विवविजय इटं रप्राईिेि्
िेिार्थ नाविक मिापाविका,नाविक

िािनाद्वारे धुर फिारणी माविक िे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - निीन नाविक (विडको)
अ.न.

विनांक

िार

१

०१.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग
२५

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

अ) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे
ब) मा.श्री.श्यामकुमार दादाजी साबळे पाटील
क) मा.श्री.सध
ु ाकर भभका बडगुजर
ड) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर

२

०२.०६.२०१८

शभिवार

मविना :- जनू - २०१८

िेळ :- िायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

२७

वनयोवजत धुरीकरण क्षेत्र
िेगडेिार नगर ते िुगाथ नगर, वत्रमूती चौक, िायखेडकर िॉवपपटि
मागीि पररिर, कोकण भिन, विितीर्थ कॉिनी, अवभयतं ा नगर, इद्रं
नगरी, कामठिाडा, धन्िंतरी कॉिेज मागीि पररिर, कमि नगर,
अंविका नगर.

अ) मा.सौ.भकरण पुंज
ु ाराम गामणे
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे

मोरिाडी, DRDO कॉिनी, वििं पर् नगर, भाद्रपि िेक्टर, िभ
ं ाजी
पटे वडयम िमोरीि पररिर, अवश्वन नगर, मविद्रं कॉिनी, विडको मनपा
कायाथिय मगीि पररिर, िह्याद्री नगर, पंचकृ ष्ण नगर.

ड) मा.श्री.चुंद्रकाुंत महादेव खाडे

३

०३.०६.२०१८

रभववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

४

०४.०६.२०१८

सोमवार

२७

अ) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ब) मा.श्री.चुंद्रकाुंत महादेव खाडे
क) मा.सौ.भकरण पुंज
ु ाराम गामणे

पिथ पाकथ , िरचे वचंचोळे , ित्त नगर, कारवगि चौक, घरकुि योजना,
िातीर नगर, वििपाकथ िोिायटी, अंिड िजन काटा, भावयोिय
कॉिनी.

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े

५

०५.०६.२०१८

मुंगळवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर भदपक भिवृत्ती
ब) मा.सौ.सवु णाा भदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावुंशी

DGP नगर 2, िनश्री कॉिनी, मिािक्ष्मी नगर, िृन्िािन कॉिनी,
विखे पाटीि िाळा, मुरारी नगर, माउिी िोंि मागीि पररिर, विठ्ठि
नगर, िािरे नगर, विद्धटे क नगर.

ड) मा.सौ.प्रभतभा बाळासाहेब पवार

६

०६.०६.२०१८

बधु वार

२८

अ) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावश
ुं ी
ब) मा.सौ.प्रभतभा बाळासाहेब पवार
क) मा.सौ.सवु णाा भदपक मटाले

इप्को कॉिनी, रामेश्वर नगर, ििं ािणे नगर, मोिके श्वर नगर, मावणक
नगर, जयविंि कॉिनी, ररंकी िक
ं ु ि , ६ िी पकीम.

ड) मा.श्री.दातीर भदपक भिवृत्ती

७

०७.०६.२०१८

गुरुवार

२९

अ) मा.सौ.छाया भदलीप देवाुंग
ब) मा.श्री.भिलेश हस
ुं राज ठाकरे
क) मा.श्री.मक
ु े श भदलीप शहाणे

िोनािणे नगर, एकता चौक, ठाकरे िभागृि , पिामी वििेकानंि
नगर,राणेनगर, अंिड पोिीि पटे िन पररिर, िमता चौक, पेविकन
पाकथ .

ड) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श राणे

८

०८.०६.२०१८

शक्र
ु वार

२९

अ) मा.श्री.मक
ु े श भदलीप शहाणे
ब) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श राणे
क) मा.सौ.छाया भदलीप देवाुंग

िाईिािा नगर, विजय नगर, ित्त चौक, घुगे मळा, मिाकािी चौक,
तोरणा नगर, राजरत्न नगर, पिन नगर ते वििपुरी चौक, उत्तम नगर,
पंवडत नगर, जनता विद्यािय पररिर.

