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   (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

    

     सभापती : लक्षवेधी सचूना क्रमाांक १ 

   श्री.सांजय दत्त : सभापती महोदय, या लक्षवेधी सचूनेतील सवषय असतशय महत्वाचा 

आह ेआसण बऱ्याच काळापासनू तो प्रलांसबत आह.े  जेव्हा ही लक्षवेधी सचूना स्वीकृत 

झाली व कामकाज पसिकेत दशशसवण्यात आली त्यावेळी मी मखु्यमांिी महोदयाांना अशी 

सवनांती केली की, आपण या लक्षवेधी सचूनेवरील चचेला उत्तर सदल े तर मागश सनघ ू

शकेल.   माझी ही सवनांती मखु्यमांिी महोदयाांनी मान्य केली आह.े  आता माझी 

आपल्याला अशी सवनांती आह ेकी, मखु्यमांिी महोदय सभागहृात आल्यानांतर आपण ही 

लक्षवेधी सचूना पकुारावी. 

   सभापती : ठीक आह.े 

   सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपसकशन बाजोरीया ह े मला माझ्या दालनात भेटून गेल े

आहते.  त्याांच्या सवनांतीनसुार लक्षवेधी सचूना क्रमाांक २ मी नांतर पकुारणार आह.े 

   आता लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ३ वर आपण चचाश करु. 

----------- 
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                     पृ.शी. : ख् ाााारघर, नवी मुांबई येथील पवूाश डे-केअर अँड प्ले 

स्कुलमध्ये                               बाळाला झालेली अमानषु मारहाण 

                  मु.शी. : ख् ाााारघर, नवी मुांबई येथील पवूाश डे-केअर अँड प्ले 

स्कुलमध्ये                              बाळाला झालेली अमानषु मारहाण यासांबांधी 

सवशश्री                                    ससुजतससांह ठाकूर, रसवांद्र फाटक, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, 

डॉ. नीलम                           गोऱ्ह,े डॉ. अपवुश सहरे, सव.प.स. , याांनी सदलेली लक्षवेधी 

सचूना. 

             श्री.रवींद्र फाटक (स्थासनक प्रासधकारी सांस्था) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वय े पढुील तातडीच्या व सावशजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने 

सन्माननीय मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन करावे, अशी 

सवनांती करतो. 

            ‚नवी मुांबई, खारघर सेक्टर १० मधील ‚पवुाश डे-केअर अ ांड प्ले स्कूल‛ या 

पाळणाघरात, मलुाांची सनगा राखण्यासाठी ठेवलेल्या, अफसाना शेख या आयाने, १० 

मसहन्याांच्या बाळाला अमानषुपणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार सदनाांक २१ 

नोव्हेंबर, २०१६ रोजी उघडकीस येणे, आई-वडील दोघेही नोकरी करीत असल्यामळेु, सदर 

बाळाला पाळणाघरात ठेवण्यात येत असणे, सदर प्रकरण सीसीटीव्हीद्वारे सनदशशनास 

आल्यावर, बाळाच्या आईन े सदनाांक २३ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी खारघर पोलीस ठाण्यात 

तक्रार दाखल करण्यात येऊनही पोलीसाांनी आरोपी सवरुध्द ठोस कारवाई न करणे, सपसडत 

बाळास उपचारासाठी, नवी मुांबईतील सहरानांदानी फोटीस रुग्णालयात दाखल केल ेअसता 

फ्र क्चर असल्याचे आढळून येणे, सदर पाळणाघरात इतर बाळाांबरोबर  दखेील असाच 

प्रकार घडण्याची शक्यता असणे, यामळेु पाळणाघरात बाळाांच्या सरुसक्षततेबाबत सनमाशण 

झालेले प्रश्नसचन्ह, यामळेु मुांबईसह राज्यातील, पाळणाघराांमध्ये मलुाांच्या सांगोपनाबाबत 

सनमाशण झालेली असवश्वासाची भावना, पररणामी मलुाांना पाळणाघरात ठेऊन नोकरी 

करणा-या पालकाांमध्ये सनमाशण झालेले सचांतेचे वातावरण, राज्यातील सवश 
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     श्री.रवींद्र फाटक..... 

  पाळणाघराांमध्ये बाळाची सनगा, सांगोपन व सरुक्षा उपलब्ध करुन दणे्याबाबत राज्य 

शासनान े प्ले स्कूलबाबत, धोरण बनवनू त्याची त्वररत अांमलबजावणी करण्याची 

आवश्यकता, पाळणाघराांची नोंदणी करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे झालेले 

अक्षम्य दलुशक्ष, याबाबत शासनाने तातडीन े करावयाची कायशवाही, उपाययोजना व 

प्रसतसक्रया.‛ 

            डॉ.रणसजत पाटील (गहृ राज्यमांिी ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

           सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

  सनवेदन 

  ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे ) 

  ---------- 
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       श्री.रवींद्र फाटक : सभापती महोदय, नवी मुांबई, खारघर सेक्टर १० मधील पवूाश 

डे-केअर अँड प्ले स्कुल या पाळणाघरासवरोधात खारघर पोलीस स्टेशनला सांबांसधताांनी 

गनु्हा दाखल केला असनू या गनु्याची नोंद पोलीस स्टेशनन ेकेली आह ेका ? 

   सभापती महोदय, राज्यात अनेक पाळणाघरे आहते.  खारघर येथे घडलेला प्रकार 

पाहता राज्यातील सवश पाळणाघरे बालकाांच्या दृष्टीने सरुसक्षत असावीत, यादृष्टीने 

पाळणाघराांवर सनयांिण ठेवण्यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करणार आह े ? तसेच 

बेकायदशेीर पाळणाघराांसवरोधात शासन कोणती कारवाई करणार आह े? 

   सभापती महोदय, खारघर येथे घडलेल्या घटनेची क्लीप सोशल मीसडयावर व्हायरल 

झाली असनू ती बसघतली असता एका बालकाला मारहाण होत असताना अन्य सवश 

बालके झोपलेल्या अवस्थेत होती.  त्यामळेु अन्य बालकाांना ड्रग दऊेन झोपवनू ठेवले 

असावे, अशी शांका घेण्यास वाव आह.े  पोलीस यादृष्टीनेही  तपास करणार आहते का ? 

   डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सदनाांक २३/११/२०१६ रोजी रािौ ९ वाजनू ३० 

समसनटाांनी तक्रार दाखल झाली असनू सदनाांक २४/११/२०१६ रोजी रािौ १ वाजनू २६ 

समसनटाांनी गनु्याची नोंद करण्यात आली आह.े  सीसीटीएनएसला कनेक्ट करताना थोडासा 

उशीर झाला आह.े  या प्रकरणी आयपीसी ३२४, ३२५ आसण ज्यसुवनाईल जसस्टस ॲक्ट, 

२००० प्रमाणे कलम  २३ लावण्यात आल े आह.े  त्यानांतर सीसीटीव्ही फुटेज पाहून 

कलम ३०७ सधु्दा समासवष्ट करण्यात आल ेआह.े   

   सभापती महोदय, या प्रकरणाच्या अनषुांगाने  स्थासनक पोलीस स्टेशनन े त ् या 

पररसरातील तसेच ठाण्यामधील सवश पाळणाघराांची पहाणी केलेली आह.े  पाळणाघराांमध्ये 

योग्य ती कायशवाही केली जाते सकां वा नाही, ही पाळणाघरे सरुसक्षत आहते सकां वा नाहीत, 

तसेच सन्माननीय सदस्याांनी व्यक्त केलेल्या शांकेनसुार अांमली पदाथश दऊेन बालकाांना 

झोपवनू ठेवल ेजाते का, याबाबतचीही पाहणी केलेली आह.े    
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 डॉ.रणसजत पाटील......... 

    सभापती महोदय, ही गोष्ट सत्य आह ेकी, पाळणाघराांसांदभाशत राज्याच ेसवंकष धोरण 

असल े पासहजे.  पासिमात्य दशेाांमध्ये पाळणाघरातील बालकाांची सरुसक्षतता महत्वाची 

मानली जाते.  त्यामळेु मसहला व बालकल्याण सवभागाबरोबर बैठक घेऊन एक सवंकष 

धोरण आखले जाईल. 

  

            या नांतर  श्री. खच े
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      डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, या लक्षवेधीच्या अनषुांगाने मी असे साांग ूइसच्छते 

की, एका बाजलूा शहरीकरण होत असताना लहान मलुाांच्या सांदभाशत सकती अमानषु घटना 

घडत आहते, ही बाब समोर आलेली आह.े ही लक्षवेधी सचूना दणे्याचे कारण असे आह े

की, ही घटना घडल्यानांतर सांबांसधत कुटुांब पोलीस स्टेशन येथे तक्रार करण्यासाठी गेले होते, 

या लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनात असे नमदू केाेले आह ेकी, सफयाशदी याांनी सीसीटीव्ही 

फुटेज पाहून खािी करुन तक्रार द्यावी असे  सहाय्यक पोलीस सनरीक्षक याांनी साांसगतले 

आह.े तेथील एपीआय याांनी स्वत: सीसीटीव्ही फुटेज पाहण ेआवश्यक होते, सफयाशदींना 

सीसीटीव्ही फुटेज पाहून तक्रार द्यावी असे साांसगतले आह.े सफयाशदी व्यसक्तला कशावरुन प्ल े

गपृच्या मालकीनीने सहकायश केल ेअसते. समजा दरम्यानच्या काळात सीसीटीव्ही फुटेज 

काढून टाकल ेअसते, ते सचसिकरण सडसलट केल ेअसते तर काहीच परुावा समळाला नसता. 

सफयाशदी तक्रार करण्यासाठी येताांना मी याबाबत खािी करुन येते असे साांगते काय ? 

याबाबत एपीआय याांनी योग्य वतशन केलेले नाही. यामध्ये सदरांगाई झाली आह,े 

बाळाचे  आईवडील मखु्यमांिी याांना भेटल े आहते, त्याचा हा आक्रोश होता की, 

सरुुवातीला तक्रार घेतली गेली नाही. दसुरी एक भयांकर बाब अशी आह े की, जोपयंत 

तक्रार घेत नाही तोपयंत बाळावर उपचार करता येणार नाही. असे त्याांना कोणी तरी 

समसगाईड केल े होते. मी त्याांच्याशी स्वत: फोनवर बोलल े व त्याांना साांसगतले की, असे 

काहीही नाही तमु्ही बाळावर उपचार करुन घ्यावेत. पोलीस स्टेशनला तक्रार घेतली नाही 

तोपयंत बाळाची जखम तशीच होती. एपीआय याांनी अक्षम्य गनु्हा केला आह.े 

त्या  एपीआयची चौकशी करुन त्याांच्यावर कारवाई करण्यात येईल काय ? 

        सभापती महोदय, नवी मुांबईचे पोलीस आयकु्त श्री. हमेांत नगराळे याांनी एक 

पररपिक जारी केल ेआह.े पाळणाघराची गणुवांता व इतर सोईससुवधा हा सवषय  
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    डॉ. नीलम गोऱ्ह.े..... 

  मसहला व बालकल्याण सवभागाचा असला तरी प्ल ेगपृ व पाळणाघराांची नोंद सांबांसधत 

पोलीस स्टेशनला असावी व बीटमाशशल याांनी सीसीटीव्ही कनेक्शन व्यवसस्थत चालते 

सकां वा नाही ते बघावे. पाळणाघराची साईट मोबाईलवर पालकाांनी जोडून घ्यावी, अशा 

प्रकारच्या सचूना पररपिकाद्वारे त्याांनी सदलेल्या आहते. अशाच प्रकारची पाळणाघरे ज्या 

महानगरामध्य ेचालतात त्या सठकाणी अशा प्रकारे  पररपिक काढून सचूना दणे्यात येतील 

काय ? नागपरू मध्ये सरकारी पाळणाघरे व शशुगुहृ े आहते, तेथील सेसवका सरकारी 

असल्या तरी त्या चाांगल्या वागतात असे नाही. हा प्रश्न खाजगी पाळणाघराांचा असला तरी 

नागपरू मध्ये १७ बालगहृ े व ८ शशुगुहृ े आहते. सोशल वेल्फर बोडाशतफे १२५ कें द्र े

चालसवली जातात.  या सठकाणी सीसीटीव्ही बससवण्याच्या सचूना गहृ सवभागातफे दणे्यात 

येतील काय ? 

      डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्ह े याांनी 

पसहला प्रश्न असा सवचारला की, ह े कुटुांब तक्रार देण्यास गेले,  रािी ते बाळाला घेण्यास 

गेले ती तारीख २१ होती, २२ तारखेला सकाळपासनू फोटीस हॉस्पीटल येथे बाळावर 

उपचार सरुु होते. त्या बाळाची लक्षणे अशी होती की,  डोक्याला मार लागला होता 

त्यामळेु बाळाला उलट्या होत होत्या, डोळा सजूला होता. फोटीस हॉस्पीटल येथे भरती 

करुन सदवसभर उपचार सरुु होते. सायांकाळी बाळाला बरे वाटल्यावर त्याांचे आईवसडल 

तक्रार दणे्यास पोलीस स्टेशनला गेले, तेव्हा पोलीस स्टेशनला काय घडल े ह े सनवेदनात 

नमदू केल ेआह.े त्यामध्ये असे नमदू केल ेआह ेकी, सफयाशदी याांनी जाऊन सीसीटीव्ही फुटेज 

पहावे व नांतर तक्रार करण्यासाठी यावे असे कतशव्यावर असलेल्या एपीआयच े म्हणणे 

सनसितच योग्य नाही. त्या एपीआयने  तातडीन ेतक्रार दाखल करुन घ्यायला पासहजे होती. 

स्वत: तेथे जायला पासहजे होते. त्याांच्या हाताने डीव्हीआर घ्यायला पासहजे होता, 

सीसीटीव्ही फुटेज सदसत नव्हते तर स्वत: पाहायला पासहजे होते व त्यानांतर स्वत: तक्रार 

नोंदवनू घ्यायला पासहजेाे होती. सन्माननीय सदस्याांनी म्हटल्याप्रमाणे एक सकां वा दोन 

सदवसाांचा कालावधी गेल्यावर तेथील परुावे नष्ट होऊ शकतात. त्या एपीआयबाबत तक्रार 

प्राप्त झालेली आह.े एसीपी दजाशच्या असधकाऱ्याांकडून या प्रकरणाबाबत चौकशी करण्यास 
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    डॉ.रणसजत पाटील.....  

साांगण्यात आल ेआह.े 

      दसुरा प्रश्न असा होता की, नवी मुांबईतील सीपी याांनी पररपिक काढले आह,े ते 

नवी  मुांबई पररसरातील सशशगुहृ े व बालगहृाांसाठी लाग ूआह.े असा प्रकार झाल्यानांतर 

यासांदभाशत एक धोरणात्मक सनणशय सांपणूश राज्यासाठी लाग ूकरावा. खाजगी व शासकीय 

सशशगुहृ,े असतील बालगहृ असतील त्याचप्रमाणे केअर टेकर असतात ते बरोबर काम 

करतात सकां वा नाही यासाठी मसहला व बाल कल्याण सवभागातफे एक सांसहता तयार 

करण्यात येईल. या सवश सशशगुहृाांना अद्ययावत तांिज्ञानाच्या आधारे सीसीटीव्ही लावनू 

पणूशवेळ त्याांच्यावर नजर ठेवणे आवश्यक आह.े कारण आठ ते दहा मसहन्याच्या बाळाला 

बोलता येत नाही, काही साांगता येत नाही. अशा धकाधकीच्या व गतीमान जीवनात छोटी 

कुटुांबे राहतात, अशी सशशगुहृ े पढेु सधु्दा लागतील ही काळाची गरज आह,े याबाबतीत 

गांभीर सवचार  करुन  बाळाांना काय खायला व प्यायला सदल ेजाते याबाबत लक्ष ठेवले 

जाईल यासांदभाशतील शासनाकडून सवश समावेशक धोरण तयार करण्यात येईल. 

            श्री.हमेांत टकले : सभापती महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या सनसमत्ताने राज्यात 

वाढत चालेल्या स्माटशसीटी योजनाांमध्ये नागरीकरण होत आह,े नोकऱ्या करणाऱ्याांची 

सांख्या वाढत जाते. त्या प्रमाणात अशा प्रकारच्या ससुवधा उपलब्ध होण्याची गरज आह.े या 

दृष्टीने आपण स्माटश सीटीच्या योजना करीत आहात त्यावेळी योग्य प्रकारे चालणारी 

पाळणाघरे त्यामध्ये अांतभुशत केली जातील काय ? दसुरा प्रश्न असा आह ेकी, आपल्या व 

इतर राज्यात फार मोठ्या प्रमाणात अनेक सठकाणी बाांगलादशेी नागरीक राहतात. ते कोणता 

तरी रोजगार  समळसवण्याचा प्रयत्न करतात. नवी मुांबईमध्ये पाळणाघरात काम करणाऱ्या 

मसहला व घरकाम करणाऱ्या मसहलाांमध्ये बाांगलादेशी मसहला जास्त आहते. यासांदभाशत 

मासहती घेतल्यावर ही बाब कळते. याबाबत तेथील लोकाांमध्ये चचाश सरुु असते. या 

पाळणाघराांमध्ये काम करणाऱ्या कमशचाऱ्याांची आयडेंटीटी कशा पध्दतीन ेअसावी व त्याांना 

परवाना दणे्याची पध्दत गहृ खात्यामाफश त करण्यात येईल काय ? आताच सन्माननीय 

सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्ह े याांनी साांसगतले की,नागपरू येथे सरकारी पाळणाघरे उपलब्ध 

आहते, 
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    श्री.हमेांत टकले...... 

  अशी सरकारी पाळणाघरे राज्यात सकती सठकाणी उपलब्ध करुन दतेा येतील. याबाबत 

काही सव्ह ेशासनाने केला आह ेकाय ?  सरकारी पाळणाघरे होणार नसतील तेथे खाजगी 

पाळणाघरे असतात.  खाजगी आस्थापनेवर काम करणाऱ्या मसहला कमशचाऱ्याांना सरकारी 

कमशचाऱ्याांप्रमाण े दोन वषश अखांडीत रजा दतेा आली नाही तरी लहान मलु सकमान एक 

वषाशच े होईपयंत त्याांना रजा दणे्याबाबत खाजगी क्षेिाला सनदशे दणे्याची उपाययोजना 

शासनामाफश त करता येईल काय ? याबाबत मांिी महोदयाांनी खलुासा करावा. 

     डॉ.रणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.हमेांत टकले याांनी 

पसहला प्रश्न असा उपसस्थत केला की, स्माटशसीटी व शहरीकरण होणार आह,े अशा सठकाणी 

कामावर जाताांना तास ते दीड तासाांचा कालावधी लागतो त्यामळेु पालक कमी वेळ घरी 

राहू शकतात. धकाधकीच्या जीवनात छोट्या कुटुांबातील आईवडील व आजोबा घरी राहत 

नाहीत. अशा पररसस्थती स्माटशसीटीमध्ये गरजेची बाब व काळाची गरज म्हणनू ही ससुवधा 

अांतभुशत करायला पासहजे याबाबत गाांभीयाशने सवचार  केला पासहजे.  प्ले गपृ स्कूल 

जेवढ्या महत्वाच्या आहते, सततकीच महत्वाची बाब पाळणाघराांची आह.े याबाबत 

सनसितपणे शासनाकडून सवचार करण्यात येईल. स्माटशसीटीचे सनयम तयार करण्यात येतील 

त्यावेळी या बाबीचा अांतभाशव करण्यात येईल. या पाळणाघराांमध्ये काम करणारे बरेच 

बाांगलादशेी लोक आहते, या लोकाांना कामाची गरज असते, ह ेलोक जेथे काम करतात 

त्याांची ओळख पटण्यासाठी जे लोक त ् याांना आस्थापनेवर घेतात त्यावेळी त्या व्यक्तीची 

सवश मासहती आवश्यक ती कागदपिे, रसहवासाचा परुावा या सवश बाबींची शहासनशा केली 

जाणे आवश्यक आह.े नवी मुांबई येथे जे पाळणाघर चालसवल ेजात होते तेथे शॉप ॲक्ट 

होते, महानगरपासलकेमाफश त शॉप ॲक्टचा एक कागद कोणालाही समळतो. अनेक 

सांस्थामाफश त पाळणाघरे चालसवली जातात. कोणावरही अवलांबनू न राहता मी मघाशी 

साांसगतल्याप्रमाणे लहान मलुाांना काही साांगता येत नाही. त्याांच्याकडे ती पावर नसते. 

बोलण्या चालण्याची व समजनू घेण्याची ताकद नसते. 

              या नांतर  श्री. बोरले 

 



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) C-10 

GRB/KTG प्रथम श्री. खच े 11:30 

  

 

                                   

डॉ.रणसजत पाटील....... 

  अशा वेळी काही सस्रांजन्ट क्रायटेररया लावल े गेले पासहजेत आसण या सवश नॉम्सशमध्ये 

लायसेन्सचे इम्प नलमेंट असावे. सवांना या गोष्टी करु द्यायला नकोत. सवश गोष्टी बघनूच 

अशा गोष्टी करावयास पासहजेत. तसेच, आपण म टसनशटी सलव्ह बाबत उल्लेख केलेला 

आह.े ख् ााााजगी के्षिात काम करणाऱ्या कमशचाऱ्याांना सदु्चा सकमान एक वषाशची म टसनशटी 

सलव्ह समळावी सकां वा ससांगल प रेंट असेल तर प टसनशटी सलव्ह  समळावी, असा आपला मदु्ङा 

होता. याबाबतीत एक धोरण तयार करुन त्याचा सवचार केला जाईल. 

     सभापती : मांिी महोदय, हा अत्यांत कु्रर असा प्रकार आह.े मी स्वत: या सांदभाशत 

आपल्याला दोन-तीन सचूना करणार आह.े मी याबाबतीत काही सनदशे दखेील देऊ 

इसच्छतो. मी आज सकाळी ही लक्षवेधी सचूना वाचली. आपण धोरणात्मक सनणशय 

घेतलेला आह,े ही चाांगली गोष्ट आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.हमेांत टकले याांनी केलेली 

सचूना आपणा सवांनाच मान्य आह.े कारण, हा शहरीकरणाचा पररणाम आह.े मुांबई, पणु े

सकां वा तशाच मोठ्या शहराांमध्ये मध्यमवगीय जनता वन रुम सकचन सकां वा वन बीएचकेमध्य े

राहते. पवूीच्या काळात एकि कुटुांब पध्दतीमध्ये साधारणपण ेमसहला फारशा नोकरीसाठी 

बाहरे जात नव्हत्या. परांतु, आता पती-पत्नी अशा दोघाांनीही काम केल्यासशवाय कुटुांबाचा 

उदरसनवाशह होऊ शकत नाही, अशी पररसस्थती आह.े जागा कमी असल्यामळेु वदृ्च 

आई-वसडलाांना सकां वा अन्य ज्येष्ठ नातेवाईकाांना स्वत:जवळ ठेवणेही शक्य होत नाही. 

   माझा पसहला सनदशे असा आह ेकी, पाळणाघरामध्ये लहान मलेु येतात. पाळणाघर ही 

एक कमसशशयल ॲसक्टसव्हटीच आह.े  कारण, सनसितपणे ते काही तरी रक्कम घेत 

असतीलच. ही कमसशशयल ॲसक्टसव्हटी असेल तर पाळणाघरात ज्या आया नेमल्या जातील 

त्याांच्याकडे मलुाांची काळजी घेण्याचे कौशल्य सकां वा प्रसशक्षण असणे बांधनकारक 

आह.े  ते असल्यासशवाय पाळणाघरे सरुु ठेवणे योग्य   
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 सभापती........  

होणार  नाही.  आपण चचाश करीत असलेली घटना पासहली तर ते बाळ यातून वाचल ेही 

दवेाची कृपाच आह.े ते मलू दवेाच्या कृपेमळेुच वाचले आह.े म्हणनू ह े करणे गरजेचे 

आह.े     

   सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्ह ेयाांनी साांसगतले की, तेथे कम्पलसरी सीसीटीव्ही क मेरे 

असल े पासहजेत. टेक्नॉलॉजी बाबत मलाही मासहती आह.े सीसीटीव्ही आसण मोबाईल 

कनेक्ट होऊ शकले तर सवशेष करुन प्रत्येक आईला आपल े मलु सदवसभर काय करीत 

आह,े ह ेसनसितपणे बघता येईल.  परांतु, कदासचत अांतराचा प्रश्न सनमाशण होण्याची शक्यता 

आह.े उदाहरणाथश, नवी मुांबईमध्ये पाळणाघर आह ेआसण नवी मुांबईत राहणाऱ्या कुटुांबातील 

पालक ठाणे सकां वा अन्य सठकाणी ३० ते ४० सकलो मीटर अांतरावर काम करीत असतील 

तर ह ेशक्य होईल सकां वा नाही, ह ेआपण तपासनू घ्यावे. 

   आपण साांसगतले की, कलम ३०७ अन्वय े केस दाखल केलेली आह.े  पण सवाशत 

महत्वाचे ह ेआह ेकी, भारतीय दांड सांसहतेचा सवचार करता ज्यावेळी मसहलेवर बलात्कार 

होतो सकां वा अन्य अत ् याचार होतात त्यावेळी त्या मसहलेला कायद्याचे सांपणूश सांरक्षण समळते. 

वदृ्चाांनाही सांरक्षण दणे्यासाठी आपण काही कायद े केलेले आहते. वदृ्चाांना घराच्या बाहरे 

काढता येणार नाही,  मलुगा वेडावाकडा वागला तर कारवाई होईल, वगैरे वगैरे.  माझे 

म्हणणे ह ेआह े की, लहान मलुाांसवरुद्च अशा प्रकारचे गनु्ह,े मारहाण, लैंसगक अत्याचार 

झाल्यास त्याांना कायद्याचे सांरक्षण कस ेदतेा येईल.  आता ‘लहान’ या शब्दाची व्याख्या 

करणे, हा अडचणीचा सवषय होणार आह.े सकत्येक गनु्याांमध्ये १८ वषाशच्या आतील मलेुही 

सहभागी असतात.  मला जाणीव आह े की, भारतीय दांड सांसहता ह े भारत सरकारचे 

इनॲक्टमेंट अााह.े परांत,ु माझी अशी मासहती आह ेकी, राज्य शासनाला भारतीय दांड 

सांसहतेमध्ये राज्यापरुती दरुुस्ती करावयाची असेल तर त्यासाठी काही अडचण येईल 

अशातला भाग नाही. 
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 सभापती........  

अशा प्रकारे मलुाांवर आई-वसडलाांनी जरी अत्याचार केल ेतरी त्याांना स्पेशल सशक्षा द्यावी, 

स्पेशल इनॲक्टमेंट करावे, त्यासाठी स्पेशल सेक्शन्स असावीत.  शक्य असेल तर 

शासनान ेत ् याचा सवचार करावा, असे माझे सनदशे आहते. 

   तसेच, पोलीस सडपाटशमेंटचे असधकारी गनु्हा घडल्यानांतर केस दाखल करुन घेत नाहीत. 

आपण साांसगतले की, चौकशी सरुु आह.े मी शक्यतो हा आग्रह धरत नाही. परांतु, ह े जे 

कोणी सद्गहृस्थ आहते त्याांना माझ्या शब्दात साांगावयाचे झाल े तर तो अवतारी परुुषच 

आह.े त्याांच्याही घरात मलुगा, पत्नी, आई असेल. ते अशा प्रकारे दलुशक्ष करुन मलुाांच्या 

जीवनाशी खेळणार असतील तर त्याांना सस्पेंड करता आल ेतर सस्पेंड करावे आसण मग 

चौकशी करावी सकां वा त्याांची कोठे तरी लाांब नॉन एसक्झक्यसुटव्ह पोस्टवर बदली करावी. 

तेथे त्याला चौकशीसाठी िास होईल. शक्यतो, या सवश गोष्टींसाठी टाईम सलसमट ठरवनू 

घ्यावी.  माझी स्वत:ची इच्छा आह े की, माचशच्या असधवेशनात ही सांपणूश पॉसलसी 

आणावी. मी साांसगतले की, भारतीय दड सांसहते अांतगशत गनु्ह ेआसण सन्माननीय सदस्याांनी 

ज्या ३-४ गोष्टी सचूसवलेल्या आहते त्या सांदभाशत आपण सवंकष धोरण जाहीर करावे. 

   श्री.ससुजतससांह ठाकूर : सभापती महोदय, मी ही लक्षवेधी सचूना सभागहृात माांडलेली 

आह.े मी या सनसमत्ताने आपले आभार मानतो. जो कु्रर प्रकार घडलेला आह े तो सांपणूश 

राज्याने, दशेान े बसघतलेला आह.े माझी सवनांती आह े की, ज्यावेळी त्या बाळाची आई 

पोलीस स्टेशनमध्ये सफयाशद नोंदसवण्यासाठी गेली आसण दसुऱ्या सदवशी ज्यावेळी ती 

पाळणाघरात गेली त्यावेळी पाळणाघर चासलकेच्या पतीन ेत्या मसहलेला धमकावल ेआसण 

त ूपोलीस स्टेशनमध्ये का गेली असे सवचारल.े त्या मसहलेला धमकीही सदली गेली. म्हणनू 

त्या व्यक्तीवर सदु्चा कारवाई केली जावी आसण ह ेप्रकरण फास्ट र क कोटाशत चालसवल ेतर 

या सवषयाला लवकर न्याय समळेल आसण समाजामध्ये चागला सांदशे जाईल. 
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   सभापती : आपले म्हणणे बरोबर आह.े अद्याप पाळणाघराच्या मालकाला अटकच 

झालेली नाही, अशी माझी मासहती आह.े (...अडथळा...) दोघाांनाही सशक्षा व्हावयास 

पासहजे. 

      श्री.ससुजतससांह ठाकूर : सभापती महोदय, त्या मसहलेला धमकी समळाल्याची बातमी 

सतने पोसलसाांना साांसगतली होती. परांतु, पोसलसाांनी त्याची दखल घेतलेली नाही. 

   सभापती : मांिी महोदय, आपण ह ेगाांभीयाशने घ्यावे आसण असे प्रकार होऊ नयेत याची 

काळजी घ्यावी. 

      श्री.ससुजतससांह ठाकूर : सभापती महोदय, आपण आता साांसगतले की, याची शासन 

दरबारी कोठेच नोंद नाही. केवळ दकुाने असधसनयमानसुार शॉप ॲक्टचा परवाना आह.े 

पाळणाघर अशी नोंद आह.े 

   सभापती : मी आपल्याला साांग ूइसच्छतो की, ही चचाश झालेली आह.े 

------- 
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            पृ.शी. :अकेाला सशवणी सवमानतळाच्या 

धावपट्टीच्या                                        सवस्तारीकरणासाठी सनधी उपब्ध करुन दणेे 

             मु.शी. : अकेाला सशवणी सवमानतळाच्या 

धावपट्टीच्या                                  सवस्तारीकरणासाठी सनधी उपब्ध करुन दणेे 

याबाबत                         श्री.गोसपसकशन बाजोरीया, सव.प.स. याांनी 

सदलेली                                           लक्षवेधी सचूना. 

            श्री.गोसपसकशन बाजोरीया (अकोला तथा वासशम तथा बलुढाणा स्थासनक 

प्रासधकारी सांस्था) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्वय े पढुील तातडीच्या व 

सावशजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने सन्माननीय मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेध ू

इसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन करावे, अशी सवनांती करतो.            ‛अकोला 

सशवणी सवमानतळाच्या धावपट्टीच े सवस्तारीकरणाकररता सदनाांक २३ मे, २०१६ रोजी 

डॉ.पांजाबराव दशेमखु कृषी सवद्यापीठ याांच्या ६०.६८ हके्टर जसमनीचा ताबा 

सजल्हासधकाऱ्याांनी घेतलेला असणे, सवमानतळ सवस्तारीकरणाकररता सांपादीत करावयाच्या 

३४.०६ ह.ेआर खाजगी जमीनीवरील शेती के्षि,अकृषक क्षेिे, गुांठेवारी के्षि, पक्की घरे, 

कच्ची घरे याांच ेमलु्याांकन मागसवण्यात येणे, खाजगी जसमनीच ेभसूांपादनाला अांदाजे १०९ 

कोटी रुपयाांच्या सनधीची तरतदू आवश्यक असणे, पसिम सवदभाशच्या व अकोला शहराच्या 

जलद औद्योसगकरणाच्या दृष्टीने अकोला येथे सवमानतळ होणे अत्यांत गरजेचे असणे, 

याकररता खाजगी जसमनीचे भसूांपादन करणे व लागणाऱ्या इतर खचाशकररता अांदाजे १०९ 

कोटी रुपयाांची असलेली आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेल ेअक्षम्य दलुशक्ष, सदर 

सवमानतळाच्या धावपट्टीचे सवस्तारीकरणाचे काम तातडीन े पणूाशत्वास नेण्याकररता १०९ 

कोटी रुपयाांचा सनधी तातडीन ेउपलब्ध करुन दणे्याची सनताांत आवश्यकता, याबाबत शासन 

स्तरावर करावयाची कायशवाही, शासनाची प्रसतसक्रया व भसूमका.‛ 
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          श्री.मदन येरावार (सावशजसनक बाांधकाम (सावशजसनक उपक्रम) मांिी ) : सभापती 

महोदय, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतररत 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

            सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

  सनवेदन 

  ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे ) 

  ---------- 
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   श्री.गोसपसकशन बाजोररया : सभापती महोदय, आपण मला लक्षवेध् ाााी सचूना 

माांडण्याची परवानगी सदली त्याबद्ङल मी आपला आभारी आह.े ही अकोला सशवणी 

सवमानतळाच्या सांदभाशतील लक्षवेधी सचूना आह.े आता पयंत या सवषयाबाबतची लक्षवेधी 

सचूना सभागहृात जवळपास ७ ते ८ वेळा उपसस्थत करण्यात आलेली आह ेआसण प्रत्येक 

वेळी शासनान ेया सवषयावरील लक्षवेधी सचुनेला सकारात्मक उत्तर सदलेल ेआह,े यामध्ये 

दमुत नाही. अकोला ह े सिटीशकालीन सवमानतळ असनू आजही ते सवमानतळ ससुज्ज 

आह.े परांतु, या सवमानतळाची धावपट्टी केवळ १४०० मीटर लाांब असल्यामळेु या 

सवमातळावर फक्त एटीआर-४२ ही सवमानेच उतरु शकतात व टेकऑफ करु शकतात. या 

सवमानतळाची धावपट्टी आणख् ाााी ४०० मीटरन े वाढवावी आसण या सवमानतळावर 

एटीआर-७२ सवमान ेउतरसवण्यास परवानगी समळावी यासाठी मागील वेळी लक्षवेधी सचूना 

उपसस्थत करण्यात आली होती. या धावपट्टीच्या पसिमेला पीकेव्हीची जागा सांपासदत 

करण्यासाठी सनवेदन देखील दणे्यात आले होते. शााासनान ेमागील वेळी ५.५ कोटी रुपये 

खचश करुन ती सांपणूश कायशवाही पणूश केलेली आह ेआसण ती जागा एसव्हएशन सडपाटशमेंटला 

हस्ताांतरीत सदु्चा झालेली आह.े आता धावपट्टीची लाांबी वाढसवल्यानांतर आसण नाईट 

लँसडांग झाल्यानांतर ह ेसवमानतळ ससुज्ज होईल यामध्ये दमुत नाही. ह ेसवमानतळ अकोला, 

बलुढाणा, वासशम आसण यवतमाळ या सजल्याांच्या मध्यभागी आह.े यामळेु त्या भागातील 

रोजगार आसण उद्योगधांद्याांमध्ये मोठी भर पडणार आह.े परांतु, एसव्हएशन सडपाटशमेंटन े

पीकेव्हीची ६०.६८ हके्टर जमीन सदल्यानांतर आता पनु्हा आजबुाजचूी ३०.३४ हके्टर 

जमीन इन्फ्रास्रक्चरसाठी मासगतलेली आह.े आता शासनाकडे १०९ कोटी रुपयाांचा प्रस्ताव 

पनु्हा सादर करण्यात आलेला आह.े १०९ कोटी रुपय े सदल्यानांतर अकोला येथील 

सवमानतळ ससुज्ज होईल आसण त्या सवमानतळावर एटीआर-७२ सकां वा त्यापेक्षा मोठी 

सवमाने तेथे उतरु शकतील. या सवमानतळासाठी सभागहृात आसण अन्य माध्यमातनू 

शासनाकडे सनधीची मागणी 
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श्री.गोसपसकशन बाजोरीया....... 

करण्यात येत आह.े माननीय मांिी महोदय यवतमाळ सजल्यातील आहते. त्याांनाही याचा 

फायदा होईल. ज्यावेळी अकोला येथे सायांकाळी ४ वाजता एटीआर-४२ सवमान उतरते 

त्यावेळी आपल्याला सकां वा मखु्यमांिी महोदयाांना अधाश चहा सोडून सवमानतळावर धाव 

घ्यावी लागते. कारण, तेथे नाईट लँसडांग नाही. मांिी महोदयाांनी या लक्षवेधी सचूनेला 

सकारात्मक उत्तर सदलेल ेआह.े 

            या नांतर  श्री. भोगल े
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श्री.गोपीसकसन बाजोररया...... 

  १०९ कोटी रुपये सनधी जेव्हा लागेल तेव्हा दणे्यात येईल.  मी हा सवषय सभागहृात 

आतापयंत ९ वेळा उपसस्थत केला आह.े  या सवषयाचा शेवट करण्यासाठी मी दोन प्रश्न 

सवचारु इसच्छतो.  आपल्या दालनात सजल्हासधकाऱ्याांसोबत बैठक घेऊन माचशपवूी १०९ 

कोटी रुपय ेरान्सफर करणार का, तोपयंत आपण सदलेली ६०.६८ हके्टर जसमनीवर वाढीव 

धावपट्टी करुन माचशपवूी नाईल लैा ण्डींगची व्यवस्था करणार काय? 

        श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, ह ेखरे आह ेकी, सवसवध आयधुाांचा वापर 

करुन आतापयंत माननीय सदस्याांनी हा सवषय सभागहृात उपसस्थत करण्याचा प्रयत्न 

केला.  १४०० मीटरपासनू १८०० मीटरपयंत रुां दी वाढसवण्याचा प्रस्ताव आह.े  अडचण 

पांजाबराव कृषी सवद्यापीठाच्या जसमनीची होती.  मागील काळात ६०.६८ हके्टर जमीन 

सवद्यापीठाने सपुदूश केली, त्याांना त्याचा मोबदला सदला आसण ती जमीन भारतीय सवमान 

प्रासधकरणाकडे सपुदूश करण्यात आली आह.े  ही धावपट्टी वाढसवण्यासाठी एटीआर ७२ 

उतरसवण्यासाठी सेफ्टी मेजर पासहजेत.  त्यासाठी ३६.०६ एकर जमीन खाजगी 

भसूांपादनातनू घ्यावी लागणार आह.े  एटीआर ७२ उतरसवण्यासाठी नाईट ल ण्डींग ह ेसेफ्टी 

मेजर आह.े  याला पसिमेला वाढसवण्यासाठी स्कोप आह.े  म्हणनू सजल्हासधकाऱ्याांनी पि 

पाठसवल्यानांतर त्याांच्याकडून सरळ वाटाघाटी आसण भसूांपादनासाठी सकती पैस ेलागतील 

याची मासहती मागसवली.  त्याांनी १०९ कोटी रुपय ेआसण सरळ वाटाघाटीने १३६ कोटी 

रुपय ेलागतील अशी मासहती सदली आह.े  मी माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्छतो की, आज 

एमएडीसीकडे ६० कोटी रुपयाांचा सनधी आह.े  तत्काळ मी सजल्हासधकाऱ्याांसोबत बैठक 

घेऊन मोजणीसाठी लागणारा सनधी आम्ही तातडीने देऊ.  या सशवाय कन्सेन्ट देऊन सरळ 

वाटाघाटीने जमीन दणे्यासाठी कास्तकार येतील त्याांना जेवढा सनधी लागेल तो दणे्यास 

आम्ही तयार आहोत. 
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           श्री.गोपीसकसन बाजोररया : सभापती महोदय, कालमयाशदा सनसित केली तर 

चाांगले होईल. 

         श्री.मदन येरावार : मोजणीसाठी लागणारा पैसे उद्या द्यायला तयार आहोत. 

       सभापती : मला आपली खरी सचांता कळते.  मोजणीसाठी पैसा असला आसण 

सरकारी असधकारी तेथे गेल ेव खाजगी जसमनीवर घरे आसण अन्य गोष्टी असतील तर प्रचांड 

सवरोध होईल.  हा सवरोध न होण्यासाठी तुम्ही स्थासनक लोकप्रसतसनधी आहात, तमु्हाला 

आऊट ऑफ वे जाऊन सहकायश करावे लागणार आह.े  राज्यमांिी बैठक घेणार आहते ही 

आनांदाची गोष्ट आह.े  सवश व्यवसस्थत पार पडल ेआसण माचशपयंत न थाांबता काम करुन 

घ्यायच े असेल तर माझी सचूना आह.े  सरकारला मान्य असेल तर ठीक 

आह.े  अथशमांत्रयाांबरोबर बैठक घ्यावी आसण जे पसै े लागतील ते सी.एफ.मधनू काढून 

घेण्याचा प्रयत्न करावा. 

         श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मी स्वत: दोन वेळा हा सवषय सभागहृात 

माांडला होता.  धावपट्टी एअरपोटश ॲथॉररटी बाांधणार आह े की राज्य शासन बाांधणार 

आह?े कोल्हापरू येथील धावपट्टी राज्य शासन बाांधते.  अकोल्याची काय पररसस्थती 

आह?े कालावधी सनसित केला पासहजे.  ४०० मीटर वाढीव धावपट्टी बाांधायला सकती वषे 

लागणार आहते? आपण आसथशक महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहोत.  पसिम 

सवदभाशतील ही महत्वाची धावपट्टी आह.े  पसिम सवदभाशत औरांगाबादहून याचे झाल ेसकां वा 

नागपरूहून यायचे झाल े तरी तेवढाच वेळ लागतो.  म्हणनू ही धावपट्टी राज्य शासन 

स्व-सनधीतून करणार आह ेकी कें द्र सरकारच्या मदतीन ेकरणार आह?े कें द्र सरकारचे फां डींग 

आह े काय ह े आम्हाला कळले पासहजे.  कें द्र सरकारचे फां डींग असेल तर अडचण 

आह.े  त्याला असधक कालावधी लागेल.  म्हणनू ४०० मीटरची वाढीव धावपट्टी राज्य 

शासन तयार करणार आह ेकाय? 
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            श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री.जयांत प्र.पाटील याांनी 

माांडलेला मदु्ङा योग्य आह.े  ४०० मीटर वाढीव धावपट्टीचा हा सवषय नाही.  धावपट्टी 

१८०० मीटरची झाल्यामळेु एटीआर ७२ सवमान उतरते, ते उतरसवण्यासाठी सेफ्टी मेजर 

लागतात, त्यासाठी जमीन सांपासदत करावी लागणार आह.े  ती खाजगी जमीन वाटाघाटीने 

सांपासदत करावी लागेल.  राज्य शासन पैस े दऊेन जमीन एअरपोटश ॲथॉररटीच्या ताब्यात 

दतेे.  बजेटमध्ये अपग्रेडेशन ऑफ एअरपोटश यासाठी पैसे सशल्लक आहते.  ररजनल 

कनेसक्टव्हीटी अकोल्याला नसल्यामळेु कें द्र शासनाचा सवषय नाही. राज्य सरकार पैस े

दईेल.  सन्माननीय सदस्य त्या भागातील लोकप्रसतसनधी आहते.  या क्षेिातही ते काम 

करतात.  त्यामळेु अकोला येथे बैठक घेऊन सांबांसधत शेतकऱ्याांशी भसूांपादन करावयाचे 

झाल्यास जो सनधी लागेल तो सनधी तत्काळ उपलब्ध करुन दऊे आसण १८०० मीटरमध्य े

एटीआर ७२ उतरसवण्यासाठी जे इन्फ्रास्रक्चर पासहजे त्यासाठी त्याांची मदत घेऊ. 

      सभापती  : अकोल्याचा सवषय आह े याची मला जाणीव आह.े  माननीय सदस्य 

श्री.आनांदराव पाटील सभागहृात उपसस्थत नाहीत.  तत्कालीन मखु्यमांिी श्री.पथृ्वीराज 

चव्हाण याांनी सातारा सजल्हयात कराड येथे असलेली धावपट्टी अशाच पध्दतीने 

वाढसवण्याचा प्रयत्न केला होता.  परांत ु कराड शहरातही असाच सवरोध झालेला आह े

आसण काहीही यश आलेल ेनाही.  सातारा सजल्हयाची पररसस्थती अशी झाली आह ेकी, 

कराडचे सवमानतळ आसण भौगोसलक पररसस्थती पासहली तर एकदम दसक्षणेकडे येते, इतर 

तालकेु कराडपासनू दरू आहते.  मध्यवती केाेाांद्र म्हटले तरी ६० ते ७० सक.मी.वर 

तालकेु आहते.  सातारा सकां वा खटावमध्ये येईल.  तमुच्या दृष्टीने ॲड करायचा सवषय 

म्हणजे एका सजल्हयात सकती धावपट्टया द्यायच्या? हा फक्त सातारा सजल्हयाचा प्रश्न 

नाही.  कनेसक्टव्हीटी होणे ही महत्वाची आह.े  
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    सभापती........... 

अकोला मागास भाग असल्यामळेु तेथे धावपट्टी होणे असधक गरजेचे आह.े मुांबईतील 

छिपती सशवाजी सवमानतळाला लागनू झोपडपट्टी आह.े  माझ्या कानावर असे आल ेआह े

की, ह ेसवमानतळ  कें द्र शासनान ेबीओटीवर चालवावयास सदल ेआह.े  तेथे झोपडपट्टीची 

जागा, मालक, उडणारी सवमान,े ररस्क फ क्टर, सजऑग्राफीकल फ क्टर, कम्यसुनकेशन फ क्टर 

याचा सवचार करुन माननीय सदस्य श्री.जयांत प्र.पाटील याांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला 

जर एकसवसाव्या शतकात महासत्तेकडे जायच े असेल आसण महाराष्ट्र राज्याला एअर 

कनेसक्टव्हीटी जास्तीत जास्त दणे्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सवंकष बैठक आपल्या दालनात 

घ्यावी.  पढुील वेळी याचा अहवाल सभागहृापढेु येऊ द्या सकां वा सांबांसधत मांिी सकां वा 

सांबांसधत आमदाराांना बोलावनू घ्यावे आसण एक धोरण, त्यात येणाऱ्या अडचणी यासवषयी 

आपण मासहती सादर करावी. 

                                                   ------------- 
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                        पृ.शी. : नागपरू येथील समहान सेझ प्रकल्पातील२३० एकर  जमीन 

खाजगी सांस्थेला नाममाि दरान ेदणे्याचा घेतलेला सनणशय 

                       मु.शी. : नागपरू येथील समहान सेझ प्रकल्पातील२३० एकर 

जमीन                                खाजगी सांस्थेला नाममाि दरान े देण्याचा घेतलेला 

सनणशय                                 यासांबांधी श्री.शरद रणसपसे,सव.प.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी                                  सचूना 

             श्री.शरद रणसपसे (सवधानसभेन ेसनवडलेले) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावशजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने 

सन्माननीय मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन करावे, अशी 

सवनांती करतो. 

           ‛नागपरू येथील समहान सेझ प्रकल्पाची समुारे २३० एकर जसमन रामदवे बाबा 

याांच्या पतांजली समहूाला २५ लाख रुपये प्रती हके्टर या नाममाि दरान े दणे्याचा घेण्यात 

आलेला सनणशय, समहानमधील जसमनी उद्योजकाांना देण्याच्या सध्याच्या सनकषातील काही 

सनकष बदलनू सदर जमीन दणे्यात आलेली असणे, समहान मधील रामदवे बाबाांच्या 

पतांजली फूड व हबशल पाकश चे सदर जागेवर मा.कें द्रीय भपूषृ्ठ मांिी याांच्या उपसस्थतीत व 

मा.मखु्यमांिी याांच्या हस्ते सदनाांक १० सप्टेंबर, २०१६ रोजी अथवा त्या समुारास सांपन्न 

झालेले भसूमपजुन, समहान मधील जसमनींची सकां मत समुारे एक कोटी रुपय े प्रती हके्टर 

असताांना रामदवे बाबा याांच्या पतांजली समहुाला सवलतीच्या दराने म्हणजेच २५ लाख 

रुपय ेप्रती हके्टर दराने दणे्यात आल्यामळेु शासनाचे कोट्यवधी रुपयाांचे झालेल ेनकुसान, 

सदर नकुसान कस ेभरुन काढण्यात येणार याचा सवचार झालेला नसणे, यात राज्याचे सहत 

कशा प्रकारे अपेसक्षत आह े व ते सकती कालावधीत पणूश करण्यात येणार आह ेह े स्पष्ट 

झालेले नसणे, यात राज्याचे असहत असल्याचे सदसनू येत असणे, त्यामळेु शासनाने या सवश 

बाबी स्पष्ट करण्याची सनताांत गरज व यावर शासनाची प्रसतसक्रया.‛ 
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            श्री.मदन येरावार (सामान्य प्रशासन राज्यमांिी) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

            सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

              सनवेदन 

     ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे ) 
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           श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, योग गरुु श्री.बाबा रामदवे याांच्याबद्ङल 

आपल्या सगळयाांना आदर आह.े  ते योग, आयवेुदाच े ज्ञान लोकाांना दते असनू काळा 

पैसा व भ्रष्टाचार यासवरुध्द लढत आहते त्याबद्ङल आपल्याला सनसित असभमान 

आह.े  आपण नाकारु शकत नाही.  या सभागहृात आपण सवश सन्माननीय सदस्य ह ेराज्य 

शासनाचे रस्टी म्हणनू बसत असतो.  आपला हते ूअसा असतो की, शासनाच्या प्रत्येक 

पैशाचा सहशोब सभागहृाला समळाला पासहजे.  शासनाच ेआसथशक नकुसान होता कामा 

नये.  तो सवशसामान्य जनतेचा पैसा असतो.  त्या भसूमकेतनू मी प्रश्न सवचारतो.  माझी 

वेगळी भावना नाही.   समहान सेझ प्रकल्पाच्या बाहरेील क्षेिातील २३० एकर जमीन 

पतांजली या सांस्थेला आपण सदली आह.े 

              या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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श्री.शरद रणसपस.े..... 

  त्या जसमनीचा सेझ बाहरेील दर १ कोटी १६ लक्ष ३२ हजार प्रती एकरी असा आह.े ही 

सकां मत धरली तर २३० एकराची सकां मत २६७ कोटी ५३ लक्ष ६० हजार एवढी येते.  आता 

आपण टेंडसश काढले आहते.  आपण दोन वेळा टेंडर काढले आसण सतसऱ्याांदा ग्लोबल 

टेंडर काढल.े  त्यामध्ये पतांजली उद्योग समहूाने साडेपांचवीस लाख प्रती एकरी असा दर 

भरला होता.  तो दर आपण मान्य दखेील केला.  यासाठी आपण ससचवाांची ससमती 

नेमली होती. त्याांनी ठरसवल्याप्रमाणे आपण कायशवाही केली आह.े   या २३० एकर 

जसमनीसाठी पतांजली उद्योग समहूाने ५८ कोटी ६५ लक्ष रूपये एवढी सकां मत मोजली.  सेझ 

बाहरेील जसमनीची सकां मत १ कोटी १६ लक्ष ३२ हजार गसुणले २३० एकर अशी सकां मत 

काढली तर ती २६७ कोटी ५३ लक्ष ६० हजार रूपये एवढी येते.  असे असताना शासनाने 

रूपये ५८ कोटी ६५ लाखाला ती जमीन सदलेल आह.े  यामध्ये शासनाच े सकृतदशशनी 

जवळ जवळ २०८ कोटी ८८ लक्ष ६० हजार रूपये म्हणजे रूपये २०९कोटी रूपयाांचे 

नकुसान झालेल े आह.े  या नकुसानीचे कारण काय आह े ते दखेील मी साांगतो. सदर 

जसमनीच्या सवक्री व्यवहारासाठी ज्या काही अटी व शती ठरसवण्यात आल्या होत्या. 

त्यामध्ये अशी अट होती की, या जसमनीला वाहतकूीसाठी ॲप्रोच रोड नाही म्हणनू 

जसमनीची पर एकरी सकां मत ही ११६.३२ कोटी वरून एकदम रूपये साडेपांचवीस लाखा 

पयंत आणण्यात आली.  तेव्हा माझा स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, या जसमनीसाठी ॲप्रीच 

रोड करावयाचा झाला असता तर सकती पैस ेलागले असते व त्याचा सहशोब केला असता 

तर सरकारचे सकती नकुसान झाल ेअसते ? 
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   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस ेयाांनी जो प्रश्न 

सवचारला आह ेत्यासांबांधी मी साांग ूइसच्छतो की, नागपरूमध्ये एक्सपोटश प्रमोशनसाठी समहान 

प्रोजेक्ट आह.े  यामध्ये दोन सवषय आहते. समहानच्या आतील जी जमीन आह.े.... 

   श्री.शरद रणसपस े:  सभापती महोदय, मी जो प्रश्न सवचारला आह.े..... 

   सभापती : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्छतो की, माननीय मांत्रयाचे उत्तर एाेकून 

घ्यावे.  सन्माननीय सदस्य ज्याप्रमाणे स्वत:चा प्रश्न डेव्हलप ् ड करतात तसे माननीय मांिी 

आपले उत्तर डेव्हलपड करीत आहते.  

   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, सेझच्या आतील जमीनचा रेट आसण बाहरेील 

जमीनीचा रेट यासांबांधात सन्माननीय सदस्याांनी पश्न सवचारला आह.े शासनाचा सेझ् ाा 

बाहरेील जसमनीचा रेट १ कोटी १६ लाख ३२हजार इतका आह.े पण हा रेट सवकससत 

जसमनीचा आह.े  ॲप्रोच रोड नाही या कारणाांसाठी पतांजली उद्योग समहूाला जमीन 

सदलेली नाही.  ही जमीन सेझच्या पणूश बाहरे असनू असवकससत जमीन आह.े  ही जमीन 

दते असताना पणूश पारदशशकता ठेवण्यात आली आह.े  सवदभश-मराठवाड्यातील १४ सजल्ह े

ह े आत्महत्याग्रस्त आहते.  त्यावर आपण दोन्ही सभागहृात नेहमी चचाश करतो.  ज्या 

सजल्यात जे सपकते त्याच्यावर आधाररत उद्योग सनमाशण झाल ेपासहजेत असे मत मागच्या 

वेळी दोन्ही सभागहृात सन्माननीय सदस्याांनी माांडले होते.  सवदभाशत फूड पाकश  सनमाशण 

करावे अशी अनेकाांची मागणी होती.  त्यामळेु त्यासाठी सनसवदा मागसवण्यात आल्या.  या 

सनसवदा मागच्या काळात दखेील आल्या होत्या.  यासाठी आपण एक ससचव ससमती 

नेमली होती.  या ससमतीमध्ये यडुी-१, एमआयडीसी, एमएडीसी, सवत्त सवभागाचे 

असधकारी होते.  यासाठी आपण तीन वेळा सनसवदा मागसवल्या.  सन्माननीय सदस्य 

म्हणाल ेत्याप्रमाणे ग्लोबल टेंडर मागसवल.े पतांजली उद्योग समहूाला ही जमीन दतेाना काही 

अटी घातल्या होत्या.  
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     श्री.मदन येरावार.... 

त्यातील एक अट रूपये ३०० कोटी इतकी उलाढाल पासहजे अशी होती. तसेच त्याांनी 

१०० कोटीचा स्थासनक माल हा शेतकऱ्याांकडून खरेदी केला पासहजे अशी देखील अट 

होती.  या अटी फक्त पतांजली उद्योग समहूाने पणूश केल्या आहते.  यात सरकारचे कुठे 

नकुसान झाल ेआह ेअसे नाही.  त्याांना जमीन दतेाना आपण अट घातली आह ेकी, सहा 

मसहन्याांमध्ये कामाला सरुूवात झाली पासहजे, १८ मसहन्याांमध्ये उत्पादन सरुू झाल े

पासहजे.  त्याांना सदनाांक १० सप्टेंबर २०१६ रोजी जमीन दणे्यात आली आह.े  त्याांनी 

सांपणूश जसमनीचे पैसे भरल ेआहते.  या उद्योगामळेु सरुूवातीला पाच हजार आसण हा उद्योग 

पणूश उभा रासहल्यानांतर २० हजार बेरोजगार यवुकाांच्या हाताला काम समळणार आह.े 

एवढेच नव्ह े तर या प्रकल्पाच्या लगतचा जो पररसर असेल तेथे शेतमाल सनमाशण होणार 

असनू त्या मालावरच पसक्रया करणारे उद्योग पतांजली उद्योग समहू येथे सनमाशण करणार 

आह.े  

   श्री.शरद रणसपस े : सभापती महोदय, मी माननीय मांत्रयाना स्पेसससफक प्रश्न सवचारला 

होता. पतांजलीचा उद्योग आल्यामळेु स्थासनकाांना रोजगार समळेल, शेतमालाला भाव 

समळेल ह ेमान्य आह.े  तेथे कुठलाही उद्योग आला तरी या सवश गोष्टी घडतात. त्या आम्ही 

नाकारीत नाही.  त्या स्वागताहश आहते.  ॲप्रोच रोड आसण असवकससत भाग सवकससत 

करणे यासाठी शासनाला सकती खचश आला असता असा माझा स्पेसससफक प्रश्न होता. या 

प्रकल्पासाठी आपण पतांजली उद्योग समहूाला जवळ जवळ रूपये २०९ कोटी रूपयाांची 

सटू सदली आह.े  जर तो भाग सवकससत केला असता, त्या जसमनीला ॲप्रोच रोड सदला 

असता तर सकती खचश आला असता, अशा खचाशमुळे सरकारच ेसकती नकुसान झाल ेआह े

यासांबांधातील आकडेवारी मला माननीय मांिी महोदयाांनी द्यावी. त्याचे उत्तर न दतेा बाकीचा 

फाफटपसाराच येथे साांगण्यात येत आह.े तेव्हा माझ्या प्रश्नाला माननीय मांत्रयाांनी योग्य उत्तर 

द्यावे. आपण योग्य उत्तर सदल ेनाही तर मला आपल्या सवरूद्च सवशेषासधकार भांगाची सचूना 

द्यावी लागेल.  
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   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, ॲप्रोच रोड आसण असवकससत भाग सवकससत 

करण्यासाठी रूपये ४०.०० लाख प्रती एकर इतका खचश आला असता. 

   श्री.शरद ेरणसपस े: सभापती महोदय, यात शासनाचे २०९ कोटी रूपयाांचे नकुसान झाल े

आह.े  

    श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, मी मघापासनू साांगत आह ेकी, सवकससत भागाची 

सकां मत १ कोटी रूपये होती ती आता १ कोटी १६ लाख करण्यात आली आह.े या 

जसमनीला ॲप्रोच रोड देऊन पणूश इन्फ्रास्रक्चर उभे केल ेअसते तर एवढाच खचश आला 

असता. येथे फूड पाकश  व्हावे येथील शेतकऱ्याांना सदलासा द्यावा हा त्या मागचा उद्ङशे 

होता.   फूड पाकश  तयार करण्यासाठी आपण एक ससमती घसटत केली होती.  पणूश 

पारदशशकतेन ेया ससमतीने सनणशय घेतला आह.े  त्या सनणशयाच्या माध्यमातून ह ेवाटप झाले 

आह.े  

            या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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   श्री.शरद रणसपसे :सभापती महोदय, मी स्पेसससफक आकडेवारी सदल्यानांतर मांिी 

महोदयाांना सचठ्ठी आली. परांत ु त्यामध्ये क लक्यलेूशन आलेल े सदसत नाही. मांिी महोदय 

साांगत आहते की, जमीन सवकससत करण्यासाठी तेवढाच खचश आला असता असे उत्तर 

दऊेन ते सारवासारव करीत आहते. परांत ु मला त्याांच्याकडून ह े उत्तर अपेसक्षत नाही. 

