विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्थ नावशक मिापाविका,नावशक

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

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
४

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- जानेिारी - २०२२
शेरा

अ) मा.शाांता बाळू निरे
ब) मा.सरीता रामराव सोिावणे
क) मा.जगदीश न ांतामण पाटील

तारवला िगर, मधबु ि सो., तलाठी कॉलिी, नशव िगर पररसर, नसल्वर पाकु
सो., लामखेडे मळा, सप्तशृांगी िगर, उमा िगर सांपणू ु पररसर.

ड) मा.िेमांत नदिेश शेट्टी

२

०२.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

३

०३.०१.२०२२

सोमवार

४

अ) मा.शाांता बाळू निरे
ब) मा.सरीता रामराव सोिावणे
क) मा.जगदीश न ांतामण पाटील

निमाणी बस स्टँड, आनदत्य कांु ज सोसायटी, लोकसिकार िगर, जलाराम
िगर, राम िगर, पां वटी पोलीस स्टेशि, मेरी कॉलिी,ई. पररसर.

ड) मा.िेमांत नदिेश शेट्टी

४

०४.०१.२०२२ मांगळवार

४

अ) मा.शाांता बाळू निरे
ब) मा.सरीता रामराव सोिावणे
क) मा.जगदीश न ांतामण पाटील

वानल्मक िगर, सजां य िगर, आर.नप.नवद्यालय, राठी ाळ, नशदां े ाळ,
कट् या मारुती पररसर, गजािि ौक, ते सेवा कांु ज पाथरवाट लेि ते
राजवाडा, इनां दरा गाांधी रुग्णालय, मिपा शाळा आनद पररसर.

ड) मा.िेमांत नदिेश शेट्टी

५

०५.०१.२०२२

बुधवार

५

अ) मा.कमलेश मोिि बोडके
ब) मा.िांनदिी खांडू बोडके
क) मा.नवमल रमेश पाटील
ड) मा.गुरुनमत अजुिनसांग बग्गा

६

०६.०१.२०२२

गुरुवार

५

दत्त िगर पररसर, जैि स्थािक, दत्त िगर झोपडपट्टी, गोनवांद मामा ौक,
िविाथ िगर, पां वटी कॉम्प्लेक्स, श्री राम िगर, रोनिणी िगर,आनदवासी
श्रमजीवी िगर, मिावीर िगर, सप्रु िात अन्िपणू ाु सो., मोती सपु र माके ट,
आिांद टॉवसु, मातोश्री बांगला, िवरांग मांगल कायाुलय पररसर, बोरा िगर
नमल ते न त्रकुट सो. सांपणू ु पररसर.

अ) मा.कमलेश मोिि बोडके
ब) मा.िांनदिी खांडू बोडके
क) मा.नवमल रमेश पाटील

िररओम िगर, िागीरथ रे नसडेन्सी, कुमावत िगर, नशांदे िगर, वामि
अपाटुमेंट, जाणता राजा कॉलिी, सदु शुि कॉलिी, सक
ु देव अपाटुमेंट, राधा
िगर, ड्रीम कॅ सल सो. आदी पररसर.

ड) मा.गुरुनमत अजुिनसांग बग्गा

७

०७.०१.२०२२

शक्र
ु वार

५

अ) मा.कमलेश मोिि बोडके
ब) मा.िनां दिी खडां ू बोडके
क) मा.नवमल रमेश पाटील
ड) मा.गुरुनमत अजुिनसांग बग्गा

८

०८.०१.२०२२

शनिवार

५

अ) मा.कमलेश मोिि बोडके
ब) मा.िांनदिी खांडू बोडके
क) मा.नवमल रमेश पाटील
ड) मा.गरुु नमत अजुिनसगां बग्गा

९

०९.०१.२०२२

रनववार

मखमलाबाद िाका, देवकृ ष्ण अपाटुमेंट, वेडे बाबा मठ पररसर, िवनिमाुण
ौक, िास्कर डेअरी, गजािि कॉलिी, अवधतू कॉलिी, जाधव कॉलिी,
आिांदवाडी पररसर, राधा पॅलेस, ििोगीरी सो., राजपाल कॉलिी, िेमकांु ज,
मिपा िाांडार, जैि िगर नमल, जाजू वाडी, इद्रां कांु ड पररसर, िामोत्तम सो.,
मीरा दातार पररसर, अग्रवाल ाळ.
एरांडवाडी, मिपा नविानगय कायाुलय, पां वटी, न ां बि पररसर, सीनप
टॉवर, मालेगावां स्टॅिड, रामकांु ड पररसर, अडवाणी धमुशाळा, िामको बँक,
मालवी ौक, शिी ौक, मठु े , गल्ली, सरदार ौक, वाघाडी तालीम, श्री
काळाराम पररसर, निकले िगर, िाग ौक, बांजार माता मनां दर, लक्ष्मण रे खा,
सीता गांफ
ु ा पररसर, पणु े नवद्याथी गृि, सक
ु े णकर लेि.

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१०

१०.०१.२०२२

सोमवार

६

अ) मा.पांडु नलक पाांडुरांग खोडे
ब) मा.सनु िता ज्ञािेश्वर नपांगळे
क) मा.निकुबाई नकसि बागुल
ड) मा.अशोकिाऊ देवराम मतु ुडक

इररगेशि कॉलिी, मािकर िगर, मिालक्ष्मी िगर, रामकृ ष्ण िगर, शाांती िगर,
श्री परे श्वर मिादेव मनां दर, ताबां े मळा, सतां िामदेव िगर, ते ओम गरुु देव िगर,
आदी पररसर

अ.न.
११

विनांक

िार

११.०१.२०२२ मांगळवार

प्रभाग
६

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.पांडु नलक पाांडुरांग खोडे
ब) मा.सनु िता ज्ञािेश्वर नपांगळे
क) मा.निकुबाई नकसि बागुल

मखमलाबाद गाव सांपणू ु पररसर, गामणे मळा, जय मल्िार िगर, सािप
डेअरी, उदय िगर, मातोश्री िगर, नवद्या िगर, वडजाईमाता मांनदर आनद
पररसर

ड) मा.अशोकिाऊ देवराम मतु ुडक

१२

१२.०१.२०२२

बुधवार

६

अ) मा.पांडु नलक पाांडुरांग खोडे
ब) मा.सनु िता ज्ञािेश्वर नपांगळे
क) मा.निकुबाई नकसि बागुल

रामवाडी, कौशल्या िगर, आदशु िगर, तळे िगर, क्रातां ी िगर, स्वामी समथु
ौक, कोठारवाडी उदय कॉलिी, ििमु ाि वाडी पररसर, वृांदावि कॉलिी,
मैत्रपष्ु प अपाटुमेंट, बुरकुले िगर, आनद पररसर.

ड) मा.अशोकिाऊ देवराम मतु ुडक

१३

१३.०१.२०२२

गरुु वार

६

अ) मा.पडांु नलक पाडां ु रांग खोडे
ब) मा.सनु िता ज्ञािेश्वर नपांगळे
क) मा.निकुबाई नकसि बागुल

मोरे मळा, कृ ष्ण िगर, राम िगर, काकड बाग ौधरी मळा, िागरे मळा,
प्रोफे सर कॉलिी, ििमु ािवाडी ौक, अमोल पाकु आनद पररसर.

ड) मा.अशोकिाऊ देवराम मतु ुडक

१४

१४.०१.२०२२

शक्र
ु वार

१

अ) मा.पिु ामताई सांजय धिगर
ब) मा.रांजिाताई पोपट िािसी
क) मा.गणेश बबि नगते

साई िगर, गायत्री िगर, निसगु िगर, नशवगांगा िगर, पोकार कॉलिी, नवजय
िगर, कला िगर, सांपणू ु पररसर, देवराज सांकुल, सांघवी िक्षत्र, म्पिाडा
कॉलिी, प्रसाद िगर.

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

१५

१५.०१.२०२२

शनिवार

१

अ) मा.पिु ामताई सांजय धिगर
ब) मा.रांजिाताई पोपट िािसी
क) मा.गणेश बबि नगते

एकता िगर, आदशु िगर, प्रगती िगर, सांिाजी िगर, के तकी िगर,
मा.मिापौर निवास, वािणे कॉलिी, पष्ु पक िगर, प्रिात िगर, रे णक
ु ा िगर,
िास्कर सो., खैरे गोठा, ाणक्यपरु ी सोसायटी आदी पररसर.

