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महाराष्ट्र विधानसभा 
ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) अवधिेशन, २०२1 च्या कायािलीचे परुिणी पत्र 

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

 

अ.क्र विषय विधानसभेत 

ठेिण्यात  

आलेला वदनाांक  

विधानसभेत ठेिण्यासाठी िैधावनक 

प्रावधकार 

(१) (२) (३) (४) 
 

अवधसचूना 
 

53.  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü 
¾ÖîªÛúßµÖ ¾Ö ¤ÓüŸÖ¾ÖîªÛú ¯ÖÖšü¶ÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) ×®ÖµÖ´Ö, 2016 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖß‡Ô™üß.1215 / ¯ÖÏ.ÛÎú.412 / 
15 / ×¿ÖõÖÞÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 11 ‹×¯ÖÏ»Ö, 2016. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2015 “µÖÖ  Ûú»Ö´Ö 
23 “ÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö 2 †®¾ÖµÖê 

54.  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾Öß¯Öæ¾ÖÔ 
¾ÖîªÛúßµÖ ¾Ö ¤ÓüŸÖ ¯ÖÖšü¶ÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
×®ÖµÖ´Ö, 2016 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
‹´Ö‡Ô›üß 1016 / ̄ ÖÏ.ÛÎú.69 / 16 / ×¿ÖõÖÞÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 
18 †ÖòÝÖÃ™ü, 2016. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2015 “µÖÖ  Ûú»Ö´Ö 
23 “ÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö 2 †®¾ÖµÖê 

55.  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖÛúÖê¯Ö“ÖÖ¸ü (‹´Ö.¯Öß.™üß‹“Ö.), 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü (‹´Ö.†Öê.™üß‹“Ö.), †Öò×›üµÖÖê»ÖÖò•Öß, 
Ã¯Öß“Ö ¾Ö »ÖÑòÝ¾Öê•Ö ¯Öò£ÖÖê»ÖÖò•Öß (‹´Ö.‹.‹ÃÖ.‹»Ö.¯Öß.) 
†Ö×ÞÖ ¯ÖÏÖòÃ£ÖÖê×™üŒÃÖ ¾Ö †Öò£ÖÖì×™üŒÃÖ       
[‹´Ö.‹ÃÃÖß.(¯Öß.†Ñ›ü †Öê.)] µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖãÞÖÔ¾Öêôû 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÖšü¶ÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ 
¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) ×®ÖµÖ´Ö, 2016 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖß‡Ô™üß 3516 / 
¯ÖÏ.ÛÎú.311 / 16 / ×¿ÖõÖÞÖ-2, ×¤ü®ÖÖÓÛú 18 ‹×¯ÖÏ»Öü, 
2017. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2015 “µÖÖ  Ûú»Ö´Ö 
23 “ÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö 2 †®¾ÖµÖê 
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विविध महामांडळाचे अहिाल इत्यादी कागदपते्र 
 

56.  श्री विठ्ठल रूक्मिणी िंविर सविती, पंढरपूर  यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षांचे लेखापवरक्षण 

अहिाल ि त्यािरील अनुपालन अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ ´ÖÓ×¤ü¸êüü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1973 
“µÖÖ Ûú»Ö´Ö    49 (1) ¾Ö (2) “µÖÖ 
†®¾ÖµÖê 

57.  िौलाना आझाि अल्पसंखयांक आर्थिक विकास 
िहािंिळ ियावित, िंुबई यांचा सन २०१२-२०१३ 
या िर्षाचा तेरािा िार्थर्षक अहिाल.  

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

58.  

 

िहाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा वनधी विश्िस्त 
कंपनी ियावित (MUIFTCL) यांचा सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

59.  िहाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी 
ियावित (MUIDCL) यांचा सन २०१८-२०१९ 
या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê, 

60.  पुण्यश्लोक अवहल्यािेिी िहाराष्ट्र िेंढी ि शेळी 
विकास िहािंिळ वलविटेि, पुणे यांचा सन 
२०१८-२०१९ या िर्षाचा चाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

61.  िहाराष्ट्र िाजी सैवनक िहािंिळ ियावित, पुणे 
यांचा सन २०१६-२०१७ या िर्षांचा पंधरािा 
िार्थर्षक अहिाल 

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

62.  िहाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण यांचा सन २०१६-
२०१७ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल, िार्थर्षक लेखे 
ि लेखापवरक्षण अहिाल. 

