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 (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

                    पृ.शी.:/मु.शी. नवसनवाासचत सदसयाांचा पररचय 

     श्री.दवेेंद्र फडणवीस  (मखु्यमांत्री) : सभापती महोदय, पणुे सथासनक प्रासधकारी 

सांसथेद्वारा सनवाासचत सदसय श्री.असनल सिवाजीराव भोसले याांचा आपणास व 

आपल्यामाफा त सभागहृास पररचय करुन दतेाांना मला असतिय आनांद होत आह.े 

   सभापती महोदय, नाांदडे सथासनक प्रासधकारी सांसथेद्वारा सनवाासचत सदसय श्री.अमरनाथ 

अनांतराव राजरूकर याांचा आपणास व आपल्यामाफा त सभागहृास पररचय करुन दतेाांना मला 

असतिय आनांद होत आह.े 

   सभापती महोदय, साांगली-सातारा सथासनक प्रासधकारी सांसथेद्वारा सनवाासचत सदसय श्री. 

मोहनराव श्रीपती कदम याांचा आपणास व आपल्यामाफा त सभागहृास पररचय करुन दतेाांना 

मला असतिय आनांद होत आह.े 

   सभापती महोदय, जळगाांव सथासनक प्रासधकारी सांसथेद्वारा सनवाासचत सदसय श्री.चांदभूाई 

सव.पटेल याांचा आपणास व आपल्यामाफा त सभागहृास पररचय करुन दतेाांना मला असतिय 

आनांद होत आह.े 

   सभापती महोदय, भांडारा-गोंसदया सथासनक प्रासधकारी सांसथेद्वारा सनवाासचत सदसय 

डॉ.पररणय रमेि फुके याांचा आपणास व आपल्यामाफा त सभागहृास पररचय करुन दतेाांना 

मला असतिय आनांद होत आह.े 

   सभापती महोदय, यवतमाळ सथासनक प्रासधकारी सांसथेद्वारा सनवाासचत सदसय श्री.तानाजी 

जयवांत सावांत याांचा आपणास व आपल्यामाफा त सभागहृास पररचय करुन दतेाांना मला 

असतिय आनांद होत आह.े 

--------- 
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 ननयम २८९ अन्वये च्या सूचनेबाबत  

    श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, ६ तारखेला आम्ही नोटाबांदी या सवषयाबाबत 

सनयम २८९ अन्वय ेसचूना सदली होती.  राज्यातील िेतकरी, िेतमजरू अडचणीत आल े

आहते. त्याच सदविी राज्य सरकारन ेसाांसगतले होते की, राज्य सरकार चचेला तयार आह.े 

काल काही वेगळ्या कारणान े सदनाच े कामकाज होऊ िकले नाही. आज आम्ही 

नोटाबांदीबाबत सनयम २८९ ची सचूना सदली आह.े याबाबत सरकारने चचेची तयारी 

दिासवली पासहजे. दसुरी अिी सवनांती आह े की, माननीय मखु्यमांत्री याांनी नगरपररषद 

सनवडणकुीच्या भाषणाच्या वेळी अनेक सठकाणी असे साांसगतले होते की, सवातांत्र्य चळवळ 

जिी होती तिी ही आसथाक चळवळ आह.े जर ही सवातांत्र्यासारखी आसथाक सवातांत्र्याांची 

चळवळ असेल आसण या सवषयाबाबत राज्यातील बारा लोकाांनी राांगेत उभे राहून आपले 

जीवन सांपसवले असेल तर आपण ज्याप्रमाणे सवातांत्र्य सैसनकाांना िहीद म्हणतो व त्याांना 

श्रधदाांजली अपाण करतो, तसे याबाबत देखील व्हावे. मतृ्यमुखुी पावलेल्या लोकाांबाबत 

सदनाच्या वतीन ेसवा सन्माननीय सदसयाांनी श्रधदाांजली अपाण करावी अिी सवा सवराेेधी 

पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांची सवनांती आह.े 

   सभापती : सन्माननीय सदसय श्री. नारायण राणे मी आपणाला बोलण्यास परवानगी 

दणेार आह,े त्या अगोदर मला असे साांगावयाचे आह ेकी, सदनाच्या भावना लक्षात घेऊन 

७ सडसेंबर, २०१६ रोजी, सन्माननीय सदसय श्री. जयांत पाटील, श्री. कसपल पाटील, 

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.िरद रणसपस,े श्री.सनुील तटकरे, श्री.नारायण राणे, श्री.हमेांत टकले श्री. 

सांजय दत्त अिा अनेक सन्माननीय सदसयाांनी सनयम २८९ ची सचूना माझ्याकडे सदली 

आह.े नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे सनयम २८९ ची सचूना वाचण्याअगोदर माननीय सवरोधी पक्ष 

नेते या सवषयावर बोलल ेआहते. मला असे वाटते की, याच सवषयावर सन्माननीय सदसय 

श्री.नारायण राणे याांना बोलायचे असेल तर आपण थोडक्यात आपले सवचार 

माांडावेत.  त्यानांतर मी यावर सनणाय दणेार आह.े 

       श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, त्या सदविी दखेील आम्ही साांसगतले 

होते व आता दखेील आपणाला नम्रपणे साांगत आह े की,  नोटाबांदी या सवषयावर चचाा 

करण्यास सरकार तयार आह.े ४५ सदवस अगोदर सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न सदलेले 

असतात त्यामळेु प्रश्नोत्तराचा तास व्हावा, सत्ताधारी पक्षा पेक्षा जासत प्रश्न सवरोधी सदसयाांचे 

असतात, प्रश्नाांच्या उत्तराच्या माधयमातनू त्या प्रश्नाची ससथती महाराष्ट्रातील जनतेला 

कळते. त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, प्रश्नोत्तराचा तास होऊ द्यावा. अगोदरच्या माननीय 

सभापती याांनी असा सनणाय सदला होता की, प्रश्नोत्तराचा तास कधीही रद्द न करता चचाा 

करावी. नोटाबांदी या सवषयाचे महत्व आम्हाला कमी वाटत नाही. त्या सवषयावर चचाा 
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व्हायलाच पासहजे. प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यावर या सवषयावर चचाा करावी अिी माझी 

सवनांती आह.े 

     सभापती : सनयम २८९ नसुार नोटाबांदी या सवषयावर आपण बोलत आहात, सनयम 

२८९ कसा होतो याबाबत मी बोलण्यास सन्माननीय सदसयाांना परवानगी सदली आह.े 

सभागहृ नेत्याांनी जो प्रश्न उपससथत केला त्याबाबत आपल्या सवाांचे थोडक्यात 

बोलणे  झाल्यावर प्रश्नोत्तराच्या तासासांदभाात मी सनणाय दणेार आह.े 

   श्री.नारायण राणे :  सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री. धनांजय मुांडे याांनी 

सवधानपररषद सनयम २८९ च्या माधयमातनू नोटाबांदी सांबांधी जी सचूना सदली आह.े तो 

प्रसताव का सवीकारावा याबाबत मी बोलणार आह.े मला असे साांगावे लागते की, येथे 

बसलेल्या सन्माननीय सदसयाांनी काय बोलावे, सकती वेळ बोलावे यासांदभाात मागादिान 

करायचे असेल तर सदनाचे कामकाज सरुु होण्याअगोदर हचे बोलावे असे साांसगतले तर बरे 

होईल. अिा प्रकारची सचूना सरुुवातीला करु नये असे माझे प्रामासणक मत आह.े आम्ही 

येथे वेळ काढण्यासाठी आलो नाही. सनयम २८९ ची सचूना सदली आह.े आज दिेात व 

राज्यात या प्रश्नापेक्षा दसुरा कोणता प्रश्न महत्वाचा आह े काय ? प्रश्नोत्तराच्या तासाचा 

उल्लेख सन्माननीय सभागहृ नेत्याांनी केलेला आह.े ते प्रश्न आम्ही सदल ेआहते त्या प्रश्नाांचे 

गाांभीया आम्हाला आह.े त्यापेक्षा नोटाबांदी हा सवषय असतिय महत्वाचा आह,े कारण 

सवाांच ेजीवन आज हलाखीचे करुन टाकल ेआह,े जनता हवालदील झाली आह.े जनतेची 

उपासमारी होत आह.े हा पोटाचा प्रश्न असल्यामळेु बाकीचे प्रश्न बाजलूा ठेऊन यावर चचाा 
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    श्री.नारायण राणे.... 

झाली पासहजे.(..अडथळा...) सभापती महोदय, मांत्री महोदय मधये बोलत असतील तर ते 

आम्हाला चालणार नाही.  ते का बोलतात याची मला मासहती आह,े मराठा समाजाच्या 

सांदभाात काय करावे याची आम्हाला मासहती आह.े त्याबाबत कोणीही काळजी करण्याची 

गरज नाही. 

   श्री.तानाजी सावांत : मराठा समाजाची सवाांनाच काळजी आह,े हा सवषय सवाांचा आह.े 

   सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.तानाजी सावांत आपला आज पसहला सदवस आह,े 

तमु्ही कृपा करुन माझी परवानगी घेतल्यावरच बोलाव.े 

   श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, त्याांनी केव्हा, कधी बोलावे, याची मासहती नाही, 

यासांदभाातील सनयम आपण समजनू घ्यावा. नोटाबांदी हा दिेातील व राज्यातील असतिय 

महत्वाचा प्रश्न आह.े ताराांसकत प्रश्न अन्य आयधुाांमाफा त माांडता येतात. त्या प्रश्नाांना आम्ही 

न्याय समळवनू दऊे. आजचा प्रश्न जनतेिी सनगडीत आह,े यामधये सरकारचा सहभाग आह,े 

हा प्रश्न असतिय तातडीचा आह,े या सवषयापेक्षा कोणताही सवषय महत्वाचा अस ूिकत 

नाही. या सवषयाबाबत सनयम २८९ ची सचूना तांतोतांत बसते. त्यामळेु ताराांसकत प्रश्नाांचा 

तास रद्द करावा. नोटाबांदी सांदभाात सनयम ९३ ची सचूना सदली आह ेत्यावर त्वरीत चचाा सरुु 

व्हावी अिी माझी सवनांती आह.े 

   श्री.िरद रणसपस े: सभापती महोदय, सभागहृाचे कामकाज सनयमाप्रमाणे चालल ेपासहजे. 

सनयम २८९ असा आह ेकी, कोणत्याही सदसयास सभापतींच्या सांमतीने कोणताही सनयम 

सवधानपररषदपेढुील कोणत्याही सवसिष्ट प्रसतावास तो लाग ूकरताना सथसगत करण्यात यावा 

असा प्रसताव माांडता येईल आसण प्रसताव सांमत झाला तर, सांबांसधत सनयम त्या वेळेपरुता 

सथसगत होईल. सनयम क्रमाांक १७ प्रमाणे ताराांसकत प्रश्न आह,े सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते 

व सन्माननीय सदसय   
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    श्री.िरद रणसपस.े.... 

  श्री.नारायण राणे याांच्यासह सवा सन ् माननीय सदसयाांचे म्हणणे असे आह ेकी, सनयम १७ 

नसुार ताराांसकत प्रश्न आह ेतो सनयम २८९ नसुार सथसगत करण्यात यावा व सनयम ९३ नसुार 

चचाा करावी. एवढेच मी या सनसमत्तान ेआपल्या सनदिानास आण ूइसच्छतो. 

     श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, 

   सभापती : आपण सनयम २८९ वरील नोटाबांदी या सवषयावर बोलणार असाल तर मी 

आपणाला परवानगी दईेन. 

                                                                              या नांतर श्री.बोरल.े.. 

    

            या नांतर  श्री. बोरल े
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   श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, मी नोटबांदी या सवषयाच्या अनषुांगाने बोलणार 

आह.े नोटबांदीचा सवषय..... 

     सभापती : आपण कोणत्या सवषयावर बोलणार आहात ? 

  ( सवरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदसय एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

   श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी माझे म्हणणे ऐकून घ्यावे. 

   श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माझी हरकत आह.े 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, म.सव.प. सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेबाबतचा 

सवषय सरुु आह.े सन्माननीय सदसय श्री.प्रवीण दरेकर सत्ताधारी पक्षाचे सदसय आहते. त्याांना 

म.सव.प. सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेवर किी काय चचाा करता येईल ? म.सव.प. सनयम 

२८९ अन्वयेच्या सचूनेबाबत हरकत किी काय घेता येईल ? माझी आपल्याला सवनांती 

आह े की, हा म.सव.प. सनयम २८९ अन्वयेचा सवषय कसा होतो याबाबत आम्ही 

आपल्याला आसण सभागहृाला सवनांती करतो आसण सवा गोष्टी साांगतो. 

   सभापती : मी आपल्याला वेगळ्या आयधुाच्या माधयमातनू बोलण्याची सांधी दतेो.  

     डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय,..... 

   श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयाांना म.सव.प. 

सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेवर कस ेकाय बोलता येईल ? 

   सभापती : आपल्याला म.सव.प. सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेवर बोलावयाचे आह े

काय ?   

( सवरोधी पक्षाच ेकाही सन्माननीय सदसय एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.)  

      डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी कृपया माझे म्हणणे ऐकून 

घ्यावे. 
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    सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी त्याांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. आपण कोणत्या 

सवषयावर बोलण्यासाठी उभ्या आहात ? 

   डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, सभागहृात सवा पक्षाच ेसन्माननीय सदसय अभ्यास ू

आहते. मदु्दा असा आह ेकी, आम्ही सवरोधी पक्षात असताना आसण आता सवरोधी पक्षात 

बसलेल ेसदसय सत्ताधारी पक्षात असताना सभागहृाने एकसत्रतपणे माननीय सभापतींसमोर 

मान्य करुन माननीय सभापतींनी सनणाय सदलेला आह े की, प्रश्नोत्तराचा तास सांपल्यानांतर 

म.सव.प. सनयम २८९ अन्वय ेसचूना माांडण्याची सांधी सदली जाईल. 

     सभापती : मी त्यावर सनणाय घेतलेला आह.े 

   डॉ.नीलम गोऱ्ह े: माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, या सांदभाात..... 

( सवरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदसय एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 

   सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी कृपया खाली बसावे. मी माझा सनणाय सन्माननीय 

सभागहृ नेत्याांसमोर साांसगतलेला आह.े आपण माझे म्हणणे ऐकून घ्यावे. सन्माननीय 

सदसयाांनी कृपया खाली बसावे. सन्माननीय सभागहृ नेते आसण मखु्यमांत्री महोदयाांनी असा 

प्रश्न उपससथत केला की, प्रश्नोत्तराचा तास पढेु ढकलावयाचा सकां वा नाही ? त्याांची या 

सवषयावर चचाा करण्याची तयारी आह.े मलाही आठवते की, माजी सभापती 

श्री.सिवाजीराव दिेमखु साहबेाांनी या सांदभाात काही डायरेक्िन्स सदल्या होत्या, ही 

वसतसुसथती आह.े (...अडथळा....) कृपया सन्माननीय सदसयाांनी खाली बसनू बोल ू नये. 

मांत्री महोदय, आपण सदु्धा खाली बसनूच बोलता. सवषय असा आह ेकी, माजी सभापती 

श्री.सिवाजीराव दिेमखु साहबेाांनी सदलेला सनणाय मला तपासनू घ्यावा लागणार आह.े परांतु, 

नोटबांदी या सवषयावर िासनाची चचाा करण्याची तयारी असेल तर आपण ती चचाा 

लवकरात लवकर केव्हा सरुु करणार आहात याबाबत मला मासहती द्यावी. आपण केव्हा 

चचाा करणार आहात आसण त्या चचेला उत्तर कोण देणार आह े? 

  



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B-8 

GRB/KTG प्रथम श्री. खच े 12:10 

  

 

      

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी चचेला उत्तर दणेार आह.े  

   सभापती : मी सभागहृाच ेकामकाज २५ समसनटाांसाठी सथसगत करतो आसण सनणाय घऊेन 

सभागहृाला मासहती दतेो. 

( सभागहृाची बैठक १२ वाजनू १३ समसनटाांनी २५ समसनटाांसाठी सथसगत झाली.) 

----------- 

                                                                        यानांतर श्री.भोगले..... 

  

    

  

  

            या नांतर  श्री. भोगल े
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 स्थनितीनंतर  

    

   (सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती)  

        डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ ऑडार आह.े 

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, सनयम २८९ अन्वय े आम्ही जी सचूना सदली 

आह े त्या सांदभाातील सनणाय आपण प्रथम द्यावा.  नांतरच माननीय सदसयाांना बोलायला 

अनमुती द्यावी.  सनयम २८९ च्या सचूनेच्या अनषुांगाने सत्तारुढ पक्षाच े माननीय सदसय 

बोल ू िकतात का, या सांदभाात सनयमात काय तरतदू आह े ह े आपण सभागहृाला 

साांगावे.  सनयमाच्या बाहरे सभागहृाच ेकामकाज चालणार नाही. 

      उप सभापती : माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयाांनी पॉई ांट ऑफ ऑडार उपससथत 

केला आह.े 

      डॉ.नीलम गोऱ्ह े : जसा सवरोधी पक्षाचा असधकार आह ेतसा सत्तारुढ पक्षाचा सधुदा 

असधकार आह.े 

      उप सभापती : सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेबाबत आपल े म्हणणे काय आह े ते 

आपण माांडावे. 

               (सवरोधी पक्षाचे अनेक माननीय सदसय सभागहृात घोषणा दते असतात) 

      डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, आम्हाला आजच्या कामकाजपसत्रकेमधये बदल 

करुन.............. 

      उप सभापती : माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह े याांनी सनयम २८९ अन्वयेच्या 

सचूनेसांबांधी आपले म्हणणे माांडावे.  मी त्याांचा पॉई ांट ऑफ ऑडार मान्य केला आह.े 

               (सवरोधी पक्षाच ेअनेक माननीय सदसय सभागहृात घोषणा दते असतात) 
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      डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, सदनामधये सवरोधी पक्षाच्या वतीन ेनोटाबांदीचा 

सवषय चचेला येतो त्यावेळेला सवरोधी पक्षाच्या वतीन े माांडण्यात आलेला मराठा 

आरक्षणाचा सवषय दखेील महत्वाचा आह.े  मराठा आरक्षणाचा सवषय आजच्या 

कामकाजपसत्रकेमधये असताना त्या सवषयाला सकती वेळ सदला जाणार आह ेह ेसभागहृाला 

कळवावे अिी माझी सवनांती आह.े 

  

                                                                     यानांतर श्री.ओटवणेकर... 

                               

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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डॉ.नीलम गोऱ्ह.े..... 

  सभापती महोदय, कें द्र िासनान े रूपये ५०० आसण रूपये १००० च्या वैध मदु्राांच े

सनश्चलीकरण करण्याचा सनणाय घेतल्यामळेु राज्यात उद्भवलेल्या पररससथती सांदभाात चचाा 

घेण्याचे आपण मान्य केले आह.े नव्ह ेतिा प्रकारचे सांकेत आपल्या आसनावरून दणे्यात 

आल ेआहते.   

        उप सभापती : सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयाांना सनयम २८९ अन्वयेचा 

जो सवषय आह ेत्यावरच बोलता येईल.  त्या सिवाय वेगळे आपल्याला काहीही बोलता 

येणार नाही.   

(सवरोधी पक्षातील काही माननीय सदसय वेलमधय ेयेऊन घोषणा दतेात.)  

      डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, मराठा आरक्षणावर चचाा सकती वाजता होणार 

आह े?  सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रसतावावर सनणाय दणे्याचा असधकार हा आपला आह.े  

      उप सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.सनुील तटकरे याांना बोलण्यास मी अनमुती दते 

आह.े  माननीय सदसयाांनी जागेवर जाऊन बसावे.  सन्माननीय सदसय श्री.सनुील तटकरे 

याांनी सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रसतावावरच आपले सवचार व्यक्त करावेत.   

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, माननीय सभापतींनी सनयम २८९ अन्वयेच्या 

प्रसतावासांबांधातील सनणाय दणे्यासाठी सभागहृाचे कामकाज सथसगत करीत आह ेअसे साांगनू 

सभागहृाच ेकामकाज सथसगत केल.े  सनयमानसुार सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयाांना 

सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रसतावावर बोलता येत नाही.  कारण त्या रेझरी बेंचच्या सदसया 

आहते.  सभागहृाचे कामकाज सथसगत करताना माननीय सभापतींनी साांसगतले की, सनयम 

२८९ अन्वयेच्या प्रसतावावरील चचाा कधी करावयाची याचा सनणाय सभागहृाचे कामकाज 

तहकूब केल्यानांतर घेईन.   
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    श्री.सनुील तटकरे...... 

  त्यामळेु आता चचाा कधी करण्यात येणार आह े ह े आम्हाला असभप्रेत आह.े  यापेक्षा 

दसुरा कोणताही हरकतीचा मदु्दा राहू िकत नाही, हरकतीचा मदु्दा उपससथत करण्याचे कारण 

नाही.  आता आपल्याकडून एकच सनणाय अपेसक्षत आह.े  माननीय सभापती सनयम २८९ 

अन्वेयचा प्रसताव सवीकारत असताना सभागहृाच्या माननीय नेत्याांनी  साांसगतले की, 

आमची चचेला तयारी आह.े  आम्ही साांसगतले की, प्रश्नोत्तराचा तास सथसगत करून 

चचेला सरुूवात करावी. या सनणायाच्या प्रतीक्षेत सभागहृाचे कामकाज सथसगत करण्यात 

आल ेआह.े  तेव्हा यासांबांधातील सनणाय आपल्याकडून आला पासहजे.  मग या सवषयावर 

कोणाला बोलाेावयाचे आह े ते ठरसवता येईल.  .... (अडथळा)....  माननीय 

सभापतींच्या सनणायावर कोणालाही हरकत घेता येत नाही. त्यामळेु सनयम २८९ अन्वयेच्या 

प्रसतावातील सवषया व्यसतरसक्त  सकां वा अन्य बाबींवर गोंधळात सन्माननीय सदसया 

डॉ.नीलम गोऱ्ह ेकाही बोलल्या असतील ते रेकॉडावरून काढून टाकावे अिी माझी मागणी 

आह.े  

        उप सभापती : सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेया सनयम २८९ अन्वयेच्या 

प्रसतावा व्यसतररक्त बोलल्या असतील तर तो सनयम २८९ अन्वयेचा सवषय होऊ िकत 

नाही.  त्याांचा पॉईन्ट ऑफ ऑडार किासाठी आह ेह ेजाणनू घेण्यासाठी त्याांना अनमुती 

दणे्यात आली होती.  आता सन्माननीय सदसय श्री.िरद रणसपसे याांना बोलण्यास मी 

अनमुती दते आह.े  त्याांनी असधक न बोलता  सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रसतावावरच 

बोलावे. 

  (सवरोधी पक्षातील काही माननीय सदसय एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करतात.) 
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           श्री.िरद रणसपस े : सभापती महोदय, या सभागहृामधये सनयम २८९ अन्वये 

प्रसतावासांबांधातील सचूना आली होती.  त्यावर या सभागहृात चचाा सरुू होती.  सदर 

सचूना सनयम २८९ अन्वेच्या सनकषात किी बसते यावर सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते 

श्री.धनांजय मुांडे, सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे व मी सवत: साांसगतले 

आह.े  सभागहृामधये एखादी बाब प्रलांसबत असेल तर त्या प्रलांसबत बाबीवर सनणाय 

झाल्यासिवाय सभागहृाला पढेु जाता येणार नाही.  सनयम २८९ अन्वये प्रसतावासांबांधातील 

सनणाय अजूनही प्रलांसबत आह.े   यावर माननीय सभापतींकडून सनणायाची अपेक्षा आह.े 

त्यानांतर पढुील कामकाज घ्यावे असे मी आपल्या सनदिानास आणनू दऊे इसच्छतो.  

        उप सभापती : यासांबांधी माननीय सभापतींच्या दालनात चचाा सरुू 

आह.े            श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, दालनातील चचाा सभागहृात होऊ 

िकत नाही.  सभागहृ सावाभौम आह.े   

        उप सभापती : मी सन्माननीय सदसयाांच्या सनदिानास आणनू दऊे इसच्छतो चचाा 

कधी घ्यायची यावर माननीय सभापतींच्या दालनात चचाा सरुू आह.े  

      श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, सभागहृातील सवषय सनकाली लागल्यासिवाय 

आपल्याला पढेु जाता येणार नाही.  सनयम आसण प्रथेप्रमाणे सभागहृाचे कामकाज चालले 

पासहजे असे आमचे म्हणणे आह.े  

        उप सभापती : यासांबांधातील चचाा माननीय सभापतींच्या दालनात सरुू 

आह.े  यासांबांधातील सनणाय दपुारी १.३० वाजेपयांत अपेसक्षत असल्यामळेु मी सभागहृाची 

बैठक दपुारी १.३० वाजे पयांत सथसगत करीत आह.े  

  (सभागहृाची बैठक दपुारी १२.४४ ते १.३० वाजेपयांत सथसगत झाली.) 

                                                                       यानांतर श्री.जनु्नरे.... 

    

          

      

    

              या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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 (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

       सभापती :  सन्माननीय सदसय श्री. जयांत पाटील याांना काही सवचार माांडावयाचे 

असनू त्याांनी ते थोडक्यात माांडावे.  

       श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय,सभागहृाचे काम काज सथसगत होत 

असताना आम्ही सनयम २८९ अन्वय े प्रसताव माांडला होता. त्यावेळी सन्माननीय सदसय 

श्री. नारायण राणे याांनी हरकत घेतली होती होती. आता या सठकाणी पनु्हा पनु्हा ररपीटेिन 

होत आह ेकी, ‚मागच्या सभापती महोदयाांनी घेतलेल े सनणाय तात्परुते होते.‛ खरे म्हणजे 

सभागहृाच े कामकाज सनयमाप्रमाणे चालल े पासहजे. आपण सांपणूा सनयम बदलल े नाहीत. 

सनयम २८९ च्या प्रसतावावर सत्ताधारी पक्षाचे सन्माननीय सदसय बोल ूिकत नाहीत आसण 

त्यामळेु प्रत्येक वेळी सभागहृाचा वेळ वाया जातो याकडे मी सभागहृाचे लक्ष वेध ूइसच्छतो. 

सनयम २८९ च्या प्रसतावावर चचाा करण्याचा प्रथम असधकार हा सवरोधी पक्षाचा अेाह.े 

सन्माननीय मांत्री महोदय  

श्री. रावते साहबे ह ेजेव्हा सवरोधी पक्षात होते त्यावेळी त्याांनी यासांदभाात जे सवचार माांडले 

होते ते पहावे. माननीय सभापती महोदयाांनी घेतलेल्या सनणायावर सधुदा त्याांनी आक्षेप घेतले 

होते व त्यामळेु त्याांना दोन वेळा सनलांसबत दखेील करण्यात आल ेहोते परांत ु नांतर त्याांची 

सिक्षा रद्द करण्यात आली होती.  सत्ताधारी पक्षाच्या सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेह े

सधुदा साांगतात की,..... 

   सभापती : सन्माननीय सदसया डॉ.नीलम गोऱ्ह ेया सभागहृात नसल्यामळेु आपण त्याांचे 

नाव घेऊ नये.   

    श्री.जयांत प्र.पाटील : सभागहृाच्या रेकॉडावर असल्यामळेु मी त्याांचे नाव घेत आह.े 

माझी सवनांती एवढीच आह ेकी, त्यावेळी घेतलेल ेसनणाय ह ेआपल्याला बांधनकारक नाहीत 

एवढेच मी नमदू करतो. 

   श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. सिवाजीराव देिमखु साहबे 

सभापती असताना तसेच त्यावेळी आम्ही सवरोधी पक्षात असताना तत्कालीन सरकारमधये 

अनेक वेळा सनयम २८९ चे प्रसताव येऊ लागल ् यामळेु 
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    श्री.भाई सगरकर........ 

    प्रश्नोत्तराचा तास होऊ िकत नव्हता. यासांदभाात अनेक सन्माननीय सदसयाांची मागणी 

होती की, प्रश्नोत्तराच्या तासानांतर सनयम २८९ चा प्रसताव सवीकारण्यात यावा. सन्माननीय 

सदसय ४०-४० सदवस अगोदर प्रश्न दते असतात. आम्ही सवरोधी पक्षात असताना 

त्यावेळच्या सरकारने तसेच माननीय सभापती महोदयाांनी हा सनणाय घेतला होता व तो 

सनणाय आम्ही सधुदा मान्य केला होता. तत्कालीन सरकार आता सवरोधी पक्षात गेले आसण 

आम्ही सत्तेमधये आलो. आता सवरोधी पक्षाच े सन्माननीय सदसय साांगत आहते की, 

त्यावेळी माननीय सभापती महोदयाांनी घेतलेला सनणाय कायमचा नाही. मला मासहती आह े

की, आपण सवाांनी समळून एक प्रथा ठरवली होती की, प्रश्नोत्तराच्या तासानांतर सनयम २८९ 

चा प्रसताव घेण्यात यावा. यासांदभाात आम्हाला असे वाटले की, तत्कालीन माननीय 

सभापतींच्या सनणायानसुार अगोदर प्रश्नोत्तरे घेतली जावी व नांतर २८९ ची चचाा घेतली 

जाईल. सवधानसभेत सधुदा या सवषयाच्या अगोदर प्रश्नोत्तरे घेतली गेली होती. त्यामळेु आता 

सधुदा प्रश्नोत्तरे झाल्यानांतरच सनयम २८९ चा प्रसताव घेतला जाईल यासांदभाात आपण 

सनदशे े ा द्यावेत अिी सवनांती आह.े 

   श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, तत्कालीन सभापती माननीय श्री.जयांतराव 

सटळक साहबेाांनी घेतलेले सनणाय तसेच त्याांनी घेतलेले रुलींग याांसदभाात आम्ही सवषय 

उपससथत केला होता. परांत ु त्यावेळी आमचे म्हणणे सभापतींनी ऐकल े नाही. सभापती 

महोदय श्री.जयांतराव सटळक साहबेाांच े सनणाय वेगळे होते तसेच त्याांनी घेतलेल े सनणाय 

ऐसतहाससक होते व त्याचेही आम्ही दाखले त्यावेळी सदल ेअसताना सधुदा ते ऐकल ेगेले 

नव्हते. 

   सभापती : सन्माननीय सदसय श्री. भाई सगरकर याांचा एक मदु्द मला पटलेला असनू 

यासांदभाातील सनणाय मी जाहीर करुन टाकतो. 

   महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम १७ मी वाचनू दाखवतो. सनयम १७ हा प्रश्नोत्तराच्या 

सांदभाातील आह.े  सनयम १७ मधये सन २०१० साली सधुारणा करण्यात आलेली आह.े 

सनयम १७ मधये असे म्हटल ेआह ेकी,‛नवीन सदसय कोणतेही असतील तर, 
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     सभापती........ 

    ते आपल्या जागी बसल्यानांतर, प्रत्यके सभेच्या वेळी प्रश्नोत्तरासाठी एक तास दणे्यात 

येईल. परांत ु प्रश्नोत्तराच्या तासात कोणत्याही सदसयाला हरकतीचा मदु्दा उपससथत करता 

येणार नाही तसेच प्रश्नोत्तराचा तास सथसगत करण्याचा प्रसताव सनयम २८९ खाली माांडता 

येणार नाही. परांत ु आणखी असे की, अत्यांत अपवादात्मक व तातडीच्या पररससथतीमधये 

सभापती अिा प्रसतावाला अनमुती दऊे िकतील.‛  हा सनणाय मी माझ्या सडससक्रिनमधये 

घेतलेला आह.े‛ 

   मी बऱ्याच वेळा सवधानसभेत आसण सवधानपररषदतेही बसघतले आह े तसेच माननीय 

श्री.राणे साहबे सवरोधी पक्षात असताना तेही तेच म्हणाले होते. आपण नेहमी िकधर आसण 

कौल कोट करीत बसतो. परांत ुमी थोडी प्रॅक्टीस केली आह,े वसकली केली आह.े मला ह े

कळत नाही की, िकधर आसण कौल ह े काही सनयमाचे पसुतक नाही तर ते सप्रससडांटचे 

कम्पायलेिन आह.े सप्रससडांटच ेकम्पायलेिन असल्यामळेु आपल्याला त्याचा आधार घेता 

येईल. परांत ु ते बांधनकारक आह ेअिातला भाग नाही. कोणताही सप्रससडांट हा कोणत्याही 

सभापतींवर बांधनकारक राहू िकत नाही ह ेमाझे मत मी सभापती नसताना वकील होतो 

तेव्हा पासनूचे आह.े 

   मला वाटते आता माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी नोटाबांदीच्या चचेला सरुुवात करावी. 

दपुारच े१.३६ ते ३.३० वाजेपयांत चचाा करु. 

   श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, नोटाबांदीचा सवषय अत्यांत सांवेदनसिल 

सवषय  असल्यामळेु माझी आपल्याला नम्र सवनांती आह ेकी, या चचेसाठी वेळेचे बांधन तर 

असलेच पासहजे. अमयााद चचाा व्हावी असे आम्ही काही म्हणणार नाही. पांरत ुनोटाबांदीच्या 

सवषयामधये अनेक सदसयाांना त्यावर आपले सवचार माांडावयाचे आहते. 

   सभापती : सभापती म्हणनू माझ्याकडे एकच सवषय असतो की, ज्या सदसयाांना चचेत 

भाग घ्यावयाचा आह ेत्याांची नाव ेगटनेत्याांनी माझ्याकडे पाठवावीत. या चचेसाठी आपण 

दपुारच्या साडेतीन वाजेची मयाादा ठेवली असली तरी आवशयकता वाटली तर आपण वेळ 

वाढवनू देऊ. 
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   श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, सभागहृातील साऊां ड सससटीमचा आवाज असतिय 

कमी असल्यामळेु सवा सन्माननीय सदसयाांना आवाज ऐकू येत नाही त्यामळेु साऊां ड 

सससटीमचा आवाज वाढवनू दणे्याची सचूना करावी एवढी सवनांती आह.े 

   श्री.िरण रणसपस े : सभापती महोदय, चचेला आपण सरुुवात केली आह े परांत ु या 

सभागहृाला जाणनू घ्यावयाच ेआह ेकी, या चचेला उत्तर कोण दणेार आह े? 

   सभापती :  या चचेला माननीय मखु्यमांत्री उत्तर देणार आह.े 

    श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, माझा पॉईन्ट ऑफ इन्फॉमेिनचा मदु्दा 

आह.े  नोटाबांदीच्या चचेला सरुुवात करण ् यापवूी माझी आपल्याला सवनांती आह े की, 

महाराष्ट्रामधये मोठया प्रमाणात मराठा क्राांतीचे मोचे सनघत आहते. नोटाबांदीचा सवषय जसा 

महत्वाचा आह ेतसाच मराठा आरक्षण आसण त्याच्यािी सनगडीत असलेल ेप्रश्न महत्वाचे 

आहते. मराठा आरक्षणाच्या सांदभाातील सनयम २६० अन्वयेच्या अल्पकालीन चचाा 

सभागहृासमोर अजनू पयांत आलेली नाही. त्यामुळे कसमतकमी सपेिल ससटींगच्या 

माधयमातनू मराठा आरक्षणाच्या सांदभाातील चचाा घ्यावी अिी माझी सवनांती आह.े 

   सभापती  : यासांदभाातील सनणाय मी नांतर घेणार आह.ेआता आपण सनयम ९७ अन्वये 

नोटाबांदीच्या सवषयासांबांधी अल्पकालीन चचेला सरुुवात करीत आहोत. 
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                            प.ृशी. : कें द्र िासनाने चलनातील ५०० व १००० रुपयाांच्या 

                                    नोटा बांद करण्याच्या घेतलेल्या सनणायामळेु जनतेवर 

                                    होत असलेला  पररणाम 

                         मु.शी.:  कें द्र िासनाने चलनातील ५०० व १००० रुपयाांच्या   

                                   नोटा बांद करण्याच्या घेतलेल्या सनणायामळेु जनतेवर 

                  होत असलेला पररणाम या सवषयावर 

श्री.धनांजय                                     मुांडे,सव.प.स. याांनी उपससथत केलेली अल्पकालीन 

चचाा. 

     सभापती : या अल्पकालीन चचेसांबांधी औपचाररक प्रसताव माांडता येणार नाही. या 

चचेसाठी मी २ तासाांचा वेळ सदलेला आह.े त्यानांतर आवशयकता वाटल्यास वेळ 

वाढसवण्यात येईल. आता सन्माननीय सदसय श्री.धनांजय मुांडे  ह े सचूनेच्या अनषुांगाने 

भाषण करतील. 

      श्री.धनांजय मुांडे (सवरोधी पक्ष नेता) : सभापती महोदय, कें द्र िासनाने एक 

मसहन्यापवूी ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटाबांदीच्या सनणायामळेु राज्यातील जनतेचे 

आतोनात हाल होत असणे,कोणतेही सनयोजन न करता िेती,हवामान व पीक पधदती 

सवचारात न घेता अवकाळी नोट बांदीचा सवाासधक फटका िेतकऱ्याांना बसणे,नोट बांदीमळेु 

िेतकऱ्याांच े एक मसहन्यात १५ ते २० हजार कोटी रुपयाांचे नकुसान झालेले 

असणे,िेतकऱ्याांना बी-सबयाणे, खते खरेदी करणे ह ेजनु्या नोटामळेु अवघड झालेले असणे, 

सवत:च्या कष्टाच े पैस े काढण्यासाठी राज्यातील िेतकरी,  िेतमजरू, कष्टकरी, गरीब, 

मधयमवगीय अिा सवाच सथरातील नागररकाांना सवत:चा रोजगार सोडून सदवस सदवस 

बँकेच्या राांगेत नोटा बदलण्यासाठी जावे लागणे, बँकेच्या राांगेत उभे रासहल्यान ेअनेकाांचा 

मतृ्य ू होणे, िेतकरी, कष्टकरी, मजरू आसण सवासामान्य नागररकाांचे या सनणायामळेु मोठे 

नकुसान होत असणे, दनैांसदन जीवनात व्यवहार करीत असताना नवीन नोटाांचा तटुवडा, 

चलन तटुवडा, सटु्टया नोटाांचा तटुवडा यामळेु हाल होत असणे. 

                                                                    यानांतर श्री. असजत....... 

                   

            या नांतर  श्री. सिगम 
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  श्री.धनांजय मुांडे.... 

  राज्यातील जनतेच्या जीवनािी सनगडीत प्रश्नावर कें द्र सरकार व ररझव्हा बँकेच्या रोजच्या 

बदलणाऱ्या सनणायामळेु होणारा सवपररत पररणाम, राज्याच्या ग्रामीण भागाची सांपणूा 

अथाव्यवसथा अवलांबनू असलेल्या सजल्हा मधयवती सहकारी बँका, पतसांसथा याांना 

व्यवहार करण्यास घालण्यात आलेली बांदी, त्यामळेु िेतकरी,  सामान्य खातेदाराांची 

होणारी प्रचांड कुचांबणा, राज्यातील िेतकरी व जनतेचे नोटा बांदीच्या सनणायामळेु झालेले 

नकुसान भरुन काढण्यासाठी सविेष पॅकेज दऊेन त्याांना सदलासा दणे्याची गरज, नोटा बदली 

करताना मतृ्य ूओढवलेल्या नागररकाांना िसहदाांचा दजाा दऊेन त्याांना सवलती दणे्या सांदभाात 

होत असलेली मागणी, सजल्हा बँक व पतसांसथाांवर घालण्यात आलेल े सनबांध उठवनू 

िेतकरी व सामान्य ठेवीदाराांना सदलासा दणे्याची आवशयकता, कें द्र सरकार व ररझव्हा 

बँकेिी तातडीने सांपका  करुन राज्यात मबुलक प्रमाणात चलन उपलब्ध करुन दणे्याची व 

सनमााण झालेली आसथाक पररससथतीतून मागा काढण्याची गरज,राज्यातील या असतिय 

महत्त्वाच्या सवषयावर चचाा करण्यासाठी आजचे कामकाज सथसगत करुन आपण आम्हाला 

चचेला परवानगी सदली त्याबद्दल मी सवाप्रथम आपले आभार मानतो. 

      सभापती महोदय, गेल्या अनेक वषाापासनू या सदनामधये वेगवेगळ्या सवषयावर चचाा 

होत आह.े कधी सवदभााच्या प्रश्नावर चचाा होते.कधी मराठवाडा,पसश्चम महाराष्ट्र, खानदेि 

सकां वा कोकणच्या प्रश्नावर चचाा होते तर कधी मुांबईच्या प्रश्नावर चचाा होते. या सदनामधय े

सिक्षक, मसहला, अपांग, िेतकरी, कष्टकरी,मजरू, याांच्या प्रश्नाांसांदभाात सभागहृात चचाा होत 

असते. या वेळची चचाा ही असतिय वेगळ्या सवषयावरील आह.े यापवूी सभागहृात 

झालेल्या चचाा आसण आज होत असलेली चचाा यातील फरक असा आह ेकी,आजपयांत 

झालेल्या चचाा या त्या त्या  
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     श्री.धनांजय मुांडे..... 

सवभागातील सकां वा त्या समाजातील घटकातील वगाापरुती मयाासदत होत्या.म्हणजे 

कोकणावर सांकट आल े तर त्याचा सवदभाातील नागररकाांवर थेट पररणाम होत नाही. 

मुांबईतील प्रश्नाची झळ मराठवाड्यातील जनतेला पोहोतच नाही. मात्र आज आपण ज्या 

प्रश्नावर चचाा करणार अेाहोत त्याची झळ राज्यातील चाांद्यापासनू बाांद्यापयातच नव्ह े

तर  दिेातील कासशमरपासनू कन्याकुमारीपयांत सवासामान्याांना पोहोचली असनू त ् या 

प्रश्नाच्या सांदभाात आज येथे चचाा होत आह.े   

      सभापती महोदय, याच सवषयावर सवधानसभा सभागहृात दखेील चचाा सरुु 

असल्यामळेु माननीय मखु्यमांत्री तेथे उपससथत आहते. या सठकाणी सभागहृाचे नेते उपससथत 

आहते. माझी आपल्यामाफा त माननीय मखु्यमांत्री व सवा मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, 

आम्ही आज ज्या सवषयावर चचाा करीत आहोत त्या चचेचा सवपयाास करुन घेऊ नये. 

कारण आम्ही गेले काही सदवस पाहत आहोत की, कें द्र सरकारन े घेतलेल्या सनणायाच्या 

बाजनेू जे असतील त्याांना दिेभक्त म्हटले जात आह ेआसण जे कें द्र सरकारच्या सनणायाला 

सवरोध करीत आहते त्याांना दिेद्रोही सांबोधले जात आह.े कें द्र सरकारन े घेतलेला सनणाय 

हा  दिेातील काळा पैसा बाहरे काढण्यासाठी असेल तर त्याच ेसवागत सवाांनीच केलेले 

आह.े या सनणायाचे सवागत करीत असताना या सनणायाचा काय पररणाम होईल याचा सवचार 

सनणाय घेण्यापवूी करावयास पासहजे होता. पण तसा सवचार झालेला सदसत नाही म्हणनू 

आज या सदनामधये त्यावर चचाा होत आह.े ज्यावेळी आम्हा सवाांना दिेभक्ती ससद्ध 

करायची असेल तर सत्ताधारी बाकावर बसणाऱ्या मांत्र्याांच्या एक पाऊल पढेु जाऊन 

छातीचा कोट करुन छातीवर गोळ्या झेल.ू परांत ुकृपा करुन आमच्या चचेचा सवपयाास करुन 

घेऊ नये.  

      सभापती महोदय, सदनाांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी रात्री ८.०० च्या समुारास मी माझे 

सनयसमत काम  करीत होतो आसण अचानक दिेाचे सन्माननीय प्रधानमांत्री  
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     श्री.धनांजय मुांडे..... 

याांच ेटी.व्ही.वर भाषण सरुु असल्याचे मला समजल.े मी सवाभासवकपणे सवचार केला की, 

माननीय प्रधानमांत्री याांचा ‚मन की बात‛ कायाक्रम असेल तर त्या कायाक्रमाची वेळ 

ठरलेली आह ेआसण ते भाषण सकाळी असते. परांत ुत्या सदविी अचानक दिेाचे माननीय 

प्रधानमांत्री भाषण करीत आहते म्हणनू माझ्यासारख्या तरुण कायाकत्यााच्या मनात प्रश्न 

सनमााण झाला की, माननीय प्रधानमांत्री दिेाला उद्दिेनू काय बोलणार आहते ? माझ्या मनात 

सवचार आला की, अडीच वषाापवूी माननीय प्रधानमांत्री याांनी लोकसभेच्या सनवडणकुीत 

लोकाांना ‚अच्छे सदन‛चे सवप्न दाखसवल े होते ते ‚अच्छे सदन‛ आल े याची घोषणा तर 

करणार नाहीत ना, माझ्या मनात दसुरा सवचार आला की,  सवदिेातनू अचानक काळा पैसा 

आला असेल आसण त्या काळ्या पैिातनू प्रत्येक नागररकाला १५ लाख रुपये दणे्याच्या 

बाबतीतील सनणाय असावा सकां वा आपला दिे आसण िेजारच्या देिामधये अनेकवेळा 

चटुपटूुच्या लढाया होत आहते त्याबाबत माननीय प्रधानमांत्र्याांनी मलुाखतीमधये साांसगतले 

होते की, ‚लव्ह लेटर देना बांद करो, ईट का जवाब पत्थर से दनेा चासहए,‛ मला वाटले 

कदासचत पासकसताने आपल्या दिेातील सीमेवर लढणाऱ्या अनेक सैसनकाांनाची मुांडकी 

कापली त्याचा राग प्रधानमांत्र्याांना आला असेल म्हणनू ते पासकसतानवर हल्ला करण्या 

सांदभाात घोषणा तर करणार नाहीत, या उत्सकुतेपोटी मी टी.व्ही.समोर त्याांचे  भाषण 

ऐकण्यास बसलो. परांत ु त्याांचे भाषण ऐकल्यावर माझ्या लक्षात आल ेकी, मी  जे मनात 

गहृीत धरल ेहाेेते त्यापैकी काहीही घोषणा झालेली न होता दिेातील चलनात असणाऱ्या 

हजार आसण पाचिे रुपयाांच्या नोटा बांद करण्याचा सनणाय माननीय प्रधानमांत्र्याांनी घेतला. 

त्याांनी सनणायामधये साांसगतले की, दिेामधये भ्रष्टाचारान ेजो काळा पैसा सनमााण झालेला आह े

तो बाहरे काढण्यासाठी हा सनणाय घेत आहोत. आपल्या िेजारील राष्ट्राांमधनू खोटा नोटा 

आलेल्या आहते त्या खोटा नोटा िोधण्यासाठी हा सनणाय घेत आहोत.  
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     श्री.धनांजय मुांडे..... 

हा सनणाय दिेभक्तीिी जोडला गेला. माननीय प्रधानमांत्र्याांनी साांसगतले की, या सनणायानांतर 

दोन सदवस बँका बांद राहतील. ज्याांना नोटा बदलावयाच्या आहते त्याांनी दोन सदवसानांतर 

बँकेत, पोसट ऑसफसमधये जाऊन नोटा बदलावयाच्या आहते. जर आपणास पैस ेकाढायच े

असतील तर एटीएममधनू काढाव्यात असे त्यावेळी साांगण्यात आल.े माननीय 

प्रधानमांत्र्याांनी हा सनणाय जाहीर केला त्यावेळी मी माझ्या गावी म्हणजे परळी येथे होतो. 

दिेाच्या प्रधानमांत्र्याांनी हजार आसण पाचिे रुपयाांच्या नोटा बांद केल्याचा सनणाय दिेातील 

जनतेन ेसवीकारला असेल तर आसण काळा पैसा बाहरे काढण्यासाठी घेतलेला हा सनणाय 

असेल तर आपण सदु्धा आपल्या िहरातील बँकेत जाऊन पहाव ेकी, नेमक्या सकती राांगा 

लागल्या आहते, ज्याांच्याकडे काळा पैसा आह े असे सकती लोक राांगेत आहते ? मला 

गावामधये मोटार सायकलवरुन सफरण्याची सवय आह.े दादा, मी जबाबदारीपवूाक साांगतो 

की, पसहल ेदोन सदवस मी  प्रत्येक बँकेच्या बाहरे चकरा मारत होतो. ज्याांच्याकडे काळा 

पैसा आह ेतो बँकेच्या आसपास दखेील सदसत नव्हता, जे लोक राांगेत उभे होते त्यामधय े

िेतकरी, िेतमजरू, सवासामान्य लोक, आसण छोटे छोटे व्यापारी होते. 

                                                               यानांतर श्री.बोडे... 

            या नांतर  श्री. बोडे 
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श्री.धनांजय मुांडे.... 

  मी माझ्या िहराचे उदाहरण सदल.े  दिेातील १२५ कोटी जनता, कदासचत त्यापैकी १०० 

कोटी जनता त्या सदवसापासनू ते या क्षणापयांत दिेातील प्रत्येक बँकेच्या समोर राांगेमधये 

उभी आह.े  अजनूही या राांगा बांद झालेल्या नाहीत.  कें द्र सरकारच्या या एका सनणायाचा 

पररणाम काय झाला ? सभापती महोदय, या चचेअांती माननीय मखु्यमांत्र्याांनी साांसगतले 

पासहजे की, खऱ्या अथाान ेआतापयांत सकती काळा पैसा बँकाांमधये जमा झाला आह.े  कें द्र 

सरकारच्या या सनणायाचे उत्तर जेव्हा समळेल तेव्हा समळेल.  परांत ु या एका सनणायामळेु 

दिेातील ७८ लोकाांना बँका आसण एटीएमसमोरील राांगामधये आपला जीव गमवावा 

लागला.  राज्यातील १२ सवासामान्य माणसाांनी राांगेमधये आपले जीवन सांपसवले.  या 

एका सनणायामळेु जेव्हा लोक मरायला लागले, तेव्हा या सनणायाचे समथान करताना साांसगतले 

गेले की, दिे की भलाई के सलए थोडासा सहन कीसजए.   

       सभापती महोदय, ५०० आसण १००० रुपयाांच्या नोटा चलनातनू बाद केल्याचा 

सनणाय घेऊन एक मसहना झाला आह.े  एवढा मोठा सनणाय घेतल्यानांतर सधुदा सामान्य 

माणसाांच्या अडचणी सटुत नाहीत.  नागपरू सजल्यातील सावनेर येथील एसबीआयच े

माजी रोखपाल अनांत बापट याांनी नोटा बांदीच्या धसक्यान े सवत:ला गळफास लावनू 

आत्महत्या केली.  कें द्र सरकारच्या एका सनणायामळेु एखाद्याला आत्महत्या करावीिी 

वाटत असेल तर सनसश्चतच तो सनणाय चाांगला नाही.  मळुात हा सनणाय दिेातील काळा पैसा 

बाहरे काढण्यासाठी होता की, सवासामान्य लोकाांना त्रास दणे्यासाठी होता याची सधुदा चचाा 

या सभागहृात व्हावयास पासहजे.  आमच्या मागणीनसुार सदरहू चचाा सभागहृात सरुु 

आह.े  सभापती महोदय, मुांबईत बँकेमधये जनु्या नोटा बदलण्यासाठी गेलेल्या ७२ वषीय 

ज्येष्ठ नागररकाचा रृदयसवकाराने  
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    श्री.धनांजय मुांडे.... 

मतृ्य ूझाला.   रुबी हॉल सक्लसनक प्रिासनाने चेक सवीकारण्यास नकार सदल्यामळेु वेळेवर 

िस्त्रसक्रया होऊ िकली नाही म्हणनू गौरव खुांटे या बासलकेचा मतृ्य ू झाला.  मी सवचारु 

इसच्छतो की, या मतृ्यूांना कोण जबाबदार आह े ? याला कें द्र सरकारचा सनणाय जबाबदार 

अेाह,े असे मला वाटते.  राज्याच्या माननीय मखु्यमांत्र्याांनी साांसगतले होते की, सरकारी 

रुग्णालय असो की खाजगी रुग्णालय असो, त्या सठकाणी जनु्या नोटा सवीकारल्या जातील 

आसण रुग्णाांवर उपचार केल ेजातील.  सभापती महोदय, या रुग्णालयाांनी नोटा सवीकारल्या 

नाही म्हणनू अनेक रुग्णाांना आपला जीव गमवावा लागला.  ज्या रुग्णालयाांनी जनु्या नोटा 

सवीकारल्या नाहीत त्या रुग्णालयाांवर कलम ३०२ अन्वये गनु्हा दाखल करावयाचा काय 

?  सभापती महोदय, महाराष्ट्रातील चांद्रपरू सजल्यातील भद्रावती तालकु्यातील चांद्रपरू 

मधयवती सहकारी बँकेत पैसे काढण्यासाठी राांगेत उभे असलेल्या कोंडूजी लटारी इकारे या 

६६ वषीय िेतकऱ्याचा मतृ्य ू झाला. नाांदडे येथील सदगांबर कचरे याांचा सधुदा मतृ्य ू

झाला.  कोरारी येथील बाबभूाई बालधरे या यवुकाचा एटीएमच्या राांगेत मतृ्य ू

झाला.  सभापती महोदय, अिी एक नव्ह ेअसांख्य उदाहरणे दतेा येतील.  

   सभापती महोदय, कें द्र सरकारन ेघेतलेल्या सनणायाला दिेभक्तीिी जोडल ेगेल.े दिेाला 

सवातांत्र्य समळण्यापवूी सवातांत्र्याची चळवळ उभी रासहली होती. त्या चळवळीत सवातांत्र्य 

समळसवण्यासाठी अनेकाांना हौतात्म्य पत्करावे लागल.े  कें द्र सरकारचा हा सनणाय सधुदा 

आसथाक सवातांत्र्य समळसवण्याची चळवळ आह े असे साांसगतले गेले.  या चळवळीमधये 

सधुदा असांख्य लोकाांचा मतृ्य ू राांगेत उभे राहून आपली दिेभक्ती दाखसवण्यासाठी झाला 

असेल तर त्याांना सधुदा या सभागहृात आमची भाषणे झाल्यानांतर श्रधदाांजली अपाण केली 

पासहजे.  मी तर म्हणेन की, या सनणायामळेु मतृ्यमुखुी पडलेल्या लोकाांना िहीद म्हणनू दजाा 

का दऊे नये ?  या सनणायाचे समथान करताना साांगण्यात आल े की, हा सनणाय म्हणज े

दिेाच्या आसथाक सवातांत्र्याची चळवळ आह.े परांत ुया चळवळीमधये एखाद्याचा मतृ्य ूहोत 

असेल तर कें द्र आसण राज्य सरकारन े त्याांना िहीद म्हणनू घोसषत केल े पासहजे.  कें द्र 

सरकारने 
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    श्री.धनांजय मुांडे.... 

मोठ्या मनाने हा सनणाय घेतला आह.े  या सनणायामुळे सवासामान्य माणसाच े सहत जपले 

जाणार असेल तर, दोन्ही सरकाराांनी मोठ्या मनाने मतृ्यमुखुी पडलेल्या लोकाांना िहीद 

म्हणनू घोसषत करण्याचा सनणाय करावा. 

   सभापती महोदय, मी सवचारु इसच्छतो की, कें द्र सरकारच्या या सनणायामळेु सकती काळा 

पैसा जमा झाला आह े ?   अद्यापपयांत या सांदभाातील सवा सवषय अांधारात 

आहते.  कोणीही साांग ू िकत नाही की, दिेात सकती काळा पैसा जमा होणार 

आह.े  आमच्या सारख्याच्या मनामधय ेसवसवध प्रश्न सनमााण होत आहते.  

