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

रस्ते सफाई व गटार सफाई बाबतचा कृती आराखडा
वॉडड क्र. 23

(अ, ब, क,ड)

भिवंडी भिजामपूर शहर महािगरपाभिका, भिवंडी
आरोग्य व स्वच्छता भविाग
प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (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.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.
०२३६

१

०२८५
२३ अ

०२८६

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे नाव
अांजरु फाटा मे न रोर्, नबस्तुर पार्ा,आनदवासी पार्ा, १) माया मनोज थोरात
अांजरु फाटा नरक्षा स्टँर् ते महावीर चौक पयं त
२)अरुणा दौलत जाधव
महावीर चौक, र्ायमां र् ,चामुांर्ा,महावीर रे नसर्ें शी ते ३)एकनाथ रामा जाधव

मोबाईल न.

7350830498

नमलन अपारमें ट,ओसवाल स्कूल, नसल्वर ओक ते
श्री हरी नबल्ल्र्ग

०२९०
२

२३ अ

०२९२

मे घधार आपरमें ट, रे ल्वे स्टे शन रोर्, ते रे ल्वे कॉलनी

१) प्रवीण गणेश हे र्ाव

पनरसर, रे ल्वे स्टे शन ते नतकीट काउां टर पयं त

२)सुरज पुांर्नलक म्हात्रे

8080116789
8459066608

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (अ)
गटार सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.
१.
२.
३.
४.
५.

६.
७.

वार्य क्र.
२३ अ

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

०२४०

अचल गुरू मां नदर,राजाराम मां नदर,साईनगर, अांजरु

१)नवठ्ठल बाळय्या श्रीगण

०२४६

फाटा सवय सोसायटी,शुभ शाांती अपारमें ट,नमलन

२)रवींद्र लक्ष्मण म्हात्रे

०२४५

अपारमें टपयं त मे न गटर, ओसवाल स्कूल गटर,

३)शां कर कृ ष्णा लोहार

०२९३

औषध फवारणी

४)सदानशव मधुकर पाटील

०२४९

२३ अ

कमयचाऱयाांचे नाव

मोबाईल न.

9890143374

५)नवजय तानु ताांबे

०२९०

मे घधार आपरमें ट, रे ल्वे स्टे शन रोर्, ते रे ल्वे कॉलनी

१) प्रवीण गणेश हे र्ाव

०२९२

पनरसर, रे ल्वे स्टे शन ते नतकीट काउां टर पयं त

२)सुरज पुांर्नलक म्हात्रे

8080116789
8459066608

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (ब)
रस्ता सफाई कामा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे नाव

०२७८

हनुमान मां नदर तार्ाली मे न रोर्, आनांदी पाकय, ओांकार मे नर्कल, पाल र्ॉक्टर, राजीव गाांधी

१) दशय ना नदनेश चौधरी

२.

०२७९

शौचालय पनरसर, पल्लवी नगर, नशवराम नगर प्रीनमयर पाकय

२)शोभा सुधाकर सोष्टे

३.

०२८०

४.

२३ ब

३)ननकेश गुरुनाथ पाटील

०२४७

गणेश मां नदर, शामधानी पनरसर,ब्रह्ाांनांद नगर गेट, मटण शॉप, भाग्यनागर मुख्य रस्ता

१)सुनीता प्रकाश मोरे

५.

०२३७

वऱहाला दे वी हॉस्स्पटल, रघुवांशी बार, अांकुश शे ि नबल्ल्र्ग,नागोर गल्ली, राजू चाफेकर याांचे

२)रुपाली नकशोर वाघे ला

६.

०२८७

घरापयं त, भै रवनाथ नकराणा स्टोर पयं त ब्रम्हानांद नगर गेट ते ब्रह्णानांद चौक, नशवसेना

३)नलला नहरालाल आनहर

७.

०२३९

शाखा,दयाशेि बावर्ी, काटे कर स्कूल ते पाांर्े भाभी याांच्या घरापयं त, तुळजा भवानी मां नदर S

४)नवजय महादे व जाधव

८.

२३ ब

२३ ब

०२५३

L गुप्ता गल्ली,श्री मे नर्कल ते यादव हॉटे ल पयं त

५)प्रकाश नसताराम अांधेरे

मोबाईल न.

9075254016

7822903540

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (ब)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे िाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चातूर्ससमा
गटार सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.

१.

वार्य क्र.

२३ ब

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे नाव

०२४१

ब्रह्णानांद नगर,पल्लवी नगर,ओमनशव नगर,नशवराम नगर, साई नगर, जासमीन चक्की,

२)गुरुनाथ भास्कर जाधव

०२४८

पाांर्ू शे ि चाल

३)पांढरी सूदाम जाधव

०२४३
०२८९
०२८४

औषध फवारणी

४)नवजय मारुती काळे कर
५)सांजय गोववद चव्हाण
६)कृ पेश पांढरी भोईर

मोबाईल न.

