
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक २ माचच, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  "श्री विठ्ठल रुक्मिणी िंविर सविती, पंढरपूर य चें 
सन २०१८-२०१९ य  िर्षांचे लेख पवरक्षण अहि ल 
ि त्य िरील अनुप लन अहि ल" सभ गृह सिोर 
ठेितील. 
 

  (२) ऊजा मांत्री :  "िह र ष्ट्र र ज्य विदु्यत प रेर्षण कंपनी ियावित 
य ंच  सन २०१८-२०१९ य  िर्षाच  चौि ि  ि र्षर्षक 
अहि ल" सभ गृह सिोर ठेितील. 

       

 

तीन : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
 

 

   (गरुुिार, विनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ 
ते ३) 
 

  (१) श्री.भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "क िथे (त . वचपळूण, वि.रत्न वगरी) य  िंुबई-गोि  र ष्ट्रीय िह ि गालगत 
गोिंश ंची अत्यंत वनिदयपणे हत्य  करण्य त आल्य ची घटन  विन ंक १६ ि नेि री, 
२०२० रोिी वनिशदन स येणे, घटन स्थळी वठकवठक णी रमत च  सड  आवण हत्य  
केलेल्य  गोिंश ंचे अिशेर्ष विसून येणे तसेच य च वठक णी एक बैल िृत िस्थेत 
आढळणे, ही घटन  त िी असत न च अिघ्य  च र वििस ंत गुह गर-विि पूर य  र ष्ट्रीय 
िह ि गालगत पपपळी (त . वचपळूण, वि रत्न वगरी) येथे अश च प्रक रे गोिंश ंची हत्य  
करण्य त आल्य चे विन ंक २१ ि नेि री, २०२० रोिी उघडकीस आल्य िुळे संपूणद 
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विल्य तील न गवरक ंिध्ये वनिाण झ लेली संत प ची भ िन , गतिर्षी प्रि सत्त क विनी 
म्हणिेच विन ंक २६ ि नेि री, २०१९ रोिी लोटे (त . खेड वि.रत्न वगरी) येथे अश च 
प्रक रे अत्यंत कु्ररपणे िोठय  प्रि ण त गोिंश ंची हत्य  करण्य त आल्य चे उघडकीस 
येणे, असे असत न ही त्य नंतर गेल्य  िर्षदभर त गोिंश ंची बेक यिेशीर ि हतूक होत 
असल्य च्य  घटन  ि रंि र उघडकीस येिूनही त्य ंच्य िर स्थ वनक पोवलस ंकडून कडक 
क रि ई न होणे, क रि ई होत नसल्य ने गोिंश ंची र िरोस ि हतूक होत असल्य चे 
वनिशदन स येणे, लोटे (त . खेड वि.रत्न वगरी) येथील गतिर्षीच्य  घटनेतील िुख्य 
सुत्रध र ंन  पकडण्य त पोवलस ंन  आलेले अपयश, य  तप स कडे िवरष्ट्ठ पोलीस 
अवधक ऱय संह तप स अवधक ऱय नंी केलेले िलुदक्ष, त्य िुळे पोवलस ंच्य  तप स ब बत 
संशय चे ि त िरण असत न  य िर्षीच्य  प्रि सत्त क विन च्य  आधी क ही वििस पुन्ह  
गोिंश हत्येच्य  घटन  घडल्य नंतरही िवरष्ट्ठ पोलीस अवधक ऱय ंनी ग ंभीयाने न घेणे, 
क िथे येथील घटन  उघडकीस आल्य नंतर २४ त स उलटले तरी एकही िवरष्ट्ठ पोलीस 
अवधक री घटन स्थळी न येणे, त्य िुळे तप स ल  गती न विळणे, य िरून हे वनिदयी 
कृत्य करण ऱय ंन  पोवलसच प वठशी घ लत असल्य ची िनतेिध्ये वनिाण झ लेली 
भ िन , य िुळे न गवरक चं्य  बैठक , आंिोलन चे इश रे आवण त्य तून वनिाण झ लेले 
तण ि चे ि त िरण, गतिर्षी लोटे येथे घडलेल्य  घटनेची पुनर िृत्ती ि पहस च र होऊ 
नये म्हणून पोवलस ंनी िोन संशवयत नं  अटक करून त्य ंस एक िवहन  उलटूनही य  
घटनेतील िुख्य सुत्रध र असलेले गुन्हेग र िोक ट असणे, अश  प्रक रची गोिंश हत्येची 
कृत्ये करण री आंतरर ज्य टोळी असल्य चे वनष्ट्पन्न झ ले असत न ही य  गुन्हय च्य  
तप स त च लढकल होत असल्य ची वनिाण झ लेली भ िन , य  गंभीर प्रकरण ची 
त तडीने चौकशी करून संबंवधत अवधक ऱय ंिर फौिि री क रि ई करण्य ची होत 
असलेली ि गणी, य ब बत श सन ने त तडीने कर िय ची क यदि ही ि प्रवतवक्रय ." 
 