   सभापती महोदय, ताकदवान असलेल ेकें द्रीय मांत्री माननीय श्री.सनतीनजी गडकरी याांनी 

‘अच्छे सदन’ या घोषणेच्या बाबतीत साांसगतले होते की, ‚वह हमारे गले की हड्डी बन गयी 

ह.ै ना वह नीचे जा रही ह ै और ना ही वह ऊपर जा रही ह.ै  ‚  सभापती महोदय, 

भाजपानेच अच्छे सदनचे सवप्न जनतेला दाखसवल.े  मी सवचारु इसच्छतो की, भाजपान े

सनवडणकुीपवूी केलेली घोषणा त्याांना गळ्यात अडकलेल ेहाडूक वाटत असेल तर त्याांनी 

ते काढून जनतेच्या गळ्यात घातले आह ेकाय ? जनतेन ेअच्छे सदनची चचाा करण्याऐवजी 

बँका आसण एटीएमच्या राांगेत उभे राहावे म्हणनू हा सनणाय घेतला आह े काय ? कें द्र 

सरकारला वाटते की, तमु्ही आमच्यावर टीका करता काय, मग राांगेत उभे राहा, प्रत्येकाच्या 

खात्यात १५ लाख जमा होतील असे सवप्न पाहता काय, मग राहा सगळे राांगेत 

उभे.  सभापती महोदय, कें द्र सरकारचा हा सनणाय दिेपे्रम आह ेकाय, दिेाच्या जनतेप्रती 

प्रेम आह ेकाय, या बाबतचा खलुासा होणे आवशयक आह.े  आज या राज्यातील जनता 

हाल अपेष्टा सहन करीत आह.े  याला सवासवी कें द्र सरकारचा सनणाय जबाबदार आह.े 

दिेाच्या माननीय प्रधानमांत्र्याांनी ज्या पधदतीन े‚To dream the impossible dream‛, 

म्हणजेच अिक्यकोटीतील सवप्न पहायचे असे साांसगतले. जे कधीच सत्यात येणार 

नाही.  कदासचत ह ेसत्यात आल े तर या राज्यातील जनतेचे ज्या पधदतीन ेनकुसान झाले 

त्याचाही सवचार आपण केला पासहजे.  या सवषयी आम्ही चचाा केली.  आम्ही जनतेच्या 

समसया माांडल्या आहते.  परांत ुसरकारचा त्याकडे बघण्याचा 
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    श्री.धनांजय मुांडे.... 

दृसष्टकोन एकच आह.े  मग ते सत्ताधारी राज्य सरकार असो की कें द्रातील सरकार असो. 

त्याांच े म्हणणे एवढेच आह े की, तमु्ही दिेद्रोही आहात, तमु्हाला दिेाचे काही पडल े

नाही.  सभापती महोदय, याांचा बघण्याचा दृसष्टकोन एखाद्या सतरळ्यासारखा झाला आह.े  

   सभापती महोदय, या सनसमत्ताने मला एक गोष्ट आठवते. एका गावामधये एक सतरळा 

राहत होता.  सांपणूा गाव त्या सतरळ्या व्यक्तीची चेष्टा करीत असे.  त्या व्यक्तीने त्याच्यावर 

करण्यात  येत असलेल्या रोजच्या चेष्टलेा वेगळ्या पधदतीने उत्तर सदल.े  त्या व्यक्तीन ेएके 

सदविी आपला एक डोळा फोडला आसण..... 

   डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, मला वाटते माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी 

सदव्याांगाच्या बाबतीत अिा प्रकारे कुचेष्टनेे बोलता कामा नये.  लोकाांना जन्मजात व्यांग 

असते, त्यामळेु सदव्याांगाांवर सवनोद करु नये. 

   सभापती : ठीक आह.े माननीय सवरोधी पक्ष नेते काय बोलल े ह े मी तपासनू 

बघतो.  मला त्यामधये काही अयोग्य सकां वा असांसदीय वाटल े तर ते काढून टाकण्यात 

येईल. 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, मला हचे बघायचे होते.  ज्यावेळी सरकारने 

घेतलेल्या सनणायाचे वाईट पररणाम होतात त्यावेळी आम्ही त्या सवषयावर चचाा करण्यासाठी 

सभागहृात सवषय उपससथत करतो. त्यावेळी जी  प्रसतसक्रया येते तीच प्रसक्रया या सठकाणी 

आली आह.े  मी तर म्हणेन की, सत्ताधाऱ्याांचे सवरोधकाांच्या बाबतीत पसेप्िन झाल े

आह.े  आम्ही या सनणायामळेु सामान्य माणसाांना काय अडचणी आल्या ते साांसगतले. परांतु 

सरकारकडून साांसगतले जाते की, तमु्ही दिेद्रोही आहात. त्याचाच एक पररणाम समोर 

येतो.  ह ेसवाभासवक आह.े  

   सभापती महोदय, मी माझी गोष्ट पढेु सरुु करतो.  त्या सतरळ्या व्यक्तीन े एक डोळा 

फोडला आसण त्याने सांपणूा गावाला साांसगतले की, मी एक डोळा फोडल ् यामळेु मला आता 

दवे सदसतो.  ही चचाा सांपणूा गावापयांत पोहचली.  गावच्या सरपांचाला सधुदा ह े

समजल.े  सरपांचाने त्या सतरळ्या व्यक्तीला सवचारले आसण त्या व्यक्तीवर सवश्वास 
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    श्री.धनांजय मुांडे.... 

ठेवनू, आपले दोन्ही डोळे फोडून घेतले. परांत ुसरपांचाला काही देव सदसेना.  त्यामळेु सरपांच 

सतरळ्या व्यक्तीकडे गेला आसण म्हणाला की, मला दवे सदसत नाही.  त्यावर त्या सतरळया 

व्यक्तीने साांसगतले की, ही बाब तमु्ही कोणाला साांग ू नका, नाही तर सवाजण आपल्या 

दोघाांना वेड्यात काढतील. 

  

                                                   नांतर श्री.काांबळे.... 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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      श्री. धनांजय मुांडे .... 

  त ू पण् े ा साांग की, दवे सदसतो. त्याला पण देव सदसायला लागला. अख्ख्या गावान े

सवत:चे डोळे फोडून घेतल.े पण दवे काय कोणाला सदसला नाही. आज तमु्हाला सधुदा 

माहीत आह ेकी, या सनणायामळेु सवासामान्य माणसाांची फार मोठी अडचण झाली आह.े 

पण तमु्ही सधुदा उघड्या मनाने सवीकार करू िकत नाही. ह े उदाहरण आह.े तमु्हालाही 

माहीत आह.े प्रत्येक जण येतो. तमु्हाला सधुदा म्हणत आह.े कोणाची अडचण साांगायची ? 

अथातज ् ज्ाांनी एकाच अथािास्त्रावर अभ्यास केला आह.े सभन्नसवसभन्न मते मात्र पहावयास 

समळाली नाहीत. आजची पररससथती पासहली तर अस े सदसते की, धनदाांडग्याांचे कुठेही या 

सनणायामळेु वाकडे झालेले नाही. आपणच एक धनदाांडगा साांगा की, जो नोट बदलीसाठी 

लाईनमधय ेहोता, आपल्या २ हजार रूपयाांच्या नोटा बदलण्यासाठी लाईनमधये उभा रासहला 

होता. पण सवासामान्याच्या लेकीबाळीची बँकेमधये सडसलव्हरी व्हावी, यापेक्षा वाईट 

आणखी कोणती गोष्ट अस ूिकते ? अनेक जणाांना २ हजार, ५ हजार रूपयाांसाठी आपला 

जीव गमवावा लागला आह.े एकीकडे अिी पररससथती आह ेकी, आपल्याकडे आह ेनाही 

ते सांपवावे आसण एखाद्याचा जीव वाचवावा. पण येथे मात्र तमु्ही घेतलेल्या सनणायामळेु 

२-५ हजार रूपयाांसाठी एखाद्याचा जीव जात आह,े ह ेददुवै आह.े तुम्ही सनणाय घेतलाच 

आह ेआसण ह ेजर तमु्हाला माहीत होते की, यामधये चलनाचा तटुवडा सनमााण होणार आह े

तर चलन प्रत्येक बँकेत का उपलब्ध करून सदले     नाही, तमु्हाला माहीत नव्हते का की, 

या दिेामधये फक्त ३ टक्के कॅिलेि प्रसक्रया चालते, तमु्हाला ह ेमाहीत असतानाही तमु्ही 

हा सनणाय कसा घेतला, तमु्ही हा सनणाय घेतला तर नोटा उपलब्ध करून का सदल्या नाहीत ? 

आपण याचाही सवचार करणे आवशयक आह.े राज्यातील सामान्य िेतकऱ्याांवर याचा 

पररणाम कसा झाला आह ेएवढेच मी या सठकाणी साांगतो. 

   सभापती महोदय, मराठवाड्यात गेल्या ४ वषाांपासनू दषु्ट्काळ होता. महाराष्ट्राच्या 
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    श्री. धनांजय मुांडे .... 

इतर भागात सधुदा फार मोठ्या प्रमाणात सवासामान्य िेतकऱ्याला दषु्ट्काळाला सामोरे जावे 

लागले. मला आवठते की, सत्ताांतर झाले, सत्ताांतर झाल्यानांतर नागपरूला या सरकारचे 

पसहल े असधवेिन होते. त्या असधवेिनापासनू या असधवेिनापयांत प्रत्येक असधवेिनात 

िेतकऱ्याांच्या कजामाफीची मागणी सवरोधी पक्ष म्हणनू आम्ही सवाांनी लावनू धरली. कारण 

िेतकऱ्याांचा सलग ४ वष े व्यवसाय, धांदा, िेती बांद आह.े िेती बांद असल्यामळेु, 

िेतकऱ्याांना नव्याने उभे करायचे असेल तर िेतकऱ्याांची कजामाफी करणे आवशयक होते. 

आमचा हा उद्दिे होता. आताच सभागहृात खरे िेतकरी आल ेआहते. आज िेतकऱ्याांची 

िेती सलग ४ वष े दषु्ट्काळामळेु बांद आह.े मात्र यावषी नसिबाने पाऊस चाांगला पडला 

आह.े पाऊस चाांगल्या पडल्यामळेु सपके चाांगली आली आहते. पण नवा दषु्ट्काळ आला 

आह.े तो चलनाचा दषु्ट्काळ आह.े चलनाचा दषु्ट्काळ नैससगाक नाही. ह े सलुतानी सांकट 

राज्यातील सवासामान्य िेतकरी, िेतमजरु आसण छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्याांवर सनमााण केले 

आह.े त्याांच्या झालेल्या आसथाक नकुसानीची भरपाई कोण करून दणेार आह े? मी त्याांचे 

झालेले नकुसान सवा परुाव्यासनिी आपल्या सवाांच्या समोर सदनामधये दतेो. योगायोगाने 

मराठवाड्यात, सवदभाात यावषी कापसू फार चाांगला आला. तसेच खानदेिात सधुदा आला. 

कापसाची खरेदी ४४००-४६०० रूपये भावान े सरुू आह.े नोटबांदीच्या सनणायापवूीची 

पावती माझ्याकडे आह.े सदनाांक ३१.१०.२०१६ ला बाबरुाव सगते नावाच्या िेतकऱ्यान े

आपला कापसू घातला, त्याला ४९५१ रूपये भाव समळाला. त्याच िेतकऱ्याने नोटबांदीचा 

सनणाय झाल्यावर सदनाांक २६.११.२०१६ ला कापसू घातला. कापसाला ४६०० रूपये भाव 

समळाला. एका िेतकऱ्याला प्रसत सक्वांटल ३५१ रूपये नकुसान आह.े ह े ३५१ रूपये 

िेतकऱ्याांच ेनकुसान नकुसान नाही का, मग याची भरपाई कोण दणेार आह े? मी कापसाचे 

उदाहरण सदल.े मी आता सोयाबीनचे दखेील उदाहरण दतेो. नोटबांदीपवूी िैलेंद्र गजमल या 

िेतकऱ्यान े सोयाबीन घातल,े त्याला २७४१ रूपये भाव समळाला. नोटबांदीनांतर सदनाांक 

११.११.२०१६ ला सोयाबीन घातले, त्याला २३०० 
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    श्री. धनांजय मुांडे .... 

रूपये  भाव समळाला. या िेतकऱ्याला सधुदा प्रसत सक्वांटल ४४१ रूपयाांचे नकुसान झाल.े ह े

नकुसान तमुच्या सनणायामळेु झाल े आह.े िेतकऱ्यान े काय पाप केले होते ? अच्छे सदन 

येणार आहते, काळ्या पैिाांतनू १५ लाख रूपये आमच्या खात्यावर जमा करणार आहात 

म्हणनू मते सदली. ते सोडाच, पण आमच्या कष्टान ेघाम गाळून, रक्त साांडून कमासवल ेत्या 

सपकाला सधुदा तमुच्या सनणायामळेु प्रसत सक्वांटल ४४१ रूपये सोयाबीनला आसण ३५१ 

रूपये कापसाला फटका बसत आह.े मग याचा सनणाय कोण करणार आह,े ही 

नकुसानभरपाई कोण दणेार आह े ? आमची मागणी आह े की, या नकुसानभरपाईच्या 

बाबतीत सदुा उत्तरात सपष्ट झाल ेपासहजे.       सभापती महोदय, सवदभाात, राज्याच्या उप 

राजधानीमधये असधवेिन सरुू आह.े आज सांत्र्याच्या, मोसांबीच्या बाबतीत सवदभाातील 

जनतेतील सकां वा सत्तेमधील कोणीही उठावे, कोणत्याही माननीय मांत्र्याांनी साांगावे की, 

मोसांबीच ेभाव ५० हजार रूपयाांवरून २५ हजार रूपयाांपयांत आल ेनाहीत का, सांत्र्याांचे भाव 

४० हजार रूपयाांवरून १५ हजार रूपयाांपयांत आल े नाहीत का, आपण िेतकऱ्याांचे ह े

नकुसान कधी भरून दणेार आहात ? ह ेतमुच्या सनणायामळेु झाल ेआह,े असे ह ेपररणाम 

झाल ेआहते. मी तर फक्त ३ उदाहरणे सदली आह.े 

   सभापती महोदय, काही व्यापारी िेतकऱ्याांच्या नावावर काळाबाजार करीत आहते, 

याबाबतीतही मी पढेु साांगणार आह.े आपण काांद्याच्या बाबतीत सधुदा सवचार केला पासहजे. 

नोटबांदीचा सनणाय झाल्यानांतर लासलगावची काांद्याांची बाजारपेठ १३ सदवस बांद होती, १३ 

सदवस बांद रासहल्यामळेु काांद्याचे भाव एवढे उतरल ेआसण त्याचा पररणाम असा झाला की, 

प्रत्येक िेतकऱ्याला १२०० ते १५०० रूपयाांचा फटका बसला. 

(सन्माननीय सदसय श्री. जयवांतराव जाधव गळ्यामधये काांद्याांचा हार घालनू बोलत 

आसनापासनू पढेु येतात.)    

   सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी गळ्यातील काांद्याांचा हार काढावा. 

   श्री. जयवांतराव जाधव : सभापती महोदय, .... 
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   सभापती : आपल्याला बोलण्यास सांधी समळणाेार आह.े 

(सन्माननीय सदसय श्री. जयवांतराव जाधव  बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.) 

   आपले बोलणे रेकॉडावर येणार नाही. आपण अगोदर गळ्यातील काांद्याचा हार काढावा. 

   श्री. धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, लासलगाव, सजल्हा नासिक या चलन बांदीमळेु .... 

(अडथळा) .... सलग ८ सदवस .... चलन तटुवड्यामळेु .... 

   श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय त्याांच्या भावना व्यक्त 

करीत आहते. माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े 

   सभापती : हा हरकतीचा मदु्दा होऊ िकत नाही. आपल्या भावना समजल्या आहते. 

   श्री. धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, चलन तटुवड्यामळेु नोव्हेंबर मसहन्यात १३ सदवस 

लासलगावचा सललाव बांद होता. दादा, तमु्ही राज्यातील िेतकऱ्याांचे एकमेव कैवारी 

आहात. लासलगाव बाजारात सन २०१५ मधये काांद्याला सकमान दर १६०१ रूपये प्रसत 

सक्वांटल असा होता, कमाल दर ४४०२ रूपये समळाला होता. यावषी नोव्हेंबर मसहन्यात 

त्याच काांद्याला सकमान दर ९१ रूपये आसण कमाल दर ७०४ रूपये समळाला आह.े ह े

नकुसान नोटबांदीमळेु झालेले आह.े या पाश्वाभमूीवर सजल्हा मधयवती सहकारी बँकेवर बांदी 

घालण्यात आली. तेथील व्यवहार बांद केल.े कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीमधये काही 

सठकाणी िेतकऱ्याांची फार मोठ्या प्रमाणात अडवणकू झाली. 

                                                                            यानांतर श्री. रोझेकर 

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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    श्री.धनांजय मुांडे.......... 

  राज्यातील सवसवध कृषी उत्पन्न बाजार ससमत्याांमधये नािवांत िेतमाल सवकत घेताना 

जनु्या ५०० आसण १००० रुपयाांच्या नोटा घेण्याबाबत व्यापाऱ्याांकडून सक्ती केली  जात 

आह.े  असा सौदा करुन जनु्या नोटा घेतल्या तरच िेतमाल सवकत घेतला जातो.   या 

माधयमातनू मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा पाांढरा केला जातो.  

   सभापती महोदय, मी आपल्याला या सांदभाात एक उदाहरण दतेो.  नासिक सजल्यामधये 

मालपरुच ेएक िेतकरी श्री.सरेुि खैरनार याांनी सदनाांक २५ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी आपला 

काांदा बाजारात आणला.  त्याची पावती माझ्याकडे आह.े  हा माल ज्याांनी खरेदी केला 

त्याांना किाच्या बाबतीत ह े पैस े सदल े आहते, ह े व्यापाऱ्यान े पावतीवर सलसहलेल े

नाही.  केवळ त्याांना मूळ रुपय े ४८,८३८/- वजा कर रुपय े २०४८/- अिी रुपये 

४६,५९०/- ची पावती सदलेली आह.े  उद्या जर या िेतकऱ्यान े या पावतीच्या आधारे 

आपल्या नवीन सनयमानसुार त्याच्या बँक खात्यामधय े पैस े जमा केले तर या सवासामान्य 

िेतकऱ्याला सधुदा इन्कमटॅक्सच्या कचाट्यात अडकावे लागेल.  परांत,ु तो व्यापारी 

मात्र  आपले काळे पैसे पाांढरे करुन मोकळा झाला आह.े  तमुच्या डोळ्याखाली ह ेसवा 

चालल ेआह.े  िाहू मरत आहते.    ज्याांच्याकडे काळा पैसा आह ेत्याांनी तो अिा प्रकारे 

पाांढरा करुन घेतला आह े आसण सतकडे आपण वाट बघत आहात की, काला धन वाले 

आयेंग,े आयेंग.े  पण ते येणार नाहीत.  त्याांनी कधीच काळ्याच ेपाांढरे करुन घेतले आह,े 

तमु्हाला कळाले सधुदा नाही.  कदासचत, ह े आपल्याला कळलेही असेल. पण आपण 

दलुाक्ष केल ेअसेल.  

   सभापती महोदय, आमचा एकच प्रश्न आह े की, लोकाांनी, लोकाांसाठी, लोकाांकररता 

चालसवलेल्या या लोकिाहीच्या राज्यात सवा बेईमान आहते का ?   

  



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I-33 

SRR/KTG प्रथम श्री. काांबळे 14:10 

  

 

     श्री.धनांजय मुांडे.......... 

या लोकिाहीमधये तमु्हाला असे वाटते आह ेका की, सव्वाि ेकरोड जनता बेईमान आह,े 

त्याांच्याकडे काळा पैसा आह े ?  ही खरोखरच लोकिाही आह ेका ?  सांपणूा दिेवासीय 

केवळ आम्ही ईमानदार आहोत, ह े दाखसवण्यासाठी लाईनमधय े उभी आह.े  आता ह े

ज्याांनी फकीर म्हणनू सवत:ला सांबोधले आह े त्याांना जाऊन साांगायचे का ? लाईनमधय े

उभ्या असलेल्या लोकाांची नोंद करायची का ? आम्ही ईमानदार आहोत ह ेसाांगण्याची गरज 

आह े का ?  आज प्रत्येकजण ह े साांगतो आह े की, आम्ही ईमानदार आहोत, त्रास सहन 

करीत आहोत.  परांतु, वसतसुसथती आजही सरकारपयांत येत नाही.  प्रत्येक सठकाणी 

दाखसवल े जाते, माधयमाांवरही दाखसवले जाते की, एखादा चहावाला चहा सवकतो आह े

आसण त्याच्याकडे पेटीएम आह,े एखादा नारळवाला नारळ सवकतो आह,े त्याच्याकडे 

पेटीएम आह.े  परांतु, या नारळवाल्याला ज्यान े नारळां काढली आहते आसण सवकली 

त्याला कोण जाऊन सवचारणार की, त ुही नारळां किी सवकली आहते ?  मी १० सक्वांटल 

कापसू काढतो, सजसनांगला घेऊन जातो.  हा कापसू मला फुकट सजसनांगला नेता येत 

नाही.  रान्सपोटारला पैसे द्यावे लागतात.  कोणत्याही गावापासनू सजसनांग प्रेस जवळ 

नाही.  कोणत्याही गावापासनू सजसनांगच ेअांतर सकमान ४० ते ५० सकलो समटर आह.े  मला 

सोयाबीन बाजारात नेऊन घालायचा असेल तर तो  फुकट घातला जाणार आह े  का 

?  आज बाजारात सोयाबीन गेल्यानांतर कोणी नवे चलन दते नाही.  म्हणजे आम्ही जनेु 

चलन घ्यायचे आसण नवे करण्यासाठी राांगेत उभे रहायचे ?  अगोदरच िेतात घाम 

गाळायचा आसण जनेु चलन नवे करण्यासाठी पनु्हा राांगेत उभे राहून कष्ट उपसायचे.  ह ेएक 

नवीनच कष्ट या सठकाणी सरकारन ेसामान्याांना सदल ेआह.े   

   सभापती महोदय, आजकाल सोिल मीसडयावर एक चचाा जोरात सरुु आह.े  कधीही 

कुणी सबांध दिेासमोर ‚भाईओां और बहनों‛ असा सरु ऐकायला आला की, बेईमानाांपासनू 

ईमानदाराांपयांत सवाांना गळ्याला फास लागल्यासारखा वाटतो.    
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ठीक आह.े  आज तमुची चलती आह.े   परांतु, काही काळानांतर याचे पररणाम 

आपल्याला सदसतीलच.  कदासचत नगरपररषदाांच्या सनकालाांमळेु आपण हुरळून गेला 

असाल.  परांतु, खाली जसमनीवरचे पररणाम तमुच्या लक्षात आल ेनाहीत.  येणारा काळ 

मोठा सांकटाचा आह.े 

   सभापती महोदय, डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांचे सांसवधान साांगते, या दिेाचा कायदा 

साांगतो की, १०० गनु्हगेार सटुले तरी चालतील पण एका बेकसरुाला सिक्षा होता कामा 

नये.  काळा पैसा काही लोकाांच्या सबनसदक्कत घरात पडून आह.े  तमु्हाला माहीत नाही 

की, काळा पैसा कोणाकडे आह े?  जर काळा पैसा कुणाकडे आह,े ह ेआपल्याला माहीत 

नसेल तर त ् याच्यासारखे दसुरे कोणतेही ददुैव अस ू िकत नाही.  काळ्या पैसेवाल्याांनी 

सबनधासत आपल्या घरातील काळ्या पैिाांचे पाांढरे पैस ेकरुन घेतले आसण ईमानदार जनता 

मात्र राांगेत उभी आह.े  प्रश्न फार सवसचत्र आह.े  

   सभापती महोदय, सबांध आठ सदवस िेतमजरुाने काम करायचे.  िेत मालकान ेमजरुी 

द्यायची ती जनु्या चलनामधये. कारण, िेत मालकाकडे नवीन चलन नाही. जनु्या 

चलनामधये िेतमजरुीचे पैस े घ्यायच े आसण पनु्हा नवीन करण्यासाठी राांगेत उभे 

रहायच.े  मालवणीमधये एक म्हण आह.े  माझ्यादृष्टीन े ही भाषा थोडी अवघड 

आह.े  थोडेसे चकुले तर साांभाळून घ्यावे.  ती म्हण अिी आह ेकी, ‚वाघ पडला वाळी 

आसण सकरडा दाखसवतो नाळी.‛ म्हणजे, जांगलाचा राजा वाघ, सपांजऱ्यात अडकल्यानांतर 

एखाद ेमाकड त्या सपांजऱ्यासमोर येऊन सवत:चे जननेंद्रीय हलवत त्या वाघाची अवहलेना 

करतो.   तसेच या सठकाणी झाल े आह.े  तीच पररससथती आमच्या दिेातील ईमानदार 

कष्टकरी, कामगार, िेतकरी, िेतमजरु, दीन दबुळे लोक, ईमानदार व्यापारी आसण 

उद्योगपती याांची झाली आह.े  

   सभापती महोदय, नोटाबांदीच्या सनणायाचे आम्ही सवागत केल.े  तमु्ही म्हटल े 
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  काळ्या पैसेवाल्याांना झोप येणार नाही, आम्ही मात्र सनवाांत झोप.ू  परांतु, अथाव्यवसथेची 

जेवढ्या गतीन े घडी बसावयास हवी होती, ती बसली नाही.  सकां बहुना, सरकारला ती 

बससवता आलेली नाही.  या मागील कारणे िोधण्याची गरज आह.े  

     सभापती महोदय, एवढा मोठा सनणाय घेऊन दिेाला आसथाक गोंधळात टाकून, 

व ् यापार ठप्प ठेऊन, जर भसवष्ट्यात काही चाांगले घडल े नाही तर दोन मसहन्याांच्या 

कालखांडात १२५ कोटी जनतेपैकी १०० कोटी सवासामान्य जनतेला जो त्रास झाला आह,े 

त्याांच ेदणेां कोण दणेार आह े?  त्या पापाचे भासगदार कोण होणार आह े?  नोटाबांदीच्या 

ऐसतहाससक सनणायाच्या दृष्टीने सवासामान्य जनता सहन करण्याच्या मानससकतेत आह.े  पण 

यातनू काही सवपरीत घडल,े लोकाांच्या सहनसिलतेचा बाांध फुटला तर त्या पररणामास 

सामोरे जाणे दिेाला परवडणारे आह ेका ?  नोटाबांदीमळेु दिेातील राज्य े हतबल झाली 

आहते.  एका िेतकऱ्याचा मलुगा म्हणनू मला माझ्या िेतकरी बाांधवाांची सचांता आह.े एका 

िेतकऱ्याची अडचण मी आपल्यासमोर माांडली आह.े  परांतु, लघ् े ाेुउद्योगाांवर दखेील 

फार मोठा पररणाम झाला आह.े 

     सभापती महोदय, एक मसहना झाला राज्यातील लघउुद्योग बांद आहते.  या 

लघउुद्योगाांमधये माल तयार करुन मोठमोठ्या उद्योगाांना सप्लाय केला जातो.  त्यामधय े

काम करणाऱ्या कामगाराांना नगदी पेमेंट सदल ेजाते. परांतु, आज कोणी नगदी पेमेंट दणे्यास 

तयार नाही.  आज येथे अथामांत्री महोदय नाहीत.  अथामांत्री महोदयाांकडे असलेल्या 

कमाचाऱ्याांना त्याांनी सवचारावे की, नोटाबांदीमळेु त्या कमाचाऱ्याांना कसा फटका बसला आह े

?  मुांबईहून सवसधमांडळाच्या कामासाठी येथे आलेल्या कमाचाऱ्याांना सवसधमांडळाचे काम 

करावे की, नोटा बदलनू घेण्यासाठी लाईनमधये उभे रहावे, असा प्रश्न पडला आह.े   

   सभापती महोदय, मी काल नामवांत अथातज्ज् प्रो.अरुण िास्त्री याांची सीएनएन या   
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वासहनीवर एक मलुाखत बसघतली.  त्यामधये त्याांनी अिी मासहती साांसगतली की, सदनाांक 

८ नोव्हेंबर, २०१६ च्या अगोदर बँकाांमधये ४ लाख कोटी रुपयाांच्या आसपास चलन जमा 

होते.  सदनाांक २ सडसेंबर, २०१६ पयांत बँकाांमधये ९ लाख कोटी रुपयाांचे जनेु चलन जमा 

झाल ेआह.े  एकूण १३ लाख कोटी रुपयाांचे रोख चलन व्यवहारातनू कमी झाल ेआह.े  या 

दिेामधये जेवढे रोख चलन व्यवहारात होते त्यापैकी १३ लाख कोटी रुपयाांचे चलन आता 

बँकाांमधये जमा आह.े  ते आज व्यवहारात नाही.  सरकारन ेजे नवीन चलन सदल ेआह ेते 

आतापयांत अडीच लाख कोटी रुपयाांचे आह.े  तरी आपण म्हणत आहात की, ‚अच्छे सदन 

आयेंग.े आप इांतजार करो, दिेका भला होने वाला ह.ै‛    परांतु, सतकडे सामान्य लोक 

मरत आहते.  िेतकऱ्याांची मागील चार वष े दषु्ट्काळात गेली.  या वषी काही चाांगले 

होईल, मागील चार वषाातील नकुसान कदासचत भरुन सनघाले नाही तरी एखाद्या वषााचे 

भरुन सनघेल या भावनेने िेतकरी सवप्न पहात होता. पण तो िेतकरी आज या सनणायामळेु 

मरतो आह.े 

                                                                        यानांतर श्री.सव.खच.े.... 

    

            या नांतर  श्री. खच े
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  या नोटाबांदी सनणायाचा पररणाम येणाऱ्या काळातील सनवडणकुीमधये आपणाला सदसनू 

येईल. रब्बीच्या पेरण्या खोळांबल्या आहते, ही वसतसुसथती आह.े रासायसनक खताांच्या 

दकुानावर जुन्या नोटा सवीकारल्या जात नाहीत. पेरोल पांपावर ५०० व १००० च्या जनु्या 

नोटा सवीकारल्या जातील असा सनणाय सरकारन ेघेतला होता. आता ५०० व १००० च्या 

नोटा पेरोल पांपावर घेतल्या जाणार नाही असा सनणाय घेतला आह.े मधल्या काळात पेरोल 

पांपावर जनु्या नोटा सवीकारण्यात आल्या आहते. एखाद्या व्यक्तीचा रोजचा आसथाक सहिोब 

ठरलेला असतो. त्यानसुार त्याला दररोज १०० रुपयाांचे पेरोल लागते म्हणनू तो १०० 

रुपयाचेच पेरोल गाडीत भरतो. नोटाबांदीचा सनणाय झाल्यावर सामान्य माणसाला त्याचा 

फटका बसला, एखादा माणनू पेरोल पांपावर पेरोल भरण्यासाठी गाडी घेऊन गेला व त्याला 

१०० रुपयाचे पेरोल टाकायचे असताना कोणत्याही पेरोल पांप धारकाांनी १०० रुपयाांचे 

पेरोल सदल ेनाही. पेरोल टाकायच ेअसेल तर ५०० रुपयाांचे टाक नाही तर पेरोल समळणार 

नाही. िासनाच्या सनणायामळेु त्या व्यसक्तला त्याच े सदवसभराच े आसथाक गसणत गुांडाळावे 

लागले. मोटर सायकलवर सफरणारे सकती तरी लोक मधल्या काळात पायी सफरुन आपला 

उदरसनवााह करीत होते. हा सवा पररणाम नोटाबांदी या सनणायाचा आह.े या सनणायामळेु 

राज्यातील सवा सामान्य जनता, िेतकरी व िेतमजरू याांचे २० हजार कोटी रुपयाांचे नकुसान 

झाल े आह.े  ज्या लोकाांच े २० हजार कोटी रुपयाांचे नकुसान झाल े त्याांच्यासाठी या 

चचेच्या उत्तरात पॅकेज जाहीर करणार आहात काय ? त्या लोकाांनी काही पाप केल ेनाही, 

सरकारला सनणाय घ्यावासा वाटला म्हणनू सरकारन े सनणाय घेतला. त्यामळेु सांपणूा राज्यात 

सलुतानी सांकट तयार झाले आह.े या चचेच्या उत्तरात राज्यातील जनतेचे २० हजार कोटी 

रुपयाांच ेझालेले नकुसान भरुन दणे्याबाबत पॅकेज जाहीर करण्यात येईल काय ? 

     सभापती महोदय, भारतातील आता काळा पैसा बाहरे सनघणार आह,े दिे प्रेम, दिे 

भक्तीिी सांबांसधत हा सवषय आह,े असतरेक्याांिी सांबांसधत हा सवषय आह.े असे 
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साांगनू हा सनणाय घेण्यात आला आह.े आज ह ेसवा सनणाय सरकार सवसरल ेअसनू आम्हाला 

कॅिलेि इांसडया करायचा आह.े प्रत्येक गोष्ट िासनाला कॅिलेि करायची आह.े या सनणाया 

अगोदर दिेात पवूी ३ टक्के व्यवहार कॅिलेि होत होते. आता सरकारन े सकतीही प्रयत्न 

केल े तरी १५ टक्केच्या वर कॅिलेि व्यवहार होणार नाहीत. पढुील १० मसहन्याांपयांत 

िेतकरी, िेतमजरु वगा, लहान व्यापारी, दकुानदार याांचे नकुसान होणार नाही. जवळपास 

वषाभर  नवीन नोकऱ्या लागणार नाहीत. १५ टक्केच्या वरील सवा रोजगार पणूापणे बांद 

होणार आहते. मला असे सवचारावयाचे आह ेकी, पवूावत पररससथती सनमााण करण्यासाठी 

सरकारन ेसकतीही प्रयत्न केला तरी यासाठी दहा मसहन ेलागणार आहते. या १० मसहन्यात 

ज्याांच े नकुसान झाल े त्याांना काही सदलासा दणेार आहात काय ?  यामधये िेतकरी, 

िेतमजरू, छोटे व्यापारी व लघउुद्योगाांच े नकुसान झाल े आह.े याबाबत िासनाला ज्या 

पधदतीन ेसव्ह ेकरायचा असेल तो त्याांनी करावा व या सवा लोकाांना  नकुसान भरपाई सदली 

पासहजे. 

      सभापती महाेदय, सहकारी बँकेचे व्यवहार पणूापणे ठप्प झाल ेआहते. सहकारी बँकाांनी 

काय पाप केल ेआह.े ही सहकारी बँक िेतकऱ्याांना साांभाळते. सजल्हा मधयवती सहकारी 

बँका िेतकऱ्याांना साांभाळतात. काही बँकाांमधये गैरव्यवहार झाला तर त्यासांदभाातील सनणाय 

आपण  दिेभर लाग ू केला आह.े याचा पररणाम महाराष्ट्रातील सामान्य िेतकऱ्याांना 

भोगावा लागत आह.े ज्याांचा दधू उत्पादनाचा धांदा आह,े ज्याांचे छोटे व्यवसाय आहते, 

त्याांच ेसवा व्यवहार सजल्हा मधयवती बँकेत होतात. या सजल्हा मधयवती सहकारी बँकाांमधये 

चलन बांदीच्या सांकटामळेु फार मोठे सांकट सनमााण झाले आह.े सजल्हा मधयवती सहकारी 

बँकेत नोटाबांदीमळेु नोव्हेंबर मसहन्यातील पीक कजा वसलुी १२ हजार कोटी रुपयाांची 

थकली आह.े  
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महाराष्ट्रातील ५८ टक्के िेतकरी व िेतमजरू बँक व्यवहारासाठी सजल्हा मधयवती सहकारी 

बँक व सवसवध कायाकारी सोसायट्याांवर अवलांबनू आहते. अिी पररससथती या सांसथावर 

आकसान ेलावलेल्या नोटाबांदीमळेु आली आह.े िेतकऱ्याांकडील बाद करण्यात आलेले 

जनेु चलन त्याांना खाजगी व्यक्तीकडून नाईलाजाने बदलनू घ्यावे लागते. सामान्य 

िेतकऱ्याांना दहा हजार रुपय ेबदलनू घ्यावयाचे असेल तर आज माकेटमधये अस ेव्यवहार 

सरुु आहते की, त्याांना नवीन ७ हजार रुपयाांच्या  नोटा सदल्या जातात. िेती मालाच्या 

भावात झालेल े नकुसान सहन करुन त्याच्या हातात जो पैसा आला त्यामधये दहा हजार 

रुपयाांच े नवीन चलन करण्यासाठी तीन हजार रुपय े कसमिन द्यावे लागनू त्याच्या हातात 

फक्त ७ हजार रुपये समळाले आहते. ह ेिेतकऱ्याांचे फार मोठे नकुसान आह.े 

      सभापती महोदय, या सदनातील सवा सन्माननीय सदसयाांच्या वतीन ेएक सवनांती आह े

की, मखु्यमांत्री महोदयाांनी सकती काळा पैसा आला त्याची मासहती सदनात द्यावी. येणाऱ्या 

काळात िेतकरी, िेतमजरू, छोटे व्यापारी व सवा सामान्य जनता पैिाच्या तटुवड्यामळेु 

त्याांना त्रास होणार नाही याबाबत काय सनणाय करण्यात येणार आह.े याची मासहती 

आम्हाला आज सदली पासहजे. पतसांसथेच्या माधयमातनू आसथाक चळवळ उभी रासहली 

होती. ती नेसतनाबतू करण्याचा प्रयत्न या सनणायामुळे झाला. तो कदासपही यिसवी होणार 

नाही. सजल्हा बँक व पत सांसथाांचे व्यवहार पनु्हा सरुळीत करण्यात येणार आहते काय ?  ह े

व्यवहार सरुु केले नाही तर मागील एक मसहन्यात जेवढे नकुसान झाल े त्यापेक्षा जासत 

नकुसान येणाऱ्या पढुील २० सदवसात होईल. िेवटी मी असे साांग ूइसच्छतो की, ‚ना सचठ्ठी 

ना कोई सांदिे, लाईन में लगाकर दिे, तमु चले गय ेपरदिे‛ ह ेआता जमणार नाही. प्रत्येक 

गोष्ट व कोणताही सनणाय देि भक्तीसाठी केला असे साांगनू एक सदवस, एक मसहना सकां वा 

दोन मसहने जनता सहन करीन परांतु ज्या सदविी सहनिीलतेचा बाांध सटेुल, त्यावेळी ज्या 

सवश्वासाने या राज्यातील जनतेन ेतमु्हाला डोक्यावर घेतले त्याच रागाने तमु्हाला ही जनता 

पायाखाली घेतल्यासिवाय राहणार नाही. आता तरी जाग े व्हा अिी मी सवनांती करतो. 

राज्यातील जनतेचे झालेल ेनकुसान  सरकारन ेभरुन द्यावे. त्याच 
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प्रमाणे पढुील काळात राज्यातील जनतेवर कोणतेही सांकट येणार नाही अिी ग्वाही 

मखु्यमांत्री महोदयाांकडून त्याांच्या उत्तराच्या भाषणातनू द्यावी. देिातील आसथाक 

सवातांत्र्याांच्या चळवळीत राांगेत उभे राहून ज्याांना ज्याांना आपला जीव गमवावा लागला 

त्याांच्यासाठी या सदनातील सवा सन्माननीय सदसयाांनी उभे राहून श्रधदाांजली अपाण करावी 

अिी मी सवनांती करतो. 

      सभापती : सवा सन्माननीय सदसयाांनी दोन समसनटे उभे राहून श्रधदाांजली अपाण 

करावी. 

(सभागहृातील सवा सन्माननीय सदसयाांनी दोन समसनटे उभे राहून श्रधदाांजली अपाण केली.) 

------- 

   श्री. भाई सगरकर : सभापती महोदय,सवरोधी पक्ष नेत्याांनी.... 

   सभापती : सनयम २८९ हा अपवाद करुन सनयम ९७ खाली मला चचाा घ्यावी लागली 

आह,े याची कृपया सवा सन्माननीय सदसयाांनी नोंद घ्यावी. 

     श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, आपण आता साांसगतले की, ही चचाा सनयम ९७ 

खाली घेण्यात आली आह.े आम्ही ही चचाा सनयम ९३ खाली मासगतली होती. सनयम २८९ 

हा प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा आह.े 

   सभापती :  २८९ हा सनयम स ् थसगत करण्याचा आह.े जी चचाा आपण उपससथत करतो 

ती सनयम ९७ नसुार करतो. आपण सनयम तपासनू पहावा, माझी चकू होत असल ेतर आपण 

त्यात बदल करुन घेऊ. 

   

  

  

  

  

  

  

         श्री. भाई सगरकर (सवधानसभेने सनवडलेले): सभापती महोदय, माननीय सवरोधी 

पक्ष नेत्याांनी एक तासभर भाषण केले आह.े मला वाटले होते की, ते िासनाला 

सचूना  करतील. दिेापढेु जी पररससथती सनमााण झाली त्याबाबत बोलतील परांत ु ते तसे 

काही बोलल ेनाही. त ् याांनी माननीय डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या सांसवधानातील काही 

गोष्टी साांसगतल्या आहते. 

                                                                     या नांतर श्री.बोरल.े... 
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            या नांतर  श्री. बोरल े
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श्री.भाई सगरकर...... 

  काल परमपजू्य डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांचा महापररसनवााण सदन होता. सन १९२७ मधय े

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांनी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी ह े पसुतक सलसहले. त्याांनी ८० वषाापवूी 

साांसगतले होते की, मोठ्या नोटा चलनामधये असता कामा  नयेत. परांतु, त्यानांतर सत्तेवर 

आलेल्या सरकाराांनी चलनात मोठ्या नोटा अस ूनयेत याबाबत सनणाय घेतला नाही. आता 

पयांत या सांदभाात ३ वेळा सनणाय झाला. सन १९७८ मधये सव.मोरारजी दसेाई याांचे सरकार 

सत्तेवर आल.े त्यावेळी त्याांनी ५ हजार आसण १० हजार रुपयाांच्या नोटा चलनातून रद्द 

केल्या. ज्यावेळी कॉग्रेस पक्षाच े सरकार सत्तेवर होते त्यावेळी त्याांनी बांदी घातली. परांतु, 

त्याांनी चार आण्याचे नाणे बांद केल.े आता माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्रजी मोदी याांनी ५०० 

आसण १,००० रुपयाांच्या जनु्या नोटा चलनातनू रद्द केल्या. सन १९६९ मधय े सव.इांसदरा 

गाांधी याांनी बँकाांचे राष्ट्रीयीकरण केल.े त्यावेळी देिात असाच हल्लाकल्लोळ माजला 

होता. परांतु, सव.इांसदरा गाांधी याांना वाटत होते की, बँकाांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानांतर गरीबाांचे 

भल ेहोईल, गरीबाांचे सहत साधले जाईल. त्याांनी नांतरच्या काळात ‚गररबी हटाओ‛ अिी 

घोषणा सदली. बँकाांमधील पैसा गरीबाांपयांत पोहोचला पासहजे, असे त्याांना वाटत होते. 

सव.इांसदरा गाांधी याांचा सनणाय योग्य होता सकां वा कस ेयाच्या खोलात मी जात नाही. माननीय 

पांतप्रधान श्री.नरेंद्रजी मोदी याांनी जनु्या नोटा चलनातनू बांद करण्याचा सनणाय घेतल्यानांतर 

दिेाचे जाणते राजे आदरणीय श्री.िरद पवार साहबेाांनी प्रथम त्याांचे असभनांदन केल.े त्याांनी 

साांसगतले की, आपण हा सनणाय घेऊन उत्तम काम केल ेआह.े त्यानांतर माननीय श्री.सनतीि 

कुमार साहबेाांनी माननीय श्री.नरेंद्रजी मोदी साहबेाांचे असभनांदन केले. ते अजनूही त्याांच्या 

भसूमकेवर ठाम आहते. त्याांचे म्हणणे आह े की, माननीय श्री.नरेंद्र मोदी साहबेाांनी बेनामी 

सांपत्तीवर सदु्दा टाच आणली पासहजे. सभापती महोदय, मी साांसगतले की, अनेकाांनी या 

सनणायाचे सवागत केल.े देिात कधी नव्ह ेइतकी चाांगली घटना घडलेली आह.े हा सनणाय 

झाल्यानांतर आजही जनता िाांत आह.े मी सवा नेते म्हणत नाही. परांतु, काही नेते असवसथ 

झालेले 
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 आहते. काही सप्रांट मीसडया, इलेक्रॉसनक मीसडया असवसथ आहते. आता पयांत दिेात ज्या 

घटना घडल्या त्यावेळी जनता असवसथ झाली होती. त्यावेळी नेत्याांनी जनतेला िाांत 

करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, सप्रांट मीसडया, इलेक्रॉसनक मीसडया याांनी दखेील जनतेला 

िाांत करण्याचा प्रयत्न केला होता.  ज्यावेळी अिा चाांगल्या घटना घडतात त्यावेळी 

लोकाांनी िाांत रासहले पासहजे असे जागरुक नेते आसण सप्रांट मीसडया, इलेक्रॉसनक मीसडया 

साांगत असते. ह े दिेातील पसहले उदाहरण आह.े आता हा सनणाय होऊन एक मसहना 

झालेला आह.े जनता िाांत आह.े मी आपल्याला दोष दते नाही. परांतु, काही नेते, मोजके 

सप्रांट मीसडया, इलेक्रॉसनक मीसडया असवसथ झालेले आहते. ते लोकाांना हुसकासवण्याचा 

प्रयत्न करतात. इलेक्रॉसनक मीसडयाच्या प्रसतसनधींनी पसहल्या सदवसापासनू बँकाांसमोर 

उभ्या असलेल्या राांगेतील लोकाांना भेटून या सनणायाबाबत तमु्हाला काय वाटते असे 

सवचारण्यास सरुुवात केली. परांतु, लोक िाांत होते. लोक त्याांना साांगत होते की, श्री मोदी 

साहब ने जो सकया, वह अच्छा सकया. हमको थोडी तकलीफ हो रही ह,ै हम देि के सलए 

यह तकलीफ सहन करेंगे. लोक असे साांगत असताना मीसडयाच ेप्रसतसनधी त्याांना पनु्हा पनु्हा 

सवचारत होते की, आपको क्या लगता ह ै? आप सकतने घांटे से लाईन में खडे ह ै? लोक 

त्याांना साांगत होते की, आम्ही दोन-चार तासापासनू राांगेत उभे आहोत. आम्ही दिेासाठी 

राांगेत उभे राहण्यास तयार आहोत, असे लोकाांचे म्हणणे होते. काही नेतेही लोकाांना 

भेटण्यासाठी गेले. सदल्लीतील चाररत्र्यवान, भ्रष्ट नसलेले मखु्यमांत्री लोकाांना भेटण्यासाठी 

गेले आसण  लोकाांना त्याांच्या अडचणीबाबत मासहती सवचारत होते. लोकाांनी त्याांना 

हुटआऊट केल े आसण राांगेत उभे असलेले लोक मोदी, मोदी अिा घोषणा दऊे लागल.े 

त्याांना ददुवैाने तेथ ूसनघनू जावे लागल.ेसभापती महोदय, दिेात आणखी एक चाांगली क्राांती 

झाली. दिेातील मोठ्या पढुाऱ्याांना सदु्धा बीएमडब्ल्य ूगाडी घेऊन ४ हजार रुपय ेघेण्यासाठी 

सवा सामान्य माणसाबरोबर बँकेच्या राांगेत उभे राहावे लागले. म्हणजे, ज्याप्रमाणे मला 

बँकेच्या  राांगेत उभे राहाव ेलागले त्याप्रमाणे 
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 बीएमडब्ल्य ू गाडी व २२ ससक्यरुरटी गाडा बरोबर असलेल्या नेत्याला सदु्धा ४ हजार 

रुपयाांसाठी बँकेच्या राांगेत उभे राहावे लागले. म्हणजे दिेात सकती समानता आलेली आह े

ह ेयातून सदसनू येते. त्याांनाही राांगेत उभे राहून बँकेतनू ४ हजार रुपये बदलनू घ्यावे लागले. 

याच े काय पररणाम झाले ? माननीय सवरोधी पक्षनेत्याांनी या सवषयावर आपले म्हणणे 

माांडले आह.े आणखी काही सन्माननीय सदसय या चचेत भाग घेणार अेाहते. मखु्यमांत्री 

महोदय या चचेला उत्तर दणेार आहते. परांतु, या सनणायाचा पररणाम असा झाला की, 

कासशमरमधये िाळा जाळल्या जात होत्या, सैसनकाांवर दगडफेक केली जात होती. परांतु, 

नोटबांदीच्या सनणायानांतर दसुऱ्या सदवसापासनू िाळा जाळण्याच ेप्रकार बांद झाले, दगडफेक 

करण्याच ेप्रकार बांद झाल.े आजच्या वतामानपत्रात बातमी छापनू आलेली आह ेकी, जी 

मलेु िाळेत जात आहते त्यातील एका कराटे चॅसम्पयन मलुाने जागसतक पातळीवर गोल्ड 

मेडल समळसवल ेआह.े 

   सभापती महोदय, अनेक सठकाणी नक्षलवादी कारवाया होत होत्या. आज पयांतचा 

इसतहास आह े की, मागील अनेक वषाात ज्या नक्षलवाद्याांनी आत्मसमपान केले नाही त्या 

सवाांनी ८ नोव्हेंबर नांतर नोटाबांदीमळेु आत्मसमपान केल ेआह.े (...अडथळा...) मखु्यमांत्री 

महोदय सभागहृाला आकडेवारी दतेील. पासकसतानमधये पॅरलल नोट छपाईची प्रेस सरुु 

होती. असतरेक्याांना पैसा परुसवण्यासाठी, लोकाांचे माथे भडकसवण्यासाठी पासकसतान त्याांच्या 

दिेाच्या करन्सीपेक्षा भारताची करन्सी जासत प्रमाणात छापत होते. परांतु, आता तेथील प्रेस 

बांद पडलेल्या आहते. असतरेक्याांच्या कारवाया कमी झालेल्या आहते. ससजाकल सराईक हा 

नोटाबांदीचा सवषय नसल्यामळेु मी त्याबाबत बोलत नाही. 

   सभापती महोदय, बँकेतनू पैस े काढण्यासाठी बँकाांसमोर राांगा लागलेल्या होत्या असे 

साांगण्यात अेाले. त्याांनी साांसगतले की, आम्ही मोटरसायकल घेऊन अनेक सठकाणी 

सफरलो. मी काांसदवली येथील महावीर नगर भागात राहतो. माझ्या एररयामधये राष्ट्रीयकृत 

आसण खाजगी अिा १० बँका आहते. आम्हाला पसहल्या 
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 सदविी असे वाटल ेकी, आता बँकाांसमोर लोकाांच्या राांगा लागलेल्या आहते. आपण जर 

तेथे गेलो तर लोक काय म्हणतील ? आम्ही १० तारखेला राांगेमधये उभ्या असलेल्या 

लोकाांना भेटलो. आम्ही गमछे घालनू गेलो होतो. परांत,ु बँकाांसमोर  राांगाांमधये उभ्या 

असलेल्या लोकाांना भेटल्यानांतर एकाही माणसाने आम्हाला प्रसतकार केला नाही सकां वा प्रश्न 

सवचारला नाही. आम्ही त्याांना चहा सबसकीटाांचे वाटप करीत होतो. आम्ही बँकेच्या 

कमाचाऱ्याांनाही नासता दते होतो. बँकेचे कमाचारी १२ तास, १४ तास काम करुन लोकाांना 

सेवा परुसवत होते. आम्ही ४-५ सदवसानांतर तेथे गेलो आसण आपल्याला काय त्रास आह े

असे सवचारल ेअसता त्याांनी साांसगतले की, साहब, तकलीफ तो हो रही हेे ै. आप सकतने 

घांटे से लाईन में खडे ह ै?  ऐसा पछूा तो उन्होंने कहा सक हम दो घांटे से लाईन में खडे ह.ै दिे 

के सलए इतना बडा काम हो रहा ह.ै हमें कुछ कसठनाई नहीं हैं. आम्ही लोकप्रसतसनधी त्या 

भागात सफरत होतो. आताही बँकाांसमोर सकरकोळ राांग असेल, परांत ुआम्ही लोकाांना भेटलो 

त्यावेळी आम्हाला या सनणायाबाबत क्रोध, आक्रोि सकां वा प्रसतकार बघावयास समळाला 

नाही. माननीय श्री.नरेंद्रजी मोदी याांचे कायाकते म्हणनू आम्ही राांगेत उभ्या असलेल्या 

लोकाांच्या भेटी घेतो. परांत,ु आम्हाला तेथनू हुसकासवणे, हुटआऊट करणे असा प्रकार 

एकाही सठकाणी झाला नाही. 

   सभापती महोदय, नकुत्याच झालेल्या सनवडणकुाांच्या सनकालाबाबत मला काही 

बोलावयाच े नाही. मी कोकणातील अनेक गाांवामधये गेलो. आम्ही गावातील लोकाांना 

मालवणी भाषेत सवचारल ेकी, काय चालले, कस ेआहात, बरे आहात काय, नोटाबांदीचा 

काही त्रास होतो काय तर काही त्रास नाही असे त्याांनी साांसगतले. माननीय सवरोधी 

पक्षनेत्याांनी जे मदु्द ेमाांडलेले आहते त्याला मखु्यमांत्री महोदय उत्तर दतेील. काही सठकाणी 

व्यापाऱ्याांना त्रास होतही असेल. परांत,ु सामान्य नागरीक क्रोध न करता, प्रसतकार न करता 

िाांत आह.े मी आपल्याला कालचे उदाहरण दतेो. मी काल सभागहृात अनपुससथत होतो. 

मी मागील ३०-३२ वषाापासनू ६ सडसेंबर रोजी चैत्यभमूीवर येणाऱ्या नागरीकाांना फुड पॅकेट 

दतेो. मी पवूी चैत्यभसूमवर  
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 येणाऱ्या लोकाांना १ रुपयामधये फुड पॅकेट दते होतो. परांतु, मागील ५ वषाापासनू मी त्याांना 

२ रुपयाांमधये फुड पॅकेट दते आह.े मला असा प्रश्न पडला की, आता लोकाांकडे २ रुपयाांचे 

नाणे नसेल, मग लोक २ रुपय ेकोठून दतेील ? 

                                                                     यानांतर श्री.भोगले....... 

  

            या नांतर  श्री. भोगल े
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  चहा, सबससकटे मोफत वाटली जातात त्याप्रमाणे अल्पदरात जेवण वाटप केल ेजाते.  दीड 

ते दोन लाख लोकाांच्या भोजनाची व्यवसथा केली जाते.  २ रुपयाचे कूपन घेतल्यानांतर 

अन्न पासकट सदल े जाते.  तमु्हाला आश्चया वाटेल, केवळ महाराष्ट्रातील नव्ह े तर 

बाबासाहबेाांना असभवादन करायला आलेल्या उत्तरप्रदिे, झारखांड, केरळ, तामीळनाडू 

राज्यातील नागररकाांनी दखेील २ रुपयाांचे कूपन घेऊन खाद्यपदाथााचा लाभ घेतला.  सटेु 

पैस े नाहीत म्हणनू कोणी भोजनासिवाय परत गेल्याचे सदसनू आल े नाही.  मागासवगीय, 

दसलत, आांबेडकरी जनता, झोपडपट्टीमधये राहणाऱ्या सवासामान्य जनतेने या योजनेचा लाभ 

घेतला.  

        सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्षनेत्याांनी कॅिलेसच्या सांदभाात उल्लेख 

केला.  या नोटाबांदीच्या सनणायाबद्दल जनतेमधये आक्रोि आह,े क्रोध सनमााण झाला आह े

असे म्हटले गेले.  मी माझ्या अनभुवावरुन साांग ू इसच्छतो की, सवासामान्य जनतेबद्दल जे 

सचत्र उभे केल ेजात आह ेतसे कुठेही सदसनू येत नाही.  माझ्याकडे अनेक अथातज्ज्ाांचे लेख 

व त्याांची नावे आहते.  दिेामधये कधी तरी अिा प्रकारचा क्राांतीकारी सनणाय घेतला जाणे 

आवशयक होते असे बहुतेकाांचे मत आह.े  तो सनणाय माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी 

याांनी घेतला.  माननीय पांतप्रधानाांनी हा सनणाय घेत असताना ५० सदवसाांचा अवधी 

मासगतला आह.े  ५० सदवसाांच्या अवधीत तमुच्या अडचणी दरू झाल्या नाही, तमुचा त्रास 

कमी झाला नाही तर तमु्ही म्हणाल ते मी ऐकायला तयार आह े असे त्याांनी जाहीरपणे 

साांसगतले आह.े  अजनू २० सदवसाांचा कालावधी सिल्लक आह.े  या २० सदवसाांच्या 

काळात सवासामान्य लोकाांच ेसहत, 
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    श्री.भाई सगरकर.......... 

