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     (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

    

            असधवेशनाचा शभुारंभ ‚वंद ेमारतम‛् या गीताच्या समहू गायनाने झाला.  

    

                प.ृशी./मु.शी. : भारतीय राज्य घटनेच ेसशल्पकार भारतरत्न 

                                     डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या जीवन कायाावर 

                                     तयार केलेला सचत्रपट सचत्रपटगहृात प्रदसशात 

                                     होत असल्याबाबतची घोषणा 

  

  

          सभापती :     भारतीय  राज्य घटनेचे सशल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकर यांच्या जीवन कायाावर आधाररत डॉ.जब्बार पटेल सदग्दसशात ‚डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकर‛ हा सचत्रपट आज सदनांक ५ सडसेंबर, २०१६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता 

नागपरू येथील स्मतृी सचत्रपटगहृात प्रदसशात करण्यात येणार आह.े  सवा सन्माननीय 

सदस्यांनी या सचत्रपटास उपसस्थत रहावे.  या बाबतच्या प्रवेशपसत्रका सदस्यांना टपाल 

खणाद्वारे सवतररत करण्यात आलेल्या आहते.  

                                               ---------- 

                                                                           ....२..... 
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           ननयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेसंबंधी  

            श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, आम्ही म.सव.प. सनयम २८९ अन्वये एक 

मसहन्यापवूी कें द्र शासनाने घेतलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटाबंदीच्या संदभाात 

राज्यातील जनतेवर झालेल्या पररणामाच्या संदभाात सचूना सदली आह.े 

         सभापती महोदय, एक मसहन्यापवूी दशेाच्या सन्माननीय पंतप्रधानांनी ५०० आसण 

१०००रुपयांच्या नोटाबंदीचा सनणाय जाहीर केला.  

         सभापती : माननीय सवरोधी पक्षनेते सनयम २८९ अन्वये सदलेल्या सचूनेसंबंधी 

बोलत आहते.  या संदभाातील सदस्यांनी सदलेली सचूना मी अगोदर वाचतो.  माझ्याकडे 

एकूण दोन सचूना आलेल्या आहते. 

       आज सदनांक ५ सडसेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०७ वाजता व १०.४५ वाजता 

सवाश्री धनंजय मुंडे, शरद रणसपस,े सनुील तटकरे, नारायण राणे, जयंत पाटील, हमंेत टकले, 

संजय दत्त, अमरससंह पंसडत, अशोक ऊर्ा  भाई जगताप, सव.प.स. यांनी कें द्र शासनान ेएक 

मसहन्यापवूी घेतलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंदीच्या सनणायामळेु राज्यातील 

जनतेचे अतोनात हाल होत असल्याबाबत सनयम २८९ अन्वय ेसभागहृाचे सवा कामकाज 

स्थसगत करण्याबाबतची सचूना सदली आह.े  माननीय संसदीय कायामंत्रयांना मी सांग ू

इसच्ितो की, या सवषयाचे गांभीया लक्षात घेऊन र्ार तांसत्रक बाबीमध्ये न जाता संबंसधत 

माननीय सदस्यांना बोल ू द्यावे.  माननीय सदस्यांनी त्यांचे सवचार मांडताना वेळेचे भान 

ठेवल े पासहजे.  आपल्या नेहमीच्या प्रथा आसण परंपरेप्रमाणे प्रत्येक पक्षातील एका 

सदस्यान ेबोलाव ेअशी माझी सचूना आह.े 

     श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, आपली सचूना मान्य आह.े  माननीय सवरोधी 

पक्षनेत्यांना महत्वाचा सवषय मांडावयाचा आह.े  या सभागहृात नेहमीच राज्यातील 

महत्वाच्या सवषयावर चचाा होत असते.  त्यामळेु आपण मांडलेली सचूना मान्य आह.े परंत ु

आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये दशासवल्याप्रमाणे सभागहृाच्या पटलावर ठेवावयाच े जे 

कामकाज आह ेते दखेील 
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    श्री.सगरीश बापट...... 

मान्य आह.े परंत ुआजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये दशासवल्याप्रमाणे सभागहृाच्या पटलावर 

ठेवावयाच ेजे कामकाज आह ेते दखेील पासहजे एवढीच माझी सवनंती आह.े 

       श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, आपण सनयम २८९ अन्वयेच्या सचूनेचा 

उल्लेख केला आह.े  सनयम २८९ अन्वये मांडलेल्या सचूनेबाबत माननीय सवरोधी 

पक्षनेत्यांनी त्यांची भसूमका मांडण्यास सरुुवात केली होती.  आज संपणूा दशेात 

नोटाबंदीसशवाय दसुरा कोणताही महत्वाचा सवषय चचेत नाही.  संपणूा दशेाच्या आसण 

महाराष्ट्राच्या जनतेशी सनगसडत असा हा सवषय असनू यामध्ये सरकारचा संबंध 

येतो.  संपणूा दशेातील जनता हवालसदल झाली आह,े त्रस्त झाली आह.े  या सवषयामळेु 

दशेात आतापयंत जवळजवळ ७० लोक मतृ्यमुखुी पडलेल े आहते.  अन्य कामकाज 

असेल तर असधवेशनाचा कालावधी वाढसवता येईल.  परंत ुया सवषयावर प्राधान्यान ेचचाा 

होणे आवश्यक आह.े  इतर कामकाजाचा सवषय आता चचेला घेता येणार नाही. 

        सभापती : लेईगंबाबत मी सनणाय घेईन.  

        श्री.नारायण राणे : आता नको. 

     सभापती : माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.नारायणराव राणे यांना मी सांग ू इसच्ितो की, 

माननीय सवरोधी पक्षनेते यांना मी बोलण्याची परवानगी सदली होती, त्यांना थोडक्यात 

भसूमका मांडू द्यावी.  याबाबत माननीय संसदीय कायामंत्री श्री.सगरीश बापट यांनी देखील 

सवचार मांडले आहते.  असधक चचाा न करता सवरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांचे सवचार मांडावेत. 

     श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, आपली सचूना मान्य आह.े 

    श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, दशेाच्या माननीय पंतप्रधानांनी सदनांक ८ नोव्हेंबर, 

२०१६ रोजी चलनातील  ५०० व १००० रुपयाच्या नोटा रद्द करण्याचा सनणाय जाहीर 

केला.  ज्या सदवशी हा सनणाय जाहीर करण्यात आला त्यावेळी तीन 
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    श्री.धनंजय मुंडे.... 

  हते ू स्पष्ट करण्यात आल े होते.  या दशेातील काळा पैसा मोठया प्रमाणात 

बाहरे  काढण्यात येईल व भ्रष्टाचार थांबसवण्यात येईल.  दसुरा हते ूअसा होता की शेजारील 

राष्ट्राकडून दहशतवाद्यांचा वापर करण्यासाठी मोठया प्रमाणात   ५०० व १००० रुपयांच्या 

रे्क नोटांचा वापर करण्यात येतो तो थांबण्यास मदत होईल.  भारतीय चलनात 

जवळजवळ १५ टक्के खोटया नोटा असल्याचा अंदाज वतासवण्यात आला 

होता.  दशेवाससयांना माननीय पंतप्रधानांनी त्यांच्या या सनणायामागील हतेू 

सांसगतले.  जवळजवळ १२५ कोटी जनतेन ेहा सनणाय ऐकला. 

        सदनांक ९ नोव्हेंबर, २०१६ पासनू दशेातील बँकांच्या एटीएम मसशन्ससमोर, 

बँकांच्या शाखांमध्ये व टपाल कायाालयांमध्ये नोटा बदलनू घेण्यासाठी लोकांच्या रांगा सरुु 

झाल्या.  या सनणायाचा पररणाम काय होणार आह ेयाची त्या क्षणाला कोणालाही मासहती 

नव्हती.  दशेाच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या सनणायाच्या हतेूबद्दल आम्हाला आरोप 

करावयाचा नाही.  आज महाराष्ट्रामध्ये या सनणायाचा जो पररणाम झाला आह ेत्याची चचाा 

या सभागहृात होणे आवश्यक आह.ेमी या सठकाणी जाणीवपवूाक सांग ू इसच्ितो की, या 

नोटाबंदीच्या सनणायामळेु राज्यातील शेतकरी, शेतमजरू, िोटे व्यापारी यांचे  १५ ते २० 

हजार कोटी रुपयांचे नकुसान झाले आह.े   सदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ नंतर आतापयतं या 

सनणायामळेु दशेात सकती काळा पैसा बाहरे आला ह े जाहीर करण्यात यावे.  राष्ट्रीयकृत 

बँकांमध्ये सकती प्रमाणात काळा पैसा जमा करण्यात आला आह े ह े जनतेला कळले 

पासहजे.  बँकांच्या शाखांबाहरे लागलेल्या रांगांमध्ये एकही काळा पैसेवाला उभा 

असल्याच ेसदसनू आल ेनाही.  रांगांमध्ये सामान्य शेतकरी, शेतमजरू, िोटे व्यापारी, दररोज 

रोखीने व्यवहार करणारे उभे असतात.  माननीय पंतप्रधानांनी घेतलेल्या या ५०० 

व  १०००  रुपयांच्या नोटाबंदीच्या सनणायान े सामान्य माणसाला अडचणीत टाकले 

आह.े  ज्या सदवशी हा सनणाय जाहीर केला तेव्हा सांगण्यात आल े की, या सनणायामळेु 

दशेातील भ्रष्टाचार बंद होणार आह,े काळा पैसा उजेडात येणार आह.े 
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    श्री.धनंजय मुंडे........... 

 आज कें द्र सरकारकडून भ्रष्टाचाराबाबत काही बोलले जात नाही.  काळा पैसा सकती जमा 

झाला याबाबत काही जाहीर केल ेजात नाही.  असे सांसगतले जाते की, आम्हाला संपणूा 

दशे कॅशलेस करावयाचा आह.े  ख-या अथाान ेतुम्हाला दशेाचा आसथाक कारभार कॅशलेस 

करावयाचा आह,े म्हणनूच हा सनणाय घेतला गेला असा संशय सवासामान्य जनतेच्या मनात 

आह.े दशेात सदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातनू 

बाद करण्याचा सनणाय जाहीर करण्यात आला.  सदनांक ९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी दशेातील 

सवाासधक खपाच्या मोठया वतृ्तपत्रांमध्ये पेटीएम संदभाात जासहरात दणे्यात आली.  आम्ही 

काही प्रमखु वतृ्तपत्रांच्या प्रसतसनधींशी चचाा केली.  टाईम्स ऑर् इसंडया, इसंडयन एक्स्प्रेस 

ही दशेातील सवाासधक खपाची वतृ्तपते्र आहते.  अशा मोठया वतृ्तपत्रांच्या ९ तारखेच्या 

वतृ्तपत्र प्रकाशनामध्ये जासहरात द्यावयाची असेल तर ती सकमान ४ सदवस अगोदर ती 

त्यांच्याकडे द्यावी लागते, त्यापोटी द्यावयाची रक्कम त्यांच्याकडे भरणा करावी लागते. 

५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्याचा सनणाय सदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी घोसषत 

केल्यानंतर लगेच सदनांक ९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी या प्रमखु वतृ्तपत्रांमध्ये पेटीएम संदभाात 

जासहरात दणे्यात आल्याबद्दल जनतेच्या मनामध्ये संशय सनमााण झाला आह.े 

            या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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    श्री.धनंजय मुंडे...... 

  कें द्र शासनाच्या एका सनणायामळेु ७० जणांना रांगेत उभे रहाव ेलागल्यामळेु प्राण गमवावे 

लागले आहते त्यामळेु आम्ही हा प्रश्न उपसस्थत करीत आहोत. पंतप्रधान दशेातील सवोच्च 

पदावर बसल ेआहते.  तेथे बसल्यानंतर दखेील काळा पैसा कोणाकडे आह ेह ेआपल्याला 

माहीत नसेल तर ती ददुवैी गोष्ट आह.े  आज दशेातील १२५ कोटी जनतेला स्वत:च्या 

पैशासाठी बँकांच्या रांगेमध्ये उभे केल ेआह.े  असे असताना आपण सांगत आहात की, 

दशे बदलतो आह.े  कदासचत दशे बदलेलही.   दशेातील, राज्यातील शेतकऱ्याचे, 

शेतमजरुाच े पोट ह े हातावर आह.े  त्याने रोज कमसवल्यानंतरच त्याच्या घरातील चलू 

पेटते.  परंत,ु या सनणायामळेु त्यांच्या घरातील चलुीवर पररणाम झाला.  त्याच्या पोटावर 

पररणाम झाला.  शेतमजरुाला शेतकऱ्याने पैस ेकस ेद्यायचे ह ेआज सरकारन ेसांगावे.  शेत 

खरुपायला माय-माऊली शेतामध्ये येतात.   त्या माय-माऊलींना आम्ही काडा स्वॅप करून 

पैस ेद्यायच ेकाय ?  या राज्यात हजारो-लाखो गवंडी कामगार आहते.  ते रोज इमारतींचे 

काम करीत आहते.  त्यांना दखेील दर आठवड्याला रोखीने पेमेंट सदल ेजाते.  आता त्या 

गवंडीसाठी स्वॅप मशीन ठेवायचे की पेटीएमचे अकौंट ठेवायचे ?  त्यांना पैस ेकस ेद्यायच े

?  आजही लोक मरत आह.े  दशेाच्या माननीय पंतप्रधानांनी सनणाय जाहीर केल्यानंतर 

लोकांनी १ मसहना सवा काही सहन केल.े  पण या सनणायामळेु राज्यातील व्यापारी, 

शेतकरी, शेतमजरुांचे २० हजार कोटी रूपयांचे नकुसान झालेल े आह.े  ते कस े झाल े ह े

दखेील मी आपल्याला सांगतो.  आता बाजारात सोयाबीनचे पीक आल े आह.े प्रत्येक 

माकेट कसमटीच्या दारात सोयाबीन आह.ेअसे असताना कुठलाही व्यापारी सोयाबीन खरेदी 

करण्यास तयार नाही.  जो खरेदी करावयास तयार आह े तो पड्या भावाने शेतकऱ्यांचे 

सोयाबीन खरेदी करीत आह.े  शासनाचा हमी भाव २७०० रूपये असताना आज प्रसत 

सक्वंटल २४०० रूपये इतका भाव सोयाबीनला समळत असेल तर शेतकऱ्याचे नगदी रूपये 

४००/- इतके  
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    श्री.धनंजय मुंडे...... 

प्रसत सक्वंटल नकुसान होत आह.े  त्या शेतकऱ्याला ही नकुसान भरपाई कोण दणेार 

आह.े  आज कापसाचा भाव रूपये ३५०० हजार प्रसत सक्वंटल आह.े  ....(अडथळा)....  

    सभापती : माननीय मंत्रयांनी खाली बसनू बोल ूनय.े   

   श्री.अमरससंह पंसडत : माननीय सभापती महोदय, सन्माननीय मंत्री बसनू बोलत आहते.  

   श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, कोणीही बसनू बोलल्यानंतर ते रेकॉडावर येत 

नाही असे आपले संकेत आहते.  गॅलरी ही अदृश्य असते.  त्यामळेु कोणीही बसनू 

बोलल्यानंतर वक्त्यांनी त्याकडे लक्ष दऊे नये.  

   सभापती : सन्माननीय सदस्य बसनू बोलणार असतील तर ते त्यांचे म्हणणे दखेील 

अदृश्य करून टाकावे. 

