
भिवंडी भिजामपूर 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)



भभवडंी भनजामपरू शहर महानगरपाभिका, भभवडंी 

आरोग्य व स्वच्छता भवभाग 

प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (अ) 
 शहर सफाई कमडचाऱ्याच ेनाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चतरू्ससमा 

 

 श्री.सतीश भोईर   (आरोग्य निरीक्षक) मो.ि. – ८८८८३१२४८१ 
 

रस्ता सफाई कामाकनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती 

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 
१. १६ अ ३३ 

आसबीबी जनता हॉटेि पासनू आनंद हॉटेि इकरा 

हायस्कूि  ,सईदा ापाटडमईट ,नूर इिेभेलक त े

बनारसी चाि ,खान चाि ,कंया  रोड पयल्त.  

शास्त्री नगर पोस्ट ऑफफस चौक  ,नाचन कंपाऊंड ,

नक िाख मलदान,ग पती चौक,मफदना मभस्जद,गीता 

ापाटडमईट ,तसेन चौक नझीर इमारत ,ग ी चौक ,ते 

कंया  रोड पयल्त  ,  

सुव ाड हनुमंत तरे  ९७३३२४४१३२ 

२. १६ अ ३९ शांताबाई भहराम  भनकम   

३. १६ अ ३६ फदिीप भवनायक भोईर  ९६८९७३८४७५ 

४. १६ अ ४७ 
पोस्ट मागे  ,शास्त्री नगर ,भारती ापाटडमईट ,इमाम 

भमलिद प्रशांत पाटीि   ९७६५४११७३३१ 



 

 

 

 

५. 
 

१६ अ ४३ बाडा ,सोिापूरकर चौक पारसर ,भोिा चाि ,माा 

मभस्जद ,  

इभस्ंमया शाळा  ,बौहद भवहार ,कारखाना पारसर ,

ारसारी इमारत ,परवेज मभिक यांच्या घराजवळ ,

ििंमी सायलजग पासून ते भवनोद सायलजग पयल्तचा 

पारसर. 

ाक्षय नरेश जाधव 

 

८६९८१७१७९४ 

 

६. १६ अ ४२ गोलवद फदनकर सकपाळ ८९७५५९१२७१ 

७. १६ अ  
शास्त्री नगर रोड  ,नािा रोड मोमीन कंपाऊंड ,पा ी 

पसी ते ास्िम घराचा पारसर ,पेश चाि रेशन 

दकुान फुिे नगर नं -३२ ,पाटीि कंपाऊंड ,भईडीचा 

झाडापयल्त.  

हनुमान टेकडी संपू ड पारसर  ,भाजी माका ट ,भवनोद 

सायलजग पारसर ,कनेरया काग  पारसर ,गुजराती 

सोसायटी ,आसबीबी स्मशान भूमी ,हॉटेि ,सहारा 

पारसर,  

भनतीन ििंम  भशगव   

 

७३८७८४४४७१ 

 

८. १६ अ ४३ संजय भभमाजी सकपाळ ९८६३८७४३७४ 

 १६ अ    



प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (अ) 
गटार सफाई कामाकनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती 

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 
   

आसबीबी जनता हॉटेि पासनू आनंद हॉटेि इकरा 

हायस्कूि  ,सईदा ापाटडमईट  ,नूर इिेभेलक ते 

बनारसी चाि ,खान चाि ,कंया  रोड पयल्त.  

शास्त्री नगर पोस्ट ऑफफस चौक  ,नाचन कंपाऊंड ,

नक िाख मलदान,ग पती चौक,मफदना मभस्जद,गीता 

ापाटडमईट ,तसेन चौक नझीर इमारत ,ग ी चौक ,ते 

कंया  रोड पयल्त  ,  

  

१. १६ अ ३१ योगेश रामेश्वर चव्हा   ९३९६२१३६३२ 

२. १६ अ ३२ ारलवद हरी गायकवाड ९७६७४३७६८६ 

३. १६ अ ३४ हनुमंत परमेश्वर पुन्ना ९७३३८३१५१५ 

४. १६ अ ३५ मंगेश धोंडीराम मोरे ७३६६६४४६३१ 

   
पोस्ट मागे  ,शास्त्री नगर ,भारती ापाटडमईट ,इमाम 

बाडा ,सोिापूरकर चौक पारसर ,भोिा चाि ,माा 

मभस्जद ,  

इभस्ंमया शाळा  ,बौहद भवहार ,कारखाना पारसर ,

ारसारी इमारत ,परवेज मभिक यांच्या घराजवळ ,

ििंमी सायलजग पासून ते भवनोद सायलजग पयल्तचा 

पारसर.  