  (२) सिचश्री. वनतीन पिार, सांजय पोतनीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, अॅड. आवर्ष 
रे्लार, सिचश्री. लक्ष्मण जगताप, सवुनल प्रभ,ू श्रीमती श्िेता महाले, सिचश्री. सधुीर 
मनुगांटीिार, र्ाांताराम मोरे, सिा सरिणकर, रईस रे्ख, महेंद्र िळिी, भरतरे्ठ 
गोगािले, राजन  साळिी, अब ूआजमी, प्रकार् फातपेकर, चांद्रकाांत पाटील,  अॅड. 
राहूल  कुल, सिचश्री वकर्ोर पाटील, बांटी भाांगवडया, डॉ. िेिराि होळी, सिचश्री  
वकर्ोर जोरगेिार, विनोि अग्रिाल, सांतोष िानिे, विलीप लाांडे, सवुनल राऊत, 
डॉ.भारती लव्हेकर, सिचश्री. िैभि नाईक, महेंद्र थोरिे, ज्ञानराज चौगलेु, डॉ. राहूल 
पाटील, सिचश्री.विश्िनाथ भोईर, सांजय गायकिाड, डॉ.सांजय रायमलुकर, सिचश्री 
अवनल बाबर, महेर् लाांडगे, मोहन मते, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-    
 
       "चीनिध्ये थैि न घ तलेल्य  कोरोन  व्ह यरसने िह र ष्ट्र तिेखील घ तलेले 
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थैि न, य  कोरोन  व्ह यरसचे  तीन रुग्ण प लघर,न गपूर ि केरळिध्ये नुकतेच ि हे 
ि नेि री,२०२० िध्ये ि  त्य  सुि र स आढळून येणे, उमत तीनही  रुग्ण हे प लघर 
विल्हय तील िसई, विर र य  भ ग तील असून तर एक रुग्ण न गपूर येथे आढळून येणे, 
ि गवतक आरोग्य संघटनेच्य  अहि ल नुस र कोरोन  व्ह यरसिर वनयंत्रण 
विळिण्य स ठी अिून वकत्येक िवहन्य चं  क ल िधी ल गण्य ची शमयत , तसेच अँटी 
कोरोन  लस पुढील िोन िर्षापयंत बनणे शमय नसल्य चे ित व्यमत करणे, पवरण िी 
सिदस ि न्य न गवरक ंिध्ये पसरलेले वभतीचे ि त िरण, य कडे श सन चे होत असलेले 
िलुदक्ष, उमत कोरोन  व्ह यरसिर आळ  बसण्य च्य  दृष्ट्टीने श सन स्तर िर ठोस 
उप ययोिन  आखण्य ची वनत ंत आिश्यकत , य ब बत श सन ची प्रवतवक्रय  ि 
भूविक ." 
 

