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   (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

                                 पृ.शी.: कृतज्ञता प्रस्ताव 

                                 मु.शी.: महाराष्ट्राच ेमाजी मखु्यमंत्री स्व.वसंतदादा 

                                         बंडुजी पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी सदलेल े 

                                         योगदान व केलेले कायय याबद्दल कृतज्ञता प्रस्ताव 

    

       श्री.चंद्रकांत पाटील (महसलू मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील प्रस्ताव  मांडतो :- 

       ‚महाराष्ट्राचे माजी मखु्यमंत्री स्व.वसंतदादा बंडुजी पाटील यांच्या जन्मशताब्दी 

वषायच े औसचत्य साधनू त्यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी सदलेल्या योगदानाबद्दल ही 

सवधानपररषद कृतज्ञता व्यक्त करीत आह.े‛ 

     सभापती महोदय, या राज्याच ेअसतशय यशस्वीपण ेचार वेळा नेततृ्व केलेले आसण 

राज्याच्या उभारणीमध्ये मोठा सहभाग असलेले स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी 

वषायसनसमत्त संपणूय सभागहृाने त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली पासहजे, त्यांच्याबद्दल आदर 

व्यक्त केला पासहजे, म्हणनू हा प्रस्ताव मांडण्यात येत आह.े 

     सभापती महोदय, स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त राज्य 

सरकारन े २९ सदस्यांची ससमती गठीत केलेली आह.े  त्यांची नावे मी सभागहृाच्या 

पटलावर ठेवतो.  त्या ससमतीमध्ये सदस्यांच्या नावाचा समावेश करताना वेगवेगळ्या 

पक्षाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आह.े  स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या बरोबर काम 

केलेल्या लोकांचा सधु्दा त्या ससमतीमध्ये समावेश आह.े  

     सभापती महोदय, सदनांक १३ नोव्हेंबर, १९१७ रोजी सांगली सजल्यातील तासगाव 

तालकु्यातील पद्माळे गावी त्यांचा जन्म झाला.  ददुवैाने ते दोन वषायचे असताना प्लेगच्या 
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आजाराने त्यांच्या वसडलांचे सनधन झाले आसण वसडलांच्या सनधनानंतर अवघ्या दोन 

तासातच त्यांच्या आईचे सनधन झाल.े  त्यामळेु केवळ दोन 
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     श्री.चंद्रकांत पाटील.... 

  वषायचे असताना स्व.वसंतदादा पाटील यांना आजोळी जाऊन राहावे 

लागते.  स्व.वसंतदादा पाटील यांचा त्यांच्या आजीन ेसांभाळ केला.  वयाच्या २ ते १० 

वषायच्या कालावधीत ते कोल्हापरू सजल्यातील कागल येथे रासहले आसण वयाच्या १० व्या 

वषी पनु्हा पद्माळे येथे येऊन आपले सशक्षण पणूय केले.  आपल्या सवाांना माहीत आह ेकी, 

स्व.वसंतदादा पाटील यांचे सशक्षण इयत्ता ७ वी पयांत झाल ेहोते.  परंत ुजगात असलेल्या 

सवद्रानांच्या सवद्रत्तेशी त्यांची तलुना करता येईल असे त्यांचे व्यसक्तमत्त्व होते.  सवायत 

महत्त्वाच े म्हणजे स्व.वसंतदादा पाटील यांच्यामध्ये संवेदनशीलता आसण दरूदृष्टी 

होती.  १९६६ साली स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी सदल्लीमध्ये भोजनाचे आयोजन केले 

होते.  त्या काययक्रमाच्या वेळी पत्रकार मंडळी सधु्दा आली होती. त्यावेळी स्व.वसंतदादा 

पाटील ह ेपत्रकारांना म्हणाले होते की, आगामी काळात जगातील सवय लढाया या पाणी 

आसण जसमनीवरुन होती.  त्यांनी त्या काळात केलेले भसवष्ट्य आज आपण सवयजण 

अनभुवतो आहोत.  इयत्ता ७ वी पयांत सशक्षण होऊन सधु्दा त्यांच्यामध्ये असतशय 

सरृदयता, संवेदनशीलता, प्रचंड हुशारी, हजरजबाबीपणा आसण  दरूदृष्टी होती.  या सवय 

बाबींमळेु आपण त्यांच्यापढेु नतमस्तक होतो. 

     सभापती महोदय, स्वातंत्र्यापवूीच्या काळात स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांचा मोठा सहभाग 

होता.  ताडी प्यायल्यामळेु आपला समाज व्यसनाधीन होतो म्हणनू मोठ्या प्रमाणावर 

चळवळ सरुु झाली होती. त्यामळेु ताडीची झाडे कापनू टाकण्याची चळवळ सरुु झाली 

होती.  परंत ु ती झाडे तोडणे गनु्हा समजनू इगं्रजांनी झाडे तोडणाऱयांना फाशीची सशक्षा 

ठोठावली.  आपल्या लोकांना ताडीची झाडे तोडल्यामळेु फाशीची सशक्षा होते याचे द:ुख 

म्हणनू त्यांनी चहा सपणे बंद केल.े त्या काळात सोडलेला चहा त्यांनी १९४७ साली 

म्हणजेच स्वातंत्र्य समळाल्यानंतर सरुु केला.  स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये ते केवळ शरीराने नव्ह े

तर मनाने सहभागी झाल ेहोते. 
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     श्री.चंद्रकांत पाटील.... 

  प्रामखु्याने  सशस्त्र क्रांतीमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग होता.  १९४२ साली कारागहृात 

असताना त्यांच्या सवय सहकाऱयांनी कारागहृातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.  त्यात 

केलेल्या गोळीबारात त्यांचा एक सहकारी मतृ्यमुखुी पडला आसण त्यांच्या स्वत:च्या 

पाठीला गोळी लागली.  

               या नंतर  श्री. कांबळे 

 



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B-5 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 11:20 

  

 

                                   

श्री. चंद्रकांत पाटील .... 

  ती जखम आसण त्या वेदना नेहमीच त्यांच्याबरोबर रासहल्या. स्वातंत्र्यसंग्रामात सधु्दा 

त्यांनी खपू चांगले काम केल.े स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सन १९५२ मध्ये ते पसहल्यांदा 

आमदार झाल ेआसण सन १९७२ पयांत सलग आमदार रासहल.े पढेु अनेक वष ेते आमदार 

रासहले. पण सलग २० वष े आमदार म्हणनूच त्यांनी कामकाज केले. सत्तेच्या 

असभलाषेमध्ये न पडता पक्षाच ेकाम करण्याचा नेहमी त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामळेु पक्षाच्या 

खपू जबाबदाऱया त्यांच्याकडे आल्या. ते संघटक होते. सन १९३०, सन १९३७ मध्य े

तालकु्याचे सरसचटणीस झाल.े राजारामबापूंच्या सनवडणकुीमध्ये सायकलवरून प्रवास 

केला.  संघटनेसाठी सवय प्रकारच ेपररश्रम घेणारे दादा सन १९७२ मध्ये पसहल्यांदा स्वगीय 

वसंतराव नाईक यांच्या मंसत्रमंडळात पाटबंधारे मंत्री झाल.े दादांमध्ये प्रशासनाची सधु्दा 

जाण  सकती आह ेयाची लोकांना जाणीव झाली. असतशय उत्तम पध्दतीने त्यांनी काम केल.े 

स्वगीय वसंतराव नाईक यांच्या मंसत्रमंडळात आसण त्यानंतर स्वगीय शंकरराव चव्हाण 

यांच्या मंसत्रमंडळात पाटबंधारे खाते त्यांनी सांभाळले. स्वगीय शंकरराव चव्हाण यांच्या 

मंसत्रमंडळात असतानाच त्यांना मंसत्रमंडळातनू काढल ेगेले. त्यामळेु वयाच्या ६० व्या वषी 

त्यांनी राजकारणातून संन्यास घोसषत केला आसण ते सरळ आपल्या गावाला, आपल्या 

शेतीवर जाऊन रासहल.े सन १९७७ पयांत ते खऱया अथायन े सवजनवासात रासहल.े पण सन 

१९७७ ला ज्यावेळी इसंदरा गांधींससहत सवय पराभतू झाल े तेव्हा ते परत आल.े पक्षाची 

जाणीव माणसाला सकती असते ते पहा. पनु्हा एकदा ते पक्षीय राजकारणात सक्रीय झाल.े 

सन १९७७ ला ते महाराष्ट्राच ेमखु्यमंत्री झाले. सदनांक १७ एसप्रल, १९७७ ला ज्यावेळी 

महाराष्ट्राच ेमखु्यमंत्री झाले, त्यावेळी ते कुठल्याच सभागहृाचे सदस्य नव्हते, तरीही त्यांना 

महाराष्ट्राच ेमखु्यमंत्री केले गेले. त्यावेळी ११ मसहन ेआसण नंतर ७ माचय ते १७ जलैु अशा 

काही मसहन्यांसाठी ते राज्याच ेमखु्यमंत्री रासहल.े त्यावेळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात  
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    श्री. चंद्रकांत पाटील .... 

  जे-जे झाल,े ते-ते आपल्या सवाांना माहीत आह.े सन १९८० मध्ये ते खासदार झाले, 

त्यानंतर सदनांक २ फेब्रवुारी, १९८३ ला सतसऱयांदा आसण सदनांक १० माचय, १९८५ ला 

चौथयांदा ते महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री झाल.े ते चौथयांदा मखु्यमंत्री झाल,े त्यावेळचे दखेील 

आपल्याला माहीत आह.े आपल्या मनासवरूध्द एखादी गोष्ट झाल्यानंतर मखु्यमंत्री 

पदाचाही माणसू राजीनामा दऊे शकतो. प्रभा राव यांना राज्याच्या अध्यक्षा  केल े गेले. 

आपल्याला न सवचारता केल े गेले यामळेु त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर ३ मसहन्यांतच 

राज्याच्या मखु्यमंत्री पदाचा राजीनामा सदला. त्यावेळी त्यांच्या एका जवळच्या सहकाऱयाने 

त्यांना म्हटले की, दादा, इतक्या छोट्या गोष्टीसाठी इतक्या मोठ्या पदाचा त्याग करीत 

आहात. त्यावेळी दादांनी म्हटलेले वाक्य आपल्याला वाचायला समळते की, 

स्वासभमानापढेु मखु्यमंत्री पदही महत्त्वाचे नाही. एका बाजलूा अशी घटना आह ेकी, त्यांनी 

३ मसहन्यांमध्येच मखु्यमंत्री पदाचा राजीनामा सदला, प्रभा राव राज्याच्या अध्यक्षा झालेल्या 

त्यांना चालले नाही. दसुऱया बाजलूा अशी घटना आह े की, सन १९८५ च्या लोकसभा 

सनवडणकुीमध्ये महाराष्ट्रात ज्या-ज्या मतदारसंघामध्ये कााँग्रेसला कमी मते समळाली, दोन 

नंबरची मते समळाली, त्यांना सवधानसभेचे सतसकट द्यायच े नाही असे  ठरले. दादांच्या 

असतशय जवळचे सशवाजीराव पाटील-सनलंगेकर ह े होते, ज्यांच्या मतदारसंघामध्ये 

लोकसभेला दोन नंबरची मते समळाली आसण त्यामळेु त्यांना सवधानसभेचे सतसकट समळाले 

नाही. मनामध्य े सजद्द केवढी आह े ते पहा. मखु्यमंत्री पदाचा राजीनामा सदल्यानंतर 

सवधानसभेचे सतसकट न समळालेल्या माणसाला सशवाजीराव पाटील-सनलंगेकर यांना 

मखु्यमंत्री करण्याचा आग्रह धरला आसण सशवाजी पाटील-सनलंगेकर ज्यावेळी मखु्यमंत्री 

झाल,े त्यावेळी ते दोन्ही सभागहृांचे सदस्य नव्हते. राजकारणात आपल्या एका समत्राला 

न्याय दणे्यासाठी कुठपयांत आपण त्याग करावा अशी खपू उदाहरणे दादांच्या संपणूय 

आयषु्ट्यात आपल्याला सदसतात. राज्याच्या  
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    श्री. चंद्रकांत पाटील .... 

उभारणीमध्ये त्यांचा मोठा वाटा आह.े त्या संदभायत अनेक सनणयय सांगता येतील. सवदभय, 

मराठवाडा येथील जनतेन े आसण लोकप्रसतसनधींनी त्यांना आयषु्ट्यभर धन्यवाद सदल े

पासहजेत, कारण त्यांच्या काळातच अनशेुषाचा सवषय सरुू झाला. सव.म.दांडेकर यांची 

ससमती त्यांनी नेमली, त्या ससमतीमधनू संपणूय राज्याचा प्रादसेशक समतोल आसण त्यावेळी 

त्या-त्या प्रभागाचा, भागाचा अनशेुष भरून काढला पासहजे असा सवषय तेव्हापासनू सरुू 

झाला. महाराष्ट्राचा समतोल सवकास झाला पासहजे, एकांगी सवकास, एकाच बाजलूा 

सवकास होता कामा नये हा सवषय सरुू झाला. पाणी अडवा, पाणी सजरावा हाही त्यांच्याच 

मखु्यमंत्री पदाच्या काळातील सवषय आह.े त्यांनी तो खपू ताकदीने चालसवला. आज 

आपण त्याच े सनकाल पाहत आहोत, यामळेु राज्यातील जसमनीखालील पाण्याचा साठा 

वाढसवण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो आहोत. ५ रूपयांच्या खाली ज्यांच्या शेतसारा 

आह,े त्यांना शेतसारा माफ असा एक मोठा सनणयय त्यांनी त्या काळात केला. माननीय मंत्री 

श्री. सदवाकर रावते त्यांचाच सनणयय पढेु नेत आहते. महाराष्ट्रातील शालेय सवद्याथयाांच्या 

संदभायतील सनणयय घेतला.  शालेय सवद्याथयाांना एसटी पास मोफत त्यांच्याच काळात सरुू 

झाल.े एसटी शालेय सवद्याथयाांच्या डब्ब्यांची मोफत वाहतूक करेल, घरून डबा सदला गेला 

की, त्यांच्या शाळेपयांत तो मोफत पोहचेल असा सनणयय त्यांनी केला. असे अनेक 

लोकसहताचे सनणयय त्यांनी केल ेकी, ज्यामळेु राज्यातील सवय जनता त्यांची ऋणी राहील. 

एक मोठा सनणयय असा केला की, ज्यामळेु महाराष्ट्रातील शैक्षसणक क्षेत्रात क्रांती झाली 

आसण महाराष्ट्रातील छोट्या गावातील, बहुजन समाजातील सामान्य माणसाचा 

मलुगा-मलुगी पॉसलटेसक्नक, इसंजसनअररंग, मेसडकल याचे सशक्षण घेऊ शकेल. तो 

सगळ्यात मोठा सनणयय होता. महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणात बाहरेच्या प्रांतात जाऊन 

सशकणाऱया सवद्याथयाांकडे पाहून त्यांनी महाराष्ट्रात सवना अनदुासनत तत्वावर पॉसलटेसक्नक, 

इसंजसनअररंग व मेसडकल कॉलेजेस सरुू केली. ३० टक्के मेररटवर,  
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    श्री. चंद्रकांत पाटील .... 

१० टक्के मागासवगीय, ३० टक्के स्थासनक सवद्याथयाांना प्रवेश समळाला पासहजे असे बंधन 

केले, ही कॉलेजेस अनदुान न दतेा चालासवता यावीत यासाठी ३० टक्के व्यवस्थापन कोटा 

सदला. आपण पाहताे ेकी, राज्यातील सवयसामान्य सवद्याथी सडप्लोमाहोल्डर, सडग्रीहोल्डर, 

डॉक्टर झाला आह,े त्याच ेमोठे शे्रय या सनणययाला जाते. गावोगाव कॉलेजेस सरुू झाली. ही 

दादांची राजकीय व्यसक्तमत्व म्हणनू एक बाज ूझाली. पण त्यांच्या जीवनातील अनेक प्रसंग 

आपल्याला सांगता येतील की, ज्या प्रसंगामळेु सधु्दा त्यांच्या प्रतीचा आदर आपल्या 

मनात सनमायण होतो. राज्यात मोठ्या प्रमाणात सहकार उभा रहावा यासाठी त्यांनी स्वत:च्या 

वसंतदादा साखर कारखान्यापासनू सरुूवात केली. एखादा माणसू सातवीपयांत सशकलेला 

असताना सधु्दा ज्ञान सकती आह े ते पहा. सन १९५२ मध्ये आमदार झाल्यानंतर त्यांना 

साखर धंद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ६ दशेांमध्ये पाठसवल ेगेल.े साखर धंद्यामधील त्यांचा 

अभ्यास आसण त्यातनू त्यांनी जी काही ग्रामीण भागातील साखर कारखान्यांची क्रांती 

केली, ती लक्षात ठेवली पासहजे, ज्यातनू मोठा बोध घेतला पासहजे. त्यांनी सहकाराच ेमोठे 

जाळे सनमायण केले. केवळ साखरेतून आपण इडंस ् री चालव ूशकणार नाही, बरोबरीन ेमद्याकय  

आसण अन्य उप पदाथय सरुू केल ेपासहजेत हा आग्रहही त्यांनी धरला. इगं्रजी व सहदंी येत 

नाही याचा न्यनूगंड कधीही मनामध्य ेन ठेवता असतशय आत्मसवश्वासाने त्यांनी काम केल,े 

याची सधु्दा अनेक उदाहरणे त्यांचे चररत्र वाचताना समळतात. एकदा एका प्रकल्पाच े

सादरीकरण इगं्रजीमध्ये करीत हाेेते. ससचव त्यांना म्हणाले की, इगं्रजीमध्ये थोडे सावकाश 

बोला तर दादांना नीट कळेल. दादा म्हणाल े की, त्याची काही आवश्यकता नाही, तो 

प्रकल्प आपल्या राज्याच्या हवामानाला परुक आह ेका ते पहा.  सादरीकरण करणाऱयांनी 

याची नोंद तेथे केली की, अनेकांना आम्ही सादरीकरण केले, ते काही ना काही प्रमाणात 

माना हलवनू समजले असे दाखसवत होते. पण नेमका मदु्दा पकडणे की हा प्रकल्प चांगला 

आह,े पण माझ्या राज्याच्या हवामानाला चांगला आह ेका ते पाहून घ्या असे   
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    श्री. चंद्रकांत पाटील .... 

सांगण्यात आल.े इगं्रजी व सहदंी येत नाही हा न्यनूगंड मनात न बाळगता असतशय 

आत्मसवश्वासान े त्यांनी काम केल.े  त्यांच्या सहदंीबद्दलच्या अनेक गोष्टी सांसगतल्या 

जातात. पण काल मला जे एक वाचायला समळाले ते सांगण्याचा मला मोह होत आह.े 

हशजूी अडवाणी ह ेसवधानसभा सदस्य होते. हशजूी असे म्हणाले की, कें द्र इतना सनधी दतेा 

हैं, तो आप लेते क्यों नहीं ? तेव्हा दादा असे म्हणाले की, अपना-अपना अंथरूण दखेकर 

पाय पसारना चासहए. त्यावेळी जेव्हा सभागहृाने सवचारल ेकी, ह ेकोणत्या भाषेत बोललात, 

त्यावेळी दादा म्हणाले की, ज्यांना मराठी कळते त्यांच्यासाठी मराठी आसण हशजूींसाठी 

सहदंीमध्ये बोललो. असा हजरजबाबीपणा दखेील त्यांच्यामध्ये होता. असे दादा, त्यांच्या 

जन्मशताब्दी वषायच्या सनसमत्ताने आपण त्यांच्या प्रती आदर व्यक्त करू या. आपण एक 

ससमती तयार केली आह,े सजच्या नसजकच्या काळात बैठका घेऊन वषयभर आपल्याला 

काय काययक्रम करता येतील  ते पाहू या. सन्माननीय गटनेत्यांनी भाषणांमध्ये आपण 

यामध्ये कोणते उपक्रम वषयभर करू या याबाबत सचूना द्याव्यात. मी पनु्हा एकदा दादांबद्दल 

आदरांजली व त्यांच्याबद्दलचा आदर व्यक्त करून माझे मनोगत संपसवतो. 

---- 
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        सभापती : कोण व सकती सन्माननीय सदस्य बोलणार आहते याची यादी मला 

सदली तर बरे होईल. थोर नेत्यांना आपण आदरांजली वाहत आहोत. चचेचे गांभीयय घालव ू

नये एवढीच सवनंती आह.े 

---- 

            या नंतर  श्री. रोझेकर 
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    श्री.सनुील तटकरे () : सभापती महोदय, थोर स्वातंत्र्य सेनानी आसण आधसुनक महाराष्ट्र 

घडसवण्यामध्ये ज्यांचे फार मोठे योगदान आह,े अशा महाराष्ट्राच्या माजी मखु्यमंत्री 

स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायचे औसचत्य साधनू त्यांनी महाराष्ट्र 

राज्यासाठी सदलेल्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा जो ठराव या सठकाणी 

मांडण्यात आलेला आह े व त्यावर जी चचाय सभागहृात सरुु आह े त्या चचेत भाग 

घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, आदरणीय स्व.वसंतदादा पाटील यांना सवनम्रपणान े आदरांजली 

वाहत असताना अशा प्रकारची चचाय आपण या सदनामध्य े ठेवली त्याबद्दल आपल्या 

सवाांच ेमी मनापासनू आभार मान ूइसच्छतो. 

     सभापती महोदय, ज्याचा उल्लेख आता केला गेला त्या सातारा सजल्यात 

तासगावच्या पररसरात पदमाळे गावात नाही तर स्व.वसंतदादांचा जन्म कोल्हापरू 

सजल्यातील कागल या पररसरामध्ये झाला आह.े  एका गरीब कुटंुबामध्ये जन्मलेल्या या 

थोर व्यसक्तमत्वाला ददुवैाने आई-वसडलांच्या मायेची पाखर समळू शकली नाही.  कारण, 

वयाच्या दसुऱया वषीच ते अनाथ झाल.े  त्यांच्या आजीने त्यांना लहानाच े मोठे केल,े 

त्यांना सशक्षण दणे्याचा प्रयत्न केला.  

   सभापती महोदय, बालवयातच एक प्रकारचे संघषायचे सवचार स्व.वसंतदादांच्या मनामध्य े

रुजत गेले आसण सन १९१७ मध्ये जन्माला आलेल्या दादांचा तरुण वयातच दशेाचे 

स्वातंत्र्य आसण समाजकारण याकडे कल वाढत गेला.  ज्यावेळी सब्रसटशांच्या 

गलुामसगरीसवरोधात लढा उभा रासहला त्यावेळी सातारा सजल्हा लढ्यात अगे्रसर होता. 

आजही या दशेाचे स्वातंत्र्य सटकसवण्यासाठी सातारा आसण त्या पररसरातील जवान सैन 

दलात काम करीत आहते.  स्वातंत्र्य लढ्यात सातारा सजल्याचे योगदान प्रचंड प्रमाणात 

होत असताना दादांनीही तरुण वयातच स्वातंत्र्य लढ्यात उडी घेतली.  स्वत:ला स्वातंत्र्य 

लढ्यात झोकून दते असताना आसण शररराची आसण सवचारांची खंबीरपणाची बांधणी त्या 

पररसरामध्ये करीत असताना   
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    श्री.सनुील तटकरे...... 

समाज जीवनामध्ये कशा पध्दतीने काम करता येईल, याचेही सवचार त्या काळामध्ये 

त्यांच्यावर सबंबले गेल.े  

   सभापती महोदय, त्या काळात स्वातंत्र्याचा लढा खपू मोठ्या प्रमाणावर व तीव्रतेन े

लढला गेला होता.  सन १९४०-४२ च्या काळात महात्मा गांधींच्या नेततृ्वाखाली एक 

लोकचळवळ उभी रासहली होती आसण सब्रसटश सरकारसवरोधात संघषय करण्याची भसूमका 

सातारा आसण त्या पररसराने खपू मोठ्या प्रमाणावर घेतली. गपु्तपणाने  वावर करताना 

सरकारी इमारती असतील सकंवा सरकारला बेजार करण्यासाठी त्या काळात ज्या क्लपु्त्या 

केल्या जात असतील त ् यामध्ये स्व.वसंतदादा पाटील यांचा फार मोठा सहभाग सनसितपणे 

होता.   

   सभापती महोदय, अलीकडच्या काळात आदरणीय स्व.वसंतदादा पाटील बंडीत 

वावरायच.े  त्यावेळी स्वातंत्र्य लढ्यात छातीवर झेललेल्या गोळीचे व्रण अनेकांनी पासहल े

आहते.  सब्रसटशांच्या हातावर तुरी दते स्वातंत्र्य लढ्यासाठी त्यांनी सदलेले योगदान मोठे 

आह.े कृष्ट्णेच्या पात्रात उडी टाकत असताना त्यांनी केवळ स्वत:ला बचावल े नाही तर 

स्वातंत्र्याचा लढा सातारा पररसरात जीवंत ठेवण ् याचे काम त्या माध्यमातनू झाले 

होते.  म्हणनूच असभमानाने वेगवेगळ्या स्तरावर, वेगवेगळ्या पदावर काम करीत असताना 

‚स्वातंत्र्य संग्रामातील मी एक लढवय्या आह‛े, ही भसूमका त्यांनी त्यांच्या आयषु्ट्यात 

कायमस्वरुपी ठेवली होती. त्यामळेु पढुच्या कालखंडात एक वेगळे जीवन प्रस्थासपत 

झाल्याच ेसचत्र आपल्याला त ् या सनसमत्ताने पहायला समळू शकले आह.े  

   सभापती महोदय, भारताला स्वातंत्र्य समळाले, आपला दशे स्वतंत्र झाला, 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी या दशेाला संसदीय लोकशाही सदली आसण सन १९५२ मध्य े

सावयसत्रक सनवडणकुीला हा दशे सामोरा गेला.  त्यावेळी तासगांव आसण सांगली हा एकच 

भाग होता.   त्या मतदारसंघातनू आदरणीय स्व.वसंतदादा पाटील ह े सवधानसभेवर 

सनवायसचत झाल.े  सन १९५२ ते सन १९६७ असा १५ 
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वषाांचा काळ सवधानसभेच्या माध्यमातनू काम करीत असतानाच संयकु्त महाराष्ट्राच्या 

चळवळीच्या माध्यमातनू महाराष्ट्रात एक वादळ सनमायण झाल.े ज्या वादळातनू शेतकरी 

कामगार पक्ष, बहुजनांचा एक पक्ष आसण संयकु्त महाराष ् राचा लढा दणे्याच्या दृष्टीकोनातनू 

महाराष्ट्र कााँग्रेसच्या सवरोधात सनमायण झालेल ेएक प्रकारचे वातावरण, या सवय पाश्वयभमूीवर 

कााँग्रेसची बजु राखण्याच े काम त्या कालावधीमध्ये दादांनी खपू मोठ्या प्रमाणावर केले 

आह.े  स्व.यशवंतरावजी चव्हाण साहबेांची त्या कालावधीमधील एक भसूमका कदासचत 

वेगवेगळ्या कारणान ेवादग्रस्तही म्हटली गेली असेल परंतु, त्यांनी जी काही भसूमका घेतली 

होती ती दशेाचा सवचार करुन घेतली होती. पण ही भसूमका घेतली जात असताना संयकु्त 

महाराष्ट्राच्या चळवळीमळेु सन १९५७ च्या सनवडणकुीमध्ये कााँग्रेस पक्षाच्या असस्तत्वाचे 

सबंध महाराष्ट्रातून पणूयपणाने उच्चाटन होते की काय, अशा प्रकारची सस्थती सनमायण झाली 

होती.  त्यावेळी सनवडणकुीत कााँग्रेस पक्षाला तडाखा जर कोठे समळाला असेल तर तो 

पसिम महाराष्ट्राच्या पररसरात समळाला.  त्यावेळी सव्दभासषक राज्य होते.  या सवय 

पररसरातून कााँग्रेस पक्षाच े खपू आमदार सनवडून गेले.  परंत,ु महाराष्ट्रात कााँग्रेस पक्षाला 

एक प्रकारचा तडाखाच त्यावेळी बसला. संयकु्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमळेु एक प्रकारच े

वेगळे सवचार सबंध महाराष्ट्रात उभे रासहल े असताना त्यावेळी सधु्दा दादांची भसूमका 

पक्षाच्या पाठीमागे खंसबरपणाने उभे राहण्याचीच होती.  त्यानंतर ते पक्षाच े सरसचटणीस 

झाल.े  ज्या कालावधीमध्ये आबासाहबे खेडकरांकडे कााँगेेेस पक्षाच े नेततृ्व होते त्या 

कालावधीमध्ये स्व.यशवंतराव चव्हाण साहबेांच्या नेततृ्वाखाली महाराष्ट्र बांधणीच ेकाम 

खपू मोठ्या प्रमाणावर होत असताना संयकु्त महाराष्ट्रानंतर  हा महाराष्ट्र परुोगामी 

सवचारांचा असेल आसण महाराष्ट्र सवयच क्षेत्रात प्रगतीपथावर राहील, ही भसूमका ज्यावेळी 

महाराष्ट्राच े सशल्पकार स्व.यशवंतराव चव्हाण साहबेांनी घेतली त्यावेळी सवय संघटना 

पाठीमाग ेउभी करण्याच ेआदरणीय दादांचे योगदान खपू मोठ्या  
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प्रमाणावर रासहले आह.े  

   सभापती महोदय, प्रदशे कााँग्रेसच ेसरसचटणीस, प्रदशे कााँग्रेसच ेउपाध्यक्ष, त्यानंतर प्रदेश 

कााँग्रेसच े अध्यक्ष या नात्याने संघटनात्मक कामांमध्ये आदरणीय दादांनी स्वत:ला वाहून 

घेतले.  त ् या कालावधीमध्ये कााँग्रेस पक्षाची पडझड होत असताना कााँग्रेसचा सवचार सबंध 

महाराष्ट्रात रुजसवण्याच्या दृष्टीकोनातून संघटनेसाठी दादांनी सदलेले योगदान त्या 

कालावधीतील कोणीही काययकताय  सनसितपणान ेसवसरु शकणार नाही.  

   सभापती महोदय, आदरणीय स्व.वसंतदादा पाटील यांना सामान्यातील सामान्य 

काययकत्यायची ओळख असायची. त्या काययकत्यायचे पक्षाप्रती असलेले योगदान, 

जनमानसात असलेेेले स्थान दादा अचकुपणाने हरेायचे.  कारण, ते स्वत: ज्यावेळी 

राजकारणात आल े त्यावेळी त्यांना कोणतीच राजकीय पाश्वयभमूी नव्हती.  कोणतीही 

राजकीय पाश्वयभमूी नसताना ज्यावेळी संघटनेचे काम आपल्याला समळते त्यावेळी संघटनेचे 

काम करताना काययकत्यायची कदर कशी केली जाईल, याच गोष्टीवर भर ठेवण्याचा प्रयत्न 

दादांच्या माध्यमातनू त्या कालावधीत केला गेला.  

   सभापती महोदय, तो काळ असा होता की, कााँग्रेस पक्षाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठका 

स्व.यशवंतराव चव्हाण साहबेांच्या चचयगेट पररसरातील रेव्हरामधील फ्लॅटवर व्हायच्या. 

त्यावेळी स्व.वसंतराव नाईक, स्व.वसंतदादा पाटील साहबे त्यांच्या शेजारी असायचे.  त्या 

कालावधीत कााँग्रेस पक्षाचे उमेदवार त्याच रेव्हराच्या बैठकीत ठरायचे.  एख् े ाेाद दसुरा 

अपवाद सोडला तर सदल्लीमध्येही यादी मंजरू व्हायची. असा प्रदशे कााँग्रेसचा एक प्रकारचा 

धाक सदल्ली दरबारी सनमायण करण्यासाठी स्व.वसंतदादांनी खपू मोठ्या 

प्रमाणावर  सनसितपणे योगदान सदल ेहोते.  

   सभापती महोदय, सन १९७२ मध्ये स्व.वसंतराव नाईक यांच्या मंसत्रमंडळात 

स्व.वसंतदादा पाटील यांचा समावेश झाला. सन्माननीय सभागहृ नेते श्री.चंद्रकांत  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C-15 

SRR/MMP प्रथम श्री. कांबळे 11:30 

  

 

     श्री.सनुील तटकरे...... 

दादा पाटील म्हणाले त्याप्रमाणे सन १९७२ मध्य े स्व.वसंतदादा पाटील ह े आमदार 

नव्हते.  स्व.वसंतराव नाईक साहबेांच्या मंसत्रमंडळात त्यांना काम करण्याची संधी 

समळाली.  पाटबंधारे आसण ऊजाय खाते त्यांना त्या कालावधीत समळाले.  पाण्यासाठीच 

कदासचत सतसरे महायधु्द होईल की काय, अशा प्रकारच े सवचार सातवीपयांत सशक्षण 

घेतलेले पण शेतकऱयांच्या जीवनाशी समरस झालेले एक स्वातंत्र्य सेनानी ज्यावेळी मांडत 

होते त ् यावेळी जगाचा, दशेाचा आसण राज्याचा सवचार करण्यासाठी त्यांची बधु्दीमत्ता सकती 

मोठ्या प्रमाणावर झेप घेऊ शकत होती, ह ेआपल्या लक्षात येईल.  

   सभापती महोदय, सन १९५७ च्या आसपास ऊसाची लागवड करीत सांगलीच्या 

माळरानावर ऊस होऊ शकतो आसण सहकाराच्या माघ्यमातनू एक वेगळा सवचार 

महाराष्ट्राला दतेा येऊ शकताेे, असा सवचार स्व.वसंतदादा पाटील साहबेांनी केला. जे 

काम कै.वैकंुठभाई मेहता, कै.धनंजयराव गाडगीळ यांनी केले, जे काम बाळासाहबे 

सवखे-पाटलांनी केले, तेच काम पढेु नेण्याच्या दृष्टीकोनातनू दादांनी पावल ेटाकली.  त्यांनी 

केवळ साखर उद्योगावर लक्ष कें द्रीत केल े असे नाही तर शेतकऱयांच्या सहताची जपणकू 

करण्यासाठी आधसुनक शेती क्रांती त्या सवय पररसरात त्यांनी घडवनू आणली आसण 

त ् यासाठी त्यांनी प्रचंड प्रमाणावर योगदान त्या कालावधीत सदल.े  ऊसाची लागवड करीत 

असताना माळरानावर ऊस होऊ शकतो, त्याच पररसरात द्राक्षाची लागवड करीत त्या 

पररसरात द्राक्ष असतशय उत्तम ररतीन ेयेऊ शकतो, ह े त्यांनी दाखवनू सदल.े  लंडन सकंवा 

अमेररकेच्या बाजारात तासगाव पररसरातील द्राक्ष सदसतात, याचे जनक कोण असतील तर 

ते आदरणीय स्व.वसंतदादा पाटील ह े आहते, याचा आज मी आवजुयन उल्लेख करु 

इसच्छतो. 

   सभापती महोदय, केवळ पसु्तकी ज्ञानातनू सकंवा सलहून आणलेल्या पानातनू मांडलेले ह े

सवचार नाहीत तर माझ्यासारख्या काययकत्यायचे प्रत्यक्षातील सवचार आहते. राजकारणात 

वावरत असताना, या महाराष्ट्रात ज्यांचे  खपू मोठ्या  
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प्रमाणावर योगदान  रासहले आह,े ज्यांनी लोकसशक्षणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र 

घडसवण्याचा प्रयत्न केला, अशा एका लोकोत्तर नेततृ्वाचा जीवनपट कशा पध्दतीन ेआह,े ह े

समजनू घेणे राजकीय क्षेत्रातील काययकत्याांच ेकेवळ कतयव्य ठरते असे नाही तर नवी सपढी 

घडवत असताना ह ेसवचार सकती प्रेरणादायी ठरु शकतात याचे एक जीवंत उदाहरण आह,े 

असे म्हटल ेतर ते चकुीच ेठरणार  नाही. 

            या नंतर  श्री. खच े
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श्री.सनुील तटकरे.... 

  सहकारी चळवळीचा सवस्तार त्यांनी महाराष्ट्रात उत्तम ररत्या केला होता. आज बाँकांच्या 

बाबतीत आपण येथे बोलत आहोत, त्यासाठी आज दशेाच्या अथयमंत्री महोदयांना 

भेटण्यासाठी आपण जाणार आहोत. दादांच्या जन्मशताब्दी वषायचे औसचत्यसाधनू आज 

येथे सवचार व्यक्त करीत आहोत, त्या कालावधीत दादांनी सहकार चळवळ उभी केली, 

सजल्हा मध्यवती सहकारी बाँकांची स्थापना केली. शेतकऱयांच्या मालकीच्या बाँका 

उभारण्यासाठी त्यांनी खपू मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केलेत. राज्य सहकारी बाँक उभी 

करण्यासाठी त्या कालावधीत दादांचे योगदान खपू मोठ्या प्रमाणावर रासहले 

आह.े  सामान्य माणसांची स्वत:च्या मालकीची एक आसथयक साखळी सनमायण केली. 

कारखानदारी उभी केली, असंख्य सतू सगरण्या उभ्या रासहल्या. पसिम महाराष्ट्रातच नव्ह ेतर 

संपणूय महाराष्ट्रात खपू मोठ्या संख्येने सहकारी संस्था उभे करण्याचे योगदान दांदाचे आह.े 

शेतकऱयांना आसथयक बळ दणे्यासाठी पसहल े पाऊल त्या काळात आदरनीय दादा यांनी 

उचलल ेहोते. 

     राज्य सहकारी बाँकेचे अध्यक्ष या नात्यान ेमहाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला आधार 

दणे्याचे काम दादांच्या नेततृ्वाने खपू प्रकषायन ेझाल ेआह.े नाईक साहबेांच्या मंसत्रमंडळात ते 

१९७२ मध्ये काम करीत होते. राज्यातील पाणी, शेती व शेतकऱयांसाठी खपू मोठ्या 

प्रमाणावर काम करावे लागेल याची जाणीव ठेऊन सवजेचे उत्पादन कशा पध्दतीने वाढू 

शकेल व जास्तीत जास्त पाणी कस े अडसवता येईल या बाबींवर त्या कालावधीत भर 

दणे्यात आला. खसूगांव-चांदोली या धरणाचा वाद त्यांच्याच कालावधीत सनमायण झाला. 

सनळवंडेच्या पररसरात नगर सजल्यात धरण करावे सकंवा नाही याबाबत त्या कालावधीत 

सनसितपणे वाद सनमायण केल ेगेले. ह ेहोत असताना दादांनी ठामपणे व आग्रहीपणे भसूमका 

घेतली होती. एखादा सनणयय घेतला व तो बदलला असे दादांच्या आयषु्ट्यात कधी झाले 

नाही.   

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) D-18 

VVK/MMP प्रथम श्री. रोझेकर 11:40 

  

 

     श्री.सनुील तटकरे.... 

  सनणयय घेत असताना सवचारपवूयक सनणयय घेतल.े एकदा सनणयय घेतल्यावर सकतीही संकटे 

आली, तो सनणयय बदलावा यासाठी सकतीही दबाव आला तरी आपल्या सनियापासनू ते 

तसभूरही ढळल े नाही. अशी असंख्य उदाहरणे पाटबंधारे खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी 

घेतलेल्या सनणययाच्या माध्यमातनू आपणास सदसनू येतात. १९७५ मध्य े वसंतराव नाईक 

साहबेांच्या जागी शंकरराव चव्हाण साहबे आल.े त्या कालावधीमध्ये दादा त्यांच्या 

मंसत्रमंडळात आल.े  शंकरराव चव्हाण यांनी मंसत्रमंडळाची पनुरयचना केली व दादांना 

मंसत्रमंडळातनू वगळण्यात आल.े दादांनी त्याच सदवशी बंगला सोडला व महालक्ष्मी 

एक्सप्रेसने ते सांगलीला गेल.े सांगलीला गेल्यावर त्यांनी सांसगतले की, मी राजकीय संन्यास 

घेत आह.े मंसत्रमंडळातनू वगळल्यानंतर त्यांच्या मनात काही भावना सनमायण झाल्या होत्या. 

कााँग्रेस पक्ष उभा करण्यासाठी त्यांनी केलेले योगदान, स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान, 

संयकु्त महाराष्ट्र चळवळीतील योगदान, सहकार चळवळीतील प्रचंड योगदान असे 

असताना मंसत्रमंडळातनू वगळल्यानंतर कोणत्याही पध्दतीचा सवषाद व्यक्त न करता 

राजकारणातनू मी आता संन्यास घेत आह े अशी भसूमका त्यांनी त्या कालावधीत घेतली 

होती. १९७७ मध्ये सनवडणकुा झाल्या त्यावेळी आणीबाणीबाबत लोकांच्या मनात खपू 

मोठा उद्रेक सनमायण झाला होता. महाराष्ट्रात त्या कालावधीत कााँग्रेस सवरोधी वातावरण 

सनमायण झाल े होते. त्या कालावधीत जनता पक्षाला यश समळाल े होते. लोकसभेच्या 

सनवडणकुीत महाराष्ट्रात जनता पक्षापेक्षा कााँग्रेस पक्षाला जास्त जागा समळाल्या होत्या. 

उत्तर प्रदशे, सबहार सकंवा त्या भागातील अनेक राज्य होती, ज्या राज्यात इसंदरा गांधी व 

संजय गांधी यांना पराभव पत्करावा लागला दशेातील अनेक राज्यातनू कााँग्रेस पायउतार 

झाली होती. महाराष्ट्रात कााँग्रेस पक्षाचे 
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    आसन सस्थर ठेवण्यासाठी दादांनी त्या कालावधीत राजकीय संन्यास घेतलेला असताना 

दखेील चांगले यश संपासदत केल े होते. १९७७ च्या सनवडणकुीनंतर कााँग्रेस पक्षात एक 

प्रकारचा सवचार प्रवाह सरुु झाला होता, त्यावेळी दादांनी असे सांसगतले की, माझे घर 

पेटलेल ेआह,े त्यामळेु मी आता स्वस्थ बस ूशकत नाही. असे त्यांनी सांगलीत सांसगतले व 

ते मुंबईत आले, महाराष्ट्रातील कााँग्रेस पक्षात त्यावेळी वेगवेगळे फेरबदल झाल े होते, 

तत्कालीन मखु्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा राजीनामा घेऊन वसंतदादा पाटील यांना 

राज्याच्या मखु्यमंत्री पदाची जबाबदारी दणे्यात आली. ते त्यावेळी दखेील कोणत्याही 

सभागहृाच े सदस्य नव्हते. १९७५ मध्ये त्यांना मंसत्रमंडळातनू काढल्यानंतर त्यांनी सत्तेचा 

त्याग केलाच व आमदारकीचा दखेील राजीनामा सदला होता. 

     १९७७ मध्ये कााँग्रेस पक्ष पनु्हा महाराष्ट्रात उभा करायचा असेल तर दादांसारख्या 

अनभुवी नेततृ्वासशवाय महाराष्ट्र उभा राहू शकत नाही. ह ेसदल्लीश्वरांना त्या काळात कळले 

होते. त्यामळेु या थोर स्वातंत्र्य सेनानीला महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री पद भषूसवण्याची संधी 

समळाली होती. दादांना मखु्यमंत्री पद समळाल े व सरकारी कमयचाऱयांनी त्यांच्या सवसवध 

मागण्यांसाठी संप केला होता. त्यावेळी दादांनी सांसगतले की, सरकारी कमयचाऱयांनी 

सकतीही सदवस संप केला तरी त्यांच्या मागण्या आता मान्य करता येणार नाहीत.५२ सदवस 

सरकारी कमयचाऱयांचा संप सरुु होता. मी मघाशी सांसगतल्याप्रमाणे दादा सनियी व करारी 

होते, ते त्यांच्या भसूमकेपासनू तसभूरही मागे आल े नाही. ५२ सदवसांच्या प्रदीघय 

कालावधीच्या संपानंतर राज्य कमयचाऱयांशी योग्य संवाद करुन संप मागे घेण्यास लावला 

होता. अनेकांनी त्यावेळी दादांना सल्ला सदला होता की, आता आपण दशेात सत्तेत 

नाही.सरकारी कमयचाऱयांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर १९७८ च्या सवधानसभा 

सनवडणकुीत आपणाला  यश समळणार नाही. दादांनी सांसगतले की, पक्षाच्या यश 

अपयशापेक्षा राज्याचे आसथयक स्थैयय मोठे आह,े ते असतशय महत्वाचे आह,े मी या 

सनणययापासनू तसभूरही हलणार नाही. अशी महत्वाची भसूमका त्या काळात दादांनी घेतली 

होती.  
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     सन १९७८ मध्ये कााँग्रेस पक्षात एक प्रकारे वादळ तयार  झाल े होते. इसंदरा गांधी 

यांनी त्यावेळी कााँग्रेस आय पक्ष स्थापन केला होता. त्या कालावधीत बम्मन रेड्डी कााँग्रेस 

पक्षाच े अध्यक्ष होते. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण होते.  महाराष्ट्रात अशी अशी सस्थती 

सनमायण झाली होती की, नेमके कोण कोणाच्या पाठीमागे उभे राहील. त्यावेळी व्ही.व्ही.सगरी 

राष्ट्रपती झाल े होते. सनलम संजीव रेड्डी कााँग्रेस पक्षाच े राष्ट्रपती पक्षाच े उमेदवार होते. 

त्यावेळी स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी अशी भसूमका घेतली होती की, कााँग्रेस पक्षाच्या 

ससंडीकेटने घेतलेला सनणययाच्या पाठीमाग े महाराष्ट्रातील कााँग्रेस पक्ष उभा राहील. असा 

महत्वपणूय सनणयय स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतला होता. या सनणययाच्या पाठीमागे दादा 

ठामपण उभे रासहले होते, त्यावेळी इसंदरा गांधी यांनी व्ही.व्ही.सगरी यांना अपक्ष म्हणनू 

राष्ट्रपती पदी सनवडून आणले होते. १९७८ मध्ये इसंदरा गांधी यांनी कााँग्रेस आय पक्ष 

स्थापन केला होता. इसंडयन नॅशनल कााँग्रेस ही आजची आह.े १९७८ मध्ये कााँग्रेस आय 

पक्ष स्थापन झाल्यानंतर स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या सोबत, वसंतराव नाईक, वसंतदादा 

पाटील ही सवय नेतेमंडळी ठामपणे त्यांच्या पाठीमाग ेउभी रासहली होती. १९७८ मध्ये दशेात 

जनता पक्षाच े सरकार होते. कााँग्रेस पक्षात सरळसरळ दोन भाग झाल े होते. अशा वेळी 

राज्यात कााँग्रेस पक्ष पनु्हा सत्तेत येण्याची सतुराम शक्यता नव्हती. पसिम महाराष्ट्र, 

मराठवाडा या सवय पररसरात दादांनी यश समळसवले होते.  इसंदरा गांधी यांच्या सवषयी 

सवदभायच्या जनतेमध्ये प्रेम असल्यामळेु त्या काळात सवदभायत कााँग्रेस आय पक्षाला मोठ्या 

प्रमाणात यश समळाल ेहोते. त ् यावेळी अशी पररसस्थती सनमायण झाली होती की, १४४ च्या 

आसपास आमदारांचा पासठंबा आवश्यक होता. कोणाचे सरकार स्थापन होईल याबाबत 

एक तऱहचेी शक्यता सनमायण झाली होती. महाराष्ट्रात पनु्हा असस्थर वातावरण सनमायण होते 

की काय अशी शक्यता सनमायण 
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  झाली होती. जळगांव मधील सन्माननीय सदस्या श्रीमती सस्मता वाघ येथे आहते आणखी 

कोणी सदस्य असतील त्यावेळी गजाननराव गरुड ह ेअपक्ष आमदार सनवडून आल ेहोते. 

त्यांना दादांनी बोलावनू घेतले होते, बहुमत ससध्द करण्यासाठी एक-एक मताची 

आवश्यकता होती. राज्यपाल यांच्याकडे जाऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा 

करण्यासाठी एक चमत्कारीक पररसस्थती होती. चव्हाण साहबेांचे पाठीराखे म्हणनू कााँग्रेस 

पक्षाच्या आमदारांची संख्या ६५ च्या आसपास होती, कााँग्रेस आय पक्षाची संख्या दखेील 

६० ते ६२ च्या आसपास होती. संयकु्त सरकार स्थापन करायचे असेल तर ते दादांच्या 

नेततृ्वाखाली स्थापन झाल े पासहजे अशी कााँग्रेस पक्षची भसूमका होती. मग त्यावेळी 

नासशकराव सतरपडेु ह े उप मखु्यमंत्री झाल े व तो सतढा अशा प्रकारे सोडसवण्यात आला 

होता. त्यावेळी कााँग्रेस व एक प्रकारे समान रेड् डी कााँग्रेस यांच्यामध्ये एक प्रकारचा 

समझोता झाला होता. दादांच े सरकार त्या कालावधीत स्थापन झाल्याचे आपणास 

पहावयास समळते. त्यानंतर पलुोद व वेगवेगळे प्रवाह सनमायण झाल.े मागील वषी आदरनीय 

पवार साहबेांच्या अृमत महोत्सवा सनसमत्त सभागहृात चचाय झाली होती त्यावेळी मी तो सवय 

प्रवास सांसगतला होता. पलुोद व पलुोदच्या संदभायत जे काही बोलले गेल ेत्या संदभायतील 

एक भसूमका मी याच सदनात मागील काळात सांसगतली होती. दादांना देखील त्या 

कालावधीमध्ये असे वाटल े होते. चव्हाण साहबेांच्या सदल्लीच्या बंगल्यामध्ये ज्या वेळी 

बैठका होत होत्या, त्यावेळी महाराष्ट्रात संयकु्त सरकार काम करीत होते. मुख्यमंत्री या 

नात्याने दादांच्या मनात काय भावना होत्या त्या भावना दादांनी सदल्लीमध्ये बोलनू 

दाखसवल्या होत्या. 

              या नंतर  श्री. बोरले 
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  त्यावेळी श्री.गोसवंदराव तळवलकर महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक होते. स्व.चव्हाण साहबेांना 

काय वाटते ह ेश्री.तळवलकरांच्या अग्रलेखाच्या माध्यमातनू महाराष्ट्रातील जनतेला कळत 

होते अशी एक प्रकारची समजतू त्या काळात होती. त्यावेळी श्री.गोसवंदराव तळवलकरांचा 

अग्रलेख वतयमानपत्रात छापनू आला होता. महाराष्ट्रात सरुु असलेल्या सरकारच्या बाबतीत 

नेमकी भसूमका काय ह े त्यावेळी श्री.तळवलकरांनी आपल्या अग्रलेखाच्या माध्यमातनू 

मांडले.  म्हणजे, स्व.चव्हाण साहबेांच्या मनात नेमके काय होते, स्व.वसंतदादांच्या मनात 

काय होते ह ेत्यावेळी स्पष्ट झाल.े ठीक आह,े पलुोदचा प्रयोग झाला. त्यानंतर पनु्हा एकदा 

कााँग्रेस सकंवा आणखी काय अशी सवचारसरणी पढेु आली. मला आठवते की, त्यावेळी 

इगं्रजी वतयमानपत्रात एक बातमी छापनू आली होती. स्व.वसंतदादा म्हणले की, मजयर मस्ट, 

म्हणजे समान रेड्डी कााँग्रेस पक्षाच े सवलीनीकरण कााँग्रेस पक्षात  झाल े पासहजे, अशी 

भसूमका सन १९७९ च्या आसपास स्व.वसंतदादांनी त्या कालावधीत घेतली आसण 

त्यावेळी स्व.वसंतदादा ह ेस्व.चव्हाण साहबेांपासनू दरू जात कााँग्रेस पक्षात गेले. सन १९८० 

साली स्व.वसंतदादा सांगली मतदार संघातून लोकसभेवर सनवायसचत झाल े आसण 

स्व.शंकरराव चव्हाण साहबे सदु्धा नांदडे मतदारसंघातनू लोकसभेवर सनवायसचत झाल.े सन 

१९७७ नंतर स्व.वसंतदादा मखु्यमंत्री झाल्यानंतर स्व.शंकराव चव्हाण साहबेांनी महाराष्ट्र 

समाजवादी कााँग्रेस पक्ष काढलेला होता. स्व.शंकराव चव्हाण साहबे माननीय श्री.शरद 

पवार साहबेांच्या पलुोद सरकारच्या मंसत्रमंडळात राज्याचे अथयमंत्री म्हणनू काम बघत होते. 

परंत,ु सन १९८० साली ध्रवुीकरण झाल ेआसण दशे पातळीवर जनता पक्षात फुट पडली. 

ज्यावेळी दशेात मध्यावधी सनवडणकुा झाल्या त्यावेळी स्व.वसंतदादा यांनी स्व.इसंदरा गांधी 

यांच्या बरोबर जाणे पसंत केल ेआसण त्यावेळी कााँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्र राज्यातनू बऱयाच 

जागा 
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 समळाल्या. त्यानंतर सवधानसभेच्या सनवडणकुा होणार होत्या. महाराष्ट्रात सवधानसभेच्या 

सनवडणकीसाठी सतसकटांचे वाटप कोण करणार असा प्रश्न त्यावेळी सनमायण झाला. त्यावेळी 

मी माझ्या वसडलांबरोबर सफरत होतो. त्यावेळी स्व.अंतलेु साहबेांचे प्रस्थ सदल्लीमध्ये खपू 

मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. कााँग्रेसच्या पालयमेंटरी बोडायच्या बैठका होत होत्या. कारण, 

त्यावेळी सरकार असस्तत्वात नव्हते. त्यावेळी श्री.शरद पवार साहबेांच े सरकार 

बरख् े ाेास्त झाल ेहोते. त्यामळेु संसदीय कॉग्रेस पक्षाच्या बैठका ताज हॉटेलमध्ये होत 

होत्या आसण स्व.वसंतदादा यांच्या मनाप्रमाणे सतसकटे समळतील सकंवा नाही अशा प्रकारची 

शंका सनमायण झाली होती. सन १९८० साली सवधानसभेच्या सनवडणकुीमध्ये एक प्रकारचे 

वादळ स्व.वसंतदादांनी स्वत:च्या कततृ्वावर सनमायण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी 

स्व.इसंदरा गांधी दशेाच्या पंतप्रधान होत्या. त्या काळात स्व.वसंतदादा यांनी त्यांच्या काही 

चांगल्या काययकत्याांना उमेदवारी समळावी असा हट्ट धरला आसण सन १९८० मध्ये राज्यात 

कााँग्रेस पक्षाला बहुमत समळाल.े मग राज्याचा मखु्यमंत्री कोण असा प्रश्न पनु्हा सनमायण 

झाला. स्वाभासवकपणे स्व.वसंतदादांना वाटत होते की, सन १९७७-७८ मध्य ेमाझे सरकार 

गेले. त्यामळेु मला एक सदवस का होईना, परंत ु मुख्यमंत्री पद समळाले पासहजे. परंतु, 

त्यावेळी त्यांना मखु्यमंत्रीपद समळू शकले नाही. पलुोदचे सरकार सत्तेवर असताना श्रीमती 

प्रसतभाताई पाटील सवरोधी पक्षनेत्या होत्या. स्व.वसंतदादांनी तडजोडीचा प्रयत्न करुन 

सकमान त्यांना तरी मखु्यमंत्री पद समळाव ेयासाठी  इसंदरा गांधी यांच्याकडे सनकराचा प्रयत्न 

केला. मी स्व.अंतलेु साहबेांना श्रद्धांजली वाहताना सांसगतले होते की, स्व.इसंदरा गांधी यांनी 

सनणयय बदलला होता. त्यावेळी कााँग्रेस पक्षाचे सनरीक्षक तो बदललेला सनणयय करुन मुंबईला 

आल ेहोते. परंतु, स्व.अंतुले साहबेांना ही घटना अगोदरच कळली होती. स्व.संजय गांधी 

यांच्या बरोबर त्यांचे चांगले संबंध होते. त्यावेळी श्री.ए.पी.शमाय हवाई वाहतूक खात्याच े

मंत्री होते. 
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त्यामळेु स्व.संजय गांधी यांनी त्यांचे सवमान मुंबई येथे उतरु सदल ेनाही. स्व.अंतलेु साहबेांनी 

नंतर हा सकस्सा आम्हाला सांसगतला. सन १९८० साली स्व.अंतलेु साहबे राज्याचे 

मखु्यमंत्री झाल.े हा एक सकस्सा आह.े जी वस्तुसस्थती आह ेती मी रेकॉडयवर सांगत आह.े ह े

खोटे असण्याचे काही कारण नाही. त्यानंतर स्व.अंतुले साहबेांना राजीनामा द्यावा लागला. 

त्यावेळी स्व.वसंतदादा असखल भारतीय कााँग्रेस पक्षाचे सरसचटणीस झाल.े त्या कालावधीत 

स्व.वसंतदादा सदल्लीमध्ये इसंदरा गांधींच्या नेततृ्वाखाली संघटना बांधणीचे काम करीत 

होते. स्व.अंतुले साहबेांनी राजीनामा सदल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचा मखु्यमंत्री कोण असा 

प्रश्न सनमायण झाला. परंतु, स्व.अंतलेु साहबेांनी राजीनामा दतेाना एक अट घातली होती. 

त्यांनी सांसगतले की, मी जरुर राजीनामा दईेन. परंतु, मी सांगेल तोच महाराष्ट्राचा पढुील 

मखु्यमंत्री होईल, अशी त्यांनी अट घातली होती. त्यावेळी त्यांनी सदल्ली येथे जाऊन 

नेत्यांना सांसगतले की, मी भोसले घराण्यातील मखु्यमंत्री करणार आह.े बाबासाहबे भोसले 

साताऱयाच े होते. परंत,ु ते कुलाय-नेहरुनगर मतदारसंघातनू सनवडून आल े होते. त्यावेळी 

अंतलेु साहबेांनी बाबासाहबे भोसल े यांना मखु्यमंत्री केल े आसण त्यानंतर तो वषय-सव्वा 

वषायचा काळ कसा गेला ह े आपणा सवाांना माहीत आह.े त्यानंतर ज्यावेळी बाबासाहबे 

भोसले यांचा राजीनामा घेतला गेला त्यावेळी बटुाससंग मुंबईमध्ये आल े होते. त्यावेळी 

शक्ती प्रदशयन करण्यात आल.े स्व.अंतलेु साहबेांच्या बाजनेू अनेक आमदार आहते असे 

सांसगतले गेले. मी सन १९८२-८३ नंतरच्या कालखंडातील पररसस्थती सांगत आह.े परंतु, 

त्यावेळी मात्र कााँग्रेस पक्षाच्या शे्रष्ठींनी स्व.वसंतदादा यांनाच मखु्यमंत्री करण्याचा सनणयय 

घेतला.  बॅ.रामराव आसदक, बॅ.ए.अर.अंतुले आसण स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या 

नेततृ्वाखाली सवसधमंडळामध्ये कााँग्रेस पक्षाची सनवडणकू झाली आसण मखु्यमंत्री म्हणनू 

स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या नावावर सशक्कामोतयब झाल.े स्व.वसंतदादा सन १९८३-८४ 

मध्ये राज्याच ेमखु्यमंत्री झाले आसण त्यांनी कारभार सरुु केला. ददुवैाने सन १९८४ मध्य े

इसंदरा  
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गांधी यांची हत्या झाली. इसंदरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर काही मंडळींना असे वाटत 

होते की, आपणच पंतप्रधान व्हावे. मी कोणाच्या नावाचा उल्लेख करणार नाही. कााँग्रेस 

पक्षाच्या जनु्या मंडळींना याबाबत नक्कीच मासहती असेल. (...अडथळा...) तो भाग पढुचा 

आह.े त्यावेळी स्व.वसंतदादा सदल्लीला गेले आसण  राजीव गांधी यांनी दशेाचे पंतप्रधान 

झाल े पासहजे अशी भसूमका पसहल्या प्रथम कोणी मांडली असेल तर ती स्व.वसंतदादा 

पाटील यांनी मांडली. महाराष्ट्र राज्याच ेमखु्यमंत्री, एक मराठा नेततृ्व त्या सठकाणी बोलत 

होते. त्यामळेु दशेातील कााँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना सदु्धा याचा सवचार करावा लागला. 

स्व.वसंतदादा यांनी स्व.राजीव गांधी यांना सांसगतले की, इसंदरा गांधी यांचा प्रेताग्नी 

होण्यापवूीच तमु्ही पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली पासहजे. स्व.राजीव गांधी यांनी त्याचे 

म्हणणे ऐकल.े ते पंतप्रधान झाल.े त्यानंतर दशेाच्या राजकारणाला एक वेगळ्या प्रकारची 

कलाटणी समळाली. ज्यावेळी लोकसभेच्या मध्यावधी सनवडणकुा जाहीर झाल्या त्यावेळी 

स्व.वसंतदादा राज्याचे मखु्यमंत्री होते. वषाय बंगल्यावर संसदीय मंडळाची बैठक होत होती. 

त्यावेळी कााँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना पक्षाकडे ५०० रुपय े सडपॉसझट जमा करावे लागत 

होते. अलीकडच्या काळात सडपॉसझटच्या रकमेत वाढ झालेली आह.े त्यावेळी 

वतयमानपत्रात छापनू आलेल्या बातम्या मी वाचलेल्या आहते. ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या 

संसदीय मंडळाची बैठक झाली त्यावेळी स्व.वसंतदादांनी त्या बैठकीत सांसगतले की, मी 

दोन नावांचा आग्रह धरणार आह.े एक म्हणजे यशवंतराव चव्हाण सातारा येथनू आसण 

बॅ.अंतलेु रायगडमधनू सनवडणकू लढवतील. त्यांनी स्वत:च्या सखशातून पैस ेकाढून दोघांचे 

५००-५०० रुपय ेसडपॉझीट जमा केल ेआसण संसदीय मंडळाच्या बैठकीत या दोन जागांवर 

कोणी लढावे याबाबत एकमताने ठराव झाला. त्यानंतर संसदीय मंडळ सदल्ली येथे गेले. 

स्व.चव्हाण साहबे आजारी पडल.े स्व.चव्हाण साहबेांचे सनधन झाल.े त्यावेळी प्रतापराव 

भोसले स्व.वसंतदादा यांच्या मंसत्रमंडळात ग्राम सवकास मंत्री म्हणनू काम करीत होते. त्यांना 

सातारा येथनू  
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उमेदवारी समळाली आसण बॅ.अंतलेु यांची उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्या काळात 

बॅ.अंतलेु साहबेांनी स्वत:चा पक्ष काढला आसण बंड केल.े स्व.वसंतदादा ठामपण े

स्व.राजीव गांधी यांच्या पाठीमाग ेउभे रासहले. आपल्याला आियय वाटेल की, सन १९८४ 

च्या अखेरीस राज्यात कााँग्रेस पक्षाला राज्यात ४३ जागा समळाल्या होत्या. ज्यावेळी 

स्व.राजीव गांधी यांची वडखळ येथे सभा झाली... (अडथळा....) मी महाराष्ट्र राज्यापरुते 

बोलत आह.े मला दसक्षण भारताबद्दल काही सांगावयाचे नाही. त्यावेळी आमच्या 

सजल्यातील राजकीय वातावरण खपू तप्त होते. स्व.राजीव गांधी आसण बॅ.अंतुले 

यांच्यामध्ये शासब्दक चकमक झाली. परंत,ु स्व.वसंतदादा यांनी पक्षाची भसूमका बजावली 

आसण आमच्या सजल्यात शेतकरी कामगार पक्षातफे श्री.सद.बा.पाटील सनवडून आल.े 

त्यावेळी बॅ.अंतुले यांचा पराभव झाला. मी हा सकस्सा एवढ्यासाठीच सांगतो की, मी सन 

१९८४ मध्ये बॅ.अंतलेु साहबेांकडे काम करीत होतो. त्यावेळी मी रायगड सजल्हा यवुक 

कााँग्रेसचा अध्यक्ष होतो. त्यावेळी श्री.गरुुदास कामत साहबे कााँग्रेस पक्षाच ेप्रदशेाध्यक्ष होते. 

मी रायगड सजल्हा यवुक कााँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष असताना मी बॅ.अंतलेु साहबेांकडे काम 

केलेले होते. स्वाभासवकपणे सनवडणकुीचे सनकाल लागल्यानंतर ज्यांनी बॅ.अंतुले 

साहबेांकडे काम केल े त्यांना पक्षातनू काढले जाईल अशी भसूमका होती. त्यावेळी मला 

वषाय बंगल्यावर जावे लागल.े श्री.यशवंत अेाप्पे मी ज्या गवई समाजाचा आह े त्या 

समाजाच ेआहते. माझे आसण श्री.आप्पे यांचे दरूचे नाते आह.े स्व.वसंतदादा आसण माझ्या 

वसडलांची ओळख होती. मी त्यावेळी स्व.वसंतदादा यांना भेटण्यासाठी घाबरत घाबरत 

वषाय बंगल्यावर गेलो. स्व.वसंतदादा यांना रायगड सजल्याचा इसतहास मासहती होता. 

बॅ.अंतलेु यांचे काम कोणी केल े आसण कोणी नाही, याची त्यांना मासहती होती. कारण, 

स्व.वसंतदादांनी बॅ.अंतलेु यांना पराभतू करण्यासाठी संपणूय राजकीय कौशल्य पणाला 

लावल ेहोते. त्यावेळी श्रीमती शासलनीताई पाटील नागोठणा येथील डाक बंगल्यावर १५ 

सदवस थांबलेल्या होत्या.  
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सन १९८४ च्या सनवडणकुीत प्रभाकर पाटील, दत्ता पाटील यांना त्या पणूय मदत करीत 

होत्या. त्यावेळी बॅ.अंतुले यांचा पराभव करावयाचे असे ठरल े होते. मी ज्यावेळी 

स्व.वसंतदादांना भेटलो त्यावेळी त्यांनी मला सवचारले की, त ूदत्ताचा मलुगा आह ेना ? 

  

            या नंतर  श्री. भोगल े
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  अरे बाबा, त ू चकू कशी केलीस? दादा, झाली चकू.  आमच्या सजल्हयाच े नेते म्हणनू 

त्यांच ेकाम केले.  आता अडचण काय? गरुुदास कामत मला यवुक कााँग्रेसच्या अध्यक्ष 

पदावरुन काढतील.  अरे,  यशवंत, गरुुदासला फोन लाव.  यशवंतने गरुुदासला फोन 

लावनू सदला.  फोनवर पलीकडच्या बाजलूा गरुुदास कामत होते.  मी वसंतदादा बोलतोय. 

अरे आपला सनुील बाबा चकुला, त्याने अंतलुेंचे काम केल.े पण तो आपलाच आह.े 

त्याला काही पक्षातनू काढू नकोस एवढे बोलनू फोन खाली ठेवला.  १९८५ मध्ये माझी 

पक्षातनू हकालपट्टी होणार होती, ती दादांच्या एका फोनमळेु थांबली.  

        सभापती महोदय, १९८५ मध्ये सनवडणकुा जाहीर झाल्या.  मला बोलावनू घेतले 

आसण सांसगतले की, माणगाव मतदारसंघातनू तूला सनवडणकू लढवायची आह.े  १९८५ 

साली माणगाव सवधानसभा मतदारसंघात कााँग्रेस पक्ष पणूयपणे मजबतू होता.  त्यावेळी 

कााँग्रेस पक्षाची उमेदवारी समळणे अवघड होते.  दादांनी मला यशवंतरावांमाफय त बोलावले 

आसण सांसगतले की, तलूा उमेदवारी भरावयाची आह.े  मी कचरत म्हटल.े  वडील जाऊन 

७-८ मसहन ेझाल ेहोते.  त्यावेळेला माणगाव मतदारसंघातनू मला सवधानसभेची उमेदवारी 

सदली. राजीव गांधीची पसहली सनवडणकू सभा सकाळी ८.३० वाजता झाली.  एक सभा 

घेऊन राजीव गांधी परत गेले.  महाडला सभा झाली.  त्यांना दसुऱया राज्यात जायच े

होते.  दादा तेथेच थांबले.  हसेलकॉप्टरच्या मागे मला बोलावनू घेतल ेआसण म्हणाल ेकी, 

सचंतेत सदसतोस.  मखु्यमंत्र्यांजवळ बोलण्याच े धाडस नाही.  बंडीत हात घातला आसण 

१० हजार रुपय ेकाढल ेआसण सांसगतले की, लढव त ू सनवडणकू.  न मागता एखाद्याच्या 

चेहऱेयावरुन अडचणी काय आहते ह े समजनू घेण्याची त्यांची हातोटी होती.  अशी 

असंख्य उदाहरणे असतील.  मखु्यमंत्री काळात त्यांना जे जे भेटले, कोणत्याही 

कारणासाठी मदत मासगतली त्यावेळी बंडीत हात घालायचे आसण हातात येईल ती 
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रक्कम समोरच्याच्या हातात ठेवायची हा त्यांचा स्वभाव मी पासहला आह.े 

      सभापती महोदय, सवधानसभेच्या सनवडणकुा पार पडल्यानंतर दादा पनु्हा मखु्यमंत्री 

झाल.े  माझ्या एका हायस्कूलला मदत पासहजे होती.  मी त्यांना पत्र सदल े होते.  १५ 

हजार रुपयांचा चेक १९८५ मध्ये त्यांनी सदला.  ज्याचा उल्लेख मी मघाशी केला.  राजीव 

गांधींनी महाराष्ट्र प्रदशे कााँग्रेसच्या अध्यक्षपदी श्रीमती प्रभा राव यांची सनयकु्ती 

केली.   मखु्यमंत्री होऊन तीन मसहने झाल ेहोते.  दादांना याबाबत सवचारात न घेता सनणयय 

झाला.  त्यानंतर त्यांनी मखु्यमंत्री पद सोडण्याचा सनणयय घेतला.  त्यानंतर राजीव गांधी 

मुंबईला आल.े  दादांना समजावनू सांगण्याचा प्रयत्न केला.  त्यांचा अगदी सनग्रही, करारी 

स्वभाव होता.  सनणयय घेण्यापवूी सवचार व्हायचा.  आज एखाद्या गावाच े सरपंच पद 

पक्षातफे दोन-दोन वषे वाटून घ्यायचा सनणयय होऊनही पद सोडायला तयार होत 

नाही.  सोसायटीचे चेअरमन पद सोडत नाहीत.  राज्याच े मखु्यमंत्री पद केवळ एकाच 

कारणासाठी सोडण्याचा सनणयय घेतला, श्रीमती प्रभा राव यांची प्रदशे कााँग्रेसच्या 

अध्यक्षपदावर सनयकु्ती दादांना न सवचारता केली.  या एका कारणावरुन १९८५ साली 

महाराष्ट्र लोकसभेची उमेदवारी लढसवत असताना कााँग्रेस पक्षाला प्रचंड जागा 

समळाल्या.  त्यावेळी सशवराज पाटील यांनी तक्रार केली.  मी सनवडून आलो, परंत ुमला 

मते कमी पडली.  त्यावेळी राजीव गांधी यांनी सगळयांना बोलावनू घेतले.  ४३ जागांवर 

कााँग्रेसच े उमेदवार सनवडून आल.े  लोकसभेच्या उमेदवारांना मते कमी पडतात अशी 

सशवराज पाटील यांची तक्रार आह.े  ज्या सवधानसभा मतदारसंघातून कमी मते पडली त्या 

एका रात्री कााँग्रेसच्या ६० आमदारांचे सतसकट कापले गेले.  खासदार सनवडून आल,े परंत ु

त्या मतदारसंघातील सससटंग आमदारांच्या मतदारसंघातनू कमी मतासधक्य समळाल्यामळेु 

दादांनी तो सनणयय घेतला. 
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         सभापती महोदय, १९८५ सालाचा उमेदवारीचा एक सकस्सा 

सांगतो.  डॉ.बळीराम सहरे मंसत्रमंडळात होते.  डॉ.बळीराम सहरे नंतर मखु्यमंत्री पदाच े

दावेदार होते.  रॉयलस्टोन बंगल्यावर ते रहायचे.  त्यावेळेला आमच्याकडे इशभूाई 

हासफज ह े आमदार होते.  मी रॉयलस्टोन बंगल्यावर गेलो.  त्यांनी नाव सलहून घेतल.े 

सदल्लीला यादी घेऊन जायच ेहोते.  त्यावेळी डॉ.बळीराम सहरे मुंबईला आल.े  यादी कुठे 

आह?े दादांकडे एक-दोन याद्या असायच्या.  त्यांनी एक यादी काढली आसण ती 

सदली.  बळीराम सहरे ती यादी वाचत होते.  दादांनी बळीराम सहरे यांचेच नाव कापले, 

तोपयांत सवमान सदल्लीच्या सदशेने उडाले होते.  बळीराम सहरे यांना कळू शकले नाही, मला 

सतसकट कस ेसमळेल.  ते मखु्यमंत्री पदाच ेदावेदार होते.  त्यांना कळले नाही, माझे सतसकट 

कस ेकापले.  सनुील तटकरे राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षात असल्यामळेु कााँग्रेस पक्षाची बदनामी 

करण्यासाठी ह ेसांगतो आह ेअसे नाही.  तोपयांत अजय भरण्याच्या प्रसक्रयेचा शेवटचा सदवस 

होता.  ए व बी फॉमय दादांकडे होते.  १९८५ ला एन.एम.कांबळे ह ेप्रदशे कााँग्रेसचे अध्यक्ष 

होते.  त्यावेळेला आता राज्याचे मखु्यमंत्री कोण असा प्रश्न आला.  त्यावेळेला राजीव 

गांधींनी सांसगतले की, दादांनी राजीनामा सदला आह.े  दादा सांगतील तो मखु्यमंत्री.  ज्या 

कारणाकररता सशवाजीराव पाटील-सनलंगेकर यांना राजीनामा द्यावा लागला, त्यांना राज्याच े

मखु्यमंत्री करुन आपल्या काययकत्याांला कसा न्याय दऊे शकतो ह े दशेाला दाखसवण्याचे 

काम दादांनी केले.  मग सदलीप पाटील यांनी राजीनामा सदला आसण सशवाजीराव पाटील 

सनलंगेकर मखु्यमंत्री झाल्यानंतर दादा मुंबईला बसनू पनु्हा काही तरी करतील म्हणनू त्यांना 

राजस्थानच े राज्यपाल पद सदल.े  सनलंेंगेकरांचे मुख्यमंत्री पद गेले.  शंकरराव चव्हाण 

मखु्यमंत्री झाल.े  त्यांची काम करण्याची काययपध्दती वेगळी होती.  एक दीड वषायत 

कााँग्रेसमध्ये वेगळे वातावरण सनमायण झाल.े  त्यावेळी औरंगाबादला शरद पवार साहबेांनी 

आपला पक्ष सवससजयत करीत राजीव गांधी यांच्या उपसस्थतीत कााँग्रेस पक्षात प्रवेश 

केला.  शंकरराव चव्हाण यांच्या नेततृ्वाच्या 
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  सवरोधात वातावरण सनमायण झाल.े  कााँग्रेसमध्ये लॉयल असा गट होता.  १९७८ साली 

इसंदरा गांधी यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला.  त्यांना लॉयसलस्ट म्हटले जायच.े  त्यावेळी 

शंकरराव चव्हाण मखु्यमंत्री होते.  राजस्थानच्या सदल्ली हॉलमध्ये रामराव आसदक, 

सशवाजीराव सनलंगेकर आदी सगळयांना बोलावनू सांसगतले, बदल करायचा असेल तर 

बदल नक्की करा.  आता नेततृ्वासाठी भांडण करणार नाही.  आता महाराष्ट्र सरुसक्षत 

ठेवायचा असेल तर शरद पवार यांनाच मखु्यमंत्री केल ेपासहजे, ही भसूमका दादांनी त्यावेळी 

घेतली.  शंकरराव चव्हाण यांना बदलण्यापवूी कााँग्रेस पक्षातील सवाांना बोलावनू 

सांसगतले, ज्याचा उल्लेख शरद पवार यांनी सलखाणाच्या माध्यमातनू केलेला आह.े  दादा 

त्यावेळी बी-१ बंगल्यात रहात होते व शरद पवार बी-४ बंगल्यामध्ये रहायचे.  दादांनी 

सांसगतले की, शरद पवार यांना मखु्यमंत्री करावे.  १९७८ साली ....अशी भसूमका 

पक्षामध्ये मांडली आसण १९७८ सालापासनू शरद पवार यांच्याबद्दल प्रवाह सनमायण केला 

त्याच े उत्तर पनु्हा एकदा शरद पवार मखु्यमंत्री झाल े पासहजेत ही भसूमका घेतली 

गेली.  १९७८ साली शरद पवार मखु्यमंत्री झाल.े  त्यावेळी ते दादांकडे गेले, मला 

मंसत्रमंडळाची यादी द्यायची आह,े नावे सांगा.  मोठी माणसे सकती मोठी अस ू

शकतात.  दादांनी सांसगतले, शरदराव तुम्ही मखु्यमंत्री झालात, तमु्ही यादी बनवायची. 

              या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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श्री.सनुील तटकरे... 

  माझा कोणीही माणसू नाही. आपण जी यादी बनवाल ती मला मान्य आह.े त्यांनी असे 

सांसगतल्यानंतर मंसत्रमंडळ सनमायण झाल.े   त्या काळात दादा थोडेफार आजारी 

होते.  महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या मनाप्रमाणे कारभार होत नव्हता म्हणनू त्यांनी राजस्थानच्या 

राज्यपाल पदाचा राजीनामा सदला.  महाराष्ट्रात फेर बदल करण्यासाठी कााँग्रेस शे्रष्ठींशी 

अनेक वेळा बोलनू दखेील काहीच सनणयय होत नव्हता म्हणनू त्यांनी जसे मखु्यमंत्री पद 

त्यागले होते त्याप्रमाणे  राजस्थानच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा सदला.  जयपरू 

सोडल्यानंतर ते थेट मुंबईला आह.े  त्यावेळी ते जयपरूला थांबले नाहीत.  दादा 

राजस्थानच े राज्यपाल होण्यापवूी जयपरूचे राजभवन सामान्य जनतेसाठी खलेु 

नव्हते.  परंतु, दादा जेव्हा जयपरूचे राज्यपाल झाल ेतेव्हा त्यांनी सामान्य जनतेसाठी दखेील 

राजभवन खलेु केले. त्यामळेु राजभवनामध्ये दादांच्या भेटीसाठी  सामान्यातील सामान्य 

माणसू दखेील जात होता.  दादा ह ेमधमेुहाने आजारी होते.  दादा मखु्यमंत्री असतानासदु्धा 

इजेंक्शन घेत होते.  मखु्यमंत्री पद सोडल्यानंतर दखेील ते इजेंक्शन घेत होते.  ते नेहमी 

बंडी पररधान करीत असत.  ते लोकांच्यासमोर बोलता बोलता दखेील बंडी वर करून 

इजेंक्शन घेत असे.  म्हणजे त्यांनी कधीही लोकांना सोडले नाही आसण लोकांनी दखेील 

त्यांना कधी सोडले नाही.  असे एक अतटू नाते त्या काळी दादांनी सनमायण केल े

होते.  आज राज्यात खाजगी शैक्षसणक संस्था उभ्या आहते.  त्यावेळी मेसडकल व 

इसंजसनअररंगची फक्त शासनकीय महासवद्यालये होती.  त्यावेळी खाजगी शैक्षसणक संस्था 

नव्हत्या.  कमी सशकलेल्या माणसाने  खाजगी शैक्षसणक संस्था उभ्या रासहल्या पासहजेत, 

बहुजन समाजातील मलेु सशकली पासहजेत ती मलेु दखेील इसंजसनअसय, डॉक्टसय झाली 

पासहजेत यासाठी दशेात खाजगी शैक्षसणक संस्था स्थापन करण्याचा  सनणयय 

घेतला.  त्याचा दखेील मी येथे आज आवजूयन उल्लेख करीत आह.े  
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     श्री.सनुील तटकरे..... 

आपण सांसगतले ते खरे आह.े  दादा ह े सातवी पयांत सशकले होते.  फाईलवर सही 

करताना इगं्रजी नोटींग त्यांना कधीही आड आल े नाही.  आता येथे सन्माननीय सदस्य 

श्री.सशवाजीराव दशेमखु उपसस्थत नाही.  सन्माननीय सदस्य श्री.सशवाजीराव देशमखु ह े

आज दखेील सभागहृामध्ये शेवटच्या बाकावर बसतात.  दादांनी मखु्यमंत्री पद 

सोडल्यानंतर दखेील ते रोज सभागहृामध्ये येत होते.  त्यावेळी ते पाठीमागच्या बाकावर 

बसत होते.  ते प्रश्नोत्तराचा तास संपेपयांत सभागहृात बसलेल ेअसायचे.  त्यानंतर मग ते 

सनघनू जायच.े  त्यांनी श्रीमती मणृालताई गोरे यांना मुंबईतील गोरेगाव येथील भखंूड सदला 

तेव्हा दादांवर अनेक आरोप करण्यात आल.े  त्यावेळी दादांनी सभागहृात पाठीमागे 

बसलेल े असताना उठून सांसगतले की, होय, त्यावेळी ताईनंी जागा मासगतली म्हणनू मी 

त्यांना ती जागा सदली.   मी सदलेली जागा हा माझा गनु्हा असेल तर असे शेकडो गनु्ह े

करण्यास मी तयार आह ेकारण माझा सनणयय हा गरीबांच्या सहतासाठी होता आसण तो सनणयय 

घेण्यासाठी मला कोणत्याही प्रत्यवायाची गरज नाही.  असे दादांनी त्यावेळी सवधान 

सभेमध्ये ठासनू सांसगतले होते.  दादांनी चार वेळा मखु्यमंत्री पद भषूसवले होते.  त्यावेळी 

त्यांच े पक्षांतगयत बॅ.अंतुले, बॅ.रामराव आसदक, बॅ.बाबासाहबे भोसले ह े सवरोधक होते. 