ड) मा.श्री.भिलेश हस
ुं राज ठाकरे

९

०९.०६.२०१८

शभिवार

३१

अ) मा.सौ.सुंगीता अमोल जाधव
ब) मा.सौ.पष्ु पा साहेबराव आव्हाड
क) मा.श्री.भगवाि सख
ु देव दोंदे
ड) मा.श्री.सदु ाम शक
ुं र ढोमसे

१०

१०.०६.२०१८

रभववार

वकिोर नगर ते राणे नगर ििाित, चेतना नगर ते खंडेराि मंविर,
विमेन्ि कॉिनी ते िराफ नगर, म्िाडा कॉिनी, िमर्थ नगर, छत्रपती
नगर, आव्िाड चौक, रविवकरण िोिायटी, िािन नगर, टोयोटा
िोरूम मागीि पररिर, ज्ञानेश्वर नगर, इप्को विटी.

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार िट्टु ी

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

११

११.०६.२०१८

सोमवार

प्रभाग
३१

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

अ) मा.श्री.भगवाि सख
ु देव दोंदे
ब) मा.श्री.सदु ाम शुंकर ढोमसे
क) मा.सौ.सुंगीता अमोल जाधव
ड) मा.सौ.पष्ु पा साहेबराव आव्हाड

१२

१२.०६.२०१८

मुंगळवार

२४

अ) मा.सौ.कल्पिा चुंद्रकाुंत पाुंडे
ब) मा.सौ.कल्पिा भशवाजी चुंभ
ू ळे
क) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ड) मा.श्री.प्रवीण सावळीराम तीदमे

१३

१३.०६.२०१८

बधु वार

२४

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र
प्रिांत नगर ते नरिरी नगर, जे.डी. िाितं कॉिेज, वनिगथ कॉिनी,
मुरारी नगर, अयोि््या कॉिनी, अर्िथ रो िौिेि, कडिे नगर, अंजना
िोंि िमोरीि पररिर, विक्रीकर भिन, िामोिर नगर, पार्डी गािं,
िाढे गािं, वपंपळगाि खांि, एक्पप्रेि इन िॉटे ि मागीि पररिर

गोविंि नगर १ ते ५, िझरे नगर, भाििार भिन, फडके नगर, वििराम
नगर, कोविको नगर, कृ ष्णिन कॉिनी, अिोकिन कॉिनी, अचानक
चौक, झीनत कॉिनी, प्रभात कॉिनी ते प्रेम नगर, िेखा नगर ते
वििाजी चौक.

अ) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ब) मा.श्री.प्रवीण सावळीराम तीदमे
क) मा.सौ.कल्पिा चुंद्रकाुंत पाुंडे

िाजी िंगिे, इवं डगो पाकथ , आंध्रा िँक मागीि पररिर, उंटिाडी,
वप्रयांका पाकथ , काविका पाकथ , िाजीराि नगर, िडिे नगर, कमथयोगी
नगर, खोडे मळा, िपना टोवकज, मिािे फामथ ते िक्ष्मी नगर

ड) मा.सौ.कल्पिा भशवाजी चुंभ
ू ळे

१४

१४.०६.२०१८

गुरुवार

२५

अ) मा.श्री.सध
ु ाकर भभका बडगुजर
ब) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर
क) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे

उंट िाडी,वनविगंध अपाटथ मेंट, खेतिाणी िॉ ंन्ि पररिर, ित्त मंविर, पेठे
िाळा पररिर, पाटीि नगर, िािता नगर, नाईक मळा, पिन नगर
माके ट ते रायगड चौक, ियू ोिय कॉिनी, DRDO ऑवफि.

ड) मा.श्री.श्यामकुमार दादाजी साबळे पाटील

१५

१५.०६.२०१८

शक्र
ु वार

२५

अ) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे
ब) मा.श्री.श्यामकुमार दादाजी साबळे पाटील
क) मा.श्री.सध
ु ाकर भभका बडगुजर

िेगडेिार नगर ते िुगाथ नगर, वत्रमूती चौक, िायखेडकर िॉवपपटि
मागीि पररिर, कोकण भिन, विितीर्थ कॉिनी, अवभयंता नगर, इद्रं
नगरी, कामठिाडा, धन्िंतरी कॉिेज मागीि पररिर.

