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महाराष्ट्र विधानपवरषद 
ततृीय (वहिाळी) अवधिेशन, २०२१ च्या कायािलीचे परुिणी पत्र 

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

 

अ.क्र विषय विधानपवरषदेत 
ठेिण्यात  

आलेला वदनाांक  

विधानपवरषदेत ठेिण्यासाठी 
िैधावनक प्रावधकार 

(१) (२) (३) (४) 
 

अवधसचूना 
 

५३) महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी 
व्यािसावयक शैक्षविक संस्था (पूिणिेळ 
व्यािसावयक पदव्युत्तर िैद्यकीय ि 
दंतिैद्यक पाठ्यक्रमांच्या प्रिेशाचे 
विवनयमन) वनयम, २०१६ प्रवसध्द करिारी 
अविसूचना क्रमांक सीईटी.१२१५ / 
प्र.क्र.४१२ / १५ / वशक्षि-२, वदनांक ११ 
एवप्रल, २०१६. 

२८ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र विनाअनुदावनत 
खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक 
संस्था (प्रिेश ि शुल्क यांचे 
विवनयमन) अविवनयम, २०१५ 
च्या  कलम २३ चा पोट-कलम 
२ अन्िये 

५४) महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी 
व्यािसावयक शैक्षविक संस्था (पूिणिेळ 
व्यािसावयक पदिीपूिण िैद्यकीय ि दंत 
पाठ्यक्रमांच्या प्रिेशाचे विवनयमन) वनयम, 
२०१६ प्रवसध्द करिारी अविसूचना क्रमांक 
एमईिी १०१६ / प्र.क्र.६९ / १६ / वशक्षि-२, 
वदनांक १८ ऑगस्ट, २०१६. 

२८ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र विनाअनुदावनत 
खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक 
संस्था (प्रिेश ि शुल्क यांचे 
विवनयमन) अविवनयम, २०१५ 
च्या  कलम २३ चा पोट-कलम 
२ अन्िये 

५५) महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी 
व्यािसावयक शैक्षविक संस्था 
भौवतकोपचार (एम.पी.टीएच.), 
व्यिसायोपचार (एम.ओ.टीएच.), 
ऑवियोलॉजी, स्पीच ि लँॅ ग्िेज 
प थोलॉजी (एम.ए.एस.एल.पी.) आवि 
प्रॉस्थोवटक्स ि ऑथोवटक्स       
[एम.एस्सी.(पी.अँि ओ.)] यामिील 

२८ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र विनाअनुदावनत 
खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक 
संस्था (प्रिेश ि शुल्क यांचे 
विवनयमन) अविवनयम, २०१५ 
च्या  कलम २३ चा पोट-कलम 
२ अन्िये 
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पुिणिेळ व्यािसावयक पदव्युत्तर पदिी 
पाठ्यक्रमांच्या प्रिेशांचे विवनयमन) वनयम, 
२०१६ प्रवसध्द करिारी अविसूचना 
क्रमांक सीईटी ३५१६ / प्र.क्र.३११ / १६ / 
वशक्षि-२, वदनांक १८ एवप्रल, २०१७. 

 

विविध महामांडळाचे अहिाल इत्यादी कागदपते्र 
 

५६) श्री विठ्ठल रूक्क्मिी मंवदर सवमती, पंढरपूर  
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षांचे 
लेखापवरक्षि अहिाल ि त्यािरील 
अनुपालन अहिाल.  
 

२२ विसेंबर, २०२१ पंढरपूर मंवदरे अविवनयम, १९७३ 
च्या कलम    ४९ (१) ि (२) च्या 
अन्िये 

५७) मौलाना आझाद अल्पसंखयांक आर्थथक 
विकास महामंिळ मयावदत, मंुबई यांचा 
सन २०१२-२०१३ या िर्षाचा तेरािा 
िार्थर्षक अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

५८) 

 

महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुवििा वनिी 
विश्िस्त कंपनी मयावदत (MUIFTCL) 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये, 

५९) महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुवििा विकास 
कंपनी मयावदत (MUIDCL) यांचा सन 
२०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये, 

६०) पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी महाराष्ट्र मेंढी ि 
शेळी विकास महामंिळ वलवमटेि, पुिे 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
चाळीसािा िार्थर्षक अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

६१) महाराष्ट्र माजी सैवनक महामंिळ मयावदत, 
पुिे यांचा सन २०१६-२०१७ या िर्षांचा 
पंिरािा िार्थर्षक अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 
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६२) महाराष्ट्र जीिन प्राविकरि यांचा सन 
२०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल, 
िार्थर्षक लेखे ि लेखापवरक्षि अहिाल. 

