
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

शुक्रिार, दिनाांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ९, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, उच् च ि िां्रशशशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्कृतिक कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्रशी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण, अन् न ि षषध प्रशासन, 

सांसिीय कायय मां्रशी 
(३) पयायिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छिा मां्रशी 

  

प्रश्नाांची ककूण सांखया - ९४ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - ६६ [ ०१ िे ६६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - २३ [ ६७ िे ८९ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - ०५ [ ९० िे ९४ ] 
  

ककूण - ९४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ १२७४४० अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.सांिोष िानिे, श्रीमिी माधुरी शमसाळ, 
श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे, श्रीमिी मांिा म्हा्रश,े 
श्री.डी.पी.सािांि, कॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन, श्री.विजय काळे, श्रीमिी सीमािाई 
दहरे 

राज्यािील बोगस पटसांखया िाखविणा-या 
शाळाांिर कारिाई करण्याबाबि 

२ १२९५११ श्रीमिी िपृ्िी सािांि िदहसर (मुांबई) येथील रुस्िमजी टुपसय शाळेने 
तनयमाबाह्य शुल्किाढ केल्याबाबि 

३ १२७३२० श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 

राज्यािील प्राथशमक, माध्यशमक ि उच्च 
माध्यशमक शाळाांमधील शशक्षकाांच्या तनयमबाहय 
तनयुक्त्याांची मान्यिा रद्द करण्याबाबि 
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श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगिाप, 
श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िा्रशय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम 
जगिाप, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.सांजय किम, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी झिरिाळ, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.गणपि गायकिाड, श्री.नरेंद्र 
पिार, श्री.सुरेश गोरे 

४ १२८३४७ श्री.छगन भुजबळ, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड 

लासलगाांि विांचूरसह १६ ि येिला (जज.नाशशक) 
िालुक्यािील ३८ गािाांिील प्रािेशशक पाणीपुरिठा 
योजनाांसाठी राज्यािील पायलट प्रोजेक्ट म्हणनू 
नाविन्यपूणय योजनेिून सौर प्रकल्प 
राबविण्याबाबि 

५ १२९९८६ श्री.प्रकाश सुिे मुांबई विद्यापीठाने विधी (लॉ) अभ्यासक्रमाच्या 
निीन पॅटनयसाठी बार कॉजन्सल ऑफ इांडडयाची 
मान्यिा घेिली नसल्याबाबि 

६ १२९५०२ प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी पुणे शहरािील मुळा-मुठा निी सुधार 
प्रकल्पाबाबि 

७ १२६५०६ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्री.अशमि साटम 

रायगड जजल्ह्यािील क्रीडा सांकुलाची कामे पूणय 
करण्याबाबि 

८ १३२१२८ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे मौजे सोनई, करजगाि सह २१ िाड्या/िस्त्याांना 
(िा.नेिासा, जज.अहमिनगर) पाणी पुरिठा 
करणारी योजना जजल्हा पररषिेकड े हस्िाांिरीि 
करण्याबाबि 

९ १२८२११ श्री.अब ूआजमी, अॅड.पराग अळिणी, 
अॅड.आशशष शेलार, कॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन, श्री.गणपिराि िेशमुख, श्री.सुतनल 
शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.प्रकाश 
फािपेकर, श्री.उन्मेश पाटील, श्री.सिा 
सरिणकर 

मुांबई ि निी मुबई येथील िधु भेसळ 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबि 
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१० १२७६४१ श्री.शरििािा सोनािणे लाचलूचपि प्रतिबांधक विभाग, निी मुांबई याांनी 

िाशी येथील सहाय्यक शशधािाटप अधधकाऱ्याला 
लाच स्िीकारिाना अटक केल्याबाबि 

११ १२६४६८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.अशमि साटम, 
श्री.मांगलप्रभाि लोढा 

राज्यामध्ये मुांबई िसेच इिर शहराांिील प्रिषुण 
रोखण्याबाबि 

१२ १२८४७५ श्री.सुतनल प्रभू राज्यािील शाळा, महाविद्यालयाांमध्ये कनसीसी 
युतनट सुरू करण्याबाबि 