  

५. १६ अ ३७ राजेश गोलवद यादव ९२७२७१३८३९ 

६. १६ अ ३८ तेजस प्रभाकर जाधव ८७६६६६८५८५९ 

७. १६ अ ४३ प्रथमेश भगवंत मोरे 

(औषधफवार ी)  

९९२१३१३३१८ 

८. १६ अ ४१ 
शास्त्री नगर रोड  ,नािा रोड मोमीन कंपाऊंड ,पा ी 

ाभनि मारुती गायकवाड ८२३७७१३९६१ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९. १६ अ ४४ पसी ते ास्िम घराचा पारसर ,पेश चाि रेशन 

दकुान फुिे नगर नं-३२ , पाटीि कंपाऊंड  ,भईडीचा 

झाडापयल्त.  

 

हनुमान टेकडी संपू ड पारसर  ,भाजी माका ट ,भवनोद 

सायलजग पारसर ,कनेरया काग  पारसर ,गुजराती 

सोसायटी ,आसबीबी स्मशान भूमी ,हॉटेि ,सहारा 

पारसर,  

स्वप्नीि दशरथ जाधव ९६७३८३३३३६ 

१०. १६ अ ४५ समीर भसकंदर कभशिकर ९८२२७७२१९९ 

११. १६ अ ४६ नाराय  शंकर भवशे  ९११२४१३२७२ 



प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (ब) 
रस्ता सफाई कमा कनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती  

 

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 
   

कंया रोड पासून त ेहनुमान मंफदर पयल्त  ,शंकर 

ापाटडमईट ,ाादिु शेल चाि ,कुबा मभस्जद चारभसत 

शौचािय ,ाशरफुि मभस्जद पेपू भभसी खाड े

हॉभस्पटि पयल्त.  मौिाना कभमटी  ,मेहफफि खाना ,

भारत फकरा ा नझीर चे घर ,वाहीस इमारत ते 

ताडीचे दकुान गंिी.  

  

१. १६ ब २१३ कंपेश नरईद्र चव्हान ८३८७३३३१५३ 

२. १६ ब २५८ धरमदास भझपऱ्या जाधव  

 

८६९८५४१६२७ 

३. १६ ब २११ 
नेहश नगर  ,हनुमान मंफदर पुने  ,मकाद ूघराचा 

पारसर,  

मुस्तकीम घरापासून महेफफि खाना ते नझीर कमळ 

घरा पयल्त 

दगाड पासून दस्तगीरचे घर त ेजावेद पला  ते भारत 

फकर  पयल्त 

सना फकरा ा तरयब आिी घर ते धमडराज चाि 

पयल्त. 

रवींद्र यशवंत कासार  ७७९६३९९२३२ 

४. १६ ब २१६ रेश्मा सभचन मोरे )ापंग(   



प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (ब) 
गटार सफाई कमा कनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती  

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 
१. १६ ब २३९ 

कंया रोड पासून त ेहनुमान मंफदर पयल्त  ,शंकर 

ापाटडमईट ,ाादिु शेल चाि ,कुबा मभस्जद चारभसत 

शौचािय ,ाशरफुि मभस्जद पेपू भभसी खाड े

हॉभस्पटि पयल्त.  

मौिाना कभमटी  ,मेहफफि खाना ,भारत फकरा ा 

नझीर चे घर  ,वाहीस इमारत ते ताडीचे दकुान 

गंिी.  

वलभव दामोदर भािेराव  ८९७५९३७५३९ 

२. १६ ब २१४ भवशाि हारचंद्र सोनाव े  ९६३४२९९३५७ 

   
नेहश नगर  ,हनुमान मंफदर पुने  ,मकाद ूघराचा 

पारसर,  

मुस्तकीम घरापासून महेफफि खाना ते नझीर कमळ 

घरा पयल्त 

दगाड पासून दस्तगीरचे घर त ेजावेद पला  ते भारत 

फकर  पयल्त 

सना फकरा ा तरयब आिी घर ते धमडराज चाि 

पयल्त. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

३. १६ ब २१३ जमीि मोभहद्दीन शेख ९८६३१७१४११ 

४. १६ ब २१५ 

 

