विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्थ नावशक मिापाविका,नावशक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक शे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - पच
ं िटी
अ.न.

विनांक

िार

१

०१.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

४ अ) मा.शातां ा बाळू हिरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे

क) मा.जगदीश ह ांतामण पाटील
ड) मा.िेमांत हदनेश शेट्टी

२

०२.०६.२०१८

मविना :- जनू - २०१८

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

शहनवार

४

वनयोवजत धुरीकरण क्षेत्र
लक्ष्मण नगर, मिाराणाप्रताप नगर, फुले नगर, वैशाली नगर, गौंडवाडी, हवद्यतु
नगर, अवधतू वाडी, पां वटी जलशद्ध
ु ीकरण कें द्र, हवद्यतु नगर ते मायको
दवाखाना पररसर ते लामखेडे मळा, स्वामी रो िाउस, व्िाईट प्राईड, उमा
शक्ती सो.

अ) मा.शाांता बाळू हिरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगदीश ह ांतामण पाटील

मेरी कॉलनी सांपणू ु पररसर, तलाठी कॉलनी, हशव नगर, तारवला नगर, हसल्वर
पाकु , मधबु न सो. तेवक्रतांडु िाईटस

ड) मा.िेमांत हदनेश शेट्टी

३

०३.०६.२०१८

रहववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

४

०४.०६.२०१८

सोमवार

४

अ) मा.शाांता बाळू हिरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगदीश ह ांतामण पाटील
ड) मा.िेमांत हदनेश शेट्टी

५

०५.०६.२०१८

मांगळवार

४

अ) मा.शाांता बाळू हिरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगदीश ह ांतामण पाटील
ड) मा.िेमांत हदनेश शेट्टी

६

०६.०६.२०१८

बधु वार

५

हनमाणी बस स्टँड, आहदत्य कांु ज सोसायटी, लोकसिकार नगर, जलाराम
नगर, राम नगर, ते पां वटी पोलीस स्टेशन, वज्रेश्वरी झोपडपट्टी, िमाल नगर,
जलहवज्ञान कें द्र, श्री समर्ु व तुळजा भावहन नगर, शासकीय वसहतगृि , सैन्य
व पोलीस भारती कें द्र.

वाहल्मक नगर, सांजय नगर, मजरू वाडी ते आर.हप.हवद्यालय, राठी ाळ,
गजानन ौक, पार्रवाट लेन ते राजवाडा ते इहां दरा गाांधी रुग्णालय, ते
व्िी.टी.सी.मिालक्ष्मी नगर, ते आपला मिाराष्ट्र कॉलनी, हवधाते मळा, ते
हभकुसा पेपर हमल, ते मौनहगरी नगर, मोकळ बाबा नगर.

अ) मा.कमलेश मोिन बोडके
ब) मा.नांहदनी खांडू बोडके
क) मा.हवमल रमेश पाटील

नवनार् नगर, रोहिणी नगर, दत्त नगर, नवहनमाुण ौक , वेदेबाबा मठ ते
भास्कर डेअरी, राजपाल कॉलनी, मधबु न कॉलनी, ते िर्ुवधुन सोसायटी.

ड) मा.गुरुहमत अजुनहसांग बग्गा

७

०७.०६.२०१८

गुरुवार

५

अ) मा.कमलेश मोिन बोडके
ब) मा.नांहदनी खांडू बोडके
क) मा.हवमल रमेश पाटील

िररओम नगर, हशांदे नगर, माांडहलक नगर, भन्साळी मळा, ड्रीम कसल ते
राधा नगर, ते जनता राजा कॉलनी, श्री साई अपाटुमेंट, लक्ष्मी अपाटुमेंट,
वामन अपाटुमेंट

ड) मा.गुरुहमत अजुनहसांग बग्गा

८

०८.०६.२०१८

शक्र
ु वार

५

अ) मा.कमलेश मोिन बोडके
ब) मा.नहां दनी खडां ू बोडके
क) मा.हवमल रमेश पाटील

श्रीराम नगर, रोहिणी नगर ते पेठ फाटा ते रामकांु ड, मठु े गल्ली ते सरदार ौक
ते काळाराम मांहदर ते हिकले नगर ते नाग ौक, सक
ु े नकर लेन, ह त्रकुट सो.,
सप्रु भात सो.

ड) मा.गुरुहमत अजुनहसांग बग्गा

९

०९.०६.२०१८

शहनवार

५

अ) मा.कमलेश मोिन बोडके
ब) मा.नांहदनी खांडू बोडके
क) मा.हवमल रमेश पाटील

ह ां बन ते हवभागीय कायाुलय, भगर हमल ते एरांड वाडी, जाजवु ाडी ते
नरोत्तम सोसायटी, ते हमरादातार दगाु िरीबाई ाळ, मालेगाांव स्टँड सांपणू ु
परीसर, पां वटी कारांजा, रामकांु ड, सरदार ौक, मालवीय ौक.