   श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, सन्माननीय मंत्री श्री.सगरीष महाजन यांनी कापसाला 

प्रसत सक्वंटल ३५०० रूपये भाव कुठे सदला जातो असे सांसगतले.  त्यांनी पवूी कापसाला 

प्रसत सक्वंटल रूपये ७०००/- इतका भाव समळावा यासाठी सजल्हासधकारी कायाालयासमोर 

आत्मदहन करण्याचा इशारा सदला होता ही बाब त्यांना आठवत असेल.  सत्तेवर 

आल्यानंतर ते ही गाेेष्ट सवसरल ेआहते.  आज वस्तसुस्थती अशी आह ेकी, शेतकऱ्यांचा 

कापसू हा पड्या भावाने म्हणजे रूपये ३५००/- या दरान ेघेतला जात आह.े  आज ते मंत्री 

झाल ेआहते.  त्यामळेु खाली काय चालल ेआह.े....... 

     सभापती : माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी मदु्यावर बोलावे.  

     श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, कापसाच्या बाबतीत दखेील तेच आह.े  आज 

सवदभाामध्ये असधवेशन होत आह.े  नोटाबंदीसनणायाच्या अगोदर मोसंबीला रूपये 

५००००/- इतका भाव होता.  संत्रयाला रूपये ३५०००/- इतका भाव होता.  आज 

संत्रयाचा भाव रूपये १५०००/- वर आलेला आह.े  यात शेतकऱ्यांचे नकुसान नाही 
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    श्री.धनंजय मुंडे ...... 

काय ?  आज मोसंबीचा भाव रूपये ३५०००/- पयंत आला आह.े  प्रत्येकी  रूपये 

१५०००/- इतके शेतकऱ्यांचे नकुसान होत आह.े  अशा प्रकारे कांदा उत्पादक शेतकरी, 

धान उत्पादन शेतकरी यांचे नकुसान होत आह.े  एवढेच नव्ह ेतर सामान्यातील सामान्य 

शेतकरी, र्ळभाजी सवकणारा यांच्यावर दखेील पररणाम झालेला आह.े नोटाबंदीचा 

सनणायाचा आपला उद्दशे चांगला असेल.....  आपण म्हणत आहात की, काळा 

पैसेवाल्यांचा काळा पैसा आमच्या बँकेत जमा झाला आह.े त्यामळेु आमची मागणी आह े

की, नकुसान झालेल्या शेतकरी, शेतमजरुांना, िोट्या व्यापाऱ्यांसाठी १५ ते २० हजार 

कोटींच ेिोटे पॅकेज जाहीर करावे.  असे जाहीर करण्यास आपल्याला कोणतही अडचण 

आह े ?  आपण ६५ उद्योगपतींच े NPA अकौंट रर-शेडुल्डकरीत आहात.  ज्या बँका 

अडचणीत आलेल्या आहते त्यासाठी आपण हा सनणाय घेतलेला आह.े  हा आजच्या 

चचेचा सवषय आह.े  आपल्याला चलन बंदी करावयाची होती.  त्यामळेु आपण सनणाय 

घेतला.  आपण 

कमीत कमी रूपये २०००/- आसण रूपये ५००/- इतक्या मलू्याचे चलन बाजारात 

येण्यासाठी परुवठा करणे आवश्यक होते.  एक मसहला पैसे काढण्यासाठी गेली असता 

रांगेतच सतची सडसलव्हरी व्हावी या सशवाय दसुरे ददुवै काहीच अस ू शकत 

नाही.  तरूणातील तरूण गेला.   म्हातारातील म्हातारा गेला.  शेतकरी गेला, शेतमजरू 

गेला.  िोटा व्यपारी गेला.  त्यांनी आपली जीवनयात्रा रांगेतच संपसवली.  असे असताना 

आपण या सनणायाचे समथान करीत आहात.  आपण बँकेत मबुलक पैस े उपलब्ध करून 

सदल े असते व ते सामान्य माणासाला समळाल े असते तर आम्ही दखेील समथान केल े

असते.  आम्ही दखेील या गोष्टीच े समथा केल े असते. सभापती महोदय, मला येथे दोन 

गोष्टी सांगावयाच्यचा आहते.  आज बी-सबयाणे घेण्यासाठी शेतकरी दकुानावर जातो तेव्हा 

दकुानावर जनु्या नोटा घेतल्या जात नाहीत.  जनु्या कुठल्याही नोटा घेतल्या जात 

नाही.   हा सवषय गंभीर आह.े  यात जवळ जवळ ७० जणांचा जीव गेलेला आह.े 
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     श्री.धनंजय मुंडे ...... 

महाराष्ट्रातील असंख्य शेतकरी, शेतमजरू आसण शेकडो िोट्या व्यापाऱ्यांचे नकुसान झाल े

आह.े  त्यामळेु या सवषयावर सनयम २८९ अन्वये चचाा होणे आवश्यक आह.े  तेव्हा मी 

आपल्याला सवनंती करतो की, सनयम २८९ अन्वय ेचचाा करण्यास अनमुती द्यावी. 
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       श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे 

यांनी सनयम २८९ अन्वयेच्या माध्यमातनू सभागहृासमोरील सवा कामकाज स्थसगत करून 

एका महत्वाच्या सवषयावर चचाा करण्यासंबंधातील प्रस्ताव मांडला आह.े या माध्यमातनू 

सदर चचाा का घ्यावी यासंबंधातील आपले भाष्ट्य त्यांनी केल ेआह.े  मी दखेील आजचे 

सवा कामकाज बाजूला ठेवनू प्राधान्यान ेसदर सवषयावर चचाा करावी ह ेसांगण्यासाठी उभा 

आह.े  

   सभापती महोदय, सदनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी दशेाचे माननीय पंतप्रधान 

श्री.नरेंद्र मोदी यांनी आपल े भाषण करत असताना त्यांनी रूपये ५००/- आसण रूपये 

१०००/- च्या नोटा रद्द करण्याचा राष्ट्रीय सनणाय जाहीर केला. त्यांनी आपल्या भाषणात 

सांसगतले की, आज रात्रौ १२.०० वाजल्यानंतर रूपय े ५०० आसण रूपये १०००/- च्या 

नोटा कागज का तकुडा होणार आहते.  मा.पंतप्रधानांचे ह ेवाक्य आह.े  खरे म्हणजे सहदं ू

संस्कृतीमध्ये, भारतीय संस्कृतीमध्ये नोटा, पैस ेयांना लक्ष्मी मानले जाते.  लक्ष्मी पजूनाच्या 

सदवशी नोटा, पैसे यांचे पजून करण्यात येते.  ते चलन रात्रौ १२.०० नंतर कागज का तकुडा 

झाला.  त्याऐवजी त्यांनी काळा पैसा, भ्रष्टाचारी पैसा असा शब्द वापरला असता तर समज ू

शकलो असतो.  असो.  मला त्याबद्दल भाष्ट्य करावयाचे नाही.  तो सनणाय झाल्यानंतर 

आजसमतीपयंत दशेातील पररसस्थतीत कोणतीही सधुारणा झालेली नाही.  मग त्यात गरीब 

असो, मध्यमवगीय असो,  उद्योजक असो, शेतकरी असो, व्यापारी असो. कामगार असो, 

सभकारी असो, रे्रीवाला असो यांच्या पररसस्थतीत कोणत्याकही प्रकारची सधुारणा 

झालेली नाही.  याला अपवाद र्क्त ठरासवत उद्योजकच आहते.  काही ठरासवक उद्योजक 

सोडले तर सवाजण या सनणायामळेु द:ुखी आहते.  असे असताना या सरकार मधील मंत्री 

म्हणतील की, श्री.मोदी साहबेांनी सांसगतले की, ९४ टक्के लोकांचा आम्हाला पासठंबा 

आह.े  ह ेदखेील संशयास्पद आह.े ते ही खरे नाही.  महाराष्ट्राचा सवचार करून वास्तवादी 

उल्लेख माननीय सवरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे यांनी केला आह.े या राज्यातील प्रमखु 

घटक शेतकरी आह.े  आपल्या सवकासाचा कें द्रसबंद ूशेतकरी  
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    श्री.नारायण राणे ...... 

आह.े  तो आज हवालसदल आह.े  आता रब्बीचा हगंाम सरुू आह.े  पण सखशात पैस े

नाही.  जनु्या नोटा आहते.  पण त्या चालत नाही.   त्यामळेु बी-सबयाणे समळत 

नाही.  आज शेतकऱ्यांकडे पैस ेनाहीत.  एल अँड टी सारख्या मोठ्या कंपनीने १४ हजार 

कामगारांना कामावरून काढून टाकले आह.े 

            या नंतर  श्री. जनु्नरे 
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      श्री.नारायण राणे...... 

  ५०० आसण १००० रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्यामळेु कामगार,मजरू,उद्योजक यांच्याकडे 

आज पैस े राहील ेनाहीत. नोटा बंदीचा सनणाय घेण्यापवूी सरकारन ेयासंदभाात दसुरी काही 

तरी व्यवस्था करावयास पासहजे होती, या सनणायाच्या संदभाात सरकारन ेअगोदर काही तरी 

जाणीव जनतेला करुन द्यावयास पासहजे होती. काळा पैसा आसण भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 

सरकारकडे अनेक मागा आहते. 

   सभापती महोदय, नोटा बंदीच्यासंदभाात या अगोदर जवळपास ६ दशेांनी प्रयत्न केल े

होते. नोटा बंदीचा प्रयत्न करणारे ६ दशे असनू ते असतशय लहान दशे आहते. या दशेांनी 

नोटा बंदीचा सनणाय घेतल्यानंतर ह ेदशे सदवाळख् े ाेोरीत गेले. नोट बंदीनंतर एकही दशे 

यशस्वी झालेला नाही, प्रगती करु शकलेला नाही. ज्या दशेांनी नोट बंदीचा प्रयत्न केला 

होता ते दशे एवढे िोटे आहते की, त्यांची नाव ेसधु्दा कोणाला मासहती नाहीत.  

   आज आपला दशे महासत्तेकडे वाटचाल करीत आह,ेअमेररका,चीन यांच्या बरोबर 

जाण्याचा प्रयत्न करीत आह.े परंतु नोट बंदीचा सनणाय घेत असताना आपल्या देशातील जो 

कर दाता आह,े गरीब जनता आह,े शेतकरी आह,े शेतमजरू आह,े उद्योजक आह,े व्यापारी 

आह े आज त ् यांचे  सवा व्यवहार थंडावले आहते. असे असताना आम्हाला जनतेचा 

पासठंबा आह ेअसे आपण कस ेकाय म्हण ूशकता ? तमु्हाला ९४ टक्के जनतेचा पासठंबा 

आह े असे म्हणनू स्वत:च्या हाताने तमु्ही पाठ थोपटून घेत आहात. परंत ु ते वास्तववादी 

सचत्र नाही. एक हप्तत्यापवूी नगरपासलकांचे सनकाल लागले आहते. या सभागहृात मला 

नगरपासलकेच्या सवजयासंदभाात असभनंदनाचे बॅनसा सदसले होते. नगरपासलकेत आपल्याला 

चांगले यश समळाल्याबद्दल आम्ही आपल े असभनंदन करतो. भाजपाला नंबर वन यश 

समळाल े आह.े महाराष्ट्र गनु्हयात सधु्दा नंबर वन आह.े खरे म्हणजे याबद्दलही आपल े

असभनंदन करावयास पासहजे. 
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       श्री.नारायण राणे...... 

   सभापती महोदय, आज दशेातील आसण महाराष्ट्रातील शेतकरी हवालसदल झालेला 

असल्यामळेु त्याचेही असभनंदन करावयास पासहजे. अच्िे सदन आले, महागाई कमी झाली 

असे मला कोठेही सदसलेल े नाही. मला असे वाटते की, अच्िे सदन व वाढती महागाई 

या  सवषयाकडे जनतेचे लक्ष जाऊ नये म्हणनू सरकारन े ५०० आसण १००० रुपयांच्या 

नोटा रद्द करण्याचा सनणाय घेतलेला सदसतो. नोटा बंदीमळेु संपणूा दशेातील जनता सचंताग्रस्त 

झालेली आह.े आज जनतेला त्यांचेच पैस ेकाढता येत नाही अशी पररसस्थती या सरकारन े

करुन ठेवली आह.े एकदा सांगता की, तमु्हाला चार हजार रुपये काढता येईल, दसुऱ्यांदा 

सांगता की, तमु्हाला अडीच हजार रुपयेच काढता येईल, सतसऱ्यांदा सांगता की, तमु्हाला 

अडीच लाखच काढता येईल.  जनतेचे पैस े असतानाही जनतेला त्यांचे पैस े बँकेतनू 

काढता येत नाही. 

   सभापती महोदय, परवा पंजाब राज्यात मन हलेावनू टाकणारी घटना घडलेली 

आह.े  मलुीच े लग्न असल्यामळेु अडीच लाख रुपये काढण्यासाठी एक पंजाबी माणसू 

बँकेच्या रांगेत उभा रासहला. साडेतीन-चार तास रांगेत उभा राहून पैसे समळण्यापवूीच त्याला 

रृदय सवकाराचा झटका आला आसण तो माणसू मतृ्य ूपावला. आपलेच पैसे काढण्यासाठी 

हा माणसू बँकेत गेला असताना त्याचा मतृ्य ूझाल ् यामळेु मलुीचे लग्न त्यामळेु बाजलूाच 

रासहले.  असे असताना ह ेसरकार नंबर वन, नोट बंदीला ९४ टक्के जनतेचा पासठंबा म्हणनू 

आनंदोत्सव साजरे करीत आह.े नोट बंदीच्या संदभाात यांचेच मंत्री ख् े ाेाजगीमध्य े

नाराजी व्यक्त करीत असतात. कोणालाही ओपन बोलण्याचे धाडस रासहलेल ेनाही. जनता 

त्रस्त झाली तरी चालेल परंत ु आपले पद सरुसक्षत रासहल े पासहजे असे त्यांना वाटते. 

वैयसक्तक स्वाथा साधण्याचेच काम सरु आह.े   

   सभापती महोदय, या पवूी दशेात अनेक पंतप्रधान झाल,ेसरकारे आली तेव्हाही जनता 

हचे प्रगतीचे माध्यम ठरल ेहोते आसण जनतेसाठीच काम केल ेजात होते. 
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    श्री.नारायण राणे ...... 

परंत ु नोट बंदीच्या सनणायामळेु जनता हवालसदल झालेली आह.े हमालाने माल दसुरीकडे 

पोहचवला तर त्याला तमु्ही काडा दणेार आहात काय,बटू पॉसलश केली तर त्याला तमु्ही 

काडा दणेार आहात काय,सभकाऱ्याला पैस ेम्हणनू तमु्ही काडा दणेार आहात काय ? आज 

जनता हवासदल आसण त्रस्त झाललेी आह.े जनतेकडे पैस ेअसताना सधु्दा जनतेला जेवण 

करता येत नाही. भ्रष्टाचार आसण काळा पैसा सरकार म्हणनू तमुच्याकडे कमी पडला आह े

काय ? 

   सभापती महोदय, राज्यसभेतील माजी मा.पंतप्रधान श्री. मनमोहन ससंग यांचे भाषण 

तमु्ही ऐकलेच असेल. त्यांनी आपल्या भाषणात दोन महत्वाचे मदु्द े मांडले होते. नोट 

बंदीमळेु दशेाला पैस ेसमळतील, दशे आसथाक सबळ होईल,आसथाक स्वातंतत्रय वगैरे वगैर... 

