भिवंडी भिजामपू र शहर महािगरपाभिका, भिवंडी
आरोग्य व स्वच्छता भविाग
प्रिाग सभमती क्र. 3

रस्ते सफाई व गटार सफाई बाबतचा कृती आराखडा
वॉडड क्र. 16

(अ, ब, क, ड)

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका, भभवंडी
आरोग्य व स्वच्छता भवभाग
प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१६ (अ)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे नाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चतूर्ससमा
श्री.सतीश भोईर

(आरोग्य निरीक्षक) मो.ि. – ८८८८३१२४८१

रस्ता सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.
१६ अ

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

३३

आसबीबी जनता हॉटेि पासून आनंद हॉटेि इकरा

२.

१६ अ

३९

हायस्कू िनूर इिेभेलक ते ,सईदा ापाटडमईट ,

३.

१६ अ

३६

.कंया रोड पयल्त ,खान चाि ,बनारसी चाि
शास्त्री नगर पोस्ट ऑफफस चौक ,नाचन कं पाऊंड ,

कमयचाऱयाांचे िाव
सुव ाड हनुमंत तरे

मोबाईल ि.
९७३३२४४१३२

शांताबाई भहराम भनकम
फदिीप भवनायक भोईर

९६८९७३८४७५

भमलिद प्रशांत पाटीि

९७६५४११७३३१

गीता ,मफदना मभस्जद,ग पती चौक,नक िाख मलदान
ते ,ग ी चौक ,तसेन चौक नझीर इमारत ,ापाटडमईट
,कंया रोड पयल्त
४.

१६ अ

४७

पोस्ट मागेइमाम ,भारती ापाटडमईट ,शास्त्री नगर ,

५.

१६ अ

४३

माा ,भोिा चाि ,सोिापूरकर चौक पारसर ,बाडा

ाक्षय नरे श जाधव

८६९८१७१७९४

गोलवद फदनकर सकपाळ

८९७५५९१२७१

,मभस्जद
इभस्ंमया शाळा ,कारखाना पारसर ,बौहद भवहार ,
६.

१६ अ

४२

,परवेज मभिक यांच्या घराजवळ ,ारसारी इमारत
ििंमी सायलजग पासून ते भवनोद सायलजगपयल्तचा
पारसर.

७.

१६ अ

शास्त्री नगर रोडपा ी ,नािा रोड मोमीन कं पाऊंड , भनतीन ििंम भशगव

७३८७८४४४७१

पेश चाि रे शन ,पसी ते ास्िम घराचा पारसर
दुकान फु िे नगरनंभईडीचा ,पाटीि कं पाऊंड ,३२८.

१६ अ
१६ अ

४३

.झाडापयल्त
हनुमान टेकडी संपू ड पारसरभवनोद ,भाजी माका ट ,
गुजराती ,कनेरया काग पारसर ,सायलजग पारसर
सहारा ,हॉटेि ,आसबीबी स्मशान भूमी ,सोसायटी
,पारसर

संजय भभमाजी सकपाळ

९८६३८७४३७४

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१६ (अ)
गटार सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानिती
अ. क्र.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईल ि.

आसबीबी जनता हॉटेि पासून आनंद हॉटेि इकरा
हायस्कू ि सईदा ,ापाटडमईट नूर इिेभेलक ते ,

१.

१६ अ

३१

.कंया रोड पयल्त ,खान चाि ,बनारसी चाि

२.

१६ अ

३२

शास्त्री नगर पोस्ट ऑफफस चौक ,नाचन कं पाऊंड ,

३.

१६ अ

३४

४.

१६ अ

३५

योगेश रामेश्वर चव्हा

९३९६२१३६३२

ारलवद हरी गायकवाड

९७६७४३७६८६

हनुमंत परमेश्वर पुन्ना

९७३३८३१५१५

मंगेश धोंडीराम मोरे

७३६६६४४६३१

,मभस्जद

राजेश गोलवद यादव

९२७२७१३८३९

इभस्ंमया शाळा ,कारखाना पारसर ,बौहद भवहार ,

तेजस प्रभाकर जाधव

८७६६६६८५८५९

प्रथमेश भगवंत मोरे

९९२१३१३३१८

गीता ,मफदना मभस्जद,ग पती चौक,नक िाख मलदान
ते ,ग ी चौक ,तसेन चौक नझीर इमारत ,ापाटडमईट
,कंया रोड पयल्त
पोस्ट मागेइमाम ,भारती ापाटडमईट ,शास्त्री नगर ,

५.

१६ अ

३७

६.

