
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

बुधिार, हदनाांक ०३ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १२, १९४२ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 
(२) सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मा्ं ी 
(३) गहृननमाचण मा्ं ी 
(४) नगर विकास, सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मा्ं ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३४ [ १ ते ३४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १८ [ ३५ ते ५२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ५३ ते ६२ ] 
  

एकूण - ६२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१ ७२३१ श्री.प्रिीण दटके नागपरू महानगरपाललका क्षे् ात मलूभतू 

सोई सवुिधा  योजनेंतगचत ननधी अप्राप्त 
असल्याबाबत  

२ ६९६३ श्री.सरेुश धस नगरपांर्ायत आष्ट्टी, पाटोदा ि लशरूर 
कासार (जज.बीड) या निीन सथावपत 
शहराांच्या विकास आराखड्यास मांजुरी 
लमळण्याबाबत  

३ ६५३७ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.कवपल 
पाटील, श्री.अरुण लाड 

राज्यात मराठा आरक्षण लाग ू करुन 
उमेदिाराांना ननयकु्तत्या देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४ ६८२५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामधील ररक्तत 
पदे  भरुन इतर सधुारणा करण्याबाबत  

५ ६३५८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.महादेि जानकर, 
डॉ.पररणय फुके, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईक 
 

म्हाडाकडील सांक्रमण सदननकाांच्या 
भाड्यापोटी विकासकाने कोटयिधी रुपये 
थकविल्याबाबत  

६ ६४२१ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 

औरांगाबाद महानगरपाललका आरोग्य 
विभागातील  विविध सांिगाचतील ररक्तत 
पदे भरण्याबाबत  
 

७ ७२२२ श्री.अरुण लाड गहुागर-विजापरू राष्ट्रीय महामागाचर् े
काम प्रलांबबत असल्याबाबत  
 

८ ६५२५ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे घणसोली (निी मुांबई) पररसरातील 
खारफुटीिर डबेिज  टाकण्यात येत 
असल्याबाबत  
 

९ ६८७७ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.शलशकाांत लश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल 
लमटकरी, श्री.सांजय दौंड  

िसई-विरार महानगरपाललका 
(जज.पालघर) येथे महहलाांच्या िदै्यकीय 
तपासणीसाठी िदै्यकीय कक्ष 
नसल्याबाबत  
 

१० ७०३५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अलभजजत िांजारी 
 

मुांबईतील िरळी, नायगाि, ना.म. जोशी 
मागच येथील बीडीडी  र्ाळीांर्ा पनुविचकास 
अपणूाचिसथेत असल्याबाबत  

११ ६४६० श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके 
 

नागपरू येथील शासकीय दांत 
महाविद्यालय ि रूग्णालयार्े  बाांधकाम 
अपणूाचिसथेत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१२ ७४९७ श्री.रणजजतलसांह मोहहत-ेपाटील सोलापरू-अक्तकलकोट मागाचिरून सहा 

गािाांना जोडणाऱ्या कदेहळ्ळी मागाचिर 
उड्डाणपलू िा भयूारी मागच 
उभारण्याबाबत  

१३ ६९०४ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

गोठणगाांि फाटा त े िरैागड मागच 
(ता.आरमोरी, जज.गडधर्रोली) येथील 
लसमेंट कााँक्रीट रसत्यार्े काम ननकृष्ट्ट 
दजाचर्े र्ाल्याबाबत  
 

१४ ७२१३ श्री.अमोल लमटकरी, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.गोवपककशन 
बाजोरीया 
 

अकोला शहर (जज.अकोला) येथील 
सथाननक विमानतळार्े  काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

१५ ६७९८ श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.राजेश राठोड, श्री.प्रिीण 
दटके, डॉ.पररणय फुके, श्री.ननलय नाईक 
 

नागपरू महापाललककेच्या विविध 
विभागात कायचरत  कां ्ाटी ि असथायी 
कमचर्ाऱ् याांच्या मागण्याबाबत  

१६ ६८६० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल लमटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 
 

पालम (जज.परभणी) नगरपांर्ायतमध्ये 
गरैकारभार र्ाल्याबाबत  

१७ ६८९६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर 
 

पणेु जजल््यातील लभडिेाडा राष्ट्रीय 
समारक  म्हणून घोवषत करण्याबाबत  

१८ ७३४३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अलभजजत िांजारी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील 
 

नगर-मनमाड राज्य महामागाचर्ी 
दरुिसथा र्ाल्याबाबत  

१९ ७१०३ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 
 

छ्पती लशिाजी महाराज मांडई ि ससनू 
डॉक मधील  मच्छीमाराांर्े सथलाांतर 
केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२० ६९९४ श्री.जयांत पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटक मुांबईतील िसती, इमारती आणण 

