जातात. 

सशक्षकािंच्या खरेदी-सिक्रीच्या सौद्यामध्ये आमचे असधकारी सहभागी असतात. त्या 

असधकाऱ्यािंिर कधीही कारिाई होत नाही. त्यािंच्या सनलिंबनाची घोषणा होते. परिंतु, 

सनलिंसबत असधकारी त्यािंच्या सनलिंबनाचा कालािधी सिंपल्यानिंतर पनु्हा कामािर रुज ूहोतो 

आसण पनु्हा तोच धिंदा जामत प्रभािीपणे करतो. तो इतरािंना धाक दाखसितो. ह ेअसधकारी 

लोकप्रसतसनधींना दखेील धमकी दतेात. या धमक्या बिंद झाल्या पासहजेत आसण योग्य प्रकारे 

धोरण राबसिल ेगेले पासहजे. आपण सिंच सनधावरण कशासाठी करतो, सिंच सनधावरणाचा उद्दशे 

काय आह,े याकडे दखेील आपले लक्ष नाही. शैक्षसणक सत्र सरुु होण्यापिूीच सकिं िा 

प्रारिंसभच प्रिेसशत सिद्याथी सिंख्येच्या मिरुपात आिश्यक असलेले सिषय, आिश्यक 

असलेला कायवभार आसण सशक्षकािंची सिंख्या, सशक्षकेतर कमवचाऱ्यािंची सिंख्या ठरली 

पासहजे. परिंतु, मागील अनेक िषावपासनू सिंच सनधावरण शैक्षसणक िषव सिंपल्यानिंतरच केले 

जाते. आम्ही सिंच सनधावरण कशासाठी करतो ? सशक्षणाच े सनयोजन करण्यासाठी आलेली 

व्यिमथा शैक्षसणक िषव सिंपल्यानिंतर करतो, ह ेबदलले पासहजे. ह ेजर बदलले नाही तर सिंच 

सनधावरण करणे ही केिळ तािंसत्रक बाब राहील, सतचा उपयोग होणार नाही. म्हणनू सिंच 

सनधावरण शैक्षसणक सत्राच्या प्रारिंसभच झाल े पासहजे आसण ते करताना िगव तुकडी सनहाय 

आिश्यक असलेल े सिषय, त्या सिषयािंचा कायवभार या सिव बाबी सिचारात घेऊन 

सशक्षकािंची आसण सशक्षकेतर कमवचाऱ्यािंची पद े सनसित केली पासहजेत, याकररता सदनािंक 

२८.०८.२०१५ रोजीचा शासन सनणवय रद्द केला पासहजे, अशी पसहली मागणी मी या 

सनसमत्तान ेकरु इसच्छतो.  

      सभापती महोदया, सदनािंक १ एसप्रल २०१० पासनू आरटीई लाग ू झाला. परिंतु, 

आरटीई लाग ू केल्यानिंतर तो योग्य सदशेन े राबसिला गेला नाही. ज्यािंना जसे िाटेल त्या 

प्रमाणे आरटीईचे नाि घेऊन तो आपला उद्दशे सर्ल करण्याच े काम करतो. आरटीई 

प्रामासणकपण ेराबिाियाचा असेल तर आरटीई नसुार राज्यातील इयत्ता १ ते ८ िी पयांतच े

सशक्षण दणेाऱ्या शाळािंना मान्यता सदली गेली पासहजे. सदनािंक १ एसप्रल २०१० पासनू 

सदनािंक ३१ माचव २०१३ पयांत ३ िषावची मान्यता न घेणाऱ्या शेकडो शाळा आजही राज्यात 

आहते. त्या अनसधकत आहते. अनसधकृत शाळा कशा चाल ू शकतात, याचाही सिचार 

केला गेला पासहजे आसण अनसधकृत शाळा चालसिली जात असेल तर तो र्ौजदारी गनु्हा 

आह े असे आरटीईमध्ये नमदू असताना कोठेही र्ौजदारी तक्रारी दाखल केल्या गेल्या 

नाहीत. याबाबत दोषी असलेल्या असधकाऱ्यािंसिरुद्ध कारिाई केली गेली पासहजे, ही दसुरी 
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मागणी मी या सनसमत्ताने करु इसच्छतो. आरटीईची अिंमलबजािणी कराियाची असेल तर 

माध्यसमक शाळ सिंसहता, प्राथसमक सशक्षण कायदा, खाजगी शाळा सनयमािली आसण 

कायदा या सिाांना एकत्र करुन आरटीईला ससुिंगत असा कायदा आणण्याची गरज आह,े ती 

गरज आम्ही पणूव करु, अशी मी या सनसमत्ताने अपेक्षा बाळगतो.  

      सभापती महोदया, खाजगी सिंमथािंकडे असलेल े सनयकु्तीचे असधकार काढण्याबाबत 

घोषणा झाली. याबाबत कायदा केला जाईल असे सािंगण्यात आल.े परिंतु, कायदा करण्याचे 

ससुचन्ह कोठेही सदसत नाही. शासन याबाबत तत्काळ धोरणात्मक सनणवय घेईल आसण 

कायदा करेल, अशी अपेक्षा मी या सनसमत्ताने करतो.  प्रिेश प्रसक्रया ऑन लाईन झाली 

पासहजे असे सनदशे परिा नागपरू न्यायालयाने सदलेल ेआहते. परिंतु, अजनूही ऑर् लाईन 

प्रिेश प्रसक्रया सरुु आह.े प्रिेश प्रसक्रयेमध्ये सशक्षण दणेाऱ्या शाळा आसण सशकिणी िगव 

यािंची साठगाठ आह.े शाळेच्या िेळेत सशकिणी िगव चालसिले जातात, त्यािेळी सशक्षाथी 

सशकिणी िगावत असतात, तरी दखेील त्याची शाळेत उपसमथती लािली जाते. हा धिंदा सरुु 

आह.े हा धिंदा बिंद करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आह.े त्यासशिाय हा धिंदा बिंद होऊ 

शकत नाही आसण तो कायदा केला जाईल, अशी मी या सनसमत्ताने अपेक्षा बाळगतो. 

  ( सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.रामनाथ मोते )  

       सभापती महोदया, सशक्षण सिभागातील भ्रिाचाराबाबत आपण बोललो आहोत. 

सशक्षकािंचा अपमान करण्याची प्रितृ्ती सदिसेंसदिस िाढत आह.े  सन्माननीय सदमय 

श्री.रामनाथ मोते सरािंनी काल भिंडारा सजल्यातील उदाहरण सदल ेहोते. भिंडारा सजल्यातील 

एक सशक्षक तेथील मखु्य कायवकारी असधकारी श्री.सनिंबाळकर यािंच्या कक्षात गेले होते. 

त्यािेळी तेथे प्राथसमक सशक्षणासधकारी श्री.शेंडे बसले होते. त्या सशक्षकाने आपली बाजू 

मािंडली. मखु्य कायवकारी असधकारी श्री.सनिंबाळकर त्या सशक्षकाला असिल, घाणेरड्या 

भाषेत बोलले. त्या सठकाणी महाराष्ट्र राज्य सशक्षक पररषदचेे भिंडारा सजल्याचे कायविाह 

उपसमथत होते. त्यािंनी याचा सनषेध केला. ते तेथनू बाहरे आल ेआसण त्यािंनी आदोलन केल.े 

आम्हीही आिंदोलन केल.े  मखु्य कायवकारी असधकारी श्री.सनिंबाळकर आसण 

सशक्षणासधकारी श्री.शेंडे यािंना सनलिंसबत करािे, अशी आम्ही मागणी केली. परिंतु, आमची 

मागणी अजनूही मिंजरू झालेली नाही. ज्या सशक्षकाला आम्ही ५ सप्टेंबर रोजी िम्हा सिष्ट्ण ू

महशे म्हणतो त्याची खरेदी सिक्री होते, त्याचा अपमान केला जातो. त्याला कायावलयात जा 

म्हटल ेतर भीती िाटते. शाळेत गेल्यािर त्याचा रक्तदाब िाढतो, असा हा िम्हा सिष्ट्ण ूमहशे 

माणसू घडसिणार असेल आसण आम्ही त्यािंच्याकडून माणसू घडसिण्याची अपेक्षा करणार 

अस ूतर आपण र्क्त अपेक्षा करु. ते प्रत्यक्षात घडणार नाही.  

      सभापती महोदया, २० टक्के अनदुान दणे्याची घोषणा झाली. परिंतु, ती घोषणा 

कायावसन्ित झाली नाही. म्हणनू सिंभ्रम सनमावण झाला. शासनाच्या हतेूिरही सिंभ्रम सनमावण 

झाला. माननीय सशक्षण मिंत्री २० टक्के अनदुान दणे्याबाबत तत्काळ घोषणा करुन ती 

कायावसन्ित करतील, अशी मी या प्रमतािाच्या सनसमत्तान ेअपेक्षा बाळगतो. 
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    श्री. नागो गाणार            :                                                   

अपिंग समािसेशक सशक्षक योजनेमार्व त ११८२ सिशेष सशक्षकािंना तसेच २७ पररचरािंची सनयकु्ती 

करण्यात आली आह.े या सनयुक्तीसाठी ३१ ऑगमट २००९ चा शासन सनणवय काढण्यात आला होता. 

या शासन सनणवयात मपिपण े नमदू केले आह ेकी, या सिषय सशक्षकािंच्या सेिा सामान्य सशक्षकािंच्या 

सेिसेमान राहतील म्हणजचे महाराष्ट्र खाजगी शाळािंतील कमवचारी सेिचे्या शती सनयमािली १९८१ 

नसुार राहतील, या सशक्षकािंना २००९ पासनू सनयसमत ितेन दणे्यात आलेले नाही. सन २०१५ मध्य े

यािंच्या सेिा ि मान्यता रद्द करण्यात आली आह.े  ह ेसशक्षक नागपरू, अमरािती ि मुिंबई येथे १५ जनू 

२०१६ पासनू बेमदुत धरणा धरुन बसल ेआहते, त्यािंच्या आिंदोलनाची दखल माननीय सशक्षण मिंत्री 

घतेील ि त्यािंना सनयसमत ितेन दणे्याचा आदशे काढतील अशी अपेक्षा बाळगतो. 

       सभापती महोदय, १ नोव्हेंबर, २००५ पासनू पेन्शन  योजना बिंद करण्यात आली आह,े सशक्षक 

कमवचाऱ्यािंच े पेन्शन बिंद झाल े आह,े आपण मित: लोकप्रसतसनधी, मिंत्री यािंचे पेन्शन  चाल ू आह े

त्यामळेु समाजात रोष सनमावण झाला आह,े ज्यािंना आम्ही घडसितो, धोरण ठरसिण्यासाठी सनिडून दतेो, 

ते मित:ची पेन्शन योजना कायम ठेितात, पेन्शन िाढिनू घतेात,  मात्र आमची पेन्शन योजना रद्द 

करण्यात आली आह.े त्यामळेु आपल्या सिरोधात सिंेिंताप सनमावण झाला आह,े याचा पनुसिवचार 

करण्याची गरज आह,े शासनाच्या सतजोररला पेन्शन परिडत नसेल तर आपली दखेील पेन्शन योजना 

बिंद केली पासहज,े नाही तर सिाांनाचा पेन्शन समळाल े पासहज.े हा सिषय मिंत्री महोदयािंनी गिंभीरपण े

घतेला पासहजे, मी शिेटी सिनिंती करतो की, सशक्षण व्यिमथेत सनमावण झालेली दरुिमथा दरू 

करण्यासाठी सशक्षण आयोग सकिं िा एक ससमती गठीत करुन सशक्षणात मलूभतू पररितवन करण्याची 

आिश्यकता आह,े ही कायविाही करािी अशी माझी सिनिंती आह.े धन्यिाद. 

 ---------- 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                   

      सभापती महोदय, सशक्षणाच्या सिंदभावत सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोत ेि आम्ही इतर सिव 

सन्माननीय सदमयािंनी सनयम २६० चा प्रमताि मािंडलेला आह,े माननीय सशक्षणमिंत्री श्री.सिनोद तािडे 

सभागहृात आहते, या प्रमतािािर गिंभीरपण ेचचाव होण ेअपेसक्षत आह.े सशक्षणाच्या सिंदभावत अनेक प्रश्न 

आहते, त्या प्रत्येक प्रश्नात न जाता, मी र्क्त तीन मदु्यािंकडे लक्ष िधेणार आह.े ११ िीच्या प्रिशेाची 

ऑनलाईन प्रिशे प्रसक्रया राबसिण्याची घोषणा केली आह.े कें द्रीय प्रिशे पध्दतीने प्रिशे केले जात 

होते, महासिद्यालय मतरािर प्रिशे करण्याची पध्दत होती ती बदलण्यात आली आह.े यामध्ये हते ूअसा 

होता की, पालकािंची ससेहोलपट थािंबािी.  त्यािंना प्रत्येक महासिद्यालयात अजव करािा लाग ू नय.े 

म्हणनू कें द्रीय प्रिशे पध्दती मागील िषावपयांत िापरण्यात येत होती. माझ्याकडे सनिदेने आली आहते ते 

मी मिंत्री महोदयािंना दणेार आह,े या निीन पध्दतीचा उपयोग न होता अनेक सिद्यार्थयाांना १० ते १५ 

सकलोमीटर अिंतरािरील महासिद्यालये समळालेली आहते, पणु ेशहराची मिंत्री महोदयािंना अत्यिंत चािंगली 

मासहती आह,े त्यािंचा चािंगला अभ्यास आह,े ससिंहगड रमत्यािरील मलुाला सचिंचिडमध्ये ि सपिंपरी 

येथील मलुािंना हडपसर येथील महासिद्यालय सदल्याचे सचत्र सदसत आह.े पणु्यातील सािवजसनक 

िाहतकु व्यिमथेचा एका बाजलूा बोजिारा आह,े दसुरीकडे सिद्यार्थयाांना एका टोकािरुन दसुऱ्या 

टोकाकडे जाण्यासाठी अनेक तास खची पडत आहते, मी अशी मागणी करते की, प्रत्येक 

महासिद्यालयाचा कोटा १० टक्क्यािंनी िाढिनू द्यािा. ऑर्लाईन प्रिेशाबाबत दसैनक सामनामध्ये 

पसहल्या पानािर बातमी आलेली आह े की, सिद्याथी पालक असधकाऱ्यािंना भटेले ि पोसलसािंना 

पाचारण करण्यात आल.े उप सिंचालक कायावलयात ऑर्लाईन धमुचक्री, यामळेु पालक अत्यिंत त्रमत 

झाल ेआहते, त्यािंना उत्तर दणे्यासाठी लोकािंना सामोरे जाण्यासाठी उपसिंचालकािंकडून त्यािंना कोणतेही 

उत्तर समळत नाही. मी अशी मागणी करते की, या सिंदभावतील आढािा आजच्या आज घऊेन ज्या 

सिद्यार्थयाांना प्रिशे समळाला नाही, त्यासिंदभावत काय मागव काढता येईल याच्या तोडग्याबाबत आपण 

सिचार  केला असेल, महासिद्यालयािंना १० टक्के कोटा िाढिनू दणे्यासिंदभावत आपण सिचार करािा. 

तसेच या प्रिशे प्रसक्रयेमध्ये ज्यािंना खपू लािंब अिंतरािरील कॉलेज समळाली आहते, त्याबाबत 

सहानभुतूीची  भसूमका घऊेन तेथे एक्चेंज कायवक्रम करता येईल काय याचा सिचार करािा अस ेमला 

िाटते. या प्रिशे प्रसक्रयेच्या सिंदभावत कौशल्य सिकासासाठी प्रिशे दणे्याच्या सिंदभावत आपण सनणवय 

घतेला आह.े तसेच १० िी उत्तीणव न झालेल्या सिद्यार्थयाांबाबत पनु्हा परीक्षा घणे्याचा आपण सनणवय 

घतेला आह.े त्यािंच्यािर बसलेला नापासाचा सशक्का काढून टाकण्याचा सनणवय घतेला आह.े हा सनणवय 

असतशय महत्िाचा आह.े मी ज्यािळेी अनेक लोकािंशी बोलते, त्यािळेी आपण सिचारतो की, तमुचे 

सशक्षण सकती झाले, तेव्हा दहािी नापास अस े म्हटल्यािर त्या माणसाच्या चेहऱ्यािर प्रचिंड लज्जा 

सदसते ि त्याला असे िाटते की, आपण असजबात लायकी नसलेला माणसू आहोत,  तो नापासाचा 

सशक्का काढण्याचा आपण सनणवय घतेला आह.े 

      सतसरा महत्िाचा मदु्दा असा आह े की, सीमा भागातील ि सीमेच्या जिळील जत 

तालकु्यातील  ज्या शाळा आहते, त्यासिंदभावत सभागहृात िारिंिार आश्वासने दणे्यात आली आहते, 

सभागहृाच े नेत े बसल े आहते, ते सीमा भागाचे मिंत्री आहते, दोन्ही मिंत्री मागपेढुे बसल े आहते, जत 

भागातील ज्या शाळािंच्या परिानग्या प्रलिंसबत रासहल्या अेाहते त्यासिंदभावतील ठोस सनणवय आजच्या 

चचेच्या दरम्यान दणे्यात यािा. याबाबत ससचिािंसोबत आम्ही चचाव केली होती, यासिंदभावतील प्रमताि 

सिचाराधीन आह ेअसे ससचिािंनी आम्हाला सािंसगतले होते, त्या भागातील  कायवकत्यावकडून आम्ही 
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मासहती घतेली त्यािेळी दोन ते तीन गािािंच्या मध्य े एक शाळा होती,   त्यातील काही शाळािंमध्ये 

मराठी भाषा नव्हती, ही त्यािंची मखु्य अडचण आह,े सीमा भागातील शाळािंच्या परिानगीबाबत आपण 

सनणवय घतेला असेल तर ती चािंगली गोि आह,े सनणवय घेतला नसेल तर त्यासिंदभावतील तोडगा योग्य 

पध्दतीने काढािा. कन्नड भाषतेील शाळािंची सिंख्या सीमािती भागात िाढत आह,े त्या भागात मराठी 

शाळा पासहजते परिंत ु त्यािंना त्या प्रमाणात मान्यता समळत नाही. याबाबत योग्य सनणवय घ्यािा अशी 

माझी अपेक्षा आह.े बेळगाि पररसरात भालकी, सबदर येथे सीमािाससय बािंधि आहते, त्यािंच्यासाठी 

आम्ही महाराष्ट्रात आरक्षणाची मागणी अनेक िषावपासनू करीत आहोत,  माझ्या मासहती प्रमाण ेदोन 

सकिं िा तीन टक्के आरक्षण दणे्याची आपण चचाव अनेक िळेा केलेली आह.े प्रत्यक्षात त्याची 

अिंमलबजािणी झाली नाही. बेळगािंि येथील लोक येऊन पणु्यात ॲडसमशन मागत आहते, त्यािंना 

सदलासा दणे्यासाठी आमच्याकडे काहीही नसते. यासिंदभावत सहानभुतूीपिूवक सिचार करुन सीमािती 

भागातील शाळािंच्या सिंदभावत सनणवय घणे्याचा सिचार करािा. 

      सभापती महोदय, कॅसपटेशन र्ी मोठ्या प्रमाणात घेतली जात आह,े सशक्षण शलु्क सिधेयक 

आणण्यात आल ेआह,े त्यासिंदभावतील अिंमलबजािणीच्या सिंदभावत ज्या अडचणी आहते, त्यासाठी जे 

सहकायव लागले, ते आम्ही दणे्यास तयार आहोत, एिढे मी नमदू करते. सशक्षण मिंत्री श्री. सिनोद तािडे 

ह ेअत्यिंत प्रोॲक्टीव्हली काम करीत आहते, नीटच्या सिषयात त्यािंनी जीिाचे रान केले आह,े यामध्य े

लक्ष घालनू त्यािंनी पालकािंना सदलासा सदला आह,े त्यामध्ये अनेक अडचणी असल्या तरी 

व्यिसमथतपण े त्यातनू मागव काढण्याचा त्यािंचा प्रयत्न चालला असतो. त्यािंच्या असभनिंदनाचा प्रमताि 

नसला तरी  ते जाणीिपिूवक अत्यिंत चािंगला प्रयत्न करीत आहते, ते मी रेकॉडविर आण ूइसच्छते. मी 

मािंडलेल्या तीन चार मदु्यािंबाबत ि या प्रमतािािर समपवक कायविाही काय झाली, यासिंदभावतील 

व्यिसमथत उत्तर सभागहृातनू समोर येईल, ज ेपालक त्रमत झाल ेआहते, त्यािंना सदलासा समळेल अशी 

मी अपेक्षा व्यक्त करते.  

      सन्माननीय सदमय श्री.कपील पाटील यािंनी काही मदु्द े मािंडले आहते, त्यािंना सिंचालकािंकडून 

सहकायव समळत नाही, आता ते सभागहृात नाहीत, सिशषे हक्कािर जवे्हा चचाव होते, तेव्हा योग्य तो 

मदु्दा असेल सकिं िा नसेल यामध्ये मतभते असले तरी शासकीय असधकाऱ्यािंनी आमदारािंना योग्य 

पध्दतीने उत्तर सदले पासहज.े याबाबत आपण सचूना सदलेल्या असतील तरी दखेील असधकाऱ्यािंनी 

जाणीि ठेिण ेआिश्यक आह ेयाकडे मी लक्ष िधेते. एिढे बोलनू मी माझ ेभाषण सिंपसितो. जयसहिंद, 

जय महारष्ट्र. 

 --------- 
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    डॉ. सधुीर तािंबे            :                                                   

      सभापती महोदय, सशक्षणाच्या महत्िाच्या सिषयािर सनयम २६० अन्िये सन्माननीय सदमय 

श्री.रामनाथ मोत ेि इतर सन्माननीय सदमयािंनी जो प्रमताि मािंडलेला आह,े त्यािर मी माझ ेसिचार व्यक्त 

करण्यासाठी उभा आह.े या प्रमतािात अनेक गोिींचा उल्लेख करण्यात आलेला आह,े यामध्ये अनेक 

ज्िलिंत सिषय आहते, राज्यात सशक्षण व्यिमथेबाबत र्ार गिंभीर सममया सनमावण झाली आह.े ज ेगरीब 

कुिं टुिंबातील सिद्याथी आहते, शोसषत समाज आहते, त्यािंचे मलेु अनदुासनत शाळेत जातात, सजल्हा 

पररषदा ि नगरपासलकािंच्या शाळेत जात असतात. 

                      या निंतर  श्री. सािंगळे 
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                                डॉ.सधुीर तािंबे.... 

 परिंत ुददुिैाने सशक्षण व्यिमथा जामत कमकुित होत चालल्याचे आपण बघत आहोत. ही 

िमतसुमथती आह.े सशक्षणाचा कायदा आला.  सिशेषत: प्रशासनाच्या माध्यमातनू त्या 

कायद्याच्या अिंमलबजािणीमध्ये अत्यिंत पध्दतशीरपणे चकुीचा अथव लािला जातो. ३० 

सिद्यार्थयाांमाग ेएक सशक्षक अशा प्रकारचा पीटीआर आह.े  सशक्षण हक्क कायद्यात मोर्त, 

सक्तीचे आसण गणुित्तापणूव असे तीन शब्द असतशय महत्त्िाच े आहते. परिंत ु आपण 

सिषयसनहाय सशक्षक दणेार नसल्यास गणुित्ता कशी येणार ? आम्ही हा सिषय सदनात 

िारिंिार उपसमथत केला. परिंत ु या प्रश्नािर शासनाकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर 

समळाल े नाही. म्हणनू सिषयसनहाय सशक्षक दणेे असनिायव आह.े तसेच बहुिगीय पध्दत 

सधु्दा चालणार नाही. प्रत्येक िगावकररता मितिंत्र सशक्षक असणे अत्यिंत आिश्यक आह ेि 

यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आह.े सन्माननीय सदमय श्री.कसपल पाटील यािंनी अनेक 

सिषयािंचा उहापोह केला.  कला सकिं िा क्रीडा सशक्षक असो याबाबतीत शासन कोणतेही 

धोरण घेत नाही. सशक्षण कायद्यात कमीत कमी काय असािे यासिंबिंधी उल्लेख केलेला 

आह.े यामळेु जामतीचे सशक्षक दऊे नयेत असा त्याचा अथव होत नाही. सन २०१२ पासनू 

शासनान े सशक्षकािंची भरती बिंद केली आह.े पररणामी प्राथसमक शाळािंपासनू 

महासिद्यालयािंपयांत तसेच सजल्हा पररषदािंच्या शाळािंमध्ये हजारो सशक्षकािंची पद े ररक्त 

आहते. अशाप्रकारे हजारो सशक्षकािंची पद े ररक्त ठेिल्यास कशाप्रकारे गणुित्तापणूव सशक्षण 

दणेार आहात ? या सिंदभावत प्रत्येकिेळी समायोजनाच े कारण सािंसगतले जाते. तसेच 

अनेकिेळा निीन जीआर काढल े जातात. आता सन २०१६-१७ सरुु आह.े परिंत ु आता 

सधु्दा मागील िषाांच्या सिंच सनसितीचे सनकष लािल े जात आहते. सन्माननीय सदमय 

श्री.नागो गाणार यािंनी सािंसगतले की, ज्यािषावची सिंच सनसिती म्हणजे मटार् सर्क्सेशन होय. 

आपण ज्यिषीचे त्यािषी सिद्याथी सिंख्येनसुार सिंच सनसिती करणार असल्यास ते बरोबर 

आह.े परिंत ुमागील िषावची सिंच सनसिती यािषी लाग ूकरायची आसण सशक्षकािंना असतररक्त 

ठरिायच.े तसेच ‚नो िकव  नो पे‛ असे धोकेदायक तत्त्ि आता लाग ूहोत आह.े सामासजक 

न्याय सिभाग तसेच आसदिासी सिकास सिभागाने ‚नो िकव  नो पे‛ लाग ूकेल ेआह.े आता ते 

धोरण असतररक्त सशक्षकािंना लाग ूकरीत आहात. अशाप्रकारे राज्यातील सशक्षण व्यिमथा 

कोलमडून टाकण्याचे काम सरुु आह.े एखादा सशक्षक असतररक्त झाल्यास त्याच ेसमायोजन 

करण्याच ेकाम... 

      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H-29 

MJS/KTG प्रथम श्री. खच े 11:10 

  

 

  

    श्री. सिनोद तािडे            :                                            

‛नो िकव  नो पे‛ याचा अथव असा आह े की, माननीय उच्च न्यायालयाच्या 

सनदशेानसुार  सिंपािर असताना काम न केल्यास त्याचा पगार दऊे नये. समाजकल्याण 

सकिं िा आसदिासी सिकास सिभागात एखादा सशक्षक असतररक्त् ा झाल्यास त्याला पगार दऊे 

नये असा त्याचा अथव नाही.  
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    डॉ. सधुीर तािंबे            :                                            

सभापती महोदय, हाच त्याचा अथव आह.े सभापती महोदय, आपल्याला माहीत असेल, 

आपणही यासिंबिंधी बारकाईन ेअभ्यास करीत अेाहात. सामासजक न्याय खात्याच्या ज्या 

व्हीजेएनटीच्या शाळा आहते. त्या शाळािंमधील सशक्षकािंना ‚नो िकव  नो पे‛ धोरण लाग ू

केलेले आह.े तसेच आसदिासी सिकास खात्याने सधु्दा याच प्रकारचा जीआर सधु्दा 

काढला आह.े  आमच्या मनात अशी भीती आह ेकी, शालेय सशक्षण सिभागात ह ेलोण 

पसरु नये. माननीय सशक्षण मिंत्री सिंिेदनशील असल्यामळेु ते असे काही करणार नाहीत. 

परिंत ुसामासजक न्याय ि इतर खात्यािंमध्ये असे काही होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आह.े 

सिंच सनसितीमळेु सन २०१२ पासनू सशक्षकािंची भरती बिंद आह.े यामळेु तातडीन ेसशक्षकािंची 

भरती सरुु होणे अत्यािश्यक आह.े याकररता समायोजनाच े कारण सािंसगतले जाते. परिंत ु

अनेक शाळा सशक्षकािंपासनू ििंसचत आहते. मी आपल्याला जळगाि सजल्याचे उदाहरण 

दतेो. जळगाि सजल्यात ६०० सशक्षकािंच्या जागा ररक्त आहते. तेथे र्क्त १४ सशक्षकािंचे 

समायोजन करायचे आह.े अशाप्रकारे १४ सशक्षकािंचे समायोजन होत नसल्यामळेु ६०० 

सशक्षकािंची पद ेभरण्यासाठी आपण परिानगी दणेार नाहीत का ? ह ेअत्यिंत चकुीचे धोरण 

आह.े  आज एक िगावला एक सशक्षक त्यासशिाय असतररक्त सशक्षक होत आहते. त्यातनू 

सशक्षण व्यिमथा कोलमडून पडण्याच्या पररसमथतीत आह.े माझी माननीय सशक्षण मिंत्रयािंना 

सिनिंती आह ेकी, आपण या सिंदभावत र्क्त प्रशासनािर अिलिंबनू राहू नये. प्रशासनाकडून 

यासिंबिंधी असतशय थेरॉसटकल सिचार केला जातो. त्यािंचा एकमेि कायवक्रम असल्याचे 

सन्माननीय सदमय श्री.कसपल पाटील यािंनी सािंसगतले. सिव शाळािंमध्ये अनेक गैरप्रकार 

चालतात ि तेथे चकुीच्या पध्दतीन े सशक्षकािंची भरती केली जाते अशी प्रशासनाची ठाम 

समजतू झाली आह ेि त्यानसुार त्यािंच्याकडून सनणवय घेतला जातो. माझी माननीय सशक्षण 

मिंत्रयािंना सिनिंती आह े की, आपण सिव सिंबिंसधत आमदारािंना बोलिािे ि त्यािंचा सिचार 

घ्यािा. तसेच आपल्याला आमचे म्हणणे पटत नसल्यास सिंच सनसितीबाबत सशक्षण 

तज्ज्ञािंचा सल्ला घ्यािा. मघाशी यासिंबिंधी चचाव झाल्यामळेु मी त्यासिं िेंबिंधी बोलणार नाही. 

परिंत ुसिव भाषािंच ेसिषय तसेच गसणत आसण सिज्ञान एकाच सशक्षकाने सशकिायचे, क्रीडा ि 

कला सशक्षक नाहीत. अशा पध्दतीची जी धोरणे आहते ती सनसितपणे समाजाला 

गणुित्तापणूव सशक्षण दऊे शकत नाही.  

      सभापती महोदय, सिनाअनदुासनत तत्िाचा महत्त्िाचा सिषय आह.े  त्यात एक ते 

आठ सशक्षणाचा कायदा लाग ू झाला आह.े  आपण सिव शाळा शालेय सिकास 

आराखड्यात घेतलेल्या आहते. परिंत ु त्या शाळािंना अनदुान सदले जात नाही. मागील 

सडसेंबर मसहन्यात नागपरू असधिेशनात यासिंबिंधी घोषणा केली होती. त्यानिंतर 

अथवसिंकल्पीय असधिेशन झाल ेआसण आता या परुिणी मागण्यािंमध्ये सधु्दा त्याचा उल्लेख 

नाही. सध्या सिनाअनदुासनत सशक्षकािंची असतशय दयनीय अिमथा झाली आह.े खरात 
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नािाच े एक सशक्षक मतृ्यमूखुी पडले त्याचे कारण काही असो. परिंतु सिनाअनदुासनत 

सशक्षकािंची दयनीय अिमथा झाली असनू त्यािंना िेठीस धरले जाते. तसेच तेथे िेठसबगारी 

लािली जाते. अशाप्रकारे एका बाजलूा कायद ेकरायचे आसण दसुऱ्या बाजलूा आपणच ते 

कायद ेमोडायच.े कें द्र शासनाने बारािीपयांत मलुींना मोर्त सशक्षण दणे्याचा कायदा केला. 

यामळेु त्यािंना अनदुान समळाल ेपासहजे. तसेच आसदिासी सकिं िा मागासिगीय मलुािंना मोर्त 

सशक्षण दणे्यासाठी त्यािंना अनदुान द्याियास नको का ? यामळेु शासनाने की सिंमथािंनी मोर्त 

सशक्षण द्याियाचे हा मळू प्रश्न आह.े माननीय मखु्यमिंत्री तसेच माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी 

सिनाअनदुासनत तत्िाच्या बाबतीत घोषणा केली होती. परिंत ुआम्हाला असे समजल ेआह े

की, सित्त मिंत्रालयाकडून त्या प्रमतािाला मिंजरुी समळत नाही. सिंपणूव राज्याचा सिचार 

केल्यास सदर धोरण तातडीन ेमिीकारुन अनदुान दणे्यात यािे अशी माझी सिनिंती आह.े  

      सभापती महोदय, पेन्शन योजनेसिं िेंबिंधी उल्लेख करण्यात आला. निीन आसण जनुी 

पेन्शन योजना असो. माननीय सशक्षण मिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह े की, जे सशक्षक सन 

२००५ पिूी सेिेत रुज ूझाल ेआहते  त्यािंना जनुी पेन्शन योजना लाग ूकेली पासहजे. परिंत ुते 

कोटावत गेल्यानिंतर त्यािंच्या बाजनेू सनकाल लागतत. परिंत ु आपण अस े म्हणतो की, तो 

व्यक्तीगत सनणवय आह.े यामळेु तो सनणवय सिाांना लाग ू केला जात नाही. यापिूी सशक्षण 

सेिकािंचा प्रश्न सनमावण झाला होता त्यािेळी सधु्दा हीच अडचण सनमावण झाली होती. माझी 

सिनिंती आह े की,  जे सशक्षक सन २००५ पिूी सेिेत रुज ू झाल े आहते आसण निंतर ते 

अनदुानािर आलेल ेआहते अशा सिव सशक्षकािंना जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरािी.  

  (सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.नीिम गोऱ्हे )  

       सभापती महोदया, मागील असधिेशनाच्या िेळी आम्ही सशक्षकेतर कमवचाऱ्यािंच्या 

भरतीचा प्रश्न उपसमथत केला होता. या सिंदभावत शासनाने जी ससमती नेमली होती त्या 

ससमतीचा अहिाल येऊन जिळपास एक िषव झाल ेआह.े परिंत ुशासनाने त्यासिंबिंधी अद्याप 

कोणताही सनणवय घेतलेला नाही. शासनान े सशक्षकेतर कमवचाऱ्यािंच्या भरतीचा तातडीन े

सनणवय घ्यािा अशी मागणी मी या सनसमत्ताने करीत आह.े आज सशक्षण क्षेत्रात असतशय 

गोंधळ ि सिंभ्रमाचे िातािरण सनमावण झाले आह.े सशक्षण क्षेत्राेातील गोंधळ ि सिंभ्रमाचे 

िातािरण सिंपसिण्यासाठी शासनान े तातडीन े पािल े उचलली पासहजेत. सामान्य 

कुटुबािंतील, बहुजन समाजातील मलुािंची सशक्षण व्यिमथा कोलमडून पडत आह.े सभापती 

महोदया,  आपण गरीब माणसािंच े सक्षमीकरण कस े करणार आहात, त्यािंना कारखाने 

काढून दणेार आहात का ? सशक्षण ही एकमेि व्यिमथा आह े त्यातून गरीब माणसािंचे 

सक्षमीकरण होणार आह.े महात्मा रु्ले यािंनी सशक्षण हक्क कायद्याची मागणी केली होती. 

परिंत ु आज उलट प्रसक्रया सरुु असल्याचे आपण बघत आहोत. तसेच सशक्षण व्यिमथा 

कशाप्रकारे कोलमडून पडेल अशाप्रकारचा थेट प्रयत्न सरुु असल्याचा आमचा थेट आरोप 

आह.े यासिंबिंधी माननीय मिंत्री महोदयािंनी तातडीने कायविाही करणे अत्यािश्यक आह.े 

तसेच बारािीपयांतच्या सिव शाळा अनदुासनत झाल्या पासहजेत. त्यासिंबिंधी आपण कायदा 
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सधु्दा केलेला आह.े बारािीपयांतचे सशक्षण मलूभतू मानले गेल ेपासहजे ि ते मोर्त सदले 

गेले पासहजे अशी आमची मागणी आह.े यासाठी शासनान े तातडीन े पािल े उचलली 

पासहजेत अशी माझी आग्रही मागणी आह.े सभापती महोदया, आपण मला या प्रमतािािर 

माझे सिचार मािंडण्याची सिंधी सदली याबद्दल मी आपला आभारी आह.े एिढे बोलनू मी 

माझे भाषण सिंपसितो.  

 --------------------- 
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    अॅड. सनरिंजन डािखरे            :                                            

सभापती महोदया, सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी  सनयम २६० अन्िये 

मािंडलेल्या प्रमतािािर माझे सिचार व्यक्त करण्यासाठी मी या सठकाणी उभा आह.े  

      सदर प्रमतािात सजल्हा पररषदािंच्या शाळा प्रगत करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न 

करणार असल्याचे नमदू करुन इिंग्रजी माध्यमाच्या  शाळा  सोडून सजल्हा पररषद मराठी 

शाळािंमध्ये प्रिेश घेणाऱ्या सिद्यार्थयाांची सिंख्या िाढत असल्याचे नमदू केल े आह.े ही 

पररसमथती सकतपत सत्य आह ेयाचा सिचार करण्याची गरज आह.े याउलट ५ िषाांपासनू 

मराठी शाळािंना शासनाकडून अनदुानाच्या मिरुपात कोणतीही मदत केली जात नाही. अशा 

पररसमथतीत अनदुानापासनू ििंसचत असलेल्या शाळा कशा चालिायच्या अशी भीती सिव 

शाळा सिंमथा चालकािंमध्ये सनमावण झाली आह.े  

              या निंतर  श्री. भोगले 

 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I-34 

SGB/KTG प्रथम श्री. सािंगळे 11:20 

  

 

   ॲङलनरंजन डावखरे            :                                        

 त्यामळेु तेथे सशकणारे सिद्याथी, त्यािंच्या पालकािंचे अतोनात हाल होत आहते.  उदाहरण 

द्यायच ेझाल ेतर ठाण्यामध्ये ठाणे महापासलकेच्या सशक्षण सिभागान ेठाण्यातील जिळपास 

६५ शाळािंची यादी जाहीर केली.  या ६५ शाळािंना शाळा बिंद करण्याची नोटीस बजािली 

आह.े  जिळपास २५ हजार सिद्याथी या शाळािंमध्ये सशकत आहते.  तब्बल १००० 

सशक्षकािंच्या रोजगाराचा प्रश्न सनमावण झाला आह.े  याबद्दल ताबडतोबीने मिंत्री महोदय लक्ष 

घालतील असा सिश्वास मी बाळगतो.  हा सिषय गहन झालेला आह.े  जिळपास १००० 

सशक्षक आसण २५ हजार सिद्यार्थयाांचा प्रश्न सनमावण झाला आह.े 

            सभापती महोदय, या सिव शाळा शासनाच्या सनयमानसुारच चालत 

आहते.  र्क्त काही जाचक अटीमळेु या शाळा बिंद पाडण्याचा घाट सकिं िा प्रयत्न 

महापासलका प्रशासनाकडून होत असेल तर शासनाने त्यािंना मदतीचा हात दणेे गरजेचे 

आह.े  जेणेकरुन गोरगरीब मलुािंना सशकता येईल.  त्यािंना सशक्षणाची ससुिधा समळािी 

यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहते.   या शाळािंच्या इमारती आहते, सिव सोयी 

ससुिधा आहते, परिंत ुएक एकर जागा नाही, काही रू्ट जागा कमी असल्यामळेु ती अट पणूव 

होऊ शकत नसल्यामळेु ही अट सशसथल करण्यात यािी अशी सिनिंती मी आपल्या 

माध्यमातनू शासनाला करीत आह.े   

            सभापती महोदय, आधसुनक तिंत्रज्ञान सशकसिण्यामध्ये आमलुाग्र बदल करण्याचा 

प्रयत्न होत आह.े  सिद्यार्थयाांना ते ज्ञान सदल ेजाते.  परिंत ुशालेय पोषण आहाराची मासहती 

ऑनलाईन भरण्यात सशक्षक गुिंतले आहते.  सशक्षणासधकाऱ्यािंकडून सिव शाळािंना एक 

नोटीस सदली गेली.  त्यातील एक अट मी िाचनू दाखसितो.  ‘ज्या शाळा ही मासहती 

ऑनलाईन भरणार नाहीत त्या शाळािंिर दिंडात्मक कारिाई करण्यात येईल ि त्या शाळेत 

शालेय पोषण आहार त्या सदिशी सशजिला नाही असे समजनू त्यािंचे दयेक अदा केले 

जाणार नाही.’  सशक्षक पणूवपण ेही मासहती भरण्यामध्ये व्यमत असतील तर ते सिद्यार्थयाांना 

सशकसिणार कधी? आपल्याला कल्पना आह ेकी, आजही ग्रामीण भागात काही सठकाणी 

सिजेची व्यिमथा नाही, मोबाईल नेटिकव  नाही, त्या सठकाणी ऑनलाईन मासहती भरणे 

सक्तीचे करीत असताना सिचार केला नाही का? या मदु्याचा पढेु सिचार करुन कायविाही 

करणार आहात का? असा मी मिंत्री महोदयािंना प्रश्न सिचारु इसच्छतो.   या सिंदभावत 

सभागहृात खलुासा केला जाईल असा मी सिश्वास बाळगतो.   

             सभापती महोदय, सन २००३-०४ पासनू शाळािंना ितेनेतर अनदुान नसल्यामळेु मलूभतू 

ससुिधा नाहीत.  माननीय सदमय श्री.नारायणराि राण ेह े ससिंधदुगुव सजल्हयाचे पालकमिंत्री असताना मी 

एका डीपीडीसीला उपसमथत होतो. त ् यािळेी त्यािंच्या अस ेसनदशवनास आल ेकी, ससिंधदुगुव सजल्हयातील 

अनेक शाळािंमध्ये सिद्यार्थयाांना बसायला बेंच नाही, परेुसे टॉयलेट ब्लॉक नाहीत.  तेथील शाळािंना 

बेंचेस समळािेत, टॉयलेट ब्लॉक उपलब्ध व्हािते म्हणनू डीपीडीसीमधनू तरतदू व्हािी यासाठी प्रयत्न 

केल,े आिश्यकता भासल्यास त्या त्यािळेी त्यािंनी आमदार सनधी िगव करुन घतेला.  अशा प्रकारचा 
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सनणवय शासनाकडून होण ेगरजचेे आह.े  आज ग्रामीण भागातील शाळािंमध्ये टॉयलेट ब्लॉकचा र्ार 

मोठा अभाि आह.े  एकच टॉयलेट ब्लॉक आह,े तेथेच सशक्षक जातात, सिद्याथी जातात आसण 

सिद्याथीनींही जातात ही सत्य पररसमथती ग्रामीण आसण आसदिासी भागातील शाळािंमध्ये आजही आह.े 

                  सभापती महोदय, २० सिद्याथी पटसिंख्या असलेल्या शाळा बिंद, १०० पटाखालील 

मखु्याध्यापक असतररक्त या सारख्या जाचक अडचणीमळेु पसहली ते आठिीपयांत सशकसिणाऱ्या 

१२५०० शाळा सनसितपण े अडचणीत आल्या आहते.  आसथवक, दबुवल, ििंसचत घटकातील हजारो 

सिद्यार्थयाांच्या प्रिेश शलु्क परताव्याचे लाखो रुपये समळाले नसल्यामळेु सिद्याथी सशक्षण प्रिाहाच्या 

बाहरे पडण्याची पररसमथती सनमावण झाली आह.े  सिंचमान्यतेमध्य े असतररक्त ठरलेल्या सशक्षण 

सेिकाबद्दल माननीय सदमय डॉ.सधुीर तािंबे यािंनी मदु्दा मािंडला आह.े  त्या सिंदभावत सनणवय घणेे 

असतशय गरजचेे आह.े  ठाण े सजल्हयातील शहापरू तालकु्यात ४६८ सजल्हा पररषद शाळा असनू 

२०१३ च्या सिंख्या सनसितीनुसार ७५ सशक्षकािंच्या जागा आजही ररक्त आहते.  त्यामळेु सशक्षकािंचे 

आिश्यकतेनुसार समायोजन करुन ररक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी शासनाने कायविाही 

करािी.  माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोत ेया प्रश्नाबाबत िारिंिार पाठपरुािा करीत आहते.   

                 सभापती महोदय, रायगड सजल्हा पररषदमेध्ये सशक्षणासधकारी (माध्यसमक) ह े पद 

आजही ररक्त आह.े  प्राथसमक सशक्षणासधकाऱ्यािंकडे या पदाचा  असतररक्त कायवभार सोपसिला 

आह.े   रायगड सजल्हयात हा प्रश्न भीषण बनला आह.े  िारिंिार सशक्षकािंच्या बैठका झाल्या असनू 

त्यािंनी आक्रोश व्यक्त केला आह.े  आिंदोलने केली आहते.  प्राथसमक आसण माध्यसमक सशक्षकािंच्या 

सजल्हा बदली नमत्या, मसेडकल सबल, भसिष्ट्य सनिावह सनधी, ितेनश्रेणी, सनिडश्रेणी यासारख ेअनेक प्रश्न 

सनमावण झाल ेआहते.   

                  सभापती महोदय, आज राज्यामध्ये असतशय मोठे सिंकट सिवच पालकािंसमोर उभ े

आह.े  ऑनलाईन आसण ऑर्लाईन प्रिशेाचा प्रश्न आह.े  ४० हजार सिद्याथी अकरािीच्या 

प्रिशेापासनू ििंसचत रासहले आहते अस े एक सचत्र सनमावण झाल े आह.े  चौथी यादी आज जाहीर 

झाली.  ती जाहीर होऊनही हजारो सिद्याथी प्रिशेासिना बाहरे आहते.  कालच्या उपसिंचालक 

कायावलयाबाहरेील पररसमथतीबाबतची मासहती आपण सभागहृाला सदली, तेथील पालकािंचा आक्रोश 

लक्षात घतेा पोलीस दल बोलिाि े लागले.  इतकी भयानक पररसमथती सनमावण झाली 

होती.  ऑनलाईन पध्दतीमळेु पालकािंना आसण सिद्यार्थयाांना त्रास सहन करािा लागत 

आह.े  ऑनलाईन पध्दतीिर प्रिसचन्ह सनमावण झाला आह.े  श्रतुी गिंजिे, मघेा आसडिरेकर, तपृ्ती 

आिळेकर यािंनी मरेरट सलमटमध्ये ठाण े ऑप्शन सदला होता.  त्यािंना शिंकर शटे्टी कॉलेज अलॉट 

झाल.े  मी आपल्या माध्यमातनू सभागहृाला सािंग ूइसच्छतो की, शिंकर शटे्टी कॉलेज ठाण्यामध्ये नसनू 

सभििंडीमध्य े आह.े  त्या मलुींनी ठाण्याहून सभििंडीला जायचे कसे? ज्यािळेी आपण मलूभतू 

सशक्षणाचा असधकार मलुािंना दतेो तेव्हा त्यािंचा हा असधकार आह ेकी, त्यािंना ठाण्यातील कॉलेजमध्येच 

प्रिशे समळाला पासहज.े  ८० टक्के गणु समळालेल्या सिद्यार्थयाांना कला शाखते प्रिशे समळत नाही 

अशी पररसमथती राज्यात सनमावण झाली आह.े  त्यामळेु सनसितपण े ऑनलाईन पध्दतीबाबत मिंत्री 

महोदय उत्तरामध्ये सािंगतील की, हायकोटावचे सनदशे आहते.   जर हायकोटावच ेसनदशे असतील तर कृपा 

करुन हायकोटावच्या ही बाब सनदशवनास आणािी.  परिंत ुपालकािंच्या दृिीने ताबडतोब हा सनणवय होणे 

गरजचेे आह.े  सायन्स ऑप्शन सनिडल्यानिंतरही कॉमसव समळत असेल तर या ऑनलाईन पध्दतीिर 

प्रश्नसचन्ह सनमावण होतो.   

                  सभापती महोदय, एपीज े अब्दलु कलाम आझाद यािंच्या जन्मसदनी म्हणज े १५ 
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ऑक्टोबरला िाचन प्रेरणा सदिस साजरा करण्याचा सनणवय शासनाने घतेला.  पसहली ते आठिीत 

सशकणाऱ्या दीड कोटीहून असधक सिद्यार्थयाांना दरमहा एक याप्रमाण ेद्वभैासषक पमुतक मोर्त दणे्याचा 

सनणवय शासनाने घतेला आह.े  पण कोणत्याही मोठया ितृ्तपत्रात प्रससध्द न करता सप्रिंसटिंग, मटेशनरी 

आसण ग्रनेट्स न्यजु सिंकेत मथळािर पमुतके खरेदीची टेंडर प्रससध्द करण्यात आली.  १२५ कोटी 

रुपयािंची पमुतके खरेदी करताना अन्य प्रकाशकािंना परेुसा अिधी समळू नये अस े सनयोजन करण्यात 

आल्याचा प्रश्न सभागहृातील इतर सदमय आसण लोकािंच्या मनात आह.े   

              तालिका सभापती (डॉ.नीलम गोऱ्ह)े : सभागहृाच्या सिशेष बैठकीची िळे सकाळी 

११.४५ िाजपेयांत िाढसिण्यात येत आह.े 

              ॲङसनरिंजन डािखरे : केिळ काही लोकािंना याचा र्ायदा व्हािा यासाठीच ह ेसनयोजन 

केल ेका, याचाही मिंत्री महोदयािंनी उत्तरामध्ये खलुासा करािा अशी सिनिंती करतो. 

                      या निंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    अॅड. सनरिंजन डािखरे            :                                                  सभापती 

महोदया, बोलण्या सारख े बरेच आह.े  परिंतु, अन्य सन्माननीय सदमयािंना सिंधी समळािी 

म्हणनू मी येथेच थािंबतो.  आपण मला सिंधी सदल्याबद्दल आपले आभार माननू मी माझे 

भाषण येथेच पणूव करतो.  धन्यिाद.             
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    श्री. दत्तात्रय साििंत                (सशक्षक)                          

:                                                         सभापती महोदया,  म.सि.स.सनयम २६० 

अन्िय ेसन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी जो प्रमताि मािंडला आह ेत्यािर माझे मत 

व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े  पररितवन हा सिंसाराचा सनयम आह.े सशक्षण सदु्धा प्रिाही 

आह.े  त्या अन्िये अभ्यासक्रम असणे आिश्यक आह.े  त्याचाच एक भाग म्हणनू प्रगत 

शैक्षसणक महाराष्ट्र ह े असभयान सरुू करण्यात आल े आह.े  त्या असभयानाचा पररणाम 

ग्रामीण भागातील सजल्हा पररषदािंच्या शाळेमध्ये चािंगल्या प्रकारे झाल्याचे सदसनू येत 

आह.े  गािातील ग्रामपिंचायत, ग्रामसशक्षण ससमत्या यािंनी र्ार चािंगला सहभाग घेतला 

आह.े शाळािंमध्ये भौसतक ससुिधा सनमावण करण्यासाठी प्रचिंड मोठ्या रकमा समजाने 

सदलेल्या आहते.  सजल्हा पररषदािंच्या शाळािंमध्ये साधनािंची मोठी रेलचेल झालेली 

आह.े  त्याचा पररणाम पालकािंचे लक्ष त्याकडे िेधले गेले आह.े  या साधनािंमुळे सिद्याथी, 

पालक, सशक्षक यािंच्यामध्ये पाठीमागच्या काळात मेळ चािंगला बसला नव्हता तो 

बसला.  सन्माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी त्यािंच्या भाषणामध्ये सािंसगतले की, 

काही सजल्यात  इिंग्रजी माध्यमाच्या शाळािंमधील मलेु सजल्हा पररषदचे्या शाळेत आलेली 

आहते. प्रचिंड मोठी सिंख्या नसली तरी हा आशेचा सकरण आह ेअसे म्हणाियास हरकत 

नाही.  शासन मोठ्या सिंख्येने मििंयअथवसहासय्यत शाळा दते आह.े असे असताना 

सजल्हापररषदचे्या शाळेमध्ये काेॅन्व्हेंट आसण इिंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतनू मलेु येत 

असतील तर ती अत्यिंत चािंगली बाब आह.े  हा असभयानाचा चािंगला पररणाम सदसत आह े

असे म्हटल ेतर ते िािग ेहोणार नाही.   

      सभापती महोदय, शासनान े सन २०१२ मध्ये सरळ नािाची प्रणाली आणली 

होती.  या प्रणालीमध्ये राज्यातील सव्िा दोन कोटी सिद्यार्थयाांचा डाटा जिळ जिळ सेव्ह 

झाला आह.े   या शैक्षसणक िषावपासनू  सिव सिद्यार्थयाांना सर्सझकली दाखला न दतेा 

ऑनलाईन पद्धतीने दणे्यात येत आह.े  यामळेु पारदशवक पद्धतीने कारभार होणार 

आह.े  त्यामळेु आता बोगस सिद्याथी येणारच नाहीत.  चकुीचे नाि येणार नाही.  अशा 

प्रकारे एक पारदशवक प्रणाली सरलच्या नािाने चािंगल्या पद्धतीने सरुू आह.े   

      सभापती महोदय, सशक्षकािंच्या िेतनासिंबिंधी पाठीमागच्या काळात अनेक आदशे 

काढण्यात आल ेहोते.  एक तारखेला िेतन झाल ेपासहजे अशा प्रकारचे आदशे काढण्यात 

आल ेहोते.  पण िेतन काही एक तारखेला झाल ेनाही.  त्यामळेुच शालाथव िेतन प्रणाली 

शासनान ेआणली.   या प्रणालीचा पररणाम तीन िषावमध्ये बरा होत आह.े सव्हवर समळत 

नाही, त्याची क्षमता कमी असते, तो डाऊन असतो अशा देखील तक्रारी आहते. तेव्हा 

शासनान े ही तािंसत्रक बाब समजनू घेतली ि चािंगल्या क्षमतेचे सव्हवर सदल े तर त्याचा 

भसिष्ट्यामध्ये पररणाम झाल्याच ेसदसनू येईल.   

      सशक्षणाच्या क्षेत्राेात काही बाबी या प्रकषावन घडत आहते.  चकुीच्या घडत आहते. 
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त्या बाबी आता सधुारल्या नाही तर त्याचा सनसितच पररणाम होईल.  मी सगळ्याच 

सिषयाला मपशव करण्यापेक्षा एकाच सिषयाला मपशव करणार आह.े कारण अनेक सन्माननीय 

सदमयािंनी तेच तेच सिषय मािंडलेले आहते.  सन २००९ मध्ये मिंसत्रामिंडळाने ठराि  करून 

सिनाअनदुासनत शाळािंमधील कायम शब्द काढला.  त्या मिंसत्रमिंडळाच्या ठरािामध्य े

अनदुान दणे्याचा सनणवय झालेला होता.  त्यानसुार २० जलैु रोजी शासन आदशे झाला 

होता.  यासाठी उच्चमतररय ससचिािंची ससमती नेमली.  या ससमतीची गरज होती काय, हा 

खरा सिंशोधनाचा सिषय आह.े  बाब ूलोकािंच्या मनात आल्यानिंतर सकती सदरिंगाई होते याचे 

ह े उत्तम असे आदशविादी उदाहरण आह.े  ३० मसहन े या ससमतीने काम केल े आसण 

एक-दोन पानी आदशे काढला.  सनकष केल.े  सदनािंक २५ नोव्हेंबर २०११ रोजी या 

सनकषाची अिंमलबजािणी होण्यास सरुूिात झाली.  त्यानसुार मलू्यािंकन पद्धती सरुू 

झाली.  आज पयांतच्या मलू्यािंकन पद्धतीमध्ये भ्रिाचार झाल्याच े त्यात सािंगण्यात आले 

होते.  त्यामळेु ऑनलाईन मलू्यािंकन पद्धती होईल असे सािंगण्यात आल.े   पण पढेु काय 

झाल ेते कळत नाही.  मलू्यािंकनासिंबिंधी पनु्हा मासहती घेण्यात आली आसण बदल करण्यात 

आल.े ते बदल कागदािर कधीच आल े नाहीत.  पण प्रत्यक्षात त्या बदलाला शाळािंना 

सामोरे जािे लागले.  सहिंस्र श्वापदाला हरण, ससा याचे सािज समळािे तसे त्या िररष्ठ 

असधकाऱ्यािंना शाळा सापडल्या.   अशा शाळािंची प्रचिंड ससेहोलपट करण्यात आली.   

      सभापती महोदया, मी र्ार कमी बोलतो असे आपण नेहमी बोलता.  तेव्हा मला 

कधी तरी िेळ दते जािे अशी माझी सिनिंती आह.े सिनाअनदुासनत शाळा सन २००१ पासनू 

सरुू आहते.  १६ िषावचा कालािधी झालेला आह.े  आिंदोलने उपोषणे झालेली 

आहते.  मागील सरकारने मलू्यािंकन होऊन पात्र ठरलेल्या १५२ शाळािंची यादी  ७ जलैु 

२०१४ रोजी जाहीर केली.   त्यापैकी ५८ शाळािंना अनदुान दणे्यात आल.े  त्या शाळा 

२४-२५ मसहन े अनदुान घेत आहते.  त्याच िेळी पात्र म्हणनू ठरलेल्या १२२१ शाळा 

आसण ९१७ तकुड्या आजही सिनाअनदुासनतच आहते.   त्यािंचा मोठा कालािधी झालेला 

आह.े १ जनू ते १४ जनूच्या आिंदोलनामध्ये जाफ्राबाद तालकु्यातील श्री.गजानन खरात 

नािाच्या सशक्षकाचा मतृ्य ू झालेला आह.े  मी मित: उपोषणाला बसलो होतो.  मी 

आपणाशी दखेील सिंपकव  साधला होता.  आपण सिदभावच्या दौऱ्यािर होत्या.  मी 

पणु्याच्या आयकु्त कायावलया जिळ चार सदिस आमरण उपोषण केल े होते.  पणु्याचे 

पालकमिंत्री श्री.सगरश बापट ह ेसिंिेदनशील आहते.   ते उपोषणाच्या सठकाणी आल ेआसण 

त्यािंनी उपोषण सोडण्यास सािंसगतले.  मी उपोषण केल्यामळेु माझी काय अिमथा झाली 

आह ेह े त्यािंनी सािंसगतले आह.े  त्यािेळी माझ्या सकडनीिर दखेील पररणाम झाला.   तो 

पररणाम घेऊनच आयषु्ट्य जगािे लागेल असे मला डॉक्टरािंनी मला सािंसगतले आह.े  चार 

सदिस अन्नपाणी न घेता राहणे काय असते ह ेसमाजसेिक श्री.अण्णा हजारे यािंनाच माहीत 

आह.े   मला दखेील चारसदिस सत्याग्रह करािा लागला होता.  मखु्यमिंत्रयािंनी सािंसगतले 

की, १४ जनू रोजी १६३ कोटी २५ लाख रूपय े या शाळािंना दते आहोत.  यासिंबिंधात 
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मिंसत्रमिंडळामध्ये चचाव होऊन सनणवय झाला.  परुिणी सििरणपत्र  आमच्या िाचनामध्ये 

आल ेत्यामध्ये ती तरतदू सदसत नाही.  माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी आश्वासन सदल ेअसल्यामळेु 

१०० टक्के कुठली ना कुठली तरी ग्रँट दणे्यात येईल.  १६ िषावपासनू िेतन नसणाऱ्या 

माझ्या सशक्षक बिंधनूा िेतन समळेल अशी अपेक्षा ठेितो आसण मनापासनू सिनिंती करतो की, 

आता आमचा अिंत बघ ूनका. कुठलीच कोणाची सिनिंती बघ ूनका. आिंदोलन उपोषणाची 

िाट बघ ू नका.  आज योगायोगाने हा प्रमताि आलेला आह.े  त्या प्रमतािािरील 

उत्तराच्या िेळी सिना अनदुासनत सशक्षकािंसाठी १६३.२५ कोटी रूपयािंची तरतदू दते 

असल्याच ेघोसषत करािे.  १६ िषावचे कॅलक्यलेुशन केल ेतर जिळ जिळ २६१२ कोटी 

रूपये सशक्षकािंनी राज्य शासनाच ेिाचसिल ेआहते. सिना िेतन काम केल ेआह.े  ह ेसिव 

ग्रॅज्यएुट बािंधि आहते.  त्यािंना या राज्यात सिनािेतन, गलुामीचे जीिन जगािे लागल े

आह.े  आज रोजी यासिंबिंधीचा सनणवय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आसण कोणताही 

मदु्दा न मािंडता या एकाच मदु्यािर सनणवय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करून थािंबतो. जय सहिंद, 

जय महाराष्ट्र.                      
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    प्रा. असनल सोल े               (पदिीधर)                          :                                            

      सभापती महोदया, सनयम २६० अन्िय े सशक्षण सिभागािर जो प्रमताि सन्माननीय 

सदमय श्री.रामनाथ मोते यािंनी मािंडला आह ेत्यािर माझे सिचार मािंडण्यासाठी मी उभा आह.े  

      िामतसिक पाहता मागील दीड दोन िषावमध्ये माननीय सशक्षण मिंत्री श्री.सिनोदजी 

तािडे आसण सशक्षण सिभागाने महाराष्ट्र राज्यातील सशक्षणाचा दजाव िाढसिण्यासाठी अनेक 

प्रयोग केल े आहते.  दशेात महाराष्ट्र ह े अग्रणी राज्य आह े ही गोि सत्यआह.े   दशेात 

महाराष्ट्रात राज्याचा शैक्षसणक दजाव िरचा आह.े   तो असधक िाढसिण्याच्या दृिीने सशक्षण 

सिभागाने अनेक सनणवय घेतलेल ेआहते.  त्यातील एक सनणवय प्रगत शैक्षसणक कायवक्रमाचा 

आह.े हा सिचारपिूवक राबसिण्यात येत असलेला शैक्षसणक कायवक्रम आह.े   त्याच े

ररझल्टस आपल्याला सदसत आहते.   

                या निंतर  श्री. जनु्नरे 
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प्रा.असनल सोले....... 

सशक्षकािंची गणुित्ता, सशक्षणाची गणुित्ता िाढसिण्याच्या दृसिकोनातनू ररफे्रशर कोसेस घेऊन 

त्यािंना प्रसशक्षण दणेे आिश्यक आह.े महाराष्ट्रातील ज्या शाळा सजल्हा पररषदचे्या 

माध्यमातनू चालतात त्या शाळािंची गणुित्ता िाढिनू त्या सठकाणच्या सिद्यार्थयाांची 

पटसिंख्या िाढसिण्याचा प्रयत्न करणे आिश्यक असनू त्याला आज मोठ्या प्रमाणात नाही, 

परिंत ुकाही प्रमाणात यश आल्याच ेसदसत आह.े तसेच आता मराठी माध्यमािंच्या शाळेतील 

पटसिंख्येमध्ये िाढ झाल्याचे सदसनू येत आह े ि अशा पध्दतीच े िातािरण ५-१० िषावत 

तयार झाल्याच े सदसनू येत आह ेि ही बाब सनसितपणे असभनिंदनास पात्र आह ेअसे मला 

िाटते.  यामळेु १० िी चा ररझल्टही िाढल्याचे आपल्याला आता सदसनू येत आह े ि 

अशा अनेक गोिी शासनाने केलेल्या आहते.  

      सभापती महोदय, ११ ि १२ िी च्या सिद्यार्थयाांना रे्र परीक्षेची सिंधी दणे्यात आलेली 

आह.े याचा पररणाम पालकािंच्या ि सिद्यार्थयाांच्या मनािर चािंगल्या प्रकारे झाल्याचे सदसनू 

येत आह.े रे्र परीके्षमळेु सिद्यार्थयाांच े िषवही िाया जात नाही. त्यामळेु रे्र परीक्षेच्या 

सनणवयाचे सिव सठकाणािरुन असभनिंदन होतािंना सदसत आह.े  

      सभापती महोदय, सनटच्या सिंदभावत आपल्या सशक्षण मिंत्रयािंनी कें द्र शासनाकडे,आरोग्य 

मिंत्रयािंकडे,एचआरडी समसनमटरकडे मारलेल्या चकरा तसेच कोटावत उपसमथत राहून आपली 

मािंडलेली भसूमका यामळेु महाराष्ट्रात सशक्षण घेत असलेल्या ज्या सिद्यार्थयाांना िैद्यकीय 

प्रिेश घ्याियाचा आह े त्यािंना एक राहत समळाली आह.े त्यािंना आता असे िाटू लागले 

आह ेकी, आपल्या मागे शासन उभे आह.े हा एक चािंगला सनणवय असनू यासाठी माननीय 

सशक्षण मिंत्रयािंनी चािंगली मेहनत घेतल्यामळेु मी त्यािंचे असभनिंदन करतो.  

      सभापती महोदय, निीन सिद्यापीठ कायद्याची राज्यात गेल्या ३-४ िषावपासनू चचाव सरुु 

आह.े पसहल्यािंदा असे झाल े की,निीन सिद्यापीठ कायद्याच्या अिंतगवत त्या त्या 

सिद्यापीठािंमध्ये जाऊन जे सहतसिंबधीय आहते मग त्यामध्ये सिद्याथी असतील, कमवचारी 

असतील, सटसचिंग  मटार् असेल , नॉन सटसचिंग मटार् असेल, प्राध्यापक असेल सकिं िा 

मॅनेजमेंटचे लोक असतील  या सिाांना सिश्वासात घेऊन त्यािंचे ओसपसनयन, त्यािंचे सिचार, 

त्यािंच्या सचूना ऐकण्याचे काम माननीय सशक्षण मिंत्रयािंनी केलेले आह.े निीन सिद्यापीठ 

कायद्याच्या सिंदभावत चािंगल्या सचूना आल्यामळेु लोकासभमखू, सिद्याथीसभमखू, सशक्षण 

क्षेत्रामध्ये निीन आयाम दणेारा, सिाांना सिश्वासात घेऊन निीन कायदा भसिष्ट्यात येईल 

असा मला सिश्वास िाटतो.  

      सभापती महोदय, सिना अनदुासनत तत्िािंच्या शाळेसिंदभावत या सठकाणी अनेक 

सन्माननीय सदमयािंनी आपले सिचार व्यक्त केल े आहते. सन २००९ मध्ये शाळेंच्या 

सिंदभावत ‚कायम‛ शब्द िगळल्यानिंतर सन २०१४ पयांत ही पररसमथती तशीच रासहली. 

यामध्ये काही शाळािंना अनदुान दणे्यात आल े तर काही शाळािंना अनदुानापासनू ििंसचत 
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ठेिण्यात आल.े परिंत ुया सरकारन ेएक चािंगला सनणवय घेतला,प्रोव्हीजन केली, कॅसबनेटचा 

सडससजन घेतला ि यासाठी  १६३ कोटी रुपयािंची व्यिमथा केली. यामध्ये सरसकट २० 

टक्के अनदुान दणे्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खरे म्हणजे याची अिंमलबजािणी 

ताबडतोब होण्याची आिश्यकता आह.े हा सशक्षक गेल्या १५-१६ िषावपासनू सिना 

िेतनािर काम करीत आह.े त्यामळेु यासिंदभावत सरकार सनसितच पाऊल ेउचलेल ि त्यािंना 

२० टक्के का होईना ि काही ना काही पगार प्राप्त होईल असा मला सिश्वास िाटतो.  

      सभापती महोदय, एमसीव्हीसीच्या सिंदभावत सद.१/१/१९९६ पासनू प्रमताि प्रलिंसबत 

पडला होता. या सशक्षकािंना पाचिा िेतन आयोगच लाग ू झाला नव्हता. त्यामळेु एक 

काल्पसनक िेतनिाढ करुन त्यासिंदभावत सशक्षण सिभागाने जो मागव काढला तो सनसितच 

असभनिंदनास पात्र आह ेअसे म्हटल ेतर ते चकू होणार नाही.  

      सभापती महोदय, आज अनेक प्रश्नािर साकल्यान े सिचार करण्याची आिश्यकता 

आह.े आपल्याला उदाहरणच घ्याियाच ेअसेल तर मायनोररटी कॉलेजेसचा प्रश्न सिद्यापीठ 

क्षेत्रामध्ये उपसमथत झाला आह.े आपल्या राज्यात मोठया प्रमाणात इिंसजसनअिंरींग कॉलेजेस 

सरुु झालेली आहते. परिंत ुह ेइिंसजसनअरींग कॉलेजेस का सनघाले आहते ? 

