
Code Type प्रकार Cases/

प्रकरणे

1
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division: Code, Label, Text: 

Missing Cases

नामननरे्दशन/ आरक्षण/ नगरयोजना/ क्षेत्र/ गाव/ ववभाग याांच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर: राहून 
गेलेली प्रकरणे 1

2
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division- Code, Label, Text: 

Wrongly shown Cases

नामननरे्दशन/ आरक्षण/ नगरयोजना/ क्षेत्र/ गाव/ ववभाग याांच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर:- 

चकुीची र्दशशववलेली  प्रकरणे 7

3 Color of Designation/Reservation/Zone: Wrongly shown Cases नामननरे्दशन/ आरक्षण/ क्षेत्र याांच ेरांग चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 0

4 Road  : Label,Code,Text: Missing Cases रस्त्याच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर राहून गेलेली प्रकरणे 0

5 Road  : Label,Code,Text: Wrongly shown Cases रस्त्याच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 4

6 Correction in spillover of Designation/Reservation चकुीच ेपसरलेले नामननरे्दशन/ आरक्षणाांची र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 1

7 Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases नाला/ रेल्व/े महामागश बफर चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 2

8 Village Boundary/CTS no.s : Wrongly shown cases गाव सीमा/ नगर भूमापन क्र. चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 5

9 SRDP 1991 Designation/ Reservation pull back: Cases मांजूर ववकास आराखडा १९९१ मधील नामननरे्दशन/ आरक्षणे पुनश्चः र्दशशववणे 2

10
Modify/Delete Reservation/Designations as per Govt/Court orders: Cases शासन/मा. न्यायालयाच्या आरे्दशावरून नामननरे्दशन/ आरक्षणे फेरबर्दल/ वगळणे: प्रकरणे 0

11 Corrections as per earlier approved relocation: Cases आधी सांमत केलेल्या पुनस्त्ाशवपत नकाक्ष्यानुसार र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 0

12 Corrections in DAM/RAM as per I to C/R permissions: Cases  I to C/R परवानगीनुसार DAM/RAM मधील सुधारणा केलेली प्रकरणे 0

13 Corrections as per approved layout: Cases मांजूर अभभन्यासानुसार र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 0

14 Road realignment/ deletion/ width change: Cases रस्तता पुनरेखाांकन/ वगळणे/ रुां र्दी बर्दलेली प्रकरणे 1

15 New Roads/ New Road widening: Cases नवीन रस्तता/ नवीन रस्तता रुां र्दीकरण केलेली प्रकरणे 0

16 Change/deletion of Reservation/Designation/ Zone: Cases नामननरे्दशन/ आरक्षण/ क्षेत्रात बर्दल/वगळलेली प्रकरणे 1

17 New reservation/ designation : Cases नवीन नामननरे्दशन/ आरक्षण र्दशशववलेली प्रकरणे 3

18 New Legends नवीन सूची 0

19 Earmarked Religious structures in heritage list वारसा जतन सूचीमधील धाभमशक स्त्ळे र्दाखववलेली प्रकरणे 5

20 Similar modifications in entire ward सवश ववभागातली एकसमान होणारे फेरबर्दल
21 Modifications approved by Government after hearing process सुनावणी प्रक्रीयेनांतर शासन मांजुरीनुसार फेरबर्दल 0

स्तवीकृत प्रकरणे 32

22 Needs no consideration: Cases ववचारात घेण्यास गरज नाही: प्रकरणे 21

TOTAL ACCEPTED CASES

बी ववभाग / B Ward

Summary of Planning Committee recommendations where modification/ alteration/ corrections are necessary.

नियोजि समितीच्या फेरबदल/ फेरफार/ दरुुस्ती साठ ींच्या आवश्यक मिफारिीींचा साराींि



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division: Code, Label, Text: Missing Cases 

नािननदेशन / आरक्षण / नगरयोजना / क्षेत्र / गाव / ववभाग यांच ेसंकेत / नाव / िजकूर :  राहून गेलेली प्रकरणे 

१ MB1 SMC15 म ांडवी १५३१ IC13 न मननरे्दशन प्रवर्ग सहजपणे दृष्टीस पडत न ही. न म ननरे्दशन प्रवर्ग सहजपणे  दृष्टीस पडतील अस  
ड व्य  ब जूल  सरकववण्य त आले.

1 MB1 SMC15 MANDVI 1531 IC13 Designation code not visible
The designation code slightly shifted at the left for clear 

visibility. 

बहृनिुंबई िहानगरपामलका 'बी' ववभाग
Municipal Corporation of Greater Mumbai 'B' Ward

मह र ष्र प्र रे्दशशक व नर्र रचन  आधिननयम १९६६ च्य  कलम २६(१) नुस र दर्द. २७.०५.२०१६ रोजी प्रशसद्ि केलेल  प्र रूप ववक स आर खड  २०३४ कररत  प्र प्त झ लेले 
सूचन /हरकतीवर मह र ष्र प्र रे्दशशक व नर्र रचन  आधिननयम १९६६ च्य  कलम २८(३) अन्वये ननयोजन सशमतीच  आहव ल

Planning committee Report u/s 28(3) of M.R.T.P. Act 1966 on suggestions/objections for Revised Draft Development Plan 2034 published on 27.05.2016 

u/s 26(1) of M.R.T.P. Act 1966

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division- Code, Label, Text: Wrongly shown Cases   

नािननदेशन / आरक्षण / नगरयोजना / क्षेत्र / गाव / ववभाग यांच ेसंकेत / नाव / िजकूर :  चकुीची दशशववलेली प्रकरणे 

२ MB2 SMC16 म ांडवी ननरांक IC11-IC14
नर्र योजन   (रेल्व ेरेषेच्य  ड व्य  ब जूस ) 

आर खड्य वर र्दशगववणे.