२२ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö®Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú ü̧ÞÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1976 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
61 (1) †®¾ÖµÖê 

63.  नागपूर ि िधा वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत 
कािगार िंिळ यांचे सन २०१८ ते २०२० या 
िर्षांचे अनुक्रिे पंचेचाळीसािा ि सेहेचाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

64.  लातूर आवण उस्िानाबाि वजल्हा िािािी ि 
असंरवक्षत कािगार िंिळ, लातूर यांचे सन 
२०१६ ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रिे सव्िीसािा, 
सत्तािीसािा ि अठ्ठािीसािा िार्थर्षक अहिाल.  
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 
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65.  जालना वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ, जालना यांचा सन २०१६-२०१७ या 
िर्षाचा अठ्ठािीसािा िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

66.  बीि वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ, बीि यांचे सन २००८ ते २०१९ या िर्षांचे 
अनुक्रिे बारा ते बािीसािा िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

67.  यितिाळ वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ, यितिाळ यांचे सन २०१६ ते २०२० या 
िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

68.  िहाराष्ट्र िच्छीिारी उद्योगातील िच्छीिार आवण 
इतर श्रिजीिी कािगार िंिळ, यांचे सन २०१५ ते 
२०१९ या िर्षांचे अनुक्रिे िसुरा, वतसरा, चौिा ि 
पाचिा िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

69.    चंद्रपूर-गिवचरोली वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत 
कािगार िंिळ, यांचे सन २००७ ते २०२० या 
िर्षांचे अनुक्रिे वतसरा ते पंधरािा िार्थर्षक 
अहिाल.  
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

70.  भंिारा ि गोंविया वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत 
कािगार िंिळ,  यांचे सन २००८ ते २०२१ या 
िर्षांचे लेखा पवरक्षण ि िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

71.  सांगली वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ,  यांचे सन २०१३ ते २०१५ या िर्षांचे 
अनुक्रिे वतसािा ि एकवतसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 
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72.  िाल िाहतूक कािगार िंिळ,  यांचे सन २०१६ 
ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रिे सेहेचाळीसािा ते 
अठे्ठचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

73.  िंुबई लोखंि ि पोलाि कािगार िंिळ,  यांचे सन 
२०११ ते २०१६ या िर्षांचे अनुक्रिे बेचाळीसािा 
ते सेहेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

74.  अिरािती वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ, अिरािती  यांचे सन २०१३ ते २०१९ या 
िर्षांचे अनुक्रिे बािीसािा ते सत्तािीसािा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

75.  परभणी ि हहगोली वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत 
कािगार िंिळ, परभणी  यांचे सन २००४ ते 
२००९ या िर्षांचे अनुक्रिे पवहला ते पाचिा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

76.  नांिेि वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ, नांिेि  यांचे सन २०१३ ते २०१८ या 
िर्षांचे अनुक्रिे बािीसािा ते सव्िीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

77.  रेल्िे गुड्स क्मलअरींग ॲण्ि फॉरिवििंग 
एस्टॅक्ललशिेंट कािगार िंिळ, यांचे सन २०१३ 
ते २०१६ या िर्षांचे अनुक्रिे सितीसािा ते 
एकोणचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

78.  क्मलअहरग ॲण्ि फॉरिवििंग असंरवक्षत गोिी 
कािगार िंिळ, यांचे सन २०१३ ते २०१८ या 
िर्षांचे अनुक्रिे तेिीसािा ते सत्तािीसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 
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79.  धातू (लोखंि ि पोलाि िगळून) आवण कागि 
बाजार ि िकुाने िािािी कािगार िंिळ, यांचे 
सन २०१३ ते २०१९ या िर्षांचे अनुक्रिे 
एकेचाळीसािा ते सेहेचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

80.  वि खोका िेकींग अँण्ि हटबर िाकेट लेबर बोिड 
यांचे सन २०१८ ते २०२० या िर्षांचे अनुक्रिे 
सेहेचाळीसािा ि सते्तचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

81.  नावशक वजल्हा िािािी ि असंरवक्षत कािगार 
िंिळ, यांचे सन २०१८- २०१९ या िर्षाचा 
तीसािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ£ÖÖ›üß, Æü´ÖÖ»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
ÁÖ´Ö•Öß¾Öß ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (®ÖÖêÛú¸üß“Öê 
×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1969 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 7 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