नरेश धनाजी पंभडत  

 

९२३९४३८३३९ 

५. १६ ब ३३ सागर ानंता पवार  

(औषधफवार ी) 

 



 

प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (क) 
रस्ता सफाई कमा कनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती  

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 

१. १६ क ३१    ला े रोड पारसर  ,रीराम नगर ,जलन मंफदर ,

पारसर ,भसटीझन हॉभस्पटि  

जय ांबे सोसायटी  ,ला े रोड ,बाबू शेट चाि ,जलन 

मंफदर 

फकशोर पिेस पारसर  ,ला े रोड ,िाहोटी कंपाऊंड ,

जलन मंफदर पारसर.  

भवजय हॉटेि पारसर  ,कुिक ॉ हॉभस्पटि,हनुमान 

मंफदर पारसर ,िाहोटी कंपाऊंड पारसर.  

जय ांबे सोसायटी  ,आसा रोड पारसर ,हनुमान 

मंफदर ,सोनाराराम नगर  

मनपा शाळा क्र .३६ ,पारसर ,ांिाउफद्दन मंफदर 

पारसर,  जागृती भमत्र मंडळ पारसर  ,हनुमान मंफदर  

वलशािी भवनायक सकपाळ  

२. १६ क ३३ जोस्ना जगदीश भोईर  
 
 
 

३. १६ क ३६ सोमनाथ यशवंत रेळेकर  ८६००९१९५०३ 



४.  ३५ कंया  रोड पारसर सत्तार शेल चाि  ,आसबीबी 

मभस्जद  

मनपा शाळा क्र .६५ पारसर, कंया  रोड पारसर गुप्त 

लारस्पोटड पारसर ,केंयाची वखार पारसर ,खदान 

रोड.  

खदान रोड पारसर ,गुप्ता लारस्पोटड 

पारसर,नस.बी.पाटीि पारसर ,रीरंग नगर ,इंभडया 

हॉटेि ,नस.बी .पाटीि पारसर ते  नाराय  कॉ .ग ेश 

टोफकज पारसर ,फदभक्षत डायींग,  

कंया  रोड  नाराय  कॉ  .िाहोटी कंपाऊंड ,

सावडजभनक शौचािय पारसर  .आसबीबी मभस्जद 

पारसर ,जय ांबे रोड ,कॉ ा सोसायटी ,आसबीबी 

कसस्तान पारसर.  

पुष्पा केशव कासारे  

५. १६ क ३९ सोनि कुमार चव्हा   

६. १६ क १३ भनखीि दभेवदास जाधव ८३६९८४७८५३ 

२३ शोभा दशरथ जाधव 

७. १६ क  ापाटडमईट कमिा हॉटेि पारसर  ,खोका कंपाऊंड 

पारसर ,रीरंग नगर पारसर ,चहा हॉटेि पासून 

खोका कंपाऊंड रोड कपडा कारखाना ,िादी 

कारखाना पारसर ,चहा हॉटेि पारसर ,गेट क्र .१६ 

पारसर , खोका कंपाऊंड कारखाना पारसर  ,कपडा 

कारखाना ,भिबटॉ हॉटेि ,कंया  रोड ,खोका 

कंपाऊंड पारसर  ,भसटीझन हॉभस्पटि पारसर ,

शीतिा दवेी मंफदर ,रीराम कॉ .सरेुश पाटीि चाि ,

प्रभाग सभमती क्र.३३ रोड , शीतिा दवेी बाजूचा 

पारसर  ,रीराम  

  

८. १६ क १५ संगीता प्रकाश लशद े  

९. १६ क ३४ िता नाना पवार  

१०. १६ क ३५ राजईद्र ग पत दोंद े  



 

   कॉम्पेिेेस बाजूचा पारसर   

११. १६ क ३७ कमिादवेी शाळा  ,भलरी भबंडींग पारसर ,हनुमान 

मंफदर ,नािा पारसर ,ग ेश टोफकज पारसर ,

ारपभािकन कायाड .समोरीि पारसर ,कभवता टेिर 

पारसर ,ग ेश टोफकज रोड पारसर ,रीरंग नगर ,

चाि समोरीि पारसर ,सावडजभनक शौचािय यथेीि 

मागीि व समोरीि पारसर ,  

नवजीवन कॉिनी  ,मनपा दवाखाना ,मनपा 

शौचािय ,मनपा वसाहत .प्रभाग सभमती क्र .३३ 

कायाडिय पारसर . नव दगुाड मंफदर  ,मनपा दवाखाना.  

