
क्रम ांक : ७५ 
                                         
 

मह र ष्ट्र विध नसभ  
पत्रक भ ग दोन 

सोमि र, ददन ांक २४ जून, २०१९/आष ढ ३, १९४१ शके 
 

 

७५. सर्व सदस्यांनय कळवर्ण््यत ्ेत ेकी, सोमर्यर ददनयांक २४ जून, २०१९ रोजी वर्धयनसभय 
सभयगहृयच््य पटलयर्र ठेर्ण््यत आलेले खयलील अहर्यल वर्धयनमांडळयच््य सांकेतसथळयर्र 
उपलब्ध आहेत.  

 
(१) सांत गयडगे बयबय अमरयर्ती वर्द््यपीठ, अमरयर्ती ्यांचय सन २०१७-२०१८ ्य र्र्यवच े

र्यवर्वक लेखे सभयगहृयसमोर ठेर्तील. 
(२) गोंडर्यनय वर्द््यपीठ, गडचचरोली ्यांचय सन २०१७-२०१८ ्य र्र्यवचय र्यवर्वक लेख ेअहर्यल 

सभयगहृयसमोर ठेर्तील. 
(३) डॉ.बयबयसयहेब आांबेडकर मरयठर्यडय वर्द््यपीठ, औरांगयबयद ्यांच ेसन २०१७-२०१८ ्य र्र्यवचे 

र्यवर्वक लेखे सभयगहृयसमोर ठेर्तील. 
(४) महयरयष्ट्र लघउुद््ोग वर्कयस महयमांडळयचे सन २०१५-२०१६ ्य वर्त्ती् र्र्यवचे र्यवर्वक 

लेखे सभयगहृयसमोर ठेर्तील. 
(५) महयरयष्ट्र रयज्् वर्द््तु वर्तरण कां पनी म्यव. ्यांचय सन २०१७-२०१८ चय तरेयर्य र्यवर्वक 

अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तील. 
(६) पणु््श्लोक अदहल््यदेर्ी महयरयष्ट्र मेंढी र् शळेी वर्कयस महयमांडळयचय सन २०१६-१७ चय 

अडतीसयर्य र्यवर्वक अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तील.  
 

 

विध न भिन, 
मुांबई 
ददनयांक : २४ जून, २०१९ 

जजतेंद्र भोळे, 
सचचर् (कय्वभयर), 

महयरयष्ट्र वर्धयनसभय 
 
 
  

  य ची प्रत : 
 

           १) महयरयष्ट्र वर्धयनसभेचे सर्व सन्मयननी् सदस्.  
              २) महयरयष्ट्र वर्धयनमांडळ सचचर्यल्यतील सर्व अचधकयरी र् कक्ष. 

          ३) सांगणक कक्ष (Website). 

 

 
 
 



क्रम ांक : ७६ 
                                         
 

मह र ष्ट्र विध नसभ  
पत्रक भ ग दोन 

सोमि र, ददन ांक २४ जून, २०१९/आष ढ ३, १९४१ शके 
 

 

७६. सर्व मय.सदस्यांनय कळवर्ण््यत ्ेत ेकी, त््यांच््यसयठी रयखून ठेर्लेल््य टपयलखणयद्र्यरे 
खयलील शयसकी् वर्धे्कयांच््य मरयठी र् इांग्रजी प्रती आज सोमर्यर, ददनयांक २४ जून, 
२०१९ रोजी वर्तरीत करण््यत आल््य आहेत. 

(१) सन २०१९ चे वर्धयनसभय वर्धे्क क्रमयांक २० – महयरयष्ट्र करवर्र््क कय्दे (सधुयरणय 
र् वर्चधग्रयह््ीकरण) वर्धे्क, २०१९ 

(२) सन २०१९ च ेवर्धयनसभय वर्धे्क क्रमयांक २८ – रयमदेर्बयबय वर्द््यपीठ, नयगपरू वर्धे्क, 
२०१९ 

(३) सन २०१९ चे वर्धयनसभय वर्धे्क क्रमयांक २९ -  महयरयष्ट्र जजल्हय पररर्द र् पांचय्त 
सममती (सधुयरणय), वर्धे्क, २०१९  

 
 

विध न भिन, 
मुांबई 
ददनयांक : २४ जून, २०१९ 

जजतेंद्र भोळे, 
सचचर् (कय्वभयर), 

महयरयष्ट्र वर्धयनसभय 
 
 
  

  य ची प्रत : 
 

           १) महयरयष्ट्र वर्धयनसभेचे सर्व सन्मयननी् सदस्.  
              २) महयरयष्ट्र वर्धयनमांडळ सचचर्यल्यतील सर्व अचधकयरी र् कक्ष. 

          ३) सांगणक कक्ष (Website). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



क्रम ांक : ७८ 
                                         
 

मह र ष्ट्र विध नसभ  
पत्रक भ ग दोन 

मांगळि र, ददन ांक २५ जून, २०१९/आष ढ ४, १९४१ शके 
 

 

७८. सर्व मय.सदस्यांनय कळवर्ण््यत ् ेत ेकी, मांगळर्यर, ददनयांक २५ जून, २०१९ रोजी वर्धयनसभय 
सभयगहृयच््य पटलयर्र ठेर्ण््यत आलेले खयलील अहर्यल वर्धयनमांडळयच््य सांकेतसथळयर्र 
उपलब्ध आहेत.  