१६ अ

३८

७.

१६ अ

४३

माा ,भोिा चाि ,सोिापूरकर चौक पारसर ,बाडा

,परवेज मभिक यांच्या घराजवळ ,ारसारी इमारत
ििंमी सायलजग पासून ते भवनोद सायलजग पयल्तचा
.पारसर

८.

१६ अ

४१

(औषधफवार ी)

शास्त्री नगर रोडपा ी ,नािा रोड मोमीन कं पाऊंड , ाभनि मारुती गायकवाड

८२३७७१३९६१

९.

१६ अ

४४

१०.

१६ अ

४५

११.

१६ अ

४६

पेश चाि रे शन ,पसी ते ास्िम घराचा पारसर
,३२-दुकान फु िे नगर नंपाटीि कं पाऊंडभईडीचा ,
.झाडापयल्त

हनुमान टेकडी संपू ड पारसरभवनोद ,भाजी माका ट ,
गुजराती ,कनेरया काग पारसर ,सायलजग पारसर
सहारा ,हॉटेि ,आसबीबी स्मशान भूमी ,सोसायटी
,पारसर

स्वप्नीि दशरथ जाधव

९६७३८३३३३६

समीर भसकं दर कभशिकर

९८२२७७२१९९

नाराय शंकर भवशे

९११२४१३२७२

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१६ (ब)
रस्ता सफाई कमा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानिती
अ. क्र.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईल ि.

कंया रोड पासून ते हनुमान मंफदर पयल्तशंकर ,
१.

१६ ब

२१३

२.

१६ ब

२५८

कु बा मभस्जद चारभसत ,ाादुि शेल चाि ,ापाटडमईट
पेपू भभसी खाडे ाशरफु ि मभस्जद ,शौचािय
.हॉभस्पटि पयल्त मौिाना कभमटी ,मेहफफि खाना ,
वाहीस इमारत ते ,भारत फकरा ा नझीर चे घर

कंपेश नरई द्र चव्हान

८३८७३३३१५३

धरमदास भझपऱ्या जाधव

८६९८५४१६२७

रवींद्र यशवंत कासार

७७९६३९९२३२

.ताडीचे दुकान गंिी
३.

१६ ब

२११

नेहश नगरमकादू घराचा , हनुमान मंफदर पुने ,
,पारसर
मुस्तकीम घरापासून मेहफफि खाना ते नझीर कमळ
घरा पयल्त
दगाड पासून दस्तगीरचे घर ते जावेद पला ते भारत
फकर पयल्त
सना फकरा ा तरयब आिी घर ते धमडराज चाि
पयल्त.

४.

१६ ब

२१६

रे श्मा सभचन मोरे (ापंग)

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१६ (ब)
गटार सफाई कमा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.
१६ ब

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

२३९

कंया रोड पासून ते हनुमान मंफदर पयल्त शंकर ,

वलभव दामोदर भािेराव

२.

१६ ब

२१४

कु बा मभस्जद चारभसत ,ाादुि शेल चाि ,ापाटडमईट

भवशाि हारचंद्र सोनाव े

ाशरफु ि मभस्जद पेपू भभसी खाडे ,शौचािय
.हॉभस्पटि पयल्त
मौिाना कभमटीभारत फकरा ा ,मेहफफि खाना ,
नझीर चेघरवाहीस इमारत ते ताडीचे दुकान ,
.गंिी
नेहश नगरमकादू घराचा , हनुमान मंफदर पुने ,
,पारसर
मुस्तकीम घरापासून मेहफफि खाना ते नझीर कमळ
घरा पयल्त
दगाड पासून दस्तगीरचे घर ते जावेद पला ते भारत
फकर पयल्त
सना फकरा ा तरयब आिी घर ते धमडराज चाि
पयल्त.

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईल ि.
८९७५९३७५३९
९६३४२९९३५७

३.

१६ ब

२१३

जमीि मोभहद्दीन शेख

९८६३१७१४११

४.

१६ ब

२१५

नरे श धनाजी पंभडत

९२३९४३८३३९

५.

१६ ब

३३

सागर ानंता पवार
(औषधफवार ी)

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१६ (क)
रस्ता सफाई कमा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.
१६ क

स्वच्छता गट क्र.

३१

कामाचे निकाण
ला े रोड पारसर ,जलन मंफदर ,रीराम नगर ,

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईल ि.

वलशािी भवनायक सकपाळ

भसटीझन हॉभस्पटि ,पारसर
जय ांबे सोसायटी जलन ,बाबू शेट चाि ,ला े रोड ,
मंफदर
फकशोर पिेस पारसर ,िाहोटी कं पाऊंड ,ला े रोड ,
२.

