विववििय इटं रप्राईसेस्
सेिार्थ नावशक मिापाविका,नावशक

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

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
३

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

अ) मा.मच्छींद्र बाळासाहेब सानप
ब) मा.प्रियंका धनंजय माने
क) मा.पनू म प्रिगंबर मोगरे
ड) मा.रुचीकुमार मधक
ु रराव कंु भारकर

२

०२.११.२०२१ मंगळवार

३

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- नोव्िेंबर - २०२१
शेरा

गणेश वाडी सपं णू ु पररसर, आयवु ेप्रिक िवाखाना, टकले नगर, सहप्रजवन
नगर, मनपा प्रिल्टर पलांट, शेरे मळा, कृ ष्ण नगर, अपोलो हॉप्रपपटल, पवामी
नारायण नगर, प्रवजय नगर, संत जनािुन पवामी नगर, ओझर प्रमग
हौ.सोसायटी आप्रि पररसर.

अ) मा.मच्छींद्र बाळासाहेब सानप
ब) मा.प्रियक
ं ा धनजं य माने
क) मा.पनू म प्रिगंबर मोगरे

धात्रक िाटा, बलराम नगर, प्रशक्षक कॉलनी ते आशापरु ा सो., कपालेश
नगर, अमृतधाम रो हाउस, सश
ु ील नागरी, गोकुळ नगर, ओमकारे श्वर महािेव
मंप्रिर पररसर, माने नगर, आत्माराम राजाराम सो.आिी पररसर.

ड) मा.रुचीकुमार मधक
ु रराव कंु भारकर

३

०३.११.२०२१

बुधवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासाहेब सानप
ब) मा.प्रियंका धनंजय माने
क) मा.पनू म प्रिगंबर मोगरे

कमल नगर, अप्रभप्रजत नगर, त्र्यंबक नगर, प्रशवकृ पा नगर, प्रवठ्ठल नगर,
साई नगर ठक्कर रो हाउस, एस एस प्रि नगर, अयोध्या नगरी, प्रसद्धेश्वर नगर
आिी पररसर.

ड) मा.रुचीकुमार मधक
ु रराव कंु भारकर

४

०४.११.२०२१

गुरुवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासाहेब सानप
ब) मा.प्रियंका धनंजय माने
क) मा.पनू म प्रिगंबर मोगरे

गायत्री नगर, िीपज्योती रो हाउस, भगवती नगर, लाटे नगर, बनारसी नगर,
भाऊसाहेब प्रहरे नगर, जेमसु कुल. िशांत िािा नगर तांबोळी नगर गंजु ाळ
बाबा नगर आप्रि पररसर.

ड) मा.रुचीकुमार मधक
ु रराव कंु भारकर

५

०५.११.२०२१

शक्र
ु वार

४

अ) मा.शातं ा बाळू प्रहरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगिीश प्रचंतामण पाटील
ड) मा.हेमंत प्रिनेश शेट्टी

६

०६.११.२०२१

शप्रनवार

४

लक्ष्मण नगर, मायको िवाखाना पररसर िुले नगर पररसर, िुले नगर पाट
पररसर, जलशद्ध
ु ीकरण कें द्र, पच
ं वटी प्रवद्यतु कें द्र, अवधतू वाडी,जल प्रवज्ञान
िकल्प, हमाल नगर, श्रीसमथु नगर,तुळजा भवानी नगर, आप्रिवासी मल
ु ींचे
शासकीय वपतीगृह, सैन्य व पोलीस िल भारतीपवू ु िप्रशक्षण के द्र नाप्रशक.

अ) मा.शांता बाळू प्रहरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगिीश प्रचतं ामण पाटील

तारवला नगर, मधबु न सो., तलाठी कॉलनी, प्रशव नगर पररसर, प्रसल्वर पाकु
सो., लामखेडे मळा, सप्तशृंगी नगर, उमा नगर संपणू ु पररसर.

ड) मा.हेमंत प्रिनेश शेट्टी

७

०७.११.२०२१

रप्रववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

८

०८.११.२०२१

सोमवार

४

अ) मा.शांता बाळू प्रहरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगिीश प्रचंतामण पाटील

प्रनमाणी बस पटँड, आप्रित्य कंु ज सोसायटी, लोकसहकार नगर, जलाराम
नगर, राम नगर, पंचवटी पोलीस पटेशन, मेरी कॉलनी,ई. पररसर.

ड) मा.हेमतं प्रिनेश शेट्टी

९

०९.११.२०२१ मंगळवार

४

अ) मा.शांता बाळू प्रहरे
ब) मा.सरीता रामराव सोनावणे
क) मा.जगिीश प्रचंतामण पाटील

वाप्रल्मक नगर, संजय नगर, आर.प्रप.प्रवद्यालय, राठी चाळ, प्रशंिे चाळ,
कट् या मारुती पररसर, गजानन चौक, ते सेवा कंु ज पाथरवाट लेन ते
राजवाडा, इप्रं िरा गांधी रुग्णालय, मनपा शाळा आप्रि पररसर.

ड) मा.हेमंत प्रिनेश शेट्टी

१०

१०.११.२०२१

बुधवार

५

अ) मा.कमलेश मोहन बोडके
ब) मा.नंप्रिनी खंडू बोडके
क) मा.प्रवमल रमेश पाटील
ड) मा.गुरुप्रमत अजुनप्रसंग बग्गा

ित्त नगर पररसर, जैन पथानक, ित्त नगर झोपडपट्टी, गोप्रवंि मामा चौक,
नवनाथ नगर, पंचवटी कॉम्पपलेक्स, श्री राम नगर, रोप्रहणी नगर,आप्रिवासी
श्रमजीवी नगर, महावीर नगर, सिु भात अन्नपणू ाु सो., मोती सपु र माके ट,
आनंि टॉवसु, मातोश्री बंगला, नवरंग मंगल कायाुलय पररसर, बोरा भगर
प्रमल ते प्रचत्रकुट सो. संपणू ु पररसर.

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

११

११.११.२०२१

गुरुवार

५

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.कमलेश मोहन बोडके
ब) मा.नंप्रिनी खंडू बोडके
क) मा.प्रवमल रमेश पाटील

हररओम नगर, भागीरथ रे प्रसडेन्सी, कुमावत नगर, प्रशंिे नगर, वामन
अपाटुमेंट, जाणता राजा कॉलनी, सिु शुन कॉलनी, सक
ु िेव अपाटुमेंट, राधा
नगर, ड्रीम कॅ सल सो. आिी पररसर.

ड) मा.गुरुप्रमत अजुनप्रसंग बग्गा

१२

१२.११.२०२१

शक्र
ु वार

५

अ) मा.कमलेश मोहन बोडके
ब) मा.नंप्रिनी खंडू बोडके
क) मा.प्रवमल रमेश पाटील
ड) मा.गुरुप्रमत अजुनप्रसंग बग्गा

१३

१३.११.२०२१

शप्रनवार

५

अ) मा.कमलेश मोहन बोडके
ब) मा.नंप्रिनी खंडू बोडके
क) मा.प्रवमल रमेश पाटील
ड) मा.गुरुप्रमत अजुनप्रसंग बग्गा

१४

१४.११.२०२१

रप्रववार

मखमलाबाि नाका, िेवकृ ष्ण अपाटुमेंट, वेडे बाबा मठ पररसर, नवप्रनमाुण
चौक, भापकर डेअरी, गजानन कॉलनी, अवधतू कॉलनी, जाधव कॉलनी,
आनंिवाडी पररसर, राधा पॅलेस, हनोगीरी सो., राजपाल कॉलनी, हेमकंु ज,
मनपा भांडार, जैन भगर प्रमल, जाजू वाडी, इद्रं कंु ड पररसर, नामोत्तम सो.,
मीरा िातार पररसर, अग्रवाल चाळ.
एरंडवाडी, मनपा प्रवभाप्रगय कायाुलय, पंचवटी, प्रचंचबन पररसर, सीप्रप
टॉवर, मालेगांव पटॅनड, रामकंु ड पररसर, अडवाणी धमुशाळा, नामको बँक,
मालवी चौक, शनी चौक, मठु े , गल्ली, सरिार चौक, वाघाडी तालीम, श्री
काळाराम पररसर, प्रिकले नगर, नाग चौक, बंजार माता मप्रं िर, लक्ष्मण रे खा,
सीता गंि
ु ा पररसर, पणु े प्रवद्याथी गृह, सक
ु े णकर लेन.