त्यानी पढेु सांसगतले की, नोट बंदीच्या सनणायामळेु दशेाच्या जीडीपीचे दोन टक्क्याने घसरण 

होईल. दोन टक्के म्हणजे जवळपास ३ लक्ष कोटी रुपय.े त्यांनी पढेु सांसगतले की, नोट 

बंदीचा सनणाय म्हणजे जनतेचे शोषण असनू तेच आता सवात्र होत आह.े सनवडणकुीपवूी 

तमु्ही जी आश्वासने सदली होती ती पणूा होऊ शकत नाही. 

   सभापती महोदय, सनवडणकुीच्या वेळी औरंगाबाद येथे आरएसएसची बैठक होती 

त्यासाठी मा.मखु्यमंत्री साहबे बैठकीसाठी गेल ेहोते. त्यावेळेस त्यांनी लोकांसमोर सांसगतले 

होते की, आमची सवकासाची व्याख्या वेगळी असनू आम्ही शाश्वत   

सवकास करणार आहोत. पंरत ु मला अजून पयंत शाश्वत सवकास सदसला नाही. शाश्वत 

सवकास कसा असतो याचे स्पष्टीकरण सरकारने केल ेतर बरे होईल. 

  (सभापती महोदयांनी वेळेच्या संदभाात बेल वाजवल्यानंतर) 

  साहबे, बेल पेक्षा ह ेमहत्वाचे आह.े मला मेहरबानी नको आह,े नाही तर मी बसतो. मी ह े

माझ्यासाठी बोलत नाही.शाश्वत सवकास,आसथाक स्वातंत्रय असे नवीन नवीन शब्द......  
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       श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, सनयम २८९ चा मदु्दा कसा होऊ शकतो 

यासंदभाात समोरुन भाषण केल ेजात असेल तर त्यावर मी सधु्दा एक तास उत्तर दऊे शकतो. 

   श्री.नारायण राणे : आपण दोन तास उत्तर द्या, आमची ऐकण्याची तयारी आह.े 

   श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, बाल सलुभ प्रश्नाला मी बाल सलुभ उत्तर दईेन. 

   श्री.शरद रणसपस े: सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी उच्चारलेला शब्द मागे घ्यावा. 

   सभापती :  जे ठरले होते त्या प्रमाणे कामकाज सरुु आह.े सन्माननीय सदस्यांनी कृपया 

खाली बसावे. मंत्री महोदय, तमु्ही माझ्याकडे बघनू बोला. आपण ज्येष्ठ मंत्री आहात, 

कृपया माझ्याकडे बघनू बोलावे. 

   श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, मी माझे शब्द मागे घेतो. परंत ु या सवषयाच े

गांभीया जपल ेपासहजे. 

   श्री.सगरीश बापट : सभापती महोदय, सनयम २८९ चा मदु्दा कसा होऊ शकतो यांसदभाात 

मा.सवरोधी पक्ष नेत्यांनी सवचार मांडल ेअसनू आता मा.श्री.नारायण राणे साहबे, हा सवषय 

सनयम २८९ चा कसा होतो यासंदभाात सवचार मांडत आहते. 

  आमचा त्याला सवरोध नाही. परंत ुहा सवषय सभागहृात ससवस्तरपणे चचेला येणारच आह.े 

तसेच आपण मधनू मधनू सदस्यांना सनदेश करीत आहात. त्यामळेु आपल्या सनदशेाचा 

आदर राखला गेला पासहजे. यासंदभाात मा.मंत्री श्री.मनंुगटीवार साहबे आपल े सवचार 

मांडणार आहते. जेव्हा चचाा होईल तेव्हा या सवषयावर सन्माननीय सदस्यांनी ससवस्तरपणे 

आपले सवचार मांडावेत. आपण सन्माननीय सदस्यांना थोडक्यात मदु्द े मांडण्यासंदभाात 

सनदशे द्यावेत अशी सवनंती आह.े 

     श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, हा सवषय सनयम २८९ चा कसा होऊ 

शकतो एवढया परुतेच सन्माननीय सदस्यांनी सांगावे. 
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       सभापती : मंत्री महोदय, मी आपल्याला दसुऱ्यांदा सांगत आह े की, तमु्ही 

सदस्यांकडे बघनू बोलण्यापेक्षा माझ्याकडे बघनू बोलावे. माझा चेहरा एवढा वाईट नाही. 

   श्री.नारायण राणे : सभापती महोदय, माझ्या पेक्षा मा.अथामंत्रयांना २८९ मदु्दा चांगला 

समजतो व मला त्याची जाणीव आह.े हा सवषय सनयम २८९ मध्ये बसत नसल्यामळेु आज 

चचाा होणार नाही असे म्हटल े गेल्यामळेु मी हा सवषय सनयम २८९ च्या प्रस्तावात कसा 

बसतो ह ेसांगण्यासाठी उभा रासहलो.  नोट बंदीमळेु जनतेचे हाल होत आहते. त्यामळेु हा 

सवषय सनयम २८९ कसा होत नाही ह ेमला सशकवण्याची गरज नाही. 

   श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, आम्ही सधु्दा जनतेच्या मतावर सनवडून येतो. 

   श्री.नारायण राणे : मा.अथामंत्रयांच ेअसे का होते ह ेमला समजत नाही. मंत्री महोदयांनी 

नंतर उत्तर द्यावे. 

   सभापती : कोणीच कोणाला सशकव ूनये. सगळयांनी समळून मला सशकवावे. 

   श्री.नारायण राणे : नोट बंदीच्या सनणायासंदभाात उत्तर दणे्यापवूी मा.मंत्री महोदयांनी 

आयबी,सीबीआय,सीआयडी यांच्याकडून जनतेचे नेमके काय म्हणणे आह,े या सनणायावर 

जनता काय म्हणते, जनता समाधानी आह े की, नाही याची मासहती घ्यावी. वाटले तर 

आपण सरकारी कमाचारी/असधकाऱ्यांकडूनही यासंदभाात मासहती घ्यावी. तमु्ही जनतेला 

सखुसोयी कशा सदल्या, सकती एटीएम बंद आहते, बँकेत गेलो तर बँक मॅनेजर सांगतो की, 

बँकेतील पैस ेसंपले आहते. त्यामळेु यासंदभाातील वस्तसुस्थती आम्हाला सांगावी. 

            या नंतर  श्री. सशगम 
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    श्री.नारायण राणे.... 

  मी माननीय सवत्त मंत्रयांचे खालच्या सभागहृातील भाषण ऐकले आह.े त्यांनी भाषणात 

कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना सचुसवल्या आहते ?  

        सभापती महोदय, लोक बँकेत पैस े काढण्यासाठी जातात परंत ु बँकेत पैस े कुठे 

आहते ? बँकेत पैसे नाहीत म्हणनू रांगेतील लोक रागावतील म्हणनू बँक मॅनेजर बँकेस टाळे 

लावनू घरी जात आह.े आपल्याकडे  अेटीएम मशीन्स सकती आहते ? माननीय मंत्रयांनी या 

सवा सवषयांचा चांगला अभ्यास करुन उत्तर द्यावे.  

      सभापती महोदय, आम्ही येथे कामकाज करण्यासाठी आलो आहोत. 

आम्ही  शासकीय कामकाज करुन दणेार आहोत. परंत ु ते कामकाज असेच व्हावे, तसेच 

व्हावे, असे कोणी सांगत असेल तर ते आम्हाला बंधनकारक नाही. सभागहृातील सनयम 

सवांना सारखेच आहते. आम्ही सनयमांचे पालन करतो. जोपयंत सलोख्यान,े चांगल्या 

वातावरणात संसदीय कामकाज होणार असेल तर त्यास आमचा पासठंबा आह.े परंत ुअसेच 

कामकाज झाल ेपासहजे, तसेच कामकाज झाल ेपासहजे, असे आपण म्हणत असाल तर तसे 

होणार नाही. आम्ही  सनयम २८९ अन्वय े सदलेल्या सचूनेच्या अनषंुगाने सरकार चचाा 

करण्यास सरुुवात करणार असेल तर त्या चचेस आमची तयारी आह.े  

    श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सनयम २८९ अन्वये कामकाजपसत्रकेतील सवा 

कामकाज बाजलूा ठेवनू ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंदी या सवषयावर चचाा झाली 

पासहजे, अशी माझी मागणी आह.े हा सवषय २८९ चा होऊ शकत नाही याची  मला 

जाणीव आह.े परंतु आपण ‚खास बाब‛ म्हणनू त्यावर सवचार मांडण्यास परवानगी सदलेली 

आह.े  

   सभापती : मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्िताेे की, अपवाद म्हणनू मी परवानगी 

सदलेली आह.े      
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          श्री.जयंत प्र.पाटील : हा सवषय सनयम २८९ चा कसा होतो यावरच मी 

बोलणार आह.े या  सवषयाच्या अनषंुगाने माननीय सवरोधी पक्ष नेते, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य 

श्री.नारायण राणे यांनी आपले मते मांडली. त्यांनी मांडलेल्या मदु्यांची पनुरावतृ्ती मी करणार 

नाही. 

      सभापती महोदय, राज्यातील ११ कोटी जनतेपैकी ६ कोटी जनता ही सहकाराशी 

संबंसधत आह.े आज राज्यातील सवा सजल्हा मध्यवती बँका पणूापणे बंद आहते. सजल्हा 

मध्यवती बँका चोर आहते असे राज्यकते बोल ू लागले आहते.   त्याबाबत मला 

सरकारला असे सवचारावयाचे आह े की, सजल्हा मध्यवती बँकेशी सनगडीत असलेली 

राज्यातील ६ कोटी जनता वेडी आह ेकाय ? सदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी रात्री ८.०० 

च्या समुारास माननीय पंतप्रधानांनी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंदी संदभाात घोषणा 

केली. त्यानंतर केवळ दोन सदवस सजल्हा मध्यवती बँकेत पैस ेआल.े आता सजल्हा मध्यवती 

बँकेत एक रुपया देखील येत नाही. त्यामळेु ग्रामीण भागातील अथाव्यवस्था पणूापणे ठप्तप 

झालेली आह.े माननीय सहकार मंत्री येथे उपसस्थत आहते. माननीय सहकार मंत्री पवूीपासनू 

सहकार क्षेत्रात काम करीत आहते. ते आता सहकार मंत्री झाल े आहते. हा सवषय कें द्र 

शासनाच्या अखत्याररतील आह,े राज्य शासनाच्या अखत्याररतील नाही ह े मला माहीत 

आह.े परंत ुया सवषयावर येथे चचाा झाली पासहजे. 

      सभापती महोदय, राष्ट्रीयकृत बँकेतील काही कमाचाऱ्यांनी नोटा दतेाना गैरव्यवहार 

केला म्हणनू त्यांना सनलंसबत करण्यात आल.े  एका तरी सहकारी बँकेत असा प्रकार झाला 

आह ेकाय ? सहकार खात्यामध्ये केवायसी नॉम्सा राबसवले   

जातात. सजल्हा मध्यवती सहकारी बँकांची केवायसी पारदशाक आह.े अस ेअसताना आपण 

त्यांना चोर बोलत आहात ह ेयोग्य नाही असे मला वाटते.  

         मध्यवती बँकांमध्ये जो पैसा आलेला आह ेतो ठेवायचा कुठे असा प्रश्न सनमााण 

झालेला आह.े आम्ही त्याचा सवमा दखेील उतरु शकत नाही अशी पररसस्थती आह.े या 

सवषयावर चचाा होईल त्यावेळी मी ससवस्तर बोलेन. 
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    श्री.जयंत प्र.पाटील....  

सभापती महोदय, माझा मळू व्यवसाय सप्रटींगचा आह.े मी सपं्रटींग प्रेस चालवनू इतर 

व्यवसाय वाढसवला आह.े सप्रटींग मशीनची  क्षमता सकती आह,े त्यावर सकती वेळा सपं्रट 

करु शकताे े याची सवा मासहती माझ्याकडे आह.े माझी आपणास सवनंती आह े की, 

आपण आजच या सवषयावर चचाा करण्यास परवानगी द्यावी कारण  राज्यातील गोरगरीब 

जनतेस कळेल की, ह ेसभागहृ त्यांच्या अडचणीची दखल घेत आह.े आपण या संदभाात 

आजच सनणाय दऊे शकत नाही, परंत ु आपण सरकारला सनदशे दऊे शकता की, सजल्हा 

मध्यवती बँकेचा कारभार सरुु करण्यासाठी सनयमानसुार कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना 

करता येतील ते पहाव.े आपण या सवषयावरील चचेस परवानगी दणेार द्याल सकंवा नाही, 

परंत ुमी केलेली सचूना आपण मान्य करावी, अशी माझी आपणास सवनंती आह.े 
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        श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष  नेत्यांनी एक 

महत्त्वाचा सवषय स्थगन प्रस्तावाच्या चौकटीत बसत नसताना उपसस्थत करुन त्या 

सवषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधल ेत्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद दतेो. ह ेखरे आह ेकी,  या 

सनणायाची अंमलबजावणी करताना काही त्रटुी व समस्या सनमााण झालेल्या आहते. कारण 

इतका मोठा दशे सहताचा सनणाय घेतल्यानंतर बँकांमध्ये नोटांचा तटुवडा असणे, टंचाई 

असणे, लोकांना रांगेत उभे रहावे लागले, अशा ज्या बाबी माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी 

मांडल्या त्याच्याशी मी सहमत आह.े 

      सभापती महोदय, या गोष्टीच ेराजकारण सकंवा राजकीय भांडवल करु नये अशी माझी 

अपेक्षा आह.े  हा भावनेचा प्रश्न नाही. काळ्या पैशाच्या बाबतीत आसण भ्रष्टाचार 

संपसवण्यासाठी कें द्र सरकारन ेजो गोवधान पवात उचललेला आह ेत्यास आपण सवांनी मदत 

करण्याचा  प्रश्न आह.े या सवषयावर चचाा करण्यास सरकारची तयारी आह.े आपणास ही 

चचाा सनयम २८९ अन्वय ेकरता येणार नाही. कारण त्यावर काही बंधने आहते. माननीय 

सवरोधी पक्ष नेत्यांनी इतर आयधुांचा वापर करुन ही चचाा उपसस्थत करावी. त्यांच्या मनात 

काही प्रश्न आहते. माझ्या असे लक्षात आल े आह े की, त्यांच्यापयंत पररपणूा मासहती 

पोहोचलेली नाही. जसे की, त्यांनी सांसगतले की,  नोटा बदलताना  कमी नोटा येत आहते. 

रोज साधारणत:  १३ हजार ५०० ते १४ हजार कोटींच्या नोटा बाजारात येत आहते. मग 

या नोटा बाहरे का येत  नाही याचा सवचार केला पासहजे म्हणनू नवनवीन गोष्टी केल्या जात 

आहते. माननीय सवरोध पक्ष नेत्यांनी सांसगतले की, या सरकारन े उद्योगपतींचे कजा मार् 

केल.े सन २००१ ते २०१३ पयंतच्या कालावधीत तत्कालीन सरकारने उद्योगपतींना सकती 

सटू सदली त्याची मासहती माझ्याकडे आह.े माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांपयंत ती मासहती 

पोहोचलेली नाही म्हणनू त्यांनी पत्रकारांना सांसगतले की, ‚ ये सरकार सकसानों के साथ नहीं 

ह.ै ये सरकार उद्योगपसतयों के साथ ह ै इससलए सरकार उद्योगपसतयों का कजा मार् करती 

ह.ै‛ तत्कालीन सरकारने उद्योगपतींची २  लाख ४ हजार ५४९ कोटी रुपयांची कजे मार् 

केली आसण शेतकऱ्यांचे र्क्त ७३ 
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    श्री.सधुीर मनुगंटीवार.... 

 हजार कोटी रुपय ेमार् केल.े 

      सभापती महोदय, ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य श्री.नारायण राणे ह े उद्योगमंत्री होते. 

