
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ११ माचच, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

 (१) उप मखु्यमांत्री तथा  
वनयोजन मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये वनयोजन विभागाचा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 
 

 (२) उद्योग, खवनकमच, 
मराठी भाषा मांत्री 

: (क) विदर्भ विकास महामंडळ मयावदत, िार्पूर यांर्चा 
सि २०१८-२०१९ या िर्षार्चा अठे्ठर्चाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

    (ख) महाराष्ट्र राज्य खविकमभ महामंडळ मयावदत, 
िार्पूर यांर्चा सि २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ ि  
२०१८-२०१९ या िर्षारे्च अिुक्रमे ते्रर्चाळीसािा, 
र्चव्िेर्चाळीसािा आवि पंरे्चर्चाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

    (र्) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये मराठी भाषा विभागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

 (३) ग्रामविकास मांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
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अन्िये ग्रामविकास विभागाचा सि २०१८-२०१९ 
या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

 (४) नगरविकास मांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये नगरविकास विभागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

 (५) क्रीडा ि यिुक कल्याण 
मांत्री  

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये विक्षण ि क्रीडा विभागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

 (६) पवरिहन मांत्री :  कोकि रेल्िे महामंडळ मयावदत यांर्चा सि २०१८-
२०१९ या िर्षार्चा िार्थर्षक अहिाल सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 
 

 (७) मिृ ि जलसांधारण 
मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये मिृ ि जलसांधारण विभागाचा सि 
२०१८-२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक 
विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ 
प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 
 

 (८) सामावजक न्याय ि 
वििेष सहाय्य विभाग 
मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये सामावजक न्याय ि वििेष सहाय्य 
विभागाचा सि २०१८-२०१९ या आर्थिक 
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िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र सर्ारृ्हासमोर 
ठेितील. 
 

 (९) पयािरण मांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये पयािरण विभागाचा सि २०१८-२०१९ 
या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ प्रत्यक्ष 
खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र 
सर्ारृ्हासमोर ठेितील. 

      

 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

चार : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

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

 

   (गरुुिार, विनाांक ०५ माचच, २०२० रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ५) 

  (१) डॉ. राहुल पाटील, श्री. मांगेि कुडाळकर, डॉ. बालाजी  वकणीकर, सिचश्री. 
विश्िनाथ भोईर, ज्ञानराज चौगलेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "राज्यात एक्युट इन्सेफलायवटस ससड्रोम (एईएस) या आजाराच्या रुगिांरे्च प्रमाि 
सि २०१६ ते २०१८ या तीि िर्षाच्या तुलिेत सि २०१९ या िर्षा अखेरपयंत दपु्पटीिे 
िाढलेले असिे, या आजारात मेंदतू तीव्र स्िरुपाच्या तापार्ची लक्षिे आढळिे, या 
आजारािरती उपर्चार करण्यासाठी ि वियंत्रि ठेिण्यासाठी विविध संस्िांकडूि वमळिारे 
अिुदाि पूिभपिे िापरण्यात ि येिे, पवरिामी उपर्चार पध्दतीत असलेल्या विसंर्तीमुळे 
आतापयंत २०० पेक्षा जास्त रुगिारं्चा झालेला मृत्यू, या आजारािर उपर्चार करण्यासाठी 
डॉक्टरांकडूि होिाऱ् या हलर्जीपिामुळे रुगि ि त्यांच्या िातेिाईकात  िाढत असलेली 
असुरवक्षततेर्ची र्ाििा, या आजारािर तात्काळ और्षधोपर्चार होण्यासाठी शासिािे 
तातडीिे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा." 
 