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र जीिन प्राविकरि 
अविवनयम, १९७६ च्या कलम 
६१ (१) अन्िये 

६३) नागपूर ि ििा वजल्हा माथािी ि 
असंरवक्षत कामगार मंिळ यांचे सन २०१८ 
ते २०२० या िर्षांचे अनुक्रमे 
पंचेचाळीसािा ि सेहेचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

६४) लातूर आवि उस्मानाबाद वजल्हा माथािी 
ि असंरवक्षत कामगार मंिळ, लातूर यांचे 
सन २०१६ ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रमे 
सव्िीसािा, सत्तािीसािा ि अठ्ठािीसािा 
िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

६५) जालना वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत 
कामगार मंिळ, जालना यांचा सन २०१६-
२०१७ या िर्षाचा अठ्ठािीसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

६६) बीि वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत कामगार 
मंिळ, बीि यांचे सन २००८ ते २०१९ या 
िर्षांचे अनुक्रमे बारा ते बािीसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

६७) यितमाळ वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत 
कामगार मंिळ, यितमाळ यांचे सन 
२०१६ ते २०२० या िर्षांचे िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

६८) महाराष्ट्र मच्छीमारी उद्योगातील मच्छीमार 
आवि इतर श्रमजीिी कामगार मंिळ, यांचे 
सन २०१५ ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रमे 
दसुरा, वतसरा, चौथा ि पाचिा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 
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६९)   चंद्रपूर-गिवचरोली वजल्हा माथािी ि 
असंरवक्षत कामगार मंिळ, यांचे सन 
२००७ ते २०२० या िर्षांचे अनुक्रमे वतसरा 
ते पंिरािा िार्थर्षक अहिाल.  
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७०) भंिारा ि गोंवदया वजल्हा माथािी ि 
असंरवक्षत कामगार मंिळ,  यांचे सन 
२००८ ते २०२१ या िर्षांचे लेखा पवरक्षि 
ि िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७१) सांगली वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत 
कामगार मंिळ,  यांचे सन २०१३ ते २०१५ 
या िर्षांचे अनुक्रमे वतसािा ि एकवतसािा 
िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७२) माल िाहतूक कामगार मंिळ,  यांचे सन 
२०१६ ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रमे 
सेहेचाळीसािा ते अठे्ठचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७३) मंुबई लोखंि ि पोलाद कामगार मंिळ,  
यांचे सन २०११ ते २०१६ या िर्षांचे 
अनुक्रमे बेचाळीसािा ते सेहेचाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७४) अमरािती वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत 
कामगार मंिळ, अमरािती  यांचे सन 
२०१३ ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रमे 
बािीसािा ते सत्तािीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७५) परभिी ि हहगोली वजल्हा माथािी ि 
असंरवक्षत कामगार मंिळ, परभिी  यांचे 
सन २००४ ते २००९ या िर्षांचे अनुक्रमे 
पवहला ते पाचिा िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 
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७६)  नांदेि वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत 
कामगार मंिळ, नांदेि  यांचे सन २०१३ ते 
२०१८ या िर्षांचे अनुक्रमे बािीसािा ते 
सव्िीसािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७७) रेल्िे गुड्स क्क्लअरींग ॲण्ि फॉरिवििंग 
एस्ट क्ललशमेंट कामगार मंिळ, यांचे सन 
२०१३ ते २०१६ या िर्षांचे अनुक्रमे 
सदतीसािा ते एकोिचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७८) क्क्लअहरग ॲण्ि फॉरिवििंग असंरवक्षत 
गोदी कामगार मंिळ, यांचे सन २०१३ ते 
२०१८ या िर्षांचे अनुक्रमे तेिीसािा ते 
सत्तािीसािा िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

७९) िातू (लोखंि ि पोलाद िगळून) आवि 
कागद बाजार ि दकुाने माथािी कामगार 
मंिळ, यांचे सन २०१३ ते २०१९ या िर्षांचे 
अनुक्रमे एकेचाळीसािा ते सेहेचाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

८०) वद खोका मेकींग अँण्ि हटबर माकेट लेबर 
बोिण यांचे सन २०१८ ते २०२० या िर्षांचे 
अनुक्रमे सेहेचाळीसािा ि सते्तचाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

