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ÛÎú´ÖÖÓÛú : 114 
 

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

ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 / ¯ÖÖîÂÖüú7, 1943 (¿ÖÛêú) 
 
 

 

118.      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 ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üü, ×¤ü®ÖÖÓÛú  
27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü - 
 
 

1)  "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हलक आयोग यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

2)  "महाराष्ट्र राज्य माजहती आयोग यांचा जदनांक १ िानेवारी, २०१८ ते ३१ जडसेंबर, २०१८ या 
कालावर्धीतील तेरावा वार्षर्षक अहवाल"  

3)  "रािीव गांर्धी जवज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

4)  "महाराष्ट्र वन जवकास महामंडळ मयाजदत यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा 
सते्तचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

5)  "महाराष्ट्र राज्य िैवजवजवर्धता मंडळ यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल व 
लेखा " 

6)  "महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंुबई यांचे सन २०१८-२०१९ या वर्षाचे वार्षर्षक 
लेखे"  

7)  "महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

8)  "जवदभड जवकास महामंडळ मयाजदत, नागपूर यांचे  सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या 
वर्षांचे अनुक्रमे एकोिपन्नासावा व पन्नासावा वार्षर्षक अहवाल"   

9)  "मॉयल जलजमटेड यांचा सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या वर्षाचा अनुक्रमे अठ्ठावन्नावा 
व एकोिसाठावा वार्षर्षक अहवाल  

10)  महाराष्ट्र राज्य खजनकमड महामंडळ मयाजदत, नागपूर यांचा सन २०१९-२०२० व सन २०२०-
२०२१  या वर्षाचे अनुक्रमे सेहेचाळीसावा व सते्तचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

11)  "गोदावरी मराठवाडा पाटबंर्धारे जवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वर्षाचा लेखा" अहवाल  

12)  "तापी पाटबंर्धारे जवकास महामंडळ, िळगांव यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
एकवीसावा वार्षर्षक जवत्तीय अहवाल"  

13)  "तापी पाटबंर्धारे जवकास महामंडळ, िळगाव यांचा सन २०१८-२०१९ चा स्वतंत्र 
लेखापरीिा व त्यावरील अनुपालन अहवाल". 

14)  "जवदभड पाटबंर्धारे जवकास महामंडळ, नागपूर यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा अलग 
लेखा अहवाल"  
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15)  "महाराष्ट्र इमारत व इतर बांर्धकाम कामगार कल्यािकारी मंडळाचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल"  

16)  "महाराष्ट्र राज्य जवदु्यत जवतरि कंपनी मयाजदत यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा पंर्धरावा 
वार्षर्षक अहवाल"  

17)  "महाराष्ट्र जवदु्यत जनयामक आयोग यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल"  

18)  "महाराष्ट्र गृहजनमाि व िेत्रजवकास प्राजर्धकरि, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचे 
वार्षर्षक लेखा आजि स्वतंत्र लेखा पजरिि अहवाल"  

19)  "मंुबई मेरो रेल कॉपोरेशन जलजमटेड यांचा सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल"  

20)  "महाराष्ट्र मेरो रेल्वे महामंडळ मयाजदत (महामेरो) यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल"  

21)  "मंुबई रेल्वे जवकास महामंडळ (मया.) मंुबई यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

22)  "मंुबई महानगर प्रदेश जवकास प्राजर्धकरि यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

23)  "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दरू्ध महासंघ मयाजदत मंुबई (महानंद दगु्र्धशाळा) यांचा सन २०१९-
२०२० व २०२०-२०२१ या वर्षाचा वैर्धाजनक लेखा पजरिि अहवाल" 

24)  "महाराष्ट्र सहकार जवकास महामंडळाचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल"  

25)  "महाराष्ट्र राज्य मागड पजरवहन महामंडळ यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा जहशेब व 
जहशेब तपासिी अहवाल"  

26)  "महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मयाजदत, नागपूर यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा 
एकोिपन्नासावा वार्षर्षक अहवाल आजि जवत्तीय पत्रके"   
 

 
 

 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö :      
´ÖãÓ²Ö‡Ô, 
×¤ü®ÖÖÓÛú : 27 ×›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. 