  (२) अॅड. आविष िेलार, अॅड. पराग अळिणी, सिचश्री. प्रिाांत ठाकूर, सांजय 
केळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिचश्री. वकसन कथोरे, अवमत साटम, कॅप्टन 
आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत पाटील, अॅड. राहुल 
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नािेकर, सिचश्री. अतलु भातखळकर, सवुनल प्रभ,ू ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृ मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "राज्यात बालकांिरील लैसर्क अत्यार्चारांबाबत १७०० ध़्विवर्चत्रवफती (र्चाइल़् 
पोिोग्राफी) आढळूि आल्यार्ची धक्कादायक मावहती माहे फेब्रुिारीच्या २०२० च्या 
पवहल्या आठिडयात िा त्या सुमारास उघडकीस येिे, त्यात मंुबईतील ६०० प्रकरिांर्चा 
समािेश असिे, दोि मवहन्यापूिी ही सिभ प्रकरिे तपासासाठी एिसीआरबीकडूि 
महाराष्ट्र सायबर विर्ार्ाकडे देण्यात आली असिे, सायबर विर्ार्ाव्दारे ऑपरेशि 
ब्लॅकफेस या मोहीमेव्दारे ध्ििीवर्चत्रवफती तयार करिाऱ्या सकिा प्रसारमाध्यमांिर 
प्रवसध़् करिाऱ्यांर्चा शोध लािला जात असिे, तसेर्च मंुबई, ठािे, पुिे, ििी मंुबईसह 
राज्यर्रात रु्न्हे  िोंदविण्यास माहे जािेिारी २०२० च्या शेिटच्या आठिडयात झालेली 
सुरुिात, पुिे, रायर्ड, िावशक, लातूर, कोल्हापूर, औरंर्ाबाद, अहमदिर्र, परर्िी, 
बीड, रं्डारा, िंदरूबार, रं्चद्रपूर येिे एकुि २४ रु्न्हे िोंदविण्यात येिे, माहे फेब्रुिारी 
२०२० च्या पवहल्या आठिडयात ििी मंुबई ि बेलापूर येिील दोि जिांिर मावहती 
तंत्रज्ञाि कायदा २००० मधील कलम ६७ बी अन्िये रु्न्हा िोंवदििे, राज़् मवहला बाल 
आयोर्ाशी विर्डीत स्ियंसेिी संस्िामाफभ त मुलांर्चा अश्लील वर्चत्रीकरिासाठी िापर 
करण्याविरोधात जिजारृ्ती करण्याबाबत तसेर्च आरोपींिर कडक कारिाई 
करण्याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही, उपाययोजिा ि प्रवतवक्रया." 
 

  (३) सिचश्री. विकास ठाकरे, बळिांत िानखेडे, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री. राज ु
पारिे, सभुाष धोटे, अवमन पटेल, श्रीमती सलुभा खोडके, कु. प्रवणती शििे, 
सिचश्री पथृ् िीराज चव्हाण,  कुणाल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "िार्पूर शहरातील रामदासपेठ र्ार्ामध्ये र्ार्ीदारी तत्िािर "मेडीरीिा 
इन्सन्स्टट्युट ऑफ मेडीकल सायन्स  हॉन्सस्पटल" सुरु करण्यात येिे, यामध्ये प्रमुख 
संर्चालक म्हिुि डॉ. समीर िारायिराि पालतेकर ि श्री. र्िेश र्चक्कािार (C.A.) 
यांर्ची र्ार्ीदारी असिे, श्री. र्िेश र्चक्कािार यािंा डॉ. पालतेकर यांिी रै्रव्यिहार 
केल्यार्चा संशय विमाि होिे, त्यांिी हॉन्सस्पटल मधील वहशोबांर्ची तपासिी करिे, 
यामध्ये प्रमुख संर्चालक डॉ. समीर पालतेकर यांिी वहशोबामध्ये मोठया प्रमािात 
रै्रव्यिहार केल्यारे्च विदशभिास येिे, त्यात महात्मा ज्योतीबा फुले जि आरोगय योजिे 
अंतर्भत अिेक रुगिांच्या रक्कमेमध्ये रै्रव्यिहार केल्यारे्च विदशभिास आले असिे, 
याबाबत श्री. र्चक्कािार यांिी पोलीस स्टेशि, वसताबडी, िार्पूर येिे केलेल्या 
तक्रारीरे्च अिुरं्षर्ािे डॉ. पालतेकर यारें्च र्ा.दं.वि. ४२० सह ४०६, ४६५, ४६७, 
४६८, ४७१, १२०-बी, ३४ अंतर्भत रु्न्हे सुध्दा दाखल करण्यात आले असिे, परंतु 
शासिािे महात्मा ज्योतीबा फुले जि आरोगय योजिे अंतर्भत केलेल्या रै्रव्यिहारामध्ये 
यादीतूि िाि का काढण्यात येऊ िये या िोटीसी व्यवतवरक्त कोितीही कायभिाही 
केलेली िसिे, त्यामुळे शासिाप्रती िार्वरकांमध्ये विमाि झालेले संशयारे्च िातािरि, 
याबाबत शासिािे तातडीिे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 
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  (४) सिचश्री वकिोर पाटील, वनतीन पिार, वहरामण खोसकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे िालेय विक्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
   