त्यावेळी असे म्हटले जायच े की, तीन बॅररस्टरना सातवी सशकलेल्या माणसाने........ ते 

कसब फक्त दादा आसण दादाच दाखव ू शकत होते.  त्या वेळी श्री.यशवंतराव चव्हाण 

आसण त्यांचा वैचाररक संघषय झाला.  त्यावेळी पसिम महाराष्ट्रातीलच नव्ह े तर संपणूय 

महाराष्ट्रातील सवय लोकांना वाटले की, या दोघांमधील दरी आता कमी होणार नाही.  पण 

दादांनी सांगलीच्या पररसरामध्ये एक काययक्रम घेऊन श्री.यशवंतराव चव्हाण यांना बोलावनू 

दोघांच ेमनोसमलन केल.े  ह ेमनोसमलन कृष्ट्णेच्या 
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तीरावर झाल.े  त्याच े रसभरीत वणयन महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या पेपरमध्ये आल े

होते.  दादा व श्री.यशवंतराव चव्हाण ह ेएकसत्रतपणे येऊन पनु्हा महाराष्ट्राच्या सहतासाठी 

काम करू शकत नाही अशी अनेकांची भावना होती.  पण त्या सवाांना दादांनी आसण 

श्री.यशवंतराव चव्हाणांनी उत्तर सदल.े  दादा सतत आजारी असायचे.  ते अनेक वेळा 

बॉम्ब े हॉसस्पटलमध्ये जात असे.  पण प्रबल इच्छाशक्तीच्या जोरावार ते बरे होऊन 

यायच.े  त्यांच्याकडे जगण्याची उमेद होती.  कुठल्याही दीघय आजारावर मात करत 

जनसामान्यांसाठी लढवय्येपणाने लढणे हीच भसूमका दादांनी आपल्या आयषु्ट्यात घेतली 

होती.  ज्या ज्या वेळी संघटनेसाठी गरज असे त्या वेळी दखेील सामान्यातील सामान्य 

काययकत्यायला शक्ती आसण ताकद दणे्याची कुठलीही कमतरता राहणार नाही याची 

खबरदारी दखेील त्यांनी त्यांच्या कारसकदीमध्ये घेतली होती.  आमदार, सजल्हा पररषद, 

पंचायत ससमती, नगर पररषद यांचे सतकीट कुणाला हवे असेल तर ते लोक दादांकडे जायच े

तेव्हा दादा नेहमी सांगायच े की हा काययकताय चांगला आह े त्याला सनवडणकुीच्या 

माध्यमातनू न्याय समळाला पासहजे.  आपल्या काययकत्याांसाठी आसण सामान्य माणसांसाठी 

झटणारा अलौसकक कतृयत्वाचा नेता १९९० साली हरपला.  सांगली येथे त्यांच्यावर 

अत्यंसंस्कार करण्यात आल.े  त्यावेळी दशेाचे पंतप्रधान श्री.राजीव गांधी आल े

होते.  त्यावेळी प्रचंड जनसागर लोटला होता.  कृष्ट्णेला महापरू येतो तसा त्यावेळी 

लोकांचा महासागर श्री.राजीव गांधी यांनी पासहला होता.  एक अलौसकक सामान्य 

स्वातंत्र्यसैसनक लोकांच्या मनावर सकती सबंबला आह े याचे दृश्य त्यांना त्या कालावधीत 

पहायला समळाल ेहोते.  त्यावेळी राज्याचे मखु्यमंत्री श्री.शरद पवार ह ेहाेेते.  संघषायच्या 

माध्यमातनू नेततृ्वाच्या मनामध्य े दरी सनमायण झालेली असते.  ती दरी आपल्या 

काययकुशलतेतनू, आपल्या स्वभावातनू या मोठ्या अंत:करणाच्या नेततृ्वाने खपू मोठ्या 

प्रमाणावर दरू केली होती. 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G-35 

BGO/MMP/KTG प्रथम श्री. भोगले 12:10 

  

 

     श्री.सनुील तटकरे..... 

महाराष्ट्राला एक ससंुगत राजकारणाचा पाया श्री.यशवंतराव चव्हाण साहबेांनी सदला तसाच 

तो श्री.वसंतदादा पाटील साहबेांनी दखेील सदला आह.े  त्यांचे जन्म शताब्दी वषय आपण 

आज साजरे करीत आहोत.  ह ेवषय आपण सरकारच्या वतीन ेसाजरे करीत असल्यामळेु 

सरकारचे असभनंदन केलेच पासहजे.  नवीन सपढीला वसंतदादा काय आहते ह े

कळल्यासाठी, त्यांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील योगदान काय आह,े संघटनेमधील योगदान काय 

आह,े सहकार चळवळीतील योगदान काय आह,े शेतकऱयांसाठी काय योगदान आह े ह े

यासाठी काययक्रमाचे आयोजन केल े पासहजे. आज जे खाजगी महासवद्यालयांमध्ये उच्च 

सशक्ष् ाण घेत आहते त्यांना सशक्षण घेण्याचा मलूभतू असधकार या महाराष्ट्रात श्री.वसंतदादा 

पाटील यांच्यामळेुच समळाला आह ेह ेनव्या सपढीच्या मनामध्य ेकोरण्याचा प्रयत्न केला तर 

असधकच योग्य होईल.  एक थोर स्वातंत्र्य सेनानी या राज्यान ेआज गमासवला असला तरी 

त्यांच े सवचार या नव्या सपढीने आपल्या मनामध्ये ठेवल े पासहजेत. आज नवीन सपढी 

फेसबकु,  इटंननेटच्या जमान्यामध्ये जन्माला आली आह.े  त्यांना या शरू स्वातंत्र्य 

यदुध््याच ेत्यावेळी काय सवचार होते ह ेवषयभरामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला तर खपू मोठे 

काम केल्यासारखे होईल.  वषयभरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच े चचाय सते्र आयोसजत 

करावीत.  या सनसमत्ताने दादांचा जीवनपट तयार करण्याचा प्रयत्न करावा.  त्यांच्या 

जीवनावर व्याख्यान दणेारे व्याख्याते सनमायण करावेत.  शाळा, महासवद्यालय येथे दादांनी 

केलेले काम नव्या सपढीसमोर जाण्यासाठी प्रयत्न केल े पासहजेत.  दादांच े स्मारक 

होईल.  आज सवदभय वेगळा करावयाची सकंवा नाही ह ेआपण ठरवाल.  पण सवदभायच्या 

बॅकलॉगसाठी दांडेकर ससमतीचे गठन पसिम महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या श्री.वसंतदादा 

पाटील यांनीच केली आह.े  त्यामळेु सवदभायतील अनशेुष आसण बॅकलॉग हा शब्द 

महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये पसहल्यांदा कोणी आणला असेल तर तो दादांनी आणला 

आह.े 
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     श्री.सनुीन तटकरे... 

सवय भागाचा कालबद्ध सवकास झाला पासहजे, सनधीचे समन्यायी वाटप झाल ेपासहजे असा 

सनणयय घेण्यात आला. सातत्याने टीका केली जाते की, सवदभायवर पसिम महाराष्ट्रान ेअन्याय 

केला आह.े  पण ती वस्तसुस्थती नाही.  अभ्यासपवूयक पावल े उचलण्यासाठी दादांनी 

दांडेकर ससमती घसटत केली.  त्यामळेु पढुील काळात समन्यायाची भसूमका सवाांनाच 

पहायला समळाली आह.े अशा या स्वातंत्र्य सेनानीला सवनम्र असभवादन करीत करतो. 

त्यांच्या जन्मशताब्दी वषायत त्यांचे राजकारणातील सवसवध पैल ूनव्या सपढीच्या समोर आण ू

शकलो तर ते असधक बरे होईल.  आज माननीय मखु्यमंत्री कें द्रीय सवत्त मंत्री श्री.अरूण 

जेटली यांना भेटायला जाणार आहते.  त्यांच्या सोबत माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय 

मुंडे, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील ह ेजाणार आहते.  आपण श्री.जेटली जी यांना 

सांगावे आज ज्या सहकारी बाँका उभ्या आहते त्या दादांच्या योगदानातनू उभ्या आहते. 

दादांच्या जन्म शताब्दी वषायमध्ये या सहकारी बाँकांना न्याय दणेे असधक सोयीचे 

होईल.  या सहकारी बाँकांना आपण योग्य न्याय सदला तर दादांचे  योग्य पद्धतीने 

पणु्यस्मरण करण्यात येत आह ेअसे मानले जाईल. तेव्हा ही भसूमका माननीय मखु्यमंत्र्यांनी 

सदल्ली दरबारी सांसगतली, दादांच ेनाव सदल्लीमध्ये घेतले गेले तरी सदु्धा त्यात सनसितपणे 

मागय सनघ ू शकेल. परवा आपण तासमळनाडुच्या मखु्यमंत्री श्रीमती जयलसलता यांना 

श्रद्धांजली वासहली.   

            या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.सनुील तटकरे ..... 

  सभापती महोदय, श्रीमती जयलसलता यांना ‚अम्मा‛ म्हणतात, मी तर असे म्हणेल की, 

‚तासमलनाडुच े दादा‛ अशी  त्यांची जर ओळख झाली तर दादांचे कतृयत्व दशेात सकती 

मोठे आह े ह े सधु्दा त्या सनसमत्तान े आपल्याला अनभुवावयास समळू शकेल. अशा या 

स-ुस्वातंत्र सवरास सवनम्रपणाची आदरांजली वाहत असताना मी आज जो काही उभा आह े

तो दादांमळेु उभा आह.े मला दादांनी जे अभय सदले त्याच्यामळेुच मी आजची वाटचाल 

करु शकत आह.े अशा या लोकनेत्यास सवनम्र आदरांजली वाहतो आसण माझे सवचार 

थांबवतो. 

  जय सहदं, जय महाराष्ट्र. 

                                                      -------- 
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       सभापती : माझ्याकडे भारतीय जनता पक्षाकडून  श्री.प्रसवण दरेकर व 

श्री.पररचारक, राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षाकडून श्री.हमंेत टकलल े व श्री.नरेंद्र पाटील 

तसेच  कााँग्रेस पक्षाकडून श्री.शरद रणसपसे व ॲङ रामहरी रुपनवर व  सन्माननीय सदस्य 

श्री. जयंत प्र.पाटील यांची नाव े आली आहते. कै.वसंदादा पाटील यांची आदरांजली 

आपल्याला १२.४५ वाजता थांबवावी लागणार आह.े १२.४५ वाजेपयांत चचाय पणूय होणे 

अशक्य सदसते. त्यामळेु माझी सचूना राहील की, प्रत्येक पक्षान े एक एक वक्ता कमी 

करावा,त्यातनू काही वेळ वाचतो का ह ेबघावे. १२.४५ च्या पढेु सभागहृाची वेळ ५-१० 

समसनटे वाढवणे योग्य राहील कारण दपुारी १.०० वाजता सभागहृाची सनयसमत  बैठक सरुु 

होणार आह.े बहुतेक सशवसेना पक्षाकडून बहुतेक डॉ.नीलम गोऱह ेयांचे नाव आल ेअसेल. 

प्रत्येक पक्षाच्या एका वक्त्यान े आदरांजलीच्या संदभायत सवचार व्यक्त करावे अशी माझी 

सचूना राहील. आता सन्माननीय सदस्य श्री. प्रसवण दरेकर यांनी आपल ेसवचार मांडावेत. 

   श्री.प्रसवण दरेकर(सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, महाराष्ट्राच े माजी 

मखु्यमंत्री कै.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त त्यांच्या सवषयी कृतज्ञता 

व्यक्त करण्यासाठी जो ठराव आणला आह ेत्याला पासठंबा दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

   सभापती महोदय, या सठकाणी बोलण्याचा आग्रह यासाठी केला आह े की, मी मुंबई 

सजल्हा मध्यवती बाँकेचा अध्यक्ष् ा आह.े त्या बाँकेची सनयमात बसनू नोंदणी करण्याचे काम 

कै.वसंतदादा पाटील यांनीच केलेले आह.े मुंबई सारख्या शहरामध्ये सजल्हा मध्यवती बाँक 

हा कन्सेप्ट शहरीकरण असल्यामळेु व या सठकाणी ग्रामीण संस्थेचा बेस नसल्यामळेु नोंदणी 

होणे अवघडू होऊन बसले होते.  मत्स्य व्यवसायाला शेती म्हणनू घ्या व रसजस्रेशन करा 

अशा प्रकारच ेकाम होत नसेल तर सनयमात बसवनू कस ेकरावयाचे ह ेदादांनी केल ेआसण 

आज मुंबईतील फोटय येथेमुंबई सजल्हा मध्यवती बाँक सरुु असनू ती चांगल्या पध्दतीने 

वाटचाल करीत आह ेव यामध्ये  
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    श्री.प्रसवण दरेकर ....... 

दांदाच ेफार मोठे योगदान आह.े 

   सभापती महोदय, दसुरा मदु्दा असा आह े की, सत्तेवर असल्यानंतर सवकासाची कामे, 

प्रकल्प, योजना सारेच मोठया प्रमाणावर होत असतात, सकंबहुना मखु्यमंत्री आसण सरकार 

ते करीत असते. परंत ु वैयसक्तक सखु द:ुखात लक्ष घालनू त्याच्या अडचणी सोडवणे, 

अडचणीमध्ये मदत करण,े साथ दणे,े द:ुखी असताना मदत करणे असे काम वैयसक्तक 

पातळीवर जर कोणी केल ेअसेल तर ते दादांनीच केले आह.े 

   सभापती महोदय, पारधी समाजाचे श्री.वामन बाळू सभसे ह ेचेम्बरू येथे राहतात. दादांचा 

मोठेपणा कसा होता यासंदभायत श्री. सनुील तटकरे यांनी कै.मणृालताई गोरे यांच्या 

भखंूडाचा उल्लेख केला. सटकेची परवा करावयाची नाही परंत ु उद्दशे चांगला असेल तर 

मदत करण्याची भावना दादांनी घेतली होती. दांदानी पारधी समाजाच्या माणसाला चेम्बरू 

येथे एक छोटा भखंूड सदला होता. त्यांना जागा सदल्यानंतर त्यांनी सजल्हा मध्यवती बाँकेला 

सांसगतले की, पारधी समाजाचा गरीब माणसू असनू त्यांची जागा भाडयान ेघ्या. त्यावेळी 

६० हजार रुपये भाडे पारधी समाजाच्या माणसाला समळवनू सदल.े वैयसक्तक मदत करण्याची 

भावना दादांची आम्हाला सदसनू आली. आमच्या सारख्या नव्या सपढीच्या लोकांना एका 

बाजलूा टेक्नॉलॉजी इम्फोटेक होत असताना,सवकास मोठया प्रमाणावर होत असताना, 

जागसतकीकरण होत असताना ज्या संवेदना सकंवा माणसूकी, वैयसक्तक संपकायतून, वैयसक्तक 

आधार दऊेन जपायची असते त्याचा आदशय कोणाकडून घ्यावयाचा असेल तर तो 

सनसितपणे दादांकडून घ्यावा लागेल. 

   सभापती महोदय, मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील तटकरे यांनी दादा राज्यपाल 

असतानाच्या बाबीचा उल्लेख केलेला आह.े राज्यपालांना प्रोटोकॉल असतो. एका 

मयायदचे्या बाहरे जाऊन त्यांना सामाण्य माणसांना भेटता येत नाही परंत ु राज्यपाल झालो 

तरी माझी बांसधलकी ही लोकांशी आह,े ते मखु्यमंत्री असताना ज्या प्रमाणे भेटत होते 

तशाच प्रकारे ते राजस्थानचे राज्यपाल म्हणनू 
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    श्री.प्रसवण दरेकर .... 

  तेथील जनतेला भेट दते होते.  भारतीय जनता पक्षाच ेश्री. रामनाईक साहबे ह ेय.ुपी.मध्ये 

राज्यपाल असनू ते आजही दादांचा आदशय अवलंबसवत आहते. मी एवढयासाठीच उल्लेख 

करतो की, ते आज य.ुपी.च ेराज्यपाल आहते परंत ुते आजही आमदार असल्यासारखे, मंत्री 

असल्यासारख ेजनसामान्यांशी नाळ जोडून काम करीत आहते व त्यांचा आदशय आमच्या 

सारख्या मंडळींनी घेणे अत्यंत आवश्यक आह.े 

     सभापती महोदय, कै.वसंतदादा यांनी काययकताय,शेतकरी आसण सामान्य माणसाला 

कें द्र सबंद ू मानल े होते.  एका बाजलूा राजकारणामध्ये व्यापारी,उद्योगपती यांच्या 

गोतावळयात वावरण्याची संस्कृती वाढत असताना,सवयसामान्यांसवषयी कणव, आदर लोप 

पावत असताना, दादांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त आम्ही सवाांनी या गोष्टीचे आकलन 

करुन ते आमच्या वागण्यातनू, बोलण्यातनू आसण कृतीमधनू सदसनू आल ेतर ते दादांच्या 

जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त कृतज्ञता व्यक्त केल्यासारखे होईल सकंवा 

  त्यांच्या सवषयी भावना व्यक्त केल्याचे आज समाधान समळेल. 

   सभापती महोदय, सहकाराच्या बाबतीत दादांचा उल्लेख सन्माननीय सदस्यांनी केलेला 

आह.े महाराष्ट्रामध्ये सहकार चळवळ सशक्त, ताकदवान सकंबहूना शेवटच्या माणसाला 

सहकाराच्या माध्यमातून आसथयक उन्नतीकडे नेण्याच े काम दादांनी ताकदींनी केल.े 

सहकाराची चळवळ सटकली पासहजे, वाढली पासहजे यासाठी त्यांनी सातत्यान ेप्रयत्न केला 

होता. आज योगायोग कसा आह ेह ेमी आपल्याला सांग ूइसच्छतो. आज राज्याचे माननीय 

मखु्यमंत्री सदल्लीमध्ये राज्याच्या सजल्हा बाँकेच्या सहकारी चळवळीच्या संदभायतील सवषय 

घेऊन जाणार आह.े खरे म्हणजे हा दादांच्या सहकारी चळवळीला मदत करण्याचा ते प्रयत्न 

करणार असनू माननीय मखु्यमंत्र्यांच्या कामसगरीला  आजच्या चांगल्या सदवसासनसमत्त यश 

समळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H-41 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 12:20 

  

 

     श्री.प्रसवण दरेकर .... 

   सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल मी आपल े मनापासनू 

आभार माननू माझे दोन शबद पणूय करतो. धन्यवाद. 

जय सहदं,जय महाराष्ट्र. 

                                                   -------- 
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     श्री.शरद रणसपस े (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, सभागहृाचे नेते 

श्री.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्वगीय वसंतदादांच्या बद्दल जो कृतज्ञता प्रस्ताव मांडलेला 

आह ेत्याला पासठंबा दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

   सभापती महोदय, मी सवायत प्रथम सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे यांचे आभार 

मानतो. त्यांनी १९७० च्या दशकानंतरचा कााँग्रेस पक्षाचा इसतहास या सभागहृात असतशय 

व्यवसस्थतपणे सांसगतला. ते जे काही बोलले त्यातील काही गोष्टींवर कदासचत 

आमच्यापैकी काही सदस्य सहमत नसतील, काही गोष्टी आम्हाला पटत नसतील. परंतु 

सत्तरीच्या नंतरचा कााँग्रेसचा इसतहास त्यांनी या सठकाणी सांसगतल ् याबद्दल मी त्यांनाही 

धन्यवाद दतेो. 

   सभापती महोदय, १९७३ मघ्ये असतशय लहान वयात मी प्रदशे कााँग्रेसचा जनरल 

सेके्रटरी झालो. त्यावेळेस आमचे अध्यक्ष श्री.पी.के.सावंत होते,खसजनदार श्री.भाऊसाहबे 

वतयक होते आसण आम्ही एकंदर चार जनरल सेके्रटरी होतो. मी सगळयात लहान जनरल 

सेके्रटरी होतो. जनरल सेके्रटरीमध्ये श्री.गोसवंराव आसदक, सवदभायतील श्री.मधसुदुन वैराळे 

आसण श्री.ररझवान हरॅरस ह ेहोते. त्यावेळेस औरंगाबदचे श्री.मासणकराव पालोदकर, आसण 

श्री.शंकरराव गेडाम ह ेउपाध्यक्ष होते व माननीय श्री.वसंतराव नाईक ह ेमखु्यमंत्री होते व 

नंतरच्या काळात दादा पाटबंधारे मंत्री होते. १९७३ पासनू मी दादांच्या संपकायत होतो. 

            या नंतर  श्री. सशगम 
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श्री.श् े ारद रणसपस.े... 

        सभापती महोदय, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे यांनी दादांचा 

इसतहास सांसगतला. दादांचा जनसंपकय  सरुुवातीपासनूच मोठ्या प्रमाणात होता. सरुुवातीच्या 

काळात दादा मुंबईतील माहीम येथील शीतलादवेी भागात राहत होते.  दादांना 

भेटणाऱयांची खपू मोठी गदी होत असे. त्यांच्यासोबत यशवंत आपटे नेहमी असत. ते त्यांना 

मधमेूहाची  औषधे वेळेवर द्यायच.े दादा सकाळच्या नाश्तापासनू रात्रीच्या भोजनापयांत 

लोकांना भेटत असत. ते मखु्यमंत्री असताना वषाय बंगल्यातील एक प्रसंग मला आठवतो. 

त्या ससचवांच े नाव मला आठवत नाही. ते सटूाबटुात होते. वषाय बंगल्यावर दादांना 

भेटणाऱयांची खपू मोठी गदी झाली होती. लोक दादांच्या बेडरुमपयांत आले होते. त्या 

गदीतनू ते ससचव वाट काढून दादांजवळ आल ेआसण त्यांना म्हणाल ेकी, मला फक्त दोनच 

समसनटे बोलायच ेआह.े दादांना त्यांना सांसगतले की, आपणास दोन समसनटे चचाय करायची 

असल्यास बाथरुममध्ये जाऊ. इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेथे गदी होते. हा प्रसंग माझ्या 

डोळ्यासमोर घडलेला आह.े 

      सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे यांनी 

त्यांच्या  राजकारणाबाबत सांसगतले ते बरोबर आह.े दादासाहबे रुपवते कााँग्रेस पक्षाच े

अध्यक्ष असताना त्यांनी दादांच ेएका वाक्यात वणयन केल ेहोते की, राजकारणात अनेकांची 

नावे दादा असतात पण राजकारणात एकच दादा आहते आसण ते म्हणजे वसंतदादा पाटील. 

इतके दादांच ेमहात्म्य होते. 

    सभापती महोदय, दादांनी श्रीमती मणृालताई गोरे यांना जमीन दणे्याचा उल्लेख झाला. 

सवरोधी पक्षांबरोबर कस ेवागावे याचा उत्तम धडा दादांना घालनू सदलेला आह.े या सठकाणी 

उपसस्थत असलेल े सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांचे काका श्री.दत्ता पाटील 

यांच्या सोबत मला काम करण्याची संधी समळाली. त्यांचे माझ्यावर प्रेम होते. दादा नेहमह 

त्यांना दत्ता या नावान ेहाक मारायच.े काय रे दत्ता 
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    श्री.शरद रणसपस.े.. 

काय करतोस असे ते नेहमी म्हणायच.े  

      सभापती महोदय, मी सभागहृाला सांग ू इसच्छतो की, आताच्या सवरोधी 

पक्षांचा  सवरोध काहीच नाही.तमुच्या पक्षाचाही नाही आसण आमच्याही पक्षाचा नाही. 

श्रीमती मणृालताई गोरे आसण श्रीमती असहल्याबाई रांगणेकर या दोन्ही भसगनी वषाय 

बंगल्याच्या समोरच्या बंगल्यात हातामध्ये थाळी आसण लाटणे घेऊन जायच्या आसण 

जोरजोरात थाळीवर लाटणे मारुन तेथील सवय पररसर आवाजाने हादरुन सोडायच्या. परंतु 

दादांनी कधी सवरोधासाठी सवरोध केला नाही. आज मुंबई शहरामध्ये हजार-दोन हजार 

स्वेअर मीटरचा इतका मोठा इश्य ूहोतो आसण त्या संबंधातील प्रकरणे उच्च न्यायालय व 

सवोच्च न्यायालयापयांत जातात. त्यावेळी दादांनी श्रीमती मणृालताईनंा त्यांच्या सनवारा 

प्रकल्पासाठी मुंबईतील गोरेगाव पररसरात तब्बल ६६ एकर जागा सदली. यावरुन दादांचा 

मोठेपणा सदसनू येतो. त्यावेळी सत्ताधारी सवरोधी पक्षांचे कस े वागत हाेेते याचे ह े एक 

उत्तम उदाहरण आह.े हा उल्लेख मला येथे आवजूयन करावासा वाटतो. 

      सभापती महोदय, सरकार सकती मेसडकल आसण इसंजसनअरींग कॉलेजेस काढणार, 

शेवटी सरकारला  सनधी दणे्यावर मयायदा आहते. त्यावेळी दादांना एकदा 

फटक्यात  सवनाअनदुान तत्त्वावर मेसडकल  आसण इसंजसनअरींग कॉलेज काढण्याची 

परवानगी सदली.  आज हजारो डॉक्टसय व इसंजसनअसय परदशेामध्ये काम करीत आहते. 

हजारो डॉक्टसय  व इसंजसनअसय स्वत:चा व्यवसाय करीत आहते. काही  नोकरी करीत 

आहते. याचे सवय शे्रय दादांच्या कतृयत्त्वाला आसण नेततृ्त्वाला जाते.  

      सभापती महोदय, दादांनी सांगली येथे साखर कारखाना काढला. सांगलीला ऊसाचे 

एक कांडे दखेील सपकत नव्हते. तरी दखेील त्यांनी तेथे सहकारी साखर कारखाना काढला. 

त्यानंतर ‚पाणी अडवा, पाणी सजरवा‛ ही त्यांची भसूमका झाली. त्यामळेु तेथे लोक ऊसाची 

शेती करु लागल.े त्यानंतर त्यांनी केटीवेअर बंधारे आसण वसंत बंधारे पद्धत आणली.  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I-45 

AJIT/KTG प्रथम श्री. जनु्नरे 12:30 

  

 

     श्री.शरद  रणसपस.े.. 

      सभापती महोदय, दादांच े सनणयय अगदी पक्के असतात. यातील एक सनणयय मनाला 

चटका लावणारा आह.े कोणत्याही पक्षात राजकीय गट-तट असतात. कााँग्रेसमधील एक 

गट दादांच्या सवरोधात होता. कारण त्या काळामध्ये राज्यात कुठेही साखर कारखाना झाला 

की त्याचे चेअरमन वसंतदादा असायचे. दादा जवळपास २० साखर कारखान्यांचे चेअरमन 

होते. कााँग्रेसमधील एका गटाने उचल खाल्ली आसण सांसगतले की, एका सहकारी 

कारखान्याच्या चेअरमन पदी एकच व्यक्ती राहू शकते. त्यावेळी दादर येथील सटळक 

भवनात बैठक झाली होती त्या बैठकीला मी उपसस्थत होतो. दादांनी एका फटक्यात २० 

सहकारी साखर कारखान्यांचा राजीनामा सदला. दादा कधीही सत्तेच्या बाजलूा रासहले 

नाहीत. ते जो काही सनणयय घेत तो अगदी पक्का घेत असत. 

      सभापती महोदय, दादा ज्यावेळी मखु्यमंत्री झाल े त्यावेळी मी प्रदशे कााँग्रेसचा 

सरसचटणीस होतो. दादा मला म्हणाले, शरद, काय करतोस. मी म्हणालो काहीही नाही. ते 

मला म्हणाल े आमदार सनवासातील दोन खोल्या स्वच्छ करुन तेथे सतरंजी आसण गाद्या 

टाकून घे. त्यांनी मला हळूच कानात सांसगतले की, मंसत्रमंडळामध्ये समावेश करुन 

घेण्यासाठी मला भेटण्यासाठी कुणीही वषाय बंगल्यावर येणार नाही,  मी सवय आमदारांना 

आसण सशष्टमंडळाला आमदार सनवासात भेटेन. ह े कोणालाही सांग ू नकोस. दादा 

आकाशवाणी येथील आमदार सनवासात तीन सदवस हाेेते. दादा सकाळी यायच ेआसण 

रात्रभर थांबायचे. प्रत्येक सजल्हा आसण तालकु्यातून सशष्टमंडळ त्यांना भ् े ोटायला यायच.े 

मंसत्रमंडळाची रचना केवळ आमदारांच्या म्हणण्यानसुार नाही तर तालकुा अेासण सजल्हा 

कााँग्रेसच्या पदासधकाऱयांचे काय म्हणणे आह े ह े सवय त्यांनी जाणनू घेतल.े त्यानंतर 

मंसत्रमंडळामध्ये कोणाकोणाला घ्यायच ेह ेठरसवल.े सन्माननीय सदस्य श्री.मोहनराव कदम 

यांना या सवय गोष्टी आठवत असतील.  ते या गोष्टीच ेसाक्षीदार आहते.  
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     श्री.शरद  रणसपस.े.. 

      सभापती महोदय, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे यांनी सांसगतले की, 

त्यांच े हायकमांड बरोबर कधी जमल े नाही. ह े त्यांचे वक्तव्य बरोबर आह.े दादांच े

हायकमांड बरोबर जमल ेनसेल तरी दादा कधीही हायकमांडच्या सवरोधात बोलले नाहीत. 

आता सवयच पक्षामध्ये जरा कुठे काही खट्ट झाल े की हायकमांडच्या सवरोधात बोलणारे 

लोक असतात. दादा कधीही हायकमांडच्या सवरोधात बाेेलल ेनाहीत. जेव्हा काही पटले 

नाही त्यावेळी  त्यांनी सरळ सांसगतले की, मी राजकीय संन्यास घेत आह ेआसण ते सरळ 

सांगलीला सनघनू गेल.े काही काळानंतर दादांना वाटल े की, कााँग्रेस पनु्हा जीवंत झाली 

पासहजे. त्यावेळी मोठी पत्रकारपररषद झाली. त्या पत्रकारपररषदसे मी उपसस्थत होतो. 

पत्रकारांनी दादांना चारही बाजूंनी प्रश्न सवचारुन भंडावनू  सोडले. पत्रकारांनी दादांना 

सवचारल े की, दादा, तमु्ही राजकीय संन्यास घेतला असताना संन्यासी माणसू पनु्हा 

राजकारणात कसा आला ? त्यावेळी दादांनी सदलेल े उत्तर फार महत्त्वाच े होते. त्यांनी 

सांसगतले की, माझे घर जळत असताना मी ते पाहत राहू काय ? दादा काठी टेकत टेकत त्या 

पत्रकारपररषदमध्ये आले होते. मला तो प्रसंग आजही आठवतो. दादांची संघटनेमधील 

बांसधलकी कशा पद्धतीची होती ह ेमी या सनसमत्तन ेसांगतो. 

      सभापती महादये, माननीय इसंदरा गांधी आसण दादांच े संबंध असतशय चांगले होते. 

इसंदरा गांधी यांना वाटत होते की, दादांनी त्यांच्या मंसत्रमंडळात यावे. परंत ु दादांनी स्पष्ट 

नकार सदला. श्रीमती इसंदरा गांधी यांनी दादांना सांसगतले होते की, मला भेटण्यासाठी 

तमु्हाला अपॉईटमेंट घेण्याची आवश्यकता  नाही. तुम्ही माझ्याकडे कधीही येऊ शकता. 

पण दादा त्यांच्या मंसत्रमंडळात गेले नाहीत. दादा असखल भारतीय कााँग्रेस ससमतीच े

सरसचटणीस झाल.े त्यांनी सरसचटणीस म्हणनू असतशय उत्तरप्रकारे काम केल.े 

        सभापती महोदय, मी एक सदवस दादांसोबत बसलो होतो. हा प्रसंग श्री.सशवराज 

पाटील यांनी सांगली येथे सांसगतला. मी त्यावेळी होतो. 

              या नंतर  श्री. बोडे 
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श्री.शरद रणसपस.े... 

  वसंतदादांची सहदंी फार वेगळ्या पदध््तीची होती.  एके सदवशी वसंतदादा साधी खचुी 

टाकून टी-पॉयवर जेवण करीत बसले होते. ते जेवत असताना पंजाब येथील कााँग्रेस पक्षाचे 

काही नेते मंडळी त्यांना भेटायला आल ेआसण वसंतदादांच्या समोर बसले.  वसंतदादांनी 

त्यांना त्यांच्या सहदंीमध्ये सवचारल ेकी, ‚क्या आपने खाना खाया, नहीं खाया? आप भी 

हमारे साथ दो घास खा लो.‛ मळुात पंजाबी लोकांना सहदंी फारशी समजत नाही.  दादांच्या 

वक्तव्यावरुन त्यांना वाटल े की, वसंतदादा ह े जेवण करीत असताना आम्हाला ‘घास’ 

म्हणजेच ‘गवत’ का दते आहते.  त्यांच्यामध्ये थोडीशी कुजबजु सरुु झाली. त्याच वेळी 

एका व्यक्तीने पंजाबच्या नेते मंडळीला सांसगतले की, मराठीत ‘घास’ म्हणजे ‘सनवाला’ 

होय.  वसंतदादांचे म्हणणे आह ेकी, ‚आप दो सनवाले हमारे साथ खाईये. ‚ 

     सभापती महोदय, सन्माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी हश ु अडवाणी यांचा 

उल्लेख केला.  मी तर म्हणेन की, भाजपामध्ये हश ु अडवाणी यांच्यासारखा नेता 

नव्हता.  त्या काळात कााँग्रेस पक्षाकडून सन्माननीय श्री.मासणकराव ठाकरे आसण मी  

सभागहृात असायचो. आम्ही कााँग्रसेकडून लढा दणेारे होतो. नंतरच्या काळात आर.आर. 

पाटील सधु्दा आमच्यात सहभागी झाल.े  समोरच्या बाकावर माननीय सवयश्री दत्ता पाटील, 

राम कापसे, राम नाईक, श्रीमती मणृालताई गोरे, मनोहर जोशी, धनंजय मुंडे  असे अनेक 

सदग्गज नेते असायचे.  मी सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत पाटील यांना सांग ूइसच्छतो की, दत्ता 

पाटील यांचे माझ्यावर सवशेष प्रेम असायचे.  सभापती महोदय, हश ु अडवाणी ह े चेंबरू 

मतदारसंघातनू सनवडून यायच.े  त्यांचा सवकास कामांच्या बाबतीत प्रचंड आग्रह 

असायचा.  चेंबरू-वडाळा या फ्लाय ओव्हरला हश ु अडवाणी यांचे नाव देण्यात आले 

आह.े हा फ्लाय ओव्हर हश ुअडवाणी यांच्यामळेुच झालेला आह.े एके सदवशी सभागहृात 

हश ुअडवाणी 
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श्री.शरद रणसपस.े... 

बोलायला उभे रासहले आसण त्यांनी एका मागोमाग खपू मागण्या केल्या.  त्यावर वसंतदादा 

त्यांना त्यांच्या खास सहदंी शैलीत म्हणाले, ‚हश ु भाई अंथरुण दखे के पाय पसरना 

चासहए.‛  त्यांच्या या वाक्यावर संपणूय सभागहृ हसले.  परंत ु वसंतदादा फार चाणाक्ष 

होते.  ते लगेच उभे रासहल ेआसण म्हणाले की, तमु्हाला माझी सहदंी समजली नाही, परंतु 

माझा मसथताथय समजला आह.े  या वाक्यान े दादांनी हसणाऱयांवर कडी केली.  अशा 

प्रकारे वसंतदादांचे व्यसक्तमतत्त्व  होते.  अशा व्यसक्तमत्त्वाला मी मानाचा मजुरा करतो. 

   सभापती महोदय, माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांत दादा पाटील ह ेसभागहृाचे नेते आह.े  परंत ु

माझे त्यांना सांगणे आह े की, वसंतदादासारख्या महनीय व्यक्तीच्या जन्मशताब्दी वषायचे 

राजकारण होता कामा नये.  मी सांग ूइसच्छतो की, मी आसण सन्माननीय सदस्य श्री.संजय 

दत्त यांनी माननीय सभापतींना सदनांक १५ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी पत्र सदल े

होते.  वास्तसवक पाहता हा चचेचा सवषय नाही.  परंत ु सरकारने काही बाबी गांभीयायने 

घ्यावयास पासहजेत.  कामकाज सल्लागार ससमतीच्या बैठकीच्या वेळी सरकारकडून हा 

प्रस्ताव कामकाजामध्ये दशयसवण्यात आला नव्हता.  सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी सधु्दा 

सदरहू प्रस्ताव घेण्याबाबत पत्र सदले होते.  त्यांनी कामकाज सल्लागार ससमतीच्या 

बैठकीमध्ये सधु्दा या बाबत आपले म्हणणे मांडले होते.  सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत 

पाटील यांनी सधु्दा हा मदु्दा उपसस्थत केला होता.  परंत ुमी सांग ू इसच्छतो की, मी आसण 

सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दत्त यांनी पत्र सदल्यामुळे आसण आमच्या आग्रहाखातर हा 

प्रस्ताव सरकारकडून सभागहृात मांडण्यात आलेला आह.े  सरकारन ेस्वत:हून हा प्रस्ताव 

आणलेला नाही. सरकारला या बाबतचे शे्रय घ्यावयाचे असेल तर घ्यावे.  आपण काहीही 

केल े तरी वसंतदादा ह े भाजपाच े म्हणनू प्रससध्द होणार नाहीत, तर ते कााँग्रेस पक्षाचेच 

राहतील.  सभापती महोदय, आम्ही सदलेल्या पत्रामध्ये असे नमदू केले होते की, सदनांक 

१९ नोव्हेंबर ,२०१६ पासनू स्वगीय इसंदरा गांधी यांचे 
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श्री.श् े ारद रणसपस.े... 

जन्मशताब्दी वषय सरुु होत आह.े माझी मागणी आह ेकी, आपण दजुाभाव करु नका. माझी 

सवनंती आह ेकी, स्वगीय इसंदरा गांधीच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्तचा प्रस्ताव ह ेअसधवेशन 

संपण्यापवूी सभागहृात मांडावा.  वसंतदादा पाटील आसण इसंदरा गांधी यांच्या 

जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त सरकारन ेयथोसचत काययक्रम आयोसजत करावेत.  सरकारकडून जे 

काययक्रम आयोसजत करण्यात येतील त्यामध्ये आम्ही सनसितपणे सहभागी होऊ.   

     सभाती महोदय, वेळेची मयायदा लक्षात घेता मी पनु्हा एकदा स्व.वसंतदादा पाटील 

यांना आदरांजली अपयण करतो आसण माझे भाषण संपसवतो. 

      सभापती : मी सभागहृाच्या सनदशयनास आणनू दतेो की, मी मघाशीच वेळेच्या 

बाबतीत आपणास सावधसगरीची सचूना सदली होती. आजच्या सवशेष बैठक दपुारी १२.४५ 

वाजेपयांत आह.े मी या प्रस्तावावर चचाय करण्यासाठी अजनू फार फार तर १० समसनटांची 

वेळ वाढवनू दऊे शकतो.  मला सधु्दा या प्रस्तावावर एक-दोन समसनटे बोलायच े

आह.े  त्यामळेु सन्माननीय सदस्यांनी वेळेचे भान ठेवनू आपले मनोगत व्यक्त करावे. 

     आता सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत पाटील यांनी भाषणास सरुुवात करावी. 

  --------- 
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        श्री.जयंत प्र.पाटील (सवधानसभेने सनवडलेल)े : सभापती महोदय, सभागहृाचे नेते 

माननीय श्री.चंद्रकांत दादा पाटील यांनी स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी 

वषायसे सनसमत्त त्यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता प्रस्ताव मांडलेला आह.े  त्या प्रस्तावावर 

माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस ेआसण श्री.संजय दत्त यांना मी 

सवयप्रथम धन्यवाद दतेो.  कामकाज सल्लागार ससमतीच्या बैठकीत त्यांनी अशा प्रकारचा 

प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी मासगतली होती.  मी तर म्हणेन की, या दोघांमळेुच हा 

प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आह.े त्यामळेु हा प्रस्ताव कोणामळेु आला ह ेत्यांनी सांगण्याची 

आवश्यकता नाही.  मी शासनाचे सधु्दा आभार मानतो की, या दोन्ही सन्माननीय 

सदस्यांचा आग्रह त्यांनी मान्य केला व हा प्रस्ताव मांडला. 

     सभापती महोदय, स्व.वसंतदादा ह े पत्री सरकारच्या चळवळीत तयार झालेले 

होते.  पत्री सरकारच्या वेळी इगं्रजांबरोबर बंड झाल े होते.  नाना पाटील यांच्या 

नेततृ्वाखाली जे.डी.लाड, नायकवडी यांच्या तालमीत वसंतदादा खऱया अथायन ेतयार झाल.े 

स्व.वसंतदादांची जी राजकीय जडणघडण आसण बांसधलकी तयार झाली त्याच ेकारण पत्री 

सरकारची चळवळ हचे होते.   

     सभापती महोदय, मला माझे वडील आसण काकांसोबत स्व.वसंतदादांच्या घरी 

जाण्याचा अनेकदा योग आला होता.  मी सांग ू इसच्छतो की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात 

ज्योती सदनाचा वेगळा दरारा होता.  महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कोणतीही उलाढाल 

सकंवा कोणतीही पडझड होणार असेल तर ती ज्योती सदनातून होत असे. माझे वडील 

आसण काकांसोबत मी वसंतदादांच्या घरी जात असलो तरी मी आतमध्ये जास्त वेळा गेलो 

नाही.  मी गाडीमध्येच बसनू असायचो.  माझे वडील आठवड्यातून दोन वेळा 

वसंतदादांकडे जायचे आसण वेगवेगळ्या सवषयांवर चचाय करायचे.  अनेक वेळा वसंतदादा 

आसण ताई आमच्या घरी आल्या होत्या. 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J-51 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 12:40 

  

 

      

  श्री.जयंत प्र.पाटील.... 

  त्यांनी असलबाग येथे सजजामाता रुग्णालय काढल े होते.  वसंतदादांचे सातत्याने एक 

वेगळ्या प्रकारचे स्थान महाराष्ट्राच्या राजकारणात आह.े  आता ज्योती सदनाच्या 

सठकाणी कोण राहते ह ेमला माहीत नाही. असो. 

     सभापती महोदय, वसंतदादांच ेव्यसक्तमत्त्व ह ेवेगळ्या प्रकारचे होते.  या राज्यातील 

दोन प्रसंग मी असतशय जवळून बसघतल.े  ज्यावेळी सभागहृात त्यांचे बहुमत जात आह े

आसण पलुोद सरकार स्थापन होत आह ेह ेसमजल्यानंतर त्यांनी माझे वडील आसण काकांना 

सांसगतले की, तमुचे सरकार सत्तेवर येत असल्यामुळे मी आता एक समसनट सधु्दा पदावर 

राहणार नाही.  सभापती महोदय, ज्या सदवशी वसंतदादांनी राजीनामा सदला त्या सदवशी ते 

आकाशवाणी आमदार सनवासात गेले.  त्या सदवशी सकाळी माझे वडील त्यांना भेटायला 

गेले.  ते त्यावेळी काँ टीनमध्ये नाश्ता करीत बसले होते.  त्यांनी माझ्या वसडलांना म्हटले 

की, या माझ्यासोबत भजी खा. यावरुन आपल्या लक्षात येईल की, ते हगंामी मखु्यमंत्री 

पदावर असताना सधु्दा साधेपणाने वागायचे.  मला वाटते ही बाब आपल्या सवाांना 

त्यांच्याकडून सशकावे लागेल. 

     सभापती महोदय, या प्रस्तावावरील चचेच्या सनसमत्ताने माझ्या दोन मागण्या 

आहते.  स्व.वसंतदादा पाटील यांना खऱया अथायने श्रध्दांजली वाहायची असेल तर सांगली 

येथील वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना सरुु रासहला पासहजे.  कारण आज तो 

कारखाना बंद पडलेला आह.े  ज्यांच्यामळेु महाराष्ट्रात सहकारी कारखाने आसण सहकारी 

कारखानदारी फोफावली त्यांचा कारखाना आज आसथयक संकटात सापडला आह.े  त्या 

भागातील लोकांची भावना आह े की, त्या कारखान्याची एक इचंही जमीन सवकू दणेार 

नाही.  त्या कारखान्याची ३०० एकर जमीन आह.े  माझी मागणी आह े की, राज्य 

सरकारन े खास बाब म्हणनू या कारखान्याचे पनुरुज्जीवन कस े करता येईल ह े बसघतल े

पासहजे.   
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  श्री.जयंत प्र.पाटील.... 

     सभापती महोदय, माझी दसुरी मागणी अशी आह ेकी, स्व.वसंतदादा पाटील यांचा 

इसतहास, त्यांची वाटचाल आसण त्यांनी घेतलेले सनणयय नवीन सपढीपयांत पोहचवायचे 

असतील तर इयत्ता पसहलीपासनू बालभारतीच्या सवषयामध्ये त्यांच्या जीवनावरील धडा 

समासवष्ट करावयास पासहजे.  सन्माननीय सभागहृ नेते श्री.चंद्रकांत दादा पाटील यांनी 

सांसगतले की, वसंतदादा पाटील यांचे आत्मचररत्र वाचनू मी प्रभासवत झालो.  मी पनु्हा 

एकदा सांगतो की, दादांचे चररत्र नवीन सपढीला माहीत होण्यासाठी त्यांच्यावर जीवनावर 

आधाररत धडा पाठ्यपसु्तकामध्ये समासवष्ट करावा. 

              या नंतर  श्री. कांबळे 
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श्री. जयंत प्र. पाटील .... 

  दादा ह ेएक पणूय राजकारणी होते. त्यांनी सांसगतली ती खरी गोष्ट आह.े पाचशे रूपयांची 

गोष्ट आह.े अंतलेु साहबे देखील सांगायचे. सडपॉसजट भरल ेतेव्हा मी एवढा आनंसदत होतो 

असे म्हणायचे. शेवटपयांत मी अंतुले साहबेांबरोबर गप्पा मारण्यासाठी नेहमी जायचो. ते 

म्हणाल े की, पाचशे रूपये दऊेन दादांनी मला फससवल े आसण माझे सतसकट कापले. 

दादांनीच पाचशे रूपयांचे सडपॉसजट भरल े आसण कुठेही न बोलता आपोआप सदल्लीला 

एक फोन लावनू सतसकट कापनू टाकल.े ते अंतुलेंना सधु्दा कळले नाही. राजकारण कोणत्या 

थरावर व कोणत्या प्रकारे करायचे आसण कशा पध्दतीन ेकरायचे सकंवा गाजावाजा न करता 

करायचे ह े दादांकडून सशकण्याची गरज आह.े सवाांनी सांसगतले आह.े मेसडकलपेक्षा 

इसंजसनअररंग कॉलेज सवनाअनदुान तत्वावर काढण्याची खरी कल्पना त्यांनी मांडली. त्याला 

कारण असे की, आपल्या ग्रामीण भागात एमएसईबीचा इसंजसनअर म्हणजे केरळी सकंवा 

कानडी असायचा. लाईनमन असो सकंवा कोणीही असो, इसंजसनअर केरळी सकंवा कानडी 

असायचा. ते त्यांना खटकल ेआसण त्यांना वाटले की, महाराष्ट्रातील व्यक्ती इसंजसनअर का 

होऊ शकत नाही ? त्यामळेु त्यांनी सवनाअनदुान तत्वावरील इसंजसनअररंग कॉलेज 

काढण्यास सरुूवात केली. जेव्हा या संदभायत् े ा घोषणा केली, तेव्हा सवय सत्ताधारी पक्षाच्या 

लोकांनी धडाधड इसंजसनअररंग कॉलेज घेतली. आता सबचारे सगळे दसुरीकडे गेल.े 

सहरेंसारख ेगेले. कााँग्रसने त्यांना बनवनू सदल.े मोहनराव, पतंगराव यांसारखे खरे जे आहते ते 

कााँग्रेसबरोबर रासहले आसण बाकीचे सवय उडूनही गेले. ह ेसवय एका वेगळ्या तऱहने ेचालत 

होते. मी प्रेस गॅलरीमध्ये कसपल पाटील यांच्याबरोबर बसलो हातो. मी खाली येऊन सचठ्ठी 

पाठवनू काकांना बाहरे बोलासवल े आसण बोललो की, आपल्यालाही एक इसंजसनअररंग 

कॉलेज मागा. कोकणासाठी कोणी मासगतलेल े नाही. काकांचा स्वभाव फटकळ होतो. 

काका म्हणाले की, अरे, वेडा आहसे काय, कााँग्रेसवाल ेआपल्याला  
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    श्री. जयंत प्र. पाटील .... 

  इसंजसनअररंग कॉलेज दऊे शकत नाहीत. मग कशाला बोला ? मी म्हणालो की, आपण 

मागा तरी, बोलायला काय सबघडत आह े? ते रेकॉडयला राहील. मुंबईच्या सवधानसभेत दादा 

बसले होते. आमचे काका म्हणाल े की, तमु्ही सवाांना इसंजसनअररंग कॉलेज दतेा. मी 

इसंजसनअररंग कॉलेज काढल ेतर चालेल का, तमु्ही ते द्याल का ? ते म्हणाल ेकी, दत्ता, तलुा 

कॉलेज सदल.े काकांनी सवचारल ेकी, कधी सदल े? ते म्हणाल ेकी, आता सदल.े त ू तझु्या 

लेटरहडेवर आता अजय सलही, आता परवानगी दईेन. काकांनी ताबडतोब त्यांच्या 

लेटरहडेवर अजय सलसहला, दादांनी ते मंजरू केल.े आजच्या आज ऑडयर काढा आसण 

बाकीचे प्रोससजर मागाहून करा असे सांसगतले. ह ेअनेकदा सांगण्यात येते. मी घेतले. मी 

त्यामध्ये आह.े मागाहून त्याचा प्रकल्प अहवाल झाला. दादांच े काम कोकणासाठी असे 

होते. आपल ेधोरण मात्र चकुले. सवभागसनहाय जेथे गरज आह ेतेथेच तेवढीच इसंजसनअररंग 

कॉलेजेस काढायला पासहजे होती. मागाहून इसंजसनअररंग कॉलेज वेगळी केली, त्याचा आज 

बट््टयाबोळ झाल्याच ेआपल्याला सदसत आह.े सळुसळुाट झाला, आहते ती इसंजसनअररंग 

कॉलेजेस दखेील चाल नाहीत. पॉसलटेसक्नक कॉलेज चालत नाहीत. त्याच े पण सनयोजन 

खऱया अथायने करण्याची गरज आह े असे मला वाटते. दादांना जर खरी आदरांजली 

वाहायची असेल तर त्यांनी ज्या योजना केल्या त्या खऱया अथायने राबसवल्या गेल्या पासहजे 

आसण त्या पढेु चाल ूकशा राहतील ह ेपाहण्याचे काम प्रामखु्याने केले पासहजे. दादांबरोबर 

सवसवध के्षत्रांत काम करण्याची संधी समळाली. मी एकच सकस्सा सांगनू माझे सवचार 

संपसवणार आह.े आयएएस असधकाऱयांना खऱया अथायन े न जमुाणणारे मखु्यमंत्री म्हणज े

दादा व अंतुले साहबे होते. ह े दोन मखु्यमंत्री गेल.े ते  आयएएस असधकाऱयांना म्हणाले 

की, तमुचे काय म्हणणे आह,े नको का ? आम्ही वसडलांबरोबर जायचो. मी समोर 

आयएएस असधकाऱयांची कामे पासहली आहते. ते म्हणत की, नको आह ेतर तुला जे काही 

सलहायच ेते सलही, मी काय म्हणायच ेआह ेते खाली सलसहतो. मी राज्याचा  
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    श्री. जयंत प्र. पाटील .... 

  मखु्यमंत्री आह.े मी म्हणतो तो कायदा आह.े माझ्याकडे मेजॉररटी आह.े मी तझुी पवाय 

करीत नाही. आयएएस असधकरी जाण्यास घाबरायचे. मी सभागहृात मागच्या वेळी दखेील 

बोललो होतो. माननीय सवलासराव दशेमखु मखु्यमंत्री होते. मी आसण समनाक्षी पाटील 

त्यांच्याकडे गेलो. काम करायचे होते ते केले, सही केली. ससचव म्हणायला लागले की, 

शासनाला सवचारावे लागेल. ते मखु्यमंत्र्यांना सांगतात की, शासनाला सवचारावे लागेल. 

माननीय सवलासराव दशेमखु यांनी वर पासहले आसण म्हणाल े की, शासन कोण, मग मी 

कोण आह े ? सवलासराव दशेमखु, माननीय मखु्यमंत्री सांगतात, तेव्हा ससचव म्हणतात. 

आम्ही काम करायला गेलो तर ते सांगतात की, शासनाला सवचारावे लागेल. सवलासराव 

दशेमखु म्हणाल ेहोते की, शासन कोण, शासन मी आह.े आज पध्दत वेगळी आह.े 

   सभापती : मी सभागहृाची वेळ ५ समसनटांकररता वाढसवत आह.े मी असेही जाहीर करीत 

आह े की, सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांच्या भाषणानंतर ही आदरांजली 

प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर पणूय करण्यात येईल. 

   श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, वेगळा इसतहास आह.े प्रशासनावर खरी पकड 

होती, जी आज सढली पडत चालली आह असे मला वाटते. ह ेशासन कोण चालसवते ? जर 

दादा असते तर वेगळ्या तऱहचेी प्रसक्रया असती, प्रशासनावर दबाव असता असे मला 

वाटते. आपल्याला ती चचाय करावी लागेल. दादांनी त्यावेळी घेतलल ेप्रशासकीय सनणयय 

आपल्याला पहावे लागतील, तपासावे लागेल आसण सांगावे लागेल. नवीन व क्रांसतकारी 

योजना केल्या आहते, सहकार जेव्हा अडचणीत आला, ऊस शेतकरी अडचणीत आला, 

त्यावेळी घेतलेल ेसनणयय चांगले होते. त्यावेळी राज्य शासनाच्या बजेटमधनू भरघोस मदत 

दादांनी केल्याचे सचत्र आपल्याला सदसते आह.े महाराष्ट्राला हा इसतहास माहीत आह.े 

दादांनी अनेक चांगले सनणयय घेतले. मी दोन सचूना मांडल्या आहते त्याचा सवचार शासनाने 

करावा. दादांचा इसतहास, सवसधमंडळातील काम, सहकार क्षेत्रातील काम आसण 
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    श्री. जयंत प्र. पाटील.... 

जकीय काम हा सवय इसतहास शासनान े सलहून घेऊन तो प्रससध्द करावा अशी मी सवनंती 

करून मी माझे सवचार संपसवतो. जय सहदं ! जय महाराष्ट्र ! 

---- 
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       सभापती : आता सवशेष बैठक स्थसगत होत आह.े दपुारी ०१ वाजनू १५ 

समसनटांनी सभागहृाची बैठक पनु्हा भरेल. त्यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास सरुू होईल. 

  

(सभागहृाची बैठक दपुारी १२.५७ ते दपुारी ०१.१५ पयांत स्थसगत झाली.) 

  

---- 

            या नंतर  श्री. रोझेकर 
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   (स्थगगतीनंतर)  

   (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

  

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

   श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मला एक मसहतीचा मदु्दा मांडावयाचा आह.े 

   सभापती : गेले दोन-तीन सदवस प्रश्नोत्तराच ेकामकाज झालेले नाही.  मी आपल्याला 

परवानगी सदली तर आणखी काही सन्माननीय सदस्य परवानगी मागण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही.  त्यामळेु मी आपल्याला नंतर संधी दईेन. 

   प्रश्नोत्तरे सरुु करावीत. 

  

   शेतकऱयांना सुक्ष्म गसचंन अनुदानाची प्रलंगित रक्कम अदा करण्यािाित  

    * 25186 श्री. सगतश चव्हाण (पदवीधर), श्री. अमरगसंह पंगडत (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. धनंजय मंुडे (महाराष्ट्र गवधानसभा 

सदस्यांद्वारा गनवाागचत) : (१) राज्यात सन २०१३ पासनु शेतकऱयांसाठी कृसष ससंचन 

योजनेंतगयत सकु्ष्म ससंचन योजना राबवण्यात येत असनू सन २०१३ ते २०१६ या 

कालावधीत २,०२,५६४ शेतकऱयांनी या योजनेचा लाभ घेतला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या योजनेंतगयत शेतकऱयांना दणे्यात येणारे अनदुान सन २०१३ पासनु 

प्रलंसबत असनु रु.४३२ कोटी शेतकऱयांना दणेे प्रलंसबत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयांना सकु्ष्म ससंचन अनदुानाची 

प्रलंसबत रक्कम अदा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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     ता.प्र.क्र.२५१८६......   

श्री.सदाभाऊ खोत, श्री. पांडुरंग फंुडकर यांच्याकररता : 

    (१) कें द्र परुस्कृत सकु्ष्म ससंचन योजनेंतगयत सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या 

कालावधीत २,६३,७०१ शेतकऱयांना योजनेचा लाभ दणे्यात आला आह.े 

(२) सन २०१३-१४ या वषायतील १२८.९३ कोटी व सन २०१४-१५ या वषायतील 

पवूयसंमती सदलेल ेरू. ५६.२९ कोटी असे एकूण रू. १८५.२२ कोटी एवढ्या रकमेचे प्रस्ताव 

प्रलंसबत आहते. 

(३)  सनधी उपलब्धतेनसुार शेतकऱयांना अनदुान दणे्याची काययवाही करण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उदभ्् ावत नाही. 

         श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, दषु्ट्काळी भागातील शेतकऱयांना प्रलंसबत 

अनदुानाची रक्कम कधीपयांत वाटप करणार आहात ?  सन २०१३-१४ पासनू जे अनदुान 

रखडले आह े त्या अनदुानाचे व्याज श् े ाेासन दणेार आह े का ?  सकु्ष्म ससंचनाच्या 

बाबतीत शेतकरी फायदा घेतो त्यावेळी अनदुानाची रक्कम सोडून इतर रक्कम 

कोणत्या-ना-कोणत्या बाँकेकडून व्याजाने घेत असतो.  अनदुान समळेल या भरवशावर 

त्यांनी व्याजाने ती रक्कम घेतलेली असते.  सन २०१३-१४ चे अनदुान रखडलेले 

आह.े  ते कधीपयांत दणेार आहात व व्याजासह ती रक्कम शेतकऱयांना दणेार आहात का ? 

   श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी प्रलंसबत 

अनदुानाबाबत प्रश्न उपसस्थत केला आह.े  शेतकऱयांचे सकु्ष्म ससंचन योजनेच े सन 

२०१३-१४ मधील १२८ कोटी रुपयांचे अनदुान व सन २०१४-१५ मधील ५६ कोटी 

रुपयांच े अनदुान, असे समळून एकूण १८५ कोटी २२ लक्ष रुपयांचे अनदुान प्रलंसबत 

आह.े  ह े अनदुान लवकरात लवकर दणे्यात येईल.  सनधी उपलब्धतेनसुार ह े अनदुान 

दणे्याची व्यवस्था शासन करील. 

   श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, लेखी उत्तरात कबलू केले आह े की, १८५ कोटी 

रुपयांच े अनदुान प्रलंसबत आह.े  ह े अनदुान सनधीच्या उपलब्धतेनसुार दणेार आहात 

म्हणजे कधीपयांत दणेार आहात ?  आता आपण सन २०१६ च्या शेवटी 
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     ता.प्र.क्र.२५१८६......   

श्री.धनंजय मुंडे........... 

  आलो आहोत आसण अजनूही सरकार उदाससन आह.े  सरकार असे सांगत असते की, 

शेतकऱयांना आम्ही एवढ्या हजार कोटी रुपयांची मदत केली आह ेआसण दसुरीकडे मात्र 

शेतकऱयांच्या हक्काचे अनदुान सरकार त्यांना दणे्यास तयार नाही.  ह े अनदुान सवतररत 

करण्यासाठी आणखी सकती काळ लागणार आह,े ह ेदखेील राज्यमंत्री महोदय सांगण्यास 

तयार नाहीत.  त्यांनी असे सांसगतले आह े की, उपलब्धतेनसुार अनदुान दणे्यात 

येईल.  मला ह े सांगावयाच े आह े की, १८५ कोटी रुपय े ही रक्कम काही फार मोठी 

नाही.  त्यामळेु ह ेअसधवेशन संपण्यापवूी प्रलंसबत अनदुान शासन दणेार आह ेका ? 

   श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, ह े मागील वषाांचे अनदुान माचय मसहन्याच्या 

अगोदर दणे्याची व्यवस्था केली जाईल. 

   श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, प्रलंसबत १८५ कोटी रुपयांचे ह े अनदुान सन 

२०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या वषायचे आह.े  शेेेतकऱयांना आसथयक मदत 

व्हावी, यासाठी आपण ह े अनदुान दते असतो.  अनदुान समळत नसल्यामुळे त्यांच्या 

व्याजाची रक्कम वाढत जाणार आह.े  तेव्हा खास बाब म्हणनू गेल्या दोन वषायच्या 

कालावधीतील त्यांचे व्याज भरण्याची तरतदू राज्य शासन करणार आह ेका ? 

   श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन २०११-२०१२, सन २०१२-२०१३ व सन 

२०१३-२०१४ या वषायतील ४२०० कोटी रुपयांचे अनदुान प्रलंसबत होते.  त्यापैकी 

४००० कोटी रुपयांपयांत अनदुान सवतररत झालेल े आह.े  उवयररत अनदुान सनसितपणे 

असधवेशन संपल्यानंतर माचयपवूी दणे्याची व्यवस्था शासन करील. 

   श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, राज्यमंत्री महोदय या प्रश्नाला सकारात्मक उत्तर 

दणे्याचा प्रयत्न जरुर करीत आहते.  पण आम्हाला प्रयत्न नाही तर सनणयय 

हवा आह.े  उत्तरात अस ेम्हटले आह ेकी, सनधीच्या उपलब्धतेनसुार अनदुान   
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    ता.प्र.क्र.२५१८६......  

श्री.भाई जगताप.......... 

 दणे्याची काययवाही होईल.  सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर दते असताना 

राज्यमंत्री महोदयांनी सांसगतले आह ेकी, माचयपयांत अनदुान दऊे. 

  

            या नंतर  श्री. खच े
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  ता.प्र.क्र.२५१८६...... 

  श्री.भाई जगताप.... 

  सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत पाटील यांनी जो प्रश्न सवचारला तोच प्रश्न मी पनु्हा सवचारीत 

आह.े ह े अनदुान सन २०१३-१४ मधील असनू आता २०१६-१७ वष े सरुु आह.े त्या 

कालावधीत ज्या शेतकऱयांनी कजय उचलल ेआह,े त्या कजायच्या व्याजाची रक्कम यामध्ये 

अंतभुयत करण्यात येणार आह े काय ? ४००० कोटी रुपय े सदल े ही बाब खरी आह,े ती 

रक्कम अनदुानाची असल्यामळेु ती द्यावीच लागेल. या रकमेत व्याजाचा अंतभायव करण्यात 

येईल काय ? 

     श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मधील 

१८५ कोटी रुपयांचे अनदुान थसकत राहीले आह े ते सनसितपणे सदल ेजाईल. त्याचप्रमाणे 

व्याजाच्या संदभायत जो प्रश्न सवचारण्यात आला त्याबाबत शासन सकारात्मक सवचार करेल. 

     श्री.सनुील तटकरे : माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दतेाना सन २०१३-१४ मध्ये १२८ 

कोटी सन २०१४-१५ मध्ये ५६ कोटी रुपय े थसकत असल्याचे सांसगतले आह.े माननीय 

मंत्री ह े शेतकऱयांचे नेते आहते. त्यामळेु सन २०१४-१५ मध्ये सकु्ष्म ससंचन योजनेसाठी 

सकती तरतदू करण्यात आली होती. सन २०१५-१६ मध्ये सकती रकमेची तरतूद करण्यात 

आली होती आसण सन २०१६-१७ मध्ये सकती रकमेची तरतदू करण्यात आली आह.े ह े

सरकार सत्तेवर आल्यापासनू आपण सांगत आहात की, सकु्ष्म ससंचनासाठी खपू मोठ्या 

प्रमाणावर शेतकऱयांना अथयसहाय्य दणे्यात येईल. सन २०१३-१४ च्या तलुनेत सन 

२०१४-१५ मध्य े सनयतव्यय कमी सदसतो. सन २०१४-१५, सन २०१५-१६ व सन 

२०१६-२०१७ मध्ये सकती आसथयक तरतदू करण्यात आली आह.े यापैकी सकती रक्कम 

सवतरीत करण्यात आली आह.े 

             श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ 

मध्ये सकती तरतदू करण्यात आली होती असा प्रश्न सवचारण्यात आला आह.े ही सवय  
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     ता.प्र.क्र.२५१८६...... 

  श्री.सदाभाऊ खोत...... 

  मासहती ससवस्तरपणे पटलावर ठेवण्यात येईल. 

            श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, या प्रश्नांच्या अनषंुगाने मंत्री महोदयांना 

मासहती असणे आवश्यक आह,े ही तरतदू नंतर सांगण्यात येत असेल तर हा प्रश्न राखनू 

ठेवण्यात यावा. या प्रश्नाबाबत पणूयपणे मासहती असायला पासहजे. सन २०१३-१४ व सन 

२०१४-१५ मध्य े सकती रकमेची तरतदू होती. याबाबत आपणाकडे मासहती का नाही. 

पवूयसंमती सदलेले रुपये ५६.२९ कोटी रुपय े आहते. त्यामळेु सन २०१४-१५, सन 

२०१५-१६ व सन २०१६-१७  या आसथयक वषायत नेमकी तरतदू सकती होती. यापैकी सकती 

तरतदू सवतरीत करण्यात आली आह.े ही मासहती नसेल तर हा प्रश्न राखनू  ठेवावा अशी 

माझी सवनंती आह.े 

            श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन २०१३-१४ मध्ये १ लाख ५३ 

हजार लाभाथी शेतकऱयांना पवूयसंमती दणे्यात आली होती. सन २०१३-१४ मध्ये ४६३.५२ 

कोटी रुपय ेतरतदू होती. सन २०१४-१५ मध्ये ३४९.२७ कोटी रुपय ेतरतदू करण्यात आली 

होती. सन २०१६-१७ मध्ये रुपय े४०८ कोटी रुपयांची तरतदू करण्यात आली आह.े 

           श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, या तरतदुी फक्त दाखसवण्या परुत्या आहते, 

प्रत्यक्षात गेल्या दोन वषायत ज्या शेतकऱयांनी सकु्ष्म ससंचन योजनेचा लाभ घेतला त्यांना 

एकाही रुपयाच े अनदुान सदल े नाही. सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मधील रक्कम 

सदलेली नाही. मागील वषायची प्रलंसबत रक्कम असली तरी या वषायचा सकती सनयतव्यय 

आह,े त्यापैकी काहीच तरतदू उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. मागील कोणत्याही वषायत 

तरतदू केलेली नसनू आता सन २०१६-१७ ह ेआसथयक वषे सरुु आह.े मागील तीन वषायत 

शेतकऱयांना सकु्ष्म ससंचन  योजनेअंतगयत कोणतीही तरतदू करण्यात आलेली नाही. 

             श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, सन २०१३-१४ ची रक्कम  
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     ता.प्र.क्र.२५१८६...... 

  श्री.चंद्रकांत पाटील..... 

  प्रलंसबत आह ेत्यासाठी वेगवेगळी कारणे आहते. 

             सभापती :  मंत्री महोदयांनी असे उत्तर द्यायला पासहजे की, सन २०१४-१५ 

मध्ये इतकी तरतदू असनू त्यापैकी अमकु इतकी रक्कम प्रलंसबत आह.े त्यानंतर हा सवषय 

संप ूशकतो. 

             श्री.चंद्रकांत पाटील : सन २०१३-१४ ची रक्कम प्रलंसबत राहीली आह.े सन 

२०१५-१६ व सन २०१६-१७ ची रक्कम प्रलंसबत नाही. 

             श्री.सनुील तटकरे :  असे असेल तर सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध्य े

सकती रक्कम सवतररत केली ते सांगण्यात यावे. 

              श्री.चंद्रकांत पाटील : त्या संदभायतील मासहती मंत्री महोदय दतेील, आपण 

असा प्रश्न उपसस्थत केला होता की, या दोन वषायत सकती रक्कम दणेे आह,े आपण आता हा 

प्रश्न असतशय ससवस्तर सवचारीत आहात. 

              सभापती : प्रलंसबत दणेे सकती यावर हा प्रश्न मयायसदत आह.े 

              श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ या दोन 

आसथयक वषायतील १८५ कोटी रुपय ेसकु्ष्म ससंचनाचे प्रलंसबत राहीले ह ेत्यांनी कबलू केले 

आह.े  उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, ४ हजार कोटी रुपये आतापयांत सकु्ष्म 

ससंचनासाठी सदले आहते. हा आकडा एकीकडे येत असनू सन २०१५-१६ मध्ये सकु्ष्म 

ससंचनाच्या बाबतीत सरकारकडे कोणतेही दयेके प्रलंसबत नाहीत. याचा अथय काय होतो ते 

आम्हाला समजनू सांगावे, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये सकती शेतकरी 

लाभाथयाांनी सकु्ष्म ससंचनाचा फायदा घेतला आह ेव या शेतकऱयांना अनदुान म्हणनू सकती 

रक्कम दणे्यात आली आह े? 

     श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन २०१३-१४ आसण सन २०१५-१६ या 

अगोदरची पणूय रक्कम दणे्यात आली असनू सन २०१३-१४ व सन २०१५-१६ मधील 

थसकत रक्कम १८५ कोटी रुपय ेआह.े ही रक्कम आम्ही माचय मसहन्याच्या अगोदर दणे्याचा 

प्रयत्न करण्यात येईल.    
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    ता.प्र.क्र.२५१८६...... 

     श्री.अमरससंह पंसडत : सभापती महोदय, सन २०१३-१४, सन २०१४-१५, यामधील 

सन २०१३-१४ ची दयेके दणे्यात आली आहते व त्यातील काही रक्कम प्रलंसबत आह.े 

सन २०१३-१४ ची रक्कम कें द्र शासनाकडून येत असनू सन २०१४-१५ ची रक्कम कें द्र 

शासनाकडून न आल्यामळेु ही दयेके दणे्याची राहीली आहते. ग्रामीण भागात आता जो प्रश्न 

उद्भवत आह ेतो वेगळा आह,े ही दयेके न समळाल्यामळेु ते दकुानदार लोक त्या शेतकऱयांना 

त्रास दते आहते, त्यांच्या जवळील मशनरीचा पाटय उचलनू नेत आहते, आणखी काही 

सामान नेत आहते, वास्तसवत पाहता सवदभय सदन ससंचन सवकास काययक्रम जाहीर करण्यात 

आला होता. मराठवाडा दषु्ट्काळाला सतत चार वष े सामोरे जात असताना मराठवाड्या 

संदभायत नव्यान ेसवचार करणे असतशय गरजेचे आहते. चार वषायनंतर आत शेतकरी तेथे शेती 

करु लागला आह.े अशा पररसस्थती दकुानदारांनी येऊन नाही ते उद्योग करायचे व त्यांना 

व्याज दखेील मागीतले जात आह,े अनदुानाची रक्कम येणार आह,े परंत ु या रकमेच्या 

व्याजाबाबत काय सनणयय शासन घेणार आह.े दकुानदारांकडून होणारा त्रास कमी 

होण्यासाठी मराठवाड्यातील शेतकऱयांसाठी  सनधी दणे्याची व्यवस्था शासन करणार आह े

काय ? 

      श्री.सदाभाऊ खोत : सनमाननीय सदस्य श्री.अमरससंह पंसडत यांनी काही मदु्द े

उपसस्थत केल ेआहते, सन २०१४-१५ मधील ५६ कोटी २९ लाख रुपय ेआहते, ही रक्कम 

येत्या माचय मसहन्याच्या अगोदर दणे्याची व्यवस्था करण्यात येईल. व्याजाच्या संदभायत जो 

मदु्दा उपसस्थत करण्यात आला त्याबाबत सरकार सनसितपणे सकारात्मक सवचार करणार 

आह.े 

     ॲड. रामहरी रुपनवर : सभापती महोदय, माझा प्रश्न थोडा वेगळा आह,े सकु्ष्म ससंचन 

अनदुानाबाबत मंत्री महोदयांनी सांसगतले आह,े सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ मध्य े

काही सजल्यांमध्ये अनदुान वाटण्यात आल ेनाही. कागदोपत्री 
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    ॲड. रामहरी रुपनवर...... 

  अनदुान वाटण्याचे दशयसवण्यात आल ेआह.े या रकमेचा भ्रष्टाचार  झालेला आह.े या सवय 

फाईल सोलापरू सजल्यातील पंढरपरू येथ ठेऊन ते गोडाऊन पेटवनू दणे्यात आल े आह.े 

याबाबत कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. यामध्ये मोठा घोटाळा झालेला आह.े 

या सवषयाची मंत्री महोदय चौकशी करतील काय ? 

     श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सोलापरू सजल्यातील पंढरपरू येथील प्रश्न 

उपसस्थत करण्यात आला आह,े त्याबाबत सनसितपणे चौकशी करण्यात येईल. 

               या नंतर  श्री. बोरले 
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  ता.प्र.क्र.२५१८६....... 

               सभापती : हा फक्त मराठवाड्यातील प्रश्न नाही. सवषय असा आह ेकी,.. 

               श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय,.... 

              सभापती : सन्माननीय सदस्या श्रीमती सवद्या चव्हाण आपण मुंबई येथे 

राहता. मुंबईमध्ये कोठे सकु्ष्म ससंचन आह े? 

            श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, मी शेतकऱयांसाठी काम करते.  

            सभापती : आपण शेतकऱयांसाठी काम करता ही आनंदाची गोष्ट आह.े मी 

आपल्याला शभेुच्छा दतेो. 

     मी मंत्री महोदयांना सांग ूइसच्छतो की, हा प्रश्न व्यापक स्वरुपाचा आह.े सकु्ष्म ससंचन 

योजनेसंदभायत जे प्रश्न सनमायण झालेले आहते ते ५-५० समसनटात प्रश्नोत्तराच्या माध्यामातनू 

सटुतील असे मला वाटत नाही. म्हणनू मी या संदभायत माझ्या दालनात बैठक घेतो. मी सवय 

सन्माननीय सदस्यांना सवनंती करतो. सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश गजसभये आपले नागपरू 

मधील काही प्रश्न असतील तर ते आपण माझ्याकडे द्यावेत. मी पढुील आठवड्यात या 

संदभायत बैठक आयोसजत करतो. 

  ---------- 
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     अगलिाग, पेण, धरमतर ते वडखळ (गज.रायगड) येथील रस्तयांची झालेली 

दुरवस्था  

    * 23658 श्री. गकरण पावसकर (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा 

गनवाागचत), अॅड. गनरंजन डावखरे (पदवीधर), श्री. नरेंद्र पाटील (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्रीमती गवद्या चव्हाण (नामगनयुक्त), श्री. हेमंत 

टकले (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. जयंत पाटील (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. सुगनल तटकरे (महाराष्ट्र गवधानसभा 

सदस्यांद्वारा गनवाागचत) : (१) असलबाग, पेण, धरमतर ते वडखळ (सज.रायगड) येथील 

रस्त्यांची पावसामळेु दरुवस्था झाली असनू रस्त्यात मोठे खड्डे पडल्याने वाहतूकीस मोठ्या 

प्रमाणात त्रास होत असल्यान े स्थासनक नागररकांनी तसेच, लोकप्रसतसनधींनी सावयजसनक 

बांधकाम सवभाग, असलबाग तसेच शासनाकडे माह ेऑक्टोबर, 2016 मध्ये वा त्यादरम्यान 

लेखी सनवेदन सदले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून रस्ते दरुूस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 

काययवाही केली वा करण्यात येत आह,े  

(३) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

    

    श्री.प्रवीण पोटे-पाटील, श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्याकररता : (१) ह ेखरे आह.े 

     प्रश्नांसकत रस्त्याबाबत स्थासनक नागररक संघटना यांची ३ सनवेदन े प्राप्त झालेली 

आहते. 

(२) वडखळ ते असलबाग या २२.२० सक.मी. राष्ट्रीय महामागय क्र.१६६-अ पैकी ९.२० 

सक.मी. लांबीमध्ये नतूनीकरणाच ेकाम प्रगतीत असनू माचय, २०१७ पवूी पणूय होणे अपेसक्षत 

आह.े उवयररत १३.०० सक.मी. लांबीमध्ये डांबरसमश्रीत खड्डे भरण्यात आल ेआहते. 

(३) प्रश्न उदभ्् ावत नाही. 
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     ता.प्र.क्र.२३६५८....... 

     ॲङ सनरंजन डावखरे : सभापती महोदय, असलबाग, पेण, धरमतर ते वडखळ या 

रस्त्याची असतशय वाईट पररसस्थती झालेली आह.े मागील पावणे दोन वषायच्या काळात या 

रस्त्यावर अनेक अपघात झालेले आहते. साधारणपणे या रस्त्यावर १०५८ अपघाताची 

नोंद झालेली आह ेआसण अपघात होऊन ४८८ लोकांचा बळी गेलेला आह.े प्रश्नाचे गांभीयय 

लक्षात यावे म्हणनू मी ही आकडेवारी सांगत आह.े वडखळ रस्ता खराब झाल्यामळेु लोक 

पाली रस्त्यावरुन जातात. परंत,ु आज पाली रस्त्याची दखेील चाळण झालेली आह.े 

त्यामळेु त्या भागात वाहने जाण्यासाठी चांगला रस्ता नाही. बसचा अधाय टायर खड्डयात 

जातो अशी पररसस्थती आह.े  कोकणातील लोकांना गणेशोत्सवासाठी कोकणात 

जाण्यासाठी चांगला रस्ता नव्हता. माझा प्रश्न असा आह े की, असलबाग-पेण मागायच्या 

दरुुस्तीवर मागील ३ वषायत ३,७०,८१,२२७/- रुपय ेखचय झालेले आहते. एवढे पैस ेखचय 

करुनही रस्त्याची अशा प्रकारे ददुयशा होत असेल तर आपण ज्या इन्रास्रक्चर कंपनीला 

काम सदलेले आह ेत्या संदभायत आपण चौकशी करणार आहात काय आसण त्यांच्याकडून 

लवकरात लवकर दरुुस्ती करुन घेणार आहात काय ? माननीय सभागहृ नेत्यांनी या संदभायत 

पावसाळी असधवेशनात मखु्यमंत्री महोदयांसमवेत बैठक आयोसजत केली होती. त्यावेळी 

सदु्दा बरीच आश्वासन े सदली गेली. परंतु, त्या आश्वासनांचे पालन झालेल े नाही. त्या 

आश्वासनांच्या संदभायत शासन कोणती कारवाई करणार आह े आसण या रस्त्याच े काम 

केव्हा पणूय होणार आह े? 

     श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲङ सनरंजन डावखरे 

यांनी असलबाग, पेण, धरमतर ते वडखळ या रस्त्याच्या संदभायत प्रश्न उपसस्थत केलेला 

आह.े श्री.सदलीप अनंतराव जोग यांच्याकडून या अनषंुगाने सदनांक २०.०९.२०१६ रोजी 

सनवेदनही प्राप्त झाल ेहोते. असलबाग ते वडखळ या रस्त्याची लांबी २२.२० सकलो मीटर 

आह.े सदनांक ५.३.२०१४ रोजी हा रस्ता नॅशनल हायव ेक्र.१६६ या नावान ेघोसषत झाला 

होता. सवायत महत्वाचे म्हणजे हा रस्ता सावयजसनक  
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     ता.प्र.क्र.२३६५८....... 

  श्री.प्रवीण पोटे-पाटील....... 

  बांधकाम सवभागाचा नाही. सदनांक ११.३.२०१६ रोजी हा रस्ता स्टेट हायवेकडून नॅशनल 

हायवेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेला आह े आसण सावयजसनक बांधकाम सवभाग 

रस्त्याच्या दखेभाल दरुुस्तीचे काम करीत आह.े त्यासाठी कें द्र शासनाकडून सनधी समळतो. 

असलबाग ते वडखळ रस्ता २२.२० सकलो मीटरचा असनू यापैकी ९.२० सकलो मीटर 

रस्त्याच े नतूनीकरण झालेल े आह े आसण ३ लाख ७५ हजार रुपये खचायस मंजरुी दखेील 

समळालेली आह.े त्यापैकी ४ सकलो मीटरच ेकाम झालेले आह.े यामध्ये बीबीएमचे काम 

झालेले आह.े उवयररत १३ सकलो मीटर रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहते अस े सन्माननीय 

सदस्यांनी सांसगतले. आपण आता त्या रस्त्यावरील खड्डे बजुवनू रस्ता ससुस्थतीत केलेला 

आह.े आपण उवयररत १३ सकलो मीटर रस्त्याच्या नतूनीकरणाच्या कामासाठी ६६९.४६ 

लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक कें द्र शासनाकडे सादर केलेले आह.े सन २०१७ पयांत या 

रस्त्याच े काम पणूय होईल असे अपेसक्षत आह.े सनवेदनकत्यायने सदनांक २०.९.२०१६ 

रोजीआपल्याकडे सनवेदन सादर केल ेहोते. त्यांनी सदनांक २३.११.२०१६ रोजी रस्त्याच्या 

कामाची गती बघनू सदर सनवेदन परत घेतलेल ेआह.े 

     ॲङ राहुल नावेकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲङ सनरंजन डावखरे 

यांनी सांसगतले की, या रस्त्यावर अनेक अपघात झालेले आहते. या रस्त्यावर अपघात 

होऊन सकत्येक लोकांनी आपले प्राण गमवावे लागल.े असलबाग ह ेमहत्वाचे पययटन स्थळ 

आह.े पावसाळयानंतर हा रस्ता नेहमी खराब होत असल्यामळेु टुररझम इडंस्रीला दखेील 

नकुसान होत आह.े असे असताना शासन या रस्त्याचे कााँक्रीटायझेशन करणार आह ेकाय ? 

     श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, मी अगोदरच सांसगतले की, आपण हा 

रस्ता कें द्र शासनाकडे हस्तांतरीत केलेला आह े आसण या रस्त्याच्या कामास सरुुवात 

झालेली आह.े यामध्ये भसंूपादन सकंवा अन्य स्थासनक सवषय आहते. 
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     ता.प्र.क्र.२३६५८....... 

  श्री.प्रवीण पोटे-पाटील......... 

  सनमाननीय सदस्यांनी सांसगतले की, या रस्त्यावर अनेक अपघात झालेले आहते. या 

रस्त्यावर अपघात होण्याची वेगवेगळी कारणे आहते. रस्ता खराब आह े म्हणनू अपघात 

झाल ेअसे म्हणनू चालणार नाही. यामध्ये रस्त्याच ेकारण आहचे, परंत ुइतरही वेगवेगळी 

कारणे आहते. आपण सांसगतले की, मागील ४ वषायत या रस्त्यावर १०५८ अपघात होऊन 

४८८ लोकांचा मतृ्य ूझालेला आह.े ह ेनाकारता येणार नाही. परंतु, याची वेगवेगळी कारण े

आहते. (...अडथळा...)  प्रोसेस सरु आह.े आपण एनएचआय माफय त या रस्त्याच्या 

चौपदरीकरणाचे काम सरुु केलेले आह ेआसण त्याचा डीपीआर सदु्धा तयार झालेला आह.े 

     श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, मुंबई आसण कोकणावर कायम अन्याय 

झालेला आह.े आम्ही असधवेशनासाठी नागपरू येथे आलेलो आहोत. सवदभायवर अन्याय 

होतो अशी सवदभायतनू कायम आवई उठसवली जाते. सवदभायवर अन्याय होत असेल, मी 

नाही म्हणत नाही. परंत,ु कोकण आसण मुंबईकरांनी रोज रडावयास पासहजे काय ? मुंबई ही 

दशेाची आसथयक राजधानी आह.े आपण नेहमी कें द्र शासनाकडे बोट दाखसवता. मुंबई आसण 

कोकणातनू कें द्र शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसलू समळतो. मागील १०-१५ वषायत 

सदल्लीची पररसस्थती सधुारलेली आह.े या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अपघात होतात. 

