
बृहन्मुंबई ्हहानगरपहाललिकहा तातडीचे

विषय : नगर पथविक्रेतहा सल्तिती (पवर्ुंडळ-१)
सुंदर् : ए्डितीबिती/२१८७/ओडिती वद.२०.०८.२०१८

 वद.१६.०८.२०१८ रोजिती नगर पथविक्रेतहा सल्तिती (पवर्ुंडळ-१) यहाुंचिती पवहलिी बैठक झहालिी.  सदर बैठकीच्रे इलतिृत त यहा अगोदर आपल यहालिहा िरीलि सुंदरहा्अन िय्रे पहाठविलि्रेलि्रे आह्रे.
अलिीकड्रेच पवर्ुंडळ-१ ्धितीलि विविध विरहाग कहायहा्लियहा्धितीलि विचहारहाधितीन फ्रेरीिहालिहा क्रेत्र यहाुंचिती पहहाणी किती करण्य यहात आलिी.  सदर पहहाणी किती बहाबतचहा तक तहा खहालिीलिप्र्हाणी क्रे आह्रे.

तकत्ा्क. १
विरहाग फ्रेरीिहालिहा क्रेत्र र्रेटीचीचहा

वदनहाुंक
उपल्थत फ्रेरीिहालिहा सल्तिती सद् यहाुंचिती नहाि्रे उपल्थत ्नपहा अलधकहा-यहाुंचिती नहाि्रे अलरप्रहाय

ए २५.०९.२०१८ १. शिती. प्रशांहाुंत अनुंत पडिळ (सल लिहागहार लिल ुंड अलण्य ड इ् टीच्रेटीच स्रेलि) शिती. समलनलि दळििती
िवरष ठ लनरीकक (अनमजहापन) ए विरहाग

२. डॉ. र््रेशां गहावित, सहहा. आरोग य अलधकहारी (ए,बिती,सिती विरहाग) शिती. जगवदशां प्र. पहाटीचीलि
िवरष ठ लनरीकक (अलत.लन्म्.) ए विरहाग

३. शिती. सल्र पहाठहार्रे, वहुंद म्  तहान ् ियुं् रोजगहार हॉकस् असोलसएशांन शिती. विनहायक लनिहात्रे
िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन)  ई विरहाग
सद् य सलचि

४. शिती. ह्रे्ुंत शिती. रहाित्रे / शिती. कहाशांितीरहा् रहा. आ्कर (्हहारहाष ट्र हॉकस् यमलनयन) शिती. जहान्रेश् िर क्रेशांिरहाि लगत्रे
कलनष ठ अलरयुंतहा (पवररकणी क) ए विरहाग

५. शिती. सुंजय गमरि / शिती. स्ितीर स. ्मजहािर  (िडहापहाि विक्रेतहा स्रेनहा)
६. शिती. रविुंद्र ्दन्रे  (जनिहादी हॉकस् सरहा)
७. शिती. अशांरफ अलसफ लसलिदकी (्हहारहाष ट्र एकतहा हॉकस् यमलनयन)
८. शिती. रहा्बहाबा गमप तहा (लिोवहयहा विचहार्ुंच हॉकस् यमलनयन)
९. शिती्. ज्रेलनफर शां्रेटटीची - AGNI (अलक शांन फॉर गव हन्न स अलण्य ड न्रेटीचिवकेटवर्किंग इन इुंवडयहा)
१०. शिती्. नयनहा कठपहालिीयहा NAGAR (एन.जिती.ओ. अलिहाईन स फॉर गव हन्न स अलण्य ड 



वरन यमिलि)
११. शिती. आर.आर.गमप तहा, नवर्न पॉ ुंईटीच असोलसएशांन
१२. शिती. ्मकम लि ््रेहरहा - एन.एस.आर.सिती.एफ. (न्रेवपयन सिती रोड, लसटीचीझन फोर्)
१३. शिती. विर्रेन शांहहा - फ्रेडर्रेशांन ऑफ वरटीच्रेलि ट्र्रेडस्

तकत्ा्क. २
बिती २६.०९.२०१८ १.  शिती. ह्रे्ुंत शिती. रहाित्रे / शिती. कहालशांनहाथ रहा. आ्कर (्हहारहाष ट्र हॉकस् यमलनयन) शिती. जगदीशां क केंगलि्रे

िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन) बिती विरहाग
२.  शिती. रविुंद्र ्दन्रे (जनिहादी हॉकस् सरहा) शिती. सुंजय बहाक कर

लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन) बिती विरहाग
३. शिती. सययद सलिी् इब्हाही् - ्हहारहाष ट्र एकतहा हॉकस् यमलनयन शिती. विनहायक लनिहात्रे

िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन)  ई विरहाग
सद् य सलचि

४. शिती. रहा्बहाबा गमप तहा - लिोवहयहा विचहार्ुंच हॉकस् यमलनयन डॉ. र््रेशां गहावित, 
सहहा. आरोग य अलधकहारी (ए,बिती,सिती विरहाग)
प्रलतलनधिती : 
डॉ. गमजर, िैद्यकीय आरोग य अलधकहारी बिती विरहाग

५.  शिती. ्मकम लि ््रेहरहा - एन.एस.आर.सिती.एफ. (न्रेवपयन सिती रोड, लसटीचीझन फोर्)
६. शिती. विर्रेन शांहहा  - फ्रेडर्रेशांन ऑफ वरटीच्रेलि ट्र्रेडस्
७.  श्. ब बापार बाव ध बायगाडु- घा बाटकोपपर हॉककोर्स यानियि

तकत्ा्क. ३
सिती २७.०९.२०१८ १. शिती. रविुंद्र ्दन्रे

(जनिहादी हॉकस् सरहा)
डॉ. र््रेशां गहावित
सहहा. आरोग य अलधकहारी (ए,बिती,सिती विरहाग)

