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  (सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.नीिम गोऱ्हे)   

   पृ. शी./ मु. शी. :                              राज्यातील सिसिध 
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श्री. सकरण पािसकर, ॲङ रामहरी रूपनिर, 

सिवश्री. कसपल पाटील, जयिांतराि जाधि, 

श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे, श्री. असनल 

भोसले, प्रा. जोगेंद्र किाडे, सिवश्री सतीश 

चव्हाण, रामराि िडकुते, नरेंद्र पाटील, 

प्रकाश गजसभये, ख्िाजा बेग, सिक्रम काळे, 

जगन्नाथ सशांदे, अब्दलु्ला खान दरुावणी, 

आनांद ठाकूर, ॲङ राहुल नािेकर, सिवश्री 

असनल तटकरे, प्रभाकर घाग,े ॲङ जयदिे 

गायकिाड, सि.प.स. याांचा 

प्रस्ताि                                         

                                                

                                     चचाव पढेु 

सरुु........                         

   

                                                        

                                     

ॲड्. राहूल नािकेर ..... 

        सन्माननीय तासलका सभापती महोदया, कालच्या सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािामध्य े

सरकारमधील अनेक मांत्रालयामध्य े होणाऱ्या भ्रष्टाचारासांबांधी चचाव सरुु होती ि  ती चचाव पढु े

नेण्यासाठी मी उभा आह.े या चचेमध्ये भाग घतेाना अनेक सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले होते की, 

सत्तमेध्ये दोन पक्षानी भाग घेतला असनू त्या दोन पक्षामध्ये काय चालल ेआह ेते महाराष्ट्राची सांपणूव 

जनता पाहत आह.े महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक निीन पायांडा आला आह े की, सरकारमध्ये 

राहाियाचे आसण सरकारलाच ठोकायचे. म्हणज ेसांपणूव फायदा घ्याियाचा परांत ुकोणतीही जबाबदारी 
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स्िीकाराियाची नाही. सोयीच राजकारण आह,े ते चालतच राहणार. परांत ुप्रश्न असा आह ेकी, जवे्हा 

महसलू मांत्रयाांिर आरोप झाल ेत्यािळेेस याच सशिसेनेन ठणकािनू साांसगतले होते की, या आरोपाांची 

चौकशी व्हायला पासहजे, चौकशी पणूव होईपयंत सांबांसधत मांत्रयाांनी पदाचा त्याग करािा. जो न्याय 

भाजपसाठी लाग ूआह ेतोच न्याय सशिसेनेसाठी सधु्दा लाग ूआह.े जवे्हा गहृराज्यमांत्रयाांिर आरोप झाल े

तेव्हा काय झाल े ?  त्या पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींनी गहृराज्यमुांत्रयाांना पाठीशी घालण्याचे काम केले. मला 

अजनूही आठित आह े की, १९९८ मध्य े तत्कालीन मखु्यमांत्रयाांिर आरोप झाल े होते. तत्कालीन 

मखु्यमांत्रयाांनी आपल्या कुटुांबातील लोकाांना चकुीची मदत केल्याचा आरोप त्यािळेेस झाला होता. 

त्यािळेेला सन्माननीय सशिसेना प्रमखु श्री. बाळासाहबे ठाकरे याांनी सरळ त्या मखु्यमांत्रयाांना रासजनामा 

द्याियास लािला होता आसण त्याांच्या जागी एका तरुणाला सांधी सदली होती.  ते होते सशिशाहीचे 

खरे सरकार, ते होते सन्माननीय बाळासाहबे ठाकरे याांना असभप्रेत असलेल ेअसरकार.परांतु आज काय 

चालल ेआह े? ज्यािळेेस इतर पक्षाांिर आरोप होतात त्यािळेेला सनसितपण ेआपण ठणकािनू सिरोध 

करतो परांत ुआपल्या पक्षातील मांत्रयाांिर जवे्हा आरोप होतात तेव्हा त्याांना पाठीशी घालण्याचे काम हा 

पक्ष करतो.  

      सन्माननीय तासलका सभापती महोदया, सन्माननीय मखु्यमांत्रयाांनी काल परिाच्या भाषणात 

साांसगतले होते की, आरोप करा,आरोप ससध्द करा,परुाि े द्या, मी रासजनाम े द्याियास लािीन. मी 

जबाबदारी पिूवक साांग ू इसच्छतो की, आरोप ज े केल े जातात त्याचे परुाि े सन्माननीय मखु्यमांत्रयाांना 

स्िीकाराियाचेच नाहीत. डायरेक्ट सक्लन सचट द्याियाची आह.े आपल्याला ठाऊक असेल जवे्हा 

महसलू मांत्रयाांिर , मसहला बालसिकास मांत्रालयािर आरोप झाल े होते त्यािेळेस आम्ही सातत्याने 

ज्यसुडसशअरी प्रोब अांडर कसमशन ऑफ इन्क्िायरी ॲक्ट  खाली चौकशी मासगतली होती परांत ु ती 

स्िीकारली का ? नाही. आदशवची घटना घडली तेव्हा ज्यसुडसशअरी प्रोब अांडर  कसमशन इन्क्िायरी 

ॲक्ट तमु्ही मासगतली तेव्हा आम्ही ती मान्य केली. कसमशन ऑफ इन्क्िायरी ॲक्ट खाली जवे्हा 

इन्क्िायरी होते तेव्हा सनसितपण े त्याचे िजन आसण इन्क्िायरीचे महत्ि ह े िगेळे असत.े त्या 

इन्क्िायरीमध्ये ज ेलोक साक्षीदार असतात त्याांची साक्ष घतेली जात.े ज्याांना परुाि ेसादर कराियाच े

असतात त्याांना परुाि ेसादर करता येतात. परांत ुआज काय केले गले े? आज आपण उच्चस्तरीय एक्स 

ररटायडवच्या जज्जच्या अध्यक्षतेखाली  इन्क्िायरी लािली आह.े इन्क्िायरी करा, फासव करा,ती बघा 

आसण सक्लनसचट द्या. तमुचे परुािहेी नको, तमुची साक्षही नको. जज्ज,ज्यरुी,िसडवक्ट सिव काही 

आम्हीच करणार. ह ेचालल ेआह ेआज महाराष्ट्रात.  

      सभापती महोदया, पारदशवकतेच्या गोष्टी करणारे ह ेसरकार आह.े आम्ही आमदार सनसधतनू काम े

साांसगतली तेव्हा ३ लाखाच्यािर एक रुपया जरी असेल तर ते ई टेंडरींगमध्ये पाठिनू सहा सहा मसहन े

नव्ह े तर िषवभर सिलांब केला. परांत ु आज सरकारमध्ये काय चालल े आह,े मुांबई महानगरपासलकेत 

कोटयािधी रुपयाांची काम े सबना सनसिदा सदली गलेी.  सशक्षण सिभागात १९ कोटी रुपये सकां मतीचे 

फायर एक्स्टींगसिशरचे टेंडर सबना सनसिदा दणे्याचा प्रयत्न केला होता. सिरोधी पक्षाने तो थाांबिल्यामळेु 

त्याांना त्यामध्ये पढुे काही करता आल े नाही. अशा प्रकारे शासनाचा कारभार चाल ू असेल तर 

सनसितपण ेमनात सिचार येतो, फक्त सिचारच नव्ह ेतर सांपणूव महाराष्ट्र आज सिचारीत आह ेकी, ‚कोठे 

नऊन ठेिला महाराष्ट्र माझा.‛ 

      सन्माननीय सभापती महोदया, काही सदिसापिूी प्रश्न उत्तराच्या तासात एक सरळ प्रश्न 

सिचारण्यात आला होता की, सन्माननीय तत्कालीन महसूल मांत्रयाांनी भोसरीच्या एमआयडीसीमधील 

जागा आपल्या पररिारातील काही सदस्याांना सिकत घणे्यास सदली, त्या व्यिहारात गरैव्यिहार झाला 
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का, असनयसमतता झाली होती काय ? या प्रश्नाच ेस्पष्ट उत्तर सध्याच्या महसलू मांत्रयाांनी सदल ेहोते की, 

‚हो, असनयसमतता होती.‛ जर त्यामध्ये असनयसमतता होती तर आजपयंत सरकारने कोणतीही कारिाई 

का केली नाही ? एफआयआर का रसजस्टडव केला नाही ? हा प्रश्न केिळ सिरोधी पक्षच नव्ह ेतर सांपणूव 

महाराष्ट्रातील जनता सरकारकडे मागत आह.े आपण इन्क्िायरी सेट केली, आपण इन्क्िायरी कसमशन 

अपॉई ांट केले. आम्हाला या सठकाणी माननीय मांत्री श्री.दसेाई साहबेाांनी साांसगतले की, मटॅर सबज्यडूीस 

आह,ेआम्ही इन्क्िायरी कसमशन अपॉई ांट केले आह,े इन्क्िायरी कसमशन सिव मासहती घते आह,े 

मासहती घतेल्यानांतर त्याचे ज ेसनष्ट्कषव येतील त्या सनष्ट्कषाविर आम्ही पढुची कारिाई करु. जर तमु्हाला 

कसमशनचा ररपोटव आल्यानांतर कारिाई कराियाची असेल तर तमु्ही उत्तर दतेाना असनयसमतता मान्य 

कशी केली ? जर तमु्ही असनयसमतता मान्य केली असेल तर सनसितपण े या केसमध्ये एफआयआर 

रसजस्टडव होण ेअत्यांत आिश्यक आह ेअस ेमला िाटते.  

      सन्माननीय तासलका सभापती महोदया,आज अनेक खात्यािर भ्रष्टाचाराचे आराेेपच नव्ह ेतर 

परुािहेी सदले गले.े माझी आपल्या माध्यमातनू सरकारला सिनांती आह ेकी, जर खरोखर आपल्याला 

जनतेचा सिश्वास सजांकाियाचा असेल महारीेाष्ट्रातील जनतेला आपण समसनमम गव्हनवमेंट, मकॅ्झीमम 

गव्हनंस दणे्याचे िचन सदले होते ते आपल्याला पणूव कराियाचे असेल तर ताबडतोब ज्या मांत्रयाांिर 

आरोप लागले आहते त्यासांदभावत आपण कसमशन ऑफ इन्क्िायरी ॲक्ट खाली एक इन्क्िायरी सेट 

करा, त्यातनू ज ेसत्य आह ेते सनसितपण ेमहाराष्ट्रातील जनतेसमोर आल्यासशिाय राहणार नाही. 

      सन्माननीय सभापती महोदया, मी कालच साांसगतले होते की, मुांबई महानगरपासलकेत ज ेघोटाळे 

सरुु आहते, जो भष्टाचार सरुु आह ेत्याला कोठे तरी रोख लािण ेह ेअत्यांत आिश्यक आह.े  

                                         या नांतर  श्री. सशगम 
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    अॅड. राहुल नािेकर            :                                                   

 मुांबई महानगरपासलकेच्या सनसिदा प्रसक्रयेत ई-टेंडरची प्रोसेस  सरुु केली. परांत ु

गेल्या िषावत ई-टेंडरींगमध्य े१०० कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सदसनू आल.े 

त्याचप्रमाण े रस्ते, नालेसफाई, स्रॉम िॉटर डे्रनेज इत्यादीं कामाांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे ससद्ध झालेले आह.े  

      सभापती महोदया, एखाद्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे तात्पयव 

काय असते ? त्याचे तात्पयव असे की, काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदाराला काम े

दणे्यात येत नाहीत, त्यास पनु्हा सरकारची फसिणकू करायला दते नाही. अस े

असतानाही काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदाराांना पनु्हा पनु्हा कामाचे ठेके सदले 

जात असतील तर त्यास भ्रष्टाचार म्हणािा की, भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकाांना 

सहकायव करण्याची भसूमका सरकार घेत आह ेअसे म्हणाल. राज्यात भ्रष्टाचाराची 

एकूण पररसस्थती अत्यांत गांभीर आह.े अजनू िळे गेलेेेली नाही. सरकारने योग्य 

पािले उचलनू भ्रष्टाचार रोखण्याचे ठरसिले तर सनसितपणे हा भ्रष्टाचार थाांबि ू

शकतो. पण यासाठी इांटेन्शन ि कसमटमेंट पासहज.े परांत ु ती राज्यातील जनतेला 

सदसत नाही.  

      सभापती महोदया, यापिूी सत्ताधारी पक् ा सिरोधी बाकािर बसत असताना 

त्याांच्याकडून सत्ताधारी पक्षातील मांत्रयाांिर भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन कारिाईची 

मागणी होत होती. तेव्हा तत्कालीन सरकारने सांबांसधताांिर ॲक्शन घेतली होती ह े

त्याांनी लक्षात घेणे आिश्यक आह.े त्यािेळी त्याांची भसूमका काय होती, मागण्या 

काय होत्या ? तीच भसूमका आम्ही घेतली तर आपणास ते सिनाकारण िाटत े

आसण आरोप ससद्ध झाले नसताना सशक्षा भोगािी लागत आह ेअसे आपण म्हणत 

आहात.  आपण खोटेनाटे आरोप करीत आहोत,  एखाद्याला फसिीत 

आहोत,  चकू नसतानाही सशक्षा दते आहोत ह े त्यािेळी आपल्या लक्षात आले 

नाही काय ? आज आपल्यािर परुाव्यासनशी आरोप होत असताना आरोप ससद्ध 

झाले नसताना आमच्यािर चकुीची कारिाई होत आह ेअशी आपण भसूमका घते 

आहात.  

      सभापती महोदय, जेव्हा राज्यातील जनता आरोप करते, आिाज उठिते. 

तेव्हा त्याांना साांगण्यात येत ेकी, गल्लीतील चालणाऱ्या  लोकाांची मी दखल घेत 

नाही. ह े सरकार सिसरले आह े की, गल्लीत राहणाऱ्या लाेेकाांनीच त्याांना 

सत्ताधारी बाकािर बससिले आह.े मी पनु्हा एकदा कळकळीची सिनांती करतो की, 
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सामान्य जनतेला सिसरु नका. सामान्य जनतेच्या सहताची कामे करा. आपण अस े

केले तरच उरलेली दोन -तीन िषे आपणास सत्ताधारी बाकािर बसण्याचा 

असधकार राहील. मी आपल्यामाफव त सरकारला सिनांती करतो की, आरोप 

झालेल्या सिव मांत्रयाांची  कसमशनर इन्क्िॉयरी ॲक्टखाली माननीय मखु्यमांत्री 

चौकशी करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन माझ ेभाषण पणूव करतो.  

                                                                              ---------

--- 
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     तालिका सभापती (डॉ.नीिम गोऱ्हे ) :  सन्मननीय सदस्य श्री.प्रिीण दरेकर याांनी 

भाषणास सरुुिात करािी.    
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    श्री. धनांजय मुांडे            :                                            

      सभापती महोदया, मी काल या प्रस्तािाची सरुुिात केली. त्यानांतर कााँग्रेस पक्षाच े

ज्येष्ठ नेते श्री.नारायण राणे याांच े भाषण झाल.े  सन्माननीय सदस्य ॲङराहूल नािेकर ह े

काल ऑनलेग होते. आज त्याांचे भाषण पनु्हा सरुु झाल.े तेव्हा राष्ट्रिादी कााँग्रेस 

पक्षाकडील सदस्याांचे भाषण झाल्यानांतर पनु्हा कााँग्रेस पक्षाचा क्रम येतो. तेव्हा कााँग्रेस 

पक्षाच ेज्येष्ठ नेते श्री.शरद रणसपस ेयाांना आपण प्रथम सांधी सदली पासहजे.  
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    श्री. शरद रणसपस े                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदस्याांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                            

      सभापती महोदया, माननीय सिरोधी पक्ष नेते श्री.धनांजय मुांडे याांनी सनयम २६० अन्िय े

जो प्रस्ताि माांडलेला आह े त्याला पासठांबा दणे्यासाठी आसण त्यािर माझे सिचार 

माांडण्यासाठी मी उभा आह.े  

        सभापती महोदया, दोन सदिसाांपिूी माननीय मखु्यमांत्रयाांचे भाषण झाल.े त्याांनी 

आपल्या भाषणात साांसगतले की, मी असतशय शाांत स्िभािाचा आसण सांयमी आह.े 

आम्हीही शाांत ि सांयमी राहायचे ठरसिले आह.े आम्ही एकेक कागदपत्राांचा परुािा द्यायचा. 

तो परुािा योग्य आह ेकी नाही ह ेन्याय दिेता म्हणनू तमु्ही तपासािे. जर ते बरोबर असेल 

तर त्या मांत्रयाांना ताबडतोब सशक्षा करािी. दादा, आपणाकडून आम्हाला न्यायची अपेक्षा 

आह.े  

      सभापती महोदया, काल रात्री ‚महाराष्ट्र िन‛ या चॅनेलिरील चचाव ऐकत होतो. त्या 

चचेमध्ये श्री.सनसखल िागळे, श्रीमती अांजली दमासनया,श्री.आसशष जाधि, भाजपच े

श्री.केशि उपाध्ये आसण कााँग्रेस पक्षाचे श्री.भाई जगताप होते. या चचेमध्ये राज्यातील 

सिद्यमान मांसत्रमांडळातील १८ भ्रष्ट मांत्रयाांची नािे आली. श्री.सनसखल िागळे याांनी 

उच्चारलेल े एक िाक्य साांगतो ‚स्िच्छ मखु्यमांत्रयाांचे अस्िच्छ सरकार‛. सरुुिातीला ह े

िाक्य श्री.भाई जगताप याांनी उच्चारल ेहोते नांतर ते िाक्य श्री.सनसखल िागळे बोलले. तसेच 

त्याांनी एक िाक्य उच्चारले त्यामळेु राज्यातील प्रत्येक जनतेच्या मनात चररव झाले. त्याांनी जे 

िाक्य उच्चारल े त्यािर भाजपाच ेप्रिके्त श्री.केशि उपाध्ये याांना काहीही उत्तर दतेा आले 

नाही.  श्री.िागळे म्हणाले की, ‚केशि उपाध्य े लक्षात ठेिा, आपणास महाराष्ट्रातील 

जनतेचा तळतळाट लागेल.‛ ह े माझे िाक्य नाही. राज्यातील जनतेमळेु तुम्ही सत्तेिर 

आलात असेही साांसगतले. या मताशी सकती लोक सहमत आहते याचा आलेख दाखसिला, 

तो आलेख ७१ टक्क्याांिर गेला होता.   

              या नांतर  श्री. बोडे 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                          ते पढेु असहेी 

म्हणाल े की, २०१९  मध्य े महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला दाखिनू दईेल.  त्या चॅनेलने 

असेही साांसगतले की, केिळ महाराष्ट्र-१  िरच नव्ह ेतर कोणत्याही चॅनेलिर या आसण तेथे 

बसा.  त्याांचे म्हणणे होते की, तमु्ही त्या चॅनेलिर या.  ज्याांच्यािर आरोप आहते ते मांत्री, 

श्रीमती अांजली दमानीया, श्री. हमेांत गािांडे, एनजीओ असतील सकां िा जे महाराष्ट्राचे सहत 

पाहणारे असतील त्याांनी चॅनेलिर या आसण तेथे िन-टु चचाव करा.  परांत ु त्यािेळी 

भाजपाच्या प्रिक्त्याांकडून मात्र या सिषयािर उत्तर आल े नाही.  महोदय, मी चॅनेलच्या 

सिषयािर आता काही बोलत नाही. 
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    श्री. सिजय ऊफव  भाई सगरकर            

:                                                        सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य टी.व्ही. 

चॅनेलिरील चचेच्या बाबतीत बोलत आहते.  मी सधु्दा ती चचाव ऐकली आह.े  त्या 

चचेच्या िेळी श्री.सनखील िागळे याांनी साांसगतले की, ज्या मांत्रयाांिर आरोप आहते त्याांनी 

आसण ज्याांनी आरोप केले त्याांनी चॅनेलिर समोरासमोर यािे.  त्याला माननीय श्री.भाई 

जगताप याांनी दजुोरा सदला की,  होय, मी पण येतो.  मी त्याांना सिचारु इसच्छतो की, गेल्या 

१५ िषावत ज्या मांत्रयाांिर आरोप झाल ेत्या सिव मांत्रयाांना सधु्दा तमु्ही तेथे आणणार काय ?  

      सभापती महोदया, मीसडया हा लोकशाहीचा चौथा स्तांभ समजला जातो.  सशिाय ह े

सिसधमांडळाच े सभागहृ आह.े  या सिसधमांडळाचे पासित्रय सोडून मीसडयािर चचाव 

कराियाची असेल आसण त्या चचेच्या िेळी मला सधु्दा बोलिा असे सन्माननीय सदस्य 

साांगत असतील तर या सिसधमांडळातील चचेला काहीच महतत्त ् ि नाही का ? यािरुन असे 

सदसते की, ज्याांच्यािर आरोप झाल े ते मांत्री आसण ज्याांनी आरोप केल े ते सिव मीसडयापढेु 

जाणार .  त्या सठकाणी श्री.सनखील िागळे ह े न्यायाधीश, सफयावदी, िकील, तक्रारदार या 

सिांच्या भसूमकेत असतील आसण त्याांना सिव असधकार राहतील. मी सिसधमांडळाचा सदस्य 

असताना सधु्दा ददुिैाने मला िेदना झाली की, सिसधमांडळाचे एक सदस्य साांगतात की, 

अशा चचेच्या िेळी मला सधु्दा बोलिा, आपण ती चचाव घडिनू आण.ू  महोदय, 

आरोपाांच्या चचाव मीसडयामध्ये घेऊन गेलो तर मीसडया न्याय दणेार आह े काय 

?  चॅनेलिरील अाँकर ह े न्यायाधीशाच्या भसूमकेत जाऊन ह े बरोबर आह े की नाही ह े

साांगणार काय ? सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे जे ज्येष्ठ सदस्य ि सहकारी आहते. 

मीसडयाच े एक महत्त्ि आह े आसण सिसधमांडळाचे सधु्दा एक महत्त्ि आह.े  जर 

आरोपाांिरील चचाव मीसडयामध्ये कराियाची असेल तर या सभागहृात चचाव करता कामा 

नये.  जी काही चचाव कराियाची असेल त्यासाठी मीसडयामध्ये जा.  सभापती महोदया, 

१५ िषांपिूी ज्याांच्यािर आरोप झाल े त्या सिांना आपण मीसडयासमोर आणनू चचाव 

करणार काय ?           
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    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                                सभापती 

महोदया, माझी हरकत आह.े....  
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                                              तालिका 

सभापती : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्छते की, आपण जरुर हरकत घ्या.  परांत ुमी 

सनदशवनास आणनू दतेे की, श्री.सनखील िागळे ह े ज्येष्ठ पत्रकार आसण सांपादक 

आहते.  त्याांचे मत सकती बरोबर आह ेआसण सकती चकू आह,े यािर या सभागहृात सकती 

िेळ चचाव करािी या सांदभावत आपणच सांयम पाळू या.           
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    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            

:                                                                सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य 

श्री.भाई सगरकर याांनी माझे नाि घेतले म्हणनू मी उभा रासहल े आह.े  आपल्या राज्याने, 

दशेाने, जगाने आसण लोकशाहीन ेमीसडया हा चौथा स्तांभ असल्याचे मान्य केल ेआह ेआसण 

ते खरेच आह.े  घटनेने जे चार स्तांभ केलेल े आहते त्यामध्ये मीसडयाचा रोल मोठा 

आह.े  कोण्या व्यक्तीबद्दल मी बोलणार नाही. चॅनेलिरील चचेच्या िेळी आपण सिवजण 

जातो आसण जायलाच पासहजे. आपल्यािर केलेल्या आरोपाांचे सिशे्लषण करुन उत्तर 

द्याियाच े असेल तर मीसडया ह े जनतेसमोर जाण्याच े एक उत्तम माध्यम आह.े  मी 

सिसधमांडळाचा सदस्य आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगरकर ह ेियान ेमाझ्यापेक्षा ज्येष्ठ 

असल ेतरी मी या सिसधमांडळाचा  ज्येष्ठ सदस्य आह.े  त्यामळेु मला माझी मयावदा आसण 

कतवव्य बऱ्यापैकी माहीत आह,े कदासचत तमुच्याइतके माहीत नसेल.  सभापती महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगरकर ह े एखाद्या शब्दाने घायाळ आसण दसुऱ्या शब्दान े

रक्तबांबाळ होतात. परांत ु ते पढुचे काही ऐकत नाहीत म्हणनू गडबड होते.   मी पढेु असेही 

साांसगतले होते की, डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर याांनी सदलले्या घटनेनसुार आमची सिसधमांडळे 

ही सिवशे्रष्ठ आहते.  त्या सठकाणी ज्या चचाव होतात, त्या सठकाणी ज्या मयावदा येतात आसण 

ज्या चचाव बाहरे होतात आसण ज्या होणे क्रमप्राप्त आह े त्यासाठी मला टी.व्ही.चॅनेलिर 

बोलसिल े मी येईन.   मी त्या सठकाणी जाण्याची तयारी दाखसिली.  यामध्ये काय योग्य 

आसण अयोग्य आह ेह ेजनता ठरिेन.  हा प्रश्नोत्तराचा भाग नाही.  मला १०० टक्के त्या 

चॅनेलिर बोलिा.                      
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    श्री. सिजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                                सभापती 

महोदया, मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्छतो की, अशी चचाव आयोसजत करा, मी सधु्दा 

त्या चचेला येईन....  
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    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                                सभापती 

महोदय, मला काय करायचे आसण काय नाही ह ेमीच ठरसिणार.  मला नम्रपणे साांगाियाचे 

आह े की, कोणत्याही सिषयािरील चचेच्या िेळी मला चॅनेलिर बोलसिले जाते आसण 

त्यािेळी मी तेथे जातो.  कारण मी माझ्या पक्षाचा प्रिक्ता आह.े  पक्षान े सदलेली 

जबाबदारी मला पार पाडािीच लागते.  मी त्याांना साांसगतले की, कोणताही इश्य ूअसेल तर 

मी नक्कीच चॅनेलिर येईन, ह ेमी पनु्हा अधोरेसखत करतो.  
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    श्री. सिजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                                सभापती 

महोदया, सन्माननीय सदस्य ह ेनेहमी मीसडयािरच असतात.  सन्माननीय सदस्य श्री.भाई 

जगताप म्हणाल े की, ज्याांच्यािर आरोप आह े ते आसण आरोप करणारे या दोघाांनाही 

मीसडयािर बोलिा आसण त्या सठकाणी ठरिा.  तसेच ते असेही बोलल ेकी, त्या चचेमध्ये 

मला बोलिा. सिसधमांडळाच्या सदस्याला या सठकाणी बोलण्याचा पणूव असधकार आह.े  मी 

सिचारु इसच्छतो की, असे केल्यान ेतेथे सनणवय होणार आह ेकाय ?  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C-17 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 10:20 

  

 

  

                                      तालिका सभापती : मी साांग ू

इसच्छते की,  ह ेसभागहृ सािवभौम आह,े यािर आपल्या सिांच ेएकमत आह.े  कोणत्या 

िासहनीिर कोणाला बोलिािे ह ेती िासहनी ठरसित असते.  िासहन्याांिर होणारी चचाव हा 

स्ितांत्र सिषय आह.े  त्या िासहन्याांिरील चचेची दखल आपण घेऊ शकतो. परांत ुिासहनीिर 

त्याांनी कोणत्या पध्दतीने काम करािे ह े चौथा स्तांभ म्हणनू िासहन्याांचा असधकार 

आह.े  त्यामळेु आता ही चचाव थाांबिािी. मला िाटते िासहन्याांच्या बाबतीत इतके हळिे 

होण्याच े कारण नाही.  ते त्याांचे काम करीत आहते आसण आपण आपले काम करीत 

आहोत.  सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे याांनी आपले भाषण सरुु करािे.  
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    श्री. जयांत पाटील            :                                                        सभापती 

महोदया, टी.व्ही. िासहन्याांिर कस ेबोलसिले जाते याचे मागवदशवन आपण सन्माननीय सदस्य 

श्री.भाई जगताप याांना करािे.  कारण आपयाला याचा जास्त अनभुि आह.े           
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                                      तालिका सभापती : सन्मननीय 

सदस्य श्री.जयांत पाटील आपण ज्येष्ठ सदस्य आहात.  त्यामळेु तासलका सभापती पदािरुन 

मी या बाबतीत मागवदशवन करणे अपेसक्षत नाही.  
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                सभापती महोदया, 

काल सभागहृाचे नेते माननीय श्री.चांद्रकाांत पाटील याांनी म.सि.प. सनयम ३५ िाचनू 

दाखसिला.  मी सनदशवनास आणनू दतेो की, जे सन्माननीय सदस्य सनिडून येतात त्याांना 

सभागहृाच्या सनयमाचे पसु्तक सदल े जाते.  सत्ताधारी पक्षात जसे िकील आहते तसेच 

आमच्याकडे सधु्दा सन्माननीय सदस्य प्रा.जनादवन चाांदरूकर, ॲङराहुल नािेकर सारख े

िकील आहते.  कधी कोणाचे नाि घ्यािे आसण कधी कोणाला पदाने बोलािे ह े मला 

माहीत आह.े  आम्ही मांत्री महोदयाांचे नाि न घेता, त्याांच्यािर व्यसक्तगत हते्िारोप न करता 

आम्ही त्याांच्या सिभागाबद्दल बोललो,  त्या मांत्रयाांकडे जो चाजव आह,े त्या सिभागामध्ये 

झालेला भ्रष्टाचार आह े त्या बद्दल बोललो तर ते सनयम ३५ अांतगवत येत नाही.  ह े

सभागहृाच्या नेत्याला साांगण्याची आिश्यकता पडािी याचाच अथव काही तरी काळे-बेरे 

आह.े  त्यामळेुच त्याांनी उभे राहून सनयम ३५ बाबत साांसगतले हचे मला नमदू करािेसे 

िाटते. 

      सभापती महोदया, काल माननीय सिरोधी पक्ष नेते, सन्माननीय सदस्य सिवरी नारायण 

राण,े भाई सगरकर ि माझ्या इतर सहकाऱ्याांची भाषणे झाली.  त्याांनी जे मदु्द े माांडले त्या 

मदु्याांची मी पनुराितृ्ती करणार नाही.  कदासचत एखाद्या-दसुऱ्या मदु्याची पनुराितृ्ती होऊ 

शकते. 

      सभापती महोदया, तुमच ् या, माझ्या आसण सन्माननीय मांत्री श्री.सगरीश बापट आपल्या 

सतघाांच्या दृष्टीने पणु्याचा प्रश्न सजव्हाळ्याचा आह.े  त्यामळेु पणु्यामध्ये झालेला घेाटाला 

पणुेकर म्हणनू माांडणे मी माझे कतवव्य समजतो. मी या सठकाणी दोन-चार ितवमानपते्र 

आणलेली आहते.  ती ितवमानपते्र मी आपल्याला दाखसितो.  त्या ितवमानपत्रामध्ये सांपणूव 

पेजभर जासहरात आलेली आह.े  एसप्रल-२०१६  मध्ये घराांच्या बाबतीत सिवच 

ितवमानपत्राांत मोठमोठ्या जासहराती आलेल्या होत्या.  मग त्यामध्ये लोकमत असेल, 

दसैनक पढुारी असेल, महाराष्ट्र टाईम्स असेल, या ितवमानपत्रात आलेल्या जासहरातींची 

कात्रणे माझ्याकडे आहते.  त्या मसहन्यात सलग ७-८ सदिस ितवमानपत्राांमध्ये सांपणूव पषृ्ठािर 

ही एकच जासहरात आली होती. 

              या नांतर  श्री. काांबळे 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                            

ह ेप्रससध्द झाले आह ेह ेसाांगायला तरी मला काही हरकत नाही ना ? माननीय पांतप्रधान श्री. 

नरेंद्र मोदी याांचा फोटो यािर लािलेला आह.े आदरणीय मखु्यमांत्रयाांचा फोटोही आह.े 

आमचे आदरणीय पालकमांत्री श्री. सगरीश बापट साहबेाांचाही फोटो आह.े या सिांच ेफोटो 

या जासहरातीिर लािण्यात आलेले आहते. ही जासहरात सरकारी असल्यासारखी सदसत 

आह.े जासहरातीमध्ये सलसहल ेआह ेकी, महाराष्ट्र हाऊससांग डे. पढेु असे सलसहले आह ेकी, 

पणु्याच्या चारही सदशेला िन बीएचके फ्लॅट रूपये ५ लाख मध्ये. पढेु असे सलसहल ेआह े

की, पीएमआरडीएतफे मान्यताप्राप्त. सभापती महोदय, येथे सरकारचा सांबांध आला. 

एमएमआरडीए आह े तशी पीएमआरडीए आह.े सध्या माननीय मखु्यमांत्री त्याचे अध्यक्ष 

आहते. पीएमआरडीएने मान्यताप्राप्त प्रकल्प असे त्यामध्ये सलसहले 

आह.े  ....(अडथळा).... माननीय श्री. सगरीश बापट ह ेपिूी होते. आता नाहीत. मला काही 

माहीत नाही. मी िाचल े त्याप्रमाणे माननीय मखु्यमांत्री ह े अध्यक्ष आहते. माननीय श्री. 

सगरीश बापट असतील तर आनांद आह.े ते माझे समत्र आहते, त्यामळेु काही प्रश्नच नाही. 

त्या जासहरातीमध्ये असे सलसहल ेआह ेकी, प्रधानमांत्री आिास योजनेच्या अांतगवत. ह ेसिव 

प्रकल्प प्रधानमांत्री आिास योजनेच्या अांतगवत आसण पीएमआरडीएतफे मान्यताप्राप्त आहते. 

जासहरामध्ये खाली असे सलसहल े आह े की, ५ लाख रूपयाांत घर आसण िरच्या बाजलूा 

सलसहले आह े की, िन बीएचके ५ लाख रूपयाांत. थोडे खाली असे सलसहले आह े की, 

प्रशस्त िन बीएचके १० लाख रूपयाांपासनू. पढुची मयावदाच सदलेली नाही. म्हणजे िर ५ 

लाख रूपये सलहून फससिल.े खाली सलसहल े आह े की, प्रशस्त एन बीएचके १० लाख 

रूपयाांपासनू. त्याच्यापढेु अांत नाही. मग तो १० लाख रूपयाांना आह े की, १५ लाख 

रूपयाांना अेाह ेकी, २० लाख रूपयाांना आह ेह ेमाहीत नाही. त्याही खाली असे सलसहले 

आह ेकी, २ बीएचके १५ लाख रूपयाांपासनू उपलब्ध. त्याची अांसतम मयावदा सकती तेही 

सदलेले नाही, म्हणजे गोरगरीबाांना ि मध्यमिगीयाांना घर नाही. यामध्य े फसिाफसिीचा 

प्रकार झाला आह.े अजव मागसिले, हजारो लोकाांनी राांगा लािल्या. ३० हजार, ४० हजार, 

५० हजार अजव आहते, नेमका आकडा सकती आह े ह े सरकार साांग ू शकेल. या सांदभावत 

मीसडयाला समजल.े मी एबीपी माझा या िासहनीचे मनापासनू आभार मानतो, कारण त ् याांनी 

म्हणजे एबीपी माझा या िासहनीने या सांदभावत लाईव्ह सस्टांग ऑपरेशन सरुू केल.े सस्टांग 

ऑपरेशन करताना त्याांनी असे साांसगतले की, आता एका इमारतीतच्या समोर आम्ही 

आलेलो आहोत. पणु्याचे पालकमांत्री आसण सबल्डर श्री. ससचन अगरिाल याांची एका 

इमारतीमध्ये गफु्तग ूचालली आह.े पोलीस श्री. ससचन अगरिाल याांच्या शोधात आहते, 

त्याांना पकडण्यासाठी पोसलसाांची फौज खाली थाांबलेली आह.े सभापती महोदय, आपणही 

ह ेपासहलेले आह.े मी काही हते्िारोप करीत नाही, जे सस्टांग ऑपरेशन आह,े ते साांगत आह.े 

सस्टांग ऑपरेशन जिळजिळ अधाव ते पाऊण तास चालल.े माननीय पालकमांत्री खाली 

आल.े त्याांना सिचारले की, ते ससचन अगरिाल कुठे आहते ? ते म्हणाले  की, मला काय 
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माहीत ते कुठे आहते ? ५ समसनटाांनांतर भाजपचे कायवकते खाली येत बाजूला व्हा असे 

म्हणाल.े सभापती महोदय, आपण चॅनेल पहा. चॅनेलिर सदसत आह ेकी, गदीमध्य ेमाननीय 

पालकमांत्रयाांनाही धक्का बसला. ते ससचन अगरिाल पळत खाली आले. तेथे एक 

स्कूटरस्िार उभा होता. त्याच्या स्कूटरिर बसल.े आरोपी म्हणनू पोसलसाांनी पकडायच े

आह.े मात्र ते स्कूटरिरून फरार झाल ेआसण नांतर ते फरारच झाले, सापडल ेनाहीत. आता 

त्याांनी जामीन घेतला आह ेअसे म्हटल ेजात आह.े सस्टांग ऑपरेशनमध्ये बातम्या आल्या 

आसण जी मासहती समळाली त्यात  महानगरपासलकेमधील भाजपाच े गटनेते. आता मी 

त्याांच ेनाि घेत नाही. दादाांनी, नाि घ्यायचे नाही असे साांसगतले आह.े सनयम ३५ अन्िय े

नाि घेऊ नका असे साांसगतले आह.े मी नाि घेत नाही. कोणाला िाईट िाटायला नको. 

सस्टांग ऑपरेशनमध्ये साांसगतले, िासहन्याांिर साांसगतले, मीसडयामध्ये आले की, पणु े

महानगरपासलकेतील भाजपाच्या गटनेत्याांची इन्रा प्रायव्हटे सलसमटेड कां पनी आह,े त्या 

कां पनीमध्ये ह ेससचन अगरिाल एक सांचालक आहते. मीसडयामध्ये असे आल ेकी, आम्ही 

जर ह े सस्टांग ऑपरेशन केल े नसते, आरोपीच्या मागे लागलो नसतो तर घराांबाबत 

गोरगरीबाांची, मध्यमिगीयाांची फसिणकू झाली असती. मीसडयामध्ये बातम्या आल्या की, 

जिळपास १०० कोटी रूपयाांचा गैरव्यिहार झाला असता आसण तो मीसडयामळेु रोखला 

गेला. आपण मीसडयाचे महत्त्ि ऐका. आता साांगण्यात आल ेकी, मीसडया हा चौथा स्तांभ 

आह.े ह े प्रकरण असतशय महत्त्िाचे आह.े दादा, मी तमु्हाला ह े सिव परुािे सदल े आहते. 

पीएमआरडीएमाफव त मान्यताप्राप्त, प्रधानमांत्री आिास योजनेंतगवत असे जासहरातीमध्ये 

सलसहले आह.े मला आपल्याला प्रश्न सिचारायचा आह ेकी, अशाप्रकारे माननीय पांतप्रधान 

श्री. नरेंद्र मोदी, राज्याच े माननीय मखु्यमांत्री श्री. दिेेंद्रजी फडणिीस, आमच े माननीच 

पालकमांत्री या सिांचा फोटो छापण्याचा असधकार या सबल्डरला कोणी सदला, ही सरकारी 

योजना आह ेह ेकोणी साांसगतले आह,े पीएमआरडीएची त्याला मान्यता समळाली होती का, 

प्रधानमांत्री आिास योजनेची त्याला मान्यता समळाली होती का, ह ेफोटो कस ेप्रससध्द झाल े

? पणु्यातील मॅपलचा घोटाळा. ती मॅपल कां पनी आह.े मॅपल कां पनीचा घोटाळा आह.े शेिटी 

मीसडयामध्ये मॅपलबाबत हडेलाईन अशी आली की, मॅपलचे ॲपल  खाल्ले कोणी ? 

सबल्डरची कां पनी मॅपल होती. दादा, आता तमु्हीच याचे उत्तर द्या. मला त्याच े उत्तर 

आपल्याकडून अपेसक्षत् े ा आह.े उत्तर दादा दतेील सकां िा माननीय मखु्यमांत्री दतेील. 

माननीय मखु्यमांत्री म्हणाले की, परुािे द्या. ठीक आह.े आम्ही एकही बाब परुाव्यासशिाय 

बोलणार नाही. तुम्हाला परुािे सदल े आहते. माननीय प्रधानमांत्रयाांपासनू माननीय 

मखु्यमांत्रयाांपयंत सिांच ेफोटो दाखसिल ेआहते. आता तमु्ही याच ेउत्तर सदल ेपासहजे. 

      सभापती महोदय, दसुरा टीएचआरचा घोटाळा आह.े सन्माननीय सिरोधी 

पक्षनेत्याांबाबत असे म्हटल े जाते की, ते घरगतुी िादातनू आरोप करतात. पण तसे 

आसजबात नाही. सचक्कीचा घोटाळा झाला. कुठे काय समजले, कुठे काय झाल े ? 

टीएचआर आह.े मी टीएचआरची सपशिी आणली आह.े ते फुड प्रोसेस्ड असते. 
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 (टीएचआरच्या सपशिीतील आहार खाली पडतो.) 

       सभापती महोदय, आहार पडला. तो पोषक नव्हता म्हणनू खाली पडला. मी तो 

झटकतो. भ्रष्टाचाराला झटकलेच पासहजे. ....(अडथळा).... मी तेच साांगत आह.े माननीय 

सिोच्च न्यायालयान े साांसगतले की, टेंडर सनघाल े असते तर १२ हजार कोटी रूपयाांचा 

घोटाळा झाला असता. ह े आमचे मत नाही. माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरांगाबाद 

खांडपीठाच ेमत आह.े माननीय सिावेेच्च न्यायालयान ेआदशे सदल.े मी सिव परुािे दतेो. 

लहान मलेु आहते. सभापती महोदय, आपण मसहलाांबाबत आग्रही असता, त्याांच्यासाठी 

भाांडता, आपण सांिदनेशील आहात. स्तनदा आसण गरोदर माता याांच्यासाठी ही पोषण 

आहाराची योजना आह,े ज्याला आपण इांग्रजीमध्ये न्यसुरसशअन आसण मायक्रो न्यसुरसशअन 

असे म्हणतो. कें द्र शासन दरिषी महाराष्ट्र शासनाला ९५० कोटी रूपये या योजनेसाठी दतेे. 

दरिषी या योजनेमध्ये २५ टक्के िाढ होत आह.े पोषण आहारामध्ये उपमा, सशरा, सकुडी ि 

इतर पदाथव असतात. सिव त्यामध्ये असते. मी  त्याच्या खोलात जात नाही. 

              या नांतर  श्री. रोझेकर 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                            

      सभापती महोदया, मखु्यमांत्री परिा म्हणाले की, ‚मी फार िाचत नाही, फार खोलात 

जात नाही.‛  आम्हालाही असे िाटायला लागल ेआह ेकी, फार खोलात कशाला जायचे, 

फार काही िाचायची गरज नाही.  कारण, सगळा सचखलच आह.े 

        सभापती महोदया, मसहला ि बाल सिकास सिभागाच्या राज्यमांत्री आल्या नाहीत, 

मांत्री येऊ शकत नाहीत, आपल्या डोळ्याला डोळा सभडि ूशकत नाहीत.  कारण, आम्ही 

आयषु्ट्यभर भ्रष्टाचाररसहत जीिन जगलो आहोत, आमच्यािर एकही डाग नाही.  आमच्या 

डोळ्याला डोळा सभडि ूशकत नाहीत.  त्याांनी सभागहृात काय सनिेदन केले ?  सनिेदनात 

म्हटल ेआह ेकी, ‚उच्च न्यायालयाने सदनाांक १३ जलेु, २०१६ रोजी या सांदभावतील सनकाल 

सदला आह.े  माननीय उच्च न्यायालयान े याबाबत फेरसिेक्षण करुन...‛, म्हणज े

सन्माननीय दादा, तमु्ही जे टेंडर काढल े ना ते योग्य होते की, अयोग्य होते, ते उच्च 

न्यायालयान े साांसगतले आह.े  सनिेदनात पढेू म्हटल े आह े की, ‚याबाबत फेरसिेक्षण 

करुन.....‛, ह े तमुचे सनिेदन आह,े माझे नाही.   ‚फेर सिेक्षण करुन सनणवय घेण्याबाबत 

आदसेशत केलेले आह.े‛   तमु्हाला उच्च न्यायालयान े फेरसनणवय घ्या, फेरसिेक्षण करा, 

असे आदशे सदल े आहते.  उच्च न्यायालयाने शासनाच्या थोबासडत मारली 

आह.े  सनिेदनात पढेु म्हटल ेअेाह ेकी, ‚उच्च न्यायालय, नागपरू खांडपीठ आसण उच्च 

न्यायालय, औरांगाबाद खांडपीठ याांच्या सनणवयाबाबत सिधी ि न्याय सिभागाकडून असभप्राय 

मागिनू पढुील कायविाही करण्यात येईल.‛  सन्माननीय सभागहृ नेते श्री.चांद्रकाांत दादा 

पाटील याांना साांग ू इसच्छतो की, भारतीय जनता पक्षातील भ्रष्ट मांत्री तमुच्या पाठीमाग े

लपतात तसेच काहीही समोर आल े की, सिधी ि न्याय सिभागाचा असभप्राय मागसिला 

आह,े असे म्हणनू त्या सिभागाच्या पाठीमागेही लपतात.  सिोच्च न्यायालयाने, उच्च 

न्यायालयान ेसाांसगतल्यानांतर आपण सिधी ि न्याय सिभागाकडून कसला असभप्राय मागत 

आहात ?  खरे तर आपण लगेच दरुुस्ती केली पासहजे होती आसण या सभागहृात असे 

सनिेदन कराियास हिे होते की, उच्च न्यायालयाने साांसगतल्याप्रमाणे आम्ही दरुुस्ती केली, 

त्यास मांसत्रमांडळाने मान्यता सदली आसण अशा पध्दतीन ेआम्ही जाणार आहोत.  हा काय 

घोटाळा आह े ?  हा घोटाळा असा आह े की, यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचे 

भाांडिलदार असोत, श्रीमांत असोत, आम्हाला त्याची पिाव नाही.  उद्या आमच्याही पक्षाशी 

सकां िा तमुच्या पक्षाशी सांबांसधत कोणी असल ेतरी we are not at all bother.   

      सभापती महोदया, यामध्ये तीन कां पन्या आहते.  स्िप्नील ॲग्रो, पारस फुड आसण 

इांडो अलाईड या कां पन्याांची मके्तदारी सांपिािी म्हणनू नांदरुबार मसहला मांडळ आसण काही 

सेल्फ हले्प ग्रपु्स भाांडत होते.  या सांदभावत सभागहृात चचाव होत होती.  या मसहला 

मांडळाांना आपणच यांत्रासामगु्री घ्याियास लािली आसण त्याांनी ती घेतलीही.  त्यासाठी 

त्याांनी ५ ते ७ लाख रुपय ेखचव केल.े  परांतु, आपण बचत गटाांना काम सदल ेनाही आसण हा 

सिव प्रकार झाला.  या ३ कां पन्या, ३ मोठ्या भाांडिलदाराांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच ेकोण 
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कोण सांबांसधत आहते ते साांसगतले तर आपण आिाक व्हाल.  ही मके्तदारी मोडण्यासाठी 

बचत गट सिोच्च न्यायालयापयंत गेले.  ह े सिव प्रकार सन २००९ पासनू सरुु 

आहते.  सकती मसहला बचत गटाांना सकती िषे खेटे मारायला लािता ?  सिोच्च 

न्यायालयान े सबराज पटनाईक याांचे एक कसमशन नेमले.  त्या कसमशनचा हा ररपोटव 

आह.े  हा असधकृत ररपोटव आह.े  असघकृत पत्र आह.े  त्यामळेु सनयम ३५ चा सनयम यास 

लाग ू होत नाही. सिोच्च न्यायालयाला  सदनाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी जाे े

अहिाल सदला त्यामध्ये साांसगतले आह े की, कां पन्याांची मके्तदारी मोडून काढािी आसण 

तमु्ही सिधी ि न्याय सिभागाचा सल्ला घेत आहात ? सिोच्च न्यायालयाने 

साांसगतल्यानसुार कां पन्याांची मके्तदारी आम्ही मोडून काढू, असे सनिेदन आपण कराियास 

हिे होते.  आम्ही सिधी ि न्याय सिभागाकडून अहिाल मागसिला आह,े असे समळसमळीत 

आसण गळुगळुीत कशासाठी ?  हा चांद्र आसण हा सयूव, असे कराियास हिे होते.  पण 

आम्ही भ्रष्टाचार केला नाही, सिोच्च न्यायालयाचा आदशे मानला, असे आपल्याला 

साांगता आल े नाही.  पटनाईक ससमतीन े साांसगतले की, सिकें द्रीकरण करुन मसहला बचत 

गट, सेल्फ हले्प ग्रपु याांना काम द्या.   

      सभापती महोदया, मी गेल्या २० ते २५ िषावपासनू सिधानसभा आसण सिधान 

पररषदचेा सदस्य आह.े  या सिव बाबतीत मला द:ुख िाटते.  पिूीच्या काळात असधकारी, 

मांत्री सकां िा राजकीय नेते याांचे सांबांध नव्हते.  आता मात्र फार अिघड झाल े

आह.े  प्रशासकीय यांत्रणा सधु्दा भ्रष्टाचारामध्ये सामील होत आह,े ही महाराष्ट्रासाठी 

सचांतेची बाब आह.े  दादा, सिचार करा, सचांतन करा, मनन करा. एकेक 

आय.ए.एस.ऑसफसर, परुुष असो, मसहला असो, कस ेिागत आहते ? मी कुणाचे नाि घेत 

नाही.  चाईल्ड डेव्हलपमेंट कसमशनर, एकासत्मक बाल सिकास योजना.....पटनाईक 

ससमतीने अहिाल सदला की, सिकें द्रीकरण करािे.  महाराष्ट्राच े५४३ भाग आहते, मसहला 

बचत गट आसण सेल्फ हले्प ग्रपु याांना ५४३ सठकाणी काम दऊेन त्याप्रमाणे ५४३ टेंडसव 

काढािेत.  आयसीडीएस कसमशनर याांनी टेंडर काढले. त्यामध्ये राज्याच े ३५ सजल्ह.े.. 

पालघर सजल्हा झाला आह,े ह े त्याांना माहीतच नाही.. ३५ असधक ३५, म्हणजे एका 

सजल्याचा अधाव भाग केला आसण ७० ब्लाेॅक्स बनसिल.े  पटनाईक ससमतीन ेसाांसगतले 

होते की, सिकें द्रीकरण करािे.  पण सिोच्च न्यायालयाचा आदशे त्याांनी पायदळी 

तडुसिला आसण ७० ब्लाेॅक्स केल.े २५ फेब्रिुारीला सिक्रें द्रीकरणाचा शासन सनणवय 

मांसत्रमांडळाच्या मान्यतेन ेसनघाला.  हा शासनाचा शासन सनणवय आह.े  तो मी आपल्याला 

दऊे शकतो.  यामध्ये असे म्हटल ेआह ेकी, ‚यापिूीच्या टीएचआर यसुनट तपासणीसाठी 

‘क’ िगव मध्ये मोडणाऱ्या मसहला बचत गट, मसहला मांडळ, मसहला सांस्था याांना ‘अ’ िगव 

मध्ये येण्यासाठी सधुारणा करण्यासाठी िाजिी सांधी दणे्यात यािी.‛  पण सांधी सदली गेली 

नाही.  असा सनदशे मांसत्रमांडळाने सदलेला आह.े  मसहला ि बाल कल्याण मांत्रयाांनी 

मांसत्रमांडळाच े सनदशे धडुकािनू लािले.  कोण मांसत्रमांडळ, कोण कॅसबनेट, कोण 
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मखु्यमांत्री  ? 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                            

      सन्माननीय सदस्याांच्या भाषणात मी व्यत्यय आण ू इसच्छत नाही.  पण  आपण 

सकाळी १०.१७ िाजता बोलाियास उभे रासहला आहात.  आता १० िाजनू ४७ समसनटे 

झाली आहते.  त्यामधील ५-७ समसनटे हरकतीच्या मदु्यामध्ये गेली आहते. आपले भाषण 

सरुु होऊन  २२-२३ समसनटे झाली आहते.  अद्याप १५ ते १६ सन्माननीय सदस्याांना 

बोलाियाच े आह.े  आपण गट नेते आहात, पासहजे तेिढा िेळ आपण बोल ू

शकता.  परांतु, आपल्यानांतर त्या बाजचू्या एखाद्या सदस्यास सांधी दऊेन चचाव थाांबसिता 

येणार नाही.  कारण,  माझ्याकडे १० ते ११ सन्माननीय सदस्याांची नािे आहते.  फक्त 

आपल्याला आणखी सकती िेळ लागेल, ह ेमी सिचारते आह.े   
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                सभापती महोदया, मी 

जे आक्षेप घेत आह,े ते परुाव्यासशिाय घेत नाही.   