  (३) सिचश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, अॅड. आवर्ष रे्लार, सिचश्री. अतलु भातखळकर, राणाजगजीतससह 
पाटील, श्रीमती िेियानी फराांिे, श्री. जयकुमार रािल, अॅड. पराग अळिणी, 
श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री. अवमन पटेल, सभुाष धोटे, पथृ् िीराज चव्हाण, 
विकास ठाकरे, राज ु पारिे, वहरामण खोसकर, अवमत झनक, मोहनराि हांबडे, 
रािसाहेब अांतापरूकर, सरेुर् िरपडुकर, बळिांत िानखेडे, राम सातपतेु, राजेर् 
पाडिी, सवचन कल्याणरे्ट्टी, अब ूआजमी, रईस रे्ख, वि.स.स. पढुील तातडीच्या 
ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       "र ज्य त सध्य  २० टमके अनुि न घेत असलेल्य  सिद प्र थविक, ि ध्यविक, 
उच्च ि ध्यविक श ळ  ि िगद तुकडय ंन  प्रचवलत वनयि नुस र १०० टमके िेतन 
अनुि न विळ िे य  ि अन्य प्रिुख ि गण्य ंस ठी िह र ष्ट्र र ज्य क यि विन अनुि नीत 
श ळ  कृती सवितीतफे कोल्ह पूर विल्हय तील विन अनुि वनत श ळ  बंि ठेिण्य च  
घेण्य त आलेल  वनणदय, तसेच इयत्त  १० िी आवण १२ िी च्य  बोडद पवरक्ष ंिर सिद 
प्रक रच  बवहष्ट्क र ट कण्य च  वनणदय घेत वशक्षण उपसंच लक क यालय ब हेर धरणे 
धरण्य त येणे, गेली २० िरे्ष करत असलेल्य ा़ क ि च  प्रचवलत वनयि नुस र पग र 
विळ ि  म्हणून र ज्य तील हि रो वशक्षक वशक्षकेतर किदच ऱय ंनी य पूिी १६० हून 
अवधक आंिोलने केलेली असणे, किदच ऱ य ंन  आर्षथक वििंचनेतून आपल  िीि 
गिि ि  ल गणे, तसेच आिवितीस पूणद पग र ह ती न घेत च अनेक वशक्षक नं  
सेि वनिृत्त व्ह िे ल गत असणे, श सन कडून क यि विन अनुि वनत श ळेतील वशक्षक 
ि वशक्षकेतर किदच ऱय ंन  प्रचवलत वनयि नुस र १०० टमके अनुि न िेण्य स 
श सन कडून झ लेल्य  विरंग ईच्य  विरोध त ि रंि र आंिोलने करूनही श सन 
कोणतीही क यदि ही करीत नसल्य िुळे आग िी १० िी आवण १२ िी बोडद परीक्ष ंिर 
बवहष्ट्क र ट कण्य च  विलेल  इश र , य ची श सन ने िखल न घेतल्य स विन ंक १५ 
फेब्रुि री २०२० प सून उग्र आंिोलन करण्य च ही विलेल  इश र , विन अनुि वनत 
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श ळेतील वशक्षक, वशक्षकेतर किदच ऱय ंन  प्रचवलत वनयि नुस र १०० टमके अनुि न ि 
सेि  संरक्षण िेण्य ची आिश्यकत , य ब बत श सन ने कर िय ची क यदि ही, 
उप ययोिन  ि प्रवतवक्रय ." 

    

 

 

चार : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (िसुरा ि रे्िटचा ददवस). 
 

 

   (१) ग्र िविक स विभाग. 

   (२) अन्न, न गरी पुरिठ  ि ग्र हक संरक्षण विभाग. 

   (३) सहक र, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग. 

 
 

           

        

(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल्याप्रमाणे) 
[चचार ( (दगट टीन) सायांका ी ०५.३० वाजता] 

 

 

पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

   विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 
 

  (१) (क) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६ - अन्न सरुक्षा ि मानके 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे विध नसभ  विधेयक क्रि ंक ६ - अन्न सुरक्ष  ि ि नके 
(िह र ष्ट्र सुध रण ) विधेयक, २०२० विध नपवरर्षिेची सहिती घेऊन िोन्ही 
सभ गृह ंच्य  ३५३ सिस्य ंच्य  संयुमत सवितीकडे त्य िरील प्रवतिृत्त सह  
िवहन्य ंच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन विच र थद प ठविण्य त य िे." 
 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे विध नसभ  विधेयक क्रि ंक ६ - अन्न सुरक्ष  ि ि नके 
(िह र ष्ट्र सुध रण ) विधेयक, २०२० विध नपवरर्षिेची सहिती घेऊन िोन्ही 
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सभ गृह ंच्य  ३४० सिस्य ंच्य  संयुमत सवितीकडे त्य िरील प्रवतिृत्त सह  
िवहन्य ंच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन विच र थद प ठविण्य त य िे." 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  (२) (क) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र पवरचावरका 

(सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे विध नसभ  विधेयक क्रि कं ८ - िह र ष्ट्र पवरच वरक  
(सुध रण ) विधेयक, २०२० विध नपवरर्षिेची सहिती घेऊन िोन्ही सभ गृह ंच्य  
३५३ सिस्य ंच्य  संयुमत सवितीकडे त्य िरील प्रवतिृत्त सह  िवहन्य ंच्य  आत 
स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन विच र थद प ठविण्य त य िे." 
 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे विध नसभ  विधेयक क्रि कं ८ - िह र ष्ट्र पवरच वरक  
(सुध रण ) विधेयक, २०२० विध नपवरर्षिेची सहिती घेऊन िोन्ही सभ गृह ंच्य  
३४० सिस्य ंच्य  संयुमत सवितीकडे त्य िरील प्रवतिृत्त सह  िवहन्य ंच्य  आत 
स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन विच र थद प ठविण्य त य िे." 
 