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

१६

१६.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१७

१७.०१.२०२२

सोमवार

१

अ) मा.पिु ामताई सज
ां य धिगर
ब) मा.रांजिाताई पोपट िािसी
क) मा.गणेश बबि नगते

म्पिसरूळ गाांव, गजपांथ िौ. सो., गुलमोिर िगर, वृांदावि िगर, नमलेनियम
पाकु , स्िेि िगर, सावरकर िगर, गणेश िगर, अिरु ाधा कॉलिी, आनद सांपणू ु
पररसर.

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

१८

१८.०१.२०२२ मांगळवार

१

अ) मा.पिु ामताई सांजय धिगर
ब) मा.रांजिाताई पोपट िािसी
क) मा.गणेश बबि नगते

नकशोर सयू ुवांशी मागु, दगु ाुिगर ते नशव समथु िगर ते नशवतेज िगर, जईु
िगर, ओमकार िगर, गोरक्ष िगर, स्वामी िगर आनद पररसर

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

१९

१९.०१.२०२२

बुधवार

२

अ) मा.पिू म िारत सोिावणे
ब) मा.सरु े श िारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव निमसे

के .के .वाघ कॉलेज ते नवदिु िगर ते जयअांबे िगर, दगु ाुिगर, सांत सावता
माळी िगर, तुळशी कॉलिी, आडगाांव पोलीस स्टेशि, ििमु ाि िगर, गोरक्ष
योग पीठ धाम आश्रम, दत्तात्रेय िगर, आनद पररसर

ड) मा.नशतल नितीि माळोदे

२०

२०.०१.२०२२

गुरुवार

२

अ) मा.पिू म िारत सोिावणे
ब) मा.सरु े श िारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव निमसे
ड) मा.नशतल नितीि माळोदे

२१

२१.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२

फुलोरो िाईट् स, अटलाांनटक सोसायटी, गांगोत्री नविार, नदगांबर िगर, नवडी
कामगार िगर, पोलीस कॉलिी, नमत्र नविार, धात्रक फाटा, पाण्या ी टाकी
पररसर, नशक्षक कॉलिी, निशाांत गाडुि, िजु बळ िॉलेज नसटी, मल
ु ा मल
ु ीं े
वस्तीगृि.

अ) मा.पिू म िारत सोिावणे
ब) मा.सरु े श िारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव निमसे
ड) मा.नशतल नितीि माळोदे

मािरू गावां , िादां रू गावां , नदडां े मळा, मा. िगर सेवक निवास पररसर, परफे क्ट डानळांब
माके ट, नवठ्ठल िगर, निगां लाज सो. आनद पररसर.

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
२

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.पिू म िारत सोिावणे
ब) मा.सरु े श िारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबुराव निमसे

आडगाांव पररसर सांपणू ु ते ग्रामीण पोलीस मख्ु यालय, डॉ.वसांतराव पवार
मेनडकल कॉलेज शरयू पाकु सांपणू ु पररसर.

ड) मा.नशतल नितीि माळोदे

२३

२३.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२४

२४.०१.२०२२

सोमवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सािप
ब) मा.नप्रयांका धिांजय मािे
क) मा.पिू म नदगांबर मोगरे
ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु िारकर

२५

२५.०१.२०२२ मांगळवार

३

गणेश वाडी सांपणू ु पररसर, आयवु ेनदक दवाखािा, टकले िगर, सिनजवि
िगर, मिपा नफल्टर ्लाटां , शेरे मळा, कृ ष्ण िगर, अपोलो िॉनस्पटल, स्वामी
िारायण िगर, नवजय िगर, सांत जिादुि स्वामी िगर, ओझर नमग
िौ.सोसायटी आनद पररसर.

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सािप
ब) मा.नप्रयांका धिांजय मािे
क) मा.पिू म नदगांबर मोगरे

धात्रक फाटा, बलराम िगर, नशक्षक कॉलिी ते आशापरु ा सो., कपालेश
िगर, अमृतधाम रो िाउस, सश
ु ील िागरी, गोकुळ िगर, ओमकारे श्वर मिादेव
मांनदर पररसर, मािे िगर, आत्माराम राजाराम सो.आदी पररसर.

ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु िारकर

२६

२६.०१.२०२२

बुधवार

अ)
ब)
क)

२६ जानेिारी प्रजासत्ताक विन सट्टु ी

ड)

२७

२७.०१.२०२२

गुरुवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सािप
ब) मा.नप्रयांका धिांजय मािे
क) मा.पिू म नदगांबर मोगरे

कमल िगर, अनिनजत िगर, त्र्यांबक िगर, नशवकृ पा िगर, नवठ्ठल िगर,
साई िगर ठक्कर रो िाउस, एस एस नद िगर, अयोध्या िगरी, नसद्धेश्वर िगर
आदी पररसर.

ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु िारकर

२८

२८.०१.२०२२

शक्र
ु वार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासािेब सािप
ब) मा.नप्रयांका धिांजय मािे
क) मा.पिू म नदगांबर मोगरे

गायत्री िगर, दीपज्योती रो िाउस, िगवती िगर, लाटे िगर, बिारसी िगर,
िाऊसािेब निरे िगर, जेमसु कुल. प्रशाांत दादा िगर ताांबोळी िगर गांजु ाळ
बाबा िगर आनद पररसर.

ड) मा.रु ीकुमार मधक
ु रराव कांु िारकर

२९

२९.०१.२०२२

शनिवार

४

अ) मा.शाांता बाळू निरे
ब) मा.सरीता रामराव सोिावणे
क) मा.जगदीश न तां ामण पाटील
ड) मा.िेमांत नदिेश शेट्टी

३०

३०.०१.२०२२

रनववार

लक्ष्मण िगर, मायको दवाखािा पररसर फुले िगर पररसर, फुले िगर पाट
पररसर, जलशद्ध
ु ीकरण कें द्र, पां वटी नवद्यतु कें द्र, अवधतू वाडी,जल नवज्ञाि
प्रकल्प, िमाल िगर, श्रीसमथु िगर,तुळजा िवािी िगर, आनदवासी मल
ु ीं े
शासकीय वस्तीगृि, सैन्य व पोलीस दल िारतीपवू ु प्रनशक्षण के द्र िानशक.

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

३१

३१.०१.२०२२

सोमवार

४

अ) मा.शाांता बाळू निरे
ब) मा.सरीता रामराव सोिावणे
क) मा.जगदीश न ांतामण पाटील

तारवला िगर, मधबु ि सो., तलाठी कॉलिी, नशव िगर पररसर, नसल्वर पाकु
सो., लामखेडे मळा, सप्तशृांगी िगर, उमा िगर सांपणू ु पररसर.

ड) मा.िेमांत नदिेश शेट्टी

टीप : सदर नियोनजत धरू फवारणीच्या नदवशी मा. प्रशासि तसे पदानधकारी याांच्या सू िा/तक्रारीिसु ार अांशत बदल के ला जाईल.

शेरा

विवग्िजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्ा नाविक मिापावलका,नाविक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक िे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - नाविक रोड

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
२१

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- जानेिारी - २०२२
िेरा

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

खोलेमळा, आडके नगर, लिटे नगर, सािणे मळा, मावणक नगर,
भालेराि मळा, गिळी िाडा, गुलमोिर कॉलनी, गोसािी िाडी.

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

२

०२.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

३

०३.०१.२०२२

सोमवार

२१

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

सभ
ु ाष रोड, गुलाबिाडी, मालधक्का रोड, िेिी चौक, मीनामाके ट,
सिु णाा सोसायटी, वलंगायत कॉलनी

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

४

०४.०१.२०२२ मंगळवार

२१

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

िािूबंधन कॉलनी, धोंगडे नगर, िास्को चौक, जीओविन डेपो, फडोळ
चाळ, गाडगीळ िाडी.

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

५

०५.०१.२०२२

बुधवार

२१

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

चाचक नगर, िंकर नगर, गोपाल नगर, मोती मगं ल कायाालय पररसर,
आनंि नगर, गाडेकर मळा, गायकिाड मळा.

