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मराठवायातील इ ससया दहशतवाद कारवाया रोखयासाठ उपाययोजना करा
शवसेना उपनेते खासदार चंकांत खैरे यांची लोकसभेत शय
हरात मागणी
ू
जालना, बीड, परभणी, नांदेड, #हंगोल येथे एटएसची )थापना करयाची गहमं
ृ *यांकडे मागणी
नवी #द,ल #द.२८- ावण म!हयाला दोन ऑग#ट पासन
स%वात
होत असन
मराठवा(यातील
ु
ु
ु
घ+णे
ृ ,वर औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ 3यो4तल5ग, भामारोतीसह 6व6वध धाम8क #थळी लाख9:या
सं;येने भा6वक दश8नासाठ< येतात. तसेच गणेशो>सवह? लवकरच येत आहे . या धाम8क #थळांना
टागट
E करAयाचा इससचा डाव असन
ु मराठवा(यातील इससचा वाढता धोका लDात घेता जालना,
बीड, परभणी, नांदेड, !हंगोल? येथे एट?एसची #थापना क%न इसस:या हालचाल?ंवर चोख नजर
ठे वAयात यावी अशी मागणी शवसेना उपनेते खासदार चंकांत खैरे यांनी लोकसभेत शय
हारात
ु
केल?.
महारा+Hा:या दहशतवाद 6वराधी पथकाने परभणीतन
ु शाह?द खान या इसस:या संबंधीत
यवकाला
अटक केल? असन
केले. हा इसम
ु
ु , >याने आपण इससशी संबंधीत असIयाचे कबल
ु
संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, नांदेड येथे आतंकवाद? कारवाया करAया:या तयार?त होता. १५
!दवसांपूवL परभणीमधनच
नासेरMबन चाऊसला अटक करAयात आल? होती. याच तपासामळे
ु
ु शाह?द
खानला अटक करAयात एट?एसला मदत मळाल? व यां:याकडे 6व#फोटके व बॉQब बन6वAयाचे
सा!ह>यह? ह#तगत करAयात आले. याव%न इससची पाळे मुळे खोलवर %जत असIयाचे शवसेना
उपनेते खासदार चंकांत खैरे यांनी लोकसभा सदना:या माRयमातन
ू गहमं
ृ Sी राजनाथ संह यांचे लD
वेधले. तसेच है दराबाद, मंुबई, नागपरू, संभाजीनगर, परभणी

येथे इसस :या आतंकवाद? कारवाया

वाढIया असIयाचेह? खासदार चंकांत खैरे यांनी 4नदश8नास आणन
!दले.
ू

.

इसस महारा+Hातील यवकां
ना आमष दाखवन
इससमRये सामल क%न घेत आहे व
ु
ु
महारा+Hात मोठा घातपात घडवAया:या तयार?त असन
हे बेप>ता
ु , मराठवा(यातील १०० ते १५० यवक
ु
असन
इसससाठ< काम
ु ते इसस:या संपका8त असIयाची शंका WयXत करAयात येत आहे . हे यवक
ु
करत आहे . मराठवा(यातील या वाढ>या दहशतवाद? कारवायांवर बार?क लD ठे वAयाची व घातपाती
कारवाया रोखAयासाठ< कडक उपाययोजना करAयाची मागणी खासदार चंकांत खैरे यांनी क?य
Y
गहमं
हरात केल?.
ू
ृ Sी राजनाथ संह यां:याकडे लोकसभे:या शय
ØeefmeOoer ØecegKe
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