कल्याण साधण्याचा, त्याांच्या अडचणी दरू करण्याचा प्रयत्न माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र 

मोदी व त्याांची टीम करीत आह.े   

      सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्षनेता असे म्हणाल े की, हा सनणाय जाहीर 

करण्यापवूी भारतीय जनता पक्षाला सवा मासहत असावे, त्याांना सगळे बरोबर कळल.े  मी 

या सठकाणी सभागहृाच्या मासहतीसाठी साांग ूइसच्छतो की, माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी 

याांनी भारतीय जनता पक्षाच े खासदार व आमदार याांनाही मोकळेपणान े सोडलेले 

नाही.  सदनाांक ८ नोव्हेंबर ते ३० सडसेंबर या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या सवा खासदार 

आसण आमदाराांनी त्याांच्या बँक खात्यातील व्यवहाराचा तपिील पक्षाच्या अधयक्षाांकडे 

जमा केला पासहजे असे बांधन घातले आह.े  कदासचत इतर पक्षाच्या लोकप्रसतसनधींना 

दखेील तो द्यावा लागेल.   

      सभापती महोदय, या ऐसतहाससक सनणायामळेु नागररकाांनी मोठया प्रमाणात 

महानगरपासलका, नगरपासलका, नगरपररषदाांना दये असलेल्या कराचा भरणा केल्यामळेु या 

सथासनक सवराज्य सांसथाांची काही प्रमाणात आसथाक अडचण दरू झाली.  या सठकाणी 

माननीय सवरोधी पक्षनेत्याांनी पेटीएमच्या सांदभाातील मदु्दा माांडला आह.े  काळा पैसा, 

भ्रष्टाचाराच े प्रमाण सकती वाढले आह े याची त्याांना कल्पना असावी.  आज मुांबईमधये 

ररअल इसटेटचे भाव मोठया प्रमाणात वाढल ेआहते.  माननीय सदसय श्री.भाई जगताप ह े

या मतािी सहमत होतील.  एसआरए अांतगात बाांधण्यात येणाऱ्या सदसनकाांच्या 

बाांधकामासाठी बाांधकाम व्यावसासयकाांना महापासलकेच्या इमारत प्रसताव सवभागातील 

सांबांसधत असधकाऱ्याांना प्लॅनच्या मांजरुीसाठी प्रती चौरस फूट दराप्रमाणे पैस े द्यावे 

लागतात.  प्रत्येक चौरस फुटामागे २०० ते १००० रुपय ेघेतले जात असल्यामुळे मुांबईमधये 

जसमनीच ेव सदसनकाांचे दर वाढले आहते.  मी दाव्यासनिी साांग ूइसच्छतो की, राजकारणी 

लोकाांकडे नसेल एवढी गडगांज सांपत्ती या असधकाऱ्याांकडे आह.े  आज दिेात दररोज 

अनेक सठकाणी करोडो रुपयाांचा बेसहिोबी पैसा पकडला जात असल्याचे सदसनू येत आह.े 
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    श्री.भाई सगरकर.... 

     सभापती महोदय, राजकारणी लोकाांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात 

आह.े  या नोटाबांदीच्या सनणायामळेु भ्रष्ट असधकारी, व्यापारी, काळया पैिाचा व्यवहार 

करणाऱ्या लोकाांच्या बेसहिोबी सांपत्तीला टाच लागणार आह.े  

      सभापती महोदय, आज मुांबई िहरात सामान्य माणसाला घर घेणे परवडत नाही, 

इतक्या प्रमाणात जसमनीचे व सदसनकाांचे दर वाढले आहते.  मागील सरकारने त्याांच्या 

काळात नोटाबांदीचा सनणाय घेणे आवशयक होते, परांत ु तसे घडल े नाही.  आज महागाई, 

भ्रष्टाचारामळेु सवासामान्य लोकाांचे जगणे कठीण झाल ेआह.े  सामान्य लोकाांवर सवत:च्या 

जागेअभावी मुांबई िहरातून परागांदा होण्याची वेळ आली आह.े  बाांधकाम व्यावसासयक 

सदसनकाांची सवक्री करताना काळा पैसा सकती प्रमाणात दणेार अिी सवचारणा करतो.  परांत ु

कॅिलेस इकॉनॉमीमळेु सवा आसथाक व्यवहाराची नोंद होणार असल्यामळेु प्रत्येकाला 

व्यवहाराचा सहिोब द्यावा लागणार आह.े  पररणामी काळ्या पैिाच्या आसथाक 

व्यवहाराला आपोआप आळा बसणार आह,े भ्रष्टाचार थाांबणार आह.े  त्यामळेु जसमनीच े

व फ्लॅटचे दर खाली येतील व सामान्य लोकाांना सवत:च्या मालकीचे घर खरेदी करता 

येईल, जसमनीवर सवत:चे घर बाांधता येईल. 

      सभापती महोदय, पासकसतानकडून मोठया प्रमाणात खोट्या नोटाांचा वापर करुन 

आपल्या अथाव्यवसथेला खीळ घालण्याचा प्रयत्न होतो.  अवैध मागााने जो पैसा गोळा 

केला जातो तो बाहरे काढण्यासाठी नोटाबांदीचा सनणाय घ्यावा लागला.  आज सवासामान्य 

माणसाला िाांतपणे झोप लागते, परांत ुज्याांच्याकडे प्रचांड प्रमाणात काळा पैसा आह ेत्याांची 

झोप उडाली आह,े झोप येण्यासाठी त्याांना औषधाचा आधार घ्यावा लागत 

आह.े  माननीय पांतप्रधान यापढेु आणखी कोणता सनणाय घेणार आहते याची त्याांना सचांता 

वाटू लागली आह.े 

      सभापती महोदय, अनेक सवासामान्य माणसाांना या नोटाबांदीच्या सनणायामळेु आपले 

प्राण गमवावे लागले.  आपण त्याांना श्रधदाांजली वासहली.  त्याबद्दल माननीय मखु्यमांत्री 

उत्तरात मासहती दतेील.  आम्ही दखेील सांवेदनिील आहोत.  तमु्ही आम्ही सवासामान्य 

जनतेच्या सहतासाठी प्रयत्निील आहोत.  परांत ुसप्रांट मीसडयाच्या 
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    श्री.भाई सगरकर.............. 

काही प्रसतसनधींकडून लोकाांना उचकावण्याचा प्रयत्न होत आह.े  माझी त्याांना कळकळीची 

सवनांती आह ेकी, दिेासहताच्या या कामामधये त्याांनी सहकाया केल ेपासहजे. लोकिाहीच ेजे 

चार सतांभ आहते त्यातील मीसडया हा एक सतां ाेंभ आह.े  माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी 

याांच्या या सनणायाला सवरोधी पक्षान ेदखेील साथ सदली. माननीय श्री.िरद पवार याांनी ५०० 

व १००० रुपयाांच्या नोटा चालनातून बाद करण्याच्या सनणायाचे सवागत केल.े  माननीय 

सवरोधी पक्षनेत्याांनी या सठकाणी भाषण करण्यापवूी माननीय श्री.िरद पवार याांच्यािी चचाा 

केली की नाही याची मला मासहती नाही.  परांत ु माननीय श्री.िरद पवार याांनी माननीय 

पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी याांच े या सनणायाबद्दल सवागत केल े होते ह े सवसरुन चालणार 

नाही.  श्री.सनतीिकुमार याांनी दखेील या सनणायाचे सवागत केले.  थोर समाजसेवक 

श्री.अण्णा हजारे याांनी असे म्हटल ेकी, माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी याांनी माझे काम 

केल.े  आतापयांत काळा पैसा व भ्रष्टाचारासवरुधद लढण ् याचे मी काम केल.े  नोटाबांदीच्या 

सनणायाबद्दल सवरोधी पक्षाच्या सदसयाांच े दखेील मत अनकूुल आह.े  परांत ु सवरोधी पक्षात 

असल्यामळेु त्याांना सवरोधात बोलाव े लागते.  सव.इांसदरा गाांधी याांच्या राजवटीत 

नोटाबांदीचा सनणाय झाला होता, त्याबद्दल आम्ही सवरोध केला नाही.  आम्ही तेव्हा वयाने 

लहान होतो.  परांत ु सरकारन े घेतलेला हा नोटाबांदीचा सनणाय सवासामान्य लोकाांच्या 

सहताचा आह.े 

                                                                           यानांतर श्री.ओटवणेकर... 

  

  

  

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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श्री.भाई सगरकर..... 

     सभापती महोदय, सवा सवरोधी पक्ष नेते मनातनू खषु आहते.  ते म्हणतात की, या 

सनणायामळेु खरोखरच अच्छे सदन येणार आहते.   सवासामान्याांना परवडणारी घरे समळणार 

आहते.  राष्ट्रीयकृत बँकाांमधये जन धन खाती उघडण्यात आली होती.  राष्ट्रीयकृत बँका 

उघडण्याचा सदवांगत श्रीमती इांसदरा गाांधी याांचा सनणाय चाांगला होता. सवासामान्य माणसाला 

बँकाांतून कजा समळायला पासहजे यासाठी या बँका उघडण्यात आल्या होत्या.  २१ कोटी 

लोकाांची बँक खाती नव्हती.  ती आता उघडण्यात आली होती. पण धनदाांडग्याांनी काय 

केल े ?  सझरो बॅलन्सची जेवढी म्हणनू जन धन खाती होती त्यात धनदाांडग्याांनी करोडो 

रूपये टाकल े आहते.  यासांबांधी परवाच श्री.मोदीजींनी साांसगतले की, त्या खात्यातील 

सगळे पैस े ह े त्या गरीबाांचेच आहते.  कोण जर त्रास दते असेल तर मला साांगावे असे 

दखेील त्याांनी साांसगतले आह.े अिा प्रकारे गरीबाांना करोडो रूपयाांचा मालक बनसवण्याचे 

श्री.मोदीजींच े धोरण आह े असे मला वाटते.  सवासामान्य जनतेच्या जीवनामधये आनांद 

सनमााण करण्यासाठी, त्याांचे जीवन सखुमय करण्यासाठी, खरोखर अच्छे सदन येण्यासाठी 

नोट बांदीसांबांधी श्री.मोदी साहबेाांनी जी भसूमका घेतली आह े ती सनसश्चतच चाांगली 

आह.े  त्यासांबांधी मी त्याांचे असभनांदन करतो.   सवरोधी पक्षातील सवा माननीय सदसयाांना 

सवनांती करतो त्याांनी दखेील या भसूमकेिी ठाम रासहल ेपासहजे.  या दिेाचे सच्चे नागररक 

म्हणनू श्री.मोदी साहबेाांच्या नोटाबांदीच्या सनणायाला त्याांनी दखेील पासठांबा 

द्यावा.  जगातील एकमेव प्रससद्ध नेता म्हणनू श्री.मोंदी साहबेाांना टाईम्स परुसकार समळाला 

आह.े  त्यामळेु भारत हा जगातील सवाशे्रष्ठ दिे बनसवण्यासाठी आपण कसटबद्ध होऊ 

या.  नव्ह ेतिी अपेक्षा आपणा सवाांकडून व्यक्त करतो आसण येथेच थाांबतो.  धन्यवाद.    

  ....... 
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          श्री.नारायण राणे (सवधान सभेने सनवडलेल)े : सभापती महोदय, सन्माननीय 

सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनांजय मुांडे याांनी म.सव.प.सनयम २८९ च्या माधयमातनू म.सव.प.सनयम 

९७ अन्वय े जी अल्पकालीन चचाा उपससथत केली आह,े त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े   

      या चचेवर माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनांजय मुांडे याांनी असतिय चाांगले, प्रभावी 

असे भाषण केल्याबद्दल मी त्याांचे असभनांदन करतो.  त्यानांतर सन्माननीय सदसय श्री.भाई 

सगरकर याांचेही भाषण झाल.े  सामासजक, आसथाक आसण क्राांसतकारी सवचार त्याांनी या 

सदनात व्यक्त केल्याबद्दल मी त्याांचा दखेील आभारी आह.े   

       आज दिेात, राज्यात नोटबांदी नांतर जी पररससथती सनमााण झाली आह े ती पाहता 

कोणत्याही क्षेत्रातील एकही माणसू खषु असल्याचे सदसनू येत नाही.  नोट बांदी नांतर सवा 

काही सरुळीत चालले आह,े जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही, असे म्हणणारा 

एकही माणसू सदसणार नाही.  मात्र, सदनात त्याच्या उलट प्रत्यय कोकणातील आमदार 

श्री.भाई सगरकर याांच्या भाषणातनू आलेला आह.े  त्याचा मला आनांद आह.े   

      सभापती महोदय, सदनाांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८.०० वाजता, दिेाचे 

माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी याांनी राष्ट्राला उद्दिेनू भाषण करीत असताना एक सनणाय 

जाहीर केला.  ते भाषण मी दखेील ऐकत होतो.  त्याांनी साांसगतले की, आज रात्री १२.०० 

नांतर रूपय े५०० आसण रूपय े१००० ची नोट चलनातनू बांद करण्यात येत आह.े  ५०० 

आसण १००० रूपयाची नोट कागज का तकुडा होईल.  त्यानांतर दोन सदवस सवा बँका बांद 

होत्या.  आज ३२ सदवस झाल ेतरी दिेातील सवा क्षेत्रातील पररससथती सरुळीत झालेली 

नाही.  मला सभागहृाच्या नेत्याांना साांगावेसे वाटते की, माननीय सवरोधी पक्ष नेते 

बोलल्यानांतर दिेाच्या अथाकारणावर अभ्यासपणूा, समथानीय भाषण ऐकायला समळेल असे 

वाटले होते.  नोटा बांदीचा सनणाय हा    
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    श्री.नारायण राणे ..... 

  दिेातील १२५ कोटी जनतेिी सनगसडत असनू आता त्याांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न सनमााण 

झाला आह.े  पैसा म्हणजेच जीवनमरणाचा प्रश्न आह.े  सदवांगत श्रीमती इांसदरा गाांधी, 

श्री.मोरारजीभाई दसेाई याांनी नोट बांदी केली असेल.  अमेररकेत, ऑसरेसलयामधये कधीही 

सांपणूा नोट बांदी झाली नाही.  तेथे रूपये ५००/- च्या नोटेसांबांधात तक्रार असेल तरच त्यात 

बदल करण्यात आलेला आह.े  रूपये १०००/- , रूपये १००००/- सांबांधी तक्रार असेल 

तर त्या प्रमाणे बदल करण्यात आला आह.े  त्यावेळी सांपणूापणे नोटा बांदी लाग ूकरण्यात 

आली नव्हती.  आपण जवळ जवळ ८६ टक्के नोटा बांद केल्या आहते.  आपण जवळ 

जवळ १४ लाख ५० हजार कोटी इतक्या मलु्याच्या रूपये ५००/- आसण १००००/- च्या 

नोटा बाजारातनू बांद करण्यात आल्या.  त्यामळेु आज राज्यात अभतूपवूा अिी पररससथती 

सनमााण झाली आह.े  नोटा बांदी ही आपल्याच दिेात झाली असे नाही.  माझ्या कडे 

ज्याज्या दिेात नोटा बांदी झाली त्यासांबांधातील मासहती आह.े  अनेक दिेाांनी चलन 

बांदीचा सनणाय घेतला आह.े पण आज ते देि कुठे आहते ?  उत्तर कोररया, नायजेररया, 

म्यॅनमार, सोसव्हयत यसुनयन या दिेाांनी दखेील चलनबांदी केली होती.  पण आज ह ेसवा 

दिे बबााद झाल ेआहते.  ह ेसवा दिे फायनान्स क्रायसससमळेु बबााद झाल ेआहते.  आज 

त्या दिेाांमधये काय पररससथती आह ेती पहावी ?  आम्हाला त्या दिेाांच्या राांगेत जावयाचे 

नाही.  अमेररका, चीन या सारख्या महासत्तेच्या दिेाांसोबत जाेावयाचे असेल तर 

अथासवषयक कोणते धोरण दिेाला पोषक आह ेत्याचा सवचार करून सनणाय घेतला पासहजे 

होता.  सनणाय घेण्याचा असधकार नाही असे कोणीही म्हणालेले नाही. भ्रष्टाचाराला 

नोटाबांदी हाच उपाय आह ेकाय ?  
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     श्री.नारायण राणे...... 

  काळा बाजार थाांबसवण्यासाठी हाच उपाय आह ेकाय ?  बनावट नोटा थाांबसवण्यासाठी 

हाच मागा आह ेकाय ?  बाकी मागा नव्हते.  ह ेसरकार नापास झालेल ेआह.े  ह ेसरकार 

अयिसवी ठरल े आह.े  हा सनणाय कोणत्या कारणासाठी घेण्यात आला हचे कळत 

नाही.  चलन बांदीचा सनणाय घेत असताना अच्छे सदनाच े काय झाल े ?  महागाई कमी 

करणार होता त्याचे काय झाल े? ५ कोटी तरूण तरूणींना रोजगार सनमााण करणार होता 

त्याच े काय झाल े ?  १५ लाख रूपये आपण प्रत्येकाच्या खात्यावर जमा करणार होता 

त्याच े काय झाल े ?  या सवा गोष्टी करू न िकल्यामळेु बगल दणे्यासाठी चलन बांदीचा 

सनणाय कें द्र िासनान े घेतलेला आह.े आम्ही काही तरी नवीन करीत आहोत ह े

दाखसवण्याचा प्रयत्न कें द्र िासनान े केलेला आह.े  असा सनणाय कोणीच केला नाही तो 

भाजप सरकारन े केला असा दाखसवण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े  या एका सनणायामळेु 

कें द्र िासनाने सांपणूा दिेाला अडचणीच्या दरीत लोटून टाकले आह.े 

माननीय  डॉ.मनमोहन ससांग ह ेया दिेाचे १० वषा पांतप्रधान होते.  आपण एका तज्ज्ाांचे 

तरी सवचार साांगायला हवे होते.  सनदान माननीय श्री.अरूण िौरी याांचे वतृ्तपत्रात जे सवचार 

आल े ते तरी  साांगायला हवे होते.  श्री.सचदम्बरम आसण डॉ.मनमोहन ससांग ह े काँग्रेस 

पक्षाच े आहते.  डॉ.मनमोहन ससांग ह े जागसतक कीसताचे अथातज्ज् आहते.  ते म्हणाल े

रूपये ५०० आसण रूपये १००० च्या चलनबांदीमळेु आपल्या जीडीपीमधये २ टक्के घसरण 

येईल. भारताचा जीडीपी १ कोटी ४० लक्ष कोटी इतका आह.े २ टक्के म्हणजे २ लक्ष ८० 

हजार कोटी इतके होतात.  एवढी घसरण म्हणजे दिेावर तेवढ्या कोटी रूपयाांचा बोजा 

येणार आह.े 

                                                                       यानांतर श्री.जनु्नरे....  

              या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.नारायण राणे ...... 

  िेवटी ते असे म्हणाल े की, ५००,१००० रुपयाांच्या नोटाबांदीचा सनणाय म्हणजे जनतेचे 

िोषण  आह.े नोटाबांदीचा सनणाय जनतेचे िोषण करण्यासाठी घेण्यात आलेला आह.े 

आज सभागहृाच ेकाम दपुारी १२.०० वाजता सरुु होणार असल्यामळेु मी सकाळी ११.०० 

वाजता रुम मधनू सनघालो होतो. रुमच्या बाहरे पडण्यापवूी मी सट.व्ही.लावला असता 

त्यावर लोकसभेची चचाा सरुु होती. या चचेत श्री.गलुाम नबी आझाद बोलत होते त्यावेळेस 

त्याांनी कॉमसा सेके्रटरींचा ररपोटा सभागहृाला दाखवला. त्या ररपोटामधये ५०० व १००० 

रुपयाांच्या १४ लक्ष ५० हजार कोटी पैकी जवळ जवळ तेवढीच रक्कम जमा होणार आह े

असे साांसगतले. याचा अथा १४ लक्ष ५० हजार कोटी रुपय ेजमा होणार असतील तर हा 

उपद्वव्याप आपण किासाठी केला ? यामधये गसणत असे होते की, ८६ टक्के रक्कम 

बाजारातनू बांद केली त्यावेळेस ८६ टक्के ब्लॅकच े पैस े येतील. परांत ु ८६ टक्के आलेच 

नसतील तर काळा पैसा गेला कोठे ? आजपयांत १२ लक्ष कोटी रुपये जमा झालेल ेआहते. 

आता ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटा सवीकारण्याचे थोडे सदवस रासहल े आहते. 

नोटाबांदीच्या सनणायाचे गसणतच आम्हाला समजत नाही. कोण भ्रष्टाचारी आह,े कोणाकडे 

काळा पैसा आह े? काळापैसा पकडण ् यासाठी सरकारकडे यांत्रणा आह ेतर सरकार काळा 

पैसा बाळगणाऱ्याांना का पकडत नाही ? नोटाबांदीचा सनणाय घेऊन तुम्ही बढाया मारल्या. 

     सभापती महोदय, आपल्याकडे परवाच नगरपासलकेची सनवडणकू झाली. 

नगराधयक्षाच्या सनवडणकुीत एक क्रमाांकाचा पक्ष भाजपा असल्यामळेु आम्ही त्याांचे 

असभनांदन केल.े सट.व्ही.वर एकमेकाांना पेढे भरवताना पाहून बरे वाटले. परांत ु सवराट 

कुबेरसिवाय ह ेिक्य होते का ? आधसुनक कुबेरकडे गेलेला पैसा हा भ्रष्टाचाराचा नव्हता 

काय, हा पैसा कोठून आणला,२ हजाराच्या नोटा का आणल्या ? हा पैसा कोठून आला ? 

प्रत्येक मतदाराला दोन हजार, पाच हजार रुपय ेदेऊन ते सनवडून आलेले आहते. 
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    श्री.नारायण राणे ..... 

 तमु्ही दोन वषाात सवदभााचा असा काय सवकास केला आह े? 

   श्री.ससुजतससांह ठाकूर : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े सन्माननीय सदसय 

श्री. राणे साहबे साांगत आह े की, नगरपासलकेच्या सनवडणकुीत दोन हजार व पाच हजार 

रुपयाांच्या नोटाच्या सांदभाात बोलत आहते. त्याांचा सांबांध जेवढा आह े त्याबाबतच त्याांनी 

बोलावे अन्यथा बोल ूनये. 

   सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी जी हरकत घेतली आह े त्यासांदभाातील सन्माननीय 

सदसय श्री. राणे साहबेाांचे सटेटमेंट मी तपासनू घेईन. आवशयक वाटले तर ते रेकॉडावरुन 

काढून टाकण्यात येईल. 

   श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, माझे सगळे भाषण काढून टाका,माझी त्याला 

हरकत नाही. िेवटी ऐकण्याची सधुदा सहनसिलता लागत असते. आता जम्मू-कासशमरमधये 

जी फायरींग झाली त्यामधये काही असतरेकी मारल े गेले. परांत ु त्या मारल्या गेलेल्या 

असतरेक्याांकडे भारतीय चलनाच्या २००० रुपयाांच्या नवीन नोटा सापडल्या आहते. 

यासांदभाात माझ्याकडे सवा कात्रणां आहते. नोट बांदीचा सनणाय घेतल्यामळेु 

नक्षलवाद,आतांकवाद सांपला ह ेकिाच्या आधारे साांसगतले जाते ? सतकडे रोज गोळीबार 

सरुु आह.े सांसदीय कारभारावर बोलताना परुावे असल ेपासहजेत. नाही तर काहीही बोलावे 

आसण ते रेकॉडा व्हावे ह ेबरोबर नाही. पढुची सपढी ह ेसवा रेकॉडा वाचणार आह.े 

   सभापती महोदय, माझ्याकडे ५०० रुपयाांच्या नवीन नोटा असनू ५०० रुपयाांच्या 

नोटाांमधये फार व्हरेरएिन्स आहते. ५०० रुपयाांच्या तीन नोटाांमधये तीन फरक आहते. या 

नोटा मी आपल्याकडे सादर करतो.  आपला दिे १२५ कोटी जनतेचा आह.े देिातील ८६ 

टक्के नोटा बांद केल्या आहते. आपण साांगता की, वीज सबल भरण्यासाठी ५०० रुपयाांच्या 

नोटा चालतील, टोल नाक्यावर चालतील तर अन्न धान्याला, दधुाला ५०० रुपयाांच्या नोटा 

का चालत नाही ?याचा सवचार राज्यकते का करीत नाहीत ? केवळ माननीय श्री.मोदींनीच 

याचा 
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    श्री.नारायण राणे ..... 

 सवचार केला पासहजे काय असे माझे म्हणणे नाही तर आपण सधुदा यासांदभाात सवचार केला 

पासहजे. 

   सभापती महोदय, झोपडपट्टी आसण मधयमवगीयाांच्या वसतीमधये गेलात तर काय 

पररससथती आह ेह ेआपल्याला समजनू येईल. मसहलाांनी ५ रु.,१० रु. असे गोळा करुन २० 

वषाांनी लाख, दीड लाख रुपय ेबँकेत भरले तर तो काळा पैसा कसा काय होऊ िकतो ? 

लोकाांनी दोन लाख रुपय ेजमवल ेतर तो काळा पैसा कसा काय होऊ िकतो ? मलुीचे लग्न 

असेल तर मलुीचे वडील काय करणार ? नोटाबांदीच्या सनणायामधये केवळ श्रीमांताचा 

उल्लेख झाला परांत ुबँकेच्या राांगेत श्रीमांत सदसले नाहीत ? मग आपण कोणाला राांगेत उभे 

केल े ? सामान्य जनतेला राांगेत उभे करण्याची मेहरबानी ही तमुच्या सरकारचीच आह.े 

आज बँकेच्या राांगेत गोरगरीब, मधयमवगीय जनता उभी आह.े बँकेच्या राांगेमधये उभे 

असताना आतापयांत ८८ लोक मतृ्यमूखुी पडल ेअसनू त्याांना श्रधदाांजली वाहण्यात आली. 

मी सभागहृ नेत्याांना धन्यवाद दतेो की, त्याांनी हात केल्याबरोबर आम्ही सधुदा उभे रासहलो. 

बँकेच्या राांगेत सनरपराध जनता मतृ्यमूखुी पडली. ज्याांचा काही गनु्हा नाही असे लोक 

मतृ्यमूखुी पडल.े बँकेच्या राांगेत वयसकर माणसे आपली पेन्िन काढण्यासाठी गेले,राांगेत 

उभे रासहले परांत ुकाऊां टर पयांत पोहचण्याआधीच हाटा ॲटॅकने मतृ्यमूखुी पडल.े असे एकां दर 

८८ लोक मतृ्य ूपावल ेआहते. ह ेसवा होत असताना सगळीकडे आबादी आबाद आह ेअसे 

ह े सरकार कस े काय म्हण ू िकते ? आतापयांत ८८ लोक मतृ्यमूखुी पडल े असताना या 

सरकारला काहीही सांवेदना नाहीत, या लोकाांचे सांसार त्यामळेु उघडयावर पडल े आहते 

याबाबत या सरकारला काहीही वाटत नाही.  

   सभापती महोदय, पासकसतान व भारताच्या सीमेवर गेल्या अडीच वषाात सकती जवान 

िसहद झाल े? भारताच ेजवान रोज मारले जात आहते. काल परवा सीमेवर महाराष्ट्रातील 

दोन जवान मारले गेल.े यासांदभाात आपल्याला काहीच भावना, काहीच सांवेदना नाहीत ? 
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   सभापती महोदय, नागपरूमधये काय पररससथती आह ेह ेपाहण्यासाठी माझ्याबरोबर कोणी 

मांत्री आल ेतर काय पररससथती आह ेह ेमी त्याांना दाखवनू दईेन. नोट बांदीच्या सनणायाला एक 

मसहना होऊन सधुदा २५ टक्के व्यवसाय रासहलेला नाही. नोटाबांदीमळेु लघ ु उद्योग बांद 

झाल,े मधयम उद्योग अडचणीत आले,एक्सपोटा कमी झाला, उत्पादन नसल्यामळेु सनयाात 

होऊ िकत नाही. आपल्या मेहरबानीन े डॉलर सराँग झाला आसण रुपया घसरला. असे 

असताना आपण कसली चचाा करतो आहोत, या चचेला काय लेव्हल आह े? लहान मलेु 

ज्या प्रमाणे बोलतात की, त ू बोलला म्हणनू मी बोलतो असे लहान मलेु बोलतात. 

परांत ु तसे येथे चालणार नाही. आम्ही तसे बोलत नाही. आज एल.अँड टी. कपांनीने १४ 

हजार कामगाराांना कामावरुन काढून टाकले,लघ ु उद्योगामधय े सधुदा हजारो कामगाराांना 

काढून टाकले जात आहते. 

    मुांबई सारख्या िहरात हमालाने हमाली केली तर त्याला तुम्ही काय काडा दणेार 

आहात, बटू पॉसलि करणारा, फेरीवाला, टॅक्सीवाला असे छोटे मोठे व्यवसाय करणाऱ्याांना 

तमु्ही काडा दणेार आहात का?  आज सगळे धांद ेठप्प झाल ेआहते. या लोकाांचे जेवणाचे 

काय ? याचे उत्तर द्या.  नोटाबांदी ह ेसाांगण्यासाठीच बरे आह.े 

   सभापती महोदय, मी आपल्याला साांग ूइसच्छतो की, १० वेळा मखु्यमांत्र्याचे नाव घेतले 

तर ५ माक्सा समळतात आसण १० वेळा मोदी साहबेाांच े नाव घेतले तर १०० माक्सा 

समळतात. 

                                                                  यानांतर श्री. असजत....... 

  

            या नांतर  श्री. सिगम 
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  कोणी सकती वेळा नाव घेतले याचा ररपोटा जातो. आपण दिे सहताबद्दल चाांगले बोललात 

तरी माननीय पांतप्रधानाांना चाांगले वाटेल. कोणाचे नाव घेतल्यामळेु कोणी दिेभक्त 

होत  नाही त्यासाठी कृती करावी लागते. जसे  सवातांत्र्य समळसवण्यासाठी काँग्रेस पक्षातील 

अनेक सेनानी फासावर गेल.े अनेकजणाांनी तरुुां गवास भोगला. अनेकाांनी सवासवाचा त्याग 

केला. काँग्रसे पक्षाच्या दोन पांतप्रधानाांनी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आपले योगदान सदले 

म्हणनू त्याांची हत्या करण्यात आली. असा त्यागाचा इसतहास आपल्या पक्षाचा आह ेकाय 

? आमच्याकडे बोलण्यासारखे भरपरू आह.े आम्ही सदवसरात्र बोल ूिकतो, परांत ुआम्ही 

सवषय सोडून बोलणार नाही. 

      सभापती महोदय, आम्ही सवरोधाला सवरोध करीत  नाही. कें द्र सरकारने हजार आसण 

पाचि ेरुपयाांच्या नोटाांवर बांदी आणली, परांत ुत्या प्रमाणात पयाायी व्यवसथा न झाल्यामळेु 

सवासामान्य िेतकऱ्याांची व जनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. आपण येत्या 

मसहन्यात वा दोन मसहन्यात आणखी नोटा उपलब्ध करुन देऊ िकता काय ? 

आरबीआयच्या गव्हनाराांनी साांसगतले आह े की, पररससथती मळू पदावर येण्यासाठी सात 

मसहन ेलागतील. मग लोकाांनी सात मसहन ेपाणी सपऊन सदवस काढायचे काय,पाण्याच ेबील 

थकल ेम्हणनू पाणी दखेील बांद करणार काय, लोकाांनी व्यवहार कसा करायचा ? 

      सभापती महोदय, आज अनेक उद्योग अडचणीत आलेल े आहते. एखाद्या 

कारखान्यामधये ६०० कामगार असतील तर त्याांचा पगार द्यायचा असेल तर बँकेतनू पैसे 

काढण्यावर बांधने आहते. फक्त अडीच लाख रुपये काढण्याची परवानगी आह.े ६०० 

कामगाराांना  पगार दणे्यासाठी सव्वा कोटी रुपयाांची आवशयकता आह.े  
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मग कामगाराांना पगार कसा द्यायचा ? सरकारी कमाचाऱ्याांचा दखेील तोच प्रश्न 

आह.े भारतीय चलनात चालणारा व्यवहार थाांबलेला आह.े त्यास कोण जबाबदार   आह े

? आपण हजार आसण पाचिे रुपयाांच्या नोटाांवर बांदी आणण्यापवूी लोकाांचे प्रबोधन 

करावयास पासहजे होते. मी आपल्या माधयमातनू सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर याांना 

साांग ू इसच्छतो की, जवळपास ४८ टक्के लोकाांना बँकेची ओळख नाही. ते लोक कसा 

व्यवहार करतील या प्रश्नाचे उत्तर आपणाकडे आह ेकाय, असल्यास आपण ते साांगावे.  या 

४८ टक्के लोकाांचे प्रथम प्रबोधन करणे आवशयक आह.े बँकेत कस े जायचे, पैस े कस े

भरायच े व काढायचे, याची त्याांना अगोदर मासहती द्यावयास पासहजे होती. परांत ु कें द्र 

सरकारन े असे कोणतेही प्रबोधन न करता, त्याांना काहीही न साांगता  हा सनणाय जाहीर 

केला. या  लोकाांच्या घरात धान्य नाही.  माननीय पांतप्रधानाांनी एका रात्रीत सनणाय घेऊन 

हजार आसण पाचिे रुपयाांच्या  नोटा ‚कागजचा तुकडा होनेवाला ह‛ै असे साांसगतले. 

लोक सवमानातनू उतरुन इसच्छत सथळी गेल्यावर त्याांनी  हजार / पाचिेची नोट सदल्यावर 

टॅक्सी ड्रायव्हरन ेसाांसगतले की, हजार और पाचि ेरुपये की नोट नही चलती. एका रात्रीत हा 

फरक झाला. आपण जो सनणाय घेत आह ेत्याचा काय  पररणाम होणार आह ेयाची पवाा न 

करता हा सनणाय घेण्यात आलेला आह.ेपररणामाची पवाा न करता सनणाय घेतला तर असे 

घडते. 

      सभापती महोदय, आज मुांबई म्हणा सकां वा इतर सवाच भागाांमधये लोकाांचे हाल सरुु 

आहते. कोकणामधये लोकाांच ेहाल होत आहते. आमच्या भाई ांनी असे बोलावे याचे मला 

वाईट वाटते. परवा माझ्याकडे कोकणातील उद्योजक भेटण्यासाठी आल े होते. त्याांनी 

साांसगतले सवा उलाढाल ठप्प झालेली आह.े टॅक्सी, रक जागेवर उभे आहते. दकुानात 

एखादा ग्राहक येईल याची दकुानदार वाट पाहत आहते. कोणताही व्यवहार सरुु नाही. 

मराठीमधये एक म्हण आह,े‛झोपलेल्या व्यक्तीस जागे करता येते, 
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 परांत ु झोपेच े सोंग घेतलेल्यास जाग े करता येत नाही.‛समोर बसलेले सोंग करीत आहते 

असे मी म्हणणार नाही. पण काहीजण सभागहृात एक बोलतात आसण प्रत्यक्षात बाहरे 

वेगळे बोलतात. आता  एखादे्य मांत्री महोदयाांना माझ्यासोबत चहासाठी सभागहृाच्या बाहरे 

आल ेतर ते मला साांगतील की, राण ेसाहबे आपण बोलता ते बरोबर आह.े त्याांची अिी 

दहुरेी भसूमका जनतेवर अन्याय करणारी आह.े आम्ही येथे जनतेचे प्रश्न सोडसवण्यासाठी 

बसलाेे  आहोत. 

      सभापती महोदय, आपण भारताला महासत्तेकडे नेण्याच े सवप्न पाहत आहोत. परांत ु

आपल्या दिेाच्या जीडीपीमधये दोन टक्के घसरण झाली तर तो तीन लक्षाांनी खाली जाणार 

आह.े  बँकेत  १४ लाख ५० हजार रुपय ेजमा झाल ेतर ररझव्हा बॅकें ला नफा होणार  नाही 

आसण कें द्र सरकारला नफा होणार नाही. ररझव्हा बँकेला नफा झाला तर त्यातील ५० टक्के 

रक्कम कें द्र सरकारच्या सतजोरीमधये जाते अिी पद्धत आह.े आपण या गोष्टींचा सवचार 

केला आह े काय ? हजार आसण पाचिे रुपय े नोटा बांदीचा सनणाय चकुीचा आह े असे 

म्हणण्यापेक्षा तो व्यावहाररक नाही असे मी म्हणेन. 

      सभापती महोदय, या सरकारन े अनेक घोषणा केल्या. मागील चार सदवस मी 

सवदभाामधये सफरत आह.े माननीय उप सभापती याांच्या मलुाच्या लग्नासाठी मी यवतमाळ 

येथे गेलो होतो. परवा एका कायाक्रमाच्या  सनसमत्ताने वधाा येथे गेलो होतो. गेले दोन सदवस 

मी नागपरू िहरात सफरत होतो. नागपरू मधये सवतांत्र सवदभााची मागणी होत आह.े 

राज्याचे  मखु्यमांत्री ह े सवदभाातील आहते. दोन वषाानांतर मी नागपरूमधये येत आह.े मला 

वाटले या दोन वषाात नागपरूचा मोठा कायापालट झाला असेल. लोकाांचे राहणीमान दजेदार 

झाल ेअसेल, नळामधनू पाणी येण्याऐवजी दधू येत असेल. परांत ुअसे काहीही झालेले नाही. 

पवूीप्रमाणेच सवदभाात माणसे ररक्षा 
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      श्री.नारायण राणे.... 

ओढत आहते. लोक हमाली, मोलमजरुी करीत आहते. महाराष्ट्राचा मखु्यमांत्री सवदभाातील 

असल े तरी सवदभााच्या  पररससथतीमधये कोणताच फरक झालेला नाही. यास कोण 

जबाबदार आह े ? या सरकारन े सत्तेवर येण्यापवूी आम्ही चाांगल्या सधुारणा करु असे 

साांसगतले होते. या सरकारला सत्तेवर येऊन दोन वष ेझाली, या दोन वषाात त्याांनी काहीही 

सधुारणा केल्या नाहीत, मग उवाररत तीन वषाात कोणत्या सधुारणा करणार आहात ? आम्ही 

सधुारणा करु असे सरकार साांगत असल ेतरी राज्याची ३४ हजार कोटी रुपयाांची सवत्तीय 

राजकोषीय तटू आह.े जादा खचा केल्याची आकडेवारी वेगळी आह.े सरकारने सादर 

केलेला अथासांकल्प पासहल्यास त्यावरुन जासत काही करण्यामधये वाव आह े असे सदसत 

नाही. मग सरकार वेगळे काय करणार आह े?राज्य सरकारच्या अनेक लोकोपयोगी योजना 

कें द्र सरकारन े बांद केल्या आहते. त्याबाबत सरकारकडून काहीच साांगण्यात येत नाही. ह े

सरकार महागाईबद्दल काहीच बोलत नाही. नोटबांदीमळेु महागाई वाढणार आह,े नसेल तर 

तसे सरकारन ेसाांगावे. 

      सभापती महोदय, आज आमच्या िेतकऱ्याांची काय दिा झालेली आह े? माननीय 

सवरोधी पक्ष नेत्याांनी त्याबाबत चाांगला उल्लेख केला.  मीसडयावर नोटबांदीमुळे लोकाांचे 

काय हाल होत आहते या सवा गोष्टी चॅनेलवर सदसत आहते.  नोट बांदीमळेु जनता बेजार 

झालेली आह,े त्याांच्या हालअपेष्टा वाढलेल्या आहते. नोटा बदली करण्यासाठी लागलेल्या 

लाांबच लाांब राांगेमधये काही जणाांचा मतृ्य ूझाला. िेतकरी बाजारामधये माल सवकण्यासाठी 

घेऊन जातो परांत ु त्यास मालाच ेपैस े समळत नाही. या सरकारन े सनवडणकुीपवूी आश्वासन 

सदल ेहोते की, कापसाला आसण सोयाबीनला चाांगला भाव दऊे. परांत ुप्रत्यक्षात सकती भाव 

समळत आह,े  यावर सरकारचे काय म्हणणे आह े ? मराठवाड्यातील जनता दषु्ट्काळातनू 

किी 
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      श्री.नारायण राणे.... 

  बाहरे आली ह े आम्ही साांगावयास नको. त्या भागात पाऊस पडल्यामळेु िेतकऱ्याांना 

सदलासा समळालेला आह.े परांत ु िेतकऱ्याांना रब्बी हांगामामधये पीक कजा समळालेले नाही. 

राज्य सरकारन े कें द्र सरकारकडे साडेचार हजार कोटी रुपय े मासगतले, परांतु केेेेांद्र 

सरकारन ेफक्त पावणे चारिे कोटी रुपय े सदल.े असे असताना वतामानपत्रात हडेलाईन येते 

की, कें द्र सरकारन े दिेातील िेतकऱ्याांना ३१ हजार कोटी रुपये सदल.े परांत ु त्यापैकी 

राज्याच्या वाट्याला फक्त पावणे चारिे कोटी रुपय े आल.े रब्बी हांगामामधये 

िेतकऱ्याांना  पीक कजा समळाल े नाही तर िेतकरी रब्बीच े पीक घेणार कसे ?  सत्तेवर 

येण्यापवूी आश्वासन सदल े होते की, आम्ही िेतकऱ्याांच्या िेतमालास चाांगला भाव दऊे. 

परांत ुतसा भाव सदला काय, यावर सरकारची काय प्रसतसक्रया आह े?  आपण सत्तवेर आलो 

की सवा आबादी आबाद होईल असे आपणास वाटले काय ? 

      सभापती महोदय, १५ वषाानांतर सत्तेवर आल्यानांतर व्यक्तीच्या सवचारसरणीमधये 

इतका फरक पडतो याचा अनभुव मला पसहल्याांदा आलेला आह.े आज लाखो मजरू व 

ऊस तोड कामगाराांचा प्रश्न आह.े त्याांनी काम केल्यावर त्याांना कामाच्या बदल्यास काडा 

द्यायच ेकाय ? काडा सदल्यावर जेवण समळेल असे त्याांना साांगायचे काय,  या प्रश्नाांची उत्तरे 

सरकारकडे आहते काय ? राज्यातील लाखो लोकाांच ेहातावर पोट आह.े त्याांच्या हातामधये 

पैस ेआल ेनाहीत तर त्याांच्या कुटुांबीयाांना उपािी रहाव ेलागेल. या सरकारची दोन रुपयात 

जेवण दणे्याची योजना आह.े ही योजना सवाांनाच लाग ूकरावी. ह ेसरकार दानिरू आह.े या 

सठकाणी साांगण्यात आल े की, दोन रुपयात जेवण दतेो. असे असेल तर आपण कामगार 

आसण मजरुाांना दोन रुपयाांत जेवण द्यावे. सनदान या सवसधमांडळाच्या बाहरे तरी द्यावे... 

                                                                       

            या नांतर  श्री. बोडे 
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     श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, मला वाटते माननीय श्री.नारायण राणे साहबे 

महापररसनवााण सदनाच्या वेळी दिानासाठी येणाऱ्या लोकाांची चेष्टा करीत आहते. 

  (दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदसय एकाच वेळी बोलतात.) 

   सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर, आपणास मी मघािी साांसगतले होते. 

आपण सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे याांच्या वक्तव्याच्या बाबतीत आक्षेप घेतला 

आह.े  मी सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे साहबेाांच्या सांपणूा भाषणावा ररव्य ू घेणार 

आह.े  त्याांच्या भाषणामधये असांसदीय सकां वा आक्षेपाहा असेल तर ते तपासनू 

कामकाजातनू काढून टाकण्यात येईल. 

   श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, असतिय सांवेदनिील अिा सवषयावर सभागहृात 

चचाा सरुु असताना सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर याांनी अनेक वेळा माझ्या नावाचा 

उल्लेख केला.  या सवषयाचे गाांभीया मला माहीत आह े म्हणनू की मधयेच उठलो 

नाही.  कुठलाही सांदभा कुठे तरी जोडून महत्त्वाच्या चचेमधये व्यत्यय आणणे ह े सततके 

बरोबर नाही, असे मला वाटते.  सन्माननीय सदसय ह े या सभागहृाचे जबाबदार सदसय 

आहते. इतरही सदसय ह ेजबाबदार सदसय आहते.  सन्माननीय सदसयाांनी ज्यावेळी त्याांची 

बाज ूमाांडली त्यावेळी आम्ही कसल्याही प्रकारचा आक्षेप घेतला नाही.  सभापती महोदय, 

आपण सनणाय सदला आह े की, सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे साहबेाांच्या भाषणात 

काही आक्षेपाहा असेल तर ते काढून टाकण्यात येईल.  मला वाटते यापढेु सन्माननीय 

सदसय श्री.भाई सगरकर याांना जे काही बोलायचे असेल ते त्याांनी त्याांना जेव्हा सांधी समळेल 

तेव्हा बोलाव.े  या सांवेदनिील सवषयाचे गाांभीया कायम ठेवावे एवढीच माझी सवनांती 

आह.े    
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        श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, नोटाबांदीमळेु मजरू, कामगार, ऊसतोड 

कामगार याांना नोटा नसताना मजरुी किी द्यावी, त्याांच्या जेवणाचे काय, या बाबत मदु्दा मी 

माांडला.  मला आताच मासहती समळाली की, सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर ह े दोन 

रुपयात जेवण दतेात.  मला वाटते त्याांनी मजरुाांना सधुदा दोन रुपयाांत जेवण द्यावे.  त्याांच्या 

सततु्य उपक्रमाबद्दल मला काही बोलायचे नाही आसण कधी बोलणारही नाही.  मला 

केवळ त्याांना सचूना करावयाची होती. त्याांनी असा उपक्रम राबवावाच असे मी म्हटल े

नाही. असो. 

   सभापती महोदय, आज राज्यात आसण देिात गांभीर पररससथती सनमााण झाली 

आह.े  सभापती महोदय, माझ्याकडे माननीय मखु्यमांत्री श्री.केजरीवाल याांनी सवधानसभेत 

केलेले भाषण आह.े  त्याांचे भाषण खरोखरच अभ्यास करायला लावणारे आह.े त्याांनी 

आपल्या भाषणात अनेक बाबी या परुाव्यासनिी नमदू केलेल्या आहते.  या दिेात 

भ्रष्टाचारी कोण आह,े काळा पैसा कोण घेतो, कोण घेत नाही, काळा पैसा कोणाकडे 

आह,े  इन्कम टॅक्स सवभागाने कोणाचे नाव कोणाकडे पाठसवले, सवोच्च न्यायालयात 

कोणती केस सरुु आह,े इत्यादी सांपणूा मासहती परुाव्यासह नमदू केलेली आह.े  त्यामळेु 

कोणीही नाकाला जीभ लाव ूनये अस ेमला वाटते. 

   सभापती महोदय, नोटाबांदीनांतर घडलेल्या अनेक घटना या मन हलेावनू टाकणाऱ्या 

आहते.  यातील काही घटना मी साांगतो.  या घटना ऐकून बघ ू या कोणाच्या रृदयावर 

काय पररणाम होतो.  यातील एक घटना अिी की, मलुीचे लग्न चार सदवसाांवर आल े

असताना पांजाब येथील सखुसवांदर ससांग याांचा रृदयसवकारान ेमतृ्य ूझाला.  नवीन नोटाांच्या 

तटुवड्यामळेु लग्नासाठी सकराणा माल आसण इतर सासहत्य खरेदी करणे अिक्य झाल्यामळेु 

ते तणावात होते आसण त्यातच त्याांना रृदयसवकाराचा झटका आला.   आईन ेकमी दराची 

नोट दणे्यास नकार सदल्यामळेु बीएसएएफ जवानाच्या १७ वषीय मलुाने आत्महत्येच े

पाऊल उचलल.े  उत्तर प्रदिेातील बोलसदर येथे ही ददुैवी घटना घडली.  कमी 

सकमतीच्या नोटाांअभावी ररक्षा चालकान े आजारी असलेल्या दोन वष े वयाच्या मलुाला 

रुग्णालयात नेण्यास  
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    श्री.नारायण राणे....  

नकार सदल्यामळेु त्या मलुाचा मतृ्य ूझाला.  ओररसातील सांभलपरू येथील ही रृदयद्रावक 

घटना आह.े  अिा तब्बल ३३ घटना आहते.  या सवा घटना नोटाबांदीच्या सनणायामळेु 

घडल्या आहते. 

   सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी या सवषयावर बोलताना ससवसतर 

साांसगतले आह.े  महोदय, १०० गनु्हगेाराांपैकी सवा गनु्हगेार सटुले तरी चालतील, परांत ु

एकाही बेकसरू व्यक्तीला सिक्षा होऊ नये, असे आपला कायदा साांगतो.  परांतु या 

सनणायामळेु तर दिेात ८८ लोकाांचा मतृ्य ू झाला आह.े या सवा बाबींचा सवचार होणे 

आवशयक आह.े 

    सभापती महोदय, आज बँकाांची अवसथा काय आह,े एटीएम सकती आहते ?  दिेात 

बँक यांत्रणा ४६ टक्के आह.े  आज बँकेचे असधकारी/कमाचारी सदवस-रात्र काम करीत 

आहते.  मी सवचारु इसच्छतो की, ही मांडळी असे सकती सदवस काम करणार ? बँका सकां वा 

एटीएम मधील पैसे सांपले की, ते कुलपू लावनू सनघनू जातात.  परांत ु सवासामान्य जनता 

अपेक्षेने राांगेमधये उभी असते.  ही पररससथती आजही कायम आह.े 

   सभापती महोदय, मोठ्या उद्योजकाांनी बडुसवलेले बँकाांचे पैस ेसरकार भरते. राज्यात वा 

दिेात उद्योगधांद े वाढले पासहजे ह े ठीक आह.े ज्या उद्योजकाांनी पैस े बडुसवले त्याांना 

कजामाफी सदली जाते. मी सवचारु इसच्छतो की, िेतकऱ्याांना कजामाफी का दते नाही ? 

िेतकऱ्याांना कजामाफी द्यावयाची झाल्यास १ लाख कोटी रुपय ेसधुदा लागणार नाहीत. मी 

तर म्हणेन की, नोटाबांदीमळेु नफा झाला तर िेतकऱ्याांना कजामाफी जाहीर करावयास 

पासहजे.  उद्योजकाांना एक न्याय आसण िेतकऱ्याांना दसुरा न्याय का सदला जात आह े ? 

आपण माननीय पांतप्रधानाांना साांगणार आहात काय की, िेतकऱ्याांना सधुदा कजामाफी 

जाहीर करावी.  

   सभापती महोदय, नोटाबांदीचा सनणाय हा दिेातील सवा सतरातील लोकाांना भेडसावत 

आह.े  आज अनेक भागातील उद्योग बांद पडत आहते. मेक इन इांसडयाच्या नावाखाली ८ 

लाख कोटी रुपयाांचे उद्योग येणार असे सवप्न दाखसवले 
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    श्री.नारायण राणे.... 

गेले. माझ्या मासहतीनसुार महाराष्ट्रात मागील दोन वषाात १ लाख कोटी सकां वा १० हजार 

रुपयाांच ेउद्योग आलेले नाहीत.  आज राज्यातील अनेक उद्योगधांद ेबांद पडत आहते.  मी 

मांत्री असताना ‘ॲडव्हाांटेज सवदभा’ ही सांकल्पना नागपरूमधये आयोसजत केली होती. 

राज्यात सत्ता आल्यानांतर आसण सवदभााच े मखु्यमांत्री असताना सधुदा ॲडव्हाांटेज सवदभा 

आसण उद्योगधांद ेगेल्या दोन वषाात ..... 

   श्री.सगरीिचांद्र व्यास : सभापती महोदय, ह े बधुदीवांताांचे सभागहृ आह.े  सन्माननीय 

ज्येष्ठ नेते श्री.नारायण राणे सधया भाषण करीत आहते.  आपण साांसगतले की, नोटाबांदीच्या 

सवषयावर चचाा करीत असताना सवषयाांतर करु नय.े  परांत ुजी आकडेवारी माननीय श्री.राणे 

साहबे दते आहते ती त्याांनी वेगळ्या सवषयाच्या माधयमातनू माांडावी, असे मला वाटते. 

राज्यात  दोन वषाांपासनू उद्योगधांद ेआल ेनाहीत याचा आसण नोटाबांदीचा काय सांबांध आह े

? 

   सभापती : मला वाटते सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे याांचे वाक्य पणूा झाल्यानांतर 

सन्माननीय सदसय बोलल ेअसते तर बरे झाल ेअसते. 

   श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, नोटाबांदीमळेु राज्यातील उद्योगधांद्याांवर पररणाम 

झाला असनू भसवष्ट्यातही पररणाम होणार आहते. या सनणायामळेु आपली सनयाात थाांबणार 

आह,े सकां बहुना  थाांबलेली आह.े एवढेच नव्ह ेतर उत्पादन सधुदा थाांबलेले आह.े  सरकार 

एका बाजलूा साांगते की, ८ लाख कोटी रुपयाांचे उद्योग  येणार आहते.  मी सवचारु 

इसच्छतो की, गेल्या दोन वषाात सवदभाामधये सकती उद्योग आल ेआहते, पैिासिवाय कोणता 

व्यवहार असतो काय ? मी सन्माननीय सदसय श्री.सगरिचांद्र व्यास याांना साांग ूइसच्छतो की, 

आपण उद्योजक आहात. केवळ आपल ेनाव येण्यासाठी मधयेच उठून व व्यत्यय आणनू 

बोलणे योग्य नाही.  मी पनु्हा साांगतो की, गेल्या दोन वषाात सवदभाात कोणतेही नवीन उद्योग 

आलेले नाही.  सन्माननीय सदसय श्री.सगरीिचांद्र व्यास याांनी मदु्दा उपससथत केल्यामळेु मी 

आता एक बाब सनदिानास आणनू दतेो. 
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     श्री.नारायण राणे.... 

   सभापती महोदय, सवदभाात सटील उद्योग आहते.  मराठवाड्यातील जालना येथे ८ 

उद्योजक आहते. या सांदभाातील सवा मासहती माझ्याकडे आह.े सनवडणकुीच्या वेळी 

म्हणजेच २०१४ च्या तोंडावर मराठवाड्यातील ८ उद्योजकाांनी मागणी केली होती की, 

सवजेच्या दरात यसुनटमागे दोन रुपय ेकमी करावेत.  

   

                                                         नांतर श्री.काांबळे.... 

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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श्री. नारायण राणे .... 

  मागणी केली, त्याच्या अगेंसट मी बोलणार नाही. कमी केल ेतर काय ह ेमी बोलणार नाही. 

आपल्याकडे भ्रष्टाचार होत नाही, या दोन वषाांत आसजबात भ्रष्टाचार झालेला नाही. 

साांगण्यात आल ेकी, नसुते मराठवाड्यात करता येणार नाही, सवदभा कव्हर करू या. सवदभा 

व मराठवाडा कव्हर केल.े आता कां पन्या सरुू झाल्या, काय पररणाम झाले, याकडे आपण 

लक्ष द्या. पसश्चम महाराष्ट्रात पररणाम झाला. अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मराठवाडा व सवदभा, 

ठरासवक उद्योजक, ७-८ साडले तर सवा सफर झाल ेआहते. ससटलला सकलोमागे २ रूपये 

फरक पडत असल्यामळेु ह े८ उद्योजक जोरात, राज्यातील बाकी इांडसरी, ससटल उद्योग बांद 

पडत आहते. मोठ्या प्रमाणात ते बांद पडत आहते. फक्त ८ जण का लाडके आहते, 

किापोटी व का म्हणनू त्याांना २ रूपये सटू सदली ? त्याांचीच मागणी होती. फासट प्रसक्रया 

झाली आह,े कागदपते्र आहते की, किा सया झाल्या. सवषयािी सांबांध नसेल. 

     श्री. चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. नारायण राणे ह े

असतिय अभ्यासपणूा भाषण करीत आहते. मी एवढीच सवनांती करतो की, वेळेची मयाादा 

आह.े अजनू एक आठवडा असधवेिन आह,े वेगवेगळ्या सवषयाांवर चचाा आहते. 

नोटबांदीचा पररणाम या सवषयावर बोल ूया.  माझी एवढीच सवनांती आह.े 

   श्री. नारायण राणे : सभापती महोदय, सवनांती चाांगली आह.े िेवटी बोचरे भाषण 

असल्यावर सवाांना ऐकण्यास त्रासच होतो. एका बाजूला बोचल ेआह,े मात्र दसुऱ्या बाजलूा 

सखुावणारे आह.े  

   सभापती महोदय, पररणाम असा झाला आह.े हा सनणाय कोणासाठी घेण्यात आला, मात्र 

त्याचा पररणाम राज्यावर, उत्पादनावर झाला. त्यामळेु इन्रासरक्चरला पैसा कमी पडत 

आह.े कारण् े ा ही कायाकृती आह,े कायापधदती आह.े भ्रष्टाचार आह े असे म्हणतात. 