१३ १३०८८२ श्री.जयप्रकाश मुांिडा, डॉ.भारिी लव्हेकर राज्य आझण राष्ट्रीय स्िरािरील बोगस खेळाडू 
प्रमाणप्रश िेणाऱ्याांविरुध्ि कारिाई करण्याबाबि 

१४ १३२६५८ डॉ.राहूल पाटील परभणी जजल्ह्याला शुध्ि पाण्याचा पुरिठा 
करण्याबाबि 

१५ १३३९२५ श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अस्लम शेख 

राज्यािील महाराष्ट्र प्रिषुण तनयां्रशण मांडळािील 
बेकायिा तनयकु्त्या मा.उच्च न्यायालयाने रिि 
केल्याबाबि 

१६ १३१९६७ श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे िाशीम जजल्ह्यािील व्यायामशाळाांची िपासणी 
करण्याबाबि 

१७ १२८०१० डॉ.सांजय रायमुलकर बुलढाणा, गोंदिया, नाशशक ि रायगड 
जजल्हयािील धान्य गोिामाांची प्रशासकीय 
मान्यिा रद्द केल्याबाबि 

१८ १२७९५१ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे जेिापूर (िा.चाांििड, जज.नाशशक) येथील गोंगलु 
अॅग्रो प्रा. शल. कां पनीचे रासायतनक साांडपाणी 
नाल्याद्िारे जाांबटूके धरणाि सोडण्याि येि 
असल्याबाबि 

१९ १३३४३० श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल्हयाि डॉ.पांजाबराि िेशमुख 
िसिीगहृ तनिायह भत्िा योजनेची अांमलबजािणी 
करण्याबाबि 

२० १२८०२९ श्री.उल्हास पाटील, श्री.गणपिराि िेशमुख, 
प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी, श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.सिानांि चव्हाण 

राज्याि बेकायिेशीरररत्या इांटरनेट ई- 
फामयसीद्िारे ऑनलाईन षषधाांची विक्री होि 
असल्याबाबि 

२१ १२९७९४ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.सांिीप नाईक 

मांचर (िा.आांबेगाि, जज.पणेु) येथील जजल्हा 
पररषि शाळेच्या पोषण आहाराि सोनककड े
आढळल्याबाबि 
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२२ 
 

१३२८७१ 
 
श्री.ज्ञानराज चौगुले 

 
उमरगा / लोहारा (जज.उस्मानाबाि) िालुक्यािील 
राष्ट्रीय पेयजल योजना २०१८-१९ अांिगयि मांजूर 
असलेल्या योजना रद्द न करणेबाबि 

२३ १२६६१० श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, अॅड.गौिम चाबकुस्िार, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.सांजय केळकर, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी 
अशमिा चव्हाण, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.धैययशील पाटील, श्रीमिी ज्योिी 
कलानी, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष 
उफय  पांडडिशेठ पाटील, श्री.लक्ष्मण जगिाप, 
श्री.सुरेश गोरे 

राज्यािील नद्या प्रिषुणमुक्ि करण्याबाबि 

२४ १३०५०५ श्री.सांजय शशरसाट षरांगबाि येथील विभागीय शशक्षण उपसांचालक 
कायायलया माफय ि केलेल्या पिोन्नत्याांबाबि 

२५ १२६४२० श्री.मनोहर भोईर पालीिेिि (सुकापूर) (िा.पनिेल, जज.रायगड) 
पाणीपुरिठा योजनेि िालेला गैरव्यिहार 

२६ १३३७०३ श्री.जयकुमार गोरे मौजे जैिापूर (िा.जज.सािारा) येथील पाणीटांचाई 
बाबि 

२७ १३१५२३ श्री.सुतनल शशांिे, श्री.महेश चौघुले, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.विजय काळे 

राज्यािील शालेय पसु्िकाि थोर परुुष ि 
सांिाच्या कुटुांबबयाांबद्दल अिमानकारक मजकूर 
छापल्याबाबि 