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१५

१५.११.२०२१

सोमवार

६

अ) मा.पंडु प्रलक पांडुरंग खोडे
ब) मा.सप्रु नता ज्ञानेश्वर प्रपगं ळे
क) मा.प्रभकुबाई प्रकसन बागुल

इररगेशन कॉलनी, मानकर नगर, महालक्ष्मी नगर, रामकृ ष्ण नगर, शांती नगर,
श्री परे श्वर महािेव मंप्रिर, तांबे मळा, संत नामिेव नगर, ते ओम गुरुिेव नगर,
आिी पररसर

ड) मा.अशोकभाऊ िेवराम मतु ुडक

१६

१६.११.२०२१ मंगळवार

६

अ) मा.पंडु प्रलक पांडुरंग खोडे
ब) मा.सप्रु नता ज्ञानेश्वर प्रपंगळे
क) मा.प्रभकुबाई प्रकसन बागुल

मखमलाबाि गाव सपं णू ु पररसर, गामणे मळा, जय मल्हार नगर, सानप
डेअरी, उिय नगर, मातोश्री नगर, प्रवद्या नगर, वडजाईमाता मंप्रिर आप्रि
पररसर

ड) मा.अशोकभाऊ िेवराम मतु ुडक

१७

१७.११.२०२१

बुधवार

६

अ) मा.पडंु प्रलक पाडं ु रंग खोडे
ब) मा.सप्रु नता ज्ञानेश्वर प्रपंगळे
क) मा.प्रभकुबाई प्रकसन बागुल

रामवाडी, कौशल्या नगर, आिशु नगर, तळे नगर, क्रांती नगर, पवामी समथु
चौक, कोठारवाडी उिय कॉलनी, हनमु ान वाडी पररसर, वृंिावन कॉलनी,
मैत्रपष्ु प अपाटुमेंट, बुरकुले नगर, आप्रि पररसर.

ड) मा.अशोकभाऊ िेवराम मतु ुडक

१८

१८.११.२०२१

गुरुवार

६

अ) मा.पंडु प्रलक पांडुरंग खोडे
ब) मा.सप्रु नता ज्ञानेश्वर प्रपंगळे
क) मा.प्रभकुबाई प्रकसन बागुल

मोरे मळा, कृ ष्ण नगर, राम नगर, काकड बाग चौधरी मळा, नागरे मळा,
िोिे सर कॉलनी, हनमु ानवाडी चौक, अमोल पाकु आप्रि पररसर.

ड) मा.अशोकभाऊ िेवराम मतु ुडक

१९

१९.११.२०२१

शक्र
ु वार

१

अ) मा.पनु ामताई संजय धनगर
ब) मा.रंजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन प्रगते

साई नगर, गायत्री नगर, प्रनसगु नगर, प्रशवगंगा नगर, पोकार कॉलनी, प्रवजय
नगर, कला नगर, संपणू ु पररसर, िेवराज संकुल, संघवी नक्षत्र, म्पहाडा
कॉलनी, िसाि नगर.

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

२०

२०.११.२०२१

शप्रनवार

१

अ) मा.पनु ामताई संजय धनगर
ब) मा.रंजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन प्रगते

एकता नगर, आिशु नगर, िगती नगर, सभं ाजी नगर, के तकी नगर,
मा.महापौर प्रनवास, वािणे कॉलनी, पष्ु पक नगर, िभात नगर, रे णक
ु ा नगर,
भापकर सो., खैरे गोठा, चाणक्यपरु ी सोसायटी आिी पररसर.

ड) मा.अरुण बाबरु ाव पवार

२१

२१.११.२०२१

रप्रववार

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
१

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.पनु ामताई संजय धनगर
ब) मा.रंजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन प्रगते

म्पहसरूळ गांव, गजपंथ हौ. सो., गुलमोहर नगर, वृंिावन नगर, प्रमलेप्रनयम
पाकु , पनेह नगर, सावरकर नगर, गणेश नगर, अनरु ाधा कॉलनी, आप्रि संपणू ु
पररसर.

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

२३

२३.११.२०२१ मंगळवार

१

अ) मा.पनु ामताई संजय धनगर
ब) मा.रंजनाताई पोपट भानसी
क) मा.गणेश बबन प्रगते

प्रकशोर सयू ुवंशी मागु, िगु ाुनगर ते प्रशव समथु नगर ते प्रशवतेज नगर, जईु
नगर, ओमकार नगर, गोरक्ष नगर, पवामी नगर आप्रि पररसर

ड) मा.अरुण बाबुराव पवार

२४

२४.११.२०२१

बधु वार

२

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

के .के .वाघ कॉलेज ते प्रविभु नगर ते जयअंबे नगर, िगु ाुनगर, संत सावता
माळी नगर, तुळशी कॉलनी, आडगांव पोलीस पटेशन, हनमु ान नगर, गोरक्ष
योग पीठ धाम आश्रम, ित्तात्रेय नगर, आप्रि पररसर

ड) मा.प्रशतल प्रनतीन माळोिे

२५

२५.११.२०२१

गुरुवार

२

अ) मा.पनू म भारत सोनावणे
ब) मा.सरु े श नारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबरु ाव प्रनमसे
ड) मा.प्रशतल प्रनतीन माळोिे

२६

२६.११.२०२१

शक्र
ु वार

२

िुलोरो हाईट् स, अटलांप्रटक सोसायटी, गंगोत्री प्रवहार, प्रिगंबर नगर, प्रवडी
कामगार नगर, पोलीस कॉलनी, प्रमत्र प्रवहार, धात्रक िाटा, पाण्याची टाकी
पररसर, प्रशक्षक कॉलनी, प्रनशांत गाडुन, भजु बळ नॉलेज प्रसटी, मल
ु ा मल
ु ींचे
वपतीगृह.

अ) मा.पनू म भारत सोनावणे
ब) मा.सरु े श नारायण खेताडे
क) मा.उद्धव बाबरु ाव प्रनमसे

मानरू गांव, नांिरू गांव, प्रिंडे मळा, मा. नगर सेवक प्रनवास पररसर, परिे क्ट डाप्रळंब
माके ट, प्रवठ्ठल नगर, प्रहगं लाज सो. आप्रि पररसर.

ड) मा.प्रशतल प्रनतीन माळोिे

२७

२७.११.२०२१

शप्रनवार

२

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

आडगावं पररसर सपं णू ु ते ग्रामीण पोलीस मख्ु यालय, डॉ.वसतं राव पवार
मेप्रडकल कॉलेज शरयू पाकु संपणू ु पररसर.

