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

बुधिार, हदनाांक १० मार्च, २०२१ / फाल्गुन १९, 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) नगरविकास, सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मा्ं ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३३ [ १ ते ३३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १७ [ ३४ ते ५० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ ५१ ते ६२ ] 
  

एकूण - ६२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१ ७०१५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 

मुांबईतील सफाई कमचर्ारी ि त्याांच्या 
कुटुांबबयाांसाठी आश्रय  योजनेंतगचत घरे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

२ ६८५९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल ममटकरी, श्री.विक्रम 

काळे 

परभणी शहर पाणीपरुिठा योजनेत 
अननयममतता झाल्याबाबत  

३ ७३०२ डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

िामशम शहरामधून पसुदकड े जाणाऱ्या 
मागाचिरील उड्डाणपलुार् े  काम 
अपणुाचिसथेत असल्याबाबत  

४ ६७८५ श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.प्रिीण दटके, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.ननलय नाईक 
 

नागपरू महानगरपामलकेतील 
कोरोनाबाधधत कमचर्ाऱ्याांना 
उपर्ारादरम्यान झालेल्या खर्ाचर्ा 
परतािा ममळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
५ ७२१६ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 
हहिरखेड (ता.तले्हारा, जज.अकोला) 
ग्रामपांर्ायतीर् े रुपाांतर 
नगरपांर्ायतीमध्ये करण्याबाबत  

६ ७४९० श्री.अरुण लाड, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदामशि खोत 

राज्यातील शासकीय सेिेतील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

७ ६४९१ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे ममरा-भाईदर महापामलकेच्या मशक्षण 
विभागाने ननितृ्त मशक्षकाांना 
ननिडशे्रणीपासनू िांधर्त ठेिल्याबाबत  

८ ७४९४ श्री.सरेुश धस मे.आरएनए विकासकाने मलबटी 
प्रकल्पातील तळमजल्यािर  रहहिाशी 
िापराच्या ऐिजी िाणणज्य िापर 
केल्याबाबत  

९ ७२५४ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

पणेु, वप ांपरी-धर् ांर्िड, सोलापरू, 
पांढरपरूसाठी नमामी र्ांद्रभागा ही 
महत् िकाांक्षी योजना कायाचजविित 
करण्याबाबत  

१० ६६३१ श्री.अांबादास दानिे सांभाजीनगर शहर (जज.औरांगाबाद) 
येथील गहृननमाचण ि क्षे्विकास 
मांडळाकडून सदननकाांर्ा ताबा 
ममळण् याबाबत  

११ ६५३८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.रवि ांद्र फाटक 

काांजुरमागच (मुांबई) येथील कुलाबा-िाांदे्र-
मसप्झ मेरो-३ कारशडे प्रकल्पार्े काम 
विलांबाने होत असल्याबाबत  

१२ ७४९२ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील राज्यातील सिच नगरपररषदाांमधील 
कमचर्ाऱ्याांना  सहायक िेतन अनदुान 
देण्याबाबत  

१३ ७२३३ श्री.प्रिीण दटके नागपरू महापामलकेने ननयमबाह्य 
कां ्ाट हदल्याबाबत  

१४ ६९१६ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

आिी नगरपररषद (जज.िधाच) येथ े
प्रधानमा्ं ी आिास योजनेंतगचत 
बाांधकाम अपणूाचिसथेत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१५ ६८२६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.ननलय नाईक 
 

राज्यातील महाआयटी विभागाने 
मेगाभरतीकरीता काळ्या यादीत 
समािेश असलेल्या कां पवियाांर्ी ननिड 
केल्याबाबत  

१६ ६३५१ श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.महादेि 
जानकर 
 

कजचत नगरपररषद (जज.रायगड) हद्दीत 
कोतिाल व्यायाम मांहदराच्या जागेिर 
अनधधकृत बाांधकाम होत असल्याबाबत  

१७ ६४७१ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 

औरांगाबाद शहरात महापामलकेर् े
सपेशामलटी हॉजसपटल ि सिता्ं  
सांसगचजविय रुग्णालय उभारण्याबाबत  
 

१८ ६४९७ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 
फुके, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय 
नाईक, श्री.प्रिीण दटके 
 

नागपरू अजग्नशमन विभागातील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  

१९ ७३६४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर 
 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने खुल्या 
प्रिगाचतील  उमेदिाराांिर अवियाय 
केल्याबाबत  

२० ७०५० श्री.रवि ांद्र फाटक कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका 
(जज.ठाणे) हद्दीतील  तलािाांर्ी 
सिच्छता करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२१ ७०९६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

