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

रस्ते सफाई व गटार सफाई बाबतचा कृती आराखडा
वॉडड क्र. 17

(अ, ब, क, ड)

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका, भभवंडी
आरोग्य व स्वच्छता भवभाग
प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१७ (अ)
शहर सफाई कमडचाऱ्याचे नाव ,स्वच्छता गट क्र.स्वच्छता गटाची चतूर्ससमा
श्री.लििाधर जाधव (आरोग्य लिरीक्षक) मो.ि. – ९०९६९९९४५३

रस्ता सफाई कामाकलरता कायय रत सफाई कामगाराांची मालिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

१७ अ

३९३

२.

१७ अ

३९६

३.

१७ अ

३९७

कामाचे लिकाण

१) सुनीि शशदे भनवास २) तानाजी
भुरटे,रामू कवटे, ३) भवनोद गायकवाड,
वाटर ट्रक कं पाऊंड, घर नं.३४, ४)
रंगाचारी कारखाना, बोग कारखाना,
५) सावड.शौचािय,भशवसेना
शाखा,बासा नरसय्या,६) मानसरोवर
सोसायटी, मानसरोवर रोड, ७)
वऱ्हािदेवी रोड, कामतघर रोड.

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईि ि.

कमि रमेश गायकवाड

९५२७७८८५३८

कै िास यशवंत जाधव

९८२३६१८८४७

सोनािी राजेश सकपाळ

९७७३७३३८३९

४.

१७ अ

३८१

५.

१७ अ

३८१

६.

१७ अ

३८३

१)गायकवाड यांचे घरनीरजा दुकान िजमी ,
िजमी )२,भोईर भनवास पान टपरी
)४ ,वदनेश जाधव,पाटीिभोसिे यांचे
घरभोईर यांचे ,यांचे घर ,प्राहाद,यादवराय,
.घर

सुनीि भशवराम जाधव

९८३४७९९९३८

जयश्री गोपाि मचंडे

९३२८५५१४८४

रेश्मा गीेश जाधव

९५२७४२४२८५

भविास भवठ्ठि जाधव

८१४९६३७५६४

रमेश तुकाराम गायकवाड

९८५३९१३१२५

संतोष रामचंद्र रेटरेकर

९५९४३७३४३२

मािती प्रकाश गोसावी

९९७३७३८९८३

सुभाष पाटीि माभीक ,राव चव्हाीकभवता ,
कशयुभनके शन
७.

१७ अ

३९९

८.

१७ अ

१३१

९.

१७ अ

१३३

१०.

१७ अ

१३४

मच्छा किेक्शनवदवाकर )२,इस्माइि शेख,
नरभसहा ,गौतम भनवास)३,भचाड वाटर,संखे
साईराम,कोिमहॉटेि४बोध्द ,िजमी पावर)
गायकवाड )५,वाघमारे भनवास ,भवहार
,धोटा िरपेटरग ,बुह भवहार,माबुराम बाई
अंबादास )६,अभनि झवड,े सुभवधा सर्सवस सवटर
सतीश ,चंदन भशव सशवशीिा,पाटेकर भनवास
रेशन ,िािा शशगारे ,संभाजी प्रभू पटेि ,गोपाि
दुकान वकशन ख झाकडे

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१७ (अ)
गटार सफाई कामाकलरता कायय रत सफाई कामगाराांची मालिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

१७ अ

३९५

२.

१७ अ

३९६

३.

१७ अ

३९७

४.

१७ अ

३८२

५.

१७ अ

३८२

६.

१७ अ

३८३

७.

१७ अ

३९४

कामाचे लिकाण

१) सुनीि शशदे भनवास २) तानाजी
भुरटे,रामू कवटे, ३) भवनोद गायकवाड,
वाटर ट्रक कं पाऊंड, घर नं.३४, ४)
रंगाचारी कारखाना, बोग कारखाना,
५) सावड.शौचािय,भशवसेना
शाखा,बासा नरसय्या,६) मानसरोवर
सोसायटी, मानसरोवर रोड, ७)
वऱ्हािदेवी रोड, कामतघर रोड.
१)गायकवाड यांचे घरनीरजा दुकान िजमी ,
िजमी )२,भोईर भनवास पान टपरी
)४ ,वदनेश जाधव,पाटीिभोसिे यांचे
घरभोईर यांचे ,यांचे घर ,प्राहाद,यादवराय,
.घर
सुभाष पाटीि माभीक ,राव चव्हाीकभवता ,
कशयुभनके शन

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईि ि.