ड) मा.प्रशतल प्रनतीन माळोिे

२८

२८.११.२०२१

रप्रववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२९

२९.११.२०२१

सोमवार

३

अ) मा.मच्छींद्र बाळासाहेब सानप
ब) मा.प्रियंका धनंजय माने
क) मा.पनू म प्रिगंबर मोगरे
ड) मा.रुचीकुमार मधक
ु रराव कंु भारकर

३०

३०.११.२०२१ मंगळवार

३

गणेश वाडी संपणू ु पररसर, आयवु ेप्रिक िवाखाना, टकले नगर, सहप्रजवन
नगर, मनपा प्रिल्टर पलांट, शेरे मळा, कृ ष्ण नगर, अपोलो हॉप्रपपटल, पवामी
नारायण नगर, प्रवजय नगर, संत जनािुन पवामी नगर, ओझर प्रमग
हौ.सोसायटी आप्रि पररसर.

अ) मा.मच्छींद्र बाळासाहेब सानप
ब) मा.प्रियंका धनंजय माने
क) मा.पनू म प्रिगंबर मोगरे

धात्रक िाटा, बलराम नगर, प्रशक्षक कॉलनी ते आशापरु ा सो., कपालेश
नगर, अमृतधाम रो हाउस, सश
ु ील नागरी, गोकुळ नगर, ओमकारे श्वर महािेव
मंप्रिर पररसर, माने नगर, आत्माराम राजाराम सो.आिी पररसर.

ड) मा.रुचीकुमार मधक
ु रराव कंु भारकर
अ)
ब)
क)
ड)

टीप : सिर प्रनयोप्रजत धरू िवारणीच्या प्रिवशी मा. िशासन तसेच पिाप्रधकारी यांच्या सचू ना/तक्रारीनसु ार अंशत बिल के ला जाईल.

शेरा

विववििय इटं रप्राईसेस्
सेिार्ड नाविक मिापावलका,नाविक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक िे डयुल्ड / वनयोवित
विभाग - नाविक रोड

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
२०

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- नोव्िेंबर - २०२१
िेरा

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

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

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

२

०२.११.२०२१ मंगळवार

२०

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

निले नगर, डािखर िाडी, अविनी कॉलनी, आिर इस्टे ट, पि
ं ाब
कॉलनी, मनोिर गाडडन, िेतिन नगर, गायकिाड मळा, ियभिानी
रोड, अिा नगर

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

३

०३.११.२०२१

बुधवार

२०

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

चव्िाण मळा, पाटोळे मळा, पेंढारकर कॉलनी, सानेगुरुिी नगर,
विखरे िाडी, पोलीस िेड क्िाटड र, लाईन.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

४

०४.११.२०२१

गुरुवार

२०

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

रामनगर, वििय नगर, िाडके कॉलनी, गायखे कॉलनी, आनिं
सोसायटी, झिेरी कॉलनी, वििाई कॉलनी, रोझा कॉलनी, ित्तमंविर
रोड पररसर.

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

५

०५.११.२०२१

शक्र
ु वार

२१

अ) मा. कोमल प्रताप मेहरे ोगलया
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

६

०६.११.२०२१

शगिवार

२१

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

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

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

७

०७.११.२०२१

रगववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

८

०८.११.२०२१

सोमवार

२१

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

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

ड) मा. सयु यकातं पाडं ु रंग लवटे

९

०९.११.२०२१ मंगळवार

२१

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

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

ड) मा. सयु यकांत पांडुरंग लवटे

१०

१०.११.२०२१

बुधवार

२२

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

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

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

११

११.११.२०२१

गुरुवार

२२

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

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

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

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

१२

१२.११.२०२१

शक्र
ु वार

२२

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

िंडोरे मळा, िगिणे मळा, स्िामी समर्ड, बुडकी रोड, कोठुळे मळा,
वििराि नगर, डायमंड नगर, कुंभार गल्ली, घोलप िाडा.

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

१३

१३.११.२०२१

शगिवार

२२

अ) मा.जगदीश शक
ं रराव पवार
ब) मा.सत्यभामा लक्ष्मण गाडेकर
क) मा.सगु िता उत्तम कोठुळे

िेिमुख िाडा, लोिार िाडा, िाधि िस्ती, पाळिे मळा, भोळे नगर,
वििसमर्ड नगर, रायगड चौक, पाटील नसडरी, अररंगळे मळा, मर्ुरा
रोड.

ड) मा.के शव सीताराम पोरजे

१४

१४.११.२०२१

रगववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१५

१५.११.२०२१

सोमवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक गदवे
ब) मा.मगं ला प्रकाश आढाव
क) मा.अगिता दत्तात्रय सातभाई

वपन्टो कॉलनी, नारायण बापु नगर, आढाि नगर, इच्छामणी नगर,
अप्पु कॉलनी, गोसािी नगर, गोिािरी सोसायटी, कै लासिी
सोसायटी.

ड) मा.गदिकर गोटीराम आढाव

१६

१६.११.२०२१ मंगळवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक गदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अगिता दत्तात्रय सातभाई

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

ड) मा.गदिकर गोटीराम आढाव

१७

१७.११.२०२१

बुधवार

१७

अ) मा.प्रशातं अशोक गदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अगिता दत्तात्रय सातभाई

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

ड) मा.गदिकर गोटीराम आढाव

१८

१८.११.२०२१

गुरुवार

१७

अ) मा.प्रशांत अशोक गदवे
ब) मा.मंगला प्रकाश आढाव
क) मा.अगिता दत्तात्रय सातभाई

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

ड) मा.गदिकर गोटीराम आढाव

१९

१९.११.२०२१

शक्र
ु वार

१८

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

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

ड) मा.गवशाल उत्तम संगमिेरे

२०

२०.११.२०२१

शगिवार

१८

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

के रुपाटील नगर, वढकले नगर, बालािी नगर, भैरिनार् नगर,
पिारिाडी, MSEB ऑवफस पररसर, िनुमान नगर.

ड) मा.गवशाल उत्तम सगं मिेरे

२१

२१.११.२०२१

रगववार

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
१८

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

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

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

ड) मा.गवशाल उत्तम संगमिेरे

२३

२३.११.२०२१ मंगळवार

१८

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

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

ड) मा.गवशाल उत्तम संगमिेरे

२४

२४.११.२०२१

बधु वार

१९

अ) मा.सतं ोष शक
ं र साळवे
ब) मा.पंगडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री गितीि खजयल
ु

गोरेिाडी, िाधििाडी, वििाळ िाडी, लम्ु बानी नगर, िास्री नगर,
सभ
ं ािी नगर, अस्िले मळा.

ड)

२५

२५.११.२०२१

गुरुवार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंगडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री गितीि खजयल
ु

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

ड)

२६

२६.११.२०२१

शक्र
ु वार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंगडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री गितीि खजयल
ु

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

ड)

२७

२७.११.२०२१

शगिवार

१९

अ) मा.संतोष शंकर साळवे
ब) मा.पंगडत दगु आवारे
क) मा.जयश्री गितीि खजयल
ु

सगं मेिर नगर, उज्िल कॉलनी, गिळी िाडा, अविनी कॉलनी,
ियप्रकाि नगर, चांिगांि, मानकर मळा, कोंबडी िाडा, चेिडी गांि.

ड)

२८

२८.११.२०२१

रगववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२९

२९.११.२०२१

सोमवार

२०

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

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

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर

३०

३०.११.२०२१ मंगळवार

२०

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

निले नगर, डािखर िाडी, अविनी कॉलनी, आिर इस्टे ट, पंिाब
कॉलनी, मनोिर गाडडन, िेतिन नगर, गायकिाड मळा, ियभिानी
रोड, अिा नगर

ड) मा.संभाजी शामराव मोरुस्कर
अ)
ब)
क)
ड)

टीप : सदर गियोगजत धरू फवारणीच्या गदवशी मा. प्रशासि तसे पदागधकारी यांच्या सू िा/तक्रारीिसु ार अंशत बदल के ला जाईल.