    
 

 

  (र्ुक्रिार, विनाांक २८ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सहा : सिचश्री सवुनल प्रभ,ू अवमन पटेल, रसिद्र िायकर, विपक चव्हाण, वझर्ान वसद्दीकी, 
अजय चौधरी, सिा सरिणकर, प्रकार् फातफेकर, सवुनल भसुारा, मांगेर् कुडाळकर, 
रमेर् लटके, प्रकार् सिेु, सवुनल राऊत, सांजय पोतनीस, रमेर् कोरगािकर,  
सौ. यावमनी यर्िांत जाधि, श्री विलीप लाांडे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 

"िंुबई शहर तील झोपडपट्टी पुनर्षिक स योिनेतील (एसआरए) घर ंच्य  के्षत्रफळ ची 
ियाि  २६९ चौ. फूट ऐििी ३०० चौ.फूट ि ढविण्य ब बत श सन ने घेतलेल  वनणदय ि 
एसआरए अतंगदत कर िय ची क यदि ही, िंुबई शहर त उंच पवरसर त असण ऱय  िस हतींिर 
िरडी कोसळून विवित ि वित्त ह नी होऊ नये य कवरत  संरक्षक पभती ब धंण्य ब बत येण ऱय  
क ळ त श सन घेत असलेल  वनणदय, िंुबईतील वशिडी, न यग ंि, िरळी येथील बीडीडी 
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च ळीच  पुनर्षिक स करणे, पंतप्रध न अनुि न प्रकल्प तील इि रतीस ठी स िूवहक विक स 
प्रकल्प र बविण्य ब बत, उपकर प्र प्त इि रतीच्य  िरुुस्तीस ठी ३००० रुपये प्रवत चौ.िी. ची 
ियाि  त त्क ळ रुपये ५,०००/- पयंत ि ढविण्य ब बत वनणदय घेऊन अंिलबि िणी करणे, 
िंुबईत रेंग ळलेल्य  एसआरए योिन ंन  गती िेण्य स ठी प्रयत्न करणे, तसेच िंुबईत आर्षथक 
िंवििुळे इि रतीच्य  ब ंधक ि स होत असलेल  विलंब त्य िुळे ग्र हक नं  घर च  त ब  
विळण्य स होत असलेली विरंग ई, तसेच परिडण री घरे ि स्त उपलब्ध होण्य स ठी श सन 
यथ योग्य वनणदय घेणे, िंुबईतील िरळी, ि वहि भ ग तील पोवलस िस हतीच  पुनर्षिक स, 
िंुबईतील परळ येथील भ रतरत्न डॉ. ब ब स हेब आंबेडकर य ंचे वनि सस्थ न असलेल्य  
िस हतीच  पुनर्षिक स करण्य च  घेतलेल  वनणदय, िंुबई शहर त च लू असलेल्य  भुय री 
िेरो रेल्िेच्य  ि गािरील ितुफा असण ऱय  इि रतींन  तडे ि णे, अश  इि रतीच्य  
पुनर्षिक स स ठी धोरण वनक्श्चत करणे, िंुबईतील िुन्य  ि म्ह ड  इि रतीच्य  गच्चीिरील 
प िस ळ्य त होण ऱय  प ण्य ची गळती थ ंबविण्य स ठी इि रतीिर शेड ब ंधण्य ची परि नगी 
िेण्य ब बत डीसीआर िध्ये बिल करण्य ची उवचत क यदि ही करणे, य ब बत श सन ने 
केलेली ि कर िय ची क यदि ही." 

 
  (र्ुक्रिार, विनाांक २८ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सात : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, डॉ.सांजय कुटे, 
श्रीमती िेियानी फराांिे, सिचश्री.रणधीर सािरकर, जयकुमार रािल, सांभाजी पाटील 
वनलांगेकर, श्रीमती सीमा वहरे, सिचश्री राजेंद्र पाटणी, गणेर् नाईक, सांतोष िानिे, 
राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, हवरभाऊ बागडे, वगरीष महाजन, बबनराि पाचपतेु, प्रर्ाांत 
बांब, हवरष सपपळे, जयकुमार गोरे, नारायण कुचे, समीर कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, 
श्रीमती श्िेता महाले, सिचश्री अवभमन्य ू पिार, प्रतापराि अडसड, डॉ.सरेुर् खाडे, 
सिचश्री सवचन कल्याणरे्ट्टी, अतलु सािे, श्रीमती मेघना बोडीकर, सिचश्री तानाजी 
मटुकुळे, प्रकार् भारसाकळे, सिचश्रीमती माधरुी वमसाळ, नवमता मुांिडा, डॉ. भारती 
लव्हेकर, श्रीमती मोवनका राजळे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि:    
     