नर्र योजन च्य  क्षेत्र नुस र TPS BOMBAY CITY No. I 

(MANDVI SECTION)  अस ेनक श वर र्दशगववण्य त 
आले आहे.

2 MB2 SMC16 MANDVI NIL IC11-IC14 Earmarking of TPS (left to railway line)
Earmarking of TPS BOMBAY CITY No. I (MANDVI 

SECTION) is  done as per TPS sheet. 

३	 MB३	 SMC17 वप्रन्सेस डॉक ननरांक IC11-IC14
नर्र योजन  (रेल्व ेरेषेच्य  उजव्य  ब जूस )	 

आर खड्य वर र्दशगववणे.

नर्र योजन च्य  क्षेत्र नुस र TPS BOMBAY CITY No. I 

(ELPHINSTONE ESTATE SECTION)  अस े
नक श वर र्दशगववण्य त आले आहे.

3 MB3 SMC17
PRINCESS 

DOCK
NIL IC11-IC14 Earmarking of TPS (right to railway line)

Earmarking of TPS BOMBAY CITY No. I 

(ELPHINSTONE ESTATE SECTION)  is done as per 

TPS sheet. 

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

४ MB4 SMC5 म ांडवी ११५६	, ११३७ IC14 न मननरे्दशन प्रवर्ग DE1.2 ह  चकुीच  आहे.

सद्यपररस्थितीत ज रे्वर मह नर्र प शलकेची श ळ  
आहे. म्हणून ज रे्ची सद्यस्थिती प हत  न मननरे्दशन 

प्रवर्ग DE1.2 (प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ ) र्दरुुथत करून 
DE1.1  (मह प शलकेची श ळ ) अस ेकरण्य त आलेले आहे.

4 MB4 SMC5 MANDVI 1156, 1137 IC14 Designation code DE1.2 is incorrect

Municipal school is existing on site. Hence as per site 

condition the designation  code DE1.2 (Primary and 

Secondary) is corrected as DE 1.1 (Municipal School)

५ MB5 SMC6 म ांडवी ११६९-११७० IC14 न मननरे्दशन प्रवर्ग DE1.2 ह  चकुीच  आहे.

सद्यपररस्थितीत ज रे्वर मह नर्र प शलकेची श ळ  
आहे. म्हणून ज रे्ची सद्यस्थिती प हत  न मननरे्दशन 

प्रवर्ग DE1.2 (प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ ) र्दरुुथत करून 
DE1.1  (मह प शलकेची श ळ ) अस ेकरण्य त आलेले आहे.

5 MB5 SMC6 MANDVI 1169-1170 IC14 Designation code DE1.2 is incorrect

Municipal school is existing on site. Hence as per site 

condition the designation  code DE1.2 (Primary and 

Secondary) is corrected as DE 1.1 (Municipal School)

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

६	 MB६	 SMC7 म ांडवी २०५७	 IC14 न मननरे्दशन प्रवर्ग DE1.2 ह  चकुीच  आहे.

सद्यपररस्थितीत ज रे्वर मह नर्र प शलकेची श ळ  
आहे. म्हणून ज रे्ची सद्यस्थिती प हत  न मननरे्दशन 

प्रवर्ग DE1.2 (प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ ) र्दरुुथत करून 
DE1.1  (मह प शलकेची श ळ ) अस ेकरण्य त आलेले आहे.

6 MB6 SMC7 MANDVI 2057 IC14 Designation code DE1.2 is incorrect

Municipal school is existing on site. Hence as per site 

condition the designation  code DE1.2 (Primary and 

Secondary) is corrected as DE 1.1 (Municipal School)

७	 MB७	 SMC8 म ांडवी १८८१	 IC13 न मननरे्दशन प्रवर्ग DE1.2 ह  चकुीच  आहे.

सद्यपररस्थितीत ज रे्वर मह नर्र प शलकेची श ळ  
आहे. म्हणून ज रे्ची सद्यस्थिती प हत  न मननरे्दशन 

प्रवर्ग DE1.2 (प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ ) र्दरुुथत करून 
DE1.1  (मह प शलकेची श ळ ) अस ेकरण्य त आलेले आहे.