२. शिती. कहालशांनहाथ रहा. आ्कर शिती. अलनलि आर. पोलि



(्हहारहाष ट्र हॉकस् यमलनयन) कलनष ठ अलरयुंतहा (पवररकणी क) सिती विरहाग
३. शिती. रहा्बहाबा गमप तहा
लिोवहयहा विचहार्ुंच हॉकस् यमलनयन

शिती. लनलिय बिती. पिहार
िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन) सिती विरहाग

४. शिती. सययद सलिी् इब्हाही् - ्हहारहाष ट्र एकतहा हॉकस् यमलनयन
५. शिती्. नयनहा कठपहालिीयहा NAGAR (एन.जिती.ओ. अलिहाईन स फॉर गव हन्न स अलण्य ड 
वरन यमिलि)
६. शिती. विर्रेन शांहहा  - फ्रेडर्रेशांन ऑफ वरटीच्रेलि ट्र्रेडस्
७.  शिती. ्मकम लि ््रेहरहा - एन.एस.आर.सिती.एफ. (न्रेवपयन सिती रोड, लसटीचीझन फोर्)

तकत्ा्क. ४
डिती २७.०९.२०१८ १. शिती्. नयनहा कठपहालिीयहा NAGAR 

(एन.जिती.ओ. अलिहाईन स फॉर गव हन्न स अलण्य ड वरन यमिलि)
शिती. र््रेशांकम ्हार ज. लसुंह
िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन) डिती विरहाग

२. शिती. ्मकम लि ््रेहरहा 
एन.एस.आर.सिती.एफ. (न्रेवपयन सिती रोड, लसटीचीझन फोर्)

शिती. विजय ज. गहािड्रे
िवरष ठ लनरीकक (अनमजहापन) डिती विरहाग  

३. शिती. सययद सलिी् इब्हाही्
्हहारहाष ट्र एकतहा हॉकस् यमलनयन

शिती. ्ुंदहार तहारी,
सहहा. अलरयुंतहा (पवररकणी क / पाि्) डिती विरहाग

४. शिती. सतितीशां एच. दत तहानिती
जनिहादी हॉकस् यमलनयन

शिती. लशांुंद्रे, कलनष ठ अलरयुंतहा
(पवररकणी क / पाि्) डिती विरहाग 

५. शिती. रहा्बहाबा गमप तहा- लिोवहयहा विचहार्ुंच हॉकस् यमलनयन
६. शिती. कहालशांनहाथ रहा. आ्कर -(्हहारहाष ट्र हॉकस् यमलनयन)
७. शिती. रविुंद्र ्दन्रे -(जनिहादी हॉकस् सरहा)

तकत्ा्क. ५
ई २८.०९.२०१८ १.  शिती. कहालशांनहाथ रहा. आ्कर

(्हहारहाष ट्र हॉकस् यमलनयन)
शिती. विनहायक लनिहात्रे
िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन)  ई विरहाग
सद् य सलचि



२. शिती. सययद सलिी् इब्हाही्
्हहारहाष ट्र एकतहा हॉकस् यमलनयन

शिती. समलनलि रोसलि्रे
िवरष ठ लनरीकक (अनमजहापन) ई विरहाग  

३. शिती. रहा्बहाबा गमप तहा
लिोवहयहा विचहार्ुंच हॉकस् यमलनयन

शिती. प्रविणी क ्मळमक
द मयय् अलरयुंतहा (पवररकणी क-र् त्रे) ई विरहाग

४. शिती्. ज्रेलनफर शां्रेटटीची - AGNI (अलक शांन फॉर गव हन्न स अलण्य ड न्रेटीचिवकेटवर्किंग इन इुंवडयहा) शिती. वकरणी क रहाुंगर्रे 
द मयय् अलरयुंतहा (पवररकणी क-र् त्रे) ई विरहाग

५. शिती. ्मकम लि ््रेहरहा 
एन.एस.आर.सिती.एफ. (न्रेवपयन सिती रोड, लसटीचीझन फोर्)

शिती. रलतलिहालि जहाधि
लनरीकक (अलत.लन्म्.) ई विरहाग

६. शिती. सुंजितीि व ही. सहाप त्रे 
(बल ुंक ऑफ इुंडितीयहा)

शिती. नर केंद्र पहाटीचीलि
लनरीकक (अलत.लन्म्.) ई विरहाग

सदर पहहाणी किती दरम यहान ि त यहानुंतर कहाही सद् यहाुंनिती प्र् तहावित फ्रेरीिहालिहा क्रेत्रहाबहाबत कहाही समझहाि / हरकतिती घ्रेतलि्रेल यहा आह्रेत.  सदर समझहाि / हरकतिती बहाबत सुंबुंलधत विरहाग कहायहा्लियहाच यहा िवरष ठ लनरीकक (अलतक्णी क लन्म्लिन)
यहाुंनिती तपहासणी किती अलरप्रहाय सहादर क्रेलिहा आह्रे.  त यहाबहाबतचहा तक तहा खहालिीलिप्र्हाणी क्रे आह्रे.

तकत्ा्क. ६

वि
भा
ग

अ.
क.

सुचना्/ हरकतीचे्पापत््रस्त्े
िवरष्ठ्ननररीक्षक्(अनतकमण्ननमुनिर्मुलन) याांचे्अनभपाय ननषक्रनिर्मुररस््य्ाचे््नाि्/

विचेस
सुचना्/ हरकती्घेणा-याचे

नाि
सुचना्/ हरकतीांचा्तिशील

ए १ ्झ्बहान पथ आझहाद ्ैदहान पोलिीस ठहाणी क्रे हॉटीच्रेल स, शांहाळहा, ्हहाविदयहालिय कहायहा्लिय्रे, िहाहतमक
असल यहा्मळ्रे ् टीच्रेशांन पहासान १५० ्ितीटीचस् 

सदर क्रेत्रहात १२० वपच्रेस प्र् तहावित करतहानहा सि् बहाबितीुंचहा
विचहार करण्य यहात आलि्रेलिहा आह्रे.

