
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 0

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 4

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 0

6 Correction in spillover of Designation/Reservation चकुीच ेपसरलेले नामननरे्दशन/ आरक्षणाांची र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 2

7 Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases नाला/ रेल्व/े महामागश बफर चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 0

8 Village Boundary/CTS no.s : Wrongly shown cases गाव सीमा/ नगर भूमापन क्र. चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 3

9 SRDP 1991 Designation/ Reservation/Road pull back: Cases मांजूर ववकास आराखडा १९९१ मधील नामननरे्दशन/ आरक्षणे/ रस्तत ेपुनश्चः र्दशशववणे 6

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 6

14 Road realignment/ deletion/ width change: Cases रस्तता पुनरेखाांकन/ वगळणे/ रुां र्दी बर्दलेली प्रकरणे 9

15 New Roads/ New Road widening: Cases नवीन रस्तता/ नवीन रस्तता रुां र्दीकरण केलेली प्रकरणे 6

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

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

18 New Legends नवीन सूची 2

19 Earmarked Religious structures in heritage list वारसा जतन सूचीमधील धाभमशक स्त्ळे र्दाखववलेली प्रकरणे 0

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 57

22 Needs no consideration: Cases ववचारात घेण्यास गरज नाही: प्रकरणे 136

TOTAL ACCEPTED CASES

एच/पूवश ववभाग /     H/East Ward

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

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

_ _ _



अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

निरंक Nil

बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 'एच/पूर्व' वर्भाग
Municipal Corporation of Greater Mumbai 'H/E' WARD

महाराष्ट्र प्रादेशिक व िगर रचिा आधिनियम १९६६ च्या कलम २६(१) िुसार प्रशसद्ि केलेला प्रारूप ववकास आराखडा २०३४ कररता प्राप्त झालेले 
सूचिा/हरकतीवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व िगर रचिा आधिनियम १९६६ च्या कलम २८(३) अन्वये नियोजि सशमनतचा आहवाल

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

न मननदेशन/ आरक्षण/ नगर रचन  योजन / क्षेत्र/ ग व/ ववभ ग य ांचे सांकेत / न व / मजकूर : र हून गेलेली प्रकरणे 
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division: Code, Label, Text: Missing Cases

_ _

 

1



अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

1 MHE1
SMC 01, 02 / 

000178 , 343
बांद्रा 629/1242 WS06

१) जागेवर कत्तलखािा असा वापर दाखववण्यात 
आलेला आहे. ते दरुुस्त करण्याबाबतची सूचिा. 
सि १९९७ मध्ये सदर जागा ही  िासिाि े काम 
करण्याऱ्या महहला वसतीगहृासाठी हस्तांतररत केलेली 
आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र क्र.  CE/2585/WS/AH dtd 

31/07/2012.

२) सदर भूखडंाचा अिंत: भाग हा खेळाच ेमैदाि या 
आरक्षणाि ेबाधित दाखववलेला आहे. सदर भूखडंावरील 
खेळाच ेमैदाि आरक्षण रद्द करण्याकररता सुिार 
सशमती/महािगरपाशलका ठराव क्र. 3/700-29 dtd. 

25/06/2009 & 211-213 dtd. 8/07/2008 अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. 

१) सदर जागेवर DSA 2.6(महहला वसतीगहृ) असे 
िामनिदेशित करण्यात आले.

२) सदर िामनिदेििाच्या सीमा दरुुस्त केल्या व 
ROS1.4(भाग )  हा सदर भूखडंावरूि वगळण्यात 
आला आहे.

1 MHE1
SMC 01, 02 / 

000178 , 343
Bandra 629/1242 WS06

1) The existing user has been erroneously mentioned 

as an abattoir to request kindly rectify the error.  The 

plot was alloted for construction on Management 

Working Womens Hostels in 1997 OC No. 

CE/2585/WS/AH dtd 31/07/2012.

2) The plot was shown partly affected by PG in RDDP 

2034 the siad error to be deleted under no. ICR & CR 

dated ROTA/Improvement /3/700-29 dtd. 25/06/2009 

& 211-213 dtd. 8/07/2008. 


1) DSA 5.2(abbatoir) deleted and  correct code DSA 

2.6(Womens Hostel) is shown

2)Location and boundaries of Women’s Hostel is  

shown correctly & ROS 1.4(pt) in the said plot is 

deleted. 


न मननदेशन/आरक्षण/टी.पी.एस/क्षेत्र/ग व /ववभ ग - प्रवगग , लेबल, मजकूर - चकुीने द खवलेली प्रकरणे 
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division- Code, Label, Text: Wrongly shown Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

2 MHE2 000270 , 271 निरंक Nil WS09

एकुण 16 सूचिा व हरकतीपैकी स्स्वकृत केलेल्या 1 

सूचिा खालीलप्रमाणे :- आंतरराष्ट्रीय ववमाितळ अिी 
ववकास नियोजि िकािावर मुद्रण असलेले छत्रपती 
शिवाजी आंतरराष्ट्रीय ववमाितळअिी िोंद करण्यात 
यावी.




 आंतरराष्ट्रीय ववमाितळ अिी ववकास नियोजि 
िकािावर मुद्रण असलेले छत्रपती शिवाजी 
आंतरराष्ट्रीय ववमाितळ असे िामनिदेिि िोंद केली 
आहे.

2 MHE2 000270 , 271 Nil Nil WS09

Applicant has submitted 16 objections , out of which 

one is accepted .

1) official Name of Mumbai Airport to use as 

Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA)

Text of 'International Airport' is corrected and it is 

shown as 'Chhatrapati Shivaji International Airport 

(CSIA) on D.P.Sheets.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

3 MHE3
001008 , 590 

(ES) ,  3087
बांद्रा (पूवव) 621 & 622 WS 06




१) व २) ि.भ.ूक्र. ६२२ वर िाळा अस्स्तत्वात असूि 
दोन्ही ि.भ.ूक्र. ६२१ व ६२२ हे िामनिदेिि DE 1.2  

(प्राथशमक आणण माध्यशमक िाळा) दोन्ही भूखडंावर 
दाखववण्यात याव.ेव ि.भ.ूक्र. ६२१ वर चचव अिी संहहता 
दाखववण्यात यावी.
३) १३.४० मी रस्त्याच ेसंरेखि हे िाळेच्या ि.भ.ूक्र. च्या 
सीमेच्या आत दाखववण्यात आलेले आहे. तरी १३.४० 
मी रस्त्याची रेखा ि.भ.ूक्रमांकाच्या सीमेतूि हलवण्यात 
यावी.

१) व २) माध्यशमक िाळेच ेिामनिदेिि १९९१ च्या 
ववकास आराखड्याप्रमाणे दाखवाव.े ि.भू.क्र. ६२१ वर 
चचव अिी संहहता दाखववण्यात आली.
३) चचवची इमारत बाधित होव ूिये म्हणूि प्रस्ताववत 
९.१५ मी रस्त्याच ेसंरेखि हे उत्तर हदिलेा म्हणजेच 
ि.भ.ूक्र. ६१९ वर दाखववण्यात आले आहे.

3 MHE3
001008 , 590 

(ES) ,  3087
Bandra - East 621 & 622 WS 06

1) & 2)  School is stituated on CTS 622. Hence both the 

plot that is CTS 621, 622 shall be shown as DE 1.2.

2) Edge of the  13.40 meter wide DP road shall be 

shifted in line with the boundary of CTS.

1) & 2) Designation of School and text of church  is 

shown as per SRDP 1991.

2) Alignment of the D.P. Road is shifted towards the 

north i.e. C.S. No. 619 so as to avoid the Church 

structure not to get affected.

4 MHE4 PCSMC3 बांद्रा (पूवव) 608/1A WS 06
सदर भूखडंावर निवासी क्षेत्र एवजी वाणणज्य क्षेत्र 
दाखववण्यात याव.े

 िासिाच्या फेरबदल आदेि कं्र. TPB/4303/318/CR-

171/2003/UD -11 dtd 11.02.2004 अन्वये सदर 
भूखडंावर निवासी क्षेत्र एवजी वाणणज्य क्षेत्र 
दाखववण्यात आले आहे.

4 MHE4 PCSMC3 Bandra - East 608/1A WS 06 To show C Zone  instead of R Zone.

The said plot is shown in C Zone from R Zone as per 

Modification u/s 37(2) number TPB/4303/318/CR-

171/2003/UD -11 dtd 11.02.2004.

निरंक Nil

न मननदेशन/आरक्षण/क्षेत्र य ांचे चकुीचे ननदेमशत रांग
Color of Designation/Reservation/Zone: Wrongly shown Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

निरंक Nil

निरंक Nil

रस्ता : लेबल, प्रवगव, मजकूर: चकुीची दाखवलेली प्रकरणे

रस्ता : लेबल, प्रवगव, मजकूर: गहाळ प्रकरणे
Road  : Label,Code,Text: Missing Cases

रस्ता : लेबल, प्रवगव, मजकूर: गहाळ प्रकरणे

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

5 MHE5 2039 कोलेकल्याण 2076 WS 09

सेंट. चालेस िाळेचा अिंत: भाग प्रारूप ववकास 
आराखड्यामध्ये  ि.भ.ूक्र. २०७६ वर ९.१५ मी रंुद 
प्रस्ताववत रस्त्याि ेबाधित दाखववण्यात आलेला 
असल्याि ेहरकत.

सदर भूखडं हा ९.१५ मी प्रस्ताववत रस्ता व 
अस्तीत्वातील रस्त्याच्या वक्र संरेखिि ेबाधित आहे. 

वक्र संरेखि दरुुस्त करूि ि.भ.ूक्र. २०७६ ह्या 
भूखडंातूि ९.१५ मी प्रस्ताववत रस्त्याच ेसंरेखि 
काढण्यात आले.

5 MHE5 2039 Kole Kalyan 2076 WS 09

Objection that one portion of st. Charles High 

School is now shown as the part of the proposed 

DP Road of 9.15 m width in draft DP 2034 on CTS 

No. 2076

Correction  done for deletion of curvature of 9.15 

mtr DP Road affecting  the said plot.

न मननदेशन / आरक्षण य ांच्य  रांग व आक र पसरलेलय ांची दरुूस्ती
Correction in spillover of Designation/Reservation

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

6 MHE6 002225 कोलेकल्याण
5428, 5429/1, 

5429/2, 5430, 

5436C

WS 07

ि.भ.ूक्र. ५४२८, ५४२९/१, ५४२९/२, ५४३०, ५४३६, ५४३६ब, 

५४३३-क, ५४३७अ व ५४२९, मौजे कोलेकल्याण या 
भूखडंावर दाखववण्यात आलेल्या िामनिदेिि सामास्जक 
सुवविा DSA 2.8 वर हरकत.

५% सुवविेची जागा ही ववकासकामाफव त औद्योधगक 
वापर ते वाणणज्य वापर परवािगी च्या मोबदल्यात 
महापाशलकेस ग्रंथालयाच्या बांिीव स्वरूपात इमारत 
हस्तांतररत करण्यात आलेली असूि सदर DSA 2.8 

(ग्रंथालय) जे िामनिदेिि वाणणज्य इमारतीच्या पोहोच 
मागाववर दाखववण्यात आलेले आहे ते पोहोच मागव 
सोडूि दाखववण्यात आले आहे.