7 MB7 SMC8 MANDVI 1881 IC13 Designation code DE1.2 is incorrect

Municipal school is existing on site. Hence as per site 

condition the designation  code DE1.2 (Primary and 

Secondary) is corrected as DE 1.1 (Municipal School)

८ MB8 SMC9 म ांडवी ७८०-७९१	 IC11 न मननरे्दशन प्रवर्ग DE1.2 ह  चकुीच  आहे.

सद्यपररस्थितीत ज रे्वर मह नर्र प शलकेची श ळ  
आहे. म्हणून ज रे्ची सद्यस्थिती प हत  न मननरे्दशन 

प्रवर्ग DE1.2 (प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ ) र्दरुुथत करून 
DE1.1  (मह प शलकेची श ळ ) अस ेकरण्य त आलेले आहे.

8 MB8 SMC9 MANDVI 780-791 IC11 Designation code DE1.2 is incorrect

Municipal school is existing on site. Hence as per site 

condition the designation  code DE1.2 (Primary and 

Secondary) is corrected as DE 1.1 (Municipal School)

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Color of Designation/Reservation/Zone: Wrongly shown Cases   

नािननदेशन/आरक्षण/क्षेत्र यांच ेरंग चकुीच ेदशशववलेली प्रकरणे 
NIL ननरांक

Road  : Label,Code,Text: Missing Cases 

रस्त्याच ेसंकेत / नाव / िजकूर राहून गेलेली प्रकरणे 
NIL ननरांक

Road  : Label,Code,Text: Wrongly shown Cases

रस्तता : लेबल, प्रवगश, िजकूर :  चकुीच ेदशशववलेली प्रकरणे 

९ MB9 SMC11 म ांडवी ननरांक IC14
डोंर्री क्रॉस रोड न व च ेलेबल चकुीच्य  

दिक णी िेवण्य त आले होते
रथ्य च्य  दर्दशपे्रम णे रथ्य च्य  न व च ेलेबल रे्दण्य त 

आले आहे. मुद्रण तील त्रटुी र्दरुुथत करण्य त आलेली आहे.

9 MB9 SMC11 MANDVI NIL IC14 Wrongly placed road label Dongri cross Road
Road label rotated/aligned as per road alignment. 

Corrected printing error.

१० MB10 SMC12 म ांडवी ननरांक IC14
त ांडले क्रॉस लेन न व च ेलेबल चकुीच्य  

दिक णी िेवण्य त आले होते
रथ्य च्य  दर्दशपे्रम णे रथ्य च्य  न व च ेलेबल रे्दण्य त 

आले आहे. मुद्रण तील त्रटुी र्दरुुथत करण्य त आलेली आहे.

10 MB10 SMC12 MANDVI NIL IC14 Wrongly placed road label Tandel cross lane
Road label rotated/aligned as per road alignment. 

Corrected printing error.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

११ MB11 SMC13 म ांडवी ननरांक IC14
अड. आनांर्दर व न र यण सुव ेम र्ग  न व च े
लेबल चकुीच्य  दिक णी िेवण्य त आले होते

रथ्य च्य  दर्दशपे्रम णे रथ्य च्य  न व च ेलेबल रे्दण्य त 
आले आहे. मुद्रण तील त्रटुी र्दरुुथत करण्य त आलेली आहे.

11 MB11 SMC13 MANDVI NIL IC14
Wrong alignment of road label Advocate 

Anandrao Narayan Surve Marg

Road label rotated/aligned as per road. alignment. 

Corrected printing error

१२ MB12 SMC14 म ांडवी ननरांक IC14
उमरख डी क्रॉस लेन न व च ेलेबल चकुीच्य  

दिक णी िेवण्य त आले होते
रथ्य च्य  दर्दशपे्रम णे रथ्य च्य  न व च ेलेबल रे्दण्य त 

आले आहे. मुद्रण तील त्रटुी र्दरुुथत करण्य त आलेली आहे.

12 MB12 SMC14 MANDVI NIL IC14
Wrong alignment of road label Umarkhadi 

cross lane

Road label rotated/aligned as per road alignment. 

Corrected printing error.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Correction in spillover of Designation/Reservation

चकुीच ेपसरलेले नािननदेशन / आरक्षणांची दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 

१३ MB13

000374, 

000810, 

000897, 

001294,

SMC19

म ांडवी ११९/१७२१ IC 14

मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड  (१९९१) 

प्रम णे प्र रूप ववक स आर खड  (२०३४) मध्ये  
मनोरांजन च ेमैर्द न तसेच िेवण्य त य व ेही 

सूचन  आली आहे.  सर्दर  मैर्द न हे लह न मुले 
व वदृ्ि व्यक्ती य ांच्य  स िी उपयुक्त आहे.

अजगर्द र च ेअशी ववनांती आहे की मांजूर पुनरगधचत ववक स 
 आर खड  (१९९१) प्रम णे आरक्षण पुढे ननयशमत 

करण्य त य व.े  य ची र्द खल प्र रूप ववक स आर खड  
(२०३४) मध्ये अर्ोर्दरच घेतलेली आहे. म्हणून सर्दर ब ब 

ही ववच र त घेण्य ची र्रज न ही.  ति वप मांजूर 
पुनरगधचत ववक स आर खड   (१९९१) प्रम णे आरक्षण 

आणण्य स िी, अस्थत्व त असलेल्य  रदहव शी 
सोस यटीवर आरक्षण च  रांर् पसरलेल  आहे आणण त े
रे्दखील आरक्षण त सम ववष्ट करण्य त आलेल  आहे 
ति वप पसरलेल  रांर् क ढून ट कण्य त आलेल  आहे 
आणण आरक्षण हे मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड   

(१९९१) य  प्रम णे िेवण्य त आलेल  आहे.