८१) नावशक वजल्हा माथािी ि असंरवक्षत 
कामगार मंिळ, यांचे सन २०१८- २०१९ 
या िर्षाचा तीसािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र माथािी, हमाल ि इतर 
श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे 
वनयमन ि कल्याि) अविवनयम, 
१९६९ च्या कलम ७ च्या पोट-
कलम (३) अन्िये 

८२) नागपूर वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंिळ, नागपूर 
यांचे सन २०१८ ते २०२० या िर्षांचे 
अनुक्रमे सतरािा ि अठरािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे वनयमन ि कल्याि) 
अविवनयम, १९८१ च्या कलम ८ 
च्या पोट-कलम (३) अन्िये 
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८३) अमरािती वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंिळ, 

अमरािती यांचे सन २०१६-२०१७ ते 
२०१८-२०१९ या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे वनयमन ि कल्याि) 
अविवनयम, १९८१ च्या कलम ८ 
च्या पोट-कलम (३) अन्िये 

८४) सांगली वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंिळ, 
सांगली यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे वनयमन ि कल्याि) 
अविवनयम, १९८१ च्या कलम ८ 
च्या पोट-कलम (३) अन्िये 

५८) िुळे वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंिळ, िुळे 
(अंतगणत जळगाि, िुळे ि नंदरूबार 
वजल्हे) जळगाि यांचे सन २०१२-२०१३ 
ते २०१५-२०१६ या िर्षांचे िार्थर्षक 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे वनयमन ि कल्याि) 
अविवनयम, १९८१ च्या कलम ८ 
च्या पोट-कलम (३) अन्िये 

८६) झोपिपट्टी पुनिणसन प्राविकरि, मंुबई 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र झोपिपट्टी (सुिारिा, 
वनमुणलन ि पुनर्थिकास) 
अविवनयम, १९७१ च्या कलम ३ 
पी च्या पोट-कलम (४) अन्िये 

८७) झोपिपट्टी पुनिणसन प्राविकरि, पुिे ि 
हपपरी हचचिि के्षत्र, पुिे यांचा सन २०११-
२०१२ ते २०१६-२०१७ या िर्षांचे िार्थर्षक 
लेखा अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र झोपिपट्टी (सुिारिा, 
वनमुणलन ि पुनर्थिकास) 
अविवनयम, १९७१ च्या कलम ३ 
पी च्या पोट-कलम (४) अन्िये 

८८) िसंतराि नाईक मराठिािा कृवर्ष 
विद्यापीठ, परभिी यांचे सन २०१४-२०१५ 
ि २०१५-२०१६ या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे ि 
लेखे पवरक्षि अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
अविवनयम, १९८३ च्या कलम 
५५(३)  अन्िये, 

८९) िसंतराि नाईक मराठिािा कृवर्ष 
विद्यापीठ, परभिी यांचा सन २०२०-
२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
अविवनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्िये 
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९०) महात्मा फुले कृवर्ष विद्यापीठ, राहुरी यांचा 
सन २०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
अविवनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्िये 

९१) िॉ. पंजाबराि देशमुख कृवर्ष विद्यापीठ, 
अकोला यांचा सन २०१२-२०१३ ते 
२०१४-२०१५ या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे ि 
िार्थर्षक लेखा पवरक्षि अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
अविवनयम, १९८३ च्या कलम 
५५(३)  अन्िये 

९२) िॉ. पंजाबराि देशमुख कृवर्ष विद्यापीठ, 
अकोला यांचा सन २०१६-२०१७ ते 
२०२०-२०२१ या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
अविवनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्िये 

९३) 
 

िॉ. बाळासाहेब सािंत कोकि कृर्षी 
विद्यापीठ, दापोली यांचा सन २०१६-
२०१७ ते २०२०-२०२१ या िर्षांचे िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
अविवनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्िये 

९४) महाराष्ट्र राज्य िखार महामंिळ यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा ते्रसष्ट्टािा िार्थर्षक 
लेखा अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र राज्य िखार महामंिळ 
अविवनयम, १९६२ च्या कलम 
३१ च्या पोट-कलम ११ अन्िये 

९५) महात्मा फुले मागासिगण विकास 
महामंिळ मयावदत, मंुबई यांचा सन 
२०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या िर्षाचे 
िार्थर्षक अहिाल. 
  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

