
महाराष्ट्र विधानसभा 
चतरु्थ (वहिाळी) अवधिेशन, २०१९ च्या कायािलीचे परुिणी पत्र 

कायािलीतील बाब क्रमाांक "आठ" सभागहृासमोर ठेिण्यात आलेल्या कागदपत्राांच्या 
यादीचे परुिणी पत्र. (अनकु्रमाांक "एकोणिीस" नांतर पढुील बाबी िाचाव्यात.) 

 

अ.क्र विषय विधानसभेत 
ठेिण्यात  

आलेला वदनाांक  

विधानसभेत ठेिण्यासाठी 
िैधावनक प्रावधकार 

(१) (२) (३) (४) 
 

अवधसचूना 
 

20)  महाराष्ट्र वैध मापन शास्त्र (अंमलबजावणी) (पहहली 
सुधारणा) हनयम, २०१८ प्रहसध्द करणारी अहधसूचना 
क्रमांक वैमाशा. २०१७/ ४५८/प्र.क्र.११५/ ग्रासं.३, 
हदनांहकत २० एहप्रल, २०१८. 

२१ हिसेंबर, २०१९ वैध मापन शास्त्र अहधहनयम, 
२००९ च्या कलम ५३ च्या पोट-
कलम ५ अन्वये. 

21)  महाराष्ट्र वैध मापन शास्त्र (अंमलबजावणी) (दसुरी 
सुधारणा) हनयम, २०१८ प्रहसध्द करणारी अहधसूचना 
क्रमांक वैमाशा. २०१८ / ४२२ / प्र.क्र.१२० /  ग्रासं.३, 
हदनांहकत २९ हिसेंबर, २०१८. 

२१ हिसेंबर, २०१९ वैध मापन शास्त्र अहधहनयम, 
२००९ च्या कलम ५३ च्या पोट-
कलम ५ अन्वये. 

22)  महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा हनयम, २०१९ प्रहसध्द करणारी 
अहधसूचना क्रमांक न्यायप्र. २०१६/प्र.क्र.१७१/नापु-
२२, हदनांहकत २४ मे, २०१९. 

२१ हिसेंबर, २०१९ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अहधहनयम, 
२०१३ च्या कलम ४० चे पोट-
कलम ३ अन्वये. 

23)  महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (प्रवेश शुल्क यांचे हवहनयमन) 
अहधहनयम २०१५ अन्वये हदनांक १९ मे, २०१८ रोजी 
प्रहसध्द केलेली अहधसूचना अहधक्रहमत करून 
(पदवीपूवव  पाठ्यक्रम (अनुसूची - क) व पदव्युत्तर 
पदवी (अनुसूची - ख) या व्यावसाहयक 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक 
पात्रतेच्या अटी व शती) प्रहसध्द करणारी अहधसूचना 
क्रमांक टीईएम-२०१९/प्र.क्र.४१/तांहश-४, हदनांहकत 
४ जून, २०१९. 

२१ हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी 
व्यावसाहयक शैक्षहणक संस्था 
(प्रवेश व शुल्क यांचे हवहनयमन) 
अहधहनयम, २०१५ च्या कलम २३ 
च्या पोट-कलम २ अन्वये 



24)  महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (पूणववेळ व्यावसाहयक पदवीपूवव 
तांहत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या हवहनयमन) 
(सुधाहरत) हनयम, २०१९ प्रहसध्द करणारी अहधसूचना 
क्रमांक टीईएम-२०१९/प्र.क्र.३९/ तांहश-४, हदनांहकत 
४ जून, २०१९. 

२१ हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी 
व्यावसाहयक शैक्षहणक संस्था 
(प्रवेश व शुल्क यांचे हवहनयमन) 
अहधहनयम, २०१५ च्या कलम २३ 
च्या पोट-कलम २ अन्वये 

25)  महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (पूणववेळ व्यावसाहयक पदव्युत्तर 
पदवी तांहत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे हवहनयमन), 
(सुधाहरत) हनयम, २०१९ प्रहसध्द करणारी अहधसूचना 
क्रमांक संहकणव-२०१९/प्र.क्र.४०/ तांहश-४, 
हदनांहकत १२ जून, २०१९. 

२१ हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी 
व्यावसाहयक शैक्षहणक संस्था 
(प्रवेश व शुल्क यांचे हवहनयमन) 
अहधहनयम, २०१५ च्या कलम २३ 
च्या पोट-कलम २ अन्वये 

26)  महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्याव्यसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (पूणववेळ व्यावसाहयक पदवीपूवव 
दृष्ट्यकला पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे हवहनयमन) 
(सुधारणा) हनयम, २०१९ प्रहसध्द करणारी 
अहधसूचना क्रमांक एिीआर-२०१९/प्र.क्र.७६/ 
तांहश-६, हदनांहकत ५ जुलै, २०१९. 