परंत,ु राज्यमंत्री महोदय सांगतात की, आम्हाला कें द्र शासनाकडून सनधी समळाल्यानंतर 

आम्ही रस्त्याच ेकाम करु. पणवेल ते वडखळ नाका आसण तेथनू पढेु महाड पयांत वडखळ 

येथे बॉटल नेक होत आह.े असलबाग आसण रत्नासगरी समदु्र सकनारा ह ेपययटनाचे आकषयण 

आह.े असे असताना आमचा पैसा आम्हाला समळत नाही. आमच्यावर कायम अन्याय 

केला जातो. तुम्हाला नागपरू शहरातील रस्त्यांचे चौपदरीकरण, ससमेंट कााँक्रीटीकरण जे 

काही करावयाच ेआह ेते करावे. राज्याच्या मंसत्रमंडळातील अध ेमंत्री सवदभायतील आहते. 

आमच्यावर अन्याय होत असताना आम्ही तो कायम सहन 
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     ता.प्र.क्र.२३६५८....... 

  श्रीमती सवद्या चव्हाण......... 

  करावयाचा काय ? माचय असधवेशनात सकंवा आता परुवणी मागण्यांच्या माध्यमातनू या 

रस्त्याच्या दरुस्तीसाठी सनधी उपलब्ध करुन सदला जाणार आह ेकाय ? नाही तर आम्हाला 

रस्त्यावर उतराव ेलागेल. 

     श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सन्माननीय सदस्या श्रीमती सवद्या चव्हाण यांनी सवदभय, 

मराठवाडा या संदभायत उल्लेख केला. त्यांनी कोणता प्रश्न सवचारला ह ेमला कळलेले नाही. 

त्यामळेु त्यांनी पनु्हा प्रश्न सवचारावा, अशी माझी सवनंती आह.े 

        सभापती : सन्माननीय सदस्या श्रीमती सवद्या चव्हाण यांचा प्रश्न असा आह ेकी, 

वडखळ-पणवेल रस्त्यावर कें द्रीय तरतदुीनसुार सकंवा कें द्र शासनाने सदलेल्या आऊटलेनसुार 

सनधी केव्हा समळणार आह े आसण परेुसा सनधी समळणार आह े काय ? तसेच, 

पावसाळ्यापवूी म्हणजे माचय पयांत या रस्त्याच ेकाम पणूय होणार आह ेकाय ? 

       श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, मी सरुुवातीलाच सांसगतले की, सदनांक 

५.३.२०१४ रोजी हा रस्ता नॅशनल हायवे म्हणनू घोसषत केला गेला आसण  सदनांक 

१९.३.२०१६ रोजी नॅशनल हायवेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. आपण कें द्र 

शासनाकडून जसा सनधी उपलब्ध होईल त्यानसुार या रस्त्याच ेकाम ताबडतोब करण्याची 

प्रोसव्हजन केलेली आह.े हा फोरलेन रस्ता होता. सन्माननीय सदस्या श्रीमती सवद्या चव्हाण 

यांनी भावना व्यक्त केल्याप्रमाणे हा महाराष्ट्रातील सवायत चांगला रस्ता होईल, अशी मी 

अपेक्षा करतो. 

               या नंतर  श्री. भोगले 
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ता.प्र.क्र.२३६५८..... 

         श्री.हमंेत टकले : सभापती महोदय, एक मलूभतू प्रश्न सनमायण होतो.  आपल्या 

राज्यातील जे महामागय आहते ते आपण राष्ट्रीय महामागय म्हणनू कें द्राकडे हस्तांतररत करतो, 

त्यानंतरची जी काययप्रणाली आह े त्या काययप्रणालीनसुार आम्हाला असे कळते की, 

राज्यातील तमुच्याच पक्षाच े एका प्रमखु नेत्यांकडे हा सवभाग असल्यामळेु खात्याकडून 

सनधीची कधीच चणचण भासणार नाही.  असे असताना कें द्राकडून राज्याला सहकायय 

समळते की नाही? जर सहकायय समळत नसेल तर तमु्ही काय प्रयत्न करणार आहात? 

        श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, मी सरुुवातीलाच सांसगतले आह ेकी, 

फोर लेन रस्त्याचा डीपीआर कें द्राकडे पाठसवला आह.े  हा महाराष्ट्रातील सगळयात 

चांगला रस्ता होईल असे अपेसक्षत आह.े 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : मंत्री महोदय आम्हाला त्याची मासहती आह.े  आता जे 

रस्त्यावर खड्डे पडल े आहते ते राज्य सरकारकडून भरल े जाणार आहते की कें द्र 

सरकारकडून भरले जाणार आहते? वडखळ ते असलबाग चौपदरी रस्ता होण्याबाबत मी 

कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन गडकरी यांची २० ते २५ वेळा भेट घेतली आह.े  १७०० कोटी 

रुपय ेत्यांनी मंजरू केल ेआहते.  पढुील ८-१० सदवसात त्या कामाचे टेंडर येईल.  आता जे 

खड्डे पडल ेआहते ते तातडीने बजुसवण्याचे काम राज्य शासनाकडून केल ेजाईल काय? 

    श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : मी सरुुवातीलाच सांसगतले की, आमच्याकडे श्री.सदलीप अनंत 

जोग यांनी २०.९ ला सनवेदन सदले होते, २३.११ ला समोरच्या माणसाला सनवेदन परत 

केल.े  चौपदरी रस्त्याचा डीपीआर आह.े 
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    ता.प्र.क्र. २३६५८...... 

      श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मी, आमदार सनुील तटकरे, आमदार पंसडतशेठ 

पाटील यांनी अनेकदा पते्र सलसहली आहते.  मासहती असधकार कायद्यांतगयत धंदा करणाऱया 

व्यक्तीच ेनाव मंत्री महोदय सांगतात, परंत ुआमदारांनी २५ वेळा पते्र सलसहली त्यांची नावे 

घेत नाहीत.  मासहतीच्या असधकार कायद्यांतगयत जो धंदा करतो त्याचे नाव कामकाजातनू 

काढून टाकण्यात यावे. 

      श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : प्रश्नाच्या अनषंुगाने त्याचाच उल्लेख केला आह ेम्हणनू मी 

त्यांच े नाव घेतले.  अनेकदा हा सवषय आलेला आह.े  या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा 

डीपीआर तयार केला असनू ७५० कोटी रुपयांची तरतदू सधु्दा करण्यात येत आह.े 

      श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, हा राष्ट्रीय महामागय घोसषत केल्याबद्दल मी 

सरकारचे आभार मानतो.  या कामासाठी कें द्र सरकार या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी 

१७०० कोटी रुपय े दणेार आह.े   सजल्हयाच्या मखु्यालयाचे सठकाण आह.े  वडखड ते 

असलबाग भागात मोठया प्रमाणात पययटकांची संख्या असते. हा रस्ता चौपदरी होईल तेव्हा 

होईल.  सकमान वाहतकुीसाठी योग्य रस्ता व्हावा म्हणनू तातडीन े राज्य सरकार पावले 

उचलणार आह े काय? मंत्री महोदयांनी ज्यांचे नाव घेतले त्यांनी सनवेदन मागे का घेतले 

याच्या तपशीलात मी जात नाही. आम्ही त्या रस्त्यावरुन रोज प्रवास करतो. सध्या हा रस्ता 

नादरुुस्त आह.े  या रस्त्याची तातडीन े दरुुस्ती करुन तो वाहतकुीसाठी ससुस्थतीत यावा 

याकररता सनसित सकती कालावधी लागणार आह?े 

      श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, या कामासाठी ३७५.२५ लाख रुपय ेमंजरू 

झाल े असनू ६६९ लाख रुपयांची मागणी केली आह.े  माननीय सदस्यांनी जो सवषय 

मांडला त्याबाबत आणखी एक फेरतपासणी करतो.  माचय, २०१७ पयांत हा रस्ता 

ससुस्थतीत आणनू खड्डे दरुुस्त होतील. 
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    ता.प्र.क्र.२३६५८.... 

          

      श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, मुंबई-गोवा महामागायवरील रायगड सजल्हयातील 

हा रस्ता आह.े  पाली सधुागड येथे अष्टसवनायकापैकी एक दवेस्थान आह.े  असलबाग येथे 

समदु्र सकनाऱयामळेु पययटकांची संख्या असधक असते.  रोहा, नागोठणे, सधुागड, असलबाग 

ह े रस्ते जॉईसनंग करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करणार आह ेकाय? तेथे पययटनाला मोठा 

वाव आह.े  तीन-चार रस्ते जळुले जावेत यासाठी संयकु्त बैठक लावण्याचा सवचार करावा. 

        श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : पययटन सवभागाला सोबत घेऊन बैठक लाव.ू 

       ॲङसनरंजन डावखरे : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, माचय 

२०१७ पयांत हा रस्ता दरुुस्त करणार आहोत.  माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी 

सभागहृात आश्वासन सदले होते की, १८ सडसेंबर पयांत राज्यातील सवय रस्ते खड्डेमकु्त 

होतील.  ते आश्वासन सत्य होते की असत्य होते याची मासहती सभागहृाला कळली 

पासहजे.  कें द्राकडून सनधी येत नाही असे सांसगतले.  म्हणजे कोकणाला सावत्रपणाची 

वागणकू सदली जाते का? 

          श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी बैठकीचा 

उल्लेख केला.  याबाबत बैठक घेतली होती.  बैठक घेतली त्यावेळी खपू मोठे खड्डे 

होते.  गणपतीपवूी जवळपास पणूय खड्डे भरल े आहते.  त्या रस्त्यावर खपू मोठया 

प्रमाणात रहदारी असते, ओव्हरलोड वाहन ेजातात.  त्यामळेु रस्ता नादरुुस्त होतो. 

                                                     ------- 
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     मंुिई-गोवा महामागाावरील पोलादपूर व पनवेल येथील पलुांची दुरूस्ती व 

पथगदव्यांची सोय करण्यािाित  

    * 24393 आगका . अनंत गाडगीळ (नामगनयुक्त), श्री. रामहरी रुपनवर 

(नामगनयुक्त) :   

(1) मुंबई-गोवा महामागायवरील पोलादपरू व पनवेल येथील नद्या व कालव्यांवर 50 ते 100 

वषायपवूी बांधलेले 10 पलू धोकादायक झाल े असनू सदर पलुांची दरुूस्ती व पलुावर 

गावाजवळ पथसदव्यांची सोय करण्याबाबतची मागणी स्थासनक नागरीकांनी माह ेऑगस्ट, 

2016 मध्ये वा त्यादरम्यान केल्याचे सनदशयनास आल ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर महामागायवरील नदी व 

कालव्यांवरील पलुांची दरुूस्ती व पथसदव्यांची सोय करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 

वा करण्यात येत आह,े  

(3) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  श्री.प्रवीण पोटे-पाटील, श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्याकररता :   

(१) व (२) ह ेखरे आह.े 

     मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामागायची सक.मी. ०/००० ते १५/५०० या १५.५० सक.मी. 

लांबी पनवेल तालकु्यामध्ये आसण सक.मी. १०८/४५० ते १५४/४०० ही ४५.९७ सक.मी. 

लांबी पोलादपरू तालकु्यात असनू या लांबीत दोन पलू आहते. 

     या महामागायवर पनवेल तालकु्याच्या हद्दीत सक.मी. १५.५० मध्ये खारपाडा पलू 

ससुस्थतीत असनू तेथे पथसदव्यांची सोय उपलब्ध असल्याचे, प्रकल्प संचालक, भारतीय 

राष्ट्रीय राजमागय प्रासधकरण, पनवेल यांनी कळसवल ेआह.े 

     तसेच पोलादपरू तालकु्यात सक.मी. १४२/४०० वर सडवली नाल्यावर लहान पलू 

असनू सदरील पलू वाहतुकींसाठी सरुसक्षत असनू सद्या तेथे पथसदव्यांची सोय नाही. तसेच 

या पलूाच्या मजबतूीकरणाचे अंदाजपत्रक कें द्र शासनास सादर करण्यात आल ेआह.े इदंापरू 

ते झाराप हया भागातील महामागायच्या 
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    ता प्र. 24393...... 

  चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पात सडवली नाल्यावर नवीन पलुाच्या बांधकामासह 

पथसदव्यांची तरतदू करण्यात आलेली आह.े 

(३) प्रश्न उदभ्् ावत नाही. 

        आसकय .अनंत गाडगीळ : सभापती महोदय, मुंबई-गोवा महामागायवर पनवेल ते 

पोलादपरू पयांत जवळपास १० पलू धोकादायक अवस्थेत आहते.  वतृ्तपत्रातील 

बातम्यानसुार सावयजसनक बांधकाम सवभागाच्या असभयंत्यांनी ते पलू ससुस्थतीत आहते असे 

म्हटल े आह.े  जड वाहन गेले तर पादचाऱयांना हादरे बसतात.  ह े पलू धोकादायक 

अवस्थेत आहते की ससुस्थतीत आहते?  धोकादायक अवस्थेत असतील तर त्यांच े

स्रक्चरल ऑसडट करणार काय सकंवा ते शाबतू ठेवण्याकररता शासन कोणती पावले 

उचलणार आह?े 

        श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : मळुात सनवेदन ज्या पध्दतीन े करण्यात आले त्यात १० 

पलुांचा उल्लेख करण्यात आला.  या रस्त्यावर फक्त दोन पलू आहते, हा सगळयात 

महत्वाचा खलुासा करतो.  वतृ्तपत्राची कात्रणे दाखसवली त्यानसुार सासवत्री नदीवरील तुभे 

येथे एक पलू आह.े 

        श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, माझी उत्तराला हरकत आह.े  त्या सठकाणी 

१४ मोठे पलू आहते. 

        श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : पलुांची संख्या फार मोठी आह.े जो सवषय त्यांनी मांडला 

त्यानसुार पोलादपरू-पनवेल येथील तुभे या सठकाणच्या पलुाचा सवषय आह.े  हा पलू 

मुंबई-गोवा महामागायच्या पवेूकडील रस्त्यावर आह.े 

        सभापती :  काहीतरी कन्फ्यजुन झाल ेआह.े  

        श्री.सनुील तटकरे : सभापती महोदय, मुंबई-गोवा महामागायवरील पोलादपरू व 

पनवेल येथील नद्या व कालव्यांवर १० धोकादायक पलू आहते.  पनवेल ते पोलादपरू या 

रस्त्यावरुन आम्ही ६३ वष ेप्रवास केला आह.े 

                    या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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ता.प्र.क्र.२४३९३..... 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, आजच्या यादीतील जे ३-४ प्रश्न आहते ते 

एकसत्रत करू या असे मी आपणास सांगत होतो.  पण प्रत्येक प्रश्न वेगवेगळा घेऊया असे 

माननीय सभापतींनी मत व्यक्त केल े आह.े  ते दखेील बरोबर आह.े   मखु्य प्रश्न हा 

पोलादपरू ते पनवेल यासंबंधातील आह.े  या मागायवर फक्त दोन पलू आहते.  मुंबई ते 

गोवा या मागायवरील रस्ते व त्यावरील सवय पलुांचे काम ह े कें द्र शासनाकडे गेलेल े

आह.े  मुंबई ते गोवा महामागय हा आता कें द्र शासनाकडून चौपदरी करण्यात येत 

आह.े  त्यामळेु या मागायवरील सवय पलुांचे चौपदरी करण्याचे काम सरुू आह.े  ही सवय 

कामे नॅशनल हायवे ऑथॉररटी माफय तच पणूय होणार आहते.  वडखळ ते असलबाग या 

मागायवरील नव्ह े तर मुंबई ते गोवा या मागायवरील अपघातांची यादी आता सन्माननीय 

सदस्य ॲड्.सनरंजन डावखरे यांनी वाचनू दाखसवली आह.े  वडखळ ते असलबाग हा रस्ता 

ससुस्थतीत केला पासहजे ह े मला मान्य आह.े  हा रस्ता दखेील चौपदरी करण्यात येणार 

आह.े या रस्त्याच्या कामाचे डीपीआर तयार असनू टेंडर दखेील सनघाल ेआह.े  तो पयांत 

खड्डे भरण्याची जबाबदारी कोणाची आह ेअसा प्रश्न येथे उपसस्थत करण्यात आला आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे यांनी देखील अनेक वषय मंत्री म्हणनू काम केेेलेले 

आह.े  स्टेट हायवेचे काम नॅशनल हायवे ऑथॉररटीकडे सदल्यानंतर ते काम करण्याची 

जबाबदारी नॅशनल हायवे ऑथॉररटीकडे जाते.  अशा रस्त्यावर मग आपण सनधी खचय 

करूच शकत नाही.  त्यावर आपण खचय केला तर ऑसडट क्वेरी सनघेल.  तरीही 

गणपतीच्या काळात आपण खपू आऊट ऑफ द वे जाऊन दरुूस्ती केलेली आह.े  आपण 

नॅशनल हायवे ऑथोररटीच्या मागे लागलो असल्यामुळे त्यांनी आता वडखळ ते असलबाग 

पयांतचा पसहला टप्पा पणूय करत आणला आह े व दसुऱया टप्प्याचे टेंडर ते आता काढत 

आहते.  
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    ता.प्र.क्र.२४३९३.... 

     श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, या महामागायवर आपण अनेक वेळा भेटी सदल्या 

आहते.   हा मागय नॅशनल हायवेकडे हस्तांतररत केला एवढ्या परुता हा सवषय नाही. या 

महामागायच ेचौपदरीकरण होत आह ेह ेमान्य आह.े  सन्माननीय सदस्यांनी पलुासंबंधातील 

प्रश्न सवचारला आह.े  यासंबंधी मी मागच्या वेळी दखेील प्रश्न उपसस्थत केला 

होता.  आपण सवाांनी सासवत्री नदीवरील पलुाची दघुयटना पासहली आह.े  तेव्हा दोन्ही 

बाजकूडील सन्माननीय सदस्य तावातावान े बोलल े होते.  तेव्हा शासनाने सनणयय जाहीर 

केला होता.  पण त्याचा कोणीही पाठपरुावा करताना सदसत नाही. त्याच वेळी मी आणखी 

एक प्रश्न सवचारला होता.  सासवत्री  नदीवर आंबेत-म्हाप्रळ असा पलू आह.े  तो अत्यंत 

वाईट अवस्थेत आह.े  त्या पलुाच्या ऑसडटसंबंधी दखेील प्रश्न सवचारला होता. आजच्या 

प्रश्नोत्तराच्या यादीतील प्रश्न क्र.३,४,६,७ ह े एकाच सवषयाशी संबंसधत आहते. मी ज्या 

पलुाचा उल्लेख केला आह े तो रायगड आसण रत्नासगरी यांना जोडणारा 

आह.े  आंबेत-म्हाप्रळ या पलुावरून साधी ररक्षा गेली तरी पलू सकती कमकुवत झाला 

आह ेह ेजाणवते.  यासंबंधी मी प्रश्न सवचारला होता तेव्हा उत्तर दणे्यात आल ेहोते की, या 

पलुाच े दखेील ऑसडट झाल े आह,े या पलुाचे आम्ही काम सरुू करणार आहोत.  पण 

त्याचा उल्लेख येथे कुठेही नाही.  त्याचा उल्लेख आजच्या तारांसकत प्रश्नोत्तराच्या 

यादीतील अनकु्रमांक ६ वर आह.े  या यादीतील अनकु्रमांक ३,४,६,७ ह ेप्रश्न मुंबई गोवा 

महामागायवरील पलुासंबंधातील आहते.  तेव्हा त्यासंबंधी कोणती कारवाई झाली आह े

याचा खलुासा करण्यात यावा. 
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    ता.प्र.क्र.२४३९३.... 

      सभापती : तारांसकत प्रश्नाच्या स्कोपमध्ये चार प्रश्न एकसत्रत करण्यापेक्षा सासवत्री 

नदीवरील पलुावर दघुयटना घडली आसण त्यात जे मयत झाल ेयासंबंधी तसेच मुंबई-गोवा 

महामागायची झालेली ददुयशा, गोवा महामागायवर सब्रटीशांनी जे पलु बांधले आहते त्याच े

स्रक्चरल ऑसडट करून जे धोकायदायक पलू समोर आल े त्यासंबंधी कोकणातील सवय 

आमदारांची नॅशनल हायवे ऑथॉररेटीसमवेत मंत्री महोदयांनी बैठक आयोसजत करावी व 

अजेंडा तयार करून हा सवषय संपवनू टाकावा असे मला सचुवावयाचे आह.े 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, सवय पलुांची कामे सरुू आहते. सासवत्री 

नदीवरील पलू वाहून गेला आह.े या नदीवर आपण पयाययी पलू बांधला होता.  लोकांची 

अशी मागणी होती की, हा पलू बरा आह.े.....  

     श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, ऑसडटमध्ये सांसगतले होते की, तो पलू 

रहदारीसाठी योग्य आह.े 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, तो पलू रहदारीसाठी योग्य होता ह ेबरोबर 

आह.े  तरी तेथे पयाययी पलू बांधण्यात आला होता.  हा पलू सडसेंबरमध्ये पाडून नवीन पलू 

बांधण्याचा प्रस्ताव होता.  तो पलू परुाच्या पाण्यात वाहून गेल्यामळेु आता आठ 

सदवसामध्य े त्या पलुाचे काम सरुू होत आह.े   या पलुाचा सडपीआर झाला आह,े टेंडर 

सनघाल ेआह,े वकय  ऑडयर सनघाली आह.े  तो पलू ससुस्थतीतच होता.  तरी पण तेथे पयाययी 

पलू बांधला होता तो अजनूही वापरात आह.े  तो पलू का पडला याची कारणे सवाांना 

माहीत आह.े  असतवषृ्टी आसण महाबळेश्वर येथनू आलेले पावसाचे जादा पाणी या मळेु हा 

पलू वाहून गेला.  हा पलू वाहून गेल्यानंतर कोकणातीलच नव्ह ेतर महाराष्ट्रातील सवयच 

पलुांच े स्रक्चरल ऑसडट करून घेण्यास सरुूवात केली आह.े  प्राथसमकररत्या असा 

अंदाज आला आह े की, महाराष्ट्रातील जे धोकदायक पलू आहते त्यांच्या दरुूस्तीसाठी 

सकंवा पनुबाांधणीसाठी रूपय े२५०० हजार इतका सनधी लागणार आह.े 
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     ता.प्र.क. २४३९३.... 

  श्री.चंद्रकांत पाटील.... 

  या सवय पलुांचे सडपीआर करून टेंडर काढण्याच्या प्रसक्रयेला सरुूवात करण्यात आली 

आह.े  सासवत्री नदीवरील पलुासाठी आपण थोडे सवशेष प्रयत्न घेतले आहते. येत्या आठ 

सदवसांमध्य ेया पलुाचे काम सरुू होत आह.े तो पलू आपण सहा मसहन्यांमध्ये बांधनू पणूय 

करणार आहोत.  सासवत्री नदीवरील पलुाच्या सनसमत्ताने राज्यातील सवय पलुांचे मग ते पलू 

सशवकालीन असो, सब्रटीशकालीन असो, नवीन बांधण्यात आलेले पलू असो इत्यादींच े

ऑसडट करण्यात येणार आह.े यासाठी एका सदवसाच े राज्यभरातील सवय असभयंत्यांचे 

वकय शॉप दखेील घेतल े होते. यासाठी आपण व्यावसासयक एजन्सीची मदत घेतली 

होती.  त्यामळेु आपल्याला पाच वषायत राज्यातील पलुांची दरुूस्ती करण्यासाठी रूपये 

२५०० हजार इतका सनधी लागणार आह.े  ही कामे आता सरुू करण्यात येत असनू 

टप्प्याटप्प्यान ेसनधी दणे्यात येणार आह.े 

     श्री.भाई सगरकर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील तटकरे ह े मंत्री 

असताना तत्कालीन सावयजसनक बांधकाम मंत्री श्री.छगन भजुबळ यांच्याकडे कोकणातील 

सवय आमदारांची बैठक झाली होती.  सवद्यमान मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी दखेील 

कोकणातील आमदारांची बैठक कें द्रीय मंत्री श्री.सनतीन गडकरी यांच्या समवेत माननीय 

मखु्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली घेतली आह.े  मुंबई गोवा महामागायवरील ४-५ प्रश्न दर 

असधवेशनात येत आहते.  आजही मुंबई गोवा महामागायची ददुयशा झाली आह.े  आम्ही 

सवमानाने गोव्यात गेलोआसण गोवा मागे कोकणात आलो तर आियायचा धक्का 

बसतो.  गोव्यामध्ये दखेील भरपरू पाऊस पडतो.  पण गोव्यापासनू ते बांदा पयांतचा रस्ता 

अत्यंत चांगला आह.े   
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      ता.प्र.क. २४३९३.... 

   श्री.भाई सगरकर.... 

  असे असताना मुंबई ते गाेेवा रस्ता खराब असण्याच े कारण काय आह े ? तेव्हा 

मुंबई-गोवा महामागय खराब का होताेे यासंबंधी चौकशी करून यास जे कोणी असधकारी 

जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी.  आजही गोव्यातील रस्ते चांगले 

आहते.  कोकणातीलच रस्ते खरा का होतात याची चौकशी करून चांगला रस्ता 

कोकणवाससयांसाठी उपलब्ध करून द्यावा. आता मे मसहन्यामध्ये पनु्हा एकदा कोकणात 

जाण्याचा हगंाम सरुू होणार आह.े तेव्हा मुंबई-गोवा महामागय खराब का होतो याची 

चौकशी शासनामाफय त करण्यात येणार आह ेकाय ? 

     श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, यासंबंधातील चौकशी करण्यात येईल.  

  ....... 

    

    



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P-84 

BGO/MMP प्रथम श्री. भोगले 13:50 

  

 

       

   महाड (गज.रायगड) तालुक्यातील सागवत्री नदीवरील पलुाच्या दुघाटनेिाित  

    * 23533 श्री. जयंत पाटील (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), 

श्री. गकरण पावसकर (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), अॅड. गनरंजन 

डावखरे (पदवीधर), श्री. नरेंद्र पाटील (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा 

गनवाागचत), श्रीमती गवद्या चव्हाण (नामगनयुक्त), श्री. सुगनल तटकरे (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. अशोक ऊर्ा  भाई जगताप (स्थागनक 

प्रागधकारी संस्थांद्वारा गनवाागचत), श्री. संजय दत्त (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा 

गनवाागचत) :   

(१) महाड (सज.रायगड) तालकु्यातील सासवत्री नदीवरील पलू असतवषृ्टीमळेु सदनांक 2 

ऑगस्ट, 2016 रोजी वा त्यासमुारास कोसळला असनू सदर दघुयटनेमध्ये 44 पेक्षा जास्त 

व्यक्तींना प्राण गमवावे लागल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर पलूाच्या दघुयटनेपवूी सावयजसनक बांधकाम सवभागाकडून बांधकाम 

लेखा पररक्षण (स्रक्चरल ऑसडट) करण्यात आल े असनू सदर तपासणीमध्ये पलू 

वाहतुकीस योग्य आह ेअसा अहवाल दणे्यात आला होता, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, असे असताना ही दघुयटना घडल्याने संबंसधत दोषींवर कारवाइय 

करण्याबाबत तसेच, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामागायवरील उड्डाण पलुांचे बांधकाम लेखा 

पररक्षण (स्रक्चरल ऑसडट) करुन पलुांचे अपणुय बांधकाम पणूय करण्याच्या दृष्टीने शासनान े

कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

     श्री.प्रवीण पोटे-पाटील, श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्याकररता : (१) सदरील 

दघुयटनेमध्ये 39व्यक्ती मतृ्यमुखुी पडल्या असनू 1 व्यक्ती बेपत्ता आह.े 
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(२) ह ेखरे आह.े 

(३) सदर दघुयटनेची चौकशी करणेसाठी शासन सनणयय क्र.न्याप्र-2016/प्र.क्र.258/रा.म.-1 

सद. 1/10/2016 अनसुार मा.श्री.एस.के.शाह, सेवा सनवतृ्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, 

मुंबई यांची एक सदस्यीय ससमती सनयकु्त करण्यात आलेली आह.े  

     मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामागायवर रत्नासगरी व ससंधदुगुय सजल्यामधील 17 पलुांपैकी 10 

पलुांना पयाययी चौपदरी पलुाच े बांधकाम प्रगतीत असनू 3 पलुांना पयाययी पलुांच्या 

बांधकामासाठी कायायरंभ आदशे दणे्यात आलेल े आहते. उवयरीत 4 पलुांना पयाययी पलू 

बांधण्यासाठी सनसवदा प्रसक्रया प्रगतीत आह.े 

तसेच आसस्तत्वातील पलुांच्या दरुुस्तीसाठी रु.9 कोटी सकंमतीच ेअंदाजपत्रके रस्ते वाहतकू 

व महामागय मंत्रालय नवी सदल्ली यांना मंजरुीसाठी सादर करण्यात आलेली असनू 

छाननीस्तरावर आहते. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

      श्री.जयंत पाटील : सभापती महोदय, १९९८ साली ईस्ट इसंडया कंपनीने रायगड 

सजल्हा पररषदलेा पत्र सलहून या पलुाची गॅरंटी संपलेली आह,े हा पलू ताबडतोब पाडण्यात 

यावा असे लेखी कळसवल्याची बाब खरी आह ेकाय ?    

   श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जी मासहती सदली ती 

सजल्हासधकाऱयांकडे उपलब्ध नसल्यामळेु माझ्याकडे उपलब्ध नाही. 

     श्री.जयंत पाटील : सभापती महोदय, माननीय मंत्री सदशाभलू करणारे उत्तर दते आहते. 

माननीय मंत्री असधकाऱयांकडून ब्रीसफंग कशा प्रकारे घेतात.   

         

              या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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ता.प्र.क्र:२३५३३..... 

  श्री.जयंत प्र.पाटील ...... 

     सभापती महोदय,रायगड सजल्हापररषदलेा १९९८ मध्ये इस्ट इसंडया कंपनीने  ‚तमुच े

एवढे एवढे पलू तटुण्याची शक्यता आह,े आमची गॅरंटी संपलेली असल्यामळेु तमु्ही दखल 

घ्या‛ अशा सवषयाचे एक पत्र सदल े होते. त्यावेळी माझी पत्नी रायगड सजल्हा पररषदचेी 

अध्यक्षा होती. या पत्राची माझ्याकडे झेरॉक्स कॉपी आह.े 

   श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य जे सांगत आहते तसे 

रेकॉडयमध्ये कोठेही उपलब्ध नाही. सन्माननीय सदस्यांकडे यासंदभायत मासहती असेल तर 

त्यांनी ती आमच्याकडे द्यावी. 

   सभापती : जेव्हा एखाद ेआमदार सांगतात तेव्हा ते सत्य गहृीत धरल ेजाते. 

   श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : त्यांनी आमच्याकडे पत्राची झेरॉक्स सदली तर गहृीत धरुन 

त्याच्यावर योग्य ती काययवाही करण्यात येईल. 

   श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांचा प्रश्नाच्या संदभायत 

घोळ झालेला सदसतो, त्यांना सब्रसफंग बरोबर समळालेल ेसदसत नाही. ७-८ प्रश्न एकत्र आहते. 

आम्ही जेव्हा प्रश्न सवचारतो तेव्हा तमु्हीही बोलता. तमु्ही एकदम आमदार आसण मंत्री 

झालेला आहात परंत ु आम्ही ग्रामपंचायत,पंचायत ससमती,सजल्हा पररषद आसण त्यानंतर 

आमदार झालेलो आहोत. आमदार ४५ सदवस अगोदर प्रश्न दते असताना त्या प्रश्नांची संपणूय 

मासहती घेण्याची मंत्री महोदयांची जबाबदारी नाही काय ? सासवत्री नदीच्या संदभायत मोठी 

दघुयटना घडलेली असल्यामळेु त्याच े उत्तर जबाबदारीन े सभागहृाच्या पटलावर आले 

पासहजे. ज्या असधकाऱयांनी मंत्री महोदयांना चकुीचे सब्रफींग केल ेआह ेत्यांच्यावर कारवाई 

केली जाणार आह ेकाय ? हा माझा दसुरा प्रश्न आह.े 
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     श्री.चंद्रकांत पाटील :माननीय सभापती महोदय, सासवत्री नदीच्या पलुाच्या संदभायत या 

सभागहृात गेल्या वषी आपण खपू चचाय केलेली आह.े सब्रटीश कालीन पलूाची एक 

प्रोससजर असनू इस्ट इसंडया कंपनीकडून पत्र येते की, या या पलुाला एतकी वषय झाली असनू 

त्याच ेलाईफ आता संपले आह.े  त्यांचे अशा प्रकारचे पत्र आल ेआसण त्यानंतर आपले 

ऑडीट पणूय झाल्यानंतर अस ेलक्षात येते की, अजनूही हा पलू वाहतुकीस योग्य आह.े मला 

या सभागहृाला प्रश्न सवचारावयाचा आह ेकी, महाराष्ट्रामध्ये छोटे-मोठे असे एकंदर एकंदर 

२७ हजार पलू आहते. या सगळया पलुांच्या बांधकामाला १ लाख कोटी रुपये खचय येणार 

आह.े परंत ु महाराष्ट्राच्या सावयजसनक बांधकाम सवभागाचे बजेट ३ हजार कोटी रुपयांचे 

आह.े यामध्ये मधला मागय असा सनघतो की, ररपेअरींग करीत करीत पढेु जाणे आसण 

पररसस्थती फार वाईट असेल तर तो पलू नव्यान े बांधणे. रुटीन नसुार इस्ट इसंडया कंपनी 

कडून पत्र येते की, या या पलुाचे लाईफ आता संपले आह,े म्हणनू उद्या लगेच तो पलू 

ररपेअर होईल अशी वस्तसुस्थती नाही. सासवत्री नदीच्या पलुाचे मे मसहन्यात आपण ऑडीट 

केल ेहोते व त्यावेळेस तो पलू ससुस्थतीमध्येच होता. 

     श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े 

     सभापती : प्रश्नावर हरकत घेता येत नसल्यामळेु कृपया आपण खाली बसावे. 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, सासवत्री नदीच्या पलुाच्या संदभायत ज्या 

शंका समोर आल्या त्यासंदभायत आपण एका सनवतृ्त न्यायाधीशाची ससमती नेमली असनू 

त्या ससमतीचा तीन मसहन्यात अहवाल येणार आह.े सासवत्री नदीचा पलू पडावयास आला 

होता तरी वाहतूक सरुु ठेवण्यात आली होती असा अहवाल आला तर संबंसधत 

असधकाऱयांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. सदनाच्या मागणीमळेुच आपण सासवत्री 

नदीच्या पलुाच्या संदभायत एका सनवतृ्त न्यायाधीशाची  सनयकु्ती केली असल्यामळेु तोच 

प्रश्न पनु्हा पनु्हा उपसस्थत केला तर तीच तीच उत्तरे आपल्याला पनु्हा पनु्हा समळतील. मे 

मसहन्यात सासवत्री नदीच्या पलुाचे स्रक्चरल 
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    ता.प्र.क्र:२३५३३..... 

  श्री.चंद्रकांत पाटील ...... 

  ऑडीट झाल ेहोते, तो वाहतकुीस योग्य होता. ररपोटय नंतर सासवत्री नदीचा पलू ३ मसहने 

सरुळीत सरुु होता परंत ु३ मसहन्यांनंतर हवेी रेन मळेु तो पडला. सासवत्री नदीच्या पलुाची 

चौकशी करण्यासाठी सरुुवातीला आपण आयआयटीची एक ससमती नेमली परंत ुसदनाच े

समाधान न झाल्यामळेु आपण यासंदभायत सनवतृ्त न्यायाधीशाची ससमती नेमली आह.े 

     श्री.जयंतराव पाटील : सभापती महोदय, मी स्वत: सावयजसनक बांधकाम मंत्र्यांकडे 

गेलो होतो त्यावेळेस माझे आसण माननीय श्री.सनुील तटकरे साहबेांचे पत्र त्यांना सदल ेहोते. 

रोहा-असलबाग मध्ये सासवत्री नदीच्या पलुानंतर एक पलू पडल्यामळेु सवय वाहतूक थांबली 

गेली. ४५ गावातील सवद्याथयाांना एक मसहना शाळेत जाता आल ेनाही. या पलुाच्या पढेु 

भातसईचा मोठा पलू आह.े या पलुावरुन १५ टनाच्या वरील वाहने नेऊ नये असा बोडय 

लावला आह.े परंत ु आज त्या पलुावरुन ४० टनाच्या वाहनांची वाहतकू सरुु आह.े 

यासंदभायत ६ पंचायतींनी एक पत्र सदल ेहोते व त्या पत्रात म्हटल ेहोते की, पलुाच्या अगोदर 

भ-ूवजन काटा लावा व जे रक १५ टनाच्या वरचे असतील त्यांना डायव्हशयन करुन पढेु 

जाऊ द्या.  परंत ुया पत्राचे उत्तर अजनू पयांत समळालेल ेनाही. त्यामळेु माझी एकच सवनंती 

आह ेकी, भातसई पलुाच्या अगोदर भ-ूवजन काटा ग्रामपंचायती लावण्यास तयार आहते. 

भातसईच्या जागेवर मोठा पलू बांधण्याची राज्य सरकारची क्षमता नाही, आसथयक कुवत 

नाही. हा पलू पडला तर ४५ गावातील रोहा-असलबाग संपकय  तटूुन जाईल. त्यामळेु भातसई 

पलुाजवळ भ-ूवजन काटा लावण्याची व वजनाच ेपैसे घेण्याची परवानगी ग्रामपंचायतीला 

शासन दईेल काय ? या सवषयाच्या संदभायत आपण असधकाऱयांना पाठसवले होते व त्या 

प्रमाणे असलबाग येथे बैठकही झाली होती. त्या बैठकीमध्ये एस.ई.स्वत: हजर होते. परंत ुया 

प्रश्नावर अजनू पयांत काययवाही होत नाही. त्यामळेु आपल्या आदशेाची काययवाही करण्याचे 

आदशे आपण पनु्हा दणेार आहात काय ? 
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      श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय,मी सदनाला सवनंती करु इसच्छतो की, 

कोणत्या सवभागाकडे कोणता सवषय येतो हा प्रश्न आह.े यामध्ये नॅश ् नल हायवे, स्टेट हायवे, 

प्रमखु सजल्हा मागय यामध्ये कन्फ्यजून चाललेले असते तसाच हा सवषय सधु्दा आह.े खरे 

म्हणजे त्या सजल्हयाच्या प्रशासनाने सनणयय पलू आपण वाहतूकीस बंद करीत आहोत 

यासंदभायत सनणयय घ्यावयाचा असतो. त्यासाठी प्रशासन पोलीस प्रोटेक्शन सधु्दा दते 

असते.   सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपसस्थत केल्यामळेु ह ेअसधवेशन 

संपल्यानंतर मी स्वत: त्या सठकाणी जाऊन सजल्हासधकाऱयांच्या उपसस्थत बैठक घेऊन 

सनणयय करु व त्याला पोलीस प्रोटेक्शन दणे्यास सरुुवात करु.                   

                                                     ---------- 
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   भूम (गज.उस्मानािाद) तालुक्यातील दूध पुरवठा संघामधील कमाचाऱयांच्या 

मागण्यांिाित  

    * 25931 श्री. सुगजतगसंह ठाकूर (नामगनयुक्त) :   

(१) भमू (सज.उस्मानाबाद) तालकु्यातील सहकारी दधु उत्पादक व परुवठा संघामध्ये सन 

२०१० मध्ये झालेल्या गैरव्यवहारामळेु बंद पडलेल्या दधू परुवठा संघामध्ये काययरत 

असलेल्या ६४ कमयचाऱ ् यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे  माह ेसप्टेबर, २०१६ 

मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशयनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, भमु तालकुा सहकारी दधु उत्पादक व परुवठा संघ कमयचारी संघटना, भमू 

यांनी उपरोक्त गैरव्यवहाराची चौकशी करावी व संघ बंद झाल्यामळेु संघाकडे रासहलेला 

आजपययतचा पगार तसेच सेवासनवतृ्त्ती पयांतचा पगार व गॅज्यएुटी, प्रा.फंड, रजेचा पगार 

इत्यादी रक्कमा समळाव्यात आसद मागण्यांकररता माह ेसप्टेबर,२०१६ पासनू उपसवभागीय 

असधकारी, भमू कायायलयासमोर आमरण उपोषणास बसले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय,   

  (३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून सदर कमयचाऱयांच्या 

मागण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

    श्री. महादवे जानकर :   

(१) भमू तालकुा सहकारी दधु उत्पादक व परुवठा संघ माह े फेब्रवुारी, २०१० पासनू बंद 

अवस्थेत असनू त्यावेळी ६४ कमयचारी काययरत होते. 

(२) संघाचे कमयचारी सदनांक १६ सप्टेंबर, २०१६ पासनू उपसवभागीय असधकारी, भमू 

यांच्या कायायलयासमोर त्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणास बसले होते. त्यांच्या 

मागण्यांबाबत योग्य ती काययवाही करण्याचे आश्वासन सहाय्यक सनबंधक, सहकारी संस्था 

(दगु्ध), उस्मानाबाद यांनी सदल्यानंतर सदर उपोषण सदनांक २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी 

सायंकाळी ६.०० वाजता मागे घेतले आह.े 
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    ता.प्र.क्र:25931..... 

  (३) व (४) भमू  तालकुा सहकारी दधु उत्पादक व परुवठा संघाचे सदनांक एसप्रल, 

२००९ ते ७ माचय, २०१४ या कालावधीतील वैधासनक लेखापररक्षण करण्यात आल ेअसनू 

लेखापररक्षण अहवालही प्राप्त झालेला आह.े महाराष्ट्र सहकारी संस्था सनयम १९६१ 

मधील सनयम ८९ (४) अन्वये सदर संघाच्या सवय दावेदार व धनको यांना त्यांचे दावे दाखल 

करण्यासाठी सदनांक १८ जलैु, २०१६ ते १७ सप्टेंबर, २०१६ पयांत वैधासनक अवधी 

दणे्यात आला होता. त्यानसुार संघाच्या सवय कमयचाऱयांनी त्यांचे वेतन सवषयक दावे 

अवसायकांकडे दाखले केल ेआहते. प्राप्त दाव्यांनसुार महाराष्ट्र सहकारी संस्था असधसनयम 

१९६० चे कलम १०५ व सहकारी संस्था सनयम 1961 मधील तरतदूीनसुार कमयचाऱयांचे 

थकीत वेतन अदा करण्याची काययवाही करण्यात येत आह.े 

       श्री.ससुजतससंह ठाकूर : सभापती महोदय, ऊस्मानाबाद सजल्हयातील भमू तालकुा 

सहकारी दधू संघ हा मराठवाडयातच नाही तर एकेकाळी महाराष्ट्रात नावाजलेला होता. 

आज हा दधू संघ पणूयत: बंद आह.े या दधू संघाचे जे ६४ कमयचारी आहते त्यांचे वेतन व दये 

रकम पणूयपण ेरखडलेली आह.े कमयचाऱयांनी यांसदभायत उपोषणही केल ेअसनू शासनाच्या 

आश्वासनानंतर कमयचाऱयांनी उपोषण मागे घेतले आह.े सन २०१३ मध्ये जे लेखापरीक्षण 

झाल े त्यामध्ये गैरव्यवहारास व भ्रष्टाचारास तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार 

असल्याच े म्हटले आह े तसेच लेखापरीक्षणात अनेक गंभीर बाबींचा आक्षेप नोंदसवण्यात 

आलेला आह.े त्यामळेु संबंसधत दोषींवर कारवाई केली जाईल काय, संबंसधत कमयचाऱयाचे 

वेतन व दये रक्कमा तात्काळ सदल्या जातील काय ?  तसेच या दधू संघाच्या जमीन 

सवक्रीत जो गैरव्यवहार झालेला आह े त्याची चौकशी होऊन कारवाई केली जाणार आह े

काय ? तसेच या दधू संघाचे शासन पनुरुज्जीवन करणार आह ेकाय ? 

     श्री.महादवे जानकर : सभापती महोदय, राज्यात आजसमतीला एकंदर सजल्हा  दधू 

संघाची संख्या ७० असनू त्यापैकी सरुु असलेल्या सजल्हा दधू संघाची संख्या ५० 
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    ता.प्र.क्र:25931..... 

  श्री.महादवे जानकर...... 

  असनू सजल्हा दधू संघ बंद असलेल्यांची संख्या २० आह.े राज्यात तालकुा दधू संघाची 

संख्या २८ असनू त्यापैकी सरुु असलेल्या तालकुा दधू संघाची संख्या १९ असनू बंद 

असलेल्या तालकुा दधू संघाची संख्या ९ आह.े 

     सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न सवचारला आह ेतो असतशय योग्य 

आह.े भमू तालकु्यातील सहकारी दधू संघ अवसायानात सनघण्यापवूी त्या सठकाणच्या 

कमयचाऱयाचे थकीत वेतन, सद. ७/३/२०१४ रोजी १०१.८९ कोटी रुपयांचे आह.े या कररता 

अवसायानाकडे दावे करण्यात आल े परंत ु सनधी नसल्यामळेु त्यांचे थकीत वेतन अदा 

करण्यात आल े नाही. मी सभागहृाला नम्रपणे सांग ू इसच्छतो की, दधू संघाची शासकीय 

बाजार मलु्यानसुार १ हके्टर ५ आर इतक्या जसमनीची सवक्री बाँकेने केल्यानंतर अजनूही 

संघाकडे १ हके्टर १ आर जमीन सशल्लक आह.े शासकीय बाजार मलु्यानसुार १ हके्टर १ 

आर जसमनीच े मलु्य ५.६९ कोटी रुपय े एवढे आह.े जमीन सवक्रीचे पैस े आल्यानंतर 

कमयचाऱयाचे थकीत वेतन दणे्याचा प्रयत्न करु. या व्यसतररक्त अवसायनागसणक शासनमान्य 

मलु्यधारकाकडून प्रत्यक्ष बाजारभाव काढण्याकररता व्हलॅ्यएुशनचे काम तत्काळ पणूय 

करण्यात येईल आसण कमयचाऱयांची दयेके आम्ही दणे्याचा प्रयत्न करु. 

     श्री.ससुजतससंह ठाकूर : सभापती महोदय, दधू संघ् े ाेाच ेपनुरुज्जीवन करण्यासाठी 

शासन काही पाऊल उचलणार आह ेकाय, यासंदभायत संघाला महानंदाने सकती दणेे बाकी 

असनू त्यासंदभायत शासन कोणती काययवाही करणार आह े? 

     श्री.महादवे जानकर :सभापती महोदय,  उस्मानाबाद सजल्हा मध्यवती 

बाँकेने  सद.१५/४/२०१३ रोजी भमू दधू संघाची १ हके्टर ५ आर जमीन सवकलेली आह.े 

सदर सवक्रीस श्री.संतोष वपे या व्यक्तीस रु. २ कोटी १ हजार रुपये दणे्यात आल.े बाँकेने 

सवक्री केलेल्या जसमनी संदभायत सवक्री व्यवहाराची सखोल चौकशी सजल्हा उपसनंबधक 

सहकारी संस्था,ऊस्मानाबाद यांच्याकडून करण्यात येत असनू त्यामध्ये जो कोणी दोषी 

आढळल े त्यांच्यायवर योग्य ती कारवाई करण्यास शासन कसटबध्द 

आह.े                                             ------- 
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     सभापती :प्रश्न क्रमांक ६ आसण ७ ची उत्तरे सावयजसनक बांधकाम मंत्री जेव्हा बैठक 

घेतील त्या बैठकीतून समळतील. 

     श्री. भाई जगताप :सभापती महोदय,...  

       सभापती : सदस्यांनी एकदा म्हणायचे की, प्रश्न क्लब करा व दसुऱया वेळेस 

म्हणायच े की, प्रश्न क्लब करावयाच े नाहीत. त्यामळेु मी यासंदभायत सनणयय कसा काय 

घ्यावयाचा ?  

                    

                                                     -------- 

                या नंतर  श्री. सशगम 
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   महाड येथील सागवत्री नदीवरील पलु कोसळून झालेल्या दुघाटनेतील मृतांच्या 

वारसांना मदत देण्यािाित  

    * 24906 श्री. अशोक ऊर्ा  भाई जगताप (स्थागनक प्रागधकारी संस्थांद्वारा 

गनवाागचत), श्री. संजय दत्त (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. 

अगनल भोसले (स्थागनक प्रागधकारी संस्थांद्वारा गनवाागचत), श्री. जयवंतराव जाधव 

(स्थागनक प्रागधकारी ससं्थांद्वारा गनवाागचत), श्री. ख्वाजा िेग (नामगनयुक्त), श्री. 

जनादान चांदूरकर (नामगनयुक्त), श्री. रामहरी रुपनवर (नामगनयुक्त) : (१) महाड 

येथील सासवत्री नदीवरील पलु कोसळून झालेल्या दघुयटनेतील बेपत्ता व्यक्तींचा शोध न 

लागल्यास त्यांना मतृ घोसषत करुन मतृांच्या वारसांना शासनाने घोसषत केलेली 

सवयप्रकारची मदत दणे्यात येणार असल्याबाबतची घोषणा मा.मदत व पनुवयसन मंत्री यांनी 

सदनांक 10 ऑगस्ट, 2016 रोजी पत्रकार पररषदमेध्ये सदली, ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, सदर दघुयटनेस दोन मसहन्यांचा कालावधी होऊनही मतृांच्या व बेपत्ता 

असलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत दणे्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून शासनान े घेतलेल्या सनणययानसुार व 

सनकषानसुार मतृांच्या व बेपत्ता असलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत दणे्याबाबत कोणती 

काययवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ?  

    

     श्री. चंद्रकांत पाटील : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४)  प्रश्न उदभ्् ावत नाही.   
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    ता.प्र.क्र.२४९०६.... 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, आम्ही ४० सदवस अगोदर प्रश्न देतो. आम्ही 

सवचारलेल्या प्रश्नांची  त्रोटक स्वरुपात उत्तरे येणे योग्य नाही. आम्ही सवचारलेल ेप्रश्न योग्य 

सकंवा अयोग्य असतील तर  त्याबाबत खलुासा करण्यास काय हरकत आह े ? माझा 

पसहला प्रश्न होता की,महाड येथील सासवत्री नदीवरील पलू कोसळून झालेल्या दघुयटनेतील 

बेपत्ता व्यक्तींचा शोध न लागल्यास  त्यांना मतृ घोसषत करुन मतृांच्या वारसांना सवय 

प्रकारची मदत दणे्यात येणार असल्याबाबतची घोषणा मदत व पनुवयसन मंत्री यांनी केली ह े

खरे आह,े या प्रश्नाचे उत्तर ह ेखरे आह ेअसे सदलेल ेआह.े मी दसुरा प्रश्न सवचारला होता की, 

सदर दघुयटनेस दोन मसहन्यांचा कालावधी होऊनही मतृांच्या व बेपत्ता असलेल्या व्यक्तींच्या 

वारसांना मदत दणे्यात आली नाही ह ेखरे आह ेकाय, या प्रश्नाच ेउत्तर ह ेखरे नाही असे 

सदलेले आह.े आपण जेव्हा उत्तरामध्य ेह ेखरे नाही असे सांगता त्यावेळी नेमके खरे काय 

आह े ते आम्हाला सांसगतले पासहजे. मतृांच्या नातेवाईकांना मदत सदली सकंवा नाही ह े

आम्हाला सांसगतले पासहजे. आम्हाला हतेूबद्दल शंका नाही. माझ्या मासहतीनसुार अजनूही 

मतृांच्या नातेवाईकांना अजनूही मदत समळालेली नाही. जर आपण एकेका वाक्यात उत्तर 

दऊेन प्रश्नांची अशी सवल्हवेाट लावत असाल तर ते योग्य नाही. यातील नेमकी काय 

पररसस्थती आह ेयाची मासहती मंत्री महोदय दतेील काय ? 

        श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, महाड येथील सासवत्री नदीवरील पलू 

दघुयटनेमध्ये ३९ जणांचा मतृ्य ू झाला होता. त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदत दणे्याची 

प्रसक्रया पणूय झालेली आह.े त्या संदभायतील यादी माझ्याकडे आह.े ती यादी मी पटलावर 

ठेवण्यास तयार आह.े यातील तीन जण बेपत्ता आहते म्हणजे त्यांचे मतृदहे सापडलेले 

नाहीत. बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीची सात वष े वाट पासहली जाते असा सनयम आह.े  परंत ु

आपण त्यामध्ये सधुारणा करुन दोन मसहन्यामध्ये 
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    ता.प्र.क्र. २४९०६.. 

  श्री.चंद्रकांत पाटील... 

  बेपत्ता व्यक्ती सापडली नाही तर त्यांना मतृ म्हणनू घोसषत करण्यात येईल. त्या दघुयटनेतील 

बेपत्ता व्यक्तीच्या वारसा संदभायतील सवय कागदपते्र पणूय झाली असनू त्या तीन बेपत्ता 

व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मदत दणे्याचा  प्रस्ताव आलेला आह.े सासवत्री नदीवरील 

पलुाच्या दघुयटनेमध्ये ज्या ज्या व्यक्तींचा मतृ्य ूझाला मग तो एस.टी.मधनू प्रवास करताना 

असेल सकंवा खाजगी रव्हरेा गाडीतून प्रवास करताना झाला असेल त्या सवय 

मतृांच्या  नातेवाईकांना नकुसान भरपाई सदली जाईल. 

                                                     ------- 
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   मंुिई-गोवा (गज.रायगड) महामागाावरील रस्तयांची झालेली दूरवस्था  

    * 24718 श्री. सुभाष झांिड (स्थागनक प्रागधकारी संस्थांद्वारा गनवाागचत), श्री. 

संजय दत्त (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. अशोक ऊर्ा  भाई 

जगताप (स्थागनक प्रागधकारी संस्थांद्वारा गनवाागचत) : (१) मुंबई-गोवा (सज.रायगड) 

महामागायवरील खड्डयांमुळे रस्त्यांची दरुवस्था झाली असल्याने प्रवाश्यांना त्रास होत 

असल्याच ेमाह ेऑगस्ट, 2016 मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशयनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर महामागायकडे मागील 10 वषायपासनू शासनाने दलुयक्ष केल्याने 

महामागायची दरुवस्था झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय 

आढळून आल े व तद्नसुार महामागायवरील खड्डे बजुवनू त्याचे डांबरीकरण करण्याबाबत 

कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कारणे काय आहते ? 

    

          श्री. चंद्रकांत पाटील : (1), (2), (3) व (4) मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामागायचा 

161 सक.मी. भाग रायगड सजल्यात आह.े त्यापैकी मखु्यत्वे पनवेल ते इदंापरू या 84 

सक.मी. लांबीमध्ये रस्त्याचा पषृ्ठभाग काही प्रमाणात खराब आह.े 

     भारतीय राष्ट्रीय राजमागय प्रासधकरणाकडे असलेल्या पनवेल ते इदंापरू या 84.00 

सक.मी. महामागायच्या चौपदरीकरणाचे काम खाजगीकरणामधनू मे. ससुप्रम पनवेल इदंापरू 

टोलवेज प्रा. सल. या सवलतकारामाफय त सद.19/12/2011 पासनू प्रगतीत असनू  कनायळा 

पक्षी अभयारण्य क्षेत्रामधील महामागय रंुदीकरणासाठी पयायवरण व वन सवभागाची मंजरुी, 

जलवासहन्यांच े स्थलांतर तसेच मौ. काराव, नागोठणे व कोलेटी येथील भसंूपादन या 

बाबींना सवलंब झाल्याने तसेच, 
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    ता.प्र.क्र. २४७१८.. 

  श्री.चंद्रकांत पाटील... 

  उद्योजकाकडून सदरंगाई झाल्याने कामास सवलंब झालेला आह ेही वस्तसुस्थती आह,े   

     सद्य:सस्थतीत शासनाच्या सहकायायन े सवय बाबी मागी लागल्या असनू प्रकल्प 

पनुरुजीसवत करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून प्रकल्पाला सनधी (one time fund infusion) 

उपलब्ध करण्यास  तत्वत: मान्यता दणे्यात आली आह,े असे प्रकल्प संचालक, भारतीय 

राष्ट्रीय राजमागय प्रासधकरण, पनवेल यांनी कळसवल ेआह.े 

गणेशोत्सवाच्या कालावधीत  प्रकल्पाच्या लांबीत रस्त्याची दखेभाल व दरुुस्ती 

सवलतकाराच्या जबाबदारीवर त्रयस्थ कंत्राटदारांकडून करुन घेण्यात आली होती. त्यानंतर 

सद. 14/09/2016 च्या पावसानंतर मखु्यत्वे पेण व वडखळ या भागात रस्त्याचा 

पषृ्ठभागाची हानी झाली असनू त्यासठकाणांची दरुुस्ती कंत्राटदाराच्या जबाबदारीवर 

करण्यात येत आह.े 

     पनवेल इदंापरू लांबीतील चौपदरीकरणाचे काम माचय, 2018 पयांत पणूय होणे अपेसक्षत 

असल्याचे  प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमागय प्रासधकरण, पनवेल यांनी कळसवले 

आह.े  

         श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मुंबई-गोवा महामागायवरील रस्त्यांची झालेली 

दरूवस्था हा नेहमीचा सवषय झालेला आह.े हा रस्ता कें द्र सरकारच्या अखत्याररतील असला 

तरी या महामागायच्या चौपरीकरणाच्या कामाच्या संदभायत आसण रस्त्याच्या कामाच्या 

दजायबाबत येथे अनेकवळा प्रश्न उपसस्थत केलेले आहते. या महामागायच्या संदभायत राज्य 

शासनाची जबाबदारी  नसताना दखेील सरकारन े गौरीगपणतीच्या सणामध्ये या 

महामागायवरील खड्ड्यांची दरुुस्ती केली होती. परंतु आज या महामागायवरील रस्त्यांची 

असतशय वाईट अवस्था आह.े  या महामागायवरुन आमचे नेहमी येणे-जाणे आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे यांचे या महामागायवरुन थेट कुडाळ-सावंतवाडीपयांत 

जाणे-येणे असते. आज त्या 
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    ता.प्र.क्र. २४७१८.. 

  श्री.भाई जगताप... 

  रस्त्यांची काय अवस्था आह े मी पनु्हा सांगण्याची आवश्यकता नाही. कारण या 

रस्त्यांच्या बाबतीत येथे अनेकवळा उल्लेख केलेला आह.े या महामागायच्या 

चौपदरीकरणाचे काम टप्प्याटप्प्याने सरुु करणार आहोत असे सांगण्यात आल ेहोते. ह ेटप्प े

कुठपासनू सरुु झाल ेह ेआम्हाला ज्ञात नाही. ह ेटप्प ेसकती कालावधीत पणूय करणार आहात 

ह ेमाहीत नाही. आता त्या महामागायवरील रस्त्यांची जी दरूवस्था झालेली आह ेत्याबाबत 

राज्य शासन कोणती उपाययोजना करणार आह े?  

        श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, यातील पसहला टप्पा पनवेल ते इदंापरू 

पयांत असनू त्यामध्ये अनेक अडचणी आहते. यामध्ये जशी सवकासकाची चकू आह े

त्याचबरोबर जमीन असधग्रहणामध्ये झालेला उशीर ह े कारण असनू त्यामळेु प्रकल्पाचा 

कालावधी वाढून प्रकल्पाची सकंमत वाढली. तसेच या कामावरील सवकासक बाँकरप्ट 

झाला. या रस्त्याच्या कामाबाबत वारंवार तक्रारी येत असल्यामळेु माननीय पंतप्रधानांनी 

त्यांच्या मॉनेटरींगमध्ये हा रस्ता घेतलेला आह.े सध्याच्या सवकासकाकडे काहीच पैस े

नाहीत म्हणनू या रस्त्याच्या कामासाठी नव्याने ५४० कोटी रुपयांची सीसी मंजरू करण्यात 

आली असा यातून नवीन मागय काढला.  त्या सवकासला ५४० कोटी रुपय े दतेाना अशी 

अट टाकण्यात आली  की, पनवेल-इदंापरू हा ८० सक.मी.चा रस्ता त्यांनी न करता त्या 

कामासाठी कंत्राटदाराची नेमणकू आमच्याकडून करण्यात येईल. असे करण्यामागील कारण 

म्हणजे त्या सवकासकाचे कंत्राट रद्द केल्यास सलटीगेशन वाढतील म्हणनू असा मागय 

काढण्यात आला.  तेव्हा पनवेल ते वडखळ नाका या ४० सक.मी.च्या रस्त्याच े काम 

जे.एम.म्हाते्र नावाच्या नवीन ठेकेदाराला दणे्यात आल ेआह.े त्यांनी सवय मसशनरी आणनू 

कामास सरुुवात केलेली आह.े तसेच पढुील ४० सक.मी.च्या कामासाठी नवीन ठेकेदार 

शोधत आहोत. मी अगोदर सांसगतल्याप्रमाणे त्या सवकासकाला कंत्राट दणे्यात येईल परंतु 

कंत्राटदाराची नेमणकू आमच्याकडून करण्यात येईल. त्या सवकासकाच्या खात्यावर ती 

रक्कम जमा होईल, परंत ुनॅशनल 
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    ता.प्र.क्र. २४७१८.. 

  श्री.चंद्रकांत पाटील... 

  हाय-वेच े इसंजसनअसय नवीन ठेकेदारास काम दतेील.  पढुील टप्प्याचे दहा पॅकेज झाल.े 

त्यातील सात पॅकेजेसच्या कामाची सनसवदा काढण्यात आली असनू त्या कामाची 

वकय आऊट सरुु आह.े इदंापरू ते झाराप रस्त्याच्या कामासाठी दहा पॅकेजेस केलेले आहते. 

त्या कामाची सनसवदा प्रसक्रया सरुु झाली असनू ते काम सदु्धा माचय २०१८ पयांत पणूय होईल.  

        श्रीमती सवद्या चव्हाण :  सभापती महोदय, उत्तरामध्य े नमदू करण्यात आलेले 

आह ेकी, या मागायवर कनायळा पक्षी अभयारण्य असल्यामळेु पयायवरण व वन सवभागाची 

परवानगी घ्यावी लागत असल्यामळेु त्यास उशीर होत आह.े मी दोन सदवसांपवूी टी.व्ही.वर 

बातमी पासहली की, उत्तर प्रदशे सरकारन ेलखौनो ते आग्रा या ५०० ते ६०० सक.मी.च्या 

महामागायच ेकाम दोन-तीन वषायत पणूय केल.े आपल्या येथील ठेकेदार बरोबर काम करीत 

नसतील तर अशा ठेकेदारांकडून आपण मुंबई-गोवा महामागायचे काम करुन घेऊ शकतो. ती 

इच्छाशक्ती राज्य शासन दाखसवणार काय ? 

        श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, मी या प्रश्नाच ेउत्तर सदलेले आह.े आता 

जमीन संपादनाचे काम पणूय झालेले आह.े त्या ठेकेदाराकडील पैसे संपले म्हणनू त्याला 

नव्यान े पैस े मंजरू करुन दसुऱया ठेकेदाराची सनयकु्ती केलेली आह.े या रस्त्याचे काम पणूय 

होण्यासाठी सडसेंबर २०१७ आसण जास्तीत जास्त माचय २०१८ यापेक्षा जास्त कालवाधीची 

वाट पहावी लागणार नाही. 

     ॲड.हुस्नबान ूखसलफे : सभापती महोदय, प्रत्येक असधवेशनात हा प्रश्न सवचारण्यात 

येतो आसण प्रत्येकवेळी वेगवेगळी उत्तरे दऊेन आमची सदशाभलू करण्यात येते. मुंबई-गोवा 

महामागायवर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहते तरी दखेील त्याबाबत शासनाकडून 

दखल घेण्यात येत नाही. यापवूी सांगण्यात आल ेहोते की, पनवेल ते इदंापरू रस्त्याच ेकाम 

जनू २०१६ पयांत पणूय करण्यात येईल. 
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    ता.प्र.क्र.२४७१८.. 

  ॲड.हुस्नबान ूखसलफे..... 

  परंत ु त्या रस्त्याचे काम अजनू पणूय झालेल े नाही. त्याबाबतही शासन दखल घेत नाही. 

माझा प्रश्न आह ेकी, पनवेल ते इदंापरू महामागायच ेकाम केव्हा पणूय करणार आहात ? 

        श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, मी या प्रश्नाचे उत्तर सदलेले आह.े 

सन्माननीय सदस्यांनी वापरलेला सदशाभलू हा शब्द चकुीचा असल्यामळेु तो कामकाजातनू 

काढून टाकावा अशी माझी सवनंती आह.े राष्ट्रीय महामागायचे काम नॅशनल हाय-वे 

ऑथॉररटीकडून करण्यात येते. त्यामध्ये राज्य सरकारची कोणत्याही प्रकारची भसूमका 

नसते. सन्माननीय सदस्यांनी सवचारलेल्या प्रश्ननांची उत्तरे दणेे ह ेआमचे काम आह.े अन्यथा 

मी एका वाक्यात उत्तर सदल ेअसते की, हा सवषय नॅशनल हाय-वे ऑथॉररटीशी संबंसधत 

आह.े तरी दखेील मी उत्तर दते आह.े या रस्त्याच्या कामा संदभायत आम्ही रोज नॅशनल 

हाय-वे ऑथॉररटीकडे पाठपरुावा करीत आहोत. गणपतीच्या सणामध्ये शासनाने 

चौकटीच्या बाहरे जाऊन काम केल.े हा रस्ता सडसेंबर २०१७ पयांत पणूय होईल. 

        सभापती : प्रश्नोत्तराचा तास संपला आह.े 

                                            ------------- 
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                                   प.ृशी: लेखी उत्तरे 

                                 मु.शी : तारांसकत प्रश्नोत्तराची यादी सभागहृासमोर ठेवणे 

        ससचव : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सदनांक ५ सडसेंबर, 

२०१६,  सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ व सदनांक ७ सडसेंबर, २०१६ रोजीच्या तारांसकत 

प्रश्नोत्तरांच्या याद्या सभागहृाच्या  पटलावर ठेवतो. 

        सभापती : सदनांक ५ सडसेंबर, २०१६,  सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ व सदनांक ७ 

सडसेंबर, २०१६ रोजीच्या तारांसकत प्रश्नोत्तरांच्या याद्या सभागहृाच्या  पटलावर ठेवण्यात 

आल्या आहते. 

                           (प्रेस : येथे सोबत जोडलेल्या याद्या छापाव्यात.) 
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                             म.गव.प.गनयम २८९  अन्वये गदलेल्या सूचनेसंिधंी  

       सभापती : आज माझ्याकडे म.सव.स.सनयम २८९ अन्वयेच्या सहा सचूना 

आलेल्या आहते. त्यातील पसहला सचूना मी वाचनू दाखसवतो.   

          आज सदनांक ८ सडसेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सवयश्री संजय दत्त 

व इतर सन्माननीय सदस्यांनी सचूना सदलेली आह.े त्या सचूनेमध्ये असे नमदू केलेले आह े

की, राज्यातील घटनात्मक पेचप्रसंगातनू मागय काढण्यासाठी महासधवक्ता असणे अत्यंत 

गरजेचे असताना मागील आठ मसहन्यांपासनू ह े पद ररक्त असणे, या पदाची जबाबदारी 

सांभाळण्यासाठी प्रभारी महासधवक्त्यांची  सनयकु्ती करणे, 

                   या नंतर  श्री. बोडे 
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  सभापती..... 

  परंत ु संसवधानामध्ये प्रभारी महासधवक्ता पद नेमण्याच्या तरतदुीबाबत संसदग्धता असणे, 

घटनात्मक पद्धतीने नेमणकू न झालेल्या व्यक्तीला घटनात्मक पदावर सनयकु्त करण्याबाबत 

संसवधानात कोणतीही तरतूद नसल्यान ेही बाब घटनाबाय असणे, अशा प्रकारे घटनाबाय 

सनयकु्ती करण्याबाबत शासनाची भसूमका स्पष्ट करुन महासधवक्ता यांच्या सनयकु्तीबाबत 

शासनाकडून झालले्या सदरंगाईच े स्पष्टीकरण करण्याची आवश्यकता‛  या सवषयावर 

म.सव.प. सनयम २८९ अन्वय ेसचूना सदली आह.े 

      महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या संबंधीचा सनयम 

२८९ हा आह.े कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने कोणताही सनयम 

स्थसगत करण्यासंदभायत सचूना दतेा येईल. यावरुन असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास 

सकंवा इतर सगळे कामकाज स्थसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

असे काम सकंवा असा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े परंत ु

उक्त सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना अमान्य 

करीत आह.े तथासप, शासनान ेया सवषयी सनवेदन करावे, असे मी सनदशे दते आह.े 

     श्री.संजय दत्त : सभापती महोदय, कृपया आपण मला दोन समसनटे बोलण्याची संधी 

द्यावी. 

     सभापती : ठीक आह.े 
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     श्री.संजय दत्त : सभापती महोदय, या सरकारला सत्तेत येऊन दोन वषायपेक्षा जास्त 

कालावधी झालेला आह.े  परंत ुया सरकारकडून आजपयांत ॲड-हॉक पध्दतीने कामकाज 

सरुु आह.े  मला मदु्दाम सभागहृाच्या सनदशयनास आणनू द्यावयाचे आह े की, राज्याचे 

महासधवक्ता ह े पद गेल्या ८ मसहन्यांपासनू सनयसमतपणे भरलेले नाही.  आज २६१ वा 

सदवस आह.े परंत ु आजपयांत महासधवक्ता ह े पद सनयसमत स्वरुपात भरलेले नाही.  ह े

सरकार गडु गव्हनयन्सच्या थापा मारत आह.े  आपल्या संसवधानानसुार ए.जी. ची सनयकु्ती 

करणे ह े कॉन्स्टीट्यशुनल ऑब्लीगेशन आह.े संसवधानात स्पष्टपणे उल्लेख केला आह े

की,‛ The Government is not complete without the appointment of 

Advocate General Post.‛ मी मदु्दाम संसवधानातील संबंसधत क्लॉज या सठकाणी वाचनू 

दाखसवतो.  ‚Sub-clause (1) of Article 165 of the Constitution of India 

provides that the Governor of each State shall...‛ यामध्ये ‘shall’ हा शब्द 

महत्वाचा आह.े  ‚...appoint a person who is qualified to be appointed as 

Judge of high Court to be Advocate General. The State Government 

without an Advocate General is incomplete from the Constitutional 

perspective.‛ सरकारने ॲक्टींग ॲडव्होकेट जनरल सनयकु्त केला आह.े त्या सवषयी 

संसवधानामध्ये उल्लेख आह ेकी, ‚Wherever the Constitution has contemplated 

an Acting Post, it has specifically provided for the same.‛ पण संसवधाना 

मध्ये कुठेही ॲक्टींग ॲडव्होकेट जनरलची तरतदू नाही. या संबंधी गेल्या दोन 

असधवेशनामध्ये मी हा सवषय उपसस्थत केला होता. मागच्या वेळी माननीय मखु्यमंत्री 

महोदयांनी सभागहृामध्ये सनवेदन केल ेहोते. परंत ुमला खेदान े म्हणावे लागते की, ते उत्तर 

वस्तसुस्थतीवर आधारीत नव्हते. त्यानंतर या सवषयावर बॉम्ब ेहायकोटयमध्ये मी ररट सपटीशन 

दाखल केली, ‚Writ Petition of Mandamus‛  मध्ये हायकोटायने आलमोस्ट 

सस्टक्चसय पास केले आसण सरकारला 
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  श्री.संजय दत्त.... 

  असे म्हटल ेआह ेकी, ‚We are of the view that if the State Government fails 

to appoint an Advocate General by exercising powers under Clause (1) 

of Article 165 of the Constitution of India, it will adversely affect the 

administration of justice as the learned Advocate General plays an 

important role in the administration of justice.‛ सभापती महोदय, आपल्या 

माध्यमातनू मी सरकारला दोन प्रश्न सवचारु इसच्छतो.  माननीय मखु्यमंत्र्यांनी या राज्यातील 

जनतेला सभागहृाच्या माध्यमातनू स्पष्टीकरण सदल े पासहजे. त्यातील एक बाब म्हणजे ८ 

मसहन ेराज्याच्या सांसवधासनक पदावर राज्य सरकारकडून सनयकु्ती केली जात नाही. सदरहू 

पद सनयकु्त करण्यास सदरंगाई होण्याच ेकारण काय आह,े याचे स्पष्टीकरण होणे आवश्यक 

आह.े  तसेच दसुरी बाब म्हण्जे राज्याचे महासधवक्ता ह े पद कधीपयांत भरण्यात येणार 

आह.े  हा महत्त्वाचा  मदु्दा यासाठी आह ेकी, हा सप्रसीडंट सेट करतो.  माझी सवनंती आह े

की, आपण सरकारला या बाबतीत स्पष्टीकरण आसण सनवेदन करण्यास सांगावे.  सभापती 

महोदय, या सवषयावर चचाय करण्याची माझी मागणी होती.  परंत ुआपण या सवषयावरील 

सचूना नाकारलेली आह.े  सभापती महोदय, आपण सदलेल्या सनणययाचा सन्मान राखनू मी 

सवनंती करतो की, मी उपसस्थत केलेल्या दोन्ही बाबींवर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.  तसेच 

आपण सनणयय सदल्यानसुार या सवषयावरील सनवेदन शासनाने आज संध्याकाळपयांत करावे. 

     सभापती : शासनाने उद्यापयांत या सवषयी सनवेदन करावे. 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : होय. उद्यापयांत सनवेदन करण्यात येईल. 

     सभापती : यानंतर दसुरी सचूना सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे यांनी मराठा 

समाजाला आरक्षण दणे्यासंदभायत सनयम २८९ अन्वय ेसदलेली आह.े सदरहू सचूना अमान्य 

करण्यात आलेली आह.े   या सवषयावर सनयम २६० चा प्रस्ताव 
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   सभापती.... 

  सभागहृासमोर चचेसाठी असल्यामळेु या सवषयाच्या बाबतीत सनवेदन करण्याची 

आवश्यकता नाही.  

     यानंतर सकाळी १०.०१ वाजता सतसरी सचूना सन्माननीय सदस्य श्री.धनंजय मुंडे व 

इतर सदस्यांनी ‚राज्याचे दगु्धसवकास व पशसंुवधयन मंत्री यांनी सनवडणकू प्रसक्रयेत हस्तक्षेप 

करुन पदाचा गैरवापर करणे, दसेाईगंज नगरपासलकेसाठी आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला 

ठरासवक सचन्ह दणे्यासाठी तसेच दसुऱया पक्षाच्या उमेदवाराचा अजय बाद ठरसवण्यासाठी 

सनवडणकू सनणयय असधकाऱयावर दरूध्वनीद्रारे दबावण टाकण,े मंत्री पदाचा गैरवार करणाऱया 

या मंत्र्यांना मंसत्रमंडळातनू सनलंसबत करण्याची होत असलेली मागणी‛ या 

सवषयावर  सनयम २८९ अन्वय ेसचूना सदललेी आह.े  

     महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या संबंधीचा सनयम 

289 हा आह.े कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने कोणताही सनयम 

स्थसगत करण्यासंदभायत सचूना दतेा येईल. यावरुन असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास 

सकंवा इतर सगळे कामकाज स्थसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

असे काम सकंवा असा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े परंत ु

उक्त सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना अमान्य 

करीत आह.े परंत ुसन्माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी या सवषयावर केवळ दोन समसनटे बोलावे.  

     श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, सवसधमंडळाच्या एखाद्या सदस्यान े मंत्री 

झाल्यानंतर कसे वागावे, काय बोलाव ेया बाबतीत कायद्याने सवय गोष्टी ठरलेल्या आहते. 

मंत्री पदाची शपथ घेताना सन्माननीय सदस्य गोपणीयतेची शपथ घेतात. ती शपथ 

घेतल्यानंतर कोणाबद्दलही ममत्व आसण आकस ठेवणार नाही असे सांगतात.  अशा 

प्रकारची शपथ घेतल्यानंतर कोणाशी ममत्व ठेवायचे आसण कोणाशी आकस ठेवायचा, ह े

जर एखाद ेमंत्री महोदय जाहीरपणे प्रकट करीत असतील तर त्या  
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     श्री.धनंजय मुंडे.... 

  मंत्र्यांना मंत्री पदावर राहण्याचा काहीही असधकार नाही.  या मंसत्रमंडळातील एक मंत्री 

सवभागाच्या नावासह स्वत:ची ओळख सनवडणकू असधकाऱयाला करुन देतात.  या 

राज्यामध्ये नगर पररषदचे्या सनवडणकुा सरुु असताना, एका भागातील सनवडणकू 

असधकाऱयाला सांगतात की, अमकु उमेदवाराला माझ्या पक्षाच ेसनवडणकू सचन्ह द्या आसण 

कााँग्रेस पक्षाचे सनवडणकू सचन्ह गोठवनू टाका.  सभापती महोदय, ह े काय सरुु आह े ? 

राज्यातील एका मंत्र्याच्या अंगात एवढी मस्ती कशी येते ? सनवडणकू आयोगाच्या 

कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा असधकार या मंत्र्यांना कोणी सदला ? अशा प्रकारे 

सरकारमधील मंत्री करीत असतील तर सवयसामान्य जनतेन ेसनवडणकू प्रसक्रयेवर का सवश्वास 

ठेवावा ? एका सभेत मंत्र्यांनी जाहीरपणे सांसगतले की, अमकु गावाला आम्ही बरबाद 

करु.  सभापती महोदय, मी सवचारु इसच्छतो की, हा त्या गावाच्या बाबतीत आकस नाही 

काय ? एका सजल्हासधकाऱयाला व्यासपीठावरुन सशवीगाळ करणाऱया मंत्र्यांमध्ये 

सन्माननीय श्री.महादेव जानकर यांचे नाव घ्यावे लागेल.  आजपयांत अशाप्रकारे 

सजल्हासधकाऱयांना कोणीही सशवी सदलेली नाही.  तरी सधु्दा सत्ताधाऱयांकडून या मंत्री 

महोदयांच ेसमथयन केल ेजात आह.े  आपण ह ेलक्षात ठेवा की, जेवढा राग.. 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी हा सवषय 

सनयम २८९ चा कसा होतो ह ेसांगावे. 

     सभापती : मंत्री महोदय, मी सवरोधी पक्ष नेत्यांना दोन समसनटे बोलण्याची परवानगी 

सदलेली आह.े  त्यांचा एक समसनट झालेला आह ेआसण एक समसनट बाकी आह.े 

     श्री.चंद्रकांत पाटील : महोदय, आपण ही सचूना दालनात फेटाळलेली आह.े  मग 

बोलण्याची संधी दणे्याची आवश्यकता नाही. 

      सभापती : मी दालनात नव्ह ेतर सभागहृात त्यांची सचूना अमान्य केली आह.े 

              या नंतर  श्री. कांबळे 
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   श्री. धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, एखाद्या माननीय मंत्र्यांनी घेतलेल्या शपथेचा भंग 

केला असेल तर ते योग्य नाही. आम्हाला तमुच्याकडून ही अपेक्षा आह.े ....(अडथळा).... 

मी सनयम २८९ चा प्रस्ताव कसा होतो तेच सांगत आह.े 

     सभापती : मी त्यांच ेम्हणणे फेटाळले आह.े 

     श्री. धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, माननीय मंत्री उघडपणे सांगत आहते. एखादे 

माननीय मंत्री घेतलेल्या शपथेचा भंग करीत आहते, ह ेबरोबर आह ेका ? आमची मागणी 

आह े की, महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील सनयम क्रमांक २८९ अन्वये या सवषयावर 

आमच्या सन्माननीय सदस्यांना चचाय करावयाची आह.े आज होणाऱया सनवडणकू 

प्रसक्रयेवर सधु्दा जनतेचा सवश्वास रासहलेला नाही. कारण यामध्ये सरायसपणे माननीय मंत्र्यांचा 

हस्तक्षेप होताना सदसत आह.े सवाांनी उघड्या डोळ्यांनी पासहल े आह.े सव्हसडओ आह.े 

माझ्या पक्षाच ेसचन ् ह द्यावे, इतर पक्षाच ेसचन्ह गोठवावे ह ेमाननीय मंत्री सांगत असतील तर 

अशा माननीय मंत्र्यांना मंत्री म्हणनू राहण्याचा असधकार नाही. आपण ही सचूना चचेला 

घ्यावी अशी माझी सवनंती आह.े 

      सभापती : मी ही सचूना नाकारली आह.े 

   श्री. शरद रणसपस े: सभापती महोदय, मला या सवषयावर बोलायचे आह.े 

   सभापती : मी एकदा जाहीर केल े आह.े सवयच सन्माननीय सदस्यांना सनयम २८९ 

अन्वयेच्या सचूनांवर कस ेबोलता येईल ? सन्माननीय सदस्यांनी कृपया आग्रह धरू नये. 

   सचूना क्रमांक ४ - आज सदनांक ८ सडसेंबर, २०१६ रोजी श्री. प्रकाश गजसभये, सव.प.स. 

यांनी सकाळी १०.३३ वाजता ‚सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ रोजी संगणक सशक्षकांनी 

आपल्या सवसवध मागण्यांसाठी नागपरू येथे आंदोलन सरुू ठेवले असताना 

आंदोलनकत्याांवर पोसलसांनी अमानषु लाठीमार केल्यान े संगणक सशक्षक गंभीरररत्या 

जखमी होणे‛ या सवषयाबाबत म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये सचूना सदली आह.े सन्माननीय 

सदस्य श्री. प्रकाश गजसभये यांनी त्यावर ५ समसनटांमध्ये म्हणणे मांडावे. 
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        श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, सवदभायत, राज्याच्या उप राजधानीमध्ये 

असधवेशन सरुू आह.े नागपरूमध्ये असधवेशन सरुू असताना काय प्रकार घडला ते पहा. 

सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ ला संगणक सशक्षकांनी नागपरू सवधानसभेवर मोचाय काढला. 

भारतीय संसवधानाने त्यांना मोचाय काढण्याची परवानगी सदली आह.े सरकार  

या संदभायत काय करीत आह े ? संगणकाचे सवश्व सनमायण होत आह.े प्रत्येक माणसू 

संगणकावर काम करताना सदसत आह.े 

   सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी सनयम २८९ अन्वयेचा प्रस्ताव कसा होतो या मयायदते 

बोलावे. 

   श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय,  संगणक सशक्षकांनी आपल्या मागण्या पणूय 

व्हाव्यात म्हणनू सवधानसभेवर मोचाय काढला, मग त्यांनी कोणता गनु्हा केला ? सशक्षकांचा 

मोचाय शांततेत होता, मात्र तरी दखेील पोसलसांनी त्या मोचायवर लाठीचाजय केला. लाठीचाजय 

करून त्या सशक्षकांवर कलम ३०७ चे गनु्ह ेनोंदसवत आहते. आपण त्यांना कसा न्याय दणेार 

आहात ?  सशक्षक जखमी झाल ेआहते. ते हॉसस्पटलमध्ये आहते. 

   सभापती : मी भाषण ऐकणार नाही. सनयम २८९ अन्वयेचा प्रस्ताव कसा होतो तेवढेच 

सांगावे. 