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

६

०६.०१.२०२२

गुरुवार

२२

अ) मा.जगदीश शंकरराव पवार
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सनु िता उत्तम कोठुळे

िेिळाली गािं, रोकडोबािाडी, सिुं र नगर, डोबीमळा, अण्णाभाऊ
साठे नगर, बागुल नगर, िडार िाडी, िेिमुख िाडी पररसर

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

७

०७.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२२

अ) मा.जगदीश शंकरराव पवार
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सनु िता उत्तम कोठुळे

सौभाग्य नगर, विवितगाि, मराठा नगर, िांडगेमळा, गाडेकर मळा,
िडनेर िुमाला, िडनेर गेट, वपपं ळगाि खांब, सप्तिंगी नगर

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

८

०८.०१.२०२२

शनिवार

२२

अ) मा.जगदीश शंकरराव पवार
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सनु िता उत्तम कोठुळे

िंडोरे मळा, िगिणे मळा, स्िामी समर्ा, बुडकी रोड, कोठुळे मळा,
वििराज नगर, डायमंड नगर, कुंभार गल्ली, घोलप िाडा.

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

९

०९.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१०

१०.०१.२०२२

सोमवार

२२

अ) मा.जगदीश शंकरराव पवार
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सनु िता उत्तम कोठुळे
ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

िेिमुख िाडा, लोिार िाडा, जाधि िस्ती, पाळिे मळा, भोळे नगर,
वििसमर्ा नगर, रायगड चौक, पाटील नसारी, अररंगळे मळा, मर्ुरा
रोड.

अ.न.
११

विनांक

िार

११.०१.२०२२ मंगळवार

प्रभाग
१७

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.प्रशांत अशोक नदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अनिता दत्तात्रय सातभाई

वपन्टो कॉलनी, नारायण बापु नगर, आिाि नगर, इच्छामणी नगर,
अप्पु कॉलनी, गोसािी नगर, गोिािरी सोसायटी, कै लासजी
सोसायटी.

ड) मा.नदिकर गोटीराम आढाव

१२

१२.०१.२०२२

बुधवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक नदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अनिता दत्तात्रय सातभाई

िसक गािं, मिालक्ष्मी नगर, िररओम सोसायटी, चाळीसखोल्या,
िैिाली नगर, सातभाई नगर, गणेि नगर, छत्रपती नगर.

ड) मा.नदिकर गोटीराम आढाव

१३

१३.०१.२०२२

गरुु वार

१७

अ) मा.प्रशातं अशोक नदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अनिता दत्तात्रय सातभाई

लोखंडे मळा, सप्तिंगी नगर, समर्ा नगर, चंपा नगरी, वभम नगर,
िम्िवगरी सोसायटी, िनुमंत नगर, विठ्ठल मंविर पररसर, अनुसया नगर,
इद्रं प्रस्र् कॉलनी.

ड) मा.नदिकर गोटीराम आढाव

१४

१४.०१.२०२२

शक्र
ु वार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक नदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अनिता दत्तात्रय सातभाई

वििराम नगर, आम्रपाली, कनल रोड, अमर चौक, श्रीराम िौवसगं
सोसायटी, कोयना कॉलनी, तलाठी कायाालय पररसर, िेिमख
ु भिन
पररसर.

ड) मा.नदिकर गोटीराम आढाव

१५

१५.०१.२०२२

शनिवार

१८

अ) मा.शरद न ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हांडगे

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

ड) मा.नवशाल उत्तम संगमिेरे

१६

१६.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१७

१७.०१.२०२२

सोमवार

१८

अ) मा.शरद न तं ामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हांडगे

के रुपाटील नगर, विकले नगर, बालाजी नगर, भैरिनार् नगर,
पिारिाडी, MSEB ऑवफस पररसर, िनुमान नगर.

ड) मा.नवशाल उत्तम संगमिेरे

१८

१८.०१.२०२२ मंगळवार

१८

अ) मा.शरद न ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हाडं गे

विजनगर, श्रीराम नगर, प्रगती नगर, विमल नगर, बालभूषण ठाकरे
मळा, कष्ण कॉलनीम, गणेि नगर.

ड) मा.नवशाल उत्तम संगमिेरे

१९

१९.०१.२०२२

बुधवार

१८

अ) मा.शरद न ंतामण मोरे
ब) मा.रंजिा प्रकाश बोराडे
क) मा.मीरा बबि हांडगे

विद्युत भिन, मनपा सोसायटी, िरीपूल जागती नगर, 1,2,3 इच्छामणी
नगर, द्वारका नगर, वििाजी नगर, मराठा कॉलनी, कष्णनगर.

ड) मा.नवशाल उत्तम संगमिेरे

२०

२०.०१.२०२२

गुरुवार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंनडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री नितीि खजयल
ु

गोरेिाडी, जाधििाडी, वििाळ िाडी, लुम्बानी नगर, िास्री नगर,
सभ
ं ाजी नगर, अस्िले मळा.

ड)

२१

२१.०१.२०२२

शक्र
ु वार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंनडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री नितीि खजयल
ु
ड)

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

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
१९

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंनडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री नितीि खजयल
ु

चेिडी जकात नाका पररसर, पंवपंग, ित्तनगर, ओमसाईराम नगर,
बनकर मळा, खालकर मळा, अमर सोसायटी.

ड)

२३

२३.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२४

२४.०१.२०२२

सोमवार

१९

अ) मा.सतं ोष शक
ं र साळवे
ब) मा.पंनडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री नितीि खजयल
ु

सगं मेश्वर नगर, उज्िल कॉलनी, गिळी िाडा, अवश्वनी कॉलनी,
जयप्रकाि नगर, चांिगांि, मानकर मळा, कोंबडी िाडा, चेिडी गांि.

ड)

२५

२५.०१.२०२२ मंगळवार

२०

अ) मा.अंबादास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.सनं गता हेमतं गायकवाड

नेिरू नगर, प्रेस क्िाटा र, बेला वडसझ
ु ा रोड, अमर िाउवसगं सोसायटी,
प्रकाि नगर, गंधिा नगरी, िािू नगर, लोकमान्य नगर, कलानगर.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

२६

२६.०१.२०२२

बुधवार

अ)
ब)
क)

२६ जानेिारी प्रजासत्ताक विन सट्टु ी

ड)

२७

२७.०१.२०२२

गुरुवार

२०

अ) मा.अंबादास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.संनगता हेमंत गायकवाड

निले नगर, डािखर िाडी, अवश्वनी कॉलनी, आिर इस्टे ट, पंजाब
कॉलनी, मनोिर गाडान, जेतिन नगर, गायकिाड मळा, जयभिानी
रोड, अिा नगर

ड) मा.सभ
ं ाजी शामराव मोरुस्कर

२८

२८.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२०

अ) मा.अंबादास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.सनं गता हेमतं गायकवाड

चव्िाण मळा, पाटोळे मळा, पेंिारकर कॉलनी, सानेगुरुजी नगर,
विखरे िाडी, पोलीस िेड क्िाटा र, लाईन.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

२९

२९.०१.२०२२

शनिवार

२०

अ) मा.अंबादास भास्कर पगारे
ब) मा.सीमा राजेंद्र ताजणे
क) मा.सनं गता हेमतं गायकवाड

रामनगर, विजय नगर, िाडके कॉलनी, गायखे कॉलनी, आनंि
सोसायटी, झिेरी कॉलनी, वििाई कॉलनी, रोझा कॉलनी, ित्तमंविर
रोड पररसर.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

३०

३०.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

३१

३१.०१.२०२२

सोमवार

२१

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

खोलेमळा, आडके नगर, लिटे नगर, सािणे मळा, मावणक नगर,
भालेराि मळा, गिळी िाडा, गुलमोिर कॉलनी, गोसािी िाडी.

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

टीप : सदर नियोनजत धरू फवारणीच्या नदवशी मा. प्रशासि तसे पदानधकारी यांच्या सू िा/तक्रारीिसु ार अंशत बदल के ला जाईल.