13 MB13

000374, 

000810, 

000897, 

001294,

SMC19

Mandvi  119/1721 IC 14

Suggestion to keep reservation of RG as per 

SRDP 1991 in RDDP 2034. The said Garden 

will be usefull for Childrens as well as senior 

citizens.

Applicant is requesting to continue the reservation in 

SRDP 1991, congnizance for this is already taken in 

RDDP 2034. Hence needs no consideration. However 

while pulling back the SRDP 1991 reservation, the 

reservation colour spilled over on an existing structure 

of housing society and was also included in reservation.  

Hence the spillover is romoved and the reservation is 

shown as per SRDP 1991.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases

नाला / रेल्व े/ िहािागश बफर चकुीची दाखववलेली प्रकारणे

१४ MB14 000235 म ांडवी २२८,२२९ & 

२३० IC 11

प्र रूप  ववक स  आर खड  (२०३४) य मध्ये 
रेल्व ेआघ त प्रनतबांिक क्षेत्र जे  र्द खवण्य त 

आलेले आहे ्य ब बतीत हरकत आहे. ्य मुळे 
रदहव सी च ळीांच्य  पुनववगक स मध्ये अडिळ  

येऊ शकतो.

र्दखल घेण्य ची आवश्यकत  न ही. तिवप सुिररत रेल्व े
आघ त प्रनतबांिक क्षेत्र जे रेल्व ेरुळ च्य  सीमेप सून ३० 

मी. अांतर वर प्र रूप ववक स ननयोजन आर खड्य वर 
र्द खवण्य त आलेल  आहे.

14 MB14 000235 Mandvi
228, 229 & 

230
IC 11

Objection for Buffer Zone shown in RDDP 

2034 as it will create hurdal in redevelopment 

of residential chawl.

Needs no consideration. However, modified railway 

buffer of 30 meters is shown from the railway track 

boundary on all the draft DP sheets.

१५ MB15 000139 म ांडवी ननरांक IC 14

प्र रूप ववक स आर खड  (२०३४) य मध्ये रेल्व े
आघ त प्रनतबांिक क्षेत्र  जे  बी.आय.टी. 
च ळीशजे री र्द खवण्य त आलेले आहे 

्य ब बतीत हरकत आहे. ्य मुळे रदहव सी 
च ळीांच्य  पुनववगक स मध्ये अडिळ  येऊ शकतो.

र्दखल घेण्य ची आवश्यकत  न ही. तिवप सुिररत रेल्व े
आघ त प्रनतबांिक क्षेत्र जे  रेल्व ेरुळ च्य   सीमेप सून 
३० मी. अांतर वर प्र रूप ववक स ननयोजन आर खड्य वर 

र्द खवण्य त आलेल  आहे.

15 MB15 000139 Mandvi  Nil IC 14

To delete Buffer zone next to B.I.T. Chawl 

shown in RDDP 2034 as it will create hurdle 

for future development.

Needs no consideration. However, modified railway 

buffer of 30 meters is shown from the railway track 

boundary on all the draft DP sheets.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Village Boundary/CS nos. : Wrongly shown cases

गाव सीिा / नगर भूिापन क्र.  चकुीची दशशववलेली प्रकरणे

१६ MB16 000138 म ांडवी ११९/१७२१ IC 14

ROS 1.5 ( उद्य न / बर्ीच  ) च ेआरक्षण 
अस्थत्व त असलेल्य  ब रे्वरून हटववण्य त 

आलेले असून चकुीन ेत ेअस्थत्व त असलेल्य  
ब ांिक म वर र्द खववण्य त आलेले आहे.  सर्दर 

भूखांड ह  १९७८ च्य  मांजूर आर खड्य च  भ र् 
असून ती चकू पूवीच्य  प्र रूप ववक स 

आर खड  २०३४ मध्ये र्दरुुथत केलेली होती.

१) न.भ ूक्र हे महसूल ख ्य च्य  नोंर्दीप्रम णे र्दरुुथत 
करण्य त आलेले आहे. न भ ूक्र. ११९/१७२१ ह  ६८/१७२१ 

अस  र्दरुुथत करण्य त आलेल  आहे आणण सर्दर 
भूखांड वरील अस्थत्व त असलेली सहक री र्हृननम गण 

मय गदर्दत सांथि  सर्दर भूखांड ह  ११८/१७२१ अस  र्दरुुथत 
करण्य त आलेल  आहे.              २) सर्दर ज र्  ही 

मह प शलकेन ेभ ड्य न ेदर्दलेली आहे.  ति वप जेव्ह  मांजूर 
पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे आरक्षण 

जसेच्य  तस ेिेवण्य त आले तेव्ह  सर्दर अस्थत्व त 
असलेली इम रत सुद्ि  आरक्षण त आली होती. म्हणून 

सर्दर इम रतीव र्द खववलेले आरक्षण हटवून हे मांजूर 
पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे आरक्षण त 

िेवण्य त आलेल  आहे.

