विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्थ नाविक मिापाविका,नाविक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक िे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - नाविक रोड

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

२१ अ) मा. कोमल प्रताप मेहरे ोललया
ब) मा. रमेश शक
ं र धोंगडे

क) मा. ज्योती शाम खोले

वनयोवजत धुरीकरण क्षेत्र
सभ
ु ाष रोड, गि
ु ाबिाडी, मािधक्का रोड, िेिी चौक, मीनामाके ट,
सिु णाथ सोसायटी, विंगायत कॉिनी

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

२

०२.०६.२०१८

शलिवार

२२

अ) मा.सरोज बाबुलाल आलहरे .
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सलु िता उत्तम कोठुळे

िेिळािी गािं, रोकडोबािाडी, सिुं र नगर, डोबीमळा, अण्णाभाऊ
साठे नगर, बागुि नगर, िडार िाडी, िेिमुख िाडी पररसर

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

३

०३.०६.२०१८

रलववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

४

०४.०६.२०१८

सोमवार

२२

अ) मा.सरोज बाबुलाल आलहरे .
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सलु िता उत्तम कोठुळे

सौभावय नगर, विवितगाि, मराठा नगर, िांडगेमळा, गाडेकर मळा,
िडनेर िुमािा, िडनेर गेट, वपंपळगाि खांब, सप्तिंगी नगर

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

५

०५.०६.२०१८

मंगळवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक लिवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अलिता ित्तात्रय सातभाई

वपन्टो कॉिनी, नारायण बापु नगर, आढाि नगर, इच्छामणी नगर,
अप्पु कॉिनी, गोसािी नगर, गोिािरी सोसायटी, कै िासजी
सोसायटी.

ड) मा.लििकर गोटीराम आढाव

६

०६.०६.२०१८

बधु वार

१७

अ) मा.प्रशातं अशोक लिवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अलिता ित्तात्रय सातभाई

िसक गािं, मिािक्ष्मी नगर, िररओम सोसायटी, चाळीसखोल्या,
िैिािी नगर, सातभाई नगर, गणेि नगर, छत्रपती नगर.

ड) मा.लििकर गोटीराम आढाव

७

०७.०६.२०१८

गुरुवार

१८

अ) मा.शरि ल ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हाडं गे

पंचक गािं, सायविक, बोराडे मळा, राजराजेश्वरी नगर, सम्राट नगर,
विििक्ती नगर, रािुि नगर.

ड) मा.लवशाल उत्तम संगमिेरे

८

०८.०६.२०१८

शक्र
ु वार

१८

अ) मा.शरि ल ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हांडगे

के रुपाटीि नगर, वढकिे नगर, बािाजी नगर, भैरिनार् नगर,
पिारिाडी, MSEB ऑवफस पररसर, िनमु ान नगर.

ड) मा.लवशाल उत्तम संगमिेरे

९

०९.०६.२०१८

शलिवार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंलडत िगु आवारे
क) मा.जयश्री लितीि खजयल
ु

गोरेिाडी, जाधििाडी, वििाळ िाडी, िुम्बानी नगर, िास्री नगर,
सभ
ं ाजी नगर, अस्ििे मळा.

ड)

१०

१०.०६.२०१८

रलववार

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

११

११.०६.२०१८

सोमवार

प्रभाग
१९

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंलडत िगु आवारे
क) मा.जयश्री लितीि खजयल
ु

स्टे िन िाडी, वसन्नर फाटा, विजय नगर, मराठा नगर, घोडे िस्ती, भोर
मळा, सामनगाि रोड पररसर.

ड)

१२

१२.०६.२०१८

मंगळवार

२०

अ) मा.अंबािास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.संलगता हेमंत गायकवाड

नेिरू नगर, प्रेस क्िाटथ र, बेिा वडसझ
ु ा रोड, अमर िाउवसगं सोसायटी,
प्रकाि नगर, गंधिथ नगरी, िािू नगर, िोकमान्य नगर, किानगर.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

१३

१३.०६.२०१८

बधु वार

२०

अ) मा.अबं ािास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.संलगता हेमंत गायकवाड

नििे नगर, डािखर िाडी, अवश्वनी कॉिनी, आिर इस्टे ट, पंजाब
कॉिनी, मनोिर गाडथन, जेतिन नगर, गायकिाड मळा, जयभिानी
रोड, अिा नगर

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

१४

१४.०६.२०१८

गुरुवार

२१

अ) मा. कोमल प्रताप मेहरे ोललया
ब) मा. रमेश शंकर धोंगडे
क) मा. ज्योती शाम खोले

खोिेमळा, आडके नगर, ििटे नगर, सािणे मळा, मावणक नगर,
भािेराि मळा, गिळी िाडा, गुिमोिर कॉिनी, गोसािी िाडी.