२८ १२७२९४ श्री.बसिराज पाटील उस्मानाबाि जजल्ह्याि आर.ओ. प्लान्ट सुरु 
करण्याबाबि 

२९ १२८८२८ श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्रीमिी तनमयला गाविि, 
डॉ.सांिोष टारफे 

मुांबईिील विविध शाळाांमधील िकुडी 
गैरव्यिहाराच्या चौकशी करण्याबाबि 

३० १३१७९९ श्री.सांजय किम मांडणगड (िा.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि 
निीन पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 

३१ १२६६१८ श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्चू कडू, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.विनायकराि 
जाधि-पाटील, श्री.मोहन फड 

नागपूर शहरािील अनिुानास पा्रश ठरलेल्या 
शाळाांमध्ये अपहार िाल्याबाबि 

३२ १२६६१५ श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्रीमिी अशमिा चव्हाण, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.िसांिराि चव्हाण, 

नाांिेड जजल्हयािील कृष्ट्णरू कमआयडीसीिील मेगा 
अँग्रो कां पनीमध्ये होि असलेला धान्याचा 
काळाबाजार 
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श्री.अतनल (अण्णा) गोटे, श्री.सुतनल शशांिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.राहुल मोटे, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 

३३ १३३५६५ श्री.अशोक पाटील भाांडुप-सोनापूर, कल बी कस रोड (प) येथील 
नििीप कां पनीव्िारे होि असलेले िायू प्रिषूण 

३४ १३००६५ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन, अॅड.आशशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.नरेंद्र महेिा 

मुांबई विद्यापीठाने राष्ट्रीय उच्चस्िर अशभयान 
(रुसा) अांिगयि शमळालेला तनधी आपल्या मुिि 
ठेि खात्याि गुांिविल्याबाबि 

३५ १३०२४० श्री.भरिशठे गोगािले, श्री.विलास िरे, 
श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.दहिेंद्र ठाकूर 

केळठण (िा.िाडा, जज.पालघर ) ग्रामपांचायिीच्या 
हद्दीिील िेनस बायोक्यदुटकल या कां पनीिर 
कारिाई करण्याबाबि 

३६ १२६५०२ श्री.सांिीप नाईक, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्लम 
शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.नसीम 
खान, श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, 
डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमिी तनमयला गाविि, 
श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्रशय भरणे, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.बबनराि शशांिे, 

िारापूर ि बोईसर (जज.पालघर) षद्योधगक 
पररसरािील प्रिषुण करणाऱ्या कां पन्याांिर कारिाई 
करण्याबाबि 
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श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, 
श्री.मनोहर भोईर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.अब ूआजमी, श्री.पास्कल धनारे, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.विलास िरे, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, 
श्री.दहिेंद्र ठाकूर 

३७ १३१८८४ श्री.सांजय पुराम मोहाडी (जज.भांडारा) येथील िरठी सनफ्लॅग आयनय 
स्टील कां पनी विरुध्ि कारिाई करण्याबाबि 

३८ १३४०२८ डॉ.सुधाकर भालेराि लािूर जजल्ह्याि हजारो कुटुांबाांकड े िैयजक्िक 
शौचालय नसल्याबाबि 

३९ १२९०७९ श्री.सुभाष उफय  पांडडिशेठ पाटील माणगाि (जज.रायगड) शहरािील काळ निीच्या 
पाण्याचे शुध्िीकरण करण्याबाबि 

४० १३३४०२ श्री.सुभाष भोईर शशळ-पनिेल (जज.ठाणे) महामागायच्या ििुफाय 
असलेले बेकायिेशीर भांगार गोडािनू िसेच 
कारखान्याांिनू तनघालेले केशमकलयकु्ि साांडपाणी 
गािािील नाले ि विदहरीांमध्ये सोडण्याि येि 
असल्याबाबि 

४१ १२९९६५ श्री.अजजि पिार राज्य शालेय कक्रडा स्पधाय ि राष्ट्रीय शालेय कक्रडा 
स्पधाांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूांना आरक्षण 
िेण्याबाबि 