ड) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर

१६

१६.०६.२०१८

शभिवार

२७

अ) मा.सौ.भकरण पुंज
ु ाराम गामणे
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे

मोरिाडी, DRDO कॉिनी, वििं पर् नगर, भाद्रपि िेक्टर, िभ
ं ाजी
पटे वडयम िमोरीि पररिर, अवश्वन नगर, मविंद्र कॉिनी, विडको मनपा
कायाथिय मगीि पररिर.

ड) मा.श्री.चद्रुं कातुं महादेव खाडे

१७

१७.०६.२०१८

रभववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

१८

१८.०६.२०१८

सोमवार

२७

अ) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ब) मा.श्री.चुंद्रकाुंत महादेव खाडे
क) मा.सौ.भकरण पज
ुंु ाराम गामणे

पिथ पाकथ , िरचे वचंचोळे , ित्त नगर, कारवगि चौक, घरकुि योजना,
िातीर नगर, वििपाकथ िोिायटी, अंिड िजन काटा, भावयोिय
कॉिनी.

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े

१९

१९.०६.२०१८

मुंगळवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर भदपक भिवृत्ती
ब) मा.सौ.सवु णाा भदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावुंशी

DGP नगर 2, िनश्री कॉिनी, मिािक्ष्मी नगर, िृन्िािन कॉिनी,
विखे पाटीि िाळा, मुरारी नगर, माउिी िोंि मागीि पररिर, विठ्ठि
नगर, िािरे नगर, विद्धटे क नगर.

ड) मा.सौ.प्रभतभा बाळासाहेब पवार

२०

२०.०६.२०१८

बुधवार

२८

अ) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावुंशी
ब) मा.सौ.प्रभतभा बाळासाहेब पवार
क) मा.सौ.सवु णाा भदपक मटाले

इप्को कॉिनी, रामेश्वर नगर, ििं ािणे नगर, मोिके श्वर नगर, मावणक
नगर, जयविंि कॉिनी, ररंकी िक
ं ु ि , ६ िी पकीम, मोरे मळा, प्रिन्न
नगर, ओम कॉिनी.

ड) मा.श्री.दातीर भदपक भिवृत्ती

२१

२१.०६.२०१८

गुरुवार

२९

अ) मा.सौ.छाया भदलीप देवाुंग
ब) मा.श्री.भिलेश हस
ुं राज ठाकरे
क) मा.श्री.मक
ु े श भदलीप शहाणे
ड) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श राणे

िोनािणे नगर, एकता चौक, ठाकरे िभागृि , पिामी वििेकानंि
नगर,राणेनगर, अंिड पोिीि पटे िन पररिर, िमता चौक, पेविकन
पाकथ मागीि पररिर, ित्त चौक, िजरंग चौक, विजय नगर नािा
पररिर.

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग
२९

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.श्री.मक
ु े श भदलीप शहाणे
ब) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श राणे
क) मा.सौ.छाया भदलीप देवाुंग

िाईिािा नगर, विजय नगर, ित्त चौक, घुगे मळा, मिाकािी चौक,
तोरणा नगर, राजरत्न नगर, पिन नगर ते वििपुरी चौक, उत्तम नगर,
पंवडत नगर, जनता विद्यािय पररिर.

ड) मा.श्री.भिलेश हस
ुं राज ठाकरे

२३

२३.०६.२०१८

शभिवार

३१

अ) मा.सौ.सुंगीता अमोल जाधव
ब) मा.सौ.पष्ु पा साहेबराव आव्हाड
क) मा.श्री.भगवाि सख
ु देव दोंदे
ड) मा.श्री.सदु ाम शुंकर ढोमसे

२४

२४.०६.२०१८

रभववार

वकिोर नगर ते राणे नगर ििाित, चेतना नगर ते खंडेराि मंविर,
विमेन्ि कॉिनी ते िराफ नगर, म्िाडा कॉिनी, िमर्थ नगर, छत्रपती
नगर, आव्िाड चौक, रविवकरण िोिायटी, िािन नगर, टोयोटा
िोरूम मागीि पररिर, ज्ञानेश्वर नगर, इप्को विटी.

