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सिस्त्याांचे नाांि
श्री.अममत घोडा

विषय
जव्हार

विकास
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आश्रमशाळाांचे
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विद्यत
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अपूणम असल्याबाबत
२

८२९९७

डॉ.अननल बोंडे
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विकास िकल्प अधधकारी याांनी कौशल्य
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ननिड केल्याबाबत
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2
अ. क्र. िश्न क्रमाांक

सिस्त्याांचे नाांि

विषय

४

७६९८५
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राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये सीसीटीव्ही

५

७७२२१

श्री.विजय औटी
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कॅमेरा यांत्रणा कायामजन्ित करणेबाबत
(ता.कराड,

आश्रमशाळे त
कममचाऱ्याांनी
केल्याबाबत
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७४०४३

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

महावितरण

केिार, श्री.अमर काळे , श्री.अममत

असल्याबाबत

िडेट्टीिार, श्री.अममन पटे ल, श्री.सुननल
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ु , श्री.अब्िल
ु सत्तार

७

८४०४३

अॅड.आकाश फांु डकर

कामगाराच्या

जज.सातारा)

येथील

लैधगांक

शोषण

िसतीगह
ृ

मल
ु ीांचे

अधधक्षक

कांपनीमध्ये

िेतनात

गैरव्यिहार
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कांत्राटी
होत

खामगाि (जज.बल
ु ढाणा) येथील औद्योधगक
विकास

महामांडळाच्या

जागेिर

टे क्सटाईल हब उभारणेबाबत
८
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श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ

साांगली

९

७३९७९

श्री.जयिकाश मि
ांु डा, श्री.डड मल्लीकाजन
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राज्यातील कोट्यािधी रुपयाांच्या सहकारी

श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.सनु नल िभू

विक्री करण्यात आल्याबाबत

रे ड्डी, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील,

जजल्हयामध्ये

बनािट

मेगा

गोिा

ि

हुबळीमेड मद्याची मोठया िमाणात विक्री
होत असल्याबाबत

साखर कारखान्याांची अत्यांत कमी िरात
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८३९२१

श्री.सरु े श गोरे

खेड (जज.पण
ु े) तालक्
ु यात १६१ गािाांमध्ये

११

८३८८६

श्री.रुपेश म्हात्रे

अप्पर

िारूबांिी करण्याबाबत
आयुक्त,

आहििासी

विकास,

अमरािती याांनी विविध केंहिय सहाय्य

योजना ि ठक्करबाप्पा योजनेमध्ये केलेला
गैरव्यिहार
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श्री.हषमिधमन सपकाळ
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येथे शबरी आिास योजने अांतगमत मांजूर
घरकुलाांसाठी लाभार्थयाांना जागा उपलब्ध
करून िे णेबाबत
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श्री.पर्थ
ृ िीराज चव्हाण, श्री.उन्मेश पाटील

राज्यातील सौर कृषी-पांप िाटपाचे उहिष्ट्ट
अपण
ू म राहहल्याबाबत
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कोळसा खाणीमुळे शेतजममनीिर झालेला
िष्ट्ु पररणाम
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८२९३९

श्री.ओमिकाश ऊफम बच्चू कडू

तोंडगाि
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डॉ.िे िराि होळी, श्री.राजेश काशीिार,
श्री.चरण िाघमारे

गडधचरोली
िकक्रया

जजल््यात

सहकारी

आहििासी

सांस्त्थेने

सुरु

बाांबू

केलेल्या

िकल्पात अननयममतता झाल्याबाबत

श्री.सनु नल मशांिे, श्री.राजन साळिी,
अॅड.भीमराि धोंडे

राज्यातील
विद्याथी

आहििासी

शालेय

असल्याबाबत
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१९

८३२२२

सिस्त्याांचे नाांि
श्री.विजय औटी

विषय
नामशक येथे मुांबई-आग्रा महामागामिर िोन
लाख रुपये ककमतीचा वििे शी अिैध
मद्यसाठा जप्त केल्याबाबत
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आश्रमशाळाांतील विद्यार्थयाांनी ‘आनांिी पेटी’
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ु ई.
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