४२ १२७१०१ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांि 

अमराििी जजल्हयाि अप्रमाणीि षषांधाची विक्री 
होि असल्याबाबि 

४३ १२८४०४ श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील कराड (जज.सािारा) िालुक्यािील गािाांचा राष्ट्रीय 
पेयजल योजनेि समािेश करुन तनधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबि 

४४ १२६४४४ श्री.सांजय पोिनीस मुांबई विद्यापीठाच्या साांिाकु्रि काशलना 
कॅम्पसच्या अनेक इमारिीांची िरुिस्था 
िाल्याबाबि 

४५ १२९२६७ श्री.रुपेश म् हा्रश े पालसई (िा.िाडा, जज.पालघर) येथील 
जलस्िराज्य प्रकल्प पाणी पुरिठा योजनेि 
िालेल्या गैरव्यिहारािील अहिालाबाबि 

४६ १२६६६४ श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.हनमुांि डोळस, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी अशमिा चव्हाण, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.अमर काळे, 

विद्यापीठ अनिुान आयोगाने राज्यािील िरुस्थ 
विद्यावपठाांच्या अभ्यासक्रमाांची मान्यिा रद्द 
केल्याबाबि 
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श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.त्र्यांबकराि 
शभसे, श्री.अस्लम शेख, श्री.बसिराज 
पाटील 

४७ १२८१६८ श्री.सांजय सािकारे बोररिली मुांबई येथील आदित्य आककिै टेक्चर 
महाविद्यालयाने अतिररक्ि शुल्क आकारणी 
केल्याबाबि 

४८ १२८०४२ श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.राहुल बोंदे्र, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.अशमि िनक, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्रीमिी तनमयला गाविि, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.भारि भालके, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे 

बुलढाणा जजल्ह्यािील पुरिठा अधधकारी ि 
िाहिूक कां ्रशाटिार याांचेिर कारिाई करण्याबाबि 

४९ १२६५९५ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.अमल महाडीक, 
श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.उल्हास पाटील, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमि िनक 

राज्यािील साियजतनक ग्रांथालयाांच्या अनिुानाि 
िाढ करण्याबाबि 

५० १३१८३९ श्री.तनिेश राणे आरोंिा (िा.सािांििाडी, जज.शसांधिुगुय) येथील 
काांिळिनाांची िोड करणाऱ्या मे.व्हाईट ऑचीड 
इस्टेट प्रा.शल. कां पनीच्या सांचालकाांिर कारिाई 
करण्याबाबि 

५१ १२६६११ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अस्लम शखे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, डॉ.सांिोष टारफे, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.भारि भालके, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.योगेश सागर, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.िैभि वपचड, 

राज्यािील १ कोटी ८७ लाख विियाथ्याांची 
आधारकाडय जोडणी िाली नसल्याने शाळाांची 
सांचमान्यिा प्रलांबबि असल्याबाबि 
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श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे 

५२ १३२०४८ श्री.राहुल मोटे पराांडा (जज.उस्मानाबाि) येथील शशिकालीन 
भुईकोट ककल्ल्याची िालेली िरुिस्था 

५३ १३३६६८ डॉ.अशोक उईके कळांब (िा.कळांब, जज.यििमाळ) येथे धान्याचा 
साठा जप्ि केल्याबाबि 

५४ १३१८४५ श्री.शभमराि िापकीर खडकिासला िे पानशेि (िा.हिेली, जज.पुणे) 
धरण पररसरािील रेस्टॉरांट ि ररसॉटयचे िवुषि 
साांडपाणी धरणाि िसेच नागरी िस्िीि सोडले 
जाि असल्याबाबि 

५५ १२८७७४ श्री.राहुल जगिाप, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा 

घारगाि (िा.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) येथील 
जजल्हा पररषिेच्या प्राथशमक शाळेच्या खोल्याांच्या 
बाांधकामाबाबि 