िेरा

विवविजय इटं रप्राईिेि्
िेिार्थ नाविक मिापाविका,नाविक

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

विनांक

िार

१

०१.०१.२०२२

शनिवार

िेळ :- िायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

प्रभाग
२८

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- जानेिारी - २०२२
िेरा

अ) मा.श्री.दातीर नदपक निवृत्ती
ब) मा.सौ.सवु र्ाा नदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी

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.प्रनतभा बाळासाहेब पवार

२

०२.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

३

०३.०१.२०२२

सोमवार

२८

अ) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी
ब) मा.सौ.प्रनतभा बाळासाहेब पवार
क) मा.सौ.सवु र्ाा नदपक मटाले

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

ड) मा.श्री.दातीर नदपक निवृत्ती

४

०४.०१.२०२२ मंगळवार

२९

अ) मा.सौ.छाया नदलीप देवांग
ब) मा.श्री.निलेश हस
ं राज ठाकरे
क) मा.श्री.मक
ु े श नदलीप शहार्े
ड) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श रार्े

५

०५.०१.२०२२

बुधवार

२९

िोनािणे नगर, एकता चौक, ठाकरे िभागृि , ्िामी वििेकानंि
नगर,राणेनगर, अंबड पोिीि ्टे िन पररिर, िमता चौक, पेविकन
पाकथ मागीि पररिर, ित्त चौक, बजरंग चौक, विजय नगर नािा
पररिर.

अ) मा.श्री.मक
ु े श नदलीप शहार्े
ब) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श रार्े
क) मा.सौ.छाया नदलीप देवांग

िाईबाबा 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.निलेश हस
ं राज ठाकरे

६

०६.०१.२०२२

गुरुवार

३१

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

७

०७.०१.२०२२

शक्र
ु वार

३१

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

८

०८.०१.२०२२

शनिवार

२४

अ) मा.सौ.कल्पिा चंद्रकांत पांडे
ब) मा.सौ.कल्पिा नशवाजी चंभ
ू ळे
क) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ड) मा.श्री.प्रवीर् सावळीराम तीदमे

९

०९.०१.२०२२

रनववार

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.

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, वपंपळगाि खांब, एक्स्प्प्रेि इन िॉटे ि मागीि पररिर

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

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

१०

१०.०१.२०२२

सोमवार

२४

अ) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ब) मा.श्री.प्रवीर् सावळीराम तीदमे
क) मा.सौ.कल्पिा चंद्रकांत पांडे
ड) मा.सौ.कल्पिा नशवाजी चंभ
ू ळे

िाजी बंगिे, इवं डगो पाकथ , आंध्रा बँक मागीि पररिर, उंटिाडी,
वप्रयांका पाकथ , काविका पाकथ , बाजीराि नगर, बडिे नगर, कमथयोगी
नगर, खोडे मळा, िपना टोवकज, मिािे फामथ ते िक्ष्मी नगर

अ.न.
११

विनांक

िार

११.०१.२०२२ मंगळवार

प्रभाग
२५

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.श्री.सध
ु ाकर नभका 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

१२

१२.०१.२०२२

बुधवार

२५

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

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

ड) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर

१३

१३.०१.२०२२

गरुु वार

२७

अ) मा.सौ.नकरर् पज
ंु ाराम गामर्े
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे

मोरिाडी, DRDO कॉिनी, वििं ्र् नगर, भाद्रपि िेक्स्पटर, िभ
ं ाजी
्टे वडयम िमोरीि पररिर, अवश्वन नगर, मविंद्र कॉिनी, विडको मनपा
कायाथिय मगीि पररिर.

ड) मा.श्री.चंद्रकांत महादेव खाडे

१४

१४.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२७

अ) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ब) मा.श्री.चंद्रकांत महादेव खाडे
क) मा.सौ.नकरर् पज
ंु ाराम गामर्े

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

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े

१५

१५.०१.२०२२

शनिवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर नदपक निवृत्ती
ब) मा.सौ.सवु र्ाा नदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी

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.प्रनतभा बाळासाहेब पवार

१६

१६.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

१७

१७.०१.२०२२

सोमवार

२८

अ) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावश
ं ी
ब) मा.सौ.प्रनतभा बाळासाहेब पवार
क) मा.सौ.सवु र्ाा नदपक मटाले

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

ड) मा.श्री.दातीर नदपक निवृत्ती

१८

१८.०१.२०२२ मंगळवार

२९

अ) मा.सौ.छाया नदलीप देवांग
ब) मा.श्री.निलेश हस
ं राज ठाकरे
क) मा.श्री.मक
ु े श नदलीप शहार्े
ड) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श रार्े

१९

१९.०१.२०२२

बुधवार

२९

िोनािणे नगर, एकता चौक, ठाकरे िभागृि , ्िामी वििेकानंि
नगर,राणेनगर, अंबड पोिीि ्टे िन पररिर, िमता चौक, पेविकन
पाकथ मागीि पररिर, ित्त चौक, बजरंग चौक, विजय नगर नािा
पररिर.

अ) मा.श्री.मक
ु े श नदलीप शहार्े
ब) मा.सौ.रत्िमाला सरु े श रार्े
क) मा.सौ.छाया नदलीप देवांग

िाईबाबा 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.निलेश हस
ं राज ठाकरे

२०

२०.०१.२०२२

गुरुवार

३१

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

२१

२१.०१.२०२२

शक्र
ु वार

३१

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

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.

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, वपंपळगाि खांब, एक्स्प्प्रेि इन िॉटे ि मागीि पररिर

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
२४

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

अ) मा.सौ.कल्पिा चंद्रकांत पांडे
ब) मा.सौ.कल्पिा नशवाजी चंभ
ू ळे
क) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ड) मा.श्री.प्रवीर् सावळीराम तीदमे

२३

२३.०१.२०२२

रनववार

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र
गोवििं नगर १ ते ५, िझरे नगर, भाििार भिन, फडके नगर, वििराम
नगर, कोविको नगर, कृ ष्णबन कॉिनी, अिोकिन कॉिनी, अचानक
चौक, झीनत कॉिनी, प्रभात कॉिनी ते प्रेम नगर, िेखा नगर ते
वििाजी चौक.

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

२४

२४.०१.२०२२

सोमवार

२४

अ) मा.श्री.राजेंद उत्तमराव महाले
ब) मा.श्री.प्रवीर् सावळीराम तीदमे
क) मा.सौ.कल्पिा चंद्रकांत पांडे

िाजी बंगिे, इवं डगो पाकथ , आंध्रा बँक मागीि पररिर, उंटिाडी,
वप्रयांका पाकथ , काविका पाकथ , बाजीराि नगर, बडिे नगर, कमथयोगी
नगर, खोडे मळा, िपना टोवकज, मिािे फामथ ते िक्ष्मी नगर

ड) मा.सौ.कल्पिा नशवाजी चंभ
ू ळे

२५

२५.०१.२०२२ मंगळवार

२५

अ) मा.श्री.सध
ु ाकर नभका 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

२६

२६.०१.२०२२

बुधवार

अ)
ब)
क)

२६ जानेिारी प्रजाित्ताक विन िट्टु ी

ड)

२७

२७.०१.२०२२

गुरुवार

२५

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

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

ड) मा.सौ.हर्ाा सध
ु ाकर बडगुजर

२८

२८.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२७

अ) मा.सौ.नकरर् पंज
ु ाराम गामर्े
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे

मोरिाडी, DRDO कॉिनी, वििं ्र् नगर, भाद्रपि िेक्स्पटर, िभ
ं ाजी
्टे वडयम िमोरीि पररिर, अवश्वन नगर, मविद्रं कॉिनी, विडको मनपा
कायाथिय मगीि पररिर.

ड) मा.श्री.चंद्रकांत महादेव खाडे

२९

२९.०१.२०२२

शनिवार

२७

अ) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ब) मा.श्री.चंद्रकांत महादेव खाडे
क) मा.सौ.नकरर् पज
ंु ाराम गामर्े

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

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगु े

३०

३०.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

३१

३१.०१.२०२२

सोमवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर नदपक निवृत्ती
ब) मा.सौ.सवु र्ाा नदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी

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.प्रनतभा बाळासाहेब पवार

टीप : सदर नियोनजत धरू फवारर्ीच्या नदवशी मा. प्रशासि तसेच पदानधकारी यांच्या सचू िा/तक्रारीिसु ार अंशत बदल के ला जाईल.