82.  नागपूर वजल्हा सुरक्षा रक्षक िंिळ, नागपूर यांचे 
सन २०१८ ते २०२० या िर्षांचे अनुक्रिे सतरािा 
ि अठरािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖã¸üõÖÖ ¸õÖÛú 
(®ÖÖêÛú¸üß“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1981 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 8 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

83.  अिरािती वजल्हा सुरक्षा रक्षक िंिळ, अिरािती 
यांचे सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या 
िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖã¸üõÖÖ ¸õÖÛú 
(®ÖÖêÛú¸üß“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1981 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 8 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

84.  सांगली वजल्हा सुरक्षा रक्षक िंिळ, सांगली यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖã¸üõÖÖ ¸õÖÛú 
(®ÖÖêÛú¸üß“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1981 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 8 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

85.  धुळे वजल्हा सुरक्षा रक्षक िंिळ, धुळे (अंतगडत 
जळगाि, धुळे ि नंिरूबार वजल्हे) जळगाि यांचे 
सन २०१२-२०१३ ते २०१५-२०१६ या िर्षांचे 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖã¸üõÖÖ ¸õÖÛú 
(®ÖÖêÛú¸üß“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1981 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 8 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

86.  झोपिपट्टी पुनिडसन प्रावधकरण, िंुबई यांचा सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ, 
×®Ö´ÖãÔ»Ö®Ö ¾Ö ¯Öã®ÖÙ¾ÖÛúÖÃÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1971 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 3 
¯Öß “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 
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87.  झोपिपट्टी पुनिडसन प्रावधकरण, पुणे ि हपपरी 
हचचिि के्षत्र, पुणे यांचा सन २०११-२०१२ ते 
२०१६-२०१७ या िर्षांचे िार्थर्षक लेखा अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ, 
×®Ö´ÖãÔ»Ö®Ö ¾Ö ¯Öã®ÖÙ¾ÖÛúÖÃÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1971 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 3 
¯Öß “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

88.  िसंतराि नाईक िराठिािा कृवर्ष विद्यापीठ, 
परभणी यांचे सन २०१४-२०१५ ि २०१५-२०१६ 
या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे ि लेखे पवरक्षण अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
55(3)  †®¾ÖµÖê 

89.  िसंतराि नाईक िराठिािा कृवर्ष विद्यापीठ, 
परभणी यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
69  †®¾ÖµÖê 

90.  िहात्िा फुले कृवर्ष विद्यापीठ, राहुरी यांचा सन 
२०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
69  †®¾ÖµÖê 

91.  िॉ. पंजाबराि िेशिुख कृवर्ष विद्यापीठ, अकोला 
यांचा सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५ या 
िर्षांचे िार्थर्षक लेखे ि िार्थर्षक लेखा पवरक्षण 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
55(3)  †®¾ÖµÖê 

92.  िॉ. पंजाबराि िेशिुख कृवर्ष विद्यापीठ, अकोला 
यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ या 
िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
69  †®¾ÖµÖê 

93.  

 

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

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
69  †®¾ÖµÖê 

94.  िहाराष्ट्र राज्य िखार िहािंिळ यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा ते्रसष्ट्टािा िार्थर्षक लेखा 
अहिाल. 

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¾ÖÜÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1962 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 31 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö 11 †®¾ÖµÖê 

95.  िहात्िा फुले िागासिगड विकास िहािंिळ 
ियावित, िंुबई यांचा सन २०१६-२०१७ ते 
२०१८-२०१९ या िर्षाचे िार्थर्षक अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

96.  संत रोवहिास चिोद्योग ि चिडकार विकास 
िहािंिळ ियावित, िंुबई यांचा सन २०१६-
२०१७ ि २०१७-२०१८ या िर्षांचे अनुक्रिे 
ते्रचाळीसािा ि चव्िेचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल.  