राज्यातील उद्योग वाढावेत यादृष्टीने ते योजना करीत होते,उद्योग पॉसलसी करीत होते. परंतु 

आता ते उद्योग सवरोधी का बोलत आहते, ह े मला समजत नाही. राज्यात उद्योग वाढले 

पासहजेत, रोजगार वाढला पासहजे, शेतीमध्ये रोजगार समळाला पासहजे अशी व्यवस्था 

आपणास सनमााण करायची आह.े 

      सभापती महोदय, एक हजार आसण पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करण्यात आल्या. 

दशेात असा पसहल्यांदा प्रकार झाला आह े काय ? ज्या सरकारमध्ये महामानव 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मंत्री होते, श्यामाप्रसाद मुखजी मंत्री होते त्या सरकारमध्ये पंसडत 

जवाहरलाल नेहरु यांनी पाच हजार आसण दहा हजार रुपयांच्या  नोटा बंद केल्या होत्या. 

सन १९७८ मध्ये दहा हजार, पाच हजार, हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्या होत्या. 

तत्कालीन सरकारन ेसन २०१४ मध्ये पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्या आसण सन २००५ 

पवूीच्या  नोटा बदलनू सदल्या. तेव्हा हा काही नवीन  सनणाय आह ेकाय ? सन १९९८ ते 

२००० मध्य ेसवा यरुोप समहू एक झाला. त्यांच्या सवा नोटा बंद होऊन यरुो चलन आल.े 

मागील चार  वषाापवूी ऑस्रेसलयान ेत्यांचे चलन बंद केल.े अमेररका दर दहा वषांनी असे 

प्रयोग करते. अनेकांनी सांसगतले की, या नोटा समांतर अथाव्यवस्था सनमााण करीत आहते. 

सन १९९९ मध ् ये जागसतक बँकेन े २०.७ टक्के आसण सन २००७ मध्ये २३.०७ टक्के 

समांतर अथाव्यवस्था असल्याचे सांसगतले. आतंकवाद, ड्रगमासर्या व इतर अनेक गोष्टींतनू 

हा सनणाय घेण्यात आलेला आह.े या सनणायामळेु १६ प्रकारच े आजार  कमी होण्याची 

शक्यता आह.े एखादा माणसू आजारी असेल आसण त्याने एक गोळी घेतल्यावर त्याचा 

आजार बरा झाला असे होत नाही. कारण त्याला आठ-दहा सदवसांचा कोसा करावा लागतो. 

अथाव्यवस्था सशक्त आसण मजबतू करण्यासाठी असे चांगले सनणाय घ्यावे लागतात. 
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    श्री.सधुीर मनुगंटीवार..... 

     सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी शेतकऱ्यांची होत असलेली अडचण 

सांसगतली ती खरी आह.े आपण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीकोनातून सांगत आहात, परंत ुमी 

महाराष्ट्रातील जनतेला आसण शेतकऱ्यांना मानाचा मजुरा करतो कारण त्यांनी ही व्यवस्था 

आत्मसात करीत व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार म्हणनू मी त्यांना असभवादन 

करताना त्यांना सपोटीगं अशी भसूमका घेत आहोत. 

            या नंतर  श्री. बोडे 
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    श्री.सधुीर मनुगंटीवार.... 

  भामरागड आसण ससरोंचामध्ये आवश्यकता असेल तर राज्य सरकारन े स्वत: 

आरबीआयला सांसगतले की, त्या सठकाणी हसेलकॉप्तटरने नोटा  पोहचसवण्यासाठी आम्ही 

वाहनांसह सवा व्यवस्था करीत आहोत. ह े खरे आह े की, काही सठकाणी शेतकऱ्यांच्या 

गावापयंत नोटा पोहचसवण्यासाठी एटीएम बरोबरच मायक्रो एटीएम ची व्यवस्था करण्यास 

सांसगतले आह.े  या सशवाय मोबाईल बँकांची व्यवस्था  सधु्दा करीत आहोत. मी मागच्या 

सरकारला धन्यवाद दईेल. कारण मागच्या सरकारने एक सनणाय घेतला, परंत ु तो त्यांच्या 

लक्षात आला नाही की, भसवष्ट्यात त्या सनणायाचा र्ायदा होईल.  तो सनणाय असा होता 

की, सनराधार योजनेच ेअनदुान थेट लाभार्थयााच्या खात्यात जमा करण्यात येते, शेतकऱ्यांचे 

पैस ेसधु्दा थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. परंत ुआता आपण नवीन..... 

       श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माननीय मंत्री या चचेला उत्तर देत आहते 

काय ? 

     सभापती : मी सभागहृाच्या सनदशानास आणनू दतेो की, माननीय अथामंत्रयांनी थोडेसे 

शासनाच्या बाजूने बोलाव ेह ेठरलेल ेआह.े 

     श्री.सधुीर मनुगंटीवार : मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्ितो की, मी या सवषयावरील 

चचेला उत्तर दते नाही.  मी केवळ एक महत्त्वाचा सवषय सभागहृाच्या सनदशानास आणनू 

दऊेन..... 

     श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मदु्दा आह.े  

आम्ही उपसस्थत केलेला सवषय सनयम २८९ मध्ये कसा बसतो ह ेसभागहृाच्या सनदशानास 

आणनू सदल ेआह.े  सभापती महोदय, आम्ही सदलेल्या सनयम २८९ च्या सचूनेला आपण 

अनमुती सदल्यानंतर या सवषयावर चचाा सरुु होईल.  आम्ही २८९ ची सचूना मांडल्यानंतर 

त्यावर सरकारच्या वतीन ेजर उत्तर येत असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. 
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    श्री.धनंजय मुंडे...... 

जर सरकारकडून आम्ही उपसस्थत केलेल्या सचूनेच्या अनषंुगाने उत्तर येत असेल तर 

सवरोधी पक्षाच्या असधकारानसुार आम्हाला राईट टु ररप्तलायची संधी समळावयास पासहजे, 

अशी आमची सवनंती आह.े  

     श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सभागहृाच्या सनदशानास 

आणनू दतेो की, मी या सवषयावरील चचेला उत्तर दते नाही.  परंत ुएक महत्त्वाचा सवषय 

मला सभागहृाच्या सनदशानास आणनू द्यावयाचा आह.े  ज्या सवषयाची जाणीव सरकारला 

आह ेतो सवषय मी सभागहृाच्या सनदशानास आणनू दतेो. 

   सभापती महोदय, सहकारी बँकांच्या संदभाात माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी उल्लेख 

केला.  मळुात सहकारी बँकांच्या संदभाात सरकारची भसूमका स्पष्ट आह.े  या सवषयी 

माननीय मखु्यमंत्रयांनी स्वत:हून एकदा नव्ह ेतर दोनदा माननीय कें द्रीय अथा मंत्री श्री.अरुण 

जेटली यांच्या बरोबर चचाा केली आह.े  सहकारी बँकांना सधु्दा नोटा बदलनू दणे्यापासनू 

ते नवीन नोटा दणे्यापयंतची परवानगी द्यावी, या बाबत सवनंती केली आह.े  माननीय 

सवरोधी पक्ष नेते श्री.धनंजय मुंडे आसण सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत पाटील यांनी प्रश्न 

उपसस्थत केला.  येत्या दोन-तीन सदवसात माननीय मखु्यमंत्रयांसमवेत आम्ही पनु्हा या 

सवषयाच्या अनषंुगाने कें द्रीयअथा मंत्री महोदयांना भेटण्यासाठी जाणार आहोत.  मळुात ही 

संपणूा पररसस्थती उत्तर प्रदेशातील काही बँकांमळेु सनमााण झाली आह.े  आम्ही हा प्रयत्न 

करीत आहोत की, या सवा प्रकरणात सहजपणा, सलुभता यावी आसण शेतकऱ्यांच्या 

संदभाात जे प्रश्न सनमााण झाल ेआहते ते सरकार म्हणनू सकारात्मक भसूमकेतनू सोडसवल ेगेल े

पासहजेत. 

   सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेते आसण इतर सन्माननीय सदस्यांना मी सवनंती 

करु इसच्ितो की, या सनणायाच्या अनषंुगाने जे प्रश्न उपसस्थत होत आहते ते सोडसवण्यासाठी 

आपल्या जर काही अनमोल सचूना असतील तर त्या द्याव्यात. 
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    श्री.सधुीर मनुगंटीवार........ 

आपल्या सचूना केवळ चचेतनूच नव्ह ेतर, जेव्हा जेव्हा तमु्हाला वाटेल तेव्हा तेव्हा साधी 

सचठ्ठी पाठवनू अमकु प्रश्नावर सरकारन ेउत्तर शोधले पासहजे असे सांसगतले आसण तो प्रश्न 

योग्य असेल तर सरकार तो प्रश्न सोडसवण्यासाठी पणूापणे मदत करेल. या सनणायाच्या 

अनषंुगाने जे जे प्रश्न उपसस्थत झालेले आहते ते सोडसवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आह.े 

काही काही सठकाणी मात्र तांसत्रक अडचणी आहते. परंत.ु.... 

     श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय,.... 

    सभापती : मी सन्मानीय सदस्यांना सांग ू इसच्ितो की, आपले असे ठरले होते की, 

सनयम २८९ अन्वये सदलेली सचूना तांसत्रकदृष््टया सनकषात बसते की नाही यावर चचाा 

करावी.  मी असेही सांसगतले होते की, या सचूनेच्या अनषंुगाने बोलताना कोणीही आज 

तांसत्रक  मदु्द ेउपसस्थत करु नयेत. 

    हा सवषय सनयम २८९ च्या सनकषात कसा बसत नाही ह े मला सांगावयाचे 

आह.े  त्यानंतर मला स्वत:ला शासनाला जे काही सनदशे द्यावयाच ेआहते  ते मी दईेन. 

   श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माननीय सवरोधी पक्ष नेत्यांनी या सठकाणी कजा 

मार्ीच्या बाबतीत सांसगतले. अगोदरच्या सरकारन े चकुीची कजामार्ी सदली, चकुीचा 

कारभार केला म्हणनू जनतेन े तुम्हाला सत्तेवर बससवल.े  सवजय मल्ल्या हा आसथाक 

घोटाळे करुन र्रार झाला आह.े  त्याचे ८ हजार कोटी रुपये एसबीआयने मार् केल े

आहते.  त्यामळेु....   

     श्री.सधुीर मनुगंटीवार : सभापती महोदय, मला वाटते या सभागहृात घटनेन े सदलेल्या 

असधकारांचा अशा पध्दतीन े उपयोग करता कामा नय.े  अशा पध्दतीन े लोकांचे सामान्य 

ज्ञान सबघडसवण्याचा प्रयत्न सन्माननीय सदस्यांच्या हातनू होता कामा नये. 
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             सभापती : मी आता सनयम २८९ अन्वय ेसदलेल्या सचूनेच्या अनषंुगाने 

माझा सनणाय दते आह.े  

       महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयमांतील एखादा सनयम स्थसगत करणे या संबंधीचा सनयम 

२८९ हा आह.े 

       कोणत्याही सदस्यास माननीय सभापतींच्या अनमुतीनेकोणताही सनयम स्थसगत 

करण्यासंदभाात सचूना दतेा येईल. यावरुन असे सदसनू येते की, प्रश्नोत्तराचा तास सकंवा इतर 

सगळे कामकाज स्थसगत करण्यासाठी त्या सदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात असे काम 

सकंवा असा एखादा सवसशष्ट प्रस्ताव सभागहृासमोर असणे आवश्यक आह.े परंत ु आज 

असधवेशनाचा पसहलाच सदवस असल्यामळेु आजच्या सदवशी म.सव.प. सनयम २८९ च े

प्रस्ताव सवचारात घेतल ेजात नाहीत. 

        सभापती : तसेच आजच्या कामकाजपसत्रकेवर शोक प्रस्ताव व कागदपते्र 

सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे, या व्यसतररक्त इतर कोणतेही शासकीय कामकाज दशासवण्यात 

आलेले नाही.  मी सनदशानास आणनू दतेो की, सदरहू सवषयावर लक्षवेधी सचूना प्राप्त 

असनू, ती कायावाहीत आह.े  आज सदलेल े ी सनयम २८९ ची सदरहू सचूना आजच्या 

कामकाजपसत्रकेत समासवष्ट नसल्यामळेु मी ही सचूना नाकारीत करीत आह.े तथासप, मी 

माननीय मंत्री श्री.चंद्रकांत पाटील यांना सांग ू इसच्ितो की, आताच माननीय अथा मंत्री 

श्री.सधुीर मनुगंटीवार यांनी जे सवचार मांडले त्या नसुार सहकारी बँकांमध्ये व्यवहार 

करण्यास परवानगी समळण्यासाठी माननीय मखु्यमंत्री, ज्येष्ठ मंत्री महोदय ह े कें द्रीय 

अथामंत्रयांची भेट घेणार आहते.  सवशेष करुन सहकारी बँकेच्या सजल्हा मध्यवती बँका 

आसण राज्य सहकारी बँकेत व्यवहार करण्यास परवानगी समळण्याबाबत ही भेट घेण ् यात 

येणार आह.े  माझी सचूना राहील की, सवरोधी पक्षातील जे मान्यवर सहकार बँकांशी 

संबंसधत आहते त्यांना सधु्दा कें द्रीय अथामंत्रयांच्या भेटीच्या वेळी सोबत घेऊन जावे. माझ्या 

मते 
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         सभापती.... 

  माननीय श्री.शरद पवार साहबेांनी अशा प्रकारचा प्रयत्न केला होता.  त्या बाबतीत काय 

झाल े मला माहीत नाही.  आपली बैठक झाल्यानंतर माननीय मखु्यमंत्री आसण सजल्हा 

बँकेचे काही सदस्य यांची माझ्या दालनात बैठक घेण्यात येईल.  

       आपल्या राज्याच्या सहकारी बँकेचे  जे महत्त्वाच ेसनणाय आपल्याला घ्यायच े

आहते आसण कळवायच ेआहते या बाबत आपण कायावाही करावी.(गोंधळ)....       

     श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, आपण सनणाय सदलेला आह.े काही नोटा 

चलनातून बाद केल्यामळेु नवीन नोटा समळसवण्यासाठी ७० लोकांना आपला जीव गमवावा 

लागला आह.े  या सनणायामळेु राज्यातील जनतेचे २० हजार कोटी रुपयांचेनकुसान झाल े

आह.े  तरी सधु्दा या सभागहृात चचाा होत नसेल तर.....हा सवषय गंभीर आह.े... 

     (सवरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.) 

            सभापती : मी सनणायाप्रत आलेलो आह.े  आजच्या 

कामकाजपसत्रकेतील अनकु्रमांक-एक व दोन ही बाब पढेु ढकलण्यात येत आह.े  आता 

अनकु्रमांक-तीन वरील सन २०१६-२०१७ च्या परुवणी मागण्या सादर करण्यात येतील. 

  (सवरोधी पक्षाच ेकाही सदस्य घोषणा दतेात.) 
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          पृ.शी./मु.शी. : सन २०१६-२०१७ कररता खचााचे परुवणी 

  सववरणपत्र सादर करणे 

       श्री.दीपक केसरकर ( अथा राज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०१६-२०१७ कररता खचााच ेपरुवणी सववरणपत्र सभागहृाला सादर करीत आह ेआसण 

तसे करीत असताना मी आपल्या सनदशानास आण ू इसच्ितो की, भारतीय संसवधानाच्या 

अनचु्िेद २०५ आसण २०३ (३) मधील तरतदुीस अनलुक्षनू समळालेल्या असधकारानसुार 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांनी सन २०१६-२०१७ च्या खचााच्या परुवणी सववरणपत्रावर चचाा 

करण्याकररता सभागहृाला सशर्ारस केली आह.े 

        सभापती : सन २०१६-२०१७ मधील खचााच ेपरुवणी सववरणपत्र सभागहृाला 

सादर   झाले आह.े    

         सदरहू परुवणी मागण्यांच्या सववरणपत्राच्या प्रती सदस्यांसाठी राखनू ठेवलेल्या 

टपाल खणाद्वारे सवतररत करण्यात येत आहते. 
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           (सवरोधी पक्षाचे काही सदस्य घोषणा दतेच असतात.)   