      "जळर्ाि वजल्हयारे्च वशक्षिावधकारी (माध्य.) वज.प. श्री.देविदास महाजि हे या 
पदािर कायभरत असतांिा वदिांक १३.८.२०१५ ते वदिांक ३१ .५. २०१९ रोजी या 
कालािधीत १. पी.के. विद्यालय, पार्चोरा २. िविि आदशभ माध्यवमक विद्यालय, 
पार्चोरा, ३. जय योरे्श्िर माध्यवमक विद्यालय, अंमळिेर,४. ससधी हायस्कूल, 
जळर्ाि, ५. श्री साई समिभ मा.वि.पिराड, ६. मा.वि.हातले, ता. र्चाळीसर्ांि, ७. 
मा.वि. मंुदखेडे, ता.र्चाळीसर्ाि या ि अन्य शाळेच्या संस्िांिी रु्चकीच्या पध्दतीिे सि 
२०१५-१६ च्या संर्चमान्यतेतील प्रस्तावित पदे मंजूर पदात टाकूि िविि संर्च मान्यता 
प्राप्त करण्यात आल्यारे्च विदशभिास येिे, याकवरता वशक्षिावधकारी देविदास महाजि 
यांर्ची स्िाक्षरी स्कॅि करूि प्रस्ताि शालािभसाठी मा.वशक्षि उपसंर्चालक ,िावशक 
विर्ार्, िावशक येिे पाठविण्यात येिे, तसेर्च अशार्च पध्दतीिे बिािट सहया ि खोटे 
आिक-जािक क्रमांक असलेली प्रकरिे दाखल करण्यात येिे, या संपूिभ प्रकरिार्ची 
र्चौकशी करूि कारिाई करण्याबाबत वशक्षिावधकारी यांिी मा. वशक्षि उपसंर्चालक, 
िावशक यांिा वदिांक ५.११.२०१९ च्या सुमारास वििंती करण्यात आली असूि 
स्िाविक लोकप्रवतविधीिी मा. शालेय वशक्षि मंत्री यांिा वदिाकं ७.१.२०२० रोजी ि  
वदिांक १२.२.२०२० रोजी च्या सुमारास वदलेले लेखी वििेदि, परंतु अद्यापपयंत या 
संदर्ात कोितीर्च कारिाई ि होिे, पवरिामी सिभसामान्य िार्वरकांमध्ये विमाि 
झालेले असंतोर्षारे्च िातािरि, याबाबत शासिािे तातडीिे र्चौकशी करूि संबवधत 
शासकीय अवधकारी ि शाळा व्यिस्िापिािर कारिाई करण्यार्ची आिश्यकता, 
याबाबत शासिािे कराियार्ची कारिाई, प्रवतवकया ि रू्वमका.’’ 
 