6 MHE6 002225 Kole Kalyan

5428, 5429/1, 

5429/2, 5430, 

5436C

WS 07

Objection to the proposed designated Social Amenity 

DSA 2.8 on plot bearing CTS No. 5428, 5429/1, 5429/2, 

5430, 5436C, 5436B, 5433C-1, 5437A and CTS No. 5429 

of Village Kolekalyan.

5% Amenity is handed over by the developer under I 

to C proposal.  DSA 2.8 ( Library) is shown as per the 

actual position on site by deleting spillover on access 

road.  

निरंक Nil

न ल  / रेलवे / मह म गग प्रतीबांधक रेष   :  चकुीची द खववलेली प्रक रणे
Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

7 MHE7 002511 कोलेकल्याण
7530, 7536 X, 

7536, 7536A 

and 6564H

WS1 0

ि.भ.ूक्र. ७५३०, ७५३६ एक्स, ७५३६, ७५३६अ आणण ६५६४ 
एच च्या सीमा स्पष्ट्ट दिवववलेल्या िाहीत व ि.भ.ूक्र. 

७५३६ एक्स  दाखववण्यात आलेला िाही.
िगर भूमापि िकािा जोडण्यात आलेल्याप्रमाणे 
ि.भ.ूक्रमांकाच्या सीमा सामील करण्यात याव्यात ही 
वविंती.

िगर भूमापि िकािा जोडण्यात आलेल्याप्रमाणे 
ि.भ.ूक्रमांकाच्या सीमा दरुुस्त करण्यात आल्या आहेत.

7 MHE7 002511 Kole Kalyan

7530, 7536 X, 

7536, 7536A 

and 6564H

WS1 0

CTS boundaries for CTS 7530, 7536 X, 7536, 7536A and 

6564H are not clearly marked. And CTS boundary for 

CTS 7536X is missing.

Please incorporate boundaries as per attached CTS 

plan.

CTS boundaries  corrected as per revenue record.

8 MHE8 3735 कोलेकल्याण 5610C WS10
ि.भ.ूक्र. ५६१०क मौजे कोलेकल्याण हा भूखडं प्रारूप 
ववकास आराखडा २०३४ मध्ये ि दाखववल्याि ेहरकत 
असूि ते ववकास नियोजि िकािात दरुुस्त करावे.

िगर भूमापि िकािा जोडण्यात आलेल्याप्रमाणे 
ि.भ.ूक्रमांकाच्या सीमा दरुुस्त करण्यात आल्या आहेत.

8 MHE8 003735 Kole Kalyan 5610C WS10

Objection regarding the plot bearing CTS No. 5610C of 

Village Kole Kalyan H/E is not shown on Draft 

Development Plan 2034. kindly Rectify in your record.
CTS boundaries  corrected as per revenue record.

ग व ची सीम रेष  / श. भू. क्र.  : चकुीची द खवलेली प्रकरणे
Village Boundary/CTS no.s : Wrongly shown cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

9 MHE9 003784 कोलेकल्याण 4563 WS 10
ि.भ.ूक्र. ४५६३, ४५६३ (१ ते १७)  च्याऐवजी ि.भ.ूक्र. 

४५६२ दाखववण्यात आल्याबदल हरकत.

िगर भूमापि िकािा जोडण्यात आलेल्याप्रमाणे 
ि.भ.ूक्र. ४५६२ च्याऐवजी  ि.भ.ूक्र. ४५६३ दाखववण्यात 
आला आहे.

9 MHE9 003784 Kole Kalyan 4563 WS 10

Objection to the wrong CTS 4562 shown on the plot 

bearing CTS 4563,4563 (1 to 17) which is under 

redevelopment process with IOD Receipt

CTS No 4562 is corrected and shown as CTS No 4563 

as per revenue record plan attached.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

10 MHE10
000093 , 2693 , 

2697
कोलेकल्याण

3420,3440/C, 

3440/A, 3440/B, 

3440/D, 3440/E, 

3441/A, 3441/B, 

3442, 3444, 

3446,3449,3450,

3437,3448,3447, 

3445, 

3452,3453,3415,

3417,

3443, 

3416,3421, 3451 

(A-B), 

3438,3414,3418

WS 09
प्रारूप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये दिवववण्यात 
आलेल्या आरक्षणावर हरकत.

१९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे "तांत्रत्रक िाळा,  
खेळाच ेमैदाि व महाववद्यालय" ही जागेवरील आरक्षणे 
बदलूि RE 3.1( इतर शिक्षण),RE2.1(उच्च शिक्षण) व 
ROS 1.4 (क्रक्रडांगण) अिुक्रमे दाखववण्यात आली आहेत.

10 MHE10
000093 , 2693 , 

2697
Kole Kalyan

3420,3440/C, 

3440/A, 3440/B, 

3440/D, 3440/E, 

3441/A, 3441/B, 

3442, 3444, 

3446,3449,3450,

3437,3448,3447, 

3445, 

3452,3453,3415,

3417,

3443, 

3416,3421, 3451 

(A-B), 

3438,3414,3418

WS 09 Objection on the Proposed Reservation in RDDP 34.

 

 SRDP 1991 reservation of  "Tech SAS, College and PG" 

at the location as per SRDP 91 shown as RE 3.1(Other 

education),RE2.1(Higher Education) & ROS 1.4(play 

Ground) respectively.

मंजूर पुिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ िामनिदेिि / आरक्षण जसेच्या तसे ठेवलेली प्रकरणे
SRDP 1991 Designation/ Reservation pull back: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

11 MHE11 197 कोलेकल्याण
S. No. 422,

463 & 465 H. 

S. 8 & 5
WS09

सदर भूखडंावर रहहवािी गहृनिमावण संस्था गेल्या ३० 
वर्ावपासूि अस्स्तत्वात असल्याि ेRSA 1.2  (खलेु ववक्री 
क्षेत्र असणारी क्रकरकोळ मंडई)  ह्या आरक्षणाचा भाग 
वगळण्यात यावा.

अजवदाराि ेइमारत प्रस्ताव ववभागाच ेमंजूर िकाि े
सादर केले आहेत, ज्यात भोगवटा प्रमाणपत्र सि १९७८ 
साली देण्यात आलेले आहे. म्हणूि RSA 1.2  (खलेु 
ववक्री क्षेत्र असणारी क्रकरकोळ मंडई) हे आरक्षण ि. भ.ू 

क्र. ४६३ व ४६५ वरूि वगळण्यात आले आहे व उववररत 
जागेवरील आरक्षण हे कायम ठेवण्यात आले आहे.

11 MHE11 197 Kole Kalyan 

S. No. 422,

463 & 465 H. 

S. 8 & 5
WS09

To delete part of reservation RSA 1.2 affecting the said 

plot as residential CHS was constructed last more than 

30 years

As per the copies of approved Building Proposal 

Plans , building is constructed on site CTS NO 463 

& 465 for which  occupation is already granted in 

the year 1978,  the reservation RSA 1.2(Retail 

Market with vending Zone) is deleted on  CTS NO 

463 & 465, the reservation RSA 1.2(Retail Market 

with vending Zone) is continued on other plots as 

per SRDP 91.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

12 MHE12 000244 , 490 कोलेकल्याण निरंक WS09

एकुण ५ सूचिा व हरकतीपैकी स्स्वकृत केलेल्या २ 
सूचिा खालीलप्रमाणे :- 

१) उत्तरेकडील १३.४० मी. रंुद ववकास नियोजि रस्ता,हा 
जागेवर अस्तीत्वात असल्याि ेसदर रस्ता हा 
अस्स्तत्वातील रस्ता म्हणूि दाखववण्यात यावा.
२) जागेवर महापाशलका मंडई अस्स्तत्वात िसल्याि,े 

िामनिदेिि DSA 1.1 (महापाशलका मंडई) हे आरक्षण 
बदलण्यात याव.े

१) १९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे १३.४० मी. रंुद 
ववकास नियोजि रस्ता,हा ि. भ.ूकं्र ४५५ मौजे 
कोलेकल्याण  वर ववकशसत असल्याि े हा 
अस्तीत्वातील रस्ता म्हणूि दाखववण्यात आला आहे.

.२) िामनिदेिि DSA 1.1 (महापाशलका मंडई)च्या 
ऐवजी आरक्षण RSA 1.1(महापाशलका मंडई) असे 
ठेवण्यात आले आहे.

12 MHE12 000244 , 490 Kole Kalyan Nil WS09

The applicant has submitted 5 objections out of which 

2 were accepted. The gist of the same is as follows,

1) DP road at north corner road is already existing 

hence correct the road status as existing road.

2)  Designation of market (DSA 1.1)  shown needs to 

be change as no existing Municipal Market at site.

The applicant has submitted 5 objections out of which 

2 is accepted.

1) As per SRDP 91 developed DP road on CTS 455 

Village Kolekalyan ,  is shown as Existing road. 

2) Since no market is developed on site designation of 

Market DSA 1.1 (Municipal Retail Market ) is shown as 

reservation RSA 1.1 (Municipal Market with vending 

zone)

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

13 MHE13
000616 , 

928,OL434
कोलेकल्याण

5014 (part), 

5015 & 5015-

A

WS10
ि.भ.ूक्र. ५०१५ ह्या भूखडंावरील बगीचाच ेआरक्षण हे 
पोहोच मागाववरूि हटवूि लगतच्या ि.भ.ूक्र. ५०१४ वर 
दाखववण्यात याव.े

१९९१ च्या ववकास आराखडा व प्रारूप ववकास 
आराखडा २०३४ मध्ये ROS 1.5 (बगीचा व उद्याि) हे 
आरक्षण ि.भ.ूक्र. ५०१५, ५०१५/अ या भूखडंावरील पोहोच 
मागाववर दाखववण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर 
भूखडंाला पोहोच मागव िाही असे हदसते. त्यामुळे ROS 

1.5 (बगीचा व उद्याि) या आरक्षणाच्या सीमेमध्ये 
अिंत: बदल करण्याची आला व पोहोच मागाववरील 
आरक्षण काढण्यात आले.

13 MHE13
000616 , 

928,OL434
Kole Kalyan

5014 (part), 

5015 & 5015-

A

WS10

Garden reservation to be relocated/shifted from the 

access road to the adjoining plot or whithin the plot 

bearing CTS 5014

The reservation of ROS 1.5 (Garden/Park) is 

overlapping for small portion on the existing road as 

shown in the SRDP 1991 and also in the RDDP 2034 

which has created the land-locked plots on the rear 

side.  The said printing error is corrected by modifying 

the boundaries of ROS 1.5 (Garden/Park) slightly. 

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

14 MHE14 002207 कोलेकल्याण 119, 120, 121 WS 09

१) सदर भूखडं हा प्राथशमक व माध्यशमक िाळेसाठी 
िामनिदेिीत करण्यात आलेला आहे. परंतु ररक्त भूखडं 
अजूि ववकशसत करायचा आहे. सदरच्या 
िामनिदेििामुळे िाळेचा भूखडं ववकशसत करतािा 
बऱ्याच अडचणी येऊ िकतात.

१९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे माध्यशमक िाळेच े
आरक्षण हे RE 1.2 (प्राथशमक/माध्यशमक िाळा) 
दाखववण्यात आले आहे.