जसमनीची सकां मत २६७ कोटी ५३ लक्ष ६० हजार रुपये इतकी असनू तो खचश सकती झाला 

असता व त्यामळेु सरकारचे सकती पैस े वाचले असते असा माझा स्पेसससफक प्रश्न मी 

सवचारला आह.े केवळ पैसे दऊेन आसण घेऊन भ्रष्टाचार होत नाही तर आडमागाशन ेसधु्दा 

भ्रष्टाचार होतो. जे भ्रष्टाचाराच्या सवरुध्द बोलतात तेच मागच्या दाराने भ्रष्टाचार करीत 

असतात. त्यामळेु मी जो स्पसेससफक प्रश्न सवचारला आह ेत्याला मांिी महोदयाांनी स्पेसफक 

उत्तर द्यावे अशी माझी आपल्या माफश त नम्र सवनांती आह.े 

     श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, ही जमीन पणूश सवकससत केली असती तर 

सेजच्या बाहरे १ करोड १६ लाखाचा जो रेट आज चाल ूआह ेतोच रेट ही जमीन सवकससत 

केली असती तर लागला असता. यामध्ये फक्त रस्ता नाही. टोटल समहान म्हणनू जे 

इन्फ्रास्रक्चसश आह ेत्या डेव्हलपमेंटससहतचा हा खचश आह.े 

     श्री.शरद रणसपस े : सभापती महोदय, २३० एकरासाठी एकां दर सकती खचश आला 

असता याचीच मासहती आम्हाला हवी आह.े आपण सांपणूश समहानची मासहती येथे दणे्याच े

कारण नाही. २३० एकर जमीन सवकससत करण्यासाठी व त्यामध्ये ॲप्रोच रोड तयार 

करण्यासाठी एकां दर सकती खचश आला असता ? 

   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, सेजच्या बाहरे ज्या जसमनी आहते.....(अडथळा) 

सेजच्या बाहरेचा भाग समहानचा पाटश समजला जाईल. सेजच्या आत आसण सेजच्या बाहरे 

सवकससत करण्यासाठी तो समहानचा पाटशच समजला जाईल. त्यामळेु पाटश ऑफ समहान 

म्हणनू इन्फ्रास्रक्चसश डेव्हलपमेंट लागले असते त्याला १ करोड १६ लाख रुपय ेलागले 

असते व आज माकेटमध्ये सधु्दा हाच रेट आह.े 
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       श्री.सांजय दत्त : सभापती महोदय, ह े सरकार सत्तेवर आल्यानांतर माननीय 

मखु्यमांत्रयाांनी पसहली घोषणा केली होती की, माझे सरकार पारदशशक कारभार करणार आह.े 

लोकाांना असे वाटते की, या सरकारचे एवढे घोटाळे झाले त्यात टॉप फाईव्ह मधील हा एक 

घोटाळा आह.े एका बाजूला शेतकऱ्याच्या जसमनीला मोबदला समळत नाही आसण दसुऱ्या 

बाजलूा या सरकारी बाबाला सरकारन ेगरु दसक्षणा दणे्याचे ठरवल ेआह ेकाय ? यासांदभाशत 

माझे स्पेसससफक प्रश्न  आहते.  उत्तरामध्ये म्हटले आह े की, अन्य उद्योजकाांनी सनसवदा 

भरल्या नाहीत. पढेु म्हटल ेआह ेकी, उद्योजकाांकडून प्रसतसाद समळाला नाही. त्यामळेु आज 

लोकाांच्या मनात म च सफक्सींग शांका उत्पन्न होत आह.े खरे म्हणजे याांनी लोकाांना सनसवदा 

भरु सदली सदली नाही. लोकाांना सनसवदा भरु न दणे्याचे कारण म्हणजे तमु्हाला ह े सवश 

ऑगशनाईज करावयाचे होते. सन्माननीय सदस्य श्री. शरद रणसपस ेसाहबेाांनी लॉसबद्ङल प्रश्न 

सवचारला परांत ुत्याांच्या प्रश्नाला उडवा उडवीचे उत्तर मांिी महोदयाांकडून सदली जात आह.े 

माकेट व्ह ल्य ूकाय आह ेआसण ही जमीन पतांजलीला सकती दराने सदली व त्यामळेु एकां दर 

सकती लॉस झाला ह ेसरकारन ेरेकॉडशवर आणले पासहजे. 

   सभापती महोदय, प्रश्न असा पडतो की, सरकार कन्सेशन दते असते. सरकार कन्सेशन 

दते नाही अशातला भाग नाही. परांत ु सरकार सोशल कॉस्टसाठी कन्सेशन दतेे, 

मागासवगीयाांच्या योजनाांसाठी, लघ ूउद्योगाला कन्सेशन दते असते. आम्हाला प्रश्न असा 

पडतो की, ह े सरकारी बाबाजी खाजगी उद्योगामध्ये सवाशत मोठे उद्योजक होऊ पहात 

आहते. त्यामळेु या सरकारी बाबाजींना कन्सेशन दणे्याचे नेमके कारण काय आह े ? या 

प्रकल्पाचा उद्घघाटनाचा कायशक्रम झाला त्यामध्ये १० हजार यवुकाांना नोकरी समळेल असे 

साांगण्यात आल.े परांत ु यासांदभाशत बाबाजींचे र क रेकॉडश काय आह े ? या बाबाांनी अशा 

प्रकारच्या नोकऱ्या कोठे सदल्या आहते ह ेतपासण्यात आल ेआह ेकाय ?  
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    श्री.सांजय दत्त .... 

त्याांनी फक्त इलेक्शनची परतफेड केली. एखाद्या राजकीय पक्षाला इलेक्शनची परतफेड 

करावयाची असेल तर तो त्याांचा असधकार आह,े त्याांनी खशुाल कसमशन द्यावे. परांत ु हा 

जनतेचा पैसा आह.े हा जनतेच्या घामाचा आसण रक्ताचा पैसा असनू तो दणे्याचा असधकार 

आपल्याला कोणी सदला ? या सांपणूश प्रकरणात १० हजार नोकऱ्या यवुकाांना दऊे असे 

पतांजलीने सलसखत आश्वासन सदल े आह े काय, एवढे एवढे प्रॉडक्ट उचलणार आह े

त ् यासांदभाशत एमओय ुझालेला आह ेकाय ? या सवश प्रश्नाांची मासहती मांिी महोदयाांनी या 

सभागहृात दणे्याची आवश्यकता आह.े मी स्पेसससफक प्रश्न सवचारल े असनू त्याला मांिी 

महोदयाांनी स्पेसससफक उत्तरे सदली पासहजेत. 

   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, मी मघापासनू तेच साांगत आह.े एखाद्या उद्योजकाने 

जमीन मासगतली आसण त्याला वगळून..... 

   सभापती : मांिी महोदय, आपण  तपसशलवार उत्तर दते आहात, त्याबाबत काही 

म्हणावयाचे नाही. आपल्याला मदत व्हावी या हतेूने मी आपल्याला साांग ू इसच्छतो की, 

सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपस े व सन्माननीय सदस्य श्री.सांजय दत्त व  अन्य 

सदस्याांच्या मनात एकच प्रश्न आह ेकी, समहानच्या जसमनीचा दर आसण रामदवे बाबाांना जी 

जमीन दणे्यात आली तीचा दर काय आह.े बाबाांना जी जमीन सदलेली आह ेती समहानच्या 

बाहरे असनू ती जमीन सवकससत केलेली नाही. समहानची जमीन सवकससत करण्यासाठी 

आलेला पर एकर खचश तमु्ही २०००-२२५ एकराला लावनू त्याचे उत्तर दते आहात. परांत ु

सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे असे आह ेकी,या जसमनीचा माकेट रेट जास्त असल्यामळेु 

डेव्हलपमेंट कॉस्टचा प्रश्न येणार नाही. यामध्ये २०० कोटी रुपयाांचा फरक राहील असे 

सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे आह.े त्यामळेु आपण जे स्पेसससफक उत्तर द्याल ते मदु्यावर 

कें सद्रत करुन द्यावे. 

   दसुरा मदु्ङा असा आह े की, आपण पारदशशकता पाळून जेव्हा टेंडर काढतो तेव्हा 

कमीतकमी ३ तरी टेंडसश येणे आवश्यक असतात. यामध्ये जर स्पेशल कां सडशन घालनू तमु्ही 

टेंडरींग केल ेअसेल तर तो सवषय वेगळा. त्यामळेु स्पेसससफक उत्तर 
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    सभापती...... 

तमु्ही सदल ेम्हणजे हा प्रश्न सटूु शकेल. 

   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, मी मघाशी जे साांसगतले ते पनु्हा साांगतो. मी 

सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्छतो की, समहानच्या बाहरेचा डेव्हलप रेट १ करोड १६ 

लाख ३२ हजार रुपय ेआह ेअशी मासहती सन्माननीय सदस्याांनी सदलेली आह.े असवकससत 

जागा सवकससत करण्यासाठी सधु्दा तेवढाच खचश आला असता. 

   सभापती महोदय, या सठकाणी टेंडरच्या सांदभाशत मदु्ङा उपसस्थत करण्यात आलेला आह.े 

यामध्ये एकां दर तीन वेळा टेंडर काढण्यात आल ेहोते. यासांदभाशत ससचव ससमतीला ह ेकाम 

दणे्यात आल ेहोते. फूड पाकश साठी २५ लाख रुपयाचा सनणशय ससचव ससमतीने घेतला होता, 

पसहल्याांदा टेंडर काढल े तेव ् हा दोन कां पन्यानी भाग घेतला होता. जास ् त रेट येईल म्हणनू 

दसुऱ्याांदा टेंडर काढण्यात आल ेआसण सतसऱ्या टेंडरमध्ये फक्त पतांजली उद्योग समहू आला 

व त्यामळेु ह े टेंडर पांतजली उद्योग समहूाला दणे्यात आल.े यामध्ये पांतजली आसण हमशन 

फायनो कॉपश कां पनीने टेंडर भरल ेहोते. मी आपल्याला कां पनीचे नाव साांसगतले आह.े परांतु 

ही कां पनी कोणाची आह ेयाची मासहती आता माझ्या जवळ नाही. यामध्ये पांतजलीसाठी.... 

   श्री.सांजय दत्त : सभापती महोदय, मांिी महोदयाांकडून स्पेसससफक उत्तर येत नसल्यामळेु 

ही लक्षवेधी सचूना राखनू ठेवण्यात यावी अशी सवनांती आह.े 

   सभापती : सन्माननीय मांिी महोदयाांचे उत्तर पणूश झाल्यानांतर ही लक्षवेधी सचूना राखनू 

ठेवायची की, नाही यासांदभाशतील सनणशय मी राखनू ठेवतो. 

   श्री.मदन येरावार :सभापती महोदय, पांतजली उद्योग समहूासाठी ह ेसवश करण्यात आल े

अशातला भाग नाही. माझ्याकडे सांचालकाांची नावे नसल्यामळेु मी ती नाव ेसभागहृाच्या 

पटलावर ठेवतो. 

   सभापती महोदय, या सभागहृात काल कै.वसांतदादा पाटील याांच्या जन्मशताब्दी 

वषाशसनसमत्त चचाश आयोसजत करण्यात आली होती. त्यामध्ये आपण साांसगतले की, दादाांमळेु 

सांपणूश राज्यात शैक्षसणक जाळे आपण सवण ू शकलो. मी मघाशी सांदभश सदला होता की, 

सवदभश आसण मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या करीत असल्यामळेु 
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     श्री.मदन येरावार...... 

त्याांची आसथशक पररसस्थती सधुारणे अत्यांत आवश्यक आह.े या सठकाणी रोजगाराचा सवषय 

सनघाला होता म्हणनू मी हा उल्लेख केलेला आह.े ५ हजार ते १० हजार यवुकाांना नोकऱ्या 

सदल्या पासहजेत अशी कां सडशन सदलेली आह.े तसेच १०० करोड रुपयाांचा माल हा 

स्थासनक शेतकऱ्याांकडून पतांजलीने घोतलाच पासहजे, त्याांनी लोकाांना प्रसशक्षीत केलेच 

पासहजे अशा टेंडर मधील कां सडशन्स आहते.  काल आपण कै.वसांतदादाांच्या जन्मशताब्दी 

वषाशसनसमत्त चचेमध्ये शैक्षसणक गोष्टींवर सवचार माांडले आहते. आपण अनेक 

एमआयडीसीमध्ये  शैक्षसणक सांस्थाांना जागा सदलेल्या आहते. या अगोदर कोणाला 

सलजवर सकती जागा सदल्या, कोणाला शनु्य दरान े जागा सदल्या यासांदभाशतील यादी 

माझ्याकडे उपलब्ध आह.े  परांत ु याचा अथश आपण पांतजलीला कमी दराने जागा सदली 

असा त्याचा अथश होत नाही. पांतजली उद्योग समहू सवदभाशत आल्यामळेु सवदभाशतील 

शेतकऱ्याांच्या मालावर मोठया प्रमाणात प्रसक्रया करणारे उद्योग यामळेु उभे राहणार आहते. 

पतांजली समहू लोकल प्रोडयसूसश कडून माल घेणार असल्यामळेु येथील यवुकाांच्या हाताांना 

काम समळेल हा सधु्दा यामागील उद्ङशे होता. या सवश प्रकरणात पारदशशकपणे ससचव 

कसमटीन ेसनसवदा काढून पांतांजली उद्योग समहूाला ही जागा अलॉट केलेली आह.े 

                                                             

            या नांतर  श्री. सशगम 
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      श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी उत्तर दतेाना अनेक गोष्टी 

साांसगतल्या तसेच काही सांदभश सदल.े माझा प्रश्न आह े की, भखूांडाची सकां मत ठरसवताना 

कोणते सनकष लावण्यात आल,े तो भखूांड कोणाला द्यायचा तो सरकारचा सवषय आह.े 

त्यासठकाणी इतर भखूांडाचा दर जास्त असताना रामदवे बाबाांनी राज्य सरकारला कोणता 

प्राणायम योग सशकवला त्या योगामळेु पतांजही समहूाला २५ लाख रुपय ेप्रसत हके्टर इतक्या 

कमी दरान ेभखूांड सदला ? माझा दसुरा प्रश्न आह ेकी, सेझमध्य े भखूांडाचा दर ६० लाख 

रुपय े प्रसतहके्टर असताना व सेझच्या बाहरे सकतीतरी पटीन ेजास्त दर असताना पतांजली 

समहूाला २५ लाख रुपये प्रसत हके्टर दराने सनसवदा मांजरू करण्याचे कारण काय ? मला 

जमीन घ्यायची आह ेआसण मी माझ्या तीन कां पन्याांद्वारे सनसवदमेध्ये भाग घेणार आसण मीच 

त्या जसमनीचा भाव ठरसवणार असा हा प्रकार आह.े इतर कामात अशा गोष्टी झाल्या 

त्यावेळी सरकारने  कारवाई केलेली आह.े एका कां पनीच्या तीन दोन ससस्टर कां पन्या 

असतील आसण त्या कां पन्याांनी सनसवद ेप्रसक्रयेमध्ये भाग घेतला तर सनसवदा प्रसक्रया पारदशशक 

होत नाही. आमचा या सनसवदा प्रसक्रयेवर आक्षेप आह.े तेव्हा ही सनसवदा प्रसक्रया 

थाांबसवणार  काय ? मांिी महोदयाांनी साांसगतले की, आपण माजी मखु्यमांिी स्व.वसांतदादा 

पाटील याांच्या जन्मशताब्दीचे वषश साजरे करीत आहोत. त्याांनी सशक्षणक्षेिासाठी जसमनी 

सदल्या वगैर साांसगतले. कालच या सभागहृात माजी मखु्यमांिी स्व.वसांतदादा पाटील याांच्या 

जन्म शताब्दीच ेऔसचत्य साधनू त्याांनी राज्याच्या सवकासामध्य े सदलेल्या योगदानाबद्ङल 

सवधानपररषदते त्याांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा  प्रस्ताव माांडण्यात आला होता. 

त्यावर अनेक सन्माननीय सदस्याांनी त्याांची मते माांडली. मला मांिी महोदयाांना साांगायचे 

आह े की, स्व.वसांतदादा पाटील ह े स्वातांत्रय सैसनक होते. परांतु रामदवे बाबा आपल े

पररवतशनाचे सैसनक असल्यामळेु सरकारन ेत्याांना २५ लाख रुपये प्रसत हके्टर या दरान ेभखूांड 

सदला काय ? रामदवे बाबाांच ेकाय योगदान आह े? रामदवे बाबा २५० एकरमध्य ेप्रकल्प 

करणार आसण  त्यामध्ये स्थासनकाांना रोजगार दणेार असे  
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    श्री.धनांजय मुांडे.... 

  मांिी महोदय साांगत आहते.रामदवे बाबाांचे इतर राज्याांमध्ये जे प्रकल्प सरुु आहते ते जाऊन 

पहावेत. हरसद्वार आसण तासमळनाडू येथे रामदवे बाबाांच ेप्रकल्प सरुु आहते. त्या सठकाणी 

स्थासनकाांना कोणत्याही प्रकारचा रोजगार समळालेला नाही. ते कोणत्याही शेतकऱ्याांना मदत 

करीत नाहीत. त्याांना दशेभरातनू माल घ्यावा लागतो. तेव्हा या सठकाणी खोट्यानाट्या गोष्टी 

साांग ूनयेत. कें द्र व राज्य सरकारची अशी नीती आह ेकी, ‚हम बाबा को व्यापारी बनाएांगे 

और व्यापाररओ ां को बाबा बनाएांगे‛ शासनाची भसूमका  अशी आह ेकाय ? माझा प्रश्न 

आह े की, २५ लाख रुपये हके्टर हा दर लावण्यासाठी कोणते सनकष लावण्यात आले, 

एकाच व्यक्तीच्या तीन कां पनीने सनसवदमेध्ये भाग घेतला असेल आसण ते स्पष्ट असेल तर 

आमचा त्या सनसवदवेर अााके्षप आह,े तेव्हा ती सनसवदाप्रसक्रया रद्ङ करणार काय ?  

        श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, या  प्रश्नाच ेउत्तर मी अगोदर सदलेल ेआह.े मी 

पनु्हा एकदा साांगतााे की, २५ लाख रुपय ेप्रसत एकर फूड पाकश ला दणे्याबाबतचा सनणशय 

ससचव ससमतीने घेतलेला आह.े  

             (सवरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाचवेळी 

बोलण्याचा प्रयत्न करतात ) 

      सभापती : माझी सन्माननीय सदस्याांना सवनांती आह ेकी, आपण मांिी महोदयाांचे उत्तर 

ऐकून घ्यावे. 

         श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, ही सेझच्या बाहरे असवकससत व सवदाऊट 

ॲप्रोच असलेली जमीन होती. या सांदभाशत ससचव ससमतीने सनकष लावल े हाते की, ही 

असवकससत जमीन आह,े सवदाऊट ॲप्रोच आह.े ती जमीन डेव्हलप करण्याकररता तेवढाच 

खचश लागणार आह.े एकाच सठकाणची ही जमीन आह.े माननीय सवरोध पक्ष नेत्याांनी 

साांसगतले की, एकाच कां पनीच्या तीन कां पन्याांनी सनसवदपे्रसक्रयेमध्ये भाग घेतला. मी 

त्याबाबत साांग ूइसच्छतो की, सरकारन ेईकॉनॉसमक्स टाईम्स ऑफ इांसडया या वतशमानपिात 

जासहरात सदली होती. तसेच ग्लोबल टेंडर काढले होते. ग्लोबल टेंडरलाही याच कां पन्याचा 

प्रसतसाद समळाला. 
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    श्री.मदन येरावार.... 

  सरकारन े सवश प्रसक्रया पणूश करुनच त्या कां पनीला ती जमीन सदलेली आह.े दसुऱ्या 

कां पनीला डावलनू सदल ेअसा प्रकार झाला असता तर समज ूशकतो. परांत ुअसे काहीही 

झालेले नाही. सदनाांक १० सप्टेंबरला सदरहू कां पनीस भखूांडाच ेवाटप करण्यात आल.े भखूांड 

ताब्यात समळाल्यानांतर सहा मसहन्यात काम सरुु करण्याचे बांधन सनसवदमेध्ये घालण्यात 

आलेले आह.े माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी साांसगतले की, हररद्वार आसण तासमळनाडू 

येथील प्रकल्प पाहून यावेत. आपण सनसवदमेध्ये ज्या अटी घातलेल्या आहते त्याचा मी 

पनु्हा उल्लेख करतो. कां पनीने दरवषी लोकलचा १०० कोटी रुपयाांचा माल घ्यावा. तसेच 

पाच हजार यवुकाांना रोजगार द्यावा. या अटींच े पालन झाल े नाही तर योग्य ती कारवाई 

केली जाईल असा सवश्वास मी येथे दतेो.  

                    (सवरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाचवेळी बोलण्याचा 

प्रयत्न करीत असतात. ) 

        श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी साांसगतले की, सरकारने 

इ कॉनॉसमक्स ऑफ टाईम्समध्ये जासहरात सदली होती. तसेच सरकारने कोणालाही डावलनू 

सदर कां पनीस भखूांड सदला नाही.  आम्ही कोणत्या वतशमानपिात जासहरात सदली असे 

सवचारल े नव्हते. जर  रामदवे बाबाांच्या कां पनीपरुता सनसवदा काढण्यात आली असेल तर 

त्यामध्ये  कोणी हस्तक्षेप करायचा ?  ज्या ज्या वेळी ही सनसवदा काढण्यात आली 

त्यावेळी फक्त रामदवे बाबाांशी सांबसधत असलेल्या कां पन्याांनी सनसवदा भरलेल्या आहते. 

तेव्हा या सनसवदा प्रसक्रयेवर आमचा आक्षेप आह.े मांिी महोदयाांनी साांसगतले की, तो नॉन 

डेव्हलपमेंट प्लॉट होता म्हणनू दर कमी करण्यात आला. सरकारला रेट कमी करण्याचे 

कारण काय होते ?  या कामामध्ये पारदशशकता सदसत नाही. ही सनसवदा प्रसक्रया चकुीची 

झालेली आह.े या सनसवदा प्रसक्रयेमध्ये एकाच व्यक्तीच्या तीन कां पन्याांनी भाग घेतलेला 

आह.े २५ लाख रुपय ेहके्टर दरान ेजमीन दणे्याचा सनकष कोणत्या आधारावर लावण्यात 

आलेला आह,े रामदवे बाबाांची कां पनी आह ेम्हणनू त्याांना तो प्लॉट सदला काय ? जर दसुरी 

कां पनी आली तर त्यास कां पनीस त्याच दराने प्लॉट दणेार काय ? 

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) G-37 

AJIT/MMP प्रथम श्री. जनु्नरे 12:10 

  

 

    श्री.धनांजय मुांडे...... 

  माननीय मांिी जे सनकष साांगत आहते त्याबाबत कोणाचेही समाधान झाललेे नाही. 

आमचा सनसवदा प्रसक्रयेवर आक्षेप आह.े तेव्हा ही सनसवदा प्रसक्रया रद्ङ करुन नव्यान ेसनसवदा 

काढणार काय ?   

        श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, मी सरुुवातीपासनू तेच साांगत आह ेकी, हा 

असवकससत, सवदाऊट ॲप्रोच असलेला प्लॉट आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे 

याांनी समहानमध्ये  प्लॉटचा रेट १ कोटी१६लाख ३२ हजार आह े असे साांसगतले. तो 

समहानमधील सेझच्या बाहरेचा रेट आह.े त्या सठकाणी इन्फ्रास्रक्चर डेव्हलमेंट आह.े परांत ु

तशा प्रकारची डेव्हलमेंट येथे नाही. इन्फ्रास्रक्चरमध्ये रस्ते, पाणी,  लेटआऊट, सपण्याच्या 

पाण्याची व्यवस्था, अांडरग्राऊां ड डे्रनेजची व्यवस्था इत्यादी सवश ससुवधा समहानच्या 

डेव्हलपमेंटमध्ये असल्यामुळे तेथील  जसमनीचा रेट १ कोटी १६ लाख ३२ हजार इतका 

आह.े पतांजली समहूाला जी जमीन सदली त्यासठकाणी यापैकी कोणतीही ससुवधा नाही. 

त्यामळेु हा रेट आलेला आह.े सांपणूश पारदशशकपणे ही प्रसक्रया राबसवण्यात आलेली आह.े  

        श्री.हमेांत टकले : सभापती महोदय, रामदवे बाबाांच्या कां पनीला ही जमीन 

दणे्यासाठी ह े सवश केलेले आह े ह े सभागहृासमोर आल े आह.े मला  सरकारला असे 

सवचारावयाचे आह े की, राज्याच े उद्योगाबाबत सनसित धोरण काय आह,े सरकाराला 

सरकारी उद्योग बांद करायचे आहते काय ? आपल्याकडे महाराष्ट्र ॲग्रो इांडस्री डेव्हलपमेंट 

कॉपोरेशन आह.े  त्यामध्य े रामदवे बाबा इांटरेस्ट घेणार असतील आपण पीपीपीमध्ये 

एमआयडीसीला ५० टक्के शेअर दणे्यास  त्याांना भाग पाडणार आहात काय ? 

    

              या नांतर  श्री. बोडे 
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  श्री.हमेांत टकले.... 

  आसण त्याांना तसे करण्यास भाग पाडून शासनान े त्याांच्याबरोबर काम केल े तर या 

भागातील लोकाांना त्याचा फायदा होईल.  बाकी नोकऱ्या उपलब्ध करुन देणे वगैरे या 

केवळ हवेतील गप्पा आहते.  सवशच बाबी पणूश केल्या जात नाहीत. मला ह ेकळत नाही 

की, ही कोणती फूड टेक्नॉलॉजी आह ेजी रामदवे बाबा या सठकाणी आणणार आहते. आज 

आपल्या दशेात सवसवध सठकाणी सनरसनराळ्या टेक्नॉलॉजी उपलब्ध अााहते. त्यामळेु मी 

स्पेसीसफक सवचारतो की, या टेक्नॉलॉजींचा वापर करुन राज्यातील उद्योगाांना सजवांत ठेवणार 

आहात की, समोर आलेल्या कोण्या एखाद्या व्यक्तीला सवश काही दऊेन राज्यातील उद्योग 

बांद पाडणार आहात ? 

   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी नोटा बांदीवरील 

चचेच्या वेळी सांिा सपकाचे भाव पडल्यामळेु सांिा उत्पादक शेतकऱ्याांना आपला माल 

फेकून द्यावा लागल्याचे उदाहरण सदल ेहोते.  सभापती महोदय, ज्या सजल्यात वा भागात 

ज्या सपकाच े उत्पादन होते त्या सपकावर आधाररत उद्योगाांची सनसमशती झाली तर त्या 

भागातील लोकाांना रोजगार तर समळेलच, परांत ुत्यापेक्षा स्थासनक मालाच ेव्ह ल्य ूॲडीशन 

सधु्दा होईल.  या दृष्टीने आपण राज्यात धोरण आखत आहोत.   सभापती महोदय, 

यवतमाळ आसण बलुढाणा येथे टेक्सटाईल पाकश  उभारण्याचे घोसषत केल ेआह.े त्यामळेु त्या 

भागात इन्फ्रास्रक्चर डेव्हलपमेंट येत आह.े यवतमाळ येथील सहांदसु्थान सलव्हर कां पनीचा 

उद्योग बांद पडला.  या सशवाय ईटीपी प्रकल्प उभा करीत आहोत.  तसेच १३२ के.व्ही. चे 

सबस्टेशन उभे केले आह.े ११ के.व्ही. चे कें द्र करीत आहोत. आपण कृषी समधृ्दी प्रकल्प 

ल ण्ड पलुींगच्या  माध्यमातनू करीत आहोत. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातनू नागपरू ते 

जेएनपीटीचा सवकास करीत आहोत.  यामध्ये २४ नोड आहते.  या सठकाणी सधु्दा उद्योग 

उभारत आहोत. या सठकाणी येणाऱ्या उद्योगाांसाठी ससुवधा सनमाशण् ाा करीत आहोत.  ज्या 

भागात ज्या सपकाचे उत्पादन होते त्या सपकावर आधाररत उद्योग उभे रासहले पासहजेत, 

जेणेकरुन शेतकऱ्याांच्या मालाला भाव समळेल.   
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श्री.मदन येरावार.... 

कोणी तरी साांसगतले की, फ सिक टु फ शन ही सांकल्पना कापसाच्या बाबतीतील आह.े अशा 

प्रत्येक सांकल्पनाांना प्रोत्साहन दणे्यासाठी राज्य सरकारकडून सवशतोपरी प्रयत्न सरुु आहते. 

   श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माननीय राज्यमांिी वारांवार साांगत आहते की, या 

कां पनीकडून १० हजार रुपयाांची ग रांटी घेतली होती.  मी साांग ूइसच्छतो की, जी कां पनी ३०० 

कोटी रुपय ेसकां मतीच्या मालाांची सनयाशत करेल त्याच कां पनीला उद्योग उभारण्याची परवानगी 

दणे्यात येणार आह.े  मी सवचारु इसच्छतो की, या कां पनीच्या ताब्यात जागा सदली आह े

काय, कां पनीला जागा सदल्यानांतर कां पनीने सहा मसहन्यात काम सरुु करावयास हवे होते ही 

अट आह,े  जर या मदुतीत उक्त कां पनीने काम सरुु केल ेनसेल तर ही सनसवदा रद्ङ करणार 

काय, तसेच अटीनसुार १० हजार लोकाांना रोजगार सदला नाही तर त्या कां पनीकडून बँक 

ग रांटी सकां वा अन्य ग रांटी घेण्यात येईल काय ? सभापती महोदय, सदरहू टेंडर फॉमेट करीत 

असताना, ते पतांजली कां पनीलाच समळेल या दृष्टीने फॉमेट झालेले आह.े  अमकु रकमेची 

सनयाशत केली तरच काम समळेल, अमकु रकमेचाच माल घ्यावा लागेल.  दसुरी बाब अशी 

की, उत्पादन मालावर प्रसक्रया करण्यासाठी जाा ेस्थासनक माल घेण्यात येणार आह ेत्याचा 

कृषी सवभागाकडून सव्ह े करुन घेतला आह े काय, तसेच तेवढा माल दणे्याची आपली 

क्षमता आह ेकाय आसण ते दणे्यासाठी शेतकऱ्याांची सांमती घेतली आह ेकाय ? 

   श्री.मदन येरावार : सभापती महोदय, जे टेंडर फ्लोट केल े त्यानसुार  ३०० कोटी 

रुपयाांची उलाढाल आवश्यक आह.े तसेच १०० कोटी रुपयाांचा स्थासनक माल खरेदी केला 

पासहजे, इत्यादी सनसवदतेील अटी आहते.  सहा मसहन्यात कां पनीने जागेचा ताबा घेतला 

पासहजे आसण १८ मसहन्यात उत्पादन सरुु केल े पासहजे, असाही टेंडरमध्ये क्लॉज 

आह.े  सदनाांक १० सप्टेंबर, २०१६ रोजी कां पनीला जागेचा ताबा सदला आह े आसण 

त्याांच्याकडून ६३ कोटी रुपये भरुन घेतल ेआहते. 
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    श्री.मदन येरावार.... 

उद्योग उभारण्याच्या दृष्टीन े त्या कां पनीकडून काम सरुु आह.े या अटींच्या पतूशतेमध्ये 

कमतरता आढळली आसण या अटींपैकी एकही फुलफील झाली नाही तर सरकारकडून 

योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 

   श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, मी स्पेसससफक प्रश्न सवचारला होता.  परांत ुत्यावर 

उत्तर दतेाना माननीय राज्यमांिी गोंधळले आसण त्याांनी साांसगतले की, ॲप्रोच रोडसह 

सवकास करण्यासाठी एकरी ४० लाख रुपये खचश येणार आह.े  त्यानांतर त्याांना सचठ्ठी 

आल्यानांतर त्याांनी साांसगतले की, १ कोटी १६ लाख ३२ हजार म्हणजेच पवूीच्या इतकाच 

खचश येईल. मळुात या दोन्ही गोष्टींमध्ये तफावत आह.े  मी या बाबतचा सहशेब केला आह.े 

त्यानसुार ४० लाख x २३० एकर म्हणजेच ९२ कोटी रुपय ेखचश येतो.  परांत ु२०९ कोटी 

रुपयाांतनू ९२ कोटी रुपये वजा केल ेतर शासनाचे सरळसरळ ११७ कोटी रुपयाांच ेनकुसान 

झाल े आह.े  त्यामळेु ११७ कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचार झाला आह े की नाही, ह े ससध्द 

करण्यासाठी या लक्षवेधी सचूनेवर ससवस्तर चचाश व्हावयास पासहजे.  त्यामळेु ही लक्षवेधी 

सचूना राखनू ठेवली पासहजे, अशी माझी सवनांती आह.े 

   श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, माननीय राज्यमांिी सभागहृाची सदशाभलू 

करीत आहते. त्याांनी सदलेल्या उत्तरातील बाबी मी सलहून ठेवल्या 

आहते.  माननीय  राज्यमांत्रयाांनी सरुुवातीला उत्तर दतेाना साांसगतले की, या उद्योगामळेु ३० 

हजार लोकाांना नोकऱ्या समळणार आहते, दसुऱ्या वेळी साांसगतले १० हजार लोकाांना 

नोकऱ्या समळणार आहते आसण सतसऱ्या वेळी साांसगतले की, ५ हजार लोकाांना नोकऱ्या 

समळणार आहते. आपण ह ेतपासनू घेऊन शकता. परांतु.... 

   श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, मी साांग ूइसच्छतो की,.... 

   सभापती : मांिी महोदय, आपला आसण या लक्षवेधी सचूनेचा सांबांध नाही. आपण 

सांबांसधत सवभागाच्या मांत्रयाांना उत्तर देऊ द्यावे.  सांबांसधत सवभागाचे राज्यमांिी उत्तर दते 

असनू, क सबनेट मांिी सधु्दा सभागहृात उपसस्थत आहते.  त्यामळेु आपला 
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 सभापती.... 

काही सांबांध नसताना लक्षवेधी सचूनेला उत्तर दऊेन नवीन प्रथा पाडता कामा नये.  तसेच 

दसुरी बाब अशी की, आवश्यकता पडली तर ज्येष्ठ मांिी माननीय श्री.सदवाकर रावते आसण 

माननीय श्री.सवनोद तावडे ह ेसधु्दा उत्तर दऊे शकतील. 

   श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, आपण सभागहृाच्या कामकाजाच े रेकॉडश 

तपासनू पहावे.  पतांजली समहूाने हररद्वार येथे उभारलेल्या उद्योगातून सकती रोजगार सनमाशण 

केला आसण त्याांच्यावर सकती केसेस झाल्या ह ेसधु्दा तपासनू पहाव.े  सभापती महोदय, 

जागसतक श्रीमांताांच्या यादीत म्हणजेच फोब्सशच्या यादीमध्य े ररलायन्स आसण पतांजली 

उद्योग समहूाच ेआचायश बालयोगी याांचे नाव आह.े  याचाच अथश राज्य सरकार जगातील 

श्रीमांताना सवलती दते आह.े  मी तर म्हणेन की, आपण या लोकाांना लवकरात लवकर 

बीपीएल काडश द्यावे.  ररलायन्स कां पनीला सधु्दा समहान प्रकल्पात २८९ एकर जमीन 

सदलेली आह.े  भाांडवलदाराांना १ लाख हजार कोटी रुपयाांच्या सवलती दणेे, फोब्सशच्या 

यादीत समावेश असलेल्या लोकाांना सवलती देणे कदासप योग्य नाही.  महोदय, या 

लक्षवेधी सचूनेला माननीय मखु्यमांत्रयाांनी उत्तर सदल ेपासहजे. 

   सभापती : मला वाटते यावर भरपरू चचाश झाली. एकां दरीत..... 

(सवरोधी पक्षाच ेअनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.) 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय,.... 

   सभापती : माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांना मी साांग ू इसच्छतो की, मी काय बोलावे या 

बाबत आपण मला फोसश करता कामा नये.  वास्तसवक पाहता मी उभा रासहल्यानांतर 

आपण आसण सवश सन्माननीय सदस्याांनी खाली बसावयास पासहजे.  माननीय सवरोधी 

पक्ष  नेते, मी काय बोलणार आह ेह ेआपणास कळल ेआह ेकाय, आपण माझ्या मनातील 

ओळखता काय ? मला वाटते आपण शाांत राहण्यास सशकावे. या सठकाणी अत्यांत 

गुांतागुांतीच ेसवषय उपसस्थत करण्यात आलेले आहते.  
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 सभापती.... 

या सनसवदा प्रसक्रयेत दोन-तीन कां पन्याांनी भाग घेतला होता.  शासनाच्या सनसवदा प्रसक्रयेच्या 

अटी व शतीनसुार सनसवदा मागसवण्यात आल्या.  सवांच्या मनात शांका आह ेकी, पतांजली 

कां पनी आसण..... 

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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 सभापती ....  

  दसुरी आलेली कां पनी याच लोकाांची असल्यामळेु, ज ् याची मासहती आज आपल्याकडे 

नाही. माझे स्वत:चे मत असे आह ेकी, ही लक्षवेधी सचूना राखनू ठेवनू सबांध सवषयावर 

....(अडथळा).... ही लक्षवेधी सचूना झाल्यानांतर दोन गोष्टींचा खलुासा घेऊन आपण 

माझ्या दालनात यावे. एक म्हणजे आरईसी म्हणजे कां पनी रसजस्टर असते, त्यावरून ही 

मासहती काढावी की, या कां पनीचे डायरेक्टर कोण आहते, पतांजलीचे डायरेक्टर कोण आहते 

? सतन्हींची जी काही मासहती असेल ती शोधावी आसण त्याप्रमाणे आपण पढेु जाऊ. 

सगळ्यात महत्त्वाचा मदु्ङा जो पसहल्या प्रश्नापासनू सन्माननीय सदस्य श्री. शरद रणसपसे 

बोलत आहते की, त्याांना जसमनीच्या दरामध्ये सडफरन्स सदसत आह,े यासांबांधी 

....(अडथळा).... आपण वारांवार बोलत आहात की, डेव्हलप केला असता तर तेवढाच 

खचश आला असता. यामध्य े२-३ गोष्टी स्पेसससफक आहते. सन्माननीय सवरोधी पक्षनेते श्री. 

धनांजय मुांडे याांनी जे काही प्रश्न सवचारल ेआहते, त्याची सरळ यादी तयार करावी. आपण 

प्रॉपर घेऊ. 

     श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, ह े ई-टेंड ररांग होते. जे नॉम्सश आहते, ते २५ 

कां पन्या भरू शकल ेअसते. पतांजलीला असे काही एक्सक्यसुझव्ह नॉम्सश नव्हते. १०० कोटी, 

३०० कोटी  इतका रोजगार असे नॉम्सश .... कोणतीही कां पनी भरू शकते. ई-टेंडररांगमध्ये 

कोणी कोणाला अडव ू शकत नाही. हा पसहला मदु्ङा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. शरद 

रणसपस े याांचे गसणत परफेक्ट आह.े पण केवळ ४० लाख रूपये रस्ता, डे्रनेज, लाईट हा 

उल्लेख केला तो त्याांनी घेतला नाही, सगळा समळून त्याचा खचश जो एमआयडीसीकडे 

असतो, तोही आपल्याला पाहता येऊ शकतो. त्यामुळे मला असे वाटत् ाो की, लक्षवेधी 

सचूना राखनू ठेवण्याचे काही कारण नाही. असतशय रान्सपरांटली आह.े ....(अडथळा).... 

   सभापती : या सांदभाशतील सनणशय झालेला आह.े 

   श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, माझी सवनांती अस ूशकते. 
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        सभापती : माझ्या बैठकीत ठरेल. 

   श्री. सगरीशचांद्र व्यास : सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशन आह.े लक्षवेधी 

सचूनेवर एवढी चचाश सरुू आह.े असवकससत क्षेिामधल्या २३० एकराांच्या बाजलूा 

अद्यापही काही जागा दसुऱ्याांना याच दरात, जर ग्लोबल टेंडर सकां वा ई-टेंडररांग झाल ेतर, 

प्राप्त होऊ शकते का, तशी जागा उपलब्ध आह े का, तो दर त्याांना लागेल का, म्हणजे 

असधक कोणता उद्योग येणार असेल तर त्याची दखेील चचाश होऊ द्यावी. तेथे कोणी येणार 

असेल तर हाच दर राहील का याचेही उत्तर द्यावे. 

   सभापती : ठीक आह.े 

---- 
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                      पृ.शी. : प्राध्यापकाांनी केलेल्या आांदोलन काळातील ७२ 

सदवसाांचा                             पगार शासनान ेरोखणे. 

                  मु.शी. : प्राध्यापकाांनी केलेल्या आांदोलन काळातील ७२ 

सदवसाांचा                           पगार शासनाने रोखणे यासांबांधी सवशश्री श्रीकाांत 

दशेपाांडे,                               दत्तािय सावांत, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

     श्री. श्रीकाांत दशेपाांडे (अमरावती सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावशजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने माननीय 

उच्च व तांि सशक्षण मांत्रयाांच ेलक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन करावे, अशी 

सवनांती करतो. 

     ‚राज्यामध्ये सदनाांक ०४ फेिवुारी ते १० मे, २०१३ या कालावधीत वररष्ठ 

महासवद्यालयीन व सवद्यापीठीय प्राध्यापकाांनी / असधव्याख्यात्याांनी आपल्या प्रलांसबत 

मागण्याांकररता परीक्षा व शैक्षसणक कामावर बसहष्ट्कार आांदोलन सरुु करणे, मा. मुांबई उच्च 

न्यायालयासमोर सदनाांक १० मे, २०१३ रोजी सन २०१२ च्या यासचका क्रमाांक (L) १३२६ 

मधील घडामोडीनांतर / कायशवाहीनांतर आांदोलन मागे घेण्यात येणे, परीक्षा बसहष्ट्कारामळेु 

दणे्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसेस मागे घेण्याचे मा. उच्च न्यायालयान ेराज्यातील 

सवश सवद्यापीठाांना आदशे दणे्यात येणे, त्यानसुार राज्यातील सवश प्राध्यापकाांनी परीक्षेमध्ये 

सांपणूश सहभाग घेवनू त्या परीक्षा यशस्वी करण्यात येणे, अशी महासवद्यालयीन कामे करून 

सदु्चा त्या प्राध्यापकाांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न दतेा, प्राध्यापकाांचे म्हणणे ऐकून 

न घेता राज्यातील सवश प्राध्यापकाांचे ७२ सदवसाांचे पगार / वेतन रोखनू शासनान ेएकतफी 

कारवाई करणे, वास्तसवक राज्यातील सवश प्राध्यापकाांनी ७२ सदवस सेवा सदल्या 

असल्याबाबत त्या त्या सवद्यापीठाच्या मा. कुलगरुू व उपकुलससचव याांनी शासनाला 

प्राध्यापकाांनी / असधव्याख्यात्याांनी परीक्षा व शैक्षसणक कामे केली असल्याबाबत 

कळवनूसदु्चा शासनाद्वारे त्याांना वेतन न दणे्यात आल्यामळेु राज्यातील सवश प्राध्यापकाांमध्ये 

शैक्षसणक कामे करूनसदु्चा वेतन न समळाल्यान ेशासनाप्रती पसरलेला प्रचांड असांतोष त्यावर 

शासनान ेतात्काळ करावयाची कायशवाही व शासनाची प्रसतसक्रया.‛ 
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       श्री. रवींद्र वायकर (उच्च व तांि सशक्षण राज्यमांिी) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

      सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

  सनवेदन 

  (पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 

  ---- 
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       श्री. श्रीकाांत देशपाांडे : सभापती महोदय, प्राध्यापकाांनी केलेल्या बसहष्ट्कार 

आांदोलन प्रकरणात शासनान े प्राध्यापकाांच्या सवसवध मागण्याांकडे अक्षम्य दलुशक्ष केलेल े

होते. प्राध्यापकाांनी त्याांचे आांदोलन टप्प्याटप्प्याने शासनाला योग्य वेळी कायदेशीर नोटीस 

दऊेन लोकशाही मागाशने केल े होाेते. परांत ु ददुवैाने तत्कालीन शासनाने प्राध्यापकाांच्या 

न्याय्य मागण्याांकडे दलुशक्ष केल ेआसण प्राध्यापकाांवर आांदोलन करण्याची वेळ आणली. 

प्राध्यापकाांनी सदनाांक ४ फेिवुारी, २०१३ ते सदनाांक १० मे, २०१३ पयंत परीक्षेवर बसहष्ट्कार 

टाकला होता, शासनाने याची योग्य ती दखल घेतली नाही. तत्कालीन शासनाच्या 

चकुीच्या धोरणाांची आसथशक सशक्षा आजही प्राध्यापकाांना समळत आह.े प्राध्यापकाांनी 

शैक्षसणक कामे पणूश केली होती. हजेरीपटावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. माननीय उच्च 

न्यायालयान े सनदशे सदल्यानांतर परीक्षेच ेकाम सरुळीतपण ेपणूश केले. त्याांचा बसहष्ट्कार मागे 

घेतला. परीक्षाांच ेसनकाल सनयोसजत वेळेवर जाहीर झाल,े असे असनू सधु्दा प्राध्यापकाांच्या 

बसहष्ट्काळ काळातील ७१ सदवसाांचे वेतन शासनान े आजपयंत रोखनू धरलेल े

आह.े  कोणतीती कारणे दाखवा पवूश सचूना न दतेा कोणाचेही, प्राध्यापकाांचे काही म्हणणे 

ऐकून न घेता नैससगशक न्यायासवरूध्द एकतफी त्यावेळी सनणशय शासनान ेघेतला आसण ७१ 

सदवसाांचा पगार कापला. वास्तसवक पाहता, प्राध्यापकाांवर हा मोठा अन्याय आह.े शासन 

प्राध्यापकाांवर एकामागनू एक अन्याय करीत आह.े प्राध्यापकाांना त्याांच्या परीक्षाांच्या 

कामासाठी सनयसमत वेतनाव्यसतररक्त स्वतांि असे पाररश्रसमक सदल े जाते. अशा वेळी 

परीक्षेच्या कामावर बसहष्ट्कार घातल्याने त्याांचे सनयसमत वेतन रोखण्याचे कारण काय ? 

यातही सवनोदाचा सवषय असा आह ेकी, प्राध्यापकाांनी परीक्षेवर बसहष्ट्कार घातला हााेता, 

त्यानांतर त्या परीक्षा सरुळीतपणे पार पडल्या म्हणनू त्याांचे पाररश्रसमक शासनाने सदल.े पण 

सनयसमत वेतन माि आजपयंत रोखनू धरले आह.े शासन म्हणते की, आम्ही उच्च 

न्यायालयाच्या साांगण्याप्रमाणे ससमती नेम.ू सन २०१३ पासनू आता सन २०१६ आल े

आह.े शासन ससमती स्थापन करीत आह,े त्या ससमतीचे कामकाज कधीपासनू होईल, त्या 

ससमतीमध्ये आम्हाला सनमांसित म्हणनू बोलासवण्यात येईल का ? हा प्रश्न गेल्या अनेक 

वषांपासनू सचघळत आह.े हा प्रश्न सवसशष्ट कालयाशदते शासन सोडवेल का ?  
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    श्री. श्रीकाांत दशेपाांडे .... 

माननीय मांत्रयाांनी त्याची कालमयाशदा साांगावी. 

   श्री. रवींद्र वायकर : सभापती महोदय, सशक्षकाांनी सदनाक ४.२.२०१३ ते सदनाांक 

१०.५.२०१३ या काळात सांप पकुारला होता. हा ७१ सदवसाांचा सांप होता. सन्माननीय 

सदस्याांनी मदु्ङ ेमाांडून ३ स्पेसससफक प्रश्न सवचारल ेआहते. सदर ससमती सनमाशण झाली आह.े 

शासनान े सदर सशक्षक सांघटनेची भसूमका ऐकून घेण्यासाठी सदनाांक १०.३.२०१६ रोजी 

शासन सनणशय सनगशसमत केल्याप्रमाणे सवशेष ससमती गठीत केलेली आह.े या ससमतीमध्ये 

लवकरात लवकर सनणशय घेऊ, यावर आपल्याला दखेील बोलासवण्यात येईल. 

---- 
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                           पृ.शी. : घाऊक बाजारात काांद्याच ेभाव घसरूनही 

शासनान े                                कोणतीही उपाययोजना न करणे. 

                      मु.शी. : घाऊक बाजारात काांद्याच ेभाव घसरूनही 

शासनाने                                      कोणतीही उपाययोजना न करणे यासांबांधी 

सवशश्री                                  धनांजय मुांडे, जयवांतराव जाधव, हमेांत टकले, 

सनुील                               तटकरे, अमरससांह पांसडत, सतीश चव्हाण, ॲङ 

सनरांजन                               डावखरे, सवशश्री नरेंद्र पाटील, सकरण पावसकर, 

श्रीमती                               सवद्या चव्हाण, सवशश्री रामराव वडकुते, आनांद 

ठाकूर,                               प्रकाश गजसभये, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

     श्री. धनांजय मुांडे ( सवरोधी पक्ष नेते) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ अन्वय े

पढुील तातडीच्या व सावशजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने माननीय पणन 

मांत्रयाांच ेलक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन करावे, अशी सवनांती करतो. 

     ‚गेल्या आठ मसहन्याांपासनू घाऊक बाजारात काांदा कमाल आठ ते सकमान तीन रुपये 

सकलोपयंत घसरुनही शासनान ेकोणतीही उपाययोजना न करणे, दोन मसहन्याांपवूी शासनाने 

जासहर केलेल े प्रसतसकलोला अवघ े एक रुपयाांचे अनदुानही अद्याप शेतकऱ्याांच्या हाती 

पडलेले नसणे, उन्हाळी काांदा सवक्रीतनू उत्पादन खचशही न सनघाल्यान े लागवडीसाठी 

अनेकाांकडे पैस ेनसणे, सटाणा बाजार (सज.नासशक) ससमतीत दयु्यम प्रतीच्या काांद्याला २५ 

रुपय े सक्वांटल अथाशत २५ पैस े सकलो भाव जाहीर झाल्यामळेु सांतप्त शेतकऱ्याांनी 

सटाणा-मालेगाव रस्त्यावर काांदा फेकून नकुतेच केलेल ेतीव्र आांदोलन, मातीमोल भावात 

खरेदी करताांना काही काांदा व्यापाऱ्याांनी खरेदीला नकार दणेे, व्यापाऱ्याांच्या मनमानी 

कारभाराचा शेतकऱ्याांनी केलेला सनषेध, काांद्याचे भाव गडगडण्याची मासलका अद्यापही 

कायम असनू मागील चार ते पाच मसहन्यात ८०० ते १००० रुपयाांच्या दरम्यान असणारे 

काांद्याच ेभाव मागील काही सदवसात प्रसत सक्वांटलला ४०० रुपयाांपयंत घसरलेले असणे, 

त्यातच व्यापाऱ्याांच्या सांपामळेु मसहनाभर काांद्याचे सललाव बांद असणे,  
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    श्री. धनांजय मुांडे .... 

  त्यातच यावषी काांद्याचे झालेले जादा उत्पादन,  सरकारच्या अनास्थेमळेु शेतकऱ्याांना 

उत्पादन खचाशपेक्षाही कमी भाव समळत असणे, शेतकऱ्याांच ेकाांद ेहमी भावाने खरेदी करणे 

आवश्यक असणे, ज्या काळात सनयाशत करावयाची त्या काळात सनयाशत न केल्यान े ही 

पररसस्थती ओढवलेली असणे, सजल्हा बँक व सोसायटी कजश दणे्यास तयार नसणे, ही 

सवसचि सस्थती आसण गडगडलेले भाव, यामळेु सवसहरीचे पाणी असनूही नव्यान ेलागवड 

करताना अनेक शेतकऱ्याांची दमछाक होणे,  याचा पररणाम नव्याने येणारे उत्पादन आसण 

बाजार भावावर होणे, पाच ते सहा मसहन्याांपासनू काांद्याच ेउत्पादन घेणारा शेतकरी भरडला 

जात असनूही शासनाची त्याांना मदत दणे्याची मानससकता नसणे, याबाबत काांदा उत्पादन 

शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेला कमालीचा सांताप, याबाबत शासनाची भसूमका व शासनाने 

तातडीन ेकरावयाची कायशवाही.‛ 

     श्री. सदाभाऊ खोत (पणन राज्यमांिी) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतररत केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन 

आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

     सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल ेआह.े 

  सनवेदन 

  (पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 

  ----- 
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       श्री. धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू 

राज्यातील काांदा उत्पादक शेतकऱ्याांच्या प्रश्नाला न्याय समळेल अशी अपेक्षा आह.े 

योगायोग असा आह ेकी, आज शेतकऱ्याचे लेकरू माननीय मांिी म्हणनू या सठकाणी बसल े

आह.े काांद्याच्या बाबत त्याांनी जेवढी आांदोलने केली, काांद्याच्या प्रश्नाांवर वेगवेगळे सवषय 

माांडले, त्यामळेु राज्याच े एकूण काांदा उत्पादक शेतकऱ्याांची स्वाभासवक अपेक्षा फार 

मोठ्या प्रमाणात वाढली आह.े माि मी सदलेल्या उत्तरावर समाधानी नाही. बाजार हस्तक्षेप 

योजनेंतगशत बाजारातील काांद्याच्या सकां मती १० टक्क्याांची कमी झाल्यास अथवा गत 

हांगामात १० टक्क्याांनी उत्पादन जास्त झाल्यास शेतकऱ्याांकररता बाजार भावाने काांदा 

खरेदी करण्याकररता कें द्र व राज्य शासनाने ५०-५० टक्के खचश उचलनू बाजारभावान ेकाांदा 

खरेदीची तरतदू आह.े ददुवैाने राज्य शासनाकडून मधल्या काळात या योजनेतून 

शेतकऱ्याला कसलाच फायदा समळाला नाही. याबाबत कें द्र सरकारन ेआपल्याला काही 

असे प्रस्ताव पाठसवण्याबाबत पिव्यवहार केला होता का आसण राज्य शासनान े असा 

प्रस्ताव पाठसवला का ? दसुरा स्पेसससफक प्रश्न असा आह े की, आज काांद्याचा भाव 

पडलेला आह.े आज काांद्याचा ४००-५०० रूपये भाव नासशकच्या मोठ्या 

बाजारपेठाांमध्ये  सनघत आह.े आजपयंत शेतकऱ्याांचे जे नकुसान झाले, त्याबाबत सरकार 

शेतकऱ्याांना मदत दणे्याच्या सांदभाशत काही लक्षवेधी सचूनेअांती सनणशय घेणार आह ेका ? 

   श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्याांनी काांद्याच्या 

सांदभाशत प्रश्न सवचारलेला आह.े सन २०१३-२०१४, सन २०१४-२०१५ मध्ये जेवढे 

काांद्याच े उत्पादन झाल े होते, सन २०१५-२०१६ मध्य े २० लाख मेसरक टनान े काांद्याचे 

उत्पादन त्यापेक्षा असधक झालेले होते. दशेभरात काांद्याचे उत्पादन असधक झाल्यामळेु दर 

घसरलेले होते ही गोष्ट खरी आह.े 

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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  श्री.सदाभाऊ खोत....... 

  त्यासाठी राज्य सरकारने ऑगस्ट मसहन्यामध्ये काांद्याला प्रसत सकलो १ रुपया अनदुान 

दणे्याचा सनणशय जाहीर केला.  त्या पध्दतीन े राज्यातील सवश कृषी उत्पन्न बाजार 

ससमत्याांकडून मासहती गोळा केलेली आह.े  साधारणपणे अनदुानापोटी ४५ कोटी 

रुपयाांपयंतची रक्कम द्यावी लागणार आह.े  ही रक्कम ह े असधवेशन सांपल्यानांतर 

जानेवारीअखेर सनसितपणे शेतकऱ्याांच्या खात्यावर वगश केली जाईल. 

   श्री.जयवांत जाधव : सभापती महोदय, ज्याप्रमाणे भाषणातील कणखर आवाज आम्ही 

आतापयंत ऐकत आलो आहोत तशा प्रकारचा कणखर आवाज माननीय राज्यमांिी 

श्री.सदाभाऊ खोत याांच्याकडून सभागहृातही ऐकावयास समळेल, अशी आमची अपेक्षा 

होती.   

   सभापती महोदय, उत्तरात असे नमदू केल ेआह ेकी, कें द्र शासनाने काांदा या सपकाचा 

जीवनावश्यक वस्तुांच्या यादीत समावेश केला होता.  यापढुील माझी मासहती योग्य आह े

सकां वा नाही, ह ेमला माहीत नाही.  परांत,ु मांिी महोदयाांकडून ती रेकॉडशवर यावी यासाठी मी 

प्रश्न सवचारतो आह े की, साधारणपणे ४ जलैु पयंत काांद्याचा समावेश जीवनावश्यक 

वस्तुांच्या यादीत होता.  म्हणजे, काांद्याची मदुत ४ जलैु पयंत होती.  ५ जलैु पासनू काांदा 

जीवनावश्यक वस्तुांच्या यादीतनू वगळला गेला आह,े ह ेखरे आह ेका ?   

   सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी अगोदर या प्रश्नाचे उत्तर घ्यावे व त्यानांतर पढुील प्रश्न 

सवचारावा.  आपल्याला काय म्हणावयाचे आह े ह े माझ्या लक्षात आलेले आह.े 

(अडथळा.....) सन्माननीय सदस्य श्री.अमरससांह पांसडत व सन्माननीय सदस्य श्री.सतीश 

चव्हाण याांना मी साांग ू इसच्छतो की, आपली ‘बैठी सवधानपररषद’ आपण 

थाांबवावी.  आपण खाली बसनू बोलत असल्यामळेु अन्य सन्माननीय  
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    सभापती..........  

सदस्याांवर अन ् याय होतो, मांिी महोदयाांवर अन्याय होतो आसण माझ्यावरही अन्याय होतो.  

   काांदा या सपकाचा जीवनावश्यक वस्तुांच्या यादीत समावेश् ाा होता.  सदनाांक ४ जलैु, 

२०१६ पासनू काांदा वगळला गेला आह ेसकां वा कसे, याचे उत्तर मांिी महोदयाांनी द्यावे. 

   श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, काांदा हा जीवनावश्यक वस्तुांच्या यादीत समासवष्ट 

आह,े ही गोष ् ट खरी आह.े  तथासप, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याांची अशी मागणी होती 

की, काांद्याला जीवनावश्यक वस्तुांच्या यादीमधनू वगळावे.   

   सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी काांदा हा जीवनावश्यक वस्तुांच्या यादीतून 

वगळला गेला आह,े ही सदलेली मासहती असधकृतररत्या कें द्र सरकारकडून राज्य शासनाकडे 

आलेली नाही.  तथासप, सन्माननीय सदस्याांनी ही मासहती सभागहृात सवचारलेली 

असल्यामळेु सनसितपणे आम्ही कें द्र सरकारकडून ही मासहती घेऊ आसण ती पटलावर ठेऊ. 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, माझ्या स्पेसससफक प्रश्नाला अद्याप उत्तर समळालेले 

नाही.  काांदा अनदुानाचा प्रस्ताव राज्य सरकारन ेकें द्र सरकारकडे पाठवायचा होता.  तो 

कधी पाठसवला आह े ?  तसेच, प्रस्ताव पाठवावा, असे पि कें द्र सरकारकडून राज्य 

सरकारला आल ेआह ेका आसण असा प्रस्ताव आपण पाठसवला आह ेका ?   