   श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, ह े भाषण नाही. सशक्षकांना न्याय समळणार 

नसेल तर योग्य नाही. माननीय सशक्षण मंत्री न्याय दते नसतील, माननीय गहृ मंत्र्यांकडून 

त्यांच्यावर कलम ३०७ चे गनु्ह ेदाखल होत असतील तर हा कोणता न्याय आह,े ह ेकळत 

नाही. ह ेकसले सरकार आह,े सरकारचे काय काम आह े? मी तमु्हाला सवचारू इसच्छतो 

की, आपण या सशक्षकांवर झालेला अन्याय कसा सनस्तरणार आहात  ? त्यांच्यावर दाखल 

झालेले गनु्ह ेकाढण्याकररता या सदनात चचाय होणे गरजेचे आह.े सदनाचे सवय कामकाज 

बाजलूा ठेवनू यावर चचाय केली पासहजे. सशक्षकांवर अन्याय झालेला आह.े अन्यायाला 

वाचा फोडण्याकररता चचाय 
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    श्री. प्रकाश गजसभये.... 

आवश्यक आह.े त्यामळेु आपल्याला सवनंती आह.े त्यांच्यावरील गनु्ह े काढण्याकररता, 

जखमींची सवचारपसू करण्याकररता एकही माननीय मंत्री गेलेनाहीत. माननीय मुख्यमंत्री गेले 

नाहीत. मी मांडलेल्या सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सचूनेवर कोणत्या पररसस्थतीत 

सभागहृात चचाय झाली पासहजे, तसे होत नसेल तर राज्यातील सशक्षकांनी काय कारायचे, 

सशक्षण द्यायच े की नाही ? आपल्याला यावर चचाय करणे गरजेचे आह.े त्यामळेु आपण 

सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रस्तावाची सचूना स्वीकृत करावी ही सवनंती आह.े 

   सभापती : महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या संबंधाचा 

सनयम २८९ हा आह.े कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने कोणताही 

सनयम स्थसगत करण्यासंदभायत सचूना दतेा येईल. 

   यावरून असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकंवा इतर सगळे कामकाज स्थसगत 

करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकंवा सवसशष्ट प्रस्ताव 

सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े 

    वरील सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना 

अमान्य करीत आह.े तथासप सवषयाचे गांभीयय पाहता आधीच मी सन्माननीय सदस्यांना दोन 

समसनटे बोलण्याची अनमुती सदली होती. नागपरू असधवेशन असल्यामळेु शासनान े या 

घटनेवर सनवेदन करावे. 

   श्री. नारायण राणे : सभापती महोदय, सदर सवषयाच्या संदभायत लक्षवेधी सचूना द्यावी. 

   सभापती : आपण लक्षवेधी सचूना द्यावी. सनयम २८९ कन्व्हटय होऊ शकणार नाही. 

   ॲङ राहुल नावेकर : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ प्रोससजर आह.े आपण हा 

सवषय गेल्या असधवेशनात दखेील चचीला होता. सनयम २८९ हा सस्पेंशन ऑफ रूल आह.े 

आपण सनयम २८९ अन्वये प्रस्तावाची सचूना मांडतो, तेव्हा कोणता 
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    ॲङ राहुल नावेकर .... 

रूल आपण सस्पेंड करू इसच्छतो ह े सांगणे महत्त्वाचे आह.े गेल्या असधवेशनात दखेील 

आपण याबाबत सनदशे सदल ेहोते. पण अजनूही त्याचे पालन होत नाही. आपण या संदभायत 

दखल घ्यावी. सभागहृ सनयमाने चाल ूद्यावे. पण यापढेु सनयम २८९ अन्वयेच्या प्रस्तावाची 

सचूना स्वीकारताना त्यामध्य ेकोणता रूल सस्पेंड करणार आहोत याची मासहती मागवावी. 

   सभापती : ठीक आह.े सचूना क्रमांक ५ 

   श्री. नारायण राणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांचा सवषय अत्यंत महत्त्वाचा 

आह.े सनयम २८९ अन्वयेचा प्रस्तावाचा सवषय नाही. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यासाठी 

सवधानपररषदते सनयम २८९ व सवधानसभेत सनयम ५७ आह.े आता प्रश्नोत्तराचा तास संपला 

आह.े सनयम २८९ होऊच शकत नाही. आता मळू प्रश्न चचेला येईल. सन्माननीय 

सदस्यांचा पॉईटं ऑफ ऑडयरचा मदु्दा असतशय योग्य आह.े 

   सभापती : आपण एक तर प्रश्नोत्तराचा तास घेतला आह.े आपल्याला सनयम २८९ 

प्रोससजर करायची असेल तर प्रश्नोत्तराचाच तास आसण सनयम अपवाद करून घ्यावे असे 

काही कुठे मला आढळलेल ेनाही. तथासप .... 

   श्री. नारायण राणे : सभापती महाेेदय, आपण तो सनयम वाचावा. 

   सभापती : मला थोडसे तरी वाचता येते असे आपण गहृीत धरावे. 

   श्री. नारायण राणे : सभापती महोदय, सनयम २८९ मध्य े स्पष्ट म्हटल े आह े की, 

कोणत्याही सदस्यास सभापतींच्या संमतीने कोणताही सनयम सवधानपररषदपेढुील 

कोणत्याही सवसशष्ट प्रस्तावास तो लाग ू करताना स्थसगत करण्यात यावा असा प्रस्ताव 

मांडता येईल. सनयम २८९ म्हणजे प्रस्ताव स्थसगत करा, जे पढेु चाल ू आह े ते स्थसगत 

करण्याचा असधकार आह.े ही सनयम २८९ ची स्टेज प्रश्नोत्तराच्या अगोदर असली पासहजे, 

एवढाच माझा मदु्दा आह.े सनयम २८९ चा प्रस्ताव आह.े आपण ते तपासनू घ्यावे. 
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       सभापती : मी ते तपासनू घेईन. सचूना क्रमांक ५ - आज सदनांक ८ सडसेंबर, 

२०१६ रोजी श्री. प्रकाश गजसभये, सव.प.स. यांनी सकाळी १०.३४ वाजता ‚सातारा 

सजल्यातील सचंचणेर वंदन गावातील दसलत वस्तीवर सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ रोजी वीज 

परुवठा खंडीत करून हल्ला करणे, या हल्ल्यात दसलत वस्तीवरील घरांचे नकुसान करून 

त्यांच्या घरातील सासहत्यांची मोडतोड करणे, या हल्ल्यामळेु दसलत वस्तीतील लोकांमध्ये 

पसरलेल े भीतीचे व सचंतेचे वातावरण‛ या सवषयाबाबत म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये 

सचूना सदली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश गजसभय ेयांनी या सवषयाच्या संदभायत 

थोडक्यात म्हणणे मांडावे. 

     श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, आम्ही आज वतयमानपत्रामध्ये बातमी 

वाचली. महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम २८९ अन्वये  मी पढुील सचूना दते आह,े सातारा 

सजल्यातील सचंचणेर वंदन गावातील दसलत वस्तीवर मंगळवार, सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ 

रोजी समुारे दीडशेहून असधक जमावाने दसलत वस्तीवर हल्ला केला, त्या संतप्त जमावाने या 

वस्तीवर हल्ला करण्यापवूी दसलत वस्तीचा वीज परुवठा खंडीत करणे, या हल्ल्यात दसलत 

वस्तीतील ५० पेक्षा असधक घरांचे झालेले नकुसान, घरातील सासहत्यांची मोडतोड करून 

जमावाने वाहनांना सधु्दा आगी लावणे, दसलत वस्तीतील त्यांच्या घरातील दरूसचत्रवासहणी, 

संच कपाटे, संगणक व इतर मोडतोड करून केलेल ेलाखो रूपयांचे नकुसान, या हल्ल्याचे 

तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले असनू त्या सठकाणी तणावाची पररसस्थती सनमायण झालेली 

असणे, दसलत वस्तीतील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसलेले असनू या घटनेची 

उच्चस्तरीच चौकशी करून संबंसधतांसवरूध्द कठोर कारवाई करण्याची होत असलेली 

मागणी. या सवषयावर चचाय करण्यासाठी आजचे कामकाज बाजलूा ठेवनू दसलतांवर 

झालेल्या अत्याचाराच्या वाचा फोडण्याकररता, त्यांना न्याय समळवनू दणे्याकररता हचे 

एकमेव सभागहृ आह.े याच सभागहृात दसलतांना न्याय समळू शकतो. त्यामळेु सवय 

कामकाज बाजलूा ठेवनू यावर चचाय घेण्यात यावी अशी मी सवनंती करीत आह.े 
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       सभापती : महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या 

संबंधाचा सनयम २८९ हा आह.े कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने 

कोणताही सनयम स्थसगत करण्यासंदभायत सचूना दतेा येईल. 

       यावरून असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकंवा इतर सगळे कामकाज 

स्थसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकंवा सवसशष्ट 

प्रस्ताव सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े 

      वरील सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना 

अमान्य करीत आह.े 

     सचूना क्रमांक ६ - आज सदनांक ८ सडसेंबर, २०१६ रोजी श्री. प्रकाश गजसभये, 

सव.प.स. यांनी सकाळी १०.४६ वाजता ‚नागपरू येथील उत्पलवाडी औद्योसगक क्षेत्रातील 

सनसकता फामाय कंपनीत सदनांक २ सडसेंबर, २०१६ रोजी बॉयलरचा स्फोट होऊन लागलेल्या 

भीषण आगीत २० पेक्षा जास्त कमयचारी गंभीर जखमी होऊन चार जणांचा मतृ्य ूहोणे, या 

स्फोटाची चौकशी करून जखमी व मतृ्य ूपावलेल्या कमयचाऱयांच्या नातेवाईकांना आसथयक 

मोबदला देण्याची आवश्यकता‛ या सवषयाबाबत म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये सचूना सदली 

आह.े सन्माननीय सदस्यांनी थोडक्यात आपले म्हणणे मांडावे. 

   श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम २८९ अन्वये 

पढुीलप्रमाण े सचूना दते आह,े नागपरू येथील उत्पलवाडी औद्योसगक क्षेत्रातील सनसकता 

फामाय कंपनीत सदनांक २.१२.२०१६ रोजी बॉयलरचा स्फोट होऊन लागलेल्या भीषण 

आगीत २३ पेक्षा जास्त कमयचारी गंभीर होणे, या स्फोटात आतापयांत ४ कमयचाऱयांचा 

झालेल्या मतृ्य,ू या कंपनीतील बॉयलरची सस्टन व बॉयलर या सवभागाकडे असधकृत नोंदच 

नसल्याची बाब उघडकीस येणे, 

            या नंतर  श्री. रोझेकर 
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   श्री.प्रकाश गजसभये.......... 

  या स्फोटाच्या आवाजाने कारखान्यापासनू समुारे २ सक.मी.पररसरातील घरांना बसलेले 

हादरे, त्यामळेु येथील नागररकात पसरलेले सभतीचे वातावरण, आत अडकलेल्या 

कमयचाऱयांबद्दल नेमकी मासहती उघड न झाल्यामळेु यात बरेच कमयचारी अडकल्याची सभती 

व्यक्त होणे, या सवय प्रकरणाची चौकशी करुन आतापयांत मरण पावलेल्या कमयचाऱयांच्या 

नातेवाईकांना १० लक्ष रुपय ेव जखमींना ५ लक्ष रुपय ेदणे्याबाबत होत असलेली मागणी, 

मतृ लोकांच्या कुटंुबीयांना आजपयांत या सरकारन ेमदत केलेली नाही.  माननीय मखु्यमंत्री 

व माननीय सवरोधी पक्ष नेते यांनी त्या सठकाणी भेट सदलेली आह.े  परंतु, आजपयांत 

सरकारकडून एक रुपया मदत समळालेली नाही.  अशा प्रकारे मतृ व्यसकं्तच्या कुटंुबीयांचे 

हाल होत असतील तर कामकाज बाजलूा ठेऊन यावर चचाय करणे गरजेचे आह.े  ही 

नागपरूची घटना आह.े  संत्रानगरीमध्ये असधवेशन सरुु असनू दररोज एक जखमी त्या 

सठकाणी मरत आह.े  त्यामळेु या संदभायत सरकारकडून आज सकंवा उद्यापयांत सनवेदन 

करण्यात यावे, अशी सवनंती आह.े  

   सभापती :  महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या 

संबंधाचा सनयम २८९ हा आह.े  कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने 

कोणताही सनयम स्थसगत करण्यासंदभायत सचूना दतेा येईल. 

   यावरुन असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकंवा इतर सगळे कामकाज स्थसगत 

करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकंवा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव 

सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े 

   वरील सवषय आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना अमान्य 

करीत आह.े  तथासप, सवषयाचे गांभीयय पाहता या प्रकरणी शासनान ेलक्ष घालावे. 
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   श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, एका सदस्यास सनयम २८९ च्या सकती सचूना 

एका सदवशी मांडता येतात ?  सनयम २८९ च्या सचूना आपणास दालनात नाकारण्याचाही 

असधकार आह.े  या सठकाणी माननीय माजी सभापती श्री.सशवाजीराव दशेमखु हहेी 

उपसस्थत आहते.  ते काही सचूना दालनात नाकारायचे.  त्याबाबत त्यांच्याशी सदस्यांचे 

वादही होत असत.  त्यामळेु माझी आपणास अशी सवनंती आह े की, हा असधकार या 

असधवेशनापासनू आपण वापरण्यास सरुुवात करावी.  ज्या महत्वाच्या सचूना आहते त्या 

सभागहृात घ्याव्यात.  कारण, यामळेु सभागहृाचा वेळ जातो. 

   सभापती : मी या संदभायत उद्या माझे सनदशे दणेार आह.े  त्यावेळी सन्माननीय माजी 

सभापती श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांच्याही सनदशेांचा सवचार होईल. 

------------- 
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 सभागृहाच्या कामकाजाच्या क्रमािाित  

  

   सभापती : आता आपण सनयम २६० अन्वये मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावरील चचाय 

सरुु करणार आहोत.  (अडथळा....) औसचत्याचे मदु्द े नंतर घेण्यात येतील.  मराठा 

आरक्षणचा सनयम २६० चा हा प्रस्ताव अत्यंत महत्वाचा आह.े  या संदभायत मला असे 

सांगावयाच े आह े की, या प्रस्तावावरील चचेची सरुुवात सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते 

करतील. कारण, त्यांना सदल्ली येथे जायचे आह.े  त्यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण 

दरेकर आसण त्यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे यांना बोलण्याची संधी सदली 

जाईल.  सतस-या वक्त्यांना आपण ऑनलेग ठेऊ व नंतर ही चचाय पणूय करु. त्यानंतर 

आदरणीय स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या संदभायतील कृतज्ञता ठरावावर चचाय पढेु सरुु करुन 

ती पणूय करु.   

   मराठा आरक्षणाची चचाय सरुु करण्यापवूी सनयम २६० च्या प्रस्तावांच्या संदभायत मी 

आता माझे सनदशे दते आह.े  

------------- 
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 गनयम २६० च्या प्रस्तावांच्या संदभाात  

    

   सभापती : सनयम २६० च्या प्रस्तावासंदभायत आता मी सनदशे दते आह.े  ते मी 

आपल्याला वाचनू दाखसवतो.  त्याची आपण सवाांनी नोंद घ्यावी. 

   महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमातील सनयम २६० अन्वय े सावयजसनक सहतासंबंधीच्या 

बाबीवर चचाय करण्यासाठी नेहमीच्या प्रथेनसुार प्रत्येक असधवेशनात मंगळवारी सत्ताधारी 

पक्ष व गरुुवारी सवरोधी पक्ष यांच्याकडून प्राप्त झालेल े स्वीकृत प्रस्ताव काययक्रम पसत्रकेत 

दाखसवण्यात येतात. 

   सनदशे क्रमांक १८ नसुार अशा प्रस्तावाकररता दोन तास चाळीस समसनटे इतका 

कालावधी नेमनू दणे्यात आलेला असनू त्यापैकी एक तास सत्ताधारी पक्ष, एक तास सवरोधी 

पक्ष व मंत्री महोदयांच्या उत्तरासाठी चाळीस समसनटे अशी वेळेची सवभागणी करण्यात 

आलेली आह.े  मंगळवार तसेच गरुुवार या सदवशी सनयम २६० अन्वय े प्रस्ताव 

दाखसवण्यात आलेल े असल े तरी अशा प्रस्तावावरील चचाय पणूय होत नाही सकंवा त्याच 

सदवशी ती चचाय सरुु दखेील होत नाही.  सभागहृातील कामकाजातील व्यस्तता सवचारात 

घेऊन असे प्रस्ताव सभागहृाच्या अनमुतीने पढेु ढकलण्यात येतात. 

   प्रलंसबत प्रस्ताव कोणत्या क्रमाने दाखवावेत यासंबंधी सवधान पररषद सनयमात कोणतीच 

तरतदू करण्यात आलेली नाही.  त्याचप्रमाणे या पवूीच्या माननीय सभापती यांनी सधु्दा 

असे कोणतेही सनदशे सदलेल ेअसल्याचे आढळून येत नाही.  कौल आसण शकधर यांच्या 

संसदीय काययपध्दती या संदभय ग्रंथामध्ये सधु्दा या संदभायत कोणतेही सववेचन केल्याचे 

आढळून येत नाही. 

   प्रलंसबत असलेल ेप्रस्ताव व पनु्हा नवीन दाखल होणारे प्रस्ताव काययक्रम पसत्रकेत 
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     सभापती.... 

कोणत्या क्रमाने दाखसवण्यात येतात याबाबत माननीय सभापती यांना सनणयय घेणे 

अडचणीच ेहोते आसण वाद सधु्दा होतात असा माझा अनभुव आह.े 

   यापवूीचे मी पाच वषाांचे असभलेखे तपासले असता ज्या सदवशी सत्ताधारी पक्षाचा 

प्रस्ताव आह े त्या सदवशी प्रलंसबत प्रस्तावावरील चचेची बाब सत्ताधारी पक्षाच्या 

प्रस्तावावरील चचेच्या बाबीनंतर कामकाजामध्ये दाखसवण्यात आल्याचे आसण सवरोधी 

पक्षाला नेमनू सदलेल्या सदवशी सवरोधी पक्षाच्या प्रस्तावानंतर सत्ताधारी पक्षाचा प्रलंसबत 

प्रस्ताव कामकाजामध्ये दाखसवण्यात आल्याचे सदसनू येते.  तसेच काही वेळेस सत्ताधारी 

पक्षाचा व सवरोधी पक्षाचा प्रलंसबत प्रस्ताव आधी व सनयसमत प्रस्ताव नंतर कामकाजात 

दाखसवण्यात आल्याची सधु्दा पवूोदाहरणे आहते.  त्या त्या वेळेस माननीय सभापती, 

माननीय सभागहृ नेते व गटनेते यांच्या बैठकीमध्ये सनणयय घेण्यात आला असावा, असे मला 

वाटते.  मात्र या संबंधीच ेअसभलेखे व सलसखत स्वरुपात मासहती उपलब्ध नाही.  प्रलंसबत 

प्रस्ताव व सनयसमत प्रस्ताव कोणत्या क्रमाने दाखवावा हा नेहमीकररता वादाचा सवषय 

झाल्याचा माझा अनभुव आह.े 

   अत: मी यामध्ये ससुतू्रता आणण्याचा अनषंुगाने पढुीलप्रमाण ेसनदशे दते आह े:- 

(१)  मंगळवार हा सत्ताधारी पक्षाला नेमनू सदलेला सदवस असल्यामळेु या सदवशी सकतीही 

प्रलंसबत प्रस्ताव असले तरी सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव अग्रक्रमाने कामकाज पसत्रकेत 

दाखसवण्यात यावा. 

(२) गरुुवार हा सवरोधी पक्षाला नेमनू सदलेला सदवस असल्यामळेु या सदवशी सकतीही 

प्रस्ताव प्रलंसबत असल े तरी सवरोधी पक्षाचा प्रस्ताव अग्रक्रमाने कामकाज पसत्रकेत 

दाखसवण्यात यावा. 

(३) एखाद्या प्रस्तावावरील चचाय सरुु होऊन अपणूय रासहल्यास असा प्रस्ताव जरी सत्ताधारी 

पक्षाचा मंगळवार व सवरोधी पक्षाचा गरुुवार सदवस नेमनू सदला असला तरी त्या आधी हा 

अपणूय प्रस्ताव चचेसाठी दाखसवण्यात यावा. 

(४) एखाद्या वेळेस एका पेक्षा जास्त प्रस्ताव प्रलंसबत असतील तर ते सनयसमत 
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     सभापती...... 

प्रस्तावानंतर ज्या सदनांकाप्रमाणे क्रमाने प्रलंसबत रासहले असतील त्या क्रमाने कामकाज 

पसत्रकेत दाखसवण्यात यावेत. 

(५) जोपयांत कामकाज पसत्रकेत दाखसवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चचाय पणूय होत नाही 

तोपयांत असे प्रस्ताव पढुील कामकाजाच्या सदवशी त्यावर चचाय पणूय होईपयांत कामकाज 

पसत्रकेत क्रमाने दाखसवण्यात यावेत. 

(६) मंगळवारी सत्तारुढ पक्षाचा सकंवा गरुुवारी सवरोधी पक्षाचा प्रस्ताव प्रलंसबत रासहला तर 

सदर प्रस्ताव शक्यतो दसुऱया सदवशी जादा बैठक घेऊन त्यावरील चचाय मंत्री महोदयांच्या 

उत्तरासह पणूय करण्यात यावी. 

(७) ह ेजरी आता माझ् े ो सनदशे असल ेतरी या सनदेशांचा अंतभायव सनयमांमध्ये ससु्पष्टपण े

करण्यात यावा म्हणजे भसवष्ट्यामध्ये ही अडचण सनमायण होणार नाही. 

  

------------ 
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 गनयम ९३ च्या सूचनांिाित  

  

   श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सनयम ९३ च्या सचूना आपण कधी घेणार 

आहात ? 

   सभापती : सनयम ९३ च्या सचूना नंतर घेऊ. 

  

-------- 
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 गनयम २६० च्या प्रस्तावासंिंधी                     

  

   श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, आता आपण मराठा आरक्षणासंबंधीच्या 

प्रस्तावावरील चचाय सरुु करणार आहोत.  प्रथम सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते, त्यानंतर 

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर व त्यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे 

बोलणार आहते.  त्यानंतर ही चचाय आपण थांबवणार आहोत व उद्या पनु्हा घेणार 

आहोत.  मला उद्या सभागहृात उपसस्थत राहणे शक्य होणार नसल्यामळेु 

   सभापती : ठीक आह.े  मी ॲडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करीन. 

   श्री.सवनायक मेटे : कृपया मला सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे यांच्यानंतर 

बोलण्याची संधी द्यावी, अशी माझी सवनंती आह.े 

   सभापती : मग मला वाटते सवाांना बोल ूद्यावे.  आपल्याला एकट्याला कशाला संधी 

द्यायची ? 

   श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, नाही तरी या चचेला चवथा सदवस उजाडलाच 

आह.े  त्यामळेु सलग चचाय सरुु ठेवण्यास काय हरकत आह े? 

   सभापती : त्याबाबतचा सनणयय मी घेईन. 

   श्री.सवनायक मेटे : तो सनणयय आपणच घ्यावा. 

   सभापती :  ठीक आह.े आनंद आह.े 

   श्री.सवनायक मेटे : त्याचा उपयोग झाला नाही तर केवळ आनंद माननू काय उपयोग 

होणार आह े? 

   सभापती :  आता सनयम २६० च्या प्रस्तावावरील चचाय आपण सरुु करु. 

------------ 
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                          पृ.शी. : मराठा व मसु्लीम समाजाचे आरक्षण पवूयवत 

लाग ू                                    करणे  

                   मु.शी.: मराठा व मसु्लीम समाजाचे आरक्षण पवूयवत 

लाग ू                         करणे या सवषयावर सवयश्री सवयश्री. धनंजय मुंडे, 

शरद                           रणसपस,े ससुनल तटकरे, नारायण राणे, जयंत 

पाटील,                                    हमंेत टकले, संजय दत्त, अमरससंह पंसडत, अशोक 

ऊफय                                      भाई जगताप, कसपल पाटील, ससतश चव्हाण, असनल 

                          भोसले, ॲड.जनादयन चांदरुकर, ॲड.सनरंजन 

डावखरे,                                     आसकय .अनंत गाडगीळ,सवयश्री. नरेंद्र पाटील, रामहरी 

                                      रुपनवर, ख्वाजा बेग, जयवंतराव जाधव, श्रीमती 

                                    हुस्नबान ु खसलफे, श्री. जगन्नाथ सशंद,े 

प्रा.जोगेंद्र कवाडे,                                     सवयश्री. प्रकाश गजसभये,  रामराव 

वडकुते, 

                                     अब्दलु्लाखान दरुायणी, आनंद ठाकुर, ॲड. राहुल  

                                 नावेकर, श्री. जयदवे गायकवाड, श्रीमती सवद्या 

चव्हाण,                                    सवयश्री. रामहरी   रुपनवर, अमरनाथ राजरूकर, 

मोहनराव                                   कदम, अमररशभाई पटेल, चंद्रकांत रघवंुशी, 

सभुाष                                          झाबंड, हररससंग राठोड, आनंदराव पाटील, 

सव.प.स. 

                                     यांचा प्रस्ताव 

      श्री.धनंजय मुंडे (सवरोधी पक्ष नेता) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील प्रस्ताव मांडतो :- 

   ‛राज्यात प्रामखु्याने बहुसंख्येने आसण शेतीवर अवलंबनू असलेल्या मराठा समाजाची 

शैक्षसणक व आसथयक सस्थती कमालीची खालावलेली असणे, राज्यात सातत्यान े पडत 

असलेल्या दषु्ट्काळामळेु प्रामखु्याने शेतीवर अवलंबनू असलेला हा 
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    श्री.धनंजय मुंडे...... 

समाज सस्थत्यंतराच्या प्रसक्रयेतनू जात असणे, समाजातील यवुकांना उच्च सशक्षण तसेच 

नोकरीची संधी उपलब्ध न होणे, आरक्षण नसल्यामळेु अनेक सवद्याथयाांना शैक्षसणक संधी 

गमासवण्याची वेळ येणे, त्यामळेु त्यांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारण केलेले 

असणे, यामळेु मराठा समाजाच्या यवुकांमध्ये नैराश्य व संतापाची भावना सनमायण होणे, या 

पाश्वयभमूीवर राज्याच्या सजल्यासजल्यात मराठा समाजाचे आरक्षणासह सवसवध 

मागण्यांसाठी असतशय सशस्तबध्द पध्दतीन े लाखोंच्या संख्येने मकू मोचे सनघत असणे, 

मोचायत यवुक, यवुती, मसहला व ज्येष्ठ नागररकांची संख्या लक्षणीय असणे, मोचायच्या 

प्रसतसनधींकडून सजल्हासधकाऱयांमाफय त शासनाकडे मागण्यांचे स्वयंस्पष्ट सनवेदन सादर होऊन 

त्यावर शासनाकडून तातडीची काययवाही न होणे, राज्यातील सवायत मोठा समाज घटक 

स्वत:च्या न्यायहक्कासाठी शांततेच्या मागायने आंदोलने करीत असताना सरकारकडून 

त्याची कोणतीही दखल घेण्यात न येणे, त्याचबरोबर मसुस्लम, धनगर, सलंगायत समाजाने 

आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण,े त्यामळेु या सवय समाजात सनमायण 

झालेला तीव्र असंतोष, राज्यातील मराठा व मसुस्लम समाजाला यापवूीच्या आघाडी 

शासनान े लाग ू केलेल े आरक्षण पवुयवत लाग ू करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेकडे 

शासनान े केलेले अक्षम्य दलुयक्ष व हलगजीपणा, मराठा, मसुस्लम व धनगर समाजाला 

शैक्षसणक आरक्षणासह त्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही सनणयय घेण्यासाठी करावयाची 

काययवाही.‛ 

            या नंतर  श्री. खच े
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श्री.धनंजय मुंडे.... 

        सभापती महोदय, राज्यातील असतशय महत्वाच्या व बहुसंख्येने असलेल्या मराठा, 

धनगर, मसुस्लम, सलगांयत समाजासाठी आरक्षण आसण इतर प्रश्नांच्या संदभायत आज सनयम 

२६० अन्वय ेसभागहृात चचाय होत आह.े 

        सभापती महोदय, खरे तर ही चचाय का व्हावी, हा प्रश्न माझ्या मनात सनमायण झाला 

आह.े पसहल्यांदा एका समाजाने राज्यात आदशय घालनू दणेारे मोचे प्रत्येक सजल्यात काढले 

आहते, एकमेव असा हा मकू मोचाय संपणूय राज्यभर सनघाला आह.े त्या मोचायचा आदशय 

घेऊन राज्याच्या बाहरेील मराठा समाजाने एकत्र येऊन आरक्षण व सवसवध मागण्यांवर मोचे 

काढल े आहते. मराठा समाजाने फक्त दशेात मोच े काढल े असे नसनू आरक्षण व 

स्वामीनाथन ससमतीच्या सशफारशी लाग ू कराव्यात अशा सवसवध मागण्यांसाठी परदशेात 

दखेील मोचे काढले आहते.  कें द्र सरकारन े घेतलले्या नोटाबंदी या सवषयावर काल 

सभागहृात चचेला उत्तर देतांना मखु्यमंत्री महोयांनी या सनणययाची स्ततुी कोणी कोणी केली 

व कोणत्या वतयमानपत्रान ेकेली त्या वतयमानपत्रांच्या नावांचा उल्लेख केला होता. याबाबत 

माझे असे म्हणणे आह े की, आज राज्यात व दशेात ज्या सवचाराचे सरकार आह े त्या 

सरकारची परदशेातील वतयमानपत्रान ेकेलेली स्ततुी पाठ थोपटणारी वाटत असेल तर मराठा 

समाजाने परदशेात काढलेल्या मोच्याय संदभायतील मागण्या त्यांच्या लक्षात याव्यात इतकीच 

प्रामासणक सवनंती मी चचेच्या सरुुवातीस राज्य सरकारला करीत आह.े 

      सभापती महोदय, ९ ऑगस्ट २०१६ पासनू या राज्यातील प्रत्येक सजल्यातच नव्ह ेतर 

संबंध दशेात सवदशेात मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने मकुपणे रस्त्यावर उतरत मोचे 

काढल ेआहते. या मोचाांना कोणतेही नेततृ्व नाही. या मोचायकडे वेगळ्या नजरेन ेका बघावे 

कारण ह ेमोचे आजपयांतच्या इसतहासात घडलेल्या अनेक मोचाांपेक्षा वेगळे आहते. या 

मोचायच ेनेततृ्व कोणताही एक व्यक्ती, नेता सकंवा पक्ष करीत नव्हता. तर संपणूय मराठा समाज 

आसण त्या समाजाच्या ज्या मागण्या होत्या  
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    (सभापतीस्थानी माननीय तागलका सभापती प्रा.अगनल सोले) 

श्री.धनंजय मुंडे.... 

त्या मागण्यांना समथयन दणेारे इतरही समाज या मोच्यायमध्ये सहभागी झाल ेहोते. कोणतेही 

नेततृ्व नाही, कोणत्याही पक्षाच े लोक नाहीत, कोणत्याही सवचारांचे नाहीत, फक्त सकल 

मराठा समाजाची आज जी अधोगतीची पररसस्थती सनमायण झाली आह े त्यातनू बाहरे 

येण्यासाठी सरकारकडे केलेल्या मागण्यांच्या संदभायत हा मोचाय होता. सजल्यातील, 

राज्यातील, दशेातील नाही तर परदशेातील कोणत्याही मोच्यायला कोणत्याही नेत्यांनी 

संबोसधत केल ेनाही. त्या समाजातील कतृयत्वान यवुतींनी सजल्हासधकारी यांना सनवेदन सदल.े 

त्या समाजातील प्रमखु यवुतींनी समाजाच्या वेगवेगळ्या मागण्यांच्या संदभायत भाषणे केली. 

असे आदशय मोचय राज्यात सनघत होते. 

      सभापती महोदय, राज्यातील मराठा समाजाने सवसवध सजल्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने 

४६, महाराष्ट्राबाहरे ५ व भारताबाहरे चार मोचे काढल े आहते. त्याचप्रमाणे सवसवध 

मागण्यांबाबत आतापयांत लेखी स्वरुपात शासनाला कळसवल े आह.े त्यामध्ये प्रामखु्यांने 

मराठा समाजाला शैक्षसणक व सामासजक आरक्षण दणे्यापासनू स्वामीनाथन आयोगाच्या 

सशफारशी लाग ू करण्यापयांतच्या प्रमखु मागण्या आहते. मराठा क्रांती मोच्यायच्या 

आयोजकांनी आता चचाय नको सनणयय हवा अशी भसूमका घेतली आह.े या असधवेशनात 

याबाबत चचाय घ्यावी की, सरकारला सनणयय घेण्यास भाग पाडावे हा प्रश्न आमच्या सवरोधी 

पक्षाच्या समोर होता. सवसधमंडळाचे नेते सन्माननीय श्री.असजत पवार यांना काही 

पत्रकारांनी सवचारल्यानंतर त्यांनी स्पष्टपणे सांसगतले की, आता सकल मराठा समाजाला 

राज्य सरकार सोबत कोणतीही चचाय करायची नाही. कारण प्रत्येक मोच्यायतनू २२ 

मागण्यांच े सनवेदन सजल्हासधकारी यांच्यामाफय त शासनाकडे आलेले आह.े या मागण्या 

आपल्या सवाांच्या समोर आहते. या मागण्यांबाबत पनु्हा सदनात चचाय करण्यापेक्षा या 

असधवेशनात  आम्हाला सनणयय करुन घ्यावयाचा होता. परंत ु सत्ताधाऱ ् यांना असधवेशन 

काळात  
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आरक्षण द्यावयाचे नाही. १४ तारखेला मराठा समाजाचा नागपरूच्या असधवेशनावर मोच्याय 

धडकणार आह,े त्या अगोदर सरकारन ेकाय-काय केल ेह ेसवय दाखसवण्यासाठी मंगळवारी 

सत्ताधारी पक्षाकडून मराठा आरक्षणासंदभायतील प्रस्ताव दणे्यात आला होता. तो प्रस्ताव 

का आला असे मला म्हणावयाचे नाही. प्रस्ताव येण्याअगोदर एक तरी पाऊल मराठा 

समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकंवा स्वामीनाथन आयोग लाग ू करण्याबाबत सरकारकडून 

टाकण्यात आल ेअसते तर त्या प्रस्तावासोबत आम्ही सवरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधारी 

पक्षाच्या स्वागताचा आसण असभनंदनाचा प्रस्ताव सदनात मांडला असता. परंत ुसरकारचे 

एवढे मोठे मन नाही. 

      सभापती महोदय, हा समाज रस्त्यावर  का उतरला त्याला नेमके काय कारण होते, 

महाराष्ट्रात काय घडल,े सठंणगी कोठे पडली होती की, त ् यामळेु राज्यातील, दशेातील व 

परदशेातील सकल मराठा समाज एकत्र आला व  सरकार  आसण व्यवस्थेच्या सवरोधात 

असंतोष व्यक्त करु लागला. सभापती महोदय, यासाठी  एकच कारण होते ते म्हणजे 

कोपडी येथील बलात्कार आसण खनूाची घटना. १३ जलैु रोजी कोपडी येथे मलुीवर 

बलात्कार आसण खनू झाल्यानंतर संतापाने उसळलेली ती एक प्रसतसक्रया होती. समाजाची 

एकच मागणी होती की, या घटनेतील आरोपींना सहा मसहन्याच्या आत फाशीची सशक्षा 

द्यावी. या मोच्यायच्या माध्यमातनू हा समाज आत्मसचंतन करीत होता. समाजाच्या आजच्या 

वाटचालीमध्ये आपण कोठे आहोत याचा मकूपणे शोध घेत होता. कधीही मागणी न 

केलेल्या मागण्यांबाबत पसहल्यांदाच सवचार करु लागला होता. महाराष्ट्र ह े मराठाबहुल 

राज्य म ् हणनू ओळखल ेजाते. शेती हा या समाजाचा प्रमखु व्यवसाय आह.े गावात राहणारा 

शेतकरी आजही अनेक हाल अपेष्टा सहन करीत आह,े मात्र 
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आपण बहुसंख्य असल्यान ेनेहमीच मोठ्या भावाच्या भसूमकेत आपल्या लहान बांधवांना 

न्याय दणे्याचा प्रयत्न करीत होता. 

  

            या नंतर  श्री. बोरल े
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  ह ेकरीत असताना तो स्वत:च्या अडचणी, समस्या मात्र सवरुन गेला होता. या समाजाची 

शैक्षसणक व आसथयक सस्थती खालावत चालली होती. सतत पडणाऱया दषु्ट्काळामळेु 

प्रामखु्याने शेतीवर अवलंबनू असणारा हा समाज सस्थत्यंतराच्या प्रसक्रयेतून जात होता. 

समाजातील यवुकांना उच्च सशक्षण आसण नोकरीची संधी उपलब्ध होत नव्हती. गणुवत्ता 

असनूही आरक्षण नसल्यामळेु अनेक सवद्याथयाांवर शैक्षसणक संधी गमासवण्याची वेळ आली 

होती. बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारण करुन आपल्या भसवष्ट्याचे काय या सचंतेने 

या समाजातील यवुकांमध्ये नैराश्य आसण संतापाची भावना सनमायण होऊ लागली. 

   सभापती महोदय, सदनांक १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी आपला दशे स्वतंत्र झाला. त्यावेळी 

दशेाची लोकसंख्या सवयसाधारणपणे ३६ कोटी होती. सदनांक १ मे, १९६१ रोजी महाराष्ट्र 

राज्याची लोकसंख्या सवयसाधारणपणे ३ कोटी १५ लाख इतकी होती. त्यात नागरी 

लोकसंख्या २ कोटी ८३ लाख व ग्रामीण लोकसंख्या १ कोटी ११ लाख इतकी होती. 

सवयसाधारणपणे ग्रामीण महाराष्ट्रात सवभागसनहाय ग्रामीण लोकसंख्येत वेगवेगळ्या 

सवभागात मराठा समाजाचे प्रमाण ३० टक्क्यावरुन ५० टक्क्यांपयांत आह.े सन २०११ च्या 

जनगणनेनसुार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सवयसाधारणपणे ११ कोटी २३ लाख इतकी होती. 

मात्र ग्रामीण लोकसंख्या ५ कोटी ३ लाख झाल्याच ेसदसनू येते. म्हणजेच मागील ५५ वषायत 

ग्रामीण भागातील लोकसंख्या ५ पटीन े वाढ झाल्याच े सदसनू येते. ग्रामीण भागात 

वास्तव्यास असलेला बहुसंख्य मराठा समाज शेतीवर अवलंबनू आह.े ग्रामीण भागातील 

लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना शेती योग्य के्षत्र मात्र वाढसवता येऊ शकत नाही. 

उलट तपासणी प्रयोजनातील बदलामळेु सनवासी, औद्योगीक इत्यादी क्षेत्रात घट होत 

असल्याच ेसदसनू येते. याचाच पररणाम म्हणनू महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या धारणा  
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क्षेत्रात झपाट्याने घट होत गेली. दशेांतगयत वाढत्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याचा परुवठा 

वाढावा, दशे स्वयंपणूय व्हावा या उद्दशेान ेएम.एस.स्वासमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली हररत 

क्रांतीची सरुुवात करण्यात आली. सन १९६५ नंतर अल्प काळातच या योजनेन ेप्रचंड यश 

संपादन केल.े अन्नधान्याच्या उत्पादनात अनेक पटींनी वाढ होऊन दशे स्वयंपणूय होऊन 

शेतकऱयांच्या घरात सबुत्ता येण्यास सरुुवात झाली व शेतीचे स्वरुप सनवायह शेतीवरुन 

व्यावसासयक शेतीच्या स्वरुपात सनमायण झाल.े 

   सभापती महोदय, राज्याच्या सवसवध भागात पीक हवामान पद्धतीने ऊस, कापसू, 

सोयाबीन या सारखी नगदी सपके घेण्यासाठी शेतकऱयास प्रवतृ्त करण्यात आल ेव वेळोवेळी 

शासन स्तरावरुन सहकारी संस्थांमाफय त लॉजेस्टीक सपोटय दखेील दणे्यात आला. यामध्ये 

सहकारी दधू संस्था, सहाकरी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार ससमत्या, सहकारी 

पतसंस्था, सजल्हा बाँका या सारख्या संस्थांची उभारणी करण्यात येऊन याद्रारे शेतकऱयांचे 

हात बळकट करण्याची भसूमका घेतली गेली. आदरणीय श्री.शरद पवार साहबेांच्या 

संकल्पनेतनू सन १९८८-८९ साली फळबाग सवकास योजनेची रोजगार हमी योजनेशी 

सांगड घालनू ही योजना सरुु करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या ज्या भागात कधीही 

फलोत्पादन घेण्यात आले नव्हते त्या भागात अल्प काळातच व्यावसासयक फलोत्पादन 

यशस्वी करण्यात आल.े मग त्यामध्ये नासशकच ेद्राक्ष, सांगलीचे बेदाणे सकंवा राज्यातील 

सवसवध भागातील डासळंबाचे सपक असो. यातील बहुतांश फळबागा दषु्ट्काळी व कोरडवाहू 

भागात फुलसवण्यात आल्या, ह ेमला सवशेष करुन सांगावेसे वाटते. हररत क्रांतीच्या दसुऱया 

टप्प्यात जशी भांडवली गुंतवणकू वाढत गेली त्याच वेळी वाढत्या लोकसंख्येने शेती क्षेत्राचे 

सवभाजन होऊन धारणा क्षेत्र छोटे होत गेले. कुटंुब वाढत गेले, कुटंुबातील सदस्यांची संख्या 

वाढत गेली, शेतीवर अवलंबनू असणाऱया लोकांची संख्या जास्त वाढू लागल्यामळेु जमीन 

होसल्डंग कमी होत गेली आसण जो मराठा समाज बहुसंख्येने  
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शेती व्यवसायावर सनगसडत होता तो पणूयपणे अडचणीत आला. आज महाराष्ट्रात असडच 

एकरापेक्षा कमी धारणा क्षेत्र असलेले एकूण ५६ टक्के शेतकरी आहते. या दोन्ही बाबींचा 

पररपाक म्हणनू उत्तोत्तर उत्पादन खचय वाढत जाऊन त्या तलुनेत बाजारभाव मात्र वाढू 

शकले नाहीत. शेती उत्पन्नाची नफा क्षमता कमी झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी पयाययाने 

बहुसंख्य मराठा समाज आसथयक सवपन्नावस्थेत पोहोचला आसण त्यांच्या अस्वस्थ 

मानससकतेमागे ह ेएक कारण अेाह.े ही संपाताची भावना केवळ आजची आह ेअसे नव्ह े

तर मागील काही वषायपासनू ती भावना व्यक्त होऊ लागली होती. राज्यात आघाडीच े

सरकार सत्तेवर असताना या भावनेचा पसहल्यांदा ३ वषायपवूी सवचार करण्यात आला. 

सांसवधासनक दृष््टया स्वायत्त असस्तत्वात असलेले राज्य, मागासवगय आयोगाने मराठा 

समाजाला आरक्षण दणे्याबाबत नकारात्मक अहवाल सदल्यानंतर मराठा समाजाच्या 

मागणीचा आदर राखनू मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणनू राज्य 

शासनान ेतत्कालीन माननीय मंत्री श्री.नारायण राणे साहबेांच्या अध्यक्षतेखाली सदनांक २१ 

माचय, २०१३ रोजी ससमती स्थापन केली. त्या कालावधीमध्ये माननीय श्री.नरेंद्र मोदी 

साहबेांची लाट देखील नव्हती. आपण त्या कालावधीतील मागोवा घेतला तर आपल्या 

असे लक्षात येईल की, त्यावेळी माननीय श्री.नरेंद्र मोदी साहबेांची लाटू सरुु व्हायची होती 

आसण आता भाजपला काही भसवष्ट्य सदसत नाही असे समजनू भाजपातील अनेक मान्यवर 

कााँग्रेस आसण राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्षाच्या वाटेवर सनघाले होते. तो हा काळ आह.े ज्यावेळी 

राण े ससमती स्थापन करण्यात आली त्यावेळी कोणती सनवडणकू डोळ्यासमोर ठेऊन हा 

सनणयय घेण्यात आला असा आरोप आताच्या सत्ताधारी पक्षाकडून आमच्यावर केला जात 

होता त्यावेळी मी सभागहृाला तारीख सांसगतली होती. ज्यावेळी श्री.नारायण राणे 

साहबेांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती स्थापन करण्यात आली त्यावेळी समोर कोणतीही 

सनवडणकू नव्हती. माननीय सवोच्च न्यायालयान ेइसंदरा सहानी प्रकरणामध्ये जी  
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मागयदशयन तत्व घालनू सदली त्या तत्वाच्या आधारे राणे ससमतीन े सवांकष अभ्यास करुन 

मराठा समाजाला भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १६ (४) अनसुार सवशेष प्रवगय सनमायण 

करुन आरक्षण दणे्याची सशफारस केली. राणे ससमतीने आपल्या अहवालात क्वााँसटफायबल 

डेटा गोळा करण्याबरोबरच ऐसतहाससक संदभय, सवसवध गॅझेट्स, महात्मा ज्योसतबा फुले, 

राजषी शाहू महाराज, महषी सशंद,े घटनाकार डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या सारख्या 

सवचारवंतांनी वेळोवेळी ससूचत केलेल्या सवचारांचा दखेील आधार घेतला व त्या आधारे 

मराठा समाजास शैक्षसणक व सामासजक दृष््टया मागास म्हणनू १६ टक्के आसण मसुस्लम 

समाजाला ५ टक्के आरक्षण दणे्याचा क्रांसतकारी, ऐसतहाससक सनणयय घेतला. 

   सभापती महोदय, मी ह ेसवय का वाचनू दाख् े ासवत आह ेतर ह ेसवय संदभय रेकॉडयवर येणे 

आवश्यक आहते. कारण, काल सवधान सभेत याच प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षाकडून चचेला 

सरुुवात करण्यात आली आसण त्या प्रस्तावावर चचाय करताना सन्माननीय सदस्य 

श्री.आसशष शेलार यांनी ज्या पद्धतीने वणयन करुन या आरक्षणाला आजचे सत्ताधारी कशा 

प्रकारे मदत करीत आहते आसण आम्ही ज्या काळात आरक्षण सदल े त्यावेळी आमच्या 

मनात काय पाप होते ह ेखोटेनाटे सांसगतले. म्हणनू ह ेसवय सवषय रेकॉडयवर येणे आवश्यक 

आहते. म्हणनू मी ह े वाचनू दाखसवत आह.े परंतु, ज्यावेळी आरक्षणाचा सनणयय झाला 

त्यावेळी श्री.केतन सतरोडकर या व्यसक्तने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान सदले. 

श्री.केतन सतरोडकर ह ेमागील अनेक वषायपासनू अनेक लोकांच्या सहवासात आहते. मराठा 

समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सभागहृात चचाय होत आह.े तमु्ही मराठा समाजाला 

आरक्षण दणेार असाल आसण तमुचे मन साफ असेल तर श्री.केतन सतरोडकर यांची चौकशी 

करणे आवश्यक आह.े त्यांना कोण भेटले, कोण कोणाच्या सहवासात होते याची चौकशी 

करणे आवश्यक अेाह.े असे काय होते की, त्यांनी त्या आरक्षणाला आव्हान सदल े ? 

सदनांक १४.११.२०१४ रोजी माननीय उच्च  
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न्यायालयान ेया आरक्षणाला स्थसगती सदली. राज्य शासनान ेया संदभायत माननीय सवोच्च 

न्यायालयात दाखल केलेल ेअपील सदनांक १८.१२.२०१४ रोजी नामंजरू करण्यात आल े

तसेच, माननीय उच्च न्यायालयान ेह ेप्रकरण लवकरात लवकर सनकाली काढावे असे नमदू 

केल.े 

  

            या नंतर  श्री. भोगल े
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श्री.धनंजय मुंडे.......... 

        सभापती महोदय, राज्यातील बहुसंख्य लोकांच्या मागणीबाबत चचाय होत 

असताना आम्हाला राजकारण करावयाचे नाही.  सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी दखेील 

राजकारण करु नये अशी आमची अपेक्षा आह.े  सभागहृाचे नेते या सठकाणी उपसस्थत 

आहते.  मराठा समाजाला, धनगर समाजाला, मसु्लीम समाजाला, सलंगायत समाजाला 

आरक्षण दणे्याची तमुची प्रामासणक भसूमका असेल तर आम्हाला राजकारण करायच ेनाही 

आसण तमु्हीही करु नये.  मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण सदल े त्यावेळी आघाडीच े

सरकार सत्तेवर होते.  नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला.  यतुीचे सरकार 

सत्तेवर आल.े  सदनांक ९.१.२०१५ रोजी राज्य शासनान े मराठा समाजाला आरक्षण 

दणे्याबाबत असधसनयम पाररत केला.  तथासप अशा कायद्याचे समथयन करण्यासाठी 

माननीय उच्च न्यायालयात प्रलंसबत यासचकेत प्रसतज्ञापत्र सादर केल े नाही, त्यातनू 

सरकारचा उद्दशे लक्षात येतो.  सरकारकडून काय पाप झाले? तमु्ही अध्यादेश 

काढला.  आपल्याला आठवत नसेल, २०१४ च्या सडसेंबर मसहन्यात नागपरूमध्ये या 

सरकारचे पसहले असधवेशन झाल.े  त्यावेळी मराठा समाजाला १६ टक्के व मसु्लीम 

समाजाला ५ टक्के आरक्षण दणे्याबाबत जो अध्यादेश काढला होता, त्या अध्यादशेाची 

मदुत संपली होती. म्हणनू कोटायने स्थसगती सदली. 

           सभापती महोदय, अध्यादशेाचे कायद्यात रुपांतर करण्याबाबत सडसेंबर, २०१४ 

च्या असधवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याचा कायदा झाला.  कायदा पाररत 

केल्यानंतर सरकारचे ह े कतयव्य होते, न्यायालयात सधु्दा त्या अनषंुगाने प्रसतज्ञापत्र सादर 

करावयास हवे होते.  परंत ु सरकारन े ते केल े नाही.  कारण तमुच्या मनात पाप 

होते.  म्हणनू तुम्ही सदनांक ९.१.२०१५ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण 

दणे्याचा असधसनयम पाररत केल्यानंतर उच्च न्यायालयात 
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    श्री.धनंजय मुंडे........... 

प्रसतज्ञापत्र सादर केल े नाही.  याचे कारण मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यामध्ये अनेक 

अडचणी होत्या.  याचा पररणाम असा झाला की, सदनांक ७.४.२०१५ रोजी या 

कायद्याच्या अंमलबजावणीस उच्च न्यायालयाने स्थसगती सदली.  या प्रकरणी राज्य 

शासनान ेकोणतेही प्रसतज्ञापत्र दाखल न केल्याची बाब उच्च न्यायालयान ेसनकालात नमदू 

केली आह.े  सरकारन े प्रसतज्ञापत्र सदल े नाही म्हणनूच तमुच्या हतेबूद्दल आम्हाला संशय 

येतो.  ह ेप्रकरण अंसतमत: सनुावणीस यावे म्हणनू राज्य शासनान ेप्रयत्न करणे अगत्याच े

होते.  

      सभापती महोदय, योगायोगान ेदोन्ही बाजनेू प्रस्ताव दणे्यात आला.  सत्ताधारी पक्षाने 

प्रस्ताव सदला.  सत्ताधारी पक्षातील माननीय सदस्यांनी या सवषयावर चचाय करीत असताना 

एक गोष्ट स्पष्टपणे या सदनात सांगावी.  दोन वषायच्या आपल्या काययकाळात मराठा 

समाजाला आरक्षण दणे्याच्या मदु्यावर स्थसगती उठसवण्याबाबत, ते प्रकरण सनकाली 

काढण्याबाबत सकती वेळा मेन्शन केल.े  सरकारी वसकलांनी कोटायत दोन वषायत एकदाही 

राज्य सरकारच्या वतीन ेकोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत.  कदासचत वेळेवर प्रसतज्ञापत्र सादर 

केल ेअसते तर हा प्रश्न आतापयांत सनकाली सनघाला असता.  आज सकल मराठा समाज 

आरक्षण समळावे म्हणनू रस्त्यावर उतरला आह.े  त्याने हक्काच्या मागण्यांसाठी कोणतेही 

आंदोलक स्वरुप धारण केल े नाही.  मागील दोन वषायत कोटायत सरकारकडून कोणतीही 

काययवाही का झाली नाही याचे उत्तर आम्हाला हवे आह.े 

      सभापती महोदय, हायकोटायने यासचका क्रमांक-३१५१/२०१४ मध्य े सदलेल्या 

सनकालाची प्रत माझ्याकडे उपलब्ध आह.े  मी त्या सनकालातील एक ओळ सभागहृाच्या 

मासहतीसाठी वाचनू दाखसवतो. ‚There is no further affidavit in addition to the 

affidavit already filed by the State Government before pronouncement of 

our order dated... 2014.‛ तमुच्या मनात आरक्षण द्यायचा सवचार कधीही येऊ शकत 

नाही.  कारण जो पक्ष सत्तेमध्ये आह े
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त्या पक्षाची आयसडयॉलॉजी आरक्षण देण्याची असचू शकत नाही.  कें द्रात सत्तेत 

आल्यानंतर सधु्दा नागपरूच्या मखु्यालयातनू परमपजू्य डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी 

घटनेद्रारे सदलेल्या आरक्षणाला आवाहन दणे्यात आल.े दोन वषायत तमु्हाला सदनामध्य े

घेतलेल्या सनणययाच्या अनषंुगाने कोटायत प्रसतज्ञापत्र दाखल करता येत नसेल तर यापेक्षा 

दसुरी लासजरवाणी गोष्ट अस ूशकत नाही. 

      सभापती महोदय, मी एका व्यक्तीचा या सठकाणी आवजूयन उल्लेख करणार 

आह.े  ज्यांनी कोटायतील लढाई सजवंत ठेवली.  ख-या अथायन े ही राज्य सरकारची 

जबाबदारी होती.  सवनोद पाटील ही व्यक्ती मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारपेक्षा 

चार पावल ेपढेु जात होती.  सवनोद नारायण पाटील या व्यक्तीने सदनांक ६ सप्टेंबर, २०१६ 

रोजी हस्तक्षेप अजय क्रमांक २५०५७/१६ उच्च न्यायालयात दाखल केला.   या प्रकरणात 

सवनोद पाटील यांनी सवायेेच्च न्यायालयात दखेील सवशेष अनमुती यासचका दाखल करुन 

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर असलेल्या स्थसगतीमळेु लाखो मराठा सवद्याथयाांच ेशैक्षसणक 

व सेवा सवषयक नकुसान होत असल्यामळेु सदर प्रकरणाची सनुावणी तातडीने घेण्याबाबत 

न्यायालयाला सवनंती केली आह.े  सवायेेच्च न्यायालयान े सदर यासचका सनकाली 

काढताना सदनांक १९.८.२०१६ रोजी  माननीय उच्च न्यायालयाने प्रकरण लवकर 

सनकाली काढण्याबाबत सवचार करावा असे नमदू केल ेआह.े  केवळ सवनोद पाटील यांच्या 

प्रयत्नामळेु ह ेघडले आह,े सरकारमळेु नाही.  त्यांनी हस्तक्षेप यासचका दाखल केल्यामळेुच 

न्यायालयान ेअसा आदशे सदला आह.े  

      सभापती महोदय, आज माननीय उच्च न्यायालयान ेअंसतम सनुावणीस सरुुवात केली 

आह.े  परंत ु शासनाकडून  ३० सप्टेंबर व १३ ऑक्टोबर, २०१६ या दोन सदवशी 

प्रसतज्ञापत्र दाखल केल े गेले नाही.  तमु्हाला आरक्षण द्यायचे आह.े  परंत ु तमुच्या 

चकुीमळेु कोटायत पढुील तारीख मकु्रर केली जाते, याचे भान सरकारला आह ेअसे वाटत 

नाही.  सनयम २६० अन्वये सत्ताधारी पक्षाने प्रस्ताव चचेला 
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आणला. कारण १४ सडसेंबर रोजी मराठा समाजाचा मोचाय येणार आह.े  सरकार या 

सवषयाबाबत काय करीत आह े ह े दाखसवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात 

आह.े  प्रसतज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केल े असते  तर ही वेळ सरकारवर आली 

नसती.  सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६ रोजी सनुावणीच्या वेळी दखेील सरकारकडून शपथपत्र 

सदल्याची घोषणा सदनात केली गेली नाही.  शालेय सशक्षणमंत्री श्री.सवनोद तावडे यांनी 

प्रेसमध्य े घोषणा केली की, आरक्षणाच्या संदभायत २७०० पानांचे ॲसफडेव्हीट कोटायत 

दाखल केल े आह.े  ७ सडसेंबर, २०१६ रोजी कोटायत सनुावणी आह े याची सरकारची 

मासहती होती.  असे असताना ५ सडसेंबर, २०१६ रोजी २७०० पानांचे ॲसफडेव्हीट कोटायत 

दाखल करण्यात आल.े  त्याची प्रत संबंसधतांना सवतररत करायची आह.े  त्यावर सवाांना 

अभ्यास करायचा आह.े   म्हणनू कोटायन े७ सडसेंबर ऐवजी आता ३० जानेवारी, २०१७ ही 

सनुावणीची तारीख सनसित केली आह.े  ही चकू कोणाची आह?े अल्पकाळात २७०० 

पानांच े ॲसफडेव्हीट दाखल केल्यामळेु काहीच तयारी करता आली नाही.  लाखोंच्या 

संख्येने मराठा समाजाच्या मोचायमध्ये लोक सहभागी होतील, त्यांच्या मकूपणाची आग 

तमु्हाला पहायला समळाली म्हणनू सरकारन े २७०० पानांचे ॲसफडेव्हीट कोटायत दाखल 

करण्याचा प्रयत्न केला.  मराठा समाजाचा मोचाय येणार नसता तर सरकारने हा सनणयय 

घेतला नसता. 

            या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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  या सवय गोष्टींमध्ये नोंद घेण्यासारखी कोणती बाब आह े ?  गेल्या १८ मसहन्यांमध्ये या 

प्रकरणाची सनुावणी लवकराल लवकर होण्यासाठी सरकारकडून कोणताही प्रयत्न करण्यात 

आलेला नाही.  या उलट या प्रकरणात राज्य शासनाची बाज ू भक्कमपणे मांडून मराठा 

समाजाला न्याय दणे्यासाठी मा.हररश साळवे सारख्या ज्येष्ठ सवसधतज्ज्ञाची सेवा उपलब्ध 

करून घेत असल्याच्या घोषणा करण्याच्या पलीकडे राज्य शासनाने काहीच केले 

नाही.  मा.हररश साळवेंना सरकारच्यावतीने लावण्यात आले आह े असे सांगनू मराठा 

आरक्षणासंबंधात सरकारची बाज ू ते मांडणार आहते असे सांगण्यात आल ेहोते.  आपण 

रेकॉडयवर मला सांगावे की श्री.हररश साळवे यांनी सकती वेळा कोटायमध्य येऊन शासनाची 

बाज ू मांडली आह.े त्यांनी एकदाही शासनाची बाज ू कोटायमध्ये मांडलेली नाही.  मी 

आपल्याला ताजे उदाहरण दतेो.  सदनांक ७ सडसेंबर २०१६ रोजीच्या सनुावणीला दखेील 

श्री.हररश साळवे साहबे शासनाच्यावतीने उपसस्थत नव्हते. आपली सनयत खरोखरच साफ 

आह े काय ?  आता मी दखल घेण्याजोगी बाब मांडतो.  श्री.सवनोद नारायण पाटील 

यांच्या सवोच्च न्यायालयातील सवशेष अनमुती यासचकेमध्ये श्री.हररश साळवे ह े वकील 

आहते.  सरकारन े श्री.हररश साळवे यांचे नाव घोसषत केल.े  पण सवशेष अनमुती 

यासचकेमध्ये श्री.सवनोद पाटील यांनी श्री.हररश पाटील यांना घेऊन सवोच्च न्यायालयामध्ये 

बाज ू मांडली आह.े  शासनाने घोषणा करून दखेील श्री.हररश साळवे यांना बाजू 

मांडण्यासाठी कोटायसमोर उभे करता आल े नाही.  पण एक यासचकाकताय श्री.हररश 

साळवेंना वकील म्हणनू लावतो व तो एका सनणययाप्रत येतो.  

      सभापती महोदय, प्रकरणाचा जलद सनपटारा करून आदशे प्राप्त करून घेण्यासाठी 

शासन श्री.हररश साळवे यांची सेवा उपलब्ध करून घेऊ शकले नाही. वस्ततु: या सवशेष 

अनमुती यासचकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयामध्ये बाज ू मांडण्यासाठी श्री.सवनोद पाटील 

यांच्यातफे उपसस्थत राहण्यासाठी श्री.हररश साळवे यांनी  
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तयारी दशयसवली होती. तथासप, त्यांना राज्य शासनामाफय त सनयकु्ती करण्याचा घोळ 

जाणीवपवूयक घालण्यात आला.  मी यासचकाकताय असनू समाजाच्या आरक्षणासाठी भांडत 

असेन आसण त्यासाठी माझी बाज ूमांडण्यासाठी श्री.हररश साळवे यांना कोटायत उभे केल े

होते.  त्यावेळी शासनाने श्री.हररश साळवे यांना शासनाच्यावतीने उभे केल.े  त्यामळेु पढेु 

अडचण झाली.  श्री.हररश साळवे साहबे ह े नंतर श्री.सवनोद पाटील यांच्याकडून दखेील 

कोटायमध्ये उभे रासहले नाहीत.  याला कारण राज्य सरकारन ेत्यांना शासनाच ेवकील म्हणनू 

नेमले.  एवढे करून दखेील शासनाला श्री.हररश साळवे यांना शासनाची बाज ू

मांडण्यासाठी कोटायसमोर आणता आल ेनाही.  तेव्हा नेमके आरक्षण आपल्याला कोणाला 

द्यायच ेहोते ?  आपणाला मराठा समाजाला खऱया अथायन ेआरक्षण द्यावयाचे होते काय 

?  शासनाच्या हते ू बद्दल आज मराठा समाजामध्य े संशय सनमायण झाला आह.े त्यांचा 

संशय आपण दरू करणार आहात काय ?  मराठा आरक्षणाचा जेव्हा जेव्हा सवषय येतो 

तेव्हा तेव्हा बापट आयोगाचा सवषय पढेु येतो. या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण 

दणे्याचे नाकारल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारपढेु तीन पयायय समोर होते.  सन २००६ 

मध्ये जे घडल े ते मी आता सांगतो आह.े  एक पयायय म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण 

दणे्याचा सवषय सोडून देणे, दसुरा पयायय म्हणजे बापट आयोगातील उसणवा सनदशयनास 

आणनू दऊेन सधुाररत अहवाल प्राप ् त करून घेण् े ाेे, सतसरा पयायय होता या प्रकरणी इतर 

सवधीग्राय मागायन े मराठा समाजास आरक्षण समळवनू दणे्याचा प्रयत्न करणे.  मराठा 

समाजास न्याय दणे्याची तत्कालीन शासनाची भसूमका असल्यामळेु पसहल्या पयाययाचा 

प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तथासप, बापट आयोगाने सन २००८ मध्ये सदरचा प्रस्ताव 

नाकारल्यानंतर वारंवार शासनान े बापट आयोगास त्यांच्या अहवालातील त्रुटी दाखवनू 

दऊेन सशफारशींचा पनुसवयचार करण्याची सवनंती केली. 
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यात प्रामखु्याने सवय क्षेत्राेातील उसणवा, मराठा समाजाच्या संघटनांना ऐकण्याची परेुशी 

संधी, म्हणणे मांडण्याची संधी न दणेे, यासारख्या बाबींचा समावेश सदु्धा होता. त्यावेळी 

आमच्या सरकारन े बापट आयोगास सांसगतले की, आपण ज्या सशफारशी केल्या आहते 

त्याबाबतीत पनुसवयचार करावा. तथासप, बापट आयोगान े आपली भसूमका कायम 

ठेवल्यानंतर शासनाने सदनांक ३१.४.२०१३ रोजी स्वतंत्र ससमती स्थापन केली.  या 

ससमतीने सदलेल्या अहवाल्याच्या आधारे भसवष्ट्यकाळात मराठा समाजाला आरक्षण लाग ू

करण्याचा सनणयय घेतला. या प्रकरणी प्रमखु आक्षेप नोंदसवल ेजातात की, बापट आयोगाचा 

अहवाल सभागहृासमोर का ठेवण्यात आला नाही ?  त्या अहवालातील सदस्यांच्या 

सवसवध मतांबद्दल उहापोह केला जातो.  मी आपल्या सनदशयनास आणनू देऊ इसच्छतो की, 

मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याचा मदु्दा राज्य मागासवगीय आयोगाने नाकारण्याची ही 

काही पसहली वेळ नाही. मीसडयाच्यासमोर आमच्यासंबंधी बोलले जाते की, बापट 

आयोगाचा अहवाल सभागहृाच्या पटलावर का ठेवला नाही ?  मी आपणा सवाांच्या 

सनदशयनास आणनू दतेो की, सदनांक २५ फेब्रवुारी २००० रोजी राष्ट्रीय मागासवगीय 

आयोगान े मराठा समाजाला मागासवगीयांच्या यादीमध्ये समासवष्ट करण्याची मागणी 

सवयप्रथम फेटाळली होती.  त्यावेळी दशेाचे पंतप्रधान श्रदे्धय श्री.अटल सबहारी वाजपेयी ह े

होते.  त्या काळात देखील लोकसभा आसण राज्य सभेच्या पटलावर राष्ट्रीय मागासवगीय 

आयोगाचा अहवाल ठेवण्यात आला नव्हता.  त्यावेळी राष्ट्रीय मागासवगीय आयोगान े

सांसगतले होते की, मराठा समाज हा सामासजक दृष््टया प्रसतष्ठीत आसण सधुारेला आह.े  तसे 

त्यांनी त्यांच्या अहवालात नमदू केल े आह.े तत्कालीन वाजपेयी सरकारन े दखेील हा 

अहवाल सभागहृात चचेसाठी ठेवला नव्हता.  मराठा आरक्षणाचे वादळ १४ सडसेंबर रोजी 

नागपरू असधवेशनावर धडकणार आह.े संपणूय राज्याचे लक्ष या मोच्यायकडे लागले आह.े  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Y-141 

BGO/MMP प्रथम श्री. भोगले 15:20 

  

 

     श्री.धनंजय मुंडे..... 

मोचेकरांच े लक्ष आज असधवेशनाकडे लागल े आह.े शासन ह े मोचे दडपण्याचा प्रयत्न 

करीत आह.े ह ेआजपासनू होत नाही. मी आपल्याला परुावा दतेो.  औरंगाबादला पसहला 

मोचाय सनघाला.  या मोच्यायला ७ लाख लोक आल ेहोते.  औरंगाबाद सवभागीय आयकु्तांचे 

अपर मखु्य ससचव (गहृ) यांना पत्र आल ेआह.े  त्यात नमदू केल ेआह ेकी, सदर मोचायमध्ये 

१ लाख ५० हजार नागररक होते.  आजचे तंत्रज्ञान ह े आधसुनक आह.े  त्या मोच्यायच्या 

सव्हसडओ सक्लप आजही उपलब्ध आहते.  क्लोजअपमध्ये जाऊन आपल्याला माणसे 

दखेील मोजता येतील. पण आपल्या मनामध्य े मोचाय दडपण्याचा सवचार 

होता.  प्रशासनापासनू ते शासनापयांत सवयजण ह ेमोचे दडपण्याच ेकाम करीत होते.  पण 

दसुरीकडे एक समाज राज्यातील सवय समाजापढेु एक आदशय ठेवत होता.  कसलीही 

घोषणा न करता, टीका न करता मकूपणे भावना व्यक्त करत या राज्यात मोचे काढून आदशय 

सनमायण करीत होते.  पण दसुरीकडे हाच आदशय शासन आपल्या पायाखाली तडुवत 

होते.  असाच एक बहुजन क्रांतीचा मोचाय त्या काळात सनघाला होता.  त्यावेळी सरकारने 

काय केल े ?  मी एका माध्यमाच्या समोर दखेील बोललो आह.े  अनेक वषायपासनू 

प्रलंसबत असलेली मागणी आघाडीच्या सरकारने पणूय केली.  प्रकरण कोटायत गेल्यानंतर 

स्थसगती समळाली.   ती स्थसगत दोन वषायत सरकारला उठसवता आली नाही.  एका 

प्रकरणानंतर एक समाज रस्त्यावर उतरतो. मकू मोचाय काढतो.   या समाजाच्या भावना 

लक्षात घेऊन मागय काढण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही.   

              या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.धनंजय मुंडे ...... 

  सभापती महोदय, सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातनू, सत्ताधारी पक्षाकडून बहुजन क्रांतीच े

मोचे काढण्यात आल.े बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री.वामनरावजी मेश्राम ह ेफार मोठे नेते 

आहते. राज्यात दसलत-मराठा यांच्यामध्ये वाद लावण्याचा  भाजपाने प्रयत्न केला आह.े 

मराठवाडयात दसलतांचे मोचे आयोसजत करण्याची तयारी संघाने दाखवली होती.   मराठा 

समाजाला आरक्षण दणे्याच्या बाबतीत या सरकारचे मन साफ असते तर असा प्रयत्न तमु्ही 

कधीही केला नसता. सभागहृाचे नेते छातीवर हात ठेवनू सांग ूशकता परंत ुतुम्ही जाहीरपणे 

बोलणार नाही. मराठा समाजाचा एक मोचाय सनघाला म्हणनू दसुऱया समाजाचा काऊंटर 

मोचाय काढावयाचा आसण समाजा समाजामध्ये वाद सनमायण करावयाचा एवढी या सरकारची 

लाचार अवस्था झालेली मी या अगोदर कधी पासहलेली नव्हती. 

     सभापती महोदय, एकीकडे मराठा समाज मकूपणाने रस्त्यावर उतरुन आपल्या 

भावना व्यक्त करीत होते. या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर यांना सांगण्यात आल ेपरंत ुह ेनाव रात्री बदलले गेल.े त्याअगोदर 

सशवसेनेच्या सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोऱह े या आरक्षणाच्या प्रस्तावावर बोलणार 

होत्या. त्या कोणत्या तोंडाने बोलणार होत्या ते मला मासहती नाही. एकीकडे मकू मोचे 

सनघत होते आसण दसुरीकडे सशवसेनेचे मखुपषृ्ठ असलेल्या सामन्यामध्ये ‚हा मकू मोचाय 

म्हणजे मकुा मोचाय आह‛े असे काटूयन छापनू आले.  तमु्ही कोणत्या तोंडान े हा प्रस्ताव 

मांडणार होता, तमु्हाला काय असधकार आह े ? संबंध सकळ मराठा समाजाचा तमु्ही 

अपमान करता, मकू मोचायला मकुा मोचाय म्हणता,मराठा समाजाच्या मायमाऊलीची इभ्रत 

तमुच्या वतयमानपत्राच्या माध्यमातनू काटूयन मध्ये दाखवता आसण पनु्हा वरुन म्हणता की, 

आम्हाला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत २०७ अन्वय े प्रस्ताव मांडू द्या. ही 

काय वेळ तमुच्यावर आलेली आह.े  
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    श्री.धनंजय मुंडे ...... 

    सभापती महोदय, मराठा मोचायमध्ये आरक्षणाची जशी मागणी होती तेवढीच 

प्रमखुमागणी स्वामी नाथन आयोगाच्या सशफारशींची अंमलबजावणी तात्काळ लाग ू

करण्याच्या बाबतीतही होती. मी ज्या ग्रामीण महाराष्ट्रातनू येतो, मी ज्या सवसवध 

समाजामध्य े राहतो ते आपण सधु्दा बघता. राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी हा मराठा 

समाजाचा आह.े यासंदभायत आपण जर स्वामी नाथन आयोग लाग ूकेला, मराठा समाजाला 

आरक्षण लाग ूकेले तर जवळपास सवयच मराठा शेतकरी समाजाचे भल ेहोईल. 

     सभापती महोदय, मी सन २००६ पासनू सांगत आह े परंत ुआपल्या ते लक्षात येत 

नाही. आमच्या सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण समळाल े नसल्यामळेु कदासचत 

महाराष्ट्राच्या जनतेने तमु्हाला डोक्यावर घेतल ेआह.े दादा, आपण येथे उपसस्थत आहात, 

आपण संघ कायायलयात जाऊन सवचारा की, आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण 

द्यावयाच ेअसल्यामळेु काय करावयाचे ?(अडथळा) 

     सभापती महोदय, आदरणीय श्री.पवार साहबे कें द्रीय कृषी मंत्री असताना २००४ ते 

२०१० या कालावधीत शेतीमालाच ेबाजारभाव वाढसवण्यासाठी त्यांनी सशस्तबध्द प्रयत्न 

केल्यामळेुच शेतीमालाच्या बाजार भावात वाढ होऊ शकली व सवय शेतकऱयांनी मान्य 

सधु्दा केल ेआह.े पवार साहबे कृषी मंत्री असताना शेतमालाचे भाव कशा पध्दतीन ेवाढत 

गेले आसण आज मात्र शेतमालाला भाव समळत नाही ह ेआपण पाहतोच आहोत. 

     सभापती महोदय, लोकसभेच्या सनवडणकुीत आताच ेमाननीय पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे 

सांसगतले होते की, या दशेातील शेतकऱयांचा उत्पादन खचय लक्षात घेऊन त्यावर ५० टक्के 

नफा गहृीत धरुन आम्ही शेतमालाच ेभाव काढू. परंत ु ह ेसत्तेमध्ये आल्यानंतर यांनी तीन 

मसहनेही होऊ सदल े नाही तर चवथया मसहन्यात कें द्र सरकारन े सपु्रीम कोटायत प्रसतज्ञापत्र 

दाखल करुन सांसगतले की, अशा पध्दतीने शेतमालाचा उत्पादन खचय व त्यावर ५० टक्के 

नफा ठेवनू आम्हाला शेतमालाचे भाव काढता येत 
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    श्री.धनंजय मुंडे ...... 

  नाहीत. याला पासठत खंजीर खपूसने म्हणता येणार नाही तर काय म्हणावयाचे ? तमु्ही 

शेतकऱयाच्या पासठत खंजीर खपूसला असनू या देशातील शेतकरी ते कधीही सवसरणार 

नाही. या सरकारला खरोखर शेतकऱयांबद्दल कळवळा असेल तर तमु्ही माननीय सपु्रीम 

कोटायत जे प्रसतज्ञा पत्र सदल ेआह े ते सवथ-डॅ्ा करा. हा सवषय केवळ आपल्या राज्यापरुता 

नसनू संपणूय दशेातील शेतकऱयांच्या संदभायतील आह.े सभागहृाच्या नेत्यांचे कें द्रामध्य े

चांगले वजन आह,े त्या वजनाचा उपयोग करुन, सरकारन ेसपु्रीम कोटायत जे प्रसतज्ञा पत्र सदल े

आह े त्यासंदभायत तमुची भावना साफ असेल तर ते प्रसतज्ञा पत्र आपण काढून घेतले तर 

आपल्यालाही शेतकऱयांबद्दल प्रेम आह ेह ेसदसनू येईल. 

     सभापती महोदय, मराठा समाज आज अस्वस्थ आह.े मकू मोचायची ‚मकुा मोचाय‛ 

म्हणनू तुम्ही हटेाळणी करीत असाल तर ते योग्य नाही. आपण लक्षात ठेवा मराठा मोचाय 

शांत आह.े मराठा मोचायचा राग दबनू आह.े मात्र या समाजाला न्याय न सदल्यास त्याचा 

आगडोंब उसळल्यासशवाय राहणार नाही ह े सत्ताधाऱयांनी लक्षात घ्यावे. खरे तर 

मोचेकऱयांची चचाय नको, सनणयय घ्या अशी मागणी होती आसण आजही आमची तीच 

मागणी आह.े तमुच्या मळेु या सदनात चचाय होत आह.े खरे म्हणजे आम्हाला चचाय 

करावयाची नव्हती तर आम्हाला या सरकारला मराठा आरक्षणाच्या संदभायत सनणयय हवा 

होता. आज आपण मराठा समाजाच्या संदभायत चचाय सरुु केली आह,े तमु्हाला सनणयय 

घेण्याचा असधकार आह.े तमुची जर मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याची खरोखर भावना 

असेल तर या सठकाणी आपण कोणत्याही पररसस्थतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण 

दणे्याची घोषणा करा. त्याच बरोबर मराठा समाजाच्या संदभायत स्वामी नाथन आयोगाने 

ज्या सशफारशी केलेल्या आहते त्या सवयच्या सवय सशफारशी या राज्यात तमु्ही लाग ूकेल्या 

तर दादा आम्ही तमुचा सत्कार करु, आपण म्हणाल तेथे येऊन आम्ही आपला सत्कार करु. 

     सभापती महोदय, राज्यातील मराठा समाज प्रामखु्याने शेती व्यवसायाशी सनगसडत 

आह.े स्वामी नाथन आयोगामध्ये दसुरी महत्वाची मागणी म्हणजे शेतकऱयांचे कजय 
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     माफ केल े पासहजे.  शेतकऱयांचा ७/१२ कोरा करावा असे स्वामी नाथन आयोगात 

म्हटल े आह.े सलग ३-४ वषायपासनू शेतकऱयांचा शेती व्यवसाय बंद आह.े शेतकरी 

समाजामध्य े बहुसंख्य मराठा समाज असल्यामळेु त्यांना न्याय समळण्याची आवश्यकता 

आह.े 

     सभापती महोदय, या प्रस्तावामध्ये धनगर,मसु्लीम आसण सलंगायत समाजाच्या 

बाबतीतही सवषय आह.े खरे तर आरक्षणाचे सवायत मोठे लाभाथी या सभागहृात उपसस्थत 

असते तर बरे झाल ेअसते परंत ुते आता सभागहृात उपसस्थत नाहीत. 

     सभापती महोदय, धनगर समाजाच्या आरक्षणा सवरोधात मोचाय कोठे सनघावा ? 

सरकार दरबारी सनघावा ? लोकसभा आसण सवधानसभेच्या सनवडणकुीच्या मध ् ये धनगर 

समाजाच े मोचे बारामतीला सनघाल े होते. बारामती येथे धनगर समाजाचे मोचे, आंदोलने 

झाली. त्यावेळेस तमुच्या मनात पाप होते. तमु्हाला धनगर समाजाला आरक्षण द्यावयाच े

नव्हते, तमु्हाला राज्यातील संपणूय धनगर समाज आरक्षणासाठी पेटवायचा होता. आंदोलन 

बारामतीला झाल े असतांना या राज्याच े आताच े मखु्यमंत्री आंदोन शांत करण्यासाठी, 

उपोषण सोडण्यासाठी गेल ेत्यावेळेस त्यांनी राज्यातील संबंध धनगर समाजाला शब्द सदला 

होता की, एक मसहन्याच्या आत आमची सत्ता आणा आम्ही धनगर समाजाला 

एस.टी.समाजाच ेआरक्षण दऊे. पसहल्या कॅसबनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण दऊे असे 

आताच्या मखु्यमंत्र्यांनी त्यावेळी सांसगतले होते. या दोन वषायत सकती तरी कॅसबनेट बैठका 

झाल्या याचा थोडा तरी सवचार करा. तमु्ही धनगर समाजाला केवळ लभुावण्याचे काम केले 

आह.े 

                                                        

              या नंतर  श्री. सशगम 
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श्री.धनंजय मुंडे.... 

  आपल्या या लभुावण्यावरुन मला एक शेर आठवला. 

                     उनकी न थी खता, हम ही कुछ गलत समझ बैठे, 

                   वे मोहब्बत से बात करते थे, हम मोहब्बत ही समझ बैठे. 

आप धनगर समाज से मोहब्बत से बात करते थे. या धनगर समाजाने आपणास सनवडून 

सदल.े आज आपण त्या धनगर समाजाला वाऱयावर  सोडून सदलेले आह.े आपण धनगर 

समजाच्या दोन मंत्र्यांना मंसत्रमंडळामध्ये घेतले म्हणजे धनगर समाजाचे प्रश्न  सटुले असे 

सरकारला वाटते काय ? आज कोणताच समाज रस्त्यावर नाही असे सरकारला वाटते. या 

नागपरूच्या असधवेशनात धनगर  समाज मोचाय घेऊन आला. या मोचायला सामोरे 

जाण्यासाठी मंत्री गेले त्यांचे तेथे काय हाल झाले ह ेआपणास माहीत आह.े ये रेलर था. परुी 

सफल्म अभी आनेवाली ह.ै लोक सवधानसभा और लोकसभा चनुाव का इतंजार कर रह ेह.ै 

आपणास नगरपासलकेच्या सनवडणकुीत सवजय समळाला त्याच ेआम्ही स्वागत केल.े परंतु 

सरकारन ेया सवजयान ेहुरळून जाऊ नये. या सरकारने वेगळे काही करावे असे आम्ही सांगत 

नाही. या सरकारने  राज्यातील जनतेला जो शब्द सदला होता तो  पणूय करणार आहात की 

नाही ? आपण जनतेला खेळवण्यासाठी शब्द सदला होता काय ? 

  

      सभापती महोदय, या प्रस्तावावर मंत्री महोदयांना भाषण करता येते. माननीय मंत्र्यांनी 

तशी सहम्मत दाखवावी. माननीय मंत्री श्री.महादेव जानकर यांनी सनवडणकू असधकाऱयाला 

फोन करुन कााँग्रेस पक्षाच ेसचन्ह गोठवनू स्वत:च्या पक्षाच ेसचन्ह द्या असे सांसगतले. त्यांनी 

तशी सहम्मत या प्रस्तावात भाग घेऊन दाखवावी. सरकारन ेधनगर समाजाला आरक्षण द्यावे 

अन्यथा मी मंत्री पदावर राहणार नाही असे त्यांनी सांगावे. मंत्री पदाचा त्याग केल्याची 

अनेक उदाहरणे आहते. परमपजू्य डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी त्यांचा एक सनणयय झाला 

नाही म्हणनू त्यांनी मंत्री पद सोडून सदल ेहोते. माननीय मंत्री असे करु शकणार आहते काय 

? त्यांनी असे केले  
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तर आपल्या नेत्याला समाजासाठी आरक्षण पासहजे होते, स्वत:साठी नको होते असे धनगर 

समाजाला वाटेल. 

