विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्थ नावशक मिापाविका,नावशक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक शे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - सातपरू

मविना :- जनू - २०१८

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

१० अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील

क) मा.श्री. शशशकाांत हररभाऊ जाधव

वनयोवजत धुरीकरण क्षेत्र
विनायक सक
ं ु ि, खोडे पाकथ , म्िाडा कॉिनी, समता नगर, श्रीकृ ष्ण
नगर, वनल्कांठेश्वर नगर, सािरकर नगर.

ड) मा.श्री. सदु ाम लक्ष्मण नागरे

२

०२.०६.२०१८

शशनवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोशवांद शधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अशनल भालेराव

मोतीिािा कॉिेज समोरीि पररसर, ध्रुि नगर, गीता कॉिनी,
वशिप्रताप कॉिनी, गि
ु मोिर कॉिनी, गोपीनार् मढुं े जिकुंभ
पररसर, वनगळ पाकथ , भिर टॉिर.

ड) मा.श्री. शदनकर धमाा पाटील

३

०३.०६.२०१८

रशववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

४

०४.०६.२०१८

सोमवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गाांगुडे
ब) मा.सौ. राधा शवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सांतोर् धोंडीराम गायकवाड

पाम व्प्रंग, चेरी गाडथन, भािांजिी नगर, शारिा नगर, शंकर नगर,
सािरकर नगर, िाते नगर, मते नसथरी

ड) मा.श्री. शवलास रामदास शशांदे

५

०५.०६.२०१८

मांगळवार २६ अ) मा.श्री. शदलीप दत्तू दातीर
ब) मा.सौ. हर्ादा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आशहरे

चुंचाळे गांि, रामकृ ष्ण नगर, सप्रु भात कॉिनी, शिीि भगतवसगं
चौक, सज
ं ीि नगर, विराट नगर

ड) मा.श्री. भगवान पाराजी आरोटे

६

०६.०६.२०१८

बधु वार

११

अ) मा.सौ. शदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश शकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

गौतम नगर, कांबळे िाडी, ्िारबाबा नगर, सातपरू गाि, सातपरू
कॉिनी, राजिाडा, कामगार नगर, सयु ोवजत िोंस.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ शनगळ

७

०७.०६.२०१८

गुरुवार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शशशकातां हररभाऊ जाधव

सिं ीप नगर, िािोटी नगर, जाधि सक
ं ु ि, कातकाडे नगर,
अविल्याबाई िोळकर चौक

ड) मा.श्री. सदु ाम लक्ष्मण नागरे

८

०८.०६.२०१८

शक्र
ु वार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोशवांद शधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काडां ेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अशनल भालेराव

माळी कॉिनी, िृंिािन गाडथन, ITI कॉिनी, अविल्याबाई िोळकर
चौक, वशिाजी नगर, धमाथजी कॉिनी.

ड) मा.श्री. शदनकर धमाा पाटील

९

०९.०६.२०१८

शशनवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गाांगुडे
ब) मा.सौ. राधा शवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सांतोर् धोंडीराम गायकवाड

गंगापूर गांि, गंगापूर राजिाडा, िोळकर चौक,पठाडे गल्िी, ईडन
नगर, मुकुंि नगर, वशिनेरी नगर, पाटीि मळे पररसर.

ड) मा.श्री. शवलास रामदास शशदां े

१०

१०.०६.२०१८

रशववार

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

११

११.०६.२०१८

सोमवार

प्रभाग
२६

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.श्री. शदलीप दत्तू दातीर
ब) मा.सौ. हर्ादा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आशहरे

गोरक्ष नार् रोड, शेरी र्ता, जुनी अंबड िाट, पानिर रोड, िािोबा
रोड, बजरंग नगर, के िि पाकथ .

ड) मा.श्री. भगवान पाराजी आरोटे

१२

१२.०६.२०१८

मांगळवार ११ अ) मा.सौ. शदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश शकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

वनिधारा सोसायटी, ८००० कॉिनी, MHB कॉिनी, वशिनेरी,गाडथन
पररसर,जुनी कॉिनी,सयु ोवजत िॉ ंन्स

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ शनगळ

१३

१३.०६.२०१८

बधु वार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शशशकाांत हररभाऊ जाधव

िा्तूनगर, वििेकानंि नगर, राज्यकमथचारी िसाित, अशोक नगर,
िािबिािुर शास्री चौक, वशंिे मळा ,अशोक नगर भाजी माके ट
पररसर

ड) मा.श्री. सदु ाम लक्ष्मण नागरे

१४

१४.०६.२०१८

गुरुवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोशवांद शधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अशनल भालेराव

सातमाउिी चौक, ्िाध्याय कें द्र पररसर, रेणुका चौक, विंिी शाळा
पररसर, गंगासागर नगर, श्रवमक नगर.

ड) मा.श्री. शदनकर धमाा पाटील

१५

१५.०६.२०१८

शक्र
ु वार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गाांगुडे
ब) मा.सौ. राधा शवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सांतोर् धोंडीराम गायकवाड

सोमेश्वर कॉिनी, आंनिनागरी खांििे नगर, सिगुरू नगर, गणेश नगर,
गि
ु मोिर कॉिनी, काळे नगर, सयोग कॉिनी.

