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बुधिार, ददनाांक २६ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन ७, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम िगळून) मा्ं ी 
(३) गहृननमावण मा्ं ी 
(४) नगरविकास, सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम) मा्ं ी 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६८ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १९ [ ३९ ते ५७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ११ [ ५८ ते ६८ ] 
  

एकूण - ६८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

१ ४० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

सातारा-देिळाई (जज.औरांगाबाद) करीता 
सिता्ं  नगरपररषद ननमावण करणेबाबत 

२ ६१ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रामदास कदम, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार 

मुांबई महानगरपाललका क्षे्ातील 
पोयसर (काांददिली) आणण गोरेगाि 
येथील भखुांडाच्या आरक्षणाबाबत 

३ ७१८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास 

नागपरू महानगरपाललकेतील लशक्षक/ 
लशक्षकेतर कमवचाऱ्याांना सहाव्या िेतन 
आयोगाची थकबाकी अदा करण्याबाबत 

४ ८६९ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील साळाि-रेिदांडा 
खाडीिरील  पलूाच्या दरुिसथेबाबत 

५ ५५२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय 
विमानतळाला लागनू असलेल्या 
सांरक्षण लभांतीचे काम अधविट सिरूपात 
असल्याबाबत 
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६ ५५० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यातील रसत्याांमधील खड्डयाांची 
दरुुसती करणेबाबत 

७ १६० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 

काळाचौकी, अभ्यदुय नगर (मुांबई) 
येथील ५६ म्हाडा िसाहतीच्या  सेिा 
शलु्कात िाढ करण्यात आल्याबाबत 

८ ८ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप, अॅड.हुसनबान ूखललफे 

मुांबई महानगरपाललकेच्या आरोग्य 
कें राांतील आरोग्य सेविकाांच े  मानधन 
िाढीच्या प्रसतािाबाबत 

९ १०३८ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.रामननिास 
लसांह, श्रीमती जसमता िाघ, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

चेंबरू त े िडाळा आणण िडाळा त ेसांत 
गाडगे महाराज चौक  मागाविरील मोनो 
रेलच्या विविध समसयेबाबत 

१० ३३८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबानू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककव .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.कवपल पाटील, श्री.सजुजतलसांह ठाकूर, 
श्री.रामननिास लसांह 

दादर, मुांबई येथील इांद ू लमलच्या 
जागेत डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर  
समारक उभारण्याबाबत 
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११ ५१९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास 

नागपरू सधुार प्रन्द्यास अांतगवत ले-
आऊट धारकाांना त्िररत  
ननयलमतीकरण प् लमळण्याबाबत 

१२ १०४२ श्री.विनायकराि मेटे मे.अली इांटरप्रायजेस कां पनीला कां ्ाट 
देिनू एमएमआरडीएने  गरैव्यिहार 
केल्याबाबत 

१३ ४६१ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.जयांत पाटील 

निी मुांबईतील प्रकल्पग्रसताांना १२.५% 
योजनेंतगवत  जागा लमळणेबाबत 

१४ ११३ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर 
 

मुांबईतील शीि उड्डाणपलुाच्या 
उभारणीचे काम प्रलांबबत असल्याबाबत 

१५ ६२८ आककव .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबानू खललफे, 
डॉ.िजाहत लमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

मुांबईतील नायर रुग्णालयासह इतर 
रुग्णालयातनू  लहान मलुाांची चोरी 
होत असल्याबाबत 

१६ ३३० श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

बाळापरु नगरपाललका (जज.अकोला) येथे 
मानिी विष्ट्ठेची  मजुराांकडून िाहतकू 
होत असल्याबाबत 

१७ ८२९ श्री.प्रविण दरेकर ठाकूर जव्हलेज, काांददिली (मुांबई) येथे 
ससुज्ज  अजग्नशमन कें र 
उभारण्याबाबत 

१८ ४७९ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.िजाहत लमर्ाव, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, आककव .अनांत गाडगीळ 

मुांबई-नागपरू समधृ्दी महामागावसाठी 
िाढीि  व्याजदराने कजव घेण्यात 
आल्याबाबत 
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१९ २५९ श्री.विलास पोतनीस मुांबईतील बेसटला एस.टी.च्या धतीिर 
अनदुान देण्याबाबत 
 

२० ७४६ श्री.रवि ांर फाटक ठाणे शहरातील तलािाांचे सशुोलभकरण 
करण्याबाबत 
 

२१ १११३ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास लसांह, श्री.नागोराि गाणार, 
श्रीमती जसमता िाघ, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.महादेि जानकर 
 