16 MB16 000138 Mandvi 119/1721 IC 14

To delete the reservation of ROS 1.5 (Garden / 

Park) shown abutting to the existing garden 

which is erroneously shown on existing 

structure. The said plot is part of approved 

layout in 1978 however the error was rectified 

in EDDP 2034

1. C.S.Nos.  corrected as per revenue records.  C.S. no. 

119/1721 is corrected as 68/1721 and the plot bearing 

existing Co-op Hsg. Society is corrected as 118/1721

2. The land is leased  by MCGM.   However while 

pulling back the SRDP 1991 reservation, the existing 

structure of housing society is also included in 

reservation.  Hence the reservation is shown as per 

SRDP 1991.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

१७ MB17 SMC10 म ांडवी ११९/१७२१ IC14
आरक्षक्षत भूखांड (ROS1.5) वर चकुीच  न. भ.ू 

क्र. आलेल  आहे.

न. भ.ू क्र ११९/१७२१ ह  ६८/१७२१ अस  महसूल 
ख ्य च्य  नोंर्दीप्रम णे र्दरुुथत करण्य त आलेल  आहे.

17 MB17 SMC10 MANDVI 119/1721 IC14
Incorrect C.S number on reservation plot 

ROS1.5

C.S no. is corrected on plot showing 119/1721 as 

68/1721 as it has been duly checked from Revenue 

Records.

१८ MB18 SMC119 म ांडवी ६८/१७२१ IC 14 न. भ.ू क्र. चकुीच  आलेल  आहे.
न. भू. क्र ६८/१७२१ ह  ८८/१७२१ अस  महसूल ख ्य च्य  

नोंर्दीप्रम णे र्दरुुथत करण्य त आलेल  आहे.

18 MB18 SMC119 MANDVI 68/1721 IC 14 Incorrect C.S No.
C.S no.68/1721 is corrected as 88/1721 is corrected as 

per revenue records.

१९ MB19 SMC121 म ांडवी ४५१ IC11
र्दोन भूखांड च ेन. भ.ू क्र ४५१ स रख च दर्दलेले 

आहे.

स्जांजीकर रथ्य वरील श. भ.ू क्र ४५१ ह  ६/४५१ अस  
महसूल ख ्य च्य  नोंर्दीप्रम णे र्दरुुथत करण्य त आलेल  

आहे.

19 MB19 SMC121 MANDVI 451 IC11 2 plots with same C.S no. 451
C.S no. 451 is corrected as 6/451 on Jinjikar street as 

per revenue records.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

20 MB20 SMC122 म ांडवी ८१/१७२१ IC14
र्दोन भूखांड च ेन भ.ू क्र ८१/१७२१ स रख च 

दर्दलेले आहे.

डॉ. महेश्वरी रथ्य वरील न. भ.ू क्र ८१/१७२१ ह  ९१/१७२१ 
अस  महसूल ख ्य च्य  नोंर्दीप्रम णे र्दरुुथत करण्य त 

आलेल  आहे.

20 MB20 SMC122 MANDVI 81/1721 IC14 .2 plots with same C.S no. 81/1721
C.S no. 81/1721 is corrected as 91/1721 on Dr. 

Maheshwari Road per revenue records.

SRDP 1991 Designation/ Reservation/Road pull back: Cases

िंजूर ववकास आराखडा १९९१ नािननदेशन / आरक्षण/ रस्तत ेपुनश्च: दशशववणे

२१ MB21 SMC118 म ांडवी १६३४,१६३५,१
६३६,१/१६३६ IC14

मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे 
सर्दर भूखांड ह  मनोरांजन ची मैर्द न ेय स िी 

आरक्षक्षत आहे, तसेच त ेपुनरगधचत प्र रूप 
ववक स आर खड  २०३४ मध्ये सुद्ि  आरक्षक्षत 

 आहे.

मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे सर्दर 
भूखांड वरील उद्य न / बर्ीच   य ांच ेआरक्षण जसेच्य  

तस ेिेवलेले आहे.

21 MB21 SMC118 MANDVI
1634, 1635, 

1636, 1/1636
IC14

The plot was reserved in SRDP 1991 for RG, 

which is dereserved in RDDP 2034. 

The reservation of ROS1.5 (Garden/Park) is pulled back 

on mentioned CS no. as per SRDP 1991.

२२ MB22 SMC120 म ांडवी १००२ IC14

मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे 
सर्दर भूखांड ह  मनोरांजन ची मैर्द न ेय स िी 

आरक्षक्षत आहे, तसेच त ेप्र रूप ववक स 
आर खड  २०३४ मध्ये सुद्ि  आरक्षक्षत  आहे.

मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे 
स ांधर्तलेल्य  न भ.ू क्रम ांक वर ROS1.5 (उद्य न / 

बर्ीच ) य ांच ेआरक्षण जसेच्य  तस ेिेवलेले आहे.