14 MHE14 002207 Kole Kalyan 119, 120, 121 WS 09

1) The said plot is not  a designate primary/secondary 

school, and it is a empty plot yet to be developed

 If the said plot is shown as an designated school, it 

will lead to  a lot of hardships for us to develop the 

said plot

The Designation of DE 1.2(Primary and Secondary 

School) is deleted and the Reservation of RE 

1.2(Primary/secondarySchool) as per SRDP 1991 is 

retained. 

15 MHE15 004050 , 4598 बांद्रा 629 WS06

िमूद केलेल्या भूखडंावर झोपडपट्टी असल्याि ेसदर 
भूखडंावर दाखववण्यात आलेले DSA 3.8, DMS 5.2+ 

आणण DOS 1.4 ही िामनिदेिि ेवगळूि भूखडं निवासी 
क्षेत्र म्हणूि दाखवाव.े

जागेवरील अस्स्तत्वातील भूवापरािुसार म्हणजे DSA 

3.8(साववजनिक सभागहृ) , DMS 5.2+ (जल उदंचि 
कें द्र) आणण DOS 1.4  (खेळाच ेमैदाि) ही िामनिदेिि े
दाखववण्यात आली आहेत व उववररत भूखडं हा ROS 

1.4(क्रक्रडांगण) आरक्षण म्हणूि दाखववण्यात आला आहे.

15 MHE15 004050 , 4598 Bandra 629 WS06

Delete the designation shown on Sheet No. WS 06 on 

the said land as DSA 3.8, DMS 5.2+ and DOS 1.4 as 

slum exists on the said land and show the R Zone.

The existing land use is shown as designation DSA 3.8 

(Public Hall), DMS 5.2+ (Water Pumping Station+) and 

DOS 1.4 (Play Ground) and remaing plot is shown as 

reservation of ROS 1.4(Play Ground). 

निरंक Nil

फेरफार / आरक्षण रद्द / िासकीय निदेिि / कोटावचे हुकुम : प्रकरणे
Modify/Delete Reservation/Designations as per Govt/Court orders: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

निरंक Nil

निरंक Nil

पूवी मंजूर झालेल्या ववस्थापिा प्रमाणे दरुूस्ती: प्रकरणे
Corrections as per earlier approved relocation: Cases

DAM/RAM मिील दरुुस्ती इिडस्रीयल ते व्यावसानयक/ निवासी प्रकरणे
Corrections in DAM/RAM as per I to C/R permissions: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

16 MHE16 000228 कोलेकल्याण 5803 WS10

कशलिा, सांताकू्रझ (पूवव) येथे स्स्थत असलेल्या ि.भ.ूक्र. 

५८०६ मौजे कोलेकल्याण ह्या भूखडंावरील रस्ता रद्द 
करण्याबाबत सूचिा.

इमारत प्रस्ताव ववभागाच्या माहहतीिुसार सदर 
जागेवरील इमारतीला IOD & CC u/no   

CHE/WS/0973/H /337 (New) dated 09.01.2015 & 

C.C dated 04.02.2015  देण्यात आलेले आहे. तसेच 
सदर भूखडंावर १९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे 
कोणताही रस्ता प्रस्ताववत िव्हता. म्हणूि सदर 
भूखडंावरील अस्स्तत्वातील  रस्त्याचा वाढीव भाग रद्द 
करण्यात आलेला आहे.

16 MHE16 000228 Kole Kalyan 5803 WS10
To delete the proposed DP Road affecting the land No. 

5806 located at Kalina Santacruz (E)

In this case, it is reported that the IOD & CC for the 

existing buildings has been granted recently u/no  IOD 

CHE/WS/0973/H /337 (New) dated 09.01.2015 & C.C 

dated 04.02.2015 on which the said road was shown.  

There was no road in the SRDP 1991 and hence 

extended existing road shown is  deleted.  

मंजूर आराखड्याप्रमाणे दरुूस्ती : प्रकरणे
Corrections as per approved layout: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

17 MHE17 000391 कोलेकल्याण 3182 (A) WS09

ि.भ.ूक्र. ३१८२ अ हा भूखडं वविरे् पथक प्रशिक्षणासाठी 
 वापरला जातो. म्हणूि त्यावरील रस्ता रद्द 
करण्याबाबत.

ि.भ.ूक्र. ३१८२(अ) मििू प्रस्ताववत केलेला रस्ता हा 
मंजूर अशभन्यासातील रस्त्याचा वाढीव संरेखि आहे. 

सदर भूखडं हा पोलीस खात्यामाफव त त्यांच्या 
प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येतो. प्रस्ताववत रस्ता हा 
पोलीसाच्या जागेला बाधित करतो म्हणूि मंजूर 
अशभन्यासातील रस्ता  हा अतंगवत रस्ता म्हणूि ठेवाव े
व प्रस्तववत ववकास नियोजि रस्ता रद्द  करण्यात 
आला आहे.

17 MHE17 000391 Kole Kalyan 3182 (A) WS09
Deletation of road from CTS 3182 (A) as the area is 

used for Special Force Training.

Layout road has been extended and proposed as D.P. 

road through C.T.S.No.3182(A).  The land is being used 

by the Police Department as Special Force Training 

and the proposed road is affecting the police site.  

Hence proposed D.P. road is deleted retaining the 

layout road being internal road.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

18 MHE18 1137 बांद्रा-पूवव 651/1 WS03
िामनिदेिि DPU 3.4  पोशलस सुवविा व DOS 1.5 

(उद्याि/ बगीचा) हे िामनिदेििवर हरकत घेतली असूि 
ते रद्द करण्यात याव.े

    शमळालेल्या माहहतीिुसार  DPU 3.4 ( पोशलस 
सुवविा) हे िामनिदेिि अशभन्यासातील मिोरंजिाच्या 
मैदािात (Layout R.G ) बांिले िसूि ते रस्त्यावर 
बांिण्यात आलेले आहे. सदर माहहतीची संबंधित 
अधिकाऱ्यांमाफव त  खात्री करण्यात आली आहे. म्हणूि 
DPU 3.4 ( पोशलस सुवविा) हे िामनिदेिि रद्द करूि 
भूखडंावर " Layout R.G " असे ववकास िकािावर 
मुहद्रत करण्यात आले आहे.

18 MHE18 001137 Bandra - East 651/1 WS03

Objection for proposed designation of DPU 3.4 and 

DOS 1.5 Hence delete the said designation 

/reservation 

It is informed that the DPU (3.4) Police Facility is 

actually constructed on Road not in Layout RG as 

shown on D.P. Sheet. It is confirmed by the concerned 

staff. Hence DPU 3.4 (Police Facility)  is deleted and 

text on plot is shown as "Layout RG".

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

19 MHE19 SMC3/ 1965 ववलेपाले  2043, 2043 

(1 to 10)
WS12

ROS1.5 (बगीचा व उद्याि) हे आरक्षण 
अशभन्यासातील मिोरंजिाच ेमैदाि असल्याि ेव सदर 
मिोरंजिाच्या मैदािाला  महापाशलका रस्त्यावरूि 
पोहोच मागव िाही. त्यामुळे सदर आरक्षण रद्द करावे.

अ.भ.ूक्र. १४३ ते १४६ ह्या भूखडंावर िगररचिा योजिा 
सांताकू्रझ-V च्या िकािाप्रमाणे कोणतेही आरक्षण िाही. 
त्यामुळे  ROS 1.5 (बगीचा व उद्याि) हे आरक्षण 
रद्द करूि सदर भूखडंावर आराखड्यात Layout R.G 

असे मुहद्रत करण्यात आले आहे.

19 MHE19 SMC3/ 1965 Vile Parle
 2043, 2043 

(1 to 10)
WS12

Delete the reservation of park/garden (ROS 1.5) as the 

same is layout RG and it is not accessible from any 

Municipal Road

Reservation  ROS 1.5 (Garden/Park) which is Layout 

RG as per TPS Plan and 'Redistribution & Valuation 

statement' of TPS - V Santacruz (1st variation) 

(Final)hence deleted and a text of "Layout RG" is 

shown as label. 

20 MHE20 002866 बांद्रा 629/1263 WS 06

ि.भ.ूक्र.  ६२९/१२६३, मौजे बांद्रा या भूखडंावर 
दाखववण्यात आलेला प्रस्ताववत १८.३० मी रस्ता हा 
अशभन्यासातील अतंरीय रस्ता आहे व हा 
अस्स्तत्वातील २७.४५ मी महापाशलका रस्त्याला जोडतो. 
सदर रस्ता हा १८.३० मी प्रस्ताववत रस्ता 
दाखववल्याबाबत हरकत.

१९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर रस्ता हा 
जागेवर अस्स्तत्वात असलेला रस्ता दाखववण्यात 
असल्याि ेसदर रस्ता हा प्रारूप ववकास आराखड्यात 
अस्स्तत्वातील रस्ता दाखववण्यात आला आहे.

20 MHE20 002866 Bandra 629/1263 WS 06

Objection to the land being shown affected by 

proposed 18.3 meter wide DP road connecting 

internal layout road with the existing 27.45 meter 

wide MCGM Road along CTS No. 629/1263 of Village 

Bandra

The Road is shown as existing Road as per the SRDP 

1991. Hence shown as existing road.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

21 MHE21 PCSMC2 बांद्रा 629(pt) WS06

िास्त्रीिगर( िासकीय वसाहत)  मिील १८.३० मी. 
ववकास नियोजि रस्ता हा अस्तीत्वातील रस्ता म्हणूि 
दाखवावा.

१९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर रस्ता हा 
जागेवर अस्स्तत्वात असलेला रस्ता दाखववण्यात 
असल्याि ेिास्त्रीिगर( िासकीय वसाहत)  मिील १८.३० 
मी. ववकास नियोजि रस्ता हा अस्तीत्वातील रस्ता 
म्हणूि दाखववण्यात आला आहे.

21 MHE21 PCSMC2 Bandra 629(pt) WS06
To show DP Road abutting Shastri Nagar  of  Govt 

Colony Bandra as  Existing Road.

The Road shown as 18.30 mtrs. wide D.P. Road 

abutting Shastri Nagar is deleted  and  shown as an 

existing road as per Layout plan.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

22 MHE22

00048 , 505 , 

2661 , 4506 , 

33

बांद्रा (पूवव) 611 WS-06
1) १८.३० मी प्रस्ताववत रस्त्याची रंुदी ९.१५ मी 
करण्याबाबतची सूचिा.

1) हटचसव कॉलिी रस्ता हा प्रस्ताववत १८.३० मी ऐवजी 
हा १३.४० मी केला आहे व सदर रस्ता हा जागेवरील 
स्स्थतीिुसार दिवववण्यात आला आहे.

22 MHE22

00048 , 505 , 

2661 , 4506 , 

33

Bandra 

(East)H(East)w

ard

611 WS-06

1) To shift and reduce 18.30m road to 9.15m as per DP 

remark
1)Teachers Colony road is  proposed  18.30 mt. wide 

DP Road, same is realigned as per site condition & the 

width of the road  reduced to 13.40 mtr from 18.30 

mtr.

23 MHE23
SMC 4/ 417, 

706
कोलेकल्याण

3271, 3273C 

& 3273B, 

3375A,

3429, 3431, 

3432, 2426

WS09
ि.भ.ूक्र. ३२१२ या भूखडंावर दाखववण्यात आलेला रस्ता 
मंजूर ि करण्याबाबत.

