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1.1.1.1.    GीमGीमGीमGीम. . . . सDंगतासDंगतासDंगतासDंगता    स�ंदपस�ंदपस�ंदपस�ंदप    HहाIेHहाIेHहाIेHहाI,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 45, कोपरखैरणे मधील सपंणू� र8Aयांच े

डांबर"करण करणे.    
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मजंूर 

 

2.2.2.2.    GीमGीमGीमGीम. . . . सDंगतासDंगतासDंगतासDंगता    स�ंदपस�ंदपस�ंदपस�ंदप    HहाIेHहाIेHहाIेHहाI,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 45, कोपरखैरणे मधील सपंणु� गटारांची 

दरुाव8था झा'याने हेवीQयटु" गटार बन>वणे.    
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3.3.3.3.    GीमGीमGीमGीम. . . . सDंगतासDंगतासDंगतासDंगता    स�ंदपस�ंदपस�ंदपस�ंदप    HहाIेHहाIेHहाIेHहाI,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 45, कोपरखैरणे मधील “Dचकणे@वर बस 

डपेो” मUुय नामकरण ;वेशVवार बन>वणे.    
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4.4.4.4.    GीमGीमGीमGीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    GीधरGीधरGीधरGीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 83, जुईनगर येथील ;8ता>वत असले'या 

चारह" माकX ट व 8टॉल�या भखूंडाच े �सडकोकडून 

पा�लकेकड ेलवकरात लवकर ह8तांतरण क9न Zयावे व 

नाग[रकांसाठE ससु\ज असे माकX ट बन>वणे.    
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5.5.5.5.    GीमGीमGीमGीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    GीधरGीधरGीधरGीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 83, जुईनगर अतंग�त असले'या जल 

उचंदन क* ]ावर सरु5ेसाठE सरु5ा र5क नेमावेत Aयाच 

;माणे सरं5क �भतंीची अVययावत द9ु8ती क9न 

मUुय ;वेशVवाराची द9ु8ती करावी व आतील 

प[रसरात र8त ेव पथ�द^यांची परेुशी सोय करणे.    
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6.6.6.6.    GीमGीमGीमGीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    GीधरGीधरGीधरGीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महानगरपा�लकेत नवीन नोकर भरती करताना 

सव�;थम 8थाBनक भमूीपIूां�या वारसांना नोकर 

भरतीत अ_�म देऊन भमूीह"न झाले'या भमूीपIूां�या 

वारसां�या बेकार"�या सम8येवर उपाय योजना करणे.    
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7.7.7.7.    GीGीGीGी. . . . र>व]ंर>व]ंर>व]ंर>व]ं    उaदवउaदवउaदवउaदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या ने9ळ, बेलापरू, 

कोपरखैरणे, ऐरोल" येथील 9dणालयामधील 9dणांसाठE 

वापरeयात येणारे बेड�शट, >पलो क^हर, तसेच 

अगंावर"ल चादर रोज बदल" करणे आव@यक आहे व 

रोज बदल" केलेले बेडशीट, >पलो क^हर अगंावर"ल 

कपड े धुणे आव@यक आहे. Aयाकर"ता 

महानगरपा�लके�या 9dणालयामaये 8वतIं लॉ,fीची 

^यव8था करणे....    
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8.8.8.8.    GीमGीमGीमGीम. . . . मBनषामBनषामBनषामBनषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

पावणेगांव येथील मUुय र8ता गांवदेवी माग�, 

अgट>वनायक माग�, �शवम�ंदर माग�, Gीगणेश माग�, 

8मशानभमूी माग� या र8तावर सरु5ेसाठE 

महानगरपा�लकेने सी.सी.कॅमेरा यIंणा लावणे....    
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9.9.9.9.    GीमGीमGीमGीम. . . . मBनषामBनषामBनषामBनषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 48, येथील नागर" व8ती पावणेगांव 

G�मकनगर येथील डiेjजसाठE घनकचरा सारखे एक 

भाग (8पॉट) Bनि@चत करावे व AयासाठE डiेjज 

टाकणारे ^यpतीकडून श'ुक Zयावे व सदर डiेjज 

उचलणेची ^यव8था महानगरपा�लकेने करणे....    
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10.10.10.10.    GीमGीमGीमGीम. . . . मBनषामBनषामBनषामBनषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 48, येथील ;ाथ�मक शाळा पावणे / 

G�मकनगर 8मशानीभमूी पावणे / नागर" आरोdय क* ] 

पावणे, समाजम�ंदर इमारती पावणे / G�मकनगर 

_थंालय इमारत पावणे येथे सरु5ेसाठE सी.सी.कॅमरे 

यIंणा लावणे....    
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11.11.11.11.    GीमGीमGीमGीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल"प�दल"प�दल"प�दल"प    बोqहाडेबोqहाडेबोqहाडेबोqहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 76, सानपाडा मधील से. 4 येथील माकX ट 

बांधणे....    
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12.12.12.12.    GीमGीमGीमGीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल"प�दल"प�दल"प�दल"प    बोqहाडेबोqहाडेबोqहाडेबोqहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 76, सानपाडा मधील से.3 बधाई येथील 

चौकात हायमा8ट बस>वणे....    