                         प.ृशी./मु.शी. : सन २००९-२०१०, २०१०-२०११ व 

                                                 २०११-२०१२ या वषााच्या असतररक्त खचााच े 

                     सववरणपत्र सादर करणे 

          श्री.दीपक केसरकर ( अथा राज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २००९-२०१०, २०१०-२०११ व २०११-२०१२ या वषााच्या असतररक्त खचााचे 

सववरणपत्र सभागहृाला सादर करीत आह े आसण तसे करीत असताना मी आपल्या 

सनदशानास आण ू इसच्ितो की, भारतीय संसवधानाच्या अनचु्िेद २०५ आसण २०३ (३) 

मधील तरतदुीस अनलुक्षनू समळालेल्या असधकारानसुार महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी सन 

२००९-२०१०, २०१०-२०११ व २०११-२०१२ या वषााच्या असतररक्त खचााच्या 

सववरणपत्रावर चचाा करण्याकररता सभागहृाला सशर्ारस केली आह.े 

        सभापती : सन २००९-२०१०, २०१०-२०११ व २०११-२०१२ या वषााच्या 

असतररक्त खचााचे सववरणपत्र सभागहृाला सादर  झाल ेआह.े 

       सदरहू परुवणी मागण्यांच्या सववरणपत्राच्या प्रती सदस्यांसाठी राखनू ठेवलेल्या 

टपाल खणाद्वारे सवतररत करण्यात येत आहते.    

                 (सवरोधी पक्षाच ेकाही सदस्य घोषणा दतेच असतात.) 

       सभागहृातील गोंधळसदृश पररसस्थतीत मला सभागहृाचे कामकाज पार पाडणे शक्य 

होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक १५ समसनटांसाठी स्थसगत करतो. 

    (सभागहृाची बैठक दपुारी १२.४९ ते १.०४ वाजेपयंत स्थसगत झाली.) 

  यानंतर श्री बोडे 

              या नंतर  श्री. कांबळे 
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    (स्थनितीनंतर)  

   (सभापतीस्थानी माननीय सभापती)  

        

                           प.ृशी. : शोक प्रस्ताव 

                      मु.शी. : श्री. केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन, माजी सव.प.स. 

व                                      माजी  राज्यमंत्री, सवाश्री बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे 

-                                     आडसकर, आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स. 

          यांच्या सनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव 

  

   श्री. चंद्रकांत पाटील (महसलू मंत्री) : सभापती महोदय, मी श्री. केवलचंद कन्हयै्यालाल 

जैन, माजी सव.प.स. व माजी राज्यमंत्री, सवाश्री बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर, 

आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स. यांच्या सनधनाबद्दल मी खालील शोक प्रस्ताव 

मांडतो. 

   ‚श्री. केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन, माजी सव.प.स. व माजी राज्यमंत्री, सवाश्री बाबरुाव 

नरससंगराव कोकाटे-आडसकर, आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स. यांच्या द:ुखद 

सनधनाबद्दल ह ेसभागहृ अतीव द:ुख व्यक्त करते.‛ 

   कै. केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन यांचा जन्म सदनांक १९ सडसेंबर, १९२७ रोजी मध्य 

प्रदशे राज्यातील झाशी सजल्यातील शनीपरुा येथे झाला. त्यांचे सशक्षण मॅरीक पयंत झाल े

होते. त्यांनी स्वातंत्रयसंग्रामात सक्रीय सहभाग घेतला होता.  त्यात त्यांना कारावासही 

झाला होता.   

   कै. जैन यांनी गोंसदया सशक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, गोंसदया जनपद सभेचे उपाध्यक्ष, गोंसदया 

कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीचे सभापती तसेच महाराष्ट्र प्रदशे काँग्रेस कसमटीचे सरसचटणीस 

म्हणनूही उत्तम काया केल ेहोते. भंडारा व गोंसदया सजल्यातील अनेक शैक्षसणक, सामासजक 

व सहकारी संस्थांशी त्यांचा सनकटचा संबंध होता. 
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    श्री. चंद्रकांत पाटील .... 

   भंेंडारा-गोंसदया सजल्यातील आसदवासींच्या सवांगीण सवकासासाठी त्यांनी सवशेष 

योगदान सदल े होते. कै. जैन सन १९८० मध्य े भंडारा स्थासनक प्रासधकारी संस्था 

मतदारसंघातनू महाराष्ट्र सवधानपररषदेवर सनवाासचत झाल े होते. ऑक्टोबर, १९८२ ते 

रे्ब्रवुारी, १९८३ या काळात सनयोजन, दारूबंदी व उत्पादन शलु्क, ऊजाा, वने, सामासजक 

वनीकरण व संसदीय काया खात्याच ेराज्यमंत्री म्हणनू त्यांनी उत्तम काया केल ेहोते. अशा या 

ज्येष्ठ समाजसेवकाच ेरसववार, सदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी द:ुखद सनधन झाल.े 

   कै. बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर यांचा जन्म सन १९२७ मध्य ेबीड सजल्यात 

केज तालकु्यातील मौजे आडस येथे झाला. त्यांचे सशक्षण मॅरीक पयंत झाल ेहोते. 

   कै. आडसकर यांनी ित्रपती सशक्षण संस्थेचे संस्थापक, मराठवाडा सशक्षण प्रसारक 

मंडळाच ेउपाध्यक्ष, परभणी कृषी सवद्यापीठाचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार 

ससमतीच े सदस्य, आंबा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक-चेअरमन, बीड सजल्हा 

मध्यवती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक, केज तालकुा 

पंचायत ससमतीचे सभापती तसेच बीड सजल्हा पररषदेचे सदस्य म्हणनूही त्यांनी उत्तम काया 

केल ेहाेेते. बीड सजल्यातील अनेक शैक्षसणक, सामासजक व सहकारी संस्थांशी त्यांचा 

सनकटचा संबंध होता. केज तालकु्याच्या सवांगीण सवकासासाठी त्यांनी सवशेष योगदान 

सदल ेहोते.   

   कै. आडसकर सन १९७२ मध्ये बीड सजल्यातील केज मतदारसंघातनू तर सन १९७८ 

मध्ये चौसाळा मतदारसंघातनू महाराष्ट्र सवधानसभेवर सनवाासचत झाल े होते. तसेच सन 

१९८७ मध्य े उस्मानाबाद-लातरू-बीड स्थासनक प्रासधकारी संस्था मतदारसंघातून महाराष्ट्र 

सवधानपररषदवेर सनवाासचत झाल ेहोते. एक अभ्यास ूलोकप्रसतसनधी अशीच त्यांची प्रसतमा 

होती. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाच ेशकु्रवार, सदनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी द:ुखद 

सनधन झाल.े 
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    श्री. चंद्रकांत पाटील..... 

   कै. आनंदीराम मोदीराम कुमठ यांचा जन्म सन १९३२ मध्ये जळगाव सजल्यातील गजुर 

सपंपळे येथे झाला. त्यांचे सशक्षण सडप्तलोमा इन इसंजसनअररंग पयंत झाल े होते. त्यांनी 

स्वातंत्रयसंग्रामात सक्रीय सहभाग घेतला होता. 

   कै. कुमठ यांनी धरणगाव सशक्षण संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष, धळेु येथील चेंबर ऑर् 

कॉमसाचे सदस्य, असखल भारतीय सबरादरीचे संचालक, भारतीय जैन महामंडळाचे अध्यक्ष, 

धळेु सजल्हा सनयोजन ससमतीचे सदस्य, महात्मा रु्ले कृषी सवद्यापीठाचे सदस्य, धळेु सजल्हा 

औद्योसगक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष तसेच त्यांनी काँग्रेस सेवादलाच्या महाराष्ट्र शाखेच े

प्रमखु म्हणनूही उत्तम काया केल ेहाेेते. धळेु सजल्यातील अनेक शैक्षसणक, सामासजक व 

सहकारी संस्थांशी त्यांचा सनकटचा संबंध होता.   

   कै. कुमठ सन १९६८ मध्ये महाराष्ट्र सवधानसभा सदस्यांद्वारा महाराष्ट्र सवधानपररषदवेर 

सनवाासचत झाल ेहोते. एक अभ्यास ूलोकप्रसतसनधी अशीच त्यांची प्रसतमा होती. 

     अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाच े शकु्रवार, सदनांक ३० सप्तटेंबर, २०१६ रोजी द:ुखद 

सनधन झाल.े सभागहृ त्या सवांच्या कुटंुबीयांच्या द:ुखामध्ये सहभागी आह.े त्यांच्या 

आत्म्यांस शांती लाभो, अशी मी प्राथाना करतो. 
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         श्री. धनंजय मुंडे (सवरोधी पक्ष नेते) : सभापती महोदय, स्वातंत्रयसेनानी, 

सवधानपररषदचेे माजी सदस्य, माजी मंत्री श्री. केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन, दशेाच्या 

स्वातंत्रयलढ्यातील थोर सेनानी, माजी राज्यमंत्री, आदरणीय श्री. केवलचंद जैन यांचे 

अलीकडेच द:ुखद सनधन झाल.े मी त्यांना भावपणूा श्रध्दांजली अपाण करतो. आदरणीय श्री. 

केवलचंद जैन साहबे जनु्या सपढीतील नेते होते, परंत ुत्यांचे सवचार परुोगामी व प्रगतीशील 

होते. सधुारक सवचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव  होता. गेल्या वषी गोंसदयात सरुू झालेल्या 

वैद्यकीय महासवद्यालयासाठी दहेदान करणारी पसहली व्यक्ती होण्याचा मान त्यांनी 

पटकासवला. जैन साहबेांनी मतृ्यपूवूीच देहदानाचा संकल्प केला होता. मतृ्यनंूतर त्यांच्या 

पासथावाला शासकीय इतमामात मानवंदना सदल्यानंतर कुटंुबीयांनी त्यांचा दहे गोंसदया 

वैद्यकीय महासवद्यालयास नेऊन सदला. 

              या नंतर  श्री. रोझेकर 
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     श्री.धनंजय मुंडे........... 

  हा जैन कुटंुबीयांच्या सवचारांचा मोठेपणा आह.े  आदरणीय श्री.केवलचंद जैन ह े एक 

महान दशेभक्त होते.  आपल्या सवचारांवर व कायाावर त्यांची गाढ सनष्ठा होती. त्यांनी 

दशेाच्या स्वातंत्रय लढ्यात भाग घेतला होता.    सन १९८० ते १९८६  या काळात 

सवधानपररषदचेे सदस्य म्हणनू त्यांनी उल्लेखनीय कामसगरी बजावली होती.  या दरम्यान 

१९८२ ते १९८३ या काळात त्यांनी राज्याच्या मंसत्रमंडळात सनयोजन, ऊजाा, उत्पादन 

शलु्क व वन राज्यमंत्री म्हणनूही काम केल े होते.  स्वातंत्रय संग्राम सैसनक उच्चासधकार 

ससमतीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दखेील त्यांनी सांभाळली होती.  

     सभापती महोदय, दशेाच्या स्वातंत्रय लढ्यात त्यांना चार वेळा तरंुुगवास भोगावा 

लागला होता.  पसहल्या वेळी सन १९४१ मध्य,े दसुऱ्या वेळी सन १९४२ मध्य,े सतसऱ्या 

वेळी सन १९४३ मध्ये आसण चौर्थया वेळी सन १९४५ मध्ये त्यांना तरंुुगवास सोसावा 

लागला.  चार वेळा तरंुुगवास कसा भोगावा लागला, हहेी  त्यांनी एका मलुाखतीत 

सांसगतले होते.  त्या मलुाखतीतील एक गोष्ट मला अजनूही आठवते.   ते असे म्हणाले 

होते की, ‚सन १९४३ मध्य ेभंडाऱ्याचे एक कायाकते श्री.मोतीलाल लांजेवार यांच्या पत्राला 

मी पत्र सलहून उत्तर सदल ेहोते.  त्या पत्रात स्वातंत्रय लढ्याचे आंदोलन उग्र असावे, असे 

आपण सलसहल.े  त्यामळेु बॉम्ब तयार करण्याची योजना असावी, या संशयावरुन 

पोसलसांनी मला अटक केली.  तसेच, लांजेवार यांचे घर र्ोडून शोध मो हीमही पोसलसांनी 

राबसवली होती.‛ 

   सभापती महोदय, कै.केवलचंद जैन यांचे वडील कन्हयैालाल जैन ह े सधु्दा काँग्रेसच े

कायाकते होते व त्यांना पसु्तके वाचण्याचा िंद होता.  अलाहाबाद येथनू त्यावेळी ‘चांद’ 

नावाच ेवतृ्तपत्र सनघत असे. या वतृ्तपत्राची २०० पानांची ‘र्ाशी’ नावाची परुवणी काढली 

गेली होती.  त्यामध्ये शसहदांची संपणूा मासहती होती.  
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भारताच्या स्वातंत्रय लढ्यात सन १९४२ पयंत कुणाकुणाला र्ाशी झाली, याची त्यात 

मासहती होती.  यातनू प्रेरणा घेऊन स्वातंत्रय लढाईत उतरल्याची एक आठवण केवलचंद 

जैन साहबेांनी एका मलुाखतीत सांसगतल्याचे माझ्या आजही स्मरणात आह.े  

   सभापती महोदय, अलीकडच्या काळात राजकारणात व समाजकारणात त्यागाची 

भावना संपत चाललेली आह,े अशी स्व.केवलचंद जैन साहबेांना खंत होती.  त्यामळेु 

राजकारणात व समाजकारणात त्यागाची भावना सनमााण करणे, हीच त्यांना खरी श्रध्दांजली 

ठरेल.  

   सभापती महोदय, स्व.आनंदीराम मोदीराम कुमठ ह े या सभागहृाचे सन्माननीय सदस्य 

होते.  स्वातंत्रय सेनानी आदरणीय आनंदीराम मोदीराम कुमठ यांचे सप्तटेंबर मसहन्यात द:ुखद 

सनधन झाल.े  मी त्यांनाही भावपणूा श्रध्दांजली अपाण करतो. 

   सभापती महोदय, स्व.कुमठ साहबेांनी देशाच्या स्वातंत्रय लढ्यात सहभाग घेतला 

होता.  कृषी, सहकार, व्यापार, उद्योग, सशक्षण व सामासजक क्षेत्रातील अनेक संस्थांशी 

त्यांचा संबंध होता.  या सवा क्षेत्रात व धळेु सजल्याच्या सवांगीण सवकासात त्यांचे 

महत्वाचे योगदान होते.  

   सभापती महोदय, धळु्याच्या चेंबर ऑर् कॉमसाचे सदस्य, असखल भारतीय सबरादरीचे 

संचालक, भारतीय जैन महामंडळाचे अध्यक्ष, धळेु सजल्हा सनयोजन ससमतीचे सदस्य, 

महात्मा रु्ले कृषी सवद्यापीठाचे सदस्य, धळेु सजल्हा औद्योसगक संघटनेचे अध्यक्ष, काँग्रेस 

सेवादल महाराष्ट्र शाखेचे प्रमखु, अशा अनेक महत्वाच्या पदांची जबाबदारी त्यांनी 

यशस्वीपणे सांभाळली होती.  या सवाच संस्थांना आधार, सदशा व गती दणे्यात त्यांनी 

महत्वपणूा भसूमका बजावली होती.  