      सभापती महोदय, प्रत्येक असधवेशनामध्ये धनगर आरक्षणाबाबत तारांसकत प्रश्न, 

लक्षवेधी सचूना मांडण्यात येते. त्याश् सेेावाय म.सव.प.सनयम २८९ अन्वये सचूना दणे्यात 

येते. परंत ु या सवय प्रश्नांवर सरकारकडून एकच उत्तर दणे्यात येते की, धनगर समाजाच्या 

आरक्षणाबाबतचा अहवाल दणे्यासाठी टाटा इन्स्टीटयटु ऑफ सोशल सायन्सेस या 

संस्थेला सांसगतलेले आह.े अशाप्रकारे हा प्रश्न सरकारने सनकाली काढलेला आह.े कें द्र 

सरकारन ेया  संस्थेला ॲफीलेट केलेल ेआह े   काय ? या संस्थेने सदलेला अहवाल कें द्र 

सरकार स्वीकारणार आह ेकाय ? राज्य घटनेपेक्षा ही संस्था मोठी आह ेकाय ? फक्त या 

समाजाला खेळसवण्याचे काम  सरकार करीत आह.े आम्ही काहीतरी करीत आहोत असे 

फक्त सरकार दाखवीत आह.े जेव्हा हा मदु्दा ऐरणीवर येईल त्यावेळी सरकार वेगळाच मदु्दा 

काढणार ह ेमला माहीत आह.े 

      सभापती महोदय, या सरकारमधील आसदवासी मंत्री महोदयांनी या  सभागहृात 

सांसगतले की,धनगर समाजाला एस.टीच्या सवलती देता  येणार नाहीत. सरकारचा नेमका 

हते ू काय आह े ह े त्यांनी स्पष्ट करावे. सरकारमधील एक मंत्री सांगत आहते की, आम्ही 

धनगर समाजाला एस.टी.च्या सवलती दणेार नाही आसण सरकार सांगत आह ेकी, आम्ही 

धनगर समाजाला आरक्षण दतेो. 

      सभापती महोदय, कें द्र सरकारमधील एका मंत्री महोदयांनी असे सांसगतले की, 

राज्याकडून धनगर समाजाला आरक्षण दणे्याबाबतचा प्रस्ताव आला नाही. या समाजाला 

आरक्षण दणेे सरकारच्या हातामध्ये आह.े तासमळनाडू सरकारन ेतसा सनणयय घेतलेला आह.े 

तेव्हा राज्य सरकारला सनणयय घेण्यास काय अडचण आह े? परंत ुया सरकारला कोणत्याच 

समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. एखाद्या  समाजाला फक्त मतलबाकररता सनवडणकुीपरुते 

मयायसदत ठेवायचे, त्यांना आशा  
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दाखवावयाची. सत्तेत आल्यावर त्या समाजाला वाऱयावर सोडून द्यायच े हीच भसूमका 

आतापयांत रासहलेली आह.े या सवाांमध्ये मसुस्लम समाज भरडला जात आह.े आघाडी 

सरकारन ेमसुस्लम समाजाला पाच टक्के आरक्षण सदल.े ते प्रकरण न्यायालयात गेले.उच्च 

न्यायालयान े मसुस्लम समाजाला शैक्षसणक आरक्षणाच्या बाबतीत संमती दशयसवली.  या 

संदभायत सभागहृात  माननीय संसदीय कामकाज मंत्री श्री.सगरीश बापट यांच्यासोबत माझा 

वाद झाला. मी सांगत होतो की, आपण मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याचा कायदा आणत 

आहात त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयान े मसुस्लम समाजाला जे शैक्षसणक आरक्षण मान्य 

केलेले आह े त्या संदभायतील दखेील कायदा आणावा. ते म्हणाले की, आणत नाही. 

माननीय उच्च न्यायालयाने मसुस्लम समाजाला जे पाच टक्के शैक्षसणक आरक्षण सदलेले 

आह े त्याची अंमलबजावणी केल्यास मी आपल्या पक्षाची आयषु्ट्यभर गलुामी करीन. 

सरकार असा सनणयय घेणार आह ेकाय ? ह ेसरकार असा सनणयय घेणार नाही. आपण चार 

सभंतीमध्ये काय बोलता ते मला माहीत आह.े ते मी उघडपणे येथे बोलणार  नाही. मसुस्लम 

समाजाला जे हक्कान े आरक्षण समळालेले आह े ते त्यांना ह े सरकार दणेार नाही. आज 

आपणास ह ेचांगले वाटते. पण याचे पररणाम फार भयंकर होणार आहते. 

      सभापती महोदय, माननीय मखु्यमंत्री आसण प्रत्येक मंत्री महोदयांनी शपथ घेतलेली 

आह ेकी, मी कोणाच्याही बाबतीत ममत्व आसण आकस ठेवणार नाही. पण ह े सरकार 

संपणूय मसुस्लम समाजाच्या बाबतीत आकस ठेवत आह.े या समाजाला ह े आरक्षण 

समळालेले आह.े या आरक्षणास कोणत्याही न्यायालयाने आडकाठी केलेली नाही. या 

सरकारन ेमसुस्लम समाजाला शैक्षसणक आरक्षण द्यावे. ही गोष्ट सरकारच्या अखत्याररतील 

आह.े सरकार असे करणार आह े काय ? सरकारन े तसे आरक्षण सदल्यास आम्ही त्यांची 

गलुामसगरी करु. 

      सभापती महोदय, राज्यातील सलंगायत समाजाचे आसथयक, शैक्षसणक व राजकीय 

मागासलेपण दरू करण्यासाठी त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर तातडीन े 
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सनणयय व्हावा अशी माझी मागणी आह.े हा समाज वीरशैव सलंगधर, सलंगवण, सलंगडेर अशा 

पोटजातीमध्य े सवखरुलेला आह.े हा आसथयक, शैक्षसणक व राजकीयदृष्टया मागासलेला 

समाज आह.े राज्य घटनेने सदलेल्या हक्कानसुार या समाजातील पोटजातीनसुार त्यांना 

ओबीसी, एनबीसी, एनटी,एसबीसी प्रवगायचे अेारक्षण दणे्याबाबत तातडीन ेसनणयय व्हावा. 

ऑगस्ट २०१४ मध्ये आघाडी सरकारच्या राज्यमंसत्रमंडळाच्या बैठकीत सलंगायत गरुव, 

सलंगायत जंगम, सलंगायत कंुभार, सलंगायत न्हावी, सलंगायत परीट, सलंगायत धोबी, 

सलंगायत फुलारी, सलंगायत सतुार, सलंगायत वाणी, सलंगायत तांबोळी, सलंगायत कुलेकडगी 

यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याची सशफारस मागासवगीय आयोगाकडे करण्याचा 

सनणयय घेतला होता. परंत ुत्या बाबतीत या सरकारकडून पढेु कोणतीही काययवाही झालेली 

नाही. या सरकारला सत्तेमध्ये सनवडून येण्यासाठी या समाजाने मोठी जबाबदारी उचलली. 

आघाडी सरकारन ेया समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचाेी जी सशफारस केली 

होती त्याचा पाठपरुावा करुन त्या समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा सनणयय घेणार 

आहात काय ? 

      सभापती महोदय, सरकारने  राजकारण केल्यामळेु आपण येथे चचाय करीत आहोत. 

आम्ही या असधवेशात सरकारला सनणयय घेण्यासाठी भाग पाडल ेअसते. सदनांक १४ सडसेंबर 

रोजी मोचाय येत आह.े आज ८ तारीख आह.े आपण धनगर समाजाच्या, मसुस्लम 

समाजाच्या, मराठा  समाजाच्या  अेारक्षणाच्या बाबतीत सनणयय घ्यावा. सलंगायत 

समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत आपणास फक्त मान्य करुन घ्यायचे आह.े सरकारन ेह े

सनणयय घेतले तर लोक त्यांना डोक्यावर घेतील. जे मकू मोचे सनघत आहते, त्यांची तोंडे बंद 

आहते, हात बांधलेले आहते  असे सरकारन ेसमज ूनये. हा समाज उद्या पेटून उठेल. आज 

प्रत्येक समाज रस्त्यावर  
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उतरत आह.े प्रत्येकाला वाटत आह ेकी, उसलूों पर जहां आंच आये तो टकराना जरुरी ह,ै 

सजंदा हो तो सफर सजंदा नजर आना जरुरी ह ै म्हणनू हा सवय समाज रस्त्यावर उतरत आह.े 

माझी सरकारला हात जोडून कळकळीची सवनंती आह ेकी, आम्ही समाजाच्या भावना येथे 

मांडलेल्या आहते त्याची उत्तरे समळाली पासहजेत. आरक्षण समळेल की नाही ते माहीत 

नाही. कारण या सरकारची सवचारधारा आरक्षणाच्या सवरोधात आह े तेव्हा ह े सरकार 

राज्यातील कोणत्याही समाजाला आरक्षण दऊे शकत नाही. तरी दखेील आम्ही अपेक्षा 

ठेवतो. दादा, आपण आरक्षण द्याल अशी आम्हाला अपेक्षा आह,े एवढे बोलनू माझे भाषण 

पणूय करतो. जय सहदं ! जय महाराष्ट्र ! 

                                                           ----------- 

  

            या नंतर  श्री. बोडे 
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     श्री.प्रवीण दरेकर (सवधानसभेन ेसनवडलेले) : सभापती महोदय, म.सव.प. सनयम २६० 

अन्वय े मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदभायत आसण त्यांच्या सवसवध मागण्यांसंदभायत 

मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी सवरोधी पक्ष या नात्याने, 

राज्यभर  सनघत असलेल्या मोचाांच्या पाश्वयभमूीवर मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यासंदभायत 

आपली भसूमका मांडली.  खऱया अथायन े मराठा आरक्षणाचा इसतहास हा राजषी शाहू 

महाराजांपासनू आह.े  त्यांनी आरक्षणाची भसूमका घेतली होती. त्यानंतर संदभायसाठी 

सदनांक २३ एसप्रल, १९४२ च्या सनणययाद्रारे बॉम्बे शासनाच्या माध्यमातनू मराठा समाज 

मागास म्हणनू घोसषत करण्यात आल्याचे उदाहरण आह.े  त्या सनणययातील २२८ जातीच्या 

यादीमध्य े मराठा समाजाचा उल्लेख १४९ व्या क्रमांकावर आह.े  त्यानंतरच्या काळात 

अण्णासाहबे पाटील यांनी १९८२ मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदभायत काढलेले 

मोचे, केलेले वक्तव्य इत्यादी प्रकारच्या पाश्वयभमूीवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सवषय 

आसण मराठा समाजाचे प्रश्न आज ऐरणीवर आलेले आहते.  माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी 

सांसगतले की, दोन सदवसापवूीच्या कामकाजपसत्रकेत हा सवषय सवरोधी पक्षाने उपसस्थत 

केला होता.  आज हाच सवषय सत्ताधारी पक्षाने सधु्दा सदला आह.े  मला सांगावयाचे 

आह ेकी, मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याबाबतचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने आणला काय 

सकंवा सवरोधी पक्षाने आणला  काय, यापेक्षा या सवषयाच्या बाबतीत आपण सवाांनी 

एकमत करुन हा सवषय कशा पद्धतीने सटेुल, अशा प्रकारची भावना घेऊन काम करणे 

आवश्यक आह.े  कारण मराठा समाज ही 
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    श्री.प्रवीण दरेकर.... 

कोणाची मके्तदारी नाही.  मराठा समाज हा कोण्या पक्षाची सकंवा नेत्याची मके्तदारी 

नाही.  मराठा समाजाला आरक्षण समळावे म्हणनू राज्यभर प्रचंड संख्येने मोच े सनघत 

आहते.  प्रत्येक मोचायच्या माध्यमातनू राज्यातील मराठा समाजातील तरुण, तरुणी, स्त्री, 

परुुष मंडळींनी मकूपणाने आपल ् या भावना व्यक्त केल्या आहते.  या मोचाांमध्ये लाखोंच्या 

संख्येने लोक जमल े होते. परंत ु एकाही मोचायत लोकांनी सहसंक गोष्टी केल्या नाहीत ही 

उल्लेखनीय बाब आह.े  या मागील एकमेव कारण म्हणजे या राज्यात भाजपा-सशवसेना 

पक्षाच ेसरकार आह.े  या राज्यातील जनतेचा आसण मराठा समाजाचा माननीय मखु्यमंत्री 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्यावर पणूय सवश्वास आह.े  माननीय मखु्यमंत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

हचे आम्हाला न्याय दतेील या भावनेतून मराठा समाजाच्या तरुणांनी संयमाची भसूमका 

घेतलेली आह.े  यामध्ये तुमचे-आमचे काही कतृयत्व नाही.  

   सभापती महोदय, मी नवी मुंबई आसण माणगाव येथील मराठा समाजाच्या मोचायत 

सहभागी झालो होतो.  मला सभागहृाच्या सनदशयनास आणनू द्यावयाचे आह ेकी, भाजप 

पणूयपण ेमराठा समाजाने काढलेल्या मोचायसोबत होता.  मराठा समाजाने मोचाय काढण्यास 

सरुुवात केल्यानंतर राज्याच्या माननीय मखु्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचे आमदार आसण 

पक्षातील प्रमखुांना बोलावनू बैठक घेतली.  त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे भसूमका मांडली की, 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाच ेआह.े भाजपाच ेप्रदशेाध्यक्ष श्री.रावसाहबे दानवे यांनी 

सधु्दा टी.व्ही. चॅनेल्सच्या माध्यमातनू भसूमका स्पष्ट केली की, माननीय मखु्यमंत्री आसण 

राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या बाजनेू आह.े  परंत ु या सठकाणी 

बोलताना सांसगतले  गेले की, राज्य सरकारन े मराठा समाजाला आरक्षण समळवनू 

दणे्याच्या बाबतीत काहीच केल े नाही.  मला वाटते काही मंडळी सोयीच्या बातम्या 

ऐकतात सकंवा पाहतात. 
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    श्री.प्रवीण दरेकर.... 

     सभापती महोदय, मध्यंतरी सन्माननीय सदस्य श्री.नरेंद्र पाटील यांनी नवी मुंबईतील 

एपीएमसी याडयमध्ये माथाडी कामगारांचा मेळावा आयोसजत केला होता.  त्या 

मेळाव्यामध्ये माननीय मखु्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांसगतले होते की, राज्य सरकार कोणत्याही 

पररसस्थतीत मराठा समाजाला आरक्षण दणेार आह.े तसेच त्यांनी अण्णाेासाहबे पाटील 

आसथयक सवकास महामंडळासाठी अथयसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतदू करण्याची 

भसूमका मांडली होती.  माननीय मखु्यमंत्र्यांनी त्याच वेळी आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य 

सरकारची भसूमका स्पष्ट केली होती.  सभापती महोदय, मराठा समाजाचे नेततृ्व 

अण्णासाहबे पाटील करीत होते.  त्यामळेु त्यांच्या नावाने सरुु केलेल्या महामंडळाचे 

पनुरुज्जीवन करुन त्या महामंडळाला ताकद दणे्याची भसूमका सन्माननीय मखु्यमंत्र्यांनी 

मांडली होती.  मराठा समाजाला केवळ शासकीय आसण सनमशासकीय कायायलयांमध्ये 

नोकऱया दऊेन मराठा समाजातील तरुणांच्या बेरोजगारीचे प्रश्न सटुणार नाहीत. सरकारी 

आसण सनमसरकारी कायायलयांबरोबरच  खाजगी क्षेत्रात सधु्दा आरक्षण दणे्याची भसूमका 

स्वीकारावी लागेल, असे त्यांनी सांसगतले होते.  अशा प्रकारची वक्तव्ये माननीय 

मखु्यमंत्र्यांनी माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात केली होती.  

   सभापती महोदय, या प्रस्तावावरील चचेच्या सनसमत्ताने सांगतो की, ५ लाख बेरोजगार 

तरुणांना कौशल्य सवकासाचे प्रसशक्षण दऊेन त्यांना रोजगार सदला जाईल अशा प्रकारची 

भसूमका माननीय मखु्यमंत्र्यांनी घेतली.  मला वाटते या सवय बाबींचे सवस्मरण सवरोधकांना 

होत आह.े  माथाडी कामगार ह े मराठा समाजाचे प्रसतसनसधत्व करणारे महत्त्वाच े अंग 

आह.े  माथाडी कामगारांना घरे उपलब्ध करुन दणे्यासाठी शासनान ेयोग्य प्रकारची भसूमका 

घेतली आह.े काही लोकांकडून राज्य सरकार मराठा समाजाकडे दलुयक्ष करीत आह,े मराठा 

समाजाच्या बाबतीत सकारात्मक नाही अशा प्रकारची भसूमका राजकीय उद्दशेान े प्रेररत 

होऊन घेतली जाते, असे माझे मत आह.े 
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    श्री.प्रवीण दरेकर.... 

   सभापती महोदय, आज मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदभायतील स्टेटस काय आह े ? 

बापट आयोगाने स्पष्टपणे सांसगतले की, मराठा समाजाचा इतर मागासवगय प्रवगायमध्ये 

समावेश करणे न्यायाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही.  बापट आयोगाने सारासार सवचार केला 

नाही.  या संदभायत अनेक मदु्द ेआहते.  परंत ुमी त्यावर ससवस्तर बोलणार नाही.   बापट 

आयोगाला पत्र पाठवनू सधु्दा त्यांनी साध े उत्तर पाठसवण्याचे सौजन्य दाखसवल े

नाही.  त्यानंतर श्री.राणे ससमती गठीत करण्यात आली. श्री.राणे ससमतीने मराठा समाजाला 

आरक्षण दणे्याची सशफारस शासनाकडे केली.  त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला 

आरक्षण दणे्याच्या बाबतीत अध्यादशे काढला आसण आरक्षणाचा सनणयय लाग ू

केला.  परंत ुत्याला स्थसगती दणे्यात आली.  त्यानंतर नागपरूच्या असधवेशनात या सवषयी 

कायदा करण्यात आला.  परंत ुत्याला सधु्दा न्यायालयाकडून स्टे दणे्यात आला.  हा स्टे 

दणे्यामागील महत्त्वाचे मदु्द ेकोणते होते, ते मी सांगणार आह.े सभापती महोदय, माननीय 

सवरोधी पक्ष नेत्यांनी सांसगतले की, या राज्य सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याची 

दानत नाही, मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यासाठी न्यायालयात सवसहत मदुतीत प्रसतज्ञापत्र 

सादर करीत नाही, न्यायालयात बाज ू मांडण्यासाठी चांगल्या वसकलाची नेमणकू करीत 

नाही.  परंत ु मी नम्रपणे सांग ू इसच्छतो की, सन्माननीय श्री.राणे ससमतीच्या बाबतीत 

न्यायालयान ेज्या दोषात्मक सटप ् पण्या केल्या त्या मी सभागहृाच्या सनदशयनास आणनू दतेो. 

                   

            या नंतर  श्री. कांबळे 
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श्री. प्रवीण दरेकर .... 

  उच्च न्यायालयाने अंतररम स्थसगती आदशेात अधोरेसखत केलेले महत्त्वाचे मदु्द.े राण े

ससमतीच्या अहवालात पढुीलप्रमाणे दोष. माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या इदं्रा साहनी 

केसमध्ये सशफारस केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय व राज्य मागासवगय आयोग या प्रकारची राणे 

ससमतीची स्थापना झालेली नाही. राज्य आयोग, राष्ट्रीय मागासवगय आयोग हा दजाय जो 

कसमशनचा असावा लागतो त्याची स्थापना झालेली नाही अशा प्रकारचा मदु्दा कोटायने 

दाखसवला आह.े राणे ससमतीने सदनांक ९.२.२०१४ ते सदनांक १९.२.२०१४ या अल्प 

कालावधीत घाईघाईत सवेक्षण केलेले आह.े या सवेक्षणाचा कालावधी कमी आह.े राणे 

ससमतीने थॉमस, १९७६ या केसमधील न्यायमतूी फझल अली यांचे मत चकुीच्या पध्दतीन े

सवचारात घेतलेले आह,े जे इदं्रा साहनी केसमध्ये सन १९९२ मध्ये रद्द करण्यात आल ेआह.े 

पढुचा मदु्दा असा की, राणे ससमतीने इदं्रा साहनी केसमधील ५० टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण 

दतेा येत नाही हा बहुमताचा सनणयय बंधनकारक असनू फक्त सवशेष व अपवादात्मक 

पररसस्थतीमध्ये या मयायदचेे उल्लंघन करता येते या कायदशेीर बाबीचा सवचार केलेला नाही. 

तसेच आरक्षण दतेाना ५० टक्के मयायदचेे उल्लंघन होणार नाही हा माननीय सवोच्च 

न्यायालयाचा नागराज केसमधील सनणययाचा उल्लेख केलेला नाही. असे अनेक मदु्द ेजे राण े

ससमतीच्या अहवालात चकुीचे गेल्यान ेताशेरे सकंबहुना कोटायन ेत्या स्थसगतीचे कारण दतेाना 

उल्लेख केलेला आह.े मग आम्ही असे म्हणायचे की, सन्माननीय राणे साहबेांची प्रामासणक 

भसूमका मराठा समाजाच्या आरक्षणाची सातत्यान े रासहली आह,े सकंबहुना अल्पावधीत 

काम व्हावे यासाठी त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतलेली आह.े परंत ु अशा प्रकारे राजकीय 

असभसनवेशातून बोलण्यापेक्षा ज्यांनी प्रयत्न केल े ते साथयकी लागावे यासाठी सामदुासयक 

प्रयत्न होणे गरजेचे आह.े इदं्रा साहनी प्रकरण सन १९९३ च्या खटल्यातील सनकाल आह,े 

स्टे का दणे्यात आला तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दतेा येणार नाही, अशा प्रकारचा 

सनणयय इदं्रा साहनी या प्रकरणात सदला आह.े 
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    श्री. प्रवीण दरेकर .... 

     परंत ुत्यानंतरचे २ रेफरन्सेस आहते. आपल्याला ५० टक्क्यांच्या पढेु जाता येत नाही. 

परंत ु ५० टक्क्यांच्या पढेु इतर राज्य े असतील तर आपण का जाऊ शकत नाही याचा 

शासनान े सवचार केला पासहजे. त्यासाठी संदभय सपु्रीम कोटायतील सन १९९४ चे जोशी 

सवरूध्द कनायटक राज्य अशा प्रकारच्या केसचा सनकाल आह.े एखाद्या समाजाला राज्य 

शासनाला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यावयाचे असेल तर त्या समाजाची सवांकष 

अत्याधसुनक संपणूय मासहती गोळा करावी आसण त्या सनकषात बसनू शासनाला वाटत आह,े 

तेवढे टक्के आरक्षण त्या समाजाला द्यावे. या सनकालात पढेु असेही म्हटल ेआह ेकी, ‚It 

has been laid down that if the State wants to exceed 50% reservation 

then it is required to base its decision on quantifiable data.‛ त्यामध्ये अशा 

प्रकारे सांसगतले आह.े सन २००६ च ेनागराज ॲण्ड अदसय व्हसेस यसुनयन ऑफ इसंडया ही 

केस आसण सन २००८ ची अशोक कुमार ठाकूर व्हसेस यसुनयन ऑफ इसंडया ही केस आह.े 

त्यामध्ये सधु्दा ज्या राज्य सरकारांना ५० टक्के सकंवा त्यापेक्षा असधक आरक्षण द्यावयाचे 

असेल तर ते दतेा येईल. त्यावेळच्या केसच्या सनकालात ९३ व्या घटनादरुूस्तीचा रेफरन्स 

घेऊ असे म्हटल ेआह,े ‚Constitutional Act 2005-Reservation exceeding 50% 

could be made only on the basis of quantifiable data before the 

Government. However, it appears that till today the exercise has not 

been undertaken and the State Government has not collected quantifiable 

data.‛ यामध्ये सांसगतले आह े की, क्वााँसटफायबल डेटामध्ये साधारण मासहती येणे 

आवश्यक आह.े ती मासहती जर गोळा केली तर योग्य होईल, आसथयकदृष््टया हा समाज कसा 

सबकट पररसस्थमध्ये आह े याची सांसख्यकी आकडेवारी द्यावी आसण ती नीटपणे 

न्यायालयाला सादर करावी अशी भसूमका आह.े शेड्यलू ९ मध्ये जसे तासमळनाडु सरकारने 

आरक्षण सदल े आह,े तसेही राज्य सरकारला आरक्षण दतेा येऊ शकते. आपल्याला 

आरक्षण दणे्याची इच्छा असेल. सन १९९३ मधील इदं्रा साहनी केस 
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सांसगतली, परंत ु याऊपरही आपण घटनादरुूस्ती करू शकतो. मी आपल्याला उदाहरण 

दतेो. सन १९६९ मध्ये खाजगी बाँकांचे राष्ट्रीयकरण झाल े हाेेते. खाजगी बाँकांचे 

राष्ट्रीयकरण करण्याचा सनणयय झाला, त्या सनणययाला खाजगी बाँकांनी कोटायत चॅलेंज केल.े 

त्या सनणययाच्या सवरूध्द सनकाल कोटायने सदला. त्यावेळी स ् व. इसंदरा गांधी यांनी घेतलेला तो 

सनणयय रद्द झाला. इसंदरा गांधी यांनी घटनादरुूस्ती आणली, घटनादरुूस्तीने त्या सनणययाला 

बगल सदली गेली. सन १९८५ मध्ये शहाबानो खटल्यामध्ये अशाच प्रकाचा सनणयय 

शहाबानोच्या बाजनेू लागला. परंत ु मसु्लीम समाज सवरोधात जाईल की काय अशा 

भावनेतनू स्व. राजीव गांधी साहबेांनी घटनादरुूस्ती केली. पसहला सकारात्मक सनणयय होता. 

दसुरा जरी नकारात्मक सनणयय असेल तरी घटनादरुूस्तीच्या माध्यमातनू सधु्दा असा सनणयय 

मराठा आरक्षणाच्या संदभायत घेता येईल. आज मराठा आरक्षणाची मागणी का होत आह,े 

मोठ्या प्रमाणात मोचे का सनघत आहते ? एकेकाळी समजल ेजायचे की, मराठा समाज हा 

सत्ताधारी समाज आह,े मराठा समाज हा गभयश्रीमंत समाज आह,े मराठा समाज हा 

जमीनदार- वतनदार समाज आह.े एकेकाळी सचत्र नक्की होते. परंत ु आज काय 

पररसस्थती  आह े ते पहा. आज भधूारक शेतकरी, ज्याची जमीन मोठ्या प्रमाणात होती, 

त्याच्या जसमनीचे तकुडे पडल े आहते. तो अल्पभधूारक कधी झाला ह े त्यालाच कळले 

नाही. मराठा समाजातील मलेु ज्यावेळी एखाद्या सठकाणी प्रवेशासाठी जातात त्यावेळी काय 

अवस्था असते, काय आक्रोशाची भसूमका आह े ते पहा. ही मळू भावना आह.े आपण 

मोचायमध्ये गेला असाल, सव्हज्यअुल पासहल्या असतील. मी स्वत: बारकाईने न्याहाळत 

होतो, तेथे मोठ्या संख्येने सवद्याथी होते. प्रवेशाच्या वेळी सडफरेंसशएट केल ेजायचे, त्याला 

वाटायच ेकी, माझ्याकडे सवय आह,े गणुवत्ता आह,े सवय काही आह,े केवळ मला आरक्षण 

नाही म्हणनू माझ्यासमोर कमी टक्केवारी असलेल्या सवद्याथयायला प्रवेश समळत आह ेआसण 

मला समळत नाही. तो असंतोष, ती खदखद त्याच्या कुटंुबात असायची, त्याच्यात 

असायची. तो सवद्याथी रस्त्यावर उतरला, प्रवेशासाठी झगडणाऱया मलुी रस्त्यावर 
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उतरल्या. ग्रामीण भागात आमचे मराठा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहते. ८० टक्के 

शेतकरी मराठा समाजाचे आहते. शेतामध्ये काबाडकष्ट करतात, कोणी शेतमजरू म्हणनू तेथे 

राबतात. आसथयक सववंचना असल्यामळेु दागदासगन े गहान ठेवनू आपल्या मलुामलुींना 

सशकसवण्यासाठी शहरात पाठसवतात. त्यांची काय अवस्था असते ? त्यांना डोनेशन भरता 

येत नाही म्हणनू प्रवेश समळत नाही. त्यांच्याकडे पैस े नाहीत. आरक्षणाच्या नावाखाली 

प्रवेश घ्यायला गेलो तर माझ्याकडे पैस ेनाहीत, आरक्षण नाही, म्हणनू मी मागे पडत आह े

अशी भावना होते. मोचायमध्ये तो असंतोष, ती चीड, तो आघात खदखदत होता.  तो बाहरे 

येत होता. पदोन्नतीच्या वेळी होणारे सडफरेंसशएट अस्वस्थ करीत होती. माझ्यामध्ये गणुवत्ता 

आह,े पण मला आरक्षण नाही म्हणनू आरक्षणवाले पढेु जात आहते. मी त्यांच्या जोडीला 

आलो तर मलाही पढेु जाता येईल, माझीही  प्रगती होईल, ही भावना मोचेकऱयांमध्ये 

आह.े काढलेल्या मोचाांनी जगाला आदशय घालनू सदला. लाखोंच ेमोचे होते. १०० लोकांना 

सनयंत्रण करायचे असेल तरी करू शकत नाही. मी त्या मोचाांना गेलो आह.े लाखो लोकांचे 

मोचे एका रांगेमध्ये सशस्तबध्द चालत होते. रांग जरा जरी इकडे सतकडे झाली तरी पनु्हा 

सावरत होते. एवढा मोठा लाखोंचा समदुाय सन:शब्द होता, मकुा होता. एक शब्द बोलत 

नव्हते. साधा श्वास दखेील ऐकायला समळत होता. एक अनोखी सशस्त मराठा समाजाच्या 

मोचाांतील मोचेकरांनी घालनू सदली. ह ेसघु्दा एक आदशय आह.े हा मकू मोचाय सांगत आह े

की, आज आम्ही मकू आहोत. 

            या नंतर  श्री. रोझेकर 
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  हा मकूमोचाय त्या सठकाणी सांगतो आह े की, आज आम्ही मकू आहोत.  आमच्या 

ओरडण्यापेक्षा आमच्या मकूपणाच्या भावना सरकारला कळतील.  सन्माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस यांच्या नेततृ्वाखाली ह े सरकार काम करीत आह.े ह े सरकार सकारात्मक 

असल्या कारणाने त्या मोचायला कोणताही नेता त्या सठकाणी सदशा देऊ शकला 

नाही.  कुणी त्या सठकाणी मोचायच े नेततृ्व घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना पढेु येऊ सदले 

गेले नाही. मोचायमध्ये नेते आलात तर शेवटच्या रांगेत रहा, मोचायमध्ये पढुारी आल ेतर तुम्ही 

शेवटच्या रांगेत रहा, अशा प्रकारच े स्वयंस्फुतीचे वातावरण त ् या सठकाणी मोचायच्या 

माध्यमातनू सदसत होते.  जवळपास ४६ मोचे राज्यात झाल.े  इदंोरला मोचाय झाला, 

कनायटकातील सबदरला मोचाय झाला, रश् सेेायाला झाला, परदशेात मोचे झाले आसण 

मराठा समाज मोठ्या संख्येने एकसत्रत आल्याच े सचत्र या सठकाणी सदसत आह.े  या 

सदनाच्या माध्यमातनू या सरकारकडे माझी मागणी आह ेकी, कोणत्याही पररसस्थती मराठा 

आरक्षणाचा सवषय सनकाली काढणे अत्यंत आवश्यक आह.े  हा प्रश्न सवरोधी पक्षाचा 

नाही.  हा प्रश्न सत्तारुढ पक्षाचा नाही.  हा प्रश्न या राज्यात असणाऱया ३५ टक्के मराठा 

बांधवांचा आह.े  आज सनसितपण ेआशादायी सचत्र आह.े  पवूीच्या सरकारन ेकाय केले, 

याचा काथयाकुट करण्यापेक्षा आता आपल्याला कसे पढेु जायच ेआह,े याचा सवचार करणे 

गरजेचे आह.े  कोटायत जे प्रसतज्ञापत्र द्यायचे होते ते राज्य सरकारन े सदलेले आह.े  २७०० 

पानांच ेप्रसतज्ञापत्र सादर करण्यात आल ेआह ेआसण त्यामध्ये सकारात्मक भसूमका घेण्यात 

आली आह.े सामासजक मागासलेपणाचे अनेक संदभय, परुावे वेगवेगळ्या रेफरन्सच्या 

माध्यमातनू दणे्यात आलेल े आहते.  फुलेंचे सासहत्य असेल, मंडल आयोगाचे रेफरन्सेस 

असतील, संत तकुारामांचे रेफरन्सेस असतील, अशा सवय लेखांतून आसण सासहत्यातनू ह े

संदभय सन्माननीय सशक्षण मंत्री श्री.सवनोद तावडे यांनी अत्यंत मेहनत घेऊन काढले असनू 

शासनाच्या वतीने प्रसतज्ञापत्राव्दारे सकारात्मक भसूमका कोटायत 
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मांडलेली आह.े  त्यामळेु राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सचत्र सनसितपणे सदसते 

आह.े  मला असा सवश्वास आह े की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सनसितपणे मागी लागेल. 

त ् यासवषयी कुठल्याही प्रकारची शंका नाही माझ्या मनात नाही.  

   सभापती महोदय, एक असा समज आह ेकी, मराठा समाज उच्चवणीय आह,े पढुारलेला 

आह.े त्यामळेु त्यांना आरक्षणाची गरज नाही.  परंतु, आज राज्यात ज्या शेतकऱयांच्या 

आत्महत्या झाल्या त्यामध्ये मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर आह.े  ६० टक्के शेतकरी 

अल्पभधूारक आसण दाररद््रय रेषेखाली जीवन जगत आह.े  ८ लाख माथाडी कामगार 

मराठा आहते.  त्यामळेु आत्महत्या करणारा शेतकरी एका बाजूला आह.े  आत्महत्या 

करता येत नाही म्हणनू स्वासभमानान ेजगणारा मराठा समाज एका सवषण्ण अवस्थेत आसण 

आसथयक सववंचनेत आह.े  या सवय सववंचनेमधनू आम्ही मराठा आहोत परंत ु आम्हाला 

जगता येत नाही, पोट भरता येत नाही, अशा प्रकारे मराठा समाज गदुमरतो आह ेआसण हाच 

त्यांचा असंतोष  मोचायच्या माध्यमातनू बाहरे येत आह.े     सभापती महोदय, मराठा 

शब्दामध्ये एक ताकद आसण भारावनू टाकणारा इसतहास आह.े  ‘एक मराठा लाख मराठा’ 

म्हणजे ताकदीन े लढणारा योध्दा, असा आह.े  लढण्याची शथय करणारा, अशा अथायने 

मराठा समाजामध्ये ताकद आसण दम आह.े तोच मराठा आज हतबल होऊन आरक्षण 

मागतो आह.े  याचे कारण, तो सवय आघाड्यांवर हरला आह.े  तो सवय आघाड्यांवर 

लढतो आह.े पण लढून लढून त्याच्या दोन सपढ्या थकल्या आहते.  हाच थकलेला मराठा 

समाज आशेने या सरकारकडे पाहतो आह.े  

   सभापती महोदय, पसहल्या सरकारन ेकाय केले, १५ वष ेकाय झाले, ५० वष ेकाय झाले, 

याची चचाय करण्यापेक्षा या समाजाला आम्हाला काही द्यायच ेआह,े याचा सवचार जास्त 

महत्वाचा आह.े   मी तर सांगेन की,  भारतीय जनता पक्षाला सधु्दा या मराठा समाजाने 

भरभरुन सदलेल ेआह.े  कधी काळी कोणाचे नेततृ्व मराठा समाज मानत होता. परंतु, आज 

भारतीय जनता पक्षामध्ये सधु्दा मोठा प्रमाणावर मराठा नेततृ्व पढेु येत आह.े  सशवसेनेमध्ये 

मराठा नेततृ्व आह.े  त्यामळेु मराठा समाज ही 
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     श्री.प्रवीण दरेकर........ 

कुणाची जहासगरी नाही, मराठा समाजासाठी केवळ आम्ही लढतो आहोत, असेही काही 

वातावरण नाही.  आपण सारे या भमूीतील लोक मराठा समाजासाठी एकसत्रत येणे आसण 

लढणे, ह ेजास्त गरजेचे आह.े  (अडथळा....) म्हणजे तमु्हाला बरोबर लागले. माझे भाषण 

होईपयांत कुणी बोलले नाही, असे कस ेहोईल ?  

   उप सभापती :  सन्माननीय सदस्यांना त्यांचे भाषण पणूय करु द्यावे. 

   श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, आपण मला संरक्षण द्यावे.(अडथळा....)  लागल े

म्हणजे बरोबर लागले तमु्हाला.  त्यांची भाषणे सरुु असताना ते काहीही बोलल े तरी 

चालते.  ही कोणती पध्दत आह े ?  एकीकडे दसुऱयांना सांगायचे की, बसनू बोलायचे 

नाही आसण आता तमुची ही कोणती पध्दत आह े?  

   उप सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी आपले भाषण सरुु ठेवावे. 

   श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, आपण सन्माननीय सदस्यांना बसावयास 

सांगावे.  तरच मी बोल ूशकेन.  त्यांची कसली हरकत आह े?  

   श्री.अमरससंह पंसडत : सभापती महोदय, माझी हरकत आह.े 

   उप सभापती :   सन्माननीय सदस्यांची हरकत आपण ऐकून घेऊ. 

   श्री.अमरससंह पंसडत : सभापती महोदय, मला आपण संरक्षण द्यावे.  त्यांना आरक्षणावर 

बोल ूद्यावे.  कोणत्या गटाचा आसण तटाचा काय प्रश्न येतो  ?  

   श्री.चंद्रकांत दादा पाटील : सभापती महोदय, १ तास २० समसनटे सन्माननीय सवरोधी पक्ष 

नेत्यांच ेभाषण येथे झाल.े  कुणीही त्यांच्या भाषणात अडथळा आणला नाही.  तमु्हाला 

बोलण्याची संधी आह.े  त्यावेळी तुम्हाला बोलता येईल.  हा रडीचा डाव आह.े  

   श्री.अमरससंह पंसडत : सभापती महोदय, माझी एवढीच हरकत आह े की, हा प्रस्ताव 

आरक्षणाच्या संदभायत आह.े  माननीय सवरोधी पक्ष नेतेही आरक्षण सोडून बोलल े

नाहीत.  आपणही ॲसप्रसशएट कराल.  (अडथळा....) तसे झालेले नाही. ते 
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      श्री.अमरससंह पंसडत..... 

  आक्षेपाहय नव्हते.  

   उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.अमरससंह पंसडत यांना मी सांग ू इसच्छतो की, 

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर ह ेआपल्या म्हणण्यानसुार सवषय सोडून काही बोलले 

असतील, अनाठायी बोलल ेअसतील तर ते तपासले जाईल.  त्यांना आपण बोल ूद्यावे. 

   श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, माझ्या बोलण्यातून काही असंबध्द बोलल े गेले 

असेल तर ते कामकाजातनू काढण्यास माझी काही हरकत नाही.  मराठा समाज ही 

कुणाची जागीर नाही.  मराठा समाजाचे लोक आम्हीही इकडे आहोत.  त्यामळेु सरकारही 

याबाबतीत गंभीर आह,े एवढेच मला सांगावयाचे होते.  

   सभापती महोदय, शेतकरी सधु्दा सवपन्नावस्थेत आह.े  ररझव्हय बाँकेच्या एका 

अहवालात म्हटले आह े की, ‚सहकारी साखर कारखाने, बाँका व इतर संस्था, सजल्हा 

पररषदा, मोठमोठ्या सशक्षण संस्था, मोठे उद्योग, व्यापार आसण व्यवसाय यापासनू मराठा 

समाज दरू आह.े‛  सभापती महोदय, एकही पीक असे नाही की, ज्याने शेतकऱयांना 

समधृ्दी आणली आह.े  जागसतक अन्नधान्य संघटनेचा अहवाल असे सांगतो की, ‚सन 

२०२२ पयांत शेतमालाच े भाव फार वाढणार नाहीत.‛  अशा प्रकारची पररसस्थती 

महाराष्ट्रात आह.े  अन्नधान्य सपकसवणारा शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणावर मराठा 

समाजाचा आह.े  ससमेवर लढणारा सैसनक हा सधु्दा आपल्या रक्षणासाठी लढतो 

आह.े  तोही मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचा आह.े  मराठा समाजाचे योगदान मग ते 

कृषी क्षेत्रात असेल, व्यापारात असेल या राज्याच्या जडणघडणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर 

आह.े  ३५ टक्के एवढ्या मोठ्या संख्येने हा समाज असताना सधु्दा या राज्यामध्ये सवय 

जातीधमायच्या लोकांना बरोबर घेऊन सवाांना पढेु नेण्याचे काम सधु्दा हाच मराठा समाज 

करतो आह.े  आजच्या या प्रस्तावाच्या माध्यमातनू शासनाला माझी सवनंती आह े की, 

मराठा आरक्षणाचा सवषय मागी लागणे आवश्यक आह.े  मला खरे म्हणजे आियय याचे 

वाटते की, काही लोकांना चचाय नको.  काही नेते असे सांगतात की, ‚आम्हाला चचाय 

नको, 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) DD-163 

SRR/MMP/KTG प्रथम श्री. कांबळे 16:10 

  

 

       श्री.प्रवीण दरेकर...... 

  सनणयय द्या.‛  उद्या एखादा चकुीचा सनणयय झाला, प्रसतज्ञापत्र बरोबर सादर केल ेगेले नाही 

तर मोठा प्रश्न सनमायण होऊ शकतो.  चचेनेच मागय सटुत असतो.  वेगवेगळ्या प्रकारची मते 

एकसत्रत करुन त्या समाजाला दीघयकालीन न्याय आपण दऊे शकतो.  त्या समाजासाठी 

उपाययोजना आपण करु शकतो.  म्हणनू आज या सठकाणी चचाय होत आह.े ही चचाय 

फलदायी होईल, यासवषयी माझ्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारची शंका 

नाही.                                                         

            या नंतर  श्री. खच े
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श्री.प्रवीण दरेकर.... 

        सभापती महोदय, आज या सठकाणी मराठा आरक्षणासंदभायत चचाय होत आह ेती 

फलदायी होईल याबाबत माझ्या मनात शंका नाही. सदनाच्या माध्यमातून मी मोचेकरांचे 

मनापासनू असभनंदन करतो. या राज्यात अनेक चळवळी झाल्या आहते, स्वातंत्र्यापासनू 

अनेक लढे उभारले गेले, अनेक आंदोलने केली आहते, मराठा समाजाने राज्यभर आंदोलने 

उभी केली आहते, तो एक वेगळा आदशय होता. त्या आंदोलनात प्रचंड गदी होती. त्या 

आंदोलनात सळसळते रक्त होते, त्या आंदोलनात सचड, राग, संवेदना व भावना होत्या. तरी 

दखेील त्या भावनांचा उद्रेक झाला नाही. त्या आंदोलनाची सशस्त कोठेही सबघडली नाही. 

मराठा समाजाने मकूपणे व ताकदीने सांसगतले की, आम्ही मोठ्या  संख्येने एकसत्रत आलो 

आहोत. त्याची आपण दखल घ्यावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. 

        सभापती महोदय, मी दोन तीन मदु्द े मांडून माझे भाषण संपसवणार आह,े मराठा 

मोच्यायच्या संदभायत सरकारन े काय केल े अशा  प्रकारची सवचारणा केली जाते. राजश्री 

छत्रपती शाहू महाराज सशक्षण शलु्क प्रसतपतूी योजना आणली आह.े वासषयक सहा लाख 

रुपय े उत्पन्न असणाऱया पालकांच्या मलुांसाठी क्रांतीकारी व ऐसतहाससक सनणयय घेतला 

आह.े याबाबत आपण शासनाच ेकौतकु करणार नाही काय ?  त्याचप्रमाणे डॉ. पंजाबराव 

दशेमखु वससतगहृ सनवायह भत्ता योजना सरकारने सरुु केली आह.े मुंबई, पणु,े नागपरू व 

औरंगाबाद या शहरांमध्ये तीन हजार रुपय ेप्रसतमाह अशा प्रकारे तीस हजार रुपय ेदणे्यात 

येतात. ग्रामीण भागातील नगरपासलका क्षेत्रात सवद्याथी असतील तर त्यांना प्रसतमाह २ 

हजार रुपय ेदणे्यात येतात. ही बाब समाजाच्या दृष्टीन ेउपेसक्षतांच्या व गरजवंताच्या दृष्टीने 

महत्वाची नाही काय,  या सवषयाबाबत शासन प्रामासणक प्रयत्न करीत आह.े माननीय 

मखु्यमंत्री यांच्यावर मराठा समाजाचा पणूयपणे सवश्वास आह,े त्यामळेु त्यांना न्याय 

समळाल्यासशवाय राहणार नाही. 
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    श्री.प्रवीण दरेकर.... 

      सभापती महोदय, आपण परुोगामी महाराष्ट्राबाबत नेहमी बोलत असतो. या सदनाच्या 

माध्यमातनू मी डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांचे आभार मानतो. डॉ.प्रकाश आंबेडकर यांनी असे 

सांसगतले की, दोन समाजात तेढ सनमायण होऊ नये याबाबत दखल घ्यावी. प्रसतमोचाय आपण 

काढू नका, त्यांना मोचाय काढण्याचा असधकार आह,े अशा प्रकारची सामंजस्याची भसूमका 

त्यांनी घेतली होती. त्याचप्रमाणे श्री. आनंदराव आंबेडकर यांचे दखेील मी आभार मानतो. 

त्यांनी सांसगतले होते की, त्यांना मोचाय काढण्याचा असधकार घटनेने सदलेला आह.े त्यांचा 

तो मलूभतू असधकार आह ेआपण प्रसतमोचाय काढू नका. असे सलोख्याचे वातावरण सनमायण 

करण्यात आल ेहोते. एका बाजलूा मोचे काढून आरक्षण मागण्यात येत असताना दसुऱया 

बाजलूा दसुऱया समाजाचे लोक तो त्यांचा हक्क आह े म्हणनू सांगतात अशा प्रकारचे 

वातावरण महाराष्ट्राला सनसितपणे पढेु घेऊन जाईल. कोणाच्याही वाट्याचे आरक्षण मराठा 

समाजाला नको आह.े ओबीसी मधील आरक्षण आम्हाला  नको. तासमळनाडू, कनायटक व 

राजस्थान ही राज्य े ५० टक्केपेक्षा  जास्त आरक्षण दऊे शकतात तर आम्ही दखेील 

अनसुचूी ९ च्या अंतगयत आरक्षण दऊे शकतो. वेळ पडली तर घटना दरुुस्ती करता येऊ 

शकते व मराठा समाजाला आरक्षण समळू शकते.  मराठा समाजाचा प्रसतसनधी म्हणनू व 

भारतीय जनता पक्षाचा आमदार म्हणनू मी मागणी करतो की, मराठा समाजाला आरक्षण 

द्यावे, इतके बोलनू माझे भाषण संपसवतो. जयसहदं, जय महाराष्ट्र. 

------- 
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      श्री.नारायण राणे (सवधानसभेन ेसनवडलेल)े: सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेते 

श्री. धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम २६० अन्वय े आज जो प्रस्ताव 

मांडलेला आह,े त्यावर त्यांनी असतशय उत्तमपणे सवचार व्यक्त केले आहते त्याबाबत मी 

त्यांच ेअसभनंदन करतो. या सवषयावर माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आह.े 

      सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यासंबंधी ससमती सनयकु्त केली होती, 

त्या ससमतीचा मी अध्यक्ष होतो. मी मराठा समाजाचा असल्यामळेु या सवषयाकडे मी 

असतशय गांभीयायने व प्रामासणकपणे पाहतो. तत्कालीन मखु्यमंत्री श्री. पथृवीराज चव्हाण व 

उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पवार यांनी मला ससमतीचे अध्यक्ष केले. मराठा समाजाला 

आरक्षण  दणे्याच्या सवषयाबाबत मी असतशय अभ्यासपणूय कायय केले आह.े आज  मराठा 

समाजाची महाराष्ट्रात काय पररसस्थती आह.े एकूण मराठा समाजाचे ५५ मोचे सनघाल े

आहते, त्यामध्ये ४६ मोच े महाराष्ट्रात व राज्याबाहरे ५ आसण परदशेात ४ अशा प्रकारे 

एकूण ५५ मोचे सनघाले होते. ह े मोचे राजकीय हतेनेू नव्हते. मराठा समाज प्राचीन 

काळापासनू या दशेात व राज्यात राहत आह.े कृषी हा त्यांचा व्यवसाय आह,े आज आपण 

२१ व्या शतकात असताना बहुतांश मराठा समाजाची आसथयक, सामासजक व शैक्षसणक 

पररसस्थती काय आह े त्याचे अवलोकन करुन त्यांना आरक्षण द्यावे असा या ससमतीचा 

उद्दशे होता. ससमतीची सनयकु्ती झाल्यानंतर मधल्या काळात वेगवेगळी चचाय झाली. यामध्ये 

सरुुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण समळावे म्हणनू सकती लोकांनी समथयन केल ेहोते. 

आज ते काहीही बोलत असले तरी आज ते समथयन करीत आहते त्याचे कारण महाराष्ट्रात 

सनघालेले ४६ मोचे व त्या मोचायत लोकांची असलेली उपसस्थती. मराठा समाजान ेआपली 

ताकद दाखसवली म्हणनू या लोकांना बोलण्यास भाग पाडल ेआह.े प्रस्ताव आणण्यास भाग 

पाडल े आह.े प्रसतज्ञापत्र देण्यास भाग् े ा पाडल े आह.े असे म्हटले तर ते चकुीचे होणार 

नाही. 

      सभापती महोदय, दशेाच्या व महाराष्ट्राच्या इसतहासात असे मोचे कोणी ऐकल े व 

पासहल ेदखेील नाही. १०,२० ते ३० लाख लोकसंख्येचे मोचे सनघाल ेहोते. त्या 
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    श्री.नारायण राणे..... 

माचायत कोण लोक होते, एखाद ेपद समळावे, नगरसेवक, सजल्हा पररषद अध्यक्ष समळावे, 

आमदारकी,  खासदारकी समळावी, मंत्रीपद समळाव े म्हणनू कोणी माचायत सामील झाल े

नव्हते. या मोचायत छोटी बालके, तरुण मलेु-मलुी होत्या, सस्त्रया होत्या, वधृ्द व प्रौढ होते 

असे सवयच लोक होते. यांना मोचायत येण्याची गरज का भासली. सत्ताधारी लोकांनी असे का 

सांसगतले नाही की, सदनात चचाय न करता मराठा आरक्षणाचा ठराव आपण एक मताने 

मंजरू करु या. असे केल ेअसते तर चचाय करण्याची गरज भासली नसती. परंत ुतसे झाल े

नाही, मोचाय काढण्याची गरज यासाठी होती की, मराठा समाज महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात 

आह,े ग्रामीण भागात महाराष्ट्रातील ४८ टक्के जनता असनू शहरी भागात ५२ टक्के जनता 

आह.े ग्रामीण भागात राहणारा मराठा समाज हा शेतीवर अवलंबनू आह,े तो शेतकरी आह,े 

सवदभायतील शेतकऱयांची आज काय पररसस्थती आह,े सवदभायत मराठी व कुणबी आहते, 

कुणबी लोकांना आरक्षण आह.े 

      सभापती महोदय, सवदभायतील शेतकऱयांची काय पररसस्थती आह,े कापसाला  भाव 

नाही, सोयाबीनला भाव नाही, उत्तर महाराष्ट्रात व नासशक भागात कांदा व टोमॅटो रस्त्यावर 

फेकला जात आह,े या शेती मालाला भाव समळत नाही, म्हणनू फेकून दणे्यात येतो. शेतकरी 

घरी परत गेल्यावर मलेु भकेुने बोंब मारत असतात. त्यांना भकू सहन होत नाही. मलुांना 

सशक्षण समळत नाही. त्यांची आसथयक पररसस्थती चांगली नाही. मलेु सशक्षण घेऊन बीए. 

बीएस्सी, एमबीए झाल ेतरी त्यांना  नोकऱया समळत नाहीत. 

            या नंतर  श्री. बोरल े
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  कारण, ज्यांना आरक्षण आह े त्यांना नोकऱया समळतात. परंतु, या समाजातील तरुणांना 

नोकऱया समळत नाहीत. आता सशक्षण घेणे दखेील कठीण झाल ेआह ेआसण सशक्षण घेतले 

तर नोकरी समळत नाही. सरकारमध्ये आल ेतरी तीच पररसस्थती आह.े या सवय पररसस्थतीन े

ग्रासल्यामळेु, त्रस्त झाल्यामळेु त्यांना असे वाटले की, आम्हाला आरक्षणासशवाय मागय 

नाही. परंतु, त्यामध्ये सदु्धा अत्याचार होतो. इतर कोणावरही अत्याचार झाला तर त्याची 

दखल घेतली जाते. परंतु, मराठ्यांववर अत्याचार झाला, मराठ्यांच्या मलुीवर अत्याचार 

झाला तर वेगळा न्याय, मराठ्यांच्या सस्त्रयांवर अत्याचार झाला तर वेगळा न्याय आसण 

त्याकडे सत्ताधारी पक्षान े वेगळ्या दृष्टीन े पहाव े ? सवरोधकांनी आंदोलन करावे ? हा 

लोकशाहीतील कोणता प्रश्न आह,े कोणता दृष्टीकोन आह े? स्त्री ही स्त्री आह,े मलुगी ही 

मलुगी आह.े जो अत्याचार करील त्याचा सनषेध व्हायलाच पासहजे. यामध्ये जाती, धमायचा 

आसण पक्षाचा प्रश्न कोठे येतो ? परंतु, तो केला जातो. 

     सभापती महोदय, मराठा समाजाचा मोचाय सनघाला त्या मोचायचे खरे कारण असे होते 

की, त्या समाजावर अन्याय, अत्याचार होतो, त्यांना जगणे कठीण झाल े आह.े म्हणनू 

लाखोच्या संख्येने लोक चपाती, भाकरी बरोबर घेऊन आल ेआसण स्वत: मोचायत सहभागी 

झाल.े त्यासाठी कोणीही खचय केला नाही. लोक स्वत:हून मोचायत सहभागी झाल.े 

आमच्यावर अत्याचार होता कामा नये, आम्हाला न्याय समळावा, आमच्या मलुांचे 

भसवतव्य उज्वल व्हावे यासाठी त्यांना आरक्षण समळाव ेहा त्या मागील उद्दशे होता, याचा 

सवचार आपण का करीत नाही ? माननीय सवरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे मराठा समाजाच े

नाहीत. परंतु, त्यांनी मराठ्यांची बाज ूसमथयपणे मांडली त्याबद्दल मी त्यांचे असभनंदन केल.े 

ह े महाराष्ट्र राज्य आह.े छत्रपती सशवाजी महाराजांनी लोक कल्याणकारी राज्य सनमायण 

केल.े परंतु, त्यामध्येही राजकारण केल ेजाते. राज्यातील जनता सखुी, समाधानी होण्यापेक्षा 

जाती, धमायच े
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राजकारण केल ेजाते. माणसाला पोट असते आसण पोटाला जात, धमय नसतो. मग याचा 

सवचार राज्यकते का करीत नाहीत ? मी सांग ू इसच्छतो की, मी आज सकाळी मुंबईवरुन 

नागपरूला आलो. मी आज सकाळी वतयमानपत्रात छापनू आलेली बातमी वाचली. 

‚राणेंमळेु मराठा आरक्षणाला स्टे‛ अशी हडेलाईन होती. सवधानसभा सदस्य श्री.आसशष 

शेलार ह ेआमचे समत्र अेाहते आसण ते मराठा आहते. शेवटी सहदंवी स्वराज्याच्या वेळी 

सदु्धा बरेच लोक आड आल.े त्यांनी जो शब्दप्रयोग केला तो शब्दप्रयोग मी कोणाबद्दल 

उच्चारणार नाही. ते स्वत: वकील आहते. जज्ज साहबेांनी सांसगतले की, अमकू मदु्यांमळेु 

आरक्षण दतेा येत नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.आसशष शेलार स्वत: वसकली करतात. उद्या 

त्यांनी कोटायत केस टाकली आसण ती केस ते हारले तर मी राणेंमळेु केस हारलो असे ते 

म्हणतील काय ? कोटायत केस फेटाळताना १, २, ३ असे काही सनकष असतात. त्यामळेु 

केस फेटाळली जाते. मी त्या मदु्यावर बोलणार आह.े  वकील साहबेांनी नीट अभ्यास तरी 

करावयास पासहजे. ‘इसंदरा सहानी’ नाही तर ‘इदं्रा सहानी’ सन १९७६ या केसमध्ये ५० 

टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण दतेाना राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमाचा उपयोग करण्यात 

आला त्याचा आधार आम्ही घेतला. 

   सभापती महोदय, माझ्या अध्यक्षतेखाली जी ससमती नेमण्यात आली त्या ससमतीचा 

उद्दशे मी वाचनू दाखसवतो. राज्यातील मराठा समाजाला इतर मागासवगय प्रवगायमध्ये 

समासवष्ट करण्यासंदभायत बंदरे, रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 

अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्यात आली. राज्यातील मराठा समाला इतर मागासवगय 

प्रवगायमध्य ेसमासवष्ट करण्यासाठी ससमती नेमण्यात आली. आमच्या ससमतीने सवचार केला 

की, आपण ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला समासवष्ट करण्याचा सनणयय घेतला तर ओबीसी 

समाज त्याला सवरोध करील. मग पनु्हा मराठा समाजाच ेआरक्षण अडचणीत येईल आसण ते 

कोटय कचेऱयांमध्ये अडकेल. जसे 
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धनगर समाजाच े आह े त्याप्रमाणे कोणताही समाज दसुऱया समाजाला आरक्षण समळाव े

म्हणनू त्याच ेस्वागत करीत नाही. मी त्या मदु्यावर नंतर बोलणार आह.े आसदवासी लोक 

धनगर समाजाला आपल्या आरक्षणातनू आरक्षण दणेारच नाहीत. मी त्यापवूीच्या 

ससमतीचा दखेील अध्यक्ष होतो. त्यावेळी माननीय श्री.सपचड साहबेांनी सांसगतले हाेेते 

की, आपण हा सनणयय घेत असाल तर आमचे राजीनामे घ्यावेत, आम्ही घरी बसतो. यासाठी 

अभ्यास केला पासहजे. केवळ एक पान वाचनू ते कळत नाही. आमच्या ससमतीन े सवचार 

केला की, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाच े असेल तर इदं्रा सहानी केस आसण 

तासमळनाडू सरकारन े ५२ टक्क्याच्या पढेु सदलेले आरक्षण ह े मदु्द े लक्षात घऊेन आपण 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. म्हणजे ते आरक्षण कोणत्याही वादात अडकणार नाही. 

सभागहृात कें द्रीय मागासवगय आयोग, मंडल आयोग आसण बापट राज्य आयोगाचा उल्लेख 

करण्यात आला. त्या ससमतीमध्ये कोणाचा समावेश आह ेयाचे तरी त्यांनी वाचन करावे. 

त्यांनी त्या ससमत्यांचे अहवाल वाचावेत. कें द्रीय मागासवगय आयोग मराठ्यांना आरक्षण 

दईेल काय ? कोणताही सव्ह े नाही, कोणतीही चाचपणी नाही. १२६९ लोकांना पते्र 

पाठसवली आसण त्यांचे उत्तर न येता सलसहल े की, मराठ्यांना आरक्षण दतेा येणार नाही. 

मंडल आयोगान ेकोणाही सव्ह ेन करता, तपासणी न करता मराठ्यांना आरक्षण दतेा येणार 

नाही असे सांसगतले. आम्ही सकती तरी समरणपते्र पाठसवली. आम्ही त्यांचा मागील 

अहवाल वाचला. त्यामध्य े नमदू केलेले आह ेकी, मराठ्यांना आरक्षण दतेा येणार नाही. 

त्यामध्ये काही लोकांनी आपली मते नोंदसवली आहते. त्यावेळी काही लोक अनपुसस्थत 

होते. परंतु, त्यांनी नंतर त्यांची मते कळसवली. त्यानंतर आम्ही सव्ह ेकेला. मी सव्ह ेबाबत 

नंतर बोलणार आह.े आम्ही त्यांना पत्र पाठसवल ेकी, आम्ही सव्ह े केलेला आह.े आम्ही 

प्रस्ताव पाठसवतो. तो तमु्ही ससमती समोर ठेवा आसण अहवाल द्यावा. परंतु, त्यांनी उत्तर 

पाठसवल ेनाही. ते सदस्य राजकारणी आहते. नाही द्यायच ेआम्हाला, आम्ही उत्तरे दणेार ? 

मी आपल्या 
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श्री.नारायण राणे....... 

सवाांना सांग ू इसच्छतो की, ते आता सभागहृात उपसस्थत नाहीत. त्यांनी इतर सन्माननीय 

सदस्यांची भाषणे ऐकली पासहजेत. राज्य सरकारचे असधकार काय आहते ह े माननीय 

श्री.चंद्रकांत दादा बघतील. एखादा अहवाल ठरासवक मदुतीत आला नाही तर राज्य सरकार 

आपला असधकार वापरु शकते. आम्ही सनणयय घेतला. आम्ही असा सनणयय घेतला की, 

आम्हाला अध्यादशे काढून आरक्षण द्यावयाचे आह े आसण आम्हाला ते सभागहृासमोर 

आणण्याची काही आवश्यकता नव्हती. म्हणनू आम्ही तसा सनणयय घेतला. परंतु, 

सन्माननीय सदस्य आसण ह े जे काही सांगत आहते ते मी मदु्दाम वाचनू दाखसवतो. मंडल 

आयोगान े१८६९ व्यक्तींची उत्तरे पाठसवली. १ (क) च्या आधारे मंडल आयोगाने मराठा 

समाजास इतर प्रवगायत समासवष्ट न करण्याची सशफारस केली. तेच कें द्रीय मागासवगय 

आयोगान े केल.े म्हणजे कोणतीही चाचपणी न करता त्यांनी सरळ सवरोध केला. आमची 

ससमती गठीत झाल्यानंतर आम्ही ठरसवले की, ५२ टक्क्याच्यावर आरक्षण द्यावयाच.े 

तासमळनाडू सरकारन ेघेतलेला सनणयय, इदं्रा सहानी केसचा आधार घेतला आसण भारतीय 

राज्य घटनेच्या अनचु्छेद १५ (४) आसण १६ (४) प्रमाणे राज्य सरकारला असधकार सदलेला 

आह ेकी, ५२ टक्क्याच्यावर सामासजक, शैक्षसणक आसण आसथयक मागासलेपणा असेल तर 

तो सव्ह े करावा, ते ससद्ध करावे आसण राज्य सरकार त्यांना आरक्षण दऊे शकते, असे 

घटनेत नमदू केल ेआह.े सन्माननीय सदस्य श्री.आसशष शेलार सांगत होते की, असा सनणयय 

घेतला, तसा सनणयय घेतला. आता तो सनणयय इदं्रा सहानी केसमध्ये बसतो सकंवा नाही ह े

कोटायने सांसगतले आह.े तुम्हाला कोटायच्या म्हणण्यावर काय म्हणावयाचे आह े ? परंत,ु 

आम्हाला आधार घ्यावयाचा होता. आम्हाला कायदशेीर आधार समळाला. तासमळनाडू 

सरकारन े तेथील मराठा समाजाला आरक्षण दतेाना ५२ टक्क्यावरुन ते ६८ टक्क्यांपयांत 

गेले. आम्ही त्याच वसकलाकडून ड्ाफ्टींग करुन घेतले. राज्य शासनाने त्यांची फी सदली 

आसण जो सव्ह ेकेलेला आह ेतो राज्यातील सवय सजल्यातील सजल्हासधकाऱयांनी  
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    श्री.नारायण राणे........ 

केलेला आह.े ४ लाख ५ हजार कुटंुबांचा सव्ह े केलेला आह.े म्हणजे राणे ससमतीने १८ 

लाख ५६ हजार लोकांचा सव्ह ेकेलेला आह.े 

  

            या नंतर  श्री. भोगल े
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श्री.नारायण राणे......... 

  हडेलाईन टाकायला तमुचे काय जाते? राणे ससमतीचा सनणयय चकुीचा म्हणनू मराठयांचे 

आरक्षण रद्द.  मी ९४ सकंवा ९५ टक्के मराठा नाही.  ९६ टक्के मराठा आह.े  त्यामळेु जे 

करेन ते १०० टक्के करेन.  मला सशकवायची गरज नाही.  वकील कोणीही 

असोत.  आमच्या ससमतीन ेजो सव्ह ेकेला तसा सव्ह ेकें द्रीय मागासवगीय ससमतीने केला 

नाही, मंडल आयोगान े केला नाही सकंवा बापट ससमतीनेही केला नाही.  असा सवांकष 

सव्ह े राणे ससमतीने केला.  आमच्या ग्रामीण भागातील मराठा समाजात खपू गरीबी 

आह.े  मलेु सशक्षण घेत नाहीत, मोठया प्रमाणात सनरक्षर आहते.  सशक्षण घेतले परंतु 

नोकरी नाही.  सरकारी नोकरीत सकती आहते, बाँकेत सकती लोकांपैकी  सकती लोक मराठा 

समाजाच ेआहते याबाबतचा संपणूय डाटा तयार केला.  कें द्रीय मागासवगीय आयोगाकडून 

डाटा गोळा केला होता.  तत्कालीन कें द्रीय मंत्री श्री.सशुीलकुमार सशंद े यांच्याशी मी 

बोललो होतो.  त्यांच्याकडून काही डाटा घेतला होता.  आरक्षण दणे्याच्या सनणययासाठी 

कोटायत बाज ू मांडण्याकररता चार-चार वकील नेमले होते.  सरकारच्या सतजोरीतनू 

ससमतीच्या कामकाजासाठी ५ ते ६ कोटी रुपय े खचय करण्यात आला.  सवय कायदशेीर 

बाबी गोळा करुन, सव्ह ेकरुन आमच्या ससमतीन ेअहवाल सादर केला होता.  हा पररपणूय 

अहवाल होता.  या सठकाणी अशी टीका करण्यात आली की, राणेंचे दोष एक, दोन, तीन, 

चार.  मला ते मदु्द े पहायचे होते.  त्या सवय मदु्यांवर म्हणणे मांडायचे होते.  यात उच्च 

न्यायालयान े अंसतम स्थसगती दतेाना अधोरेसखत केलेले काही मदु्द े आहते.   त्यांनी 

सांसगतले की, ३१.१२.१९८० च्या मागासवगीय मंडल 
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    श्री.नारायण राणे......... 

आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे मागासवगीयांची लोकसंख्या ५२ टक्के आह.े  परंत ु मराठा 

समाजाचा अंतभायव सधुाररत सहदं ू जाती व समाज या वगायत केलेला आह.े  आता सहदं ू

जाती आसण समाज यामध्य े सामासजक, आसथयक व शैक्षसणक याबाबत कुठेही उल्लेख 

केलेला नाही.  फक्त सधुाररत सहदं ू जाती म्हणनू १९८० साली उल्लेख केला.  आसथयक 

पररसस्थतीचा, सामासजक मागासलेपणाचा उल्लेख केला नाही.  

      सभापती महोदय, २००० च्या राष्ट्रीय मागासवगीय आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे 

मराठा समाज सामासजक प्रगतीच्या दृष्टीने प्रगतीशील असल्याने मागासवगीयांमध्ये 

समावेश करण्याची मागणी नाकारण्यात आली.  मराठा समाज सामासजक प्रसतषे्ठच्या दृष्टीने 

प्रगतीशील आह ेकी नाही याचा सव्ह ेकरुन पाहणार की नाही? आम्ही सव्ह ेकरुन मराठा 

समाज सामासजकदृष्टया दबुयल आह,े आसथयकदृष्टया दबुयल आह,े शैक्षसणक क्षेत्रात कमी 

पडला आह ेह ेदाखवनू सदल.े 

         सभापती महोदय, राणे ससमतीने इदं्रा साहनी केसमध्ये ५० टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण 

दतेा येत नाही हा बहुमताचा सनणयय बंधनकारक असनू सवशेष अपवादात्मक पररसस्थतीत 

मयायदचेे उल्लंघन करता येते या कायदशेीर बाबीचा उल्लेख केला नाही.  ५० टक्के 

मयायदचेे उल्लंघन होणार नाही या सवायेेच्च न्यायालयाच्या सनणययाचा उल्लेख केला 

नाही.    आम्ही ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देत असताना इदं्रा साहनी केसचा संदभय 

घेतला होता.   आम्हाला ५२ टक्क्याच्या वर जायच े होते. तामीळनाडू सरकार ५२ 

टक्क्यावर गेले आह े म्हणनू आम्ही घटनेच्या  कलम १५(४) व १६(४) चा वापर 

केला.  इदं्रा साहनी प्रकरणात तो केला गेला होता.  मराठा समाज बरीच वष े त्यांच्या 

सामासजक प्रगतीच्या दृष्टीने समाजात उच्चशे्रणीत होता.  मंडल आयोग, राष्ट्रीय 

मागासवगीय आयोगाच्या सनष्ट्कषायबाबत राणे ससमतीने सवचार केला नाही.  मग आम्ही 

सव्ह ेकाय केला? आम्ही याचाच सव्ह ेकेला.  १८ लाख लोकांचा जो सव्ह े केला, ४.५ 

लाख कुटंुबाचा सव्ह ेयासाठीच केला होता.   

  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG-175 

SGB/KTG प्रथम श्री. बोरले 16:40 

  

 

    श्री.नारायण राणे..........  

  

      सभापती महोदय,  माझे सरकारला हचे म्हणणे आह ेकी, याच सनष्ट्कषायवर सरकारने 

२७०० पानांच ेप्रसतज्ञापत्र सादर केल ेआह ेत्यामध्ये सधुारणा करावी.  हा सव्ह ेसरकारच्या 

सजल्हासधकाऱयांनी केलेला आह.े  नारायण राणे यांनी केेेलेला नाही.  तमु्ही पणु्याच्या 

संस्थेकडून सव्ह े करुन घेतला आह.े  त्या आधारे जर आरक्षण समळाल े तर त्या संस्थेचे 

काम सजल्हासधकाऱयांपेक्षा उजव ेआह,े त्या संस्थेला शाबासकी सदली पासहजे.  सगळे काम 

पणु्याहून का होते ह ेआम्हाला कळून येत नाही.  झाल ेतर चांगले आह.े   

      सभापती महोदय, माननीय सवधानसभा सदस्य ॲङआसशष शेलार यांनी त्यांच्या 

पावलावर पाऊल ठेवनू हडेलाईनचा उल्लेख केला.  कॅसबनेटसमोर प्रस्ताव जाण्यापवूी 

आपल्या एका मंत्र्याने कनायटक, तामीळनाडूमधील चार वकील आणले होते.  आमच्या 

मखु्यमंत्र्यांचा सवरोध आह,े तमु्ही त्यांच्याशी चचाय करा. एकत्र बसले. वसकलांनी सांसगतले, 

प्रश्न सवचारा.   पसहला प्रश्न होता, ओबीसी के अंदर आप यह आरक्षण दनेा चाहते हेे ै? 

नही.  आम्ही ओबीसी सकंवा इतर कोणत्याही समाजाला सदलेल्या आरक्षणाचा हात न 

लावता ५२ टक्क्यावर जाणार आहोत.  आम्हाला त्यांचे आरक्षण नको आह.े  त्याकररता 

राज्य घटनेच्या कलम १५(४) व १६(४) चा आधार घेत आहोत.  तामीळनाडू राज्यान े

राज्य घटनेच्या याच कलमाचा आधार घेतला आह.े  तेव्हा वकील ओके म्हणाले, 

अडचण नाही.  

      सभापती महोदय, आम्ही कोणाचा हक्क काढून घेऊ इसच्छत नाही.   मराठा समाज 

आतापयांत दते आला आह.े  ‘मराठा’ शब्दामध्ये काय अथय आह े ह े मी सांगायला 

नको.  सहदंवी स्वराज्यापासनू आजसमतीपयांत प्रत्येक लढायामध्ये मराठा समाज होता 

आसण आह.े  सफतरुी वगैरे होते ते सोडा.  इकडून सतकडे गेले, लांगलुचालन करतात ते 

सोडा. भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही सदस्याने समथयनाथय भाषण केल ेनाही.  आम्हाला 

आनंद आह.े  सभागहृ नेते श्री.चंद्रकांतदादा पाटील 

  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG-176 

SGB/KTG प्रथम श्री. बोरले 16:40 

  

 

    श्री.नारायण राणे...... 

आमचे आहते.  परवा ते आसण मी चॅनेलवरील चचेत एकत्र होतो.  त्यांचे आसण माझे 

एकमत झाल.े  काहीही झाल े तरी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आह.े  तमु्ही 

आरक्षण दते असाल तर आम्हाला आनंद आह.े  ते म्हणाले, लंडनहून आम्ही ज्येष्ठ 

वकील साळवे यांना आणणार आहोत.  ते अद्याप तरी आलेल ेनाहीत.  तमु्ही सांसगतले 

होते की, साळवे वकील आल्यानंतर न्याय समळेल.  या मताशी मी सहमत होऊ शकत 

नाही.  या दशेात अनेक तज्ज्ञ आहते.  सबु्रम्हण्यम ह ेकाही कमी नाहीत. 

                                (सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

        सभापती महोदय, मी स्वत: मराठा समाजाचा असनू सभागहृ नेते मराठा, 

सभापतीपदी मराठा समाजाची व्यक्ती असल्यामळेु जरुर न्याय समळेल. 

         सभापती : सभापती हा राजकारण व जातीच्या अबोव्ह असतो. 

         श्री.नारायण राणे : मी पदाच े मलू्यमापन केल े नाही.  आस्था वाटली म्हणनू 

बोललो.  माझी सरकारला सवनंती आह े की, २७०० पानांच्या ॲसफडेव्हीटमध्ये जे मदु्द े

हायकोटायत सदल े आहते त्यामध्ये तमु्ही नक्की सधुारणा केली असेल असे मी समजतो. 

नसेल तर  त्याप्रमाणे आपण सधुारणा करावी.  मी सरुुवातीला म्हटल े होते की, मराठा 

समाजाच्या लोकांनी मोचे काढायला सरुुवात केल्यानंतर अनेक लोकांच्या प्रसतसक्रया 

आल्या.  काही मंत्र्यांच्या प्रसतसक्रया आल्या.  मखु्यमंत्री यांनी प्रसतसक्रया सदली.  ते 

म्हणाल ेकी, मराठा समाजाच्या मोचाांमळेु सामासजक सलोखा सबघडत चालला आह.े 

            या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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श्री.नारायण राणे.... 

  धमयसत्तेचा वचक राजसत्तेवर असायला हवा.  एक कोणी तरी मंत्री आहते.  त्यांना मी 

कधी पासहले नाही. त्यांचे नाव श्री.राजकुमार बडोल ेआह.े  कोणीही येतो आसण आरक्षण 

मागतो.  ज्यांच्याकडे पैस ेजास्त आहते तेच या आंदोलनाला पैस ेपरुवत असनू त्यामळेु ही 

मोठीमोठी आंदोलने होत आहते अशी प्रसतसक्रया सदली होती. मन डोले, तन डोले बोलले 

की नाही ते मला माहीत नाही.  अशी प्रसतसक्रया दणे्यासाठी त्यांना कोणी सांसगतले 

होते.  आता पयांत या राज्यात जेवढे म्हणनू आरक्षण दणे्यात आल े आह े ते मराठा 

समाजाच्या असलेल्या मखु्यमंत्र्यांनी सदलेले आह.े त्यांनी ह ेआरक्षण मराठा असल्यामळेु 

सदलेले नाही, तर राज्याचा मखु्यमंत्री म्हणनू त्यांनी आरक्षण सदले आह.े ह े आरक्षण 

परमपजू्य डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी जी घटना सदली त्यानसुार सदल ेआह.े  या दशेात, 

राज्यात समानता यावी म्हणनू मागासलेल्या समाजाला तत्कालीन मखु्यमंत्र्यांनी आरक्षण 

लाग ूकेल ेहोते.  कोणीही जातीबद्दल बोलल ेनाही. कोणीही मंत्री मराठा समाजाबद्दल असे 

बोलण्याच े धाडस करीत असेल तर महाराष्ट्र राज्याच्या मखु्मंत्र्यांनी अशा मंत्र्याची 

मंसत्रमंडळातनू हकालपट्टी केली पासहजे.  त्यांना मंसत्रमंडळामध्ये ठेवता कामा नय.े  आपण 

सभागहृात बसताना कोण कोणत्या जातीचा असे कधीच सवचारत नाही.  कोणीही 

कोणाचा पक्ष सवचारत नाही.  जातीचा, धमायचा आसण राजकीय पक्षाचा सवचार कोणीही 

करता कामा नये.  तेव्हा असे जे म्हणाल ेअसतील त्यांना मंसत्रमंडळातनू काढले पासहजे.  

     सभापती महोदय, सवद्यमान सरकार आरक्षण दईेल काय याबद्दल शंका आह.े  हा 

प्रश्न सनमायण झाल्यापासनू ह े सरकार आरक्षण दणे्याच्या मानससकतेमध्ये आह े नव्ह े तसा 

प्रयत्न करीत आह े असे वाटत नाही.  सशवसेना हा पक्ष पसहल्यापासनूच आरक्षणाच्या 

सवरोधात आह े असे नाही.  माननीय बाळासाहबे ठाकरे यांच्या पासनूच सशवसेना 

आरक्षणाच्या सवरोधात आह.े  आर.एस.एस.पण आरक्षणाच्या  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-178 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 16:50 

  

 

    श्री.नाराया राणे..... 

सवरोधात आह.े  सवद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण 

दणे्यासंबंधातील मोचे सरुू झाल.े  त्यावेळी देखील सवरोध करण्यात आला.  त्यानंतर 

सामना सारख्या वतृ्तपत्रात संपादकीय आल.े  त्यात जो शब्द वापरण्यात आला होता तो 

सचड आणणारा आह.े  मकू मोच्यायमध्ये सहभागी होत असलेल्या सस्त्रयांबद्दल, 

मसहलांबद्दल, यवुतींबद्दल जो शब्द वापरण्यात आला तो अपमान करणारा आह.े त्यातही 

त्यांनी माफी मागण्यासाठी बरेच सदवस घेतल.े  त्यात दखेील हवेेदावे पढेु आल.े  आज 

त्याही पक्षामध्ये मराठे आहते.  मळुात सशवसेना हा पक्ष मराठ्यांनीच येथ पयांत आणला 

आह.े आजही ते मराठ्यांमळेुच सत्तेत आह.े  तेव्हा अशा पद्धतीन े बोलणे योग्य 

नाही.  नंतर मग सपं्रटींग समस्टेक झाली असे बोलण योग्य नाही.  माझा दखेील सप्रटींग प्रेस 

आह.े  संपादक चकुला तर लगेच दसुऱया सदवशी सदलगीरी व्यक्त करण्यात येते.  चकू ही 

होऊ शकते. ही चकू कायायध्यक्षांनी केली असे मी म्हणणार नाही.  ज्याने चकू केली त्याने 

नैसतक जबाबदारी ही घेतली पासहजे. येत्या १४ सडसेंबर रोजी मोचाय येणार 

आह.े  सभागहृाचे नेते आज सांगत आहते की, आम्ही आरक्षण दणेार आहोत.  ज्यावेळी 

हायकोटायने राज्याच्या अहवालाला स्टे सदला त्यावेळी काय केले ?  आम्ही दखेील 

आरक्षण सदल े होते.  त्यामळेु काही तरूण, तरूणींना सशक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश समळाला 

होतो.  एवढेच नव्ह े तर नोकरी दखेील समळाली होती. मसु्लीम समाजासाठी ५ टक्के 

आरक्षण लाग ू केले तेव्हा त्या समाजातील तरूण-तरूणींना दखेील नोकऱया समळाल्या 

होत्या.  पण ते आरक्षण नंतर रद्द झाल.े  आता माझ्याकडे सवय तारखा आहते.  मला 

बऱयाचशा गोष्टी तोंड पाठ आहते.  आपण काल-परवा पयांत प्रसतज्ञापत्र का सादर केले 

नाही ?  आपणाला तयारी करण्यासाठी एवढा वेळ लागतो ?  मागच्या वेळी माननीय 

मखु्यमंत्र्यांनी सांसगतले की, कोटायन े पढुील तारीख सदली.  आम्हाला अजनू तयारी 

करावयाची असल्यामळेु पढुील तारीख द्यावी असे सरकारी वसकलान े कोटायला 

सांसगतल्यामळेु पढुची तारीख समळाली.  अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HH-179 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 16:50 

  

 

     श्री.नारायण राणे..... 

माननीय मखु्यमंत्र्यांनी चकुीची मासहती सदल्यामळेु मला वाईट वाटते.  ते खोटे बोलतात 

असे मी म्हणणार नाही.  त्यानंतर येथे काही योजना वाचनू दाखसवण्यात आल्या.  त्याच े

आम्ही असभनंदन करीत नाही असे येथे सांगण्यात आल.े आसथयकदृष््टया मागासवगायची 

उत्पन्न मयायदा ६ लाख रूपयापयांत वाढसवली असणे असा उल्लेख करण्यात आला 

आह.े  ज्या सदवशी कोटायत केस होती त्याच सदवशी या शासनाने उत्पन्नाची मयायदा 

वाढसवली.  या शासनाला त्यापवूीचा महूुतय समळाला नव्हता काय ?  ही मयायदा 

वाढसवण्याचा शासनाचा हते ु काय होता ?  शासनाला सवय मदु्द े प्रसतज्ञापत्रामध्ये समासवष्ट 

करावयाचे होते.  आम्ही सवय बाबी केल्या आहते तरी दखेील आरक्षण मागण्यात येत आह े

असा या मागे शासनाचा हते ु आह.े  मग जज्जसाहबे म्हणणार की, एवढे दऊेन सदु्धा 

आरक्षण कशाला पासहजे. तेव्हा याचा उल्लेख करण्याची गरज काय होती ?  छत्रपती शाहू 

महाराज सशक्षण शलु्क प्रसतपतूी योजना व डॉ.पंजाबराव दशेमखु वससतगहृ सनवायह भत्ता 

योजना सरुू करणे, या सशवाय अण्णासाहबे पाटील महामंडळाच्या माध्यमातनू 

स्वयंरोजगाराच्या संधी सनमायण करणे असा उल्लेख करण्यात आला आह.े  यासाठी आपण 

तरतदू केली आह े काय ?  यासाठी आपण परुवणी मागण्यांमध्ये तरतदू केली 

असेल.  परुवणी मागण्या अजनू मंजरू झालेल्या नाहीत.  या सवय गोष्टी प्रसतज्ञापत्रात 

समासवष्ट करण्यात आल्या आहते.  याचाच अथय असा आह े की, मराठा समाजाच्या 

आरक्षणाला बगल दणेे असा होतो.  आम्ही दखेील राज्यकते होतो.  आम्ही दखेील राज्य 

केल े आह.े  त्यामळेु ह े सवय बगल दणे्यासाठी आह.े ह े सवय प्रसतज्ञापत्रामध्ये आणण्याच े

काहीच कारण नव्हते.  कोटायला सवय काही माहीत असते.  यावरून असे सदसनू येते की, 

मराठा आरक्षणासंबंधी आपले मन स्वच्छ नाही.  आपणाला आरक्षण द्यावयाच े

नाही.  आपण सत्तेवर असला तरी आपली सत्ता चालसवणारे दसुरीकडे बसल े आहते. 