िेरा

विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिार्ा नावशक मिापावलका,नावशक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक शे डयुल्ड / वनयोवजत
विभाग - सातपरू

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
९

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- जानेिारी - २०२२
शेरा

अ) मा.श्री. रवींद्र गोनविंद निवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कािंडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अनिल भालेराव

सातमाउली चौक, स्िाध्याय कें द्र पररसर, रेणुका चौक, श्री. स्िामी
समर्ा कें द्र पररसर, विष्णू नगर, वििं ी शाळा श्रवमक नगर, गगं ासागर
नगर.

ड) मा.श्री. नदिकर िमाा पाटील

२

०२.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

३

०३.०१.२०२२

सोमवार

८

अ) मा.सौ. ियिा भारत गािंगुडे
ब) मा.सौ. रािा नवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सिंतोर् िोंडीराम गायकवाड

सोमेश्वर कॉलनी, आंनिनगरी खांििे नगर, सिगुरू नगर, गणेश नगर,
गुलमोिर कॉलनी, गंगासगर कॉलनी.

ड) मा.श्री. नवलास रामदास नशिंदे

४

०४.०१.२०२२ मिंगळवार २६ अ) मा.श्री. मिक
ु र भागीरथ जािव
ब) मा.सौ. हर्ादा समािाि गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आनहरे

खुटिड नगर,वप्रयंका गाडान, आयकर कॉलनी,चाणक्या नगर,जनक
नगरी, मटाले नगर, अवजंक्य वहिला, साळुंखे नगर

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

५

०५.०१.२०२२

बुिवार

११

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

गौतम नगर ,कांबळे िाडी, सातपूर पोलीस स्टे शन पररसर, स्िारबाबा
नगर, िािासािेब गायकिाड नगर, वशिाजी चौक, वनगळगल्ली, शनी
चौक, मिािेि िाडी, MIDC कॉलनी, सयु ोवजत लोंस.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ निगळ

६

०६.०१.२०२२

गुरुवार

१०

अ) मा.सौ. मािरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्िील पाटील
क) मा.श्री. शनशकातिं हररभाऊ जािव

विश्वास नगर, सभ
ं ाजी चौक, नागरे चौक, चामुंडा नगर, साई चौक,
पिार सक
ु ा
ं ु ल, गायत्री कॉलनी, खडं ेराि मिाराज मवं िर पररसर, रेणक
चौक.

ड) मा.श्रीमती. इदिं बु ाई सदु ाम िागरे

७

०७.०१.२०२२

शक्र
ु वार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोनविंद निवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काडिं ेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अनिल भालेराव

मा. नगरसेिक वनिासस्र्ान, मीनाताई ठाकरे गाडान, ित्तमंविर चौक,
वजजामाता कॉलनी, मिाराणाप्रताप चौक, वशिशक्ती 1,2, भाजी
माके ट, वशिाजी नगर पररसर.

ड) मा.श्री. नदिकर िमाा पाटील

८

०८.०१.२०२२

शनिवार

८

अ) मा.सौ. ियिा भारत गािंगुडे
ब) मा.सौ. रािा नवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सिंतोर् िोंडीराम गायकवाड

बेंडकुळे नगर, निश्या गणपती सेक्टर ABC पररसर, पाटील नेस्ट,
गगं ापूर रोड, वििेकानंि नगर, पाईपलाईन रोड, काळे नगर, अंजनी
नगर.

ड) मा.श्री. नवलास रामदास नशदिं े

९

०९.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१०

१०.०१.२०२२

सोमवार

२६

अ) मा.श्री. मिक
ु र भागीरथ जािव
ब) मा.सौ. हर्ादा समािाि गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आनहरे
ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

भोर टाऊनवशप, म्िाडा कॉलनी, आशीिााि नगर, मेिगे नगर, पाटील
पाका , जाधि सक
ं ु ल,जाधि टाउनवशप.

अ.न.
११

विनांक

िार

प्रभाग

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

११.०१.२०२२ मिंगळवार ११ अ) मा.सौ. नदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश नकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र
वनलधारा सोसायटी, ८००० कॉलनी, स्िराज्य चौक, कामगार भिन,
वशिाजी गाडान, MIDC कॉलनी, जुनी सातपूर कॉलनी.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ निगळ

१२

१२.०१.२०२२

बुिवार

१०

अ) मा.सौ. मािरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्िील पाटील
क) मा.श्री. शनशकािंत हररभाऊ जािव

रामकृ ष्ण नगर, साईनार् चौक, मिाराणा प्रताप चौक, मिात्मा फुले
चौक, िररओम चौक, इच्छापूतीगणेश मंविर पररसर, अष्टविनायक
कॉलनी.

ड) मा.श्रीमती. इदिं बु ाई सदु ाम िागरे

१३

१३.०१.२०२२

गरुु वार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोनवदिं निवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कािंडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अनिल भालेराव

गगं ासागर नगर, श्रवमक नगर, विश्वकमाा चौक, अविल्याबाई िोळकर
चौक, कडेपठार चौक, टे कडा िरील श्रवमक नगर.

ड) मा.श्री. नदिकर िमाा पाटील

१४

१४.०१.२०२२

शक्र
ु वार

८

अ) मा.सौ. ियिा भारत गािंगुडे
ब) मा.सौ. रािा नवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सतिं ोर् िोंडीराम गायकवाड

वसरोन वमडोज, आनंिी नगर, बळिंत नगर, िररओम कॉलनी, रामेश्वर
नगर, प्रोफेसर कॉलनी, जाधि नगर.

ड) मा.श्री. नवलास रामदास नशिंदे

१५

१५.०१.२०२२

शनिवार

२६

अ) मा.श्री. मिक
ु र भागीरथ जािव
ब) मा.सौ. हर्ादा समािाि गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आनहरे

वशिशक्ती चौक, शािू नगर, यमुना नगर, मोगल नगर, स्िामी समर्ा
कें द्र पररसर, अवजक्ं य वहिला, पांडि नगरी.

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

१६

१६.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१७

१७.०१.२०२२

सोमवार

११

अ) मा.सौ. नदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश नकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख
ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ निगळ

१८

१८.०१.२०२२ मिंगळवार १० अ) मा.सौ. मािरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्िील पाटील
क) मा.श्री. शनशकातिं हररभाऊ जािव

गौतम नगर, कांबळे िाडी, सातपूर पोलीस स्टे शन पररसर, स्िारबाबा
नगर, िािासािेब गायकिाड नगर, वशिाजी चौक वनगळ गल्ली,
सातपूर गाि, राजिाडा, मिािेि िाडी, MIDC कॉलनी, सयु ोवजत
लोंस, कामगार नगर.

विनायक सक
ं ु ल, खोडे पाका , म्िाडा कॉलनी, समता नगर, श्रीकृ ष्ण
नगर, वनल्कांठेश्वर नगर, वशि कॉलनी, सािरकर नगर.

ड) मा.श्रीमती. इदिं बु ाई सदु ाम िागरे

१९

१९.०१.२०२२

बुिवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोनविंद निवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा काडिं ेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अनिल भालेराव

मोतीिाला कॉलेज समोरील पररसर, ध्रुि नगर, गीता कॉलनी,
वशिप्रताप कॉलनी, गुलमोिर कॉलनी, गोपीनार् मुंढे जलकुंभ
पररसर, स्िाध्याय कें द्र, वनगळ पाका , वसविविनायक कॉलनी.

ड) मा.श्री. नदिकर िमाा पाटील

२०

२०.०१.२०२२

गुरुवार

८

अ) मा.सौ. ियिा भारत गािंगुडे
ब) मा.सौ. रािा नवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सिंतोर् िोंडीराम गायकवाड

पाम वस्प्रंग, चेरी गाडान, भािांजली नगर, शारिा नगर, शंकर नगर,
सािरकर नगर, मते नसारी, कल्याणी नगर.

ड) मा.श्री. नवलास रामदास नशदिं े

२१

२१.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२६

अ) मा.श्री. मिक
ु र भागीरथ जािव
ब) मा.सौ. हर्ादा समािाि गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आनहरे
ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

चुंचाळे गांि, रामकृ ष्ण नगर, सप्रु भात कॉलनी, शिीि भगतवसगं
चौक, सज
ं ीि नगर, विराट नगर, वशिनेरी चौक.

