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महाराष्ट्र विधानसभा 
 ततृीय (पावसाळी)अवधिेशन, २०२2 च्या कायािलीचे परुिणी पत्र 

कायािलीतील बाब क्रमाांक "†Ûú¸üÖ" सभागहृासमोर ठेिण्यात आलेल्या कागदपत्राांच्या 
यादीचे परुिणी पत्र. (अनकु्रमाांक " 35 " नांतर पढुील बाबी िाचाव्यात.) 

 

अ.क्र विषय विधानसभेत 

ठेिण्यात  

आलेला वदनाांक  

विधानसभेत ठेिण्यासाठी 
िैधावनक प्रावधकार 

(१) (२) (३) (४) 
 

अवधसचूना 
 

                                        ×®Ö¸ÓüÛú 
 

विविध महामांडळाचे अहिाल इत्यादी कागदपते्र 
 

36)  

 

श्री विठ्ठल रूक्मिणी िंविर सविती, पंढरपूर यांचा 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक िर्षाचा 
लेखापवरक्षण अहिाल ि त्यािरील अनुपालन 

अहिाल 

22 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ ´ÖÓ×¤ü ȩ̂üü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1973 
“µÖÖ ×®ÖµÖ´Ö 49 “µÖÖ ̄ ÖÖê™ü×®ÖµÖ´Ö (1) 
¾Ö (2) †®¾ÖµÖê 

37)  िहाराष्ट्र राज्य हातिाग िहािंडळ ियावित 

नागपूर यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
पन्नासािा िार्थर्षक अहिाल आवण वित्तीय पत्रके 

22 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

38)  पक्चचि िहाराष्ट्र विकास िहािंडळ ियावित, 
पुणे यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
पन्नासािा िार्थर्षक अहिाल 

22 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

39)  कोकण विकास िहािंडळ ियावित, िंुबई यांचा 
सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा पन्नासािा िार्थर्षक 

अहिाल 

22 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

40)  िवहला आर्थिक विकास िहािंडळ यांचा सन 

२०२०-२०२१ चा सेहेचाळीसािा िार्थर्षक 

अहिाल 

22 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 394 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê 
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41)  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर िराठिाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाि यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
चौसष्ट्ठािा िार्थर्षक अहिाल 

23 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
136 (2) †®¾ÖµÖê, 

42)  राष्ट्रसंत तुकडोजी िहाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा 
िार्थर्षक अहिाल 

23 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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, 

43)  स्िािी रािानंि तीिथ िराठिाडा विद्यापीठ, 
विष्ट्णुपुरी, नांिेड यांचा सन २०२०-२०२१ या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

23 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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 

44)  िहाराष्ट्र पेरोकेविकल्स िहािंडळ ियावित 
यांचा सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० या 
िर्षांचा अनुक्रिे अडतीसािा ि 
एकोणचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल 

23 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

45)  शहर ि औद्योवगक विकास िहािंडळ िहाराष्ट्र 
ियावित (वसडको) यांचा सन २०१८-२०१९ या 
िर्षाचा एकोणपन्नासािा िार्थर्षक अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

46)  कविकुलगुरु कावलिास संस्कृत विचिविद्यालय, 
रािटेक यांचा सन २०१९-२०२० ि सन २०२०-
२०२१ या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 Ûú×¾ÖÛãú»ÖÝÖã¹ý ÛúÖ×»Ö¤üÖÃÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖ 
×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ (×¾ÖªÖ¯Ößš)ü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1997 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
83 †®¾ÖµÖê, 

47)  संत गाडगे बाबा अिरािती विद्यापीठ यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा अडतीसािा िार्थर्षक 
अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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, 

48)  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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, 

49)  वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन २०१९-
२०२० ि २०२०-२०२१ या िर्षांचा अनुक्रिे 
सत्तािन्नािा ि अठ्ठािन्नािा िार्थर्षक अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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, 
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50)   िहात्िा फुले कृवर्ष विद्यापीठ, राहुरी यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößš 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
69 †®¾ÖµÖê, 

51)  डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकण कृर्षी विद्यापीठ, 
िापोली, वज. रत्नावगरी यांचा सन २०१७-२०१८ 
ि सन २०१८-२०१९ या िर्षांचे लेखा पवरक्षण 
अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÛéúÂÖß ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 ´Ö¬Öß»Ö Ûú»Ö´Ö 
55 (3) †®¾ÖµÖê, 

52)  िसंतराि नाईक िराठिाडा कृवर्ष विद्यापीठ, 
परभणी यांचे सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-
२०२० या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे ि लेखा पवरक्षण 
अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšüü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1983 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
55 (3)   †®¾ÖµÖê, 

53)  िहाराष्ट्र राज्य वबयाणे िहािंडळ ियावित, 
अकोला यांचा सन २०१६-२०१७ ते सन २०२०-
२०२१ या िर्षांचे अनुक्रिे चाळीसािा, 
एकेचाळीसािा, बेचाळीसािा, ते्रचाळीसािा ि 
चव् िेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल 

24 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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 