अजुडन शिगय्या मनसुंना

८४८४९१४६७७

हरीश जाीू गायकवाड

८३६९८९४७९४

प्रवीी प्रकाश जाधव

७३५३१९९४२२

संवदप भशवराम तांबे

९८५३८७५९६४

प्रवीी नारायी गायकवाड

९९२२२७७५४५

अभनि बाबूभगरी गोसावी

९३११३३२३३९

मनोज भागा कांबळे

८१४९९३३५५९

८.

१७ अ

३९९

९.

१७ अ

१३३

१०.

१७ अ

१३२

११.

१७ अ

१३३

१२.

१७ अ

१३४

मच्छा किेक्शन इस्माइि,शेखवदवाकर )२,
नरभसहा ,गौतम भनवास)३,भचाड वाटर,संखे
४साईराम हॉटेि,कोिम)िजमी पावरबोध्द ,
गायकवाड )५,वाघमारे भनवास ,भवहार
,धोटा िरपेटरग ,बुह भवहार,माबुराम बाई
अंबादास )६,अभनि झवड,े सुभवधा सर्सवस सवटर
सतीश ,चंदन भशव सशवशीिा,पाटेकर भनवास
संभाजी प्रभू ,गोपाि पटेिरेशन ,िािा शशगारे ,
दुकान वकशन ख झाकडे

भविास भवठ्ठि जाधव

८१४९६३७५६४

मनोज जगन भनकम

९५८८४४९३१३

सुरवद्र हिरचंद्र तांबे

९९६३६९३७७७

अभभमनयू शंकर नाटेकर

९३४९३१३७७७

भनतीन बजरंग वाघमारे

९५५२४७९४२३

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१७ (ब)
रस्ता सफाई कमा कलरता कायय रत सफाई कामगाराांची मालिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

१७ ब

१३६

२.

१७ ब

१३७

३.

१७ ब

१३७

कामाचे लिकाण

जीवन भक्िभनक रोड ाषा ,चक्रपाीी चाि,
नवजीवन,सोसायटी कॉिनीआतर्त ,
बािाजी ,दब मंवदर ,दबके बळ,हॉटेि
,परशुराम भनवास शयाना इमारत ,झोपडपोी

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईि ि.

प्रज्ञा अमरशसग चव्हाी
राम पांगुळ घनघाव

७७५७८९४८८६

जयश्री ईश्वर परमार

.गीेश टोवकज
४.

१७ ब

१३८

संगीता माभीक पाटीि
बाबू शेठ चाि, दब मंवदर, रोड,

५.

१७ ब

११३

६.

१७ ब

१११

चक्रपाीी चाि, नवजीवन कॉिनी, चचड,
गीेश टोवकज, गािी, आरती हॉटेि
पिरसर

वरा राजेश्याम भबजा

९५३३८३२७८८

आशा प्रशांत घाडगे

वऱ्हािदेवी रोड ,कायाी रोड ,उबरी गािी ,
७.

१७ ब

११४

,वऱ्हािदेवी ,भबाडिग ,मैदान ,पोानगर रोड

आदेश जगन के दार

९३२९५७१५९३

८.

१७ ब

११६

९.

१७ ब

११६

कापना मंडप

रविद्र जनादडन कांबळे
उषा अनंता जाधव

९३४९४७६७५८

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१७ (ब)
गटार सफाई कमा कलरता कायय रत सफाई कामगाराांची मालित
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे लिकाण

१७ ब

१३६

जीवन भक्िभनक रोड ाषा ,चक्रपाीी चाि,

राजवद्र वकसन सोश्टे

८१४९६३४३७६

२.

१७ ब

१३८

आतर्त ,नवजीवन कॉिनी,सोसायटी

भवकी भविास जाधव

८५५१८३३३१८

सुजय सदानंद गायकवाड

९३११७३१६१७

,दब मंवदर ,दबके बळ,हॉटेिबािाजी

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईि ि.

झोपडपोी ,परशुराम भनवास शयाना इमारत ,
.गीेश टोवकज
३.

१७ ब

१३९

बाबू शेठ चाि, दब मंवदर, रोड,

४.

१७ ब

११३

५.

