
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

बुधिार, दिनाांक २२ डिसेंबर, २०२१ / पौष १, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसूल मांत्री 
(३) पशुसांिधधन, िगु्धव्यिसाय विकास, क्रीिा ि युिक कल्याण 

मांत्री 
(४) कृवष, माजी सतैनकाांचे कल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पािन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांिरे मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ५८ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या – ३९ [ १ ि े३९ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १४ [ ४० ि े५३ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५ [ ५४ ि े५८ ] 
  

एकूण - ५८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ३५५५१ श्री.सांजय जगिाप, श्री.सुरेश िरपुिकर, 

श्री.विक्रमससांह सािांि, श्री.ऋिुराज पाटील, 
श्री.असमन पटेल, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर 

पुरांिर (जज.पुणे) िालुक्यामधील 
सीिाफळाांिर काळ्या बुरशीचा प्रािभुाधि 
झाल्याबाबि 

२ ३३३४५ श्री.लक्ष्मण पिार मौजे सुरळेगाांि (िा.गेिराई, जज.बीि) 
येथील गोिािरी निी पात्राि अिधैररत्या 
िाळू उपसा होि असल्याबाबि 
 

३ ३३९५१ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्री.असमन पटेल, श्री.सांजय जगिाप, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.असमि झनक, 

राज्याि 'ई पीक पहाणी' अपॅची सक्िी न 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.विकास ठाकरे, श्रीमिी प्रतिभा 
धानोरकर, श्री.मोहनराि हांबि,े श्री.गोिधधन 
माांगीलाल शमाध (ऊफध ) लालाजी, 
श्री.चांद्रकाांि ऊफध  राजुभैय्या रमाकाांि 
निघरे, श्री.राहूल कुल, श्रीमिी नसमिा 
मुांििा 

४ ३४००७ श्री.बळिांि िानखि,े श्री.असमन पटेल, 
श्री.असमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 

सुजी शेंिगाि (िा.अांजनगाि, 
जज.अमराििी) येथे अतििषृ्ट्टीमुळे शेिीचे 
नुकसान झालेल्या शिेकऱ्याांना िलाठी 
याांनी यािीिनू िगळल्याबाबि 
 

५ ३२५४७ श्री.कुणाल पाटील, श्री.असमन पटेल जळगाि जजल्हयािील केळी उत्पािक 
शेिकऱ्याांना पीक विम्याची नुकसान 
भरपाई समळण्याबाबि 
 

६ ३२५२३ श्री.अब ू आजमी, िॉ.भारिी लव्हेकर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपि गायकिाि, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.ससमर मेघे, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्री.सिा सरिणकर, श्री.प्रिाप सरनाईक 

िोंबबिली (जज.ठाणे) येथील एका 
अल्पियीन मुलीिर सामुदहक बलात्कार 
केल्याबाबि 

७ ३२५५६ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.लहू कानि,े श्री.सुतनल 
राऊि, श्री.असमन पटेल, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.विकास ठाकरे, 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्री.असमि 
झनक, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.कुणाल 
पाटील, िॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.मोहन 
मिे, श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.प्रमोि (राज)ू 
रिन पाटील, श्रीमिी गीिा जैन, श्री.पराग 
शाह, श्री.समहीर कोटेचा, श्री.धचमणराि 
पाटील 

राज्यािील सायबर गुन्हेगारीांमध्ये झालेली 
िाढ  

८ ३४६६५ श्रीमिी नसमिा मुांििा बीि जजल््यािील िेिस्त्थान, िगाध, मजस्त्जि 
िसेच इनामी जसमनी िेथील खाजगी 
लोकाांनी बेकायिेशीरररत्या नािािर करून 
घेिल्याबाबि 

९ ३५३३४ श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्रीमिी प्रतिभा 
धानोरकर, श्री.असमन पटेल 

यििमाळ जजल््यािील बनािट 
बबयाणाांमुळे भुईमूग वपकाांचे झालेले 
नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१० ३३२५० श्री.योगेशिािा किम खेि-िापोली-मांिणगि (जज.रत्नाधगरी) 

येथील पोलीस ठाणे इमारि िसेच 
अधधकारी ि कमधचारी याांच्या िसाहिीांच्या 
िरुािस्त्थेबाबि 

११ ३४०१९ श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेकर िेिणी (जज.लािूर) िालुक्यामध्ये िेिणी 
िळु सांशोधन कें द्र उभारण्याबाबि 

१२ ३३०३६ श्री.बाबासाहेब पाटील अहमिपूर, चाकूर (जज.लािूर) या 
िालुक्याांमधील सोयाबीन वपकाांचे झालेले 
नुकसान 

१३ ३३९९२ िॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.मांगेश कुिाळकर, 
श्री.लहू कानि,े श्री.धचमणराि पाटील 