त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही.  आपला ररमोट कंरोल दसुऱयाच्या 

हातामध्य ेआह.े आपण फक्त उत्तर दणेार आहात.   
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     श्री.नारायण राणे...... 

ते आम्हाला ऐकावेच लागणार आह.े आताच सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर यांनी 

प्रस्तावावर बोलताना ११ वेळा माननीय मखु्यमंत्र्यांचे आसण सभागहृाचे नेते सन्माननीय 

मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील यांचे ४ वेळा नाव घेतल.े सन्माननीय शालेय सशक्षण मंत्री 

श्री.सवनोद तावडे यांचे एक वेळा नाव घेतले.  खरे म्हणजे त्यांनी मराठा समाजाच्या 

प्रस्तावावर बोलले पासहजे होते.  ह ेकाय चालले आह.े  त्यांनी सलग ११ वेळा माननीय 

मखु्यमंत्र्यांच े नाव घेतले.  मराठा समाज पसहल्यांदाच आरक्षण मागत असताना हरेाफेरी 

करण्याचे, बगल दणे्याचे काम कशासाठी करण्यात येत आह.े  या शासनाला प्रसतज्ञापत्र 

सादर करण्यासाठी १८ मसहने लागले आहते.  आपण दसुऱया मसहन्यातच प्रसतज्ञापत्र का 

सादर केल ेनाही ?  ते आपण लगेच सादर केल ेअसते तर आपण प्रामासणक आहात असे 

आम्हाला वाटले असते.  

    

            या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.नारायण राणे .... 

  मसु्लीमांच्या आरक्षणाच्या संदभायत कोटायने सांगनू सधु्दा तमु्ही साधा एक जीआर  काढू 

शकला नाही. ती सधु्दा माणसे आहते, त्या समाजामध्य ेआसथयक अडचण असल्यामळेु मलेु 

सशक्षण घेऊ शकत नाही. माणसाच्या पोटाला जात-पात-धमय  नसतो असा दृसष्टकोन तमु्ही 

का ठेवत नाही ? मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या मानससकतेमध्ये आम्ही आहोत असे 

तमु्ही सकतीही सांगत असला तरी ते त्या पक्षात असणाऱया मराठयांना सांभाळण्यासाठीच 

आह,े ते आपल्यात रहावे म्हणनू आहते, राजकारणासाठी आह.े राजकारण कशाला तर 

सनवडणकुा सजंकण्यासाठी आह े आसण सजंकणं कशासाठी  तर त्याला माझे प्रश्न सचन्ह 

आह.े आम्हाला आपण कशासाठी सांगता ? आम्हाला काही समजत नाही ? आम्ही 

अनेक वषायपासनू राजकारणात आहोत. मी तर तमुच्या बाजनेू सकती तरी वष ेहोतो. वाटल े

तर आमच्या माननीय श्री.फंुडकर साहबेांना सवचारा. मला तमुची सवचारसरणी मासहती 

आह.े तमु्ही केव्हा,कधी सनणयय घ्याल, कशी बगल द्याल, तमु्ही सांगाल काय अनं कराल 

काय, तमुचे दाखवायचे दात आसण खायच ेदात काय आहते ह ेमला संपणूय मासहती आह.े 

     सभापती महोदय, नागपरू येथे सद.१४ सडसेंबर,२०१६ रोजी मराठा मोचाय सनघणार 

आह े त्यामळेु आपण उत्तराच्या भाषणात सांगा. मग तमु्ही कोटायच े नाव सांगणार. ह े

सतरोडकर कोण आहते याची मला संपणूय मासहती आह.े सतरोडकराचा बोलसवता धनी कोण 

आह े ? याची मला मासहती आह.े ते ससंधदुगुय सजल्हयातील कुडाळ येथील असनू ते 

सारस्वत ब्राम्हण आहते. ते माझ्या मतदार संघातील आहते. संपणूय महाराष्ट्रातील १२-१३ 

कोटीच्या लोकसंख्येत आपल्याला केवळ सतरोडकरच समळावा, आम्हाला संशय येऊ नये 

? आपल्याला दसुऱया समाजाचा माणसू का नाही समळाला ?  तो कोटायत गेल्यामळेु तमु्ही 

त्याला सवषय सवथ-डॅ्ा कर म्हणनू का समज सदली नाही, तमुचे सरकार तर पॉवरफूल आह.े 

आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाचे असल्यामळेु त ु सवथ-डॅ्ा कर अशी त्याला 

का समज सदली नाही. 
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    श्री.नारायण राणे .... 

  मराठा समाजाला आरक्षण समळाल े तर गोरगरीब मराठा समाज सशक्षण घेऊ शकेल, 

त्यांची प्रगती होईल त्यामुळे सवथ-डॅ्ा करण्याच्या संदभायत या सरकारने सतरोडकरला का 

नाही सांसगतले ? हा सतरोडकर कोठे कोठे सदसतो यासंदभायत माझ्याकडे फोटो आहते. तो 

मंत्रालयात कोणत्या मोळयावर असतो, कोणाकडे जातो यासंदभायत माझ्याकडे फोटो 

आहते. मी तमुच्यासारखे राजकारण करीत नाही. माणसाने राजकारण प्रामासणकपणे करावे. 

मराठा समाज दशेाच्या संरक्षणासाठी आपला प्राण दते असतो. मराठा समाजाने संयकु्त 

महाराष्ट्राच्या लढाईत प्राणाची आहुती सदलेलेली आह.े मराठा जीवाची आसण कुटंुबाची 

पवाय करीत नाही. आज मराठा समाज मकू मोचाय काढतो म्हणनू तमु्ही त्याची सकंमत कराल 

तर त्याचा सवचार करा. तुम्ही मराठा मकू मोचायवर अन्यायच करणार असाल तर ते चालणार 

नाही. रेनच्या सतकीटांची बुंकीग सदल्लीवरुन आणा असे तुम्ही आता म्हणत आहात, 

आमची मसुकंडी बांधत असाल, चारही बाजनेू घेरण्याचा प्रयत्न करीत असाल, पोसलसांचे 

दडपण आणत असाल तर पोसलसांच े सवय दडपण तोडण्याची ताकद मराठा समाजामध्य े

आह.े वाटेल तेव्हा हा राणे अशा लोकांचे नेततृ्व करेल. उद्या तमु्ही मराठा मोचायला बंदी 

केली, वाहतकुीचे सनबांध आणल े तर जे काही होईल त्याला तुम्ही जबाबदार रहाल. 

जहासगरदार होण्यासाठी नशीब लागते, असे जहासगरदार बनत नाही. राजा होण्यासाठीही 

नशीब लागते. आतापयांत मराठा समाजाने सशस्तीत, सवय सनयम पाळून आतापयांत ४६ मोच े

काढल ेआहते. नागपरू येथे १४ सडसेंबरला मराठा समाजाचा ४७ वा मोचाय सनघणार आह.े 

४७ वा मोचाय आमचे लोक शांतपण ेकाढतील, परंत ुकोठेही गालबोट लागणार नाही याची 

काळजी सरकारन ेघ्यावी. आपण त्यांना सांगा, समज द्या. आतापयांत रेल्वेच्या सतकीटाची 

बकुींग व्हीटी वरुन होत होती परंतु आता त्यासाठी सदल्लीवरुन परवानगी ? मराठा मोचायला 

अशा प्रकारची बंदी घातली आसण अडचणी आणल्या तर त्या सदवशी महाराष्ट्रात एकही 

रेल्वे चालणार नाही ह ेमी आताच सांगनू ठेवतो. मराठा समाजाने सकती सहन करावयाचे ? 

आमच्या आया बसहणींवर अत्याचार होत असताना आम्ही उघडया 
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     श्री.नारायण राणे .... 

  डोळयांनी पहायचे ? ज्या सशवाजी महाराजांनी अत्याचार करणाऱयाचे डोळे काढल े त्या 

महाराजांचे आम्ही वंशज आहोत.  आमचा जन्म सत्तेसाठी झाला नाही समाजाचे, राज्याचे 

आसण दशेाचे रक्षण करण्यासाठी आमचा जन्म झालेला आह.े मराठा समाज हा सहन 

करणाऱयांपैकी नाही. जनसहत, लोककल्याण असेल तर आम्ही जरुर सहन करु 

परंत ु अन्याय,अत्याचार सहन करण्यासाठी मराठा जन्माला आलेल नाही. आम्ही 

पदासाठी जन्माला आलो नाही, आम्ही पद ेसनमायण करु. पद ेआमच्या मागे येतील. मराठा 

समाज पदाच्या मागे धावणाऱयांपैकी नाही. मराठा समाज हक्काने, सजद्दीन े

समळवतो.  मराठा मोचायची येथे चेष्ठा,मस्करी,उपेक्षा करणार असाल तर ते आम्ही सहन 

करणार नाही.  आपण राजकीय मयायदपेयांत भाषणे केली तर ती आम्ही ऐकू परंत ुमराठा 

मोचायची उपेक्षा सहन केली जाणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण समळवनू दणे्यासाठी 

राण ेससमतीने कायदशेीर काम केल ेहोते. यामध्ये कोटायने जे काही दोष्ट् े ा दाखवनू सदल ेते 

सधुारण्यात यावे. २७ हजार पानांच्या प्रसतज्ञा पत्रात मराठा समाजाला आरक्षण का 

द्यावे,सामासजक,शैक्षसणक आसण आसथयक मागासलेपणा तमु्ही कोटायत ससध्द करा आसण 

आमच्या मराठा समाजाला आरक्षण समळवनू द्या. मसु्लीमांनाही आरक्षण द्या तसेच धनगर 

समाजालाही आरक्षण समळवनू द्या. धनगर समाजाचा नेत्यांचे धनगर समाजाला आरक्षण 

समळवनू दणे्याचे काम करणे आवश्यक आह.े परंत ु धनगर समाजातील एकाला मंत्री पद 

समळाल ेम्हणजे संपणूय धनगर समाजाला आरक्षण समळाल ेअसे होत नाही. मंत्री खषू आह े

परंत ुसमाज जागेवरच आह.े 

     सभापती महोदय, कें द्र सरकारला सत्तेमध्ये येऊन अडीच वष ेझाली आसण या राज्य 

सरकारला सव्वादोन वष ेझाली आहते. सदवस भराभर सनघनू जात असतात. सदवस कधी 

गेले ह े तुम्हाला कळणार सधु्दा नाही.  सद.८ नोव्हेंबर, २०१६ च्या रात्रीच्या १२ नंतर 

५००-१००० रुपयांच्या नोटांच े तकुडे तकुडे झाल े आहते. उद्या लोक कोणाचा तकुडा 

करतील ह ेअडीच वषायन ेसनयती ठरवील. परंत ुया सठकाणी न्याय सदला तर न्याच्या आसण 

कृतज्ञतेच्या भावनेतून जनता तमुच्या पाठीशी उभी  
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     श्री.नारायण राणे .... 

  राहील हीच अपेक्षा व्यक्त करतो. मराठा समाजाला कााँग्रेस आसण राष्ट्रवादी पक्षाने सदलेले 

आरक्षण कायदशेीर आसण सनयमात बसवनू सदल ेहोते. यामध्ये काही त्रटुी रासहलेल्या आहते 

असे कोटय सांगत असेल तर त्या त्रटुीमध्ये सधुारणा करा. परंत ुकाहीही झाले तरी सद.१४ 

सडसेंेंबर, २०१६ च्या आत, चचेच्या अंती मराठा समाजाला आरक्षण सदल्यासशवाय 

राहणार नाही, परंत ुदऊे, करु ह ेआम्हाला चालणार नाही. देऊ, करु यामधनू काही सनष्ट्पन्न 

सनघत नाही. तमुच्या सरकारची दोन वषायची उत्तरे मी तपासली त्यामध्य ेदऊे, करु त्यामध्य े

काहीही झालेल ेनाही. खरे म्हणजे ह े‚अच्छे सदन‛ सारखेच आह,े त्यापेक्षा वेगळे काहीही 

नाही.  महागाई कमी करु ह ेसधु्दा तसेच आह.े मराठा समाजाला प्रत्यक्षात आरक्षण काय 

समळते, समाजातील मागासवगायला प्रगतीकडे जाण्याचा मागय आसण सदशा कशी समळेल 

याच हतेनेू मी माझे सवचार या सठकाणी ठेवले आहते. मला माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी 

आपण मला भरपरू संधी सदली त्याबद्दल धन्यवाद. सभागहृाचे नेते श्री.चंद्रकांत पाटील 

साहबे ह ेमाझे भाषण ऐकण्यासाठी पणूयवेळ सभागहृात उपसस्थत रासहल्याबद्दल मी त्यांचेही 

आभार मानतो. धन्यवाद. 

                                                      ------     
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         सभापती : मराठा आरक्षणाच्या संदभायत माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय 

मुंडे साहबे तसेच भारतीय जनता पक्षाकडून प्रवीण दरेकर हचे भाषण करतील असे आपण 

ठरवले होते. परंत ु राणे साहबेांनाही जायचे असल्यामळेु त्यांनी भाषण करण्याची सवनंती 

केली त्यामळेु मी या चचते माननीय श्री.राणे साहबेांचे नाव समासवष्ट केल े आह.े तशाच 

प्रकारची सवनंती सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे यांची सधु्दा आलेली आह.े  

      प्रकृती बरी नसतानाही माननीय श्री.सशवाजीराव दशेमखु साहबे केवळ 

कै.वसंतदादांसवषयी बोलण्यासाठी सभागहृात उपसस्थत झालेले आहते. त्यांनी पाच 

साडेपाच वाजेपयांत सभागहृात उपसस्थत रहावे अशी मी त्यांना सवनंती केली होती व त्या 

प्रमाणे ते उपसस्थत झालेल े आह.े मराठा आरक्षणाच्या संदभायत सन्माननीय 

सदस्य  श्री.सवनायक मेटे साहबेांना ऑन लेग ठेवण्यात येईल. उद्या सकाळी आजच्या सवय 

लक्षवेधी सचूना घेण्यात येतील. आजच्या कामकाज पसत्रकेतील कागदपते्र सभागहृाच्या 

पटलावर ठेवणे, दोन सबल ेआसण सनयम ९३ च्या सचूना घेण्यात येतील. आता सन्माननीय 

सदस्य श्री. सवनायक मेटे यांनी भाषणास सरुुवात करावी. 

              या नंतर  श्री. सशगम 
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        श्री.सवनायक मेटे (सवधानसभेन े सनवडलेले ) : सभापती महोदय, आपण मला 

बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल मी प्रथम आपले आभार मानतो.  

        सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेते व सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण दरेकर 

यांनी एकाच सवषयावर दोन वेगवेगळे प्रस्ताव सदलेले आहते ते एकसत्रत करुन त्यावर चचाय 

होत आह.े या प्रस्तावावर माझे सवचार मांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

      सभापती महोदय, आपण येथे तत्कालीन सभापती श्री.सशवाजीराव देशमखु यांच्या 

नावाचा उल्लेख केला. माननीय तत्कालीन सभापती श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांचे मी 

संपणूय मराठा समाजाच्या वतीन े मन:पवूयक आभार व्यक्त करतो. आता येथे सन्माननीय 

सदस्य श्री.नारायण राणे यांनी भाषण केल.े तत्कालीन माननीय सभापती श्री.सशवाजीराव 

दशेमखु यांच्यामळेु मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत श्री.नारायण राणे यांची 

ससमती स्थापन झाली. 

      सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या बाबतीत  गेल्या अनेक 

वषायपासनू सभागहृात आसण सभागहृाच्या बाहरे आम्ही लढे दते होतो. या  सभागहृातील 

अनेक  सन्माननीय सदस्यांनी पासठंबा सदलेला आह.े मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या 

संदभायत सभागहृात प्रस्ताव येऊन त्यावर चचाय झालेली आह.े  मागील तीन-चार वषायपवूी 

नागपरूच्या सहवाळी असधवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या बाबतीत आम्ही 

धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी सभापती स्थानी श्री.सशवाजीराव दशेमखु  होते, त्यांनी 

आम्हाला धरणे आंदोलन मागे घेण्याची सवनंती केली. त्यावेळी आम्ही सांसगतले की, 

मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या बाबतीत सरकारन े तीन-चार सदवसांत बैठक 

लावण्याचे आश्वासन सदले तर आम्ही आमचे धरणे आंदोलन मागे घेतो अन्यथा आम्ही 

सभागहृ चाल ूदणेार  नाही. त्यावेळी माननीय सभापतींनी सरकारकडे सवचारणा   
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    श्री.सवनायक मेटे.... 

केली असता उपमखु्यमंत्री श्री.असजत पवार यांनी सांसगतले की, या सवषयाबाबत शासन 

गंभीर आह.े सरकारची बैठक घेण्याची तयारी आह.े त्यानंतर  माननीय सभापती 

श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्या बैठकीस माननीय 

मखु्यमंत्री, माननीय उपमखु्यमंत्री, ज्येष्ठ मंत्री, सवरोधी पक्ष नेते आसण सन्माननीय सदस्य 

उपसस्थत होते. त्या बैठकीचे समसनटस ्झालेले आहते. त्या बैठकीमध्ये दोन महत्त्वाच ेसनणयय 

झाल.े मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या संदभायत माननीय मंत्री श्री.नारायण राणे यांच्या 

अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत करण्याचा सनणयय घेण्यात आला. श्री.नारायण राणे यांचे 

कतृयत्त्व, त्यांचा धाडसीपणा,  त्यांचा अभ्यास या सवय गोष्टी पाहूनच त्यांच्याकडे ती ससमती 

सोपसवण्यात आली. त्यावेळी सरकार ज्या पद्धतीन े काम करीत होते त्यासाठी दखेील 

श्री.नारायण राणे यांच ेनाव घेतले जात होते.  दसुरा सनणयय हा छत्रपती सशवाजी महाराजांचे 

स्मारक उभारण्यासाठी माननीय मंत्री श्री.जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गठीत 

करण्यात आली. त्यानंतर राणे ससमतीचे काम सरुु झाल.े सदनांक २० सडसेंबरला राण े

ससमतीची बैठक झाली. त्या संदभायतील जी.आर माचय मसहन्यात काढण्यात आला. हा 

जी.आर.काढण्यासाठी मला साहबेांकडे जावे लागले. त्यासशवाय मला सरकारच्या 

सवरोधात हक्कभंग आणावा लागला. तेव्हा कुठे ही ऑडयर सनघाली. राणे ससमतीने 

प्रामासणकपण े काम करण्याचा  प्रयत्न केला. परंत ु ददुवैाने त्या सनणययाला न्यायालयाने 

स्थसगती सदली. या सनणययाला स्थसगती येणार  सनसित होते. यामध्ये नवीन काहीही नाही. 

सरकारमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या सवरोधात  काही मंडळी होती. मराठा 

आरक्षणाच्या बाबतीत सनकाल झाल्यावर त्याबाबत न्यायालयात जाण्यासाठी त्यांनी 

वकील तयार ठेवला होता. राणे ससमतीन ेभेटी    
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    श्री.सवनायक मेटे...... 

सदल्या त्यावेळी अनेकांनी सनवेदन ेसदल.े काही लोकांनी सवरोधात सनवेदन ेसदली. परंत ुज्यांनी 

ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या समथयनाथय सनवेदने सदली त्यामध्ये त्या सवाांची 

एकच मागणी होती की, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण दणे्यात यावे. मग 

सरकारन े मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण दणे्याचा सनणयय का घेतला नाही, 

त्यामध्ये कोणती अडचण होती ? श्री.नारायण राणे बोलनू गेले की, असे केले असते तर 

काही लोकांनी राजीनामे सदल ेअसते. ज्यांना राजीनामे द्यायच ेहोते तर त्यांना ते दऊे द्यायच े

होते. आपण त्यांची काळजी का करता ? श्री.नारायण राणे यांच्या हातामध्ये ते नव्हते. ते 

माननीय मखु्यमंत्री आसण उपमखु्यमंत्री यांच्या हातामध्ये होते. आम्ही शेवटपयांत सांगत 

होतो की, मराठा समाजाच्या बाबतीत सरकार जो काही सनणयय घेत आह े तो चकुीच्या 

पद्धतीने होत आह.े आपण नवीन ईएसबी प्रवगय काढत आहात परंत ुतसा प्रवगय कुठेच नाही. 

सरकारचा हा सनणयय न्यायालयात सटकू शकत नाही. या सनणययाला न्यायालयात  स्टे 

समळणार आह े ह े मी ओरडून सांगत होतो. लेखी पत्र दऊेन सांसगतले. त्या संदभायत 

अनेकवेळा बैठका झालेल्या आहते. पण माझे कोणीही ऐकले नाही. तत्कालीन 

मंसत्रमंडळातील काही मंत्री आसण बाहरेचे लोक मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या सवरोधात 

होते. त्यावेळी केवळ राजकारण साधण्यासाठी आसण मराठा समाजाला व इतर समाजाला 

खषू करण्यासाठी हा सनणयय घेण्यात आला. त्यामळेु अन्य समाज नाराज झाला आसण 

मराठा समाजही नाराज झाला. यामध्ये मराठा समाजाचे कधीही न भरुन येणारे नकुसान 

झाल.े परंत ुत्याचा कोणीही सवचार करीत नाही ह ेददुवै आह.े 

      सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या बाबतीत सत्ताधारी आसण 

सवरोधी पक्षाकडून प्रस्ताव दणे्यात आल े आहते. जर त्यावेळी मराठा समाजाला 

ओबीसीमध्ये आरक्षण दणे्यात आल े असते तर त्या सनणययाला न्यायालयात स्थसगती 

समळाली नसती. स्थसगती फक्त टक्केवारीवर आली असती. प्रवगायवर आली नसती. जर 

मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण सदल े असते तर त्या समाजातील अनेक 

मलुामलुींना नोकरी समळाली असती. आज त्याची सकंमत मराठा समाजाला भोगावी लागत 

आह ेम्हणनू सारखे मोचे सनघत आहते. 
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    श्री.सवनायक मेटे.... 

      सभापती महोदय, आपणा सवाांना माहीत आह े की, सवयप्रथम छत्रपती शाहू 

महाराजांनी आरक्षण सदले त्यामध्ये मराठा समाजाचा उल्लेख होता, ह े सांगण्याची गरज 

नाही. त्याच ेगॅझेट आह.े सन १९४२ च्या मुंबई सरकारची कागदपते्र आहते त्यामध्ये दखेील 

मराठा समाजाला आरक्षण सदलेले आह.े म्हणजे छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासनू 

सन १९४२ पयांत मराठा समाजाला आरक्षण लाग ू होते. त्या संदभायतील सवय कागदपते्र 

उपलब्ध आहते. ह ेसवय परुावे न्यायालयात सादर करण्यात आलेले आहते. आता दखेील ते 

परुावे न्यायालयात सादर केलेले असावे. त्याबाबत का सनणयय लागेल ह ेमला माहीत नाही. 

      सभापती महोदय, मराठा समाजाला कोणकोणत्या राज्यांमध्ये आरक्षण सदलेले आह ेते 

सांगतो. तासमळनाडू राज्यातील मराठी समाजाला आरक्षण सदल्याची कागदपते्र माझ्याकडे 

आहते. सतीश चव्हाण नावाच्या व्यक्तीच ेप्रमाणपत्र माझ्याकडे आह.े 

  

  

            या नंतर  श्री. बोडे 
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श्री.सवनायक मेटे.... 

  तासमळनाडूमध्ये मराठा समाजाचा मागास जातीमध्ये समावेश केला आह.े  कनायटक 

राज्यात ओबीसी प्रवगायत समावेश केला आह.े  राजस्थानमध्ये सधु्दा मराठा समाजाला 

आरक्षण सदलेले आह.े  पवूीच्या हदै्राबाद आसण म्हसैरू राज्यात सधु्दा मराठा समाजाला 

आरक्षण सदलेले होते.  या संदभायतील सवय कागदपते्र माझ्याकडे आहते.  परंत ु आपल्या 

राज्यात मात्र मराठा समाजाला आरक्षण सदल ेगेल ेनाही.  या समाजाला आरक्षण दणे्याची 

मागणी करण्यात आली.  बापट आयोगापवूी गठीत केलले्या खत्री आयोग, मंडल 

आयोगांबाबत मी बोलणार नाही.  परंत ु मी बापट आयोगाच्या कामकाजाच्या बाबतीत 

उल्लेख करणार आह.े  

    

   सभापती महोदय, अनेक जण बापट आयोगाच्या बाबतीत उल्लेख करतात. बापट 

आयोग हा मराठा समाजाकडे दसूषत दृसष्टकोनाने बघणारा होता.  बापट आयोग हा 

अमरावतीला गेला होता.  तेथे त्यांनी जाहीरपणे वतयमानपत्राच्या माध्यमातनू सांसगतले होते 

की, मराठा समाजाला आरक्षण पासहजे असेल तर अगोदर शरद पवार आसण सवलासराव 

दशेमखु यांच्याकडून ते मागास असल्याचे सलहून आणा.  सभापती महोदय, असा सवचार 

करणारा आयोग मराठा समाजाला काय न्याय दणेार ? बापट आयोगामध्ये बापट यांच्यासह 

एकूण ७ जणांचा समावेश होता.  ७ सदस्यांपैकी श्री.लक्ष्मण गायकवाड, डी.के.गोसावी 

आसण रावसाहबे कसबे या ३ सदस ् यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यास सवरोध 

केला.  मळुात या आयोगामध्ये रावसाहबे कसबे यांचा समावेश करण्याची 

आवश्यकता  नव्हती.  परंत ु त्यांचा या आयोगामध्ये ऐनवेळी समावेश करण्यात 

आला.  तत्कालीन मोठ्या मंत्र्यांमळेुच त्यांचा त्या आयोगामध्ये समावेश केला गेला 

आसण ते मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या सवरोधात गेले. परंत ुॲड.एस.जी.दवेगावकर   
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    श्री.सवनायक मेटे.... 

आसण सी.बी.दशेपांडे यांनी स्पष्टपणे उल्लेख केला की, मराठा समाजाला आरक्षण 

द्यावे.  श्रीमती अनरुाधा भोईटे या बैठकीच्या वेळी अनपुसस्थत होत्या.  परंत ु त्यांनी 

पत्रामध्ये स्पष्टपणे नमदू केल े होते की, मराठा समाजाला इतर मागासवगय प्रवगायमध्ये 

घालण्यात यावे.  परंत ुतरीही बापट यांनी स्वत:चे सनणाययक मत नोंदवनू मराठा समाजाला 

आरक्षण दणे्यास सवरोध केला व सवरोधी अहवाल सादर केला.  या अहवालाचा पररणाम 

शासनाला सनणयय घेण्यात झ् े ाेाला.  कारण शासन या सवषयी सनणयय घेऊ शकल े

नाही.  त्यानंतर माननीय श्री.अशोक चव्हाण मखु्यमंत्री झाल.े  त्यांच्याकडे हा सवषय गेला. 

आम्ही त्यांना अनेक वेळा सवनंती केली.  आम्ही त्यांना बापट आयोगाचा अहवाल 

पनुसवयचार करण्यासाठी पाठवायला लावला.  तो अहवाल पनुसवयचार करण्यासाठी 

पाठसवतांना त्यांनी एक चकू केली.  त्यावेळी शासनाने स्पष्ट भसूमका घेतली नाही. आम्ही 

त्यांच्याकडे मागणी केली की, मखु्यमंत्री या नात्याने आपण आयोगाला स्पष्टपणे आसण 

ठामपणे सांगावयास पासहजे. परंत ुतसे न करता, शासनाने काय केले ? शासनो असे नमदू 

केल ेकी, मराठा समाजाला इतर मागासवगय सोडून शैक्षसणक व राजकीय क्षेत्रात आरक्षण 

दतेा येईल सकंवा कस ेया बाबतचा अहवाल शासनास अप्राप्त असल्याने सदरहू अहवाल 

आवश्यक त्या तपासणीअंती शासनास सादर करण्याची व्यवस्था करावी. .‛ 

   सभापती महोदय, राज्य मागासवगय आयोगाला कोणत्या समाजाचा कोणत्या कॅटॅगरीमध्ये 

समावेश करावा सकंवा करु नये, एवढेच ठरसवण्याचा असधकार आह.े  त्या आयोगाला 

कोणत्या समाजाला आरक्षण द्यायच ेवा द्यायचे नाही, ह ेठरसवण्याचा असधकार नाही.  परंतु 

शासनान े त्यांचे म्हणणे मागसवल.े  आम्ही या सवय त्रटुी तत्कालीन सरकारसमोर 

मांडल्या.  परंत ु ददुवैाने त्यावेळी हा प्रश्न सोडसवण्यासाठी त्यांची काय अडचण होती ह े

माहीत नाही.  या सठकाणी सवय अडचणींच्या बाबतीत बोललो तर, अनेक राजकीय संदभय 

येतील.  त्यामळेु मी त्या बाबतीत जास्त बोलत नाही.  परंत ु या सवय बाबी तत्कालीन 

सरकारकडून झालेल्या आहते.  त्यामळेुच या सवषयाच्या बाबतीत अडचणी सनमायण 

झाल्या आहते.  त्या 
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    श्री.सवनायक मेटे.... 

सरकारकडून असे काम झाल ेनसते तर आज आरक्षणाच्या बाबतीत सनसितपणे अडचण 

आली नसती. त्या सरकारन े सनणयय घेतल ् यानंतर त्या सनणययाला स्थसगती 

समळाली.  तत्कालीन राज्य सरकारन े ९ जलैु रोजी मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याचा 

सनणयय घेतला आसण १४ नोव्हेंबरला त्या सनणययाला न्यायालयान ेस्थसगती सदली.  त्यानंतर 

राज्य सरकारन ेनागपरूच्या असधवेशनात अध्यादशेाचे कायद्यात रुपांतर केल.े  परंत ुसदनांक 

७ एसप्रल, २०१५ रोजी त्या कायद्याला स्थसगती दणे्यात आली.  याला अनेक गोष्टी 

कारणीभतू आहते.  परंत ुया सठकाणी त्यातील काही गोष्टी बोलता येत नाहीत, म्हणनू त्या 

बोल ूनयेत, असे मला वाटते.  यामध्ये काही गोष्टी या न्यायालयाशी संबंसधत आहते.  दोन 

वषायच्या कालावधीत या सवषयी बऱयाच घडामोडी घडल्या.  न्यायालयाने या सनणययाला 

स्थसगती सदल्यानंतर, स्थसगती उठसवण्यासाठी आसण मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या 

मागणीसाठी आम्ही ठरासवक लोक प्रयत्नशील होतो.  न्यायालयाची पररसस्थती अशी होती 

की, तेथे पनु्हा तारखा लावल्या असत्या तर हा सनणयय मागेच मराठा समाजाच्या सवरोधात 

गेला असता. मला वाटते  ही बाब जी मंडळी आरोप करते त्यांना माहीत असेल सकंवा 

नसेल.  मी न्यायालयाच्या बाबतीत... 

   श्री.अमरससंह पंसडत : सभापती महोदय, माननीय न्यायालयाच्या मनात काय आह े ह े

सन्माननीय सदस्यांना कस ेमाहीत असणार ? 

   सभापती : मला वाटते या बाबत कदासचत त्यांच्या वसकलांनी त्यांना सल्ला सदला 

असेल.  त्या काळात या सनणययासाठी न्यायालयाचा बेंच फेव्हरेबल नसेल.  त्यामळेु 

सन्माननीय सदस्य बोलत असावेत. 

   श्री.अमरससंह पंसडत : सभापती महोदय, त्यांच्या वसकलांनी त्यांना जे काही सांसगतले 

असेल ते त्यांनी मनात ठेवावे.  या सभागहृात अशा प्रकारच े वक्तव्य करणे उसचत आह े

काय ?  न्यायालयाच्या मनात काय सरुु आह े ह े त्यांना माहीत आह,े असा दावा करणे 

योग्य नाही. 
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   श्री.ससुजतससंह ठाकूर : सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे यांना असभप्रेत हाेेते की,  

  

(सवरोधी पक्षाच ेअनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.)    

  

   श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, जर एवढी तत्परता अगोदर दाखसवली असती तर 

फार बरे झाल ेअसते, असे मला वाटते.   

   सभापती : मला वाटते कृपया या सवषयाचे गांभीयय घालव ूनका. 

   श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण समळण े ही खऱया 

अथायन े महत्त्वाची बाब आह.े  यामध्ये राजकारण करणे महत्त्वाच े नाही.  सन्माननीय 

सदस्य श्री.अमरससंह पंसडत यांना सांग ूइसच्छतो की, मी या सवषयामध्ये कधीही राजकारण 

केलेले नाही आसण आपण सधु्दा राजकारण करु नका.  मी अगोदरच सांसगतले आह ेकी, 

या सवषयाच्या बाबतीत राजकारणातील आसण न्यायालयातील अनेक गोष्टी या सठकाणी 

सांगण्यासारख्या नाहीत.   

   सभापती महोदय, या सवय गोष्टींचा पररणाम मराठा समाजावर मोठ्या प्रमाणात होत 

आह.े  ९ जलैु रोजी मराठा समाजाला आरक्षण समळाल े आसण १४ नोव्हेंबर रोजी 

न्यायालयान े त्याला स्थसगती सदली.  या सहा मसहन्यांच्या काळात राज्यातील मराठा 

समाजाच्या ५२ हजार मलुा-मलुींना आरक्षणाचा सशक्षणात फायदा समळाला. मी या 

बाबतीत दोन वेळा लक्षवेधी सचूना मांडली. तसेच नोकरीमध्ये १८२६ उमेदवारांना फायदा 

झाला. यातील अनेकांना नोकरीमध्ये सामावनू घेणे गरजेचे होते.  परंत ु त्यांना सामावनू 

घेण्यात आल ेनाही. माननीय मंत्री श्री.सवनोद तावडे यांनी या सवषयाच्या बाबतीत बऱयाच 

वेळा बैठका घेतल ् या.  परंत ु खालचे असधकारी ऐकतच नाहीत, ही वस्तसुस्थती 

आह.े  त्यामळेु या सवय बाबींमळेु या समाजातील लोकांमध्ये असंतोष वाढला 

आह.े  कोपडीची घटना ही केवळ सनसमत्त 
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  श्री.सवनायक मेटे.... 

झाली आह.े  औरंगाबापासनू सरुु झालेला मोचाय नागपरूपयांत येत आह.े  या समाजाचा 

मोचाय मुंबईत सनघाला तर काय होईल ह े मला माहीत नाही.  आजपयांत राज्यात मराठा 

समाजाच े४५ ते ५० मोचे सनघाले आहते. 

  

  

  

  

            या नंतर  श्री. कांबळे 
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श्री. सवनायक मेटे .... 

  अनेक मोचे सनघाल.े 

     सभापती : संध्याकाळच े५.३० वाजले आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. सवनायक मेटे 

यांना ऑन लेग ठेव ू या. आपण नंतर बोलावे. आपण सकाळी आसण मघाशी 

ठरसवल्याप्रमाणे  स्व. वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दीसनसमत्त त्यांना आदरांजली 

वाहण्याचा प्रस्ताव पनु्हा चचेला घेत आहोत. मी माननीय श्री. सशवाजीराव दशेमखु 

साहबेांना सवनंती करीन की, त्यांनी आपले भाषण सरुू करावे. त्यांनी दादांबरोबर काम 

केलेले असल्यामळेु सवय सन्माननीय सदस्य त्यांचे सवचार व आठवणी ऐकण्यास उत्सकु 

आह.े मी त्यांना भाषण् े ा सरुू करण्याची सवनंती करतो. 

   श्री. ससुजतससंह ठाकूर : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांना प्रकृती अस्वास्थयामळेु 

बसनू बोलण्याची परवानगी द्यावी. 

   सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी बसनू बोलले तरी चालेल. 

   श्री. सशवाजीराव दशेमुख : सभापती महोदय, ती प्रथा नाही. ते चकुीचे होईल असे मला 

वाटते. 

   सभापती : ती प्रथा नाही. पण मी अपवाद करतो. आपण बसनू भाषण करावे.  
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                          प.ृशी. : कृतज्ञता प्रस्ताव 

                     मु.शी. : महाराष्ट्राचे माजी मखु्यमंत्री स्व. वसंतदादा बंडुजी 

पाटील                                  यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी सदलेले योगदान व केलेले 

कायय                                    याबद्दल कृतज्ञता प्रस्ताव 

                                                                           ( चचाय पढेु सरुू .... 

     श्री. सशवाजीराव दशेमखु (सवधानसभेन े सनवडलेले) : आदरणीय सभापती महोदय, 

स्व. वसंतदादांच्या जन्मशताब्दीच्या प्रस्तावावर मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल मी 

आपला आभारी आह.े 

     हा प्रस्ताव सभागहृाचे नेते यांचा आह.े खरे तर मला असे वाटत आह ेकी, हा प्रस्ताव 

सत्ताधारी व सवरोधी असा दोघांचा असता तर आणखी बरे झाल ेअसते. स्व. वसंतदादांचा 

मी अनेक वष े फार जवळचा काययकताय होतो. काययकताय, अनयुायी म्हणनू मला 

त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी समळाली. मी त्या दरम्यान राज्याच्या सामान्य प्रशासन 

व गहृ सवभागाचा राज्यमंत्री होतो, त्यावेळी सवलासराव दशेमखु व मी, आम्ही दोघेही, या 

दोन्ही सवभागांत वसंतदादा सांगतील त्याप्रमाणे अनेक काययक्रम, योजना राबसवत होतो. स्व. 

वसंतदादा ह ेखऱया अथी शेतकऱयांचे नेते आहते. संपणूय दशेातील असंघसटत शेतकऱयांनी 

असभमानाने सवचार करण्यासारखे ह े नेते आहते. जीएसडीए सकंवा गहृ सवभाग यामधील 

अत्यंत कठीण प्रस्ताव सकंवा गोष्टी असतील त्यावेळी आम्ही त्यांच्याबरोबर चचाय करीत 

हाेेतो, त्या दरम्यान ते एका सवसशष्ट मदु्यावर बोट ठेवत होते. ते म्हणत की, तमुचा प्रस्ताव 

योग्य आह,े पण हा सवषय तमु्ही मांडलेला आह,े सरकारचा प्रस्ताव आह,े तो पनु्हा तुम्ही 

तपासा, अभ्यास करा आसण परत या. आम्हाला आियय वाटायच ेकी, वसंतदादांचे सशक्षण 

सातवीपयांत झालेल ेआह.े मात्र त्यांची बधु्दीमत्ताच एवढी प्रखर होती की, आम्ही कोणताही 

अवघड प्रस्ताव घेऊन गेलो तरी ते बरोबर एका सवसशष्ट सठकाणी बोट ठेवत आसण सांगत 

की, याबाबतीतील वैसशष्ट काय ते अगोदर सांगा. त्यावेळी मी सांगत हाेेतो की, दादा, 

आज ते नाही. उद्या आम्ही जरूर पनु्हा वाचनू तमुच्या समोर येतो. इतकी प्रखर बधु्दीमत्ता 

असणारे शेतकरी नेते म्हणजे वसंतदादा. स्व. वसंतदादा ह े लढवय्ये नेते होते. गररबांच्या 

प्रश्नांकररता येणाऱयांच्या संदभायत मी 
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    श्री. सशवाजीराव दशेमखु .... 

अनेक वेळा पासहल े आह े की, कोणत्याही पक्षाचा कोणीही येवो, त्याच े सवधायक, योग्य 

काम असेल तर त्यांनाही तेवढाच मान दणेारे स्व. वसंतदादा होते.  महाराष्ट्रात व 

महाराष्ट्राच्या बाहरे स्व. वसंतदादा ह ेतासगाव तालकुा कााँगेसच ेससचव म्हणनू काम करीत 

होते. ते त्यापासनू राष्ट्रीय कााँग्रेसच े सरसचटणीस झाल.े सवशेषत: उत्तर प्रांतामध्ये त्यांना 

इसंदरा गांधी यांनी काम करण्याची संधी सदली. ते राजस्थानचे  राज्यपाल होते. त्यांना असे 

वाटत होते की, ह े मला कुठल्या तरी एका सपंजऱ ् यात बसवनू ठेवले आह.े एक-सव्वा 

वषाांनंतर त्यांनी राजीनामा दऊेन पणूय मकु्तता करून घेतली आसण पनु्हा जनतेमध्ये येऊन ते 

सातत्यान े वावरू लागले. स्व. वसंतदादा यांच्या अनषंुगाने जरूर सवसधमंडळाने या 

आवारामध्ये पणूय पतुळा उभा केला आह,े याबाबत सवसधमंडळाचे मी आभार मानतो. पण 

या सनसमत्ताने जो प्रस्ताव ठेवला आह,े त्या संदभायत मी महाराष्ट्राच्या माननीय मखु्यमंत्र्यांना 

एक पत्र सलसहले होते की, ज्या पध्दतीने स्व. यशवंतराव चव्हाण साहबे यांची जन्मशताब्दी 

झाली, स्व. वसंतराव नाईक यांची जन्मशताब्दी झाली, तशी तत्संदभायत माननीय 

मखु्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एखादी ससमती गठीत करावी आसण त्या ससमतीच्या 

माध्यमातनू जन्मशताब्दीचा काययक्रम राबवावा. माझी सरकारला सवनंती आह े की, जसे 

यापवूी १०० कोटी रूपयांचे अनदुान सरकारने सदल ेहोते, त्या पध्दतीन ेस्व. वसंतदादांच्या 

जन्मशताब्दीला अनदुान द्यावे. माझी ईच्छा आह.े सांगलीमध्ये आम्ही वसंतदादांचे एक 

स्मारक लाेेकांच्या आसण शासनाच्या मदतीन ेपणूय केल ेआह.े वसंतदादांचे एकूण कायय 

खपू मोठे आह.े ते ४ वेळा मखु्यमंत्री होते. कें द्रीय स्थानी होते. ऊसाच्या अनषंुगाने 

महाराष ् रात राज्य साखर संघाचे ते अनेक वेळा अध्यक्ष होते. राष्ट्रीय पातळीवर जो साखर 

संघ आह े त्याचेही अध्यक्ष होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बाँकेचही अनेक सदवस अध्यक्ष 

होते. सातवी सशकलेला खेड्यात राहणारा शेतकरी क्रांतीही करू शकतो. त्यांना १३ वषाांची 

सशक्षा झाली होती, ते सलग ५ वष ेतरंुूगात होते, सन १९४७ नंतर तरुूगांतनू त्यांची मकु्तता 

झाली. सांगलीचा जेल फोडत असताना एकंदररत ७ लोक वसंतदादांच्या बरोबर त्या 

जेलच्या बाहरे पडण्याचा प्रयत्न करीत होते. तेथे खंदक होता, पाणी होते, त्या दरम्यान एक 

स्वातंत्र्यवीर 
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    श्री. सशवाजीराव दशेमखु .... 

ददुवैाने मारला गेला. बाकी ७ स्वातंत्र्यवीर त्या सदवशी सांगलीचा बाजार असताना त्यातून 

बंदकुा, काडतसेु घेऊन बाहरे पडल.े सांगलीजवळ हररपरू नावाच ेगाव आह.े तेथे पोलीस व 

वसंतदादा यांच े अन्य साथीदार यांच्यामध्ये गोळीबार झाला. वसंतदादांनी पोसलसांवर 

गोळीबार करताना कधी त्यांच्या अंगावर गोळीबार केला नाही, गोळीबार वरून केला. तसे 

यासाठी केल ेकी, त्यांनी आपल्याजवळ येऊ नये. पोसलसांनी केलेल्या गोळीबारात त्यांना 

एक गोळी वर लागली. त्यांचे दवै बलवत्तर म्हणनू ते जगल,े दोन इचं वर गोळी गेली असती 

तर त्यांचे प्राण गेले असते अशी पररसस्थती होती. अशा या वीराचे स्मारक महाराष्ट्राला 

असभमान वाटण्यासारखे आह.े सदवै शेतकऱयांना त्यांचा असभमान वाटावा असे ते आह.े 

त्यामळेु सरकारला सवनंती आह.े दसुरी अशी सवनंती आह े की, मुंबईत जसे यशवंतराव 

चव्हाण साहबेांचे स्मारक केल े आह े त्याच धतीवर, त्याच पध्दतीचे यांचे एक स्मारक 

करावे. 

            या नंतर  श्री. रोझेकर 
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 श्री.सशवाजीराव दशेमखु........ 

  शासनान े आम्हा काययकत्याांना एक जमीन द्यावी.  आम्ही स्व.वसंतदादा पाटील यांचे 

स्मारक उभारण्याकररता शासनाचा एक पैसाही न घेता स्मारक उभे करु, असा आम्ही 

आपल ् याला शब्द दतेो.  या सठकाणी सभागहृाचे नेते उपसस्थत आहते.  मी आपल्या 

माध्यमातनू त्यांना सवनंती करतो की, त्यांनी मखु्यमंत्री महोदयांकडून या १०० कोटी रुपये 

एक वषायकररता मंजरू करुन घ्यावे.  तसेच, दादांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी एक मोठी 

जमीन उपलब्ध करुन द्यावी.   राज्यातील शेतकरी, साखर कारखाने, सहकारी बाँका, जरी 

या संस्था आज अडचणीत आल्या असल्या तरी त्या उत्कृष्ट अशा प्रकारचे दादांच ेस्मारक 

मुंबईत उभे करतील.  मी अनेकवेळा असे बसघतल े आह े की, दादा मखु्यमंत्री असताना 

सवरोधी पक्षाच ेअनेक लोक सशष्टमंडळे घेऊन त्यांच्याकडे येत असत.  दादा त्यांची कामे 

करीत असत.  एवढी त्यांची आसण सवरोधी पक्षाच्या नेत्यांची मैत्री होती.  म्हणनू माझी 

आग्रहाची सवनंती आह ेकी, शासनान े१ वषायकररता १०० कोटी रुपये आसण आम्ही दाखव ू

ती योग्य जागा मुंबईतील स्मारकाकररता  मंजरू करावी. एवढे बोलनू मी माझे भाषण पणूय 

करतो. 

     जय सहदं. 

------------ 
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   श्री.हमंेत टकले (सवधानसभेन े सनवडलेले) : सभापती महोदय, महाराष्ट्राच े माजी 

मखु्यमंत्री स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायचे औसचत्य साधनू त्यांनी 

महाराष्ट्र राज्यासाठी सदलेल्या योगदानाबद्दल ही सवधानपररषद कृतज्ञता व्यक्ती करीत आह,े 

अशा प्रकारचा ठराव सन्माननीय सभागहृ नेत्यांनी सभागहृात मांडला आह.े  मला वाटते 

हा खपू औसचत्यपणूय भाग आह.े  

   सभापती महोदय, माझ्यासारखा, ज्याना दादांच ेकाम जवळून बघण्याची संधी समळाली 

नाही पण एक गौरवशाली परंपरेचा इसतहास अनेक लोकांकडून ऐकावयास समळाला आसण 

त्यावरुन या थोर नेत्याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते.  त्यांच्या बरोबर काम केलेल्या 

सकंवा त्यांच्या नंतर सभागहृात आलेल्या काही सन्माननीय सदस्यांच्या भावना समजनू 

घेण्यासाठी मी मासहती घेण्याचा प्रयत्न केला.  माझ्याजवळ आता तत्कालीन सन्माननीय 

सदस्य कै.केशवराव धोंडगे यांच्या सभागहृातील भाषणाची प्रत आह.े  ह े भाषण त्यांनी 

दादांना सभागहृात श्रध्दांजली अपयण करीत असताना केलेले आह.े  या भाषणातील ऐवज 

एवढा महत्वाचा आह े की, तो ऐवज या सनसमत्ताने पनु्हा सभागहृाच्या पटलावर यावा, 

यासाठी मी तो येथे उद्धतृ करीत आह.े  

   सभापती महोदय, तत्कालीन सन्माननीय सदस्य कै.केशवराव धोंडगे भाषणात असे 

म्हणाल े होते की, ‚कृष्ट्णेच्या काठी एका गरीब कुणबी शेतकऱयाच्या घरामध्ये जन्माला 

आलेले ह ेलेकरु पोरक होत.  सशक्षणाची पदवी समळाली नाही, तो पदवीधर नव्हता, पण 

हलधर होता.  या हलधरान े केव्हढे केव्हढे पवयत उचलल.े  तो सगरीधर होता, स्वामीधर 

होता, स्वासभमानधर होता, महाराष्ट्राचा धैययधर होता, मेरुमणी होता.  लाचारी त्यांच्या 

जीवनामध्ये कधीही स्पशयली नाही.  महाराष्ट्राच्या असस्मतेची भाषा आम्ही सगळे 

करतो.  सत्ता सोडणे सोपे नसते, सत्ता जोडण्यासाठी अनेकांनी तत्व सोडली 

असतील.  परंत,ु स्वासभमानासाठी तत्व न सोडणारा हा महापरुुष म्हणजे स्व.वसंतदादा 

पाटील.  वसंतदादांना राजवैभव, राजभवन फारसे 
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     श्री.हमंेत टकले......... 

मनापासनू कधी पटले नाही.  त्यांना गायरानातील अेामचा साधा, सामान्य, भोळा 

शेतकरी, वाळवंटातील खरा वारकरी, टाळकरी, माळकरी, कष्टकरी, काळ्या माईची सेवा 

करण्यासाठी धडपडणारा पटला.   तो राजवैभवात कधी रमला नाही. कोणत्याही 

राजेशाहीच्या दरबारामध्ये लाचारी पत्करुन त्यांनी कोठेही स्वासभमान गहाण ठेवला 

नाही.  ज्यावेळी महाराष्ट्राची असस्मता धोक्यात आली आह ेअसे वाटले त्यावेळी त्यांनी 

सत्तेला लाथ मारली.  असा हा ससंहाचा छावा, कृष्ट्णामाईच्या दरबारामधला परुुषाथय, 

सयाद्रीचा खरा छावा, नरशादुयल होता.  त्याने इसतहास घडसवला.  काय होते त्यांच्याकडे 

? अनेकांनी राजवाडे उभे केल ेअसतील. तो त्यांचा परुुषाथयही असेल.  अनेक सदसग्वजयी 

झाल े असतील, कोणी पदव्या संपादन केल्या असतील, परंत ु दादांच्या अंगप्रत्यंगामध्ये 

स्वातंत्र्य यधु्दाच्या काळात झेललेल्या गोळ्या होत्या.  या जख् े ामा त्यांच्या असभमानाचा 

गौरव आहते.  दादांना  

  ’पद्मभषुण’ ही पदवीही समळाली होती.  या पद्मभषुणापेक्षा सहकार क्षेत्रात साखर सम्राट 

सनमायण करायचे की, साखर सम्राटाऐवजी सामान्यातील सामान्य माणसापयांत सहकार के्षत्र 

गेले पासहजे, याचा सवचार त्यांनी सदोसदत केला.  कृषी औद्योसगक क्रांती सामान्यातील 

सामान्य माणसापयांत गेली पासहजे, यासाठी त्यांनी काम केल.े  त्यांनी कोठेही जन्मात 

शाळा पासहली नाही.  उघड्या, नागड्या जनतेच्या खलु्या सवद्यापीठामध्ये सशक्षण घेऊन 

हजारो पदवीधरांची पीएचडी सलसहण्याची ताकद त्यांच्या सनष्ट्कलंक चाररत्र्यात 

होती.  आईचे मन जसे असते ना तसे दादांचे मन होते.  त्यांनी जीवनामध्ये कुठेही दषु्ट 

राजकीय तडजोड केली नाही.  कधी महाराष्ट्राच्या आसण दशेाच्या स्वासभमानाची प्रतारणा 

केली नाही.  असे ह ेआदशय तपस्वी नेततृ्व होते. ‚ 

     सभापती महोदय, गेल्या वषी आदरणीय श्री.शरद पवार साहबेांचा अमतृ महोत्सव 

झाला.  त्यावेळी साहबेांनी आपल्या सबंध ५० वषायच्या राजकीय कारसकदीबद्दल ‘लोक 

माझे सांगाती’ या सदराखाली सवय आठवणी सलहून काढल्या.  त्यावेळी मी . 
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    श्री.हमंेत टकले......... 

त्यांच्याबरोबर काम करीत होतो. म्हणनू त्यावेळी मला पवार साहबे आसण दादा यांच्या 

बद्दलची खपू मासहती समळाली.  त्यामधील एकच गोष्ट मला येथे सांगावीशी वाटते आह े

   सभापती महोदय, त्यावेळी श्री.शरद पवार साहबे राज्याचे गहृमंत्री म्हणनू काम करीत होते 

आसण स्व.वसंतदादा ह े राज्याच े मखु्यमंत्री होते.  तरुण वयातील पवार साहबे गहृ मंत्री 

आसण त्यांची तडफ भरपरू होती.  आजच्या प्रमाणेच त्यावेळीही मखु्यमंत्री महोदयांच्या 

सनवासस्थानी साधारणपणे ३ ते ६ मसहन्यांनी राज्यातील सवय पोलीस प्रमखुांची एक 

आढावा बैठक आयोसजत केली जायची.  पवार साहबेांनी मेहनतीने सभेची तयारी केली 

होती.  सभेपवूी अधाय तास ते मखु्यमंत्री महोदयांच्या सनवासस्थानी जाऊन 

पोहोचल.े  सभेची तयारी झाली होती, सभेची वेळही झाली. पण सनवासस्थानाच्या 

आतल्या दालनातनू दादा बाहरे येत नव्हते.  बराच वेळ सनघनू गेला.  पवार साहबे 

अस्वस्थ झाल.े  एवढे सगळे राज्याचे पोलीस प्रमखु बोलासवले आहते, मखु्यमंत्री 

महोदयांनीही वेळ सदलेली आह,े तरी ते सभेस का येत नाहीत, असा प्रश्न त्यांना 

पडला.  त्याच अस्वस्थतेत पवार साहबेांनी सनवासस्थानाच्या आतल्या बाजूला प्रवेश 

केला.  त्यावेळी त्यांच्या असे लक्षात आल ेकी, घराच्या आतल्या भागात बंडी घातलेले 

दादा बसलेले होते आसण त्यांच्याच समवयस्क असलेला एक माणसू त्यांच्यासमोर 

बसलेला होता व दोघ े गप्पा मारीत होते.  बाहरे सबंध राज्याच े पोलीस प्रमुख आलेले 

आहते, बैठक आह ेआसण दादा गप्पांमध्ये रंगले आहते, असे बसघतल्यानंतर पवार साहबे 

दादांना म्हणाल ेकी, ‚संपणूय राज्याच ेपोलीस दल आपली वाट बघत आह.े‛  पण दादांनी 

तो सवषय बाजलूा ठेऊन पवार साहबेांना ते म्हणाले की, ‚शरद, त ु आलास, मला तलुा 

काही सांगावयाचे आह.े‛  पवार साहबे म्हणाले की, ‚सांगा.‛  तेव्हा दादा म्हणाले, 

‚माझ्या शेजारी बसलेला हा माणसू माझा सहकारी आह,े स्वातंत्र्य चळवळीत तरंुुगात 

माझ्या बरोबर होता,   माझ्या भागातील आह,े सतकडूनच आला आह,े त्यांची थोडी शेती 

आह,े त्याने मला 
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     श्री.हमंेत टकले.......... 

खपू चांगली साथ सदलेली आह.े  त्याची एक मागणी आह.े‛ त्यावर पवार साहबेांनी 

सवचारल े की, ‚काय मागणी आह े त्यांची ?‛  त्यावर दादा म्हणाले की, ‚त्याचा मलुगा 

पोलीस दलामध्ये कॉन्स्टेबल म्हणनू नोकरीला आह.े  त्याच ेम्हणणे असे आह ेकी, त्याच्या 

मलुाची बदली मुे ुेंबईतील यलो गेटला करुन द्यावी.‛  यलो गेट कशासाठी प्रससध्द 

होते, ह ेसवाांना माहीत होते. 

            या नंतर  श्री. खच े
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श्री.हमंेत टकले..... 

  पवार साहबेांनी त्यांना सांसगतले की, दादा आपण काय सांगत आहात, तेथे बदली 

कशासाठी मागतात याबाबत आपणाला कल्पना आह ेकाय ? अरे हो, मला सवय मासहती 

आह,े म्हणनू मी तझु्याकडे ती बदली मागत आह.े ती बदली कशासाठी पासहजे असे 

सवचारल्यानंतर त्यांनी सांसगतले की, त्याच्या शेतीवाडीचे उत्पन्न फार नाही, त्याला 

एलोगेटला बदली सदली तरी त्याला तेथे फार जास्त काळ ठेऊ नको, त्याच्या दोन मलुींची 

लग्न व्हायची आहते, त्या लग्नासाठी त्यांना जळुवाजळुव करावी लागते. तेवढ्यापरुती 

त्याची बदली तेथे कर. त्यानंतर त्याला पासहजे तेथे  पाठव. असा एखादा मखु्यमंत्री 

राज्याच्या गहृमंत्र्यांना एका पोलीस कॉन्स्टेबल बद्दल सांग ूशकतो. अशा प्रकारची आपण 

कधीही न बसघतलेली गोष्ट ही वसंतदादा यांच्या चररत्रामध्ये आपणास बघावयास समळते. 

        सभापती महोदय, दसुरा एक प्रकार १९७२ ते १९७६ च्या दरम्यानचा आह,े 

त्यावेळी आमचे एक सहकारी आमदार होते, तरुण होते, असतशय लहान वयात ते  इसंदरा 

गांधी यांच्या कररष्ट्म्यामळेु सनवडून आल ेहोते.  ते असववाहीत होते, इतर आमदार त्यांची 

चेष्टा करीत होते की, तमु्ही लग्न करा, ते टाळण्यासाठी त्यांनी सांसगतले की, अमकु अमकु 

एका ससनेमा नटीबद्दल मला जास्त आकषयण आह,े मला सतच्याशी लग्न करायचे आह.े सवय 

जण म्हणाल े असे कस े होईल, ते म्हणाले वसंतदादा यांच्याकडे गेलो तर काहीही होऊ 

शकते. एका असववाहीत आमदाराच े लग्न वसंतदादा कस े जमसवणार, ते सधु्दा 

असभनेत्रीसोबत. त्या आमदारांनी सांसगतले की, आम्ही तझुी व्यवस्था बरोबर करतो. तो 

आमदार म्हणाला की, तमु्ही काय करणार आहात. त्यांनी सांसगतले की, त ू काहीच करु 

नको आम्ही काय करायचे ते करतो. त्या आमदारांनी वसंतदादांच्या नावे एक अजय 

सलसहला. त्या अजायवर बाकीच्या आमदारांच्या सया होत्या. अमकु अमकु सदस्य आहते, 
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    श्री. हमंेत टकले....   

त्यांचा सववाह करायचा आह,े घरच्या लोकांची इच्छा आह.े त्यांचे अमकु अमकु सठकाणी 

असे असे बोलणे करण्याची आवश्यकता आह.े आपण यामध्ये मध्यस्थी केली तर ही गोष्ट 

होण्याची शक्यता आह.े असे पत्र मखु्यमंत्री महोदयांना दणे्यात आल.े मखु्यमंत्री यांना पत्र 

सदल्यावर त्यांना मासहती होते. दादांचा स्वभाव कसा आह ेह ेमघाशी आदरनीय ज्येष्ठ सदस्य 

श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांनी सांसगतला आह.े काययकताय हा सच्चा आह,े प्रामासणक आह,े 

खोटे बोलणार नाही, माझ्याकडे काम  घेऊन येणाऱया माणसाच्या प्रामासणक पणावर माझी 

श्रध्दा आह.े त्याचे काम मी करणार. आमदारांनी काम आणल्यावर ते काय नाही म्हणणार 

आहते. दादांनी तो कागद पासहला व म्हटल ेकी, असे आह ेकाय, त्यांनी पीएला बोलावनू 

घेतले व संबंसधतांना चचेसाठी बोलावनू घेण्यात यावे असा शेरा त्या अजायवर नमदू केला 

होता. (...अडथळा....) सांगायचा मदु्दा असा अेाह े की, ज्या पध्दतीन े कोणत्याही 

प्रश्नाकडे पाहण्याची एक दृष्टी होती. (...अडथळा...) नंतर काय झाल े ते तमु्हाला बाहरे 

गेल्यावर  सांगतो. इतका सरळ साधा व सोपा माणसू महाराष्ट्राच्या मखु्यमंत्री पदापयांत 

पोहचतो. मखु्यमंत्री झाल्यावर त्याच्या वागण्यात, बोलण्यात व सवचारात काहीही फरक 

पडत नाही. शेवटच्या माणसाच ेभल ेकरण्यासाठी मला ज्या जागी बसनू काम करता येईल 

त्या जागेवर जाऊन मी काम करीन. असा हा सामान्यांचा असामान्य नेता होता. दादांबाबत 

अशा अनेक आठवणी सांगता येतील, ज्यांना त्यांचा सहवास समळाला त्यांचे सद्भाग्य, 

इतक्या मोठ्या नेत्यांचे मागयदशयन घेऊन त्यांना काम करता आल.े हा भाग देखील त्यांच्या 

दृष्टीने असतशय महत्वाचा होता. ह ेसवय करीत असताना दादा अखेरपयांत काययरत राहीले, 

असा हा गौरवशील नेता होता,  शेवटच्या दोन तीन ओळीत मी त्यांचे वणयन करतो. 

        सभापती महोदय, क्रांतीकारकांची तेजाळ दाहकता, समाजसेवेची आल्हाददायी 
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    श्री.हमंेत टकले.... 

  सशतलला याचा समन्वय दादांच्या व्यसक्तमत्वात होता. आजयव आसण आग्रह, सवकास 

आसण संयम, स्वासभमान आसण सवनय, सौजन्य आसण सामथयय, वाद आसण संवाद याच्या 

समन्वयाचे मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यंतर दादांच्या व्यसक्तमत्वात सदसनू येते. आता मी जे वाक्य 

सांगणार आहते ती बाळासाहबे भारद े यांची आहते, दादांचे सशक्षण यथातथा असताना, 

यथातथा हा शब्द बाळासाहबे भारद े यांचा महत्वाचा आह.े दादांचे सशक्षण यथातथा 

असताना सधु्दा अनेक प्रश्नांच े यथातथय जाणण्याची सजु्ञता त्यांच्या जवळ होती. एका 

राजकीय नेत्याला ही सजु्ञता असणे सकती महत्वाचे असते ह े दादांच्या व्यसक्तमत्वातनू 

आपणाला कायम प्रतीत होत राहील. सभागहृातील ज्येष्ठ नेते व माजी सभापती श्री. 

सशवाजीराव दशेमखु यांनी जी सचूना या सठकाणी केली. या जन्मशताब्दी वषायमध्ये एक 

वषयभर दादांचे स्मरण वेगवेगळ्या स्वरुपात शासनामाफय त केल ेजाईल अशी इच्छा त्यांनी 

बोलनू दाखसवली. मुंबईत दादांच ेउसचत स्मारक व्हावे त्यासाठी शासनाने पढुाकार घ्यावा, 

आम्ही सवय त्यासाठी आपणा बरोबर आहोत, मी दादांच्या प्रती माझी व्यसक्तश: आसण 

पक्षातफे कृतज्ञता व्यक्त करतो व माझे भाषण संपसवतो. 

  ------ 
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           उप सभापती :   सभापती महोदय, थोर स्वातंत्र्य सेनानी कै.वसंतदादा पाटील 

यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त सदनाचे सन्माननीय नेते श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी चचाय 

उपसस्थत केली त्या अनषंुगाने दादांचा व माझा काही काळ संपकय  आला, दादांबाबत जी 

मासहती मला समळाली त्यावर थोडक्यात माझे म्हणणे मांडण्याचा मी प्रयत्न करीत आह.े 

        सभापती महोदय, सवय प्रथम मी याचा उल्लेख करतो की, माननीय श्री.सशवाजीराव 

दशेमखु यांनी जी मागणी केली ती अत्यंत महत्वाची आह.े दादांबाबत प्रत्येक सदस्य मत 

व्यक्त करेल त्यांच्याबाबत भावना  व्यक्त करेल. मागील काळात आपण यशवंतराव 

चव्हाण व वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दी वष ेसाजरे केल.े याबाबत आपण एक ससमती 

स्थापन केली आह.े त्या ससमतीच्या माध्यमातून जन्मशताब्दी वषय कशा प्रकारे साजरे करावे 

ह े ठरसवले जाईल. त्याचप्रमाणे मुंबईत एक असतशय सुंदर असे स्मारक तयार करुन 

राज्यातील सवय जनतेला त्यांच्या सवचाराचा संदशे जाईल अशा  प्रकारचे वेगळे स्मारक 

उभारण्याकररता एक मोठी जागा शोधावी त्या सठकाणी सवय गोंष्टी आपण करु शकू अशी 

जागा दणे्याचा सनणयय चचेनंतर सभागहृाचे नेते श्री. चंद्रकांत पाटील याबाबत उल्लेख 

करतील असा मला सवश्वास आह.े 

        सभापती महोदय, आज दादांच्या संदभायत काही सदस्यांनी वाचल ेअसेल,दादांना 

अनभुवले असेल काही सदस्यांनी बाहरेुन पासहले असेल, त्यांना जी जी मासहती समळाली 

त्यानसुार त्यांनी सदनात आपल्या भावना मांडल्या आहते. दादांच्या सोबत १९८५ मध्ये मी 

आमदार म्हणनू सदनात आलो होतो.त्यावेळी मखु्यमंत्री वसंतदादा पाटील होते व  कांबळे 

साहबे प्रदशे कााँग्रेस कसमटीचे अध्यक्ष होते. 

              या नंतर  श्री. बोरले 
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  त्यावेळी मला कााँग्रेस पक्षाची उमेदवारी समळाली होती. मी २७-२८ वषाांचा असताना 

सजल्हा पररषदचेा सदस्य म्हणनू काम करीत होतो. सन १९८५ मध्ये मला सवधान सभेचा 

सदस्य म्हणनू सभागहृात येता आल.े त्यावेळी स्व.वसंतदादा पाटील यांनी मखु्यमंत्री पदाची 

शपथ घेतली होती. त्यानंतर ३-४ मसहन्यांनी स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 

सदल्ली स्तरावर सनणयय झाला नाही. त्यावेळी त्यांनी मी उद्या मखु्यमंत्री पदाचा राजीनामा 

सादर करणार असल्याचे जाहीर केल.े सदल्ली स्तरावर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सनणयय न 

झाल्यामळेु त्यांचा स्वासभमान दखुावला गेला आसण मी उद्या मखु्यमंत्री पदाचा राजीनामा 

दणेार असल्याच ेत्यांनी जाहीर केल.े ही बातमी सदल्लीमध्ये पोहोचली. त्यानंतर पक्ष शे्रष्ठींनी 

सदल्ली येथनू व्ही.पी.ससंग, मपुनारजी आसण ससताराम केसरी या प्रमखु नेत्यांना मुंबईमध्ये 

पाठसवल ेआसण त्यांना सांसगतले की, तमु्ही दादांची समजतू घालावी, त्यांना राजीनामा देऊ 

नये असे सांगावे. त्यावेळी सदल्लीतील प्रमखु नेते दोन-तीन सदवस मुंबईमध्ये तळ ठोकून 

होते. ते वषाय बंगल्यावर जाऊन दादांना सातत्यान े सवनंती करीत होते की, दादा आपण 

राजीनामा दऊे नका. आपण दोन-तीन सदवस थांबावे. आपण योग्य तो सनणयय घेऊ. परंतु, 

दादांनी सांसगतले की, मी राजीनामा दणेार असल्याचे जाहीर केलेले आह.े त्यामळेु मी माझे 

शब्द परत घेणार नाही. त्यावेळी मी नवीन आमदार होतो. त्यावेळी कोणालाही वषाय 

बंगल्यावर जाणे अडचणीचे नव्हते. सामान्य माणसू दखेील वषाय बंगल्यावर जाऊन त्यांच्या 

बेडरुममध्ये जाऊन त्यांची भेट घेऊ शकत होता. आम्ही आमदार म्हणनू वषाय बंगल्यावर 

जाऊन त्यांची भेट घेत होतो. सदल्लीतील प्रमखु मंडळी आसण दादा त्यांच्या बेडरुममध्ये 

चचाय करीत होते. त्यावेळी माननीय श्री.दशेमखु साहबे, श्री.महाजन, गहृ राज्यमंत्री अशी 

सवय मंडळी आसण आम्ही बाहरे बसलेलो होतो. त्यांनी सदु्धा दादांना सांसगतले की, आपण 
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राजीनामा दऊे नका. त्या सठकाणी सवय काययकते रडत होते. परंतु, दादांनी सांसगतले की, मी 

जाहीर केल्याप्रमाणे मला राजीनामा द्यावयाचा आह.े त्यावेळी कोणीही दादांना राजीनामा 

टाईप करण्यासाठी कागद दणे्यास तयार नव्हते. दादांनी स्वत: उठून कागद घेतला आसण 

राजीनामा टाईप करुन घेतला. तो कागद घेऊन दादा एकटेच राजभवनकडे जाण्यासाठी 

सनघाल.े त्यावेळी सवाांनी त्यांना सांसगतले की, आपण सकमान माननीय श्री.सतडके तरी 

साहबेांना बरोबर घेऊन जावे. सवाांनी जबरदस्तीन े माननीय श्री.सतडके साहबेांना त्यांच्या 

बरोबर पाठसवल.े स्व.वसंतदादा स्वत: गाडी घेऊन माननीय राज्यपालांकडे राजीनामा 

दणे्यासाठी गेले. त्यांनी  राजभवन येथे जाऊन राजीनामा सदला. मखु्यमंत्री झाल्यानंतर 

तीन-चार मसहन्यात आपला स्वासभमान दखुावला म्हणनू कोणतेही मखु्यमंत्री आपला 

राजीनामा दणेार नाहीत. तेव्हा पासनू स्वासभमानी दादा म्हणनू सवय त्यांना ओळख ूलागले. 

त्यावेळी यवुक म्हणनू आम्हाला दादांना जवळून पाहता आल.े दादांसवषयी अशा अनेक 

गोष्टी सांगता येतील. 

   सभापती महोदय, सनमाननीय सदस्य श्री.हमंेत टकले साहबेांनी स्व.वसंतदादा पाटील 

यांच्या सवषयी दोन-तीन गोष्टींचा उल्लेख केलेला आह.े परंतु, एखाद दसुरे उदाहरण दऊेन 

दादा कस ेहोते ह ेलक्षात येणार नाही. त्यावेळी स्व.आर.आर.पाटील साहबे तासगांव येथनू 

अपक्ष म्हणनू सजल्हा पररषदवेर सनवडून आले होते. एक तरुण मलुगा कॉलेजमधनू बाहरे 

पडला आसण अपक्ष म्हणनू सजल्हा पररषदचे्या सनवडणकुीला उभा रासहला आसण सनवडून 

आला. ज्यावेळी दादांनी स्व.आर.आर. पाटील साहबेांचे भाषण ऐकल े त्यावेळी दादांनी 

त्यांना सांसगतले की, त ूयापढेु कााँग्रेस पक्षाचा काययकताय म्हणनू काम करावे, अशी माझी 

इच्छा आह.े तेव्हा पासनू स्व.आर.आर.पाटील साहबे दादांच े काययकते म्हणनू काम करु 

लागले. 
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माजी सभापती श्री.सशवाजीराव दशेमखु साहबेांनी स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या 

सांगण्यावरुन स्व.आर.आर.पाटील साहबेांना आमदारकीसाठी मदत केली, याची मला 

मासहती आह.े ज्यावेळी मी स्व.आर.आर. पाटील साहबेांना तुम्हाला दादांमध्ये कोणते 

वैसशष््टये सदसल ेअसे सवचारल ेत्यावेळी स्व.आर.आर.पाटील साहबेांनी मला एक उदाहरण 

सदल.े ज्यावेळी दादा मखु्यमंत्री झाल ेत्यावेळी आम्ही मुंबईमध्ये होतो. त्यावेळी आम्ही वषाय 

बंगल्यावर नव्हतो. दादा मुख्यमंत्री झाल्याची बातमी सायंकाळी संपणूय राज्यामध्ये पसरली. 

त्यावेळी सांगली, सातारा भागातील अनेक माथाडी कामगार मुंबईमध्ये कामासनसमत्त राहत 

होते. दादा मखु्यमंत्री झाल्याचा सवयसामान्य माणसाच्या मनात आनंद होता आसण आपण 

त्यांना भेटण्यासाठी वषाय बंगल्यावर गेलो पासहजे असे त्यांना वाटत होते. त्यावेळी वषाय 

बंगल्यावर प्रचंड गदी होती. सांगली, सातारा येथनू मुंबईमध्ये आलेल्या माथाडी 

कामगारांना दादांना भेटावयाचे होते. परंतु, आपल्याकडे एकच डे्स आह.े सदवसभर काम 

करुन डे्स मळलेला आह े आसण आपल्याला सकाळी दादांना भेटायला वषाय बंगल्यावर 

जायच े आह.े म्हणनू त्या कामगाराने रात्री कामावरुन आपल्यानंतर डे्स धतुला आसण 

वाळत टाकला. परंतु, त्याचा शटय पणुयपणे सकुला नाही. ज्यावेळी सवय कामगार रेनमध्ये 

बसनू दादांना भेटण्यासाठी गेले त्यावेळी तो कामगार सदु्धा रेनमध्ये बसला आसण त्याने 

आपला अधयवट सकुलेला शटय रेनच्या बाहरे हवेमध्ये धरला. जेणेकरुन तो शटय पणुयपण े

सकेुल. परंत,ु तो शटय त्याच्या हातातनू सनसटला व तो तसाच उघडा वषाय बंगल्यावर आला. 

त्यावेळी तो कामगार एका बाजलूा उभा होता. त्यावेळी फेब्रवुारी मसहना असल्यामळेु थोडी 

थंडी होती. त्याला थंडी लागत होती. परंतु, तो तसाच एका बाजलूा उभा होता. त्यावेळी 

एवढ्या गदीमध्ये दादांनी त्याच ेनाव घेऊन त्याला आवाज सदला व त ूमागे का उभा आहसे 

असे सवचारल.े त्यांनी आपल्या पीएला सांसगतले की, त्यांच्यासाठी शटय घेऊन यावे. परंतु, 

एवढ्या गदीमध्ये दादांच े म्हणणे त्यांना ऐकू आल े नाही. त्यावेळी दादांनी स्वत:च्या 

अंगावरील शटय काढला 
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आसण तो त्याला घालायला सदला. दादा कस ेहोते ह ेएका उदाहरणावरुन आपल्या लक्षात 

येणार नाही. परंतु, सवयसामान्य माणसाच्या मनामध्य े दादांसवषयी असलेले प्रेम आसण 

दादांच्या मनामध्ये असलेल ेसवयसामान्य माणसाबद्दलचे प्रेम तयातनू व्यक्त होते.   

   सभपती महोदय, माननीय सवरोधी पक्षनेते आसण इतर सन्माननीय सदस्यांनी दादांसवषयी 

आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहते. मी एकदा वषाय बंगल्यावर गेलो त्यावेळी दादा 

जेवण करीत होते. त्यावेळी बंगल्यावर ५०-१०० माणसे होती आसण कोणी तरी त्यांना 

इजेंक्शन दते होते. स्व.वसंतदादा पाटील यांनी सवय सामान्यांचा नेता म्हणनू अशा प्रकारे 

सवयसामान्य माणसाच्या मनावर असधराज्य केले. आपण अशा महान नेत्याच्या 

योगदानाबद्दल सभागहृात चचाय घडवनू आणली. मी सन्माननीय सभागहृ नेत्यांना सवनंती 

करतो की, स्व.वसंदादा यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घेतला होता. त्यावेळी त्यांच्या 

प्राणावर बेतलेली असताना ते त्यातनू बचावेल. स्व.वसंतदादा पाटील यांनी चार वेळा 

राज्याच े मखु्यमंत्री म्हणनू कामकाज पासहले. राज्याला यापेक्षा चांगला संदशे दणेारे दसुरे 

कोणते नेततृ्व अस ूशकते. म्हणनू अशा नेततृ्वाच्या सवचारांची जपणकू करणे, त्यांचे सवचार 

सतत तेवत राहावेत या दृसष्टकोनातून सन्माननीय सभागहृ नेत्यांनी एक ससमती जाहीर 

करावी. त्या ससमतीला जी काही रक्कम द्यावयाची ती द्यावी. कदासचत आपल्याला 

याबाबत इतर मान्यवरांसमवेत चचाय करावयाची असेल. परंतु, आपण तत्काळ मखु्यमंत्री 

महोदयांसमवेत बैठक बोलावनू एखादी ससमती सनयकु्त करुन सनणयय घेतल ेतर दादांना खऱया 

अथायन ेश्रद्धांजली समळू शकेल. 

   सभापती महोदय, सभागहृाने त्यांच्या सवषयी ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहते त्याच 

भावना मी व्यक्त करतो आसण दादांना श्रद्धांजली अपयण करुन माझे दोन शब्द संपसवतो. 

-------- 

            या नंतर  श्री. भोगल े

 



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PP-212 

SGB/MMP/KTG प्रथम श्री. बोरले 18:10 

  

 

                                   

      डाे.ॅनीलम गोऱह े(सवधानसभेन ेसनवडलेल्या) : सभापती महोदय, महाराष्ट्राचे माजी 

मखु्यमंत्री स्व.वसंतदादा बंडुजी पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायचे औसचत्य साधनू त्यांनी 

महाराष्ट्र राज्यासाठी सदलेल्या योगदानाबद्दल ही सवधानपररषद कृतज्ञता व्यक्त करीत आह.े 

        सभापती महोदय, गेल्या दोन वषायपासनू आपण चांगले ठराव 

केलेले  आहते.  डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांवर या सभागहृात तपशीलवार चचाय 

केली.  पनु्हा एकदा त्यांच्या कायायचा उजाळा सगळयांच्या स्मरणात यावा, त्यांच्या 

कामाबद्दल, काययपध्दतीबद्दल, सवचारांबद्दलचे स्मरण राजकारणामधील नवीन सपढीला 

व्हावे.  ही संधी या कृतज्ञतेच्या ठरावातनू समळते.  म्हणनू सवधानपररषदचे्या सवय सदस्यांनी 

समळून हा ठराव मांडला आह ेही मोठी गोष्ट आह.े  जनतेचा माणसू, सहकार चळवळीचा 

आधारस्तंभ, ग्रामीण सवकास त्याचबरोबर कामाची सचंता, काययक्षम माणसे जोडण्याची 

हातोटी, राज्य शासनाच्या धरंुदरांपेक्षा लोकसनषे्ठच्या भावनेने त्यांनी कायय केल.े  त्यांची जे 

सगळे काम आह ेते आपल्या सगळयांच्या पररचयाच ेआह.े  स्वातंत्र्य लढयामध्य ेत्यांनी जे 

काम केलेले आह,े त्यामध्ये ते स्वत: भसूमगत होते.  भसूमगत असताना त्यांना बंदकुीची 

गोळी लागली होती.  १४ वषायची सशक्षा त्यांना झाली होती.  त्यानंतर कााँग्रेस पक्षातील 

सवसवध पदांपासनू मखु्यमंत्री पदापयांत  लोकनेता म्हणता येईल अशी त्यांची ती वाटचाल 

होती.  

        सभापती महोदय, मखु्यमंत्री पदाबरोबर काही अनभुवांचा उल्लेख केला 

पासहजे.  १९५२ साली ते पसहल्यांदा सवधानसभेवर सनवडून गेले.  १९६२ ला त्यांना 

सगळयात जास्त मते समळाली होती.  १९६२ ते १९७६ पयांत ते सवधानपररषदचेे सदस्य 

होते.  १९८० ला ते खासदार म्हणनू सनवडून आल.े  त्यांच्या व्यसक्तमत्वाबाबत बरेच 

बोलल े गेले.  त्यांच्याबद्दल अनेक कथा सांसगतल्या जातात.मला यासठकाणी त्यांचा 

अनभुव मदु्दाम सांसगतला पासहजे.  आम्ही पणु्यामध्ये नकुतेच मसहला संघटनेचे काम सरुु 

केल ेहोते.  त्यावेळी मंजशु्री सारडा या 
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नवसववासहत मलुीचा संशयास्पद मतृ्य ू झाला होता.  महाराष्ट्रामध्ये मंजशु्री सारडाच्या 

खनुाच्या सनसमत्ताने खपू मोठे आंदोलन उभे रासहले होते.  सपु्रससध्द लेसखका सवद्या बाळ 

आसण मी दोघी मैसत्रणी आहोत.  आमची एकसत्रत संघटना होती.  नारी समता मंच, स्त्री 

आधार कें द्र माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये सयांची मोहीम सरुु केली.  सतची केस कोटायपयांत 

जाऊन सधु्दा सतचा पती सनदायेेष सटुला.  त्यावेळी कलम ४९८(क) लाग ू

नव्हते.  आत्महत्येला प्रवतृ्त केले, छळ केला तर सशक्षा होईल.  सतला सायनाईड पाजनू 

मारले असा अहवालातील सनष्ट्कषय होता.  त्या काळात आम्ही सगळीकडे सयांची मोहीम 

घेतली.  जवळजवळ दीड लाख सयांचे सनवेदन घेऊन वसंतदादा पाटील यांच्या 

भेटण्यासाठी रेस्टहाऊसवर गेलो होतो.  ज्यावेळी आम्ही सयांची फाईल घेऊन रेस्ट 

हाऊसवर भेटायला गेलो त्यावेळी आम्ही दोघीच होतो.  तेथे ४० ते ५० असधकारी 

होते.  त्यांना वाटले की, आम्ही आत जाऊन काही तरी गडबड करणार.  त्यांना आम्ही 

सनवेदन सदल.े  त्यांना सांसगतले की, आम्ही सयांचे सनवेदन सादर करीत आहोत.  राज्य 

सरकारन े या केसमध्ये ररव्य ू सपसटशन सवायेेच्च न्यायालयामध्ये दाखल करावे.  त्यांनी 

आम्हाला मुंबईला भेटायला या, आपण परत चचाय करु असे सांसगतले. 

      सभापती महोदय, वषाय बंगल्यावर गेल्यानंतर तेथील दृश्य माननीय उप सभापतींनी 

सांसगतल्याप्रमाणेच सदसनू आल.े  ते केसबनमध्ये बसलेले नव्हते.  एका मोठया हॉलमध्य े

बसले होते.  त्या गदीमध्य े मसहला कमी होत्या.  एवढे लोक बसलेले असताना त्यांनी 

आम्हाला शेजारी बसायला सांसगतले.  ते इतक्या हळू आवाजात बोलत होते की, आम्ही 

काय मागणी करीत होता ह ेकोणाला कळत नव्हते.  ते म्हणाल ेठीक आह.े  आम्ही ररव्य ू

सपसटशनचा नक्की सवचार करु.  त्यानंतर आम्हाला वाटले की, ४-६ मसहन ेजातील.  पण 

दसुऱया सदवशी आम्हाला फोन यायला सरुुवात झाली.  पीटीआयच्या प्रसतसनधींनी 

सांसगतले की, मंजशु्री  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PP-214 

SGB/MMP/KTG प्रथम श्री. बोरले 18:10 

  

 

    डॉ.नीलम गोऱह.े....... 

