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म वळ त लुक्य तील एकशवर मंशदर चे शनयशमतीकरण :
म .मंत्री महसूल एकन थर व खिसे य ंनी
आज शद.10 शिसेंबर, 2015 रोजी शवध नसभेत केलेले शनवेदन
नागपुर, 10 डडसेंबर : पुणे डिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील अनडधकृत धार्ममक
स्थळावर करावयाच्या काययवाहीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्ह्या
िनडहत याडचकेच्या संदभात मावळ तालुक्यात असलेली डकती धार्ममक स्थळे
अडधकृत आहे त व डकती अनडधकृत आहे त, याची यादी मा.उच्च न्यायालयाने
मागडवली होती. त्या यादीमध्ये महत्वाच्या अशा 37 दे वस्थानांचा उल्ह्लेख असून
त्यामध्ये एकडवरा दे वीच्या िुन्या मंडदराचा दे खील समावेश आहे .

ही 37 धार्ममक स्थळे अनडधकृत ठरडवल्ह्यामुळे त्या डवभागातील नागरीक व

भाडवकांमध्ये फार मोठा असंतोष आहे . मा.न्यायालयाने डदलेल्ह्या डनदे शाच्या
अनुषंगाने अनडधकृत धार्ममक स्थळांबाबत बांधकाम डनयडमत करणे, डनष्कासीत
करणे व स्थलांतरीत करणे यासंदभात राज्य शासनाला सूचना केली आहे . मावळ
तालुक्यातील सवय शासकीय डवभागाकडू न अनडधकृत धार्ममक स्थळांची माडहती
मागडवण्यात आली. डिल्ह्हाडधकारी यांनी या धार्ममक स्थळांच्या व्यवस्थापकांना
नोटीसा पाठडवल्ह्या. या नोटीसा ती धार्ममक स्थळे तोडावीत यासाठी नाहीत; तर, या
डठकाणी धार्ममक स्थळांच्या संदभातील अनु षंडगक माडहती अथात ती धार्ममक स्थळे

अनडधकृत आहे त डक अडधकृत आहे त, याची माडहती मागडवली आहे . त्यानुसार
पडरक्षेत्र अडधकारी वडगांव 21, वनक्षेत्र अडधकारी 15 व मंडळ अडधकारी

1,

याप्रमाणे 37 धार्ममक स्थळांच्या माडहतीचा तपडशल प्राप्त झाला. ही माडहती अ, ब,
आडण क या वगयवारी मध्ये पाठडवली आहे . प्राप्त माडहतीनु सार मावळ तालुक्यातील
डनयडमतीकरण करण्यासाठी डिल्ह्हाडधकारी कायालयाकडे “अ” वगातील िी यादी
पाठडवण्यात आली, तीमध्ये पडरक्षेत्र अडधकारी, डशरोदा यांच्याकडू न प्राप्त झालेल्ह्या
वेहेरगांव येथील एकडवरा दे वी मंडदराचा समावेश आहे .
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार अनडधकृत धार्ममक स्थळांना डनयडमत

करावयाच्या काययवाहीबाबतचा कालबध्द काययक्रम करण्याचा राज्य शासनाने

डनणयय घेतला आहे . या संदभात सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शाचे पालन तसेच

त्यांच्या डनकषांचे पालन करुन यासंदभातील कृती आराखडा तयार करण्याच्या
सूचना दे ण्यात आलेल्ह्या आहे त. याबाबतीत वतयमानपत्रात िाडहरात प्रडसध्द
करण्याची सूचना होती. त्यानुसार मावळ तालुक्यातील या धार्ममक स्थळांची यादी
वतयमानपत्रात प्रडसध्द करण्यात आलेली आहे . एक ते पंधरा डडसेंबर 2015 पयंत
वरील यादीवर कृती आराखड्यानुसार डनणयय घेण्यात येणार आहे . 31 डडसेंबर,
2015 पयंत प्राप्त हरकती व सूचनांचा डवचार करुन डनयडमत करावयाच्या धार्ममक
स्थळांची अंडतम यादी तयार करण्यात येणार आहे . या यादीवर डिल्ह्हास्तरीय
सडमती 28 फेब्रुवारी, 2016 अखेरपयंत डनणयय घेणार आहे . डिल्ह्हाडधकारी सडमतीने
घेतलेल्ह्या डनणययाचा एकडत्रत अहवाल राज्य सडमतीकडे 25 माचय, 2016
अखेरपयंत पाठडवण्यात येणार आहे .
सवयच्या सवय मंडदरे पाडावीत, असा मा.उच्च न्यायालयाचा आदे श नाही
मा.उच्च न्यायालयाने याबाबतीत तीन पयाय डदलेले आहे त. (1) मंडदर अनडधकृत
असेल, सावयिडनक िागेमध्ये अडथळा असेल ककवा डनयमाचे उल्ह्लंघन होत असेल
तर त्यासंदभात ते डनष्कासीत करण्याचा शासनाने डवचार करावा (2) मंडदर
डनयमाकुल करणे – एकडवरा दे वीचे मंडदर खािगी वनक्षेत्रामध्ये आहे . ते
डनयमाप्रमाणे प्रडक्रया पार पाडू न डनयमानुकुल करणे (3) मंडदर डनष्कासीत करीत
असतांना स्थलांतरीत करणे. म्हणिेच मंडदर अनडधकृत असले व आदे शाप्रमाणे ते
पाडणे आवश्यक असले तरी, लोकभावना लक्षात घेता ते मंडदर दु सऱ्या डठकाणी
हलडवता येईल का याची तपासणी करणे . बऱ्याच वेळेस हायवे ककवा रस्त्यांमध्ये
ककवा धरणामध्ये मंडदरे िातात. परंतु त्यांचे इतर डठकाणी स्थलांतर केले िाते .
त्याचप्रमाणे ती मंडदरे स्थलांतरीत करणे . मा.उच्् न्यायालय संडनयंत्रण करीत
असल्ह्यामुळे या सवय डनयमांचे पालन करुन मा.उच्् न्यायालयाच्या आदे शाचे

उल्ह्लंघन होणार नाही, याची काळिी घेऊन या संदभातील डनणयय राज्य सरकार
घेईल.
नोटीसा बिावल्ह्यामुळे त्या डवभागात नव्हे ; तर, भाडवकांमध्ये मोठा असंतोष
असल्ह्यामुळे राज्य सरकारने या संदभातील डनवेदन केले आहे . धार्ममक स्थळांचे
डनयमन ककवा स्थलांतर डनयमाधीन राहू न आडण तपासल्ह्या डशवाय याबाबतीत
काययवाही केली िाणार नाही.
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