       न्यायालयान ेसदलेल्या सनदशेानसुार स्थासनक मसहला बचत गट, मसहला मांडळ, ग्राम 

समदुायाांची जास्तीत जास्त सनिड होऊ शकेल, असे मांसत्रमांडळाने साांसगतले होते.    परांत,ु 

मसहला ि बाल कल्याण मांत्रयाांनी मांसत्रमांडळाचा सनणवय धडुकािला.  चार सदिसाांनी दसुरा 

शासन सनणवय काढला. तुम्हीच एिढ्या भानगडी करता मग काय करायचे ?  एिढी 

भानगड करता मग काय करायचे ?  दसुरा शासन सनणवय सदनाांक २९ फेब्रिुारीला सनघाला. 
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    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                ‘भानगड,’ हा 

शब्द िापरु नका, असे सभापती महोदयाांनी कालच साांसगतले आह.े  
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                सभापती महोदया, 

ठीक आह.े  मी ‘भानगडी’ हा शब्द मागे घेतो आसण त्या ऐिजी ‘भ्रष्टाचार’ असा शब्द 

िापरतो.    

       सभापती महोदया, मसहला बचत गटाांना द्या, िगैरे सिव पररच्छेद िगळले 

आहते.  यास मांसत्रमांडळाची मान्यता आह े सकां िा नाही, याबाबत शासन सनणवयामध्ये 

उल्लेख नाही.  काहीच उल्लेख नाही.  मग ह े सिव झाल्यानांतर या शासन सनणवयाचा 

आधार घेऊन टेंडर काढल.े  मांसत्रमांडळाने मान्यता सदलेल्या शासन सनणवयाचा आधार 

घेतला नाही.  मांसत्रमांडळाने सदलेल्या आदशेाचा उल्लेख झाला नाही आसण टेंडर 

काढल.े  टेंडरमध्ये शासनाची एक अट असते.  ती आम्हाला मान्य आह.े  ‚एक अथिा 

अनेक टेंडसव शासनाला िाटल ेतर टेंडर रद्द करण्याचा शासनाला, आयसीडीएस कसमशनर 

याांना असधकार आह.े‛  येथे उलट असधकार सदल.े 

              या नांतर  श्री. बोरले 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                            

काेेणते असधकार सदले ?  टेंडरमधील पषृ्ठ क्र.६० मध्ये अस े नमदू केले आह े की, ‚The 

Commissioner, Integrated Child Development Services, Maharashtra State, 

reserve an absolute right and authority to award one or more districts to a single 

proposer...‛ माननीय पररिहन मांत्री श्री.सदिाकर रािते साहबे सभागहृात आलेले आहते.  एखाद्या 

व्यक्तीला सकां िा कां पनीला एक सकां िा असधक सजल्याचे टेंडर दणे्याचा असधकार त्याांना राहील, ही 

टेंडरमधील अट आह े? ‚..if he applied and qualified so.‛ ही अटच कशी होऊ शकते ? तमु्ही 

ह ेटेंडर रद्द करु शकता. परांत,ु तमु्ही एकाला सकां िा असधक सांख्येने सदु्धा टेंडर दऊे शकता. ‚Award of 

one or more districts shall be the discretion of the Commissioner.‛ कोणत्या 

आयकु्ताांना हा असधकार आह े ? आपण रुल्स ऑफ सबझनेस िाचलेले आहते काय ? कोणत्या 

आयकु्ताांना हा असधकार आह,े यासाठी मांसत्रमांडळाने मान्यता सदलेली आह ेकाय ? म्हणनू माझा प्रश्न 

आह ेकी, ह ेटेंडर आसण ज्या ३ कां पन्या आहते त्याांच्यासाठी हा सिव अट्टाहास केला गलेा आह.े एिढेच 

नाही तर ज े७० ब्लॉक पाडले गले ेत्यातील एका ब्लॉकच्या २५ टक्के टनव ओव्हर असेल तरच तमु्ही 

पात्र होणार अशी मसहला बचत गटाांना अट घातली. त्यामळेु सिव मसहला बचत गट अपात्र झाल.े 

तसेच, या मोठ्या कां पन्याांनी सब कां पन्या तयार केल्या आसण सब कां पन्याांमध्ये आपल्या मसहला बचत 

गटाांचा समािशे केला. सकती घोटाळा कराियाचा ? म्हणनू ९५० कोटी रुपये, २५ टक्के िाढ, एकूण ७ 

िष े ह े सिव बसघतले तर १२ हजार कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त घोटाळा या टेंडरमळेु होणार होता. परांत,ु 

सपु्रीम कोटावमळेु, उच्च न्यायालयाच्या औरांगाबाद खांडपीठामळेु हा घोटाळा थाांबलेला आह.े हा जो 

प्रकार घडलेला आह े त्याचा मी सनषधे करतो. मी तमु्हाला टीएचआरचे पासकट दाखसिल.े आहार 

आकसा ह े मी दाखसिले. साथी सेहत नािाची सांस्था आह.े (...अडथळा...) सतनच कां पन्या आहते. 

साथी सेहत हा पौष्टीक आहार, टीएचआरची पासकटे सकती उपयोगी, सकती पोषक ? मी याच्या खोलात 

जाणार नाही.  

      सभापती महोदया, माझे नाि शरद रणसपसे आह े आसण शरद नािात जादचू असत.े माननीय 

सिरोधी पक्षनेत्याांनी सचक्की घोटाळ्याबाबत सभागहृात दोन-दोन तास भाषण ेकेली. ५६ कोटी रुपयाांची 

सचक्की आसण सिजचेे सबल फक्त २५ हजार रुपये ? त्याांनी परुाि ेसादर केले. ससांधदुगुवमध्ये सयूवकाांता 

सचक्कीचे २५ x २५ आकाराचे शडे आह े आसण ५६ कोटी रुपयाांची सचक्की कोठे ?  माननीय 

श्री.चांद्रकाांत दादा पाटील मी आता एक परुािा सादर  करतो. फेब्रिुारी मसहन्यात २४ शासन सनणवय 

काढण्यात आल.े त्याची एकूण सकां मत १६६ कोटी ७८ हजार १७५ रुपये आह.े मखु्यमांत्री महोदय 

सक्लन सचट, सक्लन सचट अस ेम्हणतात. परुािा सादर करा, राज्य घटनेप्रमाणे, सनयमाप्रमाण ेपरुािा सादर 

करािा, अस ेते म्हणतात. राज्य घटनेच्या कलम १६६ अनुसार राज्य सरकारचा कारभार कसा चालला 

पासहज े यासाठी राज्य सरकार रुल्स ऑफ सबझनेस तयार करते. माननीय श्री.सदिाकर राित े साहबे 

याबाबत नेहमी आम्हाला साांगत होते. मी त्याांचा आदर करतो. कलम १६६ अनसुार रुल्स ऑफ 

सबझनेस, मांसत्रमांडळाचे असधकार काय आहते, मांत्रयाांचे असधकार काय आहते, राज्यमांत्रयाांचे असधकार 

काय आहते, मखु्य ससचिाांची कतवव्ये काय आहते, ससचिाांची सकां िा सिभाग प्रमखुाांची कतवव्ये काय 

आहते ? ह ेसिव असधकार रुल्स ऑफ सबझनेसमध्ये सदलेल ेअसतात आसण रुल्स ऑफ सबझनेस प्रमाण े

कारभार झाला नाही तर तो घटनेच्या कलम १६६ चा अिमान होतो. परांत,ु ह ेकोणीही बघायला तयार 

नाही, घटनाबाय होते. निीन सरकार २०१४ मध्ये सत्तिेर आले आसण सदनाांक १२ नोव्हेंबर, २०१४ 

रोजी आम्हाला शासनाचे धोरणात्मक भाषण ऐकायला समळाले. त्यामध्ये असे साांगण्यात आल ेकी, 
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पिूीची जी रेट कॉन्रॅक्टची पद्धत होती ती भ्रष्टाचार होत असल्यामळेु आम्हाला बांद करािीच लागले. 

आता आम्ही ई-टेंडररांग आसण पारदशवकता आण ू अस े साांगण्यात आल.े हा प्रश्न मागील िषावपासनू 

उपसस्थत करण्यात येत आह ेआसण जोपयंत याचा छडा लागत नाही तोपयंत माननीय सिरोधी पक्षनेते 

आसण सिरोधी पक्षातील आम्ही सिव सदस्य एकसत्रतपण ेयासिरुद्ध लढाई करणार आहोत. मी सदनाांक 

१३ एसप्रल, २०१४ रोजी १४७२१ क्रमाांकाचा ताराांसकत प्रश्न उपसस्थत केला होता. त्यािळेी मी असा 

प्रश्न उपसस्थत केला होता की, १६६ कोटी रुपयाांची खरेदी रुल्स ऑफ सबझनेस प्रमाण ेझालेली आह े

काय ? या प्रश्नाला ‚होय‛ अस ेउत्तर दणे्यात आल.े रुल्स ऑफ सबझनेसच्या बाहरे जाऊन काहीही 

झालेले नाही, असे मांत्री महोदयाांनी उत्तर सदले. माझा प्रश्न असा आह ेकी, ई-टेंडररांगचा सनणवय झाला. 

रेट कॉन्रॅक्टबद्दल माननीय मखु्यमांत्रयाांनी भाष्ट्य केले. त्यािळेी तत्कालीन सभागहृ नेत े माननीय 

श्री.एकनाथ खडस ेसाहबे दखेील बोलले की, आम्हाला ह ेसांपिािचे लागले. यामध्ये भ्रष्टाचार होतो. 

हा धोरणात्मक सनणवय झाल्यानांतर रुल्स ऑफ सबझनेस काय साांगतो ? आपण रुल्स ऑफ सबझनेसची 

सिव मांत्री महोदयाांना एक-एक कॉपी द्यािी. आपल्याकडे ती कॉपी नसेल तर मी ती आपल्याला दतेो. 

कारण, ही कॉपी मांत्रालयात समळत नाही. त ् यासाठी भाांडाि ेलागत.े (...अडथळा...) सन्माननीय सदस्य 

श्री.भाई सगरकर साहबे आपण माझ ेम्हणण ेऐकून घ्याि.े आपण मांत्री व्हाल त्यािेळी मी आपल्याला 

रुल्स ऑफ सबझनेसची कॉपी दईेन. रुल्स ऑफ सबझनेसमधील १५ (१) मध्ये अस ेनमदू केलेले आह े

की, ‚The following classes of cases shall be submitted to the Chief Minister 

before issue of orders.‛ मांत्री त्या सिभागाचा प्रमखु असतो, सिसेिाव असतो. परांत,ु काही 

धोरणात्मक बदल झाला तर त्या फाईल्स त्याांनी मखु्यमांत्रयाांकडे सादर केल्या पासहजेत. त्यानांतर 

मांसत्रमांडळाच्या मांजरुीनेच पढुील आदशे सनगवसमत झाल ेपासहजते. मागील िषी फेब्रिुारी मसहन्यात २४ 

आदशे काढण्यात आल.े त्या फाईलिर मखु्यमांत्रयाांची स्िाक्षरी नाही, त्याला मांसत्रमांडळाची मांजरुी नाही. 

हा क्लॉज काय साांगतो ? ‚Cases raising question of policy and cases of administrative 

importance not already covered by the second schedule to the Rules.‛ ज्या 

फाईलमध्ये ॲडसमसनस्रेसटव्ह इम्पाटवन्ट्स, पॉसलसी मटॅर आह ेत्या फाईल्स मखु्यमांत्रयाांना दाखसिल्याच 

पासहज.े परांत,ु मसहला ि बाल कल्याण मांत्रयाांना ह ेमखु्यमांत्रयाांना दाखिािसेे िाटले नाही ? त्याांनी हा 

रुल्स िाचला नाही आसण रुल्स ऑफ सबझनेसच्या सेकां ड शड्ेयलु १९ नसुार मांसत्रमांडळासमोर कोणती 

प्रकरण ेआणाियाची असतात ? ‚Proposals involving any important change of policy or 

practice.‛ ही पॉसलसी झाली, धोरणात्मक सनणवय झाला. परांत,ु तो मांसत्रमांडळासमोर आला नाही 

आसण १६६ कोटी ७८ हजार रुपयाांचे सचक्की आसण इतर सासहत्य खरेदी करण्यात आल.े म्हणनू रुल्स 

ऑफ सबझनेस प्रमाण ेही १६६ कोटी रुपयाांची खरेदी बेकायदा आह,े यामध्ये गरैव्यिहार आह.े म्हणनू 

आपण याचे उत्तर द्याि.े यामध्ये सनसितपण ेभ्रष्टाचार झालेला आह.े माननीय सिरोधी पक्षनते,े मी आसण 

सभागहृातील अनेक सदस्याांनी अनेक िळेा हा सिषय माांडलेला आह.े        
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      तालिका सभापती (डॉ.नीिम गोऱ्हे) :  मी सन्माननीय सदस्य श्री.शरद   रणसपसे याांना साांग ू

इसच्छते की, आपले भाषण सरुु होऊन आता ४० समसनटे झालेली   आहते. आपण आणखी बोलू 

शकता. परांत,ु इतर सन्माननीय सदस्याांना दखेील बोलण्याची   सांधी समळाली पासहज.े 
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    श्री. ससुनल तटकरे            :                                                   

      सभापती महोदया, माझी आपल्याला सिनांती आह े की, सन्मानीय   सदस्य श्री.शरद रणसपसे 

साहबेाांच ेभाषण प्रभािीपणे, उत्स्फूतव, मासहती   दणेारे आसण फ्लोमध्ये सरुु आह.े आपण कृपया बेल 

िाजिनू त्याांना थाांबि ूनये,   अशी माझी आपल्याला सिनांती आह.े याांचा िळे त्याांना सदलेला आह.े 

आपण त्याांना   बोलण्यासाठी आणखी िळे द्यािा. 

                      या नांतर  श्री. खच े
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               तालिका सभापती :   याबाबत सिव सन्माननीय सदस्याांचे एकमत 

असेल तर माझी काही हरकत नाही. 

       श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, मी चेअरचा पणूव आदर करुन  बोलतो 

की, बाकीच्याांना बोलायचे आह े सकां िा नाही असे चेअरिरुन सिचारण े बरोबर 

नाही. या सभागहृात ८ ते १४ तास आम्ही भाषणे ऐकली आहते, राज्याच्या दृष्टीने 

हा प्रस्ताि असतशय महत्िाचा आह,े या सिषयाबाबत आपण दखेील अनेक िेळा 

आक्षेप घेतले आहते, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी मांत्री यासांदभावत सनयम २६० अन्िय े

प्रस्ताि सरुु आह,े त्याबाबत आम्ही िारांिार सिनांती केली आह ेकी, आज दखेील 

सिनांती करीत आह ेकी, सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे याांचे भाषण त्याांच्या 

िेळे प्रमाणे होऊ द्यािे. ह ेसिव बोलण्यासाठी सरकारने आम्हाला उदृक्त केले आह,े 

सरकार साांगते की, तमु्ही परुाि ेदते नाही, सन्माननीय सदस्य परुाव्यासनशी बोलत 

आहते, त्यामळेु या प्रस्तािािर आम्हाला दखेील बोलायचे आह े ि परुाि े

द्याियाच ेआहते, माझी सिनांती आह ेकी, या प्रस्तािािर चचाव करण्यासाठी िेळ 

िाढिनू द्यािा. अशा प्रकारे अनेक िेळा िेळ िाढिनू सदलेली आह.े त्यामळेु या 

प्रस्तािािर चचाव करण्यासाठी िेळ िाढिनू द्यािी अशी माझी सिनांती आह.े 

      तालिका सभापती : गट नेत्याांच्या बैठकीत त्यासांदभावत सनणवय झालेला 

आह,े सभागहृातील सन्माननीय सदस्याांची काय इच्छा आह ेते स्पष्टपणे साांगािे. 
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    श्री. सिजय ऊफव  भाई सगरकर            :                                            

              सभापती महोदया, आमची काही हरकत नाही,  सन्माननीय सदस्य १७ 

ते १८ तास चचाव करा असे साांगतात, काल सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे बोलेले 

आहते, आज सभागहृाची िेळ ४ िाजेपयंत आह,े यामध्ये एक तास प्रश्नोत्तराचा तास आह,े 

त्यानांतर लक्षिेधी सचूना आहते, यासाठी सभागहृाचा सकती िेळ िाढिािा ह े सनसित 

करािे. सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे याांनी मोठे मन करुन साांसगतले की, माझा िेळ 

सन्माननीय सदस्याांना दणे्यात यािा.  परांत ु कााँग्रेस पक्षाच े सिवच सन्माननीय सदस्य 

बोलण्यासाठी हात िर करीत आहते, आमच्या पक्षातनू दोन तीन सन्माननीय सदस्याांना 

बोलायच े आह.े त्यामळेु सभागहृाची िेळ िाढिा परांत ु ४  िाजेनांतर सकती पयंत िेळ 

िाढिािी  याबाबत आपण माननीय सभापती महोदयाांकडून मासहती घ ् यािी. िेळ 

िाढसिण्यास आमची हरकत नाही, जेिढे सन्माननीय सदस्य सिरोधी बाकािरुन बोलणार 

आहते, तेिढेच सन्माननीय सदस्य आमच्या बाजचूे दखेील बोलणार आहते. 

        तालिका सभापती :  आपण सिवजण यातनू योग्य तो मागव काढू, फक्त काही सन्माननीय 

सदस्याांच े मन अत्यांत उदार असल्यामळेु ते त्याांचा िेळ दते आहते, त्यामळेु मी  त्याांचे मनापासनू 

आभार मानते. या प्रस्तािािर बोलण्यासाठी माझ्याकडे सन्माननीय सदस्याांची नाि े आली आहते, 

यामध्ये सन्माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप, सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रकाांत रघिुांशी, सन्माननीय 

सदस्य प्रा.जनादवन चाांदरूकर, सन्माननीय सदस्य श्री. अनांत गाडगीळ, सन्माननीय सदस्य ॲड. रामहरी 

रुपनिर, सन्माननीय सदस्य श्री.सकरण पािसकर, सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील तटकरे ि सन्माननीय 

सदस्य श्री.हमेांत टकले, भारतीय जनता पक्षाकडून सन्माननीय सदस्य श्री. प्रिीण दरेकर, सन्माननीय 

सदस्य प्रा. असनल सोल,े सन्माननीय सदस्य श्री.सरुसजतससांह ठाकूर, सन्माननीय सदस्य श्री. सगरीश 

व्यास, अशा प्रकारे जिळपास ११ सन्माननीय सदस्याांना या प्रस्तािािर सिचार व्यक्त कराियाच े

आहते, त्याचप्रमाण े सन्माननीय सदस्य प्रा. जोगेंद्र किाडे, सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत पाटील ि 

सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील, काही सन्माननीय सदस्याांनी िळे सदलेला आह,े परांत ु ११ 

सन्माननीय सदस्याांना सिचार माांडाियाच ेआहते, ज्या सन्माननीय सदस्याांची नाि ेयादीत नाहीत त्याांनी 

कृपा करुन आमचा िळे सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे याांना द्या अस ेम्हण ूनका. 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                   

      सभापती महोदया, धन्यिाद, मी आता पढुील सिषयाकडे िळतो, एमआयडीसी भोसरी येथील 

जमीन खरेदी प्रकरण आह,े सन्माननीय मांत्री श्री.सदिाकर राित ेयाांच्याकडून आम्ही खपू काही सशकलो 

आहोत.  या सभागहृात १९ तारखलेा ताराांसकत प्रश्न उपसस्थत झाला होता, ताराांसकत प्रश्न क्रमाांक 

२०६०१ मध्य ेअसे सिचारण्यात आल ेहोते की, महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास मांहामांडळ भोसरी, सजल्हा 

पणु े येथील औद्योसगक िसाहतीमधील गट सव्ह े क्रमाांक 52 भमूापन क्रमाांकाांचा भखूांड श्रीमती 

मांदासकनी एकनाथराि खडस ेि श्री. सगरीष चौधरी या इसमाांनी अनसधकृतररत्या खरेदी केल्याची बाब 

एसप्रल-म े २०१६ िा त्या दरम्यान सनदशवनास आली आह,े ह े खरे आह े काय ?  या प्रश्नाला मांत्री 

महोदयाांनी ‘होय’ असे उत्तर सदले आह.े ही खरेदी अनसधकृत ररत्या झाली ह ेशासनाने मान्य केले आह.े 

दसुऱ्या प्रश्नाला असे उत्तर सदले आह ेकी, महाराष्ट्र औद्योसगक सिकास महामांडळाच्या सो-ॲण्ड-सो ची 

चौकशी करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाचे सनितृ्त न्यायमतूी श्री. डी.एस.झोसटांग याांची सनयकु्ती 

२३ जनू २०१६ च्या आदशेान्िये करण्यात आली आह.े ही नाि े तमु्हीच सदलेली आहते, ती नाि े

घणे्यासाठी काही हरकत नसािी. श्रीमती मांदासकनी एकनाथराि खडस े ि श्री.सगरीष चौधरी ही नाि े

तमुच्या रेकॉडविर आहते, मी समडीयाबाबत बोललो आह,े आपण या सभागहृाचे सदस्य आहोत, 

आपणाला जनता सनिडून दतेे, गल्ली बोळातील लोक सनिडून दतेात, काल ज्या पध्दतीने अांजली 

दमासनया याांच्याबाबत ज ेिक्तव्य केले ते असतशय चकुीचे आह,े ह ेलोकप्रसतसनधीचे काम नाही, त्याांनी 

अस ेम्हटले होते की, गल्ली बोळातील लोकाांचे मी ऐकत नाही, त्याांचे काय महत्ि आह,े मला मासहती 

नाही, मग तमु्हाला कशाचे महत्ि आह े?  लातरू येथे पाण्याची भीषण  टांचाई सनमावण झाली होती. 

रेल्िनेे सरकारने पाणी परुिठा केला, या पाणी परुिठ्याच्या उद्घाटनासाठी बेलकुां ड येथे तत्कालीन 

महसलू ि पनुिसवन मांत्री गले ेहोते, लातरू पासनू ४० सकलोमीटर अांतर होते, मोटारीने गेल ेअसत ेतर 

२० ते २५ समसनटात तेथे पोहचले असत.े ते हसेलकॉप्टरने गेल,े हसेलकॉप्टर उतरसिण्यासाठी १० हजार 

सलटर पाण्याचा उपयोग करण्यात आला. काय तमुचे िागण ेआह,े तमु्ही म्हणता की, गल्ली बोळातील 

लोक आम्हाला काय सशकसिणार ? हचे गल्ली बोळातील लोक तमु्हाला तमुची जागा दाखिनू दतेील. 

याबाबत मी असधक बोलत नाही, मखु्यमांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह े की मी जास्त खोलात जात 

नाही, त्यामळेु मी दखेील जास्त खोलात जात नाही. सभापती महोदय मी १९ जलैु रोजी चचेला 

आलेला ताराांसकत प्रश्नाांची मासहती सदली. अनसधकृतररत्या जागचेी खरेदी केली म्हणनू माजी न्यायमतुी 

श्री.डी.एस.झोसटांग याांची चौकशी ससमती सनयकु्त केली. सिरोधी पक्ष नेत ेि आम्ही सिांनी अशी मागणी 

केली होती की, सिद्यमान उच्च न्यायालयाच्या दखेरेखीखाली लाचलचुप्रत प्रसतबांधक सिभागाने याची 

चौकशी करािी, शासनाने आमचे म्हणण े मान्य केले नाही, त्यामळेु आम्ही तो सिषय सोडून सदला. 

आम्ही त्या खोलात आता जात नाही. दादा, सदनाांक ३० म े२०१६ रोजी..(अडथळा..) ते दाांदाचे दादा 

आहते, त्याांच्याबाबत मी काही बोलत नाही त्याांनी साांसगतले आह ेमाझी सरुुिात सशिसेनेपासनू झाली 

आह.े 

      सभापती महोदय,  सदनाांक ३० म े२०१६ रोजी श्री.हमेांत गािांडे याांनी एफआयआर दाखल केला 

आह,े हा सरकारी दस्ताऐिज आह,े  श्री.हमेांत गािांडे याांनी हा एफआयआर १२ महत्िाच्या लोकाांना 

पाठसिला आह,े  त्याांनी पोलीस आयकु्त, पणु,े Chief Secretary, Secretary, Home Affairs, 

Government of India, Hon’ble Finance Minister, Government of India, , राज्याच े

उद्योग मांत्री, Director, Enforcement Directorate म्हणज ेअांमलबजािणी सांचालनालय सदल्ली. 
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Joint Director, Enforcement Directorate, Mumbai, Commissioner of Income Tax, 

Pune, Commissioner of Central Vigilance Commission,  Director General, CBI, 

Joint Director, CBI, Mumbai तसेच दशेाचे आदरणीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी आसण राज्याचे 

मखु्यमांत्री  श्री.दिेेंद्र फडणिीस अशा सिांना एफआयआरची प्रत पाठसिण्यात आली आह.े त्यामळे ह े

रेकॉडव सिांकडे आह,े हा परुािा आह,े तो परुािा आम्ही सदलेला आह.े मी जास्त खोलात जात नाही, 

थोडेफार बोलतो, मखु्यमांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह,े जास्त खोलात जायचे नाही. जिेढे आिश्यक 

आह ेतेिढे साांगतो. ही जमीन ४० िषावपासनू एमआयडीसीच्या ताब्यात आह,े ७/१२ च्या उताऱ्यािर 

ि इांडेक्स दोन िर जसमनीची मालकी आजही एमआयडीसीची आह.े 

                      या नांतर  श्री. साांगळे 
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                                         श्री.शरद रणसपस.े... 

 यासांबांधी एमआयडीसीला नोटीस सदली नाही सकां िा काही कळसिण्यात आल नाही. अशाप्रकारे 

एमआयडीसीला अांधारात ठेऊन महसलू सिभागाने दबािाखाली जमीन खरेदीचे रसजस ् रेशन केलेले 

आह.े याचा अथव सतजोरीचे ज ेकस्टोडीयन असतात त्याांनीच सतजोरीिर दरोडा घातल्यास आम्ही कोठे 

जायचे ? आपण आम्हाला साांगतात की, तमु्ही मीसडयाकडे जाऊ नका. अशाप्रकारे महसूल मांत्रयाांच्या 

कुटुांबान ेहा बेकायदशेीर जमीन खरेदीचा व्यिहार केला. एफआयआरप्रमाण ेसदनाांक ३० म,े २०१६ ही 

तारीख नमदू केली आह ेत्यात सिव नमदू केलेले आह.े  त्या तारखचे्या १ ते २ मसहन्यापिूी सदर जमीन 

खरेदीचा व्यिहार झाला असेल. त्यािेळी रेडीरेकनर उपलब्ध असताना सधु्दा जमीन खरेदी 

करण्यासाठी खरेदीखतात रेडीरेकनरची सकां मत लािण्यात आली नाही. सदर जमीन खरेदी करण्यासाठी 

३.७५ कोटी रुपयाांची सकां मत लािण्यात आली. माननीय मखु्यमांत्रयाांनी अस े साांसगतले आह े की, 

खोलात जायचे नाही ि परुाव्यासनशी बोलायचे.  मी चाटवड अकाऊन्टांट सकां िा िकील नाही. मला 

लगचे जसमनीची सकां मत काढता येणार नाही. सन २०१३ च्या जमीन असधग्रहण कायद्यानसुार सदर 

जसमनीची रेडीरेकनरनसुार सकां मत गहृीत धरल्यास ती अांदाज े६५ कोटी रुपये इतकी आह.े अशाप्रकारे 

३.७५ कोटी रुपये आसण जमीन असधग्रहण कायद्यानसुार सदर जसमनीची रेडीरेकनरनसुार असलेली ६५ 

कोटी रुपये यात खपू फरक आह.े कें द्र शासनाच्या जमीन असधग्रहण कायद्यात पषृ्ठ क्रमाांक १७, सेक्शन 

२ मध्य े अस े नमदू केले आह े की,  ‚The Collector having determine the total 

compensation to be pay shall to arrive at the final award impose a solatium 

amount equivalent to 100 % of the compensation amount.‛   रेडीरेकनरच्या दपु्पट 

सकां मत सदल्यानांतर ज्याप्रमाण ेसानगु्रह अनदुान म्हणतो त्याप्रमाण ेसोलॅसटयम सदले पासहज.े तशी सकां मत 

धरल्यास ती साधारणत: ६५ कोटी रुपयाांपयंत जात.े एफआयआरमध्ये असा उल्लेख करण्यात आला 

आह ेकी, हा व्यिहार झाल्यामळेु सदर जसमनीची असलेली मळू सकां मत ६५ कोटी रुपये उद्योग सिभाग, 

एमआयडीसीला द्याि ेलागणार आहते. सफयावदीने अस ेनमदू केले आह ेकी, या जमीन व्यिहारामळेु 

सदर जमीन व्यिहारात खडसे कुटुांबीयाांना जिळपास ६१.२५ कोटी रुपयाांचा फायदा होत आह.े मी 

अस ेबोलत नाहीतर सफयावदीने त्याांच्या सफयावदीत ह ेसिव नमदू केलेले आह.े ३.७५ कोटी रुपयाांना जमीन 

खरेदी झाली असेल ि त्या जसमनीची रेडीरेकनरनसुार ६५ कोटी रुपये सकां मत असल्यास ३.७५ कोटी 

रुपयानांतरच्या रकमचेे मदु्राांक शलु्क कोठे गलेे, यामळेु शासनाचा महसलू बडुाला आह.े म्हणनू 

सफयावदीने अस ेम्हटले आह ेकी, शासनाचा अमकु अमकु रकमचेा मदु्राांक शलु्क बडुाला आह.े एिढेच 

नाहीतर  यासाठी इन्कम दाखिािा लागतो ि त्या रकमेिर इन्कम टॅक्स द्यािा लागतो. तो इन्कम टॅक्स 

बडुतो. तसेच सोसव ऑफ इन्कम न दाखसिल्यास मनी लॉसड्रांगचा सधु्दा गनु्हा होतो. म्हणनू यात इन्कम 

टॅक्स, तसेच मनी लॉसड्रांगचा सिचार केल्यास भारत सरकारच्या महसूल सिभागाअांतगवत असलेले 

अांमलबजािणी सांचालयनालय यात सहभागी आहते. यामळेु सफयावदीने तक्रार केली की, सदर प्रकरण 

केिळ राज्य सरकारचे नाहीतर कें द्र सरकारचे सधु्दा आह.े यामळेु सदर प्रकरण सीबीआयकडे 

चौकशीसाठी द्याि.े आपल्याकडे यासांबांधी परुािा सदला असताना सधु्दा सदर प्रकरण तमु्ही 

सीबीआयकडे का सदले नाही ? अशाप्रकारे त्याांनी परुािा सदला ि सदर प्रकरणी रसजस्रेशन बेकायदशेीर 

झाल े असल्याचे तमु्ही साांगत आहात. आपल्याकडे रेडीरेकनर असल्यामळेु तमु्ही जसमनीची सकां मत 

काढू शकतात. तसेच २०१२ चा जमीन असधग्रहण कायदा असल्यामळेु तमु्ही सोलॅसटयम तमु्ही दऊे 

शकतात. आपल्याकडे सिव यांत्रणा असताना सधु्दा तमु्ही सदर प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे का 

सदले नाही ? आमच्या राहुलजी याांनी असा मदु्दा माांडला की, ही साधी न्यायालयीन चौकशी सदसत 
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आह.े भारत सरकारचा ‚Commission of Enquiry Act‛ आह.े त्या अांतगवत ही चौकशी नाही. 

यात काळेबरे असल्यामळेु ही केस सीबीआयकडे िगव करणार आहात का ? नसल्यास या ससमतीमध्ये 

कें द्र शासनाच्या इन्कम टॅक्स सिभागाचा आसण अांमलबजािणी सांचालनालयाच्या प्रत्येकी एका 

असधकाऱ्याांचा समािशे करणार आहात का ? कारण तेच असधकारी साांग ू शकतील की, त्याांच्या 

सिभागाचे यात सकती नकुसान झालेले आह.े यानांतर तो अहिाल आमच्याकडे येऊ द्यािा.  

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H-41 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 11:10 

  

 

  

                                         

      तालिका सभापती : सदर प्रस्तािाची िळे िाढसिण्यासांबांधी सदनाने मागणी केली आह.े ही 

बाब आपण माननीय सभापती याांना कळसिली आह.े आपले भाषण पणूव होण्यासाठी अांदाज ेसकती िळे 

लागणार आह े? या प्रस्तािािर एकूण २ तास ४० समसनटे चचाव आह.े आपले भाषण होऊन जिळपास 

एक तास झाला आह.े   
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                          माझे एक तासापासनू भाषण 

सरुु आह.े ह े मला मान्य आह.े आम्हाला यासांबांधी परुािे आणाियास साांसगतले होते. 

त्यानसुार मी येथे परुािे आणलेले आहते. माझा पॉई ांट सक्लअर व्हाियास पासहजे. हा सिषय 

असतशय गांभीर आह.े तसेच मी परुाव्यासनशी बोलत आह.े   
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    श्री. चांद्रकाांत पाटील            :                                            

सभापती महोदया, सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािासांबांधी सनयमानसुार २ तास ४० 

समसनटाांची चचाव असते. त्यात एक तास सत्तारुढ पक्ष, एक तास सिरोधी पक्ष आसण उिवररत 

४० समसनटाांमध्ये मांत्री महोदयाांचे उत्तर असते. यापेक्षा जास्त चचाव करायची असल्यास िेळ 

िाढसिण्याचा असधकार माननीय सभापतींना आह.े माननीय सभापतींनी यासांबांधी घेतलेला 

सनणवय आला आह ेका ? या प्रस्तािािर माननीय सिरोधी पक्षनेते याांनी ५० समसनटे ि आपण 

एक तास भाषण केलेले आह.े  
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    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                                   

सभापती महोदया, सदर प्रस्तािािर कालपासनू चचाव सरुु आह.े या प्रस्तािािर काल दपुारी ४.०० ते 

सांध्याकाळी ७.०० िाजपेयंत ३ तास चचाव सरुु होती. तसेच आज सधु्दा दीड तासापासनू सदर 

प्रस्तािािर चचाव सरुु आह.े याचाच अथव माननीय सभापतींच्या परिानगीने सदर प्रस्तािािर चचाव सरुु 

आह.े सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािासाठी सनयमानसुार २.४० समसनटे असली तरी अशा प्रस्तािाांिर 

यापिूी सदनात ६ ते ८ तास चचाव झाल्या आहते ि त्यािर मांत्रयाांनी उत्तर सधु्दा सदलेली आहते.  
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                            

सभापती महोदया, मी या प्रस्तािािर एक तासापासनू बोलत आह ेि सदनाला परुािे सदल े

आहते. परिा माजी मखु्यमांत्री ि सदनाच े सन्माननीय सदस्य श्री.नारायणराि राणे... ह े

अमकु आह,े ह े असे झाल े आम्ही सिधी ि न्याय सिभागाकडे पाठसिल.े  परांत ु मी 

आपल्याकडे सिव परुािे सदलेले आहते. तसेच आम्हाला लेखी सनिेदन दऊेन तमु्ही ह ेमान्य 

केलेले आह.े  

              या नांतर  श्री. भोगले 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                    

गनु्हगेारीचा कट झाला, फसिणकू झाली.  राज्य सरकारचे मदु्राांक शलु्क बुडते, इन्कम टॅक्स 

सिभागाचा टॅक्स बडुतो, मनी लााँडररांग झाल ेतर अांमलबजािणी सांचालनालयाचा लॉस होतो.  एिढा 

मांत्री पदाचा दरुुपयोग झाला.  सकती मोठा गनु्हा आह?े एिढे सगळे परुाि े सदल्यानांतर जर तमु्ही या 

सभागहृात ते मान्य करणार नसाल आसण आम्ही ही चौकशी सीबीआयकडे दऊे अस ेजाहीर करणार 

नसाल तर मला असे िाटते की, सरकारचे यामध्ये काहीतरी काळेबेरे आह.े  म्हणनू सरकार हा 

भ्रष्टाचार झाकू पहात आह.े  आम्ही तो सबलकूल झाकू दणेार नाही.  जोपयंत या भ्रष्टाचारािर योग्य 

उपाययोजना होत नाही तोपयंत सिरोधी पक्ष गप्प बसणार नाही.  माझ्याकडे प्रत्येक सिषयाच्या 

फाईल्स आहते.  ही ५० क्रमाांकाची फाईल आह.े 

            सभापती महोदया, सभागहृात भ्रष्टाचाराच्या सांदभावत चचाव सरुु आह.े  माननीय सदस्य 

श्री.नारायणराि राण ेयाांनी साांसगतले की, महागाईबद्दल, सिवसामान्य जनतेच्या गरजाांबद्दल काही तरी 

बोलले पासहज.े  त्यामळेु आता मी डाळीबाबत बोलणार आह.े  २०१४-१५ मध्ये दशेामध्ये 

कडधान्याचे उत्पादन ७ टक्क्याांनी कमी झाल.े  २०१३-१४ ि २०१४-१५ चा सिचार केला तर १.३५ 

दशलक्ष टनाने उत्पादन कमी झाल.े  तरूडाळ उत्पादनात १४ टक्क्यानी घट झाली.  ही आकडेिारी 

दणे्याचे कारण ह ेकी, सातत्याने कडधान्य, सिशेषत: तरूडाळीचे उत्पादन कमी होत आह.े  सडसेंबर, 

२०१५ मध्य े नागपरूच्या असधिशेनात आम्ही तरूडाळीचा सिषय माांडला होता.  पण शतेकऱ्याांच्या 

आत्महत्या, दषु्ट्काळाची भीषणता यामळेु तो प्रश्न दबनू गलेा.  तो सिषय पढुे आणता आला नाही. 

            सभापती महोदया, मागील िषी नोव्हेंबरच्या समुारास दसरा ि सदिाळी ह े सण 

आल.े  त्याच्या ५ मसहन े पूिी म्हणज े एसप्रल, २०१५ मध्ये सरकारने एक जीआर काढला.  त्या 

जीआरनसुार डाळी, खाद्यतेले, खाद्यतेल सबया यािरील सनयांत्रण होते ते दरू करण्यात आल.े  अन्न ि 

नागरी परुिठा सिभागाने ते सनबंध दरू केले.  याचे कारण काय होते? व्यापाऱ्याांनी स्टॉक करािा, ऐन 

सदिाळीमध्ये दपु्पटीने सिकाि ेआसण त्यातनू काही प्रमाणात आम्हाला पैसा समळािा, अशा उद्दशेाने हा 

जीआर काढला.  याची काही गरज नव्हती.  नोव्हेंबर मसहन्यात सदिाळी येत आह ेह ेतमु्हाला एसप्रल 

मसहन्यात मासहत होते.  परांत ु मसलदा खाण्यासाठी तमु्ही ह े केले.  भारत सरकार आसण तुमची 

समसलभगत आह.े  भारत सरकारने सधु्दा १८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी डाळींिरील सनबंध 

काढल.े    दाल शब्द जहाां कहीं भी आता ह ैिह भारत सरकार के राजपत्र से लोप सकया जाएगा. भारत 

सरकारची जबाबदारी आह.े  म्हणनू राज्य सरकार आसण भारत सरकार याांनी समळून डाळीिरचे सनबंध 

उठसिल ेआसण व्यापाऱ्याांना डाळ साठिण्यासाठी ि ऐन सदिाळीच्या सणामध्ये दपु्पट सतप्पट सकां मतीने 

सिकण्यासाठी मदत केली.  राज्य सरकार आसण कें द्र सरकारने दखेील सनबंध उठसिल.े  राज्य 

सरकारने डाळीच्या उत्पादनात तटू होती म्हणनू नॅशनल कमॉसडटीज एक्स्चेंजमध्ये, िायदा बाजार जो 

पणन सिभागाांतगवत येतो, त्या िायदा बाजारात सकती कोटी रुपयाांच े डाळीबाबत व्यिहार झाल,े 

साठेबाजी झाली त्याबद्दलची काळजी घेतली नाही.  एनसीडीसी माफव त साठा करायला हिा होता तो 

केला नाही.  सनबंध काढल्यामळेु व्यापाऱ्याांनी तरूडाळीची साठिणकू केली आसण ऐन दसरा सदिाळी 

सणामध्ये ही डाळ २५० रुपये प्रती सकलो या दराने खलु्या बाजारात सिकली जाऊ लागली.  मी स्ित: 

पणु्यातील दोराबजी कां पनीकडून २९० रुपये प्रती सकलो या दराने तरूडाळ खरेदी केली आह.े   

                 सभापती महोदया, श्री.रामसिलास पासिान, कें द्रीय अन्न ि नागरी परुिठा मांत्री 

पणु्यामध्य े आल े होते.  मी स्ित: त्याांची भटे घेतली होती.  त्याांनी जाहीरपण े साांसगतले की, कें द्र 

सरकारची जबाबदारी नाही.  राज्य सरकारचे सनयोजन नाही.  राज्य सरकारने बफर स्टॉक का केला 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I-47 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. साांगळे 11:20 

  

 

नाही? त्यामळेु ऐन सदिाळीच्या सणामध्ये गोरगरीब लोकाांना तरूडाळ समळाली नाही अस ेसाांगनू कें द्रीय 

अन्न ि नागरी परुिठा मांत्रयाांनी राज्य सरकारच े कान उपटले.  त्या काळात अशी चचाव होती की, 

जिळजिळ १०० कोटी रुपयाांचा घोटाळा झाला.  परुी दाल काली ह.ै   

                  सभापती महोदया, खाद्यतेल घोटाळा खपू मोठा आह.े  फूट सेफ्टी ॲण्ड स्टॅण्डड्वस 

ॲक्ट ऑफ इांसडया, २००६ हा कें द्र सरकारचा कायदा आह.े  एफएसएसएआय हा कायदा १ ऑगस्ट, 

२०११ मध्य ेआपल्याकडे लाग ूझाला.  गोरगरीब लाेेकाांना भसेळ न केलेले योग्य ि शधु्द खाद्यतेल 

समळाि े म्हणनू कें द्र सरकारने हा कायदा आपल्याकडे लाग ू केला आह.े  खाद्यतेल बांद पासकटामध्ये 

सिकल ेपासहज ेअसे सनबंध आहते.  मी या कायद्यातील भाग आपल्याला िाचनू दाखसितो.  २०११ 

ला हा कायदा लाग ू झाला.  २०११ ते २०१३ पयंत २७ मसहन े राज्य सरकारने सटू सदली 

नाही.  माननीय अन्न ि नागरी परुिठा मांत्रयाांना काय झाल ेमला समजले नाही.  परांत ु२८ जानेिारी, 

२०१६ रोजी त्याांनी एक जीआर काढला.  त्या जीआरनुसार खाद्यतेल पॅकबांद प्लास्टीक पाऊच, 

बाटली सकां िा डब्यामध्ये सिकण्याचे बांधन होते, त्याला राज्य सरकारने सतलाांजली सदली.  राज्य 

सरकारला काही प्रमाणात असधकार आह.े  ह े सनबंध उठसिण्यात आल.े  कोणासाठी उठसिले याच े

उत्तर सभागहृाला सदले पासहजे.  मी शासनाला ह े परुाि े दते आह.े  सनबंध उठसिण्याची कारण ेकाय 

आहते? सकती कोट्यिधी रुपयाांचा घोटाळा झाला? बाहरे चचाव आह े की, १०० कोटी रुपयाांचा 

व्यिहार झाला आह.े  याचे उत्तर सरकारने सदले पासहज.े   

            सभापती महोदया, माननीय मखु्यमांत्री म्हणाल े की, मी सांयमाने बोलणार आह,े शाांततेने 

बोलणार आह.े  मी पण सांयमाने बोलतो, शाांततेने बोलतो.  जास्त खोलात जात नाही.  हा खाद्यतेल 

घोटाळयाचा परुािा आह.े  िळेेचे बांधन आह ेयाची मला कल्पना आह,े मी नाकारीत नाही.  शिेटी 

या भ्रष्टाचाराबद्दल आपण काही करणार की नाही, तमुची आमची नैसतक जबाबदारी आह ेकी नाही? 

                      या नांतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                          या दशेाच ेमाजी पांतप्रधान 

श्री.राजीि गाधी म्हणाल ेहोते की, ......... 

       तालिका सभापती : सभागहृाची िेळ सभागहृाच्या अनमुतीने दपुारी १२.०० 

िाजेपयंत िाढसिण्यात येत आह.े  सभागहृाची सनयसमत बैठक दपुारी १२.१५ िाजता 

भरेल.  सन्माननीय सदस्य सकती िेळ बोलले यासांबांधात सभागहृामध्ये चचाव सरुू 

आह.े  मी सभागहृाला अिगत करते की, या चचेसाठी २ तास ४० समसनटे इतका िेळ 

दणे्यात आला होता.  काल माननीय सिरोधी पक्ष नेते श्री.धनांजयजी मुांडे ४५ समसनटे बोलल े

आहते.   सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे २८ समसनटे बोलले आहते.  सन्माननीय 

सदस्य श्री.भाई सगरकर ह े२० समसनटे बोलले आहते.  सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे 

ह ेजिळ जिळ १ तास १५ समसनटाांपासनू बोलत आहते.   तेव्हा माझी सिांना सिनांती आह े

की त्याांनी साराांशाने आपले सिचार व्यक्त करािेत.   

      श्री.शरद रणसपसे :  सभापती महोदया, माजी पांतप्रधान श्री.राजीि गाांधी म्हणाले होते 

की, सिकासासाठी एक रूपया पाठसिला तर त्यातील  ८० पैस े कुठे जातात हचे समजत 

नाहीत.  फक्त २० पैशातनू सिकास होतो.  मी आपल्याला सिवसामान्य जनतेचे मत 

साांगतो.  सिवसमान्य जनता म्हणते आम्ही कष्ट करतो, घाम गाळतो, आमच्या श्रमशक्तीतनू 

पैसा आसण दशेासाठी श्रमशक्ती सनमावण करतो.  आमच्या घामातनू, श्रमशक्तीतनू सनमावण 

झालेला पैसा सिकासाकडे जात नाही.  भ्रष्टाचाराचा राक्षस तो पैसा सगळांकृत करतो अशी 

सिवसामान्य माणसाची भािना आह.े  मी सिव पक्षाच्या लोकप्रसतसनधींना साांगणार आह.े ते 

आमच्यासह सिांना लाग ू आह.े   एकदा लोकप्रसतसनधी झाल्यानांतर ७ सपढ्याांना परेुल 

एिढी सांपत्ती सनमावण करण्यात येते त्यािेळी जनता आपल्याकडे बघत असते.   आज ना 

उद्या क्राांती झाली तर ती भ्रष्टाचारािर होईल.  त्यामळेु मी या शासनाला सािध 

करतो.   भाजपचे कें द्रात ि राज्यात सरकार का आल े?  ते कशामळेु आल े?   भाजपच े

ध्येयधोरण पटले म्हणनू सरकार आलेले नाही.  भाजपचा अजेंडा पटला म्हणनू आलेले 

नाही.  श्री.अण्णा हजारे याांनी भ्रष्टाचारासिरूद्ध जी भसूमका घेतली होती त्या लोटिर बसनू 

आपण सत्तेिर आला आहात. यात आपले कोणतेही कतृवत्ि नाही.   आपण जर श्री.अण्णा 

हजारे याांना मानत असला तर माझा प्रश्न आह े की, दशेातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 

लोकपालाची सनयकु्ती करणार आहात काय ?   प्रत्येक राज्यात एक लोकपाल सनयकु्त 

केला पासहजे.    कें द्रात कााँग्रेसच ेसरकार असताना लोकपाल सिधेयकाला मांजरुी दणे्यात 

आली होती.  दोन िषव झाली तरी कें द्र शासनान ेजन लोकपाल सिधेयकाला मांजुरी सदलेली 

नाही.   तेव्हा माझी राज्याच्या मखु्यमांत्रयाांना ि सभागहृाच्या नेत्याांना सिनांती आह ेकी, कें द्र 

सरकारला जे काही करायचे आह े ते करू द्यािे.  भ्रष्टाचार सनपटून काढण्यासाठी कोटावत 

गेले तर अनेक िषे लागतात.  त्यामळेु श्रीमती अांजली दमासनया . श्री.हमेांत गािांडे काय 

करणार ?  ते काय कोटावच्या खेटा घालणार ?  श्री.अण्णा हजारे याांच े जन लोकपाल 

सिधेयक ह े महत्िाचे आह.े  जन लोकपाल ह े घटनात्मक पद आह.े   त्यामळेु माझी 
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मागणी आह ेकी, राज्यातील भ्रष्टाचार सनपटण्यासाठी राज्या परुता लोक जनपाल ह ेशासन 

सनयकु्त करणार आह ेकाय आह े ?  त्याला सिावसधकार असतील.  जो तातडीन ेकारिाई 

करू शकेल असा लोकपाल राज्य सरकार नेमणार आह े काय ?  ज्याांची प्रसतमा स्िच्छ 

आह े अशा मखु्यमांत्रयाांनी या प्रश्नाला उत्तर द्यािे.  जर खऱ्या अथावन े या राज्यात जन 

लोकपाल नेमला तरच आपण भ्रष्टाचाराच्या सिरोधात आहात असे मी म्हणेन.  नाही तर 

आपण भ्रष्टाचाराच्या पाठीशी उभे आहात असे माननू आपले ह ेसरकार उलटल्यासशिाय 

महाराष्टाची जनता शाांत बसणार नाही. एिढेच या प्रसांगी साांगतो आसण माझे दोन शब्द 

सांपसितो.    