   श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, ५० टक्के राज्य सरकारन ेआसण ५० टक्के कें द्र 

सरकारन े अनदुान द्यावे, या सांदभाशत राज्य सरकारने कें द्र सरकारबरोबर वेळोवेळी 

पिव्यवहार केलेला आह.े 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, मी स्पसेससफक सवचारल ेआह ेकी, कें द्र सरकारन े

प्रस्ताव मागसवला आह ेका आसण राज्य सरकारने तो पाठसवला आह ेका ? 

     श्री.सदाभाऊ खोत : अनदुानाची ५० टक्के रक्कम समळावी, असा प्रस्ताव कें द्र 

सरकारकडे पाठसवला आह.े 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, मी सवचारलेली मासहती बाहरे येणे आवश्यक 

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) J-54 

SRR/MMP प्रथम श्री. काांबळे 12:40 

  

 

     श्री.धनांजय मुांडे....... 

आह.े  राज्य सरकारकडून प्रस्ताव  पाठसवण्यात आला आह ेका आसण कें द्र सरकारकडून 

याबाबतची सवचारणा राज्य सरकारकडे लेखी स्वरुपात झाली आह ेका ?  तशा प्रकारे ती 

झाली नसेल तर राज्य सरकारन ेतो प्रस्ताव कधी पाठसवला आह े?   

   श्री.सभुाष दशेमखु : सभापती महोदय, नाफेडमाफश त काांदा खरेदी करण्याबाबत ऑगस्ट 

मसहन्यामध्य े मखु्यमांिी महोदयाांनी कें द्र सरकारकडे परवानगी मासगतली होती सकां वा तशी 

सवनांती केली होती.  त्यानांतर काांदा खरेदीसाठी राज्य सरकार ५० टक्के अनदुान दणे्यास 

तयार आह,े ५० टक्के अनदुान कें द्र सरकारने द्यावे, अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठसवला 

होता.  सतसरा प्रस्ताव ऑगस्ट मसहन्यामध्ये पाठसवला आह.े  

   सभापती : सभागहृाची वेळ मी १० समसनटाांकररता वाढवीत आह.े 

   श्री.सभुाष दशेमखु : सभापती महोदय, सतसरा प्रस्ताव काांदा सनयाशतीसांबांधीचा 

होता.  तोही कें द्र सरकारकडे पाठसवलेला आह.े  नाफेडकडून काांदा खरेदी करावा, 

अशीही चचाश होती.  पण सन १९९९-२००० मध्ये नाफेडकडून काांदा खरेदी केला 

होता.  त्यावेळी २८१ कोटी रुपयाांचा तोटा झाला होता.  त्यामळेु नाफेडकडून काांदा खरेदी 

करण्याबाबत सधुारणा करण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  काांदा ह े नाशवांत पीक 

आह.े  त्याची सवक्री झाली नाही तर तोटा येतो.  त्यामळेु शेतकरी हा कें द्रसबांद ू माननू 

आपण असा आग्रह धरला की, कें द्र सरकारन े ५० टक्के अनदुान द्यावे.  काांदा खरेदी 

करण्यासाठी शेतकऱ्याांच्या खात्यावर प्रसत सक्वांटल १०० रुपय ेजमा करावेत, असा प्रस्ताव 

राज्य सरकारन े कें द्र सरकारला पाठसवला होता.  परांतु, त्यावेळी कें द्र सरकारकडे 

अांदाजपिकात तरतदू नव्हती.  त्यामळेु त्याांनी असे साांसगतले की, राज्य सरकारन े

द्यावे.  कें द्र सरकारकडून पैस े समळतील सकां वा नाही, याचा सवचार न करता प्रसत सक्वांटल 

१०० रुपये अनदुान आपल्याला शेतकऱ्याांना द्यावयाचे आह.े  तशा प्रकारचे प्रस्ताव 

शेतकऱ्याांकडून आलेले आहते.  यासाठी ४६ कोटी रुपय ेखचश येणार आह.े  ह ेअनदुान 

आपण सवश शेतकऱ्याांना देणार आहोत. 
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श्री.सभुाष दशेमखु.......... 

   सभापती महोदय, दसुरा प्रस्ताव सनयाशतीसांदभाशतील होता.  त्यामध्ये दखेील शेतकरी हा 

कें द्रसबांद ुमानण्यात आला आह.े  व्यापाऱ्याांनी काांदा खरेदी केल्यानांतर तो माल या सठकाणी 

राहू नये, परदशेात जावा म्हणनू सनयाशतीसाठी कें द्र सरकारन े ५ टक्के अनदुान सदलेले 

आह.े  तेही अनदुान आपण दऊे केलेले आह.े  कें द्र सरकारने सनयाशतीसाठी आणखी 

अनदुान वाढवनू द्यावे, असाही प्रस्ताव पाठसवलेला आह.े 

   सभापती महोदय, कें द्र सरकार काांदा उत्पादकाांच्या बाबतीत जागरुक आह.े  राज्य 

सरकारन ेसधु्दा काांद्यावरील प्रसक्रयेसांदभाशत सवचार केला आह.े  काांद्याचे असतररक्त उत्पादन 

झालेले आह,े बाजचू्या राज्यात दखेील काांद्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर होत आह ेआसण 

दसुरीकडे मागणी कमी होत चालली आह.े  भसवष्ट्यात शेतकरी अडचणीत येऊ नये म्हणनू 

राज्य सरकार असा सवचार करीत आह े की, काांद्यावर प्रसक्रया करुन रस काढून 

ठेवावा.  म्हणजे, ज्यावेळी काांद्याची उपलब्धता जास्त असते त्यावेळी प्रसक्रया केल्यास 

शेतकऱ्याांना चाांगला भाव समळेल.  या दृष्टीनेही आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 

   श्री.धनांजय मुांडे : मी दोन स्पेसससफक प्रश्न सवचारले होते.  परांतु, राज्यमांिी महोदयाांकडून 

सकां वा मांिी महोदयाांकडून या प्रश्नाला उत्तर समळालेले नाही.  मी असा प्रश्न सवचारला होता 

की, राज्य सरकारने ५० टक्के आसण कें द्र सरकारन े ५० टक्के अनदुान दणे्याबाबतचा 

प्रस्ताव राज्य सरकारने कें द्र सरकारकडे कधी पाठसवला  आह े ?  असा प्रस्ताव 

पाठसवण्याबाबत कें द्र सरकारने राज्य सरकारला सचुसवले होते का ?  परांतु या दोन्ही 

प्रश्नाांची उत्तरे समळालेली नाहीत.  

   सभापती महोदय, मखु्य सवषय असा आह ेकी, राज्य सरकारला असे वाटते की,  
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    श्री.धनांजय मुांडे.......... 

सनयाशतबांदी उठसवल्यानांतर सनयाशतीसाठी ५ टक्के अनदुान दणे्याची सवनांती केली 

गेली.  याबाबतचा सनणशय झाल्यानांतर काांद्याचा भाव वाढेल, असे वाटले.  पण काांद्याचे 

भाव वाढले नाहीत.  हस्तक्षेप योजनेअांतगशत सधु्दा भाव वाढले नाहीत.  म्हणनूच मी असे 

सवचारल ेआह ेकी, राज्य सरकारन ेकें द्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठसवला आह ेका सकां वा कें द्र 

सरकारन े प्रस्ताव मागसवला आह े का ?  या प्रश्नाांची उत्तरे समळत नाही तोपयंत खऱ्या 

अथाशन ेया लक्षवेधी सचूनेला न्याय समळणार नाही.  सरकार काांदा उत्पादक शेतकऱ्याांना 

न्याय दऊे शकणार नाही. 

   श्री.सभुाष दशेमखु : सभापती महोदय, सदनाांक १/०८/२०१६ रोजी मखु्यमांिी महोदयाांनी 

कें द्र सरकारला प्रस्ताव पाठसवला आह.े  त्यानांतर सदनाांक ९/८/२०१६ रोजी सहकार 

सवभागाकडून कें द्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठसवला गेला.  त्यानांतर सदनाांक १०/०८/२०१६ 

रोजी दखेील सनयाशतीसांबांधीचा प्रस्ताव कें द्र सरकारकडे पाठसवण्यात आला.  मी हा सवश 

खलुासा केलेला आह.े  फक्त तारखा मी साांसगतल्या नव्हत्या.  पण तारखाांपेक्षा प्रस्ताव 

पाठसवला सकां वा नाही आसण त्या सांदभाशत काय सनणशय झाला, ह ेमहत्वाचे आह ेव ते मी 

ससवस्तरररत्या साांसगतले आह.े 

  

            या नांतर  श्री. खच े
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   श्री.धनांजय मुांडे :  सभापती महोदय, मांिी महोदयाांनी जे उत्तर सदल े ते मी सवचारलेल्या 

प्रश्नाच ेनाही. सनयाशत बांदीबाबत प्रस्ताव कधी पाठसवला त्याबाबत ते तारीख देत आहते. मी 

अशी सवचारणा केली होती की,  काांदा उत्पादक शेतकऱ्याांना ५० टक्के राज्य सरकार व 

५० टक्के कें द्र सरकार अनदुान दणेार होते, त्यासांदभाशतील प्रस्ताव राज्य सरकारन े कधी 

पाठसवला हा माझा स्पेसससफक प्रश्न आह,े तेवढेच मला उत्तर समळाव.े 

     श्री.सभुाष दशेमखु : सभापती महोदय, सदनाांक ११/०८/२०१६ रोजी सनयाशतीसाठी 

अनदुान द्यावे म्हणनू राज्य सरकारन ेकें द्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठसवला आह.े मी प्रस्ताव 

पाठसवलेला आह,े त्यासांदभाशतील परुावे मी दतेो. 

     श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, मांिी महोदय कोणता परुावा दते आहते, मांिी 

महोदय जगलरी करीत आहते, मी सनयाशतीचा प्रस्ताव कधी पाठसवला असा प्रश्न सवचारलाच 

नाही. काांदा उत्पादक शेतकऱ्याांना ५० टक्के राज्य सरकार व ५० टक्के कें द्र सरकार 

अनदुान दणेार होते, त्यासांदभाशतील प्रस्ताव राज्य सरकारन ेकधी पाठसवला आह.े सनयाशतीचा 

प्रस्ताव गेलेला आह,े त्याबाबत माझे काही म्हणणे नाही. 

   श्री.सभुाष दशेमखु : सभापती महोदय, सदनाांक २५/०८/२०१६ रोजी राज्य सरकारन ेकें द्र 

सरकारला ५० टक्के अनदुान द्यावे म्हणनू प्रस्ताव पाठसवला आह,े मी सरुुवातीला फक्त 

तारखा साांसगतल्या नाहीत. बाकी सवश साांसगतले आह.े सवश तारखा माझ्याकडे आह,े 

आपणाला तारखाांशी मतलब आह ेकी, शेतकऱ्याांना न्याय समळण्याशी मतलब आह.े 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, मांिी महोदयाांची उदासीनता सकती आह े ह े मी 

आपणाला साांगतो, कें द्र सरकारन े५०-५० टक्के अनदुानाच्या सांदभाशत राज्य शासनाला १२ 

पिे पाठसवली आहते, तरी दखेील राज्य सरकारन ेकें द्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठसवला नाही. 

यापेक्षा ददुैव काय अस ूशकते. आपले नेते कें द्रीय मांिी माननीय श्री.सनतीन गडकरी याांचे पि 

वाचनू दाखसवतो. त्या  पिातील मी शेवटचा  
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    श्री.धनांजय मुांडे.... 

पररच्छेद वाचनू दाखसवतो. आपणाला आवश्यकता असेल तर मी पणूश पि दखेील वाचनू 

दाखसवतो. मखु्यमांिी महोदयाांना सदलेले ह े पि आह.े त्या पिाची प्रत माझ्याकडे 

आह,े  पिाच्या सतसऱ्या पररच्छेदमध्ये असे नमदू केल े आह े की, ‚He further 

informed that the State Government of Maharashtra was requested on 

May 31 and August 30, 2016 to furnish a proposal in the regard, and the 

submission of the proposal by the Government of Maharashtra in the 

regard is awaited by Ministry of Agriculture, GOI to process further.‛ 

याचा अथश २६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स्वत: कें द्रीय मांिी श्री. सनतीन गडकरी राज्याच्या 

मखु्यमांिी महोदयाांना पि दतेात की, तमु्ही अशा पध्दतीचा प्रस्ताव पाठसवला नाही. मांिी 

महोदय साांगतात की, आम्ही ऑगस्ट मसहन्यात प्रस्ताव पाठसवला आह.े कें द्रीय मांिी 

महोदयाांच्या पिाला राज्याचे मखु्यमांिी व ज्याांच्यामळेु  मांिी पद समळाल े त्या मांिी 

महोदयाांनी दखेील कें द्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठसवला नाही. शेतकऱ्याांच्या बाबतीत 

शासनाला सकती तळमळ आह ेती लोकाांच्या लक्षात आली आह.े आपण ज्या नेत्याांमळेु 

येथे बसला आहात त्याांचा आपण सकती आदर करता ह ेस्पष्ट होते. 

   सभापती : माननीय सवरोधी पक्ष नेत्याांनी भाषण करु नये प्रश्न सवचारावेत. 

   श्री.धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, मी भाषण करीत नाही,(...अडथळा...) ३१ मे पासनू 

राज्य सरकारला कें द्र सरकारने १२ पिे सदली आहते, तरी देखील ह ेसरकार काांदा उत्पादक 

शेतकऱ्याांच्या बाबतीत सकती उदासीन आह,े आज काांदा उत्पादक शेतकरी आत्महत्या 

करीत आहते. या आत्महत्याांसाठी दसुरे कोणीही जबाबदार नसनू राज्य सरकार जबाबदार 

आह.े माझी आपणाला सवनांती आह ेकी, ही लक्षवेधी सचूना राखनू ठेवावी. आपल्या पैकी 

कोणीही शेतकरी नाही काय ? ५०/५०टक्के अनदुानाचा प्रस्ताव पाठसवण्यात आलेला 

नसल्यामळेु ५० टक्के अनदुान शेतकऱ्याांना समळाले नाही. ही जबाबदारी सरकारन े

स्वीकारली पासहजे. मी आपणाकडे कें द्र सरकारची १२ पिे दतेो ती आपण पहावीत. ३१ मे 

पासनू 
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    श्री.धनांजय मुांडे..... 

सप्टेंबरपयंत १२ पिे पाठसवण्यात आली आहते. मांिी महोदयाांकडून उत्तर व्यवसस्थत न 

आल्यामळेु मला ही पिे दाखवावी लागली आहते. 

    सभापती : मी सभााागहृाची वेळ १० समसनटाांसाठी वाढसवली होती. मला वेळेची 

मयाशदा आह,े ही लक्षवेधी सचूना राखनू ठेऊन माझ्या दालनात याबाबत बैठक घेण्यात 

येईल.(...अडथळा..) तमु्ही मला साांग ू शकत नाही. मी सनणशय घेतलेला आह.े यानांतर 

प्रश्नोत्तराचा तास दखेील महत्वाचा आह.े सवशेष बैठकीची वेळ सांपलेली आह.े आता 

सभागहृाची बैठक स्थसगत होत असनू १.१५ वाजता प्रश्नोत्तराचा तास सरुु होईल. 

(सभागहृाची सवशेष बैठक दपुारी १२.५५ ते १.१५ पयंत स्थसगत झाली.) 

            या नांतर  श्री. बोरल े
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   ( स्थगितीनंतर )  

   ( सभापतीस्थानी माननीय सभापती )  

 पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तरे. 

   राज्यात पगहली ते आठवीपयंत गशक्षण घेणाऱ्या गवद्यार्थयांना मध्यान्ह भोजन, 

पुस्तके व िणवेश देण्यासाठी करावयाची उपाययोजना  

    * 25273 श्री. प्रकाश िजगभये (नामगनयुक्त), श्री. रामराव वडकुते 

(नामगनयुक्त) :  

(१) राज्यात पसहली ते आठवीपयंत सशक्षण घेणाऱ्या सवद्याथ्यांना शाळेत मध्यान्ह भोजन, 

पसु्तके व गणवेश व इतर सोयीससुवधा सदल्या जातात माि  आठवीनांतर या सोयीससुवधा 

बांद करण्यात येतात, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच राज्यात शाळाबाय सवद्याथ्यांची सांख्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय,  

(३) असल्यास, आठवीनांतरच्या सवद्याथ्यांना या सोयीससुवधा उपलब्ध करुन दणे्याबाबत 

तसेच शाळाबाय सवद्याथ्यांचा शोध घेऊन त्याांची शाळेत भरती करण्याबाबत शासनाने 

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कारणे काय आहते ? 

    

    श्री. सवनोद तावडे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) सवश सशक्षा असभयान व शालेय पोषण आहार या कें द्र परुस्कृत योजना असनू कें द्र 

शासनाच्या मागशदशशक सचूनाांनसुार इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या सवद्याथ्यांना लाग ूआहते. 
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    ता.प्र.क्र.२५२७३........  

  श्री.सवनोद तावडे........ 

       जानेवारी, 2016 पयंत केलेल्या सवेक्षणामध्ये आढळून आलेल्या 74971 

शाळाबाय सवद्याथ्यांपैकी 50682 सवद्याथ्यांना जवळच्या शाळेत प्रवेश दणे्यात आलेला 

असनू त्याांना सवशेष प्रसशक्षण दणे्यात येत आह.े 

(४) प्रश ् न उद््  ावत नाही. 

    

     श्री.प्रकाश गजसभय े : सभापती महोदय, राज्यामध्ये इयत्ता १ ते ८ वी पयंत सशक्षण 

घेणाऱ्या सवद्याथ्यांना शाळेत मध्यान्ह भोजन, पसु्तके, गणवेश व इतर सोईससुवधा सदल्या 

जातात. माि इयत्ता ८ वी नांतर या सोईससुवधा बांद करण्यात येतात ह ेखरे आह ेकाय, असा 

लेखी प्रश्न सवचारण्यात आला होता. मांिी महोदयाांनी या प्रश्नाला ‚ह ेखरे आह‛े असे लेखी 

उत्तर सदलेले आह.े ह ेखरे आह े ह े त्याांचे सत्यवचन आह.े नाही तर सरकारच्या वतीने ह े

असत्य आह े असे उत्तर आल े असते. माझी मांिी महोदयाांना सवनांती आह े की, आपण 

राज्यामध्ये सवेक्षण केले आसण त्यानांतर ती सवेक्षणाची प्रसक्रया थाांबसवण्यात आली. माझा 

प्रश्न असा आह ेकी, राज्यातील सकती मलेु शाळाबाय आहते ? जी मलेु शाळाबाय आहते 

त्याांना आपण सशक्षण दऊे शकत नाही, सशक्षणाच्या सोईससुवधा दऊे शकत नाही. राज्यात 

अजनूही ५ लाख मलेु शाळाबाय आहते. ही आकडेवारी त्याहीपेक्षा जास्त अस ूशकते. 

आपण लेखी उत्तरात साांसगतले आह ेकी, ‚जानेवारी २०१६ पयंत केलेल्या सवेक्षणामध्ये 

आढळून आलेल्या ७४,९७१ शाळाबाय सवद्याथ्यांपैकी ५०,६८२ सवद्याथ्यांना जवळच्या 

शाळेत प्रवेश दणे्यात आलेला आह.े मग उवशररत २४,२८९ सवद्याथ्यांना जवळच्या शाळेत 

प्रवेश न दणे्याची कारण े काय आहते आसण कमीत कमी मागासवगीय सवद्याथ्यांना ही 

ससुवधा परुसवण्यामध्ये शासनाची भसूमका काय आह े? 

     श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश गजसभये याांनी 

दोन प्रश्न उपसस्थत केलेले आहते. पसहला प्रश्न इयत्ता ८ वी नांतर मध्यान्ह भोजन सरुु 

करण्यात यावे असा आह ेआसण शाळाबाय सवद्याथ्यांच्या सांदभाशतील दसुरा प्रश्न 
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     ता.प्र.क्र.२५२७३........  

  श्री.सवनोद तावडे........ 

    आह.े मी आपल्याला साांग ूइसच्छतो की, सवश सशक्षा असभयानाच्या अांतगशत ही योजना 

सरुु झालेली आह.े ती योजना प्राथसमक आसण उच्च प्राथसमक परुती होती. त्यामळेु आता 

तरी ती योजना इयत्ता ८ वी पयंत आह.े ती योजना पढुील वगांसाठी सरुु करावयाची 

म्हटल्यास ती राज्याच्या बजेटमधनू करावी लागेल. आपण राज्याच्या बजेटमधनू तशी सोय 

करु शकतो काय, सवद्याथ्यांना मध्यान्ह भोजन द्यावयाचे का सशक्षक/सशक्षकेतर कमशचाऱ्याांचे 

पगार द्यावयाचे या सवांचा ताळमेळ आपण करीत आहोत. परांतु, आता तरी आपण ती 

योजना कें द्राच्या योजनेप्रमाणे राबसवत आहोत. दसुरा प्रश्न शाळाबाय सवद्याथ्यांच्या 

सांदभाशतील आह.े साधारणपणे नोव्हेंबर पयंत पालक आपल्या गावी असतात. त्यानांतर ते 

ऊस तोडणी सकां वा सवटभट्टी सकां वा इतर कामे करण्यासाठी स्थलाांतर करतात. आपण 

अगोदर सवेक्षण केल े तर सत्य आकडेवारी समळत नाही. म्हणनू आपण सडसेंबर नांतर 

जानेवारी, फेिवुारी मसहन्यात सवेक्षण करण्याचे सनयोजन करीत आहोत. आपल्याला 

मागील वेळी जे शाळाबाय सवद्याथी आढळून आले त्यापैकी आपण ५० हजार सवद्याथ्यांना 

नजीकच्या शाळेत ॲडसमशन सदली. शाळाबाय सवद्याथ्यांची जी उवशररत आकडेवारी आह े

त्यातील काही कुटुांबे प्रत्येक आठवड्याला स्थलाांतरीत होणारे आहते. आता आपण त्याांना 

सशक्षण काडश दणेार आहोत. म्हणजे ते ज्या सठकाणी जातील त्याच वगाशत त्याांना सशक्षण 

सदल े जाईल. नाही तर पनु्हा पसहली पासनू सशक्षण सदल े असे होता कामा नय,े यासाठी 

आपण ती योजना करीत आहोत. आपण सतसरा प्रश्न सवचारलेला नाही. परांतु, मी साांग ू

इसच्छतो की, ड्रॉप आऊट म्हणजे एखादा सवद्याथी दोन मसहने शाळेत आला नाही तर 

त्याला दखेील शाळाबाय मानले पासहजे. त्याच ेर सकां ग करण्यासाठी आपण जी शाळाबाय 

मलेु दाखल करुन घेतलेली आहते ती सातत्यान ेशाळेत येतात सकां वा नाही ह ेबघण्यासाठी 

आपण सेल्फीची योजना काढली. 

              या नांतर  श्री. भोगले 
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ता.प्र.क्र.२५२७३.....  

  श्री.सवनोद तावडे........ 

  तो अनेक नेत्याांनी सेल्फी काढायची योजना म्हणजे ३००० मलुाांची सेल्फी काढून दर 

सोमवारी पाठवायची का असा प्रचार केला.  एखाद्या शाळेत १५ मलेु शाळाबाय दाखल 

आहते, ती १५ मलेु सातत्याने दर सोमवारी शाळेत येतात का ह े सेल्फीमधनू कळणार 

आह.े  ३ मलेु सोमवारी शाळेत आली नाहीत तर तेथील गट सशक्षणासधकारी त्या ३ 

मलुाांच्या घरी जाऊन पाहणी करणार आह.े  घर बांद असेल तर शेजाऱ्याांकडे सवचारणा 

केली जाईल.  शेजाऱ्याांकडून अशी मासहती समळाली की, ते कुटुांब नगरच्या कारखान्यावर 

ऊस तोडणी करण्यास गेल ेतर आमचा असधकारी नगरच्या असधकाऱ्याला कळवणार आह े

आसण फोटोसह तेथील गावातील शाळेत त्या मलुाांना जोडणार असा या मागचा सवचार 

आह.े  या सनसमत्ताने मी सातत्यान ेहचे साांसगतले की, पढुील दोन सवेक्षणे आपण करणार 

आहोत.  त्यामध्ये असधक शाळाबाय मलेु वेगळया पध्दतीन ेशोध.ू  सामासजक सांघटना, 

लोकप्रसतसनधी याांना माझे आवाहन आह.े  अशा सवसशष्ट सठकाणी शाळाबाय मलेु 

असल्याच े जाणवत असेल तर तेथील सशक्षणासधकाऱ्याांना कळवावे.  जेणकेरुन त्याांची 

नोंद करुन शाळेमध्ये त्याांना प्रवेश दऊे. 

      श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, शाळाबाय सवद्याथ्यांच्या सांदभाशत प्रश्नाचा रोख 

आह.े   उत्तरात म्हटले आह ेकी, ७४९७१ शाळाबाय सवद्याथ्यांपैकी ५०६८२ सवद्याथ्यांना 

सामावनू घेतले आह.े  याचा अथश उवशररत सवद्याथी अद्यापही शाळाबाय आहते.  मध्यांतरी 

मांिी महोदयाांनी सेल्फीच्या सांदभाशत एक घोषणा केली होती.  तशी आणखी एक गोष्ट केली 

होती.  शाळाबाय सवद्याथी दाखवा आसण पैस ेसमळवा.  त्याांचा कॉसन्फडन्स लेव्हल मोठा 

आह.े  त्याबद्ङल माझ्या मनात शांका नाही.  मध्यांतरी एका सामासजक सांस्थेने सव्ह ेकेला 

आसण त्याचा अहवाल शासनाला सदला आह,े माझ्याकडे त्या अहवालाची प्रत 

आह.े   माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे  
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    ता.प्र.क्र.२५२७३.......... 

श्री.भाई जगताप............ 

लाखो सवद्याथी अजनूही शाळाबाय आहते.  तमुच्या हतेूबद्ङल शांका नाही.  परांत ु या 

सवद्याथ्यांबाबत आपण काय करणार आहात? बसक्षस वगैरे नांतर बघ.ू  सवश सशक्षा 

असभयानाच्या माध्यमातनू दशेभर प्रत्येक नागररक, सवद्याथी, मलू सशकल ेपासहजे यासाठी 

प्रयत्न केल े जात आहते.  त्यात कें द्र व राज्य सरकारचा मोठा सहभाग आह.े  चौथ्या 

प्रश्नाला उत्तर दतेाना ‚प्रश्न उद ् भवत नाही‛ असे म्हटल े आह.े   वास्तसवक तसे 

नाही.  शासनाकडे आसण माझ्याकडे एका जबाबदार खाजगी सांस्थेने केलेल्या सवेक्षणाचा 

अहवाल आह ेतो अहवाल ग्राहय धरुन शाळाबाय लाखो सवद्याथी आहते त्याांना आम्ही 

कशा पध्दतीन ेमळू प्रवाहात आणनू सशक्षणाची सोय करुन दणेार आहोत? 

      श्री.सवनोद तावडे : माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप याांनी माझी घोषणा अधशवट 

ऐकली.  पणूश घोषणा अशी होती की, पढुच्या वषी दोन सवेक्षणे आम्ही नीट करु.  ती दोन 

सवेक्षणे आता करणार आहोत.   माननीय सदस्याांना ज्या सांस्थेने अहवाल सदला, ज्या 

सांस्थेबद्ङल ते सातत्यान े बोलतात त्या सांस्थेनेच सेल्फीची कल्पना सदली ती आम्ही 

जीआरमध्ये आणली.  आम्ही त्याांना आवाहन केल.े  तमु्ही म्हणता ना मग ती मासहती 

द्या. Child population as per census, १,०१,२७,६११ पैकी शाळेत दाखल केलेली 

यडुायस प्रमाणे १,००,२६,६२८ मलेु आहते.  यातील फरक आह,े ही असधकृत शाळाबाय 

मलेु असतील सशवाय अशा ज्या सांस्था डेसडकेशनन े शाळाबाय मलुाांच्या दृष्टीने काम 

करतात त्याांना एररया मासहती आहते.  क्वॉरी आहते, वीटभट्टया आहते, त्या एररयासाठी 

सवेक्षण करुन ही शाळाबाय मलेु मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. 

      श्री.भाई जगताप : आपल्या हतेबूद्ङल सकां सचतही शांका नाही,ती अस ूनये.  राज्याच्या 

दृष्टीने एखादी असभमानास्पद गोष्ट सकां वा कतशव्य बजावल ेजात असेल तर आम्ही अडथळा 

आणणार नाही.  त्या सांस्थेने त्या अहवालामध्य ससवस्तर मासहती सदली 

आह.े  वीटभट्टीवर काम करणारे सकां वा तत्सम कामगार असतील, जे स्थलाांतररत होणारे 

कामगार आहते त्याांच्या मलुाांच्या सांदभाशत हा प्रश्न सनमाशण होतो. 
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    ता.प्र.क्र.२५२७३.... 

श्री.भाई जगताप...... 

त्याच े सडटेल्स अहवालात सदल ेआहते. १ लाख मलेु आहते की २ लाख आहते, पण 

आहते ही वस्तसुस्थती आह.े  शासनान ेप्रश्नाच्या उत्तरामध्ये मान्य केले आह ेकी, ७४९७१ 

पैकी फक्त ५०६८२ मलुाांना सामावनू घेतले आह.े  त्यामळेु सांस्थेचा अहवाल ग्राय मानला 

पासहजे.  सरकारकडे यांिणा आह.े  बीड सजल्हयातील एखादा ऊसतोड कामगार नगर 

सजल्हयामध्ये स्थलाांतररत होतो, तेव्हा नगरच्या सशक्षणासधकाऱ्याांना कळसवल ेजाणार आह,े 

त्याांच्यामाफश त त्या कामगाराच्या मलुाला शाळेत दाखल केले जाईल, त्याांचे भले 

होईल.  शासनाकडे यांिणा आह,े त्या सांस्थेकडे यांिणा असणार नाही.  सवश सशक्षा 

असभयान राबसवण्यासाठी सरकारची स्वत:ची यांिणा आह.े  ती यांिणा राबवनू वांसचत 

असलेल्या लाखो सवद्याथ्यांना मखु्य प्रवाहात आणणार आहात काय? 

      श्री.सवनोद तावडे : अशा एनजीओकडे इतकी मोठी यांिणा नसणार असे आम्ही गसृहत 

धरतो.  म्हणनूच त्याांनी काढलेली आकडेवारी ही कोणत्या तरी यांिणेने काढलेली 

असणार, त्याांनी सवेक्षण करुन आकडेवारी सदल्यामळेु काही तरी यांिणा असेल, अन्यथा 

यांिणेसशवाय सदलेली आकडेवारी ही चकुीची अस ूशकते.  डेसडकेशनने सांस्था याबाबत 

काम करतात, त्याांच्याकडे काही तरी यांिणा असणार.  १०० टक्के योग्य नसली तरी ७० 

टक्के मासहती खरी असेल.  म्हणनू आपण त्याांना आवाहन केल.े  आपली यांिणा 

लावणार आहोत. 

      ॲङरामराव वडकुते : सभापती महोदय, नवीन आरटीआय कायद्याप्रमाणे प्राथसमक 

सशक्षण ह ेपसहली ते पाचवीपयंत आह.े  सहावी ते आठवी आसण उच्च माध्यसमक नववी ते 

बारावी आह.े  कायदा आला असला तरी प्रत्यक्षात प्राथसमक म्हणनू पाचवी ते दहावीचे 

वगश भरल े जातात.   ते एकसित असल्यामळेु भोजन,पसु्तके व गणवेश आठवीपयंतच्या 

मलुाांना सदल ेजातात.  सवद्याथ्यांबाबत 

                   

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) M-66 

SGB/KTG प्रथम श्री. बोरले 13:20 

  

 

    ता.प्र.क्र.२५२७३..... 

ॲङरामराव वडकुते..... 

भेदभाव केला जातो.  नववीतील सवद्याथ्यांना वाटते की, आपल्यावर अन्याय होतो.  हा 

अन्याय दरू करण्याच्या दृष्टीने सकां वा त्याांच्यामधील असांतोष दरू करण्यासाठी शासन काय 

करणार आह?े 

         श्री.सवनोद तावडे : नववीतील काहींना सदले, काहींना सदल ेनाही तर अन्याय वाटू 

शकतो.  आता नववीत आहोत, आठवीपयंत समळत होते, आता समळत नाही त्याांना 

अन्याय होतो असे वाटते.  अग्रक्रमाच ेसवषय आहते.  शाळाांचे अनदुान, सशक्षकाांचे वेतन, 

इन्फ्रास्रक्चरचा प्रश्न आह.े  मराठवाड्यातील सनजामाच्या काळातील अनेक शाळा 

पडायला आलेल्या आहते, त्या बाांधायच्या आहते.  असे प्राधान्यक्रमाचे सवषय 

आहते.  आठवीतील प्रत्येक मलुाला समळाल ेपासहजे.  तसे तमु्ही म्हणता त्या भावनेचाही 

सवचार करु. 

         श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, तीन प्रश्न महत्वाचे आहते.  कें द्रीय योजनेत 

पसहली ते आठवीच्या सवश मलुाांना मध्यान्ह भोजन व इतर ससुवधा द्यायच्या 

आहते.  आपल्याकडे अनदुासनत शाळाांमध्ये आपण दतेो, सवनाअनदुासनत शाळाांमध्ये दते 

नाही.  मलुाांमध्येभेदभाव करता येणार नाही, ती शासनाची जबाबदारी आह.े  सपु्रीम 

कोटाशचा सनणशय आह.े 

  

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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ता.प्र.क्र.२५२७३.... 

  श्री.कसपल पाटील... 

  ड्रॉप आऊट आसण शाळा बाय सवद्याथी ह े सेल्फी घेऊन वगाशत येऊ शकत 

नाही.  आसथशक पररसस्थतीमळेु ह े सवद्याथी ड्रॉप आऊट आसण शाळा बाय होतात. ते 

त्याांच्या पालकाांच्या व्यवसायामळेु ड्र ाप आऊट होतात, शाळाबाय होतात.  तेव्हा ही 

पररसस्थती दरू करण्यासाठी अशा सवद्याथ्यांसाठी सनवासी शाळा सरुू करण्याचा आग्रह 

सभागहृामध्ये धरला असत तो मान्य करण्यात आला होता.   पण त्यावर कोणतीही 

कारवाई झालेली नाही.  यासाठी स्वतांि यांिणा राबवावी लागेल. केवळ  सेल्फी 

काढल्याने ती मलेु शाळेत येणार नाहीत. सेल्फीच्या आकषशणाने मलेु शाळेत येत नसतात. 

त्याांची जी मजबरूी आह ेती दरू करण्यासाठी शासन कोणता कायशक्रम आखणार आह ेअसा 

माझा दसुरा प्रश्न आह.े  माझा सतसरा प्रश्न असा आह ेकी, गणवेश दणे्यामध्ये कोणताही 

भेदभाव करता कामा नये. सजल्हा पररषदा, मान्यता प्राप्त अनदुासनत, सवना अनदुासनत शाळा 

यातील सवश  सवद्याथ्यांना शासन गणवेश दणेार आह ेकाय असा माझा सतसरा प्रश्न आह े

त्यास शासनाने उत्तर द्यावे ही सवनांती.  

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, महाराष्ट्रात जो जो सशकतो त्याला सवश ससुवधा 

सदल्या पासहजेत.  शेवटी काही गोष्टींना अग्रक्रम हा लावावा लागतो. जो सजल्हा पररषदचे्या 

शाळेत जातो, नगर पररषदचे्या शाळेत जातो त्याला थोडा असधक अग्रक्रम सदला 

जातो.  त्यानांतर जो अनदुासनत शाळेत जातो त्याला अग्रक्रम दणे्यात येतो. नांतर मग 

सवनाअनदुासनत, स्वयां अथशसहासय्यत शाळेमध्ये जाणाऱ्या सवद्याथ्याशला अग्रक्रम दणे्यात 

येतो. .... (अडथळा).... गरीबाांच्या शाळाकडून त्यात श्रीमांताांच्या शाळा जोडाव्यात अशी 

आपली सचूना आह ेकाय ?  
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   श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, परवडत नाही म्हणनू शाळाांना अनदुान सदल ेजाते. 

स्वयां सहासय्यत शाळाांचा सवषय वेगळा आह.े पैसे दऊेन सशक्षण घेणारा वगशच वेगळा 

आह.े  माझा प्रश्न स्पेसससफक होता. अनदुासनत आसण सवनाअनदुासनत असा फरक करता 

कामा नये.  कारण तेथे देखील गरीबाांची मलेु सशकत आहते.  तेव्हा शासनाला असा 

भेदभाव करता येणार नाही.  सवोच्च न्यायालयाने, कें द्र शासनान े साांसगतल्यानांतर 

शासनाला भेदभाव करता येणार नाही.  

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सशक्षक सदस्याांच्या प्रश्नाांचे सनरसन झाल ेपासहजे 

यासाठी माझा नेहमीच प्रयत्न असतो. सदनातील प्रत्येक सन्माननीय सदस्याांचे जो सवषय 

समोर येतो त्यावर आग्रह धरणे ह े कामच असते.  शेवटी मी मघाशी म्हटले त्याप्रमाण े

आपल्याला प्राधान्य ह ेठरवावे लागणार आह.े आता आपण कायम सवनाअनदुासनत शाळा 

अनदुानावर आणत आहोत.  यावर गेली ८-१० वष ेनसुती चचाश करण्यात येत होती. 

   श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, मी हरकत घेत नाही.  कारण उत्तर काय द्यायचे 

हा माननीय सशक्षण मांत्रयाांचा असधकार आह.े सभापती महोदय, माननीय मांिी उत्तराला 

बगल दते आहते.  

   सभापती : आपण मध्येच सकती बोलत आहात. गेल्या २५ वषाशत मी अशा प्रकारचा 

ताराांसकत प्रश्न कधीच बसघतलेला नाही. तेव्हा आपण खाली बसावे.  

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, पढुच्या वेळेपासनू उभे राहून व बसनू सवचारलेले 

प्रश्न असा प्रकार सरुू करावा लागेल. 

   श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, या प्रश्नावरील उत्तर समळालेले आह.े 

   सभापती : सन्माननीय मांिी श्री.सवनोद तावडे याांनी सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल 

पाटील याांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावे.  
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     ता.प्र.क्र.२५२७३.... 

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत पाटील याांनी 

उत्तर झाले आह े असे साांसगतल्यामळेु मी घाबरून खाली बसलो. मला आता प्रश्न 

सवसरण्याच्या आधी उत्तर दऊे द्यावे.  

   सभापती : मांिी महोदय, आपण उत्तर द्यावे. 

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील याांचे म्हणण े

अगदी खरे आह.े  या सवषयासांबांधी प्राधान्यक्रम ठरवनू काम करण्यात येत आह े असे 

साांसगतले आह.े त्याांचा दसुरा प्रश्न हा शाळा बाय सवद्याथ्यांसांबांधातील होता......  सभापती 

महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील आता उत्तरच ऐकत नाही.  त्यामळेु आपण 

दसुऱ्या सन्माननीय सदस्याांना सांधी द्यावी. 

   सभापती : मांिी महोदय, मी आपले उत्तर ऐकतो आह.े 

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी आता सन्माननीय सदस्याांचा प्रश्नच सवसरलो 

आह.े  

(सन्माननीय सदस्य सवशश्री.कसपल पाटील व जयांत पाटील एकाच वेळी प्रश्न सवचारण्याचा 

प्रयत्न करतात.) 

   श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, ह ेकाय चालल ेआह े? 

   सभापती : काय चालल ेआह ेह ेमलाच कळत नाही.  

   श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, या राज्यामध्ये अनेक अांगणवाड्या आहते. या 

अांगणवाड्यातून सशक्षण घेणारी सकती मलेु आपल्या शाळेत म्हणजे पसहलीमध्य े दाखल 

होतात,  याचा सव्ह ेशासनाने केला आह ेकाय ?  आज ५० हजार सवद्याथी सशक्षण घेत 

नाहीत.  ह े सवद्याथी अांगणवाडीमध्ये आल ेहोते काय ?  जी अांगणवाडी सशसक्षका असते 

सतला सवश मलेु ही अांगणवाडीमध्ये गेली पासहजे असे साांगावे लागेल.  तेव्हा मसहला बाल 

कल्याण व शालेय सशक्षण सवभाग एकसितररत्या सव्ह ेकरून त्यावर उपयोयोजना करणार 

आह ेकाय ?  
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     ता.प्र.क्र.२५२७३.... 

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत पाटील याांनी 

उल्लेख केल्याप्रमाणे दोघाांचा एकसित सव्ह ेहोणे बाकी आह.े  अांगणवाडीमध्ये सकती मलेु 

आली आहते याचा सव्ह े आम्ही अांगणवाडी सशसक्षकेमाफश त करणार आहोत. सशक्षण 

सवभाग येत्या माचश मसहन्यापयंत पवूश प्राथसमक सशक्षणासांबांधी कायदा करणार आह.े त्यामळेु 

असधक शाळाबाय मलेु शाळेत आणण्यासाठी उपयोग होणार आह.े 

   श्री.ख्वाजा बेग : सभापती महोदय, लेखी उत्तरात नमदू करण्यात आल े आह े की, 

जानेवारी २०१६ पयंत ७४९७१ शाळाबाय सवद्याथ्यांपैकी ५०६८२ सवद्याथ्यांना जवळच्या 

शाळेत प्रवेश दणे्यात आलेला आह.े म्हणजे जवळपास २४२८९ सवद्याथी आजही 

शाळाबाय आहते. सन्माननीय सदस्य सवशश्री भाई जगताप व प्रकाश गजसभये याांच्या 

अांदाजानसुार ही सांख्या लाखामध्य ेअस ूशकेल. माझा प्रश्न सोपा आसण साधा आह.े  पवूी 

कोणी सनरक्षर रासहल ेतर त्याला त्याच्या उदरसनवाशहासाठी नोटा दणे्यात येत होत्या.  आता 

आपण क शलेसची भसूमका घेत आहोत. जे सवद्याथी शाळेत जाणार नाहीत ते पयाशयाने 

सनरक्षर राहणार आहते. अस े सनरक्षर रासहलेल े सवद्याथी उद्या जेव्हा व्यवसाय करू इसच्छत 

असतील तर त्याांना क शलेसची ससुवधा कशी हाताळायची ह े समाजणार नाही.  तेव्हा 

क शलेस ससुवधा कशी हाताळायची यासांबांधी शासन उपाययोजना करणार आह ेकाय ?  

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सशक्षणचे प्रमाण वाढसवणे ह े याला पणूश उत्तर 

आह.े   तरी दखेील एक वगश सशक्षणापासनू राहू शकतो.  शासनामाफश त प्रौढ सशक्षण 

कायशक्रम राबसवण्यात येतो.  या प्रााैढ सशक्षणामध्ये प्रौढ सांगणकीय सशक्षण असा 

अ्यासक्रम येत्या काही काळात सरुू करावा लागणार आह.े  यासाठी आपण ओपन 

स्कूल वगैरे प्रकार करीत आहोत.  शाळेच्या मखु्य प्रवाहात सवद्याथी येणे यावर खरा म्हणजे 

भर असला पासहजे. त्यासाठी शासन सनसितच प्रयत्न करीत आह.े 
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     ता.प्र.क्र.२५२७३.... 

   श्री.हररससांग राठोड : सभापती महोदय, आपण आठवी पयंतच्या सवद्याथ्यानंा गणवेश 

आसण पसु्तके दतेो.  ही योजना कें द्र शासनाची आह.े  माझी शासनाला सवनांती आह ेकी, 

त्याांनी दहावी पयंत मलुाांना गणवेश आसण शालेय पसु्तके सदली पासहजेत.  कारण सजल्हा 

पररषदचे्या शाळेत गरीब सवद्याथीच येत असतात. माझ्याकडे फसवा प्रगत शैक्षसणक 

महाराष्ट्र या नावाचा एक अहवाल आह.े हा अहवाल सांघषश वासहनीने सदला 

आह.े  शाळाबाय मलुाांचा शोध मोहीमेचा हा अहवाल आह.े  हा सशक्षण तज्ज्ञाांचा 

अहवाल आह.े नागपरू सजल्यामध्ये, माननीय मखु्यमांत्रयाच्या सजल्यातील तीन 

तालकु्याांमध्ये शाळाबाय मलेु सकती आहते त्याची मासहती नावासनशी आसण जातीसनशी 

दणे्यात आलेली आह.े  श्री.हमेांत कुलकणी ह ेसशक्षण तज्ज्ञ आहते. त्याांनी अहवाल नमदू 

केल ेआह ेकी,...... 

            या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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ता.प्र.क्र.:२५२७३..... 

     सभापती : माझी सन्माननीय सदस्याांना सचूना राहीन की, आपण मांिी महोदयाांच्या 

दालनात जाऊन त्याांच्याशी चचाश करावी. 

     श्री.हररससांग राठोड : सभापती महोदय,सांघषशवासहनीचा अहवाल हा अत्यांत महत ् वाचा 

आह.े शाळा बारृय सवद्याथ्यांमध्ये सगळयात जास्त सवद्याथी ह ेभटके आसण सवमकु्त जातीच े

आहते. एस.टी.च्या सवद्याथ्यांसाठी आपण महात्मा ज्योसतबा फुले योजना राबसवत असतो. 

   सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी स्पेसससफक प्रश्न सवचारावा. अन्यथा मला पढुचा प्रश्न 

पकुारावा लागेल. 

   श्री.हररससांग राठोड : सभापती महोदय, एस.टी.समाजाच्या सवद्याथ्यांना महात्मा ज्योसतबा 

फुले योजना लाग ूकेली असनू ती योजना भटक्या सवमकु्त जातीच्या सवद्याथ्यांसाठीही लाग ू

केली जाणार आह ेकाय ? 

   श्री. सवनोद तावडे :सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. हररससांग राठोड याांनी ज्या 

अहवालाचा उल्लेख केला आह ेतो शाळा बाय मलुाांच्या सांदभाशतील आह.े हा अहवाल 

ज्या सामासजक कायशकत्यांनी सलसहला आह े त्याांच्याशी माझे या सवषयासांदभाशत नेहमी 

बोलणे होत असते. मी आज त्याांच्याशी बोलत असताांना साांसगतले की, तमु्ही अहवाल 

चाांगला सदला आह.े या अहवालाचे हसेडांग ‚फसवा प्रगत शैक्षसणक महाराष्ट्र‛ असे आह.े 

समजा शाळा बारृय मलेु १५-२० लाख आह.े ह ेकाम नक्की केले पासहजे याबद्ङल वाद 

नाही. परांत ुआता इांग्रजी शाळेतनू माध्यमातनू मराठी माध्यमाांच्या शाळेत १४००० मलेु 

आलेली आहते इतके चाांगले काम आज आपल्या शाळाांमध्ये सरुु आह.े परांतु असे काम 

करीत असताना प्रगत शैक्षसणक कायशक्रम सवश फसवा आह ेअसे स्लोगनच्या माध्यमातनू 

सामासजक कायशकत्यांनी लाग ूनये अशी मी त्याांना सवनांती केलेली आह.े या अहवालात ज्या 

चाांगल्या सचूना आहते त्याबाबत मी सन्माननीय सदस्य श्री.हररससांग राठोड आसण इतर 

सन्माननीय सदस्याांबरोबर बसनू चचाश करणार आह.े 

                                       ------------   
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 तलासरी (गज.पालघर) तालुक्यात बरुशी लािलेल्या डाळीची गिचडी िाल्याने 

गवदयार्थयांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबात  

    * 25873 श्री. रगवदं्र फाटक (स्थागनक प्रागधकारी संस्थांद्वारा गनवाागचत), श्री. 

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

(महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. हेमंत टकले (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. गकरण पावसकर (महाराष्ट्र गवधानसभा 

सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. नरेंद्र पाटील (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा 

गनवाागचत) : (१)  तलासरी (सज. पालघर) तालकु्यातील सजल्हा पररषद शाळेत पोषण 

आहार म्हणनू बरुशी लागलेल्या डाळीची सखचडी सदली जात असल्याचे माह े सप्टेंबर, 

2016 मध्ये सनदशशनास आल े, ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, उक्त बरुशी लागलेल्या डाळीची सखचडी खाल्यान े सवदयाथ्यांचे आरोग्य 

धोक्यात आल ेआह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, तद्छसुार सांबांसधताांवर 

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कारणे काय आहते ? 

    

    श्री. सवनोद तावडे : (1) व (2) ह ेखरे नाही. 

(3) सजल्हा पररषद शाळा बोबापाडा, ता. तलासरी, सज.पालघर येथील ग्रामस्थाांकडून 

शालेय पोषण आहार योजनेबाबत प्राप्त तक्रारीनसुार चौकशी केली असता, 3 सकलो 

मसरूडाळीस बरुशी लागलेली आढळून आली. तथासप, आहारासाठी सदर मसरूडाळीचा 

वापर करण्यात आलेला नाही. याबाबत मखु्याध्यापकाांना कारणे दाखवा नोटीस दणे्यात 

आली आह.े तसेच खराब झालेल्या डाळीची नकुसान भरपाई मखु्याध्यापकाकडून वसलु 

करण्यात आलेली आह.े 

(4) प्रश ् न उद््  ावत नाही.                                   
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        श्री.रसवांद्र फाटक : सभापती महोदय, तलासरी (सज.पालघर ) तालकु्यातील 

सजल्हा पररषदचे्या शाळेत बरुशी लागलेली सखचडी खाल्ल्यान े सवद्याथ्यांच े आरोग्य 

धोक्यात आलेले आह.े याप्रश्नाच्या सांदभाशत मांिी महोदयाांनी उत्तर सदल ेआह ेकी, ‚ही बाब 

खरी नाही.‛ 

     सभापती महोदय, या अनषुांगाने माझा प्रश्न असा आह े की, तलासरी(सज.पालघर) 

तालकु्यातील सजल्हा पररषदचे्या शाळेत पोषण आहार म्हणनू बरुशी लागलेल्या डाळीची 

सखचडी सदली जात नाही असे उत्तरात साांगण्यात आल ेआह.े परांत ु सजल्हापररषद शाळा 

बोबापाडा,ता.तलासरी,सज.पालघर येथील ग्रामस्थाांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या 

अनषांगाने चौकशी केली असता मसरू डाळीला बरुशी लागल्याच ेआढळून आल.े 

     सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी केवळ प्रश्न सवचारावा. 

     श्री.रसवांद्र फाटक : सभापती महोदय, या प्रकरणी मखु्याध्यापकाांकडून नकुसान 

भरपाईची सकती रक्कम केव्हा वसलू करण्यात आली ? या प्रकरणात मखु्याध्यापकाांना दोषी 

धरण्यात आल ेआह ेपरांत ुपरुवठा दारावर शासन कोणती कारवाई करणार आह े? 

     श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. रसवांद्र फाटक याांनी जो 

प्रश्न सवचारला आह े त्या घटनेचा मी पसहल्याांदा घटनाक्रम साांसगतल्यावर सवश वस्तसुस्थती 

आपल्याला समजनू येईल. 

     सभापती महोदय, मसरू डाळ त्या शाळेमध्ये होती. शाळाांना धान्याचा जो परुवठा होत 

असतो तो ३-३,४-४ मसहन्याांचा एकसित होत असतो. ही घटना पावसाळयानांतर लगेच 

घडलेली आह.े या सठकाणी मलुाांना प्रत्यक्षात मगु डाळीची सखचडी करुन सदली जाते. या 

सठकाणी पाऊस जास्त पडतो. या सठकाणी बरुशी लागलेली ३ सकलोची मसरूडाळीची ब ग 

होती सकचन रुम मध्ये होती. परांत ुमसरू डाळ सखचडीसाठी वापरली जात नव्हती. परांत ुत्या 

सठकाणी बरुशी लागलेली मसरूडाळ आह े ह े एका पालकान े पासहली व त्याची तक्रार 

गटसशक्षण असधकाऱ्याकडे केली व गट सशक्षण असधकारी ताबडतोब घटनास्थळी पोहचल.े 
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      श्री.सवनोद तावडे.... 

  शालेय सशक्षण ससमती,तलासरी,बोबापाडा याांचे याांसदभाशतील प्रोससडींग माझ्याकडे आह.े 

गट सशक्षण असधकारी घटनास्थळी पोहचल्यानांतर शालेय व्यवस्थापन ससमतीला बरोबर 

घेऊन त्याांनी घटनेची पाहणी केली. व्यावस्थापन ससमतीने घटनास्थळी भेट सदली असता 

त्याांना बरुशी लागलेली मसरूडाळीची ३ सकलो वजनाची ब ग आढळून आली. मसरूडाळ 

वापरली जाते काय अशी सवचारणा स्वयांपाक करणाऱ्याांना केली असता त्याांनी साांसगतले 

की, आम्ही मसरूडाळ वापरत नाही. खरे म्हणजे पालकान े बरुशी लागलेली मसरूडाळ 

पासहल्यामळेु त्याने थेट गट सशक्षण असधकाऱ्याकडे तक्रार केली. शाळा व्यवस्थापन 

ससमतीने सखचडीचा नमनूा घेऊन पाहणी केली परांतु त्याांना सखचडी चाांगली असल्याच े

आढळून आल.े परांत ु त्या सठकाणी मसरूाची डाळ खराब केल्याची जबाबदारी शाळेच्या 

मखु्याध्यापकाांवर सफक्स करुन त्याांच्याकडून ५५८ रुपयाांची वसलुी सधु्दा करण्यात आली 

आह.े या सखचडीमळेु मलुाांच्या आरोग्यावर कोणताही पररणाम झालेला नाही एवढे मी या 

सनसमत्तान ेसाांग ूइसच्छतो. 

    

     श्री.हमेांत टकले : सभापती महोदय, या सठकाणी मांिी महोदयाांनी जे उत्तर सदल ेआह े

त्यामध्ये ३ सकलो मसरूडाळीला बरुशी लागल्याचे आढळून आल ेव त्या बरुशी लागलेल्या 

मसरूडाळीची रक्कम मखु्याध्यापकाांकडून वसलू करण्यात आली असे उत्तर मांिी महोदयाांनी 

या सठकाणी सदलेले आह.े परांत ुयासांदभाशत सशक्षण असधकाऱ्याच ेस्टेटमेंट मध्ये असे म्हटले 

आह े की, पालक आसण शालेय व्यवस्थापन ससमती सदस्याांच्या तक्रारी आल्यानांतर 

तपासणी केली असता शाळेतील डाळ आसण कडधान्य सनकृष्ट तसेच बरुशी लागल्याचे 

आढळल.े त्याच डाळीची सखचडी सशजसवल्याचेही उघड झाल.े याबाबत पांचनामा आसण 

अहवाल तयार करुन कारवाईसाठी वररष्ठ पातळीवर पाठसवला जाईल. ह े स्टेटमेंट 

प्रेसमध्येही आल ेआह.े आपण साांसगतले की,  या भागात मोठा पाऊस पडत असल्यामळेु 

धान्याला बरुशी लागते, ही डाळ वापरली गेली नव्हती असेही आपण साांसगतले. या 
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      श्री.हमेांत टकले..... 

  सठकाणी पावसाचे प्रमाण मोठया प्रमाणात आह े ही वस्तसुस्थती आह.े परांत ु धान्य 

साठवणीची आपण जी व्यवस्था करुन सदलेली आह े त्यामध्ये आपण सधुारणा करणार 

आहात काय ? तसेच यासवषयाच्या सांदभाशत नेमकी वस्तसुस्थती काय आह ेयाबाबत मांिी 

महोदयाांनी खलुासा करतील काय ? 

     श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, पावसाळी भागात धान्य नीट प्रकारे साठवल े

गेले पासहजे. परांत ु धान्य साठवण्याची शाळेमध्ये तशा प्रकारची व्यवस्था नसते. त्यामळेु 

एकदम ३ मसहन्याच ेधान्य न दतेा टप्प्या टप्प्यान े दऊेन यातनू आपल्याला मागश काढावा 

लागेल. या प्रकरणाचे स्टेटमेंट वतशमानपिात दखेील आलेल े आह े असे सन्माननीय 

सदस्यानी साांसगतले आह.े परांत ु वतशमानपिाचे वक्तव्य खरे मानण्याचे कारण नाही. शाळा 

व्यवस्थापन ससमतीच्या प्रोससडींगचा अहवाल मी मागवला असनू त्या सठकाणच्या 

लोकाांशी तसेच तेथील कायशकत्यांशीही मी चचाश दखेील केली आह.े या शाळेच्या 

सखचडीमध्ये बरुशी लागलेली मसरूाची डाळ वापरली गेली नव्हती एवढे या सनसमत्ताने साांग ू

इसच्छतो. 

     श्रीमती सवद्याताई चव्हाण : सभापती महोदय, सन्माननीय मांिी महोदयाांचे लक्ष मला 

वेधावयाच े आह े की, या सठकाणी सन्माननीय मसहला व बालसवकास मांिी महोदया 

उपसस्थत असनू आमचीही कसमटी आश्रमशाळाांना भेटी दते असते. ससमती येणार 

म्हटल्यावर शाळेचे सकचन स्वच्छ केल ेजाते. ससमतीने तलासरी येथील आश्रमशाळेला भेट 

सदली असता त्या सठकाणी खराब झालेले कोबीच ेगड्डे पडलेले होते. ही सवश शाळेतील 

वस्तसुस्थती आह.े मग तमुचे सरकार असो सकां वा आमचे सरकार असो. त्या सठकाणचे 

स्थासनक लोक काय करतात ह ेआम्ही सनदशशनास आणनू दते असतो. मला ह ेसाांगावयाचे 

आह े की, तासमनाडूच्या मखु्यमांिी श्रीमती जयलसलता याांच े नकुतेच सनधन झाल्यामळेु 

आपण त्याांना या सभागहृात श्रध्दाांजली दखेील वासहली आह.े नासमळनाडू येथे ‚अम्मा 

सकचन‛ योजना असतशय चाांगल्या प्रकारे राबसवली जाते. ‚अम्मा सकचन‛ स्वच्छ असते 

तसेच त्या सठकाणी मसहलाांना मोठया प्रमाणात रोजगार दखेील समळतो, लहान 
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     श्रीमती सवद्याताई चव्हाण.... 

    तसेच गरीब मलुाांना चाांगला आहार दखे् ाााील समळतो. आपण नेहमी भेट दते असतो 

त्यामळेु आपण आमदाराांची कसमटी घेऊन तासमळनाडू येथील ‚अम्मा सकचन‛ला भेट 

सदली तर आपल्या राज्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो.  त्याांच्या योजना कोणत्या 

कारणामळेु यशस्वी होतात ह े पाहून तशा प्रकारच्या योजना आपण आपल्याही राज्यात 

राबव ू शकतो यासाठी तासमळनाडूतील योजनाांची पाहणी करणे आवश्यक आह.े 

तासमळनाडू राज्यातील योजना आपल्याकडे राबवली तर आपले पैसही वाचतील आसण 

मलुाांना चाांगल े अन्नही समळू शकेल. परवा लातरू येथे २०० मलुाांना सवषबाधा झाली 

होती.  ह ेप्रकार वारांवार होत असनू ते होऊ नये यासाठी आपल्याला कठोर उपाययोजना 

राबवाव्या लागणार असनू त्या योजना आपण राबसवणार आहात काय ? 

              या नांतर  श्री. सशगम 
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ता.प्र.क्र.२५८७३.... 