सारडा केसमध्ये राज्य सरकारने सवायेेच्च न्यायालयात ररव्य ूसपसटशन दाखल करण्याचा 

सनणयय घेतला आह.े  ते आमच्या पररचयाचे नव्हते सकंवा ते आम्हाला ओळखत 

नव्हते.  परंत ुत्यांना ती गोष्ट पटली.  एखाद्या मसहलेचा हुड्ंयामळेु संशयास्पद मतृ्य ूझाला 

असेल तर ती मसहला कोणत्याही जातीची, धमायची, गावाची सकंवा सजल्हयाची अेाह े

याचा सवचार न करता जी मासहती समोर होती त्या आधारे सवायेेच्च न्यायालयामध्ये ररव्य ू

सपसटशन दाखल करण्याचा सनणयय त्यांनी घेतला.  त्या ररव्य ू सपसटशननंतर ४९८(क) 

कायद्यामध्ये कलम बदलल ेगेले.  तेव्हा अनेक राज्यातनू ररव्य ूसपसटशन आलेल्या होत्या, 

त्या आधारे आत्महत्येला प्रवतृ्त करणे हा कसा गनु्हा होऊ शकतो याबद्दल सवायेेच्च 

न्यायालयान ेसधुारणा केली.  

      सभापती महोदय, त्यावेळी मी वयाने लहान होते.  मला भीती वाटत होती.  जी 

मागणी करीत आहोत त्यादृष्टीने प्रसतसक्रया काय येईल? काही भाष्ट्य होईल का? परंत ु

त्यांच्याकडून तसा कोणताही अनभुव आला नाही.  त्यांनी करुणा समजनू घेऊन सनणयय 

घेतला.  त्यामळेु सरकारच्या मनामध्य ेजे लोक कोणीच नाही, सत्ता व संपत्ती सकंवा प्रसतष्ठा 

ज्यांच्याकडे नाही अशा एखाद्या मसहलेच्या मतृ्यबूद्दल सरकार सकती दखल घेऊ शकते 

याबद्दलचा अनभुव आम्हाला आला.  ररव्य ू सपसटशन फार सटकले नाही.  त्यामधनू 

सस्त्रयांची चळवळीची उमेद वाढली ह ेसांसगतले पासहजे. 

      सभापती महोदय, डॉ.सरोसजनी बाबर यांनी त्यांच्याबद्दलचा एक अनभुव सलसहला 

आह.े  त्या आमच्या संस्थेमध्ये आहते आसण अनेकदा व्यासपीठावरील त्यांचे मनोगत 

आम्ही ऐकल े आह.े  त्यांनी एक घटना सांसगतली.  मी त्याच्या तपशीलात जात 

नाही.  एक बाई रडत रडत दादांकडे आली.  ते म्हणाले, त ूका रडतेस, काय झाले? तेव्हा 

सतने त्यांच्यासमोर लोळण घेऊन सांसगतले की, दारुच्या नशेत माझ्या नवऱयाने घर गहाण 

टाकले, भांडीकंुडी सवकून टाकली, आता मी कुठे जाऊ? त्यांनी डोळे पसुत सांसगतले, मी 

तपास लावतो.  नंतर काययकत्याांना बोलावनू सतच्या नवऱयाचा शोध घेतला. नंतर स्वत: 

आपली काठी हातात घेत सवचारले, ही सांगते ते खरे आह ेका? त्यावर सतच्या नवऱयाची 

बोबडी वळली.  तो काही 
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बोलेना.  तो जवळजवळ हादरला होता.  त्यांनी फमायन सोडले, याला पत्र्या ठोका.  ती 

बाई रडू लागली.  नवरा जायबंदी झाल्यानंतर कोण बघणार? सतच्या नवऱयाला दम मारुन 

त्यांनी सोडून सदल.े  असे सकती तरी अनभुव आहते.  

      सभापती महोदय, सभागहृात एखादा प्रश्न आल्यानंतर आम्ही सवचारतो की, कारवाई 

काय होणार आह?े पोलीस ठाण्यामधनू जासमनावर कस े सोडले, कोटायत केस कधी उभी 

राहणार? अशा पध्दतीन े द:ुखामाग े उभे राहणारे आमदार, नेते आहते.  परंत ुया पध्दतीन े

नेते जेव्हा भसूमका घेतात तेव्हा चांगल्या प्रकारचा संदशे समाजामध्ये जातो.  मघाशी 

बोलताना काही सदस्यांनी संदभय सदला.  सशवसेना पक्ष वचनापासनू कसा अढळ 

आह.े  ज्या ज्यावेळेला मुंबई, महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या प्रश्नावर समाजामध्य े

ध्रवृीकरण झाल ेत्या त्यावेळेला मी कोणत्या पक्षाच ेनाव घेत नाही, परंत ुत्या त्या लोकांना 

सशवसेना जवळची वाटली आह.े  याचे कारण असे की, ज्या माथाडी कामगारांचा काही 

वेळेपवूी उल्लेख झाला, त्याच माथाडी कामगाराचा १९९२ मध्ये नवी मुंबईमध्ये खनू 

झाला, त्यानंतर मुंबईत परत एकदा सगळया समाजाचे ध्रवृीकरण झाल.े सातारा, सांगली 

सजल्हयातील ही माणसे आहते.  ती माणसे गावामध्ये कााँग्रेस पक्षाशी सनगसडत असली तरी 

मुंबईत ती सशवसेनेची होतात ही वस्तुसस्थती आह.े  सशवसेना हा गरीब, कष्टकरी गावातील 

माणसांसाठी लढणारा पक्ष आह,े बाळासाहबे यांच्या संवाद अनेकांशी होता. 

            या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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  त्याद्रारे अनेकांशी चचाय व्हायची.  त्यावेळी मुंबई तमुची भांडी घासा आमची असा जो 

प्रकार होता तो कोणत्याही माणसला संताप आणणारा असाच होता.  त्या पाश्वयभमूीवर 

वेगवेगळ्या लोकांशी अनेक नेत्यांचा संपकय  अस ू शकतो, संवाद अस ू शकतो.  मला 

राजकारणात जावयाच े नाही.  नवी मुंबईतून सनघणाऱया एक्स्प्रेस-वे चा आराखडा स्वत: 

बाळासाहबे ठाकरे यांनी श्री.शरद पवार यांच्याकडे सदला होता.  श्री.यशवंतराव चव्हाण 

यांच ेदखेील सशवसेनशेी चांगले संबंध होता.  याचा अथय सशवसेनेने कायमचे कोणाचे तरी 

दासयत्व स्वीकारले आह े असा कोणीही गैरसमज  करून घेऊ नये असे  मला मदु्दाम 

सांगावेसे वाटते.  स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त कृतज्ञता व्यक्त 

करण्यासाठी मला संधी समळाल्याबद्दल मी दवेाच ेआभार मानते.  मी स्व.वसंतदादा पाटील 

यांच्यावरील सवय भाषणे ऐकत आह.े  येथे खपू चांगली भाषणे होत आहते.  मी अनेक 

सवषयावरील अनेकांची भाषणे ऐकली आहते.  मला येथे श्री.यशवंतराव चव्हाण यांचा 

उल्लेख करावासा वाटतो.  ते म्हणत असत की, श्रोत्यांनी आपल े भाषण कधी वक्ता 

थांबतो आह े याची वाट बघण्याच्या आधी थांबसवले पासहजे.  परंत,ु ददुवैाने आम्हाला 

तसा अनभुव अनेक वेळा येत नाही.  भाषण आता संपेल असे वाटत असते.  परंत,ु 

वक्त्याच ेभाषण ह ेसरुूच असते.  स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करीत 

असताना या गोष्टीचे धडे आपल्या कायायमध्ये सदसल े तर आपले काम समाजात आसण 

सवसधमंडळामध्ये सनसितपणे काययक्षम होऊ शकेल.  मी सहदंरुृदयसम्राट सशवसेनाप्रमखु 

श्री.बाळासाहबे ठाकरे, सशवसेना कायायध्यक्ष श्री.उद्धवजी ठाकरे आसण सशवसेना पक्षाच ेसवय 

सहकारी यांच्यावतीने स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करते.  जय 

महाराष्ट्र. 
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         प्रा.जोगेंद्र कवाडे (नामसनयकु्त) : सभापती महोदय, महाराष्ट्राच े चार वेळा 

मखु्यमंत्री रासहलेले लोकनेते श्री.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त कृतज्ञता 

व्यक्त करण्यासाठी सभागहृाचे नेते सन्माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील यांनी जो प्रस्ताव 

मांडला आह ेत्यावर बोलण्यासाठी व त्यांना धन्यवाद दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

   श्री.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त सवयप्रथम आपल्या सभागहृाचे 

माजी सभापती व ज्येष्ठ नेते सन्माननीय सदस्य श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांनी आसण उप 

सभापती श्री.मासणकराव ठाकरे यांनी दोन सचूना केल्या आहते त्याची शासनाने गंभीरपणे 

दखल घ्यावी अशी माझी सवनंती आह.े ज्याप्रमाणे श्री.वसंतराव नाईक यांची जन्मशताब्दी 

साजरी करण्यात आली त्याच पद्धतीने श्री.वसंतदादा पाटील यांची जन्मशताब्दी सवसवध 

सठकाणी वषयभर प्रबोधनात्मक काययक्रमाद्रारे साजरी करण्यात यावी अशी त्यांनी सवनंती 

केली आह.े त्यासाठी कमीत कमी १०० कोटी रूपयांची सकंवा त्याहून असधक रकमेची 

तरतदू सरकारन े करावी अशी सचूना दखेील त्यांनी केली आह.े  दादा ह े ग्रामीण 

महाराष्ट्राच े नेते होते. लोकनेता, जननेता कसा असावा याचे मसूतयमंत प्रतीक म्हणज े

श्री.वसंतदादा पाटील होय. सदनातील अनेक सन्माननीय सदस्यांच्या वक्तव्यातनू 

वसंतदादांच ेव्यसक्तमत्व उलगड गेले.  त्यावरून असे वाटते की, लोकनेता, जननेता कसा 

असावा तर तो श्री.वसंतदादा पाटील यांच्या सारख्या असावा.  हा प्रस्ताव जेव्हा आला 

तेव्हा मी आपल्याकडे मला बोलण्यासाठी वारंवार संधी द्यावी अशी सवनंती करीत होता. 

माझ्या संघषायची सरुूवात श्री.वसंतदादा पाटील मखु्यमंत्री असतानाच झाली.  त्यांच्याच 

कालखंडामध्ये मराठवाडा सवद्यापीठाला डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे नाव दणे्याची मागणी 

करण्यात आली होती.  त्यानंतर श्री.शरद पवार ह ेमहाराष्ट्राच ेमखु्यमंत्री झाल.े 
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     प्रा.जोगेंद्र कवाडे.... 

त्यांच्या मखु्यमंत्री पदाच्या कालखंडामध्ये मराठवाडा सवद्यापीठाला डॉ.बाबासाहबे 

आबेंडकर यांचे नाव दणे्याचा ठराव एकमताने मंजरू झाला होता.  तेव्हा पासनू या 

आंदोलनाला सरुूवात झाली.  त्यावेळी मराठवाडा पेटला होता.  त्या तपशीलात मी 

जाणार नाही.  कारण आपणा सवाांना तो इसतहास मासहती आह.े  तेव्हा पासनू आम्ही या 

नामांतराच्या संघषायत आलो.  त्यांनतर श्री.वसंतदादा पाटील ह े खासदार झाल,े नंतर 

राजस्थानच े राज्यपाल झाल.े  परत ते महाराष्ट्रात आल.े  काही काळ त्यांनी राजकीय 

संन्यास दखेील घेतला होता.  पण त्यांना जेव्हा कााँग्रेसच े घर जळताना सदसल े तेव्हा ते 

सवझवायला आल े आसण महाराष्ट्राच े मखु्यमंत्री झाल.े  तेव्हाच आमची श्री.वसंतदादा 

पाटील यांच्याशी गाठ पडली.  ते जेव्हा महाराष्ट्राचे मखु्यमंत्री झाल ेतेव्हा सवधान सभेवर 

सनवडून येणे आवश्यक होते.  ते मखु्यमंत्री झाल े तेव्हा कोणत्याही सभागहृाचे सदस्य 

नव्हते. तेव्हा सांगलीतून त्यांच्या एका सदस्याने सवधान सभा सदस्यत्वाचा राजीनामा 

सदला.  त्या मतदार संघातनू दादा उभे रासहले.  आम्ही नामांतराची मागणी करत करत तेथे 

पयांत पोहोचलो.  त्यावेळी आम्ही त्यांचा पाठलाग केला होता.  जेव्हा बॅ.अंतलेु ह े

राज्याच े मखु्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांचा दखेील आम्ही कोकणात पाठलाग केला 

होता.  त्यावेळी श्री.वसंतदादा पाटील यांच्या सवरोधात लाल बावट्याचे कॉ.यशवंतराव 

चव्हाण उभे होते.  मला त्यांनी प्रचार सभेसाठी आमंसत्रत केले होते.  तेथील जाहीर 

सभेतील प्रत्येक वक्ता दादांच्या सवरोधात न बोलता दादांची तारीफ करीत होते. ते म्हणत 

होते की,  दादा सज्जन माणसू आह,े गरीबांना मदत करतो, ऊस तोड कामगारांना मदत 

करतो, माथाडींना मदत करतो, अडल्यानडल्यांना मदत करतो, साखर कारखान्यामध्ये 

अनेकांना काम सदल ेआह.े  पण त्यांचा पक्ष मात्र बदमाश आह ेअसे ते म्हणायच.े  
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     प्रा.जोगेंद्र कवाडे..... 

अशा प्रकारे त्यांची प्रचार सभेमध्ये भाषणे होत होती.   तेव्हा मला मोठे आियय वाटले 

होते.  ह े सवय ऐकल्यानंतर मी कॉ.यशवंतराव चव्हाण यांना पासठंबा सदला.  मी त्यावेळी 

त्यांना म्हटले होते की, जेव्हा दादांची स्ततुी करायची होती तर त्यांच्या सवरोधात उभे 

कशासाठी रासहलात.   तेव्हा पासनू मी कोणत्याही स्टेजवर गेलो नाही.  पण नंतर दादांना 

कळले की, मी त्यांच्या सवरोधात प्रचार केला आह.े  त्यावेळी खपू मोठी प्रचंड सभा 

सांगलीमध्ये झाली होती.  तेव्हा दादांनी त्यांच्या एका काययकत्यायला माझ्याकडे 

पाठसवला.  तेव्हा रेस्ट हाऊस वेगैर भानगडी आम्हाला माहीत नव्हत्या.  त्यावेळी मी कधी 

रस्त्यावर, बसस्टॉपवर, काययकत्यायच्या घरी झोपत होतो.   ज्या काययकत्यायच्या घरी मी 

थांबलो होतो तेथे दादांनी त्यांच्या एका काययकत्यायला पाठसवला.  त्यांनी त्याला सांसगतले 

होते की, प्राध्यापक आले आहते त्यांची सोय झाली आह े सकंवा नाही ह े पहावे.  मला 

त्यांची कमालच वाटली. मी त्या काययकत्यायला सांसगतले की, दादांना सांगावे की, आपण 

सवचारल ेतेच आमच्यासाठी खपू झाल.े 

              या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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प्रा.जोगेंद्र कवाडे ..... 

  मी त्या व्यक्तीला सांसगतले की, दादांनी माझी सवचारपसू केली,माणसूकी दाखवली 

याबद्दल दादांना धन्यवाद सांगा. नंतर मी त्या सठकाणावरुन सनघनू आलो. 

     सभापती महोदय, त्यानंतर नामांतरासाठी आमचे अनेक मोचे सनघाले, दसलतांवर 

अन्याय अत्याचार झाल ेत्यासंदभायत आम्ही संघषय केला. त्यानंतर सवधानसभेची सावयसत्रक 

सनवडणकू आली. मध्यंतरीच्या काळात कोणत्याना कोणत्या पध्दतीने सरकारने 

सवद्यापीठाला डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे नाव द्यावे, नव्ह ेतसा लोकशाही पध्दतीन ेठराव 

केल्यामळेु लोकशाहीचा सन्मान करुन मराठवाडा सवद्यापीठाच े नामांतरण झाल े पासहजे 

अशी आम्ही वेगवेगळया पध्दतीन ेमागणी करीत होतो. एक मतान ेनामांतरणाचा जो ठराव 

पास झाला आह े त्याची अंमलबजावणी झाली पासहजे, मराठवाडा सवद्यापीठाला 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच े नाव सदल े गेलेच पासहजे हा लोकशाहीच्या 

सन्मानाचा,स्वासभमानाचा आसण असस्मतेचा सवषय होता. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी 

माझी दसलत मकु्ती सेना कायय करीत होती तीच्या जोडीला तमाम अल्पसंख्याक,गोरगरीब 

समाज कसा एकत्र येईल यासाठी दसलत,मसुे स्लम,अल्पसंख्याक सरुक्षा महासंघाची मी 

स्थापना केली. यामध्ये मसुे स्लम समाज, शीख समाज,सििन समाज जोडण्याच ेकाम या 

माध्यमातनू झाल.े 

   सभापती महोदय, आपण हाजी मस्तान यांचे नाव ऐकल े असेल. त्यांना माझे काम 

आवडल्यामळेु ते सधु्दा दसलत,मसुे स्लम, अल्पसंख्याक सरुक्षा महासंघात आल.े 

सनवडणकुीमध्ये दसलत,मसुे स्लम, अल्पसंख्याक सरुक्षा महासंघाचे उमेदवार संपणूय 

महाराष्ट्रात उभे केले होते. कोल्हापरू,सांगली तसेच मराठवाडयाच्या अनेक मतदारसंघात 

आमचे उमेदवार उभे होते. उमेदवाराचा प्रचार करत करत मी मुंबईवरुन एका गाडीने 

औरंगाबाद येथे आलो. तेथे सभा घेतली व त्यानंतरची रात्रीची सभा कन्नड येथे होती. 

कन्नड येथे एक मसुस्लम उमेदवार सनवडणकुीसाठी उभा होता. सभा संपल्यानंतर त्या 

उमेदवाराच्या घरी आम्ही जेवण करण्यासाठी गेलो होतो. त्यावेळी  
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    प्रा.जोगेंद्र कवाडे ..... 

  पहाटेपयांत सभा चालत असत. त्यावेळी आचारसंसहतेचा भानगड नसायची. रात्री सभा 

झाल्यानंतर आम्ही जेव्हा मसुे स्लम उमेदवाराच्या घरी जेवणासाठी गेलो त्यावेळी संपणूय 

वस्तीला पोसलसांनी वेढा घातला. त्यावेळेस बहुतेक माननीय श्री.सशवाजीराव दशेमखु ह े

गहृ राज्यमंत्री असावेत. मी ज्या घरात जेवणासाठी गेलो होतो त्या घराला पोसलसांनी वेढा 

घातला. त्यावेळेस औरंगाबाद सजल्हयाच ेडीएसपी आसण कलेक्टर साहबे पोसलसांचा ताफा 

घेऊन घरात घसुले तेव्हा आम्ही जेवणच करीत होतो. त्यांनी मला ऑडयर दाखवली. 

‚Sorry,Sir, this is for your detention.‛ मी त्यांना सवचारले सडटेन्शन ? तेव्हा त्यांनी 

सांसगतले की, राष्ट्रीय सरुक्षा कायद्याच्या अंतगयत आपल्याला सडटेन्ट करण्यात येत आह.े 

मला वाटते महाराष्ट्राच्या इसतहासामध्ये चळवळीमधील एखाद्या काययकत्यायला राष्ट्रीय 

सरुक्षा कायद्याखाली अटक करण्यात आली. चळवळीमध्ये काम करणाऱया सभम 

सैसनकाला राष्ट्रीय सरुक्षा कायद्याखाली अटक केली. मला सडसएपीच्या गाडीमध्ये 

बससवण्यात आल.े माझ्या गाडीच्या पढेु पोसलसांच्या दोन गाडया व माझ्या गाडीच्या मागे 

पोसलसांच्या दोन गाडया होत्या. मला कोठे घेऊन चालले ह े मला आसण माझ्या 

काययकत्याांनाही मासहती नव्हते. माझे काययकते रात्रभर भटकत होते. पहाटे पाच वाजले तेव्हा 

मी नासशकच्या सेंरल जेलमध्ये होतो. मला अटक करण्याची ऑडयर कै.वसंतदादा पाटील 

यांची होती. मला अटक करण्याच ेकारण काय ? अशी सवचारण मी गाडीतील पोसलसांना 

केली, तेव्हा त्यांनी सांसगतले की, बहुतेक सनवडणकू होईपयांत तरी तमु्हाला आतमध्य े

टाकले जाईल, त्याच्या अगोदर तमु्हाला सोडले जाणार नाही. राष्ट्रीय सरुक्षा कायद्याच े

सडटेन्शन दोन वषायचे असते. मला वाटल ेआता नासशकच्या सेंरल जेलमध्ये आपण सनवांत 

आराम करु.  नासशकच्या जेल असधकाऱयांनी मला बरेच सहकायय केले होते.  
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प्रा.जोगेंद्र कवाडे ..... 

  मसहना झाला, दोन मसहन े झाले,तीन मसहन े झाल े परंत ु सटुकेचा मागमसू काहीच सदसत 

नव्हता. माझी सटुका करण्यात यावी यासाठी बाहरे आंदोलने सरुु होती. वसंतदादांच्या 

बंगल्यावर मोचे काढण्यात आल,े ज्या ज्या सठकाणी आमची दसलत मकु्ती सेनेच्या शाखा 

होत्या त्या सठकाणी आंदोलने झाली, आंध्रपदशे, हररयाणा, सदल्ली, कनायटक येथेही 

आंदोलन झाल.े मला महाराष्ट्र सरकारन ेराष्ट्रीय सरुक्षा कायद्याखाली अटक केली त्याचा 

सनषेध म्हणनू व मला सोडले गेले पासहजे यासाठी ही आंदोलने होत होती.  नासशक 

जेलमध्य ेमी जवळ जवळ तीन-साडेतीन समसहने होतो. मध्यंतरीच्या काळात मला वाटले 

की, या जेलमध्ये सकमान दोन वष े तरी आराम करावा लागेल. मंडालेच्या तरंुुगात 

लोकमान्य सटळक साहबेांनी ‚गीता रहस्य‛ सलसहले त्या प्रमाणे आपण सधु्दा चळवळीचे 

रहस्य सलसहत बसावे म्हणनू मी जेलर साहबेांना सांसगतले की, एक दस्ता कागद तसेच 

पेन-पेन्सील द्या. 

     सभापती महोदय, नासशकच्या जेलमध्ये मुंबईतील नामसचन,खतरनाक गुंड ठेवतात 

त्या बॅरेकमध्ये मला ठेवण्यात आले होते. त्या लोकांनी मला त्यांच्या हडंीचा मेंबर बनवनू 

टाकले. जेलमध्ये संध्याकाळी जेलचे लॉक लागले की, मग आमच्या बॅरेकमधनू छोटासा 

स्टोव्ह बाहरे यावयाचा. एक पाटय इकडे, एक पाटय सतकडे असे पाटय एकत्र करुन स्टोव्ह तयार 

व्हायचा. स्टोव्हचा पाटय पाटय केल्यामळेु चेकींग झाली तरी कोणालाही सापडत नव्हते. सवय 

जळुवा जळुव करुन स्टोव्ह चाल ूव्हावयाचा. चटणी,मसाला टाकून,तडका दऊेन आम्हाला 

खाऊ घातल ेजात होते. खरे म्हणजे याला दादांची पणु्याई होती व त्यामध्ये पवार साहबेांनी 

मोठे सहकायय केल ेहोते. माझी सटुका होण्याच्या एक सदवस अगोदर जेलर साहबेांनी मला 

एक दस्ता कागद,पेन-पेन्सील आणनू सदल.े मला वाटल ेआता आपण सनवांतपणे दोन वषय 

चळवळीचा इसतहास सलहून काढू. कागद रात्री आल ेआसण सटुकेची ऑडयर सकाळी आली 

त्यावेळेस मी जेलर साहबेांना सवचारले, मला दोन वषायत सोडण्याची मेहरबानी      का ? 

त्यावेळेस जेलर म्हणाल ेकी, आम्ही माननीय वसंतदादांकडे गेलो होतो,  
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     प्रा.जोगेंद्र कवाडे ..... 

  त्यांनी सांसगतले की, तमु्हाला फक्त सनवडणकुीपरुतेच आतमध्ये ठेवायचे होते. दादांनी 

माझ्या सटुकेचा आदशे नासशकच्या कारागहृात पाठसवला आसण तीन मसहन्यानंतर मी बाहरे 

पडलो. ह े सवय सांगण्याचे कारण असे आह े की, सन्माननीय सदस्य श्री.हमंेत टकले 

साहबेांनी माननीय भारद े साहबेांनी दादांच्या संदभायतील स्टेटमेंट येथे केल े आह.े त्यांनी 

सांसगतले की, यथा तथा सशक्षीत असलेला माणसू यथा तथय जाणनू तळागातील माणसाला 

रृदयाशी कवटाळणारा महाराष्ट्राचा मखु्यमंत्री. दादांच े सशक्षण सातवी पयांत झालेले 

असल्यामळेु त्यांना अडाणचोट मखु्यमंत्री म्हणायचे. परंत ु त्यांची बधु्दी सहमालयाएवढी 

होती त्याची कोणालाही जाणीव नव्हती. मला आठवते की, वाळव्याचे क्रांतीवीर नागनाथ 

अण्णा नायकवडे ह े दादांच े सहकारी होते..त्यांच्या अनेक आठवणी सांसगतल्या गेल्या. 

स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये सातारा, सांगलीत ज्या क्रांतीकारकांनी सशस्त्र लढे उभारल ेत्या 

सशस्त्र लढयाचे सतु्रधार,कणयधार, प्रणेते क्रांतीससंह नाना पाटील होते. 

                                                                    

    

    

    

                या नंतर  श्री. सशगम 
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प्रा.जोगेंद्र कवाडे..... 

  त्यांनी इगं्रजांच्या बाँका व खसजन े लटुायचे, त्यांची शस्त्र घ्यायची आसण इगं्रजाच्या 

सवरोधात यदु्ध करायचे.सतकडे नेताजी सभुाषचंद्र बोस आसण इकडे सातारामध्ये क्रांसतससंह 

नाना पाटील करीत होते. पोलीस त्यांच्या पाठलागावर असल्यामळेु ते 

सांगली-साताऱयाच्या रानावनामध्ये राहायचे. दादा म्हशीवर बसनू त्यांना रानावनात भाकरी 

पोहोचसवण्याचे काम करीत होते. दादांनी इगं्रजांची गोळी दखेील खाल्ली आह.ेइगं्रजांसवरुद्ध 

लढणाऱया क्रांसतवीरांना रानावनात भाकरी पोहोसवण्याच ेकाम त्यांनी केल.े ज्यांनी इगं्रजांची 

माफी मासगतली ते स्वातंत्र्यवीर झाल.े आपल्या वसंतदादास कोणी स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी 

म्हणतो काय, त्यांना कोणी स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी म्हणनू ओळखते काय ? ह ेमहाराष्ट्राच े

ददुवै आह.े 

        सभापती महोदय, सांगली नगरपासलकेने आयोसजत केलेल्या एका सभेमध्ये  मी 

ही गोष्ट सांसगतली की, ज्यांनी इगं्रजांची माफी मासगतली ते स्वातंत्र्यवीर झाल े ज्यांनी 

इगं्राजांच गोळी खाल्ली व तीन वष ेतरंुुगवास भोगला, पोसलसांची पवाय न करता रानावनात 

राहणाऱया क्रांसतवीरांना म्हशीवर बसनू भाकरी पोहोचली त्यांना स्वातंत्र्यवीराचा दजाय 

समळालेला नाही. माझी शासनाला सवनंती आह े की, वसंतदादांच्या जन्मशताब्दीचे 

औसचत्य साधनू त्यांचा स्वातंत्र्यवीर वसंतदादा पाटील असा  गौरव करण्यात आला तर 

आपणा सवाांना फार बरे वाटेल. 

      सभापती महोदय, आज जागोजागी सहकार सम्राट सदसतात. परंत ुवसंतदादाच्या रुपाने 

एकच सहकार महषी सदसतात. दादांना ससंचनाच्या क्षेत्रात क्रांती केली. ग्रामीण भागातील 

शेतकऱयांच्या व्यथा व वेदना जाणनू घेऊन त्यावर भौसतक रुपाने फंूकर घालण्याचे काम 

दादांनी केल ेह ेकोणी सवसरु शकणार नाही. दादांनी सशक्षण क्षेत्रात चमत्कार केलेला आह.े 

आता सशक्षण सकती महाग होत चालले आह े ह े आपणा सवाांना माहीत आह.े आज 

सशक्षणाच े व्यापारीकरण झाल्यामळेु दसलत समाज, आसदवासी समाज, भटक्या व सवमकु्त 

समाज, 
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    प्रा.जोगेंद्र कवाडे.... 

समाज,मध्यमवगीय समाज आपल्या मलुांना उच्च दजायचे सशक्षण दऊे शकत नाही.राज्यात 

शासकीय इसंजसनअरींग कॉलेजची संख्या मयायसदत होती. राज्यातील सवद्याथयाांना मेसडकल 

आसण इसंजसनअरींग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येत नव्हते म्हणनू ते दसुऱया राज्यात जात होते. 

तेव्हा दादांनी राज्यामध्ये सवनाअनदुान तत्त्वावर मेसडकल,इसंजसनअरींग आसण पोसलटेसक्नल 

कॉलेज काढण्याची परवानगी सदली. दादांनी महाराष्ट्रात पसहल्यांदा उच्च व तंत्र सशक्षणाचा 

बहुजन पॅटनय  सनमायण केला. दादांबद्दल बोलण्यासारखे बरेच काही आह.े परंतु वेळ कमी 

आह.े महाराष्ट्राचा थोर सपुतु्र, मी  त्यांना सांगलीचा सपुतु्र म्हणत नाही, ते राज्याच ेचार 

वेळा मखु्यमंत्री पदी रासहल.े भारत सरकारने त्यांना ‚पद्मश्री‛ दऊेन त्यांचा गौरव केलेला 

आह.े त्यांचा सन्मान दखेील त्याच पद्धतीने झाला पासहजे. जसा ससंकदरने पौरसचा सन्मान 

केला त्याप्रमाणे त्यांना सन्मान झाला पासहजे.  त्यासाठी माननीय मखु्यमंत्र्याच्या 

अध्यक्षतेखाली ससमती सनमायण झाली पासहजे. तो सन्मान महाराष्ट्राच्या वतीन े

महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या वतीन ेआपल े सदवंगत नेते वसंतदादा पाटील यांना दखेील 

समळाला पासहजे अशी सवनंती करतो. आपल्या सवाांच्या वतीने, माझ्या वतीन ेआसण माझ्या 

ररपसब्लकन पक्षाच्या वतीने वसंतदादांच्या प्रती माझी कृतज्ञता व्यक्त करुन माझे भाषण पणूय 

करतो. जय भीम !   

                                                ------------- 
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           सभापती : सभागहृाच े नेते श्री.चंद्रकात पाटील यांनी पद्मभषूण वसंतदादा 

पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायचे औसचत्य साधनू त्यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी सदलेल्या 

योगदानाबद्दल जो प्रस्ताव मांडलेला आह े त्यावर सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय 

मुंडे, सन्माननीय गट नेते, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.सशवाजीराव दशेमखु साहबे व इतर 

सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहते. 

        खरे म्हणजे आपल्या सवाांच्या संभाषणातनू वसंतदादांच्या व्यसक्मत्त्वाचे जे पैल ू

मला माहीत नव्हते त्याची मला मासहती झाली. मला जे जाणवले की, त्यांची जी 

अनौपचाररकता होती ज ् याला अेापण  इगं्रजीमध्ये informalilty म्हणतो, सत्तेच्या 

अत्यचु्च पातळीवर आपण औपचाररक सपंजऱयामध्ये अडकलेलो असतो असे माझे 

स्वत:चे मत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.हमंेत टकल े यांनी सांसगतले की, एका माथाडी 

कामगाराला स्वत:चा शटय दऊेन त्यांकाढून त्याला पढेु आणल.े सत्तेत राहून सत्तेची धुंदी न 

चढणारे असे ह ेव्यसक्तमत्त्व होते. 

        मला त्यांच्या बाबतीत दोन-तीन गोष्टी नमदू कराव्याशा वाटतात. वयाच्या दसुऱया 

वषी अनाथ झालेला व इयत्ता सातवी पास झालेला, एक गरीब घरचा माणसू चार-पाच 

वेळा राज्याच्या मखु्यमंत्री झाला ह े कौतकुास्पद आह.े वसंतदादांनी साखर धंद्याच्या 

बाबतीत स्वप्न पासहले होते. त्यांच्या मागे कोणी सथंक टाँक नव्हता. त्यांना कोणीही सल्ले 

सदल े नव्हते. ज्या वगायमध्य े जन्म घेतला त्या वगायला पढेु जाण्याची संधी आह.े त्या 

वगायसाठी एक नवीन ससस्टीम तयार करण्याची दरूदृष्टी त्यांना लाभली होती. 

     आपल्या  सवाांच े संभाषण आसण सवचार ऐकत असताना माझ्या डोळ्यासमोर 

सांगली-सातारा-कोल्हापरू इतकेच नव्ह े तर सवलासराव दशेमखु यांच्या लातूरमध्ये मी जे 

पासहल ेत्याबाबत आजकालच्या भाषेत बोलायचे झाल ेतर त्यांनी साखर धंद्याचा एक ब्राँड 

तयार केला. शेतकरी वगायला फारशी सकंमत आसण पतही नव्हती परंत ुदादांच्या दरूदृष्टीचे 

लाभधारक आम्ही सवयजण आहोत. वसंतदादांचा साखर कारखाना हा माझ्या स्वत:च्या 

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यानंतर सहा मसहन्यांनी काढण्यात आला. त्यापवूी पद्मश्री 

सवखे-पाटील यांनी प्रवरा येथे साखर 
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  कारखाना काढला होता. सहकार क्षेत्राबद्दल बरेच काही बोलले गेले, बोलले जाते आसण 

बोलल ेजाईल. 

        या नेत्याच्या दरूदृष्टीला स्मरणात ठेवनू मला एकच गोष्ट सांगावीशी वाटते की, 

त्यांनी जे रुजवल े त्यामळेु आमचा तालकुा संपन्न झाला. माझ्या स्वत: फलटण गावांची 

लोकसंख्या सहा हजार होती. आज त्या फलटण तालकु्याची लोकसंख्या ५२-५५ हजार 

असनू आमच्या सजल्यातील फलटण तालकुा श्रीमंत व संपन्न असा झालेला आह.े 

त्यासाठी दादांना एमबीए करावे लागल ेनाही. मघाशी सांसगतल्याप्रमाणे त्यांचा कोणी सथंक 

टाँक  नव्हता. माझ्या मनात प्रश्न सनमायण होतो की, ह ेसवय त्यांनी केले कस े? 

        आपण सवयजण म्हणत होता की, पत्री  सरकार होते. पवूी सांगली हा भाग सातारा 

सजल्यातच होता. पढेु सवभाजन होऊन सांगली सजल्हा झाला आसण आमचा सातारा सजल्हा 

वेगळा झाला. क्रासतससंहनाना पाटील, सकसनवीर, रत्नाप्पा कंुभार, क्रांसतवीर लाड, ह ेसवय 

या पत्री सरकारमध्ये होते. आम्ही कॉलेजमध्ये असतानाते आमचे श्रद्धास्थान म्हणा सकंवा 

तरुणाईच्या शब्दात सांगायच ेतर ते आमचे सहरो होते. 

              या नंतर  श्री. बोडे 
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  स्व.यशवंतराव चव्हाण आसण स्व.वसंतदादा पाटील यांचे नाव सधु्दा त्यामध्य ेघेतले गेल े

होते.  या प्रस्तावावर आपल्या सवाांच ेसवचार ऐकत असताना अनेक सन्माननीय सदस्यांनी 

सांसगतले की, वसंतदादांचे व्यसक्तमत्व सत्तेत जास्त रमल ेनाही. वास्तसवक पाहता वसंतदादा 

ह े व्यक्तीमत्त्व आसथयक क्रांती घडसवणारे होते.  महाराष्ट्राला दशेात आघाडीवर नेणारे 

वसंतदादा होते. परंत ुते खऱया अथायन ेसत्तेत कधीच रमले नाहीत.  माझ्या मते वसंतदादा ह े

व्यसक्तमत्त्व एक अदू्भत रसायन होते असे म्हटले तरी ते वावग ेहोणार नाही, उलट न कळणारे 

रसायन म्हटल ेतर ते जास्त योग्य होईल. 

   सत्ता ही संकल्पनाच सकती भ्रष्ट करु शकते याची अनेक उदाहरण रसशया, अमेररका, 

पासकस्तान यासारख्या देशांपासनू भारतापयांत वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्थेत बसघतली 

आहते.  परंत ुदादा ह ेका करु शकले नाही ? वसंतदादांच्या व्यसक्तमत्त्वात सवशेष असे गणु 

होते.  दादांनी अनेक बाबी घडवनू ठेवल्या आहते.  आपल्याला माहीत आह े की, 

सवधानसभेत २८८ आसण सवधानपररषदते ७८ सदस्य आहते.  राज्याचे मंसत्रमंडळ ४२ 

सदस्यांच े आह.े  मी सधु्दा राज्य मंसत्रमंडळात १०-१५ वष े काम केलेले 

आह.े  महाराष्ट्राच्या इसतहासात अनेक मखु्यमंत्री होऊन गेले. परंत ु या मखु्यमंत्र्यांपैकी 

सकती जणांनी सस्टनेबल डेव्हलपमेंटचे स्वप्न बसघतल ेआसण  प्रत्यक्षात राबसवल े? परंतु 

वसंतदादांनी अनेक बाबी या प्रत्यक्षात करुन दाखसवलेल्या आहते. त्यांनी घेतलेले सनणयय 

आजही आपल ् याला फायदशेीर ठरत आहते.  मी सांग ू इसच्छतो की, सबंध सहकाराची 

रचना  श्री.धनंजयराव गाडगीळ यांनी रचली आह.े  वसंतदादांचे अजनू एक पारसी 

सद्गहृस्थ त्यांचे सल्लागार होते. त्यांचे नाव मला आता आठवत नाही. सहकार 

चळवळीबद्दल जेवढे बोलावे तेवढे कमीच आह.े वसंतदादांनी काढलेली ज्योत साखर 

संघापासनू ते वसंतदादा इन्स्टीट्यटुपयांत गेली.  आम्ही काढलेल े कारखान,े आम्ही 

वाढसवलेले कारखाने आसण ददुवैाने आम्ही बरबाद केलेले कारखाने यांचा सधु्दा मला 

द:ुखान ेउल्लेख करावा लागेल.  
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स्व.वसंतदादा यांच्याबद्दल बोलताना मी सांग ू इसच्छतो की, मला वसंतदादा यांच्यासोबत 

जास्त बोलता आल ेनाही, याच ेमला खपू द:ुख वाटते.  सन्माननीय सदस्य श्री.हमंेत टकले 

यांनी सांसगतले की, त्यांना सधु्दा वसंतदादांसोबत बोलता आल े नाही.  परंत ु मी त्यांना 

सांगेन की, या योगायोगाच्या गोष्टी असतात.  वसंतदादा त्यांच्या शेवटच्या सदवसांत 

फलटनला आल ेहोते. अत्यंत प्रसन्न असे त्यांचे व्यसक्तमत्त्व होते. त्यावेळी ते काळा चष्ट्मा 

लावनू आल ेहोते.  त्यांना शगुरचा खपू त्रास होत होता.  त्या काययक्रमात त्यांनी बसनूच 

भाषण केल ेहोते.  आमच्या सशक्षण संस्थेतील ते भाषण होते.  त्यांना परत जाताना बराच 

त्रास झाला.  एका बाजलूा क्रांसतकारक, दसुऱया बाजलूा आसथयक क्रांतीच े जनक आसण 

सतसऱया बाजलूा शैक्षसणक क्रांतीची सरुुवात त्यांनी केली.   

   सन्माननीय सदस्य श्री.सतेज पाटील सभागहृात उपसस्थत आहते.  त्यांचे वडील माजी 

राज्यपाल माननीय श्री.डी.वाय.पाटील यांना मी चांगले ओळखतो.  वसंतदादा पाटील 

यांनी धोरणात्मक सनणयय घेतला नसता तर, माननीय श्री.डी.वाय.पाटील, डॉ.पतंगराव कदम, 

ससम्बॉयसीस इन्स्टीट्यटुमध्ये मी प्राध्यापक म्हणनू नोकरी केली, तेथील डॉ.मजमूदार, 

सवदभायतील श्री.दत्ता मेघे काही शकले नसते. परंतु कोणतेही फॉमयल सशक्षण नसलेल्या 

व्यक्तीने या सवय गोष्टी करुन दाखसवल्या आहते, ह े आपण लक्षात घेतले पासहजे.  असे 

व्यसक्तमत्त्व आपल्या महाराष्ट्रात जन्माला येते आसण आज त्यांची १०० वी जयंती साजरी 

करीत असताना आपण सवयजण त्यांची आठवण काढत आहोत.  ते एक बंडखोर नेते, द्रष्टा 

नेते होते.  

   माझी सभापती म्हणनू नव्ह े तर व्यसक्तगत म्हणनू सवनंती राहील. सन्माननीय सदस्य 

श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांनी मनापासनू जी मागणी केली त्या बाबत राज्य सरकारन ेसवचार 

करावा.  माननीय श्री.सशवाजीराव दशेमखु ह े वसंतदादांच े सहकारी होते.  माननीय 

श्री.सशवाजीराव दशेमखु यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला नाही.  परंत ुवसंतदादांचा 

दशेमखु साहबेांवर प्रचंड सवश्वास होता. वसंतदादांचे 
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अत्यंत जवळच े सवश्वास ू सहकारी म्हणनू सांगली-सातारा सजल्यात दशेमखु साहबेांना 

ओळखले जात असे. माननीय श्री.सशवाजीराव दशेमुख यांनी केलेल्या मागणीनसुार राज्य 

सरकारन े स्व.वसंतदादा पाटील यांचे यथोसचत स्मारक करावे.  ते स्मारक सांगलीला 

करायचे की मुंबईला करायचे, हा काययकते आसण शासनाचा सनणयय आह.े  ह ेस्मारक कोठे 

करावे या बाबत माझा आग्रह राहणार नाही. या कामासाठी सकती सनधी वगय करावा ह े

शासनान ेठरवावे, तसेच या बाबत आमदारांना सवश्वासात घेऊन सांगावे. सन्माननीय सदस्य 

श्री. सशवाजीराव दशेमखु साहबेांना मी सांग ू इसच्छतो की, सांगली येथे असलेल्या 

वसंतदादांच्या स्मारकाची अवस्था मी माझ्या डोळ्यान े बसघतली आह.े  त्याच काळात 

झालेले स्व.यशवंतराव चव्हाण यांचे कराड येथील स्मारक बसघतले आह.े या संदभायत जी 

प्रथा पडलेली आह ेती मला सांगलीत सदसत नाही, ह ेददुवंै आह.े  वसंतदादा यांनी त्यांच्या 

सजल्यात वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना  काढला.  वसंतदादा ज्या सठकाणी 

जन्माला आले, आसण घडल,े त्याच सठकाणी त्यांचे स्मरण त्यांच्या योग्यतेनसुार होत नाही, 

ह ेददुवंै आह.े  कोण कोणत्या पक्षाचा आह ेयाचा सवचार करता कामा नये. वसंतदादांचे 

व्यसक्तमत्त्व ह ेराजकारणाच्या पढेु गेलेल ेहोते, अशी माझी स्वत:ची समजतू आह.े त्यामळेु 

आपण सवाांनी समळून या बाबतीत काम करावे.  तीच खरी त्यांना आदरांजली आसण 

श्रध्दांजली राहील.  मला वसंतदादांवर बरेच काही बोलता येईल.  

   मी ज्या सातारा सजल्हा बाँकेत काम करताेे ती दशेातील क्रमांक-१ ची बाँक 

आह.े  सन्माननीय महसलू मंत्री श्री.चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सधु्दा आमच्या बाँकेचे 

कौतकु केल ेआह.े  आमच्या सजल्यात अनेक सतू सगरण्या आहते. त्यापैकी काही तोट्यात 

गेल्या आसण काही फायद्यात आहते.  सटुा-बटुातील उद्योगपती आसण त्यांच्या बरोबर 

असलेल्या बऱयाचशा सथंक टाँक, यांच्या बाहरेच्या कक्षेत जाऊन 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT-231 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 18:50 

  

 

    सभापती.... 

काही तरी घडसवणाऱया व्यसक्तमत्त्वाला  आपण कुठल्या शब्दान े संबोधणार आहोत, हचे 

मला आज सदवसभर सतावत होते.  त्यामळेु मी जास्त न बोलता महाराष्ट्राचे माजी 

मखु्यमंत्री स्व.वसंतदादा बंडुजी पाटील यांनी त्यांच्या  महाराष्ट्र राज्याच्या सवकासात्मक 

जडणघडणीत  केलेल्या उल्लेखनीय योगदनाबद्दल सवाांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो.   

   महाराष्ट्राच े माजी मखु्यमंत्री स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वषायसनसमत्त 

त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याबबातचा प्रस्ताव सभागहृाने एकमताने संमत करावा, 

अशी मी सवनंती करतो. 

प्रस्ताव एकमतान ेसंमत झाला. 

-------- 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT-232 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 18:50 

  

 

      

                              प.ृशी./मु.शी : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवणे 

  

   डॉ.रणसजत पाटील (नगरसवकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक-१६, महाराष्ट्र महानगरपासलका आसण महाराष्ट्र 

नगरपररषदा, नगरपंचायती व औद्योसगक नगरी (सधुारणा व पढेु चाल ू ठेवणे) अध्यादशे, 

२०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

------ 

   डॉ.रणसजत पाटील :सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक-१७, महाराष्ट्र महानगरपासलका  (सधुारणा व पढेु चाल ूठेवणे) अध्यादेश, २०१६ 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

     सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

  ------ 

  डॉ.रणसजत पाटील :सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक-२२, महाराष्ट्र महानगर प्रदशे सवकास प्रासधकरण (पढेु चाल ू ठेवणे) अध्यादशे, 

२०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

     सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

  ------ 

     डॉ.रणसजत पाटील :सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा 

अध्यादशे क्रमांक-२६ मुंबई महानगरपासलका  (सधुारणा) अध्यादेश, २०१६ 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

     सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

  ------ 

                या नंतर  श्री. कांबळे 

 



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-233 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 19:00 

  

 

                                   

   श्री. शरद रणसपस े : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ इन्फॉमेशन आह.े माननीय 

मंत्र्यांनी सवय अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवले. मागच्याही असधवेशनात यातील बहुसंख्य 

अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवल.े त्या अध्यादशेांच े कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी 

सभागहृात काहीही झालेले नाही. पनु्हा अध्यादशे काढायचे, पनु्हा सभागहृासमोर ठेवायचे, 

परत अध्यादशे काढायचे, ह ेबरोबर नाही. मला माननीय मंत्र्यांना सवचारावयाचे आह ेकी, 

या अध्यादशेाचे कायद्यात रुपांतर याच असधवेशनात करणार आहात की नाही ? 

     डॉ. रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी बरोबर सांसगतले आह.े 

बऱयाच वेळा येथेेे असे झाल.े मागच्या वेळी आपण पासहल े की, २६, २७, २८ 

क्रमांकांची शासकीय सवधेयके रासहली होती. नगरसवकास खात्याची ती सवधेयके होती. मी 

आपल्या दालनात यायचो आसण सवधेयक मांडण्याबाबत सवचारायचो, त्यामळेु काही 

सवधेयके मंजरू होण्याची रासहली असतील. बाकी काही नाही. 

     सभापती : ठीक आह.े 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-234 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 19:00 

  

 

       श्री. दीपक केसरकर (सवत्त राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक २३ - महाराष्ट्र सववादीत थकबाकी तडजोड (सधुारणा) 

अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. दीपक केसरकर : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा 

अध्यादशे क्रमांक २४ - महाराष्ट्र सववादीत थकबाकी तडजोड (दसुरी सधुारणा) अध्यादशे, 

२०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. दीपक केसरकर : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा 

अध्यादशे क्रमांक २७ - महाराष्ट्रात सववादीत थकबाकी तडजोड (सतसरी सधुारणा) 

अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे (उच्च व तंत्र सशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक २५ - महाराष्ट्र सवद्यापीठ (सनवडणकुा तात्परुत्या पढेु 

ढकलण ेआसण सवद्यापीठ प्रासधकरणे व इतर मंडळे तदथय घसटत करणे) अध्यादशे, २०१६ 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक २१ - महाराष्ट्र जलसंपत्ती सनयमन प्रासधकरण (सधुारणा व पढेु चाल ू ठेवणे) 

अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतो.  

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-235 
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   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक १८  - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सतसरी सधुारणा) अध्यादेश, २०१६ 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक १९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सधुारणा) अध्यादशे, २०१६ सभागहृासमोर 

ठेवतो. 

    सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन २०१६ चा अध्यादशे क्रमांक २० - महाराष्ट्र 

कृसष उत्पन्न पणन (सवकास व सवसनयमन) (दसुरी सधुारणा व पढेु चाल ूठेवणे) अध्यादशे, 

२०१६ सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अध्यादशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-236 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 19:00 

  

 

                       प.ृशी./मु.शी. : माननीय राज्यपालांचे आदशे 

सभागहृाच्या                                                 पटलावर ठेवणे. 

  

   श्री. सवनोद तावडे (उच्च व तंत्र सशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सतसरी सधुारणा) 

अध्यादशे, २०१६ मागे घतेल्याबाबत माननीय राज्यपालांचे आदशे सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : माननीय राज्यपालांच ेआदशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआहते. 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चा अध्यादशे 

क्रमांक १९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सधुारणा) अध्यादशे, २०१६ माग े

घेतल्याबाबत माननीय राज्यपालांच ेआदशे सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : माननीय राज्यपालांच ेआदशे सभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआहते. 

---- 

  

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-237 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 19:00 

  

 

                         पृ.शी./मु.शी. : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे. 

  

   श्री. राजे अम्ब्रीशराव आत्राम (वने राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने महाराष्ट्र वन सवकास महामंडळ मयायसदत यांचा सन २०१४-२०१५ या वषायचा 

बेचाळीसावा वासषयक अहवाल आसण सहशेब सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : वासषयक अहवाल आसण सहशेब सभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआहते. 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे (उच्च व तंत्र सशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

स्वामी रामानंद तीथय मराठवाडा सवद्यापीठ, नांदडे यांचे सदनांक १ जलैु, २००९ ते ३० जनू, 

२०१० व सदनांक १ जलैु, २०१० ते ३० जनू, २०११ या कालावधीचे वासषयक अहवाल 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : वासषयक अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआहते. 

---- 

   

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-238 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 19:00 

  

 

                  पृ.शी./मु.शी. : आश्वासनांच्या पतूयतेच्या सववरणपत्रांची 

यादी                                                सभागहृासमोर ठेवणे.  

  

   श्री. सवनोद तावडे (संसदीय कायय मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सवधानपररषदचेे सदनांक ८ जलैु, २०१६ रोजीचे एक सदवसाचे दसुरे असधवेशन व सदनांक 

१८ जलैु, २०१६ ते ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजीचे सतसरे (पावसाळी) असधवेशन तसेच सदनांक 

२९ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच े एक सदवसाचे चौथे (सवशेष) असधवेशन या कालावधीत 

मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांनी सवधानपररषद सभागहृात सदलेल्या एकूण २८७ 

आश्वासनांची यादी, तसेच सन २०१६ चे चौथे (सवशेष) असधवेशन संस्थसगत झाल्यानंतर, 

पतूयता करण्यात आलेल्या एकूण ३९१ आश्वासनांच्या पतूयतेच्या सववरणपत्रांची यादी 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : आश्वासनांच्या पतूयतेच्या सववरणपत्रांची यादी सभागहृासमोर ठेवण्यात 

आली आह.े 

(पे्रस : कृपया येथे सोबत जोडलेली सववरणपत्रांची यादी छापावी.) 

---- 

   

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU-239 

MSK/MMP प्रथम श्री. बोडे 19:00 

  

 

       श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने गोदावरी मराठवाडा 

पाटबंधारे सवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचा सन २०१२-२०१३ या वषायचा अलग लेखा 

अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अलग लेखा अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने तापी पाटबंधारे सवकास 

महामंडळ, जळगाव यांचा सन २०१३-२०१४ या वषायचा अलग लेखा अहवाल 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : अलग लेखा अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने तापी पाटबंधारे सवकास 

महामंडळ, जळगाव, यांचा सन २०१४-२०१५ या वषायचा सतरावा वासषयक सवत्तीय 

अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : वासषयक सवत्तीय अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 

   श्री. सदाभाऊ खोत (पणन राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचा सन २०१५-२०१६ या वषायचा अठ्ठावन्नावा वासषयक 

लेखा अहवाल व महालेखापाल कायायलयाचा सन २०१४-२०१५ या वषायचा  स्वतंत्र 

लेखा परीक्षण अहवाल (S.A.R.) सभागहृासमोर ठेवतो. 

    सभापती : वासषयक लेखा अहवाल व स्वतंत्र लेखा पररक्षण अहवाल (S.A.R.) 

सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

---- 
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                              पृ.शी./मु.शी. : सवधेयकांना असधसंमती 

         

    सभापती : दोन्ही सभागहृांनी संमत केलले्या सवधेयकांना राष्ट्रपती/राज्यपालांची 

असधसंमती समळाल्यासंबंधीची यादी ससचव वाचनू दाखवतील. 

     ससचव : (अ) खालील सवधेयकाला राष्ट्रपतींची असधसंमती समळाली  :- 

  (१) सन २०१५ च े सवधानपररषद सवधेयक क्रमांक १३ - फौजदारी प्रसक्रया संसहता 

(महाराष्ट्र सधुारणा) सवधेयक, २०१५.   

  

  (ब) खालील सवधेयकांना राज्यपालांची असधसंमती समळाली  :- 

  (१) सन २०१५ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ५८ - मुंबई महानगरपासलका आसण 

महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती व औद्योसगक नगरी (सधुारणा) सवधेयक, २०१५. 

  (२) सन २०१६ च े सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

(सधुारणा) सवधेयक, २०१६. 

  (३) सन २०१६ च े सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र कृसष उत्पन्न पणन 

(सवकास व सवसनयमन) (सधुारणा व पढेु चाल ूठेवणे) सवधेयक, २०१६. 

  (४) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दसुरी 

सधुारणा) सवधेयक, २०१६. 

  

(५) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक २९ - महाराष्ट्र सजल्हा पररषद व पंचायत 

ससमती (दसुरी सधुारणा) सवधेयक, २०१६. 

  

(६) सन २०१६ च े सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ३० - महाराष्ट्र सवद्यापीठ (सधुारणा) 

सवधेयक, २०१६. 

  

(७) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक 31 - महाराष्ट्र जमीन महसलू संसहता 
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(सतसरी सधुारणा) सवधेयक, २०१६. 
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    ससचव .... 

(८) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ३४ - महाराष्ट्र सवद्यतु शलु्क सवधेयक, 

२०१६. 

  

(९) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ३५ - महाराष्ट्र (सद्रतीय परुवणी) 

सवसनयोजन सवधेयक, २०१६. 

  

(१०) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र महामागय (सधुारणा) 

सवधेयक, 2016. 

  

(११) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र सनरसन सवधेयक, 2016. 

  

(१२) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक 39 - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर 

(सधुारणा) सवधेयक, २०१६. 

  

(१३) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ४० - महाराष्ट्र जमीन महसलू संसहता 

(चौथी सधुारणा) सवधेयक, २०१६. 

  

(१४) सन २०१६ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र  सवधानपररषद (सभापती 

व उप सभापती) आसण महाराष्ट्र सवधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते 

असधसनयम, महाराष्ट्र मंत्र्यांच ेवेतन व भत्ते यांबाबत असधसनयम, महाराष्ट्र सवधानमंडळाच्या 

सदस्यांच े वेतन व भत्ते यांबाबत असधसनयम, महाराष्ट्र सवधानमंडळाच्या सदस्यांचे 

सनवतृ्तीवेतन असधसनयम, १९७६ आसण महाराष्ट्र राज्य सवधानमंडळातील सवरोधी 

पक्षनेत्यांच े वेतन व भत्ते असधसनयम, १९७८ यांमध्ये आणखी सधुारणा करण्यासाठी 

सवधेयक, २०१६. 
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                   पृ.शी./मु.शी. : सदस्य अनपुसस्थती ससमतीचा अहवाल सादर करणे. 

  

   ॲङ हुस्नबान ू खसलफे (ससमती सदस्या) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सदस्य अनपुसस्थती ससमती (२०१५-२०१६) चा चौथा अहवाल सादर करते. 

   ससमतीची बैठक सोमवार, सदनांक ५ सडसेंबर, २०१६ रोजी दपुारी १.०० वाजता, नवीन 

इमारत, कक्ष क्रमांक ००३, तळ मजला, सवधान भवन, नागपरू येथे झाली. या बैठकीमध्य े

श्री. अमरससंह पंसडत, सव.प.स. यांचा ततृीय (पावसाळी) असधवेशन, २०१६ मधील रजेचा 

अजय सवधानपररषद सदस्य अनपुसस्थती ससमतीच्या बैठकीमध्ये सवचारात घेण्यात आला. 

   श्री. अमरससंह पंसडत, सव.प.स. ह ेसदनांक १९ जलैु, २०१६ ते सदनांक ५ ऑगस्ट, २०१६ 

(सटु्टीचा १ सदवस वगळून) सलग १७ सदवस अनपुसस्थत आहते. सदरहू रजेचा कालावधी 

हा १७ सदवसांचा आह.े 

            या नंतर  श्री. रोझेकर 
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ॲङ हुस्नबान ूखसलफे...... 

    

  पत्नी आजारी असल्याचे कारण नमदू करुन रजेचा अजय त्यांनी ससमतीस सादर केला 

आह.े 

   सन्माननीय सदस्य सवधानपररषदचे्या बैठकांना अनपुसस्थत असल्याबाबत त्यांनी 

सदलेल्या अजायवर ससमतीन े सवचारसवसनमय केला व उपरोक्त बैठकांना अनपुसस्थत 

असल्याबाबत सन्माननीय सदस्यांनी सदलेल्या अजायतील रजेचे कारण ग्राय धरुन त्यांना 

उक्त कालावधीत सवधानपररषदचे्या बैठकांना अनपुसस्थत राहण्याची अनमुती दणे्यात यावी, 

अशी ससमती सशफारस करीत आह.े 

   सभापती : सदस्य अनपुसस्थती ससमतीचा अहवाल सभागहृाला सादर झाला आह.े 

   ससमतीने सादर केलेल्या अहवालात सवयश्री. अमरससंह पंसडत, सव.प.स. यांना अहवालात 

उल्लेसखलेल्या कालावधीकररता अनपुसस्थत राहण्याची अनमुती दणे्यात यावी, अशी 

सशफारस केली आह.े  तरी अनमुती द्यावी काय ?  (थोडे थांबनू) अनमुती दणे्यात येत 

आह.े  सदस्यांना तसे कळसवण्यात येईल. 

------------- 
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 नोटािंदीच्या अनुषंगाने मृतयुमुखी पडलेल्यांच्या कुटंुिीयांना उत्तर प्रदेश सरकारने 

मदत जाहीर केल्यािाित मागहतीचा मुद्दा  

  

   ॲङ राहूल नावेकर : सभापती महोदय, काल आपण सनयम ९७ अन्वये नोटाबंदीबाबत 

सभागहृात चचाय केली आह.े  या चचेमध्ये सत्तारुढ व सवरोधी पक्षाच्या सन्माननीय 

सदस्यांनी भाग घेतला.  अनेक सन्माननीय सदस्यांना बोलावयाचे होते.  परंत,ु 

वेळेअभावी त्यांना बोलता आल ेनाही.  

   सभापती महोदय, मला सभागहृाला अशी मासहती द्यावयाची आह े की,  नोटाबंदी 

झाल्यानंतर बाँकांसमोर रांगेत उभे रासहल्यामळेु मतृ्यमुखुी पडलेल्या लोकांच्या कुटंुबीयांना 

उत्तर प्रदशे सरकारने २ लाख रुपयांची नकुसान भरपाई जाहीर केली आह.े  

   सभापती महोदय, कालची सभागहृातील चचाय खऱया अथायन े राज्यातील जनतेला 

झालेल्या त्रासासवषयीची होती.  दोन्ही बाजूने चचाय करीत असताना नोटाबंदी लाग ूकरणे 

योग्य की, अयोग्य याबाबतही बरीचशी चचाय केली गेली होती.  मात्र, आज राज्यातील 

जनतेमध्ये जो असंतोष आह,े त्यांना जो त्रास होत आह,े त्याबद्दल शासनाची भसूमका 

अद्यापही स्पष्ट झालेली नाही.  सरकारला महाराष्ट्र राज्यातील जनतेची काळजी असेल तर 

जे लोक मतृ्यमुखुी पडल े आहते त्यांना एक्सग्रेसशया कॉम्पेनसेशन सरकारन े त्वररत द्यावे, 

अशी मागणी मी या सनसमत्ताने करीत आह.े 

   श्री.शरद रणसपस े : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲङ राहूल नावेकर यांनी 

मांडलेल्या सचूनेच्या अनषंुगाने मी सभागहृ नेत्यांना सवनंती करीन की, त्यांची सचूना 

असतशय योग्य असनू त्यामध्ये गैर काहीही नाही.  त्याचबरोबर दशेातील एका राज्य 

सरकारन ेमदत दणे्याचे जाहीर केल ेआह.े  

   सभापती महोदय, सन्माननीय सभागहृ नेते व सावयजसनक बांधकाम मंत्री श्री.चंद्रकांत 

दादा पाटील यांच्या शब्दाला मान आह.े केवळ राज्यातच नाही तर 
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     श्री.शरद रणसपस.े.... 

सदल्लीमध्ये सधु्दा मान आह.े  दादा म्हणतील तोच सनणयय होतो.  उत्तर प्रदशे सरकारन े२ 

लक्ष् ा रुपयांची मदत जाहीर केली आह.े  आपल्या सरकारने सकमान दोन लाख आसण 

जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी माझी आपल्यामाफय त त्यांना 

सवनंती आह.े 

   श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांची सचूना योग्य आह.े आज 

रात्री मखु्यमंत्री महोदय नागपरूमध्ये आल्यानंतर मी लगेच त्यांच्याशी बोलतो. 

-------------- 
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                        पृ.शी./मु.शी. :  अशासकीय सवधेयके आसण ठराव 

ससमतीचा                                                    अहवाल सादर करणे व संमत करणे 

   श्री.आनंदराव पाटील (ससमती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

अशासकीय सवधेयके आसण ठराव ससमतीचा अहवाल सभागहृाला सादर करतो. 

   शकु्रवार, सदनांक ९ सडसेंबर, २०१६ रोजीच्या कामकाजाच्या क्रमात दाखसवण्यात 

येणाऱया अशासकीय ठराव व परु:स्थापनाथय असलेली दोन सवधेयके यांना द्यावयाचा वेळ 

ठरसवण्याकररता गरुुवार, सदनांक ८ सडसेंबर, २०१६ रोजी ससमतीची बैठक 

झाली.  अशासकीय कामकाजासाठी एकूण १५० समसनटांचा वेळ उपलब्ध 

आह.े  श्री.शरद रणसपसे, सव.प.स.यांची दोन अशासकीय सवधेयके परु:स्थापनाथय 

आहते.  त्यास १० समसनटांचा वेळ दणे्यात यावा.  तसेच, गत सत्रातील श्री.धनंजय मुंडे, 

सव.प.स. यांचा ठराव क्रमांक ८६ वर चचाय झाली असनू त्यास मंत्री महोदयांचे उत्तर प्रलंसबत 

असल्यान े सदर ठराव तसेच बॅलटव्दारा ठरसवलेल्या प्राथम्यक्रमानसुार आलेले ३ 

अशासकीय ठराव यांना १४० समसनटांचा वेळ दणे्यात यावा, अशी सशफारस ससमतीने केली 

आह.े 

 पुर:स्थापनाथा  

१. सन २०१६ चे सव.प.स.क्र.५-मुंबई              ५ समसनटांपेक्षा जास्त नाही. 

    महानगरपासलका (सधुारणा) सवधेयक, 

    २०१६ - श्री.शरद रणसपस,े सव.प.स.यांचे 

२. सन २०१६ चे सव.प.स.क्र.६-मुंबई               ५ समसनटांपेक्ष् ाेा जास्त नाही. 

   महानगरपासलका (सधुारणा) सवधेयक, 

   २०१६-श्री.शरद रणसपस,े सव.प.स.यांचे 

 िॅलेटव्दारा ठरगवलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार अशासकीय ठराव  

१. श्री.धनंजय मुंडे, सव.प.स.यांचा ठराव             ३० समसनटांपेक्षा जास्त नाही. 

   क्रमांक ८६ 
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     श्री.आनंदराव पाटील .... 

  

२.श्री.संजय दत्त, सव.प.स.यांचा ठराव                ४० समसनटांपेक्षा जास्त नाही. 

   क्रमांक ५८ 

३.ॲङजयदवे गायकवाड, सव.प.स.यांचा            ३५ समसनटांपेक्षा जास्त नाही. 

   ठराव क्रमांक ४९ 

४.श्री.रवींद्र फाटक, सव.प.स.यांचा                     ३५ समसनटांपेक्षा जास्त नाही. 

   ठराव क्रमांक १२९ 

   सभापती : अशासकीय सवधेयके आसण ठराव ससमतीचा अहवाल सभागहृास सादर 

झाला आह.े 

   श्री.आनंदराव पाटील : सभापती महोदय, अशासकीय सवध् े ोयके आसण ठराव 

ससमतीचा अहवाल सभागहृाला संमत आह,े असा मी आपल्या अनमुतीने प्रस्ताव मांडतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 
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                           प.ृशी./मु.शी. : सनयम ९३ अन्वय ेसचूना 

   सभापती : माझ्याकडे सदनांक ६ सडसेंबर, २०१६, सदनांक ७ सडसेंबर, २०१६ व सदनांक 

८ सडसेंबर, २०१६ रोजी सनयम ९३ अन्वय ेज्या सचूना प्राप्त झाल्या होत्या, त्या संदभायतील 

माझे सनणयय उप ससचव वाचनू दाखवतील. 

   उप ससचव : गदनांक ६ गडसेेेे ंिर, २०१६ रोजीच्या सूचना :  

   सन्माननीय सदस्य श्री.जयवंतराव जाधव यांनी ‚सदनांक १० ऑक्टोबर, २०१६ रोजी 

नासशक सजल्यातील त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील तळेगाव येथे एका पाच वषीय बासलकेवर 

अत्याचार केल्याचे प्रकरण उघडकीस येणे‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वय ेसचूना सदली 

आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र 

या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

   यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.हमंेत टकले यांनी ‚सदनांक ४ सडसेंबर, २०१६ रोजी 

नासशक येथे चौदा वषीय शाळकरी मलुीला गुंगीचे औषध दऊेन सहा अल्पवयीन मलुांनी 

केलेला पाशवी बलात्कार‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम 

९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर 

शासनान ेसनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.ससतश चव्हाण यांनी ‚औरंगाबाद सजल्यात फुलंब्री येथे 

सन २००७ मध्ये औद्योसगक प्रसशक्षण संस्थेतील कोसेसच्या मसशनरीसाठी ३ कोटी रुपय े

खचय करुनही सदर मसशनरीचा वापर नसल्यान ेधळु खात पडलेली असणे‛ या सवषयावर 

सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र. पाटील यांनी ‚मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट (रामके ग्रपु) 

व ससडको घनकचरा डंसपंग ग्राऊंड तळोजा एम.आय.डी.सी.या दोन्ही कंपन्या बंद करुन त्या 

गाव वस्तीपासनू २० सकलोमीटर अंतरावर स्थलांतरीत करण्याबाबत‛ 
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    उप ससचव...... 

या सवषयावर सनयम ९३ अन्वय े सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत 

नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप यांनी ‚कुळगांव बदलापरू येथील पसिम 

सवभाग बाजारपेठेतील रेल्वे स्टेशन लगत असलेली पक्की बांधकामाची दकुाने माह े २२ 

नोव्हेंबर, २०१६ रोजी जे.सी.बी.बलुडोझर लावनू उदघ््वस्त केल्याबाबत‛ या सवषयावर 

सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य सवयश्री धनंजय मुंडे, प्रकाश गजसभये यांनी ‚नागपरूच्या 

सनसकता फामायस्यसुटकल कंपनीला सदनांक ३ सडसेंबर, २०१६ रोजी लागलेल्या आगीत 

मतृ्यमुखुी पडलेल्या तसेच जखमी कामगारांच्या कुटंुबीयांना मदत दणे्याबाबत‛ या 

सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, 

मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दत्त यांनी ‚नागपरू सजल्यातील शहर आसण 

ग्रामीणच्या प्रादसेशक पररवहन कायायलयांनी सफटनेस तपासणी न केल्याने समुारे ९०० स्कुल 

बसच े परवाने चार मसहन्यांसाठी रद्द केल े असनू सधु्दा स्कुल बसची वाहतकू होत 

असल्याबाबत‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा 

सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान े

सनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी ‚मुंबई सवद्यापीठाशी संलग्न मुंबई 

आसण कोकण सवभागातील सन २०१२ ते २०१६ या काळातील प्रलंसबत 
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    उप ससचव  ...... 

  

थकबाकी आसण लेट ॲप्रवु्हलमळेु सनयकु्त सशक्षकांचा पगार होत नसल्याबाबत‛ या 

सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, 

मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.अमरससंह पंसडत यांनी ‚सदनांक ३१ मे, २०१६ रोजी 

शासनान े हस्तसलसखत फेरफार बंद करुन ऑनलाईन फेरफार पध्दत सरुु केल्यामळेु 

सवयसामान्य शेतकरी, नागररकांना येत असलेल्या अडचणी‛ या सवषयावर सनयम ९३ 

अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती 

नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

 गदनांक ७ गडसेंिर, २०१६ रोजीच्या सचूना  

     सन्माननीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण यांनी ‚ररझव्हय बाँक ऑफ इसंडयाने रु.५०० व 

१००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्याने दहावी व बारावीच्या सवद्याथयाांना पररक्षेच ेफॉमय 

भरण्यासाठी अडचणी सनमायण होत असल्यान े सवद्याथयाांची फी माफ करण्याबाबत‛ या 

सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, 

मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

      यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.अब्दलु्लाखान दरुायनी यांनी ‚परभणी शहरातील 

हजारो व्यापाऱयांना महानगरपासलकेने अचानकपणे गाळे ररकामे करण्याचे आदशे सदल्यान े

व्यापारी कुटंुबीय, नोकर यांचेवर आलेली उपासमारीची वेळ‛ या सवषयावर सनयम ९३ 

अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती 

नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 
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       उप ससचव  ...... 

         यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.जगन्नाथ सशंद े यांनी ‚राज्यात ऑनलाईन 

औषध सवक्री करण्यास कायद्याने बंदी असतानाही फामयईजी या ऑनलाईन औषधी 

व्यवसाय करणाऱया फामयसी कंपनीने घरपोच औषधी दणे्याची जासहरात प्रससध्द करणे‛ या 

सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, 

मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

      यानंतर सन्माननीय सदस्य सवयश्री.धनंजय मुंडे, सतीश चव्हाण यांनी ‚राज्यातील 

संगणक सशक्षकांनी आपल्या सवसवध मागण्यांसाठी नागपरू येथे आंदोलन सरुु ठेवल े

असताना आंदोलनकत्याांवर पोसलसांनी अमानषु लाठीमार केल्याने संगणक सशक्षक 

गंभीरररत्या जखमी झाल्याबाबत‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वय ेसचूना सदली आह.े  तो 

सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या 

सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे.  

      यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी ‚सन २००५ नंतर सनयकु्त झालेले 

सशक्षक, सशक्षकेतर कमयचारी ज्यांचा अकाली मतृ्य ूझाला आह ेसकंवा जे सेवासनवतृ्त झाललेे 

आहते त्यांनाही जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वये 

सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत 

आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

        यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दत्त यांनी ‚सदनांक ६/१२/२०१६ रोजी 

पेशान ेडॉक्टर असलेल्या एका तरुणीची सवलेपाल ेयेथे राहत्या घरात झालेली सनघणृ हत्या‛ 

या सवषयावर सनयम ९३ अन्वय े सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत 

नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 
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        यानंतर सन्माननीय सदस्य आसकय .अनंतराव गाडगीळ यांनी ‚महाराष्ट्र राज्य रस्ते 

सवकास महामंडळाने कंत्राटदार कंपनीला सन २००४ मध्ये टोल टेंडर सदल े असनू सन 

२००४ ते माचय, २०१९ पयांतच्या कालावधीत एकूण २,८६९ कोटी रुपये टोल अपेसक्षत 

असताना सदनांक ३१ ऑक्टोबर पयांत रुपये २,८६७ कोटीचा टोल वसलू केल्याने पणुे-मुंबई 

एक्सप्रेस वरील टोल वसलुी बंद करण्याबाबत‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना 

सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत 

आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

        यानंतर सन्माननीय सदस्य श्रीमती सवद्या चव्हाण यांनी ‚मुंबई 

महानगरपासलकेच्या के.प.ु/प प्रभागाच्या सांताकु्रझ पसिम (मुंबई) येथील कमलाश्री सबल्डर 

आसण कमला लाँडमाकय  कन्स्रक्शन या सवकासकांनी घर सवक्रीच्या माध्यमातनू केलेला 

आसथयक गैरव्यवहार‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ 

चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने 

सनवेदन करावे. 

        यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश् े ा गजसभय े यांनी ‚नागपरूच्या प्रादसेशक 

मनोरुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱया रुग्णांची संख्येत वाढ होत असणे‛ या सवषयावर 

सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

   गदनांक ८ गडसेंिर, २०१६ रोजीच्या सूचना  

     सन्माननीय सदस्य श्री.असनल भोसल े यांनी ‚कल्याण-डोंसबवली महानगरपासलकेचे 

उपायकु्त यांनी अनेक बेकायदशेीर कामे केल्यामळेु त्यांच्यावर सवसवध पोलीस ठाण्यात 

फौजदारी गनु्ह ेदाखल असनूही त्यांची नेमणकू असतररक्त आयकु्त पदावर केल्याबाबत‛ या 

सवषयावर सनयम ९३ अन्वय ेसचूना सदली आह.े  
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  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या 

सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे. 

        यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी ‚अमरावती सजल्यातील 

टेंबरूखेडा (ता.वरुड) पंचायत ससमतीच ेसदस्य श्री.देवेंद्र भयुार यांच्यासवरुध्द मोशी पोलीस 

ठाण्यातील पोलीस सनरीक्षक यांनी त्यांची कोणतीही चौकशी न करता तडीपार केल्याची 

काययवाही केल्याबाबत‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वय ेसचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ 

चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने 

सनवेदन करावे. 

       यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दत्त यांनी ‚आंतरजातीय पे्रमप्रकरणातनू 

झालेल्या खनुाचा सडु म्हणनू साताऱयाजवळील सचंचणेर वंदन गावातील दसलत वस्तीवर 

सदनांक ७/१२/२०१६ रोजी रात्री जमावाने केलेला भीषण हल्ला‛ या सवषयावर सनयम ९३ 

अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती 

नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे.   

     यानंतर सन्माननीय सदस्य ॲङ हुस्नबान ूखसलफे यांनी ‚नागपरू मेसडकल रुग्णालयात 

नवजात बालकांच्या मतृ्युंच्या संख्येत होत असलेली वाढ‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वय े

सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत 

आह.े  मात्र या सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे.   

     यानंतर सन्माननीय सदस्य सवयश्री धनंजय मुंडे यांनी ‚पणुे येथील ससनु रुग्णालयाच्या 

नवीन इमारतीमध्ये सरुक्षा व आग सनयंत्रणाकररता फायर अलामय स्मोक सडटेक्शन सससस्टम 

बससवण्यासाठी मागसवण्यात आलेल्या सनसवद े प्रसक्रयेत असनयसमतता आढळण‛े या 

सवषयावर सनयम ९३ अन्वय ेसचूना सदली आह.े  तो 
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  सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या 

सवषयावर शासनान ेसनवेदन करावे.   

      यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.अमरससंह पंसडत यांनी ‚जानेवारी/फेब्रवुारी, २०१६ 

च्या समुारास सजल्हा शासकीय रुग्णालय, बीड येथे मोफत नेत्र शस्त्रक्रीया रुग्णांवर व 

चकुीच्या पध्दतीने शस्त्रक्रीया केल्यामळेु दृष्टी गमासवण्याची वेळ येणे‛ या सवषयावर सनयम 

९३ अन्वय े सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

                                 यानंतर सन्माननीय सदस्य ॲङ सनरंजन 

डावखरे यांनी ‚ठाणे शहरातील उपवन येथील सत्यम लॉजमध्ये शरीर सवक्रीचा अनैसतक 

व्यवसाय करीत असल्याचे सदनांक २ सडसेंबर, २०१६ रोजी उघडकीस येणे‛ या सवषयावर 

सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस 

अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

    यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश गजसभये यांनी ‚नागपरू शासकीय रुग्णालयात तीन 

वषायत कॅन्सरच्या ३५० बालकांची नोंद होणे‛ या सवषयावर सनयम ९३ अन्वये सचूना सदली 

आह.े  तो सनयम ९३ चा सवषय होत नसल्याने, मी सचूनेस अनमुती नाकारीत आह.े  मात्र 

या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

  

            या नंतर  श्री. खच े
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 सभागृहापढुील कामकाजािाित     

        सभापती : उद्या सकाळी साडे अकरा सकंवा सव्वा अकरा वाजता सभागहृाची 

बैठक सरुु करण्यात येईल. सकाळी या सभागहृात सीपीएची बैठक असते त्या बैठकीच्या 

वेळेत काही बदल झाला तर आपण सकाळी ११ वाजता  सभागहृाची बैठक सरुु करु 

शकतो. याबाबत सवय सन्माननीय सदस्यांना कळसवण्यात येईल. उद्या सकाळी सभागहृाची 

सवशेष बैठक घेऊन आतापयांत प्रलंसबत असलेल्या लक्षवेधी सचूना घेण्यात येतील व 

आजच्या कामकाज पसत्रकेवर दशयसवण्यात आलेल्या सहा आसण उद्याच्या तीन लक्षवेधी 

सचूना अशा ९ लक्षवेधी सचूना सवशेष बैठकीत चचेला घेण्यात येतील. 

  ------ 
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                           पृ.शी. :  मुंबई महानगरपासलका (दसुरी सधुारणा) सवधेयक. 

                           L.A. BILL NO. XLVI OF 2016 

     (A BILL FURTHER TO AMEND THE 

MUMBAI       MUNICIPAL CORPORATION ACT) AND 

MOTION             FOR REFERRING THE BILL TO SELECT     

       COMMITTEE. 

       डॉ.रणसजत पाटील  (नगर सवकास राज्य मंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सवधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे, सन २०१६ चे सव.स.सव.क्रमांक ४६ मुंबई 

महानगरपासलका असधसनयम यामध्ये आणखी सधुारणा करण्यासाठी सवधेयक मांडतो. 

         सभापती : सवधेयक मांडण्यात आल ेआह.े 

      डॉ.रणसजत पाटील : महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ च े

सव.स.सव.क्रमांक ४६ मुंबई महानगरपासलका असधसनयम यामध्ये आणखी सधुारणा 

करण्यासाठी सवधेयक सवचारात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

    प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

        सभापती : सवधेयक प्रवर ससमतीकडे पाठसवण्याबाबत श्री.शरद रणसपस,े सव.स.स. 

यांचा प्रस्ताव आह,े त्यांनी तो मांडावा. 

            श्री.शरद रणसपस े :  सभापती महोदय, सन २०१६  चे 

सव.स.सव.क्रमांक  ४६  मुंबई महानगरपासलका (दसुरी सधुारणा) सवधेयक सवधान पररषदचेी 

सहमती घेऊन   १० सदस्यांच्या प्रवर ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवतृ्त सहा मसहन्याच्या आत 
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सादर करण्याचा अनदुशे  दऊेन सवचाराथय पाठसवण्यात यावे, असा मी आपल्या अनमुतीने 

प्रस्ताव मांडतो. 

             प्रस्ताव प्रस्ततु झाला. 

          सभापती : आता सवधेयक सवचारात घेण्यासंबंधीचा प्रश्न आसण सवधेयक प्रवर 

ससमतीकडे पाठसवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव या दोन्ही प्रस्तावांवर एकसत्रत चचाय होईल. 
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    सभापती.... 

  त्यानंतर मंत्र्यांचे उत्तर झाल्यानंतर सवधेयक प्रवर ससमतीकडे पाठसवण्याबाबतचा प्रस्ताव 

मतास टाकला जाईल व तो असंमत झाल्यास सवधेयक सवचारात घेण्यासंबंधीचा प्रश्न मतास 

टाकला जाईल. 

        आता सन्माननीय सदस्यांनी भाषणास सरुुवात करावी. 
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        ॲड. राहूल नावेकर (सवधानसभेने सनवडलेल)े: सभापती महोदय, सवधेयक क्रमांक 

४६ ‚A Bill frther to amend the Mumbai Municipal Corporation Act‛ ही 

अत्यंत महत्वाची सधुारणा आह.े या सधुारणेनंतर फक्त मुंबई महानगरपासलकेच्या रेव्हने्य ू

स्रक्चरमध्ये फरक पडणार नसनू मुंबईतील सामान्य नागररकांच्या सखशाला फरक पडणारी 

ही सधुारणा आह.े या सधुारणेमध्ये सेक्शन ९१ (बी) ची प्रोव्हीजन आह.े त्या 

प्रोव्हीजनमध्ये सधुारणा करण्याचा शासनाचा सवचार आह,े सेक्शन ९१ (बी) मध्य े

प्रोव्हीजन टू सबक्लॉज (2) मध्य े शासनान ेमहानगरपासलकेला लीजवर जागा सदली आह.े 

त्यांची लीज संपलेली आह,े त्या जागा पनु्हा महानगरपासलकेला लीजवर दणे्याचे असधकार 

आहते, सबक्लॉज (3) नसुार त्या जागा सदल्या जातात. त्या जागांसाठी शासन व 

महानगरपासलकेला लीज रेंट समळतो. आता ही रक्कम ५०-५० टक्के सवभागनू घेण्यात येते. 

