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ÛÎú´ÖÖÓÛú : 108 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
¯Ö¡ÖÛú ³ÖÖÝÖ ¤üÖê®Ö 

¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 / ¯ÖÖîÂÖüú3, 1943 (¿ÖÛêú) 
 
 

 

112.      ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®ÖÖ Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ûúß, ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓÃÖÖšüß ÜÖÖ»Öß»Ö †Æü¾ÖÖ»Ö www.mls.org.in µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ÝÖã¹ý¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú  
23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü - 
 
 

 (1)  "नागपूर व वर्धा जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ यांचे सन २०१८ ते २०२० 
या वर्षांचे अनुक्रमे पंचेचाळीसावा व सेहेचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल". 

 (2)  "लातूर आजि उस्मानाबाद जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, लातूर यांचे सन 
२०१६ ते २०१९ या वर्षांचे अनुक्रमे सव्वीसावा, सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वार्षर्षक 
अहवाल"  

 (3)  "िालना जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, िालना यांचा सन २०१६-२०१७ 
या वर्षाचा अठ्ठावीसावा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

 (4)  "बीड जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, बीड यांचे सन २००८ ते २०१९ या 
वर्षांचे अनुक्रमे बारावा ते बावीसावा, या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (5)  "यवतमाळ जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, यवतमाळ यांचे सन २०१६ ते 
२०२० या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (6)  "महाराष्ट्र मच्छीमारी उद्योगातील मच्छीमार आजि इतर श्रमिीवी कामगार मंडळ, यांचे 
सन २०१५ ते २०१९ या वर्षांचे अनुक्रमे दसुरा, जतसरा, चौथा व पाचवा वार्षर्षक अहवाल"  

 (7)  "चंद्रपूर-गडजचरोली जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, यांचे सन २००७ ते 
२०२० या वर्षांचे अनुक्रमे जतसरा ते पंर्धरावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (8)  "भंडारा व गोंजदया जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ,  यांचे सन २००८ ते 
२०२१ या वर्षांचे लेखा पजरिि व वार्षर्षक अहवाल"  

 (9)  "सांगली जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ,  यांचे सन २०१३ ते २०१५ या 
वर्षांचे अनुक्रमे जतसावा व एकजतसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (10)  "माल वाहतूक कामगार मंडळ,  यांचे सन २०१६ ते २०१९ या वर्षांचे अनुक्रमे 
सेहेचाळीसावा ते अठे्ठचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (11)  "मंुबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ,  यांचे सन २०११ ते २०१६ या वर्षांचे अनुक्रमे 
बेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (12)  "अमरावती जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, अमरावती  यांचे सन २०१३ ते 
२०१९ या वर्षांचे अनुक्रमे बावीसावा ते सत्तावीसावा वार्षर्षक अहवाल" 

 (13)  "परभिी व हहगोली जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, परभिी  यांचे सन 
२००४ ते २००९ या वर्षांचे अनुक्रमे पजहला ते पाचवा वार्षर्षक अहवाल"  

 (14)  "नांदेड जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, नांदेड  यांचे सन २०१३ ते २०१८ या 
वर्षांचे अनुक्रमे बावीसावा ते सव्वीसावा वार्षर्षक अहवाल"  
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 (15)  "रेल्वे गुड्स क्ललअरींग ॲण्ड फॉरवजडिंग एस्टॅक्ललशमेंट कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ 
ते २०१६ या वर्षांचे अनुक्रमे सदतीसावा ते एकोिचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (16)  "क्ललअहरग ॲण्ड फॉरवजडिंग असंरजित गोदी कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ ते २०१८ 
या वर्षांचे अनुक्रमे तेवीसावा ते सत्तावीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (17)  "र्धातू (लोखंड व पोलाद वगळून) आजि व कागद बािार आजि दकुाने माथाडी कामगार 
मंडळ, यांचे सन २०१३ ते २०१९ या वर्षांचे अनुक्रमे एकेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा 
वार्षर्षक अहवाल"  