२३ विसेंबर, २०२१ 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 
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97.  िहाराष्ट्र पशु ि ित्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö¿Öã ¾Ö ´ÖŸÃµÖ×¾Ö–ÖÖ®Ö 
×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1998 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 60 †®¾ÖµÖê 

98.  िहाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नावशक 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा बािीसािा 
िार्थर्षक अहिाल ि सन २०१९-२०२० या िर्षाचे 
िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †Ö¸üÖêÝµÖ ×¾Ö–ÖÖ®Ö 
×¾ÖªÖ¯Ößš †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1998 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 85 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2 
†) ¾Ö Ûú»Ö´Ö 86 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö 
(2) †®¾ÖµÖê 

99.  िंुबई विद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

100.  राष्ट्रसंत तुकिोजी िहाराज नागपूर विद्यापीठ 
यांचा सन २०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या 
िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

101.  श्रीिती नािीबाई िािोिर ठाकरसी िवहला 
विद्यापीठ, िंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ ि 
२०१९-२०२० या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

102.  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचा सन 
२०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या िर्षांचे िार्थर्षक 
अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

103.  वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन २०१७-
२०१८ ि २०१८-२०१९ या िर्षांचा अनुक्रिे 
पंचािन्नािा ि छप्पन्नािा िार्थर्षक अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

104.  पुण्यश्लोक अवहल्यािेिी होळकर विद्यापीठ, 
सोलापूर यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
सोळािा िार्थर्षक अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

105.  किवयत्री बवहणाबाई चौधरी उत्तर िहाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जळगांि यांचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचा तीसािा िार्थर्षक अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

106.  िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर िराठिािा विद्यापीठ, 
औरंगाबाि यांचे सन २०१९-२०२० या िर्षाचे 
िार्थर्षक लेखे. 

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 
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107.  गोंििाना विद्यापीठ, गिवचरोली यांचा सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक लेखे अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

108.  राष्ट्रसंत तुकिोजी िहाराज नागपूर विद्यापीठ 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे 
(अंकेक्षण अहिालासह). 

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

109.  संत गािगे बाबा अिरािती विद्यापीठ, अिरािती 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

110.  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचे सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे आवण 
संविधावनक लेखापवरक्षण अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

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

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

112.  पुण्यश्लोक अवहल्यािेिी होळकर सोलापूर 
विद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०२०-२०२१ या 
िर्षाचा िार्थर्षक लेखापरीक्षीत लेखे ि अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

113.  स्िािी रािानंि तीिड िराठिािा विद्यापीठ, नांिेि 
यांचा विनांक १ एवप्रल,२०१९ ते ३१ िाचड, २०२० 
या कालािधीचा िार्थर्षक अंकेक्षण अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
135 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

114.  कविकुलगुरु कावलिास संस्कृत विश्िविद्यालय, 
रािटेक यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२४ विसेंबर, २०२१ Ûú×¾ÖÛãú»ÖÝÖã¹ý ÛúÖ×»Ö¤üÖÃÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖ 
×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ (×¾ÖªÖ¯Ößš)ü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1997 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
83 †®¾ÖµÖê 

115.  कविकुलगुरु कावलिास संस्कृत विश्िविद्यालय, 
रािटेक यांचे सन २०२०-२०२१ या िर्षाचे 
िार्थर्षक लेखे. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ Ûú×¾ÖÛãú»ÖÝÖã¹ý ÛúÖ×»Ö¤üÖÃÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖ 
×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ (×¾ÖªÖ¯Ößš)ü 
ü†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1997 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
82 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

116.  यशिंतराि चव्हाण िहाराष्ट्र िुमत विद्यापीठ, 
नावशक यांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ 
या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे आवण अंतगडत 
लेखापरीक्षण अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१  µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1989 ´Ö¬Öß»Ö Ûú»Ö´Ö 27 
¯ÖÖê™üÛú»Ö´Ö 3 (Ûú) †®¾ÖµÖê 
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117.  िहाराष्ट्र राज्य िागड पवरिहन िहािंिळ यांचा 
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा प्रशासन अहिाल. 
 

२४ विसेंबर, २०२१ ´ÖÖÝÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1950 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
35 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

118.  िहाराष्ट्र राज्य लोकसेिा हमक आयोग यांचा 
सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖ ÆüŒÛú 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 19 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2)  ´Ö¬Öß»Ö 
ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ 

119.  िहाराष्ट्र राज्य िावहती आयोग यांचा विनांक १ 
जानेिारी, २०१८ ते ३१ विसेंबर, २०१८ या 
कालािधीतील तेरािा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2005 ´Ö¬Öß»Ö Ûú»Ö´Ö 25 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

120.  िहाराष्ट्र िन विकास िहािंिळ ियावित यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा सते्तचाळीसािा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (1) 
´Ö¬Öß»Ö ÜÖÓ›üü (²Ö) †®¾ÖµÖê 

121.  िहाराष्ट्र राज्य जैिविविधता िंिळ यांचा सन 
२०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल ि 
लेखा. 