   सभापती महोदय, सन १९६८ मध्ये स्व.आनंदीराम कुमठ ह े सवधानसभा सदस्यांमधनू 

सवधानपररषदवेर सनवडून आल ेहोते.  अभ्यास ूलोकप्रसतसनधी म्हणनू 
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त्यांनी आपली ओळख सनमााण केली होती.  राज्य सवधीमंडळाची गौरवशाली परंपरा 

कायम ठेवणे, हीच त्यांना श्रध्दांजली ठरणार आह.े  मी त्यांना भावपणूा आदरांजली अपाण 

करतो. 

   सभापती महोदय, ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार आदरणीय बाबरुाव नरससंगराव आडसकर 

साहबे सवधानपररषदचेे माजी सदस्य होते.  त्यांचे केज तालकु्यातील आडस येथे गेल्या 

ऑगस्ट मसहन्यात द:ुखद सनधन झाल.े  मी त्यांना भावपणूा श्रध्दांजली अपाण करतो.  

   सभापती महोदय, आमच्या बीड सजल्हयाच्या राजकारणातील एक कणखर नेता म्हणनू 

त्यांची ओळख होती.  राजकारण, समाजकारण, सहकार के्षत्र, समाज जीवनाच्या सवसवध 

क्षेत्रात गेल्या तीन दशकांपासनू त्यांची एक प्रकारे हुकुमत होती.  सन १९६५ मध्ये केज 

पंचायत ससमतीचे सभापती म्हणनू त्यांच्या राजकीय कारसकदीला सरुुवात झाली.  

   सभापती महोदय, सेवा सहकारी सोसायटी पासनू बाजार ससमती, पंचायत ससमती, 

सजल्हा पररषद, सतु सगरण्या, सहकारी साखर कारखाना या संस्थांवर आडसकर साहबेांनी 

आपले वचास्व अनेक वषा ससध्द केलेल ेआह.े  त्यांचा लोकसंपका  एवढा दांडगा होता की, 

प्राणज्योत मावळेपयंत सवासामान्य लोकांसोबत, अगदी त्यांच्या सपढीपासनू ते आमच्या 

सपढीपयंत सकंवा आमच्या पढुील सपढीपयंतच्या लोकांबरोबर ते संपकाात होते. 

   सभापती महोदय, सपळदार समश्या असलेल्या अस्सल ग्रामीण ढंगाचे त्यांचे व्यसक्तमत्व 

होते.  त्यांच्या भाषेला ग्रामीण बाज होता.  ‘हाबाडा’ या शब्दाच्या सनसमातीचे शे्रय त्यांना 

जाते.  लोक त्यांना ‘हाबाडा रे्म’ म्हणनूच ओळखायचे.  ‘हाबाडा’ हा शब्द ‘दणका’ या 

शब्दाला पयााय म्हणनू सजल्यामध्ये प्रससध्द झाला आसण तो पढेु संबंध राज्यातही प्रससध्द 

झाला.  ‘हाबाडा’ या शब्दासशवाय आमच्या 
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  बीड सजल्यात सनवडणकुीतील भाषण पणूा होत नाही.  अशी आडसकर साहबेांची ख्याती 

होती.  

     सभापती महोदय, बीड सजल्याच्या राजकारणावर स्व.केशरकाकु क्षीरसागर, 

सुंदररावजी सोळंके, आदरणीय सशवाजीराव दादा पंसडत, अशा अनेक महान व्यक्तींनी 

आपला प्रभाव प्रस्थासपत केला होता.   त्या काळात त्यांची कोणतीही मोठी 

संस्था  नसताना एका सामान्य शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला येऊन, या महत्वाच्या 

नेत्यांसोबत सजल्यामध्ये असतशय प्रभावशाली नेततृ्व म्हणनू ते पढेु आल.े  

     सभापती महोदय, राज्य सवधीमंडळाच्या इसतहासात अभ्यास ू नेता म्हणनू ज्यांचा 

लौसकक आह,े अशा स्व.खासदार बापसुाहबे काळदाते यांच्यासवरुध्द बाबरुाव आडसकर 

साहबेांनी केज मतदारसंघातनू सवधानसभेची सनवडणकू लढसवली होती.  त्यावेळी ती 

सनवडणकू संबंध राज्यभर गाजली.  ज्यावेळी बाबरुाव आडसकर साहबे काळदाते 

साहबेांचा पराभव करुन पसहल्यांदा मुंबई येथील सवधीमंडळात आल ेत्यावेळी अन्य अनेक 

लोकांबरोबरच  सवधीमंडळाच े सवा कमाचारी, असधकारीही त ् यांना पहाण्यासाठी गेटवर 

आल ेहोते.  या इसतहासाचाही उल्लेख या सठकाणी केला पासहजे.  

   सभापती महोदय, राज्य सहकारी बँकेवर सलग २५ वष े संचालक म्हणनू त्यांनी काम 

केल.े बीड सजल्हा सहकारी बँकेतही २५ वषा त्यांची महत्वाची भसूमका रासहली 

आह.े  बँकेच्या माध्यमातून, अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातनू बीड 

सजल्याच्या आसथाक व सामासजक सवकासाला गती दणे्याचे काम त्यांनी केल े

आह.े  लातरू, बीड, उस्मानाबाद स्थासनक स्वराज्य संस्थेतनू त्यांनी जवळ जवळ १२ वष े

या सभागहृाचे प्रसतसनधीत्व केल े आह.े  आदरणीय श्री.शरदचंद्र पवार यांचे असतशय 

सवश्वास ूसहकारी म्हणनू आडसकर साहबे ओळखल ेजातात. आदरणीय 
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स्व.वसंतदादा पाटील यांचे सरकार अल्पमतात आल्यानंतर आदरणीय श्री.शरद पवार जेव्हा 

मखु्यमंत्री झाल े तेव्हा त्यांना बीड सजल्यातील सातही आमदारांनी पासठंबा सदला 

होता.  त्यावेळी या आमदारांच ेनेततृ्व स्वत: आडसकर साहबेांनी केले होते. 

   सभापती महोदय, मागील काळात असतशय द:ुखद प्रसंग आडसकर साहबेांच्या 

जीवनात आल.े  स्व.प्रकाशजी आडसकर आसण स्व.मेघराज आडसकर ही दोन तरुण मलेु 

त्यांच्या डोळ्यासमोर गेली.  मेघराजन े तर जनूमध्ये आत्महत्या केली.  त्यामधनू 

आडसकर साहबे सावरलेच नाहीत.  

   सभापती महोदय, माझ्या जीवनातील एक प्रसंग या सठकाणी मला सांगावासा वाटतो 

आह.े  सन १९९५ ची सवधानसभेची सनवडणकू लागली.  मी त्यावेळी पणुे येथे 

सशकण्यास होतो.  आडसकर साहबेांचे सवाात कसनष्ठ सचरंजीव श्री.रमेश आडसकर ह े

माझ्यासाेेबत माझ्या रुमवर रहाण्यासाठी होते.  एकीकडे स्व.मुंडे साहबे उमेदवार म्हणनू 

सनसित झाल े होते तर दसुरीकडे काँग्रेसकडून बाबाराव आडसकर साहबेांची उमेदवारी 

सनसित झाली होती.  आडसकर साहबेांच्या घरातील एक आसण मुंडे साहबेांच्या घरातील 

एक मलुगा एकाच रुमवर रहाण्यासाठी होते.    मी   

आसण रमेशने मुंडे साहबे आसण आडसकर साहबे, अशा दोघांना र्ोन करुन शभेुच्िा 

सदल्या.  त्यावेळचे आडसकर साहबेांच े एक वाक्य मला आजही आठवते आह.े ते असे 

म्हणाल े होते की, ‚राजकारणात सकतीही कठोर वागावे लागले तरी मैत्रीत कसल्याही 

प्रकारची कटुता कधी येऊ द्यायची नाही. ‚  मी ज्यावेळी या पक्षात आलो त्यावेळी 

रमेश् े ा आडसकर या पक्षात होते.  आता ते सत्तारुढ पक्षात आहते.  पण आमच्या मैत्रीत 

कधी कटुता आली नाही.        

      सभापती महोदय, वयाच्या ८९ व्या वषाापयंत शेवटच्या कायाकत्यााची ओळख 

असणारा नेता म्हणनू आडसकर साहबे आमच्या सजल्यात पररसचत होते. त्यांच्या 
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  जाण्यान ेबीड सजल्याचे र्ार मोठे नकुसान झाल ेआह.े     

   सभापती महोदय, या सवा सदवंगत सन्माननीय सदस्यांना मी मनापासनू आदरांजली अपाण 

करतो.  

     धन्यवाद. 

  या नंतर  श्री. खचे 

                या नंतर  श्री. खच े
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             डॉ.नीलम गोऱ्ह े(सवधानसभेन ेसनवडलेल्या): सभापती महोदय, कै.केवलचंद 

कन्हयै्यालाल जैन, माजी सव.प.स. व माजी राज्यमंत्री, कै. बाबरुाव नरससंगराव 

कोकाटे-आडसकर, कै. आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स. यांच्या द:ुखद 

सनधनाबद्दल मी सशवसेना पक्षाच्या वतीन ेश्रध्दांजली अपाण करण्यासाठी उभी आह.े 

     सभापती महोदय, जवळपास सात दशके या तीन नेत्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात 

समाजकारण व राजकारण केले, स्वातंत्रय लढ्यापासनू स्वातंत्र समळेपयंत व स्वातंत्रय 

समळाल्यावर अनेक सनवडणकुांमध्ये चढ उतार पासहलेली ही तीन व्यक्तीमत्व े होती. या 

कालखंडात त्यांना दीघाायषु्ट्य समळाले, त्याचबरोबर ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा व ग्रामीण 

महाराष्ट्राच े नेते म्हणनू ज्यांना ओळखता येईल अशा प्रकारचे काया या तीनसदस्यांनी 

वेगवेगळ्या भागात केल ेहोते. 

     सभापती महोदय, कै.केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन यांचे  काया गोंसदया व भंडारा या 

भागात सपुररसचत आह,े ऑक्टोबर १९८२ ते १९८३ या काळात त्यांनी ऊजाा, वने, 

सामासजक वनीकरण, दारुबंदी उत्पादन शलु्क या खात्याचे राज्यमंत्री म्हणनू काम केल ेहोते. 

आपण असे म्हणतो की, राजकारण र्क्त मोठ्या शहरांपरुते मयाासदत असते तर ते तसे नाही. 

मुंबई, पणुे, नागपरू, संभाजीनगर ही मोठी शहरे सोडून ग्रामीण भागात यांनी शैक्षसणक संस्था 

उभारल्या, कृषी उत्पन्न बाजार ससमत्यांची काये केली. कै.केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन 

यांनी वेगवेगळ्या सठकाणी राजकारणाच्या माध्यमातनू समाजसेवा केली. त्यांना मी 

श्रध्दांजली अपाण करते. 

   सभापती महोदय, कै.बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर यांचा बीड सजल्यात 

वेगळ्या प्रकारे दरारा होता. बीड सजल्यात राजकीय चमत्कार घडसवणारे अनेक सवेसवा 

होते, त्यामध्ये कै.आडसकर यांच ेकाया वेगळ्या प्रकारचे होते.ग्रामीण भागातील जनतेवर 

त्यांची चांगली पकड होती. उस्मानाबाद-लातरू-बीड या पररसरातनू ते सवधानपररषदवेर सन 

१९८७ मध्ये सनवाासचत झाल ेव त्यांनी त्या भागात काया केल ेहोते. त्यांना श्रध्दांजली अपाण 

करीत असताना मी 
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    डॉ.नीलम गोऱ्ह े..... 

असे सांग ू इसच्िते की, त्यांचा व माझा खपू काही संबंध नसला तरी बैठका व काही 

कायाक्रमांमध्ये त्यांचा व माझा पररचय झाला होता. ते लोकांच्या भेटी कशा प्रकारे घेतात, 

लोकांच ेप्रश्न कशा प्रकारे सोडसवतात, याबाबत मासहती घेण्याची उत्सकुता असते, त्यामध्य े

संघषा सधु्दा होऊ शकतो. याची मला चांगली कल्पना आह.े या पाश्वाभमूीवर बीड मध्ये 

त्यांनी त्यांच्या कामाचा ठसा उमटसवला होता. बीड सजल्यांचे नेततृ्व म्हणनू अनेक लोकांना 

ते सचरपररसचत व सचरस्मरणीय होते. सातत्याने लोकांवर त्यांचा प्रभाव जाणवेल अशा 

प्रकारच्या अनेक संस्था त्यांनी उभारल्या आहते. कै.बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर 

यांना मी श्रध्दांजली अपाण करते. 

   सभापती महोदय, कै.आनंदीराम मोदीराम कुमठ यांचे  सशक्षण सडप्तलोमा इन इसंजसनअररंग 

पयान्त झाल े होते. समाजातील वेगवेगळ्या घटकांचे प्रसतसनसधत्व करणाऱ्या व्यक्ती 

राजकारणात असाव्यात असा प्रयत्न जनतेचा असतो. कै.कुमठ ह े महात्मा रु्ले कृषी 

सवद्यापीठाच े सदस्य, काँग्रेस सेवादलाच्या महाराष्ट्र शाखेच े प्रमखु, जैन महामंडळाच े

अध्यक्ष होते, ते सन १९६८ मध्य े महाराष्ट्र सवधानसभा सदस्यांद्वारा सवधानपररषदवेर 

सनवाासचत झाल ेहोते. १९७५ नंतर सभागहृात ते सनवडून आल ेनाहीत तरी आपण बऱ्याच 

वेळा माजी आमदारांच्या संदभाात चचाा करतो. त्यांचे प्रश्न काय आहते, त्याबाबत कशा 

पध्दतीन े सवचारसवसनमय होऊ शकतो, त्यांचा वेगवेगळ्या कामात कसा सहभाग असतो, 

याबाबत मला असे वाटते की, माजी आमदारांनी जे काया केले, अशा सनवतृ्त झालेल्या 

सन्माननीय सदस्यांचा व सवद्यमान सन्माननीय सदस्यांचा आपल्या राजकीय पक्षांच्या 

व्यासपीठा व्यसतररक्त काही सठकाणी चचाा, सवचारसवसनयम, अनभुव कथन असे कायाक्रम 

राबसवल े तर आमच्या सारख्या सदस्यांना त्यांचा र्ायदा होईल. मी सन २००२ पासनू 

सभागहृाची सदस्य आह,े अनेक सभासद सनवतृ्त झाल ेआहते, त्यांचा पररचय त्या सजल्यात 

गेल्यावरच होतो, या दृष्टीने सवचारसवसनमय करण्याची 
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    डॉ.नीलम गोऱ्ह.े..... 

गरज भासते ज्यांची कारकीदा संपली, जे सदस्य सनवतृ्त झाले, त्यांना काम करण्याची इच्िा 

असते, त्या दृष्टीकोनातनू त्यांच्याशी सातत्त्याने असधक संवाद कसा ठेवता येईल, ह े

श्रध्दांजलीच्या वेळी व्यक्त करण्यात कोणताही औसचत्य भंग न होता आपण 

असधकाअसधक आपली कायापध्दती सधुारीत आहोत, त्या पाश्वाभमूीवर हा सवषय मांडणे 

मला औसचत्यपणूा वाटतो. या तीन सन्माननीय सदस्यांना मी सशवसेना पक्षाच्या वतीने 

श्रध्दांजली अपाण करते. 