9960360670

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (क)
रस्ता सफाई कामा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहत
अ. क्र.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे निकाण

कमयचाऱयाांचे नाव

मोबाईल न.

गणपत बजागे मागय, गणेश वर्ापाव, कमलाकर
१.
२.

२३ क

०२७६
०२९५

पाटील याांच्या घरापयं त, मा. नगर सेवक ननलेश
चौधरी याांचे घर पनरसर, दत्त मां नदर, सांगीता जाधव
याांचे घरापयं त मा. हनुमान चौधरी याांचा बां गला
पनरसर, काँक्रीट रास्ता, प्रमोद चौधरीयाांच्या घरापयं त

१) नहरा राजेश घावरी
२)दीपक बबन गायकवार्

9270794063

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (क)
गटार सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.
०२७४

कामाचे निकाण
जुनी तार्ाळी,नवीन तार्ाळी,आनांदी पाकय,

कमयचाऱयाांचे नाव
१)सांभाजी गणपत बजागे

०२७३

राजीव गाांधी नगर, नशक्षक सोसायटी, नकुल

२)मनोहर तुळशीराम घार्गे

०२९१

नगर, तार्ाळी नवसजयन घाट, हलवा पार्ा

३)ज्ञानेश्वर सुकऱया जाधव

४.

०२८१

औषध फवारणी

४)जये श गुरुनाथ केने

५.

०२७७

५)ननलेश गौतम गांगावणे

६.

०२७०

६)लक्ष्मण बाळाराम जाधव

७.

०२७२

७)नांद ू दामोदर साळवे

२.
३.

२३ क

मोबाईल न.

8381024440

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (ड)
रस्ता सफाई कामा कनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहत
अ. क्र.
१.

२.

वार्य क्र.
२३ र्

२३ र्

स्वच्छता गट क्र.
०२८२

कामाचे निकाण
हनुमान मांनदर तार्ाली, रामुशेि चाल, नशक्षक सोसायटी, जकात नाका,

कमयचाऱयाांचे नाव
१) इांद ू धनजी गोहील

०२८३

जुनी तार्ाली मा. तुषार चौधरी याांच्या घरापयं त, जकात नाका नकुल

२)हां सा अशोक घरननया

०२९६

नगर तार्ाली नवसजयन घाट पयं त

३)मारुती गौरू िाकरे

०२६७
०२६८
०२५५
०२५८

फेना गाव चचय ते चोर्े श्वरी मांनदर, नसस्टर ननवेनदता स्कू ल, काकतीया
स्कू ल पयं त,भावनाऋषी हॉल ते मनपा शाळा क्र.७५व आरोग्य केंद्र
पयं त, हनुमान नगर राई बाई चाल, दत्त मांनदर पद्मशाली समाजम
स्वेताबार पयं त,र्ॉक्टर सत्यम ते सांदीप कॉलनी, साईनाथ टे लसय, चौधरी
बे करी,मनपा शाळा क्र.५२ हनुमान नगर स्मशानभूमी पनरसर अनभनव
शाळा, तुळजा भवानी मांनदर पयं त

१)मनीषा सुरेश शेलार
२)सुमन सजेराव वाङमारे
३)नहरा नशवराम वाळुां द्रा
४)प्रमोद काशीनाथ सकपाळ

मोबाईल न.

9260080774

9175461231

प्रिाग सभमती क्र३०.
वाडड क्र.२३ (ड)
गटार सफाई कामाकनरता कायय रत सफाई कामगाराांची मानहती
अ. क्र.

०२७१

कामाचे निकाण
फेणे गाव, चोर्े श्वरी मां नदर,काकतीया स्कूल, नसस्टर ननवेनदता स्कूल

१)मधुकर रघुनाथ गायकवार्

२.

०२५६

३.

०२६९

पनरसर,नचखल वाली गल्ली फेना हनरश्चांद्र नगर, राई बाई चाल, पाईप

२)सुनमत नशवराम ननकम

४.

०२६६

लाईन,खाटू श्याम बाबा मां नदर ,तार्ाळी पनरसर चचय पनरसर

३)भरत जयराम गोहील

१.

वार्य क्र.
२३

स्वच्छता गट क्र.

०२७५
०२६५

कमयचाऱयाांचे नाव

४)नवकास ये शवांत वायले
औषध फवारणी

५)मांगेश अनांता भोईर
६) ओमकार नवलास म्हात्रे

मोबाईल न.

9665526738