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.०१.२०२२

शनिवार

प्रभाग
११

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

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

वनलधारा सोसायटी, ८००० कॉलनी, स्िराज्य चौक, वशिनेरी चौक,
जनु ी सातपूर कॉलनी, श्रीराम चौक, MIDC कॉलनी, सयु ोवजत लोंस,
कामगार नगर.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ निगळ

२३

२३.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२४

२४.०१.२०२२

सोमवार

१०

अ) मा.सौ. मािरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्िील पाटील
क) मा.श्री. शनशकािंत हररभाऊ जािव

सिं ीप नगर, लािोटी नगर, जाधि सक
ं ु ल, कातकाडे नगर,
अविल्याबाई िोळकर चौक, स्िाध्याय कें द्र पररसर, सप्तशृंगी चौक,
शनी चौक.

ड) मा.श्रीमती. इदिं बु ाई सदु ाम िागरे

२५

२५.०१.२०२२ मिंगळवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोनविंद निवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कािंडेकर
क) मा.सौ. वर्ाा अनिल भालेराव

माळी कॉलनी, िृंिािन गाडान, ITI कॉलनी, अविल्याबाई िोळकर
चौक, वशिाजी नगर, स्िाध्याय कें द्र पररसर, धमााजी कॉलनी, गणेश
मंविर पररसर.

ड) मा.श्री. नदिकर िमाा पाटील

२६

२६.०१.२०२२

बुिवार

अ)
ब)
क)

२६ जानेिारी प्रजासत्ताक विन सट्टु ी

ड)

२७

२७.०१.२०२२

गुरुवार

८

अ) मा.सौ. ियिा भारत गािंगुडे
ब) मा.सौ. रािा नवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सिंतोर् िोंडीराम गायकवाड

गगं ापूर गांि, राजिाडा, अविल्याबाई िोळकर चौक,पठाडे गल्ली,
ईडन कॉलनी, HAL कॉलनी, गोिािरी नगर, पाटील मळे पररसर.

ड) मा.श्री. नवलास रामदास नशदिं े

२८

२८.०१.२०२२

शक्र
ु वार

२६

अ) मा.श्री. मिक
ु र भागीरथ जािव
ब) मा.सौ. हर्ादा समािाि गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आनहरे

गोरक्ष नार् रोड, शेरी रस्ता, जुनी अंबड िाट, पानिर रोड, िािोबा
रोड, बजरंग नगर, के िल पाका .

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

२९

२९.०१.२०२२

शनिवार

११

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

वनलधारा सोसायटी, ८००० कॉलनी, MHB कॉलनी, वशिनेरी चौक,
वशिाजी गाडान पररसर, श्रीराम चौक, जुनी सातपूर कॉलनी, सयु ोवजत
लॉ ंन्स, कामगार नगर.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ निगळ

३०

३०.०१.२०२२

रनववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

३१

३१.०१.२०२२

सोमवार

१०

अ) मा.सौ. मािरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्िील पाटील
क) मा.श्री. शनशकािंत हररभाऊ जािव

िास्तूनगर, वििेकानंि नगर, राज्यकमाचारी िसाित, अशोक नगर,
लालबिािुर शास्री चौक, वशंिे मळा ,अशोक नगर भाजी माके ट
पररसर

ड) मा.श्रीमती. इदिं बु ाई सदु ाम िागरे

टीप : सदर नियोनजत िरू फवारणीच्या नदवशी मा. प्रशासि तसेच पदानिकारी यािंच्या सचू िा/तक्रारीिसु ार अिंशत बदल के ला जाईल.

शेरा

विवविजय इटं रप्राईसेस्
सेिाथव नाविक मिापावलका,नाविक

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

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

१

०१.०१.२०२२

शनिवार

१४ अ)
ब)
क)
ड)

२

०२.०१.२०२२

रनववार

अ)

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

ब)

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- जानेिारी - २०२२
िेरा

नानािली, टॅक्टर िाऊस, द्वारका चौक, नागिे न नगर, मुंबई
नाका, पोलीस स्टे िन, स्टवलिंग मोटसव, सरडा सकव ल, रे णुका
नगर, मोठा राजिाडा, काळे चौक, िानी चौक, मातंग िाडा,
मिालक्ष्मी चाळ.

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

३

४

५

६

७

८

९

०३.०१.२०२२

सोमवार

०४.०१.२०२२ मंगळवार

०५.०१.२०२२

०६.०१.२०२२

०७.०१.२०२२

०८.०१.२०२२

०९.०१.२०२२

बुधवार

गुरुवार

शक्र
ु वार

शनिवार

रनववार

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 गल्ली, आझाि
चौक, बेळे गल्ली, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्ली.

१५ अ) मा.सौ.अर्चिा र्ंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.प्रथमेश नगते
ड)

द्वारका िॉटे ल, कन्नमिार पूल, मारुती व्िेपसव, वगताई झोपडपट्टी,
अनस
ु या नगर, िसतं बध
ं ारा, काठे गल्ली, मावनक्षा नगर.

१५ अ) मा.सौ.अर्चिा र्द्रं कातं थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.प्रथमेश नगते
ड)

वकनारा िॉटे ल,भाभा नगर, िॉटे ल साई वप्रतम चौक, जनरल
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरजकर नगर, काठे गल्ली
चौक.

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 क्लब, बोधले नगर,
वििाजी नगर, आबं ेडकर नगर, पच
ं िील नगर, समता नगर, गांधी
नगर.

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 कॉलनी, श्रम
नगर, वसध
ं ी कॉलनी, पगारे मळा, गांधी नगर.

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवंत निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाच
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.र्द्रं कातं कारभारी खोडे

िासकीय मुलींचे िसवतगृि, बजरंग िाडी, भाऊसािेब विरे नगर,
टागोरनगर, खोडे नगर, डीजीपी नगर, पखाल रोड, िॅप्पीिोम
कॉलनी.

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

१०

१०.०१.२०२२

सोमवार

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवंत निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाच
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.र्ंद्रकांत कारभारी खोडे

साईनाथ नगर चौफुली, रथचक्र चौक, चािाव क चौक, मविला
बँक, जॉवगंग ट्रॅक, सवु चता नगर, विपाली नगर, भारत नगर,
वििाजीिाडी, कमोिनगर, प्रसन्न कॉलनी, गीतांजली कॉलनी,
वसटीगाडवन पररसर, इवं िरा नगर.

अ.न.
११

१२

विनांक

िार

११.०१.२०२२ मंगळवार

१२.०१.२०२२

बुधवार

प्रभाग

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवजत धरु ीकरण क्षेत्र

३० अ)
ब)
क)
ड)

मा.श्री. श्याम धमचराज बडोदे
मा.सौ.सनु प्रया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपालीसनर्ि 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 धमचराज बडोदे
मा.सौ.सनु प्रया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपालीसनर्ि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

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

१३

१३.०१.२०२२

गरुु वार

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

नानािली, टॅक्टर िाऊस, द्वारका चौक, नागिे न नगर, मुंबई
नाका, पोलीस स्टे िन, स्टवलिंग मोटसव, सरडा सकव ल, रे णक
ु ा
नगर, मोठा राजिाडा, काळे चौक, िानी चौक, मातंग िाडा,
मिालक्ष्मी चाळ.

१४

१४.०१.२०२२

शक्र
ु वार

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 गल्ली, आझाि
चौक, बेळे गल्ली, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्ली.

१५

१६

१५.०१.२०२२

१६.०१.२०२२

शनिवार

रनववार

१५ अ) मा.सौ.अर्चिा र्ंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.प्रथमेश नगते
ड)

द्वारका िॉटे ल, कन्नमिार पूल, मारुती व्िेपसव, वगताई झोपडपट्टी,
अनुसया नगर, िसतं बंधारा, काठे गल्ली, मावनक्षा नगर.