२ ्हहात ् हा गहाुंधिती ्हाग्
(पलश्चि्)

आझहाद ्ैदहान पोलिीस ठहाणी क्रे शांहाळहा,  ्हहाविदयहालिय कहायहा्लिय्रे,  आझहाद ्ैदहान
पवरसरहात धरणी क्रे /  आुंदोलिन्रे /  उपोषणी क
करण्य यहाकरीतहा िहापरण्य यहात य्रेतो.   िहाहतमक कोंडिती,
लचत्रपटीचगृह,  ख्रेळहाुंच्रे लज्खहानहा असल यहा्मळ्रे
हरकत.

सदर ्हागहा्िर एका णी क ७६४  प्र् तहावित करण्य यहात आलि्रेलि्रे
आह्रेत.  तस्रेच सदर वठकहाणी क (Fashion Street)  पाि्वीपहासान
फ्रेरीिहालिहा क्रेत्र  म हणी कान ओळखलिहा जहातो,  तस्रेच सदर
वठकहाणी किती ३९३  परिहानहाधहारक फ्रेरीिहालि्रे आह्रेत.

३ ्हहात ् हा गहाुंधिती ्हाग् आझहाद ्ैदहान पोलिीस ठहाणी क्रे हॉटीच्रेल स,  शांहाळहा,  ्हहाविदयहालिय,  कहायहा्लिय्रे, सदर क्रेत्रहात ७७ वपच्रेस प्र् तहावित करतहानहा सि् बहाबितीुंचहा



(पाि् बहाजा) िहाहतमक असल यहा्मळ्रे ् टीच्रेशांन पहासान १५० ्ितीटीचस् विचहार करण्य यहात आलि्रेलिहा आह्रे.
४ ्हहात ् हा गहाुंधिती ्हाग्

(पाि्)
कम लिहाबहा पोलिीस ठहाणी क्रे कहाळहा घोडहाच्रे जिळितीलि १००  ्ितीटीचरच्रे आतितीलि

पवरसरहात नगर वदिहाणी किती ि सत्र न यहायहालिय,
जहहागितीर आटीच् गललिरीलिहा र्रेटीच द्रेण्य यहासहाठा
्हत िहाच यहा व यक तिती ि विद्रेशांहातितीलि पय्टीचक र्रेटीच द्रेत
असतहात.

सदर ्हागहा्िर एका णी क २४३  वपच्रेस प्र् तहावित करण्य यहात
आलि्रेलि्रे आह्रेत.   तस्रेच सदर वठकहाणी क पाि्वीपहासान ४५
परिहानहाधहारक फ्रेरीिहालि्रे आह्रेत. 

५ ्हहात ् हा गहाुंधिती ्हाग्
(पाि्)

नगर पथविक्रेतहा सल्तिती (पवर-
१)

हॉटीच्रेल स,  शांहाळहा,  ्हहाविदयहालिय,  कहायहा्लिय्रे,
िहाहतमक असल यहा्मळ्रे ् टीच्रेशांन पहासान १५० ्ितीटीचस्

सदर क्रेत्रहात ७७ वपच्रेस प्र् तहावित करतहानहा सि् बहाबितीुंचहा
विचहार करण्य यहात आलि्रेलिहा आह्रे.

६ ज्नहालिहालि बजहाज 
्हाग्

नगर पथविक्रेतहा सल्तिती (पवर-
१)

् केंकर च केंम बर V  त्रे ् केंकर च केंम बर VI य्रेथितीलि
पदपथहािरीलि फलिॉिर ब्रेड ि गितीलिच्रे अलतक्णी क
लनष कहासन करुन जहा् त वपच्रेस प्र् तहाविणी क्रे

् केंकर च केंम बर V  त्रे ् केंकर च केंम बर VI ्ि य्रे विविध द्रेशांहाुंच यहा
रहाजद ातहाुंचिती कहायहा्लिय्रे असल यहा्मळ्रे जहा् त वपच्रेस प्र् तहाविणी क्रे
शांक य नहाही.

तकत्ा्क. ७
बिती १ क्रेशांिजिती नहाईक रोड वद.२६.०९.२०१८  रोजिती उप

शांहर फ्रेरीिहालिहा सल्तिती सि्
सरहासद

सदर वठकहाणी किती ्ोठयहा प्र्हाणी कहात ट्रहाुंननस्पोटीच्
वयिसहाय असलयहा्मळ्रे बैठ्ययहा जहागहा द्रेतहा य्रेणी कहार
नहाही.

पमनहहा लनरीकणी क करुन कहाही जहागहा क्िती करुन थोडयहा जहागहा
उपलिबध होऊ शांकतहात.

पमनहहा लनरीकणी क करुन कहाही जहागहा
क्िती करुन थोडयहा जहागहा
उपलिबध होऊ शांकतहात.

२ रहा्चुंद्र रटटीच ्हाग् सहहाययक आयमक्त ि िवरष
लनरीकक(अलत.लन ा््.)  'बिती'
विरहाग.

सदर र्तयहालिगत ज्रे.ज्रे.रुगणी कहालिय असलयहा्मळ्रे
स्ोरीलि फा टपहाथिरीलि ७०  बैठ्ययहा जहागहा क्िती
क्रेलयहा.

सदर र्तयहालिगत ज्रे.ज्रे.रुगणी कहालिय असलयहा्मळ्रे स्ोरीलि
फा टपहाथिरीलि ७० बैठ्ययहा जहागहा क्िती क्रेलयहा.

आिश्यकत्रे प्र्हाणी क्रे रविषयहात
कहाही जहागहा उपलिबध होऊ
शांकतितीलि.

३ सहा्ुंतरहाई नहानजिती
्हाग् (ज्रेलि रोड)

वद.२६.०९.२०१८  रोजिती उप
शांहर फ्रेरीिहालिहा सल्तिती सि्
सरहासद

सदर वठकहाणी किती कहाही धहा््वीक ्थळ्रे ि शांहाळहा
असलयहा्मळ्रे ६१ जहागहा क्िती क्रेलयहा. 

सदर वठकहाणी किती कहाही धहा््वीक ्थळ्रे ि शांहाळहा असलयहा्मळ्रे ६१
जहागहा क्िती क्रेलयहा. 

