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पे्रस नोट 
26/8/2016 
 
पोलीस व न्यायव्यवस्थेला कायणक्षम बनवण्यासाठी आर्थणक तरतूद वाढवा! 
 
म ुंबई- कायदा आणर् स व्यवस्था टर्टकवण्याची आणर् न्यायव्यवस्था तत्पर आणर् सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी राज्य व 
कें द्र सरकाराुंची असते. सरकार त्यासाठी वेळोवेळी नवनवीन कायदेही करत असत.े परुंतू देशातील ग न्हेगारीच ेप्रमार् 
कमी होताुंना टदसत नाही व न्यायही लवकर ममळत नाही. जातीय, स्री व दमलतववरोधी ग न्हयाुंत उत्तरोत्तर वाढच होत 
असल्याची वस्त स्स्थती आपल्याला अन भवायला ममळते. त्याम ळे पोलीस तर नेहमीच र्टीकेचे लक्ष बनलेले असतात. 
दहशतवादी हल्ल्याुंत जनतेचे, त र्टप ुंज्या साधनाुंननशी प्रसुंगी स्वत:च ेजीव गमाव नही, रक्षर् करुनही पोलीसाुंची व स रक्षा 
दलाुंची प्रनतमा आजही मलीन व प्रशनाुंककत आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल "शहाण्याने कोर्टाणची पायरी चढू नये!" हे वाक्य तर 
हरेकाच्या तोंडी ऐकू येते. परुंतू म ळात अशी अकायणक्षम व्यवस्था का आहे आणर् ती कायणक्षम करण्यासाठी काय केले 
पाटहजे याची कसलीही योजना सरकारकड ेनाही. अप री पोमलस व न्यायार्धशाुंची सुंख्या, त्याुंना होर्ा-या असुंख्य 
अस ववधा याबाबतही बोलले जात ेपर् त्यावर कायणवाही होत नाही. भारतातील एकमेव स्वतुंरतावादी असलेल्या स्वर्ण 
भारत पक्षाने या ववषयावर आवाज उठवला असून मा. पुंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी याुंना पर पाठवले असून एक मटहन्यात 
पोलीस व न्यायव्यवस्थेसाठी प रेसे अथणसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत ननर्णय घ्यायची मागर्ी केली आहे. ती मान्य 
न केल्यास दोन आक्र्टोबरपासनू देशव्यापी आुंदोलन केले जाईल असा इशाराही टदला आहे असे स्वर्ण भारत पक्षाच े
अध्यक्ष सुंजय सोनवर्ी याुंनी साुंर्गतले.  
 
सरकारचे म ख्य काम ज ेआहे त ेम्हर्जे सीमाुंच ेरक्षर्, कायदा व स व्यवस्था. ते न करता नको त्या कामात, 
उद्योगव्यवसायात सरकार गढले आहे व जनतेच्या पैशाुंचा अपव्यय करत त्याुंची स रक्षक्षतता धोक्यात आर्त आहे. 
उद्योगधुंदे चालवायचे काम सरकारचे नसून प्रशासनाची म लभूत कामे पाहरे् आहे व तचे सरकारने करावे असेही सुंजय 
सोनवर्ी याुंनी साुंगीतले.  
 
पोलीस व न्यायव्यवस्थेबाबत अत्युंत शोचर्ीय स्स्थती असून ती थोडक्यात खालीलप्रमारे् आहे.  
 