बबबिेिािी (जज.पुणे) यश लॉन्स येथे १४ 
िषीय कबड्िीपटू्ट मुलीची हत्या 
झाल्याबाबि 
 

१४ ३५१५९ श्री.कृष्ट्णा गजबे गिधचरोली जजल््याि धिक ससांचन 
विहीरीच्या कायधक्रमाांिगधि विहीरीांचे 
बाांधकाम पूणध केलेल्या शेिकऱ्याांना 
अनिुान समळण्याबाबि 
 

१५ ३२७०२ श्री.सभमराि िापकीर हिेली (जज.पुणे) िालुक्यािील ियु्यम 
तनबांधक कायाधलयामधील सितनका आणण 
जसमनीांच्या बनािट खरेिीखिाांमध्ये 
झालेला गैरप्रकार 

१६ ३२५०५ श्री.असमि साटम मुांबई पोसलसाांच्या अांमली पिाथध विरोधी 
विभागाने (एएनसी) िोंगरीिून १५ कोटी 
ककां मिीचे हेरॉईन जप्ि केल्याबाबि 

१७ ३३४७१ श्री.सांजय रायमुलकर डिग्रस (िा.िेऊळगाि, जज. बुलढाणा) 
येथील रेिी घाटाि ब्रास रेिीचे अिधैररत्या 
उत्खनन होि असल्याबाबि 

१८ ३३४९५ श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.सुतनल प्रभू उरण (जज.रायगि) िालुक्यािील करांजा 
बांिराि रो रो प्रकल्पाचे पाणी समसळि 
असल्याबाबि 
 

१९ ३२५९५ श्री.सांजय पोिनीस िरळी ि आरे (मुांबई) येथे बहृन्मुांबई िधू 
योजनेिांगधि सुरु केलेल्या िगु्ध शाळाांची 
िरुािस्त्था झाल्याबाबि 

२० ३५५२८ श्री.समाधान अििाि े मांगळिेढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील 
पोलीस उपविभागीय अधधकारी याांच्या 
सांगनमिाने अिैध गैरप्रकार होि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
२१ ३२४६० श्री.दिपक चव्हाण, श्री.राजन साळिी, 

श्री.िेिेंद्र फिणिीस, श्री.चांद्रकाांि (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.राजेश पिार, श्री.विक्रमससांह सािांि 

राज्यािील नैसधगधक आपत्िीमुळे 
नुकसानग्रस्त्ि शेिकऱ्याांना वपक विम्याची 
रक्कम िाििीने िेण्याबाबि 

२२ ३५०६० श्री.िौलि िरोिा मौजे पाली (जज. ठाणे) येथील खाजगी 
िसेच सरकारी जसमनी औद्योधगक 
क्षेत्रासाठी सांपादिि करण्याि आल्याबाबि 

२३ ३४९५६ श्री.चांद्रकाांि ऊफध  राजुभैय्या रमाकाांि 
निघरे, श्री.इांद्रतनल नाईक, श्री.यशिांि माने 

दहांगोली जजल््याि अिैध गैरव्यिहार सुरु 
असल्याबाबि 

२४ ३३५७२ श्री.िान्हाजी मुटकुळे दहांगोली (जज.दहांगोली) िालुक्याि कृषी 
विभागाने तनकृष्ट्ट िजाधच्या सोयाबीन 
बबयाणाांचे िाटप करून शेिकऱ्याांची केलेली 
फसिणकू 

२५ ३३८१७ श्री.सांिोष बाांगर राज्याि महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेिील (नरेगा) काम 
करणाऱ्या मजुराांना मजुरी समळण्याबाबि 

२६ ३५०४४ श्री.दिलीपराि बनकर ओझर (िा.तनफाि, जज.नासशक) येथे 
गोिांशासह लाखाांचा माल जप्ि केल्याबाबि 

२७ ३५१४९ श्री.गोिधधन माांगीलाल शमाध (ऊफध ) लालाजी पुणे येथील उपायुक्ि जजल् हा जाि 
प्रमाणपत्र पििाळणी याांना लाचलुचपि 
प्रतिबांधक विभागाने लाच घेिाना 
पकिल् याबाबि 

२८ ३३०८४ श्रीमिी यासमनी यशिांि जाधि गोिांिी ि सशिाजीनगर पररसरािनू पाच 
बोगस िॉक्टराांना अटक केल्याबाबि 

२९ ३३३८२ श्रीमिी मेघना साकोरे बोिीकर, श्री.चांद्रकाांि 
(िािा) पाटील, श्री.पराग शाह, श्रीमिी 
माधुरी समसाळ, श्री.सांजय केळकर, श्रीमिी 
श्िेिा महाले, श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.असमन पटेल, 
श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.समहीर कोटेचा 