२७ विसेंबर, २०२१ •Öî×¾ÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2002 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 21 †®¾ÖµÖê 

122.  िहाराष्ट्र राज्य खािी ि ग्रािोद्योग िंिळ, िंुबई 
यांचे सन २०१८-२०१९ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1960 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö  
25 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4†) 
†®¾ÖµÖê 

123.  िहाराष्ट्र राज्य खािी ि ग्रािोद्योग िंिळ यांचा 
सन २०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1960 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
23 †®¾ÖµÖê 

124.  वििभड विकास िहािंिळ ियावित, नागपूर यांचे  
सन २०१९-२०२० ि २०२०-२०२१ या िर्षांचे 
अनुक्रिे एकोणपन्नासािा ि पन्नासािा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 (2) †®¾ÖµÖê 

125.  िॉयल वलविटेि यांचा सन २०१९-२०२० ि 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा अनुक्रिे अठ्ठािन्नािा ि 
एकोणसाठािा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (1) 
†®¾ÖµÖê 
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126.  िहाराष्ट्र राज्य खवनकिड िहािंिळ ियावित, 
नागपूर यांचा सन २०१९-२०२० ि सन २०२०-
२०२१  या िर्षाचे अनुक्रिे सेहेचाळीसािा ि 
सते्तचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 
 

ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (1) 
´Ö¬Öß»Ö ÜÖÓ›üü (²Ö) †®¾ÖµÖê 

127.  गोिािरी िराठिािा पाटबंधारे विकास िहािंिळ, 
औरंगाबाि यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
लेखा अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ 
 
 
 
 

ÝÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü 
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1998 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 47 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

128.  तापी पाटबंधारे विकास िहािंिळ, जळगांि 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा एकिीसािा 
िार्थर्षक वित्तीय अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ ŸÖÖ¯Öß ̄ ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1998 “µÖÖ  Ûú»Ö´Ö 
46 “Öê ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) ¾Ö Ûú»Ö´Ö 
47 “Öê ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

129.  तापी पाटबंधारे विकास िहािंिळ, जळगाि 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा स्ितंत्र 
लेखापरीक्षा ि त्यािरील अनुपालन अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ ŸÖÖ¯Öß ̄ ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1998 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
47 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

130.  वििभड पाटबंधारे विकास िहािंिळ, नागपूर यांचा 
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा अलग लेखा 
अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ ×¾Ö¤ü³ÖÔ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ×¾ÖÛúÖÃÖ 
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1997 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 47 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) 
†®¾ÖµÖê 

131.  िहाराष्ट्र इिारत ि इतर बांधकाि कािगार 
कल्याणकारी िंिळाचा सन २०१९-२०२० या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 
 

२७ विसेंबर, २०२१ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü 
(¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ×®ÖµÖ´Ö®Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖá) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1996 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
27 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (5) †®¾ÖµÖê 

132.  िहाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ियावित 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा पंधरािा 
िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 ´Ö¬Öß»Ö 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (1) 
†®¾ÖµÖê 

133.  िहाराष्ट्र विद्युत वनयािक आयोग यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 105 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 



G:\SANDIP\Statement Ahwal December 2021.docx 

 

134.  िहाराष्ट्र गृहवनिाण ि के्षत्रविकास प्रावधकरण, 
िंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचे िार्थर्षक 
लेखा आवण स्ितंत्र लेखा पवरक्षण अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ ¾Ö õÖê¡Ö×¾ÖÛúÖÃÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1976 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
39 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

135.  िंुबई िेरो रेल कॉपोरेशन वलविटेि यांचा सन 
२०१९-२०२० ि २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१  ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

136.  

