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(१) उद्योग, मर ठी भ ष  
मांत्री 

: (ख) महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळ यांचा सन २०१६-
२०१७ ते २०२०-२०२१ या िर्षांचे अर्थगििरण पत्रक ि 

कामाचा कायथक्रम आगण सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० 

या िर्षाचे सुधारीत अंदाज पत्रक  सभािृहासमोर ठेितील.  

   (ग) महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळ यांचा सन २०१५-
२०१६ ि २०१६-२०१७ या िर्षांचा अनुक्रमे चोपन्नािा ि 

पंचािन्नािा िार्षर्षक अहिाल  सभािृहासमोर ठेितील. 

   (घ) महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळ यांचा सन २०१५-
२०१६ ि २०१६-२०१७ या िर्षांचा िार्षर्षक गहशेब 
सभािृहासमोर ठेितील.  

(२) ऊर्जा मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य गिद्युत पारेर्षण कंपनी मयागदत यांचा सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचा पंधरािा िार्षर्षक अहिाल  
सभािृहासमोर ठेितील.  

(३) उच्र् ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री 

: (क) यशिंतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त गिद्यापीठ, नागशक यांचे 
सन २००९-२०१० ते २०१३-२०१४ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे 
आगण अंतिथत लेखापगरक्षण अहिाल  सभािृहासमोर 
ठेितील.  

   (ख) मंुबई गिद्यापीठ यांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१८-२०१९ या 
िर्षांचे िार्षर्षक अहिाल सभािृहासमोर ठेितील.  

   (ग) कगिकुलिुरु कागलदास संस्कृत गिश्िगिद्यालय, रामटेक 
यांचा सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल  
सभािृहासमोर ठेितील.  

   (घ) डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर मराठिाडा गिद्यापीठ, औरंिाबाद 
यांचे सन २०१८-२०१९ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे सभािृहासमोर 
ठेितील. 
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   (ङ) कगिकुलिुरु कागलदास संस्कृत गिश्िगिद्यालय, रामटेक, 
नािपुर याचें सन २०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या िर्षांचे 
िार्षर्षक लेखे सभािृहासमोर ठेितील. 

   (र्) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नािपूर गिद्यापीठ याचें २०१८-
२०१९ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे (अंकेक्षण अहिालासह)  
सभािृहासमोर ठेितील. 

   (छ) स्िामी रामानंद तीर्थ मराठिाडा गिद्यापीठ, गिष्ट्णुपुरी नांदेड 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल  
सभािृहासमोर ठेितील.  

   (र्ज) किगयत्री बगहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र गिद्यापीठ, 
जळिांि यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा एकोणतीसािा 
िार्षर्षक अहिाल  सभािृहासमोर ठेितील.  

   (झ) पुण्यश्लोक अगहल्यादेिी होळकर गिद्यापीठ, सोलापूर याचंा 
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा पंधरािा िार्षर्षक अहिाल 
सभािृहासमोर ठेितील. 

   (ट) पुण्यश्लोक अगहल्यादेिी होळकर गिद्यापीठ, सोलापूर याचंा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा  िार्षर्षक लेखा परीक्षण अहिाल 
सभािृहासमोर ठेितील. 

   (ठ) डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर मराठिाडा गिद्यापीठ, औरंिाबाद 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा बासष्ट्ठािा िार्षर्षक 
अहिाल सभािृहासमोर ठेितील. 

 

 

 

 

विध न भिन, र रे्जन्द्र भ गित 

मुांबई, सगचि 
वदन ांक : ८ म र्च, २०२१ महाराष्ट्र गिधानसभा 

      

 य र्ी प्रत : 
 
 

१) महाराष्ट्र गिधानसभेचे सिथ सन्माननीय सदस्य. 
२) महाराष्ट्र गिधानमंडळ सगचिालयातील सिथ अगधकारी ि सिथ कक्ष. 
३) संिणक कक्ष (Website). 