िेरा

विववििय इटं रप्राईिेि्
िेिार्क नाविक मिापावलका,नाविक

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

विनांक

िार

१

०१.११.२०२१

सोमवार

िेळ :- िायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

प्रभाग
२७

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- नोव्िेंबर - २०२१
िेरा

अ) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ब) मा.श्री.चंद्रकांत महादेव खाडे
क) मा.सौ.ककरण पंजाराम गामणे

पलक पाकक , िरचे वचंचोळे , ित्त नगर, कारवगल चौक, घरकुल योिना,
िातीर नगर, वििपाकक िोिायटी, अंबड ििन काटा, भावयोिय
कॉलनी.

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगे

२

०२.११.२०२१ मंगळवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर कदपक किवृत्ती
ब) मा.सौ.सवणाा कदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी

DGP नगर 2, िनश्री कॉलनी, मिालक्ष्मी नगर, िृन्िािन कॉलनी,
विखे पाटील िाळा, मुरारी नगर, माउली लोंि मागील पररिर, विठ्ठल
नगर, िािरे नगर, विद्धटे क नगर.

ड) मा.सौ.प्रकतभा बाळासाहेब पवार

३

०३.११.२०२१

बधवार

२८

अ) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी
ब) मा.सौ.प्रकतभा बाळासाहेब पवार
क) मा.सौ.सवणाा कदपक मटाले

इप्को कॉलनी, रामेश्वर नगर, बंिािणे नगर, मोिके श्वर नगर, मावणक
नगर, ियविंि कॉलनी, ररंकी िक
ं ु ल , ६ िी स्कीम, मोरे मळा, प्रिन्न
नगर, ओम कॉलनी.

ड) मा.श्री.दातीर कदपक किवृत्ती

४

०४.११.२०२१

गरुवार

२९

अ) मा.सौ.छाया कदलीप देवांग
ब) मा.श्री.किलेश हस
ं राज ठाकरे
क) मा.श्री.मके श कदलीप शहाणे
ड) मा.सौ.रत्िमाला सरे श राणे

५

०५.११.२०२१

शक्रवार

२९

िोनािणे नगर, एकता चौक, ठाकरे िभागृि , स्िामी वििेकानंि
नगर,राणेनगर, अंबड पोलीि स्टे िन पररिर, िमता चौक, पेवलकन
पाकक मागील पररिर, ित्त चौक, बिरंग चौक, वििय नगर नाला
पररिर.

अ) मा.श्री.मके श कदलीप शहाणे
ब) मा.सौ.रत्िमाला सरे श राणे
क) मा.सौ.छाया कदलीप देवांग

िाईबाबा नगर, वििय नगर, ित्त चौक, घुगे मळा, मिाकाली चौक,
तोरणा नगर, रािरत्न नगर, पिन नगर ते वििपुरी चौक, उत्तम नगर,
पंवडत नगर, िनता विद्यालय पररिर.

ड) मा.श्री.किलेश हस
ं राज ठाकरे

६

०६.११.२०२१

शकिवार

३१

अ) मा.सौ.संगीता अमोल जाधव
ब) मा.सौ.पष्पा साहेबराव आव्हाड
क) मा.श्री.भगवाि सखदेव दोंदे
ड) मा.श्री.सदाम शंकर ढोमसे

७

०७.११.२०२१

रकववार

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

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

८

०८.११.२०२१

सोमवार

३१

अ) मा.श्री.भगवाि सखदेव दोंदे
ब) मा.श्री.सदाम शंकर ढोमसे
क) मा.सौ.संगीता अमोल जाधव
ड) मा.सौ.पष्पा साहेबराव आव्हाड

९

०९.११.२०२१ मंगळवार

२४

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

१०

१०.११.२०२१

बधवार

२४

प्रिांत नगर ते नरिरी नगर, िे.डी. िािंत कॉलेि, वनिगक कॉलनी,
मुरारी नगर, अयोि््या कॉलनी, अर्िक रो िौिेि, कडिे नगर, अंिना
लोंि िमोरील पररिर, विक्रीकर भिन, िामोिर नगर, पार्डी गािं,
िाढे गािं, वपंपळगाि खांब, एक्स्पस्प्रेि इन िॉटे ल मागील पररिर

गोविंि नगर १ ते ५, िझरे नगर, भाििार भिन, फडके नगर, वििराम
नगर, कोविको नगर, कृ ष्णबन कॉलनी, अिोकिन कॉलनी, अचानक
चौक, झीनत कॉलनी, प्रभात कॉलनी ते प्रेम नगर, लेखा नगर ते
वििािी चौक.

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

िािी बंगले, इवं डगो पाकक , आंध्रा बँक मागील पररिर, उंटिाडी,
वप्रयांका पाकक , कावलका पाकक , बािीराि नगर, बडिे नगर, कमकयोगी
नगर, खोडे मळा, िपना टोवकि, मिाले फामक ते लक्ष्मी नगर

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

११

११.११.२०२१

गरुवार

२५

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.श्री.सधाकर कभका बडगजर
ब) मा.सौ.हर्ाा सधाकर बडगजर
क) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे

उंट िाडी,वनविगंध अपाटक मेंट, खेतिाणी लॉ ंन्ि पररिर, ित्त मंविर, पेठे
िाळा पररिर, पाटील नगर, िािता नगर, नाईक मळा, पिन नगर
माके ट ते रायगड चौक, ियू ोिय कॉलनी, DRDO ऑवफि.

ड) मा.श्री.श्यामकमार दादाजी साबळे पाटील

१२

१२.११.२०२१

शक्रवार

२५

अ) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे
ब) मा.श्री.श्यामकमार दादाजी साबळे पाटील
क) मा.श्री.सधाकर कभका बडगजर

िेगडेिार नगर ते िुगाक नगर, वत्रमतू ी चौक, िायखेडकर िॉवस्पटल
मागील पररिर, कोकण भिन, विितीर्क कॉलनी, अवभयंता नगर, इद्रं
नगरी, कामठिाडा, धन्िंतरी कॉलेि मागील पररिर.

ड) मा.सौ.हर्ाा सधाकर बडगजर

१३

१३.११.२०२१

शकिवार

२७

अ) मा.सौ.ककरण पज
ं ाराम गामणे
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगे
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे

मोरिाडी, DRDO कॉलनी, वििं स्र् नगर, भाद्रपि िेक्स्पटर, िभ
ं ािी
स्टे वडयम िमोरील पररिर, अवश्वन नगर, मविंद्र कॉलनी, विडको मनपा
कायाकलय मगील पररिर.

ड) मा.श्री.चंद्रकांत महादेव खाडे

१४

१४.११.२०२१

रकववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

१५

१५.११.२०२१

सोमवार

२७

अ) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे
ब) मा.श्री.चद्रं कातं महादेव खाडे
क) मा.सौ.ककरण पंजाराम गामणे

पलक पाकक , िरचे वचंचोळे , ित्त नगर, कारवगल चौक, घरकुल योिना,
िातीर नगर, वििपाकक िोिायटी, अंबड ििन काटा, भावयोिय
कॉलनी.

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगे

१६

१६.११.२०२१ मंगळवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर कदपक किवृत्ती
ब) मा.सौ.सवणाा कदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी

DGP नगर 2, िनश्री कॉलनी, मिालक्ष्मी नगर, िृन्िािन कॉलनी,
विखे पाटील िाळा, मुरारी नगर, माउली लोंि मागील पररिर, विठ्ठल
नगर, िािरे नगर, विद्धटे क नगर.

ड) मा.सौ.प्रकतभा बाळासाहेब पवार

१७

१७.११.२०२१

बधवार

२८

अ) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावश
ं ी
ब) मा.सौ.प्रकतभा बाळासाहेब पवार
क) मा.सौ.सवणाा कदपक मटाले

इप्को कॉलनी, रामेश्वर नगर, बंिािणे नगर, मोिके श्वर नगर, मावणक
नगर, ियविंि कॉलनी, ररंकी िक
ं ु ल , ६ िी स्कीम, मोरे मळा, प्रिन्न
नगर, ओम कॉलनी.