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदमयािंनी खाली बसनू बोलतािंना कृपया हळू 

आिाजात बोलािे. खरे म्हणजे सन्माननीय सदमयािंनी खाली बसनू बोलाियासच नको.  

      श्री.सिक्रम काळे : सभापती महोदय,..... 

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदमयािंनी कृपया आपल्या जागेिर जाऊन बोलाि.े 

      प्रा.असनल सोल े : सभापती महोदय, जे सलिंसग्िमटीक  मायनोररटीज कॉलेजेस 

आहते....... 

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदमय प्रा.असनल सोले ह ेया चचेसाठी ऑनलेग 

राहतील. या चचेमध्ये अजनू ३-४ सन्माननीय सदमयािंना सिचार मािंडाियाचे असनू 

त्यासिंदभावत माननीय सभापती महोदयािंच्या मागवदशवनानसुार पढुील कायवक्रम ठरसिला 

जाईल. आता सभागहृाची सिशषे बैठक मथसगत होत आह.े सभागहृाची सनयसमत बैठक 

दपुारी १२.०० िाजता पनु्हा सरुु होईल.  

                                                            (सभागहृाची सिशेष बैठक 

दपुारी  ११.४५ ते १२.०० िाजेपयांत मथसगत झाली.) 

                                                                                                  

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

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

               या निंतर  श्री. सशगम 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

               (स्थलगतीनंतर )तोंडी उत्तरे              

   

                                   

 वाडा (लज.पािघर) तािुक्यात लनमााण झािेिी भीषण पाणी टंचाई  

     * 21481       श्री. आनंद ठाकूर      ,श्री. हेमंत टकिे,श्री. लकरण 

पावसकर,अॅड. राहुि नावेकर,श्री. ख्वाजा बेग,श्री. नरेंद्र पाटीि    : (१)   कुडूस 

(सज.पालघर) येथील कोका-कोला किं पनीच्या प्रकल्पात शीतपेयाची सिसिध उत्पादने तयार 

करण्यासाठी िैतरणा नदीतून पाणीसाठा उपसत असल्यामळेु िाडा तालकु्यात भीषण पाणी 

टिंचाई सनमावण झाली असल्याचे माह ेएसप्रल, 2016 मध्ये िा त्या दरम्यान सनदशवनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात भीषण पाणीटिंचाई सरुु झाल्याने शेती व्यिसाय, गरुाढोरािंचा 

गिंभीर प्रश्न सनमावण झाल्यामळेु कोकाकोलाचा पाणी उपसा तात्काळ बिंद करण्याचा इशारा 

भमूीपतु्रािंनी प्रशासनाला सदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुिंगाने 

शासनान े कोकाकोला किं पनीबाबत कोणती कारिाई केली  िा करण्यात येत आह,े  

(४) नसल्यास, सिलिंबाची  कारणे काय आहते ? 

                 श्री.सिजय सशितारे, श्री. सगरीष महाजन यािंच्याकररता  : (१) ह ेखरे नाही. 

िैतरणा नदीिर कुडूस गािाजिळ िाडा को. प. बिंधारा असनू त्यामध्ये एकुण 2.00 दलघमी 

पाणीसाठा करण्यात येतो. सन 2015 च्या पािसाळयानिंतर पणूव पाणीसाठा सनमावण केला 

होता. त्यातनू 0.61 दलघमी इतका कोकाकोला किं पनीस पाणी परुिठा करण्यािंत येतो आसण 

ससिंचनासाठी प्रत्यक्षात 0.88 दलघमी इतका िापर झाला आह.े तसेच एसप्रल ि मे 2016 

मध्ये बिंधाऱ्यात पाणी सशल्लक होते. त्यामळेु टिंचाई चा प्रश्न उदभ्् ाित नाही. 

(२) होय, 

      उपअसभयिंता, सजल्हा पररषद यािंचे सद.25/4/2016 अन्िय े प्राप्त पत्रानसुार पिंचायत 

ससमती, िाडा यािंची सद.20.4.2016 च्या माससक सभेत एसप्रल, 2016 मध्ये जाणिणारी 

पाणी टिंचाई सिचारात घेता कोकाकोला किं पनीचा पाणीपरुिठा बिंद करणेबाबत क्षेसत्रय 

कायावलयास कळसिले आह.े 

(३) याबाबत क्षेसत्रय कायावलयान े मथासनक भसुमपतु्रािंची सपण्यासाठी, गरुा ढोरािंसाठी, 
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शेतीसाठी पाण्याची मागणी असल्यास कळसिण्याबाबत पिंचायत ससमतीस कळसिले आह.े 

यािर पिंचायत ससमती, िाडा यािंच्याकडुन कोणतीही मागणी क्षेसत्रय कायावलयास प्राप्त 

झालेली नाही. 

      िाडा को.प.बिंधा-यातून एसप्रल,  2016 पासनू सपण्यासाठी, गरुा ढोरािंसाठी, शेतीसाठी 

पाण्याची मागणी प्राप्त नसल्यान ेचौकशी करण्याचा प्रश्न उदभ्् ाित नाही. 

(४) प्रश्न उदभ्् ाित नाही.  
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  तोंडी उत्तरे  

   

   श्री. आनिंद ठाकूर            :                                                   

      सभापती महोदय, मी जो प्रश्न सिचारलेला आह े त्यास दणे्यात आलेल्या उत्तरामध्ये सिसिंगती 

आह.े मी प्रश्न सिचारला होता की, कोकाकोला किं पनीच्या पाणी उपसामळेु त्या भागात पाणी टिंचाई 

सनमावण झाली आह े का ? त्यास पाणी टिंचाईचा प्रश्न उद्भित नाही असे उत्तर सदलेल े आह.े पढु े

उत्तरामध्ये अस े म्हटलेले आह ेकी, ‚.. एसप्रल, २०१६ मध्ये जाणिणारी पाणी टिंचाई सिचारात घतेा 

कोकाकोला किं पनीचा पाणीपरुिठा बिंद करणबेाबत क्षेत्रीय कायावलयास कळसिले आह.े‛ याचा अथव 

त्या सठकाणी पाणी टिंचाई आह े असा होतो. या प्रकल्पामधनू २८५ हके्टरक्षेत्र ससिंचन होईल अस े

प्रमतासित आह.े परिंत ु आज त्या भागात र्क्त ४५ हके्टर क्षेत्रासाठी पाणी परुिठा करण्यात येतो ही 

िमतसुमथती आह.े कोकाकोला किं पनीने एक रु्टाच्या व्यासाची पाईपलाईन टाकलेली आह.े  त्या 

सिंदभावत अनेक आिंदोलने झालेली आहते. आता  त्या सठकाणी  पनु्हा अधाव रु्टाच्या व्यासाची िगेळी 

पाईपलाईन टाकण्यात येत आह.े त्यासाठी दखेील लोकािंनी  आिंदालने केली. परिंत ु त्या सिंदभावत 

कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही. लोकािंचे अस ेम्हणण ेआह ेकी, आमच्या बरोबर शासनाच े

दखेील मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आह.े किं पनीने पाण्याचा उपसा िाढिनू त्यािंचे प्रोडक्शन 

िाढसिले आह.े रॉयल्टीच्या माध्यमातनू किं पनीकडून प्रती लीटर तीन पैसे समळत होते ती रक्कम दखेील 

कमी होत चालली आह.े त्या भागात पाणी टिंचाई आह े अस े क्षेत्रीय कायावलयास कळसिण्यात 

आल्यािर त्याबाबतीत पढुे कोणतीही कारिाई का करण्यात आली नाही ? त्या सठकाणी अधाव रु्टाची 

िगेळी पाईपलाईन टाकण्यात येत आह े आसण त्यास लोकािंनी सिरोध केला ह े खरे आह े काय ? 

कोकाकोला किं पनीने त्यािंच्या कॅम्पसमध्ये ५०० रु्टापयांत बोअरिले घेतलेली  असनू तेथनू मोठ्या 

प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जात आह.े त्या सठकाणी २०० रु्टापयांत बोअरिले घणे्याची मयावदा 

असताना कोकाकोला किं पनीस ५०० रु्टापयांत बोअरिले घणे्यास परिानगी कशी दणे्यात आली 

?  तेथील असधकारी किं पनीस सामील होऊन किं पनीस पासहज े ते करण्याची मभुा दते आहते  ह ेखरे 

आह ेकाय ?  
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      श्री.सिजय सशितारे : सभापती महोदय, कोकाकोला किं पनीस ०.६१ दलघमी इतका असधकृत 

पाणीसाठी सदलेला आह.े हा कोल्हापरू पद्धतीचा बिंधारा असनू त्याची क्षमता २ दलघमी इतकी आह.े 

साधारणत: ७० एमसीएर्टीची क्षमता आह.े ०.६१ दलघमी म्हणज ेसाधारणत: २२ एमसीएर्टी इतके 

असधकृत पाणी त्यािंना ररझव्हशेनन े सदलेल े आह.े ७० एमसीएर्टीमधून ससिंचनसाठी अपेसक्षत 

असलेल्या पाण्याची मागणी होत नाही.  २८५ हके्टर एिढे ससिंचनके्षत्र अपेसक्षत असताना ७० हके्टर 

क्षेत्राच्यािर कधी मागणी झाली नाही. आपण सरासरी  काढली तर ४० हके्टर क्षेत्राच्यािर कधी 

मागणी झाली नाही. प्रत्यक्षात गले्या १० िषावत तेिढेच ससिंचन होत आह.े कोकाकोला किं पनीला पाणी 

दऊेन आसण ससिंचनाची मागणी पणूव करुन दखेील दरिषी साधारणत: २० एमसीएर्टी पाणी मागील 

दहा िषावपासनू सशल्लक राहत आह.े  या िषी १० एमसीएर्टी पाणी सशल्लक आह.े भसिष्ट्यातील 

भीती लक्षात घतेा पिंचायत ससमतीन ेतशी मागणी केली. प्रत्यक्षात बिंधाऱ्यामध्ये १० एमसीएर्टी पाणी 

सशल्लक आह.े  आपली काही मागणी असल्यास ती लेखी नोंदिा असे आमच्या कायावलयाने 

सािंसगतले होते. परिंत ुत्यािंनी कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नाही. त्यामळेु पाणी सशल्लक असताना 

परिानगी दऊेन सदलेले पाणी थािंबसिण ेयोग्य नाही. त्यामळेु तशी कायविाही केलेली आह.े  
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    श्री. जयिंत पाटील            :                                                                   

      सभापती महोदय, कोकाकोला किं पनीला सकती पाणी मिंजरू करण्यात आल े होते,  किं पनीने 

सदलेल्या मिंजरुीपेक्षा जामत पाणी िापरले काय, जलसिंपदा सिभागाने कोणत्या दराने कोकाकोला 

किं पनीस पाणी सदले, आतापयांत किं पनीने  पाण्यापोटी शासनास सकती रक्कम सदलेली आह,े किं पनीकडे 

थकबाकी सशल्लक आह ेह ेखरे आह ेकाय ?  कोकाकोला  किं पनीने कॅम्पसमध्ये बोअरिेल घतेलेली 

आह.े  खरे म्हणज े धरणापासनू सकती अिंतरानिंतर बोअरिले घ्यािी आसण सकती खोलिर घ्यािी 

याबाबत कायदा आह.े त्या कायद्याचे किं पनीने उल्लिंघन केले आह.े जर किं पनीने कायद्याचे उल्लिंघन 

केल ेअसेल तर शासन किं पनीिर कोणती कारिाई करणार आह े?   
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    सभापती            :                                                   

      माझ्या मनात अशी शिंका आह ेकी, आपण धरणातील पाण्यािर औद्योसगक, कमसशवअल आसण 

शतेीसाठी ररझव्हशेन करतो. परिंत ुकोल्हापरू पद्धतीच्या बिंधाऱ्यामध्ये असे काही ररझव्हशेन नाही. ह े

ररझव्हशेन मोठ्या धरणाला ि  मध्यम धरणाला ठेिलेले असत े आसण तस े डीपीआरमध्ये असत.े 

माझ्या मासहतीनुसार कोल्हापूर पद्धतीच्या बिंधाऱ्यातील पाणी केिळ शतेीसाठी  सकिं िा सपण्यासाठी 

असत.े अस े असताना  कोल्हापरू पद्धतीच्या बिंधाऱ्यातील पाणी औद्योसगक िापरासाठी कशासाठी 

सदले याचा मिंसत्रमहोदयािंनी खलुासा करािा.  
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      श्री.सिजय सशितारे : सभापती महोदय, आपण बोललात ते बरोबर आह.े मोठ्यामध्ये 

काही टक्के पाणी िासणसज्यक आसण उद्योगासाठी ठेितो. राज्यामध्ये कोल्हापरू पद्धतीचे 

अनेक बिंधारे आहते. आपण या बिंधाऱ्यातनू  नगरपररषदा आसण नगरपासलकािंना दखेील 

पाणी दतेो. जेथे पाण्याचा जामत िापर नाही. तेथील पाणी िाया जात आह.े आपल्याकडे 

७० एमसीएर्टी पाणी उपलब्ध असताना दहा िषावमध्ये साधारणत: ७० हके्टरक्षेत्र म्हणजे 

सरासरी ४० हके्टरक्षेत्र एिढे पाणी िाया जाते. गेल्यािषी दखेील १० एमसीएर्टी पाणी 

सशल्लक होते. इिंडमरी डेव्हलप झाली पासहजे.  
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    श्री. जयिंत पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े रेकॉडविर चकुीची मासहती जात आह.े कोल्हापरू 

पद्धतीच्या बिंधाऱ्यातील पाणी ह े शतेीसाठीच िापरले जात.े ते उद्योगासाठी िापरले जात नाही. 

कोल्हापरू पद्धतीच्या बिंधाऱ्यातनू पाणी सझरपनू आजबुाजचू्या पररसरात पाण्याच े साठे तयार होतात. 

माननीय मिंत्रयािंनी सािंसगतले की, पिंचायत ससमतीने मागणी केली नाही. परिंत ुह ेपिंचायत ससमतीचे काम 

नाही. ते काम आपल्या सिभागाचे आह.े पिंचायत ससमतीकडे तक्रार आल्यािर आमसभेमध्ये ठराि 

होऊन त्यानिंतर तशी मागणी करण्यात येत.े पिंचायत ससमती िगेळ्या कामासाठी आह.े  आम्ही 

सजल्हापररषदमेध्ये काम केलेले आह.े  
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      श्री.सिजय सशितारे :  सभापती महोदय, सन्माननीय सदमयािंनी ज े सािंसगतले ते खरे आह.े परिंत ु

जलसिंपदा सिभागाकडे पाण्याची मागणी आली पासहज.े भसिष्ट्यात पाणी टिंचाई आली तर पाण्याची 

काय व्यिमथा असािी याची काळजी घेण ेह ेपिंचायत ससमतीचे काम आह.े  

                      या निंतर  श्री. बोडे 
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                                ता.प्र.क्र.२१४८१.... 

      श्री.आनिंद ठाकूर : सभापती महोदय,  त्या भागातील मथासनक पातळीिरील 

नागररकािंमध्ये गेल्या अनेक िषाांपासनू नाराजी आह.े  ते अनेक आिंदोलने होत 

आहते.  त्यामळेु िाडा येथील लोकािंच्या भािना आसण त्यािंची मागणी असधकाऱ्यािंच्या 

माध्यमातनू शासनाकडे पोहचसिली जात नाही. सभापती महोदय, माझी सिनिंती आह े

की,  त्या भागातील नागररकािंच्या भािना शासन मतरािर पोहचसिण्यासाठी आपल्या 

दालनात बैठक घ्यािी.  त्या बैठकीमध्ये मथासनक प्रसतसनधींना सधु्दा बोलिािे. जेणेकरुन 

योग्य तो सनणवय घेता येईल. 

      सभापती : ठीक आह.े या सिषयी बैठक घेण्यात येईल. 

      श्री.सिजय सशितारे : सन्माननीय सदमयािंनी सािंसगतल्यानसुार या प्रश्नाची िमतसुमथती 

जाणनू घेण्यासाठी सिव प्रसतसनधींना एकत्र बोलािनू यातनू मागव काढण्यात येईल.   

      सभापती : ठीक आह.े  माझ्या दालनात या सिषयी बैठक घेण्यात येईल. 

      श्री.हमेिंत टकले : सभापती महोदय, िाडा येथील केटी.िेअर मधनू किं पनीला पाणी 

दणे्याबाबतचा हा प्रश्न आह.े िामतसिक पाहता ह ेपाणी मळुात शेतीसाठी आसण सपण्यासाठी 

िापराियास पासहजे.  परिंत ुया सठकाणी एक आिंतरराष्ट्रीय किं पनी येते आसण आपल्याकडे 

पाणी मागते.  िामतसिक पाहता शासन औद्योसगक िापरासाठी पाणी दतेे. या सनसमत्ताने मी 

सिचारु इसच्छतो की, शासनाचा या किं पनीसोबत सकती िषावसाठी पाणी दणे्याचा करार झाला 

आह े? भसिष्ट्यात त्यािंच्याकडून असधक पाण्याची मागणी अली तर ती शासन पणूव करणार 

आह े काय ? उक्त किं पनी मित:च्या पररसरात मोठ्या प्रमाणािर बोअरिेल घेत 

आह.े  यािरुन असे सदसते ती किं पनी त्यािंचा पाण्याचा सोसव मित: सनमावण करण्यासाठी 

प्रयत्न करीत आह.े    मी सिचारु इसच्छतो की,  मोठ्या प्रमाणात बोअरिेल घेतल्यामळेु 

त्या किं पनीची भसिष्ट्यात पाण्याची मागणी कमी होणार आह े काय ? त्यामळेु या सिंपणूव 

पररसमथतीचा सिचार करुन सदरहू किं पनीला ठरासिक पाणीसाठा िापरण्यास दणे्यािर सनबांध 

घालण्याच ेप्रयोजन करणार काय ? 

      श्री.सगरीष महाजन : सभापती महोदय, िाडा धरण ह ेके.टी.िेअर आह.े  त्या सठकाणी 

७० एमसीएर्टी पाणीसाठा आह.े  त्या भागातील लोकािंची सपण्याच्या पाण्याची मागणी 

नाही.  िाडा येथील लोकािंना ससध्दशे्वर आसण हरली या दोन बिंधाऱ्यातून पाणी परुिठा 

केला जातो.  आम्ही त्यािंना पत्र सदल ेहोते की, जर तमु्हाला पाण्याची आिश्यकता असेल 

तर तमु्ही तशी मागणी करािी.  परिंत ु त्यािंनी मागणी केली नाही.  सभापती महोदय, या 

किं पनीसोबत २००४ मध्ये सहा िषाांसाठी २१.५ एमसीएर्टी पाणी दणे्याबाबतचा करार 

करण्यात आला होता.  ती किं पनी प्रिाही पाणी उचलत असल्यामळेु  ती किं पनी प्रत्यक्षात 

१३.६ एमसीएर्टी पाणी उचलत आह.े  त्या सठकाणी पाणी उपलब्ध असताना सधु्दा 

किं पनीला पाणी द्याियाच ेनाही असे शासनाचे धोरण नाही.  त्या सठकाणी पाणी उपलब्ध 

आह ेम्हणनूच किं पनीला पाणी सदल ेजात आह.े  त्या भागात सपण्याच्या पाण्याची मागणी 
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नाही, पाण्याच ेदसुभवक्ष नाही.  त्या किं पनीसोबत २००४ मध्ये ६ िषाांसाठी करार करण्यात 

आला होता. त्यानिंतर २०१० मध्ये पनु्हा ६ िषाांसाठी करार करण्यात आलेला आह.े  हा 

करार २०१६ पयांत आह.े पढुच्या िषी हा करार सिंपणार आह.े 

      सभापती : ठीक आह.े  आपण बैठकीमध्ये ससिमतर बोल ूया. 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, माननीय मिंत्रयािंनी जे सािंसगतले ती िमतसुमथती 

आह े ह े आपण मान ू शकतो.  या किं पनीला शासन धोरणानसुार पाणी दते 

आहोत.  सन्माननीय सदमय श्री.आनिंद ठाकूर ि श्री.जयिंत पाटील यािंनी सिचारल ेआह ेकी, 

या किं पनीकडून पाणीपट्टीपोटी आतापयांत सकती रक्कम िसलू झाली आह े? परिंत ुयाचे उत्तर 

मिंत्री महोदयािंनी सदल ेनाही.  माननीय मिंत्रयािंनी उत्तर दतेाना तेथील पाण्याची उपलब्धता , 

ससिंचन के्षत्र आसण सपण्याच्या पाण्याची आकडेिारी सिशद केली.  परिंत ुया किं पनीने धरण 

क्षेत्राच्या आजबूाजलूा ५००-५०० रू्ट खोल ६०-७० बोअरिेल घेतल्या आहते. सभापती 

महोदय, या सठकाणी सन्माननीय ज्येष्ठ मिंत्री ि सदमय एकमेकािंशी बोलत आहते.  त्यािंचे 

माझ्या बोलण्याकडे लक्ष नाही.   

      सभापती : सन्माननीय सदमय, आपण बोलाि.े यात सभागहृाचा िेळ िाया जात 

आह.े 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, मी िेळ िाया घालसित नाही.  सत्ताधारी 

बाजिूरील मिंडळीच िेळ घालसित आहते.  सभापती महोदय, सदरहू किं पनी बडुीत क्षेत्रात 

मोठ्या प्रमाणािर ५००-५०० रू्ट खोल बोअरिेल घेत आह.े   एिढ्या खोल बोअरिेल 

घेणे हा बेकायदशेीर उपसा आह.े  मला िाटते आपण त्यािंना उपलब्ध असलेले पाणी 

असधक द्या. आपण त्या किं पनीकडून  पाणीपट्टी िसलू करािी.  जेणेकरुन त्यातनू सरकारचे 

उत्पन्न िाढेल.  या के.टी.िेअरमळेु जलसाठा तयार झाला आसण सभोितालच्या 

भगूभावतील पाण्याची पातळी िाढली आह.े परिंत ु याचा गैरर्ायदा घेत ती किं पनी अशा 

प्रकारे बोअरिेल घेत असेल तर त्या बोअरिेल तत्काळ बिंद करण्याचे आदशे शासन दणेार 

काय, तसेच गेल्या १० िषावत या किं पनीकडून नक्की सकती पाणीपट्टी िसलू झाली आह े?  

      श्री.सगरीष महाजन : सभापती महोदय, त्या किं पनीकडून १९ लाख ५० हजार इतकी 

पाणीपट्टी िसलू केलेली आह.े ही रक्कम एका िषावची आह.े  तसेच बोअरिेलच्या 

बाबतीत सध्या माझ्याकडे सनसित मासहती नाही.  त्यामळेु या सिंदभावत चौकशी करण्यात 

येईल.  त्या किं पनीसोबत सरुुिातीला २००४ मध्ये ६ िषाांसाठी करार केला होता. त्यानिंतर 

पनु्हा ६ िषाांसाठी करार केला आह.े पढुील िषी त्या किं पनीसोबत पनु्हा करारनामा 

कराियाचा आह.े  त्या भागातील लोकािंची सपण्याच्या पाण्याची मागणी नाही. 

      श्री.जयिंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सभागहृाच्या प्रथेनसुार सन्माननीय सदमयािंनी 

सािंसगतलेली मासहती सत्य समजनू कायविाही कराियाची असते.  सभागहृात उत्तर 

दणे्यापिूी माननीय मिंत्रयािंनी पणूवत: मासहती घेतली पासहजे.  सन्माननीय सदमय इतक्या 

सदिस अगोदर प्रश्न सिचारत असतात.  त्यामळेु दरम्यानच्या कालािधीत शासनान ेमासहती 
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घेऊन, सन्माननीय सदमयािंनी उपसमथत केलेल्या प्रश्नाला न्याय सदला पासहजे. 

      श्री.सगरीष महाजन : सभापती महोदय, िाडा येथे ससध्दिेर आसण हरली बिंधाऱ्यातून 

पाणी परुिठा केला जातो.  तेथे पाण्याचे कोणतेही दसुभवक्ष नाही. आम्ही त्यािंना पत्र सदल े

होते की, आपण पाण्याची मागणी करािी. आम्ही आपणास पाणी परुिठा करण्याच्या दृिीने 

सनयोजन करतो.  परिंत ुत्यािंच्याकडून साधी मागणी सधु्दा करण्यात आली नाही. 

      सभापती :  येथील प्रथा, परिंपरा आपल्या सिाांना माहीत आह.े  सन्माननीय 

सदमयािंनी सदलेली मासहती सत्य समजली जाते. 

      श्री.सगरीष महाजन : सभापती महोदय, या सिंदभावत सन्माननीय सदमयािंसोबत बैठक 

घेण्यात येईल. 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, त्या सठकाणी उपलब्ध असलेल ेपाणी, मग ते 

पाणी उद्योगासाठी सकिं िा सपण्यासाठी िापरण्यास कोणाचीही हरकत नाही.  मी त्यािर 

आक्षेप घेतलेला नाही.  मी त्या किं पनीने खोदलेल्या बोअरिेलच्या बाबतीत आक्षेप घेतला 

आह.े  परिंत ु मिंत्री महोदय या बाबतीत काहीच उल्लेख करीत नाही.  जर त्या किं पनीने 

बोअरिेल खोदल्या असतील  तर आजच्या आज त्या बिंद करण्याचा आदशे दणेार 

काय,  तसेच त्या किं पनीने बोअरिेल घेतल्या असतील तर त्यािर तातडीन ेकारिाई होईल 

काय ? 

      श्री.सिजय सशितारे : सन्माननीय सदमय श्री.सनुील तटकरे ह ेजलसिंपदा सिभागाचे मिंत्री 

होते.  मी त्यािंना सािंग ू इसच्छतो की, ही किं पनी के.टी.िेअर बिंधाऱ्यापासनू १२ सक.मी. 

अिंतरािरील एमआयडीसी पररसरात आह.े  के.टी.िेअरमधील पाण्याचा पाझर होऊन तो 

अधाव-एक सक.मी. अिंतरापयांत होऊ शकतो.  त्यामळेु सन्माननीय सदमय म्हणतात तशी 

भीती नाही.   

      श्री.धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, जर या किं पनीने ५०० रु्टाच्या िर बोअर घेतल े

असतील आसण राज्य सरकारची २०० रु्टापयांत बोअर घेण्याची परिानगी असेल तर ते 

बोअर बिंद करणार काय ? 

      श्री.सिजय सशितारे : सभापती महोदय, ही बाब तपासण्यात येईल.  जर अिैध असेल 

तर कारिाई करण्यात येईल. 

 --------- 
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 राज्यातीि गं्रथपािांना सेवालनवृत्त योजना, गॅ्रच्युइटी, वैद्यलकय सुलवधा 

देण्याबाबत  

     * 22100       श्रीमती लस्मता वाघ     : (1) गाि तेथे ग्रिंथालय असे धोरण 

शासनान ेराबसिल ेअसल ेतरी ग्रिंथपालािंना सेिा-सनयम िेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबत 1972 

मध्ये प्रभा राि ससमती आसण 2000 मध्ये व्यिंकप्पा पत्की ससमतीने सादर केलेल्या 

अहिालातील सशर्ारशी सिंदभावत कोणतीच कायविाही शासनान े केली नाही, ह ेखरे आह े

काय, 

(2) असल्यास, सनितृ्ती िेतन योजना, ग्रॅच्यइुटी, िैद्यसकय ससुिधा देण्यासिंदभावत शासनाने 

कोणता सनणवय घेतला आह ेकाय, त्यािंचे मिरूप काय आह,े 

(3)  नसल्यास, सिलिंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री. सिनोद तािडे : (1) ह ेखरे नाही. 

(2) शासनमान्य सािवजसनक ग्रिंथालयातील कमवचा-यािंच्या सेिासिषयक बाबींमध्ये 

एकसतू्रता येण्याकररता सेिासिषयक सिलती ि ससुिधािंसिषयक मागवदशवक तत्ि/े 

सचूनािंबाबत शासनाने सदलेल्या सनदशेानसुार ग्रिंथालय सिंचालनालयाने सद. 08.05.2013 चे 

पररपत्रकान्िय ेसचूना सदलेल्या आहते. 

(3) प्रश ् न उदभ्् ाित नाही. 

      श्रीमती सममता िाघ : सभापती महोदय, सिंपणूव राज्यात समाज प्रबोधनाची लोक 

चळिळ असधक समधृ्द होण्यासाठी ‘गाि तेथे ग्रिंथालय’ ह े धोरण राज्य सरकारने 

राबसिल.े  परिंत ु सािवजसनक िाचनालयाचा सिकास साधण्यासाठी ग्रिंथालयािंना दणे्यात 

येणारे िासषवक अनदुान अत्यल्प आह.े   शासनाकडून सदल ेजाणारे अनदुान अ, ब, क, ड 

या िगविारीनसुार िषावतून दोन िेळा सदल े जाते.  या अनदुानाच्या ५० टक्के रक्कम 

कमवचाऱ्यािंिर,  २५ टक्के रक्कम पमुतके, माससके आसण ितवमानपत्रािंिर आसण उिवररत २५ 

टक्के रक्कम ग्रिंथालयासाठी लागणाऱ्या इतर बाबींिर खचव केली जाते.  ग्रिंथालय 

कमवचाऱ्यािंचा सिचार केला तर त्यािंना असतशय अल्प िेतनािर काम करािे 

लागते.  ग्रिंथपालािंना सेिा सनयम िेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबत गेल्या ४७ िषाांपासनू लढा 

सरुु आह.े 
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                या निंतर  श्री. कािंबळे 
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                                ता.प्र.क्र.२२१००.... 

श्रीमती सममता िाघ .... 

 सदर बाबतीत सन १९७२ मध्ये प्रभा राि ससमती ि सन २००१ मध्ये व्यिंकप्पा पत्की 

ससमती यािंची नेमणकू केली होती. त्यािंनी सदलेल्या अहिालामध्ये राज्यातील शासनमान्य 

सािवजसनक ग्रिंथालयाच्या कमवचाऱ्यािंसाठी िेतनशे्रणी ि सेिापतूी लाग ू करण्याबाबत 

सशर्ारस केली होती. माझा मपेसससर्क प्रश्न असा आह ेकी, या सशर्ारशीनसुार सनदान त्या 

कमवचाऱ्यािंना या प्रश्नान े तरी मागव समळणार आह े का, त्यािंना िेतनशे्रणी लाग ू करण्याची 

सशर्ारस केली होती, तीची या माध्यमातनू कायविाही केली जाईल का, त्याबाबत शासनाचे 

धोरण काय असणार आह ेआसण  ते केव्हा लाग ूकरण्यात येणार आह े? 

        श्री. सिनोद तािडे : सभापती महोदय, पत्की ससमतीच्या अहिालामधील 

सशर्ाशीच्या सिंदभावत .... आसथवक भारासिंबिंधी सशर्ारस न मिीकारण्याची भसूमका त्या-त्या 

िेळी शासनाने घेतली होती. मात्र तरी सधु्दा उच्च ि तिंत्र सशक्षण सिभागामार्व त सदनािंक १० 

माचव, २००५ निं िेंतर दर ३ िषाांनी जिळजिळ ५० टक्के िाढीची भसूमका घेतली आह.े 

त्यामळेु एकरकमी िेतनशे्रणीची िाढ न होता, ५० टक्क्यािंची िाढ होत आह,े त्या 

माध्यमातनू त्या सठकाणी काम करणाऱ्या कमवचाऱ्यािंना चािंगले िेतन समळेल, हा त्यातील 

प्रयत्न असतो. मात्र तरी सधु्दा मी नकुतीच १४ जलैुला मिंत्रालयात या सिव ग्रिंथालय 

सिंघाच्या पदासधकाऱ्यािंबरोबर २ तासािंची बैठक करून त्यािंचा इन्शरून्स, िगवबदल, दजाविाढ 

अशा सिव सिषयािंिर चचाव केली आह.े सित्त सिभागासोबत याबाबत बैठक करून काही 

ठोस सनणवय येत्या काळात सरकार करेल. 

      श्री. प्रिीण दरेकर : सभापती महोदय, शासन िगविाढ, दजाविाढ यािंच्याबाबत चािंगला 

प्रयत्न करीत आह.े पण माझा एक मपेसससर्क प्रश्न आह.े खाजगी सिंमथा, सािवजसनक सिंमथा  

निीन ग्रिंथालये चालसितात, त्यािंना शासनाने मान्यता दणेे बिंद केले आह.े धोरणाप्रमाणे 

निीन ग्रिंथालयािंना परिानगी दते नाहीत. मी बोररिलीला ज्ञानेश्वरी ग्रिंथालय चालसितो, 

कािंसदिलीलाही ग्रिंथालय चालसितो, ही ग्रिंथालये चालसिताना खचव, मेंटेनन्स, पगार या सिव 

गोिींनी मेटाकुटीस यायला होते. आपण ग्रिंथालय चळिळ मोठी व्हािी यासाठी अनदुान दते 

आहोत, िाढ करीत आहोत. नव्या सिंमथा चालसितात त्यािंना शाससन मान्यता दणेार का 

सकिं िा अशाप्रकारची जी प्रकरणे आहते, त्यािंचा आढािा, सार घेऊन जेन्यईुनली 

चािंगल्याप्रकारे ग्रिंथालये चालसित आहते, त्यािंचा सिचार करणार का ? माझ्याकडील 

ग्रिंथालयात बोररिलीला १२०० सभासद आहते तर कािंसदिलीला ८०० सभासद आहते. 

मात्र ४-५ िष े त्या ग्रिंथालयािंना शासनाचे कोणतेही अथवसहाय्य नाही. सभासदािंच्या ५० 

रूपयािंच्या िगवणीिर ग्रिंथालये चालसिण्यात येतात. शासन या सिंदभावत अशाप्रकारची बैठक 

घेऊन, आढािा घेऊन सिशेष बाब म्हणनू धोरणात काही सकारात्मक बदल करेल का ? 

माझी या सिंदभावत मानीय मिंत्रयािंना सिनिंती आह.े 

      श्री. सिनोद तािडे : सभापती महोदय, िाचन सिंमकृती आसण या सिावथावने अशा 
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ग्रिंथालयािंच ेमहत्त्ि आहचे. मध्यिंतरीच्या काळात शासनाने ग्रिंथालयािंच्या निीन परिानग्या 

आसण दजाविाढ थािंबसिले होते. पण नव्यान े या सिाांच े सिशेषत: इलेक्रॉसनक मीसडया, 

सोशल मीसडया यािंचे िाढते आक्रमण थोपसिण्यामध्य ेग्रिंथालयाचे अस ूशकणारे योगदान 

याचा सिचार करून यात काही सकारात्मक भसूमका येत्या काळात घेता येईल का याचा 

शासन सिचार करीत आह.े 

      श्री. हमेिंत टकले : सभापती महोदय, राज्यातील ग्रिंथालये, त्यािंच्या शे्रणी, एकूण 

ग्रिंथालये आसण तेथे असलेल्या कमवचारी िगावची सध्याची अिमथा हा खपू गिंभीर सिषय 

आह.े कारण आपल्यामधील बहुतेक जण मित: कोणत्या ना कोणत्या सािवजसनक 

ग्रिंथालयाशी सिंबिंसधत् े ा आहते. मी मित: माझ्या भागातील ३ ग्रिंथालयातनू पमुतके घेतो. 

त्यामळेु मला याची सिंपणूव कल्पना आह.े परिंत ु यामध्ये एक प्रकारची मटॅग्नन्सी झालेली 

आह.े तत्सिंदभावत तमुचे प्रगतीशील धोरण काय आह,े ग्रिंथालये िाढिायची आहते सकिं िा 

नाहीत, ग्रिंथालयािंचा दजाव िाढसिताना त्यािंना आिश्यक असलेल्या कमवचारी िगावसाठी 

परेुसा िेतनाचा सनधी, आपण जे अनदुान दतेा, त्यामधनू उपलब्ध होणार आह ेकी नाही, या 

सिंदभावत शासन भसिष्ट्याच्या दृिीने या ग्रिंथालयािंच्या बाबतीत योजना आखणार आह ेका ? 

      श्री. सिनोद तािडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय मित: ग्रिंथालय आसण पमुतके 

िाचन चळिळीशी सिंबिंसधत् े ा आहते. ते माझ्या भसूमकेशी सहमत होतील की, आपल्याला 

ग्रिंथालयाच्या इमारती ि कमवचारी यािंच्यापेक्षा ग्रिंथालयातील पमुतके िाचणाऱ्यािंची सिंख्या 

कशी िाढेल यािर जोर देणे आिश्यक आह ेआसण तसा शासनाचा प्रयत्न आह.े इमारत 

झाली, कमवचारी आला, नातेिाईक आला, त्याला पगार दऊेन टेकसिला असे न करता 

सकती िाचक तेथपयांत येतात, पमुतके सकती िाचली जातात या अनषुिंगाने योजना बजिािी, 

असा प्रगत सिचार या सरकारचा आह.े 

       ---- 
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 राज्यातीि अनुदानास पात्र ठरिेल्या प्राथलमक व माध्यलमक शाळांना अनुदान 

देण्यास लविंब झाल्याबाबत  

     * 21516       श्री. नागो गाणार      ,प्रा. अलनि सोिे,श्री. लगरीशचंद्र व्यास    

: (१) राज्यातील अनदुानास पात्र ठरलेल्या प्राथसमक ि माध्यसमक शाळािंना तसेच िगव 

तकुड्यािंना शासन सनणवय ि सनयमानसुार अनदुान देण्यासाठी अिंदाजपत्रकीय असधिेशनात 

तरतदू करण्यात येईल ि अनदुान दणे्यात येईल अशी घोषणा शासनाच्याितीने मा. शालेय 

सशक्षण मिंत्री  यािंनी सदनािंक १० सडसेंबर, २०१५ रोजी सिधान पररषदचे्या सभागहृात केली 

होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच या घोषणेनसुार अिंदाजपत्रकात तरतदू करण्यात आल्याची ग्िाही सदनािंक १८ 

माचव, २०१६ रोजी सिधान पररषदते मा.शालेय सशक्षण मिंत्री यािंनी केली होती, ह े ही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त घोषणेप्रमाणे ि सदलेल्या आश्वासनानसुार अद्यापपयांत या पात्रशाळािंना 

अनदुान समळाल े नसल्यामळेु  या शाळािंिर कायवरत सशक्षकािंमध्ये शासनाच्या 

भसूमकेसिषयी  प्रचिंड असिंतोष सनमावण होऊन कृती ससमतीच्याितीने सदनािंक १ जनू, २०१६ 

पासनू सशक्षण उपसिंचालक कायावलय, नागपरू येथे बेमुदत आमरण उपोषण सरुू केले, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपोषकत्याव  सशक्षकािंपैकी जालना सजल्हयातील जार्राबाद   येथील 

समथव सिद्यालयात सशक्षक असलेल्या सशक्षकािंच्या उपोषणानिंतर घरी   गेल्यानिंतर 

ह्दयसिकाराचा झटका येऊन मतृ्य ू झाल्याची घटना सदनािंक 10 जनू, 2016   रोजी िा 

त्यासमुारास झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५ ) असल्यास, उपरोक्त् ा प्रकरणी अनदुान दणे्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली 

िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, सिलिंबाची कारणे काय आहते ?  

               श्री. सिनोद तािडे : (१) होय. 

(२) अनदुान उपलब्ध करुन दणे्याबाबत सकारात्मक कायविाही सरुु आह.े 

(३) ि (४) होय. 

(५) प्रश्न उदभ्् ाित नाही. 

      श्री. नागो गाणार : सभापती महोदय, अनदुानास पात्र ठरलेल्या माध्यसमक, प्राथसमक 

शाळा ि िगव तकुड्यािंना अनदुान दणे्याबाबत राज्याचे माननीय मखु्यमिंत्री आसण माननीय 

शालेय सशक्षण मिंत्री यािंनी २० टक्के दरान ेअनदुान देण्याची घोषणा केली आह.े त्यानसुार 
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मिंसत्रमिंडळाने सनणवय घेतला आह.े मात्र अजनुपयांत अनदुान सितररत करण्याबाबतचा आदशे 

सनगवसमत झालेला नाही. त्यामळेु सिंतापाची लाट पसरली आह.े माझे प्रश्न असे आहते की, 

२० टक्के दरान े अनदुान सितररत करण्याचा आदशे तत्काळ सनगवसमत केला जाईल का, 

सदनािंक १ ि २ जलैु, २०१६ ला घोसषत् े ा केलेल्या शाळािंना सकती कालािधीत अनदुान 

सदल ेजाईल, उिवररत अघोसषत् े ा शाळािंची यादी सकती कालािधीत घोसषत केली जाईल ? 

      श्री. सिनोद तािडे : सभापती महोदय, कॅसबनेटचा सनणवय होतो आसण पढुील सिव 

कायविाही सित्त सिभागामार्व त सरुू असते. ते अिंसतम टप्प्यातच आह.े मघाशी सरुू 

असलेल्या सशक्षणाच्या चचेत सधु्दा काही सन्माननीय सदमयािंनी या सिषयािर भसूमका 

मािंडली. चचेच्या उत्तरात मी असधक ससिमतर सािंगेन. पण सिभागाला जो प्लॅन ि नॉन 

प्लॅनमधील सनधी उपलब्ध आह,े जो प्लॅनमधला आम्ही पगार करीत आहोत तो नॉन 

प्लॅनमध्य े सशफ्ट करून प्लॅनमध्ये जे पैसे होते त्यातनू आम्ही ह े करणार आहोत. पण ते 

करताना, पनु्हा पढुच्या िषी अडचण येता कामा नय,े या दृिीने सित्त सिभाग ि सनयोजन 

सिभाग यािंच्याबरोबर सिव कागदपते्र पणूव करायची आहते. आम्ही आता ती करीत आलो 

आहोत. शेिटच्या टप्प्यातील सिषय आह.े प्रत्यक्षात गणपती सणाच्या आधी िेतन दणेे 

चाल ूहोईल. गणपती सण सिाांना आनिंदात जाईल. 

      श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, माननीय मिंत्री २० टक्क्यािंची तरतदू केली 

असल्याच े सािंगत आहते. कॅसबनेटने तरतदुीला मान्यता सदली का, परुिणी मागण्यािंमध्ये 

त्याची तरतदू झाली का ? ती झालेली नाही. तरतदू नसेल झाली तर तसे सािंगािे. माननीय 

मिंत्री नॉन प्लॅनमधनू दणे्याबाबत सािंगत आहते. राज्यात नॉन प्लॅनच्या सशक्षकािंचे पगार 

कुठेच होत नाहीत, सिलिंबाने होत आहते. मार् करा, प्लॅनमधनू पगार दते नाहीत. नॉन 

प्लॅनचे पगार होत आहते. प्लॅनमधनू कोणत्याही सशक्षकाचे पगार दते नाहीत. त्यामळेु आता 

प्लॅनमधनू सकती रक्कम तातडीन े यािंच्यासाठी दणेार आहात ? उिवररत प्लॅनमधील तरतदू 

आह,े ती मागच्यािंसाठी आह,े ज्यािंची मिंजरू आह,े त्यािंच्यासाठी आह.े ती िाढीि नाही, ती 

असती तर परुिणी मागण्यािंमध्ये ररफ्लेक्ट झाली असती, तशी ती होणार का ? सभापती 

महोदय, सिलिंबाची कारणे काय असा प्रश्न आह.े शासनान े अनदुान दणे्याबाबत कोणती 

कायविाही केली आह े? पाचव्या प्रश्नाला उत्तर सदलेले आह ेकी, प्रश्न उद्भित नाही, त्याचे 

कारण काय आह े? 

       श्री. सिनोद तािडे : सभापती महोदय, प्रश्न उद्भित नाही तर प्रश्न उद्भित नाही, त्याच े

काय म्हणजे ? सन्माननीय सदस ् यािंचा प्लॅन ि नॉन प्लॅनचा घोळ झाला असेल. मी सािंग ू

इसच्छतो की, अेाम्ही प्लॅनमध्ये जिळजिळ ७०० कोटी रूपयािंचे १२ हजार सशक्षकािंचे 
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पगार  जे नॉन प्लॅनमध्य े सशफ्ट झाल े पासहजेत, ते प्लॅनमधनू करीत आहोत. सदर 

सिषयाच्या सिंदभावत सित्त सिभाग ि सनयोजन सिभाग यािंच्याशी चचाव करून माननीय 

मखु्यमिंत्रयािंबरोबर बैठक होऊन आम्ही जे प्लॅनमधनू करतो ते नॉन प्लॅनमध्ये सशफ्ट झाल ेतर 

नॉन प्लॅनचा कुठलाही एकही पैसा न िाढसिता, सशक्षण सिभागाने सरळ सॉफ्टिेअरच्या 

माध्यमातनू अनािश्यक सशक्षक भरती करून शासनाचा पगार घेण्याचा प्रकार काही सिंमथा 

करीत होत्या, ते आम्ही रोखनू जिळजिळ ४०० ते ५०० कोटी रूपये िाचसिल ेआहते. 

आम्हाला १६० कोटी रूपय ेद्यायच ेआहते. त्यामळेु सित्त सिभागाने आम्हाला पैसे दणे्याची 

गरज नाही. आम्ही मित: आमचे पैस े दणेार आहोत. मात्रा ते दतेाना सित्त सिभाग ि 

सनयेाजन सिभाग यािंच्या कागदपत्रािंची पतूवता केली पासहजे, जेणेकरून पनु्हा पढुच्या 

असधिेशनात हा प्रश्न तमु्हाला सिचारायला लाग ू नये. आम्ही यासाठी ही पतूवता करीत 

आहोत. 

      श्री. सिक्रम काळे : सभापती महोदय, काल िाढसदिसाच्या सदिशी तरी गोड भेट 

आमच्या सशक्षकािंना समळेल अशी अपेक्षा होती. शासनान े काल परुिणी मागण्या सादर 

केल्या. आम्ही सिंपणूव पमुतक रात्रभर िाचले, मात्र त्यामध्ये कोणतीही तरतदू सदसली नाही. 

            या निंतर  श्री. रोझेकर 
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    श्री. दत्तात्रय साििंत            :                                                  श्री.सिक्रम 

काळे......... 

 सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले की, आपण ितेनाचा श्रीगणशेा  गणपतीला  करणार 

आहोत.  गले्या २० मसहन्यािंपासनू ५ असधिशेनािंमध्ये आम्ही हचे ऐकत आहोत.  राज्यातील सशक्षक 

हिालसदल झाल े आहते.  माझ्या मतदारसिंघातील जाफ्राबाद येथील एका सशक्षकाचा अनदुान 

समळणार नाही, या बातमीमळेु ह्रदयसिकाराचा झटका येऊन मतृ्य ूझाला.  अजनू सकती आत्महत्यािंची 

िाट ह े सरकार बघणार आह े ? आता येथे प्लॅन, नॉनप्लॅनचा िाद झाला.  परिंत,ु कशातनू सनधी 

उपलब्ध करुन द्यायचा, हा सरकारचा अिंतगवत प्रश्न आह.े  सरकार आकसममकता सनधीतनू दखेील पैसे 

उपलबध करुन दऊे शकते.  अद्याप शासनाने परुिणी मागणी सादर केलेली नाही.  त्यामळेु 

आकसममकता सनधीतनू तरतदू करुन पगार सरुु करािते.  आज काही शाळा १०० टक्क्यािंिर, काही 

८० टक्क्यािंिर आलेल्या आहते.  शासनाने आता धोरण बदलल ेअसनू २० टक्क्यािंचा सनणवय घतेला 

आह.े  ज्यािंना १०० रुपये समळणार होते, त्यािंना केिळ २० रुपये समळणार आहते.  हा त्यािंच्यािर 

अन्याय झाला आह.े  सकमान ह े २० टक्के तरी त्यािंना तातडीन े द्यािते आसण त्याचा श्रीगणशेा 

गणपतीला करािा, अशी आमची मागणी आह.े   

      सभापती महोदय, आमच्या सहकाऱ्यािंनी दसुरा प्रश्न असा सिचारला आह े की, काही कसनि 

महासिद्यालयािंच ेमलु्यािंकन करुन झालेले आह,े शाळा तकुड्यािंच्याही र्ाईल आपल्याला सादर झाल्या 

आहते.  याबाबतचा शासन सनणवय आपण काढणार आहात का ?  त्यामळेु मिंत्री महोदयािंनी शाळा 

तकुड्या आसण कसनि महासिद्यालयािंबाबत खलुासा करािा, अशी माझी सिनिंती आह.े    

      सभापती महोदय, आम्ही दोन प्रश्न सिचारतो.  परिंत,ु मिंत्री महोदय पसहल्या प्रश्नाला उत्तर दतेात 

आसण दसुरा प्रश्न अनतु्तरीत ठेितात. 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, प्रत्येक सशक्षक आमदारािंना आपल्या मतदारसिंघातील प्रश्न 

सिचारण्याची सिंधी समळािी, यासाठी मी तस ेकरतो.  सन्माननीय सदमय श्री.नागो गाणार यािंच्या सिव 

प्रश्नािंना मी उत्तरे सदली असती तर सन्माननीय सदमय श्री.सिक्रम काळे यािंना आता प्रश्न सिचारता आला 

असता का ?   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सिक्रम काळे ह े रात्रभर परुिणी मागण्या शोधत 

बसल.े  पण त्यािंनी मला  एक र्ोन केला असता तर मी लगचे त्यािंना सािंसगतले असत.े  माझा मदु्दा 

एिढाच आह ेकी, यासाठी परुिणी मागणीची आिश्यकता नाही.  तरी सधु्दा सन्माननीय सदमयािंच्या 

मनात काही शिंका असतील तर असधिशेनानिंतर मी सिाांना घऊेन बसतो आसण समजािनू सािंगतो.   

      सभापती महोदय, उरलेल्या ज्या शाळािंनी त्रटुींची पतूवता केली आह ेत्यािंची यादी सित्त सिभागाकडे 

पाठसिण्यात आली आह.े  गेल्या आठिड्यात सिधानसभेच्या सन्माननीय सिरोधी पक्षनेत्यािंनी ज्या 

शाळा असमतत्िात नाहीत परिंत ु त्यािंना शासन मान्यता समळालेली आह,े अशा शाळािंची यादी 

माझ्याकडे सदली आह.े  या शाळा सन २०१२-२०१३ मध्ये मान्य झाल्या आहते.  आता त्यािंची 

चौकशी करायची का आसण त्यासाठी या सिंदभावतील सनणवयाची अिंमलबजािणी थािंबिायची का, असा 

प्रश्न सनमावण झाला आह.े  मी मखु्यमिंत्री महोदयािंना असे सािंसगतले की, आपण अिंमलबजािणी सरुु करु 

आसण निंतर ज्या शाळा असमतत्िात नाहीत परिंत ु त्यािंना मान्यता दणे्यात आली आह,े त्यािंच्यािर 

कारिाई करु.  त्यािंना जलेमध्ये पाठि ू अस े म्हटले तर सन्माननीय सदमय श्री.कसपल पाटील ह े

रागाितात.  त्यामळेु त्यािंच्यािर कायदशेीर कारिाई करु, अस ेमी म्हणत आह.े  तस े केले नाही तर 

सिव शाळािंच्या बाबतीतील अिंमलबजािणी थािंबेल.   ज्या चािंगल्या शाळा आहते त्या सरुु होऊ 
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द्याव्यात आसण ज्या खोट्या ठरतील त्यािंच्यािर कारिाई करािी, असा सिचार सरुु आह.े  र्क्त 

सन्माननीय सदमय श्री.कसपल पाटील यािंनी कारिाई करीत असताना माझ्या पाठीशी उभ े

रहाि.े  अन्यथा, ते अस ेम्हणतात की, आम्ही अशी भाषा करतो. 

      डॉ.सधुीर भामकरराि तािंबे : सभापती महोदय, सडसेंबरच्या असधिशेनात सिव सिनाअनदुासनत 

सशक्षकािंनी आिंदोलन केल्यानिंतर अथवसिंकल्पात तरतदू करण्यात येईल, असे आश्वासन दणे्यात आल े

होते.  परिंत,ु अथवसिंकल्पात तरतदू झाली नाही.  निंतर सशक्षण मिंत्री महोदयािंनी अस े सािंसगतले की, 

सशक्षकािंच्या लेआऊटमधून पैसे दऊे.  तसेही घडले नाही.  आता पािसाळी असधिशेन सरुु 

आह.े  आमची अशी समजतू आह े की, परुिणी मागण्यािंमध्य े तरतदू नसल्यामळेु अशा प्रकारे 

ितेनासाठी पैसे दतेा येणार नाहीत.  सशक्षण मिंत्री महोदयािंनी याबाबत खलुासा करािा, अशी माझी 

सिनिंती आह.े 

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सिक्रम काळे यािंनी उल्लेख केल्याप्रमाण ेज्या सिंमथािंना 

शासनाने अगोदरच १०० टक्के, ८० टक्के अनदुानास पात्र आहात असे पत्र सदले आह,े  त्यािंना 

त्यािंच्या टक्केिारीनसुार अनदुान सदले पासहज.े  तसा सनणवय शासन घणेार आह ेका ? 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, मी यापिूीच सािंसगतले आह ेकी, शासन सनणवयाप्रमाण ेया 

सिंदभावतील कायविाही आपण करु.  सन २००८ पासनू सन २०१४ पयांत ६ िषावत ज ेझाले नाही ते 

आम्ही १८ मसहन्यात केल े आह,े त्याबद्दल खरे तर सन्माननीय सदमयािंनी आमचे असभनिंदन केले 

पासहज.े  सन्माननीय सदमयािंना प्लॅन, नॉन-प्लॅनबाबत काही शिंका असतील तर मी त्या दरू करण्यास 

तयार आह,े त्या सिंदभावत सन्माननीय सदमय श्री.सनुील तटकरे यािंनीही मला मदत करािी. 

      श्री.दत्तात्रय अच्यतुराि साििंत : सभापती महोदय, हा र्ार जनुा प्रश्न आह.े  गले्या १४ िषावपासनू 

हा प्रश्न सटुलेला नाही.  परिंत,ु आता कोठे तरी या प्रश्नाची तड लागण्यास सरुुिात झाली असली तरी 

प्रचिंड कालापव्यय होतो आह.े  हा प्रश्न सोडसिण्याचे असभिचन राज्याच्या प्रमखुािंनी सदले 

आह.े  आज सशक्षक या सनणवयाची चातकासारखी िाट बघत आहते.  याचा श्रीगणशेा होण्यासाठी 

गणशे उत्सिाची िाट न बघता ज्या सदिशी आपण हा सनणवय घोसषत कराल तो सदिस गणशेाचा सदिस 

अस े सिनाअनदुासनत सशक्षक मानतील आसण तो सदिस आजचाच असािा, अशी आमची सिाांची 

अपेक्षा आह.े  त्यामळेु आकसममकता सनधीतनू सशक्षक बािंधिािंसाठी शासनाने तरतदू करािी.  तशी 

तरतदू मिंत्री महोदय करणार आहते का ? 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, या सनणवयाची अिंमलबजािणी आपल्याला कायममिरुपी 

कराियाची असेल तर गणपती उत्सिाची िाट बसघतली तर बरे होईल, असे मला िाटते.  तात्कासलक 

कारणासाठी आकसममकता सनधीची तरतदू आह.े  आपण जर काही काळ िाट बसघतली तर भसिष्ट्यात 

सित्त ि सनयोजन सिभागाच्या माध्यमातनू कोणताही अडथळा सनमावण होणार नाही, सनयसमत सरुु होईल 

आसण सशक्षक बािंधिािंना पनु्हा पनु्हा मोचाव, सनदशवने, धरण े करािी लागणार नाहीत.  तसेही सिद्यचेी 

दिेता श्री गणशे आहते आसण त्या अथावने गणपती उत्सिात याची सरुुिात आपण करु. 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, राज्य शासनाची अिंमलबजािणी करण्याची तयारी 

आह.े  आता योजनािंतगवत आसण योजनाबाय हा राज्य सरकारचा अिंतगवत सिषय आह.े  मिंत्री 

महोदयािंनी असेही सािंसगतले आह े की, त्यािंच्याकडे असलेल्या सनयतव्ययातनू ते याबाबतची 

अिंमलबजािणी करणार आहते.  आपण जर उपलब्ध सनयतव्ययातनू ह ेकरणार असाल तर त्यासाठी 

गणपती उत्सिाची िाट बघण्याचे काही कारण नाही.  आपण ठरसिल ेतर ह ेअसधिशेन सिंपण्यापिूी 

सधु्दा या सिंदभावतील शासन सनणवय सनगवसमत करु शकाल.  ज्या शाळा अनदुानाच्या टप्प्यािर येऊन 
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पोहोचल्या आहते, त्यािंना आपण केिळ २० टक्केच आता दणेार आहात आसण तेही आपण उपलब्ध 

सनयतव्ययामधनू करणार आहात.  एिढा काळ थािंबण्याचीही आिश्यकता नाही.  त्यामळेु हा सनणवय 

ह ेअसधिशेन सिंपण्यापिूी अेापण घणेार आहात का ? 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सनुील तटकरे यािंनी सािंसगतल्याचे 

िामति ह े आह े की, या सिभागाला बजटे घोसषत करीत असताना सनयतव्यय सदलेला आह.े  ९०० 

कोटी रुपये नॉन प्लॅनमधील आहते.  त्या ९०० कोटी रुपयािंपैकी १२ हजार सशक्षकािंचा ७०० कोटी 

रुपयािंचा पगार आपण प्लॅनमधनू करतो, जो खरे म्हणज ेनॉन प्लॅनमधनू करणे अपेसक्षत आह.े  परिंत,ु 

प्लनॅमधनू गले्या ९ िषावपासून आपण ितेन दते आहोत.  ते सित्त ि सनयोजन सिभागाला तत्ित: 

मान ् आह.े ती र्ाईल एकदा पणूव झाली की, ह े३०० ते ३५० कोटी रुपये सतकडे गले ेतर लगचेच ते 

उपलब्ध हाेेतात, ज्यामधनू १६० कोटी आसण निंतर आलेल े३१ कोटी ते दतेा येतील.   ते एकदा पणूव 

करुन दऊे.  या िषी आपण म्हणता त्याप्रमाण े आकसममकता सनधीतनू दतेा येईल.  परिंत,ु पढुील 

िषीच्या बजटेमध्ये अडचण सनमावण होईल.  एकदा आपण प्लॅनमधनू नॉनप्लॅनमध्ये िगव झालो तर 

पढुील कोणत्याच बजटेला अडचण येणार नाही. 

      सभापती : मिंत्री महोदयािंनी गणपती उत्सिाची तारीख सदलेली आह.े  त्या कालािधीत झाले 

नाही तर जी बैठक आपण घेणार आहात ती आपण माझ्या दालनात घ्यािी. म्हणजे, हा सिषय सिव 

बाजनू ेसिंपेल. 

  ----------------- 
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 मंुबईतीि शािेय लवद्यार्थयाांसाठी आयोलजत केिेल्या आतंरराष्ट्रीय 

कायाक्रमांच्यावेळी लवद्यार्थयाांना झािेिी अन्न लवषबाधा  

     * 19533       अॅड. अलनि परब     :  

 (१) मुिंबईतील शालेय सिद्यार्थयाांसाठी आयोसजत केलेल्या आिंतरराष्ट्रीय 

कायवक्रमािंच्यािेळी िािंद्र े येथील थडोमल सहानी असभयािंसत्रकी महासिद्यालयात तसेच 

हाजीअली येथील लाला लजपत रॉय महासिद्यालयातील सिद्यार्थयाांना सदलेल्या दपुारच्या 

जेिणामधनू अन्न सिषबाधा झाल्याची घटना माह े एसप्रल,२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 

घडली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, त्यात काय आढळून 

आल,े उपरोक्त प्रकरणी जबाबदार असणा-या व्यक्तींिर कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात  येत आह,े 

(३) नसल्यास, सिलिंबाची कारणे काय आहते ? 

         श्री.मदन येरािार, श्री. सगरीश बापट यािंच्याकररता  : (१)  सदर प्रकरणी उपचार 

करणा-या डॉक्टरािंनी सकृतदशवनी अन्न सिषबाधा असल्याचे मत व्यक्त केल ेआह.े  

(२)   सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली  असनू तपास करणा-या डॉक्टरािंनी तात्परुते 

मत सिंशसयत अन्न सिषबाधा असे सदल ेआह.े तसेच इसमपतळातनु सििेषणाकररता घेतलेले 

उलटी ि जलुाबाच्या नमनु्यािंच े अहिाल ि िैद्यकीय असधका-यािंचा अिंसतम अहिाल 

प्रलिंसबत आह.े त्याचप्रमाणे पोलीस ि कें द्रीय बालहक्क सिंरक्षण आयोगाकडुन कारिाई सरुू 

आह.े सदर प्रकरणातील दाल मखनी ि भात चा परुिठादार तथा उत्पादक मे बॉक्स 8 

असल्याच ेआढळून आले आह.े सदरच ेउत्पादन ठाणे येथे केल्याचे आढळुन आल.े सदर 

प्रकरणी खार (प.) येथील पोसलसािंनी गनु्हा क्रिं . 196/16 हा मे. बॉक्स 8 चे कुक गोपाल 

बालसकसन भसुाल यािंचे सिरूध्द दाखल करून त्यािंना अटक केली होती. त्याचप्रमाणे सदर 

प्रकरणी मरीन ड्राईव्ह पोलीसात सधु्दा गनु्हा क्र. 132/16 नोंदसिण्यात आला आह.े           

(३)  सदर प्रकरणातील दाल मखनी ि भात चा परुिठादार तथा उत्पादक मे. बॉक्स 8 या 

उत्पादक पेढीचा परिाना 3 सदिसािंकररता सनलिंसबत करण्यात आला. अन्न सरुक्षा ि मानके 

कायद्यािंतगवत उत्पादक पेढीने सदर सनलिंबन आदशेासिरूध्द अन्न सरुक्षा आयकु्तािंकडे असपल 

दाखल केल ेअसता त्यािंनी पेढीचा व्यिसाय एक सदिसािंकररता बिंद ठेिण्याचे सनदशे दऊेन 

याप्रकरणी पढुील दिंडात्मक कायविाहीकररता न्यायसनणवय असधका-यािंकडे प्रकरण दाखल 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O-67 

SRR/MMP प्रथम श्री. कािंबळे 12:30 

  

 

करण्याच ेआदशे सदल ेआहते.  

       श्री.सिंजय दत्त : सभापती महोदय, अशा प्रकारच्या घटना पनु्हा पनु्हा घडत 

आहते.  मागील असधिेशनात आसण त्यापिूीही अशा प्रकारचे प्रश्न उपसमथत केले 

होते.  परिंतु, या प्रश्नािंबाबत सरकार गिंभीर नाही, ह ेया प्रश्नाच्या लेखी उत्तरातनूही मपि होत 

आह.े  ही घटना एसप्रल मसहन्यात घडली आसण उत्तरामध्य े असे म्हटले आह े की, 

‚इसमपतळातनू सििेषणाकररता घेतलेल े उलटी ि जलुाबाच्या नमनु्यािंचे अहिाल ि 

िैद्यसकय असधकाऱ्यािंचा अिंसतम अहिाल प्रलिंसबत आह.े‛  आज सिज्ञानान ेचिंद्रापयांत झेप 

घेतली आह े आसण राज्य सरकारला मसहन्याभरात अहिाल प्राप्त होत नाही.  यािरुन 

सरकार या सिंदभावत गिंभीर नाही, ह ेमपि होते. 

              या निंतर  श्री. बोरले 
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                                        ता.प्र.क्र.19533........ 

श्री.सिंजय दत्त......... 

       सभापती महोदय, दसुरे म्हणज े लेखी उत्तरात अस े नमदू केलेले आह े की, ‚म.ेबॉक्स ८ या 

उत्पादक पेढीचा परिाना ३ सदिसािंकररता सनलिंसबत करण्यात आला.‛ त्यानिंतर अन्न सरुक्षा आयकु्तािंनी 

तो परिाना १ सदिसाकररता सनलिंसबत केला. म्हणज े थातरुमातरू कारिाई करुन यािर पािंघरुण 

घालण्याचा हा प्रयत्न आह.े पिूी सदु्या या सिषयािर चचाव झाली होती. त्यािेळी माननीय श्री.सगरीश 

बापट साहबेािंनी त्या प्रश्नाला उत्तर सदले होते. रु्ड अडँ ड्रग्ज सडपाटवमेंटकडे मटार् कमी असल्याबाबत 

आम्ही प्रश्न उपसमथत केला होता. मटार् कमी असल्यामळेु याचे मॉनेटररिंग आसण दक्षता करता येत 

नाही, सप्रव्हेंटींग ॲक्शन होत नाही. याबाबत शासनाची काय भसूमका आह ेह ेशासनाने मपि कराि.े  

      श्री.मदन येरािार : सभापती महोदय, खरे म्हणज े या सिषयाचे गािंभीयव सरकारला आह.े २ 

कॉलेजसेने हा इव्हेंट घतेला होता. ही घटना १४.०४.२०१६ रोजी घडली होती. दसुऱ्या सदिशी म्हणज े

१५.०४.२०१६ रोजी सिंबिंसधतािंिर गनु्हा दाखल करण्यात आला होता. बॉक्स ८ या किं पनीला ह े

कॉन्रॅक्ट दणे्यात आल ेहोते. त्या किं पनीच्या कुकला अटक करण्यात आली. ताडदिे पोलीस मटेशन, 

मररन ड्राईव्ह पोलीस मटेशनमध्ये गनु्हा नोंदसिण्यात आलेला आह.े जिळपास ६० ते ७० रुग्णािंना 

हॉसमपटलमध्ये ॲडसमट करुन त्यािंच्यािर औषधोपचार करण्यात आल ेआहते. सन्माननीय सदमयािंनी 

या सिंदभावत प्रश्न उपसमथत केलेला आह.े खरे म्हणज े बॉक्स ८ किं पनीच्या कुकला अटक केल्यानिंतर 

कोटावने एका तासाच्या आत त्यािंची १५ हजार रुपयािंच्या जासमनािर सटुका केली. आपण बॉक्स 

किं पनीच्या मालकाचे लायसन्स ३ सदिसािंसाठी सनलिंसबत केल ेहोते. ३ सदिसासाठी लायसन्स सनलिंसबत 

करण्याची तरतदू असल्यामळेु आपण त्याचे लायसन्स ३ सदिसासाठी सनलिंसबत केले होते. त्याला 

असपलमध्ये जाण्याचा असधकार आह.े तो असपलमध्ये गले्यानिंतर त्याचे सनलिंबन मिंत्री महोदयािंनी नव्ह े

तर आयकु्तािंनी एका सदिसािर आणल.े त्यानिंतर ह ेप्रकरण न्याय सनणवय प्रासधकरणाकडे दणे्यात आल े

आसण त्याच्यािर खटलाही भरण्यात आलेला आह.े एिढी गिंभीर कारिाई त्यािंच्यािर कारण्यात 

आलेली आह.े एर्.डी.ए.कडे मटार् कमी आह े ह े सन्माननीय सदमयािंचे म्हणण े बरोबर आह.े पद े

भरण्याची प्रसक्रया सरुु आह.े राज्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी एर्.डी.ए. पणूवपण े

प्रयत्नशील आह.े एिढेच नव्ह ेतर ज ेपरुिठादार आहते, कॅटररिंगिाले आहते त्यासाठी सनयमन, २०११ 

हा कें द्र शासनाचा कायदा आह.े तो आपल्यािर बिंधनकारक आह.े त्यािंनी  परिानगी घेतली पासहजे 

यासाठी आपण सिसिध जासहराती दते आहोत, समाजाचे प्रबोधन करीत आहोत. एिढेच नव्ह ेतर आज 

पयांत ज्या लोकािंनी ह ेपरिाने घतेल ेनाहीत अशा २३० लोकािंिर आपण कारिाई दखेील केलेली आह.े  

      सभापती : मिंत्री महोदय, भरती प्रसक्रया सकती सदिसात पणूव करण्यात येणार आह ेयाबाबत उत्तर 

सदले तर सन्माननीय सदमयािंचे समाधान होऊ शकत.े  

      श्री.सगरीष बापट : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त यािंनी मागील िेळी दखेील 

हा प्रश्न उपसमथत केला होता. सिभाग याबाबत सनसितपणे  सिंिदेनशील आह.े मी आपल्या 

मासहतीकररता सािंग ूइसच्छतो की, बी र्ामव, डी र्ामव झालेले सिद्याथी ॲप्रेंसटस म्हणनू घतेा येतील काय 

याची तपासणी करुन असधकाऱ्यािंनी सदल्लीला जाऊन एक बैठक घतेली. परिंत,ु ते सनयमात बसत नाही. 

