
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक १९ जुलै, २०१८ / आषाढ २८, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, 
उच् च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, 
साांस्कृततक कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि 
िक्फ मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण, 

अन् न ि षषध प्रशासन, सांसदीय कायय मांत्री 
(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 

  

                          प्रश्नाांची एकूण सांखया - ५० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ४१ [ ०१ ते ४१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०८ [ ४२ ते ४९ ] 
  

                 ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०१ [ ५० ] 
  

एकूण - ५० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
 
१ 

 
११७००२ 

 
श्री.नारायण पाटील, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.महेश चौघुले, श्री.अतनल कदम, 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.शशरीषदादा 
चौधरी 

 
राज्यात एकात्त्मक कें द्र पुरस्कृत समग्र शशक्षा 
अशभयान सुरु करण्यात आल्याबाबत 

२ ११७१७७ अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र पिार, 

राज्यातील खाजगी विनाअनदुातनत अशभयाांत्रत्रकी 
महाविद्यालयातील प्राध्यापक ि शशक्षकेत्तर 
कमयचाऱ्याांच्या िेतनाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्री.त्जतेंद्र आव्हाड, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.बळीराम शसरसकार, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, 
श्री.हनुमांत डोळस, श्री.सुरेश लाड, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.अत्जत पिार, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्री.सांजय कदम, श्री.ददपक 
चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्रीमती तनमयला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.नसीम खान, श्री.हषयिधयन 
सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.कुणाल पाटील, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमत झनक, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.सुभाष भोईर, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.नरहरी  
झझरिाळ 

३ १२१५०९ श्री.अशमत झनक, श्री.अशमन पटेल मालेगाांि (त्ज.िाशशम) येथील नळ पाणी पुरिठा 
योजनाांच्या कामाांबाबत 

४ १२१०६८ डॉ.शशशकाांत खेडकेर सोयांदेि (ता.शसांदखेडराजा, त्ज.बुलढाणा) येथील 
पाणी टांचाई दरू करण्याबाबत 

५ १२०९७० श्री.हषयिधयन सपकाळ बुलढाणा येथील त्जल्हा क्रीडा सांकुलातील 
जलतरण तलाि बांद असल्याबाबत 

६ ११८७३९ श्री.त्जतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 

दादर (मुांबई) येथील शारदाश्रम शाळेचे नाि 
एसव्हीएम इांटरनॅशनल स्कूल करण्याच्या 
घेतलेल्या तनणययाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सुरेश लाड 

७ १२४९२२ श्रीमती सीमाताई दहरे एकलहरे (त्ज.नाशशक) षत्ष्ट्णक िीज कें द्रातील 
प्रदषुण रोखण्याबाबत 

८ १२००४३ श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, अडॅ.आशशष 
शेलार, श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.अशमत 
साटम, श्री.सुरेश लाड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.त्जतेंद्र आव्हाड, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.योगेश सागर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय 
गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल 
पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती तनमयला 
गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रझणती 
शशांदे, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्री.सांग्राम 
थोपटे, अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषयिधयन 
सपकाळ, श्री.अशमत झनक, श्री.त्र्यांबकराि 
शभसे, श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.सुतनल 
प्रभू, श्री.सुरेश धानोरकर 

रायगड त्जल्हयातील पाणी टांचाई दरू 
करण्याबाबत 

९ १२२१८३ श्री.महेश चौघुले, श्री.जयांत पाटील शसांधदुगूय त्जल्हा पररषदेच्या माध्यशमक 
शशक्षणाधधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार केल्याबाबत 

१० १२१४७१ श्री.गोिधयन शमाय अकोला त्जल््यातील महाजल पाणीपुरिठा 
योजनाांची कामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

११ ११७६७० श्री.विजय षटी अहमदनगर त्जल््यातील शाळाांमध्ये शालेय 
पोषण आहाराकररता तूरडाळ उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

१२ ११९४२१ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विजय षटी, श्रीमती 
अशमता चव्हाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अस्लम शेख, श्रीमती 
तनमयला गावित 
 

नागपूर, नाांदेड ि अहमदनगर येथे आरोग्यास 
हानीकारक असलेल्या बफायची विक्री करण्यात 
येत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१३ ११७८४३ श्री.अतनल कदम, श्री.सांतोष दानिे, 

श्री.नारायण कुचे 
राज्यातील नाशशक त्जल्हा पररषदेसह स्थातनक 
स्िराज्य सांस्थाच्या शाळाांना खेळासाठी मैदाने 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१४ ११७४०७ श्री.िैभि नाईक, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्रीमती देियानी 
फराांदे, श्री.मनोहर भोईर, श्री.उल्हास 
पाटील, श्री.महेश चौघुले, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाय 
गायकिाड, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम 
शेख, श्री.नसीम खान, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्रीमती तनमयला गावित, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारत भालके, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.शशरीषदादा चौधरी 