तमुच्या घरात गोष्टी आहते आसण दसुऱ्याांना का बोलत आहात ? राज्यात, दिेात भ्रष्टाचार 

कुठे बांद झाला आह,े प्रिासनामधये बांद झाला आह ेका ? भ्रष्टाचार कोणत्या यांत्रणेत बांद 

झाला ह ेदाखवा. आतापयांत या दिेात द्वषेाचे 
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    श्री. नारायण राणे .... 

राजकारण कधीही सरुू झाल े नाही. मघािी उल्लेख झाला. सन्माननीय सदसय श्री. भाई 

सगरकर याांचे परत नाव घेतो. त्याांनी माननीय श्री. िरद पवार याांचे नाव घेतले. मनाचा 

मोठेपणा आह.े पांतप्रधानाांनी पाचिे, एक हजार रूपयाांच्या नोटा बांद केल्या, ते लगेच 

बोलल ेकी, चाांगला सनणाय आह.े एवढे मोठे मन लागते. मी दखेील सनणाय घेतला आह.े 

ॲसप्रसिएट करणे याला मनाचा मोठेपणा लागतो. ज्याांच्याकडे नाही ते असेच करणार 

आहते. दसुऱ्यावर आरोप करून कायमसवरूपी सत्ता समळत नाही. एकदा अच्छे सदनची 

जासहरात झाली आसण गेली, महागाईची जासहरात झाली, सवा झाले, पोसटर- होसडांग 

काढल.े आता बदलले. आता ही जी पररससथती आली आह,े त्याला जबाबदार आताचे 

सरकार आह.े ‚आसथाक सवातांत्र्य‛ असे नवीन िब्द येतात. सभापती महोदय, म्हणजे 

आम्ही आसथाक पारतांत्र्याांत होतो की काय ? मला ह ेनवीन िब्द समजत नाहीत. नोटबांदीला 

समथान, दिे असभमानी आसण सवरोध म्हणजे दिेद्रोही ? हा काय बासलिपणा आह,े याला 

राजकारणात बौसधदकता म्हणतात     का ? सवचाराांमधये मतसभन्नता अस ूिकते, जे कोणी 

मतसभन्नता व्यक्त करतील ते राष्ट्रसहतासाठी, चकुीचे वाटते म्हणनू बोलत आहते. काल 

सचदांबरम, मनमोहन ससांग या सांदभाात बोलले मग ते दिेद्रोही होतात का ? गांभीर गोष्टी आह.े 

इतक्या गांभीर गोष्टी गाांभीयााने न घेता चचाा लवकर व्हावी असे म्हटले जाते. चचाा लवकर 

व्हावी ह े ठीक आह.े मी काही वेळ काढण्यासाठी भाषण करीत नाही. माझ्या पक्षाने 

आमच्याकडे कोणी बोलणारे नाही त्यामळेु राणेंनी बोलावे असे सोयीचे राजकारण केलेल े

नाही, जे मला आता सदसले आह.े मात्र असेही नाही. दिेाची अथाव्यवसथा ढासळणारा 

सनणाय आह.े मोठी तटू आली तर दिेावर कर येतील, जनतेवर कर येतील, महागाई वाढेल, 

जीवन असय होईल. िेतकरी आत्महत्या करीत आहते, ही सांख्या वाढू नये, कमी व्हावी, 

या भावनेतनू सततू्य हतेनेु मी ह े सवचार ठेवले आहते. दिेाची अथाव्यवसथा किी सबघडत 

जाईल, सनणाय कसा चकुीचा आह े ह े साांसगतले. याचा उद्योगधांद्याांवर, िेतीवर, 

फेरीवाल्याांवर, सगळ्याांवर काय पररणाम होणार आहते ह ेसाांसगतले. दिेात फायनासन्िअल 

क्रायसेस आल ेतर 
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    श्री. नारायण राणे .... 

काय होईल, रसियाची काय पररससथती झाली ? अनेक दिे आपल्या समोर आहते, त्या 

दिेाांत सनणाय घेतल्यानांतर काय ससथती झाली, यातनू काही बोध घ्यायचा नाही का , 

सिकायच े नाही का ? मला आपल्या माधयमातनू सभागहृाच्या माननीय नेत्याांना सवनांती 

करायची आह े की, ही चचाा चचाा करण्यासाठी नाही. फक्त चचाा तमुच्या कानावर जावी 

एवढ्यापरुती नाही. मला असे साांगावेसे वाटते की, या चचेअांती उत्तर दतेाना साांगावे, 

माननीय मखु्यमांत्र्याांनी महाराष्ट्राच ेसवापक्षीय एक सिष्टमांडळ माननीय पांतप्रधानाांनकडे घेऊन 

जावे अन्यथा एक ठराव घ्यावा, तो एकमताने पाररत करावा. नोटबांदीमळेु सनमााण झालेली 

पररससथती सधुारली नसेल तर फेरसवचार करावा अन्यथा लवकरात लवकर सलुभ 

पररससथती सनमााण होण्यासाठी उपाययोजना करावी असा ठराव करावा सकां वा सिष्टमांडळ 

आपण त्याांच्याकडे न्यावे. या चचेतनू काही तरी सनष्ट्पन्न व्हावे नाही तर आम्ही बोलणार 

आसण तमु्ही उत्तर दणेार असे एकमेकाांचे चालेल. तमुच्या राजवटीत ह ेहोते, तमुच्या नेत्याांनी 

ह ेकेले, आमचे नेते ह ेकरीत आहते ह े२ वष ेऐकून  कां टाळा आला आह.े काही तरी नवीन 

येऊ दऊे द्या. राज्य, दिे प्रगतीकडे चालला आह,े सवचाराची समधृदी आह ेह ेसमजावे. खरी 

समधृदी येण्याअगोदर ती तरी येऊ द्या. त्याचा प्रयत्य घडेल या भावनेतून मी ह े बोलला 

आह.े सभापती महोदय, आपण मला सांधी सदली, सवाांनी एकून घेतले, त्याबद्दल धन्यवाद ! 

जय सहांद ! जय महाराष्ट्र ! 

---- 
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   सभापती : मला सदनाच्या सनदिानास एक गोष्ट आणनू द्यावयाची आह े की, या 

प्रसतावावर बोलण्यासाठी भारतीय जनता पाटीकडून ६ सन्माननीय सदसयाांची नावे आली 

होती, त्यातील एका सन्माननीय सदसयाांनी भाषण केल ेआह.े राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ९ 

सन्माननीय सदसयाांची नावे आली होती, त्यातील एका सन्माननीय सदसयाांनी भाषण केले 

आह.े राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या ८ सन्माननीय सदसयाांची नाव े आली होती, त्यातील एक 

सन्माननीय सदसय श्री. नारायण राणे याांनी भाषण केल ेआह.े सन्माननीय सदसय श्री. जयांत 

प्र. पाटील व सन्माननीय सदसय श्री. कसपल पाटील हहेी भाषण करणार आहते. आपण ही 

चचाा दपुारी १.१५ वाजता सरुू केली होती आसण दपुारी ३.३० पयांत पणूा करावयाची असे 

ठरसवल े होते. मात्र आपल्याला वेळ वाढवावी लागणार आह.े माझी सवा सन्माननीय 

गटनेत्याांना सवनांती आह ेकी, आपण आपल्या पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांना वेळेचे बांधन 

पाळण्यासांदभाात साांगता आल ेतर साांगावे. कारण मदु्द ेसारखेच आहते. नवीन मदु्द ेनाहीत. 

आपण उसिरापयांत बसण्याची तयारी ठेवली पासहजे. अत्यांत महत्त्वाची चचाा आह.े मराठा 

आरक्षण ह ेदखेील महत्त्वाचे आह.े कोणाच्या मनात त्याबद्दल िांका असण्याच ेकारण नाही. 

मात्र त्याहीपेक्षा महाराष्ट्राचे महान नेते कै. वसांतदादा पाटील याांच्या जन्मिताब्दीच्या 

सांदभाातील प्रसताव दखेील महत्त्वाचा आह.े आपण कामकाज कामकाज सल्लागार 

ससमतीमधये एकमताने ठरसवलेली ही चचाा आह.े आपल्याला या चचेला सरुूवात करावी 

लागणार आह.े मी या अनषुांगाने सभागहृाला सवनांती केली आह े की, या सांदभाात सवचार 

करावा. 
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       श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, आपल्या सवनांतीप्रमाणे मी मदु्याांची 

पनुरावतृ्ती करणार नाही. मी सनयम २८९ अन्वये प्रसतावाची सचूना सदली, ती प्रामखु्याने 

ग्रामीण भागातील अथाव्यवसथा कोलमडली आह,े याची जाणीव, त्यावर सरकारकडून 

तातडीन े उपाययोजना झाल्या व्हाव्यात या सांदभाात आह.े आपण ती प्रसतावाची सचूना 

सवीकारली आह.े 

   सभापती महोदय, पाचि,े कें द्र सरकारकडून एक हजार रूपये या नोटाबांदी करण्याबाबत 

मखु्य ३ मदु्द े साांगण्यात आल,े ते म्हणजे, काळा पैसा बाहरे काढणे, दहितवाद्याांच्या 

पैिाांची रसद मोडणे, नक्षलवाद्याांच्या पैिाांची रसद मोडणे. मी  सरुूवातीला आकडेवारी 

दतेो. सभापती महोदय, ग्रामीण भागातील मधयवती बँकेचे सवा कामकाज ठप्प आह,े त्यावर 

मी बोलणार आह.े आकडेवारी, परुाव्यासनिी बोलणार आह.े मला वाटले की, चचेच्या 

वेळी सहकार खाते असेल, सहकार खात्याच ेअदृशय असधकारी असतील. आम्ही सनयम 

२८९ अन्वय ेसचूना सदल्यानांतर २ तासाांचा गॅप पडला. िासनाकडे ते गेले, आम्ही किावर 

बोलणार आहोत सकां वा किावर बोलणार नाही याबाबत सवचारल.े सभागहृात सभागहृाचे 

नेते आहते, त्याांनी सहकार खाते साांभाळले आह.े सहकार खात्याच्या माधयमातनू सजल्हा 

मधयवती बँक िेतकऱ्याांना कजा परुवठा करतात. त्या सांदभाातील अडचणी आम्हाला 

माांडावयाच्या आहते. 

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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श्री.जयांत प्र.पाटील........ 

  मी आपल्याला अिी सवनांती केली होती की, या सवषयावर आपण आपल्या दालनामधये 

िासनाच्या प्रसतसनधींबरोबर आमची बैठक आयोसजत करावी.  आपण आपल्या दालनात 

बैठक घेतली.  पण ती अपरुी ठरली.  आज सधुदा आपण मखु्यमांत्री महोदयाांबरोबर बैठक 

घेणार आहात.  माझे एवढेच म्हणणे आह ेकी, सहकार खाते उदाससन सदसते आह.े  त्याांना 

या सवषयाचे गाांभीया आह ेसकां वा नाही, ह ेया चचेच्या सनसमत्ताने आम्हाला कळल ेपासहजे. 

     सभापती महोदय, सदनाांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी ज्यावेळी सनश्चलनीकरणाचा 

सनणाय घेण्यात आला त्यावेळी जवळ जवळ १७१६५ दिलक्ष ५०० रुपयाांच्या व ६८५८ 

दिलक्ष १००० रुपयाांच्या नोटा होत्या.  सन्माननीय ज्येष्ठ सदसय श्री.नारायण राणे याांनी 

साांसगतले ते खरे आह.े  कें द्र सरकारन ेसांसदमेधये साांसगतले ते त्याांनी उद्धतृ केल ेआह.े  १४ 

लाख कोटी रुपय ेया सनसमत्ताने गोळा होणार आहते.  एकूण १७५०० कोटी रुपये मलु्याच्या 

५०० आसण १००० रुपयाांच्या नोटा या दिेात आहते.  हा ३ ते ४ लाख कोटी रुपयाांचा 

फरक आह े व तो सवा रोखीत आह.े  सवा बँकाांना ज्या ठेवी ठेवाव्या लागतात ते ह े पैस े

आहते.  सन्माननीय ज्येष्ठ सदसय श्री.नारायण राणे बोलले ते खरे आह ेकी, मग काळा पैसा 

कोठे आह े?  आपण सधुदा एकत्र बसलो, चचाा केली.  काळा पैसा आह ेकोठे ?  आपण 

हा काळा पैसा कोठून आणणार आहात ?  खोट्या नोटा बँकेत नसतात.  कारण, खोटया 

नोटा िोधण्यासाठी बँकाांकडे सवतांत्र यांत्रणा आह.े  एखादी खोटी नोट आली तर ती 

बदलण्याचीही व्यवसथा आह.े  ती कमाचाऱ्याला भरुन द्यावी लागते.  खोटी नोट 

कॅसिअरने सवीकारली तर त्या कॅसिअरला ती भरावी लागते.  बँकाांना काही तोसिस पडत 

नाही.  माझ्याकडे भरपरू आकडेवारी आह.े  पण मी ती येथे दऊेन सभागहृाचा वेळ घेणार 

नाही. 
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     श्री.जयांत प्र.पाटील........ 

   सभापती महोदय, एक गोष्ट मी आपल्या सनदिानास आणनू दतेो की, आपल्या दिेामधय े

नोटाबांदी आणली गेली.  त्यापवूी ब्रम्हदिेात सन १९८७ मधये नोटाबांदीचासनणाय घेण्यात 

आला होता.  परांतु, तेथील सांपणूा जनतेन ेसरकारच्या सवरोधात बांड पकुारले आसण तेथील 

सरकारला नोटाबांदीचा सनणाय मागे घ्यावा लागला.  तत्कालीन सोसव्हएत रसिया या दिेाने 

सन १९९१ मधये नोटाबांदीचा सनणाय घेतला.  त्यावेळी सोसव्हएत यसुनयनचे सवघटन 

झाल्याच े आपण बसघतले आह.े  उत्तर कोररया या दिेान े सन २००९ मधये नोटाबांदीचा 

सनणाय घेतला.  त्यावेळी य.ुके.मधील जनतेला उपासमारीला तोंड द्यावे लागल,े अनेक 

अडचणी सनमााण झाल्या आसण तेथील आसथाक घडी सवसकटून गेली.  

   सभापती महोदय, रोखीन े व्यवहार कोणकोणत्या दिेात, किा पधदतीन े केल े जातात, 

हहेी आपण पहाव.े  भारत हा दिे ९८ टक्के व्यवहार रोखीने करतो. चायनामधये ह ेप्रमाण 

९० टक्के आह.े  ब्राझील हा दिे िेतकऱ्याांचा आसण सविेषत: ऊस उत्पादकाांचा दिे 

आह.े  तो दिे ९५ टक्के व्यवहार रोखीने करतो.  या जगात बलवान समजला जाणारा 

अमेररका हा दिे ५५ टक्के व्यवहार रोखीन ेकरतो.  ससांगापरू हा दिे ६१ टक्के, य.ुके.हा 

दिे ५२ टक्के  व्यवहार रोखीन ेकरतो.  जगभरात कोठेही १०० टक्के कॅिलेस व्यवहार 

होत नाहीत.  

   सभापती महोदय, मखु्य मदु्दा हा आह ेकी, सजल्हा मधयवती बँका म्हणजे काय, ह ेयाांना 

कळालेलेच नाही.  आर.बी.आय.आमचे ऐकत नाही.  सन्माननीय सदसय श्री.प्रवीण 

दरेकर याांच्या पढुाकाराने सवा सजल्हा मधयवती सहकारी बँकाांच्या अधयक्षाांची आसण मखु्य 

कायाकारी असधकाऱ्याांची बैठक आयोसजत करण्यात आली होती.  आम्हाला असे वाटले 

की, ते सत्तारुढ पक्षाच े सदसय आहते, ताबडतोब काम होऊन जाईल. पण सनणाय काही 

झाला नाही.  ते सधुदा हतबल झाल.े  कालही आपल्याकडे बैठक झाली.  पण अद्याप 

काही सनणाय झालेला नाही. 
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     श्री.जयांत प्र.पाटील........ 

   सभापती महोदय, मी आपल्याला काही आकडेवारी दतेो.  आताही सवा सजल्हा बँकाांचे 

अधयक्ष आसण मखु्य कायाकारी असधकारी आपल्या दालनात बसनू 

आहते.  सनश्चलनीकरणाचा सनणाय झाल्यानांतर आमच्या रायगड सजल्हा मधयवती बँकेमधये 

काय पररससथती होती ? ५० हजार रुपयाांपयांत ३७,००,५०३ लोकाांनी पैसे भरल.े त्याांचा 

ॲव्हरेज काढला तर ४९ कोटी रुपये जमा झाल.े  ५० हजार ते १ लाख रुपयाांपयांत २१८१ 

लोकाांनी पैस े भरले, त्या माधयमातनू १५ कोटी २१ लाख रुपये जमा झाले.  १ लाख 

रुपयाांवर १०३८ लोकाांनी पैस े भरल े व त्या माधयमातनू ४५ कोटी रुपय े जमा झाल.े  २ 

लाख ते ५ लाख रुपयाांपयांत फक्त ६२ लोकाांनी पैसे भरल.े  म्हणजे,  सजल्हा मधयवती 

सहकारी बँका या काळा पैसा पाांढरा करणाचा कारखाना आहते, असे जे साांसगतले जाते 

त्यावेळी ही वसतुससथती मी आपल्यासमोर माांडतो आह.े  आपणही ज्यावेळी बैठक घेतली 

त्यावेळी ही वसतुससथती आपल्यासमोर आलेली आह.े  परांतु, सवासामान्य माणसू आज 

भरडला जात आह.े  मीसडयाकडेही ही आकडेवारी नाही.  सजल्हा मधयवती सहकारी बँका 

म्हणजे    काय ? या बँका म्हणजे गररबाांचा आसण िेतकऱ्याांचा आत्मा आहते.  ग्रामीण 

भागातील आसथाक नाडीचा आत्मा आहते.  त्यामळेुच मी ह ेसाांग ूइसच्छतो की, कोणताही 

सवचार न करता, कोणताही अभ्यास न करता घेतलेला हा सनणाय आह.े     सभापती 

महोदय, मला ह े कळत नाही की, ररझव्हा बँकेला सजल्हा मधयवती सहकारी बँकाांबद्दल 

एवढी अढी का आह े ?  त्याांना या बँकाांचे वसकां गच कळलेल े नाही.  मी ज्यावेळी हा 

सवषय सनयम २८९ चा कसा होतो ह ेसाांसगतले त्यावेळीही साांसगतले की, केवायसी नॉम्साची 

सवाात जासत पतूाता सजल्हा मधयवती सहकारी बँकाांनी केली आह,े अबान बँकाांनी केली 

आह.े  सातारा सजल्हा मधयवती सहकारी बँकेची ८५ टक्के ररकव्हरी आह.े  कोल्हापरू 

बँकेचीही तिाच प्रकारची ररकव्हरी आह.े  कारण, ऊसाच े पैसे िेतकऱ्याला बँक 

खात्यामाफा त समळतात आसण ह ेबँक खाते सलांक  
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  केलेले आह.े  आपण त्याांचे आणखी काय केवायसी बघणार आहात ?  त्याांचे चार चार 

सठकाणी केवायसी आह.े  मग ह ेपैस ेकोण भरतो आह े?  पसश्चम महाराष्ट्र सकां वा कोकणात 

सांपणूा व्यवहार कुटुांबातील मसहला बघतात.  सोलापरूकडेही हीच पररससथती 

आह.े  दधुाच्या व्यवसायातनू समळालेल्या पैिातनू  घर चालसवल े जाते.  पत्नीला घर 

चालसवण्यासाठी पैस े सदले जातात.  सन्माननीय सभागहृ नेते श्री.चांद्रकाांत दादा पाटील 

साहबे आपणही साांसगतले की, पत्नीकडे २ लाख रुपये जनु्या नोटाांच्या सवरुपात 

होते.  माझ्याकडेही ८ ते १० लाख सनघाल.े  मी बँकेत जमा केल.े  ग्रामीण भागातील ५० 

टक्के मसहला त्याांच्याकडील पैसा गाडग्यात ठेवतात आसण ५० टक्के पैसा आपल्या 

सांसारासाठी वापरतात.  पण आता नोटा रद्द झाल्या आसण घाबरुन त्या आमच्या बँकाांमधये 

आल्या.  

   सभापती महोदय, आज राज्यातील बँकाांची पररससथती काय आह े?  आमच्या बँकेत ५ 

हजार कोटी रुपये पडून आहते.  मुांबई बँकेत ४०० कोटी रुपये आहते.  ठाणे बँकेत २ 

हजार कोटी रुपये, रायगड बँकेत ६०० कोटी रुपये, रत्नासगरी बँकेत ७५ कोटी रुपये आहते. 

                                                                        यानांतर श्री.सव.खच.े.... 

            या नांतर  श्री. खच े
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श्री.जयांत प्र.पाटील.... 

  कोल्हापरू मधये ४००० कोटी रुपय े आहते, कारण तेथे दधुाचा व्यवसाय सवाात मोठा 

आह,े महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर सांचालक म्हणनू मी तीन वष े काम केल े आह,े 

कोल्हापरू बँकेची पररससथती मला मासहती आहते. कोल्हापरू येथील िेतकऱ्याांनी तीन 

मसहन्यासाठी आयआरडीपी  या कजा योजनेतनू म्हसै घेतली व कजा परतफेड करण्यासाठी 

तीन वषााची मदुत असताना आठ मसहन्यात तेथील िेतकरी कजााचा भरणा करीत होते. बँक 

म्हणत होती की, ररकव्हरी करु नका आमचे कजााच े टागेट कमी होते. अिी पररससथती 

कोल्हापरू व सोलापरू येथील बँकाांची आह.े साांगली बँकेत २४३० कोटी रुपये आहते, 

सातारा बँकेत २००० कोटी रुपय ेआहते, अहमदनगर बँकेत ३५०० कोटी रुपय ेआहते. पणुे 

बँकेत २६६९ कोटी रुपये आहते, औरांगाबाद बँकेत १७५० कोटी रुपये, परभणी बँकेत 

७०० कोटी रुपय ेअिा प्रकारे पाच हजार कोटी रुपयाांपेक्षा जासत पैसा पडलेला असनू या 

पैिाांना व्याज समळत नाही. या पैिाांवर बँकाांना चार टक्के प्रमाणे ५५ लाख रुपय े दररोज 

व्याज द्यावे लागत आह.े सजल्हा मधयवती सहकारी बँक ही िेतकऱ्याांची आह.े ही बँक 

िेतकऱ्याांकडून नफा घेत नाही ही बाब सभापती महोदय आपणाला साांगण्याची 

आवशयकता नाही,  ना नफा ना तोटा या तत्वावर आपण बँका चालसवत आहोत. नॉसमनल 

१५ ते २० कोटी रुपयाांचा नफा घेऊन बँका चालसवत आहोत. बाकीचा नफा १५ टक्के 

लाभाांि म्हणनू िेतकऱ्याांना वाटप करण्यात येतो. आज करोडो रुपयाांचा बोजा या बँका 

सहन करु िकत नाहीत. या सहकारी बँका बांद करायच्या असतील तर तसा तरी सनणाय 

घ्यावा. आम्हाला साांगा की, या बँका तमु्ही चालवायच्या नाहीत, त्या बांद करा तर आम्ही 

त्या बांद करु ?  यामधये काय अथाकारण आह,े ते मला समजत नाही. आपण सहकाराचा 

डाांगोरा सपटसवत असताना त्याचे गसणत काय आह ेते कळत नाही. 

    

  

  

      

श्री.जयांत प्र.पाटील..... 

आणखी एक मसहना या बँकाांची पररससथती अिीच रासहली तर त्याांची आसथाक पररससथती 

असतिय दोलायमान होईल व या बँका अससतत्वात राहणार नाहीत. या सवषयावर 

सन्माननीय सदसय श्री. प्रवीण दरेकर बोलतील अिी मला अपेक्षा आह.े       सभापती 

महोदय, या बँकाांमधये जवळपास २५ हजार कमाचारी डायरेक्ट काम करीत आहते.  या 

सठकाणी इन्डायरेक्ट गट ससचव, सोसायट्याांचे कमाचारी आहते, दधू सोसायट्याांचे कमाचारी 

आहते, ही यांत्रणा बांद पडली तर या कमाचाऱ्याांचे काय करणार ?  ही बाब मला समजलेली 

नाही. याबाबत सहकार खाते अभ्यास करते सकां वा नाही ?  आरबीआयकडे आमची 
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मागणी आह,े ती मागणी सवरोधी पक्षनेत्याांनी माांडली आह,े या बँकाांचा  हजारो कोटी 

रुपयाांचा तोटा होईल तो अथा खात्याला साांगनू िासनान े भरुन सदला पासहजे. तरच 

िेतकऱ्याांची सहकार चळवळ उभी राहू िकेल. 

   सभापती महोदय, या राज्याचे राज्यकते काय बोलत आहते, मधयवती सहकारी बँका 

चोर आहते, जर मांत्री महोदय असे म्हणत असतील तर आम्ही कोणाच्या आधारावर काम 

करावे. त्यामळेु जनतेमधये आमची प्रसतमा काय होईल. आपण आज वसांतदादा पाटील 

याांचा जन्मिताब्दी महोत्सव साजरा करीत आहोत.  वसांतदादा पाटील याांनी सहकार उभा 

केला आह.े  दसुरी व सतसरी सिकलेल्या एका असिसक्षत माणसाने हा सहकार वाढसवला 

आह.े त्यावेळी राज्य सहकारी बँकेमधये मी व सडलाांसोबत जात असे, माननीय मांत्री श्री. 

चांद्रकाांतदादा याांना माहीत आह.े त्यावेळी तेथील समटींग अत्यांत चाांगल्या पधदतीने होत 

होत्या. त्याच्यापढेु कॅसबनेट समसटांग काहीच नाही. अिा पधदतीन ेह ेअथाकारण उभे करण्यात 

आल ेआह.े सहकार मांत्री महोदयाांची पतपेढी दिेात पसहल्या क्रमाांकावर आह,े सगळीकडे 

त्या पतपेढीकडून अथापरुवठा केला जातो, बलुढाणा अबान पतपेढी नांतर तमुच्याच 

पतपेढीचा क्रमाांक आह े असे आम्ही ऐकतो. एका पतपेढीन े चकू केली म्हणनू  सवा 

पतपेढ्या चकुीच्या आहते काय ? ह े सतू्र आता बदला, ही चळवळ उभी करण्यासाठी 

सकत्येक सपढ्या गेल्या आहते, मधयवती सहकारी बँक उभी  
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    श्री.जयांत प्र.पाटील.....    

करण्यासाठी मी माझी चाळीस वष ेघालसवली आहते, ती बँक सलसक्वसडिनमधये सनघाली 

होती. त्या बँकेत १० टक्के दखेील ररकव्हरी होत नव्हती. त्या बँकेत फक्त ४० कोटी रुपय े

सडपॉसझट होते. त्यावेळी ३० कोटी रुपयाांची ररकव्हरी होती. ती बँक सलसक्वसडिनमधये 

जाताना मी ताब्यात घेतली.  आज त्या बँकेचा ३००० कोटी रुपयाांचा व्यवहार असनू 

एनपीए िनू्य टक्के आह.े त्या सठकाणी फक्त ३०० कमाचारी कामाला आहते. दिेात ही 

एकमेव बँक आह,े या बँकेसाठी आम्ही आमचे आयषु्ट्य घालसवले आह.े कोणीही येतो व 

अजा करतो, आघाडी सरकार असताना मी माझ्या मलुाला उभे केले होते, मी साांसगतले की, 

बँकेला पसहल ेप्राधान्य दतेो. माझ्या मलुाला काही झाल ेतरी चालेल पण मी बँकेला हात 

लाव ू दणेार नाही. मांत्री महोदय, श्री. चांद्रकात पाटील अनेक वेळा माझ्या बँकेत आल े

आहते. आम्ही बँकेसाठी एवढे आयषु्ट्य घालसवल ेआह ेआमचा त्यामधये सवाथा आह ेकाय 

?  आमची प्रसतमा तुम्ही किा प्रकारे सनमााण करीत आहात, ही आकडेवारी आपण 

थाांबसवली पासहजे. नाबाडा मधये सातारा व रायगड बँकेमधये सपधाा आह.े तमुचा क्रमाांक 

आम्ही घेतला आह ेम्हणनू तमु्ही रोज आमच्यावर कुरघोडी करता. तमुची सलसकां ग ररकव्हरी 

आह,े माझ्या बँकेकडे ररकव्हरी नाही. सहकार मांत्री महोदय माझ्या बँकेत सांसथेचे पैस े

नाहीत, सवत: सडपॉसझट करणारी माझी मधयवती सहकारी बँक आह.े यावषी आम्हाला १८ 

अवॉडा समळाल ेआहते, माननीय राष्ट्रपती महोदयाांच्या हसते  आमच्या बँकेला दोन अवॉडा 

समळाल ेआहते. सहकार मांत्री महोदयाांनी आमच्या बँकेत यावे अिी माझी इच्छा आह.े 

     सभापती महोदय,  बँकाचे एमडी हतबल झाल े आहते, काल ३५ बँकाचे एमडी 

तमुच्या दालनात बसल े होते, कोल्हापरू बँकेचे एमडी श्री. चव्हाण म्हणतात की, आम्ही 

बँकेत जाऊन बस ू िकत नाही. लोक आम्हाला मारतील अिी पररससथती सनमााण झाली 

आह.े सजल्हा बँकाच्या सांदभाात योग्य तो सनणाय घेतला नाही तर महाराष्ट्रातील िेतकरी 

रसत्यावर येईल. सांपणूा पणु,े कोल्हापरू, मुांबई-गोवा-नागपरू हायव े बांद करण्याचा सनणाय 

आम्ही घेऊ ह ेसरकारने लक्षात ठेवावे. मुांबईतील पाणी व दधू बांद करण्यात येईल. मुांबईत 

आम्ही दधू येऊ दणेार नाही. 
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  या सनणायात आम्ही बदल करणार नाही. ग्रामीण भागातील सवा जनता रसत्यावर आणावी 

लागेल तरच दबाव सनमााण होईल.  आरबीआय म्हणजे कोण ?  आरबीआयच्या 

असधकाऱ्याांना फक्तत कळते काय ? त्याांनाच अक्कल आह े काय ?  हजारो वषाानांतर 

मागील ५० वषाात आम्ही सहकार उभा केला. आरबीआयचे असधकारी खाजगीत म्हणतात 

की, आम्हाला याबाबत काहीही मासहती नाही, हा सनणाय झालेला आह,े त्याबाबत मी 

कोणाचेही नाव घेणार नाही, हा सनणाय चकुीचा आह.े 

     सभापती महोदय, मी आपणाला आता दसुरी आकडेवारी दतेो. नोटा छापण्याची 

क्षमता सकती आह,े चार प्रेस मधये नोटा छापल्या  जातात, पसश्चम बांगाल मधील सालमोडी, 

म्हसैरू, दवेास आसण नासिक, सन्माननीय सदसय श्री. जयवांतराव जाधव याांचे वडील 

नासिक प्रेस मधये काम करीत होते. नासिक येथील प्रेस १९३५ मधये सथापन झाला आह.े 

ही प्रेस सब्रटीिकालीन आह.े नवीन चलन छापण्याचे ठरसवण्यात आल े तेव्हा आपण या 

चार प्रेसमधये तीन लाख कोटी रुपयाांच्या नोटा छाप ूिकतो. २३ लाख कोटी रुपये इतके ह े

चलन आह.े १७ लाख ५० हजार कोटी रुपयाांचे चलन माकेटमधये आह,े९ लाख् े ा कोटी 

रुपय ेररकव्हर झाल ेआह.े १४ लाख कोटी रुपय ेररकव्हर होतील अिी अपेक्षा आह.े २३ 

लाखाच ेसांपणूा चलन गेल्यावर दर सदविी ३ लाख रुपय ेचलन छापण्यात येत असनू २४ 

तास प्रेस चालसवली तर सहा मसहन्यात ह ेचलन छापनू होईल. 

                                                                         यानांतर श्री.बोरल.े...                 

            या नांतर  श्री. बोरल े
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  परांत,ु २४ तास प्रेस चालसवल्या तर प्लेट बदलावी लागते, रोलर धवुावे लागतात. माझा 

प्रेसचा व्यवसाय असल्यामुळे मला याची मासहती आह.े २४ तासामधये एवढी छपाई होऊ 

िकत नाही. एवढ्या नोटाांची छपाई करण्यासाठी सकमान १० मसहन ेतरी लागतील. मग त्या 

नोटा चलनात येण्यासाठी सकती वष ेलागतील ह े दखेील बसघतले पासहजे. जगात कोठेही 

एवढे कॅिलेस व्यवहार होत नाहीत आसण आपण ते करायला मागत आहात. आपण ह े

किा प्रकारे करीत आहात ? माननीय श्री.जानकर साहबे आपण जे बोलता तसे नाही. 

प्रत्यक्ष बोलले, राज्यकते झाले, मग राजा सारखे राहावे. राज्यकते झाल े तर तमु्हाला 

जबाबदारीन े बोलावे लागते. आम्ही येथनू काहीही बोल ू िकतो. परांतु, तेथे गेल्यानांतर 

बोलता येत नाही आसण त्या चेअरवर बसल्यानांतर तर आणखीनच बोलता येत नाही. 

त्यासाठी खपू बांधने आहते. माननीय श्री.जानकर साहबे आपल े राज्यकतेच बोलायला 

लागले की, आम्ही चोर आहोत, ह ेआहोत. परांतु, तसे नाही. तमु्ही वाळवा येथे जे बोलले 

त्या वाळव्याची सांपणूा आसथाक जडणघडण, आसथाक उन्नती, िेतकऱ्याांची आसथाक 

पररससथती सधुारण्याचे काम सव.राजारामबाप ूयाांनी केलेले आह.े सभापती महोदय, फलटण 

हा दषु्ट्काळी भाग आह.े त्या भागात पाणी नाही, तरीही आपण त्या सठकाणी पररवतान केल े

आसण ते सहकारामळेु झालेले आह.े ते पररवतान खाजगी लोकाांनी सकां वा खाजगी 

कारखान्याांनी केलेले नाही. हा बदल सहकारामळेु झालेला आह,े असे मला वाटते. 

     सभापती महोदय, सभागहृात नाेेटाबांदी या सवषयावर चचाा सरुु आह.े माननीय 

श्री.दिेमखु साहबे जे आरबीआयच्या हातात आह े ते तमु्ही देऊ नका. आम्हाला तमुच्या 

मयाादा मासहती आहते. तमु्ही सकती बोल ूिकता ह ेदेखील आम्हाला मासहती आह.े परांतु, 

जे राज्य िासनाच्या हातात आह ेते तमु्ही दणेार आहात की नाही ? आमची राज्यकत्याांकडे 

एकच मागणी आह े की, आम्हाला कॅि द्यावी, आमचे पैस े आम्हाला द्यावेत. तमु्ही 

नॅिनलाईज बँकाांना पैस ेदेता आसण सजल्हा 
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मधयवती बँकाांना पैस े दते नाहीत ह े बरोबर आह े काय ? आम्हाला त्याच रेशयोमधये पैस े

द्यावेत एवढे तरी राज्य िासन त्याांना साांग ू िकते सकां वा नाही ? आम्हाला ५०० आसण 

१००० रुपयाांच्या नोटा सवीकारावयाच्या नाहीत. कोणीही पैस े देऊ िकते, आण ू िकते. 

परांत,ु आम्हाला त्यामधये पडावयाच ेनाही. आता पैसेच कमी रासहलेल ेआहते. ३-४ लाख 

कोटी रुपयेच रासहलेल े आहते. महाराष्ट्रात तेवढे पैस े नाहीत. या चचेच्या माधयमातनू 

पारदिाक आसण िेतकऱ्याांच्या सहताचा, िेतकऱ्याांना सदलासा दणेारा सनणाय राज्य िासनाने 

घेतला पासहजे, अिी माझी अपेक्षा आह.े 

   सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.बांटी डी.पाटील याांनी आणखी एक गोष्ट माझ्या 

सनदिानास आणनू सदलेली आह.े के्रसडट काडाचा सवषय माझ्या लक्षात आला नव्हता. 

के्रसडट काडा घेण्यासाठी गेल्यानांतर ते मोफत समळत नाही. सव्हजा काडावाल ेकसमिन घेतात. 

परांत,ु आम्ही मोफत सेवा दतेो, आमची सेवा मोफत आह.े आम्ही पतपेढीत तुम्हाला पैसे 

पासऑन करतो त्यावेळी आम्ही मोफत सेवा दतेो. आज के्रसडट काडाचा व्यवसाय जोरात 

सरुु आह,े ते करोडो रुपये कमसवतात. आता सांपणूा व्यवहार किलेसवर सरुु आह.े मग 

त्याांच ेभल ेकरण्यासाठी ह ेनाटक आह ेकाय ? जे ३-४ काडाधारक आहते ते कोण आहते ? 

ते मोठे भाांडवलदार आहते. पेटीएम काय आह े? ते मोफत सेवा दणेार आहते काय ? माझी 

िासनाकडे मागणी आह े की, ग्राहकाांना कसमिनचे पैस े माफ केले पासहजेत आसण ज्या 

ग्राहकाांकडून पैसे घेतलेल ेआहते ते त्याांना परत सदल ेपासहजेत. परांतु, ह ेकाय चालले आह े

ते आहाला कळतच नाही. माझी मीसडयाला सवनांती आह ेकी, आपण ह ेलोकाांना साांसगतले 

पासहजे. ह े लोकाांना कळल े पासहजे. कारण, हा एक वेगळा व्यवसाय सरुु झालेला आह.े 

ररलायन्स वगैरे याांचे पेटीएम आह.े ररलायन्स, टाटा कां पनीचे लोक बँकेत येऊन आम्हाला 

भेटतात आसण आमची सेवा घ्यावी असे साांगतात. सन्माननीय सदसय श्री.भोसल ेसाहबे ते 

आपल्याला दखेील भेटत असतील. मी सन्माननीय सदसय श्री.बांटी डी.पाटील याांना 

धन्यवाद दतेो. त्याांनी सवाांत महत्वाचा मदु्दा सनदिानास आणनू सदलेला आह.े हा सवषय 

आपल्या लक्षात अेाला नव्हता. 
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हा वेगळाच सवषय आह.े आता आपल्या बँका बांद केलेल्या आहते. आणखी दसुरा मदु्दा 

असा आह ेकी, ५ हजार लोकवसती असेल तरच ब्रँच ओपन करावी असे आरबीआयचे 

नॉम्सा आहते.  मग ज्या सठकाणी २०० सकां वा ५०० लोकवसती आह े तेथे आमची 

सोसायटी आह.े मी सवत: १०० सोसायट्याांमधये बँकेच्या काऊां टरप्रमाणे सेवा दते आह.े 

आम्ही बाांसधलकी घेऊन काम करीत आहोत. मधयवती सहकारी बँका बाांसधलकी घेऊन 

काम करात. तेथील असधकारी/कमाचारी वेगळ्या भावनेतून काम करतात. परांत,ु आता 

त्याांना असे वाटते की, आपले काय होईल. आता ते आपल्या घरातील एखादा माणसू मयत 

झाल्यासारख ेचेहरे करुन कॅसबनमधये बसलेले आहते. त्याांना सांसथेसवषयी एवढी आत्मीयता 

आह ेकी, ज्या सांसथेमळेु आम्ही पढेु आलो, ज्या सांसथेत आमची मलेु सिकली, ती सांसथा 

आज लयाला जात आह.े तमु्ही याकडे बघणार आहात की नाही ? या सवा गोष्टींचा सवचार 

राज्य िासनान ेकेला पासहजे. परांतु, िासन कोणता सनणाय घेत आह े? सन्माननीय सदसय 

श्री.सवनायक मेटे साहबे मागील ३ वषाांपासनू छत्रपती सिवाजी महाराजाांचे समारक अरबी 

समदु्रात व्हावे यासाठी बोंब मारत आहते. आपण छत्रपतींच्या नावान ेराज्य कारभार करतो. 

परांत,ु छत्रपती सिवाजी महाराजाांच ेसमारक उभे करण्यासाठी आपल्याला ३ वष ेपरवानग्या 

समळत नाहीत. परांतु, नोटाबांदीचा सनणाय मात्र एका समसनटात घेतला जातो, ह ेबरोबर आह े

काय ? सनणाय काय आह,े कोण आहते, कोणाच े राज्य आह े? ह ेछत्रपतींचे राज्य आह.े 

आम्ही छत्रपतींचे वारसदार आहोत. छत्रपती सिवाजी महाराजाांच्या समारकाचे काम पढुील 

वषी सरुु होईल असे प्रत्येक वेळी साांसगतले जाते. सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर साहबे 

सभागहृात उपससथत नाहीत. अद्याप डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांचे समारक दखेील झालेले 

नाही. आता २.५ वष ेझालेली आहते. आपण एका रात्रीत, दोन तासात नोटाबांदीचा सनणाय 

घेतला. भारतीय जनता पाटीच ेअधयक्ष श्री.असमत िहा याांना सदु्धा याची मासहती नव्हती. 

(...अडथळा....) मी मासहतीपवूाक साांगतो की, आज िांभर रुपयाांच्या नोटा गजुरात राज्यातनू 

मुांबईमधये येेेत आहते. आमच्याकडे लोक येऊन तमु्हाला िांभर 
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श्री.जयांत प्र.पाटील...... 

रुपयाांच्या सकती नोटा पासहजेत अिी  सवचारणा करतात. आम्ही उद्या सडलेव्हरी दऊे आसण 

गजुरातमधये  सडलेव्हरी घेती तर आम्ही ताबडतोब सडलेव्हरी दतेो. त्यासाठी आहाला 

५-१० टक्के कसमिन द्यावे, असे साांगतात. ही फॅक्ट आह.े काही एजांट मुांबईमधये सफरत 

आहते. मग तमुची सथासनक गपु्तचर यांत्रणा, पोलीस खाते, गहृ सवभाग काय करीत आह े? 

तमु्ही इतर सठकाणी चचाा करता. मग या सांदभाात चचाा होत नाही काय, ह ेत्याांच्या लक्षात 

येत नाही काय ? आपण आरबीआयची मासहती बघावी. िांभर रुपयाांच्या सवाात जासत नोटा 

गजुरात राज्यात आहते. माझ्या मासहती प्रमाणे मला ते खरे वाटत नाही. मी बोललो तर 

सन्माननीय सदसय श्री.सगरीि व्यास माझ्या अांगावर धावनू येतील. परांतु, सायांकाळी सनणाय 

झाल्यानांतर ते सवत: रात्री तातडीने सवमानाने गजुरातला आल.े कारण, गजुरातमधील 

बहुताांि मधयवती बँका त्याांच्याच नेततृ्वाखाली चालतात अिी पररससथती आह.े 

(...अडथळा...) तमु्हाला जे समजायचे आह ेते समजावे. मला काही म्हणावयाच ेनाही. जी 

चचाा आह ेती मी साांसगतली. मी मासहती साांगत नाही. जी चचाा सरुु आह ेती मी तमु्हाला 

साांगत आह.े मी आक्षेप घेत नाही. ते कोठे आसण मी कोठे ? मी या सांदभाात बोल ूिकत 

नाही. 

   उप सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.जयांत प्र.पाटील याांनी माझ्याकडे बघनू बोलावे. 

                                                                        यानांतर श्री.भोगले...... 

  

            या नांतर  श्री. भोगल े
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श्री.जयांत प्र.पाटील......... 

  माननीय सदसय श्री.प्रवीण दरेकर ह े माझ्याकडे आल,े आम्ही दोघाांनी टीव्हीवर बाईट 

सदली.  काल माननीय मुख्यमांत्र्याांना भेटलो.  गेली ३० वषे ते सहकार चळवळीत काम 

करीत आहते.  हा कोणत्याही एका पक्षाचा सवषय नाही. 

        सभापती महोदय, सजल्हा मधयवती बँकेमधये प्रिासक आह,े ते मोठी खरेदी 

करायला तयार नाही.  आमचा दनैांसदन व्यवहार नाबाडाला ऑनलाईन कळसवला 

जातो.  नाबाडाचे प्रसतसनधी सव्हसडओ कॉन्फरसन्सांग करतात.  जर आमच्याकडून काही 

चकू झाली तर आमच्या सनदिानास आणनू दतेात.  आमच्याकडे नोटा सकती आहते याची 

त्याांना मासहती आह.े  सदनाांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी सनणाय झाल्यानांतर ९ नोव्हेंबर रोजी 

बँकेत सहकार सवभाग आसण नाबाडाचे असधकारी आले, सजल्हा सहकार सवभागाचे 

असधकारी आले, त्याांनी बँकेतील नोटाांची तपासणी केली.  सकती नोटा आहते याबाबत 

आम्हाला दररोज अहवाल द्यावा लागतो.  याचा बँकेिी सांबांध कुठे येतो? पैसा ग्राहकाांनी 

सदला, तो त्याच्या खात्यात जमा केला जातो.  ग्राहकाने तो कुठून आणला ह ेिोधण्याचे 

काम सजल्हा बँकेचे नाही.  त्यासाठी आयकर सवभाग आह.े  माननीय सदसय श्री.हमेांत 

टकले याांच्या खात्यात काही रक्कम जमा झाली तर ती कुठून आणली ह े बँक साांगणार 

नाही.  माननीय सदसय श्री.हमेांत टकले याांच्या खात्यात सकती रक्कम जमा झाली याची 

मासहती बँक दईेल.  आवशयकता असेल तर आयकर सवभागाने त्याची चौकिी 

करावी.  तमुच्याकडे यांत्रणा असताना तुम्ही सजल्हा बँकेचे आसथाक व्यवहार थाांबसवले, 

त्याबद्दल तमुच्याकडून उत्तराची अपेक्षा आह.े 

      सभापती महोदय, प्रत्यक्ष या सवा ऑपरेिनमधये मधयवती बँकेचा काही सांबांध 

नाही.  पैस े येतील ते घ्यायच े आसण खात्यात जमा करायच े काम मधयवती बँकेचे 

आह.े  फक्त खात्यातनू पैसे काढायला बांधन आह.े  मधयवती बँकेमधये प्रत्येक सठकाणी 

राजकारण आह.े  गट तट आहते.  एखादा डायरेक्टर सवरोधात बोलत असतो.  तो आग्रह 

करीत असतो.  आज ७० टक्के राष्ट्रीयकृत बँकाांच्या असधकाऱ्यासवरुधद आसथाक घोटाळे 

केल्याबद्दल एफआयआर दाखल झाल े आहते.  मधयवती बँकेबाबत एक तरी 

एफआयआर दाखल झालेला आह े का? आम्ही सवत: बैठक घेतली.  आम्हाला 

तमुच्याकडून मदत नको.  आम्हाला आमचा पैसा द्या.  जो रेिो ररझव्हा बँकेन ेराष्ट्रीयकृत 

बँकाांना लावला आह ेतो आम्हाला लाग ूकरा.  आम्हाला कोणावर टीका करायची नाही, 

मी उपरोसधक बोलणार नाही. 

      सभापती महोदय, ह ेसवााेेच्च सभागहृ आह.े  या सभागहृात बसलेले सवा माननीय 

सदसय सवद्वान आहते.  या चचेनांतर लोकाांना सरकारची भसूमका कळली पासहजे.  सहकार 

सवभागात काम करीत असताना सत्तेच्या प्रवाहासवरुधद राहून सत्ता उभी केली 

आह.े  आम्ही सत्तेबरोबर कधीही नव्हतो आसण येण्याची िक्यता नाही.  आम्हाला कधी 
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अपेक्षा दखेील नसते.  सहकार चळवळीत एक-दोन लोक वाईट आहते.  माननीय मांत्री 

श्री.चांद्रकाांतदादा पाटील ह े चाांगले आहते, त्याांच्याबद्दल आम्हाला आदर आह.े  त्याांनी 

वेगळी उांची सनमााण केली आह.े  आयषु्ट्यामधये वेगळा त्याग केला आह.े  सांसार सोडून 

पक्षासाठी आसण सांघासाठी त्याांनी जे काम केले त्या कामाचे चीझ झाल्यासारखे 

वाटते.  सांघटनेने त्याांच्या कामाची दखल घेतली. 

      सभापती महोदय, नोटाबांदीचा सनणाय कसा झाला याची आम्हाला मासहती 

नाही.  परांत ुग्रामीण भागातील अथाव्यवसथा साांभाळणारी सांपणूा दिेात व आसिया खांडात 

अग्रगण्य असणारी महाराष्ट्राची सहकार चळवळ सटकसवण्यासाठी खऱ्या अथाान ेमधयवती 

बँकेचा सवचार झाला पासहजे.  मुांबई सजल्हा मधयवती सहकारी बँक माननीय सदसय 

श्री.प्रवीण दरेकर याांनी उभी केली.  भ्रष्टाचाराच ेसकती आरोप झाले?  
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    श्री.जयांत प्र.पाटील........... 

     सभापती महोदय, आपण दखेील सहकार चळवळीमधये काम केल ेआह.े  आजची 

चचाा वेगळया उांचीवर नेऊन ठेवली आह.े  मी सवत: या सवषयाबाबत सनयम २८९ अन्वये 

सथगन प्रसतावाची सचूना सदली होती.  सजल्हा मधयवती सहकारी बँकाांना न्याय समळाला 

पासहजे.  िेवटचा एक मदु्दा साांगनू माझे भाषण पणूा करणार आह.े 

        सभापती महोदय, मी दरवषी ऑगसट मसहन्यात लांडन येथे जातो.  गेल्या ऑगसट 

मसहन्याच्या २ तारखेला मी लांडनला गेलो होतो.  माझ्याकडे १०० पौंडाच्या काही नोटा 

होत्या.  मी १९९१ साली लांडनला गेलो असताना माझ्याकडे त्या नोटा सिल्लक 

रासहलेल्या होत्या.  परांत ु लांडनला गेल्यानांतर त्या नोटा टॅक्सीवाल्याला सदल्यानांतर त्याने 

त्या सवीकारायला नकार सदला.  परांत ुत्यान ेसाांसगतले की, काळजी करु नका.  त्याने मला 

पोसट ऑसफसमधये नेले.  तेथे मला पौंडाच्या नोटा बदलनू समळाल्या.  माझ्याकडे २००० 

पौंड होते.  परांत ुपोसट ऑसफसमधील असधकाऱ्याांनी साांसगतले की, तमु्हाला एका वेळेला 

फक्त २०० पौंड बदलनू समळतील.  मला त्याांनी २०० पौंड बदलनू सदल.े  ज्यावेळी नोटा 

बदलण्याचा सनणाय होतो तेव्हा जगामधये कुठेही मदुत घालनू सदली जात नाही.  नोटा 

बदलण्याची प्रसक्रया सकमान ४-५ वष ेसरुु ठेवावयास पासहजे असा आसथाक सनयम आह े

एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपसवतो. 

                                                  ---------- 

                                                                       नांतर श्री.ओटवणेकर... 

    

    

        

       

  

  

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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      (सभापतीस्थानी तानिका सभापती प्रा.अननि सोिे)  

    

        डॉ.नीलम गोऱ्ह े (सवधान सभेन े सनवडलेल्या) : सभापती महोदय, चलनबांदी 

सांबांधात सभागहृात चचाा सरुू आह.े  त्यासांबांधातील सिवसेनेची भसूमका मी येथे माांडत 

आह.े 

         सदनाांक ८ नाव्हेंबर २०१६ रोजी चलनबांदीचा सनणाय माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंदी 

मोदी याांनी जाहीर केला.  त्यानांतर दोन सदवसाांनी बँका उघडल्यानांतर देिामधये, राज्यामधये 

काय पररससथती सनमााण होईल यासांबांधी सवाांनी वेट अँड वॉचची भसूमका घेतली 

होती.  काळा पैसा बाहरे काढण्यासाठी हा सनणाय घेण्यात आला आह.े  तसेच असतरेकी 

कारवाया, दहितवादी कारवाया याांना आळा घालण्यासाठी हा सनणाय घेण्यात आला 

होता.  एवढेच नव्ह ेतर नोटा एकत्रपणे जमवनू त्याचा वापर सहांसात्मक कारवाया घडवनू 

दिे सखळसखळा करण्याचे काम असतरेकी करीत होते.  या कारवायाांना आळा बसण्यासाठी 

एक महत्वाचे पाऊल कें द्र िासनाने उचललेले आह.े  त्यामळेु त्याांचा हा जो हते ू आह े

त्याच ेआम्ही मन:पवूाक सवागत केल ेआह.े  हा सनणाय घेत असताना काही फायद ेआसण 

तोटेही आहते.  सामान्य लोकाांना त्रास होताना सदसल्यानांतर ११ तारखेला सिवसेना 

पक्षप्रमखु श्री.उदध्वजी ठाकरे याांनी पत्रकार पररषद घेतली आसण काही मदु्द ेमाांडले.  गेल्या 

तीन आठवड्यामधये दिेातील जनता ३ सवभागाांमधये सवभागली आह.े  एक म्हणजे 

पाांढरपेिा समाज, नोकरिहा समाज सकां वा कर भरणारा समाज.  त्याांनी कॅिन े व्यवहार 

कमी केला तरी चालेल.े  परांतु, ज्याांचा चेकन े सकां वा के्रसडट काडाने व्यवहार होऊ िकतो 

असा समाजातील घटक बऱ्यापैकी आनांदाने आह.े  आम्हाला काही लोक असेही भेटले 

की ते साांगत होते की, ज्याांना राांगेत उभे रहाव ेलागत  
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    डॉ.नीलम गोऱ्ह.े.... 

  आह े त्याांना चाांगलीच सिक्षा समळाली आह.े  के्रसडट काडान े व्यवहार करणारा 

समाजातील घटक हा अत्यांत छोटा आह.े  हा बोलका घटक आह.े  हा घटक सोिल 

मीसडयावर बोलताना सदसत आह.े प्रत्येक चचेमधये सहभागी होताना सदसत आह.े दसुरा 

घटक हा ज्याांच्याकडे ५० कोटी रूपये, १०० कोटी रूपये मालमत्ता आह े या वगाातील 

आह.े त्याांनी काळा पैसा वेगवेगळा प्रकारे गुांतसवलेला आह.े  त्यासांबांधी ते काहीच बोलत 

नाही.  कारण त्याांच्याकडे कॅिमधये पैसा नसतो.  त्याांनी त्याांचा ९० टक्के पैसा हा 

असेटमधये म्हणजे मालमत्तेमधये गुांतसवलेला असतो सकां वा अन्यत्र वापरलेला असतो. सतसरा 

घटक जनता आह.े  त्यातील अनेकाांकडे १० हजार रूपये, ५ हजार रूपये, १५ हजार रूपये 

होते.  जे िेतकरी कायाकते आहते त्याांनी साांसगतले की, अनेक िेतकऱ्याांनी सोयाबीनचे 

पीक नकुतेच सवकले होते.  त्याच ेपैस े िेतकऱ्याकां कडे आल ेहोते.  त्याांच्याकडे पाचि,े 

हजार रूपयाांच्या नोटा होत्या.  त्यामळेु काही जणाांकडे ५० हजार रूपये, ६० हजार रूपये 

घरामधये होते.  ही रक्कम किा प्रकारे बदलायची या सववांचनेत िेतकरी आहते.  या 

पैिातनूच त्याांना पढुच्या िेतीच्या हांगामासाठी सबयाणाांची खरेदी करावयाची 

होती.  त्यामळेु या सनणायाचा अनेकाांना त्रास झालेला आह.े  जो नॉन फॉमाल सेक्टर आह े

मग त्यात फेरीवाल ेअसतील, वीणकर असतील, वेगवेगळ्या सठकाणी छोटे-मोठे व्यवसाय 

करणारे लोक असतील ह ेदखेील हवालसदल झाल ेआहते.  आज उदगीर येथील हांडरगळुी 

गावामधये जनावराांचा बाजार भरतो.  त्यासांबांधातील मासहती एका पत्रकाराांनी आम्हला 

पाठसवली आह.े  त्यात हचे सचत्र सदसते की, जो िेतकरी जनावर सवकायला आला आह े

तो कोण व्यापारी जनावर सवकत घेईल याची वाट बघत आह.े  तेव्हा जेथे गरुाांचा बाजार 

भरतो तेथे कॅिलेस व्यवहार कसा होणार आह े ?  प्रत्येक सठकाणी पत्रकार गेला आसण 

त्याने जनावर 
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     डॉ.नीलम गोऱ्ह.े... 