व्यािसानयक कां पनयाांमध्ये  लेखा 
पररक्षण करण्याबाबत  
 

२१ ६७२१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे 

अमरािती जजल््यात घर खरेदी 
करणाऱ् या लाभाथ्यायााना  योजनेर्ा लाभ 
लमळण्याबाबत  

२२ ७१७० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.शलशकाांत लश ांदे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल लमटकरी, 
डॉ.रणजजत पाटील 

राज्यातील नगरपाललका ि 
महानगरक्षे्ातील शाळाांना ननिासी दराने 
कर आकारणी करण्याबाबत  

२३ ६६४१ श्री.विलास पोतनीस मानखुदच, गोिांडी ि लशिाजीनगर, मुांबई 
पररसरातील बेकायदेशीर  नलसाग होम ि 
रुग्णालयाांर्ी र्ौकशी करण्याबाबत  

२४ ७४४५ श्री.विनायकराि मेटे मराठा आरक्षणासाठी बललदान 
देणाऱ् याांच्या कुटुांबबयाांना  शासकीय 
नोकरी तसेर् सहाय्यता ननधी 
लमळण्याबाबत  

२५ ६६१५ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद महानगरपाललका ननधी आणण 
सथधगत ननधी  मधून केलेल्या कामाांर्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत  

२६ ६६५९ श्री.महादेि जानकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके, डॉ.पररणय फुके 

मुांबई महापाललकेतील सरुक्षारक्षकाांर् े
िेतन प्रलांबबत असल्याबाबत  

२७ ६७११ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.अमोल 
लमटकरी, श्री.शलशकाांत लश ांदे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सांजय दौंड 

अकोला महानगरपाललकेत गरैव्यिहार 
होत असल्याबाबत  

२८ ७२९० श्री.रामदास कदम रत्नाधगरी येथील हदिाणी नयायालयार्ी 
निीन इमारत अपणूाचिसथेत 
असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२९ ७१११ श्री.कवपल पाटील राज्यात जात िधैता प्रमाणप्ाअभािी 

बडतफच  र्ालेल्या  कमचर्ाऱ्याांना पनुहा 
सेिेत घेण्याबाबत  
 

३० ७४४१ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सदालशि खोत, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

महाराष्ट्र समधृ्दी मागाचच्या पहहल्या 
टप्प्यातील  रसत्यार्े काम सांथगतीने 
सरुु असल्याबाबत  

३१ ७४६० श्री.शलशकाांत लश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल लमटकरी, 
श्री.सांजय दौंड 

ठाणे ि कल्याण बससथानकाांर् े
आधुननकीकरण करण्याबाबत  

३२ ७१४७ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी-गांगाखेड (ता.गांगाखेड, 
जज.परभणी) महामागाचर्ी  दरुुसती 
करण्याबाबत  

३३ ७५११ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदालशि खोत राज्यात कोरोना साथीच्या काळात मतृ्य ू
र्ालेल्या  प्काराांच्या कुटुांबबयाांना मदत 
देण्याबाबत  

३४ ७५४२ श्री.सदालशि खोत राज्यातील ितृ्तप् विके्रत्याांना 
परिडणारी  घरे उपलब्ध करून 
देण्याबाबत  

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३५ ६५४१ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 

जगताप, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर 

पणेु जजल््यातील र्ाेपडपट्टयाांच्या 
पनुविचकासाच्या कामाबाबत  

३६ ६८१२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर 
 

राज्यातील जनुया ि मोडकळीस 
आलेल्या  इमारतीांर्ा पनुविचकास 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३७ ६४८७ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.प्रसाद 

लाड 
गोरेगाि (मुांबई) येथील लक्ष्मीनगर 
एसआरए गहृननमाचण सांसथेमधील 
र्ोपडीधारकाांर्े भाड े विकासकाने 
थकविल्याबाबत  
 

३८ ६८०५ श्री.रवि ांद्र फाटक दािडी ि उांबाली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
येथे ननयमबा्यपणे  भांगारार्ी दकुाने 
उभारण्यात आल्याबाबत  
 

३९ ७०२८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 

राज्यातील सािचजननक बाांधकाम 
विभागाच्या अधधकाऱ्याांनी बनािट देयके 
अदा करून गरैव्यिहार केल्याबाबत 
 

४० ६९१८ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

सेिाग्राम-पिनार (जज.िधाच) विकास 
आराखड्याांतगचत करण्यात येणाऱ्या 
कामाांबाबत 
 

४१ ६७९४ श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.राजेश राठोड, श्री.प्रिीण 
दटके, डॉ.पररणय फुके, श्री.ननलय नाईक 
 