अडिली-भतुिली (महापे) ि कोपरखैरणे 
येथील आहदिासी पाड्यातील नागररक 
मलूभतू सवुिधापासनू िांधर्त 
असल्याबाबत  

२२ ६७१७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे 

मखुेड (जज.नाांदेड) येथील कृषी उत्पविन 
बाजार सममती  याडाचतील 
भखूांडधारकाांनी महसलू थकविल्याबाबत  

२३ ६६०२ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.प्रसाद लाड 

मुांबईतील साांडपाणी समदु्रात 
सोडण्यापिूी योग्य प्रकक्रया करण्याबाबत  

२४ ६६९४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश 
राठोड 

अरबी समदु्रातील प्रसतावित छ्पती 
मशिाजी महाराज समारकाच्या 
बाांधकामात गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

२५ ६७१० श्री.महादेि जानकर मस ांधुदगुच ि कोल्हापरू जजल्हयाांना 
जोडणाऱ् या  कुडाळ घाटाच्या 
कामाबाबत  

२६ ६८८० श्री.गोवपककशन बाजोरीया सािचजननक बाांधकाम विभागाांतगचत 
नेमलेल्या  कां ्ाटदाराने गरैव्यिहार 
केल्याबाबत 

२७ ७४४० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

मौजे धर्तळसर, मानपाडा (ता.जज.ठाणे) 
येथील  क्षे् ािरील नोंद कमी 
केल्याबाबत  

२८ ७१५६ श्री.विप्लि बाजोररया मांठा त े विजापरू (ता.शले,ू जज.परभणी) 
राष्ट् रीय महामागाचर् े  काम ननकृष्ट्ट 
दजाचर्े असल्याबाबत  

२९ ७६०१ श्री.विक्रम काळे, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश र्व्हाण 

मुांबई महानगरपामलकेमाफच त 
हुतात्म्याांच्या िारसाांना  सदननका 
ममळण्याबाबत  

३० ८००७ श्री.विनायकराि मेटे अांबजेोगाई नगर पररषदेमध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३१ ८०४४ श्री.जयांत पाटील निी मुांबई येथील गहृननमाचण सांसथाांना 

पनिेल  महानगरपामलकेकड ेहसताांतरीत 
करण्याबाबत  

३२ ८१३४ श्री.नागोराि गाणार राज् यातील मागासिगीय अधधकारी ि 
कमचर्ाऱ् याांना  सेिा ज् येष्ट् ठतनेसुार 
पदोवि नती देण् याबाबत  

३३ ८१७६ श्री.विलास पोतनीस िसई-विरार महापामलकेच्या आरक्षक्षत 
भखूांडािर अनतक्रमण झाल्याबाबत  
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३४ ७०२५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 

बहृवि मुांबई महानगरपामलकेच्या शाळेतील 
गणुिांत  विद्यार्थयाांना अथचसहाय्य 
देण्याबाबत  

३५ ६७७५ श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड 

नागपरू महानगरपामलका हद्दीतील 
रसत्याांर्ी दरुिसथा झाल्याबाबत  

३६ ७१९४ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.सांजय 
दौंड, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.ननलय नाईक 

अनसुधूर्त जमातीसाठी आरक्षक्षत 
जागाांिर बोगस  उमेदिाराांनी नोकऱ्या 
ममळविल्याबाबत  

३७ ७७४० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमभजजत 
िांजारी 
 

राज्यात कें द्र शासन परुसकृत समाटच 
मसटी अमभयान राबविण्याबाबत  

३८ ७२३७ श्री.प्रिीण दटके नागपरू महापामलकेतील सफाई 
कमचर्ाऱ्याांच्या िारसाांना  सेिेत सामािनू 
घेण्याबाबत  
 



6 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३९ ६९२९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
 

िधाच शहरातील रसत्यार्े काम ननकृष्ट्ट 
दजाचर्े केल्याबाबत  

४० ६८३७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

ऐरोली (निी मुांबई) येथे अभ्यामसका ि 
व्यायाम  शाळा सरुू करण्याबाबत  

४१ ६३८५ श्री.प्रसाद लाड, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

श्रीिधचन (जज.रायगड) ि मांडणगड 
(जज.रत्नाधगरी) दरम्यान  सागरी सेत ू
बाांधण्यार्े काम अपणूाचिसथेत 
असल्याबाबत  
 

४२ ६३६१ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 

सािचजननक बाांधकाम ि जलसांपदा 
विभागातील सहायक अमभयांता ि 
कननष्ट्ठ अमभयांता पदाच्या सेिा 
प्रिेशाबाबत  
 