आम्ही प्रत्येक िळेी एमपीएससीकडे असधकची मागणी केलेली आह.े आज आमच्याकडे ३० टक्के 

मटार् कमी आह,े ह ेमी मान्य करतो. मागील अनेक सदिसािंपासनू सेिासनितृ्त झालेल्या लोकािंची भरती 

करता येत नाही. आता एमपीएससीकडून आलेल्या ४८ अन्न सरुक्षा असधकाऱ्यािंच्या मलुाखती 

झालेल्या आहते. त्यािंची छाननी झालेली आह े आसण पढुील काही सदिसात त्यािंना ऑडवर सदल्या 
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जातील. त्याची पडताळणी करण्यासाठी िळे लागतो. प्रोससजरसाठी िेळ लागतो. परिंतु, ४८ ते ५० 

उमदेिारािंच्या मलुाखती झालेल्या आहते. पढुील काही सदिसात ४८ ते ५० लोक या सिभागामध्ये 

दाखल होतील. आपली ही सचूना बरोबर आह.े आम्ही त्याचा यदु्धपातळीिर सिचार केलेला आह.े 

मध्यिंतरीच्या काळात महानगरपासलकेचे सेिक आपल्याकडे िगव करुन ते याला एकत्र जोडण्याचे काम 

जिळपास पूणव झालेले आह.े आपण िमतसुमथती सनदशवनास आणनू सदलेली आह.े खाते त्याबाबत 

गािंभीयावन ेसिचार करीत आह ेआसण लिकरात लिकर असधक माणस ेखात्यामध्ये येतील.  

      श्री.सकरण पािसकर : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी या प्रश्नाला नेहमीच िगेिगेळी उत्तरे 

सदलेली आहते. ज्या मलुािंना खाण्यातनू सिषबाधा झाली त्यािंना हॉसमपटलमध्ये ॲडसमट केल्यानिंतर 

त्यािंना शाळेत येण्यासाठी ८ सदिस तरी लागत असतील आसण त्या कॉन्रॅक्टरचा परिाना ३ 

सदिसासाठी सनलिंसबत करुन तो पनु्हा कामाला लागला. म्हणज े ज्यािंना त्रास झाला ते पनु्हा शाळेत 

येण्यासाठी ८ सदिस लागतील आसण ज्याच्यामळेु ह ेझाल ेतो ३ सदिसानिंतर पनु्हा कामाला लागले. 

एका सदिसासाठी त्याचा परिाना सनलिंसबत केलेला आह.े ह ेआपल ेसनयम आहते. म्हणनू आपण अन्न 

ि भसेळ कायद्याबाबत काही सिचार करीत आहात काय सकिं िा ज ेजनुे कायद ेआहते त्यामध्ये बदल 

करण्यासाठी आपण काय करणार आहात ? 

      श्री.सगरीष बापट : सभापती महोदय, ह ेबरोबर आह.े कें द्र शासनाचा हा खपू जनुा कायदा आह.े 

माननीय पिंतप्रधानािंनी पालवमेंटमध्ये दशेातील अनेक कायद ेसधुारणासाठी  एक ससमती मथापन केलेली 

आह.े त्या माध्यमातनू शकेडो कायद े िगळण्यात आल े सकिं िा काही कायद्यािंमध्ये दरुुमती करण्यात 

आली आह.े आपण अन्न भसेळ कायद्याच्या सिंदभावत  सािंसगतले आह.े ही घटना घडल्यानिंतर मलुािंना 

लगचे हॉसमपटलमध्ये ॲडसमट करण्यात आल.े मलुािंना उलट्या आसण जलुाब होत होते. त्या मलुािंिर 

औषधोपचार करुन त्यािंना त्याच सदिशी घरी पाठसिण्यात आल.े त्या अन्न पदाथाांच्या बॉक्सची लगचे 

तपासणी करण्यात आली. ती तपासणी केल्यानिंतर ती प्रमासणत आली. ती प्रमाणात आल्यामळेु त्यािंनी 

असपल केले आसण असपलात आल्यानिंतर माननीय आयकु्तािंनी त्यािंना एका सदिसाची सशक्षा सदली. 

आपण मळू प्रकरण कोटावत पाठसिलेलेच आह.े कायद्यानसुार त्यािंना काही लाख रुपयािंचा दिंड दखेील 

केलेला आह.े प्रश्न एिढाच आह ेकी, मलुािंना ॲडसमट केल्यानिंतर उलट्या आसण जलुाब यािंचे सॅम्पल 

घऊेन पोसलसािंनी ते कलीना येथील लॅबमध्ये पाठसिल.े तेथे खपू मोठी िसेटिंग सलमट आह.े आम्ही 

मध्यिंतरीच्या काळात याचा र्ॉलोअप केला की, मुिंबईतील सिद्यार्थयाांचा प्रश्न आह,े आपण लिकर 

ररपोटव द्यािा. एखाद े सॅम्पल सदल्ली सकिं िा सर्रोदाबाद यथेील सेंरल लॅबमध्ये पाठसिले तर त्याचा 

अहिाल येण्यासाठी काही मसहने लागतात. म्हणनू आपण त्यामध्ये दखेील सधुारणा करीत आहोत. 

त्याप्रमाण ेमहाराष्ट्रात दखेील कमी लॅब आहते. नागपरू येथील लॅब तयार व्हाियाची आह.े औरिंगाबाद 

येथील लॅब तयार झालेली आह.े मुिंबई येथे लॅब आह ेआसण काही सर्रत्या लॅब आहते. म्हणनू आपण 

लिकरात लिकर लॅब तयार करीत आहोत. परिंतु, कलीना येथील लॅबमध्ये िेसटिंग सलमट असल्यामळेु 

आसण ह े पोलीस खात्यातनू िगरेै आलेले असल्यामळेु ररपोटव येण्यासाठी सिलिंब होत आह.े आम्ही 

त्यासाठी पाठपरुािा करीत आहोत. ते आल्यानिंतर सिंबिंसधतािंिर असधकची कारिाई केली जाईल. 

      डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, कें द्र शासनाचा जो कायदा आह ेतो आपल्यािर बिंधनकारक 

आह.े आपण त्याला सशक्षा केलेली आह.े  परिंत,ु प्रश्न असा आह ेकी, जी मलेु आजारी पडली त्यािंना 

काही नकुसान भरपाई दणे्याच्या सिचार झालेला आह ेकाय ? आयकु्तािंनी तो परिाना ३ सदिसाऐिजी १ 

सदिसाचा केला. आपण अशा पद्धतीने काही व्यिमथा केलेली आह े काय आसण नसेल तर आपण 

सनयमानसुार आयकु्त मतरािर काही सनणवय घऊे शकतो काय ? कारण, ही मुिंबईतील ५० मलेु 
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मध्यमिगीय कुटुिंबातील असतील. माझा प्रश्न असा आह े की, कॅटरसवसाठी कोणत्या मिरुपाचे 

प्रमासणकरण असाि ेया सिंदभावत अन्न ि औषध प्रशासन सिभागाने कोणत्या सचूना सदलेल्या आहते ? 

दसुरे अस ेकी, आपण या मलुािंना काही ना काही तरी नकुसान भरपाई सकिं िा त्यािंच्या औषधोपचाराचा 

खचव केला. परिंत,ु आपण सनयमामध्ये बदल करुन जोपयांत त्यािंच्यािर बिंधनकारक करीत नाही तोपयांत 

ह ेहोणार नाही. जो डाळ भात होता त्याला िास येत होता, अस ेसािंसगतले आह.े याबाबत शासनाने 

कोणती कारिाई केलेली आह े?  

      श्री.सगरीष बापट : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमयािंनी कायद्याबाबत ज े सािंसगतले त्या 

सिंदभावत मी सािंग ूइसच्छतो की, आपण अपर मखु्य ससचिािंच्या अध्यक्षतेखाली कसमटी सनयकु्त केलेली 

आह.े कारण, कें द्र शासनाने कायदा केलेला असला तरी त्याची सनयमािली आपण तयार करतो आसण 

त्यामध्ये सधुारणा करण्याकररता ही कसमटी सनयकु्त केलेली आह.े काही मसहन्यािंमध्ये त्या कसमटीचा 

अहिाल आपल्याकडे येईल. आपण नकुसान भरपाई दणे्याबाबत उल्लेख केलेला आह.े या घटनेचे 

गािंभीयव लक्षात घेऊन २-३ तासामध्येच मलुािंना उलट्या आसण जलुाब सरुु झाल े होते. त्यािंच्यािर 

औषधोपचार केल्यानिंतर त्या मलुािंना घरी पाठसिण्यात आले. ऑपरेशन कराि ेलागले सकिं िा इतर काही 

कराि ेलागले असा ससररयसनेस त्यामध्ये नव्हता. सिभागामार्व तच त्यािंच्यािर औषधोपचार करण्यात 

आलेला आह.े त्यामळेु तो प्रश्न सनमावणच होत नाही आसण ज्यािंनी ह ेबनसिले त्यािंच्यािर आपण गनु्हा 

दाखल केलेला आह.े त्यािंना कोटव नकुसान भरपाई बाबत ऑडवर दऊे शकत.े जसा त्यािंना दिंड केला 

जातो तस े बासधत लोकािंना नकुसान भरपाई दणे्याबाबत कोटव ऑडवर दऊे शकत.े परिंत,ु ह े प्रकरण 

न्यायप्रसिि असल्यामळेु न्यायालय कोणता सनणवय दईेल ह ेआपल्याला मासहती नाही. परिंत,ु आपली 

सचूना योग्य आह.े कायद्यात बदल कराियाचा झाल्यास सकिं िा सनयमात बदल कराियाचा झाल्यास 

शासनाची तशी मानससकता आह.े  

 ---------- 

                   



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-71 

GRB/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 12:40 

  

 

  

                                    

 राज्यातीि ग्रामीण भागातीि शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसलवण्यासाठी अनुदान 

देण्याबाबत  

     * 20642       श्री. सुभाष झांबड     : (१) राज्यातील खाजगी व्यिमथापनाच्या 

प्राथसमक, माध्यसमक आसण उच्च माध्यसमक शाळािंमध्ये सीसीटीव्ही बसिणे मा.उच्च 

न्यायालयाच्या आदशेानसुार बिंधनकारक केल े असनू त्याची अिंमलबजािणी करण्याची 

जबाबदारी सशक्षणासधकारी, सिभागीय उपसिंचालक आसण सिंचालक यािंच्यािर टाकण्यात 

आली असल्याचे माह ेएसप्रल, २016 मध्ये िा त्या दरम्यान सनदशवनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सीसीटीव्ही यिंत्रणा बससिण्याची सक्ती शहरी भागात असािी, ग्रामीण 

भागातील शाळािंना सक्ती करू नये, अथिा ग्रामीण भागातील शाळािंमध्ये सीसीटीव्ही 

बससिण्यासाठी शासनाने काही प्रमाणात अनदुान द्यािे असे मा.उच्च न्यायालयान ेआदशे 

सदले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४)  नसल्यास, सिलिंबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री. सिनोद तािडे : (1) अिंशत: खरे आह.े 

   मा.उच्च न्यायालयाने, शाळािंमध्ये सिद्यार्थयाांच्या सरुसक्षततेच्या दृिीकोनातून सीसीटीव्ही 

बससिण्याबाबत सिचार करण्याच्या  सचूना केल्या आहते. त्यास अनसुरुन खाजगी 

व्यिमथापनान े शाळािंमध्ये सीसीटीव्ही बससिण्याची आिश्यकता तपासनू कायविाही 

करण्याच ेआदशे शासन सनणवय, सदनािंक 7.4.2016 अन्िय ेसदल ेआहते. 

(2) नाही. 

(3) ि (4) प्रश्न उदभ्् ाित नाही. 

               या निंतर  श्री. खच े
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                                        ता.प्र.क्र.२०६४२.... 

       श्री.सभुाष झािंबड : सभापती महोदय, शाळािंमध्ये सीसीटीव्ही कॅमरेे बससिण्यासिंदभावत उच्च 

न्यायालयाने सदलेल्या आदशेानसुार माननीय मिंत्री महोदयािंनी उत्तर सदले आह.े  माझा प्रश्न असा आह े

की, खाजगी शाळािंसाठी आदशे सदले आहते, परिंत ु सजल्हा पररषदा ि नगरपररषदािंच्या शाळािंना 

सीसीटीव्ही कॅमरेे बससिण े बिंधनकारक केले आह े काय ? बिंधनकारक केले असेल तर त्याला 

सरकारच्या माध्यमातनू काही अनदुान दणे्यात येईल काय ? 

       श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सभुाष झािंबड यािंनी जो प्रश्न 

सिचारला  त्याबाबत मी असे सािंग ू इसच्छतो की, मसहलािंिर होणाऱ्या अत्याचारासिरािंधात सेिासनितृ 

न्यायमतुी श्री. चिंद्रशखेर धमावसधकारी यािंची ससमती सनयुक्त करण्यात आली असनू त्या ससमतीने 

अहिाल सदलेला आह,े ही ससमती केिळ शाळा ि महासिद्यालया परुती मयावसदत न करता समाजात 

मसहलािंिर ज े अत्याचार होतात त्यासिंदभावतील आह.े यामध्ये उच्च न्यायालयाने काही गोिीबाबत 

सचूना सदल्या होत्या. त्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमरेा बसिािा अस ेसचूसिले होते,  यामध्ये सीसीटीव्ही 

कॅमरेाचा उपयोग होऊ शकतो काय  याचा सिचार व्हािा,  यामध्ये कोटावचे सनदशे नाहीत. नकुतीच 

नगर सजल्यात घडलेली घटना ि शाळािंमध्ये घडलेल्या घटना लक्षात घेण्यात येत आहते. न्यायमतूी 

धमावसधकारी यािंनी समाजातील मसहलािंिर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत अभ्यास करुन काही गोिी मान्य 

केल्या आहते, त्याचप्रमाण ेशाळेतील सिद्याथीनी ि कॉलेजमधील सिद्याथीसनिंच्या बाबतीत घडणाऱ्या 

घटनािंच्या सिंदभावत् े ा एक िगेळी ससमती करािी काय ? हा प्रश्न केिळ सीसीटीव्ही कॅमरेाने सटुणारा 

नाही. ८ िी ि ९ िीच्या िगावतील मलुािंना सकशोरियीन आरोग्य सशक्षण द्यािे, सकशोरियीन असा योग्य 

शब्द िापरला तर त्याचा अथव योग्य सनघतो. लैंसगक सशक्षण म्हटले तर त्याचा अथव िगेळा होतो, 

सकशोरियीन आरोग्य सशक्षण हा सिषय आपण शाळेत आण ूशकतो काय ?  हा सिषय आणण्याची 

गरज आह े काय ?  याबाबत मानसोपचार तज्ज्ञ ि काही मसहला सदमयािंेिंच्या माध्यमातनू चचाव 

घडिनू पढुील दोन तीन मसहन्यािंमध्य ेकायविाही करण्याचा सिचार आह.े  शाळेमध्ये मलुींिर होणाऱ्या 

अन्याय अत्याचाराबाबत ठोस योजना करण्याची आिश्यकता आह,े सीसीटीव्ही कॅमरेा हा निंतर परुािा 

म्हणनू जामत उपयोगी पडतो, तो मॉसनटर करण्याची आिश्यकता असेल तर त्याचा उपयोग होणार 

आह.े यापसलकडे काही गोिी करण्याची गरज आह,े यासाठी एखादी ससमती आम्ही गठीत करु. 

कोपडी येथे असतशय अमिमथ  करणारी घटना घडली आह,े ह े पासहल्यािर आपणाला जाणिते 

की,  हा सिषय असतशय गिंभीर आह,े यासाठी एक ससमती करुन यामध्ये अनदुासनत, सिना अनदुासनत 

ि महासिद्यालयाबाबत योग्य ती कायविाही करण्यात येईल. 

      डॉ.सनलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, माननीय सशक्षण मिंत्री यािंनी या सिषयात उत्तम लक्ष घातले 

आह.े महाराष्ट्राचे लक्ष ज्या सिषयाकडे लागले आह,े त ् यासिंदभावत त्यािंनी पाऊल उचलण्याची घोषणा 

केली आह.े  ससमती मथापन करण्याची बाब असतशय मिागताहव आह,े अशा िळेी काही ससमटीम 

असनू दखेील त्या रे्ल होतात, यापिूीच्या दोन तीन घटना सिचारात घऊेन त्या सठकाणी नक्की काय 

रे्ल झाल ेि तेथे लैंसगक अत्याचार करीत असताना समाज किं टकानी पळिाटा कशा काढल्या याचा 

केसमटडी करुन  इतर शाळािंसाठी सधुारणा करु शकतो. या सिव बाबींचा यामध्ये अिंतभावि करण्यात 

येईल काय ? 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, होय, असतशय चािंगली सचूना करण्यात आलेली आह.े 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सीसीटीव्हीच्या बाबतीत उल्लेख केलेला 

आह,े मला अस े िाटते जगभरात सीसीटीव्हीची उपयकु्तता ससध्द झाली आह,े असलकडे घडलेल्या 
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अनेक घटनािंचा उल्लेख मिंत्री महोदयािंनी त्यािंच्या  उत्तरात केला आह,े यितमाळ येथे झालेली घटना, 

कॉलेजमधील घटना, एका शाळेत घडलेली घटना, या घटनािंच्या सिंदभावत सीसीटीव्ही लागल्यामळेु 

एक अव्हरनेस येतो, त्यामळेु गनु्हा करण्याची सहिंमत तरी कोणी करणार नाही. सीसीटीव्हीमध्ये आपण 

आल्यामळेु पकडले जाऊ या सभतीमळेु गनु्यािंची सिंख्या कमी होऊ शकत.े सन्माननीय सदमयािंनी 

यासिंदभावतच प्रश्न सिचारला होता, हा प्रश्न मी यासाठी ररपीट करतो की, याबाबत सरकार काही मदत 

करणार आह ेकाय ?  सरकारने ही कायविाही टप्प्याटप्प्याने करािी. त्याचे मॉसनटररिंग ि सीसीटीव्ही 

लािण ेआता आिश्यक झाल ेआहते, या दृिीने सरकार सिचार  करणार आह ेकाय ? 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, मी मघाशी सािंसगतले की, सीसीटीव्ही कॅमरेा हा त्यातील 

एक भाग झाला, यामध्ये आणखी सडटेल मासहती घणे्याची गरज आह,े हा सिषय असतशय ज्िलिंत ि 

सचिंतेचा होत चालला आह,े या सिषयाबाबत सरकारला नक्की ठोस पािले उचलािी लागतील. 

मथासनक मिराज्य सिंमथािंच्या शाळा ६७४८४ आह,े आठ कॅमरेाचे एक यसुनट बससिण्याचे ठरसिल ेि 

त्याचा ढोबळमानाने खचव २५ हजार रुपये पकडला तर यासाठी १६८ कोटी रुपयािंची तरतदू करािी 

लागले. ही तरतदू करायची असेल तर ती नक्की करण्यात येईल. ह ेकरीत असताना आणखी काही 

गोंिी सनदशवनास आल्या तर त्या पररपणूव करता येतील. आज ह ेलािल ेि ह ेन लािता ते लािल ेअसत े

तर उपयकु्त झाल ेअसत ेअस ेहोऊ नय ेयासाठी एक सिव समािशेक प्लॅन तयार करण्यात येईल. मसहला 

अत्याचारािरील सिावत पसहले टागटे शाळेतील ि कॉलेजातील मलुी होत आहते, शाळा ि कॉलेजच्या 

आिारातील सिव बाबींचे एकसत्रकरण करुन आपल्या राज्यात सशकणाऱ्या मलुी सरुसक्षत कशा राहतील 

यासाठी सिव गोिी करण्याचा शासनाचा सनधावर आह.े 

      श्री.प्रकाश गजसभये  : सभापती महोदय, राज्यात अनेक शाळेतील मलुींिर लैंसगक अत्याचाराच े

प्रकार िाढले आहते, ह ेप्रमाण िाढत असताना याकडे सशक्षण सिभागातील असधकाऱ्यािंकडून दलुवक्ष 

होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  यापढु ेशाळकरी मलुींिर लैंसगक अत्याचार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस 

आल्यास सिंबिंसधत सशक्षण सिभागातील असधकाऱ्यािर कारिाई करण्याची तरतदू करण्यात येईल काय 

? 

      श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, दलुवक्ष होत नाही, परिंत ु अस े लक्षात आल्यास कारिाई 

करण्यात येईल. 

 ---------- 
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 बीड लजल्यातीि लपण्याचे  पाणी दुलषत असल्याबाबत  

     * 22447       श्री. अमरलसंह पंलडत      ,श्री. धनंजय मंुडे,श्री. अब्दुल्िाखान 

दुरााणी    :  

  (१) बीड सजल्यातील सपण्याच्या पाण्याच्या नमनु्यािंची तपासणी केली असता यापैकी १३२ नमनुे 

धोकादायक असनू ह े पाणी सपण्यास अयोग्य असल्याचे सदनािंक २१ एसप्रल, २०१६ रोजी िा त्या 

समुारास सनदशवनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रासायसनक आसण जसैिक तपासण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणािर अपात्र नमनुे आढळून 

आल्यानिंतरही याबाबत पाणी परुिठासिभागान ेकोणतीही उपाययोजना केलेली नाही, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, सपण्याच्या पाण्याचे शासकीय टॅ िंकर आसण टिंचाई काळातील उदभि मधील पाणी सदु्धा 

मोठ्या प्रमाणािर दसुषत असल्याचे सनदशवनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

 (४) असल्यास, सपण्यास अयोग्य असणारे जलस्त्रोत दरुुमत करण्यासाठी तसेच दसुषत पाणी परुिठा 

करण्यास जबाबदार असणाऱ्या असधकाऱ्यासिरुद्ध कारिाई करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 

करण्यात येत आह े? 

        श्री. बबनराि लोणीकर : (1)  होय, ह े अिंशत: खरे आह.े 

      माह े एसप्रल, 2016 मध्ये जैसिक ि रासायसनक दृिीने 120 नमनेु  सपण्यास अयोग्य 

आढळून आल.े  

(2) ह ेखरे नाही. 

      रासायसनक दृिया दसुषत आढळलेल्या स्त्रोतािंना लाल रिंगाने पाणी सपण्यास अयोग्य 

असल्याबाबत र्लक लािण्यात आलेल े आहते ि पाणी सपण्यास मनाई 

करण्यात  आलेली आह.े अशा सठकाणी  पयावयी इतर असमतिातील सकिं िा नव्याने 

सिकससत उदभिाव्दारे परेुसे सपण्याच ेपाणी उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल ेआह.े 

     रासायसनक दृिया दसुषत स्त्रोतािंबाबत कायममिरुपी काय उपाययोजना करता येईल 

याबाबत तालकुामतरािरुन अहिाल मागिनू त्याबाबत पढुील योग्य ती कायविाही करण्यात 

येते. जैसिकदृिया तपासणीत दसुषत आढळलेले स्त्रोत टी.सी.एल.व्दारे शधु्दीकरण करुन 

पाणी परुिठा करण्यात येत आह.े  

(3) ह ेखरे नाही. 

(4) प्रश्न उदभ्् ाित नाही. 

      श्री.धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय,  प्रश्नाच्या उत्तरात असे नमदू केल ेआह ेकी, बीड 

सजल्यात माह ेएसप्रल, २०१६ मध्ये १२० पाण्याच ेनमनेु दसूषत असल्याचे आढळून आले 
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आह.े बीड सजल्यात पाण्याच ेिारिंिार नमनेु तपासण्यात आल ेआहते, दसूषत पाण्याबाबत 

अहिाल प्राप्त होऊनही कारिाई होत नाही. सजल्हा पररषदचे्या पाणीपरुिठा सिभागाचे 

कायवकारी असभयिंता जाणीिपिूवक याकडे दलुवक्ष करीत आहते, उत्तरात असे नमूद केल ेआह े

की, त्या सठकाणी आम्ही चािंगला पाणीपरुिठा करीत आहोत, काय करण्यात येते ह ेमपिपणे 

उत्तरात सदलेले नाही. अशा दसूषत पाणी परुिठ्याच्या बाबतीत ज्या कायवकारी असभयिंता 

यािंनी जाणीिपिूवक दलुवक्ष केल ेआहते, त्यािंच्यािर काय कारिाई करण्यात येईल. याबाबत 

शधु्द पाणी दणे्याबाबत उत्तरात परेुशी मासहती सदलेली नाही. त्यामळेु याबाबत मासहती 

दणे्यात येईल काय ? 

      श्री.बबनराि लोणीकर : सभापती महोदय, सन २०१६ मध्ये एकूण १७१ पाणी नमनेु 

तपासण्यात आल े होते, त्यापैकी १२० नमनेु जैसिकदृिया दसूषत आढळून आल े आहते, 

याची टक्केिारी १६  टक्के आह,े ४५० नमनु्यािंची रासायसनकदृिया तपासणी करण्यात 

आली, त्यापैकी १२० पाणी नमनु्यात फ्लोराईड ि नायराईट  असल्याचे दसूषत आढळून 

आल ेआह,े याची टक्केिारी २७ टक्के आह.े 

      श्री.सिक्रम काळे : सभापती महोदय, मखु्य प्रश्नाला मिंत्री महोदयािंनी उत्तर सदल ेनाही. 

पाणी दसूषत असल्याचे तपासण्यात आल े आह,े असे उत्तर सदले आह,े पाणी दसूषत 

असताना पयावयी व्यिमथा प्रशासनान े करुन द्यायला पासहजे यासाठी लोकप्रसतसनधी ि 

सजल्हा पररषद सदमय यािंच्याकडे पाठपरुािा करीत असताना त्यािंनी याकडे दलुवक्ष केले 

आह.े 

             या निंतर  श्री. सािंगळे 
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                                        ता.प्र.क्र.२२४४७... 

श्री.सिक्रम काळे.... 

आपण त्या असधकाऱ्यािंना पाठीशी घाल ू नये. आपण सदर असधकाऱ्यािंसिरुध्द कोणती 

कारिाई करणार आहात ? 

      श्री.बबनराि लोणीकर : सभापती महोदय, जैसिकदृिया तपासणीमध्ये दसूषत पाण्याचे 

नमनेु आढळून आल े आह.े टीसीएल पािडरद्वारे पाणी शधु्द करण्यासाठी गटसिकास 

असधकारी, िैद्यकीय असधकारी तसेच तालकुा  आरोग्य असधकाऱ्यािंना सजल्हा पररषदचे्या 

माध्यमातनू लेखी मिरुपात सचूना सदलेल्या आहते.  

      सभापती : त्यािंच्यासिरुध्द कोणती कारिाई करणार आहात याबाबत आपण 

सदनाला मासहती द्यािी. 

      श्री.धनिंजय मुिंडे : लेखी उत्तरात दसूषत पाण्याचे १२० नमनेु आढळून आल्याचे नमदू 

केल े आह.े  अशाप्रकारे १२० बोअर सकिं िा १२० पाण्याच्या स्त्रोतासिं िेंबिंधी सदर नमनेु 

आहते. लेखी उत्तरात १२० सठकाणी शधु्द पाणी सदल े असल्याचे नमदू करण्यात आले 

आह.े  माझा मपेसससर्क प्रश्न आह े की, १२० पैकी सकती सठकाणी शधु्द पाणी दणे्यात 

आल े आह े ? तसेच या प्रकरणात सिंबिंसधत कायवकारी असभयिंत्यािंने दषु्ट्काळी भागात 

जाणीिपिूवक अक्षम्य दलुवक्ष केलेले आह.े त्यािंच्या सिंदभावत आपण काहीतरी सनणवय द्यािा. 

अन्यथा असधकारी अशाप्रकारे िागतील. अद्याप सजल्यातील टँकर कमी झालेल ेनाहीत. 

तेथे अद्याप अशधु्द पाणी येत आह.े याबाबतीत माननीय मिंत्री महोदयािंकडून ठोस उपाय 

अपेसक्षत आह.े  

      श्री.बबनराि लोणीकर : कायवकारी असभयिंता यािंची चौकशी करण्यात येईल.  

      सभापती : प्रश्नोत्तराचा तास सिंपला आह.े  

 ----------------- 
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   पृ.शी./मु.शी. : अशासकीय लवधेयके आलण ठराव सलमतीचे प्रलतवृत्त सादर करणे             

   

                                        

      

       

       प्रा.असनल सोले (   कायवकारी ससमती प्रमखु ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

अशासकीय   सिधेयके आसण ससमतीचे प्रसतितृ्त सदनाला सादर करतो.  

      शकु्रिार, सदनािंक २२ जलैु, २०१६ रोजीच्या   कामकाजाच्या क्रमात दाखसिण्यात येणाऱ्या 

अशासकीय कामकाजास द्याियाचा िळे   ठरसिण्याकररता गरुुिार, सदनािंक २१  जलैु, २०१६ रोजी 

ससमतीची बैठक झाली.   अशासकीय कामकाजासाठी एकूण १५० समसनटािंचा िेळ उपलब ् ध आह.े गत 

सत्रातील   श्री.धनिंजय मुिंडे, सि.प.स. यािंचा ठराि क्रमािंक ८६ िर चचाव झाली असनू त्यास   मिंत्री 

महोदयािंच े उत्तर प्रलिंसबत असल्याने सदर ठराि ि प्राथम्यक्रमानसुार   बॅलटमध्ये आलेल्या ३ 

अशासकीय ठरािािंना खालील प्रमाण ेिळे दणे्यात यािा अशी   ससमतीन ेसशर्ारस केली आह.े  

   बॅिटद्वारा ठरलविेल्या प्राथम्यक्रमानुसार अशासकीय ठराव 

    १)      श्री.धनिंजय मुिंडे, सि.प.स. यािंचा ठराि क्रमािंक ८६                     :      ३० 

समसनटािंपेक्षा जामत नाही. 

२)      श्री.अमरससिंह पिंसडत, सि.प.स. यािंचा ठराि क्रमािंक १४२            :      ४० समसनटािंपेक्षा 

जामत नाही. 

३)      श्रीमती हुमनबान ु खसलरे्, सि.प.स. यािंचा ठराि क्रमािंक १००       :      ४० समसनटािंपेक्षा 

जामत नाही. 

१)      प्रा.असनल सोल,े सि.प.स. यािंचा ठराि क्रमािंक ३४                     :      ४० समसनटािंपेक्षा 

जामत नाही. 

      सभापती : अशासकीय सिधेयके आसण ठराि ससमतीचे प्रसतितृ्त सभागहृास सादर झाले आह.े  

        प्रा.असनल सोल े:  सभापती महोदय, अशासकीय सिधेयके आसण ठराि ससमतीचे   प्रसतितृ्त 

सभागहृाला सिंमत आह ेअसा मी आपल्या अनुमतीने प्रमताि मािंडतो.  

 प्रमताि मतास टाकून सिंमत झाला. 

---------- 
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   प.ृ शी. :   दचुाकी िाहन चालकान ेहले्मेट पररधान न केल्यास त्यािंना पेरोल पिंपािर 

इिंधन परुिठा न करणे 

 मु. शी. :   दचुाकी िाहन चालकान ेहले्मेट पररधान न केल्यास त्यािंना पेरोल पिंपािर 

इिंधन परुिठा न करणे यासिंबिंधी माननीय पररिहन मिंत्रयाचे सनिेदन 

   

   श्री. सदिाकर रािते            :                                                        सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम ४६ अन्िय ेपढुील सनिेदन करतो. 

        ( पे्रस : येथे सोबत जोडलेल ेसनिदेन छापाि.े) 

---------- 
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                               लनयम २८९ अन्वये  लदिेल्या सूचनांसंबंधी                         

   

                                        

      सभापती : आज माझ्याकडे  सनयम २८९ अन्िये एक सचूना आली आह.े आज सदनािंक २१ 

जलैु, २०१६ रोजी सिवश्री धनिंजय मुिंडे, सिंदीप बाजोररया, जयिंत प्र.पाटील, हमेिंत टकले, ॲङसनरिंजन 

डािखरे, सिवश्री सकरण पािसकर, सि.प.स. यािंनी सकाळी ९.१५ िाजता, श्री. प्रकाश 

गजसभये,  सि.प.स. यािंनी सकाळी १०.३५ िाजता त्याचप्रमाण ेसिवश्री मासणकराि ठाकरे, सिंजय दत्त, 

शरद रणसपसे, सि.प.स, यािंनी सकाळी १०.५५ िाजता म.सि.प. सनयम २८९ अन्िये प्रश्नोत्तराचा तास 

मथसगत करुन निी मुिंबई, सिरार, ठाणे, मुिंिा भागात हत्या, सिनयभिंग ि बलात्काराच्या घटना घडणे 

याबाबतीत सनयम २८९ अन्िये सचूना सदली आह.े महाराष्ट्र सिधानपररषदतेील एखादा सनयम मथसगत 

करण ेयासिंबिंधाचा सनयम २८९ आह.े कोणत्याही सदमयास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने कोणताही 

सनयम मथसगत करण्यासिंबिंधी सचूना दतेा येईल. यािरुन अस े सदसनू येत ेकी, प्रश्नोत्तराचा तास सकिं िा 

इतर सिव कामकाज मथसगत करण्यासाठी त्या सदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकिं िा 

एखादा सिसशि प्रमताि सभागहृासमोर असण ेआिश्यक आह.े तसेच काल सदनािंक २० जलैु, २०१६ 

रोजी म.सि.प. सनयम ९७ अन्िये राज्यातील मसहला ि अल्पयीन मलुी यािंच्यािरील िाढते अत्याचार 

या सिषयी सािंगोपािंग चचाव होऊन त्यािर मखु्यमिंत्रयािंचे उत्तरही झाल े आह.े सदरचा सिषय आजच्या 

कामकाजपसत्रकेत समासिि नसल्यामळेु मी ही सचूना नाकारीत आह.े परिंत ुसिषयाचे गािंभीयव ि महत्त्ि 

पाहता सदमयािंना २-२ समसनटे बोलण्याची िळे दते आह.े सिाांनी समळून बोलण्याचा प्रयत्न करु नय.े 

आता माननीय सिरोधी पक्षनेत्यािंनी थोडक्यात आपले म्हणण ेमािंडाि.े  

      श्री.धनजिंय मुिंडे : सभापती महोदय, काल या सदनात राज्याचे माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी कोपडी 

गािात घडलेल्या घटनेसिंबिंधी आसण राज्यातील एकूण कायदा ि सवु्यिमथेसिंेिंबिंधी सदनात उत्तर 

सदले. सदनािंक १८ जलैु, २०१६ रोजी असधिशेन सरुु झाल.े १९ जलैु पासनू सदनात कोपडी येथील 

भयानक बलात्कार ि खनुाच्या घटनेसिंबिंधी चचाव सरुु होती. ज्या सदिशी खालच्या सदनात आसण काल 

या सदनात माननीय मखु्यमिंत्रयािंचे उत्तर आपण ऐकत होतो, त्याचिळेी राज्यात एकाच सदिशी 

बलात्कार आसण हत्येच्या ४ घटना घडल्या आहते. सनयम ९७ अन्िये सदनात कायदा आसण 

सवु्यिमथा, मसहला ि अल्पियीन मलुींच्या सरुसक्षततेच्या बाबतीत चचाव सरुु असताना ि त्यािर 

माननीय मखु्यमिंत्री उत्तर दते असताना त्यािंच्याकडे राज्याचे गहृ खाते आह.े अशाप्रकारे माननीय 

मखु्यमिंत्री उत्तर दते असताना सकिं िा त्यािंचे उत्तर झाल्यानिंतर राज्यात अशाप्रकारच्या घटना घडण ेयाचा 

अथव राज्यात अस ेज ेनराधम आहते त्यािंनी बलात्कार केले ि हत्या केल्या आहते त्यािंच्यािर मखु्यमिंत्री 

आसण सरकारची कोणतीही जरब नाही ह े मपि होत आह.े सदनापासनू एक तासाच्या अिंतरािर 

मिप्नील सोनिण ेया १६ िषावच्या मलुाची बेदम मारहाण करुन सनघणृ हत्या करण्यात आली. ज्यािंनी 

त्यािंची हत्या केली त्यािंनी दोन िळेा मिप्नीलला धमकी सदली होती. त्यानिंतर मिप्नीलच्या 

आई-िसडलािंनी पोसलसािंकडे तक्रार केली. परिंत ु पोलीस असधकाऱ्यािंनी त्यािंची तक्रार नोंदिनू घतेली 

नाही. अशाप्रकारे पोसलसािंकडे गले्यानिंतर सधु्दा आपली तक्रार नोंदिनू घतेली जात नसल्यामळेु 

मिप्नीलचे आई-िडील त्याला घऊेन ज्यािंच्याकडून धमकी येत होती त्यािंच्याकडे मार्ी मागण्यासाठी 

गले े होते. त्यािंची मार्ी मागत असताना मिप्नीलची हत्या करण्यात आली याला कोण जबाबदार 
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आह े ? या घटनेकडे पोसलसािंनी जिेढ्या बेजबाबदारपण े दलुवक्ष केल े तेिढ्याच बेजबाबदारपणे 

राज्याच्या प्रमखुािंचे सधु्दा गहृ खात्याकडे दलुवक्ष होत आह े ही गोि पनु्हा सदनात सािंगण्याची िळे 

आली आह.े ही एक घटना नाही. राज्याने इसतहासात सहिंदिी मिराज्य उभ े करण्यासाठी तलिारींचा 

उपयोग पासहला आह.े परभणी सजल्यात तलिारींचा उपयोग कशासाठी झाला ? परभणीतील मोहन 

गजुर नािाचा एक गुिंड आह.े  

                      या निंतर  श्री. भोगले 
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   श्री.धनंजय मंुडे :            :                                        

 मोहन गजुर या गुिंडाने  मसहलेिर तलिार रोखनू सतच्यािर असतप्रसिंग करण्याचा प्रयत्न 

केला.  मुिंिा येथे गुिंगीचे औषध पाजनू एका मसहलेिर बलात्कार केला.  ह े प्रकार 

सभागहृात उत्तराचे भाषण सरुु असताना होत होते.  या राज्यामध्ये कायदा ि सवु्यिमथा 

आह े की नाही?  या असधिेशनात या प्रसिंगी काही ठोस सनणवय होणार आह े की नाही? 

अशा गुिंडािंची, नराधमािंची ममुकटदाबी होण्यासाठी कारिाई होणार आह े की नाही? 

सिरारमध्ये एका सप्रयकराकडून यिुतीची हत्या झाली.  मिंत्रालय, दिाखाना, बाजार, घर 

कुठेही मसहला ि मलुी सरुसक्षत नाहीत ह े मपि होते.  म्हणनू काल सनयम ९७ अन्िये 

झालेल्या चचेिर उत्तर देत असताना माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी सािंसगतले की, मी सक्षम 

आह.े  आपण जर सक्षम असाल तर अशा घटना या राज्यात का घडत आहते? तमु्ही 

ज्यािेळी सक्षम म्हणनू सािंगता, त्यािेळी या राज्यात अशा प्रकारच्या घटना घडत 

होत्या.  म्हणनू हा सिषय गिंभीर आह.े  पनु्हा ४ बलात्कार एका सदिसात झाल े

आहते.  हत्या झाल्या म्हणनू माझी सिनिंती आह ेकी, म.सि.प.सनयम २८९ अन्िय ेमथगन 

प्रमतािाची सचूना मान्य करुन चचेला अनमुती द्यािी. 

                 श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, राज्यातील एका गिंभीर सिषयािरील चचाव गले ेदोन 

सदिस या सदनामध्ये झाली.  या प्रकारासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत.  त्या सिषयाची चचाव होत 

असताना राज्याच्या मखु्यमिंत्रयािंनी चचेला उत्तर दते असताना जिळजिळ १ तास १० समसनटे भाषण 

केल.े  भाषण करताना या घटनेिरच ते २० समसनटे बोलल.े  उिवररत िेळेतील भाषण ह े राजकीय 

होते.  सिरोधकािंना सािंगत होत े की, तमु्ही राजकीय असभसनिेष ठेि ू नका.  ज्या छातीठोकपण,े 

दहेबोलीने ते बोलत होते त्याच सदिशी या घटना घडलेल्या आहते.   आम्ही यासाठीच सािंगतो की, 

महाराष्ट्राची जनता सनणवय कराियाचा आह ेतो करेल.  हा सिश्वास असण ेचािंगले आह.े  परिंत ुतमु्ही 

काय करीत आहात? या सदनामध्ये गिंभीरपण ेचचाव होत असताना पलीकडच्या बाजनूे बाके िाजसिली 

जात होती.  आमची सतसरी टमव आह.े  आम्ही अशा प्रकारच्या अनेक प्रसिंगािंना सामोरे गलेो 

आहोत.  अनेक चचाांिरील उत्तरे ऐकली आहते.  अशी असिंिदेनशीलता पासहली नाही.   माननीय 

सिरोधी पक्षनेत्यािंनी मािंडलेले सिचार,  माननीय सदमय श्री.नारायण राण ेयािंनी मािंडलेले सिचार आम्ही 

ऐकल.े  एक िाक्य बोलायचे, यामध्ये राजकीय असभसनिेष ठेि ू नका.   इतर सिव गोिी 

करायच्या.  मला सािंगािसेे िाटते की, काल सिंध्याकाळी पणूव मीसडयामध्ये भाषण दाखसिले 

गले.े  त्यािंनी कसे टोलािले, कसे काय केले ह ेदाखसिल ेगले.े  त्या समाजामध्ये   त्याच सदिशी ४ 

बलात्काराच्या घटना घडल्या. मीसडयाच्या सकती लाेेकािंनी दाखसिले?   माझा िैयसक्तक राग 

नाही.  हा उद्वगे आह.े  समाजातील प्रत्यके घटकाने ही सिंिदेनशीलता दाखसिली नाही.  एक 

दसुऱ्याची उणी धणुी काढता.   कोणी सकती मकोअर केला ह ेजर होत असेल तर.....(अडथळा)...यािर 

हरकत घ्यायची नसते. 

            श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े  माननीय सदमय राजकीय 

भाषण करीत आहते.  सदलेली मथगन प्रमतािाची सचूना सनयम २८९ च्या सनकषात कशी बसते ह े

त्यािंनी सािंगाि.े   

            श्री.भाई जगताप : मी तेच सािंगत आह.े  सभापती महोदय, एका सदिसात घडलेल्या या 
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घटना आहते.  काल नेरुळमध्ये एका मलुाला ठार मारण्यात आल.े  त्याचा दोष काय होता? मलुीिर 

असलेले प्रेम व्यक्त केल.े  सतच्या घरच्यािंना कळल्यानिंतर त्यािंनी त्याला घरी बोलािनू आई िसडलािंना 

मारहाण केली, त्यािंच्यासमोर त्याचा जीि घतेला.  तरी सधु्दा आम्ही म्हणायचे का, राज्यात कायदा ि 

सवु्यिमथा चािंगली आह.े   पोलीस ठाण्यात आई िसडलािंबरोबर तो मलुगा गलेा तेव्हा त्यान ेसािंसगतले 

की, माझ्या सजिाला धोका आह.े  मला सतच्या घरी बोलािले आह.े  माझ्यासोबत एक पोलीस 

कॉन्मटेबल द्या.  तेथील पोलीस सनरीक्षक ि इतर असधकाऱ्यािंनी त्याला हाकलनू सदले.  त्या मलुाचा 

नाहक बळी गेला.  तरी सधु्दा आम्ही म्हणायचे की कायदा ि सवु्यिमथा चािंगली आह.े  ही सचूना 

सनयम २८९ मध्य े कशी बसते ह े दाखसिण्याचा प्रयत्न करतो.  ही तातडी नाही का? राज्यात एका 

सदिसात ४ बलात्कार होत आहते, राज्यामध्ये एकाच सदिशी ३-४ खनू पडत आहते.  ऑगमटमध्ये 

सलमट येईल ती बाजलूा जाईल.  तरी सधु्दा आम्ही सनयम २८९ च्या माध्यमातनू न्याय मागणार असू, 

सचूना सनकषात कशी बसते ह ेसािंगत अस ूतर यामध्ये सनकड नाही का, शासनाची जबाबदारी नाही 

का.  आज भ्रिाचाराच्या सिषयािर चचाव होणार आह.े  या राज्याच्या प्रमखुािंनी सािंसगतले ते आम्ही 

सगळयािंनी ऐकल.े  त्यािर आम्ही प्रसतसक्रया व्यक्त केली नाही.  त्यािंनी एक िाक्य चािंगले 

उच्चारले.  अिंतमूवख होऊन तमु्हा आम्हाला या गोिीचा सिचार करण े आिश्यक आह.े  अिंतमूवख 

होऊन सिचार करीत असताना याला पायबिंद कोण घालणार हा प्रश्न आह.े  ज्या पोलीस दलाने पायबिंद 

घातला पासहज ेते मोकाट आहते.  अशा पध्दतीने मलुगा मित:च्या सजिाला धोका असल्याचे सािंगत 

असतानाही त्याला कॉन्मटेबलची मदत सदली जात नाही आसण त्याचा खनू होतो.  त्याबाबत आम्ही 

बोलायचे नाही.   आम्ही सनयम २८९ अन्िये मथगन प्रमतािाची सचूना दाखल केली, त्या अनषुिंगाने 

सनयम ९७ अन्िये चचाव मान्य केली गलेी.  त्याच पध्दतीने आम्हाला या सिषयाबाबत चचाव करण्याची 

सिंधी द्यािी अशी माझी सिनिंती आह.े 

                  श्री.नारायण राण े: सभापती महोदय, माननीय सिरोधी पक्षनेत्यािंनी सनयम २८९ अन्िये 

सदलेल्या मथगन प्रमतािाच्या सचूनेबाबत आपले म्हणण ेमािंडले आह.े  ती सचूना सनयम २८९ अन्िये 

कशी होते ह ेसािंगण्यासाठी मी उभा आह.े  सिसधमिंडळाचे असधिशेन सरुु आह.े असधिेशन काळात 

बलात्काराच्या, हत्येच्या घटना घडल्या आहते.  सनकड आह े आसण सािवजसनक महत्िाची बाबही 

आह.े  सरकार कायदा ि सवु्यिमथेबाबत रे्ल्युअर आह.े  त्यामळेु या मथगन प्रमतािाच्या सचूनेला 

सनयम २८९ लाग ूहोतो ह ेमला सािंगायच ेआह.े  असधिशेन सरुु असल्यामळेु महत्िाचा ि सनकडीचा 

प्रश्न आह.े  सरकारशी सनगसडत बाब असल्यामळेु सनकषामध्ये बसते.  काल सभागहृात कायदा ि 

सवु्यिमथेबाबत चचाव झाली.  चचेच्या माध्यमातनू जनतेला सिश्वासाच्या मागावने सदलासा सदला पासहज े

होता.  त्यािर भाषण करताना कायदा ि सवु्यिमथा सधुारण्याबाबत भाष्ट्य केले नाही, राजकीय भाष्ट्य 

केल.े 

                  सभापती महोदय, कालच्या उत्तराच्या भाषणामध्ये माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी या 

राज्यामध्ये कायदा ि सवु्यिमथा सधुारण्यासाठी काय कराि े यािर न बोलता गनु्हयामध्ये घट कशी 

झाली ह े सािंसगतले.  आम्ही त्यापिूीच सािंसगतले होते की, गनु्ह े नोंदिनू घतेले जात नाहीत, त्यामळेु 

त्यामध्ये िाढ न होता घटच होणार आह.े  उत्तराच्या भाषणात मी राजकारण करीत नाही म्हणत 

असताना जबाबदारीची जाणीि असते, कतवव्याची जाणीि असते, सतचे पडसाद दोन िषावत सभागहृात 

उमटल ेअसत ेतर जनतेने सािंसगतले असत ेकी, राज्यात चािंगल्याप्रकारे कारभार चालला आह.े  जनता 

पाहून घईेलच. 

                       या निंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                          माननीय 

मखु्यमिंत्रयािंनी आश्वासन सदल्यानिंतर दखेील खनू, बलात्कार होत आहते.  त्यामळेु 

आम्हाला आपण सनयम २८९ अन्ियेची सचूना मिीकाराल अशी अपेक्षा आह.े  तेव्हा 

आपण आमची अनमुती मान्य करािी अशी सिनिंती आह.े  

      सभापती : आपण सनयम २८९ अन्िये जी सचूना सदलेली आह े ती आधीच 

नाकारलेली आह.े  हा प्रश्न गिंभीर असल्यामळेु आपण अन्य सिंसदीय आयधुािंच्या मार्व त 

उपसमथत केल्यास मी त्यास परिानगी दईेन.   

      श्री.धनिंजय मुिंडे :  सभापती महोदय,  हा सिषय गिंभीर असल्यामळेु माझी आपणाला 

एकच सिनिंती आह.े  सदर सिषय सनयम २८९ अन्ियेच्या सचूनेच्या सनकषात कसा बसतो 

ह े दखेील आपणास सािंसगतले आह.े  ही गोि गिंभीर आह.े काल माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी 

उत्तर सदल्यानिंतर या घटना घडलेल्या आहते.  नेरूळची घटना भयिंकर आह.े १९ तारखेला 

घटना घडल्यानिंतर २० तारखेला मी पत्र सदल.े तरी दखेील दपुार पयांत ३०२ चा गनु्हा 

पोसलसािंनी  नोंदसिला नव्हता.  यासिंबिंधी सरकारकडून सनिदेन दखेील होणार नाही काय 

?  आपण सदलेल्या सनणवयाचा मान आम्ही ठेितो.  या घटनेसिंबिंधी सरकारकडून काहीच 

सािंगण्यात येणार नाही काय ?   

      सभापती : आपण सिव तािंसत्रक गोिी बाजलूा ठेि ू या.  ही घटना गिंभीर आह े ही 

िमतसुमथती आह.े  त्यामळेु यासिंबिंधात शासनान ेआज सकिं िा उद्या सिडीन ेसनिेदन करािे.  

      श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय,  एका महत्िाच्या सिषयािर सन्माननीय सदमय 

बोलल े आहते ह े मला मान्य आह.े  मी त्या प्रश्नाच े गािंभीयव घालित नाही.  कालही या 

सिषयासिंबिंधात चचाव झालेली आह.े  अशा घटना घडल्यानिंतर सरकार िेगिेगळ्या 

आयधुाच्या माध्यमातनू बोलत असते.   आपण सनयम २८९ अन्िये दणे्यात आलेली 

सचूना नाकारल्याचा सनणवय सदलेला आह.े   सनयम २८९ िर सनिेदन करण्याची आपली 

प्रथा नाही.  

      सभापती : मी सदर सचूना नाकारलेली आह.े  मी असे बोललो की, तािंसत्रक बाब 

बाजलूा ठेिनू प्रसिंगाचे गािंभीयव लक्षात घेऊन २८९ सोडून शासनान ेसमुोटो सनिेदन करािे.   

      श्री.सगरीश बापट :  ठीक आह.े  शासनातरे् सनिेदन करण्यात येईल.   

 .......... 

                      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T-85 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 13:20 

  

 

  

   पृ. शी./ मु. शी. :  सनयम ९३ अन्िये सचूना 

   

   सभापती                (नामलनयुक्त)                           

:                                                आता सनयम ९३ अन्ियेच्या सचूना घेण्यात 

येतील.  सनयम ९३ अन्ियेच्या सचूना ससचि आता िाचनू दाखितील :-   
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   पृ. शी./ मु. शी. :             सनयम ९३ अन्िये सचूना             

   

  उप सलचव             :                                             सन्माननीय सदमय श्री.सकरण 

पािसकर यािंनी म्हाडाने मुिंबईतील उपकर प्राप्त इमारतीचा पनुसिवकास करण्याची कामे ज्या 

सिकासकािंना सदली त्या सिकासकािंनी त्यातील काही सदसनका म्हाडाच्या ताबयात दणेे 

आिश्यक असताना त्या म्हाडाकडे सपुदूव न करणे या सिषयािर सनयम 93 अन्िय ेसचूना 

सदली आह.े तो सनयम 93 चा सिषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े 

मात्र या सिषयािर शासनाने सनिेदन करािे. 

       सन्माननीय सदमय श्री.असनल भोसले यािंनी तहसीलदार, पनिेल यािंच्या कायावलयान े

शसकत अहमद शेख, म.ुपो.सशरढोण यािंच्या मौजे सशरढोण, ता.पनिेल (सज.रायगड) येथील 

सव्ह े निं.२६० या समळकतीिर सिना परिाना किं टेनर याडवचे बािंधकाम करणे या सिषयािर 

सनयम 93 अन्िये सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सिषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सिषयािर शासनान ेसनिेदन करािे. 

       यानिंतरची सन्माननीय सदमया श्रीमती सिद्या चव्हाण यािंनी मुिंबईतील 

महानगरपासलकेने सधुाररत आराखड्यात सिलेपाले, खार ि िरळी येथील गािठाण तसेच 

कोळीिाड्याला झोपडपट्टी म्हणनू दशवसिण्यात आल्याने मुिंबईतील सिमती, कोळी बािंधिाचे 

असमतत्ि धोक्यात येणे या सिषयािर या सिषयािर सनयम 93 अन्िय ेसचूना सदली आह.े तो 

सनयम 93 चा सिषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सिषयािर 

शासनान ेसनिेदन करािे.  

       सन्माननीय सदमय श्री.सतीश चव्हाण यािंनी मराठिाड्याची दषु्ट्काळी पररसमथती 

लक्षात घेता सन २०१२-२०१६ या कालािधीत ई.बी.सी.ची रक्कम सिद्यार्थयाांना त्िररत 

समळणे याबाबत सनयम ९३ अन्िये सचूना सदली आह.े  या सिषयािर सनयम 93 अन्िये 

सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सिषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत 

आह.े मात्र या सिषयािर शासनान ेसनिेदन करािे. 

       सन्माननीय सदमय श्री.जयिंत पाटील यािंनी रायगड सजल्यातील पनिेल िससतगहृ 

आसदिासी सिद्यार्थयाांसाठी राबसिण्यात आलेल्या इिंग्रजी समपकींग कोसव, मसहलािंसाठी 

गारमेंट मेसकिं ग ि सशलाई िाटप योजनेत ठेकेदार ि सिंबिंसधत असधकाऱ्यािंनी केलेला 

भ्रिाचार  या सिषयािर सनयम 93 अन्िय ेसचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सिषय होत 

नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सिषयािर शासनाने सनिेदन करािे. 

       सन्माननीय सदमय श्री.धनिंजय मुिंडे, ॲड्.सनरिंजन डािखरे यािंनी मुिंबईच्या सहरानिंदानी 

रूग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रूग्णािंची सकडणी काढून त्याची तमकरी होत असणे या 

सिषयािर सनयम 93 अन्िये सचूना सदली आह.े तो सनयम 93 चा सिषय होत नसल्याने, मी 

सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या सिषयािर शासनान ेसनिेदन करािे. 
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 ........... 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  औसचत्याचा मदु्दा  

   

   सभापती                (नामलनयुक्त)                           

:                                                सन्माननीय सदस ् य प्रा.असनल सोले यािंनी त्यािंचा 

औसचत्याचा मदु्दा मािंडािा.  
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    प्रा. असनल सोले                (पदिीधर)                          

:                                                        सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा 

आह.े नागपरू शहराचा सिकास झपाट्याने होत आह.े  नागपरू शहराला लाग ू असलेल े

कामठी, िाडी, कोराडी, बटुीबोरी या गािापयांत दाट िमती तयार झालेली आह.े शहरामध्य े

एका टोका िरून दसुऱ्या टोकाला जाण्याकररता सामान्य नागररकािंना सािवजसनक पररिहन 

प्रणालीिर अिलिंबनू रहाि े लागत आह.े  मात्र ही सािवजसनक पररिहन प्रणाली त्या 

पद्धतीने कायावसन्ित होत नसल्यामळेु नागररकािंना िाहतकुीची प्रचिंड अडचण होत 

आह.े  या सिव बसेस मोर भिन मध्यिती मथानकािरून सटुत आहते.  मात्र मोर भिन 

मध्यिती बस मथान क राज्य पररिहन महामिंडळाच्या बात्याब असल्यामळेु या सिव बसेस 

मोर भिनच्या तीनही बाजलूा असलेल्या रमत्यािरून सोडण्यात येत आहते.  िाढलेले 

िाहनािंच ेप्रमाण ि त्यात या शहर बस िाहतकुीच्या बसेस यामळेु सीताबडी येथे सतत छोटे 

मोठे अपघात, गदीमळेु लटुमारीच्या घटना घडत असतात.  शहर बस िाहतुकी कररता 

पररिहन महामिंडळाच्या अखत्याररत असलेल े मध्यिती बस मथानक त्िररत शहर बस 

िाहतूक व्यिमथेच्या ताब्यात दऊेन रमत्यािर िाहतकुीला अडथळा आणण्यास कारणीभतू 

असलेल्या या शहर बस िाहतुकीचा प्रश्न कायमचा सोडसिण्याची गरज शासनान े लक्षात 

घेऊन तातडीन ेकाम सरुू करािे अशी मागणी मी या औसचत्याच्या मदु्याद्वारे करीत आह.े   

      सभापती : ठीक आह.े  शासनान े सनिेदन करािे.  यानिंतरचा औसचत्याचा मदु्दा 

सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त यािंचा आह ेत्यािंनी तो मािंडािा.   

      श्री.सिंजय दत्त :  सभापती महोदय, मी माझा औसचत्याचा मदु्दा उद्यासाठी सदलेला 

आह.े   

      सभापती : ठीक आह.े  आपला औसचत्याचा मदु्दा उद्या घेण्यात येईल.  

      श्री.सिंजय दत्त : धन्यिाद.   

 ......... 
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    सभापती            :                                                सन्माननीय सदमय 

श्री.नारायण राणे यािंना िैयसक्तक मपिीकरण कराियाचे आह.े  ते त्यािंनी करािे.    
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   प.ृ शी. :              माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी अल्पकालीन चचेला उत्तर दतेाना िारिंिार 

नािाचा उल्लेख करणे              

 मु. शी. :                 माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी अल्पकालीन चचेला उत्तर दतेाना 

िारिंिार नािाचा उल्लेख करणे यासिंबिंधी श्री.नारायण राणे,सि.प.स.यािंचे 

िैयसक्तक मपिीकरण              

   

   श्री. नारायण राणे            :                                                                सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम ४७ अन्िय ेपढुील िैयसक्तक मपिीकरण दते आह े:-  

         काल सदनामध्ये सनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचाव झाली.  या चचेत भाग 

घेत   असताना राज्यातील कायदा ि सवु्यिमथा आसण नगर मधील घटना यािर माझे 

सिचार   व्यक्त केले होते.   त्यास माननीय मखु्यमिंत्री श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यािंनी   उत्तर सदल े

होते.   त्यािंच्या उत्तराची प्रत माझ्या हातामध्ये आह.े     महाराष्ट्रामध्ये कायदा ि 

सवु्यिमथेची जी समथती आह ेती त्यािंनी   सािंसगतली.  मसहलाििंरील अत्याचार, खनू, दरोडे 

िाढत आहते.  अनेक उदाहरणे   सन्माननीय सदमयािंनी ि मी सदली आहते.  आम्ही 

सिाांची अपेक्षा होती की, यात   बदल व्हािा, पररितवन व्हािे.  महाराष्ट्रात दजेदार कायदा 

ि सवु्यिमथा   सनमावण व्हािी या हतेनू आम्ही सनयम ९७ अन्िये चचाव उपसमथत केली 

होती.    उत्तरात मात्र त्यासिंबिंधी काहीही सािंसगतले नाही.  सदर घटना ददुिैी आह े  असे 

ते म्हणाल.े  ॲड्.उज्जि सनकम सारख ेिकील सदल ेअसे दखेील त्यािंनी   सािंसगतले.   ज्या 

मलुीची हत्या झाली सतच्या नातेिाईकािंना दहा लाख रूपयािंची मदत सदल्याचे त्यािंनी 

सािंसगतले.   
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   पृ. शी./ मु. शी. :  ffffffff 

   

   श्री. सगरीश बापट            :                                                सभापती महोदय, 

सन्माननीय सदमय श्री.नारायण राणे सनयम ४७ अन्िये िैयसक्तक मपिीकरण करीत 

आह.े   काल माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी समपवक असे उत्तर सदलेल ेआह.े    

           या निंतर  श्री. जनु्नरे 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  सनयम ९३ अन्िये सचूना 

   

                                 

        श्री.सगरीश बापट..... 

परिंत ु सनयम ४७ असा सािंगतो की, ज्या व्यक्तीच ेनाि घेऊन त्यासिंदभावत काही भाष्ट्य झाल े

असेल तर त्या व्यक्तीला त्या परुते एक्सप्लेनेशन मयावसदत िेळेत दतेा येते. सन्माननीय 

श्री.राणे साहबेािंनी आता जे सरुु केले आह ेते परत तेच भाषण करीत आहते. त्यािंचे ह ेभाषण 

आम्ही अगोदर ऐकले आह.े कालच्या माननीय मखु्यमिंत्रयािंच्या भाषणामध्ये व्यक्तीगत नाि 

घेऊन जेव्हा अमकू एक  माननीय सदमयािंबद्दल बोलले, त्यातनू गैरसमज होतात सकिं िा 

काय होते म्हणनू हा असधकार कायद्याने सदलेला आह.े त्यािंच्याबद्दल काय बोलल े एिढे 

सािंगनू हा सिषय सिंपतो. पनु्हा सगळे मदु्द ेयामध्ये येऊ शकत नाही याची कृपया आपण नोंद 

घ्यािी ही सिनिंती आह.े  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी आपल्या भाषणात काय 

उल्लेख होता ते मी सािंगत नाही. मी एका िाक्यात बोललो आह.े सगळा सिंदभव मी घेतला 

नाही. माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी आपल्या भाषणात माझे नाि २५ िेळा घेतलेले आह.े मला हा 

असधकार कायद्यान ेसदला असनू हा असधकार आपण सदलेला नाही. या सठकाणी कायद्यानेच 

बोलतो आह.े  

      सभापती :  सनयम ४७ अन्िय ेजे काही एक्सप्लेनेशन द्याियाचे असेल तेिढे द्यािे 

असे मी सन्माननीय सदमयािंना सनदशे सदलेल ेआहते.  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी सपु्रीम कोटावच्या केस 

सिंदभावत उल्लेख केल े होता. ती कसमटी आसण आता आमची केस काढली... निीन 

....आता त्यासिंबिंधी सनणवय घेतला आह.े ती सिधी सिभागाला सनयमानसुार पाठिनू त्यािर 

कारिाई कराियास सािंसगतले आह.े ह े का सािंसगतले ते मला कळले नाही. परिंत ु या केस 

सिंबिंधी मला मासहती द्याियाची आह ेकी, सन २००७ साली ही केस र्ाईल झाली होती. 

र्ॉरेमट सिभागाच्या अशा सिंदभावत शेकडोने केसेस आहते. सिधी ि न्याय सिभागाचे मत 

घेऊनच तेव्हा सनणवय घेण्यात आला होता. त्या मेररटिर मी आता जात नाही. यासिंदभावत सन 

२००८ साली कसमटी सनयकु्त करण्यात आली होती. या कसमटीन ेआता जी काही कारिाई 

करण्याच े सािंसगतले आह,े जे सिधी सिभागाला पाठसिल े आह े ती सीईसी कसमटी सिंबिंधी 

त्यािंनी त्यािेळी जी नोटीस सदली होती त्याच्या सिरोधात, सोसायटीच्या  नोटीस सिरोधात 

दाखल केलेल्या अजाविर माननीय सिोच्च न्यायालयान े सद.२/७/२००८ तसेच 

सद.४/७/२००८  नोटीसिर कोणतीही कारिाई करु नय ेअशी मथसगती सद. २५/७/२००८ 

रोजी सदलेली आह.े ही बाब मी केिळ आपल्या सनदशवनास आण ूइसच्छतो. परिंतु तरीही सन 

२००८  ते सन २०१६ यामध्ये जो हते ू आह े तो मपि आह.े असे असताना आमची 

कोणतीही सडुबधु्दी नाही, अमकु नाही, तमकु नाही ह ेसिव रेकॉडविर आलेल ेआह.े तसेच 
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त्यािंनी साििंतिाडीचा उल्लेख केला तसेच त्यािंनी काही सेक्शन्स िाचले होते तसेच काहींची 

नािे सधु्दा िाचली होती. त्यािंनी जे सेक्शन िाचली त्यामध्ये ९/२०१६, 

१३७,१३५,१४३,१४७,११/२०१६ अशी काही मासहती सदली. यामध्ये माझा काय सिंबिंध 

आह े ? त्यािंनी केिळ कलमे िाचली आहते. यामध्ये कोणाचा सिंबिंध आह े ? यामध्य े

नारायण राणेचा सिंबिंध आह ेकाय ? यामध्ये आरोपी आहते काय ? ४० नाही तर मी ५० 

िषावपासनू मी राजकारणात आह.े सशिसेनेच्या जन्मापासनू मी राजकारणात असल्यामळेु 

माझ्याशी पोसलिंसाचा सिंबिंध आला. त्यामळेु कोणत्याही व्यक्तीसिंदभावत बोलताना ....त्यािंनी 

सािंसगतले की, मिभािान ेर्ार चािंगला आह ेपरिंत ुत्याचबरोबर ही कलमे िाचताना यामध्ये 

नारायण राणे आरोपी आह ेकाय ? यामध्ये माझा काही सिंबिंध आह ेकाय ? 

      श्री.सधुीर मनुगिंटीिार : सभापती महोदय, .... 

      सभापती : सन्माननीय मिंत्री महोदयािंनी माझी परिानगी घेऊन बोलले पासहजे. ह े

बरोबर नाही. 

      श्री. नारायण राणे :  मी कोणाचे नाि केव्हा घ्याियाचे ह ेमला समजते त्यामळेु मला 

मागवदशवन करु नये. त्यािंनी जे काही भाषण केले, जे काही सिंदभव सदल े आहते त्याच्याशी 

माझा काही सिंबिंध नाही. त्यािंनी एक बातमी िाचली. परिंत ुती बातमी केिळ महाराष्ट्र टाईम्स 

या एकाच ितृ्तपत्राला येते.मला िाटते यासाठीच आह.े मीसडया मागे बसतो. माझा चेहरा 

पडला ह ेत्यािंना कस ेकळल.े माझा चेहरा पडला ह ेमागनू त्यािंना कस ेकाय कळल े? दोन 

सदिसापासनू तेच बातमी चालसित आहते आसण आताही तेच करीत आहते. (अडथळा) 

आपण त्यािंना समज द्या. नाही तर आम्हालाही तेच करता येईल. मी आपल्याला आताच 

सािंगतो की, अशामळेु येथील कामकाज होणार नाही. आम्ही शािंतपणे कामकाजात सहभाग 

घेत आहोत. बसनू बोलणे चालणार नाही.  

      सभापती : ठीक आह.े मी मित: समज दतेो. 

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, मला आपल्याला एिढेच सािंगाियाचे आह ेकी, 

उत्तरात त्यािंनी जे काही सािंसगतले त्याचा हते ूिेगळा होता, कायदा ि सवु्यिमथेचा .... आसण 

नगरमध्ये झालेल्या मलुीच्या हत्येचा उत्तराशी काही एक सिंबिंध नव्हता. भािना, 

सिंिेदनसशलता ह े केिळ बोलण्यापरुते आह.े त्यािंच्या मनात काही नाही. नाही तर ते 

पिंढरपरुहून ते नगरला जाऊ शकले असते एिढेच मला म्हणायच ेहोते. 

      श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, त्या सिषयािर चचाव करताना सन्माननीय सदमय 

श्री. राण े साहबेािंनी जे मदु्द े उपसमथत केल े होते ते माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी त्यािंच्या उत्तरात 

आणल.े मग नगरची घटना आसण बाकीच्या घटना यामध्ये असे सकती तरी मदु्द ेअसे होते. 