२१ हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी 
व्यावसाहयक शैक्षहणक संस्था 
(प्रवेश व शुल्क यांचे हवहनयमन) 
अहधहनयम, २०१५ च्या कलम २३ 
च्या पोट-कलम २ अन्वये 

 

विविध महामांडाळाचे अहिाल इत्यादी कागदपते्र 
 

27)  श्री हवठ्ठल-रुक्ममणी मंहदर सहमती, पंढरपूर यांचे सन 
२०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ या आर्थथक वर्षाचा 
लेखापहरक्षण अहवाल व त्यावरील अनुपालन 
अहवाल. 

१८ हिसेंबर, २०१९ श्री हवठ्ठल रूक्ममणी मंहदर सहमती, 
पंढरपूर मंहदरे अहधहनयम, १९७३ 
च्या कलम ४९ च्या पोट कलम  
(१) व (२) अन्वये 

28)  श्री साईबाबा संस्थान हवश्वस्तव्यवस्था, हशिी यांचा 
सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल. 

१८ हिसेंबर, २०१९ श्री साईबाबा संस्थान 
हवश्वस्तव्यवस्था (हशिी) 
(सुधारणा) अहधहनयम, २००४ 
च्या कलम २९ च्या पोट-कलम 
(१) व (२) अन्वये 

29)  महाराष्ट्र वन हवकास महामंिळ मयाहदत यांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा पंचेचाळीसावा वार्थर्षक 
अहवाल आहण हहशेब. 

१८ हिसेंबर, २०१९ कंपनी अहधहनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
मधील खंि (ब) अन्वये 



30)  महाराष्ट्र राज्य माहहती आयोगाचा हदनांक १ जानेवारी 
ते ३१ हिसेंबर, २०१७ या कालावधीतील बारावा 
वार्थर्षक अहवाल 

१९ हिसेंबर, २०१९ माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 
२००५ मधील कलम २५ च्या 
पोट-कलम (४) अन्वये 

31)  हवदर्व हवकास मंिळ, नागपूर, मराठवािा हवकास 
मंिळ, औरंगाबाद आहण उववहरत महाराष्ट्र हवकास 
मंिळ, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
वार्थर्षक अहवाल. 

१९ हिसेंबर, २०१९ र्ारतीय संहवधानाच्या अनुच्छेद 
३७१ (२) अन्वये, महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी काढलेले "हवदर्व, 
मराठवािा व उववहरत महाराष्ट्र 
हवकास मंिळे, आदेश २०११" 
च्या  खंि ६ (फ) अन्वये 

32)  गोदावरी मराठवािा पाटबंधारे हवकास महामंिळ, 
औरंगाबाद यांचा सन २०१४-२०१५ व सन २०१५-
२०१६ या वर्षांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षा व सन २०१६-
२०१७ या वर्षाचा वार्थर्षक लेखा अहवाल. 

१९ हिसेंबर, २०१९ सन १९९८ च्या महाराष्ट्र 
अहधहनयम क्रमांक २३ च्या कलम 
४७ च्या पोट-कलम (४) व कलम 
४६ च्या पोट-कलम (४) अन्वये 
 

33)  कोंकण पाटबंधारे हवकास महामंिळ, ठाणे यांचा 
सन २०१६-२०१७ या कालावधीच्या लेख्यावरील 
र्ारताचे हनयंत्रक व महालेखापाल यांचा स्वतंत्र 
लेखापहरक्षा अहवाल व सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा 
हवत्तीय अहवाल. 

१९ हिसेंबर, २०१९ सन १९९८ च्या महाराष्ट्र 
अहधहनयम क्रमांक ४ च्या कलम 
४६ च्या पोट-कलम (४) व कलम 
४७ च्या पोट-कलम (४) अन्वये 
  

34)  तापी पाटबंधारे हवकास महामंिळ, जळगांव यांचा 
सन २०१६-२०१७  या वर्षाचा स्वतंत्र लेखापरीक्षा 
अहवाल व सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा वीसावा 
वार्थर्षक हवत्तीय अहवाल. 

१९ हिसेंबर, २०१९ सन १९९८ च्या महाराष्ट्र 
अहधहनयम क्रमांक ४ च्या कलम 
४६ च्या पोट-कलम (४) व कलम 
४७ च्या पोट-कलम (४) अन्वये  
 

35)  महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे हवकास महामंिळ, पुणे यांचा 
सन २०१७-२०१८  या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे व 
त्यावरील महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१) महाराष्ट्र 
यांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल व अनुपालन 
अहवाल. 

१९ हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे हवकास 
महामंिळ अहधहनयम, १९९६ च्या 
कलम ४६ च्या पोट-कलम (४) व 
कलम ४७ च्या पोट-कलम (४) 
अन्वये 

36)   महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंिळ मयाहदत यांचा 
सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा बावन्नावा वार्थर्षक 
अहवाल. 