        श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्रीमती सवद्या चव्हाण 

याांनी जी सचूना केलेली आह े त्याबाबत साांग ू इसच्छतााे की, जर आपण तशा प्रकारची 

व्यवस्था अम्मा सकचन सकां वा अक्षयपाि सेंरल सकचन सरुु केल ेतर आता मसहला बचत 

गटातील मसहलाांना जो रोजगार समळत आह ेत्याांच्या रोजगाराचा प्रश्न सनमाशण होईल. कारण 

या सेंरल सकचनमध्ये ऑटोमाईज जास्त आह.े तेव्हा याबाबत अ्यास करुन सवचार करावा 

लागेल. सध्या मसहला बचत गटात १ लाख ६५ हजार मसहला काम करीत आहते. जर 

आपण तशी पद्चत सरुु केली तर ती सांख्या १० हजारावर येईल. तेव्हा याबाबत सवचार 

करावा लागेल. 

        डॉ.नीलम गोऱ्ह े : सभापती महोदय, ही वरकरणी छोटी घटना वाटत असली तरी 

त्या सनसमत्ताने या कायशपद्चतीबाबत प्रश्न उपसस्थत झालेले आहते. माननीय मांत्रयाांनी असतशय 

तपशीलवारपणे उत्तर सदलेल ेआह.े  जे अन्न सशजवल ेजाते त्याची सशक्षकाांनी चव घेऊन ते 

योग्य आह े सकां वा कस े ह े तपासनू नांतर सवद्याथ्यांना द्यायच े असा सनयम आह.े परांत ु या 

सठकाणी तसे झालेल ेसदसत नाही. तेव्हा ही बाब तपासनू घेतली पासहजे. अन्न कशा पद्चतीने 

तपासनू घ्यावे अशाप्रकारच्या सचूना राज्य स्तरावर दणे्यात याव्यात. जर सशक्षकाांना ते 

तपासावयाच े नसेल तर कोण तपासणार याचा देखील सवचार झाला पासहजे. पावसाळी 

भागातील अनेकाांच्या घरात डाळींना बरुशी येते. त्याच ेकारण म्हणजे ती हलसवली जात 

नाही, सफरवली जात नाही सकां वा लक्ष सदल े जात  नाही. आपण शाळेतील मलुाांसाठी 

मगुाची डाळ दतेो, असे असताना तेथे मसरू डाळ कशी आली ? माझा प्रश्न आह ेकी, डाळ 

खराब होऊ नये म्हणनू दक्षता घेण्याबाबत सांबांसधताांना साांगण्यात येईल काय ?  
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    ता.प्र.क्र.२५८७३... 

      श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मध्यान्ह भोजनामध्ये सकती प्रोटीनचे अन्न 

द्यावे,कोणत्या सदवशी कोणती डाळ द्यावी, याबाबत सनकष आहते. त्यामळेु सवद्याथ्यांच्या 

जेवणात एकाच प्रकारची डाळ दणे्यात येत  नाही. जेवणामध्ये तीन प्रकारची कडधान्ये 

असतात, फळे असतात. शाळाांमध्ये मध्यान्ह जेवणाचा होणारा परुवठा व्यवसस्थत कसा 

राहील याबाबत असधक सवचार केला पासहजे. जर मोठ्या प्रमाणात धान्याचा साठा 

केल्यामळेु असे प्रकार होत असतील तर १५-१५ सदवसाांचा माल पाठसवण्याबाबत सवचार 

करावा लागेल. 

      ॲड.सनरांजन डावखरे : सभापती महोदय, मध्यान्ह जेवणाची चव पाहण्याची 

जबाबदारी मखु्यध्यापकाांवर सनसित करण्यात आलेली आह.े या प्रकरणामध्ये 

मखु्याध्यापकाांकडून दांड म्हणनू ५५८ रुपय ेवसलू करण्यात आल ेआह.े  माननीय मांत्रयाांना 

मखु्याध्यापकाांच्या सांघटना भेटून  वारांवार साांसगतलेले आह ेकी, मखु्याध्यापकाांवर सांपणूश 

शाळेचा भार असतााे, सशक्षकेतर कमशचाऱ्याांचा भार असतो तसेच त्याांना ऑनलाईनचा 

डेटा अपडेट करावयाचा असतो. तेव्हा या जबाबदारीतून मखु्याध्यापकाांना मकु्त करावे. 

माझा प्रश्न आह े की, मखु्याध्यापकाांना या जबाबदारीतनू मक्ु  त करण्यात येऊन ही 

जबाबदारी अन्य सामासजक सांस्था सकां वा मसहला बचत गटाांवर सोपसवण्यात येईल काय ?  

      श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मसहला बचत गट अन्न सशजवनू दतेात. ते 

सशजवलेल े अन्न चाांगले आह े सकां वा कस े पाहण्याचे काम शाळेचा प्रमखु म्हणनू 

मखु्याध्यापकाांनी पहाव ेअसे अपेसक्षत आह.े जर त्याांच्याकडून चकूुन काही रासहले असेल 

तर त्याकडे दलुशक्ष करता येईल असा सरकारचा असा दृष्टीकोन आह.े आपण त्याांना 

सशक्षाही करीत नाही. परांत ु जेथे कतशव्यामध्ये कसरू झाली असे सदसत असेल तेथे सशक्षा 

करण्यात येते आसण ती सशक्षाही सौम्य असते. 
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     ता.प्र.क्र.२५८७३... 

      श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती सवद्या चव्हाण 

याांनी येथे  तासमळनाडूमधील ‚अम्मा सकचन‛ उल्लेख केला. परांत ु अम्मा सकचन ह े

शाळाांतील मलुाांसाठी मध्यान्ह भोजन परुसवणारे सकचन नाही. ‚अम्मा सकचन‛ ह े

सवशसामान्य  लोकाांसाठी आह.े ‚अम्मा सकचन‛मध्य े पाच रुपयाांत जेवण समळते. मी 

त्यासठकाणी जेवलो आह.े आपल्या नेततृ्त्वाखाली तासमळनाडू येथील ‚अम्मा सकचन‛ 

पाहण्याची आमची तयारी आह.े ‚अम्मा सकचनचा‛ दजाश, तेथील ससस्टीम पाहण्यासाठी 

कोणी सदस्य येणार असतील तर आपण पढुील मसहन्यात त्या सठकाणी भेट द्यावी.  आपण 

माझी सवनांती मान्य कराल काय ? 

      सभापती :  मान्य. 

                                       ---------- 
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   राज्यातील कायम गवनाअनुदागनत शाळामधील कायम शब्द विळल्यानंतर 

शाळांमधील गशक्षकांना आता अनुदानाद्वारे वेतन गमळणार असल्याबाबत  

    * 25580 श्री. आनंदराव पाटील (नामगनयुक्त), श्री. संजय दत्त (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), ॲड. रामहरी रुपनवर (नामगनयुक्त), श्री. शरद 

रणगपसे (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), आगका . अनंत िाडिीळ 

(नामगनयुक्त) :  

(१) राज्यातील कायम सवनाअनदुासनत शाळामधील कायम शब्द वगळल्यानांतर समुारे 

१३००/१४००  सशक्षकाांना आता अनदुानाद्वारे वेतन समळणार असल्याच े माह े सप्टेंबर, 

२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशशनास आल ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास,  त्याकररता 164 कोटी मांजरू केल े असताना त्याची सटप्पणी सांबांसधत 

प्रशासनाने तयार केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन दप्तर सदरांगाई करणाऱ्या सांबांसधत 

असधकाऱ्याांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४)  नसल्यास, सवलांबाची कारणे काय आहते ? 

   श्री. गवनोद तावडे : (१) होय. अनदुानास पाि घोसषत करण्यात आलेल्या शाळाांना 

सरसकट 20 टक्के अनदुान दणे्यास सवसहत अटी व शती ांच्या असधन राहून मान्यता दणे्यात 

आली आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) प्रश ् न उद््  ावत नाही.   

       श्री.आनांदराव पाटील :  सभापती महोदय, राज्यातील कायम सवनाअनदुासनत 

शाळाांमधील कायम शब्द वगळल्यानांतर समुारे १३०० ते १४०० सशक्षकाांना आता 

अनदुानाद्वारे वेतन समळणार असल्याचे  माह े सप्टेंबर, २०१६ मध्ये जाहीर करण्यात आले 

ह े खरे आह े काय, त्याकररता १६४ कोटी रुपय े मांजरू केल े असताना त्याची सटप्पणी 

प्रशासनाने तयार केली नसल्यामळेु समुारे १४०० सशक्षकाांना वेतन समळाल े नाही, ह ेखरे 

आह ेकाय ?  
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    ता.प्र.क्र. 25580....... 

        श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचारलेल्या तीनही 

प्रश्नाांची उत्तरे सदलेली आहते. सभागहृात परुवणी मागण्या सादर झालेल्या आहते. प्राथसमक 

शाळा व तकुड्याांसाठी ११ कोटी ५९ लाख, माध्यसमक शाळाांसठी ४६ कोटी २५ लाख, 

माध्यसमक तकुड्याांसाठी १३ कोटी ६५ लाख अशी एकूण ७१ कोटी ५०  लाख रुपयाांची 

परुवणी मागणी सभागहृाला सादर झालेली आह.े 

        प्रा.असनल सोले : सभापती महोदय, राज्य सरकारन े कायम सवनाअनदुासनत 

शाळाांना २० टक्के अनदुान दणे्याचा सनणशय घेतला त्याबद्ङल मी सरकारचे असभनांदन करतो. 

हा सनणशय काही अटींवर घेण्यात आलेला आह.े माझा प्रश्न आह ेकी, सकती शाळाांनी सवसहत 

अटी व शती पणूश केल्या, राज्यातील सकती सशक्षकाांना अनदुानाद्वारे वेतन समळालेल ेआह े? 

        श्री.सवनााेद तावडे : सभापती महोदय, या सांदभाशत एक पिक काढण्यात 

आल्यानांतर सवश सांघटना,सांस्थाचालक मला भेटल.े मी त्याांना साांसगतले की, बायोमेरीक 

उपसस्थती हा सरकारचा आग्रह आह.े तीन वष े१०० टक्के सनकाल अशी अट आह.े परांतु 

सनकाल ७० टक्केपयंत असेल तर तो दखेील गहृीत धरण्यात येईल. शैक्षसणक गणुवत्ता 

वाढसवण्यासाठी या अटी घालण्यात आलेल्या आहते. कोणाला अडसवण्यासाठी, कोणाचे 

पैस रोखण्यासाठी हा सनणशय घेतलेला नाही. उलट ज्या शाळा दजाशमध्ये कमी पडत आहते 

त्या शाळाांना सपोटश ससस्टीम दणे्याचा शासन प्रयत्न करीत आह.े शाळेला सपोटश करणे 

म्हणजे सवद्याथ्यांना सपोटश करणे आह.े कोणालाही अडसवण्याची शासनाची भसूमका नाही. 

सरकारन ेजे काम सरुु केले आह ेत्यामध्ये सांस्था पढुाकार घेणार असतील तर त्याचा उपयोग 

होईल.       श्री.दत्तािय सावांत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रा.असनल सोले 

याांनी मांिीमहोदयाांचे असभनांदन केल.े अपक्ष लोकप्रसतसनधी म्हणनू मी दखेील मांिी 

महोदयाांच ेअसभनांदन करतो. कारण मागील १५ वषाशपासनूचा प्रलांसबत प्रश्न त्याांनी सोडसवला 

आह.े मांिी महोदयाांनी साांसगतले की, ७१ कोटी ५० लाख रुपयाांची तरतदू करण्यात आलेली 

आह.े ह ेअनदुान समळण्यासाठीच्या अटी सशसथल 
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    ता.प्र.क्र. 25580....... 

  श्री.दत्तािय सावांत... 

  केलेल्या आहते. माझा प्रश्न आह ेकी, पढुील एका मसहन्याच्या आत १९ हजार २४७ 

सशक्षकाांच्या खात्यामध्ये पगार जाईल काय, त्यामध्ये क्षेिीय असधकारी काही अडथळा 

सनमाशण करणार नाहीत ना ?  

        श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, सशक्षक भाग्यवान आहते की, त्याांचे प्रश्न 

माांडणारे आमदार सशक्षक आहते. सशक्षक आमदाराांनी शाळाांची यादी तयार करण्यासाठी 

शासनास मदत करावी. तसेच या सांदभाशत बायोमेरीकच्या अटी आहते त्या कशा पणूश करता 

येतील ह े पहावे. या शाळा ठरलेल्या आहते. सशक्षकाांची सांख्या ठरलेली आह.े पदवीधर 

आमदार आसण सशक्षक आमदाराांनी दोघाांनी समळून शासनास मदत केली तर  शासनास 

सशक्षकाांना लवकर पगार देता येईल. त्यासाठी आपण सवशजण समळून आवश्य प्रयत्न करु 

या. इतके वष ेहा प्रश्न प्रलांसबत होता तो या मसहन्यात सोडसवला जाईल.   

                या नांतर  श्री. बोडे 
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  ता.प्र.क्र.२५५८०.... 

     श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रा.असनल सोले याांनी प्रश्न 

सवचारला होता की, सकती शाळाांना या सनणशयाचा फायदा झाला आह.े  परांत ु त्याांच्या 

प्रश्नाला मांिी महोदयाांनी उत्तर सदलेल ेनाही.  तसेच दसुरी बाब अशी की, मांसिमांडळाच्या 

बैठकीत या सवषयी १६३ कोटी रुपयाांची तरतदू करण्याचा सनणशय घेतला होता.  असे 

असताना ही तरतदू ७१ कोटी रुपयाांवर येण्याच ेकारण काय आह,े जे अनदुान दणे्यात येणार 

आह ेते पवूशलक्षी प्रभावान ेदणे्यात येणार आह ेकाय, उवशररत ८० टक्के अनदुान कधी दणे्यात 

येणार आह,े तसेच सदनाांक १ व २ जलैुच्या घोसषत व अघोसषत यादीतील पाि शाळाांचा 

समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आह ेकाय ? 

   श्री.सवनोद तावडे : सभापती महोदय, यामध्ये एकूण १६२८ शाळा आसण २४५२ 

तकुड्या आहते.  यामध्ये सशक्षक-सशक्षकेत्तर याांचा सधु्दा समावेश आह.े  या सांदभाशतील 

पतूशतेची प्रसक्रया आयकु्ताांकडून सरुु आह.े  ही प्रसक्रया  झाल्यानांतर लगेच अनदुानाची 

रक्कम दणे्यात येईल.  सन्माननीय सदस्याांनी १६३ कोटी रुपयाांची तरतदू ७१ कोटी 

रुपयाांवर कशी आली, असा प्रश्न उपसस्थत केला.  मी साांग ू इसच्छतो की, येत्या माचश 

मसहन्यात नवीन अथशसांकल्प माांडण्यात येणार आह.े  त्यामळेु पढुील तीन मसहन्याांचा सवचार 

करुन या रकमेची तरतदू केली आह.े  शासनान ेजी घोषणा केली आह े त्यानसुार नक्की 

अनदुान समळेल.  तसेच १ आसण २ जलैु रोजी घेतलेल्या सनणशयाच्या अनषुांगाने साांग ू

इसच्छतो की, ज्या शाळा घोसषत झालेल्या आहते, परांत ु त्या अनदुानामध्ये नाहीत त्याांची 

तपासणी दरम्यानच्या काळात पणूश केली आह.े  या सांदभाशतील प्रसक्रया सवत्त व सनयोजन 

सवभागाकडून सरुु केली आह.े  ही प्रोसेस झाल्यानांतर या सांदभाशत सवचार करण्यात येईल. 

-------- 
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 राज्यातील कोल्हापूर तसेच इतर गजल्हयातील सािरेचा अगतररक्त साठा 

करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत  

    * 23523 श्री. नरेंद्र पाटील (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), 

श्री. सुगनल तटकरे (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. हेमंत टकले 

(महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. गकरण पावसकर (महाराष्ट्र 

गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), श्री. जयवंतराव जाधव (स्थागनक प्रागधकारी 

संस्थांद्वारा गनवाागचत), श्रीमती गवद्या चव्हाण (नामगनयुक्त), श्री. अमरगसंह पंगडत 

(महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), अॅड. गनरंजन डाविरे (पदवीधर), 

श्री. आनंद ठाकूर (महाराष्ट्र गवधानसभा सदस्यांद्वारा गनवाागचत), आगका . अनंत 

िाडिीळ (नामगनयुक्त) :   

(1) वस्त ू असधसनयम कायद्याांतगशत साखरेचा असतररक्त साठा करण्यास शासनान े सनबंध 

घातल्याने माह े सप्टेंबर अखेरपयंत साखर उद्योगाकडे ३७ टक्के इतका साठा सशल्लक 

असणे आवश्यक असनू सजल्हा परुवठा सवभागाकडून सजल्यातील सवशच सहकारी व 

खाजगी साखर कारखान्याांकडून साखरसाठ्याची मासहती मागसवण्यात आली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

  (२) असल्यास, सनयमापेक्षा जास्तीचा साठा आढळून आल्यास सांबांसधत साखर 

कारखान्याच्या अध्यक्षाांसह सांचालक तसेच कायशकारी सांचालक याांच्यावर फौजदारी 

स्वरुपाची कारवाई करण्याचे असधकारी सजल्हा परुवठा असधकारी याांच्यासह प्राांतासधकारी 

व तहस सालदाराांना दणे्यात आल े असतानाही कोल्हापरू सजल्यातील कारखानदाराांनी 

असतररक्त साखरसाठा केल्याचे माह ेसप्टेंबर, 2016 मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशशनास आले, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीअांती सकती 

साखर कारखान्याांच्या पदासधकाऱ्याांवर कारवाई करण्यात आली वा येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कारणे काय आहते ? 
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        ता.प्र.क्र.२३५२३.... 

   श्री.रवींद्र चव्हाण, श्री. गिरीश बापट यांच्याकररता : (१), (२), (३) व (४) कें द्र 

शासनान े त्याांच्या सदनाांक 8 सप्टेंबर, 2016 च्या आदशेान्वये जीवनावश्यक वस्तू 

असधसनयम 1955 (चा 10) मधील कलम 3 व साखर सनयांिण आदशे 1966 च्या खांड 5 

नसुार साखर उत्पादकाांवर सप्टेंबर, 2016 व ऑक्टोबर, 2016 या दोन मसहन्याकररता 

त्याांच्या वासषशक उत्पादनाच्या अनकु्रमे 37% व 24% मयाशदपेयंत साठा मयाशदा लाग ूकेली 

आह.े 

     सदर आदशेानसुार राज्य शासनाने साखर आयकु्त, पणुे याांचेकडून साखर उत्पादकाांकडे 

उपरोक्त मसहन्यातील साखरेच्या साठ्याची मासहती घेऊन, साखर उत्पादकाांना त्याांचा साखर 

साठा मयाशदते ठेवण्याबाबत दक्षता घेण्याचे सजल्हा यांिणाांना कळसवले आह.े 

     दरम्यान राज्य शासनान ेसाखर उत्पादकाांच्या साखरेची वाहतूक, खरेदीदाराांची मागणी 

नसणे इ. कारणाांचा सवचार करुन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग सवभागाच्या सहमतीने कें द्र 

शासनाकडे सदर सदनाांक 8 सप्टेंबर, 2016 च्या साखर साठा मयाशदा आदशेास 2 मसहन्याची 

मदुतवाढ दणे्याची सवनांती केली आह.े 

      दरम्यान, मुांबई उच्च न्यायालयात या आदशेावर जनसहत यासचकेद्वारे आव्हान सदले 

असनू सद्यसस्थतीत प्रकरण न्यायप्रसवष्ट आह.े 

     श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, राज्य सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यात 

असलेल्या सवसवध साखर कारखान्याांना कमीत कमी ३७ ते २४ टक्के साठा मयाशसदत 

ठेवण्याचा असधकार आह.े  गेल्या वषी मोठ्या प्रमाणावर साखरेचे उत्पादन 

झाल.े  पररणामी साखरेचे दर पडल्यामळेु बऱ्याच साखर कारखान्याांनी साठा वाढसवलेला 

आह.े  या वषीचीच पररसस्थती पढुील वषाशत सधु्दा होणे स्वाभासवक आह.े  कारण या वषी 

मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आह.े  यावषी मोठ्या 
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  ता.प्र.क्र.२३५२३.... 

  श्री.नरेंद्र पाटील.... 

  प्रमाणात पाऊस झाल्यामळेु बरेच शेतकरी ऊसाच ेउत्पादन घेणार आहते.  मी स्पेसससफक 

सवचारतााे की, ३७ व २४ टक्के साठ्याची जी मयाशदा घ् ाााालनू सदलेली आह े ती 

उठसवण्यात येईल काय ? 

     श्री.रवींद्र चव्हाण : सभापती महोदय, राज्यात एकूण २३८ सारखर कारखान े

आहते.  कें द्र सरकारन े सदनाांक ८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सरुु असलेल्या कारखान्याांना 

साखरेच्या साठ्याबाबत कळसवल े की, सप्टेंबर मसहन्यात जवळजवळ ३७ टक्के आसण 

ऑक्टोबर मसहन्यात २४ टक्के साठा ठेवावयास पासहजे.  त्यानांतरच्या काळात हा प्रश्न 

प्रामखु्याने उपसस्थत झाला.  कें द्र सरकारन े ह ेकळसवण्याच े प्रमखु कारण असे आह ेकी, 

बऱ्याच सठकाणी साखरेचा साठा झाला होता.  साखर ही जीवनावश्यक वस्त ू

आह.े  साखरेचा साठा केल्यामळेु साखरेचा दर....(अडथळा)... सभापती महोदय, 

बाजारामध्ये साखरेचा दर वाढू नये आसण त्यावर सनयांिण राहावे म्हणनू कें द्र शासनान ेया 

सांदभाशत सनदशे सदल े होते.  त्यानांतरच्या काळात राज्य सरकारन े सधु्दा सातत्याने या 

अनषुांगाने बराच प्रयत्न केला.  बऱ्याच कारखान्याांमध्ये जाऊन व्हीसी घेऊन त्या सठकाणी 

नेमके काय झाले ह े बसघतल.े  ४४ कारखान्याांमध्ये मयाशदपेेक्षा असधकचा साठा 

होता.  नांतरच्या काळात ५५ साखर कारखाने तपासले असता त्या सठकाणी सधु्दा 

असधकचा साठा होता.  साखर कारखाना सांघ व इतर पक्षातील मांडळी राज्य सरकारकडे 

आली आसण त्याांनी साांसगतले की, आम्हाला दोन मसहन े असलेली मदुत वाढवनू 

द्यावी.  त्यानसुार राज्य सरकारन े मदुत वाढवनू दणे्यासांदभाशत कें द्र सरकारला पि 

सलसहले.  त्या पिाद्वारे सप्टेंबर आसण ऑक्टोबर मसहन्याची मदुत दोन मसहन्याांनी वाढवनू 

द्यावी, असे कळसवले.  दरम्यानच्या काळात साखर कारखाना सांघ न्यायालयात गेला 

आसण न्यायालयान ेया सवषयी तोंडी सनदशे सदल.े  त्याांनी असे सनदशे सदले 
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  ता.प्र.क्र.२३५२३.... 

  श्री.रवींद्र चव्हाण.... 

  की, या प्रकरणी सांबांसधताांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु नये.  त्यामळेु राज्य 

शासनाच्या माध्यमातनू अशा प्रकारे कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.  तसेच 

मी साांग ू इसच्छतो की, या सांदभाशतील सांपणूश असधकार हा कें द्र शासनाचा आह.े  कें द्र 

शासनान ेराज्य सरकारला जे कळसवल ेत्यानसुार नांतरच्या काळात कायशवाही केली. 

     श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, मी माननीय मांत्रयाांना असे सवचारल ेहोते की, कें द्र 

सरकारन ेजी बांधने घातली आहते ती उठसवण्यात येणार आहते काय ?  सभापती महोदय, 

साखरेला भाव नसेल तर साखर सम्राटाांनी काय करायचे ? जर साखरेला भावच नसेल तर 

साखरेचा साठा सनमाशण करण्याचा प्रश्नच येत नाही.  कें द्र सरकारन ेसाखरेच्या साठ्याच्या 

बाबतीत ३७ आसण २४ टक्क्याांचा स्ल ब ठेवलेला आह.े  त्यामळेु मी सवचारु इसच्छतो की, 

राज्य सरकार कें द्र सरकारला कळवनू हा स्ल ब उठसवणार काय ? 

     श्री.रवींद्र चव्हाण : सभापती महोदय, कें द्र सरकारन े जेव्हा या सांदभाशत सनदशे सदल े

हााेते तेव्हाच राज्य सरकारन ेकें द्र सरकारला या सांदभाशत पिाद्वारे कळसवले होते. 

     सभापती : मी राज्यमांिी महोदयाांना साांग ू इसच्छतो की, आपण या प्रश्नाला चाांगले 

उत्तर सदल े आह.े  साखर ही जीवनावश्यक वस्तू आह.े  त्यामळेु कायद्यानसुार कें द्र 

सरकारने  राज्य सरकारला साखरेच्या साठ्याच्या बाबतीत सनदशे सदलेल ेअसतील.  परांतु 

सवभागाचे राज्यमांिी आसण शासन म्हणनू ह ेसनबंध उठसवण्यासाठी तमुची सशफारस राहील 

काय ? 

     श्री.रवींद्र चव्हाण : सभापती महोदय, मी मघाशीच उत्तर दतेाना साांसगतले की, कें द्र 

सरकारन ेया सांदभाशत ज्यावेळी सनदशे सदले त्यावेळीच राज्य सरकारने कें द्र सरकारला पि 

पाठसवल ेहोते. 
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     राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नािपूर गवद्यापीठात पदव्युत्तर गवभािांमध्ये 

प्राध्यापकांची पदे ररक्त असल्याबाबत  

    * 25476 श्री. गमतेश भांिगडया (स्थागनक प्रागधकारी संस्थांद्वारा गनवाागचत) :  

  (1) राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज नागपरू सवद्यापीठात 43 पदव्यतु्तर सवभागाांमध्ये ९८ 

प्राध्यापकाांची मांजरू पद े ररक्त असल्याबाबत सदनाांक २७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी वा 

त्यासमुारास सनदशशनास आल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास,  मांजरू ररक्त पदाांच्या बदल्यात सनम्मी ररक्त पद े भरण्याची शासनाने 

परवानगी सदलेली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(3) असल्यास, मांजरू ररक्त पदाांचा अनशेुष वाढल्यामळेु सवद्याथ्यांचे शैक्षसणक नकुसान होत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(4) असल्यास, मांजरू सवश ररक्त पदाांचा अनशेुष त्वरीत पणूश करण्याबाबत शासनाने कोणती 

कायशवाही केली वा करण्यात येत  आह,े, 

(5) नसल्यास, सवलांबाची कारणे काय आहते  ? 

   श्री.रवींद्र वायकर, श्री. गवनोद तावडे यांच्याकररता : (१) राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज 

नागपरू सवद्यापीठात पदव्यतु्तर सवभाग व सांचसलत महासवद्यालय येथील प्राध्यापक-५३, 

सहयोगी प्राध्यापक-८९ व सहायक प्राध्यापक-१९२ अशी एकूण ३३४ मांजरूीत पद ेआहते. 

त्यापैकी प्राध्यापक-२४, सहयोगी प्राध्यापक-४६ व सहायक प्राध्यापक-६६ अशी एकूण 

१३६ पद ेररक्त आहते. 

(२) होय,  शासन सनणशय क्र. सांकीणश/2015 प्र.क्र.64/2015, सवत्तीय सधुारणा-1, सदनाांक 

15 जानेवारी, 2016 नसुार सांवगाशतील एकूण ररक्त पदाांपैकी 50 टक्के पयंत पद ेभरण्यास 

मभुा दणे्यात आलेली आह.े 

(३) सवद्यापीठात सवसवध शैक्षसणक सवभागातील ररक्त सशक्षकाांच्या पदाांचा कायशभार पणूश 

करण्यासाठी अांशदानात्मक सशक्षकाांची सनयकु्ती करण्यात आली आह.े त्यामळेु सवद्याथ्यांचे 

शैक्षसणक नकुसान होत नाही. 
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  ता.प्र.क्र.२५४७६.... 

(४) सडसेंबर २०१६ मध्य ेररक्त पदापैंकी ५०% पद ेभरण्याबाबत सवद्यापीठाकडून कायशवाही 

अपेसक्षत आह.े 

(५) प्रश ् न उद््  ावत नाही. 

      

     श्री.समतेश भाांगसडया : सभापती महोदय, माझ्या पसहल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दतेाना 

मांिी महोदयाांनी मान्य केले आह ेकी, प्राध्यापकाांची १३६ पद ेररक्त आहते.  तसेच दसुऱ्या 

प्रश्नाला सरुुवातीलाच ‘होय’ असे लेखी उत्तर सदलेल ेआह.े  प्रश्न क्रमाांक दोनच्या उत्तरात 

नमदू केल े आह े की, ‚शासन सनणशय क्र.सांकीणश/२०१५ प्र.क्र.६४/२०१५, सवत्तीय 

सधुारणा-१,  सदनाांक १५ जानेवारी, २०१६ नसुार सांवगाशतील एकूण ररक्त पदाांपैकी ५० 

टक्के पयंत पद ेभरण्यास मुभा दणे्यात आलेली आह.े ‚ या सनसमत्ताने मी स्पेसससफक सवचारु 

इसच्छतो की, ‘सवशेष बाब’ म्हणनू नागपरू सवद्यापीठाच्या पदव्यतु्तर सवभागाांमध्ये मांजरू 

असलेली प्राध्यापकाांची पद ेपणूशपणे भरण्यात येतील काय ? 

     श्री.रवींद्र वायकर : सभापती महोदय, सदनाांक १५ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन 

सनणशयानसुार सांवगाशतील एकूण ररक्त पदाांपैकी ५० टक्क्याांपयंत पद ेभरण्याचा सनणशय घेतला 

आह.े  त्या अनषुांगाने जासहरात सदली जाईल व ५० टक्के पद ेभरली जातील. त्यानांतर पनु्हा 

एकदा त्याांनी शासनाकडे मागणी केल्यानांतर उवशररत पद ेभरण्यास मान्यता दतेा येईल. 

              या नांतर  श्री. काांबळे 
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ता.प्र.क्र.२५४७६.... 

     प्रा. असनल सोले : सभापती महोदय, शासनाने सदनाांक १५ जानेवारी, २०१६ ला ५० 

टक्के जागा भरण्याची मभूा सदली आह.े माझा असा प्रश्न आह ेकी, ही मभूा सदलेली आह े

की हा आदशे सदलेला आह े? सदनाांक १५ जानेवारी, २०१६ ला मभूा सदल्यानांतर सडसेंबर, 

२०१६ पयंत जागा भरायच्या होत्या. आतापयंत नागपरू सवद्यापीठातील सकती जागा भरल्या 

गेल्या आसण त्याची प्रसक्रया काय  आह े? येथे असलेली डी. लक्ष्मीनारायण इसन्स्टट्यटू 

ऑफ टेक्नॉलॉजी ही अत्यांत जनुी इसन्स्टट्यटू आह.े त्याांनी डोनेट केलेल्या १० एकर 

जागेमध्ये आह.े दशेातील केसमकल व इांसजसनअररांगचे एकमेव असे मोठे स्थान आह.े त्या 

सठकाणी ९३ जागा आहते, त्यापैकी फक्त ३३ जागाांवर प्राध्यापक आहते आसण बाकी सवश 

जागा ररक्त आहते. माझी अशी सवचारणा आह ेकी, या जागा भरण्याची प्रसक्रया सरुू झाली 

आह ेका आसण ती केव्हा पणूश होणार आह,े सवद्यापीठातील सशक्षकेत्तर कमशचाऱ्याांचा जो 

अनशेुष आह,े त्याची पतूशता करण्याच्या दृष्टीने शासनान ेकाही आदशे सदल ेआहते का ? 

     श्री. रवींद्र वायकर : सभापती महोदय, सदनाांक ५ नोव्हेंबर, २००७ च्या शासन 

सनणशयाच्या अनषुांगाने राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज, नागपरू सवद्यापीठातील सवसवध पदव्यतु्तर 

सवभागात सांचासलत सवभागातील एकूण ३३४ पद े मांजरू करण्यात आली आहते. मांजरू 

पदाांमध्ये प्राध्यापकाांची पदे ५३ आहते,  सहयोग प्राध्यापकाांची पद े८९ आहते, सहायक 

प्राध्यापकाांची पद े १९२ आहते, अशी एकूण पद े ३२४ आहते. भरलेल्या पदाांमध्ये 

प्रध्यापकाांची पद े२९ आहते, सहयोग प्राध्यापकाांची पद े४३ आहते, सहायक प्राध्यापकाांची 

पद े १२६ आहते, अशी १९८ पद े भरली आहते. ररक्त पदाांमध्ये प्राध्यापकाांची पद े २४ 

आहते, सहयोगी प्राध्यापकाांची पद े ४३ आहते, सहायक प्राध्यापकाांची पद े ६६ आहते, 

अशी एकूण् ाा १३६ पद े ररक्त आहते. ती पद े भरण्यासाठी उसशर का झाला, असे 

सन्माननीय सदस्याांनी सवचारल े आह.े माननीय उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सदलेल्या 

सनणशयाच्या अनषुांगाने शासनान ेसबांदनुामावली  
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    ता.प्र.क्र.२५४७६.... 

श्री. रवींद्र वायकर .... 

व आरक्षण सनधाशरणासांबांधी वेळोवेळी सनगशसमत केलेल्या शासन सनणशयाांमुळे वेळोवेळी 

सबांदनुामावली तयार करणे, सधुाररत करणे, त्यास शासनाची मान्यता घेणे, यामळेु 

पदभरतीच्या प्रसक्रयेस सवलांब झालेला आह.े ही प्रसक्रया केव्हापयंत पणूश होईल असे 

सन्माननीय सदस्याांनी सवचारल े आह.े सवद्यापीठात एकूण पदाच्या ५० टक्के ररक्त पद े

आहते, यासाठी जासहरात प्रकासशत करण्याची कायशवाही करण्यात आली आह,े तज्ज्ञ 

ससमतीमाफश त कायशवाही सरुू करण्यात येईल, सदर जासहरात याच १५ सदवसाांत म्हणज े

पढुच्या आठवड्यात दणे्यात येईल. 

---- 
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     राज्यात क्रीडा संकुलाची कामे गनधी अभावी प्रलंगबत असल्याबाबत  

    * 25188 श्री. सगतश चव्हाण (पदवीधर), श्री. अमरगसंह पंगडत (महाराष्ट्र 

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

सदस्यांद्वारा गनवाागचत) : (1) राज्यात सन 1998 च्या सक्रडा धोरणानसुार 356 तालकुा 

क्रीडा सांकुलाची सनसमशती केली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(2) असल्यास, 356 क्रीडा सांकुलापैकी 50 टक्के सांकुलाची कामे पणुश झाली असनु उवशरीत 

क्रीडा सांकुलाच ेबाांधकाम सनधी अभावी प्रलांसबत आह,े ह ेखरे ही आह ेकाय, 

(3) असल्यास, ग्रामीण भागातील खेळाडुांना सोई ससुवधा व प्रसशक्षक नसल्यान े ग्रामीण 

भागातील खेळाडु चमक दाखव ुशकत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(4) असल्यास, ग्रामीण भागातील खेळाडुांना प्रसशक्षण दणे्यासाठी त्वरीत प्रसशक्षकाांच्या 

नेमणकुा व सासहत्य उपलब्ध करुन दणे्यासाठी शासनाने कााेणती कायशवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(5)  नसल्यास, सवलांबाची कारणे काय आहते ? 

    

    श्री. सवनोद तावडे : (1), (2) व (3) ह ेखरे नाही. 

(4) शासन सनणशय सदनाांक 31 जलैु, 1997 व 26 माचश, 2003 नसुार पणूश झालेल्या तालकुा 

क्रीडा सांकुल दखेभाल दरुुस्तीसाठी (सासहत्यासह) व कमशचाऱ्याांचे मानधनासाठी प्रतीवषी 

रु.3.00 लक्ष सदल े जातात. तसेच तालकुा क्रीडा सांकुलासाठी 1 सलसपक, 1 सशपाई, 1 

चौकीदार व 2 क्रीडा मागशदशशक याांची मानधन तत्त्वावर सनयकु्ती केली जाते. 

(5) प्रश ् न उद््  ावत नाही. 

    

     श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, प्रश्नातील क्रमाांक १, २, ३ ला ‚ह ेखरे नाही‛ 

असे म्हटल े आह.े मग आपण आतापयंत सकती सांकुले मांजरू केली आसण कोणत्या 

धोरणानसुार केली, त्यापैकी सकती पणूश झाली, सांपणूश सांकुलाांमध्ये सकती 
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    ता.प्र.क्र.२५१८८.... 

  श्री. सतीश चव्हाण .... 

  प्रसशक्षकाांची आवश्यकता आह,े त्यापैकी सकती सनयकु्त केले आहते आसण कुठे-कुठे 

सासहत्य परुसवले आह े? 

     श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, तालकुा क्रीडा सांकुलाची योजना होती, 

त्यामध्ये जागा उपलब्ध असलल ेतालकेु २६० आहते, सनधी सवतररत केलेल ेतालकेु २७६ 

आहते, सांकुले पणूश झालेले तालकेु ६९ आहते, काम अांसतम टप्प्यात असलेले तालकेु ६७ 

आहते, काम प्रगतीपथावर असलेले तालकेु ६३ आहते, प्रशासकीय मान्यता सदलेले, परांतु 

काम सरुू न झालेले तालकेु ११ आहते, सनधी अभावी काम बांद असणारे तालकेु २२ 

आहते, नव्यान े प्रशासकीय मान्यताप्राप्त केलेाेले तालकेु ३ आहते, प्रशासकीय मान्यता 

सदल्यानांतर काम बांद, जागेची अडचण, न्यायालयीन प्रकरण असे तालकेु २५ आहते, जागा 

प्राप्त तथासप अांदाजपिके सादर न केलेले तालकेु १२ आहते, अद्याप जागा अप्राप्त तालकेु 

१०९ आहते. मदु्ङा असा आह ेकी, आपण तालकुा क्रीडा सांकुलाची योजना सरुू केली, 

अनेक सठकाणी अशी सांकुले झाली, पण त्यासाठी केअरटेकर कोणी नसल्यामळेु ती 

रखडली आहते, खांडर झालेली आहते, चकुीच्या गोष्टींसाठी वापरली जात आहते. 

केअरटेकर पॉसलसी केली आह.े त्या-त्या सठकाणच्या शैक्षसणक सांस्था, सकां वा बाकीच्या 

सांस्था असतील तर त्याांना आपण ते चालवायचा दऊे आसण याऊपर काही सचूना असतील 

तर सांबांसधत सन्माननीय सदस्याांची बैठक घेऊन त्या सचूना ऐकून घेऊ. क्रीडा सांकुले पररपणूश 

पध्दतीन ेचाल ूकरण्यासाठी नवीन धोरण केल ेआह,े त्याची अांमलबजावणी जानेवारीमध्ये 

सरुू होईल. 

     श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, सवचारलेल्या प्रश्नाांचे उत्तरच आलेले नाही. 

....(अडथळा).... 
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      ता.प्र.क्र.२५१८८.... 

     सभापती : आपण प्रश्नोत्तराचा तास सव्वा तीन पयंत घ्यायचा का, माझी काही 

हरकत नाही. आपण तसे साांगा. आपण कायदचे पाळू दणेार नसाल तर कस ेहोणार  ? 

     श्री. सवनोद तावडे : सभापती महोदय, मी मघाशीही उल्लेख केाेला आह.े मी 

सभागहृाला एक चाांगली व आनांदाची गोष्ट साांग ू इसच्छतो की, यावषी इांग्रजी शाळाांमधनू 

सजल्हा पररषदचे्या मराठी शाळाांत १४ हजार मलुाांनी प्रवेश घेतला आह,े सजल्हा पररषदचे्या 

मराठी शाळेत स्पोकन इांसग्लश आसण ॲसक्टसव्हटी बेस लसनंग सरुू केल्यामळेु अनेक 

पालकाांनी इांग्रजी शाळाांतील मलेु सजल्हा पररषदचे्या मराठी शाळाांत आणली आहते, अशा 

सजल्हा पररषदचे्या मराठी शाळाांत काम करणारे सशक्षक आता ग लरीत बसल े आहते. 

सभागहृाने त्याांचे बाके वाजवनू असभनांदन करावे. 

  (सन्माननीय सदस्य बाके वाजवनू असभनांदन करतात.) 

     सभापती : असभनांदन. 

  ---- 
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                   पृ.शी. : लेखी उत्तरे     

                 मु.शी. : अताराांसकत प्रश्नोत्तराांची पसहली, दसुरी, सतसरी, चौथी,        

                            पाचवी व सहावी यादी सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे. 

    

     ससचव : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने अताराांसकत प्रश्नोत्तराांची पसहली, 

दसुरी, सतसरी, चौथी, पाचवी व सहावी यादी सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

       सभापती : अताराांसकत प्रश्नोत्तराांची पसहली, दसुरी, सतसरी, चौथी, पाचवी व 

सहावी यादी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या आहते. 

    

  (पे्रस : येथे सोबत जोडलेली यादी छापावी.) 

  ---- 
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    गनयम २८९ अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सचूनेसबधंी  

    

     सभापती : माझ्याकडे सनयम २८९ ची ३ सनवेदन ेआलेली आहते. पसहले सनवेदन 

सवशश्री. अमरससांह पांसडत, धनांजय मुांडे, सव.प.स. याांचे आह.े आज सदनाांक ९ सडसेंबर, 

२०१६ रोजी सवशश्री. अमरससांह पांसडत, धनांजय मुांडे, सव.प.स. याांनी सकाळी ९.२६ वाजता 

‚राज्यात सवशेषत: मराठवाडा आसण सवदभाशत भीषण दषु्ट्काळानांतर माह े सप्टेंबर, २०१६ 

च्या समुारास असतवषृ्टीमळेु मराठवाड्यातील १९ लाख ५८ हजार ६९३ हके्टर क्षेिावरील 

खरीब सपकाांच ेमोठ्या प्रमाणावर नकुसान होणे, नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना अद्याप कोणतीही 

मदत न समळण,े औरांगाबाद येथे झालेल्या मांसिमांडळ बैठकीनांतर मोठ्या प केजची घोषणा 

होऊनही अद्याप कोणतीही अांमलबजावणी शासनाकडून करण्यात न येणे‛  या 

सवषयाबाबत म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये सचूना सदली आह.े मी सन्माननीय सदस्य श्री. 

अमरससांह पांसडत सकां वा सन्माननीय सवरोधी पक्षनेते श्री. धनांजय मुांडे याांना अत्यांत थोडक्यात 

सनयम २८९ च्या प्रस्तावाची सचूना कशी होते ह ेस्पष्ट करण्यास साांगत आह.े 

     श्री. अमरससांह पांसडत : सभापती महोदय, राज्यात सवशेषत: मराठवाडा व सवदभश येथे 

भीषण दषु्ट्काळानांतर यावषी असतवषृ्टीमळेु मराठवाड्यात १९ लाख ५८ हजार ६९३ 

हके्टरवरील खरीपाच्या सपकाांच े मोठ्या प्रमाणावर नकुसान झाल ेआह.े नकुसानग्रस्त २१ 

लाख १० हजार शेतकऱ्याांना नकुसानभरपाई समळावी म्हणनू सवभागीय आयकु्त याांनी 

शासनाला प्रस्ताव पाठसवला होता. परांत ु शेतकऱ्याांना अद्यापपावेतो कसल्याही प्रकारची 

नकुसानभरपाई समळालेली नाही. असतवषृ्टीमळेु हजारो तलाव, पकोलेशन टँक्स ज्याला पीटी 

म्हटल ेजाते ते व बांधारे फुटल्यामळेु फार मोठ्या प्रमाणात जसमनीचे नकुसान झाल ेआह.े 

आपल्याला सनयम २८९ अन्वये जरी हा सवषय योग्य वाटत नसला तरी मी आपल्याला 

सवनांती करतो की, सनयम ९७ अन्वय ेका होईना मला एक सांधी द्यावी. कारण हा व्यापक 

सवषय आह.े तालकु्याचा सकां वा गावाचा सवषय नाही. हा मराठवाड्याचा सवषय आह.े मला 

सनयम ९७ अन्वये हा सवषय माांडण्यासाठी एक सांधी द्यावी ही सवनांती आह.े 
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        सभापती : आपण पढुच्या आठवड्यात या सांदभाशत प्रयत्न करू. महाराष्ट्र 

सवधानपररषद सनयमाांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या सांबांधाचा सनयम २८९ हा आह.े 

कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने कोणताही सनयम स्थसगत 

करण्यासांदभाशत सचूना दतेा येईल. 

     यावरून असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकां वा इतर सगळे कामकाज स्थसगत 

करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकां वा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव 

सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े 

     सदर सवषय हा आजच्या कामकाज पसिकेत समासवष्ट नसल्यामळेु सचूना मी अमान्य 

करीत आह.े 

     सचूना क्रमाांक - २, आज सदनाांक ९ सडसेंबर, २०१६ रोजी श्री. प्रकाश गजसभये, 

सव.प.स. याांनी सकाळी १०.४७ वाजता ‚महासवतरण कां पनीने महसलुीची तटू रूपये ३८ 

हजार ९९७ कोटी भरून काढण ् यासाठी सवजेच्या दरात २२ टक्क्याांनी वाढ करण्याचा सनणशय 

घेणे व प्रस्ताव महाराष्ट्र सवद्यतु सनयामक आयोगाकडे सादर करणे, राज्यातील ८० टक्के 

जनता समुारे ४ तासाांहून असधक भारसनयमन सोसत असणे, हा सांपणूश बोजा सामान्य 

ग्राहकाांवर पडणार असणे‛ या सवषयाबाबत म.सव.प. सनयम २८९ अन्वय े सचूना सदली 

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी सदर सवषयावर थोडक्यात म्हणणे माांडावे. 

     श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, सावशजसनक महत्त्वाच्या व जनतेच्या 

सवषयाच्या सांदभाशतील ही सचूना आह.े मागील २ वषांतील तटू व आगामी ४ वषांत येणारी 

महसलुाची 40 हजार कोटी रूपयाांची तटू भरून काढण्याकररता सवजेच्या दरात २२ टक्याांनी 

वाढ करण्याचा सनणशय शासनान ेघेतला आह.े 

    

      

      

      

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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  श्री.प्रकाश गजसभये........ 

  सवजेचे दर अशाच प्रकारे वाढले तर राज्यातील सामान्य जनतेचे कां बरडे मोडणार 

आह.े  समजा सन २०१६ ते सन २०२० पयंत अशीच दरवाढ होत रासहली तर भीषण 

पररसस्थती सनमाशण होणार आह.े  अगोदरच ५० टक्के दरवाढ केलेली आह.े  या 

राज्यातील गरीब लोकाांचे सवद्यतु कनेक्शन तोडण्यात आल े आह.े  मलेु सशक्षणापासनू 

वांसचत रहात आहते. 

   सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी ही तातडीची बाब कशी होते, एवढ्यापरुते बोलावे. 

   श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, मी तेच साांगण्याचा प्रयत्न करतो 

आह.े  सवद्याथ्यांना सशक्ष् ाणापासनू वांसचत रहाव ेलागत आह.े  त्यामळेु वीज दरवाढ कमी 

करण्याच्या सांदभाशत आम्हाला याच सभागहृामध्ये न्याय समळू शकतो.  आम्हाला हचे 

व्यासपीठ आह.े  त्यामळेु सवश कामकाज बाजलूा ठेऊन वीज दरवाढीबाबत आपण चचाश 

घडवनू आणावी, अशी सवनांती आह.े 

     सभापती : महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमाांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या 

सांबांधीचा सनयम 289 हा आह.े कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने 

कोणताही सनयम स्थसगत करण्यासांदभाशत सचूना दतेा येईल. यावरुन असे सदसनू येते की, 

प्रश्नोत्तराचा तास सकां वा इतर सगळे कामकाज स्थसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात असे काम सकां वा असा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव सभागहृासमोर असणे 

आवश्यक आह.े परांत ुउक्त सवषय आजच्या कामकाज पसिकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी 

ही सचूना अमान्य करीत आह.े 

   यानांतर आज सदनाांक ९ सडसेंबर, २०१६ रोजी श्री.कसपल पाटील, सव.प.स. याांनी 

सकाळी ११.५३ वाजता ‚सडमॉनेटायझेशन नांतर राज्यातील सजल्हा बँकाांवर घालण्यात 

आलेली बांदी, नव्या नोटाांच्या थाांबसवण्यात आलेल्या परुवठ्यामळेु सजल्हा बँकेतनू 

सशक्षकाांच ेपगार अजनूही झालेले नसणे, सशक्षकाांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकाांमाफश त करणे‛ या 

सवषयाबाबत म.सव.प.सनयम २८९ अन्वय ेसचूना सदली आह.े 
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     सभापती...........  

   महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमाांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या सांबांधीचा सनयम 289 

हा आह.े कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीने कोणताही सनयम स्थसगत 

करण्यासांदभाशत सचूना दतेा येईल. यावरुन असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकां वा इतर 

सगळे कामकाज स्थसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम 

सकां वा असा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े परांत ुउक्त सवषय 

आजच्या कामकाज पसिकेमध्ये समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना अमान्य करीत आह.े   

 ------------ 
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                    पृ.शी. : महाअसधवक्त्याांची सनयकु्ती 

                    मु.शी. :महाअसधवक्त्याांची सनयकु्ती याबाबत माननीय 

                               सावशजसनक बाांधकाम मांत्रयाांचे सनवेदन 

   श्री.चांद्रकाांत पाटील (सावशजसनक बाांधकाम मांिी) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.सांजय दत्त याांनी महाअसधवक्त्याांची सनयकु्ती या सवषयासांबांधी सनयम २८९ अन्वये 

सदलले्या प्रस्तावास अनलुक्षनू आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे मी पढुील सनवेदन करीत आह.े 

(येथे सनवेदन छापावे.) 
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   श्री.सांजय दत्त : सभापती महोदय, मी आपले आभार मानतो की, आपल्या माध्यमातनू 

शासनाच ेसनवेदन आज सभागहृात झाल ेआह.े  

   सभापती महोदय, रेकॉडशवर चकुीचे राहू नय े म्हणनू मी काही मासहती साांग ू

इसच्छतो.  सभागहृाला ह ेकळणे गरजेचे आह ेकी, जे सनवेदन मागील असधवेशनामध्ये केले 

होते त्या सनवेदनातील पसहला भाग आजच्या सनवेदनातही आह.े  परांतु, कोटाशने ते चकुीचे 

ठरसवल ेआह.े  शासनान ेयेत्या १३ तारखेपयंत कोटाशत ॲसफडेसव्हट सादर करावयाचे आह े

आसण १४ तारखेला त्याची सनुावणी होणार आह.े  कोटाशने याबाबत सरकारवर ताशेरे 

ओढलेले आहते आसण सनयकु्ती झाली पासहजे, असे कोटाशचे मत आह.े  सहयोगी 

महाअसधवक्ता आसण महाअसधवक्ता ह ेसमान मानता येणार नाहीत.  महाअसधवक्ता याांच्या 

सनयकु्तीस आठ मसहन्याांची सदरांगाई का झाली, यावर माि सरकारन े पडदा टाकलेला 

आह.े  आजच्या सनवेदनातनू सरकारन े ह े मान्य केल े आह े की, चकुीचे झाल े

आह.े  त्यामळेु सरकारला महाअसधवक्ता याांची सनयकु्ती लवकरात लवकर करावी लागेल. 

   धन्यवाद. 

----------- 
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                      पृ.शी./मु.शी. : औसचत्याचे मदु्ङ े

   सभापती : आता औसचत्याचे मदु्ङ ेघेण्यात येतील. 

   श्री. धनांजय मुांडे : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

   सभापती महोदय, समुारे ३ ते ४ वषांपासनू महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पोलीस 

उपसनरीक्षक पदासह इतर भरतीबाबत जासहरात प्रससध्द न होणे, ग्रामीण भागातील अनेक 

यवुक-यवुती आयोगाच्या पररक्षाांकररता पाच वषांपासनू पवूश तयारी करत असणे, शासनाची 

नोकरभरती बांद असल्यामळेु इतर सठकाणीही त्याांना नोकरीची सांधी नसणे, महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोगाने नकुतीच ७५० पोलीस उपसनरीक्ष् ाक पदासाठी जासहरात क्रमाांक 

५४/२०१६ नसुार जासहरात प्रससध्द करणे, या जासहरातीमध्ये ख् ाााुल्या प्रवगाशतील 

उमेदवाराच ेवय २८ वषाशपेक्षा असधक नसावे आसण मागासवगीय उमेदवाराांसाठी ३१ वषश 

कमाल मयाशदचेी अट टाकणे, शासनाने सदनाांक २५/०४/२०१६ रोजी खलु्या प्रवगाशतील 

उमेदवारासाठी ३८ वषश व मागासवगीय उमेदवारासाठी ४३ वषश कमाल वय करण्याचा 

सनणशय घेणे, याबाबत सभागहृात सधु्दा शासनाच्या वतीन े आश्वासन दणे्यात येण,े माि 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जासहरातीमध्ये शासन सनणशयाप्रमाणे उल्लेख नसल्यामळेु 

राज्यातील पररक्षेची पवूश तयारी करणारे लाखो बेरोजगार तरुण भरती प्रसक्रयेपासनू वांसचत 

राहणे, यामळेु या तरुणाांमध्ये पसरलेल े शासनसवरोधी प्रचांड नैराश्येचे वातावरण आसण 

सांताप, शासनान ेसदलेल्या आश्वासनानसुार व घेतलेल्या सनणशयानसुार खलु्या प्रवगाशसाठी ३८ 

वषश आसण मागासवगीय उमेदवारासाठी ४३ वषश कमाल वयाची अट तातडीन ेलाग ूकरावी, 

अशी मागणी आम्ही या औसचत्याच्या मदु्याव्दारे करीत आहोत. 

   सभापती महोदय, जी जासहरात सनघाली आह े त्यामध्ये या शासन सनणशयाचे पालन 

झालेले नाही.  या जासहरातीची प्रत मी आपल्याकडे दतेो.  त्यामध्ये असे म्हटल ेआह ेकी, 

सदनाांक १ एसप्रल, २०१७ रोजी वयोमयाशदा १९ वष ेसकमान व कमाल २८ वषाशपेक्षा जास्त 

नसावी.  ही अट घातलेली आह.े  एकीकडे राज ् य शासनान े एसप्रल, २०१६ ला शासन 

सनणशय काढला आह ेआसण दसुरीकडे त्या शासन सनणशयाचे 
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      श्री.धनांजय मुांडे.......... 

पणूशपण ेउल्लांघन केलेल ेआह.े  त्यामळेु एकतर  या जासहरातीतील अट रद्ङ करावी लागेल 

सकां वा नव्यान ेजासहरात काढावी लागेल.  या जासहरातीमळेु राज्यातील यवुकाांचे नकुसान 

होणार आह.े  माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, शासनान ेयाबाबत तत्काळ कायशवाही 

करावी. 

   ॲङ सनरांजन डावखरे : सभापती महोदय, एमपीएससीने एक जासहरात काढली 

आह.े  खरे तर ५ वषाशनांतर खलु्या प्रवगाशसाठी पोलीस उपसनरीक्षकाांची जासहरात सरकारन े

काढली आह.े  शासनाने यापवूीच वयोमयाशदेबाबत शासन सनणशय सनगशसमत केलेला 

आह.े  त्यामळेु जासहरातीमधील वयोमयाशदा तातडीने शासनान ेवाढवावी आसण राज्यातील 

उमेदवाराांना न्याय द्यावा, ही सवनांती आह.े 

   श्री.चांद्रकात पाटील : सभापती महोदय, खपूच गांभीर बाब असल्यामळेु मखु्यमांिी 

महोदयाांनी लगेच याबाबत सांबांसधत असधकाऱ्याांना बोलावनू घेतल े होते आसण त्याांना 

साांसगतले आह ेकी, जे ठरले आह ेतसेच करावे.  यामध्ये थोडीशी ताांसिक अडचण अशी 

आली आह े की, आपल्याला याबाबतीत कायदा करावा लागेल.  त्यामळेु मखु्यमांिी 

महोदयाांनी आदशे सदलेले आहते की, जे ठरले आह ेतसेच करावयाचे आह.े  वेळ पडली 

तर तमुच्याशी चचाश करुन अध्यादशे काढला जाईल आसण जे ठरले आह े तसेच केल े

जाईल. 

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

            या नांतर  श्री. खच े
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      श्री.प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, माझा औसचत्याच्या मदु्ङा आह.े 

        सभापती महोदय,  काल सनयम २८९ चा मदु्ङा मी उपसस्थत केला होता. सनसकता 

अग्नीकाांडातील जखमींना ५ लाख रुपय ेद्या आसण मतृाांच्या नातेवाईकाांना... 

        सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश गजसभय े आपल्या औसचत्याच्या 

मदु्ङाचा आजचा सवषय तो नाही. उच्च न्यायालयाने दोन वषाशपवूी नागपरू महानगरपासलकेला 

फेररवाल्याांना पयाशयी उपलब्ध करुन दणे्याचे सचूसवले असणे, या सवषयाबाबत तुमची तयारी 

नसेल तर हा सवषय मांगळवारी घेता येईल. 

      श्री. प्रकाश गजसभये : सभापती महोदय, नागपरू शहरात ४० हजाराच्या वर हॉकसश 

आहते, या हॉकसशची पयाशयी व्यवस्था महानगरपासलकेने केलेली नाही. वेळोवेळी मोचे व 

आांदोलने करुन दखेील महानगरपासलका हॉकसश याांना पयाशयी जागा दते नाही. त्याांची नोंदणी 

करण्यास महानगरपासलका सक्षम नाही. सभापती महोदय, मला आपल्या माध्यमातनू असे 

साांगावयाच े आह े की, महानगरपासलका नागपरू, सधुार प्रन्यास नागपरू, सजल्हासधकारी 

नागपरू याांना आपण याबाबत आदशे द्यावेत.  एक मसहन्यात हॉकसशची नोंदणी, त्याांची 

पयाशयी व्यवस्था, त्याांना सवजेची व पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आदशे द्यावेत अशी मी 

सवनांती करतो. 

      सभापती : शासनाने याबाबत सनवेदन करावे. 
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      श्री.अमरससांह पांसडत : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

      सभापती महोदय, बीड सजल्यातील ससांदफणा नदीवरील अनकोटा येथील कोल्हापरू 

पध्दतीच्या बांधाऱ्याच्या बाजनेु नदीचा प्रवाह बदलल्यामळेु शेतजमीन खरडून वाहून जाणे, 

त्यामळेु शेतकऱ्याांचे कोट्यवधी रुपयाांचे नकुसान झाले आह,े शेतातील उभे पीक वाहून 

गेल्यामळेु पररसरातील इतर शेतकऱ्याांचे मोठे नकुसान झाल ेआह.े लोकप्रसतसनधी याांनी 

प्रत्यक्ष नकुसानग्रस्त भागाांना भेट दऊेन त्याांचे पांचनामे करण्याची मागणी केली आह.े 

सजल्हासधकारी बीड याांनी नकुसानग्रस्त भागाचे पांचनामे करण्याच ेआदशे देऊनही अद्याप 

पांचनामे झालेले नाहीत. सांबांसधत नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना अद्याप कोणतीही नकुसान 

भरपाई समळालेली नाही. यामळेु नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांमध्ये शासना सवरोधात सांतापाची 

लाट पसरलेली आह.े नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना तातडीन े आसथशक मदत करुन वाहून 

गेलेल्या जमीन मालकाांना योग्य ती आसथशक मदत करण्याच्या सांदभाशत शासनान े सनणशय 

करावा, अशी मी मागणी करीत आह.े 

      सभापती महोदय, जवळपास ४७ एकर जमीन वाहून गेली आह.े एक-दीड एकराचा हा 

प्रश्न नाही. नदीने अचानक प्रवाह बदलल्यामळेु ४७ एकर जमीन वाहून गेली आह.े मांिी 

महोदयाांना मी सवनांती करतो की, ही जमीन जास्त आह,े ती सात शेतकऱ्याांची आह,े 

त्याबाबत पांचनामे करुन शासनान ेशेतकऱ्याांना सदलासा दणे्याची कायशवाही करावी अशी मी 

सवनांती करतो. 