सदरचा रस्ता हा झोपडपट्टीतील रस्ता असूि १९९१ 
च्या ववकास आराखड्यामध्ये हा रस्ता दाखववण्यात 
आलेला िाही. म्हणूि हा रस्ता रद्द करण्यात आला 
आहे.

23 MHE23
SMC 4/ 417, 

706
Kole Kalyan

3271, 3273C 

& 3273B, 

3375A,

3429, 3431, 

3432, 2426

WS09

Road passing through the property bearing CTS No. 

3212. No need to sanction the proposed DP Road 

through the said Property

Deleted existing Road passing through slum as it is a 

slum passsage and not shown on SRDP 1991.

रस्त्याचे सरेखि दरुूस्ती / काढूि टाकण्याची/ रंूदी बदलण्याची प्रकरणे
Road realignment/ deletion: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

24 MHE24 000777 कोलेकल्याण 5561 WS 07 & 10

सदर जागा ही १३.४० मी ववकास नियोजि रस्त्याि े
बाधित आहे. सदर १३.४० मी रस्ता हा भारती 
वकव िॉपला बंद होत असल्याि ेव पुढे कोणत्याही 
रस्त्याला जोडला जात िाही. म्हणूि प्रारूप ववकास 
आराखड्यामध्ये सदर रस्ता वगळण्याबाबत.

सदर १३.४० मी रंुद रस्ता हा सी. एस.टी. रोड ते 
एम.एम.आर.डी.ए हद्दीपयतं वगळण्यात आला. कारण 
पुढे एम.एम.आर.डी.ए च्या िकािाप्रमाणे ह्या रस्त्याला 
पुढे जोडरस्ता िाही. हा रस्ता पुढे सुवविेच्या जागेला 
पोहोच मागव असल्याि ेजागेवर अस्स्तत्वात असलेला 
सुवविेच्या जागेला पोहोच मागव दाखववण्यात आला आहे.

24 MHE24 000777 Kole Kalyan 5561 WS 07 & 10

Land is affected by 13.40 wide DP Road. Hence modify 

Draft DP by deleting the proposed 13.40 meter wide 

dead end road (Sheet Attach). BHARTI WORKSHOP.

The existing proposed 13.40 mtrs. Wide D. P. Road 

from CST Road  deleted since the MMRDA SPA Plan 

does not indicate any connection to this DP Road. 

However the access to 5% amenity shown on DP 

Sheet .

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

25 MHE25
000905 , 1039, 

1712 , 4003
बांद्रा

६२४, ६२४/१ 
ते ६०, ६२५, 

६२५/१ ते ३०, 

६२६, ६२६/१ 
ते २०, ६२७, 

६२७/१ ते २४, 

६२८, ६२८/१ 
ते २८ आणण 
६२९

WS 06
२)  िमूद केलेल्या ि.भ.ूक्र २७.४५ मी ववकास नियोजि 
रस्त्याि ेबाधित आहे. तरी सदर रस्त्याची रंुदी ही 
१३.४० इतकी करण्यात यावी अिी सूचिा.

अजवदाराि ेमुख्यत: प्रारूप ववकास आराखडा २०३४ 
मिील २७.४५ मी प्रस्ताववत रस्त्याची रंुदी कमी 
करण्याची वविंती केली आहे. २७.४५ मी प्रस्ताववत 
रस्ता हा दगुावदेवी मंहदर मागावि ेओळखला जातो. सदर 
रस्ता हा एम.एम.आर.डी.ए च्या १८.३० मी रस्त्याला 
जोडला जात असल्याि ेसदर रस्त्याची रंुदी ही १८.३० 
मी करण्यात आली आहे.

25 MHE25
000905 , 1039, 

1712 , 4003
Bandra

624, 624/1 to 

60, 625, 

625/1 to 30, 

626, 626/1 to 

20, 627, 

627/1 to 24, 

628, 628/1 to 

28 & 629

WS 06

2) Objection to proposed 27.45 meter DP Road 

affected to the said CTS nos. and Suggestions to 

decrease the width of this 27.45 mtr. wide proposed 

DP road to atleast 13.40 meter

The request is mainly for reducing the 27.45 mtr width 

of the road known as Durga Devi Mandir Road, width 

of the said road is reduced  from 27.45 mtr to 18.30 

mtr as it connects existing 18.30 road in MMRDA.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

26 MHE26 000939
कोलेकल्याण 

(सांताकू्रझ)

५६७७, ५६७८, 

५६७९, 

५६८०अ, 

५६८०अ/१ ते 
२४

WS10

प्रस्ताववत रस्त्याच ेसंरेखिबाबत हरकत व सदर रस्ता 
रहहवािी संस्थेच्या इमारती वरूि जात असल्याि े
ववकास नियोजि आराखडा १९९१ प्रमाणे सदर रस्त्याच े
संरेखि पुिस्थाववपत करावे.

१२.२० मी रंुद रस्त्याच ेसंरेखि जागेवरील स्स्थतीिुसार 
करण्यात आले.

26 MHE26 000939
Kolekalyan 

(Santacruz)

5677, 5678, 

5679, 5680A 

& 5680A/1 to 

24

WS10

Objection of the alignment of Proposed road (marked 

on Annex.1) and suggesting to realign the road 

running over society building. Alignment as per 91 

SRDP Plan shall be restored.

The alignment of 12.20 mt. wide D.P. road is 

shown as per site condition.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

27 MHE27 001150 निरंक निरंक WS 06

सदर  अजवदारािे एकुण ४ सूचिा व हरकतीपैकी 
स्स्वकृत केलेली १ सूचिा खालीलप्रमाणे :- 

क) ववजय िगर संकुल
१) ९.१५ मी रस्ता हा म्हाडा अशभन्यासातील अतंररय 
रस्ता असूि तो अस्स्तत्वातील इमारतीवर दाखववण्यात 
आलेला आहे. म्हणूि १९९१ च्या ववकास 
आराखड्याप्रमाणे व म्हाडा अशभन्यासाप्रमाणे निवासी 
क्षेत्रात दाखववण्यात याव.े




क) ववजय िगर संकुल
१) ९.१५ मी प्रस्ताववत रस्ता हा अशभन्यासातील 
अस्स्तत्वातील अतंरीय रस्त्याचा वाढीव भाग रद्द 
करण्यात आला आहे.

27 MHE27 001150 Nil Nil WS 06

The applicant has submitted four objections out 

of which only  one is accepted , the gist is as 

follows,

 C) VIJAY NAGAR LAYOUT

1) Proposed 9.15 m wide internal road extension - 

Existing building , hence keep residential zone as 

per DP 1991 & MHADA Layout.

VIJAY NAGAR LAYOUT

Propsed 9.15 mtr wide internal road which is 

extended from existing road stretch, the said 

extenstion of road is deleted.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

28 MHE28

001205 , 

1206, 1207, 

002318 ,3210 

, 3267 , 3278 , 

3281 , 3282 , 

3289 ,OL658

कोलेकल्याण
कशलिा 6533 ,   6539 WS10

 १२.२० मी रस्ता रंुदीकरण यावर हरकत व प्रस्ताववत 
९.१५ मी रस्त्याि ेदोि स्थायी बांिकाम ेबाधित होत 
आहेत व सदर भूखडं हा कशलिा गावठाण मध्ये आहे. 

म्हणूि सदर रस्त्याच ेरंुदीकरण व प्रस्ताववत रस्ता 
रद्द करण्याबाबतची वविंती.

 सदर प्रस्ताववत ९.१५ मी रस्ता रंुहदकरणामुळे दोि 
स्थायी बांिकाम ेबाधित होत असल्यामुळे ९.१५ मी 
रस्ता हा  रद्द करण्यात आले आहे व तसेच 
अस्स्तत्वात असलेल्या रस्त्याला १२.२० मी रंुदीकरण हे 
हद. २५.०२.२०१५ रोजी प्रकशित झालेला प्रारूप ववकास 
आराखड्याप्रमाणे दाखववण्यात आले आहे.

28 MHE28

001205 , 

1206, 1207, 

002318 ,3210 

, 3267 , 3278 , 

3281 , 3282 , 

3289 ,OL658

Kole-kalyan at 

kalina
6533 ,   6539 WS10

 Objection for the widening of existing to 12.2 mt &  

for the proposed road of 9.15 mt,

as two existing structures and plot falls in Kalina 

Gavthan. Hence requesting to delete the widening 

and proposed road.

 As two existing structures are affected by the 

widening of 12.20 mt. & by 9.15 mt. D.P. Road & as 

the road passes through Gaothan , The widening of 

9.15 m DP road is deleted & 12.20 m widening 

proposed to existing road as width shown in EDDP.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

29 MHE29

001285 , 

1990 , 2391, 

2594 , 2598 , 

2600 , 

2613,778, 

OL610 , 1135

कोलेकल्याण
४०८७ड, ४०८७-

क, ४०८७ब, 

४०८७अ व 
७६२७

WS 09

१) सव्हे ि.३७८(भाग) वि.भ.ूक्र. ७७२७/३० या भूखडंावर 
औद्योधगक क्षेत्र वरूि वाणणज्य/निवासी क्षेत्र बदल 
करण्यात आल्याबाबत हरकत. 

2) ि.भ.ूक्र. ७७२७, ४०८७अ व िाला येथिू प्रस्ताववत 
१८.३० मी रस्त्याबाबत हरकत असल्याि ेसदर रस्ता 
रद्द करावा.

१) संपूणव क्षेत्र १९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे 
औद्योधगक क्षेत्र म्हणूि दाखववण्यात आले आहे.

2) १९९१ च्या ववकास आराखड्यातील १८.३० मी 
प्रस्ताववत रस्ता पूणवत: वगळण्यात यावा व अस्स्ततवात 
असलेल्या छत्रपती शिवाजी रस्त्याला १८.३० मी 
रंुदीकरण दाखववण्यात आले आहे. तसेच१९९१ च्या 
ववकास आराखड्यातील प्रस्ताववत १२.२० मी रस्ता 
आरक्षण RSA 2.1 (बहुउद्देशिय समाज कें द्र)   ला 
पोहोच मागव म्हणूि दाखववण्यात आले आहे.

29 MHE29

001285 , 

1990 , 2391, 

2594 , 2598 , 

2600 , 

2613,778, 

OL610 , 1135

Kole Kalyan

7727, 4087 -

D, 4087-C, 

4087B, 4087A 

& 7627

WS 09

1) Objection regarding the reservation change from 

Industrial to Commercial or Residential Purpose on 

Survey No. 378 (pt) CTS no. 7727/30 

2) Objection regarding the proposed 90 feet road 

passess through CTS no. 7727, 4087 A & Nalla under 

no (18.3) requested to delete the road.

1) The entire zone is shown as "I" zone as per SRDP 

1991. 

2)The entire proposed 18.30 mtrs wide D. P. Road 

from existing SCLR on South side to JN Road on North 

Side deleted except the portion which is an 12.20 

mtrs. wide proposed DP Road as an access to RSA 2.1 

(Multipurpose Community Centre). For better 

connectivity the existing Chhatrapati Shivaji Road is 

shown widened to 18.30 mtrs. from JN Road to 

pipeline Road. 