१९ हिसेंबर, २०१९ कंपनी अहधहनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
मधील खंि (ब) अन्वये 

37)  महाराष्ट्र मेरो रेल्वे महामंिळ मयाहदत यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ कंपनी अहधहनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 



38)  मंुबई रेल्वे हवकास महामंिळ (मया.) मंुबई यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ कंपनी अहधहनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

39)  मंुबई महानगर प्रदेश हवकास प्राहधकरण यांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ मंुबई महानगर प्रदेश हवकास 
प्राहधकरण अहधहनयम, १९७४ 
च्या कलम २४ अन्वये 

40)  महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासंघ मयाहदत, मंुबई 
(महानंद दगु्धशाळा) यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा वैधाहनक लेखा पहरक्षण अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
हनयम १९६१ च्या ६९(१) (ब) व 
(क) अन्वये 

41)  मॉयल हलहमटेि यांचा सन २०१७-२०१८ व २०१८-
२०१९ या वर्षाचा अनुक्रमे छप्पनावा व सत्तावन्नावा 
वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ कंपनी अहधहनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

42)   िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर मराठवािा हवद्यापीठ, 
औरंगाबाद यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
एकसष्ट्ठावा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३५ च्या पोट - कलम (४) अन्वये 

43)  कहवकुलगुरु काहलदास संस्कृत हवश्वहवद्यालय, 
रामटेक यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्थर्षक 
लेखे अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३५ च्या पोट - कलम (४) अन्वये 

44)  मंुबई हवद्यापीठ, मंुबई यांचे सन २०१२-२०१३ या 
वर्षाचे वार्थर्षक लेखे. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) अन्वये 

45)  संत गािगेबाबा अमरावती हवद्यापीठ, अमरावती 
यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा पस्तीसावा 
वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३६(२) अन्वये 

46)  पुण्यश्लोक अहहल्यादेवी होळकर हवद्यापीठ, सोलापूर 
यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा चौदावा वार्थर्षक 
अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३६(२) अन्वये 

47)  स्वामी रामानंद तीथव मराठवािा हवद्यापीठ, हवष्ट्णुपुरी 
नांदेि यांचे सन २०११-२०१२ ते २०१७-२०१८ या 
कालावधीचे वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्वये 

48)  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुमत हवद्यापीठ, नाहशक 
यांचे सन २००८-२००९ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे आहण 
अंतगवत लेखापहरक्षण. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र साववजहनक हवद्यापीठ 
अहधहनयम, २०१६ मधील कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्वये 



49)  िॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृहर्ष हवद्यापीठ, 
दापोली यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा लेखा 
परीक्षण अहवाल व वार्थर्षक लेखे. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र कृहर्ष हवद्यापीठ 
अहधहनयम, १९८३ मधील कलम 
६९ अन्वये 

50)  िॉ. पंजाबराव देशमुख कृहर्ष हवद्यापीठ, अकोला यांचा 
सन २०१०-२०११ ते २०१५-२०१६ या वर्षाचा 
अनुक्रमे बेचाळीसावा, ते्रचाळीसावा, 
चव्हेचाळीसावा, पंचेचाळीसावा, सेहेचाळीसावा व 
सते्तचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र कृहर्ष हवद्यापीठ 
अहधहनयम १९८३ चे कलम ५५ 
च्या पोट कलम (३) अन्वये 

51)  महाराष्ट्र हचत्रपट, रंगरू्मी आहण सांस्कृहतक हवकास 
महामंिळ मयाहदत यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा बेचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ कंपनी अहधहनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

52)  महाराष्ट्र राज्य वखार महामंिळ यांचा सन २०१८-
२०१९ या वर्षाचा एकसष्ट्टावा वार्थर्षक लेखा अहवाल 
व महालेखापाल यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
स्वतंत्र लेखा पहरक्षण अहवाल (S.A.R.). 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र राज्य वखार महामंिळ 
अहधहनयम, १९६२ च्या कलम ३१ 
च्या पोट-कलम ११ अन्वये 

53)  महाराष्ट्र राज्य बाल हमक संरक्षण आयोगाचा सन 
२०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ राष्ट्रीय बाल हमक संरक्षण आयोग 
(सुधारणा) अहधहनयम, २०११ च्या 
कलम १२ (१) अन्वये 

54)  महाराष्ट्र राज्य महहला आयोग यांचा सन २०१६-
२०१७ या वर्षाचा चोवीसावा वार्थर्षक अहवाल. 

२० हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र राज्य महहला आयोग 
अहधहनयम, १९९३ च्या कलम १९ 
अन्वये 

55)  महाराष्ट्र आरोग्य हवज्ञान हवद्यापीठ, नाहशक यांचे सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे व सन २०१८ 
या वर्षाचा वीसावा वार्थर्षक अहवाल. 

२१ हिसेंबर, २०१९ महाराष्ट्र आरोग्य हवज्ञान हवद्यापीठ 
अहधहनयम १९९८ च्या कलम ८५ 
च्या पोट-कलम (२अ) व कलम 
८६ च्या पोट-कलम (२) अन्वये 

 
 
विधान भिन,  राजेन्द्र भागित, 
नागपरू,  सवचि (कायथभार), 
वदनाांक : २१ वडसेंबर, २०१९.  महाराष्ट्र विधानसभा. 

 