ड) मा.गरुु हमत अजुनहसगां बग्गा

१०

१०.०६.२०१८

रहववार

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

११

११.०६.२०१८

सोमवार

प्रभाग
६

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.पांडु हलक पाांडुरांग खोडे
ब) मा.सहु नता ज्ञानेश्वर हपांगळे
क) मा.हभकुबाई हकसन बागुल

इररगेशन कॉलनी, मानकर नगर, मिालक्ष्मी नगर, रामकृ ष्ट्ण नगर, वडजाई
माता व शाांती नगर, ताांबे मळा ते कोठुळे मळा, घाडगे नगर, पाणी टाकी
पररसर

ड) मा.अशोकभाऊ देवराम मतु ुडक

१२

१२.०६.२०१८

मांगळवार

६

अ) मा.पांडु हलक पाांडुरांग खोडे
ब) मा.सहु नता ज्ञानेश्वर हपांगळे
क) मा.हभकुबाई हकसन बागुल

मखमलाबाद गाव,गामणे मळा ते स्वामी नगर, पािां री नगर, उदय नगर,
मातोश्री नगर व गुरुदेव नगर, कोळी वाडा, राजवाडा पररसर, म.न.पा. शाळा
सांपणू ु पररसर

ड) मा.अशोकभाऊ देवराम मतु ुडक

१३

१३.०६.२०१८

बधु वार

६

अ) मा.पडांु हलक पाडां ु रांग खोडे
ब) मा.सहु नता ज्ञानेश्वर हपांगळे
क) मा.हभकुबाई हकसन बागुल
ड) मा.अशोकभाऊ देवराम मतु ुडक

१४

१४.०६.२०१८

गुरुवार

६

रामवाडी ते तळे नगर, आदशु नगर , कौशल्या नगर, ौधरी व नगरे मळा,
प्रोफे सर कॉलनी ते िनमु ान वाडी, बरुु कुले नगर, वृदां ावन कॉलनी, गायकवाड
कॉलनी, हसहद्धहवनायक पररसर, भावबांधन कायाुलय, झगजाप मळा, मैत्रपष्ट्ु प
सोसायटी, अमोल पाकु .

अ) मा.पांडु हलक पाांडुरांग खोडे
ब) मा.सहु नता ज्ञानेश्वर हपांगळे
क) मा.हभकुबाई हकसन बागल
ु

मोरे मळा, कृ ष्ट्ण नगर, राम नगर, काकड बाग ते गांजु ाळ मळा, क्राांती नगर,
उदय कॉलनी, कोठार वडी, कणु नगर, अनसु या नगर, पवार कॉलनी

ड) मा.अशोकभाऊ देवराम मतु ुडक

१५

१५.०६.२०१८

शक्र
ु वार

१

अ) मा.पनु ामताई सांजय धनगर
ब) मा.रांजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन हगते

म्िसरूळ, बेलदार वाडी , हनसगु नगर, हशवगांगा व गायत्री नगर, पोकार
कॉलनी, देवराज रो. िाउस, सांघवी नक्षत्र, कला नगर सांपणू ु पररसर.

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

१६

१६.०६.२०१८

शहनवार

१

अ) मा.पनु ामताई सांजय धनगर
ब) मा.रांजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन हगते

वृदां ावन नगर, एकता नगर, आदशु नगर, सभां ाजी नगर, के तकी नगर, माजी
मिापौर हनवास, वािणे कॉलनी, पष्ट्ु पक व प्रभात नगर, खैरे गोठा व
ाणक्यपरु ी व भास्कर सोसायटी पररसर.

ड) मा.अरुण बाबरु ाव पवार

१७

१७.०६.२०१८

रहववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१८

१८.०६.२०१८

सोमवार

१

अ) मा.पनु ामताई सांजय धनगर
ब) मा.रांजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन हगते

हवजय नगर, कला नगर, म्िाडा कॉलनी ते प्रसाद नगर, श्रीराम कॉलनी, वडजे
मळा, गजपर्ां नगर, कोळी वाडा, राज वाडा, वैदू वाडी, सपां णू ु पररसर,
म.न.पा. शाळा म्िसरूळ गाांव सांपणू ु पररसर

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

१९

१९.०६.२०१८

मांगळवार

१

अ) मा.पनु ामताई सांजय धनगर
ब) मा.रांजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन हगते

टी.बी. सेनेटोरीयम, हकशोर सयू ुवांशी मागु, दगु ाुनगर ते हशव समर्ु नगर ते
हशवतेज नगर, जईु नगर, ओमकार नगर, गणेश नगर, गुलमोिर नगर, वृांदावन
नगर, स्नेि नगर, गोरक्ष नगर, मेरी कॉनुर पररसर

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

२०

२०.०६.२०१८

बुधवार

२

अ) मा.पनू म भारत सोनावणे
ब) मा.सरु े श नारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव हनमसे

के .के .वाघ, ते हवदभु नगर ते जयअबां े नगर, दगु ाुनगर ते िनमु ान नगर, उदय
नगर, दत्तात्रय नगर ते आडगाांव पोलीस स्टेशन, सयू ुवांशी मळा, म्िाडा
कॉलनी, रामलीला लोंस मागील सांपणू ु पररसर.