५६ १३०३३० श्री.सुतनल राऊि लोणी काळभोर (जज.पुणे) येथील कमआयटी 
शैक्षझणक सांस्थेच्या िसिीगहृािील विद्याथ्याांना 
अन्नािून िालेली विषबाधा 

५७ १२६५४२ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.सांिीप नाईक, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी झिरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सुतनल प्रभू 

राज्याि शाळाांमध्ये आधथयक िबुयल घटकािील 
विद्याथ्याांसाठी राखीि असलेल्या जागाांपैकी ४० 
टक्के जागा ररक्ि असल्याबाबि 

५८ १३३१०४ श्री.जगिीश मुळीक पुणे शहरािील शसांहगड सांस्थानाच्या ईबीसी 
सिलि योजनेि िालेला गैरव्यिहार 

५९ १३३९४८ श्री.हररष वपांपळे अकोला जजल्ह्याि पाांढऱ्या शशधापब्रशकाांिर केशरी 
शशधापब्रशकाांचे शशक्के मारुन वििररि केल्याबाबि 

६० १३१५०५ श्री.रणधीर सािरकर राज्यािील नागरीकाांना स्िच्छ ि शुध्ि पाण्याचा 
पुरिठा करण्याबाबि 

६१ १२६६८५ श्री.हनुमांि डोळस, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 

ठाणे जजल्ह्याि हयुमन नॉमयल इम्यनुोग्लोबीन 
फॉर इांराव्हेनस ॲडशमतनस्रेशन (आय.पी.५%) 
षषधाची गैरमागायने विक्री होि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
पाटील, श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्रशय भरणे, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झिरिाळ, श्रीमिी सांध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र 
पिार, कॅप्टन आर.िशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र 
महेिा, श्री.जयांि पाटील 

६२ १२६४३८ श्री.अजय चौधरी, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.अबू आजमी, 
श्री.िैभि नाईक 

मुांबई, भाांडूप येथील सह्याद्री विद्यालय या 
शाळेिील विद्याथ्याांना झखचडीिनू िालेली 
विषबाधा 

६३ १२७०९४ श्री.अतनल बाबर राज्यािील भूजलाची पािळी खालािलेल्या भागाि 
(अधधसूधचि क्षे्रश) पाणी पुनभयरणासाठीच्या 
उपाययोजना करण्याबाबि 

६४ १२६६२२ श्री.भास्कर जाधि, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.सुतनल प्रभू, श्री.प्रिाप 
सरनाईक 

अशलबाग ि मुरूड (जज.रायगड) 
समुद्रककनाऱ्यािरील अनधधकृि बाांधकामाांिर 
कारिाई करण्याबाबि 

६५ १३०२७६ श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.डी.कस.अदहरे, श्री.सुरेश गोरे 

राज्याि शालेय पोषण आहारामधे ‘होल शमल्क 
पािडर’ सारखया िधु भुकटीचा पूरिठा 
करण्याबाबि 

६६ १२७५६० श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.उल्हास पाटील पांचगांगा निीच्या प्रिषूणास कारणीभूि असलेल्या 
उद्योगाांिर कारिाई करण्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६७ १२७५७३ अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमिी 
मांिा म्हा्रश,े श्रीमिी सीमािाई दहरे 

नाशशक शहरािील १७ कतनष्ट्ठ महाविद्यालयाांनी 
प्रिेशप्रकक्रयेि िाढीि शुल्क आकारल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६८ १२६६५० श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम 

पनिेल (जज.रायगड) िालुक्याि पाण्याची चोरी ि 
गळिी होि असल्याबाबि 

६९ १२६४९७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.सांजय पोिनीस, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्रीमिी ज्योिी कलानी, श्री.िकुाराम कािे, 
श्री.प्रिाप सरनाईक, श्री.सुतनल राऊि, 
श्री.सिा सरिणकर, श्री.अतनल किम, 
श्री.ककशोर पाटील 

मुांबई आझण ठाणे शहरािील स्िस्ि धान्य 
शशधापब्रशका धारकाांना धान्याऐिजी रोख रक्कम 
िेण्याबाबि 