परिंत ुत्यािंनी त्यािंच्या भाषणात काय बोलािे याचा त्यािंना असधकार आह.े त्याप्रमाणे त्यािंनी 

उत्तर सदल ेआह.े माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी उत्तर सदल्यानिंतर याच्याशी सिंबिंध नव्हता, त्याच्याशी 

सिंबिंध नव्हता. तुम्ही जे प्रश्न उपसमथत केल ेहोते त्याला माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी उत्तर सदलेल े

आह.े (अडथळा) 
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      सभापती : प्रोससजर िगैरे काही नको.हा सरळ साधा सिषय आह.े सनयम ४७ खाली 

मी राणे साहबेािंना परिानगी सदली होती. सनयम ४७ खाली जो मकोप आह ेत्यासिंदभावतील 

बाब िैयसक्तक तपासनू घेऊन, त्यामध्ये मकोपच्या बाहरे काही असेल तर ते रेकॉडविरुन 

काढून टाकण्यात येईल. 
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    पॉईटं ऑफ ऑडार बाबत 

   

                                                

      श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, मला पॉई िंट ऑर् ऑडवर मािंडण्याची सिंधी सदल्याबद्दल 

धन्यिाद. सन्माननीय सिधानपररषद सदमय श्री.नारायण राण े यािंनी मिंगळिार सदनािंक १९/०७/२०१६ 

रोजी सभागहृामध्ये सभापती महोदयािंच्या असधकारास केलेल्या आव्हानािंमळेु कामकाजात गिंभीर प्रश्न 

उपसमथत झाला आह.े िामतसिक पाहता सनयम ९ मध्य ेसभापतीमथानी असलेल्या व्यक्तीचे असधकार 

मपि करण्यात आल े असनू त्यानसुार माननीय सभापतीमथानी असताना ज े असधकार आहते तेच 

असधकार सभापती असलेल्या तासलका सभापतींना दखेील असल्याचे नमदू आह.े अस े असताना 

माननीय सभापतीं महोदयािंचे सनदषे सभागहृाची पररसमथती पाहून दणे ेआिश्यक आह,े कोणतेही सनदषे 

आम्हाला १०० टक्के बिंधनकारक नाही, सभापती महोदयािंनी सनदषे सदले म्हणनू काय झाल े? अशा 

प्रकारची सभागहृात कायविाही माननीय सभापती महोदयािंच्या असधकारात सन्माननीय सदमय श्री. 

नारायणराि राण ेयािंनी आव्हान केलेले आह ेतो या सािवभौम सभागहृाचा अिमान आह.े यामध्ये पाच 

प्रश्न सनमावण होतात. सभापतीपद ह ेघटनात्मक पद आह.े सभागहृातील सदमयािंच्या हक्काचे रक्षण करणे 

ह े माननीय सभापती महोदयािंचे असधकार आहते. सभापतीमथानी असलेल्या तासलका सभापतींनाही 

घटनेने असधकार सदलेले आहते. सभापतींना सनदषे दणे्याचे सिंपणूव असधकार आह.े सभागहृाची िळे 

ठरसिणे, सभागहृ मथसगत करण्याचे असधकार सधु्दा तासलका सभापतींना आहते. आता सभागहृाला 

उपसभापती नाहीत. सभापती नसताना तासलका सभापती सभागहृाचे कामकाज चालसित असतात. 

त्यामळेु तासलका सभापतींना अशा प्रकारचे आव्हान दणे,े अपमानकारक िागण े योग्य नसल्यामळेु 

आपण त्यािंना समज द्यािी अशी माझी पाँई िंट ऑर् ऑडवरच्या सनसमत्ताने सिनिंती आह.े  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री. भाई सगरकर साहबेािंचा पॉई िंट ऑर् 

ऑडवर मी ऐकलेला आह.े त्यािंचा पॉई िंट  ऑर् ऑडवश्र सनयम ९ मध्य ेबसतो की, नाही हा मदु्दा गौण 

आह.े आपण जो सिंदभव सािंसगतला त्याबद्दल मला एकच समसनट बोलाियाचे आह.े मी त्यािळेेला 

माननीय सभापती महोदयािंचा कोणताही शब्द प्रयोग करुन अिमान करण्याचा प्रयत्न केला नाही आसण 

करणारही नाही. मी गले्या २६ िषावपासनू दोन्ही सदनाचा सदमय म्हणनू काम करीत आह.े त्यािळेेस मी 

अस ेम्हणालो होतो की, ‚आता सदनामध्ये जी पररसमथती आह ेत्यानसुार सनणवय घणे्यात यािा‛ एिढेच 

मी म्हणालो होतो.  

                                या निंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                   

सदनामध्ये काय पररसमथती आह,े माननीय सभापतींनी काय सािंसगतले आह ेयाचा सिचार करुन सनणवय 

द्यािा अस ेमी सािंसगतले.  मी कधीही माननीय सभापती सकिं िा माननीय अध्यक्षािंचा अपमान केलेला 

नाही. समोरच्या बाकािरील सदमयािंना आता काहीच समळत नाही तर रडीचा डाि खळेायचा. कुठून 

काही तरी काढायचे हचे चाल ूआह.े  
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    श्री. सिजय ऊर्व  भाई सगरकर            :                                                सभापती 

महोदय, आपण कायवितृ्त तपासनू घ्यािे.   
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    श्री. अशोक ऊर्व  भाई जगताप            :                                                   

      सभापती महोदय, मी पॉईट ऑर् प्रोससजरिर बोलण्यासाठी उभा आह.े सन्माननीय सदमय 

श्री.भाई सगरकर ह ेबोलत असताना मी त्यािंना मध्येच अडसिले नाही कारण ते कोणत्या आयधुाच्या 

माध्यमातनू बोलत आहते हचे आम्हाला कळले नाही. तेव्हा आमच्या ज्ञानात भर पडली तर बरे होईल. 

सन्माननीय सदमय श्री.भाई सगरकर ह े पॉईट ऑर् ऑडवरिर बोलण्यासाठी उभ े रासहले. त्यािंनी बराच 

मोठा मजकूर िाचनू दाखसिला आसण त्यािर त्यािंच्या प्रसतसक्रया व्यक्त केल्या. ते बोलत 

असताना  आम्ही  उभ े रासहलो असतो जस े आपण पटापट उभ े राहतात, पण आम्ही तस े करणार 

नाही. माझी आपणास सिनिंती आह े की, आपणास आयधुे सदलेली आहते. आपल्याकडे सनयमािंचे 

पमुतक आह.े मला नम्रपण ेसािंगाियाचे आह ेकी, आम्ही एका गिंभीर सिषयाच्या बाबतीत सनयम २८९ 

अन्िये सचूना सदली. आपण आपल्या असधकारामध्ये सनणवय सदला, तो आपला असधकार आह.े परिंत ु

ज ेआयधु असमतत्िात नाही आसण ज्याचा िापर लाग ूनाही. तेव्हा त्यािंना अन्य आयधुाच्या माध्यमातनू 

ही गोि मािंडता आली असती. आपण अशी प्रथा िररष्ठ सभागहृात पाडू लागलो तर ते अयोग्य होईल 

अशी माझी आपणास आसण  आपल्यामार्व त सन्माननीय सदमयािंना सिनिंती आह.े  
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    श्री. जयिंत पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय, आज सभागहृाची बैठक सकाळी १०.०० िाजता सरुु झाली. आता 

दपुारचे  १.३० िाजले आहते. आपण मध्यिंतर घ्यािा अशी आपणास सिनिंती आह.े            

  



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-101 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 13:40 

  

 

  

    सभापती            :                                                   

      माझी सन्माननीय सदमयािंना सिनिंती आह ेकी, सकमान दोन लक्षिधेी सचूनािंिरील चचाव पणूव करुन 

घऊे. आपण माझी दोन्ही बाजूिंनी अडचण करता. मी दखेील सकाळी १०.०० िाजल्यापासनू आह.े 

आपणास सिशेष बैठक का बोलिािी लागत ेयाची सदनाने नोंद घ्यािी. सत्ताधारी पक्षाकडून मािंडण्यात 

आलेल्या सनयम २६० च्या  प्रमतािािरील चचाव ि उत्तर काल पणूव झाल ेअसते तर आपणास सकाळी 

सिशेष बैठक घणे्याची िळेच आली नसती.  आपणास तेही करायचे नाही, हहेी करायचे नाही आसण 

भकू लागली असेही म्हणायचे.  अस ेहोणार नाही त्यामळेु आपण लक्षिधेी सचूना सरुु करु. एक-दोन 

लक्षिधेी झाल्यािर मध्यिंतर घेऊ.  
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   प.ृ शी. :   आसदिासी सिकास महामिंडळ ि शबरी सिकास महामिंडळात भरती 

प्रसक्रयेमध्ये ३०० कोटी रुपयािंचा झालेला घोटाळा  

 मु. शी. :   आसदिासी सिकास महामिंडळ ि शबरी सिकास महामिंडळात भरती 

प्रसक्रयेमध्ये ३०० कोटी रुपयािंचा झालेला घोटाळा यासिंबिंधी सिवश्री शरद 

रणसपसे, धनिंजय मुिंडे, सनुील तटकरे, हमेिंत टकले, आनिंद ठाकूर, 

सि.प.स. यािंनी सदलेली लक्षिेधी सचूना  

   

   श्री. शरद रणसपस े                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदमयािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                        सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०१ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय आसदिासी सिकास मिंत्रयािंचे लक्ष िेध ू इसच्छतो आसण त्याबाबत 

त्यािंनी सनिेदन करािे, अशी सिनिंती करतो.  

       आसदिासी सिकास महामिंडळ आसण शबरी सिकास महामिंडळ यािंनी शासनाच्या मान्यताप्राप्त 

सिंमथेमार्व त भरती प्रसक्रया राबसिणाऱ्या अटीकडे दलुवक्ष करुन पणु ेयेथील खाजगी सिंमथेमार्व त सुमारे 

५८४ पदािंसाठी सनयमबाय पध्दतीने राबसिलेली भरती प्रसक्रया, यामध्ये समुारे ३०० कोटी रुपयािंचा 

गरैव्यिहार झाल्याच्या करण्यात आलेल्या तक्रारी,या सिंदभावत  लोकप्रसतसनधींनीही माह े एसप्रल, 

२०१६ च्या पसहल्या आठिड्यात समुारास माननीय मखु्यमिंत्री यािंचेकडे लेखी मिरुपात केलेली तक्रार, 

त्यानसुार चौकशी करण्याची आिश्यकता असतानाही त्याकडे होत असलेल े दलुवक्ष, पररणामी 

सनयमबाय कृती करणाऱ्यािंना समळत असलेले सिंरक्षण, अन्य सठकाणीही िेळीच कारिाई न झाल्यास 

पनु्हा अस ेप्रकार होण्याचाेी शक्यता, यािर शासनाने कराियाची कायविाही ि प्रसतसक्रया.‛ 
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                                      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा (आसदिासी 

सिकास मिंत्री) : सभापती महोदय, लक्षिेधी सचूनेसिंबिंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय 

सदमयािंना आधीच सितररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने 

सभागहृाच्या पटलािर ठेितो.   
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    सभापती            :                                                सनिेदन सभागहृाच्या 

पटलािर ठेिण्यात आल ेआह.े  
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                                           ( सनिेदन )  

                               ( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन छापािे ) 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                            

              सभापती महोदय, सदनािंक १८ जलैु पासनू असधिेशन सरुु झाल.े 

सत्ताधारी पक्षाबद्दल भ्रिाचाराच े आरोप असलेला एकही सदिस गेलेला नाही. काल 

माननीय मखु्यमिंत्री म्हणाल े की, साप साप म्हणनू भईू थोपटू नका. आपल्याच पक्षाच े

सन्माननीय खासदार श्री.हररषचिंद्र चव्हाण यािंनी माननीय मखु्यमिंत्रयािंना सनिेदन सदल ेआसण 

त्यानिंतर त्यािंनी प्रससद्धी माध्यमािंना सािंसगतले की, आसदिासी सिकास महामिंडळाच्या भरती 

प्रसक्रयेमध्ये ३०० कोटी रुपयािंचा भ्रिाचार झालेला आह.े त्यािंच्याच पक्षाच्या खासदारािंनी 

३०० कोटी रुपयािंचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. ज्या आसदिासी सिकास 

सिभागामध्ये घोटाळा झाला त्यासिंदभावतील चौकशी करण्यासाठी अपर आयकु्तािंची ससमती 

नेमण्यात आली.  मग सनणवय कसा होणार ? अपर आयकु्तािंच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या 

ससमतीचा अहिाल सदोष असल्यामळेु राज्य शासनान े या भ्रिाचाराच्या सिंदभावत 

लाचलचुपत सिभागामार्व त चौकशी करण्यासाठी सभागहृाची सनरपेक्ष ससमती नेमणार काय 

?  
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      श्री.सिष्ट्ण ूसिरा : सभापती महोदय, ही गोि खरी आह ेकी, या सिंदभावतील चौकशी करण्यासाठी 

अपर आयकु्तािंची चौकशी ससमती नेमण्यात आली होती. त्या ससमतीन े अशाप्रकारची असनयसमतता 

झालेली नाही असा अहिाल सदलेला आह.े त्यािरही तक्रारी आल्यानिंतर आता सिभागीय आयकु्त 

यािंच्याकडे चौकशीचे काम सदले असनू त्यािंनी चौकशीचे काम सरुु केलेले आह.े साधारणत: 

मसहनाभरात अहिाल येईल अशी अपेक्षा आह.े त्यािंच्याकडून अहिाल प्राप्त झाल्यानिंतर योग्य ती 

कायविाही करण्यात येईल.  
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                        सभापती 

महोदय, हा राज्य सरकारच्या एका सिभागातील घोटाळा आह.े अपर आयकु्त काय सकिं िा 

सिभागीय आयकु्त काय त्यािंनी जर चौकशी  केली...           
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    सभापती            :                                                        आपण अप्पर आयकु्त 

(असदिासी) यािंच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमली काय ?            
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                                      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा : सभापती 

महोदय, सिभागीय आयकु्त (महसलू) यािंच्याकडे चौकशी सदलेली आह.े त्यािंच्याकडून 

मसहनाभरात अहिाल प्राप्त झाल्यानिंतर पढुील कायविाही करण्यात येईल.   
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                            

              सभापती महोदय, सरुुिातीला अप्पर आयकु्त (आसदिासी) यािंच्यामार्व त 

चौकशी करण्यात आली. त्यािंचा अहिाल ओ.के.आला. म्हणजे क्लीन चीटची परिंपरा िरुन 

खालपयांत चाल ू आह.े माननीय खासदारािंनी आक्षेप घेतल्यानिंतर सिभागीय आयकु्तािंना 

चौकशी करण्यास सािंसगतले. आसदिासी सिकास महामिंडळ आसण शबरी सिकास 

महामिंडळ  यासठकाणी ३०० कोटी रुपयािंचा घोटाळा झालेला आह.े ही चौकशी 

थडवपाटीद्वारा होऊ शकते. एकतर सभागहृाची ससमती नेमािी सकिं िा लाचलचुपत प्रसतबिंधक 

सिभागामार्व त चौकशी ससमती नेमनू ह ेअसधिेशन सिंपण्यापिूी त्याचा ररपोटव दणे्यात येईल 

काय ?  
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                                      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा : सभापती 

महोदय, मी मघाशी सािंसगतले की, सिभागीय आयकु्तािंकडे याची चौकशी सदलेली आह.े 

त्यािंनी चौकशीचे काम सरुु केलेले आह.े मसहनाभरात त्यािंच्याकडून अहिाल येईल त्यानिंतर 

पढुील योग्य ती कायविाही करण्यात येईल.   

  



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-113 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 13:40 

  

 

  

    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

              सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.शरद रणसपस ेयािंनी मलूभतू प्रश्न 

उपसमथत केलेला आह.े भारतीय जनता पक्षाचे खासदार श्री. हररषचिंद्र चव्हाण यािंनी काही 

गिंभीर आरोप केले. माननीय मिंत्रयािंनी कबलू केल े की, त्याच सिभागाच्या अप्पर 

आयकु्तािंमार्व त सरुुिातीला चौकशी प्रमतासित केली. ज्यािंच्यामार्व त भरती प्रसक्रयेला 

मान्यता समळाली त्यािंच्याच असधपत्याखाली चौकशी ससमती नेमली. या सिंदभावत तक्रार 

झाली त्याचिेळेला त्रयमथ यिंत्रणेमार्व त चौकशी होणे आिश्यक होते. अपर आयकु्तािंनी त्या 

सिंदभावतील अहिाल सदलेला आह.े लक्षिेधी सचूनेच्या माध्यमातनू आपण तो पटलािर 

दखेील आणला आसण आता सोईमकरररत्या पनु्हा एकदा महसलू आयकु्तािंकडे चौकशी 

सदली. सन्माननीय सदमय श्री.शरद रणसपस े यािंची मागणी रामत आह.े यामध्य े खरोखर 

पारदशवकता आह ेअसे आपले ठामपणे म्हणणे असेल तर आपणास लाचलचुपत प्रसतबिंधक 

सिभागाकडे चौकशी देण्यास हरकत असण्याच े कारण काय ?  आसदिासी सिकास 

सिभागामध्ये अशा घटना घडत आहते. काही सन्माननीय सदमय म्हणाल े की त्यािेळची 

भरती आह.े . ही भरतीची प्रसक्रया एक-दोन िषावपिूी सरुु झालेली आह.े जर ती भरती 

अगोदरच्या कालािधीतील असेल तर त्याची दखेील चौकशी करािी, त्यामध्ये कोणाचा 

हमतक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. तेव्हा गटनेत्यािंनी केलेल्या मागणीनसुार मयावसदत 

कालािधीमध्ये ही चौकशी करण्यात येईल काय ?  

                      या निंतर  श्री. बोडे 
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                                              श्री.सिष्ट्ण ू सिरा : 

सभापती महोदय,  अपर आयकु्त ह ेआसदिासी सिकास सिभागाचे आहते.  परिंत ुतक्रार ही 

आसदिासी सिकास महामिंडळाच्या सिरोधात आह.े  महामिंडळासाठी मितिंत्र एम.डी. 

असतात.  आता सिभागीय आयकु्तािंच्या माध्यमातनू या प्रकरणी पनु्हा चौकशी सरुु केली 

आह.े  त्यामळेु मसहन्याभरात त्यािंच्याकडून चौकशी अहिाल येईल. 

      सभापती : या चौकशीत सिंबिंसधतािंना क्लीनचीट सदली असेल सकिं िा नसेल सकिं िा 

सिभागीय आयकु्तािंच्या चौकशीमध्ये त्यािंना सक्लनचीट समळेल सकिं िा समळणार नाही,  परिंतु 

सभागहृातील एकिं दरीत िातािरण लक्षात घेता, निंतर या प्रकरणी एसीबीची चौकशी आपण 

जाहीर करुन टाकािी. अजून कशासाठी िाट बघायची ? 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, आसदिासी सिकास सिभागाच्या बाबतीत बऱ्याच 

तक्रारी येत आहते.  खाली बसनू काही मिंत्री महोदय असे म्हणाल े की, ह े सिव मागच्या 

काळातील आह.े  माझे म्हणणे आह े की, हा सिव प्रकार समोर येऊ द्या.  या सनसमत्ताने 

माझी मागणी आह े की, या सिंपणूव प्रकरणाची एसीबीच्या माध्यमातून चौकशी 

करािी.  महोदय, एसीबीच्या माध्यमातनू चौकशी करण्यासाठी सरकार का ‘का-कू’ करीत 

आह े ? या सिषयामळेु सिंशयाच े िातािरण सनमावण झाल े आह.े  त्यामळेु ३०० कोटी 

रुपयािंच्या भ्रिाचाराचे प्रकरण सत्ताधारी पक्षाच्याच खासदारािंनी माननीय मखु्यमिंत्रयािंना पत्र 

सलहून कळसिलेल े आह.े  मी पनु्हा एकदा सिचारु इसच्छतो की, या प्रकरणी एसीबीच्या 

माध्यमातनू या भ्रिाचाराची चौकशी करणार काय ? 

      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा : सभापती महोदय, मी मघापासनू तेच सािंगत आह े की, अपर 

आसदिासी आयकु्तािंनी केलेल्या चौकशीिर आपला सिश्वास नाही म्हणनू  सिभागीय 

आयकु्तािंच्या माध्यमातनू पनु्हा चौकशी सरुु केलेली आह.े  त्यािंना मसहन्याभरात चौकशी 

अहिाल सादर करण्यास सािंसगतले आह.े  त्यािंच्या चौकशी अहिालातनू खरे-खोटे समोर 

येईल.   

      श्री.सकरण पािसकर : सभापती महोदय, आसदिासी समाज हा आसथवकदृि्या 

मागासलेला आह.े त्यामळेुच अथवसिंकल्पामध्ये या समाजासाठी जामत तरतदू केली 

जाते.  या समाजाच्या हातामध्य े काही तरी समळाि े म्हणनू ही तरतदू केली 

जाते.  सन्माननीय श्री.सिष्ट्ण ू सिरा ह े आसदिासी सिभागाचे मिंत्री झाल्यापासनू आम्ही 

आसदिासी सिकास सिभागातील सकत्येक गोिी सनदशवनास आणनू सदल्या.  आम्ही 

सभागहृात आसदिासी सिकास सिभागाकडून परुसिण्यात येणाऱ्या िमतू सधु्दा दाखसिल्या. 

माननीय मिंत्री सािंगत असतात की, मी सधु्दा आश्रमशाळेतनूच आलो आह.े  माननीय मिंत्री, 

आपण या समाजासाठी काम करीत आहात.  या राज्याचे आसण सरकारचे ददुिै आह ेकी, 

ज्या समाजासाठी अथवसिंकल्पामध्ये तरतदू केली जाते त्या तरतदुीपैकी १० टक्के तरतदू 

सधु्दा त्या समाजाच्या हातामध्ये पोहचत नाही.  या सिंदभावतील आम्ही सिव परुािे सदलेले 

आहते.  मिंत्री महोदय शािंतपण े उत्तर दते आहते.  त्यािंच्या बॉडी लँग्िेजिरुन ते असे 
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सािंगण्याचा प्रयत्न करीत आहते की, अपर आसदिासी आयकु्तािंकडून या प्रकरणी अगोदर 

चौकशी झालेली आह.े  त्यानिंतर ते पनु्हा सािंगत आहते की, महसलू सिभागीय 

आयकु्तािंमार्व त चौकशी सरुु करण्यात आलेली आह.े  आसदिासी सिकास सिभागाच्या 

कारभारासिंदभावत मागच्या अनेक असधिेशनात परुािे सदल्यानिंतर सधु्दा कारिाई केली गेली 

नाही.  सभापती महोदय, जर या सरकारचा कारभार मिच्छ असेल तर मिंत्री महोदयािंनी या 

सिंपणूव प्रकरणाची एसीबी मार्व त चौकशी करण्याच े जाहीर करािे.  आम्ही आता 

एसीबीमार्व त चौकशी करण्याची मागणी करीत आहोत.  परिंत ु दोन िषावनिंतर आम्हाला 

सीबीआय चौकशीची मागणी करािी लागेल.  त्यामळेु  दोषी असधकाऱ्यािंना पाठीशी न 

घालता त्यािंना सशक्षा करण्यासाठी सरकार म्हणनू आपण काही धोरण मिीकारणार काय ? 

      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा : सभापती महोदय, या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यािंना 

पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही.  परिंत ुजोपयांत चौकशी अहिाल येत नाही तोपयांत 

काही करता येणार नाही.  आपण सािंसगतल्यानसुार आमच्या पक्षाच्या माननीय खासदारािंनी 

या बाबतीत आक्षेप घेतला आह.े  त्यािंनी या प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत माननीय 

मखु्यमिंत्रयािंना पत्र सदल ेआह.े  माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी सधु्दा या प्रकरणी चौकशी करण्याचे 

सनदशे सदल.े त्यानसुार सिभागीय आयकु्तािंच्या माध्यमातनू सदरहू चौकशी सरुु आह.े  या 

चौकशीतून सधु्दा आपले समाधान झाल ेनाही तर आपल्याला पढेु ही चौकशी करता येईल. 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, माननीय मिंत्रयािंनी सािंसगतले की, या प्रकरणी 

अगोदर अपर आयकु्त, आसदिासी सिकास सिभाग यािंच्या माध्यमातनू चौकशी करण्यात 

आलेली आह.े  तसेच त्यािंनी असेही सािंसगतले की, आसदिासी सिकास महामिंडळ ह ेमितिंत्र 

महामिंडळ आह.े  मी सिचारु इसच्छतो की, आसदिासी सिकास महामिंडळातील एम.डी. च े

पद आसण अपर आसदिासी आयकु्त ह ेपद कोणत्या शे्रणीतील आह े? 

      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा : सभापती महोदय, अपर आसदिासी आयकु्त यािंच्याकडून पणूव 

चौकशी झालेली आह.े  परिंत ुया सठकाणी चौकशी निंतरच्या तक्रारींचा  प्रश्न सनमावण झाला 

आह.े  त्यामळेु सिभागीय आयकु्तािंमार्व त या प्रकरणी चौकशी सरुु केलेली आह.े 

      श्री.हमेिंत टकले : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सनुील तटकरे यािंनी 

मपेसससर्क प्रश्न सिचारला आह.े  त्यािंनी सिचारल े की, अपर आयकु्त आसण आसदिासी 

सिकास महामिंडळाचे एम.डी. ह े कोणत्या शे्रणीतील आहते ? परिंत ु मिंत्री महोदयािंनी या 

प्रश्नाच ेउत्तर सदलेल ेनाही.  आम्हाला याच प्रश्नाचे उत्तर अपेसक्षत आह.े 

      श्री.सिष्ट्ण ू सिरा :  सभापती महोदय, आसदिासी सिकास महामिंडळाचे एम.डी. ह े

िररष्ठ आयएएस असधकारी असतात आसण अपर आयकु्त ह े सधु्दा आयएएस असधकारी 

असतात. 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, मी नम्रपणे आपल्या सनदशवनास आणनू दतेो की, 

प्रशासन व्यिमथेत मखु्य ससचि, अपर मखु्य ससचि, प्रधान ससचि, ससचि अशा सिसिध 

शे्रणी आहते. ह े सिव आयएएस असतात.  सजल्हासधकारी ह े सधु्दा आयएएस 
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असतात.  अपर आयकु्त, आसदिासी सिकास सिभाग यािंनी या प्रकरणाची चौकशी केली 

आसण त्यािंनी क्लीनचीट सदली.  मी सिचारु इसच्छतो की, अपर आयकु्त ह े कोणत्या 

शे्रणीतील आहते, त्यािंची सेिाज्येष्ठता काय आह े ? आसदिासी सिकास महामिंडळाच े

एम.डी. िररष्ठ आयएएस असतील तर अपर आयकु्त त्यािंची चौकशी कशी करु शकतील 

?  ससचि दजावचे काही असधकारी महापासलका सकिं िा महामिंडळामध्ये आयकु्त म्हणनू 

जातात.  सामासजक न्याय सिभागामध्ये एकेकाळी ससचि पदािर काम केलेल ेअसधकारी 

आज सपिंपरी-सचिंचिड महानगरपासलकेमध्ये आयकु्त आहते.  मी पनु्हा सिचारु इसच्छतो की, 

अपर आयकु्त आसण महामिंडळाचे एम.डी. यािंची शे्रणी काय आह े ? तसेच आज 

ज्यािंच्याकडे चौकशी सदली आह ेत्यािंची आसण ज्यािंची चौकशी केली जाणार आह ेत्यािंची 

शे्रणी काय आह े? 

      श्री.सिष्ट्ण ूसिरा : सभापती महोदय, आता भरती प्रसक्रयेच्या सिंदभावत चौकशी करणार 

आहोत.  ही भरती िगव-३ ि िगव-४ ची झाली होती.  ही एम.डी. यािंची चौकशी नाही. 

      सभापती : हा प्रश्न सिाांनी गािंभीयावने घ्यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 

      श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.शरद रणसपस े यािंनी 

लक्षिेधी सचूनेच्या माध्यमातनू आसदिासी सिकास सिभागातील ३०० कोटी रुपयािंच्या 

भ्रिाचाराचा प्रश्न उपसमथत केला आह.े मिंत्री महोदयािंनी उत्तर दतेाना सािंसगतले की, 

सरुुिातीला अपर आसदिासी आयकु्तािंच्या माध्यमातून चौकशी केली होती.  आता पनु्हा 

सिभागीय आयकु्तािंच्या माध्यमातनू चौकशी सरुु आह.े   याचा अथव त्यािंना या सिषयाला 

न्याय समळिनू द्याियाचा आह े म्हणनू त्यािंनी चािंगले उत्तर सदल ेआह.े  तसेच दसुरी गोि 

अशी की, सभागहृातील सन्माननीय सदमयािंची ससमती गठीत कराियाची असेल तर 

त्यासाठी सभागहृात प्रमताि आणािा लागतो आसण तो असधकार आपल्याकडे आह.े   

                              या निंतर  श्री. कािंबळे 
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                                श्री. सगरीश बापट .... 

 आता त्या खात्याचे मिंत्री म्हणनू खासदारािंनी सनिदेन सदल,े सत्तारूढ पक्षाच ेअसनूही सदल.े 

कारण त्यािंना िाटल ेआसण यािंनी मान्य केले, याचा अथव, आमच्याकडे सनसभवडपणे सिवजण 

सािंग ू शकतात, आजपयांत एिढे करोडो रूपयािंचे भ्रिाचार झाल े तरी तमुच्या एका तरी 

खासदाराच े सनिेदन आल ेका ? त्यामळेु यािंनी जी ससमती नेमली आह ेती मिंत्री पदाच्या, 

त्यािंच्या असधकारात आह.े एक मसहन्यात .... चौकशी नेमनू झाली आह.े असे नाही की, 

आताच ते जाहीर करीत आहते, ससमतीचे कामकाज सरुू झाल े आह.े आपण दखेील 

यामध्ये म्हटले, आपले दखेील यामध्ये िक्तव्य आह े की, ससमती नेमनू टाका. सभापती 

महोदय, अशी ससमती नेमनू टाकता येत नाही, तो असधकार आता सभागहृाला नाही. 

सभागहृात प्रमताि येईल तेव्हा तो असधकार आह.े आपण त्यािेळी मागवदशवन करािे. मला 

िाटते की, त्याच ेउत्तर समळाले आह,े त्या ससमतीचा अहिाल येऊ द्यािा, पढेु पाहता येईल. 

      श्री. सनुील तटकरे : सभापती महोदय, मला असे िाटल े की, सिंसदीय खात्याचे 

माननीय मिंत्री मी सिचारलेल्या प्रश्नाच े उत्तर दणे्यासाठी उभे आहते. आमचा असा गोड 

गैरसमज झाला. मी माननीय मिंत्रयािंना साधा प्रश्न सिचारला की, ज्यािंच्यामार्व त चौकशी होत 

आह ेते आयकु्त आसण महामिंडळाचे एमडी यािंची शे्रणी काय आह.े असतररक्त आयकु्त ज्यािंनी 

चौकशी करून सक्लन चीट सदली त्यािंची आसण एमडींची काय शे्रणी आह,े एिढेच मी 

सिचारले, मी बाकी काहीही सिचारल ेनाही. माननीय मिंत्री श्री. सगरीश बापट साहबे, तमु्ही 

एकदम हारून जाऊ नका. मी तेिढेच सिचारल,े बाकी काहीच सिचारले नाही. 

....(अडथळा).... 

      श्री. सगरीश् े ा बापट : सभापती महोदय, मी हारण्याचा काही प्रश्न नाही. 

      श्री. सिष्ट्ण ूसिरा : सभापती महोदय, आता सिभागीय आयकु्तािंना चौकशीचे आदशे 

सदलेले आहते. सिभागीय आयकु्त ह ेआयएएस दजावचेच आहते, ससचि दजावचेच आहते. 

आपण त्यािंच्यामार्व त ही चौकशी करीत आहोत. एटीसीबाबत ठीक आह ेकी, ते ज्यसुनअर, 

सससनअर अस ूशकतात. पण जे सिभागीय महसलू आयकु्त आहते ते ससचि दजावचेच आहते. 

      सभापती : सन्माननीय सदमयािंच्या मागण्या ि माननीय मिंत्रयािंची उत्तरे यामधनू 

कोणालाच न्याय समळत नाही. सरकारची बाज ूआसण सन्माननीय सदमयािंची बाज ूयातनू 

पढेु काही तरी मागव काढून आपल्याला पढुच्या लक्षिेधी सचूनेकडे जाणे आिश्यक आह.े 

आपण म्हणत आहात की, आयकु्तािंची, महसलू खात्याची ससमती नेमली आह,े त्यामळेु 

सससनअर कोण आह,े ज्यसुनअर कोण हा सिषय येणार नाही. हा गािंभीयावने घेण्याचा प्रश्न 

आह.े मी मघाशी तेच बोललो आह.े आपण ही चौकशी सकती सदिसािंत पणूव कराल ह े

सदनाला कळिा, सदनाचे समाधान झाल े नाही तर सिरोधी पक्षान े दसुऱ्या आयधुाच्या 

माध्यमातनू ह ेसगळे करािे, तोपयांत जी भरती झाली आह ेसतची अिंमलबजािणी करू नये. 

      श्री. सिष्ट्ण ूसिरा : सभापती महोदय, आता जी भरती झाली, सतला मथसगती सदलेलीच 

आह.े महसलू आयकु्तािंची चौकशी नेमली आह,े त्या सिंदभावतील अहिाल मसहन्याभरात 
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येईल. 

 ---- 
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  िक्षवेध् ाााी सूचना क्रमांक २ बाबत   

       सभापती : माननीय मिंत्रयािंनी ॲसडशन मासहती सदल्लीकडून मागसिण्यासाठी िेळ 

मासगतलेली आह,े मी ती लक्षिेधी सचूना पढेु ढकलली आह.े आता आपण लक्षिेधी 

सचूना क्रमािंक ३ घेत आहोत. (अडथळा) 

 (सिरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदमय जागेिर उभे राहून मोठ्याने बोलण्याचा 

प्रयत्न करीत असतात.) 

       श्री. शरद रणसपसे : सभापती महोदय, माझा पॉई िंट ऑर् प्रोससजर आह.े 

      The Chairman : There is no Point of Procedure beyond my decision. 

बऱ्याच िेळा आपण असे केल ेआह.े ....(अडथळा).... सदर लक्षिेधी सचूना उद्या घेण्यात 

येईल. 

      श्री. धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, ही लक्षिेधी सचूना कोणत्या सनयमान े पढेु 

ढकलण्यात आली आह े? 

      सभापती : हा सनयमाचा भाग नाही. मी घेतलेला सनणवय आह.े तमु्ही मी घेतलेल्या 

सनणवयाबाबत बोलत आहात. सन्माननीय सिरोधी पक्षनेते ह े बरोबर नाही. (अडथळा) 

सिवजण खाली बसािे. आपण सकत्येक िेळा असे केल े आह.े माननीय मिंत्रयािंनी सनिेदने 

सदली तर ऐकल ेआह.े माझ्यासमोर असे झाल ेआह.े मी मिंत्री असताना असे झाल ेआह.े 

सन्माननीय सदमय श्री. नारायण राणे साहबेही त्याशी सहमत असतील. अपरुी मासहती 

समळेल या कारणाने लक्षिेधी सचूनेला न्याय समळणार नसेल तर आपण लक्षिेधी सचूना 

पढेु ढकलण्याची परिानी माननीय मिंत्रयािंच्या सिनिंतीला दतेो. ....(अडथळा).... जर 

आपल्याला िाटत असेल की, काही कारणान ेमाननीय मिंत्रयािंना याचे उत्तर दणेे टाळायच े

आह.े मी मपि बोलत आह.े ....(अडथळा).... मी ‘जर’ असे म्हणालो आह.े तमुच्या 

हतेसूिषयी शिंका नाही. मी िकील असल्याने र्ार मोजनू बोलतो. कोणत्याही पररसमथतीत 

उद्या या लक्षिेधी सचूनेला उत्तर समळेल. 

      श्री. सगरीश बापट : सभापती महोदय, उत्तर दणेे टाळण्याचा प्रश्न नाही. काल रात्री 

सव्िा दहा िाजता या लक्षिेधी सचूनेची मासहती आली. शेंगा आयातीच्या सिंदभावतील 

मासहती होती. मी एिढीच सिनिंती केली, सिनिंती केलीही नसती, लक्षिेधी सचूना टाळण्याचा 

प्रश्न नाही. मी आजही उत्तर देऊ शकलो असतो. सभागहृाला सत्य मासहती 

कागदपत्राेासनशी पासहजे, त्यामळेु मी आपल्याला सिनिंती केली की, काल रात्री मला 

उसशरा मासहती समळाल्यामळेु खात्याची तयारी करायची होती, मला मासहती पासहजे. 

त्यामळेु ही लक्षिेधी सचूना पढेु घ्यािी. आपण ही लक्षिेधी सचूना उद्या घ्यािी, ते मला 

मान्य आह.े 

      सभापती : आता लक्षिेधी सचूना क्रमािंक ३ घेण्यात येत आह.े 
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      श्री. सिंजय दत्त : सभापती महोदय, लक्षिेधी सचूनेिर बोलण्याची तयारी अेाह.े पण 

सिव सन्माननीय सदमयािंची सिनिंती अशी आह ेकी, जेिनासाठी िेक घ्यािा. 

      सभापती : ठीक आह.े आता सभागहृाचे कामकाज मध्यिंतरासाठी मथसगत होत आह.े 

दपुारी २.३० िाजता सभागहृाची बैठक पनु्हा भरेल. 

 (दपुारी २.०६ ते २.३० पयांत मध्यिंतर) 

                  या निंतर  श्री. रोझेकर 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

   सभापती            :                                            

 (स्थलगतीनंतर)  

 (सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

         सभापती : कोरमअभािी मी सभागहृाची बैठक १० समसनटािंसाठी मथसगत 

करतो. 

  (सभागहृाची बैठक दपुारी २.३० ते २.४० िाजेपयांत मथसगत झाली.) 

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

                 या निंतर  श्री. बोरले 
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 ( मध्यतंरानंतर )  

 ( सभापतीस्थानी माननीय सभापती )  
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   प.ृ शी. :              मुिंबई-पणुे दु्रतगती मागाविर तसेच मुिंबईच्या पाच प्रिेशद्वारािंिरील 

टोल   नाक्यािर हलक्या िाहनािंना टोलमार्ी दणे्याचा सनणवय लािंबणीिर 

पडल्याच े  उघडकीस येणे              

 मु. शी. :   मुिंबई-पणुे दु्रतगती मागाविर तसेच मुिंबईच्या पाच प्रिेशद्वारािंिरील टोल   

नाक्यािर हलक्या िाहनािंना टोलमार्ी दणे्याचा सनणवय लािंबणीिर 

पडल्याच े   उघडकीस येणे या सिंबिंधी श्री.सिंजय दत्त, सि.प.स. यािंनी 

सदलेली लक्षिेधी सचूना. 

   

   श्री. सिंजय दत्त                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदमयािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                            

      सभापती महोदय, मी सनयम 101 अन्िय ेपढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या 

बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय सािवजसनक बािंधकाम (सािवजसनक उपक्रम) 

मिंत्रयािंच ेलक्ष िेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनिेदन करािे, अशी सिनिंती करतो. 

           ‚राज्य सरकारच्या सतजोरीत खडखडाट असल्यामळेु मुिंबई-पणुे दु्रतगती मागाविर 

तसेच मुिंबईच्या पाच प्रिेशद्वारािंिरील टोल नाक्यािर हलक्या िाहनािंना टोलमार्ी दणे्याचा 

सनणवय लािंबणीिर पडल्याचे माह ेजनू, २०१६ च्या समुारास उजेडात येणे, या सिंदभावत राज्य 

सरकारन े नेमलेल्या सािवजसनक बािंधकाम सिभागाच्या प्रधान ससचिािंच्या ससमतीला 

आणखी मदुतिाढ दणे्याचा सनणवय सरकारन े घेतल्याचे पढेु येण,े लोकसभा आसण 

सिधानसभा सनिडणकुीत प्रचाराचा प्रमखु मदु्दा ठरलेल्या टोलमार्ीिर राज्य सरकारने 

२०१५ मध्ये सनणवय घेण,े राज्यातील १२ टोलनाके पणूवत: बिंद करुन ५३ टोल नाक्यािंिर 

हलकी िाहने, एसटी बसेस तसेच शाळेच्या बसेसना टोलमार्ी देण्याचा सनणवय घेण्यात 

येणे, मुिंबई, पणुे दु्रतगती मागाविर आसण मुिंबईतील पाच सठकाणाच्या प्रिेशद्वारािंिरदखेील 

अशाच पध्दतीन ेटोलमार्ी दणे्याचा मनोदय मा.मखु्यमिंत्री यािंनी जाहीर करणे, मात्र यामळेु 

किं त्राटदाराला द्याियाची आसथवक नकुसानभरपाई आसण आयआरबी किं पनीसोबत केलेल्या 

करारािंची तािंसत्रक तपासणी करण्यासाठी  राज्य सरकारने  गेल्या िषी सािवजसनक बािंधकाम 

सिभागाचे अप्पर मखु्य ससचि, आनिंद कुलकणी यािंची ससमती सनयकु्त करणे, कुलकणी 

ससमतीने दोन िेळा मदुतिाढ घेत या िषीच्या सरुुिातीलाच आपला अहिाल राज्य 

सरकारला सादर करणे, ससमतीने आपल्या अहिालात मुिंबई प्रिेशद्वारािरील टोलबिंदी 

व्यिहायव नसल्याचे नमदू करणे, मुिंबईतील पाच सठकाणी टोलिसलुीचे किं त्राट आयआरबी 

म्हणजेच एमईपी इन्फ्रा या किं पनीला दणे्यात आलेले असणे, राज्य सरकारसोबत एमईपीन े

केलेल्या करारानसुार किं पनीला सदनािंक १९ नोव्हेंबर, २०२६ पयांत टोल िसलू करता येणार 

असणे, कुलकणी ससमतीन े टोल सिलतीच्या सिंदभावत आसथवक आसण कायदशेीर बाबी 

तपासनू पसहल्या कराराप्रमाणे सरकारन ेमदुत सिंपण्यापिुी टोल बिंद केल्यास किं त्राटदाराला 
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आसथवक नकुसानभरपाई द्यािी लागेल असे सचुसिण्यात येणे, परिंत ु सरकारने कुलकणी 

ससमतीच्या अहिालिर असमाधान व्यक्त करत रे्रआढािा घेण्याचा सनणवय घेण्यात येणे, 

कुलकणी सेिासनितृ्त झाल्यानिंतर ससुमत मसलक यािंच्याकडे ही जबाबदारी सोपसिण्यात येणे, 

मसलक यािंचीही काही मसहन्यात बदली झाल्याने सािवजसनक बािंधकाम सिभागाचे प्रधान 

ससचि आशीषकुमार ससिंह यािंच्याकडे ह े काम सोपसिण्यात येणे, या ससमतीला पनु्हा 

मदुतिाढ दणे्यात आल्यान े मुिंबई-पणुे टोलमकु्ती ि मुिंबई शहराच्या प्रिेशद्वारािरील 

टोलमार्ी  लािंबणीिर पडणे, त्यामळेु टोलमार्ी बाबत शासन सदरिंगाई करीत असल्याने 

जनमानसािंत शासनाबाबत तीव्र असिंतोष ि सचडीची भािना सनमावण होणे, राज्यशासनान े

मुिंबई-पणु े दु्रतगती मागाविर तसेच मुिंबईच्या पाच प्रिेशद्वारािंिरील टोल नाक्यािंिर 

टोलमार्ीबाबत तातडीन ेकराियाची कायविाही ि याबाबत राज्यशासनाची प्रसतसक्रया.‛ 

     श्री.एकनाथ सशिंद े (सािवजसनक बािंधकाम (सािवजसनक उपक्रम) मिंत्री ) : सभापती 

महोदय, लक्षिेधी सचूनेसिंबिंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदमयािंना आधीच सितररत 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािर ठेितो. 

    सभापती : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आल ेआह.े 

                 सनिेदन 

                 ( प्रेस : येथे सोबतच ेसनिेदन छापािे ) 

 ---------- 
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    श्री. सिंजय दत्त                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदमयािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                   

               सभापती महोदय, कोणत्याही सरकारने सदलेल्या आश्वासनाची अिंमलबजािणी 

होणार नसेल तर सरकारच्या के्रसडसबसलटीिर प्रश्न उपसमथत होतो. सरकार कोणाचेही असो. काल 

आमच्या पक्षाचे सरकार सत्तिेर होते. आज तमुच्या पक्षाचे सरकार सत्तिेर आह.े उद्या परत आमच्याच 

पक्षाचे सरकार सत्तिेर येणार आह.े परिंत,ु त्याबाबत काही पत्र्थय पाळण े र्ार गरजचेे आह.े भारतीय 

जनता पाटी आसण सशिसेना पक्षाने सनिडणकुीच्या दरम्यान महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वासन सदले की, 

आम्ही सत्तिेर आलो तर आम्ही महाराष्ट्र राज्य टोलमकु्त करु. आम्ही टोल फ्री महाराष्ट्र करु. महाराष्ट्र 

राज्यानेच नव्ह े तर दशेाने ह े बसघतल े आह.े तमुच्या पक्षाचे सरकार सत्तिेर आल्यानिंतर सरकारने 

फ्लोअर ऑर् दी हाऊसिर कसमटमेंट दऊेन याची पनुराितृ्ती केली. मी नम्रपण े आपल्या सनदशवनास 

आणनू दऊे इसच्छतो की, मी प्रत्येक असधिशेनात िगेिेगळ्या आयधुािंच्या माध्यमातनू हा प्रश्न 

सभागहृात उपसमथत करण्याचा प्रयत्न केलेला आह े आसण माझ्या सहकारी सदमयािंनी दखेील या 

प्रश्नािर आिाज उठसिलेला आह.े राज्य सरकारचा कसमटी पे कसमटी, कसमटी पे कसमटी, कसमटी प े

कसमटी म्हणज ेतारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अशा पद्धतीचा कारभार या सिषयाबाबत सरुु आह.े 

लोकािंना असा प्रश्न पडलेला आह ेकी, सरकारने सनणवय घ्यायचा असतो, कोल्हापरूमध्ये सनणवय झाला. 

आमचा त्याला सिरोध नाही. सरकारने चािंगला सनणवय घेतला. परिंत,ु माननीय श्री.चिंद्रकािंत दादा पाटील 

कोल्हापरूमध्य े जो सनणवय घऊे शकतात तोच सनणवय आमचे ठाण्याचे दादा मुिंबई एन्री पॉई िंट आसण 

मुिंबई-पणु ेएक्सप्रेस ि ेबाबत का घऊे शकत नाहीत, ठाण्याबाबत घऊे शकत नाहीत, असा प्रश्न आज 

सनमावण झालेला आह.े प्रथम आनिंद कुलकणी साहबेािंच्या अध्यक्षतेखाली ससमती मथापन करण्यात 

आली.  त्या ससमतीला मदुतिाढ दणे्यात आली. त्यानिंतर सािंगण्यात आल ेकी, ते सेिासनितृ्त झाल.े 

त्यानिंतर पनु्हा श्री.मसलक साहबेािंच्या अध्यक्षतेखाली ससमती मथापन करण्यात आली.  सदुिैाने 

लक्षिधेी सचूनेच्या सनिदेनात त्या ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्याचे नमदू केलेले आह.े मला ह ेकळत 

नाही की, सरकारने ज्या गोिीची हमी सदलेली आह ेत्या गोिीिर आता रे्र सिचार करण्याचा काय हते ू

आह.े म्हणनू सरकारच्या हतेूिर जनतेला शिंका आह े आसण ह े मपि होण े र्ार गरजचेे आह.े म्हणनू 

माझा मपेसससर्क प्रश्न असा आह े की, सरकारने फ्लोअर ऑर् दी हाऊसिर महाराष्ट्र टोल मकु्त 

करण्याचे िचन सदलेले आह,े कसमटमेंट केलेली आह.े आपण मुिंबई एन्री पाई िंट, मुिंबई-पणु ेएमप्रेस ि े

आसण ठाण ेटोलमकु्त केव्हा करणार आहते ? याबाबत सरकारला टाईम फे्रम दणे ेर्ार गरजचेे आह.े 

कारण, आम्ही ह े लिकर करु अस े उत्तर ऐकून आता ७-८ असधिेशने झालेली आहते. काही 

सन्माननीय सदमय सनितृ्त दखेील झालेल ेआहते. सरकार मुिंबई महानगरपासलकेच्या सनिडणकुीसाठी 

थािंबलेले आह ेआसण मुिंबई महानगरपासलका सनिडणकुीच्या अगोदर सरकार हा सनणवय घणेार आह,े 

अशी बाहरे चचाव आह.े काही हरकत नाही. आपण त्यािळेी सनणवय घणेार असाल तर तस ेआज जाहीर 

कराि ेकी, आम्ही त्यािेळी सनणवय घऊे. परिंत,ु आपण जो शब्द सदला होता तो आपण केव्हा पाळणार 

आहात, ह ेमहाराष्ट्रातील जनतेला समजण ेर्ार आिश्यक आह.े नाही तर लोक ह ेसरकार य ुटनव आसण 

घोषणािादी सरकार आह,े अशी नाि ेठेितील.  

      श्री.सगरीष बापट : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त यािंनी त्िषेाने  बोल ूनय.े 

मला त्यािंची काळजी िाटते. ते त्िेशान े बोलतात. हळू आिाजात बोलले तरी ते आम्हाला कळत.े 

(...अडथळा...) तळमळ िेगळी आह ेआसण मळमळ िगेळी आह.े त्यामळेु त्यािंनी तळमळीने बोलाि.े 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z-126 

GRB/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 14:40 

  

 

परिंत,ु मळमळीने बाल ूनय.े 

      श्री.सिंजय दत्त : सभापती महोदय, या भािना माझ्या नाहीत, या जनतेच्या िदेना आहते.  

      श्री.एकनाथ सशिंद े: सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त यािंनी या सठकाणी आपल्या 

भािना व्यक्त केलेल्या आहते. सरकारने आश्वासन सदले. परिंत ु त्याची पतूवता केली नाही, अस ेत्यािंनी 

सािंसगतल.े मी आपल्या मासहतीसाठी सािंग ू इसच्छतो की, राज्य सरकारने १२ टोल नाके पणूवपण े बिंद 

केलेले आहते. ५३ टोल नाक्यािंिर हलक्या िाहनािंना सटू सदलेली आह.े कोल्हापरूचा टोल नाका बिंद 

केलेला आह.े ह ेसरकारनेच केलेले आह.े (...अडथळा...) सरकार याच्या परताव्यापोटी एका िषावला 

८५० कोटी भरत आह.े टप्प्याटप्प्याने ही प्रसक्रया सरुु आह.े सरकारने कोणताही शब्द सर्रसिलेला 

नाही. सरकारने सदलेला शब्द पाळण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े आपणही सरकारमध्ये होता. कोणता 

टोल नाका बिंद केल्यानिंतर त्याचा सकती आसथवक भार पडतो या सिव गोिी आपल्याला मासहती आहते. 

मुिंबई एन्री पॉई िंट आसण मुिंबई-पणु ेएक्सप्रेस हायि ेया सिंदभावत आपण आनिंद कुलकणी यािंची ससमती 

नेमली होती. त्यामध्ये सिलिंब का झाला, आपण तारीख पे तारीख अस ेम्हणालात. मी त्याबाबत काही 

बाबी मपि करु इसच्छतो. जलैु, २०१५ ही अहिाल सादर करण्याची तारीख होती. परिंत,ु आपण त्या 

ससमतीला ३० नोव्हेंबर आसण ३१ सडसेंबर, २०१५ पयांत  मदुतिाढ सदली. त्याचे कारण अस ेआह े

की, या सिभागातील काही असधकारी सेिासनितृ्त झाले, काही असधकाऱ्यािंच्या बदल्या झालेल्या 

आहते. श्री.आनिंद कुलकणी सेिासनितृ्त झालेले आहते. त्यािंच्या जागेिर श्री.ससुमत मसलक यािंची 

सनयकु्ती झालेली आह.े या प्रश्नाची व्याप्ती खपू मोठी आह.े मुिंबई-पणु े एक्सप्रेस हायि े हा राज्यातील 

महत्िाकािंक्षी रमता आह.े पणु्याला जाण्यासाठी पिूी ७ तास लागत होते. आता २ तासामध्ये माणसू 

पणु्याला पोहोचतो. त्याच बरोबर, मुिंबई एन्री पॉई िंट या ५ नाक्यािंिर प्रत्येक सदिशी ये-जा करणाऱ्या 

िाहनािंची सिंख्या या सिव बाबींची व्याप्ती खपू मोठी आह.े ससमतीन ेअहिाल सदला असला तरी सदु्धा 

सिव बाबी सिचारात घऊेन सरकार सनसितपण ेसकारात्मक भसूमका घते आह.े सरकार आपल्या मताशी 

पणूवपण े सहमत आह.े  याबाबत माझी आसण माननीय श्री.चिंद्रकािंत दादा पाटील यािंची मखु्यमिंत्री 

महोदयािंसमिेत बैठक झालेली आह.े मुिंबई एन्री पॉई िंट सिंदभावत योग्य िळेी योग्य तो सनणवय घतेला 

जाईल. मुिंबई-पणु े हा नॅशनल हायि े आह.े नॅशनल हायिे, एमएसआरडीसी आसण सदर किं पनी ह े

रायपाटी ॲग्रीमेंट आह.े नॅशनल हायि ेबाबत कोणताही सनणवय घ्याियाचा असेल तर आपल्याला कें द्र 

शासनाच्या परिानगी सशिाय सनणवय घतेा येणार नाही. परिंत,ु मुिंबई एन्री पॉई िंट या सिषयाबाबत सरकार 

गािंभीयावन ेसिचार करीत आह.े सरकारची सनसितपण ेसकारात्मक भसूमका आह.े 

      श्री.असनल तटकरे : सभापती महोदय, सरकार याबाबत सकारात्मक सिचार करीत आह,े असे 

मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले. मी दखेील ठाण्याला जातो आसण ते दखेील ठाण्याला जातात. त्या सिव टोल 

नाक्यािंिर सायिंकाळी िाहतुकीची प्रचिंड कोंडी होते. त्यामळेु मोठ्या प्रमाणािर इिंधन खचव िाढतो. 

म्हणनू सकमान हलक्या िाहनािंना टोलमार्ी दणे्याबाबत शासन सकारात्मक सनणवय घेईल काय आसण 

टोल िसलुी असधक जलद गतीन े होईल काय ? तसेच, आपण एक्सप्रेस हािचे्या बाबतीत उल्लेख 

केलेला आह.े माननीय कें द्रीय मिंत्री श्री.सनतीन गडकरी साहबेािंनी त्यािंच्या काळात तो एक्सप्रेस हायि े

तयार केला. एकीकडे आपण रमते खराब झालेले आहते अस ेम्हणतो. आपण चािंगले रमत ेतयार करतो. 

त्या सठकाणी अपघाताचे प्रमाण िाढत जात.े परिा इमटनव फ्री ि े िर कशा पद्धतीने अपघात घडला 

याची आपल्याला मासहती आह.े आपण या सिंदभावत सकती जागरुक आहात ह े दखेील मी मागील 

दोन-तीन मसहन्यािंपासनू पासहले आह.े ददुिैाने अजनूही जड िाहन चालसिणारे कायद्याचा अिलिंब 

करीत नाहीत. ते सरावस लेन क्रॉस करतात. ज्यािळेी एखादा अपघात होतो त्यािेळी ती मोहीम तीव्र 
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होते. आपण ज्या रमत्यािरुन जाता-येता त्यािळेी ते सतकव  असतात. परिंत,ु जड िाहन चालसिणारे 

सरावसपण ेसनयमािंचे उल्लिंघन करतात. मुिंबई-गोिा महामागावबाबत अनेक िेळा सभागहृात चचाव झालेली 

आह.े हा प्रश्न या लक्षिधेी सचुनेशी सिंबिंसधत नाही. आजही त्या महामागावचे काम ठप्प आह.े माझी 

कोकणातील जनतेतरे् दादािंना हात जोडून सिनिंती आह ेकी, आपण कोल्हापरू-सािंगली रमत्याचे काम 

सिंबिंसधत ठेकेदाराकडून काढून घऊेन ते दसुऱ्या ठेकेदाराकडे हमतािंतररत केलेले आह.े  

                         या निंतर  श्री. खच े
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                                        श्री.असनल तटकरे.... 

 तसेच मुिंबई गोिा महामागव हा सपु्रीम किं पनीकडून होईल असे लोकप्रसतसनधींना िाटत नाही, आमच्या 

पत्रकार समत्रािंना िाटत नाही, राजकीय पक्षािंना िाटत नाही, ही किं पनी दखेील सदिाळखोरीत गलेेली 

आह,े त्यामळेु त्यािंच्याकडून हा ठेका काढून दसुऱ्या किं त्राेाटदाराकडे दणे्यात येईल काय ? 

      श्री.एकनाथ सशिंद े : सभापती महोदय, हलक्या िाहनािंचा मदु्दा सन्माननीय सदमयािंनी उपसमथत 

केलेला आह,े मघाशी मी सािंसगतले की, ससमतीचा अहिाल प्राप्त झालेला आह,े यामध्ये सरकार 

सनसितपण ेसकारात्मक भसूमका घणेार आह,े तोपयांत जी िाहतकू कोंडी होते त्यासाठी टोल ठेकदारािंना 

लेन िाढसिण्याच्या सचूना सदलेल्या आहते, या सठकाणी काही नाक्यािर सॅगररिंग करुन ईटीसीच्या लेन 

मधनू ई-टोल घणे्यात येतो. 

      श्री. असनल तटकरे : सभापती महोदय,  त्या सठकाणी लेन िाढसिल्या तरी िाहतकू कोेेेिंडी 

मोठ्या प्रमाणात होत आह,े सिशेषत: सायिंकाळी या सठकाणािरुन बाहरे गािी जाणाऱ्या रकमळेु 

िाहतकू कोंडी होते, त्यामळेु जड िाहनािंसाठी िगेळी मासगवका ठेिण्यात यािी. हलक्या िाहनािंसाठी 

िगेळी मासगवका ठेिण्यात यािी. अस े केले तर सकाळी ि सायिंकाळी होणारी िाहतूक कोंडी कमी 

होईल. 

      श्री.एकनाथ सशिंद े : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमयािंच्या ज्या भािना आहते त्याच माझ्या 

भािना आहते, त्याच नाक्यािरुन मी रोज य-ेजा करतो. त्या सिषयाचे गािंभीयव ि त्या सठकाणी 

होणाऱ्या  त्रासाची मला कल्पना आह,े यासाठी त्या किं पनीला सचूना दणे्यात आल्या आहते. त्या 

सठकाणी रािंगा लागता कामा नय,े िाहतकू कोंडी होऊ नये यासाठी लेन िाढिा, ई-टोलच्या लेन 

िगेळ्या करण्यात याव्यात. जड िाहनािंना एका बाजनूे एकाच लेनमधनू जाण्याची परिानगी दणेे, अशा 

सिव सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. यासिंदभावतील अिंमलबजािणी यधु्द पातळीिर कशी होईल याकडे 

मी लक्ष दणेार आह.े पणु-ेएक्सप्रेस ि ेिर जड िाहने डाव्या बाजनू जात नाहीत ते मने लेनिरुन जातात, 

ही िमतसुमथती आह,े त्यामळेु लेन कटींग ि हाय मपीड यामळेु अपघात होत असतात. आपणाला 

मासहती आह ेकी, या सठकाणी जवे्हा अपघात झाला होता तेव्हा त्या सठकाणी मी मित: गलेो होतो, 

अपघात झाल्यािर ज े लोक रुग्णालयात होते त्यािंना मी जाऊन भटेलो, डॉक्टरािंना सचूना सदल्या, 

सजल्हासधकारी ि प्रािंत असधकारी यािंना सािंसगतले की, कोणत्याही पररसमथतीत यािंना अडचण होता 

कामा नय.े यासिंदभावतील सिव खचव सरकार करणार आह,े मतृािंच्या नातेिाईकािंना मदत समळाली पासहज,े 

यासाठी हा प्रमताि मखु्यमिंत्री महोदयािंकडे पाठसिला आह.े मपीडने गाड्या चालसिणे, लेन कसटिंग 

करणे, यासाठी इिंसटसलजन्स मॅनेजमेंट ससमटीम आपण करीत आहोत, मखु्यमिंत्री महोदयािंच्या मतरािर 

एक बैठक झाली आह.े यामध्य े सव्हीलन्स ससमटीम, सीसीटीव्ही कॅमरेा, मपीड गन, किं रोल रुम 

करण्यात येत आह,े एखाद्याने लेन कसटिंग केली की त्यािंना तातडीन ेपकडून त्याच्यािर कारिाई करता 

येईल. या सिंदभावत मनषु्ट्यबळ ि पोसलसबळात िाढ करता येईल,  पेरोसलिंग ि मॉसनटररिंगसाठी १०० 

डेल्टा र्ोसव ह ेआयआरबीचे लोक आहते, त्यािंना एसपीओचा दजाव दऊेन त्यािंना कारिाईचे असधकार 

दणे्याचा प्रमताि गहृ सिभागाकडे पाठसिण्यात आला आह.े त्यामळेु यधु्द पातळीिर एमएसआरडीसी 

काम करीत आह.े 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, ही असतशय महत्िाची लक्षिधेी सचूना सन्माननीय सदमय 

श्री.सिंजय दत्त यािंनी सतसऱ्यािंदा उपसमथत केली आह.े सन्माननीय मिंत्री श्री.सगरीश बापट म्हणाल ेकी, 

त्यािंना कळकळ आह,े ही कळकळ आपण या बाजलूा असताना  काय काय झाल ेह ेमी सािंगण्याची 

गरज नाही. कसा टोल नाका बिंद होत नाही, का होत नाही, येथ पासनू सरुुिात होती. त्या राजकारणात 
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मी जात नाही, ही गिंभीर सममया र्क्त लेनमळेु नाही. या सठकाणी ज े अपघात होतात ि त्यामध्ये 

मनषु्ट्यहानी होते त्यामळेु ही सममया गिंभीर झाली आह,े प्रत्येकाला िाटते की, आपण येथनू लिकर 

सनघनू जाि.े मिंत्री महोदयािंचे मी आभार व्यक्त करतो सकिं िा असभनिंदन करतो, त्याचे कारण त्यािंनी 

लक्षिधेी सचूनेच्या मकोपच्या बाहरे जाऊन काय उपाययोजना करणार ह ेसािंसगतले आह.े आम्ही त्यािंना 

प्रत्यक्षात काम करतािंना पासहले आह,े रमत्यािर दरड कोसळली सकिं िा तेथे अपघात झाला तर मिंत्री 

महोदयािंनी तत्काळ दखलच घतेली नाही तर ते मित: तेथे गले े होते, आपण सिंिदेनशील आहात, 

सिंिदेन हा सब्जसेक्टव्ह मटॅर आह,े तरी दखेील आपण सिंिदेनशील आहात. त्यामळेु आपणाकडून 

अशी अपेक्षा आह े की, आता सरकार येऊन २० मसहने झाले आहते, आपण ८६४ कोटी रुपय े

ठेकेदारािंना भरपाई दतेा हा जनुाच सिषय आह,े त्या बाजलूा आम्ही असताना आम्ही हचे सािंगत होतो, 

तेव्हा आपण ऐकले नाही, आपण म्हणालात की, सरकारने करायला पासहजे, मग आता आपण करा. 

आणखी ८६४ कोटी रुपये द्या. काय अडचण आह,े छोटे टोल नाके बिंद केले ह ेखरे आह,े पिूीच्या 

सरकारने  काही टोल नाके बिंद केले होते, सिशषेत: छोट्या िाहनािंना टोलमार्ी सदली पासहज,े यामध्ये 

आपण िाहनािंचे िगीकरण करा. टोल नाके ि रमते हा सगळा िगेळा सिषय आह,े इतका टोल सदल्यािर 

रमत ेकसे आहते हा सिषय उपसमथत केला तर  रमत्यािंची काय अिमथा आह ेह ेआपणाला मासहती 

आह ेते मी आपणाला सािंगण्याची आिश्यकता नाही. सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त ि सन्माननीय 

सदमय श्री.असनल तटकरे यािंनी सािंसगतल्याप्रमाण े मुिंबईच्या एन्री पॉई िंटला खपू मोठी िाहतकू कोंडी 

होते, त्यासाठी सरुुिातील छोट्या िाहनािंसाठी टोलमध्ये सिलत दणे्यात येणार आह ेकाय ? 

      श्री.एकनाथ सशिंद े: सभापती महोदय, हा सिषय छोट्या िाहनािंसाठीच आह,े त्या सिंदभावत ससमती 

काम करीत होती, दरिषी लहान िाहनािंना टोलमधनू सटू सदली तर सकती आसथवक भार सरकारिर येईल 

यासिंदभावत अहिाल प्राप्त झालेला आह,े याबाबत मी, माननीय मिंत्री श्री.चिंद्रकािंत पाटील ि माननीय 

मखु्यमिंत्री महोदय चचाव करीत आहोत, यातनू सनसितपण ेसरकार सकारात्मक भसूमका घेणार आह,े ज्या 

तमुच्या भािना आहते, त्याच भािना आमच्या दखेील आहते, याबाबत सरकार नकारात्मक भसूमका 

घणेार नाही, टप्प्या टप्प्याने १२ निंतर ५३ टोल नाके बिंद केले आहते, मकूल बसेस, एसटी बसेसना 

टोलमधनू सिलत सदली आह,े सरकारने आश्वासन दऊेन ते पाळले नाही अस े झालेले नाही, टप्प्या 

टप्प्याने सरकार पढुे जात आह,े आपणच उद्या सािंगाल की, ज ेिाहन धारक नाहीत, त्यािंच्या सखशातनू 

हा पैसा सदला जातो, अशी चचाव दखेील होऊ शकत े, या सिव बाबीं सिचारात घऊेन शासन सकारात्मक 

सनणवय घेणार आह,े आता तत्काळ सनणवय घतेला ि किं त्राटदार कोटावत गलेा तर, कारण असा प्रकार 

मागील काळात झालेला आह,े कोटावने मथसगती सदली असा प्रसिंग सनमावण होऊ नये, जो सनणवय घणे्यात 

येणार आह ेतो रू्लप्रपु घणे्यात येईल, त्यातनू आपणाला कायम मिरुपी सदलासा समळाला पासहज ेअशी 

भािना सरकारची आह.े 

      ॲङ राहूल नािकेर : सभापती महोदय, भारताच्या सिंसिधानाने प्रत्येक नागररकाला समानतेचा 

हक्क सदला आह,े त्यामळेु मुिंबईत राहणारा माणसू तेिढाच कर दतेो  जिेढा कोल्हापरूात राहणारा दतेो. 

तेिढाच कर पणु्यातील माणसू दतेो. तेिढाच कर मराठिाड्यातील ि सिदभावतील माणसू दतेो. सकिं बहुना 

मुिंबईतील महसलूाचा शअेर सिावत जामत आह,े अस ेअसताना दखेील मुिंबईला साित्र आईची रीटमेंट 

का सदली जात.े ददुिैाने ज्या सशिसेनेला मुिंबईने सिावत जामत सदले, त्याच सशिसेनेकडून आज मुिंबईिर 

अन्याय होत आह,े हा अन्याय कें व्हा थािंबसिला जाणार आह.े याबाबत मिंत्री महोदय खलुासा करतील 

काय ? 

      श्री.एकनाथ सशिंद े: सभापती महोदय, सिवच सन्माननीय सदमयािंच्या भािना या सिषयाबाबत तीव्र 
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आहते, मला दखेील मासहती आह,े मी दखेील आिंदोलन केले आह,े परिंत ु ज े करारनामे पिूी झाले 

आहते, त्या करारनाम्यात ज्या अटी ि शती आहते या सिव बाबींचा सिचार करुन तपासनू पढुील सनणवय 

घणे ेगरजचेे आह.े यामध्ये अनेक त्रटुी आहते,  या सिव बाबी सिचारात घऊेन जो सनणवय घेण्यात येईल 

तो लोकािंना सदलासा दणेारा असला पासहज े म्हणनू त्यािर साधक बाधक चचाव करुन  सरकारकडून 

लिकर सकारात्मक सनणवय घणे्यात येईल. 

      ॲड. सनरिंजन डािखरे : सभापती महोदय, मघाशी मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले की, यासिंदभावतील 

कसमटीचा अहिाल प्राप्त झाला आह,े असा अहिाल प्राप्त झाल्यानिंतर साधकबाधक चचचे्या 

माध्यमातनू लिकर सनणवय होईल. 