राज्यातील अनदुानीत शाळाांमध्ये अततररक्त 
ठरलेल्या शशक्षकाांना रुजू करुन घेण्याबाबत 

१५ १२२५३५ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल दहांगोली कापडशसांग (ता.सेनगाांि, त्ज.दहांगोली) 
येथील सांत रेखेबाबा ि सांत गजानन माध्यशमक 
विदयालयात १० िी च्या पररक्षते अततररक्त 
विदयाथी आढळून आल्याबाबत 

१६ ११९६०४ डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती मांदा म्हात्र,े 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय केळकर, 
श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.योगेश सागर, श्रीमती 
सीमाताई दहरे, श्री.बाळासाहेब सानप 

राज्यात ऑनलाईन षषधविक्रीला प्रततबांध 
करण्याबाबत 

१७ १२४५२९ श्री.सुभाष साबणे पेंडूर नाईकिाडी (ता.िेंगुलाय, त्ज.शसांधुदगूय) येथे 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

१८ १२५५६९ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख 

केज (त्ज.बीड) तालुक्यातील गटसाधन कें द्रातील 
दहािी ि बारािीच्या उत्तरपत्रत्रका जळाल्याबाबत 

१९ ११९७२३ डॉ.सांजय रायमुलकर मेहकर (त्ज.बुलढाणा) येथील गट शशक्षणाधधकारी 
याांच्या गैरकारभाराबाबत 

२० १२५१२२ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.जयकुमार गोरे 

पुणे त्जल्हयातील ियोिधृ्द कलाकाराांना मानधन 
देण्याबाबत 

२१ ११८४२२ श्री.योगेश (बापू) घोलप नाशशक येथील शकै्षझणक सांस्थाांची थकीत 
असलेली शशष्ट्यितृ्तीची रक्कम अदा 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२२ १२५६९८ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर त्जल्हयात शासकीय अशभयाांत्रत्रकी 

महाविद्यालय सुरू करणेबाबत 
२३ ११८१८६ श्री.सुधाकर देशमुख, डॉ.शमशलांद माने फुटाळा (नागपूर शहर) तलािातील पाणी दवुषत 

झाल्याबाबत 
२४ १२२८४२ श्री.सांजय कदम दापोली (त्ज.रत्नाधगरी) शहरातील नदीकाठािर ि 

पात्रात आरोग्यास हानीकारक असलेला 
जैििैद्यकीय कचरा टाकला जात असल्याबाबत 

२५ १२४४०४ श्री.राजेंद्र पाटणी चाळीसगाि, भुसािळ ि मुक्ताईनगर 
(त्ज.जळगाांि) येथील स्िस्त धान्य 
गोदामपालाांना तनलांत्रबत केल्याबाबत 

२६ ११९५३३ श्री.डी.पी.सािांत, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुणािार, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती 
मतनषा चौधरी, श्री.अशमत साटम 

राज्यातील ग्रामीण भाग, आददिासी पाड े ि 
सीमा भागात अनदुातनत मराठी शाळा सुरु 
करण्यासाठी बहृत आराखडा तयार करण्याचा 
घेतलेला तनणयय 

२७ ११८९७९ श्रीमती तनमयला गावित, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्रीमती देियानी फराांदे, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.शशरीषदादा 
चौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्चू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, श्री.महेश चौघलेु 

मुांबईतील विविध शाळाांमधील तुकडी 
गैरव्यिहाराच्या चौकशी अहिालाबाबत 

२८ ११७६९८ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.विकास कुां भारे, श्रीमती मांदा म्हात्र,े 
अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.सुतनल शशांदे, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती तनमयला 
गावित, श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.नसीम खान, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.जयकुमार गोरे, 

राज्यातील ररक्त असलेली प्राचायय, प्राध्यापक, 
शशक्षक ि शशक्षकेत्तर पदे भरणेबाबत 
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श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.रणधीर सािरकर, 
अॅड.भीमराि धोंड,े डॉ.आशशष देशमुख, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्री.राजेश टोपे, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.जयांत पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.भारत भालके, श्री.सांतोष दानिे 

२९ ११८४७२ श्री.सरदार ताराशसांह, श्री.शरददादा सोनािणे तळोजा (निी मुांबई) येथील षद्योधगक 
िसाहतीमधील ररयल इांडडया फूड्स कां पनी फू्रटी 
या थांड पेयाचे बेकायदेशीर उत्पादन करीत 
असल्याबाबत 