 (18)  "जद खोका मेकींग अँण्ड हटबर माकेट लेबर बोडड यांचे सन २०१८ ते २०२० या वर्षांचे 
अनुक्रमे सेहेचाळीसावा व सते्तचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (19)  "नाजशक जिल्हा माथाडी व असंरजित कामगार मंडळ, यांचे सन २०१८- २०१९ या 
वर्षाचा जतसावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (20)  "नागपूर जिल्हा सुरिा रिक मंडळ, नागपूर यांचे सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वर्षांचे अनुक्रमे सतरावा व अठरावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (21)  "अमरावती जिल्हा सुरिा रिक मंडळ, अमरावती यांचे सन २०१६-२०१७ ते २०१८-
२०१९ या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (22)  "सांगली जिल्हा सुरिा रिक मंडळ, सांगली यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

 (23)  "रु्धळे जिल्हा सुरिा रिक मंडळ, रु्धळे (अंतगडत िळगाव, रु्धळे व नंदरूबार जिल्हे) 
िळगाव यांचे सन २०१२-२०१३ ते २०१५-२०१६ या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल६  

 (24)  "झोपडपट्टी पुनवडसन प्राजर्धकरि, मंुबई यांचे  सन २०१९-२०२० या वर्षांचे वार्षर्षक 
अहवाल"  

 (25)  "झोपडपट्टी पुनवडसन प्राजर्धकरि, पुिे व हपपरी हचचवड िेत्र, पुिे यांचे  सन २०११-२०१२ 
ते सन २०१६-२०१७ या वर्षांचे वार्षर्षक लेखा अहवाल"  

 (26)  "वसंतराव नाईक मराठवाडा कृजर्ष जवद्यापीठ, परभिी यांचे सन २०१४-२०१५  ते २०१५-
२०१६ या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे व लेखा पजरिि अहवाल"  

 (27)  "वसंतराव नाईक मराठवाडा कृर्षी जवद्यापीठ, परभिी यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा 
एकोिपन्नासावा वार्षर्षक अहवाल"  

 (28)  "महात्मा फुले कृजर्ष जवद्यापीठ, राहूरी यांचा सन २०१७-२०१८ ते सन २०१९-२०२० या 
वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (29)  "डॉ.पंिाबराव देशमुख कृर्षी जवद्यापीठ, अकोला यांचा सन २०१२-२०१३ ते २०१४-
२०१५ या वर्षांचे वार्षर्षक लेखे व वार्षर्षक लेखा पजरिि अहवाल" 

 (30)  "डॉ.पंिाबराव देशमुख कृर्षी जवद्यापीठ, अकोला यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-
२०२१ वार्षर्षक अहवाल"  या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (31)  "डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकि कृर्षी जवद्यापीठ, दापोली यांचा सन २०१६-२०१७ ते 
२०२०-२०२१  या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (32)  "महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुिे यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा ते्रसष्ट्टावा 
वार्षर्षक अहवाल"  
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 (33)  "महात्मा फुले मागासवगड जवकास महामंडळ मयाजदत, मंुबई यांचा सन २०१६-२०१७ ते 
सन २०१८-२०१९ या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

 (34)  "संत रोजहदास चमोद्योग व चमडकार जवकास महामंडळ मयाजदत, मंुबई यांचा सन २०१६-
२०१७ व सन २०१७-२०१८ या वर्षांचा अनुक्रमे ते्रचाळीसावा व चव्वेचाळीसावा वार्षर्षक 
अहवाल"  

 
 

 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö :      
´ÖãÓ²Ö‡Ô, 
×¤ü®ÖÖÓÛú : 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021   

¸üÖ•Öê®¦ü ³ÖÖÝÖ¾ÖŸÖ 
¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
 

 

 

¯ÖÏ×ŸÖ :- 
 

1. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ 
2. ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö 
3. ´ÖÖ.ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ •Ö®ÖÃÖÓ¯ÖÛÔú †×¬ÖÛúÖ¸üß 
4. ´ÖÖ.×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖõÖ®ÖêŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“Öê ÜÖÖ•ÖÝÖß ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ •Ö®ÖÃÖÓ¯ÖÛÔú †×¬ÖÛúÖ¸üß 
5. ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖßµÖ ÃÖÆüÖµÖÛú 
6. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÛúõÖ 
7. ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÛúÖµÖÔ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
8. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖõÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖê. 
9. ÃÖÓÝÖÞÖÛú ÛúõÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ 

 
 
 
 
 
 


