
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक २७ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन ८, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधधन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि यिुक कल्याण मांत्री 
(४) कृषी, माजी सनैनकाांचे कल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १६ [ ३९ ते ५४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ९ [ ५५ ते ६३ ] 
  

एकूण - ६३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

१ ४५५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफध  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादधन 
चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े आककध .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाध 

कोरेगाांि लभमा (जज.पणेु) येथे आांदोलन 
करणाऱ्याांिरील  खटले माग ेघेण्याबाबत  

२ २९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.ननलय नाईक, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रवि ांर फाटक, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.जयांत पाटील 

राज्यातील मजच्िमाराांना डडर्ेल 
परताव्याची रक्कम देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

३ ८८४ श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाध, 
श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, 
श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप, 
आककध .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जनादधन 
चाांदरूकर, श्री.मोहनराि कदम 

राज्यात नकुसानग्रस्त्त शतेकऱ्याांना पीक 
विम्याची मदत देण्याबाबत  

४ ५२३ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.ननलय नाईक, श्री.अशोक ऊफध  
भाई जगताप, आककध .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामननिास 
लसांह, श्रीमती जस्त्मता िाघ, 
श्री.विनायकराि मेटे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे 

राज्यातील नकुसानग्रस्त्त मजच्िमाराांना 
मदत देण्याबाबत  

५ ७५३ डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदालशि खोत, श्री.प्रविण दरेकर 

राज्यातील शतेकऱ्याांचा रब्बी पीक विमा 
भरुन घेण्याबाबत  

६ ७६८ श्री.अांबादास दानिे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर 

राज्यातील पोलीस ठाण्यात मदहला 
कमधचाऱ्याांसाठी  सोयी सवुिधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

७ २४३ श्री.विलास पोतनीस मुांबई उपनगरातील बोरीिली-ददहसर 
पररसरात दरोडा ि घरफोडीच े
गनु्द््यातील दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

८ ८७७ श्री.जयांत पाटील अललबाग (जज.रायगड) येथे पासपोटध 
कायाधलय सरुु करण्याबाबत  

९ २९४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे िसई (जज.पालघर) तालकु्यातील खाडी ि 
समरुककनाऱ्यािरील  अिधै रेती उपसा 
रोखण्याबाबत  
 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

१० ६१७ आककध .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
डॉ.िजाहत लमर्ाध, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादधन 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफध  भाई जगताप 
 

राज्यातील शतेकऱ् याांना दजदारदार 
बबयाणाांचा परुिठा करण्याबाबत  

११ ३२३ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.प्रकाश गजलभये 
 

नागपरू शहरात हुक्का पालधरिर बांदी 
आणण्याबाबत  

१२ ७०७ श्री.प्रविण दरेकर बोररिली येथील शिविच्िेदन कें रात 
िदै्यकीय  अधधकाऱ्याांची सांख्या 
िाढविण्याबाबत  
 

१३ २१२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.ककशोर दराड,े 
डॉ.सधुीर ताांबे 
 

सोलापरू येथ े पशिुदै्यकीय 
महाविद्यालय सरुु करण्याबाबत  

१४ ४ श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाधणी, श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.प्रकाश 
गजलभये 
 

मौजे परुसलगोंदी (ता.एटापल्ली, 
जज.गडधचरोली) गािातील  शतेकऱ्याांची 
नक्षलिाद्याांनी हत्या केल्याबाबत  

१५ १०२४ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील जजल्हा पशधुन विकास 
अधधकाऱ्यािर  कारिाई करण्याबाबत  
 

१६ ३९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

जालना जजल्हा क्रीडा सांकुलातील विकास 
कामे पणूध करण्याबाबत  
 

१७ ११९७ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार श्री रामानजननया ललझर्ांग अॅण् ड 
फायनान्द्स कां पनीने  गुांतिणुकदाराांची 
आधथधक फसिणुक केल्याबाबत  
 

१८ ५०४ अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफध  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.िजाहत लमर्ाध, 
श्री.जनादधन चाांदरूकर, आककध .अनांत 
गाडगीळ 

राज्यातील मजच्िमाराांना शासकीय 
योजनाांचा लाभ देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

१९ ८१२ श्री.सरेुश धस बीड, उस्त्मानाबाद ि लातरू जजल््यात 
आददिासीांच्या जलमनी बेकायदेशीररीत्या 
हस्त्ताांतरीत र्ाल्याबाबत  
 

२० ४३५ श्री.विप्लि बाजोररया दहांगोली जजल््यातील नकुसानग्रस्त्त 
शतेकऱ्याांना  पीक विम्याची मदत 
देण्याबाबत  
 