९६) संत रोवहदास चमोद्योग ि चमणकार विकास 
महामंिळ मयावदत, मंुबई यांचा सन 
२०१६-२०१७ ि २०१७-२०१८ या िर्षांचे 
अनुक्रमे ते्रचाळीसािा ि चव्िेचाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 
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९७) महाराष्ट्र पशु ि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र पशु ि मत्स्यविज्ञान 
विद्यापीठ अविवनयम १९९८ च्या 
कलम ६० अन्िये 

९८) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नावशक यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
बािीसािा िार्थर्षक अहिाल ि सन २०१९-
२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

 महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठ अविवनयम १९९८ च्या 
कलम ८५ च्या पोट-कलम (२ 
अ) ि कलम ८६ च्या पोट-
कलम (२) अन्िये 

९९) मंुबई विद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

१००) राष्ट्रसंत तुकिोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ यांचा सन २०१८-२०१९ ि 
२०१९-२०२० या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

१०१) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मवहला 
विद्यापीठ, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ ि 
२०१९-२०२० या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

१०२) सावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठ, पुिे यांचा 
सन २०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या 
िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

१०३) वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन 
२०१७-२०१८ ि २०१८-२०१९ या िर्षांचा 
अनुक्रमे पंचािन्नािा ि छप्पन्नािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

१०४) पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर 
विद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१९-
२०२० या िर्षाचा सोळािा िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 
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१०५) किवयत्री बवहिाबाई चौिरी उत्तर महाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जळगांि यांचा सन २०१९-
२०२० या िर्षाचा तीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

१०६) िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर मराठिािा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद यांचे सन २०१९-
२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

१०७) गोंििाना विद्यापीठ, गिवचरोली यांचा सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक लेखे 
अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

१०८) राष्ट्रसंत तुकिोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचे िार्थर्षक लेखे (अंकेक्षि 
अहिालासह). 
 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

१०९) संत गािगे बाबा अमरािती विद्यापीठ, 
अमरािती यांचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

११०) सावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठ, पुिे यांचे 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे 
आवि संवििावनक लेखापवरक्षि अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

१११) वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

११२) पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर 
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
लेखापरीक्षीत लेखे ि अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 
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११३) स्िामी रामानंद तीथण मराठिािा विद्यापीठ, 
नांदेि यांचा वदनांक १ एवप्रल,२०१९ ते ३१ 
माचण, २०२० या कालाििीचा िार्थर्षक 
अंकेक्षि अहिाल. 
 
 

२४ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्िये 

११४) कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत 
विश्िविद्यालय, रामटेक यांचा सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत 
विश्िविद्यालय (विद्यापीठ) 
अविवनयम, १९९७ च्या कलम 
८३ अन्िये 

११५) कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत 
विश्िविद्यालय, रामटेक यांचे सन २०२०-
२०२१ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत 
विश्िविद्यालय (विद्यापीठ) 
अविवनयम, १९९७ च्या कलम 
८२ च्या पोट-कलम (२) अन्िये 

११६) यशिंतराि चव्हाि महाराष्ट्र मुक्त 
विद्यापीठ, नावशक यांचे सन २०१४-२०१५ 
ते २०१७-२०१८ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे 
आवि अंतगणत लेखापरीक्षि अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  यशिंतराि चव्हाि महाराष्ट्र 
मुक्त विद्यापीठ अविवनयम, 
१९८९ मिील कलम २७ 
पोटकलम ३ (क) अन्िये 

११७) महाराष्ट्र राज्य मागण पवरिहन महामंिळ 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
प्रशासन अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ मागण पवरिहन महामंिळ 
अविवनयम, १९५० च्या कलम 
३५ च्या पोट-कलम (३) अन्िये 

११८) महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा हक्क आयोग 
यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा हक्क 
अविवनयम, २०१५ च्या कलम 
१९ च्या पोट-कलम (२)  मिील 
तरतुदीनुसार 

११९) महाराष्ट्र राज्य मावहती आयोग यांचा 
वदनांक १ जानेिारी, २०१८ ते ३१ विसेंबर, 
२०१८ या कालाििीतील तेरािा िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ मावहतीचा अविकार अविवनयम, 
२००५ मिील कलम २५ च्या 
पोट-कलम (४) अन्िये 
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१२०) महाराष्ट्र िन विकास महामंिळ मयावदत 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
सते्तचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
मिील खंि (ब) अन्िये 