 .......... 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                                                सभापती 

महोदय, एका अत्यांत महत्िाच्या अशा सिषयािर म.सि.प.सनयम २६० अन्िये ५-६ 

िेगिेगळ्या खात्यासांबांधी सिरोधी पक्ष नेत्याांनी चचाव घडिनू आणली आह.े  सिरोधी 

पक्षातील सन्माननीय सदस्याांची  भ्रष्टाचारासांबांधातील भाषणे मी ऐकत होतो.  माननीय 

सिरोधी पक्ष नेते ि सन्माननीय सदस्याांच्या भाषणातून माननीय मखु्यमांत्रया सिषयी सिश्वास 

व्यक्त करण्यात आला.  माननीय मखु्यमांत्री चाांगले आहते असे सिवजण बोलल े

आहते.  या सभागहृाचे गट नेते श्री.चांद्रकाांत पाटील याांच्या सिषयी बोलताना ते 

श्री.आर.आर.पाटील याांच्या सारख े आहते अशा प्रकारे बोलले गेले.  तेव्हा सिरोधी 

पक्षाला कालाांतराने या सरकारमधील सिव मांत्री ि सदस्याांसांबांधी चाांगलेच बोलाि ेलागणार 

आह.े   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे ह े मांत्रयाांच्या भ्रष्टाचार सिषयी 

बोलत असताना माझ्या मुांबई बाँकेिर घसरले.  त्याांनी मला देखील मांत्रयाांच्या भ्रष्टाचाराच्या 

पातळीिर आणले.   यासांबांधी मी िैसयक्तीक स्पष्टीकरण करणार आह.े  मुांबई बाँकेच्या 

एकेक मदु्यािर मी स्पष्टीकरण दणेार आह.े    मुांबई सजल्हा मध्यिती सहकारी बाँकेची फाईल 

आणली आह.े  कोटावन े क्रीसमनल सपटीशन, को-ऑप.सपटीशन खारीज केल े

आह.े   सन्माननीय सदस्याांनी कोटव सिोच्च आह ेअसा येथे उल्लेख केला आह.े  त्याच 

कोटावने सपटीशन सडस्पोज केल े आह.े  यासांबांधातील इत्यांभमू मासहती मी माझ्या 

स्पष्टीकरणात दणेार आह.े   सीबीआय, सपटीशन सिव काही सडस्मीस्ड झाल े

आह.े  यासांबांधात मी सिधान सभेचा सदस्य असताना ससिस्तर बोललो आह.े   

      सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे याांना मी सशिसेनपासनू ओळखतो.  सिद्याथी 

चळिळीपासनू ते आमचे नेते होते.  त्याांचा आक्रमकपणा आम्हाला माहीत 

आह.े  पोटातले ओठात आल्या सशिाय राहात नाही.  त्याांची नेहमी सडेतोड भसूमका 

असते.   मी हक्कभांग आणला म्हणनू ते बोलले.   सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे ह े

अभ्यास ू आहते असा माझा समज होतो.  आदरयकु्त दराऱ्याने मी त्याांच्याकडे बघत 

होतो.   मी त्याांच्या सिरूद्ध हक्कभांग दाखल केल्यानांतर माझ्या पत्नीचा मला फोन 

आला.   ती म्हणाला तमु्ही कशाला हक्कभांग दाखल केला.  तमु्हाला काय िेड लागले 

आह ेकाय ?  त्यािेळी माझी खात्री झाली की श्री.राणे साहबेाांसांबांधी आदरयकु्त दरारा नाही 

तर भीती लोकाांच्या मनामध्ये आह,े जी माझ्या पत्नीच्या मनामध्ये आह.े  ते ज्या ज्या 

पक्षात जातात त्या पक्षाशी ते प्रामासणक राहण्याचा प्रयत्न करतात.                      
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  पॉईटं ऑफ प्रोलसजरबाबत 

   

   अॅड. राहुल नािेकर            :                                                        सभापती 

महोदय, मी आपले लक्ष महाराष्ट्र सिधान पररषद सनयम ३४ कडे िेधत आह.े  काल 

आमच्या सनदशवनास सनयम ३५ आणला होता. सनयम ३५ चा आधार घेऊन अनेकाांना 

िाचसिण्या प्रयत्न केला आह.े             

           या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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    अॅड. राहुल नािकेर            :                                                 सभापती महोदय, 

सनयम ३४ काय म्हणतो ? The matter of every speech shall be relevant to the 

motion on which it is made.  मोशन िाचा. मोशनमध्ये ‚सरकारमधील मांत्रयाांच्या 

भ्रष्टाचाराचा‛ उल्लेख आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे ह ेसरकारमध्ये मांत्री आहते 

काय ? त्यामळेु सभापती महोदय, आपण पसहल्याांदा रुल ३४ िर रुलींग सदल्यानांतरच 

आपण पढुील चचेला सरुुिात करािी अशी सिनांती आह.े  
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    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                            

      सभापती महोदय, पॉई ांट ऑफ प्रोससजरच्या मदु्यािर सिचार माांडण्यासाठी मी उभा 

आह.े काल या सभागहृाच्या नेत्याांनी रुल ३५ प्रमाण ेकामकाज करण्यात यािे यासांदभावत 

आम्हा सिांना अिगत केल ेहोते ि या रुलच ेपालन झाल ेपासहजे असे माननीय सभापती 

महोदयाांनी िरुन आदशे सदला ि त्या आदशेाचे पालन आम्ही पालन केल.े सन्माननीय 

सदस्य श्री. दरेकर साहबेाांनी रुल ३४ चा उल्लेख केलेला आह.े त्यामळेु आपण यासांदभावत 

सनदषे द्यािेत अशी सिनांती आह.े जोपयंत आपण रुलींग दते नाही तोपयंत सदस्याांना 

आपल्याला थाांबिािे लागेल.आम्ही जो आक्षेप घेतला आह ेतसेच सन्माननीय सदस्याांनी 

जो रेफरन्स सदला आह ेत्याबाबतीतील  आम्हाला आपल्याकडून रुलींग अपेसक्षत आह.े 

      तालिका सभापती : यासांदभावत मी रुलींग दतेो.  

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, मी सधु्दा सिधानसभेत पाच िषव आमदार म्हणनू 

काम केलेले आह.े आमदार म्हणनू मी बऱ्यापैकी पसु्तक िाचत असतो. मी हा प्रस्ताि 

पणूवपण ेिाचलेला आह.े  

       तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. दरेकर साहबेाांनी प्रस्तािाच्या 

अनषुांगानेच सिचार माांडािेत. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, ही व्यिस्था भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असनू 

पोखरलेल्या व्यिस्थेिर मी बोलतो आह.े(अडथळा) 

      ॲड्. राहुल नािेकर : सभापती महोदय, मी पॉई ांट ऑफ प्रोससजरच्या मदु्यािर बोलतो 

आह.े सभागहृ ह े सनयमानसुार चालल ेपासहजे. आपण रुल ३४ िाचलेला आह.े आता जे 

काही रेकॉडविर आलेले आह ेते प्रोससजर प्रमाणे तसेच ते या मोशनशी कशा प्रकारे रेलेव्हांट 

आह ेयाबद्दल आपण एक्सप्लेन करणे आिश्यक आह.े  

      तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी मोशनच्या सांदभावतच सिचार व्यक्त 

करािेत, सन्माननीय सदस्याांनी प्रस्तािाच्या अनषुांगानेच बोलािे अशा प्रकारचे मी रुलींग 

सदलेले आह.े या प्रस्तािाच्या सांदभावत आक्षेपाहव भाग असेल तर तो तपासनू योग्य ती 

कायविाही करण्यात येईल. 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, या सठकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. राणे 

साहबेाांनी एका ितवमानपत्राचा भ्रष्टाचाराच्या सांदभावत दाखला सदला. दाखला दते असताना 

कोणा कोणाचे फोटो आहते याचीही मासहती त्याांनी सदलेली आह.े ज्या ितवमानपत्रात 

बातमी आली त्याच ितवमानपत्राच्या सिरोधात प्रहार ितवमानपत्राेामध्ये अग्रलेख सधु्दा 

सलसहण्यात आला होता. एखादी सिश्वासाहवता कशाच्या बाबतीत कशी घ्याियाची हा सधु्दा 

प्रश्न आह.े परिा महाराष्ट्र टाईम्सच्या बाबतीतही तसेच झाल.े माननीय श्री.राणे साहबेाांनी 

माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या सांदभावत साांसगतले आह.े ज्यािेळेस मांत्रयाांच्या सांदभावत एका 

मसहलेचा सिषय आला त्यासांदभावत माननीय मखु्यमांत्रयाांनी याच सभागहृात साांसगतले की, 
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‚जर तसे झाल ेतर त्या मांत्रयाला एक समसनट सधु्दा मांत्री पदािर ठेिणार नाही.‛ केिळ एिढे 

बोलनू माननीय मखु्यमांत्री थाांबले नाहीत. सभापती महोदय, माननीय खडसे साहबेाांिर 

आरोप ससध्द झालेला नसताना सधु्दा त्याांना मांत्री मांडळातनू काढलेल ेआह,े त्याांच्याकडून 

रासजनामा घेतलेला आह.े (अडथळा)  

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भाई सगरकर याांनी जिळपास २६-२७ 

घोटाळयाांची मासलका िाचनू दाखिली. परांत ुत्याांनी न िाचलेली यादी मी येथे देणार आह.े 

सद.१ ऑगस्ट, २००२ रोजी तेलगीचा मदु्राांक घोटाळा झाला,श्री.अशोकराि चव्हाण 

महसलू मांत्री असताना स्थगन प्रस्ताि आणला होता,  नाांदडे भखुांड भ्रष्टाचाराच्या सांदभावत 

तसेच माजी मखु्यमांत्री श्री. अशोकराि चव्हाण साहबेाांचा आदशव घोटाळा सधु्दा.... 

      श्री.अशोक अजुवनराि जगताप : सभापती महोदय, मी हरकतीच्या मदु्यािर सिचार 

माांडण्यासाठी उभा आह.े सन्माननीय सदस्याांनी सिव घोटाळे िाचनू दाखिले तरी त्याला 

आमची हरकत राहणार नाही. परांत ुमाननीय  श्री.अशोकराि चव्हाण ह ेखासदार असनू ते 

एका सभागहृाच ेसदस्य आहते. आपण सनयम ३५ िाचला आह ेत्यामळेु आपल्याला त्याांचे 

नाि घ्याियाचे असेल तर प्रथम आपण त्याांना नोटीस द्या. आपण सनयम ३५ च्या सांदभावत 

कालपासनू  जो डेकोरम पाळला आह े तो आपण पाळािा. सन्माननीय सदस्याांनी 

सनयमाांच्या चौकटी पाळाव्यात अशी माझी हरकत असनू त्याप्रमाणे सन्माननीय सदस्याांना 

सनदषे दणे्यात यािे अशी सिनांती आह.े 

      श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, मी उच्चारलेल े नाि मागे घेतो. तत्कालीन 

मखु्यमांत्रयाांचा घोटाळा उघड झाला होता. सद. २३ माचव, २००१ साली तत्कालीन आरोग्य 

मांत्रयाांिरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते ि तीन सदिस सभागहृात सतत गोंधळ होत होता 

ि त्यामध्ये ९ सदस्य सनलांसबतही झाल े होते परांत ु तत्कालीन आरोग्य मांत्रयाांनी त्यािेळेस 

रासजनामा सदला नव्हता.  

      सभापती महोदय, याच्या काळात सजल्हा बाँकाचे मोठमोठे घोटाळे झाल ेहोते. त्यामध्ये 

नागपरू सजल्हा बाँक, उस्मानाबाद सजल्हा बाँक, िधाव सजल्हा बाँकेतही घोटाळे झाल े होते. 

(अडथळा)श्री.राणे साहबे ह े अभ्यासकरुन बोलत असतात त्यामळेु त्याांच्याकडून आम्ही 

अभ्यास करुन बोलण्याचा चाांगला गणु घेतला आह.े याांच्या काळात शेती महामांडळाचा 

१७० एकर जमीन घोटाळा झालेला होता.  तसेच सन २००३ मध्ये पाठपसु्तकाच्या 

सनसिदा मागसिल्या होत्या त्यामध्ये सधु्दा मोठया प्रमाणात घोटाळा झाला होता. आता 

नकुताच लॉटरीचा घोटाळा प्रकाशात आलेला आह.े अशा प्रकारचे असांख्य घोटाळे 

आपल्याला या सठकाणी साांगता येतील.   

                या नांतर  श्री. सशगम 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

              सभापती महोदय, सदनाांक १८ जलैु, २००१ रोजी माननीय सिरोधी पक् ा 

नेता श्री.नारायण राणे याांनी सिधानसभा सभागहृात  स्थगत प्रस्तािाची सचूना सदली 

होती.  ती मी िाचनू दाखसितो .  

        ‚राज्याचे महसलू मांत्री श्री.अशोक चव्हाण याांच्या असधपत्याखाली नाांदडे येथील सेिाभािी 

रस्ट , मी कोणाचे नाि घेत नाही, मी जनुे कायवितृ्त िाचत आह.े याांच्या अध्यक्षतेखाली प्रगती मसहला 

मांडळाला नाांदडे शहरातील  त्याांच्या सठकाणािरील सव्ह ेक्र. ३६४७ मधील भखूांड प्रदान करण,े या 

प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा सनष्ट्कषव काढून मुांबई उच्च न्यायालयाच्या औरांगाबाद खांडपीठाने तत्कालीन नाांदडे 

नगर पररषदचेा ठराि रद्द करुन सदरहू सांस्थाांकडून सहा आठिड्याच्या आत शासनाने घ्यायाियाच 

सनणवय.‛  ही स्थगन प्रस्तािाची सचूना फेटाळण्यात आली. त्यािळेी सन्माननीय सिरोधी पक्षनेत े

श्री.नारायण राण ेम्हणाले हाेेते की, ‚ उच्च न्यायालयाने सनणवय सदला, त्या जसमनीसांबांधीची मालमत्ता 

ही महसलू खात्याच्या अखत्याररत येत असल्यामळेु आसण उच्च न्यायालयाने हा सनणवय सदल्यामळेु 

त्याांच्याकडे नैसतकता येते, म्हणनू हा सिषय अत्यांत महत्त्िाचा आह.े एिढेच नव्ह ेतर उच्च न्यायालयाने 

सनणवय दऊेन थाांबले नाही तर मुांबईतील नरीमन पॉई ांट येथे शांकरराि प्रसतष्ठानसाठी दसुरा भखूांड  दऊे 

केलेला आह ेतो त ् याबाबत एक ररटायडव जस्टीस श्री.व्ही.एस.दशेपाांडे .... 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                        सभापती 

महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिीण दरेकर याांनी माझे नाि घेतल्यामळेु मी सनयम ४७ 

अन्िय ेिैयसक्तक स्पष्टीकरण करण्यासाठी उभा आह.े  

       सभापती महोदय, मला सन्मानीय सदस्याांच्या भाषणात व्यत्यय आणायचा नाही सकां िा त्याांनी 

बोल ूनका असेही म्हणायचे नाही. सन्माननीय सदस्य मागील १५ िषावतील रेफरन्स दते आहते. त्याांना 

तेव्हाच्या प्रकरणाबाबत काही िाटत असेल तर त्याांनी माननीय मखु्यमांत्रयाांकडे ती प्रकरण ेदऊेन त्याची 

चौकशी लािािी.  या सठकाणी जो प्रस्ताि माांडण्यात आलेला आह े तो सिद्यमान मांसत्रमांडळातील 

मांत्रयाांच्या आरोपासांदभावतील आह.े आपणास मागील ३०-४० िषावतील जी काही प्रकरणे असतील ती 

माननीय मखु्यमत्रयाांकडे द्यािीत,आपल ेआसण माननीय मखु्यमांत्रयाांच ेफार जिळचे सांबांध आहते असे 

आम्ही ऐकतो. या प्रकरणाांबाबत चौकशी लािनू कारिाई करािी. परांत ुसन्माननीय सदस्याांनी  आम्ही 

सदलेल्या प्रस्तािािर बोलाि.े दशेातनू भ्रष्टाचार सनपटून काढण्याचे भाजपने ठरसिले आह.े भ्रष्टाचार मकु्त 

भारत व्हािा असे  आम्हाला दखेील िाटते त्यादृष्टीने त्याांनी बोलाि.े सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिीण 

दरेकर याांनी माझ े नाि घऊेन माझ े अनकुरण करतात असे साांसगतले. मी त्याांना साांग ू इसच्छतो की, 

भसिष्ट्याच्या दृष्टीने ितवमानकाळातील काही गोष्टीिर   कारिाई व्हािी असा आमच्या प्रस्तािाचा 

सिषय आह.े  
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                                                   

      सभापती महोदय, तत्कालीन माननीय सिरोधी पक्ष नेत ेमी श्री.नारायण राण ेयाांनी पढु ेकाय म्हटल े

ते िाचतो. ..... यापिूीचा प्रस्ताि धडुकािनू हा सनणवय घणे्यात आला आसण हायकोटावने सस्रक्चसव पास 

केल ेअसताना येथे नैसतकता येत े म्हणनू त्याांनी नैसतक जबाबदारी स्िीकारुन त्याांनी राजीनामा द्यािा. 

अशी भसूमका त्याांनी घतेली होती. ह ेमी मासहतीसाठी येथे साांसगतले.  

      सभापती महोदय, या सठकाणी घोटाळ्यािर चचाव होत असताना घोटाळ्याचे समथवन करण्याच े

काहीही कारण नाही.  आपली इच्छा असो िा नसो.  तमुचे घोटाळे, आमचे घोटाळे, सिांच्या 

घोटाळ्याची चौकशी झाली पासहज.े डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराच्या घटनेने ि मासहतीच्या 

असधकारामळेु व्यापक असधकार समळालेले आहते. आपण चौकशी लािा सकां िा लाि ूनका. एक साधा 

नागररक आरटीआयखाली मासहती मागिनू उत्तरे जमा करुन न्यायालयात सपटीशन दाखल करतो. तो 

न्यायालयािर सिश्वास दाखितो आसण न्यायालय त्यास न्याय दतेे. काहीिळेा तो १५६खाली ऑडवर 

घतेो. एफआयआर रसजस्टडव करतो, ितवमानपत्राकडे, मीसडयाकडे जातो. त्यामळेु आपण चौकशी केली 

नाही तर आपणास कोणाचे कोंबडे झाकता येणार नाही. त्यामळेु भ्रष्टाचार तमुचा असो िा आमचा 

असो सिव भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन सांेांबांसधताांिर कारिाई झाली पासहज.े   

      सभापती महोदय, या प्रस्तािामध्ये  ‚गाि पातळीपासनू भ्रष्टाचार पोखरला आह‛े  असा 

उल्लेख आह.े त्याांचे म्हण् े ाण ेखरे आह.े हा प्रस्ताि आणणाऱ्या सन्मानीय सदस्याांचे मी असभनांदन 

करतो. गािपातळीपासनू सशखर पातळीपयंत भ्रष्टाचार सरुु आह.े भ्रष्टाचाराची सरुुिात कोठून होते ? 

गािाची सिसिध कायवकारी सोसायटी असत,े त्या सोसायटीचे  अध्यक्ष कोण आहते, त्याचे नेततृ्त्ि 

कोण करीत आहते ? आपण त्याांचा आढािा मागिािा. सिसिध कायवकारी सोसायट्याांच्या माध्यमातनू 

शतेकऱ्याांना सब-सबयाणे, खते दणे्यात येतात.  आपण गािच्या पातळीिरील भ्रष्टाचार काढािा, ते 

कोणत्या पक्षाचे आहते याची मासहती घ्यािी. टॅक्स सोसायट्याच्या माध्यमातनू शेतकऱ्याांना पीक कजव 

दणे्यात येत.े त्या सोसायट्या कोणाच्या ताब्यात आहते ? आपण ज्या शतेकऱ्याांची बाज ू घतेा त्या 

शतेकऱ्याांपयंत पैसे पोहोचतात काय ?  . माझी दादाांना सिनांती आह े की, आपण या सिव बाबींची 

चौकशी करािी. तालकु्यातील खरेदी सिक्री सांघ कोणाकडे  आहते ? खरेदी सिक्री सांघ जागिेर आह े

काय ?  माकेट ससमतीमध्ये सकती घोटाळे आहते ? एपीएमसीचा गदारोळ का झाला ?  या सरकारने 

एक क्राांसतकारी सनणवय घेतला. शतेकऱ्याांच्या मालाला भाि समळािा, त्याांनी खलु्या माकेटमध्ये याि े

म्हणनू हा सनणवय घणे्यात आला. त्यामध्ये सरकारचे काय चकुले ?  एपीएमसीच्या माध्यमातनू अनेक 

घोटाळे करायला समळतात. िगेिगेळ्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करता येतो म्हणनू त्यास सिरोध केला 

जात आह.े  

      सभापती महोदय,  मला आठित ेआदरणीय श्री.नारायण राण ेसाहबे सिरोधी पक्ष नेत ेअसताना 

घाटकोपर येथील एका कायवक्रमास ते माझा सत्कार करण्यासाठी आल ेहोते. त्यािळेी ते म्हणाल ेहोत े

की, ‚अस ेकाम कर की, आपल्या नािाची अध्यक्ष पदाची पाटी लािली जाईल. असभमान िाटेल असे 

काम कर.‛ मी बाँकेची सतेू्र स्िीकारल्यानांतर बाँकेची केलेली प्रगती  केली बाँक ‚अ‛ िगव ि नफ्यात 

आणली.  बाँकेच्या घोटाळ्या सांबांधी काय ते मी स्पष्टीकरणात उत्तर दईेन. परांत ुसजल्हा मध्यिती बाँकेत 

काय झाल े? मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे याांनी साांसगतले की, कुठेतरी छोटीशी शडे 

नाही. त्यासठकाणी शडे तरी आह.े ज्या तत्कालीन पदासधकाऱ्याांनी राज्य बाँकेची कजे  घतेली ते 

कोणत्या पक्षाचे आहते ? त्यासठकाणी शेड तरी होती, या सठकाणी शेडच जागेिर नाही. मी येथे 
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त्या  नािाचा उल्लेख करीत नाही.  परांत ु एका जागते पाच कां पन्या दाखसिण्यात आल्या. त्याच 

जागिेर बचत गट, कां पनी, तेथेच सिव दकुान थाटण्यात आल.े म्हणज ेगािापासनू, सिसिध कायवकारी 

सोसायटीपासनू राज्याच्या सशखर बाँकेमध्ये काय चाल ूआह े? दादा, माझी आपणास सिनांती आह ेकी, 

आपण माननीय मखु्यमांत्रयाांना साांगनू एकदा दधू का दधू पानी का पानी होऊन जाऊ द.े आम्हाला काय 

दणेार आहात या आशनेे   राज्यातील जनता आपल्याकडे पाहत. आपण येथे मी त्याचा भ्रष्टाचार 

काढतो, तो माझा भ्रष्टाचार काढतो, मी एिढ्या फाईल आणतो, मी तेिढ्या फाईल आणतो. या 

सांदभावत श्वेतपसत्रका काढािी, कोणती तरी यांत्रणा नेमनू हा सिषय एकदाच सांपिनू टाकािा. ज्याांची चकू 

असेल ते जेलमध्ये जातील, आमची चकू असेल तर आम्ही जाऊ, त्याांची चकू असेल तर ते 

जातील.पण हा सिषय एकदाचा सांपिािा.  

      सभापती महोदय, सशक्षण सांस्था कोणाच्या आहते ? आपण  खाजगी सशक्षण सांस्था, खाजगी 

कॉलेजसे, खाजगी मसेडकल कॉलेजसेची यादी काढािी. िसांतदादा पाटील याांनी उदात्त हतेनूे 

अशाप्रकारची सांकल्पना आणली.  पण आज कोणत्या गररबाची मलेु त्या शाळा-कॉलेजमध्ये सशक्षण 

घते आहते ? कोणत्या शतेकऱ्याच्या मलुाकडून पैसे न घतेा मसेडकल सकां िा इांसजसनअरींगला ॲडसमशन 

सदले आह े? आपण सिव सांस्थाची चौकशी लािािी.  

                                        या नांतर  श्री. बोडे 
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                                      तालिका सभापती 

:  सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिीण दरेकर, आपण या प्रस्तािािरील चचेिर ऑनलेग आहात. 

      आता सभागहृाची सिशेष बैठक स्थसगत होत आह.े  सभागहृाची सनयसमत बैठक 

दपुारी १२.१५ िाजता पनु्हा भरेल. 

  (सभागहृाची बैठक दपुारी १२.०० ते १२.१५ िाजेपयंत स्थसगत झाली.) 

 -------- 

              या नांतर  श्री. काांबळे 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

 तोंडी उत्तरे 

   

   श्री. नरेंद्र पाटील            :                                                                   

 मंुबई - नालशक महामागाावरीि (ता.लभवंडी, लज.ठाणे) घोटी व पडघा येथीि टोि नाके बंद 

करण्याबाबत  

     * 19594       श्री. नरेंद्र पाटीि      ,श्री. हेमंत टकिे,श्री. लकरण 

पावसकर,श्री. जयवंतराव जाधव,श्री. संलदप बाजोररया,श्री. अलनि भोसिे,श्री. 

अमरलसंह पंलडत    :  

 (१) मुांबई-नासशक महामागाविरील (ता.सभिांडी, सज.ठाण)े िडपे सखांड ते इगतपरुी तालकु्यातील गोंद े

पयंतच्या रस्त्यािर घोटी ि पडघा येथे दोन टोलनाके बसिण्यात आले असनू एका टोलचे रुपय े

50  अस े2 टोलनाके समळून एकूण रुपये 100 घतेल ेजातात, परांत ुमुांबईकडून येणारी िाहने पढु ेघोटी 

येथे न जाता िासशांद, पडघा, आसनगाांि, शहापरू, आटगाांि, खडी, कसारा ि इगतपरुी पयंत गलेी तरी 

पढुच्या घोटी टोलनाक्याचे एकूण रुपये 100  आधीच पडघा येथे घतेल ेजातात, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रत्येक टोल नाक्यािर कायद्याने सडसजटल फलक लािनु महामागव केव्हा बाांधला, 

त्यासाठी खचव सकती आला, दररोज होणारी टोलची िसलुी सकती, त्यापैकी एकूण रक्कमेतून रोज जमा 

होणारी टोलची रक्कम िजा करुन दसुऱ्या सदिशी सडसजटल बोडविर लािण ेअसनिायव असुन सधु्दा येथे 

सडसजटल बोडव लािण्यात आलेला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, 

सिलांबाची कारण ेकाय आहते ? 

      श्री. प्रिीण पोटे-पाटील, श्री. चांद्रकाांत पाटील याांच्याकररता : (1)  भारतीय राष्ट्रीय 

राजमागव प्रासधकरणामाफव त िडपे ते गोंद े या राष्ट्रीय महामागव 3 चे खाजगीकरणामधनू 

चौपदरीकरण करण्यात आल ेअसनू या प्रकल्पासाठी अजुवनाली (ता.सभिांडी, सज.ठाणे) ि 

घोटी (ता.इगतपरुी, सज.नासशक) या दोन सठकाणी पथकर नाके असस्तत्िात 

आहते,  करारनाम्यानसुार प्रकल्पाच्या कोणत्याही पथकर नाक्यािरुन िाहन 

गेल्यास  सांपणूव 99.50 सक.मी. महामागावसाठी असलेला पथकर िसलू केला जातो ि 

पढुील पथकर नाक्यािर पसहल्या पथकर नाक्यािरील  पथकराची पािती दाखसिल्यास 

पथकर अदा करण्याची आिश्यकता नसते असे प्रकल्प सांचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमागव 

प्रासधकरण, नासशक याांनी कळसिल ेआह.े  

(2) कें द्र शासनान ेकेलेल्या करारनाम्यामध्ये महामागव केव्हा बाांधला, त्यासाठी खचव सकती 

आला, दररोज होणारी टोलची िसलुी सकती, त्यापैकी एकूण रक्कमेतून रोज जमा होणारी 
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टोलची रक्कम िजा करुन दसु-या सदिशी सडसजटल बोडविर लािणे याबाबी समासिष्ट नाही 

असे प्रकल्प सांचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमागव प्रासधकरण, नासशक याांनी कळसिल ेआह.े 

(3)  प्रश ् न उदभ्् ाित नाही. 
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    श्री. नरेंद्र पाटील            :                                                सभापती महोदय, मी 

प्रश्नामध्य ेस्पष ् ट सिचारल े  आह.े २ टोल नाक्याांसाठी येथे १०० रूपये घेतले जातात. एक 

टोल नाका पास   केल्यानांतर मध्येच एखादा प्रिासी दसुऱ्या गािाला जात असेल तर तेथे 

सकती टोल   आकारला जाईल ? आपण याचे उत्तरात कुठेही स्पष्टीकरण सदलेल ेनाही.  
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील                (स्थासनक प्रासधकारी सांस्थाांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. नरेंद्र पाटील याांनी टोल नाक्याच्या सांदभावतील प्रश्न 

उपसस्थत् े ा केला आह.े मुांबई-नासशक महामागाविरील घोटी ि पडघा या टोल नाक्याांचा हा प्रश्न आह.े 

मी सरुूिातीलाच या सांदभावत साांगतो की, कें द्र सरकारचे सदनाांक २१.०४.२०१० च ेगॅझटे नोसटसफकेशन 

आह,े त्यानसुार ज्याांनी महामागव िापरला, त्याांनी टोल दणे े कम्पलसरी आह.े एकदा महामागाविर 

गले्यानांतर कोण कुठे जात ेहा सिषय महत्त्िाचा नाही. तेथे अजुवनाली ि घोटी अस ेटोल नाके आहते. 

सरुूिातीला घोटीला क्रॉस करताना टोल दतेो, नांतर बाहरे सनघायचे असेल तर सरुूिातीची पािती तेथे 

दाखसिली की परत टोल लागत नाही. त्यामळेु एका सठकाणी टोल दणे ेगरजचेे आह.े 
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    श्री. मासणकराि ठाकरे            :                                                        सभापती 

महोदय, टोलचा सिषय गांभीर आह.े माननीय मांत्रयाांनी कें द्र शासनाचा सनयम साांसगतला. ते 

म्हणाल ेकी, रस्ता कोणीही िापरीत असेल तरी त्याला टोल दणेे भाग आह.े रस्त्याचा पणूव 

िापर केला असेल तर पणूव टोल दणेे भाग आह ेह ेआपण समज ूशकतो. पनिेलच्या टोलचा 

असाच सिषय सनघाला होता की, जिळच्या लोकाांना जायच े असेल,  रस्त्याचा काही 

प्रमाणात िापर करायचा असेल तरी त्याांच्याकडून पणूव टोल आकारला गेला तर त्या 

भागातील लोकाांिर अन्याय केल्यासारख ेहोईल. पनिेल सांदभावत जिळच्या गािाांना त्यातनू 

िगळले, सिसशष्ट सक.मी. अांतरापयंतचा प्रिास करणाऱ्याांना त्यातून िगळल.े शासनान ेया 

सांदभावत पणूव स्टडी केला पासहजे. इतर रस्त्याांच्या सांदभावत सधु्दा अशाच प्रकारच्या अनेक 

तक्रारी आहते, ते म्हणत आहते की, आम्ही पणूव रस्ता िापरीत नाही, मध्येच आमचे गाि 

लागते, आम्हाला रस्त्याचा थोडा िापर करािा लागतो आसण आम्ही परत गािात जातो. 

सभापती महोदय, अशी सस्थती याही सठकाणी आह.े त्यामळेु शासनाने अशा सिव रस्त्याांचा 

परत एकदा सव्ह े करून सिचार करािा. अशाप्रकारच्या हायिे िगैरेंचा सकां िा इतर सिव 

रस्त्याांचा सिचारक करून असे टोल त्या लोकाांना बसणार नाहीत यासाठी शासन काही 

अभ्यस करून तसा सनणवय घेणार आह ेका ?           
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील                (स्थासनक प्रासधकारी सांस्थाांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                        सभापती महोदय, अजुवनाली ि घोटी यथेे २० 

सक.मी. पररसरातील स्थासनक लोकाांना साडे बारा टक्के ि स्थासनक व्यापारी िाहने 

िारणाऱ्याांना २५ टक्के टोल द्यािा लागतो. टोलमधील रक्कम या टक्केिारी प्रमाणेच िसलू 

केली जाते. स्थासनक लोकाांना सटू सदली जाते.           
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    डॉ. अपिूव सहरे                (सशक्षक)                          

:                                                        सभापती महोदय, मी नासशक सजल्यापरुते 

साांगतो. मला मालेगािहून इगतपरुीला यायचे सकां िा इगतपरुीहून मालेगािला जायच ेअसेल 

तरी ३ टोल द्यािे लागतात. मी सजल्याच्या बाहरे कुठेही जात नाही. नासशक 

सजल्याच्या  एमएच ४१ आसण एमएच १५ या िाहनाांना सजल्याांतगवत आपण सिलत 

दणेार का ?           
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील                (स्थासनक प्रासधकारी सांस्थाांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                        सभापती महोदय, हा सिषय कें द्र सरकारच्या 

एनएचआयशी सांबांसधत् े ा आह.े कें द्र सरकारच्या नोसटसफकेशननसुार ह ेसिव चालले आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप याांनी बसनू कें द्र सरकारच े जरी  टोल असल े तरी 

स्थासनकाांना टोल माफ करणे सकां िा त्यामध्ये सिलत दणेे हा असधकार सरकारला आह ेअसे 

साांसगतले आह,े त्याप्रमाणे कें द्र सरकारला एक प्रस्ताि पाठसिण्यात येईल.           
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    सभापती                (नामलनयुक्त)                           :                                          

मी माननीय राज्यमांत्रयाांना साांग ूइसच्छतो की, सबांध राज्यात सिांच्या अशाच भािना आहते. 

कें द्र सरकारशी सांबांसधत सिषय असेल तर कें द्र सरकारला तशा आपल्या भािना 

कळिाव्यात. शासकीय पध्दतीप्रमाणे कायविाही करािी.           

           या नांतर  श्री. रोझेकर 
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                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

 तोंडी उत्तरे 

   

   श्री. हमेांत टकले            :                                            

      सभापती महोदय, या मागावचा आम्ही अनेक िेळा उपयोग करतो.  कारण, आम्ही 

नासशकला राहतो.  या रस्त्यािर घोटी आसण पडघा या दोन सठकाणी टोल नाके आहते 

आसण मधल्या भागात अनेक गािे आहते.  अनेक िेळा असे होते की, मधल्या भागात 

राहणाऱ्या गािातील लोक या एकूण ९९.५० सक.मी. सांपणूव रस्त्याचा िापरच करीत 

नाहीत.  अलीकडच्या गािातील लोकाांना प्रिास करण्यासाठी एक टोल नाका आसण 

सतकडून प्रिास करणाऱ्याांना दसुरा टोल नाका लागतो.  परांत,ु त्याांच्याकडून मात्र पणूव १०० 

रुपय े टोल िसलू केला जातो.  ही ताांसत्रक अडचण असली तरी राज्य शासन म्हणनू 

यामधनू काही तरी मागव काढणे गरजेचे आह.े  जे लोक सांपणूव रस्त्याचा िापर करीत नाहीत 

त्याांच्याकडून पसहल्या टोल नाक्यािर ५० रुपय ेटोल घेतला आसण सांपणूव रस्त्याचा िापर 

करणाऱ्याांकडून दसुऱ्या टोल नाक्यािर पनु्हा ५० रुपय े टोल घेतला तर हा प्रश्न सनमावण 

होणार नाही.  आता आपण मुांबई-पणुे एक्सप्रेस-िे िरील टोल िसलुीची पध्दत या 

रस्त्यािर स्िीकारली आह.े  त्यानसुार पसहल्या टोलिर टोल भरल्यानांतर पढुील टोल 

नाक्यािर केिळ पािती दाखिािी लागते.  परांतु, तशी पध्दत या सठकाणी स्िीकारणे 

बरोबर होणार नाही.  त्यामळेु पसहल्या टोल नाक्यािर ५० रुपये आसण दसुऱ्या टोल 

नाक्यािर ५० रुपये, अशा प्रकारे टोलची सिभागणी करािी.  ही पध्दत आपण स्िीकारणार 

आहात का ? 
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    सभापती            :                                                सन्माननीय सदस्याांनी केललेी 

सचूना व्यािहाररक आह.े  
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                सभापती 

महोदय, सजल्याांतगवत सिलत दतेा येणार नाही, असे कें द्र सरकारने कळसिले 

आह.े  तथासप, सन्माननीय सदस्याांची भािना कें द्र सरकारला कळसिण्यात येईल.  
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    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

      सभापती महोदय, या प्रश्नाला राज्यमांत्री महोदय उत्तर दते आहते.  तथासप, त्याांनी 

सदलेल्या आश्वासनाांची पतूवता होत नाही.  राज्यमांत्री महोदयाांना सभागहृात उत्तर दणे्याचा 

पणूव असधकार आह,े त्याांनी उत्तरे सदलीच पासहजेत.  तथासप, त्याांनी सदलेल्या आश्वासनाांची 

पतूवता करण्याची जबाबदारी सिभागािर सधु्दा आह.े  अन्यथा, हक्कभांगाची सचूना 

दणे्याव्यसतररक्त दसुरा पयावय सशल्लक रहात नाही.  यापिूी राज्यमांत्री महोदयाांनी सभागहृात 

जी आश्वासने सदली आहते त्याांची पतूवता मयावसदत कालािधीत होण्याच्या दृष्टीकोनातून या 

खात्याच्या मांत्री महोदयाांनी लक्ष घालािे, अशी सिनांती आह.े 

      सभापती महोदय, टोल नाक्याांच्या बाबतीत या सठकाणी प्रश्न उपसस्थत करण्यात 

आला आह.े  मधल्या कालािधीत मुांबई-पणुे सकां िा मुांबई-नासशक या महामागांिर 

अपघाताांचे प्रमाण िाढले आह.े  आपणही यापिूी अपघातस्थळी गेला होता ि त्या 

सठकाणी झी-२४ तास या िासहनीने आपली मलुाखतही घेतली होती.  त्यािेळी आपण 

एक्सप्रेस-िेिर लेन कसटांग होणार नाही, असतअिजड िाहन ेसतसऱ्या लेनमधनू जातील, असे 

साांसगतले होते.  परांतु, गेल्या काही मसहन्यात दोन्ही महामागांिर अपघाताांचे प्रमाण 

िाढलेल े आह.े  त्याची कारणे काय आहते ?  टोल नाक्याांिर टोल िसलुी करणाऱ्या 

सखडक्याांच ेप्रमाण िाहनाांच्या सांख्येच्या मानाने कमी आह.े  त्यामळेु टोल नाक्याांिर राांगा 

लागतात.    त्याचप्रमाणे अिजड िाहनाांनी सकां िा अन्य िाहनाांनी लेनची सशस्त पाळणे 

आिश्यक आह े ि हा सिषय पररिहन सिभागाशी सांबांसधत आह.े  पररिहन मांत्री महोदय 

आता सभागहृात उपसस्थत आहते.  ते आहते म्हणनू मी हा सिषय उपसस्थत केला 

आह.े  अिजड िाहने सतसऱ्या लेनमधनूच जातील, या आपल्या सनणवयाची 

अांमलबजािणी कठोरपणे झाली पासहजे.  केिळ दांड आकारुन काही उपयोग होणार नाही 

तर ती िाहने थाांबसिली पासहजेत.   

      सभापती महोदय, राष्ट्रीय महामागविरील गािाांना टोलमाफीचा लाभ सदला गेला 

पासहजे.  तसेच, टोल िसलुीच्या असधकच्या सखडक्या सनमावण करणे आसण लेनची सशस्त 

पाळणे, या सांदभावत शासन मयावसदत कालािधीत प्रयत्न करणार आह ेका ? 
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                            

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे याांनी आपल्या भािना येथे 

माांडल्या आहते.  राज्यमांत्री म्हणनू मी सभागहृात सदलेल्या आश्वासनाांची पतूवता 

सिभागाकडून करुन घेण्याची कायविाही मी माझ्या स्तरािरुन करीन.   

      सभापती महोदय, दोन्ही एक्सप्रेस-िेिर अपघाताचे प्रमाण िाढले अेाह,े असा मदु्दा 

सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत केला आह.े  लेन कसटांगबाबत सचूना दणे्यात आल्या 

आहते.  टोल नाक्याांिर िाहनाांची राांग लाग ूनये, यासाठी सखडक्या िाढसिण्याची प्रसक्रया 

सरुु केली आह.े  हा सिषय कें द्र सरकारच्या अखत्याररत असल्यामळेु आपल्याला या 

सधुारणा करण्याबाबत त्याांच्याकडे सचूना पाठिािी लागते....... 
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    सभापती            :                                            

      राज्य सरकारच्या अखत्याररत असलेल्या सधुारण राज्य सरकारन े कराव्यात आसण 

कें द्र शासनाच्या अखत्याररत असलेल्या सधुारणाांसिषयी राज्य सरकारने कें द्र सरकारला 

कळिािे. 
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                सभापती 

महोदय, राज्य सरकारकडून जे काही कराियाचे आह,े ते आम्ही करु.  
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    अॅड. राहुल नािेकर            :                                            

      सभापती महोदय, टोल िसलुीसांबांधीचा हा प्रश्न आह.े  आपण टोल नाक्याांिर 

िाहनाांच्या राांगा लागल्याचे पहात असतो.  सदल्ली सरकारन ेअसा सनणवय घेतला आह ेकी, 

टोल नाक्याांिर जर ५०-१०० िाहनाांपेक्षा असधक िाहन े उभी असतील, िाहनाांची राांग 

लागली असेल तर टोल िसलू न करता त्याांना री िे ने जाण्याची परिानगी सदली 

जाते.  तशा प्रकारची आपल्या राज्य सरकारची काही पॉसलसी आह ेका ? 
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                सभापती 

महोदय, राज्य शासनाचीही अशीच भसूमका आह ेि त्या पध्दतीन ेकाम सरुु आह.े  
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    श्री. रामनाथ मोते            :                                            

      सभापती महोदय, ताराांसकत प्रश्नाच्या प्रश्न भाग २ नसुार असे सिचारण्यात आल ेआह े

की, ‚प्रत्येक टोल नाक्यािर कायद्यान े सडसजटल फलक लािनू महामागव केव्हा बाांधला, 

त्यासाठी खचव सकती आला, दररोज होणारी टोलची िसलुी सकती, त्यापैकी एकूण रकमेतनू 

रोज जमा होणारी टोलची रक्कम िजा करुन दसुऱ्या सदिशी सडसजटल बोडविर लािणे 

असनिायव असनू सधु्दा येथे सडसजटल बोडव लािण्यात आलेला नाही, ह ेखरे आह ेकाय ?‛ 

या प्रश्नास असे उत्तर देण्यात आल ेआह ेकी, ‚कें द्र शासनान ेकेलेल्या करारनाम्यात ही बाब 

समासिष्ट नाही.‛    

      सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा आह े की, हा टोल नाका आपल्या राज्यातील 

आह.े  त्यामळेु प्रिास करणाऱ्या सिवसामान्य लोकाांना त्याची मासहती समळणे आिश्यक 

आह.े   त्यामळेु जरी कें द्र शासनान ेकेलेल्या करारनाम्यात या बाबीचा समािेश नसला तरी 

तसे बांधन आता त्याांच्यािर आणता येईल का ? 
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                            

      सभापती महोदय, हा महामागव केव्हा बाांधला, त्यासाठी खचव सकती आला, दररोज 

होणारी टोलची िसलुी सकती, िगैरे बाबी करारनाम्यात समासिष्ट नाहीत.  सन्माननीय 

सदस्याांनी केलेल्या सचूनेप्रमाणे कें द्र शासनाला कळसिण्यात येईल.  तसेच, राज्य 

सरकारतफे जे काही कराियाचे आह ेते करण्यास सरकार तयार आह.े 

  ----------------- 
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    श्री. प्रशाांत पररचारक            :                                              

 पंढरपूर (लज.सोिापूर) शहरातून सातारा व पणु्याकडे जाणा-या रस्तयांच्या 

दुरुस्तीबाबत  

     * 19397       श्री. प्रशांत पररचारक     :  

 (१) पांढरपरू (सज.सोलापरू) शहरातनू सातारा ि पणु्याकडे जाण्यासाठी िाखरी   चौकातून 

जाणाऱ्या रस्त ् याांिर अनेक सठकाणी खड्डे पडलेल े असनू काही सठकाणी   रस्ता 

नादरुुस्त असल्याचे सनदशवनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या मागाविरील पलुािर रस्ता  दभुाजक नसल्यामळेु िारांिार अपघात होत 

असल्यान ेपांढरपरुकडे येणा-या भासिकाांच्या ि स्थासनक   नागररकाांच्या दृष्टीने या रस्त ् याांची 

कामे ि पलुाांिरील दभुाजकाांची कामे पणुव करण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली 

िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सिलांबाची कारणे काय आहते ?   

           श्री.प्रसिण रामचांद्रजी पोटे-पाटील, श्री. चांद्रकाांत पाटील याांच्याकररता  : 

(1)  प्रश्नाधीन  रस्ता हा आळांदी - पांढरपरू राष्ट्रीय महामागव 965 या पालखी मागावचा 

भाग असनू सदर रस्त्याच्या डाांबरी पषृ्ठभागािर पडलेले खड्डे भरुन रस्ता ससुस्थतीत 

ठेिण्यात आला आह.े   

(2) िाखरी पररसरात असस्तत्िातील चौपदरी रस्त्याच्या मासगवकाांमधील पातळीत फरक 

असलेल्या सठकाणी मध्यरेषेलगत गाडव स्टोन बससिण्यात आल ेआहते.  

     पालखी मागावच े चौपदरीकरणासाठी ससिस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करणेची 

कायविाही भारतीय राष्ट्रीय राजमागव प्रासधकरणामाफव त प्रगसतपथािर आह.े  

(3)  प्रश ् न उदभ्् ाित नाही. 

     सभापती महोदय, शासनाने सदलेल्या लेखी उत्तरालाच माझी हरकत आह.े  उत्तरामध्य े

असे नमदू करण्यात आल ेआह ेकी, ‚प्रश्नाधीन रस्ता हा आळांदी-पांढरपरू राष्ट्रीय महामागव 

९६५ या पालखी मागावचा भाग आह.े‛  सभापती महोदय, आता शासनाने 

आळांदी-पांढरपरू या रस्त्याची घोषणा केली असनू त्याचे काम गेल्या मसहन्याभरापिूी सरुु 

झाल ेआह.े  सािवजसनक बाांधकाम सिभागाकडून पिूीचा पालखी मागव तीन पदरी करण्यात 

आला.  या सठकाणी गेल्या ५-७ िषावपासनू मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहते.  सन 

२०१५ मधील आकडेिारीनसुार ४ मयत, ५ गांभीर ि ३ प्राणघातक, अशा प्रकारे 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O-81 

SRR/AKN/KTG प्रथम श्री. काांबळे 12:20 

  

 

अपघातग्रस्ताांची पोसलसाांकडे नोंद झालेली आह.े  पोसलसाांकडे न नोंदसिलेल्या अपघाताांचे 

प्रमाणही मोठे आह.े  माझा प्रश्न असा आह े की, या पालखी मागावन े चैत्र, माघ आसण 

कासतवक मसहन्यात १० ते १२ िारकरी प्रिास करीत असतात.  दोन रस्त्याांचा िन-िे म्हणनू 

उपयोग केला जातो.  या रस्त्यािर सडव्हायडर नाही, या रस्त्याच्या बाजलूा ४० ते ४५ 

हजार लोकसांख्येचे िास्तव्य आह,े रस्त्याच्या मधनू अनेक उपरस्ते तयार झाले 

आहते.  त्यामळेु अपघाताचे प्रमाण मोठे आह.े  या रस्त्यािर दभुाजक बाांधले जाईल का 

?  राष्ट्रीय महामागव सन २०१९ मध्ये बाांधनू पणूव होणार आह.े  त्यापिूी या रस्त्याची 

व्यिसस्थत आखणी करुन तो रस्ता अपघातमकु्त करण्यात येईल का ? 

              या नांतर  श्री. बोरले 

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-82 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

                (सभापतीस्थानी  माननीय सभापती   श्री. रामराजे 

प्रतापलसंह नाईक-लनंबाळकर)              

   

   श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                सभापती महोदय, 

आपण पालखी मागव चौपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताि एनएचआयकडे पाठसिलेला आह े

आसण त्याचा डीपीआर सदु्धा बनसिण्याचे काम सरुु आह.े पांढरपरू ते िाखरी या ५ सकलो 

समटर रस्त्याच ेनकुतेच ररपेअररांग देखील करण्यात आल ेआह.े  

     

    



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-83 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

                                        सभापती : राज्यमांत्री महोदय, 

दभुाजक लािण्यात येणार आहते काय, असा स्पेसससपक प्रश्न आह.े  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-84 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                सभापती 

महोदय, मला त्याबाबत मासहती द्याियाची आह.े  हा लेव्हल सडफरन्सचा रस्ता आह.े 

दोन्ही रस्त्याांमध्ये खाली िर असा फरक आह.े त्यामळेु आपण तेथे स्टोन लािलेले आहते. 

जेणेकरुन हा रस्ता खाली िर आह ेह ेआपल्या लक्षात येते. आपण त्या सठकाणी तसे स्टोन 

सदु्धा लािल ेआहते.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-85 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. दत्तात्रय सािांत            :                                                        सभापती 

महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतल्याप्रमाणे आळांदी-पांढरपरू राष्ट्रीय महामागव ९६५ पालखी 

मागावपैकी फक्त िाखरी ते पांढरपरू या ५ सकलो मीटर अांतराच्या मागावमध्ये खाली िर अशी 

पातळी आह.े ती पातळी भरुन न काढल्यामळेु एका बाजिूरुन दसुऱ्या बाजलूा आसण 

दसुऱ्या बाजिूरुन पसहल्या बाजलूा म्हणजे मध्ये जे सडव्हायडर आहते ते काढण्यात आलेले 

आहते. रस्त्याच्या एका बाजलूा ३ पेरोल पांप आहते आसण लाेेक िस्ती देखील आह.े 

त्यामळेु तेथे लोकाांची ये-जा सरुु असते. हायिेिरुन िाहने येतात. त्यामळेु तेथे मोठ्या 

प्रमाणािर अपघात होतात. शाळेच्या पसहल्या सदिशी म्हणजे १५ जनू रोजी श्री.बाळासाहबे 

पिार आसण त्याांची पत्नी शाळेत जात होते. ते दोघेही सशक्षक आहते. परांतु,शाळेत जाताना 

समोरुन प्रचांड िेगाने येणाऱ्या बोलेरो गाडीन े त्याांना धडक सदली. त्याांच्या पत्नीचा तेथेच 

मतृ्य ू झाला आसण श्री.बाळासाहबे पिार आजही समरज येथील हॉसस्पटलमध्ये ॲडसमट 

आहते. तेथे रोज कमी जास्त प्रमाणात अपघात होतात. आपण त्या रस्त्याची पातळी केव्हा 

भरुन काढणार आहात ? तसेच, आपण सभांतीचा सडव्हायडर तयार करणार आहात काय 

आसण तसे करणार नसाल तर पयावय म्हणनू तेथे कोणती उपाययोजना करण्यात येणार आह े

याबाबत मांत्री महोदयाांनी स्पेसससपक उत्तर द्यािे.            

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-86 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय, पालखी मागव चौपदरीकरणाचे काम एनएचआयकडून सडसेंबर पयंत सरुु होणार 

आह.े त्यामळेु लेव्हल सडफरन्सचा सिषय सदु्धा पढेु सॉटव आऊट होणार आह े आसण 

लिकरात लिकर या रस्त्याच ेव्यिसस्थत सनिारण करण्यात येईल.           

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-87 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. रामहरी रुपनिर            :                                                        सभापती 

महोदय, आळांदी-पांढरपरू राष्ट्रीय महामागावच्या चौपदरीकरणाचे काम पणूव होण्यासाठी तीन 

ते चार िष े लागणार आहते. तोपयंत तो रस्ता ससुस्थतीत ठेिण्याचे कॉन्रॅक्ट सदलेले 

आह.े  त्याांनी फलटण जिळ १ सकलो समटर रस्त्याचे काम केलेले आह.े तसेच, पांढरपरू 

आसण माळसशरस येथे १ सकलो समटर रस्त्याच े काम केलेले आह.े परांतु, त्या रस्त्यािर 

मोठ-मोठे खड्डे पडलेले आहते. माझी शासनाला सिनांती आह ेकी, त्या रस्त्यािर िाहतकू 

जास्त होत असल्यामळेु आसण आळांदी ते पांढरपरू रस्त्यािरील िाहतकुीचा सिचार करता तो 

रस्ता चौपदरीकरण होईपयंत पणूवपणे ससुस्थतीत ठेिाियाचा आह.े एक-एक सकलो समटरचा 

रस्ता तयार केलेला आह.े त्या रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम पणूव होईपयंत तो रस्ता 

ससुस्थतीत ठेिला जाईल काय आसण त्या महामागावच े काम व्यिसस्थत करुन त्यातील 

अडथळे दरू केल ेजातील काय ?            