  सकतीला सवकणार अिी सवचारणा केली असता िेतकऱ्याांच्या आिा पल्लसवत झाल ् या 

होत्या.  साहबे सकतीला जनावरे घेण्यास तयार आहात पाचि े रूपये कमी सदल े तरी 

चालतील असे िेतकरी साांगत होते. ते साांगत होते की, उदगीरच्या या बाजारात तीन वेळा 

येऊन गेलो.  प्रत्यक्षात आम्हाला सगऱ्हाईकच येत नाही.  लाांबनू जनावरे सवकत 

घेण्यासाठी जे व्यापारी येत होते ते दखेील येऊ िकत नाही.  अिान े आज बाजाराांमधये 

जनावरे दखेील सवकली जात नाही.  त्यामळेु ते िेतकरी जनावराांना पनु्हा घेऊन जात 

आहते.  

        सभापती महोदय, नॉन फॉमाल सेक्टरमधये ऊस तोड कामगार दखेील 

येतात.  तसेच, भाजीवाले, मासे सवकणारे लोक येतात.  ह ेसवा लोक सदवसभरातनू त्याांचा 

जो व्यवसाय होतो त्यातनू जी रक्कम समळते त्यातील काही रक्कम ते बँकेत भरतात तर 

काही रोख रक्कम सवत:कडे ठेवतात.  ही रोख रक्कम दसुऱ्या सदविी माल घेण्यासाठी 

वापरत असतात.  ह ेसवा लोक बँकेमधये व्यवहार करण्यासाठी गेले असता तेथे मांद गतीने 

काम होत असल्याचे सनदिानास आलेल ेआह.े  

        नोटा बांदीचा सनणाय ८ तारखेला जाहीर करण्यात आला.  त्या सवषयावर फार 

काही बोलल ेगेलेल ेनाही.  हा सवषय आपणा सवाांना मासहती आह.े  त्या रात्री सोनाराांच्या 

दकुानाांवर तफुान गदी झाली होती.  मला अनेक िहरातील कायाकत्याांनी साांसगतले की, 

त्या रात्री बहुतेक सोनाराांच्या दकुानातील सोने सांपणूापणे सांपले होते. एवढ्या मोठ्या 

प्रमाणावर लोकाांनी सोने खरेदी केले होते.  ही सोने खरेदी जवळ जवळ ४-५ सदवस सरुू 

होती.  ज्यावेळी आपण ५०० व १००० रूपयाच्या नोटाांवर बांदी आण ूत्यावेळी लोक सोन े

सवक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्याकडे जातील असे न 
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  कळण्याएवढे ज्ान नव्हते काय असा देखील प्रश्न पडतो.  त्यानांतर ५-६ सदवसाांनी 

आयकर सवभागाच्या असधकाऱ्याांनी ज्वेलसावर धाडी टाकण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

त्यानांतर रूपये अडीच लाखाच्यावर व्यवहार करतील त्याांच्यासाठी पॅन काडा असनवाया 

करण्यात आल.े  तो पयांत अनेक अब्जावधींची सोन े खरेदी भारतात झाली होती. तेव्हा 

सोने सवकणाऱ्या लॉबीन ेसोन्याचा भाव जवळ जवळ दीडपट दपु्पट केला होता.  त्यानांतर 

४-५ सदवसाांनी आपल्यावर आयकर सवभागाचे लक्ष आह ेअसे ज्वेलसाच्या लक्षात आले 

त्यावेळी त्याांनी सोन्याची सवा दकुानेच बांद केली.  सवा काही सनयोजन केल े होते असे 

म्हटल े जात होते.  यासांबांधी कोणी तरी म्हणाले होते की, पवूा तयारी करायला पासहजे 

होती.  पवूा तयारी म्हणजे राजकीय पक्षाांना साांगायला पासहजे असा त्याचा अथा होत 

नाही.  सामान्य लोकाांची सनरीक्षणे आल्यानांतर असे सदसनू आल ेकी, दिेातील, राज्यातील 

जवळ जवळ २ लाख १५ हजार एटीएमचे ररकॅलीब्रेिन करावयास पासहजे होते.  यासाठी 

कमीतकमी एक मसहना लागणार होता.  त्याच बरोबर ९० टक्के बँका या १६ राज्याांमधये 

आहते. १० टक्के बँका या १३ राज्याांमधये आहते.   १३८६२६ श े ाेाखाांपैकी २/३ 

िाखा िहराांमधये आहते.  ४०० कोटी नोटा बनावट होत्या असा दावा करण्यात आला 

होता.  ही टाईम्स ऑफ इांसडयातील बातमी आह.े  त्याांनी असे म्हटल े आह े की, ३.४ 

टक्के म्हणजे ९.६३ कोटी रूपये बनावट नोटा आता पयांत जमा झालेल्या आहते.  सकती 

काळा पैसा होता, सकती बनावट नोटा होत्या याचा अांदाज आपल्याला ३० सडसेंबर २०१६ 

नांतरच येणार आह.े ज्या नोटा बँकाांमधये जमा होणार नाहीत त्या नोटा असतरेकी, 

दहितवादी कुजव ू िकतात सकां वा अन्य मागाांनी बदलनू दखेील घेऊ िकतात.  या सवा 

गोष्टीचा अांदाज हा आपल्याला ३० सडसेंबर रोजी सपष्ट होईल. 
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        गेल्या ३० सदवसाांमधये भारतीय ररझव्हा बँकेन े जवळ जवळ २२ घोषणा केल्या 

आहते.  मग त्यात नोटा बदली करून घेण्यासांबांधातील, बँकेतनू रक्कम 

काढण्यासांबांधातील मयाादा असेल, अिा प्रकारच्या घोषणा होत्या.  नांतर ओरडा 

झाल्यानांतर ही मदुत २४ हजारा पयांत वाढसवण्यात आली.  सरुूवातीला दहा हजार रूपये 

काढल्यानांतर आसण ४-५  सदवसाांनी उवाररत चौदा हजार रूपये काढण्यासाठी जेव्हा एखादी 

व्यक्ती बँकेत जाते तेव्हा बँका साांगते की, आपणाला फक्त दहा हजारच रूपय े काढता 

येतील. आपण थोडे सदवस थाांबावे.   

                                                                      

              या नांतर  श्री. जनु्नरे 

 



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W-94 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 16:30 

  

 

                                   

डॉ.नीलम गोऱ्ह े...... 

  त्यामळेु नोटा बाजारात का उपलब्ध होत नाहीत असा प्रश्न आता सनमााण झालेला आह.े 

खरे म्हणजे प्रत्यक्षात नोटा छापण्यासाठी ररझव्हा बँक ऑफ इांसडया दर मसहन्याला ३०० 

कोटी रुपयाांच्या नोटा छाप ूिकते. पवूीच्या नोटा सारख्याच या नोटा असतील तर त्याला 

सधुदा ७ मसहन े लागतील. ५०० आसण १००० रुपयाांची ८६ टक्के करन्सी रद्द करण्यात 

आलेली आह.े ५०० रुपयाांच्या ऐवजी १०० रुपयाांच्या नोटा छापल्या तर आपल्याला 

पाचपट वेळ लागणार आह.े बऱ्याच एटीएम मसिनमधये १०० व नवीन २००० रुपयाांची 

नोट समळणे अवघड झाल ेहोते. मागणी कमी होती त्यामळेु १०० च्या नोटाांच ेररकॅलबरेिन 

नव्हते. लोकाांनी १०० रुपयाांच्या नोटा मासगतल्या तरी त्या समळत नव्हत्या ही वसतसुसथती 

आह.े 

     सभापती महोदय, नोटाबांदीच्या सनणायामळेु जनतेला मोठया प्रमाणात त्रास सहन 

करावा लागत आह.े बँकेमधये सवत:चे पैस ेसमळतील की, नाही याची िाश्वती नसल्यामळेु 

हजारो लोक बँकेच्या राांगेत उभे रासहले होते. पैस ेसमळत नसल्यामळेु लोक बाजारात सधुदा 

येत नव्हते. नोटाबांदीच्या सनणायानांतर एक दोन सदवसात मीठ समळणार नसल्याची अफवा 

पसरवण्यात आली होती. उत्तर प्रदिेातून मीठाची अफवा दिेभर पसरल्यामळेु 

गावागावातील गरीब लोक आपल्या परुचुांडीतील १००-२०० रुपये घेऊन मीठ सवकत 

घेण्यासाठी धावत सटुले. जनतेला वाटू लागल ेकी, एक वेळ दधू नसल ेतरी चालेल परांतु 

मीठ नसेल तर जेवण कस ेहोणार. या सठकाणी सन्माननीय सदसय श्री. जयांत पाटील साहबे 

म्हणाल े की, दधू बांदी केली पासहजे. परांत ु दधू नसल ेतर समल्क पावडर कोठेही उपलब्ध 

होऊ िकते. 

   सभापती महोदय, खरे म्हणजे लोकाांचा आत्मसवश्वास डळमळावयास लागल्यामळेु मीठ 

सवकत घेण्यासाठी लोक धावत सटुले. मीठाची अफवा पसरवणाऱ्याांनी एक चाांगले 

ओळखले होते की, मीठाची अफवा काढली की, लोक ५०० आसण १००० रुपयाांच्या 

नोटा काढणार नाहीत तर गरीब माणसू बाजारामधये १००-२०० च्या नोटा   
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  घेऊन येतील व त्या नोटा आपल्याला समळाव्यात यासाठी ही अफवा पसरवण्यात आली 

होती असे मला वाटते. 

     सभापती महोदय, नोटाांदीच्या सवरोधात सटका करण्यामधय े आम्हाला आनांद होत 

नाही. परांत ु आपल्या दिेामधये मळुामधये पायाभतू ससुवधा सकती आहते,तालकु्याांमधये 

आसण गावामधये सकती एटीएम्स मसिन्स आहते. पतपेढयाांना तसेच सहकारी 

बँकाांना  ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटा घेण्यास बांदी करण्यात आलेली आह.े  अिा 

वेळेस खेडयातील मसहला तालकु्याच्या बँकेतून पैसे काढण्यासाठी जाते तेव्हा सतला 

जाण्यासाठी ७०-८० रुपय ेलागतात व तेवढेच पैस ेपरत येण्यासाठी लागतात त्यामळेु सतचा 

धीर खचला जातो. पायाभतू ससुवधाांचा, साक्षरतेचा, दळणवळनाचा फार मोठा प्रश्न 

आपल्याकडे आह.े 

     सभापती महोदय, घर कामगार मसहला, भाजी सवकणाऱ्या मसहला, बोहारणी 

असतील सकां वा ज्या मसहलेचा पती व्यसनी आह ेअिी सामान्य गसृहणी घरात १०००-५०० 

रुपयाांची नोट अचानक उद्भवलेल्या पररससथतीसाठी ठेवत असते. अिा मसहलाांनी मला 

सवचारल ेकी, ताई आता ५० आसण २० रुपयाांच्या नोटा सधुदा बांद होणार आहते काय ? 

खरे म्हणजे या प्रश्नाच ेउत्तर कोणाकडेच नाही. आपलेच पैस ेआपल्याला समळणार नाही या 

सभतीन ेलोकाांमधये असमथाता तयार झाली. 

     सभापती महोदय, उदगीर येथे बँक मॅनेजर पकडला गेला आह े तसेच अन्य 

बँकेमधयेही अिा केसेस झालले्या आहते. ॲक्सीस बँकेचे प्रकरण तर फार मोठे आह.े बँक 

वाल्याांनी पटापट कसटमरला फोन केल ेआसण साांसगतले की, तमु्हाला सकती नोटा व्हाईट 

करुन पासहजे ते साांगा त्यामुळे असे सकती तरी बँक मॅनेजर पकडले गेले आहते. 

     सभापती महोदय, १००० च्या नोटा असतील तर आम्हाला द्या त्याच े आम्ही 

तमु्हाला ६०० रुपय ेदऊे असे साांगणारे बरेच लोक दकुाांनाजवळ सफरत होते. 
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   नोटाबांदीचा सनणाय माननीय पांतप्रधानाांनी ८ नोव्हेंबरला जाहीर केला आसण काही तासात 

काही व्यापारी सटु्टया पैिाांची मोड घेऊन सफरताना सदसले. त्यावरुन समाजामधये आसथाक 

िक्ती सकती गैरकाननूी लोकाांच्या हातामधये आह ेह ेसदसनू आल.े   

   सभापती महोदय, मला आश्चया वाटते की, माननीय पांतप्रधानाांनी ८ नोव्हांबरला 

नोटबांदीचा सनणाय जाहीर केला. परांत ु त्याांनर त्याांनी साांसगतले की, कॅिलेस 

सोसायटी.किलेसच्या सदिेने आपला प्रवास योग्य आह े व त्यातनू अनेक चाांगले बदल 

होऊ िकतात. 

     सभापती महोदय,अथाक्राांतीचे तज्ज् श्री.बोकील याांनी साांसगतले आह े की, २००० 

रुपयाांपयांतच्या कॅिचीच परवानगी सदली जावी. केवळ २००० रुपयाांपयांतच्या कॅिची 

परवानगी असेल तर आता बोहारणीला सधुदा ४-५ हजाराची कॅि ठेवावी लागते. साडी 

दऊेन भाांडी दणे्याची वेळ येते तेव्हा मसहला साांगतात की, मला भाांडी नको पैसेच 

द,ेत्यावेळेस बोहारणीला कॅि द्यावी लागते. 

     सभापती महोदय,पणु्यातील घटना असनू पणु्यातील एटीएम मिीनची एजन्सी 

नागपरूची आह.े आमच्या सिवसेनेच्या लोकाांनी याबाबतीत मला सांपका  करण्यास 

साांसगतले. पणु्यातील २७ एटीएम मसिन्स मधनू ६५ लाख रुपय ेएका रात्रीत कां पनीच्याच 

ड्रायव्हरन ेआसण नोटा भरणारा इांसजसनअर व अजनू एकाच्या साथीने दरोडा टाकला व गाडी 

एका सठकाणी सोडून पळून गेले. यासांदभाात मला लोकाांचे फोन आल ेकी, आता आम्ही 

२७ एटीएमवर जावयाच ेकाय ? यासांदभाात मी सीपी याांच्यािी सांपका  साधला व त्यानांतर 

गनु्हा रसजसटडा झाला. परांतु अजनूही ग्राहकाांचे ६५ लाख रुपय ेत्याांना समळालेलेच नाहीत. 

िेवटी कां पनीने ह ेपैसे भरुन सदल.े िेवटी एटीएम मसिनचे ररकॅलबरेिन करणारी कां पनीही 

एकच आह ेव सवा बँकाचे पैस ेपोहचवणारी कां पनी सधुदा त्या त्या िहरात एकच आह.े 

     सभापती महोदय, एका बाजलूा परेुिा नोटा छापलेल्या नाहीत, दसुरीकडे नोटाांचा 

तटुवडा व सतसरीकडे बँकाांमधनू पैिाांना वाटा फुटू लागल्या व काही सठकाणी 
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   नोटाांचा काळाबाजार सरुु झाला. 

     सभापती महोदय, सद.३० सडसेंबर,२०१६ नांतर काय होणार याबाबत सभागहृात 

कोणीही सवचार माांडलेले नाहीत. परांत ु३० सडसेंबर नांतर काय काय होऊ िकते याबद्दल 

अनेक तका  सवतका  सरुु झाले आहते. काही लोक म्हणतात की, आता प्रॉपटीवर लक्ष 

राहणार आह ेतर काही लोक म्हणतात की, इन्कम टॅक्सची रेड टाकली जाणार आह.े 

     सभापती महोदय, कॅिलेसच्या सांदभाात एक सनणाय चाांगला झालेला आह.े कां त्राटी 

कामगाराांना चेकने पैस ेद्यावेत असा कें द्र सरकारन े सनणाय घेतलेला आह.े परांत ुमला अिी 

काळजी वाटते की, कां पनीवाले कामागाराांना चेकन ेपैसे दणे्याऐवजी १० कामगाराांच्या जागी 

पाचच कामगार ठेवतील अिा प्रकारची आपल्याकडील काही मानससकता आह.े 

     सभापती महोदय, मी आता सायबर क्राईमच्या सांदभाात सवचार माांडणार आह.े 

मधयांतरी अनेक लोकाांची एटीएम काडा हकॅ झाली होती. मुांबईच्या कॉलसेटर मधनू 

अमेररकेतील के्रडीट काडा असणाऱ्याांना फोन करुन, चकुीचे मॅसेजेस करुन कोटयावधी 

रुपयाांची अफरातफर झाली. त्यामळेु तझेु पैस े बँकेत भरुन दतेो असे साांगनू ते पैस ेकाढून 

घेणारे अनेक लोक आहते व असे लोक गोरगरीब जनतेला कॅिलेसमधये कॅिलेस करुन 

टाकतील अिी मोठी िक्यता आह.े आपल्याकडील बँक साक्षरता फार कमी आह.े 

आपल्याकडील ५० टक्के लोकाांकडे आधार काडा नाही तर ५० टक्के लोकाांनी बँक 

अकाऊां ट सधुदा उघडलेल ेनाही. त्यामळेु नोटाबांदीच्या सांदभाात गरीब जनतेला थोडा वेळा 

द्यावयास पासहजे होता. मॅरेथॉन कधी होणार आह ेह ेअगोदर जाहीर केल ेजाते व त्यानांतर 

मॅरेथान रेस घेतली जाते. परांत ुमॅरेथॉन कधी घेतली जाणार आह ेह ेन साांगताच मॅरेथॉन रेस 

घेतली तर त्यातील काही लोक अडखळतील, काही पडतील, काही थाांबनू जातील तर 

काही  
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  आसथाक पररससथतीमधये कां बरडे मोडल्यासारख े सनपसचत पडून राहतील आसण तीच 

पररससथती आज नॉन फॉमाल सेक्टरची झालेली आह.े 

     सभापती महोदय, समजा कोणाचा घर खचा ३० हजार रुपय ेअसेल, ४० हजार रुपये 

असेल तर त्याांना त्याांचा घर खचा चालसवण्यासाठी पैसे काढता आल ेपासहजेत. यासांदभाात 

महाराष्ट्र सरकारने बँकामधय ेपैिाांचा किा पध ् दतीन ेपरुवठा होत आह ेह ेबघणे जसे गरजेच े

आह ेत्याच बरोबर जे लोक असांघटीत क्षेत्रातील आहते त्याांना आसथाक दृष्टया सरुसक्षतता 

समळण्याच्या दृसष्टकोनातनू बँकामधये किा पधदतीन े प्रायोररटी दतेा येईल, पतपेढयाांना 

परवानगी दतेा येईल, सहकारी बँकाना किा पधदतीन े परवानगी दतेा येईल याचा सवचार 

करणे आवशयक आह.े कें द्र िासनाने सहकारी बँकाना नोटा बदली करण्याच्या सांदभाात 

बांधने घातली आहते. परांतु आज नागरी बँकाकडे अब्जावधी रुपयाांच्या जनु्या नोटा पडल्या 

आहते त्याांचे काय करायचे ? आज मधयवती बँका सधुदा जनु्या नोटा घेत 

नाहीत.                               

              या नांतर  श्री. सिगम 
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  चलन तटुवड्यामळेु लोकाांना होणाऱ्या त्रासामळेु ररझव्हा बँक ऑफ इांसडयाला सिवेसना 

पक्षाच्या खासदाराांनी सनवेदन सदलेले आह.े लग्न समारांभासाठी पैसे काढण्यावर अडीच 

लाख रुपयाांची मयाादा घातलेली आह.े परांत ुतेवढी रक्कमसदु्धा अनेकाांना समळालेली नाही 

असा अनभुव आह.े त्यामळेु काही जणाांनी लग्नकाया पढेु ढकलले तर काही जणाांनी 

रसजसटडा पद्धतीने लग्न केले. 

        सभापती महोदय, या सठकाणी काही सन्माननीय सदसयाांची वक्तव्य े ऐकली 

की  लोकाांनी दिेाप्रेमासाठी लग्न समारांभाचा त्याग केला. ही चाांगली गोष्ट आह.े 

ज्याांच्याकडे काळा पैसा आह े त ् याांच्यावर नेम लागण्याऐवजी इतर िांभर लोकाांवर 

तो  लागला इथे कुठेतरी नेम चकुला, असे मला वाटते. कारण सवासामान्य लोकाांना  राांगेत 

उभे करुन काळा पैसा बाहरे येईल ही कल्पना प्रत्यक्षात येण्यासारखी नाही. मुांबई उच्च 

न्यायालयान े दखेील हचे सवचारलेले आह े की, सडमॉसनटायझेनच्या सांदभाात िेतकरी, 

िेतमजरू, त्याच बरोबर सवणकर, कलाकार, व्यापारी, गमुासते,कामगार, सेवाक्षेत्र या सवाांना 

याची झळ पोहोचली आह.े 

      सभापती महोदय, काल मी आसण माननीय सवत्त व सनयोजन मांत्री श्री.सधुीर 

मनुगांटीवार एका कायाक्रमाच्या सनसमत्ताने एकत्र होतो. त्यावेळी मी त्याांना सवचारल ेहोते की, 

माचा मसहन्यात आसथाक पाहणी अहवाल येतो. राज्यातील असांघटीत कामगाराांवर 

सडमॉसनटायझेिनचा काय पररणाम झाला, उद्योगावर सकती मांदी आली, आपण त्याांना 

किाप्रकारे सरुसक्षतता दणेार आहोत याची मासहती आसथाक पाहणी अहवाल आली पासहजे. 

हीच मागणी मी येथे सभागहृात दखेील करीत आह.ेसभापती महोदय, ज्या दोन सवषयाांचा 

येथे उल्लेख झालेला नाही ते दोन सवषय मी येथे माांडते. पसहला सवषय म्हणजे 

अिाप्रकारच्या सनणायामळेु इतर दिेाांमधये काय झाल े याबद्दल सन्माननीय सदसय 

श्री.नारायण राणे थोडक्यात बोलले. सन २०१० मधये उत्तर कोररयामधये मदु्रा पररवतान 

झाल.े त्यावेळी सकां ग जोंगल ह ेपांतप्रधान होते.त्याांनी १०० रुपयाांच्या  नोटेतील दोन िनू्य 

काढून टाकण्यात आली असे       
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साांसगतले. त्यामळेु त्या सठकाणी मोठा कोलाहल झाला. १०० रुपयातील दोन िनू्य काढून 

टाकल्यामळेु १०० रुपयाांची सकां मत फक्त एक रुपया झाली. माझ्याकडे  दखेील १०० 

रुपयाांची नोट आह.े त्यातील दोन िनू्य कमी झाल ेतर ती दखेील एक रुपयाची नोट होईल 

की काय अिी मला भीती वाटते. उत्तर कोररयामधये अिाप्रकारचा सनणाय घेतल्यामळेु 

तेथील जनतेमधये अन्नान्न पररससथती सनमााण झाली. ज्याांच्याकडे िांभर रुपयाांच्या पाच नोटा 

होत्या त्याची सकां मत पाच रुपय े झाली. माझी मीसडयाला दखेील सवनांती आह े की,त्याांनी 

असे काही छाप ूनये. कारण अिाप्रकारच्या काही भन्नाट कल्पना आल्या तर अजनू गोंधळ 

वाढेल. िेवटी उत्तर कोररयामधये दषु्ट्काळ पडला. लोक अन्नान्न झाल.े लोकाांचा प्रक्षोभ 

झाला तेव्हा तेथील हुकूमिाहाने साांसगतले की, ही सवा चकू सवत्त मांत्र्याांची आह.े तेथील 

लोकक्षोभ थाांबसवण्यासाठी सवत्त मांत्र्याांना जाहीरपणे फािी दणे्यात आली. यामधये एकाही 

िब्दाची असतियोक्ती नाही.  दसुरे उदाहरण घाना दिेाचे आह.े धानामधये ५० रुपयाांची 

नोट अचानकपणे  बांद करण्यात आली. कारण त्याांना ५० रुपयाांची नोट मोठी आह ेअसे 

वाटत होते. ५० रुपयाांची नोट बांद केल्यामळेु खेड्यापाड्यातील लोक ५० 

रुपयाांची  नोट  बदली करण्यासाठी िहराकडे धाव ू लागले. िहरात जाईपयांत नोट बदली 

करण्याची मदुत सांपली. त्यातील अनेक लोक बँका आसण तेथील कायाालयात घटुमळत 

रासहले. त्यानांतर िहरामधये लटुालटू सरुु केली. त्यामळेु घानातील अथाव्यवसथा मोडकळीस 

आली. दसुरे दिे काय करीत आहते त्याांचा सल्ला ऐकण्याची गरज नाही. आपण बदु्धीमान 

लोक आहोत. जर रसियाने सवरोध केला असेल तर  त्याकडे लक्ष दणे्याची गरज नाही. सन 

१९९१ मधये रसियात दखेील असा सनणाय झाला होता आसण तो सनणाय अयोग्य होता 

म्हणनू १९९८ मधये त्यामधये बदलण्यात आला.   

         सभापती महोदय, आरबीआयची कोणत्या सदविी कोणते पत्रक काढायच ेयाची 

रणनीती होती की ठरसवलेला सनणाय होता. आरबीआयकडून रोज वेगवेगळे 
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सनणाय येत  आहते. त ् याबद्दल लोकाांना अवगत करावे. सभागहृात ६०-७० जण उपससथत 

आहते त्याांनी मला साांगावे की, आरबीआयने काढलेल्या पररपत्रकाांपैकी सकती पररपत्रक 

आपल्या लक्षात रासहल े आहते ? जर आपण रोज वेगळे पररपत्रक काढू लागलो तर 

लोकाांच्या मनात गोंधळ सनमााण होईल. लोकाांच्या मनात असेही प्रश्न आहते की, 

आरबीआयच्या गव्हानर पदी श्री.उसजात पटेल नसताना त्याच्या सहीची नोट किी काय 

आली, त्या नोटाांवर अगोदरच्या गव्हानरची सही का नाही ? मी काही 

लोकाांकडून  सातत्यान ेऐकत आह ेकी, आपले दिेावर प्रेम आह ेतर या सवा गोष्टी सहन 

करा. ज्यावेळी कसाबला फािी सदली त्यावेळी आपण सवाांनी त्या सनणायाचे सवागत केल.े 

अफझल गरुुला फािी दणे्यात आली त्यावेळी कें द्रीय गहृ मांत्री पदी श्री.सिुीलकुमार सिांदे 

होते. त्याांनी अफझल गरुुला फािी दणेार आह े अस े कुठेही जाहीर केल े नाही आसण 

अचानक  सकाळी बातमी आली की, अफझल गरुुला फािी दणे्यात आली. दिेद्रोही 

माणसाला चाांगली सिक्षा झाली म्हणनू प्रत्येकाने सरकारचे असभनांदन केल.े एखाद्या पक्षास 

सनवडणकुीत बहुमत समळाल्यावर त्याांना लोकाांचे दिेप्रेम फूटपट्टीवर मोजायची मभुा समळते 

काय ? कोणामधये सकती देिपे्रम आह ेह ेआम्ही थमाामीटर लावनू मोजणार का ?  त्यासाठी 

राांगेत उभे रासहल े पासहजे, लग्न समारांभ रद्द केले  पासहजेत काय ?  सरकारन े घेतलेल्या 

कोणत्याही सनणायाबाबत कुरकुर करता कामा नये ही दिेपे्रमाची व्याख्या होऊ िकत नाही. 

      सभापती महोदय, आपण सवाांना माहीत असेल की, लालबहाद्दूर िास्त्री याांनी 

लोकाांना एकच वेळ जेवण्यासाठी आवाहन केले होेेते. त्यावेळी एक वेळ जेवण करणारे 

लक्षावधी लोक होते. अनेक मसहलाांनी दिेासाठी सवत:चे दासगने सदल ेहोते. जर रक्तदानाची 

वेळ आली तर कोट्यवधी लोक रक्तदानासाठी पढेु येतात. तेव्हा आपणास देिपे्रमाबाबत 

सामान्य माणसाची िक्ती सदसनू येते. आपल्याला पासहजे त्या गोष्टींवर दिेपे्रमाची व्याख्या 

लावायची म्हणजे आपण सवासामान्य माणसाच्या सांवेदनिीलतेवर श े ा ाेंका घेत आहोत 

असे मला वाटते म्हणनू सिवेसना कायााधयक्ष 
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     डॉ.नीलम गोऱ्ह.े.. 

माननीय श्री.उद्धवजी ठाकरे याांनी काही भसूमका माांडल्या. या सांदभाात दसैनक ‚सामना‛मधय े

अग्रलेख सलसहलेला आह ेत्यामधये थोडी उपहासात्मक भाषा वापरलेली आह.े तो अग्रलेख 

मी वाचनू दाखवते. ‚....परांत ुत्याांनी म्हटले आह ेकी, या सफोटात बळी गेलेल्या लोकाांमधये 

जसे ह े ७०-८० लोक आहते त्याचबरोबर जी जनता अन्न पाण्यासिवाय राांगेत उभे राहून 

त्याांचा जो वेळ जात आह,े आमची हीच अपेक्षा आह ेकी, ३० सडसेंबर नांतर आम्ही धमाका 

करु असे जे म्हटल ेजाते. त्यावेळी तो धमाका पासकसतानवरील अणबुॉम्बचा असणार आह े

काय की दहितवादाला रोखणारा असणार आह े की काशमीरमधील ३७० कलम रद्द 

करुन   ‚एक राष्ट्र एक सनिाणचे‛ सवप्न साकार होणार आह ेकाय की ३० सडसेंबर रोजी 

मधयरात्री अयोधयेमधये राम मांसदर उभारण्याची घोषणा होणार आह े? हजार आसण पाचि े

रुपयाांच्या नोटा रद्द केल्याबद्दल जनता आिीवााद देत आह.े पण त्याच बरोबर ३० सडसेंबर 

नांतर जो धमाका होणार आह ेत्यामधये भ्रष्टाचारी आसण ज्याांच्याकडे काळा पैसा आह ेव जो 

परदिेी पैसा आह ेतो किा पद्धतीने आणणार आहात ? जनधन खाते उघडण्यात आल.े 

असे म्हटल े जाते की, जनधन खात्यामधये मोठ्या प्रमाणात बेनामी पैसा आलेला आह.े 

माझ्या असेही वाचनात आल ेकी, जनधन खात्यामधये जासत पैस ेअसतील त्याांना दखेील 

सिक्षा होणार आह.े यातील   

काहीजण खपू हुिार असतात. पण काही असिसक्षत लोकाांची किावरही सही घेऊन 

त्याांच्या नावावर पैस ेभरल ेगेले असतील, असेही प्रकार झाल ेअसतील. 

        सभापती महोदय, एका बाजलूा सायबर क्राईमचे गनु्ह े वाढत असताना आपण 

कॅिलेसकडे जात आहोत. त्याबाबतही दक्षता घेण्याची आवशयकता आह.े आपण ह ेसवा 

करताना सवाांना बरोबर घेऊन जाता येईल. परांत ुजसे एखाद्या होडीमधये खपू गदी झाल्यावर 

होडीच्या कडेवरील माणसू पाण्यामधये पडतो. तेव्हा आपण या सांदभाात उपाययोजना करीत 

असताना गोरगरीब माणसाांचा दखेील सवचार करावा.       सभापती महोदय, या हतेचुे 

सवागत करीत असताना सवासामान्य लोकाांना त्रास होत आह ेत्याबाबत एक कृती कायाक्रम 

राबवनू लोकाांना सदलासा द्यावा. या सांदभाात 
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     डॉ.नीलम गोऱ्ह.े... 

       सरकारन ेकेलेल्या घोषणा खपू अपऱु्या आहते. आपण दिेपे्रमासाठी हा त्रास सहन 

करा असे साांगत असाल तर मला असे वाटते की, पवूीच्या सत्ताधाऱ्याांमधये आसण 

आपल्यामधये काय फरक आह े? कारण मी अजनुही सभागहृातील तो सदवस सवसरलेली 

नाही. ज्या सदविी जैतापरू आांदोलनामधये तबरे याच्यावर गोळीबार झाला त्यावेळी 

सिवसेना व भाजप समोरुन सवरोध करीत असताना सत्ताधारी बाकावरुन उत्तर आल ेहोते 

की, पोसलसाांनी सवकासासाठी गोळीबार केला. तेव्हा सत्ताधारी बाकावरुन बाके 

वाजसवण्यात आली होती. मग आपल्यामधये आसण त्याांच्यामधये काय फरक रासहला 

?  ज्या सवश्वासाने जनतेन ेआपणास सनवडून सदलेले आह ेत्याचा सवचार करुन राज्यामधये 

भसूमका घेतली पासहजे. आम्हाला कुठेही सवरोधासाठी सवरोध करायचा नाही, परांत ुजनता 

दखेील पाहत आह.े अनावर झाल्यावर मकुी जनावरे दखेील लाथ मारतात. आपण जनतेवर 

अिी वेळ आण ूनये कारण त्याांचे आपल्यावर प्रेम आह ेयाची जाणीव ठेवली पासहजे, एवढे 

बोलनू मी माझे भाषण पणूा करते. 

   जय महाराष्ट्र ! 

                                                      ---------- 

                                                                               

  

            या नांतर  श्री. बोडे 
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     श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मी जाणनू घेऊ इसच्छतो की, या चचेवर अजनू 

सकती सन्माननीय सदसय बोलणार आहते.  आम्हाला ससमतीच्या बैठकाांना सधुदा 

जावयाच ेआह.े  जर आम्हाला सकती सदसय बोलणार आहते ह ेसमजल ेतर आम्ही त्या 

बैठका पार पाडून पनु्हा येथे येऊ िकतो. 

     तानिका सभापती : या चचेवर बोलण्यासाठी सन्माननीय सदसय प्रा. असनल सोले, 

सवाश्री िरद रणसपसे,  कसपल पाटील, ससुजतससांह ठाकूर, जयवांतराव जाधव, आसका .अनांत 

गाडगीळ, डॉ.अपवूा सहरे, ॲङ सनरांजन डावखरे, भाई जगताप, सगरीिचांद्र व्यास, नरेंद्र 

पाटील, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, श्री.सवनायक मेटे, ॲङ जयदवे गायकवाड, ॲङ रामहरी रुपनवर, 

श्रीमती सवद्या चव्हाण, सवाश्री हररससांग राठोड, हमेांत टकले, सांजय दत्त, प्रकाि गजसभये 

याांची नावे आहते. 

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी सभागहृाला सवनांती करतो की, अपऱु्या 

चलन परुवठ्यापरुतीच ही चचाा मयाासदत आह.े  त्यामळेु यावर बोलताना अन्य नवीन मदु्दा 

उपससथत होणार नाही.  सवधानसभेमधये या सवषयावरील चचेला माननीय मुख्यमांत्र्याांनी 

उत्तर सदलेल ेआह.े  मला वाटते या चचेला आजच उत्तर सदले गेले तर बरे होईल.  जर या 

चचेला उद्या उत्तर दणे्यात आल ेतर त्याला अथा राहणार नाही. कारण आज सवधानसभेत 

सदलेले उत्तर उद्याच्या वतामानपत्रातनू वाचलेले राहील. माननीय मखु्यमांत्र्याांचा सनरोप आला 

आह.े  त्याांचे म्हणणे आह ेकी, जर ही चचाा ओटोपती घेेेतली जात असेल तर मी उत्तर 

दणे्यासाठी सभागहृात येतो. 
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     श्री.िरद रणसपस े : सभापती महोदय, असतिय सांवेदनिील आसण सजव्हाळ्याच्या 

सवषयावर सभागहृात चचाा सरुु आह.े  ही चचाा आज दपुारी १.३० वाजता सरुु झाली केली 

आह.े  ही चचाा सांपसवण्याऐवजी आपण सन्माननीय सदसयाांना सवनांती करु िकता की, 

त्याांनी मदु्याांची पनुरावतृ्ती करता कामा नये. नवीन मुद्दा असेल तर तो सन्माननीय सदसयाांना 

माांडू द्यावा. ह ेखरे आह ेकी, या सवषयाच्या बाबतीत प्रत्येक सन्माननीय सदसयाांच्या भावना 

तीव्र आहते.  सन्माननीय सदसयाांनी उपससथत केलेल्या मदु्याला माननीय मखु्यमांत्र्याांनी उत्तर 

द्यावे, अिी सन्माननीय सदसयाांनी अपेक्षा आह.े  त्यामळेु मला वाटते की, आता असधक 

चचाा न करता सन्माननीय सदसय श्री.असनल भोसले याांना भाषण करण्यास अनमुती द्यावी. 

   श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, सभागहृात असतिय चाांगली चचाा सरुु 

आह.े  अजनू एक महत्त्वाचा सवषय हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा 

आह.े  मराठा समाजाला आरक्षण समळण्याच्या मागणीसाठी राज्यात लाखोंच्या सांख्येने 

मोचे सनघालेले आहते.  त्यामळेु नोटा बांदीचा सवषय सजतका महत्त्वाचा आह े सततकाच 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सवषय महत्त्वाचा आह.े वतामानपत्र आसण टी.व्ही.च्या 

माधयमातनू हा सवषय पढेु आला आह.े या चचेवर अनेक सन्माननीय सदसयाांची अभ्यासपणूा 

भाषणे झालेली आह.े  त्यामळेु आता या चचेला उत्तर दतेाना माननीय मखु्यमांत्री काय 

बोलणार ह ेसभागहृाच्या दृष्टीने जासत महत्त्वाच ेआह.े  माननीय मखु्यमांत्र्याांनी या चचेला 

उत्तर सदल ेतर खऱ्या अथाान ेया चचेला न्याय समळेल.  मळुात सन्माननीय सदसय एखाद्या 

बाबीवरील सनणायासाठी आसण मांत्री वा मखु्यमांत्री महोदयाांच े उत्तर ऐकण्यासाठी भाषण 

करीत असतात.  मी पनु्हा सवनांती करतो की, आता माननीय मखु्यमांत्र्याांचे उत्तर सरुु 

करावयास पासहजे.  तसेच दसुरी बाब अिी की, मला अवगत करुन घ्यावयाचे आह ेकी, 

मराठा समाजाला आरक्षण समळण्याबाबतच्या प्रसतावाच्या बाबतीत काय करण्यात येणार 

आह े? 
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     तानिका सभापती : ठीक आह.े या बाबत सधुदा आपण सनणाय करु या. मला वाटते 

आता या सवषयावर असधक चचाा न करता, सन्माननीय सदसय श्री.असनल भोसले याांनी 

आपले भाषण सरुु करावे. 
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   श्री.असनल भोसले (पणुे सथासनक प्रासधकारी सांसथा) : सभापती महोदय, नोटा बांदीच्या 

अनषुांगाने सनमााण झालेल्या पररससथतीवर उपससथत केलेल्या चचेमधये भाग घेण्यासाठी मी 

उभा आह.े 

   सभापती महोदय, नोटा बांदीचा सनणाय घेतल्यानांतर बँकेतून पैस े काढण्यासाठी 

लावलेल्या राांगेत ७८ लोकाांना आपला जीव गमवावा लागला.  अिाच प्रकारे 

नोटाबांदीचा सनणाय जाहीर झाल्यानांतर कामाच्या तणावामळेु पणुे सजल्रृयातील राजगरुु नगर 

सहकारी बँकेच्या दोन कमाचाऱ्याांचा मतृ्य ू झाला.  त्याांना मी प्रथम भावपणूा आदराांजली 

अपाण करतो. 

   सभापती महोदय, या चचेवर बोलताना माझा मुद्दा ररपीट होणार नाही.  नोटा बांदीचा 

सनणाय घेतल्यानांतर ३० सडसेंबरपयांत जनु्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मदुत दणे्यात 

आलेली आह.े  या सनणायाचा काय पररणाम होणार आह,े पढुची घोषणा काय असेल, ह े

सवा ३० सडसेंबरनांतर ठरणार आह.े  सरकारला त्या वेळी समजेल की, नोटा बांदीचा सनणाय 

योग्य आह ेकी वाईट आह.े   

   सभापती महोदय, दिेाचा सनयोजन आराखडा प्रथम तयार केला गेला.  त्यानसुार 

प्रत्येक गावात एक िाळा, एक पांचायत आसण एक सहकारी सांसथा राहणार.  या 

राज्यातील सहकार चळवळ ही कला समजली गेली.  या राज्यातील पसश्चम महाराष्ट्रात 

सहकारी बँका, सजल्हा बँका, पत सांसथा, िेड्यलू्ड बँका अिा अनेक बँका 

आहते.  कै.आर.आर.पाटील याांनी खाजगी सावकारी मोडून काढण्यासाठी सावकारी 

प्रसतबांधक कायदा केला.  या नोटा बांदीच्या सनणायाचा सवाात जासत फायदा हा मोठ्या 

सावकाराांनी घेतला आह,े असे मला वाटते.  सभापती महोदय, मी सवत: सहकारी बँक 

आसण पत सांसथा चालसवतो.  वासतसवक पाहता नोटाबांदीचा सनणाय घेण्याऐवजी सरकारने 

कर प्रणालीच्या बाबतीत सवचार करावयास पासहजे होता.  यापवूीचे आमचे पांतप्रधान 

माननीय डॉ.मनमोहन ससांग याांना त्यावेळी ह े जमल े नाही.  कारण त्यावेळी एका पक्षाचे 

बहुमत नव्हते.  त्याांना सवा पक्षाांना सोबत घेऊन सनणाय करावा लागायचा.  मला वाटते 

नोटा बांदीचा सनणाय घेण्याऐवजी सोपी 
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    श्री.असनल भोसले.... 

कर प्रणाली आणली असती तर चाांगले झाल े असते. बेकायदिीर पैसा आढळला तर 

अमकु-तमकु कारवाई करण्याबाबत घोषणा केल्या गेल्या. वासतसवक पाहता कर प्रणालीत 

बदल केल ेअसते आसण त्यानांतर नोटा बांदीचा सनणाय घेतला असता तर या दिेाच्या दृष्टीने 

ते महत्त्वाच ेठरल ेअसते. या चचेवर बोलत असताना अनेक सन्माननीय सदसयाांनी सवसवध 

मदु्द ेमाांडले. 

   सभापती महोदय, मी माझ्या भागात दर िकु्रवारी िेती बाजार भरसवतो. नोटा बांदीचा 

सनणाय होण्यापवूीपयांत या बाजारात चार तासात १८ लाख रुपयाांचा व्यवहार होत होता. ज्या 

सदविी नोटा बांदीचा सनणाय झाला त्याच्या दसुऱ्या िकु्रवारी १८ लाखावरील धांदा ३ लाख 

रुपयाांवर आला.  सधया दर आठवड्याला ५ लाख रुपयाांपयांत धांदा होत 

आह.े  सवासामान्य िेतकरी त्या सठकाणी ताजा आसण चाांगला माल सवक्रीसाठी 

आणतात.  या सरकारन े साांसगतले की, िेतकऱ्याांचा माल थेट लोकाांपयांत पोहचसवणार 

आहोत.  परांत ुनोटा बांदीच्या सनणायामळेु िेतकऱ्याांचे मोठे नकुसान झाल ेआह.े 

   सभापती महोदय,  मी िेतकरी आह.े  मला दर आठवड्याला माझ्या िेतातील 

मजरुाांना दर िसनवारी १५-१६ हजार रुपये मजरुी द्यावी लागते.  मजरुाांना मजरुी 

सदल्यानांतरच ते रसववारी बाजारात जाऊन आठवड्याचे सामान भरतात.  या मजरुाांना 

आम्ही रोखीन ेमजरुी दते होतो.  त्याांना बँकेमधये खाते उघडून सदल ेआहते.  माझ्या गावात 

सजल्हा बॅक, सहकारी बँक, पत सांसथा एवढ्याच बँका आहते.  राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते 

उघडण्यासाठी त्याांना उभे सधुदा केले नाही. बँकेत खाते उघडण्यासाठी ५०० रुपय े खचा 

येतो.  अिा पररससथतीत त्या िेतकऱ्याला, मजरुाला काम करुन सधुदा आपला बाजार 

भरता येत नाही.   

   सभापती महोदय, आता ऊस हांगाम सरुु झाला आह.े  राज्यातील अनेक जण सहकारी 

साखर कारखाने चालसवतात.  पवूी मजरुाांच्या टोळ्या आणण्यासाठी मकुादम रोख रक्कम 

घेऊन जात होते.  मजरुाांना मकुादमाने रोख रक्कम सदल्यानांतरच मजरू येत होते.  हा सांपणूा 

टनाओव्हर लाखो रुपयाांचा असायचा. 
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    श्री.असनल भोसले.... 

आता मजरुाांच्या टोळ्या आणण्यासाठी मकुादमाने ५० लाख रुपय े जमा केल े तर 

भसवष्ट्यकाळात त्याला सकती आयकर लागणार आह,े त्या मजरुाला सकती पैसे समळणार 

आहते, हा या पररससथतीतील सबकट प्रश्न आह.े   

   सभापती महोदय, माझ्याकडे कृषी महासवद्यालय आह.े  त्या सठकाणी तीन-चार हजार 

सवद्याथी आहते.  त्या वससतगहृातील मेस सवद्याथी सवत:च चालसवतात.  ते सवत:च पैसे 

जमा करुन मेस चालसवतात.   नोटा बांदीच्या सनणायानांतर मी त्याांना २५ लाख रुपयाांचा 

माल भरुन सदला व त्यानांतर ती मेस सरुु झाली.  परांत ुमी त्याांना दनैांसदन असलेल्या दधू, 

भाजीपाला इत्यादींसाठी पैसा दऊे िकलो नाही. 

  

                                                      नांतर श्री.काांबळे...... 

  

  

  

  

  

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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श्री. असनल भोसले .... 

  त्या सवद्यार्थयाांचे काय हाल चालल ेआहते ? हा सनणाय घेताना सवचार केला पासहजे होता. 

मी टीका करीत नाही. वसतसुसथती साांगत आह.े माझा एक कायाकताा आह.े मी त्याच ेनाव 

घेत नाही. तो भांगार माल सवकत होता. त्याच्या २० हातगाड्या होत्या. तेथे झोपडपट्टीत 

असेच चालायचे की, हजार रूपये द्यायचे आसण त्याांच्याकडून तेरािे रूपय े घ्यायच.े 

हातगाडीवरील भांगार सवकून तोच सवकत घ्यायचा. त्याच्याकडे २ लाख रूपय े साठले 

होेेते, ते बदलण्याकररता दसुऱ्याला सदल.े त्याला ८ सदवस पैसे समळाल े नाहीत, एका 

माणसाने त्याला फससवल.े रात्री २ वाजता त्याला ॲटॅक आला आसण रात्री अडीच वाजता 

तो वारला. काल रात्री त्याचा अांत्यसवधी झाला. मी त्यास जाऊ िकलाे ेनाही. मला या 

सवषयावर फार महत्त्वाचे बोलायच ेआह.े तमु्ही वेगवेगळे सनणाय जाहीर केल ेआहते. कधी ४ 

हजार रूपये, कधी १० हजार रूपये, कधी २४ हजार रूपये काढता येतील असे सनणाय 

जाहीर केल.े मी परवाच्या सदविी मोचाा काढला, सिवसेनेच ेसन्माननीय सदसय श्री. असनल 

बाबर हाेेते, भाजपचे श्री. खडेकर होते, जनता बँक होती, कॉसमॉस बँक होेेती. 

आमच्याकडील ५३ सहकारी बँका, सजल्याच्या बाहरेच्या ६० बँका याांच्याकडे सवा समळून 

२ हजार कोटी रूपये सिल्लक आहते. २ हजार कोटी रूपय े कोणतीही बँक घेत नाही. 

राष्ट्रीयकृत आसण खाजगी बँका पैस ेघेतात, ते पैस ेघेण्याकररता टक्केवारी लावतात, अिी 

पररससथती आता आह.े िेड्यलू्ड बँकेच्या बाबतीत सनणाय घेतला, सिल्लक सनधी आह.े 

सीआरआरकररता २६ नोव्हेंबरला सक्यूालर काढले की, ८ नोव्हेंबरपासनू  पाचि,े एक 

हजार रूपयाांच्या नोटा जमा झाल्या, त्याांचा कजा व्यवहार करू नये, तमु्हाला गुांतवणकू 

करता येणार नाही, असे पैसे तमु्ही आरबीआयकडे गुांतवा. सभापती महोदय, अिी एकूण ४ 

लाख कोटी रूपये रक्कम आह.े आरबीआयचे पररपत्रक म्हणत आह ेकी, ४ टक्के सकां वा 

त्याच्या वर व्याज दर द्यावा. या बँकेचे नकुसान १५ सदवसाांना ७०५ कोटी रूपये होत आह.े 

मला हीच   
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    श्री. असनल भोसले .... 

  भीती वाटत आह ेकी, मांदीचा काळ येईल. कधीपासनू मांदी सरुूच आह.े मांदीच्या काळात 

अजनू भर पडेल. आरबीआयचे गव्हनार श्री. ऊसजात पटेल साहबे आहते. त्याांना नव्याने 

नेमले आह,े ते मोठे अथातज्ज् आहते. दोन हजार  रूपयाांची नोट का काढली यावर त्याांचे 

उत्तर आह.े ते म्हणतात की, दोन हजार रूपयाांची नोट काढण्यास खचा कमी येतो. त्यामळेु 

ती नोट काढली आह.े खरोखर हासयासपद आह.े आपण एक हजार रूपये, पाचि े रूपये 

याांची नोट बांद करीत आहात आसण दोन हजार रूपयाांची नोट छापत आहात. ती नोट 

छापण्याकररता खचा कमी येतो म्हणनू आम्ही केले आह े ह े आरबीआयचे गव्हनान श्री. 

ऊसजात पटेल याांचे ऑसफसिअली सटेटमेंट आह.े माननीय सहकार मांत्री उपससथत 

आहते.  बँका आम्ही चालसवतो. आज माझ्या बँकेकडे दोन हजार रूपयाांची नोट खरी 

आह ेका, पाचि ेरूपयाांची नोट खरी आह ेका ह ेतपासण्याचे मिीन आह ेका, ररझव्हा बँकेने 

ऑसफसिअली केले आह ेत्या सांदभाात आमच्याकडे मसिन आह ेका ? भसवष्ट्यात खोट्या 

नोटा आल्या तर जबाबदार कोण राहणार आह े हा महत्त्वाचा मदु्दा आह.े नोटा 

तपासण्यासाठी मसिनच नाही. आज व्हॉट्स ॲपवर मेसेजेस येतात. आम्हाला पैस े

सवीकारण्यास भीती वाटत आह.े दोन हजार रूपयाांच्या नोटा घ्यायच्या की नाही आसण 

किा तपासायच्या, सटाफ म्हणत आह ेकी, जबाबदार कोण राहणार आह े? रांग जातो, नांबर 

सवसचत्र आहते, अलीकडे-पलीकडे आहते असा हा प्रकार आह.े आपण आमच्या भावना 

ऐकून घ्याव्यात. परवा मोचाा काढताना मला पोलीस आयकु्ताांनी साांसगतले की, राज्यात 

१४४ कलम आह.े मला मान्य आह ेअसे मी म्हणालो. मोचााला त्याांनी परवानगी नाकारली. 

मी पोलीस आयकु्ताांना सवनांती केली  आसण साांसगतले की, नागरी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, 

खाजगी बँका याांच्या एटीएमला १-२ हजार लोक लाईनमधय े उभे आहते, त्याांना अटक 

करावी. सांचारबांदी कायदा आह,े ५ जण एकत्र आल्यानांतर अटक करायची आह.े अटक 

करा. तुम्ही कायदा म्हणत आहात तर  त्याांनाही अटक करावी. मी असे बोलल्यानांतर 

आम्हाला परवानगी सदली. आम्ही लोकाांच्या प्रश्नाांकररताच आांदोलन केल ेआह,े असे  
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    श्री. असनल भोसले .... 

म्हटल्यावर त्याांनी परवानगी सदली. सन्माननीय सदसया डॉ. नीलम गोऱ्ह े याांनी आजचा 

सोन्याचा भाव साांसगतला. कॅिमधये सोन्याचा भाव ४५-५० हजार रूपयाांपयांत  गेला होता. 

आमच्या पणु्यातील कोणी एकाने ५०० सकलो टन सोने सवकले, हजार टन सोने सवकले, 

आयटीने एकावर तरी धाड टाकली का ? सरकार म्हणते जनधन योजना आह,े घेणारा 

आसण दणेारा या दोघाांना अटक. एखाद्या सोनाराला अटक केली का, त्यावर आयटीची 

धाड पडली का, त्याच ेपैस कुठे गेले पासहल ेका ? मधल्या काळात डॉलरचा भाव दिेात 

११६ रूपये गेला होता. आता तसा तो चालला आह.े सोने, डॉलर या पधदतीन ेहा व्यवहार 

चालला आह.े सहकारी बँकाांत सकती पैस ेजमा झाल,े सकती सदवसाांनांतर, किाकररता सनणाय 

राबसवत    आहात ? दोन नांबरच्या व्यवहारवाल्याांचे झाल्यानांत आम्हाला तमु्ही दणेार 

आहात का ? माचा अखेर येत आह.े सडसेंबर अखेर होत आह.े बऱ्याचिा बँका कजा 

व्यवहार ठेवत नाहीत, गुांतवणकू करीत असतत, सीडी रेशयो ठेवलेला आह,े त्याप्रमाणे 

गुांतवणकू अेाह,े कोणी पीक कजा वाटप केल े आह,े कोणी गहृ कजा वाटप केल े

आह.े    सभापती महोदय, वतृ्तपत्राांत आल े हाते की, मल्ल्याला १३ हजार कोटी रूपये 

सक्वॅि केल.े मी माझ्या भाषणात परवा बोललो. मलाही द:ुख वाटले. भसवष्ट्यात आमच्य 

सहकारी बँकाांकडून लोक कजा घेतील असे वाटत नाही. तमुच्या काळात ९७ वी घटना 

दरुूसती केली. भसवष्ट्यात  या सहकारी बँकाांत कोणी पैस े भरले नाहीत तर तमु्ही 

आमच्यावर गनु्ह े दाखल करणार आहात.  मल ् ल्या फॉरेनला जाऊन बसला आह.े तमु्ही 

सहकारी बँकाांच्या सांदभाात जाहीर करा की, तमुचा एनपीए वाढला तरी चालेल, जे योग्य 

कजा आह,े योग्य माणसाला पैस े घेण्यास, मग आसथाक उद्योजक, सवकासक, साधा 

व्यावसासयक, भाजीपाला सवके्रता, दधू सवके्रता असेल, अिाांना आम्ही सवलत दऊे. 

आपण त्याकररता काही पॅकेज केल ेपासहजे. आता अिीच पररससथती सजल्हा बँकेची आह.े 

आमच्या सजल्हा बँकेकडे ६५० ते ७०० कोटी रूपये पडून आहते. ते पैस ेठेवण्यास जागा 

नाही. 

                                                                         यानांतर श्री. रोझेकर  

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

  श्री.असनल भोसले.......... 