भनिेश प्रकाश भोईर  

१२. 
१३. 

१६ क ४३ 

-//- 

भारती भारत गोभहि 

बािाराम दऊे गायकवाड 

 

 

१४. 
१५. 

१६ क                ४१ 

 

प्रभाग सभमती क्र  .३३ कायाड . भद्रावती नगर ,

ामसाई पारसर ,रामदवे बाबा पारसर ,शाळा 

मलदान  

कारखाना पारसर  ,ग ेश टोफकज रोड ,ग्यास सईटर 

पारसर ,रयसू सईटर पारसर ,हत्ती सायलजग पयल्तचा 

पारसर ,भतरुमािा पारसर ,आसा रोड पारसर ,ग ेश 

टोफकज पारसर ,पईद ूडॉ मागीि पारस र  ,ामकार 

ापाटडमईट ,पुनीत सागर ापाटडमईट ,रावजी नगर ,

भद्रावती नगर .  

भवजय रघुनाथ गंगाव े 

कमिा सखाराम गायकवाड 

 

१६. १६ क ४२ 

 

शोभा रमेश गोभहि 

 

 

१७. १६ क ४४  

राधा भारत गोहीि 

 



प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (क) 
गटार सफाई कामा कनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती  

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 

 १६ क    ला े रोड पारसर  ,रीराम नगर ,जलन मंफदर ,

पारसर ,भसटीझन हॉभस्पटि  

जय ांबे सोसायटी  ,ला े रोड ,बाबू शेट चाि ,जलन 

मंफदर 

फकशोर पिेस पारसर  ,ला े रोड ,िाहोटी कंपाऊंड ,

जलन मंफदर पारसर.  

भवजय हॉटेि पारसर  ,कुिक ॉ हॉभस्पटि,हनुमान 

मंफदर पारसर ,िाहोटी कंपाऊंड पारसर.  

जय ांबे सोसायटी  ,आसा रोड पारसर ,हनुमान 

मंफदर ,सोनाराराम नगर  

मनपा शाळा क्र .३६ ,पारसर ,ांिाउफद्दन मंफदर 

पारसर ,जागृती भमत्र मंडळ पारसर ,हनुमान मंफदर  

  

१. १६ क ३२ श्यामराव दादाजी सोनाव े ७३६६६६४४३६ 

२. १६ क ३४ भवकास भवराम सकपाळ ९८२३२२४३६१ 

३. १६ क ३५ 

 

भवनोद नामदवे कांबळे 

 

९९७५३२७३७४ 



४. १६ क ३७ कंया  रोड पारसर सत्तार शेल चाि  ,आसबीबी 

मभस्जद  

मनपा शाळा क्र .६५ पारसर, कंया  रोड पारसर गुप्त 

लारस्पोटड पारसर ,केंयाची वखार पारसर ,खदान 

रोड.  

खदान रोड पारसर ,गुप्ता लारस्पोटड 

पारसर,नस.बी.पाटीि पारसर ,रीरंग नगर ,इंभडया 

हॉटेि ,नस.बी .पाटीि पारसर ते  नाराय  कॉ .ग ेश 

टोफकज पारसर ,फदभक्षत डायींग,  

कंया  रोड  नाराय  कॉ  .िाहोटी कंपाऊंड ,

सावडजभनक शौचािय पारसर  .आसबीबी मभस्जद 

पारसर ,जय ांबे रोड ,कॉ ा सोसायटी ,आसबीबी 

कसस्तान पारसर.  