  (५) ॲड. अिोक पिार, सिचश्री. सवुनल शटगरे, विलीप मोवहते-पाटील, सवुनल िेळके, 
चेतन तपेु, वनलेि लांके, ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "ता .हिेली वज. पुिे येिील पुिे िर्र रोडिरील पुिे शहरािवजक झपाटयािे 
िार्रीकरि होत असलेले िाघोली र्ािामध्ये िाहतुक, अपुरा पािीपुरिठा, सांडपािी- 
जलःविसारि, घिकर्चरा विल्हेिाट यांसारख्या समस्या िार्वरकांिा मोठया प्रमािात 
रे्डसाििे, िाघोलीतूि जािारी पुिे-िर्र प्ररामा-५ (राष्ट्रीय महामार्भ ७५३ एफ) या 
रस्त्यारे्च रंुदीकरि ि होिे तसेर्च पयायी मार्भ विकसीत ि झाल्यािे िाहतुकीर्चा प्ररं्चड 
खोळंबा होिे, राफीक मध्ये िाहिांिा तास ितास िांबािे लार्िे पुिे-वशरुर अंतर हे 
एक तासारे्च असूि सुध्दा हे अंतर कापायला अडीर्च तासांपेक्षा जास्त िेळ लार्िे, या 
समस्यांिर सबंवधत विर्ार्ांर्ची बैठक विर्ार्ीय आयुक्त कायालय, पुिे येिे वदिांक 
०९/१२/२०१९ रोजी पार पडिे, पुिे-िर्र हा रस्ता विदर्भ, मराठिाडयासाठी जोडिारा 
प्रमुख महामार्भ असिे, िाघोली र्ाि पुिे महािर्र प्रदेश विकास प्रावधकरि 
(PMRDA) अंतर्भत येिे परंतू (PMRDA) कडूि सदरच्या कामांसाठी ठोस 
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उपाययोजिा ि होिे, िाहतुक समस्या सोडविण्यासाठी पुिे-िर्र रस्ता प्ररामा-५ 
(राष्ट्रीय महामार्भ ७५३ एफ) या रस्त्यारे्च रंुदीकरिाला र्ती देिे, तसेर्च या रस्त्याला 
िाघोली मयावदत पयायी रस्ते विकवसत करिे, मेरोच्या कामास मंजूरी देण्याबरोबरर्च 
घिकर्चरा व्यिस्िापि, अपुरा पािीपुरिठयािर ठोस उपाययोजिा होिेबाबत शासिािे 
कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 

    
 

सहा : उप मखु्यमांत्री तथा वित्त मांत्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "अिभसंकल्पािरील सिभसाधारि र्चरे्चच्या संदर्ात महाराष्ट्र विधािसर्ा वियमांतील 
वियम २४६ (१) मधील सात वदिसांच्या कालािधीबाबतर्ची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र 
विधािसर्ा वियमांतील वियम ५७ अन्िये स्िवर्त करण्यात यािी." 

 

सात : सन २०२०-२०२१ च्या अथचसांकल्पािर सिचसाधारण चचा (पवहला वििस) 
 

 

  (गरुुिार, विनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

आठ : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड.आविष 
िेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, डॉ.सांजय कुटे, सिचश्री राम किम, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
गणेि नाईक, ॲड.आकाि फुां डकर, सिचश्री हवरभाऊ बागडे, प्रिाांत बांब, श्रीमती 
िेियानी फराांिे, सिचश्री सांजय केळकर, अतलु भातखळकर, सनुील राणे, श्रीमती मवनषा 
चौधरी, श्री.योगेि सागर, डॉ. भारती लव्हेकर, ॲड.पराग अळिणी, श्री.अवमत साटम, 
ॲड.राहुल नािेकर, ॲङ राहुल कुल, श्री. सांभाजी पाटील-वनलांगेकर, डॉ.राहुल आहेर, 
सिचश्री वसध्िाथच विरोळे, सांतोष िानिे, राणा जगवजतशसग पाटील, अवभमन्य ु पिार, 
रणधीर सािरकर, सभुाष िेिमखु, जयकुमार रािल, बबनराि लोणीकर, वगरीष 
महाजन, वनतेि राणे, जयकुमार गोरे, वििेंद्रशसह भोसले, बबनराि पाचपतेु, सरेुि भोळे, 
रशिद्र चव्हाण, श्रीमती मांिा म्हाते्र, श्री.अतलु सािे, श्रीमती मोवनका राजळे, श्री.समीर 
कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, श्री हवरष शपपळे, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री 
विजयकुमार गावित, सांजय सािकारे, श्रीमती श्िेता महाले, सौ. मेघना साकोरे-
बोडीकर, श्री.राम सातपतेु, श्रीमती नवमता मुांिडा, डॉ.सरेुि खाडे, श्री.कावलिास 
कोळांबकर, श्रीमती माधरुी वमसाळ, श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, प्रा.डॉ.अिोक उईके 
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :    
     