ड) मा.हशतल हनतीन माळोदे

२१

२१.०६.२०१८

गुरुवार

२

अ) मा.पनू म भारत सोनावणे
ब) मा.सरु े श नारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव हनमसे
ड) मा.हशतल हनतीन माळोदे

गांगोत्री हविार ते हवडी कामगार नगर, हमत्र हविार ते पोलीस कॉलनी ते हशव
गोरक्ष योगपीठ धाम, अटलाांहटक सोसायटी ते अमृतधाम फ्लोरा िाईटस,
औदांबु र नगर ते तुलसी कॉलनी.

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग
२

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.पनू म भारत सोनावणे
ब) मा.सरु े श नारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव हनमसे

नाांदरू व मानरू गावां, बापजु ी व सप्तशृांगी नगर, ते बुणगे गल्ली, मिारुद्र िनमु ान मांहदर
पररसर ते डाहळांब माके ट ते सेवा सोसायटी, नादां रू नाका, अमरधाम पररसर

ड) मा.हशतल हनतीन माळोदे

२३

२३.०६.२०१८

शहनवार

२

अ) मा.पनू म भारत सोनावणे
ब) मा.सरु े श नारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव हनमसे

आडगावां पररसर सांपणू ु ते ग्रामीण पोलीस मख्ु यालय, डॉ.वसांतराव पवार
मेहडकल कॉलेज व िॉहस्पटल, वसतां दादा नगर, भजु बळ नॉलेज हसटी.

ड) मा.हशतल हनतीन माळोदे

२४

२४.०६.२०१८

रहववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२५

२५.०६.२०१८

सोमवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सानप
ब) मा.हप्रयांका धनांजय माने
क) मा.पनू म हदगांबर मोगरे

गणेश वाडी सांपणू ु पररसर ते शेरे मळा, म.न.पा. हफल्टर पलाांट, सिहजवन व
टकले नगर ते कृ ष्ट्ण नगर, हवजय नगर, सांत जनादुन स्वामी नगर, सावता
माळी नगर, ओझर हमग िौ.सोसायटी.

ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु भारकर

२६

२६.०६.२०१८

मांगळवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सानप
ब) मा.हप्रयांका धनांजय माने
क) मा.पनू म हदगांबर मोगरे
ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु भारकर

२७

२७.०६.२०१८

बुधवार

३

अयोध्या नगरी १, २ ते आत्माराम व राजाराम सोसायटी, सरस्वती नगर
माने मँडम हनवासस्र्ान पररसर आशापरु ा सो. ते वृांदावन कॉलनी, शामदेव रो
िाउस, रामनगर ते धात्रक फाटा ते औदांबु र व गोपाल नगर, लक्ष्मी नगर,
बळीराम नगर, सश
ु ील नगर, नारायण नगर ते हशक्षक कॉलनी.

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सानप
ब) मा.हप्रयांका धनांजय माने
क) मा.पनू म हदगांबर मोगरे

कमल नगर, अहभहजत नगर, त्र्यांबक नगर, हशवकृ पा नगर, हवठ्ठल नगर, साई
नगर ठक्कर रो िाउस, लाटे नगर, डी.एस.के . नगर, अयोध्या नगरी, हत्रकोणी
बांगला पररसर.

ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु भारकर

२८

२८.०६.२०१८

गुरुवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सानप
ब) मा.हप्रयांका धनांजय माने
क) मा.पनू म हदगांबर मोगरे

ताांबोळी नगर गांजु ाळबाबा नगर, भगवती नगर, हिरे नगर, लाटे नगर ते
दीपज्योती रो िाउस ते गायत्री नगर, शास्री नगर जोशी वाडा, कोळी वाडा,
म.न.पा. शाळा.

ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु भारकर

२९

२९.०६.२०१८

शक्र
ु वार

४

अ) मा.शाांता बाळू हिरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगदीश ह तां ामण पाटील
ड) मा.िेमांत हदनेश शेट्टी

३०

३०.०६.२०१८

शहनवार

४

लक्ष्मण नगर, मिाराणाप्रताप नगर, फुले नगर, वैशाली नगर, गौंडवाडी, हवद्यतु
नगर, अवधतू वाडी, पां वटी जलशद्ध
ु ीकरण कें द्र, हवद्यतु नगर ते मायको
दवाखाना पररसर ते लामखेडे मळा, स्वामी रो िाउस, व्िाईट प्राईड, उमा
शक्ती सो.

अ) मा.शाांता बाळू हिरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगदीश ह ांतामण पाटील
ड) मा.िेमांत हदनेश शेट्टी

मेरी कॉलनी सांपणू ु पररसर, तलाठी कॉलनी, हशव नगर, तारवला नगर, हसल्वर
पाकु , मधबु न सो. तेवक्रतांडु िाईटस

शेरा