७० १३३९२७ श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अस्लम शेख 

शसम्बायशससच्या महाविद्यालयािील िोन 
प्राध्यापकाांनी केलेल्या अत्याचाराबाबि 

७१ १२८३२७ डॉ.सांजय रायमुलकर मेहकर शहरासह (जज.बुलढाणा) ग्रामीण भागािील 
शशधापब्रशकाधारक स्िस्ि धान्यापासून िांधचि 
असल्याबाबि 

७२ १२८४३५ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे राज्याि अपांग समािेशशि योजनेंिगयि विशेष 
शशक्षक ि परीचराांच्या भरिी प्रकक्रयेि 
अतनयशमििा िाल्याबाबि 

७३ १३२३१५ श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.प्रकाश फािपेकर 

मुांबई विद्यापीठाच्या विविध परीक्षाांच्या 
पुनमुयल्याांकन तनकालाि सुमारे ३५ हजार 
विद्याथी अनुत्िीणय िाल्याचे आढळून 
आल्याबाबि 

७४ १२७४०७ श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्चू कडू मौजे चाांिरूबबस्िा (िा.नाांिरुा, जज.बलुढाणा) येथील 
स्िच्छ भारि शमशन योजनेअांिगयि शौचालय 
बाांधकामाच्या तनधीचा केलेला अपहार 

७५ १२६७०१ श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.अमर काळे 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील बांटी फूडस ्प्रा.शल.या 
कां पनीमध्ये पाले जी या कां पनीच्या बबस्कीटाांचे 
अिैधररत्या उत्पािन केले जाि असल्याबाबि 

७६ १३०८८८ श्री.भरिशठे गोगािले िरांिळे-कुां िेिाडी (िा.कणकिली, जज.शसांधिुगुय) 
नळपाणी पुरिठा योजनाांचे कायायरांभ आिेश ि 
तनवििा रद्द करण्याबाबि 

७७ १२९३८४ श्री.सांिीप नाईक, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा 

निी मुांबई, कमआयडीसीमधील रासायतनक 
कां पन्याांमधील साांडपाणी प्रकक्रया न करिाच 
घणसोली ि कोपरी येथील नाल्याि सोडण्याि 
येि असल्याबाबि 
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७८ १२९६१६ श्री.सुभाष उफय  पांडडिशेठ पाटील, 

श्री.भरिशठे गोगािले 
रायगड जजल्हयािील शिेकऱ्याांना भाि विक्रीची 
रक्कम िेण्याबाबि 

७९ १२७१३६ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांि 

चांद्रपूर शहराला पाणी पुरिठा करणाऱ्या इरई 
निीि विषारी रसायने सोडल्याने मल्टी 
ऑरगॅतनक्स उद्योग ि रासबबहारी ॲग्रो कां पनीिर 
कारिाई करण्याबाबि 

८० १२८४१४ श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.शाांिाराम मोरे, श्री.योगेश (बापू) घोलप, 
श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख 

नाशशक, पुणे, षरांगाबाि ि अमराििी 
जजल्हयािील आदििासी आझण इिर विभागािील 
पाणी टांचाई िरू करण्याबाबि 

८१ १२९५४७ श्री.रुपेश म् हा्रश े भािसा नगर (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
रेशतनांग िकुानाि धान्याचा काळाबाजार होि 
असल्याबाबि 

८२ १२६८१६ श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.सांिीप नाईक राज्याि अिैध गुटखा विक्री करणाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबि 

८३ १२८१६९ श्री.सांजय सािकारे, श्री.गोिधयन शमाय, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.शाांिाराम 
मोरे 

राज्यािील अतिररक्ि शशक्षकाांना स्थातनक 
स्िराज्य सांस्थाांच्या ि खासगी अनुिातनि 
शाळाांच्या सेिेि सामािनू घेण्याबाबि 

८४ १२७९४० श्री.हषयिधयन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल 
केिार, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.नसीम 
खान, श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.अशमि िनक, 
श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.डी.कस.अदहरे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारि भालके, 
श्री.डी.पी.सािांि, प्रा.िषाय गायकिाड 