२१ १२१८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत 
पाटील 

अकोला (जज.अकोला) तालकु्यातील 
कुरणखेड मांडळामधील  शतेकऱ्याांना 
ककसान सन्द्मान योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत  
 

२२ ६५७ श्री.प्रशाांत पररचारक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

साांगोले ि मांगळिेढे (जज.सोलापरू) 
तालकु्याकरीता स्त्ितांत्र पोलीस 
उपविभागीय अधधकारी कायाधलयाची 
ननलमधती करण्याबाबत  
 

२३ २८६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर 

डहाणू (जज.पालघर) येथील लाभाथी 
बबरसा मुांडा कृषी क्राांती  योजनेच्या 
अनदुानापासनू िांधचत रादहल्याबाबत  
 

२४ ५७५ श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप ठाणे जजल््यात चोरी ि घरफोडीचे 
प्रमाणात िाढ र्ाल्याबाबत  
 

२५ २५० श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादधन चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककध .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाध 
 

ज्येष्ट्ठ विचारिांत ि सामाजजक कायधकतदार 
डॉ.नरेंर दाभोळकर ि  कॉ.गोवि ांद 
पानसरे याांच्या हत्येबाबत  

२६ ११३२ श्री.प्रविण पोटे-पाटील, डॉ.रणजजत 
पाटील 

िरुड (जज.अमरािती) तालकु्यातील सांत्रा 
प्रकल्पाचे  काम सरुु करण्याबाबत  
 

२७ ८९७ श्रीमती जस्त्मता िाघ जळगाि जजल््यातील शासकीय विकास 
कामाांकरीता  िाळू उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

२८ १०९३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.िजाहत 
लमर्ाध, श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सधुीर 
ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मौजा मुांढे (ता.कराड, जज.सातारा) येथील 
शदहद जिानाच्या  कुटुांबबयाांना मदत 
देण्याबाबत  

२९ ३७४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर 

यितमाळ जजल््यातील नकुसानग्रस्त्त 
शतेकऱ्याांना  पीक विम्याची मदत 
देण्याबाबत  

३० १४० श्री.रामननिास लसांह, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरकर 

ॲन्द्टॉप दहल (मुांबई) येथील तरुणाचा 
पोललसाांनी केलेल्या  मारहाणीत मतृ्य ू
र्ाल्याबाबत  

३१ ६७३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम 
काळे 

मराठा समाजास आरक्षण देण्यासांदभाधत 
आांदोलन  करण्यािरील खटल े मागे 
घेण्याबाबत  

३२ १३३७ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

ददिा (जज.ठाणे) येथील अनधधकृत 
बाांधकामाबाबत  

३३ १५१५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 

गोंददया जजल््यात पशपुालन 
योजनेंतगधत शतेकऱ्याांना  गोठ्याचे िाटप 
करण्याबाबत  

३४ १८४७ श्री.सदालशि खोत राज्यात शतेकऱ्याांना पीक विम्याची 
मदुत िाढिनू देऊन  पोटधलिर ऑप्शन 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

३५ १९९७ श्री.महादेि जानकर कल्याण-डोबबिलीमध्ये मोबाईल 
कां पनीच्या  कां त्राटदाराला 
धमकािल्याबाबत  

३६ २०४४ श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर पालघर जजल््यातील पोललसाांची पदे 
भरण्याबाबत  

३७ २१२३ श्री.प्रकाश गजलभये नागपरू जजल््यातील शतेकऱ्याांना 
शतेकरी  स्त्िालभमान योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत  
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३८ २१४१ श्री.सजुजतलसांह ठाकूर, श्री.रामननिास 
लसांह 

पांढरपरू (जज.सोलापरू) येथील कराडकर 
महाराज  मठाचे मठाधधपतीांची हत्या 
र्ाल्याबाबत  

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

३९ ४०८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.िजाहत 
लमर्ाध, आककध .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जनादधन चाांदरूकर 

पणेु शहरातील कॉसमॉस बँकेिर 
सायबर हल्ला  करुन कोट्यिधीची लटू 
केल्याबाबत  

४० १४४८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

राजापरू (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यात 
अिधैररत्या  धचरेजाांभा दगड उत्खनन 
सरुु असल्याबाबत  

४१ ७८५ डॉ.पररणय फुके देिरी (जज.गोंददया) तालकु्यातील 
शतेकऱ् याांच्या  धानाचे पुांजने 
जाळल्याबाबत  

४२ २७६ श्री.विलास पोतनीस मुांबई रेल्िे पोलीस हद्दीतील गनु्द््याांचा 
जलदगतीने  तपास होण्याबाबत  