३० ११९८३८ श्री.पांकज भुजबळ मनमाड (ता.नाांदगाांि, त्ज.नाशशक) शहरात 
अनधधकृत विदहरी खोदण्यात आल्याबाबत 

३१ १२३९८८ श्री.भरतशठे गोगािले कोथुड े(ता.महाड, त्ज.रायगड) धरण पररसरातील 
आददिासी िाडयाांना पाणीपुरिठा करण्याबाबत 
 

३२ १२४५५४ श्री.विजय काळे पुणे त्जल््यात मोफत ि सक्तीच्या शशक्षणाच्या 
अधधकारानुसार (आरटीई) शाळाांमध्ये प्रिेश 
शमळत नसल्याबाबत 

३३ १२१७५९ श्री.डड मल्लीकाजूयन रेड्डी रामटेक (त्ज.नागपूर) येथील मुखयमांत्री पेयजल 
योजनेची कामे पूणय करण्याबाबत 

३४ १२३३४० श्री.अब् दलु सत्तार डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठातील गैरव्यिहाराबाबत 

३५ ११९७५८ श्री.सुभाष भोईर, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.मनोहर भोईर, 
श्री.अतनल बाबर, श्री.सुतनल शशांदे 

राज्यात विशेषत: ठाणे ि मुांबईतील अनेक 
तांत्रशशक्षण सांस्थाांमध्ये तनयमबा्य पध्दतीने 
अभ्यासक्रम सुरु असल्याबाबत 

३६ १२३०४२ श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.त्जतेंद्र आव्हाड, श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.ददपक चव्हाण 

राज्यातील विशेषत: सातारा त्जल्हयातील दधु 
भेसळ करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

३७ ११६६३८ श्री.मनोहर भोईर पाली देिद (सुकापूर) (ता.पनिेल, त्ज.रायगड) 
येथील पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सशमतीने 
साियजतनक तनधीचा अपहार केल्याबाबत 

३८ १२०३७३ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे त्जल्हा पररषद, प्राथशमक शशक्षण 
विभागाच्या शशक्षणाधधकाऱ्याांनी केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

३९ १२४०६१ अॅड.भीमराि धोंड े मराठिाड्यासाठी स्ितांत्र िॉटर ग्रीडीांग योजना 
आखनू दषु्ट्काळी गािाांना पाणी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
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४० १२४५०९ श्री.जयप्रकाश मुांदडा मासाळिाडी (ता.बारामती, त्ज.पुणे) 

ग्रामपांचायतीत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पेयजल 
योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

४१ १२०४१३ श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.त्जतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमांत डोळस 

आांबेगाि (त्ज.पुणे) तालुक्यात स्िस्त धान्य 
दकुानात तूरडाळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४२ ११९१२७ श्री.त्जतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 

श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सुरेश लाड 
 

धामापुर (त्ज.शसांधदुगुय) तलािातील अनधधकृत 
कामाांिर कारिाई करण्याबाबत 

४३ १२५३७८ श्री.राहुल बोंदे्र सांग्रामपूर (त्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील 
दषु्ट्काळग्रस्त शेतकऱ्याांना अन्न सुरक्षा योजनेचा 
लाभ शमळण्याबाबत 

४४ १२१४४९ श्री.अतनल कदम नाशशक त्जल््यातील शाळाांमध्ये झखचडी 
शशजिण्याकररता गॅस शसशलांडर उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

४५ १२५७०२ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूरातील सांभाजीनगर येथील क्रीडा 
सांकुलाच्या प्रलांत्रबत कामाांबाबत 

४६ १२५७६१ श्री.सांजय कदम मौजे जतैापूर (ता.त्ज.सातारा) येथे राष्ट्रीय 
पेयजल योजनेतांगयत विदहरीांसाठी तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

४७ १२००८३ श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.कुणाल पाटील 

राज्यातील नविन क्रीडापटूांसाठी कें द्र शासनाकडून 
आलेला तनधी परत पाठविल्याबाबत 

४८ १२३३४१ श्री.अब् दलु सत्तार अत्जांठा लेणी (त्ज.षरांगाबाद) येथील 
जलिादहनीची दरुुस्ती करण्याबाबत 

४९ १२४११९ अॅड.भीमराि धोंड े आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (त्ज.बीड) तालुक्यात 
अन्न सुरक्षा योजनेंतगयत लाभाथ्याांना धान्य 
शमळत नसल्याबाबत 
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ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५० १२२०६० श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल शसल्लोड (त्ज.षरांगाबाद) तालुक्यातील 

िेताळिाडी ककल्ल्याच्या सांिधयनाचे काम तनकृष्ट्ट 
दजायचे झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १८ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, नागपूर. 