पोलीस: भारतात एक लाख लोकसुंख्येमागे केवळ १८२ मुंजूर पोमलस आहेत. य नोच्या मानकान सार ती ककमान 
लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाटहजे. त्यात भारतात आहे त्या मुंजूर  पोलीस सुंख्येपैकी २४% जागा ररक्त आहेत. 
म्हर्जे प्रत्यक्ष प्रमार् लाखामागे १४७ एवढेच आहे. त्यात बुंदोबस्त, नेत्याुंचे सुंरक्षर्, यात पोमलस दलाचा मोठा 
कालापव्यय होतो. मग गुंभीर ग न्हयाुंचा सखोल तपास करत सबळ प रावे गोळा कररे्, ग न्हे ननयुंरर्ात राहण्यासाठी 
प्रनतबुंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोमलसाुंकड ेमन ष्यबळही उरत नाही की प रेसा वेळही. पोलीस अनेकदा अनेक ग न्हे 
नोंदवून घेण्यात र्टाळार्टाळ याम ळेच करतात. आरोपी न्यायालयाुंत सबळ प राव्याच्या अभावात स र्टण्याच ेप्रमार् ख प मोठे 
आहे. याबाबत पोलीसाुंना दोष देण्यापेक्षा गरज आहे ती पोमलसाुंची सुंख्या ककमान आुंतरराष्रीय मानकाएवढी तरी 
वाढवण्याची. 
 
जेवढे अल्प-स्वल्प पोलीस आहेत त्याुंच्या समस्या तर अजून ग ुंताग ुंतीच्या आहेत. त्याुंना आवशयक तवेढी ननवासस्थाने 
आजही उपलब्ध नाहीत. जी ननवासस्थाने आहेत त्याुंचा दजाण अत्युंत वाईर्ट आहे. केवळ २७% पोलीसाुंना आज 
समाधानकारक ननवारा ममळतो, बाकीुंना अन्यर सोय करावी लागत.े काम जास्त असल्याने कामाच्या वेळाही ननस्शचत 
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नाहीत. पोलीसाुंवरील मानसीक तार्-तर्ावाुंम ळे अनेक पोमलसाुंनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. पोलीस आरोग्य हा 
ऐरर्ीवरील ववषय आहे. परुंतू त्याुंना (व त्याुंच्यावर अवलुंबून क र्ट ुंबाला) सरकारतरे्फ कसल्याही स ववधा ममळत नाहीत. 
महाराष्र सरकारन े"महाराष्र पोलीस क र्ट ुंब आरोग्य योजना" घोवषत केली होती व Cashless उपचार काही आजाराुंबाबत 
कोर्त्याही इस्स्पतळाने करावी अशी अपेक्षा होती. ही योजना काही काळ चालली पर् शासनाने इस्स्पतळाुंची बबलेच न 
भागवल्याने आज ही योजना अस न नसल्यात जमा आहे. प्रत्येक पोलीसाला ननवारा, उत्तम आरोग्यसेवा व पाल्याुंसाठी 
उत्तम मशक्षर् स ववधा उपलब्ध करून टदल्या पाटहजेत असेही सोनवर्ी म्हर्ाले.   
 
पोलीस दलाुंना अत्याध ननक साधने प रवरे्, मशरस्रारे् व ब लेर्टप्र र्फ ज्यकेट्स प रवरे्, पोलीस स्रे्टशन व चौक्या या काम 
करण्यायोग्यच बाुंधरे्, प रेशी वाहने प रवरे् हे स द्धा अत्यावशयक असून सरकारन ेत्यावर तत्काळ अुंमलबजावर्ी करावी 
अशी मागर्ी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे. ग न्हेगारी ननयुंरर्ात ठेवायची असेल तर त ेननयुंरर् ठेवण्याची जबाबदारी 
असलेल्या पोलीसाुंना उच्च प्रमशक्षक्षत, सक्षम व सबळ केले पाटहजे. यासाठी पोलीसाुंवर राज्य सरकारे खचण करत असलेली 
रु. ७४,२५८ कोर्टीुंची रक्कम ककमान रू. १,५०,००० कोर्टीुंपयतं वाढवावी अशी मागर्ी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे.  
 