                      या निंतर  श्री. सािंगळे 
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        ॲङसनरिंजन डािखरे... 

  सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त यािंनी लक्षिेधी सचूनेच्या माध्यमातून मपेसससर्क प्रश्न 

सिचारला आह.े हलक्या िाहनािंच्या सिंदभात घोषणा होणे अपेसक्षत आह.े माझ्या 

मासहतीप्रमाणे ससमतीने आपल्या अहिालात असे नमदू केल ेआह ेकी, हलक्या िाहनािंना 

सिलत दतेा येते. या सिंदभावत आपण सडसेंबर, जानेिारी मसहन्यापयांत थािंबणार आहात 

का,  त्यापिूी सनणवय का होऊ शकत नाही, याचे कारण काय आह े? मध्यिंतरीच्या काळात 

माननीय मिंत्रयािंनी यलो लाईनच्या सिंदभावत एक सिंकल्पना काढली होती. त्यात यलो 

लाईनच्या पलीकडे जेिढी िाहन ेिेसटिंगमध्ये  असतील त्यािंना मोर्त सोडले जाईल. यलो 

लाईनच्या सिंकल्पनेसिंबिंधी कोणती कायविाही करण्यात आली ? 

      श्री.एकनाथ सशिंद े: सभापती महोदय, मी पनु्हा हचे सािंगतो की, मुिंबई एन्री पॉई िंटच्या 

सिंदभावत जो करारनामा झालेला आह े त्यात असलेल्या अनेक अटी ि शतीसिं िेंबिंधी 

शासनाला सिचारपिूवक सनणवय घेणे गरजेचे आह.े यासिंबिंधी कोणी करारनामे केल,े कस ेकेले 

आसण कोणाच्या बाजनेू केल े मी त्या खोलात जाणार नाही. लोकािंना यासिंबिंधी 

कायममिरुपी सदलासा द्याियाचा असल्यास त्यासिंबिंधी सिव गोिींचा सिचार करुन रु्लप्ररु् 

सनणवय घेणे गरजेचे आह.े सरकार यासिंबिंधी सकारात्मक आह.े अन्यथा १२-१३ टोल नाके 

बिंद झाले नसते. येलो लेनच्या सिंदभावत पीक हािसवमध्य ेजामत िाहने तेथे थािंबतात, एका 

लेनच्या बाहरे िाहने असल्यास त्यािंना सोडले पासहजे. यासिंबिंधी अिंमलबजािणी होत 

नसल्यास ती अिंमलबजािणी करण्यासिंबिंधी सिंबिंसधतािंना ताबडतोब सनदशे दऊे.  

      श्री.हमेिंत टकले : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमय श्री.सिंजय दत्त ि इतर अनेक 

सन्माननीय सदमयािंनी अनेक िेळा टोल मकु्तीचा सिषय सदनात उपसमथत केला आह.े याचा 

थेट सिंबिंध राज्याच्या टोटल इन्फ्रामरक्चर डेव्हलपमेंटशी जोडला जातो.  सरकारकडे 

असलेले र्ायनासन्शएल ररसोसेस मयावसदत असल्यामुळे तसेच प्रायोररटी ठरसित असताना 

परेुसा सनधी समळत नसल्यामळेु अशी कामे बाहरे द्यािी लागतात. त्यानिंतर हा प्रकार सरुु 

झाला आह.े त्यात पणुे एक्सपे्रस हायिे सकिं िा इतर रमते असतील त्यात जी डेव्हलपमेंट 

झाली आह.े This is the cost of development of infrastructure. ही बाब आपण 

मान्य केल्यानिंतर त्यातील भािसनक सिषय पढेु येतात. त्यात टोलमकु्ती सकिं िा टोलमार्ी 

द्यािी का, हातगाड्यािंना सिलत द्यािी का ? त्यातनू सनमावण होणाऱ्या प्रशाससनक अडचणी 

त्यात टोलनाक्यािरील गदी, िाहने ि त्यामळेु होणारे नकुसान. या पलीकडे जाऊन करार 

तोडल्यास नकुसान द्यािे लागणे हा िेगळा भाग आह.े अशा पध्दतीने सनणवय घेत असताना 

पढुील २५ िषाांत महाराष्ट्रात जे रमते होणार आहते त्या एकूण रमत्यािंसाठी सकती कॅसपटल 

एक्सपेंसडचर महाराष्ट्र सरकार उभे करु शकणार आह े? तसेच आता हा करार रद्द केल्यास ि 

टोल रद्द केल्यास त्या रमत्यािंची सनयसमतपणे दखेभाल ि दरुमती ि सेर्टी मेजसव करण्यासाठी 

शासनान ेकोणती प्रोव्हीजन केली आह े?  
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      श्री.एकनाथ सशिंद े: यात हलक्या िाहनािंना सटू सदल्यास दरिषी २५० कोटी रुपयािंचा 

परतािा द्यािा लागेल. मी मघाशी सािंसगतले होते की, या सिव गोिींचा सिचार करािा 

लागणार आह.े टोलमार्ी सदल्यानिंतर त्या रमत्यािंची दखेभाल दरुुमती ि डागडूजी करणे या 

सिव गोिी करणे गरजेचे आह.े याची व्याप्ती मोठी असनू व्यापक सिषय असल्यामळेु 

यासिं िेंबिंधी सनणवय घेण्यास थोडा िेळ लागत आह.े  

      श्रीमती सिद्या चव्हाण : या लक्षिेधी सचूनेिर ससिमतर चचाव झाली आह.े 

पािसाळ्यात मुिंबईत मोठ्या प्रमाणािर रसर्क जाम होत असते. त्या सदिशी दसहसर चेक 

नाक्यािर ३ तास िाहने अडकून पडली होती. िाहनािंमध्ये लहान मलेु होती. त्यािंना 

सपण्यासाठी पाणी नव्हते, त्यािंच्याकडे खाण्यासाठी काही नव्हते. रसर्क जाम झाल्यानिंतर 

पोसलसािंना यासिंबिंधी मासहती असते. अशा पररसमथतीत माणसुकीच्या दृिीने मसहन्यातून 

२-४ सदिस टोल न घेता िाहन ेसोडणे आिश्यक आह.े अशाप्रकारे िाहनािंना त्यातनू सटू 

सदली पासहजे. 

      सभापती : आपला प्रश्न िेगळा आह.े 

      श्री.एकनाथ सशिंद े : सन्माननीय सदमयािंनी असतशय महत्त्िाचा प्रश्न सिचारला आह.े 

लोकािंना टोलचे पैसे दणे्यास अडचण येत नाही. परिंत ु रािंगेत उभे रासहल्यामळेु  होणाऱ्या 

सिलिंबाचा त्यािंना त्रास होत असतो. अशाप्रकारची िेळ आल्यास आम्ही सिव सिंबिंसधतािंना 

बोलािनू तशाप्रकारचे सनदशे दऊे. तसेच लेन िाढसिण्याचा सनणवय होत नाही तोपयांत 

लोकािंची कशी सोय होईल ि त्यािंची अडचण कशाप्रकारे दरू होईल यासाठी सनसितपणे 

प्रयत्न केला जाईल.  

      श्री.सिंजय दत्त : सभापती महोदय, माननीय मिंत्री महोदयािंनी सकारात्मक भसूमका 

घेतली आह.े तसेच त्यािंनी मित: याबाबतीत आिंदोलने केलेली आहते. परिंत ु त्यािंनी टाईम 

फे्रम सािंसगतलेला नाही. मिंसदर िहीं बसाएिंगे, तारीख नहीं बताएिंगे. अशा पध्दतीन े सनयोजन 

असल्यामळेु आमच्या मनात शिंका येत आह.े माझे मपेसससर्क मत आह े तसेच सदनाचे 

सधु्दा तसेच मत आह.े सडसेंबर, २०१६ च्या नागपरू असधिेशनापिूी शासन यासिंबिंधी सनणवय 

घेणार आह ेसकिं िा नाही यासिंबिंधी मिंत्री महोदयािंनी  ‚होय‛ सकिं िा ‚नाही‛ असे मपेसससर्क 

उत्तर द्यािे. आपल्याकडे जिळपास ६ मसहन्यािंची मदुत आह.े मिंत्री महोयािंनी पणुे 

एक्सप्रेस-िे बद्दल आयआरबीला नोटीस सदलेली आह.े तेथील रमत्याची दखेभाल दरुुमती 

केली जात नाही, तेथे िैद्यकीय ससुिधा नाही. तसेच तेथे नेहमी रसर्क जाम असतो. यामळेु 

अशी भािना झाली आह ेकी, रमत्यािंिर झालेल्या खचावपेक्षा टोल नाक्यािंिर जामत िसलुी 

झाली आह.े तसेच कोणाचा तरी र्ायदा होण्यासाठी हा सनणवय प्रलिंसबत ठेिला आह ेका ? 

यासिंबिंधी सनिारण करण्याची गरज आह.े माझ्या मासहतीप्रमाणे एमएसआरडीसी आसण 

आयआरबीमध्ये एक कन्सेशन ॲग्रीमेंट साईन झालेले आह.े त्यानसुार एसटीला 

एक्सप्रेस-िे क्रॉस करण्यासाठी कन्सेशन सदलेले आह.े करारनाम्यानसुार एसटीच्या एक 

सरपसाठी ४६५ रुपय ेघेतल ेजातात. परिंत ुमाझ्या मासहतीप्रमाणे आज सधु्दा एसटीच्या एक 
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सरपसाठी ५७२ रुपय े म्हणजे १०७ रुपय े जामत घेतले जातात.  एक सदिसात ससिंगल 

डायरेक्शनमध्य े साधारणपणे  ५५० बसेस एक्सप्रेस िे क्रॉस करतात. अशाप्रकारे करार 

असनू सधु्दा शासन आयआरबीला १८ लाख रुपये जामत दते आह.े याबाबत माननीय मिंत्री 

महोदयािंनी खलुासा करािा.  

      श्री.एकनाथ सशिंद े : सन्माननीय सदमयािंनी नोटीससिं िेंबिंधी मदु्दा उपसमथत केला आह.े 

रोड सेर्टीच्या माध्यमातनू ज्या गोिी करणे गरजेचे आह ेत्या करण्याची त्यािंची जबाबदारी 

आह.े तसेच िाढत्या अपघातािंना ज्या गोिी कारणीभतू आहते यासिंबिंधी आम्ही 

आयआरबीला नोटीस सदली आह ेि त्यािंनी सदर नोटीसला उत्तर सधु्दा सदलेले आह.े त्यािर 

जो योग्य सनणवय होईल तो एमएसआरडीसी घेईल. तसेच करारनाम्यापेक्षा जामत रक्कम 

िसलू केली जात असल्यास त्यािंच्यासिरुध्द कारिाई केली जाईल. कोणत्याही पररसमथतीत 

राज्य सरकार कॉन्रक्टरसाठी बािंधील नाही. तसेच कॉन्रक्टर चकुीचे काम करीत असल्यास 

सनसितपणे त्यािंना पाठीशी घातले जाणार नाही.  

 ---------------------- 
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   प.ृ शी. :   अकोला सजल्यातील सिसिध प्रकल्पािंना २००८ मध्ये प्रशासकीय 

मान्यता समळून सधु्दा सनधी अभािी प्रकल्पािंची कामे रखडणे. 

 मु. शी. :   अकोला सजल्यातील सिसिध प्रकल्पािंना २००८ मध्ये प्रशासकीय 

मान्यता समळून सधु्दा सनधी अभािी प्रकल्पािंची कामे रखडणे यासिंबिंधी 

श्री.गोपीसकसन बाजोररया, सि.प.स. यािंनी सदलेली लक्षिेधी सचूना 

   

                                     

         श्री. गोपीसकसन बाजोररया   ( अकोला तथा िासशम तथा बलुढाणा मथासनक 

प्रासधकारी सिंमथा   ) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्िये पढुील तातडीच्या ि 

सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय  जलसिंधारण मिंत्रयािंचे 

लक्ष िेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनिेदन करािे, अशी सिनिंती करतो. 

    ‚अकोला सजल्हयात १.पोपटखेड लघपुाटबिंधारे योजना ,२.किठा शेल ु (सिंग्राहक )   

ल.पा .योजना ,३. उमा बॅरेज,िाई सिंग्राहक प्रकल्प ,४.पणुाव बॅरेज-२   (नेरधामणा ) प्रकल्प 

,५.शहापरू बहृत ल.पा.प्रकल्प,६.किठा बॅरेज प्रकल्प   ,७.नया अिंदरुा बहृत लघपुाटिंधारे 

प्रकल्प, आसद प्रकल्पािंना तातडीन ेसनधी   उपलब्ध करâन दणे्याबाबत अकोला सजल्हयात 

१.पोपटखेड लघपुाटबिंधारे योजना   ,२.किठा शेल ु (सिंग्राहक ) ल.पा .योजना ,३. उमा 

बॅरेज,िाई सिंग्राहक प्रकल्प   ,४.पणुाव बॅरेज-२ (नरेधामणा ) प्रकल्प ,५.शहापरू बहृत 

ल.पा.प्रकल्प,६.किठा   बॅरेज प्रकल्प ,७.नया अिंदरुा बहृत लघपुाटिंधारे प्रकल्प, आसद 

प्रकल्पािंना   सन २००८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दउेâन प्रत्यक्षात कामास सरुâिात 

करण्यात   येणे, परिंत ु कालािंतराने सनधीअभािी सदर प्रकल्पाच े काम रखडणे, याकररता   

सधुाररत प्रशासकीय मान्यता घेण्याकररता प्रमताि सादर करâनही अदयाप शासन   मतरािर 

सधुाररत प्रशासकीय मान्यता दणे्यास होत असलेला सिलिंब, आधीच सिलिंब   झाल्यामळेु 

प्रकल्पाच्या सकिं िेंमतीत झालेली िाढ, उपरोक्त प्रकल्पाची कामे   पणूव करण्याचा 

कालािधी सिंपिुात येत असतािंनाही अदयापी प्रकल्पाची कामे   अधविट अिमथेत असणे, 

कािंही प्रकल्पाचे ठेकेदार काम अधविट सोडून जाणे,   सदरहू भाग हा खारपाण पटटया 

क्षेत्रात येत असल्यामळेु सदर प्रकल्प तातडीन े   पणुावत्िास गेल्यास हजारो हके्टर के्षत्र 

ओसलताखाली येण्यास मदत होईल   याकररता सधुाररत प्रशासकीय मान्यता दउेâन 

सनधीची उपलब्धता करण्याची सनतािंत   आिश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले 

अक्षम्य दलुवक्ष, सदर प्रकरणी शासनान े   चौकशी करâन सजल्हयातील सिवच प्रकल्पािंना 

तातडीन े सनधी उपलब्ध करâन   दणे्याबाबत शासन मतरािर कराियाची कायविाही ि 

याबाबत शासनाची प्रसतसकया ि         भसूमका .’’             

    श्री.सगरीष महाजन   ( जलसिंपदा मिंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षिेधी सचूनेसिंबिंधीच्या 
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सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदमयािंना आधीच सितररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन 

आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािर ठेितो. 

    सभापती : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आल ेआह.े 

                         सनिेदन 

                ( पे्रस : येथे सोबतच ेसनिेदन छापािे ) 

                            ---------- 

               या निंतर  श्री. भोगले 
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             श्री.गोपीसकसन बाजोररया : सभापती महोदय, हा असतशय सिंिेदनशील आसण 

आत्महत्याग्रमत अकोला सजल्हयातील ससिंचनाच्या सिंदभावतील सिषय आह.े  अकोला 

सजल्हयात ५० हजार एकर, २० हजार हके्टर जसमनीच्या ससिंचनासाठी आिश्यक असलेले 

प्रकल्प १० िषावपासनू रेंगाळले आहते.  खारपाणपट्टयातील शेतकऱ्यािंना सिंजीिनी कधी 

समळणार याची िाट तेथील शेतकरी पहात आहते.  २००८ मध्ये अकोला सजल्हयात 

पोपटखेड ल.पा.योजना, किठा शेल ूल.पा.योजना, उमा बॅरेज, पणूाव बॅरेज, शहापरू प्रकल्प, 

किठा बॅरेज, नया अिंदरुा ल.पा.प्रकल्प याखेरीज किं चनपरू ल.पा.योजनािंमळेु 

खारपाणपट्टयातील ५० हजार एकर जमीन ससिंचनाखाली येणार आह ेअशी आशा बाळगनू 

त्या भागातील शेतकरी मागील १० िषावपासनू िाट पहात आहते.  २००८ पासनू या 

प्रकल्पािंना प्रशासकीय मान्यता सदल्यानिंतर ह ेसिव प्रकल्प १००० कोटी रुपये खचव होऊनही 

सधुाररत प्रशासकीय मान्यतेअभािी अडकून पडल े आहते.  यापिूी सधुाररत प्रशासकीय 

मान्यता सडव्हीजनपासनू एस.ई.कडे, एस.ई.कडून सी.ई.कडे, सी.ई.कडून ई.डी.कडे, 

ई.डी.कडून एसएलटीएसीकडे, पनु्हा एसएलटीएसीकडून ई.डी.कडे, ई.डी.कडून सी.ई.कडे, 

सी.ई.कडून एस.ई.कडे आसण निंतर शासनाकडे सधुाररत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रमताि 

पाठसिण्यात येत होते.  ३-४ िष े सपु्रमा समळत नाही.  त ् यामळेु यामध्ये ठेकेदार आसण 

असधकारी यािंचे साटेलोटे होऊन प्रकल्पाची सकिं मत िाढिायची, हायकोटावकडे जायच े

आसण प्रकल्प पेंसडिंग ठेिायचा.  १० िषावपासनू ह े प्रकल्प प्रलिंसबत आहते.  शेतकऱ्यािंना 

न्याय समळत नाही.  आजही ह े प्रकल्प पणूव झालेले नाहीत.  अशा पररसमथतीत सधुाररत 

प्रशासकीय मान्यतेसाठी कठोर सनयम केलेले आहते.  या सिभागाकडून त्या सिभागाकडे, 

त्या सिभागाकडून अमकु सिभागाकडे अशी सायकल केल्यामळेु प्रकल्प ३ िषावपासनू 

सपु्रमासाठी प्रलिंसबत आहते.  ३९२ कौटी रुपये २०१६-१७ साठी तरतदू केल्याचे 

सनिेदनात नमदू केले आह.े   

               सभापती महोदय, या सनसमत्ताने माझे दोन प्रश्न आहते.  सातत्यान े तीन 

िषावपासनू सपु्रमासाठी प्रलिंसबत असलेले प्रकल्प यापढेु सपु्रमाच ेप्रमताि या सिभागाकडून 

त्या सिभागाकडे न पाठसिता आपल्या दालनात बैठक घेऊन सिव प्रकल्पािंच्या सपु्रमाची 

अडचण दरू करणार आहात का?  ह ेसिव प्रकल्प पणूव करण्याकररता ५०० कोटी रुपयािंची 

आज आिश्यकता आह.े  २०१६-१७ कररता ३९२ कोटी रुपयािंची तरतदू केली आह,े ही 

पणूव ३९२ कोटी रुपयािंची रक्कम सदली जाईल काय? किं चनपरू प्रकल्प रासहला 

आह.े  त्याकररता ६५ कोटी रुपयाच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता समळाली आह.े  तरी 

सधु्दा हा प्रकल्प प्रलिंसबत का आह?े 

                  श्री.सगरीष महाजन : सभापती महोदय, माननीय सदमयािंनी त्यािंच्या 

मतदारसिंघातील असतशय महत्िाचा प्रश्न या सठकाणी मािंडला आह.े  जिळपास ७ प्रकल्प 

आहते.  त्यात पोपटखेड ल.पा.योजनेच्या ७.२१ कोटी रुपय ेखचावस सधुाररत प्रशासकीय 
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मान्यता सदली आह.े  सपु्रमा अभािी ह ेप्रकल्प प्रलिंसबत आहते.  ह ेखरे आह ेकी, मागील 

७-८ िषावपासनू ह े प्रकल्प प्रलिंसबत आहते.  आम्ही सत्तेिर येऊन दीड िषव झाल े

आह.े  त्यापिूीच्या ५ िषावच्या काळात कोणत्याही प्रकल्पाच्या कामाला सपु्रमा सदली 

गेली नाही.  सभापती महोदय, आपण या खात्याच े मिंत्री म्हणनू काम केलेले 

आह.े  त्यामळेु आपल्याला कल्पना आह ेकी, राज्यात सपु्रमा नसल्यामळेु अनेक प्रकल्प 

बिंद अिमथेत आहते.  आम्ही आता सनणवय घेतला आह.े  सपु्रमाच्या  आधीन राहून 

प्रकल्पािर खचव करण्यास परिानगी सदली आह.े  सपु्रमा नसल्यामळेु प्रकल्प बिंद आह ेअसे 

म्हणता येणार नाही.  सिव प्रकल्पािंिर काम सरुु आह.े  सनधी उपलब्ध आह.े  आणखी जो 

सनधी लागेल तो दऊे.  यािषी ३९२ कोटी रुपय ेतरतदू केली आह.े  सपु्रमा सिंदभावत मळू 

प्रश्न सिचारला आह.े 

                  सभापती महोदय, अमरािती सिभागामध्ये बैठक घेण्यात 

आली.   अमराितीहून नागपरू, नागपरूहून मुिंबई, मुिंबईहून नागपरू आसण पढेु अमरािती, 

मग िासशम, अकोला असे न करता एका सठकाणी बसनू शासकीय असधकाऱ्यािंनी सपु्रमा 

द्यािी. 

                 सभापती  : कोणत्या पातळीिरुन द्यायच ेठरसिले आह?े 

                श्री.सगरीष महाजन : सिदभव आसण मराठिाड्यात तेथील महामिंडळािंना 

परिानगी सदली आह.े  त्यािंना सािंसगतले आह े की, तमु्हीच सपु्रमा द्यायची 

आह.े  महामिंडळाने सनणवय घ्यायचा आह.े  सगळयािंनी त्या सठकाणी एकत्रा बसनू सनणवय 

घ्यायचा आह.े  त्रटुी सनघाली की एक-दोन मसहन ेपतूवतेसाठी र्ाईलचा प्रिास होतो.  दीड 

िषावत जिळपास ५० सपु्रमा व्हीआयडीसीन े सदल्या आहते, त्यापैकी ४० अमरािती 

सिभागात आसण १० नागपरू सिभागात सदल्या आहते.  आपल्याकडे सनधीची कमतरता 

नाही.  सपु्रमा अभािी काम अडलेल े नाही.  सपु्रमा दणेे आिश्यक आह.े   २००७, 

२००८ मध्ये म्हणजे ९ िषावपिूी मध्ये प्रशासकीय मान्यता सदलेल्या आहते.  त्या 

प्रकल्पािंना सधुाररत प्रशासकीय मान्यता नाही.  मी माननीय सदमयािंना सािंग ू इसच्छतो की, 

येत्या तीन मसहन्यात या सगळया प्रकल्पािंना सपु्रमा दऊे.  पैस ेकमी पडणार नाहीत.  पैसे 

आहते.  खचव करण्यास िाि आह.े  सपु्रमा कधी देणार हा प्रश्न सिचारला आह.े  सडसेंबर 

असधिेशनात हा प्रश्न सशल्लक राहणार नाही असे आश्वाससत करतो. 

               श्री.सिंदीप बाजोररया : सभापती महोदय, ज्या प्रकल्पािंची नािे सािंसगतली 

त्याबाबत प्रश्न सिचारतो की, किं चनपरू प्रकल्पािर ६५ कोटी रुपयािंचा सनधी आह.े  तो 

प्रकल्प आतापयांत सरुु झालेला नाही याची कारणे काय आहते? शहापरू प्रकल्पामध्ये प्रचिंड 

दर दणे्यात आला आह.े  नया अिंदरुा प्रकल्पात असधकचा दर दणे्यात आला.  किं चनपरू 

प्रकल्पासाठी कमी दर दणे्यात आला आह.े  याची एसीबीकडून चौकशी करणार का? मी 

असधकाऱ्यािंच े नाि द्यायला तयार आह.े  तीनही प्रकल्पािंची ससचि दजावच्या 

असधकाऱ्याकडून सकिं िा एसीबीकडून चौकशी करणार का? किं चनपरू प्रकल्प ७ िषव सनधी 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CC-138 

SGB/KTG प्रथम श्री. सािंगळे 15:10 

  

 

असनूही सरुु का झाला नाही, त्या प्रकल्पाचे काम लिकरात लिकर सरुु करण्यात येईल 

का? 

                  श्री.सगरीष महाजन : खरे म्हणजे आजच्या लक्षिेधी सचूनेमध्ये या 

प्रकल्पाचा उल्लेख नाही.  किं चनपरू प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपसमथत केला आह.े  तो 

महत्िाचा प्रकल्प आह.े  पैसा सशल्लक आह ेह ेखरे आह.े  जिळपास ५२५ कुटुिंबािंच्या 

पनुिवसनाचा प्रश्न आह.े  तेथील प्रकल्पग्रमतािंचा सिरोध आह.े 

                  श्री.सिंदीप बाजोररया : सभापती महोदय, शहापरू आसण नया अिंदरुा या 

प्रकल्पामध्ये सधु्दा पनुिवसनाचे काम होते.  परिंत ुअसधकाऱ्यािंनी किं चनपरू प्रकल्पामध्ये कमी 

दर सदला.  शहापरू आसण नया अिंदरुा प्रकल्पामध्ये असधक दर सदल्यान ेते लपसिण्यासाठी 

किं चनपरू प्रकल्पाचे काम सरुु करण्यात येत नाही असा माझा आरोप आह.े 

                 श्री.सगरीष महाजन : ५२५ प्रकल्पग्रमत कुटुिंबे आहते.  त्यािंचा सिरोध आह े

म्हणनू काम थािंबले आह.े  माननीय सदमयािंनी मासहती सदली की, प्रकल्पाच्या दरामध्ये 

र्रक आह.े  सनसित या सिंदभावत चौकशी करण्यात येईल.  माननीय सदमयािंनी 

म्हटल्याप्रमाणे असधिेशन झाल्यानिंतर या सिंदभावत बैठक लाि.ू  यामध्ये असनयसमता 

झालेली असेल तर सनसितपणे सधुारणा करु. 

                 सभापती  : कडक कारिाई करािी. 

             श्री.गोपीसकसन बाजोररया : सभापती महोदय, या ९ प्रकल्पािंपैकी उमा बॅरेज 

प्रकल्पाच े९५ टक्के काम झाल्यानिंतर ठेकेदार पैस ेघेऊन सनघनू गेला.  शासनान ेकारिाई 

सधु्दा केली आह.े  १ लाख रुपय ेप्रती माह सकिं िा प्रत्येक सदिशी ठरलेला दिंड आकारला 

आह.े  शासनान े कारिाई केल्यानिंतर ठेकेदार कोटावत गेला.  अशा ठेकेदारािर सक्रसमनल 

प्रॉससक्यशूनची कारिाई करण्यात येईल काय? 

              या निंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. सगरीष महाजन            :                                                सभापती महोदय, 

कारिाई झाल्यानिंतर तो कोटावत गेला आह.े  ती बाब न्यायप्रसिि आह.े  त्यामळेु आपण 

कारिाई करणे उसचत होणार नाही.   

      सभापती : मी सन्माननीय सदमयािंना सािंग ूइसच्छतो की, न्यायप्रसिि बाब असेल तर 

शासनही काही करू शकणार नाही.  न्यायालयीन कारिाई झाल्यानिंतर शासनान े उसचत 

कारिाई करािी.  माननीय मिंत्रयािंनी समाधानकारक उत्तर सदलेले आह.े  आता  लक्षिेधी 

सचूना क्रमािंक ५ घेण्यात येईल.   

  ............. 
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   प.ृ शी. :   एपीएमसीमधील व्यापारी ि माथाडी कामगार यािंनी पकुारलेला 

लाक्षसणक सिंप  

 मु. शी. :   एपीएमसीमधील व्यापारी ि माथाडी कामगार यािंनी पकुारलेला 

लाक्षसणक सिंप यासिंबिंधी सिवश्री नरेंद्र पाटील, धनिंजय मुिंडे, ससुनल 

तटकरे, हमेिंत टकले, सकरण पािसकर, जयििंतराि जाधि, असनल 

भोसले, सिंसदप बाजोररया, सिंजय दत्त, आनिंद ठाकूर, श्रीमती सिद्या 

चव्हाण, सिवश्री प्रकाश गजसभये, ससतश चव्हाण, सिक्रम काळे, 

डॉ.सधुीर तािंबे, सि.प.स.यािंनी सदलेली लक्षिेधी सचूना  

   

   श्री. नरेंद्र पाटील            :                                                                सभापती 

महोदय, मी सनयम 101 अन्िय े पढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

आपल्या अनमुतीने सन्माननीय  पणन मिंत्रयािंचे लक्ष िेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यािंनी 

सनिेदन करािे, अशी सिनिंती करतो. 

      ‘’राज्यातील र्ळे भाजीपाल्यािंिरील सनयमन गजुरात राज्याच्या धतीिर हटिा ि   

एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यािंना या सनयमािंचे बिंधन ठेऊ नका अशी मागणी राज्यातील   

व्यापाऱ्यािंनी शासनाकडे करणे, शासनान े ही मागणी मान्य करण्यास सदलेला नकार,   

त्यामळेु एपीएमसीमधील व्यापारी ि माथाडी कामगारािंनी सद. 4 जलैु,2016 पासनू   

लाक्षसणक बिंद पाळण्याचा घेतलेला सनणवय, राज्यातील व्यापाऱ्यािंचा सिरोध   

असतानासधु्दा शासनान ेभाजीपाला ि र्ळे एपीएमसी सनयमातून िगळल्यामळेु   व्यापारी 

ि माथाडी कामगारािंमध्ये पसरलेला तीव्र असिंतोष, भाजीपाला ि र्ळे   एपीएमसी 

सनयमातनू िगळल ेजाऊ नय ेअथिा सरसकट व्यापाऱ्यािंनाही बाजार ससमती   सनयमनातनू 

मकु्त करण्याची व्यापाऱ्यािंची मागणी मान्य करण्याबाबत शासनाने   केलेली िा कराियाची 

उपाययोजना ि शासनाची प्रसतसक्रया‛ 
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    श्री. सदासशि खोत                (राज्यमंत्री)                          

:                                                सभापती महोदय, लक्षिेधी   सचूनेसिंबिंधीच्या 

सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदमयािंना आधीच सितररत केल्या   असल्यामळेु मी ते 

सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािर ठेितो. 

     सभापती : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आल ेआह.े 

                          सनिेदन 

                ( प्रेस : येथे सोबतच ेसनिेदन छापािे ) 
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    श्री. नरेंद्र पाटील            :                                                   

      सभापती महोदय, ही लक्षिधेी सचूना र्ार महत्िाची आह.े  राज्य सरकारने धाडसी असा सनणवय 

घतेलेला आह.े  राज्य सरकारच्या सदनािंक २८ जनू रोजीच्या मिंसत्रमिंडळाच्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यािंच्या 

पटीमधनू अडत कपात करण्याचा सनणवय घणे्यात आला. त्याच मिंसत्रमिंडळाच्या बैठकीमध्ये मिंत्रयािंची सब 

कसमटी नेमण्यात येईल अशा प्रकारचा सनणवय घणे्यात आला.  त्या सब कसमटीचा अहिाल 

आल्यानिंतर अिंसतम सनणवय घेण्यात येईल अस ेठरले.  २ जलैुच्या सब कसमटीच्या बैठकीमध्ये माथाडी 

कामगार, मापाडी इत्यादी घटकािंसाठी चािंगला सनणवय घणे्यात आला ि जाहीरही करण्यात 

आला.   परिंत,ु दोन सदिसाने लगचेच महाराष्ट्रातील एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यािंनी सनषधे व्यक्त करून 

माकेट बिंद केले.  बधुिारी २ तारखलेा माननीय मिंत्री श्री.चिंद्रकािंत पाटील यािंनी तेथे बैठक 

घतेली.   त्यािेळी बहुतािंशी व्यापाऱ्यािंची भसूमका हीच होती की, इतर राज्यात ज ेधोरण आह ेते लाग ू

कराि.े  आम्हाला दखेील बाजारपेठेमध्ये मकु्तपण े व्यापार करण्यास सिंधी द्यािी.   त्यािळेी 

गजुरातमधील कागदपत्र दाखसिण्यात आली.  गजुरातमध्य े दखेील एपीएमसी माकेट आह.े  तेथील 

व्यापाऱ्यािंिर बाहरे व्यापार करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे बिंधन नाही.  आपल्याकडे बरेचसे सनणवय 

बाजार ससमती सिंदभावत घणे्यात आल े आहते.  यात ररटेल रेड दखेील आला आह.े  निंतर पणनचा 

दखेील कायदा आला आह.े  व्यापाऱ्यािंना, उद्योगपतींना ताकद दणे्याचे काम राज्य सरकारने केलेले 

आह.े  सगळ्या सचूना लक्षात घऊेन मिंत्राेी महोदयािंनी कसमटीचा सनणवय जाहीर केला.  सदर सनणवय 

५ ऑगमट पयांत जाहीर करू अस े सािंगण्यात आल े होते.  या ससमती सिंबिंधात कोणत्याही प्रकारच े

पररपत्रक सनघालेले नाही. या ससमतीमध्ये मुिंबई, नासशक, पणु,े औरिंगाबाद, सोलापरू, नागपरू येथील 

शतेकरी, व्यापारी प्रसतसनधी सकती राहणार आहते ?   या सिव व्यापाऱ्यािंच े म्हणण े आह े की, 

धोरणाबद्दल चचाव करािी. तवे्हा व्यापार करण्यासिंबिंधी शासनाने योग्य ते धोरण ठरसिण े आिश्यक 

आह.े   

      सभापती महोदय, व्यापाऱ्यािंनी सिंप केला होता.  कोणतेही सरकार सिंप र्ोडण्याचे काम 

करते.  मुिंबईत एपीएमसी चेक नाके आहते.  ते खलेु करण्यात आल े आहते.  ह े चेक नाके 

असधकृतपण े माल जातो आह े सकिं िा कसे ह े पाहत होते.   परिंत ु सिंपाच्या काळात अशी पररसमथती 

झाली की, ह े सिव चेक नाके ओपन करण्यात आल.े  या चेक नाक्यािंच्या माध्यमातनू एपीएमसी 

माकेटच्या व्यसतररक्त थेट मुिंबईत माल पाठसिण्यात येत आह.े त्यािंचा माल कोणीही तपासत नाही. 

माझ्याकडे अशी तक्रार आली आह ेकी, रकमध्ये शेिटी भाजी ठेिली होती आसण मध्य भागी दसुराच 

माल भरण्यात आला होता.   तेव्हा माझी अशी सिनिंती आह ेकी, ज ेचेक नाके खलेु करण्यात आल े

होते ते बिंद केले पासहजते.  या चेक नाक्यािर असधकारी िाहन तपासण्याचे काम करीत होते.   तेव्हा 

ह ेचेक नाके पिूवित सरुू करण्यात याि ेअशी माझी सचूना आह.े एपीएमसी माकेटसिंबिंधातील धोरण 

सनसित करण ेआिश्यक आह.े  जिळ जिळ ३५० व्यापारी व्यिसाय करीत आहते.  त्यामळेु इतर 

राज्यात काय समथती आह े ह े पाहण्यासाठी इतर राज्यािंमध्ये दौरा करण े आिश्यक आह.े  आपल्या 

नसजकचे राज्य गजुरात आह.े   येथे गजुरात राज्याचा अनेक िळेा उल्लेख करण्यात येतो.   आज 

तेथील व्यापाऱ्यािंची समथती काय आह,े त्यािंना एपीएमसीच्या माध्यमातनू कोणती सिलत समळते, राज्य 

सरकार कोणती सिलत दतेे यासिंबिंधातील मासहती घेण े आिश्यक आह.े   ससमतीचे गठन करण्यात 

येईल असा उल्लेख करण्यात आला होता.  तेव्हा यासिंबिंधीचा सनणवय ताबडतोब करण े आिश्यक 

आह.े   तेव्हा यातील सिव बाबी या महत्िाच्या आहते.  माननीय मिंत्री ह े निीन आहते.  त्यािंनी 
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शतेकऱ्यािंच्या सहताचा सनणवय घतेलेला आह.े  त्यािंनी व्यापारी आसण माथाडींचा दखेील सिचार केला 

पासहज.े  एपीएमसीमध्ये उद्या व्यापाराच रासहला नाही तर माथाडींचे नकुसान होईल.   तेव्हा या 

सिंदभावत शासन ससमती कधी घसटत करणार आह,े  या ससमतीमध्ये कोण सदमय राहणार आहते त्यािंची 

नाि ेकधी सनसित करण्यात येणार आह,े अन्य राज्यात जाऊन अभ्यास कधी करण्यात येणार आह,े 

अस ेमाझ ेप्रमखु प्रश्न आहते.  सिंप काळात आपण चेक नाक्यािरील सनबांध उठसिल ेहोते.  ते परत 

पिूवित कधी पासनू करणार आहात ?   

      श्री.सदासशि खोत : सभापती महोदय, आदरणीय सदमय श्री.नरेंद्र पाटील यािंनी पसहली अडत 

कोणाकडून घ्यािी यासाठी ससमती कधी सनमावण करणार आहात असा मदु्दा उपसमथत केला आह.े 

त्यासिंबिंधी मी सािंग ूइसच्छतो की, माचव २०१५ मध्ये ससमती नेमण्यात आली होती.  त्या ससमतीमध्ये ते 

ि मी मित: सदमय होते.  त्या ससमतीचा अहिाल जानेिारी २०१६ मध्य े आलेला आह.े त्या 

अहिालानसुार सनणवय घणे्यात आला आह.े  आडत ही खरेदीदाराकडून घणे्यात यािी असा तो सनणवय 

होता.  त्यासिंबिंधीचा अध्यादेश ५.७.२०१६ रोजी काढण्यात आला आह.े  व्यापारी, अडत ि 

माथाडी यािंच्याकडून या सनणवयामळेु भसिष्ट्यकाळामध्ये आमच्यािर र्रक पडेल काय अशा प्रकारची 

शिंका उपसमथत करण्यात आली.   तसेच बाजार ससमत्या अिंतगवत माकेट खलेु करण्यात येणार आह े

काय, असा दखेील सिाल उपसमथत करण्यात आला होता.   तेव्हा यासिंबिंधात तातडीन ेबैठक घणे्यात 

आली.  त्या बैठकीमध्ये निीन ससमती सनयकु्त करण्याचे ठरले.   या बैठकीला सन्माननीय सदमय 

श्री.नरेंद्र पाटील दखेील होते.  आज सदनािंक २१ जलैु रोजी ससमती घसटत करण्याचा सनणवय झाला 

असनू अध्यादशे दखेील सनघाला आह.े  त्या ससमतीचे अध्यक्ष ह े पणन मिंत्री असतील.  या 

कसमटीमध्ये मापाडी, हमाल, शतेकरी, माकेट ससमतीचे सदमय इत्यादी सिव घटकािंना समासिि करण्यात 

आलेले आह.े  ससमतीने आपला अहिाल ६ ऑगमटच्या आत द्यािा अशा प्रकारच्या सचूना दखेील 

दणे्यात आलेल्या आहते.   
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    सभापती            :                                                   

      प्रश्नकतेेे सन्माननीय सदमय श्री.नरेंद्र पाटील यािंच्या भाषणात एक उल्लेख आलेला 

आह.े  त्यान े आमच्या दषु्ट्काळी ि डोंगरी भागात एक सिंिदेनशील प्रश्न तयार होऊ शकतो.  या 

धोरणामळेु माथाडींचे प्रश्न सटुले आहते असे सन्माननीय सदमय श्री.नरेंद्र पाटील बोलले.  कदासचत 

त्याची आपल्याला कल्पना असेल नसेल.  आता येथे माजी पणन मिंत्री आहते. माझ्या 

समजतूीप्रमाेो त्यािंनी या सिषयािर बैठका घतेल्या होत्या.  तेव्हा माथाडींचे प्रश्न कशा पद्धतीने 

सटुतील यासिंबिंधी थोडे सििेषण झाल ेतर बरे होईल.   

                       या निंतर  श्री. जनु्नरे 
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        श्री.सदासशि खोत : सभापती महोदय, माथाडी कामगारािंच्या सिंदभावत माकेट कसमटीमध्ये जो 

कायदा आह े तोच कायदा बाहरे दखेील असमतत्िात राहील आसण त्या सठकाणी त्यािंना काम सदले 

जाईल, त्यािंचे सिंरक्षण केले जाईल ि त्यासाठीच ससमती गठीत करण्यात आलेली 

आह.े  गजुरात,सदल्ली आसण मध्यप्रदशे या राज्यािंनी खलु्या माकेटचे धोरण मिीकारले असनू या 

राज्यामध्ये ही ससमती लिकरच भटेी दणेार असनू त्याचा कायवक्रम आम्ही आखत आहोत.      

       श्री.जयिंत पाटील : सभापती महोदय, शतेकऱ्यािंच्या सहतासाठी माकेट कसमट्यािंची मथापना 

करण्यात आली असून व्यापाऱ्यािंकडून शतेकऱ्यािंची लुबाडणकू होऊ नये यासाठी माकेट कसमट्यािंची 

मथापना करण्यात आलेली आह.े आज माकेट कसमट्यािंमध्ये रुमालाखालनू जो व्यिहार चालतो 

त्यामळेु ह े प्रकार होऊ नय ेयासाठी सिंपणूव माकेट कसमटयािंमध्ये सीसीटीव्ही लािण ेबिंधनकारक केले 

जाणार आह ेकाय ?  माकेट कसमटयािंचा सिव व्यिहार हा पारदशवक असला पासहज ेि हा पारदशवक 

व्यिहार सिाांना सदसला पासहज.े आज माकेट कसमटयािंेिंमधनू रुमाखालून सौद े केले जात असनू ते 

थािंबिण्याच ेकाम शासन करेल काय ? यामध्ये शतेकऱ्यािंचे हीत बसधतल ेजाणार आह ेकाय ? तसेच 

माथाडी ि हमालािंचे सिंरक्षण खऱ्या अथावने झाले पासहज.े धोरण ठरसिताना व्यापाऱ्यािंचेही सिंरक्षण केले 

जाि.े यासिंदभावत शासनाचे ज ेकाही धोरण आह ेत्या प्रमाण ेकरा. पिूीपासनू शतेकऱ्यािंबरोबर रासहलेला 

माथाडी, हमाल यािंचेही सिंरक्षण व्हाि.े  माकेट कसमटीमध्ये सौद े ह े प्रारदशवक ि गणुात्मक राहतील 

काय ? 

      श्री.सदासशि खोत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदमयािंनी माथाडी ि व्यापाऱ्यािंचाही सिचार 

झाला पासहज ेअशी मागणी केली आह.े यासिंदभावत सद. २१.७.२०१६ रोजी ससमती मथापन करण्यात 

आली असून या ससमतीचा सनणवय लिकरच होणार आहते. दसुऱ्या बाजलूा रुमालाखालनू सकिं िा 

शतेकऱ्याला मासहती न होता जो व्यिहार होतो त्यासिंदभावत सनसितपणाने सिचार केला जाईल एिढे मी 

या सनसमत्ताने सािंग ूइसच्छतो.  

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, एक असतशय महत्िाची लक्षिधेी या सदनाच ेसन्माननीय 

सदमय श्री. नरेंद्र पाटील यािंनी उपसमथत केली आह.े यासिंदभावत कसमट्या होतील, त्यािंचे अहिालही 

येतील. आपण अनेक िेळेला अनेक िासहन्यािंिर या सिषयािर चचाव केलेली आह.े शेतकऱ्यािंच्या 

सिंदभावत शासनाने सिंपूणव दशेभर जी काही यिंत्रणा उभी केली आह े ती शतेकऱ्याची लटू होऊ नय े ि 

त्याच्या मालाला योग्य भाि समळािा यासाठी ही यिंत्रणा उभी करण्यात आलेली आह.े रुमालाखालनू 

ज े व्यिहार होतात त्याला आतबट्टयाचा व्यिहार म्हणा सकिं िा अजनू काही म्हणा. मिंत्री महोदयािंनी 

शतेकऱ्यािंच्या चळिळीत काम केलेले असल्यामळेु आम्हाला आपल्याकडून जामत अपेक्षा आहते. 

शतेकऱ्यािंची लबुाडणकू थािंबली पासहज.ेव्यापाऱ्यािंचेही सिंरक्षण झाल े पासहज.े सिवच व्यापारी 

लबुाडणकू करतात अस े काही नाही. परिंत ु आतबट्टयाच्या व्यिहारामध्ये व्यापारी शतेकऱ्याला 

लबुाडीत असतो ही िमतसुमथती आह.े त्यामळेु आपण आतबट्टयाचा व्यिहार थािंबसिणार आहात 

काय, सकिं िा यासाठी जी काही कसमटी आह ेती यासिंदभावत काम करणार आह ेकाय ? 

      श्री.सदासशि खोत : सभापती महोदय, माकेट कसमटीचा कायदा १९६३ मध्य े झाला असनू 

शतेकऱ्याने त्याचा माल ठरलेल्या सठकाणी सकिं िा माकेट कसमटीमध्ये सकिं िा अडत्याला सकिं िा 

व्यापाऱ्याला मित: नेऊन पोहच कराियाचा आह.े परिंत ु आता निीन कायद्यामळेु हा माल 

शतेकऱ्याच्या बािंधािर खरेदी करण्याची परिानगी दणे्यात आलेली आह.े या कायद्यामळेु शतेकऱ्याचा 

माल खरेदी करण्याची मपधाव सनमावण होईल तसेच निीन व्यापारीही यामध्ये उतरतील, शतेकऱ्याच्या 
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बािंधािर जातील, माल खरेदी करतील, शतेकऱ्याला भाि योग्य िाटला तर तो आपला माल 

व्यापाऱ्यािंना दऊे शकेल. यासिंदभावत शतेकऱ्याच्या सहताचा सनसितपण ेसनणवय घतेला जाईल तसेच या 

कसमटीमध्ये आपण शेतकऱ्यािंच्या प्रसतसनधींचाही समािशे करण्यात आलेला असनू त्यामध्ये 

शतेकऱ्याचे हीत डोळयासमोर ठेिले जाईल, सगळया घटकािंनाही न्याय दणे्याचा प्रयत्न केला जाईल 

एिढे मी या सनसमत्ताने सािंग ूइसच्छतो. 

      श्री.असनल तटकरे : सभापती महोदय, या लक्षिधेी सचूनेच्या माध्यमातनू मी माननीय मिंत्री 

महोदयािंना दोन प्रश्न सिचारु इसच्छतो. र्ळे ि भाजीपाला सनबांधमकु्त करण्यासाठी सचूना मागसिण्यात 

आल्या होत्या. मात्र मसाल्याच्या अनषुिंगान ेसचूना मागसिण्यात आलेल्या नव्हत्या. अशा प्रकारच्या 

सचूना मागसिलेल ् या नसतानाही मसाल्याच्या पदाथाविरील सनबांध उठिण्यात आल ेि त्याबाबत काही 

व्यापाऱ्यािंनी मदु्द ेउपसमथत केले होते त्यामळेु यासिंदभावत शासनाची भसूमका काय राहणार आह.े  

      सभापती महोदय, सद. १३.७.२०१६ रोजी व्यापािंऱ्यािंच्या बिंदच्या पाश्ववभसूमिर मिंत्री पणन यािंच्या 

अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्याचा सनणवय घणे्यात आला परिंत ुअजनू शासन सनणवय सनगवसमत का झाला 

नाही ? 

      श्री.सदासशि खोत : सभापती महोदय,यासिंदभावतील शासन सनणवय सदनािंक ५/७/२०१६ रोजी 

सनगवसमत झालेला आह.े दसुऱ्या बाजलूा कोणकोणती र्ळे ि भाजीपाला ि मसाल े सनयमनमकु्त केले 

आहते याची यादी सदली गलेी आह.े 

      सभापती : सदर यादी पटलािर ठेिण्यात यािी. 

      श्री.सदासशि खोत : होय. 

      श्री.धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, पणनच्या माकेट कसमटीच्या कायद्यामध्ये सनयमनमकु्त 

केलेल्या मालाची यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिली जाईल अस े माननीय मिंत्री महादयािंनी या 

सठकाणी सािंसगतले आह.े काज,ूसकशसमश,बदाम तसेच मसाल ेह े सधु्दा सनयमनमकु्त करण्यात आलेले 

आह.े  परिंत ु आपल्या राज्यामध्ये काज,ूसकशसमश,बदामची शतेी होत नाही ह े मलाच नाही तर 

सन्माननीय मिंत्री महोदयािंना जामतीचे माहीत आह.े समचीचे उत्पादन सधु्दा आपल्या राज्यामध्ये र्ारसे 

होत नाही. आपल्या राज्यातील शतेकऱ्यािंच्या सिंदभावत जिेढे काही सिषय असतील ते तेिढे सिषय या 

सनयमनात याि ेएिढीच आमची मागणी आह.े परिंत ुया सनयमनामध्ये केिळ काज,ूसकशसमश,बदामाच्या 

व्यापाऱ्यािंचा र्ायदा होणार आह े म्हणनू त्या बाबतीत शासनाने िगेळा सिचार करािा तसेच माकेट 

कसमटीही सटकली पासहज ेि यामधनू माकेट कसमटीचे उत्पन्न िाढू शकत ेएिढीच माझी या सनसमत्ताने 

मागणी आह.े  

      सभापती : मसाले ह ेनोटीर्ाईडमध्ये रहािते अस ेसिरोधी पक्ष नेत्यािंचे म्हणण ेआह.े  

      श्री.सदासशि खोत : सभापती महोदय, सनयमनमकु्तमध्ये आिंबा,ड्रायफू्रड यािंचे सनयमन मकु्त 

करण्यात आल े आह े सनयमन मकु्तमध्ये ३० र्ळािंची यादी असनू ८ भाज्या असनू ४ मसाल े

सनयमनमकु्त करण्यात आल ेआहते.  

       श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंनी माझ्या दोन प्रश्नाच ेउत्तरच सदलेल ेनाही. 

बिंदच्या काळात एपीएमसीचा किं रोल थोडा लजू केला होता तसेच व्यापाऱ्यािंचा बिंद तोडण्यासाठी 

शासनाने नाके उघडे केल े होत.े आता माकेट सरुु झालेले आह,ेव्यापारी माकेटमध्ये व्यापार करीत 

आहते, शतेकऱ्यािंचा माल एपीएमसीच्या माकेटमध्ये येत आह.े चेक नाके आपण कधी सरुु करणार 

आहात? आज केिळ कािंदा बटाट्याच्या २५ ते ३० गाडया सनयमाच्या बाहरे जाऊन म्हणज े

त्यािंच्याकडे थेट पणनच े लायसन्स असेल तर आम्हाला ते मान्य राहील,एपीएमसीच्या व्यापाऱ्यािंच े
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लायसन्स असतील आम्हाला ते मान्य राहील, शतेकरी त्यािंचा माल मित: सिकत असतील तर 

आम्हाला ते सधु्दा मान्य राहील. परिंत ु शतेकऱ्यािंच्या नािाखाली काही व्यापारी ज े लायसन्सधारक 

नाही अशी दलाल मिंडळी माल शहरामध्ये सिकत आहते. त्यामळेु तपासणीचे चेक नाके त्िरीत सरुु 

केल ेजाणार आह ेकाय ? आडत केिळ भाजी आसण र्ळ माकेटमध्येच घतेली जात ेअसे काही नाही. 

काल परिा एक सशिमिंडळ मिंत्री महोदयािंना भटेाियास आल ेहोते त्यािेळेस मी नकळत उपसमथत होतो. 

अन्नधान्यामध्ये डाळी, गहू,तािंदळू हा माल शतेकरी भसुार माकेटमध्ये सिकत असतो त्यािंच्यािरील 

आडत शेतकऱ्यािंच्या पट्टीतनू घतेली जात े ती बिंद होणार आह.े आपण ज्या पध्दतीन े र्ळ आसण 

भाजीपाल्याच्या सिंदभावत कसमटी तयार करणार आहोत तशाच प्रकारची कसमटी भसुार मालाच्या 

व्यापाऱ्यािंसाठी शासन लाग ूकरणार आह ेकाय ? 

                                  या निंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. सदासशि खोत            :                                                   

      सभापती महोदय,  चेक नाक्याच्या सिंदभावत सािंग ू इसच्छतो की, त्याबाबत ताबडतोब कारिाई 

केली जाईल. भसुारच्या बाबतीत  ससमतीचा अहिाल आल्यानिंतर तशा काही सचूना आल्यातर 

सनसितपण ेसिचार करण्यात येईल.  

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

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

 लवशेष उल्िेखाच्या सचूना  

   

   सभापती            :                                          आता सिशेष उल्लेखाच्या सचूना 

घेण्यात येतील.   
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    श्री. दत्तात्रय साििंत                (सशक्षक)                          

:                                                                सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडतो.  

          सोलापरू सजल्यातील भीमा नदीच्या काठािर िसलेल्या सिसिध गािािंतील जसमनीचे क्षेत्र 

बागायती झाल्याने त्यासठकाणी सिजचेी मागणी िाढणे, मौज े आिंबे, ता.पिंढरपरू ह े गाि नदीकाठािर 

असल्याने या गािाची भमूी ही निीन तिंत्रज्ञानामळेु ससिंचनाखाली येणे, सिजेची मागणी 

मोठ्या  प्रमाणात असतानाही कमी िेळ ि असतशय कमी दाबाने िीज परुिठा होणे, समळालेल्या कमी 

िळेेत िीज परुिठा मधनूच खिंडीत होण े यामळेु  सपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सनमावण होण.े यािर 

उपाययोजना करण्यासाठी मौज ेआिंबे, ता.पिंढरपरू या सठकाणी सबमटेशन िीज कें द्राची मागणी होणे, 

त्यासाठी आिश्यक असणारी जमीन ग्रामपिंचायत आिंबे यािंच्याकडून तात्काळ उपलब्ध करुन 

दऊेनसदु्धा सजल्हासधकारी कायावलय, सोलापरू ि िीज सितरण कायावलय यािंच्या कायावलयाने कामामध्ये 

सदरिंगाई करण,े जमीन हमतािंतरण प्रसक्रया पणूव हाण ेपरिंत ु टेंडर प्रसक्रया पणूव न झाल्यामळेु सबमटेशनचे 

काम रखडण े यामळेु शासनाच्या कामासिषयी प्रश्न सचन्ह सनमावण होणे, तरी सदर रखडलेल्या सब 

मटेशनच्या कामाला तात्काळ सरुुिात करण्याबाबत शासनाने कायविाही अशी सिनिंती मी या सिशेष 

उल्लेखाच्या माध्यमातनू शासनास करीत आह.े‛ 

                                                                        ----------- 
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    सभापती            :                                                शासनान ेयाची नोंद घ्यािी.   
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    अॅड. राहुल नािेकर            :                                                   

              सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सिशषे्ट् े ा उल्लेखाची सचूना 

मािंडतो.  

         ‚मुिंबईमध्ये चार आरटीओ कायावलये आहते. त्यामध्ये ताडदिे, िडाळा, अिंधेरी 

आसण बोररिली  या कायावलयािंचा समािेश आह.े या चारही कायावलयात सन २०१२ ते 

२०१५ या कालािधीत िाहनािंचा सशकाऊ परिाना काढणाऱ्यािंच्या सिंख्येमध्ये मोठी घट 

झाली आह.े पररिहन कायावलयात िापरण्यात येणारी गुिंतागुिंतीची ऑनलाईन पद्धत योग्य 

नसल्याच ेनागररकािंकडून आरोप होत असनू िापरण्यात येणारी सिंगणक प्रणाली सरळसोपी 

म्हणजे यझुर फ्रें डली असािी अशी मागणी होत आह.े परिंत ुत्या मागणीकडे पररिहन सिभाग 

आसण शासन दलुवक्ष करीत आह.े सशकाऊ परिाना काढण्यासाठी आिश्यक कागदपत्रािंची 

पतूवता ऑनलाईनने करािी लागत असल्यामळेु बराच प्रयत्न करुनही  नािाची नोंदणी होत 

नसल्यामळेु नागररकािंमध्ये सिंताप ि चीड सनमावण झालेली आह.े सन २०१२ ते २०१५ या 

कालािधीत नािनोंदणी करणाऱ्यािंच्या सिंख्येत झालेली घट पाहता ऑनलाईन सशकाऊ 

परिाना समळण्यासाठी सोपी ि सलुभ व्यिमथा करण्याची आिश्यकता आह.े  याबाबत 

शासनान ेकायविाही करािी अशी सिनिंती मी या सिशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून शासनास 

करीत आह.े‛ 
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    सभापती            :                                          शासनान ेयाची नोंद घ्यािी.  
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    श्री. ख्िाजा बेग            :                                                                सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडतो.  

       ‚कें द्र सरकारने अनेक जीिनािश्यक औषधािंच्या सकिं मती १० ते ९० टक्क्यापयांत कमी करण े

परिंत ुऔषधे मिमत होऊनही ती रुग्णािंसाठी महाग ि दमुीळ होत आहते.  सध्या दशेात आसण राज्यात 

मधुमहेाच्या डाओसनलची गोळी, मतनािंचा ककव रोग सनयिंसत्रत करणारे रान्मटुजमूबॅ जनेेररक औषध, 

पेनसकलर सडक्लोसर्सनक आसद औषधे मिमत करण्यात आली. मात्र राज्यात सदर औषधािंची 

उपलब्धता नसल्याने रुग्णािंचे हाल होत आहते. तेव्हा शासनाने मिमत केलेली औषधे बाजारात 

उपलब्ध करािीत ,अशी सिनिंती मी या सिशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े ‚  

                                                                        ---------- 

                      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF-155 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:40 

  

 

  

    सभापती            :                                                शासनाने उसचत कायविाही 

करािी.  

    



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF-156 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:40 

  

 

  

    श्री. सकरण पािसकर            

:                                                                सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडतो.  

       ‚राज्यातील सभके्षकऱ्यािंचा मदु्दा गलेी अनेक िष े दलुवसक्षत असनू हा प्रश्न  सोडसिण्याकररता 

सिशेष प्रयत्न होताना सदसत नसनू गलेी िषावनिुष े हा सिषय अडगळीत पडलेला आह.े 

भ् सेेाके्षकऱ्यािंसाठी राखीि भखूिंडािर असतक्रमण े होऊन त्या सठकाणी मॉल, सहकार भािंडार 

यासारख्या िामत ू उभ ् या रासहल्या आहते.  रेल्िमेथानके, धासमवक मथळे, रमत े या 

सठकाणी  आढळणाऱ्या सभके्षकऱ्यािंकडे सहानभुतूी िगळता त्यािंच्याबाबत काहीच होताना सदसत 

नाही. १९५९ साली झालेल्या  भीक्षा प्रसतबिंध असधसनयमात बदल करण्याकररता प्रधान ससचिािंच्या 

अध्यक्षतेखाली सन २०१३ मध्य े ११ सदमयािंची एक ससमती मथापन करण्यात आली होती. त्या 

ससमतीन े२०१४ साली सधुाररत मसदुा सादर केला. मात्र त्या मसदु्यािर पढुील कोणतीही कायविाही न 

झाल्याने हा निीन कायदा प्रलिंसबत आह.े सद्य:समथतीतील  कायद्याने सभके्षकऱ्यािंना न्याय समळत नसनू 

सनराधार, ज्येष्ठािंना अपराधी ठरसिण्याव्यसतररक्त हा कायदा काहीही करत नाही. सभके्षकऱ्यािंचा 

प्रश्न  सोडसिण्या इतका कायदा सकारात्मक नसल्याने गररबािंना गनु्हगेार ठरसिण्याऐिजी त्यािंना सेिा 

दणे्यासाठी निीन कायद्यात  तातडीन े बदल होण े आिश्यक आह.े याबाबत तातडीन े कायविाही 

करण्यात यािी, अशी सशर्ारस या सिशषे उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े‛ 

                                                                        ----------- 

                      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF-157 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:40 

  

 

  

    श्री. जगन्नाथ सशिंद े           :                                                                सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडतो.  

       ‚ कल्याण (सज.ठाण)े येथील िायल े नगर पररसरातील तालकुा उपसिभागीय कायावलयातनू 

मागील दोन मसहन्यात दसुऱ्यािंदा शसनिार, सदनािंक १६ जलैु, २०१६ रोजी रात्री चोरीच्या मागावने रेतीची 

िाहतकू करणारा जप्त केलेला रक अज्ञात इसमािंकडून या कायावलयाचे टाळे तोडून तो चोरुन नेण्यात 

येण.े त्याबाबत खडकपाडा पोलीस ठाण्यात सिंबिंसधत रक मालकािर सिंशसयत म्हणनू गनु्हा नोंदसिण्यात 

आलेला आह.े मात्र यापिूीही अशी घटना झालेली असताना उपसिभागीय कायावलयातील सिंबिंसधत 

असधकाऱ्यािंनी याबाबत योग्य ती काळजी घतेलेली नाही ि त्याकडे जाणीिपिूवक दलुवक्ष केलेले आह.े 

अशा घटना िारिंिार घडत असल्याने शासनाने या प्रकरणाची तातडीन ेसखोल चौकशी करुन सिंबिंसधत 

दोषींिर कडक कारिाई करािी  अशी मागणी मी या सिशेष उल्लेखाच्या माध्यमातनू शासनास करीत 

आह.े‛                                                                 ---------- 

                      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF-158 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:40 

  

 

  

    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                            

                      सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सिशेष 

उल्लेखाची सचूना मािंडते.  

        ‚सासित्रीबाई रु्ले पणुे सिद्यापीठाच्या कमवचाऱ्यािंनी त्यािंच्या मागण्यािंसदभावत 

सदनािंक २ मे, २०१६ रोजी माननीय उच्च सशक्षण मिंत्री, सशक्षण सिंचालक, सशक्षण ससचि, 

मा.कुलगरुु डॉ.गाडे यािंचेकडे सनिेदन सादर केलेले आह.े त्यासठकाणी भारतीय कामगार 

सेनेची यसुनयन आह.े त्यािंनी सनिेदनाद्वारे तीन प्रश्नािंकडे लक्ष िेधलेले आह.े पणुे सिद्यापीठात 

माह े जलैु-ऑगमट २०१५ मध्ये सनयम डािलनू कमवचाऱ्यािंच्या सिसिध ररक्त पदािंिर 

कमवचाऱ्यािंची भरती करण्यात येऊन त्यािंच्या िेतनािर अिंदाजे १० कोटी रुपयािंचा खचव 

सिद्यापीठ सनधीतनू करण्यात आलेला आह.े  सनयम डािलनू ररक्त पदािंिर ज्या सनयकु्त्या 

केलेल्य आहते त्या सनयमानसुार करण्यात याव्यात यासाठी मी सिशेष उल्लेखाद्वारे 

शासनाच ेलक्ष िेधीत आह.े       तसेच सिद्यापीठातील कमवचाऱ्यािंसाठी सनिास व्यिमथेच े

बािंधकाम मदुत सिंपनू अजूनपयांत करण्यात आलेल ेनाही याकडेही मी लक्ष िेधीत आह.े 

       सासित्रीबाई रु्ले पणु े सिद्यापीठात मसहला कमवचाऱ्यािंची सिंख्या मोठी आह.े ततृीय 

आसण चतथुवशे्रणीमध्ये असलेल्या मसहलािंसाठी सोयीससुिधा नाहीत म्हणनू त्यािंनी 

सिद्यापीठासमोर घिंटानाद आिंदोेेलन केल ेहाेेते. तेव्हा राज्य शासनान ेयामध्ये मध्यमथी 

करुन कमवचाऱ्यािंच्या न्याय्य मागण्यािंबाबत त्िररत सनणवय घ्यािा अशी सिनिंती मी सिशेष 

उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े ‚  

                                                                                     -----------                    

  



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF-159 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 15:40 

  

 

  

    श्री. जयिंत पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडतो.  