४३ २९३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.प्रविण दरेकर 

मौजा मोहा (ता.जज.यितमाळ) येथील 
जलमनीची  गरैप्रकारे विक्री केल्याबाबत  

४४ १४६० श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्द्नाथ 
लशांदे, श्री.अरुणकाका जगताप 
 

सधुागड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
शतेकऱ्याांना  पीक विम्याची मदत 
देण्याबाबत  

४५ १०७९ श्री.विनायकराि मेटे बीड येथे कृषी ननविष्ट्ठा िाटपात 
अननयलमतता र्ाल्याबाबत  
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४६ ११९९ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुके 

आकोट (ता.पिनी, जज.भांडारा) येथील 
धान वपकाच्या बबयाणात भेसळ 
र्ाल्याबाबत  

४७ ४३८ श्री.विप्लि बाजोररया सेनगाि (जज.दहांगोली) तालकु्यातील 
शतेकऱ्याांना अदहल्यादेिी  लस ांचन विदहर 
योजनेचा लाभ देण्याबाबत  

४८ ६६० श्री.प्रशाांत पररचारक, श्री.विजय ऊफध  
भाई धगरकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

कवितानगर ि पांढरपरू (जज.सोलापरू) 
येथे पोललसाांकरीता  ननिासस्त्थान 
बाांधण्याबाबत  

४९ ५८२ श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.जनादधन चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

रत्नाधगरी जजल््यात “मागेल त्याला 
शतेतळे” या योजनेची  कामे पणूध 
करण्याबाबत  

५० २५४ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

पराांडा (जज.उस्त्मानाबाद) येथील 
तहलसलदारािर  िाळुमाकफयाांनी हल्ला 
केल्याबाबत  

५१ ९११ श्रीमती जस्त्मता िाघ अमळनेर (जज.जळगाांि) तालकु्यातील 
तालकुा कृषी कायाधलयाद्िारा  बोगस 
लाभार्थयाांना बबयाणाांच े िाटप 
केल्याबाबत  

५२ १५१६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांर 
व्यास 

नागपरू येथील नरेंर नगर अांडरबब्रज 
पलुाखाली पाणी  साचून अपघात होत 
असल्याबाबत  

५३ १८६५ श्री.सदालशि खोत साांगली जजल््यातील कृषी विभागाची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  

५४ २०९२ श्री.महादेि जानकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड 

राज्यात गौण खननजाची िाहतकू 
करण्यासाठी  बारकोडची पध्दत 
अिलांबविण्याबाबत  
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नतसरी फेरी 
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५५ ४१५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफध  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादधन चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े आककध .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाध 

लोकमांगल मजल्टस्त्टेट को.ऑपरेदटव्ह 
सोसायटी लललमटेड (जज.सोलापरू) ने 
बनािट कागदपत्र सादर करुन 
गरैव्यिहार केल्याबाबत  

५६ ७६७ डॉ.पररणय फुके ददव्या बबल्डसध ॲण्ड डवे्हलपसध िाशी, 
निी मुांबई या विकासकाने गरैव्यिहार 
केल्याबाबत   

५७ ३७२ श्री.विलास पोतनीस गडधचरोली जजल््यातील नक्षलग्रस्त्त 
हल्ल्याांिर ननयांत्रण ठेिण्याकरीता 
ददघधकालीन योजनेचा ननधी मांजूर 
करण्याबाबत  

५८ ११५४ श्री.विनायकराि मेटे जालना जजल््यातील िाळू गरैव्यिहार 
प्रकरणी  दोषीांिर कारिाई करण्याबाबत  

५९ १२०१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुके 

गोरेगाि (जज.गोंददया) तालकु्यातील 
नकुसानग्रस्त्त शतेकऱ्याांना  पीक 
विम्याची मदत देण्याबाबत  

६० ४४१ श्री.विप्लि बाजोररया पणुाध (जज.दहांगोली) नदीकाठच्या 
पात्रामधून  अिधै िाळू उपसा 
रोखण्याबाबत  

६१ ५८५ श्री.अशोक ऊफध  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.जनादधन चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाध, डॉ.सुधीर ताांबे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ राजूरकर 

अांधेरीतील बोगस कां पनीने हॉललडचे े
पॅकेज दाखिनू  ग्राहकाांची फसिणूक 
केल्याबाबत  

६२ १४८८ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे 

मराठिाडा कृषी विद्यापीठाने विकलसत 
केलेले  िाण अप्रमाझणत असल्याबाबत  
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६३ २०९३ श्री.महादेि जानकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड 

राज्यातील दधूधारक शतेकऱ् याांना दधुाच े
थककत पसै ेदेण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (कायधभार), 
ददनाांक : २६ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