      सभापती : याबाबत शासनान ेकायशवाही करावी. 
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        श्रीमती सवद्या चव्हाण : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

        सभापती महोदय, पांतनगर घाटकोपर (पवूश) सांत ज्ञानेश्वर  मागश, मुांबई येथे गणेश 

सांस्थान बालोद्यानजवळ मलेु, मसहला, वयोवधृ्द  साांस्कृसतक व सामासजक कायाशसाठी 

वापरात असलेल्या मोकळ्या भखूांडावर गणेश सस्थाांनच्या नावाने सवश्वस्त नसलेल्या 

लोकाांनी आमदार प्रकाश महतेा याांच्या आमदार सनधीतनू अ्याससका बाांधण्याच्या 

भसूमपजूनाच्या कायशक्रमाचा फलक लावला होता व तेथे भसुमपजून करण्यात आल.े परांतु 

आमदार प्रकाश महतेा याांनी या अ्याससकेला सनधी सदलेला नाही. ही अ्याससका 

बाांधण्यास परवानगी सदलेली नाही. सदर अ्याससकीचे बाांधकाम या जागेवर करण्यात 

आल ेअसनू त्या जागेची मालकी मुांबई गहृसनमाशण क्षेिसवकास मांडळाची आह,े कायशकारी 

असभयांता, मलुुांड मुांबई मांडळ याांना सदनाांक १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सहाय्यक आयकु्त, एन 

वॉडश बहृन्मुांबई महानगरपासलका घाटकोपर (पवूश) याांनी सदर अनसधकृत बाांधकाबाबत 

कारवाई करण्याचे पि सदल े आह.े त्यानांतर सदनाांक २४/१०/२००१६ रोजी सहाय्यक 

आयकु्त असभयांता इमारत आसण कारखान े सवभाग याांनी अनसधकृत बाांधकाम करणाऱ्याांना 

सदर बाांधकाम स्वत:हून सनष्ट्काससत करावे तसे न केल्यास मुांबई महानगरपासलका सदर 

बाांधकाम सनष्ट्काससत करीन असे पि सदल ेआह.े. परांत ु सदनाांक ८/१२/२०१६ पयंत सदर 

अनसधकृत बाांधकाम  स्वत:हून सनष्ट्काससत करण्यात आल े नाही व मुांबई 

महानगरपासलकेमाफश त दखेील सदर बाांधकाम सनष्ट्काससत करण्यात आल ेनाही. हा सवषय 

असतशय गांभीर असनू या जागेवर  त्या भागातील वधृ्द बसत आहते, त्याांची तेथे 

अ्याससका होती. ती जागा आता एका सबल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव माांडण्यात 

आला आह.े याबाबत शासनाने दखल घ्यावी व त्यासांदभाशतील मासहती मला देण्यात यावी. 

        सभापती : शासनान ेसनवेदन करावे. 
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        श्री. हररससांग राठोड : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

        सभापती महोदय, ७ सडसेंबर, २०१६ रोजी भटक्या सवमकु्त समाजाने मोचाश काढला 

होता, हा समाज महाराष्ट्रात अत्यांत दलुशसक्षत आह.े  हा समाज ताांडा,वाडी वस्ती,  डोंगर 

दऱ्यामध्ये राहत आह,े आपल्या मागण्याांसाठी तो अनेक वषाशपासनू मोचे काढीत आह.े 

सभापती महोदय, सभागहृात मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा उल्लेख होतो,  या 

दलुशसक्षत समाजाला दखेील आरक्षणाची गरज आह.े त्याचा  उल्लेख येथे करण्यात येत 

नाही. त्यासाठी त्याांना मोचे व आांदोलने करावी लागतात. याांना बेकायदशेीर 

ररत्या  सक्रमीलेअर लावण्यात आल ेआह.े याबाबत सपु्रीम कोटाशने आदशे सदल े हााेते 

की, भटक्या सवमकु्त समाजाला सक्रमीलेअर लावण्यात येऊ नये. असे असताना महाराष्ट्र 

शासनान े या समाजाला सक्रमीलेअरची अट लावण्यात आली आह.े त्याांना होस्टेलमध्ये 

ससुवधा समळत नाही, सशष्ट्यवतृ्ती वेळेवर समळत नाही. महाराष्ट्र सरकारन ेकें द्र सरकारकडे 

दोन हजार रुपयाांची मागणी केली तरी दोन वषाशपासनू कें द्र सरकारन े भटक्या सवमकु्त 

समाजाला एक पैसाही सदला नाही. या समाजाला मोचे व आांदोलने काढण्यास भाग पाडू 

नका. मराठा समाजा इतके मोठे मोचे हा समाज काढू शकत नाही. मकुमोचे काढू शकत 

नाहीत व बोंबले मोचे देखील काढू शकत नाही. या समाजाला मोचे काढण्याची पाळी 

आण ू नका. या समाजाचा सक्रमीलेअरचा प्रश्न आह,े धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आह,े ते 

दखेील भटके सवमकु्त आहते, गोवारी लोकाांचे प्रश्न आहते, ११४ गोवारी शहीद झाले 

आहते, त्याबाबत कधीही ऊहापोह होत नाही. मराठा आरक्षणाबरोबर या समाजाच्या ज्या 

मागण्या आहते, त्याकडे शासनान ेलक्ष द्यावे अशी माझी सवनांती आह.े 

        सभापती : शासनान ेसनवेदन करावे. 

     श्री. सांजय दत्त : सभापती महोदय, औसचत्याचे मदु्ङ े सबमीट झाल े तेव्हा मी 

ससचवाांच्या कायाशलयातून मासहती घेतली होती व माझा क्रमाांक एक नांबरला होता आता 

माझा क्रमाांक मागे गेलेला आह.े 

     सभापती : मी आपणाला औसचत्याचा मदु्ङा माांडण्याची परवानगी दणेार आह.े 
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          प्रा. असनल सोल े : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

          सभापती महोदय, राज्यात  रस्ता अपघातात मोठ्या प्रमाणात जीव जात असनू 

त्यापोटी मतृकाांच्या कुटुांबाांना आसथशक मदत तटुपुांजी सकां वा पासहजे त्या प्रमाणात समळत 

नाही. कें द्र शासन २०१६ च्या सहवाळी असधवेशनात मोटार वाहन असधसनयम सवधेयक 

सादर करणार असनू कें द्रीय पररवहन सवभाग रस्ता वाहतकू व सरुके्षबाबत ससमतीला लवकर 

अहवाल सादर करणार आह.े महाराष्ट्र राज्य रस्ता अपघातात दसुऱ्या क्रमाांकावर असनू 

आतापयंत ५ लाखाांच्यावर नागररकाांचे अपघात झाले आहते. दीड लाख नागररकाांचा मतृ्य ू

झाला आह.े त्यापैकी फक्त ५० ते ६० हजार कुटुांबाांना आसथशक मदत समळालेली आह.े 

त्यामळेु बरेच अपघातग्रस्त कुटुांब  मदतीपासनू वांसचत राहत असल्यामळेु महाराष्ट्रात जलद 

गतीन े सनपटारा व न्याय समळण्याच्या दृष्टीकोनातनू प्रत्येक सजल्यात मोटार अपघात वाहन 

दावा न्यायासधकरण स्थापन झाल्यास तातडीन ेअपघात प्रकरणे सनकाली सनघण्यास मदत 

होऊ शकते. त्याकररता तातडीन े महाराष्ट्रात अपघात वाहन दावा न्यायासधकरण स्थापन 

करण्याची आवश्यकता आह.े अशी मी या औसचत्याच्या मदु्याांद्वारे सवनांती करीत आह.े 

      

            या नांतर  श्री. बोरल े
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     श्री.जगन्नाथ सशांद े: सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

     सभापती महोदय, कल्याण तालकु्यातनू वाहणाऱ्या वालधनुी नदी सवकासाचा प्रस्ताव 

राज्य शासनाकडे मागील ५ वषाशपासनू धळु खात पडलेला असनू आज आसथशक क्षमता 

नसलेल्या वालधनुी लगतच्या स्थासनक स्वराज्य सांस्थाांनी या नदी पािाचे सांरक्षण व 

सांवधाशनाचा भार उचलावा असे वारांवार ससूचत करुनही शासन या प्रकरणी आपली 

जबाबदारी झटकत असणे, पणुे सजल्यातील मळुा-मठुा नदीच े प्रदषूण, सनयांिण आसण 

सवकासासाठी शेकडो कोटी रुपय े सनधी कें द्र शासनाकडून समळसवण्यासाठी राज्य शासनाने 

प्रस्ताव सादर करुन तो मांजरू करुन घेतला असताना वालधनुी नदीच्या सवकासासाठी त्याच 

धतीवर कें द्र शासनाच्या माध्यमातनू सनधीची उपलब्धता करण्यासाठी राज्य शासनाने 

तातडीन े कायशवाही करावी, अशी  मी औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनाकडे मागणी करीत 

आह.े 

---------- 
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   श्री.गोसपसकशन बाजोरीया : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

   सभापती महोदय, सन २००९ पवूीच्या अनसधकृत धासमशक स्थळाांचे बाांधकाम 

सनष्ट्काससत करण्याचे आदेश सदनाांक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी राज्य शासनाने सवोच्च 

न्यायालयान े सदलेल्या सनदेशाच्या अनषुांगाने सदल.े या आदशेानसुार अकोला सजल्यातील 

सन २००९ पवूीची धासमशक स्थळे सनष्ट्काससत करताना मांसदर, रस्ट सकां वा मांसदरातील 

सांबांसधत व्यक्तीला पवूश सचूना न दतेा परस्पर धासमशक स्थळे तोडण्यात येत आहते. त्यामळेु 

वषाशनवुषे भक्ती भावाने धासमशक स्थळाांमध्ये दवे दशशनासाठी जाणाऱ्या भासवकाांमध्ये प्रचांड 

नाराजी सनमाशण झालेली आह.े काही धासमशक स्थळे रस्त्याच्या लगत आहते तर काही 

धासमशक स्थळे खलु्या जागेत असताना सदु्चा ती सनष्ट्काससत करण्यात येत आहते. काही 

सठकाणी स्वत:च्या मालकीच्या खलु्या जागेत असलेली धासमशक स्थळे दखेील सनष्ट्काससत 

करण्यात येत आहते. सजल्यातील काही मांसदरे सपढ्यानसपढ्या वारसा हक्काने सरुु आहते. 

ती मांसदरे दखेील सनष्ट्काससत करण्यात येत आहते. त्यामळेु भासवकाांच्या भावना दखुावल्या 

जात आहते. सदर सनणशय भासवकाांच्या भावना दखुावणारा असल्यामळेु या सांदभाशत 

फेरसवचार होण्याची गरज आह.े राज्य शासनान ेया सांदभाशत फेरसवचार करावा. तसेच, राज्य 

शासनान ेया सांदभाशत जो शासन सनणशय काढलेला आह ेतो रद्ङ करण्यात यावा.  

   सभापती महोदय, सवोच्च न्यायालयाच्या सनदशेामध्ये असेही नमदू केलेले आह ेकी, 

ज्या धासमशक स्थळाांना लोकमान्यता प्राप्त आह ेत्याांना हात लाव ूनये. माझी सवनांती आह ेकी, 

ज्या धासमशक स्थळाांना लोकमान्यता प्राप्त आह ेती कायम स्वरुपी तशीच ठेवण्यात यावीत, 

अशी मी औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास सवनांती करीत आह.े 

---------- 
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   श्री.नरेंद्र पाटील : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

   सभापती महोदय, राज्य सरकारने माता व बालमतृ्य ू यावर सनयांिण समळसवण्यासाठी 

जननी सशश ू सरुक्षा योजना सरुु करणे तसेच, कें द्र शासनाच्या सनदशेानसुार आरोग्य 

सवभागाशी सांबांसधत असलेल्या सवशच शहरी व ग्रामीण रुग्णालयाांमध्ये सदर योजना शांभर 

टक्के राबसवली जात असणे, माि वषशभरात नागपरू शहरातील मेसडकल व मेयो 

रुग्णालयामध्ये जननी सशश ू सरुक्षा योजना राबसवली जात नसल्याने सदर योजनेच्या 

लाभापासनू समुारे २३ हजार गभशवती माता वांसचत रासहल्याचे माह े सडसेंबर, २०१६ च्या 

पसहल्या सप्ताहात उघडकीस येणे, या रुग्णालयात प्रसतुीसाठी आलेल्या रुग्णाांच्या 

नातेवाईकाांना शस्त्रसक्रया सासहत्य व औषधे आणण्यासाठी सप्रस्क्रीप्शन नोट सदली जात 

असणे, म्हणजेच सदर योजना राबसवण्यासाठी राज्य शासन अपयशी असल्याचे गहृीत 

असणे, यामळेु उपरोक्त रुग्णालयामध्ये जननी सशश ू सरुक्षा योजना तातडीन े राबसवण्यात 

यावी, अशी मी औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास सशफारस करीत आह.े 

----------- 
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        श्री.जयवांतराव जाधव : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

   सभापती महोदय, आसदवासी सवभागाचा भोंगळ आसण भ्रष्ट कारभार मागील अनेक 

वषाशपासनू चचेत रासहलेला आह.े नासशक सजल्यात याचा पनु्हा प्रत्यय आलेला आह.े 

जव्हार येथील कु.श्रावण जाधव नावाच्या सवद्याथ्याशच्या बँक खात्यात श्वेटरचे पैस े जमा 

झाल े होते. हा प्रश्न मागील दोन वषाशपासनू प्रलांसबत होता. त्या सवद्याथ्याशच्या महाराष्ट्र 

बँकेतील खात्यात ९०० रुपय ेजमा झाल ेहोते. नोटाबांदीच्या सनणशयाच्या काळातच त्याच्या 

बँक खात्यात ही रक्कम जमा झाली होती. 

   सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.जयवांतराव जाधव याांना साांग ूइसच्छतो की, आपण 

माझ्याकडे जो औसचत्याचा मदु्ङा सदलेला आह े तो वगळा आह.े आपण त्याऐवजी या 

सवषयावरील औसचत्याचा मदु्ङा माांडत आहात काय ? 

   श्री.जयवांतराव जाधव : सभापती महोदय, होय. कु.श्रावण जाधव या सवद्याथ्याशच ेवडील 

श्री.सदनेश जाधव ती रक्कम काढण्यासाठी बँकेसमोर असलेल्या लाईनमध्ये उभे होते. पांरतु, 

पनु्हा त्याांच ेददुवै आडव ेआल.े ज्यावेळी पैस ेकाढण्यासाठी त्याांचा नांबर आला त्यावेळी 

काही सठकाणी इांटरनेटचा प्रॉब्लेम झाला आसण त्याांना पैसे समळू शकल े नाहीत. ते दोन 

सदवस बँकेच्या लाईनमध्ये उभे होते. कारण, इयत्ता ७ वी मध्ये सशक्षण घेणाऱ्या आपल्या 

मलुासाठी श्वेटर घेऊन जावे या हतेनेू ते बँकेतून पैसे काढण्यासाठी लाईनमध्ये उभे होते. 

परांत,ु श्री.सदनेश जाधव त्या सदवशी उपाशी होते आसण त्याांना भोवड येऊन ते खाली पडल.े 

त्याांना नासशक रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आल.े परांतु, नांतर त्याांना मतृ घोसषत 

करण्यात आल.े हा भोंगळ कारभार तर आहचे, परांतु अशा काही जेन्यईुन केसेस आहते. 

सन्माननीय सभागहृ नेते सभागहृात उपसस्थत आहते. शासनान े अशा जेन्यईुन केसेसचा 

सहानभुसूतपवूशक सवचार करुन सांबांसधताांना न्याय द्यावा, अशी मी औसचत्याच्या मदु्याद्वारे 

शासनास सवनांती करतो.  

-------- 
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   श्रीमती सस्मता वाघ : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

   सभापती महोदय, राज्यात मिुसपांड बदल शस्त्रसक्रयेनांतर रुग्णाांना दरमहा साधारणत: २० 

हजार रुपयाांपयंतची औषधे व ५ हजार रुपयाांपयंत इतर खचश येतो. म्हणजे अशा रुग्णाांना 

दरमहा २५ हजार रुपये खचश येतो. त्याांना पढुील जीवन जगण्याच्या दृष्टीने सदर खचश करणे 

अत्यावश ् यक आह.े सदर शस्त्रसक्रयेपयंत शासन स्तरावरील सवसवध योजनाांमाफश त अशा 

रुग्णाांना आसथशक मदत समळते. परांतु, शस्त्रसक्रयेनांतरचा खचश रुग्णास करणे अशक्य होते. 

म्हणनू अशा रुग्णाांना शस्त्रसक्रयेनांतर येणाऱ्या औषधोपचाराच्या खचाशसाठी आसथशक 

मदतीची अत्यांत गरज असल्यान ेज्याप्रमाणे एचआयव्हीग्रस्त रुग्णाांना दरमहा मोफत औषधे 

परुसवण्यासाठी सजल्हा रुग्णालयात कें द्र स्थापन करण्यात आल ेअसनू त्याद्वारे सजल्यातील 

एचआयव्हीग्रस्त रुग्णाांना औषध े परुसवली जातात त्याप्रमाणे मिुसपांड बदल झालेल्या व 

ककश रोगग्रस्त रुग्णाांना मोफत औषधे परुसवण्यासाठी प्रत्येक सजल्यात स्वतांि यांिणा उभी 

करावी, अशी मी औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास सवनांती करते. 

-------- 
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   श्री.आनांदराव पाटील : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

   सभापती महोदय, सदस्याांना जात प्रमाणपि ठरासवक वेळेत सादर करण्याचे आदशे 

शासनान ेसदल ेअसल्याचे माह ेसडसेंबर २०१६ रोजी वा त्या समुारास सनदशशनास येणे, परांत ु

सदलेल्या मदुतीत सदरच े प्रमाणपि शासनाकडून वेळेत समळत नसण,े वेळोवेळी सांबांसधत 

कायाशलयात जाऊन सदु्चा जात प्रमाणपि मदुतीत समळत नाही. या कारणास्तव सदस्याांना 

आपले सदस्यत्व गमवावे लागत असणे, पररणामी सदर जागेवर पोट सनवडणकू घ्यावी 

लागते व त्यामळेु गावामध्य ेसवनाकारण तणाव सनमाशण होत असणे, पोट सनवडणकुीचा खचश 

सवनाकारण शासनास सोसावा लागत असणे, शासनाकडून जात प्रमाणपि समळण्यास 

सदरांगाई होत असणे व त्याबाबत सदस्याांना जबाबदार धरले जात असणे, या गोष्टीच ेगाव 

पातळीवर नाहक राजकारण केल ेजात असणे, या सांदभाशतील कागदपिे सादर केल्यानांतर 

जात प्रमाणपि मदुतीत समळणे बांधनकारक करावे व सांबांसधत सवभागास तशा सचूना दणे्यास 

होत असलेल्या सदरांगाईमुळे स्थासनक जनतेत पसरलेली तीव्र नाराजी याबाबत शासनान े

करावयाची कायशवाही व उपययोजना याबाबत मी औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास सवनांती 

करीत आह.े  

--------- 
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   डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े  

   सभापती महोदय, आपण सवशच लोक कामासनसमत्त सवसवध सठकाणी प्रवास करतो. 

माझ्या औसचत्याच्या मदु्यामध्ये मी एका सनवेदनाचा ददुवैी प्रवास माांडलेला आह.े कारण, 

तो सवषय अत्यांत गांभीर आह.े भटक्या सवमकु्तताांच्या प्रश्नाांवर काम करणाऱ्या सांघषश वासहनी 

या सांघटनेच्या वतीन ेश्री.सदनानाथ वाघमारे याांनी सन २०१२ मध्य ेत्याांच्या प्रश्नाांचे सनवेदन 

तत्कालीन सामासजक न्यायमांिी श्री.सशवाजीराव मोघे याांना सदल े होते. सन २०१३ मध्य े

त्याांनी तेच सनवेदन सामासजक न्याय राज्यमांिी श्री.ससचन असहर याांना सदल ेहोते. सन २०१३ 

मध्ये त्याांनी तेच सनवेदन अथशमांिी श्री.जयांत पाटील याांनाही सदल.े सन २०१४ मध्य े

सामासजक न्यायमांिी श्री.राजकुमार बडोल े याांनाही त्याांनी तेच सनवेदन सदल.े सन २०१५ 

च्या सहवाळी असधवेशनामध्ये सामासजक न्याय राज्यमांिी श्री.सदलीप काांबळे याांना सदु्चा 

त्याांनी तेच सनवेदन सदल.े सन २०१५ मध्ये सनवेदन सदल्यानांतर श्री.सदनानाथ वाघमारे याांना 

असे वाटल ेकी, आपण ४ वषाशपासनू सनवेदन ेसदलेली आहते. त्या सनवेदनाांचे काय झालेले 

आह ेह ेबघण्यासाठी त्याांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये मासहतीच्या असधकारान्वये अजश सादर 

केला. त्याांनी त्यामध्ये नमदू केल े की, मी सन २०१२ पासनू सन २०१६ पयंत सनवेदन े

सदलेली आहते. त्या सनवेदनाांचे काय झालेल ेआह े? कारण, त्याांनी नागपरू आसण मुांबई येथे 

मांिी महोदयाांकडे ही सनवेदन े सदली होती. त्याांना समाज कल्याण सवभागाच्या मासहती व 

जनसांपकश  असधकाऱ्याांनी सदलेले उत्तर असे आह े की, तमु्ही सदलेल्या मागण्याांच्या 

सनवेदनाची प्रत कायाशलयात शोध घेतला असता आढळून येत नाही. तसेच, आपण 

ऑनलाईन अजाशसोबत पीडीएफ जोडलेल्या सनवेदनाची प्रत सांगणकावरुन उपलब्ध करुन 

घेता येत नाही.  

  

            या नांतर  श्री. भोगल े
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डॉ.नीलम गोऱ्ह.े.... 

  म्हणनू तमु्ही आणखी एक सनवेदनाची प्रत पाठवावी.  हा उफराटा प्रवास सरुु 

आह.े  औसचत्याचा मदु्ङा माांडायची वेळ आमच्यावर येते.  चार चार वष ेसनवेदन सापडत 

नाही.  ऑनलाईन सनवेदन पाठसवल े जाते, मांत्रयाांना प्रत्यक्ष भेटून सनवेदन दतेात, 

समाजकल्याण सवभागात २०१२ पासनूची सनवेदन ेका सापडत नाहीत? मला आपल्याला 

सवनांती करावयाची आह,े आपण या सांदभाशत आपल्या दालनात सांबांसधत सनवेदनकत्यांना व 

सांबांसधत मांत्रयाांना बोलावनू बैठक घ्यावी आसण न्याय समळवनू द्यावा, एकूण कायशपध्दती 

ठरवावी. 

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

                                                                                       ..२.. 
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          डॉ.नीलम गोऱ्ह े: सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

      अमरावती सजल्हयातील अचलपरू तालकु्यामध्ये येलकीपणूाश मठ आह े तेथील 

भयानक प्रकार गेले आठवडाभर अनेक वासहन्याांवरुन दाखसवले जात आहते.  तेथील 

तथाकसथत महाराज, त्याांचे वेगवेगळया मसहलाांबरोबरचे सनकटचे सांबांध याची सीडी 

दाखसवण्यात येते.  मी तेथे गेले होते.  तेथील मसहला आसण पााेसलसाांना भेटल.े 

पोसलसाांनी साांसगतले की, आम्ही दखल घेतो.  उद्या एक आठवडा होईल.  ती सीडी कुठून 

आली, जेथनू आली त्या लोकाांना तुम्ही सवचारा, तमु्हाला कुठून प्राप्त झाली.  त्या सीडीची 

सत्यता तपासनू घ्यावी.  ३-४ सदवसात सीडी समळेल असे मला एसपीनी साांसगतले.  मी 

औसचत्याच्या मदु्याद्वारे राज्य सरकारकडे मागणी करते की, अांधश्रध्दा सनमूशलन कायद्यानसुार 

मसहलाांच्या धासमशक बाबीवरुन अशा पध्दतीन ेत्याांच्या श्रध्दचेा दरुुपयोग करुन सवश्वासघात 

करण्याची परवानगी कोणताही कायदा आसण नैसतकता दतेे असे मला वाटत नाही.  या 

घटनेची चौकशी करुन महाराजाला ताब्यात घेऊन सीडीची सत्यता झाली आह े त्याची 

चौकशी झाली पासहजे.  तेथील लोक घाबरले आहते, त्याांना वाटते की, बाबा बाहरे आह े

त्यामळेु आपले काही होणार नाही.  मसहला पढेु येण्यास तयार नाहीत.  म्हणनू मी मागणी 

करते की, या सांदभाशत पढुील आठवडयात राज्य सरकारन े सनवेदन करावे आसण योग्य ती 

कारवाई करावी. 

      सभापती : शासनाने सनवेदन करावे. 

                                                   ------- 

                                                                           ...३... 
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               ॲङसनरांजन डावखरे : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

      मुांबई महानगर प्रदशे सवकास प्रासधकरणान े २०१६ ते २०३६ या कालावधीसाठी 

प्रादसेशक योजना तयार करणे तसेच योजनेचे प्रारुप १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी जनतेच्या 

हरकती व असभप्रायासाठी प्रससध्द करण्यात येऊन त्या सांदभाशत हरकती व असभप्राय चार 

मसहन्यात दणे्याचे आवाहन सरकारने केल.े  तथासप सदरहू योजनेच ेप्रारुप ह ेइांग्रजी भाषेत 

प्रससध्द करण्यात आल्याने कल्याण व आजबूाजचू्या पररसरात ग्रामीण भाग आह,े तेथील 

जनतेला त्याचा सवाशथाशने बोध होत नसल्याने जनतेकडून त्याबाबतच्या सचूना व हरकती 

सादर करण्यास अडचण सनमाशण होत आह.े  या प्रारुप योजनेवरील हरकती व असभप्राय 

पाठसवण्याचा कालावधी सांपत येत असल्यामळेु मुांबई महानगर प्रदशे सवकास 

प्रासधकरणाच्या योजनेचे प्रारुप मराठी भाषेत प्रससध्द करण्यात यावे व त्यावरील सचूना व 

हरकती मागसवण्यात याव्यात, यासाठी कालावधी वाढसवण्यात यावा अशी मागणी या 

औसचत्याच्या मदु्याद्वारे करीत आह.े 

      सभापती : शासनाने सनवेदन करावे. 

                                                      ----- 

                                                                                               ...४.. 
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        श्री.सांजय दत्त : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े 

      मी या महत्वाच्या सवषयाकडे आपले, या सभागहृाचे आसण सवशेष करुन सभागहृ 

नेत्याांच ेलक्ष वेध ूइसच्छतो.  सभापती महोदय, नकुतेच सरकारने स्पॉन्सर करुन कोल्ड प्ले 

कॉन्सटश आयोसजत केला होता.  त्याला आमचा सवरोध नाही, चाांगला कायशक्रम 

केला.  पैस े दऊेन कोणी सतसकट घेऊन कायशक्रम पाहणार असेल तर त्याांनी तो 

पहावा.  परांत ु ज्या पध्दतीन े एांटरटेनमेंट इव्हेंटबाबत सरकार को-स्पॉन्सर झाल,े छुप्या 

पध्दतीन े सनयोजन करण्यात आल.े  त्यामळेु याबाबत लोकाांच्या मनामध्य े शांका सनमाशण 

झाली आह.े  राज्यामध्ये अनेक महत्वाचे प्रश्न आहते.  त्या प्रश्नाांकडे दलुशक्ष करुन कोल्ड 

प्ले आयोसजत करण्यास सरकार प्राधान्य दतेे.  इांग्रजीमध्ये साांगायचे झाल े तर ‚The 

Government is ‘cold’ to the suffering of the people and ‘plays’ with their 

sentiments.‛ सभापती महोदय, काही मलूभतू  प्रश्न यातनू सनमाशण झाल ेआहते.  ५०० 

ते ५००० रुपय े सकां मतीची सतसकटे होती.  लाखो रुपयाांची सतसकटे खरेदी करणाऱ्याांना कर 

माफी कशासाठी दणे्यात आली? शासनाचा महसलू बडुवनू समाजकायश करण्याचा 

अट्टाहास का?  असे साांगण्यात आल े की, दशे सवदशेातील अनेक क्षेिातील नामवांत 

मांडळी उपसस्थत राहणार असल्याने त्याांच्याकडून दणेग्या समळसवण्यासाठी ह े

केल.े  शासनान ेसवलत दते असताना त्याांच्याकडून दणेग्या समळसवल्या पासहजेत.  उद्या 

एखाद्या स्वयांसेवी सांस्थेने साांसगतले की, अशा सामासजक कायाशसाठी आम्ही कायशक्रम 

आयोसजत करणार आहोत तर त्याांना एांटरटेनमेंट ट क्समध्ये शासन सवलत दणेार 

का?  अण्णा हजारे याांना वाांद्रे येथील एमएमआरडीए ग्राऊां डच्या भाड्यामध्ये सवलत 

नाकारण्यात आली, परांत ुकोल्ड प्ल ेकायशक्रमासाठी सटू दणे्यात आली.  यामळेु शासनाला 

सकती महसलू समळाला, हा इव्हेंट आयोसजत करण्यासाठी खचश सकती आला याबाबत 

कोणतीही स्पष्टता झालेली नाही. महाराष्ट्र शासन व  ग्लोबल  

  

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) V-122 

SGB/MMP प्रथम श्री. बोरले 14:50 

  

 

    श्री.सांजय दत्त.... 

सससटझन याांच्यामध्ये एमओय ू करण्यात आला.  याच्या टम्सश ॲण्ड कण्डीशन्स काय 

आहते? त्याबाबत कोणतीही मासहती लोकाांना दणे्यात आलेली नाही.  का दणे्यातआली 

नाही हा प्रश्न उपसस्थत होतो.  मी याची खोलात जाऊन मासहती घेतली.  सशव खेमका 

नावाच ेसडफेन्स डीलमध्ये भाग घेणारे आहते त्याांचा जीत ॲण्ड मीत नावाचा सोशल रस्ट 

आह,े त्याांची जान प्रॉडक्ट सलसमटेड नावाची वेगळी सांघटना आह ेत्याांच्या नावाने एमओय ू

केला.  ही सझरो क सपटल कां पनी आह.े सरकारन े अगोदरच साांसगतले की, कसमटमेंट 

समळतात.  मी खोलात जाऊन चौकशी केली.  रसनांग कसमटमेंट कोणते समळतात? या 

इव्हेंटवरुन राज्याचा आसण महाराष्ट्रातील जनतेचा काय फायदा झाला? याबाबत सरकार 

स्पष्टीकरण का दते नाही.  जनतेचे आम्ही प्रसतसनसधत्व करतो.  जनता आम्हाला सवचारते 

म्हणनू आम्हाला प्रश्न उपसस्थत करावा लागला.  आपण सवषय उपसस्थत करण्याची सांधी 

सदली त्याबद्ङल धन्यवाद.  सवषय कोणी उपसस्थत केला ह े महत्वाचे नसनू मलूभतू प्रश्न 

उपसस्थत झाल ेआहते त्याबाबत शासनाने सनवेदन करणे गरजेचे आह.े  सरकारन ेयाचे उत्तर 

सदल ेपासहजे.  या सवषयावर शासनाने सनवेदन करावे. 

      सभापती : शासनाने सनवेदन करावे. 

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

             

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 

 



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-123 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

                                  

  

    



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-124 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

      

      प्रा.जोगेंद्र कवाडे : सभापती महोदय, मी औसचत्याच्या माध्यमातनू एक छोटीशी 

सवनांती करणार आह.े मी पाली भाषा सवद्यापीठासांबांधात माझे सवचार माांडणार आह.े 

   सभापती : आपली जी काही लेखी सवनांती आह ेती प्रथम माझ्याकडे रेकॉडशवर आली 

पासहजे. आपली लेखी सचूना प्राप ् त झाल्यानांतर आपणास मांगळवारी नक्की सांधी दणे्यात 

येईल.  

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-125 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

        श्री.हमेांत टकले : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े राज्यातील 

कुपोषणाचा प्रश्न सदवसेंसदवस गांभीर स्वरूप धारण करीत आह.े पाच वषाशच्या आतील 

कुपोषणाच्या बालकाांच्या सांख्येत ऑगस्ट ते सप्टेंबर या एका मसहन्यात तब्ब्ल २५हजाराने 

वाढ झाल्याचा धक्कादायक अहवाल आयसीडीएसकडून प्राप्त झाला आह.े यातील ५६३५ 

बालके तीव्र कुपोसषत तर मध्यम गटात २००८८ बालकाांचा समावेश आह.े एकट्या 

पालघर सजल्यातील सांख्या सप्टेंबर २०१६ अखेर ९१३७ वर पोहोचली आह.े आसदवासी 

आसण मसहला बालकल्याण सवभागाच्या एकूण कामकाजाबाबत मोठे प्रश्नसचन्ह उभे रासहले 

आहते.  पालघरच्या पाठोपाठ नांदरूबार व नासशक सजल्याांचा क्रमाांक आह.े राज्यात 

कुपोसषत बालकाांच्या सांख्येत होत असलेली वाढ सचांताजनक आह.े शक्यता अशी आह े

की, यापवूी ही सांख्या व्यवसस्थतपणे मोजली जात नसावी.  मुांबई उच्च न्यायालयाने 

सांबांसधत खात्याच्या मांत्रयाांना या गांभीरबाबीमध्ये व्यक्तीश: लक्ष् ा घालण्याची सचूना 

करण्यापयंत पररसस्थती सनमाशण झाली आह.े यासाठी उपलब्ध करून दणे्यात आलेल्या 

सनधीचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे होत नसल्यास तातडीन े कारवाई करण्याची गरज 

आह.े  माननीय उच्च न्यायालयान ेआसदवासी, मसहला व बालसवकास सवभाग, सावशजसनक 

आरोग्य आसण वैद्यकीय सशक्षण सवभागाच्या प्रधान ससचवाांना एकसित काम करण्याच े

सचुसवले आह.े आसदवासी बालकाांच्या आरोग्याची अशी होणारी हळेसाांड तातडीन े

थाांबसवण्यासाठी राज्य शासनाने अांमलबजावणी करावी अशी सवनांती मी या औसचत्याच्या 

मदु्याद्वारे करीत आह.े 

......... 

  

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-126 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

        श्री.ख्वाजा बेग : सभापती महोदय, माझा औसचत्याचा मदु्ङा आह.े माननीय 

मखु्यमांिी सहाय्यता सनधीमधनू ककश रोग व इतर गांभीर आजार असलेल्या रूग्णाांकररता 

तसेच सपशदांशाने मतृ्यमुखुी पडलेल्या कुटुांबाला आसथशक मदत दणे्यात येते. ही मदत सांबांसधत 

गरज ू व्यक्ती करता फार मोलाची व महत्वाची असते.  परांत,ु ती वेळत न 

समळाल्यास  उपयोगात येत नाही. त्यामळेु मखु्यमांिी सहाय्यता सनधीची रक्कम दणे्याचे 

असधकार सजल्हा स्तरावर मा.सजल्हासधकारी याांना सदल े तर कदासचत ती रक्कम सांबांसधत 

गरज ू व्यक्तींपयंत लवकर पोहााेचवण्यास मदत होईल असे मला वाटते. तेव्हा याबाबत 

शासनान े योग्य तो सनणशय घ्यावा अशी मागणी मी या औसचत्याच्या मदु्याद्वारे शासनास 

करीत आह.े 

   सभापती : औसचत्याचे मदु्ङ े सपांले आहते.  आता कागदपिे सभागहृासमोर ठेवण्यात 

येतील.  

   .......  

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-127 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

     पृ.शी./मु.शी. : कागदपिे सभागहृासमोर ठेवणे 

  

   श्री.चांद्रकाांत पाटील (महसलू मांिी) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सांत 

गाडगेबाबा अमरावती सवद्यापीठ याांचे सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषाशचे 

वासषशक लेखे सभागहृासमोर ठेवतो.  

   सभापती : वासषशक लेख ेसभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआह.े 

  

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने स्वामी रामानांद तीथश 

मराठवाडा सवद्यापीठ, नाांदडे याांचा सदनाांक १ एसप्रल २०१४ ते ३१ माचश २०१५ या 

कालावधीचा अांकेक्षण अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो.  

   सभापती : अांकेक्षण अहवाल सभााृहासमोर ठेवण्यात आला आह.े  

  

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सोलापरू सवद्यापीठ, 

सोलापरू याांचा सन २०१५-२०१६ या वषाशचा वासषशक लेखापरीक्षण अहवाल 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : लेखापरीक्षण अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

  

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने कसवकुलगरुू कासलदास 

सांस्कृत सवश्वसवद्यालय, रामटेक याांचे सन २०१५-२०१६ या वषाशचे वासषशक लेखे 

सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : वासषशक लेख ेसभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआह.े 

  

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-128 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

      

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सासवसिबाई फुले पणुे 

सवद्यापीठ, पणुे याांचे सन २०१५-२०१६ या वषाशचे वासषशक लेखे आसण सांसवधासनक लेखा 

परीक्षकाांचा लेखा परीक्षण अहवाल सभागहृसमोर माांडतो.  

   सभापती : अहवाल सभागहृासमोर माांडण्यात आल.े 

  

   श्री.चांद्रकाांत पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने गोंडवाना सवद्यापीठ, 

गडसचरोली याांचा सन २०१५-२०१६ या वषाशचे वासषशक लेख सभागहृासमोर ठेवतो. 

   सभापती : वासषशक लेख सभागहृासमोर ठेवण्यात आल ेआह.े  

  

   श्रीमती सवद्या ठाकूर (मसहला व बाल सवकास राज्यमांिी) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सवदभश, मराठवाडा आसण उवशररत महाराष्ट्र यासाठी सवकासमांडळे 

आदशे, २०११ मधील खांड ८ अन्वय े मसहला व बाल सवकास सवभागाची सन 

२०११-२०१२ या सवत्तीय वषाशची योजनाांतगशत योजनाांवरील वैधासनक सवकास मांडळसनहाय 

तरतदू व प्रत्यक्ष खचाशचा तपशील सभागहृासमोर ठेवते.  

   सभापती : तरतदू व खचाशचा तपशील सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

    

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-129 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

      

   श्री.सगरीष महाजन (जलसांपदा मांिी) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सवदभश 

पाटबांधारे सवकास महामांडळ, नागपरू याांचा सन २०१४-२०१५ या वषाशचा अठरावा वासषशक 

सवत्तीय अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो.  

   सभापती : अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े  

  

   श्री.सदलीप काांबळे (सामासजक न्याय मांिी) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महात्मा फुले मागासवगश सवकास महामांडळ मयाशसदत, मुांबई याांचा सन २०१३-२०१४ या 

वषाशचा वासषशक अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो.   

   सभापती : वासषशक अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े   

  ...... 

    

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-130 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

      

   पृ.शी./मु.शी : सनयम ९३ अन्वय ेसचूना 

     सभापती : माझ्याकडे शकु्रवार, सदनाांक ९ सडसेंबर २०१६ रोजी सनयम ९३ अन्वये 

ज्या सचूना प्राप्त झालेल्या आहते त्या सचूना व त्यावरील माझे सनणशय  सभागहृाच्या 

पटलावर ठेवण्यासाठी ससचवाांना अनमुती दते आह.े   

     ससचव : माननीय सभापतींच्या अनमुतीने शकु्रवार, सदनाांक ९ सडसेंबर २०१६ रोजी 

प्राप्त झालेल्या सनयम ९३ अन्वयेच्या सचूना व त्यावरील माननीय सभापतींचे सनणशय 

सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात येत आहते. 

    

  (प्रेस : येथे सोबत जोडलेल्या सचूना व सनणशय छापावेत.) 

    

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-131 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

      

      

   पृ.शी./मु. शी. : सवशेष उल्लेखाच्या सचूना 

    

         सभापती : आता सवशेष उल्लेखाच्या सचूना घेण्यात येतील. 

      श्री.जयांत पाटील (सवधान सभेने सनवडलेल े ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो. 

     सभापती महोदय, सरखेल कान्होजी राजे आांग्र े याांचा इसतहास सजवांत ठेवण्यासाठी 

रायगड सजल्यातील असलबाग शहरातील छिीबाग येथील समाधीस्थळी ध्वसनप्रकाश 

प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न असलबाग नगरपररषदनेे केलेला आह.े 

     ध्वसनप्रकाश प्रकल्पाच्या माध्यमातनू सरखेल कान्होजी राजे आांग्र े याांचा जीवनपट 

माांडण्यात येणार आह.े  तसेच येथे एम्फीसथएटरही उभारण्यात येणार असनू यासठकाणी 

सरखेल कान्होजी राजे आांग्रे याांच्या पराक्रमावर आधाररत लघपुट तसेच मासहतीपट 

दाखसवण्यात येणार आहते.  यासाठी समुारे ७ कोटी रूपयाांच्या सनधीची आवश्यकता 

आह.े 

     असलबाग नगरपररषदनेे या प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरसवकास मांिालयाकडे ५ 

वषाशपवूीच सादर केलेला आह.े माि सदर प्रस्तावावर अद्याप कोणताही सनणशय घेण्यात 

आलेला नाही.  

     पणु्यातील शसनवारवाड्याच्या धतीवर असलबाग येथील सरखेल कान्होजी राजे आांग्रे 

याांच्या समाधीस्थळ पररसरात असलबाग नगरपररषदमेाफश त उभारण्यात येणारा ध्वसनप्रकाश 

प्रकल्पाच्या प्रस्तावास मान्यता दऊेन त्यासाठी आवश्यक तो सनधी उपलब्ध करून दणे्यात 

यावा यासठी मी ही सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडली आह.े  

  ...... 

    



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) W-132 

BGO/KTG प्रथम श्री. भोगले 15:00 

  

 

      

     श्री. प्रकाश गजसभये (नामसनयकु्त)  : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो. 

     सभापती महोदय, नागपरू येथील मेसडकल रूग्णालयात असतदक्षता सवभागात नवजात 

सशश ुकक्ष हा केवळ रूग्णालयात जन्मलेल्या रूग्णाांसाठी असनू बाहरेून आलेल्या रूग्णाांना 

सामान्य वाडाशत ठेवण्यात येणे, या वाडाशतील व्हेंसटलेटर व इतर सोयीससुवधा नसणे, 

पररणामी सचमकुल्याांची मतृ्यचुी सांख्या सातत्याने वाढणे, यात रूग्णालयात गत वषी तब्बल 

८३५ नवजात सशशुांचा मतृ्य ू झालेला असणे, याबाबत सदर रूग्णालयातील बालसशश ु

कक्षाची सखोल चौकशी करून सदर रूग्णालयात जन्मलेल्या सशशसुह बाहरेून आलेल ् या 

नवसशशुांना प्रवेश समळेल एवढी क्षमता वाढसवण्याची आवश्यकता तसेच नवजात 

सशशसुाठी रूग्णालयात अद्ययावत यांिसामगु्री परुसवण्यात यावी अशी सशफारस मी या 

सवशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े                

  --------- 

      

              या नांतर  श्री. जनु्नरे 

 



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-133 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

                                   

       श्री.हररससांग राठोड (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो. 

     नागपरू महानगरपासलकेत सेवासनवतृ्त,स्वेच्छा सेवासनवतृ्त तसेच मतृ व्यक्तीच्या मलुाांना 

नोकरी दणे्याची योजना आह.े ही योजना अनेक महानगरपासलकेत आह.े गेल्या १०-१५ 

वषाशपासनू लोक केवळ अजश करतात परांत ुमहानगरपासलका त्याांना नोकरी दणे्याचे टाळते. 

     सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातनू माझी शासनाला सचूना आह े की, 

अनकुां पातत्वावर मलुाांना नोकरीमध्ये लवकरात लवकर घेण्यात यावे अशी सवनांती या 

सवशेष उल्लेखाच्या माध्यमातनू मी करीत आह.े 

                 

  --------- 

    



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-134 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

        श्री.ख्वाजा बेग (नामसनयकु्त ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो. 

     सभापती महोदय, शेख चाांद शेख हुसेन रा.भाडेगाव, ता.दारव्हा,सज.यवतमाळ येथील 

अल्पभधूारक शेतकरी आहते. त्याांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजने अांतगशत सन २०१३ 

मध्ये ससांचन सवहीर मांजरू होणे, सदर सवसहरीच े खोदकाम अपणूश करण्यात येणे, मांजरू 

करण्यात आलेला सनधी ही पणूश मांजरू करण्यात आला नसणे, त्यामळेु शेतकऱ्याांचे नकुसान 

होत असणे, परांत ुसांबांसधत सवभागाचे असभयांता याांनी सदर सवसहरीचे बाांधकाम पणूश झाल्याच े

चकुीच े प्रमाणपि सद.२६/११/२०१२ रोजी दणे्यात येणे आसण सवसहरीचे बाांधकाम पणूश 

करण्याकररता सांबांसधत शेतकऱ्याकडे २०,००० रुपयाांची बेकायदशेीर मागणी करण्यात 

येणे, तथासप श्री.शेख चाांद शेख हुसेन याांच्या सवसहरीचे बाांधकाम अनदुाना अभावी अपणूश 

राहणे, सदर सवसहरीचे बाांधकाम होणेबाबत अनदुान दणे्याची आवश्यकता, तसेच चकुीचे 

प्रमाणपि सादर करणाऱ्या असधकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी तसेच सवसहरीचे 

अनदुान तातडीन े दणे्याबाबत सांबांसधताांना आदशे व्हावेत, अशी सशफारस या सवश् ाोष 

उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े 

                                                     ---------- 

    



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-135 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

     श्री.सनरांजन डावखरे  ( कोकण सवभाग पदवीधर ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो.  

     सभवांडी येथील खाडीनजीक खारफुटी तसेच सतवराांची कत्तल करुन त्या जागेवर 

अनासधकृतररत्या मोकळी जागा करुन गोडावनू बाांधले जात आह.े तसेच त्यासठकाणी 

गाडयाांच ेगोडावनू तयार करुन अनासधकृतररत्या त्याचा वापर करण्यात येत आह.े त्यामळेु 

खारफुटी-सतवराांची कत्तल करुन बेकायदशेीरररत्या जागा वापरणाऱ्याांसवरुध्द कारवाई 

करण्यात यावी, एवढीच मागणी या सवशेष उल्लेखाच्या माध्यमातनू शासनाकडे करीत 

आह.े 

                                               ----------- 

    

    



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-136 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

     श्री.असनल सोल े ( नागपरू सवभाग पदवीधर ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो.  

      सभापती महोदय,राज्यातील कृषी सवभागाांतगशत कायशरत अ,ब,क,ड सांवगाशतील 

कमशचारी व असधकारी याांचे २७,५०२ मांजरू पदापैकी ७,४११ पद े ररक्त असणे, त्यातच 

राज्यातील कृषी सांचालकाांच्या ५ जगापैकी ४ जागा ररक्त असनू,कृषी सहसांचालकाांच्या १४ 

जागा पैकी ५ जागा ररक्त असणे, त्यातच गट अ सांवगाशतील २८, तर गट-ब सांवगाशतील 

७९२ व गट-क सांवगाशतील ४,९९५ व गट-ड सांवगाशतील १५९६ जागा ररक्त असणे, त्यामळेु 

शेतकऱ्याांना नवीन योजनेची मासहती न समळणे, त्यामळेु शेतकरी मासहतीपासनू वांसचत 

असणे, त्यामळेु सदर ररक्त जागा तातडीन े भरण्याची आवश्यकता असनू ही पद े त्वररत 

भरण्यात यावी एवढीच मागणी मी  सवशेष उल्लेखाच्या माध्यमातनू शासनास करीत आह.े 

                                                     ----------- 

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-137 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

     श्री.भाई सगरकर (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो.  

     सभापती महोदय, मुांबईतील काांसदवली(पसिम) येथे महावीर नगर सांक्रमण सशबीर 

इमारत क्र.१ म्हाडान ेधोकादायक ठरवनू तेथील रसहवाशाांना राहत्या सठकाणी इमारत क्र.२ 

मधील सांक्रमण सशबीरात स्थलाांतर केल ेअसणे, परांत ुआता म्हाडा इमारत क्र.२ मधील 

रसहवाांशाना ५०० रुपय े सेवा शलु्क दर असतानाही रुपय े ३००० सेवा शलु्काप्रमाण े

२,१०,००० इतकी सेवाशलु्काची थकबाकी भरण्यासाठी नोटीसा सदल्या असणे, सदर 

सठकाणी राहणारे लोक ह े मध्यम वगीय कुटुांबातील असल्याकारणाने ही देयके त्याांना 

परवडणारी नसणे, यामळेु तेथील रसहवाशाांमध्ये असांतोषाची भावना सनमाशण होणे, उपरोक्त 

म्हाडाच्या इमारती या पणुशपणे जीणश झाल्या असनू लवकरात लवकर त्याांचे पनुवशसन न 

केल्यास म्हाडाने जाहीर केलेल्या धोकादायक इमारती पडण्याच्या सस्थतीत असणे, या 

धोकादायक इमारतीचे पनुवशसन करण्यास म्हाडाकडून होत असलेली सदरांगाई, सदर 

इमारतीत राहणाऱ्या मध्यमवगीय कुटुांबातील रसहवाशाांचे लवकरात लवकर पनुवशसन करुन 

त्याांना कायमस्वरुपी घरे उपलब्ध करुन दणे्याकररता ही बाब मी या सवशेष उल्लेखाद्वारे 

शासनाच्या सनदशशनास आणत आह.े 

                                               ---------- 

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-138 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

        श्री.दत्तािय सावांत (पणुे सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो.  

     सभापती महोदय, महाराष्ट्र खाजगी सेवाशती सनयमावली सनयम ४१(१)(२)(३) या 

सनयमाांतगशत खाजगी शाळा व्यवस्थापनाला मखु्याध्यापक, सशक्षक व सशक्षकेतर कमशचारी 

याांच्या बदल्याच े असधकार असणे, त्या असधकाराचा सांस्थामध्ये गैरवापर होत असणे, 

बदलीची सभती दाखवनू आसथशक सपळवणकू करणे, कधीही सकतीही वेळा बदली होत 

असल्यामळेु कमशचारी कायमच बेचैन राहणे त्यामळेु अध्यापन प्रसकयेवर पररणाम होणे, 

सजल्हा पररषद अांतगशत शासनान े बदली सांदभाशत केलेली सनयमावली ही खाजगी 

व्यवस्थापनाला लाग ू करणे आवश्यक असणे, पाच वषाशला बदली, पती-पत्नी एकसित 

बदली, प्रशासकीय बदली, सवनांती बदली असे सजल्हा पररषदचेे सनयम खाजगी 

व्यवस्थापनाला लाग ूकरणे आवश्यक असणे, उपरोक्त सनयमातील पोट कलमात दरुुस्ती 

करुन सजल्हा पररषद कमशचारी बदली सनयम खाजगी सांस्थेस करणे बाबत या सवशेष 

उल्लेखाद्वारे शासनास ससूचत करीत आह.े 

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

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-139 

SGJ/KTG प्रथम श्री. ओटवणकेर 15:10 

  

 

     डॉ.नीलम गोऱ्ह े: (सवधानसभेन ेसनवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडते.  

     सभापती महोदय, अमरावती सजल्हयातील मांगरुळ येथील आश्रमशाळेचे नाव 

‚प्रश्नसचन्ह‛ असे असनू त्या आश्रमशाळेस शासन मान्यता दऊेन सदर शाळेस अनदुान 

तसेच या सांस्थेस समळणाऱ्या दणेग्याांना कलम ८० जी (५) नसुार कर सवलत  दणे्याबाबत 

आसदवासी कल्याण सवभागाने लक्ष घालनू मान्यता द्यावी याबाबत सवशेष उल्लेखाद्वारे 

शासनास ससूचत करीत आह.े 

                                               ------------ 
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     श्रीमती सवद्या चव्हाण ( नामसनयकु्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडते.  

     सभापती महोदय, सनयोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असलेल्या धनांजयराव गाडगीळ 

याांची कन्या डॉ.सलुभा िम्ह े याांनी राष्ट्रीय एकात्मता,डांकेल प्रस्ताव, जागसतक व्यापार 

सांघटना, इराकवरील अमेररकेचे आक्रमण, अन ् रॉन करार, खाजगीकरण, उदारीकरणाचा 

खरा अथश, बहुराष्ट्रीय कां पन्या, साम्राज्यवाद, बेरोजगारी तसेच अन्य सवषयावर पसु्तके 

सलसहली तसेच महाराष्ट्राचे अराध्य दवैत छिपती सशवाजी महाराज व त्याांचे मावळे याांचे 

चररि सलसहण्यात येणे, त ् या उच्च सशसक्षत असतानाही उच्चभ्रपूणाची भावना त्याांच्यात 

कधीच नव्हती,त्याांची साधी राहणी होती. सलुभाताई  याांनी जागसतकीकरण सवरोधी कृती 

ससमती, परुोगामी स्त्री सांघटना, दषु्ट्काळ सनवारण ससमती आसण त्यावेळी सनमाशण झालेल्या 

सांघटक कायशकत्याशप्रमाणे काम करीत असत. त्याांनी स्वत:चे राहते मोठे घर  सोन्यासारखी 

(मोठी सकां मत) समळत असताना मळू स्वरुपात जतन करणे तसेच तन,मन,धन आसण कुशाग्र 

बधु्दीमत्ता या सवशस्वान े चळवळीशी एकरुप होत्या चळवळीसाठी बौसध्दक आघाडीवर 

वाहून काम केले, सवसवध सवषयावरील सनमाशण केलेल ेसासहत्य ह े त्याांच्या भसूमकासाठीचे 

समथशनासाठी बौध्दीक  हत्यार ठरु शकेल, तसेच महाराष्ट्र शासनान ेत्याांना भषूण परुस्कार 

दऊेन गौरसवल ेआह,े अशा थोर कन्या, थोर सासहत्यीक, व्यासांगी बधु्दीवांत असलेल ् या 

डॉ.सलुभा िम्ह े याांना मरणोत्तर महाराष्ट्र भषूण परुस्कार जाहीर करण्यात यावा, अशी 

सशफारस या सवशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आह.े 

                                               ----------- 

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) X-141 
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     श्री.जगन्नाथ सशांद े (नामसनयकु्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो.  

     सभापती महोदय, कल्याण रेल्वे स्थानकासमोर एमएमआरडीएच्या कोटयावधी 

रुपयाांच्या सनधीतनू नागररकाना रेल्वे स्थानकावरुन मोकळेपणाने चालता यावे यासाठी 

समुारे १०० कोटी पेक्षा असधक रक्कम खचश करुन स्कायवॉक उभारलेला असणे, माि 

सदरहू स्कायवॉक नागररकाांना चालण्याऐवजी अनसधकृत फेरीवाले व अनैसतक धांद्याांचे 

आश्रयस्थान झालेले असल्यान े शासनाचा कोटयावधी रुपयाांचा सनधी वाया गेला असनू 

सदर स्कायवॉक फेरीवालामकु्त ठेवण्यासाठी शासनान े याबाबत जबाबदारी सनसित करुन 

त्याची त्वररत अांमलबजावणी करावी  अशी मागणी मी या सवषेश उल्लेखाद्वारे शासनास 

करीत आह.े 

                                               ---------- 
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        श्री.सांजय दत्त (सवधानसभेन े सनवडलेल)े : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पढुील सवशेष उल्लेखाची सचूना माांडतो.  

     सभापती महोदय, डॉक्टर जोडण्याचा सन्मान प्राप्त करुन दणेारी पीएच.डी. साठी 

कोणत्याही सवद्यापीठासाठी कोणत्याही सवद्याशाखेच्या जटील सवषयाांचे प्रबांध आसण 

आांतरराष्ट्रीय सांशोधन पसिकाांसाठी शोधसनांबध सवकणारी यांिणा तयार झाली असनू त्याद्वारे 

अवघ्या १० ते १५ हजारात तयार प्रबांध आसण शोधसनबांध सहजासहजी समळू लागले 

आहते. नामाांसकत सांकेतस्थळाांवर या बाजाराच्या जासहराती उघडपणे केल्या जात असणे, 

सक्वकर एज्यकेुशन, ओएलएक्स, सलेुखा इांसडया माटश यासारख्या सांकेतस्थळाांवर या प्रबांध 

सवक्रीच्या धांद्याची जासहरातबाजी सरुु आह.े 

    

      

               या नांतर  श्री. सशगम 
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श्री.सांजय दत्त.... 

  राज्यातील माुुाांबई, नवी मुांबई, पणुे, नागपरू, औरांगाबाद, सोलापरू या पाच सठकाणी 

एका मसहन्यात साधारणत: २५० जासहराती सांकेतस्थळावर सदसनू आल्या. पीएचडी 

प्रबांधाचा गोरखधांदा राज्यात जोमात सरुु आह े ही असतशय गांभीर बाब असनू बौसद्चक 

सांपत्तेची सरळसरळ गळचेपी असल्यान े सांबांसधत गोरखधांद्यातील लपु्त घटकाांवर कडक 

कारवाई करुन हा प्रकार ताबडतोब थाांबसवण्यात यावा. तसेच इांटेलेक्यअुल प्रॉपटी ॲक्ट 

मध्ये नव्यान े सांशोधन करण्याची गरज असल्याची मागणी मी या सवशेष उल्लेखाद्वारे 

शासनास करीत आह.े शासनान े या सवषयाची गांभीरपणे दखल घ्यावी अशी मी 

आपल्यामाध्यमातनू सवनांती करतो. 

                                               ---------- 
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                                   मागहतीच्या मुद्याबाबत  

      

      ॲड.सनरांजन डावखरे : सभापती महोदय, नोटबांदीचा थेट पररणाम नागपरू येथील 

सवधान भवनात येऊ लागला आह.े मुांबईवरुन आलेले सवधान भवनातील कमशचारी 

असतील सकां वा मांिालयातील कमशचारी असतील सकां वा आमदार असतील या सवांचीच 

नोटबांदीमळेु गैरसोय होत आह.े नागपरू सवधान भवनातील पररसरातील क न्टीनमध्ये स्वाईप 

मशीन दखेील नाही त्यामळेु आम्हाला काही खाता येत नाही.तेव्हा आम्हा सवांना 

आपल्यामाध्यमातनू न्याय समळावा अशी सवनांती आह.े 

                                                ----------- 
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               नािपूर येथे  पाली भाषेचे स्वतंत्र गवद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत 

बौद्घ गभक्िंुनी काढलेला मोचाा   

        प्रा.जोगेंद्र कवाडे :  सभापती महोदय, नागपरूमध्ये महाकसव कुलगरुु कासलदास 

सांस्कृत सवद्यापीठ आह े त्याच पद्चतीवर पाली भाषेचे सवद्यापीठ नागपरूमध्ये व्हावे या 

मागणीसाठी बौद्च सभक्खुांचा एक मोठा मोचाश आलेला आह.े त्याकडे शासनाच े लक्ष 

वेधण्याचा मी प्रयत्न करीत आह.े 

      सभापती महोदय, पाली भाषा ही भारतीय भाषाांचे मळू आह.े पाली भाषेचा प्रभाव सवश 

् ाााारतीय भाषा आसण बोलीभाषाांवर आढळतो. सवश भारतीय सांस्कृतीचे सांवधशन आसण 

प्रकटीकरण करण्याची परांपरा पाली भाषेची रासहलेली आह.े सवश भारतीय भाषाांचे ऐक्य 

घडसवण्याच ेसामथ्यश पाली भाषेमध्ये आह.े जगात ससलोन, थायलांड, म्यानमार, कां बोसडया, 

लाओस, मलेसशया, सव्हएतनाम या दशेाांमध्ये पाली भाषेचे अध्ययन करण्यात येते. 