सदर वठकहाणी किती कहाही धहा््वीक
्थळ्रे ि शांहाळहा असलयहा्मळ्रे ६१
जहागहा क्िती क्रेलयहा. 

४ डॉ.्ह्रेश्वरी रोड सहहाययक आयमक्त ि िवरष
लनरीकक(अलत.लन ा््.)  'बिती'
विरहाग.

्.न.पहा.्ुंडई विरुिद बहाजमचयहा फम टपहाथ िरीलि
५३ बैठ्ययहा जहागहा क्िती क्रेलयहा.

रविषयहात कहाही जहागहा उपलिबध होऊ शांकतहात. रविषयहात कहाही जहागहा उपलिबध
होऊ शांकतहात.

५ लिोक्हानय वटीचळक रोड
(ज्रेलि रोड)

सहहाययक आयमक्त ि िवरष
लनरीकक(अलत.लन ा््.)  'बिती'
विरहाग.

्.न.पहा.्ुंडई विरुिद बहाजमचयहा फम टपहाथ िरीलि
६० बैठ्ययहा जहागहा क्िती क्रेलयहा.

रविषयहात कहाही जहागहा उपलिबध होऊ शांकतहात. रविषयहात कहाही जहागहा उपलिबध
होऊ शांकतहात.



६ यमसमफ ््रेहर अलिी रोड -- -- १३० वपच्रेस लनलश्चित करण्य यहात आलि्रे.
७ ्ोहम ् द अलिी रोड -- -- १९३ वपच्रेस लनलश्चित करण्य यहात आलि्रे.
८ एस.व ही.पिती.रोड -- -- २२६ वपच्रेस लनलश्चित करण्य यहात आलि्रे.
९ इब्हावह् रह्रे्तमल लिहा

रोड, ्ो. अलिी रोड
-- -- २४७ वपच्रेस लनलश्चित करण्य यहात आलि्रे.

तकत्ा्क. ८
सिती १ एलि.टीची.रोड वरटीच्रेलि ट्र्रेडर ि्रेलिफ्रेअर

असहाोलसएशांन फ्रेडर्रेशांन,
सरदहार लगहहा वबलडितीुंग, 

सदर र्तहा प्रलतबुंधितीत क्रेत्रहात य्रेत असलयहा्मळ्रे
िगळण्ययहात यहािहा.  (जिती.टीची.रुगणी कहालिय,  स केंटीच
झ्रेवहीयस् शांहाळहा)

सदर र्तयहाजिळ जिती.टीची.रुगणी कहालिय,  स केंटीच झ्रेवहीयस् शांहाळहा,
पोलिीस आयमक्त कहायहा्लिय असलयहान्रे िगळण्ययहाच्रे प्र्तहावित
करण्ययहात य्रेत आह्रे.

195  वपच्रेस िगळयहात आलि्रे
आह्रेत.

२ एलि.टीची.रोड लिहाोक्हानय वटीचळक ्हाग्, वडलिस्
असोलसएशांन रुप्, 218/222,
एलि.टीची.  ्हाग्,  कॉफड् ्हाग्,
्मुंबई–02

सदर र्तहा प्रलतबुंधितीत क्रेत्रहात य्रेत असलयहा्मळ्रे
िगळण्ययहात यहािहा. (पोलिीस आयमक्तहालिय)

३ एलि.टीची.रोड ्थहालनक पोलिीस ्टीच्रेशांन सदर र्तहा प्रलतबुंधितीत क्रेत्रहात य्रेत असलयहा्मळ्रे
िगळण्ययहात यहािहा. (पोलिीस आयमक्तहालिय)

४ एलि.टीची.रोड ्हा.  शिती.  रहाज क्रे.  पमरोवहत,
्थहालनक आ्दहार

्मुंबई ्नपहा कहायहा्लियहाचयहा समरलकतत्रेचयहा दृवया दृष्टिन्रे,
तस्रेच सदर र्तहा पाि् द्र मतगतिती ्हहा्हागहा्लिहा
जोडलिहा ग्रेलिहा असलयहा्मळ्रे,  लशांिहाय सदर र्तहा
रहदहारीचहा असलयहा्मळ्रे िहाहतमकीस अडथळहा य्रेत
असलयहा्मळ्रे िगळण्ययहात यहािहा.

५ एलि.टीची.रोड पदपथ विक्रेतहा सल्तिती सदर र्तहा प्रलतबुंधितीत क्रेत्रहात य्रेत असलयहा्मळ्रे
िगळण्ययहात यहािहा.  (जिती.टीची.रुगणी कहालिय,  स केंटीच
झ्रेवहीयस् शांहाळहा, पोलिीस आयमक्तहालिय)

६ एलि.टीची.रोड िहाहतमक पोलिीस ्टीच्रेशांन वही.वही.आय.पिती.्हाग् असलयहान्रे सक्त हरकत
आह्रे.



७ ्ुंगलिदहास रोड िहाहतमक पोलिीस ्टीच्रेशांन सदरहम ्हागहागहा्न्रे ्मुंबहाद्रेििती ्ुंदीर,  झि्रेरी बहाजहार
य्रेथ्रे जहाण्ययहाचहा ्हाग् असान िहाहताक िद्ळ जहा्त
असलयहा्मळ्रे िगळण्ययहात यहािहा.

सदर र्तयहािर पमर्रेशांिती पदपथहाचिती रुुंदी नसलयहा्मळ्रे
िगळण्ययहात आलिहा आह्रे.

31  वपच्रेस िगळयहात आलि्रे
आह्रेत.

८ ्ुंगलिदहास रोड पदपथ विक्रेतहा सल्तिती सदर र्तयहािर पमर्रेशांिती पदपथहाचिती रुुंदी नसलयहा्मळ्रे
िगळण्ययहात यहािहा.