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-88 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            

:                                                                सभापती महोदय, िाखरी ते तुांगट या 

जिळपास १६ सकलो समटर रस्त्याच्या पषृ्ठ भागाच्या मजबतुीकरणाच्या कामासाठी 

शासनाकडे ११ कोटी ७२ लाख रुपयाांचे अांदाजपत्रक सादर केलेले आह ेआसण हा रस्ता 

लिकरात लिकर करण्याचा आपला मानस दखेील आह.े मी अगोदरच साांसगतले की, हा 

रस्ता कें द्र शासनाचा आह.े आपण सदनाांक ९.२.२०१६ च्या असधसचूनेप्रमाणे सदनाांक 

१०.५.२०१६ रोजी  हा रस्ता प्रत्यक्षात कें द्र शासनाच्या ताब्यात सदलेला आह.े  

 --------- 

                       



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-89 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

                                            

 राज्यातीि नॉन लिमीिेअर (प्रगत उन्नत) प्रवगााची उतपन्न मयाादा 

वाढलवण्याबाबत        तारांलकत प्रश्नण िमांक : १४५८८ िा लदनांक : ३१ माचा, 

२०१६ रोजी लदिेल्या उत्तराच्या संदभाात.  

     * 20052       डॉ. अपूवा लहरे     : (१)  राज्यात मॅरीकोत्तर शलु्क प्रसतपतुी 

योजनेंतगवत शैक्षसणक शलु्क प्रसतपतुीसाठी पालकाांची उत्पन्न मयावदा रुपय े ४.५० 

लाखािरून ६ लाख करण्याचा प्रस्ताि मा.मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची सरुु 

असलेली कायविाही पणुव झाली आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रस्ततु प्रस्तािास मा.मांत्रीमांडळाची मान्यता प्राप्त झाली आह े

काय,  याबाबत शासनाने काय सनणवय घेतला िा घेण्यात येत आह े ि त्याप्रमाणे आदशे 

सनगवसमत करण्यात आल ेआहते काय, 

३) नसल्यास, प्रस्ततु बाबतीत मा.मांत्री सामासजक न्याय याांनी आश्वाेासन देऊनही अद्याप 

कायविाही न होण्याची कारणे काय आहते ? 

               श्री.सदलीप काांबळे, श्री.राजकुमार बडोल े याांच्याकररता : (1), (2) ि (3) 

सिमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगव, सिशेष मागास प्रिगावतील सिद्यार्थयांसाठी 

असलेल्या मॅरीकोत्तर सशक्षण फी ि परीक्षा फी प्रसतपतूी योजनेंतगवत पालकाांची उत्पन्न 

मयावदा रुपय े 4.50 लाखािरुन रुपय े 6.00 लाख करणेबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या 

सिचाराधीन आह.े 

      



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-90 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    डॉ. अपिूव सहरे            :                                            

      सभापती महोदय, मी आता हा प्रश्न पाचव्या असधिेशनात पनु्हा उपसस्थत करीत आह े

आसण आता सदु्धा या प्रश्नाला ‚होय‛ असे उत्तर सदलेल ेआह.े प्रत्येक िेळी या प्रश्नाच ेउत्तर 

‚होय‛ असे दऊेन दखेील याबाबत अद्याप शासन सनणवय काढला जात नाही. त्यामळेु आता 

तरी कें द्र शासनाप्रमाण ेनॉन सक्रमीलेअरची मयावदा ६ लाख रुपय ेकरुन आपण तसा शासन 

सनणवय सकती सदिसात काढणार आहात ? 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-91 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

                                      श्री.सदलीप काांबळे : सभापती 

महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.अपिूव सहरे साहबेाांना पढुील असधिेशनात हा प्रश्न 

सिचारण्याची िेळ येणार नाही. ह ेअसधिेशन सांपण्यापिूी हा शासन सनणवय काढला जाईल.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-92 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    अॅड. सनरांजन डािखरे            :                                                   

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.अपिूव सहरे साहबेाांनी सातत्याने या सिषयाचा पाठपरुािा 

केलेला आह,े त्याबद्दल मी त्याांचे असभनांदन करतो आसण त्याांनी शासनाला घरचा आहरेच सदलेला 

आह.े त्याांनी िारांिार हा प्रश्न सभागहृात उपसस्थत केलेला आह.े आताच मांत्री महोदयाांनी आश्वासन 

सदले की, या सांदभावतील शासन सनणवय या असधिशेनात काढण्यात येईल. आम्हाला सिश्वास आह ेकी, 

पढुील असधिशेनात आम्हाला पनु्हा हा प्रश्न उपसस्थत करािा लागणार नाही. शासन ज्यािळेी याबाबत 

शासन सनणवय काढेल तो आपण सकती काळात एक्झीक्यटु कराल आसण या शासन सनणवयाची सकती 

सदिसात अांमलबजािणी होणार आह ेयाबाबतही आपण डायरेक्शन्स द्यािते. 

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-93 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

                                      श्री.सदलीप काांबळे : सभापती 

महोदय, ज्या सदिशी हा शासन सनणवय होईल त्या सदिसापासनू त्याची अांमलबजािणी केली 

जाईल.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-94 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. रामनाथ मोते            :                                                   

      सभापती महोदय, आम्हाला माननीय सामासजक न्याय मांत्रयाांकडून खपू अपेक्षा आहते. परांत,ु 

आता लोक आम्हाला सिचारतात की, तमुचे सामासजक न्याय मांत्री आहते का अन्याय मांत्री आहते. 

सतसऱ्या असधिेशनापिूी माझ्या प्रश्नाला उत्तर दतेाना मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, पढुील 

असधिशेनात तमु्हाला हा प्रश्न सिचारािा लागणार नाही. आता पनु्हा ते साांगत आहते की, तमु्हाला 

पढुील असधिशेनात हा प्रश्न सिचारािा लागणार नाही. मग पढुील असधिशेन, पढुील असधिशेन ह े

केव्हा सांपणार आह े? हा मागासिगीय सिद्यार्थयांच्या प्रसतपतूीचा सिषय आह.े सिद्यार्थयांना ॲडसमशन 

समळत.े परांत,ु प्रसतपतूी होत नाही. कें द्र शासनाने दोन्ही सठकाणी ६ लाख रुपयाांची मयावदा केलेली आह.े 

आम्ही ४.५ लाख आसण ६ लाख हा जो फरक आह ेतो आम्ही दरू करु, ह ेराज्य शासनाने देखील मान्य 

केल े आसण दोन्हीसाठी सहा-सहा लाख रुपयाांची मयावदा करु. आम्हाला याबाबत फक्त आश्वासने 

समळत आहते. मागासिगीय सिद्यार्थयांना प्रसतपतूी समळत नाही. त्याांना पणूव फी भरािी लागत.े म्हणनू 

माझी सिनांती आह े की, पढुील असधिेशन नको. ह े असधिशेन सांपण्यापिूी सामासजक न्यायमांत्री या 

सांदभावतील शासन सनणवय काढणार आहते काय ? आम्ही मध्यांतरी ितवमानपत्रात बातमी िाचली की, 

मांत्री महोदयाांनी ते मान्य केलेले आह.े आता आदशे काढायला काय हरकत आह े ? माननीय 

सामासजक न्यायमांत्री ह े असधिशेन सांपण्यापिूी याचा पाठपरुािा करुन आदशे सनगवसमत करुन 

मागासिगीयाांना न्याय दतेील काय ? 

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-95 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

                                              श्री.सदलीप काांबळे : 

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.रामनाथ मोते सराांची तळमळ मी समज ूशकतो. हा 

राज्यातील गोरगररब सिद्यार्थयांशी सांबांसधत सिषय आह.े म्हणनू ह ेअसधिेशन सांपण्याअगोदर 

याबाबतचा शासन सनणवय काढण्यात येईल.           

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-96 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. रामराि िडकुते            :                                                सभापती महोदय, 

मी सनमाननीय सदस्य श्री.रामनाथ मोते सराांना धन्यिाद दतेो. शासनाचे मागासिगीयाांच्या 

बाबतीत जे धोरण आह े ते गांभीर आह ेआसण साित्र भािाला जशी िागणकू सदली जाते 

तशा प्रकारच ेआह.े मला आठिते की, मांत्री महोदयाांनी आम्ही याबाबत एका मसहन्याच्या 

आत सनणवय घेऊ असे साांसगतले होते. आता मेसडकल आसण इांसजसनअररांगचे प्रिेश सरुु 

आहते. शासन पिूी एका मसहन्यात याबाबत सनणवय घेणार होते. शासनान े८ सदिसात हा 

सनणवय घेतला तर मेसडकल आसण इांसजसनअररांगच्या सिद्यार्थयांना फी भरण्यासाठी सिलत 

समळेल आसण गरीब सिद्यार्थयांना न्याय समळेल.   

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-97 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

                                      श्री.सदलीप काांबळे : सभापती 

महोदय, मी अगोदरच साांसगतले की, ह ेअसधिेशन सांपण्यापिूी अशा प्रकारचा शासन सनणवय 

काढण्यात येईल आसण ज्या सदिशी सनणवय होईल त्या सदिसापासनू त्याची अांमलबजािणी 

करण्यात येईल.   

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-98 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री. रोझेकर 12:30 

  

 

  

    श्री. धनांजय मुांडे            :                                                   

      सभापती महोदय, खरे तर माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांनी हा सिषय सन २०१६ च्या अथवसांकल्पात 

माांडला होता. मागासिगीय सिद्यार्थयांच्या सक्रमीलेअरची मयावदा ४.५ लाख रुपयाांिरुन ६ लाख रुपये 

करण्याबाबत त्याांनी सांपणूव राज्याला हा शब्द सदला होता. आता पािसाळी असधिेशन सुरु आह.े परांत,ु 

अद्याप याबाबतीत सनणवय झालेला नाही. हा शासन सनणवय काढण्यासाठी नेमकी कोणती अडचण आह,े 

याचे सभागहृाला स्पेसससफक उत्तर समळाल े पासहज.े दसुरे म्हणजे, अद्याप याबाबत सनणवय झालेला 

नसल्यामळेु सन २०१५-१६ या शकै्षसणक िषावत व्यािसासयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिशे घतेलेल्या 

सिद्यार्थयांकडून सांस्था चालकाांनी सांपणूव रक्कम िसूल केलेली आह.े याबाबत आपण कोणता सनणवय 

घणेार आहात ? शासन सनणवय सनगवसमत झाला नसल्यामळेु ही अडचण सनमावण झालेली आह.े म्हणनू 

आपण पिूीलसक्षप्रभािाने सनणवय घणेार आहात काय आसण सन २०१५-१६ या शकै्षसणक िषावत सांस्था 

चालकाांनी व्यािसासयक अभ्यासक्रमासाठी सिद्यार्थयांकडून जी रक्कम भरुन घतेलेली आह े ती सदु्धा 

आपण परत दणेार आहात काय ? 

  

                      या नांतर  श्री. खच े

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-99 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 12:40 

  

 

    श्री. असनल तटकरे            :                                                   

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.रामराि िडकुते याांनी  स्पेसससफक प्रश्न सिचारला 

होता.   त्याला आपण ज ेउत्तर सदले तो शब्द खरा ठरािा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्याबाबत मी 

अस े साांग ू इसच्छतो की, असधिशेन सांपण्यासाठी अद्याप १५ सदिसाांचा कालािधी आह,े  आता 

मसेडकल ि इांसजसनअररांगची ॲडसमशन प्रसक्रया सरुु आह,े त्यामळेु येत्या ८ सदिसात यासांदभावतील 

शासन सनणवय मांत्री महोदयाांनी काढला तर या प्रिशेासाठी सिद्यार्थयांना लाभ होईल,  मघाशी आपण 

साांसगतले की, असधिेशन सांपण्याअगोदर शासन सनणवय काढण्यात येईल. परांत ु येत्या आठ सदिसात 

शासन सनणवय काढण्यात येईल काय ? 

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-100 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 12:40 

  

 

  

                                                 

      श्री.सदलीप काांबळे : सभापती महोदय, सन्माननीय सिरोधी पक्ष नेते, सन्माननीय सदस्य 

श्री.ॲड.रामराि िडकुते,  याांनी प्रश्न सिचारला असनू सन्माननीय सदस्य श्री.असनल तटकरे, याांनी 

याबाबत सचांता व्यक्त केली आह,े ह ेखरे आह ेकी, येत्या ७ ते ८ सदिसात हा सनणवय झाला तर मसेडकल 

ि इांसजसनअररांगच्या सिद्यार्थयांना त्याचा फायदा होईल. याबाबत शासन असतशय गांभीर असनू येत्या ८ 

सदिसात शासन सनणवय काढण्यात येईल ि त्याचा लाभ सन २०१६-२०१७ या शकै्षसणक िषावपासनू 

समळेल. 

 ---------- 

                       



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-101 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 12:40 

  

 

  

                                            

 मंुबई-पुणे दु्रतग्रती मागाावरीि दुभाजकामध्ये िावण्यात आिेल्या झाडांची 

देखभाि करण्याबाबत  

     * 20220       श्री. अलनि भोसिे      ,श्री. नरेंद्र पाटीि,श्री. लकरण 

पावसकर,अॅड. जयदेव गायकवाड    : (1)  मुांबई-पणुे दु्रतगती मागाविर दसुऱ्या 

लेनमधनू येणाऱ्या िाहनाांचा प्रकाशझोत िाहनाांिर येऊ नये म्हणनू दभुाजकामध्ये लािण्यात 

आलेल्या झाडाांच्या दखेभाल दरुुस्तीचे काम आयआरबी कां पनीकडे दणे्यात आल ेआह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(2)  असल्यास, या कां पनीकडून नेमण्यात आलेल्या ठेकेदाराांकडून त्याची योग्य दखेभाल 

होत नसल्यान ेबहुताांश झाडे सकूुन गेली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(3) असल्यास, याबाबत शासनान ेसांबांसधत आयआरबी कां पनीिर कोणती कारिाई केली 

िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, सिलांबाची कारणे काय आहते? 

               श्री. एकनाथ सशांद े: (१) होय. 

(२) ि (३) नाही. या रस्त्याच्या दखेभाल ि दरुुस्ती कां त्राटदारामाफव त या रस्त्यालगत ि 

दभुाजकामधील झाडाांची सातत्यान ेदखेभाल करण्यात येते. 

     

      

    



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-102 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 12:40 

  

 

  

    श्री. असनल भोसले            :                                                   

       सभापती महोदय, मुांबई-पणु े दु्रतगती मागाविर    ताांसत्रकदृष््टया सकां िा मानिी चकुाांमळेु 

अपघाताांच ेप्रमाणात िाढ झालेली   आह.े मुांबई-पणु ेदु्रतगती मागविरुन आमचे येणे-जाण ेभरपरू असते, 

झाडाांची   दखेभाल करण्याचा कां त्राट ज्या कां पनीला सदलेला आह,े ती कां पनी व्यिसस्थत काम करीत 

नाही, यासांदभावतील बरेच व्हीडीओ माझ्याकडे आहते, अनेक सठकाणी झाडे नसल्यामळेु दसुऱ्या 

बाजचू्या िाहनाांचा लाईट या बाजचू्या लेनिरील ड्रायव्हरच्या डोळ्यािर पडल्यामळेु अपघात होतात. 

ज्या सठकाणी झाडे नाहीत, तेथे झाडे लािण्यात येतील काय ?  झाडे दखेभालीच्या बाबतीत आपण 

लेखी उत्तर सदलेले आह,े दखेभाल करण्यात येते, यासांदभावतील सिव मासहती घणे्यासाठी एक ससमती 

करण्यात येईल काय ?  त्या ससमतीकडून अहिाल घऊेन ज्या त्रटुी येतील त्याबाबत ठेकेदारािर काय 

कारिाई करण्यात येईल ?  

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q-103 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 12:40 

  

 

  

    श्री. एकनाथ सशांद े           :                                                   

      सभापती महोदय, मुांबई-पणु े दु्रतगती महामागावची लाांबी ९४.५ सकलोमीटर आह,े त्यामध्ये 

बोगद्याची एकूण लाांबी ३.२२  सकलोमीटर आह,े घाट सेक्शन १० सकलोमीटर आह,े पवे्हर शोल्डर 

लाांबी १५ सकलोमीटर आह,े उिवररत लाांबी एकूण ६० सकलोमीटर आह,े एमआयपी या कां पनीला ९ 

ऑगस्ट २००४ रोजी िकव ऑडवर सदलेली आह,े सन्माननीय सदस्याांनी असा प्रश्न उपसस्थत केला आह े

की, काही सठकाणी झाडे नसल्यामळेु ि प्रकाश झोतामळेु अपघात होण्याचे प्रमाण िाढलेले आह,े 

तेथील फोटोग्राफ मी चार सदिसाांपिूी मागसिले आह,े रकच्या लाईटचा प्रकाश १.२ मीटर उांच असतो, 

सनयमाप्रमाण े १.५ मीटर उांच ही झाडे असली पासहजते अशा प्रकारची मासहती मी फोटोग्राफच्या 

माध्यमातनू घतेलेली आह,े ज्या सठकाणी झाडाांची उांची कमी असेल सकां िा काही सठकाणी झाडे सकुली 

असतील, याची तपासणी तज्ञ हॉसटवकल्चर याांच्याकडून करण्यात येईल. यासांदभावत तातडीन ेसिके्षण 

करुन अहिाल सदला पासहज ेअस ेसनदशे सांबांसधताांना दणे्यात येतील. 
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    श्री. सकरण पािसकर            :                                            

              सभापती महोदय, मुांबई-पणुे दु्रतगती मागाविरील पररसस्थतीबाबत मांत्री 

महोदयाांनी फोटोग्राफ्स दाखसिल े आहते. त्या मागाविर अपघात झाल्यािर जास्तिेळ 

जाणारा मांत्री कोण तर या मांत्री महोदयाांचे नाि घ्यािे लागेल. ह ेखरे असल ेतरी मी मांत्री 

महोयाांना सिनांती करीन  की, बेळगाि ते कोल्हापरू रस्ता तयार करण्यात आलेला आह,े 

मागील दहा िषावत हा रस्ता कशा पध्दतीन े मेन्टेन केेेला जातो, त्या रस्त्याच्या 

दभुाजकामध्ये कशा पध्दतीन े झाडे लािण्यात येत आहते, ती बाब पाहण्यासारखी आह,े 

तमु्ही या मागाविर जात असताना त्याच्या थोडे पढेु जाऊन आपण पहािे, असे केल े तर 

यासांदभावतील तक्रार आम्हाला पनु्हा करािी लागणार नाही, मुांबई-पणुे दु्रतगती मागव तयार 

झाल्यािर त्याच्या साईडला जे इांसडकेटर होते, ररफ्लेक्टर होते, त्यानसुार रस्त्याची बॉडवर 

दाखसिली जाते. आता ते ररफ्लेक्टर ससुस्थतीत नाहीत. पाऊस पडल्यािर तेथे आता झाडे 

असतील, फोटोमध्ये आपण कोणतीही झाडे दाखि ूशकतो. रस्त्याांच्या दभुाजकामध्ये झाडे 

असायला पासहजेत.  आरआरबी बरोबर जे ॲग्रीमेंट करण्यात आल े त्यामध्ये  या 

महामागावच े सशुोसभकरण करणे ि झाडे लािणे हा क्लॉज नमदू करण्यात आलेला आह.े 

अशा पध्दतीन े तेथे काम होते सकां िा नाही ह े पाहणे आिश्यक आह.े  त्याच प्रमाणे 

रस्त्यािर अनेक खड्डे पडल ेआहते, याबाबत आयआरबी कां पनीकडून उपाययोजना करीत 

नसेल तर याला दसुरा पयावय म्हणनू सशुोसभकरणाचे काम दसुऱ्या कां त्राटदाराला दणे्यात 

येईल काय ? आयआरबी ही कामे करीत नसेल तर त्या कां पनीिर योग्य कारिाई करण्यात 

येईल काय ? 
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    श्री. एकनाथ सशांद े           :                                            

              सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी बेळगाांि ते कोल्हापरू  रस्ता 

पहािा असे मला सचूसिले आह,े  सन्माननीय सदस्याांना मी सोबत घेऊन तो रस्ता 

पाहण्यासाठी जाणार आह.े सन्माननीय सदस्याांनी तो रस्ता पासहलेला आह,े तेथे जी झाडे 

लािली आहते, सशुोसभकरण केल ेआह,े त्याची त्याांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली आह,े म्हणनू 

त्याांना  मी सोबत घेऊन जाणार आह,े आपणाला मासहती आह े की, मी सफल्डिर काम 

करणारा माणसू आह.े  दसुरे असे की, कां त्राटात ज्या पध्दतीच े सशुोसभकरण असायला 

पासहजे, तसे सशुोसभकरण योग्य प्रकारे कां त्राटदार करीत नसेल सकां िा आयआरबीने ते केल े

नसेल तर या कां पनीला पसहल्याांदा राज्य सरकारच्याितीने एमएसआरडीसी या खात्याचा 

मांत्री म्हणनू मी नोटीस पाठसिली आह,े त्या नोटीस मध्ये फक्त टोल गोळा करणे, एिढीच 

तमुची जबाबदारी नसनू हा रस्ता पणूवपणे सरुसक्षत रासहला पासहजे, रस्ता सेफ्टीच्या 

दृष्टीकोनातून सिव उपाय तमु्ही केल ेपासहजेत, करारात ज्या गोष्टी आहते त्याांचे पालन केले 

पासहजे, अशा प्रकारची नोटीस त्याांना दणे्यात आलेली आह.े सेव्ह लाईफ फाऊां डेशन ि 

जे.पी.ररसचव या सांस्थेने सिेक्षण केल े आह,े अपघाताच े ४२ स्पॉट आयडेसटांफाय केले 

आहते, ह ेअपघात टाळण्याची जबाबदारी आयआरबीची आह,े ती जबाबदारी आपणाला 

टाळता येणार नाही अशा प्रकारची नोटीस त्याांना दणे्यात आली आह.े त्या नोटीसच ेउत्तर 

खात्याला प्राप्त झाल े आह,े त्यािर अभ्यास सरुु आह,े याबाबत सनसितपणे उपाययोजना 

करण्यात येतील. 
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    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

              सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्तर दतेाांना असे साांसगतले 

की,  काही रक उांच असतात, त्यामळेु दभुाजकामधील झाडाांची उांची दीड मीटर असणे 

आिश्यक आह,े त्यासांदभावतील फोटो त्याांनी दाखसिले आह.े मघाशी जो प्रश्न सिचारण्यात 

आला तो मलुभतू आह,े असलकडील काळात या महामागाविर होणाऱ्या अपघाताच ेप्रमाण 

िाढले आह,े त्यामध्ये मतृ्यमुखूी पडणाऱ्या लोकाांचे प्रमाण खपू आह,े असतअिजड िाहन े

उजव्या लेनने जातात, मधल्या लेनमधनू लहान िाहनाांनी जाणे असभप्रेत आह.े त्यामळेु 

दभुाजकाच्या पसलकडील बाजलूा िाहने जाऊन सनष्ट्पाप प्रिाशाांचे जीिन धोक्यात 

आल्याच े आपणाला अनेक िेळा सदसत आह.े काही कालािधीपिूी तेथे अपघात 

झाल्यािर सन्माननीय मांत्री श्री.सदिाकर रािते ि आपण तेथे पाहणी केली आह.े तमुच्या 

गाड्या जास्त सकां िा कमी स्पीडन ेगेल्या हा एक सिषय झाला असेल तो भाग आपण सोडून 

दऊे. अजनूही तेथे असत अिजड िाहनाांनी सतसऱ्या मासगवकेतनू जाण्यासांदभावतील सनयमाचे 

पालन होताना सदसत नाही. या प्रश्नाांचे गाांभीयव लक्षात ठेिनू असत अिजड  िाहन ेसतसऱ्या 

मासगवकेतनू त्यापेक्षा हलकी िाहन े दसुऱ्या मासगवकेतून ि लाईट व्हईेकल उजव्या बाजचू्या 

पसहल्या मासगवकेतून जाण्याचा दांडक आजपासनू काढण्यात येईल काय ? 

                      या नांतर  श्री. साांगळे 
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    श्री. ससुनल तटकरे            :                                          ता.प्र.क्र. १९६५४.... 

तसेच हा सनयम मोडणाऱ्याांसिरुध्द कडक कारिाई करण्याच्या दृष्टीने तातडीन े पािल े

टाकली जाणार आहते का ?  
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    श्री. एकनाथ सशांद े           :                                            

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे याांनी महत्त्िाचा मदु्दा माांडला आह.े 

अिघड िाहनाांनी डािीकडून, लहान िाहनाांनी मधल्या लेनन ेआसण ओव्हरटेक करणाऱ्या 

िाहनाांनी उजव्या बाजचू्या मेन लेनमधनू गेले पासहजे. परांत ुप्रत्यक्षात अिजड िाहने मधल्या 

ि मेन लेनमधनू जात असतात.  मी आपल्याला मासहतीसाठी साांगतो की, आय.जी. बोडे 

साहबेाांनी यासांबांधी एक मसहना ड्राईव्ह घेतला होता ि त्यासाठी सिव पोसलसाांची सटम 

लािली होती. मी स्ित: ि माननीय मांत्री श्री.सदिाकर रािते याांच्यासमिेत तेथे सिव सटम 

घेऊन गेलो होतो. आम्ही त्यािेळी काही गोष्टी प्रत्यक्षात अनभुिल्या. माननीय श्री.सदिाकर 

रािते साहबेाांनी स्ित: एक गाडी बाजलूा लािाियास साांसगतली ि त्याला दांड लािला. 

यानांतर सधु्दा अशाप्रकारच्या घटना होता कामा नये याकररता इांटीसलजांट रसफक मॅनेजमेंट 

ससस्टीमसमिेत माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक सधु्दा झाली. 

त्यात सव्हलेन्स कॅमरे, स्पीड गन्स, कां रोल ि कमाांड रुम या सिव गोष्टी त्यात समासिष्ट असनू 

या सांदभावत एमएसआरडीसीने सेव्ह लाईफ फाऊां डेशनसमिेत करार केलेला आह.े हा सांपणूव 

रस्ता सझरो फॅटेसलटी कॉरीडॉर झाला पासहजे अशाप्रकारचा एमएसआरडीसीकडून प्रयत्न 

सरुु आहते. याकररता आणखी पोलीसबळ िाढल े पासहजे. त्याकररता काही मयावदा 

असल्यास तेथील आयआरबी कां पनीचे डेल्टा फोसवच े १०० लोक आहते, त्याांना 

एसपीओचा दजाव दणे्यासांबांधी गहृ खात्याकडे प्रस्ताि पाठसिलेला आह.े जेणेकरुन पेरोसलांग 

ि मॉनेटररांग िाढेल ि अशाप्रकारच्या कसटांग तसेच रोड सस्पडींग िाहन े जातात त्याांना 

पकडता येईल. मी माननीय मांत्री श्री.सदिाकर रािते याांना सिनांती केली आह े की, 

यासां ाेंबांधी जो दांड आकारतो त्याचे प्रमाण िाढसिले पासहजे ि त्याचा िाहन चालकाांिर 

धाक रासहला पासहजे. तसेच एखाद्याने २-३ िेळा गनु्हा केल्यास त्याचे लायसन्स सस्पेंड 

केल े पासहजे. मी केलेली सिनांती माननीय मांत्री श्री.सदिाकर रािते याांनी मान्य केली 

आह.े  यािर आपण पणूवपणे काम करीत आहोत. या सांदभावत जेपी ररसचव, सेव्ह लाईफ 

फाऊां डेशन याांची मदत घेत आहोत. तसेच आपला मुद्दा लेन कसटांग, ओव्हर स्पीडन ेिाहन े

चालसिणाऱ्याांसांबांधी आह.े  त्याांच्यािर आळा घालण्याचा प्रयत्न एमएसआरडीसीकडून 

होत आह.े  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-109 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    श्री. ससुनल तटकरे            :                                            

मांत्री महोदय, आपण पाहणी करुन दोन मसहन ेझाले आहते. आपण या सांदभावत ससिस्तर 

मासहती सदल्याबद्दल मी आपले असभनांदन करतो. परांत ु यासांबांधी कृती होत नसल्यामळेु 

ददुिे आह.े आपण साांसगतल्याप्रमाण े माननीय मांत्री श्री.सदिाकर रािते याांनी तेथे गाडी 

थाांबिनू सांबांसधताला दांड लािला. परांत ु त्यानांतर ते तेथनू सनघनू आल.े मी आपल्याला 

जबाबदारीन ेसाांगतो की, मांबई-पणुे दु्रतगती मागाविर आज सधु्दा लेन कसटांग होत आहते ि 

उजव्या मासगवकेिरुन अिजड िाहन ेजात आहते. आज सांध्याकाळी माननीय सिवश्री सदलीप 

काांबळे, सभुाष दशेमखु तेथनू जातील त्यािेळी त्याांनी तेथे थाांबनू फोटो काढािेत ि ते 

आपल्याकडे पाठिािीत. सभापती महोदय, यासां ाेंबांधी फक्त दांडात्मक कारिाई न करता 

कठोर कारिाई केली पासहजे. अन्यथा ती िाहने जप्त करािीत. आपण डेल्टा फोसवच्या 

लोकाांना एसपीओचा दजाव दणे्यासाठी असधसचूना काढण्यासाठी एक िषावचा कालािधी 

जाऊ शकतो. तोपयंत तेथे हजोराेे लोक मारल ेजातील. माझा स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, 

या सिव गोष्टी सिचारात घेता कठोर कारिाई करण्याच्या दृष्टीन े आजच्या आज पािले 

उचलली जातील का ?  
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    श्री. एकनाथ सशांद े           :                                            

सभापती महोदय, मी मघाशी माझ्या उत्तरात यासांबांधी साांसगतले आह.े या सांदभावत् े ा 

माननीय पररिहन मांत्री सनयम करीत आहते. तसेच माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या स्तरािर 

यासां ाेंबांधी बैठक घेतली आह.े आता आपण सव्हलेन्स ससस्टीम बससित असल्यामळेु 

एखाद्याने लेन कसटांग केली सकां िा जास्त स्पीडने िाहन चालसिल्यास त्याला पकडता येईल 

ि दांड आकारता येईल. या सांदभावत लायसन्स सस्पेंड करणे सकां िा िाहने जप्त करण्याची 

बाब प्रस्तासित ि सिचाराधीन आह.े मनषु्ट्यबळ िाढसिण्यासाठी पोलीस खात्यातील नाही 

तर डेल्टा फोसवमधील १०० लोक तेथे पेरोसलांग करीत आहते त्याांना असधकार दणे्याचे 

प्रस्तासित केल े आह.े आपण याकररता प्रयत्न करीत आहोत त्याकररता थोडा िेळ 

सनसितपणे लागणार आह.े मुांबई-पणुे एक्सप्रेस िे शनू्य अपघात करण्याचा आमचा प्रयत्न 

आह.े आपण आपल्या सिव सचूना द्याव्यात. आपल्याला माहीत आह ेकी, ज्यािेळी तेथे 

दरड कोसळली होती तेव्हा मी स्ित: घाटात गेलो होतो ि तेथे थाांबनू काम केल.े तसेच तेथे 

बसचा अपघात झाल्यानांतर मी स्ित: तेथे गेलो होतो. मी सफल्डिर काम करणारा माणसू 

आह.े सरकार या सांदभावत गाांभीयावने सिचार करीत आह.े तेथील अपघाताची आकडेिारी 

बघनू आम्हा सिांना िाईट िाटत आह.े  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-111 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                            

सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांची कायवक्षमता ि त्याांच्या क्षमतेबद्दल शांका घेण्याची 

असजबात गरज नाही. काल सधु्दा आम्ही यासांबांधी साांसगतले हाेेते.  काही उपाययोजना 

करण्यासाठी काही कालािधी लागत असतो.  सध्या पािसाळ्याचे सदिस आहते. घाट 

सेक्शनचा सिचार केल्यास तेथनू चढताना ि उतरताना अडचणी येत असतात. आपण 

यासांबांधी जी स्कीम आणत आहात ती जरुर आणािी.  पिुी आपल्याकडे सव्हसजलन्स हा 

फ्लाई ांग स्क्िाड असायचा. तो आता ते मानत नाहीत, हा भाग िेगळा आह.े ज्या सिसशष्ट 

भाांगामध्ये अपघाताांचे प्रमाण जास्त आह े तेथे पािसाळ्यात पढेु काही सदसत नसल्यामळेु 

अपघात घडतात. तसेच मोठे िाहन आदळल्यानांतर लक्षात येते की, ते मोठे िाहन आह.े 

माझी स्पेसससफक सचूना आह े की, पािसाळ्याच े सदिस असल्यामळेु पािसाळ्यात घाट 

सेक्शनमध्य े स्पेशल सव्हसजलन्स सटम तेथे उभी करणार आहात का ? जेणेकरुन तेथे 

होणाऱ्या अपघाताांिर आळा घालता येईल.  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-112 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    श्री. एकनाथ सशांद े           :                                            

या सांदभावत पररहिन आसण गहृ सिभाग याांची सनसितपणे एकसत्रत बैठक घेऊ. त्यात 

सनमाननीय सदस्याांनी आपल्या सचूना द्याव्यात.  तसेच सन्माननीय सदस्याांनी 

साांसगतल्याप्रमाणे पािसाळ्यात  अपघात होऊ नयेत यासाठी स्क्िॉड ि पेरोसलांग िाढू. 

त्याकररता मनषु्ट्यबळ सधु्दा िाढसिल े जाईल. सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे 

पािसाळ्यात अपघाताांचे प्रमाण िाढत असल्याची बाब खरी आह.े सदर प्रमाण कमी झाल े

पासहजे सकां बहुना ते शनु्यािर आल ेपासहजे अशी आपल्या सिांची भािना आह.े यासाठी 

आपण एक बैठक घेऊ.  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-113 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    श्री. असनल भोसले            :                                            

मांत्री महोदयाांनी सदर प्रश्नाला ससिस्तर उत्तर सदल ेआह.े सदर घाटात लेन कसटांगमळेु रॅसफक 

जाम होते. अनेक रक लेन कसटांग करतात. सन्माननीय सदस्याांनी जो प्लॅन साांसगतला आह े

त्याला बराच कालािधी लाग ूशकतो. माझी मांत्री महोदयाांना सिनांती आह ेकी, आपण १५ 

सदिसाांसाठी रायल घ्यािी ि त्यात शसनिार ि रसििारी लोणािळ्यािरुन येणाऱ्या 

िाहनाांची आकडेिारी घ्यािी. आपण प्रत्यक्ष सफल्डिर उतरल्यानांतरच आपल्याला अनभुि 

येईल. अशा पध्दतीने आपण कायविाही करणार आहात का ? 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-114 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    श्री. एकनाथ सशांद े           :                                            

सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत केलेल्या रायल बेसच्या मदु्यासांबांधी सनसितपणे कायविाही 

करुन अांमलबजािणी केली जाईल. मी आपल्याला त्यािेळी बोलासितो. तसेच यासांदभावत 

आपल्याला एक बैठक सधु्दा घ्याियाची आह.े  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-115 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    श्री. सगरीशचांद्र व्यास            :                                            

सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या अनषुांगाने मी सदनाला साांग ूइसच्छतो की,  रस्त्यािरुन जात 

असताना रकस नेहमी लेन बदलत असतात. काल-परिा झालेली एक घटना मी सदनाच्या 

सनदशवनास आणनू दतेो. राज्य सरकारच्या माध्यमातून सदर अपघातग्रस्त पररिाराला मदत 

करण्यासांबांधी आपण शासनाला सनदशे द्यािेत. अमरािती सजल्यातील चाांदरू बाजार येथील 

५ सक.मी.च्या खेरिाडी राज्य मागव रस्त्यािर अिैध िाहत ूकरणाऱ्या रकने ..... 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-116 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

    सभापती            :                                          आपण मखु्यमांत्रयाांना सिनांती करुन 

हा प्रश्न मागी लािािा.  

                                                 --------- 

       ताराांसकत प्रश्न क्रमाांक २१५५६ आसण ताराांसकत प्रश्न क्रमाांक १९६१० यामध्ये एकच 

सिषय असल्यामळेु आपण ते एकसत्रत घेऊ या.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-117 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

                                            

 मोखाडा (लज.पािघर) येथीि ठाणे लजल्हा मध्यवती बँकेच्या शाखेत बोगस सोने 

तारण ठेवून कजा लदल्याबाबत  

     * 21556       श्री. लगरीशचंद्र व्यास      ,प्रा. अलनि सोिे,श्री. नागो गाणार    

: (१) मोखाडा (ता.मोखाडा, सज.पालघर) येथील ठाणे सजल्हा सहकारी बाँकेत शाखेत समुारे 

२ ते ३ कोटी रूपयाांचे बोगस सोने तारण ठेिनू कजव दणे्यात आल्याचे, माह ेएसप्रल 2016 

रोजी िा समुारास सनदशवनास आल,े ह ेखरे आह े  काय, 

  (२) या प्रकरणी बाँकेचे सकती असधकारी ि कमवचारी या गैरप्रकारात सामील असल्याचे 

तपासात सनष्ट्पन्न झाल ेतसेच बाँकेची आसथवक फसिणकू करणाऱ्या सांबांसधताांसिरुध्द काय 

कारिाई करण्यात आली िा येत आह,े 

(३) नसल्यास, सिलांबाची कारणे काय आहते ? 

              श्री.सिजय दशेमखु, श्री. सभुाष दशेमखु याांच्याकररता : (1) होय, ह ेखरे आह,े 

(2) या प्रकरणी बाँकेचे शाखा सहशेबसनस, शाखा व्यिस्थापक ि असधकृत सोनार याांना 

जबाबदार धरण्यात येउन त्याांना बाँक सेिेतनू काढून टाकण्यात आल ेआह.े 

(3) याबाबत बाँकेचे शाखा सहशेबनीस, शाखा व्यिस्थापक ि असधकृत सोनार तसेच 6 

कजवदार याांचे सिरोधात मोखाडा पोलीस स्टेशन येथे IPC Code no. 420, 465, 406, 

467, 120B &amp; 34 अन्िय ेफसिणकूीचाच गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े 

(4) प्रश ् न उदभ्् ाित नाही. 

    



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R-118 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री. खच े 12:50 

  

 

  

                                            

 मोखाडा (ता.मोखाडा, लज.पािघर) येथीि ठाणे लजल्हा सहकारी बँकेत सुवणा 

ठेवी कजे प्रकरणी झािेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याबाबत.  

     * 19610       अॅड. लनरंजन डावखरे     : (१) मोखाडा (ता.मोखाडा, 

सज.पालघर) येथील ठाणे सजल्हा सहकारी बाँकेत सिुणव ठेिी कजे प्रकरणी बाँकेचे रोखपाल 

श्री.रामदास गािीत, ि श्री.चांद्रकाांत बागलू याांनी अन्य सांबांसधताचे सांगनमताने रुपय े2 कोटी 

70 लाख रुपयाांचा सिुणव ठेिींचा गैरव्यिाहार केला असल्याचे सन २०१५ मध्य े

लेखापररक्षणा दरम्यान सनदशवनास येऊनही बाँक व्यिस्थापकाांनी या प्रकरणी कारिाई केली 

नसल्याच े सदनाांक 28 एसप्रल,2016 रोजी िा त्यादरम्यान सनदशवनास आले, ह े खरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, रखिालदार ि अन्य कमवचाऱ्याांचे बोगस नािे दाखिनू ही सिुणव कजे 

उचलली असल्याचे आले या रकमेच्या िसलूीबाबत शासनाने काय कायविाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

  (३) नसल्यास, सिलांबाची कारणे काय आहते ? 

               श्री.सिजय दशेमखु, श्री. सभुाष दशेमखु याांच्याकररता : (1) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(2) ठाणे सजल्हा मध्यिती बाँकेन ेसद. 31/3/2016 रोजी मदुत सांपलेल्या सोन्याचा सललाि 

सद. 28/4/2016 रोजी मोखाडा शाखेत केला असता सदर सोने बनािट असल्याचे 

सनदशवनास आल े असल्याने तत्कालीन बाँक शाखा व्यिस्थापक, तत्कालीन शाखा 

सहशेबनीस तसेच सांशयीत 22 कजव प्रकरणाांशी सांबांसधत 17 कजवदार अशा एकूण 20 

व्यक्तीिर (यामध्ये तत्कालीन 1 बाँक सरुक्षा रक्षक) मोखाडा सज. पालघर येथील पोसलस 

स्टेशनमध्ये बाँकेने सद. 28/4/2016 रोजी एफ.आय.आर.नोंदिनू गनु्हा दाखल केलेला 

आह.े  तसेच सिभागीय सहसनबांधक, सहकारी सांस्था, कोकण सिभाग याांच्याकडूनही सद. 

30/6/2016 ि सद. 14/7/2016 रोजी बाँकेस उक्त गैरव्यिहारातील रक्कम िसलुी 

करण्याबाबत तसेच भसिष्ट्यात अशा घटना पनु्हा घडू नयेत यासाठी बाँकेने केलेल्या 

उपाययोजनाांबाबतचा अहिाल मागसिला आह.े   

(3)  प्रश्न उदभ्् ाित नाही. 

              या नांतर  श्री. भोगले 

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) S-119 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. साांगळे 13:00 

  

 

                                                ता.प्र.क्र.२१

५५६ ि ता.प्र.क्र.१९६१०........ 

             श्री.सगरीश व्यास :  सभापती महोदय, ठाण ेसजल्हा मध्यिती सहकारी बाँकामध्ये गहृ कजव 

दणे्याच्या सांदभावत प्रकरण ेझाली.  या प्रकरणात २ ते ३ कोटी रुपयाांचे कजव दतेाना त्याांनी केिायसी पणूव 

न करण,े पणूव केले तरी बोगस सोने तारण ठेिण,े त्यामळेु सजल्हा मध्यिती सहकारी बाँकेचे नकुसान 

होते, ते होऊ नय ेयासाठी उत्तर सदले आह.े  माझी या सनसमत्ताने सिनांती आह ेकी, महाराष्ट्रामधील सिव 

सजल्हामध्यिती सहकारी बाँकाांमधील अशा प्रकारचे सोने तारण सांगमतान े ठेिल्याच्या सांदभावत सकां िा 

डेड लोन, अन ऑपरेसटव्ह अकाऊां ट असतील त्याांची ऑसडटरमाफव त तपासणी करण्यात येईल काय? 

फक्त ठाण े डीसीसी बाँकेत नव्ह े तर अनेक डीसीसी बांेाँकेत सांगनमताने कजे सदली असतील, या 

सांदभावत असधकाऱ्याांिर कारिाई झालेली नाही.  सरकार याकडे लक्ष दणेार आह ेकाय?  सिावत मोठी 

सचांतेची बाब म्हणज े डीसीसी बाँक तोटयात जात असताना सरकारकडे या बाँका पनु्हा सरुु व्हाव्यात 

यासाठी अनदुान मागत असताना अशा प्रकारचे घोटाळे होणार असतील तर त्याची गांभीरतेने दखल 

घऊेन सरकार चौकशी करणार आह ेका? 

          

                      



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) S-120 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. साांगळे 13:00 

  

 

  

                                         

            सभापती महोदय, ठाण ेसजल्हा मध्यिती सहकारी बाँकेच्या मोखाडा शाखते जिळपास ३२ 

सोने तारणाची प्रकरण ेआहते.  त्यातील सांशसयत २२ प्रकरण ेआहते. यात ३.९१ कोटी रुपयाांच ेकजव 

िाटप झालेले आह.े  ही शांका आल्यामळेु तपासणी केल्यानांतर अस ेलक्षात आल ेकी, तारण ठेिलेले 

सोने बोगस आह.े  त्यामळेु शाखा असधकारी ि सहशबेनीस आसण सोनार ि ६ कजवदार याांच्यािर 

एफआयआर दाखल केला आह.े  माननीय सदस्य श्री.सगरीश व्यास याांनी जो प्रश्न सिचारला त्याबाबत 

साांग ूइसच्छतो की, अन्य सजल्हा बाँका अडचणीत यायला लागल्या, त्या सठकाणी अस ेप्रकार होण्याची 

शक्यता आह.े  तेथे अस ेप्रकार होऊ नयेत यासाठी सिव सजल्हा मध्यिती बाँकाांनी सोने तारण ठेिताना 

शाखा असधकाऱ्याांना मयावदा असािी अशा सचूना दऊे.  त्यािर अांकुश ठेिण्यासाठी स्पेशल माणसू 

ठेिािा .  सोनार, शाखा असधकारी आसण कजवदार या सतघाांनी समळून सांगनमताने ह ेकेले आह.े  अस े

प्रकार भसिष्ट्यात होऊ शकतात.  म्हणनू पढुील काळात नक्की याची दक्षता घतेली जाईल. 
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    अॅड. सनरांजन डािखरे            :                                                      सभापती 

महोदय, या बाँकेत जो घोटाळा झाला त्यामध्ये जिळपास अजनूही काही आरोपी 

आहते.  २२ कजव प्रकरणाशी सांबांसधत २० व्यक्तींिर मोखाडा, सजल्हा पालघर येथील 

पोलीस ठाण्यामध्ये बाँकेन ेतक्रार दाखल केली आह.े  या सांदभावत या गैरव्यिहाराची रक्कम 

िसलू करण्यासाठीची कायविाही सरुु आह.े  ही रक्कम लिकरात लिकर केव्हा िसलू 

होईल? हा सिषय गहृ सिभागाशी सांबांसधत असल्याने त्या खात्याकडे काय पाठपरुािा 

करणार आहात आसण सोने तारण घेताना त्याची तपासणी करुन तो अहिाल रेकॉडविर 

ठेिण्याबाबतची कायविाही केली जाईल काय?  
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                                            सभापती महोदय, माननीय 

सदस्याांनी प्रश्न सिचारला आह ेतो योग्य आह.े  २२ लोकाांची चौकशी सरुु आह.े  कजव जे 

घेतले आह े त्याची मदुत अजनू आह.े  त्यामळेु आपल्याला लॉकर उघडता येत 

नाही.  कजवदार आसण व्यिस्थापक या दोघाांच्या सांमतीने ते उघडता येते.  ते काढता येत 

नाही म्हणनू त्याांना नोटीस सदली आह.े    कजवदार फरार आह.े  त्यामळेु कजवदार येत नाही 

याबाबत कायदशेीर कारिाई करण्याच े सरुु आह.े  एफआयआर सिांिर दाखल केला 

आह.े  पढुील काळात २२ कजवदार आहते त्याांचा तपास लागला नाही तर स्पेशल 

लेखापररक्षक नेमनू सिांच्या साक्षीन ेसोने ठेिल ेकी आणखी काही ठेिल ेहोते ह ेतपासता 

येईल.  परांत ु ग्राहकाने साांसगतले की, माझे सोनेच होते तर साक्षीदार िेगळे लािनू 

याबाबतची कायविाही केली जाईल. 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

            सभापती महोदय, सोनार ि शाखा व्यिस्थापक याांच्यािर गनु्हा दाखल झाला 

आह.े    काही कमवचाऱ्याांना सस्पेंड करण्यात आल े आह.े  ३.९१ कोटी रुपयाांचा 

गैरव्यिहार झाला आह.े  सनयमानसुार एफआयआर दाखल झाला की १०० टक्के 

एनपीएची तरतदू करािी लागते.  ८ ते ९ कोटी रॉड असेल आसण बाँकेचा नफा १ ते २ 

कोटी रुपयाांचा असेल तर ती बाँक नकुसानीत जाते.  आपोआप ग्राहक आपली सडपॉसझट 

काढून घेतात.  त्यामळेु बाँकेतील कमवचाऱ्याांचा प्रश्न सनमावण होतो.  बाँकेची सिव व्यिस्था 

कोलमडून पडते.   राष्ट्रीयकृत बाँकाांसाठी एनपीएची तरतदू बजेटमधनू केली जाते.    अशा 

तत्कासलक पररसस्थतीसाठी बजेटमधनू तरतदू केली आसण नांतर एखादी ससस्टीम डेव्हलप 

करुन टप्प्याटप्प्याने बाँकेन ेएकसत्रत पैस ेद्यायचे अशी व्यिस्था शासन करणार आह ेकाय? 

जेणेकरुन सहकार आसण बाँक व्यिस्था सटकसिणे सोपे होईल. 
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                                            सभापती महोदय, माननीय 

सदस्याांनी केलेली सचूना रास्त आह.े  ठेिीदाराांना सांरक्षण समळाल े पासहजे.  बाँका 

अडचणीत येऊ नयेत.  एखादा शाखा असधकारी आसण सोनार याांनी सांगनमताने गैरप्रकार 

केला तर त्याचा बाँकेच्या व्यिहारािर पररणाम होतो.  शासनाच्या आज तरी तसे 

सिचाराधीन नाही.  भसिष्ट्यात अडचण आली तर नक्की सिचार करु.  
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                                        श्री.हमेांत टकले :        

      या सजल्हा बाँकाांमध्ये साधारणपणे सोन े तारण ठेिनू कजव घेणारा शेतकरी िगव 

असताेे.    सोन्याचे सिव व्यिहार सचोटीचे व्हािेत आसण गॅरांटीचे सोने समळण्यासाठी 

कें द्र सरकारन े भरपरू कायद े केल े आहते.  २ लाखापेक्षा जास्त सकां मतीचे सोन े असेल 

त्याची असधकृत खरेदी पािती, सोन्याच े कॅरेट ससटवसफकेट दणेे बांधनकारक आह.े  असे 

असधकृत सोनार बाँकेकडून नेमतात त्यािेळेला त्याांच्याकडे या प्रकारची तपासणी यांत्रणा 

आह ेकी नाही याची बाँकेने खातरजमा करुन घेण्याची व्यिस्था असािी.   असे आदशे या 

व्यिहारासाठी सहकारी बाँकाांना दणेार काय?  आपल्या ताब्यात जे सोने तारण म्हणनू 

आलेले आह ेत्याबाबत इतर गोष्टीसाठी थडव पाटी ऑसडट असते तसे या सोन्याच्या सचोटी 

ि कॅरेट आसण सकां मतीसिषयी अांतगवत ऑसडटची रचना करता येईल का, ज्यामळेु 

आपल्याला त्याची खात्री पटायला असधक उपयोग होईल.           
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                                            सभापती महोदय, माननीय 

सदस्याांनी सोने तारणाबाबत गांभीर सिषय माांडला आह.े  तशा सचूना सिव सजल्हा मध्यिती 

बाँकाांना दणे्यात येतील.  थडव पाटी ऑसडटचा सिषय माांडला आह.े  सोने तारण ठेिलेले 

असते ते लॉकर ओपन करताना त्या कजवदाराला सोबत घेतल्यासशिाय उघडता येत 

नाही.  याबाबत नक्की उपाय करु.  सोने तारण घेताना शाखा असधकाऱ्याांना मयावदा 

ठेिली पासहजे.  मयावदा ठेिली तर यापढेु असे होणार नाही.  याची दक्षता घेऊ. 

