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मह र ष्ट्र विध नसभ   
पत्रक भ ग-दोन 

मांगळि र, वदन ांक ६ जलैु, २०२१ / आष ढ १६, १९४३ (शके) 

६७. सर्व सदस्यांनय कळवर्ण््यत ्ेते की, मांगळर्यर, वदनयांक ६ जुलै, २०२१ रोजी वर्धयनसभय सभयगृहयच््य 

पटलयर्र ठेर्ण््यत आलेले खयलील अहर्यल वर्धयनमांडळयच््य सांकेतसाळयर्र लपलध ध आहेत. 
  

(१) मखु्यमांत्री  
 

: (क) महयरयष्ट्र रयज्् लोकसेर्य हक्क आ्ोग ् यांचय सन २०१९-२०२० ् य र्र्षाचय 
र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

(३) उद्योग, खवनकमम, 
मर ठी भ ष  
मांत्री 

: (क) कोकण वर्कयस महयमांडळ, म्ावदत ्यांचय सन २०१९-२०२० ्य र्र्षाचय 
एकोणपन्नयसयर्य र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

   (ख) पश्चचम महयरयष्ट्र वर्कयस महयमांडळ म्ावदत, पुणे ् यांचय सन २०१९-२०२० 
्य र्र्षाचय एकोणपन्नयसयर्य र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

   (ग) महयरयष्ट्र औद्योवगक वर्कयस महयमांडळ ्यांचय सन २०१७-२०१८  ्य 
र्र्षांचय र्यर्षर्षक वहशेब सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

(४) जलसांपद  ि 
ल भके्षत्र विक स 
मांत्री 

: (क) गोदयर्री मरयठर्यडय पयटबांधयरे वर्कयस महयमांडळ, औरांगयबयद ्यांचय सन 
२०१६-१७ ् य र्र्षांचय सर्तांत्र लेखयपरीक्षय अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

   (ख) महयरयष्ट्र भूवर्कयस महयमांडळ म्ावदत, पुणे ्यांचय सन २०१६-२०१७ र् 
२०१७-२०१८ चे लेखयपरीक्षण अहर्यल सभयगृहयसमोर  ठेर्तील. 

(५) अल्पसांख्य क 
विक स ि 
औक फ, 
कौशल्य विक स 
ि उद्योजकत  
मांत्री 

:  महयरयष्ट्र रयज्् अल्पसांख््यक आ्ोगयचय सन २००४-०५ ते २०१२-१३ ्य 
र्र्षाचय र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

(६) क मग र मांत्री : (क) अकोलय-र्यवशम-बुलढयणय वजल्हय मयायडी र् असांरवक्षत कयमगयर मांडळ, 
्यांचे सन २०१९-२०२० ्य र्र्षाचय र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर 
ठेर्तील. 



   (ख) सुरक्षय रक्षक मांडळ बृहनमुांबई र् ठयणे वजल्हय ्यांचे सन २०१८-२०१९ ते 
२०१९-२०२० ्य र्र्षांचे अनुक्रमे अडतीसयर्य र् एकोणचयळीसयर्य 
र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृसमोर ठेर्तील. 

(७) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण मांत्री 

:  श्रीमती नयाीबयई दयमोदर ठयकरसी मवहलय वर्द्ययपीठ मुांबई ्यांचय सन 
२००८-२००९ ते २०१७-२०१८ ् य र्र्षांचे र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर 
ठेर्तील. 

(८) ऊजा आवण 
निीन ि 
निीकरणीय 
ऊजा मांत्री 

: (क) महयरयष्ट्र रयज्् र्ीज वनर्षमती कां पनी म्ावदत ्यांचय सन २०१९-२०२० ्य 
र्र्षाचय र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

   (ख) महयरयष्ट्र रयज्् वर्दु्यत मांडळ सूत्रधयरी कां पनी म्ावदत ्यांचय सन २०१८-
२०१९ ्य र्र्षाचय चौदयर्य र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

   (ग) महयरयष्ट्र वर्दु्यत वन्यमक आ्ोग ्यांचय सन २०१९-२०२० ्य र्र्षाचय 
र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

   (घ) महयरयष्ट्र वर्दु्यत वन्यमक आ्ोग ्यांचय सन २०१९-२०२० ्य र्र्षाचय 
र्यर्षर्षक लेखय अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

(९) गहृवनमाण मांत्री :  महयरयष्ट्र गृहवनमाण र् के्षत्रवर्कयस प्रयवधकरण, महयरयष्ट्र गृहवनमाण र् 
के्षत्रवर्कयस प्रयवधकरण, मुांबई ्यांचय सन २०१४-२०१५ ते २०१७-१८ ्य 
र्र्षाचय र्यर्षर्षक प्रशयसन अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

(१०) प णीपरुिठ  ि 
स्िच्छत  मांत्री                        

:  महयरयष्ट्र जीर्न प्रयवधकरणयचय  सन २०१५-२०१६ ्य र्र्षाचय र्यर्षर्षक 
अहर्यल, र्यर्षर्षक लेखे आवण लेखयपवरक्षण अहर्यल सभयगृहयसमोर 
ठेर्तील. 

(१२) मवहल  ि 
ब लविक स मांत्री 

:  मवहलय आर्षाक वर्कयस महयमांडळ ्यांचय सन २०१९-२०२० चय 
पांचेचयळीसयर्य र्यर्षर्षक अहर्यल सभयगृहयसमोर ठेर्तील. 

 
 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, 
´ÖãÓ²Ö‡Ôü.  
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