  चार टक्क्याांनी व्याज द्यावे लागत असल्यामळेु सजल्हा बँकाांचा रोज ७ लाख रुपयाांचा 

तोटा होत आह.े  आमच्या बँकेत ६ हजार कोटी रुपयाांच्या ठेवी आहते.  आमची बँक 

१०० व्या वषाात पदापाण करीत आह.े  श्री.िरद पवार साहबे आसण कें द्रीय मांत्री श्री.अरुण 

जेटली साहबे या बँकेत येऊन गेल.े  सन्माननीय श्री.चांद्रकाांत दादा पाटील साहबे आपणही 

आमच्या एका कायाक्रमाला आला होता.  आमच्या बँकेन ेकोअर बँसकां ग प्रणाली कायारत 

केली आह.े  आरबीआयच्या रुलप्रमाणे केवायसी नॉम्साची पतूाता केली आह.े  अन्य 

सजल्हा बँकाांनीही ही पतूाता केली आह.े  परांत,ु या सजल्हा बँकाांनी केवायसी नॉम्साची पतूाता 

केलेली नसल्यामळेु त्याांना पैस े काढता येणार नाहीत आसण दतेाही येणार नाहीत, असा 

फतवा आपण काढला आह.े  लोकाांना पटेल असे तरी बोलावे.  या बँका म्हणजे 

िेतकऱ्याांचा कणा आहते.  आज ऊस तोडणी सरुु झाली आह.े  ऊसाचा हांगाम सरुु झाला 

आह.े  िेतकऱ्याांचे पैस े बँकेत आले आहते.  परांतु, िेतकऱ्याांना पैस े काढता येत 

नाहीत.  कुणाकडे लग्न असते, कुणाच्या मलुाांच्या सिक्षणाचा प्रश्न असतो, कुणाच े

बाळांतपण असते, असे अनेक प्रश्न आहते.  परांतु, पैस े काढता येत नसल्यामळेु लोक 

अक्षरि: रडत रडत आमच्याकडे येत आहते.  माझ्या वसडलाांपासनू मी १०० रुपयाांच्या १ 

लक्ष रुपयाांच्या नोटा सदवाळीत लक्ष्मी पजुनाला पजुतो.  १० वषाात सकमान १० लाख रुपये 

तरी जमल ेअसतील.  त्या नोटा मी ज्याांना पैिाांची गरज आह ेअिाांना कुणाला १० हजार, 

कुणाला २० हजार रुपये पाठसवल े आहते.  मी आपल्याला िेतकी कॉलेजचे उदाहरण 

सदले, परवाच एकाचा झालेल्या मतृ्यचूे उदाहरण सदल.े  अिा पररससथतीत या नोटाबांदीच्या 

बाबतीत सरकारने ज्या पधदतीने पावल ेउचलावयास हवी होती, तिी ती त्याांनी उचललेली 

नाहीत.   
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    श्री.असनल भोसले.......... 

   सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे याांनी ४८ टक्के लोकाांचे बँकेत 

खाते नाही, असे जे साांसगतले आह,े ते ख् े ारे आह.े  आता ह े४८ टक्के लोक बँकेत खाते 

उघडणार आहते, आपल्या खात्यात पैस ेभरणार आहते, पयाायान े बँकाांच्या ठेवी वाढणार 

आहते, खात्याांची सांख्या वाढणार आह े आसण एकूणच बँकाांचे व्यवसथापन कोलमडणार 

आह.े  सेवकाांवर ताण पडणार आह.े बँकाांचे आसथाक नकुसान होणार आह.े  

   सभापती महोदय, मी प्रत्येक गोष्टीचा सवचारपवूाक उल्लेख करतो आह.े  मागील सहा 

वषाात मी कधीही सभागहृात एवढा वेळ भाषण केलेले नाही.  परांत,ु मी ही पररससथतीत 

अगदी जवळून बघतो आह.े  माझ्या बँकेला केवळ अडीच कोटी रुपय े समळाल े

आहते.  अन्य बँकाांना १६ कोटी रुपय े समळाल े आहते.  अिी पररससथती पणुे िहरात 

आह.े  

   सभापती महोदय, सरकारला ३० तारखेपयांत सांपणूा दिे कॅिलेस करावयाचा 

आह.े  परांतु, राष्ट्रीय सवयांसेवक सांघाचे प्रमखु श्री.मोहन भागवत याांचे एक सटेटमेंट मी 

काल-परवाच वतृ्तपत्रात वाचले आह.े  ते असे म्हणाले की, सांपणूा कॅिलेस िक्य 

नाही.  त्याांच्या म्हणण्याला काही अथा नाही का की, तेही चकुीचे बोलत आहते ?  ते 

आमच्या बाजनेू बोलत आहते.  कारण, त्याांना सामान्याांच्या व्यथा माहीत आहते.  त्याांनी 

अभ्यास केला असेल. 

   सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी कृपया दोन समसनटे आपल े भाषण 

थाांबवावे.     मखु्यमांत्री महोदयाांचा एक सांदिे मला आला आह.े  सनश्चलनीकरणाबाबतची 

सवधानसभेतील चचाा, मखु्यमांत्री महोदयाांच्या उत्तरासह पणूा झालेली आह.े  मखु्यमांत्री 

महोदयाांचा असा सनरोप आह ेकी, उद्या त्याांचा व्यसत कायाक्रम असल्यामळेु सवधानपररषदेत 

या सवषयावरील त्याांचे उत्तर आजच घ्यावे.  ह ेगसृहत धरुनच मी सवा पक्षाच्या सन्माननीय 

गटनेत्याांना असे साांसगतले होते की,  
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     सभापती..........  

आपल्याला बोलणाऱ्या सदसयाांची यादी थोडी कमी करावी लागेल.  अजनूही अनेक 

सन्माननीय सदसयाांना या सवषयावर बोलावयाचे आह.े  त्यामळेु मला सभागहृाचा याबाबत 

सेन्स घ्यावयाचा आह े की, आज आपल्याला उत्तरासह ही चचाा सांपवता येईल का 

?  मखु्यमांत्री महोदयाांचे उत्तर आपल्याला आज घ्यावयाचे आह ेका ? 

   श्री.हमेांत टकले : सभापती महोदय, आपल्याकडे मखु्यमांत्री महोदयाांचा सनरोप आला 

आह,े ही गोष्ट योग्य आह.े  परांत,ु हा सवषय असा आह े की, या सभागहृातील प्रत्येक 

सन्माननीय सदसयाांना या प्रश्नासांबांधी त्याांचे अनभुव सकां वा सवासामान्य लोकाांच्या अडचणी 

या सठकाणी माांडावयाच्या आहते व त्याांना ह े एकच व्यासपीठ उपलब्ध आह.े  त्यामळेु 

आपल्याला िक्य असेल तर आपण थोडेसे वेळेचे सनयोजन करावे.  पण सायांकाळी ६.०० 

वाजेपयांत ही चचाा सरुु ठेवावी आसण उवाररत सन्माननीय सदसयाांना उद्या सकाळी बोल ूद्यावे 

व त्यानांतर मखु्यमांत्री महोदयाांच ेउत्तर घ्यावे. 

   सभापती :  मखु्यमांत्री महोदयाांचे उत्तर पढेु ढकलले तर ते परवापयांत 

जाईल.  सवधानसभेत मखु्यमांत्री महोदयाांनी उत्तर सदलेले आह.े  सवधानपररषदेत त्यापेक्षा 

काही वेगळे उत्तर आपल्याला समळेल, असे नाही.  

   श्री.हमेांत टकले : सभापती महोदय, आपण म्हणता तो मदु्दा जरी लक्षात घेतला तरी 

सधुदा दोन्ही सभागहृाच्या कामकाजामधये काही फरक अस ूिकतो.  तो फरक अिासाठी 

अस ू िकतो की, सवधानसभेमधये उत्तर झालेले आह े व ते उद्या मीसडयामधयेही 

येईल.  आपल्या सभागहृातील चचाा अद्याप सांपलेली नाही व या चचेत सन्माननीय 

सदसयाांकडून जे मदु्द े माांडले जातील त्या माधयमातनू कदासचत आम्हाला मखु्यमांत्री 

महोदयाांकडून असधक सवसतारान ेउत्तर समळू श े ाकेल. 

   सभापती :  आपण एक असा सनणाय घेऊ की, आता सायांकाळचे ५ वाजून १५ समसनटे 

झाली आहते.  सायांकाळी ६.१५ सकां वा ६.३० वाजेपयांत ही 
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    सभापती..........  

चचाा आपण घ् े ोऊ.  सन्माननीय सदसयाांनी वेळेचे बांधन पाळावे.  त्यानांतर मखु्यमांत्री 

महोदयाांच े उत्तर घेऊ व ही चचाा सांपव.ू  मी मखु्यमांत्री महोदयाांना सवनांती करीन की, 

सायांकाळी ६.१५ सकां वा ६.३० वाजता त्याांनी उत्तर द्यावे.  काही सदसयाांची नावे कमी 

झ् े ाेाली तर बरे होईल. 

   डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, माझी सवनांती आह े की, हा सवषय महत्वाचा 

आहचे.  मखु्यमांत्री महोदयाांच ेउत्तर सायांकाळी ६.३० वाजता घ्यावे, असा सवाांचाच सनणाय 

असेल तर तो योग्यच आह.े  परांतु, मराठा आरक्षणासवषयीचा सत्तारुढ पक्षाचा प्रसताव 

आह.े  माझी अिी सवनांती आह ेकी, सन्माननीय सदसय श्री.प्रवीण दरेकर याांना हा प्रसताव 

माांडण्यास आपण अनमुती द्यावी, त्याांना थोडे बोल ूद्यावे व ऑन लेग ठेवावे.   फक्त सकती 

वाजता मराठा आरक्षणाची चचाा आपण सरुु करणार आहात, हा सनणाय आपण आताच 

दऊेन टाकावा. 

   सभापती : अगोदर सनश्चलनीकरणाची चचाा आपण पणूा करुन घेऊ व नांतर मराठा 

आरक्षणाबाबतच्या प्रसतावाबाबत सवचार करु.   

   माझे असे सपष्ट सनदिे आहते की, सन्माननीय सदसयाांनी पॉई ांटेड बोलावे व ररसपटेिन 

टाळावे. 

   आता सन्माननीय सदसय श्री.असनल भोसले याांनी आपले भाषण पढेु सरुु करावे. 

   श्री.असनल भोसले : सभापती महोदय, मी ररसपटेिन केलेले नाही.  माझे वेगळे मदु्द े

आहते.  मी सहकार चळवळीतील आह ेव आपणही या चळवळीत आहात. 

   सभापती महोदय, िेड्यलु बँकाांमधये १५ सदवसात ७०० कोटी रुपये जमा झाल े

आहते.  सजल्हा बँकाांना रोज ७ ते ८ लाख रुपयाांचा तोटा होत आह.े  पणुे सजल्यात २ 

हजार पतसांसथा आहते. 

                                                                       

            या नांतर  श्री. खच े
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श्री.असनल भोसले.... 

  सहकार खात्याने या पतसांसथाांना परवानगी सदलेली आह.े त्याांच्याकडे २०० कोटी रुपय े

पडून आहते. यासाठी कोण जबाबदार आह,े उद्या या पतसांसथा बडुीत सनघाल्या तर, आता 

कजा खात्यात पैसे भरता येत नाहीत, सपग्मी एजन्ट व्याज गोळा करु िकत नाही. या सवा 

गोष्टींसाठी भसवष्ट्यकाळात कोणाला जबाबदार धरणार आहात ?  यामधये माझे चार प्रश्न 

आहते, एक िेड्यलू बँकेचे होणारे नकुसान, त्यामधये सनमााण होणारा एनपीए, सजल्हा 

बँकाचा एनपीए, पतसांसथाांचा एनपीए, पतसांसथाकडे पडून असलेला पैसा, यातनू सहकारी 

बँकाांची थकबाकी वाढेल. उद्या असे आदेे ेि आल े की, एक हजार कोटी रुपयाांचे 

तातडीन े वाटप करा. त्यासाठी ग्राहकाांची आवशयकता असते, या सवा बाबी कायद्याने 

तपासाव्या लागतील. त्याांच्या धांद्याची काय पररससथती आह.े या सवा बाबींची तपासणी 

करावी लागेल. ह ेसवा प्रश्न अत्यांत सनकडीच ेआहते, यातनू आम्हाला मोठा धोका समोर 

सदसत आह,े आमची झोप उडाली आह,े पतसांसथाांचा अधयक्ष म्हणनू मी त्याांना काय उत्तर 

द्यावे, या सवाांचे रात्री मला फोन येतात की, सभागहृात काय सनणाय झाला, समजा सजल्हा 

बँकाना परवानगी सदली तर पतसांसथाांच े काय करणार आहात, यासाठी कोण जबाबदार 

राहणार आह,े पतसांसथाांना परवानगी दतेाांना सहकार खात्यान े सवचार का केला नाही. 

पतसांसथाांचा भसवष्ट्यात तोटा झाला, त्या डबघाईस आल्या तर यासाठी कोण जबाबदार 

असणार आह.े आज हातगाडीवाला, चाांभार, सगरणीवाला, दधूवाला याांच्याकडून हजारो 

सपग्मीएजांट पैस ेगोळा करतात, त्याांचा रोजगार बडूु लागला आह.े त्याांना सनधी गोळा करता 

येत नाही. तो पैसा सजल्हा व सहकारी बँकेत भरता येत नाही. अिा पररससथतीमळेु अनेक 

प्रश्न सनमााण झाल ेआहते. राजगरुुनगर सहकारी बँकेचे आमचे दोन सेवक दगावल ेआहते, 

रात्री ११ ते १२ वाजता सकती पैसा जमा झाला याची मासहती आरबीआयला द्यावी लागते. 

आज सहकारी बँकेत सकती पैसा गोळा झाला  याचा सवचार करण्यात यावा. सहकारी 

बँकाच्या नावाने     
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    श्री.असनल भोसले... 

  तक्रारी करण्यात येत असनू बँक ऑफ बडोदामधये मधल्या काळात ६ हजार कोटी 

रुपयाांच्या परकीय चलनाचा व्यवहार झाला आह.े त्याबाबत कें द्र िासनाने काय सनणाय 

घेतला आह.े राज्य सरकार याबाबत कें द्राकडे काय सवचारणा करणार आह.े माननीय मांत्री 

श्री. चांद्रकात पाटील आपण सहकार मांत्री होता. बँक ऑफ बडोदाच्या सदल्ली येथील 

अिोक सवहार या िाखेतील ६१७२ कोटी रुपयाांची रक्कम ३० बँकाांमधील वेगवेगळ्या 

खात्यात रान्सफर करुन हा पैसा परदिेात गेला आह.े हा आदिा महाराष्ट्रातील कजादाराांनी 

घेतला व त्याांनी सहकार मोडीत काढण्याचे ठरसवले तर यासाठी कोण जबाबदार राहील. या 

सवा प्रश्नाांची उत्तरे माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांनी द्यावीत. ह ेप्रश्न अत्यांत ज्वलांत आहते. 

     सभापती महोदय,९७ वी घटना दरुुसती लाग ू करण्यात आली आह.े त्यानसुार 

नोटाबांदीचा पररणाम सहकार खात्यावर काय होणार  याचे उत्तर आम्हाला समळाल ेपासहजे. 

माननीय मखु्यमांत्री उद्या सदल्ली येथे जाऊन कें द्रीय सवत्त मांत्री श्री. अरुण जेटली याांना 

भेटतील व सजल्हा बँकाांच्या सांदभाात सकारात्मक सनणाय होईल. परांत ुपतसांसथाांच्या सांदभाात 

काय सनणाय घेणार आहात. आम्ही सहकारी बँक व पतसांसथा याांच्यात नोडल असधकारी 

म्हणनू सजल्हासधकारी श्री.सौरभ राव याांची सनयकु्ती केली आह.े त्याांनी साांसगतले की, सात 

सदवसात पत सांसथा, खाजगी बँका, सहकारी बँका व राष्ट्रीयकृत बँका याांना समान न्यायाने 

पैसा वाटप करण्यात येईल. आम्ही त्याांना असा इिारा सदला की, आम्हाला सात सदवसात 

पैसा समळाला नाही तर कायदा हातात घेऊन राष्ट्रीय कृत बँका व खाजगी बँका आम्ही 

लटूुन पैसा आण ूव तो ग्राहकाांना वाटप करु. अिी पररससथती सनमााण झाली आह.े बँकेतील 

कमाचारी वैतागल ेआहते, घाबरल ेआहते,  ते जेवण करीत नाही, त्याांचे ब्लड प्रेिर व िगुर 

वाढत चालली आह.े  सहकार साांभाळावा अिी माझी सवनांती आह.े आता आपण 

वसांतदादा पाटील याांच्या जन्मिताब्दी वषाासनसमत्त चचाा करणार आहोत, त्याांनी  

  



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB-119 

VVK/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 17:20 

  

 

     श्री.असनल भोसले.... 

महाराष्ट्रात सहकार चळवळ उभी करण्यासाठी आयषु्ट्य घालसवल ेआह.े मी जे प्रश्न उपससथत 

केल े त्याच े उत्तर मला मुख्यमांत्री महोदयाांकडून अपेसक्षत आह,े मी वसतुससथती माांडलेली 

आह,े कोणावरही टीका केलेली नाही. 

   सभापती महोदयाांनी या सवषयाबाबत असतिय महत्वाची भसूमका घ्यावी, मखु्यमांत्री 

महोदयाांना सहकार चळवळीबाबत मनापासनू उत्तर दणे्यास साांगावे, आम्हाला सात 

सदवसाांच्या आत चलन परुवठा कसा होईल, पतसांसथाांना परवानगी किी समळेल याबाबत 

पनुसवाचार करावा, सजल्हा बँकाबाबत अथामांत्री महोदयाांिी चचाा करुन योग्य तो सनणाय 

घ्यावा अिी माझी सवनांती आह.े एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपसवतो. 

--------- 
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   श्री.िरद रणसपसे (सवधानसभेन े सनवडलेल)े:  सभापती महोदय, मी आपले असभनांदन 

करतो की, आपण वेळेचे सनयोजन केल े व यानांतर सत्ताधारी पक्षातफे कोणी बोलणार 

नाही.  मखु्यमांत्री महोदय या चचेला उत्तर दणेार आहते. त्यामळेु आमच्या सन्माननीय 

सदसयाांना भरपरू वेळ समळावा म्हणनू मी मदु्दसेदू थोडक्यात बोलणार आह.े जे मदु्द े राज्य 

सरकारिी सांबांसधत आहते, त्याच े उत्तर मखु्यमांत्री महोदयाांच्या भाषणात यावे अिी मी 

अपेक्षा व्यक्त करतो. 

   सभापती महोदय, नोटाबांदीचा सनणाय झाला त्यावेळी माननीय पांतप्रधान याांनी जे जाहीर 

केल े त्याची री राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील सवाच नेत्याांनी ओढली. नोटाबांदीमळेु 

भ्रष्टाचार नाहीसा होईल. काळा पैसा नष्ट होईल, असतरेकी वापरत असलेल्या नकली नोटा 

बाजारातनू नाहीिा होतील. असे चार मदु्द े कें द्रातील व राज्यातील नेत्याांकडून साांगण्यात 

आल.े माझा पसहला प्रश्न असा आह े की, कें द्राचे सवषय सोडून द्यावेत. राज्याबाबत मी 

साांगत आह,े ३१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी सरकार सत्तेवर आल.े धोरणात्मक भाषण 

मांसत्रमांडळात मांजरू करुन माननीय राज्यपाल महोदयाांमाफा त राज्यातील जनतेला साांसगतले. 

नोटाबांदीमधये चार मदु्द े साांगण्यात आल े आहते. काळा पैसा नष्ट होईल, भ्रष्टाचार कमी 

होईल. असतरेकी नकली नोटा वापरणार नाहीत. ३१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी सरकार 

सत्तेवर आल्यावर तमुच्या अजेंड्यामधील प्रथम प्राधान्याांचा सवषय असा होता की, 

भ्रष्टाचारी व्यक्तीची सांपत्ती जप्त करण्याचे सवधेयक तातडीन े मांजरू करुन त्याची 

अांमलबजावणी करण्यात येईल. सरकार सत्तेवर येऊन दोन वष ेपणूा झाल ेआहते. कोणता 

काळा पैसा जप्त केला आह,े याचे उत्तर दणे्यात यावे. कोणाची सांपत्ती जप्त करण्यात आली 

आह,े ह ेसरकार महाराष्ट्रातील व दिेातील लोकाांना फससवत आह.े 

                                                                     या नांतर श्री.बोरल.े... 

            या नांतर  श्री. बोरल े
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श्री.िरद रणसपस.े..... 

  तमु्ही साांसगतले होते की, जे भ्रष्टाचार करील, काळा पैसा बाळगतील त्याांची सांपत्ती  जप ् त 

करण्यासांदभाातील सवधेयक आमचे सरकार सत्तेवर आपल्याबरोबर आम्ही पारीत करु. परांतु, 

तमु्हाला मागील २ वषाात यासाठी वेळ समळाला नाही. मांसत्रमांडळाच्या बैठकीत यावर चचाा 

झाली नाही. नोटाबांदी हा सवषय सोडून द्यावा. त्यामळेु काळा पैसा नाहीसा होईल सकां वा 

नाही ह े अनेक सन्माननीय सदसयाांनी साांसगतले. परांतु, तमुचे काय ? तमुचा भ्रष्टाचाराला 

पाठींबा आह ेकाय, काळा पैसा बाळगणाऱ्याांना पाठींबा आह ेकाय ? माननीय श्री.चांद्रकाांत 

पाटील साहबे आपण याचे उत्तर द्यावे. 

     सभापती महोदय, दसुरा मदु्दा असा आह ेकी, आपण मागील वषी बजेट सादर केल.े 

माननीय अथामांत्री, मखु्यमांत्री मोठ्मोठ्याने जीएसटी-जीएसटी असे साांगत होते. आम्ही 

गड्ुस ॲन्ड ससव्हास टॅक्स लाग ू करणार असे आपण साांसगतले. मी अथासवषयक बोलत 

आह,े पॉसलसी सवषयक बोलत आह.े नोटाबांदीमळेु लोकाांना सकती त्रास झाला ह ेमदु्द े मी 

माांडत नाही. आमच्या सवा सन्माननीय सदसयाांनी त्याबाबत साांसगतले. मी त्या मदु्याांची 

पनुरावतृ्ती करीत नाही. आम्ही सदनाांक १ एसप्रल, २०१७ पासनू जीएसटी लाग ू करु असे 

तमु्ही साांसगतले. परांत,ु आता तमुची अथासनतीच बदलली आह.े आता तुम्ही कॅिलेस 

व्यवहाराबाबत बोलत आहात. म्हणजे जीएसटी ह े एक टोक आसण कॅिलेस व्यवहार ह े

दसुरे टोक आह.े जीएसटी म्हणजे एक दिे एक कर आसण कॅिलेिमधये टॅक्सची भानगडच 

नाही. कॅिलेस व्यवहारामधये कोणतेही बकु्स ऑफ अकाऊां टस ् ठेवायचे नाही. तमु्ही 

प्लासटीक काडा सकां वा के्रसडट काडा द्यायचे आसण सवके्रता आपोआप २ टक्के टॅक्स कापनू 

घेईल आसण त्यातील काही सहससा कें द्र िासनाला, काही सहससा राज्य िासनाला,काही 

सहससा सथासनक सवराज्य सांसथाांना समळणार आह े आसण ज्या बँका हा व्यवहार करतील 

त्याांना कसमिन समळणार आह.े तमुची कोणती पॉसलसी आह े ? तमु्ही एकाच आसथाक 

वषाात दोन आसथाक सनती आणत आहात. तमु्ही एका बाजलूा 
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  जीएसटी आणता जे एक टोक आह े आसण दसुऱ्या बाजलूा कॅिलेस व्यवहार म्हणत 

आहात ते दसुरे टोक आह.े तमु्हाला अथासनतीमधील काही कळत नाही. मी खात्रीपवूाक 

साांगतो की, तमु्ही एकाच आसथाक वषाात दोन अथासनती आण ूिकत नाहीत. यामळेु पढुील 

वषी राज्याचे बजेट कोलमडणार आह.े अथा राज्यमांत्री महोदय तमुच्याकडे पैसाच सिल्लक 

राहणार नाही. आम्ही मराठवाडा आसण सवदभााचा सवकास करु असे तमु्ही साांगता. तमु्ही 

मोठ्या थाटामाटात, गाजावाजा करुन, प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन केळकर ससमतीच्या 

अहवालाबाबत साांसगतले. परांतु, तमु्हाला केळकर ससमतीच्या सिफारिींची अांमलबजावणी 

करण्यासाठी सनधीच समळणार नाही. आपण सवा सन्माननीय सदसयाांना साांसगतले की, तमु्ही 

केळकर ससमतीच्या अहवालाबाबत तमुच्या भावना व्यक्त कराव्यात. आम्ही 

मांसत्रमांडळाच्या बैठकीत त्यावर चचाा करु आसण केळकर ससमतीच्या अहवालावर 

मांसत्रमांडळाच्या बैठकीत चचाा झाल्यानांतर तो अहवाल किा प्रकारे अांमलात आणावयाचा 

ह े सभागहृाला साांग.ू मग कोठे गेली केळकर ससमती ? केळकर ससमतीने अहवाल देऊन 

आता दीड वष े झालेली आहते. तमु्हाला सवदभााबद्दल दणे-ेघेणे नाही. तमु्हाला केळकर 

ससमतीच्या सिफारिींची अांमलबजावणी करण्यासाठी पैसेच समळत नाहीत. 

   सभापती : आपण केळकर ससमतीचा अहवाल आसण नोटाबांदी हा सवषय कनेक्ट कसा 

होतो ते साांगावे. 

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, सायांकाळी ६.१५ वाजता मखु्यमांत्री महोदय 

चचेला उत्तर दणेार आहोत. आपण सन्माननीय सदसयाांना मदु्द ेमाांडण्याबाबत सचूना केलेली 

आह.े परांतु, सन्माननीय सदसय श्री.िरद रणसपसे साहबे ससवसतर भाषण करीत आहते. 

   श्री.िरद रणसपस े: सभापती महोदय, माननीय सभागहृ नेते श्री.चांद्रकाांत पाटील साहबेाांनी 

माझ्या मदु्याांची उत्तरे द्यावीत. परांत,ु त्याांच्याकडे मी उपससथत केलेल्या मदु्याांची उत्तरे नाहीत. 

   सभापती महोदय, अथा आसण नोटाबांदीचा सवषय कें द्र िासनािी आसण राज्य 
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  िासनािी सांबांसधत आह.े सन २०१२ मधये सीबीआयचे सांचालक श्री.ए.पी.ससांग याांनी 

ररपोटा सदला होता. परदिेामधये ५०० सबसलयन डॉलसा म्हणजे समुारे ३० लाख कोटी रुपय े

इतका काळा पैसा आह.े भाजपने सनवडणकुीपवूी घोषणा केली होती की, आम्ही सत्तेवर 

आल्यानांततर प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपय े जमा करु. आता तमु्ही काळ्या 

पैिाचा िोध घेत आहात. सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे साहबेाांनी याबाबत 

साांसगतले. माननीय श्री.पी.सचदांबरम साहबेाांनी राज्यसभेत कॉमसा सेके्रटरी याांनी 

साांसगतलेल्या मासहतीचा उल्लेख केला. कॉमसा सेके्रटरी म्हणाल े होते की, बँकेत थोड्या 

प्रमाणात पैस ेजमा होणार नाहीत. म्हणजे काळा पैसा नाही, तो व्हाईट मनी आह.े मग काळा 

पैसा कोठे गेला ?जे पनामा सलक्स प्रकरण सरुु आह ेत्याांच्या माफा त जवळपास ५०० 

धनाढ्य, बलाढ्य भाांडवलदाराांचा काळा पैसा व्हाईट झालेला आह.े एचएसबीसी बँकेत 

११९५ गभा श्रीमांताांची खाती आहते. माझा िासनाला असा प्रश्न आह ेकी, ह ेसवा रेकॉडावर 

असताना महाराष्ट्रातील सकती लोक पनामा सलक्समधये अडकले आहते ? महाराष्ट्रातील 

सकती लोक एचएसबीसी बँकेच्या प्रकरणात अडकले आहते आसण राज्याच े सकती लाख 

कोटी रुपयाांचे नकुसान होणार आह ेयाचे उत्तर द्यावे. परांतु, तमुच्याकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही 

आसण या लोकाांवर कारवाई करण्याची माननीय पांतप्रधानाांकडे सहम्मत नाही, ताकद नाही. 

त्याांच्या नावासह यादी आलेली आह.े परांतु, ते बांद करतात, सपु्रीम कोटाात जातात. काय 

करतात ह े आम्हाला कळच नाही. ती यादी जगजाहीर करावी. तमु्ही सक्लन आहात, 

भ्रष्टाचाराच्या सवरोधात आहात तर ती यादी जाहीर करावी. कें द्र िासनाने ती यादी जाहीर 

केली नाही तर राज्य िासनाने या राज्यातील सकती भाांडवलदार, उद्योगपतींचा सकती लाख 

कोटी रुपयाांचा काळा पैसा पनामा सलक्स माफा त आसण एचएसबीसी माफा त व्हाईट झाला ह े

साांगावे. तो पैसा पनु्हा भारतात आलेला आह.े ह ेपैसे पनु्हा बँकेत का जमा झाल े? भारत 

सरकारचे कॉमसा सेके्रटरी म्हणतात की, हा सांपणूा पैसा रोटेड झालेला आह.े सन्माननीय 

सदसय श्री.प्रवीण दरेकर साहबे आपल्याला अथासवषय मासहती आह.े आपण हा सवषय 
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 समजनू घ्यावा. हा सवा पैसा तेथनू परत आलेला आह.े मलेसिया माफा त सदु्धा परत 

आलेला आह.े त्यामळेु नोटाबांदीमळेु तमुच्या हातात काही लागणार नाही, ह े मी या 

सनसमत्तान ेसाांगतो. 

   सभापती महोदय, मघािी कोणी तरी को-ऑपरेसटव्ह बँकाांच्या सांदभाात उल्लेख केला. 

सन्माननीय सदसय सवाश्री असनल भोसले, जयांत प्र.पाटील असे अनेक सन्माननीय सदसय 

त्या सांदभाात बोलले. सहकारी बँकाांना सकती वाईट वागणकू सदली जाते ? त्याांच्यावर 

सवश्वासच नाही. राष्ट्रीयकृत बँकाांचे जाळे ग्रामीण भागापयांत पोहोचलेले नाही. राष्ट्रीयकृ 

बँकाांनी काय केले आसण सहकारी बँका काय करीत आहते याबाबत आमचे लोक 

पोटसतडकीन ेबोलले. आता आरबीआयचा अहवाल आलेला आह.े राष्ट्रीयकृत बँकाांमधनू 

भाांडवलदाराांनी, उद्योगपतींनी १५ लाख कोटी रुपयाांचे कजा घेतले आह.े ररझव्हा बँकेचे 

गव्हनार याांनी साांसगतले की, आम्ही जवळपास दीड ते दोन लाख कोटी रुपये एनपीएच्या 

खात्यात जमा केल ेआहते. ह ेकाय चालले आह े? सहकारी बँकाांवर असवश्वास दाखवायचा 

आसण ज्याांनी नॅिनलाईज बँकाांमधनू १५ लाख कोटी रुपयाांचे कजा घेतले त्याांचे जवळपास 

२ लाख कोटी रुपये तमु्ही एनपीए खात्यामधये दाखसवता. म्हणजे तमुचा सहकारी बँकाांवर 

सवश्वास नाही. आपण या सांदभाात कोणती कायावाही केलेली आह े ह े दखेील मला या 

सनसमत्तान ेसमजनू घ्यावयाचे आह.े 

   सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय आसका .अनांत गाडगीळ नेहमी कॅिलेस व्यवहार 

करावेत असा मदु्दा उपससथत करतात.  परांतु, सायबर सरुके्षच ेकाय ? परवा काँग्रेस पक्षाचे 

उपाधयक्ष माननीय श्री.राहुल गाांधी याांची एआयसीसीची साईट हकॅ  

झाली. अिा कॅिलेसच्या साईट्स हकॅ झाल्या आसण कोठे ओव्हलोड होऊन ती सांपणूा 

यांत्रणा बांद पडली तर सायबर सरुके्षचे काय होईल ? राज्य िासनाने सायबर सरुके्षबाबत 

कोणती उपाययोजना केलेली आह े या सांदभाात आम्हाला मासहती द्यावी. हा सनणाय 

जनतेच्या सहताचा नाही. हा सनणाय केवळ राजकीय हतेपूोटी घेतलेला आह.े पढुील वषी 

उत्तर प्रदिे आसण पांजाब राज्यात सनवडणकुा होणार आहते आसण 
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     श्री.िरद रणसपस.े..... 

त्यावरुन पढुील राष्ट्रपती कोण होईल ह े ठरणार आह.े मी जाणीवपवूाक साांगतो की, त्या 

सनवडणकुा सजांकण्यासाठी दिेाच्या पांतप्रधानाांनी ह ेचकुीचे पाऊल उचलल ेआह.े म्हणनू या 

सनसमत्तान ेमहाराष्ट्र राज्यािी सांबांसधत जे प्रश्न आहते, जी आकडेवारी मी सवचारलेली आह े

त्याला आपण उत्तर द्यावे अिी सवनांती करुन माझे दोन िब्द सांपसवतो. 

----------- 

                                                                        यानांतर श्री.भोगले..... 

  

            या नांतर  श्री. भोगल े
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      डॉ.अपवूा सहरे (नासिक सवभाग सिक्षक) : सभापती महोदय, आज सगळयात 

महत्वाचा प्रश्न या दिेावर वारांवार होणाऱ्या असतरेकी सांकटाचा आह.े  त्यामळेु सनसश्चतपणे 

नोटाबांदीचा सनणाय प्रामखु्याने त्या अनषुांगाने घेतला गेला.  खरे तर पासकसतान या 

दिेाकडून त्याांच्या छापखान्यामधये त्या दिेाच्या चलनी नोटा छापल्या जात नसतील 

एवढ्या भारतीय चलनातील बनावट नोटा छापनू त्याांचा वापर दहितवादी कारवायाांसाठी 

करण्याचा प्रयत्न होत होता.  ते प्रकार थाांबणे सगळयात महत्वाचे होते.  काशमीरसारख्या 

सठकाणची पररससथती पासहली तर सीआयएसएफचा असधकारी सकां वा बीएसएफचे जवान, 

लष्ट्कराच ेजवान भारताच्या सीमेवर आपल्या प्राणाची बाजी लावनू दिेाचे सांरक्षण करीत 

आहते.  त्या सठकाणी सैन्यावर सकां वा पोसलसाांवर एक दगड मारण्याचे ५०० रुपय ेदणे्याची 

भसूमका सरुु होती.  ते काम थाांबसवण्यात यि आल्यासारख े सदसत आह.े  िाळा जाळून 

टाकल्याबरोबर जाळणाऱ्याांना ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटा सदल्या जात होत्या.  हा 

उद्योग थाांबण ेअसतिय महत्वाचे होते.  त्यादृष ् टीने सरकारन ेपाऊल उचलल ेआह ेअसे मी 

मानतो.  

        सभापती महोदय, आज भ्रष्टाचाराबाबत बोलले जाते.  काळा पैसा जो सनमााण 

होत होता त्याला ब्रेक लागला आह.े  कॅिलेस इकॉनॉमीमळेु काळया पैिाची सनसमाती 

थाांबण्याच े काम घडताना सदसते.  भसवष्ट्यकाळात टॅक्सपेयरची सांख्या सधुदा वाढलेली 

सदसनू येईल.  या सगळया माधयमातनू अकाऊां टींग होणार असनू चलन व्यवहारात सफरणार 

आह.े  एक नांबरमधये चलन सफरणार असल्यामळेु अकाऊां टीसबसलटी सनमााण होते.  आज 

दिेामधये प्रत्येक नागररकाकडे पॅनकाडा नाही.  अनेक दिेात असा सनयम आह े की, जो 

माणसू आयकर भरत नाही त्याला मतदानाचा असधकार नाही.  दिेात जासतीत जासत 

नागररक टॅक्सपेयर व्हावेत म्हणनू ह ेपाऊल महत्वाचे आह ेअसे मला वाटते. 
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    डॉ.अपवूा सहरे............ 

      सभापती महोदय, बँकाांचा सवचार केला तर ९ लाख कोटी रुपयाांच्या नोटा या 

सनणायामळेु बँकाांकडे गोळा झाल्या आहते.  त्यामळेु बँकाांना कजा वाटपावरील व्याज दर 

कमी करावे लागणार आहते.  त्यातनू सनसश्चतपणे असधक कजा परुवठा बँका करु 

िकतील.  बँकाांनी कजा वाटले नाही तर त्याांना नफा समळणार नाही.  बँकाांना ठेवीवर 

व्याज दणेे भाग आह.े  त्यामळेु बँकाांनी व्याज दर कमी करणे गरजेचे आह.े  लोकाांना कमी 

दरात कजा उपलब्ध झाल ेतर सनसश्चतपणे उद्योगधांद ेवाढण्यास मदत होणार आह.े  त्यातनू 

तरुणाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध होतील.  दिेामधये अनेक अवैध धांद े सरुु 

होते.  हवाला, सक्रकेटच्या मॅचमधये होणारे बेसटांग या प्रकाराांना कॅिलेस पॉसलसीच्या 

माधयमातनू सनसश्चतपणे आळा बसणार आह.े अकाऊां टीसबसलटी आल्यामळेु ह े प्रकार बांद 

होताना सदसनू येतील.  जो पैसा अनेक लोकाांच्या बँक लॉकरमधये पडून होता तो बँकेत 

आल्यामळेु कजााच्या माधयमातनू चलनात येताना सदसणार आह.े  त्यामळेु जी भसूमका 

घेतली ती महत्वाची आह.े 

      सभापती महोदय, असे म्हटल े जाते की, काळा पैसा सोन्यामधये कन्व्हटा होत 

आह.े  प्रत्यके व्यक्तीकडे सकती सोने असावे याबाबत कोणताही सनयम नसला तरी 

यापढुील काळात सनसश्चतपणे सोने बाळगण्यावर सनयांत्रण आणल्यामळेु सोन्याच े दर कमी 

होतील.  सजल्हा बँकाांचा जो मदु्दा या सठकाणी माांडण्यात आला तो खरोखर महत्वाचा 

आह.े  सजल्हा बँकाांची इन्व्हॉल्व्हमेंट गरजेची आह.े  नासिक सजल्हयाचा सवचार केला तर 

नासिक सजल्हा बँकेचे २१० िाखाांचे नेटवका  आह.े  त्याांना या प्रसक्रयेमधये सामावनू घेतले 

जाणे गरजेचे आह.े  जेणेकरुन ही प्रसक्रया सलुभररत्या राबसवता येईल.   राज्याच्या 

माननीय मखु्यमांत्र्याांनी याबाबत प्रयत्न केल.े  दोन वेळा बँकाांची बैठक घेतली.  उद्या ते या 

सवषयाबाबत सदल्लीला जात आहते.  मला खात्री आह,े पढुील काळात सनसश्चतपणे ते 

कें द्राकडून सजल्हा बँकाांबाबत परवानगी प्राप्त 
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    डॉ.अपवूा सहरे......... 

करुन घेतील.  एक चाांगले पाऊल पडताना सदसनू येत आह.े  

      सभापती महोदय, या सनणायाच्या माधयमातनू बँकाांच्या एटीएमसमोर राांगा सदसतात 

त्या लोकाांना हा सनणाय पटला म्हणनूच सदसत आहते.  जनतेला सनणाय पटला नसता तर 

एटीएमसमोर राांगा लावण्याऐवजी लोक रसत्यावर उतरल ेअसते. लोकाांनी या सनणायासवरुधद 

आांदोलनाची भसूमका घेतली असती.  लोकाांची भसूमका पॉसझसटव्ह सदसनू येते.  मला 

राजकारण म्हणनू बोलायचे नाही.  परांत ुएवढेच साांगतो की, नगरपासलकाांच्या सनवडणकुाांचे 

सनकाल आपल्यासमोर आहते.  त्यामळेु सनसश्चतपणे लोकाांनी हा कौल मान्य केला याची 

मला खात्री आह.े  येणाऱ्या काळात या कॅिलेस इकॉनॉमीच्या माधयमातनू चाांगली सदिा 

सदसेल एवढेच साांगतो आसण वेळेअभावी माझे भाषण पणूा करतो. 

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

                                                                                          ...४.. 
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          आसका .अनांत गाडगीळ (नामसनयकु्त) : सभापती महोदय, एसप्रल मसहन्यात 

गजुराथमधील एका वतृ्तपत्रात एक बातमी प्रससधद झाली होती की, ५०० आसण १००० 

रुपयाच्या नोटा रद्द होणार आहते.  नांतर ज्यावेळी आरडाओरडा सरुु झाला तेव्हा साांगण्यात 

आल े की, तो एसप्रल फूलचा प्रकार होता.  जसे गजुराथमधील वतृ्तपत्रात छापनू आले 

तसेच नांतर घडत गेले, ह े कस े काय झाले? म्हणनू मला म्हणायचे आह े की, हा एसप्रल 

फूलचा प्रकार नसनू You have fooled all the nation. सदनाांक ८ एसप्रल, २०१६ रोजी 

सनणाय जाहीर झाल्यानांतर ९ नोव्हेंबरला टीव्हीवरील चचेमधये मी पसहला प्रश्न उपससथत 

केला होता की, सरकारचे म्हणणे असेल की हा सनणाय सनयोजनबधद पधदतीन ेघेतला तर 

ररझव्हा बँकेचे तत्कालीन गव्हनार डॉ.रघरुाम राजन याांची नवीन नोटाांवर सही का नव्हती? 

योग्य तयारी न करता भोंगळ कारभाराच्या पधदतीन ेहा सनणाय जाहीर करण्यात आला. 

      सभापती महोदय, माजी अथामांत्री पी.सचदांबरम याांनी मुलाखतीमधये सांिय व्यक्त् ा 

केला.  दिेाच्या चीफ इकॉनॉसमक ॲडव्हायझरला सधुदा मासहती नव्हती की ५०० व 

१००० रुपयाच्या नोटा रद्द होणार आहते.  मी तर यापढेु जाऊन म्हणतो की, दिेाच्या 

अथामांत्र्याांना सधुदा कदासचत ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटा रद्द होणार या सनणायाची 

मासहती नव्हती.  याच े कारण असे की, अथामांत्री श्री.अरुण जेटली याांची एक मलुाखत 

बसघतली तर त्यामधये त्याांना डायरेक्ट प्रश्न सवचारला गेला, तमु्हाला हा सनणाय मासहत 

नव्हता ह े खरे आह े का? या प्रश्नाला त्याांनी दोन तीन वेळा उत्तर द्यायच े टाळल.े  या 

सनणायामळेु काय आकडेवारी बाहरे आली त्याकडे मी लक्ष वेधतो.  सगनीज बकुाचे याकडे 

लक्ष लागले आह.े  गेल्या मसहनाभरात ७ कोटी भारतीय लोक बँकाांसमोरील राांगेमधये उभे 

रासहले.  हा जगातील एक सवक्रम आह.े  ७ कोटी लोक राांगेमधये उभे रासहले असतील व 

प्रत्येकाच े दोन तास सवचारात घेतल े तरी दिेाचे १४ कोटी कामाचे तास वाया गेल े

आहते.  हा सनणाय घेतल्यापासनू पसहल्या १० ते १२ सदवसात काहीही व्यवहार होत 

नव्हते.  दकुानात सगऱ्हाईक 

  

  



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) DD-130 

SGB/MMP प्रथम श्री. बोरले 17:40 

  

 

    आसका .अनांत गाडगीळ..... 

जायच,े परांत ु५०० रुपयाची जनूी नोट असल्यामळेु त्याांना माल समळत नव्हता. हॉटेलमधये 

खायला गेले तरी हॉटेलमालक जनूी नोट सवीकारण्यास तयार नसायचे.   

      सभापती महोदय, सवसवध अथातज्ज्ाांच्या मते या सनणायामळेु दिेाचे २० ते २५ लाख 

कोटी रुपयाांचे नकुसान झाल ेआह.े  १७ टक्क्यावर इकॉनॉमी चालली आह.े ती जर २५ 

टक्क्यापढेु गेली तर त्या इकॉनॉमीला अथा राहणार आह.े महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाल ेतर 

गेल्या आठवड्याच्या िेवटपयांत २० हजार रक्स सटॅण्डसटील होते, हल ू िकत 

नव्हते.  कारण माल घेणाऱ्याकडे पैसा नाही आसण दणेाऱ्याकडे सधुदा पैसा नाही.  म्हणनू 

२० हजार रक्स जागच्या जागी उभे होते.  िेतकऱ्याांचे, भाजीपालावाल्याचे अतोनात 

नकुसान झाल.े 

      सभापती महोदय, राष्ट्रीयकृत बँकाांचा महाराष्ट्रातील मी प्रमखु आसका टेक्ट आह.े  २० 

ते २५ बँकाांच्या इमारतीचे सडझाईन मी तयार केल े आह.े  बँकाांच्या िाखा काढता येत 

नाहीत, कारण एटीएमकररता जागा नाही.  सधया दिेामधये जवळजवळ २ लाख एटीएम 

मिीन्स आहते.  त्यापैकी फक्त १.२५ लाख मिीन्स वापरात आहते.  उवाररत मिीन्स 

घाईघाईन े सनणाय घेतल्यामळेु बांद ठेवाव्या लागल्या आहते.  कारण २००० रुपयाांच्या 

नवीन नोटेचे सडझाईन नीट सवचार करुन तयार केलेले नाही.  त्या नोटेचा आकार 

योग्यररत्या तयार केलेला नाही.  त्या नोटा छापण्याकररता जी िाई वापरण्यात आली ती 

सधुदा घाईघाईने वापरली आह.े  कें द्रीय महसलू ससचवाांनी या सांदभाात असे सटेटमेंट सदल े

की, २००० रुपयाांच्या नोटेला पाणी लावल्यास त्यावरील िाई जात असेल तर ती खरी नोट 

आह.े 

  

                                                                          नांतर श्री.ओटवणेकर... 

  

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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आसका .अनांत गाडगीळ.... 

  दोन हजार रूपयाच्या नोटेचा आकार बदलल्यामळेु ररकॅलीब्रेिन करायला ३ ते ४ मसहने 

लागणार आहते.  ह े मी माझ्या अनभुवावरून साांगत आह.े  याचे कारण सवा रॅक्स 

बदलाव े लागणार आहते.  बहुताांिी रॅक ह े बाहरेच्या दिेातनू येतात.  भारताची, 

आरबीआयची ३०० कोटी नोटा एका मसहन्याांमधये छापण्याची क्षमता आह.े  त्यामळेु 

अथाव्यवसथा सरुळीत होण्यासाठी सकमान २१०० कोटी नोटा छापण्याची आवशयकता 

आह.े   २१०० कोटी नोटा छापनू झाल्यानांतरच दिेातील अथाव्यवसथा २५ टक्क्याांपयांत 

सरुळीत होईल.   मसहन्याला ३०० कोटी म्हणजे अजनू ७ मसहन ेनोटा छापण्यामधये जाणार 

आहते.   त्यानांतर त्याांचे सवतरण करण्यात येणार आह.े  त्यामळेु हा कारभार वषाभर 

असाच चालणार आह.े  

    

      सभापती महोदय, चलन बांदीमळेु जगान े काय प्रसतसक्रया सदली आह े ?  भाजपच्या 

सोिल सेंटरमधनू आमच्याकडे दखेील मेसेजेस येत असतात.  जगामधये पांतप्रधानाांच्या 

सनणायाचे कौतुक करण्यात येत आह े असे मेसेजेस येत आहते.  डॉ.मनमोहन ससांग ह े

काँग्रेसच े सवद्यमान खासदार आहते.  त्यामळेु त्याला आपले ऑब्जेक्िन आह ेह ेआम्ही 

समज ूिकतो.  पण जगाने मान्य केलेले ते अथातज्ज् आहते.  डॉ.मनमोहन ससांग आपल्या 

मलुाखतीमधये म्हणतात, या सनणायामळेु जीडीपी २ टक्क्याांनी कमी होणार आह.े  त्यामळेु 

दिेाचे सकती नकुसान होणार आह ेयाचा आपण सवचार करावा.  लगेच भाजपच्या सोिल 

मीसडयावरून डॉ.मनमोहन ससांग याांना काय कळते अिा आियाचे मेसेज सफरायला 

लागले.  नोबल पाररतोसषक सवजेता प्रससद्ध अथातज्ज् डॉ.अमत्या सेन काय म्हणाल े ते 

पहावे.  अथातज्ज् डॉ.अमत्या सेन याांची एनडीटीव्ही वरील मलुाखत पहावी. ते म्हणतात 

की, आपण लबाड नाही ह ेआता भारतीयाांना ससद्ध करावे लागत आह.े  डॉ.अमत्या सेन 

याांना काय कळते अिा आियाचे एसएमएस सरुू झाल ेआहते. मला   
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    आसका .अनांत गाडगीळ..... 

श्री.असमताभ बच्चन याांचा पासठांबा या आियाचा कोणी तरी वॉटस ् अप पाठसवला. 

श्री.असमताभ बच्चन ह े महान कलाकार आहते.  त्यासांबांधी माझे काहीच म्हणणे 

नाही.  या सनणायाला श्री.असमताभ बच्चन याांचा पासठांबा, सनी सलऑन याांचा पासठांबा...... 

आता काय बोलणार....  अथातज्ज् कोण आसण आपण कोणासांबांधी बोलत आहात.   

      माननीय सभापतींनी अनमुती सदली तर माझ्या मोबाईलमधील सव्हसडओ मी 

दाखसवण्यास तयार आह.े  

       सभापती : आपण सवाांना कसा काय सव्हसडओ दाखवणार..... ? 

      आसका .अनांत गाडगीळ : सभापती महोदय, माझ्याकडे सनी सलऑनचा सव्हसडओ 

नाही.  माझ्याकडे भाजपाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या याांचा सव्हसडओ आह.े  त्याांनी पाचिे 

रूपयाांच्या नोटा बदलण्यासाठी त्या काळामधये सवरोध केला होता.  आज त्या खासदार 

आहते.  त्या भाजपाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या असताना सवरोध करीत होत्या.  आज मात्र सवा 

प्रवके्त चलन बांदीसांबांधी गणुगान गात आहते.  भाजपकडून माकेसटांग काय चालले आह ेते 

पहा.  भाजपवाल े म्हणतात की, फॉरेनच्या पेपरमधये आमचे कौतकु करण्यात येत 

आह.े  यावर एक तास बोलण्याची माझी तयारी आह.े  न्यऑुका  टाईम ् स, लांडन टाईम्स, 

वॉसिांग्टन टाईम्स काय म्हणत आह े ते मी आता साांगतो. ‚India in crisis-long lines 

and chaos.‛ असे म्हटलेल ेआह.े हा मखुापणा आह.े  त्याांनी अिी अनेक सविेषणे सदली 

आहते.  आज तर पेपरमधये भयानक अिी बातमी आली आह.े  रसिया हा आपला 

अनेक वषाापासनू समत्र दिे आह.े  रसियाच्या राजदतूाांनी साांसगतले आह े की, 8-10 

सदवसाांमधये आमचा प्रश्न  
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     आसका .अनांत गाडगीळ..... 

सोडसवला नाही तर सदल्ली दतूावासातील आमचे कमाचारी आमच्या दिेात नेण्यास 

सरुूवात करणार आहोत.  याची जगात काय प्रसतसक्रया उमटेल याचा आपण सवचार 

केलेला बरा.  भारतात नोटा नसल्यामळेु प्रत्येक दतूावासातील कमाचारी आपापल्या दिेात 

जायला सनघाला तर काय होईल ते आपण बघावे.  एकीकडे आपण सोिल मीसडयावर 

भारताच े जगात कौतकु होत आह े असे साांगत आहात.  पण सदल्लीत जगातील जी 

दतूावास आहते त्याांची प्रसतसक्रया काय आह ेती आपण पहावी.  

      सभापती महोदय, मी पणु्यात िसनवार पेठेमधये राहतो.  त्यामळेु ते कोणाच ेकें द्र आह े

ह े आपणास माहीत आह.े  पलीकडेच्या लोकाांचा एक गैरसमज झालेला आह.े ब्रह्मदवे 

जेव्हा अक्कल वाटण्यास सनघाल े तेव्हा ५० टक्के अक्कल ही पणु्यातील मोतीबागेमधये 

आसण उरलेली ५० टक्के अक्कल ही नागपरूच्या रेसिमबागेमधये वाटली असाच त्याांचा 

समज आह.े  म्हणजे त्याांना सगळेच समजते असे वाटते.  सभापती महोदय, मी तर 

भाजपच ेअसभनांदन करतो.  जगामधये जेवढे अथातज्ज् सनमााण झाल ेनाहीत तेवढे अथातज्ज् 

भाजपने गेल्या आठवड्यामधये सनमााण केल े आहते.  जो उठतो तो अथािास्त्रावर बोलत 

आह.े  ह े काय चालल े आह े ?  मेक इन इांसडयाची जासहरात करण्यात आली.   ८ 

ऑक्टोबर रोजी चलनबांदीचा सनणाय रात्री घोसषत झाला आसण ९ तारखेला भारतातील 

प्रमखु वतामानपत्राेामधये पसहला पानावर पेटीएमची जासहरात दणे्यात आली 

होती.  पेटीएम, सफल्पकाटा या सवाांच्या जासहराती होत्या.  याचा अथा असा होतो त्याांना 

हा सनणाय माहीत होता.  पेटीएमची सवभागणी काय आह ेह ेमाहीत आह ेकाय ?  यातील 

४५ टक्के भाांडवल ह े सचनी लोकाांकडे आह.े त्याांच्याकडे आपण आपल्या दिेाची 

अथाव्यवसथा सोपवायची असे म्हणता ?  जीएसटी सारख े अथाव्यवसथेसांबांधातील काम 

दखेील प्रायव्हटे कां पनीला दणे्यात येत आह.े दिेाच्या अथाव्यवसथेचे मोजमाप करण्याचे 

काम एका प्रायव्हटे परदिेी कां पनीला दते आहात. आता आपण कॅिलेस इकॉनॉमीवर 

बोलत आहात. 
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      आसका .अनांत गाडगीळ.... 

आज ग्रामीण भागात काय अवसथा आह े ?  हजार, दोन हजार लोकसांख्या असलेल्या 

गावाांमधये बँकेची िाखा नाही. ग्रामीण भागामधये आपण ऑनलाईन ससुवधा दऊे िकत 

नाही.  आज तेथे नेटवका  येत नाही.  तेथे आपण ऑनलाईन व्यवहार सरुू करावेत असे 

सचुवत आहात.  आताच सन्माननीय सदसय श्री.िरद रणसपस ेम्हणाल ेकी, मी सातत्यान े

सायबर क्राईमवर बोलत आह.े  ऑनलाईन व्यवहार करणे ही आधसुनक पद्धत 

आह.े   ऑनलाईन व्यवहाराला प्रोटेक्िन दणे्यासाठी आपल्याकडे कोणते कायद े आहते 

?  एका प्रससद्ध नटाची आई घरामधये बसली असता सतच्या के्रसडटकाडाावर व्यवहार करत 

असल्यासांबांधातील OTP येत होते.  तीन ेग्राहक कक्षािी सांपका  साधे पयांत तीन व्यवहार 

झाल े होते. अिा तऱ्हचेी अवसथा आह.े  आपण ऑनलाईन पद्धत सरुसक्षत आह े असे 

म्हणत असाल तर SBI ला ३० लाख काडा रद्द का करावी लागली आहते ?  ही सवा काडा 

हकॅ करण्यात आली होती.  या सगळ्या प्रश्नाला  कोण उत्तर दणेार आह े ?  हा सनणाय 

पांतप्रधानाांचा होता म्हणनू त्याांनी उत्तर दणेे साहसजकच अपेसक्षत होते.   पण त्याांनी अजनू 

पयांत कुठे उत्तर सदल ेआह े?  फक्त मन की बात..... वन वे रासफक...... मुांबईमधये कोल्ड 

प्ले नावा खाली नतृ्याचा कायाक्रम झाला.  त्यात नसुता धाांगडसधांगा होता.  त्यात भाषण 

करण्यासाठी पांतप्रधानाांना वेळ आह.े  मन की बात मधये वन वे बोलण्यासाठी वेळ 

आह.े  पण दिेातील लोकिाहीचे सवोच्च मांसदर ज्या सांसदेला म्हटले जाते त्या 

सांसदमेधये  उत्तर दणे्यासाठी पांतप्रधानाांना १५ सदवसाांमधये वेळ समळालेला नाही ही मोठी 

ददुवैाची गोष्ट आह.े  सवाांनी आपापल्या पासकटातील नोटा काढाव्यात आसण त्यावर काय 

सलसहले आह ेते वाचावे.  प्रत्येक नोटेवर ‚GUARANTEED BY THE CENTRAL 

GOVERNMENT‛ असे सलसहल ेआह.े आपण कुठली गॅरांटी सदली आह.े आम्ही पैसे 

दतेो तेव्हा दकुानदार सकां वा हॉटेलवाला म्हणतो की, ही नोट चालणार नाही.  मग आपल्या 

गॅरांटीला काय अथा रासहला आह े?    
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    आसका .अनांत गाडगीळ..... 