न्यायव्यवस्था: पोलीसाुंची जशी बबकर्ट अवस्था आहे ती न्यायव्यवस्थेलाही च कलेली नाही. भारतात दर दहा लाख 
लोकसुंख्येमागे केवळ तरेा न्यायाधीच आहेत, ज ेप्रत्यक्षात ककमान ५० तरी असले पाटहजे. त्यात आहे त्या जागाुंतही 
ररक्त असलेल्या जागाुंच ेप्रमार् मोठे आहे. उदाहरर्ाथण सवोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयाुंत ४४६ तर खालच्या 
कोर्टांत ४६०० न्यायार्धशाुंच्या जागा आजही ररक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयाुंत प्रलुंबबत असलेले ४३ लाख खर्टले 
आहेत. खालच्या कोर्टाणतील प्रलुंबीत खर्टल्याुंचे प्रमार् कोर्टीुंत जात.े यावर सवोच्च न्यायालयाच ेम ख्य न्यायाधीश र्टी. 
एस. ठाक र याुंनी तर  अश्र  ढाळत "केवळ १८००० न्यायाधीश तीन कोर्टीुंहून अर्धक प्रलुंबबत खर्टले कसे चालवर्ार असा 
उद्ववग्न प्रशन ववचारला होता. पर् अशू्र ढाळून अथवा सुंतप्त होऊन हा प्रशन स र्टर्ार नाही. न्यायाधीशाुंची सुंख्या दर 
दहा लाखाुंमागील तरेावरून पन्नासपयतं तत्काळ वाढवली पाटहजे.  
 
जनता सरकारवर कायदा, स व्यवस्था आणर् न्यायासाठी अवलुंब न असत.े कें द्रीय बजेर्टमध्ये न्यायसुंस्थेसाठी एक र् 
राष्रीय सकल उत्पादनाच्या केवळ ०.०२% एवढाच वार्टा येतो. प्रगत जो  प्रत्यक्षात ०.२०% एवढा असला पाटहजे. यात 
न्यायाधीशाुंची सुंख्या योग्य प्रमार्ात वाढवरे् एवढेच अमभपे्रत नाही. आपली न्यायालये, अगदी सर न्यायालयेही म लभूत 
स ववधाुंपासून वुंर्चत आहेत. असुंख्य न्यायालयीन इमारती व कोर्टणरुमची अवस्था शोचर्ीय तर आहेच, पर् साध्या 
वपण्याच्या पाण्याची अथवा शौचालयाुंची उपलब्धताच नाही. खालच्या कोर्टाणत तर काही न्यायाधीशाुंना गोडाउन ककुं वा 
कोंदर्ट रेकोडणरुममद्ध्ये बसून स नावण्या घ्याव्या लागतात. पक्षकार व आरोपीुंच्या ककमान स ववधाुंबद्दल तर काही बोलाव े
अशी स्स्थती नाही. कोर्टण ही न्यायाची जागा न वार्टता एक अकारर् मशक्षा भोग्ण्याची जागा असा पक्षकाराुंचा अन भव 
आहे. उच्च दजाणची, स ववधाुंनी पररप र्ण अशी न्यायालये व न्यायाधीशाुंच्या चेंबसण असल्याच पाटहजेत. त्यासाठी कें द्र व 
राज्य सरकाराुंनी न्यायव्यवस्थेला टदलेले बजेर्ट ककमान दहा पर्ट वाढवलेच पाटहजे अशी मागर्ी स्वर्ण भारत पक्षाने केली 
आहे. 
 
हे पैसे आणायचे कोठून? 
 