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

30 MHE30 002208 कोलेकल्याण

5681, 5685b, 

5683, 5674, 

5675A/1, 

6823, 6824, 

6824/1 to 32, 

5667 to 5673, 

5673/1 to 20, 

5680 B, 5680 

B/1 & 2, 

6828B, 

6828B/1 to 28

WS10

िगर भूमापि कायावलयातफे बिववण्यात आलेल्या 
मोजणी िकािाप्रमाणे सदर रस्त्याच ेसंरेखि दाखवाव े
ही वविंती.

१९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर रस्त्याच े
संरेखि दाखववण्यात आले आहे.

30 MHE30 002208 Kole Kalyan

5681, 5685b, 

5683, 5674, 

5675A/1, 

6823, 6824, 

6824/1 to 32, 

5667 to 5673, 

5673/1 to 20, 

5680 B, 5680 

B/1 & 2, 

6828B, 

6828B/1 to 28

WS10

Requested you to correct the alignment of all the 

roads passing through the scheme as per the MR plan 

prepared by the city survey office Road alignment is corrected as per revenue record. 

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

31 MHE31 000607 कोलेकल्याण ६८६४/अ WS10
सदर भूखडंाचा भाग हा रस्ता ववस्ताररतकरणािे बाधित 
होत असल्याि ेहरकत.

 ९.१५ मी.प्रस्ताववत ववकास नियोजि रस्ता कायम 
ठेवण्यात आला आहे व गावठाण रस्त्याची रंुदीकरण 
ि.भ ूकं्र.६८५२ पासूि ि.भ ूकं्र.६७५३ पयतं काढण्यात 
आले आहे.

31 MHE31 000607 Kole Kalyan 6864/A WS10
Objection on road Extension as affecting the 

premisses (Part is going in road Cutting).

The new Road of 9.15 mtrs. is retained and widening 

of the Gaothan Road from CTS No 6852  to CTS NO 

6753 is  deleted.  

32 MHE32
1664 , 

1665,OL547
कोलेकल्याण ४०८४अ, 4085 WS09

हद. २५.०२.२०१५रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रारूप ववकास 
आराखड्यामध्ये दाखववल्याप्रमाणे १८.३० मी रस्ता हा 
ि.भ.ूक्र. ४०८४अ, ४०८५ लागूि दाखववण्याबाबतची सूचिा.

 ि.भ.ूकं्र.४०८४ अ व ४०८५ ला लागूि अस्तीतावातील 
रस्त्याला(पाईप लाईि रोड) १८.३० मी रस्ता रंुदीकरण  
दाखववण्यात आले आहे.

32 MHE32
1664 , 

1665,OL547
Kole Kalyan 4084A, 4085 WS09

Suggestion to put the 18.30 wide DP Road (Pipe line 

Road) along CTS No. 4084A & 4085 as per published 

DP Dtd. 25/02/2015

The 18.30 M  widening  to existing  Road (Pipe line 

Road) along CTS No. 4084A & 4085 is shown.

िवीि रस्ते / िवीि रस्त्यांची रंुदीकरणाची प्रकरणे
New Roads/ New Road widening: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

33 MHE33

002601 , 

2592,OL1023,

OL1021,OL 

1029,OL1152,

OL1167,OL67

5

कोलेकल्याण 4958D, 

4957,4946A
WS 10

सोबत जोडलेल्या िकािात दिवववलेल्या C-D हा सदर 
१२.२० मीचा प्रस्ताववत रस्ता हा एस.सी.एल.आर यां 
रस्त्यापयवत वाढववण्याची गरज असल्याि ेजोडरस्ता 
परररक्षक्षत करण्याबाबतची सूचिा.

ि.भ ूक्र. ४९५८ड, ४९५७, ४९४६अ, ४९४७ व ४९४८ या 
भूखडंावर अस्स्तत्वातील रस्त्याला १३.४० मी रस्ता 
रंुदीकरण दाखववण्यात आले आहे.

33 MHE33

002601 , 

2592,OL1023,

OL1021,OL 

1029,OL1152,

OL1167,OL67

5

Kole Kalyan
4958D, 

4957,4946A
WS 10

Suggestion that in order to maintain the connectivity 

of the proposed 12.20 meter road the proposed DP 

road needs to be extended up to SCLR marked C-D on 

Plan (Copy Attach) on CTS No. 4958D, 4957

The 13.40 mtr  widening  to existing  Road  along CTS 

No. 4958D, 4957,4946A ,4947,4950,4948 is shown.

34 MHE34 003770 बांद्रा-पूवव 610 B/2 WS 06
हद. २५.०२.२०१५ रोजी प्रकाशित झालेला प्रारूप ववकास 
आराखडा २०३४ मध्ये दिवववण्यात आल्याप्रमाणे २७.४५ 
मी रस्ता रंुदीकरण दाखवाव ेअिी सूचिा.

सदर अस्स्तत्वातील रस्त्याला  २७.४५ मी रंुदीकरण हे 
उत्तर हदिलेा दाखववण्यात आले आहे.

34 MHE34 003770 Bandra-East 610 B/2 WS 06

Suggestion to retain 27.45 mt widening shown to the 

road between BKC and Western Express Highway as 

per EDDP 2034.

 The 27.45  mtrs.   widening is shown on the North 

side of the said plot.

_ _

 

30



अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

35 MHE35 PCSMC1 कोलेकल्याण 189, 229, 

196, 300, 426
WS09

ि.भ.ूक्र. २४७ ते ि.भ.ूक्र. १८९, १८७ पयतं प्रस्ताववत 
ववकास नियोजि रस्ता दाखववण्यात यावा.

ि.भ.ूक्र. २४७ ते ि.भ.ूक्र. १८९, १८७ पयतंचा प्रस्ताववत 
रस्ता हा गहृनिमावण संस्थेच्या मोकळ्या जागेतूि तसेच 
काही प्रमाणात झोपडपट्टीि ेव्यापलेला आहे. म्हणूि 
ि.भ.ूक्र. २४७ ते ि.भ.ूक्र. १८९, १८७ पयतं प्रस्ताववत 
ववकास नियोजि रस्ता दाखववण्यात आला आहे.

35 MHE35 PCSMC1 Kolekalyan
189, 229, 

196, 300, 426
WS09

 Part stretch of Road from CTS 247 to CTS No 189, 187 

to be shown as 9.15 mtr DP Road. 


As per site conditions Part stretch of Road from CTS 

247 to CTS No 189, 187 Road is part of Society and 

Partly Encroached hence Road is shown as 9.15 mtr 

DP Road as per SRDP 1991.

36 MHE36 PCSMC4 कोलेकल्याण 7391, 6564A WS10
१९९१ च्या ववकास नियोजि आराखड्याप्रमाणे रस्त्याच े
संरेखि दाखववण्याबाबत.

 १३.४० मी रंुद प्रस्ताववत ववकास नियोजि रस्त्याच े
संरेखि १९९१ च्या ववकास नियोजि आराखड्याप्रमाणे 
दाखववण्यात आले आहे.

36 MHE36 PCSMC4 Kolekalyan 7391, 6564A WS10 To Restore DP Road Alignment as per SRDP 1991
Alignment of  13.40 mtr wide DP Road  is shown as per 

SRDP 1991.

_ _

 

31



अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

37 MHE37
42, 498,  951 , 

4497, 4341
Kole Kalyan

5589-A & 

7631
WS 10

िमूद केलेल्या भूखडंाला लागूि असणारे आरक्षण 
काढूि टाकावे व सदर भूखडं निवासी क्षेत्र म्हणूि 
दाखवाव.े

१९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर भूखडंावर 
कोणतेही आरक्षण िव्हत.े परंतु प्रारूप ववकास आराखडा 
२०३४ (म-े२०१६) मध्ये २ भूखडं हे िागरी मोकळ्या 
सुवविेच्या जागेच ेआरक्षण ठेवण्यात आलेले होत.े 

सदरच ेआरक्षण हे प्रारूप ववकास आराखडा २०३४ (म-े

२०१६) मध्ये तसेच ठेवण्यात आले.  अजवदाराकडूि प्राप्त 
झालेल्या िकािाप्रमाणे  सदर मोकळ्या जागेवरच े
आरक्षण (ROS 1.5) हे रद्द करण्यात आले आहे व 
िागरी जमीि (कमाल मयावदा व वविीयमि) अधिनियम, 

१९७६ प्रमाणे असलेल्या अनतररक्त जागेवरील आरक्षण 
तसेच ठेवण्यात आले आहे.

37 MHE37
42, 498,  951 , 

4497, 4341
Kole Kalyan

5589-A & 

7631
WS 10

Reservation on adjoining plot is removed. 

 To De reserve the plot and restore 

R zone status.

There is no  Reservation or designation in 1991 D.P.  

However, the EDDP reserved 2 nos of plots which are 

under Surplus vacant Land and part portion not in 

Surplus Vacant Land but  vacant on site bearing CTS 

No. 7631 & 5589B .  The same is continued in the 

RDDP 2034.  Hence, the vacant land is deleted from 

ROS 1.5(Graden/Park) &  ROS 1.5(Graden/Park) 

reservation retained on surplus vacant land.

न मननदेशन/ आरक्षण/ क्षेत्र त बदल/वगळलेली प्रकरणे
Change of Reservation/Designation/ Zone: Cases

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

38 MHE38
000243 , 952 

, 4206
बांद्रा ६२९ WS 06

िासकीय गहृनिमावण (RR 1.7) हे आरक्षण बदलणे व 
सदर भूखडं निवासी क्षेत्र दाखववण्याबाबतची सूचिा.

सदर भूखडंावर RR1.7 (िासकीय गहृनिमावण) ह्या 
आरक्षणाबरोबर (+) RO 2.1(िासकीय कायावलय) हे 
आरक्षण दाखववण्यात आले आहे.

38 MHE38
000243 , 952 

, 4206
Bandra 629 WS 06

Requesting to Revise/Change reservation of plot 

shown as Governament Housing (RR 1.7) to R Zone
RO2.1 (Govt.Office.) is added to the  reservation 

of RR1.7 (Govt. Housing)as composite reservation.

39 MHE39 000311 , 1308 कोलेकल्याण ७२४८-अ WS10
ि.भ.ूक्र. ७२४८-अ या भूखडंावर असलेले RPU 3.2 

(पोलीस चौकी)  हे आरक्षण वगळण्याबाबत.

अजवदाराि ेपत्रात िमूद केलेल्या कारणास्तव सदर 
जागेवरील आरक्षण RPU 3.2 (पोलीस चौकी) ,हे 
ि.भ.ूक्र. ७२८० या भूखडंावर स्थलांतररत करण्यात आले 
आहे.सद्य स्स्थतीत ि.भ.ूक्र. ७२८०, ७२७२ (भाग) वरूि 
ROS1.5 (उद्याि/बगीचा) हे RPU 3.2 (पोलीस चौकी) 
आरक्षणाइतके क्षेत्र वगळण्यात आले.

39 MHE39 000311 , 1308 Kole Kalyan 7248-A WS10
To delete reservation of RPU 3.2 on property bearing 

CTS No. 7248-A.