नागपरू महानगरपाललकेच्या 
अखत्याररतील सोसायटयाांमधील  
कर्ऱ् याांर्ी विल्हेिाट लािण्याबाबत  

४२ ६८७१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल लमटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 
 

परभणी महानगरपाललकेच्या जागेिरील 
ि रसत्यािरील  अनतक्रमणे ननष्ट्कालसत 
करण्याबाबत  

४३ ७०९९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 
 

मुांबईतील लशि कोळीिाडा, भांडारिाडा 
गािठाणाकरीता मा.उच्र् नयायालयाने 
हदलेल्या सथधगती आदेशार्े पालन 
करणेबाबत  

४४ ६७२२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

राज्यातील सांसथाांनी बनािट ऑनलाईन 
कमचर्ारी पद भरती  राबिनू 
उमेदिाराांर्ी फसिणूक केल्याबाबत  

४५ ६७४७ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील आर्ायच बाळशास्ी जाांभेकर 
प्कार सनमान योजनेच्या जार्क अटी 
लशधथल करण्याबाबत  
 

४६ ७८५९ श्री.विनायकराि मेटे राष्ट्रीय महामागाचच्या दतुफाच र्ाड े
लािण्याकड ेदलुचक्ष होत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४७ ६६८२ श्री.महादेि जानकर, श्री.अशोक ऊफच  

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अलभजजत िांजारी 

मुांबईतील कोविड सेंटरमध्ये कां ्ाटी 
पध्दतीने नेमणूक  केलेल्या 
कमचर्ाऱ् याांना सिेेमधून कमी केल्याबाबत  

४८ ६८०३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महानगरपाललकेमध् ये 
राबविण् यात येणाऱ् या  भलूमगत गटार 
योजनेबाबत  

४९ ७४४२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.सदालशि खोत 

राज्यात धमाचदाय रुग्णालयामाफच त 
जनहहताच्या बाबीांर्े  उल्लांघन होत 
असल्याबाबत  

५० ७९२७ श्री.शलशकाांत लश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल लमटकरी, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अलभजजत िांजारी 

मुांबईतील धगरणी कामगाराांना सदननका 
िाटप करण्याबाबत  

५१ ७१५१ श्री.विप्लि बाजोररया जजांतरू त े देिगाांि फाटा (ता.जजांतरू, 
जज.परभणी)  राष्ट् रीय महामागाचच् या 
कामाबाबत  

५२ ७७७३ श्री.सदालशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.प्रसाद लाड 

औरांगाबाद शहराला समाांतर 
जलिाहहनीच्या माध्यमातनू  
पाणीपरुिठा करण्याबाबत  

नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
५३ ६८३६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील र्तथुचशे्रणी कमचर्ाऱ्याांनी 
प्रलांबबत मागण्याांसाठी  राज्यव्यापी 
आांदोलन करण्यार्ा इशारा हदल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
५४ ६४२८ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेर् े

विद्यमान नगररर्नाकार  याांर्ेिर 
कारिाई करण्याबाबत  

५५ ६८७९ श्री.रवि ांद्र फाटक मीरा-भाईंदर महानगरपाललका (जज.ठाणे) 
येथे दैनांहदन िापरासाठीच्या िसत ूिाढीि 
दराने खरेदी केल्याबाबत  

५६ ७०३७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 

मुांबई महानगरपाललकेच्या 
जलाशयाांमाफच त अशधु्द  पाणीपरुिठा 
होत असल्याबाबत  

५७ ६७२४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 

ककनिट (जज.नाांदेड) शहरामध्ये 
नगरपाललका प्रशासनाच्या  जागेिर 
अनतक्रमण र्ाल्याबाबत  

५८ ६७६४ श्री.विलास पोतनीस मुांबईतील गािठाणाांर्े रेखाांकन करण्यात 
आल्याबाबत  

५९ ६७०८ श्री.महादेि जानकर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे 

मुांबई सेंरल येथील लसटी सेंटर मॉलच्या 
दसुऱ्या मजल्यािर आग लागल्याबाबत  

६० ६८०८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महानगरपाललकेतील िाढीि 
पाणीपरुिठा योजनेत  गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

६१ ७१५४ श्री.विप्लि बाजोररया पणुाच (जज.परभणी) येथील ताडकळस 
विश्रामगहृार्ी दरुुसती करण्याबाबत  

६२ ७७७५ श्री.सदालशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.प्रसाद लाड 

िसई-विरार महापाललकेत पांतप्रधान 
आिास घरकुल योजनेंतगचत  प्राप्त 
प्रसताि प्रलांबबत असल्याबाबत  

  
  
विधान भिन :   श्री.राजेनद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : २ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

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