 

िहाराष्ट्र िेरो रेल्िे िहािंिळ ियावित (िहािेरो) 
यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१  ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

137.  िंुबई रेल्िे विकास िहािंिळ (िया.) िंुबई यांचा 
सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

138.  िंुबई िहानगर प्रिेश विकास प्रावधकरण यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ 
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú ü̧ÞÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1974 
“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 24 †®¾ÖµÖê 

139.  िहाराष्ट्र राज्य सहकारी िधू िहासंघ ियावित, 
िंुबई (िहानंि िगु्धशाळा) यांचा सन २०१९-
२०२० ि २०२०-२०२१ या िर्षाचा िैधावनक 
लेखा पवरक्षण अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ 
×®ÖµÖ´Ö 69(1) (²Ö) ¾Ö (Ûú) †®¾ÖµÖê 

140.  िहाराष्ट्र सहकार विकास िहािंिळाचा सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 

141.  िहाराष्ट्र राज्य िागड पवरिहन िहािंिळ यांचा 
सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा वहशेब ि वहशेब 
तपासणी अहिाल. 

२७ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÝÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö 
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1950 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 33 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) 
†®¾ÖµÖê 

142.  

 

िहाराष्ट्र राज्य हातिाग िहािंिळ ियावित, 
नागपूर यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
एकोणपन्नासािा िार्थर्षक अहिाल आवण वित्तीय 
पत्रके. 

२७ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (1) 

´Ö¬Öß»Ö ÜÖÓ›üü (²Ö) †®¾ÖµÖê. 
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143.  िहाराष्ट्र वििानतळ विकास कंपनी ियावित यांचे 
सन २०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या िर्षांचे 
िार्थर्षक अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü Ûú»Ö´Ö (†) 
†®¾ÖµÖê, 

144.  िहाराष्ट्र लोकआयुमत आवण उप लोक आयुमत, 
िहाराष्ट्र राज्य यांचे िा.राज्यपाल िहोियांना 
सािर 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 आवण सन २०१९ चे २ 
असे एकूण २५ विशेर्ष अहिाल ि त्यािरील 
स्पष्ट्टीकरणात्िक ज्ञापन 

२८ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêÛ  †ÖµÖãŒŸÖ †Ö×ÞÖ 
ˆ¯Ö »ÖÖêÛú †ÖµÖãŒŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
1971 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 12 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-
Ûú»Ö´Ö (7) †®¾ÖµÖêü 

145.  राजीि गांधी विज्ञान ि तंत्रज्ञान आयोग यांचा सन 
२०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ ¸üÖ•Öß¾Ö ÝÖÖÓ¬Öß   ×¾Ö–ÖÖ®Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö 
†ÖµÖÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2004 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 18 ¾Ö 19 †®¾ÖµÖê, 

146.  िहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास िहािंिळ ियावित 
याचंा सन २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ या 
िर्षांचा अनुक्रिे िीसािा ि एकिीसािा िार्थर्षक 
अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¸üÃŸÖê ×¾ÖÛúÖÃÖ 
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖ®Ö 
2015-2016 ¾Ö 2016-2017 
µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÓ“Öê †®ÖãÛÎú´Öê ¾ÖßÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö 
‹Ûú¾ÖßÃÖÖ¾ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖÛú †Æü¾ÖÖ»Ö 

147.  िहाराष्ट्र वचत्रपट, रंगभूिी आवण सांस्कृवतक 
विकास िहािंिळ ियावित यांचा सन २०२०-
२०२१ या िर्षाचा चव्िेचाळीसािा िार्थर्षक 
अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê, 

148.  स्िािी रािानंि तीिड िराठिािा विद्यापीठ, नांिेि 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 

2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 136 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-

Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê  

149.  यशिंतराि चव्हाण िहाराष्ट्र िुमत विद्यापीठ, 
नावशक यांचे सन २००८-२००९ ते २०१८-२०१९ 
या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ®ÖÖ×¿ÖÛú 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1989 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
28 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê,   

150.  िहाराष्ट्र राज्य विव्यांग वित्त ि विकास िहािंिळ 
ियावित यांचा सन २०११-२०१२ या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल 

२८ विसेंबर, २०२१ ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê, 
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151.  िहाराष्ट्र प्रिरु्षण वनयंत्रण िंिळ यांचा सन २०१९-

२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 
२८ विसेंबर, २०२१ •Ö»Ö (¯ÖÏ¤æüÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) 

†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1974 ´Ö¬Öß»Ö Ûú»Ö´Ö 
40 (7) †®¾ÖµÖê ŸÖÃÖê“Ö  Æü¾ÖÖ 
(¯ÖÏ¤æüÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö,  1981 “Öê Ûú»Ö´Ö 36 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (7) 

 
 

 
 

विधान भिन,  राजेन्र ग. भागित, 

मुांबई,  प्रधान सवचि, 
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