सरकार आजवर हेच उत्तर देत आले आहे कक हे करण्यासाठी आवशयक पैसा सरकारच्या नतजोरीत नाही. हे उत्तर भ्रम 
उत्पन्न करर्ारे आहे. सरकारचे काम म ळात उद्योगधुंदे, व्यापार, बुंदरे, खार्ी ककुं वा होरे्टल चालवरे् आहे काय? तरीही 
भारत सरकार व राज्य सरकारेही हा उद्योग आजवर करत आले आहे व बदल्यात महाप्रचुंड तोर्टा दरवषी सहन करत े
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आहे. उदाहरर् घ्यायचे झाले तर भारतात Bank, Insurance क्षेर वगळता २९८ कें द्र सरकारी उद्योग कुं पन्या आहेत. 
यातील सरकारी भाुंडवल दोन लाख तरेा हजार कोर्टी रुपये असून एक र् ग ुंतवरू्क दहा लाख शहाण्र्व हजार कोर्टीुंची 
आहे. आज त्या काही नफ्यातील कुं पन्या सोडल्या तर दरवषी हजारो कोर्टीुंचा तोर्टा घोवषत करत आल्या आहेत. उदाहरर् 
द्यायचे तर कें द्र सरकारच्याच आकडवेारीन सार यातील ७७ कुं पन्याुंचा २०१४-१५ सालचा तोर्टाच रू. २७,३६० कोर्टीुंचा आहे. 
राज्य सरकाराुंच्या अखत्यारीतील सावणजननक उद्योग कुं पन्याुंची अवस्था तर अर्धक बबकर्ट आहे.  

कें द्र व राज्य सरकाराुंच्या या उद्योगाुंना तगवण्यासाठीचा खचण जो होतो तो ककतीतरी अर्धक पर्टीुंत होतो. या कुं पन्याुंत 
ननग णतवरू्क करण्याच्या र्फक्त चचाण होतात पर् टहतसुंबुंधीयाुंम ळे त ेहोत नाही. आज सरकारी उद्योग, जे कररे् 
सरकारकडून म ळात अमभपे्रत नाही नतकडे सरकारी (म्हर्जे जनतेची) सुंपत्ती उधळली जात असता जनतेची जी म ख्य 
गरज आणर् सरकारची म ख्य जबाबदारी, न्याय आणर् स व्यवस्था, तीकडे मार द लणक्ष, हेळसाुंड हे आम्ही सहन करर्ार 
नाही. सरकारने सवणच उद्योगाुंतून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व स व्यवस्था या म ख्य उटद्दष्र्टाुंकडचे लक्ष प रवत 
"छोरे्ट व मजब त सरकार" कसे बनेल हे मा. पुंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी याुंच्याच घोषरे्प्रमारे् पहावे असेही मा. मोदीुंना 
मलटहलेल्या परात म्हर्टले आहे असे सोनवर्ी याुंनी साुंर्गतले.  
 
सरकारचे काम उद्योग- व्यापार कररे् नसून जनतेच्या टहताची, स्वातुंत्र्याची रक्षा कररे् आहे. नको त्या कामातून म क्त 
होत सरकारने महत्वाच्या कामात लक्ष कें द्रीत करावे. सरकारने असे द लणक्ष आजवर केल्यानेच आज ग न्हेगारीचा दर 
वाढतच चालला असून सामास्जक स्वास््यही धोक्यात येत आहे. नवनवे कायदे आर्ल्यानेही ग न्हयाुंवर कसलाही प्रनतबुंध 
लागलेला नाही कक वचक बसलेला नाही. त्याम ळे तत्काळ पोलीस व न्यायव्यवस्थेत प रेसे मन ष्यबळ वाढवून, मागर्ी 
केल्याप्रमारे् आर्थणक तरत दी करुन सामान्य जनतलेा स्वातुंत्र्यात व स रक्षक्षततते जगण्याची हमी देरे् हे सरकारचे कतणव्य 
आहे.  
 
२६ सप्र्टेंबरपयतं या बाबतीत प्रधानमुंरी व सुंबुंधीत मुंत्र्याुंनी पाळली जाईल अशी घोषर्ा न केल्यास २ आक्र्टोबरपासून 
स्वर्ण भारत पार्टी देशव्यापी आुंदोलन स रु करेल असा इशारा पक्षाचे अध्यक्ष सुंजय सोनवर्ी याुंनी टदला.  
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