Due to the reasons mentioned in the letter of 

applicant it required to Shift RPU 3.2(Police Chowkey) 

on cts No. 7280,7272(pt)reserved for ROS 1.5 

(Garden/Park) & hence  is deleted from ROS 1.5 

equivalent to area of RPU 3.2(Police Chowkey)

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

40 MHE40
000313 , 479 

, 518
बांद्रा-पूवव ६३३ WS06

ROS 1.5 (उद्याि / बधगचा), RSA 3.3 (सांस्कृनतक कें द्र 
/ िाट्यगहृ / शसिेमागहृ), RE 3.1  (इतर शिक्षण) ह्या 
आरक्षणावर हरकत घेतली असूि सदर भूखडं हा 
मराठवाडा शमत्र मंडळ यांिा पूणवत: िैक्षणणक 
कारणास्तव ववकास' करण्यासाठी देण्यात आलेला आहे.

सदर भूखडं हा महाराष्ट्र िासिाि ेउच्च शिक्षणासाठी 
मराठवाडा शमत्र मंडळाला हस्तांतररत केलेला आहे. 

त्यामुळे संपूणव भूखडं हा RE 2.1 (उच्च शिक्षण) 

आरक्षक्षत करण्यात आला आहे.

40 MHE40
000313 , 479 

, 518
Bandra - East 633 WS06

Objection for proposed reservations on the plot for 

Public Open Space, Garden/Park, Others Education 

and Cultural Centre/Drama Center as Marathwada 

Mitra Mandal plan to develop this property into 

Educational Hub.

The plot is allotted by the Government for Higher 

Education purpose and the entire plot is reserved for 

RE 2.1 (Higher Education).

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

41 MHE41

000488 , 707 

, 2549 ,2677 , 

2677 , 2678 , 

2706 , 4423 , 

2680

कशलिा ७७३८ WS09 ROS 1.5 (उद्याि / बधगचा) हे आरक्षण रद्द करावे.

सदर भूखडं हा ४०.४५ मी रस्ता रंुदीकरणाि ेबाधित 
आहे. तसेच भूखडंावर ROS 1.5 (उद्याि / बधगचा)  हे 
आरक्षण आहे. त्यामुळे सदर भूखडंावर आरक्षण ठेवले 
तर हे अन्यायकारक आहे.

       १९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर 
भूखडंावर कोणतेही आरक्षण िव्हत.े म्हणूि असे वाटते 
की, अजवदाराि ेिमूद केलेल्या माहहतीमध्ये तथ्य 
आहे.त्यामुळे ि.भ.ूक्र. ७७३८ वरील आरक्षण ROS 1.5  

(बगीचा व उद्याि) हे आरक्षण रद्द करण्यात आले 
असूि सदर भूखडं  RR 2.2 (परवडणारी घरे/गहृनिमावण) 

ह्या आरक्षणासाठी आरक्षक्षत करण्यात आला आहे. 

           व तसेच मुंबई ववद्यापीठाच्या 
भूखडंामिील िाला व अस्स्तवात असलेल्या 
रस्त्यामिील सुमारे ५००० चौ.मी. भूखडं हा ROS 2.5 

(क्रीडासंकुल) यासाठी आरक्षक्षत करण्यात आले आहे.

41 MHE41

PCSMC8 / 

000488 , 707 

, 2549 ,2677 ,  

2678 , 2706 , 

4423 , 2680

Kalina 7738 WS 09 To delete reservation of ROS 1.5.

Since the plot is affected by the road widening, it 

would be unfair to continue with the new 

reservation ROS 1.5 (Garden/Park) which is not a 

pulled back reservation of SRDP 1991. The 

reservation of ROS 1.5 (Garden/Park) is deleted 

and the plot is reserved for RR2.2( Affordable 

Housing). Instead, a small ROS 1.5, a larger chunk 

of  5000 sq mtr of open space within the 

University in between Nala and west side of 

existing road on East side of SCLR , proposed for 

ROS 2.5 (Sports Complex, Stadium).

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

42 MHE42 000895 बांद्रा (पूवव) ५८९ WS06

ि.भ.ूक्र. ५८९ वर असलेल्या बहुउद्देशिय समाज कें द्र 
या आरक्षणावर हरकत व सदर भूखडंावर २५.०२.२०१५ 
रोजी प्रकशित झालेल्या  ववकास आराखड्याप्रमाणे 
िाळेच ेआरक्षण दाखववण्याबाबतची सूचिा

सदर भूखडंाच्या २ क्रक.मी.च्या पररसरात १ खाजगी 
िाळा, ४ महापाशलका िाळा व २ महाववद्यालये आहेत. 

यावरूि असे वाटते की खाजगी िाळाची संख्या ही 
फारच कमी आहे. म्हणूि RSA 2.1(बहुउद्देशिय समाज 
कें द्र) हे आरक्षण बदलूि RE 1.2 (प्राथशमक आणण 
माध्यशमक िाळा) करण्यात आले आहे.

42 MHE42 000895 Bandra - East 589 WS06

Objection for the reservation of Community centre on 

plot bearing CTS no. 589 and suggested to keep the 

School Reservation on the said plot as per DP 

published on 25/02/2015.

There are total number of 1 Private School, 4 

Municipal Schools and 2 Colleges within the 

vicinity of 2 km.  and it is felt that number of 

Private Schools are less.  Hence Reservation of 

RSA2.1 is changed to RE1.2.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

43 MHE43
000964 , 946 

, 1139 , 1378 
 कोलेकल्याण

(सांताकू्रझ)
५१४४ WS 07

१) RMS 3.3 (भंगार आवार / भंगार क्षेत्र) हे आरक्षण 
सदर भूखडंावरूि काढण्यात याव.े(IOD dt. 07/12/07, 

CC dt. 22/01/09)

२) ि.भ.ूक्र. ५१४४ व मुंबई ववद्यापीठ यांच्या मिील 
२७.४५ मी रस्त्याची संरेखि बदलुि १९९१ च्या ववकास 
आराखड्याप्रमाणे दाखववण्यात याव.े

१) RMS 3.3 (भंगार आवार / भंगार क्षेत्र) हे आरक्षण 
बदलूि RMS 1.3 (महापाशलका सुवविा) असे करण्यात 
आले आहे.

२) प्रस्ताववत ववकास नियोजि रस्ता हा ि.भूक्र. ५१४४ 
ला लागूि दाखववण्यात आले आहे.

43 MHE43
000964 , 946 

, 1139 , 1378 

Kolekalyan 

(Santacruz)
5144 WS 07

1) Reservation of RMS 3.3+ shall be removed from the 

said property (IOD dt. 07/12/07, CC dt. 22/01/09)

2) Change of allignment of 27.45 mtr. Wide road 

between CTS 5144 and property belonging to Mumbai 

university (shall be restored SRDP 1991)

1) Reservation RMS 3.3 + ( Scrap Yard +) is  changed  

to RMS 1.3 (Municipal Facility.)

2) The D.P. Road alignment is  shown touching  the 

CTS boundaries along CTS 5144. 

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

44 MHE44 002488 कोलेकल्याण 5438, 5441 & 

5436
WS 07

ि.भ.ूक्र. ५४३८, ५४४१ व ५४३६ वर प्रस्ताववत रस्ता RH 

1.2 (रुग्णालय) याबाबत हरकत.

 सि १९९७ ची औद्योधगक ते वाणणज्य वापर ची 
परवािगी महापाशलकेतफे ववकासकास देण्यात आलेली 
आहे. सदर परवािगीची अमंलबजावणी झाल्यावर 
ववकासामाफव त सुवविेची जागा उपलब्ि होईल. 

     त्यामुळे सदर भूखडंावरील आरक्षण RH 1.2 

(रुग्णालय) हे रद्द करण्यात आले व १९९१ च्या 
ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर भूखडंावर औद्योधगक 
क्षेत्र दाखववण्यात आले आहे.

44 MHE44 002488 Kole Kalyan
5438, 5441 & 

5436
WS 07

Objection to proposed reservation of RH 1.2 Hospital 

on CTS No. 5438, 5441 & 5436

 The Conversion  from I to C Zone of 1997 is yet to be 

implemented.  On implementation, BMC will get RAM, 

hence the Reservation RH 1.2( Hospital) deleted & the 

said land is included in I Zone. 

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

45 MHE45 002576 ,2596 कोलेकल्याण
4102A/1, 

4102A/2 & 

7632 (pt)

WS 09

१) प्रारूप ववकास आराखड्यामध्ये दोि ववद्युत मिोरे 
म्हणजेच A व B हे चकुीि ेदाखववण्यात आलेले आहे. 

तसेच दक्षक्षण बाजूला देखील दोि ववद्युत मिोरे 
म्हणजेच C व D दाखववण्यात आलेले आहे. 

सद्यस्स्थतीत जागेवर केवळ एक ववद्युत मिोरा आहे. 

सदर चकू दरुुस्त करावी.
२) तसेच सुवविेची जागा ही प्रारूप ववकास आराखड्यात 
DH 1.1 हे उत्तरेला अिंत:  सदर भूखडंावर व अिंत: 

लगतच्या भूखडंावर दाखववण्यात आले आहे. सदर चकू 
दरुुस्त करावी.

१) जागेवरील स्स्थतीिुसार सदर भूखडंावर केवळ एक 
ववद्युत मिोरा प्रारूप ववकास आराखड्यामध्ये 
दाखववण्यात आले.

२) मंजूर अशभन्यास व जागेवरील स्स्थतीिुसार 
िामनिदेिि DH 1.1 (महािगरपाशलका दवाखािा 
/आरोग्य कें द्र)  च्या सीमा दरुुस्त करण्यात आले आहे.

45 MHE45 002576 ,2596 kolekalyan

4102A/1, 

4102A/2 & 

7632 (pt)

WS 09

1) As per draft DP two pylons i.e 'A' &'B'  are 

erroneusly shown. Also on southeast side there are 

two pylons i.e 'C'  & 'D' shown. Presently there is only 

one pylon affecting the plot, same to be rectified.

2) Also the amenity plot (Shown as designation in 

draft DP 2034 (DH 1.1) ) proposed on northwest side is 

shown partly in plot under reference and partly on 

adjoining plot. same to be corrected

1) As per physical site conditions only one pylon is 

shown on the plan.

 

2)  5% amenity received under approved layout as DH 

1.1 ( Municipal Dispensary) is shown correctly on plan 

as per the site conditions and approved layout plan 

copy.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

46 MHE46 002772 बांद्रा 675 WS06

सदर भूखडंावर प्रारूप ववकास आराखड्यात प्राथशमक व 
माध्यशमक िाळा हे िामनिदेिि दाखववलेले असूि ते 
उच्च शिक्षण मध्ये पररवतीत होण्याची आवश्यकता 
असल्याि ेसदर भूखडंावर RE 2.1(महाववद्यालय) हे 
आरक्षण + करण्याची आवश्यकता आहे.

सदर भूखडंावर िामनिदेिि DE 1.2 (प्राथशमक आणण 
माध्यशमक िाळा) व (+) RE 2.1 (महाववद्यालय) हे 
आरक्षण दाखववण्यात आले आहे.

46 MHE46 002772 Bandra 675 WS06

Plot u/r is PR & SEC school DE 1.2 currently in RDDP 

2034, suggesting to be converted into educational 

company i.e Higher education in addition to PR & Sec 

school thus making it RE 1.2+ (RE 1.2 + RE2.1) 

Reservation  RE 2.1 (College) added to existing 

Designation of DE 1.2 (Primary and secondary school).