ड) मा.श्री.दातीर कदपक किवृत्ती

१८

१८.११.२०२१

गरुवार

२९

अ) मा.सौ.छाया कदलीप देवांग
ब) मा.श्री.किलेश हस
ं राज ठाकरे
क) मा.श्री.मके श कदलीप शहाणे
ड) मा.सौ.रत्िमाला सरे श राणे

१९

१९.११.२०२१

शक्रवार

२९

िोनािणे नगर, एकता चौक, ठाकरे िभागृि , स्िामी वििेकानंि
नगर,राणेनगर, अंबड पोलीि स्टे िन पररिर, िमता चौक, पेवलकन
पाकक मागील पररिर, ित्त चौक, बिरंग चौक, वििय नगर नाला
पररिर.

अ) मा.श्री.मके श कदलीप शहाणे
ब) मा.सौ.रत्िमाला सरे श राणे
क) मा.सौ.छाया कदलीप देवांग

िाईबाबा नगर, वििय नगर, ित्त चौक, घुगे मळा, मिाकाली चौक,
तोरणा नगर, रािरत्न नगर, पिन नगर ते वििपुरी चौक, उत्तम नगर,
पंवडत नगर, िनता विद्यालय पररिर.

ड) मा.श्री.किलेश हस
ं राज ठाकरे

२०

२०.११.२०२१

शकिवार

३१

अ) मा.सौ.संगीता अमोल जाधव
ब) मा.सौ.पष्पा साहेबराव आव्हाड
क) मा.श्री.भगवाि सखदेव दोंदे
ड) मा.श्री.सदाम शक
ं र ढोमसे

२१

२१.११.२०२१

रकववार

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

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार िट्टु ी

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
३१

मा.नगर िेिक / मा.नगर िेविका

अ) मा.श्री.भगवाि सखदेव दोंदे
ब) मा.श्री.सदाम शंकर ढोमसे
क) मा.सौ.संगीता अमोल जाधव
ड) मा.सौ.पष्पा साहेबराव आव्हाड

२३

२३.११.२०२१ मंगळवार

२४

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

२४

२४.११.२०२१

बधवार

२४

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र
प्रिांत नगर ते नरिरी नगर, िे.डी. िाितं कॉलेि, वनिगक कॉलनी,
मुरारी नगर, अयोि््या कॉलनी, अर्िक रो िौिेि, कडिे नगर, अंिना
लोंि िमोरील पररिर, विक्रीकर भिन, िामोिर नगर, पार्डी गािं,
िाढे गािं, वपंपळगाि खांब, एक्स्पस्प्रेि इन िॉटे ल मागील पररिर

गोविंि नगर १ ते ५, िझरे नगर, भाििार भिन, फडके नगर, वििराम
नगर, कोविको नगर, कृ ष्णबन कॉलनी, अिोकिन कॉलनी, अचानक
चौक, झीनत कॉलनी, प्रभात कॉलनी ते प्रेम नगर, लेखा नगर ते
वििािी चौक.

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

िािी बंगले, इवं डगो पाकक , आंध्रा बँक मागील पररिर, उंटिाडी,
वप्रयांका पाकक , कावलका पाकक , बािीराि नगर, बडिे नगर, कमकयोगी
नगर, खोडे मळा, िपना टोवकि, मिाले फामक ते लक्ष्मी नगर

ड) मा.सौ.कल्पिा कशवाजी चंभ
ू ळे

२५

२५.११.२०२१

गरुवार

२५

अ) मा.श्री.सधाकर कभका बडगजर
ब) मा.सौ.हर्ाा सधाकर बडगजर
क) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे

उंट िाडी,वनविगंध अपाटक मेंट, खेतिाणी लॉ ंन्ि पररिर, ित्त मंविर, पेठे
िाळा पररिर, पाटील नगर, िािता नगर, नाईक मळा, पिन नगर
माके ट ते रायगड चौक, ियू ोिय कॉलनी, DRDO ऑवफि.

ड) मा.श्री.श्यामकमार दादाजी साबळे पाटील

२६

२६.११.२०२१

शक्रवार

२५

अ) मा.सौ.भाग्यश्री राके श ढोमसे
ब) मा.श्री.श्यामकमार दादाजी साबळे पाटील
क) मा.श्री.सधाकर कभका बडगजर

िेगडेिार नगर ते िुगाक नगर, वत्रमूती चौक, िायखेडकर िॉवस्पटल
मागील पररिर, कोकण भिन, विितीर्क कॉलनी, अवभयतं ा नगर, इद्रं
नगरी, कामठिाडा, धन्िंतरी कॉलेि मागील पररिर.

ड) मा.सौ.हर्ाा सधाकर बडगजर

२७

२७.११.२०२१

शकिवार

२७

अ) मा.सौ.ककरण पंजाराम गामणे
ब) मा.सौ.कावेरी मारुती घगे
क) मा.श्री.राके श राजेंद्र दोंदे

मोरिाडी, DRDO कॉलनी, वििं स्र् नगर, भाद्रपि िेक्स्पटर, िभ
ं ािी
स्टे वडयम िमोरील पररिर, अवश्वन नगर, मविंद्र कॉलनी, विडको मनपा
कायाकलय मगील पररिर.

ड) मा.श्री.चद्रं कातं महादेव खाडे

२८

२८.११.२०२१

रकववार

अ)
ब)
क)

रवििार िट्टु ी

ड)

२९

२९.११.२०२१

सोमवार

२७

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

पलक पाकक , िरचे वचंचोळे , ित्त नगर, कारवगल चौक, घरकुल योिना,
िातीर नगर, वििपाकक िोिायटी, अंबड ििन काटा, भावयोिय
कॉलनी.

ड) मा.सौ.कावेरी मारुती घगे

३०

३०.११.२०२१ मंगळवार

२८

अ) मा.श्री.दातीर कदपक किवृत्ती
ब) मा.सौ.सवणाा कदपक मटाले
क) मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञािदेव सयू ावंशी

DGP नगर 2, िनश्री कॉलनी, मिालक्ष्मी नगर, िृन्िािन कॉलनी,
विखे पाटील िाळा, मरु ारी नगर, माउली लोंि मागील पररिर, विठ्ठल
नगर, िािरे नगर, विद्धटे क नगर.

ड) मा.सौ.प्रकतभा बाळासाहेब पवार
अ)
ब)
क)
ड)

टीप : सदर कियोकजत धरू फवारणीच्या कदवशी मा. प्रशासि तसेच पदाकधकारी यांच्या सचू िा/तक्रारीिसार अंशत बदल के ला जाईल.

िेरा

विववििय इटं रप्राईसेस्
सेिाथड नावशक मिापावलका,नावशक

िािनाद्वारे धुर फिारणी मावसक शे र्युल्र् / वनयोवित
विभाग - सातपरू

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

अ.न.

विनांक

िार

१

०१.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
२६

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

मविना :- नोव्िेंबर - २०२१
शेरा

अ) मा.श्री. मधक
ु र भागीरथ जाधव
ब) मा.सौ. हर्षदा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आहहरे

गोरक्ष नाथ रोर्, शेरी रस्ता, िुनी अंबर् िाट, पानिर रोर्, िािोबा
रोर्, बिरंग नगर, के िल पाकड .

