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, 17, 21, 22, व 23

भिवंडी भिजामपूर शहर महािगरपाभिका, भिवंडी
आरोग्य व स्वच्छता भविाग
प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२२ (अ)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे िाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चतूर्ससमा
श्री.रोहन सुधाकर जाधव

(आरोग्य ननरीक्षक) मो.न. - ९०८२६९६४०५

रस्ता सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.
१.
२
३
४.
५.
६.

वार्य क्र.
२२ अ

२२ अ

स्वच्छता गट क्र.
२१७
२३४
२२७
२०८
२०२
२१०

कामाचे निकाण
पीस पाकय उद्यान ते बाबू सर्व्हहस सेंटर सांपण
ू य
मेन रोर्
ननरामय हॉस्स्पटल ते गणेश मांनदर ता र्ाळी
रोर् ,आशीवाद नगर अांतगयत रस्ते, नबर्ी
गल्ली ,नशवाजी नगर रोर् गणेश नगर पयं त

कमयचाऱयाांचे नाव
१)नवलास सदानांद जाधव
२) दुधी अजुयन चहहाण
३) शारदा राजू चहहाण
१)कनशनाश बाळा धनवटे
२)प्रेमा बाई प्रेमदास गायकवार्
३)स्वाती उमेश सकपाळ

मोबाईल न.
मो. न. - ९५६१७१७५१०

मो. न- ९२२२४०९२१५

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२२ (अ)
गटार सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.
२२ अ

स्वच्छता गट क्र.
२१२

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे नाव
भगवान तुकाराम साळवी

मोबाईल न.
मो. न. ९९७२६५७१८१

अशोक लाला बागुल

मो.न. - ९८८१७७४११७

२.

२१३

३.

२०९

नशवाजी नगर सांपण
ू य पनरसर, आशीवाद
नगर सांगम - १ व २, नबर्ी गल्ली
पनरसर , कानशनाथ नगर पनरसर पीस
पाकय समोरील पनरसर

४.

२१६

औषध फवारणी

५.

२०७

गणेश नदू अर्ाांगळे

६.

२१४

सुनील पोशा गायकवार्

७.

२२१

ननतीन बालाजी लाांर्गे

८.

२९४

सनचन छगन जाधव

नवनोद रूिजी िाकेचा
मनसुख रामजी नय्या

मो.न -८६९८८०९३५

मो.न.-९८६०९०९५००

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२२ (ब)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे िाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चातूर्ससमा
श्री.रोहन सुधाकर जाधव

(आरोग्य ननरीक्षक) मो.न. - ९०८२६९६४०५

रस्ता सफाई कमा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहत
अ. क्र.
१
२
३

वार्य क्र.
२२ (ब)

स्वच्छता गट क्र.
२२०
२२३
२१९

४
५
६

२२ (ब)

२१८
२२०
२३०

कामाचे निकाण
आरोग्य कॅ नबन क्र.०५ , पाभाग्यनगर. गेट
पयं त , भाग्यनगर मेन रोर् ते गणेश नगर सोमा
शेट पुतळा पयं त

कमयचाऱयाांचे नाव
१)अरुण महादे व जाधव
२) बे बीबाई बालाजी लाांर्गे
३) सनचन बालाजी लाांर्गे

मोबाईल न.
मो.न. -९०९६४५८७५८

गणेश मांनदर पा.भावना ऋष हॉल , सत्यम
गल्ली व अांतगयत रस्ते गणेश नगर

१) दशयन मदन जाधव
२) अरुना धीरूभाई वाघे ला
३) नवलास बाबू जाधव

मो.न.७३८५८१२५५२

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२२ (ब)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे िाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चातूर्ससमा
श्री.रोहन सुधाकर जाधव

(आरोग्य ननरीक्षक) मो.न. - ९०८२६९६४०५

गटार सफाई कमा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहत
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.
२२८

२.

२२२

३.

२२५

४.