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

१७

१८

१९

२०

२१

१७.०१.२०२२

सोमवार

१८.०१.२०२२ मंगळवार

१९.०१.२०२२

२०.०१.२०२२

२१.०१.२०२२

बुधवार

गुरुवार

शक्र
ु वार

१५ अ) मा.सौ.अर्चिा र्द्रं कातं थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.प्रथमेश नगते
ड)

वकनारा िॉटे ल,भाभा नगर, िॉटे ल साई वप्रतम चौक, जनरल
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरजकर नगर, काठे गल्ली
चौक.

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 क्लब, बोधले नगर,
वििाजी नगर, आबं ेडकर नगर, पच
ं िील नगर, समता नगर, गांधी
नगर.

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 कॉलनी, श्रम
नगर, वसध
ं ी कॉलनी, पगारे मळा, गांधी नगर.

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवंत निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाच
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.र्ंद्रकांत कारभारी खोडे

िासकीय मुलींचे िसवतगृि, बजरंग िाडी, भाऊसािेब विरे नगर,
टागोरनगर, खोडे नगर, डीजीपी नगर, पखाल रोड, िॅप्पीिोम
कॉलनी.

२३ अ)
ब)
क)
ड)

मा.सौ.रुपाली यशवतं निकुळे
मा.सौ.शाईि सलीमबेग नमर्ाच
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.र्ंद्रकांत कारभारी खोडे

साईनाथ नगर चौफुली, रथचक्र चौक, चािाव क चौक, मविला
बँक, जॉवगंग ट्रॅक, सवु चता नगर, विपाली नगर, भारत नगर,
वििाजीिाडी, कमोिनगर, प्रसन्न कॉलनी, गीतांजली कॉलनी,
वसटीगाडवन पररसर, इवं िरा नगर.

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

२२

२२.०१.२०२२

शनिवार

३० अ)
ब)
क)
ड)

२३

२३.०१.२०२२

रनववार

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका
मा.श्री. श्याम धमचराज बडोदे
मा.सौ.सनु प्रया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपालीसनर्ि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

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

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

२४

२४.०१.२०२२

सोमवार

३० अ)
ब)
क)
ड)

मा.श्री. श्याम धमचराज बडोदे
मा.सौ.सनु प्रया सिु ील खोडे
मा.सौ.नदपालीसनर्ि कुलकणी
मा.श्री.सतीश यादवराव सोिवणे

मेिबबु नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, साविक नगर, श्रद्धा गाडवन,
पांडिनगरी, मेट्रो झोन, पाथडी रोड, इवं िरा नगर, परब नगर.

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

नानािली, टॅक्टर िाऊस, द्वारका चौक, नागिे न नगर, मबुं ई
नाका, पोलीस स्टे िन, स्टवलिंग मोटसव, सरडा सकव ल, रे णुका
नगर, मोठा राजिाडा, काळे चौक, िानी चौक, मातंग िाडा,
मिालक्ष्मी चाळ.

२५

२५.०१.२०२२ मंगळवार

१४ अ)
ब)
क)
ड)

२६

२६.०१.२०२२

बुधवार

अ)
ब)

२६ जानेिारी प्रजासत्ताक विन सट्टु ी

क)
ड)

२७

२८

२७.०१.२०२२

२८.०१.२०२२

२९

२९.०१.२०२२

३०

३०.०१.२०२२

गुरुवार

शक्र
ु वार

शनिवार

रनववार

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 गल्ली, आझाि
चौक, बेळे गल्ली, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्ली.

१५ अ) मा.सौ.अर्चिा र्द्रं कातं थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.प्रथमेश नगते
ड)

द्वारका िॉटे ल, कन्नमिार पूल, मारुती व्िेपसव, वगताई झोपडपट्टी,
अनुसया नगर, िसतं बंधारा, काठे गल्ली, मावनक्षा नगर.

१५ अ) मा.सौ.अर्चिा र्ंद्रकांत थोरात
ब) मा.सौ.समु ि मधक
ु र भालेराव
क) मा.श्री.प्रथमेश नगते
ड)

वकनारा िॉटे ल,भाभा नगर, िॉटे ल साई वप्रतम चौक, जनरल
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरजकर नगर, काठे गल्ली
चौक.

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

३१

३१.०१.२०२२

सोमवार

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 क्लब, बोधले नगर,
वििाजी नगर, आंबेडकर नगर, पंचिील नगर, समता नगर, गांधी
नगर.

टीप : सदर नियोनजत धरू फवारणीच्या नदवशी मा. प्रशासि तसेर् पदानधकारी यांच्या सर्ू िा/तक्रारीिसु ार अंशत बदल के ला जाईल.

िेरा

नािशक महानगरपािलका, नािशक
धुरफवारणी मािसक शे डयु ड / िनयोजन आगावू काय म
नािशक प चम िवभागातील हे ईकल मॉऊंटे ड मोठी फॉ गन मिशन काय म
माहे जानेवारी 2022 वेळ : सं याकाळी 5 ते 9
अ.
.

िदनांक

वार

भाग

.

मा. नगरसेवक/ मा.सेिवकांची नावे

िनयोिजत धुरफवारणी

े

(पिरसर)

रिववार कारं जा, धनकर लेन, हे मलता टॉकीज पिरसर,

1

01-01-22

शिनवार

2

02-01-22

रिववार

3

03-01-22

सोमवार

13 क

मा. वैशाली मनोज भोसले

तेलीग ली, गंगावाडी, गोदावरी लगत पिरसर, सराफ बाजार,
द मंिदर पिरसर, गायधनी लेन, अभोनकर लेन, यशवंत
महाराज पटांगण
रिववार
गाडगे महराज धमशाळा, मोदके वर वसाहत, िसतळादे वी,

13 ड

मा. शाहु सहदे वराव खैरे

कंु भारवाडा, काझागडी, िशवाजी चौक, च हाटा, अजमेरी
म जद पिरसर, पठाणपुरा पिरसर, िश पी ग ली पिरसर इ.

4

04-01-22

मंगळवार

7अ

मा. बोर ते अजय भा करराव

काय लय पिरसर, पोिलस हे ड वॉटर पिरसर, म हारखाब, पंडीत
कॉलनी पिरसर, मुरकुटे कॉलनी, सुमती सोसा., पाटील लेन
पिरसर इ.
काय लय पिरसर, ीरं ग सोसा., मा. फरांदे म ॅडम िनवास पिरसर,

5

05-01-22

बुधवार

7ब

मा. आहे र िहमगौरी बाळासाहे ब

वधमान सोसा., लोकमा य नगर, मंगळनगर, केटीएम कॉलेज,
सईआमराई, ठ कर इ टे ट, गाडन होम सोसायटी, चोपडा लॉ स,
िगतांजली कॉलनी, सौभा य नगर, कश पी सोसायटी इ.
मधुकमल नगर, चै त यनगर, आयिचत नगर, गाडन पिरसर,

6

06-01-22

गु वार

7क

मा. भामरे वाती राजीव

अिरहं त निसग होम, सहदे व नगर, ग डु ळकर महाराज मंिदर,
िशवाई कॉलनी, साई कॉलनी, िशवनेरी कॉलनी, सुयोिजत टावर,
शािलमार सोसायटी पिरसर इ.
समथ नगर जॉ गग ॅक पिरसर, उदय कॉलनी 1 व 2 पिरसर,

7

07-01-22

शु वार

7ड

मा. िहरे योगेश रामराव

साद मंगल काय लय पिरसर, रॉयल रे सीडसी, आकाशवानी
टावर, आई तुळजा भवानी मंिदर पिरसर, िडसुझा कॉलनी
पिरसर, कुलकण बाग 1 व 2 इ. पिरसर
काय लय पिरसर, ांती नगर पिरसर, संभाजी चौक, म ॅ मो

8

08-01-22

शिनवार

9

09-01-22

रिववार

12 अ

मा. घाटे ि यंका िकशोर

काश कॉलनी, पांटबंधारे काय लय पिरसर, नासड लगत, उषा
िकरण, दलुभाई पटे ल कॉलनी, प कार कॉलनी, सैिनक
मुला/मुल चे व तीगृह इ. पिरसर
रिववार
िनवास थान पिरसर, शरणपुर गावठाण, रचना शाळा, होलाराम
कॉलनी, पी व टी कॉलनी, रामदास कॉलनी, िमशनमळा,