तकत्ा्क. ९
डिती १ पठ्यठ्रे बहापारहाि ्हाग् डॉ. डिती. बिती. ्हाग् पोलिीस ठहाणी क्रे सदर ्हागहा्िरीलि पथवि की क्रेत्रहाबहाबत पोलिीस

ठहाण्य यहाचिती हरकत आह्रे.
सदर र् त यहािर पाि्वी पहासान २६७ पथवि क्रेतहा आह्रेत.

र् त यहाच यहा एकहा बहाजास पथवि क्रेतहा ् थलिहाुंतरीत करहाियहाच्रे
आह्रेत त यहा्मळ्रे सदर र् त यहाुंिर पथवि की क्रेत्र करण्य यहास

हरकत नहाही.

२ ्ौलिहानहा शांौकत अलिी
रोड

३ अलिीरहाई प्र्रे्जिती रोड
४ जगन नहाथ शांुंकर रोड
५ आर.आर.रोड
६ पर्हानुंद ्हा्हा
७  ्लथ या रोड
८ पठ्यठ्रे बहापारहाि ्हाग्

(न्रेक झहाद जुंक शांन त्रे
एस. व ही. पिती. रोड

जुंक शांन)

वि .प.्हाग् पोलिीस ठहाणी क्रे सदरच्रे र् त्रे िहाहताकीच्रे ्मख य र् त्रे आह्रेत.
पहादरचहा-यहाुंनहा य्रे-जहा करण्य यहास अडथळहा होिान
गददी होईलि.  तस्रेच गददी झहाल यहान्रे ्वहलिहाुंचिती
छ्रेडछहाड, वि नयरुंग होण्य यहाचिती दहाटीच शांक यतहा आह्रे.

सदर र् त यहािर पाि्वी पहासान ९८ पथवि क्रेतहा आह्रेत. र् त यहाच यहा
एकहा बहाजास पथवि क्रेतहा ् थलिहाुंतरीत करहाियहाच्रे आह्रेत 
त यहा्मळ्रे सदर र् त यहाुंिर पथवि की क्रेत्र करण्य यहास हरकत 
नहाही.  

तथहावप , ए्.क्रे.रोड (अनम क.११) प्रलतबुंलध त क्रेत्रहात य्रेत 
असल यहा्मळ्रे िगळण्य यहात आलिहा आह्रे.

९ ज्रे. एस. एस. रोड
(पोतमग्वीज चचच

जुंक शांन त्रे िहा्न हरी
प्रेठ्रे)

१० आर.आर.रोड
(चहारुलशांलिहा गमप त्रे चौक
त्रे ज्रे.ज्रे. अलन ड सन स
जुंक शांन, वि . प. ्हाग्



पोलिीस ठहाणी क्रे हद)
११ ए्.क्रे.रोड (हहाटीच्रे

चौक त्रे चहारुलशांलिहा
गमप त चौक, चन्वी रोड

र्रेल ि्रे ् टीच्रेशांन (पा)
१२ क्रेशांिरहाि खहाड्रे ्हाग् तहाडद्रेि पोलिीस ठहाणी क्रे सदरच्रे र् त्रे ह्रे रहदहारीच्रे ि िद्ळितीच्रे असल यहान्रे

पदपथहािर विकी झहाल यहास गहाहकहाुंचिती दहाटीची ि
िहाहनहाुंचिती गददी यहा्मळ्रे िहाहतमकीस अडथळहा लन ् हा्णी क
होण्य यहाचिती शांक यतहा आह्रे.

सदर र् त यहािर पाि्वी पहासान १७० पथवि क्रेतहा आह्रेत. 
र् त यहाच यहा एकहा बहाजास पथवि क्रेतहा ् थलिहाुंतरीत करहाियहाच्रे 
आह्रेत त यहा्मळ्रे सदर र् त यहाुंिर पथवि की क्रेत्र करण्य यहास 
हरकत नहाही. 

१३ पुंडितीत ्दन ्ोहन
्हालिवि यहा रोड

१४ सहान्रे गमरुजिती ्हाग्
१५ लस तहारहा्

घहाडितीगहािकर ्हाग्
१६ एस.क्रे.रहाठोड ्हाग्

तकत्ा्क. १०
ई १ स्रेठ ्ोलतशांहहा रोड

(लिि लि्रेन) (इलि्रेकट्रीक
पोलि नुं.एलि एलि - 10
त्रे 38),
48 वपच्रेस 

शिती्. सोन् जहा्समतकर 
्हा. नगरस्रेविकहा- प्र.210

इलि्रेकट्रीक पोलि एलि एलि - 10 त्रे 38 वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार सदर
र्तयहािर 40 वपच्रेस उपलिबध होऊ शांकतहात.  

२ लशांिदहास चहापसिती ्हाग्
(इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.
ए्.झ्रेड-  02  त्रे 14,
ए्.झ्रेड-  25  त्रे 31,
ए्.झ्रेड-  35  त्रे 45,
ए्.झ्रेड-70 त्रे  74),
65 वपच्रेस

शिती्. सोन् जहा्समतकर 
्हा. नगरस्रेविकहा- प्र.210

इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.  ए्.झ्रेड-02,  ए्.झ्रेड-04,
ए्.झ्रेड-06,   ए्.झ्रेड-08,  ए्.झ्रेड-10,
ए्.झ्रेड-12, ए्.झ्रेड-14, 

सदर र्तयहाचयहा पलश्चि््रेकडितीलि बहाजास सर अलिी कहादरी ्का लि
ि जमलनयर कॉलि्रेज आह्रे तस्रेच पािचडितीलि बहाजास स केंटीच पितीटीचर
्का लि आह्रे.  त्रेथान 100  ्ितीटीचर नुंतर फम टीचपहाथ रुुंद आह्रे.
वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार सदर
र्तयहािर 42 वपच्रेस उपलिबध होऊ शांकतहात.

३ डॉकयहाड् रोड, नगरस्रेिकहाुंचयहा सर्रेत ्हा. इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.आर.िहाय – 31/1 त्रे 31/ सघल्थतितीत त्रेथ्रे सि्सहाधहारणी क 10 अनमजहावपत ्टीचॉलि आह्रेत.