गोिांडी, मुांबई येथील पांडीत मदनमोहन 
मालिीय शताब्दी  रुग्णालयातील 
रक्तपेढीबाबत 

२२ ९३७ श्री.रामदास कदम खेड ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) 
तालकु्याांना जोडणाऱ्या  रसत्याांची 
दरुिसथा र्ाल्याबाबत 
 

२३ ४३३ श्री.विप्लि बाजोररया दहांगोली त े औांढा (जज.दहांगोली) या 
रसत्याचे काम  ननकृष्ट्ट दजावच े
र्ाल्याबाबत 
 

२४ ४०५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अमरािती त े निापरू (जज.अकोला) 
येथील राष्ट्रीय महामागावच्या 
चौपदरीकरणाच ेकामाबाबत 
 

२५ ६५५ श्री.प्रशाांत पररचारक, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार 
 

पांढरपरू नगरपाललकेतील सफाई 
कमवचाऱ्याांच्या मागण् याांबाबत 

२६ ९४३ श्री.कवपल पाटील मोतीलाल नगर, गोरेगाि, मुांबई येथे 
म्हाडामाफव त राबविण्यात  येणाऱ्या 
पनुविवकास प्रकल्पाबाबत 
 

२७ ५७० श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.सदालशि खोत 
 

पणेु त े सातारा राष्ट्रीय महामागावचे 
काम प्रलांबबत असल्याबाबत 

२८ २३९ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल पाटील 
 

औरांगाबाद त े पठैण राज्यमागावच े
चौपदरीकरण करण्याबाबत 
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२९ १०९९ श्री.प्रविण पोटे-पाटील बेलोरा (जज.अमरािती) येथील 
विमानतळाच े काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

३० ६४५ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
आककव .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत लमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

व्ही.एन.देसाई मनपा रुग्णालय, मुांबई 
येथील अनतदक्षता विभाग बांद 
असल्याबाबत 

३१ ८९६ श्रीमती जसमता िाघ बाांभोरी (जज.जळगाि) येथील धगरणा 
नदीिर निीन पलूाची ननलमवती 
करण्याबाबत 
 

३२ १७९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे 
 

गोदािरी नदी प्रदषूणमकु्त करण्याबाबत 

३३ १३८ श्री.रामननिास लसांह, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर 

मुांबई महापाललकेच्या निीन अटीमळेु 
ननविदा प्रकक्रया रद्द करण्यात 
आल्याबाबत 
 

३४ ११४१ डॉ.रणजजत पाटील अकोला शहरातील विमानतळाकरीता 
भसूांपादन करण्याबाबत 
 

३५ २०७ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

अप्पर िधाव धरणातनू आष्ट्टीपयतं 
(जज.िधाव) पाईपलाईनचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

३६ १७६६ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती 
जसमता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील 
 

मुांबईतील र्ोपडपट्टयाांमधील पाणी चोरी 
ि गळती रोखण्याबाबत 

३७ १७९२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.िजाहत 
लमर्ाव, श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सधुीर 
ताांबे, अॅड.हुसनबान ू खललफे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

भईुबािडा घाट (जज.कोल्हापरू) येथे 
दरड कोसळून अपघात होत 
असल्याबाबत 
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३८ १८३८ डॉ.पररणय फुके पालाांदरू त े मानेगाि (ता.साकोली, 
जज.भांडारा) रसत्याचे बाांधकाम पणूव 
करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

३९ २६ श्री.प्रसाद लाड हणे-पाजपाांढरी (ता.दापोली, 
जज.रत्नाधगरी) रसत्याची दरुिसथा 
र्ाल्याबाबत  

४० ७१६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, डॉ.पररणय फुके 

नागपरू शहरात िकृ्ष लागिडीमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४१ ५२६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.महादेि जानकर, 
श्री.विनायकराि मेटे 

मुांबई महानगरपाललकेच्या शाळाांमधील 
विद्यार्थयांना पसुतके लमळाली 
नसल्याबाबत 

४२ २८९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रवि ांर 
फाटक 

िसई पजश्चम (जज.पालघर) येथील 
सािवजननक बाांधकाम विभागाच्या 
उपविभागीय कायावलयाची दरुिसथा 
र्ाल्याबाबत  

४३ १९९८ श्री.विनायकराि मेटे मराठा आरक्षणातील बललदानकत्यांच्या 
नातिेाईकाांना देण्यात येणाऱ्या 
मदतीबाबत  

४४ ४६२ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 
फुके 

राज्यातील कोळी जमातीतील 
कमवचाऱ्याांच्या नोकरीच े सांरक्षण 
करण्याबाबत  

४५ १३४२ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हेमांत टकल े सातारा शहरातील छ्पती लशिाजी 
महाराज सांग्रहालयाचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