         “र्ारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये धार्थमक अल्पसंख्याकांर्चा अपवरवमत छळ होिे, 
त्यार्चार्च पवरिाम म्हिूि अिेक सहद,ू बौध्द, जैि, शीख, वखश्रि इत्यादी िार्वरक आश्रय 
घेण्यासाठी र्ारतामध्ये येिे, या छळ झालेल्या िार्वरकांिा िार्वरकत्ि देण्यासाठी र्ारतीय 
संसदेिे सुधारीत िार्वरकत्ि सुधारिा कायदा संमत करिे, िार्वरकत्ि हा कें द्रसुर्चीतील 
विर्षय असल्यािे त्याबाबत कायदा करण्यार्चा पूिभ अवधकार संसदेस असिे, संसदेिे केलेला 
कायदा संपूिभ र्ारतर्र म्हिजेर्च महाराष्ट्रातही लारू् असिे, हा कायदा िार्वरकत्ि काढूि 
घेिारा िसूि िार्वरकत्ि देिारा असिे, या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायारे्च कोितेही 
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अवधकार वहरािूि घेतले जािार िसिे, तरीदेखील काही देशविघातक शक्ती या कायद्याबाबत 
संभ्रम पसरविण्यात अगे्रसर असिे, या कायद्याबाबत अफिा पसरवििाऱ्या अिेक खोट्या 
वर्चत्रवफती, संदेश, समाज माध्यमांमध्ये वफरत असिे, अफिांरे्च पीक जोरात असल्यािे 
र्ारतीय समाज मिामध्ये दहुी पाडण्यार्ची जी बाब पावकस्तािलाही जमली िाही ती बाब काही 
देशविघातक शक्तींिी घडिूि आििे, या अफिा पसरवििाऱ्या व्यक्तींिर कायद्यातील 
कलमाप्रमािे कारिाई करण्यार्ची आिश्यकता असिे, राष्ट्रीय िार्वरक िोंदिी (NRC) 
बाबत तर कोितीही र्चर्चा झालेली िसल्यािे ि त्यार्ची अंमलबजाििी आसामव्यवतवरक्त 
इतरत्र होिार िसल्यारे्च कें द्र शासिािे स्पष्ट्ट केलेले असतािासुध्दा त्याविरुध्दही हेतूपूिभक 
अपप्रर्चार करण्यात येिे, या अपप्रर्चाराला आळा घालूि िार्वरकत्ि कायद्याविर्षयी 
सकारात्मक संदेश सिभदरू जािे आिश्यक असिे, त्यादृष्ट्टीिे पावकस्ताि, बांगलादेश ि 
अफर्ाविस्ताि मधील धार्थमक अल्पसंख्याक असिाऱ्या ि प्ररं्चड छळ झालेल्या आवश्रतांिा 
िार्वरकत्ि देण्यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळािे त्िवरत सुधारीत िार्वरकत्ि कायद्याला पासठबा 
देिारा ठराि करण्यार्ची आिश्यकता असिे, िॅशिल पॉप्युलेशि रवजष्ट्टर (NPR) रे्च काम 
लिकरात लिकर राज्यामध्ये सुरु होऊि ते पूिभत्िास जािे र्रजेरे्च असिे, र्ारतीय समाज 
मिामध्ये विशेर्षत: महाराष्ट्रामध्ये काही समुदायामध्ये पसरलेल्या अफिा दरू करुि संशयारे्च 
धुके कमी करण्यासाठी तातडीिे विवधमंडळात र्चर्चा होण्यार्ची आिश्यकता, परंतु याबाबतीत 
शासिाकडूि पुढाकार ि घेतल्यािे महाराष्ट्रातील कोट्यिधी िार्वरकांमध्ये तीव्र स्िरुपार्चा 
असंतोर्ष पसरला असिे, याबाबत शासिार्ची प्रवतवक्रया ि कराियार्ची कायभिाही.” 

   
 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई. 
वदिांक : ९ मार्चभ, २०२० 
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