पासिमात्य दशेातील जमशनी, फ्रान्स, अमेररका यासह अनेक यरुोसपयन दशेाांमध्ये पाली 

भाषेचे अध्ययन होते. जपान, चीन, तैवान, भतूान, कोररया या दशेाांतसदु्चा अध्ययन क्षेिात 

पाली भाषेचा अांतभाशव करण्यात आलेला आह.े 

      सभापती महोदय,महाराष्ट्रामध्ये तसेच भारतातील वेगवेगळ्या सवद्यापीठाांमध्ये नागपरू 

सवद्यापीठाससहत पाली भाषेचे अध्ययन-अध्यापन करण्यात येत आह.े भारतीय सांस्कृतीमध्ये 

पाली भाषा आसण दसुरी सांस्कृत भाषा असे दोन प्रवाह आहते.  कें द्र आसण  राज्य 

शासनाच्या वतीने  सांस्कृत भाषेच्या सवकासासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत 

आहते. सांस्कृत भाषेची अनेक सवद्यापीठे व सांस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहते. जैन 

धसमशयाांसाठी प्राकृत सवद्यापीठ स्थापन करण्यात आल े आह.े परांत ु पाली भाषेच्या 

सवकासाकररता एकही स्वतांि सवद्यापीठ नाही.अशापररसस्थतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये नागपरू, 

अमरावती, गडसचरोली, पणु,े मुांबई, नाांदडे, औरांगाबाद, उत्तर महाराष्ट्र आदी सवद्यापीठाांमध्ये 

पाली भाषेचे अध्ययन आसण अध्यापन होत आह.े माध्यसमक आसण कसनष्ठ 

महासवद्यालयामध्ये हजारो सवद्याथी पाली सवषय घेऊन दहावी आसण बारावी परीक्षा उत्तीण 

होत 
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    प्रा.जोगेंद्र कवाडे... 

आहते. कालपरवा पयंत एमपीएससी आसण यपुीएससीमध्ये पाली भाषचेा समावेश होता, 

तो आता वगळण्यात आलेला आह.े 

      सभापती महोदय, परमपजू्य डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर याांनी पाली भाषेचे महत्त्व 

लक्षात घेऊन भारतीय राज्य घटनेमध्य े पाली भाषेचे सनयोजन केले होते. त्याांनीच पाली 

भाषेचे शब्दकोश आसण पाली व्याकरणाचे सांकलन केल ेहोते. पाली भाषेचे महत्त्व लक्षात 

घेता महाराष्ट्र शासनाने सांस्कृत सवद्यापीठाच्या धतीवर पाली भाषेच्या सवकासाकररता 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर पाली सवद्यापीठाची स्वतांिपणे स्थापना करण्यात यावी अशी 

बौद्च सभक्खुांनी काढलेल्या मोचाशची मागणी आह.े 

         सभापती महोदय, कें द्र सरकार आसण राज्य सरकार डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांची 

१२५ वी जयांत साजरी करीत आह ेआसण त्या सनसमत्ताने चाांगले सनणशय घेतले आहते. 

सरकारन ेइांद ूसमलचे काम दखेील हाती घेतलेल ेआह.े  

नागपरूमध्ये डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांची धम्मभमूी आह.े डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांच्या 

नावाने स्वतांि पाली सवद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे या मागणीसाठी जो मोचाश आलेला 

आह ेत्याची शासनाने दखल घेऊन या सवषयाची तड लावावी  अशी माझी आपल्यामाफश त 

शासनाला सवनांती आह.े 

      सभापती :   शासनाने दखल घेऊन उसचत कायशवाही करावी.  

                                           ----------  
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                            सभािृहाच्या कामकाजाबाबत   

    

       सभापती :  मी सभागहृाला साांग ू इसच्छतााे की, कामकाजपसिकेतील क्रमानसुार 

आता शासकीय सवधेयकाचा क्रम आह.े त्यानांतर म.सव.प.सनयम २६० अन्वयेच्या 

प्रस्तावाांचा क्रम आह.े परांतु आता म.सव.प. सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर चचाश होईल. 

शासकीय सवधेयक पढुील आठवड्यात घेण्यात येतील. 

      आता म.सव.प.सनयम २६० अन्वये प्रस्तावावरील चचाश सरुु करण्यात येत आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप याांनी मराठा आरक्षणाच्या सवषयावरील त्याांचे भाषण 

सरुु करावे. 
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          (सभापतीस्थानी तागलका सभापती श्री.ख्वाजा बेि)  

               

                    पृ.शी :  मराठा व मसु्लीम समाजाचे आरक्षण पवूशवत लाग ूकरणे  

                    मु.शी :  मराठा व मसु्लीम समाजाचे आरक्षण पवूशवत लाग ूकरणे 

                             या सवषयावर सवशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणसपसे, सनुील  

                             तटकरे, नारायण राणे, जयांत प्र. पाटील, हमेांत टकले,सांजय  

                             दत्त, अमरससांह पांसडत, अशोक उफश  भाई जगताप, कसपल   

                             पाटील, सतीश चव्हाण, असनल भोसले, ॲड्.जनादशन  

                             चाांदरूकर, ॲड्.सनरांजन डावखरे, आसकश .अनांत गाडगीळ, 

                             सवशश्री नरेंद्र पाटील, ॲड्.रामहरी रुपनवर , सवशश्री 

ख्वाजा                              बेग,जयांवतराव जाधव, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, 

                             श्री.जगन्नाथ सशांदे, प्रा.जागेंद्र कवाडे, सवशश्री प्रकाश  

                             गजसभये, रामराव वडकुते, अब्दलु्लखानर दरुाशणी, आनांद 

                             ठाकूर, ॲड्.राहुल नावेकर, ॲड्.जयदवे गायकवाड,  

                             श्रीमती सवद्या चव्हाण, सवशश्री अमरनाथ राजरूकर,  

                              मोहनराव कदम, अमररशभाई पटेल, चांद्रकाांत रघवुांशी,  

                             सभुाष झाांबड, हररससांग राठोड, आनांदराव 

पाटील,                              सव.प.स. याांचा प्रस्ताव.   

                                                  (प्रस्ताव पनु्हा प्रस्ततु झाला )                   

      श्री.भाई जगताप (मुांबई स्थासनक प्रासधकारी सांस्था) : सभापती महोदय, राज्यात 

बहुसांख्येने असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासांबांधी या  सभागहृात म.सव.प.सनयम 

२६० अन्वय ेजो प्रस्ताव माननीय सवरोधी पक्ष नेते याांनी माांडला आह,े त्यावर माझे सवचार 

माांडण्यासाठी मी उभा आह.े 
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    श्री.भाई जगताप.....    

      सभापती महोदय, माझी सभागहृाला सवनांती आह े की, एका असतशय सांवदनेशील 

सवषयाच्या सांदभाशत चचाश होत असताना एक सामासजक असभसरणाचा जो सवषय आह ेत्या 

सवषयाकडे गाांभीयाशने पाहण्याची आवश्यकता आह.े या प्रस्तावावर माझ्या अगोदर माझ्या 

नेत्याांनी व इतर  सन्माननीय सदस्याांनी आपली मते माांडलेली आहते. 

      सभापती महोदय, मला सरुुवातीलाच सभागहृाला आसण अदृश्य असलेल्या इतर सवश 

घटकाांना एक सवनांती करावयाची आह ेकी, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सकां वा 

तत्सम बाबींवर बोलत असताना  ह ेआता जातीवाचक बोल ू लागले आह,े धमशवाचक 

बोलायला लागल े आह,े असा कोणी सनष्ट्कषश काढण्याची आवश्यकता नाही, ह े या 

सभागहृाच्या पटलावर असावे, या  भावनान ेमी ह ेबोलत आह.े  

      सभापती महोदय, मी गेली अनेक वष ेसावशजसनक आसण राजकीय क्ष् ोिात काम करीत 

आह.े प्रत्येक समाजाच्या घटकाला आपापल्या समाजाची व्यथा माांडण्याची सांधी 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकराांच्या घटनेने तुम्हा-आम्हाला सदलेली आह.े त्याबद्ङल कोणीही 

कधी आक्षेप घेतलेला नाही. वांसचत समजाच्या बाबतीत मग तो मागासवगीय समाज 

त्यामध्ये अनसुसुचत जाती, जमाती, सवमकु्त जाती व भटक्या जमाती वा इतर मागासवगीय 

समाज असेल, या सवश घटकाांच्या बाबतीत आजच सवचार होत आह े असे नव्ह े तर 

स्वातांत्रयपवूश काळात म्हणजे १९०२ सालापासनू हा सवचार झालेला आह.े दशेाला स्वातांत्रय 

समळून ७० वष ेझाल्यानांतर आपण मागे वळून पाहताना त्याच ेपनुरावलोकन करताना या 

समाजाची व्यथा माांडताना कोणीतरी जातीवाचक बोलतो, कोणीतरी जातीबद्ङल बोलतााे 

अशी भावना कृपया कोणी करुन घेऊ नये, अशी माझी हात जोडून सवनांती आह.े 

      सभापती महोदय, हा एक सामासजक प्रश्न सनमाशण झालेला  असनू त्याचा एक प्रचांड 

व्हॉल्क नो तयार झालेला आह.े त्याचा उद्रेक होऊ नये यासाठी शासनान े त्या प्रश्नाबाबत 

सनणशय घेतला पासहजे. सरकार कोणत्याही पक्षाच ेअस ूद्या, या प्रश्नाकडे राजकीय दृष्टीने न 

पाहता या प्रश्नाची उकल करण्याच्या दृष्टीन ेपासहल ेपासहजे. 

            या नांतर  श्री. बोडे 
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  श्री.भाई जगताप.... 

  माझी सवनांती आह े की, या प्रश्नाकडे राजकीय दृष्टीने न बघता, या प्रश्नाची उकल 

करण्याच्या दृष्टीने बसघतले पासहजे. माझी नम्र सवनांती आह ेकी, ह ेकरीत असताना कोणीही 

असे समजण्याचे कारण नाही की, कोणाचे तरी काढून कोणाला दणे्यात येत आह,े कोणाला 

वेठीस धरण्यात येत आह ेसकां वा कोणाला तरी क्षती पोहचसवण्याचा उद्ङशे आह.े  

   सभापती महोदय, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या सवषयावरील प्रस्तावावर बोलत 

असताना साांग ूइसच्छतो की, १९०२ मध्ये छिपती शाहू महाराजाांनी या समाजाला आरक्षण 

दऊे केल.े  इांग्रजाांच्या काळापासनू ते १९४२ सालापयंत या समाजाला आरक्षण दणे्यात 

आल ेहोते.  ज्या अथी मराठा समाजाला पवूी आरक्षण दणे्यात आल ेहोते त्या अथी ते 

कोणत्या ना कोणत्या सनकषावर सदल ेअसेल.  त्या काळात राजषी शाहू महाराजाांसारख्या 

जाणत्या राजाने वांसचत आसण मागासवगीय समाजाला आरक्षणच नव्ह े तर त्याांच्यासाठी 

शैक्षसणकदृष््टया क्राांसतकारी पाऊल उचचले होते, ही गोष्टी तमु्ही-आम्ही नाकारु शकणार 

नाही.  सवश समाजातील घटकाांनी आसण आपण सवांनी या बाबतचा ऊहापोह केलेला 

आह.े  हा ऊहापोह करीत असताना छिपती शाहू महाराजाांनी मराठा समाजाला आरक्षण 

सदले, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही.  छिपती सशवाजी महाराजाांचा उल्लेख करीत 

असताना साांग ू इसच्छतो की, तो काळ उलटून ३७५ वष ेझाली आहते.  त्या काळातील 

मदुशमकी असेल, बारा बलतेुदार पद्चती असेल, अठरा पगड जाती असतील, याांच्या 

सवकासाच्या बाबतीत  सवश मावळ्याांना सोबत घेऊन सहांदवी स्वराज्याची स्थापना केलेल ेते 

एक जाणते राजे होते.  त्या काळात छिपती सशवाजी महाराजाांनी समाज पररवतशन 

करण्यासाठी आसण समाजाला योग्य तो न्याय दणे्यासाठी अनेक महत्त्वाचे  
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श्री.भाई जगताप.... 

सनणशय घेतलेल ेआहते.  त्या कालखांडात आजच्या सारखी न्यायालय व्यवस्था सकां वा अन्य 

व्यवस्था नव्हती.   परांत ुतरी सधु्दा मी साांगतो की, त्या कालखांडात न्यायालय होते.  माझी 

सवनांती आह ेकी, आपण माझ्या वाक्याचा शब्दश: अथश घेण्याची आवश्यकता नाही.  परांत ु

आज आपण एका घटकाला न्याय समळण्यासाठी खालच्या न्यायालयापासनू सवोच्च 

न्यायालयापयंत जात आहोत.  पवूीच्या कालखांडात राज्यघटना नव्हती.  दशेाला स्वातांत्रय 

समळाल्यानांतर घटना अांमलात आली आसण तेव्हापासनू आपल्याला सवसवध असधकार 

समळाल.े  त्या कालखांडात घटना नव्हती म्हणनू राजे-महाराजे याांना सवचारणारे कोणी 

नव्हते.  परांत ु तरी सधु्दा त्या काळात राजाने समाजोपयोगी आसण त्या समाजाला 

आवश्यक असलेले सनणशय घेतले.  वांसचत, मागासवगीय, पीसडत या समाजाच्या बाबतीत 

त्या काळात राजाांनी अनेक प्रकारच ेचाांगले सनणशय घेतले. त्या काळाना मराठा समाजाला 

समळालेले आरक्षण पनु्हा समळसवण्यासाठी मराठा समाजाला भाांडावे लागत आह.े  परांत ुया 

समाजाने उभे भाांडण केलेल ेनाही.  

   सभापती महोदय, मराठा समाजाने काढलेल्या मोचाशच्या बाबतीत बोलत असताना 

अनेक मांडळी ददुवैाने कुसत्सत बदु्चीने बोलतात.  मला कोणावर हते्त्वारोप करावयाचे 

नाहीत.  ही मांडळी केवळ कुसत्सतपणेच बोलत नाही तर वतशमानपिात सधु्दा छापनू 

आणतात.  कोणत्या वतशमानपिात काय छापनू आल े ह े मी साांगण्याची आवश्यकता 

नाही.  मी केवळ रेफरन्स दते आह.े असो. 

   सभापती महोदय, राज्यात ३२ टक्के लोकसांख्या असलेल्या मराठा समाजाच्या बाबतीत 

जाणनू घेणे गरजेचे आह.े  या दशेात एकही राज्य असे नाही की, ज्या राज्यात एवढ्या 

मोठ्या प्रमाणावर हा एक समहू आह.े  केवळ महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या सांख्येने हा समाज 

आह.े ३२ टक्के लोकसांख्या असेला हा समाज ४ कोटी लोकसांख्येचा आह.े  मराठा 

समाज हा मखु्यत्वेकरुन शेती व्यवसायातील आह.े    
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परांत ु या समाजाला आरक्षण समळत नसल्यामळेु या समाजातील मलुाांची फरफट होत 

आह.े  मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यापासनू वांसचत ठेवल्यामळेु त्याांनी आपला उद्रेक 

आसण भावना व्यक्त करण्यासाठी मकू मोचे काढले आहते.  या समाजान े केवळ मोचेच 

काढल े नाही तर हा समाज रस्त्यावर सधु्दा उतरला आह.े  या समाजाने जगाला सांदशे 

सदलेला आह.े  जगातील सवश दशे आसण यांिणाांनी या गोष्टीची नोंद घेतलेली 

आह.े  एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आलेला समाज जगातील कोणत्याही दशेात 

नाही.  एकप्रकारे या समाजाची मकू क्राांती तमु्हा-आम्हाला नाकारता येणार 

नाही.  वास्तसवक पाहता क्राांती म्हटल्यानांतर काही ना काही सवध्वांस होतो.  कोणत्याही 

सक्रयेवर प्रसतसक्रया येत असते.  फ्रें च आसण रसशयन क्राांती झाल्याच ेआपल्याला माहीत 

आह.े  आपल्या दशेातील क्राांती सधु्दा तुम्हा-आम्हाला माहीत आह.े  अशा प्रकारची 

क्राांती करणे त्यावेळी आवश्यक होते.  स्वातांत्रयापवूीच्या काळात इांग्रजाांचे डोळे उघडत 

नव्हते म्हणनू आपल्या दशेात सधु्दा सवध्वसांक स्वरुपाची क्राांती झाली.  

   सभापती महोदय, २१ व्या शतकात मराठा समाजान े वेगळ्या प्रकारचा सनणशय घेतला 

आसण जगाला दाखवनू सदल ेकी, सौम्यपणे व मकूपणे सधु्दा क्राांती होऊ शकते.  मराठा 

समाजाने मकू मोचाशच्या माध्यमातनू मकू क्राांतीचा सांदशे सांपणूश जगाला सदला आह.े या 

प्रस्तावावर बोलत असताना मी आकडेवारीत जाणार नाही. पोसलसाांनी कोणत्या मोचाशला 

सकती लोक आल ेहोते या बाबत सदलेली आकडेवारी मी साांगणार नाही.  ज्याांना स्वत:चे 

समाधान करुन घ्यावयाचे असेल त्याांनी ते करुन घ्यावे, त्याला माझा आक्षेप नाही सकां वा 

अन्य कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही.   

   सभापती महोदय, मराठा समाजाने पसहला मोचाश काढताना ९ ऑगस्ट ही तारीख का 

सनवडली ? मराठा समाजाच्या मोचाशचे, उद्रेकाचे नेततृ्व कोणत्याही राजकीय, 
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सामासजक वा अन्य नेत्यान े केल े नाही.  कोणतेही नेततृ्व नसताना सांपणूश मराठा समाज 

एकमखुी मागणीद्वारे रस्त्यावर उतरला आह.े  यापवूी सधु्दा जो जो समाज अशाप्रकारे 

रस्त्यावर आला, त्या त्या समाजाने आपल्या व्यथा माांडल्या.  मराठा समाजाच्या मोचाशला 

इतर समाजाने सधु्दा पासठांबा सदला आह.े  मराठा समाजाच्या क्राांतीला, चळवळीला 

समाजातील सवसवध घटकाने समथशन सदले आह.े  मग तो मसु्लीम समाज असेल, धनगर 

समाज असेल, ओबीसी समाज असेल सकां वा मागासवगश समाज असेल.  मी पणु्याच्या 

मोचाशत सहभाग झालो होतो.  त्या मोचाशला मागासवगीय समाजाने केवळ समथशनच सदले 

नाही तर हा समाज मोठ्या सांख्येने त्या मोचाशत सहभागी झाला होता.  एवढेच नव्ह े तर 

मोचेकऱ्याांना पाणी आसण फुड प केटस ्दणे्याचे काम त्याांनी केल.े  मी या सठकाणी सवसवध 

समाजाचा मदु्ङाम उल्लेख केला आह.े  महोदय, आपण सवांनी या सांदभाशतील भावना 

लक्षात घेतली पासहजे.  मराठा समाजाचा जो उद्रेक तयार झाला, त्यामागील अथश 

तमु्ही-आम्ही समजनू घेणे आवश्यक आह.े  तरच या प्रश्नाला खऱ्या अथाशन े न्याय समळू 

शकेल अशी माझी भावना आह.े   

   सभापती महोदय, मराठा समाजाला मोचाश का काढावा लागला हा मळू प्रश्न सनमाशण 

होतो. होय, कोपडीच्या घटनेची एक सठणगी  पडली आसण त्याचे पयाशवसन सवश समाज 

एकि येऊन रस्त्यावर येण्यात झाला.  सभापती महोदय, याला ह ेएकच कारण आह ेअसे 

नाही.  या एका कारणाबरोबरच ह े मोचे काढण्यामागे अनेक कारणे जोडली गेली 

आहते.  या मराठा समाजाने शासनाकडे २० मागण्याांची सनद सपुदूश केली आह.े प्रत्येक 

सजल्याच्या सठकाणी सजल्हासधकाऱ्याांकडे कायदशेीरररत्या मराठा समाजातील तरुणी ती 

सनद सपुदूश करीत आहते.  असे असताना सरकार असे कस े म्हणनू शकते की, मराठा 

समाजाच्या मागण्याांबाबत कोणासोबत चचाश    करावी ? मराठा समाजाच्या मागण्याांवर 

चचाश करण्यासाठी कोणाला बोलवावे, असे सरकार म्हण ू शकत नाही.  त्यामळेु मला 

सरकारच्या हतेूबद्ङल शांका येते.  या सरकारकडून वारांवार साांसगतले जाते की, आम्हाला 

मराठा समाजाला आरक्षण 
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द्यावयाच े आह.े  सत्ताधारी नेत्याांकडून मलुाखतींच्या माध्यमातनू साांसगतले जाते की, 

आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाच े आह.े  परांत ु राज्य सरकारकडून या 

समाजाला आरक्षण दणे्याच्या अनषुांगाने ज्या बाबी करणे आवश्यक आह ेत्या गेल्या दोन 

वषाशत करण्यात आलेल्या नाही. 

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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  आज २५ वा मसहना आह.े माझ्या मनात शांका आह.े मला आनांद होईल जर सरकारने 

उत्तरामध्य ेयाचा उल्लेख करताना साांसगतले की, अमकु तारखेला, अमकु सठकाणी, अमकु 

चौकटीत आम्ही ह ेआरक्षण दते आहोत. शासनाने ह ेजाहीर केले तर आम्ही सगळ्यात 

पसहल्याांदा तमुचे स्वागत करू. मागच्या सरकारला याच े के्रसडट समळत आह े की या 

सरकारला याच ेके्रसडट समळत आह ेसकां वा येणाऱ्या सरकारला याचे के्रसडट समळत आह ेहा 

प्रश्न नाही. आज जो सामासजक उद्रेक तयार झाला आह ेत्याला आजच योग्यररतीन ेपासहले 

नाही तर त्या उद्रेकाचे पयशवसान कदासचत सडस्रसक्टव्ह होण्याची शक्यता अााह ेह ेमला 

येथे मदु्ङामहून साांगावेसे वाटते. त्या तरूणाांनी ९ ऑगस्ट हा सदवस सनवडला. तो सदवस का 

सनवडला, कारण त्या सदवशी मुांबईतील ऑगस्ट क्राांती मैदानातनू ‚चले जाव‛ ही चळवळ 

दशेात सरुू झाली, सक्वट इांसडया मवू्हमेंट सरुू झाली, म्हणनू त्याांनी तो सदवस सनवडला. 

दसुऱ्या कोणत्या सरकारसवषयी नव्ह े तर असस्तत्वात असलेल्या सरकारासवषयी ह े होते. 

त्याांनी २ वष े वाट पासहली. हा सदवस सनवडण्याचे कारण सवशेष आह.े या सवश मलुाांनी, 

तरूणाांनी, समाजाने २ वष ेवाट पासहली आसण त्यानांतर चळवळीसाठी ९ ऑगस्ट हा सदवस 

सनवडला. आज जवळपास २२ मोचे झाल ेआहते. नागपरूमध्ये सधु्दा १४ तारखेला एक 

मोचाश होऊ घातला आह.े आपल्यालाही ते माहीत आह.े माझी सवनांती आह ेकी, आपण 

१४ तारखेच्या आधी आपल्या उत्तरात साांगावे. आपण सवांना एकि घ्यावे, आम्ही तमुचेच 

असभनांदन करू. आम्ही तुमच्या सरकारचे जासहरररत्या असभनांदन करू. सगळे के्रसडट तमु्ही 

घ्या. आपण याचे सवाशथाशन े सशल्पकार बना. परांत ुया समाजाला न्याय द्या. या समाजाच्या 

भावना आहते, त्याांचा अनादर कृपया करू नका, अशी माझी आपल्याला नम्रतेची सवनांती 

आह.े तकलाद ूकारणे सदली जात आहते. का सदले, दऊे का शकत नाही, आम्ही 
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कशासाठी देऊ शकतो, काय करू शकतो, त्याांनी काय केले, याांनी काय केले, त्या सरकारन े

अधशवट काम केले, या सरकारने अधशवट काम केल ेह ेचालल ेआह.े सरकारन ेअधशवट काम 

केल े असेल असा आपण दावा करीत आहात, माि त्याांच्या माध्यमातनू ५४ हजार 

सवद्याथ्यांना सवलती समळाल्या आहते. आपण अध्यादशेाच्या बाबतीत बोलत आहात, 

आयोगाच्या बाबतीत बोलत आहात. मग काय झाल,े कस ेझाल ेह े प्रश्न पढेु येतात. सन 

२००४ मध्ये बापट आयोग तयार हााेतो आसण त्या आयोगाचा ररपााेटश यायला सदनाांक 

२४ जलैु, २००८ हा सदवस लागतााे. आयोगाचेच काम आह.े त्याांनी त्याांच्या पध्दतीने 

काम केल.े आयोगावर टीका करण्याचा माझा आसजबात उद्ङशे नाही. लोकशाहीला व 

घटनेला ते असभप्रेत आह.े अशाप्रकारचे आयोग होतात, अशाप्रकारचे आयोग आपल्या 

पध्दतीन ेकामे करतात आसण पररपणूश काम करून सरकारपढेु ठेवतात. पण या आयोगाच्या 

सनसमशतीबाबत, त्याांच्या अहवालाबाबत माझ्या मनात तीव्र शांकाच नव्ह े तर माझे आक्षेप 

आहते. माझे आक्षेप यासाठी आहते. कारण एका समाजाचा घटक म्हणनू राजकारणामध्ये, 

समाजकारणामध्ये आयषु्ट्यभर काम करणारा मी माणसू आह.े मी केसाांना काळा रांग लावत 

आह ेम्हणनू कदासचत आपल्या सवांना मी तरूण वाटत असेन, पण माझे वय ५८ वषे आह.े 

मी माझ्या वयाच्या ५८ वषांपैकी अनेक वष ेराजकारण व समाजकारण यामध्ये घालसवली 

आहते. ....(अडथळा).... ह े साांगण्याचा उद्ङशे एवढाच आह े की, माझ्या आयषु्ट्याची 

३२-३३ वष े मी मराठा महासांघाचे काम केल.े मी राजकीयदृष््टया माझ्या पध्दतीने काम 

करीत असेन, ते नसुते काम नाही तर अनेक वेळेला सामासजक प्रश्न तयार झाल.े आपण 

आठवा, सन १९९१-९२ मधली वरळीची सवणश व मागासवगीय दांगल. तेथे कोण आल े? 

सन १९९१-९२ ला सधु्दा बीडीडी चाळींच्या पररसरात दांगल झाली. त्यावेळी सवशजण 

आल,े सवश बाजूांनी प्रक्षोभक भाषणे झाली. तेथे कोण सफरत होते तर तत्कालीन मराठा 

महासांघाच ेअध्यक्ष शसशकाांत पवार, भाई जगताप, सदलीपदादा जगताप, राजेंद्र कोंढरे ह े

सफरत होते. आम्ही सफरत होतो. आम्ही समाजाला साांगत होतो की, ह ेअसे चालणार नाही. 

तमु्हा-आम्हाला ह ेछिपतींनी साांसगतलेले नाही. छिपतींनी, शाहू राजाांनी, 
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प्रत्येक राजान ेसमाजाला एकसित घेऊन, १२ बलतेुदाराांना बरोबर घेऊन, १८ पगड जातींना 

बरोबर घेऊन सहांदवी स्वराज्याची स्थापना केली. कफ्यूश होता, कलम १४४  लागले होते. 

माि तरी सधु्दा आम्ही काय होईल, कोण अांगावर येईल असा सवचार केला नाही. आम्ही 

गेलो आसण दोन्ही समाजाांना शाांत केल.े मला मदु्ङाम साांगावेसे वाटते की, आमच्याबरोबर 

रामदास आठवले साहबे सधु्दा होते. आज आपण दशेभर छिपती सशवाजी महाराज व डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकर याांची जयांती एकि साजरी करतो, याची सरुूवात मराठा महासांघाने, 

आम्ही, आठवले साहबेाांनी सगळ्यात पसहल्याांदा वरळीमध्ये केली, आज दशेभर आपण 

छिपती सशवाजी महाराज आसण डाा . बाबासाहबे आांबेडकर याांची जयांती एकसित साजरी 

करतो. त्याची सरुूवात, त्याची महूुतशमेढ त्यावेळी रोवली गेली. ह े साांगण्याच े प्रयोजन 

एवढेच आह ेकी, आज या समाजाच्या अनेक सांघटना आहते. मराठा महासांघ ही त्यातील 

एक सांघटना आह.े ४२ सांघटना आहते. कोणाकडून तरी काही तरी बोलले जाते. एका 

सांघटनेने आपला सवता सबुा माांडला आह.े सांभाजी सिगेडन ेआपले राजकीय असस्तत्व 

पैदा केल.े आमचा त्याांच्याशी सांबांध नाही, आमच्या समाजाचा सांबांध नाही. समाज कोणा 

एकट्याची प्रायव्हटे जायदाद नाही ह ेआम्ही त्यावेळीही साांगत आलो आसण आजही ह ेमी 

जासहरररत्या पसवि सभागहृात रेकाा डशवर  साांग ूइसच्छतो. समाज म्हणजे कोणाची जायदाद 

नाही सकां वा असे कोणी समजण्याचे कारण नाही. आज एवढ्या सांघटना काम करीत आहते, 

त्यातील एक मराठा महासांघ ही सांघटना आह,े सजचा मी सदस्य आह,े अनेक वषे मी सदस्य 

आह.े परांत ुआमच्या वागण्यामध्ये, कृतीमध्ये, कायाशमध्ये आम्ही जातीवाचक रासहलो नाही, 

राहणार नाही. कारण आम्हाला ती सशकवण नाही. शाहूांनी, छिपती सशवाजी महाराजाांनी 

आम्हाला ही सशकवण कधीही सदली नाही. छिपतींचा पतुळा उभारून, फोटो लावनू 

आपली दकुानदारी करणारे अनेक लोक आहते, ज्याांच्यावर माझा आक्षेप आह ेआसण तो 

आजचा नसनू वषांनवुषांचा आह.े त्या लोकाांच्या दकुानदारीमळेु छिपती लहान होत नाहीत 

हा सवचार ज्यावेळी जगभरात मान्यताप्राप्त होतो, त्या सवचाराांना जगभरात मान्यता समळते, 

त्यावेळी तुम्ही-आम्ही यामध्ये कोण राहतो ? माझी सवनांती 
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    श्री. भाई जगताप .... 

आह े की, सवश आांदोलनामध्ये सकारात्मकदृष््टया पासहल े तर त्याची उकल होण्याची 

शक्यताच नव्ह ेतर त्याची उकल होईल, अशी माझ्या मनात खािी आह.े मला येथे मदु्ङाम 

साांगावेसे वाटते की, मला कोणावरही हते्वारोप सकां वा कोणाचाही नामोल्लेख करायचा 

नाही. एवढ्या मोठ्या गांभीर चचेला कोणतेही वेगळे वळण लाग ूनये म्हणनू मी ते टाळत 

आह.े मला काही लोकाांचे सवचार ऐकावयास समळाल ेकी, आम्ही अमकु केले, तमकु केल.े 

शासनाची बाज ूकोणी तरी माांडायला पासहजे कोणी तरी करायला पासहजे याबद्ङल माझ्या 

मनात दमुत नाही. कारण आम्ही जेव्हा सत्ताधारी पक्षात बसत होतााे त ् यावेळी आम्हीही 

हचे करीत होतो. मी सधु्दा हचे करीत होतो. चकुीचे आह ेअसे मी म्हणत नाही. परांत ु ते 

साांगत असताना आपण कुठून काय केल े ह े सधु्दा जाणणे गरजेचे आह.े आज ते या 

सभागहृात असते तर त्याांच्या नावासनशी मी बोललो असतो. मला ती सवय आह.े अयोग्य 

असेल तर जासहरररत्या माफी मागेन, योग्य असेल तर त्याांनी समजले पासहजे. समाजाला 

गहृीत धरून स्वत:च्या राजकीय तुांबड्या भरण्याचे काम काही लोकाांनी केले म ् हणनू ही 

सस्थती आज सन २०१६ पयंत रासहली आह.े आांदोलनाला क्राांतीचे स्वरूप आल ेआह,े 

त्याच े कारण असेच काही असेल. कदासचत मी सधु्दा त्यात असेन. आपण काल एका 

भाषणात मराठवाड्याच्या नामाांतराच्या बाबतीत उल्लेख केला. मराठवाड्याचे नामाांतर 

झाल,े त्यावेळी तेथे उद्रेक झाला, त्या भागात सरकारचे कोणीही जात नव्हते. दोन्ही 

समाजाकडून येऊ सदले जात नव्हते, तेव्हा कोण सफरत हााेते ? शसशकाांत पवार, भाई 

जगताप आसण मराठा महासांघाचे कायशकते सफरत होते. दोन्ही वस्त्याांवर जाऊन ते सफरत 

होते. मी ह े मदु्ङाम साांगत आह.े बांदकुीच्या गोळ्याांनी दोन्ही समाजातील लोक मतृ झाल े

होते, त्याांना १-१ लाख रूपये शासनाने सदल.े मला आठवते की, स्व. सवलासरावजी 

दशेमखु ह े मांिी होते. ते जेव्हा पैस े घेऊन गेल े तेव्हा लोकाांनी ते स्वीकारले नाहीत. परांतु 

मराठा महासांघाचे काम करीत असताना दोन्ही वस्त्याांवरील जखमींना, मतृाांच्या कुटुांबीयाांना 

जे आम्ही दऊे केल ेते त्याांनी स्व:खशुीने नसुते घेतले नाही तर मांसदरात ठेवल.े 

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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  श्री.भाई जगताप......... 

  मी आजचे साांगत नाही तर गेल्या ३२ वषाशतील साांगतो आह.े  या समाजाकडे बघत 

असताना माझी सरुुवातीपासनू हीच सवनांती रासहली आह ेकी, हा समाज कोणाचे काही 

काढून घेण्यासाठी आला आह े का, काही कमी करण्यासाठी आला आह े   का 

?  नाही.  आपल्या दशेात घटनेच्या चौकटीत राहून एका राज्यात एक गोष्ट ससध्द 

होते.  मग आपण का करु शकत नाही ?  त्यादृष्टीने माझी आपल्या माध्यमातनू सरकारला 

सवनांती आह ेकी, या मोचांचा तमु्ही सरकार म्हणनू अ्यास केला असेलच.  तसा करणे 

सरकार म्हणनू आवश्यकही आह.े  या सभागहृाचे नेते म्हणनू सधु्दा आपल्याला अ्यास 

करणे आवश्यक आह.े  मला माहीत आह ेकी, या राज्याच ेमखु्यमांिी या सवश गोष्टीमध्ये 

बारकाईने पहात असतील, मखु्यमांिी महोदय या गोष्टीचा सनपटारा करण्यासाठी प्रयत्न करीत 

असतील.  मला तश् ाााी आशा आह.े  ही आशा व्यक्त करीत असताना एक गोष्ट मला 

अजनूही कळली नाही की, शासनाच्या प्रसतसनधींकडे जी गोष्ट समळते ती गोष्ट शासनाला 

प्राप्त झाली नाही, अशा प्रकारचा सांदशे समाजाला देण्याचा प्रयत्न आपण का करीत आहात 

?  या सनवडणकुीमध्ये तुम्हाला समळालेल्या यशाबद्ङल आम्ही तमुचे असभनांदन केले, 

आपले कौतकु केल ेआह.े  परांत,ु या गोष्टीची साांगड अमकू समाज तमुच्या पाठीशी उभा 

रासहला, असा आपण करीत आहात. हा समाज तमुच्या पाठीशी आह,े असे आपण् ाा 

समज.ू   मग तमु्ही त्याांना १४ तारखेच्या आत काय दणेार आहात ?  तमु्ही म्हणता 

त्याप्रमाणे हा समाज तमुच्या पाठीशी उभा रासहला.  पण एक समाज पाठीश् ाााी उभा 

राहून सनवडणकुा सजांकता येत नाहीत. तरी सधु्दा हा समाज सनणाशयक आह.े  ३२ टक्के 

असलेला समाज पाठीशी उभा रासहला, असे एका समसनटापरुते गसृहत धरल ेतरी आपले त्या 

समाजाप्रती उत्तरदासयत्व काय आह,े ह ेदखेील आपण आम्हाला साांगण्याची आवश्यकता 

आह.े  

   तागलका सभापती (श्री.ख्वाजा बेि) :  सन्माननीय सदस्याांना बोलण्यासाठी 

आणखी सकती वेळ हवा आह े? 
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        श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, मला आणखी अधाश तास लागेल.  आपण 

आम्हाला अडव ू नका.  सनदान आमच्या भावना तरी आम्हाला व्यक्त करु 

द्याव्यात.  हरकत काय आह े?  मलाच नाही तर कुणालाही अडव ूनका.  मी आक्षेपाहश 

काय बोलतो आह े ?  आम्हाला सवशच समाजाबाबत जाणीव आह.े  या दशेातील 

अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन आम्ही जात असतो.  दशेपातळीवर आम्ही काम करीत 

असतो. आम्ही चळवळीतील माणसे आहोत. आम्हाला या मधनू काही तरी समळवायचे 

आह.े  म्हणनू मी दकुानदाराांचा उल्लेख केला. काही दकुानदाराांना काही तरी समळवायचे 

होते.  म्हणनू ते प्रत्येक वेळेला समळवत आल.े  समाजाला वापरत आल.े त्याांनी 

समाजाला काही सदलेल ेनाही.  म्हणनू हा समाज रस्त्यावर आला आह.े  त्यामळेु हा जो 

उद्रेक आह े तो समजनू घेणे आवश्यक आह.े  त्यासाठी मी माझ्या भावना व्यक्त करीत 

आह.े  मी सकती वेळ बोललो यापेक्षा कशाच्या बाबतीत बोलतो आह,े ह े महत्वाचे 

आह.े  मी मदु्ङ े ररसपट केल े तर मला आपण साांगावे.            सभापती महोदय, ज्या 

मदु्याांच्या बाबतीत सांभ्रम सनमाशण केला जात आह,े सतकडे मीसडयामध्ये सनमाशण केला जात 

आह,े वतृ्तपिात सनमाशण केला जात आह,े काही सामासजक कायशकत्यांच्या, सामासजक 

कायशक्रमाांमधनू  सनमाशण केला जात आह.े  परांतु, ह ेका आसण कशासाठी केले जात आह,े 

असा माझा साधा प्रश्न आह.े  

   सभापती महोदय, या समाजाला सन १९०२ पासनू सन १९४२ पयंत आरक्षण 

होते.  पण सन १९४२ ते सन २०१६ याकाळात हा समाज एवढा सक्षम झाला ?  मठुभर 

१० ते १२ टक्के लोक सक्षम असतील. होय. मान्य करतो. त्यावर वारांवार बोट ठेवले 

जाते.  सशक्षण सांस्था तमुच्याकडे आहते, सहकारी बँका तमुच्या आहते.  हााे. मोठ्या 

प्रमाणावर आहते.  बाकीचेही बोलले जाते की, जमीन जमुला आह.े  पण आपण जरा 

सव्ह ेकरा.  ८२ टक्के समाजाच्या बाबतीत जबाबदारीने साांगतो आह ेकी, आपण सरकार 

आहात, आपण सव्ह े करावा.  ८२ टक्के समाज हा शेतीवर पोट भरतो आह.े  गेल्या 

अनेक वषांपासनू १० एकर असलेली जमीन, १५ एकर असलेली जमीन भावकीमध्ये 

वाटली गेली आसण प्रत्येकाच्या वाट्याला २ एकर, अडीच एकर पेक्षा जास्त ल ण्ड होसल्डांग 

नाही.  ही आकडेवारी तमुच्याकडे आह.े  ही वस्तसुस्थती आह.े  
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     श्री.भाई जगताप......... 

   सभापती महोदय, पररसस्थती अशी आह े की, एखाद्या शेतकऱ्याचा मलुगा कुठे तरी 

इांसजसनअररांग मेसडकल, आय.टी. सकां वा अन्य क्षेिामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो, त्याची 

कप ससटी आह,े तो केपेबल आह.े  पण आरक्षण नसल्यामळेु सांधी नाही म्हणनू वांसचत 

रहात आह.े  आपण एकमेकाांवर आरोप करीत असलो तरी सहा मसहन्याांच्या नसुत्या 

अध्यादशेान े ५४ हजार सवद्याथ्यांना न्याय समळत असेल तर त्या अध्यादशेाचे कायद्यात 

रुपाांतर करुन, त्यामधील िटुी दरू करुन त्या सठकाणी कोटाशत आपली बाजू माांडण्याची 

भसूमका सरकारने घ्यावयास  हवी होती.  आपण ज्या पध्दतीची वक्तव्ये करीत 

आहात,  मी कुणाचे नाव घेणार नाही.  कारण, या मोठ्या आांदोलनाला मला जातीय 

स्वरुप द्यावयाच ेनाही. जरी ते एका जातीचा असल ेतरी.  आम्ही कााेणकोणती वक्तव्ये 

ऐकायची.  आता परवा हायकोटाशमध्ये तारीख घेतली गेली. त्यावेळी काय साांसगतले 

?  प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन असे साांसगतले गेले की, श्री.सवनोद पाटील या मराठा समाजाच्या 

तरुणान ेइांटरव्हने केले, अजश दाखल केला म्हणनू कोटाशने तारीख् ाा सदली. आपण खोटे का 

बोलत आहात ?  हायकोटाशने सरकारच्या सवरोधात सस्टक्चसश पास केल ेआहते आसण ते 

सलसखत स्वरुपात आहते.  भाई जगताप आरोप करीत नाही.  मी सस्टक्चसशबाबत बोलतो 

आह.े त्यामळेु मी काय बोलतो आह े ह े मला माहीत आह.े  मग खोटे साांगण्याची गरज 

काय आह े ?  उद्घोष चालसवला आह,े तडाखा चालसवला आह े की, आम्ही मराठा 

समाजाला आरक्षण दणेार आहोत, ह े करणार आहोत, अमकू करणार आहोत.  ती कृती 

करुन दाखवा.  तीच आमची सवनांती आह.े  कसला आधार घेतला जात आह े?  आरोप 

करताना एवढे भान ठेवल ेपासहजे की, सरकार ही सनरांतन चालणारी प्रसक्रया आह.े  सरकार 

कोणाचेही अस ू द्या, काल आमचे होते, आज तमुचे आह,े उद्या कदासचत आमचेही 

येईल.  पण सरकार ही प्रसक्रया सनरांतर चालत राहणार आह.े आपल्याला असे साांगता 

येणार नाही की, त्या सरकारन े अमकू केल.े समजा त्या अध्यादशेामध्ये जर काही िटुी 

असतील तर त्या कुणी दरू करायच्या आहते ?  सरकार म्हणनू तमु्हीस करायच्या 

आहते.  होय.  तमु्हालाच करायच्या आहते.  आपण या सठकाणी, या सभागहृामध्ये, 

सवांनी एकमताने आरक्षणाचा कायदा पाररत 
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केला.  तो केल्यानांतर सरकारची बाज ूमाांडत असताना आपले वकील उभे रहात नाहीत 

?  यापेक्षा दसुरे ददुवै काय अस ू शकते ?  हायकोटाशने स्टे कशाच्या आधारावर सदला 

?  हा स्टे चार मदु्ङाांवर सदला आह.े  त्या चार मदु्याांबाबत योग्यररत्या कोटाशत बाज ूमाांडली 

असती तर कोटश नाही कस म्हण ूशकेल ? यापवूी अस ेझालेले नाही का  ?  सरकारकडून 

राण ेससमतीबाबत लांगडी सबब साांसगतली जाते. 

   सभापती महोदय, आता मी बापट ससमती बाबत माझे मत व्यक्त करतो.  कृपा करुन 

‘बापट’ नाव असल्यामळेु गैरसमज करुन घेण्याची आवश्यकता नाही.  कारण त्या 

ससमतीमध्ये एक ‘दशेपाांडे’ नावाचे सदस्य होते व त्याांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजनेू मत 

सदलेले आह.े  मदु्ङाम साांगतो आह.े  कारण काही लोकाांची गडबड असते.  तमु्ही आसण 

आम्ही काय सवचार करतो.  मी माझ्याबद्ङल बोलतो आह.े  आणखी कोणाबद्ङल काय 

बोल ू ?  दोष असेल तर तो माझ्यामध्य ेअस ूशकतो. दसुऱ्याचा दोष काढण्याएवढा मी 

महान नाही.  सन २००४ मध्ये बापट आयोगाची सनयकु्ती झाली.  त्यामधील एक सदस्य 

मतृ पावला.  शेवटच्या मसहन्यामध्य े सन २००४ साली बापट आयोग तयार झाला. 

शेवटच्या मसहन्यामध्ये  एक मसहन्याांसाठी सदस्य घेतला जातो आसण तो आपल ेमत कस े

काय माांडतो मला माहीत नाही. 

            या नांतर  श्री. खच े
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  तो त्या सठकाणी आपल ेमत माांडतो, कस ेकाय ह ेमला कळल ेनाही. बापट कसमटी आसण 

खिी कसमटीपासनू आपण सवचार करु या. २००० पासनू २००३-२००४ ते २००८ सराफ 

कसमटीपासनू राणे ससमतीपयंत आपण सवचार करु या. राणे कसमटीची सनसमशती कशातनू 

झाली. तो अहवाल आपण स्वीकारला नाही, त्या अहवालातील िटुींबाबत मी साांगत आह,े 

तो अहवाल त्या वेळी योग्यररत्या स्वीकारायला पासहजे होता. त्या कसमटीच्या एक सदस्या 

श्रीमती अनरुाधा ताई भोईटे या अपसेंट होत्या, परांत ु त्याांनी सलहून पाठसवल े होते. मला 

साांगा की, ज्याांनी चार वष ेकाम केल ेत्याांचे म्हणणे आपण ग्राय पकडत नाही काय. मी असे 

पसहल ेकसमशन पासहले आह.े त्या सात सदस्याांमध्ये आपले एक एक्स्रा मत दऊेन मराठा 

समाजाला आरक्षण नको अशा पध्दतीचा नतद्रष्टपणा केलेला आह.े त्या गोष्टीचा मला खेद 

करावासा वाटतो. बापट आयोगान ेत्याांच्या सव्हमेध्ये साांसगतले आह ेकी, मराठा समाजाचा 

ओबीसीमध्ये समावेश करावा असा सलसखत असभप्राय सदला होता. प्राचायश गोसावी याांनी 

मराठा आसण कुणबी एकच असल्याचे नमदू केल.े आरक्षण समळण्यासाठी जो क्रायटेररया 

आह,े त्यानसुार मराठा समाज आसथशक दृष््टया, सामासजक दृष््टया मागासलेला  आह.े 

त्याांच्या ऑब्झव्हशेननसुार मराठा समाजाला आरक्षण दणेे आवश्यक आह.े 

आब्झव्हशेनमध्ये तमु्ही मान्य करता.  या सठकाणी मी ह ेमदु्ङाम साांगतो की, त्या नांतर राणे 

कसमटीची सनयकु्ती झाली. यामध्ये ज्या िटुी होत्या त्यामळेु तत्कालीन आघाडी सरकारवर 

आरोप केला जातो. तो अहवाल का स्वीकारला नाही, त्याची चचाश का केली नाही. या 

दशेातील सांसदते व राज्यातील सवधानसभेमध्ये सकती अहवालावर चचाश झाली याचा 

तपशील काढायचा काय, कारण तो तपशील आपण काढू नये, तो तपशील आपल्या 

कोणाच्याही भल्याचा नाही. याबाबत तकलाद ूकारणे साांसगतली जातात. बापट आयोगाचा 

अहवाल सभागहृात ठेवला नाही. त्यावर चचाश झाली नाही. ज्याांना या प्रश्नाची उकल 

करायची आह,े त्याांनी अशा तकलाद ूबाबी या सठकाणी साांग ूनये. सरकारने असे असजबात 
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  साांग ूनये. मला असे नम्रपणे येथे साांगावेसे वाटते.  

   सभापती महोदय, राणे ससमतीच्या बाबतीत मला एक समजत नाही. राणे ससमतीचे नाव 

घेतली की, अनेकाांच्या अांगावर अशी पाल का पडते. मला ह ेसमजत नाही. राणे याांचे नाव 

घेतले की, वीज कडकडल्यासारखे अरे बापरे, असे का वाटते, मला काही कळत नाही. राणे 

ससमती सरकारन े सनयकु्त केाेलेली ससमती आह.े घटनेच्या चौकटीच्या वैधतेबाबत काही 

प्रश्न काही सदस्याांनी येथे उपसस्थत केले आहते. असे कशासाठी करायला पासहजे. ज्या 

राज्यात असे आरक्षण दणे्यात आल ेआह े अशा अनेक कसमट्या आांध्रप्रदेश, कनाशटक, 

तासमळनाडू राज्यान े केल्या आहते, एवढेच नव्ह े तर जी.बी.मांडल आयोगाने अशी कामे 

केली आहते. लोकशाहीच्या व घटनेच्या चौकटीतील ही कामे आहते, आयोग म्हणजे 

सरकारपेक्षा मोठा असे होत नाही. घटनेत सदलेले आह ेकी, सरकार ह ेसवोच्च अााह.े 

अहवाल दणे्यापवूी  ससमतीला ह ेजाणणे गरजेचे आह ेकी, या ससमतीचे कामकाज काय 

आह,े हायकोटाशने स्टे दतेाांना काही गोष्टींचा उल्लेख केला आह.े आपल्याला ही बाब जाणनू 

घेणे गरजेची आह.े मांडल् ाा आयोगान ेओबीसीचे आरक्षण दतेाना ३७४३ जातीपैकी फक्त 

४०७ जातीच े सामासजक व आसथशक मागासलेपण तपासले होते. यावर  आम्ही आक्षेप 

घ्यायचा काय तर नाही, कारण तसा आक्षेप घेता येत नाही. दशेभरातील इतका मोठा समाज 

आह,े त्याला त्याचे आरक्षण व सांरक्षण समळाल ेपासहजे. याबाबत कोणाचेही दमुत असता 

कामा नये. राणे ससमतीच्या वैधतेच्या बाबतीत कोणी बोलत असेल तर त्याबाबत आम्ही 

ठामपणे साांगतो की, डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या घटनेच्या चौकटीतील हा आयोग 

होता. त्याांनी या चौकटीतच काम केल ेआह.े त्याांच्या कामाबाबत कोटाशन ेमत व्यक्त केल े

आह.े जे मत व्यक्त केल े त्याबाबत मला मोठे आियश वाटते. आपण सवश या प्रश्नाांबाबत 

आग्रही आहात, हायकोटाशने त्याांच्या ऑब्झव्हशेनमध्ये असे साांसगतले आह े की, फार 

थोड्या कालावधीमध्ये घाईघाईने केलेला हा सव्ह ेआह.े कोटाशने असे त्याांच्या 
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सटप्पणीमध्ये नमदू केल ेआह.े टीक्चर हा  शब्द मी मदु्ङाम वापरत नाही. कारण तो थोडासा 

स्टीक होतो म्हणनू मी टीक्चर म्हणत नाही. असे कोटाशचे ऑब्झव्हशेन आह,े याबाबत मला 

मोठे आियश वाटते. ज्या दशेात एक मोठी ररझव्हशेनची क्राांती झाली, मांडल आयोगाने 

४०६ जातींच े सव्हके्षण चार सदवसात  दशेभरातील ओबीसी समहूाचे केल े होते. राणे 

ससमतीने १७ सदवस सव्हके्षणासाठी घेतले होते ह े सव्हके्षण राणे साहबेाांच्या मलुाने केले 

नाही, भाई जगताप याांनी केल ेनाही. मराठा समाजाच्या काही ठरासवक लोकाांनी ह ेसव्हके्षण 

केल े नाही. ह े सव्हके्षण सरकारी यांिणेने केल ेआह.े ह े सव्हके्षण सजल्हासधकारी याांच्या 

माध्यमातनू सवश सजल्यामध्ये करण्यात आल ेआह.े या यांिणेद्वारे शास्त्रशधु्द पध्दतीन े ह े

सवेक्षण केल ेआह.े या सव्हके्षणाला तमु्ही नाही कसे म्हण ूशकता. असे आपण कशाचा 

आधारावर साांगत आहात. 

   सभापती महोदय, १९६८ मध्ये मनोहर प्रसाद आयोग आांध्रप्रदशेात स्थापन झाला होता. 

आांध्रप्रदशे राज्यात इतर मागासवगीय समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करावा यासाठी या 

आयोगाच्या माध्यमातनू सनणशय घेण्यात आला. तो सनणशय झाल्यावर १९६८ मध्ये कायदा 

पास करण्यात आला, आपणाकडे अध्यादशे काढण्यात आला. त्या कायद्याला कोटाशत 

तातडीन ेआव्हान सदल ेगेले. तसेच महाराष्ट्रात आरक्षणाला आव्हान दणे्यात आल ेआह.े 

त्यानांतर दोन वषाशच्या कालावधीत काय झाल े ते मी साांगतााे, त्या लोकाांची मला नावे 

घ्यावयाची नाहीत त्या लोकाांना मला महत्व द्यावयाचे नाही. आमच्या काही नेत्याांना मी 

म्हणत होतो की, एखाद्याचे नाव घेण्याची काय गरज आह.े एवढ्या मोठ्या समहूाला कोणी 

दगडगोट्या सारखे अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ह े वादळ नसनू ते 

चक्रीवादळ आह.े हा ओहोटीचा प्रवास नाही, ही मराठा समाजाची सनुामी आह,े त्यामळेु 

तमुच ेअसल ेप्रकार चालणार नाहीत. घटनेच्या चौकटीत राहून तमु्ही काहीही करा. तमु्हाला 

तो असधकार आह,े सवशसामान्य नागररकाला असधकार आह.े हा प्रकार आांध्र प्रदशेात झाला 

आह,े आांध्रप्रदशेात या सनणशयाला आव्हान सदल ेव 
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    श्री.भाई जगताप... 

हायकोटाशने सदलेले आरक्षण रद्ङबातल केल.े आांध्र सरकार त्या सनणशयाच्या सवरोधात डबल 

बेंचकडे गेले. डबल बेंचने दखेील ह ेआरक्षण रद्ङबातल केल.े या बाबी खपू महत्वाच्या 

आहते, शेवटी आपण दशेातील सांदभश दते असतो. इांद्रा सहानी प्रकरणाचा आपण सांदभश 

दतेो. 

            या नांतर  श्री. बोरल े
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  श्री.भाई जगताप....... 

  आपण जाट समाजाचा सांदभश दतेो आसण ज्यावर केस लॉ झालेला आह े त्याचा सांदभश 

सोईस्करपणे दरू करतो ? सन्माननीय सभागहृ नेते श्री.चांद्रकाांत पाटील साहबे मी तमुच,े 

आमचे समज ूशकतो. परांत,ु मला सवधी व न्याय सवभागाचे आियश वाटते. सवधी व न्याय 

सवभागामध्ये आयएएस असधकारी आहते. जनता या दशेाचा कणा आह.े तमु्ही, आम्ही 

प्रशासक आहोत. प्रशासक म्हणनू काम करताना स्वतांि भारतामध्ये जनता आपल्या 

लोकशाहीचा कणा आह.े परांतु, सवधी व न्याय सवभागाच्या असधकाऱ्याांना मासहती नाही. 

त्याांना ह े सवश साांगण्यासाठी, ह े सवश सांदभश दणे्यासाठी दोन वष े लागतात ? आांध्र प्रदशे 

राज्यात दोन वेळा आरक्षण रद्ङपातल ठरसवण्यात आल.े आांध्र प्रदशे सरकारन ेसन १९७० 

साली सपु्रीम कोटाशत धाव घेतली. सपु्रीम कोटाशत एआयआर-९७२/१३७५ क्रमाांकाची 

यासचका दाखल करण्यात आली होती. त्याच े काय झाल े ? सपु्रीम कोटाशने याबाबतीत 

सनणशय सदला की, जो सनणशय घेतला होता तो योग्य होता. ज्या घटकाांना ओबीसी प्रवगाशमध्य े

आरक्षण सदलेले आह ेतो सनणशय त्याांनी कायम केला. हा केवढा मोठा ऐसतहाससक सनणशय 

आह.े लोकशाही आसण न्यासयक सांस्थेने घेतलेला हा सवाशत मोठा सनणशय आह.े आपणा 

सवांना या सनणशयाची मासहती आह ेआसण त्या सनणशयाचा साधा उल्लेख सदु्चा करता आला 

नाही. तो उल्लेख का करता आला नाही, ह ेआपण साांगावे. 

   सभापती महोदय, कोटाशन ेराणे ससमतीच्या मदु्यावर ऑब्जेक्शन घेतल ेआसण स्टे सदला. 

त्याांनी साांसगतले की, जास्त कालावधी झालेला नाही. मग मांडल आयोग ४ सदवसात 

दशेातील ४०७ घटकाांचा, समाजाांचा सवे करु शकते तर राणे ससमतीने सवे करण्यासाठी १७ 

सदवस घेतल.े राणे ससमतीने केवळ स म्पल सवे केला नाही तर १८.५ लाख लोकाांचे सवेक्षण 

केल ेआसण तमु्ही त्याला छोटे स म्पसलांग समजता ? कशाच्या आधारावर ह ेआम्हाला 

कळलेच नाही. आांध्र प्रदशेमध्ये असे 
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कोठे झाल ेहोते ? आांध्र प्रदशे सरकार दोन्ही वेळा याच मदु्यावर कोटाशत केस हारल ेहोते. 

त्यानांतर त्याांनी पनु्हा त्याच मदु्यावर सपु्रीम कोटाशत आपली बाज ू माांडली आसण सपु्रीम 

कोटाशने त्याांनी सदलेल ेआरक्षण अबासधत ठेवल.े म्हणनू मला मदु्ङाम साांगावेसे वाटते की, 

समाजाचा मागासलेपणा ससद्च करण्याचा घटनेन े सदलेला जो सनकष आह ेतो आपल्याला 

दाखसवला पासहजे सकां वा नाही ? सरकारी नोकऱ्या असतील, इतर नोकऱ्या असतील सकां वा 

रोजगाराच्या सांधी असतील, या सवांचा सवे आह.े तो सरकारकडे आह,े तमुच्याकडे आह,े 

आपल्या सवांकडे आह.े सवांनी हा सवे केलेला आह.े राणे ससमतीने जो सवे केला तो सवे 

राण े साहबेाांच्या घरच्या सांस्थेच्या माध्यमातनू करण्यात आलेला नाही. तो सवे सरकारी 

यांिणेच्या माध्यमातनू करण्यात आलेला आह.े या सव्हके्षणाचे जे मदु्ङ े आहते, जे 

ऑब्झवेशन होते त्याच ेससड क या स्वतांि एजन्सी माफश त सवशे्लषणही करुन घेण्यात आल.े ह े

असे आह,े आमच्या असे लक्षात आलेले आह,े यामध्ये योग्य, अयोग्य काय आह ेया सवश 

गोष्टींच े सवशे्लषण करुन घेण्यात आल.े म्हणनू ह ेसव्हके्षण असतशय तांिशदु्च दृष््टया झालेले 

आह ेआसण वेळे अभावी तत्कालीन आघाडी सरकारला अध्यादशे काढावा लागला. नाही 

तर आघाउी सरकारला कायदा सदु्चा पारीत करता आला असता. समजा कायदा पारीत 

झाला असता आसण तो अडला असता, म्हणजे ज्याप्रमाणे आांध्र प्रदशेमध्ये कायदा अडला 

तरी सदु्चा सरकारने हायकोटाशसमोर सकां वा सांबांसधत कोटाशसमोर आपली योग्य बाज ूमाांडून हा 

सनणशय, हा सवे, राणे ससमतीने जो शास्त्रशदु्च अ्यास केलेला आह ेतो कसा योग्य आह ेह े

दाखसवणे गरजेचे होते. परांत,ु ते दाखसवण्यासाठी सरकारला दोन वष े लागतात ? म्हणजे 

तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख् ाा. माननीय श्री.चांद्रकाांत पाटील साहबे एका 

सनवडणकुीत यश समळाल्याबद्ङल आम्ही तमुचे असभनांदन केल.े परांतु, दसुऱ्या सनवडणकुाांवर 

डोळा ठेऊन असे होत असेल तर मला त्याची भीती वाटते. आपल्या राज्यात तसे होऊ नये. 