                                                                                          -----  
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 औरंगाबाद येथे आतंरराष्ट्रीय पररक्षण कें द्र स्थापन करण्याबाबत  

     * 22135       श्री. सलतश चव्हाण      ,श्री. अमरलसंह पंलडत,श्री. लविम 

काळे    : (१) औरांगाबाद उद्योग के्षत्र असधक फायदशेीर ठरण्याच्या दृसष्टने शासनाने सन 

२०१२ मध्ये आांतरराष्ट्रीय पररक्षण कें द्र (आय.सी.सी) औरांगाबाद येेेथे स्थापन 

करण्यासाठी मान्यता सदली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एम.आय.डी.सी. ने जागा ि आसथवक तरतदु केली असताना सदर कें द्र 

औरांगाबाद ऐिजी नागपरूला स्थापन करण्यासाठी कायविाही होत असल्याच्या बातम्या माह े

मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान प्रससध्द झाल्या आहते,  ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मराठिाडयातील उद्योगाना चालना दणे्यासाठी आय.सी.सी. प्रकल्प 

औरांगाबाद येथेच सरुू करण्याच े दृसष्टने शासनान े काय कायविाही केली िा करण्यात येत 

आह,े नसल्यास सिलांबाची कारणे काय? 

               श्री.प्रिीण पोटे-पाटील, श्री. सभुाष दसेाई याांच्याकररता : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

    इांटरनॅशनल कन्व्हेंन्शन सेंटर  (ICC) हा  प्रकल्प डीएमआयसी शेंद्रा, औरांगाबाद येथे 

उभारण्यात येणार आह.े 

(३) सदर  प्रकल्पासाठी डीएमआयसी शेंद्रा, औरांगाबाद येथे 50 एकर  जागा आरसक्षत 

करण्यात आली आह.े प्रकल्पाच्या सनयोजनाचे काम पणूव झाल े असनू अांमलबजािणी 

टप्प्या-टप्प्यान े करण्यात येणार आह.े पसहल्या टप्प्यात प्रशासकीय इमारतीचे काम सरुु 

करण्यात येणार असनू बाांधकामाची सनसिदा मागसिण्याची कायविाही सरुु आह.े 
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                                            सभापती महोदय, 

औरांगाबाद एमआयडीसीमध्ये इांटरनॅशनल कन्व्हने्शन सेंटर बाांधण्याबाबत शासनाने २०१२ 

मध्ये सनणवय घेतला होता.  २०१६ मध्य े अशी बातमी आली की, आणखी एका 

प्रकल्पाकररता ह ेसेंटर नागपरू येथे नेण्याचा सिचार शासन करीत आह.े  उत्तरात नमदू केले 

आह े की, इांटरनॅशनल कन्व्हने्शन सेंटरऔरांगाबादमध्येच होणार आह.े  हा प्रकल्प केव्हा 

होणार आह,े त्याबद्दल कोणती कायविाही केली गेली? शासनान ेउत्तरात म्हटले आह ेकी, 

याच ेसनयोजन केले आह.े  याबद्दल ५० एकर जागा आरसक्षत केली आह.े  

           या नांतर  श्री. ओटिणेकर 
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    अॅड. राहुल नािेकर            :                                                  तसेच सनसिदा 

दणे्याचे काम सरुू केलेले आह.े   माझा प्रश्न असा आह े की, ह े काम नेमके कधी सरुू 

होणार आह,े या कामाचे भसूमपजून कधी होणार आह,े या कामासाठी लागणाऱ्या सनधीची 

तरतदू करण्यात आली आह ेकाय ?            
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय,  सन्माननीय सदस्याांनी औरांगाबाद येथे आांतरराष्ट्रीय पररक्षण कें द्र स्थापन 

करण्याबाबतचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े  ह ेकें द्र अन्य सठकाणी हलसिण्यात येणार आह े

काय असा प्रश्न सिचारण्यात आला आह.े  यासांबांधी मी त्याांना साांग ूइसच्छतो की, ह ेकें द्र 

कुठेही हलसिण्यात येणार नाही.  उद्योग सिकास करण्यासाठी डीएमआयसी, शेंद्रा येथे ५० 

एकर जागा आरसक्षत करण्यात आली आह े ह े दखेील तेिढेच सत्य आह.े   या साठी 

आपण सनधीचा सिषय घेतलेला आह.े आम्ही जागा आरसक्षत केलेली असल्यामळेु आम्ही 

सनधी दखेील उपलब्ध करून सदलेला आह.े  एमआयडीसी ही स्िायत्त सांस्था 

आह.े  त्याांना फक्त सित्त सिभागाची मान्यता घ्यािी लागते.   आम्ही 

टप्प्याटप्पयाने  इमारती बाांधण्याची कायविाही सरुू करणार आहोत.             
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    श्री. सभुाष झाांबड            :                                                सभापती 

महोदय,  हा प्रकल्प इतर कुठेही हलसिण्याचा प्रश्न येत नाही अशा प्रकारचे उत्तर माननीय 

मांत्रयाांनी सदलेल ेआह.े   हा सिषय पेपरच्या बातम्याांमळेु आलेला आह.े  यापिूी मराठिाडा 

ि औरांगाबादिर अन्याय झालेला आह.े  घोषणा करून दखेील मराठिाड्यातील प्रकल्प 

सिदभावत हलसियात आल े आहते.   त्यामळेुच हा प्रश्न सिचारण्यात आलेला आह.े 

या  प्रकल्पासाठी जागा आरसक्षत करण्यात आलेली आह े अशा प्रकारचे उत्तर दणे्यात 

आलेले आह.े  शासनाने जागा आरसक्षत केलेली असल्यामळेु या प्रकल्पाचे रूप 

(सव्हजन)  डीएमआयसीच्या बकुलेटिर छापलेल े अेाह.े  आपले अगोदरच सनयोजन 

झाल ेआह ेतर भसूमपजूनाची तारीख साांगण्यासाठी िेळ का लागत आह.े  तेव्हा भसूमपजून 

कधी करण्यात येणार आह े ह े आपण जाहीरपणे साांगािे.  तरच आम्हाला हा प्रकल्प 

औरांगाबाद येथे होईल ह ेकळेल.    
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी ितवमानपत्राच्या बातमीिर सिश्वास ठेि ू नये 

ह े सरुूिातीलाच साांग ूइसच्छतो.  भसूमपजून कधी होणार असा प्रश्न सिचारण्यात आलेला 

आह.े  कोणतेही गोष्ट कराियाची असेल तर ती ताांसत्रक बाबी  साांभाळून कराियाची 

असते.  भसूमपजून आजच म्हणजे असधिेशन सांपण्यापिूी करतो असे मी म्हण ू शकतो. 

आम्हाला भसूमपजून कराियाचे आह.े पण सिव ताांसत्रक बाबी साांभाळून कराियाचे 

आह.े  तेव्हा ताांसत्रक बाबी साांभाळून लिकरात लिकर भसूमपजून करण्यात येईल.             
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    श्री. धनांजय मुांडे            :                                                        सभापती महोदय, 

मराठिाड्याची राजधानी औरांगाबाद असनू औरांगाबादच्या दृष्टीन े हा प्रकल्प महत्िाचा 

आह.े  इांटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटर ओरैांगाबादसाठी मांजरू झाल ेअसनू त्यासाठी ५० एकर 

जागा दखेील आरसक्षत करण्यात आली आह.े  तेव्हा कोणत्या ताांसत्रक बाबी माननीय 

मांत्रयाांना पणूव कराव्याच्या आहते यासांबांधातील मासहती या सभागहृाला समजली तर बरे 

होईल.  यासाठी ५० एकर जमीन राखनू ठेिली आह.े  सनसिदा स्तरािर ह ेकाम सरुू आह े

असे साांगण्यात आल े आह.े  तेव्हा या कामासांबांधातील सनसिदा आपण काढून तात्काळ 

काम सरुू करािे.  सरुूिातीला आपण प्रशासकीय इमारतीचे काम करण्यात येईल असे 

साांसगतले.  तेव्हा प्रशासकीय इमारतीचे काम कुठ पयंत आलेले आह,े सनसिदा कधी 

सनघणार आह,े सदर काम कधी सरुू होणार आह ेयासांबांधातील मासहती समजणे महत्त्िाच े

आह.े  आपण नागपरू येथे आयआयएम पळसिल े आह.े  तेव्हा आयसीसी दखेील 

नागपरूला पळसिणार आहात काय हा दखेील महत्िाचा प्रश्न आह.े  आयएमएमसाठी 

औरांगाबाद येथे जागा राखीि ठेिण्यात आली होती.  ही जागा राखीि असताना 

सजल्हासधकारी याांच्याकडून जागा राखीि नाही अशा प्रकारचे  िेगळे पत्र घेऊन 

आयआयएम नागपरूला गेल.े  तशीच भीती आता मराठिाड्यातील जनतेमध्ये सनमावण 

झाली आह ेकी, आयसीसी सदु्धा नागपरूला जाते की काय ?   जेव्हा आपण आयसीसीचे 

काम सरुू कराल तेव्हाच औरांगाबाद जनतेची खात्री पटेल की ह ेकें द्र औरांगाबाद येथे होणार 

आह.े  तेव्हा आयसीसीच्या कामाला कधी सरुूिात होणार आह े?            
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    श्री. प्रसिण पोटे-पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय, डीएमआयसी शेंद्रा येथे हा प्रकल्प होणार आह.े  त्यामळेु आपण यथेे कॉरीडॉर 

करीत आहोत. त्यामळेु ह े कें द्र कुठेही हलसिण्यात येणार नाही ह े मी सनसितपणे साांगत 

आह.े   प्रशासकीय इमारतीसाठी आपण १२० कोटी रूपयाांची तरतदू केली आह.े  

      सभापती : प्रश्नोत्तराचा तास सांपला.   

 ............................ 
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  राखून ठेविेल्या प्रश्नाबाबत 

   

   श्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप            :                                                सभापती 

महोदय, असधिेशनाच्या पसहल्याच सदिशी मी एक प्रश्न उपसस्थत केला होता.  तो आपण 

राखनू ठेिला आह.े  माननीय कृषी मांत्री श्री.पाांडुरांग फुां डकर याांचे म्हणणे होते की, तो प्रश्न 

पाटबांधारे सिभागाशी सांबांसधत आह.े  तो प्रश्न अजून एक आठिडा सांपत आल्यानांतर 

दखेील सभागहृासमोर आलेला नाही याची आपण नोंद घ्यािी.   

      सभापती : आपला प्रश्न पढुच आठिड्यात घेण्यात येईल.  

  ..................... 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे  

   

   श्री. चांद्रकाांत पाटील                (मंत्री)                          

:                                                सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने महाराष्ट्र 

राज्य पोलीस गहृसनमावण ि कल्याण महामांडळ मयावसदत, मुांबई याांचा सदनाांक ३१ माचव 

२०१३ ि सदनाांक ३१ माचव २०१४ रोजी समाप्त होणाऱ्या िषावचा अनकु्रमे ३९ िा ि ४० िा 

िासषवक अहिाल सभागहृासमोर ठेितो.   

       सभापती : िासषवक अहिाल सभागहृासमोर ठेिण्यात आला.   

  ......... 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  सिशेष हक्क ससमतीचा अहिाल सादर करणे. 

   

   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े            :                                                                  

(ससमती प्रमखु) :  सभापती महोदय, श्री.सनसखल िागळे, सांपादक, आयबीएन लोकमत ि 

श्री.राजीि खाांडेकर, सांपादक एबीपी माझा याांनी ितृ्तिासहन्याांच्या प्रसारणामध्ये सिधान 

भिन इमारतीत श्री.ससचन सयुविांशी, िाहतकू पोलीस असधकारी याांच्याबाबत घडलेल्या 

घटनेच्या सनसमत्ताने मा.सभापती, मा.मखु्यमांत्री, सिसधमांडळ सदस्य तसेच सािवभौम 

सभागहृािर केलेले सनराधार ि द्वषेमलूक आरोप या सिषयािरील सिशेष हक्क ससमतीचा 

अहिाल मी आपल्या अनमुतीने सभागहृास सादर करते.   

     सभापती महोदय, या प्रकरणी अनेक सन्माननीय सदस्याांची पत्र आली होती.  त्याच्या 

तपशीलामध्ये मी जात नाही.  मी सदनाच्या मासहतीसाठी थोडक्यात माझे सिचार व्यक्त 

करते.   ससमतीने या प्रकरणी ससमतीपढेु सादर करण्यात आलेली कागदपते्र ि नोंदसिण्यात 

आलेला साक्षीपरुािा सिचारात घेऊन या प्रकरणात सशक्षा काय असािी याचा अत्यांत 

काळजीपिूवक सिचार केला.  या दोन्हीही सांपादकाांनी त्याांच्या ितृ्तिासहन्याांिरील आक्षेपाहव 

टीकासटप्पणीद्वारे सिधानमांडळाचा अिमान ि सिशेषासधकारभांग करून केलेल्या अपराधाचे 

गाांभीयव लक्षात घेता ते सशक्षेस पात्र ठरतात याबद्दल शांका नाही सकां बहुना या सांपादकाांना 

तरुुां गिासाची िा सभागहृाच्या न्यायासनासमोर बोलािनू सक्त ताकीद दणे्याची सशक्षा 

करण्याइतपत ह े प्रकरण गांभीर आह े अशी ससमतीची भािना आह.े  मात्र, या दोन्हीही 

सांपादकाांनी ससमतीसमोर येऊन त्याांनी सिवच सन्माननीय सदस्याांबद्दल टीकासटप्पणी केलेली 

नाही असे स्पष्टीकरण सदले ि त्याचा ससमतीन ेस्िीकार केला कारण सिधीमांडळाच्या दोन्ही 

सभागहृाांना लोकशाहीची मांसदरे मानले जाते.  मतभेद असल े तरी माध्यमाांची ितृ्तपत्र 

स्िातांत्रय ि असभव्यक्ती स्िातांत्रय याबद्दल सिधानमांडळाला सनसितच आदर आह.े  मात्र या 

स्िातांत्रयाचा दरुूपयोग होऊ नये असेही ससमतीला िाटते.   

      त्याच प्रमाणे अलीकडली काळात अिमानकत्याव व्यक्तींना द्याियाच्या सशक्षेबाबत 

सांसदनेे ि या सिधानमांडळाने स्िीकारलेली सांयमी भसूमका ि उदार दृष्टीकोन सिचारात घेता 

या प्रकरणी ह े दोन्हीही सांपादक जरी कठोर सशक्षेस पात्र असल े तरी अशी कठोर सशक्षा 

सचुिािी अस े ससमतीला िाटले नाही.  त्यानसुार कोणतीही प्रसतशोधाची मानससकता न 

ठेिता उदार भािनेने मिाळ भसूमका घेत श्री.सनसखल िागळे, तत्कालीन सांपादक, 

आयबीएन लोकमत तसेच, श्री.राजीि खाांडेकर, सांपादक, एबीपी माझा याांनी असभव्यक्ती 

स्िातांत्रयाच्या नािाखाली प्रसारीत केलेल्या सिधानमांडळ मा.सभापती, मा.मखु्यमांत्री, 

सन्माननीय सदस्य ि सािवभौम सभागहृाच्या प्रसतषे्ठला उणेपणा आणणाऱ्या सिपयवस्त 

बातम्या, िक्तव्ये ि मत प्रदशवनाबाबत ससमतीने तीव्र नापसांती व्यक्त केली आह ेि ह ेप्रकरण 

पढेु कोणतीही कायविाही न करता समाप्त करण्यात यािे अशी सशफारस अहिालात केली 
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आह.े   

      सदरहू अहिाल सन २०१५-२०१६ िषावसाठी स्थापन झालेल्या सिधान पररषदचे्या 

सिशेषासधकार ससमतीने तयार केला असनू तो मी सभागहृाला सादर करीत 

आह.े  धन्यिाद.  

      सभापती :  सिशेष हक्क ससमतीचा अहिाल सभागहृाला सादर झाला आह.े  

  ................. 

                                         या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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   पृ. शी./ मु. शी. :  कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे  

   

                                                

                                      पृ.शी./मु.शी. :लोकलेखा ससमतीचा ससमतीचा अहिाल 

सादर करण े

       श्री.मासणकराि ठाकरे (ससमती सदस्य ): सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने लोकलेखा 

ससमतीचा १० िा अहिाल सभागहृाला सादर करतो. 

       सभापती : लोकलेखा ससमतीचा अहिाल सभागहृाला सादर झाला आह.े   
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                                    पृ.शी. /मु.शी.: औसचत्याचे मदु्द े 

       सभापती : आता औसचत्याचे मदु्द ेघेण्यात येतील. 

        श्री.मासणकराि ठाकरे : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े दशेात   

कृषी व्यिसायानांतर िस्त्रोद्योग हा सिावत मोठा व्यिसाय असनू दशेातील एकूण   

िस्त्राेोद्योग व्यिसायापैकी ५० टक्के व्यिसाय एकटया महाराष्ट्र राज्यात   असणे,या 

व्यिसायातून राज्यातील समुारे ८० लक्ष लोकाांना रोजगार समळण् े ो तसेच   या 

व्यिसायापासनू शासनाला मोठया प्रमाणात आसथवक उत्पन्न समळत असणे,   राज्यातील 

सभिांडी,मालेगाि ,इचलकरांजी,सोलापरू,धळेु, कामठी, नागपरू ि कराड   येथे पॉिरलमु सेंटर 

आहते. या शहरातील लोकाांचा मखु्य व्यिसाय िस्त्रोद्याग   असनू शासनाचे आयात सनयावत 

धोरणामळेु या व्यिसायािर मांदीचे सािट असणे,   शासनाच्या आयात सनयावत 

धोरणामळेु या व्यिसायातील मालाचा दर सस्थर ि   सनसित रहात नसणे म्हणनू सदर 

व्यिसायातील पॉिरलमु मालकाांना मोठे नकुसान   सोसािे लागत असणे पररणामी 

पॉिरलमु क्षेत्राेात काम करणाऱ्या लाखो कामगाराांिर   बेरोजगारीमळेु होत असलेली 

उपासमारी, त्यामळेु पॉिरलमू मालक ि यामधील   कामगाराांमध्ये सनमावण झालेला तीव्र 

असांतोष ि नाराजीची भािना, पॉिरलमू   उद्योगाच्या सिसिध समस्याांकडे राज्य शासनाचे 

दलुवक्ष होत असल्याने   राज्यातील सिव पॉिरलमु धारक याांनी आझद मैदान,   मुांबई येथे 

सद.२० जलैु,२०१६ रोजी धरणे आांदोलन करण्याचा सदललेा इशारा,   याबाबत राज्य 

शासनान े तातडीन े धोरणात्मक सनणवय घेऊन पॉिरलमु व्यिसायािर   आलेले सांकट दरू 

करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करण्याची आिश्यकता असल्याने   या सिषयी मी 

औसचत्याचा मदु्दा दते आह.े  
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                                 श्री. सांजय दत्त : सभापती महोदय, 

माझा औसचत्याचा मदु्दा   आह.ेसिद्यार्थयांच्या दप्तराच े ओझे कमी करण्यासाठी सद.२१ 

जलैु,२०१५ रोजी   जीआर काढून सिव शाळाांना दप्तर ओझे कमी करण्याच्या उपायाची 

अांमलबजािणी   करण्याचे सनदशे दणे्यात आले होते. मात्र अद्यासप बहुताांशी शाळाांमध्ये   

असधसचूनेची अांमलबजािणी झाली नसल्याचे आढळून येत असनू सद्या सिद्याथी   

पाठीिरुन मोठ मोठे दप्तराचे ओझे िाहून नेत असल्याचे सदसनू येते.   सिद्यार्थयांच्या दप्तराच े

ओझे ह ेत्याांच्या िजनापेक्षा असधक असल्याने   त्याांना लहान ियातच पाठदखुी,मानदखुी 

ि अन्य आजार बळितात. सिद्यार्थयांच्या   पाठीिरील दप्तराच े ओझे कमी करण्यासाठी 

दप्तराची िजन मयावदा राखणे,   त्यासाठी उपाययोजना करणे, दर मसहन्याला पाहणी 

अहिाल सादर करणे अशी सचूना   सशक्षण सिभागाने सांबांसधत सशक्षण असधकाऱ्याांना 

सदल्यानसुार सशक्षण   सांचालक,सशक्षणासधकारी याांना त्या प्रमाणे कारिाईच ेआदेशही सदल े

होते. परांत ु   या सचूनाांची अांमलबजािणी झाली नाही. ह े पाहण्यासाठी अद्याप स्ितांत्र   

यांत्रणा उभारण्यात आलेली नाही. त्यामळेु या िषी सधु्दा सिद्यार्थयांना   दप्तराच्या 

ओझ्यापासनू सटुका होणे शक्य नाही असा प्रश्न उपसस्थत झाला आह.े   आदशे सदल ेतरी 

अांमलबजािणीसाठी शासनाकडे यांत्रणा नसल्यामळेु   सिद्यार्थयांच्या दप्तराचा प्रश्न प्रलांसबत 

रासहल्यान ेयाबाबत शासनान े  तातडीन ेकारिाई करण्याची आिश्यकता आह.े 

      सभापती महोदय, माननीय   मांत्री महोदय सभागहृात उपसस्थत आहते. हा प्रश्न 

सोडसिताांना त्याांनी जेव्हा   पढुाकार घेतला होता तेव्हा सिद्यार्थयांना आम्ही आनांददायी 

सशक्षण दणे्याची   आमची योजना आह े असे िक्तव्ये केल े होते. मांत्री महोदयाांनी केिळ 

धोरण जाहीर   करुन चालणार नाही तर धोरणाची अांमलबजािणी व्हाियास पासहजे. हा 

सिषय गांभीर   असनू आता शाळा सरुु झालेल्या आहते.मी उपसस्थत केलेल्या मदु्याच्या 

सांदभावत   शासन काय करीत आह,े कुठे कमी पडत आह ेि त्याची चाांगली अांमलबजािणी   

होण्याच्या दृष्टीन े सभागहृाला मागवदशवन केल े तर सांबांध राज्याच्या   सिद्यार्थयांना ि 

पालकाांना सदलासा समळेल. 

      श्री. सिनोद तािडे :सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सांजय दत्त साहबे   ह े

सातत्यान ेसिषय लािनू धरत असतात. मागे सधु्दा त्याांनी याच पध्दतीचा सिषय   माांडला 

हाेता त्यासांदभावतही शासनाने पत्रक काढल ेहोते. या सिषयाच्या   सांदभावत मी सन्माननीय 

सदस्य श्री. सांजय दत्त याांना साांग ुइसच्छतो की,   एसएससी बोडावच्या ज्या शाळा आहते 

त्यामध्ये हा सिषय जिळपास ८० टक्के सांपला   आह.े परांत ुसीबीएससी ि आयसीएसई 

बोडावच्या ज्या शाळा आहते, त्यामध्ये   त्याांचे िकव बकू, प्रोजेक्टस ्अशा अभ्यासक्रमातील 

भाग जास्त प्रमाणात असनू   त्यासांदभावत त्याांच्याशी आम्ही चचाव दखेील केलेली आह.े 

परांत ुह ेखरे आह े  की, यासांदभावत आपल्याला यांत्रणा उभी करािी लागणार आह.े यांत्रणा 

उभी   केल्यानांतर त्या शाळेिर कारिाई करण्यापेक्षा शाळेला दप्तराचे ओझे कमी   
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करण्यासाठी कौसन्सलींग करुन अभ्यासक्रम कसा बससिता येईल याकडे आमचा भर आह.े   

आता छडी लागे छम छमचे सदिस गेले आहते. सांस्था चालकाांना अशा प्रसांगातनू   मागव 

काढण्यासाठी मदत करणे अशा भसमकेतनू आम्ही सशक्षण तज्ञाांचे   मागवदशवन घेऊन मागव 

काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार असनू ही योजना येत्या   काळात आम्ही करु ह े मी 

आपल्या माफव त सभागहृाला साांग ूइसच्छतो.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U-143 

SGJ/AKN/MMP प्रथम श्री. ओटिणकेर 13:20 

  

 

  

                                प्रा.असनल सोले : सभापती महोदय, 

माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

        शासनाच्या सामासजक न्याय सिभागाची राज्यात सजल्हा स्तरािरील सहाय्यक 

आयकु्त   समाज कल्याण गट ‚अ‛ ची पदोन्नतीच्या कोटयातील ३२ पेक्षा असधक पद ेररक्त   

आहते. समाज कल्याण आयकु्ताांनी ही पद े तात्काळ पदोन्नतीने भरणेबाबात शासनास   

प्रस्ताि सादर केला आह.े सामासजक न्याय सिभागाने ही सनकड लक्षात घेऊन   

सा.प्र.सिभागास सादर केला. तथासप, सा.प्र. सिभागाने तो अमान्य केला,   सामासजक 

न्याय मांत्री याांनी सदर पद े सिशषे बाब म्हणनू प्राध्याने भरासित   यासाठी पनु्हा 

सा.प्र.सिभागाकडे प्रस्ताि पाठसिला. ताांसत्रक बाब पढेु करुन   पनु्हा सा.प्र.सिभागाने तो 

अमान्य केला. शासनाच्या मागासिगीय कल्याणाच्या   योजना अांमलात येण्यासाठी 

सहाय्यक आयकु्त समाज कल्याण गट‛अ‛ ही पद ेभरणे   आिश्यक आह.े  

      मागील िषी पाच िष ेअनभुिाची अट सशसथल करुन तीन   िषावपेक्षा कमी अनभुि 

असलेल्या असधकाऱ्याच्या पदोन्नतीस सा.प्र.सिभागाने   मान्यता सदलेली आह.े यािषी 

मात्र सातत्यान े सा.प्र.सिभागाकडून ताांसत्रक   अडसर सनमावण होत आह.े या कररता मी 

औसचत्याच्या मदु्याद्वारे ही बाब   शासनाच्या सनदशावस आण आह.े  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U-144 

SGJ/AKN/MMP प्रथम श्री. ओटिणकेर 13:20 

  

 

  

                                 श्री.ख्िाजा बेग :सभापती महोदय, 

माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े     

        सभापती महोदय,राष्ट्रीयपीक सिमा असस्तत्िात असताना त्याच े पीकसिमा फॉमव   

शेतकऱ्याांना झेरॉक्स सेंटर ि इतर अन्य सठकाणी सहज उपलब्ध होत होते, परांत ु   सध्या 

शासनान ेसदर राष्ट्रीय पीकसिमा योजना बांद करुन त्याऐिजी निीन   पांतप्रधान पीकसिमा 

योजना कायावसन्त करणे, सदर सिम्याचे फॉमव फक्त कृषी   सिभाग कायावलयामध्ये समळत 

असणे, मात्र यितमाळ सजल्हा कृसष सिभागाने     सितरीत केलेल्या सिमाफॉमव बाँकानी 

नाकारणे, यितमाळ सजल्हयाच्या सिम्याचे   काम ररलायन्स सिमा कां पनीकडे असणे, परांत ु

ररलायन्स सिमा कां पनीचे फॉमव   बाँकाकडे तसेच कृसष सिभागाकडे उपलबध नसणे, फॉमव 

भरण्याची शेिटची तारीख ३१   जलैु,२०१६ असल्यान े बहुताांश शेतकरी या 

सपकसिम्यापासनू िांसचत राहण्याची   शक्यता नाकारता येत नसणे, कृपया शासनान े

सपकसिमा फॉमव भरण्याकररता ३१   जलैु,२०१६ ही मदुत िाढसिण्यात यािी, अशी मागणी 

या औसचत्याच्या मदु्याद्वारे   मी शासनास करीत आह.े  

           या नांतर  श्री. सशगम 
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    श्री. सकरण पािसकर            :                                                    सभापती 

महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

      ‚राज्य शासनाकडून खाजगी सांस्था, चॅररटेबल रस्टना रुग्णालय उभारण्यासाठी 

नाममात्र दरात भखूांड ि अन्य  सोयीससुिधा उपलब्ध करुन सदल्या जातात. त्या बदल्यात 

या रुग्णालयाांनी गोरगरीब रुग्णाांसाठी उपचारासाठी काही जागा राखीि ठेिणे बांधनकारक 

आह.े परांत ु सरकारी सोयीससुिधाांच्या मदतीन े उभी रासहलेली ही रुग्णालये नांतर 

गोरगररबाांकडे दलुवक्ष करतात.  सिसधमांडळाच्या अांदाज ससमतीने मुांबईतील अांधेरी येथील 

सेव्हनसहल्स आसण ब्रम्हकुमारी रुग्णालयाच्या पाहणीनांतर सादर केलेल्या अहिालात या 

रुग्णालयात राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंतगवत गोरगरीब रुग्णाांसाठी राखीि असलेले २० 

टक्के बेडस ् उपलब्ध करुन दणे्यात येत नसल्याचे स्पष्ट सनदशवनास आणल े आह.े तरी 

याबाबत  शासनाने सखोल चौकशी करुन दोषींिर तातडीन े योग्य ती कारिाई करािी, 

अशी मागणी मी या औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास करीत आह.े 

                                                                                    ----------- 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-146 

AJIT/AKN/MMP प्रथम श्री. जनु्नरे 13:30 

  

 

  

    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्ह े           :                                                    सभापती 

महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

      ‚ महाराष्ट्रातच नव्ह ेतर सांपणूव जगातील २२ दशेाांमध्ये ‚पोकेमॅन गो‛ नािाचा खेळ 

अत्यांत लोकसप्रय झालेला  आह.े प्रत्येक गोष्टींिर बांधन आणण े योग्य नाही याची मला 

जाणीि आह.े या खेळामध्य े स्ित:ची लोकेशन देऊन इांटरनेट ऑन करुन या पोकेमॅनला 

सठकसठकाणी जाऊन शोधायच ेअसते असा हा खेळ आह.े अनेकजण िाहन सरुु असताना 

मोबाईल धरुन पोकेमॅनला शोधण्यासाठी सठकसठकाणी सफरतात. आधीच आपल्याकडे 

अपघाताांची सांख्या मोठी आह.े त्यामध्ये अशाप्रकारे तरुण मलेु-मलुी स्ित:चे दहेभान 

सिसरुन मोबाईल चाल ू ठेिनू िाहन चालि ू लागल े तर त्यातनू अजून गांभीर प्रश्न सनमावण 

होतील. इांडोनेसशयामध्ये असा अनभुि आलेला आह े की, हा खेळ खेळता खेळता एक 

व्यक्ती जािा प्राताांतील एका लष्ट्काराच्या तळािर जाऊन पोहोचली. कुिैतमध्ये सरकारी 

असधकाऱ्याांनी हा ॲप्स डाऊनलोड करु नये असे साांगण्यात आल े आह.े कारण आपण 

इांटरनेटिर लोकेशन दतेो त्यािेळेला तमु्हाला गाईड कराल त्याप्रमाणे तमु्ही कुठेही पोहच ू

शकता आसण महत्त्िाची मासहती बाहरे जाऊ शकते म्हणनू  त्या सठकाणी बांदी घातलेली 

आह.े दोन सदिसाांपिूी ग्िाटेमालामध्ये दोन मलेु हा खेळ खेळत खेळत सनजवन सठकाणी 

पोहोचली आसण त्याांच्यािर झालेल्या गोळीबारात ती मलेु दगािली. थोडक्यात हा खेळ 

म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये परकाया प्रिेश करुन ती व्यक्ती जशी गाईड करेल त्याप्रमाणे 

आपण िागतो. हा खेळ खेळताना सिद्यार्थयांनी काेेणती दक्षता घ्यािी 

ह े हरॅीझोनामध्ये  ई-मेलिर सचूना सदलेल्या आहते. यापिूी मोबाईल गेम जागेिर बसनू 

खेळले जात होते. आता पोकेमॅन गो हा मोबाईल गेम  सिवत्र प्रसाररत हाेेत चालला 

आह.े तेव्हा िाहतकुीच्या सकां िा इांटरनेट हकॅींगच्या सांदभावत दक्षता घ्यािी,अशी मी 

औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनाच ेलक्ष िेधीत आह.े‛ 

                                                                  ----------- 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-147 

AJIT/AKN/MMP प्रथम श्री. जनु्नरे 13:30 

  

 

  

    सभापती            :                                                शासनान ेयाकडे गाांभीयावने 

लक्ष द्यािे.   

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-148 

AJIT/AKN/MMP प्रथम श्री. जनु्नरे 13:30 

  

 

  

    श्री. जगन्नाथ सशांद े           :                                                   सभापती महोदय, 

माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

      ‚कल्याण-डोंसबिली महानगरपासलका क्षेत्रातील ऐसतहाससक दगुावडी सकल्ल्या 

नजीकच्या गणेश घाट चौपाटी सिकासाकररता शासनाच्या पयवटन सिभागाने तीन िषावपिूी १ 

कोटी ९४ लाख रुपये इतका सनधी मांजरू केलेला असताना आजपयंत फक्त ४० लाख रुपये 

इतकाच सनधी प्रत्यक्ष कामासाठी उपलब्ध झालेला असल्यान ेसदरहू गणेश घाट सिकासाचे 

काम प्रलांसबत असनू भसिष्ट्यात िाढीि खचावचा धोका लक्षात घेता शासनाने त्िररत उिवररत 

सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी मागणी मी या औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास करीत 

आह.े‛ 

                                                                              --------- 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-149 

AJIT/AKN/MMP प्रथम श्री. जनु्नरे 13:30 

  

 

  

    अॅड. सनरांजन डािखरे            :                                                    सभापती 

महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े       

   ‚गहुागर येथील ५५ िषांची मसहला पोटाच्या तक्रारीिरील उपचारासाठी मुांबईच्या परळ 

येथील खाजगी रुग्णालयात िैद्यकीय तपासणीसाठी गेली असता त्या खाजगी रुग्णालयाचा 

खचव परिडणारा नसल्यान ेसदर मसहला डोंसबिलीतील हडीकर रुग्णालयात दाखल झाली. 

या रुग्णालयाचे प्रमखु डॉ.आनांद हडीकर याांनी त्याांची िैद्यकीय चाचणी केली असता, सतला 

व्हायरल जााँडीस (कािीळ)  झाली असनू दरम्यानच्या काळात या मसहलेची प्रकृती 

खालाित गेली ि शदु्ध हरपण्यास सरुुिात झाली. आजाराच े स्िरुप पाहता मोठ्या 

हॉस्पीटलमध्ये उपचार करण्याची गरज असल्याने मुांबईतील  परेल येथील कस्तरुबा 

रुग्णालयात नेण्याचा सनणवय घेण्यात आला. परांत ु डोंसबिली ते परळ पयंतचा खाजगी 

रुग्णिासहकेचा खचव या मसहलेच्या नातेिाईकाांना परिडत नसल्याने त्याांनी १०८ या 

इमजवन्सी मेसडकल सव्हीसेस (EMS) या रुग्णिासहका सेिेला फोन केला असता, खाजगी 

रुग्णालयातनू रुग्ण नेत नसल्याचे ‚इमजवन्सी मेसडकल सव्हीेेस‛च्या ितीन े साांगण्यात 

आल.े  अखेर डॉक्टराांनी खासगी रुग्णिासहकेमधनू मसहलेला कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल 

केल.े सध्या ही मसहला आयसीयमुध्ये उपचार घेत आहते. यापिूीही ईएमएस च्या सांदभावत 

सिव सामान्याांना असाच अनभुि येत असनू याबाबतची तक्रार माननीय मखु्यमांत्री तसेच 

राज्याच्या आरोग्य सांचालनालयाकडे केली आह.े डॉक्टराांनी रुग्णाांना उपचार नाकारल ेतर 

त्याांच्यािर कारिाई होते. त्याच धतीिर रुग्ण नाकारणाऱ्या या ईएमएस रुग्णिासहका सेिेच्या 

नकारात्मक भसूमका घेणाऱ्या सांबांसधताांसिरुद्ध कारिाई करण्यात यािी, तसेच गरीब रुग्णाांना 

१०८ रुग्णिासहका सेिा सिना अटी ि शतीनसुार तात्काळ उपलब्ध करण्यात यािी, अशी 

मागणी मी या औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास करीत आह.े‛ 

                                                            --------- 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-150 

AJIT/AKN/MMP प्रथम श्री. जनु्नरे 13:30 

  

 

  

    श्री. रामनाथ मोते            :                                                        सभापती 

महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े  

        ‚राज्यातील प्राथसमक सशक्षकाांना २४ िषावच्या सेिनेांतर सनिडश्रेणी अनुञये असनू त्यासाठी 

सेिाांतगवत प्रसशक्षण करण ेबांधनकारक आह.े पांरत ुत्याांना सेिाांतगवत प्रसशक्षण पणूव कराि ेलागत.े प्रत्येक 

सजल्यामध्ये सजल्हा सशक्षण आसण प्रसशक्षण   सांस्थेच्या (डायट)माध्यमातनू प्रसशक्षण िगव आयोसजत 

केल ेजातात. मुांबईतील सशक्षकाांसाठी डायट सांस्था नाही. त्यामळेु ह ेसिव सशक्षक प्रसशक्षणापासनू िांसचत 

आहते. पररणामत: या सशक्षकाांना सनिडश्रेणीचा लाभ समळत नाही. अनेक सशक्षक सनितृ्त झाले , काही 

सनितृ्त होण्याच्या मागाविर आहते. त्याांना प्रसशक्षण घ्यायचे आह,े परांत ुप्रसशक्षणाची सोय नसल्यामळेु ह े

सिव सशक्षक सनिडश्रेणीपासून िांसचत राहत आहते.  मी या सांदभावत शासनाला, सशक्षण 

उपसांचालकाांना, एसआरटीला प्रस्ताि सदलेला आह.े मुांबईतील सशक्षकाांसाठी पनिले येथे डायट आह े

त्या सठकाणी मुांबई शहर जोडाि ेि त्याांच्या प्रसशक्षणाची व्यिस्था करािी, अशी सिनांती केलेली आह.े 

मी पनु्हा एकदा शासनाकडे मागणी करीत 

आह.े                                                                            ------------ 

              



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V-151 
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    श्री. हमेांत टकले            :                                                        सभापती महोदय, 

माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े  

       ‚जनू-जलैु  हा मसहना शाळा आसण कॉलेज प्रिशेाचा मोसम असतो. त्यािेळेला सिद्यार्थयांना 

जातप्रमाणपत्र दणे्याची खपू मोठी अडचण होते.  शासनाने प्रत्येक सजल्यात जातपडताळणी ससमती 

सनयकु्ती केली आह.े माझ्याकडे अशी मासहती आलेली आह े की, नासशकच्या जात पडताळणी 

प्रमाणपत्र ससमतीने उच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुार दोन आठिड्यात जात िधैता प्रमाणपत्र न 

सदल्याने उच्च न्यायालयाने नासशकच्या आयकु्ताांसह सदस्याांनाही कारागहृात रिानगी करण्याची तांबी 

सदली आह.े एका अन्य प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नासशकच्या जात पडताळणी ससमतीच्या सढसाळ 

कारभारािर जोरदार टीका करत ससमतीचे सदस्य बदलण्याचा इशारा सदलेला आह.ेनासशक जात 

पडताळणी ससमतीचा कारभार सढसाळ असनू त्याांना असा सिसचत्र आदशे दतेाना लाजलज्जा िाटत 

नाही काय असेही उच्च न्यायालयाने सिचारले आह.े ससमतीचे आयकु्त आसण सदस्य सधुारले नाहीत 

तर त्याांच्याऐिजी आम्ही कायदशेीरररत्या दसुरे सदस्य ि आयकु्त नेम.ू सामासजक न्याय सिभागाच्या 

आयकु्ताांनी ह ेप्रकरण गाांभीयावने घ्याि,े अस ेउच्च् ा न्यायालयाने म्हटले आह.े कायद्याने भान न ठेिता या 

ससमत्या आदशे दतेात आसण मग सिव प्रकरण ेउच्च न्यायालयात येतात. आता उच्च न्यायालयाने जात 

पडताळणीचे काम करािे काय असा सिालही केलेला आह.े मी नासशकच्या दोन केसेस साांसगतलेल्या 

आहते. उच्च न्यायालयाने शेिटी म्हटले आह ेकी,२५ जलैुपयंत जातिधैता प्रमाणपत्र द्याि ेसकां िा  २६ 

जलैु रोजी कारागहृात जाण्याची तयारी ठेिािी अशी तांबी उपसस्थत सदस्याांना सदली. जर सोमिार पयवत 

जातिधैता प्रमाणपत्र समळाले नाही तर  २६ जलैु रोजी कपडे ि अन्य तयारी करुनच या. तमुची 

येथनूच कारागहृात रिानगी करण्यात येईल.  

                      या नांतर  श्री. बोडे 

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-152 
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    श्री. हमेांत टकले            :                                                                  ह े

खांडपीठाने म्हटले आह.े  या जात पडताळणी ससमतीत्याांची नक्की काय अिस्था आह े? 

पिूी हक्कभांग ससमतीसमोर जात पडताळणी ससमतींची प्रकरणे आली होती.  जात 

पडताळणी ससमत्या क्िॉसी ज्यसुडसशयल असल्यामुळे त्याांच्यािर कोणीही काही ॲक्शन 

घेऊ शकत नाही,  त्या ससमत्या मनमानी करु शकतात, कशाही िाग ू शकतात, अशी 

असांख्य उदाहरणे त्यािेळी आपल्यासमोर आलेली आहते.  या ससमत्याांमध्ये चालणारा 

भ्रष्टाचार अनेक िेळा उघडकीस आलेला आह.े  शासनान ेमाननीय उच्च न्यायालयाच्या 

आदशेाची गाांभीयवपिूवक दखल घेऊन या जात पडताळणी ससमत्याांचा कारभार 

सधुारण्याच्या दृष्टीने पािले उचलािीत,  अशी मी सिनांती करीत आह.े 

 ------- 

                               



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-153 
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    श्री. नारायण राणे            :                                                        सभापती 

महोदय, माझा औसचत्याच्या मदु्याांच्या बाबतीत पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन आह.े  अनेक 

सन्माननीय सदस्याांनी औसचत्याचे मदु्द े माांडले आहते.  त्याांना या बाबतची पोच 

जाईल.  परांत ुया मदु्याांिर प्रत्यक्षात काय कारिाई होते, या आयधुाचा उपयोग काय आह े? 

जर या सठकाणी औसचत्याच े मदु्द े माांडल्यानांतर त्यािर कारिाई होणार नसेल तर या 

आयधुाचा उपयोग होणार नाही.  माझे म्हणणे एिढेच आह ेकी, या सठकाणी औसचत्याचे 

मदु्द ेमाांडल्यानांतर त्यािर कारिाई व्हाियास पासहजे.           

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-154 
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    सभापती            :                                                        माझ्या मासहतीनसुार 

शासनान े औसचत्याचे मदु्द े ह े आयधु बऱ्याच गाांभीयावने घेतल्याचा अनभुि 

आह.े  सभागहृात औसचत्याचा मदु्दा माांडल्यानांतर सिसधमांडळाच्या माध्यमातनू शासनाला 

कळसिल े जाते. त्या मदु्याांच्या बाबतीत शासनाकडून कारिाई केली जाते.  या सठकाणी 

औसचत्याचा मदु्दा माांडल्यानांतर सन्माननीय सदस्याांना शासनाकडून त्याच े उत्तर पाठसिल े

जाते.  सन्माननीय सदस्याांना एक मसहन्यात उत्तर समळते.  एिढेच नव्ह े तर कारिाई 

झाल्यानांतरच उत्तर येते.  सिसधमांडळाला त्याची पोच येते.  औसचत्याचे मदु्द े ह े

पररणामकारक आयधु असल्यामळेु सन्माननीय सदस्याांनी मनामध्ये कोणतीही शांका 

ठेिण्याचे कारण नाही.           

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-155 
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    श्री. हमेांत टकले            

:                                                                        सभापती महोदय, मी उपसस्थत 

केलेल्या औसचत्याच्या मुद्याच्या बाबतीत मला ररतसर पोच येईल.  सदरहू मदु्याच्या 

अनषुांगाने काय कायविाही झाली या बाबत एक मसहन्यात मला उत्तर समळेल.  परांत ुजात 

पडताळणी ससमत्याांचा सिषय सदिसेंसदिस गांभीर होत चालला आह.े  त्यामळेु माझी सिनांती 

आह े की, हा सिषय अन्य आयधुाच्या माध्यमातनू उपसस्थत करण्यासाठी आपण मला 

परिानगी द्यािी. 

                                   

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-156 
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    सभापती            :                                                १०० टक्के परिानगी दणे्यात 

येईल.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-157 
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  तोंडी उत्तरे 

   

   श्री. चांद्रकाांत पाटील            :                                                        सभापती 

महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.हमेांत टकले याांनी उपसस्थत केलेला मदु्दा खपूच सांिेदनशील 

आह.े  या मदु्याची तीव्रता लक्षात घेऊन मांसत्रमांडळाच्या बैठकीत एक सनणवय झाला 

आह.े  जात पडताळणी ससमतीच्या एका असधकाऱ्याकडे दोन-तीन सजल्याांचा कारभार 

असायचा.   त्यामळेु मांसत्रमांडळाने असा सनणवय घेतला आह े की, सिव सजल्याांसाठी जात 

पडताळणी ससमती गठीत करािी.  यासाठी आिश्यक असलेली पदसनसमवती झाली 

आह.े  नजीकच्या एक-दीड मसहन्यात यामध्ये खपू प्रगती सदसेल.  परांत ु सध्या जी 

पररसस्थती आह ेती खपू भयािह आह.े 

  ------- 
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    श्री. प्रकाश गजसभये            :                                                        सभापती 

महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

      सभापती महोदय, मी अत्यांत गांभीर, महत्त्िाच्या आसण सनकडीच्या बाबीिर 

औसचत्याचा मदु्दा उपसस्थत करीत आह.े कोपडी येथील बलात्काराच्या घटनेची शाई िाळत 

नाही तोच निी मुांबईच्या नेरुळ येथील एका तरुणीसोबत असलेल्या पे्रमसांबांधाच्या 

सांशयािरुन तेथील अल्पियीन मागासिगीय १६ िषीय तरुणाची सदनाांक २० जलैु, २०१६ 

रोजी करण्यात आलेली सनघृवण हत्या, या प्रेम सांबांधाची मासहती समळताच मलुीच्या भािाने 

मयत तरुणाच्या नेरुळ येथील घरी जाऊन त्याच्या कुटुांबीयाांशी िाद घालनू तरुणासह 

कुटुांबातील सदस्याांना गाडीत कोंबनू मलुीच्या भािाने त्याच्या सहकाऱ्यासह त्याांना दारािे 

गािात नेणे, मयत तरुणाच्या मोबाईल फोनमध्ये मलुीचे छायासचत्र आढळल्याने त्या 

सठकाणी दसलत तरुणाला करण्यात आलेली बेदम मारहाण, नेरुळ येथील रुग्णालयात 

तरुणाला नेले असता त्याला मतृ घोसषत करण्यात येणे, या प्रकरणामळेु नेरुळ पररसरात 

पसरलेल ेतणािाच ेि सांतापाच ेिातािरण ि तेथील मागासिगीय समाजात पसरलेला तीव्र 

उद्रेक, तरुणी मला टॉचवर करते अशी तक्रार मयत तरुणान े त्याच्या िसडलाांकडे केली 

असता, त्या सांबांधी तक्रार करण्यासाठी मयत तरुणाचे िडील कुटुांबीयाांसोबत पोलीस 

ठाण्यात गेले असता पोसलसाांनी तक्रार घेण्यास सदलेला नकार, पोसलसाांनी िेळीच यात 

हस्तक्षेप केला असता तर या मागासिगीय तरुणाचा जीि िाचला असता अशी तरुणाच्या 

िसडलाांनी व्यक्त केलेली भािना, राज्यात मागासिगीय समाजाच्या लोकाांिर होणाऱ्या 

अत्याचारात सदिसेंसदिस होत असलेली िाढ, या समाजाला सांरक्षण दणे्यास शासनाला 

आलेले अपयश, या घटनेतील  सिव दोषी पोसलसाांसह जे जे यामध्ये सहभागी असतील 

त्याांना सहआरोपी करण्याची मागणी सिव सांघटनाांच्या ितीन ेसिवच स्तरािरुन होत आह.े   

      सभापती महोदय,  काल आपण पासहल े की, नागपरू येथे इमामिाडा पररसरात 

बलात्काराची घटना घडली.  सनसितच या राज्यात मागासिगीय समाज असरुसक्षत आसण 

सरुक्षाहीन झालेला सदसत आह.े  त्याकडे सरकारचे कोणतेही लक्ष सदसत नाही.  आपण 

टी.व्ही. चॅनेलिर बसघतले असेल की, बहुजन समाज पाटीच्या नेत्या माजी मखु्यमांत्री 

श्रीमती मायािती याांच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्षाच्या उपाध्यक्षाने असभ्य भाषेत ि 

अत्यांत खालच्या पातळीिर जाऊन  त्याांची िेश्या म्हणनू तलुना केली.  सभापती महोदय, 

अशी जहरी टीका होऊ नय े म्हणनू या राज्यात कायदा ि सवु्यिस्था शाबतू ठेिण्यासाठी 

सरकारन ेया सभागहृामध्ये सनिेदन करािे, अशी सिनांती मी या औसचत्याच्या माध्यमातनू 

करीत आह.े 

       

                 

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-159 
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    सभापती            :                                                शासनान ेहा सिषय गाांभीयावने 

घ्यािा. 

 -------- 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-160 
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    श्री. रामनाथ मोते            :                                                सभापती महोदय, मी 

अगोदर औसचत्याचा मदु्दा माांडलेला आह.े परांतु  अत्यांत गांभीर अशी घटना समोर 

आल्यामळेु  हा सिषय मी औसचत्याच्या माध्यमातनू माांडत आह.े 

      सभापती महोदय, उल्हासनगर ह े दोन गोष्टींसाठी प्रससध्द आह.े  उल्हासनगर ह े

दाटीिाटीन ेराहणाऱ्या लोकिस्तीच ेमहानगरपासलका के्षत्र आह.े   गेल्या ५-६ सदिसाांत या 

शहराचे आरोग्य पणूवपणे सबघडल ेआह.े  त्या भागातील शासकीय आसण खाजगी रुग्णालये 

ही रुग्णाांनी तडुुांब भरलेली आहते.  त्या भागात १५६० रुग्ण ह े तापाने आजारी 

आहते.  यामध्ये डेंग्यचूे ६, मलेररयाच े ४० आसण जिळजिळ १०० रुग्ण ह े अन्य 

आजाराांनी आजारी आहते.  यामध्ये टायफाईडचे सधु्दा काही रुग्ण आहते.  त्या 

महापासलकेचे आरोग्य असधकारी डॉ.सबजिानी याांनी ही मासहती सदली आह.े  सध्या 

पािसाळा सरुु आह.े  सजकडे-सतकडे कचऱ्याचे ढीग साचलेल े आहते.  त्या भागातील 

कचरा उचलला जात नाही.    सिवसामान्याांच्या दृष्टीन ेआरोग्याचा प्रश्न असतशय महत्त्िाचा 

आह.े यामध्ये िाढ होऊ नये आसण ही पररसस्थती सनयांत्रणात आणण्यासाठी शासनान े हा 

प्रश्न गाांभीयावने घ्यािा, अशी माझी सिनांती आह.े 

        

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-161 
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    सभापती            :                                                शासनाने या सिषयाचा 

गाांभीयावने सिचार करािा ि कायविाही करािी. 

