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ÛÎú´ÖÖÓÛú : 115 
 

´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) 
 
 

 

119.      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 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 
¸üÖê•Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü - 
 
 

1)  "महाराष्ट्र जवमानतळ जवकास कंपनी मयाजदत यांचे सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-
२०२० या वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल"  

2)  महाराष्ट्र लोक आयुलत आजि उप लोक आयुलत, 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 आजि सन २०१९ चे २ असे एकूि २५ जवशेर्ष अहवाल त्यावरील शासनाच्या 
स्पष्ट्टीकरिात्मक ज्ञापनासह"  

3)  "भारताचे जनयंत्रक व महालेखापरीिक यांचा सन २०१९-२०२० या आर्षथक वर्षाचे (१) राज्य 
जवत्तव्यवस्थेवरील लेखापजरिा अहवाल (२) जवजनयोिन लेखा सन २०२१-२१ आजि (३) जवत्तीय 
लेखा खंड-१ व खंड-२ सन २०२०-२१"  

4)  महाराष्ट्र राज्य रस्ते जवकास महामंडळ मयाजदत, यांचा सन २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या 
वर्षांचा अनुक्रमे वीसावा व एकवीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

5)  "महाराष्ट्र जचत्रपट, रंगभूमी आजि सांस्कृजतक जवकास महामंडळ मयाजदत यांचा सन २०२०-२०२१ 
या वर्षाचा चव्वेचाळीसावा वार्षर्षक अहवाल"  

6)  "स्वामी रामानंद तीथड मराठवाडा जवद्यापीठ, नांदेड यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल"  

7)  "यशवंतराव चव्हाि महाराष्ट्र मुलत जवद्यापीठ, नाजशक यांचे सन २००८-२००९ ते २०१८-२०१९ या 
वर्षांचे वार्षर्षकअहवाल"   

8)  महाराष्ट्र राज्य जदव्यांग जवत्त व जवकास महामंडळ मयाजदत यांचा सन २०११-२०१२ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल"  

9)  "महाराष्ट्र प्रदरू्षि जनयंत्रि मंडळ यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल"  
 

×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. 