22 MB22 SMC120 MANDVI 1002 IC14
 The plot is reserved for R.G. in SRDP 1991 , 

which is dereserved in RDDP 2034

The reservation of ROS1.5 (Garden/Park) is pulled back 

on mentioned CS no. as per SRDP 1991.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

 Modify/Delete Reservation/Designations as per Govt/Court orders: Cases

 शासन / िा. नयायालयाच्या आदेशावरून नािननदेशन / आरक्षणे फेरबदल / वगळणे : प्रकरणे
NIL ननरांक

Corrections as per earlier approved relocation: Cases

आधी संित केलेल्या पुनस्त्ाशवपत नकाश्यानुसार दरुुस्तती केलेली प्रकरणे
NIL ननरांक

Corrections in DAM/RAM as per I to C/R permissions: Cases

I to C/ R  परवानगीनुसार DAM / RAM िधील सुधारणा केलेली प्रकरणे:

NIL ननरांक
Corrections as per approved layout: Cases

िंजूर अमभनयासानुसार दरुूस्तती केलेली प्रकरणे
NIL ननरांक

Road realignment/ deletion/width change: Cases

रस्तता पुनरेखांकन / वगळणे / रंुदी बदललेली प्रकरणे

२३ MB23 SMC117 म ांडवी १५२१ IC 13 & 

IC14

आरक्षक्षत असलेल  रथत  ह  (DR1.5) 

न मननरे्दशशत भूखांड न. भ ूक्र. १५२१ मध्ये 
आलेल  असून तो चकुलेल  आहे.

मांजूर पुनरगधचत ववक स आर खड  १९९१ प्रम णे न भ ूक्र. 

१५२१ वरील रथत  क ढून ट कलेल  आहे.

२३ MB23 SMC117 MANDVI 1521
IC 13 & 

IC14

An Existing road is affecting C.S no. 1521 

having reservation DR1.5 is incorrect.

Existing Road is removed from C.S no. 1521 and DR1.5 

is retained as per SRDP 1991.

New Roads/ New Road widening cases

नवीन रस्तता / नवीन रस्तता रंुदीकरण केलेली प्रकरणे:

NIL ननरांक

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Change of Reservation/Designation/ Zone: Cases

 नािननदेशन / आरक्षण /  क्षेत्रात बदल / वगळलेली प्रकरणे :

२४ MB24 SMC18 वप्रन्सेस डॉक
एफ.पी. ६४, 

६५,५२ & 

३७,३८,४१-

४६,५०,१/५०
IC11 आरक्षण च  प्रवर्ग चकुलेल  आहे

 ह  भूखांड ब ांिक म न ेव्य पलेल  असल्य मुळे RR2.2 

(परवडण रे र्हृननम गण)  ह  RR2.1 (पुनवगसन व 
पुनथि गपन )  अस  र्दरुुथत करण्य त आलेल  आहे.

24 MB24 SMC18
PRINCESS 

DOCK

FP.No. 64, 

65, 52 and 

37,38, 41-46, 

50, 1/50

IC11 Reservation code incorrect

As the plots are encumbered, hence RR2.2 (Affordable 

housing) is corrected as RR2.1 (Rehabilitation and 

Resettlement)

New reservation/ designation : Cases

नवीन नािननदेशन / आरक्षण दशशववलेली प्रकरणे :

२५ MB25 PCB1 म ांडवी २०५८ IC14

न भ ूक्र. २०५८ य वर अस्थत्व त असलेली 
दटनी ब्लोसम प्र यमरी थकूल न मननरे्दशशत 

करण्य त य वी.

 ज रे्वर प्र िशमक श ळ  अस्थत्व त आहे, म्हणून 
न मननरे्दशन DE1.2 ( प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ  ) 

अस ेननरे्दशन  र्द खववण्य त आले आहे.

25 MB25 PCB1 MANDVI  2058 IC14
To designate the Tiny Blossom Primary school 

existing on C.S no. 2058

The designation of DE1.2  (Primary/Secondary School) 

is  shown on DP sheet as Primary school exists on site.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

२६ MB26 PCB2 म ांडवी १६३८, १६३९ IC14

न भ ूक्र. १६३८ य वर अस्थत्व त असलेली 
ब्लोशमांर् डले प्र यमरी थकूल न मननरे्दशशत 

करण्य त य वी.

 ज रे्वर प्र िशमक श ळ  अस्थत्व त आहे, म्हणून 
न मननरे्दशन DE1.2 ( प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ  ) 

अस ेननरे्दशन  र्दशगववण्य त आले आहे.

26 MB26 PCB2 MANDVI  1638, 1639 IC14
To designate the Blooming Dale Primary 

school existing on C.S no. 1638

The designation of DE1.2  (Primary/Secondary School) 

is  shown on DP sheet as Primary school exists on site.

२७ MB27 PCB3 म ांडवी १२७०, १२७१ IC13

न भ ूक्र. १२७० व १२७१ य वर अस्थत्व त 
असलेली व फ  इांग्रजी श ळ  न मननरे्दशशत 

करण्य त य वी.

 ज रे्वर प्र िशमक श ळ  अस्थत्व त आहे, म्हणून 
न मननरे्दशन DE1.2 ( प्र िशमक व म ध्यशमक श ळ  ) 

अस ेननरे्दशन  र्दशगववण्य त आले आहे.