-------- 
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       श्री.शरद रणसपसे  (सवधानसभेने सनवडलेल)े : सभापती महोदय, सभागहृाचे 

सन्माननीय नेते यांनी कै.केवलचंद कन्हयै्यालाल जैन, माजी सव.प.स. व माजी राज्यमंत्री, 

कै. बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर, कै.आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स. 

यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडला आह,े मी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन े तीव्र 

द:ुख व्यक्त करतो व श्रध्दांजली अपाण करतो. 

   सभापती महोदय, या तीन सन्माननीय सदस्यांपैकी कै. आनंदीराम कुमठ यांचा व माझा 

जास्त संबंध आलेला नाही. कै.केवलचंद जैन व कै.बाबरुाव आडसकर यांच्या बरोबर काम 

करण्याची संधी मला लहानपणी समळाली होती. त ् यांचा व माझा र्ार जवळचा संबंध होता. 

कै.केवलचंद जैन ह े गोंसदयाचे होते. एक सच्चे गांधीवादी नेते असा त्यांचा आजपयंतचा 

प्रवास आह.े ते स्वातंत्रय सैसनक होते. भंडारा-गोंसदया आसण वधाा सजल्यातील काही कुटंुबे 

महात्मा गांधी व सवनोबा भावे यांच्याशी संबंसधत होती, त्यामध्ये जमनालाल बजाज व 

कै.केवलचंद जैन यांचे कुटंुब महात्मा गांधी व सवनोबा भावे यांच्याशी संबंसधत होते. 

त्यांच्या बरोबर सवसधमंडळात काम करण्याची संधी मला समळाली होती. त्यावेळी ते 

सवधानपररषदते सदस्य होते व मी सवधानसभेत सदस्य होतो. काँग्रेस पक्षाच ेसथंक टँक म्हणनू 

कै.केवलचंद जैन यांच्याकडे पासहल े जात होते. मला आठवते की, सवसधमंडळाचे 

असधवेशन असल ेकी, कै.केवलचंद जैन, डॉ. श्रीकांत सजचकर व श्री.असवनाशजी पांडे या 

सतघांची असतशय चांगली मैत्री होती. सवसधमंडळाचे असधवेशन सरुु असताना रोज दपुारी 

डॉ.श्रीकांत सजचकर यांच्या कायाालयात ह ेसतघे बसत हाेेते, त्यावेळी सवदभाातील काही 

नेते त्यांच्या सोबत कायाालयात बसत होते. त्यावेळी त्यांच्या बरोबर राजकारणातील गप्तपा 

मारण्यात व राजकीय पक्षाची भसूमका ठरसवण्यात मला त्यांचा सहभाग लाभला होता. 

कै.केवलचंद जैन तत्ववादी जीवन जगले, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या आयषु्ट्यात काही तत्वे 

पाळावीत इगं्रजीत त्याला  ‚Man of the principle‛ म्हणतो. कै.केवलचंद जैन ह े

‚Man of the principle‛ अशा पध्दतीन े गांधी वादावर जगले त्यांना मी भावपणूा 

श्रध्दांजली अपाण करतो. 
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    श्री.शरद रणसपस.े..... 

   सभापती महोदय, कै.बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर ह ेनाव उच्चारल्या बरोबर 

प्रचंड व्यक्तीमत्व असलेली आकृती आपल्यासमोर उभी राहते. ह ेव्यक्तीमत्व भर भक्कम, 

सधप्तपाड, गांधी टोपी डोक्यावर आसण अंगात जॅकेट असे होते. मला सांगण्यास आनंद 

वाटतो की, स्वातंत्रय प्राप्तीनंतर कै.यशवंतराव चव्हाण, कै.वसंतराव नाईक आसण 

कै.वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्रातील सजल्या-सजल्यात जे नेततृ्व तयार केल ेत्यामध्य े

बीड सजल्यातील चार महत्वाच्या नेत्यांचा मी उल्लेख करतो. यातील शेवटचे नेते 

कै.बाबरुाव आडसकर सनखळले आहते, असे म्हटले तर वावग ेहोणार नाही. सन १९६० ते 

७० च्या कालखंडात कै.सुंदरराव सोळंके होते, त्यानंतर आदरणीय केशरकाकू सशरसागर 

होत्या. सयाजीराव पंसडत खासदार होते, कै. बाबरूाव आडसकर होते, बाबरुाव आडसकर 

या सपढीतील शेवटचे होते. या चौघांच्या नेततृ्वाखाली बीड सजल्यातील काँग्रेस पक्ष 

एकसंध व मजबतू होता. ह ेसवा जमसवण्याचे शे्रय कै.बाबरूाव आडसकर यांना सदल ेपासहजे. 

त्याचा स्वभाव असतशय समश्कील होता, हा माणसू असतशय सच्चा व काँग्रेस पक्षाचा 

पक्का सैसनक होता. अशा पध्दतीन ेकै.बाबरुाव आडसकर जीवन जगले. मी त्यांना भावपणूा 

श्रध्दांजली अपाण करतो. 

            या नंतर  श्री. बोरल े
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    श्री.शरद रणसपस.े...... 

     सभापती महोदय, कै.आनंदीराम कुमठ यांचा जन्म जळगाव सजल्यातील गजुर सपंपळे 

येथे झाला होता. माझा त्यांच्याशी र्ारसा संबंध आलेला नाही. परंतु, त्यांचे चररत्र 

वाचल्यानंतर त्यांचे योगदान असतशय महत्वाचे असल्याचे सदसनू येते. आपण सवा काँग्रेस 

पक्षात एकत्र काम करीत आहोत. परंतु, आता कै.केवलचंद जैन, कै.बाबरुाव 

कोकाटे-आडसकर यांच्या सारख े जनु्या सपढीतील एक-एक नेते कमी होत आहते आसण 

आपल्या दोन्ही पक्षाच्या दृष्टीने ही गोष्ट चांगली नाही. त्यांचे अनकुरण करणे, त्यांचे सवचार 

पढेु नेण ेहीच आपल्या दोन्ही पक्षाच्या वतीन ेत्यांना खरी श्रद्धाजली ठरेल.  

     सभापती महोदय, मी सदवंगत माजी सन्माननीय सदस्यांना भावपणूा श्रद्धांजली अपाण 

करुन माझे दोन शब्द पणूा करतो. 

--------- 
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       श्री.सगरीश बापट (संसदीय कायामंत्री) : सभापती महोदय, सभागहृाच्या नेत्यांनी 

सदवंगत माजी सन्माननीय सदस्यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल जो शोक प्रस्ताव मांडलेला आह े

त्या प्रस्तावाला अनमुोदन दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

   सभापती महोदय, कै.केवलचंद जैन आसण कै.आनंदीराम कुमठ यांचा आसण माझा 

र्ारसा पररचय नव्हता. परंत,ु मला कै.बाबरुाव कोकाटे-आडसकर यांचा उल्लेख केला 

पासहजे. त्यांचा आसण माझा व्यसक्तगत संबंध होता.  त्यांचे सचरंजीव श्री.रमेश आडसकर 

यांच्या बरोबर मी अनेक वेळा त्यांच्या घरी गेलो होतो. राज्यात ६ मसहन्यांपवूी दषु्ट्काळी 

पररसस्थती असताना मी त्या भागात दौऱ्यावर गेलो होतो. त्यावेळी मी त्यांच्या घरी जाऊन 

आलो. मला त्यांच्या बरोबर काम करताना एक गोष्ट जाणवली की, आपण सवा सवसवध 

राजकीय पक्षात काम करतो. परंतु, कै.बाबरुाव आडसकर याचे व्यसक्तमत्व असे होते की, ते 

वयान ेआसण ज्येष्ठतेने मोठे होतेच, परंत ुत्यांचे मन दखेील मोठे होते. आज काल राजकीय 

जीवनात एकमेकांच्या सवरोधरात, आपली सवचारसरणी वेगळी अस ूद्यावी, परंत ुव्यसक्तगत 

पातळीवर राजकारण केले जाते. कै.आडसकर ह े सवा पक्षाच्या लोकांना एकत्र घेऊन, 

सवांबरोबर चांगले संबंध ठेऊन काम करणारे वसडलधारी नेततृ्व होते. त्यांच्या सनधनामळेु 

मोठी पोकळी सनमााण झालेली आह.े आपण सवा त्यांचा आदशा डोळ्यासमोर ठेऊन काम 

करण्याचा प्रयत्न करु. 

   सभापती महोदय, मी सदवंगत माजी सन्माननीय सदस्यांना आदरांजली वाहून माझे दोन 

शब्द पणूा करतो. 

------------ 
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       श्री.अमरससंह पंसडत (सवधानसभेने सनवडलेल)े : सभापती महोदय, सभागहृाच्या 

नेत्यांनी कै.केवलचंद जैन, कै.बाबरुाव कोकाटे-आडसकर, कै.आनंदीराम कुमठ, माजी 

सव.प.स. यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल जो शोक प्रस्ताव मांडलेला आह ेत्यावर बोलण्यासाठी 

मी उभा आह.े 

   सभापती महोदय, कै.बाबरुाव कोकाटे-आडसकर यांचा जन्म बीड सजल्यातील केज 

तालकु्यातील मौजे आडस येथे झाला होता. मला त ् यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी 

समळाली. त्यांना वजा, बाकी, बेरीज, सहशोब कधी जमलाच नाही. माझ्या तालकु्यातील 

एवढी गावे दषु्ट्काळग्रस्त आहते, अमकू गावात नळ योजनांची कामे सरुु आहते, 

सजल्यातील मजरुांची संख्या इतकी आह े अशी वजा, बाकी, बेरीज त्यांना कधी जमली 

नाही. कै.आडसकर साहबे एकटे दौऱ्यावर जात असत आसण ते सायंकाळी तहसीलदार 

सकंवा उप सजल्हासधकाऱ्यांना र्ोन करुन सांगायचे की, तमु्ही इतक्या गावांची नोंद करुन 

घ्यावी. मी जे सांसगतले ते तमु्ही बरोबर ऐकल ेकाय ? मला पनु्हा एकदा सांगावे, असे ते 

असधकाऱ्यांना वसडलकीच्या भावानेन ेसांगत असत. त्यांचे वयाच्या ९० व्या वषी द:ुखद 

सनधन झाल.े बीड सजल्यातील जनता त्यांच्याकडे काळजी करणारा नेता म्हणनू बघत होती. 

आम्ही त्यांना तात्या म्हणत होतो. बीड सजल्यात त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. 

   सभापती महोदय, कै.केशर काकू, कै.सुंदरराव साहबे आसण कै.आडसकर साहबे ह ेसवा 

पसहल्या र्ळीतील नेते होते. त्यानंतर कै.मुंडे साहबे आल.े कै.मुंडे साहबे दखेील 

कै.आडसकर, कै.सुंदरराव साहबेांशी आदराने बोलत होते. मला आठवते की, ज्यावेळी 

कै.केशर काकू श्री.सक्षरसागर यांच्या घरी गेल्या त्यावेळी कै.मुंडे साहबे त्यांच्याशी तेवढ्याच 

आदराने सकंवा त्यापेक्षाही जास्त आदराने बोलत होते. ह ेसवा बीड सजल्यातील पसहल्या 

र्ळीतील नेते होते. त्यांना बीड सजल्यातील केवळ राजकारणाची नाही तर समाजकारणाची 

दखेील खडानखडा मासहती होती. मी तालकुा पंचायत ससमतीचा सभापती असताना मला 

डीपीडीसीच्या एका बैठकीला उपसस्थत राहण्याची संधी समळाली होती. त्यावेळी मी 

बसघतल ेकी, कै. आडसकर 
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    श्री.अमरससंह पंसडत ..... 

साहबेांकडे मतदारसंघातील रस्ते, सपण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, शाळा खोली सकंवा गावातील 

एखाद्या सवसशष्ट योजनेबाबत संपणूा मासहती होती. आम्हाला सभागहृात एखाद्या सवषयावर 

बोलावयाच ेअसेल तर आम्हाला त्या सवषयाच्या सवा मदु्यांची नोंद घेऊन, तो सवषय दोन 

वेळा वाचनू सभागहृात यावे लागते. परंतु, त्यावेळी या लोकांचा जनतेबरोबर एवढा राबता 

होता की, मतदारसंघातील लोकांच्या अडचणी त्यांच्या तोंड पाठ होत असत. त्यामळेु 

डीपीडीसीच्या बैठकीत सकंवा सभागहृात अचकू मांडणी केली जायची आसण वास्तव 

मांडले जायच.े ददुवैाने अलीकडच्या काळात काही प्रमाणात असतश्योक्ती होत असेल तर 

नवल वाटण्याचे काही कारण नाही. 

   सभापती महोदय, कै.आडसकर साहबेांनी बापसूाहबे काळदाते यांना सनवडणकुीत 

पराभतू केल्यानंतर त्यांनी पसहल्या भाषणात त्याबाबत उल्लेख केला होता. मघाशी माननीय 

सवरोधी पक्षनेत्यांनी सांसगतले की, मी आज एका मोठ्या नेत्याला ‘हाबाळा’ सदला. 

‘हाबाळा’ हा शब्द आमच्या बीड सजल्याच्या राजकारणातनू आलेला आह.े ज्यावेळी 

त्यांनी बापसूाहबे काळदाते यांना पराभतू केल े त्यावेळी लोक आियाचकीत झाल े की, 

एवढ्या मोठ्या नेत्याला पराभतू करणारा माणसू कोण  आह े? कै.आडसकर साहबेांकडे 

रांगडा नेता म्हणनूही बसघतल ेजात होते. 

   सभापती महोदय, कै.आडसकर साहबे बराच काळ राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते. 

मध्यंतरी बीड सजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे कजा वसलुीच ेप्रमाण वर-खाली झाल ेसकंवा 

काही अडचणी आल्या होत्या. आता साखरेच्या हगंामात थोडी वसलुी होईल. त्यासाठी 

थोडे सदवस थांबावे लागेल. मी सांग ू इसच्ितो की, शेतकऱ्यांना पीक कजााच े वाटप 

करण्यासाठी सनधी लागत होता. परंतु, कै.आडसकर साहबेांनी र्ोन करुन ५० कोटी रुपये 

पाठवनू द्यावे असे सांसगतल्यानंतर सजल्हा बँकेकडे ५० कोटी रुपय ेपाठसवल ेजात होते. हीच 

पररसस्थती आह,े या पलीकडे काही नव्हते. ते असधकारवाणीने बोलत होते. त्यांच्या 

बोलण्यात एक प्रकारची धार 
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    श्री.अमरससंह पंसडत ..... 