  ----------- 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-162 
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    श्री. समतेश भाांगसडया            :                                                सभापती महोदय, 

माझा आेैसचत्याचा मदु्दा आह.े 

      सभापती महोदय, राज्यात माध्यसमक शालाांत परीके्षनांतर सिसिध स्पधावत्मक 

परीक्षाांकररता खाजगी सशकिणी िगव चालसिले जातात.  महासिद्यालयाांमध्ये सिद्यार्थयांना 

पासहजे त्या पध्दतीन ेि पासहजे तसे सशक्षण, मागवदशवन प्राप्त होत नसल्याने पालकाांच्या मनात 

आपला पाल्य स्पधावत्मक परीक्षेत मागे राहील ही भािना तयार झालेली असल्यामळेु 

आपल्या पाल्याला चाांगले मागवदशवन समळून उत्तम गणुाांनी उत्तीणव होईल या आशेिर पालक 

या महागड्या खाजगी सशकिणी िगावत आपल्या पाल्याला प्रिेश दतेात या खाजगी 

सशकिणी िगावपैकी अनेक सशकिणी िगांना सशकिणी िगावची परिानगीच नसते, याच 

सोबत सिद्यार्थयांना सशक्षण दणेारे सशक्षक दखेील तज्ञ नसतात, सशकिणी िगावच्या सिसिध 

फसव्या जाहीरातींिर फसनू पालक आपले पाल्य त्या सशकिणी िगावत पाठसितात राज्यात 

सरुु असलेल्या खाजगी सशकिणी िगावकररता शासन स्तरािरुन आदशव आचारसांसहता तयार 

करण्याची आत्यांसतक गरज आह,े याच सोबत महासिद्यालयाांना आदशव सनयमािली अांतगवत 

सिद्यार्थयांची सांपणूव उपसस्थतीबाबत तसेच त्याांना पढुील स्पधावत्मक परीक्षाांकररता सांपणूव 

मागवदशवन करण्याचे बांधनकारक करण्याची सनताांत गरज आह.े  

           या नांतर  श्री. काांबळे 
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    श्री. ख्िाजा बेग            :                                                          या औसचत्याच्या 

माध्यमातनू माझी शासनाला सिनांती आह े की, उच्च माध्यसमक सिद्यार्थयांच्या उज्ज्िल 

भसिष्ट्याकररता ि सामान्य पालकाांची आसथवक सपळिणकू थाांबसिण्याकररता खाजगी 

सशकिणी िगांिर अांकूश लािनू आदशव सनयमािली त्िररत लािण्यात यािी. याचसोबत 

उच्च माध्यसमक सिद्यालयाांना देखील सिद्यार्थयांच्या उज्ज्िल भसिष्ट्याकररता स्पधावत्मक 

पररक्षाांच ेमागवदशवन सरुू करणे बांधनकारक करािे.                    
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                लनयम ९३ अन्वयेच्या सूचना             

   

   सभापती            :                                                  माझ्याकडे आज सदनाांक २२ 

जलैु, २०१६ रोजीच्या सनयम ९३ अन्िय ेज्या सचूना प्राप ् त झाल्या होत्या, त्या सांदभावतील 

माझे सनणवय उप ससचि िाचनू दाखितील. 

      उप ससचि : सदनाांक २२ जलैु, २०१६ रोजीच्या सचूना 

     सन्माननीय सदस्य आसकव . अनांत गाडगीळ याांनी ‚पणु्यातील एमआयटी कॉलेजमधील 

रॅसगांग प्रकरणाला एक िषव उलटूनही कॉलेजिर कारिाई केलेली नसणे‛ 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. 

      यानांतर सन्माननीय सदस्य श्री.  सिक्रम काळे याांनी ‚लातूर सिभागीय सशक्षण उप 

सांचालक कायावलयाांतगवत कसनष ् ठ महासिद्यालयामधनू सनयमाप्रमाणे सनयकु्ती दणे्यात 

आलेल्या सशक्षकाांना मान्यता दणे्याची कायविाही 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. 

      यानांतर सन्माननीय सदस्य श्री. जयांत प्र. पाटील याांनी ‚नाांदडे मत्स्यव्यिसाय 

कायावलयातील िररष्ठ सलसपक श्री. चांद्रमणुी सोनटक्के याांनी उमरी, सज.नाांदडे येथील गांगापतू्र 

मसच्छमार सहकारी सांस्थेच्या मसहला चेअरमनकडून ३ लाख रूपयाांची खांडणी मागणे‛ 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. 

       यानांतर सन्माननीय सदस्य श्री. सकरण पािसकर याांनी ‚नागपरू येथे सदनाांक २२ जलैु, 

२०१६ रोजी रात्री एका शाळकरी मलुीचे अपहरण करून सतच्यािर करण्यात आलेला 

सामसूहक बलात्कार‛ या सिषयािर सनयम 93 अन्िये सचूना सदली आह.े तो   सनयम 93 चा 

सिषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या   सिषयािर शासनाने 

सनिेदन करािे. 

       यानांतर सन्माननीय सदस्य श्री. सांजय दत्त याांनी ‚मुांबई ि कोल्हापरू येथील नामाांसकत 

सरकारी िैद्यकीय महासिद्यालयामधील एमबीबीएस ि बीडीएसच्या अनसुसूचत 

जमातीकररता (एसटी) राखीि असलेल्या जागाांिर चार िषांपासनू अनेक खलु्या िगावतील 

सिद्याथी बोगस जात प्रमाणपत्र दऊेन गैरप्रकार करीत असणे‛ 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. 

       यानांतर सन्माननीय सदस्य सिवश्री. धनांजय मुांडे, सतीश  चव्हाण याांनी ‚खरीप 

हांगामात राष्ट्रीय कृषी पीक सिमा योजनेत सहभागी झालेल्या १० लाख शेतकऱ्याांना पीक 
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सिम्याची रक्कम समळालेली नसणे‛ 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. 

       यानांतर सन्माननीय सदस्य श्री. शरद रणसपस ेयाांनी ‚सदनाांक २० जलैु, २०१६ रोजी 

नागपरू इमामिाडा पररसरातील अल्पियीन मलुीचे अपहरण करून सतच्यािर केलेला 

बलात्कार‛ या सिषयािर सनयम 93 अन्िये सचूना सदली आह.े तो   सनयम 93 चा सिषय 

होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े मात्र या   सिषयािर शासनाने सनिेदन 

करािे. 

       यानांतर सन्माननीय सदस्य प्रा. जोगेंद्र किाडे याांनी ‚धोदाणी गाि, पनिेल, 

सज.रायगड ते माथेरान हा रस्ता होण्यासाठी कराियाची कारिाई‛ 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. 

       यानांतर सन्माननीय सदस्य श्री. नरेंद्र पाटील याांनी ‚ठाणे सजल्यातील अांबरनाथ 

पररसरातील बहुराष्ट्रीय रासायसनक कां पन्या साांडपाणी प्रसक्रया कें द्राशी सनगडीत असनू बांद 

करण्यात आल्यान े हजारो कामगाराांिर आलेल े बेकारीचे सांकट‛ 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. 

 ---- 
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    सभापती            :                                                आता दपुारच े१ िाजनू ५२ 

समसनटे झाली आहते. मी आज सकाळी सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािाच्या चचेच्या िेळी 

नव्हतो. २ तास ४० समसनटे चचाव झाली. सन्माननीय सदस्य श्री. प्रिीण दरेकर ऑन लेग 

आहते. अजनू १० सन्माननीय सदस्याांना भाषणे करायची आहते. लक्षिेधी सचूना ि अन्य 

सनय  समत कामकाज आह.े आपण अडीच िाजेपयंत मध्यांतर घेऊ. सनयम २६० अन्ियेची 

चचाव ि सनिेदन ेआज सांपि.ू िेळेचा अांदाज घेऊन पढुील कामकाज ठरि.ू लक्षिेधी सचूना, 

सनयम २६० च्या प्रस्तािािरील चचाव अगोदर घेऊ.           
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    श्री. सगरीश बापट            :                                                सभापती महोदय,        

आपण आता असे म्हणालात की, अजनू १०-११ सन्माननीय सदस्याांना भाषणे करायची 

आहते. सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािािर बोलणाऱ्या सन्माननीय सदस्याांची सांख्या १० 

च्या िर आह.ेप्रत्येक जण १५ ते २० समसनटे बोलतील. अडीच ते तीन तास सनयम २६० 

अन्ियेच्या प्रस्तािािरील चचेसाठी लागतील. आपण म्हटलयाप्रमाणे ररप्लाय सोमिारी 

होईल. आम्हाला त्याची काही अडचण नाही. आज ७ लक्षिेधी सचूना आहते. मला िाटते 

की, आपण त्या दखेील घेतल्या पासहजेत.           
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    सभापती            :                                                  ठीक आह.े सनयम २६० 

अन्ियेच्या प्रस्तािािरील चचाव अगोदर राहील, नांतर लक्षिेधी सचूना घेऊ, जेणेकरून एक 

सिषय सांपेल. ....(अडथळा)... . मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्छतो की, लक्षिेधी 

सचूना घेण्यात येतील.           
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                सभापती महोदय,        

माननीय सशक्षणमांत्रयाांनी येऊन आम्हाला सिनांती केली आह े की, सिद्यापीठाशी सांबांसधत 

सिधेयक क्रमाांक ३० सांमत करािे.            
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    सभापती            :                                                  ठीक आह.े घेऊ या.           
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    श्री. शरद रणसपस े           :                                                  मी सिधेयक घ्यायच े

असे म्हणत नाही. सिधानसभेतनूच ते सिधेयक अजनू आलेले नाही. ....(अडथळा).... 

आम्हाला प्रत समळालेली नाही. आज कोणत्याही पररसस्थतीत सिधेयके घेऊ नयेत.           
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    सभापती            :                                                  मी काहीही बोललो नाही. 

आपण हा सिषय का काढीत आहात ? ठीक आह.े सभागहृाची बैठक दपुारी अडीच पयंत 

मध्यांतरासाठी स्थसगत करण्यात येत आह.े 

 (दपुारी ०१.५५ ते २.३० मध्यांतर) 

                      या नांतर  श्री. रोझेकर 
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 (स्थलगतीनंतर) 

 (सभापतीस्थानी तालिका सभापती ॲङलनरंजन डावखरे) 
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    अॅड. सनरांजन डािखरे            :                                                सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रिीण दरेकर ह ेऑनलेग होते.  त्याांनी आपल ेभाषण सरुु करािे.  
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                                   

      सभापती महोदय, भ्रष्टाचाराचे मळू कुठे सरुु होत ेया सिषयी मी माझ ेसिचार माांडत होतो.  अशी 

अनेक क्षेत्र े आहते, अनेक सिभाग आहते की, ज्या सठकाणी कााँग्रेस, राष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाचे लोक 

नेततृ्ि करतात.  या राज्यात ४० सहकारी साखर कारखाने सलसक्िडेशनमध्ये गेल.े  ज्या कारखान्याांची 

एकूण जागा २०० ते ५०० एकर आह.े  एका कारखान्याची सकां मत १००० ते ५००० कोटी रुपय े

असताना ते १० कोटी, १५ कोटी रुपयाांना सललािात काढण्याचे काम राज्य सहकारी बाँकेच्या 

माध्यमातनू झाल.े या सठकाणी भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी करीत असताना ह ेकारखाने कोणी सिकत घतेले ? 

माझी आपल्या माध्यमातनू शासनाला सिनांती आह ेकी, या सिव गोष्टींची चौकशी करािी.   

      सभापती महोदय, मी काही कारखान्याांबद्दल येथे मासहती दणेार आह.े  या सठकाणी तब्बल ४० 

साखर कारखान्याांची सिक्री करण्यात आली आसण हजारो कोटी रुपयाांचा घोटाळा त्यामध्ये 

झाला.  यामधील १५ साखर कारखाने मराठिाड्यातील आहते, ४ खानदशेातील आसण ९ पसिम 

महाराष्ट्रातील आहते.  या ४० कारखान्याांची सकां मत सकती होईल ?  एका कारखान्याची सकां मत ५०० 

कोटी रुपये गसृहत धरली तर मला िाटते २० हजार कोटी रुपये या कारखान्याांच्या माध्यमातनू उभ ेराहू 

शकल े असत.े  परांत,ु या कारखान्याांच्या सिक्रीतनू सकती रक्कम समळाली ?  ४० कारखान्याांच्या 

माध्यमातनू केिळ ४०० ते ५०० कोटी रुपये समळाले.  भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमधील मांत्री 

महोदयाांिर आरोप करतो त्यािळेी आपल्याखाली काय जळते आह,े याची चाचपणी केली नाही.   

      सभापती महोदय, मी आपल्याला एका कारखान्याचे उदाहरण सदले तर कारखाने सिकत घेणारे 

आसण या माध्यमातनू घोटाळा करणारे लोक जलेमध्ये जातील एिढे परुाि े माझ्याकडे 

आहते.  आम्हाला या सठकाणी परुाव्याांच्या फाईली आणाव्या लागत नाहीत.  गोदािरी-दधुना 

सहकारी साखर कारखाना परभणी सजल्यात आह े ि तो सलसक्िडेशनमध्ये काढला.  हा कारखाना 

सिकण्यासाठी सनसिदा काढण्यात आल्या.  श्री.रािसाहबे जानकर याांच्या मसेसव रत्नप्रभा  शगुर याांनी 

रेणकुा शगुर कां पनीला हा कारखाना २३ कोटी ७५ लक्ष रुपयाांना सिकला.  या साखर कारखान्याकडे 

जिळ जिळ १५ कोटी रुपयाांची साखर सशल्लक होती.  म्हणज े हा कारखाना ३१ कोटी रुपयाांना 

सिकला.  त्याच पररसरात असलेला सकां बहुना लागनू असलेला महशे सहकारी साखर कारखाना मात्र 

३०० कोटी रुपयाांना सिकला गलेा.  एका भागात असलेला एक कारखाना ३१ कोटी रुपयाांना आसण 

दसुरा कारखाना ३०० कोटी रुपयाांना सिकला गेला.  यामधील २९० कोटी रुपये कोठे गले े ?  या 

सरकारमधील मांत्री महोदयाांसांबांधी सभागहृात आणलेल्या प्रस्तािामध्ये या भ्रष्टाचाराचा, घोटाळ्याांचा 

समािशे का करण्यात आला नाही ?  पक्षीय भदे करण्यात आला आह ेका ?  भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत 

पक्षीय स्पधाव आह ेका ? 
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    श्री. रामराि िडकुते            :                                                   

      सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फमशेन आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिीण दरेकर याांनी 

एका कारखान्याचा उल्लेख करीत असताना एका सन्माननीय नेत्याांच्या नािाचा उल्लेख केला 

आह.े  माझ्या मासहतीप्रमाणे श्री.रािसाहबे जानकर ह े िारलेले आहते आसण ते या कारखान्याच े

कधीही अध्यक्ष नव्हते.  त्यामळेु सन्माननीय सदस्याांच्या भाषणातील हा उल्लेख रेकॉडवमधनू काढून 

टाकािा, अश् े ाेी सिनांती आह.े 
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                                      तालिका सभापती : रेकॉडव 

तपासला जाईल.  
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                                        सभापती 

महोदय, आपण रेकॉडव तपासनू घ्यािा.   

      सभापती महोदय, हा कारखाना २३ कोटी ७५ लक्ष रुपयाांना सिकला जातो आसण 

त्यामधील १५ कोटी रुपय ेसाखरेचेच आहते.   

       सभापती महोदय, धळेु येथील ससांदखेड सहकारी साखर कारखाना १० कोटी ९० लक्ष रुपयाांना 

ससडसन इांसडया कां पनीला सिकला गलेा.  सकती चाांगला धांदा आह ेबघा.  या कां पनीला हा कारखाना 

१० कोटी ९० लक्ष रुपयाांना सिकला गलेा आसण पढुील दोन मसहन्यातच या कां पनीन ेहा कारखाना १८ 

कोटी रुपयाांना सिकला.  कोणता असा धांदा आह ेकी, ज्यामध्ये दोन मसहन्यात ८ कोटी रुपयाांचा नफा 

समळतो ?  या भ्रष्टाचारासिषयी आम्ही बोलणार आहोत की नाही ?  या भ्रष्टाचाराचे आम्हाला काही 

सोयरसतुक आह े सकां िा नाही ? ह ेआमचे कोणी तरी सगेसायरे आहते, कोणी तरी आमच्या पक्षाचे 

नेततृ्ि आहते म्हणनू आम्ही कानाडोळा करणार आहोत का ? तस ेकेले  तर ते योग्य होणार नाही.   

      सभापती महोदय, नगर सजल्यातील जगदांबा सहकारी साखर कारखाना ठोंबरे याांना 

चालसिण्यासाठी सदला होता.  तो कारखाना चाांगला चालला होता.  हा चाांगला चाललेला साखर 

कारखाना २८ कोटी रुपयाांना सिकला गलेा.  कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची १६७ एकर जमीन 

आह.े  कन्नड सारख्या शहरालगत असलेल्या या साखर कारखान्याच्या जसमनीची सकां मत सकती 

असेल ते आपण ठरिा.  हा कारखाना ५० कोटी २० लक्ष रुपयाांना बारामती ॲग्रो या कां पनीला 

सिकला गलेा.  त्यानांतर सिरोध झाला, तक्रारी झाल्या, त्यामळेु हा व्यिहार थाांबसिण्यात आला.   

      सभापती महोदय, सिावत मजशेीर व्यिहार झालेल्या कारखान्याची मासहती माझ्याकडे 

आह.े  नासशक सजल्यातील मालेगािचा सगरणा सहकारी साखर कारखाना सलसक्िडेशनमध्ये 

गलेा.  आमवस्रााँग नािाच्या कां पनीने हा कारखाना सिकत घतेला.  आमवस्रााँगचा अथव काय होतो ह े

आपल्याला माहीत आह.े  या कारखान्याची २९८ एकर जमीन आह.े  हा कारखाना २७ कोटी ५५ 

लक्ष रुपयाांना सिकत घतेला गेला.  हा कारखाना २७ कोटी रुपयाांना सिकत घतेल्यानांतर ३०  कोटी 

रुपयाांच े कजव ५० कोटी रुपयाांचे व्हलॅ्यएुशन करुन नासशक सजल्हा बाँकेने सदले.  काय धांदा आह े

बघा.  आपण भ्रष्टाचारािर बोलता.  पण सखशातील एक रुपया न जाता सगरणा साखर कारखाना 

त्याांनी आपल्या मालकीचा करुन टाकला.  माझ्याकडे त्या कारखान्याच्या व्यिहाराचा सिव तपसशल 

आह.े  या कारखान्यासाठी ५ कां पन्याांनी सनसिदा भरली.  एकाच राष्ट्रिादी कााँग्रेस पक्षाच्या नेत्याची 

सनसिदा होती.  जमीन मालमत्ता २८९,  आमवस्रााँग कां पनीची सकां मत २०१० मध्य े६ कोटी ६८ लक्ष 

रुपये, िसांतदादा शगुर इसन्स्टट्यटु जी मालमत्तचेे व्हलॅ्यएुशन करते त्याांनी ७ कोटी ७५ लक्ष रुपये 

मलु्याांकन केले.  आजच्या बाजारभािाची सकां मत १५० कोटी रुपये.  इमारत ि कामगार िसाहत, 

४११ सनिासस्थाने, आमवस्रााँग कां पनीने ६ कोटी ७७ लक्ष रुपये कोट केल,े िसांतराि शगुर इसन्स्टट्यटुन े

केलेले मलु्यमापन १७ कोटी ३४ लक्ष रुपये, बाजारभािाची सकां मत ७५ कोटी रुपये.  यांत्रसामगु्रीबाबत 

स्ितांत्र मलु्याांकन नाही, आमवस्रााँग मलु्याांकन ३५ लक्ष रुपये, बाजारभािाची सकां मत १५ कोटी रुपये, 

सडसस्टलरी २७ लाख रुपये, बाजारभािाची सकां मत ५० कोटी रुपये.  म्हणज े ३०० कोटी रुपय े

बाजारभािाची सकां मत असताना ६ ते ७ कोटी रुपयाांना हा व्यिहार झाला.   सजल्हा मध्यिती 

बाँकेकडून त्यािरच कजव घ्याियाचे, कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे द्यायची नाहीत. मग याला घोटाळा 

म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे ? ह ेकोण आहते, कुठे आहते, त्याांना शोधायला कोठे जायचे ? 
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      सभापती महोदय, अनेक कारखान्याांची नाि े मी घेऊ शकतो.  साांगोला, सगरणा, आमवस्रााँग, 

दधुना, जगदांबा, घशृ्णशे्वर,  सकती कारखान्याांची नाि े घ्यायची.  मी आपल्या माध्यमातनू मांत्री 

महोदयाांना सिनांती करतो की, या सिव कारखान्याांची चौकशी लािािी. 

                      या नांतर  श्री. बोरले 
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

मळूात ह े कारखाने सकती रकमेचे होते आसण ह े कारखाने कोणी सिकत घेतल,े ह े दादा 

आपण मखु्यमांत्री महोदयाांना साांगािे. एका व्यक्तीने दोन-तीन कारखाने सिकत घेतले. ज्या 

सभासद शेतकऱ्यानी घाम गाळून शेअसव भाांडिल सदल,े सहकारी तत्िार कारखाना उभा 

केला, त्या शेतकऱ्याांचे नाि घेऊन, त्या शेतकऱ्याांची मलेु म्हणनू आम्ही येथे भाषणे करणार 

? शेतकऱ्याांच्या घामातून उभा रासहलेला कारखाना तमु्ही किडीमोल भािान े आपल्या 

सग्यासोयऱ्याांच्या, पक्षाच्या पदासधकाऱ्याांच्या नािािर घेणार, येथे भ्रष्टाचारािर मोठी भाषणे 

करणार आसण आमच्या चाांगल्या प्रसतमेच्या मखु्यमांत्रयाांिर ताशेरे ओढणार ? महाराष्ट्रातील 

जनता एिढी दधुखळुी नाही. अशी सकती प्रकरणे साांगािीत ? 

        सभापती महोदय, सतू सगरण्याांची काय पररसस्थती आह े? ही कुरणे कायवकत्यांना 

पोसण्यासाठी सदली होती. अनेक सतू सगरण्या आहते. परांतु, त्या सतू सगरण्याांची काय 

अिस्था आह े? सतू सगरण्याांच्या जागा सिकल्या, मसशनरी सिकली, दादा आपण सिव सतू 

सगरण्याांची यादी काढािी. सशरपरू, धळेु येथील सतू सगरणी कोणाची   आह े? आज त्या 

सगरणीची काय अिस्था आह,े कजव कोठून घेतले, कस े बोगस कजव घेतल,े कोणती 

सिल्हिेाट लािली याबाबतची मासतती घ्यािी. त्या सगरणीमध्ये कोट्यिधी रुपयाांचा 

घोटाळा झाल्याचे आपल्या लक्षात येईल आसण आपण ह े करािे अशी मी आपल्याला 

सिनांती करणार आह.े अनेक कारखाने मोसडत काढण्यात आल.े कारखाने सिकून लाखो, 

करोडो रुपय ेकमसिल.े सतू सगरण्या सिकल्या, सतू सगरण्याांच्या नािािर पैस ेलबुाडले, खोटी 

कागदपते्र दाखसिली. काही सठकाणी जागाच असस्तत्िात नाही आसण पैस ेघेतल.े  

      सभापती महोदय, सजल्हा मध्यिती बाँकाांची तीच पररसस्थती आह.े नागपरू, िधाव, 

बलुडाणा, उस्मानाबाद, सोलापरू, साांगली, धळेु, नांदरुबार या सजल्हा मध्यिती बाँकाांची काय 

अिस्था आह े? आज राज्यातील सकती बाँका सक्षमतेन ेसरुु आहते ? राज्यातील दोन-तीन 

चाांगल्या बाँका सोडल्या तर इतर सिव बाँका बडघाईस आलेल्या आहते. याचे कारण ग्राहक 

सकां िा सभासद नाहीत. त्या बाँकाांच े अध्यक्ष, सांचालक कोणत्या पक्षाशी सांबांसधत आहते 

याची यादी आपण सभागहृासमोर आणािी. (...अडथळा...) मी आणखी दोन तास 

बोलणार आह.े मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस ेसाहबे सव्िा तास बोललेेे. 

माझे भाषण सांपल्यानांतर आपण सकतीही िेळ बोलािे, काही अडचण नाही. 

(...अडथळा...) महाराष्ट्र राज्यात एिढा भ्रष्टाचार झालेला आह.े आमचे फक्त २० मसहने 

आहते, तमुचे १५-२० िष े आहते. म्हणजे बोलण्यासाठी जास्त िेळ लागेल. सशिसेना 

आसण भारतीय जनता पाटी सकती िषे सत्तेत आह.े अेाज सजल्हा बाँकाांची काय अिस्था 

आह.े या सिव बाँकाांकडून जी कजे घेतलेली आहते ती बोगस घेतलेली आहते. मी मघाशी 

राज्य बाँकेचा उल्लेख केला. मी मागील टमवमध्ये हा सिषय सिधानसभा सभागहृात उपसस्थत 

केला होता. एक सदगहृस्थ आहते, ते कााँग्रेस पक्षाच ेनेते आहते. मी त्याांचे नाि घेणार नाही. 

त्याांनी ६-७ कोटी रुपयाांचे कजव घेतले. मी मघाशी शेडचा उल्लेख केला. तेथे मोकळ्या 
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जागेत एका चौकोनात ५ कां पन्या आहते. हा इन्रेस्टींग सकस्सा आह.े एकाच पत्त्यािर ४-५ 

कां पन्या आहते. बचत गटाचा जीि सकती असतो, दोन-दोन कोटी ? या  भ्रष्टाचाराबाबत 

आम्ही काय करणार आहोत ? भारतीय जनता पक्षाच्या मांत्रयाांकडे बोटे दाखसिताना ते 

चकुीच ेअसतील तर राज्याचे मखु्यमांत्री काळजी घेतील. परांतु, या भ्रष्टाचाराला जबाबदार 

कोण आह े ? या भ्रष्टाचारासिषयी आपण नेमके काय करणार आहोत, याचा लेखाजोगा 

दखेील राज्यातील जनतेला द्यािा लागणार आह.े कारण, साप बोलनू भईू थोपटून चालणार 

नाही. एकदाचे दधु का दधु, पाणी का पाणी झाल े पासहजे आसण याला तमुची, आमची 

सिांची सहमती असेल, असे मला िाटते. जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहते त्याची चौकशी 

झाली पासहजे. दसुरे के्षत्र कुरण आह.े तमु्ही ४-५ मांत्रयाांची ४-५ प्रकरणे काढली. परांतु, तमुची 

५-६ हजार प्रकरणे सनधतील.  आपण सशक्षण सांस्थाांची यादी काढािी, त्या सशक्षण सांस्था 

कोणाच्या आहते ? भारतीय जनता पक्षाच्या सकती सशक्षण सांस्था आहते ? भारतीय जनता 

पक्षाच्या हाताच्या बोटािर मोजण्याऐिढ्या सशक्षण सांस्था असतील. सशक्षण सांस्था काय 

करतात ? सशक्षण सांस्था चाांगल्या पद्धतीन ेचालतात. आपण याांच्या सशक्षण सांस्थाांची यादी 

काढािी. सिांनी मळू उद्देशाला हरताळ फासलेली आह.े पैस े कमसिण्याचे साधन म्हणनू 

सशक्षण सांस्था चालसिल्या जातात. त्या सशक्षण सांस्थाांची दखेील चौकशी करािी. त्या 

सशक्षण सांस्था कोणाच्या आहते ? सिवसामान्य जनतेसाठी त्या सशक्षण सांस्था काय करतात] 

याची सदु्धा चौकशी होणे गरजेेेचे आह.े  

      सभापती महोदय, मला असे िाटते की, या खात्याांिर चचाव करीत असताना 

भ्रष्टाचाराच ेमळू शोधणे आिश्यक आह.े भ्रष्टाचार कोठे होतो, कोणत्या खात्यात भ्रष्टाचार 

होतो ? महसलू खात्यामध्ये भखूांड घोटाळा, समाज कल्याण खात्यात आसदिासींच्या 

खरेदीमध्ये घोटाळा, सशष्ट्यितृ्तीमध्ये घोटाळा ? आम्ही आसदिासींच्या मलुाांसाठी बजेटमध्य े

भरपरू तरतदू करतो, त्यासाठी पैसा कमी नसतो. परांतु, बजेटमध्ये आसदिासींसाठी सदलेला 

पैसा िापरला जातो काय आसण िापरला तर तो पैसा कोठे जातो ? आसदिासींच्या खोट्या 

शाळा दाखिायच्या, आसदिासी मलुाांची खोटी उपसस्थती दाखिायची, त्याांचे कपडे खरेदी, 

िस्त ूखरेदी याबाबतची सांपणूव मासहती काढािी. या सिव सांस्था कोणाच्या आहते ? आम्ही 

आसदिासींच्या नािान ेयेथे भाषणे करतो. माझी सिनांती आह ेकी, आसदिासी खात्यामध्ये 

जो भ्रष्टाचार झाला ती माणसे कोण आहते, त्या सांस्था कोणाच्या आहते, ह े दखेील 

राज्यातील जनतेला कळू द्यािे. कोणते भखूांड कोणाला सदल े याची यादी काढािी. 

(...अडथळा....) आसदिासींच्या खाजगी आश्रमशाळा आहते, सशक्षण सांस्था आहते. 

आपण एिढे मनािर का घेत आहात ? आपण माझे म्हणणे ऐकून घ्यािे. आपल्याला जे 

बोलाियाच ेआह ेते आपण आपल्या भाषणाच्या िेळी बोलाि.े हा प्रश्नोत्तराचा तास नाही. 

आश्रमशाळा असल्या तरी आश्रमशाळा असधकाऱ्याांना हाताशी धरुन (...अडथळा...) 

प्रसशक्षण आह.े ती सदु्धा माणसेच आहते. शासकीय असधकारी कोणाच े असतात ? 

त्यालकु्यातील समाज कल्याण सकां िा प्रकल्प असधकाऱ ् याला हाताशी धरुन साटेलोटे केल े
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तर काय अडचण आह े ? त्यािेळी कोणाचे शासन होते ? आमचा काही िषांचा काही 

अपिाद सोडला तर तमुचेच शासन होते. त्यामळेु तेथील भ्रष्टाचार सदु्धा बाहरे काढणे 

अत्यांत आिश्यक आह.े मी मघाशी साांसगतले की, भ्रष्टाचाराचे मळू शोधािे. टेंडसव 

काढण्यात आली. सचक्कीच्या टेंडरबाबत सारखा गिगिा केला जातो. सचक्कीचे सॅम्पल 

१५ िेळा तपासण्यात आल.े याबाबत १५ िेळा उत्तरे सदली गेली. माननीय सिरोधी पक्षनेते 

श्री.धनांजय मुांडे साहबेाांनी आरोप केला. त्याांना देखील लेखी उत्तर सदल े गेल.े यामध्य े

काहीही लपनू छपनू नाही. टेंडसवची सिव प्रकरणे बाहरे काढािीत. मी ससांचन घोटाळ्यािर 

बोलत नाही, नाही तर ससांचन घोटाळ्यािर बोलण्यासाठी २ तास लागतील. ज्या सठकाणी 

शासनाचे टेंडसव सनघतात ती सिव टेंडसव एकदा सभागहृात आणािीत. टेंडर केव्हा काढले, 

कोण पाटी होते, आपल्या असधकारात कोणी टेंडसव सदली याचा एकदा पदाव फाश होऊ 

द्यािा. एकमेकाांिर आरोप करण्याऐिजी एकदाच श्वेतपसत्रका सकां िा एकदाच काय ते करु. 

आपण सभागहृात  राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने चिेगळ्या सिषयाांिर चचाव करु. 

सभागहृातील एक ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य बदल्या, प्रमोशन सांदभावत आसण सनलांसबत 

लोकाांना पनु्हा कामािर घेतल्याबाबत बोलले. त्यािेळी सदु्धा मी बोललो की, आपल्या 

सरकारमध्ये गहृ खाते कोणाकडे होते, कोणी बदल्या केल्या, कोठे बदल्या केल्या, 

याबबतची मासहती काढािी. नाही कोणामाफव त बदल्या झाल्या, काय रेट होते ह ेमी साांगतो. 

स्पधाव सरुु होती. डीसीपी, एसपी, कसमशनर याांच्या बदलीचा रेट काय होता, हा घोटाळा 

नाही ? 

                         या नांतर  श्री. खच े
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    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

      सभापती महोदय, पोलीस खाते आमचे सांरक्षण करणारे आह,े त्या पोलीस खात्यामध्ये 

बदली ि बढती दतेाांना आम्ही भ्रष्टाचार करीत अस ू आसण पनु्हा ताठ मानेने येथे 

भ्रष्टाचारािर गप्पा मारतो. गहृ खात्याकडील सिव बदल्याांचे रेकॉडव काढािे. महसलू 

खात्यामधील सिव बदल्याांच ेरेकॉडव काढािे. प्राांत ि तहसीलदार याांच्या बदल्याांबाबत काय 

करण्यात येते. सजल्हासधकारी याांच्या बदल्या करताांना काय करतात. माझे जाहीर आिाहन 

आह ेकी,  बदलीसाठी आमच्या कोणत्याही मांत्री महोदयाांनी ५ लाख १० लाख सकां िा १ 

करोड रुपये घेतले  असा आरोप आपण करु शकणार नाही.  काही लोकाांनी बदल्याांसाठी 

पैस ेघेतले आहते, भ्रष्टाचाराच ेमळू बदल्याांमध्ये आह,े ह ेलोक मळुात भ्रष्टाचाराला जन्म 

दतेात, असधकारी एक करोड रुपय ेदऊेन भ्रष्टाचार करुन आला असेल तर तो भ्रष्टाचार करेल 

नाही तर काय करेल. बदलीसाठी एक करोड रुपय ेदऊेन आल्यािर तो जनतेची सेिा करेल 

काय ? तो साांगेल की, मी एक करोड रुपय ेसाहबेाांना मोजल ेआह,े त्यािेळी कोणाला धोका 

होतो, यामध्ये कोणतीही पाटी अफेक्टेड होत नाही. सिव सामान्य माणसू त्या 

असधकाऱ्याकडे न्याय मागण्यासाठी जातो. त्यािेळी तो असधकारी अपील, न्याय, सनणवय 

दणे्यासाठी पैस े मागतो. राज्य चालसिताांना सिव सामान्य लोकाांचा आपण सिचार करणार 

सकां िा नाही ? करोडो रुपयाांच्या घोटाळ्यािर चचाव करीत असताना छोट्या छोट्या 

गोष्टींसाठी सामान्य माणसू हतबल होतो, तो भरडला जातो, त्याचा आम्हाला सिचार 

करािासा िाटत नाही. माननीय मांत्री श्री.जयकुमार रािल याांनी घोटाळा केला असे 

साांगतात, त्याांनी काय घोटाळा केला, एखादी बाँक चालिनू बघा. या घोटाळ्यामध्ये माजी 

मांत्राेी श्री हमेांत दशेमखु होते, राजकीय सिरोधक होते, त्याांचे पीए शरद पाटील होते, 

यासांदभावतील रेकॉडव माझ्याकडे आह,े एफआयआरची प्रत आह,े शरद पाटील पोलीस 

स्टेशनमध्ये बसले होते ि त्याांनी एफआयआर दाखल करायला लािला होता. अशा बाबी 

तमु्ही राजकीय कारणासाठी करणार आहात काय ? 
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      तालिका सभापती (ॲड.लनरंजर डावखरे) : सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसिण दरेकर 

आपणाला अजनू साधारणपणे भाषण सांपसिण्यासाठी सकती िेळ लागेल. 

        श्री.प्रसिण दरेकर : मला अजनू एक तास लागेल. कारण भ्रष्टाचार या सिषयािर 

बोलायच ेआह.े 

        तालिका सभापती : तमुची भािना मला समजते पांरत ु इतर अनेक सन्माननीय 

सदस्याांना या प्रस्तािािर बोलायच ेआह.े 

       श्री.प्रसिण दरेकर : सभापती महोदय, यापेक्षा महत्िाचा कोणताही सिषय अस ूशकत 

नाही. 

       तालिका सभापती : या प्रस्तािािर मखु्यमांत्री महोदयाांकडून उत्तर घ्याियाचे आह.े 

       श्री.प्रसिण दरेकर :  त्याांना आता िाटेल की, भ्रष्टाचारािर आपण कशासाठी चचाव 

सदली आह.े 

    



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA-185 

VVK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोरले 14:50 

  

 

  

    श्री. सकरण पािसकर            :                                            

      सभापती महोदय, मला हरकतीचा मदु्दा माांडायचा आह,े सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदस्य फार चाांगले बोलत आहते, ते बोलत असताना सदनाचे नेते येथे बसल े आहते, 

सन्माननीय सदस्य साांगत आहते की, अजनू मला एक तास पासहजे. मला असे िाटते की, 

या प्रस्तािािर िेळेचे काय बांधन ठेिल ेआह,े पक्षाांना िेळ कसा िाटून सदलेला आह.े ते 

साांसगतले तर बरे होईल. सन्माननीय सदस्याांना या सदनात येऊन दोन सदिस झाल ेआहते, 

त्याांना बोलण्यासाठी आणखी एक तासाची िेळ समळणार असेल तर आमची दसुरी टमव 

असताना आम्हाला तीन तासाचा िेळ समळाला पासहजे. यानसुार काही तरी क्रायटेररया 

लािाल सकां िा नाही.  याबाबत काय ते  ठरसिण्यात यािे ि आम्हाला साांगािे. 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA-186 
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    श्री. चांद्रकाांत पाटील            :                                            

      सभापती महोदय, मी सकाळी हाच मदु्दा उपसस्थत केला होता की, सनयम २६० च्या 

प्रस्तािािर चचाव करण्यासाठी सनयमाप्रमाणे २ तास ४० समसनटाांचा िेळ असतो. एक तास 

सिरोधी पक्ष ि एक तास सत्ताधारी पक्ष आसण ४० समसनटे उत्तर दणे्यासाठी असतात. 

त्यािेळी अनेक सन्माननीय सदस्याांनी असे साांसगतले की, या प्रस्तािाचा सिषय महत्िाचा 

असल्यामळेु यािर सकतीही िेळ चचाव करु द्यािी. हा सिषय माननीय सभापतींकडे 

आदशेासाठी दणे्यात आला होता, माननीय सभापती याांनी असा सनरोप पाठसिला होता की, 

आजचे सिव कामकाज बाजलूा ठेऊन ही चचाव आज पणूव करा. या प्रस्तािािर सन्माननीय 

सदस्य श्री.शरद रणसपस ेयाांनी सव्िा तास भाषण केल,े त्यािेळी मी त्याांना म्हणालो होतो 

की, प्रस्ताि माांडणारे सिरोधी पक्ष नेते श्री.धनांजय मुांडे याांनी ४५ समसनटे भाषण केल.े ते 

म्हणाले की नाही, मी आज एिढे मोठे मटेररएल आणले आह.े त्याची ररॲक्शन आह ेकी 

काय ह ेमला कळत नाही, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसिण दरेकर याांना मी सिनांती करतो की, 

आज शकु्रिार आह,े सिव सन्माननीय सदस्याांना जायच े आह,े त्यामळेु या प्रस्तािािरील 

भाषणे आपण लिकरात लिकर सांपि ू या. परांत ु यातनू हा सिषय आला की हा प्रस्ताि 

सकतीही िेळ चाल ूद्या. 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA-187 
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    श्री. हमेांत टकले            :                                            

      सभापती महोदय, सनयम २६० अन्िये सभागहृात चचाव सरुु असताना  प्रस्तािातील 

सिषय गांभीर आहते, सनयमाप्रमाणे जी िेळ सदलेली आह,े त्यापेक्षा जास्त िेळ या चचेसाठी 

आपण घेत आहोत. त्याच्या मयावदा खपू सिस्ताररत स्िरुपात केलेल्या आहते, प्रश्न असा 

आह े की, एका स्पधेमळेु हा िेळ दोन्हीं बाजुनी िाढसिला जातो. ही स्पधाव खरोखर 

आिश्यक आह े काय ? आपण सिांनी एकसत्रतपणे  सिचार केला पासहजे. सरुुिातीची 

भाषणे एक तास झाली तर पढुील सन्माननीय सदस्याांनी सव्िा तास भाषण केल ेपासहजे, 

त्यापढुील सन्माननीय सदस्याांनी दीड तास भाषण केल े पासहजे. हा या सभागहृातील 

चचेच्या स्पधेचा हते ूनाही. केिळ आपण त्याांच्यापेक्षा जास्तिेळ बोल ूशकतो म्हणनू बोल ू

ि त्यासाठी आपण बोलािे, या पध्दतीन ेकामकाज चालेल तर सनयमाची कोणतीही चौकट 

आपण आपल्यासाठी ठेिायला नको. ह ेया सभागहृाचे िैसशष्ट नाही, ह ेिररष्ठ सभागहृ आह,े 

आपण मदु्दसेदू बोललो तर सिव सन्माननीय सदस्याांना यामध्ये सहभागी होता येईल. या 

भािनेतनू सिांनी या सिषयात लक्ष घातल े तर नको असलेली स्पधाव कमी करािी. 

शक्यतोिर आपण त्या पध्दतीन ेन जाता सिषयाला धरुन जेिढे बोलायचे असेल ि िेळेच्या 

मयावदते बस ू शकेल असे  नैसतकतेच्या दृष्टीकोनातनू हा सिषय हाताळला तर ही चचाव 

असधक चाांगली होईल. 

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA-188 
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    श्री. नारायण राणे            :                                            

      सभापती महोदय,  सनयम २६० अन्िय े प्रस्तािािर सभागहृात चचाव सरुु आह.े मी 

मेररटिर बोलणार आह,े सनयम २६० ची चचाव मयावसदत असते. ही मयावदा दोन्ही बाांजचू्या 

सन्माननीय सदस्याांनी साांभाळायची असते. त्यामळेु प्रत्येक पक्षाला जो िेळ सनसित करुन 

सदललेा आह,े त्याच्या बाहरे सन्माननीय सदस्य िेळ घेत असतील तर सभापती 

महोदयाांकडून तसे साांसगतले पासहजे की, आपण सदलेल्या िेळेतच बोलािे ि ही चचाव िेळेत 

सांपिािी. मी सन्माननीय सदस्याांच ेिाक्य ऐकल ेआह.े ते म्हणाल ेकी, मी अजनू एक तास 

बोलणार आह,े त्याांना सकतीही तास बोल ूदे, १,२,३ तास त्याबाबत मला काही म्हणायचे 

नाही. मला आपल्यामाफव त सन्माननीय सभागहृ नेत्याांना साांगायचे आह ेकी, सत्तारुढ पक्षाने 

अशी भसूमका घेतली तर सभागहृ चालेल काय, याचा सिचार आपण करािा. कोणी म्हणते 

मी एक तास बोलेल, दोन तास बोलेल, आम्ही तासनतास बोल ूशकतो. तमु्ही दोन तास 

बोलणार तर मी या प्रस्तािािर २४ तास बोल ू शकतो. बोलताांना कोणते सिषय असले 

पासहजेत,या प्रस्तािात कोणते सिषय सदल े आहते, त्याांच्या बाहरे जाता येईल काय 

?  प्रस्तािाच्या बाहरे आपणाला जाता येणार नाही. या सभागहृाला सनयम ि प्रथा आहते, 

त्यानसुार  चचाव होण े आिश्यक आह,े नाही तर सभागहृ चालसिणे कठीण जाईल. मी 

तमु्हाला मदत करतो, मी कोणाच्याही सिरोधात नाही, कोणीही बोलािे पण कसे बोलािे ि 

सकती बोलािे, सन्माननीय सदस्य श्री.हमेांत टकले साहबे सससनअर आहते, नैसतकता 

सनयमाबाबत असािी आसण आरोपाबाबतही असािी. नैसतकतेची भाषा कधी, कोणी आसण 

केव्हा करािी. याची योग्य साांगड घातली जािी असे मला िाटते. या सभागहृाचा िेळ 

सत्कारणी लागािा, महाराष्ट्रातील जनतेसाठी ह े सभागहृ आह.े एक दसुऱ्याांचे हिेे दािे 

काढण्यासाठी ह े सभागहृ नाही. यासाठी बाहरे मैदान ओपन आह,े आखनू सदलेल्या 

सनयमाने  सिचाराने ि ञानाने या राज्यातील जनतेला चाांगला कारभार द्याियाचा असेल तर 

त्याचा प्रत्यय आणणाऱ्या गोष्टी येथे घडल्या पासहजेत. आपण आपली शैली दाखिा, या 

सरकारला चाांगल्या गोष्टीतून एक िेगळा मागव दाखिा. 

              या नांतर  श्री. साांगळे 

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-189 
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    श्री. नारायण राणे            :                                            

 तसेच काही चकुल्यास ते चकुले आह.े त्यािर आपण असे करु या. सत्तारुढ पक्षाच्या 

सन्माननीय सदस्याांनी सरकारला  प्रोटेक्ट करीत असताना मागवदशवन झाल्यास तसेच 

सिरोधकाांना त्यासां ाेंबांधी योग्य उत्तर समळाल्यास ते सदनात ऐकायला बरे िाटते. आज 

आपण सदनाच ेकामकाज दपुारी ४.०० िाजता सांपिणार आहोत. सभापती महोदय, आह े

की, सदनाच े कामकाज कधी सांपणसिणार आहोत ? कायवक्रमपसत्रकेिर असलेल े प्रस्ताि 

रोज पढेु जात आहते. सदर कामकाज आह ेत्याच सदिशी सांपिािे. जेणेकरुन निीन प्रस्ताि 

येऊ शकतात, निीन प्रश्न सोडि ूशकतो. सभापती महोदय, माझी आपल्याला सिनांती आह े

की, ज्या सदिसाचे कामकाज त्याच सदिशी सांपिािे. माननीय मखु्यमांत्री सदनात आले 

आहते. आज त्याांचा िाढसदिस आह.े मी त्याांना िाढसदिसासनसमत्त शभेुच्छा दतेो.  आपण 

यासांबांधी प्रत्येक पक्षाच्या प्रतोदािर जबाबदारी टाकािी की, एखादा प्रस्ताि आह े तो 

अमकु िेळेत सांपला पासहजे. परांत ुप्रत्येक जण आपल्याला पासहजे तेिढा िेळ बोलत आह.े 

सभापती महोदय,  माझी आपल्याला सिनांती आह ेकी,  आपण सदर पक्षाला अमकु िेळ 

ठरिनू द्यािा ि कायवक्रमपसत्राकेिरील सदिसाच े ठरिनू सदलेले कामकाज  त्याच सदिशी 

सांपिािे.  
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    श्री. सगरीश बापट            :                                            

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे याांनी एक सचूना माांडली आह.े मी 

मघाशी त्याांच्यासमिेत ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य या नात्याने  तसेच माननीय सभापती 

याांच्यासमिेत सधु्दा बोललो होतो. मी सदनाला साांग ूइसच्छतो की, सन्माननीय सदस्याांकडे 

खपू मासहती उपलब्ध असते. परांत ु िेळेचे बांधन असते. आज या प्रस्तािािर सत्ताधारी, 

सिरोधी पक्ष आसण मांत्री महोदयाांच्या उत्तरासह २ तास ४० समसनटाांमध्ये चचाव व्हाियास 

पासहजे होती. परांत ु प्रत्येक गटनेता एक तास ते सव्िा तास बोलत आह.े माझी याबद्दल 

अडचण नाही. परांत ुपक्षाने िेळ ठरिनू घ्यािा की, आपल्याला दीड तास  समळाला आह े

त्यात सकती सन्माननीय सदस्याांनी बोलायचे ह े ठरिले पासह.े ज्याप्रमाणे आपण 

प्रतोदाांसांबांधी उल्लेख केला त्याप्रमाणे माननीय सभापतींनी यासांबांधी मॉनेटररांग केल ेपासहजे. 

आपल्या पक्षाला दीड तास सदला होता, त्यापैकी एक तास झाला आह े उिवररत अध्याव 

तासात सकती सन्माननीय सदस्याांनी बोलायचे ह े आपण ठरिािे. ही गोष्ट प्रतोद सकां िा 

गटनेत्याांिर सोपिािी. मी स्ित: आग्रही आह े की, ज्या सदिशाचे कामकाज त्या सदिशी 

सांपले पासहजे. परांत ुपरिा गरुुपोसणवमा होती. िषावतून एकदा सण येतो. यामळेु त्या सदिसाच े

कामकाज दसुऱ्या सदिशी ठेिल.े आजच्या कामकाजात सनयम २६० अन्िय े चचाव तसेच 

मांत्री महोदयाांच े उत्तर  तसेच ४-५ लक्षिेधी सचूना रासहल्या आहते. सिधानपररषदचे्या 

कामकाजाच्या िेळेसांबांधी सिव गटनेत्याांसमिेत दालनात चचाव करु. हा गांभीर सिषय आह.े 

यासां ाेंबांधी योग्य तो सनणवय घेऊन त्याची अांमलबजािणी होणे गरजेचे आह.े  
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                                      तालिका सभापती : 

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिीण दरेकर याांनी ५ समसनटाांमध्ये आपले भाषण पणूव करािे.  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-192 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                          मी दहा समसनटात माझे 

भाषण सांपितो. सभापती महोदय, मी प्रस्तािाच्या स्कोपमध्ये बोलत आह.े 

गािपातळीपासनू भ्रष्टाचाराचे लोण...  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-193 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    श्री. नारायण राणे            :                                            

सन्माननीय सदस्याांनी भाषण करीत असताना ५ सकां िा १५ समसनटाांची िेळ िाढिनू 

समळण्यासाठी  माननीय सभापतींकडे  िेळ िाढिनू घेण्याकररता सिनांती करण्याची  एक 

िेगळी शैली आह.े  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-194 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                          माननीय राणे साहबे, 

आपल्याला येथे ३० िष े झालेली आहते. मी तेिढी िष े येथे काम केलेले नाही.  मला 

आपल्या एिढी िष े झाल्यानांतर तशी सिय होईल. मी निीन आह.े दसुरा व्यक्ती हुशार 

होण्यासाठी थोडा िेळ लागतो. आपण समजनू घ्यािे. आज सांपणूव व्यिस्था कोलमडून 

पडल्यामळेु त्या व्यिस्थेचा भाग म्हणनू येथे बोलत आह.े...(अडथळा ) सभापती महोदय, 

इतर सन्माननीय सदस्याांनी अधाव सकां िा एक तास बोलल ेतरी चालते. मी माझे भाषण याच 

सठकाणी थाांबितो. जय सहांद ! जय महाराष्ट्र  

       ( दोन्ही बाजचूे काही सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलत असतात.) 

        

      



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-195 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

                                       तालिका सभापती : माझी 

सिव सन्माननीय सदस्याांनी सिनांती आह े की, कृपया सिव सन्माननीय सदस्याांनी खाली 

बसािे.   

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-196 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    श्री. सगरीश बापट            :                                            

माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे याांनी केलेली सचूना मला मान्य आह.े परांतु ज्याांच्यािर 

आरोप केलेले आहते त्याांना उत्तरे द्याियाची आहते. परांत ु ती िेळेअभािी पणूव होणार 

नाहीत. मी सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिीण दरेकर याांना सिनांती करतो की, आपण १० 

समसनटाांत नव्हतेर २ ते ३ समसनटाांमध्ये आपल े भाषण पणूव करािे. आपल्याला सिसिध 

आयधुाांच्या माध्यमातनू अनेक िेळा आपले सिचार व्यक्त येऊ शकतील. आपल्याकडे सहा 

िष ेआहते. आपण सदनातील िातािरण चाांगले ठेऊ या. सन्माननीय सदस्य् ा त्याांचे भाषण 

२-३ समसनटाांमध्ये सांपितील. माननीय सभापती महोदय, माझी आपल्याला सिनांती आह े

की, उिवररत िेळेकररता आपण गटनेत्याांच्या सहकायावन ेसनयोजन करािे.  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-197 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    अॅड. राहुल नािेकर            :                                            

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांना चेअरकडून सनदशे सदले जातील. सत्ताधारी 

पक्षाच्या बाजूने आलेल्या सनदशेाचे आम्ही पालन करणार नाही. आपण याबाबत त्याांना 

अिगत करािे.  

