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रोखण्णाबाबत

शलंकरोििर

हद्दीतील

संसथेस
प्रसार
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करुन

विकासकांना

कोट्णिधी रुपणांचा फाणिा करुन दिल्णाबाबत
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श्रीराम

अबान
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इन्रासरक्चर

शल.

बेकाणिे शीरररत्णा

णा

एफएसआण

िापरून केलेला गैरव्णिहार
४३

९६४२५

श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्

बुलढा ा शहरातील िाहतक
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४४

१०३००६

श्री.संतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंिे

िाशलि

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार

बंि असल्णाबाबत

(जज.पालघर)

अधधकाऱ्णांकिून
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ठाण्णाच्णा

भूमाकफणांिर

कारिाई

करण्णास होत असलेला विलंब
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१०२१९१

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन पटे ल,
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९८१९४

गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर
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ननिि

झालेल्णा

शहरातील कामे संथ गतीने सुरु असल्णाबाबत

कोल्हापूर शहरातील बेलबाग णेथील प्राईम
न्णरु ो अँि सपाईन इंन्सेन्टीव्ह केअर णनु नट
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िॉक्टरांकिे

न्णुरोसजानचा

परिाना

नसताना रुग् ांिर उपचार करीत असल्णाबाबत
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१०२६९५

श्री.विजण काळे

पु े णेथील झोपिपट्टी पन
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काणाकारी

कारिाई करण्णाबाबत
४८

९६७९७

अधधकारी

णांच्णािर

िॉ.संतोष टारफे, श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती दहंगोली जजल््णातील श्रीक्षे् िारुकाि े औंढा
ननमाला गावित, श्री.राधाकृष्ट्
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श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.असलम शेख, श्री.िी.पी.सािंत, श्री.नसीम

नतथाक्षे्ाचा

प्रलंबबत असल्णाबाबत

विकास

ननधीअभािी

खान, प्रा.विरें द्र जगताप
४९

१०१५८०

श्री.एकनाथराि खिसे

जळगांि

महानगरपाशलकेतील

िाघुर

पुरिठा णोजनेत झालेला गैरव्णिहार
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पल
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बांधलेल्णा
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पु े महानगरपाशलकेतील गैरव्णिहाराबाबत

महानगर
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प्राधधकर ाचे
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श्री.ननतेश रा े

५९

१०२२४४

िॉ.संतोष टारफे

६०

१०१५८१

श्री.एकनाथराि खिसे

ओशशिरा (मुंबई) णेथील भख
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आलेल्णा झोपिपट्टी पन
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परभ ी शहरातील नागररकांना ननणशमत

६२

९५०२३

श्री.सनु नल शशंिे
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