विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्व नाविक मिापाविका,नाविक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक िे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - नाविक पिू व

मविना :- जनू - २०१८

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

१

०१.०६.२०१८

शक्र
ु वार

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवतं निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाा
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.चंद्रकांत कारभारी खोडे

िासकीय मुिींचे िसवतगृि, बजरंग िाडी, भाऊसािेब विरे नगर,
टागोरनगर, खोडे नगर, डीजीपी नगर, पखाि रोड, िॅप्पीिोम
कॉिनी.

०२.०६.२०१८

शनिवार

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवंत निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाा
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.चंद्रकांत कारभारी खोडे

साईनार् नगर चौफुिी, रर्चक्र चौक, चािाव क चौक, मवििा
बँक, जॉवगगं ट्रॅक, सवु चता नगर, विपािी नगर, भारत नगर,
वििाजीिाडी.

०३.०६.२०१८

रनववार

२

३

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धुरीकरण क्षेत्र

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

४

५

०४.०६.२०१८

०५.०६.२०१८

सोमवार

३० अ)
ब)
क)
ड)

मा.श्री. श्याम धमाराज बडोदे
मा.सौ.सनु िया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपाली सनचि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

मंगळवार ३० अ) मा.श्री. श्याम धमाराज बडोदे

ब) मा.सौ.सनु िया सिु ील खोडे
क) मा.सौ.नदपाली सनचि कुलकणी
ड) मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे
६

७

८

९

१०

०६.०६.२०१८

०७.०६.२०१८

०८.०६.२०१८

राणे नगर, वकिोर नगर, िवनमंविर, जॉवगंग ट्रॅक, उजव्या बाजूने
चािाव क चौक, राजीि नगर, पेठे नगर, चड्डा पाकव .

बधु वार

गुरुवार

शक्र
ु वार

०९.०६.२०१८

शनिवार

१०.०६.२०१८

रनववार

मेिबुब नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, साविक नगर, श्रद्धा गाडवन,
पांडिनगरी, मेट्रो झोन, पार्डी रोड, इवं िरा नगर, परब नगर.

१४ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.शोभा सजं य साबळे
मा.सौ.मेमि समीिा शोएब
मा.श्री.सय्यद मश
ु ीर मनु िरोनिि
मा.श्री.जीि सफ
ु ीयाि इब्रानिम

नानाििी, टॅक्टर िाऊस, द्वारका चौक, नागिे न नगर, मबुं ई
नाका, पोिीस स्टे िन, स्टवििंग मोटसव, सरडा सकव ि, रे णुका नगर.

१४ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.शोभा संजय साबळे
मा.सौ.मेमि समीिा शोएब
मा.श्री.सय्यद मश
ु ीर मनु िरोनिि
मा.श्री.जीि सफ
ु ीयाि इब्रानिम

खडकाळी, िुध बाजार, कोकणीपुरा, बुरुड गल्िी, आझाि
चौक, बेळे गल्िी, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्िी.

१५ अ) मा.सौ.अचािा चंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.िथमेश नगते
ड)

द्वारका िॉटे ि, कन्नमिार पूि, मारुती व्िेपसव, वगताई झोपडपट्टी,
अनुसया नगर, िसतं बंधारा, काठे गल्िी, मावनक्षा नगर.

१५ अ) मा.सौ.अचािा चंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.िथमेश नगते
ड)

वकनारा िॉटे ि,भाभा नगर, िॉटे ि साई वप्रतम चौक, जनरि
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरजकर नगर, काठे गल्िी
चौक.

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

११

११.०६.२०१८

सोमवार

१६ अ)
ब)
क)
ड)

१२.०६.२०१८

मंगळवार १६ अ) मा.सौ.सषु मा रनव पगारे

१२

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका
मा.सौ.सषु मा रनव पगारे
मा.सौ.आशा रनफक तडवी
मा.श्री.अनिल रामभाऊ ताजिपरु े
मा.श्री.रािुल अशोक नदवे

ब) मा.सौ.आशा रनफक तडवी
क) मा.श्री.अनिल रामभाऊ ताजिपरु े
ड) मा.श्री.रािुल अशोक नदवे
१३

१४

१५

१६

१७

१३.०६.२०१८

बधु वार

१४.०६.२०१८

गुरुवार

१५.०६.२०१८

शक्र
ु वार

१६.०६.२०१८

१७.०६.२०१८

शनिवार

रनववार

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र
आगर टाकळी गाि, उत्तरा नगर, नाविक क्िब, बोधिे नगर,
वििाजी नगर, आबं ेडकर नगर, पच
ं िीि नगर, समता नगर, गांधी
नगर.

उपनगर, खोडिे नगर, रामिासस्िामी नगर,मिारुद्र कॉिनी, श्रम
नगर, वसध
ं ी कॉिनी, पगारे मळा, गांधी नगर.

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवतं निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाा
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.चद्रं कातं कारभारी खोडे

िासकीय मुिींचे िसवतगृि, बजरंग िाडी, भाऊसािेब विरे नगर,
टागोरनगर, खोडे नगर, डीजीपी नगर, पखाि रोड, िॅप्पीिोम
कॉिनी.

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवंत निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाा
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.चंद्रकांत कारभारी खोडे

साईनार् नगर चौफुिी, रर्चक्र चौक, चािाव क चौक, मवििा
बँक, जॉवगंग ट्रॅक, सवु चता नगर, विपािी नगर, भारत नगर,
वििाजीिाडी.

३० अ)
ब)
क)
ड)

मा.श्री. श्याम धमाराज बडोदे
मा.सौ.सनु िया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपालीसनचि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

राणे नगर, वकिोर नगर, िवनमंविर, जॉवगंग ट्रॅक, उजव्या बाजूने
चािाव क चौक, राजीि नगर, पेठे नगर, चड्डा पाकव .