नोटेवर खाली सलसहले आह ेकी, ‚I PROMISE TO PAY THE BEARER THE 

SUM OF ... RUPEES‛ कुठे गेले आपल ेप्रॉसमस....?  हा सलगल मदु्दा आह.े मी काही 

नामाांसकत वकील नाही.  यासांबांधी ॲड्.नावेकरजी जासत साांग ू िकतील. आपण सलगल 

नोटवर प्रॉसमस करीत आहात.  असे असताना तीच नोट चालत नाही.  आपण जनतेचा 

सवश्वासघात केला आह.े त्यामळेु मी िेवटचे दोनच मदु्द ेमाांडणार आह.े  आता सवा काही 

सांपले आह.े  आपण सरुवातीला काळा पैिावरून सरुूवात केली.  असतरेक्याांकडे पैसा 

आह े असे साांसगतले. परवा जे असतरेकी पकडले त्याांच्याकडे दोन हजार रूपयाांची नोट 

समळाली.  पण मला नोट समळण्यासाठी ७ सदवस लागले.  असतरेक्याांना ताबडतोब नोट 

समळाली आह.े  माननीय पांतप्रधानाांनी आपल्या भाषणाची सरुूवात काळ्या पैिावरून 

केली व त्यानांतर ते कॅिलेस इकॉनॉमीवर आल.े आता आणखी आठ सदवसाांनी ते नवीन 

काही तरी मदु्दा काढतील. याचा अथा ते सदिाभलू करण्याचे राजकारण करीत आह.े त्यामळेु 

मी सरुूवातीला म्हटले की, एसप्रल फुल नसनू They have fooled the nation. ते आता 

किावर आले आहते ?  त्याांना आता दासगन्याांवर बांधन घालावयाचे आह.े ते आता बँक 

लॉकर बांद करणार आहते.  असे म्हणतात की, आयकर सवभागाचे असधकारी येणार असनू 

सवाांच्या समोर बँक लॉकर उघडणार आहते. सकती सोने आहते त्याच े मोजमाप करणार 

आहते.  त्यानांतर ठरसवणार आह ेकी, स्त्रीने सकती सोने घालावयाचे.   

    

                                                            

            या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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आसका .अनांत गाडगीळ........ 

     सभापती महोदय,मी खानदानी घराण्यात,ससुांसकृत घराण्यात जन्माला आलेलो 

असल्यामळेु मी कोणाच्याही व्यक्तीगत जीवनाबद्दल बोलत नाही. परांत ु सांदभा म्हणनू 

बोलतो. अहो, ज्याांनी आयषु्ट्यात सांसारच केला नाही त्याला स्त्रीच्या अलांकाराच े काय 

महत्व कळणार ? 

   (सत्ताधारी पक्षाच ेकाही सदसय जागा सोडून घोषणा दते असतात.) 

   सभापती :मी सन्माननीय सदसयाांचे बोलणे रेकॉडावरुन काढून टाकतो. सन्माननीय 

सदसयाांनी कृपया आपापल्या जागेवर जाऊन बसावे. 

   अिा पररससथतीत मला सभागहृाच ेकामकाज करणे िक्य नसल्यामळेु मी सभागहृाची 

बैठक १५ समसनटाांसाठी सथसगत करीत आह.े  

       (सभागहृाची बैठक सायांकाळी ६.०१ ते ६.१६ वाजेपयांत सथसगत झाली.) 

                                                      ------- 

                                                                     यानांतर श्री. असजत.... 

    

            या नांतर  श्री. सिगम 
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   (सथसगतीनांतर ) 

                              (सभापतीस्थानी माननीय सभापती )  

         सभापती : या सवषयाच्या सांदभाात मी सन्माननीय सदसय आसका .अनांत गाडगीळ 

याांच्यािी बोललो आह.े त्याांना काही सनवेदन करायचे आह ेते आपण िाांतपणे ऐकून घ्यावे 

अश े ाेी सवनांती आह.े   

      आसका .अनांत गाडगीळ : सभापती महोदय, माझा तसा बोलण्याचा उद्दिे नव्हता, परांत ु

माझ्या बोलण्यामळेु कोणाच्या भावना दखुावल्या असतील तर मी माझे िब्द मागे घेतो. 

      सभापती : मी सवा सन्माननीय सदसयाांना साांग ू इसच्छताेे की, माननीय 

मखु्यमांत्री  सायांकाळी ६.३० वाजता उत्तर दणेार आहते. तेव्हा आपण थोडक्यात सवचार 

माांडावेत.  

      सन्माननीय सदसय ॲड.सनरांजन डावखरे याांनी त्याांच्या भाषणास सरुुवात करावी. 
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           ॲड. सनरांजन डावखरे (कोकण सवभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, हजार 

आसण पाचिे रुपयाांच्या नोट बांदीनांतर राज्यात जी पररससथती सनमााण झाली त्या 

पररससथतीला सामोरे जात असताना लोकाांना ज्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहते, 

त्याबाबत सरकारकडून काही महत्त्वाच्या गोष्टी होणे सकां वा त्याबाबत खलुासा होणे 

आवशयक आह.े 

      सभापती महोदय, सदनाांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ नांतर अससतत्वात असलेले उद्योग 

डबघाईस आलेल े आहते आसण नवीन उद्योग कसा सरुु करावा असा प्रश्न यवुकाांसमोर 

आह.े 

      सभापती महोदय, आज आपण कॅिलेस आसण ई-रॅन्झॅक्िनबाबत बोलत आहोत. 

परांत ु याबाबत आपणास थोडे मागे जाऊन सवचार करण्याची गरज आह.े कारण कॅिलेस 

आसण ई-रॅन्झॅक्िन करीत असताना बँका हळूहळू सवत:च्या िाखा कमी करु लागल्या 

आहते. म्हणजे कमाचाऱ्याांना नोकरीवरुन कमी करण्यात येऊन भसवष्ट्यात नवीन भरती 

दखेील होणार नाही. आपण एकाबाजलूा  कॅिलेस व्यवहार करीत असताना दसुरीकडे 

महाराष्ट्र जॉबलेस करीत आहोत काय, ह ेपाहण्याची आज गरज आह.े तेव्हा या  सांदभाात 

सपष्टीकरण होणे गरजेचे आह.े 

      सभापती महोदय, नोट बांदीच्या काळात मनी लाँडरींगचा  एक नवीन व्यवसाय सरुु 

झाला. काही जण ४० ते ५० टक्के पैस े घेऊन बँकेत  पैस े भरत आहते.  तेव्हा अिा 

गोष्टींवर कोणते सनयांत्रण आणणार आहात ? ज्याांनी असा उद्योग केला असेल त्याांच्यावर 

कोणती कारवाई करणार आहात,  ह ेसभागहृाला समजणे आवशयक आह.े 

         सभापती महोदय, नोट बदली करण्यासाठी ज्याांचा राांगेत उभे असताना मतृ्य ूझाला, 

तसेच बँके कमाचाऱ्याांचा नोट बदली करुन दणे्याच्या सांदभाात कामाच्या ताणामळेु मतृ्य ू

झाला, त्याांच्याबाबत आपण येथे िोक व्यक्त केला. 

                                                            यानांतर  श्री.बोडे.... 

            या नांतर  श्री. बोडे 

 



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-139 

SJB/KTG प्रथम श्री. सिगम 18:20 

  

 

                                   

  

  ॲड.सनरांजन डावखरे.... 

  ह े सवा होत असताना बँक कमाचाऱ्याांनीच लोकाांना रोख रक्कम दतेा येत नाही आसण 

लोकाांचा रोष सहन करता येत नाही म्हणनू बँका बांद ठेवल ् या.  कारण बँकाांना आरबीआय 

कडून चलन येत नाही. काल-परवा मालेगाव येथे लोकाांनी बँक कमाचाऱ्याांना बँकेत डाांबनू 

ठेवल.े  त्याांनी साांसगतले की, जोपयांत आम्हाला पैसे दते नाही तोपयांत तुम्हाला सोडणार 

नाही.  अिा प्रकारे या सनणायाच्या बाबतीत समाजामधये असांतोषाची भावना सनमााण 

झालेली आह.े 

   सभापती महोदय, िेती मालाच्या भावाबद्दल माझ्या अगोदरच्या वक्त्यानी सवसततृपणे 

साांसगतलेले आह.े  त्यामळेु मी त्या बाबतीत जासत साांगत नाही. टोमॅटो, कापसू, सोयाबीन, 

सांत्रा याांचे भाव सनम्म्यापेक्षा कमी झाल ेआहते. अगोदरच्या काही वक्त्याांनी साांसगतले की, 

बँकाांच्या िाखाांबाहरे लोकाांच्या राांगा लागल्या आहते.  त्या राांगा पैस े समळण्याच्या 

अपेक्षेने लागलेल्या आहते.  परांत ु सवासामान्य जनतेच्या राांगाांना, त्याांच्या सहनिीलतेला 

गहृीत धरु नका.  नाही तर जनतेचा रोष तमु्हाला घराबाहरे पडू दणेार नाही, अिी 

पररससथती सनमााण होईल, एवढेच या चचेच्या अनषुांगाने साांगतो. 

   सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल आपल ेआभार मानतो व 

माझे भाषण सांपसवतो. 

    

-------- 
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     श्री.भाई जगताप (मुांबई सथासनक प्रासधकारी सांसथा) : सभापती महोदय, नोटा बांदीच्या 

सांदभाात उपससथत केलेल्या चचेवर माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, नोटा बांदी या असतिय सांवेदनिील सवषयावर या सभागहृात चचाा 

उपससथत करण्यात आली आह.े  या चचेच्या अनषुांगाने मी माझे ठरासवक मदु्द े माांडणार 

आह.े  दिेाच्या प्रमखुाांनी हा सनणाय दिे सहतासाठी घेतला आह े असे एक समसनटासाठी 

गहृीत धरु या.  दिेातील सवा लोकाांनी दिे सहतासाठी त्या सनणायाचे समथान केल.े दिे 

सहतासाठी समथान करणे ही आपली सांसकृती आह.े  दिेाच्या माननीय पांतप्रधानाांनी 

घेतलेल्या सनणायाला कोणी सवरोध केल्याचे मला आठवत नाही.  कणखर बाणा असलेले 

दिेाचे माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी ह े ठाम सनणायासाठी प्रससधद आहते.  त्याांनी 

गजुरात राज्याचे मखु्यमांत्री म्हणनू १३ वषे आसण दिेाचे पांतप्रधान म्हणनू दोन-अडीच वष े

काम केल ेआह.े  त्याांनी सदनाांक ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ८.०० वाजता नोटा बांदीचा सनणाय 

जाहीर केल्यानांतर दिेातील १२५ कोटी जनतेला साांसगतले की, मला केवळ सदवसाांचा वेळ 

द्या.  तीन सदवस एटीएम आसण बँका बांद राहतील. चौर्थया सदवसापासनू सवाकाही सरुळीत 

सरुु होईल.  हा सनणाय जाहीर करताना त्याांनी भावकू होऊन उल्लेख केला होता की, मी 

दिेासाठी घर सोडल े आह,े सांसार सोडला आह.े  सभापती महोदय, ज्या माणसाने 

घर-सांसार सोडून दिेासाठी एवढा मोठा त्याग केला त्याांनी घेतलेल्या सनणायाच्या बाबतीत 

आमच्या मनात िांका नव्हती.  परांत ुनोटा बांदीचा सनणाय जाहीर केल्यानांतर चौर्थया सदविी 

बँका उघडल्या, परांत ु त्या सदविी एटीएम सेंटसा उघडलेच नाहीत. त्यामळेु जी पररससथती 

सनमााण झाली त्या पररससथतीला कोण जबाबदार आह े ? या सनणायाच्या सांदभाात आम्ही 

सवचार माांडले तर आम्हाला दिेद्रोही म्हटल ेजाते आसण सनणायाचे समथान करणारे लोक 

मात्र दिेपे्रमी समजले जातात.  मी सवचारु इसच्छतो की, दिेाच्या पांतप्रधानाांना सकां वा मोदी 

भक्ताांना कोण दिेद्रोही आसण कोण दिेपे्रमी आह े याचे प्रमाणपत्र वाटण्याची कोणी 

परवानगी सदली आह े?  तमुच्या 
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    श्री.भाई जगताप.... 

  प्रमाणपत्राच्या आधारावर कोण दिेद्रोही आसण कोण दिेभक्त ह ेठरत असेल तर, बँका 

आसण एटीएम समोर राांगेत उभी असलेली कोट्यवधी जनता ही दिेद्रोहीच ठरते आसण जे 

लोक मोदी साहबेाांचे सकाळ-सांधयाकाळ गणुगाण गातात ते मात्र दिेभक्त ठरतात.  याच 

सवषयाच्या बाबतीत अमत्या सेन याांना नोबेल पाररतोसषक समळाले, परांत ु ते खोटे 

ठरतात.  अजय दवेगण साांगतो की, हा सनणाय दिेाला आसथाक महासत्ता बनसवण्यासाठी 

घेतलेला आह.े  इतर वक्त्याांनी अनेकाांची नावे घेतली.  परांत ुह ेनाव सटुले होते म्हणनू मी 

ते साांसगतले.   

     सभापती महोदय, मला दिेाच्या माननीय पांतप्रधानाांना आसण राज्यातील 

राज्यकत्याांना साांगावयाचे आह ेकी, आम्ही कष्टकऱ्याांचे नेततृ्व करतो, कामगाराांचे नेततृ्व 

करतो.  या दिेात एके काळी १३ टक्के सांघटीत कामगार  होता. परांत ुआता ते प्रमाण ७ 

टक्क्यावर आल े आह.े  याचाच अथा ९३ टक्के असांघटीत के्षत्र आह.े  असांघटीत 

क्षेत्रातील लोकाांचे पोट ह े हातावर असते. या लोकाांची सांख्या कोट्यवधी आह.े अिा 

पररससथतीत या लोकाांनी काय करायचे, या लोकाांसाठी सरकार काय करणार आह े?   

     सभापती महोदय, मी अनेक वषाांपासनू महापररसनवााण सदनासनसमत्त लांगर 

चालसवतो.  मुांबईला महापररसनवााण सदनाच्या वेळी चैत्यभमूीवर श्रधदने ेडोके ठेवण्यासाठी 

जे लोक येतात त्याांना अससुवधा होऊ नये हीच तमुची-आमची भावना आह.े ही भावना 

एका सदवसापरुती आसण एका वेळेपरुतीच असते.  परांत ु असांघटीत क्षेत्रातील 

कामगाराांसमोर दररोज उद्भवणाऱ्या पररससथतीचे काय ?  मी सरकारला सवचारु इसच्छतो 

की, या लोकाांसाठी आपण लांगर सरुु करणार आहात काय ? तासमळनाडूमधये ज्याप्रकारे 

अम्मा कँटीन आहते, तिाच प्रकारे आपल्या राज्यात  

  



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-142 

SJB/KTG प्रथम श्री. सिगम 18:20 

  

 

    श्री.भाई जगताप.... 

  चांद्रकाांत दादा कँटीन, फडणवीस कँटीन सकां वा मोदी कँटीन सरुु होणार आह ेकाय, अिी 

माझ्या मनात िांका आह.े  या गररबाांच्या बाबतीत आम्ही आमच्या भावना माांडत 

असताना त्या बाबतीत कोणाचा आक्षेप असेल तर  ते योग्य नाही.  ही बाब आमच्या 

असभव्यक्ती सवातांत्र्याचा हक्क आह.े  या बाबतीत इतराांना जे काही बोलायचे असेल ते 

त्याांनी उत्तरात नमदू करावे.  ह ेअसधविेन अजनू ७-८ सदवस बाकी आह.े  परांत ुएखाद्या 

वक्तव्याच्या बाबतीत अिा प्रकारचा गदारोळ असभप्रेत नाही.   

     सभापती महोदय, या दिेात वेगळ्या पद्धतीच े वातावरण सनमााण केल े जात 

आह.े  दहितवादाला सांपसवण्यासाठी सकां वा त्याांची आसथाक नाडी दाबण्यासाठी हा सनणाय 

घेतल्याच े साांसगतले गेले. यापवूी सधुदा असा सनणाय  अनेकदा घेण्यात आला होता. १ 

हजार रुपयाची नोट २००० सालात पनु्हा सरुु झाली होती. पवूी ती बांद होती.  माननीय 

पांतप्रधानाांनी ५०० आसण १००० रुपयाांची नोट बांद करुन २००० रुपयाांची नोट चलनात 

आणली.  परांत ु ती नोट लगेच दहितवाद्याांच्या हातात गेली.  दोन हजार रुपयाांच्या 

बनावट नोटा छाप ू नयेत म्हणनू त्या नोटेमधये चीप टाकण्यात आली असे तुम्ही-आम्ही 

सरुुवातीला ऐकल े होते.  परांत ु दसुऱ्याच सदविी गजुरातमधये २ हजार रुपयाांच्या बनावट 

नोटा समळाल्या. चौर्थया सदविी हदै्राबाद येथे बनावट नोटा समळाल्या.    परांत ुया बाबतीत 

आम्ही प्रश्न उपससथत केल े तर आम्ही गद्दार ठरतो, आम्ही दिेद्रोही ठरतो आसण नोटा 

बांदीच्या सनणायाचे समथान करणारे मात्र दिेभक्त ठरतात.  सवासामान्य लोकाांचा कष्टाचा 

पैसा बँकेत जमा आह.े  माझी सवनांती आह ेकी, या सनणायामळेु दिेात सकती काळा पैसा 

जमा झाला या बाबतचा तपिील उत्तरामधये साांगावा.  

     सभापती महोदय, सवासाधारण कामगाराांना पगार दतेाना जनु्या नोटा सदल्या जात 

आहते.  या सांदभाात तक्रार केल्यानांतर सधुदा अजनूपयांत त्या तक्रारीची साधी नोंद सधुदा 

घेतली नाही.  ९३ टक्के असांघटीत के्षत्र असलेल्या दिेात नोटा बांदीचा सनणाय घेत 

असताना त्या सनणायाची अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आम्ही 

  



07/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-143 

SJB/KTG प्रथम श्री. सिगम 18:20 

  

 

    श्री.भाई जगताप.... 

  सवचार माांडले तर त्या सवषयी कोणाला वाईट वाटण्याची काही कारण नाही. असांघटीत 

क्षेत्रातील कामगार, नाका कामगार घमेल ेघेऊन उभे राहतात.  त्या कामगाराांच्या बाबतीत 

आपण नेमके काय करणार आहात, ह ेउत्तरामधये साांसगतले पासहजे.  आज माझ्याकडे ७८ 

हजार नाका कामगार आहते.  असे अनेक कामगार असांघटीत क्षेत्रात काम करीत 

आहते.  या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकाांच्या बाबतीत काय करावयाचे ? असांघटीत 

क्षेत्रातील रांगकाम करणाऱ्या कामगाराला काम समळाल ेनाही तर त्याच्या घरचा सटोव्ह पेटत 

नाही.  त्याांना वेळेवर मजरुी सदली नाही तर त्याांचा सांसार चालत नाही. 

    

                                                     नांतर श्री.काांबळे.... 

    

  

  

  

  

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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  त्याच ेकाय करायचे, आम्ही त्याच ेसवचारीत अस ूतर आमच्याकडून काही चकू होते का 

? या सनणायाच्या बाबतीत िांका येण्याच ेकारण हचे आह ेकी, आज हा सनणाय ज्या पधदतीने 

घेतला ती पधदत. तो तमुचा असधकार आह.े अांमलबजावणीची पधदत होती सकां वा आह े

तीच ेकाय ? इतका कणखर सनणाय घेतला. आज ३० सदवस झाल ेआहते, या ३० सदवसाांत 

आरबीआयने, माननीय पांतप्रधानाांनी २२ वेळा सनणायाांमधये बदल केला. केवढा ठाम सनणाय 

आह,े केवढा दिेाच्या भल्याचा सनणाय े ा आह,े केवढा महासत्ता बसनवण्याचा सनणाय आह,े 

केवढा आांतकवाद्याांना खपसवण्याचा सनणाय आह ेते पहा. आतांकवाद्याांना खपसवल ेपासहजे, 

त्या सांदभाात कोणाच्या मनात सॉफ्ट कॉनार असण्याचे कारण नाही. आपण इतकी वष ेलढत 

आहोत, यापेक्षा मोठे लढे लढून इांसदरा गाांधी याांनी सवत:चे प्राण सदल.े बाकीच्याांचे मला 

माहीत नाही. ‚ऊां गली कटाकर, जो िहीदों में अपना नाम दजा करना चाहते ह,ै उनके सलए 

मबुारक हो. हम उनको मुबारक बात पेि करेंगे.‛ परांत ुज्याांनी खऱ्या अथाान ेया दिेासाठी 

रक्त वासहलेल ेआह,े त्याांच्या बाबतीत जर कोणी िांका घेण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ते 

योग्य नाही. आम्ही जर एखाद्या सनणायाच्या बाबतीत िांका व्यक्त केली तर त्याबाबतीत 

वाईट वाटण्याचे काहीच कारण नाही. मी कोकणात राहतो. तेथे सकती एटीएम आहते ? 

राष्ट्रीयकृत बँकाांच्या िाखा नाहीत. औरांगाबाद येथील बालापरू ह े १८ ते २० हजार 

व्यक्तींच ेगाव आह.े एवढे मोठे गाव आह,े तेथे राष्ट्रीयकृत बँक नाही. सजल्हा बँकेवर सवा 

चालत आह.े अनेक जण त्या सवषयावर बोलल ेम्हणनू मी बोलत नाही. तो सवषय ररसपट 

करीत नाही, तो माझा उद्दिे नाही. सवा आलबेल आह,े असे करताना, खरोखर जेथे प्रश्न 

आहते, जेथे अडचण आह,े त्याबाबत सवचार माांडत अस ू तर त्याचे उत्तर द्यावे की, तेथे 

काय करणार आहात, ते कस ेचालणार आह,े भाजीवाल्याकडे पे-टीम घे असे साांगणार का 

? खरोखर साांगतो, तमु्हालाही माहीत आह.े होय, ह ेखरे आह.े आज आपण सावाजसनक 

जीवनात आहोत, राजकीय जीवनात आहोत. येथे बसलेली, अदृशय असलेली माधयमे 

असतील, ८ 
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वाजता डेडलाईन असते, दसुऱ्या सदविी टाईम्स ऑफ इांसडयामधये पे-टीएमच्या ॲड येतात 

आसण ॲडच े मॉडेसलांग दिेाचे माननीय पांतप्रधान करतात. आम्ही कधी असे पासहलेले 

नाही. जगातही आम्ही पासहलेले नाही. वाईट वाटते की, १२५ कोटी जनतेचे नेते आहते. 

कदासचत तमुच्या पक्षाचे प्रमखु असतील, पण दिेाचे माननीय पांतप्रधान आहते. आम्हाला 

असभमान आह.े एक उद्योगपती माननीय पांतप्रधानाांच्या खाांद्यावर हात टाकतो आसण तसे 

सचत्र सवा सठकाणी सदसते. आम्हाला वाईट वाटते. कोणी सहांमत केली नाही. ७० वषाांत 

दिेातील राजकारणात कोणी अिी सहांमत केली नाही. आमच्या मनाला वाईट वाटते म्हणनू 

ह े बोलत आह.े आम्हाला दिेाचे माननीय पांतप्रधान तेवढेच वांदनीय, सप्रय आहते. किा 

पधदतीन े सचत्र येत आहते, आम्ही-तमु्ही पाहत आहोत. त्यामळेु वाईट वाटत आह.े 

त्याबद्दल बोललो तर कोणाला तरी वाईट वाटायला पासहजे का ?  आम्ही त्याबद्दल 

बोललो तर आम्ही द्रेिद्रोही बाकीचे दिेपे्रमी, असे चालणार नाही. ते १२५ कोटी लोकाांचे 

नेततृ्व करीत आहते. आज काय चालल ेआह े? मसहला गाठीिी बाांधलले पैसे बँकेत जमा 

करीत असतील तर काय चकू आह े? तो त्याांचा पैसा आह.े कामगाराांचे पैस ेआहते, पगार 

आह.े येथे कमाचारी आहते. सहावा वेतन आयोग लाग ूकेला आह.े प्रत्येकाचा पगार २४ 

हजार रूपयाांच्या पढुचा आह.े त्याांनी काय करायचे, ४ वेळा पगार काढण्यासाठी लाईन 

लावायची का ? मग आम्ही बोलायचे की, आम्ही प्रोडसक्टव्ह नाही सकां वा आम्ही अमकू 

नाही. आम्हाला दररोज हा प्रश्न हाताळावा लागतो, प्रोडक्िन सकती झाले, प्रोडसक्टसव्हटी 

सकती झाली  ह ेपहावे लागते. सवत:चा, कष्टाचा पैसा काढण्यासाठी ४ सदवस लाईनमधये 

उभे रहावे लागत असेल, २५०० रूपये समळत असतील, बोटावर िाई लावत असतील तर 

काय म्हणायचे, आपण कसली िाई लावत आहात, आपण ह े किाला करीत आहात, 

आमच्या बोटावर तमु्ही कसली िाई लावत आहात ? वाट पहा. मसतीमधये राहू नका. 

आता झालेल्या सनवडणकुींमधये यि समळाल.े आम्ही तमुचे असभनांदन केले. मी सवत: 

माधयमाांवर हाेेतो, आम्ही आपल े असभनांदन केल.े मी एक गोष्ट साांग ू इसच्छतो की, 

अजनूही 
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दिेाच्या माननीय पांतप्रधानाांच्या िब्दाांवर जनतेचा काही अांिी सवश्वास आह.े सवाजण ५० 

सदवस थाांबतील. ३० सदवस झाल े आहते. २० सदवसाांनांतर बघा की, या दिेामधये काय 

होईल. होऊ नये अिी आमची इच्छा आह.े तमु्ही-आम्ही सवाांनी ते होऊ नये म्हणनू प्रयत्न 

केल ेपासहजेत. मात्र ज्या पधदतीने वातावरण सदसत आह,े त्या पधदतीन ेआपण एकत्र येऊन 

काही तरी केल े पासहजे. पण असे सचत्र कुठे सदसत आह े का ? दिेाच्या माननीय 

पांतप्रधानाांनी ‚मन की बात‛ मधये या सवा गोष्टी साांगायच्या. दिेाच्या सांसदते एवढा मोठा 

१२५ कोटी जनतेच्या सांबांधात त्याांच्या आयषु्ट्याची उलाढाल करणारा सनणाय घेतला, 

दिेाच्या सांसदते दिेाच्या माननीय पांतप्रधानाांनी एक ब्र काढला नाही.  आम्ही अपेक्षा 

करणे चकुीचे आह े का की दिेाचे माननीय  पांतप्रधान तेथे बसले पासहजेत, तेथे त्याांनी 

साांसगतले पासहजे. आम्हाला आठवते की, न्यसुक्लअर डील झाली, त्यावेळी श्रीमती सषुमा 

सवराज सवत: त्या सठकाणी होत्या. सव. गोपीनाथ मुांडे समोर होते. ते उपनेते होते. ह ेसवत: 

होते. दिेाच्या माननीय पांतप्रधानाांना साांसगतले, ते तेथे बसनू रासहले, त्याांनी उत्तरे सदली. ज्या 

माननीय  पांतप्रधानाांच्या बाबतीत आपण नेहमी साांगता की, ते बोलत नाहीत, त्या माननीय 

पांतप्रधानाांनी १० वषाांमधये ११३६ भाषणे केली आसण ती सगळी भाषणे दिेाच्या प्रगतीिी, 

दिेाच्या कायद्यािी, नवीन आलेल्या योजनाांिी, नवीन आलेल्या धोरणाांिी सांबांसधत 

दिेाला सांबोसधत केली होती. कारण ते दिेाचे पसवत्र मांसदर आह.े आम्ही अपेक्षा केली तर 

दिेाच्या माननीय पांतप्रधानाांनी तेथे साांगावे. आम्ही दिेद्रोही आसण आपण, तमु्ही मन की 

बात करायची, जन की बात कोण करणार ? या दिेामधये १२५ कोटी जन आह,े त्याांची 

भाषा कोण करणार, त्याांच्या बाबतीत कोण साांगणार ? ते जर आम्ही सवचारीत अस ूतर तो 

आमचा पणूात: असधकार आह ेह ेमला मदु्दाम साांगावेसे वाटते. कधी तरी दिेाच्या माननीय 

पांतप्रधानाांनी सकां वा तत्सम, त्याांच्या भक्ताांनी सधुदा साांगावे. त्याांच्या भक्ताांनी कधी तरी ह े

साांसगतले आह ेका ? आज दिेभर सवाजण म्हणत आहते की, अांबानी सकां वा ऊसजात पटेल, 

त्याांच्यामधये असलेल ेनाते. ज्यावेळी रघरुाम राजन याांची अचानक उचलबाांगडी 
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झाली, त्यावेळी सवाांनी ह ेमत व्यक्त केल ेआह.े सविेषत: आम्ही सवरोधक काय म्हणतो 

त्यापेक्षा अथातज्ज्ाांनी देखील त्याांची मते माांडली आहते. आज सनणाय होत आहते. सजओचे 

मोठे नेटवका  होत आह.े सजओच्या बाबतीत पे-टीएमच्या बाबतीत दिेाचे माननीय पांतप्रधान 

मॉडेसलांग करीत आहते. आम्ही ते मॉडेसलांग कस ेसहन करणार ? मला ह ेकाही कळत नाही. 

असे कधीही झालेले नाही. ह ेकुठल्याही दिेात झालेल ेनाही. आपण या दिेाचे तर सोडा. 

सडमॉसनटायझेिन त ् या देिात झाल े ह े आम्ही मान्य करतो. आम्ही अमेररकेसारख्या 

दिेाच्या सांदभाात महासत्ता असे म्हणतो. माननीय मखु्यमांत्री साहबे सभागहृात आल ेआहते. 

अमेररकेसारख्या दिेाच्या बाबतीत आपण पाहतो. जगभरातून त्याांना फॉलो करतात, ते कस े

सपुरपॉवर झाले, त्याांनी काय नवीन आणले ते पाहतो. आज २४० वषाांपेक्षा जासत त्या 

दिेाला सवतांत्र होऊन झाले आहते तरी सधुदा ते १०० टक्के कॅिलेस झालेले नाहीत. 

आजही अमेररकेत ८३ टक्के सांसथा कॅिलेस झालेल्या आहते, मात्र आता त्याांचा प्रवास 

उलट सरुू झालेला आह,े त्याांचा कॅिकडे प्रवास सरुू झालेला आह.े त्यामळेु आज आपला 

सांपणूा दिे ५० सदवसाांत कॅिलेस होईल आसण सवा आलबेल होईल असे समज ू नये. 

आपण् े ा असे कस ेकरून चालेल, ह ेसवा किा पधदतीन ेचालणार आह े? आपल्यासमोर 

वसतसुसथती आह.े समोर असलेल्या पररससथतीला सामोरे जाताना तत्सांदभाात उपाययोजना 

साांगा एवढेच आम्ही साांगत आहोत. आम्ही दसुरे काही म्हणत नाही. महसलूाचा प्रकार 

आह.े वासषाक मदु्राांक िलु्क १२ हजार कोटी रूपयाांचे असते. गेल्या ३ आठवड्याांत, २५ ते 

२७ सदवसाांत िनू्य वसलुी झाली आह.े चौर्थया आठवड्याचे मला माहीत नाही. ह ेआकडे 

सरकारचे आहते, माझे नाहीत. वासषाक उत्पादन िलु्क १५ हजार कोटी रूपयाांचे आह,े 

त्यामधये २५ ते ३० टक्के घट आह.े आपला महसलू ढोबळमानान े६ हजार कोटी रूपयाांचा 

आह,े त्याच ेसवा व्यवहार ठप्प आहते. मी ह े२७ सदवसाांचे साांगत आह.े ३० व्या सदविी 

काय झाल े ह ेमला माहीत नाही. तमुच्या उत्तरात ते येईलच. सवक्री कर ८५ हजार कोटी 

रूपये समळतो. या मसहन्याभरात घडामोड झाली, त्याची अद्याप मोजणी झाली 
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नाही. आम्ही आकडेवारी मागसवली होती. परांत ुती समळाली नाही. योग्य असती तर दणे्यात 

आली असती. 

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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  प्रश्न असा आह े की, या सनणायाचा काही काळ त्रास होईल, ह े गसृहत धरुन जी माणसे, 

मसहला, छोटी मलेु, ज्येष्ठ नागरीक राांगेत उभे रहात आहते, त्याांच्या बाबतीत सांवेदना 

दाखवावयास हवी.  आजपयांत ८० पेक्षा जासत लोकाांचा राांगेत उभे रहाव े लागल्यामळेु 

मतृ्य ूझाला असताना भारतीय जनता पक्षाचे सदल्लीचे प्रवके्त असे म्हणतात की, ‚रेिनच्या 

लाईनमधयेही लोकाांचा जीव जातो.‛  या सांवेदना आहते ?  त्याबाबत आम्ही बोललो तर 

दिेद्रोही ठरसवले जाते.  आम्हाला आपल्या ससटासफकेटची गरज नाही.  पण तरी दखेील 

आपण असे ससटासफकेट दणेार असाल तर आम्ही वारांवार दिेद्रोही ठरसवल ेजाण्यास तयार 

आहोत.  कृपया, आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करु नका.  

   सभापती महोदय, या सनणायाच्या बाबतीत बोलत असताना जनधनच्या बाबतीतही 

बोलणे गरजेचे आह.े  जनधनचा सनणाय चाांगला आह.े  पवूीची बँक खाती ॲड करुन 

कोट्यवधी खाती तयार झाली.  त्याच े सवागत आह.े  पांतप्रधानाांनी यासांदभाातील सनणाय 

जाहीर केला आसण एका अथाान ेआम्ही त्याचे सवागतच करतो.  त्याांनी असे जाहीर केले 

होते की, ‚जनधन खात्यात ज्याांनी कुणी काळा पैसा भरला आह े तो आता त्याांच्या 

मालकीचा होऊन जाईल.‛  परांत,ु आम्हाला ह ेतरी साांगावे की, या दिेात नक्की काळा 

पैसा सकती आह े?  या सवा प्रसक्रयेमधये पांतप्रधान महोदयाांनी ८५ टक्के सकां वा ८६ टक्के 

म्हणजे ती सांख्या १४ लाख कोटी रुपयाांच्या आसपास येते.  आजची आपण गोळाबेरीज 

केली तर आपण जवळ जवळ तेथपयांत पोहोचलो आहोत.  माझ्या मासहतीप्रमाणे एक ते 

दीड लाख कोटी इांसडयन करांसी नेपाळमधये पडलेली आह े आसण त्या देिान े भारत 

सरकारला तसे कळसवलेही आह.े  ही सवा आकडेवारी बसघतली तर आपण १४ लाख 

कोटीपयांत आलो आहोत.  मग काळा पैसा कोठे आह े ?  आज दिेाच्या पांतप्रधान 

महोदयाांकडे 
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ई.डी., सीबीआय, एनफोसामेंट या सवा यांत्रणा आहते.   मग येऊ द्या जनतेसमोर की, नक्की 

काळा पैसा सकती आह े ?  लोकसभा सनवडणकुीपवूी २४२ भाषणाांमधनू पांतप्रधान 

महोदयाांनी दिेावाससयाांना साांसगतले होते की, ‚१०० सदवसामधय ेबाहरेचा ६ लाख कोटी 

रुपय ेएवढा पैसा आह,े तो आम्ही भारतात आण.ू‛ त्याांनी सातत्याने ह ेसाांसगतले होते की, 

‚ह ेसवा पैस ेकाँग्रेसवाल्याांचे आहते.‛  त्याांनी पढेु असे साांसगतले होते की, ‚मला एक सांधी 

द्या, १०० सदवसाांमधये मी ह ेपैस ेआणल ेनाही तर मला फािी द्या.‛  फािीबाबत आम्ही 

बोलणार नाही आसण आमची तिी इच्छाही नाही.  आम्हाला फक्त एवढेच सवचारावयाचे 

आह ेकी, ते पैसे कोठे  आहते ?  

   सभापती महोदय, अडीच ते तीन वषाामधये देिाच्या सवासामान्य, कष्टकऱ्याांच ेकाय झाले 

आह े ?  उद्योगाांचे काय झाल े आह े ?  ही गोष्ट खरी आह े की, आपल्याकडे रोजगार 

वाढण्याऐवजी घटत चालला आह.े  आम्ही दररोज सांघषा करीत आहोत.  ह ेचाांगले सचन्ह 

नाही.  राज्याचा तरुण, भारतामधनू येणारा तरुण, ज्याच्या हाताला काम नाही, हाताला 

काम समळेल, या आिेन े येणाऱ्या तरुणाांवर आज सनश्चलनीकरणामळेु मोठ्या प्रमाणावर 

दषु्ट्पररणाम झाल े आहते.  एका मसहन्यात राज्यातील सवा उद्योग गेले, असा दावा मी 

करणार नाही.  परांत,ु ही वसतसुसथती आह े की, मधयम उद्योग, लघ ु उद्योग, जे आपल्या 

सवकासाचा कणा आहते, त्याांना सवाात जासत दषु्ट्पररणाम भोगाव ेलागले आहते.  

   सभापती महोदय, या चचेला सवत: मखु्यमांत्री महोदय उत्तर दणेार आहते.  सवधानसभेत 

या सवषयावर ससवसतर चचाा झालेली आह े व मखु्यमांत्री महोदयाांचे उत्तरही झाले 

आह.े  मखु्यमांत्री महोदय एक्सपटा आहते.  परांतु, गेल्या दोन वषाात त्याांच्यात काही बदल 

झाल े आहते. सन्माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांचे समत्र म्हणनू आम्ही त्याांचा बारकाईने 

अभ्यास करतो.  माझा अभ्यास जरा अपरुा आह,े आणखी अभ्यास करावयाचा आह,े तो 

पढुील काळात करता येईल.  परांत,ु  
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सवरोधकाांच्या प्रश्नाांना किी बगल द्यावी आसण त्यामधये काही वाक् प्रचाराांचा वापर करुन 

त्याांना कस े गप्प बसवायचे, ही कला त्याांच्यामधये नक्की आली आह.े  आम्ही 

तमुच्याकडून बजेट कस े वाचावे, ह े सिकलो. मी तरी सिकलो, बाकीच्याांचे मला माहीत 

नाही.    त्यामधील दोन्ही बाज ू किा बघाव्यात, ह े तमु्हीच आम्हाला सिकसवले 

आह.े  आता आम्ही आपल्याला अडचणीत आणत असतो.  परांतु, आपल्याकडून 

सिकण्याची आम्हाला सांधी समळाली.  

   सभापती महोदय, मला ह े साांगावयाचे आह े की, या सनणायाचा जो काही दषु्ट्पररणाम 

झाला आह,े तो अजनू काही काळ जनता सहन करील.  दिेासाठी एखादा सनणाय असेल 

तर हरकत नाही.  परांत,ु तो आम्हाला दाखवा, आम्हाला आपला रोडमॅप दाखवा.  आज 

नोकऱ्या बांद होत आहते, हातावर पोट असणाऱ्याांचे हाल झाल ेआहते.  काही लोकाांना 

अजनूही ड्यसुप्लकेट नोटा सदल्या जात आहते.  आता त्या बादही झाल्या आहते.  आम्ही 

महानगरपासलकेच्या बाबतीत एक एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.  परांत,ु तो 

नोंदवनू घेण्यात आला नाही.  माझी आपल्याला सवनांती आह े की, या देिाला, या 

राज्याला एक सदिा सनदिेक असे जे काही मदु्द ेआजच्या चचेत आल ेआहते त्याांची उत्तरे 

मखु्यमांत्री महोदयाांकडून आम्हाला अपेसक्षत आहते.  एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो, आपण 

मला सांधी सदल्याबद्दल आपले आभार मानतो आसण थाांबतो. 

   जय सहांद.  जय महाराष्ट्र.  जय भीम. 

-------------- 
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   श्री.दवेेंद्र फडणवीस (मखु्यमांत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्ष् ा नेते 

श्री.धनांजय मुांडे याांनी चलनबांदीच्या सांदभाातील चचाा आज सभागहृात उपससथत केली 

आह.े  सन्माननीय सदसय सवाश्री.भाई सगरकर, नारायण राणे, जयांत प्र.पाटील, डाे.ॅनीलम 

गोऱ्ह,े सन्माननीय सदसय सवाश्री.असनल भोसले, िरद रणसपस,े अपवूा सहरे, आसका .अनांत 

गाडगीळ, ॲङसनरांजन डावखरे व आमचे समत्र सन्माननीय सदसय श्री.भाई सगरकर याांनी या 

चचेत भाग घेऊन आपली मते व्यक्त केली आहते. 

   सभापती महोदय, एका गोष्टीवर खालच्या सभागहृाच,े या सभागहृाचे आसण सवा दिेाचे 

एकमत आह ेकी, या दिेाच्या सवकासामधील सवाात मोठा अडसर कोणता असेल तर तो 

भ्रष्टाचार आसण त्या भ्रष्टाचारातून तयार होणारा काळा पैसा, हा आह.े  खऱ्या अथााने, ज्या 

वेगाने या दिेाचा सवकास व्हावयास हवा होता तो होऊ िकलेला नाही.  खरे तर 

चलनबांदीच्या सांदभाात सवाात पसहल्याांदा भासकत केल े असेल तर ते परमपजु्य 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर याांनी केल े होते.  सन १९२३ मधये त्याांनी ‘Problems of 

Indian Rupee’ नावाचा एक िोध प्रबांध सलसहला होता.  त्यावेळी त्याांनी असा ससधदाांत 

माांडला होता की, ज्याप्रकारे आपण रुपयाचे व्यवहार करतो, ज्या प्रकारे आपल्या 

व्यवहारामधय े चलनाची सांख्या वाढलेली आह े त्यामधनू मोठ्या प्रमाणावर चलनाची 

साठेबाजी, काळा बाजार आसण काळा पैसा तयार होईल. 

  

            या नांतर  श्री. खच े
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस.... 

  In his book titled ‚Problems of Indian Rupee‛ ते असे म्हणतात की, Indian 

currency should be replaced every ten years to end the menance of 

hoarding of rupee and checking inflation.‛ खरे म्हणजे या महामानवाला आपण 

सलाम केला पासहजे, या दिेा समोर काय प्रश्न येणार आहते ह े१९२३ मधये त्याांच्या लक्षात 

होते. त्याांनी अिी सचूना माांडली होती की, दर दहा वषाानी अिा प्रकारे सडमॉनेटायझेिन 

केल े पासहजे. या दिेात दोन तीन वेळा सडमॉनेटायझेिन झाल.े ते दखेील आपण पासहले 

आह.े मात्र ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी रात्री माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदीजी याांनी ५०० व 

१००० रुपयाांच्या नोटा रद्द केल्या. आजवरच्या इसतहासातील चलनबांदीचा सवाात मोठा 

सनणाय माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी याांनी घेतला. हा सनणाय का महत्वाचा होता 

याबाबत सवचार केला तर या दिेात एकूण १६.६ लाख कोटी रुपयाांचे चलन सक्युालेिन 

मधये होते. त्यातील ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटा १४.२ लाख कोटी रुपय ेहोत्या. ५०० 

व १००० रुपयाांच्या नोटा सक्युालेिनमधये ८६ टक्के होत्या.जगाच्या इसतहासात भारतीयाांना 

सलामच केला पासहजे. एका रात्रीत ८६ टक्के नोटा ररप्लेस होऊन दखेील या दिेातील 

सामान्य माणसाने त्रास सहन केला. या सनणायाला पासठांबा दऊेन दिे उभा रासहला. यामधये 

कोणतीही बांडाळी, क्राांती सकां वा कोणताही मोठा उद्रेक झाला नाही. याच ेकारण असे आह े

की, जी चलन बांदी करण्यात आली त्यामागील चार उसद्दष्ट े माननीय पांतप्रधान व 

आरबीआय याांनी जनतेसमोर सादर केली आहते. पसहल ेउसद्दष्ट दिेातील काळा पैसा समाप्त 

करणे, दिेात जे कॅि सक्युालेिन आह,े त्यानसुार जगाच्या पाठीवर लोकसांख्येचा सहिोब 

केला तर सवाात जासत कॅि वापरामधये आपला  दसुरा क्रमाांक आह.े नोटा छापण्यात 

आपल्या दिेाचा दसुरा क्रमाांक आह.े कॅिचा वापर व्यवहारात कमी झाला पासहजे. सतसरी 

बाब म्हणजे दिेात सविेषत: सन २००८ नांतर जी फेक करन्सी आली त ् याबाबत सवा ररपोटा 

आपणाकडे आहते, त्यानसुार खपू मोठी फेक करन्सी दिेात इन्फ्यजू झाली. ही फेक करन्सी 

सांपसवण्यासाठी व हळूहळू व्यवहार कॅिलेि करण्यासाठी चलनबांदी 
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    करण्यात आली. हा सनणाय घेण्यात आला त्यावेळी आपल्या दिेाची काय अवसथा 

होती तर जुलै, २०१० मधय ेवल्डा बँकेने एक ररपोटा सदला होता. तो ररपोटा काळ्या अथा 

व्यवसथेबाबत आह,े कोणत्या दिेात जीडीपीच्या सकती टक्के अथा व्यवसथा काळी आह,े 

यामधये भारताचा क्रमाांक असतिय वरचा आह.े जवळपास जीडीपीच्या २३ टक्के आपली 

अथाव्यवसथा अन अकाऊां टेड आह,े ती कोठेही अकाऊां टमधये येत नाही. ती काळी 

असल्यामळेु त्यातनू टॅक्सेस समळत नाहीत. त्याची कोणतीही फूटसप्रांट आपणाकडे उपलब्ध 

नाही.  आपली टॅक्स इसफ सियन्सी व ब्लॅक इकॉनॉमी याची तुलना केली तर टॅक्स 

इसफ सियन्सी पेक्षा ब्लॅक इकॉनॉमी मोठी आह.े अिा प्रकारची अवसथा दिेात पाहावयास 

समळते.  हा सनणाय घेतल्यानांतर काळ्या पैिाच्या नोटाांचा सहिेब लावला तर ४३ लाख 

रुपय े नकली नोटा ५०० रुपयाांच्या आहते व जवळपास तेवढ्याच नकली नोटा १००० 

रुपयाांच्या आहते. या खोट्या नोटा चलनात आल्या असे इकॉनॉसमक सव्ह ेऑफ इांसडया 

याांनी सन २०१३-२०१४ मधये साांसगतले आह.े सन २००८ नांतर या दिेात काळ्या नोटाांचा 

व्यवहार वाढत गेला आह.े यामधये आरबीआयन े आकडेवारी दतेाांना असे साांसगतले की, 

सन २०११ ते २०१५ मधील अथाव्यवसथेच्या जीडीपीचा दर म्हणजे वसतू आसण सेवाांची 

सनसमाती आम्ही सकती केली व त्याच े मॉनेटायझेिन केल े तर ते ३० टक्के आह.े 

आमच्याकडे ५०० रुपयाांच्या नोटा वाढण्याचा दर ७६ टक्के आह ेआसण १००० रुपयाांच्या 

नोटा वाढण्याचा दर १०९ टक्के आह.े अथाव्यवसथेमधये ५०० व १००० रुपयाांच्या नोटा 

८६ टक्के आहते व अथाव्यवसथा ३० टक्याांनी वाढते या नोटा ७६ व १०९ टक्क्याांनी 

कोणत्याही लॉसजकने वाढू िकत नाहीत. याचा अथा ही वाढ आपण तयार केलेल्या नोटाांची 

नव्हती. या दिेात काऊां टरसफट चलन आल्यामळेु अिा प्रकारची व्यवसथा उभी रासहली 

होती. 
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हा सनणाय घेतल्यानांतर या सनणायाला जागसतकदृष््टया मोठ्या प्रमाणात पासठांबा दणे्यात आला 

आह.े International Monetary Fund याांनी साांसगतले की, ‚IMF Spokesperson 

Gerry Rice told reporters in Washington that global bodies supports 

Modi Government’s measures to fight corruption and illicit financial 

flows in India.‛ त्या नांतर ‘Forbes’ एक अत्यांत महत्वाचे वतृ्तपत्र आपण समजतो 

त्याांनी साांसगतले की, ‚ India’s great bank notes switch appears to be working, 

30 Billion in Rupees deposited in banks. So far, atleast, it looks it is 

working.‛ ‘The Independent’ ह े जागसतक सतरावरच े महत्वाचे प्रकािन समजल े

जाते, ते ससांगापरू ससथत आह.े ‘The Independent’ असे म्हणते,‛Modi does a  Lee 

Kuan Yew to stamp out corruption out of India.‛ ‘New York Times’ असे 

म्हणते, ‚The Plan top secret until Mr.Modi’s announcement was hailed by 

financial analysts as bold and potentially transformational for India. It is 

a high stake experiment.‛ ‘Washington Post’ असे म्हणते,‛ The U.S. has 

reacted to this move in a very positive manner.‛  म्हणजे जगात  हा सवषय 

माांडण्यात आला व लोकाांनी साांसगतले की, ही मवू्ह बरोबर नाही, ती वेड्यासारखी आह.े 

पण असे मळुीच नाही. जगाने साांसगतले की, ही मवू्ह  योग्य प्रकारे घेण्यात आली आह.े 

एकूण चलनबांदीच्या इम्पॅक्टचा सवचार करता आपल्या दिेातील पणुे येथे एक सांसथा आह.े 

                                                                   

              या नांतर  श्री. बोरले 
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  त्या सांसथेचे नाव आता माझ्या लक्षात नाही. ती नावाजलेली सांसथा आह.े ती आांतरराष्ट्रीय 

सांसथा आह.े ती सांसथा फॉरेन बँकेबरोबर काम करते. त्याांनी दिेात सवेक्षण केल े आसण 

साांसगतले की, आपण भारतात ८७ टक्के व्यवहार कॅिमधये करतो आसण १३ टक्के व्यवहार 

कॅिलेस सवरुपात करतो. आरबीआयने जी प्रकािने सदली त्यामधये त्याांनी ८० टक्के 

व्यवहार कॅिमधये आसण २० टक्के व्यवहार कॅिलेस सवरुपात होतात असे साांसगतले. 

        सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.भाई जगताप याांनी अमेररकेचा उल्लेख 

केला. अमेररकेत या उलट पररससथती आह.े जवळपास सवाच प्रगत दिेाांमधये ८० टक्के 

व्यवहार कॅिलेस आसण २० टक्के व्यवहार कॅिमधये होतात. कॅिलेस व्यवहारामळेु काय 

होते ? कॅिलेस व्यवहारामुळे प्रत्येक पैिाचा फुटसप्रांट तयार होतो. जी ब्लॅक इकॉनॉमी आह,े 

जी कॅिमधील इकॉनॉमी आह े त्या इकॉनॉमीचा कोठेही फुटसप्रांट तयार होत नाही. आता 

दिेातील बँकाांमधये ११ लाख कोटी रुपय ेजमा झालेले आहते. हा पैसा काळा आह ेका 

गोरा आह,े असा प्रश्न उपससथत होतो. जनधन खात्याांमधये जो पैसा जमा झालेला आह ेतो 

कोणाचा आह,े असा प्रश्न उपससथत होतो. सवाात महत्वाचा प्रश्न असा आह े की, ह े ११ 

लाख कोटी रुपये कोठे होते ? ते चलन व्यवहारात नव्हते. मग ते पैसे कोठे होते ? आता कें द्र 

सरकारन े साांसगतले की, बँकेत जमा झालेल्या २.५ लाख रुपयाांपेक्षा जासत सडपॉझीटची 

पडताळणी केली जाईल. तो पैसा काळा आह ेका गोरा आह ेह ेएसटॅसब्लि होईल. तो पैसा 

काळा असेल तर त्यावर ५० टक्के दांड, ३० टक्के टॅक्स, १० टक्के सरचाजा लागेल. आता 

माननीय पांतप्रधानाांनी कायदा करुन १० टक्क्याचा गरीब कल्याण कोष तयार केलेला आह.े 

त्यामळेु त्यातील १० टक्के रक्कम गरीब कल्याण कोषमधये जमा होईल. जे लोक याचा 

कम्प्लायन्स करणार नाहीत त्याांना ८० टक्के  
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रक्कम द्यावी लागेल. जे लोक तरीही कम्प्लायन्स करणार नाहीत आसण ज्याांच्याकडे छापे 

पडल्यानांतर ह ेसवा सापडेल त्याांची ९० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा होईल आसण १० 

टक्के रक्कम त्याांना समळेल. मला असे वाटते की, काळ्या पैिाच्या सवरुद्ध एवढे मोठे 

कडक धोरण यापवूी कधीही आखण्यात आल े नव्हते. आता बँकाांमधये ११ लाख कोटी 

रुपय े आसण जनधन खात्याांमधये ७४ हजार कोटी रुपय े जमा झालेले आहते. जनधन 

खात्याांमधये जी रक्कम जमा झालेली आह ेत्याबाबत माननीय पांतप्रधानाांनी साांसगतले की, 

आम्ही कायदा करु आसण ती रक्कम ज्याांच्या खात्यात जमा झालेली आह े ती त्याांचीच 

होईल. कारण, जनधन खात्यामधये जमा झालेले सवा पैस ेत्या व्यक्तीने जमा केलेल ेनाहीत. 

ज्याांच्याकडे सझरो बॅलन्स आह ेत्याांच्या करीता आपण सवना बॅलन्सने जनधन खाते उघडल े

होते. आता जनधन खात्यामधये ७४ हजार कोटी रुपये जमा झालेले आहते. काही लोक 

समाटा आहते. त्याांनी जनधन खातेधारकाांना हातािी धरुन त्याांना साांसगतले की, मी तझु्या 

बँक खात्यात ५ लाख रुपये जमा करतो. त ूनांतर २.५ लाख रुपय ेठेवनू घे आसण मला २.५ 

लाख रुपय े द े सकां वा २ लाख रुपय े त ू ठेवनू घे आसण ३ लाख रुपये मला द्यावेत. आता 

माननीय पांतप्रधानाांनी गरीब माणसाला साांसगतले की, त ूत्या खात्यातील एकही पैसा काढू 

नको. आम्ही कायद्यान े ते पैस े तलुा देऊ. अनेक लोक असे म्हणतात की, तमुची तयारी 

कमी पडली. मला असा प्रश्न पडतो की, सडमॉनेटायझेिन घोषणा करुन करावयाचे असते 

काय ? आता आम्ही सडमॉनेटायझेिन करणार आहोत, चलन बदल होणार आह.े आता 

तयारीला सरुुवात झालेली आह े आसण आम्ही ही तयारी करीत आहोत, ह े साांगावयाचे 

असते काय ? आपण सभागहृाला अथासांकल्प सादर करतो. तो अथासांकल्प सांपणूा वषााचा 

असतो. आपण तो अथासांकल्प मांसत्रमांडळाला एक तास अगोदर सादर करतो आसण 

त्यातील ठळक बाबी मांसत्रमांडळाला साांगनू मांसत्रमांडळाची मान्यता घेऊन तो 
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  सभागहृाला सादर करतो. मग सडमॉनेटायझेिन सारखा अत्यांत महत्वाचा सनणाय तयारी 

करा, अगोदर साांगनू कसा घेता येईल. तयारी करा याचा अथा काय आह े? त्यासाठी जी 

तयारी करावयास पासहजे ती आपण योग्य प्रकारे केली होती. माननीय पांतप्रधानाांनी काय 

केल े? सन्माननीय सदसय श्री.नारायण राणे साहबे सभागहृात उपससथत नाहीत. सन्माननीय 

सदसय सवाश्री नारायण राणे साहबे आसण िरद रणसपसे साहबेाांनी जनधन खात्याबाबत प्रश्न 

उपससथत केला होता. माननीय पांतप्रधानाांनी प्रथम जनधन योजना सरुु केली. जे २५ कोटी 

लोक बँसकां ग सससटीमच्या बाहरे होते, ज्याांचा फुटसप्रांटच नव्हता अिा २५ कोटी लोकाांनी 

जनधन योजन े अांतगात बँकेत खाते उघडल े आसण त्याांना त्यासोबत रुप े काडा सदल े गेले. 