     



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-198 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    श्री. जनादवन चाांदरूकर            :                                          सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रिीण दरेकर याांनी ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे याांच्याबद्दल जे भाष्ट्य केल े

आह.े..  

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-199 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

  

    श्री. प्रसिण दरेकर            :                                            

सन्माननीय सदस्याांनी यासां ाेंबांधी काळजी करु नये. मी ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य 

श्री.नारायण राणे याांची दहा िेळा माफी माग ूशकतो.  मी माननीय श्री.नारायण राणे याांची 

माफी मागतो. मला त्यात काही कमीपणा िाटणार नाही.  

        सभापती महोदय, मी व्यिस्थेसां ाेंबांधी बोलत होतो. मळुात ज्या व्यिस्थेत 

भ्रष्टाचार आह,े तो नष्ट केला पासहजे. ग्रामपांचायतीच्या सठकाणी सरपांच ग्रामसेिकाांना 

हाताशी धरुन भ्रष्टाचार करीत असतात.  पांचायत ससमतीच्या माध्यमातनू सिसिध 

योजनाांमध्ये भ्रष्टाचार केले जातात. सिसिध योजनाअांतगवत गाई-म्हशी सकां िा भाांड्यासाठी 

सनधी आल्यानांतर त्यात भ्रष्टाचार केला जातो. यात कोणाची साटीलोटी आहते, त ् यात 

कोणते लोक आहते ? या सिव प्रकरणाांची चौकशी केली पासहजे. सजल्हा पररषदाांच्या 

माध्यमातनू असलेल्या सिसिध योजनाांद्वारे लाभार्थयांना सशलाई मशीन्स सकां िा इतर िस्तूांचे 

िाटप केल ेजाते. परांत ुलाभार्थयांची यादी कशी असते ? अण्णाभाऊ साठे महामांडळाप्रमाण े

सिसिध योजनाांमधील लाभार्थयांची यादी काढािी. सदर याद्या कोण दते आहते, कोणता 

पढुारी दते आह ेयाची सिव मासहती समोर येऊ द्यािी. जनतेच्या पैशातनू बोगस याद्या तयार 

करणे, बोगस प्रकल्प सादर करणे,  प्रकल्प न करता पैस े काढणे अशा सिसिध 

घोटाळ्याांच्या मळुाशी जाणे गरजेचे आह.े  

      सभापती महोदय, माननीय अन्न ि नागरी परुिठा मांत्री श्री.सगरीश बापट याांच्यािर 

भ्रष्टाचाराच ेआरोप झाल ेआहते. रेशसनांगचे ठेके कोणाचे आहते, ते लोक कोणत्या पक्षाचे 

आहते,त्याांची पद ेकोणती आहते तसेच रेशसनांगची िाहतकू कोण करतो ?  या सिव गोष्टी 

समोर आल्या पासहजेत. सिरोधी पक्षान े भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातनू चाांगला सिषय सदनात 

माांडलेला आह.े या सांदभावत आमचे काही भ्रष्टाचार असल्यास त्याची यादी करािी, त्याांनी 

काही भ्रष्टाचार केले असल्याची त्याची सधु्दा एक यादी तयार करािी आसण ती या सदनात 

आणािी. आपण सिव जण राज्यातील भ्रष्टाचार समळू नष्ट करण्यासाठी सनघालो आहोत 

असा चाांगला सांदशे सदनाच्या माध्यमातनू सांपणूव राज्यात जाऊ द्यािा. भष्टाचार हा व्यक्तीचा 

सकां िा पक्षाचा नसतो. ती एक प्रितृ्ती असते. ती ठेचण्याचे काम आपण सिव जण करु या, 

अशी मी या सनसमत्ताने अपेक्षा करतो. 

      सभापती महोदय, आज माननीय मखु्यमांत्रयाचा िाढसदिस आह.े मी त्याांना 

िाढसदिसासनसमत्त मनापासनू शभेुच्छा दतेो.  राज्याच े माननीय मखु्यमांत्री राज्याला 

भ्रष्टाचारमकु्त कारभार दतेील अशी आई जगदांबेच्या चरणी प्राथवना करु या. एिढे बोलनू मी 

माझे दोन शब्द सांपसितो.  

       जय सहांद ! जय महाराष्ट्र  

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

             या नांतर  श्री. भोगले 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-200 

MJS/AKN/MMP प्रथम श्री. खच े 15:00 

  

 

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CC-201 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. साांगळे 15:10 

  

 

    श्री. सकरण पािसकर                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदस्याांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                      सभापती महोदय, सनयम २६० अन्िय ेप्रस्ताि 

सदल्यानांतर त्या प्रस्तािामध्ये जे सिभाग सदल ेहोते त्याच अनषुांगाने आरोप प्रत्यारोप केल े

जातील असे आम्हाला िाटल ेहोते.  माननीय सदस्य पाच िष ेसिधानसभेचे सदस्य होते, ते 

सभागहृात खाली बसनू कॉमेंटस ्करतात.  त्याांनी माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे याांना 

उद्दशेनू साांसगतले की, मी निीन सदस्य आह.े   ५ िषावत सशकला नाहीत तेव्हा पढेु ५० िषे 

सदली तरी सशकणार नाही.   

            श्री.प्रिीण दरेकर :  सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े 

            श्री.सकरण पािसकर : मी कोणाचे नाि घेतलेल ेनाही.  त्यामळेु हरकतीचा मदु्दा 

होऊ शकत नाही.  सभागहृात ज्या पध्दतीन ेप्रश्नोत्तरे होतात त्याप्रमाणे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर 

दणे्याची आमची तयारी आह.े  जे जे प्रश्न उपसस्थत होतील त्या प्रश्नाची उत्तरे सदली 

जातील.  आम्ही आमचे उत्तर दऊे.......(अडथळा) ..... मी एिढेच म्हणालो की, ज्या 

गोष्टींबाबत सदनामध्ये चचाव होणार असेल त्या प्रत्येक शब्दािर, प्रत्येक िाक्यािर उत्तर 

दणे्याची आमची तयारी आह.े 

            सभापती महोदय, सभागहृाच े माननीय सिरोधी पक्षनेते श्री.धनांजय मुांडे आसण 

सभागहृातील ज्येष्ठ सदस्याांनी सनयम २६० अन्िये जो प्रस्ताि माांडला आह े त्यािर 

आमच्या पक्षातील ि कााँग्रेस पक्षातील तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्याांनी 

आपले सिचार माांडले आहते.  मी कोणत्याही मदु्याची पनुराितृ्ती न करता माझे मदु्द े

माांडणार आह.े  मी तेच तेच मदु्द े माांडल्याने भ्रष्टाचाराची टक्केिारी कमी होणार 

नाही.  ३०० कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचार झाला असेल आसण त्यािर दहा सदस्याांनी सिचार 

माांडले तर तो भ्रष्टाचार ३२० कोटी रुपयाांचा होणार नाही.  कोणतेही सरकार सत्तेिर 

आल्यानांतर जनतेसमोर आरसा असतो, त्या सरकारन े काय केले ह े साांगण्याचा प्रयत्न 

होतो.   

                   सभापती महोदय, मी साध े उदाहरण दतेो.  भ्रष्टाचारमकु्त करण्याचे 

आपण लोकाांना जाहीर िचन सदल े होते.  जनतेन े त्याचा सिचार करुन तमु्हाला भरघोस 

मतदान केल.े  लोकाांच्या अपेक्षा िाढल्या.  िेगळे काही तरी घडेल असे लोकाांना 

अपेसक्षत होते.  मागील १५ िषावत जे झाल ेनाही ते आता होईल.  कदासचत पत्रकाराांच्या 

सिांगमधनू आसण आमच्याकडून आपल्याकडे पासहले जात असेल की, निीन काय 

सदल.े   प्रत्यक्षात काय झाल ेह ेबघण्याची गरज आह.े  १ जानेिारी ते ३ जनू, २०१६ या ५ 

मसहन्याांच्या काळात राज्यात ४७२ लाचखोर असधकारी लाचलचुपत प्रसतबांधक खात्याच्या 

सापळयात अडकले आहते.  उत्पन्नापेक्षा असधक सांपत्ती कमािणाऱ्या आसण इतर मागावन े

भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी असधकारी आसण कमवचाऱ्याांचा यात समािेश आह.े  ही प्रगती 

आह ेका? जर प्रगती असेल तर ह ेकोणाचे अनकुरण करीत आहते? सरकारी कमवचारी ह े

नक्की आपल्या मांत्रयाांच े अनकुरण करीत असतात.  या अनकुरणामध्ये सिभागसनहाय 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CC-202 

SGB/AKN/MMP प्रथम श्री. साांगळे 15:10 

  

 

आकडेिारी सिचारात घेतली तर पोलीस आसण महसलू सिभाग आघाडीिर 

आह.े  मुांबईमध्ये ३७, ठाण्यामध्य े५५, पणु्यामध्ये ८३, नासशकमध्ये ६०, नागपरूमध्ये ६१ 

लोकाांना रॅप करण्यात आल.े  २०१० पासनूची आकडेिारी माझ्याकडे उपलब्ध 

आह.े  मागील १० िषावपासनू आजपयंत पकडलेल े असधकारी आसण कमवचारी याांची 

सांख्या आसण त्यात झालेली िाढ सचांता करण्यासारखी आह.े  आतापयंत मुांबईकडे बोट 

दाखसिल े जात होते.  आता आसथवक राजधानीकडून उपराजधानीकडे बोट िळले 

आह.े  ही गोष्ट भयािह आह.े  सरकार कोणाचेही असल े तरी प्रशासनातील असधकारी 

कमवचारी तेच असतात, सरकार त्याांना सदशा दतेे.  प्रशासनाकडे ह ेसनदशे दते असतील तर 

जनतेन ेकोणाकडे बघायचे?  गेले दोन सदिस आपण पहात आहोत.  मांत्रयाांबद्दल आपण 

बोलतो.  मांत्रयाांनी काय काय केल े ह े साांसगतले जाते.  यापिूी सन्माननीय सदस्य बोलत 

असताना ज्याांच्यािर आरोप ससध्द झाल,े तेेे तरुुां गात गेले, त्यानांतरही सिषय माांडून 

अण्णाभाऊ साठे महामांडळाच्या भ्रष्टाचारात आणखी काय िाढ होणार आह?े 

सांबांसधताांबाबत चाजवशीट दाखल झाली आह.े  आता ते अटकेत आहते.  त्यानांतरही 

आपण सदनाचा िेळ घेत आहात.  अण्णाभाऊ साठे महामांडळ कोणाच्या ताब्यात आह े

यापेक्षा जनतेला आपण काय सदले? आपण सत्तेिर आल्यानांतर निीन काय सदले? ५ 

मसहन्यात ४७२ लाचखोर असधकारी पकडून सदल.े  त्याांना तरबेज कोणी केल,े त्याांची 

मानससकता कशी िाढली? या महाराष्ट्रातील प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या िेगिेगळया 

सिभागातील असधकाऱ्याांचे मनोबल कस े िाढले? भ्रष्टाचारमकु्त करणारे सरकार सत्तेिर 

आल े आह े याची त्याांना भीती का िाटली नाही? मी कोणाचाही एक रुपया घेणार 

नाही.  आता मागचे सरकार गेल े आह,े निीन सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार करु शकत 

नाही.  परांत ु आकडेिारी िाढली आह.े  तमु्ही यािर सनयांत्रण कधी आणणार आहात? 

2500 पेक्षा असधक आकडेिारी झाली आह.े  २०१५-१६ ची आकडेिारी समोर ठेिली 

तर असे सदसनू येईल की, महसलू सिभागातील १४५, पोलीस सिभागातील १३८ लाचखोर 

असधकारी आहते.  याांना कोणी सनयांसत्रत करायचे? या बाकािरुन करायचे की जनतेन ेज्या 

अपेक्षेने तुम्हाला सत्तेिर बससिल ेआह ेत्या बाकािरुन तमु्ही सनयांत्रण आणणार आहात? 

            सभापती महोदय, सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािाबाबत आम्हाला िाटले होते 

की, काही निीन बाबी समोर येतील.  त्यानांतर जनतेला आम्ही साांग ूशकलो असतो की, 

भ्रष्टाचारमकु्त करण्यामध्ये आम्ही कारिाई केली.  परांत ु प्रत्यक्षात कोणतीही कारिाई 

झालेली नाही.  उलट भ्रष्ट लोकाांची सांख्या िाढत चाललेली आह.े  ह े लोण 

असधकाऱ्याांपासनू खालपयंत येत असेल तर त्याला थाांबसिले पासहजे.  मालमत्तेचा 

तपशील सादर करणे ह े आयपीएस असधकाऱ्याांना बांधनकारक असताना दशेातील ५५० 

असधकाऱ्याांनी कें द्र सरकारकडे मालमत्तेची मासहती सादर केलेली नाही.  त्यात 

महाराष्ट्रातील २३ आयपीएस असधकाऱ्याांचा समािेश आह.े  तसे असेल तर गहृ खाते 

आपल्याकडे आह.े  खरी मासहती समोर का ठेिली जात नाही? कें द्र सरकारन े साांगनूही 
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महाराष्ट्रातील २३ असधकारी मालमत्तेची मासहती दते नसतील तर त्याबाबत चचाव 

करा.  दशेासाठी जे सनयम कें द्र सरकारन े केल ेआहते, राज्याच ेजे सनयम आहते ते पालन 

करण्यात आम्ही कमी पडत अस ूतर त्याबाबत कायविाही झाली पासहजे. 

                  सभापती महोदय, अनकुरण केले जाते याचे मी उदाहरण दतेो.  गरुुिार, 

सदनाांक ३० जलैु, २०१५ रोजी भ्रष्टाचारी असधकाऱ्याांची मालमत्ता जप्त करण्याचा राज्य 

सरकारला असधकार दणेारा कायदा करण्यात येणार आह े याबद्दलचे सिधेयक सहिाळी 

असधिेशनात मांसत्रमांडळासमोर माांडणार असे सनिेदन सिधानपररषदते प्रश्नोत्तराच्या िेळेला 

माननीय मखु्यमांत्रयाांनी घोषणा केली होती.  सबहार राज्यात असा कायदा लाग ू झाला 

आह.े  असा कायदा या राज्यात केला जाईल असे साांगण्यात आल े होते.   शासकीय 

नोकर भ्रष्टाचार प्रकरणी लाचलचुपत प्रसतबांधक सिभागाने लािलेल्या सापळयात 

अडकले.  जानेिारी ते जलैु, २०१५ मध्ये २०१४ च्या कालािधीची तलुना करता ६ टक्के 

िाढ झाली आह.े  २०१४ पेक्षा २०१५ मध्ये िाढ झाली आह.े  आता २०१६ मध्ये ४७२ 

लाचखोराांना पकडले आह.े   मग तमु्ही भ्रष्टाचार बांद करण्यासाठी सिधेयक आणले 

का?  त्याबाबत तमुची भसूमका स्पष्ट केली पासहजे.  ही घोषणा २०१५ मधील 

आह.े  तमु्हाला खरोखर भ्रष्टाचार थाांबिायचा असेल तर मागील असधिेशनात आपण 

काय बोललो त्यािर काय करणार हहेी पासहले पासहजे.  असधकारी अनकुरण करीत 

असतील तर माजी महसलू मांत्री, एमआयडीसी, जलसांपदा असेल, महार ितनाची जमीन 

असेल, सचक्की घोटाळयाचे असेल, ह ेअनकुरण आम्ही केल ेनाही. सभागहृात एकसारख े

तेच बोलताे े असे होत नाही.  त्याच त्याच घटना काढत बसलो असे 

नाही.  आश्रमशाळाांसिषयी आम्ही बोललो आहोत.  त्याला बांधन आणण्यासाठी तमु्ही 

काहीच उपाय करीत नाही.  भ्रष्ट असधकाऱ्याांच्या सांख्येत िाढ होत चालली आह.े  ती 

िाढ रोखण्यासाठी काय करणार त्याबद्दल आमची अपेक्षा आह.े 

            सभापती महोदय, काल माननीय सिरोधी पक्षनेत्याांनी मांत्रयाांबाबत जे भाष्ट्य केले 

ते भयािह आह.े  जोगेश्वरी येथे परुातत्ि सिभागाची नसताना जोगेश्वरी गुांफा पररसरात १०० 

मीटरपयंत काही करता येत नसताना मांत्रयाांनी आपल्या बांगल्यामध्ये ि दालनामध्ये बैठका 

घेतल्या.  त्या फाईलिर स्िाक्षरी केली जाते.  सनयमाला तरी घाबरले पासहजे.  कोणािर 

बोट दाखिायचे म्हणनू नाही.  जे प्रत्यक्ष होऊ शकत नाही.  परुातत्ि सिभागाच्या जागेत 

एसआरए प्रकल्प होऊ शकणार नाही.  ऐसतहाससक गुांफा आह.े  त्या पररसरात कोणतेही 

बाांधकाम होता कामा नये.  असतक्रमणे झाली ती तोडण्यासाठी मांत्रयाांनी काही तरी केले 

पासहजे होते.  त्याांच्या मतदारसांघातील प्रश्न असला तरी तेथे काही तरी कारिाई झाली 

पासहजे होती, ती झालेली नाही. 

              या नांतर  श्री. ओटिणेकर 
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    श्री. सकरण पािसकर            :                                                          एिढे होऊन 

पनु्हा काय ?  आता पत्रकार पररषद घेऊन साांगण्यात येते की, सन २०११ पासनू काहीच 

नाही. सन २०१४ मध्ये आमदारकीसाठी अजव भरला त्यात सिव गोष्टी भरल्या 

आहते.   आपण मांत्री या नात्याने पत्रकार पररषद घेतात तेव्हा तारखा तरी नीट साांसगतल्या 

पासहजेत.    माफ करा असे म्हटल्यािर सकती माफ करणार.  सन २०१४ च्या 

सनिडणकुीत आमदारकीचा फॉमव भरताना कुठे कुठे डायरेक्टर आह ेह ेसदलेल ेआह.े  काल 

माननीय सिरोधी पक्ष नेत्याांनी सिव काही परुािे सदलेले आहते.  अजनू आपल्याला कुठले 

परुािे पासहजेत.  आमदारकीचा फॉमव भरताना चकुीची मासहती भरली असेल तर कारिाई 

झाली पासहजे.  यासांबांधी आपण साांगाल की, न्यायालय जो आदशे दईेल त्याप्रमाणे 

कारिाई होईल.  याचा अथव आमदारकी रद्द करायची असेल तर आम्हीच न्यायालयात 

जािे असे आपल्याला म्हणियाचे आह ेकाय ?  दसुरा सिषय त्याांनी मांत्री पदाचा दखेील 

गैरिापर केला आह.े  परुातत्ि सिभागाच्या जसमनीिर बाांधकाम करता येत नसताना सिव 

सनयम पायदळी तडुिनू बाांधकाम करण्यासांबांधी बैठक घेण्यात आली असेल तर त्याचा 

अथव,  मांत्री पदाचा दखेील गैरिापर झाला आह े असा होतो.   मघाशी येथे माननीय 

मखु्यमांत्री काहीही सहन करणार नाही अशा प्रकारच्या घोषणा होत होत्या.  मग आपण 

कशाला िेळ बघत आहात.  यासाठी आपण महूुतव काढत आहात काय ?  आपल्या 

मांत्रयाांना काढण्यासाठी महूुतव कशाला पासहजे.  काल पासनू आपण परुािे द्यािेत असे 

म्हणत आहात.   या सदनामध्ये ५ समसनटे, २ समसनटे, १० समसनटे बोलण्यास सांधी समळणे ह े

दखेील फार मोठे असते.    काल माननीय सिरोधी पक्ष नेत्याांनी खपू परुािे सदलेले 

आहते.   ते परुािे खोटे सनघाले तर त्याची सजा आम्हालाही द्यािी. परुािे सत्य असतील 

तर त्याांच्यािर मात्र कारिाई करािी.  आपण मघा पासनू साांगत आहात परुािे द्या, परुािे 

द्या.  आता चामडी काढून झाली,  रक्त काढून झाले तरी देखील आपण  साांगत आहात 

की, आणखी परुािे द्यािेत.  मी सिव नािे घेत नाही.  गहृसनमावण, आश्रमशाळा, 

इत्यादीमध्य े असनयसमतता झाली आह.े सतरूपती बालाजीच े दशवन घेण्यासाठी खाजगी 

ठेकेदाराने केलेला खचव अशा अनेक गोष्टी आहते.  सिरोधी पक्षाकडून चाांगली भाषणे 

करण्यात आली.  सत्ताधारी पक्षाकडून भाषण करताना जनेु जनेु सब्रटीशकालीन सांदभव 

दणे्यात आल.े  श्री.बाब ू गेन ू याांनी आपले सांपणूव आयषु्ट्य दशेासाठी अपवण केल े आसण 

साांसगतले की, परदशेी कपडे कोणीही िापरू नय.े  ते स्ित: हुतात्मा झाल.े  आपण आता 

एफडीआय केले आह.े  परदशेी गुांतिणकूदारा आपण मकु्त िाट करून सदलेली 

आह.े  सिमा, सांरक्षण, हिाई सेिा इत्यादीमध्ये आपण परदशेी गुांतिणकूदाराांना मकु्त िाट 

सदली आह.े  तेव्हा मी सिव काही हुतात्मा बाब ू गेनपूासनू काढू काय ?   ज्याांच्यामळेु 

आपल्याला स्िातांत्रय समळाल े आह े त्याांचा काहीही सिचार न करता आपण परदशेी 

लोकाांसाठी गुांतिणकुीची दारे उघडून ठेिली आहते. आपल्या या धोरणाला काय म्हणायच े

?  मग ह े धोरण कें द्राचे असो सकां िा राज्याचे असो.   जे कें द्र शासन करते ते राज्य 
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शासनाला सोसािे लागते.  राज्य शासन करते ते ग्रामीण भागातील तळागाळातील 

लोकाांना सोसाि ेलागते.  असे सकती तरी प्रकार आहते.  बोलायचे असेल तर पॉसलसीिर 

बोल ूया.   दशेाला स्िातांत्रय समळाल्यानांतर कोणकोणत्या गोष्टी घ्यायच्या नाही ह ेठरलेल े

होते. फक्त खादीचे कपडे घातले म्हणजे एफडीआय गेला असे नाही.    जेथे नव्हते तेथे 

एफडीआय आणलेले आह.े   ह ेिररष्ठाांचे सभागहृ आह.े  तेव्हा आरोप-प्रत्योरोप न करता 

खऱ्या अथावने काही देऊ शकत असाल तरच त्यािर चचाव करू या.   तसे केल ेनाही तर ही 

चचाव नसुती िाांझेाटी राहील.  एिढे करून देखील आपण साांगाल की, आम्हाला परुािे 

द्यािेत.  या सदनाच े सदस्य या नात्यान े आम्ही येथे न्याय मागण्यासाठी येतो.    आज 

आपण मायबाप सरकारच्या खचुीत बसला आहात.  त्यामळेु आम्ही लोकाांच्याितीने येथे 

प्रश्न माांडत असतो.  पण आपण न्याय दते नाही तेव्हा तो िगव उच्च ि सिोच्च न्यायालयात 

जातो.  तेव्हा कायद ेबनसिणाऱ्या सदनामध्ये आम्ही अमकू एका प्रकरणामध्य ेभाष्ट्य करू 

शकत नाही अशी बोलण्याची िेळ येते.  कारण ते प्रकरण न्यायप्रसिष्ट असते.  ते 

न्यायप्रसिष्ट का होते याचा सिचार माननीय सांसदीय मांत्री श्री.सगरीश बापट याांनी केला 

पासहजे.   त्याांना माझी सिनांती आह ेकी, त्याांना असा एक सनयम करािा की, न्याय द्यायचा 

असेल तर जनतेला कोटावत जािे लागणार नाही.  मायबाप सरकार म्हणनू आम्ही बसलेलो 

आहोत. त्यामळेु आम्ही सनणवय दऊे.  अशा प्रकारचा सनणवय आपण घ्यािा.  इकडचा जरी 

भ्रष्टाचारामध्ये कोणीही असला तरी आपण त्यासांबांधी सनणवय घ्यािा.  पण तसा सनणवय होत 

नाही.  सनयम २६० अन्िये आपण चचेला सरुूिात केली आह.े  त्या चचेचा स्तरआपण 

बघािा. मी कोणाचेही नाि घेऊन त्याांना पॉई ांट आऊट करणार नाही.  चचेचा स्तर असाच 

रासहला तर मग जनतेन ेकोणाकडे बघायचे.  जनतेन ेहचे ऐकायच ेकाय २० िषावपिूी त्याांनी 

केलेला भ्रष्टाचार होता तो लपसिण्यासाठी आम्ही करीत आहोत. त्याांनी १०० टक्के 

भ्रष्टाचार केला होता आता आम्ही ५० टक्क्याांिर आलो आहते. आम्हाला अजून अडीच 

िषव द्यािीत आम्ही आपल्यापढेु जातो.  आपण नेमका कोणता सिचार दणेार आहात 

?  ज्याांनी भ्रष्टाचार केला आह ेत्याांना आम्ही सजा सदली ह ेसाांगािे.                      
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  मंत्राियीन अलधकारी गॅिरीतून सभागृहात देण्यात येत असिेल्या 

कागदपत्रांबाबत. 

   

   श्री. नारायण राणे            

:                                                                              सभापती 

महोदय,     मी गेल्या दोन तीन सदिसाांपासनू पाहतो आह ेकी असधकाऱ्याांच्या गॅलरीतनू 

एक   सारख े पेपर सभागहृामध्ये दणे्यात येत आहते. तसेच  असधकाऱ्याांच्या गॅलरीत   

बोलण्याच े प्रकार सरुू आहते.   असधकाऱ्याांना जे काही द्यायचे आह े ते   त्याांनी 

सांबांसधताांना बाहरे बोलािनू द्यािे. ह ेसभागहृ आह.े  सभागहृात असे   प्रकार होणे योग्य 

नाही.  हा प्रकार मी दोन तीन सदिसाांपासनू पहात आह.े     सभागहृातनू कोणत्याही 

प्रकारची दिेाणघेिाण होता कामा नये.  गॅलरीतील   असधकारी ह े सभागहृातील 

असधकाऱ्याांशी बोलत असतात.  ह ेचकुीचे आह.े  

      तालिका सभापती :  असधकाऱ्याांना   सचूना आह ेकी, त्याांनी कोणत्याही प्रकारची 

कागदपत्र, सचठ्ठया पाठि ूनय.े     सांदभावपरुता सचठ्ठी दणे्यात यािी.  त्या व्यसतररक्त सचठ्ठया 

सकां िा   कागदपते्र पाठि ूनयेत.   

 .............. 
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   प.ृ शी. :              राज्यातील सिसिध सिभागाांच्या माननीय मांत्रयाांिर भ्रष्टाचाराचे 

गांभीर आरोप असणे             

 मु. शी. :                               राज्यातील सिसिध सिभागाांच्या माननीय मांत्रयाांिर 

भ्रष्टाचाराच े गांभीर आरोप असणे या सिषयािर सिवश्री धनांजय मुांडे, 

नारायण राणे, सनुील तटकरे, शरद रणसपसे, हमेांत टकले, मासणकराि 

ठाकरे, जयांत प्र. पाटील, सांजय दत्त, श्रीमती सिद्या चव्हाण, सिवश्री भाई 

जगताप, सांदीप बाजोररया, ॲङ जनादवन चाांदरूकर, ॲङ सनरांजन डािखरे, 

आसकव . अनांत गाडगीळ, श्री. सकरण पािसकर, ॲङ रामहरी रूपनिर, 

सिवश्री. कसपल पाटील, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे, 

श्री. असनल भोसले, प्रा. जोगेंद्र किाडे, सिवश्री सतीश चव्हाण, रामराि 

िडकुते, नरेंद्र पाटील, प्रकाश गजसभये, ख्िाजा बेग, सिक्रम काळे, 

जगन्नाथ सशांद,े अब्दलु्ला खान दरुावणी, आनांद ठाकूर, ॲङ राहुल 

नािेकर, सिवश्री असनल तटकरे, प्रभाकर घागे, ॲङ जयदिे गायकिाड, 

सि.प.स. याांचा 

प्रस्ताि                                                                       

                                                       चचाव पढेु सरुु........                         

   

   श्री. सकरण पािसकर            

:                                                               सभापती महोदय, कोणत्याही एका 

व्यक्तीिर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याची  गरज आह ेअसे सध्या िाटत नाही.  व्हॉटस अप, 

मेसेज एकदम सक्िक आह.े  त्यापिूी आपली प्रकरणे लोकाांपयंत पोहोचतील आसण त्याच े

फोटो दखेील आलेल े असतील.   सभागहृाचे कामकाज ह े प्रथा, ररतीररिाज याप्रमाणे 

चालल े पासहजे.  लोकाांना काय पासहजे, लोकाांपयंत काय पोहोचल े पासहजे याचा सिचार 

आपण केलेा पासहजे.  मायबाप सरकार म्हणनू कोणता न्याय   दणेार आहात याकडे 

जनतेचे लक्ष लागनू रासहल ेआह.े  मी काय भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आह ेयाकडे लोकाांच े

लक्ष नाही.  आपल्यािर भ्रष्टाचाराच े आरोप जरूर झाल े असतील.  त्यात सधुारणा 

करण्यासाठी आम्ही रस्ता मागत आहोत.  एखाद्या मांत्रयाला काढा ही मागणी सदनामध्ये 

होते तेव्हा या कायद ेमांडळामध्ये या पेक्षा दसुरी कोणतीही मागणी अस ूशकत नाही.  हा दी 

एन्ड आह.े  आपण पनु्हा ससु्िागतम पासनू ससनेमा सरुू करणारअसाल तर  ही २६० 

अन्ियेची सचूना िाांझोटी ठरेल.   आपल्याकडे परुािे आल े असतील तर त्या अनषुांगाने 

आपण कारिाई करािी.   आपल्याकडे खोटे परुािे असतील तर ज्याांनी ते सदल ेअसतील 

त्याांच्या सिरूद्ध कारिाई केली पासहजे.   कारण मी जेव्हा आपल्याकडे बोट दाखसितो 

तेव्हा चार बोटे माझ्याकडे असतात याची जाणीि मला दखेील आह.े  ज्या लोकाांना अटक 
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झाली, चौकशी सरुू आह े त्याच असधकाऱ्याांसिषयी उगाळत राहणे थाांबसिले 

पासहजे.   त्याांना अटक झाली नसेल तर ती बाब िेगिेगळ्या आयधुाांमाफव त माांडािी 

लागेल.   

      सभापती महोदय, मी आपल्याला आसदिासी सिभागाशी सांबांसधत असलेला 

ठाणे-पालघर सजल्यासांबांधातील ११ माचव २०१६ चा ररपोटव दते आह.े  आज पालघर ि 

ठाणे सजल्यात ५४ हजार बालके कुपोसषत आहते. सरकार येऊन दोन िषव झाली असे 

आपण म्हणत आहात.  श्री.सिरा याांच्या सिक्रमगड मतदार सांघात सिावसधक कुपोसषत 

बालके असल्याची कबलुी असधकाऱ्याांनी सदलेली आह.े पालघर सजल्यात ४३५५७ 

बालके कुपोसषत आहते.  त्यात तीव्र कुपोसषत ७०९१ बालकाांचा समािेश आह.े  ठाण े

सजल्यात १०३५८ बालके कुपोसषत आहते.  त्यातील १५३१ बालके तीव्र कुपोसषत 

आहते. सध्या या पररसरात िैद्यकीय ससुिधा, रोजगार, प्रशासकीय यांत्रणा याांचा अभाि 

असल्याच ेभेटीत जाणिल ेआह.े   

                               या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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    श्री. सकरण पािसकर            :                                            

आपण काही करु शकाल ? बजेटमध्ये प्रोव्हीजन नव्हती? आसदिासी 

सिभागासाठी बजेटमध्ये प्रोव्हीजन सकती केली होती? प्रत्यक्षात ती लोकाांपयंत 

सकती पोहचली? आपण  साबण,चादरी,ब्लाँकेट्स,सबस्कीटे,रेनकोट ह े सिव 

डुप्लीकेट सदलेले आह.े  आपण आसदिासी मांत्रयाांना प्रश्नोत्तराच्या तासात 

सिचारले की, तमु्ही याबाबतीत काय करणार आहात ? हा सिभाग आसथवकदृष्टया 

मागास िगीय आह.े आपण शहरात तर काही दते नाही. महानगरपासलकेच्या 

भ्रष्टाचाराचा सिषय काढला तर समोरुन कोणी तरी उभ ेराहतील आसण म्हणतील 

हा सिषय आजच्या चचमेध्य ेनाही. आपण मुांबईतील जनतेकडून टॅक्सच्या रुपाने 

पाण्याचा टॅक्स, घराचा टॅक्स, इन्कम टॅक्स, हॉटेलमध्ये जेिण केल्यानांतर त्याांच े

सिव टॅक्स परुिायचे ते टॅक्स परुिल्यानांतर तो पैसा सरकारच्या सतजोरीत टॅक्स रुपाने 

गेला तर मायबाप सरकार त्यातील काही पैसा ग्रामीण भागासाठी काही तरी दईेल. 

परांत ुपररसस्थती िगेळी आह.े मग हा पैसा जातो कोठे ह ेआम्ही सिचाराियाचे नाही 

? शहरातनू टॅक्स िसलू होत असताांना सधु्दा शहरातील रस्त्याांिर खड्डेच आहते. 

खड्डयाांमळेु शहरातील अपघाताच्या प्रमाणात िाढ झाली आह.े रस्त्याांिरील 

खड्डांयामळेु िाहनाांची जी काही सिल्हिेाट लागत आह े ती िेगळीच 

आह.े  निरा-बायकोने काम करािे, पैसे कमिािेत, गाडी घ्यािी  आसण ही गाडी 

सधु्दा खड्डयात जाऊन मोडािी अशी पररसस्थती या सरकारने आणलेली आह.े 

त्याचा जाब सिचारायला गेले तर तमु्ही म्हणणार हा सिषय आजच्या कामकाजात 

नाही. परांत ु त्याांच्यािर कारिाई करा. मुांबई महानगरपासलकेिर कारिाई करा ह े

आम्ही एकदा नाही तर ५०० िेळा या सभागहृात साांसगतले आह.े यासांदभावत 

आम्ही सिव प्रफु सधु्दा सदलेले आहते परांत ु त्यासांदभावत काहीही झाले नाही. 

एसआरए मधील भ्रष्टाचाराची मासहती सधु्दा आम्ही या सठकाणी सदली परांत ुतरीही 

काहीही झाले नाही. त्यामळेु आज आसदिासी सिभागात जे कुपोषण सरुु आह ेते 

तरी थाांबिा एिढी कळकळीची सिनांती आह.े  

      सभापती महोदय, आमदाराांच्या फां डाला ३ लाखापयंतची आपण मयावदा 

ठेिली आह.े  परांत ु ह े ३ लाख रुपये ठेकेदाराांपयंत जाईपयंत प्रत्यक्षात त्याच्या 

हातामध्य ेसकती जातात ? आमदार फां डातनू ३ लाख रुपये जाताांना त्यातनू इन्कम 

टॅक्स कट करुन २.७४ लक्ष रुपये राहतात. यामध्य े काही लोकाांनी स्ित:ची 

जहासगरदारी बनिण्यासाठी मजरू सोसायट्या बनिलेल्या आहते. मुांबईतील 
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आमदाराांना माझी सिनांती आह े की, मजरू सोसायट्टया कोणतेही काम करीत 

नाहीत. समजा सकरण पािसकर याांचा फां ड आला आह े तो त्या  मजरू 

सोसायटीिर सलहा,त्या मजरू सोसायटीने काम न करताच सलहायचे आसण काम 

करणारा ठेकेदार दसुराच असणार. त्या ठेकेदाराने काम केले असेल तर ज्या मजरू 

सोसायटीने काम केलेले नसले तरी त्या मजरू सोसायटीला ५० हजार रुपय े

द्याियाचे. खऱ्या अथावने हा आमदार सनधी २ लक्ष २५ हजार रुपयाांिर येतो. 

साँक्शन ३ लाख रुपय े परांत ु प्रत्यक्षात कामासाठी २ लक्ष २५ हजार रुपयचे 

समळतात. जर आमदारकीच्या फां डातील ५० हजार रुपये सोसायट्या खाणार 

असतील तर कशाला आम्ही कें द्राला आसण मांत्रयाांना बोलायचे ? हा प्रकार 

थाांबऊ  शकत असाल तर हा  थाांबिा. या मजरू सोसायट्या कोणाच्या आहते 

त्या प्रथम थाांबिा. या सठकाणी केिळ असिवभािात भाषणे केली म्हणनू तमुचा 

भ्रष्टाचार थाांबणार नाही. परांत ुया मजरू सोसायट्याांमध्ये असलेला भ्रष्टाचार तसेच 

काम न करता पैसे घेणारे खपू आहते. परांत ुतो सिषय मांत्रयाांच्या सलस्टमध्ये नाही. 

हा सिषय मांत्रयाांच्या सलस्टमध्ये असता तर मी आताच बोललो असतो. माझ्याकडे 

जो कागद आह ेत्यामध्य ेसचक्की,सौरपांप अस ेसिव काही आह.े परांत ुन सदसलेला 

भ्रष्टाचार असेल तर शोधनू काढा. ३ लाखाच्या आमदार फां डातनू जर ७५ हजार 

कट होणार असले तर ते योग्य नाही. अशाने सिकास कामे होणार नाहीत ि या 

सिकास कामाांना ह े मायबाप सरकार जबाबदार आह.े मायबाप सरकार म्हणज े

कोण? सरकार म्हणज ेतमु्ही. हा भ्रष्टाचार होत नाही ?  हा भ्रष्टाचार रोखता येणार 

नाही ? चचाव झालेल्या मदु्यािर बोलाियाचे नाही असे मी ठरिले होते. परांत ुया 

सनयम २६० च्या चचेतनू आपण जनतेला नेमके काय सदले? माझे सरकार सक्षम 

आह,े  आपण खऱ्या अथावने सिवजण सक्षम आहोत. ११.५ कोटी जनतेमधनू 

आपण या सठकाणी आलो आहोत. आपण सक्षम असल्यामळेुच या सठकाणी 

आलो आहोत. आपण सक्षम नसतो तर या सभागहृात पोहचलोच नसतो. आम्ही 

सिव सक्षम असनू दखेील आम्ही त्याला न्याय  दऊे शकत नाही ही िस्तसुस्थती 

आह.े सरकार या शब्दाचा अथव मोठा आह.े कोण मखु्यमांत्री झाल,े कोण मांत्री 

झाल,े कोण राज्यमांत्री झाले त्याला काही महत्ि नाही. सरकारकडे बघण्याचा 

दृष्टीकोण िेगळा आह.े सरकारची प्रशासनािर पकड असणे आिश्यक आह.े 

      सभापती महोदय, आजच्या सनयम २६० च्या प्रस्तािाच्या सांदभावत एिढेच 

साांग ू इसच्छतो की, मांत्री काम करीत असताना मांत्रयाांना असधकारी बघत 
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असतात,असधकाऱ्याांना कमवचारी बघत असतात ि असधकारी,मांत्रयाांना जनता 

बघत असते. भ्रष्टाचारामध्ये असधकारी आसण कमवचारी गुांतले आहते त्याांचे सफगर 

आसण फॅक्टस ्माझ्याकडे आहते ि त्यानसुार मला असे िाटते की, या सरकारचा 

अांकुश प्रशासनािर आह े असे सबलकूल म्हणता येणार नाही. जर शासनाचा 

प्रशासनािर अांकुश असेल तर राज्यामध्य े जे लाखो कमवचारी, असधकारी काम 

करीत आहते ते एक रुपयाही घेण्यास धजािणार नाहीत. जर अशी पररसस्थती 

आणायची असले तर त्या असधकाऱ्याांना, कमवचाऱ्याांना दाखिनू द्यािे लागेल की, 

हो त्यानी काही प्रकरण ेमाांडली होती त्यामध्ये त्याांनी परुातत्ि भाग सधु्दा सोडला 

नाही. कोस्टल सोडले नाही, माकेट सोडले नाही,एसआरए खाल्ले, इमारती 

खाल्या. ह ेसरकार गुांफेचा दगडाचा दरिाजा सधु्दा तयार करु शकत नाही. परांत ुतो 

भाग सधु्दा आपल्या मांत्रयाांनी सोडलेला नाही, त्यािर आम्ही कारिाई केली ह ेत्या 

कमवचाऱ्याांना दाखिनू द्या. जेणेकरुन लाचलचुपत खात्यातफे तमु्हाला सापळे 

रचािे लागणार नाहीत.  मी सरकारला सिनांती करु इसच्छतो की, या चचेच्या 

सनसमत्ताने सन्माननीय सिरोधी पक्ष नेते श्री. धनांजय मुांडे याांनी भ्रष्टाचाराचे भरपरू 

परुाि ेया सदनात सादर केले आहते. माजी मखु्यमांत्री श्री. नारायण राणे साहबेाांनी 

सधु्दा भ्रष्टाचाराचे परुाि े सदलेले आहते. कााँग्रसेच्या गट नेत्याांनीही भ्रष्टाचाराच े

परुाि ेसदलेले आहते. आपल्याकडून एिढीच अपेक्षा आह ेकी, आपण सकती तास 

बोल ूशकतो याला महत्ि नाही. सकतवनकार तीन सदिसही सकतवन करीत असतात 

परांत ुत्याला जास्त महत्ि नाही ररझल्ट कसा समळतो हा सिषय महत्िाचा असतो. 

आज तमु्ही सरकारमध्ये आहात, उद्या आम्ही सरकारमध्य ेअस.ू परांत ुआजच्या या 

चचमेधनू काही तरी सनणवय सनघाला आसण तो जनतेपयतं पोहचऊ शकलो तर 

त्याचा काही उपायोग होईल. अपेक्षा एिढीच आह े की,आम्ही सदलेले दाखले 

शासनाला योग्य िाटले तर त ेकोणत्याही एजन्सीकडे द्या. जर आम्ही सदलेले प्रफू 

खोटे िाटले तर सदनामध्य ेपढुच्यािेळेस  साांगा की, तमु्ही सदलेले सिव प्रफू खोटे 

आहते, तर मग आम्ही कोटावत जाण्यास मोकळे राहू. आता ही जी यांत्रणा बसली 

आह े ती फार ददुिैी आह.े या सदनात कायद े तयार केले जातात, कायद्यामध्य े

बदल केला जातो परांत ुआता प्रत्येक नागरीक उठतो आरटीआय टाकतो,कोटावत 

जातो आसण कोटावतनू स्टे ऑडवर आणतो. सरकारही म्हणते की, हाेे ते कोटावत 

गलेे आहते. त्यामळेु ही यांत्रणा थाांबिण्यासाठी काही तरी ॲक्शन प्लॅन होण े

गरजेचे आह.े यामध्य ेसकती मांत्रयाांना काढािे लागले हा सिषय महत्िाचा नसनू ही 
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ससस्टीम यातनू चेंज करािी लागले आसण ही ससस्टीम चेंज होईल अशी अपेक्षा 

करतो आसण माझे दोन शब्द येथेच थाांबितो.धन्यिाद. 

           



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE-213 

SGJ/AKN/MMP प्रथम श्री. ओटिणकेर 15:30 

  

 

  

    श्री. चांद्रकाांत रघिुांशी                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदस्याांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                          सभापती महोदय, अत्यांत महत्िाच्या सिषयािर चचाव 

करण्यासाठी मी उभा आह.े खरे म्हणजे सनयम २६० च्या प्रस्तािाला सिरोधी पक्षाचा 

प्रस्ताि म्हणणे चकुीचे आह.े गेल्या १५-२० सदिसापासनू सातत्याने ितृ्तपत्रातनू आसण 

दरूसचत्रिाणी िरुन महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामधलाच प्रस्ताि सिरोधी पक्षान ेआज येथे 

माांडलेला आह.े एकीकडे मनामध्य ेशांका अशी िाटायला लागली आह ेकी, महाराष्ट्राच्या 

सरकारन ेभ्रष्टाचाराच्या स्पधेमध्ये तर भाग घेतलेला नाही? दशेामध्ये सिावत जास्त कां लकीत 

मांत्री कोणत्या सरकारमध्ये आहते ि यासांदभावत जर स्पधाव असेल तर त्यामध्ये महाराष्ट्राचा 

नांबर नक्की लागेल एिढी तयारी आमच्या सरकारन ेकरुन ठेिली आह.े पिूीच्या काळात 

आपण यपुी आसण सबहारकडे त ् या दृष्टीने पाहत होतो. परांत ुजर आता २०-२० लोकाांची 

यादी अशीच तयार व्हायला लागली तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात शांका 

आल्यासशिाय राहणार नाही. एिढया सगळया खात्यामध्ये एिढया मोठया प्रमाणात 

भ्रष्टाचार होत असताना जर िेळेच्या बांधनाचा सिचार केला तर प्रत्येकजण भरपरू काही 

बोल ू शकेल.  सन्माननीय सदस्य श्री. दरेकर साहबे सिकास सोसायटीपासनू बोलत होते 

तेव्हा मनामध्य े िाटत होते की, ज्याांच्या ज्यािर भ्रष्टाचाराच े आरोप असतील अशाांना 

जेलमध्य ेटाकले पासहजे आसण तो जस जसा सनदोष सटेुल तस तसा त्याला बाहरे काढले 

पासहजे. पिूी आमच्या सरकारमध्ये काही भ्रष्टाचार झाला असेल सकां िा चकूा झाल्या 

असतील म्हणनूच जनतेन ेतमु्हाला सनिडून सदल.े तमु्ही लोकाांना स्िप्न दाखिल ेकी, ‚न 

खाऊां गा न खाने दुांगा, अच्छा सरकार, स्िच्छ सरकार‛ ि अशा सरकारकडून २० मसहन्यात 

जनतेचा भ्रम सनरास झाला असे म्हटले तर ते चकुीचे होणार नाही.  प्रत्येक गोष्टीमध्य े

अपयशी असलेल े ह े सरकार, सिवसामान्य जनतेच्या मनाला सकां मत दऊेन सकां िा त्याच्या 

मनातील प्रश्नाांना कोठे तरी न्याय दईेल की, नाही अशी शांका मनात येते. या सठकाणी 

सांसदीय कायव मांत्री श्री. सगरीश बापट साहबे डोक्याला हात लािनू बसलेले आहते.  

           या नांतर  श्री. सशगम 
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    श्री. चांद्रकाांत रघिुांशी            :                                                   

                                        मला त्याांना पासहल्यािर एका गोष्टीची आठिण आली. ‚बापटजी का 

यही कमाल दौ सौ रुपय ेहो गयी डाल.‛ आपण डाळ स्िस्त दणेार म्हणनू पसहल्यापासनू साांगत होता. 

परांत ुत्या डाळीमध्ये इतका भ्रष्टाचार झाला की, सिवसामान्य लोकाांना आज डाळच पहाियास समळत 

नाही. डाळ २०० रुपये सकलो आसण कोंबडी ९० रुपये सकलोने समळत आह.े त्यामळेु आपण 

सिवसामान्य माणसाला मसेेज दते आहोत की, आपणास डाळ खाण्यास  समळणार नाही पण कोंबडी 

खाण्यास समळेल.  

        सभापती महोदय, अस े कोणतेही खात े रासहलेल े नाही की ज्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला 

नाही.  सन्माननीय सदस्य श्री.सकरण पािसकर आसदिासी सिकास सिभागाबाबत बोलले. त्या 

सिभागाचे मांत्री श्री.सिष्ट्ण ू सािरा आहते. आम्ही ितवमानपत्राेातनू िाचले की, असधकारी ऐकत 

नाहीत. खरे म्हणज ेएकदा त्या खात्याची चाळणी केली पासहज.े आपणास मांत्री महोदयाांना दोष दऊेन 

चालणार नाही. कारण पिूीपासनूच त्या खात्यामध्ये इतका भ्रष्टाचार आह े की, कुठेतरी ही साखळी 

मोडली पासहजे, त्यासाठी माननीय मखु्यमांत्रयाांनी ठोस पािले उचलली पासहजते. पिूी आमच्याकडे 

गायी-म्हशी खाल्ल्या, त्यानांतर सशष्ट्यितृ्ती खाल्ल्या आता सिसहरी खाल्ल्या. आसदिासी सिभागातील 

पाच सहा कोटी रुपयाांच्या सिसहरींचा पत्ताच लागत नाही. त्या सिसहरी कुठे गले्या ? शतेकऱ्याांना सिहीरी 

केव्हा मांजरू झाल्या ?  परांत ुत्याांच्या नािािर काढण्यात आलेले चेक िटले ही िस्तसुस्थती आह.े जर 

प्रत्येक खात्यामध्ये भ्रष्टाचार होत असेल कॅप्टन म्हणनू माननीय मखु्यमांत्रयाांना ती जबाबदारी 

स्िीकारािी लागेल. या सठकाणी सन्माननीय सदस्य भाषण करताना दादा, आपल्या नािाचा उल्लेख 

जास्त होत होता. कारण आपणाकडून लोकाांची अपेक्षा आह.े तसेचआपण सभागहृाचे नेत े

आहात.        

      सभापती महोदय, मी आताच सिधानसभा सभागहृात माननीय मखु्यमांत्रयाांचे भाषण ऐकले. बचत 

गटाच्या सांदभावत औरांगाबाद खांडपीठान ेजाेे सनणवय सदला त्या सांदभावत माननीय मखु्यमांत्रयाना चकुीच े

सब्रफींग झालेले आह.े माननीय मखु्यमांत्रयाांनी उत्तर दतेाना साांसगतले की, टीएचआरच्या सांदभावत नागपरू 

आसण औरांगाबाद खांडपीठाकडून दोन सनकाल आल ेआहते. मी आपणास सिनम्रपण ेसनदशवनास आणनू 

दऊे इसच्छतो की, नागपरू खांडपीठाचा सनकालच नाही. नागपरू खांडपीठामध्ये केसच ररजके्ट झाली 

आह.े ररजके्शन ह ेसनकाल होऊ शकत नाही.परांत ुमाननीय मखु्यमांत्रयाांना असे काही दाखसिण्यात आले 

की, नागपरू खांडपीठाचा एक सनकाल आह ेआसण औरांगाबाद खांडपीठाचा एक सनकाल आह.े   फक्त 

औरांगाबाद खांडपीठाचा सनकाल आह.े  धळेु आसण नांदरूबार या आसदिासी  सजल्यातील बचत 

गटाच्या भसगनींनी ती केस दाखल केली होती. त्यामळेु या सांदभावत सिसध ि न्याय सिभागाचे मत 

घणे्याची आिश्यकता नाही. त्या सांदभावत आपणास परुाि ेदणे्याची आिश्यकता असेल तर ती दणे्याची 

माझी तयारी आह.े आपण मला कधीही बोलिाि.े आपणास मी ती कागदपत्रे दईेन. न्यायालयाचा 

सनकाल दखेल दईेन.  

