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मह र ष्ट्र विध नसभ   
पत्रक भ ग-दोन 

मांगळि र, वदन ांक ९ म र्च, २०२१ / फ ल्गनु १८, १९४२ (शके) 
 

३५.  ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®ÖÖ Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ûúß, ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 09 ´ÖÖ“ÖÔü, 2021 ¸üÖê•Öß ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ 

ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÜÖÖ»Öß»Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 

†ÖÆêŸÖ. 

(१) मखु्यमांत्री :  राजीव गाांधी ववज्ञान व तांत्रज्ञान आयोग याांचा सन २०१७-
२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वर्षांचा अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

(२) उप मखु्यमांत्री :  ववदभभ, मराठवाडा, व उवभवरत महाराष्ट्र ववकास मांडळाचे 
सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील.  

(३) क मग र मांत्री : (क) सुरक्षा रक्षक मांडळ, बृहनमुांबई व ठाणे वजल्हा याांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा सदतीसावा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ख) साांगली वजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, साांगली याांचा सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

   (ग) नागपूर वजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, नागपूर याांचा सन 
२०१५-२०१६ ते २०१७-२०१८ या वर्षांचा अनुक्रमे 
चौदावा, पांधरावा व सोळावा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (घ) अहमदनगर वजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, अहमदनगर याांचे 
सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वर्षांचे वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ङ) कापूस बाजार कामगार मांडळ, बृहनमुांबई व ठाणे याांचे सन 
२०११-२०१२ ते २०१८-२०१९ या वर्षांचा अनुक्रमे 
चाळीसावा ते सते्तचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

..२/- 



.. २ .. 
   (र्) नागपूर व वधा वजल्हा मािाडी व असांरवक्षत कामगार 

मांडळ, नागपूर याांचे सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ या 
वर्षांचा अनुक्रमे चाळीसावा ते चव्वेचाळीसावा वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (छ) अहमदनगर मािाडी व असांरवक्षत कामगार मांडळ. याांचे 
सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ या वर्षांचा वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ज) कापड बाजार आवण दकुाने मांडळ, मुांबई याांचे सन २०१०-
२०११ ते २०१५-२०१६ या वर्षांचा अनुक्रमे चाळीसावा ते 
पांचेचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (झ) साांगली वजल्हा मािाडी व असांरवक्षत कामगार मांडळ, याांचे 
सन १९९५-१९९६ ते २०१२-२०१३ या वर्षांचा अनुक्रमे 
बारावा ते एकोणवतसावा वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

   (ट) मुांबई लोखांड व पोलाद कामगार मांडळ याांचे सन २००७-
२००८ ते २०१०-२०११ या वर्षांचा अनुक्रमे अडवतसावा ते 
एक्केचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ठ) महाराष्ट्र मच्छीमार उद्योगातील मच्छीमार व इतर कामगार 
मांडळ याांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा पवहला वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ड) महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मांडळ याांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

(४) गहृ मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहवनमाण व कल्याण महामांडळ 
मयावदत, मुांबई याांचा वदनाांक ३१ माचभ, २०१८ रोजी समाप्त 
होणाऱ्या वर्षाचा चव्वेचाळीसावा व वदनाांक ३१ माचभ, २०१९ 
रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाचा पांचेचाळीसावा वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

(१०) मवहल  ि ब ल 
विक स मांत्री 

: (ख) महाराष्ट्र राज्य मवहला आयोग याांचा सन २०१७-२०१८ या 
वर्षाचा पांचववसावा वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

..३/- 



.. ३ .. 

(११) पयािरण ि 
ि त िरणीय बदल 
मांत्री 

:  महाराष्ट्र प्रदरू्षण वनयांत्रण मांडळ याांचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

 

 
 

विध न भिन, र जेन्द्र भ गित 

मुांबई, सवचव 
वदन ांक : ९ म र्च, २०२१ महाराष्ट्र ववधानसभा 

      

 

 य र्ी प्रत : 
 

 
 

१) महाराष्ट्र ववधानसभेचे सवभ सनमाननीय सदस्य. 
२) महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालयातील सवभ अवधकारी व सवभ कक्ष. 
३) सांगणक कक्ष (Website). 