             ‚ रायगड सजल्यातील असलबाग तालकु्यात पशिुदै्यकीय दिाखान े श्रेणी-१ चे २ 

ि  श्रेणी-२ चे २ दिाखाने कायवरत आहते. पेझारी येथील दिाखान्यातील ‚पशधुन सिकास 

असधकारी‛  ह ेपद गले्या दोन िषावपासनू ररक्त असनू िाघोली येथील पशधुन सिकास असधकारी ह ेपद 

चार िष ेररक्त आह.े तसेच असलबाग पिंचायत ससमतीमधील पशधुन सिकास असधकारी ह ेपद दखेील 

ररक्त आह.े  

      असलबाग तालकु्यात दगु्ध व्यिसाय करणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहते. परिंत ुपशिुदै्यकीय 

सेिा अपरुी असल्यामळेु गरुािंिर सिशेषत: दभुत्या जनािरािंिर योग्य ते उपचार होत नसल्याने 

शतेकऱ्यािंना दभुती जनािरे सिकण े भाग पडत आह.े यामळेु दगु्ध व्यिसायािर त्याचा पररणाम होत 

आह.े तरी असलबाग तालकु्यातील पशधुन सिकास असधकाऱ्यािंची ररक्त पद े त्िररत भरण्याबाबत 

शासनाने उसचत कायविाही करािी, अशी सिनिंती मी या सिशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े ‚ 

                                                                        ----------- 

                      या निंतर  श्री. बोडे 

 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG-160 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 15:50 

  

 

    श्री. नागो गाणार            :                                                        सभाेापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने खालील सािवजसनक महत्त्िाच्या आसण सनकडीच्या 

बाबीिर सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडत आह.े 

       सभापती महोदय, मुिंबई-ठाणे सजल्यातील ऑनलाईन प्रसक्रयेतील काही त्रटुींमळेु 

आसण ऑर्लाईन प्रिेशाच्या भरिशािर रासहलेल्या अकरािीच्या हजारो सिद्यार्थयाांना 

प्रिेशापासनू ििंसचत रहािे लागल्यान े अनेक सिद्यार्थयाांचे नकुसान होणे, सिद्याथी आसण 

पालकािंकडून पसिंती क्रम अजव भरताना झालेल्या क्षलु्लक चकुािंचा र्टका सिद्यार्थयाांना 

आयषु्ट्यभरासाठी सहन करािा लागणे, शाळा व्यिमथापनाकडून परेुशी मासहती न समळण,े 

त्यामळेु त्याच महापासलका क्षेत्रात प्रिेश  न समळणे, महासिद्यालयात प्रिेश न समळाल्याने 

पालक सचिंताग्रमत होणे, मुिंबईतील सिद्यार्थयाांना दसहसर, िसई येथील महासिद्यालयात प्रिेश 

समळणे, सशक्षण सिभागान े काढलेल्या पत्रकानसुार ऑर्लाईन नसुार घेतलेले प्रिेश 

बेकायदशेीर असल्यान े सिद्यार्थयाांचे भसिष्ट्य धोक्यात येणे, अशा सशक्षण सिंमथा चालक ि 

महासिद्यालयािंिर अद्याप कारिाई करण्यात न येणे, यामळेु ठाणे, मुिंबई पररसरातील सिद्याथी 

तसेच पालक यािंच्यात शासनासिरोधात पसरलेला तीव्र मिरुपाचा असिंतोष, पसरलेले 

सचिंतेच ेिातािरण, पररणामी शासनान ेतातडीने कायविाही करुन सिद्यार्थयाांना प्रिेश समळिनू 

दणे्याची सशर्ारस मी या सिशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े 

  ----------- 

                      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG-161 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 15:50 

  

 

  

    श्री. सिंसदप बाजोररया                (मथासनक प्रासधकारी सिंमथािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                        सभापती महोदय, मी खालील सािवजसनक 

महत्त्िाच्या आसण सनकडीच्या बाबीिर सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडत आह.े 

       सभापती महोदय, शासनाने सन २००० साली टाटा ममेोररयल सेंरल (टाटा हॉमपीटल) च्या 

डॉक्टरािंच्या मसेडनोव्हा ररगल सहकारी गहृसनमावण सिंमथेसाठी मुिंबईतील खरेिाडी, िािंद्र े (पिूव) येथ े

ससटी.एस.निं.६०८/१, बी/१ सव्ह े न.३४१  या शासकीय भखूिंडाचे सितरण आदशे पाररत करण,े या 

गहृसनमावण सिंमथेस हतेपूत्र दोन मसहन्याच्या आत अटी ि शती िंची पतूवता करण्यास सािंगण,े या गहृसनमावण 

सिंमथेन े हतेपूत्र तसेच अटी ि शती िंची पतूवता न करणे,  त्यामळेु हतेपूत्र आपोआपच रद्दबातल होणे, 

हतेपूत्रातील ि अजावमधील सिव सदमयािंच ेउत्पन्न जामत असल्याने सदर हतेपूत्र रद्द करण्यात याि ेअसे 

पाच िळेा महसलू सिभागाने शासनाकडे प्रमताि पाठिनू सधु्दा हतेपूत्र रद्द करण्यात न येण,े सन २००८ 

साली मसेडनोव्हा सिंमथेला भखूिंडाच ेअिंसतम सितरण आदशे सिव सनयम धाब्यािर बसिनू करण्यात येणे, 

यात झालेला प्रचिंड गरैव्यिहार, या आदशेाला िभैि सहकारी गहृसनमावण सिंमथा सनयोसजत यािंच्याद्वारे 

माननीय उच्च न्यायालयात ररट यासचका दाखल करण्यात येणे, माननीय उच्च न्यायालयाने मखु्य 

ससचि, महाराष्ट्र शासन यािंनी सदर सिषयाची सनुािणी घेऊन योग्य ते आदशे पाररत करािते अस े

आदशे दणेे, तथासप, मखु्य ससचिािंनी मित: आदशे पाररत न करता सिभागीय आयकु्त, कोकण सिभाग 

यािंना प्रमताि सादर करण्याचे आदशे दणे,े िभैि सहकारी गहृसनमावण सिंमथा सनयोसजत यािंनी 

आयकु्तािंच्या सनदशवनास आणनू सदले की, मसेडनोव्हा ररगल सहकारी गहृसनमावण सिंमथेने सोसायटीच्या 

सभासदािंची खोटे ॲसर्डेव्हीट दाखल करुन भखूिंडाचे िाटप करुन घतेले, परिंत ु त्याकडे करण्यात 

आलेले दलुवक्ष, सदर भखूिंड आजतागायत मोकळे असणे, मसेडनोव्हा ररगल सहकारी गहृसनमावण सिंमथेने 

सोसायटीत केलेला प्रचिंड गरैव्यिहार, टाटा हॉमपीटलमधील एकही डॉक्टर या सोसायटीचा सभासद 

नसणे, त्यामळेु हा भखूिंड मेसडनोव्हा ररगल सहकारी गहृसनमावण सिंमथेकडून परत घऊेन या भखूिंडाची 

मागणी करणाऱ्या इतर गहृसनमावण सिंमथेला दणे्यात यािा, अशी सशर्ारस या सिशषे उल्लेखाद्वारे 

शासनास करीत आह.े 

  ------------- 
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    श्री. नरेंद्र पाटील                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदमयािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                        सभापती महोदय, मी खालील सािवजसनक 

महत्त्िाच्या ि सनकडीच्या बाबीिर सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडत आह.े 

      सभापती महोदय, राज्यातील असिंघटीत कामगारािंना सिंघटीत करण्यासाठी ि सिसिध 

सेिाससुिधा परुसिण्यासाठी सन १९६९ साली राज्य शासनान े सिसिध माथाडी कामगार 

मिंडळािंची मथापना केली असणे, परिंत ुनिी मुिंबईतील सकराणा बाजार ि दकुाने मिंडळािंमध्ये 

१० िषाांपासनू कामगार आयकु्त, उपायकु्त, प्रशासकीय असधकारी ि कमवचारी यािंची ररक्त 

पद े भरली नसल्याने ती कायम ररक्त असणे, तसेच पिूी या मिंडळािंमध्ये एकूण १०६ 

कमवचारी ि असधकारी कायवरत होते. परिंत ु सध्या बरेचस े कमवचारी सेिासनितृ्त होऊन तेथे 

र्क्त ४३ कमवचारी कायवरत असणे, त्यामळेु माथाडी कामगारािंची दनैिंसदन कामे होण्यास 

सदरिंगाई होत असणे, पररणामी तटुपुिंज्या कमवचाऱ्यािंिर कायावलयीन कामाचा ताण िाढत 

असल्यान े सदर मिंडळातील कमवचारी ि असधकाऱ्यािंची ररक्त पद े भरण्याची आिश्यकता 

असल्याची सशर्ारस या सिशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े 

      सभापती महोदय, या सिशेष उल्लेखाच्या सचूनेच्या माध्यमातनू मी सिनिंती करतो की, 

या सिषयात शासनाने ताबडतोब लक्ष घालािे ि माथाडी कामगारािंच्या मलुािंना प्राधान्य 

दऊेन त्यािंची लिकरात लिकर सनयकु्ती करािी. 

 --------------- 
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    श्री. सिक्रम काळे            :                                                सभापती महोदय, मी 

खालील सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीिर सिशेष उल्लेखाची सचूना मािंडत आह.े 

      सभापती महोदय, नकुताच कें द्र शासनान े शैक्षसणक धोरणाचा मसदुा प्रससध्द केला 

आह.े  त्या मसदु्याच्या बाबतीत दशेातील सिंबिंसधत सशक्षण तज्ज्ञ ि जनतेकडून हरकती 

मागसिण्यासाठी सदनािंक ३१ जलैु, २०१६  ही मदुत सदली आह.े  परिंत ु तो मसदुा इिंग्रजी 

भाषेत असल्यामळेु आपल्या राज्यातील मराठी माणसािंना तो िाचणे अिघड जात  

आह.े  त्यामळेु त्या मसदु्याचे भाषािंतर मराठी भाषेत करुन राज्य सरकारने तो मसदुा राज्य 

सरकारच्या िेबसाईटिर टाकािा.  त्याच बरोबर हरकती पाठसिण्यासाठी ३१ जुलै ही मदुत 

अपरुी असल्यामळेु, ही मुदत िाढिनू ती सदनािंक ३० ऑगमट, २०१६ करािी.  तसेच या 

मसदु्यािरील हरकती मागसिण्यासाठी राज्य सरकारने कें द्र सरकारकडे पाठपरुािा करािा, 

अशी मी या सिशेष उल्लेखाच्या सचूनेच्या माध्यमातून शासनाकडे मागण् े ाेी करतो. 

  ----------- 
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    श्री. असनल तटकरे                (मथासनक प्रासधकारी सिंमथािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                   

         सभापती महोदय, मी खालील सािवजसनक महत्त्िाच्या ि सनकडीच्या बाबीिर सिशेष 

उल्लेखाची सचूना मािंडत आह.े 

       सभापती महोदय, म.ुसानेगाि, ता.रोहा, सज.रायगड येथील आसदिासी आश्रमशाळा 

अत्यिंत धोकादायक पररसमथतीत असणे, त्यामळेु तेथे राहणाऱ्या आसदिासी सिद्यार्थयाांच्या 

जीसितास धोका सनमावण होणे, निीन इमारतीचे काम पणूव करण्याची मदुत सिंपनू सधु्दा दोन 

िषावनिंतर बािंधकाम अधविट समथतीत असणे, त्यामळेु त्या इमारतीच्या बािंधकामािर झालेला 

शासकीय सनधी िाया जाणे, उिवररत सनधी मदुतीनिंतर व्यपगत होणे, त्यामळेु निीन इमारतींचे 

बािंधकाम त्िररत पणूव करुन आसदिासी मलुािंच्या जीसिताच े रक्षण शासनाने लिकरात 

लिकर करािे, यासाठी मी सिशेष उल्लेखाद्वारे शासनाचे लक्ष िेधतो. 

  ---------- 
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  सभागृहापढुीि कामकाजाबाबत 

   

   सभापती            :                                                   मी सभागहृाच्या सनदशवनास 

आणनू दतेो की, ज्यािेळी अशासकीय कामकाज असते   त्यािेळी सिधेयके दाखसित 

नाही, अशी प्रथा आह.े  आता आपण सिरोधी पक्षाचा   सनयम २६० चा प्रमताि सरुु करु 

या. आज सभागहृासमोर सत्ताधारी पक्षातरे्   उपसमथत करण्यात आलेल्या प्रमतािािरील 

चचाव ि उत्तर, दोन अधाव-तास चचाव   आसण सिरोधी पक्षाचा सनयम २६० अन्ियेचा प्रमताि 

इत्यादी कामकाज आह.े    त्यामळेु सभागहृापढुील कामकाजाबाबत िेळेचे सनयमन कस े

करािे हा माझ्यासमोर   प्रश्न आह.े  मला िाटते आपण थोडे जामत बसनू ह ेकामकाज पणूव 

करािे.    माझ्या मते गेल्या एक-दीड िषावत सिावत जामत दलुवसक्षत आयधु ह े  अधाव-तास 

चचेच े झाल्याच े सदसते.  मला िाटते अधाव-तास चचाव आसण अशासकीय   कामकाज 

(ठराि/सिधेयके) ह े व्हायलाच पासहजे. यासाठी आपण सिाांनी कामकाज   पार 

पाडण्यासाठी आपली सहनशक्ती िाढिािी.  मला सधु्दा कल्पना आह े की, आपण   

सकाळी १०.०० िाजता येऊन सभाेृगहापढुील बरेच कामकाज उरकत असता.  मला 

िाटते   आपण अजनू थोडे थािंबनू कामकाज पणूव करण्यासाठी सहकायव कराियास पासहजे. 

        तसेच दसुरी बाब अशी की,  सनयम २६० च्या प्रमतािािर चचाव सरुु   करण्यापिूी 

माननीय मिंत्री तथा सभागहृाच ेनेते श्री.चिंद्रकािंतदादा पाटील   यािंना सनयम ३५ सिंदभावत मदु्दा 

उपसमथत कराियाचा आह.े  मला िाटते त्यािंनी   आपला मदु्दा उपसमथत करािा.  त्यानिंतर 

सन्माननीय सदमय श्री.शरद रणसपस े  यािंना पॉई िंट ऑर् इन्र्मेशनच्या माध्यमातनू जे काही 

मािंडायच ेअसेल ते   मािंडािे.  

                                                      या निंतर  श्री. कािंबळे 
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   लनयम ३५ बाबत   

       श्री. चिंद्रकािंत पाटील : आता सिरोधी पक्षाचा सनयम २६० अन्ियेचा प्रमताि आह,े तो प्रमताि 

सरुू होण्यापिूी, मला सनयम ३५ द्वारे आपल्याला सिनिंती करायची आह.े सनयम ३५ मध्ये अस ेनमदू 

केल े आह े की, ‚ज्या सदमयास एखाद्या व्यक्तीिर मानहानीकारक सकिं िा अपराधारोपाच्या मिरूपाचे 

कोणतेही असभकथन ज्या सदिशी कराियाचे असेल त्या सदिशीच्या आदल्या कामकाजाच्या सदिशी 

त्या सदमयाने सायिंकाळी ५ िाजपेयांत सभापतीस ि तसेच चौकशी करून उत्तर दणे्याच्या प्रयोजनासाठी 

सिंबिंसधत मिंत्रयािंस, आिश्यक त्या कागदपत्रािंसह लेखी पिूवसचूना सदल्यासशिाय त्या सदमयास 

कोणत्याही व्यक्तीसिरूध्द मानहानीकारक सकिं िा अपराधारोपात्मक मिरूपाचे कोणतेही असभकथन 

करता येणार नाही. ....‛ माझी अशी सिनिंती आह ेकी, अशा प्रकाराने सिरोधक प्रमताि मािंडू शकतात. 

प्रमतािाच्या माध्यमातनू आरोपही करू शकतात. परिंत ुव्यक्तीचे नाि घ्यायच ेअसेल तर तशी पिूवसचूना 

द्यायला पासहज ेआसण त्यािंना ती पिूवसचूना द्यायची असेल तर प्रमताि उद्या घ्यािा. 

      सभापती : प्रमताि उद्या घ्यािा अस ेआपण म्हणत आहात. ....(अडथळा).... आपण सनयम ३५ 

च ेिाचन केले. पढुील िाचन केले तर सदसेल की, आता चचाव सरुू केल्यानिंतर, जर सभापतींना िाटले 

की, िर सलसहल े आह े म्हणजे आता आपण ज े िाचल े आह,े त्याचा भिंग होत असेल तर, मला या 

डायरेक्शन डायरेक्ट दतेा येतात की, आपण बोल ू नका, चचाव करू नका. आजच्या प्रमतािात मपि 

असा कोणत्याही माननीय मिंत्रयाचा उल्लेख नाही, बोलताना तसा झाला तर मी सनसितपण ेथािंबिने. ते 

होणार नाही याची पणूव पणूव काळजी घेतली जाईल. 

 ---- 
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  पॉईटं ऑफ इन्फमेशनबाबत   

        श्री. जयिंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माझा पॉई िंट ऑर् इन्र्मशेन आह.े आता बीड 

सजल्यात एक दघुवटना घडली आह.े बीड सजल्हा मध्यिती बॅ िंकेचे सिंचालक श्री. अडसकर ह ेसिंचालक 

मिंडळाच्या सिरोधात सिंचालक म्हणनू काम करीत होते. त्या सठकाणचे चेअरमन श्री. राजाभाऊ मुिंडे ि 

श्री. सभुाष सारडा यािंनी मोठ्या प्रमाणात भ्रिाचार केला, अस े असताना, िगेिेगळ्या चौकशा 

लािल्याने, िगेिगेळ्या प्रकारे पोसलसािंची हरेॅसमेंट होऊन, त्यािंनी आज मित:ला जाळून घऊेन 

आत्महत्या केली आह.े ही गिंभीर बाब आह.े माजी मिंत्रयािंचे ते सचरिंजीि होते. ही गिंभीर बाब आह.े ज े

सिरोधात आहते, त्यािंचे अस ेचालल ेआह.े मी आसण मित: माननीय मिंत्री श्री. पािंडुरिंग रु्िं डकर राज्य 

बँकेमध्ये सिरोधात काम करीत होतो. अनेक प्रकरणािंमध्ये असे होते. आपल्यलाही माहीत आह ेकी, मी 

२/३ तास बैठका चालसिल्या आहते. या पध्दतीने होत असेल तर ते चकुीचे आह.े यामळेु सहकारात 

काम करायला पढु ेयेणार नाही. सिरोधात असलेली बाब आह.े ते रेकॉडव आह.े त्यािंनी िगेळ्या मागावने 

सिरोध केला आह.े आपण या सिंदभावत गिंभीरपण ेचचाव केली पासहज.े ही गिंभीर बाब आह.े आपल्या 

सिाांना मान खाली करायला  लािणारी घटना आह.े सहकारात काम करणाऱ्या सिव कायवकत्याांना एक 

िगेळी भसूमका घ्यािी लागेल. सिंचालक मिंडळामध्ये सिरोधात असताना सिरोध केला असताना 

त्यािंच्यािर आरोप ठेिनू िगेिेगळ्या गोिी केल्या जातात. आपल्याला यामध्ये बदल केला पासहज ेअस े

मला िाटते. मी एिढेच सािंगतो, मात्र ही बोलण्याची िळे नाही. पण २ आठिड्यािंत ही सिंधी समळेल. 

गिंभीर बाब आह.े अडसकर ह े बीड सजल्यातील प्रभािी घराण े आह.े त्यािंचे िडील प्रभािी होते, 

शतेकरी कामगार पक्षाचे आमदार होते, समशीिाले होेेते, त्यािंना मटॅसलन बोलले जायचे. त्यािंचे ह े

सचरिंजीच. ही िाईट घटना आह े अस े मला िाटते. चौकशी करा, बाकीची कायविाही करा, बाकीचा 

काही प्रश्न नाही. पण खरोखर ही िाईट घटना आह.े आपण या पध्दतीचे काम केले पासहज.े शतेी 

व्यिसाय हा शते मालाच्या भािािर, सनसगाविर अिलिंबनू आह.े आपल्याला माहीत आह े की, ह े

माकेटिर आह,े व्यापाऱ्यािंच्या हातात आह.े त्यामळेु येथे कसे काम करायचे याची गिंभीर दखल घतेली 

पासहज.े उद्या यािर चचाव होईलच. परिंत ुया सिंदभावत माझी आपल्याला सिनिंती आह.े राजकारण नाही. 

ज े दोषी आहते, त्यािंना सशक्षा झालीच पासहज.े लबाडी केली त्यािंना सशक्षा केलीच पासहज.े त्यािंनी 

सिरोध केला. त्यािंनी मित:च्या हमताक्षरात, मी आत्महत्या का करतो, ते आईला आसण लोकािंना पत्र 

सलहून सािंसगतले आह,े ही िाईट घटना आह ेअस ेमला िाटते. 

 ---- 
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  पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

         श्री. नारायण राण े: सभापती महोदय, नागपरू इमामिाडा पररसरातील १२ िषीय अल्पियीन 

शाळकरी मलुगी काल सदनािंक २० जलैु, २०१६ रोजी सायिंकाळी सशकिणी िगावला गलेी होती. िगव 

आटोपनू घरी परत जात असताना सतचे एका व्यक्तीने अपहरण करून समत्राकडे नेले, तेथनू मसेडकल 

टीबी िॉडव पररसरात नेऊन सतच्यािर दोघािंनी बलात्कार केल्याची सिंतापजनक घटना घडल्याचे नकुतेच 

उघडकीस आलेले आह.े या घडलेल्या घटनेमळेु मलुगी प्रचिंड दहशतीखाली आली असून इमामिाडा 

पररसरात रात्रीपासनू तणािाचे िातािरण सनमावण झालेले आह.े शासनाने याची मासहती सदनाला द्यािी. 

सदर बाबतीत अजनूही गनु्हा दाखल केलेला नाही. पोसलसािंनी या सिंदभावत कोणतीच कायविाही केलेली 

नाही. 

      सभातपी : उद्यापयांत मासहती समळेल. 

      श्री. सगरीश बापट : सभापती महोदय, याबाबत सदनाला मासहती दणे्यात येईल.  

 ---- 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                   

  सभागृहाच्या कामकाजासबंंधी   

        श्री. शरद रणसपसे : सभापती महोदय, सभागहृाचे मखु्य कामकाज सिधेयक पाररत करण े ह े

आह.े माननीय सिंसदीय कामकाज मिंत्री सकिं िा शासन सिधानसभमेध्ये काही िेळा सिधेयके इिंरोड्यसू 

करतात, काही िळेा सिधानपररषदतेही इिंरोड्यसू करतात. तो भाग नाही. मात्र त्यािर आम्हाला उप 

सचूना, सधुारणा द्यायच्या असतात. सिधेयक दाखसिले जाते, त्यानिंतरच आमची त्या सिंदभावतील 

प्रोससजर सरुू होते. माननीय मिंत्री सिधेयक सिंमत करण्याची घाई करतात. त्यामळेु या प्रोससजरमध्ये 

बदल झाला पासहज.े दोन्ही सदनापैकी कुठेही सिधेयक टेबल केले की, आम्हाला उप सचूना दतेा 

आली पासहजे, आम्हालाही त्यािर सिचार करता आला पासहज.े बरीच सिधेयके सिधानसभमेध्ये टेबल 

केली जातात आसण तातडीन ेआमच्याकडे येतात. मी काल सिंध्याकाळी साडे सात िाजपेयांत कोणते 

सिधेयक आल े आह े का या सिंदभावत माननीय उप ससचि श्री. कुडतरकर साहबेािंकडे चौकशी करीत 

हातो. आपण सिंध्याकाळी साडे सात, आठ निंतर सिधेयक आणणार, माननीय सिंसदीय कामकाज मिंत्री 

सिंध्याकाळी ८ िाजता सिधेयक सिधीमिंडळात पाठिनू तमु्ही दाखिा अस ेसािंगणार. मग आम्ही त्या 

सिंदभावतील उप सचूना कधी द्यायच्या ? आपला चािंगल्या कामािंनाही पासठिंबा नाही. मग पासठिंबा काय 

भ्रिाचाराला आह े का ? माझी सचूना आह े की, काही तरी प्रोससजर ठरिा, सकमान २-३ सदिस 

आम्हाला सिधेयक िाचण्यासाठी आसण उप सचूना दणे्यासाठी द्यािते. माझी या सिंदभावत आपल्याला 

सिनिंती आह.े 

       सभापती : ठीक आह.े प्रोससजर मी चेक करून घेईन. मी आपल्या मदु्यात लक्ष 

घालतो. 

 ---- 
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   प.ृ शी. :                         राज्यातील सिसिध सिभागािंच्या माननीय मिंत्रयािंिर 

भ्रिाचाराच ेगिंभीर आरोप असणे                         

 मु. शी. :                               राज्यातील सिसिध सिभागािंच्या माननीय मिंत्रयािंिर 

भ्रिाचाराच े गिंभीर आरोप असणे या सिषयािर सिवश्री धनिंजय मुिंडे, 

नारायण राणे, सनुील तटकरे, शरद रणसपसे, हमेिंत टकले, मासणकराि 

ठाकरे, जयिंत प्र. पाटील, सिंजय दत्त, श्रीमती सिद्या चव्हाण, सिवश्री भाई 

जगताप, सिंदीप बाजोररया, ॲङ जनादवन चािंदरूकर, ॲङ सनरिंजन डािखरे, 

आसकव . अनिंत गाडगीळ, श्री. सकरण पािसकर, ॲङ रामहरी रूपनिर, 

सिवश्री. कसपल पाटील, जयििंतराि जाधि, श्रीमती हुमनबान ू खसलरे्, 

श्री. असनल भोसले, प्रा. जोगेंद्र किाडे, सिवश्री सतीश चव्हाण, रामराि 

िडकुते, नरेंद्र पाटील, प्रकाश गजसभये, ख्िाजा बेग, सिक्रम काळे, 

जगन्नाथ सशिंद,े अब्दलु्ला खान दरुावणी, आनिंद ठाकूर, ॲङ राहुल 

नािेकर, सिवश्री असनल तटकरे, प्रभाकर घागे, ॲङ जयदिे गायकिाड, 

सि.प.स. यािंचा प्रमताि                         

   

                                             श्री. धनिंजय मुिंडे 

(सिरोधी पक्षनेते) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने म.सि.प. सनयम २६० अन्िये 

पढुील प्रमताि मािंडतो. 

       ‚राज्यातील मसहला ि बालकल्याण, सशक्षण, अन्न ि नागरी परुिठा, सािवजसनक आरोग्य, 

आसदिासी सिकास, ऊजाव, गहृसनमावण (राज्य) अशा अनेक मिंत्रयािंिर भ्रिाचाराचे गिंभीर आरोप असणे, 

आरोप असलेल्या मिंत्रयािंिर कें द्र सरकारने, न्यायालयाने गिंभीर ताशरेे ओढलेले असणे, या मिंत्रयािंच्या 

भ्रिाचाराचे परुाि े दऊेन, तक्रारी करुनही त्यािंच्यािर कुठलीही कारिाई होत नसणे, भोसरी येथील 

जमीन प्रकरणातील भ्रिाचारामळेु महसलू मिंत्रयािंना राजीनामा द्यािा लागणे, सदर मिंत्रयािंनी केलेल्या 

सिसिध भ्रिाचाराच्या ि आरोपािंमध्य ेत्यािंना सक्लन सचट दणे्यात येऊन भ्रिाचाराला पाठींबा दणे्यात येत 

असणे, नव्यान ेझालेल्या मिंत्रीमिंडळ सिमतारातही गिंभीर आरोप असलेल्या मिंत्रयािंचा समािेश करणे, या 

मिंत्रयािंना रोजगार हमी योजना, कामगार, बिंदरे (राज्य) अशी महत्िाची खाती सोपिण्यात येण,े या निीन 

मिंत्रयािंपैकी अनेकािंची सी.आय.डी., सी.बी.आय. चौकशी सरुू असणे, तरीही या मिंत्रयािंचा मिंत्रीमिंडळात 

समािशे केलेला असणे, भ्रि आसण गिंभीर आरोप असलेल्या मिंत्रयािंच्या समािेशामळेु जनतेच्या मनात 

ह ेसरकार भ्रिाचाराला खतपाणी घालत असल्याचा सिंशय सनमावण होणे, राज्याचा कारभार चालणाऱ्या 

मिंत्रालयातच भ्रि मिंत्री कारभार करीत असल्यामळेु या भ्रिाचाराचे लोण गािपातळीपयांत पोहचण,े 

सिंपणूव व्यिमथाच भ्रिाचाराने पोखरुन जाणे, या भ्रि आसण आरोप असणाऱ्या मिंत्रयािंना मिंत्रीमिंडळातनू 

काढून टाकण्याची मागणी होत असणे, या सिव भ्रिाचाराच्या प्रकरणािंची उच्चमतरीय चौकशी करुन 

त्यािंच्यािर कठोर मिरुपाची कारिाई करण्याची आिश्यकता, शासनाची भसूमका ि कराियाची 

उपाययोजना सिचारात घणे्यात यािी.‛ 
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                      या निंतर  श्री. रोझेकर 
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    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

      सभापती महोदय, आज सनयम २६० अन्िये या सठकाणी प्रमताि मािंडण्यात आला 

असनू या प्रमतािात कोणत्या सिभागाच्या सिंदभावत येथे चचाव होणार आह,े ह ेमपि करण्यात 

आल े आह.े  त्यामळेु सिंबिंसधत सिभागाच्या मिंत्री महोदयािंनी चचेच्या िेळी सभागहृात 

उपसमथत असणे आिश्यक आह.े   उपसमथत रहाि े सकिं िा नाही, ह े प्रत्येकान े ठरिायच े

आह.े  सकिं बहुना, अशा चचेच्या िेळी सिंबिंसधत सिभागाच्या मिंत्री महोदयािंनी सभागहृात 

उपसमथत रहाणे बिंधनकारक आह.े  त्यािंना ह े मानाियाचे नसेल तर सोडून द्यािे.  परिंतु, 

मिंत्री महोदयािंनी सभागहृात उपसमथत रहािे, अशी माझी आपल्या माध्यमातनू त्यािंना सिनिंती 

आह.े 
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    श्री. धनिंजय मुिंडे            :                                            

      सभापती महोदय, लोकसभा सनिडणकुीच्या अगोदर भारतीय जनता पक्षाच्या 

त्यािेळच्या दशे पातळीिरील नेततृ्िाकडून देशाची सत्ता भारतीय जनता पक्षाला द्यािी, 

राज्याची सत्ता भारतीय जनता पक्षाला द्यािी, यासाठी एक घोषणा दणे्यात आली होती 

आसण ती घोषणा र्ार प्रससध्द झाली होती.  पिूी गजुरातच्या सनिडणकुीतही अशीच 

घोषणा दणे्यात आली होती ि तेथेही ती प्रससध्द झाली होती.  ‚ना खाऊिं गा, ना खान े

दुिंगा,‛ या त्यािंच्या घोषणेिर भारतातील जनतेन े सिश्वास ठेिला आसण दशेाची ि राज्याची 

सत्ता एकाच पक्षाच्या हातात सदली.   

      सभापती महोदय, या सभागहृाचा सदमय म्हणनू माझी सहा िष े पणूव झाली आहते 

आसण त्यामधील काही मसहने सोडल ेतर जिळपास ५ िष ेआसण काही मसहन ेमी सिरोधी 

बाकािंिरच आह.े  माझ्या सदमय पदाच्या दसुऱ्या कालािधीचा हा पसहलाच मसहना 

आह.े  परिंतु, या ६ िष ेआसण काही मसहन्यािंमध्ये िेगिेगळे सिषय, िेगिेगळ्या आयधुािंच्या 

माध्यमातनू सिरोधी पक्षाकडून सभागहृात उपसमथत केल्याचे मी पासहले आह,े ऐकले आह,े 

त्याची चचाव केली आह े आसण मी सधु्दा या चचेत सहभागी झालो आह.े   प्रत्येक 

असधिेशनात  राज्याची कायदा ि सवु्यिमथा हा सिषय होता.  ज्या ज्या िेळी राज्यात 

दषु्ट्काळ पडतो त्यािेळी असधिेशनात दषु्ट्काळी पररसमथतीिर चचाव होते.  ज्या ज्या िेळी 

असतििृी होते त्या िेळी असधिेशनात असतििृीचा सिषय असतो.  शेतकऱ्यािंचे प्रश्न तर 

प्रत्येक असधिेशनात उपसमथत केल े जातात.  पण गेल्या ६ िषाांपैकी  मागील २० 

मसहन्यािंच्या काळातील  ६ असधिेशनािंमध्ये अन्य सिव सिषयािंबरोबरच कायम सभागहृात 

उपसमथत होणारा कोणता सिषय असेल तर तो निीन सत्तारुढ झालेल्या भारतीय जनता पक्ष 

आसण सशिसेनेच्या मिंत्रयािंच्या घोटाळ्यािंचा सिषय आह.े   

      सभापती महोदय, सडसेंबर, २०१५ मधील सहिाळी असधिेशन सोडून त्यानिंतरच्या 

प्रत्येक असधिेशनात एक-ना-एक मिंत्री घोटाळ्यामध्ये अडकत गेले आसण त्या घोटाळ्यािंचे 

परुािे आम्ही या सदनामध्ये सरकारपढेु मािंडले.  मागील पािसाळी असधिेशनात आम्ही 

मसहला ि बाल कल्याण सिभागाचा घोटाळा मािंडला.  एक नाही, दोन नाही तर जिळ 

जिळ २०० कोटी रुपयािंच्या सचक्की घोटाळ्यासिंबिंधी आसण पोषण आहारासिंबिंधी, मसहला 

ि बाल सिकास सिभागातील खरेदीसिंबिंधी सिव परुािे आम्ही सदल.े  आमची अपेक्षा काय 

होती ?  जे सरकार भ्रिाचाराच ेनाि घेऊन सत्तेत आल,े ज्या सरकारन ेसत्तेत येण्याअगोदर 

जनतेला ह ेसािंसगतले की, आम्ही सत्तेत आल्यािर भ्रिाचार होऊ दणेार नाही, त्या सरकारने 

आम्ही या सदनामध्ये परुाव्यासनशी घोटाळे मािंडल्यानिंतर  त्याची चौकशी 

करािी.  मखु्यमिंत्री महोदयािंकडून प्रत्येक िेळी ‘Zero tolerance against 

corruption’, अशी भसूमका घेतली जाते.    कालही या सदनामध्ये मखु्यमिंत्री महोदय 

असे म्हणाल ेकी, ‚साप, साप म्हणनू काठीन ेभईु थोपटू नका.‛  पण आम्ही परुाव्यासनशी 
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जे घोटाळे मािंडले त्याची चौकशीही झाली नाही.  मी पनु्हा पनु्हा त्या सिभागाच्या 

घोटाळ्याचा सिषय काढणार नाही.  पण राज्याच्या मखु्यमिंत्री महोदयािंनी कालच सािंसगतले 

की, ‚सिरोधी पक्ष नेत्यािंनी जबाबदारीन े बोलािे, जबाबदारीने आरोप करािेत.‛  मागील 

प्रत्येक िेळी आम्ही अत्यिंत जबाबदारीनेच या सदनात आरोप केले होते, परुािेही सदले 

होते.  ते  जर खोटे होते तर त्यािंनी आमच्यािर कारिाई का केली नाही आसण जर ते खरे 

असतील तर जे भ्रिाचाराच्या सिरोधात सत्तेिर आल े त्यािंनी या भ्रिाचाराची चौकशी 

करण्याच ेका टाळले ?   

      सभापती महोदय, मसहला ि बालकल्याण सिभागाच्या सचक्की घोटाळ्यासिंबिंधी मी 

एकदा नाही तर सदनािंक २० मे, २०१५ पासनू ६ पते्र पाठसिली आहते.  राज्याच्या 

मखु्यमिंत्री महोदयािंना सदनािंक २० मे, २०१५ रोजी पसहले पत्र पाठसिले आसण हा घोटाळा 

उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला.  याची चौकशी करािी आसण हा सिषय मागी 

लािािा, अशी सिनिंतीही केली.  त्यानिंतर सदनािंक २० मे, २०१५ रोजी याच 

घोटाळ्यासिंबिंधी लाचलचुपत प्रसतबिंधक सिभागाच्या महासिंचालकािंना पत्र 

पाठसिल.े  त्यानिंतर सदनािंक २९ जनू, २०१५ रोजी पनु्हा महासिंचालकािंना ममरणपत्र 

पाठसिल ेआसण या प्रकरणी काय चौकशी केली, याची सिचारणा केली.  त्यानिंतर सदनािंक 

८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी याच सिभागाने केलेल्या सबसमकटाच्या खरेदीसिंदभावत पनु्हा 

लाचलचुपत प्रसतबिंधक सिभागाकडून कोणती कायविाही केली, या सिंदभावतील मासहती 

मागसिली.  त्यानिंतर सदनािंक १० सडसेंबर, २०१५ रोजी मी महासिंचालकािंना पत्र पाठसिले, 

सदनािंक ८ जनू, २०१६ रोजी पनु्हा लाचलचुपत प्रसतबिंधक सिभागाला पत्र 

पाठसिल.े  धनिंजय मुिंडे म्हणनू नाही तर सिधानपररषदेचा सिरोधी पक्ष नेता म्हणनू सरकारचे 

या प्रकरणात नकुसान झाल ेआह,े हा सिभाग लहान बालकािंशी, त्यािंच्या पोषण आहाराशी 

सिंबिंसधत असल्याने या सिंदभावतील पत्रव्यिहार केला.  परिंत,ु ददुिैाने एक साध ेउत्तर दखेील 

मला पाठसिण्यात आल ेनाही.  आपण कतवव्यदक्ष आहात आसण भ्रिाचाराच्या सिरोधात 

आहात.  पण आम्ही या सदनात या सिव खरेदीच्या सिंदभावत परुािे सदले असताना 

राज्याच्या मखु्यमिंत्री महोदयािंनी काय केल े?   

      सभापती महोदय, माग े एकदा या सदनात चचेला उत्तर दते असताना मखु्यमिंत्री 

महोदयािंनी सािंसगतले होते की, ‚मागील १५ िषावत ज्या ज्या सिभागािंकडून खरेदी झालेली 

आह े त्या सिव खरेदीची चौकशी ससचिािंच्या माध्यमातनू करु.‛  आता या घोषणेला एक 

िषव उलटून गेले आह.े  या चौकशीतील एक कागदच काय पण एक ओळ सधु्दा पढेु सरकु 

शकली नाही.  अद्याप ही चौकशी पणूव नाही.   उलट ज्या सिभागात खरेदी झाली त्याच 

सिभागाच्या ससचिािंनी लाचलचुपत प्रसतबिंधक सिभागाला असे कळसिले की, ‚अशा 

प्रकारचा कोणताही गैरव्यिहार झालेला नाही.‛  मला या सनसमत्ताने एिढेच सिचाराियाच े

आह ेकी, चौकशी पणूव होण्याअगोदर या सिभागाला राज्याच्या मखु्यमिंत्री महोदयािंनी सक्लन 

सचट कशी सदली ?  ते मित: सममटर सक्लन आहते म्हणनू कोणालाही सक्लन सचट दणे्याचा 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II-175 

SRR/MMP प्रथम श्री. कािंबळे 16:10 

  

 

हा प्रकार आह.े  याचे उत्तर आम्हाला समळाल ेपासहजे.  याचे उत्तर आम्ही मागतो आहोत 

म्हणजेच महाराष्ट्रातील जनता मागते आह.े   

      सभापती महोदय, सिभागािंच्या आसण मिंत्री महोदयािंच्या घोटाळ्याच्या सिंदभावत मी 

काही मागण्या करणार आह.े  खरोखरच तमु्हाला भ्रिाचाराला आळा घालाियाचा असेल, 

खरोखरच भ्रिाचार नि कराियाचा असेल तर एिढीच अपेक्षा आह े की, आम्ही 

आपल्यासमोर जे मदु्द े मािंडत आहोत त्या सिव मदु्यािंची चौकशी करािी.  सचक्की 

घोटाळ्यातील उद्योग  सिंमथािंच्या गेल्या सहा मसहन्यातील असधकृत बँक खात्यािंची 

तपासणी केली आह े का ?  दयेके अदा झाल्यानिंतर उद्योग सिंमथािंच्या खात्यािर जमा 

झालेल्या दयेकािंच्या रकमा कोणाकोणाच्या खात्यािंकडे िळसिण्यात आल्या आसण त्याच े

प्रयोजन काय होते, याची आपण चौकशी करणार आहात का ? 

              या निंतर  श्री. बोरले 
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    श्री. धनिंजय मुिंडे            :                                            

             या उद्योगािंनी, सिंमथािंनी परुिठा केलेल्या िमत ू कोठे उत्पासदत करण्यात 

आल्या, त्यासाठी कच्चा माल कोठून घेतला ? उत्पादन खचावचे परुािे तसेच उत्पादन 

कालािधीतील िीज िापरापोटी आलेले िीज सबल, उत्पादन कालािधीत िापरलेले 

मनषु्ट्यबळ यापोटी झालेल्या सिव गोिींची चौकशी आपण करणार आहात सकिं िा नाही ? मी 

सभागहृात आपल्याला लाईट सबलाची कॉपी सदलेली आह.े ज्याला ८० कोटी रुपयािंची 

सचक्कीची ऑडवर सदली त्याला त्या एका िषावच्या काळात र्क्त २५ हजार रुपये लाईट सबल 

आलेले आह.े त्याला ८० कोटी रुपयािंची ऑडवर सदली होती. सकती लाख टन सचक्की 

सनमावण झाली ह े दखेील मी आपल्याला सािंसगतले आसण त्यासाठी र्क्त २५ हजार रुपये 

लाईट सबल आलेले आह.े कदासचत ह ेअजब रसायन सयूवकािंता सचक्कीमध्ये अस ूशकते. 

या सिंदभावतील दयेके दणे्यासाठी कोषागारातून सकती आसण कधी रकमा सितररत करण्यात 

आल्या याची सदु्धा चौकशी होणे आिश्यक आह.े ज्या प्रमाणामध्ये परुिठादारास असतररक्त 

रकमािंच ेप्रदान करण्यात आल ेत ् याची सदु्धा चौकशी झाली पासहजे. असमतत्िात नसलेल्या 

उद्योगािंची, बिंद उद्योगािंच्या उत्पादन क्षमतेची तपासणी मसहला ि बाल कल्याण 

सिभागातील असधकाऱ्यािंपैकी कोणी िा कधी केली हा सदु्धा सिषय आह.े सिावत महत्िाचे 

म्हणजे आयकु्तािंनी पिूी सादर केलेले सिसिध प्रमताि रद्द करण्याबाबतचे सनदेश माननीय 

मिंत्री मसहला ि बाल सिकास यािंनी सदनािंक १२.०२.२०१५ रोजी सदल.े ते प्रमताि कशाच े

होते ि ते का रद्द करण्यात आल,े याची सदु्धा चौकशी होणे आिश्यक आह.े तुम्ही जर पाक 

आहात, सार् आहात तर एिढे करायला काही अडचण नाही. आम्ही केलेल े ह े आरोप 

चकुीच ेअसतील तर आम्हाला कटघऱ्यामध्ये उभे करािे. आमचे त्याबाबत काही म्हणणे 

नाही आसण आम्ही केलेल े आरोप खरे असतील तर यासिंबिंधी आपण चौकशी सदु्धा 

कराियास पासहजे. आता साप, साप म्हणनू नाही तर आम्ही परुािे सदलेल ेआहते. त्यामळेु 

आता आपण खोटे आसण रेटून बोलणे बिंद करािे. आपण या सठकाणी खरे बोलाि.े आता 

आपल्याला सत्तेिर येऊन २ िष ेहोत आलेली आहते. आपला प्रामासणकपणा, कामातील 

प्रामासणकपणा या सिव गोिी समोर आल्या पासहजेत.  

      सभापती महोदय, आम्ही त्याच िेळी शालेय सशक्षण सिभागातील घोटाळ्याचा सिषय 

सभागहृात उपसमथत केला होता. सचक्की घोटाळ्याप्रमाणेच असग्नशमन यिंत्र खरेदीच्या 

बाबतीत आम्ही प्रश्न उपसमथत केला होता. तत्कालीन प्रधान ससचि (सित्त) श्री.सबजय 

कुमार यािंनी नोंदसिलेल्या आके्षपािंचे काय करण्यात आल े ? या सिंदभावत चौकशी ससमती 

नेमण्यात आली होती. ती चौकशी कोणी केली ि त्यामध्ये काय सनष्ट्पन्न झाल ेयाबाबतची 

मासहती आम्ही या सभागहृाचे सदमय असनू आम्हाला एका िषावपासनू समळत नसेल तर 

सरकारचे काय चालले आह े ? म्हणजे तमु्हाला असे िाटते की, तमु्ही सदु्धा ही साप 

सोडािी, कशाची तर चौकशीची ? असे होणार नाही. या चौकशीचे काय झाल ेआसण जर 

चौकशी अद्याप झाली नसेल तर मखु्यमिंत्रयािंनी या घोटाळ्यात कशाच्या अधारे पनु्हा सक्न 
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सचट सदली. चौकशीच झाली नाही. परिंतु, सक्लन सचट सदली. आम्हाला मासहती आह ेकी, 

तमु्ही सक्लन आहात. मी त्याबाबत शेिटी बोलणार आह.े 

      सभापती महोदय, सिावत गिंभीर बाब अशी आह े की, सिंपणूव दशेात मासहतीचा 

असधकार कायदा लाग ूआह.े ज्यािेळी ह ेप्रकरण उघडकीस आल ेतेव्हा पासनू मी राज्याचा 

सिरोधी पक्षनेता म्हणनू याबाबतची मखु्य नमती मागत आह.े परिंतु, मला अजून ती नमती 

समळालेली नाही. नमती का सदली जात नाही ? तमु्ही जर काही पाप केलेल े नाही तर 

आम्हाला िषवभरात ती र्ाईल का उपलब्ध करुन सदली जात नाही ? मासहती आयकु्त 

श्री.जैन यािंच्याकडे माझे असपल सरुु आह.े मला अद्याप ती र्ाईल समळालेली नाही. आता 

त्यािंनी दोन मसहन्यानिंतरची तारीख सदलेली आह.े हा मासहतीचा असधकार आह े ? गिंभीर 

आरोप झाल्यानिंतर दखेील मासहतीच्या असधकारात खरेदीची र्ाईल एक-एक िषव समळत 

नसेल तर याला काय म्हणािे ? ह ेतमुचे साप सरकार सरुु आह.े  

      सभापती महोदय, शालेय सशक्षण सिभागामध्ये कें द्र शासनाच्या मानि सिंसाधन 

सिकास मिंत्रालयाच्या सदनािंक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये असलव ररडर बकु्स ि 

राष्ट्र परुुषािंच्या तमिीरींच्या खरेदीबाबत तीव्र मिरुपाच े आक्षेप नोंदसिण्यात आल े होते. 

तसेच, या सिंदभावत झालेल्या सनयमािंच्या उल्लिंघनाबाबत दखेील मदु्दसेनहाय सििेचन 

करण्यात आल े होते. या पत्राच्या अनषुिंगाने सशक्षण मिंत्रालयातील कोणकोणत्या 

असधकाऱ्यािर कारिाई करण्यात आली ? एकाही असधकाऱ्यािर कारिाई करण्यात आली 

नाही. कें द्र शासनाच्या मते सदर खरेदीमध्ये गैरव्यिहार झालेला आह.े आता कें द्रात आसण 

राज्यातही यािंच्याच पक्षाचे सरकार आह.े कें द्र शासनान े सािंसगतले की, याबाबतीत 

गैरव्यिहार झालेला आह.े मी त्यािेळी सभागहृात याबाबतचे परुािे दखेील आपल्या समोर 

ठेिल े होते. असे असनाही मिंत्री महोदयािंच्या आदशेान्िये आसण त्यािंच्या मान्यतेन े खरेदी 

करण्यात आली. त्या मिंत्री महोदयािंिर कोणती कारिाई करण्यात आली ? परुािे असताना 

काहीही कारिाई केलेली नाही. परिंतु, ददुिैाने या सिंदभावतील कोणत्याही पत्राच े उत्तर 

आम्हाला समळत नाही.  

      सभापती महोदय, माननीय सािवजसनक आरोग्य मिंत्री सभागहृात उपसमथत आहते. 

सािवजसनक आरोग्य सिभागातील प्रकरणाला आज जिळपास ४ मसहन े झालेली आहते. 

आम्ही २९७ कोटी रुपये सकिं मतीच्या घोटाळयाबाबत परुाव्यासह मदु्द े उपसमथत केल.े 

माननीय डॉ.दीपक साििंत साहबेािंनी मिंत्री म्हणनू सभागहृात उत्तर सदल ेआसण त्या प्रकरणी 

चौकशी सरुु केली. त्या चौकशीतून काय सनष्ट्पन्न झाल े ? आपण ती चौकशी करुन ४ 

लोकािंिर कारिाई केली. आम्ही ते मान्य केल.े परिंतु, यामध्ये काय झालेले आह े? मी टेंडर 

काढल ेम्हणनू मला सशक्षा समळाली. जी आम्ही मागणी केली होती. परिंतु, आम्ही त्यािेळी 

आणखी एक मागणी केली होती. परिंतु, त ् याकडे मात्र जाणीिपिूवक दलुवक्ष करण्यात आल.े 

ज्यािंनी मागणी केली की, आम्हाला एिढी औषधे लागतात आसण जी अव्िाच्या सव्िा 

मागणी आली, ज्यािर टेंडर काढले, त्याला मात्र सोडून सदल.े त्या असधकाऱ्याला मात्र 
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चािंगली पोमटींग सदली. अशा प्रकारे चौकशी होत असेल आसण ज्यािंनी औषध खरेदीमध्ये 

पाप केलेले आह ेअशा असधकाऱ्यािंना जर चािंगली पोमटींग समळत असेल तर डॉक्टर साहबे 

ह ेआपल्याला शोभणारे नाही. म्हणनू ज्यािंनी मागणी केली त्यािंच्यािर सदु्धा कारिाई झाली 

पासहजे. आरोग्य सिभागाकडे एनआरएचएम मधनू मागणी आली. ज्यािंनी एनआरएचएमकडे 

मागणी मागसिली आसण त्यािंनी जी मागणी सादर केली त्यािंची सदु्धा चौकशी होऊन 

त्यािंच्यािर कारिाई होणे आिश्यक आह.े परिंतु, ती होत नाही. भगिान सहाय ससमतीचा 

अहिाल अद्याप आलेला नाही. आपण तो अहिाल सभागहृाच्या पटलािर केव्हा ठेिणार 

आहात ? यामध्ये कोण दोषी आह े ? या सिव सिषयासिंबिंधी सभागहृात एिढे परुािे देिनू 

काय उपयोग आह.े मग आम्ही परुािे कोठे द्यािेत ? कायद ेमिंडळात परुािे देिनू सदु्धा न्याय 

समळत नसेल तर आम्ही कोणाकडे न्याय मागािा आसण सिव सिभाग आसण मिंत्री राज्य 

शासनाच्या सतजोरीतील पैसे असेच भ्रिाचाराच्या माध्यमातनू िाया घालिीत असतील तर 

उद्या कोणी सभागहृात घोटाळ्याचा सिषयच उपसमथत करणार नाही.  

      सभापती महोदय, अन्न ि नागरी परुिठा मिंत्री सभागहृात उपसमथत आहते. त्यािंचा 

सभागहृात डोळा लागत असल्यामळेु मी त्यािंच्या सिभागाचा सिषय मािंडत आह.े मी 

सडसेंबर, २०१५ च्या सहिाळी असधिेशनात तूर डाळीच्या घोटाळ्याबाबतचा सिषय मािंडला 

होता. कें द्र शासनामार्व त दशेात तरू डाळीचे उत्पादन कमी अल्यामळेु तरू डाळीच्या 

साठेबाजारािर सनबांध लािण्याचा पत्र व्यिहार होत असताना अन्न ि नागरी परुिठा 

मिंत्रालयात तेल सबयािंच्या बाबतीत एक र्ाईल तयार केली जाते. मी ती र्ाईल या 

सभागहृात िाचनू दाखसिली होती. त्या र्ाईलची सरुुिात तेल सबयािंपासनू झाली की, 

साठेबाजी होऊ नये म्हणनू तेल सबयािंिर सनबांध लािले गेले पासहजेत. परिंतु, त्या र्ाईलच्या 

शेिटच्या पानािर अचानक डाळ घसुली. ती दखेील तरू डाळ आसण त्यािर दखेील 

साठेबाजी होऊ नये म्हणनू सनबांध लािले गेले आसण तेथे ससचिािंनी धन्यिाद असे सलसहले. 

एिढा परुािा सदल्यानिंतर सदु्धा याबाबत कोणती चौकशी झाली ? याबाबत कोणतीही 

चौकशी झालेली नाही. परिंत,ु तमुच्यामध्ये Party with Difference नाही. काही सडर्रन्स 

नाही. आप भी खाओिं, खाते रहों, हम सक्लन सचट दतेे रहेंगे, असा हा सिव सिषय आह.े 

आम्ही ज्यािेळी डाळीच्या घोटाळयाचा सिषय मािंडला आसण जो काळाबाजार झाला,  हा 

अरोप मी केलेला नाही. याबाबतीत ग्राहक पिंचायतीने सदु्धा आरोप केलेला आह.े  

                       या निंतर  श्री. खच े
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    श्री. धनिंजय मुिंडे            :                                                   

      सभापती महोदय तरू दाळीच्या घोटाळ्याबाबत माननीय मखु्यमिंत्री यािंच्याकडे सीबीआय चौकशी 

करािी अशी मागणी करण्यात आली आह.े कारण जिळपास २५०० ते २८०० कोटी रुपये या 

राज्यातील जनतेच्या सखशातून तरूदाळीच्या सिंदभावत जामत गले ेआहते. हा पैसा राज्याच्या जनतेचा 

आह,े या सिभागाने राज्याच्या जनतेचे २५०० ते २८०० कोटी रुपये बडुसिले आहते, पाटी सिथ 

सडर्रन्स अस ेह ेसरकार आह,े चाल ूिषावत दखेील सदर दाळीचे कसित्ि सरुु असनू मध्यिंतरी १२० 

रुपये प्रसतसकलो या दराने प्रसत कुटुिंबाला एक सकलो तरूदाळ रेशन दकुानािर उपलब्ध करुन दणे्याचा 

सनणवय शासनाने घेतला आह.े हा सनणवय घतेला ह ेआम्हाला मान्य आह,े प्रत्येक रेशनकाडविर आपण 

तरूदाळ दते आहात, ह े आम्हाला मान्य आह,े परिंत ु १२० रुपये हा भाि कोठून काढला आह,े ह े

आम्हाला कळायला पासहजे, कें द्र सरकारने अस ेसािंसगतले आह ेकी, अख्ख्या तरूीचा भाि प्रसतसकलो 

६६ रुपये आहते, त्यािर प्रोसेससिंग चाजव सकतीही जामत पकडला तरी २५ रुपये होऊ शकतो, त्यामळेु 

९० रुपये प्रसतसकलो दाळीचा भाि होतो. येथे मात्र कमीत कमी भाि १२० रुपये प्रसतसकलो केलेला 

आह,े हा भाि कोणाच्या र्ायद्याचा आह,े याबाबत सिचार व्हायला नको काय ? सबग बाजारात 

तरूदाळीचा भाि ९० रुपये प्रसतसकलो आह,े खलु्या बाजारात ९० रुपये प्रसतसकलो तरूदाळीचा भाि 

आह,े येथे मात्र १२० रुपये प्रसतसकलो तरूदाळीचा भाि सनसित केला आह.े ह े कोणाच्या र्ायद्याचे 

आह.े सामान्य ग्राहकाला दकुानात ९० रुपये प्रसतसकलो तरूदाळ समळत असेल तर रेशन दकुानािर 

१२० रुपये प्रसतसकलो तरूदाळीचा भाि कसा काय सनसित करण्यात आला आह,े याबाबत चौकशी 

व्हायला नको काय ?  राज्य ि कें द्र सरकारने ठरसिलेल्या सकिं मतीत जिेढा  सडर्रन्स आला हा 

कोणाच्या र्ायद्याचा आह,े व्यापाऱ्यािंच्या की, सिभागाच्या र्ायद्याचा आह,े याची दखेील चौकशी 

व्हायला पासहज.े 

      सभापती महोदय, आसदिासी सिकास सिभागाच्या सिंदभावतील सकाळी लक्षिधेी सचूना चचेला 

आली होती, प्रत्येक असधिशेनात आसदिासी सिकास सिभागाच्या सिंदभावतील गरैव्यिहार बाहरे येत 

आहते, प्रत्येक असधिशेनात एक निीन भ्रिाचार सिभागाकडून केला जातो. मागच्या िळेी या सदनात 

सिंपणूव आसदिासी सिकास सिभाग खरेदी करीत असलेल्या आसदिासी मलुािंसाठी लागणारे सिव सासहत्य 

त्यात साबण, तेल अशा िापरात येणाऱ्या सिव गोिी मी आणनू सदनात दाखसिल्या होत्या, आसदिासी 

सिकास सिभागात झालेल्या सिसिध घोटाळ्याबाबत मागच्या असधिशेनात आम्ही चौकशीची मागणी 

केली होती, ती चौकशी ससचिािंच्या अध्यक्षतेखाली करण्याचे आश्वासन सदल े होते, तरी दखेील ती 

चौकशी करण्यात आलेली नाही. मागील असधिशेनात नेमलेल्या चौकशीचा अहिाल या 

असधिशेनात तरी आमच्यासमोर आला पासहज.े ज ेकोणी दोषी असतील ते समोर येऊ द्या. तमु्हाला 

सक्लनसचट द्याियाेाची असेल तर बाकीच्यािंना सदली तशी यािंना दखेील द्या.  आसदिासी सिभागाची 

चौकशी का माग े ठेिली आह.े आसदिासी आह े म्हणनू त्यािंना माग े ठेिले ि  तमु्ही राज्यािंच्या 

मखु्यमिंत्री महोदयािंकडून अगोदर सक्लनचीट घतेली आह.े याबाबत दखेील चौकशी व्हायला पासहज.े 

चौकशी करण्यासाठी ससमती सनयकु्ती करुन अहिाल सदला जात नाही, त्यामळेु  तमुच्या 

राजिटीबाबत  राज्याच्या जनतेत सिंताप सनमावण झालेला आह.े  

      सभापती महोदय, चाल ूिषी दखेील रेन कोट खरेदीचा एक निीन घोटाळा या असधिेशनात समोर 

आला आह.े या शासनाने काहीच सोडल े नाही, आसदिासी सिभागातील आसदिासी सिद्यार्थयाांना 

रेनकोट खरेदी बाबत ई-सनसिदा प्रसकया करण्यात येत होती. या सनसिदा प्रसक्रयेत गोंधळ झाल्यामळेु 

ई-सनसिदा प्रसक्रया जाणीिपिूवक लािंबसिण्यात आली. ह े सिव ठरिनू करण्यात येत आह.े ही सनसिदा 
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प्रसक्रया लािंबसिण्यात आली, त्यानिंतर २२ जनू २०१६ रोजी सिना सनसिदा तीन लक्ष खरेेदीचे असधकार 

डायरेक्ट मखु्याध्यापकािंना दणे्यात आले, तसा शासन सनणवय काढण्यात आला. मी जबाबदारीपिूवक 

बोलत आह,े मिंत्री महोदयािंचे पीएस कोण आहते, त्यािंचे काय नाते आह,े यासोबत आणखी कोण आह,े 

ह े सिव आदशे कोणी काढल,े हा रेनकोट सिंदभावतील घोटाळा झालेला आह,े  यासिंदभावतील सिव 

मासहती सभागहृाला समळण े आिश्यक आह.े याबाबत चौकशी होण े आिश्यक आह.े आम्हाला 

मासहती आह े आपण चौकशी करणार नाही, परिंत ु एक ना एक सदिस लक्षात ठेिा की, आम्हाला 

कायदमेिंडळात न्याय समळणार नाही, त्यािेळी आम्हाला न्याय दिेता न्याय सदल्यासशिाय राहणार नाही. 

आज दखेील काही प्रकरण ेन्यायालयात सरुु आहते, त्यामध्ये न्याय समळेलच, परिंत ुनव्याने काही गोिी 

समोर आल्या आहते. 

      सभापती महोदय, सशिसेना पक्ष सत्तते आह,े तो नेमका कशासाठी आह,े ते या प्रकरणािरुन 

लक्षात येणार आह,े सत्तते राहायचे, खायचे आसण सिरोध दखेील करायचा. पनु्हा िाघ आसण ससिंह यािंच े

भािंडण चाल ूआह,े त्यािंना अस ेिाटते की, राज्यातील जनता िडेी आह,े आपण ऐकमकेािंमध्ये भािंडू ि 

सत्तते दखेील सोबत राहू आसण समळून खाि.ू सभापती महोदय, सन्माननीय श्री.रसििंद्र िायकर, 

गहृसनमावण राज्य मिंत्री. 

      श्री.चिंद्रकािंत पाटील : सभापती महोदय, मिंत्री महोदयािंचे नािंि घणे्यात येऊ नय.े 

      श्री.धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, राज्यमिंत्री गहृसनमावण अस े मी म्हणतो, मला एका गोिींचा 

आनिंद आह ेकी, यापिूी मी भाजपच्या अनेक मिंत्रयािंची आज नाही पिूी अनेक िळेा नाि ेघेतली होती, 

परिंत ुसभागहृ नेत्यािंनी उभ े राहून आक्षेप घतेला नाही. गहृ सनमावण राज्यमिंत्री सशिसेना पक्षाचे आहते, 

त्यािंच्या नािाने म.ेएश्वयाव सिजयालक्ष्मी ररअल्टस, म.ेएश्वयाव लाईट कन्मरक्शन किं पनी, म.ेसिजयालक्ष्मी 

सबल्डसव ॲण्ड कॉन्रॅक्टर या तीन र्मविर सहा एसआरएचे प्रकल्प मिंजरू झाल े आहते, त्यातील १) 

राजश्री सनिास एसआर-१ कॉपरेसटव्ह हौससिंग सोसायटी. २) महाकाली एसआरए को-ऑपरेटीव्ह 

हौससिंग सोसायटी, ३) अिंधेरी रामबाग को-ऑपरेसटव्ह हौससिंग सोसायटी, ४) रामबाग को-ऑपरेसटव्ह 

हौससिंग सोसायटी अिंधेरी पिूव ५) इन्क्लॉब नगर मजासिाडी ६) ओम श्रीगणशे को-ऑपरेसटव्ह हौससिंग 

सोसायटी राज कॉम्पलेक्स. यापैकी एश्वयाव लाईट किं पनीचा सन २०११ मध्य े राजीनामा सदल्याचे 

माननीय मिंत्री महोदयािंनी पत्रकार पररषद घऊेन तसेच िेगिगेळ्या माध्यमातनू जाहीर केल ेहोते. त्यािंनी 

सािंसगतले की, सन २०११ पासनू मी त्या किं पनीचा राजीनामा सदलेला आह,े मी त्या किं पनीत नाही. 

राज्यमिंत्री पदािर असताना ते सिंपणूव राज्यातील जनतेशी खोटे बोलले आह,े गहृ सनमावण राज्यमिंत्री यािंचे 

सन २०१४ मधील सनिडणकू प्रसतज्ञापत्र आह,े ह ेसिव जनतेसाठी ओपन आह,े मी मित:कडील काही 

दाखसित नाही. या सनिडणकू प्रसतज्ञापत्रात म.ेएश्वयाव किं न्मरक्शन किं पनीमध्ये ते मित: आहते, त्यािर 

आज दखेील एसआरएची काम ेसरुु आहते. जनतेला मिंत्री महोदय सािंगत आहते की, मी २०११ मध्ये 

त्या किं पनीतनू राजीनामा सदलेला आह,े पैशासाठी सिंपणूव राज्यातील जनतेबरोबर खोटे बोलाि ेह ेकाय 

चालल ेआह,े ह ेकशासाठी चाल ूआह,े ह ेसनिडणकू प्रसतज्ञापत्र मी सभापती महोदय आपणाकडे दतेो. 

हा सिावत महत्िाचा परुािा आह,े याबाबत मालमत्ता पत्रकािर एक प्रकल्प आह,े यािर शामनगर 

जोगशे्वरी येथील एक प्रकल्प आह,े तो मिंत्री महोदयािंच्या याच नािाने आह,े सीटीएस क्रमािंक 65/1 ते 

19 या भखूिंडाच्या मालकीच्या समोर आजही मिंत्री महोदयािंचे नाि आह ेयापेक्षा कोणता मोठा परुािा 

आपणाला आम्ही  द्यािा. मिंत्री असताना तमुच्या किं पनीत तमु्ही एसआरए प्रकल्प घते आहात तमु्ही 

सािंगत आहात की, मी सन २०११ मध्य ेराजीनामा सदला आह,े सन २०१४ च्या सनिडणकू शपथपत्रात 

तमु्ही हा परुािा सदलेला आह.े 
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                      या निंतर  श्री. सािंगळे 
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    श्री. धनिंजय मुिंडे            :                                            

यासिंबिंधी माझ्याकडे परुािा आह ेतो मी आपल्याकडे दतेो. माननीय राज्यमिंत्री ‚Registrar 

of Companies Affairs‛ या किं पनीच्या सिंचालक पदाचा राजीनामा सन २०११ मध्य े

सदल्याच े सािंगत आहते. सदर किं पनीची त्या सदिसाची िेबसाईट तपासली असता 

सन्माननीय मिंत्री महोदय आज सधु्दा त्या किं पनीचे सिंचालक असल्याचे सदसनू येत आह.े ह े

कस े शक्य आह,े ह े काय सरुु आह े ? सभापती महोदय, आपण एकाला एक आसण 

दसुऱ्याला एक असा न्याय लािणार आहात का ? सदर राज्यमिंत्रयािंनी यािंनी जे काही केले 

आह े त्यासिंबिंधी हा सिव परुािा आह.े माननीय गहृसनमावण राज्यमिंत्रयािंनी सप्टेबर-ऑक्टोबर 

२०१४ मध्ये ज्या पध्दतीने इलेक्शन ॲसर्डेव्हीट दाखल केल ेआह,े त्यात असलेल्या सिव 

किं पन्या सिंशयामपद असल्यामळेु या सिव गोिींची चौकशी होणे अत्यािश्यक आह.े मिंत्री 

महोदय आज सधु्दा ऐश्वयाव अििंत या प्रकल्पातील किं पनीत आहते. ही किं पनी सन्माननीय 

मिंत्री महोदयािंची आह.े मी शेिटी जो राज कॉम्प्लेक्स प्रकल्प सािंसगतला आह े

तो  एसआरएचा प्रकल्प आह.े नगरभमूी क्रमािंक १५७, १५७/१ ते ५५, १५८, १५८/१ ते 

३३ ि १९२ पैकी मजासगाि, जोगशे्वरी (पिूव) येथे सरुु आह.े िरील भखूिंडपैकी नगरभमूी 

क्रमािंक १५७/१, ४,६, ९, ११ ते १४ हा भभूाग जोगेश्वरी गुिंरे्पासनू १०० मीटसवच्या आत 

येत असल्याचे नगर भमूापन असधकारी, अिंधेरी यािंनी सदनािंक २०/९/२००८ रोजीच्या 

पत्रान्िय ेकळसिले आह.े या प्रकल्पाला एनओसी नसताना तसेच ही जागा गुिंरे्पासनू १०० 

मीटसवच्या आत येत असल्यामळेु तेथे कोणत्याही प्रकारच्या बािंधकामाची परिानगी दतेा 

येत नाही. मिंत्री महोदयािंनी मिंत्री झाल्यानिंतर त्यासिंबिंधी परिानगी सदली. परुातत्त्ि सिेक्षण 

सिभाग, भारत सरकार यािंनी गुिंरे्पासनू १०० मीटसवच्या आत असलेले के्षत्र प्रसतबिंसधत के्षत्र 

म्हणनू घोसषत केलेले आह.े अशा क्षेत्रािर कोणत्याही प्रकारच ेबािंधकाम करता येत नाही. 

National Monument Authority तसेच परुातत्त्ि सिेक्षण सिभागाकडून या प्रकल्पाला 

दणे्यात आलेल्या एनओसीमध्ये प्रसतबिंसधत क्षेत्राच्या आत बािंधकाम करण्यात येऊ नये या 

अटीिर परिानगी दणे्यात आली होती. माझ्याकडे यासिंबिंधी सिव परुािे आहते. परुातत्त्ि 

सिभागाने घेतलेल्या सनणवयानसुार ० ते १००, १०० ते २०० आसण २०० ते ३०० मीटर 

अिंतरापयांत सकती उिंचीपयांत ि कसे बािंधकाम करािे यासिंबिंधी सिव सनदशे सदलेले आहते. 

माझ्याकडे सन्माननीय मिंत्री महोदयािंच्या किं पनीिर सरुु असलेल्या सिव प्रकल्पािंची यादी 

आह.े मालमत्ता पत्रकािर त्यािंचे नाि असल्यासिंबिंधी मी सदनाला सािंसगतले. मालमत्ता 

काडविर जे नाि आह ेते मी सदनाला िाचनू दाखसितो. त्या काडविर एश्वयाव लाईट किं पनीचे 

भागीदार श्री.आस ू नेहलानी, श्री.हरसमतससिंग गपु्ता आसण श्री.रिींद्र दत्ताराम िायकर अशी 

नािे नमदू केलेली आहते. मी आपल्याला Registrar of Companies Affairs सिंबिंधी 

मासहती सदली. मी आपल्याला Ministry of Corporate Affairs सिंबिंधी परुािा दतेो. 

परुातत्त्ि सिभागाने सदलेल्या पत्रात असे नमदू केल े आह े की, ‚The prohibited area, 

regulated area means distance from the protected area is 01 to 100 
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meters.‛  मी आपल्याला यासिंबिंधी िाचनू दाखसिले आह.े  परुातत्त्ि सिभाग, भारत 

सरकार यािंनी असे पत्र सदल ेआह ेकी, १०० मीटसवच्या आत बािंधकाम करता येत नाही हा 

दखेील परुािा आह.े अिंधेरीच्या नगर भमूापन असधकाऱ्यािंनी पत्र सदल ेआह ेकी, सिंदभीय 

सिषयात त्यात सव्ह े निंबर १५७ हा जोगेश्वरी गुिंरे्पासनू  १०० मीटसवच्या आत येतो. या 

सिंदभावत नगर भमूापन असधकाऱ्यािंनी एक नव्हतेर तीन पते्र सदलेली आहते. मी ती पते्र 

आपल्याकडे दतेो. अिंधेरीच्या नगर भमूापन असधकाऱ्यािंनी सदर यादी ि निंबर सदलेले 

आहते. या पलीकडे आपल्याला आणखी कोणते परुािे पासहजे आहते ? आपल्या मिंत्री 

महोदयािंनी  दशेाच्या परुातत्त्ि सिभागाला सधु्दा र्ससिल े आह.े मित:ला चार पैस े

समळािेत ते त्यािंना र्ार कमी आहते म्हणनू त्यािंनी गुिंरे्पासनू १०० मीटसवच्या आत 

बािंधकाम करण्याच ेठरसिले.  

     माननीय गहृसनमावण राज्यमिंत्री यािंचे सनिासमथान बिंगल्याचा सी-४ असा काही तरी निंबर 

आह.े सदनािंक २७ जलैु, २०१५ रोजी दपुारी ४.०० िाजता त्यािंनी एक बैठक घेतली त्यात 

शीि टेकडी, प्रताप नगर, रामिाडी, दत्तटेकडी नो डेव्हलपमेंट झोन उठसिण्याबाबत ि 

येथील झोपडपट्टीच्या पनुिवसनासिंबिंधी सिषय होता. मौजे मजास, तालकुा अिंधेरी येथील 

जोगेश्वरी गुिंर्ा पररसरातील के्षत्र ‚Ancient Monuments and Archaeological 

sites  and Remains Rules, 1959‛ कें द्र शासनाच्या ‚Ministry of Scientific 

Research and Cultural Affairs‛ सिभागाकडील असधसचूना यासिंबिंधी हा सिषय 

होता. त्यात नगर भमूापन क्रमािंक सदलेले आहते. कोणत्या नगर भमूापन क्रमािंकािरुन नो 

डेव्हलपमेंट झोन उठिनू ते अिंसतम करायचे आहते. तसेच ज्या किं पनीला हा प्रकल्प समळाला 

आह,े त्या किं पनीत ह ेराज्यमिंत्री आहते. या पररसरातील मौजे मजास, तालकुा अिंधेरी येथील 

नगर भमूापन क्रमािंक १५७ हा एश्वयाव म्हणजे सन्माननीय मिंत्री यािंच्या किं पनीचा 

आह.े  १५७/१ ते ५, १५८, १५८/१ ते ३३ ि १९२ पैकी या खाजगी घोसषत 

समळकतीिरील राज कॉम्प्लेक्स सहकारी गहृसनमावण सिंमथा आह.े मी यासिं िेंबिंधी 

अेापल्याकडे परुािा सधु्दा सदलेला आह.े या नािान ेमाननीय अपर सजल्हासधकारी पसिम 

उपनगरे यािंनी एकूण १०७ झोपडपट्टीधारकािंचे पररसशि-२ सनगवसमत केल ेहोते. परिंत ु तेथील 

बािंधकामाला परुातत्त्ि सिभाग आसण बहृन्मुिंबई महानगरपासलकेने मथसगती सदली 

असल्यामळेु २००० सालापासनू सदर बािंधकाम बिंद आह.े सन्माननीय मिंत्री महोदयािंनी 

बैठक घेतली ि या प्रकल्पाच्या सिव परिानग्या सदल्या आहते.  