61 

स(ट*बर  

136 

19/01/2018 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    GीमGीमGीमGीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल"प�दल"प�दल"प�दल"प    बोqहाडेबोqहाडेबोqहाडेबोqहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 76, सानपाडा मधील से.2 येथील मदैानात 

ओ[रएंटल कॉलेज�या बाजूने सरं5क �भतं बांधणे.    
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14.14.14.14.    GीमGीमGीमGीम. . . . मोBनकामोBनकामोBनकामोBनका    लtमीकातंलtमीकातंलtमीकातंलtमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल" >वभागात सेpटर 6 मaये म�हला सम5ीकरण 

क* ]ाचे काम पूण� झालेले आहे. Aयाचें लवकरात लवकर 

उVघाटन क9न समाज>वकास >वभागामाफ� त म�हला व 

बालक'याण स�मती व समाज क'याण व 

झोपडपvीसुधार स�मतीमाफ� त \या योजना आख'या 

जातात. Aया या स5मीकरण क* ]ामaये सु9 करeयात 

या^यात. म�हला बालके व यवुक यासाठE येणाqया योजना 

येथे राब>व'या जा^यात. म�हलासाठE ^यवसाय ;�श5ण 

�दले जाते. �शवणकाम, wयटु"�शन, कागद" कापडी 

>पश^याचे ;�श5ण येथे यावषxपासूनच सु9 करeयात 

या^यात. योजना जनतेपयyत पोहच>वeयासाठE जा8तीत 

जा8त जा�हरात करणे.    
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15.15.15.15.    GीमGीमGीमGीम. . . . मोBनकामोBनकामोBनकामोBनका    लtमीकातंलtमीकातंलtमीकातंलtमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल" >वभागामaये नवी मंुबई महानगरपा�लका व वन 

>वभागातंग�त असले'या गवळीदेव व सुलाईदेवी येथे काह" 

सु>वधांचा अभाव अस'याने गवळीदेव व सुलाईदेवी येथे 

अनBैतक ;कार टाळeयासाठE सुर5ा र5क नेमeयात 

यावेत व या दो,ह" देव8थानासाठE मं�दरानंा चौथरा बांधून 

>वसावा शेड करeयात यावे, डzगराला संर5क कठडा 

बांधeयात यावेत, दगडी पायqया बांधeयात या^यात, 

>पeया�या पाeयाची ^यव8था करeयात यावी, पायवाट 

सुधारeयात यावी, छोटे-छोटे पुल बांधeयात यावेत, 

शौचालयाची ^यव8था करeयात यावी, कॅ,ट"ंगची, 

अ'पोहाराची ^यव8था करeयात यावी, पा|कy ग ^यव8था 

करणे, �दशादश�क फलक लावeयात यावेत, पशुप5ी व 

;ाeयां�या संर5णासाठE व तेथील रानभा\या व  रानमेवा 

यां�या अि8तवासाठE योdयती उपाययोजना करeयासाठE 

8थापना करणे.    
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16.16.16.16.    GीमGीमGीमGीम. . . . उषाउषाउषाउषा    प9ुषोAतमप9ुषोAतमप9ुषोAतमप9ुषोAतम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 56, कोपर"गांव येथील हनमुानम�ंदर त े

कोपर" तलाव हा गावातील मUुय र8ता आहे. यावषx 

अBतवgृट" झा'यामळेु गावातील मUुय व अनेक 

र8Aयांना मोठे खQड ेआहेत. तसेच र8Aयावर"ल डांबर" 

थर वाहून गेले आहे. गावातील अनेक घरांचा पाया 

(Plinth) र8Aया�या खाल"ल गेले आहेत. कोपर" 

गावातील शाळेचा पाया (Plinth) देखील र8Aया�या 

8तरा;माणे एक समान झाला आहे. पावसा�यात 

अनेक लोकां�या घरात पाणी जात असत.े सदर 

र8Aयांची उंची न वाढवता र8Aयाच े (Asphalt 

Concrete) कॉ��ट"करण करणे.    
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सह"सह"सह"सह"////----    

            ((((DचIाDचIाDचIाDचIा    बा>व8करबा>व8करबा>व8करबा>व8कर))))    
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