27 MB27 PCB3 MANDVI  1270, 1271 IC13
To designate the Wafa English School existing 

on C.S no. 1270 and 1271

The designation of DE1.2  (Primary/Secondary School) 

is  shown on DP sheet as Primary school exists on site.

New Legends

नवीन सूची
NIL ननरांक

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
Modificatio

n No.

Inward 

No.
Village CTS / CS . 

RDDP 

Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

Earmarked Religious structures in heritage list

वारसा जतन  सूचीिधील धामिशक स्त्ळे दाखववलेली प्रकरणे 

२८ MB28 000730 म ांडवी
५१/१७२१,५२/१
७२१,५६/१७२१,

५७/१७२१ & 

१०९/१७२१
IC 14

न भ ूक्र. ५१/१७२१ ह   सेंट जोसेफ चचग स िी 
, ५२/१७२१ ह  श ळेच्य  इम रती व कोटग स िी , 

५६/१७२१ हे ख जर्ी उर्दय न स िी, ५७/१७२१ ह  
िमोपरे्दशक वर् गच्य  रदहव सी आणण 

र्रेजस िी न मननरे्दशशत करण्य त य व,े  तसेच 
न भ.ू क्र १०९/१७२१ ह  प्र िशमक व मध्त शमक 

श ळ  ही सभ र्हृ आणण क्रीड ांर्ण सह  
मुलीांस िी न मननरे्दशशत करण्य त य व.े

 St. Joseph's Church  हे मांजूर केलेल्य  व थतुजतन 
य र्दीत सम ववष्ट असल्य न ेप्र रूप ववक स आर खड  

(२०३४)  मध्ये 'Church' म्हणून र्दशगववण्य त आले आहे.

28 MB28 000730 MANDVI

51/1721. 

52/1721, 

56/1721 & 

57/1721 & 

109/1721

IC 14

Suggestion to designate St. Joseph's Church  

on CS No. 51/1721, School building with 

court on 52/1721, Private Garden on CS No. 

56/1721, Priest residence and Garage on CS 

No. 57/1721. Also designate CS No. 109/1721 

as Primary & Secondary High School with 

Hall & Play ground for Girls.

The label of St. Joseph's Church  is shown as 'Church' 

on DP as it is included in sanctioned heritage list.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	

Sr. No.         
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n No.
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RDDP 
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२९ MB29 PCB4 म ांडवी १०७४ IC 14

मांजूर ि शमगक व थतुजतन रचन  'Shaar Rason 

Synagogue' अस ेधचन्ह ांककत करणे ब बतची 
सूचन 

Shaar Rason Synagogue  हे मांजूर केलेल्य  
व थतुजतन य र्दीत सम ववष्ट असल्य न ेप्र रूप ववक स 

आर खड  (२०३४)  मध्ये 'Synagogue' म्हणून 
र्दशगववण्य त आले आहे.

29 MB29 PCB4 MANDVI  1074 IC 14
Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure Shaar Rason Synagogue

The Shaar Rason Synagogue  being in heritage list is 

shown as 'Synagogue' on RDDP20034.

३० MB30 PCB5 म ांडवी ११९० IC13

मांजूर ि शमगक व थतुजतन रचन  Minara 

Masjid  अस ेधचन्ह ांककत करणे ब बतची 
सूचन .

 Minara Masjid  हे मांजूर केलेल्य  व थतुजतन य र्दीत 
सम ववष्ट असल्य न ेप्र रूप ववक स आर खड  (२०३४)  

मध्ये 'Mosque' म्हणून र्दशगववण्य त आले आहे.

30 MB30 PCB5 MANDVI  1190 IC13
Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure of Minara Masjid

The Minara Masjid  being in heritage list is shown as 

'Mosque' on RDDP20034.

३१ MB31 PCB6 म ांडवी १२८५ IC13

मांजूर ि शमगक वथतुजतन रचन  'Shantinath 

Jain Temple'  अस ेधचन्ह ांककत करणे 
ब बतची सूचन .

 Shantinath Jain Temple  हे मांजूर केलेल्य  
व थतुजतन य र्दीत सम ववष्ट असल्य न ेप्र रूप ववक स 
आर खड  (२०३४)  मध्ये 'Temple' म्हणून र्दशगववण्य त 

आले आहे.

31 MB31 PCB6 MANDVI  1285 IC13
Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure of Shantinath Jain Temple

The Shantinath Jain Temple  being in heritage list is 

shown as 'Temple'  on RDDP20034.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
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३२ MB32 PCB7 म ांडवी ८२२ IC11

मांजूर ि शमगक वथतुजतन रचन  Gate of 

Mercy Synegouge (Shaare ha-Rahaman 

Synagogue)  अस ेधचन्ह ांककत करणे ब बतची 
सूचन .

Gate of Mercy Synegouge (Shaare ha-Rahaman 

Synagogue)  हे मांजूर केलेल्य  व थतुजतन य र्दीत 
सम ववष्ट असल्य न ेप्र रूप ववक स आर खड  (२०३४)  

मध्ये 'Synagogue' म्हणून र्दशगववण्य त आले आहे.