४३ ७९२९ श्री.रवि ांद्र फाटक मौजे मोररिली (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) 
येथील  कर्राभमूी ननष्ट्कामसत 
करण्याबाबत  
 

४४ ७१०१ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 
 

िाशी त े मानखुदच या प्रसतावित सागरी 
पलुामळेु बाधधत होणाऱ्या मच्छीमार 
बाांधिाांना नकुसान भरपाई देण्याबाबत  

४५ ६७२५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

नाांदेड येथील व्हीआयपी रसता त े
गोकुळनगर सथानक  रसत्यार्ी दरुुसती 
करण्याबाबत  

४६ ६५७३ श्री.गोवपर्ांद पडळकर बलुढाणा त ेधाड रसत्याच्या ि कोलिड 
येथील पलुाच्या  बाांधकामात 
अननयममतता झाल्याबाबत  
 

४७ ६६९८ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमभजजत िांजारी 
 

मुांबईतील सकायिॉकर्ी दरुिसथा 
झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४८ ६६८० श्री.महादेि जानकर पणु्यातील वप ांपळे गरुि ि साांगिी 

पररसरात कुत्रयाांर्ा  सांशयासपद मतृ्य ू
झाल्याबाबत  

४९ ६८८३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बेलखेड, अडसळू, मालेगाांि बाजार 
(ता.तले्हारा, जज.अकोला) या गािाांच्या 
मखु्य रसत्यार्े काम अपणूाचिसथेत 
असल्याबाबत  

५० ८१४५ श्री.नागोराि गाणार जजांतरू (जज.परभणी) नगरपामलकेत 
कमचर्ाऱ्याांर्ी कां ्ाटी पध्दतीने भरती 
करण्यात आल्याबाबत  

  

 
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
५१ ७०८१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 
 

मुांबई महापामलकेच् या अखत् याररतील 
अनधधकृत जाहहरात फलकाांबाबत  

५२ ७८१९ श्री.अमभजजत िांजारी नागपरू शहरातील रसत्यािर कर्ऱ् यार् े
हढगारे सार्ून असिच्छता िाढल्याबाबत  
 

५३ ७२०६ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.सांजय दौंड 
 

मुांबई महानगरपामलका आयकु्ताांनी 
अत्यािश्यक सेिेतील  कमचर्ाऱ्याांर्ा 
विशषे भत्ता बांद केल्याबाबत  

५४ ७७४१ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमभजजत 
िांजारी 
 

निी मुांबईच्या उभारणीसाठी 
शतेकऱ्याांकडून सांपाहदत केलेल्या  
जममनीांर्ा मािजेा अदा करण्याबाबत  

५५ ६८११ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात आधथचक तोट्यात असलेल्या 
बेसट उपक्रमार्ी  विकासकाांकड े
थकबाकी असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
५६ ६८९० श्री.प्रसाद लाड नतथिली (ता.िभैििाडी) ि धर्ांर्िली 

(ता.कणकिली, जज.मस ांधदुगुच) येथील 
सखुनदीिरील पलूाच्या प्रलांबबत 
कामाबाबत  

५७ ७९९३ श्री.रवि ांद्र फाटक बदलापरू पजश्र्म (जज.ठाणे) येथील 
माांजली समशानभमूीत डडझले शिदाहहनी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

५८ ७७८७ श्री.रमेशदादा पाटील पणेु महापामलकेच्या प्राथममक 
शाळेमधील ननितृ्त  मशक्षकाांना पेविशन 
ममळण्याबाबत  

५९ ६७३२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 

नाांदेड शहरात िाहतकूीस अडथळा ठरत 
असलेले  विजेर्े खाांब ननष्ट्कामसत 
करण्याबाबत  

६० ७८४४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे मागाठाणे (ता.बोरीिली, जज.मुांबई 
उपनगर) येथील  गहृ सांकुलातील रसता 
बांद करण्यात आल्याबाबत  

६१ ७६३३ श्री.महादेि जानकर िाघोळी (ता.हिेली, जज.पणेु) येथील 
िाघेश्िर मांहदर त ेशे्रयस गाडचन रसत्यार्े 
काम अपणूाचिसथेत असल्याबाबत  

६२ ६९३८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला राष्ट्रीय महामागच बायपासर्े 
कामात डडपीआरर् े उल्लांघन होत 
असल्याबाबत  

   
विधान भिन :   श्री.राजेविद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : ९ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

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

 