होती. मघाशी माननीय सवरोधी पक्षनेत्यांनी सांसगतले की, त्यांचे दसुऱ्या क्रमांकाच ेसचरंजीव 

श्री.मेघराज यांचे काही सदवसांपवूीच सनधन झाल.े त्यांचे मोठे सचरंजीव श्री.प्रकाश यांचे 

प्रथम सनधन झाल े व त्यानंतर श्री.मेघराज यांचे सनघन झाल.े त्यांच्यावर आपल्या दोन्ही 

मलुांच्या अंत्यसंस्काराला उपसस्थत राहण्याची वेळ आली. ते शेवट पयंत त्यातनू सावरु 

शकले नाहीत. मला असे वाटते की, कै.मेघराज यांचे चौदावे व्हायचे हाते तर दसुऱ्या 

मलुाच े काया पणूा व्हायच े बाकी होते. परंतु, त्या अगोदरच कै.आडसकर साहबेांचे सनधन 

झाल.े त्यांना ह े सवा सहन न झाल्यामळेु त्यांचे सनधन झाल.े कै.आडसकर साहबेांना 

ससररयस आथारायटीसचा प्रॉब्लेम असताना सदु्धा त्यांची ग्रामीण भागाशी असलेली नाळ 

तटुली नाही. त्यांना भेटायला गेल्या नंतर ते बीड सजल्यातील संपणूा मासहती खडानखडा 

सांगत असत. मी त्यांना याच ेकारण सवचारल ेअसता त्यांनी मला सांसगतले की, तमुच्या 

मतदारसंघातील जनतेशी जास्त भेटीगाठी होत नाहीत. मी पत्रमानपत्रातनू, लोकांची भेट 

घेऊन आसण सदवसातून सकंमान शंभर लोकांना र्ोन करुन आपल्या भागात कापसू व 

सोयाबीन सपकाचा सकती पेरा आह,े सपकांची काय पररसस्थती आह ेयाबाबत मासहती घेतो. 

मी चार-पाच मसहन्यांपवूी दषु्ट्काळी भागात गेलो होतो त्यावेळी माझ्याकडे नसलेली मासहती 

त्यांनी मला सांसगतली. वतामानपत्रात बातमी िापनू आली होती की, तमुच्या भागात एवढा 

कापसाचा पेरा आह.े तमुच्या भागात सवाासधक दषु्ट्काळ आह,े कापसू सपकाच्या क्षेत्राची 

राखरांगोळी झालेली आह,े असे त्यांनी मला सांसगतले. अशा एका जाणकार नेत्याला आज 

बीड सजल्यातील जनता मकुलेली आह.े त्यांचे सनघन झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर लोक 

गोळा झाल ेआसण त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कै.आडसकर साहबेांचे व्यसक्तमत्व 

आम्ही अजनूही सवसरु शकलो नाही. कारण त्यांच्याकडून खपू काही सशकण्यासारख ेहोते. 

मला असे वाटते की, जनु्या लोकांच्या काम करण्याच्या ज्या पद्धती होत्या त्या आमच्या 

सारख्या नवीन लोकांनी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला पासहजे. 
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    श्री.अमरससंह पंसडत ..... 

   सभापती महोदय, मी कै.बाबरुाव आडसकर, श्री.केवलचंद जैन आसण कै.आनंदीराम 

कुमठ यांना श्रद्धांजली वाहतो आसण माझे दोन शब्द पणूा करतो. 

  ----------- 

            या नंतर  श्री. भोगल े
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       श्री.जयंत प्र.पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, सभागहृ 

नेत्यांनी कै.केवलचंद जैन, माजी सव.प.स. व माजी राज्यमंत्री, सवाश्री बाबरुाव नरससंगराव 

कोकाटे-आडसकर, आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स.यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल 

मांडलेल्या शोकप्रस्तावाला पासठंबा दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

     सभापती महोदय, कै.बाबरुाव आडसकर यांच्याशी माझा संबंध आलेला 

होता.  आंबेजोगाई येथे शेतकरी कामगार पक्षाच े असधवेशन झाले होते.  त्या 

असधवेशनाचे त्यांनी नेततृ्व केल ेहोते.  मी त्या असधवेशनाला वयाच्या आठव्या वषी हजर 

रासहलो होतो.  ते असधवेशन खपू गाजले.  शेतकरी कामगार पक्षाचे बरेचसे कायाकते 

यशवंतराव चव्हाणांच्या बेरजेच्या राजकारणासाठी त्यावेळी काँग्रेस पक्षामध्ये 

गेले.  कै.बाबरुाव आडसकर ह े त्यांच्या समशा, ध्येययष्टी, अंगावरील जासकट यामळेु 

वेगळया प्रकारचे व्यसक्तमत्व होते.  प्रत्येक वेळी समशीला पीळ दऊेनच ते समोरच्या 

व्यक्तीशी बोलायचे.  ग्रामीण बोली भाषेतनू बोलणारा नेता म्हणजे बाबरुाव आडसकर ह े

समीकरण ठरलेल े होते.  मराठवाड्यातील ग्रामीण भाषेतून बोलणारा हा सवासामान्य 

जनतेचा नेता होता.  

     सन १९७२ व १९७८ मध्ये ते सवधानसभेवर सनवडून गेल े होते.  माननीय सवरोधी 

पक्षनेत्यांनी म्हटल्याप्रमाणे दहा वषााच्या खंडानंतर १९८७ साली ते सवधानपररषदवेर 

सनवडून आले होते.  त्या वेळेला माझे काका सवरोधी पक्षनेता होते.  कै.बाबरुाव 

आडसकर यांनी सवसधमंडळाशी १० वषााच्या काळात आपलुकीचे संबंध सनमााण केल े

होते.  त्यांची सवधानपररषदवेर सनवड झाली तेव्हा सवसधमंडळाचा कमाचारीवगा त्यांच्या 

स्वागतासाठी गेलेला होता.  मी त्यावेळी माझ्या काकांबरोबर तेथे उपसस्थत होतो.  त्यांनी 

त्यांच्या २०० ते ३०० कायाकत्यांसह सवसधमंडळ इमारतीभोवती रे्ऱ्या मारल्या.  त्यांची 

ती सवधानपररषद सनवडणकू र्ार गाजली होती.  त्याची चचाा अनेक सदवस वतृ्तपत्रातनू सरुु 

होती.  

   कै.बाबरुाव आडसकर यांच्याबरोबर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत काम 
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    श्री.जयंत प्र.पाटील...... 

करण्याची मला संधी समळाली होती.  भाऊसाहबे थोरात ज्या पध्दतीन े राज्य सहकारी 

बँकेमध्ये खालच्या स्तरावरील प्रश्न मांडायचे, त्याच पध्दतीन े राज्य सहकारी बँकेमध्ये 

आपली भसूमका मांडण्याचे काम बाबरुाव आडसकर यांनी केल ेहोते.  त्या काळात राज्य 

सहकारी बँकेतील संपणूा राजकारण कुलाब्यातील गेस्ट हाऊसमध्ये बसनू केल े जायचे, 

डावपेच आखले जायच.े  त ूह ेमांडले पासहजे आसण अडवल ेपासहजे असा आग्रह ते मला 

करायचे. ग्रामीण भागातील सवासामान्य लोकांची नाडी ओळखणारा नेता म्हणनू त्यांची 

मराठवाड्यामध्ये ओळख होती. मी माझ्या पक्षाच्या वतीन े आसण माझ्या कुटंुबीयांच्या 

वतीन ेया तीनही सदवंगत नेत ् यांना श्रध्दांजली वाहतो आसण माझे बोलणे पणूा करतो. 

                                                ---------------- 
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        सभापती : सभागहृाच े नेते श्री.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केवलचंद 

कन्हयै्यालाल जैन, माजी सव.प.स. व माजी राज्यमंत्री, सवाश्री बाबरुाव नरससंगराव 

कोकाटे-आडसकर, आनंदीराम मोदीराम कुमठ, माजी सव.प.स. यांच्या द:ुखद सनधनाबद्दल 

शोकप्रस्ताव मांडला आह.े  त्यावर सन्माननीय सवरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे, सन्माननीय 

सवा गटनेते, सन्माननीय संसदीय कायामंत्री श्री.सगरीश बापट यांनी आपल्या भावना व्यक्त 

केल्या आहते. 

   कै.केवलचंद जैन यांनी स्वातंत्रय संग्रामात ससक्रय सहभाग घेतला होता.  त्यात त्यांना 

कारावासही झाला होता.  कै.केवलचंद जैन यांनी गोंसदया सशक्षण संस्थेचे अध्यक्ष म्हणनू 

उत्तम काया केल.े  भंडारा व गोंसदया सजल्हयातील अनेक शैक्षसणक, सामासजक व सहकारी 

संस्थांशी त्यांचा सनकटचा संबंध होता.  भंडारा, गोंसदया सजल्हयातील आसदवासींच्या 

सवांगीण सवकासासाठी त्यांनी सवशेष योगदान सदले होते.  कै.केवलचंद जैन सन १९८० 

मध्ये भंडारा स्थासनक प्रासधकारी संस्था मतदारसंघातून महाराष्ट्र सवधानपररषदवेर सनवाासचत 

झाल े होते.  ऑक्टोबर, १९८२ ते रे्ब्रवुारी, १९८३ या काळात सनयोजन, दारुबंदी व 

उत्पादन शलु्क, ऊजाा व वने, सामासजक वनीकरण व संसदीय काया खात्याचे राज्यमंत्री 

म्हणनू त्यांनी उत्तम काया केल े होते.  त्यांचे सदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी द:ुखद 

सनधन झाल.े 

   कै.बाबरुाव नरससंगराव कोकाटे-आडसकर यांनी ित्रपती सशक्षण संस्थेचे संस्थापक, 

मराठवाडा सशक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष, आंबा सहकारी साखर कारखान्याचे 

संस्थापक चेअरमन, बीड सजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 

सहकारी बँकेचे संचालक, केज तालकुा पंचायत ससमतीचे सभापती तसेच बीड सजल्हा 

पररषद सदस्य म्हणनू त्यांनी उत्तम काया केल ेहोते.  बीड सजल्हयातील अनेक  शैक्षसणक, 

सामासजक व सहकारी संस्थांशी त्यांचा सनकटचा संबंध होता.  कै.बाबरुाव 

कोकाटे-आडसकर सन १९७२ व १९७८ मध्ये दोन वेळा महाराष्ट्र सवधानसभेवर सनवाासचत 

झाल ेहोते.  
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     सभापती.....  

सन १९८७ मध्ये ऊस्मानाबाद-लातरू-बीड स्थासनक प्रासधकारी मतदारसंघातनू महाराष्ट्र 

सवधानपररषदवेर सनवाासचत झाल े होते.  त्यांचे सदनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी द:ुखद 

सनधन झाल ेआह.े 

   कै.आनंदीराम मोदीराम कुमठ यांनी धरणगाव सशक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष, धळेु 

चेंबर ऑर् कॉमसाचे सदस्य, धळेु सजल्हा औद्योसगक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष तसेच त्यांनी 

काँग्रेस सेवादलाचे महाराष्ट्र शाखेच े प्रमखु म्हणनूही उत्तम काया केल े होते. धळेु 

सजल्हयातील अनेक सामासजक, शैक्षसणक व सहकारी संस्थांशी त्यांचा सनकटचा संबंध 

होता.  कै.आनंदीराम कुमठ १९६८ मध्य ेसवधानसभा सदस्यांद्वारा महाराष्ट्र सवधापररषदेवर 

सनवाासचत झाल ेहोते.  त्यांचे सदनांक ३० सप्तटेंबर, २०१६ रोजी द:ुखद सनधन झाल.े  सवा 

सदवंगतांच्या स्मतृीस मी असभवादन करतो, भावपणूा आदरांजली वाहतो. 

   माननीय सदस्यांनी दोन समसनटे उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा, अशी माझी त्यांना 

सवनंती आह.े 

                                       (सदस्य उभे राहतात) 

   सदस्यांनी खाली बसावे. 

  शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आह.े  प्रस्तावाची एक प्रत शोकाकूल कुटंुसबयांकडे 

पाठसवण्यात येईल. 

                                             -------------- 
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                       पृ.शी./मु.शी. : दशेाच्या सीमेवर शत्ररुाष्ट्राच्या 

                                           व दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात वीरमरण 

                                           प्राप्त झालेल्या जवानांना 

                                           श्रध्दांजली अपाण करणे 

   श्री.धनंजय मुंडे (सवरोधी पक्षनेता) : सभापती महोदय, मी महाराष्ट्र सवधानपररषद सनयम 

१४ अन्वय ेया सदनामध्ये आपल्या अनमुतीने पढुील प्रस्ताव मांडतो. 

   मागील काही मसहन्यात दशेाच्या सीमेवर शत्ररुाष्ट्राकडून वारंवार हल्ल े होत 

आहते.  दहशतवाद्यांकडून सीमेवर घ् े ाेुसखोरीच्या कारवायाही सरुु आहते. 

   नोव्हेंबर मसहन्यात झालेल्या ससजाकल स्राईकनंतरही ५६ हून असधक हल्ले झाले 

आहते. 

   या सवसवध हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सांगलीचा सनतीन सभुाष कोळी, कोल्हापरू 

सजल्हयातील नायक राजेंद्र तपुारे, पंढरपरूचा मेजर कुणाल गोसावी, नांदडे सजल्हयातील 

लान्सनायक संभाजी कदम, यवतमाळचे सवकास कुलमेथे, लान्सनायक चंद्रकांत गलांडे, 

नासशकच े संदीप ठोक, अमरावतीचे पंजाब जानराव उईके या व इतर जवानांना वीरमरण 

प्राप्त झाल.े 

   दशेासाठी असभमानास्पद शौयााचे काम करणाऱ्या या वीर जवानांनाही श्रध्दांजली 

वाहावी अशी आम्ही या प्रस्तावाद्वारे सभागहृाला सवनंती करीत आहोत. 

     सभापती : माननीय सदस्यांनी दोन समसनटे उभे राहून वीरमरण प्राप्त झालेल्या 

जवानांना श्रध्दांजली अपाण करावी, अशी माझी त्यांना सवनंती आह.े 

                                         (सदस्य उभे राहतात) 

   सदस्यांनी खाली बसावे. 

              या नंतर  श्री. ओटवणेकर 
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    सभापती........  

  सदनाच्या भावना वीर मरण आलेल्या जवानांच्या कुटंुसबयांना कळसवण्यात याव्यात.  

  ........... 
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        सभापती : आपल्या सदनातील सन्माननीय सदस्य श्री.रामनाथ मोते ह ेआज 

सनवतृ्त होत आहते.  त्यांचा आजचा शेवटचा सदवस आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.रामनाथ 

मोते ह े सवधान पररषद आश्वासन ससमतीचे ससमतीप्रमखु आहते. एक अपवाद म्हणनू मी 

त्यांना त्यांच्या ससमतीचा १९३ वा अहवाल मांडण्यास अनमुती दते आह.े  त्यांनी तो 

अहवाल मांडावा.  

  

 पृ.शी./मु.शी. : सवधान पररषद आश्वासन ससमतीचा १९३ वा अहवाल सादर करणे 

  

   श्री.रामनाथ मोते (ससमती प्रमखु) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सवधान 

पररषद आश्वासन ससमतीचा १९३ वा अहवाल सभागहृाला सादर करतो. 

   सभापती : सवधान पररषद आश्वासन ससमतीचा अहवाल सभागहृाला सादर झाला 

आह.े  

......... 
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 पृ.शी./मु.शी. : सभापती तासलका नामसनदसेशत करणे. 

  

   सभापती : मी महाराष्ट्र सवधान पररषद सनयमातील सनयम ८ (१) अन्वये खालील 

सभासदांना सभापती तासलकेवर नामसनदेसशत करतो :- 

  

      श्री.ख्वाजा बेग 

      आसका .अनंत गाडगीळ 

      प्रा.असनल सोले 

       डॉ.नीलम गोऱ्ह.े 

  

   आता सभागहृाची बैठक स्थसगत होत असनू उद्या मंगळवार, सदनांक ६ सडसेंबर २०१६ 

रोजी दपुारी १२.०० वाजता पनु: भरेल.  

  

(सभागहृाची बैठक दपुारी १ वाजनू ५१ समसनटांनी, मंगळवार, सदनांक ६ सडसेंबर २०१६ 

रोजीच्या दपुारी १२.०० वाजेपयतं स्थसगत झाली.). 

......... 

   

    