राज्यािील अल्पसांखयाांक समाजािील पा्रश 
विद्याथ्याांना गि ८ िषायपासून शशष्ट्यितृ्िीची 
रक्कम अिा केली नसल्याबाबि 

८५ १३२८४५ श्री.प्रकाश आबबटकर राधानगरी (जज.कोल्हापूर) गािाचा समािेश 
मुखयमां्रशी राष्ट्रीय पेयजल योजनेि करणेबाबि 

८६ १३२०७५ श्री.राहुल मोटे िाांगी (जज.बीड) येथील जजल्हा पररषिेच्या 
शाळेिील विद्याथ्याांना विषबाधा िाल्याबाबि 

८७ १३१८४६ श्री.शभमराि िापकीर पुणे शहराि ऑनलाइन सेिेव्िारे खाद्यपिाथय 
पुरविणाऱ्या विना नोंिणी सुरु असलेल्या 
कां पन्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

८८ १२६४६७ श्री.अजय चौधरी, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
श्री.सिा सरिणकर 
 

राज्यािील शालेय विद्याथ्याांचे िप्िराचे ओिे 
कमी करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
८९ १३०२९४ श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-

सरुडकर 
शशरििाड, शशिणकिाडी ि लाटिाडी (िा.शशरोळ, 
जज.कोल्हापूर) येथील पाणीपुरिठा योजना प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
९० १२६७२४ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.अिुल भािखळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम, 
श्री.मनोहर भोईर, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांजय पुराम, श्रीमिी 
तनमयला गाविि, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय गायकिाड, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.कुणाल पाटील, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.डी.कस.अदहरे, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.नसीम खान, श्री.अब् िलु सत्िार, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.राहूल कुल, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर, श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.भारि 
भालके, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.ककनाथराि खडसे 

राज्याि शशक्षक ि शशक्षकेत्िर कमयचाऱ्याांची भरिी 
करण्याबाबि 

९१ १२६५२६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.अतनल बाबर, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 

राज्यािील महाविद्यालयाांमध्ये प्राध्यापकाांच्या 
तनयुक्त्या करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.तनिेश राणे, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्रीमिी सुमन पाटील, श्रीमिी 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्रीमिी िपृ्िी 
सािांि, श्री.राहुल जगिाप, श्री.राज पुरोदहि, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.ित्िा्रशय भरणे, 
श्री.सांजय केळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी अशमिा चव्हाण, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्रीमिी तनमयला 
गाविि, श्री.विकास कुां भारे, श्री.प्रकाश सुिे, 
डॉ.शमशलांि माने, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राहूल कुल, श्री.िैभि 
नाईक, श्री.चांद्रकाांि सोनिणे, श्री.गणपि 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, 
श्री.अतनल किम 

९२ १२६९०८ श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.अतनल बाबर, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्रशय भरणे, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी झिरिाळ, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.राज पुरोदहि, श्रीमिी अशमिा 
चव्हाण, श्री.िसांिराि चव्हाण, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्रीमिी ज्योिी कलानी, डॉ.शमशलांि माने, 

राज्यािील शाळाबाह्य मुलाांचे सिेक्षण 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
श्री.सांजय केळकर, श्री.सांिोष िानिे, 
श्रीमिी माधुरी शमसाळ, श्री.गणपि 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, 
श्री.गोिधयन शमाय 

९३ १२८३०१ श्री.सांजय सािकारे, श्री.िुकाराम कािे, 
श्री.सुतनल राऊि 

मजस्जि बांिर (मुांबई) येथील बेसॉन हाउस, 
क.कच.कांटरप्रायिेस या िकुानािून बनािट डअेरी 
शमल्क कॅडबरी चॉकलेटचा साठा जप्ि 
केल्याबाबि 

९४ १३१८४८ श्री.शभमराि िापकीर शसांहगडािरील (िा.हिेली, जज.पुणे) पाणीपुरिठा 
योजना प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २९ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