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

२५

२५.०६.२०१८

सोमवार

३१

अ) मा.श्री.भगवाि सख
ु देव दोंदे
ब) मा.श्री.सदु ाम शुंकर ढोमसे
क) मा.सौ.सगुं ीता अमोल जाधव
ड) मा.सौ.पष्ु पा साहेबराव आव्हाड

२६

२६.०६.२०१८

मुंगळवार

२४

अ) मा.सौ.कल्पिा चुंद्रकाुंत पाुंडे
ब) मा.सौ.कल्पिा भशवाजी चुंभ
ू ळे
क) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ड) मा.श्री.प्रवीण सावळीराम तीदमे

२७

२७.०६.२०१८

बुधवार

२४

प्रिांत नगर ते नरिरी नगर, जे.डी. िािंत कॉिेज, वनिगथ कॉिनी,
मुरारी नगर, अयोि््या कॉिनी, अर्िथ रो िौिेि, कडिे नगर, अंजना
िोंि िमोरीि पररिर, विक्रीकर भिन, िामोिर नगर, पार्डी गािं,
िाढे गािं, वपपं ळगाि खांि, एक्पप्रेि इन िॉटे ि मागीि पररिर

गोविंि नगर १ ते ५, िझरे नगर, भाििार भिन, फडके नगर, वििराम
नगर, कोविको नगर, कृ ष्णिन कॉिनी, अिोकिन कॉिनी, अचानक
चौक, झीनत कॉिनी, प्रभात कॉिनी ते प्रेम नगर, िेखा नगर ते
वििाजी चौक.

अ) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ब) मा.श्री.प्रवीण सावळीराम तीदमे
क) मा.सौ.कल्पिा चुंद्रकाुंत पाुंडे

िाजी िंगिे, इवं डगो पाकथ , आंध्रा िँक मागीि पररिर, उंटिाडी,
वप्रयांका पाकथ , काविका पाकथ , िाजीराि नगर, िडिे नगर, कमथयोगी
नगर, खोडे मळा, िपना टोवकज, मिािे फामथ ते िक्ष्मी नगर

ड) मा.सौ.कल्पिा भशवाजी चभ
ुंू ळे

२८

२८.०६.२०१८

गुरुवार

२५

अ) मा.श्री.सध
ु ाकर भभका बडगुजर
ब) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर
क) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे

उंट िाडी,वनविगंध अपाटथ मेंट, खेतिाणी िॉ ंन्ि पररिर, ित्त मंविर, पेठे
िाळा पररिर, पाटीि नगर, िािता नगर, नाईक मळा, पिन नगर
माके ट ते रायगड चौक, ियू ोिय कॉिनी, DRDO ऑवफि.

ड) मा.श्री.श्यामकुमार दादाजी साबळे पाटील

२९

२९.०६.२०१८

शक्र
ु वार

२५

अ) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे
ब) मा.श्री.श्यामकुमार दादाजी साबळे पाटील
क) मा.श्री.सध
ु ाकर भभका बडगजु र
ड) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर

३०

३०.०६.२०१८

शभिवार

२७

िेगडेिार नगर ते िुगाथ नगर, वत्रमूती चौक, िायखेडकर िॉवपपटि
मागीि पररिर, कोकण भिन, विितीर्थ कॉिनी, अवभयतं ा नगर, इद्रं
नगरी, कामठिाडा, धन्िंतरी कॉिेज मागीि पररिर, कमि नगर,
अंविका नगर.

अ) मा.सौ.भकरण पुंज
ु ाराम गामणे
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ड) मा.श्री.चुंद्रकाुंत महादेव खाडे

मोरिाडी, DRDO कॉिनी, वििं पर् नगर, भाद्रपि िेक्टर, िभ
ं ाजी
पटे वडयम िमोरीि पररिर, अवश्वन नगर, मविद्रं कॉिनी, विडको मनपा
कायाथिय मगीि पररिर, िह्याद्री नगर, पंचकृ ष्ण नगर.

िेरा