32 MB32 PCB7 MANDVI  822 IC11

Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure of Gate of Mercy Synegouge 

(Shaare ha-Rahaman Synagogue)

 The Gate of Mercy Synegouge (Shaare ha-Rahaman 

Synagogue)  being in heritage list is shown on as 

'Synagogue' RDDP20034.

_

 

_
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक नंबर गाव न.भ.ूक्र
स.ुप्रा.वव. 

आ पत्रक 
नं

सारांश ननयोजन समितीची मशफारस	
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Sheet No.
Gist Planning Committee's Recommendation

       Similar modification in entire Ward

३३ MGEN1

ज्य  जमीननांवर 25% र् ळे मह प शलकेस रे्दण्य त 
आले आहेत आणण ते प्रकल्प ग्रथत ांन  रे्दण्य त 

आलेले आहेत अश्य  जमीननांवर सेव  औद्योधर्र् 
क्षेत्र च ेन मननरे्दशन (DPU 6.1) र्दशगववण्य त आलेले 
आहे. सबब, हे धचन्ह सांर्दभगहीन झ ले आहे हे क्षेत्र 

ननव सी क्षेत्र म्हणून र्दशगववण्य त य व.े

ज्य  जमीननांवर 25% र् ळे मह प शलकेस रे्दण्य त आले आहेत 
आणण ते प्रकल्प ग्रथत ांन  रे्दण्य त आलेले आहेत, अश्य  

जमीननांवर सेव  औद्योधर्र् क्षेत्र च ेन मननरे्दशन (DPU 6.1) 

र्दशगववण्य त आलेले आहे. सबब, हे धचन्ह सांर्दभगहीन झ लेले 
आहे. सर्दर क्षेत्र ननव सी म्हणून र्दशगववण्य त आले आहे.

33 MGEN1

To make Legend DPU 6.1 (Service Industrial 

Estate redundant where 25 % galas are 

handed over to PAPs through MCGM

The land marked as Designation for Service Industrial 

Estate (DPU 6.1) are whre 25 % Galas are handed over 

to MCGM and galas are handed over Project Affected 

person. Hence the Legend is redundant and the lands 

are included in surrounding zone.

३४ MGEN2

अशभन्य स तील मनोरांजन मैर्दनवर र्दशगववलेले 
न मननरे्दशन/आरक्षण वर्ळण्य ब बत

ज्य  जशमनी मांजूर अशभन्य स मिील मनोरांजन मैर्द न म्हणून 
र्दशगववलेल्य  आहेत ककां व  ख जर्ी म लकीची उद्य न ेम्हणून 

र्दशगववलेल्य  आहेत परांतु सर्दर ज र्  ROS/DOS कररत  
न मननरे्दशशत/आरक्षक्षत आहेत, अश  ज र् ांच  सम वेश 

सभ वत लच्य  प ट्ट्य ांमद्िे करण्य त आलेल  आहे ्य वर 
"अशभन्य स तील मनोरांजन मैर्द न/ख जर्ी उद्य न" च ेधचन्ह 

िेवण्य त आलेले असून न मननरे्दशन/आरक्षण वर्ळण्य त 
आलेले आहे.

अशभन्य स तील मनोरांजन मैर्द न / ख जर्ी उद्य न य  
ब बतची म दहती वेर्ळ्य  पररशशष्ि मध्ये सूचीबध्र्द करण्य त 

आली आहे.

     सवश ववभागातली एकसिान होणारे फेरबदल

_

 

_
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34 MGEN2

To delete the designations/reservation as 

ROS/DOS shown in layout RG

The land designated/reserved as ROS/DOS  but are 

shown as Layout RG in approved layout or part of 

Garden in private possession, to be deleted by keeping 

label of "Layout RG/Pvt.G" on the said lands and the 

lands are included in surrounding zone.

The details of Layout RG/Private G are listed seperately 

as Annexure

३५ MGEN3

िम गिग र्दव ख न  च ेन मननरे्दशन र्दव ख न ेच े
न मननरे्दशन म्हणून बर्दलण्य त य वे

DH 3.1 च्य  न मननरे्दशन मद्िे, सवग ववक स ननयोजन 
आर खड्य ांमद्िे िम गिग र्दव ख न  य  ऐवजी र्दव ख न  अस  
बर्दल केल  आहे. क रण तेिे िम गिग आणण ख जर्ी र्दव ख न े

रे्दखील आहेत.

35 MGEN3

To change designation of Charitable 

Dispensary to Dispensary

The designation for DH 3.1 changed from Charitable 

Dispensary to Dispensary in all the DP sheets, as there 

are existing Charitable and Private dispensaries too.

३६ MGEN4

रेल्वे रुळ ांच्य  सीमेप सून 30 मी इतक  सुि ररत 
रेल्वे प्रनतबांिक पट्ट  र्दशगवीनेब बत

सवग प्र रूप ववक स आर खड्य ांमध्ये रेल्वे रुळ ांच्य  सीमेप सून 
30 मी इतक  सुि ररत रेल्वे प्रनतबांिक पट्ट  र्दशगववलेल  आहे.

36 MGEN4
To show the railway buffer from the railway 

track boundary

The modified railway buffer of 30m is shown from the 

railway track boundary on all the Draft DP sheets.

_

 

_
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