आपले राज्य परुोगामी राज्य 
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आह.े आपल्या राज्यात अनेक वेळा सामासजक आांदोलने झाली, सामासजक प्रसक्रया 

झाल्या. परांतु, आम्ही आमचे परुोगासमत्व सोडलेले नाही, सोडणार नाही. मला याचा 

असभमान आह.े परांतु, मला भीती वाटते. आज जे मकू मोचे सनघत आहते त्याांची जर कोणी 

सटांगल उडसवण्याचा प्रयत्न करीत असेल, सरकार त्याांना गहृीत धरण्याचा प्रयत्न करीत 

असेल तर ददुैवाने मला साांगावेसे वाटते की, आज त्याांनी आपली तोंडे बांद ठेवलेली 

आहते, ते मकू मोचाश काढत आहते, त्याांच्या रृदयामध्ये, डोक्यामध्ये आग आह ेआसण 

ती  आग प्रचांड मोठी आह.े ती कमीत कमी ४ कोटी जनतेची आग आह,े ह ेआपण लक्षात 

ठेवावे. ददुवैाने आपण ह ेसवश करायला गेलो आसण अशा पद्चतीने चालढकल केली, केवळ 

राजकीय उसद्ङष्टाने या प्रश्नाकडे पासहल े गेले तर या राज्याचा घात होईल. उद्या हा समाज 

वाईट पद्चतीन े रस्त्यावर उतरला तर आम्हालाही परमेश्वर माफ करणार नाही आसण 

तमु्हालाही माफ करणार नाही. सनवडणकुा येतील आसण जातील. काही सनवडणकुाांमध्ये 

तमु्हाला यश समळेल तर काही सनवडणकुाांमध्ये आम्हाला यश समळेल. पांरतु, आपण ह ेसवश 

प्रश्न राजकारणाशी सनगडीत ठेऊन त्याच ेअवलोकन करायला लागलो तर ते अयोग्य होईल 

ह ेमला मदु्ङा साांगावेस ेवाटते. 

   सभापती महोदय, आणखी एका ऑब्झवेशशनच्या बाबतीत बोलले जाते. मराठा 

समाजाला जे १६ टक्के आरक्षण सदल े त्याबाबतीत मला बोलावेसे वाटते. १६ टक्के हा 

आकडा कोणाच्या डोक्यातील सकां वा मनातील नाही. त्यामाग ेसदु्चा तांिशदु्च माांडणी आह,े 

लॉसजक आह.े आता सरकारला कोटाशत ती माांडणी करता आली नाही आसण सरकार त्या 

सठकाणी बघ्याची भसूमका घेत असेल, सन्माननीय सभागहृ नेते माझा तसा आरोप नाही. ही 

आमची सवांची सचांता आह.े आपल्या सवांच्या दृष्टीन े१४ तारीख खरोखर महत्वाची आह.े 

मी त्या समाजाबद्ङल बोलतो म्हणनू नाही. मला मासहती आह.े इतर समाजाचे दखेील मोचे 

सनघाल ेहोते. आपण आज   
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बदु्च समाजाचा मोचाश सनघाल्याचा उल्लेख केला. ओबीसी आसण इतर सवश समाजान ेमोचे 

काढल.े मराठा समाजाने कधीही असे कलेल े नाही. त्याांनी सवश समाजाला बरोबर घेऊन 

जाण्याचीच भसूमका घेतलेली आह.े मराठा समाजाला जे १६ टक्के आरक्षण सदलेले आह े

त्यामाग ेकाही कारणे आहते. त्यामाग ेलॉसजक आह.े तमु्ही जर ह ेलॉसजकच साांसगतले नाही 

आसण फक्त मराठा समाज धनदाांडग्याांचा समाज आह,े काही साखर कारखान्याांचा मालक 

आह,े बँकाांचा मालक आह,े सांस्थाांचा मालक आह ेआसण म्हणनू ४ कोटी जनता सक्षम 

आह ेअसे जर कोणी साांगण्याचा प्रयत्न केला तर कृपया तसे साांग ू नये. कारण, हा सवे 

सरकारी यांिणाांच्या माध्यमातनू करण्यात आलेला आह.े आज ८२ टक्के समाज वांसचत 

आह.े सन्माननीय सभागहृ नेते आज कोणाच्या आत्महत्या होत आहते ? शेतकरी 

म्हटल्यानांतर तो सवश जाती-धमाशचा शेतकरी आह.े आपल्याकडे आकडेवारी आह.े मराठा 

समाजातील जवळपास ७२ ते ७५ टक्के शेतकऱ्याांच्या आत्महत्या झालेल्या आहते. 

आपण ह ेतपासनू बघावे. मी फक्त समाज म्हणनू ह े बोलत नाही. मग अशा वेळी त्याांनी 

काय करावयाच े ? त्याांनी अस्मानी, सलुतानी सांकटाला तोंड सदलेले आह.े सातत्याने 

मागील ३ वषाशपासनू पाऊस पडलेला नाही. यावषी चाांगला पाऊस पडलेला आह.े परांतु, 

आज त्याांची काय सस्थती आह े? मी याबाबतीत बोलत नाही. कारण ते राजकीय भाषण 

होईल. त्याांची मलेु सशकलेली आहते. परांतु, त्याांच्या भसवतत्याबाबत सनणशय घेताना त्याांना 

सांधी प्राप्त होणे आवश्यक आह.े एकीकडे बाप आत्महत्या करतो, काही लोकाांच ेतर कुटुांब 

उदध््वस्त झालेले आह ेआसण जो घरातील कताशकरसवता मलुगा आह ेत्याला सांधी समळत 

नाही, ती सांधी मागण्यासाठी तो टाहो फोडत असेल आसण त्याचा टाहो जासतयवाचक आह े

असे जर कोणी म्हणत असेल तर त्याच ेमला वाईट वाटेल. 

   सभापती महोदय, एक असतशय नाजकू प्रश्न आहते. परांतु, त्याबाबत बालणे आवश्यक 

आह.े मी त्याबाबतीत मदु्ङाम बोलतो. ॲरॉससटी ॲक्ट बाबत अनेक वेळा 
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उल्लेख केला गेला. ज्याांना या सवषयी भावना व्यक्त करावयाच्या आहते ते आपल्या 

भावना व्यक्त करतील. ४ कोटी जनता रस्त्यावर आल्यानांतर काही तरुणाांनी, समाजातील 

सवश घटकाांनी त्याांच्या व्यथा सकां वा त्याांच्या तीव्र भावना कदासचत व्यक्त केल्या असतील. 

परांत,ु मराठा समाजाने ॲरॉससटी ॲक्ट रद्ङ करा असे कधीही म्हटलेले नाही. 

  

            या नांतर  श्री. भोगल े
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  ददुवैाने साांगावेसे वाटते की, जेवढे मोचे सनघाले, कस ेमोचे? काऊां टर मोचे.  कशासाठी 

तर ॲरॉससटी रद्ङ करण्यासाठी सनघाल ेआहते असे कोणी म्हटल ेआह?े कोणी म्हटलेले 

नाही.  ना समाजाने म्हटल.े  २० मागण्या काढून बघा.  एखाद्या गोष्टीचा गैरवापर होत 

असेल तर त्याचे सांशोधन व्हायला नको? जेवढे कायद े सवसधमांडळामध्ये दशेाच्या दोन्ही 

पसवि सभागहृात झाले, ते कसले कायद?े दशेाच्या घटनेमध्ये सधुारणा अनेकदा 

झाल्या.  त्या कसल्या आहते? का अनरुुप त्यामध्ये सधुारणा केली नाही.  म्हणनू आमचे 

म्हणणे आह े की, त्याचा अ्यास करा.  ह े योग्य की अयोग्य त्यावेळी ठरेल.  परांत ु

समाजामध्य े एकसांघ असलेला समाज, त्याला कुठे तरी चेतवायचे.  ठरासवक सांघटना, 

ठरासवक लोक जाणीवपवूशक प्रयत्न करतात ही वस्तसुस्थती आह े ह े नाकारता येणार 

नाही.  मी आरोप करीत नाही.  ॲरॉससटीबाबत या समाजाचे असजबात म्हणणे नाही की 

तो कायदा रद्ङ करा.  केव्हाही असे म्हटलेले नाही.  आपण सगळे सामासजक काम करणारे 

आहोत.  जातीपरुते मयाशसदत आहोत का? भाई जगताप मराठा समाजाचा आह े

असे  मागासवगीय म्हण ूशकतात का? ही आमची सशकवण नाही.  छिपतींनी आम्हाला 

तशी सशकवण सदली नाही.  शाहू महाराजाांनी सदलेली नाही.  सवश समाजाला बरोबर घेऊन 

जाण्याची भसूमका तमु्ही आम्ही इतकी वष े करीत आहोत.  त्यासाठी कोणाच्या 

ससटशसफकेटची गरज नाही.  तमुची आमची जबाबदारी आह.े  ही जबाबदारी पार पाडताना 

मेजॉररटी असलेला समाज मकूपणे काय दशशसवतो याची कोणी दखल घेतली नाही. 

           सभापती महोदय, काय अपेसक्षत करतो या समाजाकडून? गाड्या जाळल्या 

पासहजेत, सवध्वांस केला पासहजे की राज्यामध्ये कायदा आसण सवु्यवस्थेची पररसस्थती 

सनमाशण केली पासहजे.  असे जर कोणी म्हणत असेल तर महाराष्ट्राचे ते 
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ददुवै आह.े  त्याांना सशकवण सदल्यामळेु ते कोणाच्या नेत्याांचे ऐकणार नाहीत.  मोठे वादळ 

तयार झाल े आह.े  सनुामी तयार झाली आह.े ते असजबात सवध्वांसक मताचे 

नाहीत.  सवध्वांसक सवचाराच े नाहीत.  त्याांचे म्हणणे हचे आह े की, आमचा आक्रोश 

तमुच्यापयंत पोहोचसवला आह,े आम्हाला सनणशय द्या.  स्वामीनाथन ससमतीच्या ज्या 

सशफारशी आहते त्या लाग ू करा.  स्वामीनाथन ससमतीच्या सशफारशी काय आहते 

त्याबाबत मी बोलत नाही.  राज्यामध्ये प्रचांड प्रमाणात शेतकऱ्याांच्या आत्महत्या होत 

आहते.  मी कोणावर हते्वारोप करणार नाही.  ७/१२ कोरा करण्याची घोषणा करुन तमु्ही 

लोकाांच्या डोळयात धळू फेकण्याच ेकाम केल ेआसण सत्तेवर आला आहात.  ज्या वेळी 

स्वामीनाथन आयोगाच्या सशफारशीबाबत एवढया वषाशपासनू पाठपरुावा करीत आहते, त्या 

सशफारशी शेतकऱ्याांना न्याय दणे्यासाठी लाग ूकरा असे त्याांचे म्हणणे असेल तर त्यात काय 

चकुले? ७/१२ वर कजशमाफी, आधसुनक तांिाचा वापर याचा सशफारशीमध्ये उल्लेख 

आह.े  ह े फक्त मराठा समाजाच्या शेतकऱ्याांबाबत करावे असे हा समाज म्हणतो का? 

नाही.  राज्यातील प्रत्येक आत्महत्या करणारा कोणताही शेतकरी हा समाजाचा एक घटक 

आह.े  या घटकाच्या व्यथा आता जे माांडतात, ते साांगतात की, स्वामीनाथन ससमतीच्या 

अहवालातील सशफारशी लाग ूकरा. 

      सभापती महोदय, आणखी एक सवनांती करायची आह.े  एक एकर, दोन एकर जमीन 

असेल सकां वा तमु्ही कोणताही क्रायटेररया लावा, चौकट लावा.  आपल्याकडे नरेगा आह,े 

आपण सकती मजरुी दतेो त्याबाबत मी बोलणार नाही.  परांत ुदशेामध्ये आसण राज्यामध्ये 

नरेगा व मनरेगाच्या माध्यमातनू जेवढया हाताला काम उपलब्ध झाल े हा इसतहास 

आह.े  दशेाची आसण राज्याची आकडेवारी बघा.  या योजनेवर करााेडो लोकाांना 

रोजगार समळाला.  फक्त रोजगार नव्ह ेतर राज्याची धरणे बाांधनू झाली, मोठमोठे रस्ते तयार 

झाल,े सवकासाच्या मोठया योजनाांची कामे झाली.   
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आपल्याला सवसर पडला आह ेका? याबाबत सधु्दा माझी सवनांती आह ेकी, एक एकर, दोन 

एकर क्रायटेररया लावा, तो शेतकरी त्याच्या शेतात काम करतो त्याला मनरेगा सकां वा 

नरेगाचा घटक समजनू मजरुी द्या.  शेतामध्ये काम करायला ३०० ते ३५० रुपय ेरोज मजरुी 

द्यावी लागते.  मजरू उपलब्ध होत नाहीत.  शेती ओस पडू लागली आह.े  तो स्वत:च्या 

शेतामध्ये खपत असेल, मलुा बायकोसोबत खपत असेल त्याला नरेगा योजनेचा घटक 

म्हणनू मजरुी सदली पासहजे.  ज्या ज्या योजना गरीब लोकाांसाठी, सवश सामान्य लोकाांसाठी 

आणल्या जातात त्याचा त्याांना फायदा  होण्यापेक्षा गैरप्रकार अनेकदा झाल.े  अनेक 

वषाशपासनू झाल.े    

         सभापती महोदय, मला  ससूचत करायचे आह ेकी, अल्पभधूारक, एक सकां वा दोन 

एकर भमूी असलेला शेतकरी स्वत:च्या शेतात राबत असताना त्याला  मजरू समजनू 

मेहनताना सदला तर फार मोठा सदलासा त्याला समळेल.  कायद्याच्या चौकटीचा आधार 

घेऊन त्याला सदलासा समळू शकतो.  स्वत:च्या शेतात नवरा बायको राबतात त्याांना दररोज 

६०० ते ७०० रुपय ेसमळू शकतील.  हा शेतकरी अनेक वष ेसनसगाशच्या सांकटात सापडला 

आह.े  धोरणामळेु सपडलेला आह.े  त्याला आपण सदलासा देऊ शकतो.  आरक्षण हा 

फक्त मराठा समाजाचा सवषय नाही.  मला आियश वाटते की, राजकारण प्रत्येकान ेकरावे, 

आपल्याला ती मभूा आह.े  परांत ुआम्ही पढेु आहोत अशा प्रकारचा आव आणण्याचा 

प्रयत्न या सठकाणी झाला.  आम्ही स्वागत केल.े  जेवढया गोष्टी आम्ही माांडल्या, त्यात 

मसु्लीम समाजाला आम्ही ५ टक्के आरक्षण सदल े होते.  धनगर समाजाच्या 

आरक्षणाबाबत काय झाले? ते तमु्ही साांगा.  मांसिमांडळात तमु्ही दोघाांना सांधी 

सदली.  चाांगली गोष्ट केली.  चार सदवसापवूी मोचाशला सामोरे गेलेल्या नेत्याांना 

सवचारा.  मी आरोप करणार नाही.  नेत्याांना समाजान े काय साांसगतले.  हाकलनू 

सदल.े  नाही चालणार.  जा तमुच्या खचु्याश उबवा.  त्याांचे उपोषण सोडताना सगळयाांनी 

काय साांसगतले?  पसहल्या क सबनेटमध्ये आम्ही सनणशय घेऊ असे तुम्ही समाजाला साांसगतले 

होते.  दोन वषाशत 
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  सकती क सबनेट बैठका झाल्या.  त्या समाजाच्या दोघाांना तुम्ही मांसिमांडळात स्थान सदल.े 

म्हणजे फार मोठे काही केल ेअसे होत नाही.  ददुवैाने साांगावेसे वाटते, सरकारच्या हतेचूा 

सांशय का येतो?  

             सभापती महोदय, मसु्लीमाांना ५ टक्के आरक्षण दणे्यात आल े त्याबाबत 

कायदा पाररत केला.  आपण फक्त मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव 

आणला.  मसु्लीमाांबाबत आणला नाही.  ददुवै असे की, राणे ससमतीच्या अहवालाच्या 

आधारे अध्यादशेाला स्टे समळाला.  त्यामध्ये मसु्लीम समाजाला सशक्षणामध्ये सदलेले 

आरक्षण कोटाशने ग्राहय केल ेहोते.  आरक्षणाचा इतका मत्सर का? या दशेाचा, या राज्याचा 

घटक असलेला समाज आह.े  तमु्ही आम्हाला साांगणार की, राजकारण करता.  यात 

कसले राजकारण आल.े  आज त्या समाजाची काय सस्थती आह.े  मोहल्ल्यामध्ये जाऊन 

बघा.  त्याांनी सखतपत रहावे का? अलाहाबाद न्यायालयाने ऐसतहाससक सनणशय सदला 

आह.े  सपु्रीम कोटाशचा देखील सनणशय येईल अशी अपेक्षा आह.े  मसहलाांना त्यामध्ये 

सदलासा समळेल.  पररसस्थती कोणी सनमाशण केली.  मी नम्रपणे साांग ूइसच्छतो की, आरक्षण 

हा फक्त एका समाजाचा, एका सरकारचा सवषय नाही. 

              या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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  तरी सदु्घा या दशेाचे माननीय पांतप्रधान श्री.नरेद्र मोदी ह े१३ वे पांतप्रधान आहते.  त्याांच्या 

अगोदर ६ ते ७ पांतप्रधान ह ेइतर पक्षाांचे होते.  पण ही पररसस्थती कोणी सनमाशण केली आह े

?  त्या पालखीला आपला खाांदा नव्हता काय ?  त्या पालखीला आपला दखेील खाांदा 

होता.  कदासचत जेवढे प्रयत्न करायला पासहजे होते तेवढे ते झाल ेनसतील.  ज्या गोष्टी 

व्हावयास पासहजे होत्या त्या झाल्या नसतील.  त्यामळेु आज माननीय मांिी श्री.चांद्रकाांत 

पाटील ह े या सभागहृाचे नेते झाल े आहते.  त्यामळेुच ते माननीय मांिी म्हणनू बसल े

आहते.  हा बदल लोकशाहीला हवाच.  सत्ता ही काय कोणा एकाची मके्तदारी नाही. जे 

काम करीत राहतील त्याांना जनता डोक्यावर घेईल.  पण आज काय पररसस्थती आह े

?  आज मोच्याशतनू काय प्रसतसक्रया येत आहते ?  येत्या १४ तारखेला मोचाश येणार आह.े 

तेव्हा माझ्या राज्यातील कोणत्याही माननीय मांत्रयाांवर अशी पररसस्थती येता कामा नये 

यासाठी मी ह ेसवश साांगत नाही. मी येथे कोणत्याही प्रकारचा हते्वारोप करणार नाही. आज 

आपण हा प्रश्न कुठे तरी एका मयाशसदत चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला पासहजे.  भटक्या 

सवमकु्त समाजाच्याबाबतीत आपण काय केल ेआह े?  धनगड आसण धनगर या शब्दाचा 

सवपयाशस करून धनगराांना वांसचत ठेवण्यात येत आह.े  ह ेखरे की खोटे ह ेसाांगावे.  आज 

सदल्लीमध्ये ५६ इांच छातीवाले आहते.  त्याांना धनगर आसण धनगड हा एकच शब्द आह े

ह ेसाांगावे.  त्यामळेु आपण हा बदल त्याांच्याकडून करून घ्यावा.  तसे केल ेतर माननीय 

मांिी श्री.चांद्रकात पाटील याांचा आम्ही सत्कार करू.   कुणत्याही सरकारच्या माध्यमातनू 

मराठा आरक्षणाला डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या घटनेच्या चौकटीत राहून सांरक्षण 

समळत असेल तर आम्ही त्याचे स्वागत करू.  
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     श्री.भाई जगताप.... 

आमच्याच हाताांनी सवश झाल े पासहजे असे आमचे कधीच म्हणण नसते.  आपण काय 

बोलला आहात ते आठवावे.  मराठा आरक्षणाच्या सनुावणीसाठी कोटाशने ३० तारीख 

सदली आह.े  शासनान ेयापवूीच प्रसतज्ञापि सादर केल ेआह.े  साळवे वकील येतील याची 

वाट सांपणूश मराठा समाज बघत होता.  त्यासांबांधी सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे याांनी 

दखेील आपले मत व्यक्त केल ेआह.े कोटाशत बाज ूमाांडण्यासाठी चाांगला सनष्ट्णाांत वकील 

दणेे आवश्यक आह.े  कोटाशत सरकारची बाज ूमाांडण ेआवश्यक आह.े  त्याांनी ३ - ४ जे 

मेन ऑब्जेक्शन काढले आह े त्याचा यथोसचत अ्यास केला पासहजे.  राणे ससमतीने 

शास्त्रीयदृष््टया अ्यास केला असेल तर आपल्याला त्याचे वाईट वाटण्याचे कारण 

नाही.  घटनेच्या चौकटीत राहून राणे ससमतीने कामकाज केले असल्यामळेु ते 

स्वीकारावयाचे नाही असे आपण सनसित केल ेआह े काय ?  कृपया तसे आपण करू 

नये.  सदलेला स्टे हा चकुीच्या बाबीवर आधाररत आह ेअसे आजच्या घडली कोटाशला 

साांगण ेआवश्यक आह.े घाई घाईने सव्ह ेकेला असे आपण कस ेकाय म्हण ूशकता.  काही 

मसहन्याांपवूीच राणे ससमतीची सनयकु्ती झाली होती. जवळ जवळ सहा मसहन्याांचा कालावधी 

त्या ससमतीला सदला होता.  त्या ससमतीमध्ये आपण सवशजण होतो. सहा मसहन्याांमध्ये त्या 

ससमतीच ेकाम झाल े नाही म्हणनू त्या ससमतीला आपण एक्स्टेंशन सदल.े  त्याच ेआपण 

सवशजण साक्षीदार आहोत. कोटाशने दखेील चकुीचा सनकष लावला आह ेअसे म्हणण्याच े

धाडस मी येथे करीत आह.े  मांडल आयोग हा ऐसतहाससक होता. ओबीसींच्या जीवनामध्ये 

पररवतशन करणारा हा आयोग होतो.  त्या आयोगाचा अहवाल आपण स्वीकारला.  राणे 

ससमतीने मराठा आरक्षणावर सहा मसहन्याांपेक्षा जास्त कालावधी घेऊन अ्यास केला 

आह.े तो अ्यास माांडण्याची भसूमका शासनाला घ्यावी लागणार आह.े  २-३ 

ऑब्जेक्शन्स आहते.  त्याची उत्तरे आपल्याकडे आहते. आता नवीन काही तयार 

करायला लागणार नाही. आपण सगळे सांदभश बघा. 
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     श्री.भाई जगताप.... 

त्यात सगळी उत्तरे सापडतील.  तारीख पे तारीख न होता आम्हाला न्याय समळेल असे 

मला वाटते.  जेव्हा आपण आपली बाज ूमाांडत नाही त्यावेळी तारीख पे तारीख येते. या 

राज्यातील मराठा समाज असेल, धनगर समाज असेल, मसुस्लम समाज असेल, भटका 

सवमकु्त समाज असेल, याकडे आपणास लक्ष द्यावे लागणार आह.े सलांगायत 

समाजाच्याबाबतीत आपण सनणशय घेतला आह.े  त्यात आपण १४ घटक समासवष्ट केले 

होते.  आज नाांदडे येथे सलांगायत समाजाचे असधवेशन सरुू आह.े  आता या सवश 

समाजातील मलेु सशकली आहते. ती अ्यास करीत आहते.  कदासचत कोटाशमध्ये ते 

आपली बाज ूमाांडू शकत नसतील.  परांतु, कोटाशमध्ये काय माांडायला पासहजे यासांबांधातील 

सवश मासहती ते आम्हाला आणनू दते असतात. त्यामुळे मी सवसध व न्याय सवभागाला इशारा 

दतेो. शासनातफे कोटाशमध्ये जी बाज ू माांडण्यात येणार आह े त्यामध्ये सवसध व न्याय 

सवभागाने कोणत्याही प्रकारची कुचराई करू नये, हलगजीपणा करू नये.  कारण त्याचे 

पररणाम आसण दषु्ट्पररणाम फक्त आसण फक्त सरकारलाच भोगाव ेलागणार आहते.  

   समाजातील एक घटक म्हणनू सावशजसनक जीवनात वावरत असल्यामळेु मला ३० 

वषाशपवूीच दसलत समि परुस्कार समळाला.  हा परुस्कार माझा चेहरा बघनू देण्यात आलेला 

नाही.  तो परुस्कार माझे काम बघनू दणे्यात आलेला आह.े डाा .बाबासाहबे आांबेडकर 

याांच े आांबवडे गाव आसण माझ्या गावाची एकच सीमा आह.े  त्यामळेु डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकर आम्हाला साांग ूनका असे मी प्रत्येक वेळी साांगतो. कारण त्या गावाची मातीच 

आम्ही आमच्या कपाळाला लावनू जगभर सफरत असतो.  ते मी असभमानाने साांगतो.  मी 

सातवी, अकरावीमध्ये फस्टश क्लास फस्टश आलो होतो.  त्यावेळी मोठ-मोठी कॉलेजेस 

आमच्याकडे प्रवेश घ्यावा म्हणनू साांगायला यायची. पण मी तसे न करता ससद्चाथश 

कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला.  कारण त्या भावना होत्या आसण आजही आहते. 
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श्री.भाई जगताप.... 

त्या भावना दाखसवण्यासाठी नव्हत्या.  त्या आमच्या रृदयात आहते.  माई ांच्या गावात 

कोण आल े होते ?  आमची एवढीच सवनांती आह े की, प्रत्येकाने सवचार केला 

पासहजे.  महाराष्ट्रातील सौहादशपणूश जे वातावरण आह ेत्याला कोणत्याही प्रकारचा धक्का 

लागता कामा नये अशी सवनांती करतो आसण आपण मला सांधी सदली त्याबद्ङल आभार 

व्यक्त करतो आसण थाांबतो. जय सहांद, जय महाराष्ट्र.  जय भीम.   

....... 

  

  

            या नांतर  श्री. जनु्नरे 
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   श्रीमती सस्मता वाघ (सवधानसभेन े सनवडलेल्या) : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सवधान 

पररषद सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभी आह.े       सभापती 

महोदय, भारतातील आरक्षण सांकल्पनेचे जनक म्हणनू ओळखले जाणारे राजषी छिपती 

शाहू महाराजाांनी १९०२ मध्ये करवीर सांस्थानामध्ये सरकारी नोकऱ्याांमध्ये जागा राखनू 

ठेवण्यासाठी दोन असधसचूना जाहीर केल्या होत्या. या असधसचूना २६ जलैु व २ ऑगष्ट 

रोजी केल्या होत्या. त्यामध्ये त्याांनी मागासवगीयाांच्या आरक्षणाची तरतदू केली होती व 

त्याच सोबत मराठा आरक्षणाचा अांतभाशव करण्यात यावा असे म्हटल े होते. या घटनेला 

आज सव्वाश े वष े झाली आहते. आजही आम्हाला मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी 

भाांडावे लागत आह,े रस्त्यावर उतरावे लागत आह ेयापेक्षा ददुवेाची गोष्ट नाही. 

     सभापती महोदय, महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी स्व.अण्णासाहबे 

पाटील याांनी सद.२२ माचश १९८२ मध्ये मोचाश काढला होता व त्यालाही आज ३४ वषे 

झालेली आहते. त्यामध्ये त्याांनी म्हटले होते की, ३४ टक्के असलेला मराठा समाज 

वषाशनवुषे राज्यावर शासन करीत होता पांरत ुआज त्याची सस्थती अत्यांत दयनीय झालेली 

आह.े मराठा समाजाचे मोचे आता महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहरे सधु्दा सनघत 

आहते. आजपयंत मराठा समाजाचे ५५ मोचे सनघालेल ेआहते. ह ेमोचे असतशय शाांतपणे, 

सनयोजनबध्द, टापसटप पध्दतीने काढल े जात आहते. या मोचाशला कोणत्याही प्रकारे 

गालबोट लागणार नाही याची काळजी मराठी क्राांती मोचाशच्या माध्यमातनू घेतली जात 

आह.े 

     सभापती महोदय, पवूी मराठा समाज शेतीसम्राट होता, जमीनदार होता, वतनदार 

होता. परांत ुमराठा समाजाची लोकसांख्या सदवसेंसदवस वाढत गेल्यामळेु कुटुांबे छोटी छोटी 

होत गेली. जी काही शेती होती ती सहश्श ् यामळेु कमी होत होत ती आता कोणाकडे दोन 

एकर तर कोणाकडे तीन एकर अशी रासहलेली आह.े आज शेतीची सस्थती फार भयांकर 

आह.े  अस ् मानी सांकटाांचा सामना करत करत शेतकऱ्याची अवस ् था दयनीय  झालेली 

आह.े सततच्या ३ वषाशच्या नासपकीमळेु मराठा समाज  
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    श्रीमती सस्मता वाघ..... 

  गररबीच्या द:ुखामध्ये होरपोळतो आह.े आज मराठा समाज स्वत:चे पोट भरु शकत नाही 

तर तो मलुाांना सशक्षण कसा दणेार अशी सस्थती झाली आह.े 

     सभापती महोदय, मराठा समाजातील मलुाांना सशक्षण घ्यावयाचे असेल तर 

शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यापासनू ते नोकरीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसल्यामळेु त्याांना 

शाळाप्रवेशामध्ये आसण नोकरी समळवण्यामध्ये फार मोठया प्रमाणात अडचणींना सामना 

करावा लागत आह.े अगोदरच त्याच्या पोटाला भाकरी समळत नाही तर मलुाांच्या 

सशक्षणासाठी तो पैसा कोठून आणणार अशा अडचणींना मराठा समाजाला सामोरे जावे 

लागत आह.े 

     सभापती महोदय, मराठा समाजाच्या मलुाांची सस्थती काय आह ेयाचा सवचार केला 

तर मराठा आरक्षण कृती ससमतीचा जो अहवाल आह ेत्यावर जे सचि सदल ेआह ेते असतशय 

सवदारक आह.े मराठा समाजातील ८२ टक्के मलेु असशसक्षत आहते, ७० टक्के मलेु दाररद्रय 

रेषेखाली जगत आहते. या समाजातील ८० टक्के तरुण मलेु दहावी नांतर सशक्षण सोडत 

आहते अशी सवदारक सस्थती मराठा समाजाची झाली आह.े आज मराठा समाजात ८५ 

टक्के मलेु आसण ९१ टक्के मलुींची सशक्षणातील गळती आह.े मलुाांच्या सशक्षणासाठी पैसे 

परुवले जात नाही तर मलुींच्या सशक्षणासाठी तो कसा काय पैस े परुव ू शकणार ? आज 

मराठा समाजातील मलुींची सस्थती असतशय वाईट आह.े ग्रामीण भागातील मराठा 

समाजाच्या मलुींना दहावी बारावी नांतर शाळेतून काढले जाते आसण शेवटी सतचे लग्न 

करुन सांसाराला लावले जाते. 
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        श्रीमती सस्मता वाघ.... 

     सभापती महोदय, मी या सरकारला खरोखर धन्यवाद दतेे. सव्वाशे वषाशपवूी छिपती 

शाहू महाराजाांनी, स्व.अणणासाहबे पाटील याांनी मराठा आरक्षणाचा सवषय माांडला होता. 

सव्वाश ेवषश मराठा समाजाला आरक्षण दणे्याच्या सनणशयाला लागले. आज मराठा समाजाच े

आरक्षणाच्या सांदभाशत मकू मोचे सनघत आहते. मी माननीय मखु्यमांत्रयाांना धन्यवाद दतेे की, 

त्याांनी आरक्षणामध्ये कोणतीही बाब सशल्लक राहू नय,े सवश गोष्टींचा अ्यास करुन त्याांनी 

७ सडसेंबर,२०१६ रोजी कोटाशमध्ये प्रसतज्ञापि सादर केले आह,े त्यामळेु आता मराठा 

आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही असे मला वाटते. मराठा 

आरक्षणाच्या सांदभाशत माननीय मखु्यमांत्रयाांनी कोणतीही शांका ठेवलेली नाही. आरक्षणाला 

कोणकोणत्या अडचणी येतील त्या गहृीत धरुन मागश काढण्याचा त्याांनी प्रयत्न केलेला 

आह.े कोणत्याही िटुी राहू नये यासाठी त्याांनी थोडा वेळ घेतला आह.े ह ेसरकार एवढेच 

करुन थाांबले नाही तर मराठा समाजाच्यामलुाांसाठी काय करता येईल यासांदभाशत सवचार 

करुन स्व.अण्णासाहबे पाटील आसथशक सवकास महामांडाच्या माध्यमातनू २०० कोटी 

रुपयाांची व्यवस्था केलेली आह.े ५ लाख मराठा समाजातील मलुाांना कौशल्य सवकासाच्या 

माध्यमातनू रेसनांग देवनू त्याांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी स्व.अण्णासाहबे पाटील 

महामांडळाचा फार मोठा उपयोग होणार आह.े 

     सभापती महोदय, माथाडी कामगाराांच्या सांदभाशत घरकूल योजना राबवली जाणार 

असनू त्याांना घरकूल समळण्यासाठी मोठा सनणशय घेतला आह.े आमचे सरकार यादृष्टीने 

असतशय सनयोजनबध्द पावल ेटाकत आह.े 

     सभापती महोदय, मराठा समाजाला आदरणीय श्री.दवेांद्र फडणवीस याांच्या 

सरकारच्या माध्यमातून आरक्षण समळणार आह.े शेवटी हा ज्याच्या त्याच्या नसशबाचा 

खेळ आह.े माननीय मखु्यमांिी श्री.दवेेंद्र फडणवीस सरकारच्या पारडयात ह ेमाप जावयास 

पासहजे म्हणनू १२० वष ेआरक्षण अडकले होते असे मला वाटते. परांत ुयेणाऱ्या काळात 

मराठा समाजाला आरक्षण नक्की मांजरू होईल यादृष्टीने ह े सरकार पाऊल टाकत आह े

त्यामळेु मी या सरकारचे असभनांदन करते. 

  



09/12/2016 (असधुाररत प्रत/ प्रससद्चीसाठी नाही) GG-183 
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         श्रीमती सस्मता वाघ.... 

     सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्ङल आपल ेआभार माननू 

मी माझे दोन शब्द पणूश करते.धन्यवाद. 

  जय सहांद, जय महाराष्ट्र. 

                                                    --------- 
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       श्रीमती सवद्या चव्हाण (नामसनयसुनयकु्त) : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सवधान 

पररषद सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्ङल मी आपले 

आभार मानते. सभागहृाचा फार वेळ न घेता मला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या 

सांदभाशत  काही महत्वाचे मदु्ङ े माांडावयाचे आहते. 

     सभापती महोद, मराठा समाजाचे मोचे एवढया मोठया प्रमाणात कस ेसरुु झाल ेयाची 

पाश्वशभमूी आपल्या सवांना मासहती अााह.ेपरांत ु तरीही मी आपल्याला साांग ू इसच्छते 

की,  कोपडी येथे मराठा समाजाच्या मलुीवर अत्याचाराची घटना झाली. ही मलुगी खपू 

बहाद्ङूर होती, कबड्डी प्लेअर होती.  ही मलुगी त्या सदवशी शाळेतून सायकलवर घरी 

आल्यावर तीन े आईला साांसगतले की, आई मला भकू लागली आह.े त्यावेळेस आई 

म्हणाली की, मी तलुा अांडयाची पोळी करुन दतेे. परांत ु घरातील मसाला सांपला 

असल्यामळेु आजोबाांकडून मसाला घेऊन ये. सतच्या आजोबाांच ेघर ५०० ते १००० मीटर 

अांतरावर असेल. त्यानांतर ही मलुगी ओजाांबाकडून मसाला आणण्यासाठी सायकलवर 

सनघाली. त्यावेळेस सहा साडेसहा वाजल ेअसतील. बराच वेळ झाला तरी मलुगी आली 

नाही म्हणनू आईला काळजी वाटल्यामळेु मलुीच्या आईन ेआजोबाला फोन करुन सवचारल े

की, मलुगी सनघाली का ? तेव्हा आजोााबाांनी साांसगतले की, ती केव्हाची सनघाली आह.े ह े

ऐकून आईच्या काळजाचा ठोका चकुला आसण आई आपल्या चलुत भावाला घेऊन 

आजोबाच्या घराकडे पळत सटुली. वाटेमध्ये सतला मलुीची सायकल समळाली, 

सायकलच्या सठकाणीच मलुगी रक्तबांबाळ अवस्थेत समळाली. मुलीला कू्ररपणे मारुन 

टाकले होते. या घटनेतील गनु्हगेार मलुीचे प्रेत सवसहरीमध्ये टाकण्यासाठी सनघाले होते, 

त्यावेळेस भावाने गनु्हगेाराांना पकडण्यासाठी सपच्छा केला. त्यानांतर गावकऱ्याांच्या मदतीने, 

पोसलसाांच्या मदतीन ेगनु्हगेाराांना पकडले. हा प्रकार फारसा अांधार नसताना घडलेला असनू 

तीन दारुडयाांनी मलुीवर जे अत्याचार केल ेती घटना अत्यांत चीड आणणारी  आह.े 

     सभापती महोदय, या घटनेनांतर सदल्लीच्या घटनेची सधु्दा आठवण येते. सदल्लीमध्ये 

एका डॉक्टर मलुीवर अत्याचार झाल्यानांतर काश्मीर पासनू कन्याकुमारी 
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण..... 

    पयंत जनता पेटून उठली होती. आता अत्याचार आम्ही सहन करु शकणार नाही अशी 

प्रसतसक्रया त्यावेळी जनमानसात उमठली होती. 

     सभापती महोदय, कोपडीची घटना घडल्यानांतर औरांगाबाद येथनू एक मोचाश सनघाला 

होता. त्यावेळेस या मोचाशला इतक्या प्रचांड प्रमाणात लोक येतील असे वाटले नव्हते. या 

मोचाशनांतर लोक जोडत गेल.े मकू क्राांती मोचाश सनघण्यास सरुुवात झाली. औरांगाबाद, 

जळगाव, धळेु, उस्मानाबाद, कोल्हापरू, सोलापरू येथेच नव्ह े तर सांपणूश 

तालकु्या-तालकु्यातनू लोक शाांततापवूशक मराठा मूक मोचाशत सामील झाल.े मकू मोचाशच े

लोक शाांत जरी असले ते सांयमाने मोचाशमध्ये सहभागी होत आहते. कोपडीच्या घटनेच्या 

सनसमत्तान ेसमाजात जी चीड होती ती चीड मराठा क्राांती मोचाशतनू म्हणजे अभतूपवूश, न भतुो 

न भसवष्ट्यती अशी सदसनू आली. मराठा क्राांती मोचाशमध्ये कोणत्याही प्रकारची तोडफोड न 

करता, जाळपोळ न करता, पब्लीक प्रॉपटीच ेनकुसान न करता, कोणालाही िास न दतेा, 

रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचा कचरा न टाकता या मकू मोचाशने सशस्तबध्दपणा कसा असतो 

ह े दाखवनू सदले आह.े अत्यांत आक्रमक असलेल्या, सांवेदनशील मराठा मोचाशने 

इसतहासामध्ये सशस्तबध्द पध्दतीने म्हणणे कस ेमाांडता येते ते या मोचाशतनू दाखवनू सदलेले 

आह.े या मोचाशचे वैसशष्ट म्हणजे या मकू मोचाशमध्ये तरुण मलेु-मलुी मोठया प्रमाणात 

सहभाग घेतला होता. मराठा क्राांती मोचाशच्या पोस्टरवर सांताप व्यक्त करणाऱ्या तरुणीचे 

सचि असनू आता यापढेु आम्ही अन्याय सहन करणार नाही अश् ाााा आशयाचे पोस्टर 

आह.े आपल्या हक्कासाठी लढण्यासाठी कॉलेज मधील मलुा-मलुींना, मसहलाांना ह ेपोस्टर 

आव्हान करीत असल्यामळेु मलुां-मलुी मोठया प्रमाणात या मोचाशत सहभागी होत आहते. 

कोपडीच्या घटनेची मराठा समाजामध्ये चीड तर होतीच परांत ु वषाशनवुषे गररबी,दाररद्रय 

आसण दलदसलत गाडत चाललेल्या मराठा समाजाची सहनसशलतेचा हा अांत होता. 

              या नांतर  श्री. सशगम 
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श्रीमती सवद्या चव्हाण..... 

        सभापती महोदय, मराठा समाजाचे शेती ह े उपजीसवकेचे साधन होते. परांत ु

भावाभावाांच्या जसमनीची वाटणी होत रासहल्यामळेु शेती कमी होत गेली. शेतमजरू व 

शेतकरी मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात सैन्य दलात भरती झाला. मराठा समाजाच े दोन 

वैसशष्टय ेआहते पसहले वैसशष्टय शेती करणे आसण दसुरे वैसशष्टय म्हणजे सैन्यदलात भरती 

होणे. आपण छिपती सशवाजी महाराजाांच्या आधीपासनूचा इसतहास पासहला तर मराठा 

समाज हा खपू लढाऊवतृ्तीचा असल्यामळेु तो कायम लढाईमध्ये सहभागी होत असे. 

सपढ्यानसपढ्या शेती करणे ह े या समाजाचे काम होते. लढवय्या, पराक्रमी, सहनशील, 

घरादारावर नाांगर सफरल ेतरी सहन करणारा असा हा समाज आह.े 

        सभापती महोदय, मी साांगली सजल्यामध्ये प्रचारासाठी गेले होते. तेथे टाकळी 

नावाच े गाव आह.े त्या गावामध्ये प्रत्येक घरातील एक व्यक्ती सैन्यामध्ये भरती झालेली 

आह े म्हणनू त्या गावाच े नाव ‚सैसनक टाकळी‛ असे झालेले आह.े आपल्या गावातील 

प्रत्येक घरातील एक व्यक्ती सैन्यात आह ेयाचा त ् या गावातील लोकाांना असभमान आह.े 

    सभापती महोदय, कें द्र सरकार ससजशकल स्राईकचा सढांढोरा सपटते. आम्ही असा पराक्रम 

केला, तसा पराक्रम केला. ससजशकल स्राईकनांतर पासकस्तानने केलेल्या सवसवध हल्ल्याांमध्ये 

आपले अनेक जवान शहीद झाल.े दर दोन-चार सदवसाांनी बॉडशरवरुन सैसनकाांचे मतृदहे येत 

आहते. त्यामध्ये एकतरी मतृदहे हा महाराष्ट्रातील जवानाचा असतो. जेव्हा त्या जवानाांच्या 

शोकाकुल कुटुांबीयाांना पाहतो तेव्हा आपणास गसहवरुन येते. 

      सभापती महोदय, या मराठा समाजातील एक भाऊ सैन्य दलात नोकरी करतो तर 

दसुरा भाऊ शेती करतो.  आता शेती करणे परवडत नसल्यामळेु व पररवाराचा साांभाळ 

करणे होत नसल्यामळेु तो आत्महत्या दखेील करीत आह.े त्या शेतकरी 
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण.......  

समाजाला, सैसनकी समाजाला आपण श्रद्चाांजली वाहतो परांत ु त्याांना आरक्षण दणे्याचा 

सवषय आला की आपण हात आखडता का घेतो ? 

      सभापती महोदय, सन २०१४ मध्ये आमच्या आघाडी सरकारने  मराठा समाजाला 

आरक्षण दणे्याचा अध्यादेश काढला होता. तो अडसवण्याचा कोणीही प्रयत्न करु नये अशी 

माझी सवनांती आह.े मराठा समाजाला आरक्षण समळाल ेपासहजे. मराठा समाजाला आरक्षण 

दणे्यामागे सवरोध नको. कारण राजषी छिपती शाहू महाराज, कोल्हापरू याांनी सदनाांक २६ 

जलैु १९०२ मध्ये जे आरक्षण आणल े त्यामध्ये ब कवडशसाठी ५० टक्के तरतदू केली. 

त्याकाळी दसलत व  मागासवगीयाांना समाजामध्ये मानवतेची वागणकू समळत नव्हती. 

कष्टकरी व खालची हीन कामे करणाऱ्या श्रमजीवी माण् ाासाला माणसू म्हणनू जगता आल े

पासहजे,यासाठी सयाजी गायकवाड असतील सकां वा शाहू महाराज असतील याांनी त्यासाठी 

प्रयत्न केल.े  त्या काळात महात्मा जोसतबा फुले याांनी सशक्षणाचे महत्त्व ओळखले. 

सशक्षणाने हक्क खेचनू आणता येतो आसण आरक्षणाने सांधी समळवता येते. डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकराांना दसलत समाजाचे तळमळीने नेततृ्त्व स्वीकारण्यासाठी राजषी शाहू महाराजाांनी 

केलेले प्रयत्न आपण कधीही सवसरता कामा नये. रत्न पारखी म्हणावयाचे असेल तर ते 

राजषी शाहू महाराज आसण सयाजी गायकवाड याांना म्हटले पासहजे. डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकर ह ेदसलताांचे नेते झाल ेतर सांपणूश दसलत समाज डॉ.बाबासाहबेाांच्या पासठमागे उभा 

राहू शकतो असा सवश्वास शाहू महाराजाांना होता. त्या समाजाला आरक्षण दऊेन ११५ वषे 

झाली. आज त्याची चाांगला पररणाम समाजात पहावयास समळत आह.े डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकराांसारख्या थोर नेत्याांनी दशेाला सांसवधान सदल.े वणश व्यवस्था, जाती व्यवस्था, 

उच्चनीचतेाेच्या दलदलीत फसलेल्या समाजाला आरक्षण दऊेन सांसवधानाने आरक्षण 

दऊेन बरोबरीत आणले त्याचा आम्हाला रास्त असभमान आह.े 
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श्रीमती सवद्या चव्हाण.... 

  

    सभापती महोदय, मी झोपडपट्टयाांत व इतर सठकाणी समाजकायश करते तेथे मोठ्या 

सांख्येने दसलत, बहुजन समाज, मागासवगीय समाज आह.े पण त्याांच्यात कधीही व कुठेही 

मतभेद सदसले नाहीत. मला हहेी साांगावेसे वाटते की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या 

बातम्या आल्यानांतर मराठा समाज, दसलत समाज, मागासवगीय समाज, ओबीसी समाज 

याांच्यामध्ये फूट पाडण्याचे अनेक प्रयत्न झाल.े ॲरॉससटीचा कायदा रद्ङ करावा अशी 

मागणी मराठा  समाज करीत आह े अशी बातमी पसरसवण्यात आली. परांतु मला असे 

साांगायच ेआह ेकी, मराठा समाज ॲरॉससटीच्या सवरोधात नाही. कोणताही कायदा असतो 

मग तो मसहलाांच्या सांदभाशतील सवनयभांगाचा कायदा असो वा अन्य कोणताही कायदा 

असो. त्या कायद्याचाही गैरवापर होताना सदसतो. जर ॲरॉससटी कायद्याचा गैरवापर होत 

असेल सकां वा अन्य कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होत असेल सकां वा त्याचा हत्यार म्हणनू 

वापर केला जात असेल तर ते सनसितपणे कोणीही सहन करु शकणार नाही. ॲरॉससटी रद्ङ 

करावा असे कोणत्याही मराठा समाजाने साांसगतलेले नाही. फक्त मराठा समाजाला आरक्षण 

समळाल ेपासहजे अशी त्याांची मागणी आह ेआसण ॲरॉससटी कायद्याचा जो गैरवापर होत 

आह ेते थाांबले पासहजे ही त्यामागील रास्त भावना आह.े 

      सभापती महोदय, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सवषय न्यायालयात प्रलांसबत आह.े 

मराठ्याांच्या अभतूपवूश एकजटुीमळेु महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षाांमध्ये जी खळबळ माजली 

आह े त्यामळेु मराठा समाजाला आरक्षण समळण्यासाठी प्रयत्न केला पासहजे. तो प्रयत्न 

झाला तर त्याचा  फायदा सनसितपणे मराठा समाजाला होऊ शकेल. 

      सभापती महोदय, महाराष्ट्र शासन राजपि असाधारण भाग-८ असाधारण 

क्र.८६,  जलैु २०१४ रोजी महाराष्ट्र अध्यादशे क्रमाांक १३ /२०१४ प्रससद्च केला 
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    श्रीमती सवद्या चव्हाण... 

आसण त्यामध्ये असधकाराचा वापर करुन Educationally and Socially backward 

क्लाससाठी महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाची तरतूद केली. ‚Maharashtra State 

Reservation of Seats for Admission In Education Institution in the State 

of ..... for appointment and course in the public services under the state 

of educationally and socially backward.‛ अशी जी मागणी केलेली आह ेत्याचे 

समशथशनच केल े पासहजे. मराठा समाजाला १६ टक्के आसण मसुस्लम समाजाला ५ टक्के 

आरक्षण दणे्याची मागणी केलेली आह,े ती अत्यांत रास्त आह.े परांत ुसदनाांक ९ जुलै, २०१४ 

रोजीच्या मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण दणे्याच्या अध्यादशेास उच्च न्यायालयात 

आव्हान दणे्यात आल ेआह.े असे असल े तरी महाराष्ट्र स्टेट ब कवडश क्लासेस कसमशन, 

जस्टीस बापट कसमशननने २००८ मध्ये ररपोटश सदला. त्यानांतर  राणे कसमशनन े दखेील 

राज्यभर सव्ह ेकरुन ररपोटश सदला होता. त्याबाबत सभागहृात चचाश व्हावयास पासहजे होती. 

परांत ुददुवेाने ती चचाश झालेली नाही. त्यावेळी सनवडणकुा आल्या, अनेक अडचणी आल्या. 

परांत ुआज या सनसमत्ताने सभागहृात चचाश होत आह ेत्या चचेचे चाांगले फसलत व्हावे अशी 

अपेक्षा आह.े आसटशकल १३ मध्ये सदलेल्या असधकाराचा वापर करुन प्रससद्च केलेला मराठा 

आरक्षणाच्या अध्यादेश कायदशेीर आह े असे सदु्चा म्हटलेले आह.े एकूण ५२ टक्के 

आरक्षण आह े त्यामध्ये ४ अ प्रमाणे अनसुसूचत जातीसाठी १३ टक्के, अनसुसूचत 

जमातीसाठी ७ टक्के, सनरसधससूचत जमाती (अ) साठी ३ टक्के,  भटक्या जमाती (ब) 

कररता २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) कररता)३.५ टक्के, भटक्या जमाती (ड)कररता २ 

टक्के, सवशेष मागासवगश प्रवगाशकररता २ टक्के, इतर मागासवगाशकररता १९ टक्के 

अशाप्रकारे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आह.े म्हणजे ५० टक्क्यापयंत आरक्षण व त्यावर 

सससलांग अशी थेट तरतदू भारतीय घटनेमध्ये नाही. तथासप असटशकल १६ (४) (बी)मध्ये 

याचा सांदभश आह.े  इांसदरा साहनी सवरुद्च यसुनयन ऑफ इांसडया  या केसमध्ये 
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आठ न्यायाधीशाांनी आरक्षणाची  मयाशदा ५० टक्क्याची  सनसश्तच केली आह.े तथासप 

त्याच सनणशयामध्ये ५ न्यायाधीशाांनी सदरचा सनयम असामान्य पररसस्थतीमध्ये सकां वा 

असामान्य कारण् ाााास्तव सशसथल करता येईल असे सदु्चा साांसगतलेले आह.े त्यामळेु 

आपणास वारांवार साांसगतले जाते की, प्रकरण न्यायालयात असल्यामळेु आरक्षण दणेे शक्य 

नाही. परांत ुतसे काही  नाही. 

      सभापती महोदय, मला दसुरा एक महत्त्वाचा मुद्ङा साांगावयाचा आह.े 

            या नांतर  श्री. बोडे 
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  श्रीमती सवद्या चव्हाण.... 

  माननीय खासदार श्री.सनियप्पन याांनी २००५ मध्ये लोकसभेच्या पटलावर ठेवललेा 

अहवाल तसाच पडून आह.े  त्याांनी जो अहवाल सदला आह ेत्यात त्याांनी नमदू केल ेआह े

की, ओबीसी आरक्षणाची मयाशदा आपण वाढव ू शकतो.  ओबीसी समाजाच्या 

आरक्षणाची मयाशदा १६ टक्क्याने वाढसवण्यात आली तर ओबीसी समाजाची त्यास हरकत 

नाही. राज्यातील सवदभश, खानदशे, उत्तर महाराष्ट्र या भागातील शेतकऱ्याांना ‘कुणबी’ असे 

सांबोधण ् यात आलेले आह.े  अशा प्रकारे आरक्षणाची मागणी केली तर ती सनसितपण े

ग्राय धरली जाईल.  परांतु ह े करण्याची खरोखरच सरकारची इच्छाशक्ती आह े काय ? 

दसलत आसण मागासवगीय समाजावर सवणांनी हजारो वष ेअन्याय-अत्याचार केला. परांत ु

तो समाज आरक्षण मागण्यासाठी पढेु येत असेल तर ते योग्य नाही.  मराठा समाज हा 

शेतकरी आह,े सैन्यात लढणारा लढवय्या आह.े  मराठा समाजाला आरक्षण समळण्यासाठी 

मकू मोचे काढून  रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी, ही खरोखरच ददुवैाची गोष्ट आह.े  परांत ु

या मोचाशवर टीका करणे सकां वा सटांगलटवाळी करणे आसण त्याबद्ङल माफी सधु्दा न मागणे, 

अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहते.  त्यामळेु त्या घटनाांचा मी सनषेध करते. 

सभागहृातील सवश सन्माननीय सदस्याांच्या भावना मराठा समाजाला आरक्षण समळाल े

पासहजे अशाच आहते.  त्यामळेु या समाजाला आरक्षण समळवनू दणे्यासाठी जे काही 

प्रयत्न करणे आवश्यक आह ेते जलद गतीन ेकरण्याची सनताांत आवश्यकता आह.े  

   सभापती महोदय, इांग्रजाांनी नेहमी मराठा, दसलत, ओबीसी समाजात आपाप सामध्ये 

भाांडण े लावनू आरक्षणाचा मदु्ङा बाजलूा ठेवण्याचे आसण स्वत: माि सत्तेच े

लोणी  खायचे  काम केल ेआह.े तशाच प्रकारे लोणी खाण्याचा प्रयत्न आता करण्यात 

येत असेल तर या राज्यातील मराठा समाज, ओबीसी, दसलत समाज एकजटू दाखवनू सत्तेचे 

लोणी कधीही समळू दणेार नाही.   
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श्रीमती सवद्या चव्हाण.... 

यासाठी आम्हाला रस्त्यावर आांदोलन करावे लागले तरी आम्ही ते नक्की करु.  

   सभापती महोदय, माननीय न्यायालयाने मसु्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण द्यावे, असे 

साांसगतले आह.े  परांत ुया समाजाला आरक्षण सदल ेजात नाही. आजही धमश भेद, वणश भेद 

जाती भेद केला जात असेल तर अशा सरकारचा सनसितपणे सनषेध केला पासहजे.  माननीय 

मखु्यमांत्रयाांनी सनवडणकुीपवूी साांसगतले होते की, त्याांच्या पक्षाचे सरकार आल्यानांतर 

मांसिमांडळाच्या पसहल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण दणे्यात येईल.  परांत ु सत्तेत 

येऊन दोन वष े उलटून गेल े तरी धनगर समाजाला आरक्षण दणे्यात आलेले नाही.  जर 

आपण आम्हाला मखूश समजणार असाल तर ते कदासप योग्य नाही.  वेळ पडली तर आम्ही 

रस्त्यावर उतरुन आरक्षण घेतल्यासशवाय राहणार नाही, एवढेच या सनसमत्ताने साांगते व माझे 

भाषण सांपसवते. 

--------- 
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       डॉ.नीलम गोऱ्ह े (सवधानसभेने सनवडलेल्या) : सभापती महोदय, म.सव.प. सनयम 

२६० अन्वय ेमाांडलेल्या प्रस्तावावर माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभी आह.े  

   सभापती महोदय, सोमवार, सदनाांक ५ सडसेंबर, २०१६ रोजीपासनू असधवेशन सरुु झाले 

आसण आम्ही मांगळवारी मराठा समाजाला आरक्षण दणे्यासांदभाशतील प्रस्ताव सादर केला 

होता. काहींची अपेक्षा हीच होती की, सत्ताधारी भाजप-सशवसेना पक्ष ही चचाश टाळत आह.े 

महोदय, राज्यात एवढ्या मोठ्या सांख्येने मोचे सनघत आहते. सत्ता पररवतशन झाल ेआसण 

त्यामळेु जनतेच्या मनामध्य े फार मोठा प्रक्षोभ सनमाशण झाला असे सचि सकां वा चचाश 

कळत-नकळत उभी रासहली.  परांत ु मी साांग ू इसच्छते की, या सरकारच्या पोटात जे आह े

तेच त्याांच्या ओठात आह.े या सवषयी जे काही आह ेते समोर स्पष्ट आह ेअशीच सरकारची 

स्पष्ट भसूमका आह.े  

   सभापती महोदय, सवधानसभा आसण सवधानपररषद या दोन्ही सभागहृात आम्ही हा 

प्रस्ताव सादर केला होता.  आम्हाला अपेक्षा होती की, मांगळवारी हा प्रस्ताव चचेला 

येईल.  परांत ुमांगळवारी ददुवैाने तासमळनाडूच्या मखु्यमांिी जयलसलता याांचे द:ुखद सनधन 

झाल े आसण त्याांना आदराांजली वाहून सभागहृाचे कामकाज सदवसभरासाठी स्थसगत 

करण्यात आल.े  आम्हाला बधुवारी हा प्रस्ताव माांडण्याची इच्छा होती.  सध्या 

सभागहृात जे सन्माननीय सदस्य बसले आहते आसण ज्याांना शेवटी बोलाव ेलागते, त्याांना 

माहीत आह ेकी, त्याांची अशा सवषयाांवर बोलण्याची सकती तळमळ असते. त्याांची आग्रही 

मागणी असते की, आम्हाला सधु्दा बोलण्याची सांधी द्यावी.  सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण 

दरेकर आसण आम्ही, सन्माननीय सदस्याांना सवनांती करीत होतो की, आम्हाला हा प्रस्ताव 

माांडू द्यावा.  प्रस्ताव माांडून शे्रय घेण्याचा हा मदु्ङा नव्हता.  वास्तसवक पाहता अशा 

प्रस्तावावरील चचेकडे राज्यातील आसण दशेातील लोकाांचे लक्ष लागलेले असते.  त्याांना 

वाटते की, आमच्याशी सांबांसधत असलेल्या सवषयावर सभागहृात सकतपत गाांभीयाशने चचाश 

होत आह.े त्यामळेुच आमचा त्या सदवशी प्रस्ताव माांडण्याचा प्रयत्न होता.   परांत ुशेवटी 

आम्हाला हा प्रस्ताव माांडण्याची काल सांधी समळाली. 
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डॉ.नीलम गोऱ्ह.े.... 