ही सधुारणा मंजरू झाल ् यानंतर शासन ५० टक्के ऐवजी ७० टक्के रक्कम घणेार आह.े 

सबक्लॉज (4) मध्ये सरुुवातीला १० वषायनंतर लीज रेंट इन्क्रीज करु शकत होतो. आता 

लीज रेंट इन्क्रीज करण्याचा असधकार १० वषायच्या आत दखेील सदलेला आह.े मुंबई 

शहरात एकूण जेवढी जमीन आह े ती महानगरपासलकेच्या मालकीची आह े सकंवा त्या 

जागांचा संपणूय लीज  होल्ड राईटस ् महानगरपासलकेला आह.े शासनाकडे काही जमीन 

आह,े थोड्या फार प्रमाणात जमीन प्रायव्हटे लोकांकडे सकंवा एनटीटीजकडे आह.े त्यामळेु 

जास्तीत जास्त जमीन शासनाची सकंवा महानगरपासलकेची आह.े महानगरपासलकेचा 

महसलू  यामळेु कमी होणार आह.े महानगरपासलकेकडून लीज रेंट मधील सहस्सा ५० टक्के 

ऐवजी ७० टक्के  घेतला जाणार आह.े कॉन्सीक्वेंटली महानगरपासलका त्यांचा रेव्हने्य ू

डेसफससट मेक गडू करण्यासाठी ज्या जागा त्यांनी लीजवर सदल्या आहते, त्यांच्याकडून 

लीज रेंट वाढूवन घेतील सकंवा अन ॲक्सेप ् टेबल टमयस ् टाकतील. असाच प्रकार 

बीपीटीच्या जमीनी लीजवर आहते, कें द्र शासनाच्या व बीपीटीच्या जसमनी  मुंबईतील 

इस्टनय सकनारपट््टयात आहते.  तो जवळपास संपणूय पररसर बीपीटीचा आह.े अशा प्रकारे 

लीज रेंट इन्क्रीज झाल्यानंतर सपु्रीम कोटायपयांत ह ेमॅटर गेले आह.े जे लेससय आहते ते 
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    ॲड. राहूल नावेकर.... 

त्यांना  न परवडणारे लीज बीपीटी चाजय करीत आह.े शासनाला माझा प्रश्न आह े की, 

आपणाला शासनाचा महसलू वाढवायचा असेल सकंवा बीएमसीचा शेअर रेव्हने्यमूध्ये कमी 

करायचा असेल तर याचा फटका कोणत्याही प्रकारे सामान्य जनतेला बसणार नाही याची 

आपण काळजी घ्यावी व त्यानंतर अशी सधुारणा करावी. 

      सभापती महोदय, महानगरपासलकेने बऱयाचशा जागा हॉस्पीटलला सदल्या आहते, 

शाळांना सदल्या आहते, पसब्लक चॅररटीसाठी सदल्या आहते, असे असताना आपण लीज रेंट 

इन्क्रीज करीत आहते, तेव्हा आपण प्रोव्हीजो ॲड करावा,  पसब्लक वापरासाठी चॅररटेबल 

इसन्स्टट्यटूला जागा दणे्यात आल्या आहते, हॉस्पीटलसाठी काही जागा सदल्या आहते, 

शाळांसाठी काही जागा सदल्या आहते. सावयजसनक वापरासाठी सकंवा ज्या ज्या कारणांसाठी 

या जागा सदल्या आहते. त्यांना ही सधुारणा लाग ू होणार नाही. सधुारणा लाग ू झाली तर 

त्यांच्यासाठी शासन लीज रेंट इन्क्रीज करणार नाही. असे शासनान ेकेल ेनाही तर त ् याचा 

पररणाम असा होईल  

की,  लीज रेंट वाढल्यानंतर सामान्य जनतेकडून तेवढी रक्कम त्या संस्था ररकव्हर करतील. 

याबाबत शासनाने काळजी घ्यावी व त्यानंतर  ही सधुारणा करावी अशी माझी सचूना 

आह.े मला असे वाटले होते की, मुंबई महानगरपासलकेचा प्रश्न सभागहृात येईल व 

मुंबईतील सामान्य जनतेच्या सहताचा नसलेला सनणयय होत असताना मुंबई महानगरपासलकेत 

इतकी वष े सत्ता राबसवणारा सशवसेना पक्ष याचा सवरोध करेल, पण ददुवेाने तसे होताना 

सदसत नाही. मी शासनाला सवनंती करतो की, अशी सधुारणा करण्यापवूी मी मांडलेल्या 

सचूनांचा सवचार करावा. धन्यवाद. 
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    डॉ. रणसजत पाटील (नगर सवकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य 

ॲड.राहूल नावेकर यांनी दोन गोष्टी सांसगतल्या आहते, त्यांचा मदु्दा असा होता की, जो 

महसलू समळत होता तो ५०-५० टक्के महानगरपासलका व शासनाकडे शेअर होत होता. 

आता अशी सधुारणा करण्यात येत आह ेकी, यातील ७० टक्के सहस्सा शासन घेणार आह े

व ३० टक्के सहस्सा महानगरपासलका घेणार आह.े मला असे सांगावेसे वाटते की, आपण 

आतापयांत लीज घेत होतो. शेड्यलू डब्ल्यवुर असणाऱया १६० जसमनी आजबूाजचू्या 

वॉडयच्या आहते, १६० समळकती कमसशयअल जागेवर असनू त्यापासनू महसलू कमी समळत 

होता. त्याची अनसुचूी माझ्याकडे आह,े ए सवभाग म्हणजे मरीन लाईन्स सवभागात ८७ 

आहते, डी सवभाग म्हणजे मलबार हील्स येथे ५७ आहते, त्यानंतर जी-ड दसक्षण म्हणजे 

महालक्ष्मी रेसकोसय पररसरात १६ समळकती आहते. यातनू आतापयांत दरवषी एकूण ८२ 

लाख रुपयांचा महसलू समळत होता. आता दर दहा वषायन ेभाडेपट्टा वाढसवला जात होता. 

वने आसण महसलू खात्याच्या धोरणानसुार हा भाडेपट्टा वाढसवला जात होता. ह े

महानगरपासलकेच्या व्यवस्थापनेमध्ये होते, वन व महसलू खात्याचे सनयम त्यांना लावले 

जात होते. महानगरपासलकेच्या व्यवस्थापनेत ह ेठेवण्यात येईल व नगर सवकास सवभागाच्या 

तरतदुी त्यासाठी लाग ूराहतील. असा बदल यामध्ये करण्यात आला आह.े यातनू महसलू 

वाढणार आह,े आता ८२ लाख रुपय े महसलू एका वषायत समळतो. तो आता मल्टीपल 

टाईम्समध्ये वाढणार आह.े आपणाला पासहजे तेव्हा भाडेपट्टा आपण वाढव ू शकू. याचा 

क्यमु्यसुलटीव्ह इफेक्ट  पासहला तर कदासचत आज महानगरपासलकेला ५० टक्के मधनू 

जेवढे उत्पन्न समळते ते उत्पन्न ३० टक्के दऊेन देखील त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न समळेल. दसुरा 

सवषय आपला असा होता की, आपण प्रायव्हटे संस्थेला दते होतो, ह े करीत असताना 

इन्के्रज रेंट असा ठेवायला पासहजे की, यामध्ये ज्या चॅररटेबल इन्स्टीट्यटू आहते, हॉस्पीटल, 

शाळा असेल, यांना सदलेल्या जागांच्या लीज रेंट मध्ये वाढ होणार नाही अशी दखल 
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    डॉ.रणसजत पाटील.... 

घ्यावी. याबाबत शासनाच ेधोरण आह,े ह ेसवय करीत असताना बऱयाच गोष्टीमध्ये चॅररटेबल 

इन्स्टीट्यटूला सवलत दतेो. त्यांना लागणाऱया इक्वीपमेंटपासनू तर सवय गोंष्टीसाठी त्यांना 

सवलत दणे्यात येते. ज्या चॅररटेबल हॉस्पीटल चालसवतात त्या ससमतीचा मी अध्यक्ष आह.े 

            या नंतर  श्री. बोरल े
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डॉ.रणसजत पाटील....... 

  खरे म्हणजे त्यांनी १० टक्के खाटा दाररद््रय रेषेखालील रुग्णांसाठी राखीव ठेवल्या 

पासहजेत. त्यांनी दाररद््रय रेषेखालील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा सवलतीच्या दराने उपलब्ध 

करुन सदल्या पासहजेत. परंत,ु सवय हॉसस्पटलचा अनभुव असा आह े की, तेथे कोणत्याही 

प्रकरच े फलक लावलेल े नसतात, त्यांच्याकडून रुग्णांना कोणताही फायदा समळत नाही. 

तरीही आम्ही आपण सदलेल्या सचूनेचा सहानभुसूतपवूयक सवचार करु. जे खरोख् े ार 

चांगल्या प्रकारे एज्यकेुशन इन्स्टीट्यटू चालसवतात त्यांचा आम्ही सवचार करु. 

     सभापती: सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस े यांनी या सवधेयकाला सधुारणा 

सदलेली आह ेत्यांना ती मांडावयाची नाही असे मी गहृीत धरतो. 

   श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, मला या सवधेयकावर बोलावयाचे आह.े 

   सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी सवधेयकावर बोलावे. 

   श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, मी मघाशी सांसगतले की, शासन एवढे अध्यादशे 

काढते आसण ते ऐनवेळी सभागहृात मांडले जातात. मी आपल्याला सांग ू इसच्छतो की, 

आम्हाला या संदभाय अध्यादशे असल्याचे मासहतीच नव्हते. ज्यावेळी कमयचाऱयांनी नागपरू 

असधवेशनाला येण्यासाठी मुंबई सोडली त्यावेळी मी संबंसधत सवभागाकडून मासहती घेतली. 

त्यावेळी हा अध्यादशे काढण्यात आलेला नव्हता. परंतु, येथे आल्यानंतर हा अध्यादशे 

अचानक काढण्यात आला. आपण सवधानसभेत अध्यादशे केव्हा इन्रोड्यसू करता आसण 

त्यावर आम्ही सधुारणा केव्हा द्यावयाची आसण सन्माननीय सदस्यांनी त्याचा अभ्यास 

केव्हा करावयाचा याचा काहीही ताळमेळ नाही. आपण आज काही अध्यादशे 

सभागहृाच्या पटलावर ठेवलेले आहते. ते अध्यादेश अत्यंत महत्वाचे आहते. त्यामध्य े

मखु्यमंत्री महोदयांच्या सवभागाचे काही अध्यादशे आहते. 
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        सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस े साहबे आपण सवधेयकावर 

बोलावे. 

   श्री.शरद रणसपस े : सभापती महोदय, शासन अध्यादशे आसण सबल कस े क्लब करते 

आसण ते सभागहृात केव्हा मांडले जाते ह ेमी सांगत आह.े म्हणजे, या सभागहृाला काही 

महत्वच रासहलेल े नाही अशा पद्धतीने सवधेयक मंजरू करुन घेण्याची पद्धत बरोबर नाही. 

आपण काल सबल इन्रोड्यसू केल ेआसण आज ते सभागहृात मांडले. महाराष्ट्र सावयजसनक 

सवद्यापीठ सवधेयक आज सकाळी सवधानसभेत मंजरू झाल े आसण ते सवधयेक आजच 

सवधान पररषदते मंजरू करावे, ही कोणती पद्धत आह े? सन्माननीय सदस्य श्री.हमंेत टकले 

साहबे, महाराष्ट्र सावयजसनक सवद्यापीठ सवधेयक ह े अत्यंत महत्वाचे सवधेयक आह.े या 

सवधेयकावर जवळपास सवयच सन्माननीय सदस्यांना बोलावयाच ेआह.े आपण आज दपुारी 

ह े सवधेयक सवधानसभेत मंजरू केल ेआसण आता ते सवधेयक सवधान पररषदते मंजरू करावे 

असे आम्हाला सांगत आहात, ह ेबरोबर नाही. महाराष्ट्र महानगर सवकास प्रासधकारण हा 

मागील अध्यादशे होता. आपल्याला एमएमआरडीएच्या धतीवर संपणूय राज्याच े सवकास 

प्रासधकरण स्थापन करावयाचे आह.े हा संपणूय राज्याचा प्रश्न आह.े 

   सभापती : आता ते सबल सभागहृासमोर चचेसाठी नाही. 

   श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, शासन अध्यादशे काढून कारभार करीत अेाह.े 

   सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे साहबेांना सांग ूइसच्छतो की, ह ेनवीन 

सवधेयक आह,े अशी माझी समजतू अेाह.े आपल्याला अध्यादशेावर बोलावयाचे असेल 

तर सवषय वेगळा आह.े 

   श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, मी नवीन सवधेयकावर बोलत आह.े अध्यादशेाचे 

सवधेयकात रुपांतर करणे आसण त्या सवधेयकावर सन्माननीय सदस्यांनी 
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    श्री.शरद रणसपस.े...... 

चचाय न करता, ते सवधेयक सभागहृात पारीत न होता प्रवर ससमतीकडे पाठवायचे म्हटल ेतर 

सरकार काहीच करीत नाही. सरकार सभागहृाचा अवमान करते, ह ेचकुीचे आह.े आपण 

सकत्येक वेळा सवधेयक प्रवर ससमतीकडे पाठसवतो. आपण सवधेयक प्रवर ससमतीकडे 

कशासाठी पाठसवतो ? त्या सबलाची सचसकत्सा व्हावी, सवय बाजनेू सबलाचा सवचार व्हावा 

यासाठी आपण सवधेयक प्रवर ससमतीकडे पाठसवतो. परंतु, वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या 

जातात. मंत्री महोदय नावेच दते नाहीत. माझी सन्माननीय सभागहृ नेत्यांकडून ही अपेक्षा 

नाही. म्हणनू आता प्रवर ससमतीमध्ये बदल झाला पासहजे. माझी अशी सचूना आह ेकी, 

आम्ही नावासह प्रवर ससमतीचा प्रस्ताव देऊ आसण तो प्रस्ताव सभागहृात मंजरू झाला तर 

सरकारला त्यावर काही करता येणार नाही. 

   सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस ेसाहबे मी आपल्या सनदशयनास आणनू 

दऊे इसच्छतो की, हा सवषय असतशय गंभीर आह.े (...अडथळा...) माननीय जलसंपदा मंत्री 

आपण थोडे गांभीयायने घ्यावे. सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे साहबेांनी जो सवषय 

मांडला तो सभागहृाच्या सावयभौमत्वाचा सवषय आह.े मखु्यमंत्री महोदयांची आसण माझी या 

सवषयावर चचाय झालेली आह.े मागील वेळी अशा प्रकारच्या काही घटना घडल्या होत्या. 

माननीय सभागहृ नेत्यांकडे तो सवभाग होता. आपण मघाशी सांसगतले की, माननीय सभागहृ 

नेत्यांकडून आम्हाला ही अपेक्षा नाही. ते मदु्दाम झाल ेअसेल सकंवा नाही, हा सवषय नाही. 

परंतु, घटनात्मक दृष््टया आपल्याला ६ मसहन ेकरता येत नाही असे सवधी व न्याय सवभागाने 

सांसगतले आह.े आता वाद घालत बसण्यापेक्षा आज रात्री मखु्यमंत्री महोदय येणार आहते. 

उद्या जमल ेतर आपण सवय ज्येष्ठ गटनेते एकत्र बस ूआसण सवधी व न्याय सवभागाने सदलेले 

ओसपसनयन आसण सभागहृाचे सावयभौमत्व यातनू सनसितपणे काही मागय काढता येईल काय 

ह े बघ.ू  आपण  मला  ऑफहनॅ्ड  सवचाराल  तर  ६  मसहन्याचे कॉसन्स्टट्यशूनल 

बंधन असेल सकंवा नसेल, ह ेसवषय सोडले तरी ३ 
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    सभापती.........  

मसहन्यात आपल्याला ह ेसवय करता येईल आसण नाही झाल ेतर मग कदासचत सवधी व न्याय 

सवभागाने जे सांसगतलेले आह ेते आपण करु. आपण जे सांसगतले त्याप्रमाणे नावासह घेऊ. 

However, the soverignity of this House at any cost must be preserved. 

   श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, आपण सभागहृाच्या सावयभौमत्वाबद्दल बोलत 

आहोत. ही आपल्या सवाांची जबाबदारी आह.े आपण कधी सवरोधी पक्षात अस ू सकंवा 

सत्ताधारी पक्षात अस,ू तो सवषय नाही. परंतु, असे सनदशयनास आलेल े आह.े आपण 

याबाबत चचायही केली की, ज्यावेळी सवधानसभेत सबल मंजरू होऊन ते सवधान पररषदते 

चचेला येते त्यावेळी या सभागहृाने ते प्रवर ससमतीकडे पाठसवल ेतर ती प्रोसेस पणूय होऊनच 

ते सबल खालच्या सभागहृात मांडले पासहजे, अशी आता पयांतची प्रथा, परंपरा आह.े परंतु, 

काही सबलांच्या बाबतीत असे सनदशयनास आलेल े आह े की, ती प्रसक्रया न होता दसुऱया 

वेळी ते सवधेयक सवधानसभेत मांडून पासही झालेले आह.े सन्माननीय सभागहृ नेते जर 

अशा पद्धतीने होत असेल तर ते अयोग्य आह.े ते कोणालाही मान्य होणार नाही. 

सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस े आसण स्वत: माननीय सभापतींनी सांसगतले की, 

सभागहृाच े सावयभौमत्व म्हणजे एकंदरीत आपल्या सवाांचा सन्मान आह.े आपल्याला ह े

कें द्रस्थानी ठेऊन काही गोष्टी करणे आवश्यक आहते. 

    सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस े साहबे आपल्याला सधुारणा 

मांडावयाची नाही ना ? 

   श्री.शरद रणसपस े : सभापती महोदय, आपण सांसगतल्यानंतर आपला शब्द 

आमच्यासाठी आदशे आह.े परंत,ु मी या सनसमत्ताने मंत्री महोदयांना सांग ू इसच्छतो की, 

आपण सलज रेंटचा सहशोब सांसगतला, वाढीव सांसगतले. परंतु, अनेक खाजगी जागांवर 

क्लब आहते, व्यायामाच्या ससुवधा उपलब्ध आहते. अनेक सन्माननीय सदस्यांनी मागणी 

केली होती की, आम्हाला सदु्धा त्या क्लबचे सदस्यत्व समळाल ेपासहजे. 
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        सभापती : मी आपल्याला सांग ू इसच्छतो की, तो महसलू सवभागाचा सवषय 

आह.े 

   श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, हा महसलू सवभागाचा सवषय आह,े ह ेबरोबर आह.े 

परंत,ु हा मखु्यमंत्री महोदयांच्या अखत्यारीतील सवषय असल्यामळेु Hon’ble Shri 

Ranjit Patil Sir is the proper person to approach the Hon’ble Chief 

Minister. त्यामळेु मी त्यांना ससूचत करु इसच्छतो की, आपण या बाबतीत आम्हाला 

काहीच सांसगतलेले नाही. ठीक आह,े शासनाचा महसलू वाढतो. शासनाचा महसलू 

वाढण्यास काही हरकत नाही. शासन दरबारी सनधी उपलब्ध होत असेल तर आम्ही त्याच े

स्वागतच करु. 

   सभापती महोदय, सवधेयक प्रवर ससमतीकडे पाठसवण्यासंबंधी मी जो प्रस्ताव सदलेला 

आह ेतो मागे घेण्यास सभागहृाची अनमुती मागतो. 

सभागहृाच्या अनमुतीने प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. 

   सभापती : आता मी सवधेयक सवचारात घेण्याबाबतचा प्रश्न मतास टाकतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

   सभापती : सवधेयक सवचारात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक खंडश: सवचारात 

घेण्यात येईल. 

                  खंड २ व ३ सवधेयकाचा भाग झाल.े 

                  खंड १, सपणूय शीषयक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भाग झाल.े 

   डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चे सव.स.सव. 

क्रमांक-४६ संमत करण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

   सभापती : सन २०१६ चे सव.स.सव. क्रमांक-४६ संमत झाल ेआह.े 

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

            या नंतर  श्री. भोगल े
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                           प.ृशी. : सववासदत थकबाकी तडजोड (सधुारणा) सवधेयक 

                             L.A. BILL NO. XLIX OF 2016. 

    (A BILL TO AMEND THE 

MAHARASHTRA       SETTLEMENT    OF ARREARS IN 

DISPUTES ACT, 2016) 

  

      श्री.दीपक केसरकर (सवत्त राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी महाराष्ट्र सवधानसभेने 

संमत केल्याप्रमाणे सन २०१६ चे सव.स.सव.क्रमांक महाराष्ट्र सववासदत थकबाकी तडजोड 

असधसनयम, २०१६ यात सधुारणा करण्यासाठी सवधेयक सवचारात घेण्यात यावे, असा 

आपल्या अनमुतीने प्रस्ताव मांडतो. 

         असे करीत असताना मी सभागहृाच्या सनदशयनास आण ू इसच्छतो की, भारतीय 

संसवधानाच्या अनचु्छेद २०७, खंड (१) द्रारे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात 

आलेल्या शक्तींचा वापर करुन त्यांनी ह े सवधेयक महाराष्ट्र सवधान पररषदसेमोर 

मांडण्यासाठी सशफारस केली आह.े 

      आपल्याकडे सेल्स टॅक्सची थकबाकी असते, त्यामध्ये अनेक लोकांनी अपील 

दाखल केलेले असते, ते अपील ज्यांनी मागे घेतले त्यांना काही प्रमाणात सटू दणे्याच्या 

संदभायत ह ेसवधेयक होते.  या सवधेयकामध्य ेसधुारणा झाली आह.े  अनकु्रमांक २३, २६ 

व २७ क्रमांकाचे अध्यादशे काढण्यात आल े होते.  अनकु्रमांक २३ चा अध्यादशे 

काढण्यात आला, त्यामध्ये स्टे दणे्याची अट होती.  अपील केल्यानंतर अनेकांना स्टे 

समळत नाही.  त्यामळेु व्यापाऱयांची मागणी होती की, आम्हाला स्टे चा फायदा 

समळावा.   पसहल्या अध्यादशेामध्ये ही अट काढली आह.े 

      सभापती महोदय,२४ क्रमांकाचा अध्यादशे होता, त्यामध्ये ३० सप्टेंबरपयांत मदुत 

होती ती १५ नोव्हेंबर, २०१६ पयांत वाढवावी अशी मागणी होती, ती मागणी मान्य 

करण्यात आली आह.े  टोटल पेमेंट करावे असे त्यात होते.  २७ क्रमांकाचा अध्यादशे 

काढण्यात आला, त्यामध्ये १५ नोव्हेंबरची मदुत होती ती ३० नोव्हेंबर, २०१६ पयांत 

वाढसवण्यात आली आह.े  अजय करणे, अजय मागे घेणे, त्याचबरोबर 
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    श्री.दीपक केसरकर..... 

आणखी एक सवलत शासनान ेसदली आह.े  ५० टक्के रक्कम अजय करताना व ५० टक्के 

रक्कम ३० सडसेंबर, २०१६ पयांत भरु शकतात अशी योजना आह.ेआतापयांत या योजनेत 

३८६०४ अजय प्राप्त झाल े होते, त्यापैकी ३००३७ अजय शासनाला समळाल.े यातून 

शासनाला १४३८ कोटी रुपय े समळाल े आहते.  व्यापाऱयांना पेनल्टी व व्याज कमी 

केल्यामळेु ११७२ कोटी रुपयांचा फायदा झाला आह.े 

                                          प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

                                                                              ...३....                            
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          श्री.शरद रणसपसे (सवधानसभेन ेसनवडलेले) : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी 

असे सांसगतले की, २३ नंबरचा अध्यादशे हा स्थसगतीबद्दलचा होता.  स्थसगती हा शब्द 

शासनाने वगळला आह.े  कारण कोणतेही कोटय सकंवा रायब्यनुल सहसा स्थसगती दते 

नव्हते.  त्यामळेु स्थसगती शब्द काढून तमु्ही प्रसक्रया असधक सटुसटुीत केली असा मंत्री 

महोदयांच्या बोलण्याचा अथय आह.े  

      सभापती महोदय, अध्यादशे क्रमांक २६ नसुार ३० सप्टेंबर ऐवजी १५ नोव्हेंबर, 

२०१६ पयांत मदुत वाढसवली आह.े  अध्यादशे क्रमांक २७ नसुार १५ नोव्हेे ेेंबर ऐवजी 

३० सडसेंबर, २०१६ पयांत मदुत वाढसवली आह.े  ह े सवधेयक तीनही अध्यादशेाच्या 

अनषंुगाने एकसत्रतपणे आणलेले सदसनू येते.  मला मंत्री महोदयांना सांगावयाचे आह ेकी, 

सवक्रीकराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असते ती वसलू करण्यासाठी शासनाने एक 

चांगले पाऊल उचलले आह.े  परंत ु १ एसप्रल, २०१७ पासनू जीएसटी लाग ू करण्याचा 

सवचार सरुु आह.े  या सबलाच्या सनसमत्तान े आम्हाला जाणनू घ्यायचे आह े की, राज्यात 

जीएसटी लाग ूझाल्यानंतर वन नेशन, वन टॅक्स येईल.  सवक्रीकर कायायलये जीएसटीच्या 

वसलुीमागे लागतील.  मग ही सववासदत थकबाकी आह,े जी तडजोडीन े वसलू करीत 

आहात सतच्याकडे लक्ष कोण दणेार आह?े जीएसटी लाग ू होण्यापवूी ही सवय प्रकरणे 

सनकाली काढली पासहजेत.  अन्यथा एका बाजलूा जीएसटी लाग ू होईल आसण दसुऱया 

बाजलूा महाराष्ट्रात वॅट सरुु राहील.  ह ेसचत्र योग्य सदसणार नाही.  म्हणनू मंत्री महोदयांनी 

त्यांच्या उत्तरामध्ये या संदभायत स्पष्टीकरण द्यावे.  जीएसटी लाग ू होण्यापवूी ही सवय 

सववासदत थकबाकीची प्रकरणे सनकाली काढून सवक्रीकर सवभागातील असधकारी जीएसटी 

वसलू करण्याच्या कामासाठी उपलब्ध केल ेजातील का? 

      सभापती महोदय, जे जीएसटी सबल तयार झाल े आह े त्यामध्ये राज्य सरकारचे 

असधकारी आसण कें द्र सरकारच े असधकारी यांच्यामध्ये वाद, समस्या सनमायण झालेल्या 

आहते.  त्यांच्यामध्ये समन्वय नाही.  कें द्र सरकारच्या असधकाऱयांनी 
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    श्री.शरद रणसपस.े.... 

आपली स्वत:ची पदोन्नती अगोदरच करुन घेतली आह.े  जे डायरेक्टर होते ते डायरेक्टर 

जनरल झाल.े  डायरेक्टर जनरल होते ते ससचव झाले.  परंत ुराज्याचे असधकारी सदल्लीला 

जातात तेव्हा त्यांना सांसगतले जाते की, ‚You are not the Director General, why 

you are talking with us.‛  मग हा जो जीएसटीचा भाग आह ेत्याच्या अनषंुगाने मोठे 

व्यापारी, मोठे भांडवलदार सदल्लीला जातील आसण राज्यात वडापाव सवकणारे, सकराणा 

व्यापारी यांच्याकडून सवक्रीकर असधकारी जीएसटीची वसलुी करणार ह ेसचत्र योग्य असणार 

नाही.  मी जे बोलत आह ेत्यात तथय आह.े  माननीय अथयमंत्र्यांसमवेत माननीय राज्यमंत्री 

सदल्ली येथील बैठकीला जातात की नाही याची मला मासहती नाही.  परंत ुअसे होता कामा 

नये. असे असेल तर तमु्ही तातडीन ेआपल्या असधकाऱयांचे अपग्रेडेशन करावे.  

      सभापती महोदय, जीएसटीची वसलुी कोणी करायची यामध्ये राज्याचे नकुसान होता 

कामा नये.  म्हणनू तमु्ही राज्याच्या असधकाऱयांना पदोन्नती द्या, ग्रेड द्या. त्यातनू 

आपल्याला मोठया प्रमाणात महसलू समळू शकतो. पणुे, मुंबईमध्ये वाहन सनसमयतीचे, स्पेअर 

पाटयचे मोठमोठे उद्योग उभे रासहले आहते.  त्यांच्याकडून जीएसटीची वसलुी कें द्र सरकारन े

करायची आसण वडापाव सवकणारे, सकराणा व्यापारी यांच्याकडून जीएसटीची वसलुी राज्य 

सरकारन े करायची हा वाद सरुु आह.े  मी ह े जबाबदारीने बोलत आह.े  मंत्री महोदय 

याच्याशी सहमत होतील.  तमु्ही आम्ही समळून या राज्याचे उत्पन्न वाढावे म्हणनू एकसत्रत 

आल ेपासहजे.  कें द्र सरकारकडे जीएसटीबाबत आग्रह धरला पासहजे.  राज्य सरकारन ेजो 

प्रस्ताव मांडला आह ेतो मंजरू झाला पासहजे आसण आपला महसलू आपल्या पदरात पडला 

पासहजे.  अन्यथा एलबीटी लाग ू केल्यानंतर नगरपासलका, महापासलकांना हातात झोळी 

घेऊन सफरावे लागते तशी राज्य सरकारवर पाळी येता कामा नये.  जीएसटी लाग ू

होण्यापवूी सववासदत थकबाकीचा सवषय पणूय यंत्रणा वापरुन संपषु्टात आणावा.  म्हणजे 

तमु्हाला सवय असधकारी जीएसटीच्या वसलुीकररता उपलब्ध होतील.  जीएसटी 

वसलुीऐवजी वॅट वसलुी करण्यामध्ये असधकारी गुंतनू पडतील आसण राज्याच्या दृष्टीने ते 

सहतकारक असणार नाही एवढेच सांगनू भाषण पणूय करतो. 

                                                ------ 
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      श्री.सतेज ऊफय  बंटी डी.पाटील (कोल्हापरू स्थासनक प्रासधकारी संस्था) : सभापती 

महोदय, २००५ पासनू सववासदत थकबाकी वसलू करण्यासाठी शासनाने अभय योजना 

आणली.  मदुत नोव्हेंबर मसहन्यापयांत वाढसवली आह.े  काही प्रकरणात कोटय मॅटर 

होते.  १०० टक्के वसलुी झाली का? १५ नोव्हेंबर ऐवजी ३० नोव्हेंबर, २०१६ पयांत मदुत 

वाढसवली आह,े राज्य सरकारला जो महसलू अपेसक्षत होता तो उद्दशे सफल झाला की 

अजनूही प्रकरणे कोटायत पेेेेंसडंग आहते? 

                                                   ---- 

                                                                                       ...६... 
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      श्री.दीपक केसरकर : सभापती महोदय, आमची अपेक्षा आह े की, नोव्हेंबर २०१६ 

अखेरपयांत १६०० कोटी रुपय े समळतील.  सवय थकबाकी आह े ती भरुन सनघणार 

नाही.   सडमांड आलेल्या आहते त्याबाबत असधकाऱयांशी चचाय केली.  अनररजनेबल 

सडमांड असतील त्याचा सवचार झाला पासहजे.  थकबाकी जी वसलुी होऊ शकत नाही 

त्याबाबत सवचार झाला पासहजे.  याबाबत सवभागाचा सवचार चाल ूआह.े   असाही सवचार 

सरुु आह े की, वॅटच्या संदभायत कोणतीही थकबाकी राहू नये.  चकूुन कोणाच े वॅट 

रसजस्रेशन रासहले तर त्याबाबत काय करता येईल, जीएसटीकडे जात असताना अशी 

कोणतेही प्रकरण शासनाकडे राहता कामा नय ेअसा उद्दशे होता.  १६०० कोटी रुपयांचा 

महसलू आपल्याला समळेल. या ज्या सफगसय आहते त्या जास्त आहते.  सडमांड केलेली 

आह ेती अनररजनेबल असनू ही सडमांड  त्यावेळी झालेली आह,े आता काही करता येणार 

नाही. 

            या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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श्री.दीपक केसरकर.... 

  ती मासहती सभागहृाच्या पटलावर ठेवेन.  सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे यांनी दोन 

महत्वाचे प्रश्न सवचारल े आहते. ते प्रश्न याच्याशी संबंसधत नसले तरी ते GST संबंधात 

सवचारल े आहते. GST मध्ये असधकाऱयांची समन्वय ससमती नसते.  कें द्रीय सवत्त मंत्री 

महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती असते.  त्या ससमतीच े सदस्य ह े राज्याचे सवत्त मंत्री 

असतात.  या ससमतीचे उपाध्यक्ष ह े सवयसाधारणपणे मोठ्या राज्यातून सनवडल े

जातात.  यासंबंधातील आपली जी बाज ू आह े ती सनसितपणे कें द्र शासनापढेु मांडून 

त्याबाबत योग्य सनणयय करून घेण्यात येईल.  माझी सभागहृाला सवनंती आह े की, 

सभागहृाने ह ेसवधेयक सवचारात घ्यावे.                                     .  

  प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

    

       सभापती : सवधेयक सवचारात घेण्यात आल े आह.े आता मी सवधेयक खंडश: 

सभागहृाला सादर करतो. सशफारशी करावयाच्या असल्यास सदस्यांनी मांडाव्यात. 

    

(खंड २ ते ६ (दोन्ही ससम्मसलत), खंड १, संपणूय शीषयक व हतेुवाक्य ह ेएका पाठीमागनू एक 

याप्रमाणे सवचारात घेण्यात आल.े त्यांच्या बाबतीत कोणतीही सशफारस करण्यात आली 

नाही.) 

  

     सभापती : ज्याअथी, पररषदसे कोणतीही सशफारस करावयाची नाही, त्याअथी, 

पररषदेला कोणतीही सशफारस करावयाची नाही, अशा सशफारशींसह ह े सवधेयक 

सवधानसभेकडे परत पाठसवण्यात येईल.   

-------- 
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                          सावाजगनक गवद्यापीठ गवधेयक २०१६ िाित  

   

   सभापती :  आता सन २०१६ चे सव.स.सव.क्रमांक १६ - महाराष्ट्र सावयजसनक 

सवद्यापीठ सवधेयक चचेला घेण्यात येईल.  यासंबंधातील सन्माननीय सदस्य श्री.सतीश 

चव्हाण यांचे पत्र मला समळाल ेआह.े  सदस्यांनी सदलेली सधुारणा आता प्रवर ससमतीकडे 

पाठसवता येणार नाही.  सदस्यांनी आधीच सधुारणा द्यायला पासहजे होती.   त्यामळेु आता 

सधुारणेचा सवचार करता येणार नाही.  

   श्री.सतेज ऊफय  बंटी डी.पाटील : सभापती महोदय, सावयजसनक सवद्यापीठ सवधेयक ह े

संयकु्त ससमतीकडे गेले होते.  या ससमतीमध्ये मी, सन्माननीय सदस्य सवयश्री.शरद रणसपसे, 

सतीश चव्हाण सदस्य होतो.  या ससमतीमध्ये सवय सदस्यांनी या सवधेयकावर सवस्ततृ चचाय 

केलेली आह.े 

   सभापती : ह े सवधेयक संयकु्त ससमतीकडे पाठवनू सदल्यानंतर ते येथे आलेले 

आह.े  त्यामळेु सवधेयक प्रलंसबत ठेवण्यामध्ये काहीच अथय नाही.  त्यामळेु सभागहृात 

सवधेयक मांडावे असे मला वाटते.  मी सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस े यांना सांग ू

इसच्छतो की, आपण संयकु्त ससमतीच े सदस्य होता.  त्यामळेु आपल्याला यावर बोलता 

येणार नाही.  

   श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सवयश्री सतीश चव्हाण, सतेज 

ऊफय  बंटी डी.पाटील व मी स्वत: संयकु्त ससमतीचे सदस्य होतो.  सवद्यापीठ सवधेयक २०१६ 

ह े अत्यंत महत्वाचे आह.े  सन्माननीय मंत्री श्री.सवनोद तावडे यांनी ससमतीमध्ये सवय 

सन्माननीय सदस्यांना चांगल्या प्रकारे सहकायय केले आह े ह े मी नाकारीत नाही. सवाांशी 

सवचारसवसनमय करून व सचूना घेऊन त्यांनी कामकाज केल ेआह.े  असे असल ेतरी मी व 

सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी एक सडसेंट नोट सदली आह.े 

   सभापती : हा सवषय मला माहीत आह.े 
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         श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, तो सवषय नाही.  ह े सवधेयक महत्वाचे 

असल्यामळेु सन्माननीय सदस्यांना चचाय करण्यासाठी वेळ समळावा म्हणनू ते सवधेयक उद्या 

घ्यावे एवढीच सन्माननीय सभागहृाला सवनंती आह.े 

   सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस ेयांना सांग ूइसच्छतो की, सन्माननीय 

सदस्य श्री.कसपल पाटील माझ्याकडे आल ेहोते.  त्यांनी सडसेंट नोट सदली आह.े  त्याचा 

उल्लेख स्वत: माननीय मंत्री महोदय करणार आहते. त्यात त्यांचे समाधान झालेल ेआह.े या 

सवय गोष्टी माझ्यासमोर झालेल्या आहते.  त्यामळेु आता माननीय मंत्री महोदयांनी सवधेयक 

मांडावे.  

......... 
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                 पृ.शी.:   सावयजसनक सवद्यापीठ सवधेयक २०१६ 

                          L.A. BILL NO. XVI OF 2016.   

   (A BILL TO PROVIDE FOR ACADEMIC AUTONOMY 

AND  EXCELLENCE, ADEQUATE REPRESENTATION 

THROUGH DEMOCRATIC PROCESS, TRANSFORMATION, 

STRENGTHENING AND REGULATING HIGHER EDUCATION 

AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 

INCIDENTAL THERETO.) 

       श्री.सवनोद तावडे (उच्च तंत्र सशक्षण मंत्री) सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सवधान पररषदेन े संमत केल्याप्रमाणे सन २०१६ चे सव.स.सव.क्रमांक १६- 

सवद्यासवषयक स्वायत्तता व अत्यचु्च गणुवत्ता, लोकशाही प्रसक्रयेद्रारे पयायप्त प्रसतसनधीत्व, 

उच्च सशक्षणाची असभवदृ्धी, त्याच ेबळकटीकरण व सवसनयमन यांकररता आसण त्यांच्याशी 

संबंसधत सकंवा तद्नषंुसगक बाबींकररता तरतदू करण्यासाठी सवधेयक मांडतो.  

     सभापती : सवधेयक मांडण्यात आल ेआह.े 

     श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ च े

सव.स.सव.१६ - सवद्यासवषयक स्वायत्तता व अत्यचु्च गणुवत्ता, लोकशाही प्रसक्रयेद्रारे पयायप्त 

प्रसतसनधीत्व, उच्च सशक्षणाची असभवदृ्धी, त्याच े बळकटीकरण व सवसनयमन यांकररता 

आसण त्यांच्याशी संबंसधत सकंवा तद्नषंुसगक बाबींकररता तरतदू करण्यासाठी सवधेयक 

सवचारात घेण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडतो.  
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     श्री.सवनोद तावडे..... 

     सभापती महोदय, ह ेसवद्यापीठ सवधेयक मागच्या वेळी सवधान सभेमध्ये पाररत झाल े

होते.  त्यानंतर ते सवधेयक सवधान पररषदचे्या सभागहृात आल.े त्यावेळी सवधान 

पररषदचे्या बैठकीमध्ये ते सवधेयक मंजरू करून घेण्याचा माझा मानस होता.  कारण 

त्यावेळी बरेच सदवस सवद्यापीठामध्ये कुठल्याही ससमत्या नव्हत्या.  मला प्रामासणकपणे 

सांसगतले पासहजे की, ह े सवधेयक संयकु्त ससमतीकडे गेल्यामळेु आम्ही या सवधेयकावर 

खंडसनहाय चचाय केली.  यासाठी आम्ही जवळ जवळ १० बैठका घेतल्या.  ससमतीने दोन 

सदवस सलग बैठक घेऊन एकसत्रतपणे चचाय केली आह.े ससमतीन ेया सवधेयकातील जवळ 

जवळ ५६ खंडाना बदल सचुसवले आहते.  या संयकु्त ससमतीच े असे वैसशष््टय होते की, 

यामध्ये सवद्याथी चळवळीमध्ये काम करणारे सन्मानीय सदस्य होते, प्राध्यापकांच े सहत 

जपणारे सन्माननीय सदस्य होते, यामध्ये कॉलेज चालसवणारे व सवद्यापीठ चालसवणारे 

सदस्य होते. ज्याला कायद्याची बाज ूमासहती आह ेअसे सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे 

ह े सदु्धा या ससमतीचे सदस्य होते. त्यामळेु सवय दृसष्टकोनातून सवचार करून ह े सवधेयक 

आणल ेआह.े  ह े सवधयेक महाराष्ट्रातील सशक्षणाची उच्च पातळी गाठण्यासाठी आणले 

असल्यामळेु शासनाने देखील कुठल्याही प्रकारे प्रेस्टीज इश्य ू केलेला नाही.  संयकु्त 

ससमतीसमोर जवळ जवळ ५७ जणांनी सचूना सदल्या होत्या त्यांची सनुावणी घेऊन त्यांचे 

सवय म्हणणे आम्ही ऐकून घेतले.  यात सवय सन्माननीय सदस्यांनी सकारात्मक भसूमका 

घेतली.  आरक्षण स्रेंग्धन झाल े आह े असे मत सन्माननीय सदसय सवयश्री शरद रणसपस,े 

कसपल पाटील यांनी व्यक्त केल ेआह.े कुलगरुू, कुलससचव या पदांना आरक्षण लाग ूकेले 

पासहजे अस े सवाांनाच वाटत होते.  त्यामळेु या सवषयासंबंधी आम्ही सवसध व न्याय 

सवभागाचे मत मासगतल.े  त्यावेळी त्यांनी ही पद ेएकाकी 
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     श्री.सवनोद तावडे..... 

असल्यामळेु त्या पदांना आरक्षण लाग ू होत नाही असे सांसगतले.  त्यावेळी सन्माननीय 

सदस्य प्रा.असनल सोल े यांनी महानगरपासलका, नगरपासलकांमधील  महापौर पदाला 

आरक्षण कस ेलाग ूकेल ेजाते अशा प्रकारचा मदु्दा उपसस्थत केला.   त्या मदु्यावरून आम्ही 

सवसध व न्याय सवभागाचे मत मागसवल.े  त्यावेळी त्यांनी महानगरपासलका, नगरपासलका या 

भारतीय संसवधानाच्या भाग नऊ अनचु्छेद २४३न(४) मध्ये स्थासनक संस्थामध्ये 

ठेवावयाच्या आरक्षणासंबंधातील तरतदू करण्यात आली आह ेअसे सांसगतले.  ही तरतदू 

७२ वी घटना दरुूस्ती करून करण्यात आली आह.े  त्यामळेु महापौर या पदासाठी 

आरक्षण लाग ू करता येते.  यात स्थासनक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख आह.े  परंतु, 

सवद्यापीठाचा उल्लेख नाही.  त्यामळेु आरक्षण लाग ूकरता येणार नाही असे सवसध व न्याय 

सवभागाचे मत आल.े  ह े मत संयकु्त ससमतीतील अन्य सदस्यांनी स्वीकारल.े  पण 

सन्माननीय सदस्य सवयश्री शरद रणसपस ेआसण कसपल पाटील यांनी यावर टोकाची भसूमका 

न घेता सडसेंट नोट सदलेली आह.े  त्याची नोंद ह ेसवधेयक मांडताना सभागहृात घेऊ असे 

सांसगतले होते. त्यामळेु सन्माननीय सदस्य सवयश्री शरद रणसपसे आसण कसपल पाटील यांनी 

जी सडसेंट नोट सदली आह ेती रेकॉडयवर जासणवपवूयक आणली आह.े  आम्ही सगळ्याच 

गोष्टी सवाांच्या सहमतीने केल्या आहते.  काही सवषयांवर आम्ही दोनदा-तीनदा फेर सवचार 

केला आह.े आता आम्ही सवद्यापीठ कायदा हा सवद्याथी कें द्रीत केला आह.े  पवूी तो 

प्राध्यापक ओररएंटेड जास्त होता.  आम्ही सवद्याथी संघटनेच्या सनवडणकुा सलंगडोह 

कसमटीच्या सशफारशीनसुार आसण सपु्रीम कोटायच्या आदशेनसुार घेणार आहोतच.  या 

सनवडणकुा सनकोप पद्धतीन कशा घ्यायच्या यासंबंधातील चचाय स्टॅटयटूच्या माध्यमातनू 

येत्या काळात करण्यात येणार आह.े  सवद्याथी प्रसतसनधी हा मॅनेजमेंट कौसन्सलपयांत अस ू

शकतो. 
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     श्री.सवनोद तावडे..... 

एखाद्या कॉलेजमधील लोकल एन्क्वायरीचा कसमटी ररपोटय हा त्या कॉलेजच्या स्टुडंट 

कौसन्सलच्या मासहती सशवाय पररपणूय होणार नाही. येथे पयांत आम्ही सवद्याथी सहभागाचा 

सवचार केला आह.े  सदव्यांग व्यक्तीसाठी कायद्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची तरतदू 

नव्हती.  ती आम्ही यामध्य े पनु्हा केलेली आह.े  सनवडणकू आसण नॉसमनेशन यासंबंधी 

सनगवेकर ससमतीन े ८० टक्के नॉसमनेशन आसण २० सनवडणकू असे सचुसवले होते.  ते 

प्रमाण आता आम्ही ५१ व ४९ टक्क्यांपयांत आणलेले आह.े  त्यामळेु कुलगरुू, डीन यांना 

एका बाजलूा आम्ही ॲकेडसमक ऑटोनॉमी सदली आह.े  ते मॅनेजमेंट कौसन्सलआसण 

ससनेटला आन्सरेबल राहणार आहते असा आम्ही एक सवुणयमध्य यात साधला 

आह.े  आता पयांत कुठले तरी सवद्यापीठ ह ेकोणाच्या तरी नावान ेओळखले जायच.े  पण 

आता तसे होणार नाही.  आता कुलगरुू आसण डीन यांना ॲकेडसमक ऑटॉनॉमी 

समळेल.  आता पयांत अस े होते की, ॲकेडसमक कौसन्सलमध्य े १९६०, १९७० मध्य े

ग्रॅज्यएुट झालेले प्राध्यापक येत होते.  यावेळी आम्ही इसमसजएट ग्रॅज्यएुट होऊन जो फस्टय 

क्लास फस्ट आला आह े त्याला ॲकेडसमक कौसन्सलमध्ये घेतले आह.े आपण ५० 

वषायपवूी सशकलात.  त्यापेक्षा आम्ही आता जे सशकलो त्याबद्दल काय वाटते ह ेसवद्याथीच 

सांग ूशकतो.  यामध्ये उद्योग क्षेत्राेातील, कृषी क्षेत्रातील जे तज्ज्ञ आहते त्यांना दखेील 

ॲकेडसमक कौसन्सलमध्ये घेतले आह.े त्यामळेु ही ॲकेडसमक कौसन्सल असधक एक्सलन्स 

सवथ रेलेव्हन्स होईल.  अमरावती भागात आसदवासी भाग जास्त असेल तर आसदवासी 

भागातील अभ्यासक्रम व ररसचय असधक कस े होऊ शकेल हा एक्सलन्स व लोकल 

रेलेव्हन्स आला पासहजे असा आम्ही सवचार केला.  

            या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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श्री.सवनोद तावडे ..... 

     सभापती महोदय, सवायत महत्वाचे असे आह ेकी, सरसकट आरक्षण नीट येत नव्हते. 

बोडय ऑफ स्टडीज आसण सगळयांना नीट गसणत बांधनू घटनेत जे म्हटल ेआह ेत्या प्रमाणे 

सडक्टो केल े आह.े ज्या प्रमाणे सामान्य प्रशासन सवभाग रोस्टर तयार करते त्या पध्दीने 

आपण या सवधेयकात चांगल्या पध्दतीन ेसवचार केला आह.े 

     सभापती महोदय, आपण क्लस्टर यसुनव्हयसीटीची नवीन संकल्पना ॲक्टमध्ये सचूना 

केल्यानंतर आणलेली आह.े या क्लस्टर यसुनव्हयसीटीच्या माध्यमातनू ॲकेडसमक वेगळया 

प्रकारच्या कोसेसला संधी दऊे शकतो. ससमतीच्या बैठकीच्या चचाय करण्यात आली की, 

कामाच्या सठकाणी मसहलांचा लैंसगक छळ होतो परंत ु त्यासंदभायत सवशाखा ससमती 

कायद्यात नव्हती. अनेक वेळा ररसचय करणाऱया, एमएससीच्या मलुींचे शेाषण होते अशा 

तक्रारी आपण ऐकतो. कायद्याने पढेु जी काही कारवाई होते ती होते. परंतु सवद्यापीठ 

कायद्यामध्ये सधु्दा सवशाखा ससमती सनमायण होणे आसण त्यातनू या सवय गोष्टी थांबतील 

अशा बऱयाच गोष्टी या कायद्यात करण्यात आलेल्या आहते. 

   सभापती महोदय, सशक्षकांची गणुवत्ता वाढसवण्याचा सवचार या कायद्यात करण्यात 

आलेला आह.े सवायत महत्वाची सचूना आली की, कायदा चांगला तयार होतो परंत ु

सवद्यापीठे आपापली स्टॅट्यटू तयार करतात आसण त्यामळेु सवय घोळ होतो. त्यामुळे यामध्य े

काही कॉमन स्टॅट्यटू असावेत अशी एक सचूना आली आसण त्या पध्दतीन ेआपण काम 

केलेले आह.े यामध्ये कायदाही चांगला झाला आसण स्टॅट्यटू सधु्दा चांगला झाला आह.े 

   सभापती महोदय, सवद्यापीठामध्ये शैक्षण् सेेाक गणुवत्ता सटकवली पासहजे ती आपण 

या कायद्यान ेचांगल्या प्रकारे सटकव ूशकणार आहोत. 

   सभापती महोदय, अगोदर तक्रार सनवारण व्यवस्था पररणामकारक नसल्यामळेु सतत 

केसेस कोटायत जात होत्या. त्यामळेु येथे आपण सनवतृ्त न्याधीशाच्या 
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     श्री.सवनोद तावडे ..... 

अध्यक्षतेखाली काम होण् े ाेार असल्यामळेु बऱयाचशा केसेसचा सनपटारा हा सवद्यापीठ 

लेव्हललाच होईल व त्यामळेु कोटायत जाण्याच्या केसेस कमी होतील. प्रत्येक सवद्यापीठाची 

शेकडेा प्रकरणे कोटायत असनू ती कमी करण्याची व्यवस्था आपण या सवधेयकात केलेली 

आह.े 

    सभापती महोदय, या सवधेयकात आधसुनक अकौंटींग पध्दतीचा सवषय, शैक्षसणक 

संस्था स्थापन करणे सकंवा धमायदाय संस्था व्यसतररक्त औद्योसगक संस्थांच्या माध्यमातनू ज्या 

काही खाजगी संस्था येत आहते त्यांचाही सवचार या सवधेयकात करण्यात आलेला आह.े 

   सभापती महोदय,या सवधेयकात सांगण्यासारख्या भरपरू गोष्टी आहते. परंत ु एक नक्की 

सांगतो की, संयकु्त ससमतीच्या १० बैठका झाल्या. त्यामध्ये सदस्यांनी माईडं अप्लाय केला 

व या ससमतीमधील प्रत्येक बैठकीत सदस्यांची उपसस्थती ८० टक्के होती. या संयकु्त 

ससमतीने महाराष्ट्रातील उच्च सशक्षण,सवद्यापीठातील शैक्षसणक गणुवत्ता खऱया अथायने 

वाढेल असा कायदा तयार केला असनू ह ेसवधेयक सवधानपररषद पास करीत असल्यामळेु 

माझी सवय सन्माननीय सदस्यांना सवनंती आह े की, हा एक चांगला कायदा असनू पढुील 

येणाऱया काळात सशक्ष् ाणाची उंची त्यामळेु वाढणार असल्यामळेु  आपण ह े सवधेयक एक 

मतान ेपाररत करावे अशी सवनंती करतो. 

                                       प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

   श्री.हररससंह राठोड : सभापती महोदय,मला माननीय उच्च व तंत्र सशक्षण  मंत्र्यांकडून 

एक मासहती पासहजे आह ेकी, आरक्षणाच्या बाबतीत जी काही तरतदू करण्यात आली आह े

त्याबाबतीत माझी शंका अशी आह ेकी, जर सवषयवार रोस्टरची पध्दत वापरली असेल तर 

त्याचा इतर घटकांवर म्हणजे सवमकु्त भटके या जातीवर फार मोठा अन्याय होणार आह.े 

सवषयवार बसघतले तर एक दोन पोस्ट असतात,..... 
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         श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. हररससंह राठोड 

यांचा एक सवषय कोटायत सरुु आह े परंत ु तो वेगळा आह.े या सठकाणी प्राध्यापकांच्या 

आरक्षणाचा सवषय नाही. मॅनेजमेंट कौसन्सलवर सकती, ससनेटवर सकती असा हा सवषय आह.े 

तमुचा आसण हा सवषय वेगळा आह.े 

   ॲङ रामहरी रुपनवर : सभापती महोदय, मला मंत्री महोदयांकडून समजनू घ्यावयाचे 

आह ेकी, सवद्यापीठावर सवसधमंडळाच्या संदस्यांच्या काही नेमणकूा होत असतात. नवीन 

सवद्यापीठ कायद्यात मॅनेजमेंट आसण ससनेटवर सवसधमंडळाच्या सदस्यांचा समावेश होणार 

आह ेकाय ? 

   श्री.सवनोद तावडे : होय. 

   श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, या सवधेयकाचा आम्ही सवरोध करणार नाही. 

परंत ुया सवधेयकाच्या संदभायत मला काही सचूना द्यावयाच्या आहते. आज सवधानसभेत 

सवद्यपीठ सवधेयक पाररत झालेले असनू त्याच्या प्रती  आम्हाला उपलब्ध झालेल्या 

नाहीत. 

   सभापती : कॉपीज  उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या आहते. 

   श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सावयजसनक सवद्यापीठ सवधेयक, २०१६ 

यामध्ये संसवधासनक पदांना आरक्षण लाग ूकरणे, महाराष्ट्र सावयजसनक सवद्यापीठ सवधेयक, 

२०१६ मधील कलम १० मध्ये खालील प्रमाणे संसवधासनक असधकाेीर सनसित करण्यात 

आलेले आहते. हा कायदा मंजरू झाल्यानंतर तो ११ सवद्यापीठांना लाग ू होणार आह.े 

यामध्ये ससनेट, मॅनेजमेंट कौसन्सल,ॲकेडसमक कौसन्सल,बोडय ऑफ स्टडीज अशा 

ॲथोररटीज आपण सदलेल्या आहते. आपण जे असधकारी सनसित केले आहते त्यामध्ये १) 

कुलगरुु २)प्रकुलगरुु ३) कुलससचव      ४) असधष्टाता ५) संचालक परीक्षा व मलु्यमापन 

६) सवत्त व लेखासधकारी ७)संचालक उप पररसर सकमान १ ते ४,   ८) संचालक 

इनोव्हशेन, इन्क्यबेुशन ॲण्ड सलंकेजेस ९) ग्रंथपाल संचालक लाईफ लााँग लसनांग , 

संचालक स्टुडंट डेव्हलपमेंट, संचालक स्पोटयस ्ॲण्ड सफसजकल एज्यकेूशन. 
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        सभापती महोदय, मी आपल्याला सांग ू इसच्छतो की, १९२३ मध्य े नागपरू 

सवद्यापीठाची स्थापना होऊन आज त्याला ९३ वष े पणूय होऊन सधु्दा या सठकाणी 

अनसुसूचत जातीचा एक सधु्दा कुलससचव आतापयांत नेमण्यात आलेला नाही. आपण 

भारतीय संसवधानाच्या गोष्टी करतो. मग कायदा तयार करीत असताना, अध्यादशेाचे रुपांतर 

कायद्यामध्ये करण्यासाठीच ह े सवधेयक या सठकाणी आल े आह.े परंत ु आपण या 

कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रवगायवर अन्याय होऊ नये, कोणताही घटक दखुावला जाऊ नये 

अशी भसूमका सप्रएंम्बलनसुार शासनाची असली पासहजे असा सनयम आह.े माननीय 

राज्यपाल महोदय कुलगरंुुची नेमणकू करीत असतात त्यामळेु आता ११ कुलगरुु नेमले 

जाणार आहते. प्रकुलगरंुुची नेमणकू राज्यपाल महोदय करीत असतात व कुलससचवांची 

नेमणकू शासनाच्या परवानगीने होत असते. ११ कुलससचव, ११ कुलगरुु व ११ 

प्रकुलगरंुुची नेमणकू होत असतांना आपण त्यासाठी रोस्टर लावले आह े काय ? ससंगल 

आयसोलेटेड पोस्ट केल्यामळेु आपण आरक्षण दऊेच शकत नाही त्यामळेु ह ेसवधेयक मंजरू 

होण्याच्या अगोदर या सवधेयकाच्या संदभायत मला काही सचूना आसण सधुारणा 

करावयाच्या आहते. आपण चार सठकाणी चार असधष्ठाता सदल.े आताचे असधष्टाता जे 

आहते ते सॅलररड नाहीत. परंत ु आता तमु्ही जे असधष्ठाता नेमणार आहात ते सॅलररड 

राहणार आह.े त्यामळेु त्यांचे पे स्केल सेम राहणार आह,े पोस्ट सेम राहणार आह ेत्यामळेु 

यामध्ये रोस्टर लावणे क्रमप्राप्त आह.े ह ेसवधेयक मंजूर करीत असताना आपण सवद्यापीठांना 

रोस्टर कशा प्रकारे     सदल े? सम वेतन आसण समकक्ष आसण कालमयायदा सम असेल तर 

त्या सठकाणी सबंद ू नामावली लागणे गरजेचे आह.े  ह े बाकीच्या सठकाणी सधु्दा आह.े 

१९४८ चा कायदा आम्ही वाचला आह.े सवद्यापीठ कायदा १९९४ मध्य ेगल्लत झालेली 

असनू या सठकाणी कायदा तयार करीत असताना उद्या आम्हाला सशक्षक संघटना 

समळाल्या,काही ससनेट्स समळाले,मॅनेजमेंट कौसन्सलचे मेंबसय समळाल े , बोडय ऑफ 

कौसन्सलचे काही मेंबसय समळाले, ॲकॅडसमक कौसन्सलचे मेंबसय समळाल ेव 
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     श्री.प्रकाश गजसभये ....  

याकायद्यामध्ये आरक्षणाचे उल्लंघण होत असेल व असे असताना ह े सवधेयक मंजरू 

झाले  आसण त्यांसदभायत आम्हाला कोणी मासहती सवचारली तर आम्ही काय मासहती 

दणेार ? आम्ही सशक्षकांना काय उत्तर दणेार ? असधकारी आसण प्राचाऱयांना कोणते उत्तर 

दणेार ? अगोदर १५ इलेक्टेड सटचर होते त्यांची संख्या आता आपण १० वर आणलेली 

आह.े 

                                       

            या नंतर  श्री. सशगम 
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श्री.प्रकाश गजसभये.... 

   प्राचायाांची संख्या दहा आह े त्यास आमचा सवरोध नाही. आम्हाला सवधेयकावर 

बोलण्याचा असधकार आह.े 

        सभापती : मला सन्माननीय सदस्यांच्या असधकारांची चांगली मासहती आह.े 

आपण थोडक्यात बोलावे अशी माझी आपणास सवनंती आह.े आपणास माझी सवनंती 

अमान्य करायची असेल तर आपण बोलावे. 

      श्री.प्रकाश गजसभय े :सभापती महोदय, सदर असधसनयमामध्ये एकूण १२ प्रकारच्या 

असधकाऱयांमध्ये १० सवंगायत प्रत्येकी एक असधकारी,एक संचालक व शाखा असधष्ठाता या 

सवंगायत ४ असधकारी अशा एकूण १८ असधकाऱयांचा समावेश आह.े सदर असधसनयमामध्ये 

राज्यातील ११ सवद्यापीठांमध्ये १९८ असधकाऱयांची तरतदू करण्यात आलेली आह.े या 

असधकाऱयांच्या नेमणकुांमध्ये आरक्षणाची  कोणत्याही प्रकारची तरतदू न करण्यात 

आल्यामळेु राज्यातील अनसुसूचत जाती, जमाती, सवजाभज, ओबीसी, एनबीसी, या 

प्रवगायतील लाभाथयाांना संधीसाध ू लोकांमळेु  वंसचत रहावे लागले. आता दखेील वंसचत 

रहाव े लागणार आह.े माननीय सशक्षण मंत्री दानी आहते. आम्ही या  सवधेयकामध्ये 

केलेल्या सचूना ते मान्य करतील असा मला सवश्वास आह.े 

      सभापती महोदय, असधकाऱयांच्या नेमणकुांमध्ये आरक्षणाची कोणत्याही प्रकारची 

तरतदू न करण्यात आल्यामळेु या वगायतील लोकांना या कायद्यामळेु न्याय समळण्याची 

कोणतीही सतूराम शक्यता नाही. भारतीय घटनेनसुार सरळसेवेच्या वगय (१) च्या पदांमध्ये 

टप्प्याटप्प्यामध्ये आरक्षणाची तरतदू आह.े त्याप्रमाणे महाराष्ट्र स्टेट पसब्लक सव्हीसेस 

असधसनयम २००१ मध्ये दखेील वगय (१) मध्ये सवय स्तरावर आरक्षणाची तरतदू आह.े 

महाराष्ट्र सवद्यापीठ असधसनयम १९९४ नसुार ११ सवद्यांपीठांमध्ये अशाप्रकारच्या १०० 

असधकाऱयांची तरतदू आह.े परंत ुसन १९९४ पासनू सन २०१६ पयांत फक्त ५ ते १० टक्के 

मागासवगीय असधकाऱयांना संधी  
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    श्री.प्रकाश गजसभये.... 

समळालेली आह.े त्यानंतर संधी समळालेली सदसत नाही. महाराष्ट्र असधसनयम १९९४ 

मधील कलम ७९ नसुार सनवड ससमतीवर कुलगरुुचे नामसनदेसशत सदस्य असल्याने 

कुलगरंुुच्या एकासधकारशाहीने सवय असधकाऱयांच्या नेमणकुा करण्यात येत आहते. महाराष्ट्र 

सावयजसनक सवद्यापीठ असधसनयम २०१६ मधील कलम १०७ नसुार स्थापन करण्यात 

आलेली सनवड ससमती दखेील कुलगरंुुच्या प्रभावाखाली आह.े या पदासाठी अनेक 

काययक्षम व योग्य मागासवगीय असधकारी उपलब्ध असताना ‚Not found suitable‛ 

असा सशक्का त्यांच्यावर मारला जातो. सन्माननीय सदस्य प्रा.जोगेंद्र कवाडे साहबे या 

मताशी सहमत असतील. मागासवगीय असधकाऱयांवर अशाप्रकारचा सशक्का मारुन त्यांचे 

खच्चीकरण करण्यात येते आसण तेेेथे खलु्या प्रवगायतील उमेदवाराची सनवड करण्यात 

येते. या संदभायत राज्यातील ११ सवद्यापीठांचा आढावा घेतला असता मागासवगीय 

उमेदवारांच्या बाबतीत ‚‛Not found suitable‛ असा सशक्का मारल्याची शेकडो 

उदाहरणे सवद्यापीठात आढळतात. त्यामळेु या पदांवर मागासवगीयांचे प्रमाण फार अत्यल्प 

असल्याच ेआढळून येते. 

      सभापती महोदय, या सवधेयकात कृषी सवद्यापीठांचा दखेील समावेश आह.े कृषी 

सवद्यापीठांच े मखु्य काम संशोधन व उच्च सशक्षण दणे्याचे असनू त्या  पदांची भरती 

करण्यासाठी कुलगरंुुना सवद्यापीठ प्रशासनास अमलू्य वेळ व पैसा खचय करावा लागतो. 

सशवाय कुलगरंुुच्या एकासधकारशाहीमळेु उमेदवाराची सनवड सन:पक्ष, योग्य व लोकशाेी 

पद्धतीने करण्यात अडचणी सनमायण होतात. 

      सभापती महोदय, आतापयांत या पदावरील राज्यांतील पदांचा आढावा घेतल्यास 

नेमणकुा कशापद्धतीन े करण्यात आल ् या याची कल्पना सदु्धा येऊ शकेल. सवद्यापीठ 

व्यवस्थेमध्ये ही सवय पद ेअत्यंत महत्त्वाची असल्यामुळे सवय घटकांना  
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    श्री.प्रकाश गजसभये.... 

सवद्यापीठ व्यवस्थेमध्ये संधी समळणे आवश्यक असल्यान े ज्याप्रकारे महानगरपासलका, 

सजल्हापररषदांना महापौर, नगराध्यक्ष, अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण लाग ूकरण्यात अेाले. 

त्याचप्रमाणे राज्यातील सवद्यापीठांतील या पदांचे सवय संवगयसनहाय एकसत्रकरण करणे 

आवश्यक आह े आसण ही पद े सबंद ू नामावलीनसुार भरणे गरजेचे आह.े यासाठी राज्यात 

सनवड आयोग स्थापन करण्यात यावा अथवा ज्याप्रमाणे महानगरपासलकेतील काही पद े

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफय त भरण्यात येतात. त्याप्रमाणे अनकु्रमांक  ४,७,८,९ १०, 

११ आसण १२ मधील पद े सरळसेवेन े सबंदनूामावलीनसुार भरण्यात यावीत. मी केलेल्या 

सचूनांचा सवचार करण्यात यावा अशी माझी सवनंती आह.े 

      सभापती महोदय, पषृ्ठ ४१ वर फायनान्स आसण अकाऊंट ऑफीसरसंबंधी उल्लेख 

आह.े  ‚The qualifications and experience for the purpose of appointment 

of Finance and Accounts Officer shall be...‛ 

 त्यासठकाणी फक्त टीचसय नेमण्यात येतील. आपण ‚...shall be as may be specified 

by the State Government, by an order published in the Official Gazette.‛ 

सवद्यापीठामध्ये १५ वषायपासनू काम करणारे असधकारी ह ेएका कलमामळेु वंसचत राहणार 

आहते. आपण  सवद्यापीठाची फायनासन्शअल ऑटॉनॉमी संपसवत आहात. त्यामध्य े

आपणास बदल करावयाचा आह.े 

      सभापती महोदय, प्रस्तासवत महाराष्ट्र सावयजसनक सवद्यापीठ सवधेयक २०१६ मध्ये मी 

खालीलप्रमाणे दरुुस्त्या सचुसवत आह.े 

      संचालक पवूीचे नामासभधान परीक्षा सनयंत्रक कलम १७ (३)मध्ये खालील  प्रमाणे 

नमदू करण्यात आल े आह.े..आम्ही  काही सचुसवले नाही तर त्याचे  इन्क्ल्यझुन होणार 

नाही.  ‚The Director, Board of Examinations and Evaluation shall be 

appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the 

selection committee constituted for the purpose under this Act.‛ 

‚Provided that in appointing the Director, 
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    श्री.प्रकाश गजसभये.... 

Board of Examinations and Evaluation preferences shall be given to the 

person with proven capacity of use of technology in delivery of 

education.‛आपण सवधेयकामध्ये ‚in delivery of education‛ हा  पररच्छेद ठेवला 

तर तेथील असधकाऱयांवर गदा येणार आह े म्हणनू ‚ in delivery of education‛ हा 

शब्द वगळण्यात यावा. The reason is that the post of Director of Board of 

Examinations and Evaluation is purely academic post rather.... 

       सभापती महोदय, आपल्या सवनंतीनसुार मी माझे भाषण आटोपते घेतो. परंत ु या 

सवधेयकासंबधी आमच्या काही सचूना आहते, त्या सचूनांच ेकाटेकोरपणे इन्क्ल्यझुन व्हावे 

अशी सवनंती आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगरकर आपण माझ्या मताशी सहमत 

असाल. जेथे इन्क्ल्यझुन करायचे आह े त्या सचूना आम्ही दतेो. त्या सवधेयकात अंतभूयत 

करुन ह ेसवधेयक मंजरू करावे अशी मी सवनंती करुन माझे भाषण पणूय करतो.  

      सभापती : माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह ेकी, सन्माननीय सदस्यांनी केलेल्या 

सचूनांचा सवचार करुन इन्क्ल्यझुन करता येतील असे पहावे. आपणास सवधेयकाला 

सधुारणा द्यायच्या असतील तर त्या अगोदर द्याव्या लागतात. 

   श्री.प्रकाश गजसभये  : सभापती महोदय, मी अगोदर  सचूना सदलेल्या आहते. 

                                             ------ 
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           श्री.सवनोद तावडे (उच्च व तंत्र सशक्षण मंत्री ) : सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रकाश गजसभये यांनी ज्या  सचूना मांडलेल्या आहते तशाच प्रकारचे पीटीशन 

ॲड. गायकवाड यांच्याकडून संयकु्त ससमतीकडे आल े होते. कदासचत आपण त्यांना ती 

पीटीशन बनवनू सदली असेल. आम्ही त्या पीटीशनचा मदु्दसेनहाय अभ्यास केललेा आह.े 

कुलगरुु व कुलससचव पदासाठी आरक्षण ठेवल ेपासहजे ही भसूमका आम्हा सवाांना पटली 

आह.े लोकसभेन े घटना दरुुस्ती केली म्हणनू महानगरपासलकेच्या महापौर  पदासाठी 

आरक्षण समळाल ेहोते.   

  

            या नंतर  श्री. बोडे 
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  श्री.सवनोद तावडे.... 

तशी घटना दरुुस्ती संसदेत करुन घेतली आसण त्यामध्ये ‘सवद्यापीठ’ हा शब्द समासवष्ट 

केला तर तमुच्या-आमच्या मनातील सवय काही करता येईल.  परंत ु ही दरुुस्ती होईपयांत 

आपल्याला काही करता येणार नाही.  सन्माननीय सदस्यांनी इतर बाबी सधु्दा 

सचुसवलेल्या आहते.  त्यातील योग्य गोष्टींचा स्टॅच्यडुमध्ये अंतभायव करु 

शकतो.  जेणेकरुन आपल्या सवाांच्या भावना यामध्ये योग्य पध्दतीन ेअंतभूयत करता येतील. 

   श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, आम्हाला एवढ्या वषायचा अनभुव आह ेकी, या 

बाबतीत अन्याय झाला आह.े  वास्तसवक पाहता कायदा करीत असताना पनु्हा अन्याय 

होऊ नये म्हणनू आम्ही ज्या सचूना दऊे त्याचा अंतभायव कायद्यात केला पासहजे. 

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य ज्या सचूना दतेील त्या घटनेच्या 

आसण कायद्याच्या अनषंुगाने तपासनू, त्यातील ज्या योग्य असतील  त्या नक्की समासवष्ट 

करु शकतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

   सभापती : सवधेयक सवचारात घेण्यात आल ेआह.े  आता सवधेयक खंडश: सवचारात 

घेण्यात येईल. 

  

         खंड २ ते १४८ (दोन्ही ससम्मसलत), अनसुचूी, सवधेयकाचे भाग झाल.े 

         खंड १, संपणूय शीषयक व हतेूवाक्य सवधेयकाच ेभाग झाल.े 
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   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ च े

सव.स.सव.क्रमांक १६ संमत करण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

 प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 सभापती : सन २०१६ च ेसव.स.सव.क्रमांक-१६ संमत झाल ेआह.े 

-------- 

  



08/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CCC-294 

SJB/KTG प्रथम श्री. सशगम 20:20 

  

 

      

 गव.स.गव.क्रमांक १६ समंत झाल्यािद्दल सवा सिंंगधतांचे अगभनंदन करण्यािाित  

  

   श्री.सतेज उफय  बंटी डी.पाटील : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सावयजसनक सवद्यापीठ 

सवधेयक मंजरू झाल्याबद्दल मला असभनंदनाचा ठराव मांडावयाचा आह.े  या सवधेयकाच्या 

अनषंुगाने गठीत केलेल्या संयकु्त ससमतीमध्ये माझ्यासह सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे 

आसण इतरही सन्माननीय सदस्यांनी बराच वेळ या सवधेयकावर चचाय करण्यासाठी घातला 

आह.े  या संयकु्त ससमतीच्या १०-११ बैठक झाल्या होत्या.  या सवधेयकाच्या बाबतीत 

सन्माननीय मंत्री श्री.सवनोद तावडे यांनी जी भसूमका घेतली त्याबद्दल प्रथमत: मी सवाांच्या 

वतीन ेत्यांचे असभनंदन करतो. 

   सभापती महोदय, राज्याच्या सहताच्या दृष्टीने आसण राज्यातील सवद्याथयाांच्या 

भसवष्ट्याच्या दृष्टीने ह े सवधेयक मंजरू होणे अत्यंत महत्त्वाच े होते.  सन्माननीय मंत्री 

श्री.सवनोद तावडे यांचे असभनंदन करीत असताना, त्यांच्यासोबत काम केलेले डॉ.राव सर, 

श्री.खरातजी, श्री.मान ेसाहबे यांच्यासह सवय संबंसधतांचे मी असभनंदन करतो.  हा कायदा 

करण्यासाठी या सवाांनी प्रचंड कष्ट घेतले आह.े या सवधेयकातील कलमांपैकी ५६ कलमांच े

कलमसनहाय वाचन करुन चचाय करण्यात आली.  कदासचत या सवधेयकाच्या बाबतीत उद्या 

सटकासटप्पणी होईल.  परंत ु संयकु्त ससमतीन े सवय गोष्टींचा बारकाईने सवचार करुन कायदा 

करण्याचा प्रयत्न केला आह.े या सवधेयकाच्या माध्यमातनू लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉसमक 

जसे आह े तशी ऑटोनॉमी प्रत्येक सवद्यापीठातील सवभागाला दते आहोत.  एखाद्या 

सवद्यापीठाला स्वत:चा सवभाग करावयाचा असेल तर तो करण्याची तरतदू या सवधेयकात 

केलेली आह.े  नॅशनल-इटंरनॅशनल स्पोटसयमध्ये भाग घेण्यासाठी सवद्याथी जातात.  ते 

परीक्षेच्या काळात अशा स्पधाांसाठी गेले तर त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी 
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श्री.सतेज ऊफय  बंटी डी.पाटील.... 

समळत नव्हती. परंत ु आता या सवधेयकाच्या माध्यमातनू अशा सवद्याथयाांची नंतर परीक्षा 

घेता येईल, अशी तरतदू करण्यात आली आह.े कदासचत हा कायदा दशेभरात स्वीकारला 

जाईल, असा कायदा आपण सवाांनीच केलेला आह.े या सवधेयकातील तरतदुीन्वये आता 

ररसचय इसन्स्टट्यटु कधीही काढता येतील.  ररसचय इसन्स्टट्यटु काढण्यासाठी आता बाराही 

मसहन े मान्यता दतेा येईल, अशा प्रकारची तरतूद या सवधेयकात करण्यात आलेली 

आह.े  एकप्रकारे चांगल्या पध्दतीच े सवधेयक करण्याचा बहुमान संयकु्त ससमतीच्या 

सदस्यांना समळाला आह,े याचा सनसितपणे मला आनंद आह.े  हा कायदा २५ वष े

सवद्याथयाांच्या सहताच्या दृष्टीन ेसरुु राहील, अशी मी खात्री व्यक्त करतो व येथेच थांबतो. 

--------- 
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                                        पृ.शी./मु.शी.: औसचत्याचे मदु्द े

  

   सभापती : मी सभागहृाच्या सनदशयनास आणनू दतेो की, दोन-तीन सन्माननीय सदस्यांनी 

औसचत्याचे मदु्द ेमांडण्याची परवानगी मासगतलेली आह.े  त्यांनी ते मांडावेत. 

   ॲड.हुस्नबान ूखसलफे : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े 

   सभापती महोदय,  यवतमाळ नगरपररषदमेध्ये नव्यान े समासवष्ट करण्यात आलेल्या 

संपणूय ग्रामीण पररसरामध्ये कळंब रोड, पांढरकवडा रोड, भोसा रोड या भागांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणात मसु्लीम समाजाचे वास्तव्य असनू, या भागातील मसु्लीम समाजाच्या लोकांना 

दफन सवधीकररता कळंब चौकातील कब्रस्तानमध्ये जावे लागते.  ह ेकब्रस्तान खपू दरूवर 

असल्यामळेु मसु्लीम बांधवांना गैरसोयीचे होत आह.े  मसु्लीम समाजाच्या सोयीसाठी 

बऱयाच वषायपासनू नवीन कब्रस्तानच्या जागेची मागणी करण्यात आली असनूही 

आजतागायत सदरील मागणी प्रलंसबत आह.े  यामळेु मसु्लीम समाजामध्ये सनमायण झालेली 

तीव्र असंतोषाची भावना, यासाठी यवतमाळ नगरपररषद अंतगयत मसु्लीम कब्रस्तानसाठी 

जागा उपलब्ध करुन दणे्यात यावी, अशा या असतशय महत्त्वाच्या व सावयजसनक सवषयावर 

मी सभागहृात औसचत्याचा मदु्दा उपसस्थत करीत आह.े  

   सभापती महोदय, त्या सठकाणी असलेले कब्रस्तान २०० वषायपवूीचे आह.े  त्या 

सठकाणी मसु्लीम समाजाची सध्याची लोकसंख्या जवळजवळ ८५ हजार इतकी आह.े ज्या 

सठकाणी ह ेकब्रस्तान आह े तेथनू जवळच शासनाची ६९ एकर जागा आह.े  यापैकी ३७ 

एकर जागेची नवीन कब्रस्तानसाठी मागणी होत आह.े  या संदभायतील प्रस्ताव अनेक 

सदवसांपासनू शासन स्तरावर प्रलंसबत आह.े सभापती महोदय, या सवषयावर सनणयय 

घेण्यासाठी कृपया आपल्या दालनात बैठक आयोसजत करावी, अशी मी सवनंती करते. 
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   सभापती : सन्माननीय महसलू मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील यांना सांग ू इसच्छतो की, हा 

सवषय असतशय गंभीर आह.े  त्यामळेु हा सवषय गांभीयायने घेऊन तो सनकाली काढण्यासाठी 

आपण माझ्या दालनात बैठक आयोसजत करावी. 

   श्री.चंद्रकांत पाटील : होय. 

--------- 
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     श्री.जयवंतराव जाधव : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्दा आह.े  

   सभापती महोदय, या सठकाणी सन्माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांत दादा पाटील उपसस्थत 

आहते.  नासशक सजल्यामध्ये आसदवासी सवकास सवभागाच्या आश्रमशाळा आहते.  त्या 

आश्रमशाळांमध्ये सवद्याथीनींच्या सोयीसाठी तक्रार पेट्या लावण्यात आलेल्या 

होत्या.  सवद्याथीनींवर अन्याय होत असेल सकंवा त्यांचे लैंसगक शोषण होत असेल तर 

त्याबाबतची तक्रार त्यांना त्या पेटीमध्ये टाकण्यास अनमुती सदली होती.  अनेक 

सवद्याथीनींनी त्यामध्ये तक्रारी टाकलेल्या आहते.  त्या तक्रार पेट्यांमध्ये टाकलेल्या 

तक्रारींचे इन कॅमेरा उप सजल्हासधकाऱयांच्या उपसस्थतीत सनरीक्षण करण्यात आलेले 

आह.े  सवद्याथीनींवर राज्यात सवयच सठकाणी अत्याचार होत आहते.  नासशकसारख्या 

प्रगत सजल्यात आसदवासी सवद्याथीनींवर अन्याय होत आह.े  मी आपल्या माध्यमातनू 

शासनाला सवनंती करु इसच्छतो की, या सवषयाची गांभीयायने दखल घेऊन, ज्या सवद्याथीनींनी 

तक्रारींचा पाढा वाचला आह े त्यांना संरक्षण दऊेन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या 

अनषंुगाने संबंसधतांवर कारवाई करावी. 

   सभापती : शासनाने या सवषयाकडे लक्ष द्यावे. 

   श्री.चंद्रकांत पाटील : सभापती महोदय, ही असतशय गंभीर बाब आह.े  उद्या सन्माननीय 

आसदवासी सवकास मंत्री श्री.सवष्ट्ण ूसवरा यांच्यासोबत बोलनू या सवषयी बैठक लाव ूया. 

तसेच नासशकला जाण्याबाबत ठरव ूया. 

---------- 
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   श्री.सतेज डी.पाटील : सभापती महोदय, कोल्हापरू सजल्यातील सशवाजी सवद्यापीठामध्य े

सेवेत असलेल्या आसण सेवासनवतृ्त झालेल्या माजी सैसनकांच्या प्रलंसबत सहाव्या वेतन 

आयोगाच्या फरकाची  रक्कम समळावी व इतर प्रलंसबत प्रश्नांसंदभायत माजी सैसनक 

कल्याण ससमतीच्या वतीन े सवद्यापीठासमोर धरणे आंदोलन सरुु  आह.े सवद्यापीठाच्या 

सेवेत असलेल े आसण सेवासनवतृ्त झालेल्या ३६ माजी सैसनकांना १० वषायपासनू सहाव्या 

वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन समळालेले नाही., या बाबत आंदोलन केल्यानंतर २२ माजी 

सैसनकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे दरमहा वेतन सरुु करण्यात आल.े  परंत ु त ् या 

पवूीची थकीत रक्कम दणे्यात आली नाही.  तसेच १४ माजी सैसनकांचे वेतन सनसित करुन 

फरक दणेे प्रलंसबत आह.े दशेाचे संरक्षण करणाऱया या माजी सैसनकांना अशा प्रकारची 

वागणकू सदली जात असल्यान े माजी सैसनकांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना पसरलेली 

आह.े  या बाबत  शासनान ेतातडीन ेकाययवाही करुन माजी सैसनकांच्या प्रलंसबत मागण्या 

त्वररत मान्य करण्याची आवश्यकता, अशा या असतशय महत्त्वाच्या व सावयजसनक 

सवषयावर मी हा मदु्दा उपसस्थत करीत आह.े 

   सभापती : शासनाने दखल घेऊन सनवेदन करावे. 

  

            या नंतर  श्री. कांबळे 
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   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या 

फरकाचा मदु्दा मांडला आह.े स्वाभासवकपणे तो दणेे तसे बंधनकारक आह.े पण याची नीट 

चौकशी करून असधवेशन संपण्याच्या आत यातील मासहती दणे्यात येईल. 

     सभापती : ठीक आह.े सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होत आह.े शकु्रवार, सदनांक 

९ सडसेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ११.१५ ते दपुारी १२.४५ या वेळेत सभागहृाची सवशेष 

बैठक भरेल. यामध्ये लक्षवेधी सचूना घेण्यात येतील. सभागहृाची सनयसमत बैठक दपुारी 

१.०० वाजता पनु्हा भरेल. 

    

(सभागहृाची बैठक रात्री ०८ वाजनू ३१ समसनटांनी शकु्रवार, सदनांक ९ सडसेंबर, २०१६ च्या 

सकाळी ११.१५ वाजेपयांत स्थसगत झाली.) 

---- 

    