४६ ५१८ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

नागपरू महानगरपाललकें तगवत कायवरत 
हांजर कां पनीने कोटयिधीचा गरैव्यिहार 
केल्याबाबत  
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४७ ४८१ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.िजाहत लमर्ाव 
 

मुांबई शहर ि उपनगरातील उघडी गटारे 
ि मॅनहोलमध्ये पडून नागरीकाांचा मतृ्य ू
र्ाल्याबाबत  

४८ ३३५ श्री.विलास पोतनीस मुांबई, नागपाडा येथील बगदादी 
कां पाऊां डमधील इमारतीला भीषण आग 
लागल्याबाबत  
 

४९ ८५५ श्री.रामदास कदम मुांबई महानगरपाललकाांतगवत 
कोटयिधीची  कामे प्रलांबबत 
असल्याबाबत  
 

५० ४३४ श्री.विप्लि बाजोररया कळमनरुी (जज.दहांगोली) शहरातनू 
जाणाऱ् या राष्ट्रीय महामागावची दरुुसती 
करण्याबाबत  
 

५१ ९१६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला-अकोट मागावचे चौपदरीकरण 
करण्याचे काम अपणूाविसथेत 
असल्याबाबत  
 

५२ १०२६ श्री.प्रशाांत पररचारक सोलापरू शहरातील पाणी जडत्िामळेु 
नागररकाांना अनेक आजाराला सामोरे 
जािे लागत असल्याबाबत  
 

५३ ५७६ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप मुांबई येथील र्ोपडपट्याांमध्ये शौचकुपे 
बाांधून देण्याबाबत  
 

५४ २४० श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड े
 

सोलापरू-मुांबई मखु्य मागावपासनू टेंभणुी 
त े लातरू ि िाटूर फाटा, जालना त े
नाांदेड या रसत्याांच्या चौपदरीकरणाबाबत  

५५ ११५१ डॉ.रणजजत पाटील अकोला जजल््यात सामाजजक न्द्याय 
भिन बाांधण्याबाबत  
 

५६ १७२२ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

एटापल्ली-गट्ा (जज.गडधचरोली) मागावची 
दरुिसथा र्ाल्याबाबत 
 

५७ १८४१ डॉ.पररणय फुके गोंददया शहरातील केरकचऱ्याची 
विल्हेिाट लािण्याकरीता डांवप ांग याडव 
उपलब्ध नसल्याबाबत  
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नतसरी फेरी 
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५८ ६३ श्री.प्रसाद लाड बहृन्द्मुांबई महानगरपाललकेच्या 
रूग्णालयाबाहेर खाजगी प्रयोगशाळेच े
जाळे िाढल्याबाबत  

५९ ५२९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

डोंबबिली पिूव-पजश्चमेला जोडणारा कोपर 
पलू धोकादायक र्ाल्याबाबत  

६० ३१० डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.हुसनबान ूखललफे 

मुांबईतील हायड्रांट पांप नादरुुसत 
असल्याबाबत 

६१ १३३६ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपाललकाक्षे् ासाठी िदै्यकीय 
महाविद्यालयाचा प्रसताि शासनाकड े
प्रलांबबत असल्याबाबत  
 

६२ ३९६ श्री.विलास पोतनीस मुांबई शहरातील उपकर प्राप्त 
इमारतीांच्या दरुुसतीसाठी घालण्यात 
आलले्या अटीबाबत  

६३ ९६१ श्री.रामदास कदम, श्री.महादेि जानकर राज्यात पणूवपणे प्लॉजसटक बांदी 
करण्याबाबत  

६४ ४३६ श्री.विप्लि बाजोररया साखरा त ेदहिरखेडा पाटील (ता.सेनगाांि, 
जज.दहांगोली) रसत्याची अत्यांत दरुिसथा 
र्ाल्याबाबत  

६५ ९१८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल््यातील अकोला-नन ांबा-
तले्हारा तसेच अकोट तले्हारा रसत्याांची 
कामे प्रलांबबत असल्याबाबत  

६६ ६०३ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाव, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

ठाणे शहरातील विकासात्मक कामे सरुु 
करण्याबाबत  
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६७ २४४ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

लातरू शहरास उजनी जलाशयातनू 
पाणीपरुिठा करण्याबाबत  

६८ १७७५ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

नागपरू महानगरपाललका अजग्नशमन 
विभागाांतगवत पदे ररक्त असल्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाांक : २५ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

 