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

२

०२.११.२०२१ मंगळवार ११ अ) मा.सौ. हदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश हकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख

वनलधारा सोसायटी, ८००० कॉलनी, MHB कॉलनी, वशिनेरी चौक,
वशिािी गार्डन पररसर, श्रीराम चौक, िुनी सातपूर कॉलनी, सयु ोवित
लॉ ंन्स, कामगार नगर.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ हनगळ

३

०३.११.२०२१

बुधवार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शहशकांत हररभाऊ जाधव

िास्तूनगर, वििेकानंि नगर, राज्यकमडचारी िसाित, अशोक नगर,
लालबिािुर शास्री चौक, वशंिे मळा ,अशोक नगर भािी माके ट
पररसर

ड) मा.श्रीमती. इदं बु ाई सदु ाम नागरे

४

०४.११.२०२१

गुरुवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोहवंद हधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाष अहनल भालेराव

सातमाउली चौक, स्िाध्याय कें द्र पररसर, रेणक
ु ा चौक, श्री. स्िामी
समथड कें द्र पररसर, विष्णू नगर, विंिी शाळा श्रवमक नगर, गंगासागर
नगर.

ड) मा.श्री. हदनकर धमाष पाटील

५

०५.११.२०२१

शक्र
ु वार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गागं ुडे
ब) मा.सौ. राधा हवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. संतोर् धोंडीराम गायकवाड

सोमेश्वर कॉलनी, आनं िनगरी खांििे नगर, सिगरू
ु नगर, गणेश नगर,
गुलमोिर कॉलनी, गंगासगर कॉलनी.

ड) मा.श्री. हवलास रामदास हशंदे

६

०६.११.२०२१

शहनवार

२६

अ) मा.श्री. मधक
ु र भागीरथ जाधव
ब) मा.सौ. हर्षदा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आहहरे

खुटिर् नगर,वप्रयंका गार्डन, आयकर कॉलनी,चाणक्या नगर,िनक
नगरी, मटाले नगर, अविंक्य वव्िला, साळुंखे नगर

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

७

०७.११.२०२१

रहववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

८

०८.११.२०२१

सोमवार

११

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

गौतम नगर ,कांबळे िार्ी, सातपूर पोलीस स्टे शन पररसर, स्िारबाबा
नगर, िािासािेब गायकिार् नगर, वशिािी चौक, वनगळगल्ली, शनी
चौक, मिािेि िार्ी, MIDC कॉलनी, सयु ोवित लोंस.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ हनगळ

९

०९.११.२०२१ मंगळवार १० अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शहशकांत हररभाऊ जाधव

विश्वास नगर, सभ
ं ािी चौक, नागरे चौक, चामुंर्ा नगर, साई चौक,
पिार सक
ं ु ल, गायत्री कॉलनी, खंर्ेराि मिाराि मंविर पररसर, रेणुका
चौक.

ड) मा.श्रीमती. इदं बु ाई सदु ाम नागरे

१०

१०.११.२०२१

बुधवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोहवंद हधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाष अहनल भालेराव
ड) मा.श्री. हदनकर धमाष पाटील

मा. नगरसेिक वनिासस्थान, मीनाताई ठाकरे गार्डन, ित्तमंविर चौक,
वििामाता कॉलनी, मिाराणाप्रताप चौक, वशिशक्ती 1,2, भािी
माके ट, वशिािी नगर पररसर.

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

११

११.११.२०२१

गुरुवार

८

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.सौ. नयना भारत गांगुडे
ब) मा.सौ. राधा हवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. संतोर् धोंडीराम गायकवाड

बेंर्कुळे नगर, निश्या गणपती सेक्टर ABC पररसर, पाटील नेस्ट,
गगं ापूर रोर्, वििेकानंि नगर, पाईपलाईन रोर्, काळे नगर, अंिनी
नगर.

ड) मा.श्री. हवलास रामदास हशंदे

१२

१२.११.२०२१

शक्र
ु वार

२६

अ) मा.श्री. मधक
ु र भागीरथ जाधव
ब) मा.सौ. हर्षदा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आहहरे

भोर टाऊनवशप, म्िार्ा कॉलनी, आशीिाडि नगर, मेिगे नगर, पाटील
पाकड , िाधि सक
ं ु ल,िाधि टाउनवशप.

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

१३

१३.११.२०२१

शहनवार

११

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

वनलधारा सोसायटी, ८००० कॉलनी, स्िराज्य चौक, कामगार भिन,
वशिािी गार्डन, MIDC कॉलनी, िुनी सातपूर कॉलनी.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ हनगळ

१४

१४.११.२०२१

रहववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

१५

१५.११.२०२१

सोमवार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शहशकांत हररभाऊ जाधव

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

ड) मा.श्रीमती. इदं बु ाई सदु ाम नागरे

१६

१६.११.२०२१ मंगळवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोहवंद हधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाष अहनल भालेराव

गंगासागर नगर, श्रवमक नगर, विश्वकमाड चौक, अविल्याबाई िोळकर
चौक, कर्ेपठार चौक, टे कर्ा िरील श्रवमक नगर.

ड) मा.श्री. हदनकर धमाष पाटील

१७

१७.११.२०२१

बुधवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गागं ुडे
ब) मा.सौ. राधा हवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. संतोर् धोंडीराम गायकवाड

वसरोन वमर्ोि, आनिं ी नगर, बळितं नगर, िररओम कॉलनी, रामेश्वर
नगर, प्रोफेसर कॉलनी, िाधि नगर.

ड) मा.श्री. हवलास रामदास हशंदे

१८

१८.११.२०२१

गुरुवार

२६

अ) मा.श्री. मधक
ु र भागीरथ जाधव
ब) मा.सौ. हर्षदा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आहहरे

वशिशक्ती चौक, शािू नगर, यमुना नगर, मोगल नगर, स्िामी समथड
कें द्र पररसर, अविंक्य वव्िला, पांर्ि नगरी.

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

१९

१९.११.२०२१

शक्र
ु वार

११

अ) मा.सौ. हदक्षा दीपक लोंढे
ब) मा.श्री. योगेश हकरण शेवरे
क) मा.श्री. सलीम मामा इस्माईल शेख
ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ हनगळ

२०

२०.११.२०२१

शहनवार

१०

गौतम नगर, कांबळे िार्ी, सातपूर पोलीस स्टे शन पररसर, स्िारबाबा
नगर, िािासािेब गायकिार् नगर, वशिािी चौक वनगळ गल्ली,
सातपरू गाि, राििार्ा, मिािेि िार्ी, MIDC कॉलनी, सयु ोवित
लोंस, कामगार नगर.

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शहशकांत हररभाऊ जाधव

विनायक सक
ं ु ल, खोर्े पाकड , म्िार्ा कॉलनी, समता नगर, श्रीकृ ष्ण
नगर, वनल्कांठेश्वर नगर, वशि कॉलनी, सािरकर नगर.

ड) मा.श्रीमती. इदं बु ाई सदु ाम नागरे

२१

२१.११.२०२१

रहववार

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

शेरा

अ.न.

विनांक

िार

२२

२२.११.२०२१

सोमवार

प्रभाग
९

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

अ) मा.श्री. रवींद्र गोहवंद हधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाष अहनल भालेराव

मोतीिाला कॉलेि समोरील पररसर, ध्रुि नगर, गीता कॉलनी,
वशिप्रताप कॉलनी, गुलमोिर कॉलनी, गोपीनाथ मुंढे िलकुंभ
पररसर, स्िाध्याय कें द्र, वनगळ पाकड , वसविविनायक कॉलनी.

ड) मा.श्री. हदनकर धमाष पाटील

२३

२३.११.२०२१ मंगळवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गांगुडे
ब) मा.सौ. राधा हवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. संतोर् धोंडीराम गायकवाड

पाम वस्प्रंग, चेरी गार्डन, भािांिली नगर, शारिा नगर, शंकर नगर,
सािरकर नगर, मते नसडरी, कल्याणी नगर.