          “िह विक स आघ डीचे सरक र स्थ पन होण्य च्य  िरम्य न विद्यि न िुख्यिंत्री य ंनी 
तसेच क ँगे्रस ि र ष्ट्रि िी क ँगे्रस य  घटक पक्ष नी प्रत्यक्ष शेतकऱय ंच्य  ब ंध िर ि ऊन 
अिक ळी प ऊसग्रस्त ंन  िितीचे आश्ि सन िेणे, सिर आश्ि सन िध्ये सरक र स्थ पन 
झ ल्य नंतर कोरडि हू वपक ंस ठी हेमटरी २५००० रुपये ि ब ग यती वपक ंस ठी हेमटरी 
५०००० रुपये िित िेऊ असे िचन िेणे, सरक र स्थ पन होण्य च्य  अगोिर शेतकऱय ंची 
सरसकट संपूणद किदि फी करुन ७/१२ कोर  करु असे आश्ि सन विलेले असत न  २ 
ल ख ंिरील किद घेतलेले शेतकरी तसेच िध्यि ि िीघद िुित किद घेतलेले शेतकरी िह त्ि  
फुले किदिुमती योिनेिध्ये अप त्र असणे, कृर्षी उत्पन्न ब ि र सवितीिध्ये शेतकऱय ंन  
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विलेल  िति न च  अवधक र वहर िून घेतत्य ने शेतकऱय ंिर अन्य य झ ल  असणे, वकि न 
सि न क यदक्रि िध्ये शेति ल ल  च ंगल  भ ि िेऊ असे आश्ि सन विलेले असत न  प्रत्यक्ष 
हिीभ ि ने तूर, क पूस ि इतर खरेिी करत न  अनेक ि चक अटी ट कणे, अिक ळी 
प ऊसग्रस्त शेतकऱय ंन  विलेल  शब्ि न प ळणे, संपूणद सरसकट किदि फीची घोर्षण  ही 
केिळ क गि िरच असणे, असे असत न  शेतकऱय ंच  कृर्षी उत्पन्न ब ि र सवितीतील 
िति न च  अवधक र िेखील वहर िून घेण्य त आल्य िुळे िह र ष्ट्र तील कोट्यिधी 
शेतकऱय ंिध्ये तीव्र स्िरुप च  असंतोर्ष पसरलेल  असणे, िह विक स आघ डीचे सरक र 
स्थ पन होण्य च्य  अगोिर ि हीर केलेल्य  वकि न सि न क यदक्रि िध्ये िवहल ंच्य  सुरके्षल  
सिोच्च प्र ध न्य िेण्य त येईल असे आश्ि सन िेण्य त येणे, सिर आश्ि सन िेऊन िेखील 
िह विक स आघ डी सरक र स्थ पन झ ल्य बरोबर च ंद्य प सून ब ंद्य पयंत िररोि िवहल  
अत्य च र चं्य  घटन  घडणे, य  घटन ंिध्ये च र िर्षाच्य  वचिुरडीप सून स ठ िर्षांच्य  स्त्रीच  
सि िेश असणे, सरक री किदच री, विद्य वथंनी, विि हीत िवहल , विधि  िवहल  तसेच 
स ंस्कृवतक के्षत्र त क ि करण ऱय  अवभनेत्रीच ही सि िेश असणे, ह्िय वपळिटून ट कण ऱय  
पहगणघ ट, वसल्लोड, िीर  रोड, सोल पूर, गडवचरोली, न गपूर येथील घटन ंिुळे संपूणद 
िह र ष्ट्र िध्ये क यि  ि सुव्यिस्थेच  बोिि र  उड लेल  असल्य चे वनिशदन स येणे, पोलीस 
किदच ऱय चं्य  क िक ि त अि ििी र िकीय हस्तके्षप झ ल्य ने पोलीस िल चे खच्चीकरण 
होिून त्य चें क यि  ि सुव्यिस्थेच्य  िूळ क ि कडे िलुदक्ष होणे, पोलीस िल चे खच्चीकरण 
झ ल्य ने िवहल  अत्य च र च्य  घटन िंध्ये कोणतीही घट न होत  अत्य च र चे सत्र स तत्य ने 
सुरुच असणे, पवरण िी िह र ष्ट्र तील कोट्यिधी िवहल ंिध्ये पसरलेल  तीव्र असंतोर्ष, 
य ब बत श सन ने कर िय ची क यदि ही ि प्रवतवक्रय .” 

   
   

विधान भिन, 
िंुबई. 
विन ंक : २८ फेब्रुि री, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सवचि (क यदभ र), 

 िह र ष्ट्र विध नसभ  
 