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

१५

१५.०६.२०१८

शक्र
ु वार

२१

अ) मा. कोमल प्रताप मेहरे ोललया
ब) मा. रमेश शक
ं र धोंगडे
क) मा. ज्योती शाम खोले

सभ
ु ाष रोड, गुिाबिाडी, मािधक्का रोड, िेिी चौक, मीनामाके ट,
सिु णाथ सोसायटी, विगं ायत कॉिनी

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

१६

१६.०६.२०१८

शलिवार

२२

अ) मा.सरोज बाबुलाल आलहरे .
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सलु िता उत्तम कोठुळे

िेिळािी गािं, रोकडोबािाडी, सिुं र नगर, डोबीमळा, अण्णाभाऊ
साठे नगर, बागुि नगर, िडार िाडी, िेिमुख िाडी पररसर

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

१७

१७.०६.२०१८

रलववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१८

१८.०६.२०१८

सोमवार

२२

अ) मा.सरोज बाबुलाल आलहरे .
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सलु िता उत्तम कोठुळे

सौभावय नगर, विवितगाि, मराठा नगर, िांडगेमळा, गाडेकर मळा,
िडनेर िुमािा, िडनेर गेट, वपंपळगाि खांब, सप्तिंगी नगर

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

१९

१९.०६.२०१८

मंगळवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक लिवे
ब) मा.मगं ला प्रकाश आढाव
क) मा.अलिता ित्तात्रय सातभाई

वपन्टो कॉिनी, नारायण बापु नगर, आढाि नगर, इच्छामणी नगर,
अप्पु कॉिनी, गोसािी नगर, गोिािरी सोसायटी, कै िासजी
सोसायटी.

ड) मा.लििकर गोटीराम आढाव

२०

२०.०६.२०१८

बुधवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक लिवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अलिता ित्तात्रय सातभाई

िसक गािं, मिािक्ष्मी नगर, िररओम सोसायटी, चाळीसखोल्या,
िैिािी नगर, सातभाई नगर, गणेि नगर, छत्रपती नगर.

ड) मा.लििकर गोटीराम आढाव

२१

२१.०६.२०१८

गुरुवार

१८

अ) मा.शरि ल ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हांडगे
ड) मा.लवशाल उत्तम संगमिेरे

पच
ं क गािं, सायविक, बोराडे मळा, राजराजेश्वरी नगर, सम्राट नगर,
विििक्ती नगर, रािुि नगर.

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०६.२०१८

शक्र
ु वार

प्रभाग
१८

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.शरि ल ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हांडगे

के रुपाटीि नगर, वढकिे नगर, बािाजी नगर, भैरिनार् नगर,
पिारिाडी, MSEB ऑवफस पररसर, िनुमान नगर.

ड) मा.लवशाल उत्तम संगमिेरे

२३

२३.०६.२०१८

शलिवार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंलडत िगु आवारे
क) मा.जयश्री लितीि खजयल
ु

गोरेिाडी, जाधििाडी, वििाळ िाडी, िुम्बानी नगर, िास्री नगर,
सभ
ं ाजी नगर, अस्ििे मळा.

ड)

२४

२४.०६.२०१८

रलववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२५

२५.०६.२०१८

सोमवार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंलडत िगु आवारे
क) मा.जयश्री लितीि खजयल
ु

स्टे िन िाडी, वसन्नर फाटा, विजय नगर, मराठा नगर, घोडे िस्ती, भोर
मळा, सामनगाि रोड पररसर.

ड)

२६

२६.०६.२०१८

मंगळवार

२०

अ) मा.अंबािास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.सलं गता हेमतं गायकवाड

नेिरू नगर, प्रेस क्िाटथ र, बेिा वडसझ
ु ा रोड, अमर िाउवसगं सोसायटी,
प्रकाि नगर, गंधिथ नगरी, िािू नगर, िोकमान्य नगर, किानगर.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

२७

२७.०६.२०१८

बुधवार

२०

अ) मा.अंबािास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.संलगता हेमंत गायकवाड

नििे नगर, डािखर िाडी, अवश्वनी कॉिनी, आिर इस्टे ट, पंजाब
कॉिनी, मनोिर गाडथन, जेतिन नगर, गायकिाड मळा, जयभिानी
रोड, अिा नगर

ड) मा.सभ
ं ाजी शामराव मोरुस्कर

२८

२८.०६.२०१८

गुरुवार

२१

अ) मा. कोमल प्रताप मेहरे ोललया
ब) मा. रमेश शंकर धोंगडे
क) मा. ज्योती शाम खोले

खोिेमळा, आडके नगर, ििटे नगर, सािणे मळा, मावणक नगर,
भािेराि मळा, गिळी िाडा, गुिमोिर कॉिनी, गोसािी िाडी.

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

२९

२९.०६.२०१८

शक्र
ु वार

२१

अ) मा. कोमल प्रताप मेहरे ोललया
ब) मा. रमेश शंकर धोंगडे
क) मा. ज्योती शाम खोले

सभ
ु ाष रोड, गि
ु ाबिाडी, मािधक्का रोड, िेिी चौक, मीनामाके ट,
सिु णाथ सोसायटी, विंगायत कॉिनी

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

३०

३०.०६.२०१८

शलिवार

२२

अ) मा.सरोज बाबुलाल आलहरे .
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सलु िता उत्तम कोठुळे
ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

िेिळािी गािं, रोकडोबािाडी, सिुं र नगर, डोबीमळा, अण्णाभाऊ
साठे नगर, बागुि नगर, िडार िाडी, िेिमुख िाडी पररसर

िेरा