३० अ)
ब)
क)
ड)

मा.श्री. श्याम धमाराज बडोदे
मा.सौ.सनु िया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपालीसनचि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

मेिबुब नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, साविक नगर, श्रद्धा गाडवन,
पांडिनगरी, मेट्रो झोन, पार्डी रोड, इवं िरा नगर, परब नगर.

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

१८

१९

१८.०६.२०१८

१९.०६.२०१८

सोमवार

१४ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.शोभा संजय साबळे
मा.सौ.मेमि समीिा शोएब
मा.श्री.सय्यद मश
ु ीर मनु िरोनिि
मा.श्री.जीि सफ
ु ीयाि इब्रानिम

मंगळवार १४ अ) मा.सौ.शोभा संजय साबळे

ब) मा.सौ.मेमि समीिा शोएब
क) मा.श्री.सय्यद मश
ु ीर मनु िरोनिि
ड) मा.श्री.जीि सफ
ु ीयाि इब्रानिम
२०

२१

२०.०६.२०१८

२१.०६.२०१८

नानाििी, टॅक्टर िाऊस, द्वारका चौक, नागिे न नगर, मुंबई
नाका, पोिीस स्टे िन, स्टवििंग मोटसव, सरडा सकव ि, रे णुका नगर.

बुधवार

गुरुवार

खडकाळी, िुध बाजार, कोकणीपुरा, बुरुड गल्िी, आझाि
चौक, बेळे गल्िी, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्िी.

१५ अ) मा.सौ.अचािा चंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.िथमेश नगते
ड)

द्वारका िॉटे ि, कन्नमिार पूि, मारुती व्िेपसव, वगताई झोपडपट्टी,
अनुसया नगर, िसतं बध
ं ारा, काठे गल्िी, मावनक्षा नगर.

१५ अ) मा.सौ.अचािा चद्रं कातं थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.िथमेश नगते
ड)

वकनारा िॉटे ि,भाभा नगर, िॉटे ि साई वप्रतम चौक, जनरि
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरजकर नगर, काठे गल्िी
चौक.

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

२२

२२.०६.२०१८

शक्र
ु वार

१६ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.सषु मा रनव पगारे
मा.सौ.आशा रनफक तडवी
मा.श्री.अनिल रामभाऊ ताजिपरु े
मा.श्री.रािुल अशोक नदवे

आगर टाकळी गाि, उत्तरा नगर, नाविक क्िब, बोधिे नगर,
वििाजी नगर, आबं ेडकर नगर, पच
ं िीि नगर, समता नगर, गांधी
नगर.

२३.०६.२०१८

शनिवार

१६ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.सषु मा रनव पगारे
मा.सौ.आशा रनफक तडवी
मा.श्री.अनिल रामभाऊ ताजिपरु े
मा.श्री.रािुल अशोक नदवे

उपनगर, खोडिे नगर, रामिासस्िामी नगर,मिारुद्र कॉिनी, श्रम
नगर, वसध
ं ी कॉिनी, पगारे मळा, गांधी नगर.

२३

२४

२४.०६.२०१८

रनववार

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

२५

२६

२५.०६.२०१८

२६.०६.२०१८

सोमवार

३० अ)
ब)
क)
ड)

मा.श्री. श्याम धमाराज बडोदे
मा.सौ.सनु िया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपाली सनचि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

मंगळवार ३० अ) मा.श्री. श्याम धमाराज बडोदे

ब) मा.सौ.सनु िया सिु ील खोडे
क) मा.सौ.नदपाली सनचि कुलकणी
ड) मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे
२७

२८

२९

३०

२७.०६.२०१८

२८.०६.२०१८

२९.०६.२०१८

३०.०६.२०१८

राणे नगर, वकिोर नगर, िवनमंविर, जॉवगंग ट्रॅक, उजव्या बाजूने
चािाव क चौक, राजीि नगर, पेठे नगर, चड्डा पाकव .

बुधवार

गुरुवार

शक्र
ु वार

शनिवार

मेिबुब नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, साविक नगर, श्रद्धा गाडवन,
पांडिनगरी, मेट्रो झोन, पार्डी रोड, इवं िरा नगर, परब नगर.

१४ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.शोभा संजय साबळे
मा.सौ.मेमि समीिा शोएब
मा.श्री.सय्यद मश
ु ीर मनु िरोनिि
मा.श्री.जीि सफ
ु ीयाि इब्रानिम

नानाििी, टॅक्टर िाऊस, द्वारका चौक, नागिे न नगर, मुंबई
नाका, पोिीस स्टे िन, स्टवििंग मोटसव, सरडा सकव ि, रे णुका नगर.

१४ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.शोभा सजं य साबळे
मा.सौ.मेमि समीिा शोएब
मा.श्री.सय्यद मश
ु ीर मनु िरोनिि
मा.श्री.जीि सफ
ु ीयाि इब्रानिम

खडकाळी, िुध बाजार, कोकणीपुरा, बुरुड गल्िी, आझाि
चौक, बेळे गल्िी, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्िी.

१५ अ) मा.सौ.अचािा चंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.िथमेश नगते
ड)

द्वारका िॉटे ि, कन्नमिार पि
ू , मारुती व्िेपसव, वगताई झोपडपट्टी,
अनुसया नगर, िसतं बंधारा, काठे गल्िी, मावनक्षा नगर.

१५ अ) मा.सौ.अचािा चंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.िथमेश नगते
ड)

वकनारा िॉटे ि,भाभा नगर, िॉटे ि साई वप्रतम चौक, जनरि
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरजकर नगर, काठे गल्िी
चौक.

िेरा