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

47 MHE47 003160,  1297 कोलेकल्याण

5444-A, 5444-

B, 5444-C, 

5444-D, 5408 

E/1 & 5408 

E/2

WS07

१) RMS 3.1 (घिकचरा व्यवस्थापि सुवविा)ह्या 
आरक्षणावर हरकत
२) िाला व आघात प्रनतबंिक पट्टी भूखडंाच्या दक्षक्षण 
बाजूकड ेदाखववली आहे.

३)  िाला हा भूखडंाच्या बाहेरूि दाखववण्याबाबत व 
आघात प्रनतबंिक पट्टी िाल्याच्या दसुऱ्या बाजूस 
दाखववण्याबाबत सूचिा.

१) सदर आरक्षण RMS 3.1 (घिकचरा व्यवस्थापि 
सुवविा) हे रद्द करूि भूखडं हा औद्योधगक क्षेत्रात 
दाखववला आहे.

२) व ३) ि.भ.ूक्र. ५४०८ ई च्या दक्षक्षण बाजूला असलेला 
िाला हा जागेवरील स्स्थतीिुसार  दाखववण्यात आला 
आहे.

47 MHE47 003160,  1297 Kole Kalyan

5444-A, 5444-

B, 5444-C, 

5444-D, 5408 

E/1 & 5408 

E/2

WS07

1) Objection regarding the reservation of RMS 3.1 

Solid Waste Management Facility.

Requested to delete the proposed reservation which 

was amenity open space for zone conversion of I to C 

Zone

2) & 3) Nalla and Buffer for the Nalla affected the 

South side of the property  & Suggesting to train the 

said Nalla outside of the property and provide buffer 

zone on opposite Bank of the Nalla

1)The proposed reservation of  RMS 3.1 (Solid Waste 

Management Facility) is deleted and the said land is 

included in I zone.

2) & 3) Alignment of existing Nallah and buffer line of 

the same on southern side of CTS 5408 E  is shown as 

per site condition.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

48 MHE48 003921 कोलेकल्याण 5530A, A/1 to 

A/3

WS 07 & WS 

10

१) ि.भ.ूक्र. ५५३०अ/१ ते ३या भूखडंावर वाणणज्य क्षेत्र 
चकुीि ेदाखववल्याि ेते रद्द करूि निवासी क्षेत्र 
दाखवाव.े

२) ि.भ.ूक्र. ५५३०अ या भूखडंावर मोकळ्या सुवविेच्या 
जागेवर RMS 3.3 (भंगार आवार / भंगार क्षेत्र)च्या 
ऐवजी RSA 3.7(ववश्राम बधगचा) हे आरक्षण दाखवाव.े

१) ि,भ.ूक्र. ५५३०अ हा भूखडं वाणणज्य क्षेत्र ऐवजी 
निवासी क्षेत्रात दाखववला आहे.

२) RMS 3.3 (भंगार आवार / भंगार क्षेत्र) हे आरक्षण 
बदलूि RMS 1.3 (महापाशलका सुवविा)  करण्यात आले 
आहे.

48 MHE48 003921 Kole Kalyan
5530A, A/1 to 

A/3

WS 07 & WS 

10

1) To delete the incorrectly marked land use zone as 

commercial on CTS No. 5530A/3. 

2) To change the reservation of Amenity open space 

from Scrap Yard (RMS 3.3) to Leisures (RSA 3.7) on CTS 

No. 5530A.

1) Zone shown on CTS No 5530A, A/1 to A/3 is 

changed from "C "Zone to ‘R’ zone.

2)  Reservation of RMS 3.3 +(Scrap yard +) changed to   

 RMS 1.3 (Municipal Facilities).  

49 MHE49 003924 कोलेकल्याण 588 & 589 WS 09
सदर भूखडं RE 1.1 (महापाशलका िाळा) या आरक्षक्षत 
केलेला आहे. सदर आरक्षण रद्द करण्यात याव.े

जागेवर अस्स्तत्वात असलेली महापाशलकेची िाळा ही 
आवश्यकतेपेक्षा अधिक क्षमतेची असल्याि ेसदर 
आरक्षण RE 1.1 (महापाशलका िाळा) हे वगळूि RSA 

6.2 (कौिल्य ववकास व आिार कें द्र) दाखववण्यात आले 
आहे.

49 MHE49 003924 Kole Kalyan 588 & 589 WS 09
The land is reserved as RE 1.1 Municipal School. The 

reservation be deleted.

The existing Municipal School is already fullfilling the 

education amenity provided.  Therefore, the 

reservation for extension is dropped and hence 

reservation RE 1.1 (Municipal School) is changed to 

RSA 6.2. (Aadhar kendra with Skill development 

centre)

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 
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on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

50 MHE50
PCSMC 8 /  

3960 , OL2844
कोलेकल्याण 7728, 4094 

(pt)
WS09

वाकोला िाला व एस.सी.एल.आर रस्त्याच्या जंक्ििला 
असलेल्या ि.भू.क्र ७७२८ मध्ये दाखववण्यात आलेले 
सवव रस्ते/आरक्षण रद्द करावे.

अजवदाराि ेअसे िमूद केले आहे की, ए.एच.वाडडया 
संस्थाि ेमुंबई ववद्यापीठासाठी संपूणव भूखडं महाराष्ट्र 
िासिाला हस्तांतररत केला. त्यापैकी शिलक्क भूखडं 
िारण करणारा ि.भ.ूक्र. ७७२८ हा केवळ ७००० चौ.मी.  
इतका उरलेला आहे. सदर भूखडं स्थलांतररत िाला व 
सी.आर.झडे ि ेबाधित आहे. तसेच सदर भूखडंाला 
इमारतीसाठी उंचीची मयावदा आहे. त्यामुळे सदर 
भूखडंाचा ववकास होऊ िकत िाही.अजवदारािे सदर 
आरक्षण रद्द करण्यासाठी वविंती केलेली आहे. 

         १९९१ च्या ववकास आराखड्याप्रमाणे सदर 
भूखडंावर कोणतेही आरक्षण िव्हत.े म्हणूि असे वाटते 
की, अजवदाराि ेिमूद केलेल्या माहहतीमध्ये तथ्य 
आहे.त्यामुळे ि.भ.ूक्र. ७७२८ वरील आरक्षण ROS 1.5  

(बगीचा व उद्याि) हे आरक्षण रद्द करण्यात याव.े

        ि.भ.ूक्र. ७७२८ हा भूखडं RR 2.2 (परवडणारी 
घरे/गहृनिमावण) ह्या आरक्षणासाठी आरक्षक्षत करण्यात 
आला आहे. 

           व तसेच मुंबई ववद्यापीठाच्या 
भूखडंामिील िाला व अस्स्तवात असलेल्या 
रस्त्यामिील सुमारे ५००० चौ.मी. भूखडं हा ROS 2.5 

(क्रीडासंकुल) यासाठी आरक्षक्षत करण्यात आला आहे.

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 
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Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

50 MHE50
PCSMC 8 /  

3960 , OL2844
Kole Kalyan

7728, 4094 

(pt)
WS09

Request for canceling all proposed road/reservation of 

CTS 7728 on Vakola Nalla and SCLR junction. 

The applicant has stated that the entire land of A.H. 

Wadia Trust has been taken over by the State 

Government for the University.  The remaining small 

portion of the land bearing CTS No. 7728, is reduced 

on account of shifting of the nalla and only the small 

portion of about 7000 sq. mtrs. is remaining and can 

not be developed on account of CRZ land and Height 

Restrictions.  It is requested to de-reserve the said 

land.   Accordingly, there was no reservation in the 

SRDP 1991 and as such, it is felt that the request 

needs consideration and hence, the reservation is 

deleted.  The said plot is  reserved for RR2.2 ( 

Affordable Housing) and a larger chunk of  5000 sq 

mtr of open space within the University in between 

Nala and west side of existing road on East side of 

SCLR , proposed for ROS 2.5 (Sports Complex, 

Stadium).

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

51 MHE51

PCSMC5 / 004612.OL 

1016,OL 

3186,OL3155,OL1091,OL1771,

OL2255,OL1801,OL2267,OL22

80,OL2291,OL2301,OL2314,O

L2308,OL2310,OL2316,OL280

5,OL1768,OL2323,OL2326,OL

899,OL2338,OL2763,OL2625,

OL2407,OL2411,OL2417,OL24

19,OL2420,OL2429,OL2433M,

OL2438,OL2446,OL2448,OL24

49,OL2450,OL2451,OL2610,O

L2653,OL2654,OL2618,2633,O

L2640,OL2658,OL2661,OL265

7,OL2660,OL2776,OL2768,OL 

2783,OL2787,OL2793,OL2796,

OL2800,OL2850,OL2811,OL28

25,OL1170,OL2820,OL2830,O

L2833,OL2847,OL2853,OL284

2,OL2846,OL2855,OL2859,OL

2879,OL2905,OL 

2896,OL2901,OL2909,OL2886,

OL2889,OL2893,OL2914,OL29

12,OL2921,OL2926,OL2938,O

L2930,OL2952,OL2956,OL 

2961,OL2942,OL2949,OL2967,

OL2985,OL2980,OL3135,OL31

43, 

OL3164,OL3180,OL3219,OL32

23,OL3227,OL3235,OL3254,O

L3265,OL3282,OL3289,OL335

9,OL3321,OL3330,OL3337,OL

3357,OL3343,OL3353

Kole Kalyan
25(pt),26(pt),

30(pt),79(pt)
WS09

सदर जागेवर झोपडपट्टी असल्याि ेखेळाच ेमैदाि,  

िाळा, क्रकरकोळ मंडई ही आरक्षणे रद्द करावी.

सदर भूखडं हे झोपडपट्टीि ेभारग्रस्त असल्याि े 
खालील निणवय घेण्यात आले आहेत .

१)ि.भ.ूक्र ५४३८ वरील RH 1.2(रुग्णालय) हे रद्द 
केलेले आरक्षण समायोस्जत करण्याकररता सदर 
भूखडंावर  RE 1.1(महापाशलका िाळा) व लगतच े
आरक्षण ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि) हे बदलूि RH 

1.2(रुग्णालय) हे करण्यात आले .

            सववसािारणपणे जागेची स्स्थती पाहता  
खालील निणवय घेण्यात आले आहेत .

२) ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि) व RE 1.1(महापाशलका 
िाळा) या आरक्षणाला लागूि असलेले प्रस्ताववत ९.१५ 
मी रस्ते वगळण्यात आले आहे. 

३) ि.भ.ूक्र. २/२ ते DSA 1.1 (महािगरपाशलका क्रकरकोळ 
मंडई ) पयवत प्रस्ताववत असलेला १३.३० मी रंुद रस्ता 
रद्द करण्यात आला आहे.

४) िवीि RH 1.2 ह्या आरक्षणाला लागूि म्हणजेच 
ि.भ.ूक्र. २५ व ७६ वर दोन्ही ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि)  

स्थलांतररत करण्यात आला आहे.