राज्यािील खाजगी गोशाळाांना आधथधक 
अनिुान िेणारी गोिधधन गोिांश सेिा कें द्र 
योजना सुरु करण्याबाबि 

३० ३४३५५ श्री.सुनील राणे बोरीिली (मुांबई उपनगर) विभागािील 
चारकोप ि गोराई येथील शासकीय 
भूखांिािर अतिक्रमण होि असल्याबाबि 

३१ ३४०३८ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.पराग शाह, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.समहीर कोटेचा, 
श्री.असमि साटम, श्री.अबू आजमी, श्रीमिी 
यासमनी यशिांि जाधि, श्रीमिी प्रतिभा 

राज् याि मदहलाांविरोधी गुन् ्याांशी सांबांधधि 
खटले प्रलांबबि असल् याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
धानोरकर, श्री.असमन पटेल, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्री.मोहनराि हांबि,े श्री.असमि 
झनक, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्रीमिी 
सुलभा खोिके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्रीमिी माधुरी 
समसाळ, श्री.राहूल कुल, श्री.ससध्िाथध 
सशरोळे 

३२ ३५५८८ श्री.सुभाष िेशमुख राज्यािील कारागहृाांची सांख्या 
िाढविण्याबाबि 
 

३३ ३४३२५ श्री.ससमर मेघे नागपूर येथील आत्मा प्रकल्प सांचालक 
याांनी शिेकऱ् याांना तनकृष्ट्ट िजाधच्या 
सादहत्याचा पुरिठा करून केलेला आधथधक 
गैरव्यिहार 
 

३४ ३२६९९ िॉ.भारिी लव्हेकर सोनपेठ (जज.परभणी) िालुक्यािील 
अल्पियीन िरुणीिर झालेला बलात्कार 

३५ ३३२७६ श्री.कालीिास कोळांबकर मुांबई-गोिा महामागाधसाठी बाांिा 
(जज.ससांधिुगुध) सीमा िपासणी नाक्यासाठी 
जसमन सांपािीि करिाना शेिकऱ्याांची 
केलेली फसिणकू 
 

३६ ३३५९७ श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील आधारिािी (जज.कल्याण) येथील 
कारागहृािील कैद्याांनी सशपायाांिर 
हत्याराांनी केलेला हल्ला 
 

३७ ३३६०१ श्री.राणाजगजीिससांह पाटील उस्त्मानाबाि जजल््यािील शेिकऱ्याांना 
नुकसान भरपाई समळण्याबाबि 

३८ ३२६५८ श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.असमि साटम, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.चांद्रकाांि (िािा) 
पाटील, श्री.राणाजगजीिससांह पाटील, 
श्री.पराग शाह, श्री.सुनील राणे, श्री.राजेंद्र 
पाटणी, श्री.रणधीर सािरकर, श्री.समहीर 
कोटेचा, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.मोहनराि 
हांबि,े श्रीमिी माधुरी समसाळ, अॅि.राहुल 
दढकले, श्री.मांगेश चव्हाण, श्री.ससध्िाथध 
सशरोळे 

राज् यािील फॉरेजन्सक लॅबमध् ये 
बालकाांिरील लैंधगक अत् याचार (पोक् सो) ि 
मदहलाांिरील गुन् ्यासांबांधीच् या िीएनएचे 
शेकिो नमुने चाचणीविना प्रलांबबि 
असल् याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
३९ ३२४९९ श्री.मांगेश कुिाळकर, िॉ.बालाजी ककणीकर, 

श्री.मोहन मिे, श्री.िेिेंद्र फिणिीस, 
श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार, श्री.लहू 
कानि,े श्री.सुतनल राऊि, श्री.पराग शाह, 
श्री.समहीर कोटेचा, श्री.ककशोर जोरगेिार 

राज्यािील होमगािधच्या गहृरक्षकाांची भरिी 
िसेच त्याांना मानधन समळण्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
४० ३४००८ श्री.बळिांि िानखि,े श्री.असमन पटेल, 

श्री.असमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांजय जगिाप, 
श्री.सांग्राम थोपटे 

ियाधपूर (जज.अमराििी) िालुक्यािील 
भूसमअसभलेख कायाधलयाच्या अतनयसमि 
कारभाराबाबि 

४१ ३२८८९ श्री.अब ूआजमी मुांबईचे माजी पोलीस आयकु्ि याांच्यासह 
अन्य पोसलसाांना तनलांबबि करण्याच्या 
प्रस्त्िािाबाबि 

४२ ३२५५७ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.कुणाल पाटील, श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार, 
श्री.असमि साटम, श्री.रविांद्र िायकर 

साकीनाका (मुांबई) येथील एका मदहलेिर 
बलात्कार करुन अमानषुपणे केलेली हत्या 

४३ ३४६४६ श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेकर लािूर जजल्हयािील शिेकऱ्याांिर बबयाणे ि 
खिे मुबलक प्रमाणाि उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबि 

