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ÛÎú´ÖÖÓÛú : 109 
 

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

¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 / ¯ÖÖîÂÖüú3, 1943 (¿ÖÛêú) 
 
 

 

113.      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 ¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú  
24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü - 
 
 

1)  "महाराष्ट्र पशु व मत्स्य जवज्ञान जवद्यापीठ, नागपूर यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल"  

2)  "महाराष्ट्र आरोग्य जवज्ञान जवद्यापीठ, नाजशक यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा बावीसावा 
वार्षर्षक अहवाल व सन २०१९-२०२० या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे"  

3)  "मंुबई जवद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल"  

4)  "राष्ट्रसंत तुकडोिी महाराि नागपूर जवद्यापीठ यांचा सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

5)  "श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मजहला जवद्यापीठ, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ ते 
२०१९-२०२० या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

6)  "साजवत्रीबाई फुले पुिे जवद्यापीठ, पुिे यांचा सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या वर्षांचे 
वार्षर्षक अहवाल"  

7)  "जशवािी जवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या वर्षांचा अनुक्रमे 
पंचावन्नावा व छपन्नावा वार्षर्षक अहवाल"  

8)  "पुण्यश्लोक अजहल्यादेवी होळकर सोलापूर जवद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा सोळावा वार्षर्षक अहवाल"  

9)  "कवजयत्री बजहिाबाई चौर्धरी उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीठ, िळगांव यांचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा तीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

10)  "डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर मराठवाडा जवद्यापीठ, औरंगाबाद यांचे सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचे वार्षर्षक लेखे"  

11)  "गोंडवाना जवद्यापीठ, गडजचरोली यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक लेखे अहवाल"  

12)  "राष्ट्रसंत तुकडोिी महाराि नागपूर जवद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचे वार्षर्षक 
लेखे (अंकेिि अहवालासह)"  

13)  "संत गाडगेबाबा अमरावती जवद्यापीठ, अमरावती यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचे वार्षर्षक 
लेखे"  

14)  "साजवत्रीबाई फुले जवद्यापीठ, पुिे  यांचे सन २०१९-२०२० या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे"  

15)  "जशवािी जवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन २०१९-२०२० या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे"  
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16)  "पुण्यश्लोक अजहल्यादेवी होळकर सोलापूर जवद्यापीठ, सोलापूर यांचे सन २०२०-२०२१ या 
वर्षाचे वार्षर्षक लेखापरीजित लेखे व अहवाल"  

17)  "स्वामी रामानंद तीथड मराठवाडा जवद्यापीठ, नांदेड यांचा जदनांक १ एजप्रल, २०१९ ते ३१ माचड, 
२०२० या कालावर्धीचा वार्षर्षक अंकेिि अहवाल"  

18)  "कजव कुलगुरु काजलदास संस्कृत जवश्वजवद्यालय, रामटेक यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल"  

19)  "कजव कुलगुरु काजलदास संस्कृत जवश्वजवद्यालय, रामटेक यांचे सन २०२०-२०२१ या 
वर्षाचे वार्षर्षक लेखे"  

20)  "यशवंतराव चव्हाि महाराष्ट्र मुलत जवद्यापीठ, नाजशक यांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१७-
२०१८ या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे आजि अंतगडत लेखापरीिि अहवाल"  

21)  "महाराष्ट्र राज्य मागड पजरवहन महामंडळ यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा प्रशासन 
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“Ö ê 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 