ड) मा.श्री. हवलास रामदास हशंदे

२४

२४.११.२०२१

बधु वार

२६

अ) मा.श्री. मधक
ु र भागीरथ जाधव
ब) मा.सौ. हर्षदा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आहहरे

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

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे

२५

२५.११.२०२१

गुरुवार

११

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

वनलधारा सोसायटी, ८००० कॉलनी, स्िराज्य चौक, वशिनेरी चौक,
िनु ी सातपरू कॉलनी, श्रीराम चौक, MIDC कॉलनी, सयु ोवित लोंस,
कामगार नगर.

ड) मा.सौ. सीमाताई गोकुळ हनगळ

२६

२६.११.२०२१

शक्र
ु वार

१०

अ) मा.सौ. माधरु ी गणेश बोलकर
ब) मा.सौ. पल्लवी स्वप्नील पाटील
क) मा.श्री. शहशकातं हररभाऊ जाधव

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

ड) मा.श्रीमती. इदं बु ाई सदु ाम नागरे

२७

२७.११.२०२१

शहनवार

९

अ) मा.श्री. रवींद्र गोहवंद हधवरे
ब) मा.सौ. हेमलता दादा कांडेकर
क) मा.सौ. वर्ाष अहनल भालेराव

माळी कॉलनी, िृंिािन गार्डन, ITI कॉलनी, अविल्याबाई िोळकर
चौक, वशिािी नगर, स्िाध्याय कें द्र पररसर, धमाडिी कॉलनी, गणेश
मंविर पररसर.

ड) मा.श्री. हदनकर धमाष पाटील

२८

२८.११.२०२१

रहववार

अ)
ब)
क)

रवििार सट्टु ी

ड)

२९

२९.११.२०२१

सोमवार

८

अ) मा.सौ. नयना भारत गांगुडे
ब) मा.सौ. राधा हवष्णू बेंडकुळे
क) मा.श्री. सतं ोर् धोंडीराम गायकवाड

गगं ापरू गांि, राििार्ा, अविल्याबाई िोळकर चौक,पठार्े गल्ली,
ईर्न कॉलनी, HAL कॉलनी, गोिािरी नगर, पाटील मळे पररसर.

ड) मा.श्री. हवलास रामदास हशंदे

३०

३०.११.२०२१ मंगळवार २६ अ) मा.श्री. मधक
ु र भागीरथ जाधव
ब) मा.सौ. हर्षदा समाधान गायकर
क) मा.सौ. अल्का कै लास आहहरे

गोरक्ष नाथ रोर्, शेरी रस्ता, िुनी अंबर् िाट, पानिर रोर्, िािोबा
रोर्, बिरंग नगर, के िल पाकड .

ड) मा.श्री. भागवत पाराजी आरोटे
अ)
ब)
क)
ड)

टीप : सदर हनयोहजत धरू फवारणीच्या हदवशी मा. प्रशासन तसेच पदाहधकारी यांच्या सचू ना/तक्रारीनसु ार अंशत बदल के ला जाईल.

शेरा

विववििय इटं रप्राईसेस्
सेिार्व नाविक मिापावलका,नाविक

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

िेळ :- सायं ०५.०० ते रात्री ०९.००

मविना :- नोव्िेंबर - २०२१
िेरा

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

१

०१.११.२०२१

सोमवार

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 चौफुली, रर्चक्र चौक, चािाव क चौक, मविला
बँक, िॉवगंग ट्रॅक, सवु चता नगर, विपाली नगर, भारत नगर,
वििािीिाडी, कमोिनगर, प्रसन्न कॉलनी, गीतांिली कॉलनी,
वसटीगाडवन पररसर, इवं िरा नगर.

२

०२.११.२०२१ मंगळवार

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, िॉवगंग ट्रॅक, उिव्या बािूने
चािाव क चौक, रािीि 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.

३

०३.११.२०२१

बुधवार

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

४

०४.११.२०२१

गुरुवार

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

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

५

०५.११.२०२१

शक्र
ु 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

खडकाळी, िुध बािार, कोकणीपुरा, बुरुड गल्ली, आझाि
चौक, बेळे गल्ली, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्ली.

६

७

०६.११.२०२१

०७.११.२०२१

शनिवार

रनववार

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

८

९

१०

०८.११.२०२१

सोमवार

०९.११.२०२१ मंगळवार

१०.११.२०२१

बुधवार

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

वकनारा िॉटे ल,भाभा नगर, िॉटे ल साई वप्रतम चौक, िनरल
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरिकर 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,
वििािी नगर, आंबेडकर नगर, पंचिील 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.

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

११

११.११.२०२१

गुरुवार

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

िासकीय मुलींचे िसवतगृि, बिरंग िाडी, भाऊसािेब विरे नगर,
टागोरनगर, खोडे नगर, डीिीपी नगर, पखाल रोड, िॅप्पीिोम
कॉलनी.

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

१२

१२.११.२०२१

शक्र
ु वार

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 चौफुली, रर्चक्र चौक, चािाव क चौक, मविला
बँक, िॉवगंग ट्रॅक, सवु चता नगर, विपाली नगर, भारत नगर,
वििािीिाडी, कमोिनगर, प्रसन्न कॉलनी, गीतांिली कॉलनी,
वसटीगाडवन पररसर, इवं िरा नगर.

१३

१३.११.२०२१

शनिवार

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, िवनमवं िर, िॉवगगं ट्रॅक, उिव्या बािनू े
चािाव क चौक, रािीि नगर, पेठे नगर, चड्डा पाकव .

१४

१४.११.२०२१

रनववार

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

१५

१५.११.२०२१

सोमवार

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.

१६

१६.११.२०२१ मंगळवार

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

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

१७

१७.११.२०२१

बुधवार

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 बािार, कोकणीपुरा, बुरुड गल्ली, आझाि
चौक, बेळे गल्ली, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्ली.

१८

१९

२०

२१

१८.११.२०२१

१९.११.२०२१

२०.११.२०२१

२१.११.२०२१

गुरुवार

शक्र
ु वार

शनिवार

रनववार

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

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

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

वकनारा िॉटे ल,भाभा नगर, िॉटे ल साई वप्रतम चौक, िनरल
िैद्य नगर, द्वारका चौक, विरिे नगर, वमरिकर नगर, काठे गल्ली
चौक.

१६ अ)
ब)
क)
ड)

आगर टाकळी गाि, उत्तरा नगर, नाविक क्लब, बोधले नगर,
वििािी नगर, आंबेडकर नगर, पंचिील नगर, समता नगर, गांधी
नगर.

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

अ)
ब)
क)
ड)

रवििार सट्टु ी

िेरा

अ.न.

विनांक

िार

प्रभाग

२२

२२.११.२०२१

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

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 नमर्ाा
मा.श्री.सतीश लक्ष्मणराव कुलकणी
मा.श्री.चंद्रकांत कारभारी खोडे

िासकीय मुलींचे िसवतगृि, बिरंग िाडी, भाऊसािेब विरे नगर,
टागोरनगर, खोडे नगर, डीिीपी नगर, पखाल रोड, िॅप्पीिोम
कॉलनी.

२३

२३.११.२०२१ मंगळवार

मा.नगर सेिक / मा.नगर सेविका

वनयोवित धरु ीकरण क्षेत्र

२४

२४.११.२०२१

बधु वार

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

साईनार् नगर चौफुली, रर्चक्र चौक, चािाव क चौक, मविला
बँक, िॉवगगं ट्रॅक, सवु चता नगर, विपाली नगर, भारत नगर,
वििािीिाडी, कमोिनगर, प्रसन्न कॉलनी, गीतांिली कॉलनी,
वसटीगाडवन पररसर, इवं िरा नगर.