ज्याच ेबँकेत जनधन योजने अांतगात खाते उघडल ेआह ेत्याांच्या जवळ रुपे काडा आह ेआसण 

ते पनु्हा ररव्हसॅलडेट केले जात आह.े काही लोकाांनी त्याचा वापर केला नाही. म्हणनू ते 

सांपणूा ररव्हसॅलडेट होत आह.े त्यामळेु आज २५ कोटी गरीब लोक असे आहते की, ज्याांना 

आपण कॅिलेस रान्झॅक्िनमधये आण ूिकतो. कारण, आपण आजच त्याांच्याकडे रुप ेकाडा 

सदलेले आह.े ही मागील दोन वषाातील तयारी आह.े 

          सभापती महोदय, आपण आणखी काय केल े ? आपण सडजीटल इांसडयाच्या 

माधयमातनू दिेात मोठ्या प्रमाणावर सडजीटल इन्रासरक्चर उभे केल.े आपल्याला 

सडजीटल इन्रासरक्चरच्या माधयमातनू कॅिलेस रान्झेक्िन करावयाचे आह.े आपण ते 

फॅसससलटेट करण्याचा प्रयत्न केला. आपण बसघतल ेतर आपल्या लक्षात येईल की, याचा 

काळया पैिावर हल्ला झाला काय तर तो िांभर टक्के झालेला आह.े कारण, जे ११ लाख 

कोटी रुपय ेजमा झालेले आहते, मग ते कोणत्याही सससटीममधनू आलेले असोत. ते ब्लॅक 

मनीच्या माधयमातनू आले का व्हाईट मनीच्या माधयमातनू आल ेयाचा सनकाल लागणारच 

आह.े आता त्यातील प्रत्येक पैिावर टॅक्स द्यावा लागणार आह.े ज्या पैिावर टॅक्स सदलेला 

नाही, जो दये आह े
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  त्या प्रत्येक पैिावर टॅक्स द्यावा लागणार आह.े याचा अथा काय आह े? म्हणजे ११ लाख 

कोटी रुपयाांपैकी जवळपास ७-८ लाख कोटी रुपयाांचे फुटसप्रांट नव्हते. हा पैसा कोठे आह,े 

तो कोणाजवळ आह ेयाची तमु्हाला मासहतीच नव्हती. आज तमुच्याजवळ त्याचे फुटसप्रांट 

उपलब्ध आह.े तमु्ही त्याचा मागोवा घेऊ िकता. हा पैसा कोठून आला, कोणाकडून 

आला ह ेआम्ही सवचारु िकतो. आम्ही सवचारु िकतो की, दादा तमु्ही बँकेत ५ लाख रुपय े

भरल े ते कोठून आल े ह े साांगावे. ते साांग ू िकले आसण त्याांनी तो पैसा कोठून आला ह े

दाखसवल े तर ते टॅक्स कम्प्लायन्ट होतील. त्याांना टॅक्स भरण्याची आवशयकता पडणार 

नाही. आम्ही भाई ांकडे सवचारणा करु. ते टॅक्स कम्प्लायन्ट होतील. माननीय श्री.रावते 

साहबेाांकडे सवचारणा केली आसण पैसा कोठू आला ह े ते दाखव ूिकल ेनाहीत, माननीय 

श्री.रावते साहबे तो पैसा कोठून आला ह े दाखव ूिकतील. मी उदाहरण म्हणनू ह ेसाांगत 

आह.े परांतु, तो पैसा कोठून आला ह ेते दाखव ूिकल ेनाहीत तर त्याांना टॅक्स पेअर व्हावे 

लागेल. म्हणजे काय झाल े? तमुच्या टॅक्स नेटमधय ेएवढे लोक आल.े जे कधीच टॅक्स भरत 

नव्हते त्याांचे तमु्ही फुटसप्रांट तयार केले, तेवढ्या लोकाांना तुम्ही टॅक्स नेटमधय ेआणले आसण 

तो सवा पैसा अकाऊां ट फॉर केला. आता बँकाांमधये ११ लाख कोटी रुपय े जमा झालेले 

आहते. मग १४ लाख कोटी रुपये, १५ लाख कोटी रुपय ेजी काही रक्कम जमा व्हायची 

आह ेती होईल. कदासचत, सांपणूा रक्कम जमा होईल. ह ेपैस ेकोठे वापरल ेजातील ? िेवटी 

ह ेपैस ेगुांतवावेच लागतील. बँका तो पैसा सवत:कडे ठेवणार नाहीत आसण लोक सदु्धा घरी 

पैसा ठेवणार नाहीत. समजा १ जानेवारी, २०१७ रोजी सनबांध उठल्याबरोबर लोक बँकेतून 

पैस ेकाढून ते घरी ठेवणार नाहीत. घरी पैसा कोण ठेवतो ? एकतर ज्याला व्यवसायामधये 

कॅि इन हडँची गरज असते तो घरी पैसा ठेवतो. ज्याला तो पैसा बँकेत ठेवता येत नाही तो 

घरी पैस ेठेवतो. कारण तो ब्लॅक मनी आह,े त्याने त्या रकमेवर टॅक्स सदलेला नाही, अिीच 

व्यक्ती घरी पैसा ठेवते. ती रक्कम कॅि इन हनॅ्ड आह.े असे बरेच लोक 
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  आहते आसण त्यातील प्रत्येक पैिाचा टॅक्स भरलेला आह.े सभागहृात जेवढे लोक 

बसलेल ेआहते त्याांच्या पैकी सकती लोकाांकडे कॅि इन हनॅ्ड आह े? माझा अांदाज असा 

आह े की, ज्या सदविी सडमॉनेटायझेिन झाल े त्या सदविी १०, १५ सकां वा २० हजार 

रुपयाांपेक्षा जासत रक्कम कोणाच्याही घरी नव्हती. (...अडथळा...) ठीक आह,े आपण एक 

लाख रुपय ेहोते असे समज.ू त्यापेक्षा जासत रक्कम नव्हती. याचा अथा काय आह े? माणसू 

पैिाची थप्पी सकां वा कोट्यवधी रुपय े घरी केव्हा ठेवतो ? एक लाख रुपय े सठक आहते. 

तेवढे पैस ेघरी असतील तर काही फरक पडत नाही. परांतु, तो कोट्यवधी रुपय ेघरी केव्हा 

ठेवतो ? तो पैसा ब्लॅक असतो, बेसहिोबी असतो, त्याला त्या रकमेवर टॅक्स भरावयाचा 

नसतो त्यावेळीच तो कोट्यवधी रुपये घरी ठेवतो. नाही तर कोण चोराला आमांत्रण दईेल 

की, माझ्या घरी एवढे पैसे आहते, मी टॅक्स भरलेला आह ेतरी मी घरामधये कॅि ठेवणार 

आह े? आता बँकेत ११ लाख कोटी रुपये जमा झालेले आहते. त्यातील पैसे किासाठी 

सवर्थड्रॉ होतील ? ते पैस े एक्सपेन्सेससाठी सवर्थड्रॉ होतील. ते पैस े एक्सपेन्सेससाठी सवर्थड्रॉ 

झाल ेतर त्यातनू अथाव्यवसथेला चालना समळेल आसण जे पैस ेबँकेत असतील ते गुांतसवले 

जातील. कारण, बँक तर आपल्याकडे पैस े ठेऊ िकत नाही. बँकेला यातील प्रत्येक पैसा 

गुांतवावा लागेल. म्हणजे आपण ११ लाख कोटी रुपयाांपैकी ७५ टक्के रक्कम जरी 

अथाव्यवसथेमधये आणली तरी दिेाच्या अथाव्यवसथेला मोठी चालना समळेल. माझे गसणत 

कच्च ेआह.े ११ कोटी रुपयाांची ७५ टक्के प्रमाणे सकती रक्कम होते याची मला मासहती 

नाही. ७५ टक्क्याप्रमाणे १० लाख कोटी रुपयाांचे ७.५ लाख कोटी रुपय ेहोतात. ७.५ लाख 

कोटी रुपये गुांतसवले गेले तर दिेाच्या अथाव्यवसथेला मोठी चालना समळेल. 

                                                                     

               या नांतर  श्री. भोगले 
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  या दिेामधये आपण चायनािी सपधाा करतो.  आपल्यासमोर सपधाा करताना अडचणी 

काय आहते? अडचण ही आह े की, डॉलरचा सहिोब लावला तर त्याांना कॅसपटल ४ 

टक्क्यानी, ५ टक्क्यानी, ६ टक्क्यानी समळते.  आपल्याकडे कॅसपटल ८ ते १२ टक्क्यानी 

समळते.  ह ेअसण ् याच ेकारण इन्फ्लेिन आह.े  इन्फ्लेिन का आह,े तर सक्युालेिनमधील 

पैसा बाहरे आह.े   त्यामळेु बँकाजवळ पैसा नाही.   मॉसनटरी पॉसलसी आसण सफसकल 

पॉसलसीमधये बँकाांना पैिाचा फ्लो ॲडजसट करण्याकररता हाय रेट ऑफ इांटरेसट ठेवावा 

लागतो.  आता बँकाांकडे  एवढा पैसा आल्यानांतर बँकाांना लेंसडांगचा रेट ऑफ इांटरेसट 

दखेील खाली ठेवावा लागेल.  लेंसडांगचा रेट ऑफ इांटरेसट खाली गेला तर इन्फ्लेिन 

खाली येईल.  मग आम्ही ग्लोबल कॉसम्पसटसटव्ह होऊ.  आता बँकाकडे आलेल े७ ते ८ 

लाख कोटी रुपये वेगवेगळया गोष्टीमधये गुांतसवता आल ेआसण ते जर लो कॉसट लोन झाले 

तर मोठया प्रमाणात या गुांतवणकुीतनू रोजगार सनमााण होईल. 

        सभापती महोदय, मघािी माननीय सदसय श्री.जयांत पाटील याांनी आकडेवारी 

वाचनू दाखसवली ती चकुीची नाही.  मला १०० टक्के मासहती आह े की, पसहल्या ३-४ 

मसहन्यात राज्याला नकुसान होईल.  सनसश्चत ते होणारच आह.े  कारण आपण जनू्या 

करन्सीन े िासकीय दणेी सवीकारण्याचे जाहीर केल्याबरोबर फायदा 

झाला.  महानगरपासलका, नगरपासलकाांना १००० ते १५०० कोटी रुपय े समळाले, वीज 

मांडळाला ४०० ते ५०० कोटी रुपये समळाल.े   आता ताेे रेट मांदावला आह.े  जेवढे 

फायनासन्ियल ॲनासलसट आहते त्याांनी साांसगतले की, सरुुवातीच्या काळात ६ मसहन ेग्रोथ 

रेटवर पररणाम होईल.  नांतर पढुील दोन वष ेॲक्सीलरेटेड ग्रोथ होईल. यासाठी इकॉनॉसमक 

ससधदाांताची आवशयकता नाही.  पैसा बाहरे आला तर ग्रोथ रेट कमी होईल आसण 

बँकाांच्या माधयमातून माकेटमधये गेला तर ग्रोथ रेट वाढेल.  सडमाांड आसण सप्लायचा रुल 

आपल्याला मासहती आह.े  दिेामधये ज्याांचे फूट सप्रांट नव्हतेच त्या चलनाचे बँकाांच्या 

माधयमातनू फूट सप्रांट आपण तयार करीत आहोत. 
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ते टॅक्सेबल करीत आहोत. 

      सभापती महोदय, काही लोकाांना सचांता आह े की, िेतकऱ्याांचे काय 

होईल.  त्याांच्यावर टॅक्स लावला जाणार का? माननीय पांतप्रधानाांनी सपष्ट िब्दात साांसगतले 

आह ेकी, त्याने िेतीचे उत्पन्न दाखसवले तर त्यावर कोणताही टॅक्स लागणार नाही. त्याला 

सचांता करण्याचे कारण नाही.  या सगळया प्रसक्रयेमळेु तमु्हाला आम्हाला सचांता करण्याची 

आवशयकता नाही.  सचांता कोणी केली पासहजे? काळा पैसा असलेल्याांनी, भ्रष्टाचार 

करणाऱ्याांनी, आतांकवाद्याांनी, नक्षलवाद्याांनी, खोटा पैसा बाळगणाऱ्याांनी सचांता केली 

पासहजे. 

      सभापती महोदय, या दिेामधये ८ नोव्हेंबर रोजी सडमॉनेटायझेिनचा सनणाय जाहीर 

झाला.  ९ तारखेपासनू काशमीरमधये दगड फेकण्याच्या घटना बांद आहते.  एकही घटना 

घडलेली नाही.  याचे कारण असे की, त्या घटना पासकसतान स ् पॉन्सरर होत्या.  जो पैसा 

वापरला जात होता तो सवथड्रॉ झाल्याबरोबर पररणाम सदसनू आला.  आपण बसघतल ेतर 

Demonitisation leads to highest ever surrender of Maoist in a month. 

आजपयांतच्या इसतहासात दिेात सडमॉनेटायझेिननांतर एका मसहन्यात सवाासधक 

माओवाद्याांनी आत्मसमपाण केल.े  िेवटी हा जो काळा पैसा त्याांनी जमा केला होता सकां वा 

काऊां टर सफट पैसा आणला होता तो या चलनबांदीमळेु ते वापरु िकत नाहीत, त्यामळेु थेट 

पररणाम त्याांच्यावर सनसश्चतपणे झाला.   आतांकवाद्याबाबत, नक्षलवाद्याांबाबत छत्तीसगड 

राज्याच्या डी.जी.नी जो अहवाल तयार केला तो कें द्रीय मांत्री श्री.वेंकयया नायडू याांनी कोट 

केला.  त्याांचे एसटीमेिन असे आह े की, साधारणपणे सडमॉनेटायझेिनमळेु माओवाद्याांचे 

६५०० कोटी रुपयाांचे नकुसान झाल ेआह.े  त्याांनी पैसा जसमनीत गाडून ठेवला होता.  

      सभापती महोदय, मला असे वाटते की, आपण ज्यावेळी एक अत्यांत महत्वाचा सनणाय 

या सठकाणी घेतो, त्या सनणायाचे काही पररणाम सनसश्चतपणे असतात, आपल्याला ते पररणाम 

थोडेस ेभोगाव ेलागतीलच.  आपण जर आपले घर नव्याने 
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बाांधायला घेतले तर असे म्हणता येत नाही की, मी तेथेच राहीन.  माझे घर तोडून बाांधले 

पासहजे, पण मी हलणार नाही असे म्हणता येत नाही.  घर बाांधायला घेतले तर बाहरे जावे 

लागते.  घराला रांग द्यायचा झाला तरी बाहरे थाांबावे लागते.  या सनणायामळेु ८५ ते ८६ 

टक्के चलन तुम्ही पणूापणे सवथड्रॉ करीत आहात आसण नवीन चलन टाकत आहात.  

      सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्षनेत्याांनी साांसगतले की, अनेक लोक मतृ्यमुखुी 

पडल.े  आम्हाला त्याचे द:ुख आह.े  तमु्ही त्याांना श्रधदाांजली वासहली ह े चाांगले 

केल.े  श्रधदाांजली वासहलीच पासहजे.  आपल्या सगळयाांना त्याबद्दल फार सांवेदना 

आहते.  कोणत्याही सरकारला असे वाटत नाही की, लोक अिा प्रकारे मतृ्यमुखुी पडल े

पासहजेत.  िेवटी ह े पररवतान होत असताना त्यामधय े ज्या काही अडचणी आहते, त्या 

अडचणी सकती आहते आसण त्यातनू होणारे फायद े सकती या दोन गोष्टीचा ताळमेळ 

आपल्याला लावावा लागेल.  आपण या सठकाणी सवचार केला तर साधारणपणे ह े जे 

कॅिलेस रान्झॅक्िन म्हणतो त्यामधये कॅिलेस याचा अथा कॅि वापरायची नाही असा नाही. 

सझरो कॅि असलेला कोणताही दिे नाही.  कॅिलेसचा अथा असा की, जासतीत जासत 

पैसा  बाहरे रान्सफर झाला पासहजे, काडा रान्सफर झाला पासहजे,  मोबाईल रान्सफर 

झाला पासहजे.  म्हणनू माननीय पांतप्रधान श्री.नरेंद मोदी याांनी जनधन योजना आणताना 

असे साांसगतले होते की, आम्हाला ‘जाम सरसनटी’ तयार करावयाची आह.े  जनधन खाते, 

आधार काडा आसण मोबाईल फोन या तीन गोष्टी अथाव्यवसथेचा कणा राहतील.  आज 

मोबाईलच ेगेट वे तयार झाल े आहते.  त्या माधयमातनू पेटीएमद्वारे आसथाक व्यवहार होत 

आहते. पेटीएम कां पनी चायसनज आह ेअसे म्हटल ेजाते.  परांत ुपेटीएम ही भारतीय कां पनी 

आह.े  एफडीआयमधये असलबाबा कां पनीने त्यामधये ४० टक्के गुांतवणकू केली 

आह.े  आपल्याकडे एफडीआयमधये अनमुती आह.े  पण एफडीआयमधये जेव्हा 

गुांतवणकू होते, ५१ टक्के सटेक आपल्याकडे असतो तेव्हा ती चायसनज कां पनी होत 
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नाही.  त्याांना त्यात कोणतेही असधकार समळत नाहीत.  िमाा नावाच्या भारतीय माणसाने 

पेटीएम कां पनी ५ वषाापवूी सरुु केली.  त्याांचे ६० टक्के सटेक त्यामधये आहते आसण 

असलबाबा कां पनीचे त्यात ४० टक्के सटेक आहते.  ती िधुद भारतीय कां पनी आह.े  १० 

कोटी लोक पेटीएम वापरतात.  आता आपल्याला मोबाईलच्या माधयमातनू सवा प्रकारचे 

पेमेंट करता येतात.  आता यामधये कें द्र सरकार इांटर ऑपरॅसटसबसलटी दखेील करीत 

आह.े  त्यातनू असे होणार आह े की, ज्याच्याकडे समाटा फोन आह े तो ॲपमधनू करेल, 

समाटा फोन नाही तो एसएमएसद्वारे करेल, ज्याच्याकडे दोन्ही गोष्टी नाहीत त्याच्यासाठी रुप े

काडा आह.े  त्याला पॉई ाें ांट ऑफ सेल मिीन आह.े  त्या माधयमातनू ह ेसगळे व्यवहार 

तो करु िकेल.  यामधये राज्य सरकारन ेसवाात महत्वाचा सनणाय असा घेतला आह ेकी, 

पेटीएम सकां वा एसबीआय बडी या प्रॉडक्टवर आम्ही का अवांलबनू रहावे? म्हणनू आम्ही 

महाराष्ट्राच े आपले सवत:चे वॉलेट तयार करीत आहोत.  जे सरकारचे सवत:चे असणार 

आह.े  दिेामधये महाराष्ट्र ह े पसहले राज्य आह,े जे ‘महा-वॉलेट’ तयार करेल आसण या 

वॉलेटचा उपयोग करुन सांपणूा बँसकां ग मोबाईलवरुन करता येईल.  खरेदी, सवक्री सवा काही 

करता येईल.  आज आपण रेिनच्या सवा दकुानाांना पॉई ांट ऑफ सेल सडव्हाईस दते 

आहोत.  या सवा दकुानाांना पीओएस सदल्यानांतर त्याांना बँसकां ग करसपॉन ् डण्ट म्हणनू आपण 

घोसषत करु िकतो.  बायोमेसरक सससटीम आसण पीओएस मिीन ह े पणूापणे कॅिलेस 

आह.े  त्याांना बँसकां ग करसपॉन ् डण्ट म्हणनू काम करता येऊ िकते. अिा प्रकारची व्यवसथा 

आपण उभी करु िकतो.  ते आपण करणार आहोत.  कारण आपण त्याांना पाेॅस 

सडव्हाईस दणेार आहोत.  ३०००० ‘आपले सरकार सेवा कें द्र’ आपण सरुु करीत 

आहोत.  पसहल्या टप्प्यात ११००० होते, नांतर २२००० वर आल ेआसण आता ३०००० 

आपले सरकार सेवा कें द्र सरुु होतील.  ग्रामपांचायत छोटी असो वा मोठी असो, त्या 

सठकाणी ‘आपले सरकार सेवा कें द्र’ असेल व त्याांना 
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आम्ही पॉस दते आहोत.  त्या माधयमातनू त्याांनाही आम्ही बँसकां ग करसपॉन्डण्ट घोसषत 

करीत आहोत.  मायक्रो एटीएमचे व्यवहार प्रत्येक ग्रामपांचायतीमधये आपले सरकार सेवा 

कें द्राच्या माधयमातनू करता येईल.  पणूात: कॅिलेस रान्झॅक्िन त्या सठकाणी करता 

येईल.  अनेक लोक म्हणतात की, कनेसक्टव्हीटीच े काय? ग्रामीण भागात कनेसक्टव्हीटी 

नाही.  खरे म्हणजे महाराष्ट्र ह ेअसे एकमेव राज्य आह ेज्या राज्यात मोबाईल डेसन्सटी ९३ 

टक्के आह.े  एवढी कुठेच नाही.  ज्या सठकाणी कनेसक्टव्हीटी नाही तेथे आपल्याला 

तांत्रज्ानाचा वापर करता येऊ िकतो. 

      सभापती महोदय, अररसाल ही आपण कुपोषणाची राजधानी समजत होतो. 

                                                                  यानांतर श्री.ओटवणेकर.... 

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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  तेथील अडचण ही कनेक्टीव्हीटीची होती.  तेथे लाईट अजनू पणूापणे जात 

नाही.  मोबाईल रेंज जात नाही.  तेथे आम्ही मायक्रोसॉफ्ट बरोबर करार करून व्हाईट 

फाय टेक्नॉलॉजी वापरली.  टीव्हीमधील  सपेक्रम असतो त्यातील उरलेल ् या जागेला 

व्हाईट सपेस म्हणतात.  त्या व्हाईट सपेसचा उपयोग करून २८ गावाांना कनेक्टीव्हीटी सदली 

आह.े  आज तेथे एटीएम आह.े तेथे मोबाईल चालत नाही.  तेथे सवा प्रकारचे बँकींग 

व्यवहार होतात.  तेथील अांगणवाडी समाटा झाली आह.े  तेथील िाळा समाटा झाली 

आह.े  तेथील प्राथसमक आरोग्य कें द्र समााट झाल ेआह.े  व्हच्युाअल माकेटमधील ॲमेझॉन 

ही कां पनी आह.े  या ॲमेझॉन कां पनीने तेथील लोकाांना या कनेक्टीव्हीटीचा वापर करून 

प्लॅटफॉमा सदला आह.े   तेथील आसदवासी लोक आता आपल्या वसतू ऑनलाईनद्वारे 

सवकत आहते.  गेली सहा मसहन े ही सवक्री सरुू आह.े  त्यामळेु ह े जे सडसजटल 

रान्सफॉसमािन आह े ते सवीकारल े पासहजे.  त्यातनू आपल्याला कॅिलेस व्हावे 

लागेल.  मेळघाटमधये अररसाल ह े सवाात गाजलेल े गाव आह.े   आता आपल्याला 

तांत्रज्ानाने ह ेसांधी सदलेली आह.े  आता आपण अिा प्रकारची व्यवसथा उभी करू िकतो. 

त्याचा फायदा कोणाला आह ेअसे दखेील येथे कोणी तरी म्हटल.े  येथे असेही म्हटले की, 

श्रीमांत माणसू राांगेमधये उभा असलेला सदसला नाही.  ह ेखरे आह.े फक्त श्री.राहुल गाांधी ह े

काही काळ राांगेमधये उभे असलेले सदसले.  बाकी कोणीही राांगेत उभे असलेले सदसले 

नाही.   कारण ते आधीच कॅिलेस आहते.  यात फक्त लहान माणसाचा प्रश्न आह.े  या 

लहान माणसाची अवसथा काय आह े?  आज आपण कॅिलेस झालो तर जो मजरू आह े

त्यालाच फायदा समळणार आह.े  आपण सकतीही जी.आर.काढले तरी त्या मजरुाला 

सकमान वेतन सदले जाते काय हा खरा प्रश्न आह.े सगळीकडे सकमान वेतन सदले जात 

नाही.  यासांबांधातील अनेक तक्रारी आपल्याकडे येतात.  ही तक्रार का येते ?   
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  कारण त्याला सदल्या जाणाऱ्या सकमान वेतनाचे फूटसप्रांट आपल्याकडे नसते.  कॅिलेस 

व्यवहार झाल्यानांतर त्याच्या खात्यामधये इलेक्रॉसनकली सकमान वेतन द्यावे लागेल.  मग 

त्याच े फूटसप्रांट तयार होईल.  काही लोक भानगडी करतील.  पण फूट सप्रांट असल्यामळेु 

त्या लोकाांना िोधणे सोपे जाईल.  आज त्या मजरुाकडून सही घेतली आसण पैसे सदल ेअसे 

दाखसवल े तर व्यवहार झाल्याच े मान्य करावे लागते.  त्यामळेु कॅिलेस व्यवहारातून 

मजरूालाच खरा फायदा होणार आह.े  ज्यावेळी आपण हमी भाव घोसषत करतो तेव्हा 

दरवषी हमी भावापेक्षा कमी भाव समळाला अिी तक्रार करण्यात येते.  त्यात खेडा खरेदी 

झाली असे साांसगतले जाते.  कमी भावाने खरेदी होते तेव्हा त्याची फूट सप्रांट आपल्याकडे 

नसते.  हमी भावापेक्षा कमी भाव सदला असेल तर तो कायदिेीर गनु्हा आह.े  तो आपण 

नोंदव ूिकतो काय ? 

ती तक्रार नोंदवू िकत नाही.  कारण त्याचे फूट सप्रांट आपल्याकडे नसते.  पण तोच 

व्यवहार कॅिलेस झाला, इलेक्रॉसनक पद्धतीने झाला आसण िेतकऱ्यान े हमी भाव सदला 

नाही अिी तक्रार केल्यानांतर त्या फूट सप्रांटच्या आधारावर खरेच हमी भाव सदला होता 

सकां वा नाही याची पडताळणी करू िकतो.  त्यामळेु कॅिलेस व्यवहाराचा फायदा हा 

श्रीमांताना नाही तर तो गरीबाांनाच होणार आह.े  काळ्या अथा व्यवसथेमधये सवाात जासत 

सपळवणकू ही त्या अथाव्यवसथेवर जो जगत आह ेत्याची होते.  जे या इकॉनॉसमचा फायदा 

घेतात ते खिु आहते.  पण जो त्या अथाव्यवसथेवर जगत आह े त्याच्यावर सवाात जासत 

पररणाम होत आह.े  त्यामळेु ह ेसवा व्यवहार आपण कॅिलेसमधये आण ूिकतो.  काही 

जण भ्रष्टाचारासांबांधी बोलताना म्हणाले की, सगळा पैसा हा ररयल इसटेटमधये गेला.  यात 

दखेील दोन गोष्टी आहते. मा.पांतप्रधानाांची दसुरी नजर आता त्यावरच आह.े बेनामी 

ॲक्टमधये जे काही बदल करावयाचे आहते ते त्याांनी केल ेआहते.  त्यामळेु याचा भाग-२ 

हा बेनामीच आह.े  आपल्या येथे बाटार सससटीम नाही. जो पैसा गुांतसवला जातो तो 

कॅिमधये जनरेट 
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होतो.  लाच ही कॅिमधये सदली जाते आसण मग तो पैसा गुांतसवला जातो. त्यामळेु कॅि 

जनरेट करण्याची ससथती आपण थाांबवली, तेवढी कॅिच आपण जनरेट होऊ सदली नाही तर 

तो पैसा हा कोणालाही समळणार नाही. त्यातनू ही मत्ता सवकत घेता येणार नाही. लोकाांमधये 

प्रवतृ्ती असते.  लाच मागणारा एक महाभाग समळाला.  त्या महाभागाने ३५ हजार 

रूपयाांची लाच मासगतली होती.  त्याला पकडण्यात आल.े कोणतीही प्रवतृ्ती एका सदवसात 

सांपषु्टात येत नाही. त्यामळेु चलनबांदी जाहीर केल्यानांतर आठव्या सदवसात नवीन नोटाांची 

लाच घेणारा देखील आपण महाभाग बसघतला आह.े त्यावर आपण कां रोल करू िकतो. 

चलनबांदीच्या माधयमातून नोटाांचा परुवठा कमी झाला तर त्यातून लाच आसण त्या लाचेतून 

होणाऱ्या काळ्या पैिाच ेजनरेिनवर मोठ्या प्रमाणावर आळा बस ूिकतो. आता अनेकाांनी 

सवदिेातील पैिाचे काय झाल ेअसा मदु्दा उपससथत केला. तो पैसा येणार होता तो का आला 

नाही असे मत माांडले.  ज्याांनी ह े मत माांडले त्याांना साांग ू इसच्छतो की, ज्यावेळी आपण 

दसुऱ्याकडे एक बोट दाखसवतो त्यावेळी चार बोटे आपल्याकडे असतात ह ेसवसरता कामा 

नये.  आपल्याकडे सवदिेातनू पैसा आणण्यासाठी कुठलेही इन्सरयमूेंट नव्हते. २००४ 

साली यनुायटेड नेिनने पसहल े कन्व्हेंिन घेतल.े  या कन्व्हेंिनमधये पारदिाकतेकररता 

सगळ्या ससग्नेटरी दिेाांनी आपापल्या दिेातील फॉरेन अकौंटस सवा ससग्नेटरी दिेाांना सदले 

पासहजेत अिा प्रकारचा सनणाय सन २००४ मधये घेतला.  त्यावर भारताने सन २००४ मधय े

सही केली.  सही केल्यानांतर मासहती समळण्याकररता रेसटफाय करणे आवशयक होते.  सन 

२००४ ते सन २०११ पयांत आपल्या दिेाने रेसटसफकेिन केल े नाही. सन २०११ मधय े

सवोच्च न्यायालयान ेSIT करून साांसगतले की, आपण जर रेसटफाय केल ेनाही तर आता 

आम्ही सनणाय 
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दऊे आसण आमच्या सनणायान े रेसटफाय करू.  त्यामळेु आपण ते रेसटफाय केल.े  आता 

आपण मला साांगावे ज्याांनी काळापैसा बाहरे नेला आह े त्याांच्यासांबांधी  सहा वष े कां चे 

खेळत होते काय ?  आपण कन्व्हेंिन केल्यानांतर देखील पाच ते आठ वषा रेसटफाय होत 

नव्हते.  आता आपण या दोन वषाात काय केल े अिी सवचारणा करीत आहात. जे 

कन्व्हेंिन आपण रेसटफाय केल े तेही मयाासदत होते.  त्यामळेु सवा मासहती समळण्याचा 

असधकार आपल्याला नव्हता. त्या कन्व्हेंिनच्या अांतगात समळणारी मासहती ही 

क्लाससफाईड होती.  त्यातील काही दिेाांनी म्हटले होते की, आम्ही मासहती दऊे पण ती 

उघड करता येणार नाही. काही दिेाांनी म्हटल े की, मासहती देऊ पण त्याचा वापर 

न्यायालयामधये करता येणार नाही. आता या दोन वषाामधये जगातील सवा टॅक्स हवॅ्हन 

दिेाांिी माननीय पांतप्रधान श्री.मोदी याांनी सडसक्लोजर सांबांधात बायलॅटरल ॲग्रीमेंटस केली 

आहते. या ॲग्रीमेंटमधये दोन्ही दिेाांनी एकमेकाांच्या दिेामधील कुठल्याही खात्याांमधील 

सगळी मासहती दणे्यासांबांधातील करार केल े आहते.  गेल्या एक वषाामधये आपल्याकडे 

अकौंटसमधनू जप्त होऊन परदिेी पैसा आला आह ेतो गेल्या २० वषाातील सवाासधक आह.े 

आपल्याकडे अजनूही पैसा येईल.  िेवटी काळ्या पैिािी लढायचे असेल तर त्याकररता 

मानससकता असली पासहजे.  पणूा ताकदीन े त्या लढ्याच्या बाजूने उभे रासहल े

पासहजे.  काळ्या पैिाच्या सवरूद्ध बोलणे सोपे आह.े पण पसहल्याांदा एक पांतप्रधान असे 

सनघाल ेकी, ते केवळ काळ्या पैिाबद्दल बोलत नाही तर त्यासांबांधी ठाम भसूमका घेतली 

आह.े  एवढेच नाही तर त्या भसूमकेची अांमलबजावणी दखेील केली आह.े बँकींग व्यवहार 

ह ेऑनलाईन झाले पासहजेत, कॅिलेस झाले पासहजेत, ह ेमाननीय डॉ.मनमोहन ससांग याांनी 

दखेील साांसगतले होते. अन बँक्ड आहते त्याांना बँकेच्या पररघामधये आणनू त्याांचे फूटसप्रांट 

तयार करावे ह ेदखेील माननीय डॉ.मनमोहन ससांग याांनी साांसगतले होते.        

                                                                     यानांतर श्री.जनु्नरे.... 

   

            या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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  माजी पांतप्रधान श्री. मनमोहन ससांग ह ेअथा तज्ज् आहते, त्याांनी आसथाक दृष्टया योग्य बाबी 

साांसगतल्या, परांत ुमोदी साहबे ह ेकमायोग असल्यामुळे त्याांनी ते करुन दाखवले हा त्यातील 

प्रमखु फरक आह.े मला असे वाटते की, नोटाबांदीच्या सांदभाात एक असतिय मोठी लढाई 

या माधयमातनू सरुु झालेली आह.े आता राज्य सरकारन ेकाही प्रोॲक्टीव्ह सटेप्स घेतल्या 

आहते. जवळ जवळ एक सदवस आड मी सवत: तसेच सवत्त मांत्री श्री. सधुीर मनुगांटीवार 

साहबे आम्ही कें द्र सरकारिी बोलत होतो, राज्य सरकारच्या असधकाऱ्याांिी बोलत होतो. 

ज्या ज्या अडचणी समोर येत होत्या त्या आम्ही दरू करीत होतो. त्यामळेुच आपण टोलची 

मदुत २ नोव्हेंबर पयांत वाढवनू सदली. िेतकऱ्याांचे फॅससलेटेिन करुन सदलेले आह.े या 

सठकाणी मला आपल्याला आकडेवारी साांसगतली पासहजे. अनेक लोकाांचा समज आह ेकी, 

नोटबांदीमळेु िेतकऱ्याांवर त्याचा मोठा आघात झालेला आह.े काही प्रमाणात िेतकऱ्याांवर 

झाला  तसा तो प्रत्येकावर झालेला आह.े परांत ु आकडे असे साांगत आहते की, सद.८ 

नोव्हेंबर,२०१६ ते सद.३ सडसेंबर,२०१६ म्हणजे सडमॉसनटायझेिन झाल्यानांतर म्हणजे याची 

मागच्या वषाािी तलुना केली तर एपीएमसीमधये १.५१ कोटी सक्वांटल िेतमाल आला 

होता. परांतु यावषी तो १.६७ कोटी सक्वांटल आला आह.े याचा अथा मोठया प्रमाणात 

त्यामधये वाढ झालेली आह.े पसहले एक दोन सदवस एपीएमसीमधये त्रास झाला, नाही झाला 

असे मी म्हणत नाही. परांतु तात्काळ राज्यसरकारन े प्रोॲक्टीव्ह भसूमका घेतली. िेतकरी, 

आडते, व्यापारी,बँका याांचा समन्वय घडवनू आणला व त्या समन्वयाच्या माधयमातनू 

एपीएमसीचे व्यवहार व्यवससथत सरुु झाल.े  आता  रोज सकती एपीएमसी सरुु होत्या व 

त्याांनी कोणता माल खरेदी केला याची मासहती माझ्याकडे आह.े खरीपाचा माल माकेटमधये 

आला आसण सगळा माल सवकत घेतला गेला ही वसतसुसथती आह.े 

     सभापती महोदय, कापसाची ऑसफसिअली आकडेवारी मी आपल्याला देणार आह.े 

मागच्या वषी या कालावधीत कपासिची माकेट प्राईस ४ हजार रुपय ेप्रती 
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  सक्वांटल होती व या वषी ती ४,७०० ते ५३०० पयांत गेली आह.े ह ेसवा नोटबांदी  नांतरची 

आकडेवारी आह ेआह.े दसुरे असे आह ेकी, रब्बीच्या पेरण्याांवर याचा खपू पररणाम झाला 

का ? मला या सठकाणी साांसगतले पासहजे की, आपल्या राज्यात रब्बीचे एकूण क्षेत्र ५४.७५ 

लक्ष हके्टर इतके आह.े आतापयांत ४५ लाख हके्टरवर झाली आह ेम्हणजे रब्बीची पेरणी 

८२ टक्के झाली आह.े ही पेरणी गत वषाापेक्षा १०९ टक्के जादा आह.े  हरबऱ्याचा सवचार 

केला तर हरबऱ्याची पेरणी २०१५ मधये १२ लक्ष हके्टर होती. परांतु २०१६ मधये ती 

१५.६३ लक्ष हके्टरवर झाली आह,े म्हणजे ११९ टक्केवारी आह.े मक्याचा सपकाचा सवचार 

केला तर तो १२२ टक्के आह.े ह े होत असताना कजााच े वाटप मागच्या वषाापेक्षा ४०० 

कोटी रुपयाांनी जासतीचे झाल ेआह.े अडचणी नाही असे मी म्हणत नाही. अडचणी नक्की 

आहते. सजल्हा बँकेतनू पैसे काढता न आल्यामळेु िेतकऱ्याांना अडचणी येत होत्या. 

यासांदभाात आम्ही तात्काळ बँकसांना बोलावले, एसबीआय बँकेन ेत्यामधये पढुाकार घेतला 

व त्याांनी एक छोटासा फॉमा तयार करुन सदला. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टी रसजसटडा 

सडलसाकडूनच घेता येतात. रसजसटडा सडलरलाच आपल्याकडे सवकण्याचे लायसन्स आह.े 

आम्ही सगळया रसजसटडा सडलसाची यादी तयार केली व ती यादी बँकेला अकाऊां ट नांबरसह 

सदली. एक छोटासा फॉमा बँकेन ेतयार केला व तो फॉमा सजल्हा बँकेत सदल्यानांतर अकाऊां ट 

मधनू त्याांच्या अकाऊां टला थेट रान्सफर झाला व त्यातनू िेतकऱ्याांची सबयाण्याांची व 

खताांची खरेदी होत असनू या माधयमातूनच िेतकऱ्याांनी रब्बीच्या पेरण्या केल्या. यामधये 

१०० टक्के सगळयाांचे समाधान झाले असे आम्ही म्हणत नाही. जेव्हा सससटीम बदलते 

त्यावेळेस अडचणींचा सामना करावाच लागतो व त्या अडचणींचा सामना िेतकऱ्याांनाही 

करावा लागला. परांत ुह ेसवा होत असताना एका गोष्टीचा आपण सनसश्चतपणे सवचार केला 

पासहजे की, दिेातील जनता त्रास सहन करण्यास तयार आह,े नव्ह ेती त्रास सहन करीत 

असनू जनता या सनणायाचे समथान करीत आह.े 

     सभापती महोदय,परवा पणु्याला नोटबांदीच्या समथानाथा मोठा मोचाा सनघाला होता. 
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    श्री.दवेेंद्र फडणवीस ..... 

  या मोचाातील गरीब लोकाांचे इांटरव्य ूमी सवत: बसघतला आह.े ते असे साांगत होते की, 

ठीक आह.े थोडा त्रास झाला तर काय फरक पडतो ? परांत ु दिेातील भ्रष्टाचार सांपला 

पासहजे, काळां धन सांपले पासहजे अिी त्याांची मानससकता होती. मी सट.व्ही.वर सवत: 

बसघतल ेआह ेकी, राांगेमधये अनेक लोक उभी होती त्यातील दोन लोकाांचा इांटरव्य ूघेण्यात 

आला. त्यातील एक व्यक्ती अिी म्हणाली की, ज्याांनी काळा पैसा कमावला ते खषू असनू 

ते घरी बसले आहते. काळयापैिाच्या सांदभाात आमचे समथान आह.े परांत ु राांगेमधये तर 

आम्हालाच उभे रहाव े लागत आह.े त्या व्यक्तीची भसूमका बरोबर होती. एक बाई त्या 

व्यक्तीच्या समोर उभी होती ती अिी म्हणाली की, आपल्या दिेाचे सैसनक सीमेवर 

लढतात. परांत ु त्याांची पासकसतानिी कुठलीही ित्रतूा नाही, त्याांचे पासकसतानिी वैयसक्तक 

भाांडण नाही. परांतु पासकसतान या दिेाचा ित्र ू आह े म्हणनू आपल े सैसनक त्याांच्यािी 

भाांडतात. मग आज या सनणायामळेु दिेातील काळा पैसा सांपत असेल, दिेातील नकली 

नोटा सांपत असतील तर आपल्याला राांगेत उभे रहावे लागल े तर काय वाईट आह े ? ह े

दोन्ही इांटरव्य ूएकाच वेळी सटव्ही वर दाखवण्यात आल ेहोते.  समाजामधये नोटाबांदीच्या 

सांदभाात अडचणी आहतेच परांत ु त्या अडचणी लोक सहन करीत आहते. कारण लोकाांना 

मासहती आह े की, पसहल्याांदा इतक्या मोठया प्रमाणात काळया पैिावर आघात झाललेा 

आह,े काळया पैिाच्या सवरोधात पसहल्याांदा इतकी महत्वाची लढाई लढली जात आह.े 

त्यामळेु राज्यसरकारन ेयासांदभाातील सरॅटेजी तयार केली आह.े एकीकडे आम्ही महावॉलेट 

करीतच आहोत. 

        सभापती महोदय, ज्यावेळेस सरुुवातीला आपल्याकडे मोबाईल आला त्यावेळेस 

सरुुवातील लाल बटन आसण सहरवे बटनच आपल्याला मासहती होते. परांत ुआज ग्रामीण 

भागातील मलुगा आपण गावातून सनघण्याच्या अगोदर व्हॉटस ॲपवरुन आपल्याला फोटो 

पाठवतो. लोक टेक्नॉलॉजी सवीकारीत आहते. आता आपण असा सनणाय घेतला आह ेकी, 

पसहल्या टप्प्यामधये मोठया प्रमाणात कॉलेजच्या सवद्यार्थयाांची आपण मदत घेणार आहोत व 

त्याांच्या माधयमातनू आपण  
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     श्री.दवेेंद्र फडणवीस ...... 

  कॅिलेस महाराष्ट्र व्हॉलेंटीयसा अिी सटम तयार करीत आहोत. परवा पणु्याच्या इांसदरा 

इन्सटीट्यटूच्या सवद्यार्थयाांसोबत आमची इांटरॅक्िन होणार आह.े यासाठी आमच्याकडे 

वेगवेगळया इन्सटीट्यिून्स समोर येत आहते, मोठया प्रमाणात तरुणाई समोर येत आह.े 

आम्ही लोकाांना कॅिलेस रान्झॅक्िन काय आह ेह ेसिकव ूअिी या तरुणाईची मानससकता 

आह.े अिा प्रकारची वासहनी आम्ही तयार करु व या माधयमातनू लोकाांना रेन करण्याचा 

प्रयत्न करु. आपण सवा पैस ेसवथ-ड्रॉ करीत नाही. परांत ुतरी दखेील प्रयत्नपवूाक या दिेाचा 

५० टक्के भाग जरी आम्ही कॅिलेस करु िकलो तर हा दिे इतक्या झपाटयाने बदलेल की, 

या दिेाला कोणी रोख ू िकणार नाही. म्हणनू मला असे वाटते की, महाराष्ट्राने यामधये 

मोठया प्रमाणात पढुाकार घेतला पासहजे. आता आम्ही सवा प्रकारचे पेमेन्ट, गेटवेज तयार 

केल े आहते, त्यावरचे कसमिन रद्द करीत आहोत. आता आम्ही सवा कॅिलेस करीत 

आहोत. पीडब्ल्यडूीच्या ठेकेदाराला त्याचा पैसा त्याच्या अकाऊां टमधये दतेो. परांत ु तो 

ठेकेदार पसलकडे सवा व्यवहार कॅिमधये करतो. आता आम्ही त्याच्यावरही बांधन टाकणार 

आहोत की, त्यानेही पढुचे पैस ेअकाऊां टवरच टाकले पासहजे. म्हणजे तो ठेकेदार त्याच्या 

कामगाराला प्रामासणकपणे पैस े दईेल. आपल्याकडे रसजसटडा असल्यामुळे कॅिलेस 

अथाव्यवसथेचा तो एक भाग बनेल. मला असे वाटते की, इतक्या मोठया प्रमाणात ह ेबदल 

होत आहते, बदल होत असताना जो काही त्रास आह े तो सहन करण्याची समाजाची 

मानससकता आह ेआसण सांपणूा भारताने, सवरोधी पक्षासहीत, सवरोधी पक्षाच्या नेत्याांसहीत 

सवाांनी रान्सफॉरमेिनला सहकाया करण्याची आवशयकता आह.े एकसत्रतपणे हा दिे 

काळया पैिापासनू सवरसहत, भ्रष्टाचारापासनू सवरसहत करण्याची मानससकता या 

सभागहृातनू  बाहरे जावी अिा प्रकारची सवनांती करतो. 

     सभापती महोदय, सजल्हा बँकेमधये अडचणी असनू यासांदभाात मी सवत: माननीय 

पांतप्रधाांना पत्र सलसहले, कें द्रीय सवत्त मांत्र्याांना पत्र सलसहले असनू त्याांच्यािी मी चचाा केली 

आह.े सविेषत: महाराष्ट्रामधये सजल्हाबँकेचे पेसनरेिन फार जासत आह.े  
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  श्री.दवेांद्र फडणवीस...... 

  आपल्या सजल्हा बँकाना मोठया प्रमाणात अडचणी येत असल्यामळेु उद्या 

कें द्रीय अथामांत्र्याांची आम्ही वेळ घेतली असनू त्यासाठी सवरोधी पक्ष नेते 

सवधानसभा/सवधानपररषद तसेचराज्याच े सवत्त मांत्री आम्ही उद्या कें द्रीय मांत्र्याांिी चचाा 

करणार असनू आम्ही त्याांना आग्रह धरु की, आमच्या सजल्हा बँकेची तलुना इतर 

राज्यातील सजल्हा बँकािी करु नका. 

                                                                            

               या नांतर  श्री. सिगम 
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    श्री.दवेेंद्र फडणवीस...... 

  आमच्या येथील सजल्हा बँकेतील व्यवहार चाांगले आहते. आमच्या  येथे मोठ्या 

प्रमाणात इलेक्रॉसनक्स यांत्रणा आह.े तेव्हा आम्हाला सजल्हा बँकेत व्यवहार करण्याची 

परवानगी द्यावी अिाप्रकारची मागणी आम्ही करणार आहोत. 

         सभापती : मी माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांना साांग ू इसच्छतो की, मी  सहकार 

क्षेत्रात काम करतो. मी सभागहृातील सवा सन्माननीय सदसयाांच्या वतीन आपले आभार 

मानतो. माझ्या मासहतीप्रमाणे सवधानसभेतील माननीय सवरोधी पक्ष नेते आसण त्याांचे वडील 

माजी खासदार ते दखेील चचेसाठी येत असतील तर आनांदच आह.े  सवधानपररषदचेे 

माननीय सवरोधी पक्ष नेते या बैठकीसाठी येतीलच.  माझी मखु्यमांत्री महोदयाांना सवनांती आह े

की, आपणास िक्य होत असल्यास सन्माननीय सदसय श्री.जयांत प्र. पाटील याांना तसेच जे 

खासदार या बैठकीसाठी येण्यास इच्छूक असतील त्याांना दखेील या बैठकीमधये सामील 

करुन घ्यावे. 

            श्री.दवेेंद्र फडणवीस : ठीक आह.े 

        सभापती : माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांना साांग ूइसच्छतो की, अल्पकालीन चचेवर 

राईट ऑफ ररप्लाय नसतो ह ेत्याांनी लक्षात घ्यावे. 

             श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, अल्पकालीन चचेवर राईट ऑफ ररप्लाय 

नसतो याची मला कल्पना आह.े माननीय मखु्यमांत्र्याांनी या पररवतानामधये सवरोधी पक्ष 

नेत्याांना दखेील मदतीचे आवाहन केले आह.े  नोटबांदीमळेु आलेल्या सांकटासांबांधी 

माननीय मखु्यमांत्र्याांनी असतिय व्यवससथतपणे माांडणी केली.  या सनणायानमळेु भसवष्ट्यात 

दिे किाप्रकारे प्रगतीपथावर जाणार आह े याच े सवप्न रांगसवले. आम्ही त्या सवप्नावर 

थोडासा सवश्वास ठेवतो. 
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    श्री.धनांजय मुांडे...... 

        सभापती महोदय, या चचेच्या अनषुांगाने आम्ही काही वसतसुनष्ठ मदु्द ेमाांडले होते. 

यावषी पाऊस चाांगला झाल्यामळेु खरीपाचे पीक  चाांगले आल.े त्यामळेु एपीएमसीमधये 

िेतकऱ्याांचा िेतमाल आलेला आह.े  आम्ही फक्त एवढेच साांसगतले की, पीक चाांगले 

आलेले आह.े या वषी दषु्ट्काळ नाही फक्त चलनाचा दषु्ट्काळ झालेला आह.े त्यामळेु 

िेतकऱ्याांना पैस े समळण्यामधये अडचण सनमााण झालेली आह.े मी आपणास कापसाच्या 

पावत्या दाखवतो.आम्ही आपणास परुावे दतेो.  नोटबांदीमळेु िेतकरी,  िेतमजरू, 

कष्टकरी, छोटे व्यापारी, लघउुद्योगाांच ेजे नकुसान होणार आह ेत्याबाबतीत सरकार कोणता 

सनणाय घेणार आह े? आम्ही अिी मागणी केली होती की, आजपयांत िेतकऱ्याांचे १५ ते 

२० हजार कोटी रुपयाांचे नकुसान झालेल े आह े ते कस े भरुन काढणार आहात ? 

िेतकऱ्याांच ेह ेनकुसान किाप्रकारे झाल े ते मी सभागहृात परुाव्यासनिी साांसगतलेले आह.े 

मी येथे चलनबांदी पवूीच्या कापसाच्या व्यवहाराच्या आसण चलनबांदी नांतरच्या कापसाच्या 

व्यवहाराच्या पावत्या दाखसवल्या.  कापसू उत्पादक िेतकऱ्याांचे सक्वांटलमागे ४४१ 

रुपयाांच े नकुसान झालेले आह.े सांत्रा आसण मोसांबी उत्पादक िेतकऱ्याांचे सकती नकुसान 

झाल े आह े ते साांसगतले. सोयाबीन उत्पादक िेतकऱ्याांचे सक्वांटल मागे  ३४१ रुपयाांच े

नकुसान झालेल आह.े नोट बांदीमळेु िेतकऱ्याांचे नकुसान झालेले आह.े  नोटबांदी सनणायाचा 

फायदा भसवष्ट्यात दिेाला तसेच िेतकऱ्याांना होईल, परांत ुआज जे नगदी नकुसान झालेले 

आह ेते फार मोठे आह.े कारण मागील तीन वषे दषु्ट्काळामळेु िेतकऱ्याांची िेती बांद होती 

ती या वषी सरुु झाली आसण या वषी त्याांच्यावर ह े सांकट आलेले आह.े िेतकऱ्याांच्या 

सांकटाच्यावेळी ह ेमोठ्या मनाच ेसरकार सकती मदत करणार आह ेहा आमच्या समोर प्रश्न 

आह.ेत्याच ेउत्तर माननीय मखु्यमांत्र्याांकडून समळालेले नाही. 
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    श्री.धनांजय मुांडे..... 

     माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांनी आमच्याकडे मदत मासगतली आह ेती आम्ही करु. पण 

सरकारच्या  सनणायामळेु िेतकरी, िेतमजरू आसण सवा सामान्य लोकाांचे नकुसान होत असेल 

त्याबाबत सरकारन े त्याांना नकुसान  भरपाई सदली पासहजे. राज्यातील सांपणूा ग्रामीण 

अथाव्यवसथा अवलांबनू असलेल्या सजल्हा मधयवती बँकेच्या सांदभाात  सनणाय घेण्यासाठी 

उद्या माननीय मखु्यमांत्री, माननीय कें द्रीय सवत्त मांत्र्याांची भेट घेणार आहते. माझी आपणास 

सवनांती आह े की, पतसांसथा व सहकारी बँकेच्या बाबतीत कें द्र सरकारन े सनणाय घ्यावा 

अिाप्रकारची सिफारस ही सवधानपररषद कें द्र िासनास करीत आह,े अिाप्रकारचा प्रसताव 

सवाानमुते कें द्र िासनाकडे पाठसवण्याबाबत काही अडचण नसावी असे मला वाटते. 

माननीय मखु्यमांत्र्याांनी साांसगतलेले आह े की, सजल्हा मधयवती बँकेमळेु काही अडचणी 

झालेल्या आहते ह े माननीय मखु्यमांत्र्याांनी मान्य केलेले आह.े आपण अिाप्रकारची 

सिफारस केल्यास त्याची ग्रॅव्हटेी कें द्र सरकारच्या लक्षात येईल. तेव्हा सनबांध काढण्याच्या 

सांबांधी आपल्या सभागहृाने सिफारस करावी अिी आपल्या माधयमातनू मी माननीय 

मखु्यमांत्र्याांना सवनांती करतो.   

            श्री.दवेेंद्र फडणवीस : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी जिी ४१ 

ची पावती दाखसवली तिी मी ४३ ची  व ५३ ची देखील पावती दाखव ूिकतो. कारण ह े

सवा ग्रेडवर अवलांबनू असते. माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी माझ्या उत्तराबाबत सवप्न 

रांगसवले असे साांसगतले. त्याांनी िेतकऱ्याांचे १५ हजार कोटी रुपयाांचे नकुसान झाल े असे 

साांसगतले त्यास मी कपोलकसल्पत म्हण ूिकतो. परांतु मी त्याांना साांग ूइसच्छतो की, आम्ही 

िेतकऱ्याांच्या पासठिी उभे आहोत. जर िेतकऱ्याांचे काही नकुसान झाले असेल तर 

त्याकररता जरुर मदत करण्यात येईल. मागील दोन वषाात िेतकऱ्याांना मदत करण्याच्या 

बाबतीत राज्य सरकारने कधीही   
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     श्री.धनांजय मुांडे..... 

  हात आखडता घेतला नाही. या सरकारन े िेतकऱ्याांच्या खात्यामधये एक रकमी ४-५ 

हजार कोटी रुपये टाकलेले आहते. एकूण सवा सहिोब केला तर या सरकारन ेजवळपास १८ 

हजार कोटी रुपय ेिेती आसण िेतकऱ्याांसाठी सदलेल ेआहते. त्यामळेु िेतकऱ्याांचे नकुसान 

होत असेल तर राज्य सरकार िेतकऱ्याांच्या पासठिी उभे राहील. परांत ुमाननीय सवरोधी पक्ष 

नेत्याांनी जी आकडेवारी सदली ती सवा आकडेवारी बरोबर आह े असे माझे मत नाही. 

माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांकडून ही सवा आकडेवारी मी समजनू घेईन. जर त्या सांदभाात 

काही कायावाही करण्याची आवशयकता असेल तर ती जरुर केली जाईल. 

            सभापती महोदय, दसुरा मदु्दा असा आह े की, मी आतच साांसगतल्याप्रमाणे 

आम्ही उद्या सकाळी माननीय कें द्रीय सवत्त मांत्र्याांना भेटण्यासाठी जात आहोत. जर 

आवशयकता असेल तर उद्या सकाळी माननीय सभापती आसण माननीय सवरोधी 

पक्ष  नेत्याांनी चचाा करावी. आपण नवीन  प्रथा व परांपरा सनमााण कराव्यात सकां वा कसे 

याबाबत सवचार करावा. नवीन प्रथा सनमााण करायच्या असतील तर त्यास काही अडचण 

नाही. 

               सभापती : सभागहृाची बैठक आता सथसगत होत आह.े सभागहृाची 

बैठक  गरुुवार, सदनाांक ८ सडसेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ११.१५ वाजता पनु्हा भरेल. 

सकाळी ११.१५ ते १२.४५ वाजेपयांत सविेष बैठक होईल. या सविेष बैठकीत महाराष्ट्राचे 

माजी मखु्यमांत्री सव.वसांतदादा पाटील याांच्या जन्मिताब्दी वषााच ेऔसचत्य साधनू त्याांनी 

राज्यासाठी सदलेल्या योगदानाबाबत कृतज्ता व्यक्त करण्याबाबतच्या प्रसतावावर चचाा 

होईल. त्यानांतर दपुारी  १.०० वाजता सभागहृाची सनयसमत  बैठक भरेल. 

              (सभागहृाची बैठक साांयकाळी ७ वाजून ४६ समसनटाांनी  गरुुवार, सदनाांक ८ 

सडसेंबर, २०१६ रोजीच्या सकाळी ११.१५ वाजेपयांत सथसगत झाली.) 

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

      


