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मह र ष्ट्र विध नसभ   
पत्रक भ ग-दोन 

बधुि र, वदन ांक १० म र्च, २०२१ / फ ल्गनु १९, १९४२ (शके) 
 

३९.  ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®ÖÖ Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ûúß, ²Öã¬Öû¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 10 ´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) क मग र मांत्री : (क) कोल्हापूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, कोल्हापूर यांचा 
सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ या वर्षांचा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ख) रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, रायगड यांचे सन 
२०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या वर्षांचा अनुक्रमे 
सोळावा व सतरावा वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

   (ग) कोल्हापूर जिल्हा माथाडी आजि असंरजक्षत कामगार 
मंडळ, कोल्हापूर यांचा सन २०१३-२०१४ ते २०१६-
२०१७ या वर्षांचा वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

   (घ) अकोला-वाजिम-बुलढािा जिल्हा माथाडी व असंरजक्षत 
कामगार मंडळ, अकोला यांचा सन २०१२-२०१३ व 
२०१३-२०१४ या वर्षांचा वार्षर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ङ) जकरािा बािार व दकुाने मंडळ (बृहनमंुबई, ठािे आजि 
रायगड जिल््ांकजरता) यांचा सन २०१५-२०१६ ते 
२०१८-२०१९ या वर्षांचा अनुक्रमे सेहेचाळीसावा, 
सते्तचाळीसावा, अठे्ठचाळीसावा व एकोिपन्नासावा 
वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (र्) पपपरी-पचचवड माथाडी व असंरजक्षत कामगार मंडळ 
यांचा सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ या वर्षांचा 
अनुक्रमे तेजवसावा, चोजवसावा, पंचजवसावा ते 
सव्ववसावा वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

..२/- 



.. २ .. 

(२) जलसांपद  मांत्री : (क) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे जवकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्षर्षक 
लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ख) तापी पाटबंधारे जवकास महामंडळ, िळगाव यांचा सन 
२०१७-२०१८ चा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व त्यावरील 
अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

(३) कृवि मांत्री : (क) डॉ. पंिाबराव देिमुख कृजर्ष जवद्यापीठ, अकोला यांचा 
सन २०१०-२०११ व २०११-२०१२ या वर्षांचा वार्षर्षक 
लेखे व लेखा परीक्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ख) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृजर्ष जवद्यापीठ, परभिी 
यांचा सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या वर्षांचा 
चववेचाळीसावा ते अठे्ठचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (ग) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृजर्ष जवद्यापीठ, परभिी 
यांचा सन २०१३-२०१४ या वर्षाचा वार्षर्षक लेखे व लेखा 
पजरक्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

   (घ) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकि कृजर्ष जवद्यापीठ, दापोली 
यांचा  सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षक लेखे व लेखा 
परीक्षि अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

 

 

 

विध न भिन, र जेन्द्र भ गित 

मुांबई, सजचव 
वदन ांक : १० म र्च, २०२१ महाराष्ट्र जवधानसभा 

      

 

 य र्ी प्रत : 
 
 

१) महाराष्ट्र जवधानसभेचे सवव सनमाननीय सदस्य. 
२) महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालयातील सवव अजधकारी व सवव कक्ष. 
३) संगिक कक्ष (Website). 