सभापती महोदय,  सवधानसभेत या सवषयावरील प्रस्तावावर चचाश होऊन, माननीय 

मखु्यमांत्रयाांनी उत्तर सधु्दा सदलेले आह.े  ते उत्तर बाहरे प्रससध्द झालेले आह.े याचा अथश 

आपण या प्रस्तावावरील चचेच्या बाबतीत मागे आहोत.  या माध्यमातनू मला कोणावर 

टीका सटप्पणी करावयाची नाही.  परांत ु मला नेहमी प्रश्न पडतो की, काही प्रश्न नेहमी 

मागच्या राांगेत का असतात.  आपण सवशजण समाजातील सत्ता, सांपत्ती आसण प्रसतष्ठा 

याांचा सवचार करतााे.  आपण घरचे असलो की, घरच्या कायशक्रमामध्ये आपण शेवटच्या 

पांगतीत बसतो.  फक्त प्रसादाच्या वेळी पांगत वगैरे हा सवषय  नसतो.  असो. 

   सभापती महोदय, आरक्षणाच्या प्रस्तावावर बोलत असताना काही सन्माननीय सदस्य 

सवनांती करीत होते की, तमु्ही आम्हाला या प्रस्तावावर बोल ूद्या.  मी त्याांना साांसगतले की, 

मी सशवसेना पक्षाच्या वतीन ेया प्रस्तावावर एकमेव सदस्या बोलणार आह.े ज्यावेळी मराठा 

समाजाच ेमोचे सनघायला लागले त्याच्या पवूी सशवतीथाशवर एक सभा झाली.  त्या सभेच्या 

वेळी माननीय श्री.उध्दवजी ठाकरे साहबेाांनी पक्षाची भसूमका स्पष्ट केली होती.  मराठा 

आरक्षणाचा प्रश्न इतकी वष े साचत रासहला. या प्रश्नी कायमस्वरुपी तोडगा सनघाला 

नाही.  या प्रश्नी शेवटच्या क्षणी सनणशय घेतला गेला. १९९९ सकां वा २००० साली सत्ताांतर 

झाल्यानांतर लगेच सनणशय घेतला नाही, असे म्हटल े तर ते राजकारण केल्यासारखे 

होईल.  मी मदु्ङाम साांग ू इसच्छते की, मध्यांतरी कोपडी येथे एक घटना घडली.  मी स्वत: 

कोपडी, भाांबोरा येथे गेले होते.  या घटनेने सांपणूश महाराष्ट्र ढवळून सनघाला 

होता.  पवूीच्या काळात ‘गावगाडा’ हा एक शब्द होता.  या घटनेने गावगाड्याचे बदलेल े

सचि समोर आल.े  समाज घटकातील कोणतीही मसहला सकां वा मलुगी असो, मग ती मराठा 

सामजातील असो, दसलत समाजातील असो, धनगर, िाह्मण, मसु्लीम, सििन सकां वा अन्य 

समाजातील असो, ती आपल्यासाठी ओरबडण्याची वस्तू आह े म्हणनू धनदाांडगे सकां वा 

सत्ता 
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चालसवणारे लोक अशा प्रकारचा अत्याचार करण्यासाठी पढेु येऊन त्या मलुीचा सकां वा 

मसहलेचा बळी घेतात.  परांतु कोपडीची घटना घडल्यामळेु लोकाांमध्ये जागतृी 

झाली.  त्याचा पररणाम काय झाला ह ेआपल्या सवांना पहायला समळाल.े  आजपयंत 

ज्या मसहलाांना आपल्या न्याय मागण्यासाठी मोचाशमध्ये सकां वा रस्त्यावर उतरण्याची सांधी 

समळत नव्हती, त्या आज रस्त्यावर उतरल्या आहते.  त्याांना वाटत आह ेकी, वेगवेगळ्या 

मागण्या मान्य होत आहते, परांत ुआरक्षणाची मागणी मान्य होत नाही, ही मागणी वषाशनवुषे 

असनणीत रासहली आह.े  त्यामळेु या प्रश्नाच्या बाबतीत त्याांची असस्मता जागतृ झाली 

आसण त्यातनू मराठा समाजाचे हजारो नव्ह ेलाखोंच्या सांख्येने मोचश सनघाल.े 

   सभापती महोदय, सशवतीथाशवरील कायशक्रमाच्या वेळी माननीय श्री.उध्दवजी ठाकरे याांनी 

आपली भसूमका माांडली. मराठा आरक्षण समन्वय ससमती, महाराष्ट्र याांनी माननीय 

श्री.उध्दवजी ठाकरे याांना सनवेदनाची प्रत सदली होती. त्याची प्रत माझ्याकडे आह.े  ह े

सनवेदन दणेाऱ्या अध्यक्षाांची नाव ेआसण त्याांची नेमकी काय मागणी आह ेह ेया सठकाणी 

नोंदसवणे आवश्यक आह.े  

   सभापती महोदय, यामध्ये सनुील बाप्पा मोरे, अध्यक्ष, सभुाष दादा जावळे, अध्यक्ष, 

सवजयससांह महासडक, सांस्थापक अध्यक्ष, मराठा आरक्षण समन्वय ससमती, याांचे जे सनवेदन 

आलेले आह े त्यामध्ये ४१ सांघटनाांचा समावेश आह.े मी ही नावे यासाठी घेत आह ेकी, 

मराठा आरक्षणाच्या सवषयावर कोणासोबत चचाश करावी, हा प्रश्न उपसस्थत होत 

असल्यामळेु मी ही नावे साांगत आह.े या सवषयात या सांघटना सातत्याने काम करणाऱ्या 

आहते.  यामध्ये मराठा आरक्षण समन्वय ससमती, शांभरूाजे यवुा क्राांती, छावा सांघटना, 

असखल भारतीय मराठा महासांघ,  जनक्राांती सांघटना, मराठा आरक्षण सांघटना, सांभाजी 

सिगेड श्री.सांतोष पाटील, सातारा, मराठा महासांग्राम, स्वासभमानी सशवसांग्राम, महाराष्ट्र, 

मराठी सवद्याथी सांघटना, मराठा 
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सशक्षक सांघटना, मावळा जवान सांघटना, मराठा ररयासत महाराष्ट्र, मराठा शेतकरी सांघटना, 

कुलदवैत ज्योसतबा मराठा भक्त सांघटना, ताराराणी सिगेड, सजजाऊ भसगनी 

सिगेड,  सजजाऊ मसहला क्राांती सांघटना,  मराठा पांचायत, महाराष्ट्र, सांभाजी सेना 

महाराष्ट्र, मराठा क्राांती  सांघटना, महाराष्ट्र, सांभाजी सिगेड, महाराष्ट्र, सांतोष सशांद,े मराठा 

स्वराज्य सांस्थापक सांघटना, मराठा समन्वय ससमती, छावा मराठा सांघटना, 

            या नांतर  श्री. काांबळे 
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डाा . नीलम गोऱ्ह े.... 

  शांभरूाजे यवुा सिगेड, कोकण मराठा सवकास सांघटना, मराठा व्यसनमकु्ती सांघटना, मराठा 

कामगार सांघटना, मराठा सेनानी गसनमी कावा अशा ३२ सांघटनाांनी ह ेएकसितपणे सदलेले 

सनवेदन आह.े मलाही ते भेटल ेहााेते. आमची बरीचशी चचाश झाली. त्याांनी असे साांसगतले 

की, सभागहृाकडून त्याांची अपेक्षा आह ेकी, महाराष्ट्र शासनान ेसवधानसभा व सवधानपररषद 

येथे मराठा आरक्षणाचा एकमखुी ठराव करून भारत सरकारला सशफारस करून 

पाठसवण्यात यावा. महाराष्ट्राच्या बाहरे आरक्षण पध्दत वेगळी आह,े जसे की, केरळमध्य े

७२ टक्के, तासमळनाडुमध्ये ७० टक्के, कनाशटक व राजस्थान येथे ६९ टक्के, आांध्र 

प्रदशेमध्ये ६५ टक्के आरक्षण लाग ू आह.े महाराष्ट्र शासनान े न्यायालयात तशी बाज ू

माांडावी. मला असे वाटते की, माननीय मखु्यमांिी आल्यावर असेच प्रसतज्ञापि करण्याच्या 

सांदभाशत सरकारने काय केल े या सांदभाशत ससवस्तर मागशदशशन करतील. मराठा समाजाला 

आरक्षण् ाा समळण्याच्या सांदभाशत त्याांनी अजनू ३-४ अपेक्षा व्यक्त केल्या आहते, त्या येथे 

माांडण े मला आवश्यक वाटते. त्याांचे म्हणणे आह े की, सदनाांक १ जनू, २००४ च्या 

सनणशयानसुार मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या सांदभाशत आज कुणबी म्हणनू ससटशसफकेट 

मागायला गेल ेतर ससटशसफकेट समळत नाही. ती ससटशसफकेट समळावीत. त्याांच्या ससमतीची 

एक मागणी आह,े त्याांनी असे म्हटल ेआह ेकी, राज्यघटनेतील मलूभतू हक्काांच्या कलम 

१६(४) सकां वा मागशदशशन तत्वातील कलम ४६ अन्वये अध्यादशे काढून आरक्षणाचा सनणशय 

घ्यावा. मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतांि आरक्षण दतेाना इतर कोणत्याही समाजाच्या 

आरक्षणाला धक्का लागणार नाही अशी दक्षता घेण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनान े

मागासवगश आयोगाचे पनुगशठण करावे. सभापती महोदय, एक मागणी अशी आह ेज ् यावर 

चचाश होऊ शकते असे मला वाटते. खलु्या वगाशच्या जागावर आरक्षण लाग ूअसलेल्याांना 

लाभ दऊे नये अशी दखेील एक मागणी त्याांनी नोंदसवली आह.े त्याांनी या पाश्वशभमूीवर ९ 

मागण्या  
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  केलेल्या आहते. त्यामध्ये कोपडी प्रकरणाचा ६ मसहन्याांत जलद सनकाल लावावा, मराठा 

समाजाला मराठा म्हणनू आरक्षण समळाव,े अण्णासाहबे पाटील आसथशक सवकास 

महाांडळासाठी भरघोस तरतदू करावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या सशफारशी तत्काळ लाग ू

कराव्यात, शेतकऱ्याांना कजशमकु्ती व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुांबाचे पनुवशसन करावे, 

अशा या मागण्या आहते. सशवस्मारकाच्या कामाच्या सांदभाशत् ाा काही स्पेसससफक मागण्या 

केलेल्या आहते. त्याांच्या मनात खांत आह.े ती त्याांनी अशी व्यक्त केली आह े की, या 

सशवस्मारकाची आजची सस्थती काय आह े ह े मराठा समाजातील सवश सांघटनाांना बरोबर 

बोलावनू त्याांना कळवावे आसण सशवस्मारकाची प्रगती काय झाली आह े याचा दर 

मसहन्याला आढावा घेण्यात यावा. तसेच सशवस्मारकाच्या प्रस्तासवत कामाांचा आराखडा 

राज्य शासनाने प्रकासशत करावा. सशवस्मारक कामाांचा आढावा प्रत्येक मसहन्याला घेताना 

त्या सशवस्मारकामध्ये छिपती सशवयाराांच्या स्वराज्यसनसमशतीत असणाऱ्या १८ पगड 

जाती-जमातीमधील सरदार मावळे याांचा इसतहासाचा दखेील समावेश करण्यात यावा अशा 

प्रकारच्या त्याांनी सशवस्मारकाच्या सांदभाशतील मागण्या केल्या आहते. अण्णासाहबे पाटील 

आसथशक सवकास महामांडळाबद्ङलचे फार महत्त्वाचे मदु्ङ े मघाशी मखु्यमांिी महोदयाांनी 

सवधानसभेत माांडले आहते. सभापती महोदय, सांघटनाांची एक मागणी अशीही आह ेकी, 

मराठाभषूण अण्णासाहबे पाटील आसथशक सवकास महामांडळ असे महामांडळाला नाव 

दणे्यात यावे. सन्माननीय सदस्य श्री. नरेंद्र पाटील सभागहृात उपसस्थत आहते. आमच े

दत्ताजी गायकवाड आसण जे लोक आपल्या पाटील साहबेाांबरोबर मोचाशत होते, त्यातील 

अनेक लोकाांनी मला बऱ्याचशा घटना साांसगतल्या आहते, त्या पाश्वशभमूीवर अण्णासाहबे 

पाटील महामांडळाचा आढावा प्रत्येक मसहन्याला घेण्यात यावा, सजल्हा व राज्य असे स्तर 

करण्यात यावेत, गाव तेथे भवन, मसहला सभागहृ बाांधण्यात यावे, अशी त्याांची अपेक्षा 

आह.े परदशेी    
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सशक्षणासाठी सशष्ट्यवतृ्तीचे काम मराठाभषूण अण्णासाहबे पाटील आसथशक सवकास 

महामांडळाने करावे आसण त्यासाठी आसथशक तरतदू करावी, अशी त्याांनी मागणी केली 

अााह.े राजषी शाहू छिपतींच्या नावान े सवकास प्रबोसधनी सारखी एक प्रसशक्षण 

सांस्था  करण्यात यावी की, जेथे मराठा समाजातील मलुामलुींना उच्च सशक्षण दणे्यासाठी 

खास प्रसशक्षण दतेा येईल, अशा प्रकारची त्याांनी औद्योसगक प्रसशक्षण सांस्था व 

शेतीसवषयक कौशल्य सवकास कें द्र याबाबतीत अपेक्षा व्यक्त केली आह.े सहांदरूृदयसम्राट 

सशवसेनाप्रमखु बाळासाहबे ठाकरे याांची भसूमका होती, जातीसनहाय आरक्षण देण्याऐवजी 

आसथशक आरक्षण द्यावे हीच त्याांची मागणी होती. आपल्याला माहीत आह े की, 

जातीसनहाय आरक्षणाच्या मागण्याांपासनू आपण येथपयंत येऊन पोहचलो. समाजातील 

बऱ्याच घटकाांना सातत्याने हचे जाणवत आह ेकी, आम्हाला आरक्षण समळाल ेतरी त्याची 

अांमलबजावणी होत नाही. मागासवगीय समाज, ओबीसी समाज याांना ह ेजाणवत आह.े 

आपण आसदवासींच्या सांदभाशत एक सचि पाहत आहोत की, त्याांना आरक्षण समळून सधु्दा 

जेवढा फायदा समळाला पासहजे तेवढा समळालेला नाही. मी मघापासनू सशवसेनेच्या 

सांदभाशत  टोमणे ऐकत आह.े मला येथे साांसगतले पासहजे की, प्रत्येक पक्षातील आमदार 

सकती टक्  के व कोणत्या जातीच ेआहते ह े पहाल तर सदसनू येईल की, जास्तीत जास्त 

मराठा, ओबीसी, एससी यातील पदासधकारी सशवसेनेमध्ये आहते आसण ही वस्तसुस्थती 

आह.े आमची मराठा आरक्षणाच्या सांदभाशत अशी भसूमका आह े की, तासमळनाडुच्या 

धतीवर आरक्षण असावे. स्वत: माननीय मखु्यमांिी श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी पढुाकार 

घेतलेला आह.े आतापयंत ददुवैाने सवश समाजामध्ये असेच झाले आह.े सन १९९५ ते सन 

१९९६ आमच े सरकार होते. त्यावेळी काही व्यक्तींना मराठा समाजाचेच प्रसतसनधीत्व 

करण्यासाठी सवधानपररषद सदस्यत्व सशवसेनेकडून, यतुीकडून देण्यात आल ेहोते. माि ते 

दऊेन सधु्दा त्या व्यक्तींनी, त्या नेत्याांनी हा प्रश्न का सोडसवला नाही, पढेु का नेला नाही, 

काय पाठपरुावा केला हा लेखाजोखा आम्ही सवचारीत नाही, पण ते ज्याांच्याबरोबर गेले, 

त्याांनी त्या आश्वासनाांची काय पररपतूी केली ह े सधु्दा पाहण ेआवश्यक आह ेअसे मला 

वाटते. ही वस्तुसस्थती आह.े मी या 
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मोचाशनांतर अनेक सजल्याांत गेले, सांयोजन करणाऱ्या अनेक लोकाांशी बोलल.े मला अनेक 

जणाांनी आठवणी साांसगतल्या की, आम्ही बाळासाहबेाांना भेटलो, त्यावेळी बाळासाहबेाांनी 

साांसगतले होते की, आम्ही तमु्हाला सवधानपररषदचेी सीट दतेो आसण तशी सदली, शब्द 

पाळला. खरे साांगायचे तर मातोश्रीमध्य ेत्यावेळी काय बोलणे झाल ेह ेमला देखील एवढे 

माहीत नव्हते. पण ते मला समजल.े आता सधु्दा आमच्या लक्षात आल.े मोचाशबाबत मला 

सवांनी साांसगतले की, मोचाशमध्य े उत्स्फूतशता आह.े कोण पाठी आह,े कोण घडसवत आह े

यापेक्षा सामान्य मराठा समाज बाहरे सनघाला आह े ह े महत्त्वाच ेआह.े उलट असे कारण 

वाटते की, ह ेसरकार आह,े आपल्याला पवूीच्या याच सरकारन ेन्याय दणे्याचा प्रयत्न केला 

होता आसण आता सधु्दा ह े सरकार येईल, आपला प्रश्न सटेुल. जनतेच्या मनात सवश्वास 

असनू त्यामळेु लोक रस्त्यावर उतरल ेआहते. कोणीही सकतीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न 

केला तरी सधु्दा या सवश मागण्याांवर १४ तारखेला नागपरूला मोचाश होणार आह,े तेथे सधु्दा 

लक्ष लागल े आह.े काही लोक त्याला राजकीय वळण दणे्याचा प्रयत्न करीत आहते. 

समाजातील प्रत्येक घटकाला आसथशक सवकासाची सांधी समळाली पासहजे. आसथशकदृष््टया 

मागासलेल्याांसाठी सशष्ट्यवतृ्त्या आहते, उपयोग जेवढ्या जास्त प्रमाणात करता येईल तेवढा 

करावा ही अपेक्षा, आमच्याकडून माननीय श्री. उद्चवजी ठाकरे याांनी व्यक्त केली. काही 

सदवसाांत मानीय मखु्यमांिी श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी या सांदभाशत घोषणा केली, पण त्याांनी 

६० टक्क्याांची अट घातली आह.े ईबीसीमधील सवद्याथ्यांना ६० टक्के तरी गणु  समळाल े

पासहजेत असे साांगण्यात आल.े तत्सांदभाशत थोडा पनुसवशचार झाला पासहजे.कारण ज्या 

मलुाांना ५५ टक्के सकां वा ५० टक्के गणु समळतील, ते पढेु सशकले तर एखाद्या वेळी अजून 

चाांगले गणु समळव ू शकतील. काही ताांसिक बाबीमळेु इतर लोकाांना त्याचा फायदा होत 

नसेल तर त्याबद्ङल जरूर सवचार करावा असे मला वाटते. 

   सभापती महोदय, शहरीकरणामध्ये जसमनीचे तकुडे झाल ेआहते. शेती सकफायतशीर 

नाही. आम्हाला असे सदसल ेआह ेकी, नासशकसारख्या भागात एका 
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मलुीवर अत्याचार झाला, तेव्हा फार मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरल्या, जे लोक गुांडसगरी 

करून दसलत समाजावर अत्याचार करण्यात पढेु होते, ददुवैाने सत्ताधारी पक्षापैकी असणारे 

कैलास पगारे वगैरे लोक ते होते. नासशकच्या लोकाांना त्या सवांची नाव े माहीत आहते. 

पोसलसाांना धमकासवण्यामध्ये दखेील त्याांचा सहभाग होता. मग प्रश्न सनमाशण होतो की, कोण 

कशा पध्दतीन ेवाद वाढसवत आह.े प्रत्येक गोष्टीचा गैरफायदा घेणारे लोक, प्रवतृ्ती असतात, 

ते त्या पक्षामध्ये जातात आसण पक्षाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय जनता 

पक्ष व सशवसेना याांना मराठा, अन्य समाज, जसे की ओबीसी, एससी याांचा आरक्षणाच्या 

माध्यमातनू सवकास करण्यासाठी तेवढीच सांधी आह.े आमचा या भसूमकेतनू सवश 

कामकाजाकडे रोख आह.े प्रस्तावाला समथशन आह.े कोणाला असे वाटत असेल की, 

राजकारणामधनू राजकारण करून कोणाबद्ङल गैरसमज पसरवयाचा तर त्याांना साांग ूइसच्छते 

की, जास्तीत जास्त मराठा समाजाकडे सत्ता, सांपत्ती, प्रसतष्ठा नव्हती, त्याांच्या गळ्यात 

भगवा दपुट्टा, उपरणे आल्यानांतर त्याांना गाव पातळीवर प्रसतष्ठा समळू लागली. 

            या नांतर  श्री. रोझेकर 
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  डॉ.नीलम गोऱ्ह.े...... 

  हा गरीब मराठा समाज सशवसेनेबरोबर आह.े  तो भारतीय जनता पक्षाबरोबर गेला 

आह.े  आमच्या बाजनेू आम्ही राजकारणासाठी राजकारण करुन कोणत्याही समाजाला 

मदु्ङाम डावलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ह े या सठकाणी साांगनू मराठा आरक्षण समन्वय 

ससमतीच े३३ पानी सनवेदन जे त्याांनी आदरणीय श्री.उदध््वजी ठाकरे याांना सदल ेहोते ते मी 

सभागहृाला सादर करणार आह.े  जेणेकरुन सवधानसभा आसण सवधानपररषदते एकमखुाने 

ठराव करुन कें द्र सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी करते आसण थाांबते. 

------------- 
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   श्री.दत्तािय सावांत (पणु े सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदय, महाराष्ट्र सवधानपररषद 

सनयम २६० अन्वय ेसत्तारुढ व सवरोधी पक्षान ेसदलेल्या प्रस्तावावर माझे मत माांडण्यासाठी 

मी उभा आह.े 

   सभापती महोदय, ‚सहांद,ु मसु्लीम, सशख, इसाई, हम ह ैसारे भाई भाई‛, हा सवचार पढेु 

नेत स्वातांत्रयपवूश काळापासनू दशेातील लोकशाही सदुृढ करण्याचा प्रयत्न आपण केला 

आह े आसण भसवष्ट्यात सधु्दा करणार आहोत.  नेहमीच दशेाच्या पातळीवर अग्रणी 

रासहलेल े महाराष्ट्र राज्य आसण त्यात बहुसांख्य असणाऱ्या मराठा समाजाची झालेली 

आजपयंतची ससेहोलपट पाहता अत्यांत  तरुणाांच्या मनामध्य,े आबालवधृ्दाांच्या मनामध्य े

असांतोष सनमाशण झाला आह.े  त्याांना कोणते तरी तात्कासलक कारण हवे होते.  अनेक 

जण बोलत होते, साांगत होते, पण त्या सठकाणी अशा पध्दतीन े समाज बाहरे पडला 

नव्हता.  परांतु, कोपडी सारखी भयानक घटना घडली, एका श् ााााळकरी मलुीवर 

बलात्कार झाला, अमानषु अत्याचार झाल े आसण सतची हत्या करण्यात आली. या 

तात्कासलक सठणगीमळेु राज्यात लाखोंच ेमोचे सनघाल.े  राज्यात ४६ सठकाणी, दशे् ाााात 

अनेक सठकाणी आसण परदशेात सधु्दा काही दशेाांमध्ये मोचे सनघाले.  एकच सवचार पढेु 

आला.  बहुसांख्य असणाऱ्या समाजावर अन्याय होत आह ेतो दरू व्हावा, त्याांना त्याांच्या 

हक्काच े राहणे समळावे आसण त्या अनषुांगाने सेवा व सवलती यामध्ये वाढ 

करावी.  पाठीमागच्या काळात समळाले नाही.  त्याचा पररणाम सकती झाला आह ेयाच्या 

खोलात गेलो तर ख् ाााािीने प्रत्येकाला सवचार करावा लागेल आसण सचांता वाटेल एवढी 

वाईट अवस्था आज रोजी या मराठा समाजाची झाली आह.े  
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     श्री.दत्तािय सावांत........ 

   सभापती महोदय, आपण साांसगतलेल्या वेळेत मी माझे भाषण पणूश करणार आह.े  परांतु, 

हा प्रस्ताव आल्यानांतर मी ज्या शहराच्या शेजारी राहतो त्या पांढरपरू शहराचे सनरीक्षण 

करण्यासाठी मी माझ्या सांघटनेला साांसगतले. केवळ मेसडकल सवभागाचा सव्ह ेकेला. एकूण 

लोकसांख्येच्या ४० टक्के मराठा समाज पांढरपरू शहरात आह.े यामधील डॉक्टर सकती झाले 

ह ेपासहल ेअसता असे लक्षात आल ेकी, शहरात एकूण १७६ डॉक्टर आहते आसण त्यापैकी 

केवळ १६ डॉक्टर मराठा समाजाचे आहते.  जर ४० टक्के लोकसांख्येमधनू केवळ १६ 

डॉक्टर होऊ शकले असतील तर मराठा समाजातील मलेु सशकण्यास नको म्हणत होती का, 

ते सवद्यापीठाकडे जात नव्हती का ? ती जात होती. पण त्याांचे दरवाजे अडसवले गेाेले 

होते.  त्याांना सशक्षणामध्ये सांधी सदली जात नव्हती.  कारण त्याांना जे डोनेशन लागत होते, 

त्याांना ज्या सवलती लागत होत्या त्या सरकारकडून उपलब्ध करुन सदल्या गेल्या 

नाहीत.  साधारण हा प्राथसमक स्वरुपातील सव्ह ेआह.े  आपण कोणत्याही शहरात गेला, 

कोणत्याही गावात गेला तर त्या सठकाणी अशा पध्दतीने मराठा समाज हा रसातळाला 

जाताना सदसतो आह.े  

   सभापती महोदय, पाठीमागच्या काळात मोठे मोचे सनघाल.े  त्याला अनसुरुन 

सरकारला वाटल े की, आपण काही तरी केल े पासहजे.  सरकारन े काय केल े तर १३ 

ऑक्टोबर, २०१६ रोजी एक शासन आदशे काढला.  त्याांनी सवलती दणे्याचा  प्रयत ् न 

केला आह.े  खरे तर सवलती दते असताना अटी टाकता येतात का ? पाठीमागचा इसतहास 

पासहला, अनेक समाजाांना सदलेल्या सवलती पासहल्या तर कुठलीही अट टाकलेली 

नाही.  माि, मराठा समाजाला  सवलत दते असताना शासन आदशेामध्ये अट घालण्यात 

आली आह.े  आपण सवद्याथ्यांना सवलत दते आहोत, सशकण्यासाठी सवलत दते आहोत, 

त्याांच्या शैक्षसणक फीची प्रसतपतूीची सवलत दते आहोत.  त्याांना ६० टक्के गणुाची अट 

टाकली आह.े  या सठकाणी सभागहृ नेते सभागहृात आल ेआहते.  मला योग्य सांधी आह,े 

असे मी मानतो.  सशकणाऱ्या सवद्याथ्यांसाठी ही ६० टक्क्याांची अट तत्काळ रद्ङ झाली 

पासहजे.  कशासाठी ही अट टाकली आह े?  आजपयंत स्वातांत्रय समळाल्यानांतर ७० वषाशत 
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     श्री.दत्तािय सावांत........ 

त्याांना दरवाजे बांद रासहले.  आता त्याांना सवलत दतेच असाल तर तमुचे मनापासनू 

असभनांदन आह.े  पण ह े असभनांदन करीत असताना आपण ती अट रद्ङ करावी, अशी 

आमची सवनांती आह.े  

   सभापती महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण दतेाना न्यायालयीन लढाईत काय होईल, 

राजकीय पक्षाांचे सवचार काय असतील, तो भाग जरी भसवष्ट्यातील असला तरी आता या 

सठकाणी सरकार सवद्याथ्यांना सशकण्यासाठी सवलती दऊे शकेल. आपण सरकार म्हणनू 

राज्याच ेप्रमखु आहात.  सवलती दते असताना पाठीमागच्या सरकारन ेकाय केल ेयाच्या 

खोलामध्ये न जाता त्याांनी केल ेनाही, करणे आवश्यक होते, अपेसक्षत होते, आपण आता 

प्रमखु आहात आपण ते करा आसण या राज्यामधील रसातळाला चाललेल्या मराठा 

समाजाला आपण् ाा सवलत द्या, एव्हढी छोटी अपेक्षा व्यक्त करतो.  

   सभापती महोदय, प्रत्येक तालकु्याच्या सठकाणी मलेु येत आहते. त्याांची राहण्यासाठी 

सोय नाही. शासनाने त्याांच्यासाठी वसतीगहृ े बाांधण्याची व्यवस्था करावी.  आपण ती 

कराल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आसण वेळेचे भान ठेऊन माझे काही सहकारी अजून 

बोलणार आहते, त्याांना वेळ समळावा म्हणनू थाांबतो. 

    जय सहांद. जय महाराष्ट्र. 

  

------------- 
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   श्री.सतेज उफश  बांटी डी.पाटील (कोल्हापरू स्थासनक प्रासधकारी सांस्था) : सभापती 

महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्षनेत्याांनी सनयम २६० अन्वये माांडलेल्या प्रस्तावावर माझे 

सवचार माांडण्यासाठी मी उभा आह.े  

   सभापती महोदय, ‚एक मराठा लाख मराठा‛ ही भसूमका घेऊन मराठा समाज रस्त्यावर 

आला आह.े  न्याय दणेारा मराठा समाज स्वत:वर अन्याय झाल्यावर एकसित येतो, ह े

सांपणूश जगाला दाखवनू दणे्याचे काम मराठा समाजाने केल ेआह.े  अनेक अभतूपवूश मोचे या 

राज्यात सनघाल.े  या मोच्याशमध्ये वैसशष््टय असे होते की, महाराष्ट्राची परुोगामी प्रसतमा 

जपण्याच ेकाम सामान्य माणसाने केले आसण या प्रसतमेला साजेस ेअसे मोचे शाांततेने  पार 

पाडल.े  या सवश सवषयात मी जाणार नाही.  माझी सभागहृ नेत्याांना सवनांती आह ेकी, मी जे 

मदु्ङ े काढल े आहते ते कुणी माांडलेले नाहीत.  ते आपल्या सनदशशनास आणनू 

दतेो.  मखु्यमांिी महोदयाांच्या उत्तरामध्य ेत्याचा खलुासा मला अपेसक्षत आह.े  

   सभापती महोदय, आपण २५००, २७०० पानाांच ेॲसफडेसव्हट कोटाशमध्ये सादर केलेले 

आह.े  त्यामधील ८०० पान ेही महत्वपणूश आहते व रासहलेली ॲनेक्चर म्हणनू जोडलेली 

आहते.  बाटी या सांस्थेकडून आपण सव्ह े केला आह.े  आपण शैक्षसणक, सामासजक, 

आसथशक, असे मागासपणाचे ७४ परुावे या ॲसफडेसव्हट बरोबर सादर केलेले आहते.  माझा 

मळू प्रश्न हा आह ेकी, ७४ परुावे सोडून अजनू काही परुावे गोळा करण्याचा प्रयत्न शासन 

करणार आह ेका ?  

   सभापती महोदय, बाटी सांस्थेबद्ङल मघाशी मखु्यमांिी महोदयाांनी सवधानसभेत उल्लेख 

केला आह.े धनगर समाजाला आरक्षण दते असताना धनगर समाजाच्या लोकाांनी सवनांती 

केली होती की, बाटी सांस्थेवर आमचा सवश्वास नाही.  त्यामळेु ती जबाबदारी टाटा 

इसन्स्टट्यटु ऑफ सोशल सायन्सेसकडे द्यावी.  तशा प्रकारे टीआयएसएसकडे जबाबदारी 

दणे्याचा सनणशय राज्य शासनाने घेतला.  एका बाजूला धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी 

सनणशय घेत असताना तमु्ही टीआयएसएसची नेमणकू करता आसण दसुऱ्या बाजलूा मराठा 

समाजाच्या आरक्षणासाठी सव्ह े करण्याची जबाबदारी बाटीवर टाकता.  या सांस्थेला 

जबाबदारी दते असताना 
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     श्री.सतेज उफश  बांटी डी.पाटील......... 

असधकारी सकती सदल ेआहते ?  ४ असधकारी सव्हसेाठी सदल ेआहते.  मला उत्तरामघ्य े

अपेसक्षत आह ेकी, परुासभलेखमधील असधकारी आणखी वाढवनू असधकचे परुावे आपण 

सादर करणार आहात का, अजनू परुावे गोळा करण्याचा प्रयत्न तमु्ही पढुच्या काळामध्य े

करणार आहात का ? 

   सभापती महोदय, अण्णासाहबे पाटील आसथशक  सवकास महामांडळ ह े फक्त मराठा 

समाजासाठी आपण करणार आहात का ?  याबाबतही खलुासा व्हावा. 

   सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्ह े याांनी उल्लेख केला आह ेकी, 

ईबीसीची सवलत शासनाने जाहीर केली आह.े परांतु, त्यामध्ये अटी टाकल्या आहते.  त्या 

अटी तमु्ही सशसथल करण्याची भसूमका घेणार आहात का ?  

   सभापती महोदय,  मराठा आरक्षण हा सवषय सनकालात लागेपयंत मांिालय स्तरावर 

स्वतांि मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करुन स्वतांि असधकाऱ्याांची नेमणकू शासन करणार 

आह ेका ? 

   सभापती महोदय, घटनेप्रमाणे आसण सवोच्च न्यायालयाप्रमाणे राज्य मागासवगश आयोग 

आपण मांडल कसमशननांतर राज्यामध्ये सवश सठकाणी स्थापन केला आह.े  या राज्य 

मागासवगश आयोगाची मूळ कामे काय आहते ? ज्यावेळी आरक्षण द्यावयाच े असते 

त्यावेळी त्याबाबतच्या सवश गोष्टी त्याांच्याकडून याव्यात, असे घटना साांगते.  मग ज्यावेळी 

३० तारखेला कोटाशत तारीख असेल आसण तेथे हा मदु्ङा  उपसस्थत झाला की,  राज्य 

मागासवगश आयोगाची मान्यता आह ेका तर मग तमु्ही राज्य मागासवगश आयोग स्थापन 

करुन तारीख पे तारीख ही तमुची आरक्षणाबाबत व्यहुरचना आह ेका, याचाही खलुासा 

मखु्यमांत्रयाांच्या उत्तरामध्ये अपेसक्षत आह.े 

            या नांतर  श्री. खच े
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श्री.सतेज ऊफश  बांटी डी.पाटील.... 

  राज्य मागासवगीय आयोग घटनेने सनमाशण केला आह,े त्याची सनयमावली आपणा सवांना 

मासहती आह.े याचे सनसमत्त करुन ही तारीख पनु्हा वाढसवण्याचे षडयांि कृपा करुन होता 

कामा नये अशी भसूमका स्वीकारली पासहजे. बापट आयोगाची चचाश या सठकाणी झाली 

आह,े बापट आयोगाचा अहवाल शासनान ेस्वीकारला का नाकारला ह े ससध्द होत नाही. 

मराठा आरक्षणाच्या सांदभाशत यावर चचाश झाली.        सभापती महोदय,बापट आयोगान े

जो सनष्ट्कषश काढला आह ेत्यामध्ये स्पष्टपणे नमदू केल ेआह ेकी, मराठा समाज हा मागास 

आह.े आपल्या राज्यात कोटश म टर झाल े आह,े याच पध्दतीने राजस्थान मध्ये गजुर 

समाजाला आरक्षण दणे्याची भसूमका त्या सरकारन ेघेतली आह.े राजस्थान हायकोटाशन ेसन 

२००९ मध्ये या आरक्षणाला स्थसगती सदली.  सन २०१४ मध्ये श्रीमती वसुांधराराजे 

मखु्यमांिी  असताना त्याांनी पनु्हा नवीन दोन कायद ेपारीत केल ेव गजुर समाजाला आरक्षण 

दणे्याची भसूमका घेतली. हायकोटाशत स्टे समळाला असताना त्याच सवषयावर आरक्षण 

दणे्याची भसूमका राजस्थान सरकारन ेस्वीकारली आह.े 

     सभापती महोदय, राजस्थान स्पेशल ब कवडश क्लास अस ेनाव ॲड करुन राजस्थान 

मध्ये ६८ टक्के आरक्षण दणे्यात आल.े हररयाणा राज्यात तीच भसूमका स्वीकारुन ६७ टक्के 

आरक्षण दणे्यात आल ेआह.े मखु्यमांिी महोदयाांचे भाषण आम्ही मघाशी ऐकल ेआह.े 

टीआयएसएसने सव्ह े केला, धनगर समाजाबाबत भसूमका घेतली, सवश सजल्यात जाऊन 

सव्ह े करण्यात आला. बाहरेच्या राज्यात जाऊन सव्ह े करण्यात आला असे मखु्यमांिी 

महोदयाांनी सवधानसभेत साांसगतले. मराठा आरक्षणाबाबत बाटी सांस्थेने राज्यात कोठे कोठे 

सव्ह े केला, कोणती मासहती मासगतली आह,े मध्यप्रदशे, बडोदा, बेळगाांव येथे मराठा 

समाजाच ेलोक राहत आहते, या सवश सठकाणचा अ्यास बाटी सांस्थेने केला आह ेकाय 

?  याचा खलुासा होणे गरजेचे आह.े बाटी सांस्थेला मदत करण्यासाठी इसतहासकाराांची 

नवीन टीम दणेे 
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    श्री.सतेज ऊफश  बांटी डी पाटील......... 

गरजेचे आह.े ज्या कायदेशीर बाबी करायच्या आहते, ते करण्याची मानससकता शासनाची 

आह ेकाय ह े मखु्यमांिी महोदयाांच्या उत्तराच्या  भाषणातनू स्पष ् ट होणे आवश्यक आह.े 

सामासजक, आसथशक या सनकषावर आरक्षण समळणार आह,े याबाबत होमवकश  व्यवसस्थत 

होणार नसेल तर ते योग्य नाही. एका बाजलूा कोटाशमध्ये २८०० पानाांचा अहवाल सादर 

करण्यात आला आह.े यातील फक्त ८०० पान ेमहत्वाची आहते, त्यामध्ये फक्त ७४ परुावे 

जोडण्यात आल ेआहते. त्यामधील ४० परुावे कुणबी-मराठा यासांबांधी आहते, आणखी 

परुावे जोपयंत गोळा करीत नाहीत तोपयंत कोटाशत आपली लढाई टीकणार नाही. 

दाखवायच ेदात वेगळे व खायच ेदात वेगळे ही भसूमका शासनान ेघेतली तर भसवष्ट्यकाळात 

त्याची सकां मत आपणाला मोजावी लागेल, सडव्हाईड आसण रुल ही शासनाची पॉसलसी 

आह.े ईबीसीची सवलत सदली, शैक्षसणकदृष््टया ज्याला मदत पासहजे तो वगश या मोच्याशतनू 

बाजलूा काढता येतो काय ?   अशा पध्दतीची भसूमका शासन घेते काय अशी शांका 

सनमाशण होते. मराठा, धनगर, मसुस्लम समाज याांच्या आरक्षणाच्या सांदभाशत सकारात्मक 

भसूमका घ्यावी. दतेो, करतो, ह ेआम्ही गेली दोन वष ेऐकत आहोत. कशा पध्दतीन ेकरणार 

व कायदशेीर मागाशत तुम्ही आरक्षण कस ेबससवणार याचा खलुासा मखु्यमांिी महोदयाांच्या 

भाषणात होणे गरजेचे आह.े मी जे मदु्ङ े माांडले आहते ते सवधानसभेत आले नाहीत. या 

सभागहृात कोणत्याही सदस्याांनी माांडले नाहीत. कायदशेीर मदु्ङ े मी माांडले आहते, याचा 

खलुासा झाला तर सरकारची मानससकता आरक्षण दणे्याच्या बाजचूी असेल असे मी 

म्हणेन. 

   सभापती महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, मी जास्त वेळ बोलणार नाही. जे मदु्ङ े

कायदशेीर  आहते तेवढेच मी साांगत आह,े इतर सवश वक्त्याांनी सवश सवषयाांचा परामशश 

घेतला आह.े मराठा, मसुस्लम व धनगर समाजाला गसृहत धरुन शासनाने वेळकाढूपणाचे 

धोरण कृपाकरुन स्वीकारु नये अशी मी शासनाला सवनांती करतो व माझे भाषण सांपसवतो. 

जयसहांद. 
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          ॲड.हुस्नबान ूखसलफे (नामसनयकु्त) : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष 

नेत्याांनी सनयम २६० अन्वये जो ठराव माांडला आह,े त्यावर माझे सवचार व्यक्त करण्यासाठी 

मी उभी आह.े 

     सभापती महोदय, माझ्यापवूी माझ्या सहकारी समिाांनी मराठा आरक्षणासांदभाशत जे मदु्ङ े

माांडले आहते, त्या मदु्याांशी मी सहमत आह,े त्या सवषयी मी न बोलता येथे थोडे वेगळे 

सवषय माांडणार आह.े मागील तीन चार मसहन्यापासनू फार मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाचे 

मोचे सनघत आहते. त्याांच्या सोबत मसुस्लम व धनगर समाजाचे दखेील मोचे सनघत आहते. 

मराठा, मसुस्लम,धनगर हा समाज असतशय आक्रमक  म्हणनू ओळखला जातो. ह े मोचे 

असतशय शाांतपणे व मकू मोचे सनघत आहते, याचे कारण म्हणजे ते शासनाला इशारे दते 

आहते, आम्ही आज रस्त्यावर उतरलो आहोत, यापढेु काय करु याचा शासनाचा 

सवचार  करावा. 

     सभापती महोदय, राजश्री शाहू महाराज याांनी १९०२ मध्ये जलैु व ऑगस्ट या 

मसहन्यात दोन असधसचूना काढल्या होत्या. जे मागासवगीस समाज आहते त्याांना आरक्षण 

दणे्याचा सवचार करण्यात आला. आरक्षणाचे आद्यप्रवतशक म्हणनू राजश्री शाहू महाराज 

याांना ओळखले जाते. त्याांनी मागासवगीयाांची यादी  तयार  केली होती, त्यामध्ये मसुस्लम 

समाजाचा उल्लेख होता. त ् याच प्रमाणे बॉम्बे शासनाने २३ एसप्रल, १९४८ मध्ये २२८ 

मागासवगीयाांची यादी तयार केली होती. त्यामध्ये १५५ क्रमाांकावर मसुस्लम समाज आह.े 

मसुस्लम समाज वषाशनवुषे मागासवगीय रासहलेला आह.े त्याच्या मागासपणात जास्तीत 

जास्त भर पडत गेली आह.े  त्यामळेु कें द्र शासनाने न्यायमतुी राजेंद्र सच्चर याांची कसमटी 

सनयकु्त केली होती. या ससमतीने भारतभर सफरुन अहवाल तयार केला होता. त ् यातनू 

साांसख्यकी अहवाल तयार करण्यात आला या अहवालात त्याांना असे आढळून आल ेकी, 

मसुस्लम समाज हा इतर समाजापेक्षा खपू मागासलेला आह.े त्यानांतर न्यायमतुी रांगनाथ 

समश्रा याांचा अहवाल आला. न्यायमतुी रांगनाथ समश्रा याांच्या अहवालात मसुस्लम समाज 

जास्तीत जास्त मागासलेला आह े व त्याच्या मागासलेपणात भर पडत आह ेअसे सदसनू 

आल ेम्हणनू मसुस्लम समाजाला जास्तीत जास्त आरक्षण सदल ेपासहजे असे कें द्र शासनाचे 

मत झाल.े सच्चर आयोगानांतर अल्पसांख्याक याांचा १५ कलमी 
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    ॲड.हुस्नबान ूखसलफे.... 

  कायशक्रम सनघाला आह,े हा कायशक्रम राज्यात राबसवण्यात आला. त्यामध्ये महाराष्ट्र 

राज्यात सवाशत पसहल्याांदा मसुस्लम समाजाच्या सवकासासाठी अल्पसांख्याक सवकास सवभाग 

सरुु करण्यात आला. त्यानांतर राज्य सरकारने  महुम्मद रहमेान याांचा अ्यास गट सनयकु्त 

केला, त्या अ्यास गटाकडे सवसवध आयोगाांच्या सशफारशींची अांमलबजावणी कशा प्रकारे 

करावी ह ेकाम सोपसवण्यात आल ेहोते. त्या अ्यास गटाने सन २००८ मध्ये अस ेसाांसगतले 

की, मसुस्लम समाजाला सशक्षणात व नोकरीमध्ये आठ टक्के आरक्षण द्यावे. भारतीय 

घटनेच्या अनचु्छेद १५ (४), १५ (५), १६ (४) आसण ४६ नसुार राज्य सरकारला 

असधकार  आहते, राज्य सरकारच्या असधकाराप्रमाणे मसुस्लम समाजाला आरक्षण दणे्यात 

आल.े आरक्षणाचा अध्यादशे काढण्यात आला त्या अध्यादशेाचे रुपाांतर  २०१४ च्या 

सहवाळी असधवेशनात कायद्यात करण्यात आल ेनाही. त्यामळेु हा अध्यादशे रद्ङ झाला. 

     सभापती महोदय, हायकोटाशने यास मान्यता सदली होती. तरी दखेील त्या अध्यादशेाचे 

रुपाांतर कायद्यात न केल्यामळेु तो अध्यादशे रद्ङ झाला. यामळेु राज्यातील सांपणूश मसुस्लम 

समाज असतशय नाराज झाला. राज्य शासनाकडून हा समाज अपेक्षा करतो की,हायकोटाशने 

मान्य केलेले आरक्षण लवकरात लवकर द्यावे. 

              या नांतर  श्री. बोरले 
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  ॲङ हुस्नबान ूखसलफे....... 

  तरीही त्या असधवेशनात मराठा आरक्षणाचे सबल माांडण्यात आल.े आम्ही सवश मसुस्लम 

आमदार वारांवार मागणी करीत होतो. परांतु, आम्हाला त्यावेळी साांगण्यात आल े की, 

आम्ही ॲडव्होकेट जनरल याांच्याकडून असभप्राय मागसवला आह.े ॲडव्होकेट जनरल 

याांच्याकडून असभप्राय मागसवण्याच ेकारणच नव्हते. कारण, हायकोटाशने मान्यता सदलेली 

होती. हायकोटाशने मान्यता सदलेली असनूही ॲडव्होकेट जनरल याांच्याकडून असभप्राय का 

घेण्यात येणार आह ेह ेआमच्या लक्षात येत नव्हते. परांतु, ह ेआरक्षण द्यावे अशी शासनाची 

इच्छाच नसल्याचे आम्हाला यावरुन सदसनू आल.े माझी सवनांती आह े की, मखु्यमांिी 

ज्यावेळी या प्रस्तावाला उत्तर दतेील त्यावेळी त्याांनी ॲडव्होकेट जनरल याांच्याकडून 

कोणता असभप्राय मागसवण्यात आला आसण त्याांनी कोणता असभप्राय सदला ह े त्याांनी 

आपल्या उत्तराच्या भाषणात साांगावे. ॲडव्होकेट जनरल याांनी सदलेला असभप्राय मागील 

दोन वषाशपासनू गोपनीय ठेवण्यात आलेला आह.े आम्हाला तो असभप्राय दाखसवण्यात येत 

नाही. ॲडव्होकेट जनरल याांनी सदलेला असभप्राय आसण त्याांनी जी मागणी केली होती 

याबाबत आम्हाला मखु्यमांिी महोदयाांच्या उत्तरातनू मासहती समळावी, अशी आम्ही अपेक्षा 

करतो. 

   सभापती महोदय, हायकोटाशने सदनाांक १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी स्पष्टपणे साांसगतले होते 

की, महाराष्ट्र शासनान ेमसुस्लम समाजाला आरक्षण दणे्याचा जो सनणशय घेतलेला आह ेतो 

परेुशा साांसख्यकी मासहतीच्या आधारे घेतलेला आह.े मसुस्लम समाजाला शैक्षसणक 

सांस्थाांमध्ये आरक्षण दणे्यात आल ेआसण ते ५० टक्क्यापेक्षाही जास्त झाल े तरी काहीही 

हरकत नाही, असा हायकोटाशचा सनणशय आह.े मसुस्लम समाजाला जे आरक्षण सदलेले आह े

ते धमाशच्या आधारावर दणे्यात आलेले नसनू मसुस्लम समाजातील केवळ ५० टक्के मागास 

जातींना दणे्यात 
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    ॲङ हुस्नबान ूखसलफे...... 

आललेे आह,े असे हायकोटश म्हणते. हायकोटाशने आपल्या सनणशयात पढेु असेही म्हटले आह े

की,‛We see no infringement of Article 15(1) and Article 16(2) of the 

Constitution of India.‛ हायकोटाशन े स्पष्टपणे सनणशय सदल्यानांतरही मसुस्लम समाजाला 

आरक्षण दणे्यात येत नाही हा मसुस्लम समाजावर या शासनाकडून होणारा फार मोठा 

अन्याय आह.े मसुस्लम समाजाला आरक्षण दणे्याची अपवादात्मक परसस्थती सनमाशण 

झालेली आह ेआसण त्यामळेु जरी ते ५० टक्क्याची मयाशदा ओलाांडत असल ेतरीही मसुस्लम 

समाजाला ५ टक्के आरक्षण दणे्यास हरकत नाही, असा हायकोटाशन े सनणशय सदलेला आह.े 

परांत,ु या शासनाकडून मसुस्लम समाजाला मदु्ङाम द्ववेशपणूश वागणकू दणे्यात येत आह.े 

यामळेु मसुस्लम समाजात फार मोठा असांतोष सनमाशण झालेला आह.े 

   सभापती महोदय, मराठा आरक्षण असो सकां वा मसुस्लम आरक्षण असो. कोटाशची बाब 

पढेु करुन आरक्षण पढेु ढकलण्याबाबत सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याचे सदसनू येते. 

आम्ही सन २०१४ च्या सहवाळी असधवेशनात मागणी केली होती. त्यावेळी आम्ही 

ताबडतोब ॲडव्होकेट जनरल याांच्याकडून असभप्राय मागसवतो, असे आम्हाला साांगण्यात 

आल े होते. आता दोन वष े झालेली आहते. तरीही आम्हाला न्याय समळत नाही. राज्य 

शासन मदु्ङाम वेळकाढूपणा करीत आह.े राज्य शासनाकडून कोटाशच्या आदशेाची भीती 

दाखवनू सकां वा कोटाशचे सनसमत्त पढेु करुन आरक्षण दणे्याबाबत चालढकल होत आह.े मराठा 

समाज असो, मसुस्लम समाज असो सकां वा धनगर समाज असो. हा समाज असतशय 

आक्रमक आह.े आज तो समाज गप्प आह.े परांतु, उद्या त्याचा उद्रेक होईल. ज्यावेळी 

त्याचा उद्रेक होऊन तो ज्वालामखुीप्रमाणे उसळून येईल त्यावेळी याच े गांभीर पररणाम 

शासनाला भोगावे लागतील, असा मी इशारा दते आह.े 

   सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्ङल मी आपल ेआभार 

माननू माझे दोन शब्द सांपसवते. 

--------- 
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 सभािृहाच्या कामकाजाबाबत  

     प्रा.जोगेंद्र कवाडे : सभापती महोदय, म.सव.प. सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर 

आणखी सकती सन्माननीय सदस्य बोलणार आहते ? 

     तागलका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शरद रणसपसे याांनी आपल ेअशासकीय 

सवधेयक माांडल्यानांतर आपण म.सव.प. सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चचेला पनु्हा 

सरुुवात करु. 

     प्रा.जोगेंद्र कवाडे : सभापती महोदय, म.सव.प. सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर 

आणखी सकती सन्माननीय सदस्याांना बोलावयाचे आह े? 

     तागलका सभापती : म.सव.प. सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावर बऱ्याच 

सन्माननीय सदस्याांना आपले सवचार माांडावयाचे आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.शरद 

रणसपस ेयाांनी आपले अशासकीय सवधेयक माांडल्यानांतर आपण म.सव.प. सनयम २६० च्या 

प्रस्तावावरील चचेला सरुुवात करणार आहोत. 

  ------------ 
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     ( अशासकीय कामकाज-गवधेयके)  

 पृ.शी.: मुांबई महानगरपासलका (सधुारणा) सवधेयक 

  L.C.BILL NO. V OF 2016 

        (A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL 

CORPORATIONS ACT, 1888.) 

    

   श्री.शरद रणसपस े (सवधानसभेन े सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन २०१६ च े

सव.प.सव.क्र.५- मुांबई महानगरपासलका असधसनयम १९८८ यात आणखी सधुारणा 

करण्याकररता सवधेयक माांडण्यासाठी मी सभागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

   तागलका सभापती : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

   श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ चे सव.प.सव. 

क्रमाांक ५ माांडतो. 

   सभापती महोदय, खरे म्हणजे शकु्रवार हा अशासकीय कामकाजाचा सदवस आह.े परांतु, 

सरकारन े एवढे घोटाळे केलले आहते आसण सरकार काहीच करीत नाही. त्यामळेु 

आम्हाला अशासकीय कामकाजाचा सदवस दखेील शासकीय कामकाजासाठी द्यावा लागत 

आह,े अशी पररसस्थती सनमाशण झालेली आह.े 

 ( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती)   

   सभापती महोदय, हा सवश पक्षाचा सवषय आह.े नवी मुांबई महानगरपासलकेचे सन्माननीय 

आयकु्त श्री.तकुारामजी मुांडे याांच्या सवरुद्च (...अडथळा...) हा सवषय मखु्यमांिी महोदयाांच्या 

अखत्यारीतील आह.े हा सवषय भावी मखु्यमांत्रयाांच्या अखत्यारीत येईल. (....अडथळा....) 

हा तोच सवषय आह.े महापासलका आयकु्त योग्य वागतात सकां वा नाही याची मला मासहती 

नाही. त्याांचा आसण माझा पररचय नाही. परांतु, ७४ व्या घटना दरुुस्तीनसुार स्थासनक 

स्वराज्य सांस्थाांना काही असधकार 
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    श्री.शरद रणसपस.े....... 

सदलेले आहते. मुांबई महानगरपासलकेचा कायदा आसण उवशररत महानगरपासलकाांसाठी जो 

कायदा आह ेया दोन्ही कायद्याांमध्ये अशी तरतदू आह ेकी, एकूण सदस्य सांख्येपैकी ५/८ 

सदस्याांनी आयकु्ताांच्या अकायशक्षमतेबद्ङल सकां वा गैरवतशणकुीबद्ङल प्रस्ताव पारीत केला तर 

राज्य शासनान ेत्याांना तत्काळ परत बोलासवल ेपासहजे, असा सनयम आह.े परांतु, सध्याच्या 

तरतदुीनसुार राज्य सरकारला त्या प्रस्तावाला स्थसगती दणे्याचा सकां वा तो प्रस्ताव रद्ङपातल 

करण्याचा असधकार आह ेआसण ह े घटनेच्या सवरुद्च आह.े म्हणनू मी या सवधेयकाच्या 

माध्यमातनू असे ससूचत केलेले आह े की, एकूण सदस्या सांख्येपैकी ५/८ सदस्याांनी जर 

असा प्रस्ताव पारीत केला तर राज्य शासनाला सांबांसधत आयकु्ताांना, असधकाऱ्याांना परत 

बोलासवणे बांधनकारक राहील. दसुरे म्हणजे, त्याांच्या सेवा पसु्तकामध्ये त्याांच्या गोपनीय 

अहवालाची नोंद करण्यात येईल आसण सतसरे म्हणजे त्याांच्या सेवा शती कें द्र सरकार 

ठरसवत असल्यामळेु कें द्र सरकारच्या पसशनल सडपाटशमेंटला दखेील ह ेकळसवण्यात येईल. 

त्यासशवाय असधकाऱ्याांवर वचक राहणार नाही. 

   सभापती महोदय, आजच्या कामकाज पसिकेवर दशशसवण्यात आलेल्या दोन्ही 

सवधेयकाांचा मसतताथश सारखाच आह.े त्यामळेु मी दसुऱ्या सवधेयकाबाबत बोलणार नाही. 

मी आता दोन्ही सवधेयकाांचा उद्ङशे साांसगतलेला आह.े 

   उप सभापती : सवधेयक माांडण्यात आल.े 

--------- 

  

            या नांतर  श्री. ओटवणेकर 
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               पृ.शी.: महानगरपासलका (सधुारणा) सवधेयक 

      

                     L.C. BILL NO. VI OF 2016 

  ( A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

MUNICIPAL CORPORATIONS ACT, 1949.) 

    

     श्री.शरद रणसपस े (सवधानसभेन े सनवडलेले) : सभापती महोदय, सन २०१६ च े

सव.प.सव.क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र महानगरपासलका असधसनयम, १९४९ यात आणखी सधुारणा 

करण्याकररता सवधेयक माांडण्यासाठी मी सभागहृाची अनमुती मागतो. तत्पवूी जास्त काही 

भाष्ट्य न करता असे साांग ू इसच्छतो की,सव.प.सव.क्रमाांक ५ आसण सव.प.क्र.६ या दोन्ही 

सवधेयकाांमधील सधुारणा एकसमान आहते. मुांबई महानगरपासलकेचा ॲक्ट  आसण उवशररत 

महानगरपासलकाांचा ॲक्ट वेगळा असला तरी  सधुारणा सारख्याच आहते.  

  प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

     सभापती : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

     श्री.शरद रणसपसे : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०१६ च े

सव.प.सव.क्रमाांक ६ माांडतो.  

     उप सभापती : सवधेयक माांडण्यात आल ेआह.े  

  ....... 
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     श्री.नरेंद्र पाटील (सवधान सभेन ेसनवडलेल)े : सभापती महोदय, म.सव.प.सनयम २६० 

अन्वये माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनांजय मुांडे याांनी मराठा आरक्षणासांबांधातील प्रस्ताव 

माांडला आह.े  त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षातील सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर याांनी 

याच सवषयातील प्रस्ताव असधवेशनाच्या दसुऱ्याच सदवशी माांडलेला आह.े  त्या 

प्रस्तावावर चचाश करण्यासठी अनमुती सदल्याबद्ङल मी आपला आभारी आह.े 

     उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.नरेंद्र पाटील ह ेऑन लेग राहतील. ज्यावेळी 

या प्रस्तावावर चचाश होईल त्यावेळी सन्माननीय सदस्य श्री.नरेंद्र पाटील याांना या प्रस्तावावर 

प्रथम सवचार व्यक्त करावे लागतील. 

    

     सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होत आह.े मांगळवार, सदनाांक १३ सडसेंबर २०१६ 

रोजी, दपुारी १२.०० सभागहृाची बैठक पनु: भरेल.  

    

     (सभागहृाची बैठक ५ वाजनू ५३ समसनटाांनी, मांगळवार, सदनाांक १३ सडसेंबर २०१६ 

च्या दपुारी १२.०० वाजेपयंत स्थसगत झाली.) 

  ........ 
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BGO/KTG प्रथम श्री. बोरले 17:50 

  

 

     श्री.प्रवीण दरेकर, डॉ.नीलम गोऱ्ह,े सवनायक मेटे, श्रीमती सस्मता वाघ, सवशश्री 

गोपीसकसन बाजोररया, ससुजतससांह ठाकूर, रवींद्र फाटक, प्रा.असनल सोले, सवशश्री सगरीश 

व्यास, प्रशाांत पररचारक, डॉ.अपवूश सहरे 

      