10

10-01-22

सोमवार

12 ब

मा. सिमर उ मराव कांबळे

खंडेराव कॉलनी, सव वर कॉलनी, सहजीवन कॉलनी, मिह
कॉलनी, िनम ण रो-हाऊस, इ छामणी पिरसर, युिनटी पाक,
अ दै त कॉलनी 1 व 2, मा कस सोसायटी, पाटील पाक इ.
गायकवाड नगर, जैन कॉलनी, थमेशनगर, मातो ी नगर,

11

11-01-22

मंगळवार

12 क

मा. डॉ. हे मलता िननाद पाटील

महे शनगर, िटळकवाडी, ल मी नगर, गणेश नगर, कुटे आय.
हॉ पटल, माधव नगर, द वाडी, संिदप हॉटे ल पयत इ.
ल हटे नगर 1 ते 6 लेन पिरसर, स या कॉलनी, िवकास कॉलनी,

12

12-01-22

बुधवार

12 ड

मा. िशवाजी ंबक गांगड
ु साहे ब

महा मानगर, पा या या टाकी पयत, समथ नगर, सुयोग
कॉलनी, अ र कॉलनी, मनोहर कॉलनी, क पना नगर इ.
मा. िवभागीय आयु त साो . िनवास, शासिकय िव ामगृह,
बचत पु प िब ड ग, मा. आयु त साहे ब (मनपा) िनवास,

13

13-01-22

गु वार

VIP

VIP

गडकरी चोक, इनकमटॅ स ऑिफस, आदीवासी, I.G./ हाडा
काय लय पिरसर / भाग

. 12चा उविरत भाग, जनल मी बँक

मागील पिरसर, कालीका मंिदर मािगल पिरसर इ.
14

14-01-22

शु वार

13 अ

मा. व सला अजुन खैरे

आसराची वेस, ितवंदा, िमरजकर लेन, हस ळटे क, बुधवार
पेठ, पाटील ग ली, दे शपांडे ग ली, मोठी दग , तांबट लेन,
भ काली पिरसर इ.
काझीपुरा एका बाजुने, जुने नािशक, खडकाळी, गंजमाल,

15

15-01-22

शिनवार

13 ब

मा. गजानन दामोदर शेलार

एन.डी. पटे ल रोड, पंचिशल नगर, मनोहर नगर, का हे रीवाडी,
आदश शाळा पिरसर, डॉ. वचुरकर हॉ पटल पिरसर, सव दय
नगर पिरसर, वट कॉलनी पिरसर इ.

शे रा

अ.
.
16

िदनांक

वार

16-01-22

रिववार

17

17-01-22

सोमवार

भाग

.

मा. नगरसेवक/ मा.सेिवकांची नावे

िनयोिजत धुरफवारणी

े

(पिरसर)

शे रा

रिववार
रिववार कारं जा, धनकर लेन, हे मलता टॉकीज पिरसर,
13 क

मा. वैशाली मनोज भोसले

तेलीग ली, गंगावाडी, गोदावरी लगत पिरसर, सराफ बाजार,
द मंिदर पिरसर, गायधनी लेन, अभोनकर लेन, यशवंत
महाराज पटांगण
गाडगे महराज धमशाळा, मोदके वर वसाहत, िसतळादे वी,

18

18-01-22

मंगळवार

13 ड

मा. शाहु सहदे वराव खैरे

कंु भारवाडा, काझागडी, िशवाजी चौक, च हाटा, अजमेरी
म जद पिरसर, पठाणपुरा पिरसर, िश पी ग ली पिरसर इ.
मा. िवभागीय आयु त साो . िनवास, शासिकय िव ामगृह,
बचत पु प िब ड ग, मा. आयु त साहे ब (मनपा) िनवास,

19

19-01-22

बुधवार

VIP

VIP

गडकरी चोक, इनकमटॅ स ऑिफस, आदीवासी, I.G./ हाडा
काय लय पिरसर / भाग

. 12चा उविरत भाग, जनल मी बँक

मागील पिरसर, कालीका मंिदर मािगल पिरसर इ.
20

20-01-22

गु वार

7अ

मा. बोर ते अजय भा करराव

काय लय पिरसर, पोिलस हे ड वॉटर पिरसर, म हारखाब, पंडीत
कॉलनी पिरसर, मुरकुटे कॉलनी, सुमती सोसा., पाटील लेन
पिरसर इ.
काय लय पिरसर, ीरं ग सोसा., मा. फरांदे म ॅडम िनवास पिरसर,

21

21-01-22

शु वार

7ब

मा. आहे र िहमगौरी बाळासाहे ब

वधमान सोसा., लोकमा य नगर, मंगळनगर, केटीएम कॉलेज,
सईआमराई, ठ कर इ टे ट, गाडन होम सोसायटी, चोपडा लॉ स,
िगतांजली कॉलनी, सौभा य नगर, कश पी सोसायटी इ.
मधुकमल नगर, चै त यनगर, आयिचत नगर, गाडन पिरसर,

22

22-01-22

शिनवार

23

23-01-22

रिववार

24

24-01-22

सोमवार

7क

मा. भामरे वाती राजीव

अिरहं त निसग होम, सहदे व नगर, ग डु ळकर महाराज मंिदर,
िशवाई कॉलनी, साई कॉलनी, िशवनेरी कॉलनी, सुयोिजत टावर,
शािलमार सोसायटी पिरसर इ.
रिववार
समथ नगर जॉ गग ॅक पिरसर, उदय कॉलनी 1 व 2 पिरसर,

7ड

मा. िहरे योगेश रामराव

साद मंगल काय लय पिरसर, रॉयल रे सीडसी, आकाशवानी
टावर, आई तुळजा भवानी मंिदर पिरसर, िडसुझा कॉलनी
पिरसर, कुलकण बाग 1 व 2 इ. पिरसर
काय लय पिरसर, ांती नगर पिरसर, संभाजी चौक, म ॅ मो

25

25-01-22

मंगळवार

26

26-01-22

बुधवार

12 अ

मा. घाटे ि यंका िकशोर

काश कॉलनी, पांटबंधारे काय लय पिरसर, नासड लगत, उषा
िकरण, दलुभाई पटे ल कॉलनी, प कार कॉलनी, सैिनक
मुला/मुल चे व तीगृह इ. पिरसर
जास ाक दन (गणत
दवस)
िनवास थान पिरसर, शरणपुर गावठाण, रचना शाळा, होलाराम
कॉलनी, पी व टी कॉलनी, रामदास कॉलनी, िमशनमळा,

27

27-01-22

गु वार

12 ब

मा. सिमर उ मराव कांबळे

खंडेराव कॉलनी, सव वर कॉलनी, सहजीवन कॉलनी, मिह
कॉलनी, िनम ण रो-हाऊस, इ छामणी पिरसर, युिनटी पाक,
अ दै त कॉलनी 1 व 2, मा कस सोसायटी, पाटील पाक इ.
गायकवाड नगर, जैन कॉलनी, थमेशनगर, मातो ी नगर,

28

28-01-22

शु वार

12 क

मा. डॉ. हे मलता िननाद पाटील

महे शनगर, िटळकवाडी, ल मी नगर, गणेश नगर, कुटे आय.
हॉ पटल, माधव नगर, द वाडी, संिदप हॉटे ल पयत इ.
ल हटे नगर 1 ते 6 लेन पिरसर, स या कॉलनी, िवकास कॉलनी,

29

29-01-22

शिनवार

12 ड

मा. िशवाजी ंबक गांगड
ु साहे ब

महा मानगर, पा या या टाकी पयत, समथ नगर, सुयोग
कॉलनी, अ र कॉलनी, मनोहर कॉलनी, क पना नगर इ.

30

30-01-22

रिववार

31

31-01-22

सोमवार

13 अ

मा. व सला अजुन खैरे

रिववार
आसराची वेस, ितवंदा, िमरजकर लेन, हस ळटे क, बुधवार
पेठ, पाटील ग ली, दे शपांडे ग ली, मोठी दग , तांबट लेन,
भ काली पिरसर इ.

िटप : सदर िनयोिजत धुरफवारणी या िदवशी मा. शासन तसेच पदािधकारी यां या सुचना/त ारीनुसार अंशता बदल केला जाईल.

जीवशा
,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