१७ ब

१११

चक्रपाीी चाि, नवजीवन कॉिनी, चचड, प्रशांत गु नाब पाटीि
गीेश टोवकज, गािी, आरती हॉटेि
सुनीि कृ ष्ीा जाधव
पिरसर

६.

१७ ब

११२

७.

१७ ब

१३५

८.

१७ ब

११५

७९७२५५८६९२
७३८५३७७४४४

महवद्र के शव धनगर

९६५३९१७७१८

सागर देशी बार ,मोकाशी भनवास ,कारखाना ,

गु नाब िाडक्या वाघे

९५३३३६३७७७

भबरे न सेठ ,काडा भनवास ,यादव भबाडिग

गंगासागर शंकऱ्या बाभबनी

८४८२८२४११७

९.

१७ ब

११५

१०.

१७ ब

११३

११.

१७ ब

११४

कारखानाचीावेरी भनवास ,दुगाड हॉटेि,

वकरी गजानन किन

७२७६८१५३३६

वऱ्हािदेवी रोड ,कायाी रोड ,उबरी गािी ,

भत पती पोशया काडी

९६९९२६१९८२

,भबाडिग ,मैदान ,पोानगर रोडवऱ्हािदेवी ,

भवशाि संजय मोरे

७८७५८३६५६१

कापना मंडप

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१७ (क)
रस्ता सफाई कमा कलरता कायय रत सफाई कामगाराांची मालिती
अ. क्र.

वार्य क्र.

स्वच्छता गट क्र.

कामाचे लिकाण

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईि ि.

१ ,भाजी माका ट)२ ,गीता मंवदर संपूीड पिरसर)
४ अोा रोड)३) फु िवाडी कं पाऊंडआभशष )५,
गीता कं पाऊंड )६,टोवकज

१.

२.

१७ क

३८४

सुिोचना भारत जाधव

९८५३९२३२३२

१७ क

३७५

चंद्रकांत सावळाराम भोईर

७२७६८३९१६७

३.

१७ क

३८८

४.

१७ क

८७

२) पोानगर पोिीस चौकी

५.

१७ क

३८९

४) िजमी भवन गािी

६.

१७ क

३८९

७.

१७ क

११७

८.

१७ क

११७

९.

१७ क

११८

१०.

१७ क

१२३

११.

१७ क

१२३

१) आभशष टोवकज,
३) भाजी माका ट
५) कॉिेज रोड

भनवास कारखाना मेरी भबाडिग रमनस क्िासेस ,
कीतो भमि स्टोसड ,सोनी भसाक ,काडा भनवास
साई ,राजेश कटपीस सवटर प्रफु ि किेक्शन
.राजेश कमि मोबाईि रेशशनग दुकान ,सवेिसड
सरस्वती वकराीा स्टोसड, भवजय प्िंशबग
वकराीा दुकान, कारखाना, मोकळी
जागा, भशदा वाटप दुकान, अंभबका मेनस

सुरेखा राहुि कोटरवार

९५४५३२११४३

पूजा प्रकाश अभहर

९१७५७८५३३६

स्वप्नीि गजानन जाधव

८२३७६३३१५८

जयवंती यशवंत पंभडत

९११९४२६२५३

मोमोमीन अहमद मौािा.

९३९६४८४३९८

श्रीिता सभचन पोतन

८७९२७३३६१४

सुरेश राजाराम भोईर

९९७५३९७७६६

संवदप नबुराम भनकम

९५११८७१४२८

भवशाखा िजमी बैकर

८७९३५३९१९३

भवद्या प्रकाश तांबे

९९९३३८७९५९

दुकान,चाि, मरीना िेडीज वेअर, डॉ.
वासुदव
े दवाखाना, एस.टी.डी. जेरोक्स
सवटर, महेश मेभडकि, राखी कशयु
भनके शन, दीभपका बार
१२.

१७ क

१२५

प्रभाग सभमती क्र३३.
वाडड क्र.१७ (क)
गटार सफाई कमा कलरता कायय रत सफाई कामगाराांची मालिती
अ. क्र.
१.

वार्य क्र.

१७ क

स्वच्छता गट क्र.

३८४

कामाचे लिकाण

१ ,भाजी माका ट)२ ,गीता मंवदर संपूीड पिरसर)

कमयचाऱयाांचे िाव

मोबाईि ि.
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