      श्री.हमेिंत टकले : त्यािंनी सकती िाजता बैठक घेतली होती ? 

      श्री.धनिंजय मुिंडे : दपुारी ४.०० िाजता बैठक घेतली होती. सभापती महोदय, ह ेकसे 

उठसिल ेआह ेयासिं िेंबिंधी एसआरएची ससिमतर सटप्पणी असल्यामळेु ती सदनात िाचनू न 

दाखसिता आपल्याकडे दते आह.े ते मित: मिंत्री असताना जोगेश्वरी गुिंर्ा येथील प्रकल्पास 

एसआरएकडून मिंजरुी दणे्यात आली होती. अशाप्रकारे ते मिंत्री असताना त्यािंनी मित: बैठक 

घेतली, त्यािंचा मित:चा प्रकल्प होता. याचा अथव ‚Office of Profit‛ झाला नाही का ? 
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तमु्ही ऑसर्स ऑर् प्रॉसर्टखाली सन्माननीय खडसेंचा राजीनामा घेतला. त्यापेक्षा ह े

प्रकरण िेगळे नाही. ह ेप्रकरण त्यापेक्षा गिंभीर आह.े त्या प्रकरणात खडसे साहबेािंच्या मिंडळी 

आसण जाियाच्या नाि ेजमीन होती. येथे तर खदु गब्बर.. मार् करा साहबे, मिंत्री महोदय 

किं पनीत. आपल्याला ह े सनयम का लािता येत नाहीत ? सेनेच्या मिंत्रयाचा राजीनामा 

घेण ् यासाठी सहिंमत लागते. परिंत ु ती  सहिंमत  नाही. खडसेंच े जमल े परिंत ु ह े जमल े नाही. 

सभापती महोदय, मी यासिंबिंधी आपल्याकडे परुािे देतो.  मुिंबई ररजनल काँग्रेस कसमटीच्या 

माध्यमातनू श्री.सिंजय सनरुपम साहबेािंनी या सिषयी आरोप केला होता.  

              या निंतर  श्री. भोगले 
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   श्री.धनंजय मंुडे            :                                                

 त्यामध्ये सधु्दा अहिाल आला आह.े  त्यािंना सक्लन चीट दणे्यात आली ती मजेशीर 

आह.े  सक्लन चीट कोणी द्यािी? एसआरएन ेसक्लन चीट सदली आह.े  म्हणजे जी बदमाषी 

एसआरएन े केली, ती बदमाषी करणारी एसआरए सािंगते की, मिंत्री सक्लन आहते.   तमु्ही 

सगळयािंना िेडे समजता.  आम्हाला काही कळत नाही.  एसआरए काय आह,े गहृसनमावण 

म्हणजे काय, ऑसर्स ऑर् प्रॉसर्ट म्हणजे काय ह ेआम्हाला कळत नाही.  ही असतशय 

गिंभीर बाब आह.े  या सिंदभावतील परुािे मी आपल्याकडे दते आह.े 

             सभापती महोदय, यािंच्या जीमचे प्रकरण र्ार गाजत आह.े  या जीममध्ये िगेिगेळया 

प्रकारचे व्यायाम सशकसिले जातात.  सशिसमथव सशक्षण प्रसारक सिंमथेला ३५० चौ.मी.जागा आरे 

कॉलनीमध्ये मिंजरू करण्यात आली. आरे सजम्नॅसशयम ॲण्ड ॲसक्टव्हीटी सेंटरकररता आरे कॉलनी, 

गोरेगाि येथे तळ मजला असधक एक मजला बािंधकाम करण्याकररता ३५० चौ.मी.मिंजरुी असताना 

अनसधकृत बािंधकाम करण्यात आल.े  व्यायामशाळेच्या चारही बाजूिंनी सभिंतीचे किं पाऊिं ड बािंधण्यात 

आल.े  म्हाडाकडून अनेकदा कारण ेदाखिा नोटीस सदली गेली.  त्यािंनी सोयीसाठी मित:चा आमदार 

सनधी सधु्दा िापरला.  श्री.रिींद्र िायकर यािंची सशिसमथव सशक्षण प्रसारक सिंमथा नोंदणीकृत नसल्याचे 

सािवजसनक न्यास नोंदणी कायावलयाने मपि केले आह.े   ही सिंमथा नोंदणीकृत नाही.  ह ेगिंभीर नाही 

का? सशिसमथव सशक्षण प्रसारक सिंमथा नोंदणीकृत नसेल तर तमु्ही जागा कशी सदली? श्री.एकनाथ 

खडस े यािंनी कमीत कमी जागा सिकत घतेली.  तरी तमु्ही त्यािंचा राजीनामा घतेला.  या प्रकरणात 

मात्र नोंदणीकृत सिंमथा नसल्याबाबत त्या सिभागाने ज े पत्र सदले आह े ते मी आपल्याला देत 

आह.े  म्हाडा आसण आरे कॉलनीकडून नोटीस सदली ते पत्रा सधु्दा आह.े  सशिसमथव सशक्षण प्रसारक 

सिंमथेच्या नािाने जी पािती र्ाडली ती पािती दतेो.  ही जागा यािंना दणे्यात आली या सिंदभावत 

आमदार सनधी िापरल्याचे पत्रा सधु्दा मी आपल्याला दते आह.े  याची चौकशी करणार की नाही? 

१५ िषावनिंतर निसाने तमु्ही सत्तिेर आला आहात.  १७ मसहन्याच्या काळात एक दोन नव्ह ेतर ११ 

मिंत्रयािंिर आरोप झाले.  मसहला बालकल्याण, आसदिासी, सशक्षण, आरोग्य, सामासजक न्याय, 

महसलू, गहृसनमावण सिभागाच्या मिंत्रयािंचा त्यात समािशे आह.े    एिढे होऊनही एकाही मिंत्रयाला हात 

न लािता ज्येष ् ठ नेत्याला जागा खरेदीच्या व्यिहारात राजीनामा द्यािा लागतो यासारखी ददुिैी गोि 

कोणतीही अस ूशकत नाही.   

             सभापती महोदय, ग्रामीण भागात एक म्हण आह.े  निसाने जन्मल े आसण मकेु घऊेन 

मारल.े  एखाद्याचा मलुगा निसाने जन्माला येतो.  ज्या जमीन व्यिहारात श्री.एकनाथ खडस े यािंना 

राजीनामा द्यािा लागला त्या जमीन व्यिहाराची सिव कागदपत्रे माझ्याकडील र्ाईलमध्ये आहते, ती 

मी आपल्याला दते आह.े  काय प्रकरण झाल ेहचे मी सािंगत आलो आह.े  शासन म्हणते की, सनितृ्त 

न्यायाधीश श्री.झोसटिंग यािंची चौकशी लािली आह.े  त्या चौकशीमध्ये दधू का दधू और पानी का 

पानी हो जाएगा.  ती चौकशी तमु्हाला पासहज े तशी होणार आह.े  या प्रकरणात सक्लन चीट सदली 

आह.े  गजानन पाटील या आरोपीला एसीबीन ेका पकडले? सक्लन चीट द्यायची तर त्यािंना अटक का 

केली होती? त्यािंना अटक करण्याचे कारण ह ेहोते की, महसलू मिंत्रयािंच्या बिंगल्याहून गजानन पाटील 

यािंच्याकडून जमीन व्यिहाराबाबत र्ोन केला गलेा.  ऑसर्समधनू सधु्दा र्ोन केला गलेा.  म्हणनू 

एसीबीन े कारिाई केली.  जगाला ह े मासहत आह.े  बाकी कोणाला मासहत नसल े तरी मला मासहत 

आह,े  गजानन पाटील आसण कोणाचे कसे सिंबिंध आहते.  त्याबाबत सक्लन चीट सदली.  दाऊदच्या 
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र्ोन प्रकरणात सक्लन चीट सदली.  दाऊदने र्ोन केला.  एिढे गिंभीर प्रकरण इतके सदिस चचेत 

असताना र्क्त राज्याच्या माध्यमािंनी उचलून धरले नाही, दशेाच्या माध्यमािंनी उचलनू धरल,े इतकेच 

नव्ह े तर बीबीसीिर सधु्दा न्यजू होती.  सजतके सदिस प्रकरण चचेत होते त्याच्या सनम्म्या सदिसात 

तमु्ही सक्लन चीट सदली.  ह ेराज्याच्या सहताचे नाही.  राज्यातील जनतेच्या सहताचे नाही.  पक्ष म्हणनू 

भारतीय जनता पक्ष असेल, सशिसेना पक्ष असेल, ज्या पध्दतीन ेतमु्ही सत्तिेर आलात, तमुच्या सधु्दा 

सहताचे नाही.   

            सभापती महोदय, सनितृ्त न्यायाधीश श्री.झोसटिंग यािंच्या माध्यमातनू श्री.एकनाथ खडस ेयािंची 

चौकशी करणार आहात.   दाऊद प्रकरणात सक्लन चीट सदली आह.े  हीच तमुची भसूमका असेल तर 

भारतीय जनता पक्षाच्या कायवकाररणीमध्ये राज्याच्या मखु्यमिंत्रयािंनी सािंसगतले की, आमचा कोणताही 

मिंत्री असा नाही.  सक्लन चीट सदल्यानिंतर जी तपास यिंत्रणा तमुच्या असधपत्याखाली काम करते आह,े 

ती यिंत्रणा सक्लन चीट दणे्यासशिाय काय करणार आह?े त्यािंना सक्लन चीटच दणेार आह.े 

             सभापती महोदय, भोसरी येथील एमआयडीसीचे जमीन प्रकरण गिंभीर आह.े  मी 

प्रकरणाची मासहती िाचनू दाखियास लागलो तर िेळ खपू जाईल.  त्यापेक्षा महत्िाचे मदु्द े

िाचतो.  भोसरी येथील सदरहू जसमनीचा शासकीय रेडी रेकनर दर २५,६३० रुपये प्रती 

चौ.मी.असताना त्यानसुार जसमनीची सकिं मत अिंदाज े २३ कोटी रुपय े असनूही मालमत्ता बाजारमलू्य 

३.७५ कोटी रुपये दाखसिण्यात आल.े  दसुरी गोि म्हणज े सदनािंक २७ एसप्रल, २०१६ रोजी सदरहू 

व्यिहाराची नोंदणी हिलेी या सठकाणी करण्यात आली.  या सिंपणूव जागचे्या ७/१२ िर आजही 

एमआयडीसीचे नाि असताना त्या जागचेा व्यिहार कसा होऊ शकतो?  जसमनीचा व्यिहार रसजमरी 

करण्यापिूी ितृ्तपत्रात एक जासहरात दणे्यात आली.  सिव परुाि े या र्ाईलमध्ये आहते.  ितृ्तपत्रात 

सदलेल्या जासहरातीिर माझा प्रथम आक्षेप आह.े  जी जागा एमआयडीसीची आह,े एमआयडीसीच्या 

कामासाठी असधग्रसहत केलेली आह ेत्या एमआयडीसीन ेअशी जासहरात प्रससध ् द झाल्यानिंतर आक्षेप 

का नोंदसिला नाही?  त्या जागिेर एमआयडीसीचा असधकार आह े असा आक्षेप ज्या सिंबिंसधत 

असधकाऱ्यािंनी घतेला नाही त्यािंच्यािर सधु्दा कारिाई झाली पासहज.े  ज्या असधकाऱ्यािंनी या 

व्यिहाराची नोंदणी केली, या जागचेी त्या असधकाऱ्याला मासहती होती, १९७३ मध्य ेएमआयडीसीने 

ही जागा असधग्रसहत केली असताना या व्यिहाराची नोंदणी कशी केली? त्या असधकाऱ्यािर सधु्दा 

कारिाई झाली का र्क्त मिंत्रयािंचा राजीनामा घतेला आह?े याबाबत सिंशय सनमावण होतो.  नेमका 

मिंत्रयािंचा राजीनामा कशासाठी घतेला? या प्रकरणासाठी घेतला की आणखी िगेळे कोणते कारण 

आह?े  दसुरी महत्िाची गोि म्हणज े२०१३ पासनूच्या र्ाईल्स मिंत्रालयातील तीन सिभागात सर्रत 

आहते.  महसलू सिभागात िगेळी र्ाईल आह.े  उद्योग सिभागात िगेळी र्ाईल 

आह.े  एमआयडीसीमध्ये िगेळी र्ाईल आह.े  एक र्ाईल अस ेसािंगते की, २०१३ ला कोटावकडून 

सनणवय आला की, मआुिजा केलेला नाही. 

                               या निंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. धनिंजय मुिंडे            :                                                   

        अिंसतम मािजेा गलेेला नाही.  त्यामळेु नव्याने मािजेा दणे्याची कारिाई व्हािी.  सन २०१६ 

मधील सजल्हासधकाऱ्यािंचे निीन पत्र आह.े  त्याची मागणी करण्यात आली होती, त्यासिंबिंधी मिंत्रयािंनी 

बैठक दखेील घतेली होती.   याचा अथव ऑसर्स ऑर् प्रॉर्ीट असा होतो. आपण त्यािंचा राजीनामा 

घतेला. जो न्याय श्री.खडस ेयािंना सदला तोच न्याय अन्य मिंत्रयािंना का नाही ? आम्ही मिंत्रयािंच्या सिरोधात 

परुाि ेसदले. त्या मिंत्रयािंना दखेील तोच न्याय लाग ूकेला पासहज.े   आपण जर काहीच केले नाही तर मग 

लोकािंचा आपल्यािरील सिश्वास उडेल.   मग पनु्हा २०-२५ िषव जनता तमु्हाला मार् करणार नाही.   

      सभापती महोदय, चिंद्रभागा सक्लन सिंबिंधात घोषणा करण्यात आली होती.  गिंगा मिच्छ 

करण्यासिंबिंधी माननीय पिंतप्रधानािंनी ‚नमामी गिंगे‛ अशी घोषणा केली.  दशेाच्या पिंतप्रधानािंनी 

सािंसगतले होते की, गिंगा मला मिच्छ करायची आह.े  ‚नमामी गिंगे‛.   त्यािंच्या पािलािर पाऊल 

माननीय मिंत्री श्री.सधुीर मनुगिंटीिार यािंनी टाकले.  ते म्हणाल े की, ‚नमामी चिंद्रभागा‛.  त्यानसुार 

‚नमामी चिंद्रभागचेी‛ माेेहीम सरुू झाली.  आपण नदी शदु्धीकरण करत आहात.  तेव्हा माननीय 

मखु्यमिंत्रयािंनी थोडे श्री.सधुीरभाऊ मनुगिंटीिार यािंच्याकडे काही तरी घ्याि.े  आता शदु्ध करण्याची िळे 

आलेली आह.े  ज ेशदु्ध नाहीत त्यािंना बसिायची िेळ आलेली आह.े   सत्ताधारी १५ िषव सिरोधात 

असताना त्यािंनी कसे काय आरोप केले आहते त्याचे त्यािंना थोडे दखेील भान नाही.   आम्ही परुाि े

सदले.  तरी दखेील आपण सिरोधी पक्ष बेजबाबदारपण े बोलतो अस े सािंसगतले.   ज्या ज्या िळेी 

आपण जबाबदारी सिसरतात त्या त्यािेळी आम्हाला बेजबाबदार व्हाि े लागल े आसण आम्हाला 

आपल्या जबाबदारीची जाणीि करून द्यािी लागल.े   आपण जनतेला र्सिनू सत्तिेरआला 

आहात.  ज्या मिंत्रयािंिर आरोप झाल े ते साप साप समजनू केलेले नाहीत.   कोणाच्या जीिनाच े

िाटोळे करायचे म्हणनू आरोप केलेले नाही.  ते आपल्या रक्तात नाही.  कोपडीच्या प्रकरणात 

असलेल्या एका आरोपीचा उल्लेख केला.  त्या आरोपीच्या रे्सबकुमध्ये मिंत्रयािंसोबत र्ोटो 

होता.  मी पत्रकार पररषदमेध्ये र्ोटो दाखसिला नाही.  मी र्क्त एिढेच सािंसगतले की, जो कोणी 

आरोपी आह ेत्याच्या रे्सबकु पेज िरील र्ोटो हा माननीय मिंत्रयािंसोबत  आह.े   मी र्ोटो दाखसिला 

नव्हता.  मला माझी जबाबदारी माहीत होती म्हणनू र्ोटो दाखसिला नाही. मी बेजबाबदार असतो तर 

र्ोटो दाखसिला असता.  आम्ही बेजबादारपणाने कधीच िागलो नाही.   आपण जबाबदारीने 

िागाि.े  आपण जनतेला जो शब्द सदला आह े तो पाळािा.  भ्रिाचाराच्या सिरोधात गप्पा मारून 

आपण सत्तिेर आला आहात.  तेव्हा आपण भ्रिाचार करू नय.े   ज्यािंनी भ्रिाचार केला आह ेत्यािंना 

त्यािंची जागा दाखिािी तरच महाराष्ट्रातील जनता आपला सिचार करेल.  आपण अस ेकेले नाही तर 

महाराष्ट्राची जनता आपला कधीच सिचार करणार नाही.   

      सभापती महोदय, काल सन्माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी सािंसगतले की, एक जरी भ्रि आढळला तर 

त्याला मी सोडणार नाही.  पण उगाचच कोणािर आरोप केले ते मी ऐकणार नाही.  आमचा कुठलाच 

मिंत्राेी राजीनामा देणार नाही.  याच्या पलीकडे आम्ही परुाि ेतरी काय द्यायचे.  सभापती महोदय, 

आपण िकील आहात.  परुाि े दऊेन ह े सरकार आसण राज्याचे मखु्यमिंत्री र्क्त सक्लन सचट 

दणे्यासाठीच व्यमत होत असतील तर ते असतशय चकुीच े होईल.  ज े नव्याने मिंत्री घतेल े आहते 

त्यासिंबिंधी आमचे काहीच म्हणण ेनाही. कारण सरकारचे आपल ेआह.े  जनतेन ेआपणाला सनिडून 

सदलेल ेआह.े  कोणाला मिंत्री घ्याि ेहा आपला असधकार आह.े मिंत्री पदी त्यािंना घते असताना आपण 

त्यािंची चौकशी केली होती काय, आपण काहीही चौकशी केली नव्हती.  आम्ही येथे काही आरोप 

केल ेकी, आपण लगचे म्हणतात की, १५ िषावपासनू.......  आपण आमची १५ िष ेकाढत असतान 
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आपणाला दोन िषव झाली ह े आपण सिसरू नका.  त्यामळेु आम्हाला आता सक्िक ररझल्ट 

पासहज.े  आपणच सािंसगतले होते की, आम्ही १०० सदिसात ह ेकरून, २०० सदिसात ह ेकरू, ३०० 

सदिसात ह े करू.  पण त्यातील काहीही झालेले नाही.  मी सिषय सोडून बोलणार नाही.  पण या 

सगळ्या गोिीचा सिचार येथे होण ेआिश्यक आह.े   

      सभापती महोदय, मी आपल्याला सिनिंती करणार आह.े याबाबत आपण मित: चेअरिरून 

चौकशीचे आदशे द्यािते.   माननीय मखु्यमिंत्री खरेच सक्लन आहते, त्यािंना सिंपणूव सक्लन इमजे पासहज े

असेल तर त्यािंनी सिव मिंत्रयािंची चौकशी ॲन्टी करप्शन आसण ससटींग हायकोटव जज्जकडून केली 

पासहज.े  तस ेआपण केले नाही तर पढुच्या असधिशेनामध्ये चार मिंत्रयािंचे घोटाळे पढुे यतेील. ह ेकाही 

निीन नाही.  सहिाळी असधिेशनात ह े आहचे. ते आल्या सशिाय राहणार नाही.  आपण जर सार् 

असाल तर सिव मिंत्रयािंची चौकशी ॲन्टीकरप्शन कडून तसेच हायकोटावच्या सिद्यमान जज्जकडून 

करण्यात यािी एिढी सिनिंती करतो आसण थािंबतो.  धन्यिाद.   

 ..................... 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                   

              सभापती महोदय, माननीय सिरोधी पक्ष नेता श्री.धनिंजय मुिंडे यािंनी म.सि.प.सनयम 

२६० अन्िये प्रमताि मािंडून त्यािर आपल ेसिचार व्यक्त केल ेआहते.  हा प्रमताि महाराष्ट्र शासनाच्या 

सिसिध मिंत्रयािंकडून होत असलेल्या भ्रिाचारासिंबिंधी आसण गिें िंभीर आरोपासिंबिंधात आह.े  सदर 

प्रमताि मािंडत असताना त्यािंनी त्यािंनी ज्या मिंत्रयािंिर भ्रिाचाराचे आरोप आहते त्यािंचा उल्लेख 

खात्यासह केला आह.े  या मिंत्रयािंनी जमीन, टेंडर मध्य ेकशा प्रकारे भ्रिाचार केला आह ेह ेपरुाव्यासह 

सािंसगतले आह.े  एिढेच नव्ह े तर त्यासिंेिंबिंधातील कागदपत्र दखेील आपल्या पयांत पोहोचिली 

आहते.  मी सिंपणूव तपशीलात जाणार नाही.  कारण त्यािंनी असतशय व्यिसमथत अस े मदु्द े मािंडलेले 

आहते.   

      सभापती नीसतमत्तचेा मदु्दा हा सिावत महत्िाचा आह.े  अनेक िषव नीसतमत्ता सािंगणारे आज 

नीसतमत्ता हरिनू बसलेले आहते.  हा प्रमताि सरुू होत असताना म.सि.प.सनयम ३५ ची जाणीि करून 

दणे्यात आली.  मी सिरोधी पक्ष नेता असताना, काँग्रेसची सत्ता असताना सनयम ३५ समासिि करण्यात 

आला.  मी या सनयमाचा मसदुा तयार करताना होतो.  अमकु एका मिंत्रयाने एिढे पैसे घतेल े असा 

उल्लेख कराियाचा असेल तर त्यासिंबिंधी नोटीस द्यािी लागत.े   येथे सनयमाेाचा भिंग 

आह.े   आपण ज े सिसिध सनयम केले आहते ते न पाळता, धाब्यािर बसिनू जो गरैव्यिहार केला 

आह ेत्याला सनयम ३५ लाग ूहोत नाही.  माननीय मिंत्री टीव्हीिर येऊन सािंगतात की, माझा त्याच्याशी 

काहीही सिंबिंध नाही.  माझी सही नाही.  जवे्हा आरोप होतो तेव्हा आपण खिंडण करण्यासाठी प्रेस 

घतेात.  सिव मिंत्रयािंची र्ोटोससहत नाि ेआहते. ‚कमळ काळििंडतय‛ या मथळ्याखाली ितृ्तपत्रामध्य े

र्ोटोसह बातमी आली होती.   

                                या निंतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.नारायण राणे ....... 

सभापती महोदय, भारतीय जनता पक्ष लोकसभा ि सिधानसभेिर सत्तेिर येण्यापिूी ज ् या 

जासहराती झळकित होते त्या मी पासहल्या आहते. ते त्या िेळेस सािंगत होते की, आम्ही 

पारदशवक सरकार दऊे,मिच्छ सरकार देऊ. परिंत ुयािंच्या कारभारात आता पारदशवकता आह े

काय ? या राज्यसरकारला सत्तेिर येऊन १७-१८ मसहन े झालेले आहते. आमचे म्हणण े

आह ेकी, या सरकारन ेमहाराष्ट्रातील जनतेला पारदशवकतेचा शब्द सदला होता, त्यासिंदभावत 

जाहीरात सदल्या, टीव्ही िरुन जासहराती सदल्या, होडी िंग लािल ेहोते परिंत ुएिढे सारे करुनही 

तमु्ही पारदशवकता पाळली नाही. तुम्ही जनतेची र्सिणकू केली आह.े येथे आम्ही 

सिघानपररषद सनयम २६० मािंडत असताना हचे सािंगायचे आह े की, या या मिंत्रयािंनी 

.....सगळया मिंत्रयािंची नािे माझ्याकडे आहते. परिंत ुसिवच मिंत्रयािंची नािे घेतली पासहजे असे 

काही नाही. ितृ्तपत्रात जी काही नािे आलेली आहते त्यामध्ये श्री.रसििंद्र 

िायकर,श्री.सदिाकर रािते,डॉ.दीपक साििंत,श्री. एकनाथ खडस,ेप्रकाश .....या मिंत्रयािंची नाि े

ितृ्तपत्रातच आलेली आहते. मला असे म्हणाियाचे आह ेकी, ितृ्तपत्रात नािे आल्यानिंतर 

भाजप आसण सशिसेनेच जबाबदार सरकार म्हणनू माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी दखल घ्याियास 

पासहजे,पक्ष प्रमखुािंनी दखल घ्याियास पासहजे. पारदशवक सरकार दते असताना असे कस े

घडते आह,े आरोप का होत आहते ? याचा सिचार होणे आिश्यक आह.े  

      सभापती महोदय, आपण उदाहरण म्हणनू मिंत्री महोदय श्री. रसििंद्र िायकर यािंचे नाि 

घेऊ. मी बातमी लािण्यासाठी टीव्ही लािला तेव्हा ते टीव्हीिर आल ेत्यािेळी पत्रकारािंनी 

त्यािंना सिचारल े की, अहो तमुच्यािर आरोप झाल े आहते, तमुची व्यायाम शाळा, तमु्ही 

आरेची जमीन बळकािली अशा प्रकारचे आरोप तमुच्यािर झाल ेआहते. तेव्हा ते म्हणाल े

की, मी आताच बाहरेगािािरु आलो असनू मनान करुन तमुच्यासमोर उभा रासहलो आह.े 

माझ्या नािािर काही नाही.  मग सभापती महोदय, ही नाि े आली कोठून ? जसमनीिर 

त्यािंच ेनाि आह,े किं पनीत नाि आह.े माझी अपेक्षा होती की, या सदनाच ेनेते श्री. चिंद्रकात 

पाटील साहबे, मिंत्रयािर आरोप झाल्यानिंतर सिंबिंसधत मिंत्रयाला बोलािले पासहजे, सिभागाला 

सिचारल े पासहजे आसण त्यामध्ये जर काही आढळल ेतर रासजनामा घेतला पासहजे सकिं िा 

सरकारन े त्यािंची चौकशी तरी लािली पासहजे. यतुी शासनाचे पिूी सधु्दा राज्य होते. 

त्यािेळेस मी मखु्यमिंत्री होतो. त्यािेळेस मी श्रीमती शोभाताई यािंच्या पासनू श्री.सशिणकर 

यािंची चौकशी लािली होती. जे सनदोष होते त्यािंच्यािर काहीही कारिाई केली नाही परिंतु 

चौकशीमध्ये  जे दोषी आढळल े त्यािंना रासजनामा द्याियास सािंसगतला. त्यािंनी रासजनामा 

सदला सधु्दा. त्यासिंदभावत कोणी काहीही म्हटल े नाही. आता सौजन्य एिढे सधु्दा रासहले 

नाही की, माझ्यामळेु पक्ष बदनाम होतो आह,ेजनतेच्या मनातून माझा पक्ष उतरतो आह,े मी 

जनतेच्या मनातनू उतरतो आह.े मी लोकप्रसतसनधी असल्यामळेु मी या पदािर रहािे की, 

नाही एिढे सौजन्य सधु्दा आता रासहले नाही. कसली सनतीमत्तेची भाषा करता ? 
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लोकप्रसतसनधी म्हणनू ि मिंत्री म्हणनू आपण जेव्हा शपथ घेतो त्यािेळे कतवव्याची जाणीि 

त्या शपथेमध्येच असते. राज्य घटना काय सािंगते ?  गीताच िाचली पासहजे असे काही 

नाही. पण रामाच े नाि सािंगनू सत्ता समळिायची आसण त्या कृतीमध्ये जर ‚राम‛ सदसत 

नसेल तर सनतीमत्तेचा प्रश्न समोर येतो. सन्माननीय सिरोधी पक्ष नेते श्री. धनिंजय मुिंडे यािंनी 

िैयक्तीक कामे केल े नाही. माझ्या राज्यात कराच्या रुपाने येणारा एक एक पैसा 

महाराष्ट्रातील ११.५ कोटी जनतेच्या सत्कारणी लागािा,तो दसुरीकडे जातो आह,े त्याचा 

गैरिापर होतो आह,े त्याचा दरुुपयोग होतो आह े म्हणनू त्यािंनी पोषण आहाराचे उदाहरण 

सदल.े पोषण आहार गोरगररबािंच्या पोटात जािा या भािनेन ेत्यािंनी हा सिषय उपसमथत केला 

होता. मी त्या मिंत्रयािंची टीव्हीिर मलुाखत पासहली होती. त्यािंनी सािंसगतले होते की, नाही, मी 

सही केली नाही, मी टेंडर काढलेले नाही. मग टेंडर कोणी काढले ?पोषण आहार टेंडरने 

द्यािा ...हा कॅसबनेटचा सिषय नसताना हा सिषय कॅसबनेट पढेु का आणला ?पोषण आहार 

घेणारे ठेकेदार ह ेदोन िषावतच आल ेअसे नाही तर गेल्या पिंधरािषावपासनू हचे ठेकेदार पोषण 

आहाराच ेटेंडर घेत होते. िषावनिुषे तेच ठेकेदार काम घेत आहते. टेंडर ह े सनयमात बसनू 

सदल ेगेले पासहजे. मदुतिाढ एक िषव परत पाच िषव आसण ते सधु्दा टेंडर न काढता ? यािंचे 

दर िेगळे,बाहरेचे दर िेगळे. पोषण आहार कस ेसमळतो याची आपल्याला कल्पना असेल.  

      सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातनू मी सभागहृाच्या नेत्यािंना सािंग ू इसच्छतो की, 

आपण तो पोषण आहार एकदा बघा. हा पोषण आहार मोठा माणसू नाही तर लहान मलेु 

सधु्दा खाऊ शकत नाही. याची सकिं मत असते सकती, तो त्या सकिं मतीमध्ये परिडतो की, 

नाही हा मदु्दा गौण आह.े परिंत ुबालकािंना सशक्त करण्यासाठी जो पोषण आहार सदला जातो 

तो पोषण आहार नाही असे असतानाही त्यामध्ये सधु्दा भ्रिाचार ? मग नाि नाही घ्याियाचे 

....आज या सठकाणी भ्रिाचाराची जी उदाहरणे सदली आहते त्यासिंदभावत माननीय 

मखु्यमिंत्रयािंनी त्िरीत कारिाई करण्याची आिश्यकता आह,े ज्या कोणािर आरोप ससध्द 

होत नाही त्यािंना बाजलूा करा. ज्यािंनी मिंत्रयािंिर खोटे आसण चकुीचे आरोप केले त्यािंच्यािर 

कारिाई करा, त्याच्यािर अि ु नकुसानीचा दािा दाखल करा. यासिंदभावत कायद्यामध्ये 

तरतदू आह.े परिंत ुकाहीही कराियाचे नाही. एकाही मिंत्रयािर आरोप जरी झाल ेतरी मी मिंत्री 

म्हणनू काढणार नाही. लगे रहो, भ्रिचार करते रहो. सक्लनसचट दऊेन टाकली. आपण सकती 

चकुतो आहोत याचे आत्मपररक्षण मखु्यमिंत्रयािंनी केले पासहजे. सन्माननीय खडसे साहबेािंचे 

नाि घेतल.े काल की, परिा उद्योग मिंत्रयािंनी सभागहृात कबलुी सदली की, ही जमीन 

एमआयडीसीची असनू प्रॉपटी काडाविर एमआयडीसीचे नाि आह.े मग असे असताना या 

जसमनीची खरेदी झाली कशी ? खरेदी झाली आसण त्या कारणासाठी तमु्ही त्यािंचा 

रासजनामा घेतला असेल तर सक्लनसचट ३-३ िेळा का सदली ? यामध्ये सक्लनसचट 

दणेाऱ्यािंचा यामध्ये दोष आह े की, नाही ? सिव मिंत्रयािंना पसहली सक्लनसचट 

द्याियाची,पाठीशी घालाियाचे आसण सिरोधक बोलले की, सिरोधक असे 

आहते,राजकारकण करतात असे म्हणाियाचे ? परिंत ु सिरोधक का बोलतात, कशासाठी 
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बोलतात याचे एकदा आत्मपरीक्षण करा. १८ मसहन्याच्या कारभारात एका बाजलूा 

भ्रिाचार, अन्य बाजलूा झालेले गैरव्यिहार  आसण दसुऱ्या बाजूला जनतेचा सिकास सकती 

केला, जीडीपी सकती िाढिला, दरडोई उत्पन्न सकती िाढिले,कपोसषत बालकािंची सिंख्या 

सकतीन े कमी झाली, साक्षरता सकती िाढली याची आकडेिारी दऊेन तमुचे कतुवत्ि तरी 

एकदा जनतेला कळू द्या ? कतुवत्ि बोलनू नाही तर काम करुन ससध्द होत असते. आपले 

पाचही िषव सरकार चालेल परिंत ुआपण राज्याला सिकासाकडे नेले का ? तमु्ही सािंसगतले 

होते की, ५ कोटी तरुणािंना नोकरी दऊे अशी घोषणा केली होती परिंतु  महाराष्ट्रात १० 

हजार तरुणािंना तरी नोकरी समळाली का ? महागाई कमी करु असे सािंसगतले होते. 

यासिंदभावत आपल्याला डाळीचे उत्तम उदाहरण दतेा येईल. सन २०१४ मध्ये कडधान्य ि 

त्रणृ धान्याच े दर काय होते ि आता काय सकिं मत झालरी आह े याची सिव आकडेिारी 

माझ्याकडे आह.े सिवसामान्य माणसाला डाळच लागत असते.आता मसहन्याला एक सकलो 

डाळ दऊेन काय होणार आह ेह ेमासहती नाही, सपिंपात एक सकलाेे डाळ टाकतील आसण 

सपिंपातून पाणी काढत राहतील,डाळ कायमची खाली राहील. जनतेला अन्न,िस्त्र,सनिारा 

दणेे ह ेसरकारचे काम आह.े असे असतानाही भाििाढ झाजली. ह ेसरकार महागाई करणार 

होते तर महागाई का िाढली, याचा सिचार का होत नाही ? आम्ही चकुीचे बोलतो, जनता 

चकुीच े बोलते ? सािंसगतले काय आसण झाल े काय यामध्ये जनतेची र्सिणकू नाही ? 

आपण राज्यातील कोणत्याही सजल्हयात जा आसण त्या सठकाणी आरोग्य व्यिमथा कशी 

आह ेते मला सािंगा. त्यापेक्षा राज्यात बोगस औषधे समळत आह ेही र्ार सचिंतेची बाब आह.े 

आज जेिढया व्यक्ती रोगान े मरत नाहीत त्यापेक्षा असघक व्यक्ती बोगस औषधािंने मरत 

आहते.  

               या निंतर  श्री. सशगम 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                   

तस े नसेल तर माननीय आरोग्य मिंत्रयािंनी तस े सािंगािे, मी त्यािंच े ररपोटव िाचले आहते. मग ह े कोण 

थािंबसिणार ?  बोगस औषधािंमळेु मरणाऱ्या लोकािंना कोण िाचसिणार ?  लोकािंना मिमत धान्य कोण 

दणेार ? डाळीची असधकची सकिं मत घऊेन भ्रिाचार होत असेल, आपण त्यािरील सनबांध उठिीत 

असाल, डाळीचे उत्पन्न कमी आसण  मागणी जामत असे होऊ शकत,े पण त्यािर मागव आह.े. 

आपण् े ा डाळीची आयात करु शकता.  जवे्हा ठरासिक मिंत्रयािंिर आरोप होतात, मला िाईट िाटते, ह े

अस ेनाहीत, मग कसे झाल े? आम्हाला मपिीकरण येईल तेव्हा खरेच िाटेल ना, आपण चौकशी का 

बससित नाही, चौकशीमध्ये मिंत्रयािंनी आपली बाज ूमािंडून सहीसलामत का बाहरे पडत नाहीत. याला 

सनसतमत्ता म्हणतात. या सरकारकडे  सनसतमत्ताच नाही. माननीय पिंतप्रधानािंचे एक िाक्य आह.े ‚ में ना 

खाऊिं गा, ना खानें दूिंगा‛ राज ् यातील अस ेकोणते खात ेनाही की ज्या सठकाणी खाल्ल ेजात नाही.  

      सभापती महोदय, एसआरएचा उल्लेख केला. भयानक मोठे दकुान नाही तर तो मॉल आह.े 

एसआरएमध्ये सिवसामान्य माणसाला घर समळू शकत नाही. आज िािंद्र े ते अिंधेरीपयांत मध्यमिगीय 

माणसू घर घऊे शकत नाही. त्यासठकाणी टू बेडरुमची सकिं मत ३ कोटी रुपयािंच्या खाली नाही. 

एसआरएमध्ये काय चालल ेआह े? एसआरएमध्ये डेव्हलपमेंट करीत असाल तर रु्टाला पैसे घतेात. 

म्हाडामध्ये तर भयािह चाल ू आह े आसण मुिंबई महानगरपासलकेमध्ये तर सिचारु नका. सिंपणूव 

सहिंदमुथानात असा भ्रिाचार होत नसेल. मुिंबई महानगरपासलका नगर सिकास सिभागाच्या अखत्याररत 

येत नाही काय ? िािंद्र े ते सिलेपाल ेया भागात एसआरएमध्ये डेव्हलपमेंट करीत असाल तर रु्टामाग े

एक हजार रुपये आकारणार असाल तर सिवसामान्य माणसाला २० ते २२ हजार रुपयािंपयांत घर पडत.े 

मध्यमिगीय माणसू इतक्या दराने घर खरेदी करु शकतो काय ? आम्ही सिरोधी पक्षात राहून बोलताेे 

याला कारण सिवसामान्य माणसािंची आज सपळिणकू होत आह.े आज मराठी माणसू कल्याण, 

बदलापरू, िसईच्या पढु े जात आह.े पण त्याची सचिंता कोणाला आह े ? मराठी माणसािंच्या प्रॉपटी 

काडाविर दसुऱ्यािंनी हक्क बजािलाआह.े  मराठी माणसू बेघर होत आह.े मी आपणास उदाहरण 

सािंगतो. मुिंबईतील लालबाग पररसरात बोगदा चाळ आह.े ती बोगदा चाळ तोडण्यात आली. 

महानगरपासलकेचे असधकारी, शासनाचे असधकारी आसण बािंधकाम व्यािसासयक ,मघाशी िायकरािंच े

का कोणाचे नाि घेतले, ते एकत्र येतात. ती चाळ पडायला आली म्हणनू नोटीस सदली जात.े तेथील 

लोक सािंगत होते आम्हाला दसुरे घर द्या त्यानिंतर बाहरे काढा. त्या बोगदा चाळीत सशिसेनेचे 

पसहल्यापासनूचे सभासद राहत आहते, त्यािंनी अनेक आिंदोलने केली आहते.  अशा बोगदा चाळीतील 

नागररकािंना सदिसाढिळा बाहरे काढण्यात आल.े ते सहा मसहन े आझाद मदैानािर बसल े होते. मी 

कसमशनरािंना सािंगत होतो की, परळला घरे आहते,ती त्यािंना द्यािीत.  त्या सठकाणी डॉक्टर आणनू 

बससिले पण त्यािंना शेिटपयांत घरे सदले नाहीत. ती चाळ खाली करताना लोकािंना धमक्या दणे्यासाठी 

त्या सठकाणी माननीय मिंत्री श्री.रसििंद्र िायकर गलेे हाेेतेेे. आपण सहा किं पन्या सािंसगतल्या.मी काही 

सदिसािंनी येथे २८ किं पन्यािंची यादी िाचणार आह.े २८ इमारतींच्या दरुुमतीची काम ेघतेलेली आहते. 

मिंत्री काम ेघ्यायला लागल ेतर ठेकेदार कशाला पासहजते ? लोकािंना बळजबरीने काढायचे, त्यािंच्यािर 

अत्याचार करायचे,त्यािंना  रडिायचे, त्यािंना अश्र ुढाळायला लािायचे आसण त्यातनू पैसे कमिायचे, 

हाच मराठी माणसाला न्याय आह ेकाय ?  त्याचसाठीच असधिशेनाच्या आदल्या सदिशी जिेण होते. 

त्यािंना सत्ता याचसाठी पासहज.े सशिसैसनक आसण भाजपाचे कायवकते एकमकेािंत भािंडतात. नेत ेभािंडत 

नाहीत. नेत े तोंडाने बोलतात. कोण िाघाचा उल्लेख करतो, कोण आणखी काय उल्लेख 

करतो.  सशिसैसनक आसण भाजपा कायवकते एकमकेािंची डोके र्ोडतात आसण िरचे लोक मलई 
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खातात.  राज्यातील जनतेच्या सहतासाठी नाही तर मित:च्या मिाथावसाठी ह ेसरकार रासहल ेआह.े मी 

मुिंबईचा असल्यामळेु मला एकेक गोिी माहीत आहते. मी महानगरपासलकेमधनू आलेलो आह.े प्रत्येक 

असधकारी माझ्या ओळखीचे आहते. त्यािंच ेव्यिहार माहीत आहते. आज मुिंबईची काय अिमथा आह े

? हा सिषय येईल तेव्हा मी बोलेन.  

      सभापती महोदय, या सठकाणी माननीय सिरोधी पक्ष नेत्यािंनी ज्या मिंत्रयािंसिरोधात पुराि े सदलेल े

आहते त्यािंच्या बाबतीत उत्तरामध्ये मपिीकरण द्याि.े  माननीय मिंत्रयािंनी जबाबदारीने िागले 

पासहज.े  खरे म्हणज े मिंत्री झाल्यािर त्यािंना आठ सदिसािंचे प्रसशक्षण द्याि.े त्यामध्ये त्यािंनी कसे 

चालाि,े कसे बोलािे, कसे िागाि े याचे प्रसशक्षण द्याि.े माझ्याकडे एक र्ोटो आह.ेत्या र्ोटोमध्ये 

माननीय मिंत्री प्रा.राम सशिंद े सदसतआहते. त्यािंच्या सोबत यिुराज काझी, मध्य प्रदशे ह े

आहते.  त्यािंच्यािर अनके खनुािंचे गनु्ह े आहते. त्यािंच्या भािाला जिळच्या गािामध्ये सबनसिरोध 

सरपिंच करुन घतेले. कोणत्या मागावन े ते  ओळखा ? अशा लोकािंना मिंत्री महोदयािंनी आश्रय सदला, 

अशा लोकािंना राजकारणात आणल े तर मग काय व्हायचे ? आम्ही म्हणालो भाजप गुिंडािंचा पक्ष 

आह.े  आपण ते तपासाि.े प्रत्येक सजल्हयाचा आढािा घ्यािा. त्यासाठी  कसमटी बसिा. काँग्रेस 

पक्षामध्ये असतील तर आम्हाला सािंगा, आम्ही त्यािंचा बिंदोबमत करु. पण नारायण राण ेबोलल्यामळेु 

५५१, ३०१ ही कलम े िाचून दाखसिली. त्या कलमािंमध्ये काय आह े ? मी सशिसेना पक्षाच्या 

जन्मापासनू राजकारणात आह.े तेव्हापासनू पोसलसािंच्या ओळखी आहते. आम्ही आिंदोेेलने केली. 

मखु्यमिंत्री म्हणनू एक जबाबदारी असत,े नैसतकता असते, सैसनक कसे असािते, मतै्री कशी असािी 

?  आम्ही श्री.एकनाथराि खडस ेयािंना क्लीन चीट सदली अस ेआपण लोकािंना सािंगणार आहात काय 

?   आपण त्यािंना सोडाल पण आमच्याकडे  कोटावत जाण्याचा मागव आह.े श्री.रसििंद्र िायकर येथे 

सटुतील पण उच्च न्यायालय आसण सिोच्च न्यायालयात कसे सटुतील ? त्यािंच्या सिरोधात परुाि े

आहते. येथनू सटुले की आम्ही दसु-या सदिशी उच्च न्यायालयात जाणार. लोकशाहीमध्ये ह े मागव 

आहते.  

      सभापती महोदय, मला आपल्याद्वारे सरकारला सािंगाियाचे आह ेकी, आम्ही मदु्दाम करीत नाही. 

आमचे समत्र सरकारमधनू जािेत, अशी आमची इच्छा नाही. पण प्रामासणक कारभार व्हािा. राज्याचा 

सिकास झाला, जनता सखुी  ि समाधानी झाली अस े काहीतरी केलेले सदसले पासहज.े चािंगल्या 

गाेेिीला आम्ही चािंगल ेम्हण ूआसण तो माणसुकीचा धमव आह.े  कोणाला नालायक म्हटल्याने तो 

नालायक होतो का ? चािंगला म्हटले तरी चािंगला असेल तर चािंगला ठरेल. पण सिरोधक असेच 

आहते, सिरोधक तसेच आहते अस ेम्हणायचे. जर सिरोधक चकुीच ेअसतील तर सिरोधकािंनी केलेल्या 

आरोपािंच े खिंडन कराि.े आमचे म्हणण े आह े की, या या मिंत्रयािंनी ह े ह े गनु्ह े केलेले आहते,चकुीची 

ऑडवर दऊेन लोकािंच्या पैशािंचा दरुुपयोग केलेला आह,े आपण कारिाई करािी या पलीकडे आम्ही 

काय सािंसगतले ? आम्ही सनयमानसुार प्रमताि सदलेला आह,े सनयमाच्या बाहरे काही सदलेल े नाही. 

आम्ही बाहरे दखेील बोललो नाही आसण ज े आह े ते लोकािंसाठी पोटसतडकीने बोलणार. नििीत 

सशकणाऱ्या मलुीिर अत्याचार करुन सतची हत्या करण्यात आली त्याबाबत मी बोललो. सतची हत्या 

झाल्यानिंतर सिवत्र प्रसतसक्रया उमटली. सतच्या आईचे द:ुखाश्र ूपाहून मन हलेािनू गले.े अस ेप्रकार पनु्हा 

होऊ नयेत एिढाच उद्दशे होता.   

                      या निंतर  श्री. बोडे 
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                                श्री.नारायण राणे.... 

परिंत ुतमुचे काय, आमचे काय ह ेसािंगता कामा नये.  असे सािंसगतल्याने कतृवत्ि ससध्द होत 

नाही.  बसुध्दमत्ता असो,  हुशारी असो,  उत्तम प्रशासक असो, या सिाांचा प्रभाि 

जनमाणसाच ेजीिनमान उिंचसिण्यात सदसायला हिा.  माझे म्हणण ेएिढेच आह ेकी, ह ेसिव 

आपल्या कृतीतून सदसायला पासहजे.   

      सभापती महोदय, काल मी कायदा ि सवु्यिमथेच्या सिषयािर बोललो. आज सधु्दा 

पॉई िंट ऑर् इन्र्मेशनच्या माध्यमातनू नागपरू येथे पनु्हा एकदा दोघािंनी अल्पियीन मलुीिर 

केलेल्या बलात्काराचा मदु्दा मािंडला.  असे गनु्ह ेराज्यात सातत्यान ेघडत आहते.  आमची 

मागणी एिढीच आह े की, ह े कुठे तरी थािंबले पासहजे.  सभापती महोदय, राज्यातील 

कायदा ि सवु्यिमथा सधुारण्यासाठी राज्य सरकारला आमचे सहकायव हिे असेल तर तसे 

सािंगािे.  आपले राज्य सजुलाम-्सरु्लाम ् होण्यासाठी आमचे जे काही सहकायव लागत 

असेल ते आपण सािंगािे.  जर आम्ही नाही म्हटले तर निंतर बोला.  परिंतु जर तमु्ही असे 

म्हणाल की, सिव काही आम्हीच करु, आमच्याकडे त्यासाठी सक्षम माणसे आहते, तर तसे 

काही सदसत नाही.   या मिंसत्रिंमिंडळातील एकाही सिभागाच्या मिंत्रयािंचे काम प्रभािी सदसत 

नाही.   सध्या पािसाळा सरुु आह,े काही सदिसािंत गणेशोत्सि येईल.  परिंत ु आजही 

महाराष्ट्रातील रमते इतके खराब आहते की, त्या रमत्यािंिरुन गाडी चालसिणे कठीण 

आह.े  जर या राज्य सरकारचा असा कारभार असेल तर तो लोकसहताचा 

नाही.  त्यामळेुच सिसिध आयधुािंच्या माध्यमातनू सिसिध सिभागािंचे सिषय आम्ही मािंडत 

आहोत.  आज हा प्रमताि मािंडण्यामागील उद्देश कोणाला बदनाम करणे सकिं िा 

मिंसत्रमिंडळातनू काढािे असा नाही.  महाराष्ट्राचा नािलौसकक सिंपणूव दशेात 

आह.े  महाराष्ट्र ह ेप्रगत राज्य आह.े  एिढेच नव्ह ेतर सिंसदीय परिंपरा असलेली महाराष्ट्र 

राज्याची ख्याती आह.े  ही ख्याती सटकिािी, ती िाढिािी या इषेतून, त्या भािनेतनू 

आम्ही बोलत असतो.  पण माझा आिाजच असा आह,े त्याला मी काय करणार ? यात 

माझा दोष नाही.  परिंत ुआपण आमची भािना समजनू घ्या.  कोणाला जर कोणता ठराि 

आणायचा असेल तर आणा.  आम्ही सधु्दा त्याला उत्तर दणे्यास सक्षम आहोत.  आम्ही 

काही काल-परिा आलो नाही.   

      सभापती महोदय, मला जे काही समळाले ते कतृवत्िाने समळाल.े  काही जण प्रयत्न 

करतात की, आपण माननीय मखु्यमिंत्रयािंशी चािंगले बोललो तर आपल्या नािािरील 

भ्रिाचार िाचसिला जाईल. काही जण या सठकाणी बोलायला समळाले नाही तर  लगेच 

टी.व्ही. चॅनेलिर जाऊन बोलतात.  आपल्या अिंगािर १२३ कोटी रुपयािंचे कजव आह े

म्हणनू त ् याला कसे सिंरक्षण समळेल यासाठी कोणीही अशा गोिी करता कामा नये.  उलट 

त्यािंनी माननीय मखु्यमिंत्रयािंना सािंसगतले पासहजे की, जे काही योग्य असेल ते करा, आम्ही 

तमुच्या पाठीशी आहोत.   अशा गोिींसाठी तमुच्याकडून माननीय मखु्यमिंत्रयािंना पाठबळ 

पासहजे.  केिळ तोंडापरुते पाठबळ दतेा कामा नये. आम्ही चािंगल्या गोिींसाठी मखु्यमिंत्री 
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महोदयािंना तोंडासमोर आसण मागे सधु्दा पाठबळ देऊ.  राज्य सधुारण्यासाठी, राज्याचा 

सिकास होण्यासाठी, कायदा ि सवु्यिमथा दजेदार होण्यासाठी आसण आमच्या 

आया-बसहणींच्या सिंरक्षणासाठी सिरोधी पक्ष म्हणनू सरकारला सिवतोपरी सहकायव करण्यास 

तयार आहोत. सभापती महोदय, जेिढे भ्रिाचारी मिंत्री मिंसत्रमिंडळात घेतले आहते त्यािंची 

चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ससमती नेमाियास पासहजे.  सिाांनी चौकशीला सामोरे 

जािे.  त्यानिंतर कोणाला मिंसत्रमिंडळािे ठेिायचे सकिं िा नाही ठेिायचे ह े ठरेल.  जर तमु्ही 

खरोखरच पारदशवक असाल, तमुची चकू नसेल तर तुम्ही मिंत्री म्हणनू राहाल आसण तमु्हाला 

जनतेची सेिा करता येईल.  अन्यथा तमु्ही घरी बसािे.  जे दोषी आढळतील त्यािंना अशा 

प्रकारची सिय लागल्यामळेु ते पक्षाचे काम करणार नाही.  सभापती महोदय, आम्ही 

जेिढी नाि े घेतली आसण जे मिंत्री काल-परिा मिंसत्रमिंडळात दाखल झाले, त्यािंच्यािरील 

राजकीय गनु्ह े िगळून अन्य गनु्ह ेअसतील तर त्यािंना सािंगािे की, तमुच्यामळेु सरकारची 

इमेज खराब होत आह.े  त्यामळेु मखु्यमिंत्री महोदयािंनी अशा लोकािंना मिंसत्रमिंडळातनू काढून 

टाकािे.  त्यामळेुच सिरोधी पक्षान े हा प्रमताि आणला आह.े  माननीय सिरोधी पक्ष नेते 

श्री.धनिंजय मुिंडे यािंनी मािंडलेल्या प्रमतािाला मी पासठिंबा दतेो.  तसेच या प्रमतािािरील 

चचेच्या सनसमत्ताने मी जी मागणी केलेली आह ेत्याचा उल्लेख उत्तरात व्हािा एिढीच माझी 

प्रमासणक इच्छा आह.े 

  ---------- 
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    श्री. सिजय ऊर्व  भाई सगरकर                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदमयािंद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                सभापती महोदय, म.सि.प. सनयम २६० अन्िये 

मािंडण्यात आलेल्या प्रमतािाला सिरोध करण्यासाठी मी उभा आह.े 

      सभापती महोदय, मघाशी सन्माननीय सिरोधी पक्ष नेते श्री.धनिंजय मुिंडे सत्ताधारी 

बाजलूा उ्दशेनू म्हणाल े की, जनता तमुच्याकडे बघत आह,े जनता तमु्हाला बघणार 

आह.े  मी सन्माननीय सदमयािंना सािंगतो की, मी त्यािंच्यािर टीका करीत नाही.  सभापती 

महोदय, आपण तासलका सभापती म्हणनू काम पाहत आहात.  मी काल आपली एका 

टी.व्ही. चॅनेलिरील चचाव ऐकत होतो.  त्या चॅनेलिर जनतेचा कौल दाखसित होते.  त्या 

चचेचा सिषय ‚माननीय श्री.नारायण राणे साहबेािंनी सिरोधी पक्षाला गोत्यात आणल ेकाय 

?‛ हा होता.  या सिषयाच्या बाबतीत ६० टक्के जनतेचा कौल सरकारच्या बाजनेू आसण 

४० टक्के जनतेचा कौल सिरोधी पक्षाच्या बाजनेू आला.  माननीय श्री.राणे साहबेािंच ् अनेक 

भाषणे ते सिरोधी पक्ष नेते असताना मी आणलेली आहते.  तेलगी प्रकरणी ते काय बोलले 

सकिं िा त्या त्या िेळी जो भ्रिाचार झाला त्या िेळी ते काय बोलल ेयाचा मी उल्लेख करणार 

नाही.  मळुात मी माननीय श्री.राणे साहबेािंच्या सिरोधात भाषण करणार नाही.   

      सभापती महोदय, माननीय श्री.नारायण राणे साहबे परिा त्यािंच्या भाषणात बोलले 

की, या सरकारच्या काळात एिढा भ्रिाचार झालेला आह े की, जेल कमी पडतील, 

कदासचत निीन जेल बािंधािा लागेल.  मी त्यािंच्या मताशी सहमत आह.े  सभापती 

महोदय, मी या चचेला उत्तर दते नाही. या चचेला माननीय सभागहृ नेते सकिं िा माननीय 

मखु्यमिंत्री उत्तर दतेील.  माझे सधु्दा तेच मत आह की, खरोखरच जेल बािंधले 

पासहजे.  सध्या आघाडी सरकारच्या काळातील दोघे जण जेलमध्ये आहते.  त्यािंची नािे 

मी घेत नाही.  अजनू काही जण लाईनमध्ये आहते.  माननीय श्री.नारायण राणे साहबेािंनी 

पेपरमधील बातम्या दाखसिल्या.   परिंत ुमी पेपरमधील बातम्या दाखसित नाही.  पेपरमध्ये 

ही सधु्दा बातमी आली होती की, बीड सजल्हा बँकेच्या सिंचालकािंपैकी दोन सिंचालक र्रार 

आहते.  मी सधु्दा पेपरमध्ये आलेली नािे दाखि ूशकतो.  परिंत ुमला ती नाि ेदाखिायची 

नाहीत.  आघाडी सरकारच्या काळात अनेक घोटाळे घडल े आहते.  आम्हाला येऊन 

केिळ २० मसहन े झाल े आह.े  माननीय श्री.राणे साहबे आपण नकुतेच या सभागहृात 

आलेला आहात.  मी जर आघाडी सरकारच्या काळातील घोटाळ्यािंची जिंत्री काढली 

आसण प्रत्येक घोटाळ्यािर बोलायला लागलो तर कदासचत मला रात्र सधु्दा परुणार 

नाही.  परिंत ुकाही घोटाळ्यािंचा उल्लेख करुन, काही घोटाळ्यािंची यादी मी सभागहृासमोर 

ठेिणार आह.े   

      सभापती महोदय, आदशव गहृसनमावण सिंमथेच्या घोटाळ्यामळेु आघाडी सरकारच्या 

एका मखु्यमिंत्रयािंना राजीनामा द्यािा लागला आसण त्यािंच्या ऐिजी दसुऱ्या मुख्यमिंत्रयािंना 

नेमािे लागले.  त्यानिंतर मी तेलगी घोटाळ्याच्या बाबतीत मघाशीच.... 
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    श्री. अशोक ऊर्व  भाई जगताप            :                                                सभापती 

महोदय,....  
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    श्री. सिजय ऊर्व  भाई सगरकर            :                                                सभापती 

महोदय, मी कोणाचे नाि घेतले नाही.  सन्माननीय सदमय श्री.भाई जगताप, आपण माझे 

ऐकून घ्या.  माननीय श्री.राणे साहबे बोलले तेव्हा आपण ऐकल,े आता माझे ऐका. मी जर 

कोणाच ेनाि घेतले तर बोलािे.  
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    श्री. अशोक ऊर्व  भाई जगताप            :                                                सभापती 

महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े  या सभागहृात सनयम २६० अन्िये उपसमथत करण्यात 

आलेल्या प्रमतािािर चचाव सरुु आह.े  या प्रमतािातील सिषयाच्या अनषुिंगाने जर 

सन्माननीय सदमय बोलत असतील तर त्याचे मिागतच होईल. परिंत ुमला िाटते तेव्हाच्या, 

आताच्या आसण निंतरच्या भ्रिाचारापेक्षा या प्रमतािामध्ये सिशेष करुन काही खात्यािंचा, 

सिशेष करुन काही सिभागाच्या मिंत्रयािंचा सिषय आह.े  आपण जर या प्रमतािािर मागच्या 

गोिींचा अिंतभावि केला तर चचेच्या िेळी सिवच बोलता येईल.  

           या निंतर  श्री. कािंबळे 
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                                श्री. भाई जगताप .... 

 मग कें द्र सरकारचा सधु्दा सिषय येईल, सन १९९५ चा सधु्दा सिषय येईल. यामध्ये तो 

मकोपच नाही. ....(अडथळा).... माझी अक्कल तोकडी आह,े आपण माझ्या अकलेमध्ये 

थोडीशी भर टाका. माझा पॉई िंट ऑर् ऑडवर तोच आह ेकी, या चचेच्या मकोपच्या बाहरे 

बोलता येणार नाही. आपण सिधानमिंडळाच्या सिसशि सनयमािंचा उल्लेख करतो, तेव्हा 

याचा सधु्दा सिचार केला पासहजे. सनयम ३५ चा उल्लेख करण्यात आला आसण तो योग्यही 

आह,े त्या सनयमाला सािंभाळून सकिं िा त्या सनयमाच्या चौकटीत राहून सन्माननीय सिरोधी 

पक्षनेत्यािंनी ि सन्माननीय सदमय श्री. नारायण राणे यािंनी भाषणे केली आहते. त्यामळेु 

सनयम हहेी सािंगतो की, चचेच्या मकोपच्या बाहरे आपल्याला बोलता येणार नाही. तमु्हाला 

यािर दसुऱ्या आयधुाच्या माध्यमातनू बोलता येईल. तो तमुचा आसण माझा असधकार 

आह.े सभापती महोदय, आपण या सिंदभावत तसे सनदशे द्यािेत अशी माझी आपल्याला 

सिनिंती आह.े माझा आपल्यासमोर हाच पॉई िंट ऑर् ऑडवर आह.े 

        तालिका सभापती : सिधानपररषद सनयमपसुमतकेत सनयम ३५ आह,े त्यामध्य े

सन्माननीय सदमय बोलत असताना, त्यािंना व्यत्यय आण ू नये, अशी तरतदू आह.े परिंतु 

आताच सन्माननीय सदमयािंनी सिषयाला सरुूिात केली आह.े सिषयाच्या सिंदभावत 

सन्माननीय सदमयािंनी बोलल्यानिंतर ते कशा पध्दतीने टनव घेतील ते मी पाहीन आसण त्यािर 

मी मित: त्यािंना सािंगेन. 

      श्री. भाई सगरकर : सभापती महोदय, मी आपला आभारी आह.े कालच सन्माननीय 

सिरोधी पक्षनेते श्री. धनिंजय मुिंडे, सन्माननीय सदमय श्री. नारायण राणे यािंनी कायदा ि 

सवु्यिमथेच्या अनषुिंगाने भ्रिाचाराचा मदु्दा उपसमथत केला होता. माननीय मखु्यमिंत्रयािंनी 

लगेच उत्तर सदले की, साप म्हणनू थोपटू नका. पनु्हा तो सिषय का आला असे आम्ही 

म्हणत नाही. तमु्ही सनयम २६० प्रमाणे त्या सिषयािर प्रमताि सदला आह ेआसण लॉसजकली 

बोलला आहात. त्यामळेु मी त्या मकोपच्या बाहरे जात नाही. २० मसहन ेझाले आहते. २० 

मसहन्यािंतील भ्रिाचार असे सािंसगतले. आता निीन मिंत्री झाल े आहते, त्यािंना अजनू 

मसहनाही पणूव झालेला नाही, ते भ्रिाचार आहते ....(अडथळा).... त्यािंना मार् करायचे 

नाही. तमु्ही सािंसगतले आह ेकी, जेल आहते. निीन जेल बािंधायचे आहते. आता माझ्या 

जिळच े सिव मदु्द े काढल े तर ते लागतीलच. भ्रिाचाराचा मळू सिषय येथे आला आह.े 

सन्माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री. धनिंजय मुिंडे, सन्माननीय सदमय श्री. नारायण राणे यािंच्या 

मताशी मी सहमत आह ेकी, या महाराष्ट्रात भ्रिाचार होता कामा नये. झालेल्या भ्रिाचाराची 

सखोल चौकशी करून जे-जे दोषी असतील, त्यािंच्यािर कारिाई झाली पासहजे, त्यािंना 

जेलमध्य े टाकले पासहजे. मी त्यािंच्या या मताशी १०० टक्के सहमत आह.े मी तेलगी 

घोटाळ्याच ेसािंसगतले. मला तमुची भाषणे येथे िाचायची नाहीत. मुिंबई एज्यकेुशन रमटचा 

१७८ कोटी रूपयािंचा घोटाळा आह,े त्याबाबतही मी ससिमतर बोलणार नाही. अनसुसूचत 

जातीच्या सहकारी औद्योसगक सिंमथािंमधील ३७५ कोटी रूपयािंचा घोटाळा आह,े मी 
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त्यासिषयीही सिमततृ बोलत नाही. आसदिासी आश्रमशाळािंचा घोटाळा आह.े 

      श्री. धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, माझा पॉई िंट ऑर् ऑडवर आह.े मी सभागहृात 

नसताना बीड सजल्यासिंबिंधीचा सिषय सन्माननीय सदमय श्री. भाई सगरकर यािंनी मािंडला. 

त्यािंनी सािंसगतले की, काही सजल्हा मध्यिती बँकेचे सिंचालक र्रार आहते, त्या बीड 

डीसीसी बँकेचा घोटाळा आह.े सन्माननीय सदमय श्री. भाई सगरकर ह े मुिंबईत राहतात. 

त्यामळेु मिाभासिक आह ेकी, त्यािंना बीडचे काही माहीत नसेल. त्यािंना अजून भाषणास 

मदत व्हािी यासाठी काही मदु्द े मी आपल्यासमोर सािंगतो. बीड सजल्हा मध्यिती बँकेचा 

ज्यािेळी घोटाळा झाला, त्यािेळी चेअरमन श्री. राजाभाऊ मुिंडे, त्यािंचे सचरिंजीि आसण 

त्यािंच्या पत्नी .... आजही त्यािंच्या पत्नी भारतीय जनपा पाटीच्या िडिणीच्या नगराध्यक्षा 

आहते.  त्यािंचे सचरिंजीि ....(अडथळा).... मला एका गोिीचा आनिंद आह.े मी 

मासहतीसाठी सािंगतो. आज सजल्हा मध्यिती बँकेच्या ज्या सिंचालकािंनी आत्महत्या केली ते 

मेघराज अडसकर, त्यािंनी का आत्महत्या केली ? या घोटाळ्यात काहीच सिंबिंध नाही आसण 

ज्याचा सिंबिंध होता ते दोन चेअरमन, त्या दोन चेअरमनचे त्यािंनी नाि घेतले आह,े त्यामध्ये 

एक राजाभाऊ मुिंडे आहते आसण दसुरे सारडा आहते. आजही सारडािंचे सचरिंजीि त्या बँकेचे 

चेअरमन आहते. आपण काय आरोप करीत आहात ? आज आपण सिव सिंचालकािंची नािे 

काढा. आज ते सिंचालक कोणत्या पक्षात आहते त्याची मासहती घ्या. आपण कोणािर 

आरोप करीत आहात ? याबाबतीत तमु्हीच र्ार अिंधारात आहातख, ह ेसिषय तमु्ही काढू 

नका. तमुच्या अिंगलट येईल. बाकी सिषय आहते. आपल्याला ज्या मदुद्यािंिर बोलायचे 

आह ेत्या मदु्यािंिर बोला. 

      श्री. भाई सगरकर : सभापती महोदय, मी बोललो की, ितृ्तपत्रािंतील सिव बातम्या खऱ्या 

नसतात. सन्माननीय सदमय श्री. नारायण राणे यािंनी ितृ्तपत्रािंतील सिव बातम्या िाचनू 

दाखसिल्या. त्यामळेु मी असे म्हणालो की, ह ेखरे नाही. माझ्या २ सहकाऱ्यािंची नािे घेतली 

गेली. मी असे बोललो आह.े आपण बाहरे होता, त्यामळेु आपल्याला माहीत नाही. 