कहासहार गललिी
(र्तयहाचयहा
दलकणी क्रेकडितीलि बहाजास,
चच्चयहा लरुंतितीलिहा
लिहागान)(इलि्रेकट्रीक
पोलि नुं.आर.िहाय –
31/1  त्रे 31/3)
23 वपच्रेस

नगरस्रेिक शिती.र्हाकहाुंत रहहाटीच्रे
यहाुंचहा आक्रेप

वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार सदर
र्तयहािर 07 वपच्रेस उपलिबध होऊ शांकतहात.  

४ आर.बिती.चहाुंदोरकर
्हाग् ,  ्ोरलिलैंड
जुंकशांन पहासान
डॉ.नहायर रोड पयेटवर्किंत
उत्तर्रेकडितीलि पदपथ
(झहाड क. एएनआर -
18  जिळ त्रे पोलि नुं.
एएनआर -  26  चयहा
स्ोर,  ट्रहाफ़ीक
लसगनलि त्रे झहाड क.
एएनआर -  173,
एएनआर -  48  त्रे
एएनआर -  50,
एएनआर - 55 त्रे 56,
एएनआर - 70 त्रे 88
71 वपच्रेस

वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार पदपथ
अरुुंद असलयहा्मळ्रे सदर र्तहा पाणी क्पणी क्रे िगळण्ययहात आलि्रेलिहा
आह्रे. 

५ क्रेसरीनहाथ महहात्र्रे ्हाग्
:-  बल.  नहाथ पै ्हाग्
जुंकशांन त्रे घोडपद्रेि
कॉस रोड,
उत्तर्रेकडितीलि फम टीचपहाथ,
(इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.

वकरणी क टीचहाकळ्रे शांहाखहा अियक
्नस्रे  आक्रेप :-  प्रहाथ्नहा्थळ
(्लजझद) आह्रे 

आर.िहाय.एन. 93/3  त्रे 93/10,  आर.िहाय.एन.
75/2 त्रे 75/10

र्तयहाचयहा दलकणी क्रेकडितीलि बहाजास दहारुलि उललिहाह लनझहाल्यहा
्सजितीद आह्रे.                       वद.28.09.2018
रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार सदर र्तयहाचयहा र्तयहाचयहा
उत्तर्रेकडितीलि बहाजास 15 वपच्रेस उपलिबध होऊ शांकतहात.



आर.िहाय.एन.  93/3
त्रे 93/10,
आर.िहाय.एन.  75/2
त्रे 75/10)
39 वपच्रेस

६ र्रेड कॉस लि्रेन :-
्ोरलिलैंड रोड जुंकशांन
त्रे ्हाधिरहाि गहाुंगन
्हाग् उत्तर्रेकडितीलि
पदपथ (इलि्रेकट्रीक
पोलि नुं.एएनआर –
76/13  त्रे 76/13)
62 वपच्रेस

्हा.  नगरस्रेविकहा शिती्तिती.लगतहा
गिळिती (अियक प्ररहाग सल्तिती
) 

एएनआर – 76/13 त्रे 76/13 वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार पदपथ
अरुुंद असलयहा्मळ्रे सदर र्तहा पाणी क्पणी क्रे िगळण्ययहात आलि्रेलिहा
आह्रे. 

७ ्रहाठहा ्ुंवदर रोड :-
डॉ.  नहायर रोड
जुंकशांन त्रे आरबितीआय
किॉटस्,  दलकणी क्रेकडितीलि
पदपथ (इलि्रेकट्रीक
पोलि नुं.सितीएलिबिती 11
त्रे 13)
46 वपच्रेस

्हा. नगरस्रेविकहा शिती्तिती. लगतहा
गिळिती (अियक प्ररहाग सल्तिती
) 

इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.सितीएलिबिती 11 त्रे 13 वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार सदर
र्तयहाचयहा र्तयहाचयहा उत्तर्रेकडितीलि बहाजास पदपथ रुुंद
असलयहा्मळ्रे 35 वपच्रेस उपलिबध होऊ शांकतहात.

८ ्ोरलिलैंड रोड (्ोहम्द
शांहावहद ्हाग् ):-  ्मुंबई
स केंट्रलि बस ड्रेपोचयहा
पहाठा्हागचयहा
पलश्चि््रेकडितीलि लरुंलतस
लिहागान (इलि्रेकट्रीक
पोलि नुं.ए्ओआर 2
त्रे ९,  ए्ओआर 12

१)्हा.  नगरस्रेिक शिती.  रईस
शां्रेख (नगरस्रेिक स्हाजिहादी
पहाटीचदी) 
२) जैनमदितीन कि्रेटीचहािहालिहा 
३)  ्हा.  नगरस्रेविकहा
शिती्तिती.लगतहा गिळिती (अियक
प्ररहाग सल्तिती ) 

इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.ए्ओआर 2 त्रे ९, ए्ओआर
12 त्रे 23

सहहाययक अलरयुंतहा पवररकणी क 'ई'  विरहाग यहाुंचयहा वदनहाुंक
24.० 7.2018 चयहा अलरप्रहायहानमसहार सदर र्तयहािर वपच्रेस
उपलिबध होऊ शांकत नहाहीत.    बस ड्रेपोचयहा लरुंतितीलिहा लिहागान
पलश्चि््रेकडितीलि बहाजास झोपडपटटीची आह्रे.
वद.28.09.2018 रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहानमसहार र्तयहाचयहा
पमिचकडितीलि बहाजास पदपथ रुुंद असलयहा्मळ्रे पोलि क.
ए्ओआर 12  त्रे 23  दरमयहान 50  वपच्रेस उपलिबध होऊ
शांकतितीलि  



त्रे 23  )
50 वपच्रेस

९ क्रेशांिरहाि खहाड्रे ्हाग्
(इलि्रेकट्रीक पोलि
नुं.क्रे.क्रे.ए् 4  त्रे
36  )
56 वपच्रेस

सहहाययक अलरयुंतहा पवररकणी क 'ई'  विरहाग यहाुंचयहा वदनहाुंक
24.० 7.2018  चयहा अलरप्रहायहानमसहार सदर र्तयहािर वपच्रेस
उपलिबध होऊ शांकत नहाहीत.    वद.28.09.2018  रोजितीचयहा
सुंयमक्त सिचकणी कहा नमसहार पदपथ अरुुंद असलयहा्मळ्रे सदर
र्तहा पाणी क्पणी क्रे िगळण्ययहात आलि्रेलिहा आह्रे. 