१२१) महाराष्ट्र राज्य जैिविवििता मंिळ यांचा 
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल ि लेखा. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ जैविक विवििता अविवनयम, 
२००२ च्या कलम २१ अन्िये 

१२२) महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंिळ, 
मंुबई यांचे सन २०१८-२०१९ या िर्षाचे 
िार्थर्षक लेखे. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ मंुबई खादी ि ग्रामोद्योग 
अविवनयम, १९६० च्या कलम  
२५ च्या पोट-कलम (४अ) 
अन्िये 

१२३) महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंिळ 
यांचा सन २०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ मंुबई खादी ि ग्रामोद्योग 
अविवनयम, १९६० च्या कलम 
२३ अन्िये 

१२४) विदभण विकास महामंिळ मयावदत, नागपूर 
यांचे  सन २०१९-२०२० ि २०२०-२०२१ 
या िर्षांचे अनुक्रमे एकोिपन्नासािा ि 
पन्नासािा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ (२) अन्िये 

१२५) मॉयल वलवमटेि यांचा सन २०१९-२०२० 
ि २०२०-२०२१ या िर्षाचा अनुक्रमे 
अठ्ठािन्नािा ि एकोिसाठािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
अन्िये 

१२६) महाराष्ट्र राज्य खवनकमण महामंिळ 
मयावदत, नागपूर यांचा सन २०१९-२०२० 
ि सन २०२०-२०२१  या िर्षाचे अनुक्रमे 
सेहेचाळीसािा ि सते्तचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 
 

कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
मिील खंि (ब) अन्िये 

१२७) गोदािरी मराठिािा पाटबंिारे विकास 
महामंिळ, औरंगाबाद यांचा सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचा लेखा अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 
 

गोदािरी मराठिािा पाटबंिारे 
विकास महामंिळ अविवनयम, 
१९९८ च्या कलम ४७ च्या पोट-
कलम (४) अन्िये 
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१२८) तापी पाटबंिारे विकास महामंिळ, 
जळगांि यांचा सन २०१८-२०१९ या 
िर्षाचा एकिीसािा िार्थर्षक वित्तीय 
अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ तापी पाटबंिारे विकास 
महामंिळ अविवनयम, १९९८ 
च्या  कलम ४६ चे पोट-कलम 
(४) ि कलम ४७ चे पोट-कलम 
(४) अन्िये 

१२९) तापी पाटबंिारे विकास महामंिळ, 
जळगाि यांचा सन २०१८-२०१९ या 
िर्षाचा स्ितंत्र लेखापरीक्षा ि त्यािरील 
अनुपालन अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ तापी पाटबंिारे विकास 
महामंिळ अविवनयम, १९९८ 
च्या कलम ४७ च्या पोट-कलम 
(४) अन्िये 

१३०) विदभण पाटबंिारे विकास महामंिळ, 
नागपूर यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
अलग लेखा अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ विदभण पाटबंिारे विकास 
महामंिळ अविवनयम, १९९७ 
च्या कलम ४७ च्या पोट-कलम 
(४) अन्िये 

१३१) महाराष्ट्र इमारत ि इतर बांिकाम कामगार 
कल्यािकारी मंिळाचा सन २०१९-२०२० 
या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ इमारत ि इतर बांिकाम 
कामगार (रोजगार वनयमन ि 
सेिाशती) अविवनयम, १९९६ 
च्या कलम २७ च्या पोट-कलम 
(५) अन्िये 

१३२) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरि कंपनी 
मयावदत यांचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचा पंिरािा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ मिील 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
अन्िये 

१३३) महाराष्ट्र विद्युत वनयामक आयोग यांचा 
सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ विद्युत अविवनयम, २००३ च्या 
कलम १०५ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

१३४) महाराष्ट्र गृहवनमाि ि के्षत्रविकास 
प्राविकरि, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ 
या िर्षाचे िार्थर्षक लेखा आवि स्ितंत्र लेखा 
पवरक्षि अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र गृहवनमाि ि 
के्षत्रविकास अविवनयम, १९७६ 
च्या कलम ३९ च्या पोट-कलम 
(४) अन्िये 
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१३५) मंुबई मेरो रेल कॉपोरेशन वलवमटेि यांचा 
सन २०१९-२०२० ि २०२०-२०२१ या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१  कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

१३६) 
 

महाराष्ट्र मेरो रेल्िे महामंिळ मयावदत 
(महामेरो) यांचा सन २०२०-२०२१ या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१  कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

१३७) मंुबई रेल्िे विकास महामंिळ (मया.) मंुबई 
यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