४४ ३३०५० श्री.बाबासाहेब पाटील अहमिपूर (जज.लािूर) येथील पोलीस ठाणे 
ि पोलीस कमधचाऱ्याांसाठी बाांधलेल्या 
िसाहिीिील इमारिी जीणध झाल्याबाबि 
 

४५ ३२५११ श्री.असमि साटम, श्री.अशोक पिार माथेरान (िा.कजधि, जज. रायगि) येथील 
जागाांच्या खरेिी-विक्री व्यिहाराि झालेला 
गैरव्यिहार 
 

४६ ३३४९९ श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्रीमिी माधुरी 
समसाळ, श्रीमिी श्िेिा महाले, श्री.चांद्रकाांि 
(िािा) पाटील 

राज्यािील सुरक्षा रक्षक ि पयधिेक्षक याांना 
प्रलांबबि िेिन िाििीने अिा करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
४७ ३२५७८ श्री.दिपक चव्हाण, श्री.अतनल पाटील, 

श्री.यशिांि माने, श्री.बबनराि सशांिे, 
श्री.िौलि िरोिा, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.दिलीप मोदहिे-पाटील, श्री.सांग्राम 
जगिाप, श्रीमिी सरोज आदहरे, श्री.अशोक 
पिार, श्री.बाबासाहेब पाटील, श्री.सुतनल 
भुसारा, श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.चेिन िुपे, 
श्री.शेखर तनकम 

राज्याि पांिप्रधान कृषी ससांचन ‘प्रति थेंब 
अधधक पीक’ योजनेिांगधि शेिकऱ्याांना 
अनिुानाचे िाटप करण्याबाबि 

४८ ३५२११ श्री.चांद्रकाांि ऊफध  राजुभैय्या रमाकाांि निघरे दहांगोली जजल्हयािील नुकसानग्रस्त्ि 
शेिकऱ्याांना पीक विम्याची रक्कम 
समळण्याबाबि 
 

४९ ३३५७५ श्री.िान्हाजी मुटकुळे दहांगोली िे कनेरगाि नाका मागाधिर धान्य 
िकुानासाठी काळ्या बाजाराि विक्रीसाठी 
जाि असलेला रक पकिल्याबाबि 
 

५० ३३०८५ श्रीमिी यासमनी यशिांि जाधि येिला (जज.नासशक) िालुक्यािील िलाठी 
मदहलेची तनयम िािलून बिली 
केल्याबाबि 
 

५१ ३४०८७ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्रीमिी यासमनी 
यशिांि जाधि, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर 

ठाणे पोसलसाांनी विशेष मोदहम आखनू 
अांमली पिाथध विक्री ि सेिन करणाऱ्याांना 
अटक केल्याबाबि 
 

५२ ३२९९० िॉ.भारिी लव्हेकर सुरुर (िा.िाई, जज.सािारा) येथील 
स्त्मशानभूमीि मुलीची अघोरी पूजा 
केल्याबाबि 
 

५३ ३५६३५ श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 
श्री.असमि साटम, श्रीमिी माधुरी समसाळ 

नेरुळ (निी मुांबई) येथील एका पांधरा 
िषीय मुलीिर लैंधगक अत्याचार 
झाल्याबाबि 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
५४ ३२८९३ श्री.अब ूआजमी, श्री.प्रकाश सुिे, 

श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सिा सरिणकर, 
श्री.प्रिाप सरनाईक 

कासारिििली (जज.ठाणे) पररसराि 
सहाय्यक आयुक्ि, ठाणे मनपा याांच्यािर 
अनधधकृि फेरीिाल्याांनी प्राणघािक हल्ला 
केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
५५ ३२७१३ श्री.सुतनल प्रभू मुांबई उपनगरािील मढ आयलांि, 

शाांिीनगर (मालाि प.) येथील एरांगल 
गािािील शासकीय जमीनीिर अतिक्रमण 
करुन आधथधक गैरव्यिहार केल्याबाबि 

५६ ३२६३५ श्री.असमि साटम, श्री.सांजय गायकिाि राज्यािील िहशििाि विरोधी विभागािील 
ररक्ि पिे भरण्याबाबि 
 

५७ ३४१२६ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.सिा सरिणकर, 
श्री.प्रिाप सरनाईक 

कल्याण (जज.ठाणे) येथे खाजगी सशकिणी 
घेणाऱ्या सशक्षकाने आठ िषाधच्या मुलीिर 
लैंधगक अत्याचार केल्याबाबि 
 

५८ ३३००४ िॉ.भारिी लव्हेकर नागपूर जजल््यािील ११ िषाांच्या मुलीच्या 
कौमायाधचा व्यिहार केल्याप्रकरणी कारिाई 
करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २१ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