_ _
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51 MHE51

PCSMC5 / 004612.OL 

1016,OL 

3186,OL3155,OL1091,OL1771,

OL2255,OL1801,OL2267,OL22

80,OL2291,OL2301,OL2314,O

L2308,OL2310,OL2316,OL280

5,OL1768,OL2323,OL2326,OL

899,OL2338,OL2763,OL2625,

OL2407,OL2411,OL2417,OL24

19,OL2420,OL2429,OL2433M,

OL2438,OL2446,OL2448,OL24

49,OL2450,OL2451,OL2610,O

L2653,OL2654,OL2618,2633,O

L2640,OL2658,OL2661,OL265

7,OL2660,OL2776,OL2768,OL 

2783,OL2787,OL2793,OL2796,

OL2800,OL2850,OL2811,OL28

25,OL1170,OL2820,OL2830,O

L2833,OL2847,OL2853,OL284

2,OL2846,OL2855,OL2859,OL

2879,OL2905,OL 

2896,OL2901,OL2909,OL2886,

OL2889,OL2893,OL2914,OL29

12,OL2921,OL2926,OL2938,O

L2930,OL2952,OL2956,OL 

2961,OL2942,OL2949,OL2967,

OL2985,OL2980,OL3135,OL31

43, 

OL3164,OL3180,OL3219,OL32

23,OL3227,OL3235,OL3254,O

L3265,OL3282,OL3289,OL335

9,OL3321,OL3330,OL3337,OL

3357,OL3343,OL3353

Kole Kalyan
25(pt),26(pt),

30(pt),79(pt)
WS09

To remove PG, RG, School, Ratail Market Reservation 

as there are slum on site

The entire land is encumbered with slum.

1) The reservation of RE 1.1(Municipal School ) and 

adjoing ROS 1.4 is changed to RH 1.2(Hospital). So as 

to adjust the reservation of Hospital, area which was 

deleted from plot CTS No. 5438 of village Kolekalyan.

Considering the overall site conditions the following 

decision are taken.

2)  9.15 mtrs. WideDP  Road along the reservation of 

ROS 1.4(Play ground) & RE1.1(Municipal School ) is 

deleted.

3) 13.40 mtrs. wide Road from CS No. 2/2 to DSA 

1.1(Municipal Retail Market) is deleted. 

4)The two reservation of  ROS 1.4 (Play Ground) on C.T 

S. No. 25(pt),26(pt) & 27(pt) is shifted to the location 

abutting to the new location of RH 1.2(Hospital)on CTS 

25(pt) & 76(pt).  

52 MHE52

000121 , 182 , 

3670 , 3672 , 

4462 , 1956,  78

कोलेकल्याण 5014, 5013/A WS10 ि.भ.ूक्र. ५०१४ वर बुद्िववहार दाखववण्याबाबत सूचिा.
७/१२ उतारे प्रमाणे ि.भ.ूक्र. ५०१४ वर ROS 

1.5(उद्याि/बगीचा) ह्या आरक्षणाऐवजी RSA 

4.8(स्मिािभूमी) हे आरक्षण असा बदल करण्यात आला.

52 MHE52

000121 , 182 , 

3670 , 3672 , 

4462 , 1956,  78

Kole Kalyan 5014, 5013/A WS10
Objection on ELU showing existing budh vihar on 

C.T.S. 5013/A instead of 5014

As per rvenue record ROS 1.5(Garden/Park) is 

changed to RSA 4.8 (Cemetary) on CTS No. 5014.

_ _
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Sheet NO
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53 MHE53

001496 , 3290 , 

3306 , 3832 , 

3284

कोलेकल्याण 6436 WS10

एकुण ७ सूचिा व हरकतीपैकी स्स्वकृत केलेल्या 1 

सूचिा खालीलप्रमाणे :- 

१) ि.भ.ूक्र. ६४३६ मध्ये अस्स्तत्वात असलेली 
स्मिािभूमी ही प्रारूप ववकास आराखड्यामध्ये RSA 

4.8 (स्मिािभूमी) दाखववण्यात यावी.

१) कायवकारी आरोग्य अधिकारी यांच्याकडूि प्राप्त 
झालेल्या स्मिािभूमीच्या यादीिुसार जागेवर 
अस्स्तत्वात असलेली DSA 4.3 ( णिश्चि स्मिािभूमी) 
दाखवूि नततका भाग DE 1.2 या िामनिदेििातूि 
वगळण्यात आला आहे.

53 MHE53

001496 , 3290 , 

3306 , 3832 , 

3284

Kole Kalyan 6436 WS10

 The apllicant has submitted 7 objections out of which 

one is accepted ,the gist is as follows.

1) In addition in CTS 6436 there is an existing cemetry 

this should be shown under reservation RSA 4.8 in 

RDDP 


1)  As per  EHO list of Cemeteries,the location of 

existing cemetery is  shown correctly  as DSA 4.3 ( 

Christan Cemetery) on D.P. sheet as per site condition 

by deleting that much portion from DE1.2 

54 MHE54 004578 बांद्रा 629/1237 WS06
सदर भूखडं हा इतर शिक्षण म्हणूि िामनिदेशित 
करावा.

ववकास नियोजि िकािावर अस्स्तत्वात असलेले 
ववद्याथी वसनतगहृ (DSA 2.7) िामनिदेशित करण्यात 
आले आहे.

54 MHE54 004578 Bandra 629/1237 WS06 Suggestion to Designate said plot as other education The existing students hostel is shown as designation 

DSA 2.7(Student Hostel) on plan.

नवीन आरक्षण/ ननदेशन : प्रकरणे
New reservation/ designation : Cases

_ _
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55 MHE55

003679, 3682, 

3678 ,  3680, 

3681

कोलेकल्याण 5013A WS10

एकुण 6 सूचिा व हरकतीपैकी स्स्वकृत केलेल्या 1 

सूचिा खालीलप्रमाणे :- 

ि.भ.ूक्र. ५०१४ व ५०१३ अ वरील ROS 

1.5(बगीचा/उद्याि) हे आरक्षण परररक्षक्षत करावे.

ि.भ.ूक्र. ५०१३अ त्या भूखडंावर असलेला बगीचा हा 
महापाशलकेच्या ताब्यात असल्याि ेतो DOS 1.5 

(बगीचा/उद्याि) असे िामनिदेशित करण्यात आले आहे.

55 MHE55

003679, 3682, 

3678 ,  3680, 

3681

Kole Kalyan 5013A WS 10

The apllicant has submitted 6 objections out of which 

one is accepted ,the gist is as follows.

1) To maintain the reservation ROS 1.5 Garden/Park 

on mentioned CTS.5014 & 5013A.
The part portion of CTS 5013A which is in possession 

of MCGM is shown as designation of DOS 1.5 

(Garden/Park).

56 MHE56 PCSMC6 बांद्रा 629 (pt) WS06
रस्त्याच्या जंक्ििला असलेले उद्याि/बगीचा हे 
वाहतूक बेट म्हणूि दाखववण्यात यावे.

रस्त्याच्या जंक्ििला असलेले उद्याि/बगीचा हे 
वाहतूक बेट म्हणूि दाखववण्यात आले आहे.

56 MHE56 PCSMC6 Bandra 629 (pt) WS06
To show Garden and Parks situated at the junction 

of roads  as Traffic Islands "TI"

Garden and Parks situated at the junction of roads 

shown as Traffic Islands "TI"

57 MHE57 PCSMC7 कोलेकल्याण
5665, 

6837,5636(pa

rt of larger 

reservation)

WS10
रस्त्याच्या जंक्ििला असलेले उद्याि/बगीचा हे 
वाहतूक बेट म्हणूि दाखववण्यात यावे.

रस्त्याच्या जंक्ििला असलेले उद्याि/बगीचा हे 
वाहतूक बेट म्हणूि दाखववण्यात आले आहे.

57 MHE57 PCSMC7 Kole Kalyan

5665, 

6837,5636(pa

rt of larger 

reservation)

WS10
To show Garden and Parks situated at the junction 

of roads  as Traffic Islands "TI"

Garden and Parks situated at the junction of roads 

shown as Traffic Islands "TI"

नवीन सूची
New Legends

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

ननरांक Nil

व स्तुजन केलेलय  य दीमधील र खीव असण री ध ममगक स्थळे 
Earmarked Religious structures in heritage list

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

58 MGEN1

ज्या जमीनिवंर 25% गाळे महापाशलकेस देण्यात 
आले आहेत आणण ते प्रकल्प ग्रस्तांिा देण्यात 
आलेले आहेत अश्या जमीनिवंर सेवा औद्योधगग 
क्षेत्राचे िामनिदेिि (DPU 6.1) दिवववण्यात आलेले 
आहे. सबब, हे धचन्ह संदभवहीि झाले आहे हे क्षेत्र 
निवासी क्षेत्र म्हणूि दिवववण्यात यावे.

ज्या जमीनिवंर 25% गाळे महापाशलकेस देण्यात 
आले आहेत आणण ते प्रकल्प ग्रस्तांिा देण्यात 
आलेले आहेत, अश्या जमीनिवंर सेवा औद्योधगग 
क्षेत्राचे िामनिदेिि (DPU 6.1) दिवववण्यात आलेले 
आहे. सबब, हे धचन्ह संदभवहीि झालेले आहे. सदर 
क्षेत्र निवासी म्हणूि दिवववण्यात आले आहे.

58 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.

Similar modification in entire Ward

सवग ववभ ग तली एकसम न होण रे फेरबदल

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

59 MGEN2
अशभन्यासातील मिोरंजि मैदिवर दिवववलेले 
िामनिदेिि/आरक्षण वगळण्याबाबत

ज्या जशमिी मंजूर अशभन्यासामिील मिोरंजि 
मैदाि म्हणूि दिवववलेल्या आहेत क्रकंवा खाजगी 
मालकीची उद्यािे म्हणूि दिवववलेल्या आहेत 
परंतु सदर जागा ROS/DOS कररता 
िामनिदेशित/आरक्षक्षत आहेत, अिा जागांचा 
समावेि सभावतालच्या पाट्ट्यांमद्िे करण्यात 
आलेला आहे त्यावर "अशभन्यासातील मिोरंजि 
मैदाि/खाजगी उद्याि" चे धचन्ह ठेवण्यात आलेले 
असूि िामनिदेिि/आरक्षण वगळण्यात आलेले 
आहे.

अशभन्यासातील मिोरंजि मैदाि / खाजगी उद्याि 
या बाबतची माहहती वेगळ्या पररशिष्ट्ठामध्ये 
सूचीबध्द करण्यात आली आहे.

59 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

_ _
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अनु.  
क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. 

आ पत्रक नां स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

Sr.No.
Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

Sheet NO
Gist Planning Committee's Recommendation

60 MGEN3

धर्मार्ा दवमखमनम च ेनमर्ननदेशन दवमखमने च े

नमर्ननदेशन म्हणून बदलण्यमत यमवे

DH 3.1 च्या िामनिदेििामद्िे, सवव ववकास 
नियोजि आराखड्यांमद्िे िमावथव दवाखािा या 
ऐवजी दवाखािा असा बदल केला आहे. कारण तेथे 
िमावथव आणण खाजगी दवाखािे देखील आहेत.

60 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.

61 MGEN4

रेल्वे रुळमांच्यम सीर्ेपमसून 30 र्ी इतकम सुधमररत 

रेल्वे प्रनतबांधक पट्टम दशावीनेबमबत

सवा प्रमरूप ववकमस आरमखडयमांर्ध्ये रेल्वे रुळमांच्यम 

सीर्ेपमसून 30 र्ी इतकम सुधमररत रेल्वे प्रनतबांधक 

61 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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