१० ्ौलिहानहा आझहाद रोड
(इलि्रेकट्रीक पोलि
नुं.ए्एएन 05 त्रे 17,
ए्एएन 19  त्रे 25,
ए्एएन 26  त्रे 28,
ए्एएन 31  त्रे 38,
ए्एएन 38  त्रे 40,
ए्एएन  49  त्रे 63)
23 वपच्रेस

1)  सहावदक रहािनगरिहालिहा :-
नहागपहाडहा,  दहाऊद नलसेटवर्किंग हो्.
नहागौरी लकलिलनक :-

 (इलि्रेकट्रीक पोलि नुं.ए्एएन 05 त्रे 17, ए्एएन
19  त्रे 25,  ए्एएन 26  त्रे 28,  ए्एएन 31  त्रे
38, ए्एएन 38 त्रे 40, ए्एएन  49 त्रे 63)

वद.28.09.2018  रोजितीचयहा सुंयमक्त सिचकणी कहानमसहार सदर
र्तयहािर सुंत गहाडग्रे ्हहारहाज चौकहापहासान समरिहात क्रेलयहास
25 वपच्रेस उपलिबध होऊ शांकतितीलि 

2)  हमन्रेद िहाहहानिटीची :-
नहागपहाडहा,  दहाऊद नलसेटवर्किंग हो्.
नहागौरी लकलिलनक 
3) इमहानखहान :- सहातर्तहा 
4)  अलिी परडितीिहालिहा :-
नहागपहाडहा,  दहाऊद नलसेटवर्किंग हो्.
नहागौरी लकलिलनक 
5)  ्ोहम्द हलनफ शां्रेख :-
्दनपारहा
6) सलि्हान खहान :- सहातर्तहा 
7)वरयहाज अह्द शां्रेख:- ज्रेकब
सक्लि, ३ ्लजझद,  िन ्कम लि
8) हम्स्रेन िहाहहािनिटीची 
9) शांहीन िहाहहानिटीची
10) झवकर िहाहहानिटीची



11) कम ््रेर अ्ितीरुदितीन 
12)  ्म्तफहा :-  नहागपहाडहा त्रे
ज्रेकब सक्लि (सहातर्तहा) 
13)  ्ोईस बहालिवदिहालिहा :-  ३
्लजझद,  िन ्कम लि
14)  शांहनहाज िहाहहानिटीची :-
्दनपमरहा 
15)्हा.  नगरस्रेिक शिती.  रईस
शां्रेख (नगरस्रेिक स्हाजिहादी
पहाटीचदी):- ्तयहाच्रे पदपथ २ ्िती. 
16) ्हा.नगरस्रेविकहा लगतहा
गिळिती (अियक प्ररहाग सल्तिती)
17)  पटीच्रेलि अपहाटीच्् केंटीच टीचॉिर
'डिती'  विुंग :-नहागपहाडहा जुंकशांन
त्रे नहागरी वबललडुंग 
18)्दनपारहा ि्रेलफ़्रेअर 
असोलसएशांन:- नहागपहाडहा 
जुंकशांन त्रे नहागरी वबललडुंग 
19)  ्हा.  नगरस्रेविकहा शिती्तिती.
लगतहा गिळिती (अियक प्ररहाग
सल्तिती ):- ्दनपारहा
20)  ्ोहम्द दलिी तहाजरहाई
िकफ ट्र्टीच :- नहागपहाडहा जुंकशांन
त्रे नहागरी वबललडुंग 

विरहाग कहायहा्लियहातितीलि अलरप्रहायहािर य्रेणी कहा-यहा बैठकी्ि य्रे चचहा् करण्य यहात य्रेईलि.
नगर पथविक्रेतहा सल्तिती (पवर्ुंडळ-१) ्हाफ्त र् त यहाुंच यहा प्रत यक र्रेटीचीनमसहार विनहा आक्रेप विरहाग लनहहाय र् त्रे ि वपच्रेस बहाबतचिती ्हावहतिती खहालिीलि तक त यहात आह्रे.



तकत्ा्क. ११
विभाग पस्त्ावित्फेेररीिाला्क्षेत हरकती्/ सुचना विना्आक्षेि्क्षेत

रोड विचेस रोड विचेस रोड विचेस
ए १६ २४६३ ६ १२०४ १० १२५९

बिती  ०९ ११९९  ०३  ३०५  ०६ ८९४

सिती ४ ५२० २ २०० २ ३२०

डिती २३ १३६२ १२ ८४० ११ ५२२

ई १० ४८३ ३ १८९ ७ २१४

्.न.पहा. कहायहा्लियहा्ि य्रे यहा अगोदर प्रहाप त झहालि्रेल यहा अजहाेटवर्किंचिती छहाननिती करण्य यहात आलि्रेलिी आह्रे.  त यहा्ि य्रे आगहा्िती ् िरुपहान्रे विरहाग लनहहाय फ्रेरीिहालि्रे यहा अगोदर प्रहात्र ठरविण्य यहात आलि्रे होत्रे.  कहाही फ्रेरीिहालिहा
सुंघटीचन्रेन्रे अलधिहास प्र्हाणी कपत्र (domicile)  लसि द करण्य यहास िहाढीि ि्रेळ ्हालगतलि्रेलिी होतिती.  प्रशांहासनहान्रे यहानुंतर ए्जितीसिती/ए/४२५८ वद.२७.०९.२०१८ अन िय्रे ्हा.  आयमक तहाुंच यहा ु्ंजारीन्रे वद.१५.१०.२०१८ हहा
अुंलत् वदनहाुंक घोवषत क्रेलिहा होतहा.  पहात्रत्रेच्रे विविध लनकष लिहािल यहानुंतर वद.१५.१०.२०१८ अुंतिती पहात्र फ्रेरीिहाल यहाुंचिती सुंख यहा खहालिीलिप्र्हाणी क्रे आह्रे.