      सभापती महोदय, आमच्या सरकारच्या काळात सिोच्च न्यायालयाने बचत गटाबाबत सनकाल 

सदला होता की, टीएचआर परुिठा करण्याचे काम सिकें द्रीकरणाच्या माध्यमातनू बचत गटाांना सदले 

पासहज.े त्यािळेी राज्यात फक्त तीनच सांस्था काम करीत होत्या. आघाडी सरकारने सन २०१३ मध्ये 

टेंडर काढल.े त्यामध्ये ३१४ प्रकल्पाांचे काम बचत गटाांना दणे्यात आल.े या ३१४ प्रकल्पाांिर बचत गट 

काम करीत असताना सरकारने त्या बचत गटाांना अमकु अमकु मसशनरी बसिा अस ेसाांसगतले. त्या 

मसशनरीसाठी १५ लाख रुपये खचव आह.े प्रत्येक सिद्यार्थयांमाग े२२ पैसे नफा समळेल म्हणनू बचत गट 
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पढु ेआल.े बचत गटाांनी बाँकेकडून कजव घतेले. त्याांना रोजगाराच्या माध्यमातनू दोन पैसे समळू लागल.े 

त्यानांतर सरकारने अचानक कें द्र सरकारच्या गाईड लाईन्सिरुन एक आदशे काढला. कोणत्याही 

मांत्रयाांच े पत्र हा शासन सनणवय होऊ शकत नाही. आपण सबझनेस रुल्सप्रमाण े सिचार केला तर कें द्र 

सरकारच्या कोणत्याही सिभागाच्या मांत्री महोदयाांन पत्र सदल ेतर ते त्याचे ियैसक्तक मत असत.े पण ते 

पत्र प्रमाण माननू आमच्या सरकारने िगेळी एक्सक्ल्यडुर टेक्नॉलॉजी बसिा अस े बचत गटाांना 

असनिायव केले. बचत गटाांना बाँकेकडून ५०-६० लाख रुपये कजव घऊेन एक्सक्ल्युडर मसशनरी 

बससिली. शासनाने साांसगतल्याप्रमाण ेआम्ही एक्सक्ल्यडुर मसशनरी बससिली आह ेअस ेबचत गटाांनी 

सलहून सदले. त्याचिेे ेळेस सरकारने शहराांसाठी ३५ आसण ग्रामीण भागासाठी ३५ अस े७० प्रकल्प 

सरुु करुन  ७० प्रकल्पाबाबत निीन टेंडर काढले. त्या ७० टेेेेेेांडरच्या प्रकल्पामध्ये अट 

टाकण्यात आली की, ज्याांचे टनवओव्हर त्या प्रकल्पाच्या २५ टक्के असेल तेच टेंडरसाठी पात्र 

होतील.  त्या तीन सांस्था सोडून राज्यातील एकाही बचत गटाचे टनव ओव्हर तेिढे नाही. त्या तीन 

सांस्थाना मदत होण्यासाठी  ह ेटेंडर काढण्यात आल.े एकीकडे बचत गटाांना ५०-६० लाख रुपये खचव 

करुन एक्सक्ल्युडर मशीन बससिण्यास साांसगतले आसण दसुरीकडे ते बचत गट टेंडर कां डीशनमधनू कसे 

बाद होतील याची व्यिस्था सरकारने केली. फक्त २६ बचत गट सकां िा सांस्था पात्र ठरल्या. आता उच्च 

न्यायालयाने ते टेंडर रद्द केलेले आह.े माननीय मखु्यमांत्रयाांनी साांसगतले की, माननीय उच्च न्यायालयाने 

कां डीशनच्या सांदभावत काहीही साांसगतले नाही. मी पनु्हा एकदा नम्रपण े साांग ू इसच्छतो की, कोणीच 

कां डीशन चॅलेंज केले नव्हते. फक्त टेंडर रद्द कराि ेएिढीच मागणी होती. उच्च न्यायालयाने त्या ७० 

प्रकल्पाांच ेटेंडर रद्द केले आह.े ददुिैाने माननीय मखु्यमांत्रयाांना सिभागाकडून चकुीच ेसब्रफींग होत आह.े 

त्याबाबत त्याांनी काळजी घेतली पासहज.े आमचे मखु्यमांत्री सनष्ट्कलांक ि चाररत्रयिान आहते, जर 

त्याांच्याकडून अशा चकुा होत असतील तर त्याचे दखेील आत्मसचांतन होण्याची आिश्यकता आह.े 

एक सिभाग इतकी सहम्मत करु शकत नाही. आयकु्त आसण मांत्री स्तरापयंत अस ेसनणवय होत असताना 

ती कॅसबनेटपयंत फाईल आली. तसेच जी.आर.देखील चारच सदिसात बदल्यात आला. ती त्याच 

त्याच गोष्टी ररपीट करीत नाही. ते टेंडर रद्द झाल,े कां डीशन्स त्याच ठेिाव्यात. कारण् े ा कां डीशन चेंज 

करण्याबाबत कोणीच यासचका केली नव्हती. त्यामळेु कां डीशन त्याच असाव्यात. बचत गटाांना 

एक्सक्ल्युडर मशीनरी बसिाियास साांगण्यात आल.े तेव्हा या  बचत गटाांना काम कस े

समळेल  याबाबत उच्च न्यायालयाने साांसगतले. तेव्हा तेिढे माततृ्ि सरकारने दाखसिले पासहज ेअशी 

सिवसामान्य जनतेची अपेक्षा आह.े ही अपेक्षा सरकार पणूव करेल अस ेमला िाटते. पिूी तीनच सांस्था 

होत्या. आघाडीच्या सरकारपासनू याच सांस्था काम करीत होत्या. सरकार बदलत ेपण दलाल बदलत 

नाहीत ही िस्तसुस्थती आह.े  

      सभापती महोदय, दादाांनी तीन लाख रुपयाांपयंत ई-टेंडरींग केले. परांत ु ह े टेंडर पाच िषावकररता 

काढण्यात आल ेअसे महाराष्ट्राच्या इसतहासात पसहल्याांदा घडत आह.े आपण एक िषावकररता टेंडर 

काढतो आसण  त्यास जास्तीत जास्त सहा मसहन्याांची मदुतिाढ दतेो.  परांत ु कधीही सलग पाच 

िषावकररता टेंडर काढण्यात येत नाही. आपण पाच िषावसाठी टेंडर काढून त्यामध्ये उल्लेख केला की, 

पढुील दोन िष ेमदुतिाढ दणे्यात येईल म्हणज ेसात िषावसाठी टेंडर झाल.े काही  टेंडरची मदुत अजनू 

सांपलेली नाही.  धळेु सजल्यातील बचत गटाांचे अजनू एक िष े बाकी आह.े नांदरूबार सजल्यातील 

बचत गटाचे एक िषव बाकी आह.े एक िषावनांतर काम बांद होईल तेव्हापासनू सात िष े या निीन 

टेंडरधारकाांना सदली जातील इतकी सरकार त्याांची काळजी घते आह.े पोटच्या मलुाची दखेील इतकी 

कोणी काळजी घेत नाही. यामध्ये काही लपलेल ेआह ेअस ेमला तरी िाटत नाही. तरी सुद्धा शासनाने 
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शासन म्हणनू िागाि.े आम्ही कोणाचे हस्तक आहोत असा मसेेज लोकाांमध्ये जाता कामा नय ेएिढीच 

माझी सिनांती आह.े  

       सभापती महोदय, या सरकारबद्दल सिवसामन्याांना असे िाटू लागले आह ेकी, ‚इस सरकार का 

एक ही उद्दशे्य लटूों खाओ ां सारा प्रदशे‛ कारण एकही सिभाग सटुलेला नाही. २० सिभाग काय कमी 

आहते ? आम्ही मांत्रयाांच्या आरोपाबद्दल बोललो. काही जणाांची सीआयडी चौकशी सरुु आह.े.. 

                      या नांतर  श्री. बोडे 
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    श्री. चांद्रकाांत रघिुांशी            :                                                  टीएचआर 

घोटाळ्याच्या सांदभावत न्यायालयाचे आदशे आहते.  या सरकारच्या प्रत्येक सिषयाच्या 

बाबतीत मनषु्ट्य बाेेल ूशकतो.  परांत ुप्रत्येकाांनी सिव सिषयाांना स्पशव केला तर हा सिषय 

कुठल्या कुठे जाईल.   

      सभापती महोदय, औरांगाबाद खांडपीठाने टीएचआर घोटाळ्याच ेप्रकरण ररजेक्  ट केल े

होते.  या सांदभावत तीन लोकाांनीच सनयोजन केल े होते.  एकाला केस करण्यासाठी सब 

ऑडीनेट  म्हणनू न्यायालयात पाठसिल े आसण ते प्रकरण ररजेक्ट करुन घेतल.े  केिळ 

नािापरुता िकील लािला आसण ती केस स्ित:च ररजेक्ट करुन घेतली.  त्यानांतर त्याच े

अपील दाखल करण्यासाठी सिोच्च न्यायालयात गेले.  सिोच्च न्यायालयातनू सधु्दा 

प्रकरण सिर्थड्रॉ करुन घेतले.  कारण सिोच्च न्यायालय तेव्हा ऐकायला तयार 

नव्हते.  सिोच्च न्यायालयात ददुिैाने लाल सशक्का लागला नाही म्हणनू औरांगाबाद 

खांडपीठाने सनकाल सदला.  जर सिोच्च न्यायालयाचा लाल सशक्का लागला असता तर 

औरांगाबाद खांडपीठाने सधु्दा सिोच्च न्यायालयाच्या सनकालासिरुध्द सनणवय सदला 

नसता.  परांत ुकाहींनी प्रकरण न्याय प्रसक्रयेत अडकून ठेिल ेआह.े सिोच्च न्यायालयातून 

ह ेप्रकरण सिर्थड्रॉ केल ेआसण नागपरू खांडपीठातनू ती केस ररजेक्ट करुन घेतली. महोदय, 

अशा प्रकारचे सनयोजन करणे सोपे नाही.  ह े राज्यातील मांत्रयाांना माहीत नाही असे 

नाही.  त्यामळेु या सांपणूव प्रकरणाांची सखोल चौकशी केली पासहजे. 

      सभापती महोदय, सरसकारने अनेक बचत गटाांना निीन निीन टेक्नॉलॉजी उभी 

करायला लािली आह.े  काहींनी ७०-७० लाख रुपये खचव केला आह.े  त्यामळेु अशा 

लोकाांचा रर-सव्ह ेकेला पासहजे, असे उच्च न्यायालयान ेम्हटले आह.े  सभापती महोदय, 

माझ्या मतदारसांघातील मोलगी हा असतदगुवम भाग आह.े  त्या गािात अजनूही 

पािसाळ्यापिूी गाढिािरुन धान्याचा साठा करािा लागतो.  नमवदचे्या पार महाराष्ट्राची 

गािे आहते.  त्या सठकाणी बोटीतनू सामान न्यािे लागते.  या पररसस्थतीचा सामना तेथील 

बचत गटाच्या भसगनी करीत आहते.  त्या भसगनींनी मेहनतीन ेउभे केलेले बचत गट एका 

सदिसात उदध््िस्त करणे योग्य नाही.  सन्माननीय सदस्य श्री.सकरण पािसकर याांनी 

साांसगतल्यानसुार ह े सरकार ‘माय-बाप’ सरकार आह.े  त्यामळेु माय-बाप म्हणनू आपण 

त्याांना न ् याय द्यािा, अशी माझी आपल्या सिांना राज्यकते म्हणनू सिनांती आह.े  या 

बाबीचा आपण फेरसिचार करािा अशी मी सिनांती करतो.   

      सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल आपल ेआभार मानतो 

ि माझे भाषण येथेच थाांबसितो. 

  ---------- 
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    प्रा. असनल सोले                (पदिीधर)                          

:                                                        सभापती महोदय, सिरोधी पक्षातफे माांडण्यात 

आलेल्या सनयम २६० च्या प्रस्तािािर माझे सिचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े 

      सभापती महोदय, या प्रस्तािाच ेिाचन केल्यानांतर आपल्या लक्षात येईल की, अशा 

प्रकारचा प्रस्ताि माांडण्याची काहीच गरज नव्हती.  कारण या प्रस्तािामध्ये कोणत्याही 

प्रकारच ेस्पेसससफक आरोप नाहीत.  एखाद्या सिभागाच्या बाबतीत अभ्यास करुन  मजबतू 

परुािे सादर केल ेनाहीत.  एिढेच नव्ह ेतर आपण आतापयंत सिरोधी पक्षाकडून करण्यात 

आलेली भाषणे बघािीत. या प्रस्तािामध्ये ५-६ सिभाग एकसत्रत केलेले आहते.  या 

प्रस्तािाचे िाचन केल े तर या प्रस्तािामध्ये ‚अशा अनेक मांत्रयाांिर‛ असा उल्लेख 

आह.े  तसेच पढेु ‚न्यायालयाने गांभीर ताशेरे ओढलेले असणे......, अनेकाांची 

सी.आय.डी., सी.बी.आय. चौकशी सरुु असणे‛असाही उल्लेख केलेला आह.े  माननीय 

सिरोधी पक्ष नेत्याांनी हा प्रस्ताि माांडला आह.े  त्याांनी आपल्या भाषणाचा समारोप 

करताना अशी मागणी केली की, या सिांची सी.बी.आय. सकां िा उच्च न्यायालयाच्या 

न्यायाधीशाांकडून चौकशी करािी.  सभापती महोदय, एका बाजलूा  या प्रस्तािात नमदू 

केल ेआह ेकी, अनेक मांत्रयाांची सी.आय.डी., सी.बी.आय. माफव त चौकशी सरुु आह ेआसण 

दसुऱ्या बाजलूा सिरोधी पक्ष मागणी करीत आह े की, त्याांची सी.बी.आय. सकां िा 

न्यायाधीशामाफव त चौकशी करािी.  सभापती महोदय, ज्या सन्माननीय मांत्रयाांनी राजीनामा 

सदला त्याांची चौकशी न्यायमतूी झोटींग साहबे याांच्याकडून सरुु आह.े  परांत ु ही चौकशी 

सधु्दा सिरोधी पक्षाला मान्य नाही.  सिरोधी पक्षाकडून मागे सधु्दा या मांसत्रमांडळातील 

मांत्रयाांिर आरोप करण्यात आल ेहोते आसण त्या आरोपाांना माननीय मखु्यमांत्रयाांनी उत्तर सदले 

होते.  परांत ुत्यािर सिरोधी पक्षाच ेम्हणणे आह ेकी, मखु्यमांत्री ह ेमांत्रयाांना सक्लन सचट दणेारे 

मखु्यमांत्री आहते.  महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला हा प्रश्न पडतो की, सिरोधी पक्षाला हा 

प्रस्ताि माांडण्याची काय आिश्यकता होती,  हा प्रस्ताि माांडण ् याचा उद्दशे काय आह े? 

एकीकडे म्हणायचे की राजकीय उद्दशेान ेहा प्रस्ताि आणलेला नाही आसण दसुऱ्या बाजलूा 

सिरोधी पक्ष नेते म्हणतात की, तमु्ही पाटी सिथ सडफरन्स नाही.  मग कोणासारख ेआहोत ? 

मी सिचारु इसच्छतो की, सिरोधी पक्षाला यातून काय प्रसतपासदत कराियाच े आह े

?  सिरोधी पक्षाचा ह ेदाखसिण्याचा प्रयत्न आह े काय की, तमु्ही आरोप करीत असाल 

तर आम्हीही आरोप करु.  या एकाच उद्दशेातून हा प्रस्ताि माांडलेला आह.े  या 

प्रस्तािाला कोणत्याही प्रकारचा अथव नाही.  म्हणनू या प्रस्तािाच्या सिरोधात 

बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

      सभापती महोदय, या प्रस्तािात नमदू केले आह े की, आम्ही अनेक परुािे 

सदल.े  माननीय मखु्यमांत्रयाांनी परिाच्या भाषणात उल्लेख केला की, जर मांसत्रमांडळातील 

कोणी भ्रष्टाचार केला असेल, कोणी चकू केली असेल तर मी सबलकूल मलुासहजा ठेिणार 
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नाही आसण त्या मांत्रयाांची गय केली जाणार नाही.  अशा प्रकारचे आश्वासन माननीय 

मखु्यमांत्रयाांनी या चचेच्या माध्यमातनू राज्यातील जनतेला सदलेले आह.े  ह े साांगताना 

त्याांनी ह ेसधु्दा साांसगतले की, कोणी साप-साप म्हणनू  भईु थोपटत असेल तर ते  सधु्दा मी 

मान्य करणार नाही आसण कोणताही मांत्री राजीनामा दणेार नाही.  परांत ु त्याला सधु्दा 

सक्रटीसाईज करण्यात आल.े  सभापती महोदय, सिरोधी पक्षान े ज्या पध्दतीने परुािे सदले 

त्याला सकती अथव आह े ? ितवमानपत्रात आलेल्या बातम्या,  सनघालेल्या काही ऑडवसव, 

काही समळालेली पते्र या आधारािर जर आपण आरोपाांची रचना करीत असाल आसण 

त्यािर माननीय मखु्यमांत्री उत्तर  दते असतील तर मुख्यमांत्री त्याना सक्लन सचट दतेात असे 

साांसगतले जाते.  परांत ुअशा पध्दतीची जबरदस्तीची कागदपते्र जोडून ती एकत्र करणे आसण 

त्या सचांध्याांचा साप तयार करणे आसण साप-साप म्हणनू भईु थोपटणे योग्य नाही.  माननीय 

मखु्यमांत्री उत्तर दते असताना त्या सापाची पनु्हा सचांधी करतात.  या सनसमत्ताने मी साांगतो 

की, ज्या ज्या िेळी तमु्ही सचांध्याांचा साप करता त्या त्यािेळी मखु्यमांत्री महोदय तो साप 

नाही सचांधी आह ेह ेसनसितपणे सप्रमाण दाखिनू दतेात.  या सिव बाबींचा सिचार केला तर 

असे लक्षात येईल की, या प्रस्तािाला सनसित अशी सदशा नाही. या प्रस्तािाच्या 

माध्यमातनू सिरोधी पक्षाला काय म्हणायचे ह े समजत नाही.  या प्रस्तािात ‚भ्रष्ट आसण 

आरोप असणाऱ्या मांत्रयाांना मांसत्रमांडळातनू काढून टाकण्याची मागणी होत असणे‛  असा 

उल्लेख आह.े  मी सिचारु इसच्छतो की, अशी काेेणाची मागणी आह े?  अशा पध्दतीन े

सतत आरोप करुन िातािरण सनमावण केल े जात आह.े आज या सठकाणी टोपलीभर 

सिभागािर आरोप केल ेआसण  आरोपाच ेकेिळ  दोन परुािे आहते.           
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    श्री. नारायण राणे            :                                                सभापती महोदय, 

सन्माननीय सदस्याांनी जरुर भाषण करािे. सिरोधी पक्षान े माांडलेल्या सनयम २६० च्या 

प्रस्तािािर माननीय सिरोधी पक्ष नेते आसण सिरोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांनी आपले 

सिचार माांडलेले आहते. त्याांच्यािर अशाप्रकारे हते्िारोप करणे योग्य नाही. बोलताना 

सचांध्या िगैरे असे म्हणणे उसचत नाही. सन्माननीय सदस्याांनी आपल े सिचार माांडािेत. 

आमचे आरोप चकुीच े कस े आहते, ह े माननीय मखु्यमांत्री साांगतील. जर मखु्यमांत्री 

महोदयाांच ेकाम हलके करायच ेअसेल तर तुम्ही साांगा. सिरोधी पक्षाच्या आरोपाांच्या सचांध्या 

करु ह ेशब्दप्रयोग कुठले आहते, ही भाषाशैली कुठली आह े? उद्या आम्ही असेच काहीही 

बोललो तर ते सभागहृाला चालेल काय ? सभागहृाची एक आचारसांसहता आह.े  सांसदीय 

ि असांसदीय शब्द कोणते आहते ह े ठरलेले आह.े  सभापती महोदय, असे शब्दप्रयोग 

केल्यास आपण सन्माननीय सदस्याांना थाांबसिले पासहजे.  ह े चकुीचे असनू ह े आम्ही 

पसहल्याांदाच अनभुितो आहोत. 
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    प्रा. असनल सोल े           :                                                सभापती महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे ह े ज्येष्ठ सदस्य आहते.  मी असे म्हटल ेकी, जे तकव  

सिरोधी पक्षाांनी सदल े आहते आसण जी कागदपते्र त्याांनी सादर केली त्याला काही अथव 

नाही.  सभापती महोदय, सिरोधी पक्षाच्या सदस्याांना जसा बोलण्याचा असधकार आह े

तसाच मलाही आह.े मी एिढेच म्हटल े होते की, सिरोधी पक्षाकडून सचांध्याांचा साप 

करण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े  त्यामळेु माननीय मखु्यमांत्री आपल्या तकांच्या 

आधारािर या सापाला सचांधी करुन दाखितील एिढेच मी म्हटल ेहोते.  

           या नांतर  श्री. काांबळे 
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    प्रा. असनल सोल े           :                                            

        ह े अनपालवमेंटरी आह े का ? माझे असे मत आह े की, मी कोणत्याही पध्दतीचा 

हते्िारोप केलेला नाही. मी फक्त ह ेदाखसिण्याचा प्रयत्न करीत आह ेकी, या प्रस्तािामध्ये 

अशी कोणतीही गांभीरता नाही. फक्त महाराष्ट्र राज्याला, जनतेला एिढे दाखिायच ेआह े

की, हहेी सतकडे बसनू आरोप करायचे आसण आम्हीही आरोप करीत आहोत. 
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    श्री. सकरण पािसकर            :                                                   

      सभापती महोदय, माझी हरकत आह.े सन्माननीय सदस ् य भाषण करायला उभ ेराहतानाच म्हणाल े

की, या प्रस्तािाला काहीही अथव नाही. माननीय सभापतींनी हा प्रस्ताि मांजरू केला आह,े त्याला 

मान्यता सदली आह,े त्यािर  सन्माननीय सदस्य प्रश्नसचन्ह करीत आहते. ....(अडथळा).... नांतर 

सचांध्या. सचांध्या पढु ेआल्या. मग साप आसण सापाच्या पनु्हा सचांध्या, यािर आपण नांतर जाऊ या. माझी 

हरकत त्यािरच आह.े सनयम २६० चा प्रस्ताि कोणता असािा, कोणता नसािा ह े माननीय 

सभापतींपेक्षा सन्माननीय सदस्याांना जास्त कळत असेल तर मी सिनांती करेन  की, माननीय सभापतींनी 

या ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्याांच ेमत घ्याि,े त्यानांतर कोणता प्रस्ताि आणायचा ते ठरिाि ेआसण योग्य 

असेल तो मांजरू करािा. 

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-224 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 16:00 

  

 

  

                                              तालिका 

सभापती : मी सन्माननीय सदस्य प्रा. असनल सोल े याांना साांग ू इसच्छतो की, आपण 

आक्षेपाहव बोल ूनये. आपले भाषण लिकर सांपिािे.           

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-225 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 16:00 

  

 

  

    प्रा. असनल सोल े           :                                            

      सभापती महोदय, मी हा हरकतीचा मदु्दा खोडून काढतो.   मी माननीय सभापतींच्या 

इांटेन ् शनिर सबलकूल ऑब्जेक्शन घेतलेल ेनाही. प्रस्ताि   माांडण्याचा प्रत्येक सन्माननीय 

सदस्याांना असधकार आह.े प्रस्तािाच ेसिशे्लषण करण्याचाही प्रत्येक   सन्माननीय सदस्याांना 

असधकार आह.े मी त्या अांतगवत ह ेकरीत होतो. माझे   साांगण्याचे तात्पयव एिढेच आह ेकी, 

या माध्यमातनू महाराष्ट्र राज्यातील   जनतेसमोर ह े प्रस्थासपत करण्याचा प्रयत्न करण्यात 

येत आह े की, ह े सिरोधी पक्षात   होते, तेव्हा ह े आरोप करायचे, आता आम्ही सिरोधी 

पक्षात आहोत, आम्हीही आरोप   करीत आहोत. त्या काळात एखाद्या सिभागािर आरोप 

होत असेल तर गाढाभर प्रफू   सदले जात होते, येथे सिसिध खाते एकत्र करून त्याचा 

आधारही शोधण्याचा   प्रयत्न होत नाही. माझी माननीय मखु्यमांत्रयाांना हीच मागणी आह े

की, अशा सिव   गोष्टींच्या चौकशा करा, ज्या-ज्या सिभागात ज्या-ज्या तक्रारी आल्या 

आहते,   त्याांची चौकशी करा आसण एकदा राज्यातील जनतेसमोर ह ेआरोप सकती फोल 

आहते ह े येऊ द्या. न्यायमतूी ांच्या आसण सीबीआयच्या माध्यमातनू   चौकशा करा असे 

साांसगतले आह.े आपण या माध्यमातनू चौकशा करा. सभापती महोदय, त्या चौकशाांचे 

सनणवय आल्यानांतर दखेील एकदा महाराष्ट्रातील जनतेला कळू द्या. तसेच ज्या ३२-३५ 

केसेस ऑलरेडी सरुू आहते, आरोप आहते, त्याांच्या   दखेील चौकशा करा, त्यािरून 

महाराष्ट्राच्या जनतेला समजेल की, कोण दधू का धुांला   आह.े माझी सरकारला सिनांती 

आह ेकी, आपण याची सखोल चौकशी   करािी, ज्याांनी हते्िारोप केल ेआहते, आरोप 

केल े आहते, प्रफू सदल े आहते, ते   तपासनू पाहण्यात यािेत आसण राज्यातील जनतेला 

एकदा कळू द्यािे की, आरोप कशा   पध्दतीन े केले जातात आसण त्यामध्य े सकती तर्थय 

आह.े एिढे बोलनू मी माझे भाषण   पणूव करतो. धन्यिाद ! 

                                        



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-226 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 16:00 

  

 

  

                                      श्री. नारायण राणे : सभापती 

महोदय, लक्षिेधी सचूना होणार आहते का ? 

       तालिका सभापती : प्रस्तािािरील चचाव लिकर सांपली तर लक्षिेधी सचूना 

होतील. आता सन्माननीय सदस्य श्री. हमेांत टकले भाषण करतील. 

  (सिरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िळेी बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.) 

             



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-227 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 16:00 

  

 

  

    श्री. सगरीश बापट            :                                            

                      सभापती महोदय, आपण या सिषयािर चचाव केली आह.े 

सनयम २६० अन्ियेच्या प्रस्तािािर अनेक सन्माननीय सदस्याांना बोलायच े होते. आता 

सन्माननीय सदस्याांची नािे सांपत आली आहते. आपण ती नािे कां रोल केली आहते. 

लक्षिेधी सचूनेकररता माननीय मांत्री उपसस्थत आहते. माननीय सभापतींकडे अशी चचाव 

झाली की, आपण दपुारी ४ च्या समुारास सभागहृाची बैठक सांपिायची आह.े एखाद्या 

सन्माननीय सदस्याांचे भाषण रासहल ेआह.े लक्षिेधी सचूनेला  उत्तर दणे्यास माननीय मांत्री 

तयार आहते. मात्र आज शकु्रिार असल्यान े अनेक सन्माननीय सदस्याांना गािी जायचे 

असल्यामळेु आजच्या लक्षिेधी सचूनाांचे काय करायच ेयाचा सनणवय माननीय सभापती ि 

आपण घ्यािा. मला िाटते की, सन्माननीय सदस्य श्री. हमेांत टकले साहबेाांचे भाषण 

झाल्यानांतर आपण आजचे सभागहृाच ेकामकाज सांपि ूया. 

                      



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-228 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 16:00 

  

 

  

                                              तालिका 

सभापती : ठीक आह.े           

  



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-229 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री. बोडे 16:00 

  

 

  

    श्री. हमेांत टकले                (महाराष्ट्र सिधानसभा सदस्याांद्वारा सनिावसचत)                          

:                                                   

                      सभापती महोदय, माझ्यािर असतशय कठीण प्रसांग आलेला आह.े 

एखाद्या   मसैफसलत जाऊन कलाकाराांची जगुलबांदी ऐकतोय की काय असेच मला कालपासनू या चचाव   

ऐकताना िाटत हाेेते. काही ज ेथोडे सन्माननीय सदस्य आहते की ज ेइकडचे, सतकडचे कोणी बोलत 

असेल. आपण एका कतवव्य   भािनेतनू या सभागहृात बसनू सिांची भाषण ेऐकािीत. सिरोधी पक्षाचा 

प्रस्ताि   आह,े सिरोधी पक्षाने प्रस्ताि माांडताना अनेक खात्याांचा उल्लेख केलेला   आह.े चौकटीत 

राहण्यासाठी काही बांधने सनयमानसुार सिांना घालनू दणे्यात   आली होती. दोन्ही बाजूांकडून त्याच े

सकती पालन झाले हाही एक सांशोधनाचा सिषय असनू यानांतर केव्हातरी आपल्याला तो घतेा येऊ 

शकेल. सिव गोष्टींचा   व्यापक सिचार करताना आपण पाहतो की, अपररहायव तलुना सिव भाषणाांमधनू 

झाली की, अगोदरच्या १५ िषांचा कारभार  आसण आताच्या १६-१७ मसहन्याांचा कारभार काय 

होता, १५ िषांत काय काय झाले याचा सन्माननीय सदस्य भाई ांनी पाढाच   िाचनू दाखसिला. त्यािळेी 

काय झाल,े काय झाले नाही असा एक सिषय त्यामधनू आला. पण   या प्रस्तािात ज ेअांतभूवत आह,े ह े

सिव गले्या १५-१६ मसहन्याांच्या कारभारासिषयी आह.े त्यामळेु त्याची   सचांता आपल्या सिांना िाटण े

स्िाभासिक आह.े हा प्रस्ताि माांडण्याच्या हतेबूद्दलही शांका घणे्यात आली. हा प्रस्ताि अथवसहन आह े

अस े   बोलनू एक सन्माननीय सदस्य सभागहृातनू बाहरे सधु्दा गले.े त्याांना म्हणायचे होते की, ते 

अथवसहन आह.े त्याांना अथवही कळला नाही. सभापती महोदय, अशाही पध्दतीचे िक्तव्य या सठकाणी 

आल.े मी स्ित:च आपल्याला साांसगतले की, मी १० समसनटाांत माझ ेभाषण सांपसिणार आह.े त्यामळेु 

ही प्रकरण ेकाय आहते, त्यातील नाि ेकाय आहते, कुठे काय आह,े कोणत्या माननीय मांत्रयाांचे काय 

झाले, असधकाऱ्याांचे काय झाल ेया   सिषयात जाऊन मला आता पनु्हा आणखी िळे घ्यायचा नाही. 

आपण सिवजण जवे्हा िगेिगेळ्या चॅनेलिरील चचाव आसण बातम्या ऐकायला कां टाळतो, तेव्हा सहज 

चॅनेल ससफंग म्हणतात तसे करून कोणता तरी एखादा ससनेमाही बघनू टाकतो. हल्ली चॅनेल ससफंगिर 

मराठी ससनेम ेबऱ्यापैकी बघायला समळतात. परिा असाच एक ससनेमा मी घरी गले्यानांतर लागला, मी 

तो पाहत होतो. कोटावत चाललेल्या केसचा तो ससनेमा होता. कोटावमध्ये एका शतेकऱ्याने केस केली 

होती की, माझी सिहीर हरसिली आह,े ती मला शोधनू द्यािी. त्यािळेी उलथापालथ झाली. हरसिलेल्या 

सिसहरीची केस कधीच कोटावत आली नव्हती. सिहीर हरित ेम्हणज ेकाय होते याचीच कोणाला कल्पना 

नव्हती. शतेकऱ्याने त्याची सिव कागदपत्रे दाखसिली, शतेीचा ७/१२ दाखसिला, शतेात सिहीर कुठे 

आह ेते दाखसिले, सिसहरीत पाणी सकती हाेेते ते दाखसिले, त्यािर पांप बससिला होता ते दाखसिल,े 

त्यासाठी लाईटचे कनेक्शन घतेल े होते ते दाखसिले, उत्पन्न घतेल े होते ते त्याच्या उत्पन्नाच्या 

सििरणात दाखसिण्यात आले हाेेते ते दाखसिले अस े सिव करून त्यान े मासहती सदली आसण एक 

सदिस साांसगतले की, न्यायाधीश महाराज, आपण स्ित: येऊन पहा.  मी ह ेसिव परुाि ेआपल्यासमोर 

ठेिले आहते. आता ती सिहीर तेथे नाही, माझी सिहीर या लोकाांनी कुठे नेली, मला माझी सिहीर परत 

करा. 

                                        या नांतर  श्री. रोझेकर 

 



22/07/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II-230 

SRR/AKN/KTG प्रथम श्री. काांबळे 16:10 

  

 

    श्री. हमेांत टकले            :                                            

शेिटी यामधनू काही तरी तडजोडीचा फॉम्युवला काढला जातो त्याप्रमाणे सिहीर दणे्याचे 

शासनान े मान्य केल्याचे कोटावत साांसगतले आसण हा सिव सनकाल ऐकल्यानांतर त्या 

शेतकऱ्याला आपली सिहीर परत समळाली म्हणनू असभनांदन करण्यासाठी लोक 

गेले.   त्यािेळी त्या शेतकऱ्यान े त्याांना साांसगतले की, ‚मळुात माझी सिसहरच नव्हती, 

जमीनही नव्हती, शेतीही नाही, मी इलेसक्रक मीटरही बससिलेले नव्हते आसण पाणीही 

िापरलेले नाही.  पण सिव खोटी कागदपते्र मला तयार करता आली.  ही सिव खोटी 

कागदपते्र मी याच यांत्रणेमाफव त, ज्या ज्या सठकाणी, जे जे परुिािे लागते, ते ते दऊेन 

समळसिलेली आहते.‛   ससनेमातील ही गोष्ट असल्यामळेु ह े अतक्यव आह,े असे घडत 

नसेल, असे आपल्याला िाटते.   परांत,ु गेल्या २० मसहन्यातील अनभुि बसघतल्यानांतर असे 

िाटाियास लागले आह ेकी, अरेच्या, असेही होऊ शकते. 

      सभापती महोदय, लहानपणी आम्ही मराठी शाळेत सशकलो.  शाळेला सटुी लागली 

तरी सटुीदरम्यान खेळायचे खेळ मयावसदत असत.  आमच्या िेळी सक्रकेटचे सकट, िगैरे 

काही नव्हते.  लपाछपी, चोर-सशपाई , असे खेळ असत.  सन्माननीय श्री.सगरीश बापट 

साहबे, आपल्यािरही लहानपणी चोर होण्याची िेळ आली असेल.  त्याप्रमाणे कधी 

आमच्यािर चोर होण्याची पाळी येते तर कधी तमुच्यािर पोलीस होण्याची येते.  कधी 

कधी अगदी उलट होते.   आता तमु्ही सशपाई झाला आहात आसण त्यामुळे इकडच्या 

लोकाांना चोर म्हणण्याची मभुा समळाली आह.े   अशाच प्रकारचा तर हा खेळ नाही ना, 

असेही िाटून जाते.   

      सभापती महोदय, आपण बसघतल े असेल की, पिूी गािात एक सोंगाड्या 

असायचा.  तो गािात कुठलेही सोंग घेऊन यायचा.  त्यातील एक सोंग फार छान 

होते.  कधी खोट्या पोसलसाच ेसोंग असायचे.  पोसलसासारखे कपडे असायचे आसण तो 

कुणाच्या तरी दकुानात जायचा,  दकुानदाराला दम द्यायचा.  दकुानदारालाही माहीत 

असायचे की, ह े सोंग आह,े खोटा पोलीस आह,े  पण त्यािर सोंगाड्याची रोजीरोटी 

आह.े  पोलीसरुपात तो सोंगाड्या खोटीनाटी दमदाटी करायचा आसण मग दकुानदार 

सोंगाड्याला ‚जाऊ द्या, सोडून द्या‛, अशी सिनिणी करुन चिली-पािली त्याच्या हातािर 

ठेिायचा.  त्या काळात लोक सखुी होते.  आता सोंगाडे रासहले नाहीत तर सोंगाड्याच्या 

रुपात भ्रष्टाचाराचा अक्राळसिक्राळ, मानिी चेहरा नसलेले,  लोक यांत्रणेमध्ये 

आहते.  सांबांध राज्यात जर अशी पररसस्थती व्हाियास लागली, व्यिस्थाच अशी 

आतपासनू पोखरली जाऊ लागली तर आपण कोणाला आिरणार आहोत ? 

      सभापती महोदय, आमचे काहीही म्हणणे नाही. आपल्याकडे पणूव बहुमत 

आह.े  आपल्याला मोठ्या सिश्वासान े जनतेने या खचुीिर बससिल े आह.े  कदासचत, 

आमच्याकडून होती त्यापेक्षा तमुच्याकडून त्याांच्या असधकच्या अपेक्षा आहते.  कोणत्या 

आहते त्या ?  प्रामासणकपणाच्या आसण पारदशीपणाच्या अपेक्षा आहते. अनेक 
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सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, चौकटीत बसिनू, काही तरी दसुऱ्या व्यिस्थेकडे 

जाऊन, ते कस ेसनयमात बससिता येईल, असे बघनू आसण त्यानांतर आपण सापडणार नाही, 

याची काळजी घेऊन, आपण ज्या गोष्टी करतो, त्या गोष्टी तुम्हाला, आम्हाला या यांत्रणेच्या 

कचाट्यातनू सटुण्यासाठी उपयोगी पडतील.  पण जनतेच्या मनात सनमावण झालेल ेसांशयाचे 

भतू कधीही जाणार नाही.   

      सभापती महोदय, मला कल्पना आह ेकी, आपण सिरोधी पक्षात असताना खपू िषव 

सांघषव करुन सत्तेिर आला आहात.  सत्तेचे काय आह,े ती एक नशा आह.े  सन्माननीय 

मांत्री श्री.सधुीर मनुगांटीिार याांच ेदारुबांदीचे धोरण सोडून द्या.  परांतु, दारुपेक्षा भयानक अशी 

ही सत्तेची नशा असते.  सत्ता माणसाला काहीही करायला प्रितृ्त करते.  एका इांग्रजी 

लेखकान े असे म्हटले आह े की, ‚Power corrupts, Absolute Power corrupts 

absolutely.‛  इतकी सनरांकुश पॉिर आपल्याकडे आली तर आपले कोणी, काही करु 

शकणार नाही, असे जेव्हा आपल्याला िाटायला लागते तेव्हा आपण थोडेस,े साधा शब्द 

िापराियाचा झाला तर ‘बनचकेु’, बनतो आसण िाईट शब्द िापरायचा झाला तर 

‘’कोडगे’, बनतो.  म्हणजेच, आपल्या कातडीिर काही पररणाम होत नाही.  मग 

सभागहृात सिरोधी पक्ष बोल ूद्या, मीसडयामध्ये काहीही येऊ द्या, कोणत्याही प्रकारची चचाव 

होऊ द्या, आपण असे म्हणत जातो की, ह े ससध्द होणार नाही,  यामध्ये काही अथव 

नाही.   आपण असे म्हणतो की, या खात्यात नाही, त्या खात्यात नाही.  पण सहज सिचार 

केला तर ही साखळी जन्माला येण्यापासनू अखेरच्या क्षणापयंत महाराष्ट्रातील सिवसामान्य 

माणसाची सोबत कराियास लागली आह,े ही िस्तसुस्थती आह.े   

      सभापती महोदय, कशात भ्रष्टाचार नाही ?  आजच ितवमानपत्रात मेळघाटमधील 

बातमी आली आह.े  आपल्या खात्याांमध्ये समन्िय नसल्यामळेु मेळघाटमधील सिव 

यांत्रणा कोलमडून पडलेल्या आहते, असे आपल्याच सरकारकडून हायकोटावला साांगण्यात 

आल े आह.े  कारण काय ?  त्या यांत्रणाांिर कुणाचेही सनयांत्रण नाही.  कारण सनयांत्रण 

करणाऱ्याांचा नैसतक असधकार रासहला आह ेका, असा प्रश्न खालच्या लोकाांना पडला तर ते 

म्हणतात की, िर चालल ेआह ेतर खाली करण्यास काय हरकत आह.े  कोणाला, कुणाची 

भीती िाटेनाशी होते त्यािेळी अशा प्रकारची पररसस्थती तयार होते.  पढेु जाऊन रोज 

ितवमानपत्र उघडल े तर एकेका हॉसस्पटलमधील सकडनी रान्स्प्लाांटच्या केसेस आसण 

त्यामध्ये कशा प्रकारे व्यिहार होतात, यांत्रणेचे असधकारी देखील कसे सामील झाल ेआहते, 

ह ेपहाियास समळते.  या सिांना सांरक्षण कस ेसमळत आह े?   

      सभापती महोदय, आपले राज्य प्रगतीशील राज्य म्हणनू ओळखले जाते.  पण 

धोरणात्मक म्हणनू सिव कामे सरकार करु शकणार नाही.  खाजगी लोकाांना आणनू, त्याांचा 

सहभाग घेऊन आपल्याला पढेु जािे लागेल.   हा स्कोप आपण सनमावण केला तर ज्या 

बहुमताने आपण सत्तेिर आला आहात, ज्या सिश्वासाने सत्तेची सतेु्र आपल्याकडे जनतेन े

सदली आहते, त्याचा उपयोग होऊ शकेल.  काही सिषय आपल्या शासनाच े प्राधान्याचे 
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आहते.  सशक्षण, िैद्यकीय सेिा,  असे जे माणसाांच्या मलूभतू गरजाांचे सिषय आहते, 

त्यामध्ये भ्रष्टाचार होणार नाही, एिढ्यापरुते जरी आपण पसहले पाऊल टाकले तरी 

महाराष्ट्रातील जनता आपल्याला दिुा दईेल आसण आमच्यासारख्याांना आपल्यासिरुध्द 

बोलण्यासाठी फारसे काही राहणार नाही.  आपण ज्या पध्दतीन े या गोष्टींकडे बघतो 

आहोत, ती दृष्टी आपल्याला बदलािी लागेल.   

      सभापती महोदय, आपण आपल्या जाहीरनाम्याला ‘दृष्टीपत्र’  म्हटल े आह.े   असे 

म्हटल े जाते की, ज्याांना काहीच जमत नाही ते राजकारणात येतात, ते लोकप्रसतसनधी 

होतात, ते मांत्री होतात.  जे जे काही राहून गेलेल े आह े ते सिव करण्यासाठी मांत्री पदाचा 

उपयोग करायचा असेल तर अनेक साम्राज्य उभी राहतील.  त्यामध्ये पैसा कोठुन येईल, 

पैसा कसा घातला जाईल, कोण कोण पैसा दणे्यास साांगेल आसण मग त्या सिव दणेा-याांना 

सामािनू घेण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी कराव्या लागतील.  सन्माननीय सदस्य 

श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी याांनी  साांसगतल्यापव्रमाणे ह े जे सामािनू घेण्याचे धोरण आह ेते कुठे 

तरी थाांबिता आल ेपासहजे.   

      सभापती महोदय, आपण सव्हजन डाक्यमुेंट सकतीही छान, आकषवक पध्दतीने 

लोकाांपढेु आणले तरी त्याची पतूवता करीत असताना आपली जी पािल ेपडत आहते, ती 

चकुीच्या िाटेने, चकुीच्या सदशेला, चकुीच्या मकु्कामी तमु्हाला नेल्यासशिाय राहणार 

नाहीत.   आम्ही आरोप केले, आम्ही हा ठराि आणला आसण ताबडतोब या मांत्रयाांिर 

कारिाई करा, असे आमचे म्हाणणे नाही.  आमचे म्हणणे असे आह े की, बाबानो जर 

चकुला असाल तर पढेु चकुा करु नका. 

              या नांतर  श्री. बोरले 
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    श्री. हमेांत टकले            :                                                   

कोठे तरी थाांबाि,े ज ेचालल ेआह ेते बरोबर नाही. अगोदरच राज्यािर अनेक सांकटे आहते आसण ही 

सांकटे असताना कशा पद्धतीने पढु ेजायचे ह ेबघाि.े कारण, मला अस े िाटते की, आपल्याला दोन 

मोठ्या सिजयामळेु जी बेहोशी समळालेली आह े त्यामळेु आपण एक प्रकारे प्रशासन करण े सिसरुन, 

म्हणज ेएक सदल्लीची इव्हने्ट मनॅेजमेंट कां पनी आसण दसुरी मुांबईतील इव्हने्ट मनॅेजमेंट कां पनी आह.े मग 

काहीही अस ेना ? मग मके इन इांसडया, मके इन महाराष्ट्र सगळीकडे काहीही असो. आता हाजीअली 

येथे त्याचा ससम्बॉल लािनू काय साधले गेल े? परांत,ु त्यािर पैसे खचव झालेले आहते. ते पैसे तमुच्या 

सखशातनू खचव झालेले नाहीत. ते १०० कोटी रुपये जनतेच्या सखशातनूच गलेेले आहते. आपण अशा 

पद्धतीने कारभार करणार असू तर हा कारभार कोणत्या सदशनेे जाणार आह,े आपण त्यािर कोणत े

सनयांत्रण आणणार आहात ? यापेक्षा महत्िाची गोष्ट अशी आह ेकी, आपण मांत्री पदाची शपथ घतेलेली 

आह.े आपण एक प्रकारची िचनबद्धता मान्य केलेली आह.े आपण स्ित:च याचा सिचार कराियास 

पासहज.े शपथ मोडू नय ेअस ेम्हटले जात.े कोणी आईची शपथ घतेली तर आपण लगचे म्हणतो की, 

आईची शपथ घऊे नको. आपण मांत्री म्हणनू घतेलेल्या शपथेमध्ये एिढे पासित्रय आह.े आपल्याला 

आता याचा जण ूकाही सिसरच पडलेला आह.े आपण आता झोपेचे सोंग घऊे नका. या सिव गोष्टी 

आपल्या समोर आहते. त्यामळेु एकदा तमुच्यामध्ये जो न्याय कराियाचा आह ेतो करािा. नाही तर 

काय होते ? एकाला एक न्याय, दसुऱ्याला दसुरा न्याय, अशा प्रकारचे सचत्र काल खालच्या सभागहृात 

उभ े रासहले. आम्ही ते प्रत्यक्ष बसघतल े नसल े तरी आजच्या ितवमानपत्रातील मथळे आपण िाचल े

असतील. मग फक्त आरोपच झाल े होते ना, ससद्ध तर काही झाल े नव्हते ना, परांत ु राजीनामा तर 

घतेलाच ना ? आमचे काय म्हणण ेआह.े आपण एकदा मोकळे व्हािे, तमुचा कारभार दाखिनू द्यािा, 

आम्ही स्िच्छ आहोत, आम्ही ह े केलेले नाही ह े आपण दाखिनू द्याि.े आपण जनतेसमोर याि.े 

आम्ही साांग ू की, आम्ही केलेले आरोप चकुीचे होते. ही माणस े सनतळ, स्िच्छ आसण प्रामासणक 

आहते. ह े राज्याला, दशेाला पढु े नेतील. आम्हाला त्याचा आनांद िाटेल. अशा पद्धतीने जर 

आपल्याला कारभार कराियाचा असेल तर अथव लागत नाही अस ेम्हणनू या ठरािाची िासलात कृपा 

करुन लाि ूनका. याला खपू अथव आह.े ज्याला समजनू घ्याियाचा आह,े त्याला तो समजतो. ज्याला 

त्यािर कृती कराियाची आह,े तो त्यािर कृती सदु्धा करु शकतो. त्यामळेु मी या सिषयाचा खोलात 

जात नाही. आपण मला बोलण्यासाठी कमी िळे सदला होता. आपण मला बोलण्यासाठी िळे सदला 

त्याबद्दल मी सनसितपण ेआपला आभारी आह.े  

      सभापती महोदय, मी कुसमुाग्रजाांची कसिता सोबत आणलेली आह.े माझा नाईलाज आह.े मी 

स्ित:ला नेहमी सभागहृात समससफट समजतो. कारण, आपल े सिव सिषय सरुु असताना माझ े डोके 

भलत्याच सठकाणी चालत असत.े माझ्याकडे कुसुमाग्रजाांची कसिता आह.े मी माझ्या भाषणाांचे 

नेहमीच कुसमुाग्रजाांच्या कसितेतील शब्दाांचा िापर करतो. आपल्या पसहल्या काळात म्हणज ेत्यािेळी 

सशिसेना, भाजपचे सरकार सत्तिेर होते आसण आज भारजप, सशिसेनेचे सरकार सत्तिेर आह.े 

त्यािळेच्या मखु्यमांत्रयाांनी ही कसिता मांत्रालयाच्या प्रिशेद्वाराच्या आत लािलेली आह.े मांत्रालयात 

येणाऱ्या प्रत्येकाने ही कसिता िाचािी यासाठी त्याांनी ती कसिता तेथे लािलेली आह.े ‚स्िातांत्रयदिेीची 

सिनिणी‛ अशी ही कसिता आह.े स्िातांत्रयाला ५० िष ेझाली त्यािळेी ही कसिता सलसहलेली आह.े 

‚पन्नाशीची उमर गाठली असभिादन मज करु नका,‛ म्हणज ेमाझ्यापढुे नतमस्तक होऊ नका. ‚मीच 

सिनसिते हात जोडुनी िाट िाकडी धरु नका.‛ त्यािळेच्या मखु्यमांत्रयाांना िाटले की, सतन ेहात जोडून 

आपल्याला सिनांती केलेली आह.े त्यामळेु आपण सतचाच आदर केला पासहज.े पढु ेअस ेम्हटलेले आह े
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की, ‚जनसेिसे्ति असे कचेरी ती डाकूां ची नसे गहुा, मजेाखालनु मजेािरतनु द्रव्य कुणाचे लटूु नका‛ ह े

शब्द थोडे कठोर आहते. आपण फक्त ते फॉलो करािते. यामध्ये अशा बऱ्याच गोष्टी आहते. आपण 

त्या केल्या पासहजते. आपण त्या कराव्यात, अशी आमची सिांची इच्छा आह.े ज े करीत नसतील 

त्याांना आपण अत्यांत कठोर होऊन या व्यिस्थेतनू बाजलूा केले पासहजे, ही आमची मागणी आम्ही 

कधीही सोडणार नाही. तमु्ही सकतीही प्रकाराने स्िच्छतेची, स्िच्छ भारत असभयानाांतगवत जी 

ससटवसफकेट्स सदलेली असतील ती कशी बोगस आहते, ह ेआपण आम्हाला येथे करु सदले नाही तर 

आम्ही ते रस्त्यािर उतरुन केल्यासशिाय राहणार नाही. परांत,ु ही धोक्याची घांटा आह.े आपल्याला 

अजनू बराच काळ पढु ेचालाियाचे आह.े त्यामळेु यातील ज्या काही सधुारणा आहते, ज ेचकुीच ेलोक 

आहते, ज्याांनी चकुीचे काम केले असेल त्याांना यातनू बाजलूा सारणे, चाांगले काम करणाऱ्या लोकाांना 

त्या जागी आणण े आसण राज्यातील जनतेच्या मनात सरुके्षच्या प्रश्नापासनू तर चाललेल्या 

कारभाराबाबत जो सांभ्रम सनमावण झालेला आह ेतो दरू करण्याची सांधी आम्ही या ठरािाद्वारे आपल्या 

सिांना सदलेली आह.े आपण या सांधीच सोन कराल, असा मला सिश्वास िाटतो. त्या दृष्टीने या 

शासनाची पािले पडतील आसण राज्याचे मखु्यमांत्री या प्रस्तािािरील चचेला त्याच पद्धतीचे उत्तर 

दतेील, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो.  

      सभापती महोदय, आपण मला शिेटी का होईना परांत,ु बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी 

आपल ेआभार मानतो आसण माझ ेदोन शब्द सांपसितो. 

 --------- 
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       तालिका सभापती (श्री.रामनाथ मोते) : सभागहृातील उपसस्थती आसण उपसस्थत 

सिव सन्माननीय सदस्याांच्या भािाना सिचारात घेऊन आपण सभागहृाचे आजचे कामकाज 

येथेच थाांबसित आहोत.  

      सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होऊन सोमिार, सदनाांक २५ जलैु, २०१६ रोजी 

दपुारी १२.०० िाजता पनु्हा भरेल.  

 ( सभागहृाची बैठक सायांकाळी ४ िाजनू २७ समसनटाांनी सोमिार, सदनाांक २५ 

जलैु, २०१६ रोजीच्या दपुारी १२.०० िाजेपयंत स्थसगत झाली.) 

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