ड) मा.श्री. शवलास रामदास शशांदे

१६

१६.०६.२०१८

शशनवार

२६

अ) मा.श्री. शदलीप दत्तू दातीर
ब) मा.सौ. हर्ादा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आशहरे

खुटिड नगर,वप्रयंका गाडथन, आयकर कॉिनी,चाणक्या नगर,जनक
नगरी, मटािे नगरी, अवजंक्य वहििा, यमुना नगर

ड) मा.श्री. भगवान पाराजी आरोटे

१७

१७.०६.२०१८

रशववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१८

१८.०६.२०१८

सोमवार

११

अ) मा.सौ. शदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश शकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

गौतम नगर ,कांबळे िाडी,्िारबाबा नगर, सातपूर पोिीस ्टे शन
पररसर, िािासािेब गायकिाड नगर, सातपरू गांि, वनगळगल्िी, शनी
चौक, मिािेि िाडी, MIDC कॉिनी.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ शनगळ

१९

१९.०६.२०१८

मांगळवार १० अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शशशकाांत हररभाऊ जाधव

विश्वास नगर, सभ
ं ाजी चौक, नागरे चौक, चामुंडा नगर, साई चौक,
पिार सक
ं ु ि, गायत्री कॉिनी, खंडेराि मिाराज मंविर पररसर, रेणुका
चौक.

ड) मा.श्री. सदु ाम लक्ष्मण नागरे

२०

२०.०६.२०१८

बुधवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोशवांद शधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अशनल भालेराव

मा. नगरसेिक वनिास्र्ान, मीनाताई ठाकरे गाडथन, ित्तमवं िर चौक,
वजजामाता कॉिनी, मिाराणाप्रताप चौक, वशिशक्ती 1,2, भाजी
माके ट, वशिाजी नगर पररसर.

ड) मा.श्री. शदनकर धमाा पाटील

२१

२१.०६.२०१८

गुरुवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गाांगुडे
ब) मा.सौ. राधा शवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सांतोर् धोंडीराम गायकवाड
ड) मा.श्री. शवलास रामदास शशांदे

बेंडकुळे नगर, निश्या गणपती सेक्टर ABC पररसर, पाटीि ने्ट,
गगं ापूर रोड, वििेकानंि नगर, पाईपिाईन रोड, काळे नगर, अंजनी
नगर.

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग
२६

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.श्री. शदलीप दत्तू दातीर
ब) मा.सौ. हर्ादा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आशहरे

भोर टाऊनवशप, म्िाडा कॉिनी, आशीिाथि नगर, मेिगे नगर, पाटीि
पाकथ , जाधि सक
ं ु ि,जाधि टाउनवशप.

ड) मा.श्री. भगवान पाराजी आरोटे

२३

२३.०६.२०१८

शशनवार

११

अ) मा.सौ. शदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश शकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

वनिधारा सोसायटी, ८००० कॉिनी, ्िराज्य चौक, कामगार भिन,
वशिाजी गाडथन, MIDC कॉिनी, जुनी सातपूर कॉिनी.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ शनगळ

२४

२४.०६.२०१८

रशववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२५

२५.०६.२०१८

सोमवार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शशशकातां हररभाऊ जाधव

रामकृ ष्ण नगर, साईनार् चौक, मिाराणा प्रताप चौक, मिात्मा फुिे
चौक, िररओम चौक, इच्छापतू ीगणेश मवं िर पररसर, अष्टविनायक
कॉिनी.

ड) मा.श्री. सदु ाम लक्ष्मण नागरे

२६

२६.०६.२०१८

मांगळवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोशवांद शधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अशनल भालेराव

गंगासागर नगर, अविल्याबाई िोळकर चौक, कडेपठार चौक, टे कडा
िरीि श्रवमक नगर, विश्वकमाथ चौक.

ड) मा.श्री. शदनकर धमाा पाटील

२७

२७.०६.२०१८

बुधवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गाांगुडे
ब) मा.सौ. राधा शवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सांतोर् धोंडीराम गायकवाड

वसरोन वमडोज, आनिं ी नगर, बळितं नगर, िररओम कॉिनी, रामेश्वर
नगर, प्रोफेसर कॉिनी, गंगापूर रोड.

ड) मा.श्री. शवलास रामदास शशदां े

२८

२८.०६.२०१८

गुरुवार

२६

अ) मा.श्री. शदलीप दत्तू दातीर
ब) मा.सौ. हर्ादा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आशहरे

वशिशक्ती चौक, शािू नगर, यमुना नगर, मोगि नगर, ्िामी समर्थ
कें द्र पररसर, अवजंक्य वहििा, पांडि नगरी.

ड) मा.श्री. भगवान पाराजी आरोटे

२९

२९.०६.२०१८

शक्र
ु वार

११

अ) मा.सौ. शदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश शकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

गौतम नगर, कांबळे िाडी, सातपूर पोिीस ्टे शन पररसर, ्िारबाबा
नगर, वशिाजी चौक वनगळ गल्िी, सातपूर गाि, राजिाडा, मिािेि
िाडी, MIDC कॉिनी.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ शनगळ

३०

३०.०६.२०१८

शशनवार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शशशकाांत हररभाऊ जाधव
ड) मा.श्री. सदु ाम लक्ष्मण नागरे

विनायक सक
ं ु ि, खोडे पाकथ , म्िाडा कॉिनी, समता नगर, श्रीकृ ष्ण
नगर, वनल्कांठेश्वर नगर, सािरकर नगर.

शेरा