कालही आसदिासींचा सिषय चचेला आला. आसदिासी आश्रमशाळेच्या अन्न खरेदीमध्ये 

७ कोटी रूपयािंचा घोटाळा, सािंताकू्रझ एसआरए, जसे आता साहबेािंनी सािंसगतले की, 

त्यामध्ये १० हजार कोटी रूपयािंचा घोटाळा, एचडीआयएल बीकेसीमध्ये ५ हजार कोटी 

रूपयािंचा भखूिंड घोटाळा, अमेय उपाहारगहृ भखूिंड घोटाळा, गायरान जमीन घोटाळा, पणु े

भखूिंड २५०० कोटी रूपयािंचा घोटाळा, ससडको भखूिंड घोटाळा, लिासा भखूिंड घोटाळा, 

नासशक भखूिंड घोटाळा, रमाई भखूिंड २५० कोटी रूपयािंचा घोटाळा, ओसशिरा भखूिंड १५० 

कोटी रूपयािंचा घोटाळा, म्हाडा सोडत भखूिंड घोटाळा, कल्पतरू भखूिंड घोटाळा, 

महाबळेश्वर भखूिंड घोटाळा, पणुे भखूिंड २० कोटी रूपयािंचा घोटाळा, चणाडाळ घोटाळा, 

पणु्यातील मेगाससटी रद्द करण्याचा घोटाळा, िैद्यकीय सासहत्य घोटाळा, शालेय पोषण 

आहार घोटाळा, कृष्ट्णा खोरे खरेदी घोटाळा, रोखे खरेदी घोटाळा, शेतकरी आत्महत्या 

पॅकेज घोटाळा, न्यायसागर सोसायटी घोटाळा, आता सरकार गेल्यािर उघड झाला तो 
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लॉटरी घोटाळा, ससिंचन घोटाळा, जो गाजला आह,े असे घोटाळे आहते. माझ्या हातात 

ितवमानपत्र आह.े मला येथे कोणाचे नाि घ्यायचे नाही. ससिंचन घोटाळ्यािर ताशेरे मारले 

आहते. ईडीईसीबीला हायकोटावचा सिंतप्त सिाल की, तमु्ही चौकशीला सिलिंब का लािला 

? सभापती महोदय, ह ेकोणाचे म्हणणे आह ेते तमु्हीच पहा. मघाशी सािंगण्यात आल ेकी, 

आम्ही कोटावत जाऊ. सभापती महोदय, कोटावच ेम्हणणे आह.े तत्कालीन ससिंचन मिंत्री होते. 

त्या चौकशीला तुम्ही का उसशर लाित आहात असे ईडीईबीसीला हायकोटावन े सिचारल े

आह.े आपण लॉटरी घोटाळाही पासहला आह.े अण्ण्णाभाऊ साठे महामिंडळ घोटाळा आह.े 

रमेश कदम यािंचे नाि घ्यायचे नाही का ? ते जेलमध्ये आहते म्हणनू नाि घेतो. शेती 

महामिंडळ १७० कोटी रूपयािंचा जमीन घोटाळा, सदनािंक १६.०३.२००४ पाठ्पमुतक 

सनसिदा घोटाळा, सहकारी बँक घोटाळा. सभापती महोदय, एिढे घोटाळे सािंगनू मी दमलो 

आह.े मी ३२ घोटाळे िाचले आहते आसण अजूनही घोटाळ्यािंची यादी मी येथे सािंग ू

शकतो. ससिंचन घोटाळा आपल्या समोर आला आह.े ७० हजार काटी रूपयािंचा घोटाळा 

सािंसगतला. आपल्याला पाण्याच्या उपलब्धतेचा रेट ०.१ आला आह.े एिढा हा घोटाळा 

आह.े  सदल्लीत महाराष्ट्र सदनचा घोटाळा झाला. तत्कालीन मिंत्री आता जेलमध्ये आहते, 

त्यािंची दरुािमथा आह,े तब्बेत पाहून िाईट िाटते. जनेु सहकारी आहते. एिढे घोटाळे होऊन 

२ लोक आतमध्ये आहत. अनेक जण जाण्याच्या िाटेिर आहते. आपण बरोबर सािंसगतले 

की, असे असताना जनता पाहत आह ेकी, कोण कोणािर आरोप करीत आह,े कशासाठी 

करीत आह,े कोणत्या हतेूने प्रेररत होऊन ह ेकरीत आहते. कदासचत मी आता सािंसगतलेले 

घोटाळे दडपण्यासाठी, दाबण्यासाठी, या घोटाळ्यािंची चौकशी पढेु येऊ नये म्हणनू अशा 

प्रकारच ेकट कारमथान चालले आह ेकी काय, अश् े ाेी जनतेच्या मनात श् े ा िेंका येत 

आह.े 

              या निंतर  श्री. रोझेकर 
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काल जे मिंत्री झाल,े ज्यािंनी अद्याप चाजव घेतला नाही, त्यािंच्यािर आरोप करण्यात 

आल.े  त्यािंच्यािर राजकीय केसेस आहते.   सन्माननीय कृषी मिंत्री श्री.भाऊसाहबे रु्िं डकर 

ह ेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेिर आहते.  त्यािंच्यािरही आरोप झाल.े  तमु्हाला जे िाटले 

त्यािंच्यािर आपण आरोप केल ेआहते.  सन्माननीय सदमय श्री.नारायण राणे साहबे आपण 

या सिव लोकािंबरोबर काम केल ेआह,े आपण प्रत्येक व्यक्तीला ओळखता.  असे असताना 

खोटे बोला पण रेटून बोला, अशा प्रकारे आरोप केले जात आहते.  भ्रिाचार झाला आह,े 

भ्रिाचार झाला आह,े जनता पहाते आह,े असे आरोप केल े जात आहते.  सन्माननीय 

सिरोधी पक्ष नेत्यािंनी आपल्या भाषणात सािंसगतले की, महाराष्ट्रातील जनता सिव पहात 

आह.े  खरोखरच पहात आह.े   

      सभापती महोदय, यतुी शासनाच्या काळात मातिंग समाजासाठी अण्णाभाऊ साठे 

सिकास महामिंडळ  सनमावण करण्यात आल.े  मातिंग समाजातील बेरोजगार तरुणािंच्या 

उन्नतीसाठी, त्यािंच्या प्रगतीसाठी या महामिंडळाची मथापना झाली.  या महामिंडळािर 

अध्यक्षपदी आलेल्यािंनी ५८५ कोटी रुपयािंमध्ये कोठे कोठे प्लॉट घेतले आहते 

?  माझ्याकडे काही घोटाळ्यािंची यादी आह.े  ३८५ कोटी रुपयािंचा घोटाळा. त्यािंनी 

नसुती खैरात िाटली आह.े  मी िाहनािंची नािे सािंसगतली तर आपल्याला आियव 

िाटेल.  मातिंग समाजातील बेरोजगार तरुणािंना रोजगाराच ेसाधन सनमावण व्हािे, उत्पन्नाच े

साधन सनमावण व्हािे, यासाठी सनमावण केलेल्या या महामिंडळात एकाही मातिंग समाजाच्या 

तरुणाला सनधी सदलेला नाही.  मात्र, नेत्यािंना सनधी सदलेला आह.े  बेरोजगार तरुणािंना 

रोजगारासाठी रक, टेम्पो, जीप सदली असती तर आम्ही समज ू शकलो असतो.  परिंतु, 

बीएमडब्ल्य,ू ऑडी, इनोव्हा, अशा सारखी िाहने दणे्यात आली आहते.  या गाड्या 

एकाही मातिंग समाजातील तरुणाला सदलेल्या नाही तर कायवकत्याांना िाटण्यात आल्या 

आहते.  कुणाच्या आशीिावदाने िाटल्या, कुणी या महामिंडळाची क्षमता नसताना या 

महामिंडळाला  जामत पैसे सदले,  त्यािेळी अथव मिंत्री कोण होते ?  जोशीबा मध्यिती 

ग्राहक सहकारी सिंमथा, बोरीिली या सिंमथेस १ नोव्हेंबर, १९९३ रोजी २४ कोटी रुपयािंचा 

चेक सदला, २ नोव्हेंबरला १० कोटी रुपयािंचा चेक सदला, २७ मे ला  ५ कोटी रुपयािंचा 

चेक सदला, १० नोव्हेंबरला २० कोटी रुपय े सदल.े  दसुरे उदाहरण असे आह े की, 

औरिंगाबाद, पैठण येथील एका मागासिगीय सतुसगरणीला ५२ कोटी, ७८ लाख, ०७७ 

रुपयािंचा चेक सदला आसण ८ कोटी ९५ लाख रुपय ेएका शगुर रॅ्क्टरीला सदल.े  जो दबुळा 

मातिंग समाज आह,े ज्या तरुणािंच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी यतुी शासनान े ह े महामिंडळ 

मथापन केले, आज त्यािंचे आझाद मैदान येथे सतत मोचे येत असतात.  या 

महागड्या  गाड्या कोणाला िाटल्या ?  मी पक्षाच े नाि घेणार नाही.  पण ह े लोकािंना 

कळले पासहजे.  िामन सािदास खिंडागळे, प्रिीण रािसाहबे भामकर, अशा या सगळ्यािंना 

गाड्या सदल्या आसण काय काय केल.े  गाड्या सशल्लक ठेिल्या नाहीत.  काही 
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आसदिासी भागामध्ये लाईट नाही आसण त्या सठकाणी सफ्रज सदल,े सहटर 

सदल.े  समाजकल्याण सिभागाची हीच समथती आह.े  मी जबाबदारीने सािंगतो की,  गेल्या 

िेळच्या मिंत्रयािंपैकी सनम्म्यापेक्षा जामत मिंत्रयािंिर कोटावमध्ये केसेस सरुु आहते.  त्यािंच्यािर 

कोटावने ताशेरे ओढलेल ेआहते.  या सिव घोटाळ्यािंची यादी मी मखु्यमिंत्री महोदयािंना दतेो 

आसण त्यािंना या सनसमत्ताने  सिनिंती करतो की, या सिव प्रकरणािंची  त्यािंनी चौकशी करािी 

आसण दधू का दधू, पानी का पानी करािे.  आपलेही मिंत्री असतील, त्यािंचीही चौकशी 

करािी, अशी त्यािंची मागणी आह.े  सत्य काय आह,े ते बाहरे पडल ेपासहजे.   सन्माननीय 

सदमय श्री.नारायण राणे यािंची इच्छा आह ेत्याप्रमाणे जे जे खोटे आहते, त्यािंच्यासाठी जेल 

अपरेु पडले तरी चालतील, निीन जेल बािंधा आसण त्यािंना जेलमध्ये टाका आसण 

महाराष्ट्राला भ्रिाचारमकु्त करा, अशा प्रकारची सिनिंती करुन मी थािंबतो. 

  -------------- 
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    श्री. सगरीश बापट            :                                            

      सभापती महोदय, आज सकाळी सशक्षण सिभागाशी सिंबिंधीत सनयम २६० अन्िये 

चचाव झाली.  त्या चचेला सशक्षण मिंत्री महोदयािंचे उत्तर अद्याप व्हायच े आह.े  आता 

सभागहृात भ्रिाचाराच्या सिषयी सनयम २६० अन्िये चचाव सरुु असनू काही सन्माननीय 

सदमयािंना अद्याप बोलाियाचे आह.े  काल आपण असे ठरसिले होते की, सायिंकाळी 

६.०० िाजेपयांत कामकाज घ्यािे.  परिंत,ु मला िाटते की, ही िेळ सायिंकाळी ७.०० पयांत 

िाढिािी.  आता सभागहृाच्या कामकाजाचा क्रम असा असािा की, ही चचाव एक-दोन 

सन्माननीय सदमयािंची भाषणे झाल्यानिंतर थािंबिािी ि सशक्षण मिंत्री महोदयािंचे उत्तर 

घ्यािे.  म्हणजे, ती चचाव पणूव होऊन जाईल.  अन्यथा, चचाव होतात. पण उत्तराअभािी त्या 

अपणूव राहतात.  आता सशक्षण मिंत्री महोदय मिंसत्रमिंडळाच्या बैठकीत आहते.  एक-दोन 

सन्माननीय सदमयािंची भाषणे झाल्यानिंतर ते येतील, त्यानिंतर त्यािंचे भाषण होईल ि निंतर 

बैठक मथसगत होईल, असा क्रम आपण ठरिािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 
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    श्री. ससुनल तटकरे            :                                                सभापती महोदय, मी 

सिंसदीय कायव मिंत्री महोदयािंशी सहमत आह.े  आता ही चचाव येथेच थािंबिािी, सशक्षण मिंत्री 

महोदयािंना बोलिािे आसण त्यािंचे उत्तर सरुु करािे.  सन्माननीय सदमय ॲङराहूल नािेकर 

यािंना ऑन लेग ठेिािे.    

  



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SS-209 

SRR/KTG प्रथम श्री. कािंबळे 17:50 

  

 

  

    श्री. सगरीश बापट            :                                            

      सभापती महोदय, एक-दोन सन्माननीय सदमयािंची भाषणे होऊ द्यािी.  तोपयांत 

सशक्षण मिंत्री महोदय येतील ि त्यानिंतर त्यािंचे उत्तर सरुु करािे.  मला असे िाटते की, एक 

सिधेयक देखील चचेला आह.े  सशक्षण मिंत्री महोदयािंचे भाषण झाल्यानिंतर सिधेयक चचेला 

घ्यािे. 

     



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SS-210 

SRR/KTG प्रथम श्री. कािंबळे 17:50 

  

 

  

    श्री. शरद रणसपस े           :                                            

      सभापती महोदय, ह े सिधेयक काल सायिंकाळी इिंरॉडयसु केलेले आह.े  आम्हाला 

सधुारणा दणे्यासाठी दखेील िेळ समळालेला नाही आसण सिंसदीय कायव मिंत्री महोदय असे 

सािंगत आहते की, आजच ते चचेला घ्यािे.  त्यािंना माझे भाषण ऐकाियाचे नसेल तर हा 

कागदपत्रािंचा, परुाव्यािंचा ढीग िाहून नेण्यासाठी त्यािंनी मला एक सशपाई  द्यािा.  काल 

मखु्यमिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले की, परुािे द्या.  त्यामळेु आम्ही परुािे घेऊन आलो आहोत. 

      



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SS-211 

SRR/KTG प्रथम श्री. कािंबळे 17:50 

  

 

  

    श्री. जनादवन चािंदरूकर            :                                                तालिका 

सभापती : सिधेयकािर आज चचाव होणार नाही, असा सनणवय सभापती महोदयािंनी यापिूी 

सदलेला आह.े  

      आता सन्माननीय सदमय ॲङराहूल नािेकर यािंनी आपले भाषण सरुु करािे.  

  



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SS-212 

SRR/KTG प्रथम श्री. कािंबळे 17:50 

  

 

  

    अॅड. राहुल नािेकर                (नामसनयकु्त)                          

:                                                सभापती महोदय, सनयम २६० अन्िय ेया 

शासनाच्या अनेक खात्यािंमध्ये चाललेल्या भ्रिाचारािर उपसमथत करण्यात आलेल्या चचेत 

माझे मत मािंडण्यासाठी मी उभा आह.े 

       सभापती महोदय, असे नेहमी म्हटल े जाते की, ‚‛Politics is about 

perception.‛  म्हणजे आपण पसेप्शन सक्रअेट करायचे आसण त्याच्या अितीभिती 

राजकारण सर्रत राहते.  सन २०१४ मध्ये लोकसभेच्या सनिडणकुा झाल्या आसण त्यानिंतर 

सिधानसभेच्या झाल्या.  त्यापिूी तत्कालीन कें द्र सरकार आसण राज्य सरकार कसे 

भ्रिाचारी आहते, चकुीचे िागत आहते, कसा गैरव्यिहार करीत आहते, मोठ्या प्रमाणािर 

भ्रिाचार झाला आह,े ह ेसािंसगतले जात होते. 

              या निंतर  श्री. बोरले 

 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT-213 

GRB/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 18:00 

  

 

    अॅड. राहुल नािेकर            :                                                     

        कें द्रात ४ ते ५ लाख नव्ह ेतर कोट्यिधी रुपयािंच्या भ्रिाचाराचे आरोप केले गले.े  त्याच प्रमाण े

राज्यातही अनेक आरोप केल े गले.े केद्र सरकार सत्तिेर येऊन आता जिळपास २.५ िष े झालेली 

आहते आसण राज्य सरकार सत्तिेर येऊन जिळपास २ िष ेपणूव होत आह.े मागील २.५ आसण २ िषावत 

जिेढे ॲसलगशेन्स केले गले ेत्यापैकी सकती ॲसलगशेन्समध्ये कसन्व्हक्शन झाल ेयाचा सहशोब आरोप 

करणाऱ्यािंनी द्यािा. या सिव ॲसलशने्सपैकी सकती केसेसमध्ये रायल होती त्यापेक्षा तमु्ही ती पढुे नेऊ 

शकलात, याचे प्रथम मपिीकरण कराि.े कारण, आपली जनुी सिय आह.े सन २०१४ मध्य े

राज्यातील, दशेातील जनता त्याला बळी पडली. सनिडणकुीच्या िेळी तमु्ही भ्रिाचार, भ्रिाचार असा 

प्रचार केला. लोकािंना अस ेिाटले की, यािंच्या हाती सतेु्र सदली तर भ्रिाचारातील भ्र दखेील राहणार 

नाही. परिंत,ु काय झाले ? मागील २० िषावत महाराष्ट्रात एकाही राजकीय पक्षाला बहुमत समळाल ेनाही 

ते बहुमत सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पाटी आसण सशिसेना पक्षाला समळाल.े जनतेने भारतीय 

जनता पाटीचे १२२ आमदार आसण सशिसेना पक्षाचे ६३ आमदार सनिडून सदल.े जनतेने एक मिप्न 

पासहले होते. जो प्रचार झालेला आह े त्याच्या सिपररत काही तरी सदसेल, अस ेजनतेला िाटत होते. 

तमु्हाला ‚ना खाऊिं गा ना खान े दुिंगा‛ या ५ शब्दािंिरुन बहुमत समळाले. परिंत,ु लोकािंची मिप्न े

तोडण्यासाठी तमु्हाला ५ मसहने दखेील लागली नाहीत. निीन सरकारचा ऑक्  टोबर मसहन्यात 

शपथसिधी झाला, मिंसत्रमिंडळ मथापन झाल ेआसण माचव मसहन्यात पसहला सचक्की घोटाळा उघडकीस 

आला. शपथ घतेल्यानिंतर मिंत्रयािंनी राजभिनात जाऊन मिाक्षरी केली. त्या मिाक्षरीची शाई 

सकुण्यापिूी यािंचे घोटाळे सरुु झाल.े माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री.धनिंजय मुिंडे साहबेािंनी सािंसगतले की, 

सडसेंबर, २०१४ चे एक असधिशेन सोडल े तर त्यानिंतरच्या प्रत्येक असधिशेनात भ्रिाचाराच्या 

सिषयािर चचाव करण्याची िळे या सरकारने आणली आह.े प्रत्येक असधिशेनात भ्रिाचारािर चचाव 

होते. त्यािंनी आपणा सिाांना सािंसगतले की, १, २, ३, ४, ५ नव्ह ेतर १६ मिंत्रयािंिर भ्रिाचाराचे आरोप 

आहते. ह ेनेमके काय चालल ेआह े? आपण जनतेला ज ेआश्वासन सदले त्यािर सिश्वास ठेिनू जनतेन े

आपल्याला सनिडून सदले. इिंग्रजीमध्ये एक म्हण आह.े ‚Caeser’s wife should be above 

suspicion.‛ माननीय मखु्यमिंत्रयािंना याचा अथव सनसितपण ेमासहती असेल. याचा अथव राजकारणात 

जो राजनेता असेल, ज्यािंची सत्ता असेल त्यािंनी एखाद्या व्यक्तीिर भ्रिाचाराचा आरोप एमटॅसब्लश झाला 

तर र्क्त त्याच व्यक्तीला दरू कराियास नको तर ज्याच्या अिती भोिती आरोपाचा सिंशय आह ेअशा 

व्यक्तीला दखेील सरकारमधनू दरू ठेिण ेह े त्यािंचे कतवव्य आह.े परत,ु सन २०१४ मध्ये ज्यािंनी शपथ 

घतेली त्यािंनी कोणते कृत्य केल ेह ेआपणा सिाांना मासहती आह.े मिंसत्रमिंडळात निीन मिंत्रयािंचा समािशे 

झाला. त्यािंचे कारनाम ेआपल्या सिाांना मासहती आहते. इकॉनॉसमक ऑरे्न्सेस, बँकािंमधील घोटाळे 

आहते. सामान्य जनतेने बँकेत ठेिलेल े पैसे लबुाडले ? ह े सिव करण्यासाठी जनतेन े आपल्याला 

सिश्वासाने १२२ जागा सनिडून सदलेल्या आहते काय ? या सिव गोिींचा खलुासा आपल्याकडून 

अपेसक्षत आह.े केिळ ह ेसभागहृ नव्ह ेतर महाराष्ट्रातील जनता आपल्याकडून सिव गोिींचा सहशोब 

मागत आह.े 

      सभापती महोदय, ज्यािळी आमच्या भसगनीकडे ग्राम सिकास आसण मसहला ि बाल कल्याण 

सिभागाची जबाबदारी सोपसिण्यात आली त्यािेळी आम्हाला िाटले की, आमच्या सारख्या तरुण 

भसगनी राज्याच्या कॅसबनेट मिंत्री झालेल्या आहते. त्यािंचे नाि मखु्यमिंत्री पदाच्या रेसमध्ये होते, असे 

आमच्या िाचण्यात आल.े आम्हाला त्यािंच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. परिंत,ु ओपनींग त्यािंनीच 

केली. एिढा मोठा घोटाळा झालेला आह.े लहान मलेु शाळेत जातात, उपाशी असतात. त्यािंच्या 



21/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT-214 

GRB/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 18:00 

  

 

पोषणासाठी राखनू ठेिलेल्या पैशामध्ये सदु्धा तमु्ही घोटाळा करता ? तमु्ही त्यािंच्या तोंडातील घास 

ओढून घणे्याचे काम करता ? या पैशाचे तमु्ही काय करणार आहात ? आम्हाला एखादा उपाशी मलुगा 

सदसला सकिं िा र्ी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामळेु शाळेत न जाणारी मलुगी सदसली तर आमचे मन 

कळिळते. आम्ही त्यािंच्यासाठी आमच्या सखशातील पैसे खचव करण्यासाठी माग ेपढुे बघत नाही. परिंत,ु 

तमु्ही काय केले ? जनतेन ेगोळा केलेले त्यािंच्या हक्काचे पैसे मित:च्या सखशात टाकण्याचे काम या 

सरकारने केलेले आह,े सरकारमध्ये असलेल्या मिंत्रयािंनी केलेले आह.े  

      सभापती महोदय, सिटनमध्ये काय झाल ेह ेआपण बसघतल ेआह.े िेक्झीट म्हणज ेआपण E.U. 

मध्य ेरहाियाचे असे सिटनच्या पिंतप्रधानािंना िाटत होते. परिंत,ु त्याच्या सिरुद्ध सनकाल आला. त्यािळेी 

त्यािंनी काय केले ? त्यािंनी ताबडतोब राजीनामा सदला. This is called propriety. परिंत,ु 

आपल्याकडे काय होते ? हायकोटावने ६,३०० कोटी रुपयािंच्या सनसिदा रद्द केलेल्या आहते, तरी मिंत्री 

समुत बसलेले आहते. काहीही अडचण नाही. मला प्रोटेक्ट करण्यासाठी, मला सिंरक्षण दणे्यासाठी माझ े

मखु्यमिंत्री बसल ेआहते. करा कारभार ? या सिव बाबतीत The bug stuck on the table of the 

Chief Minister. माननीय मखु्यमिंत्री या सिाांना प्रोटेक्शन दते असतील तर यामध्ये माननीय 

मखु्यमिंत्री तेिढेच भासगदार आहते, अस ेम्हटले तर कोणत्याही प्रकारची चकू ठरणार नाही. भ्रिाचाराचे 

अनेक सिषय आहते. सन्माननीय सदमयािंनी अनेक मदु्यािंचा उल्लेख केलेला आह.े मला त्या मदु्यािंची 

पनुराितृ्ती कराियाची नाही. माननीय श्री.सिनोद तािडे साहबे सभागहृात आलेल े आहते. मला 

आपल्या सिभागाच्या सिषयािर बोलाियाचे आह.े भारतीय जनता पाटी आसण सशिसेना पक्षात 

नेहमीच शयवत असत.े सशिसेनेला अस ेिाटत होते की, मोठा भाऊ तपुाशी, मी मात्र उपाशी ? राज्य 

सरकारमध्ये जामत चान्स समळत नाही. म्हणनू आपल्याकडे जी कॉपोरेशन आह ेत्यातनू आपण आपले 

भागिनू घऊे या. काय झाल े? आज ॲम्ब्यलुन्स रमत्यािरुन चाल ूशकत नाही, अशी पररसमथती आह.े 

रमत्यािंिरील खड्ड्यािंिर कोट्यिधी रुपये खचव केले तरी खड्डे तसेच आहते. रमत ेघोटाळा उघडकीस 

आला. ज्या लोकािंना ब्लॅक सलमट केले, ज्यािंच्यािर गनु्ह ेदाखल झाले, त्यािंनाच पनु्हा कॉन्रॅक्ट सदल.े 

येथनू जिळच मरीन ड्राईव्हचा रमता आह.े ज्या लोकािंिर गनु्ह ेदाखल केले  त्याच लोकािंना सधुाररत 

प्रशासकीय मान्यता घऊेन, ॲसडशनल पैसे दऊेन तमु्ही कॉन्रॅक्ट सदले. हा कारभार आह े ? मासगल 

असधिशेनात मुिंबई महानगरपासलकेचा जिळजिळ हजार कोटी रुपयािंचा घोटाळा आपण सभागहृात 

एक्मपोज केला होता. (...अडथळा...) त्यािंनी सदि ेबदलले, पनु्हा सदि ेलािले.  

      सभापती महोदय, आम्ही मागील असधिशेनात सेल्युलर टॉिर घोटाळ्याचा सिषय सभागहृात 

उपसमथत केला. सन २००७ मध्ये मुिंबई महानगरपासलकेने एक सनणवय घेतला. मुिंबई महानगरपासलकेच्या 

मालकीच्या जिेढ्या इमारती आहते, प्रॉपटीज आहते त्या इमारतींिर खाजगी किं पन्यािंना सेल्यलुर टॉिर 

उभारण्याकररता परिानगी दणे्याबाबत महानगरपासलकेने सनणवय घतेला. ही परिानगी दणे्यासाठी 

सनसिदा मागसिण्यात यािी असे त्यािळेी ठरल.े  

                                 या निंतर  श्री. खचे 
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    अॅड. राहुल नािेकर            :                                                   

              महानगरपासलकेला जामतीत जामत पैसे समळतील, अशी योजना करु या. सन 

२००७ मध्य ेमहानगरपासलकेने एक सेल्युलर टॉिर तीन लाख रुपये भाड्याने त्यािळेी सदला होता. सन 

२०१६ मध्य े ११६० सेल्यलुर टॉिर भाड्याने दणे्याची िेळ आली तेव्हा महानगरपासलकेने असे 

ठरसिल े की, ह े सेल्यलुर टॉिर एक रुपया भाड्याने किं पनीला दऊे या. त्यािर पनु्हा मल्टीपल यजु 

ॲक्शन म्हणज े मी टॉिर घतेला तर मी तो टॉिर आणखी चार ऑपरेटर बरोबर शअेर करु शकतो. 

त्याचा सिंपणूव रेव्हन्य ू मला समळेल. असा प्रकार करण्यात आला आह.े सभापती महोदय, राज्यात 

अशीच पररसमथती चाल ूरासहली तर या राज्याचे भसितव्य कसे होईल  ह ेसािंगण्याची गरज नाही. २/४ 

सदिसापिूी काँग्रेस पक्षाचे माझ ेतरुण समत्र आमदार मला भटेले ि ते म्हणाले की, गािंधी भिन मध्ये 

उत्कृष्ठ एसक्झसबशन लागल ेआह ेआपण ते बघायला लिकर दोन तीन सदिसात या. मी सिचारले दोन 

तीन सदिसातच का,आता असधिशेन सरूु झाल ेआह,े सायिंकाळी आम्हाला थािंबाि ेलागते, त्यामळेु 

मला लिकर यायला जमणार नाही, आठिड्यानिंतर मी येईल. आठिडा भराने तमुचा चान्स जाईल, मी 

म्हटले का, आता तर एसक्झसबशन लागले आह,े ते म्हणाल ेतोपयांत आणखी १५ ते २० घोटाळे बाहरे 

येतील, ...(अडथळा)...कािंद े सिंपतील पण एसक्झसबशन पण निीन येईल. तर अशी पररसमथती या 

शासनाची आह,े सभापती महोदय, आपण जवे्हा ओथ ऑर् ऑसर्स घतेले त्यात ज ेशब्द पकुारले, 

जी शपथ घतेली, ती शपथ मिंत्री मिंडळातील मिंत्रयािंनी लक्षात ठेिली तर आम्हाला सनयम २६० च े

प्रमताि आणाि े लागणार नाहीत आसण महाराष्ट्राच्या सहताच्या ि प्रगतीच्या कामािर चचाव होऊ 

शकेल. सभापती महोदय, आता सशक्षणमिंत्री महोदय सभागहृाल आल ेआहते त्यािंच्या खात्यासिषयी 

बोलायला पासहज.े  सशक्षणमिंत्री यािंची उदाहरणात्मक कामसगरी असायला पासहज.े त्यािंनी आम्हाला 

सडग्र्या सदल्या आहते. 

        श्री.हमेिंत टकले : सभापती महोदय, ही चचाव सरुु असताना सिंसदीय कायवमिंत्री महोदयािंनी अस े

मान्य केले होते की, सन्माननीय सशक्षण मिंत्री सभागहृात आल े की, ही चचाव ऑनलेग ठेऊ ि 

सकाळच्या चचेिरील उत्तर घेण्यात येईल. आता माननीय सशक्षणमिंत्री आल ेआहते, माझी आपणाला 

सिनिंती आह ेकी, सन्माननीय सदमय ॲड. राहूल नािकेर यािंना ऑनलेग ठेऊन मिंत्री महोदयािंचे उत्तर 

घणे्यात याि.े 

        तालिका सभापती : मघाशी  सिंसदीय कायवमिंत्री महोदयािंनी अशी सचूना केली होती की, 

सशक्षणमिंत्री सभागहृात आल्यािर सशक्षणाच्या प्रमतािािरील चचेचे उत्तर घणे्यात याि.े 

      श्री.धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, आज सभागहृाची बैठक १० िाजता सरुु झालेली आह,े 

आता सव्िा सहा िाजले आहते, त्यामळेु सभागहृाचे कामकाज थािंबसिले पासहज.े 

      श्री.नारायण राण े : सभापती महोदय, सशक्षणमिंत्री सभागहृात आल्यािर ही चचाव ऑनलेग ठेऊन 

त्यािंच े उत्तर घणे्यात याि.े त्यानिंतर सभागहृाचे कामकाज सिंपिाि.े 

      तालिका सभापती : आता माननीय सशक्षणमिंत्री महोदयािंनी त्यािंच्या उत्तराला सरुुिात करािी. 
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                         प.ृ शी. :  शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत 

असलेले प्रयत्न 

                        म.ुशी. : शासनाकडून राज्याच्या प्रगत सशक्षणासाठी होत असलेले 

प्रयत्न या सिषयािर श्री.रामनाथ                                       मोते, डॉ.नीलम 

गोऱ्ह,े प्रा.असनल सोल,े ॲड्.असनल परब, सिवश्री सिजय ऊर्व  भाई 

सगरकर,                                       गोपीसकसन बाजोररया, नागो गाणार, रसििंद्र 

र्ाटक, प्रसिण दरेकर, ससुजतससिंह ठाकूर,  

                                     सगरीश व्यास, प्रशािंत पररचारक, श्रीमती सममता िाघ, 

डॉ.अपिूव सहरे, सि.प.स.यािंचा                                                 प्रमताि        

                                                                                                  

          ( चचाव पढेु सरुु......... 

       श्री.सिनोद तािडे (शालेय सशक्षण मिंत्री) : सभापती महोदय, सनयम २६० 

च्या सशक्षणािंच्या प्रमतािािर दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदमयािंनी योग्य मागवदशवन 

केले आह,े सिधानसभते यािर ॲकेडमीेेे ेक चचाव झाली आह,े या सभागहृात 

सशक्षकािंच्या पगारासिषयी जामत चचाव झालेली आह.े ते मिाभासिक आह,े कारण 

येथे त्यािंचे प्रसतसनधी आहते, त्यामळेु त्यािंचे पगार, गॅ्रज्यईुटी, पेन्शन यािर जामत 

चचाव झाली तरीही ते मागवदशवन कामाचे आह.े सशक्षण सिभागाबाबत मी अस े

सािंगतो की, प्रगत शैक्षसणक महाराष्ट्राचा कायवक्रम राबसिला आह.े सजल्हा पररषद 

ि महानगरपासलका शाळािंमध्ये  ॲसक्टसव्हटी बेस लसनांग सरुु केले आह.े ह े सरुु 

केल्यामळेु सिद्यार्थयाांची सशकण्याची गणुित्ता िाढली आह,े सिद्यार्थयाांना सशकण्यात 

आनिंद िाढला आह,े या सिव बाबींचा पररणाम शाळािंमध्ये झालेला आह,े इिंग्रजी 

शाळािंमधील सजल्हा पररषदचे्या मराठी शाळेमध्य े ११०० सिद्यार्थयाांनी प्रिेश 

घेतला आह,े मी त ् या पालकािंना सिचारले की, आपण अशा पध्दतीने इिंग्रजी 

माध्यमाची शाळा सोडून मराठी शाळेत मलुािंना का पाठसिले. ते पालक म्हणाले 

की, माझ्या गािात बाजचू्या घरात राहणारा मलुगा सजल्हापररषदचे्या मराठी 

शाळेत सशकतो तो कमी गणुित्तचेा असनू दखेील तो जामत हुशार िाटतो, त्याला 

सिषय कळतात, त्याला गसणत चािंगले कळत.े तर ह े का येत े तर इिंग्रजी शाळेत 

सशकसिण्यात येणारे पमुतकी ज्ञान ि मराठी शाळेत सशकसिण्यात येणारे कृसतशील 

ज्ञान यातनू ते मलेु सशकतात. मला असे िाटते की ह े प्रगत शैक्षसणक मराठीच े

ज्ञानाच ेयश आह,े आज जिळपास ३७८२२ सशक्षक मिप्रयत्नाने तिंत्रशाही झाल े
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आहते, िगावत मोबाईल नेऊ नका, ठीक आह,े  का नेऊ नका तर मित:च्या 

िापरासाठी नेऊ नका. व्हॉटसॲ्प चालिू नका. तमुच्याकडे असणाऱ्या 

मोबाईलच्या माध्यमातनू मलुािंना काही लाभ उपलब्ध करुन दऊे शकता तर 

मोबाईल नेऊ शकता. त्यामळेु जिळपास ३७८२२ सशक्षकािंनी मित:च्या प्रयत्नाने 

िेगिेगळ्या गोिी सिकससत केल्या आहते ि त्या िापरात आणल्या आहते. 

                               

           या निंतर  श्री. सािंगळे 
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                                                श्री.सिनोद 

तािडे.... 

 जिळपास २४ हजार ७९३ शाळा आहते त्यािंच्याकररता तेथील सिंमथा, गाि,े एनजीओ तसेच 

सिंघटनािंनी  पैसे जमा केले आसण त्या शाळा डीसजटल झाल्या. जिळपास ६५ हजार शासकीय शाळा 

आहते. त्यापैकी ४२ हजार ३८७ शाळा ज्ञान रचनािाद करण्यात आम्हाला १६ मसहन्यािंमध्ये यश 

समळाल.े जगान े ज्ञान रचनािाद १९८० साली मिीकारला. आपण तो सन २००४-०५ पासनू 

मिीकारला. तो प्रत्यक्षात येण्यासाठी र्क्त चचाव होत होती. परिंत ुप्रत्यक्षात सरुु झाला नाही. आम्ही १६ 

मसहन्यािंच्या काळात सातत्याने पाठपरुािा केला. ज्ञान रचनािाद मिीकारल्यामळेु सिद्यार्थयाांचे िाचन, 

लेखन, मलूभतू प्रसक्रयेिरील त्यािंची प्रसतसक्रया अशा गोिी काही शाळािंमध्ये सदसत आहते. या सिंदभावत 

एक िषावत बदल होत नाही ह े मला माहीत आह.े परिंत ु असरचा ररपोटव आला त्यात आम्ही गसणत 

आसण भाषािर जोर सदला होता. सदर सिंमथेने त्यात १५ टक्के र्रक पडल्याचे सािंसगतले आह.े ही 

त्रयमथ सिंमथा आह.े परिंत ु सरकारी यिंत्रणचे्या सव्हपेेक्षा अशाप्रकारे एखाद्या एनजीओ यिंत्रणकेडून 

आलेला सिंदभव अनेक सन्माननीय सदमयािंनी आपापल्या भाषणातनू सदला. त्या सिंमथेने या सिषयासिंबिंधी 

मापदिंड केलेले आहते, त्यात त्यािंना १६ मसहन्यािंच्या काळात १५ टक्क्यािंचा र्रक सदसला. 

मिाभासिकपण ेअशाप्रकारे आपल्याला यश समळाल्याचे मानल ेपासहज.े  

      सभापती महोदय, आम्ही लहान लहान सनणवय घतेल.े यािषी दहािीची परीक्षेचा ८९.८६ टक्के 

सनकाल लागला. काल पनु्हा दहािीची रे्र परीक्षा सरुु झाली. त्या परीक्षेचा सनकाल १० ते १२ 

ऑगमटपयांत लागेल. त्यात आणखी ५ ते ६ टक्के मलेु पास होतील आसण एकूण ४ टक्के म्हणज े६५ 

ते ७० हजार मलेु दहािीची परीक्षा पास होऊ शकणार नाहीत. अशा मलुािंचे िन टू िन कौसन्ससलिंग 

करुन त्यािंना नॅशनल मकील डेव्हलपमेंट कौसन्सलच्या २ िषाांच्या कौशल्य सिकास पदसिका 

सडप्लोमाकररता प्रिशे घ्याियास सािंग.ू अशाप्रकारे यािषी महाराष्ट्रात दहािीतील  ९६ टक्के मलेु 

अकरािीसाठी आसण ४ टक्के मलेु दहािी इसलजीबल कौशल्य सिकासासाठी राहतील. उदाहरण 

सािंगायाच ेझाल्यास एका गािात १५ मलेु दहािीच्या परीक्षेत बसल्यानिंतर त्यापैकी ९ मलेु पास झाली. 

उिवररत ६ मलेु नापास झाल्यानिंतर घरी बसायची. परिंत ुआता कोणी घरी बसणार नाही. अशा प्रकारची 

नापास झालेली मलेु जिळच्या आयटीआय सकिं िा पॉसलटेसक्नकलमध्ये कौशल्य सिकासाचे सशक्षण 

घऊे शकतील. याकररता जिळपास ३५० सठकाण े सनिडलेली आहते. अशाप्रकारे कोणाच्याही 

आयषु्ट्यात सशक्षणाकररता खिंड पडणार नाही असा शासनाने चािंगला सनणवय घतेला आह.े  

      सभापती महोदय, आरटीईचा उल्लेख करण्यात आला. आरटीईच्या सिंदभावत जिळपास 

११,७५४ जागा आज सधु्दा उपलब्ध आहते. ज ेप्रिशे झाल ेत्यात आियावची गोि अशी सनदशवनास 

आली आह ेकी, मुिंबई, पणु ेतसेच मलबार सहल सकिं िा नेपन्सी रोड येथे ज्या लोकािंच ेफ्लॅटस आहते 

त्यािंनी आरटीईमध्ये ििंसचत घटकातनू प्रिशे घतेला. यानिंतर शाळािंनी सडटेसक्टव्ह एजन्सी लािल्या ि 

त्यािंची खोटी ससटवसर्केट काढली. यानिंतर त्यािंचे प्रिशे रद्द झाल.े पालकािंनी खोटी कागदपत्रे सादर 

केल्यामळेु सदर सिद्यार्थयाांचे नकुसान होऊ नय ेि त्या सिद्यार्थयाांना जिळच्या कोणत्यातरी शाळेत प्रिशे 

समळाला पासहज ेयासाठी शासन प्रयत्न करीत आह.े अशाप्रकारे सदर सिद्यार्थयाांचे कोणतेही नकुसान 

होऊ नय ेअशा शासनाचा आग्रही प्रयत्न आह.े  

      सभापती महोदय, मघाशी मी एका प्रश्नाच्या सनसमत्ताने २० टक्के अनदुानाचा सिषय सक्लअर केला 

आह.े यामळेु मी त्यासिषयी काही बोलत नाही. त्यासिंबिंधी ससिमतर चचाव झाल्यानिंतर प्रथमच 

सन्माननीय सदमय श्री.सिक्रम काळे यािंच्यासह सिव सशक्षक आमदार खशु होताना आसण बाके 
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िाजिताना मी प्रथमच पासहले. सन्माननीय सदमय श्री.कसपल यािंनी असा मदु्दा मािंडला की, आरटीई 

सािंगते की, सिषयिार सशक्षक पासहज.े परिंत ु सशक्षण ससचिािंनी ती तरतदू काढली नव्हती. त्यािंनी अस े

सािंसगतले की, यासिंबिंधी ससचि मदत करीत नाहीत. ही जनुी समाजिादी पध्दत आह.े ८ िषाांचा जनु्या 

जीआरमध्ये गोंधळ आह.े त्यासिंेिंबिंधी मपिीकरण दणे्यासिंबिंधी पत्र द्यायचे. त्यानिंतर सिभागाने 

मपिीकरण सदल्यानिंतर दसुऱ्या सदिशी बातम्या द्यायच्या की, मी भटूेन ह ेसिव करुन घतेल ेअशी त्यािंची 

आयसडया असायची. या सिंदभावत या बाजचू्या आमदारािंनी अस ेकेले की, समोरच्या बाजचूे आमदार 

आसण समोरच्या बाजलूा असलेल्या आमदारािंनी अस ेकेले की, या बाजचूे आमदार आमच्या अिंगािर 

येणार ही गोि मपि आह.े यामळेु जो जीआर मपि आह े त्यािर पनु्हा कशासाठी मासहती द्यायची 

?  पिूी दडाांच्या काळात ह े सिव चालायच े ते माझ्या काळात बिंद झाल.े असधकाऱ्यािंनी 

लोकप्रसतसनधींचा अिमान केलेला मी कधीही खपिनू घेणार नाही. परिंत ु कोणीही चकुीच्या पध्दती 

िापरुन सशक्षणामध्ये मपधाव करु नय.े  

      सभापती महोदय, आम्ही आता अभ्यास मिंडळे बरखामत केली आहते. आता आम्ही ऑनलाईन 

पध्दतीने अभ्यास मिंडळे मासगतली आहते. त्यात यितमाळपासनू अनेक सठकाणाहून प्रसतसाद समळाला 

आह.े पिूी र्क्त मुिंबई, पणु ेि कोल्हापरूमधील माणस े त्यात होती. आम्ही अभ्यास मिंडळे बरखामत 

करुन ऑनलाईन पध्दतीने भरल्यानिंतर मरेरटिर ४० टक्के जनुी माणसे पनु्हा आली. परिंत ु आम्ही 

कोणालाही रद्द केले नाही. त्यािंनी पढुील मदु्दा मान्य केला की, रामभाऊ म्हाळगी  प्रबोसधनीमध्ये 

अभ्यासक्रम ठरसिला जातो. परिंत ुएखाद्या घरात सकिं िा सिंमथेत जाऊन आमच्या लोकािंनी सशकसिले. 

परिंत ुत्या सठकाणी ते गले.े ही एक काही राजकीय मानिी अमपशृ्यता आह ेती दरू केली पासहज.े आपण 

मोकळ्या मनान ेसिव मिीकारले पासहज.े रात्र शाळा बिंद करा अस ेमी यापिूी कधीही बोललो नाही. 

चचेसाठी असा मदु्दा मािंडला की, जगात, दशेात मकु्त शाळािंचे प्रयोग सरुु झाल े आहते. मकु्त शाळा 

िाढल्यास रात्र शाळािंमधील मलुािंची सिंख्या कमी होईल ि ती मकु्त शाळािंमध्ये जातील. अशाप्रकारे रात्र 

शाळािंमधील मलुािंची सिंख्या कमी झाल्यास त्या शाळािंचे महत्ि कमी होईल. परिंत ु तेथे श् सेेाक्षण 

घणेाऱ्या सिद्यार्थयाांचे महत्ि कमी होणार नाही. ज्या सिद्यार्थयाांना नोकरी करायची आह े त्यािंना आज 

सशकण्याची सिंधी आह.े येेेथे गरीब, किकरी सिद्यार्थयाांना चािंगले सशक्षण सदले जाईल याची शाश्वती 

आह.े परिंत ुतेथील सशक्षक सकिं िा सिंमथा चालक सटकसिण्यासाठी अशा प्रकारची कायविाही करण्याची 

गरज नाही. याउपर काही सचूना असल्यास त्यासिंबिंधी नक्की चचाव करु.  

      सन २००९ मध्ये मियिं अथव सहासय्यत धोरण आणले. ज्यािळेी सदर धोरण आणल े त्यािळेी 

आम्ही सिरोध करीत होतो. त्यासिंबिंधी कायदा झाला त्यािेळी कोणी हात िर केले होते, तेच आता 

यासिंबिंधी बोलत आहते. मी खालच्या सदनात यासिंबिंधी असा उल्लेख केला होता की, यासिंबिंधी 

कायदा आह.े त्यानसुार ठरासिक इन्फ्रामरक्चर करुन कोणी अजव केल्यास तो अमान्य करता येत नाही. 

अशाप्रकारे आपण कायद्यापढु े जाऊ शकत नाही. परिंत ु अशा गोिींबाबत लोकािंमध्य े सिंभ्रम सनमावण 

करण ेह ेअनािश्यक आह.े  

      सभापती महोदय, माननीय श्री.मोत े सर, माननीय श्री. गाणार सर यािंनी असतररक्त सशक्षकािंच्या 

नोकरीचा मदु्दा उपसमथत केला. यािर मी त्यािंना सािंसगतले की, एकाही असतररक्त सशक्षकाची नोकरी 

जाणार नाही. एकही सिद्याथी सशक्षणासिना राहणार नाही. सदव्यािंग मलुािंना र्क्त दहािीमध्ये सिलत 

समळत होती. आम्ही ही सिलत पसहलीपासनू सरुु केली. यामळेु एल्डी मलेु चौथी-पाचिीपयांत नॉमवल 

होऊन जातात असे अनभुि त्यातनू येतील. अशाप्रकारे आम्ही लहान सनणवय घतेल ेआहते, त्याबाबात 

काही जणािंनी मिाभासिकपण े आमचे कौतकु सकिं िा मिागत केले.  आम्ही दहािीला बसलेल्या १६ 
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लाख मलुािंची कररयर कौसन्सल कल मापन चाचणी केली. आपल्या काळात ६० ते ८० टक्के माकव  

समळाल्यानिंतर सायन्स सकिं िा कॉमसवला जायचे. तसेच ४० टक्के माकव  समळाल्यास आटवस सकिं िा 

आयटीआयला जायचे. आता त्या मलुािंना काय आिडते, त्यािंना काय करायचे आह ेयाची आम्ही कल 

मापन चाचणी केली. त्यानिंतर आम्हाला अनेकािंकडून एसएमएस आल े की, माझ्या मनात होते तेच 

कल मापन चाचणीत झाल.े परिंत ु आपल्याला एक सिनिंती आह े की, तमु्ही आमच्या आई-बाबािंना 

पटिनू सािंगाि.े कारण ते आम्हाला सायन्समध्ये सशक्षण घणे्यासाठी सािंगत आहते. अशा पध्दतीन े

सिद्यार्थयाांना काय पासहज ेआह ेह ेबघण्यासाठी आम्ही कल मापन चाचणी केली. या लहान लहान गोिी 

आहते. आता आपण सेंरली सशक्षक भरणार आहोत.  

                                                                                   या निंतर  श्री. भोगले 
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                                        श्री.सिनोद तािडे : 

  सशक्षक सिंघटनािंची मागणी होती.   प्रत्येक भरतीमध्ये १५ लाख, १० लाख रुपयाचा भ्रिाचार काही 

सिंमथािंमध्य ेहोतो.  त्यामळेु आम्ही म्हटले की, १०० टक्के आम्ही सनिडणार, तमु्ही भरा असा व्यापम 

घोटाळा आम्हाला करायचा नाही.  ५०० चा पलू आम्हाला तयार करायचा आह.े  त्यातील ५० 

टक्के म्हणज े २५० आम्ही ससलेक्ट करु.  सरसकट बाजार मािंडला जातो असा आरोप सगळया 

सशक्षक आमदारािंनी केला ते थािंबले पासहज.े  यासाठी कें द्रीभतू सशक्षक भरतीचा सिषय ह ेसुध्दा आम्ही 

केलेले आह.े  सगळयात महत्िाचा सनणवय आह ेतो सहािी ते बारािीपयांत एकासत्मक अभ्यासक्रमाचा 

आह.े   प्रश्न असा आह े की, इसतहास म्हणज े र्क्त मिातिंत्रयपिूव आसण तेही तोर्ा, तलिारी आसण 

लढाया अस े आह े का? सामासजक प्रबोधने झाली, सािंमकृसतक पररितवन े झाली, आसथवक पररितवन े

झाली त्यानिंतर सकिं िा मिातिंत्रयानिंतर ६० ते ७० िष ेहोऊन गलेी.  मधल्या काळातील इसतहास नाही 

का? मिातिंत्रयोत्तर इसतहास कधी येणार?  कुठे तरी एकदा आपण महाराष्ट्रात चचाव ठरसिल े

पासहज.े  सकमान मिातिंत्रयापासनू पढुील ४० िषावपयांत ज्या घडामोडी घडल्या त्या रॅ्क्च्यअुल गोिी 

कोणी आणल्या, काय आणल्या ह े पॉसलसटकली न आणता अशा गोिी इसतहासात आणल्या नाही, 

र्क्त तलिारी, प्लासीची लढाई या पलीकडे इसतहास सशकिणार की नाही? परिा एक चािंगला 

कायवक्रम िारीच्या सनसमत्ताने झाला.  आपल्या सिंत महिंतािंनी त्या काळात परुोगामी सिचार सलहून ठेिले 

आहते.  ‚िकृ्षिल्ली आम्हा सोयरे‛ यातनू पयाविरणाचा सिंदशे सदला आह.े  ३५० िषावपिूी सिंतािंनी 

सलहून ठेिले आह े की, मसहलािंची माससक पाळी ही दिैी दणे आह े अस े अभिंगातनू मािंडले 

आह.े  त्यािळेी परुोगासमत्ि मािंडणारे सिंत महिंताचे सिचार कुठे सशकसिले जात नाही.  इसतहासामध्ये 

तोर्ा, तलिारी सोडून काही येतच नाही.  शाहु महाराजािंनी केलेल्या गोिी येत नाहीत.  अशा 

प्रकारच्या समाजामध्ये इसतहासात काय काय बदल झाल े ते सशकसिणार की नाही?  त्या गोिी 

सशक्षणामध्ये आणल्या तर आपल े सिद्याथी खऱ्या अथावने त्या इसतहासाशी जोडल े जातील.   अशा 

सिचार सशक्षणतज्ज्ञािंनी करािा अस े आम्ही सचुसिले आह.े  त्या दृिीने आग्रहाने पािले टाकीत 

आहोत.  एका बाजलूा सशक्षण सिंमथा, सशक्षक आसण सिद्याथी या सतघािंचाही बॅलेन्स करीत आपल्या 

प्रगत शकै्षसणक महाराष्ट्राचे टागटे ठरसिल ेआह.े  दशेातील पसहल्या तीन क्रमािंकामध्ये आपल े राज्य 

आल ेपासहज.े  सगळयात महत्िाचे प्रत्येक मळू शाळेत आल ेपासहज.े  आलेले मलू आनिंदात सशकले 

पासहज.े  ही उसद्दि ेसमोर ठेिनू महाराष्ट्रातील सशक्षण आपण पढुे नेत आहोत.  त्याला यश अजनू खपू 

आल े पासहज.े परिंत ु बऱ्याच प्रमाणात यश समळसित आहोत ह े या सनसमत्ताने सािंगतो.  अनेक सिषय 

मािंडले आहते.  मिासभसिकपण ेसगळे मदु्द ेमी सलहून घतेल ेआहते.  त्या त्या आमदारािंना लेखी उत्तरे 

मी आिजूवन पाठिने एिढे बोलनू माझ ेभाषण सिंपसितो. 

            श्री.नारायण राण े : सभापती महोदय, माननीय सशक्षणमिंत्रयािंनी शिेटचे ज े दोन तीन मदु्द े

सािंसगतले त्याबाबत मी सचूना करणार आह.े  निीन पध्दतीचे सशक्षण आणाि े असा त्यािंनी सिचार 

मािंडला.  ते पररपणूव असाि ेयासाठी काही सशक्षण तज्ज्ञािंनी सहा मसहन्यासाठी ससमती करािी, त्यािंचे 

मागवदशवन घतेले, तमुचे सिचार आसण त्यािंचे सिचार एकत्र करुन निीन सशक्षण पध्दती आणािी असे 

मला िाटते.  त्यादृिीने सिचार व्हािा एिढेच मला सािंगाियाचे आह.े 

            श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, आदरणीय श्री.नारायणराि राण ेयािंनी ज े म्हटले तेच 

माझ े मत आह.े  राजकीय नेततृ्िाने अशा प्रकारचा कोणताही  अभ्यासक्रम ठरि ू नय.े  आपल्या 

कल्पना त्यािंना सािंगाव्यात.  सशक्षण तज्ज्ञािंनी एकसत्रत बसािे.  ते जो काही अहिाल दतेील तो आपण 

अिंमलात आणािा.  माग े एकदा सभागहृाने सशिाजी महाराजािंचा इसतहास काय सशकिािा याबाबत 
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ठराि केला.  सशिाजी महाराजािंच्या इसतहासात बदल करायचा असेल तर आम्हाला या सठकाणी 

ठराि बदलण्यासाठी याि ेलागत.े   सशिाजी महाराजािंचा जो इसतहास सािंसगतला तो िगळता महाराज 

आहते, महाराजािंचे प्रशासन आह,े महाराजािंचे पयाविरण सनती आह,े दषु्ट्काळ सनती आह.े  असधकारी 

म्हणतात, साहबे हक्कभिंग येईल.  मी त्यािंना सािंसगतले की, आपण काही िाईट करीत नाही.  उलट 

चािंगले सशकसित आहोत.  काही पध्दती अशा आहते, महाराज चौथीत कळू शकत नाही.  काही 

पध्दती सातिी सकिं िा आठिीत सशकसिल्या पासहजते.  पण आपण सशकि ू शकत नाही.  कारण 

आपण सगळे चौथीत सिंपसितो.   अस ेकाही नाही.  पासहज ेतर आपण ठराि आण.ू  पण सशिाजी 

महाराज कळण्यासाठी सिावथावने ज्या ज्या ियामध्ये ज े कळले पासहज े त्याची व्यिमथा केली 

पासहज.े  ह े जर सशक्षण तज्ज्ञािंनी ठरसिल े तर ते नीटपण े ठरितील.  तो सिचार आपण नक्की करीत 

आहोत.   

            सभापती महोदय, ऑनलाईन ऑर्लाईनचा सिषय माननीय सदमया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयािंनी 

मािंडला आह.े त्या सिंदभावत मी खालच्या सभागहृात उहापोह केला आह.े  आपण लोकप्रसतसनधी 

आहोत.  आपल्याकडे अनेक पालक येतात.  प्रामासणकपण ेसािंगायचे झाले तर जिळजिळ ५० ते 

६० टक्के मलुािंनी ॲडसमशन घतेली आह.े  मला माकव  कमी आहते परिंत ु मला घराजिळचे कॉलेज 

पासहज ेसकिं िा माकव  कमी आहते पण अमकुच कॉलेज पासहज.े  अस ेज्यािंना िाटते  त्यािंना ते द्यायला 

गलेो तर गणुित्तेिर सदले आह े त्याला काढायला लागले.  महाराष्ट्रात सगळयािंना प्रिशे समळाला 

पासहज.े  गणुित्तचे्या पाठीशी उभ े रहायचे, त्याच्या पाठीशी उभ े राहताना कोणताही सिद्याथी 

कॉलेजसिना राहणार नाही ही सरकारची हमी आह.े  ऑनलाईन प्रिशेाचा सिषय कोटव मॉसनटरिर 

चाललेला आह.े  मला िाटते की, त ् या सिषयातील जागा कमी असतील त्या िाढिनू देण ेह ेआिजूवन 

करणार आहोत.  सिद्याथी कोणीही सशक्षणासिना राहणार नाही, प्रिशेासिना राहणार नाही ह ेनक्की. 

               श्री.हमेिंत टकल े : सभापती महोदय, माननीय सशक्षणमिंत्रयािंनी एक निीन आधसुनक 

धोरणाचे सशक्षण या महाराष्ट्रात समळाि े म्हणनू बऱ्यापैकी आपल्या उत्तरामध्ये सिव गोिींचा उहापोह 

केला आह.े  गले्या सकत्येक िषावपासनू सदव्यािंगािंच्या बाबत उल्लेख केला जात आह,े  त्यािंचे सशक्षण 

आसण आश्रमशाळािंची जबाबदारी सामासजक न्याय सिभागाकडे असनू जो सगळयात दलुवसक्षत िगव 

आह.े त्यािंचा इिंसटग्रेटेड सकिं िा इन्क्लसूझव्ह एज्यकेुशनचा समािशे करण ेआिश्यक आह.े  त्या दृिीन े

आपल्या धोरणामध्ये आमलुाग्र बदल व्हाियास पासहजते.  सिशषे करुन गतीमिंद हा सेक्शन, 

ऑसटसमटक हा सेक्शन आजपयांत पणूवपण े दलुवसक्षत रासहल्याने त्यािंना सामान्य शाळेत प्रिशे समळणे 

अिघड होते, प्रिशे समळतही नाही.  त्यासाठी आपण योजना करणार आहात त्यामध्ये हाही अिंतभावि 

आपण करािा अशी सिनिंती करतो. 

            श्री.सिनोद तािडे : सभापती महोदय, माननीय सदमय श्री.हमेिंत टकले यािंनी मािंडलेली सचूना 

योग्य आह.े  आता ॲकॅडसमक गोिी सदव्यािंगािंच्या सिंदभावत आपल्याकडे घतेल्या आहते.  सशक्षण 

हक्क कायद्याने इन्क्लसूझव्ह एज्यकेुशनमध्ये यािंच्या िगेळ्या शाळा असता कामा नय ेअस ेम्हटल्यामळेु 

प्रशासकीय जो काही बदल जो सचुसिला आह ेत्यामध्ये हा सिभाग सशक्षणापरुता समाजकल्याणकडून 

सशक्षण सिभागाकडे घ्यािा काय याबाबतचा सिंबिंसधत खात्याबरोबर आपण नक्की करु. 

            ॲङसनरिंजन डािखरे : ऑनलाईन ॲडसमशनबाबत मिंत्री महोदयािंनी योग्य अशी मासहती 

सदली आह.े  त्याबाबत एक मदु्दा आह.े  ऑनलाईनबाबत अडचण अशी आह े की, ठाण्यामध्ये 

ज्यािळेी ठाण ेहा ऑप्शन सदला त्यािेळी शिंकर शटे्टी या सभििंडीतील कॉलेजमध्ये ॲडसमशन समळाली 

आह.े  सायन्स ऑप्शन ससलेक्ट केले त्यािंना कॉमसव ऑप्शन सदला गेला आह.े   श्रतुी गिंजि,े मघेा 
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आसडिरेकर ि तपृ्ती आिळेकर यािंना मरेरट सलमटमध्ये शिंकर शटे्टी कॉलेज समळाले.  ठाण्याऐिजी 

सभििंडीतील कॉलेज सदले आह.े  अशा सिद्यार्थयाांना ऑनलाईन पध्दतीत चकुीच्या प्रोसेसमळेु 

ॲडसमशन समळाली ती बदलणार का? गरज पडल्यास ऑर्लाईनमध्ये ॲडसमशन घेणार का? 

            श्री.सगरीश व्यास : सभापती महोदय, माननीय सदमय श्री.रामनाथ मोत े यािंनी मािंडलेल्या 

प्रमतािाच्या अनुषिंगाने अनेक माननीय सदमयािंनी आपली भसूमका मािंडली आह.े  सजल्हा पररषदचे्या 

शाळािंमध्य े सशक्षणाचा मतर िाढसिण्यापासनू सिद्यापीठाच्या निीन कायद्याच्या सनसमवतीपयांत चचाव 

झाली.  यामध्ये केिळ माननीय सशक्षणमिंत्रयािंना प्रमताि द्यायचा आह.े  त्यािंनी तो इसतहास अिंमलात 

येईल यासाठी बैठक लािनू केले तर असधक सोयीचे होईल.  नागपरू सजल्हयात आम्ही एक प्रयत्न 

केला आह.े  ज्या ग्रामीण आसण शहरी भागातील मथासनक मिराज्य सिंमथािंमधनू मी सनिडून आलो 

आह ेतेथे सजल्हा पररषदचे्या १५८३ शाळा आहते. 

                      या निंतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. सगरीशचिंद्र व्यास            :                                            

        या शाळािंमध्ये जिळपास ६० हजार सिद्याथी इयत्ता पसहली ते दहािी पयांतचे सशक्षण 

घेत आहते. या सिद्यार्थयाांसाठी तेथे कोणत्याही प्रकारची पायाभतू ससुिधा नाही.   काही 

िगाांमध्य े गळती होते आह,े मलुािंना बसण्यासाठी बेंचेस नाहीत.  एिढेच नव्ह े तर 

बाथरूमची दखेील व्यिमथा नाही. यासिंबिंधीचा उल्लेख सन्माननीय सदमय ॲड्.सनरिंजन 

डािखरे यािंनी केला आह.े   ह े सिव सिषय घेऊन आम्ही एका एनजीओशी चचाव 

केली.  एनजीओनी सिव पाहणी करून १० कोटी रूपयािंचा प्रमताि सदला.  त्यापैकी पाच 

कोटी रूपये नागपरू येथील रोटरी इिंटरनॅशनल डॉ.मधसुदुन सारडा यािंची टीम दणे्यास  तयार 

आह.े उिवररत पाच कोटी रूपये शासनान े सकिं िा लोकप्रसतसनधींनी दणेे आिश्यक 

आह.े  शासनान े पाच कोटी रूपये सदल े तर सिंपणूव १५०० शाळािंमध्ये चािंगली पायाभतू 

ससुिधा परुसिता येईल.  तेव्हा यासिंबिंधात आपण एक बैठक घ्यािी.  यासिंबिंधीचा प्रमताि 

मखु्य कायवकारी असधकारी, सजल्हा पररषद, नागपरू यािंना सदलेला आह.े तेव्हा यात माननीय 

मिंत्रयािंनी लक्ष घालािे ही सिनिंती.   
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    श्री. सिनोद तािडे            :                                                        सभापती 

महोदय, सन्माननीय सदमय ॲड्.सनरिंजन डािखरे यािंनी काही केसेसचा उल्लेख केला 

आह.े  या सिव केसेस आपण घेऊन कम्प्यटुरिर एन्री करण्यास बस ूया.  काही सिद्याथी ह े

र्ॉमव भरतानाच चकुा करतात.  आता या सिव चकुा दरुूमत करण्यासाठी सिद्यार्थयाांना ७ 

सदिसािंची मदुत दणे्यात येणार आह.े  त्यात जे सिद्याथी रासहलेल ेआहते त्या सिाांनी ऑन 

लाईन र्ॉमव भरणे आिश्यक आह.े   आजही ७२ हजार जागा ररक्त आहते.  त्या मेररट 

प्रमाणेच दणे्यात येणार आह.े याद्वारे आपण सिद्यार्थयाांना प्रिेश दणे्याची मभुा दते 

आहोत.  यासाठी आम्ही ऑर्लाईन जाणार नाही.  ऑन लाईन द्वारे सिद्यार्थयाांना नक्की 

प्रिेश दणे्यात येईल.  

      सन्माननीय सदमय श्री.सगरीश व्यास यािंनी बैठक घेण्याची सचूना केली आह.े  तशा 

प्रकारची बैठक घेऊन कायविाही करण्यात येईल.  धन्यिाद.   

      तालिका सभापती (प्रा.जनादान चांदूरकर) : सभागहृाने प्रमतािािर सिचार केला 

आह.े  

  .................. 
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   प.ृ शी. :   लोकमान्य सािवजसनक गणेशोत्सि महोत्सि ि लोकमान्य उत्सि  

 मु. शी. :   लोकमान्य सािवजसनक गणेशोत्सि महोत्सि ि लोकमान्य उत्सि 

यासिंबिंधी माननीय पयवटन सािंमकृसतक कायव मिंत्रयािंचे सनिेदन  

   

   श्री. लवनोद तावडे              (सांस   कृलतक काया   मंत्री )                         

:                                                        सभापती महोदय, सन्माननीय सित्त मिंत्री 

श्री.सधुीर मनुगिंटीिार यािंनी अथवसिंकल्पात घोषणा केली होती. लोकमान्य बाळ गिंगाधर 

सटळक यािंनी सदलेली मिराज्य हा माझा जन्मससद्ध हक्क आह ेआसण तो मी समळसिणारच या 

घोषणेस या िषी १०० िषे पणूव होत आहते.  त्यासिंबिंधातील ह ेसनिेदन आह.े  िषव २०१६ 

ह े लोकमान्य बाळ गिंगाधर सटळक यािंचे १६० िे जयिंती िषव आह.े  तसेच सािवजसनक 

गणेशोत्सिाला पढुील िषी १२५ िषे पणूव होत आहते.  माननीय सित्त मिंत्री श्री.सधुीर 

मनुगिंटीिार यािंनी बजेटमध्ये घोषणा केल्या प्रमाणे  लोकमान्य सािवजसनक गणेशोत्सि 

असभयान  राबसिण्यात येणार आह.े  त्या अनषुिंगाने ह े सनिेदन करण्यात येत आह.े  सदर 

मपधेत भाग घेण्याकररता िेगिेगळ्या प्रकारचे पाच दखेािे सचुसिले आहते.  ही मपधाव 

शासकीय मतरािर होणार आह.े  आता राज्यातील गणेशोत्सि मिंडळानी दखेािे 

बनसिण्याच े काम सरुू केलेले आह.े  त्यामळेु मी ह े घाईने सनिेदन करीत आह.े  मी 

ससिमतर सनिेदन पटलािर ठेिणार आह.े  या सनिेदना प्रती मी सिव सन्माननीय सदमयािंना 

दणे्याची व्यिमथा करतो.  

      श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, लोकमान्य बाळ गिंगाधर सटळक यािंच्या मिराज्य 

माझा जन्मससद्ध हक्क आह ेया घोषणेला १६० िष ेपणूव होत आहते.  तेव्हा यासिंबिंधी राज्य 

शासना राज्याच्या राजधानीत सकिं िा सिभागीय मतरािर काही कायवक्रम हाती घेणार आह े

काय ? 

      श्री.सिनोद तािडे : माननीय सित्त मिंत्रयािंनी बजेटच्या भाषणामध्ये पाच िेगिेगळे 

कायवक्रम घोसषत केल े आहते.  त्यातील एक कायवक्रम मी आता घोसषत करीत आह.े 

उिवररत चार कायवक्रम घोसषत होतील.  त्या कायवक्रमाला गट नेता या नात्याने आपल्याला 

बोलासिल े जाईल.  सदर सनिेदन आज पटलािर ठेिल े तर सािवजसनक गणेशोत्स मिंडळ 

तयारी करतील.  तेव्हा सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम ४६ अन्िय ेपढुील 

सनिेदन करतो.   

   लनवेदन  

    (प्रेस : येथे सोबत जोडलेल ेसनिदेन छापाि.े) 
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                                       तालिका सभापती : 

सभागहृाची बैठक आता मथसगत होत आह.े  शकु्रिार, सदनािंक २२ जुलै २०१६ रोजी 

सकाळी १०.०० ते ११.३० या िेळेत सभागहृाची सिशेष बैठक भरेल.  या सिशेष बैठकीत 

म.सि.प.सनयम २६० अन्िये प्रमतािािरील चचाव घेण्यात येईल.  सभागहृाची सनयसमत 

बैठक दपुारी १२.०० िाजता पनु: भरेल.   

       श्री.धनिंजय मुिंडे : सभापती महोदय, सिशेष बैठकीमध्ये सनयम २६० अन्िय े

प्रमतािारील चचाव होणार आह.े  आपण प्रश्नोत्तराचा तास सिंपल्यानिंतर घ्यािा अशी माझी 

सिनिंती.   

       तालिका सभापती : सदर सनदशे ह े माननीय सभापतींचे आह.े  आता 

सभागहृापढुील कामकाज सिंपले आह ेअसे मी जाहीर करतो.   

  (सभागहृाची बैठक सायिंकाळी ६ िाजून ४४ समसनटािंनी शकु्रिार, सदनािंक २२ जलैु 

२०१६ च्या सकाळी १०.०० िाजेपयांत मथसगत झाली.) 
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