२५

२५.११.२०२१

गुरुवार

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, िॉवगंग ट्रॅक, उिव्या बािूने
चािाव क चौक, रािीि 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.

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, मुंबई
नाका, पोलीस स्टे िन, स्टवलिंग मोटसव, सरडा सकव ल, रे णुका
नगर, मोठा राििाडा, काळे चौक, िानी चौक, मातंग िाडा,
मिालक्ष्मी चाळ.

२६

२६.११.२०२१

शक्र
ु वार

२७

२७.११.२०२१

शनिवार

१४ अ)
ब)
क)
ड)

२८

२८.११.२०२१

रनववार

अ)
ब)

रवििार सट्टु ी

क)
ड)

२९

३०

२९.११.२०२१

सोमवार

३०.११.२०२१ मंगळवार

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

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

खडकाळी, िुध बािार, कोकणीपरु ा, बरुु ड गल्ली, आझाि
चौक, बेळे गल्ली, बागिान पुरा, चौक मंडई, भोई गल्ली.

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

अ)
ब)
क)
ड)

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

िेरा

नािशक महानगरपािलका, नािशक
धु रफवारणी मािसक शे डयु ड / िनयोजन आगावू काय म
नािशक प चम िवभागातील हे ईकल मॉऊंटे ड मोठी फॉ गन मिशन काय म
माहे नो हबर 2021 वेळ : सं याकाळी 5 ते 9
अ.
.

िदनांक

वार

भाग
.

मा. नगरसेवक/ मा.सेिवकांची नावे

िनयोिजत धु रफवारणी

े (पिरसर)

आसराची वेस, ितवंदा, िमरजकर लेन, हस ळटे क, बु धवार पेठ,
1

01/11/21

सोमवार

13 अ

मा. व सला अजु न खैरे

पाटील ग ली, दे शपांडे ग ली, मोठी दग , तांबट लेन, भ काली पिरसर
इ.

2

02/11/21

ल मीपू जन

मंगळवार

काझीपुरा एका बाजुन,े जुने नािशक, खडकाळी, गंजमाल, एन.डी.
13 ब

मा. गजानन दामोदर शेलार

पटे ल रोड, पंचिशल नगर, मनोहर नगर, का हे रीवाडी, आदश शाळा

3

03/11/21

बु धवार

4

04/11/21

गु वार

ल मीपू जन

5

05/11/21

शु वार

दीपावली पाडवा

6

06/11/21

शिनवार

भाऊबीज

7

07/11/21

रिववार

रिववार

8

08/11/21

सोमवार

पिरसर, डॉ. वचु रकर हॉ पटल पिरसर, सव दय नगर पिरसर, वट
कॉलनी पिरसर इ.

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

मा. वैशाली मनोज भोसले

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

9

09/11/21

मंगळवार

13 ड

मा. शाहु सहदे वराव खैरे

काझागडी, िशवाजी चौक, च हाटा, अजमेरी म जद पिरसर, पठाणपुरा
पिरसर, िश पी ग ली पिरसर इ.
मा. िवभागीय आयु त सा◌ो. िनवास, शासिकय िव ामगृ ह, बचत पु प

10

10/11/21

बु धवार

VIP

VIP

िब ड ग, मा. आयु त साहे ब (मनपा) िनवास, गडकरी चोक,
इनकमटॅ स ऑिफस, आदीवासी, I.G./ हाडा काय लय पिरसर /
भाग

. 12चा उविरत भाग, जनल मी बँ क मागील पिरसर, कालीका
मंिदर मािगल पिरसर इ.

11

11/11/21

गु वार

7अ

मा. बोर ते अजय भा करराव

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

12

12/11/21

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, अिरहं त

13

13/11/21

शिनवार

14

14/11/21

रिववार

7क

मा. भामरे वाती राजीव

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

15

15/11/21

सोमवार

7ड

मा. िहरे योगेश रामराव

मंगल काय लय पिरसर, रॉयल रे सीडसी, आकाशवानी टावर, आई
तुळजा भवानी मंिदर पिरसर, िडसु झा कॉलनी पिरसर, कुलकण बाग 1
काय लय पिरसर,

16

16/11/21

मंगळवार

12 अ

मा. घाटे ि यंका िकशोर

व 2 इ. पिरसर
ांती नगर पिरसर, संभाजी चौक, म ॅ मो काश

कॉलनी, पांटबंधारे काय लय पिरसर, नासड लगत, उषा िकरण,
दलुभाई पटे ल कॉलनी, प कार कॉलनी, सैिनक मुला/मुल चे व तीगृ ह
इ. पिरसर

शे रा

अ.
.

िदनांक

वार

भाग
.

मा. नगरसेवक/ मा.सेिवकांची नावे

िनयोिजत धु रफवारणी

े (पिरसर)

शे रा

िनवास थान पिरसर, शरणपुर गावठाण, रचना शाळा, होलाराम
17

17/11/21

बु धवार

12 ब

मा. सिमर उ मराव कांबळे

कॉलनी, पी व टी कॉलनी, रामदास कॉलनी, िमशनमळा, 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, महे शनगर,
18

18/11/21

गु वार

12 क

मा. डॉ. हे मलता िननाद पाटील

िटळकवाडी, ल मी नगर, गणेश नगर, कुटे आय. हॉ पटल, माधव
नगर, द वाडी, संिदप हॉटे ल पयत इ.

19

19/11/21

शु वार

20

20/11/21

शिनवार

गु

नानक जयं ती

ल हटे नगर 1 ते 6 लेन पिरसर, स या कॉलनी, िवकास कॉलनी,
12 ड

मा. िशवाजी ंबक गांगुड साहे ब

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

21

21/11/21

रिववार

रिववार

आसराची वेस, ितवंदा, िमरजकर लेन, हस ळटे क, बु धवार पेठ,
22

22/11/21

सोमवार

13 अ

मा. व सला अजु न खैरे

पाटील ग ली, दे शपांडे ग ली, मोठी दग , तांबट लेन, भ काली पिरसर
इ.
काझीपुरा एका बाजुन,े जुने नािशक, खडकाळी, गंजमाल, एन.डी.

23

23/11/21

मंगळवार

13 ब

मा. गजानन दामोदर शेलार

पटे ल रोड, पंचिशल नगर, मनोहर नगर, का हे रीवाडी, आदश शाळा
पिरसर, डॉ. वचु रकर हॉ पटल पिरसर, सव दय नगर पिरसर, वट
कॉलनी पिरसर इ.
यायािधश कॉलनी, मा. िज हािधकारी िनवास, िस हील हॉ पटल,

24

24/11/21

बु धवार

VIP

VIP

िज हा रा यपाल, कले टर काय लय, पोिलस आयु त काय लय,
कोषागार काय लय पिरसर, गोळे कॉलनी पिरसर, संदभ

णालय

शािलमार इ.
रिववार कारं जा, धनकर लेन, हे मलता टॉकीज पिरसर, तेलीग ली,
25

25/11/21

गु वार

13 क

मा. वैशाली मनोज भोसले

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

26

26/11/21

शु वार

13 ड

मा. शाहु सहदे वराव खैरे

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

27

27/11/21

शिनवार

28

28/11/21

रिववार

7अ

मा. बोर ते अजय भा करराव

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

29

29/11/21

सोमवार

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, अिरहं त

30

30/11/21

मंगळवार

7क

मा. भामरे वाती राजीव

निसग होम, सहदे व नगर, ग डु ळकर महाराज मंिदर, िशवाई कॉलनी,
साई कॉलनी, िशवनेरी कॉलनी, सु योिजत टावर, शािलमार सोसायटी
पिरसर इ.

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

वै िकय आरो य अिधकारी,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