१३८) मंुबई महानगर प्रदेश विकास प्राविकरि 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ मंुबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राविकरि अविवनयम, १९७४ 
च्या कलम २४ अन्िये 

१३९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी दिू महासंघ 
मयावदत, मंुबई (महानंद दगु्िशाळा) यांचा 
सन २०१९-२०२० ि २०२०-२०२१ या 
िर्षाचा िैिावनक लेखा पवरक्षि अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
वनयम ६९(१) (ब) ि (क) अन्िये 

१४०) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंिळाचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम (२) 
अन्िये 

१४१) महाराष्ट्र राज्य मागण पवरिहन महामंिळ 
यांचा सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा वहशेब 
ि वहशेब तपासिी अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र राज्य मागण पवरिहन 
महामंिळ अविवनयम, १९५० 
च्या कलम ३३ च्या पोट-कलम 
(४) अन्िये 

१४२) 
 

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंिळ 
मयावदत, नागपूर यांचा सन २०१९-२०२० 
या िर्षाचा एकोिपन्नासािा िार्थर्षक 
अहिाल आवि वित्तीय पत्रके. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
मिील खंि (ब) अन्िये  

१४३) "राजीि गांिी विज्ञान ि तंत्रज्ञान आयोग 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल"  
 

२७ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम (१) 
मिील खंि (ब) अन्िये 
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१४४) "महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी 
मयावदत यांचे सन २०१७-२०१८, 
२०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या 
िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल"  
 

२८ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ (१) (अ) अन्िये 

१४५) महाराष्ट्र लोक आयुक्त आवि उप लोक 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
मा.राज्यपाल महोदयांना सादर केलेले 
सन २०१२ चा १, सन २०१३ चे २, सन 
२०१४ चे १६, सन २०१६ चा १, सन 
२०१७ चे २, सन २०१८ चा १ आवि सन 
२०१९ चे २ असे एकूि २५ विशेर्ष 
अहिाल त्यािरील शासनाच्या 
स्पष्ट्टीकरिात्मक ज्ञापनासह"  
 

२८ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र लोक आयुक्त आवि 
उप लोक आयुक्त अविवनयम, 
१९७१ च्या कलम १२ (७) 
अन्िये 

१४6) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंिळ 
मयावदत, यांचा सन २०१५-२०१६ ि 
२०१६-२०१७ या िर्षांचा अनुक्रमे 
िीसािा ि एकिीसािा िार्थर्षक 
अहिाल"  
 

२८ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ (२) अन्िये 

१४7) "महाराष्ट्र वचत्रपट, रंगभूमी आवि 
सांस्कृवतक विकास महामंिळ मयावदत 
यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
चव्िेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल"  

२८ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ (६) १४३ अन्िये 

१48) "स्िामी रामानंद तीथण मराठिािा 
विद्यापीठ, नांदेि यांचा सन २०१९-
२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल"  
 

२८ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र सािणजवनक विद्यापीठ 
अविवनयम २०१६ मिील कलम 
१३६ (२)  अन्िये, 

१49) "यशिंतराि चव्हाि महाराष्ट्र मुक्त 
विद्यापीठ, नावशक यांचे सन २००८-
२००९ ते २०१८-२०१९ या िर्षांचे 
िार्थर्षक अहिाल"  

२८ विसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र यशिंतराि चव्हाि 
महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, 
नावशक अविवनयम, १९८९ च्या 
कलम २८(३) अन्िये 
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१50) महाराष्ट्र राज्य वदव्यागं वित्त ि विकास 
महामंिळ मयावदत यांचा सन २०११-
२०१२ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल"  

२८ विसेंबर, २०२१ कंपनी अविवनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ (२)  अन्िये 

151) "महाराष्ट्र प्रदरू्षि वनयंत्रि मंिळ यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल"  
 

२८ विसेंबर, २०२१ जल (प्रदरु्षि प्रवतबंि ि वनयंत्रि) 
अविवनयम, १९७४ च्या कलम 
३९ (२) ि हिा (प्रदरु्षि प्रवतबंि 
ि वनयंत्रि) अविवनयम, १९८१ 
च्या कलम ३५ (२) अन्िये 

 
 

 
विधान भिन,  राजेन्र भागित, 
मुांबई,  प्रधान सवचि, 
वदनाांक :  २८ वडसेंबर, २०२१  महाराष्ट्र विधानपवरषद. 

 