राजईद्र दगडू जाधव ९३२२२६८९५६ 

५. १६ क ३८ भवनोद दयाराम शेिार ८७८८७४११४९ 

६. १६ क ११ भगरीधर राव  होळकर ९३२२८७५३२६ 

७. १६ क १२ स्वप्नीि रामदास मोरे ८६९८४९१८८३ 

८. १६ क १३ ापाटडमईट कमिा हॉटेि पारसर  ,खोका कंपाऊंड 

पारसर ,रीरंग नगर पारसर ,चहा हॉटेि पासून 

खोका कंपाऊंड रोड कपडा कारखाना ,िादी 

कारखाना पारसर ,चहा हॉटेि पारसर ,गेट क्र .१६ 

पारसर , खोका कंपाऊंड कारखाना पारसर  ,कपडा 

कारखाना ,भिबटॉ हॉटेि ,कंया  रोड ,खोका 

कंपाऊंड पारसर  ,भसटीझन हॉभस्पटि पारसर ,

शीतिा दवेी मंफदर ,रीराम कॉ .सरेुश पाटीि चाि ,

प्रभाग सभमती क्र.३३ रोड , शीतिा दवेी बाजूचा 

पारसर  ,रीराम  

गुरुनाथ नाराय  शेिार ७७१९८४१९५७ 

९. १६ क १४ कभबर गजानन गोरे ९८९३३२५३१२ 

१०. १६ क १६ भवश्वास सकुऱ्या जाधव ९८२३४२६२३६ 

११. १६ क  भनभतन ाशोक जाधव ८७८८२८९९९७ 



 

कॉम्पेिेेस बाजूचा पारसर 

१२. १६ क ३६ कमिादवेी शाळा  ,भलरी भबंडींग पारसर ,हनुमान 

मंफदर ,नािा पारसर ,ग ेश टोफकज पारसर ,

ारपभािकन कायाड .समोरीि पारसर ,कभवता टेिर 

पारसर ,ग ेश टोफकज रोड पारसर ,रीरंग नगर ,

चाि समोरीि पारसर ,सावडजभनक शौचािय यथेीि 

मागीि व समोरीि पारसर ,  

नवजीवन कॉिनी  ,मनपा दवाखाना,  मनपा 

शौचािय  ,मनपा वसाहत .प्रभाग सभमती क्र .३३ 

कायाडिय पारसर . नव दगुाड मंफदर  ,मनपा दवाखाना.  

जनादडन मंगंया जाधव ९८९३५३४९२६ 

१३. १६ क ३८ िभित कुमार भहराम  भनकम ७६२३४३६३१६ 

१४. १६ क ३९ कंपेश कुमार राऊत ८३८३५३९३१४ 

१५. १६ क ४३ गोपीनाथ मंगिदास लाकरे ८१३८७२६२५३ 

१६. १६ क                ४१ 

 

भवजय रघुनाथ गंगाव े 

 

९१४६३१७५६५ 

१७. १६ क ४२ 

 

प्रभाग सभमती क्र  .३३ कायाड . भद्रावती नगर ,

ामसाई पारसर ,रामदवे बाबा पारसर ,शाळा 

मलदान  

कारखाना पारसर  ,ग ेश टोफकज रोड ,ग्यास सईटर 

पारसर ,रयसू सईटर पारसर ,हत्ती सायलजग पयल्तचा 

पारसर ,भतरुमािा पारसर ,आसा रोड पारसर ,ग ेश 

टोफकज पारसर ,पईद ूडॉ मागीि पारसर ,ामकार 

ापाटडमईट ,पुनीत सागर ापाटडमईट ,रावजी नगर ,

भद्रावती नगर .  

सभचन रवींद्र पवार  ९५५२१२४५४५ 

१८. १६ क ४३ 

 

सुभाष बुधाजी जाधव 

भवनोद लचताम  जाधव 

९७६३३३३३६३ 

१९. १६ क ४४ यशवंत मांगंय चव्हा   

 

९९६३३५९१३३ 



 

प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (ड) 
रस्ता सफाई कमा कनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती 

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 

१. १६ड ४५ 
वे ूबाई चाि ,शंकर मंफदर पारसर ,कारखाना 

पारसर ,इमारत १४ चा सोनारपाडा पारसर ,

भीमनाग भबंडींग पारसर ,व ूे बाई चाि  

बािाजी भनवास पारसर  ,सोनारपाडा पारसर ,ग ेश 

टोफकज ,क्षेत्रीय चाि पारसर ,ािका ज=हॉटेि 

पारसर ,ग ेश टोफकज पारसर ,भवभहरी समोरीि 

पारसर ,दबुे चा दवाखाना समोर व मागीि पारसर ,

रयू क ेरी रोड ,हनुमान मंफदर पारसर ,बाबुराव 

चौक मागीि व समोर पारसर ,हनुमान मंफदर हॉटेि 

समोरीीि पारसर  ,भवभहरी समोरीि परीसर  

 