२०३

कामाचे निकाण
आरोग्य केंद्र भाग्यनगर मागील पनरसर, यशवांत
चौधरी
चौक पनरसर ,
पाईकराव चाळ, स्हहनर्ओ सेंटर पनरसर , आांबई
मांनदर , लकी नबल्ल्र्ग पनरसर , सावयजननक
शौचालय कनवता मेनर्कल पनरसर

कमयचाऱयाांचे नाव
गणेश ननबाजी काांबळे

मोबाईल न.
मो.न - ९८८१५८८१६४

धीरज नजना गोनहल

मो. न - ९५११६१०९२७

सुनील नवठ्ठल वर्के
समीर शानलक म्हात्रे

२३२
२२४
२०६

भावना ऋशी हॉल मागील पनरसर ,
आर.बी.एल. कॉलनी ,स्त्याम गल्ली , सोमा
शेट पुतला पनरसर , शाळा क्र.४१ पनरसर ,
सावयजननक शौचालय पनरसर, पद्मा जोनगन घर
पनरसर

कोमनरया चेनरयाल भै री
सांदेश सांजय चहहाण

मो.न.- ८१४९७३१५७५
मो. न - ९६७३७००१८१

राकेश बाळू साळवे
मो.न - ९२२५६८६५८४

२३३
२२६

औषध फवारणी

अनभजीत रमेश जाधव
अननल नारायण जाधव

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२२ (क)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे िाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चतूतर्सड समा
श्री.रोहन सुधाकर जाधव

(आरोग्य ननरीक्षक) मो.न. - ९०८२६९६४०५

रस्ता सफाई कामा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

१
२
३

२२ (क)

१९२
२०५
१९५

कामाचे निकाण
नवकास हायस्कू ल पा. मा.आयुक्त ननवास पयं त
दोन्ही बाजू
तलाव भोवतलील गार्य न

कमयचाऱयाांचे नाव
१)मोहन तुळशीराम नशके
२) सुवणा रमेश सातपुते
३) करुणा रामा वाणी

मोबाईल न.
मो.न. - ८८०५९०९६५०

४

२२ (क)

१८८

५

१८७

६

२१५

७

१९३

८

२२ (क)

२०५

९

२०४

१०

१८९

११

१९४

फेनेगाव
फेणे उद्यान ते म.न.पा. शाळा क्रां.४८ , पी.
ई.एम.स्कू ल रोर्, काक नतया स्कू ल ते गुप्ता
नकरण स्टोअसय
ननतेश एनकर ऑनफस ते बाबा स्कू ल पयं त

१)यशवांत मारुती चहहाण
२) जीवन र्ाया गोहील
३)अशा सांजय नशनगारे
४) अननता ननतीश मोर

मो.न. - ९९६०३३८४०१

मानसरोवर सवय अांतगयत रस्ते
पोनलस चौकी ते A - ४ पयं त,
बी - १० ते A- खासदार ननवास पयं त
रॉयल नवला बां गलो रोर्
वऱहाल दे वी मांनदर

१) श्रीकाांत सदानांद जाधव
२) प्रनमला सांदीप मोरे
३) शेजळ सांतोष शशदे
४) सांदीप मनोहर पाटील

मो.न. -९६३७७७००९४

८६००९१९५०३

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२२ (क)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे िाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चतूतर्सड समा
श्री.रोहन सुधाकर जाधव

(आरोग्य ननरीक्षक) मो.न. - ९०८२६९६४०५

गटार सफाई कामा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

१.

२२ क

२११

२.

२२ क

२९७

३.

२२ क

२०१

४.

२२ क

१९०

कामाचे निकाण
राधाकृ ष्ण चाळ फेणेगाव , खां र्ोबा कॉलनी ,
साईबाबा कॉलनी , बाबा हायस्कू ल पनरसर ,
शाळा क्र .४८ पनरसर , गावदे वी मांनदर पनरसर ,
गुप्ता नकराणा स्टोअसय पनरसर , शांकर मनदर
पनरसर फेणे गाव

कमयचाऱयाांचे नाव

मोबाईल न.

राजेश लक्ष्मण कदम

९३२२७६४७१५

सुरेश नथुराम ननकम

८७९३८३८९२७

सनचन कानशराम यादव

९६३७७७००९४

अशोक काांजी गोनहल
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५.

२२ क
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६.

२२ क

१९१
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२२ क

१९९

८.

२२ क

१९८

९.

२२ क

मानसरोवर सांपण
ू य पनरसर
फेणा पार्ा सांपण
ू य पनरसर,
धापशी पार्ा सांपण
ू य पनरसर , पी. ई.एम. स्कू ल
रोर् सांपण
ू य पनरसर , फेणे र्ां शपग काथोर् पाटील
सांपण
ू य चाळ पनरसर

सुरेश वसांत जाधव

७०२८१६९०५६

अनवनाश हरीचांद्र जाधव
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