१६ क

३३

.जलन मंफदर पारसर

जोस्ना जगदीश भोईर

भवजय हॉटेि पारसरहनुमान ,कु िक ॉ हॉभस्पटि ,
.िाहोटी कं पाऊंड पारसर ,मंफदर पारसर
३.

१६ क

३६

जय ांबे सोसायटीहनुमान ,आसा रोड पारसर ,
सोनाराराम नगर ,मंफदर
मनपा शाळा क्रांिाउफद्दन मंफदर ,पारसर ,३६.
,पारसर जागृती भमत्र मंडळ पारसरहनुमान मंफदर ,

सोमनाथ यशवंत रे ळेकर

८६००९१९५०३

४.
५.

३५
१६ क

३९

कंया रोड पारसर सत्तार शेल चािआसबीबी ,
मभस्जद

पुष्पा के शव कासारे
सोनि कु मार चव्हा

मनपा शाळा क्र,पारसर ६५.कंया रोड पारसर गुप्त
६.

१६ क

१३

लारस्पोटड पारसरखदान ,के ंयाची वखार पारसर,

भनखीि देभवदास जाधव

.रोड

२३

खदान रोड पारसरगुप्ता लारस्पोटड ,
इंभडया ,रीरं ग नगर ,पाटीि पारसर.बी.नस,पारसर

शोभा दशरथ जाधव

पाटीि पारसर ते .बी.नस ,हॉटेि नाराय कॉग ेश .
,फदभक्षत डायींग ,टोफकज पारसर
कंया रोड नाराय कॉ ,िाहोटी कं पाऊंड .
सावडजभनक शौचािय पारसरआसबीबी मभस्जद .
आसबीबी ,कॉ ा सोसायटी ,जय ांबे रोड ,पारसर
.कसस्तान पारसर
७.

१६ क

८.

१६ क

१५

९.

१६ क

३४

१०.

१६ क

३५

ापाटडमईट कमिा हॉटेि पारसरखोका कं पाऊंड ,
चहा हॉटेि पासून ,रीरं ग नगर पारसर ,पारसर
िादी ,खोका कं पाऊंड रोड कपडा कारखाना
१६ .गेट क्र ,चहा हॉटेि पारसर ,कारखाना पारसर
,पारसरखोका कं पाऊंड कारखाना पारसरकपडा ,
खोका ,कंया रोड ,भिबटॉ हॉटेि ,कारखाना
कं पाऊंड पारसर ,भसटीझन हॉभस्पटि पारसर ,
,सुरेश पाटीि चाि .रीराम कॉ ,शीतिा देवी मंफदर
,रोड ३३.प्रभाग सभमती क्रशीतिा देवी बाजूचा
पारसर रीराम ,

संगीता प्रकाश लशदे
िता नाना पवार
राजईद्र ग पत दोंदे

८३६९८४७८५३

कॉम्पेिेेस बाजूचा पारसर
११.

१६ क

३७

१२.
१३.

१६ क

४३
-//-

कमिादेवी शाळाहनुमान ,भलरी भबंडींग पारसर ,
,ग ेश टोफकज पारसर ,नािा पारसर ,मंफदर
कभवता टेिर ,समोरीि पारसर .ारपभािकन कायाड
,रीरं ग नगर ,ग ेश टोफकज रोड पारसर ,पारसर

भनिेश प्रकाश भोईर
भारती भारत गोभहि
बािाराम देऊ गायकवाड

सावडजभनक शौचािय येथीि ,चाि समोरीि पारसर
,मागीि व समोरीि पारसर
नवजीवन कॉिनीमनपा ,मनपा दवाखाना ,
३३ .प्रभाग सभमती क्र .मनपा वसाहत ,शौचािय
.कायाडिय पारसरनव दुगाड मंफदर.मनपा दवाखाना ,

१४.
१५.
१६.

१६ क

४१

प्रभाग सभमती क्र .कायाड ३३ .भद्रावती नगर ,
शाळा ,रामदेव बाबा पारसर ,ामसाई पारसर

१६ क

४२

मलदान
कारखाना पारसरग्यास सईटर ,ग ेश टोफकज रोड ,

भवजय रघुनाथ गंगाव े
कमिा सखाराम गायकवाड
शोभा रमेश गोभहि

हत्ती सायलजग पयल्तचा ,रयूस सईटर पारसर ,पारसर
१७.

१६ क

४४
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