 
१) रयष्ट्रसांत तकुडोजी महयरयज नयगपरू वर्द््यपीठ ्यांचे २०१७-२०१८ ्य र्र्यवचे र्यवर्वक लेख े

(अांकेक्षण अहर्यलयस) सभयगहृयसमोर ठेर्तो. 
२) सर्यमी रयमयनांद तीथव मरयठर्यडय वर्द््यपीठ, नयांदेड ्यांचय ददनयांक १ एवप्रल, २०१७ त े३१ 

मयचव, २०१८ ्य कयलयर्धीचय र्यवर्वक अांकेक्षण अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तो. 
३) श्रीमती नयथीबयई दयमोदर ठयकरसी मदहलय वर्द््यपीठ, मुांबई ्यांचय ददनयांक १ एवप्रल, २०१४ 

त े३१ मयचव, २०१५ ्य कयलयर्धीचय अांकेक्षण अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तो. 
४) महयरयष्ट्र पश ुर् मत्स् वर्ज्ञयन वर्द््यपीठ, नयगपरू ्यांचय सन २०१७-२०१८ ्य र्र्यवचय 

र्यवर्वक अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तो. 
 

 

विध न भिन, 
मुांबई 
ददनयांक : २५ जून, २०१९ 

जजतेंद्र भोळे, 
सचचर् (कय्वभयर), 

महयरयष्ट्र वर्धयनसभय 
 
 
  

  य ची प्रत : 
           १) महयरयष्ट्र वर्धयनसभेचे सर्व सन्मयननी् सदस्.  

              २) महयरयष्ट्र वर्धयनमांडळ सचचर्यल्यतील सर्व अचधकयरी र् कक्ष. 
              ३) सांगणक कक्ष (Website). 

 

 

 

 

 

 



क्रम ांक : ७९ 
                                         
 

मह र ष्ट्र विध नसभ  
पत्रक भ ग दोन 

बुधि र, ददन ांक २६ जून, २०१९/आष ढ ५, १९४१ शके 
 

७९. सर्व मय.सदस्यांनय कळवर्ण््यत ्ेते की, त््यांच््यसयठी रयखनू ठेर्ण््यत आलेल््य 
टपयलखणयद्र्यरे खयलील शयसकी् वर्धे्कयांच््य मरयठी र् इांग्रजी प्रती मांगळर्यर, 
ददनयांक २५ जून, २०१९ रोजी वर्तरीत करण््यत आल््य आहेत.  

  

१) सन २०१९ च े वर्धयनसभय वर्धे्क क्रमयांक ३० – मुांबई महयनगरपयमलकय आणण 
महयरयष्ट् र महयनगरपयमलकय (सुधयरणय) वर्धे्क, २०१९ 
 

२) सन २०१९ च ेवर्धयनसभय वर्धे्क क्रमयांक ३१ – पांढरपूर मांददर (सुधयरणय) वर्धे्क, 
२०१९ 

 
३) सन २०१९ च ेवर्धयनसभय वर्धे्क क्रमयांक ३२ -  एमजीएम वर्द््यपीठ, औरांगयबयद 

वर्धे्क, २०१९ 
 

 

विध न भिन, 
मुांबई 
ददनयांक : २६ जून, २०१९ 

जजतेंद्र भोळे, 
सचचर् (कय्वभयर), 

महयरयष्ट्र वर्धयनसभय 
 
 
  

  य ची प्रत : 
           १) महयरयष्ट्र वर्धयनसभेच ेसर्व सन्मयननी् सदस्.  

              २) महयरयष्ट्र वर्धयनमांडळ सचचर्यल्यतील सर्व अचधकयरी र् कक्ष. 
              ३) सांगणक कक्ष (Website). 

 

 

 

 



क्रम ांक : ८५ 
                                         

 
मह र ष्ट्र विध नसभ  

पत्रक भ ग दोन 
गुरुि र, ददन ांक २७ जून, २०१९/आष ढ ६, १९४१ शके 

 

८५.       सर्व सदस्यांनय कळवर्ण््यत ्ेते की, गुरुर्यर, ददनयांक २७ जून, २०१९ रोजी 
वर्धयनसभय सभयगहृयच््य पटलयर्र ठेर्ण््यत आलेले खयलील अहर्यल 
वर्धयनमांडळयच््य सांकेतसथळयर्र उपलब्ध आहेत. 

 
 
 

 

 

 

 
 
विध न भिन, 
मुांबई 
ददनयांक : २७ जून, २०१९ 

 
 

जजतेंद्र भोळे, 
सचचर् (कय्वभयर), 

महयरयष्ट्र वर्धयनसभय 
 
 
  

  य ची प्रत : 
           १) महयरयष्ट्र वर्धयनसभेच ेसर्व सन्मयननी् सदस्.  

              २) महयरयष्ट्र वर्धयनमांडळ सचचर्यल्यतील सर्व अचधकयरी र् कक्ष. 
              ३) सांगणक कक्ष (Website). 

 

 

१) मॅफको महयमांडळयचय सन २०१७-२०१८ ्य ४७ र्य र्यवर्वक 
अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तो. 

 

२) महयरयष्ट्र औद््ोचगक वर्कयस महयमांडळ ् यांचय सन २०१४-२०१५ 
्य र्र्यवचय त्रपेन्नयर्य र्यवर्वक अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तो. 

 

३) महयरयष्ट्र रयज्् वर्द््ुत पयरेर्ण कां पनी म्यवददत ्यांचय सन 
२०१७-२०१८ ्य र्र्यवचय बयरयर्य र्यवर्वक अहर्यल सभयगहृयसमोर 
ठेर्तो. 

 

४) महयरयष्ट्र इमयरत र् इतर बयांधकयम कयमगयर कल््यणकयरी 
मांडळ, मुांबई ्यांचय सन २०१४-२०१५ र् सन २०१५-२०१६ ्य 
र्र्यवचय र्यवर्वक अहर्यल सभयगहृयसमोर ठेर्तो.  

 



 

 
 
 