 

रंजना रामदास मोरे   

२. १६ड ४७ भक्ती राजू चव्हा   

३. १६ड ८९ सुरेश दामू गायकवाड ९३२८६५७११६ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

४. १६ड ५१ रयू क रेी रोड  ,पूनम भनवास समोरीि पारसर ,भवभहरी 

समोरीि पारसर ,प्र.स.क्र.३३ समोरीि पारसर  

रयू क रेी रोड पारसर  ,मेहदंी माका ट पारसर ,पूनम 

भनवास मागीि पारसर ,ग ेश भसनेमागृह बाजूचा 

पारसर ,  

आसबीबी रोड  ,रयू क ेरी रोड ,बाबुराव चौक 

खाफदमाशीन रोड ,डी.नफ.दवाखाना समोर व मागीि 

पारसर ,भोिा भबंडींग पारसर ,सागर ऑफफस समोर व 

मागीि पारसर सावडजभनक शौ .पारसर ,भाग्यििंमी 

फकरा ा स्टोर ,रतन फकर  दवाखाना ,क्षेत्रीय चाि ,

मनीषा हॉटेि समोरीि पारसर ,ग ेश टोफकज ,नस .

मिेभशयाम पारसर ,भवानी फकरा ा स्टोसड पारसर,  सागर 

देशी बार  ,सोनी सिनू   

राजरी भहतईद्र झोपे  

५. १६ड ४६ वलजंती भविास भोईर  

६. १६ड ५३ ारु  ििंम  घाडगे ७७७६८३३९२५ 



प्रभाग सभमती क्र .३३  

वाडड क्र.१६ (ड) 
गटार सफाई कामा कनरता काययरत सफाई कामगाराांची मानिती  

अ. क्र. वार्य क्र. स्वच्छता गट क्र. कामाचे निकाण कमयचाऱयाांचे िाव मोबाईल ि. 

१. १६ड ४८ 
वे ूबाई चाि ,शंकर मंफदर पारसर ,कारखाना 

पारसर ,इमारत १४ चा सोनारपाडा पारसर ,

भीमनाग भबंडींग पारसर ,व ूे बाई चाि  

बािाजी भनवास पारसर  ,सोनारपाडा पारसर ,ग ेश 

टोफकज ,क्षेत्रीय चाि पारसर ,ािका ज=हॉटेि 

पारसर ,ग ेश टोफकज पारसर ,भवभहरी समोरीि 

पारसर ,दबुे चा दवाखाना समोर व मागीि पारसर ,

रयू क ेरी रोड ,हनुमान मंफदर पार सर  ,बाबुराव 

चौक मागीि व समोर पारसर ,हनुमान मंफदर हॉटेि 

समोरीि पारसर ,भवभहरी समोरीि परीसर  

 

 

रोहन जनाधडन घाडगे  

२. १६ड ४९ रवींद्र राजाराम रीराम   

३. १६ड ५३ उदय गंगाराम यादव  

 १६ड  रयू क रेी रोड  ,पूनम भनवास समोरीि पारसर ,भवभहरी   



 

 

४. १६ड ५२ समोरीि पारसर , प्र .स.क्र.३३ समोरीि पारसर  

रयू क रेी रोड पारसर  ,मेहदंी माका ट पारसर ,पूनम 

भनवास मागीि पारसर ,ग ेश भसनेमागृह बाजूचा 

पारसर ,  

आसबीबी रोड  ,रयू क ेरी रोड ,बाबुराव चौक 

खाफदमाशीन रोड ,डी.नफ.दवाखाना समोर व मागीि 

पारसर ,भोिा भबंडींग पारसर ,सागर ऑफफस समोर व 

मागीि पारसर सावडजभनक शौ  .पारसर ,भाग्यििंमी 

फकरा ा स्टोर ,रतन फकर  दवाखाना ,क्षेत्रीय चाि ,

मनीषा हॉटेि समोरीि पारसर ,ग ेश टोफकज ,नस .

मिेभशयाम पारसर ,भवानी फकरा ा स्टोसड पारसर,  सागर 

देशी बार  ,सोनी सिनू   

भवकास दत्तू भोईर ८१४९९३८६१३ 

५. १६ड ८७ भावेश सुरेश चव्हा  ९९७५७८८८१३ 

६. १६ड ८८ संतोष दऊे िोखंड े ९८६३२९१९४९ 