54)  िहाराष्ट्र राज्य िावहती आयोग यांचा विनांक १ 
जानेिारी, २०१९ ते ३१ वडसेंबर, २०१९ या 
कालािधीतील चौिािा िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2005 ´Ö¬Öß»Ö Ûú»Ö´Ö 25 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê, 

55)  गोिािरी िराठिाडा पाटबंधारे विकास 
िहािंडळ, औरंगाबाि यांचा सन २०१७-१८ ि 
सन २०१८-१९ या िर्षांचा स्ितंत्र लेखा 
अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

56)  िहाराष्ट्र राज्य िीज वनर्थिती कंपनी ियावित 
यांचा सन २०२०-२१ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

57)  िहाराष्ट्र राज्य विद्युत िंडळ सूत्रधारी कंपनी 
ियावित यांचा सन  २०१९-२० या िर्षाचा 
पंधरािा िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

58)  िहाराष्ट्र गृहवनिाण ि के्षत्रविकास प्रावधकरण  
यांचा सन २०१२-२०१३, सन २०१३-२०१४, 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ ¾Ö õÖê¡Ö×¾ÖÛúÖÃÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1976 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
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सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० या 
िर्षांचे िार्थर्षक प्रशासन अहिाल 

170 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) 
†®¾ÖµÖê, 

59)  िहाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ियावित 
यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षाचा सोळािा 
िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ÛÓú¯Ö®Öß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2013 ´Ö¬Öß»Ö 
Ûú»Ö´Ö 395 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (1) 
†®¾ÖµÖê, 

60)  िहाराष्ट्र विद्युत वनयािक आयोग यांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक लेखा अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 104 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) 
†®¾ÖµÖê, 

61)  वशिशाही पुनिथसन प्रकल्प ियावित यांचा सन 
२०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७  या िर्षांचा 
अनुक्रिे सतरािा ि अठरािा  िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

62)  गोंडिाना विद्यापीठ, गडवचरोली यांचा सन 
२०२०-२१ या िर्षाचा िार्थर्षक लेखे अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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, 

63)  किवयत्री बवहणाबाई चौधरी उत्तर िहाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जळगांि यांचा सन २०१९-२० ि सन 
२०२०-२१ या िर्षांचे लेखा पवरक्षण अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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, 

64)  िहाराष्ट्र राष्ट्रीय विवध विद्यापीठ, िंुबई यांचा सन 
२०१५-२०१६ ते सन २०१९-२०२० या िर्षांचे 
िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¾Ö×¬Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2014 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
37 (2) †®¾ÖµÖê, 

65)  श्रीिती नािीबाई िािोिर ठाकरसी िवहला 
विद्यापीठ, िंुबई यांचा विनांक १ एवप्रल, २०१५ 
ते ३१ िाचथ, २०१६, १ एवप्रल, २०१६ ते ३१ िाचथ, 
२०१७, १ एवप्रल, २०१७ ते ३१ िाचथ, २०१८ ि 
१ एवप्रल, २०१८ ते ३१ िाचथ, २०१९ या 
कालािधीचे लेखापवरक्षण अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´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,   

66)  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचे सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे आवण 
संविधावनक लेखापवरक्षण अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
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135 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) 
†®¾ÖµÖê, 

67)  िहाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योग िहािंडळ ियावित 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा ते्रपन्नािा 
िार्थर्षक अहिाल   

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 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, 

68)  िहाराष्ट्र सागरी िंडळ यांचे सन २०१७-२०१८, 
सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० या 
िर्षांचे प्रशासकीय अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖÝÖ¸üß ´ÖÓ›üôû 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1996 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
92 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê, 

69)  िहाराष्ट्र सागरी िंडळ यांचा सन २०१७-२०१८, 
सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० या 
िर्षांचा स्ितंत्र लेखापरीक्षा अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖÝÖ¸üß ´ÖÓ›üôû 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1996 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
89 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê, 

70)  िहात्िा गांधी राष्ट्रीय ग्रािीण रोजगार हिी 
योजना - िहाराष्ट्र यांचा सन २०२१-२०२२ या 
िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1977 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
4 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) “µÖÖ 
ˆ¯ÖÜÖÓ›ü (“ÖÖ¸ü) †®¾ÖµÖê, 

71)  राजीि गांधी विज्ञान ि तंत्रज्ञान आयोग यांचा 
सन २०२०-२०२१  या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ¸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, 

72)  िहाराष्ट्र औद्योवगक विकास िहािंडळ यांचा 
सन २०१७-२०१८ ि सन २०१८-२०१९ या 
िर्षांचा अनुक्रिे छप्पन्नािा ि सत्तािन्नािा 
िार्थर्षक अहिाल 

25 †ÖòÝÖÃ™,ü 2022 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×ÝÖÛú ×¾ÖÛúÖÃÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1961 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 
55 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê, 

 
 
 

 
 

विधान भिन,  राजेन्द्र भागित, 

मुांबई,  प्रधान सवचि, 

वदनाांक :  25 †ÖòÝÖÃ™ü, 2022  महाराष्ट्र विधानसभा. 
 
 

 
 
  