तकत्ा्क. १२
विभाग वि.१५.१०.२०१८्िय्यंत्पापत्

अरा्यंची्सांखय्ा
िात अिात अनुजाितधारारक्फेेररीिाले

ए २५०४ ८८७ १६१७ १५९५
बिती २३६१  ५२९ १८३२ ५४९
सिती १७३१ ७२४ १००७ ७००
डिती १५०३ ६१७ ८८६ १०४२
ई ११८४ १९७ ९१७ अपहात्र

७३ अजहाेटवर्किंचिती पडतहाळणी किती बहाकी
४३७



नगर्िथविकेता्सनमती्  (  िवरमांडळ  -  १  )   ची्िुढरील्बैठकी्वि  .  ०१  .  ११  .  २०१८्रोरी्ई्विभाग्कायानिर्मुलयातील्सभागगहात्ििुाररी्२  .  ३०्िारता्आयोनरत्करणय्ात्येत्आहे.

सदर बैठकी्ि य्रे खहालिीलि बहाबत चचहा् करुन लनणी क्य घ् यहाियहाचहा आह्रे :-
 १. पवर ु्ंडळ-१ ्धितीलि रुग णी कहालिय ह्रे अुंलत् करणी क्रे.
 २. पवर ु्ंडळ-१ ्धितीलि ु्ंडई ह्रे अुंलत् करणी क्रे.
 ३. पवर ु्ंडळ-१ ्धितीलि शांैकलणी कक सुं् थहा ह्रे अुंलत् करणी क्रे.
 ४. पवर ु्ंडळ-१ ्धितीलि धहाल ््क सुं् थहा ह्रे अुंलत् करणी क्रे.
 ५. ् थळ पहहाणी किती नुंतर विनहाआक्रेप असलि्रेल यहा र् त यहाुंनहा (िरीलि तकत्ा्क. ११) ्हान यतहा द्रेणी क्रे.
 ६. ए विरहागहातितीलि आक्रेप घ्रेतलि्रेल यहा र् त यहाुंबहाबत चचहा् करुन फ्रेरीिहालि्रे र् त्रे अुंलत् करणी क्रे (िरीलि तकत्ा्क. ६) ्हान यतहा द्रेणी क्रे.
 ७. बिती विरहागहातितीलि आक्रेप घ्रेतलि्रेल यहा र् त यहाुंबहाबत चचहा् करुन फ्रेरीिहालि्रे र् त्रे अुंलत् करणी क्रे (िरीलि तकत्ा्क. ७) ्हान यतहा द्रेणी क्रे.
 ८. सिती विरहागहातितीलि आक्रेप घ्रेतलि्रेल यहा र् त यहाुंबहाबत चचहा् करुन फ्रेरीिहालि्रे र् त्रे अुंलत् करणी क्रे (िरीलि तकत्ा्क. ८) ्हान यतहा द्रेणी क्रे.
 ९. डिती विरहागहातितीलि आक्रेप घ्रेतलि्रेल यहा र् त यहाुंबहाबत चचहा् करुन फ्रेरीिहालि्रे र् त्रे अुंलत् करणी क्रे (िरीलि तकत्ा्क. ९ ्हान यतहा द्रेणी क्रे.
१०. ई विरहागहातितीलि आक्रेप घ्रेतलि्रेल यहा र् त यहाुंबहाबत चचहा् करुन फ्रेरीिहालि्रे र् त्रे अुंलत् करणी क्रे (िरीलि तकत्ा्क. १०) ्हान यतहा द्रेणी क्रे.
११. ्हा. आ्दहार, शिती. ु्ंगलि प्ररहात लिोढहा यहाुंनिती डिती विरहागहातितीलि कहाही आ् थहापनहाुंचिती यहादी समचविलिी आह्रे. सदर आ् थहापनहाुंपहासान १००्िती/१५०्िती नहा-फ्रेरीिहालिहा क्रेत्र 
          घोवषत करण्य यहाबहाबत.
१२. अि यकहाुंच यहा परिहानगितीन्रे य्रेणी कहार्रे इतर विषय.
                

उिायुकत््(िवर.-१)

सहाययक्आयुकत््ए्विभाग
सहाययक्आयुकत््बी्विभाग
सहाययक्आयुकत््सी्विभाग



सहाययक्आयुकत््डी्विभाग
सहाययक्आयुकत््ई्विभाग
अनुजािन्अधारीक्षक
शीमती्ितांगे  ,   उि्अनुजािन्अधारीक्षक
शी  .   रयांत्वहरे  ,   सहा  .   अनुजािन्अधारीक्षक
िवरष्ठ्ननररीक्षक्  (  अनुजािन  )   ए्  /   बी्  /   सी्  /   डी्  /   ई्विभाग
िवरष्ठ्ननररीक्षक्  (  अनतकमण्ननमुनिर्मुलन  )   ए्  /   बी्  /   सी्  /   डी्  /   ई्विभाग
सिस्य्  ,   नगर्िथविकेता्सनमती्िवरमांडळ  -  १
शिती/शिती्तिती..............................................................................

पत्: उि्आयुकत््  (  अनतकमण्ननमुनिर्मुलन  )
्हावहतितीकरीतहा  अग्रेवषत.

उिायुकत््(िवर.-१)

पत्: मा  .   अनतवरकत््महानगरिानलका्आयुकत््  (  शहर  )
्होदय,
्हावहतितीकरीतहा सहादर.

उिायुकत््(िवर.-१)
पत्: उि्आयुकत््  (  मनिा्आयुकत्ाांचे्कायानिर्मुलय्  )

्हावहतितीकरीतहा  अग्रेवषत.
उिायुकत््(िवर.-१)


